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ثقافة وناس

ميديا

 2016ميشال عون رئيسًا

«العرس الوطني الكبير»« :أكشن» تلفزيوني شغل اللبنانيين
أحمد محسن
ّ
ينجر إلى
كان هادئًا تمامًا وواثقًا ولم
اللعبة .حــاولــت الـكــامـيــرات ،بطبيعة
الـحــال ،أن تصطاد غضب «الجنرال
عون» أكثر من مرة .لكنه لم يصدر أي
انفعال ،مــن مقعده فــي الـبــرملــان ،إلى
جانب النائب آالن عــون .ليس هناك
أي شـ ــك ،أن ال ــذي ــن ح ــول ــوا ال ـبــرملــان
إلــى سـيــرك ،أمــس ،كــانــوا يعرفون أن
األم ـ ــور سـتـنـتـهــي ع ـلــى ه ــذا الـنـحــو.
يعني أن عون سينتخب في النهاية
رئـيـســاّ .فــات األوان على االع ـتــراض،
ولم يتبق إال لعبة استفزاز الجنرال،
وتــذك ـيــره بــأنــه ج ـن ــرال ،ول ــم يصبح
رئـ ـيـ ـس ــا ب ـ ـعـ ــد .والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ي ـغ ـضــب
وي ـ ـصـ ــرخ .ال نـ ـع ــرف ك ـي ــف س ـي ـكــون
عون الرئيس بعد ،لكننا نعرف عون
الجنرال .ونعرف أنه سريع الغضب.
ّ
ينجر إلــى اللعبة اإلعالمية
لكنه لــم
«الخسيسة» .فــي الــوقــت نفسه ،كان
ال ـج ـم ـه ــور امل ـت ـح ـم ــس ،ال ـ ـ ــذي فــاقــت
نـسـبــة مـتــابـعـتــه مـحـلـيــا ال ـتــوق ـعــات،

على طريقة تغطية مباريات
كرة القدم ،انتشر المراسلون مع
الجماهير خارج الملعب
أم ـ ــام ث ــاث ــة سـ ـيـ ـن ــاري ــوات .األول أن
يـغـضــب مـيـشــال ع ــون ،وت ـصــدر عنه
ان ـف ـع ــاالت ،ت ــدل عـلــى أن ــه ل ــم يـتـغـ ّـيــر.
السيناريو الثاني ،أن يغضب نواب
من كتلة عــون ،وتحدث «بلبلة» ،من
ً
شأنها أن تفسد االنـتـخــاب مباشرة
على الهواء ،بعدما فشلت في إفساده
ق ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ن ـق ـط ــة ال ـص ـف ــر.
ّ
السيناريو الثالث ،كان امللل .أن يمل
الـجـمـهــور فــي الـنـهــايــة ،ويــأتــي عــون
بــا أي صـخــب .غير أن الــوقــائــع أتت
عـكــس كــل ذل ــك .لــم ينفد صـبــر عــون،
ول ـ ــم ي ـن ـف ـعــل ن ـ ـ ــواب ك ـت ـل ـت ــه ،واأله ـ ــم

بوليغان ـــ المكسيك

مــن ه ــذا ك ـلــه ،أن الـلـبـنــانـيــن تــابـعــوا
األم ـ ــر ح ـتــى آخ ــر ل ـح ـظــة .ل ـقــد كــانــوا
معنيني بــالـحــدث .والـطـعــن بشرعية
املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـمـ ــدد ل ـن ـف ـس ــه قـ ــد ي ـك ــون
شرعيًا من الناحية الدستورية ،لكن
بالنسبة إلى غالبية الجماهير ،فإن
ه ــذه الـنـقـطــة لـيـســت مـهـمــة .والــدلـيــل
أن أح ـ ـ ـ ـدًا لـ ــم يـ ـعـ ـت ــرض ،بــاس ـت ـث ـنــاء
«نــاشـطــن» .وعـلــى األرج ــح ،املجلس
ليس شرعيًا ،لكن الشعب ال يكترث
ً
لذلك ،ويعتبره ممثال عنه .وأمس ،لم
يشعر الشعب بامللل .كــانــت األجــواء
«ف ـك ــاه ـي ــة» ف ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ـ ــر ،وك ــان

واض ـحــا أن اللبنانيني يـحـ ّـبــون ذلــك
الشعور بوجود «دولــة» ومؤسسات
نحو طبيعي.
«تعمل ألجلهم» على ّ ٍ
ليس صحيحًا أنـهــم مــلــوا تمامًا ،أو
أنـهــم يبحثون عــن تــأشـيــرات دخــول
بالجملة إلــى كندا وإلــى أوستراليا.
لقد تابعوا الحفلة حتى النهاية.
أخ ـل ــت ال ـن ــاس الـ ـش ــوارع وأق ــام ــت في
تلفزيوناتها .املراسلون التلفزيونيون
هم املراسلون التلفزيونيون .وسامة
وش ـيــاكــة وأخ ـط ــاء نـحــويــة و«تـعـبــايــة
هـ ـ ــوا» .وامل ـص ـط ـلــح األخـ ـي ــر مصطلح
«ت ـل ـفــزيــونــي» م ـس ـت ـخــدم ف ــي أوسـ ــاط

اإلع ـ ــام امل ــرئ ــي .ع ـلــى طــري ـقــة تغطية
م ـبــاريــات ك ــرة ال ـقــدم الـكـبـيــرة ،انتشر
املراسلون مع الجماهير خارج امللعب،
بينما مدد «الوقت األصلي» للمباراة
أك ـثــر مــن م ــرة .لـقــد تـعــامــل املــراسـلــون
م ــع الـ ـح ــدث ك ـمــا ل ــو أنـ ــه مـ ـب ــاراة كــرة
قدم .وقد يكون هذا كافيًا ،بمعزل عن
أهـمـيــة ال ـحــدث مــن الـنــاحـيــة الــرمــزيــة.
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ي ـج ــب أن ال ن ـن ـســى أن
ّ
املجلس مدد لنفسه .لم يذكر أحد بذلك
أمــس ،لــم يشأ أحــد أن يفسد «العرس
الوطني الكبير»« .النوايا طيبة» .لكن
يـجــب الـتــذكـيــر :الـطــريــق إل ــى الجحيم

مرصوف بالنيات الحسنة .أو يمكننا
القول إن الطريق إلى بعبدا مرصوف
بــال ـحــركــات الـنـيــابـيــة الــرخ ـي ـصــة ،من
دون أن يـنـفــي ذل ــك أن ت ـلــك األالع ـيــب
ص ـن ـعــت «أك ـ ـشـ ــن» ت ـل ـفــزيــون ـيــا شـغــل
الناس .من هو الــذي ّ
دس ورقتني .من
حركة أمــل؟ أم متمرد على الحريري؟
رب ـمــا ي ـكــون م ــن الـ ـق ــوات؟ ل ـ َـم ال يـكــون
من حــزب الله؟ ال ،ال ،الحزب شمولي.
ال أحــد سيفعلها .الوزير ميشال املر؟
ظهر فيديو يتهمه بــذلــك ،لكنه ليس
إثباتًا كافيًا .القليل من «الساسبنس».
كل هذا عــادي .ولكن ما هي الذكورية
س ــوى ه ــذا ال ــذي شــاهــدنــاه فــي حفلة
التهريج أمس .ما هي الذكورية سوى
هـ ــؤالء ال ــذي ــن ك ـت ـبــوا م ـيــريــام كـلـيـنــك،
وجـ ـيـ ـلـ ـب ــرت زويـ ـ ـ ــن وس ـ ـتـ ــريـ ــدا ط ــوق
بـقـصــد إهــانــة الــرئ ـيــس مـيـشــال عــون.
إهانته بالقول إن الذين وضعوا هذه
األوراق يفضلون انتخاب نساء على
انـتـخــابــه .وال ــذي ــن فـعـلــوا ه ــذه الفعلة
النتنة بحق امل ــرأة ،أي بحق أمهاتهم
وزوجاتهم وشقيقاتهم ،وبقية النساء
اللبنانيات ،يـعــرفــون أن هــذا سيلقى
رواج ـ ــا ،وأنـ ــه س ـي ـكــون بــالـنـسـبــة إلــى
العامة طريفًا .وما هي وظيفة اإلعالم
ف ــي لـحـظــة ال ـح ــدث س ــوى أن يصحح
كــل ذل ــك ،وأن يــأخــذ النكتة الــذكــوريــة
ـان آخ ــر .لكن شيئًا مــن هــذا لم
إلــى مـكـ ٍ
ي ـح ــدث .ب ــدا األمـ ــر مـضـحـكــا ومــألــوفــا
ّ
ومر في زحمة السيرك الوطني الكبير
ن ـف ـس ــه .ش ـغ ــل «الـ ـجـ ـمـ ـه ــور» بـ ـح ــزورة
النائب «املهضوم» الــذي كتب ميريام
ك ـل ـي ـنــك .م ــن ه ــو هـ ــذا «ال ـف ـح ــل» ال ــذي
ي ـعــانــي م ــن م ـشــاكــل هــرمــون ـيــة ح ــادة
أدت ب ــهِ إل ــى انـتـخــاب مـيــريــام كلينك.
مــن ال ـض ــروري أن يـعــرف «الـفـحــل» أن
اللبنانيني سخروا منه حتى طقطقت
ع ـظــام ـهــم .ل ـقــد ص ـنــع ح ــدث ــا إعــام ـيــا
«تحت ال ـهــوى» ،وعلى طريقة األوالد
الصغار في «مدرسة املشاغبني» ،نجا
«فحل األمــة» بفعلتهِ ولــم يعرفه أحد.
لكنه يعرف نفسه.

اإلعالم الخليجي ال يهضم الجنرال
فيما ت ــزداد الـصــراعــات وال ـحــروب اسـتـعــارًا في
املنطقة ،وغرقت فيها دول الخليج بشكل كبير ،لم
تستحوذ انتخابات الرئاسة اللبنانية على ّ
حيز
الفت في تغطيات اإلعالم الخليجي .هذا اإلعالم
الــذي لــم ولــن يهضم فكرة مجيء ميشال عون
الى سدة الرئاسة األولى ،أقحم عملية االستحقاق
الـتــي حصلت أمــس بـمــدار «ح ــزب الـلــه» واألزم ــة
ال ـســوريــة املـشـتـعـلــة .بـقــي الـتـصــويــب عـلــى عــون
ّ
طفيفًا ،مقارنة بما لــف التغطية الخليجية من
استهداف مباشر للحزب وللقتال في سوريا.
قـنــاة «ال ـجــزيــرة» الـتــي وصـفــت ع ــون بــ«الــزعـيــم
امل ـس ـي ـحــي املـ ـخـ ـض ــرم» الـ ـ ــذي أتـ ــى «ب ــدع ــم مــن
خصومه الـقــدامــى» ،عنونت تغطيتها الخاصة
باالنتخابات الرئاسية بـ«لبنان ورئاسة عون»
في محاولة لفصل الخيارات اللبنانية عن عون.
اع ـت ـبــرت ال ـق ـنــاة الـقـطــريــة ّأن ال ـج ـن ــرال ،وأيـضــا
النائب سليمان فرنجية ينتميان الــى فــريــق 8
آذار ،وبالتالي هما موافقان على «قتال الحزب
الى جانب النظام السوري» ،فيما تعارض قوى
 14آذار ذلك بسبب «زعزعة عالقة لبنان بالدول
العربية» .إذًا رسمت القناة القطرية إطــارًا يدور
في مدارها السياسي قوامه «حزب الله» والنظام
السوري ،وعالقة هذا املدار بالدول العربية .عدا

ذل ــك ،رك ــزت «ال ـجــزيــرة» على مــا سمته تسوية
النائب سعد الحريري مع عون من خالل «إبرام
ات ـف ــاق» ي ـهــدف ال ــى «تـحـيـيــد لـبـنــان ع ــن األزم ــة
السورية» مع تشكيك املحطة بتنفيذ هذا االتفاق.
التركيز على الحزب والقتال في سوريا قطريًا،
قابلته تغطية سعودية من قبل قناة «العربية»
حاولت إهانة الجنرال وأبلسته وتظهير الصفات
السلبية لــه .قبيل نـهــار االنـتـخــاب بـيــوم واحــد،
ُ
نشر مقال مهني على موقع املحطة اإللكتروني،
بتوقيع كمال قبيسي (لندن) ،وبعنوان «حليف
حــزب الله وابــن بياع الحليب قد يصبح رئيسًا
للبنان»! حاول املقال املذكور الدخول في سيرة
ً
ع ــون ومـهـنــة والـ ــده ،م ـحــاوال مـعــايــرتــه بأصوله
ال ـط ـب ـق ـيــة املـ ـت ــواضـ ـع ــة! ال ش ــك ف ــي ّأن ال ـق ـنــاة
الـسـعــوديــة لــم تــوفــق فــي ذل ــك ،بــل ظـ ّـهــرت نفسًا
انتقاميًا بعيدًا كل البعد عن املهنية واألخالقية.
عــدا ذلــك ،صوبت «العربية» على عمر الجنرال
وبكونه أكبر الرؤساء اللبنانيني سنًا ،ووصفته
ب ــ«املــزاجــي والـعـصـبــي» ،وال سيما فــي تعامله
مع الصحافة .كما ركــزت على االنتقادات التي
طاولته ،وال سيما في قضية «توريث صهره».
ق ـن ــاة  bbcل ــم ت ـكــن ب ـع ـيــدة ع ــن هـ ــذه األجـ ـ ــواء.
ب ــدوره ــا ،ربـطــت االسـتـحـقــاق الــرئــاســي بامللف

الـســوري ،لكنها لم تلق بالثقل نفسه كما فعل
اإلع ـ ــام الـخـلـيـجــي ،ب ــل ركـ ــزت ع ـلــى م ــا سمته
ّ
«التيار السني» الذي يعارض عون ويؤاخذه على
«تصريحاته املؤيدة لسوريا» ويتهمه بـ«العمالة
إليران» وتنفيذ «أجندة حزب الله».
صحيفة «ال ـشــرق األوس ــط» الـسـعــوديــة لــم تول
أهمية لعملية االنتخاب ،ولم تجد في التصويب
على «ح ــزب الـلــه» وع ــون ســوى بــإجــراء مقابلة
مع املستشار السابق لحزب «القوات» اللبنانية
توفيق الهندي .وضعت الصحيفة هذه املقابلة
ً
ضمن العناوين الرئيسية ،وظهرت رجــا ربما
ليس لــه هــذه الحيثية املهمة ليكون رأي ــه مؤثرًا
س ــوى أن ــه م ـع ــارض ل ـع ــون ول ـل ـحــزب ع ـلــى حـ ّـد
ســواء .في هذه املقابلة التي عنونت «مستشار
سابق لجعجع :حزب الله يريد دولة لبنانية على
مقاسه ويسيطر عليها» ،رأى الهندي (املتهم
ســابـقــا بالعمالة إلســرائ ـيــل)ّ ،أن انـتـخــاب عــون
«استكمال لتحويل لبنان من سلطة حــزب الله
بــاألمــر الــواقــع الــى سلطة الـحــزب بــاألمــر الــواقــع
وال ــدسـ ـت ــور» .إذًا ،ل ــم ت ـجــد «الـ ـش ــرق األوسـ ــط»
صوتًا متماشيًا مع سياستها ومناهضًا لعون
ّ
ليتصدر الكالم
وللحزب ســوى توفيق الهندي
عــن هــذا االستحقاق وال يصح فــي هــذا املجال

س ــوى ال ـقــول ب ــأن الـلـجــوء ال ــى ذل ــك لـيــس ســوى
دليل على إفالس سياسي وحتى مهني تعيشه
الصحيفة السعودية.
فــي مـقــابــل ه ــذه ال ــذب ــذب ــات الـسـلـبـيــة ال ـتــي بثها
ً
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـجــي م ـ ـحـ ــاوال ت ـن ـف ـيــذ أج ـن ــدت ــه
السياسية من ورائها ،كانت قناة «امليادين» التي
وضعت ثقلها في تغطية االستحقاق الرئاسي.
#ل ـب ـن ــان_ان ـت ـص ــار_ال ــرئ ــاس ــة ك ــان ع ـن ــوان هــذه
التغطية والهاشتاغ الذي ّ
تصدر يسار الشاشة،
وأيضًا كان الوسم على تويتر الذي قادته املحطة
لصبغ هذه التغطية ،وتلقف تفاعل ّ
املغردين/ات.
اعتبرت قناة «الواقع كما هو» ّأن مجرد حصر
الترشح اليوم بعون وفرنجية سيكون «تقدمًا
ملحور املقاومة» رغم الخالف بني الرجلني .منذ
ّ
ساعات الصباح األولى أمس ،جندت «امليادين»
طاقمها امليداني وفــي االستديو ملواكبة عملية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وف ـت ـح ــت م ــروح ــة ن ـق ــاش ــات ـه ــا مــع
مراسليها في دول العواصم الفاعلة من موسكو
الى دمشق ،مرورًا بطهران وواشنطن وفلسطني.
بالطبعّ ،
صب انتخاب عون رئيسًا للجمهورية
فــي مصلحة القناة وخطها السياسي الــذي لم
تخفه يومًا.
زينب...

