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أسعد أبو خليل *
ف ـتــح اإلع ــام ــي ال ــرص ــن ،جـ ــاد غ ـص ــن ،في
ب ــرن ــام ــج خـ ـ ــاص عـ ــن اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي «ت ـح ــت
طائلة املـســؤولـ ّـيــة» ،ملف اإلع ــام اللبناني
واإلحـ ـب ــاط الـ ــذي يـمـكــن أن يـصـيــب ك ــل َمــن
يعمل فيه .وغصن الذي ينتمي إلى مدرسة
ّ
ّ
املسرحية
الجدية في اإلعالم واالبتعاد عن
التي تصيب اإلع ــام املكتوب واملــرئــي على
ح ـ ّـد س ــواء ـ ـ وه ــذه ليست اآلف ــة الـكـبــرى في
اإلعالم ـ حاول ُأن يخرج موضوعه في إطار
مــن الــدرامـ ّـيــة املـسـلـ ّـيــة ،مــا أض ـ ّـر بمقاصده
ف ــي تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى م ـشــاكــل اإلع ــام
تكن
اللبناني .واالستعانة بخبير نفسي لم ّ
مـجــديــة ،ألن ذلــك أضـفــى مسحة مــن الخفة
ع ـل ــى م ــوض ــوع ب ــال ــغ الـ ـج ـ ّ
ـدي ــة ،خـصــوصــا
ّ
ّ
أن غـصــن وغ ـي ــره مــن اإلع ــام ــيــن املـهـنــيــن
(الــذيــن يــأخــذون املهنة على محمل الـجـ ّـد)
ّ
فعليًا من مشاكل اإلعالم اللبناني.
يعانون
لـيــس مـعــروفــا سـبــب انـتـقــاء غـصــن لبعض
ّ
اإلعالميني دون غيرهم (هو قال لي إنه كان
يــريــد مـشــاركــة إعــامــي مــن «امل ـنــار» غير أن
ّ
يتيسر) .لكن البرنامج كان مناسبة
ذلك لم
ّ
لبحث مشاكل ومعاناة بعض اإلعالميني،
ّ
ّ
واإلعالميات
اإلعالميني
فيما يسرح بعض
ّ
ويتمتعون بثمرات إعــام بات رمــزه عوني
ّ
َ
الكعكي وإلياس عون .ال ،ليس كل من يعمل
في اإلعــام يعاني من متاعب املهنة :هناك
م ــن ابـتـنــى ق ـص ــورًا ل ــه م ــن وراء الـعـمــل في
اإلعــام ومن وراء عرض الساعات النفيسة
والعطايا العزيزة على الشاشة.
لــم يكن اإلع ــام اللبناني قــدوة لــإعــام في
العالم العربي ،أو لم يجب أن يكون .اإلعالم
ً
الـلـبـنــانــي أص ـبــح مـمـ ّـيـزًا وف ــاع ــا فــي حقبة
مــا بـعــد ال ـحــرب فـقــط بـسـبــب ضــخ املــواهــب
ّ
ّ
النفطية
الفلسطينية فيه ،وضخ السفارات
امل ــال فـيــه .كــذلــك فــإن اإلع ــام الكويتي (قبل
ّ
عام  )١٩٩٠كان يتمتع مثل اإلعالم اللبناني
ّ
الفلسطينية فـيــه .ودور
بـفــائــدة املـســاهـمــة
ال ـس ـفــارات فــي اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي لــم يجعل
مـنــه إع ــام ــا م ـم ـتــازًا ،ب ــل مـسـلـ ّـيــا ومـتـنـ ّـوعــا
ّ
ّ
وتعدد السفارات
التنوع في التمويل
بفعل
ّ
املـهـتـ ّـمــة بــالــرعــايــة الـحـنــونــة .وه ــذا الـتـنــوع
ف ــي الـتـمــويــل فـتــح مـنــابــر عـ ـ ّـدة ف ــي اإلع ــام
وقـ ـ ّـدم ل ـل ـقــارئ وامل ـشــاهــد أص ــوات ــا مختلفة
ّ
تتوافق مع كل ّ
الحزبية
التيارات واأله ــواء
واأليــديــولــوجـ ّـيــة .لــم يكن هـنــاك إع ــام أبعد
م ــن ،أو م ــا ف ــوق ال ـس ـف ــارات ،ب ــل ك ــان هـنــاك
إعالم ُم ّ
مول من السفارات لكنه يوحي بأنه
مختلف ،وه ــذا االدع ــاء هــو ال ــذي جعل من
«النهار» في حينه جريدة ناجحة .وكانت
كلمة «مــوضــوعـ ّـيــة» تنطلي آن ــذاك ،وهــي ال
تزال ،مع أنها ليست أكثر من ستار غير واق
ّ
ّ
واأليديولوجية .ال بل إن
الحزبية
للتبعئة
ّ
كلمة «مــوضــوعــيــة» هــي بالضبط الذريعة
التي ّ
ّ
اإلعالمية شرقًا وغربًا
تقدمها الوسيلة
للتغطية على انحياز ما .تختبئ «نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» وراء امل ــوض ــوع ـ ّـي ــة فـ ــي ت ـســويــق
انـحـيــازهــا الـفــاقــع لـلـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،كما
ُ
ّ
اإلعــام العربي املـمـ ّـول من أنظمة خليجية
م ـت ـحــال ـفــة مـ ــع ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بــاتــت
ّ
تنظر لحيادها نحو القتل اإلسرائيلي ،أو
ّ
املوضوعية.
انحيازها له ،بلغة
ّ
ّ
املوضوعية مر في البرنامج
خدعة أو وهم
املذكور من غير قصد ُامل ّ
عد عندما استشهد
بـخـطـبــة ع ــن اإلعـ ــام لـلـصـحــافــي األمـيــركــي
الشهير ،إدوار أر مورو ،من شبكة «سي بي
إس» (والخطبة هــي جــزء مــن فيلم لجورج
كـلــونــي ع ــن ال ــرج ــل) .وإدوار م ــورو أصـبــح
أس ـط ــورة فــي أمـيــركــا ـ ـ وف ــي خ ــارج أمـيــركــا
بسبب دعاية أميركا عن نفسهاــ .وساهمت
ش ــرك ــة «سـ ــي ب ــي إس» (ح ـي ــث ع ـمــل م ــورو
فيها لسنوات) في الترويج ألسطورة مورو
ّ
تجارية محضة .والالفت أن
وذلــك ألسباب
ّ
غـصــن ي ــذك ــر رامـ ــز ال ـقــاضــي ف ــي حديثهما
بأنه شاهد اســم مــورو في مركز للصحافة
أث ـن ــاء دورة ف ــي أم ـيــركــا ،وه ــذا مـفـهــوم ألن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ال ـ ــدورات الـتــدريـبـ ّـيــة
التي ترعاها تـ ّ
ـروج لنفسها بنفسها ،وذلك
لتقديم ص ــورة مغايرة عــن نفسها للعالم.
إن الخطبة الـتــي ألـقــاهــا م ــورو عــن تــدهــور
اإلع ــام التفلزيوني ج ــاءت فــي آخ ــر حقبة
عمله مــع «س ــي بــي إس» ،كــذلــك ف ــإن مــورو
هـ ــذا س ــاه ــم ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ـس ـط ـحــي عـنــدمــا
ق ـ ّـدم عـلــى شــاشــة الـشـبـكــة نـفـسـهــا بــرنــامــج
مقابالت مع مشاهير .والبرنامج الوثائقي
الــذي ّ
قدمه مــورو عن السيناتور ماكارثي،

ً
والــذي ُيعتبر خطأ أنــه هو الــذي ساهم في
إسقاط هالة ماكارثي املخيفة ،أتى متأخرًا
ّ
جـ ّـدًا .ومن الضروري لكل َمن يسمع بإدوار
ّ
أر مورو أن يتذكر أنه بعد أن غادر «سي بي
ّ
ّ
إس» عمل مديرًا للهيئة الدعائية الرسمية
لـلـحـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة« ،وك ــال ــة املـعـلــومــات
ّ
األميركية» ،وهي التي أشرفت على «صوت
أميركا» في سنوات الحرب الباردة وكانت
أداة الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة لـلـحـكــومــة .لدينا
نـمــاذج فــي العمل اإلعــامــي الـعــربــي أفضل
بكثير مــن م ــورو ه ــذا ،مثل غـ ّـســان كنفاني
وشفيق الحوت وناجي العلي.
لـكــن غـصــن ظـلــم زمـ ــاءه ف ــي املـهـنــة عندما
ّ
ّ
واإلعالميات سواسية.
اإلعالميني
جعل كل
إن الـفـســاد فــي اإلع ــام اللبناني ليس أمـرًا
ُجديدًا بل هو عريق بعمر التاريخ اللبناني
امل ـعــاصــر .ول ـيــس صحيحًا أن صـحــافــة ما
ّ
اللبنانية كانت أفضل أو أنقى
قبل الحرب
م ــن ص ـح ــاف ــة ال ـ ـيـ ــوم .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،كــانــت
صـحــافــة مــا قـبــل ال ـحــرب مــرتـهـنــة بالكامل
ّ
السياسية الحاكمة ،وكان املراسلون
للطبقة
ّ
وامل ـ ــراس ـ ــات ،كـ ــل ف ــي مــوق ـعــه (فـ ــي الـقـصــر
ال ـج ـم ـه ــوري وم ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب والـ ـس ــراي
الحكومي وال ـ ــوزارات ال ـفــاســدة) ،يقبضون
ّ
وكانت
إكرامية في آخر الشهر من املسؤول،
ّ
مقاالتهم تأتي في مصلحة املسؤول .لم يشذ
ّ
ّ
األيديولوجية
عن تلك القاعدة إال الصحافة
ّ
ّ
ّ
العربية) آنــذاك ،وهي
والقومية
(اليسارية
نادرة هذه ّ
األيام .أما اليوم ،وعلى الرغم من
الرشاوى ومن زيــادة منسوبها في املرحلة
ال ـحــريـ ّ
ـريــة عـنــدمــا ك ــان ن ـهــاد امل ـش ـن ــوق ،أو
ّ
ّ
هاني حمود بعده ،يــوز ُع النقود املعدودة
عـلــى ال ـفــريــق اإلع ــام ــي امل ــراف ــق لـلـحــريــري،
فـ ــإن ه ـن ــاك إع ــام ـ ّـي ــن وإع ــام ـ ّـي ــات شـبــابــا
نــزيـهــن وه ــم ي ــأخ ــذون املـهـنــة عـلــى محمل
الـجـ ّـد .لكن غصن في االعـتــراض التعميمي
ّ
ّ
اإلعالميني
متنوع مــن
وفــي مساءلة فريق
واإلع ــام ـ ّـي ــات ل ــم يـمـ ّـيــز بـيـنـهــم وخ ـلــط بني
النزيه وبني غير النزيه ،وبني املهني وبني
غير املهني ،فطمس املشكلة تحت عناوين
التعميم التعتيمي.
لقد أضـعــف غصن مــن جـ ّ
ـديــة التقرير ومن
م ـق ـص ــده وم ـص ــداق ـ ّـي ـت ــه ع ـن ــدم ــا ّ
وج ـ ــه ن ــوع
ّ
اإلعالميني ،بصرف
األسئلة نفسها إلى كل
ال ـن ـظــر ع ــن أدواره ـ ـ ــم وع ــن مــواه ـب ـهــم وعــن
ت ــواف ـق ـه ــم .مل ـ ــاذا ل ــم ي ـ ّ
ـوج ــه أس ـئ ـلــة م ـح ـ ّـددة
ّ
ّ
تـتـعــلــق بـعـمــل ك ــل إع ــام ــي وإع ــام ــي ــة؟ (لــم
ّ
يفعل ذلك إال عرضًا على ما بدا لنا) .كيف
ّ
ّ
إعالميي «إم .تي .في».
يتحدث إلى
يمكن أن
ّ
من دون ذكر وثيقة السفارة السعودية عن

إن الفساد في
اإلعالم اللبناني ليس أمرًا
جديدًا ،بل هو عريق بعمر
التاريخ اللبناني
العون ّ
طلب ْ
ّ
سياسية؟
املادي مقابل خدمات
ّ
هذه الوثيقة أهم من كل األحاديث الجانبية،
ومــن دون االعـتــراض العام غير املـحـ ّـدد عن
مشاكل اإلع ــام .مل ــاذا تغاضى عــن املشاكل
األســاسـ ّـيــة للإلعالم ،مثل سيطرة أصحاب
املــال والسفارات على كل اإلعــام اللبناني؟
أليست هذه الطامة الكبرى التي ّ
يتفرع منها
كل مشاكل اإلعــام األخــرى؟ هل ألن توجيه
ُمـثــل ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األس ـئ ـلــة ع ــن الـتـمــويــل
املستتر لكل وسائل اإلعالم من ّ
محرمات كل
وسائل اإل ُعــام من دون استثناء (املكتوب
واملرئي واملذاع)؟ وهذه املشكلة عن التمويل
تتقاطع مع مشاكل اإلعــام الغربي ،لكنها
تختلف عنها كــون تمويل اإلع ــام الغربي
(الـ ـخ ــاض ــع ب ــال ـك ــام ــل ألصـ ـح ــاب امل ـل ـي ــارات
والـ ـش ــرك ــات ال ـع ـم ــاق ــة الـ ـكـ ـب ــرى) مـكـشــوفــا
وشفافًا ،فيما تدخل ملفات تمويل اإلعالم
ّ
العربية
العربي في دهاليز أكاذيب األنظمة
وإيران.
ّ
إعالمية أو إعالميًا عن
ملاذا لم يسأل غصن
ال ـعــاقــة ب ــن اإلع ــام ـ ّـي ــة أو اإلع ــام ــي وبــن
رجـ ــل ال ـس ـيــاســة وعـ ــن ال ـ ــ»خـ ــوش بــوشـ ّـيــة»
التي منحت نهاد املشنوق ووائل بو فاعور

ّ
ّ
واإلعالميات سواسية (مروان طحطح)
اإلعالميين
غصن ظلم زمالءه عندما جعل كل

(ص ــاح ــب اإلع ـ ــان األس ـب ــوع ــي الـ ـ ــدوري عن
إغــاق مطاعم ودكاكني) من التغطية ما لم
تمنحه لغيرهما؟ كــان الصحافي العريق
في «واشنطن بوست» يرفض باملبدأ إقامة
ّ
اجتماعية بني املراسل واملسؤول.
أي عالقة
أين نحن في لبنان من هذا املبدأ ،واملسؤول
ي ـت ـض ــاح ــك فـ ــي اإلجـ ــابـ ــة عـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة مــع
ّ
املراسلة واملراسل ،أو «يلطش» املراسلة لو
رآها؟
وك ـيــف س ـمــح ج ــاد غ ـصــن لـلـنــرجـسـيــة بــأن
ت ـط ـغ ــى فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع إع ــام ـ ّـي ــة ح ـ ّـول ــت
الحلقة من بحث ّ
جدي في موضوع اإلعالم
ّ
لحياديتها عـبــر أس ــوأ الحجج
إل ــى ع ــرض
(الـتــي يستخدمها اإلعــامــي اليميني ،بيل
أوراي ـل ــي ،فــي محطة « ّف ــوك ــس») ،أي الـقــول
ْ
ّ
الطرفي.
حيادية ألنها تتلقى نقدًا من
إنها
هذا النوع من الدفاع عن النفس ال يحظى إال
بالسخرية ،خصوصًا أن قائلها يكون في
حالتها وحالة أوريلي في شبكة «فوكس»
ـاف ــره ــا.
واضـ ــح الــوج ـهــة ف ــي االن ـح ـي ــاز وس ـ ِ
وهـ ــي اإلع ــام ـ ّـي ــة نـفـسـهــا ال ـت ــي وج ـ ــدت أن
مشكلة اإلعالم اللبناني ليست في األنظمة
ال ـتــي تــرعــاه وال فــي الـفـســاد املــالــي وال في
ّ
السطحية في
االنـحـيــاز السياسي وال فــي
ال ـت ـغ ـي ـطــة ،ب ــل ف ــي ال ـج ـم ـهــور ن ـف ـســه .كيف
ّ
ّ
ّ
إعالمية
املوضوعية مع
يتحدث غصن عن
ّ
انـتـحـبــت ع ـلــى الـ ـه ــواء تـفــجـعــا ع ـلــى وس ــام
الحسن (املوضوعي ،طبعًا) أو مع إعالمي
ّ
عرض مخططه على تويتر لتقسيم لبنان،
ّ
ّ
أو م ــع إع ــام ــي ــة كـ ــادت ف ــي ح ــرب ت ــم ــوز أن
ّ
ّ
ّ
مسؤولية
محملة ّإياه
محمد فنيش
تصفع
ّ
ّ
عـ ــدوان إس ــرائ ـي ــل ،أو م ــع إعــامــيــة تصنف
ّ
ّ
وطائفية؟
طبقية
الجمهور تصنيفات
ّ
ّ
إن مـعــانــاة جــاد غصن هــي حقيقية ،ولكن
ّ
ّ
نفسيًا ،بل يكمن في تشخيص
حلها ليس
امل ــرض السياسي الـعـضــال ال ــذي ينخر في
عضد جسم اإلعالم العربي ّ
برمته .دار وحار
غصن حــول لـ ّـب املشكلة لكنه ابتعد عنها.
جــوزفــن دي ــب ،وه ــي مــن أفـضــل امل ـحــاورات
وامل ـحــاوريــن فــي اإلع ــام اللبناني ،والـتــي ـ
ً
لــو كــانــت رج ــا ـ ـ لـكــان لها بــرنــامــج حــواري
أسـ ـب ــوع ــي ،ك ــان ــت صـ ــادقـ ــة فـ ــي اع ـت ــراف ـه ــا
وعـمـيـقــة فــي طــروحــاتـهــا (خـصــوصــا حــول
تغطية «الـحـقـيـقــة» عــن ال ـف ـســاد) :إن حالة
اإلعــام ال تستحق الدخول فيها ،وإنها ما
كانت ستدخل في املجال لو علمت ما تعلمه
اآلن .ال ُي ـ ــام الـ ـش ــاب وال ـش ــاب ــة ف ــي الـعــالــم
العربي على هجر حقل اإلعالم .ليس هناك

من مهرب من سطوة النفط أو الغاز ،وكذبة
ّ
ّ
الوطنية» لم تعد تنطلي.
«البورجوازية
لـ ــم يـ ـس ــأل غ ـص ــن عـ ــن االلـ ـ ـت ـ ــزام ال ـس ـيــاســي
الصارم لإلعالم :حتى جريدة «النهار» في
ّ
متعددة بعض
الستينيات كانت تسمح آلراء
ال ـشــيء فـقــط ،وضـمــن ح ــدود خــط الـجــريــدة
ال ـي ـم ـي ـنــي ال ــرج ـع ــي ال ـط ــائ ـف ــي ،ل ـكــن الـعـمــل
اإلعــامــي بــات أشـبــه بــاإلعــام الـحــربــي :كل
ّ
اإلعالمية يشعر
عامل وعاملة في الوسيلة
ّ
قضية ،وأن الــدفــاع عن خط
أن االلـتــزام هو
الوسيلة هو جزء من املهنة (قد تكون هذه
ً
استثناء ،إذ إنها تفتح صفحاتها
الجريدة
للمختلفني في الــرأي وللذين يختلفون مع
خ ــط ال ـج ــري ــدة وبـعـضـهــم م ــع ب ـع ــض) .ولــم
ُ
تــزد وســائــل الـتــواصــل االجتماعي املشكلة
ّ
ّ
إال تفاقمًا ،إذ إن اإلعــامــيــن واإلعــامــيــات
باتوا أكثر صراحة في املجاهرة بمواقفهم
سـيــاسـ ّـيــة وال ـطــائ ـفـ ّـيــة ،م ــا يـخـنــدقـهــم في
ال ـ ّ
صف متراص .كيف يمكن للمشاهد أن يقبل
بتغطية مراسل أو مراسلة بعد أن انضم في
الفضاء التواصلي إلى فريق مقاتل؟ وماذا
عندما
يفعل الـعــامــل والـعــامـلــة فــي محطة
ّ
ّ
يقرر صاحب محطة ـ كما حدث أخيرًا ـ تبني
ّ
ّ
قضية مــا ـ ـ وألسـبــاب خــاصــة بــه ـ ـ ومــا على
العاملني والعامالت إال االنقياد والطاعة؟
تغير ّ
وماذا عن ّ
ّ
بمجرد
توجهات الصحافي
ّ
ان ـت ـقــالــه م ــن وس ـي ـلــة إع ــام ــي ــة إل ــى أخ ــرى؟
ماذا عن صحافي ّأيد حزب الله في وسيلة
ّ
إعالمية موالية للحزب ثم عارض حزب الله
ّ
فــي وسيلة إعــامــيــة معارضة للحزب؟ هل
ّ
اللبنانية الشهيرة؟
هذه من الصدف
ّ
وحـسـنــا فـعــل غـصــن أن ــه خــصــص فـقــرة في
ال ـح ـل ـقــة مل ــوض ــوع املـ ـ ــرأة وال ـش ـك ــل ،ل ـكــن لم
يـتـعــامــل مــع امل ــوض ــوع بــاملـنـظــار الـنـســوي،
ّ
ّ
إعالمية
ذكورية حتى من فم
فأتت التغطية
أث ـنــت عـلــى ج ـمــال مــذي ـعــات «إم .ت ــي .ف ــي».
وك ـ ــادت ت ـقــول إن ج ـمــال املـحـطــة ه ــو ذك ــي،
بينما ج ـمــال (إع ــام ـ ّـي ــات) مـحـطــات أخــرى
هو غبي .لكن املشكلة هذه بدأت في محطة
«إل .ب ــي .سـ ــي ».ال ـت ــي ب ـ ــادرت ق ـبــل غـيــرهــا
إلــى تسليع املــرأة وإلــى التعامل معها على
أنـ ـه ــا ج ـس ــد ووجـ ـ ــه ف ـق ــط ح ـت ــى ف ــي ق ـ ــراءة
نشرة األخبار ،وبصرف النظر عن املواهب
ّ
يتطرق البرنامج إلى التفاوت
والقدرات .لم
ف ــي ق ـب ــول األعـ ـم ــار ب ــن ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء:
يستطيع ال ــرج ــل أن يـشـيــخ أم ــام الـكــامـيــرا
(يحدث هذا دومــا في أميركا) بينما تفسد
املــرأة مع ظهور ّأول تجعيدة على وجهها.

