10

السبت  19تشرين األول  2019العدد 3885

ثقافة وناس

السبت  19تشرين األول  2019العدد 3885

تلفزيون

تلفزيون

ثقافة وناس

11

ما وراء الصورة

تعددت الشاشات ...والوجع واحد

نضال خيري ـ األردن

زينب حاوي
أول مــن أم ــس ،كــانــوا بـضـعــة شـ ّـبــان
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـسـ ــر «الـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــغ» ي ـق ـط ـع ــون
ال ـطــريــق ف ــي االت ـج ــاه ــن .ش ـبــان في
ال ـع ـق ــدي ــن ال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ،ن ــزل ــوا
ل ــاح ـت ـج ــاج ع ـل ــى رزم ـ ـ ــة ال ـض ــرائ ــب
الـتــي أذيـعــت عند الـصـبــاح ،وأكـ ّـدهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـعـ ـن ـ ـيـ ــون ،عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
الضريبة على مـكــاملــات «وات ـســاب».
ن ــزل هـ ــؤالء لــاح ـت ـجــاح أي ـض ــا على
تــراخــي اللبنانيني عــن الـنــزول .خال
اإلعالم والسلطة مجتمعني أن هؤالء
سـ ــرعـ ــان مـ ــا س ـت ـخ ـمــد ص ــرخ ــات ـه ــم،
وي ـ ـعـ ــودون أدراج ـ ـهـ ــم الـ ــى بـيــوتـهــم.
ل ـك ــن الـ ـ ــذي ح ـص ــل ق ـل ــب ال ـت ــوق ـع ــات
رأس ـ ــا ع ـلــى ع ـق ــب .أص ـ ـ ّـر املـحـتـجــون
ً
مساء على البقاء في الـشــارع ،ونقل
ح ــرك ـت ـه ــم مـ ــن م ـن ـط ـقــة الـ ـ ــى أخـ ـ ــرى،
وسط دعوة مباشرة وواضحة لبقية
اللبنانيني الجالسني خلف شاشات
هــواتـفـهــم إل ــى االل ـت ـحــاق بـهــم .بعيد
ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ــن م ـســاء أول من
أم ــس ،ول ــدى انـتـهــاء غالبية نشرات
األخ ـ ـبـ ــار ،ب ـ ــدأت ح ــرك ــة املـعـتـصـمــن
تتظهر عـلــى شــاشــات م ـح ــدودة من
ضمنها« :ال ـجــديــد» lbci ،و ،nbnمع
استكمال  mtvبرمجتها من دون أي
الـتـفــات إلــى مــا يحصل فــي الـشــارع.
أما  ،otvو«تلفزيون لبنان» و«املنار»،
فقد واصلت على تجاهل الحدث ،الى
أن كبرت كرة الثلج ،وازدادت األعداد

بـشـكــل م ـهــول ،بـخــاصــة بـعــد حــادثــة
إطـ ــاق مــراف ـقــي وزيـ ــر الـتــربـيــة أك ــرم
شهيب النار في الهواء ومحاولتهم
ترهيب املعتصمني .لحظة حاسمة،
استطاعت توليد املزيد من الشحن،
وال ــدف ــع بـمــزيــد م ــن الـلـبـنــانـيــن إلــى
ّ
النزول واملشاركة بكثافة .لعل صورة
ال ـش ــاب ــة ال ـت ــي رك ـل ــت ع ـن ـص ـرًا أمـنـيــا
شــاهـرًا ســاحــه فــي وســط العاصمة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ــن دون خ ـ ــوف وب ـكــل
ب ــأس وقـ ــوة ،كــانــت أب ــرز م ـثــال ،على
ما بات عليه الشارع اللبناني اليوم،
م ــن ك ـســر لـ ـج ــدران الـ ـخ ــوف ،وحـتــى
تحطيم تابوهات تخص الزعماء أو
شخصيات سياسية.
ه ـك ــذا ،ت ــوزع ــت االح ـت ـج ــاج ــات على
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،م ــن الـضــاحـيــة،
والـجـنــوب ،والـبـقــاع .نــزل الـنــاس الى
الـشــارع ،تشجعوا وكـســروا الخوف،
بأياد
ودفعهم قهرهم إلى أن يمسكوا
ٍ
أخرى .للمرة األولى في لبنان ،نكون
ّ
املكونة
أمــام هــذه املشهدية الفريدة
م ــن مـعـتـصـمــن ركـ ـل ــوا ان ـت ـمــاءات ـهــم
ال ـح ــزب ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـنــاط ـق ـيــة
جانبًا ،ووحدتهم أوجاعهم وتراكم
األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة الــواق ـعــة على
كــاه ـل ـهــم .هـ ــؤالء ل ـي ـســوا بـمـجـمــوعــة
واحــدة وال يرأسهم قــادة ،وال وجود
ألي اتصال في ما بينهم ،فقط نزلوا
بعدما طفح الكيل وكـفــروا بالطبقة
السياسية الحاكمة.
فــي املـشـهــديــة الـتـلـفــزيــونـيــة أول من

أمــس ،كان الفتًا املسار الــذي أجبرت
عليه الـقـنــوات املحلية ،بعدما علت
الصرخات في الشارع .قنوات قطعت
بــرمـجـتـهــا ،ونــزلــت بـمــراسـلـيـهــا الــى
امل ـيــدان لنقل ال ـحــدث ،كمحطة ،mtv

مراسلة  mtvتحدثت
عن «نوعية المتظاهرين»
الذين أتوا بالدراجات النارية!

ً
الـتــي واك ـبــت مـتــأخــرة قـلـيــا الـحــدث
ب ـع ـيــد ت ـكــاثــر األعـ ـ ـ ــداد ،وسـ ـق ــوط أي
احتمال بأن تكون على شاكلة باقي
ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي شـهــدتـهــا بـيــروت
أخـيـرًا ،مــع تسجيل ألداء مراسليها
وم ـح ــاول ـت ـه ــم ت ـض ـي ـيــع ال ـب ــوص ـل ــة،
كــإصــرار جويس عقيقي م ــرارًا ،لدى
استصراحها أي محتج ،على سؤاله
عــن الـجـهــة الـتــي دفـعـتــه إل ــى الـنــزول
واالعـتـصــام ،أو كالمها صباحًا عن
«ن ــوع ـي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن» ال ــذي ــن أت ــوا

اإلعالم السعودي ّ
يصوب على المقاومة
فيما اللبنانيون ّ
يتوحدون للمرة األولى يدًا بيد في وجه الطبقة السياسية
الحاكمة من كل األطياف ،وفي كل املناطق اللبنانية من دون استثناء ،لم
ً
تجد «العربية» سبيال لتنفيذ أجندتها ضد «حزب الله» سوى تعمدها
في كل تقرير ،وحتى في تغطيتها امليدانية إلى إبراز عبارة «حزب الله»
وتصوير االحتجاجات على أنها تنطلق من تلك املنطقة ،وتتركز فيها
دون سواها في تضليل واضح للحدث.
هكذا ،ركزت الشبكة السعودية ،على التظاهرات التي حدثت في الضاحية
وراحت مراسلتها في بيروت غنوة يتيم ،تستصرح املحتجني من هناك.
لتخرج بتقرير معنون «ماذا قال أحد املتظاهرين في الضاحية الجنوبية
لبيروت لنصر الله؟» .تقرير ّ
وجه اللوم إلى أمني عام «حزب الله» السيد
حسن نصر الله ،على غياب املحاسبة للفاسدين .كذلك ،في تقارير أخرى،
متفرقةّ ،
أصرت «العربية» على وصف «الضاحية» بـ «معقل حزب الله»،
والتركيز على هذه البقعة التي شهدت احتجاجات شعبية أول من أمس.

ب ــال ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة ،ويـمـكــن أيـضــا
اإلضاءة على ما وصف به آالن درغام
( )mtvاملتظاهرين بأنه يبدو عليهم
«بأنهم مثقفون وخريجو جامعات»
لـ ــدى مــواك ـب ـتــه س ـيــل امل ـح ـت ـجــن في
شارع الحمرا.
س ــاع ــة ت ـقــري ـبــا عـلــى
ـن
ب ـع ــد أك ـث ــر م ـ ُ
ت ـحــرك الـ ـش ــارع ،ف ـتــح ه ــواء «امل ـن ــار»
الـ ـت ــي واك ـ ـبـ ــت إل ـ ــى سـ ــاعـ ــات ال ـف ـجــر
األولى ما يحصل في الشارع ،والتزم
ّ
الكلي
التلفزيون الرسمي التجاهل
لغليان األرض ،فيما كانت  ،otvتؤخر
التغطية ،الى حني اتخاذها قرار فتح
الهواء ،لكن ،من دون وجود مراسليها
على األرض .فقد اكتفت بنقل مباشر
ع ــن ب ــاق ــي زم ـي ــات ـه ــا ،ت ـحــت ذري ـعــة
أن فــري ـق ـهــا ق ــد ي ـت ـع ـ ّـرض ل ــاع ـت ــداء
مــن قـبــل املـتـظــاهــريــن otv .كــانــت من
ب ــن أك ـث ــر الـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت
ّ
للتهكم .نقلت صورًا ملحطات أخرى،
وفـتـحــت ال ـه ــواء ملـجـمــوعــة ناشطني
وسـيــاسـيــن لـيـعـلـقــوا عـلــى ال ـحــدث.
ً
وأضـ ـ ـح ـ ــت ال ـل ـق ـط ــة األكـ ـ ـث ـ ــر تـ ـ ـ ــداوال
وسخرية ،عندما أوقفت املحطة بث
ما يجري على األرض قرابة الساعة
ً
ّ
الثانية عشرة ليال ،وبدأت بث حلقة
مـ ـع ــادة م ــن ب ــرن ــام ــج ال ـط ـب ــخ «تـيـتــا
ل ـط ـي ـف ــة» .اس ـت ـغ ــل ال ـن ــاش ـط ــون ه ــذه
اللقطة ،وسخروا منها كونها تأتي
في لحظة يغلي فيها الـشــارع ،فيما
ت ــرك ــن ب ــدوره ــا ال ــى تـفـضـيــل عــرض
الـ ـت ــرفـ ـي ــه .وص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس ،سـقـطــت
ذريعة القناة البرتقالية ،إذ شاهدنا
مواكبتها للتظاهرات على الشاشة،
ونزل مراسلوها الى الشوارع وأدلوا
برسائل مــن هناك مــن دون تسجيل
أي أذى لحق بهم.
م ــع ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـحـ ّـيــة
امل ـف ـتــوحــة ل ـيــل أول م ــن أمـ ــس ،حتى
س ــاع ــات ال ـف ـجــر األول ـ ـ ــى ،اح ـت ــل نقل
وجـ ــع الـ ـن ــاس امل ـش ـه ــد ،م ــع تسجيل
لـبـعــض الـ ـش ــواذات ل ــدى تخصيص
مـ ـس ــاح ــات الفـ ـت ــة ل ـل ـس ـيــاس ـيــن مــن
قـبــل  ،lbciوب ـعــدهــا  ،mtvف ــي تـكــرار
لسيناريوات سابقة في التعاطي مع
أحداث مماثلة ،والركون الى أصوات
ليس مكانها على الشاشات بل في
ميادين املساءلة.
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج بـ ـ ــه فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـت ـغ ـط ـي ــات ،أنـ ـه ــا كـ ـس ــرت ح ــواج ــز
الـصـمــت وال ـخ ــوف ل ــدى اللبنانيني
ب ــأط ـي ــاف ـه ــم كـ ــافـ ــة ،وح ـط ـم ــت أي ـضــا
أجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ـقـ ـن ــوات الـ ـت ــي اض ـط ــرت
صـ ــاغـ ــرة إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــل ،تـ ـح ــت س ــوط
املـ ـس ــاء ل ــة فـ ــي ح ـ ــال ت ـج ــاه ــل نـبــض
الـ ـ ـش ـ ــارع .ك ــذل ــك ،كـ ـس ــرت ق ــاع ــدة أن
ال ـك ـلّ ـمــات ال ـبــذي ـئــة وال ـش ـتــائــم يجب
تـجــنــب نقلها عـلــى ال ـهــواء .فـقــد كــان
الف ـت ــا ،ه ــذه امل ـ ــرة ،ع ـجــز املــراس ـلــن/
ات ،عـ ــن ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي األرض وف ــي
وجع الناس ،فخرجت استصراحات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوان ع ـ ـ ــن ت ــوجـ ـي ــه
الشتيمة والعبارات املسيئة للطبقة
السياسية .فقد بات هذا األمر جائزًا
ّ
وطـ ــري ـ ـقـ ــا ل ـت ـح ـط ـي ــم سـ ــلـ ــم الـ ـخ ــوف
فــي الـتـعــاطــي مــع ال ـســاســة .الــوحــدة
ّ
الوطنية اللبنانية تجلت من دون أي
اتفاق مسبق في كل املناطق ،والتي
لم يشهد بعضها أي حركة مشابهة
مـنــذ ال ـح ــرب .ك ــل م ــا حـصــل أول من
أمــس أف ــرز مشهدية فــرضــت نفسها
عـ ّلــى اإلع ــام ورج ــال السلطة الــذيــن
ـأي بأنفسهم عــن غضب
فــضـلــوا ال ـنـ ّ
الشارع ،وتجنب حتى التصريحات
اإلع ــام ـي ــة خ ــوف ــا م ــن تــول ـيــد غضب
إضافي يحل على رؤوسـهــم ،بعدما
ّ
ُمزقت صورهم وبات الهجوم عليهم
باألسماء أمرًا معتادًا على الشاشات،
ّ
«املحرمات».
بعدما كان من

ُ
ّ
وحدت الحرائق الناس .شعروا بالخوف .ت ِركوا وحدهم ليواجهوا غضبًا رهيبًا.
اكتشف الناس :الدولة فاشلة إذًا .تأخر اإلعالم في الفهم ،وباستثناء التغطية
االستثنائية لمراسلة تعاطفت مع الضحايا ،تصرف على تنويعاته كما يتصرف

فهموا أن الحرائق آتية.
اليائسون .انتهت الحرائق ،بال حساب ،بال أسئلة.
لكن الناس ِ
ُ
ما فعلوه خالل اليومين الماضيين ليس إجبارًا للسلطة على االستماع إلى صوتهم
بالقوة ،بل إعالم الجميع« :نحن اإلعالم»

الشعب قال كلمته ،على اإلعالم أن يتبع
أحمد محسن
ال ـ ـفـ ــرح واألم ـ ـ ـ ــل وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـسـ ـع ــادة
لـيـســت وظ ــائ ــف أحـ ــد .تـ ــوزع األدوار
وت ـ ــوزي ـ ـع ـ ـه ـ ــا ق ـ ـ ــد ي ـ ـك ـ ــون ـ ــان ض ـم ــن
م ـس ـت ــوي ــات م ـت ـف ــاوت ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
الـكــارثــة .الكارثة التي سيصل إليها
بـلــد ت ـقــود سـيــاسـتــه امل ـص ــارف الـتــي
هو مدين لها ،وهــذا الخطاب ما زال
غائبًا عن ألسن محتلي الـهــواء على
الشاشات .املشهد اإلعالمي في غاية
ال ـب ـســاطــة :ل ــدى ال ـن ــاس م ــا يـقــولــونــه
في الشارع .هل لدى الذين يخرجون
عـلــى ال ـشــاشــات م ــا ي ـقــولــونــه؟ حتى
اآلن ،ال ـن ـف ــي إج ــاب ــة عـ ــاديـ ــة .ك ــذل ــك،
امل ـش ـهــد ف ــي غ ــاي ــة ال ـت ـع ـق ـيــد .فــاألمــل
مـبــالــغ ف ـيــه .لـيــس ض ــروري ــا ف ــي غير
ّ
وقته ،وليس هناك من أي حل لألزمة
ق ـبــل االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا ،أو ف ــي ال ـحــالــة
اإلع ــام ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ت ـح ــدي ـدًا :عــدم
التخلي عن هذا االعـتــراف .االعتراف
أهــم من األمــل ،وأكثر رجاحة بكثير.
ح ـت ــى اآلن ،مـ ــا ي ـج ـم ــع امل ــؤس ـس ــات
اإلعالمية بالتظاهرات واملتظاهرين،
هو االعتراف .استمرارهم في التحرك
ض ـ ّـد األزم ــة بـمــواكـبــة إعــام ـيــة ،على
أرضـ ـي ــة ال ت ـخ ـلــو م ــن ذه ـ ــول جميع
األط ـ ــراف بــأنـفـسـهــم .ال ـن ــاس صـ ّـدقــت
أنها تستطيع أن تفعل ما تريد فعله،
أو ع ـلــى األقـ ــل ت ـقــول م ــا تــريــد قــولــه،
مــن دون طــوائـفـهــا ،واإلع ـ ــام لوهلة
أيضًا ّ
صدق أنه يمكن أن يكون خلف
الناس ،وليس خلف الطبقة املهيمنة.
تبدو األمور مختلفة قليلة على األرض.
اإلصرار الذي يبدو عليه املتظاهرون،
متجمعني ومتماسكني في أحيائهم،
ال ي ـب ــدو دق ـي ـقــا ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون .قبل
الكاميرات ،ال يبدو هــؤالء متحمسني
لـتــأكـيــد انـتـمــائـهــم إل ــى ال ـج ــوع وإل ــى
األزم ــة ،قبل انتمائهم إلــى أي حظيرة
طائفية .ظهورهم على التلفزيون ،في
كثير من األحيان ،يجعل هذه املتالزمة
ضرورية ،أي نفيهم ألي صبغة طائفية
مشبوهة عن اعتراضهم .في الليلتني
املاضيتني ،ورغم عدم وجود أي مظهر
«طـلـيـعــي» فــي الـتـظــاهــرات ،ك ــان وعــي
املتظاهرين باملحصلة ،وفي محطات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز وع ـ ـ ــي امل ــراسـ ـل ــن
التلفزيونيني .مراسلو قناة «الجديد»
ال ـط ـ ّـي ـب ــون ،دخـ ـل ــوا ف ــي سـ ـج ــاالت مــع
املتظاهرين على الطريقة اللبنانية،
كما لو أنهم جزء من النقاش .مراسلو
«أم تـ ــي ف ـ ــي» حـ ــاولـ ــوا اإلس ـ ـهـ ــام فــي
تحييد بعض الشخصيات .مراسلو
«أو ت ــي فـ ــي» ك ــان ــوا م ـس ـت ـغــرقــن فــي
م ـ ـشـ ــاهـ ــدة األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـب ــر ش ــاش ــات
أخ ــرى ،ألن «تيتا لطيفة» كــانــت ُت ّ
عد
طبقًا شهيًا من الكفتة والبطاطا على
شاشتهم .في جميع الحاالت ،اندفاع
اإلعالم على نحو متواتر ،يشبه تواتر
الـنــاس أنفسهم إلــى الـطــرقــات ،ويقود
إلى مجموعة مالحظات رئيسية.
ً
ـحــرفـيــة
أوال ،ال ـت ـفــاوت الــره ـيــب ف ــي الـ ِ
بــن العاملني فــي املؤسسة اإلعالمية
ً
ال ــواح ــدة .مـثــا ،على «ال ـجــديــد» ،على
نـقـيــض مــن امل ـنــاوشــات الـحــامـيــة بني
بـعــض مــراسـلــي «ال ـجــديــد» املبتدئني
مــع الـنــاس ،النابعة مــن شـعــور فظيع
بـ ُـسـلـطــة مـنـحـهــم ال ـحــق ف ــي الـحــديــث،
بــدا مراسل «الجديد» في مــار مخايل
مــرتــاحــا مــع نـفـســه ،حــاض ـرًا وجــاه ـزًا،
كما لــو أنــه يعرف هــؤالء الـنــاس .وإذا
أردنـ ـ ـ ــا اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـغ ــة أكـ ـث ــر عـلـمـيــة،
يبدو أنه يعرف ما الذي يريده هؤالء
الـ ـن ــاس ،وك ـيــف ي ــري ــدون ق ــول ــه ،وإل ــى
من يتوجهون بأقوالهم واعتراضهم.

وي ـن ـس ـح ــب هـ ـ ــذا عـ ـل ــى م ــراسـ ـل ــي «أم
تــي ف ــي» ،فــي املـنــاطــق املـتــوزعــة شــرق
العاصمة ،حيث انتشروا كما ينتشر
الـ ـجـ ـن ــود ف ـ ــي «م ـ ــواق ـ ــع آم ـ ـن ـ ــة» .ه ــذه
املالحظات عن «التركيبة» ،ستكتسب
قيمة إضافية عندما يتضح أن مراسلة
«أم تي في» لم تستطع ّ
تحمل التكسير
والـفــوضــى فــي محيط وس ــط املــديـنــة،
وأسرفت في حديث – لم يسبقها إليه
ّ
«تغير
إال مناصرو مارين لوبن – عن
ن ــوع ـي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن» .ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
النوعية ليس غريبًا في لبنان ،وهذا
ً
ّ
«الـفـحــص» الـســريــع تــم إج ــراؤه ع ــادة،
وإع ــان ــه مــن قـبــل سـيــاسـيــن تـشــربــوا
«الصيغة» التي صار علكها وبصقها
عـلــى ال ـه ــواء ًأو تـحــت ال ـه ــواء ،بــا أي
فائدة ،خاصة بعدما ثبتت ال مركزية
الـحــراك ،واستحالة تبعيته ألي جهة

خ ــارج ـي ــة ،ع ـلــى ن ـق ـيــض م ــن مـصــالــح
املرتزقة واالنتهازيني.
ث ــان ـي ــا ،أص ـ ـ ــوات الـ ـن ــاس ك ــان ــت أع ـلــى
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،أو
املــؤس ـســات ال ـتــي أدرجـ ــت نـفـسـهــا في

تحميل القنوات مسؤولية
التصريحات العنصرية ليس
ً
عادال في بعض الحاالت
ّ
هــذا التصنيف ،رغــم أنها تشكلت في
األسـ ـ ــاس ك ـمــؤس ـســات طــائ ـف ـيــة .هــذه
املؤسسات وجدت نفسها في اليومني
املاضيني تتحرك داخل النظام وليس
خارجه ،لكنها شعرت ألول مرة بقيادة
جــديــدة للنظام .لقد قــاد املتظاهرون

تظاهراتهم ،وخرجوا بأنفسهم ،على
نحو محكم ،إلــى درج ــة ّ
صعبت على
األبـ ـ ــواق امل ـع ـت ــادة «ال ـت ـشــويــش» على
التظاهرات ،وإضافة أبعاد مؤامراتية
خيالية إلـيـهــا .وه ــذه نقطة أساسية.
لـ ــوقـ ــت ط ـ ــوي ـ ــل ،ح ـك ـم ــت عـ ــاقـ ــة ه ــذه
ُ
بالسلطة ،وحكمت عالقة
املؤسسات
اللبنانيني بــإعــامـهــم .عــاقــة تقتصر
على تبادل جرعات من الطائفية ،ومن
تمييع متواصل لألزمة .وفي الليلتني
املاضيتني ،كانت املؤسسات اإلعالمية
– وليس جميعها طبعًا على الدرجة
ذاتها من العالقة ُ
بالسلطة القائمة – قد
ُ
وجدت نفسها خلف سلطة جديدة ،ال
تعرف التعامل معها ،بحيث إن هؤالء
ال ـنــاس ال مــرجـعـيــة حــزبـيــة وطــائـفـيــة
محددة لهم .القول إن اللبنانيني الذين
ش ــارك ــوا فــي ال ـت ـظــاهــرات خــرجــوا من
(رامي قانصوه)

طائفيتهم إل ــى األب ــد هــو ق ــول مبالغ
ّ
فـ ـي ــه ،وت ـع ــط ـل ــه ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــام ـي ــة
نفسها .لقد وضعوا طائفيتهم جانبًا،
مــا اض ـطــر املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة إلــى
أن تـضــع عــاقـتـهــا بالطبقة املهيمنة
امل ـتــذرعــة بــوصــايـتـهــا عـلــى الـطــوائــف
جانبًا .ودائمًا ،ينبغي التنبيه إلى أن
الـتـلـفــزيــون ،بــاالسـتـنــاد إل ــى مــراجـعــة
ط ــوي ـل ــة لـ ـب ــوردي ــو ،ال ي ـم ـك ـنــه إظ ـه ــار
ّ
ال ـصــورة كــامـلــة ،ألن إظ ـهــارهــا يعطل
جزءًا أساسيًا من صورته.
ث ــال ـث ــا ،اإلع ـ ـ ــام م ـع ـنــي ب ـف ـتــح ال ـه ــواء
لالعتراضات واملعترضني ،لكنه معني
أي ـض ــا بــال ـب ـحــث ع ــن أص ـ ـ ــوات داع ـم ــة
للتظاهرات ،وقادرة على رفع مستوى
املطالب إلى درجة واقعية .الصرخات
م ــن ال ـح ـنــاجــر املـتـعـبــة ه ــي الـحـقـيـقــة،
ولـكــن يـجــب أن يـجــد املـتـظــاهــرون في
اإلعالم املادة التي يبحثون عنها وهي
مـ ــوجـ ــودة ،ل ـلــرســو ع ـل ــى م ـط ــال ــب مــن
شأنها منع أركان ُ
السلطة من التمييع.
بني الطبقة األوليغارشية التي فعلت
م ــا فـعـلـتــه ول ــم ت ـش ـبــع ،وب ــن الـطـبـقــة
املضادة ،وجوه وأسئلة كثيرة .هذا ما
ال تظهره وسائل اإلعالم التلفزيونية.
ألسباب عديدة ،اكتفت هذه املحطات،
على مدار اليومني املاضيني ،بالذهول.
ان ـب ـهــرت ب ــاألص ــوات ال ـقــويــة ،بـخــروج
اللبنانيني أخيرًا عن صمتهم .اكتشف
اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن أن «األكـ ـث ــري ــة ال ـصــام ـتــة»
ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـ ـتـ ـح ــدث ،وأن ت ـص ــرخ،
وأن تـ ـعـ ـل ــن ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ك ــأكـ ـث ــري ــة،
قابلة لــاتـســاع أو لــانـحـســار .اكتفت
ال ــوس ــائ ــل اإلع ــامـ ـي ــة ب ـف ـتــح الـ ـه ــواء،
وإرسال مراسلني يتفاوتون في درجة
الـحــرفـيــة ،وف ــي درج ــة الطائفية تبعًا
لـلـمــؤسـســات الـتــي خــرجــوا مـنـهــا .في
املقابل ،لم يظهر من يتحدث عن دور
املصارف ،وعن املخارج املمكنةّ .
تعرفت
املــؤسـســات اإلعــامـيــة إلــى نــوعــن من
ال ــوج ــوه وح ـس ــب؛ ال ـن ــوع األول وهــو
األك ـثــر سـطــوعــا وحـقــا بــاملـشـهــد ،وهــو
الـ ــذي أج ـبــر الـجـمـيــع ع ـلــى االس ـت ـمــاع
إليه .والنوع الثاني هو النقيض ،أي
ال ـ ـ ــوزراء وأركـ ـ ــان الـ ُـس ـل ـطــة .بـ ُـسـلـطـتــه،
اسـتـطــاع اإلع ــام لــوقــت طــويــل تقديم
الكثير مــن األص ــوات االنـتـهــازيــة على
أنها من دعاة اإلصالح واملقاومة وما
شــاء الـلــه مــن ش ـعــارات .حتى ليل أول
من أمــس ،خسر اإلعــام هــذه ُ
السلطة.
الناس كفرت بكل شيء ،واإلعــام كان
ينقل كفرها ،محافظًا على خيط رفيع
م ــن ال ـع ــاق ــة بــالـ ُـس ـل ـطــة ت ـحــت ذري ـعــة
واهية هي «املعايير املهنية» ،ويعلن
بصوت خافت« :لست بكافر».
رابـعــا ،هـنــاك أشـيــاء ال يمكن تفاديها
ف ــي أحـ ـ ــداث ج ــارف ــة .تـحـمـيــل اإلعـ ــام
مسؤولية التصريحات العنصرية هنا
ً
وهناك ليس عادال في بعض الحاالت،
وفي حاالت أخرى قد يكون ضروريًا.
امل ـ ـسـ ــألـ ــة ش ــائـ ـك ــة وال يـ ـمـ ـك ــن ت ــوق ــع
محاضرات في الدفاع عن املجتمع بني
جحافل املتظاهرين الجائعني .العمل
على نبذ هذه األفكار متأخر ،واإلعالم
لعب دورًا سلبيًا يشبه دور ُ
السلطة
الـتــي أوه ـمــت ال ـنــاس بــوجــود مشكلة
مع الالجئني .على اإلعالم أن يستقيل
من دوره في فضح هذا الوهم ،إضافة
إل ــى األوه ـ ــام األخ ـ ــرى ،ال ـتــي ّ
رسـخـهــا
الـ ـنـ ـظ ــام لـ ــوقـ ــت طـ ــويـ ــل ،مـ ـث ــل م ــدي ــح
الجيش والعسكر ،الذي ال يدل إال على
وجــود خــوف عميق مــا زال كامنًا في
مكان ما في نفوس املتظاهرين .األمل
ال يـكـفــي ،االع ـت ــراف هــو أول الـطــريــق،
واملجد يبقى دائمًا للذي قال ال.

