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ّ
ّ
ّ
أبعد من حرية الفنان ...إنها حربنا المشتركة على االنحطاط
بالمرصاد

بيار أبي صعب
كال ليست زوبعة في فنجان! ما بات
ّ
خليل» ّ ،أخطر
«قضية
يعرف بـ
شربل ّ
ّ
من أن نقلل من أهميته ،ظنًا منا أننا
نستوعب االحتقان ،ونهرب إلى حل
توفيقي بني «طرفني متنازعني» .كال،
ليست املـســألــة بـهــذه الـبـســاطــة ،وكل
واملقدسات
من يسعى إلى زج الدين
ّ
ف ــي ق ـض ــاي ــا س ـي ــاس ـ ّـيــة ب ـح ـت ــة ،إن ـم ــا
يــرتـكــب ـ ـ ـ مــن حـيــث ال يـ ــدري ،أو عن
س ــاب ــق ت ـ ـصـ ـ ّـور وت ـص ـم ـي ــم ـ ـ ـ ـ ـ ث ــاث ــة
أخطاء قاتلة.
الخطأ ّ
األول ،و«األب ـســط» ّ
ربـمــا ،هو
تراجع سافر لحريات مكتسبة ،رغم
أنف النظام االقطاعي ـ ـ ُ الطائفي ،في
لـبـنــان .شــربــل خليل َمــثــل أمــس أمــام
مـكـتــب ال ـنــائــب ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي في
قصر العدل ،بسبب تغريدة ساخرة
منقولةّ .
اختبأوا
واملدعون عليه مهما
ّ
وراء حماية مبادئ أو الدفاع عن حق
ع ـ ــام ،فـ ــإن س ـلــوك ـهــم ي ـف ـضــح ن ــزوع ــا
معلنًا إلــى استنساخ مراحل مظلمة
م ــن الـ ـت ــاري ــخ الـ ـغ ــرب ــي :زمـ ــن «ص ـيــد
ال ـس ــاح ــرات» و«م ـح ــاك ــم الـتـفـتـيــش».

مـ ـط ــاردة شــربــل خـلـيــل ف ــي الـنـهــايــة،
م ـحــاولــة س ـل ـطـ ّ
ـويــة لـلـتـضـيـيــق على
ّ
حرية التفكير والنقد والتعبير .هنا
يطالعنا الجواب الساذج الذي يدور
ّ
املعبأة
في خلد شريحة من الرعايا
وامل ـش ـح ــون ــة وامل ـط ـ ّـي ـف ــة وامل ـغ ـســولــة
ال ـ ــدم ـ ــاغ« :ول ـ ـكـ ــن هـ ــل االس ـ ـ ـ ــاءة إل ــى
الــديــن حـ ّ
ـريــة؟» .أيــن «اإل ّس ــاءة» ،ومن
ّ
يـ ـح ــدده ــا؟ ثـ ــم م ـ ــاذا ت ـب ــق ــى م ــن دي ــن
ف ــي ش ـع ــار يــرف ـعــه ال ـت ـت ــار وال ـق ـت ـلــة؟
هـ ــل ي ـم ـك ــن لـ ـخ ــرق ــة ق ــاتـ ـم ــة ،م ـل ـ ّـوث ــة
بــالــدم ودم ــع املـ ّظـلــومــن واملـقـهــوريــن
والثكالى ،أن تمثل القيم السامية ،من
قــريــب أو بعيد؟ أي «وثـنـ ّـيــة» مقلقة،
تلك الـتــي تــرفــع إلــى مـصــاف املـقـ ّـدس
م ــا ه ــو مـ ــادي وزائـ ـ ــل وأرضـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ من
ساحة النور في طرابلس… إلى راية
التكفيريني ـ ـ فيما كــام الـلــه نقيض
االصنام ،ينبت في الضمائر والعقول
والقلوب ،يغمر املكان ويعبر الزمان،
ال يـقــوى عليه أح ــد ،وال يحتاج إلى
حماية أحد؟
الخطأ الثاني فــي قــرار االدع ــاء على
ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــاخ ــر ،بـسـبــب
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ه ــامـ ـشـ ـي ــة غـ ـي ــر م ــرت ـب ـط ــة

ّ
بانتاجه املباشر حتى ،أكثر خطورة.
فـهــو يعطي لــارهــابـيــن والــدواعــش
ش ــرع ـ ّـي ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة ومـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي ــة ،عـبــر
تـقــديــم ص ــورة ايـجــابـ ّـيــة ل ـهــم .يخلق
راب ـ ـطـ ــا وجـ ــدان ـ ـيـ ــا وع ـ ـقـ ــائـ ــديـ ــا ،وإن
غ ـيــر م ـب ــاش ــر ،ب ــن الـ ـب ــراب ــرة ال ـجــدد
واملؤمنني أصحاب الدين والعقيدة،
قــد تـصــل إل ــى ح ــدود الـتـمــاهــي («مــا
دامـ ـ ـ ــت راي ـ ـت ـ ـهـ ــم راي ـ ـت ـ ـنـ ــا ،م ـ ــا دام ـ ــت
ال ـس ـخــريــة مـنـهــم وّف ـض ـح ـهــم اسـ ــاءة
لالسالم ،فهؤالء منا إذًا ،وال يمكننا
إال أن نـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ـعـ ـه ــم ون ـت ـف ـ ّـه ــم
أفعالهم»!) .هل من الحكمة ـ ـ في زمن
قــاطـعــي ال ـ ــرؤوس ،وفـيـمــا الــدواعــش
ي ـحــرق ــون مـكـتـبــة امل ــوص ــل ـ ـ ـ ـ افـتـعــال
مـعــركــة قــانــونـ ّـيــة دفــاعــا عــن رايـتـهــم،
ً
ب ــدال م ــن اّل ـت ـبـ ّـرؤ ال ـحــاســم مـنـهــم بال
التباس .إنها دعاية خطيرة ،ولو غير
مقصودة ،لرمز «سلبي» هو االساءة
ال ـف ـع ـل ـ ّـي ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــدي ـ ــن ،إذ يـخـتـصــر
م ـش ــروع ــا ظــام ـيــا وه ـم ـج ـيــا يـتـهــدد
العرب ،ويفتري على االسالم.
ال ـخ ـطــأ ال ـث ــال ــث ،وهـ ــو األخـ ـط ــر على
االط ـ ـ ــاق ،يـكـمــن ف ــي ال ـل ـعــب بــالـسـلــم
األهلي ،وتعبئة جماعة ّ
ضد جماعة

ّ
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ب ـل ــد ع ـل ــى ك ـ ــف ع ـف ــري ــت.
ّ
فـكــلـنــا ي ـعــرف أن شــربــل خـلـيــل ليس
وح ــده ،بــل مــن حــولــه ج ــزء مــن ال ــرأي
الـ ـع ــام .ال ـت ـحــريــض ع ـل ـيــه ،تـحــريــض

اعتداء على الفضاء المدني،
واعادة االعتبار للتكفيريين،
ومقامرة بالسلم األهلي
عـ ـل ــى ط ــائـ ـفـ ـت ــه ،ف ـ ــي بـ ـل ــد ال وج ـ ــود
فـيــه لـلـمــواطــن ال ـفــرد خ ــارج القطيع.
واتهامه ظلمًا بالتعرض للمقدسات،
إنـمــا يــزيــد املـنــاخ املـشـحــون سمومًا،
ويــزكــي نــار الحقد الطائفي ،ويمعن
فــي ّ
ّ
التعصب
زج ال ـنــاس فــي جحيم
والحقد واالشتباه باآلخر ،والخوف
عـلــى ال ــذات وال ـهـ ّ
ـويــة غـيــر املـهــددتــن
ف ــي الـحـقـيـقــة .كـيــف يـمـكــن أن تـخــدم
االس ـ ــام ت ـلــك امل ـعــركــة ال ـت ــي تــؤبـلــس
ّ
فنانًا ،القاصي والداني يعرفان ّ
نيته
وخ ـل ـفـ ّـي ـتــه وم ـق ـص ــده م ــن ال ـت ـغــريــدة
امل ـ ـن ـ ـقـ ــولـ ــة؟ وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن م ـط ـلــق

الحملة ليس شخصًا عاديًا ،بل قدوة
تحتذى ،ومسؤول روحي رفيع على
ّ
ّ
حيثيته
مرجعية ،لــه
رأس مؤسسة
وح ـك ـم ـت ــه وتـ ــأث ـ ـيـ ــره فـ ــي م ـج ـمــوعــة
ُ
ّ
يتحمل
واسعة من الـنــاس؟ تــرى من
ال ـيــوم مـســؤولـ ّـيــة أي اع ـتــداء ارهــابــي
ّ
يتعرض له شربل خليل ،ال سمح
قد
الله؟
كـ ــا ّأي ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــادة ،ل ـي ـس ــت م ـســألــة
بل مسألة استغالل
دفــاع عن الــديــنّ ،
ّ
سياسي لـلــديــن« .إن ــي أت ـهــم» كــل من
س ــاه ــم ف ــي اف ـت ـع ــال «ق ـض ـ ّـي ــة شــربــل
خليل» باالعتداء على الفضاء املدني
القائم على حـ ّ
ـريــة النقد والسخرية،
وب ـ ــاع ـ ــادة االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ل ـل ـت ـك ـف ـيــريــن،
وباملقامرة بالسلم األهلي .كل هجوم
طــائ ـفــي ع ـلــى ش ــرب ــل خ ـل ـيــل جــريـمــة
وط ـنـ ّـيــة .وك ــل دف ــاع طــائـفــي ع ـنــه ،أو
التفاف طائفي حوله ،جريمة أعظم.
ت ـل ــك م ـعــرك ـت ـنــا ال ــوط ـن ـ ّـي ــة امل ـش ـتــركــة
ّ
ّ
ّ
والتعصب
والظالمية
التطرف
ضــد
وعـمــى البصيرة واالرهـ ــاب ،مباشرًا
كـ ــان أم غ ـيــر م ـب ــاش ــر .ص ـ ّـدق ــون ــي ،ال
أم ــل بــالـخــاص ،إذا لــم يـقــف الشعب
اللبناني في مواجهة االنحطاط.

أمام قصر العدل ...كلنا شربل خليل
زكية الديراني
يمكن القول إن حضور شربل خليل
أم ــس إل ــى قـصــر ال ـعــدل ومـثــولــه أمــام
النائب العام التمييزي القاضية ندى
أسمر فــي الشكوى ّ
املقدمة ضـ ّـده من
مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان
واملحامي طارق شندب ،أشبه بحلقة
ســاخــرة مــن بــرنــامــج «ب ــس مــا وطــن»
ً
( )lbciشكال ومضمونًا.
لـ ّـبــى أب ـطــال الـبــرنــامــج ال ــذي يخرجه
خليل الدعوة إلى الوقفة التضامنية
ّ
ال ـت ــي نــظـمـتـهــا مــؤس ـســة «مـ ـه ــارات»
وح ـضــروا إلــى قصر ال ـعــدل ،ولكنهم
ّ
لــم يطلوا بالشخصيات التي ُعرفوا
بها ،بل كممثلني دفاعًا عن قضية .أما
«الجريمة» التي يحاكم على أساسها
خليل ،فمثيرة للضحك .مخرج «دمى
قــراط ـيــة» أعـ ــاد نـشــر (ري ـت ــوي ــت) قبل
أيام خبرًا على تويتر بعنوان «غرفة
خـ ــاصـ ــة ل ـل ـن ـك ــاح الـ ـش ــرع ــي «جـ ـه ــاد
النكاح»».
ّ
تضمن الخبر ص ــورة الم ــرأة ترتدي
ّ
األس ــود وتجلس على ســريــر مغطى
بعلم «داعش» .تلك «الريتويت» كانت
كفيلة بتحريك القضاءّ ،
فقدم دريــان
ّ
وعـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـشـ ـي ــوخ دعـ ـ ــوى ب ـحــجــة

«إثـ ــارة الـنـعــرات الــديـنـيــة واملــذهـبـيــة،
ّ
بسرية
والنيل من الوحدة الوطنية».
تــامــة ،حضر خليل صـبــاح أمــس إلى
ق ـص ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ،ولـ ـك ــن ب ـع ــد ســاع ـتــن
تقريبًا مــن االسـتـجــواب ،خــرج برفقة
وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ـنــائــب فــي «تكتل
التغيير واإلص ــاح» إبراهيم كنعان،
مـعـلـنــا ان ـت ـص ــاره .ق ــال« :ن ـحــن أح ــرار
ولـسـنــا «دواع ـ ـ ــش» .سـتـبـقــى الـحــريــة
أقوى من ّ
أي شيء».
ّ
وأض ــاف «قــدمــت الـحـجــج والـبــراهــن
بعدم اإلساءة إلى ّ
أي دين».
انتهت الجلسة بــإخــاء سبيل خليل
ب ـس ـنــد إقـ ــامـ ــة ،وق ـ ـ ـ ّـرر ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـمــود
إح ـ ــال ـ ــة امل ـ ـلـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـع ــام
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان .تـلــك
ّ
الجولة القانونية تــدل على هشاشة
ّ
الـقـضــاء ال ــذي رك ــز عـلــى «ري ـتــويــت»،
بينما يتغافل كثيرون عن تصريحات
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـح ـ ّـرض ــون
ع ـلــى ال ـن ـع ــرات املــذه ـب ـيــة جـ ـه ــارًا في
إطالالتهم.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ش ــارك ع ــدد خجول
مــن املـغـنــن واملـمـثـلــن والـفـنــانــن في
الــوق ـفــة ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،م ـمــا ي ــدل على
ّ
مدى تشتتهم أو ربما حالة الالمباالة

ال ـع ــام ــة وامل ــزمـ ـن ــة إزاء ق ـض ــاي ــا تـعــد
ً
أساسية بالنسبة إلــى الفنانني أوال.
ّ ً
ّ
يتحدث املمثل يــوســف ح ــداد مـطــوال
لـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ــن رأي ـ ـ ــه فـ ــي قـضـيــة
ً
خـلـيــل ،ق ــائ ــا «م ــن املـعـيــب أن نكون
هنا للدفاع عن املـخــرج ،بينما هناك
عـشــرات اإلرهــابـيــن الــذيــن ينتظرون
م ـح ــاك ـم ــات ـه ــم ب ـ ـجـ ــرم اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب .إن
اإلرهـ ـ ـ ــاب يـقـتـلـنــا وي ـس ـت ـع ـمــل ال ــدي ــن
للقضاء علينا».
في السياق نفسه ،كانت تقال شمعون
املـمـثـلــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ش ــارك ــت في
تـلــك الــوق ـفــة ،وتــوضــح «أن ــا ثــورجـيــة
منذ ّصغري ،وال أحـ ّـب الظلم وأشهد
للحق إن شربل مظلوم .لم نقف هنا
ّ
ّ
ّ
ألي طــائـفــة معينة،
لـلـتـســبــب ب ــأذي ــة ّ
ولكن «داعش» ال يمثل اإلسالم ،وهذا
األمر ال نقاش عليه».
بــدوره ،يدعو املمثل كلود خليل إلى
«الـتـفـكـيــر ج ـ ّ
ـدي ــا ف ــي ال ــدع ــاوى الـتــي
ترفع ّ
ضد الفنانني والتحرك إزاء هذا
األمر الخطير».
ّ
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ي ـب ــدو أن ش ــرب ــل خـلـيــل
سيستثمر «مـغــامــراتــه» ومشاهداته
أم ــس لـتـقــديــم ع ــدد م ــن االسـكـتـشــات
املضحكة وال ـســاخــرة فــي برنامجيه
«بس مات وطن» و«دمى قراطية».

كواليس

األزمة المالية أطاحت cbc2
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
يـبــدو أن الـســوق اإلعــامـيــة املصرية
ال ت ــزال تـسـيــر فــي طــريــق ال ــاع ــودة.
كل فترة ،تتبدد آمــال العاملني فيها
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ــرح ـل ــة االسـ ـتـ ـق ــرار.
وج ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ــرار إغ ـ ـ ـ ــاق  cbc2أخـ ـيـ ـرًا
ليؤكد كل املـخــاوف .ما ذكــره البيان
الــرسـمــي ال ـصــادر عــن شبكة قـنــوات
«س ــي .بــي .س ــي ».حــول سبب إغــاق
 cbc2يحمل الصدق في ظاهره .لكن
الباطن مليء بتفاصيل أخــرى .أورد
ّ
البيان أن القناة ستتوقف عن البث
نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري بــدعــوى عــدم
وجــود موعد نهائي لعودة الــدوري
املـ ـص ــري ،إذ ك ــان «امل ـل ـع ــب» (تـقــديــم

أح ـمــد شــوب ـيــر) ال ـبــرنــامــج الــرئـيــس
على املحطة التي حصلت على حق
ع ــرض مـبــاريــات  7ف ــرق فــي ال ــدوري
املصري؛ أبرزها «األهلي» .لكن ،ماذا
لو عاد الدوري الحقًا؟ يجيب البيان
عــن الـســؤال االفـتــراضــي بــأن الشبكة
س ـ ـتـ ــدرس فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة عـ ــودة
الـبــرنــامــج فقط على قـنــوات الشبكة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا  cbcأو «cbc
إك ـس ـت ــرا» ،ألن ــه يـصـعــب تخصيص
مساحة فــي الـقـنــاة الثالثة أي «cbc
درام ــا» لـعــرض مـبــاريــات كــرة الـقــدم.
هــذا ما ذكــره البيان .أمــا التفاصيل،
فـتــؤكــد أن ق ــرار تــوقــف الـ ــدوري جــاء
كحبل إنقاذ للشبكة التي تفكر منذ
أشـ ـه ــر ف ــي وس ـي ـل ــة ت ـت ـخ ـلــص فـيـهــا

م ــن عـ ــبء ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت في
شباط (فبراير)  .2014كانت انطالقة
املحطة قوية للغاية بخمسة وجوه
دفعة واح ــدة ،أبــرزهــا منى الشاذلي
بـ ـب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا «مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــم» ،وإس ـ ـعـ ــاد
يونس ببرنامجها األشهر في مصر
«صاحبة السعادة» .لكن كلتا
حاليًا
ُ
النجمتني نقلتا الحقًا إلى قناة cbc
الــرئـيـســة .هـكــذا ،بقي أحـمــد شوبير
ومــدحــت الـعــدل مـقــدم بــرنــامــج «أنــت
حر» ومحمد علي خير مقدم برنامج
«مـســاء الـخـيــر» .وكــان خير قــد أعلن
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ف ـق ــط إنـ ـه ــاء تـ ـع ــاق ــده مــع
الشبكة ،أي أن القناة في كل األحوال
ك ــان ــت ف ــي طــري ـق ـهــا إلـ ــى الـتـصـفـيــة.
ل ـكــن جـ ــاء ق ـ ــرار عـ ــدم ع ـ ــودة ال ـ ــدوري

هـ ــذه األي ـ ـ ــام ل ـي ـك ــون ب ـم ـثــابــة تـبــريــر
م ـنــاســب ل ــوق ــف ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي كــانــت
تـخـ ّـصــص ســاعــات الـصـبــاح لعرض
أف ــام ومـسـلـســات مــن كالسيكيات
هــولـيــوود الـشــرق .وبــذلــك تعد cbc2

الضائقة
القنوات تقاوم
ّ
بالطرد أو بخفض المرتبات
ث ــال ــث ش ــاش ــة ت ـتــوقــف ع ــن ال ـب ــث في
أقل من  10أسابيع ،بعد إعالن شبكة
ق ـ ـن ـ ــوات «امل ـ ـ ـحـ ـ ــور» وقـ ـ ــف شــاش ـتــي
«امل ـح ــور  ،»2و«املـ ـح ــور درامـ ـ ــا» ،في
إشــارة واضـحــة إلــى استمرار األزمــة

املالية التي ّ
تخيم بثقلها على أرض
م ــدي ـن ــة اإلن ـ ـتـ ــاج اإلع ـ ــام ـ ــي .ال ــاف ــت
ّ
أن مـعـظــم ال ـق ـن ــوات ال ـتــي ق ــد تنجو
مــن ق ــرار اإلي ـقــاف الـنـهــائــي تتعرض
لسلسلة إج ــراءات تقشفية متتالية،
سواء عبر التخلص من العمالة كما
ج ــرى فــي « cbcإك ـس ـتــرا» ،أو خفض
أجـ ـ ــور ال ـع ــام ـل ــن ك ـم ــا ح ـ ــدث أخ ـي ـرًا
ف ــي «أون .ت ــي .ف ــي ».ال ـتــي كــانــت قد
ّ
تـخــلـصــت أي ـض ــا م ــن ث ـلــث الـعــامـلــن
ف ـي ـهــا ف ــي ت ـش ــري ــن األول (أك ـت ــوب ــر)
املاضي ،أو عدم تجديد عقود بعض
اإلع ــامـ ـي ــن ،ك ـم ــا ف ـع ـلــت «املـ ـح ــور»
التي باتت تفصل أخـيـرًا أي موظف
ي ـ ـهـ ـ ّـدد ب ـ ــاإلض ـ ــراب ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مستحقاته املتأخرة.

