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ثقافة وناس  Oميديا

الحالة الغريبة
لعبد الهادي محفوظ
بيار أبي صعب
املشهد لم يكن ّ
مشرفًا مساء الثالثاء أمام مبنى تلفزيون «الجديد» في بيروت .وما
حدث ليس مطمئنًا إلى حال البلد والناس والسلم األهلي ،وحال الحياة السياسية
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية ودولة القانون .ولعل «غزوة الجديد» ،بما تنطوي
واالعالمية ،وحال
ْ
ّ
عليه من خلفيات وأبعاد ومستويات متشابكة ،وبما تستبطنه من ملفات مغفلة
أو مسكوت عنها ،وصراعات ّ
خفية أو معلنة… ّقدمت لنا «صورة ّ
فورية» بليغة،
لبلد يختنق شعبه تحت وطأة نظام طائفي مؤسساته منخورة ،متآكلة .بلد ضربه
ّ
االغريقية ،من ّ
جراء عالقات سفاح
الطاعون ،كما ضرب أهل طيبة في التراجيديا
خضم الفوضى واالعتباطيةّ
القربى بني السياسة والبزنس واالعالم .بلد ّ
ّ
يتخبط في
وفقدان املعايير ،في حالة من الضياع والجهل والعجز والتكاذب والتزوير ،أولى
ضحاياها املساكني والفقراء والشباب البائس… هؤالء الذين رأيناهمّ ،أول من أمس
ّ
ويتوعدون بالويل والثبور…
على الشاشة ،يزمجرون ويشتمون
صرح شربل خليل ّ
رمانة ّ
«مش ّ
قصة ّ
قصة قلوب مليانة» ّ
مقدم «دمى كراسي»،
ّ
البرنامج السياسي الساخر الذي أشعل فتيل االعتداء السافر على مبنى املحطة:
غزوة بالهتافات والشتائم والحجارة واملفرقعات ،اليف أمام الكاميرا ،خالل نشرة
ّ
املسائية .القلوب املليانة ّ
قصة شائكة ،ليس اآلن وقتها .فاللحظة تقتضي
األخبار
ادانة االعتداء على االعالم الذي ال يمكن تبريره على االطالق .لقد وقعت الواقعة بعد
يومني على ّ
بث حلقة من برنامج الدمى املذكور ،استعملت شوكة النائب السابق
ّ
حسن يعقوب ،وأكالت لطشات موجعة للرئيس نبيه بري ،ما تسمح به قواعد اللعبة
ّ
ديمقراطية
في هذا النوع من البرامج .وإذا كان من طرف مغبون ،فأمامه وسائل
ّ
عدة لتصحيح االساءة ،كما نعرف! لكن ال ،سرعان ما ّ
تحول االعتصام السلمي في
الليلة السابقة ،الى حصار حقيقي لـ «الجديد» ،واعتداء لفظي بالشتائم على رئيس
ّ
وعملية
مجلس ادارتها وشربل خليل ،وتهديد العاملني فيها وجرح اثنني منهم،
تخريب للممتلكات الخاصة ،ومحاولة «اقتحام» املبنى .مشهد ال يخلو من السرياليةّ
املمزوجة بالقرف ،أحسنت املحطة توظيفه واستعماله في لعبة «االستعراض» التي
يعشقها التلفزيون.
ّ
الكاميرا كانت مسلطة من عل على ذلك النهر الذكوري الهادر :مجموعة شبان
ً
غاضبني ،هم الضحايا الفعليون لنظام املحسوبيات والفساد ،قيل لهم زورًا وتضليال
ً
ّ
جليال هو االمام ّ
فصدقوا «عالعمياني»
املغيب موسى الصدر،
إن املحطة أهانت رمزًا
ّ
وهبوا لغسل االهانة في الشارع! هذا «عرضحالهم» في الحقيقة ،وهذا انتقامهم
ّ
الوحيد املمكن من ظلم ال يعرفون حتى مصدره .ترى ما كان ليحدث لو اقتحموا
ّ
ّ
ّ
املسؤولية؟ وما هو الدور الذي كان متاحًا للقوى األمنية
سيتحمل
املحطة؟ ومن كان
ّ
املختلفة أن تلعبه ،لوال التدخل املباشر ألعلى مراجع الدولة؟
في اللحظة التي يحاول فيها العهد الجديد أن يعيد االعتبار إلى دولة القانونّ ،
ويفعل
املؤسسات كضمانة وحيدة النبعاث الدولة ،يأتي قطب أساسي من أقطاب النظام ،هو
أيضًا رئيس املجلس النيابي ،ليقول لنا جميعًا :أنا أحدد قواعد اللعبة على طريقتي،
ّ
ّ
وعلى الوزارات ّ
والسياسية املختلفة ،أن تنصاع.
والقضائية
املعنية والجهات األمنية
ترى هل يمكن لهذا املنطق أن يساعد على اعادة بناء الدولة العادلة والحكم الشرعي
والسلم األهلي؟ هذا هو السؤال األول الذي تطرحه علينا اليوم «غزوة الجديد» .السؤال
ّ
يتعلق بآليات ضبط البزنس ،والصفقات املتنازع عليها التي هي ّ
املحرك الفعلي
الثاني
للصراع ،في بلد يموت شعبه من الجوع بال ضمانات وال رعاية وال خدمات وال عمل
وال فضاء عام وال مستقبل .تلك الحروب املكتومة من شأنها أن تنعكس على االعالم
ّ
ّ
ّ
ّ
االعالميون واملشاهدون وحتى
ضحيته ،بنسب مختلفة،
مافيويًا قد يذهب
عنفًا
ّ
البلطجية أنفسهم… فجميع هؤالء أدوات في صراع ال يمتلكون خيوطه! يبقى السؤال
ّ
األخالقية؟ هل يمكن ألهله
الثالث :أين االعالم من كل ذلك؟ ما هي قواعده وشرعته
أن يتضافروا ويتحدوا للدفاع عن مهنتهم وحريتهم وحقوقهم؟ أين املؤسسات التي
تحمي املهنة ،بقطاعاتها كافة ،وتنظمها ،وتنظر في تجاوزاتها ،وتحاسب ّ
بشدة كل
محاوالت االعتداء عليها؟
في هذا السياق ،جاء أداء عبد الهادي محفوظ ،أول من أمس ،ليزيد املشهد بؤسًا
ّ
ّ
تتعرض العتداء عنيف وخطير ّ
محطة «الجديد» محاصرةّ ،
نتفرج
وسريالية .فيما
ّ
عليه مباشرة على الهواء على وقع تعليقات رامز القاضي النارية ،طلع السيد محفوظ
ّ
ليقول للمذيعة داليا أحمد ما معناه« :لو انتبهتوا لحالكم ما كنا وصلنا لهون!» .نعم؟
إنت معانا واال مع التانيني؟ بهذه البساطة ّبرر رئيس «املجلس الوطني لالعالم» للعنف،
ّ
ّ
منطقية ألداء املحطة .أي تبناه رغم استدراكه الحقًا ،وادانته العنف،
واعتبره نتيجة
ومحاولته االختباء وراء االمام موسى الصدر الذي ال ناقة له وال جمل في كل الحكاية.
ّ
ما قاله لنا عبد الهادي محفوظ ،عن غير قصد ،إنه لم تعد هنالك حاجة إلى «املجلس
ّ
الوطني لالعالم» ،وال إلى النقابات ّ
املهنية ،وال حتى إلى القضاء… من اآلن فصاعدًا
ّ
عندما ّ
يتعرض أي منبر اعالمي بالنقد لشخصية نافذة ،سينزل اتباعها لفرض
ّ
العدالة وتحصيل حقوق الزعيم املفدى بيدهم .إذا كان هذا موقف الشخص املسؤول
ّ
صورية) ،فماذا نترك
عن حماية املهنة ،والذي يمسك بيده آليات املحاسبة أيضًا (ولو
لآلخرين؟ كيف يمكن بعد اليوم أن نمارس مهنتنا وأساسها النقد الذي قد يكون
قاسيًا أو ساخرًا حني تدعو الحاجة ،من دون أن نخاف من تلك «العدالة املباشرة» التي
ال تزعج كثيرًا رئيس «املجلس الوطني لالعالم»؟
ّ
ّ
مع احترامنا لشخص عبد الهادي محفوظ (فالقضية ليست قضية أفراد في النهاية)،
ّ
و«تفهمنا لظروفه» كما حسمت داليا أحمد بالضربة القاضية ،يأتي خطابه التبريري
لالعتداء على «الجديد» الذي واصله على «امليادين» ،ليضع اإلصبع على الجرح .االعالم
اللبناني أيضًا بات مريضًا ومأزومًا ،فاقدًا ملشروعه وقيمه ،ومحرومًا من املؤسسات
ّ
التي تؤطر اداءه تحت أعلى سقف ّ
حرية ممكن .إن أي خطة النتشال لبنان من
جحيمه الفظيع ،ال تكتمل من دون قيام مؤسسات جديدة ناظمة ملهنة االعالم ،تمتلك
ّ
ّ
ّ
الشفافية
تنفيذية واسعة .وال ّبد من أن تتشكل تلك املؤسسات على أساس
صالحيات
ّ
ّ
واالستقاللية والجدارة املهنية ،بعيدًا عن وصاية النظام الطائفي .وبعيدًا عن منطق
والزبائنية الذي تقوم عليه ّ
ّ
حاليًا كل مؤسساتنا ومرافقنا العامة .عندها
املحسوبيات
ّ
ّ
سنتفادى أن يتحكم «البارونات» و«الرعاع» بحرية االعالم.

حريات

ليست «الجديد» ...اإلعــ
مشهد مهين بحق الجسم
اإلعالمي تابعناه أول من
أمس :الموظفون داخل
المحطة يعملون في
وقت الذروة ،والمتظاهرون
في الخارج يحاولون إقتحام
المبنى متسلحين بالحجارة
والمفرقعات النارية .على
مدى ساعة ونصف الساعة،
بقي هؤالء متجمهرين،
قبل أن يتدخل الجيش بعد
ساعة على مناشدة القناة
زينب حاوي
إسـ ــم املـ ـخ ــرج ش ــرب ــل خ ـل ـيــل م ـج ــددًا
مرتبط بحركة إعتراضية عنفية في
الـشــارع .هــذه املــرة ليس على شاشة
 ،lbciوفي برنامج «بس مات وطن»،
بل على «الجديد» ،التي انتقل اليها
ح ــدي ـث ــا ب ـب ــرن ــام ـج ــن :فـ ـق ــرة «دمـ ــى
قراطية» في نشرة األخبار املسائية،
و«برنامج دمى كراسي» األسبوعي
ال ــذي يستضيف كــل م ــرة شخصية
سياسية ملحاورتها مع دماه.
أول م ــن أمـ ــسّ ،
ردت «ال ـج ــدي ــد» في
مقدمة نشرتها املسائية على قيام
أص ـح ــاب ال ـكــابــات بـقـطــع بـثـهــا في
مناطق مختلفة من لبنان ،ال سيما
ف ــي الـضــاحـيــة وال ـب ـقــاع وأج ـ ــزاء من
ب ـي ــروت ،فــي حــركــة اعـتــراضـيــة على
ما ورد في حلقة «دمى كراسي» يوم
األحــد املــاضــي .إذ ظهر فيها النائب
ال ـســابــق حـســن ي ـع ـقــوب ،ال ــى جــانــب
دمـ ــى ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،وم ـع ـمـ ّـر
القذافي ،واألمني العام السابق لألمم
املتحدة بان كي مون .خالل النشرة،
تــوجـهــت «ال ـجــديــد» ال ــى املشاهدين
الذين لم «يصلهم ّ
مقص أمل» ،والى
اإلمام موسى الصدر الذي «اتخذوه
(أم ــل) شـمــاعــة وره ـنــوه تغطية لكل
عمل مسيء ( ،»)...و«حملوه كعصا
م ــوس ــى ل ـض ــرب ص ـخ ــرة ال ـج ــدي ــد»،
لتلوم الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري على عدم
ردع املـعـتـصـمــن لـيـلــة اإلث ـن ــن أم ــام
ّ
مبنى ال ـق ـنــاة ،مــع تــأكـيــدهــا عـلــى أن
ش ـخ ـص ـيــة ال ـ ـصـ ــدر لـ ــم ت ـظ ـه ــر عـلــى
اإلطـ ـ ـ ــاق فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج .وم ــا

كادت داليا أحمد تنهي هذه املقدمة،
وتقديم سلسلة التقارير اإلخبارية
املعتادة ،حتى ذهب الحدث الى مكان
آخر ،وصارت «الجديد» هي الحدث.
عــاد شـبــاب «أم ــل» ليتجمهروا أمــام
مبنى املـحـطــة فــي وط ــى املصيطبة،

وبأعداد أكثر ،متسلحني بالحجارة
واملفرقعات النارية ،ومستغلني وقت
عرض نشرة األخبار مساء.
ه ـك ــذا ،كـنــا لـيـلــة ال ـث ــاث ــاء ،م ــع مشهد
م ـه ــن ج ـ ـدًا ب ـح ــق ال ـج ـس ــم اإلع ــام ــي:
املـ ــوظ ـ ـفـ ــون داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ي ـع ـم ـلــون

تنديد واستنكار
جمعيات ومنظمات معنية بحرية الرأي والتعبير ،استنكرت
ما ّ
تعرضت له «الجديد» من اعـتــداء وترهيب .حملة «بدنا
ّ
ّ
نحاسب» نددت بـ «االعتداء على املؤسسات اإلعالمية وقمع
ّ
ُّ
والتعرض ألمن املواطنني
الحريات عبر الترهيب والتكسير
ّ
وحقوقهم الدستورية ،وتتساءل أين اختفت قوى مكافحة
ً
ّ
ّ
السلميني
باملحتجني
الشغب التي أمعنت ضربًا واعتقاال
خالل مظاهرات الحراك الشعبي» .وتابعت« :إننا نستغرب
َُ
ّ
األمنية التي لم تقم بإلقاء القبض على ّأي
تقاعس القوى
ّ
ُ
تحفنا
من املعتدين ،ونحذر من
استمرار هذا النهج ،الذي ت ِ
ّ
ّ
به قوى األمن الداخلي كلما تعلق األمر بمن يتبعون إلحدى
ق ــوى الـسـلـطــة ،وآخـ ــر تـجـلـ ّـيــاتــه االعـ ـت ــداء عـلــى مـبـنــى قـنــاة
«الجديد» ،وقبله االعتداء على املعتصمني الرافضني لسياسة
َ
تصريحي وزير
قضم حرج بيروت .أخيرًا وليس آخرًا ،وإزاء
العدل ّ
واملدعي العام التمييزي بأن القضاء سيقوم بمالحقة
ً
َ
َ
املعتدين ،نشير إلى أن هذين التصريحني لن يكتسبا قيمة
ُ َ
ُ
ّ
سنستمر في دورنا
علن أننا
تذكر ما لم يقترنا بالتنفيذ ،ون ِ
ً
َ
ّ
الشعبية وننتظر مالحقة جميع املعتدين عاجال
باملراقبة
ً
ُ
مرتكبي الجرائم ليس
حاسب
ِ
ال آجال ،ألن القضاء الذي ال ي ِ
ً ّ
قضاء البتة» .في اإلطار عينه ،أصدرت «مؤسسة مهارات»

بيانًا أعــربــت فيه عــن «تخوفها مــن تــدهــور حــريــة التعبير
واإلعالم ،وشددت على ضرورة حماية املؤسسات اإلعالمية
ومـحــاسـبــة املـعـتــديــن كــي ال تـتـكــرس ه ــذه االعـ ـت ــداءات على
ّ
ّ
اإلعــام والحريات العامة» .وأكــدت «مـهــارات» أنــه «ال يجوز
استغالل مــوضــوع اإلخــاقـيــات اإلعــامـيــة لتدجني اإلعــام
والحد من دوره في إثــارة النقاش العام ،ولــو كــان في إطار
برنامج سياسي ساخر يتناول أحد السياسيني بالنقد ،ولو
أثير ذلك في معرض ملف تغييب اإلمام موسى الصدر ،وهو
رمز وطني جامع وقضيته وطنية تهم الرأي العام اللبناني
بكل أطيافه .ومن املتعارف عليه في هذا النوع من البرامج
النقدية الـســاخــرة تضخيم الـصــور بأسلوب كاريكاتوري
فكاهي ساخر يسلط الضوء على أحــداث تشكل موضوع
جدل ونقاش لدى الرأي العام .وهو جزء أساسي من املشهد
اإلعــامــي فــي ال ــدول الديمقراطية .ومــن واجــب السياسيني
تقبل النقد بـمــداه الــواســع إيمانًا بمبدأ املسؤولية وتحمل
األعباء العامة» .واعتبرت «مهارات» ّأن ما «ورد على لسان
رئـيــس املجلس الــوطـنــي لــإعــام عبد ال ـهــادي محفوظ في
ّ
بأن «الكلمة استتبعت رد الفعل والتعبير الشعبوي» تبرير
ألعـمــال العنف والـغــوغــاء والـتــرهـيــب مقابل الـفـكــرة وال ــرأي

