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على النت

تحريض على الجبهة اإللكترونية بين «القوات» و«التيار»
ليال حداد
منذ عام  2005حتى اليومّ ،
تنوعت أشكال
ّ
ال � �ص� ��راع ب�ي�ن «ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط �ن ��ي الحر»
و«القوات اللبنانية» .من الشارع ،إلى حرم
إلى
ال�ج��ام�ع��ات اللبنانيةّ ،إل��ى امل� ��دارسّ ،
صناديق االق �ت��راع ،تنقل ال�خ�لاف ليحط
أخ �ي �رًا ع�ل��ى ن�ح��و ف��اض��ح ع�ل��ى صفحات
َ
موقعي ّ «التيار»،
اإلنترنت .طبعًا ص��راع ّ
خذ ـــــ مع
يت
ه
لكن
و«القوات» ليس جديدًا،
ً
ّ
ك ��ل اس�ت�ح�ق��اق ان�ت�خ��اب��ي ـ�ـ�ـ�ـ ش �ك�لا عنيفًا
ّ
وبعيدًا عن الحد األدنى من أصول العمل
اإلع�ل�ام ��ي امل �ف �ت��رض ،ول ��و ع �ل��ى الشبكة
العنكبوتية .آخر نتاج هذا الصراع حملة
َ
ّ
تهجم متبادلة ب�ين امل��وق��ع�ين بلغت يوم
الجمعة املاضي ،مع مقالة ملسؤول موقع
«ال �ق��وات» طوني أب��ي نجم بعنوان «مئة

صفعة بدل العشر ملوقع التيار العوني!!».
وأت ��ت ه��ذه امل�ق��ال��ة ردًا ع�ل��ى م�ق��ال��ة أخرى
ل�ج��اد أب��و ج��ودة نشرها م��وق��ع «التيار»
ب �ع �ن��وان «ه �ك��ذا ص�ف��ع مسيحيو البقاع
ال �غ ��رب ��ي وراش � �ي� ��ا س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع عشر
مرات»!
ووسط كل هذه الصفعات ،انحدر الخطاب
�دارًا م��زع �ج��ًا ،ف�ع��دن��ا نرى
اإلع�ل�ام ��ي ان� �ح � ّ
عبارات مثل «تطل علينا العونية برأسها
الحزب املسيحي األكثري
املريض» ،و«هذا ِّ
(أي «القوات») ال يوفر مناسبة إال إلظهار
طائفية أو مذهبية»...
عنصرية
ّ
والحق يقال ،فإن كمية التحريض يرتفع
م �ن �س��وب �ه��ا ف ��ي م ��وق ��ع «ال� � �ق � ��وات» .هكذا
يكاد ال ّ
يمر يوم واحد ،من دون أن ينشر
املوقع خبرًا أو أكثر عن «مداهمة شبان
شيعة لبلدة مسيحية» ،أو «االعتداء على

م�ن��اص��ري��ن ل�ل�ق��وات اللبنانية م��ن جانب
شباب «ح��زب الله» بسبب إص��رار هؤالء
على تعليق صورة لحسن نصر الله قرب
كنيسة (أو حرم جامعي أو مدرسة.»)...
َّ
يتطرق إليها
والالفت أن هذه األخبار ال
إال على ه��ذا امل��وق��ع .أم��ا على tayyar.org
ورغ��م أن كمية التحريض املذهبي تبدو

يرتفع منسوب
كمية التحريض
في موقع «القوات»

ً
ّ
أخ � ��ف ،إال أن امل ��وق ��ع ال ي �ف � ّ�وت ف ��رص ��ةّ ال
يشير فيها إل��ى «ش ��راء رأس �م��ال��ي سني
ألراض ف ��ي م�ن�ط�ق��ة م �س �ي �ح �ي��ة» ،أو إلى
«س�ع��ي السنة إل��ى م �ص��ادرة ال ��رأي العام
املسيحي»...
ّ
وفي ظل كل هذا التجييش املذهبي ،ينفي
مسوؤل  lebanese-forces.comطوني أبي
ك��رم ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن يكون امل��وق��ع يسعى
إل ��ى أي ت �ح��ري��ض« ،ع �ل��ى ال �ع �ك��س ،نحن
ننقل فقط الحقيقة» .وي�س��أل« :ه��ل يجب
فقط
علينا أن نخفي األخ�ب��ار الحقيقية ّ
خوفًا من التحريض الطائفي؟» .ويؤكد
أن م �ع��رك��ة م ��وق ��ع «ال � �ق � ��وات» ل �ي �س��ت مع
موقع «التيار» فقط ،بل مع «ك��ل وسائل
التابعة لقوى الثامن من آذار ،ثم
اإلع�لام ّ
ّ
إننا ال نتجنى على أحد بل نرد بالطريقة
نفسها ال�ت��ي يهاجموننا ف�ي�ه��ا» .وعند

س��ؤال��ه ع��ن سبب نشر ه��ذه األخ�ب��ار فقط
على امل��وق��ع ،م��ن دون أن تشير إليها أي
وس�ي�ل��ة إع�لام �ي��ة أخ� ��رى ،ي �ق��ول« :ال أحد
ي �ت �ج� ّ�رأ ع� ّل��ى ذل ��ك ،ح�ت��ى وس��ائ��ل اإلعالم
امل�ق� ّ�رب��ة م��ن��ا ك�ـ«أخ�ب��ار املستقبل» ،و،mtv
ف �ق��د ب ��ات ��ت ك �ل �ه��ا م � ّ
�دج� �ن ��ة» .م ��ن جهته،

ي �ب��دو م �س ��ؤول م��وق��ع «اّل �ت �ي ّ��ار» باتريك
باسيل أكثر ه��دوءًا ،ويؤكد أن «ما يشاع
ع��ن أن موقعنا يستهدف م��وق��ع القوات
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح .خ�ل�ال ال �س �ن��وات السابقة،
ذك��رن��ا ه ��ذا امل��وق��ع م��رت�ين أو ّ ث�لاث��ًا فقط
ال غ�ي��ر» .لكنه ي�ع��ود ليقول إن ال��رد على
 ،lebanese-forces.comي�ك��ون ف��ي أحيان
كثيرة غير مباشر .ويعلن أن املوقع الذي
يرأسه ،ينتقد «القوات اللبنانية» كحزب
سياسي ،ولكن «تركيزنا األول هو على
نقل الخبر للقارئ».

رسالة كان

الـ«كروازيت»
تستنجد بإيناريتو
وكياروستامي
كان ـــ عثمان تزغارت
ب��دت ال �ـ«ك ��روازي ��ت» أم��س ك��أن�ه��ا نسخة
م�ك��ررة م��ن «ك ��ان»  ،2009ف�ك��ان النجمان
األك �ث��ر ت��أل�ق��ًا ع�ل��ى ال�ب�س��اط األح �م��ر هما
رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ال� � ��دورة املاضية
إيزابيل هوبير ،ومخرجها األثير مايكل
هانيكي ،الذي منحته «السعفة الذهبية»
عن فيلمه «الشريطة البيضاء».
ج �م �ه��ور ال� � �ـ«ك � ��روازي � ��ت» ح � ّ�ي ��ا بحرارة
ه��وب�ي��ر ،ال�ت��ي ع��ادت إل��ى «ك ��ان» لتصعد
ساللم قصر املهرجان برفقة فريق فيلم
«األم � �ي� ��رة دو م��ون �ب��ان �س �ي �ي��ه» لبرتران
تافيرنييه .أما هانيكي ،فقد جاء ليستلم
م ��ن وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال �ف��رن �س��ي فريدريك
الفنون واآلداب».
ميتيران «وسام فارس
ّ
على البساط األحمر أيضًا ،تألقت النجمة
األم�ي��رك�ي��ة ميغ راي ��ان ال�ت��ي ص�ع��دت إلى
قصر املهرجان برفقة امللكة نور ،لتأييد
ف��ري��ق ال�ف�ي�ل��م ال�ت��وث�ي�ق��ي Countdown to
( zeroع� ��رض خ� ��اص ،خ� ��ارج املسابقة)،
الذي يتناول موضوع التهديدات النووية
وخطرها على البيئة.
على صعيد العروض ،كانت ردود الفعل
النقدية متباينة ،بعد عرض «األميرة دو

نجمة
لكل الفصول
املمثالن رفاييل بيرسوناز وميالني تييري واملخرج برتران تافيرنييه قبيل عرض فيلم «األميرة دو مونبانسييه»
مونبانسييه» .علمًا بأن هذا األخير ُيعد،
ّ
أقله على الورق ،الفيلم الفرنسي األبرز في
املنافسة .لكن تافيرنييه ،ال��ذي يستعيد
ّ
هنا قصة شهيرة مل��دام دو الفييت ،قدم
فيلمًا مغرقًا في الكالسيكية ،سواء لجهة
اللغة الحكائية التقليدية أو على صعيد
ال ��رؤي ��ة اإلخ��راج �ي��ة ال �ت��ي ج� ��اءت خطية
و ُم�ض��اه�ي��ة ح��رف�ي��ًا ل�ل�ع�م��ل األدب� ��ي الذي
اقتبس منه الفيلم...
ال ش��ك ف��ي أن ص��اح��ب «وس ��ط الضباب
امل � �ك � �ه� ��رب» ،س �ع ��ى إل � ��ى ت �ق ��دي ��م إسقاط
تاريخي على الراهن الفرنسي في العهد
ال �س ��ارك ��وزي ،م��ن خ�ل�ال اس �ت �ع��ادة قصة
م��اري ميزيار (النجمة ميالني تييري)،
وري � �ث� ��ة ش � � ��ارل ال � �ت ��اس ��ع ،ال� �ت ��ي رضيت

ّ
ب��زواج م��رت��ب ارتبطت بموجبه باألمير
دو م��ون�ب��ان�س�ي�ي��ه (غ��ري �غ��وار ل��و برنس
ـ�ـ�ـ�ـ ران �غ �ي��ه) ،رغ ��م ق �ص��ة ال �ح��ب العاصفة
ال �ت��ي رب �ط �ت �ه��ا ب ��ال ��دوق ه �ن��ري دو غيز
(غ��اس �ب��ار أول �ي �ي��ل) .وق ��د اس �ت �م� ّ�رت هذه
العالقة بعد الزواج سرية ،وبالتواطؤ مع
مربي األم �ي��رة ،الكونت ش��اب��ان (المبرت
ويلسون).
لكن فيلمه لم يرق ،لألسف ،إلى مستوى
ع �م��ل «م � � ��دام دو الف �ي �ي ��ت» األدب� � � ��ي .أما
امل� �ف ��اج ��أة ال � �س� ��ارة ال ��وح� �ي ��دة ف �ي��ه فهي
النجمة ال�ص��اع��دة ميالني تييري ،التي
قارن بعضهم أداءها املميز في هذا الفيلم
ببريجيت باردو الستينيات .بينما رأى
آخ ��رون شبهًا ك�ب�ي�رًا بينها وب�ي�ن رومي

شنايدر في «اإلمبراطورة سيسي» .وهو
ّ
يخولها املنافسة بقوة على «جائزة
ما
أفضل ممثلة».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ب � ��دا واض � �ح� ��ًا أن املهرجان،
ح�ت��ى ي��وم��ه ال �س��اب��ع ،ل��م يعثر ب�ع��د على
«ال �س �ع �ف��ة» امل��رت �ج��اة .أب ��رز األف�ل��ام التي
ل �ف �ت��ت األن� �ظ ��ار ك��ان��ت خ � ��ارج املسابقة.
لكن جمهور ّالـ«كروازيت» لم يفقد األمل
َ
فيلمني
ت �م��ام��ًا .إذ ت��ت �ج��ه األن� �ظ ��ار إل� ��ى
م��ن ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل س �ي��دخ�لان املسابقة
ال � �ي� ��وم األرب � � �ع � ��اء ،وه� �م ��ا «بيوتيفول»
ألل � �ي � �خ ��ان ��درو غ ��ون ��زال� �ي ��س إيناريتو،
و«ص��ورة طبق األص��ل» للمعلم اإليراني
عباس كياروستامي .لعلهما يخرجان
املهرجان ،أخيرًا ،من سباته...

أبت ليندسي لوهان (الصورة) إال أن تثبت
«مهرجان كان» ،فوصلت
حضورها في
ُ
يوم األحد املاضي ،لتشارك في الحفلة
الخاصة التي أقيمت في احد اليخوت على
شرف فيلم ،Countdown To Zero
برفقة شاب مجهول .ثم شوهدت مجددًا
في اإلحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الـ
 150ملاركة «شوبار» العاملية» بمظهر
متعب ،م��ا أع��اد الحديث م��ج��ددًا عن
إدمان هذه املمثلة الشابة على الكحول.
وبعدما عاشت لوهان فترة من «البطالة»
املخرجني بالعمل
بسبب عدم رغبة أي من ّ
ّ
معها ،أعلنت من «كان» أنها ستجسد
قريبًا دور املمثلة اإلباحية املعتزلة
ليندا لوفوالس

ريموت كونترول

زوجتي Shopaholic

إلى الجنوب در

< 20:45

21:30 < lbc

OTV

يناقش مالك مكتبي في حلقة الليلة
من برنامج «أحمر ِّبالخط العريض»
موضوع «امل��رأة امل�ب��ذرة» .ويسأل هل
م �ص��روف امل ��رأة أك�ب��ر م��ن مصروف
ال��رج��ل؟ أي��ن ت�ص��رف امل ��رأة أموالها؟
وك �ي� ّ�ف ي �ت �ع��اط��ى ال � ��زوج م ��ع الزوجة
امل� � �ب � ��ذرة؟ وإل � ��ى أي ً م� ��دى ق ��د تصل
خالفاته معها نتيجة لذلك؟

ّ
معركتان حاميتان في صيدا وجزين
ّ
األهمية لالنتخابات
هذا األحدّ .ملاذا هذه
البلدية؟ تطل ماغي فرح في حلقة الليلة
من «الحق يقال» على الجنوب ،وعلى
األجواء االنتخابية هناك .وتستضيف
أسامة سعد (الصورة) ،وإدمون رزق،
وأحمد الحريري ،ومحمد السعودي،
ورفيق نصر الله ،وصالح سالم.

الدجاج األرمني «صحي وسريع»

«اآلن»

< 12:00

تستقبل حلقة مونيك باسيال زعرور
(الصورة) في حلقة «صحي وسريع»
اختصاصية طب األطفال منى عالمة
التي تتحدث عن بداية تناول األطفال
الحديثي ال��والدة الطعام الجامد ،كما
تستعرض زع ��رور ف��ي ف�ق��رة املطبخ
العاملي صناعة الدجاج على الطريقة
األرمنية.

آخر أخبار فايز السعيد

«سما دبي»

< 21:00

ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ال �ب��رن��ام��ج الفني
«ن �س��اي��م» ،ت�س�ت�ض�ي��ف س��ام �ي��ة مراد
ال � �ف � �ن� ��ان اإلم � � ��ارات � � ��ي ف� ��اي� ��ز السعيد
(الصورة) ،الذي يتحدث عن جديده في
مجال األغنية اإلماراتية ،باإلضافة إلى
أعماله الفنية املقبلة في مجال التلحني
والغناء ،كذلك تعاونه الفني مع عدد من
نجوم األغنية الخليجية والعربية.

التنكيت مستمر

mtv

< 21:30

ض �ي��وف ب��رن��ام��ج «أه �ض��م ش ��ي» مع
م �ي��راي م��زرع��ان��ي ال�ل�ي�ل��ة ه��م املغنية
م �ن ��ار (ال� � �ص � ��ورة) ،وج� � ��ورج خوري
مهنا ،وماغي نينيدجيان ،إلى
وروني
َ
َ
الدائمني في البرنامج
جانب الضيفني
َ
املمثل ّني نبيل عساف ،وليليان نمري.
ويتخلل الحلقات إلقاء للنكات وبعض
ألعاب التحدي.

من االستعمار إلى املونديال

22:35 < arte
ق� �ب ��ل أس ��اب � �ي ��ع ق �ل �ي �ل��ة م � ��ن انطالق
م� �ب ��اري ��ات ك� ��أس ال �ع��ال��م ف ��ي جنوب
أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ،ت� �خ � ّ�ص ��ص  arteثالث
ح � �ل � �ق � ��ات ت � �ع� ��رض � �ه� ��ا ف � � ��ي سهرة
ال�ل�ي�ل��ة ل�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل��ى تاريخ
ه � ��ذا ال �بً �ل��د م �ن��ذ االس �ت �ع �م ��ار األول
وص � ��وال إل� ��ى ان �ت �ه��اء ن �ظ��ام الفصل
العنصري.

