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وثائقي
(األخبار « .)2018/3/8األخبار» قامت بجولة سريعة على
المحطات ،طارحة السؤال التالي :ما هي البرمجة التي
ستواكب االنتخابات؟ وأي مشاريع ستخصص للحدث؟ مع
العلم أن قناة «المستقبل» هي الوحيدة التي لم تكشف
عن برمجتها بعد!
 lbciالموضوع عند بيار!
● لم تطرح قناة  lbciبرمجتها الخاصة باالنتخابات ،ألن األمور وبحسب رئيس مجلس
ّإدارتها بيار الضاهر «مرتبطة بشكل مباشر باللوائح االنتخابية التي لم يتم اإلعالن عنها
ّ
كلها بعد .مع تغير السياسة السعودية تجاه لبنانّ ،
تستعد lbci
تبدلت بعض السياسات».
لطرح برنامجني جديدين يواكبان املرحلة املقبلة ،ولكن الضاهر لم يكشف عن مقدميها .بل
يكتفي بالقول بأنه ينتظر التحالفات ليضع على أساسها خطة الستقبال املرشحني .في
ّ
تتوجه األنظار إلى برنامج «كالم الناس» الذي يقدمه مارسيل غانم كل خميس على
املقابل،
 .lbciعند سؤاله عن الفقرات الجديدة واحتمال تعديل برنامجه ،يجيب غانم« :املوضوع
عند بيار».

« otvجود بالموجود»
ّ
تخصص برامج جديدة لالنتخابات النيابية ،لكنها في املقابل
● صحيح أن قناة  otvلم
ّ
ستكيف مضمون مشاريعها التي تبثها حاليًا كــي تـتــاءم مــع أج ــواء االنـتـخــابــات .تبدأ
املحطة صباحها مــع برنامج «ح ــوار الـيــوم» ( )11:30الــذي سيواكب الـتـطـ ّـورات ،وقــد ّ
يتم
ّ
نقل بثه إلـ ّـى ما بعد الظهر في حــال استدعت الـتـطـ ّـورات السياسية عملية التعديل تلك.
كذلك ،سيطل رواد ضاهر في برنامج «باملباشر» ليقارب التغيرات في العملية االنتخابية.
كذلك سيفعل عبده الحلو في فقرة «أجـنــدة» (ضمن البرنامج الصباحي «يــوم جديد»).
ّ
تتضمن نـشــرات األخـبــار مجموعة ريبورتاجات وتقارير ميدانية مــن أرض املعركة
كما
االنتخابية ،وتطرح أسئلة حول القانون االنتخابي الجديد وكيفية تثقيف الناخبني حوله.

 nbnالصورة ضبابية
● رغم انطالق برمجة بعض القنوات ملواكبة االنتخابات ،إال أن الصورة في قناة  nbnلم
تتضح بعد .فاملشاريع ال تــزال فــي طــور اإلع ــداد ،مــع التأكيد على أنها جميعها ستكون
ّ
ّ
سيتم قريبًا إطالق الحمالت اإلعالنية لبعض املرشحني
املهم.
من وحي الحدث السياسي ّ
واللوائح ،حسب اختيار املرشح الــذي سيظهر على املحطة .لكن في املقابل ،وضعت nbn
ّ
تستقر بعد على اإلعالمي
العناوين العريضة لبرنامج يحمل اسم «انتخابات  »2018ولم
الـ ــذي س ـي ـقــدمــه .بــال ـط ـبــع ،سـيـسـتـضـيــف ال ـع ـمــل ال ـجــديــد املــرش ـحــن وي ـل ـقــي ال ـض ــوء على
مشاريعهم .اكتفت املحطة بتحديد األطر لـ «انتخابات  ،»2018لكن نشرات أخبارها اليومية
ّ
سيتوسع الحديث ليشمل كل
تتضمن العديد من النوافذ حول القانون الجديد ،والحقًا
دائــرة انتخابية وحدها .كما سترتفع وتيرة البرامج مع اقتراب االنتخابات لتطغى على
جميع املشاريع.

األمر ليس لـ «تلفزيون لبنان»
● ما ينطبق على املحطات اللبنانية ال ينطبق على «تلفزيون لبنان» .يشير صائب دياب
مدير األخبار والبرامج السياسية إلى أن جميع املقابالت في ّ التلفزيون الرسمي ستكون
ّ
يتقدم مــرشــح للظهور على «تلفزيون
تحت إش ــراف «هيئة اإلش ــراف على االنـتـخــابــات».
الهيئة الطلب إلى الشاشة الرسمية التي تقرر بدورها موعد ظهور املرشح
لبنان» ،ثم ترسل
ّ
سيطل فيه .يشير دياب إلى أن برنامج «لبنان اليوم» ّ
(يقدمه  4إعالميني)
والبرنامج الذي
سيستضيف غالبية املرشحني ،مع إمكانية توسيع مروحة البرمجة في حال ارتفع عدد
املرشحني .على الضفة األخــرى ،يقول مدير البرامج في «تلفزيون لبنان»« :لألسف هناك
معادلة ظاملة بحق العاملني في التلفزيون .عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل أشهر ،لم
تلحق السلسلة املوظفني في الشاشة ،معتبرين أنها شاشة خاصة .أما اليوم ،ومع انطالق
ّ
فيتم التعامل مع القناة على أنها محطة رسمية تستقبل املرشحني من
عجلة االنتخابات،
دون مردود مالي».

«المنار» غرافيكس وتقارير
● بــدأت «املـنــار» التحضير لالنتخابات منذ أسابيع ،وقــد أطلقت بعض الفقرات املتعلقة
ّ
ستحول املحطة نشرة أخبارها التي تعرضها ظهرًا ( ،)17:30الــى فقرة ثابتة
بالحدث.
حول االنتخابات بدءًا من  26آذار (مــارس) الحالي .تتضمن النشرة كل ما يتعلق بأجواء
الحدث السياسي ،من تقسيم الدوائر الى القانون الجديد .وسيتم االعتماد على الغرافيكس
ّ
املتحركة التي تحاكي النمط الغرافيكي املعاصر .كذلك ،تركز «املنار» على توعية
والتقارير
الناخب حول كيفية التصويت والتعبير عن رأيه بحرية ،عبر حمالت إعالنية انطلقت أخيرًا
ّ
تبث بني الساعات .كلما ّ
تقدم الوقت ملوعد االنتخابات ،سيتم
وجاءت أشبه بـ «فالشات»
التركيز أكثر على الحدث .كذلك ،سيتولى برنامج «حديث الساعة» الذي ّ
يقدمه عماد مرمل
والبرنامج الصباحي «مع الحدث» ،مهمة التركيز على االستحقاق.

معروف سعد
أبو الفقراء
زينب حاوي
فــي هــذا الـشـهــر ،وتـحــديـدًا يــوم ال ـســادس من
آذار (م ــارس) ،فــارق املناضل معروف سعد
( 1910ـ ـ  )1975الحياة بعد اغتياله يــوم 26
ش ـبــاط (ف ـبــرايــر)  1975فــي ســاحــة النجمة
فــي صيدا خــال تـصــدره تظاهرة ّ
لصيادي
ّ
ال ـس ـمــك ،نــظـمــت وقـتـهــا ض ــد تـشــريــع الــدولــة
الـلـبـنــانـيــة الح ـت ـكــار إح ــدى ال ـشــركــات صيد
األسماك على طول الساحل اللبناني .تزامنًا
مع الذكرى الـ  43على اغتياله ،تعرض «املنار»
الـيــوم وثائقي «ثــائــر األرض والـبـحــر» (بحث
وإعداد بتول ّ
صوان ـ ـ إخراج ومونتاج فاطمة
الدبق ـ ـ تنفيذ «إبداع برودكشن»).
الشريط (ساعة تلفزيونية) سيقدم ضمن
سلسلة «زمان ورجال» التي تضم مجموعة
حلقات توثيقية ،تخص كـبــار الـقــادة الذين
اس ـت ـش ـه ــدوا وتـ ــركـ ــوا األث ـ ــر األكـ ـب ــر عــربـيــا
وقــوم ـيــا .بـعــد ع ــرض س ـيــرة الـسـيــد حسني
الـحــوثــي ،وسـلـطــان بــاشــا األط ــرش ،والشيخ
ص ــال ــح ال ـع ـل ــي ،وي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة ،غ ـســان
كنفاني ،أدهــم خنجر ،وعبد املنعم ريــاض،
وغيرهم ،يطل علينا هذا الشريط الذي يدمج
بني التوثيق والعمل امليداني وفق ما تقول لنا
ّ
معدته بتول ص ـ ّـوان .إذ قصد فريق العمل،
ص ـي ــدا ،وك ــان ــت ل ــه م ـح ـطــات م ــع صـ ّـيــاديـهــا
والذين عاصروا «أبو الفقراء».
س ـي ــرة امل ـنــاضــل م ـع ــروف س ـعــد ال ـغ ـن ـيــة ،ال
يمكن اختصارها بساعة تلفزيونية .حاول
الـقــائـمــون على الـعـمــل ،إع ــادة رســم سيرته،
أكــان مع أقــرانــه أو مع من ظل بقربهم حتى
ّ
الصيادون.
الرمق األخير في حياته:
يقص الشريط هــذه السيرة ،بــدءًا مــن نضاله
في فلسطني ،وقتاله ضد االحتالل الصهيوني
( )1948ف ــي «امل ــال ـك ـي ــة» ،واس ـت ـق ـبــالــه الحـقــا
الالجئني الفلسطينيني بعد «النكبة» في صيدا،
م ـ ــرورًا بــدخــولــه الـ ـن ــدوة ال ـبــرملــان ـيــة (،)1957
وعـمـلــه كــرئـيــس بـلــديــة ص ـي ــدا ،وم ـف ــوض في
الـشــرطــة ،وصــراعــه مــع الرئيس الــراحــل كميل
شمعون (ّ ،)1958
وتعرفه الــى الزعيم الراحل
ً
جمال عبد الناصر ،وصوال الى لحظة اغتياله،
عشية اندالع الحرب األهلية اللبنانية (نيسان/
أب ــري ــل  .)1975يـتـكــئ الــوثــائ ـقــي ع ـلــى صــور
وفيديوات أرشيفية نادرة لسعد ،أخذ بعضها
مــن فيلم تسجيلي لـلـمـخــرج صبحي سيف
الدين بعنوان «معروف سعد» ( ،)1979وعلى

بعض الغرافيكس (محمد حيدر) ،الى جانب
استضافة شخصيات عاصرته فــي ميادين
مختلفة .سيستصرح الفيلم الصيادين الذين
ع ــاص ــروه ،إض ــاف ــة ال ــى الـفـلـسـطـيـنــي صــاح
ص ــاح ،ونـجـلــه الـنــائــب الـســابــق أســامــة سعد،
والوزير األسبق عصام نعمان ،بصفته عاصر
املناضل الصيداوي ،عندما كان نائبًا .وال شك
ف ــي أن لـحـظــة اغـتـيــالــه ووق ــوع ــه ب ــن عـشــرات
الصيادين املعتصمني ،كانت من أهم اللحظات
التوثيقية في تاريخ لبنان .هنا ـ وكما تروي
لنا صوان ـ سيلجأ الفيلم الى استذكار هذه
اللحظة مــع «عـمـيــد الـصـحــافـيــن» فــي صـيــدا،
ّ
نزيه نقوزيّ ،
املصور الوحيد الذي وثق للحظة

عمل يستعرض حياته
النضالية بدءًا من
فلسطين إلى لحظة
اغتياله عام 1975

االغتيال عــن طريق املـصــادفــة .أثـنــاء مواكبته
للتظاهرة ،بقيت في جعبة كاميرته  3صور،
واحـ ــدة مـنـهــا كــانــت ل ـهــذه الـلـحـظــة األلـيـمــة في
تاريخ لبنان وصيدا.
من املعروف عن اإلعالم اللبناني عدم اكتراثه
بتتبع وسرد سير رجاالت وقامات مقاومة،
وه ــذه إح ــدى الـثـغــر الـتــي يعانيها فــي أدائ ــه
واستراتيجياته .لذا ّ
يعد اليوم «ثائر األرض
والبحر» ،من املــواد التلفزيونية الهامة ،التي
تـضــيء عـلــى سـيــر الـعـظـمــاء ،وم ــن ضمنها
مـعــروف سـعــد ،ال ــذي يستذكره اللبنانيون
والـصـيــداويــون خــاصــة .فكل عــام .يسيرون
بـمــراكـبـهــم ف ــي ال ـب ـحــر ،وي ـت ـج ـم ـهــرون على
األرض ،كما سار معروف سعد قبل اغتياله.
واليوم تحتضن سيرته قناة «املنار» لتكسر
ك ــل م ــا ه ــو مـ ـك ـ ّـرس ف ــي م ـن ـظــومــة اإلعـ ــام
اللبناني.
«ثــائــر األرض وال ـب ـحــر» :ال ـيــوم 21:40
على «املنار»

