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ثقافة وناس

تلفزيون

يحدث في القاهرة اآلن

مذبحة سيناء على الشاشة المصرية تشويش وفوضى
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
الـ ـح ــدث ج ـل ــل وامل ـ ـصـ ــاب ألـ ـي ــم .لـكــن
كـ ــال ـ ـعـ ــادة ،ف ـش ـل ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
املصرية في التعامل مع املذبحة في
مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)،
فيما حـ ّـمــل السياسيون اإلع ــام كل
املصائب .منذ الجمعة املاضي حتى
أم ــس ،شـهــدت الـشــاشــات الحكومية
وال ـخ ــاص ــة حــالــة غ ـيــر مـسـبــوقــة من
االضطراب بعد استشهاد  30عنصرًا
من الجيش في هجمات إرهابية في
الشيخ زويد.
ّ
هـ ـ ـ ــذا االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراب بـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ــن تـ ــأخـ ــر
ّ
ال ـت ـل ـفــزيــون امل ـص ــري ف ــي ب ــث الـخـبــر
مقارنة بالقنوات الـخــاصــة ،ثـ ُـم عدم
الـ ـت ــزام ت ـقــال ـيــد الـ ـح ــداد ال ـ ــذي أع ـلــن
رس ـم ـيــا ب ـعــد س ــاع ــات م ــن ال ـح ــادث،
ً
وصوال إلى تكرار التصريحات التي
ّ
ّ
تخرج كلما تعرض الجيش لهجمات
باتت معتادة منذ عزل الرئيس محمد
مــرســي فــي يوليو (تـمــوز)  .2013ما

جرى على الشاشات املصرية طوال
الساعات الـ  48املاضية عصى على
ّ
االخ ـ ـت ـ ــزال ،لـ ـك ــن خ ـط ــوط ــا عــريـضــة
يجب اإلش ــارة إليها ألنها سترسم
مــامــح األداء اإلعــامــي فــي املرحلة
«ماسبيرو» ،أي التلفزيون
املقبلة.
ّ
الرسمي ،تأخر ساعتني أو أكثر في
الكشف عن تفاصيل الحادث .كذلك
ّ
لخص الواقعة باستشهاد وإصابة
ع ــدد م ــن ال ـج ـنــود ،م ــن دون توثيق
الرقم ،رغم أن باقي الشاشات أعلنته
ب ـ ــاكـ ـ ـرًا ،مـ ــع االسـ ـتـ ـف ــاض ــة فـ ــي نـشــر
أخبار اإلدانة دون تفاصيل الحادث
نفسه وأسـمــاء الـشـهــداء وغـيــر ذلــك.
هــذا األم ــر دفــع اإلخ ــوان ّ
املتربصني
بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي
إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن الـ ـح ــادث ــة نـفـسـهــا
تمثيلية أو أن الجنود سقطوا في
لـيـبـيــا ح ـيــث ت ــوج ــد قـ ــوات مـصــريــة
هناك على ّ
حد ادعائهم.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ف ـت ـحــت قـ ـن ــاة «الـ ـج ــزي ــرة
م ـب ــاش ــر مـ ـص ــر» ال ـ ـهـ ــواء مل ــداخ ــات

هاتفية من مواطنني محسوبني على
مــرســي ل ـي ـكـ ّـرروا ال ــرواي ــة ه ــذه مــرات
عدة ،ما زاد من الغضب على املحطة
القطرية فــي ال ـشــارع امل ـصــري .كذلك
تغطية
أع ـ ــاد االنـ ـتـ ـق ــادات م ــن سـ ــوء ّ
ُو َس ــائــل اإلعـ ــام ال ـتــي فـتــح تــأخــرهــا
ث ــغـ ـرًا لـلـتـشـكـيــك ف ــي م ــا حـ ــدث .بعد
إعالن الحداد مساء الجمعة املاضي،
ب ــدا واض ـحــا أن ال ـشــاشــات املـصــريــة
ح ـك ــوم ـي ــة وخـ ــاصـ ــة غ ـي ــر م ـس ـت ـعـ ّـدة

تأخر التلفزيون الرسمي في
ّ
الكشف عن تفاصيل الحادث
ل ــذرف ال ــدم ــوع عـلــى ش ـهــداء الــوطــن.
معظم ال ـق ـنــوات قـ ّـدمــت بـثــا مـتــوازنــا
ب ــن ال ـب ــرام ــج اإلخـ ـب ــاري ــة والــدي ـن ـيــة
واألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وب ــرام ـج ـه ــا
التقليدية.
وفيما أوقـفــت قـنــاة «الـنـهــار» عرض
بــرنــامــج «يــا نــرقــص» مـســاء األحــد،

طاولت «أم .بي .سي .مصر» انتقادات
ّ
حادة بسبب عرضها برنامج «أراب
آيـ ـ ـ ـ ــدول  »3م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـس ـ ـبـ ــت .وب ـ ــات
السؤال مطروحًا عن فائدة الشريط
األسود أعلى يسار الشاشة إذا كانت
الـ ـقـ ـن ــوات ،س ـ ــواء امل ـص ــري ــة أو الـتــي
تحمل اسم مصر مثل  ،mbcلن تلتزم
الحداد الكامل؟ مساء الجمعة أيضًا،
يغير أحمد موسى ّ
لم ّ
مقدم برنامج
ع ـلــى «م ـســؤول ـي ـتــي» (ق ـن ــاة «ص ــدى
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد») مـ ــن ل ـغ ـت ــه ال ـت ـح ــري ـض ـي ــة،
وطالب بمنع ّ
أي «كلب» من التظاهر
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،واس ـت ـخ ــدام «ق ــان ــون
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ ضـ ـ ـ ـ ّـد املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ّأيـ ـ ــا
كانوا».
ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـع ــال ــت األصـ ـ ـ ــوات
بضرورة التزام اإلعالم وحدة الصف
والتوقف عــن تشويه «ث ــورة يناير»
لـلـعــودة مــن جــديــد إ ّلــى تحالف «30
ي ــون ـي ــو» الـ ـ ــذي انـ ـق ــض ع ـل ـيــه ف ـلــول
مبارك على ّ
حد وصف املراقبني.
اجـ ـتـ ـم ــع رئ ـ ـيـ ــس «ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلذاع ـ ـ ـ ــة

جهاد
عورتاني
ــ االردن

وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون» ع ـ ـصـ ــام األمـ ـ ـي ـ ــر مــع
أع ـ ـضـ ــاء «غـ ــرفـ ــة صـ ـن ــاع ــة اإلعـ ـ ـ ــام»
ّ
وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن «اإلعالم
امل ـ ـصـ ــري ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى االرت ـ ـف ـ ــاع إل ــى
ّ
التحدي الذي يخوضه وطن
مستوى
ُ
َيبني ُ
ويحارب ،وهذا اإلعالم سيعلي
ضميره ّاملهني والوطني.
ف ـمــن حـ ــق امل ـص ــري ــن أن يـ ـج ــدوا في
وســائــل إعــام ـهــم الـحـقــائــق املــوثـقــة،
واألخـبــار املدققة ،واآلراء التي تفتح
أمــامـهــم آفــاقــا فــي االقـتـصــاد والــديــن
ّ
والفن التي يجب أن يشارك فيها كل
صوت وطني.
كـ ــل هـ ـ ــذا يـ ـح ــدث بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ادعـ ـ ــاء
ال ـب ـطــولــة ال ــزائ ـف ــة أو إث ـ ــارة ن ــزاع ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة أو ت ـص ـف ـي ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات
ال ـش ـخ ـص ـي ـ ّـة واملـ ـص ــال ــح ال ـض ـي ـق ــة».
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ــرق ـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ت ـف ــاع ــل
اإلعالميني مع هــذا البيان ،استبقت
قـ ـنـ ــاة «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ال ـج ـم ـي ــع وم ـن ـعــت
محمود سعد مــن الظهور فــي حلقة
ال ـس ـبــت م ــن بــرنــامــج «آخـ ــر ال ـن ـهــار»
من دون إعــان رسمي عن األسباب،
مــا أدى إل ــى انـتـشــار شــائـعــات حــول
تصريحات شهدتها حلقة البرنامج
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ّأدت إل ـ ــى اس ـت ـي ــاء
رسمي من أداء سعد .وهو االحتمال
الذي ّ
يفسر بيانًا صدر عن «النهار»
ّ
ع ـصــر ال ـس ـبــت ي ــؤك ــد أن ال ـق ـنــاة «لــن
تـسـمــح مل ـ ّ
ـروج ــي الـشــائـعــات وه ــؤالء
الذين ينالون من معنويات الجيش
املـ ـ ـص ـ ــري ب ــالـ ـظـ ـه ــور م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى».
وحتى صباح اليوم االثنني ،لم يكن
معروفًا ما إذا كان سعد سيعود إلى
تقديم حلقة األربعاء املقبل من «آخر
النهار» أو يغيب عن الشاشة نهائيًا.
حــالــة ال ـفــوضــى ام ـتــدت إل ــى انـتـشــار
ش ــائ ـع ــات ق ـط ــع ال ـ ـهـ ــواء ع ـل ــى ع ـمــرو
أديب ّ
مقدم برنامج «القاهرة اليوم»
على قناة «أورب ــت» ،ومحمد شــردي
م ـقـ ّـدم «تـسـعــن دقـيـقــة» عـلــى محطة
«املحور».
ً
ّ
ّ
األول نفى الخبر وقال إن عطال فنيًا
قد حدث ،والدليل أنه عاد بعد دقائق
إلــى الجمهور .أمــا شــردي فلفت إلى
ّ
أن انفعاله لــم يكن سببًا فــي القطع،
ّ
بـ ــل إن مـ ــا حـ ـ ــدث هـ ــو نـ ـ ـ ــزول ال ـت ـتــر
بأغنية متفق عليها من دون أن ّ
يودع
الجمهور.
فيما بات من املنتظر أن يلتزم اإلعالم
ال ـه ــدوء ت ـجــاه األح ـ ــداث الـجـســام إذا
تـ ـك ـ ّـررت ب ـعــد م ــا ج ــرى ف ــي الـيــومــن
املــاضـيــن وال ـب ـيــانــات ال ـتــي ص ــدرت،
ّ
ت ـعــالــت أصـ ـ ــوات ت ــؤك ــد أن امل ـط ـلــوب
هو التزام اإلعــام املهنية ال الصمت
أو الحشد فــي اتـجــاه واحــد كما كان
يحدث قبل هزيمة .1967

ديمقراطية شو

اإلعالم التونسي في قلب المعركة
تونس ــ نور الدين بالطيب
آالف ال ـص ـحــاف ـيــن ومـ ـئ ــات وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام سـ ـ ّـج ـ ـلـ ــوا حـ ـ ــضوره ـ ــم فــي
امل ــدن الـتــونـسـيــة مـنــذ أي ــام ملــواكـبــة
االنتخابات البرملانية التي انتهت
مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـعـ ــد إق ـ ـفـ ــال
ال ـص ـنــاديــق .ه ــذه االن ـت ـخــابــات هي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا ت ــون ــس
مـنــذ س ـقــوط ال ـن ـظــام ال ـســابــق (زيــن
العابدين بن علي) ،لكنها األهــم .إذ
إنها تنهي املرحلة االنتقالية التي
يـعـيـشـهــا ال ـب ـلــد م ـنــذ أربـ ــع س ـنــوات
تقريبًا.
لذلك كان االهتمام بها غير مسبوق.
املالحظ أن وسائل اإلعالم التونسية
املـ ـكـ ـت ــوب ــة واملـ ــرئ ـ ـيـ ــة واملـ ـسـ ـم ــوع ــة،

تـفــاوتــت فــي تفاعلها مــع األح ــزاب
الـسـيــاسـيــة .وق ـ ّـد سـ ّـجـلــت «الـهـيـئــة
ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ــل ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات»
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات فــي
م ـس ـتــوى ال ـف ـضــائ ـيــات الـتــونـسـيــة،
وخصوصًا لجهة احـتــرام معايير
املهنية واالسـتـقــالـيــة ،على عكس
الصحف واإلذاع ــات .لكن املالحظة
الثانية فــي املــوعــد االنـتـخــابــي هو
تفاوت املهنية.
برزت املؤسسات اإلعالمية القديمة
أك ـث ــر م ـه ـن ـيــة م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الجديدة التي تقف وراء ه ــا حركة
«النهضة» .القنوات الجديدة مثل
«ال ــزي ـت ــون ــة» ال ـتــي يـمـلـكـهــا أســامــة
بــن ســالــم ،وه ــو نـجــل ال ـق ـيــادي في
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» م ـن ـص ــف ب ـ ــن س ــال ــم،

تساند الحركة علنًا ،سواء من خالل
برامجها أو عبر الشخصيات التي
تستضيفها .كــذلــك األم ــر بالنسبة
إلى محطة «املتوسط» التي يديرها
نور الدين العويديدي القيادي في
«النهضة» .وكذلك شبكة «األخبار
ال ـتــون ـس ـيــة» ال ـت ــي يـسـهــم ف ــي رأس
مــال ـهــا لـطـفــي زي ـت ــون ال ـق ـي ــادي في
«النهضة».
أمـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـنـ ـ ــاة «ح ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــل» ،فـ ـيـ ـب ــدو
انتصارها لـ«النهضة» واضحًا من
ّ
خطها التحريري الــذي ّ
تغير
خالل
منذ أن تولى إدارتها زهير القمبري
املعروف بقربه من «النهضة» .وفي
م ــواج ـه ــة امل ـح ـط ــات الـ ـث ــاث ،تـبــدو
القنوات الرسمية اإلذاعية والقناتان
األولى والثانية أكثر توازنًا ،رغم ما

تـتـعـ ّـرض لــه مــن اتـهــامــات بمهادنة
«النهضة» وحزب «املؤتمر من أجل
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» .أمـ ــا ق ـن ــاة «ن ـس ـمــة»
اململوكة للمنتج السينمائي طارق
ب ــن ع ـم ــار ،ف ـهــي مـتـهـمــة بـمـســانــدة
األحزاب الديموقراطية والعلمانية
كـمــا تـسـ ّـمـيـهــا «ال ـن ـه ـضــة»ّ ،
وأول ـهــا
حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي
قـ ــائـ ــد الـ ـسـ ـبـ ـس ــي .ك ـ ــذل ـ ــك ،ت ــواج ــه
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة «مـ ــوازي ـ ـيـ ــك»
و»ش ـ ـمـ ــس .اف .ام» و «ك ـ ـ ــاب .اف.
ام» و»إك ـس ـب ــراس .أف .أم» التهمة
نفسها ،وهــي االنتصار لـ«الحركة
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة والـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة»
واملتهمني بـ«العلمانية» ومـعــاداة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» .ان ـ ـه ـ ـمـ ــاك اإلع ـ ـ ـ ـ ــام فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أنـ ـه ــى ال ـ ـجـ ــدل ح ــول

ّ
«ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا املـسـتـقــلــة لــإعــام
الـ ـسـ ـمـ ـع ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــري» امل ـ ـعـ ــروفـ ــة
بــالــ«هــايـكــا» الـتــي أص ــدرت ق ــرارات
عقابية ضـ ّـد بعض الـقـنــوات ،منها
«نسمة» و«حنبعل».
لكنها اضـطــرت إلــى الـتــراجــع عنها
بعد الضغط اإلعــامــي والسياسي
الـ ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـ ــه .وم ـ ــن املـنـتـظــر
أن تـنـتـهــي صــاح ـيــة ال ـه ـي ـئــة الـتــي
س ـي ـن ـت ـه ــي ع ـم ـل ـه ــا بـ ـع ــد ان ـت ـخ ــاب
ُ
الـ ـب ــرمل ــان ،وس ــت ـع ـ َّـن ه ـي ـئــة جــديــدة
يتوقع أن تكون وفق مقاييس أكثر
مهنية .ومهما تكن نقائص االنتقال
الديموقراطي الــذي تعيشه تونس
ـوات ،ف ـ ــإن امل ـك ـســب
م ـن ــذ أرب ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ـ ّ
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ت ـح ــق ــق هـ ــو حــريــة
اإلعالم وخروجه من بيت الطاعة.

