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كواليس

سراب الوليد شوهد في أدما ،وموظفو «باك» ينتظرون الفرج
أمل األندري
املنسيني َمن يراسلونه
ليس ملوظفي «باك» ّ
ب�ع� ّ�دم��ا ط ��ردوا م��ن ج��ن��ة ال��ول�ي��د! ل�ك��ن ه��ذا
امل�ل��ف ق��د ال يسمع ب��ه مشاهدو  LBCIفي
ّ
التوجهات
نشرة األخبار الـ«نيو لوك» ذات
ّ
ّ
واملطلبية املحمودة .بعد أكثر
االجتماعية
ّ
من شهرين على إنهاء عمل  397موظفًا مع
ّ
الشركة املذكورة ،ما زال هؤالء معلقني في
الفراغ رغم االتفاق ال��ذي ّ
ّ
التوصل إليه
تم
بني محاميهم جورج خديج ووكالء الوليد
بن طالل إثر تسوية جرت في وزارة العمل،
وت�ق�ض��ي ب�ق�ي��ام ال��ول�ي��د ب��دف��ع تعويضات
ال� �ص ��رف ال �ت �ع� ّ�س �ف��ي ال � ��ذي أخ �ض �ع �ه��م ل��ه
(األخ � �ب ��ار ع ��دد  .)2012 /5 /10امل�ش�ك�ل��ة
ّ
أن دف ��ع ال�ت�ع��وي�ض��ات م �ش��روط بتصفية
ش��ؤون ال�ش��رك��ة ...أي أن انتظار غ��ودو قد
ّ
يطول ،ألن األمير ليس على عجلة! بعدما
ّ
اق� �ت ��رض م��وظ �ف��و «ب� � ��اك»  36أل� ��ف دوالر

ّ
سددوا بها أتعاب املحامي التي سيضاف
إل�ي�ه��ا  %10م��ن ت�ع��وي��ض ك��ل م��وظ��ف ،ها
هم يقعون في النسيان .قضيتهم ت��راوح
مكانها ،وال أث��ر في املشهد ألولئك الذين
ي�م�ل�ك��ون امل �ف �ت��اح ال �س �ح��ري .ال��ول �ي��د لبس
ط ��اق � ّ�ي ��ة االخ� � �ف � ��اء ،ووزي � � ��ر ال �ع �م ��ل س�ل�ي��م
ج��ري�ص��ات��ي غ ��رق ح�ت��ى أذن �ي��ه ف��ي قضية
امل �ي��اوم�ي�ن ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة LBCI
الضاهر اعتبر نفسه من البداية غير
بيار
ّ
م�ع�ن� ّ�ي ب��امل�ل� ّ�ف ،وه ��ذا صحيح «ق��ان��ون� ّ�ي��ًا»
ّ
ّ
ّربما .علمًا أنه هو من باع موظفي املحطة
ل�ل��ول�ي��د .أم ��ا امل��وظ �ف��ون امل�غ�ب��ون��ون ال��ذي��ن
ي �م �ك��ن اع �ت �ب��اره��م ض �ح��اي��ا أك �ب ��ر ع�م�ل� ّ�ي��ة
ت �ص �ف �ي��ة ف ��ي ت ��اري ��خ االع� �ل ��ام ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ف ��ذه ��ب أك� �ث ��ر م ��ن ن �ص �ف �ه��م إل � ��ى ب�ي��وت� ّه��م
واستسلموا لقدرهم املشؤوم ،فيما تلقف
الضاهر قسمًا منهم (حوالي  .)100يقول
ّ
م��وظ��ف م �ط��رود م��ن «ب ّ� ��اك» ح��ال�ف��ه ال�ح��ظ
وبقي في « :LBCIلو أننا مدعومون مثل

ّ
«امل �ي��اوم�ي�ن» ،مل��ا بقيت قضيتنا معلقة».
ّ
صحيح أن اجتماعًا سيعقد هذا األسبوع
ّ
ّ
م��ع وزي��ر العمل ،لكن موظفي «ب��اك» غير
م�ت�ف��ائ�ل�ين .االج �ت �م��اع ي��أت��ي ب �ع��د ل �ق��اءات
ّ
محامي
ع ��دة أج��راه��ا ب �س��ام أب ��و زي ��د م��ع ّ
جريصاتي ،وتمخضت
املوظفني وسليم ّ
ّ
�وظ��ف
�
مل
ا
�ح
�
ض
�و
�
ي
�ق.
�
�ق
ع ��ن وع � ��ود ل ��م ت �ت �ح�
ّ
ال� ��ذي ال �ت �ق �ت��ه «األخ � �ب� ��ار»« :امل �ش �ك �ل��ة أن �ن��ا

ُطلب منهم سحب
تعويضاتهم من صندوق
الضمان االجتماعي

نجد أنفسنا من دون ضمانات .في  9آب
(أغسطس) ،ينتهي ضماننا الصحي في
«ب��اك» ،وإدارة  LBCIلم تعطنا أي جواب
املؤسسة
عن عقودنا معها .نعمل اآلن في
ّ
من دون عقود ،بل طلبوا من كل واحد منا
ورق ��ة م��ن امل�خ�ت��ار ف��ي مكان
أن يستجلب ّ
وليس
لحسابنا،
نعمل
نا
بأن
سكنه ،تفيد
ّ
لحساب القناة األرض �ي��ة .كما طلبوا منا
سحب تعويضاتنا من صندوق الضمان
االج �ت �م��اع��ي ،ك��ي ال ي�ت�ح� ّ�م��ل ال �ض��اه��ر أي
ّ ُ
«كاش»،
حاليًا تدفع لنا معاشاتنا
أعباء.
ّ
وال أح ��د ي �ع��رف م�س�ت�ق�ب�ل��ه .ن�ش�ع��ر ك��أن�ن��ا
نعيش عبودية جديدة .وإذا ّ
تذمرنا ،يكون
الجواب :من ال يعجبه فليرحل!».
ّ
ح��ت��ى اآلن ،ال أح ��د ي�م�ل��ك ّأدن ��ى ف �ك��رة عن
ماهية ال�ع�ق��ود ال�ت��ي س�ت��وق��ع م��ع موظفي
«ب��اك» ال��ذي��ن استبقاهم الضاهر ،لكن ما
رش��ح حتى اآلن ليس وردي ��ًا .بعد األزم��ة
الشهيرة ب�ين الوليد والضاهر التي ّأدت

إل��ى ف��ك االرت �ب��اط بينهما ،وتهجير LBC
ال�ف�ض��ائ�ي��ة إل ��ى م �ص��ر ،وت�ص�ف�ي��ة األع �م��ال
ب�ين االث �ن�ين ،ه��ا ه��ي األح��ادي��ث ت�ع��ود عن
إمكان استئجار الضاهر مبنى «باك» في
ك�ف��ري��اس�ين ،ل�ت�ص��وي��ر ب��رن��ام��ج Celebrity
ّ
 ...Duetأكثر من ذلك :يتردد أن الضاهر قد
يبيع هذا البرنامج إل��ى LBC ...الفضائية
ّ
اململوكة لألمير .حتى أن موظفي LBCI
ع ��ادوا إل��ى اس�ت�خ��دام س�ي��ارات «ب ��اك» كما
كانوا يفعلون قبل انقطاع حبل ال� ّ
�ود بني
َ
ّ«تايكوني» االعالم العربي .فهل هذا يعني
أن �ه �م��ا ت�ص��ال�ح��ا ع�ل��ى ح �س��اب ال�ع��ام�ل�ين؟
ّ
ي �ق��ول امل ��وظ ��ف ال �ق��دي��م ال� �ع ��ارف ب �ش��ؤون
امل ��ؤس� �س ��ة« :ه� �ن ��اك ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي ال �ق �ن��اة
األرض� �ي ��ة وت � ّ
�وج ��ه ل�ل�إض ��اءة ع �ل��ى ه�م��وم
ال� �ن ��اس وق �ض��اي��اه��م ف ��ي ن �ش��رة األخ� �ب ��ار.
ّ
بمقدمة
حسنًا ،لكن بيار الضاهر السعيد
«جمهورية العار» الشهيرة ،ماذا سيقول
حني ُيسأل عن «شركة العار»؟».

وقفة

سبق المخطوفين على  LBCIأبو إبراهيم أم غيفارا؟
بيار أبي صعب
السبق الصحافي ال��ذي ّ
تميزت به LBCI
ّ
مساء السبت ،رفع اللغط عن مصير الزوار
ّ
اللبنانيني املحتجزين ل��دى ق��ط��اع طرق
في سوريا منذ أسابيع (األخبار/٦ /١١ ،
 .)٢٠١٢خلف الـ  scoopيقف فداء عيتاني،
امل � �ع � ��روف ب ��إمل ��ام ��ه ال ��دق� �ي ��ق ب ��ال �ت �ي ��ارات
وال �ح��رك��ات ال�س�ل�ف� ّ�ي��ة وت��رك�ي�ب��ات�ه��ا ،وق��د
ّ
تمكن م��ن مقابلة امل �س��ؤول ع��ن املعتدين
في جوار حلب ،كما أوضح للمشاهدين.
ّ
ّ
هاتفية م��ع «املؤسسة
وأك��د ف��ي مراسلة
ّ
اللبنانية لإلرسال» أن جميع املخطوفني

ّ
ب �خ �ي��ر ،ف �ي �م��ا ع ��رض ��ت امل� �ح ��ط ��ة م�ق�ط�ع��ًا
سريعًا (من دون ص��وت) من لقائه بأحد
هؤالءّ ،وهو املخطوف علي زغيب.
م ��ن ح � ��ق أي وس �ي �ل��ة إع �ل�ام � ّ�ي ��ة ،ط �ب �ع��ًا،
أن ت �ب �ح��ر ف� ��ي امل � �ي� ��اه اآلس � �ن� ��ة أح� �ي ��ان ��ًا،
بهدف س��ام ه��و نقل الحقيقة ،بمختلف
وجوهها ،إل��ى ال��رأي العام .لكن القواعد
ّ
املهنية تلزم الصحافي في هذه الحاالت
الحساسة بالحياد :ال إدانة وال تعاطف.
وت�ل��زم��ه بالبقاء على مسافة ن�ق� ّ
�دي��ة من
ال �خ �ط��اب ّال ��ذي ي�ن�ق�ل��ه .أم ��ا ف ��داء ال ��ذي ال
ي�ف��وت�ن��ا أن ��ه خ��اط��ر ب�ح�ي��ات��ه ف��ي النهاية
ل �ت ��أدي ��ة ع �م �ل��ه ،وت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذا اإلن� �ج ��از

امل� � �ي � ��دان � ��ي ،ف� �ك ��ان ��ت ت� ��رش� ��ح م � ��ن ك�ل�ام��ه
ع�ل�ام ��ات… ل�ن�ق��ل «ال �ت �ف� ّ�ه��م» (ف ��ي أف�ض��ل
ت� �ق ��دي ��ر) مل �ن �ط��ق زع� �ي ��م ال �ع �ص��اب��ة ال ��ذي
«ق��ب��ل أن ي�س�ت�ق�ب�ل��ه»ّ ،
وردد اس �م��ه سبع
ِ
ّ
م � ّ�رات خ�لال دقيقة ون�ص��ف .خ��ي��ل إلينا،
وه ��و ي�ح�ك��ي ل� ّن��ا ع��ن أب ��و إب��راه �ي��م وع��ن
إف �ط��اره م�ع��ه ،أن��ه التقى م��ارك��وس ،قائد
«ال�ج�ي��ش ال��زاب��ات��ي للتحرير ال��وط�ن��ي»،
في الشياباس ،أو ـــ َ
لم ال؟ ـــ تشي غيفارا
ّ
الحاضر في تربيته السياسية .شعرنا
لوهلة أن هذا «الثائر» ،صاحب حق غير
قابل للنقاش ،في خطف الرجال األبرياء
ال�ع��ائ��دي��ن م��ن زي ��ارة دي�ن� ّ�ي��ة .ه��ل تماهى

ف ��داء م��ع م�ن�ط��ق م�ض�ي�ف��ه؟ وك �ي��ف ان��زل��ق
الناطق باسم
م��ن دور الشاهد إل��ى دور ّ
األخ �ي��ر« :أب ��و إب��راه �ي��م ي�ت�م��ن��ى إطالقهم
قبل عشرة ّأيام («نعم» ،تقول املذيعة)…
فاليوم إذا بدنا نقول عشرة ّأيام متل ما
متفائل أبو إبراهيم ،يفترض بالحكومة،
وخاصة برئيسها( ،أن) تقوم بخطوات
ّ
ّ
عملية) ،تجاه
عملية (التشديد على كلمة
املوضوع» .متل شو ف��داء؟ تسأل املذيعة
ّ
ّ
ب �ف �ض��ول« .ي�ع�ن��ي ع�ل��ى األق� ��ل ي�ف�ت��ح خ��ط
التفاوض» .هكذا ،من دون أن ينسب هذا
الخاطفني.
الكالم إلى
ّ
ّ
يتحرك
هل نسي زميلنا أن��ه ،حيث ه��و،

ض�م��ن ظ ��روف غ�ي��ر ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة ،ويخضع
ل� �ش ��روط خ ��اص ��ة ،وأن أداءه ال ينبغي
أن ي �ص �ب��ح ب� ��روب� ��اغ� ��ان� ��دا ل �ل �خ��اط �ف�ين؟
على م� ّ
�دون�ت��ه ال�ج��دي��رة باالهتمام ،نشر
ف� � ��داء ع �ي �ت ��ان ��ي ،ب ��ال� �ص ��وت وال � �ص� ��ورة،
مطلع «ال�ل�ق��اء» ال��ذي أج��راه م��ع الرهينة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة .ن��رى ال��رج��ل يستجمع ق��واه
وسط هذه املهزلة« :علي زغيب .الضيف
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ن��د ال �ث� ّ�وار ف��ي ح�ل��ب .ت��اري��خ
 ،٢٠١٢ /٨ /٤جمعة… (يلجأ إل��ى ورق��ة
أم ��ام ��ه) «دي � ��ر ال � � ��زور ،ال �ن �ص��ر ق � ��ادم من
ال �ش��رق»» .إذا ك��ان ع�ل��ي ه��و «ال�ض�ي��ف»،
فماذا نقول عن فداء؟
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