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ّ
بعد مغادرة غسان شربل جريدة «الحياة» إلى أين؟
نادين كنعان
ّ
التطورات التي تشهدها جريدة «الحياة» اللندنية لم
تعد خافية على أحــد .وسط التغييرات الخجولة التي
طرأت في اآلونة األخيرة وكثرة الحديث عن تركيزها
ّ
الورقية،
على النسخة اإللكترونية على حساب الطبعة
ّ
تـشــكــل اسـتـقــالــة غ ـ ّـســان شــربــل م ــن مــوقـعــه رئيسًا
للتحرير ،أول ــى اإلشـ ــارات الــواضـحــة عـلــى الـتـحـ ّـوالت
املقبلة .الصحافي اللبناني الذي أمضى قرابة  13عامًا
ّ
في هذا املنصب ،يستعد لتولي رئاسة تحرير {الشرق
األوسط» خلفًا لإلعالمي السعودي سلمان الدوسري
الــذي غـ ّـرد أمــس األربـعــاء مرحبًا بزميله ،ومتمنيًا له
التوفيق في مهامه الجديدة .عبر موقعها اإللكتروني،
أعلنت «الحياة» في وقت سابق من اليوم نفسه قرار
مالكها ونــاشــرهــا ،األمـيــر خــالــد بــن سلطان بــن عبد
العزيز ،تعيني الصحافي اللبناني زهير قصيباتي،
رئيسًا للتحرير و«إعـفــاء ّ
غسان شربل من مهماته،
ّ
ب ـنـ ًـاء عـلــى طـلـبــه ،ب ــدءًا مــن تــاري ـخــه» .ت ـعــذر االتـصــال
ّ
بقصيباتي الذي كان يشغل حتى اآلن منصب مدير
ّ
التحرير ومــديــر مكتب بـيــروت ،إال أن األج ــواء حوله
تشير إلى عدم وجود تبدالت في السياسة التحريرية
ّ
اللبنانية العريقة التي عــاودت الـصــدور في
للجريدة
ّ
 1988من لندن مع ورثــة كامل مــروة ،قبل أن تصبح
سـعـ ّ
ـوديــة بـعــدمــا اسـتـحــوذ عليها خــالــد بــن سلطان.
ّ
باختصار« :الــرؤيــة التحريرية ثابتة ولــن تتغير ،ما
ّ
دام ــت بــاقـيــة تـحــت مـظــلــة سـمــو ال ـنــاشــر» ،يـنـقــل أحــد
الزمالء عن غرفة التحرير في بيروت.
على ضفة «الـشــرق األوس ــط» ،بــرزت خــال الساعات
املاضية تحليالت صحافية تفيد بـ ّ
ـأن عــودة ّ
غسان
شربل إلى «الشرق األوســط» تأتي في سياق «إخراج
الصحيفة من املأزق الذي تعيشه» وإعادتها إلى سكة
املهنية ،بعيدًا عن البروباغندا املباشرة ،وخصوصًا
ّ
بعد السقطة األخيرة التي تمثلت في نشر مقال بعنوان
«الباسيج ومليونا إيــرانــي لــزيــارة األرب ـعــن ...تحذير
أمـمــي مــن حــاالت الحمل غير الشرعي فــي كــربــاء».
حذفت الصحيفة السعودية الخبر عن موقعها ،إثر
الضجة الكبيرة التي حدثت في العراق على الصعيدين
الرسمي والشعبي استنكارًا ملضمون النص ،قبل أن
تستغني عن خدمات مراسلها في العراق على خلفية
نشره «تقريرًا كاذبًا ومفبركًا».

(خالد البايع ــ
السودان)

ّ
فضل ّ
غسان شربل عدم التعليق لـ«األخبار» على
ّ
ّ
املوضوع .لكن أحد الزمالء ّ
املقربني أكد لـ«األخبار»
ّأن عالقته بناشر «الحياة» خالد بن سلطان «ال تزال
ّ
ّ
جيدة جـدًا .لكنه بــدأ يشعر ،منذ فترة بأنه أمضى
س ـن ــوات طــويـلــة ف ــي املـنـصــب ن ـف ـســه» .ج ــاء شــربــل
إلى «دار الحياة» من جريدة «الشرق األوسط» التي
يعود إليها اليوم ،في عام  ،1993وعمل نائبًا لرئيس
ّ
تحرير مجلة «الوسط» التي كانت تصدرها الدار .ثم
خلف زميله جــورج سمعان في رئاسة تحريرها،
بـعــد انـتـقــال األخ ـيــر إل ــى رئــاســة تـحــريــر «الـحـيــاة».
وعـ ــاد ش ــرب ــل فـخـلــف س ـم ـعــان ع ـلــى رأس جــريــدة
«الحياة» في عام  .2004وقد ّ
أسر شربل ألكثر من
صديق ّ
ّ
بأن «تجربته في «الحياة» استنفدت ،وربما
مــن األفـضــل إفـســاح املـجــال لشاب قــد يحمل رؤيــة
مختلفة وينتمي إلــى مــدرســة مـغــايــرة» .لــم تتحقق
أمنياته تمامًا ،بعد إعالن اسم خلفه في ّ
سدة رئاسة
التحرير ،لكن من يدري؟

طبعًا ،بمعزل عن أجــواء غسان شربل ،ال يستطيع
ّ
ّ
الورقية ،وتحديدًا
املتمهل لوضع الصحافة
املراقب
ّ
العربية الجامعة التي ّ
يمولها الخليج ،أن
املشاريع
يعزل االستقالة عن سياقها :فاملعروف أن «الحياة»
تـعــانــي مـصــاعــب مــالـ ّـيــة مـنــذ س ـن ــوات ،إضــافــة إلــى
ّ
تــراجــع املـكــانــة الـتــي كــانــت تحتلها ه ــذه الصحيفة
ف ــي امل ـش ـهــد اإلع ــام ــي ال ـعــربــي ق ـبــل ع ـقــديــن .ومــع
خ ــروج صاحبها ونــاشــرهــا مــن ال ــدائ ــرة الحاكمة
ّ
السعودية اليوم ،تراجعت حماسته واهتماماته،
في
ّ
ّ
وكــذلــك اسـتـعــداده لتحمل األعـبــاء املــالــيــة الضخمة،
والخسارات املتراكمة لهذا املشروع اإلعالمي ّ
املوزع
بني لندن والرياض وبيروت .وكــان األمير خالد قد
ً
ّ
عي نجله فهد مسؤوال عن الصحيفة ،في تشرين
الثاني (نوفمبر)  ،2013أي فــي الــذكــرى الخامسة
والعشرين النطالقة «الحياة» الثانية .وخرجت وعود
بالتحسني والتطوير… من دون أي نتائج ملموسة،
ّ
حتى إن العاملني في لندن يؤكدون أن رواتبهم لم

تـتـحـ ّـرك ،ول ــو بــالـحــد األدن ــى ال ــذي هــو مــؤشــر غــاء
ّ
البريطانية.
املعيشة حسب القوانني
وف ــي كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) مــن ال ـعــام املــاضــي،
ّ
ت ــأك ــدت األن ـب ــاء امل ـت ــداول ــة مـنــذ س ـن ــوات ،ع ــن إغ ــاق
املـقـ ّـر الرئيسي فــي العاصمة البريطانية مــع نهاية
عام  ،2016تمهيدًا لهدمه وبناء برج أو اثنني مكانه
لالستخدام الـتـجــاري .على أن يـتـ ّـم االستغناء عن
ّ
ال ـجــزء األك ـبــر مــن امل ـحــرريــن واملــوظ ـفــن ،فــي لندن
وب ـ ـيـ ــروت ،ب ـع ــد وقـ ــف ص ـ ــدور ال ـن ـس ـخــة ال ــورق ـ ّـي ــة،
واالكـتـفــاء بموقع إلكتروني يحمل اســم «الـحـيــاة»،
وقــد تم تعزيز هــذا املوقع تدريجًا ،ومركزه الحالي
ّ
في دبــي .تأخرت اإلجــراءات املذكورة لفترة ،بسبب
ال ـب ـحــث ع ــن آل ـي ــات ال ـص ــرف وح ـجــم الـتـعــويـضــات،
لكن شبح اإلقفال ال يزال ّ
يخيم على الجميع… ما
يجعل من مـغــادرة شربل مؤشرًا سلبيًا يزيد من
القلق لــدى زميالتنا وزمــائـنــا فــي لـنــدن وبـيــروت.
ويبدو أن ّ
غسان شربل لم يكن مرتاحًا لهذه الخطة،
ّ
ّ
ألنه ال ّ
يحبذ الذهاب إلى دبي ،كما أن دوره رئيسًا
ً
ّ
للتحرير «لــم يعد مضمونًا» ،فضال عــن أن املوقع
اإللكتروني لـ«الحياة» املستحدث في دبي منذ نحو
أرب ــع س ـنــوات ،تــابــع مـبــاشــرة ملكتب رئـيــس مجلس
إدارة شركة َ«م ْك َشف» (الشركة ّ
األم لـ«دار الحياة»)
العميد السعودي املتقاعد عايض الجعيد .وهناك
مقرب ـ ـ طلب عدم ذكر اسمه طبعًا ـ ـ ّ
زميل ّ
عبر عن
ذلك القلق بقوله« :بدهائه االستباقي املعروف ،يقفز
ّ
غسان من السفينة قبل غرقها»! بعدما فقد األمل
بإمكان تحسني مستوى الصحيفة أو تطويرها أو
حتى املحافظة على مستواها الـحــالــي ،فيما أدرك
ّ
أن ـهــا آي ـلــة حـتـمــا إل ــى اإلغـ ــاق أو ال ـت ـحـ ّـول كـلـيــا إلــى
الشبكة العنكبوتية.
في الوقت الــذي يلف فيه الغموض والسرية والقلق
مصير زمالئنا وزميالتنا في «الحياة» (راجع مقال
الزميلة زكية الديراني على املــوقــع) ،هل يسعنا أن
نتفاءل على األقــل بوصول ّ
غسان شربل املعروف
بـكـفــاءتــه ومـهـنـ ّـيـتــه ،إل ــى مــوقــع ق ـيــادي فــي «الـشــرق
األوس ــط»؟ هل نراهن على الــدور الــذي سيلعبه في
ّ
إع ــادة االعـتـبــار إل ــى املـهـنـ ّـيــة ،وتــرجـيــح كفتها على
حـســاب الـبــروبــاغــانــدا والتحريض الطائفي اللذين
أغرقا هذه الجريدة الناطقة باسم النظام السعودي،
وتحديدًا منذ اندالع األزمة السورية؟

«لوريان لوجور» تواصل انحدارها إلى مستنقع التطبيع!
زينب حاوي

«الثقافي الجنوبي»:
ديموغرافية المشرق

الموسيقى والشعر
ً
ودواء!
عالجًا

كما جرت العادة ،وضمن
برنامج أنشطته األسبوعية
الغني ،يدعو «املجلس الثقافي
للبنان الجنوبي» مساء اليوم
الخميس إلى محاضرة بعنوان
«ديموغرافية بلدان املشرق
العربي :الرهانات املستحيلة».
املحاضرة التي سيحتضنها
املجلس في ّ
مقره البيروتي،
سيلقيها األكاديمي أسعد
ّ
األتات ،على أن يتولى تقديمها
نائب األمني العام للمجلس
عبدالله رزق.

تدعو «جمعية سند للعناية
التلطيفية» في  10كانون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل إلى حفلة
خيرية تجمع املوسيقى والشعر،
بمشاركة الشاعر واإلعالمي
زاهي وهبي ،واملوسيقي شربل
روحانا (الصورة) ،والشاعر
التونسي أنيس شوشان.
تجري األمسية في قاعة عصام
فارس في «الجامعة األميركية
في بيروت» .يهدف النشاط
إلى مساعدة «سند» في تقديم
الدعم الطبي والنفسي الالزمني
للمرضى وأسرهم ،ورفع
ّ
أهمية هذه
مستوى الوعي حول
العناية.

ّ
«ديموغرافية
محاضرة بعنوان
بلدان املشرق العربي :الرهانات
املستحيلة» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت
(نزلة برج أبو حيدر ـ خلف محطة
«توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

حفلة خيرية :السبت  10كانون ّ
األول
ً
مساء ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
قاعة عصام فارس في «الجامعة
األميركية في بيروت» (الحمرا).
تباع البطاقات في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم71/587941 :

من أنسنة كبير العمالء أنطوان لحد،
الى اعتبار إسرائيل رائدة في مجال
ً
حقوق املثليني ،وصوال الى رثاء شمعون
بيريز رئيس الوزراء األسبق للكيان
العبري بوصفه «آخر األحياء من ضمن
الجيل املؤسس للدولة العبرية»...
هذا الخط التطبيعي باتت تنتهجه
صحيفة «لوريان لوجور» ،ضاربة عرض
الحائط بأي قواعد مهنية وأخالقية
وحتى قانونية .ال تتوانى الصحيفة
الفرنكوفونية عن التحدث عن إسرائيل
ّ
بصورة ملاعة ونظيفة ،من دون حسيب
وال رقيب .آخر «إبداعات» الصحيفة نشر
ّ
مصور على صفحتها األولى يوم
مقال
االثنني املاضي بعنوان «لبنان ،سوريا،
إسرائيل ...جنديات نساء (بالصور)».
في هذه القطعة /التحفة ،التي تتصدرها

صورة إلمرأة إسرائيلية ،تحمل سالحًا
ّ
وتصوب على هدف محدد ،قرأنا تمجيدًا
بالكيان العبري وبجيشه كونه «أكبر
قوة مسلحة في املنطقة» ،ويضم منذ
عقود «نساء يحتللن مكانة مهمة»،
بخالف العالم العربي والشرق األوسط
الذي ما زالت املرأة فيه «مساعدة
للرجل» رغم تطور أحوالها وفق املقال.
وأخذ املقال برأي الخبيرة في «معهد
كارنيغي للشرق األوسط» ،داليا غانم
يزبك ،التي عزت هذا األمر الى «الحواجز
التي يخلقها املجتمع واملؤسسات» ،إذ
ً
تظل «الحرب عمال منوطًا بالرجال».
مع هذا الرأي الحاسم من يزبك ،ال ّ
تعمم
الصحيفة هذا االستنتاج ،بل تعطي
مثال اإلماراتية مريم املنصوري التي
قادت طائرة محاربة ضد «داعش»
عام  ،2014الى جانب أخريات يعملن
في الجيوش اللبنانية والتونسية
والسورية.
ّ
طبعًا هذا املقال املوقع من الصحيفة
عينها ،مضافًا اليها «وكالة الصحافة
الفرنسية» ،ينضم الى املقاالت السابقة
التي تسير على الخط التحريري نفسه
ّ
الذي يرى أن إسرائيل ليست كيانًا
ً
ّ
محتال ،ويدس بني الفينة واألخرى
تمجيدًا لها في مجاالت مختلفة ،كأن
األمر بات طبيعيًا وعاديًا .أما صورة
ّ
تصدرت
الجندية الصهيونية التي
صفحتها األولى كامرأة «رائدة» ،فليست
ّ
سوى واحدة من املجرمات اللواتي يمعن
يوميًا في قتل الشعب الفلسطيني.

ايمي روكو
امرأة العام!
اختار موقع «بي بي سي»
السعودية املعروفة باسم «إيمي
روكو» ( 23عامًا ـ الصورة)
من بني  100امرأة عربية
شكلن مصدر إلهام وتأثير
خالل عام  .2016الفتاة املنقبة
هي السعودية األولى التي
اشتهرت بفيديوات صغيرة
اجتاحت مواقع التواصل .فتاة
متشحة بالسواد يبلغ عدد
متابعيها على انستغرام أكثر
من مليون ،تغني الراب وتسخر
من الذكورية الشرقية ،وتطرح
قضايا التحرش والعنصرية
في املجتمع السعودي وتضحك
من سلطة رجال الدين .تتسابق
القنوات العربية والخليجية
الستضافتها ،آخر ظهور لروكو
كان في برنامج «سوار شعيب»
على قناة «سوار شعيب»
الكويتية في يوتيوب (11
يونيو  ،)2016في حلقة بلغت
مشاهداتها أكثر من  6ماليني.

