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الجنرال  VSاإلعالم :حان وقت التغيير؟
نادين كنعان

بعد عشر سنوات من
ّ القطيعة،
عاد بسام أبو زيد أخيرًا
إلى الرابية

بـعـ ّـد ط ــول انـتـظــار ،فعلها سـعــد الـحــريــري أخ ـي ـرًا وأعـلــن
ت ـب ــن ـي ــه ل ـت ــرش ـي ــح م ـي ـش ــال ع ـ ــون ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
اللبنانية .يومها ،زار الجنرال بيت الوسط ،حيث ّ
تحدث
إلــى اإلعــامـيــن بنبرة هــادئــة ،ن ــادرًا مــا يستخدمها .في
نهاية كالمهّ ،
توجه عون إلى أهل السلطة الرابعة طالبًا
ً
مساندتهم ،آمال منهم أن يكونوا «واقعيني ومساعدين،
لـنـتـمـكــن م ــن ال ـن ـجــاح وح ـم ــل رســال ـت ـنــا إل ــى ك ــل ال ـن ــاس.
بالشائعات ال ُيبنى وطن .نطلب منكم نشر الحقيقة فقط،
ّ
والتوقف عن الحكم على أساس النيات التي تشكل
العائق ّ
األول أمام تكوين رأي عام صحيح» .ثم
تــابــع« :فــي كــل بـلــدان الـعــالــم يـكــون القضاء
ُ
ـاكــم عـلــى أس ــاس الـنـيــات.
مـصـيــر م ــن ي ـحـ ِ
نتمنى من اآلن وصــاعـدًا أن يكون عهد
جديد بني كل ّ
مكونات الوطن» .مضمون
ّ
وطريقة الحديث ،ولدا تساؤالت حول
طبيعة الـعــاقــة الـتــي سـتــربــط جـنــرال
وصوله إلى
الرابية باإلعالميني بعد ّ
سـ ّـدة الــرئــاســة ،خصوصًا أنـهــا لطاملا
ّ
ّ
ّ
والفر والتوتر.
بالكر
كانت موسومة
شخصيته االنفعالية وضيق صدره
أمام األسئلة املحرجة أو املشاغبات
الصحافية ليسا خافيني على أحد،
اتخاذه قرارات
بل أفضيا مرارًا إلى ّ
قاسية ومستغربة في حقهم ،وصلت
إلى ّ
حد الشتيمة العلنية والدعاوى
القضائية.
منذ وصوله إلى مطار بيروت في 7
ّأيار (مايو) عام  2005قادمًا من منفاه
الفرنسي ،بــدأت القصة .الجميع يذكر
كلمة «سكتوا» التي صــرخ بها عــون في
ً
وج ــوه الصحافيني م ـحــاوال إسـكــاتـهــم ،قبل
أن ت ـكـ ّـر الـسـبـحــة .عـلــى صـعـيــد اإلذاعـ ـ ــات ،وصــف
ّ
ميشال عــون مــراســل إذاع ــة «لبنان ال ـحـ ّـر» ،عـبــدو مــتــى ،بـ
«الـحــرتـقـجــي» ،و ُمـنـعــه أيـضــا مــن دخ ــول الــراب ـيــة .ومـنــذ عشر
ّ
س ـنــوات تـقــريـبــا ،أبـلـغــت «املــؤسـســة اللبنانية ل ــإرس ــال» بــأن
مراسلها ّ
بسام أبــو زيــد غير مرغوب به في الرابية ،نظرًا إلى
«أسئلته االستفزازية».
ّ
ولعل إحدى أبرز الحوادث كانت بطلتها جويس عقيقي .في
تموز (يوليو) ّ ،2015
تعرضت مراسلة  mtvلهجوم من عون
خالل مؤتمر عقده في دارته في الرابية .رفض وزير الحكومة
الـســابــق اإلجــابــة عــن أسـئـلــة جــويــس ،ثــم ق ــال لـهــا« :تــانــي مـ ّـرة
قولي للـ  mtvيبعتوا حدا غيرك» .وأعقب هذه الواقعة قرار بعدم
استقبال مراسلي ومـصـ ّـوري «محطة املـ ّـر» في الرابية ،ليشتعل
الخالف بني الطرفني .من املؤسسة نفسها ،املراسل جورج عيد
ّ
ّ
تعرض ملوقف مشابه حني قال له عــون« :تعلم تسأل أسئلة».
ُ
كما طلب من قناة «املستقبل» إرســال مراسل آخر غير شربل
ّ
عبود إلى الرابية.

خالل زيارته الحريري،
ّ
تحدث إلى
المراسلين بنبرة هادئة
طالبًا مساندتهم

ّ
ومقدم «حكي
حادثة أخــرى مختلفة وأكثر تعقيدًاُ ،س ّجلت بني عون
ّ
جالس» على  ،lbciجو معلوف ،الــذي هاجمه الجنرال بشدة قبل أقل
من عام بعد تناوله في برنامجه «ثروة رئيس التيار «الوطني الحر»
ً
ووزير الخارجية جبران باسيل» .خالل مؤتمر عقده متناوال ما ورد
ّفي الحلقة ،رد عون على جو معلوف من دون أن يسميه ،مشددًا على
أنه مهما حصل لن يستطيع اإلعالم «يحط غبرة على بوطنا» ،مضيفًا:
« ...وال أح ــد ُمـجـبــر عـلــى س ـمــاع ات ـهــامــات «واحـ ــد خ ـ ّ
ـري ــان» وضـعــوه
على التلفزيون يريد أن يشرف على حساباتنا ويحاسبنا .وسائل
اإلعــام أصبحت سخيفة ج ـدًا .ولــو كنت مدعيًا عامًا ،لكنت ّ
تحركت
ّ
فــورًا واستدعيت من يقف وراء هــذا الشخص الــذي يقول إن لديه
مستندات تديننا بالفساد».
ّ
وتصرفات عــون الهجومية تجاه
الئحة تصريحات
اإلع ــام ـي ــن ط ــوي ـل ــة ،ل ـكــن ه ـن ــاك َمـ ــن ي ـل ـمــس اآلن
ً
تغييرًا محتمال فــي العهد الـجــديــد .إلــى جانب
ل ـه ـج ـتــه الـ ـه ــادئ ــة لـ ــدى زيـ ــارتـ ــه الـ ـح ــري ــري فــي
بيت الــوســط ،عــاد بـ ّـســام أبــو زيــد إلــى الرابية
ل ـي ـغ ـطــي أج ـ ــواء زي ـ ــارة رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية سمير جعجع .وقد نشر مراسل lbci
صـ ــورًا تـجـمـعــه ب ـعــون عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي ،القت ترحيبًا من ّ
رواد السوشال
ميديا وزمــاء املهنة« .كانت أجــواء الزيارة
سلسلة وإيجابية ،وأتمنى أن يبقى الوضع
هكذا دائمًا .منطقيًا ،ال يمكن بدء عهد جديد
ب ـم ـعــاداة اإلع ـ ــام .فـهــو بـحــاجــة ملـســانــدتــه.
ال ب ــد ل ـح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر أن تـ ـك ــون ُم ـصــانــة
وم ـح ـت ــرم ــة» ،ي ـق ــول أبـ ــو زيـ ــد ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخ ـبــار» .ويضيف« :أتـفـ ّـهــم أن يكون للعماد
عون مالحظات على أداء بعض اإلعالميني من
مــوقـعــه كـسـيــاســي ،لـكــن مـهـ ّـمــة ه ــؤالء اإلض ــاءة
ببساطة طبيعة
على األخطاء والتجاوزات .هذه
ّ
عملهم .ال يمكن للصحافة ّ
الحرة أن تصفق دائمًا».
«امل ـصــال ـحــة» انـسـحـبــت أي ـضــا عـلــى جــويــس عقيقي
ّ
التي غطت تظاهرة بعبدا في ذكــرى « 13تشرين» ّ ،غير
ّ
ّ
مقدمة برنامج «بصفتك مني؟» على إذاعة  fame fmفضلت
أن
عدم التعليق على املوضوع.
أما جو معلوف الذي لم تطله األجواء اإليجابية بعد ،فغير خائف على
ّ
حرية الرأي والتعبير ،مشددًا لـ «األخبار» على أن ال أحد من السياسيني
ّ
ّ
الحرية في البالد ،خصوصًا أن جزءًا كبيرًا منهم
يمكن أن يضمن هذه
ّ
«يقاضي الصحافيني .على اختالف مصالحهم ،يتكتلون جميعًا ضد
من يفضح التجاوزات» .وعما حصل بينه وبني الجنرال ،يوضح معلوف
ّ
ّ
أن وصــولــه إل ــى الــرئــاســة «ال يـغـ ّـيــر شيئًا بالنسبة ل ــي» ،الفـتــا إل ــى أن
ّ
«شخصيتي وطبيعة عملي ال تتطلب ّصداقات مع سياسيني .عون أخذ
ماض في تسليط الضوء على
األمور بطريقة شخصية» .ويتابع بأنه
ٍ
ّ
التخوفات التي قد تنتاب بعضهم« ،طاملا أنا عامل
الفساد ،كما تجاوز
شغلي صح» .ال يمكن ألحد إنكار جدلية العالقة بني اإلعالم والسياسة
في لبنان .غالبية اإلعالم اللبناني ّ
مسيسة ،وهذا سينعكس بطريقة أو
بأخرى ـ اآلن أو الحقًا ـ على طريقة تعاطيه مع الرئيس الجديد ،فكيف
سيتعامل هذا األخير مع أهل السلطة الرابعة بعد تحقيق حلمه القائم
منذ  26عامًا؟

(مايكل كونتوريس
ــ اليونان)

األغنيات الوطنية في الميدان« :قولوا الله»
في استديوهات الفنانني اللبنانيني مجموعة أغنيات ّتم تسجيلها أخيرًا،
وحفظها في األدراج ريثما يتم إحياؤها في اليوم الذي ينتخب فيه رئيس
للجمهورية .بــدءًا من اليوم ،ستغزو املحطات واإلذاعــات مشاريع غنائية
ّ
تهلل للرئيس الجديد .في هذا السياق ،اعتاد زين العمر أن يكون له نصيب
من األعمال الفنية في كل األحــداث التي تجري حولنا .فقد ّ
سجل أغنية
ّ
تحمل اســم «ب ـ ّـي الـكــل» (كلمات حبيب يــونــس وألـحــان جـهــاد حدشيتي
ّ
ستبث على اإلذاعات عند ملء الكرسي .يشير العمر
وتوزيع داني حلو)
في حديث إلى «األخبار» إلى أن «األغنية ظاهرة من عنوانها ،فالرئيس هو
ّ
أب الجميع» ،لكنه لن ينسى مدح العماد ّميشال عون «أتمنى أن تكتمل
الفرحة ويأتي عون رئيسًا ويصبح ّ
بي الكل» .لن يتوقف العمر عند هذه
ً
ّ
األغـنـيــة فحسب ،بــل يفكر أيـضــا أن يـصــدر أع ـمــاال خــاصــة بــه فــي حال
وصــول عون إلى الكرسي« .انشالله كل لبنان بغنيلو .لدي أمل به وأراه

رجل تغيير وإصــاح .ننتظر عهد بناء الدولة ،ونحتاج إلى تشابك أيدي
السياسيني كي ننهض بالوطن» .صحيح أن زين العمر لن ّ
يسمي عون
ّ
ّ
في األغنية ،لكنه يؤكد أنه عند سماعها ،سيعرف املستمع أنها موجهة
ّ
يتحدث بكل سـعــادة عــن عمله املنتظر ،الفتًا إلــى أنــه سيقضي
للعماد.
ّ
نهار االثنني في االحتفاالت التي يقيمها «التيار الوطني الحر» في مختلف
املناطق اللبنانية .من جانبه ،ينشغل نزار فرنسيس بكتابة مجموعة من
األغاني التي يصفها بالـ «وطنية».
ً
ً
عند سؤال الشاعر عن أعماله الجديدة ،يصمت قليال ،محاوال أن ُيحصيها
ّ
ويجيب «إنها كثيرة هذه األيام» .يكشف مؤلف أغنية «أصعب كلمة» (معني
شريف) أنه كتب  3أغنيات لحدث اليوم« ،األولى تحمل اسم «رمز الشعب»
ّ
ّ
وتتحدث عن
(ألحان سمير صفير) يغنيها ُمعني شريف وكارول عون،
كرسي الرئاسةّ .
سجلت األغنية وستبث عند إعــان اســم الرئيس .هي

ّ
ليست ّ
تتحدث عن الرئيس الجديد وعالقته
موجهة مباشرة إلى عون ،بل
بشعبه .تــروي األغنية قصة أمــل الشعب بالعهد الجديد ،وتصميم على
صناعة غــد أف ـضــل» .يلفت الـشــاعــر إلــى أن األغـنـيــة الثانية ت ــدور ضمن
الفلك نفسه لكنه لم يختر عنوانها بعد ،وهي بصوت ملحم زين .يشرح
ّ
فرنسيس «عندما غنى ملحم بركات «من فرح الناس جايي» ( ،)1998لم
أسـ ّـم الرئيس السابق اميل لحود باسمه ،بل عرف املستمع أن لحود هو
ً
املقصود .عندما ّ
تزج األسماء في األغاني ،يصبح العمل مبتذال» .يتوقف
الشاعر كثيرًا عند األغنية الثالثة التي كتبها ،فهي تعتبر بمثابة تكملة
ّ
للمشاريع السابقة .يقول «أحضر مع عاصي الحالني لعمل وطني أيضًا
ّ
شبيه بأغنية «بيكفي إنك لبناني» التي سبق أن قدمها «فــارس الغناء».
العمل الجديد هو «قولوا الله» التي تدعو للعمل معًا في بلد واحد».
زكية...

