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ا مجموعه عشر                 " تلفزيون الجديد "منذ عاود    ر مم البث قبل عامين، ال اعتقد اني تابعت برامجه الآث
يلة            ذه الوس دقائق، لشعور مني، لعله خاطئ، ان المعارضة المشخصنة التي تمارسها بشكل هاجسي ه

ذا    . لالعالم المرئي يخالطها الكثير من الحسابات غير المرئية        تحفظ الالشعوري     لكني تخّليت عن ه  ال
ة   ن برمج قطتها م د اس ا المحطة، وآنت ق ّث عليه ي تب اة الت اء، ورحت ابحث عن القن اء االربع مس
ا                  ذا ربم واطنين، وه د من الم جهازي للسبب اآلنف ذآره، قبل ان اتسّمر امام شاشتها مثلما فعل العدي

. ٢٠٠٣يوم االول من عام يسّجالن للرئيس رفيق الحريري في ال" انجازين"االول بين " االنجاز"
د "الثاني الذي حققه له قرار التحرك ضد فضائية           " االنجاز"اما   اس           "الجدي أة االلتب ع فج ه رف و ان ، فه

ر بسوابقه        د ان ال احد       " الفضائية "الذي آان يحوم حول موقفه، وذّآ راوي، وأآ رئيس اله د ال في عه
ليقة ال  ق بس ا يتعل ي م اآم ف اقم الح د ضمن الط ى اح عيعتب عل ى . من لطة عل دما انقّضت الس . ام"عن

، اعتبر آثيرون من االعالميين والسياسيين ان االمر ال يعنيهم، بحجة ان الشاشة التي اقفلت               ."في.تي
، قد يعتبر بعض آخر ان االمر ال         ."تي في .ان"واذ تستهدف السلطة اآلن     ". طائفية"آانت في نظرهم    

ى     . الفضائي ليست ديموقراطية  يعنيه، بحجة ان الشاشة التي منعت من البث          والحقيقة ان الحالتين، عل
م ال يعرف في ازاء الصحافة                     اختالفهما وتفاوت اهميتهما، تندرجان في سياق واحد، سياق نظام حك

ادل الخدمات               ه تب ى ارآان ة          . واالعالم اال لغة التهديد والمنع، فيسهل عل ارة يسكت الواحد عن ِفْعل فت
. ي لألول بتصفية حساباته، فيما الثالث يقف متفرجًا مبارآًاالثاني، وطورًا يأذن الثان
ان                 " تلفزيون الجديد "قد يقول قائل ان مسألة       ّس بمصلحة لبن ا تم در م ة بق ة االعالمي ال تتصل بالحري

امج  ث البرن ار ان ب ا باعتب ّرم"العلي قيقة " المج عودية الش ة الس ع المملك ان م ات لبن د يعّرض عالق . ق
د . " الحريري لم يتأخر عن التسلح بهذه الحجة       والحال ان الرئيس   ه اساء       "هالق ري ان د الحري ؟ اال يعتق

اآثر الى سمعة السعودية بااليحاء انها قد تلجأ الى تهديد لبنان واللبنانيين، من دون ان ننسى البضائع    
ال في ال                      اس االقب ى استطالعات قي ى محطة ال تحصيها حت الم  اللبنانية، بسبب برنامج تلفزيوني عل ع

ه هو                         العرب ا قال ري آل م ي؟ وحتى ان آان صحيحًا ان جحا ال يقوى اال على خالته، هل نسي الحري
ة، ان السعودية          ١١نفسه عن تغييرات ما بعد       ردده الصحافة االميرآي ا ال تنفك ت ا، آم ول، وأهمه  ايل

ا اوحى                         ا م ا االنظار؟ ام ه نحوه دة توّج ى مشكلة جدي ا ليست بحاجة ال ه  باتت تحت المراقبة، وأنه ب
ة قطر،     " قبضوا"الحريري من ان القّيمين على المحطة       د تكون دول من جهة ما يفهم من حديثه انها ق

ا ال              ة، فانه ات االعالمي ى الحري ودة عل ه المعه بالط، رغم غيرت د جن وهي الحجة التي جاراه فيها ولي
ل عل              . تدعو اال الى السخرية    اني، ب َيم االعالم اللبن ًا ألن      ليس ألن التهمة غريبة عن ش ى العكس تمام

. مثل هذه الممارسات باتت، ويا لألسف، عادة شائعة في هذا البلد
ري نفسه رئيس الحري و ال ك ه ذّمر من ذل ون . ولعل آخر من يستطيع الت ي االمر ان يك ر ف وال يغي

َم ال يحق لشيخ قطري       . خارجيًا" القبض"مصدر   فاذا آان ألمير سعودي ان يمتلك فضائية لبنانية، فل
فافية التي                   ان  يمّول اخرى؟ الجواب الصحيح انه يجب اال يحق ذلك لالثنين معًا اال بشرط مراعاة الش

 ولكن اين الحكومة ورئيسها وشرآاؤه في الحكم جميعًا من الشفافية،. وحدها تضمن حرية االعالم
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بالط حول ظروف برمج                 ري وجن ة   وخصوصًا الشفافية االعالمية؟ بالتأآيد، ان ما اوحاه الحري ة حلق
. تلفزيونية تّدعي البحث في مستقبل آل سعود يستلزم وقفة تأمل من الجسم االعالمي اللبناني

ات                   ى االولي ة يجب ان تكون اول ات المهني اءلة االخالقي ة، ان مس اآثر من ذلك، وابعد من هذه الحادث
ة           ه النقابي اءلة الجمي        (عند افراد هذا الجسم ومؤسساته وهيآت تثناء      شرط ان تطاول المس ع من دون اس

"). شاوشسكية"وال حماية وال استفتاءات 
د هو                 ع والتهدي د ان استسهال المن درك بع م ي ولكن من يصّدق ان دافع اهل المنع هو االخالقية؟ من ل

اً           ا تكاذب اءلة؟ آفان أآثر المس ذا               ... ما يؤجل اآثر ف ة، ان ه ان العربي ات لبن ا وعالق ل المصلحة العلي قب
ع                  " السهل الممتنع " دلوا المن ع، فبه الجديد هو ما يفسر ان يكون اهل الحكم جميعًا قد اصبحوا اهل المن

 .نفسه
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