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"ناس ميديا" ...صحافة املواطن بالواقع املع ّزز
هل انتهى عرص الورق؟
هل بات مشهد صحيفة مفتوحة بني يدي قارئ ،صورة من ماض
سنخرب انه كان؟
هل انتهت فعال الصحافة الورقية مبعناها التقليدي الذي عرفناه
لسنوات؟ وهل بتنا حقا نعيش يف عامل رقمي ،يقارب ان يكون
افرتاضيا مبعناه الشمويل؟
هي عينة من اسئلة كثرية تطرح بالحاح يف السنوات االخرية .اسئلة
عن مستقبل االعالم والصحافة ،السيام الورقية والتقليدية منها ،وعن
منطيات االعالم الجديد ،وما احدثته من متغريات يف سلوكيات القراء
حول العامل اجمع.
ال اجابات قطعية حتى االن .لكن االكيد اليوم ان الورق الذي اخرتعه
الصيني تساي لون قبل اكرث من  2000عام ،قد انتهى يف صناعة
االعالم والصحافة بالشكل الذي عهدناه لعقود .البحث االن اصبح
منصبا عىل شكل البديل وميزاته وخصائصه .القضية قضية وقت
ال اكرث ،حتى ينقرض نوع قديم ليظهر نوع جديد ،يكرس نظرية...
البقاء لالقوى ،واالحدث.
يسأل كثريون ،صحيفة ورقية يف عرص تلفظ فيه الصحف واملجالت
انفاسها االخرية ،ويف لبنان بالذات؟ بلد مير يف واحدة من اصعب
االزمات االقتصادية والنقدية والسياسية يف تاريخه املعارص؟ هل
يحتاج البلد اىل صحيفة جديدة ،او موقع الكرتوين او تطبيق هاتفي،
يف وقت تفرخ فيها يوميا مئات املواقع والتطبيقات االخبارية ،ويف
زمن تراجع اهتامم الناس بكل ما تقدمه وسائل االعالم اىل جمهورها؟
اسئلة محقة .لكن "ناس ميديا" ليست كغريها من الصحف ،وهي ال تدخل
سوقا لتنافس وسائل اعالم تفوقها باالمكانات املادية واملهنية باشواط.
هي صحيفة ورقية ورقمية يف آن .نعم اول صحيفة تصدر يف لبنان
والعامل بتقنية الواقع املعزز  ARالتي نفتخر بأن يكون قد تم
تطويرها للعمل يف املجال الصحايف بواسطة رشكة لبنانية ،رشكة تضم
كفايات شبابية لبنانية واعدة ،ال تزال تؤمن بالبلد والعمل الجله.
هي صحيفة صديقة للبيئة ،ال تستهلك الكثري من الورق والحرب
لطباعتها.

لذا ستكون "ناس ميديا" صحيفة بصحف متعددة.
ال تقوم فرادة "ناس ميديا" كوسيلة اعالمية عىل متيزها التقني
فحسب ،مقارنة بنظرياتها ،بل ان قوة الفكرة تكمن يف بساطتها
وسهولة ارشاكها الناس يف صناعة اخبارهم ،وتح ّمل مسؤولية ما
ينرشونه ويتداولونه .يف العادة كانت الجريدة تصنع االخبار.
االن بات يف امكان الناس صناعة جريدتهم ،باصابعهم ،بكلامتهم،
بهواتفهم ،بفيديوهاتهم ،بكل ما يريدون مشاركته.
يؤمن القيمون عىل العمل يف "ناس ميديا" بأن لكل مواطن (من
دون اي متييز ديني ،سيايس ،مذهبي ،عرقي ،او جندري) الحق
يف ان يكون صحافيا واعالميا ،لذلك كانت فكرة "كلنا صحافيون"
ويعب
عىل التطبيق واملوقع .لكل مواطن الحق يف ان يقول كلمتهّ ،
عن رأيه وافكاره بحرية ومسؤولية من دون خوف او رقابة ،ونحن
كاعالميني وظيفتنا املهنية التدقيق يف ما يصلنا من اخبار والعمل عىل
نرشها بافضل االشكال.
لهذه الغاية ،اوجدت الرشكة املطورة للتطبيق الهاتفي لـ"ناس ميديا"
نظاما يسمح للمواطنني الراغبني يف الكتابة والتصوير ومشاركة
اي محتوى مع ادارة تحرير الصحيفة ،ارسال املواد عرب الهاتف او
الكومبيوتر يف شكل مبسط يراعي معايري الخصوصية للمستخدمني
الراغبني يف عدم االفصاح عن هوياتهم ،وذلك لحض الناس عىل
صناعة اخبارهم ،كام مستقبل بلدهم.
"ناس ميديا" مرشوع اعالمي متكامل يحمل شعار "كتب يف لبنان"،
وينطلق بامكانات ذاتية الشخاص آمنوا بالفكرة واملرشوع وقدره
عىل احداث متغري يف السكون القائم املسيطر .لذلك كانت خارطة
لبنان مبدنه وقراه ومحافظاته حارضة دوما عىل صدر الصفحة
االوىل للجريدة التي ستعنى باخبار الناس ،كل الناس كام تدل
التسمية.
"ناس ميديا" االنطالقة الرسمية يف  4آب  ،2021لتكون محطة مضيئة
تنسينا مرارة هذا التاريخ الحافر يف ذاكرتنا ووجداننا.
* رئيس تحرير صحيفة "ناس ميديا"
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"الحق على الطليان"
مثل عرفه اللبنانيون منذ االجداد ،وتهكم عليه االحفاد اىل ان اصبح
فلسفة االدارة السياسية واملالية لدولة لبنان الكبري يف ذكراه املئوية.
بالفعل ،اصبح تقاذف املسؤولية سالح الـ"ال مسؤولني" يف حربهم
عىل املكاسب ،ودرعا يف وجه اتهامات الرأي العام اللبناين والدويل
يف خصوص الهدر والفساد وموضوع افالس الدولة ووضع اليد عىل
اموال املودعني.
ما وصلنا اليه هو من نتاج مثلث االفالس والهدر والفساد ممثال
مبرصف لبنان وجمعية املصارف واطراف السلطة.
 -1السلطة التي ارتضت الرصف عىل القاعدة االثنتي عرشية ،وبعد
العام  2017صادقت عىل املوازنات يف مجلس الوزراء ومجلس
النواب .فكيف نربىء من وضع موازنة وزارته ،مع علمه بأنه يساهم
يف العجز العام الذي وصل اىل %154؟ كيف نربىء من اعرتض عىل
ترشيد انفاق وزارته ،والجميع يذكر ذلك .كيف نربىء من رصفوا
من دون موازنة حتى ولو ادعوا انهم طالبوا او اعرتضوا ومرروا.
يجب ان ال ننىس قبولهم بالصناديق واملجالس الرديفة التي هدرت
االموال من دون اي رقابة وفائض التوظيف الذي تم باملحاصصة.
 -2مرصف لبنان الذي خالف قانون النقد والتسليف واقرض الدولة
وبنسب غري قانونية ومنطقية ،مع علمه املسبق بعدم قدرتها عىل
االيفاء بالتزاماتها .اضف اىل ذلك صفقات الهندسات املالية ملصارف
ترضرت يف عمليات خارج لبنان ،وع ّوض عليها باموال املودعني .ال
ننىس الرواتب الخيالية ومخصصات موظفي الحاكمية وامتيازاتهم.
نذكر ايضا السامح للمصارف بالتالعب بنسب الفوائد من خالل
 BRRالذي تتحكم به جمعية املصارف ،بخالف كل الدول حيث
الفوائد تعمم من املصارف املركزية.
 -3املصارف قامت بعملية "ايقاع يف الفخ" للمودعني من خالل
"طعم" الفوائد ،وبعدها مولت الدولة باموال املودعني من دون
تطبيق معايري ادارة املخاطر التي كانت تطبق عىل املواطنني
والرشكات الخاصة ومل تطبق عىل دين الدولة .باالضافة اىل
مخالفتهم وتحايلهم عىل معايري بازل من خالل شهادات االيداع
التي كانوا يعلمون سلفا انها ستذهب كدين للدولة اللبنانية .كل

ذلك كان طمعا بالفوائد املرتفعة عىل السندات .ثم قامت املصارف
بتحصيل ارباحها وتهريبها اىل الخارج ،وحجزت يف املقابل اموال
املودعني .نذكر ايضا مامرسة االنتقائية بني َمن استطاع تحويل
امواله و َمن حجزت امواله .اضف اىل ذلك ،نهب اموال املودعني من
خالل الكوميسيونات الجائرة عىل املعامالت املرصفية.
النتيجة ،وقعت "بقرة" املودعني وكرث سالخوها .اصبح املحظوظ
هو َمن ال ميلك ماال ومدخرات .السلطة ،املصارف ،مرصف لبنان
واقتصاديو السلطة املقنعني بشعار االستقاللية ،يقرتحون االن
حلوال جميعها عىل حساب املودعني الذين ينقسمون اىل قسمني:
املودعون باللرية وهؤالء تم القضاء عليهم بتقزيم قيمة اموالهم
بنسبة  .%80وبالتايل َمن كان يستند اىل تعويض نهاية الخدمة عليه
ان يعود اىل سوق العمل لتأمني الحد االدىن من املعيشة .مثال ،اذا
احيل عميد عىل التقاعد يف سن  58يحصل عىل تعويض بقيمة 600
مليون لرية ،كانت تساوي  400الف دوالر اصبحت تساوي اليوم
 50الف دوالر ،يف حني ان املعاش التقاعدي البالغ  6ماليني اصبح
يساوي نحو  500دوالر بدال من  4االف دوالر.
اما القسم الثاين من املودعني بالدوالر ،فهم ملزمون سحب الدوالر
عىل  3900لرية بينام مشرتياتهم الحياتية هي عىل  12000لرية ،مبا
ان البضاعة املدعومة غري متوافرة وستتوقف يف ايار .فامذا يريدون
من املودعني اكرث من ذلك؟
الحل يف بساطة :موازنات ال عجز فيها ،قانون كابيتال كونرتول هادف،
خفض عجز ميزان املدفوعات ،ترشيد القطاع العام ،الخصخصة مع
الحفاظ عىل مصلحة الدولة ،هيكلة املصارف ،انشاء مجلس نقد
لفرتة  5سنوات وبعدها اعتامد سعر رصف عائم ،تفعيل العجلة
االقتصادية من خالل التحفيز ،انشاء هيئة الربط االنتاجي للتنسيق
ما بني القطاعات الخاصة.
نعرف انهم يعرفون الحل ،لكن ال نية لديهم يف االصالح حفاظا عىل
مكاسبهم ،وبالتايل الحل يف الصالة والترضع اىل الله.
* استاذ محارض يف جامعة الكسليك
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