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حصاد 2019
رأسًا
جاءت االنتفاضة في  17تشرين األول لتقلب المشهدالتلفزيوني ّ
على عقب .قنوات وإعالميون أعادوا تموضعهم ،فيما أوقفت كل
المحطات برمجتها االعتيادية لتواكب ما يحصل على األرض .وفي

عام  ،2019تواصلت معاناة ّالعاملين في القطاع اإلعالمي الذي
خنقته األزمة المالية ،فيما لف الموت وجهين من وجوه الصحافة
السياسية والثقافية في لبنان هما إدمون صعب ومي منسى

اإلعالم اللبناني يواصل درب الجلجلة  ...و«الثورة» تقلب المشهد!
زينب حاوي
ف ــي أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت mtv
برمجتها الخريفية ضـمــن احتفالية جمعت
وج ـ ــوه ـ ــا إعـ ــام ـ ـيـ ــة ودرامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا أل ـغ ــت
ّ
«الشح
«الـجــديــد» االحتفالية الخاصة بسبب
امل ــال ــي» .لـكــن مــا لــم يـكــن فــي الـحـسـبــان ،هــو أن
ّ
يتغير كــل املشهد بعد أي ــام قليلة مــع انطالق
ّ
مساء  17تشرين األول
شرارة الحراك الشعبي ُ
(أك ـتــوبــر) املــاضــي .ه ـكــذا ،قـلـبــت الـطــاولــة على
مـشــاريــع بالجملة كــانــت ُيـفـتــرض أن تخوض
املـنــافـســة الـبــرامـجـيــة فــي الـخــريــف ،وق ــد كانت
ّ
منكهة بالكوميديا مــع كـســر ُلتقليد «بــرامــج
اإلث ـن ــن» الـســائــد مـنــذ ف ـتــرة .نـسـفــت البرمجة
الـخــريـفـيــة ال ـت ــي ك ــان ُيـ ـع ـ َّـول عـلـيـهــا ،ودخـلـنــا
فــي مــرحـلــة جــديــدة كـلـيــا ،مــع اصـطـفــافــات بني
ّ
وتبدلت
الشاشات بدأت منذ أكثر من شهرين،
تبعًا للظروف السياسية واألمنية والشعبية.
فـقــد بـ ــرزت إل ــى الــواج ـهــة خ ــال ال ـح ــراك ثــاث
قنوات رئيسية ،هي« ،lbci :الجديد» و  .mtvفي
الفترة األولى ،شهدنا فتحًا للهواء استمر ألكثر
مــن  16ســاعــة يــومـيــا ،مــع انـتـشــار للمراسلني
فـ ــي أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـق ــاع ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال ـح ـص ـي ـل ــة:
اسـتـصــراحــات عـشــوائـيــة ،سـبــاب وش ـكــوى من
األوضــاع املعيشية ،من دون أن يغتنم اإلعــام
بشكل عام الفرصة لفتح نقاشات في البلد ،أو
حتى تصويب البوصلة تجاه ملفات الفساد
ّ
ومسببي هذه األزمــة .في هذه الفترة تحديدًا،
ّ
مستجدة في اإلعــام اللبناني
شهدنا ظاهرة
ّ
تتمثل في إقصاء الوجوه السياسية من قائمة
ال ـض ـي ــوف ب ـه ــدف ام ـت ـص ــاص ن ـق ـمــة الـ ـش ــارع،
مؤقتًا ،تماشيًا مع لبس جلباب «الثورة» .كان
فاقعًا على سبيل املثال ،انقالب مارسيل غانم
(بــرنــامــج ص ــار الــوقــت ـ ـ  )mtvعـلــى ك ــام تـفـ ّـوه
به قبل أيــام قليلة من «االنتفاضة» ،حني مدح
حاكم «مصرف لبنان» ريــاض سالمة ورئيس
الحكومة آنــذاك سعد الحريري ،وتصويرهما
على ّأنهما «منقذا البلد» .بسحر ساحرّ ،
تحول
مــارسـيــل إل ــى «ثــائــر» عـلــى الطبقة السياسية
اللبنانية التي لطاملا ّ
طبل لها طوال ربع قرن.
واألن ـكــى أنــه فــي الحلقة املــذكــورة ( 25تشرين
ّ
األول) ،ظهر من خلف الكواليس رئيس مجلس
ّ
إدارة الـقـنــاة ميشال امل ــر ،فــي مشهد ممسرح،
ليشيد بفريق محطته ويقتحم هذه «املشهدية
الثورية» املتلفزة.

أما «الجديد» التي ّ
قدمت نفسها كحاضنة لهذه
ّ
«الـ ـث ــورة» ،فـقــد ت ــأخ ــرت أســاب ـيــع قـبــل أن تـطــرح
بــرنــامــج «يــوم ـيــات ث ـ ــورة» ،وتـعـيــد فـتــح ملفات
ال ـف ـســاد وتـثـيــر عـلــى م ــدى أس ـبــوعــن متتاليني
زوبعة على مواقع التواصل االجتماعي ،لتعود
بعدها وتخمد هــذه «ال ـفــورة» لصالح مشهدية
تسيطر عليها مواضيع خفيفة ومثيرة ،ال ّ
تمت
للمشهد الغاضب على األرض بصلة .حتى إننا
ذهبنا أحيانًا من جديد صوب «برامج اإلثنني»
(على «الجديد» و ،)mtvوالتنافس على مواضيع
تـنـطــوي عـلــى الـجـنــس والـشـعـبــويــة .كـمــا ع ــادت
ال ــوج ــوه ال ـس ـيــاس ـيــة إل ــى ال ـق ـن ــوات ال ـت ــي ع ــادت
لـتـفـتــح الـ ـه ــواء لـبـعــض ال ـس ــاس ــة ال ــذي ــن أعـلـنــوا
تأييدهم لـلـحــراك ،إلــى جــانــب بعض املصرفيني
الــذيــن راح ــوا يــدافـعــون عــن الـسـيــاســات النقدية
وممارسات البنوك.
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ظــلــت  lbciال ــراب ــح األبـ ــرز بـفـعــل ما
أرسته في التغطيات من توازن بني األطراف كافة،
واستطاعت بحنكة تبعًا للظروف الراهنة ،قطف
جمهور «ال ـشــارع الشيعي» بعد القطيعة التي
حصلت بينه وبــن «الجديد» ،إثــر قطع شركات
ّ
«ال ـكــاي ـبــل» ب ــث «ال ـج ــدي ــد» ع ــن ضــاحـيــة بـيــروت
الجنوبية والجنوب والبقاع وجــزء من بيروت،
على خلفية أدائها ،وال ّ
سيما لناحية تصويبها
على «الثنائي الشيعي» وهجومها على «حزب
الله»ً .
بناء على هذه القاعدة الجديدة ،تغلغلت
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» أكثر في املناطق
الـتــي ُمنعت فيها «ال ـجــديــد» ،لنصل أخـيـرًا إلى
أح ــداث الـشــارع فــي «الــريـنــغ» ووســط العاصمة،
حيث حرصت  lbciعلى دخول «الخندق الغميق»
وتظهير الـصــورة الحقيقية لـهــذه املنطقة التي
كــانــت تحت مــرمــى اإلع ــام املـنــافــس فــي األبلسة
واالتهام ...من دون أن ننسى قيام املراسلة رنيم
َ
بــو خ ــزام بتغطية م ـت ـفـ ّـردة بــن مـنـطـقــتــي «عــن
ال ــرم ــان ــة» و«ال ـش ـي ــاح» وال ـتــرك ـيــز عـلــى الـخـطــاب
التهدوي والوحدوي بني البقعتني.
ّ
بتخبط واضح منذ
على مقلب  ،otvاتسم األداء
بدء الحراك ،إذ قوبلت املحطة بالسقف األعلى
مــن االتـهــامــات والتضييق ،ملــا تمثله مــن خط
سياسي .مـ ّـرة كانت تكمل برمجتها كاملعتاد
ً
وتنصح املــرأة مثال بكيفية العناية ببشرتها،
فـيـمــا ال ـش ــارع مـشـتـعــل .ومـ ــرة أخ ـ ــرى ،تـحــاول
مجاراة الحراك وإطالق برنامج جديد بعنوان
«رح نبقى سوا» في محاولة ملواكبة ما يحدث
ع ـلــى األرض ،واس ـت ـض ــاف ــة وج ـ ــوه قــري ـبــة من

جاء الحراك ليعيد تموضع القنوات اللبنانية (اللوحة للرسام شوقي دالل)

ّ
للتحرك مجددًا بعد أشهر من املماطلة،
املصروفني
وإغـ ــاق مـكـتــب ب ـي ــروت ف ــي ع ــام  ،2018وإي ـقــاف
النسخة الدولية ،وكذلك املوقع اإللكتروني الذي
توقف التحديث فيه في أيلول (سبتمبر) املاضي.
فـقــد رف ــع امل ـصــروفــون فــي اإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة
دع ــوى قضائية أم ــام هيئة «تـيـكــوم» اإلمــاراتـيــة
ضد الــدار السعودية ،السترجاع حقوقهم .وفي
ّ
خضم استمرار التظاهرات الشعبية فــي لبنان،
لجأ مصروفو «الحياة» ومجلة «لها» لالعتصام
الشهر املاضي أمام السفارة السعودية في بيروت.
هـكــذا ،لـلـمـ ّـرة األول ــى منذ بــدء األزم ــةّ ،
رص نحو
َ
مـئــتـ ْـي مــوظــف (صـحــافـيــن وتـقـنـيــن) الـصـفــوف
لالحتجاج بعد أكثر من عــام على مماطلة الــدار
في إعطائهم مستحقاتهم.
أطل
اإلعالمي
علي المسمار
ّ
للمرة األولى
على «المنار»
بعد غياب
قسري دام
ألكثر من عام

◄ عودة علي المسمار ومفاجأة
«المنار»

هـ ــذه األج ـ ـ ــواء.
ّ
تخبط أداء املحطة
راف ـ ـق ـ ـتـ ــه ح ـ ـمـ ــات شـ ــرسـ ــة ومـ ـ ــؤذيـ ـ ــة ط ــاول ــت
م ــراس ـل ـي ـه ــا ،تـ ـج ـ ّـس ــدت فـ ــي االعـ ـ ـت ـ ــداء عـلـيـهــم
ومنعهم من إكمال رسائلهم على الهواء .ترافق
ذلك مع حفالت من الشتائم واملضايقات التي
انزلقت إلى حدود الشخصنة واألذية املباشرة.

◄ مصروفو «المستقبل» و«الحياة»

ف ــي ح ــزي ــران (ي ــون ـي ــو) امل ــاض ــي ،ت ـحـ ّـركــت بـقــوة
قـضـيــة م ـصــروفــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،بـعــد أش ـهــر من
املـمــاطـلــة وه ـضــم ال ـح ـقــوق .تـصــاعــد االحـتـجــاج
داخ ــل املـحـطــة ،وتـظـ ّـهــر كــذلــك على الـشــاشــة ،من
خ ــال رس ــائ ــل ت ـحــذيــريــة ،سـ ـ ً
ـواء بـتـقـلـيــص عــدد
ً
ن ـشــرات األخ ـبــار أم وص ــوال إل ــى اإلضـ ــراب الــذي
شـمــل ،لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،الـبــرامــج واألخ ـب ــار .وبعد

ّ
ظلت  lbciالرابح األبرز بفعل
ما أرسته في التغطيات
من توازن بين األطراف كافة
ش ـه ــري ــن ،ح ـص ــل اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـش ــام ــل ،وأوقـ ـف ــت
الـبــرمـجــة ون ـشــرات األخ ـبــار فــي الـقـنــاة الــزرقــاء،
ليلي ذلــك بعد أسـبــوعــن طلب مــديــر العمليات
هناك عارف اإلبريق ،من املوظفني عدم الحضور
إلى «بيروت هول» ،كرسالة ضمنية وقتها حول
طرد غير معلن ،شمل املوظفني واملتعاقدين ،بعد
طول األزمة وغياب مصير الرواتب واملستحقات
ّ
امل ــال ـي ــة امل ـت ــراك ـم ــة .إال أن م ــال ــك امل ـح ـط ــة ،سعد
ال ـحــريــري ،ق ـ ّـرر فــي منتصف أي ـلــول (سبتمبر)
إط ـفــاء الـشــاشــة ال ــزرق ــاء وإعـ ــادة هيكلتها ،بعد
ّ
ربـ ــع قـ ــرن ع ـلــى تــأس ـي ـس ـهــا .ق ـ ــرار ش ــك ــل صــدمــة
ل ـل ـج ـســم اإلع ـ ــام ـ ــي ،ل ـت ـن ـضــم «امل ـس ـت ـق ـب ــل» إل ــى
س ـل ـس ـلــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي أق ـف ـلــت
أبوابها كصحف «السفير»« ،البلد»« ،املستقبل»
و«الحياة»...
وحــن هـ ّـب الشارع اللبناني ،أوقــد معه القضية
مــن جــديــد .إذ ق ـ ّـرر مـصــروفــو الـقـنــاة االعـتـصــام
أمام مبناها في «سبيرز» والتعبير عن وجعهم،
ليلتفت إليهم اإلعالم املحلي واألجنبي ،ثم ّ
تقرر
اإلدارة تنفيذ مــا وعــدت بــه ،وتــدفــع املستحقات
ّ
م ــوزع ــة عـلــى  25دف ـعــة ش ـهــريــة .عـلــى الــرغــم من
ّ
منسوب التفاؤل الذي ساد األجواء وقتها ،إال أن
املشهد نفسه عاد ليتكرر .نكث بالوعود ،وعودة
املصروفني لالعتصام ،ولو بأعداد قليلة من أجل
املطالبة مـجــددًا بمستحقاتهم امل ـهــدورة ،وسط
أسئلة عن غياب الغطاء النقابي والحقوقي الذي
يفترض أن يحمي هؤالء من الكارثة االجتماعية
واإلنسانية التي وصلوا إليها.
وعـ ـل ــى م ـق ـل ــب ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» ،ع ـ ــاد مـلــف

ّ
ف ــي  27آب (أغـ ـسـ ـط ــس) ،أطـ ـ ــل اإلعـ ــامـ ــي عـلــي
املسمار ّ
للمرة األول ــى على «امل ـنــار» بعد غياب
قسري عن الشاشة دام ألكثر من عــام .ظهر في
النشرة املسائية الرئيسية ،بعدما ّ
قدمته زميلته
غ ــادة ع ـســاف الـنـمــر إل ــى الـجـمـهــور م ــن جــديــد،
قــائ ـلــة« :أن ـه ــى ال ـفــاصــل وعـ ــاد ل ـي ــواص ــل» .عــاد
املـسـمــار مــع ذك ــرى االحـتـفــال بالتحرير الثاني
للسلسلة الشرقية والنتصار تموز عــام ،2006
ّ
وقــد شكلت هــذه ال ـعــودة فــرصــة الخـتـبــار مدى
ال ـحــب الـجـمــاهـيــري لــإعــامــي الـلـبـنــانــي ال ــذي
حظي باحتضان افـتــراضــي وواقـعــي لــم يسبق
لــه مثيل فــي الجسم اإلعــامــي ،حتى فــي غيابه
نتيجة مـقــارعــة امل ــرض الـخـبـيــث .بـقــي املسمار
حاضرًا على األلسنة واسمه قيد التداول .وفي
ال ـخ ــام ــس م ــن أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ،اسـتـضــافـتــه
شــاشــة «املـيــاديــن» ضمن بــرنــامــج «املـشـهــديـ ّـة»،
ليكشف وقـتـهــا عــن الــرحـلــة الـطــويـلــة والـشــاقــة
ّ
التي خاضها فــي الـعــاج ،وال ّ
سيما أن مرضه
ُي ّ
عد «نادرًا وصعبًا».
وعلى «املنار» أيضًا ،وفي خطوة غير مسبوقة،
ُ
كشف في ذكــرى انتصار تموز  2006اللثام عن
كــوال ـيــس عـمـلـيــة قـصــف ال ـبــارجــة الصهيونية
ّ
«ســاعــر  ،»5الـتــي دكـتـهــا املـقــاومــة فــي  14تموز
ّ
(يوليو) من عام  ،2006وشكلت إحدى اللحظات
التلفزيونية املفصلية ،كونها حصلت مباشرة
على الـهــواء بأمر أمــن عــام «حــزب الـلــه» السيد
حسن نصرالله لها .ضمن حلقة «جند مغرقون»
(إنتاج مشترك بني «املنار» و«اإلعالم الحربي»)،
عرضت قناة املقاومة صــورًا ملنصة الصواريخ
الـتــي اسـتـهــدفــت ال ـبــارجــة ،وقــد تموضعت كما
ك ـش ــف «ال ـ ـحـ ــاج جـ ـ ـ ــال» ،الـ ـق ــائ ــد ف ــي «الـ ـق ــوات
البحرية» ،فــي محيط «الـسـفــارة الكويتية» في
الـعــراء .كما عـ ّـرجــت الحلقة على غرفة عمليات
امل ـقــاومــة ضـمــن لـقـطــات أظ ـه ــرت كـيـفـيــة تنفيذ
ّ
العملية .وال ّ
شك في أن حضور القائد العسكري
الـشـهـيــد ع ـمــاد مـغـنـيــة ،م ــن خ ــال ال ـص ــورة في
الحلقة ،كان للداللة على دوره في هذه العملية
النوعية.

◄  lbciتربح دعوى «القوات»
فــي شـبــاط (ف ـبــرايــر) ،أص ــدرت الـقــاضـيــة فاطمة
الجوني ،قرارًا بإبطال التعقبات في حق رئيس
م ـج ـلــس إدارة  ،lbciب ـي ــار ض ــاه ــر ،ف ــي دع ــوى
«االح ـت ـي ــال وإس ـ ــاءة االئ ـت ـم ــان» ال ـت ــي أقــامـتـهــا
«القوات اللبنانية» ّ
ضد املحطة ورئيسها .قرار
أث ـب ــت مـلـكـيــة «امل ــؤس ـس ــة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال»
للضاهر بـعــد  12عــامــا مــن املـحــاكـمــة .استندت
الجوني في القرار إلى تمويل القناة في البداية
ّ
مـ ــن «م ـي ـل ـي ـش ـيــا م ـن ـح ــل ــة» ،واكـ ـتـ ـس ــاب امل ـح ـطــة
«وجــودهــا الـشــرعــي مــن خــال الترخيص الــذي
ُمنح لشركة ضاهر» .القرار الصادر ألزم الجهة
ّ ّ
و«رد كــل مــا زاد أو
املـ ّـدعـيــة بـبــدل عطل وض ــرر،
خــالــف» ،و«بتضمينها» النفقات .وســادت هذه
املــرحـلــة أج ــواء تــوتــر بــن الـفــريـقــن ،وتسريبات
واجتزاءات من حقبة الثمانينيات .يذكر أن lbci

ربحت أيضًا في «محكمة التحكيم الدولية» في
فــرنـســا دع ــوى شخصية كــانــت شــركــات األمـيــر
ّ
تصرف
الوليد بن طالل قد رفعتها ضدها ،بشأن
الضاهر في إدارتها ،وعلى رأسها شركة «باك».
ّ
ّ
تتحمل وحدها
إذ أكــد الـقــرار أن هــذه الشركات
ّ
ويتوجب عليها تسديد األمــوال
إفــاس «ب ــاك»،
للضاهر.

الـخــاص بــه .لــم يقف األمــر عند هــذه الـحــدود ،بل
أطاح الحراك بشكل ّ
كلي بهذا البرنامج ومصيره،
إذ ت ـب ـ ّـدل ــت ال ـب ــرم ـج ــة ،ل ـي ـع ــود وي ـظ ـه ــر مـعـلــوف
ُ
عـلــى  mtvلـكــن ضـمــن مـســاحــات تـعـنــى بمواكبة
الـتـظــاهــرات الشعبية ،إلــى حــن تثبيت برنامج
خـ ــاص ل ــه ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ت ـحــت عـ ـن ــوان «آلخ ــر
نفس» .يتابع العمل قصصًا تخص الحراك ،لكن
مــن زاوي ــة تسعى إلــى الشحن العاطفي أكثر من
تقديم مادة مفيدة.

◄ «اللبناني قبل الكل» وعودة التحريض
زوبعة بكل ما للكلمة من معنى ،أثارتها في
حزيران (يونيو) حملة «اللبناني قبل الكل»،
التي أطلقها «قطاع الشباب والرياضة» في
«التيار الوطني الحر» .أجواء مسمومة أعيد
إنتاجها في تلك الفترة ،من خالل استخدام
قانون العمل ملحاربة اليد العاملة األجنبية،
وخـصــوصــا ال ـســوريــة .حـمـلــة تـخـطــت اإلط ــار
املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــا ،وذه ـ ـبـ ــت ن ـح ــو ال ـع ـن ـصــريــة
وره ـ ـ ـ ــاب األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،وح ـ ـتـ ــى إذالل ال ـع ـم ــال
األجـ ــانـ ــب ،ب ـم ـع ـيــة  ،otvالـ ـت ــي س ــان ــدت ه ــذه
الحملة وأسهمت في التحريض على هؤالء،
التيار يدخلون
من خــال تصوير شبان من
ّ
إلى محال تجارية ويتأكدون من أنها خالية
من األجانب!
حـمـلــة مـيــدانـيــة واف ـتــراض ـيــة ممنهجة ،أع ــادت
واقعًا سبق أن اختبرناه بعيد اغتيال الرئيس
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري حـ ــن زاد ال ـت ـح ــري ــض عـلــى
السوريني ،إلى درجة وصلت إلى حدود التصفية
الجسدية لبعض العاملني في لبنان .وإبان فتح
وزي ــر العمل كميل أبــو سليمان ملف العمالة

◄ إدمون صعب

اعتصم مصروفو «الحياة» ومجلة «لها» أمام السفارة السعودية في بيروت (مروان طحطح)

الفلسطينية فــي لـبـنــان فــي أيـلــول (سبتمبر)،
وق ـ ـ ـ ــرار الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة االع ـ ـتـ ــراض
عليه ،استرجعت  lbciخطابًا انعزاليًا الزمها
ل ـس ـنــوات ،إذ أعـ ــادت وقـتـهــا الـتــذكـيــر بــأسـبــاب
انــدالع الحرب األهلية ،وراحــت بإمكانية تكرار
السيناريو نفسه بعد أربعني عامًا ،على خلفية
تنظيم الالجئني الفلسطينيني وقفة احتجاجية
في مخيم «عني الحلوة» (صيدا ـ جنوب لبنان).

◄ جو معلوف« :يا فرحة ما ّ
تمت»!

ُ
في منتصف شهر آب (أغسطس) ،أعلن عن انتقال
جو معلوف ّإلى شاشة  ،mtvبعد سنوات قضاها
ً
َ
برنامجي «حكي جالس» و
في  ،lbciمتنقال بني
«هــوا الـحــريــة» ،اللذين نافسا مــا يسمى «برامج
ّ
اإلثنني» .انتهى العقد مع  ،lbciغير أن معلوف لم
يهنأ ببرنامجه الجديد «بالوكالة» الذي أحيطت
ّ
تفاصيله بتكتم واضح إلى حني ظهور البرومو

ف ــي ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ّ
األول م ــن عـ ــام  ،2019رحــل
الصحافي الكبير إدم ــون صعب ( 1940ـ ـ )2019
بعد صــراع مــع امل ــرض .أسـبــوع واحــد فصل بني
رحـيـلــه ووف ــاة األدي ـب ــة والـصـحــافـيــة مــي منسى
( 1939ـ ـ  .)2019عـمــل صـعــب قــرا ّبــة  45عــامــا في
ً
م ـجــال الـصـحــافــة املـكـتــوبــة مـتـنــقــا ب ــن صحف
«النهار»« ،السفير» و«األخ ـبــار» ،مع مساهمات
ّ
َ
قسمي «ال ــرأي» و«السياسة املحلية».
غنية فــي
ينتمي صعب إلــى مــدرســة عريقة مــن الصحافة
اللبنانية ،عــاصــر فيها كـبــار الصحافيني ،وقد
ص ــدر لــه كـتــاب «الـعـهــر اإلع ــام ــي ...مــن إبــراهـيــم
ال ـيــازجــي إل ــى غ ـســان تــوي ـنــي» (دار ال ـف ــاراب ــي)،
ولــم يسعفه الوقت ليشهد صــدور كتابه الثاني
«مسيرة عمر مع غسان تويني من زنزانة الحرية
ّ
الى رهبانية النهار» (الفارابي) ،الذي يتوزع على
فصلني :األول بمثابة سيرة ذاتية ،والثاني يسرد
فيه للعوامل التي جعلت «النهار»« ،مدرسة» في
عهد كل من غسان وجبران تويني.

ّ
قرر مصروفو
قناة
«المستقبل»
االعتصام
أمام مبناها
في «سبيرز»
احتجاجًا على
عدم دفع
مستحقاتهم
(هيثم
الموسوي)

