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ثقافة وناس

على الغالف

ميديا

تلك «الرائحة» التي أسكرت الشاش ـ

ّ
ترويكا التلفزيون اللبناني ما سر هذا الغرام بـ «الثورة»؟
زينب حاوي
خــال الـتـظــاهــرة املطلبية الحاشدة
والـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـطــوائــف ول ـل ـم ـلــل الـتــي
م ـ ــأت «سـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» أول مــن
أمـ ـ ـ ـ ــس ،كـ ـ ـ ــان مـ ـشـ ـه ــد املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
الغاضبني اآلتني من نقطة انطالقهم
الصنائع
أم ــام وزارة الــداخـلـيــة فــي
ّ
على وقــع األغــانــي الـثــوريــة ،تزنرهم
ال ـق ــوى ّاألم ـن ـيــة وت ـض ـمــن سالمتهم
ً
يوحي أنه لم يحصل قبال أي اعتداء
من هــؤالء على جــزء من املتظاهرين
ويرقد أحدهم في املستشفى بحالة
ح ــرج ــة .نـنـطـلــق م ــن ه ــذه املـشـهــديــة
السوريالية لنحاول إسقاطها على
املشهد التلفزيوني املحلي املــواكــب
لـهــذا ال ـحــراك ،حيث م ــارس بعضهم
س ـيــاســة االزدواجـ ـ ـي ـ ــة وال ـخ ـب ــث .في
الــواجـهــة :بعض الـقـنــوات اللبنانية
ان ـخــرط كـلـيــا فــي املـشـهــد ،بــل ّ
نصب
ً
نفسه وكيال عنها كـ«الجديد» و،lbci
ومن حني إلى آخر قناة  .mtvوهناك
إع ــام آخــر كــان منسجمًا مــع نفسه،
نــاطـقــا بــاســم الــزع ـيــم الـ ــذي يعتاش
من شاشته .طبعًا كل هؤالء سادهم
ّ
االرت ـب ــاك ألن ال ـحــراك يـضــم مختلف
الـ ـش ــرائ ــح ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـب ـع ـي ــدة عــن
التخندق والتحزب األعمى ،فلم تكن
الوصفة جــاهــزة هنا فــي التصويب
عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق سـ ـي ــاس ــي م ـ ـ ـنـ ـ ــاوئ .لــم
تستطع هذه القنوات أن تشكل موجة
م ـعــارضــة لـخـصــومـهــا الـسـيــاسـيــن،
ّ
ألن األم ـ ــر ع ـل ــى ت ـم ــاس م ـب ــاش ــر مــع
املــواطــن وحقوقه األســاسـيــة ،فكانت
ت ـ ـ ــردد مـ ـ ــرة شـ ـ ـع ـ ــارات هـ ـ ــذا الـ ـح ــراك
وم ــرة أخ ــرى تنطق بــاســم زعمائها
السياسيني في خلطة غريبة عجيبة
ال يفقهها ســوى اللبنانيني .خلطة
س ــرع ــان م ــا ت ـحـ ّـولــت إل ــى ازدواج ـي ــة
وخ ـب ــث ف ــي ال ـت ـعــاطــي اإلع ــام ــي مع
تظاهرة أول من أمــس ،طرحت بقوة
دور هذا اإلعالم وكواليسه وإلى أين
يريد أخذ الحركة االعتراضية املحقة
للناس وبأي مستنقع سياسي يريد
قذفه.
من استوديواتها في النقاش ،قادت
بــدايــة قـنــاة «امل ــر» ال ـثــورة فــي غياب
نـبــض ال ـن ــاس وح ـض ــور نـخــب فنية
إمـ ـ ــا عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف أو ضـ ـي ــوف فــي
االس ـتــوديــو .ب ــدأت طــائــع «ال ـثــورة»
على وقــع «الزم غـ ّـيــر الـنـظــام» لغدي
وأس ـ ــام ـ ــة ال ــرحـ ـب ــان ــي الـ ـت ــي نـبـشــت
مــن أرشـيـفـهــا ( ،)1997وع ـلــى يسار
شــاشـتـهــا ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي لـتـظــاهــرة
الـسـبــت يـعـلــوه هــاش ـتــاغ «#طـلـعــت_
ريـحـتـكــم» .ب ــدأت «الـ ـث ــورة» صباحًا
واستكملت فــي فترة مــا بعد الظهر
م ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «شـ ـعـ ـب ــة
الـتـحـقـيــق وال ـت ـف ـت ـيــش ف ــي املــديــريــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي»
العميد عادل مشموشي في برنامج
«ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ـيـ ــوم» ،وك ــان ــت بــالـطـبــع
ح ـل ـق ــة ت ـب ـي ـي ـض ـيــة ل ـص ـف ـحــة ال ـق ــوى
األمــن ،وال سيما بعد اعتدائها على
املـتـظــاهــريــن األس ـبــوع املــاضــي .هنا
اكتملت عـ ّـدة الـثــورة مع عنونة هذه
الحلقة بسؤال« :ما هو مصير تحرك
اليوم وهل يفسده املندسون؟» .وهذا
ال ـ ـسـ ــؤال بــال ـط ـبــع م ــرت ـب ــط ارت ـب ــاط ــا
عـ ـض ــوي ــا بـ ـسـ ـي ــاق الـ ـحـ ـلـ ـق ــة .س ــأل ــت
دن ـيــز رح ـمــة ف ـخــري مـشـمــوشــي عن
«ت ـجــاوزات الـقــوى األمـنـيــة» .للوهلة
ّ
األول ـ ـ ــى ،ش ـعــرنــا ب ـ ــأن ه ـن ــاك ت ــوازن ــا
ف ــي ال ـن ـق ــاش ،ل ـت ـعــود وت ـن ـفــي بنحو
قاطع حصول هذه التجاوزات أخيرًا
وت ـح ـص ــره ــا ف ـق ــط ف ــي ت ـع ــام ــل ه ــذه
ال ـق ــوى م ــع امل ــواط ـن ــن ف ــي مــوضــوع
السير فقط .ويزيد عليها مشموشي

أن ما حصل في رياض الصلح ليس
س ــوى «م ـم ــارس ــات ف ــردي ــة» بـخــاف
الرواية املتداولة البكائية التي تقول
ّ
بــأن قــوى األمــن هــي عناصر مغلوب
على أمــرهــا ومــأمــورة .ال شــك فــي أنه
اس ـت ـغ ـب ــاء ع ـل ـنــي ل ـع ـق ــول امل ــواط ـن ــن
وف ـ ـضـ ــح ج ـ ـلـ ـ ّـي ألداء ه ـ ــذه امل ـح ـطــة
ال ـخ ـب ـي ــث ،ف ـق ــد س ـب ــق ه ـ ــذه امل ـقــاب ـلــة
تـقــريــر ملــراسـلــة املـحـطــة مـنــى صليبا
عن القوى األمنية واستنتاج بأنهم
«ض ـحــايــا» كـمــا امل ــواط ـن ــون ،وراح ــت
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ت ـ ـعـ ــرض اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات فــي
بروباغندا واضحة املعالم واملقاصد.
ّ
يبدو أن قناة املـ ّـر تلعب على حبلي
ُ
ّ
ال ـس ـل ـطــة وامل ــواطـ ـن ــن ،وت ـ ـصـ ــر عـلــى
تـعـمـيــم تـسـيـيـسـهــا وطـبـقـيـتـهــا ،فما
فعلته مــراسـلـتـهــا املـيــدانـيــة جويس
عقيقي بـعـيــد انـتـهــاء الـتـظــاهــرة في
ّ
يصب إال في هذه
ساحة الشهداء ال
ّ
الخانة .قالت إن «املندسني» معروفو
ال ــوج ــوه واالن ـت ـمــاء وم ــن أي مناطق
«قريبة» يأتون في سيناريو مشابه
ً
مل ــا قــدم ـتــه امل ـح ـطــة ق ـب ــا بـ ــأن ه ــؤالء
املـ ـش ــاغـ ـب ــن ي ـن ـت ـم ــون الـ ـ ــى «سـ ــرايـ ــا

املقاومة» (األخبار.)2015-8- 27:
الـ ـهـ ـشـ ـتـ ـك ــة ول ـ ـع ـ ـبـ ــة الـ ـتـ ـشـ ـبـ ـي ــك مــع
العالم اإللكتروني بدأتها  lbciالتي
وسـمــت يـمــن شــاشـتـهــا بالهاشتاغ
ً
األكـثــر ت ــداوال على مــواقــع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي «طـ ـلـ ـع ــت_ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم»
وأطلقت على حراك السبت «انتفاضة
 29آب» .وعـ ـل ــى «ال ـ ـجـ ــديـ ــد» رأيـ ـن ــا

ّ mtvبيضت صفحة قوى
األمن ...وديما صادق افتتحت
حفلة ضد سالح «حزب الله»
إع ـ ـ ـ ــادة ن ـق ــل الـ ـتـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى ه ــذا
الهاشتاغ .هكذا في ليلة وضحاها،
انقلب املشهد التلفزيوني من داخل
االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــوات إلـ ـ ــى ق ـل ــب س ــاح ــات
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــر واالع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــام .خ ـ ّـيـ ـم ــت
كــام ـيــرات املـحـطــات ه ـنــاك ،وصنعت
مــن زواي ــا ه ــذه الـســاحــات ديـكــورهــا.
ولـ ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة واكـ ـب ــت الـ ـح ــراك
وجـ ـ ـن ـ ــدت م ــراسـ ـلـ ـيـ ـه ــا السـ ـتـ ـص ــراح

ّ
ركزت  otvعلى «تصالح الحزبيين مع المتظاهرين» (مروان بو حيدر)

الناس وفتح الـهــواء ألوجاعهم على
طريقة «الهايد بارك» .أمر تكرر طوال
األيـ ــام الـســابـقــة لـلـتـظــاهــرة الـكـبـيــرة،
فيما اعتلت وجــوه معينة من حملة
«طلعت ريحتكم» هذه الشاشات في
شـكــل ب ــات اح ـت ـكــاريــا كــأنــه مقصود
ذو ه ـ ـ ــدف مـ ـع ــن أو رب ـ ـمـ ــا (وه ـ ـ ــذا
مـسـتـبـعــد) يـعـ ّـبــر ع ــن كـســل املـعــديــن.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي دخـلــت
عليه تجمعات شبابية أخــرى أولها
«بدنا نحاسب» اليسارية التي كان
لها حضور وتأثير قوي وفاعل على
األرض .وبخالف شاشتي «الجديد»
و lbciاملـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـت ــن ع ـ ـلـ ــى ك ـع ـكــة
الجمهور ،ثبتت «املنار» قدمها بعد
تـخـبــط وارت ـي ــاب واض ـحــن ب ــرزا في
أول أيــام الـحــراك .وبنحو صريح في
مقدمة نشرة أخبارها أول من أمس،
أعلنت أن نبض املحتجني لن «يسرقه
أحد مهما حرفت الالفتات وصوبت
ال ـه ـتــافــات وال ـه ــاش ـت ــاغ ــات» .وكــانــت
أعمال «الشغب» والتهويل الدجاجة
التي تبيض ذهبًا لكل من «املستقبل»
و  nbnف ـ ــي ح ـ ـ ــرف م ـ ـسـ ــار الـ ـح ــرك ــة
االحتجاجية عن مسارها وأهدافها.
أما تغطية  ،otvفركزت على «تصالح
الحزبيني مع املتظاهرين» واملقصود
ه ـنــا م ـنــع نــاش ـطــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ـ ّـر م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
ً
ق ـب ــا ل ـكــون ـهــم ح ــزب ـي ــن .ولـ ــم ت ـتــوان
املـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة ع ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار م ـ ـ ــا س ــربـ ـت ــه
ب ـعــض ال ـص ـحــف ع ــن م ـش ــارك ــة تـيــار
«املـسـتـقـبــل» ف ــي ال ـت ـظــاهــرة .ل ــم يهن
ّ
عليها هذا الخبر طبعًا ،فأخذت تذكر
بامللفات الفاسدة للتيار األزرق ،وال
سيما ملف النفايات.
م ــن ك ــل م ــا ت ـق ــدم ،مـشـهــد تـلـفــزيــونــي
واحـ ـ ـ ــد بـ ـ ــدأ يـ ـتـ ـب ــدى وت ـت ـظ ـه ــر مـعــه
أغـ ــراض سـيــاسـيــة مـعـيـنــة ،كتحويل
حلقة «نـهــاركــم سـعـيــد» ( )lbciالتي
بثت من تراس أغلى مقهى في وسط
بـ ـي ــروت أم ـ ــس ،إلـ ــى ح ـف ـلــة عـنــوانـهــا
سالح «حزب الله» واتهامه بالفساد
ً
بـ ـ ــدال م ــن أن ت ـق ــف ال ـح ـل ـق ــة ع ـن ــد مــا
حصل في ساحة رياض الصلح .فهل
ه ــذا تـشــويــس مـقـصــود ت ـقــوده ديما
ص ــادق فــي املـحـطــة ال ـتــي ي ـبــدو أنها
تختلف عن زميلتها نــدى أنــدراوس

َ ّ ُ َْ
الصحافة المصرية لم تر إل «المزز»!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بني تحذيرات من تكرار خيبات الربيع
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،وأخ ـ ـب ـ ــار تـهـتــم
فـقــط بجميالت الـتـظــاهــرات والـعـبــارات
الجريئة على الالفتات ،ضاعت التغطية
الـجــديــة لــأزمــة الـلـبـنــانـيــة فــي صحافة
امل ـ ـح ـ ــروس ـ ــة .عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،انطلقت نصائح املصريني
يناير»
الغاضبني مــن تــداعـيــات «ث ــورة ّ
على املجتمع املصري ،فراحوا يحذرون
اللبنانيني من «املندسني ودعاة العنف»
وم ــن مـغـبــة ال ـب ـقــاء ف ــي ش ـ ــوارع ب ـيــروت
ً
ّ
طــويــا .وقــال بعضهم حرفيًا إن رائحة
الـ ــدمـ ــاء أبـ ـش ــع مـ ــن رائ ـ ـحـ ــة «الـ ــزبـ ــالـ ــة»،
فاألخيرة يمكن ّ
تحملها ،بينما األولــى
قد تدفع الشارع اللبناني إلــى طريق ال
يــريــد املـصــريــون وبــاقــي شـعــوب الربيع
الـعــربــي أن ي ــروه فــي بـلــد عــربــي جــديــد.
أم ــا الـصـحــافــة امل ـصــريــة املـتـهـمــة حاليًا
ب ـم ـع ــاداة ك ــل حـ ــراك ث ـ ــوري ،إل ــى جــانــب
هوسها بـ«الترافيك» أي زيــادة معدالت
القراء من دون مراعاة للقواعد املهنية،

ّ
ّ
ف ــإنـ ـه ــا ت ـع ـلــم جـ ـيـ ـدًا أن ن ـق ــل ال ـت ـجــربــة
اللبنانية إلى مصر ليس باألمر املحمود
ّ
م ــن ج ــان ــب الـ ـنـ ـظ ــام .ال ــاف ــت أن بـعــض
البرامج والصحف تابعت قضية انتشار
القمامة في شوارع مصر ،لكن بالهجوم
عـلــى املـحــافـظــن ورؤس ـ ــاء األح ـي ــاء ،من
دون ربـ ــط ذلـ ــك ب ــأزم ــة ع ــام ــة تـشـهــدهــا
مـ ـص ــر الـ ـت ــي اح ـت ـف ـل ــت ب ــافـ ـتـ ـت ــاح ق ـن ــاة
ج ــدي ــدة بــال ـســويــس ،ل ـكــن حـكــومـتـهــا ال
تزال عاجزة عن تخليص مدن كالقاهرة
واإلسـكـنــدريــة مــن تــال القمامة .الهدف
كـ ــان رب ـم ــا ال ـت ـحــذيــر غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر مــن
غضب الشعب بسبب انهيار الخدمات
كما حــدث في لبنان ،لكن املتكرر دائمًا
هو تلخيص األزمة اللبنانية في قضية
انتشار القمامة كأنها كل شيء وليست
فقط صــورة لتفاصيل أكثر لم يتابعها
امل ـ ـصـ ــريـ ــون ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرب ،إم ـ ـ ــا الن ـش ـغ ــال
ّ
اإلعالم بالقضايا املحلية أو ألن املواقع
االلكترونية تداعب غرائز مستخدميها
وال تـ ــرى ف ــي ثـ ـ ــورة ال ـل ـب ـنــان ـيــن س ــوى
«املــزز» أو الفتيات الجميالت بالتعبير
ال ـش ـع ـبــي امل ـ ـصـ ــري .وق ـ ــد ت ـف ــاع ــل األم ــر

ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،ح ـت ــى كـ ــاد أن
ي ـت ـحـ ّـول إل ــى ح ــرب «م ـصــريــة لـبـنــانـيــة»
حيث نشرت ناشطات فيديو ّ
ردت فيه
على األسلوب الذكوري في اإلعــام كما
لدى الناشطني املصريني في مقاربة ما
يحدث في بيروت.
االهتمام بالهامشي تكرر مع زيارة أمل
علم الدين كلوني ملصر ،لحضور النطق
بالحكم على الصحافي املصري الكندي
محمد فهمي .تركت الصحافة القضية
نفسها والظلم الذي تعرض له صحافي
«الجزيرة إنترناشونال» ،وركزت على أن
«خــاتــم» كلوني جــذب االنتباه في قاعة
املـحـكـمــة .سـيــاســة «ص ــرف الـنـظــر» عما
يحدث فــي العمق هــي ملخص مــا ظهر
ف ــي ال ـص ـحــافــة ا ّمل ـصــريــة ع ــن ت ـظــاهــرات
بيروت ،واألهم أنه سياسة يسير عليها
اإلعــام املصري لصرف الــرأي العام عن
عمق ما يحدث.
تحذير من مغبة
تكرار سيناريو «الربيع
العربي»(هيثم
الموسوي)

«تـلـفــزيــون لـبـنــان» ال ــذي غــاب عن
ال ـت ـغ ـط ـيــة ي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ــد
املاضيني للتحركات االحتجاجية
للبنانيني في ساحة رياض الصلح،
عاد ونفض الغبار عنه وقرر نقل
تظاهرة أول من أمس ،لكن بطريقة
ج ـدًا س ــاذجــة تستغبي املـشــاهــد
وتكشف هزالة طاقمه التحريري
وامليداني .قــررت املحطة نقل هذه
التظاهرة عند الـســاعــة السادسة
مساء بعد ما ّ
تعرفنا الى وصفات
الشيف أنطوان الحاج .خرج علينا
مراسلها املتحمس نبيل الرفاعي
وسط الجموع ليقول إن مطلب كل
هــذه الـحـشــود هــو فـقــط «انـتـخــاب
رئيس للجمهورية وباقي املطالب
امل ــرف ــوع ــة ت ـح ــرف ال ـت ـظــاهــرة عن
م ـس ــاره ــا»! وك ــان ــت الــاف ـتــة الـتــي
وض ـع ـت ـهــا قـ ــوى األم ـ ــن الــداخ ـلــي
«م ـ ـن ـ ـكـ ــم ..ول ـ ـ ـكـ ـ ــم ..ل ـح ـم ــاي ـت ـك ــم»
ت ـت ـصــدر ال ـش ــاش ــة .ورب ـم ــا األم ــر
ً
املـثـيــر للضحك فـعــا مــا أت ــى في
مقدمة نشرتها املسائية من تهنئة
للمنظمني بما «أن التظاهرة لم تقم
ف ــي ريـ ــاض ال ـص ـلــح ف ــي مــواجـهــة
الـ ـس ــراي ــا وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،واألهـ ـ ـ ــم أن
«الداخلية» حمتها ولم تنس القناة
أن تعظ الحكومة بــأن عليها وأد
خالفاتها والعودة الى اإلنتاجية».

امل ــواكـ ـب ــة أيـ ـض ــا لـ ـلـ ـح ــراك وت ـح ــرص
دومًا على استضافة شخصيات ذات
حيثية وتأثير في الرأي العام وتملك
مـقــاربــات علمية حقيقية ملــا يحصل
الـ ـي ــوم؟ ه ــل ه ــو تـ ـض ــارب أم تــوزيــع
أدوار في املحطة عينها؟

