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ال    ذي ط تجّد ال تدرجني االضطهاد المس ن يس ال، ل د"آ ون الجدي ى ان  "تلفزي ة، ال ول رعاي د ط ، بع
ى االعالم ه ال ر من ى االعالن السياسي اآث ة تنتسب ال يغ تجرب ي أحاطت . استس لكن المالبسات الت

راء أم               ل ان   .  مشاهدين  بالقضية ال يمكن اال ان تستنفر المعنيين باالعالم، سواء آانوا صحافيين أم ق ب
.تثير استغرابهم من غياب االستنفار عند الهيئات المهنية المفترضة

ة     د المهني ى القواع ية عل ل خش دل، ب ى قصر الع اقون ال ع صحافيين يس اب التضامن م ن ب يس م  ل
ية ى   والسياس ي الحصول عل واطن ف ر وحق الم ة التعبي ن حري ي يفترض ان تحّص تورية الت والدس
.المعلومات

د               نضع ج  ا احم ة دالي ل مع الزميل ى االق ًا عل ي، وإن يكن التضامن الزم انبًا اذًا مسألة التضامن المهن
تعادة دوره االعالمي العربي                   ان في اس . التي تشكل معاملتها المشينة ضربة جديدة ُتوّجه الى آمال لبن

ة              ة       يذآر هنا ان الزميلة التي افرج عنها بسند آفالة بسبب انتهاء اقامتها القانوني ذ اسبوعين، مواطن  من
ا         عربية من السودان، وال يهم في هذا المجال انها عاشت معظم حياتها في لبنان، وال حتى ان اطاللته

ة   " (الجديد"التلفزيونية قد تكون االنجاز الوحيد الذي يسجل في رصيد           ه    ) منذ انطالقته الثاني ا يتطلب لم
.مع ال يزال عنصريًا الى حد بعيدمن جرأة اظهار السحنة السوداء على الشاشة وسط مجت

ة                    ى معامل  المهم هو ان صحافية عربية، ومعروف مكان اقامتها وعملها، ُتعاَمل آما ال يجرؤ احد عل
ة                          ى الدول ائهم ال د بانتم ك التي تفي ر تل ة غي ى اي اوراق ثبوتي عشرات اآلالف من العمال المفتقرين ال

د     ذا البل ى ه ايتها عل ارس وص ي تم ك . الت د ذل ان     وبع ن دور لبن ة وع ّوة العربي ن االخ دث ع ، نتح
...وبعد ذلك ايضًا نتساءل لماذا اخذت دبي مكان بيروت... الريادي

ا يتصّرفون آصحافيين           دار م اما اآلخرون ممن تم االستماع اليهم، فالتضامن معهم ال يتوّجب اال بمق
ا                      ا وفق م وا عليه ة العمل التي دأب نهم الصحف    سواء خالل االستجواب او في طريق ه ع ًا،  . نقلت طبع

دان                 زمن من فق ذا ال ًا، وخصوصًا في ه ُيفهم ان يكون المثول امام نائب عام لساعات وساعات مربك
يهم   لكن الذي ال يمكن فهمه هو نوعية االجوبة التي نقلتها. الحصانة تَمع ال دما  . الصحف عن المس فعن

ه ال يعرف       ر، ال يجوز ان يجيب ان الحري اذا سئل عمن آتب      ُيسأل صحافي عن مصدر خب م ب ، فك
دوام          . للتذآير، ثمة شيء اسمه سّر المهنة     . الخبر واذا آان صحيحًا ان االجتهاد القانوني ال يقر على ال

لطوية  زمن من الس ذا ال ل ه ي مث ى آسره، وخصوصًا ف ا يسعون ال رًا م ذا السر وان القضاة آثي به
ة االعالم، اال ان          ة لحري د القضائي، هو السبيل          واستباحة األعراف المالزم ه، رغم الوعي  التمّسك ب

.الوحيد لصون جسم صحافي يتمّتع بالحد االدنى من الصدقية
رى             ة الكب املون في         . ولكن ما الحيلة اذا آانت الصدقية اصًال غائبة؟ هنا الطام ان الع اذا آ د "ف " الجدي

ك مر                 االرجح ان ذل ة، ف ّر المهن ة    الذين تم االستماع اليهم لم يتسلحوا بس م نسوا المهن ى انه واذا . ده ال
وا                           اال يكون ا ب وا قبله م قبل ه، فألنه ر ومن آتب ن جاء الخب ون من اي آانوا فّضلوا االجابة بانهم ال يعرف

.ُتكتب لهم" أخبار"صحافيين، بل مجرد َنَقَلة 
ي    ت ف بق ان تجل د س ا، وق ة دون غيره يلة االعالمي ذه الوس ورة به ت محص ًا ليس اهرة قطع الظ

 على قانون الغاء الوآاالت" المؤسسة اللبنانية لالرسال"ت اخرى، مثًال خالل هجوم تلفزيونا
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ارآة   ي مش تقبل"الحصرية، او ف ون المس ي    " تلفزي ى ف ا تتجل ة لصاحبه، آم الت االنتخابي ي الحم ف
ار لمقتضيات                     ًا من دون اي اعتب الصحف حين يتم المزج بين هوى المالكين وهوية المطبوعة، احيان

ة،                . صحافيالعمل ال  وما زاد في الطين بّلة ان ال رجاء ينتظر من الهيئات المهنية بحالتها الرثة الراهن
ى    د ال ى خطوات تعي رأ الصحافيون عل ة اال اذا تج روح المهن ل ل اس القات ذا االلتب ن ه وال خروج م

ا               الجسم الصحافي حصانته، وتجرأ معهم ب      تقاللية الصحافيين، بم نهم ان اس الكي الصحف ليقي عض م
.في ذلك تجاه اصحاب العمل، هي افضل حماية للفئتين معًا وقبلهما وفوقهما لجمهور المواطنين

ل االنحدار   " الجديد"بيد ان شيوع الظاهرة ال يخفف من مسؤولية      د مضى   . والعاملين فيه في تعجي فق
ًا      ما يكفي منذ اعادة انطالقه ليتأ     ربح فرنك ه في ان ي آد اي مشاهد من ان هذا التلفزيون الذي ال أمل ل

ل            ية، ب في االمد المنظور، رغم آل فضائحيته، لم ينوجد سوى لتصفية حسابات يصعب نعتها بالسياس
ري               رئيس الحري ًا ضد ال ا  . تصح فيها صفة السلطوية، الى جانب آيد شخصي واضح موّجه اساس وه

ادي في     يتّوج توظي" الجديد"هو   واطن الع ح الم فه السلطوي بالدخول في تصفية حسابات اخرى لم يفل
ه               ذا في ذات ذئاب يأآل بعضها بعضًا، وه ا ان ال ه منه ا يعني د، فجل م ه ال يري ا، ولعل فك آل ألغازه

.مؤشر الى قرب نهاية حقبة
ّون           . سلفًا، ال ندم على هذه الحقبة التي بدأت تنطوي         ة ال ته ر ان رائحة النهاي ع     غي دًا وق " االنجاز "اب

ه          ) او بعضه (الذي يسعى الطاقم الحاآم      ع في دير وق أ في التق تفيدًا من خط ه، مس ى تحقيق د "ال " الجدي
ة السلطة                      ن الحروب الصغيرة التي تعتمل في اروق فبمعزل  . وربما من وراءه، حين اخرج الى العل

ي               ذا االنجاز االمن الي    - القضائي    -عن مصير هذه الوسيلة لالعالن السياسي، يأتي ه  السياسي   - الم
.ليخلق سوابق خطيرة على حرية العمل الصحافي، وتاليًا على ما تبقى من حرية المواطن

لوب   ان واضح بوضوح االس ر      : الره ى موظف ووزي ب ال ذي نس ون ال ى التلفزي اء عل دل االدع ب
ار "ارتكابات، ومقاضاته بتهمة القدح والذم، ُيشهر سالح         . ن بضربة واحدة    فيصيب عصفوري   " اإلخب

ا يفترضه              يس فحواه، بعكس م ر ول ار "واذ يصبح الموضوع مصدر الخب تم في اآلن نفسه    "اإلخب ، ي
ام بتحقيق صحافي، وان يكن باهداف                    " تبييض" سمعة المخبر وترهيب آل من قد تسّول له نفسه القي

ذا فضًال عن تغليب طابع ا          ". الجديد"مهنية ومواطنية ليست ما آان يرمي اليه         ى الملف      ه ة عل لجناي
.بدل حصره في اطار قانون المطبوعات

ه اال االنصراف لحظة عن                         يس علي ة ل ه النهاي ال بأس، فقد اقتربت النهاية، ومن ال يدرك بعد ما تعني
ة دة الصحف العربي رة واح ة البائسة ليطالع م ار السياسة اللبناني ى . اخب ع عل وهو إن فعل سوف يق

ة س         از، هي حكاي م         حكاية آلها مغ ذي ل ابقًا في االردن وال ابرات س ميح البطيخي المسؤول عن المخ
.يدرك اال متأخرًا ان التأّله محدود األجل، فوجد نفسه فجأة يساق الى قفص االتهام

ة، إن     . في اي حال، سوف نرى    . سيقول قائل، ان مثل ذلك غير وارد في لبنان، ربما          آما يقال بالعامي
 . النهاية، رائحتها النتنةعشنا، ولم تخنقنا، قبل ان ندرك
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