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I   ًا كل، يتصرف احيان ة الش ن ناحي تقبل" م ون المس يس   " تلفزي ليم الحص ول رئيس س ك ال ه مل وآأن

ه               . الرئيس رفيق الحريري   د هزيمت ال بع فهو، على ما يبدو، يّتبع فلسفة رئيس الحكومة السابق الذي ق
دخل اال في                ن يت ة القضاي "في االنتخابات النيابية االخيرة انه سيعتزل السياسة ول ًا، ال  ". ا الوطني طبع

ذهب  تقبل"ي ون المس ة " تلفزي ة اليومي ًا عن السياس ع آلي د الترّف ى ح يس  . ال تقبل رئ ثًال، سيس دًا، م غ
ة          احب المحط ول ان ص ح الق ادي، واالص ر اقتص حافَيين وخبي ع ص ة م ة حواري ي حلق ة ف الحكوم

ته    رض سياس حافيين لع رًا وص يف خبي رامج الس   . سيستض ان الب ك، ف دا ذل ن ع ة،  لك ية المنتظم ياس
تقبل "وخصوصًا الحوارية منها، غابت عن شاشة        م يشعر              " المس رح، ول اغي ف امج م ذ توقيف برن من

.المشاهد بان لدى ادارته رغبة حقيقية في ايجاد بديل منه
ان  تقبل" واذا آ ات  " المس ن حلق دد م ي ع د نجح ف يرة وانفتحت"ق ع " س م المجتم ات ته تح ملف ي ف ف

ة             اللبناني وأطلق العن   ة العربي ان لصحافية ممتازة هي ديانا مقلد لتختبر نمطًا من الريبورتاجات الطويل
والدولية تفتقر اليها المحطات اللبنانية االخرى، فان احجامه عن المشارآة في النقاش السياسي خارج               

.نشرات االخبار يبقى موضع تساؤل، خصوصًا اذا تذآرنا الخلفية السياسية التي يقوم عليها
ا                         قط  ز المخصص للسياسة، وحتى ان تلغيه ة ان تضّيق الحي ة في النهاي عًا، يحق الي وسيلة اعالمي

ا يفسره في حال                  . من الوجود ان شاءت    رار م ذا الق تقبل "ثم انه قد يكون له ة في عدم      " المس آالرغب
ا يفعل                  ه في آل م او زيادة الهموم الكثيرة لصاحب المحطة الجالس بين شرآاء سياسيين يتربصون ل

اع                    لبًا من خالل االمتن ك س ان ذل م، سواء آ ه وله ال يفعل، فيصبح شعار العاملين لديه طلب السترة ل
اء ب          ًا من خالل االحتف ان    "عن اي آالم، او ايجاب أ      "اسد سوريا في لبن ا جاء في الكليب المهي ، مثلم

اش السياسي ال     . على عجل والمكرر حتى الملل طوال يوم امس    اب النق ي بسبب   يمكن تفسير غي عرب
ا                        ة التي يمر فيه ة االنتقالي ه المرحل د تملي ا ق ى م ا ال تقبل "مماثل، باالضافة ربم في انتظار ان     " المس

.على صيغة واضحة." سي.بي.ام"يرسو اتفاق التحالف مع 
ى شيء من السخرية                  ا يبعث عل ل المشكلة   .  المشكلة اذًا ليست في تغييب السياسة، وان يكن غيابه ب

اطالق                        هي ان تعتقد مح    ا ب ى االستعاضة عنه ادرة عل ا ق اء انه ررت ان السياسة ال تستحق العن طة ق
الت  ة"حم ى اآلن  ". وطني وذجين حت ا نم اهدنا منه د ش ارون   : وق ل ش ة اريي ل مالحق ن اج ة م الحمل

د تكون ايضًا                  . قضائيًا، وحملة التضامن مع عزمي بشارة      ا ق َم ال؟ لكنه سياسة من دون مخاطرة، ول
ذا االستعمال، في         ول. من دون وعي   ل ه ارة لمث عل المؤسف ان تتعرض قضية مثل قضية عزمي بش

ة              . اليوم الذي خصص للتضامن معه     تن السهرة التلفزيوني ال ينطبق هذا الكالم بالتأآيد على ما شّكل م
ى  تقبل"عل يلم  " المس اء الماضي، اي ف ارة "الثلث واطن بش ون   " الم يمون بيت رائيلية س ة االس للمخرج

ادة  . التي اجرتها ديانا مقلد في فندق هيلتون النيل بالقاهرة مع النائب العربي في الكنيست             والمقابلة   الم
م                     يلم ول في آال البرنامجين آانت دسمة، وربما فوق اللزوم اذ ان المقابلة آررت بعض ما جاء في الف

.تأِت بجديد مقارنة مع اطالالت بشارة االخرى على تلفزيونات لبنانية وعربية اخرى
في السهرة خربه االطار العام لهذا اليوم التلفزيوني الطويل،         " المستقبل" لكن الجهد المميز الذي بذله       

 "عالم الصباح"برنامج . من الحب ما قتل. وتحديدًا ما جرى في الصباح ثم بعد المقابلة في آخر الليل
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ه بالقضية الفلس      ات غطت    . طينيةالذي نعرفه خاليًا من السياسة صار فجأة معنيًا بكامل ى ان الكوفي حت
ى                  وم عل اوبون آل ي الجدران والطاولة فاستحالت ديكورًا جديدًا، وراح المقدمون والمقدمات الذين يتن
ة       اطات االجتماعي ى النش ة ال ى التغذي اء ال ن االزي ة م تى المواضيع الخفيف رح ش اهد بط لية المش تس

ال               رى من امث د ن م نع ى    يتبارون في محاورة ضيوف سياسيين ل تقبل "هم عل ذ زمن   " المس دون  . من تري
التضامن مع عزمي بشارة منذ الصباح الباآر؟ عظيم، استدعوا الصحافيين والصحافيات العاملين في             

ئتم     ارة مجرد موضة           . المحطة، جّندوهم ان ش ان عزمي بش دما          . اال اذا آ اًء عن ان مس لكن االدهى آ
.ليوسف شاهين" االرض"عرض فيلم 

ين نضال الفالح المصري من اجل                 .  ليلة فيلمًا من هذا المستوى      يا ليتنا نشاهد آل     ة ب ا العالق لكن م
ون                  رزقه وارضه، والتضامن مع عزمي بشارة؟ ام ان المبرمج يعتبر ان آله نضال بنضال، آما يقول

اعي              ى الرقي االجتم دًا عل وم التضامن مع        . احيانًا في الصالونات حين يستضيفون مثقفًا تأآي ويبقى ي
ارون عزمي  ة ضد ش ن الحمل ًا م ًال وتخريب ارة اخف ظ ى . بش د االدن ة الح ات سياس ين تبع ا تتب . هن

ه  ائل نفس ن دون ان يس ن الحرب م د خرج م ي بل رة ف ذاآرة ضرورة آبي ل ال د، ان عم ن . بالتأآي لك
رار اسبوعي            اء   (تحويل هذه الحقبة من التاريخ الى موضوع اجت ات،   )مساء آل اربع ، ناهيك بالكليب

ؤدي ال ؤدي، . ى عكس الهدف المرجوي اتيال ي ذاآرة بمجزرة صبرا وش اء من ال واالنكى ان االآتف
.لبنانيًا، الى تشكيك قطاع واسع من المجتمع بجدوى هذا العمل

ذا                 " المستقبل" لم ينتبه     انيين، وه بعض اللبن ة ل ة معنوي الى ان محاآمة شارون تفتح الباب امام محاآم
ي     ه س ه، اال ان أخر تحقيق ب ت ى       واج اتيال، عل برا وش زرة ص ع مج الم م ل االع ر اذا تعام تأخر اآث

ي يفترض ان  . خصوصيتها، وآأنها تلغي آل ما حصل خالل الحرب     فعمل الذاآرة عمل جماعي وآل
ه ان   . يطول آل اطراف الحرب، بل ان تشترك فيه آل فئات المجتمع بالنقد الذاتي     ولكن ما السبيل الي

آان التلفزيون اعتزل السياسة، ولم يعد يهتم اال بالقضايا الوطنية؟ 
II        اق رار ميث  في الصحف قبل ايام، تغطية لندوة في جامعة اللويزة جرى فيها الكالم عن ضرورة اق

يس في الموضع المناسب          . مه الصحافيون  اخالقي يلتز  ه ل ه، ولكن ة    : الكالم في محل يس من الحكم فل
ابقاً                 و    . سياسيًا ان يتم التداول بمثل هذه االفكار في حضور وزير االعالم، ولو آان صحافيًا س اذا ل فم

تم ادراج مثل هذا المشروع على جدول اعمال الوزارة وجاء مكان الزميل غازي العريضي سياسي               
يس                   آخر ذلك ل  اقل المامًا بظروف العمل الصحافي، حتى ال نتكلم عن احتماالت اخرى اآثر شؤمًا؟ آ

ات                     ى الهيئ من الحكمة اخالقيًا ان يطرح مشروع يتصل بالممارسة المهنية في حضور من تسلبط عل
.التمثيلية

م                          ا ان تجمعه ة التي يفترض به زم الصحافيين حين نعرف ان الهيئ بلهم اال     فكيف لميثاق ان يل ال تق
ا؟                 ة به ًا عالق م يوم م يكن له بالقطارة فيما تعج بمن لم يعد لهم عالقة بالمهنة، من دون ان ننسى من ل
آرب اخرى              اآثر من ذلك، يمكن القول ان مشروع التنظيم االخالقي للعمل الصحافي قد يتقاطع مع م

ًا آخر اآ        ى الصحافة إن سبق تنظيم ي     ال تمت بصلة الى االخالق وال ال ًا هو التنظيم المهن ر الحاح . ث
ق          ال توّف ي ح تنتفي ف اص س ي خ اق اخالق ى ميث ة ال ى ان الحاج ة عل ن المراهن س، يمك ى العك عل

هذا ال ينفي ان الحاجة ملحة الى طرق موضوع          . الصحافيون ذات يوم في تصحيح اوضاعهم النقابية      
ام من      االخالقيات الصحافية، ولعل اآبر دليل على هذه الحاجة ما شهده ا           لقطاع االعالمي في هذه االي

ام،               . تجييش واذا آانت حدة الحرب االعالمية قد استوقفت، صدقًا او زورًا، بعض المعنيين بالشأن الع
يش                       ك ان التجي م الصحافيون انفسهم، ذل ذه الحرب ه اال انه غاب عن الجميع ان اول الضحايا في ه

ة الصحافي            ل اي شي من حري ة و    . ينال قب ل االعالم المرئي              المشكلة عام م تحمي د يكون من الظل ق
ين                 . وحده مسؤولية هذا االنزالق    وم ب د تق غير ان خصوصية العمل التلفزيوني تضّخم الحرب التي ق

 محطتين بما ال يقارن مع ما يمكن ان يحصل بين جريدتين، وتزيد بالتالي مع اتساع هذه الحرب
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تقاللية الجسم الصحافي العا       دد اس ة       االخطار التي ته ذه المواجه ة به رق  . مل في آل محطة معني الف
ا       ة، اي انه االت موّقع دة تتضمن مق ي هو ان الجري ة واالعالم المرئ ين الصحافة المكتوب االساسي ب

.تترك مجاًال لمقدار من الشخصنة يخفف بالضرورة من الصورة االحادية التي يفرضها التجييش
وى م               رة اق اب بنب ى                    وحتى اذا تمّيز آاتب من الكت ؤدي ال ا ي دًا م رة هي تحدي ذه النب ان ه ره، ف ن غي

ل             . التخفيف من حدة المقاالت االخرى     اما في التلفزيون، فال مكان للشخصنة اال في البرامج، وهي اق
ة   ل(جماهيري د منتصف اللي ى محطة ). خصوصًا اذا نفيت بع يين عل امجين سياس رى ان برن ذلك ن ل

ل           ا              واحدة قد يختلفان في التوجه، او في اق روض، فيم ى الخط السياسي المف دير في التنويعات عل  تق
ذيعها            ر لسان من ي ه     . تبدو نشرة االخبار المسائية وآأنها تنطق بغي يش تفاقم وال شك ان مظهر التجي

ا شخص                          راء لنصوص آتبه ار مجرد ق دمي االخب القاعدة المعمول بها في لبنان والتي تجعل من مق
ر منظور من            " ف السياسي المشر"آخر، وفي معزل عما اذا آان        ر غي يس تحري داخل المحطة او رئ
ار             . خارج المحطة وخارج المهنة    دم نشرة االخب ذي يق بل يمكن القول ان تغييب شخصية الصحافي ال

ليس ألن الصحافي ال يخضع لالمالءات اذا آان يوقع مقاالته، لكن            . هو ما يسمح بمختلف االمالءات    
.وانه، آما تقول لنا الخبرةالمكتوب في هذه الحال يقرأ من عن

ار                    وال ريب ان مضمون الحرب التي دارت حول مشروع الغاء الوآاالت الحصرية يساهم في اظه
ة الصحافيين       ين                 . مدى التعدي على حري ة ب ا المعرآ ة، هن بخالف سجاالت اخرى سياسية او طائفي ف

د المصالح وتظه                ا اال اذا استطاعوا تحدي ذا          ذئاب وال دخل للصحافيين فيه د ه ة عن ر االهداف الخفي ي
ة                   . الطرف او ذاك   ًا للسياسة االخباري ًا عام . صحيح ان الصحاب المؤسسة الحق في ان يحددوا خط

ة الصحافي في ان يستعمل الكلمات التي                           ا حري ة، عنوانه د حدود اخالقي بيد ان هذا الحق يتوقف عن
ة       لكن ما السبيل ا   . يشاء ما دام هو الذي سوف يوّقعها او يتلوها         ات مهني ة من دون هيئ ذه الحري ى ه ل

تفرض ميثاقًا اخالقيًا يلزم اصحاب المؤسسات بقدر ما يلزم الصحافيين؟
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