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ثقافة وناس ميديا

حريات

مارسيل «نجم» قصر العدل ...فصل جديد من المواجهة
زكية الديراني
سواء كنت من ّ
مؤيدي االداء االعالمي ملارسيل
غانم أو من معارضيه ،ال يمكن إال أن تقف إلى
جانبه في قضية ّ
تمس الحريات االعالمية في
لبنان .هذا ما أجمع عليه كثيرون خالل الوقفة
التضامنية التي أقيمت أمس أمام قصر العدل
في بعبدا ،تزامنًا مع مثول اإلعالمي اللبناني
أمام قاضي التحقيق األول في جبل لبنان نقوال
منصور .بعد حضور ّ
مقدم «كالم الناس» إلى
قصر العدل ،أعلن عن تأجيل الجلسة إلى 2

شباط (فبراير) املقبل ّ
للبت بالدفوع الشكلية بعد
رفضها سابقًا من قبل قاضي التحقيق األول.
وكانت القضية قد تفاعلت بشكل واسع وسريع،
ّ
على خلفية حلقة «كالم الناس» التي بثت قبل
شهرين على ( lbciاألخبار .)2017/11/18
في ّ
عز االزمة التي ترافقت مع احتجاز رئيس
الحكومة سعد الحريري في الرياض ،استضاف
غانم صحافيني سعوديني كاال الشتائم لرئيس
الجمهورية وشخصيات وزارية عدة .الحقًا،
ّ
تحولت القضية إلى تصفية حسابات بني غانم،
ووزير العدل سليم جريصاتي الذي رفع سقف

التصريحات والتهديدات.
وبالعودة إلى الوقفة التضامنية ،لم يسعف
الطقس املاطر وصول العديد من الصحافيني
إلى قصر العدل لتقديم الدعم لغانم .في املقابل،
وصل عدد كبير من موظفي  lbciباكرًا ،إضافة
إلى صحافيني من قنوات أخرى على رأسها
«الجديد» .وقفت مديرة األخبار مريم البسام إلى
جانب زميلها في «محنته» .ومن بني الحضور
أيضًا جورج غانم وزوجته دوللي اللذان رفضا
الكالم أمام االعالم .كما حضرت مي شدياق
ّ
ووزير االعالم ملحم رياشي ،ليؤكدا على أهمية

الحريات االعالمية .بإبتسامة عريضة ،حضر
غانم (ومحاميه النائب بطرس حرب) إلى الجلسة،
ّ
يتحدى أحدًاّ .
تحول إلى «نجم
مؤكدًا أنه ال
السيلفي» بني الحضور ،من أجل دعمه على
صفحات السوشال ميديا حيث تدور املعركة
الكبرى! لكن ما هو ّ
رد غانم على االنتقادات التي
ً
ّ
اعتبرت أنه ضخم املوضوع؟ ينفي ذلك ،قائال لـ
«األخبار»ّ :
«مر على القضية أكثر من أسبوع ولم
ّ
أتحدث فيها إال بعدما كبرت كرة الثلج .ليس هدفي
ّ
الشهرة ،بل أرادناها وقفة ضد محاولة السلطة
ّ
لكم أفواه االعالميني 25 .سنة على الهواء كي

وقفة

سامي كليب محاورًا السيد ،أو كيف تقارب األسطورة بطريقة «حيادية»
فراس خليفة
«هل تعبت سماحة السيد من املهمات
امللقاة على عاتقكم؟» كان هذا السؤال
األخ ـيــر ال ــذي طــرحــه اإلعــامــي سامي
َّ
املطولة
كليب أول من أمس في مقابلته
مـ ــع الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ضـمــن
ب ــرن ــام ــج «ل ـع ـب ــة األم ـ ـ ــم» ع ـل ــى شــاشــة
َ
«املـ ـي ــادي ــن» .م ـقــاب ـلــة ل ــم يـ ـت ــوان فيها
ع ــن ط ــرح األس ـئ ـلــة «غ ـي ــر الـتـقـلـيــديــة»

فــي ح ــوار كــان واضـحــا منذ اللحظات
ّ
األولى ّأن َّ
ومقدمه أراد أن ّ
يحوله
معده
ً
َّ
إل ــى «ف ــرص ــة» قــد ال تـتـكــرر مستقبال.
نـجــح كليب فــي جـعــل الـلـقــاء مــن أكثر
نصرالله
املقابالت التلفزيونية للسيد
ّ
رسوخًا في ذهن املشاهد رغم أنه تلقى
ً
ّ
كمًا هائال من االنتقادات التي وجهها
إلـ ـي ــه «جـ ـمـ ـه ــور الـ ـسـ ـي ــد» ن ـف ـس ــه عـبــر
ّ
بحجة
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أنه قاطع «ضيفه الكبير» مرارًا!

ّ
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ،أطـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـي ــد ن ـص ــرال ـل ــه
ً
ّ
بتوقيت القدس أوال .وللمرة الثالثة،
ّ
يطل الرجل عبر قناة «امليادين» التي
َ
ْ
وض ـع ــت وس ـ ـ ــم «ال ـ ـقـ ــدس عــاصـمـتـنــا
إلــى األب ــد» فــي أعلى يسار شاشتها.
نـجـحــت الـقـنــاة ال ـتــي احـتـفـلــت أخـيـرًا
ب ـ ـمـ ــرور ألـ ـف ــن وس ـب ـع ــة ع ـش ــر يــومــا
على انطالقتها ،في تكريس ّ
هويتها
ومــوقـعـهــا فــي ال ـص ــراع مــع إســرائـيــل
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تــت ـجــه ف ـيــه ق ـنــوات

كتاب عن نصراهلل
يــرى اإلعالمي سامي كليب (الـصــورة) أن مقابلته مع
األمني العام لحزب الله هي محطة أساسية في مسيرته
الطويلة فــي عالم اإلع ــام التي بــدأهــا قبل ثالثني سنة
تـقــريـبــا .ي ـقــول فــي حــديــث مــع «األخـ ـب ــار» إن «املـقــابـلــة
م ــع ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ت ـح ـ ٍّـد م ــع نفسي
حيث تــركـ ُـت قناعاتي خــارج االستديو ومــارسـ ُـت دور
الصحافي احترامًا للمهنة مع الحفاظ في الوقت ذاته
على احترامي الشديد لرجل أعــاد كثيرًا مــن كرامتنا
العربية املفقودة» .ويضيف« :كانت فرصة هائلة للقاء
ّ
مــع رجــل يحلم كثيرون بمقابلته ،لكني ال أجــامــل بل

مارست في املقابلة كل تقنيات عملي بغض النظر عن
الجبل الجالس أمامي» .إلى ما قبل حلقة السيد نصرالله
أول من أمــس ،فـ ّ
ـإن املقابلة األهــم في «لعبة األمــم» برأي
كليب «كانت مع السفير األميركي ّ
السابق في سوريا
روبرت فورد» ،الفتًا إلى أهمية املقابلة التي أجراها مع
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون وال ـتــي «كــانــت آخ ــر مقابلة معه
قبل انتخابه رئـيـســا» .يكشف كليب ل ـ «األخ ـب ــار» أنه
بصدد إعداد كتاب عن السيد حسن نصرالله ،متمنيًا
أن يجري قريبًا مقابالت مع الرئيسني السوري بشار
األسد والروسي فالديمير بوتني!

عــربـيــة ك ـبــرى إل ــى ال ـتــرويــج لخطاب
ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـ ـعـ ــدو .ف ــي «ال ـ ـكـ ــادر»
الـقــريــب ،ظـهــر وج ــه الـسـيــد نصرالله
باسمًا وهــادئــا معظم الــوقــت وخلفه
ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـحـ ـش ــود نـ ـص ــر آب ،2006
ف ـي ـمــا ظ ـه ــرت ف ــي «الـ ـ ـك ـ ــادر» الـبـعـيــد
ّ
السي َد ْين
للكاميرا صورتان لكل من
الخميني والخامنئي وسـتــارة ّ
بنية
اللون وباقتان من الــورد فوق طاولة
ود ّ
ـام كثير َّ
أنيقة وكـ ٌ
مقدم البرنامج
ّ
ل ــو أن ـ ــه ل ــم ي ـن ـت ــهِ رغ ـ ــم مـ ـ ــدة «ال ـل ـق ــاء
االسـتـثـنــائــي» الـطــويـلــة ال ـتــي قــاربــت
ســاع ـتــن وأربـ ـع ــن دق ـي ـق ــة! م ــن دون
م ـق ـ ّـدم ــات أو «م ـ ـطـ ـ ّـوالت» ،ب ــدأ كليب
الحلقة فــي محاولة لطرح أكبر عدد
مـمـكــن م ــن «األس ـئ ـلــة الـصـعـبــة» على
ّ
حد قول السيد نصرالله نفسه .وبدا
صــاحــب الـتـجــربــة االعــام ـيــة الغنية
والـحــائــز أخـيـرًا شـهــادة دك ـتــوراه في
علوم اإلعــام واالتـصــالُ ،م ِّ
تحررًا من
وهــم االسـتـعــراض فــي مقابلة «يحلم
كثيرون بها» ويتابعها عدد قياسي
مـ ــن املـ ـش ــاه ــدي ــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـق ــرار
السياسي في عواصم العالم.
ل ـل ـقــدس امل ـس ــاح ــة األكـ ـب ــر م ــن املـقــابـلــة
ُ
مـ ــع الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي لـ ــم تـ ـخ ــل إط ــاالت ــه
تاريخيًا من اإلشارة إلى قضية القدس
ّ
وفلسطني الـتــي شكلت رافـ ـدًا أساسيًا

لخطاب «املقاومة اإلسالمية» في لبنان
منذ انطالقتها .كــان ُيفترض بالحلقة
أن تـبــدأ مــن الـقــدس تـحــديـدًا كما أشــار
ّ
كليب نفسه .لكن التطورات في الشارع
اإليــرانــي فرضت نفسها على «أجندة»
ّ
املسجل قبل ساعات قليلة من
الـحــوار ّ
موعد بثه فكانت البداية من سؤال« :هل
احتفلت برأس السنة كما يحتفل العالم
أو انك قلقت على ايران؟».
ف ـ ــي ال ـح ـل ـق ــة طـ ـ ـ ـ َـرح ك ـل ـي ــب عـ ـ ـ ــددًا مــن
األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي ي ـع ــرف ب ـح ـكــم خـبــرتــه
الطويلة أن «ال جواب عليها» ،لكنه مع
ذلــك أصـ ّـر على طرحها «ألنــه يريد أن
ً
ّ
السيد
يقوم بواجبه املهني ّأوال» .قال
ـاوره ُم ــاطـ ـف ــا فـ ــي مـ ـع ــرض الـ ــرد
مل ـ ـح ـ ـ ِ
عـلــى أح ــد اسـئـلـتــه« :ح ـقــك ت ـســأل بس

كسر الصورة النمطية
لمقابالته التلفزيونية
المليئة غالبًا بـ «الرهبة»

يحدث في القاهرة اآلن

من أحمد أبو هشيمة إلى «سابع جار» تأميم الخسارة في االعالم المصري!
القاهرة ــ عصام زكريا
كما لو أن التراجع املهني واالقتصادي
الــذي مر به االعــام املصري في 2017
ال يكفي ،حتى شهدت األيــام األخيرة
مــن الـعــام املنصرم ضــربــات متتالية،
تبشر بعام أكثر صعوبة على املهنة
وحرية التعبير بشكل عام.
لــم يتوقف املـتــابـعــون ملــا يـجــري على
ســاحــة اإلع ــام ،عــن مناقشة الصفقة
الغريبة التي تم بموجبها بيع حصة
رج ــل األع ـم ــال أح ـمــد أبــوهـشـيـمــة في
شركة «اعــام املصريني» (تملك عددًا
م ــن ال ـص ـحــف وم ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــون
واالذاع ـ ـ ـ ـ ــة) ،إلـ ــى ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
ظـ ـه ــرت أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة بــاســم
«ايـجــل كــابـيـتــال» .واض ــح مــن اسمها
وأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء م ــاكـ ـه ــا (وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة س ــاب ـق ــة
مـتــزوجــة مــن مـحــافــظ الـبـنــك املــركــزي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق) أن ـ ـهـ ــا ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــات
املـصــريــة ،وهــي غالبًا واجـهــة إلحــدى
املؤسسات األمنية .لم يكن املتابعون
قد توقفوا بعد عن التعليق والتحليل
والتعبير عــن تـشــاؤمـهــم ،حتى خرج

خ ـب ــر ج ــدي ــد ع ــن قـ ـي ــام م ــا ي ـس ـمــى ب ـ
«املـجـلــس األع ـلــى لتنظيم االع ـ ــام» ـ ـ
ّ
الــذي تشكل منذ حوالى عــام برئاسة
ال ـص ـح ــاف ــي امل ـخ ـض ــرم مـ ـك ــرم مـحـمــد
أحـ ـ ـم ـ ــد ،امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ـ ــوالئ ـ ــه ال ـش ــدي ــد
لـلـسـلـطــة وع ــدائ ــه لـ ـ «ث ـ ــورة ي ـنــايــر» ـ ـ
بـمـنــع ب ــث إعـ ــان ت ـل ـفــزيــونــي إلح ــدى
شــركــات الـهــواتــف الخليوية بعنوان
«ح ـ ـقـ ــا ال ـ ـنـ ــت ظ ـ ــال ـ ــم» م ـ ــن «بـ ـط ــول ــة»
الشخصية الخيالية «أبـلــة فاهيتا».
ج ــاء ذل ــك بـحـجــة أن ــه «ي ـح ـتــوي على
ألفاظ ومشاهد ال تليق بالذوق العام،
وتـ ـج ــاف ــي كـ ــل الـ ـقـ ـي ــم ،وتـ ـح ــض عـلــى
السلوك السيئ وتخدش الحياء».
الـخـبــر ج ــاء بـعــد ي ــوم واح ــد مــن خبر
ت ـح ــوي ــل املـ ـخ ــرج عـ ـم ــرو س ــام ــة إل ــى
النائب العام بعد بالغ ضده بــازدراء
األدي ــان فــي فيلمه «شـيــخ جاكسون»
ب ـس ـب ــب م ـش ـه ــد خـ ـي ــال ــي ي ـظ ـه ــر فـيــه
شبح املغني األميركي الراحل مايكل
جاكسون داخــل مسجد .وأيـضــا جاء
قبل يوم واحد من قيام أحد املحامني
برفع دعوى ضد البرنامج الكوميدي
الساخر «من الدوبلكس» الذي تقدمه

أبلة فاهيتا ،ويومني من اعالن إحدى
الـ ـقـ ـن ــوات ع ــن وق ـ ــف ع ـ ــرض مـسـلـســل
«س ــاب ــع ج ـ ــار» ب ـش ـكــل م ــؤق ــت بحجة
موسم األعـيــاد ،بينما يؤكد عاملون
داخــل القناة بــأن السبب هو ما أثــاره
العمل من انتقادات «أخالقية»!
م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،ت ـت ــاح ــق أخـ ـب ــار مــن
نـ ــوع ـ ـيـ ــة ق ـ ـي ـ ــام ش ـ ــرك ـ ــة «ف ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون»
امل ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــن وال ـت ــاب ـع ــة
لألجهزة األمنية بشكل غير مباشر،
ب ـ ـشـ ــراء ش ـب ـك ـتــي ق ـ ـنـ ــوات «الـ ـحـ ـي ــاة»
و«ال ـعــاص ـمــة» فــي صـفـقــات مشابهة
ل ـص ـف ـقــة شـ ـ ــراء «ايـ ـج ــل ك ــاب ـي ـت ــال» ل ـ
«اع ــام املـصــريــن» ...فــي الــوقــت الــذي
تـ ـت ــواص ــل ف ـي ــه األخ ـ ـبـ ــار ي ــوم ـي ــا عــن
م ـش ــروع ق ــان ــون «ت ـن ـظ ـيــم الـصـحــافــة
واالع ــام» ال ــذي تقدمت بــه الحكومة
ل ـت ـمــريــره م ــن ال ـب ــرمل ــان ،وال ـت ـخــوفــات
التي يثيرها بسبب مخالفته العديد
من بنود الدستور الحامية للحريات،
وم ــن امـكــانـيــة اسـتـخــدامــه ـ ـ فــي حــال
تـ ـم ــري ــره ـ ـ ـ لـ ـف ــرض م ــزي ــد مـ ــن ال ـق ـمــع
وتقييد حرية التعبير.
وم ـنــذ أش ـه ــر ،ي ـت ــردد تـعـبـيــر «تــأمـيــم

الـ ـصـ ـح ــاف ــة واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي أوسـ ـ ــاط
االعـ ــام ـ ـيـ ــن واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن وص ـف ـح ــات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي م ـص ــر،
ل ــوص ــف مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــن مـ ـم ــارس ــات
ح ـك ــوم ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر
مباشرة ،ليس فقط ملراقبة املضمون
ال ــذي تبثه وســائــل االع ــام والتحكم
ف ـيــه ،بــل أي ـضــا لــاسـتـحــواذ «مــاديــا»
على املؤسسات االعالمية من صحف
ومحطات تلفزيونية وإذاعية.
وم ـ ــع أن الـ ــذيـ ــن ي ـط ـل ـق ــون ال ـت ـع ـب ـيــر،
يـسـتـخــدمــونــه غــالـبــا كــوصــف بــاغــي
يقارن بني املمارسات الحالية والقرار
ال ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذه ال ــرئـ ـي ــس جـ ـم ــال عـبــد
الناصر قبل  57عامًا بتأميم الصحافة
ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام اش ـت ــراك ــي تـخـلــت عنه
ال ــدول ــة م ــع ح ـلــول الـسـبـعـيـنـيــات ،إال
أن امل ـق ــرب ــن م ــن دوائـ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
والوسط االعالمي يعرفون أن املسألة
لـيـســت م ـج ــرد اس ـت ـع ــارة وب ــاغ ــة .ما
يحدث في مصر هو بالفعل «تأميم»
يـ ـت ــم وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات عـ ـلـ ـي ــا وخ ـط ــة
مدروسة ومعدة سلفًا.
ه ــذه الـعــاقــة «الـثــاثـيــة» بــن االع ــام

أنديل ـــ مصر

