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مسؤولية اإلعالم« :مهارات» سترفع توصياتها إلى الوزير
زينب حاوي
ما أعلنه وزير اإلعالم ملحم رياشي
أمـ ـ ــس فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «اإلعـ ـ ـ ـ ــام ن ــاش ــر
ال ـح ـضــارات وه ـمــزة وص ــل لـلـحــوار»
(تنظيم «الوكالة الوطنية لإلعالم»)
يـعـ ّـد مــن أخـطــر ورب ـمــا أج ــرأ مــا قيل
فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ح ـ ــول اإلع ـ ــام
ومـصـيــره .بينما تتجه األنـظــار إلى
الصحافة الورقية ،وكيفية خروجها
من أزمتها االقتصادية والوجودية،
ذهــب ريــاشــي إلــى اإلع ــام التقليدي
معلنًا نهايته وبــدايــة «عهد جديد»
قوامه «الحوار والتواصل».
اإلعالم التقليدي بكل ما يتضمنه من
شــاشــات وإذاع ــات وصحافة ورقية،
ش ـ ّـي ـع ــه وزي ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام ،إل ـ ــى م ـث ــواه
األخـيــر فــي وقــت لــم ينته فيه الجدل
ح ــول ه ــذا املـصـيــر األسـ ــود ،وقــدرتــه
عـ ـل ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــاراة وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي واملـنـصــات اإللكترونية
املختلفة .قــد يكون وزيــر اإلع ــام قد
اسـتـبــق ه ــذا ال ـجــدل وحـسـمــه ،وهــذا
ليس جديدًا عليه ،طاملا أن أول بند
على أجندة وزارته ،يذهب إلى إلغاء
وزارة اإلعــام لتأخذ مكانها «وزارة
ال ـح ــوار وال ـت ــواص ــل» .وم ــع صعوبة
أو مثالية الـطــرح الــذي ّ
يقدمه وزيــر
أمـ ــامـ ــه أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة ق ـب ــل مـ ـغ ــادرة
الحكومة عشية نتائج االنتخابات
النيابية املقبلة  -إن حصلت  -يبقى
املـهــم هــو تحريك الـنـقــاش اإلعــامــي
ف ــي ال ـب ـلــد ،ودف ـع ــه إل ــى أم ــاك ــن أبـعــد
وأعمق بغية إيجاد السبل املناسبة
ّ
م ــن أجـ ــل حـ ــل م ـع ـضــاتــه ال ـع ــدي ــدة،
وأيـ ـ ـض ـ ــا إلرسـ ـ ـ ـ ــاء شـ ــرعـ ــة أخ ــاق ـي ــة
ومهنية ّ
تثبت دعــائـمــه وتمنعه من
االن ـ ــزالق إل ــى سـقـطــات قــاس ـيــة ،كما
حصل في السنوات األخيرة.
في بداية الشهر الحاليّ ،
نظمت وزارة
اإلعالم وتحديدًا «مديرية الدراسات
واملـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» مــؤت ـمــر
«ث ـقــافــة ال ـح ــوار ووس ــائ ــل الـتــواصــل

االجتماعي» في «الجامعة األميركية
في بيروت» .على مدى يومني ،قارب
املؤتمر مـحــاور عــديــدة مــن «الرقابة
األمـنـيــة عـلــى اإلع ـ ــام» ،إل ــى وســائــل
ً
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وصـ ــوال إلــى
الـتـنـ ّـوع الطائفي فــي لبنان ،وحسن
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه إعـ ــام ـ ـيـ ــا ،وب ـح ـض ــور
أك ـثــر م ــن ض ـي ــف/ة ،ومـ ـح ــاور/ة .إال
أن ال ـن ـت ـي ـجــة أت ـ ــت م ـخــال ـفــة ل ـلــواقــع
اإلع ــام ــي ال ـحــالــي .ال ـن ـقــاشــات الـتــي
س ــرع ــان م ــا ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى خ ـطــابــات
حــزبـيــة وتــرويـجـيــة دعــائـيــة خــاصــة،
لــم تـضــع اإلص ـبــع عـلــى ال ـج ــرح ،ولــم
تـشـ ّـرح مــآالت اإلع ــام اللبناني ،ولم
ت ـص ــدر ت ــوص ـي ــات عـمـلـيــة ق ــد تــدفــع
قدمًا أصحاب املؤسسات اإلعالمية
إلى تغيير األداء وتصويب األخطاء
املــاض ـيــة .إذًا ،أت ــت النتيجة مخيبة
للتوقعات ،إلــى أن طــرحــت مؤسسة
«م ـه ــارات» ،ورش ــة عمل تعقد اليوم
وغدًا في أحد فنادق العاصمة ،تحت
ع ـنــوان «ت ـج ــارب مـقــارنــة مــن الـعــالــم
حــول دور اإلعــام في تعزيز السالم
واالستقرار االجتماعي :أي تنظيم؟
وأي نموذج؟».
في هذا الطرح ،تسعى «مهارات» ،مع
شركائها في «برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي» ( ،)UNDPووزارة اإلعالم،
لـعــرض تـجــارب متنوعة مــن العالم،
لــرفــدهــا بالتجربة اللبنانية ،بغية
اإلفــادة منها ،والخروج بورقة عمل،
ت ـقــدم إل ــى الـ ـ ـ ــوزارة ،وتـتـضـمــن أط ـرًا
مـهـنـيــة ت ـســاعــد ف ــي تـنـظـيــم اإلع ــام
وتعزيز السلم األهلي فيه.
ف ــي ج ـل ـســة الـ ـي ــوم ( ،)11.00وب ـعــد
ت ــاوة مــداخـلــة كــل مــن وزي ــر اإلع ــام
مـلـحــم ري ــاش ــي ،وسـفـيــر البريطاني
ه ـي ــوغ ــو ش ـ ــورت ـ ــر ،ي ــدي ــر اإلع ــام ــي
وليد عبود حلقة نقاش حــول «دور
اإلعـ ــام ف ــي تـعــزيــز الـسـلــم األه ـل ــي».
هــذه الجلسة تعرض لتجربة بلدان
عانت الحروب والنزاعات الداخلية،
كالبلقان ولـبـنــان ،ومــواجـهــة بـلــدان

عرض لتجارب إعالمية،
لبنانية وعالمية
أخ ــرى قـضــايــا ال ـل ـجــوء .عـلــى سبيل
املثال ،كيف تعاملت أملانيا مع قضية
الالجئني على أراضيها؟ تشارك في
ال ـح ـل ـق ــة ،مـ ــديـ ــرة ش ـب ـكــة ال ـص ـحــافــة
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة ف ــي ال ـب ـل ـق ــان جـيـتــا

كـ ـس ــارا ،ومـ ــن مــؤس ـســة «دوي ـت ـش ـيــه
ف ـي ـل ــه» غ ــري ـغ ــور ك ـل ـي ـتــوس ب ــاري ـي ــه.
يناقش هؤالء (عن الجانب اللبناني)
ك ــل م ــن الـصـحــافـيــن :حـســن أي ــوب،
راشد الفايد ،رياض قبيسي ،وفراس
حاطوم.
«كيف نوازن بني الحرية واملسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ه ــو عـ ـن ــوان الـجـلـســة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ( ،)14:00مـ ـ ـ ــع ع ـ ــرض
لـ ـنـ ـم ــوذج ــن ع ــاملـ ـي ــن (مـ ـ ــن أوروب ـ ـ ــا

وامل ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة) فـ ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
القانوني والــذاتــي .يتحدث في هذه
الجلسة كل من مدير «مركز اإلعالم،
الداتا واملجتمع» في جامعة Central
 ،European Universityم ــاري ــوس
دارغــوم ـيــر ،واألكــاديـمـيــة املـحــاضــرة
فـ ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة «س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي» (ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدن)،
والعضو في «الهيئة اإلدارية لشبكة
األخالقيات الصحافية» زاهرة حرب
(الصورة) .كما تحضر مديرة املكتب
اإلق ـل ـي ـمــي لـ ـ  19 Articleف ــي تــونــس
سلوى غزواني .على أن تدير النقاش
اإلعــام ـيــة دي ــان ــا مـقـلــد ،م ــع تـجــارب
لبنانية :املحامي نزار صاغية ،مدير
عــام قناة «الجديد» ديمتري خضر،
واإلعـ ــامـ ــي م ـح ـمــد شـ ــري (امل ـ ـنـ ــار)،
رب ـيــع الـهـبــر (،)Statistics Lebanon
ع ـلــى أن ي ـك ــون م ـق ــرر هـ ــذه الـجـلـســة
أستاذ اإلعالم علي رمال.
الـ ـج ــان ــب الـ ـق ــان ــون ــي وال ـت ـن ـظ ـي ـمــي،
س ـت ـخ ـصــص ل ــه «م ـ ـه ـ ــارات» ورش ــة
فــي ال ـيــوم الـثــانــي ( .)3/22الجلسة
تـ ـخ ــوض ف ــي ق ــوان ــن امل ـط ـب ــوع ــات،
واملرئي واملسموع ،وأدوار «املجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــإع ـ ـ ــام» ،وال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات
ووســائــل اإلع ــام .أسـتــاذ الصحافة
ج ــاد م ـل ـكــي ،ي ــدي ــر الـجـلـســة األول ــى
م ــع ال ـنــائ ـبــن ع ـم ــار ح ـ ــوري ،غـســان
مـخـيـبــر ،وامل ـحــامــي طــونــي مـخــايــل،
ال ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـمـ ـي ــد كـ ـلـ ـي ــة اإلع ـ ـ ــام
(الجامعة اللبنانية) جورج صدقة.
وت ـ ــذه ـ ــب الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،إل ــى
طــرح ســؤال حــول حماية الصحافة
وامل ــوازن ــة بــن الـحــريــة واملـســؤولـيــة
املهنية .على أن تتولى املجموعات
املشاركة الثالث آنفًا ،طرح مجموعة
تــوصـيــات تـقـ ّـدم إلــى وزارة اإلع ــام،
ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ـ ـ ــن تـ ـع ــزي ــز
ال ـس ـلــم األه ـل ــي ،وال ـخ ــط الـتـحــريــري
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـ ــذي ي ـق ــرب وج ـهــات
ال ـن ـظــر وي ـم ـنــع ال ـتــوتــر ،وأي ـض ــا عن
اإلطـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـ ــإعـ ــام الـ ــذي
يناسب الواقع اللبناني.

عجبي!

ماريا معلوف «لهلوبة» اإلعالم العبري
على مقالني اثنني من صحافة العدو
«يديعوت أحــرونــوت» و«مـعــاريــف»،
ظـهــرت أول مــن أم ــس ،ص ــورة مــاريــا
معلوف للمرة األول ــى« .الفضل» في
ذلك هو تغريداتها األخيرة التي دعت
فـيـهــا «إس ــرائ ـي ــل» ال ــى اغ ـت ـيــال أمــن
عــام «حــزب الله» السيد حسن نصر
ال ـلــه ،وتـنـفـيــذ غ ــارة جــويــة لتحقيق
ذلـ ــك ،لـتـثـبــت أن ـه ــا «ت ــري ــد ال ـس ــام»!
ه ـك ــذا ،ن ـش ــرت ك ــل م ــن الـصـحـيـفـتــن
املذكورتني صورة معلوف الى جانب
ال ـس ـيــد ن ـصــر ال ـل ــه (مـ ـع ــاري ــف) ،كما
استشهدت بالتغريدتني األخيرتني
لها ،ومقابلتها يــوم السبت الفائت
مــع ق ـنــاة  mtvف ــي بــرنــامــج «الـحـلـقــة
األخيرة» (يديعوت أحرنوت).
إنها ليست املرة األولى التي تهاجم
فيها مـعـلــوف «ح ــزب ال ـلــه» وتتهمه
ب ـش ـت ــى ع ـم ـل ـي ــات االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ،بـغـيــة
ج ـل ــب األضـ ـ ـ ـ ــواء ،واسـ ـتـ ـم ــرار ت ـك ــرار
اسمها في اإلعالم ،بعد انتقالها الى
الضفة املقابلة لعملها السابق .لكن
الـجــديــد هــذه امل ــرة ،هــو تـنــاولـهــا من
قـبــل صـحــافــة ال ـعــدو ،وإعـ ــادة عــرض
كالمها ،والتذكير بمواقفها السابقة
ض ـ ــد «حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» .ال ـص ـح ـي ـف ـت ــان
ركزتا على عدائها للحزب ،وقدرتها
االس ـت ـف ــزازي ــة ل ـج ـم ـهــوره وق ــواع ــده.
كما وصفتها «مـعــاريــف» ب ـ «إحــدى
الشخصيات املركزية التي تعمل في
لبنان ضد حــزب الـلــه» ،وركــزت على
«ال ـجــرأة» التي تتمتع بها فــي طرح

مــواقـفـهــا امل ـعــاديــة ،و«ت ـجــاوزهــا كل
الـخـطــوط» فــي دعــوتـهــا إل ــى اغتيال
السيد نصر الله .وجرى الحديث في
الصحيفتني عن املالحقات القضائية
التي تتعرض لها في لبنان ،آخرها
دعـ ـ ــوى ج ــزائ ـي ــة رف ـع ـه ــا امل ـحــام ـيــان
أشرف املوسوي وجيمي حدشيتي،
ال ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة في
بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـت ـه ــم «ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض ع ـلــى
ّ
و«دس الدسائس
التصفية والقتل»،
لدى العدو» ،باإلضافة الى «إضعاف
الـشـعــور ال ـقــومــي» ،و«إث ـ ــارة الـحــرب
األهلية» ،و«الفتنة».
وعـ ـ ــادة م ــا ي ـل ـجــأ إع ـ ــام الـ ـع ــدو الــى
االستشهاد بنماذج كماريا معلوف،
ّ
بـغـيــة ت ـب ـيــان أن ال ـج ـب ـهــة الــداخـل ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـض ـع ـض ـعــة ،وأن هـنــاك
أصواتًا ترتفع في وجه «حزب الله»
واملقاومة ،بغية بث روح من االرتياح
لـ ــدى «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن» ،وطـمــأنـتـهــم
ّ
إل ــى أن ف ــي ل ـب ـنــان م ــن ي ـقــف ويــرفــع
ص ــوت ــه ب ــل ي ــدع ــو «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ال ــى
ق ـتــل رأس امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان .كــان
يمكننا تجاهل اســم ماريا معلوف،
وتــوف ـيــر ه ــذه امل ـســاحــة امل ـع ـطــاة لها
ه ـنــا .ل ـكــن ،ب ــات مــن املـخـجــل ج ـدًا أن
يـسـتـشـهــد إعـ ــام الـ ـع ـ ّـدو بصحافية
لبنانية ،لم تكتف بالعداء للمقاومة،
وانتقادها ،بل دعت «إسرائيل» إلى
قـصـفـنــا! الـتـغــريــدتــان الـلـتــان أثــارتــا
الـ ـج ــدل ،بـ ّـي ـن ـتــا ع ــن م ــراه ـق ــة فـكــريــة
سرعان ما تحولت الى طبق رئيسي

ً
ّ
غردت داعية اسرائيل إلى قصف
المقاومة واغتيال نصر الله

فــي الصحافة العبرية الـتــي احتفت
ب ـص ـحــاف ـيــة ف ـش ـل ــت ط ـ ــرق دخ ــول ـه ــا
ال ــى عــالــم تـقــديــم ال ـبــرامــج ،وهبطت
صدقيتها الــى الـصـفــر ،فــوجــدت في
مــوقــع تــوي ـتــر ضــال ـت ـهــا .ه ـنــا ،ب ــدأت

تطلق املواقف الحادة والتحريضية،
والـطــائـفـيــة فــي الكثير مــن األح ـيــان.
مــواقــف أعطتها زخـمــا عند خصوم
«ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،وه ـ ـجـ ــومـ ــا واسـ ـع ــا
وساخرًا عند جمهور املقاومة ،فبات

اس ــم مــاريــا مـعـلــوف ال يـقـتــرن ســوى
بهذا النوع من ال ــرداءة ،والفضائح،
وان ـت ـق ــل م ــن ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي الــى
أحضان العدو اإلسرائيلي.
زينب...

