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هل قلت «اآلداب العامة» معالي الوزير؟
بيار أبي صعب
ح ــن صـ ـ ّـرح االع ــام ــي مـلـحــم ري ــاش ــيُ ،بـعـيــد
اس ـ ـتـ ــامـ ــه ح ـق ـي ـب ــة ّاالع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
اللبنانية الـجــديــدة ،أنــه سيعمل على «إلغاء
وزارة االعالم» ،ابتسمنا وقلنا« :مش للدرجة
دي!» .الفكرة التي أراد الوزير الشاب ايصالها،
تستحق كــل ال ـث ـنــاء ،وقــوام ـهــا االن ـح ـيـ ّـاز إلــى
ّ
ّ
وحرية االعــام ،والتحفظ عن
حرية التعبير،
ّ
ّ
أي وصاية بيروقراطية وأيديولوجية للدولة
عـلــى ه ــذا ال ـق ـطــاع .عـلـمــا أن ـنــا لــو درس ـن ــا عن
قرب املخاطر التي ّ
تتربص باالعالم اللبناني،
لوجدنا أن «رقابة الدولة» تأتي لحسن الحظ
ّ
في آخر القائمة .إن مرضنا من مرض النظام
ّ
أخالقية
السياسي اللبناني .وأزمتنا الكبرى
ومـهـنـ ّـيــة ومــالـ ّـيــة ووج ـ ّ
ـودي ــة ،إذ نـفـتـقــر أكـثــر
ّ
مــن ّ
أي وق ــت مـضــى إل ــى الـشـفــافــيــة واملعايير
ّ
ّ
الراقية ،وإلى تعلم قواعد اللعبة الديمقراطية
واحترامها .وتنقصنا شرعة مشتركة تحدد
ّ
أخالقيات العمل االعالمي ،وتنبذ لغة العنف
والـتـحــريــض والـتـضـلـيــل فــي وط ــن الـطــوائــف
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـنــاحــرة والـ ـح ــروب األه ـلـ ّـيــة
الدائمة…
لذلك ابتسمنا في ّ
سرنا القتراح إلغاء وزارة
االعـ ـ ــام ،واع ـت ـبــرنــاه م ـج ــازًا أدب ـ ّـي ــا… وحـتــى
لــو حـ ّـولـهــا ريــاشــي «وزارة لـلـحــوار» حسبما
م ــا نــاقـشــه م ــع «لـجـنــة االعـ ــام واالتـ ـص ــاالت»
ّ
النيابية ،فإن األهداف املنشودة تبقى نفسها:
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وزارة االع ـ ـ ــام ل ـي ــس كـجـهــاز
وص ــاي ــة أيــديــولــوجـ ّـيــة ،ب ــل كـمــؤسـســة عــامــة.
مــؤسـســة تـلـعــب دورهـ ــا عـلــى أس ــس قــانــونـ ّـيــة
ّ
وادارية بهدف حماية املهنة ،والعاملني فيها،
ّ
وضمان حقوقهم وحريتهم .ما ينقصنا هو
اع ـ ــادة تـنـظـيــم ال ـق ـطــاعــات ودع ـم ـهــا وحـمــايــة
استقالليتها ،وتأسيس نقابات جديدة غير
ّ
ّ
املهنية
املرجعية
منخورة بالغرغرينا ،تكون
ّ
واالخــاقـ ّـيــة والـحـقــوقـ ّـيــة .وربـمــا تطلب األمــر
ّ
ّ
صورية) تحدد
خلق هيئات مستقلة فاعلة (ال
امل ـعــاي ـيــر وال ـق ــواع ــد وتـ ـم ــارس رق ــاب ــة مـهـنـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
إجتماعية) .وطبعًا كل
سياسية أو
وتقنية (ال
ذلك يبدأ من تطوير القوانني لتواكب متطلبات
ّ
ّ
الحرية
االستمرارية ،وتحمي
العصر ،وتؤمن
ّ
وال ـح ــق ال ـع ــام .امل ـط ـلــوب قــانــون اع ــام جــديــد
ّ
ّ
ّ
والحرية ،علمًا أن
املسؤولية
قائم على فلسفة
مسودة القانون الحالي الذي طلع من «لجنة
استفهام
االعــام واالتـصــاالت» عليه عالمات
ّ
لـجـهــة «تـقـيـيــد ح ـ ّ
ـري ــة االع ـ ـ ــام» ،ك ـمــا ح ــذرت
وجمعيات ّ
ّ
ّ
عدة منها «مهارات»
مهنية
جهات

على سبيل املثال.
ّ
ن ـع ــرف أن ال ــوزي ــر ري ــاش ــي ل ـيــس ب ـع ـي ـدًا عن
ّ
م ـن ـطــق ح ـمــايــة امل ـه ـنــة ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـحــريــة
واالسـتـقــالـ ّـيــة وامل ـســؤولـ ّـيــة .ف ـ ّ
ـأول م ـبــادرة له
كانت جمع القطاعات املختلفة من الصحافة
ً
الــورقـ ّـيــة واالع ــام املــرئــي واملـسـمــوع ،وصــوال
إلــى االع ــام اإللـكـتــرونــي ،ملناقشة آف ــاق انقاذ
االعالم وتدعيم أساساته .وبعد جلسات عمل
ّ
تمهيدية حضرها ممثلو االع ــام مــع املدير
ّ
العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ،تبلورت
ّ
خطة جـ ّ
ـديــة لتأمني حماية القطاعات املشار
إليها من قبل الدولة ،من دون وصاية ،وشرط
أن تكون الحماية للعاملني في القطاع وليس
فقط ألصحاب املؤسسات.
لذلك لم نفهم املعركة التي قـ ّـرر وزيــر االعــام
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ،فـ ـج ــأة خ ــوض ـه ــا ض ـ ـ ّـد ب ــرن ــام ــج
ّ
ّ
لبنانية
ترفيهي محدد دون سواه على محطة
م ـحــددة ،بــداعــي الــدفــاع عــن «اآلداب الـعــامــة».
هل ّ
نطوبها وزارة «اآلداب العامة»؟ ال نقول إن
اآلداب العامة ليست بحاجة الــى صــون ،كما
في أي بلد ديمقراطي .لكن كيف نحدد اآلداب
ال ـعــامــة؟ وب ــأي آل ـيــات ديـمـقــراطـ ّـيــة نحميها؟
وانـطــاقــا مــن ّأيــة معايير؟ هــذه «الـقــادومـ ّـيــة»
م ــن دون أخ ــذ االح ـت ـي ــاط ــات امل ـط ـلــوبــة ،إنـمــا
ت ـع ـيــدنــا ف ـج ــأة إلـ ــى ن ـب ــرة ف ــوق ـ ّـي ــة م ــأل ــوف ــة ال
بالوضعية األبـ ّ
ّ
ـويــة
تشبه ريــاشــي .وتــذكــرنــا
ألصـحـ ّـاب السلطة االقـطــاعـ ّـيــة ،فهم يشعرون
القاصرة،
دائمًا أنهم مولجون بحماية الرعايا
ّ
مــن املـعــاصــي الـفـكــريــة واالجـتـمــاعـ ّـيــة ،وأنـهــم
املــرجــع ال ــذي ي ـحــدد مــا يـصـلــح لـلـعـبــاد أو ال
ّ
ومسرحيات
يصلح ،من كتب وأفالم ولوحات
ّ
تلفزيونية.
و… برامج
لـسـنــا طـبـعــا فــي وارد تــوجـيــه الـتـهــم الـ ــواردة
ّ
املتحمس الــذي فتح مكتبه
أعــاه إلــى الوزير
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،ب ـع ــد ظ ـه ــر ك ــام ــل ب ــا مــواع ـيــد
مسبقة .وال في وارد الدفاع عن برنامج ّ
معي،
ّ
ّ
لعلها ليست ّ
مهمة وزير
أو محطة محددة .لكن
ّ
اعــام أن يوحي للرأي العام بأنه يقوم بدور
«املطاوع» (وهو ليس كذلك) .علينا أن نعترف
ّ
اللبنانية ال ـبــارزة التي تخوض
أن املحطات
حروبًا طاحنة النتزاع نسب املشاهدة ،انزلقت
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة إلــى درك ــات مقلقة من
ّ
ّ
والفضائحية وقلة الذوق.
ّاالسفاف والسهولة
ّ
جماعية ،واملشهد التلفزيوني بهذا
إنها نكبة
املـعـنــى بـحــاجــة الس ـت ـعــادة هــدوئــه وت ــوازن ــه.
وهـ ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ج ـم ــاع ـ ّـيــة ت ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ادارة
امل ــؤسـ ـس ــات ،ون ـقــابــات ـهــا امل ـس ـت ـحــدثــة ،تحت
اشــراف مجلس أعلى (جــديــد) لالعالم املرئي

واملسموع ،يمتلك القرار والصالحيات ،ويميل
نحو الـحـ ّ
ـريــة ال املـنــع ،واالنـفـتــاح ال التقوقع،
ّ
ويـ ـتـ ـك ـ ّـون ع ـل ــى أسـ ـ ــاس م ــرج ـع ــي ــات وع ـق ـ ّـاء
ّ
ّ
ّ
واكاديمية تمثل
وتربوية
اعالمية
وكـفــاءات
ّ
كــل الحساسيات والـتـيــارات الوطنية ،بعيدًا
ّ
التبعية املباشرة ألقطاب النظام الطائفي.
عن
نعم علينا اعادة بناء دولة مؤسسات لضمان
ّ
ّ
صحية وسليمة.
تلفزيونية
حياة
أما «اآلداب العامة» ،فمفهوم نسبي ومطاط،
ف ـ ــي حـ ــاجـ ــة ال ـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد االط ـ ـ ـ ــر والـ ـسـ ـق ــف
ً
وال ـ ـحـ ــدود والـ ـق ــواع ــد (مـ ـث ــا الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
ت ـتـ ّ
ـوجــه ل ـلــراشــد ّيــن ت ـبــث م ــع ت ـحــذيــر لــأهــل،
وف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة مــن ال ـل ـيــل) .وف ــي ال ــدول
امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورة ،هـ ـن ــاك ه ـي ـئ ــات ع ـل ـمـ ّـيــة وم ـه ـنـ ّـيــة
متخصصة تـحــدد تلك املـعــايـيــر ،تحت أعلى
سـقــف انـفـتــاح يسمح بــه املـجـتـمــع فــي لحظة
مـحــددة مــن تــاريـخـ َـه .أمــا أن نختار برنامجًا
واح ـ ـدًا ون ـحـ ّـولــه كـبــش فـ ــداء ،ونــوحــي بخطر
داهم على االخــاق ،فتلك مخاطرة في خفض
سـقــف ال ـحـ ّ
ـريــات االجـتـمــاعـ ّـيــة ،وف ــي التمهيد
ّ
ل ــرق ــاب ــات اس ـت ـن ـســابــيــة ،أخ ـ ــرى ،ت ـحــت غـطــاء
حماية املصلحة العامة .البرنامج «االباحي»
املفترض الذي أزعج الوزير رياشي ،والنائب
حـ ـس ــن فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه رئ ـ ـيـ ــس «لـ ـجـ ـن ــة االع ـ ــام
ـاالت» ل ــه ج ـم ـه ــوره :ه ــل ن ـع ــرف هــذا
واالت ـ ـصـ ـ ّ
الـجـمـهــور حــقــا؟ كــل تـلـفــزيــونــات الـعــالــم فيها
ّ
سطحية ،و«جريئة» باملعنى
برامج ترفيهية
ّ
املفتعل أحـيــانــا ،أي فضائحية وتـلـعــب على
ّ
ّ
اللبنانية لبرامج
املحلية
املكبوتات .والنسخ
ع ــامل ـ ّـي ــة ض ـم ــن هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،ت ـت ـج ــاوز األص ــل
ب ـك ـم ـ ّـي ــة «االغـ ـ ـ ـ ـ ــراء» واملـ ـب ــالـ ـغ ــات .ف ـك ــل ش ــيء
ّ
عـنــدنــا سـكــر زي ـ ــادة ،واق ـت ـصــادنــا كــلــه مـهــدد
بمنطق الــربــح السهل وال ـســريــعّ .هــل نواجه
ّ
االستهالكية بالتهويل؟ إنها أفضل
البرامج
ّ
عملية ترويج لها! هل نطالب بمنعها؟ املنع
ّ
وه ــم فــي الــزمــن الــرق ـمــي .ال ـحــل إذًا؟ أن يكون
ال ــدع ــم املـ ــوعـ ــود م ــن الـ ــدولـ ــة ل ـل ـت ـل ـفــزيــونــات،
مشروطًا بانتاج نسبة مــن الـبــرامــج الـجــادة:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وفنية
وتربوية
وعلمية
واجتماعية
ثقافية
ّ
ّ
ّ
وح ـتــى تــرفـيـهــيــة وعــائ ـلــيــة وش ـبــابــيــة… من
ال ـنــوع ال ــذي ي ـحـ ّـرض عـلــى الـخـيــال والتفكير
والــذوق واملعرفة والتحرر والتفاعل والحلم.
فالريموت كــونـتــرول ســاح ديمقراطي ّ
فعال
في نهاية األمر .وحني ّ
نقدم للمشاهد الخيار
ٌ
بني الغس والثمني ـ ـ ـ خيار ال يملكه اليوم إال
نادرًا ـ ـ ـ فإننا بذلك نقاوم االسفاف .وعندذاك
ال يـعــود «بــوكـســر» طــونــي كـيــروز خـطـرًا على
األمن القومي!

جاك برسكيان
سوق عربية للفن؟

نساء هشام كايد
في زمن الحرب

كارول منصور
عوالم متالزمة الداون

تستضيف «دار النمر للفن
والثقافة» في  6شباط (فبراير)
ّ
للمنسق الفني
املقبل ،محاضرة
الفلسطيني واملدير السابق
لـ «املتحف الفلسطيني» جاك
برسكيان ( 1962ـ الصورة).
ّ
تسلط املحاضرة الضوء على
نمو سوق الفن في املنطقة
العربية ،وتفتح النقاش حول
املسؤوليات املتأتية عن اقتناء
األعمال الفنية ،ومفهوم بناء
املجموعات الفنية بطرق
إبداعية مسؤولة ،وما يترتب
على ذلك من ّ
تحوالت في
العالقة ما بني الفنان واملقتني
والجمهور.

يدعو «نادي لكل الناس»
و«جمعية السبيل» إلى حضور
فيلم  Three Quartersفي 30
كانون الثاني (يناير) الحالي
في «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» ،على أن يليه حوار مع
املخرج هشام كايد (الصورة).
يتخلل النشاط إصدار الفيلم
( 52د) على أقراص  .DVDمنذ
بدء الحرب السورية عام ،2011
شهد دور النساء في البالد
وخارجها ّ
تغيرًا بارزًا .وها
هي املرأة ّ
تهب مجددًا بدافع
غريزي لنجدة أسرتها وإعادة
بناء مجتمعها!

في ّ
األول من شباط (فبراير)
املقبل ،تشهد قاعة «وست هول»
في «الجامعة األميركية في
بيروت» عرض الفيلم الوثائقي
،It›s Just Another Place
بالتعاون مع «الجمعية اللبنانية
لتثلث الصبغية» ( .)LDSAفي
ُ
هذا الشريط ،تدخلنا املخرجة
اللبنانية كارول منصور
(الصورة) إلى العوالم الشخصية
ملجموعة من املصابني
بمتالزمة الداون .سنكون أمام
خمسة أشخاص رئيسيني
مع عائالتهم .سنستمع إلى
قصصهم ،وتفاصيل يومياتهم،
ّ
وتحدياتهم ومعاناتهم مع
املجتمع.

محاضرة لجاك برسكيان :اإلثنني 6
شباط ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ القاعة الرئيسية في «دار
النمر للفن والثقافة» (كليمنصو
ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/367013:

عرض فيل م �Three Quar
 :tersاإلثنني  30كانون الثاني ـ
ً
مساء ـ «املكتبة
الساعة السابعة
العامة لبلدية بيروت» (الباشورة
ـ مبنى الدفاع املدني  /الطابق
الثالث) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/667701

عرض :It’s Just Another Place
األربعاء  1شباط ـ الساعة الرابعة بعد
الظهر ـ «مسرح بطحيش» في قاعة
«وست هول» في الـ( AUBبليس ـ
الحمرا) .لالستعالم01/350000 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
الراعي الذي كان َيرى زماننا
الراعي ّ
األول...
ْ
أبناء «تلك األزمنة»...
الراعي الذي ِمن ِ
َ
ُ
ُّ
راف ِه وآله ِته،
الراعي الذي لم يكن ي ِحب ،بعد ِخ ِ
َ
َ
َ
وأنفاس املوسيقى،
والينابيع،
األعشاب،
إال
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
وألنه اعتاد أن يخوض م َ
راعي الحيا ِة حافيًا ،عاريًا،
وسعيدًا،
ّ ً ّ ً
ْ َ َ
ُ
َ
ُّ
لم يكن يهمه كثيرًا أن يمتلك «شحاطة» جيدة
ُ
َ
ً
ََ
راء َ
مراء،
كتلك التي
للكهن ِة ،واأل ِ
الف ِ
وعباءة غزيرة ِ
ولصوص املواشي.
َ ِ
َ
ُ
ُ
وحدها «الناي» كانت تلزمه...
ُ
ُ
«الناي» التي ،بدونها ،ال يعود الراعي راعيًا
وحدها
َ
ِّ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
سبيل
عابر
ٍ
بل يصير أشبه بمـتسك ٍع ،أو شح ٍاد ،أو ِ
مقطوع.
َُ
َ ُ ُ
ّ
ُ
وحدها «الناي» كانت تفهمه ،وتواسي ِه ،وتقوي ساقي ِه
َ
وقلبه.
َُّ
ُ َّ َ
َ
ووحدها كانت :عدة حيا ِت ِه ...وعدة سعاد ِته.
ُ
َ
السعيد (راعي األزمن ِة األولى)
ذاك الراعي
ّ
لعل ُه َ
كان ،منذ َ
تلك العهود،
َ
َ
َ َ َ
َ
بص ُر زمانناَ ،ويتخ ّـيل صعوبة السعاد ِة وصعوبة
ُي ِ
عي فيه.
َّالر
ِ
ْ
لذلك (منذ َ
تلك األزمنة)
َ
حساب ُه ّ
َ
جيدًا
عمل
ُ ِّ
َ
ُ
َ
«الناي» وما ت َبش ُر به
وعرف أنه ،هو الذي يعشق
ْ
«الناي»،
«الناي»
ال ّبد له من حراس ِة
ِ
ذكي ،وِ ...مقالع ّ
وساع ٍد ّ
جيد.
شجاع،
بقلب
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
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