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سياسة

إعالم فوق
النقد
إبراهيم األمين
لبنان مشغول بأشيائه الكثيرة .ولطاملا
ّ
كـ ــانـ ــت وسـ ــائـ ــل االع ـ ـ ـ ــام نـ ــافـ ــذة ي ـط ــل
ع ـبــرهــا الـلـبـنــانـيــون ل ـعــرض مشاكلهم
وان ـش ـغ ــاالت ـه ــم .ول ـك ــن االع ـ ـ ــام ،وحـتــى
االعــامـيــن ،يبنون عــاقــة فيها الكثير
من الفوقية مع الناس .يتصرفون وكأن
الحياة ال تسير من دونهم ،وأن الجمهور
سيخرج في تظاهرات تطيح حكومات،
لو ّ
تعرض االعالم ألزمة.
أكثر من ذلك ،يتصرف االعالم في لبنان
على أنه سلطة رقابة فعلية؛ له الحق في
مـتــابـعــة أي ح ــدث ي ـح ـصــل ،مـهـمــا كــان
نوعه أو حجمه .ولــه الحق في طــرق كل
االب ــواب وخـلــع املــوصــد منها ،للوصول
ال ــى مــا يــريــد ال ــوص ــول ال ـيــه .ويتصرف
اإلعالم ،بكافة أبوابه واهتماماته ،على أنه
يملك ّ
تفوقًا أخالقيًا يمنحه حق الرقابة
على الناس.
ل ـك ــن الـ ـكـ ــارثـ ــة فـ ــي كـ ـ ــون هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ــام
يــرفــض على ال ــدوام أن يحاسب نفسه.
ب ــل ه ــو يــرفــض أن يـحــاسـبــه الـجـمـهــور
أي ـض ــا .وف ــي ك ــل م ــرة تـتـعــرض وسيلة
إعالمية لضائقة ،ترمي باملسؤولية على
الجمهور ،فتتهمه بالسطحية والتفاهة،
َ
وأنه ال ّ
يقدر ما ُيصنع له إعالميًا.
الـ ـي ــوم ،ي ـمــر االعـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـنــان بــأزمــة
حقيقية .أزمة عمرها طويل .لكن اإلعالم
أراد أن يفرض على جدول أعمال الناس
بند أزمته .وهناك انشغال بهذه األزمــة.
لكنه انشغال محصور ببعض إدارات
الــدولــة ،وبعض املهتمني ،الــى جانب أهل
املهنة.
وفي حالة األزمــة أيضًا ،يرفض االعالم
اللبناني ،بجناحيه ،املالك والعامل ،فكرة
أن يكون محل مساءلة .وبالتالي ،يصير
مــن ال ـحــرام إن ســألـ َـت عــن حـجــم الـتــزام
وسائل االعالم بالقوانني الناظمة لعملها.
مثل حال التلفزيونات ومــدى احترامها
لــدفــاتــر ال ـشــروط النموذجية الـتــي نالت
تراخيصها بـنـ ًـاء على التزامها بـهــا ،أو
ح ــال الـصـحــف ال ـتــي تـخـفــي مــوازنــاتـهــا
كما تخفي أرقام مبيعاتها ،أو املنتحلني
لصفة االعــامــي الــذيــن يكتفون بأنهم
م ـ ّـروا يــومــا عـلــى صحيفة أو إذاعـ ــة ،ثم
ص ـ ــاروا يـعـمـلــون ف ــي ال ـت ـج ــارة ،لكنهم
يــرفـضــون التخلي عــن هويتهم املهنية
والنقابية ،وهم يفعلون ذلك العتقادهم
بأن هذا املوقع اإلعالمي يمنحهم سلطة
أو ّ
تفوقًا على اآلخرين.
لـكــن م ــا ي ــؤذي املـهـنــة ال ي ـبــدو واضـحــا
في كل املناقشات الجارية ،بل ينحصر
األم ــر فــي كيفية الـتــوفـيــق بــن املصالح
السياسية والتجارية ملن يمسك بالقرار
في هذه الوسيلة اإلعالمية أو تلك.
ي ـجــب ع ـل ـي ـنــا ،ن ـحــن م ـع ـشــر املـمـتـهـنــن
ل ـل ـص ـح ــاف ــة ،ع ـل ــى أن ــواعـ ـه ــا ،أن ن ـ ـ ّ
ـدرب
أنـفـسـنــا عـلــى آل ـي ــات مـحــاسـبــة قــاسـيــة،
مـصــدرهــا جمهور يكفيه أن يستخدم
جهاز التحكم ليخفيك عن شاشته ،أو
يـتـجــاوز بــائــع الـصـحــف ،فيحجبك عن
عينيه .وهو الفعل الذي تتجاوز قساوته
ّأي نوع من العقاب!

على الغالف

قناة «الجديد» :عندما تتراجع المهن
ميسم رزق
بني  2006و ،2016وما بينهما اندالع
«ال ـث ــورات» فــي الـعــالــم الـعــربــي ،كانت
ص ـ ــورة ت ـل ـفــزيــون «الـ ـج ــدي ــد» عــرضــة
لـلـتـضــارب .امتحنت الـشــاشــة نفسها
ـحـنـهــا اآلخـ ـ ــرون ،فوقعت
قـبــل أن يـمـتـ ِ
في شرك تبايناتها :قناة املقاومة في
لبنان ،ضد محور املقاومة في سوريا
تختلط األمــور على
واليمنُ .حكمًا لم
ِ
ّ
ال ـشــاشــة ال ـت ــي تـنـبــع تــوج ـهــات ـهــا من
ّ
م ـص ــال ــح ُمـ ــاك ـ ـهـ ــا ،إضـ ــافـ ــة بـطـبـيـعــة
ال ـح ــال إل ــى اق ـت ـنــاعــات ـهــم الـسـ ُيــاسـيــة.
ّ
ـذه مصالح ُيـشــل أمامها املشاهد،
وهـ ُ
كما املـقـ ّـدم واملـخــرج واملــذيــع واملراسل
والـ ـط ــاق ــم الـ ـتـ ـح ــري ــري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وه ــي
املصالح نفسها التي تسمح لتلفزيون
يــرفــع ل ــواء مـحــاربــة فـســاد الـنـظــام ،أن
ُي ـه ــدي أح ــد أبـ ــرز رمـ ــوز ه ــذا ال ـن ـظــام،
فــي ليلة عيد املـيــاد ،حلقة ترويجية
ع ــن ال ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـصــي ف ــي حـيــاتــه
تظهره شبه قديس .فالحلقة «املؤثرة»
ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـحــريــري فــي بــرنــامــج «األس ـب ــوع في
ّ
سـ ــاعـ ــة» ،واإلخـ ـ ـ ـ ــراج «امل ُـ ـبـ ــكـ ــل» الـ ــذي
ّ
ّ
ّأمنته املحطة لتحقيق املبتغى ،شكال
ً
مثاال جيدًا آخر على أن حفظ األعمال
ّ
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ألص ـ ـحـ ــاب الـ ـقـ ـن ــاة م ـهــمــة

شاقة ،تضطرهم في كثير من األحيان
إلى قولبة تموضعهم ،وفق ما يخدم
مصالحهم.
بني الحلقة ،وقبلها اللقاء الــذي جمع
مـســؤولــي املـحـطــة بــرئـيــس الـحـكــومــة،
خــرجــت مـعـلــومــات وتـحـلـيــات كثيرة
تحدثت عن أسباب انفتاح «الجديد»
ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري والـ ـعـ ـك ــس .بـعـضـهــا
يتعلق بأعمال تجارية لعائلة خياط،
وبـعـضـهــا بــأسـبــاب سـيــاسـيــة ترتبط
بتنظيم ال ـعــاقــة م ــع ال ـس ـعــوديــة .أمــا
وأن الـقـ ّـيـمــن عـلــى ال ـق ـنــاة يـنـفــون كل
هــذه االدعـ ــاءات ،فيكفي عــرض بعض
الـنـقــاط الـتــي تشير إل ــى استخدامهم
امل ـح ـط ــة ،ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـي ــرة ،مـنـ ّـصــة
للهجوم على من يقف ضد مصالحهم
التجارية أو الدفاع عنه في حــال ّأمن
الحماية املطلوبة.
لهم
ّ
ل ـ ـطـ ــاملـ ــا مـ ــث ـ ـلـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» الـ ـخ ــط
االعـ ـت ــراض ــي ض ــد االئ ـ ـتـ ــاف ال ـحــاكــم
خـ ــال مــرح ـلــة ال ــوج ــود الـ ـس ــوري في
لبنان ،مــع حفاظها على عــاقــة قوية
ّ
بالرئيس السابق إميل لـحــود ،وخــط
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .وق ـ ــد أخ ـ ـ ــذت م ـن ـح ــى أك ـثــر
صــدامـيــة بـعــد اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
الحريري .غير أن اندالع «الثورات» في
العالم العربي وضعها أمام ّ
تحديات،
انعكست بلبلة وارتباكًا في موقفها،

وصعوبة في تحديد حقيقة موقفها
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا .تـ ـع ـ ّـددت األس ـبــاب
والنتيجة واحدة ،منها سياسي وآخر
مـهـنــي .لـكــن أح ــد أب ــرز األس ـبــاب الــذي
ي ـص ـعــب ت ـجــاه ـلــه ،ي ـك ـمــن ف ــي تــداخــل
املـ ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة
بــن العائلة املالكة للمحطة والخيار
املـهـنــي لـلـقـنــاة .فـمــالــك املـحـطــة السيد
تـحـســن خ ـي ــاط ،مـثـلــه م ـثــل كـثـيــريــن،
تـ ـع ـ ّـرض ع ـم ـلــه الـ ـتـ ـج ــاري ال ـت ـق ـل ـيــدي
فــي م ـجــال طـبــاعــة الـكـتــب وتــرويـجـهــا
لـتــراجــع كـبـيــر .ج ــزء مــن ه ــذا الـتــراجــع
يعود إلــى الثورة الرقمية ،وجــزء آخر
ـ وهو األســاس ـ مرتبط بعدم تجديد
العقود مع شركته في عــدد من الــدول
سياسية.
العربية نتيجة حسابات
ّ
البداية كانت من سوريا التي فضلت
تـجـيـيــر ع ـقــود طـبــاعــة كـتــب مــدرسـيــة
ّ
مل ـص ـل ـحــة ت ــاج ــر مـ ـح ــل ــي .أث ـ ـ ــار األمـ ــر
غـ ّضــب خـ ّـيــاط ،خـصــوصــا أن ــه ك ــان قد
تـلــقــى وعـ ــودًا مــن مـســؤولــن ســوريــن
ب ــاب ــرام ال ـع ـقــد .انـعـكــس الـغـضــب على
أس ـل ــوب تـغـطـيــة ال ـق ـنــاة ل ــأح ــداث في
س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـ ـصـ ــارت ت ـل ـج ــأ أك ـ ـثـ ــر إل ــى
م ـ ـعـ ـل ــومـ ــات وف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــوات مـ ـص ــدره ــا
املـعــارضــة .بعد ســوريــا ،أدى التغيير
الـكـبـيــر ف ــي لـيـبـيــا إل ــى عــرقـلــة تـجــارة
خياط في هذا البلد ،علمًا بأنه سعى

«مع مقاومة اسرائيل وعالقتنا بقطر ثابتة»
مثلها مثل باقي املحطات ووسائل اإلعالم ،واجهت قناة «الجديد» مشكالت دفعت بها إلى االستغناء عن بعض
العاملني فيها .فيما كان الفتًا أنها لم تمانع استقالة بعض الزمالء الذين ذهب معظمهم إلى قنوات مناوئة لها
ُ
كالـ«أم تي في» و«أل بي سي» ،في مقابل تغييرات حصلت في هيكيلة مديرية األخبار ّلم تعالج مشكلة التموضع
السياسي املتأرجح ،ما وضعها موضع التباس أثر دون شك على عالقتها
بجمهور املقاومة ،علمًا بأنها تسعى إلى بناء عالقة جيدة مع الرئيس
ّ
ميشال عون .تؤكد خياط أن «ما يحكى عن العالقة بجمهور املقاومة
ّ
مضخم» .بحسب اإلحصاءات «نحن ال نزال نشاهد من قبل شريحة
كبيرة من هذا الجمهور» ،لكن الفرق بيننا وبني القنوات األخرى «أننا
ضد إسرائيل ،فثقافة املقاومة متجذرة
لسنا مؤدلجني .نحن قناة مقاومة ّ
في العائلة والقناة .مع ذلك نحن محطة تحارب الفساد من أي جهة أتى».
تعود خياط إلى «تأثر أعمال العائلة في عدد من الدول ألنها أعلنت مواقف
جريئة في بعض القضايا ،ولم يدفعنا ذلك إلى تغيير موقفنا» ،مشيرة
إلى أن «املوقف الذي اتخذناه من الحرب في اليمن هو ألننا وجدنا أنفسنا
أمام تشنج كبير ،في حني تقف املنطقة على شفير الهاوية .نحن هنا
لسنا في حالة حرب مع إسرائيل لنأخذ طرفًا .الحال هنا مختلفة ،وكانت
لدينا مآخذ على الطرفني وعبرنا عن ذلك بوضوح» .في املقابلّ ،
تشدد على «متانة العالقة مع دولة قطر ،رغم
تعرضها لبعض االهتزازات» ،و«لم نخجل يومًا من اإلعالن عنها ،وهناك مساهمون قطريون في املحطة ،والعالقة
عمرها نحو  40عامًا».

حال بري دون زيارة وزير
ليبي لتوقيع مشاريع
مع خياط فانفجرت
الحرب في وجهه

خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة إل ــى ترتيب
ً
عالقاته مع القيادة الجديدة ،وصوال
إلى إعــادة تنظيم مشروع اتفاق بينه
وب ــن وزارة الـتــربـيــة الـلـيـبـيــة ،تتولى
بموجبه شركته طباعة كتب مدرسية
وتوزيعها .ويوم ّقرر الليبيون توقيع
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،وضـ ـع ــوا م ــا ُي ـش ـب ــه شــرطــا
ّ
لـتـنـفـيــذه ،يـقـضــي ب ــأن ي ـتــولــى خـ ّـيــاط
«تطبيع» العالقات املقطوعة بني لبنان
ولـيـبـيــا بـسـبــب قـضـيــة اإلمـ ــام موسى
الصدر ورفيقيه ،إذ طلب وزير التربية
الـلـيـبــي تــوقـيــع االت ـفــاق ـيــة ف ــي لـبـنــان،
عـلــى أن يــأتــي إلـيــه فــي زي ــارة رسمية
يلتقي خاللها نظيره اللبناني الوزير
الياس بو صعب ،إضافة إلــى لقاءات
رسمية .أقنع خياط بو صعب بتوجيه
الدعوة الى الوزير الليبي .ولكن ما ان
وص ــل األمـ ــر ال ــى الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
ح ـتــى أرس ـ ــل م ــن ي ـل ـفــت ان ـت ـب ــاه مــالــك
قـنــاة «الـجــديــد» إلــى أن الــزائــر الليبي
غير مـ ّ
ـرحــب بــه ،وإل ــى أن مــن الصعب
إعادة العالقات بني الدولتني ما دامت
قضية اإلم ــام ال ـصــدر لــم تـعــالــج بعد.
وفـيـمــا نـ ّـبــه املــديــر ال ـعــام لــأمــن الـعــام
الـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم خـيــاط الــى أنه
يستحسن عدم حصول الزيارة خشية
حـ ـص ــول اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ،ب ـق ــي األخ ـي ــر
م ـصـ ّـرًا عـلــى مــوقـفــه ،مــا أدى إل ــى منع
الوزير من دخــول ّاألراضــي اللبنانية.
ردًا عـلــى ذل ــك ،شــنــت املـحـطــة هجومًا
ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ب ـ ـ ّـري ،وف ـت ـحــت حـمـلــة
ضد بعض املؤسسات والوزارات التي
يتوالها مقربون منه .ورغم أن بعض
ال ـق ـ ّضــايــا ال ـتــي تـنــاولـتـهــا «ال ـجــديــد»
مـحــقــة ،لـكــن ك ــان واض ـحــا أن مــا تقوم
بــه هــو م ـجــرد اح ـت ـجــاج عـلــى تعطيل
الصفقة.
في هــذه األثـنــاء ،فوجئ خياط بإلغاء
عـقــود تجارية لــه فــي اململكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ــراج ــع
ال ـع ـقــود الـكـبـيــرة ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ــارات،
واسـتـبـعــاد أح ــد أب ــرز مــديــريــه هـنــاك.

آل المر :ملكية عائلية شبه كاملة لـmtv
ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الـيــوم بند مثير لالهتمام تقدمت به
وزارة اإلعــام ،طالبة املوافقة على ما
يوصف قانونيًا بأنه «طلب الترخيص
ب ــالـ ـتـ ـف ــرغ عـ ــن أسـ ـه ــم فـ ــي ش ــرك ــة مــر
تلفزيون» .وفي تفاصيل البند يتبني
أن عــددًا كبيرًا من املساهمني في mtv
قرروا «التفرغ» أو التنازل عن أسهمهم
ملصلحة طالل وكريم املر ،ابني رئيس
مجلس إدارة املحطة ميشال غبريال
املر ،إضافة إلى رجل األعمال ألكسندر
رزق واملحامي حبيب غبريل.
ح ـتــى ه ـنــا ،ي ـبــدو ال ـخ ـبــر ع ــادي ــا مثل
كــل األخ ـبــار املتعلقة بتناقل األسـهــم
داخــل الـشــركــات ،إال أن التدقيق ّ
يبي
أن االمـيــر السعودي الوليد بــن طالل
(حامل الجنسية اللبنانية باسم وليد

رضى الصلح) كان يملك  10في املئة
م ــن رأسـ ـم ــال ت ـل ـفــزيــون امل ــر ( 38ألــف
سهم) لكنه قــرر «الـتـفــرغ» أو التنازل
عن أسهمه لكريم ميشال املر .والسحر
ط ــال أي ـضــا ع ـمــاد درويـ ــش مصطفى
طــاهــر ،الــذي تـنــازل أيضًا عــن حصته
الـتــي تـســاوي  %5لـطــال ميشال املــر،
ً
وم ـث ـل ــه ف ـع ــل خ ـم ـســة كـ ــان ي ـم ـلــك ك ــا
منهم  %1مــن رأس ـمــال الـشــركــة وهــم:
الوزير السابق فارس بويز ،شارل أبو
عـضــل ،كميل مـنـســى ،سليمان حــداد
وج ــوزف خ ــوري ،لتغدو بــذلــك حصة
طالل ميشال املر وشقيقه كريم %10
من رأسمال «تلفزيون املر» وهي أعلى
ما يسمح به القانون.
ف ــي ال ـط ـل ــب ي ـ ــرد أيـ ـض ــا قـ ـ ــرار سـبـعــة
م ـســاه ـمــن ســاب ـقــن آخ ــري ــن (ع ـصــام

م ـك ــارم ،نــديــم تــوتــل ،إي ـلــي بعقليني،
م ـ ــروان بـعـقـلـيـنــي ،ج ـ ــوزف م ـعــوض،
تغريد الـحــريــري) بالتنازل عــن %10
مـ ــن أس ـ ـهـ ــم الـ ـش ــرك ــة مل ـص ـل ـح ــة رج ــل
األع ـم ــال ال ـك ـســروانــي ألـكـسـنــدر رزق،
فيما تنازل  8آخرون (عمر مجاعص،
يــوســف نـعـمــة ط ـع ـمــة ،رامـ ــز جيلبير
ال ـش ــاغ ــوري ،أل ـب ـيــر ال ــزاخ ــم ،جيلبير
شماس وأنطوان شماس) عن %9.63
لـلـمـحــامــي حـبـيــب غ ـبــريــل ،عـلـمــا بــأن
تأمني آل املر اإلجماع على التنازل عن
األسهم ليس مهمة سهلة.
واض ــح أن امل ــوض ــوع مـهــم جـ ـدًا حتى
بادرت وزارة اإلعالم إلى إنجازه بهذه
ال ـس ــرع ــة؛ ف ـت ـل ـفــزيــون املـ ــر أع ـ ـ ّـد املـلــف
وأودع ـ ــه وزارة اإلعـ ــام ال ـتــي حـ ّـولـتــه
بدورها إلى املجلس الوطني لإلعالم

التلفزيون بغالبية
ألسرة
أسهمه
ملك حدّ
المر من دون
ّ
من التنوع
أدنى
ّ
الطائفي الشكلي

ال ــذي واف ــق عـلــى حــركــة املـنــاقــات في
أسهم رأس املال وأعاد امللف إلى وزارة
اإلعــام ،لتحوله بدورها إلــى مجلس

