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التوافق السياسي انسحب على الشاشات!
في ظل التوافق السياسي،
وبالتالي عجز القنوات
عن جلب جمهور عبر
االستقطاب السياسي
والمذهبي ،كما كان يحصل
سابقًا ،خاضت المحطات
منافسة حامية لجذب
المشاهدين ،من خالل
الغرافيكس واستضافة
شخصيات تحظى بشعبية
على الشاشة ،ونشر تطورات
العملية االنتخابية عبر
مواقعها اإللكترونية
زينب حاوي

امل ـح ـت ـف ــي بـ ــوصـ ــول عـ ـ ــون الـ ـ ــى سـ ـ ّـدة
الرئاسة.
ف ــي س ــاع ــات ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ،ب ــدأت
القنوات املحلية بإعداد ّ
عدتها ملواكبة
الـحــدث .تـ ّ
ـدرجــت  mtvفــي عنونة هذه
الـتـغـطـيــة م ــن «االث ـن ــن األب ـي ــض» الــى
ّ
تصدرت
«عــون رئيسًا» ،ومــا بينهما
ّ
يسار شاشتها األرزة اللبنانية مذيلة
بعبارة «نحو الجمهورية» mtv .التي
ّ
تبنت حديثًا خطابًا تهدويًا وداعمًا
ّ
مليشال ع ــون ،رك ــزت فــي هــذه املواكبة
عـلــى دور لـبـنــان وأه ـم ـيــة «اس ـت ـعــادة
دور املؤسسات الدستورية» ،وأهمية
هذه اللحظة بكونها حاسمة ومانعة
لـ«عودة الفراغ» الرئاسي .في املقابل،
ّ
تصدر  lbciعنوان «رجعت الرئاسة»،
وسجلت ع ــودة للمراسلة املخضرمة
غ ـي ـتــا ق ـي ــام ــة ب ـع ــد غ ـي ــاب ن ـس ـبــي عــن
الشاشة.
في ظل حالة التوافق السياسي التي
ان ـس ـح ـب ــت عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــات ،وع ـج ــز

ال ـق ـن ــوات بــال ـتــالــي ع ــن ج ـلــب جـمـهــور
عبر االستقطاب السياسي واملذهبي،
كما كان يحصل سابقًا ،خاضت هذه
امل ـح ـط ــات م ـنــاف ـســة ع ـل ــى اس ـت ـق ـطــاب
الـجـمـهــور ملـتــابـعــة ال ـحــدث الــرئــاســي،
عـ ـب ــر ت ـف ـن ـن ـه ــا ف ـ ــي جـ ــذبـ ــه م ـ ــن خ ــال

وقع مراسل lbci
يزبك وهبي في فخ
تطييف حارة حريك
الغرافيكس .هــذا مــا فعلته «الجديد»
الـتــي حــولــت االسـتــديــو ال ــى مــا يشبه
قاعة «السفراء» في القصر الرئاسي،
وأيـضــا عبر جلب شخصيات تحظى
بشعبية على الشاشة ،ودعوة أصحاب
الهواتف املحمولة الــى متابعة النقل
املباشر وآخر التطورات عبر مواقعها

اإللكترونية .أمــا «املؤسسة اللبنانية
لــإرســال» ،فقد ارتــأت تمييز نفسها ـ
قبل بــدء الجلسة ـ عبر دمــغ شاشتها
بـ ـع ـ ّـداد ي ـح ـصــي عـ ــدد الـ ـن ــواب الــذيــن
يـصـلــون تـبــاعــا ال ــى املـجـلــس النيابي
لغاية اكتمال النصاب .أما «الجديد»
وب ـغ ـيــة اس ـت ـق ـطــاب م ـتــاب ـعــن/ات لها
أكـ ـث ــر عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،فـ ـق ــد ت ـعــام ـلــت
م ــع ال ـح ــدث الــرئــاســي عـلــى أن ــه أشـبــه
بـ«بليلة رأس الـسـنــة» .ه ـكــذا ،بعثت
برسائل األخبار العاجلة عبر الهواتف
الذكية ،لتحث املشاهدين على املتابعة
ّ
ضمن شعار «خلي عينك ع الجديد»
الذي طبع هذه الشاشة سابقًا وقطفت
م ــن خ ــال ــه امل ـح ـطــة ج ـم ـهــورًا واس ـع ــا،
لتعود وتـتـصــدر الـقـنــاة ـ ـ بعد عملية
االن ـت ـخــاب ـ ـ ص ــورة ل ـعــون عـلــى يسار
الشاشة مرفقة بعبارة «سيد القصر».
 otvصــاحـبــة ال ـشــأن امل ـبــاشــر ،طغى
على تغطيتها النفس النوستالجي.
سـ ـ ـ ــردت أحـ ـ ــداثـ ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة وأض ـي ـف ــت

مـ ـن ــذ أس ـ ـبـ ــوعـ ــن تـ ـق ــريـ ـب ــا ،واإلعـ ـ ـ ــام
اللبناني غارق في مواكبة االستحقاق
الــرئــاســي ،عبر تعديل بعض برامجه
أو تكريس برمجته الثابتة للحديث
عن الحدث املرتقب .النتيجة املعروفة
سلفًا وعدم تخلل الجلسة أي مفاجآت،
أم ـ ٌـر شكل نقطة ضعف بالنسبة إلى
الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة الـ ـت ــي خ ــرج ــت مــن
ت ـخـنــدق ـهــا ال ـس ـيــاســي امل ـع ـت ــاد ،ال ــذي
جلب الخراب والفتنة على هذه البالد.
ه ـ ـكـ ــذا ،وقـ ـع ــت ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة
ف ــي ح ــال ــة م ــن ال ــرك ــود وال ـت ـك ــرار منذ
الـســاعــات األول ــى مــن نـهــار االنتخاب.
لم تجد هــذه القنوات املتنافسة حيزًا
سـيــاسـيــا أو انـعـطــافــات الف ـتــة لتكون
بخطابها مـتـمــايــزة عــن الـبـقـيــة .ومــع
اإلجـمــاع الطوعي أو ب ــ«اإلك ــراه» على
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ،ت ـ ـكـ ــررت األسـ ـئـ ـل ــة وزواي ـ ــا
التغطية التي انحصرت بني االستديو
والـ ـضـ ـي ــوف امل ـح ـل ـل ــن ،وبـ ــن امل ـي ــدان
وس ــاح ــات وجـ ــود ال ـج ـم ـهــور الـعــونــي

شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ل ـ ـهـ ــا ع ـ ــاق ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة
بــذكــرى  13تـشــريــن األول  1990ومــا
قـبـلـهــا ومـ ــا ب ـع ــده ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تـ ـع ـ ّـم ــد الـ ـقـ ـن ــاة إع ـ ـ ـ ــادة م ـص ـط ـل ـحــات
سادت في ذلك الزمن كتسمية القصر
الــرئــاســي بــ«قـصــر الـشـعــب» ،أو عبر
تأكيد كل املحتفني/ات في الساحات
الـبــرتـقــالـيــة املـخـتـلـفــة ،وال سـيـمــا من
ّالجيل الــذي عايش تلك الفترة ،على
أنهم ينتظرون هــذه اللحظة منذ 26
عــامــا .فــي ه ــذه الـتـغـطـيــة ال ـتــي بــدأت
منذ أسبوع تقريبًا ،كان التركيز على
مـنــاطــق ثـقــل «الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر»
من كفرذبيان (البلدة املركزية للتيار)
أو ال ـح ــدث ال ـتــي تـمـثــل «ب ـل ــدة األل ــف
شهيد» ،أو حتى حارة حريك مسقط
رأس الجنرال التي ّ
حج إليها اإلعالم
الـلـبـنــانــي ،ووقـ ــع م ــراس ــل  lbciيــزبــك
وهبي في فخ تطييفها بعدما اعتبر
ّ
أن ه ــذه املـنـطـقــة تـقــع ضـمــن املـنــاطــق
"الشيعية".
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،املـ ـع ــارض رب ـمــا،
ّ
لكن ،بسالسة الفـتــة ،اعتبرت  nbnأن
الجلسة ستكون «مــواجـهــة بالسالح
األب ـيــض» .واملـقـصــود هنا بـ ــ«األوراق
الـبـيــض» ،فيما تـنــاوب ن ــواب «حــركــة
أمل» على الظهور على هذه الشاشة،
كما فعلت «املستقبل» ،لكن مع فارق
أن ال ـش ــاش ــة الـ ــزرقـ ــاء ظ ـ ّـه ــرت مــوقــف
سـعــد ال ـحــريــري «ال ـتــاري ـخــي» .هـكــذا،
ُوص ـ ــف بـ ــ«رج ــل الـ ــدولـ ــة» و«امل ـن ـق ــذ»
للبلد ،فيما أفردت  nbnمساحة لنواب
الـحــركــة الــذيــن اعـتـبــروا أن مــا حصل
ي ـقــع ض ـمــن «ت ـس ــوي ــة» عــامل ـيــة طبقت
على لبنان بطريقة «غـيــر واضـحــة».
«امل ـن ــار» املـحـجــوبــة عــن ق ـمـ ّـري «نــايــل
ســات» و«عــرب ســات» ،لم تكن بعيدة
عــن أج ــواء التغطية امل ـبــاشــرة ،ودعــم
ع ــون لـلــوصــول ال ــى س ــدة الـحـكــم ،في
اعـتـبــار أن ــه أنـهــى أط ــول مــرحـلــة فــراغ
ّ
ليتسيد
في تاريخ لبنان ،وعاد أيضًا
القصر بعدما «حـمــاه» في عــام 1990
وخرج منه «مجبرًا» وقتها.

إعالم «الخواجات» :فاز حليف حزب الله وإيران
نادين كنعان
ب ـعــد جـلـســة ان ـت ـخــاب طــوي ـلــة وغـيــر
مسبوقة ،وانتظار دام ألكثر من 26
عــامــا ،صــار ميشال عــون الرئيس الـ
 13لـلـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ،منهيًا
ف ــراغ ــا م ـس ـت ـم ـرًا م ـن ــذ ّأي ـ ـ ــار (م ــاي ــو)
 .2014ع ـي ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــن وال ـعــالــم
ّ
تسمرت أمام الشاشات أمس ملراقبة
التفاصيل اإلستثنائية للتصويت
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب ،فـيـمــا تـحـ ّـولــت
مواقع التواصل اإلجتماعي كالعادة
إلـ ـ ـ ــى س ـ ــاح ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ي ـ ـضـ ــع ف ـي ـهــا
املــواطـنــون تعليقاتهم وانتقاداتهم
وسخريتهم ونكاتهم ...خالل الفترة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،واكـ ـ ـ ــب اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي
ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،خ ـصــوصــا
بـعــد تبني سـعــد ال ـحــريــري ترشيح
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال فـ ـ ــي  20ت ـ ـشـ ــريـ ــن ّ
األول
(أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر) املـ ـ ــاضـ ـ ــي .حـ ــاملـ ــا أق ـس ــم
ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون ال ـي ـم ــن وان ـت ـق ــل إل ــى
ّ
املقر الرئاسي ،خرجت علينا امليديا
األجنبية بقراءتها للحدث .تحالف
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون م ـ ــع ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه هــو
ال ـع ـن ـصــر األسـ ــاسـ ــي ال ـ ــذي ارت ـك ــزت
إليه مقاالت أبرز الصحف األميركية
والبريطانية والفرنسية.
م ــراس ــل ال ـ ـ «غ ــاردي ــان» الـبــريـطــانـيــة
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ،م ـ ـ ــارت ـ ـ ــن ش ـ ــول ـ ــوف،
ّ
اسـ ـتـ ـه ــل مـ ـق ــال ــه ب ـ ـ ــأن ن ـ ـ ـ ـ ّـواب ل ـب ـنــان

انتخبوا «حليفًا قويًا إلي ــران» ،بعد
ف ــراغ استمر ألكـثــر مــن سنتني «هو
ام ـ ـتـ ــداد ل ـ ـصـ ــراع أكـ ـب ــر بـ ــن ط ـه ــران
والـ ـ ــريـ ـ ــاض» .وأرج ـ ـعـ ــت الـصـحـيـفــة
«تأييد
الفضل في وصــول عون إلى ّ
سعد الحريري الزعيم الذي تفضله
ّ
وتغير موازين القوى
السعودية له،
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ل ـصــالــح إي ــران
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا» .ولـ ـ ــم تـ ـن ــس ال ـت ــذك ـي ــر
ب ـم ـع ــارض ــة ال ـ ــري ـ ــاض س ــاب ـق ــا ل ـهــذا
ال ـخ ـي ــار« ،خ ــوف ــا م ــن ت ـعــزيــز تــأثـيــر
إيـ ـ ــران ف ــي ل ـب ـن ــان» ،ك ـمــا ل ـف ـتــت إلــى
ّ
أن ع ــون ب ـقــي م ـنــاه ـضــا ل ـ ـ «ال ـن ـظــام
ّ
ال ـس ــوري ،قـبــل أن يـغــيــر مــوقـفــه بعد
عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي  ،2005ثــم
ّ
مصوبًا آماله
يحظى بمظلة إيرانية،
ً
نحو أعلى سلطة في البالد ،ومبدال
خ ـط ــاب ــه ل ـي ـنــاســب ط ـ ـهـ ــران» .أمـ ــا الـ ـ
«إندبندنت» ،فاستندت إلى توقعات
ّ
«م ـح ـل ـلــن» يـ ـش ــددون ع ـلــى أن عــون
«حـلـيــف ح ــزب ال ـلــه الـشـيـعــي» أنجز
ات ـفــاقــا مــع ال ـحــريــري ،يــوصــل ّ
األول
إلى رئاسة الجمهورية ،والثاني إلى
رئ ــاس ــة الـحـكــومــة األول ـ ــى .وأشـ ــارت
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق إلـ ــى ال ـص ـعــوبــات
التي «مــن املـ ّ
ـرجــح أن تواجه تشكيل
الحكومة».
لم ّ
تغرد «هيئة اإلذاعــة البريطانية»
ّ
خارج سرب زميلتيها ،إذ ركزت على
أن ال ـج ـنــرال مــدعــوم مــن «ح ــزب الله

الـشـيـعــي صــاحــب الـ ـق ـ ّـوة ال ـك ـب ـيــرة»،
ووقـ ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــهّ ف ـ ــي م ـس ــان ــدة
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ــش ــار ّ األسـ ــد في
«محاربة املعارضني السنة» ،مذكرة
ّ
في الوقت نفسه بــأن ذلــك يأتي بعد
«معارضته الطويلة للنظام السوري
على مدى سنوات».
أميركيًاّ ،
تميزت «نيويورك تايمز»
ب ــامل ـس ــاح ــة الـ ــوافـ ــرة الـ ـت ــي أف ــردت ـه ــا
لـ ـلـ ـح ــدث الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،مـ ـتـ ـن ــاول ــة كــل
م ـ ـجـ ــريـ ــات الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ب ــال ـت ـف ـص ـي ــل.

ّ
تفوقت «ليبراسيون»
على غيرها في المفردات
المذهبية
ّ
واع ـت ـبــرت أن إنـتـخــاب مـيـشــال عــون
هـ ــو «ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ص ـغ ـي ــر إلي ـ ـ ـ ــران فــي
الشرق األوســط ،في سياق معاركها
مــع السعودية الـتــي دعـمــت بطريقة
غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة».
فـ ــي مـ ـق ــال ــه ،اسـ ـتـ ـص ــرح ثــانــاس ـيــس
كامبانيساس املحلل السياسي رامز
داغر الذي يدير ّ
مدونة «مالحظات».
استبعد داغــر أي «تغيير ملموس»
في العهد ّالجديد ،بينما رأى املؤرخ
ّ
إلياس مهنا من «جامعة بــراون» أن
إت ـم ــام اإلس ـت ـح ـقــاق الــرئــاســي جــرى

ّ
م ــن دون ت ــدخ ــل م ـبــاشــر م ــن إيـ ــران
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،امل ـن ـش ـغ ـل ـتــن حــال ـيــا
بسوريا واليمن.
الــربــط الوثيق بــن عــون وحــزب الله
ان ـت ـه ـج ـت ــه ب ـ ــدوره ـ ــا الـ ـ ـ ـ «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت»« :أن ـهــى ال ـبــرملــان اللبناني
ً
فـ ــراغـ ــا رئ ــاسـ ـي ــا طـ ــويـ ــا بــان ـت ـخــاب
جـ ـ ـن ـ ــرال سـ ــابـ ــق م ـ ــدع ـ ــوم م ـ ــن ح ــزب
ال ـلــه ،مــا يــزيــد نـفــوذ ه ــذه امليليشيا
امل ــدع ــوم ــة مـ ــن إيـ ـ ـ ــران ع ـل ــى شـ ــؤون
البالد» .وتساءلت الصحيفة ّ
عما إذا
ّ
سيتمكن مــن إدارة حياة
ك ــان ع ــون
سياسية «تــرزح تحت تأثير العبني
أســاس ـيــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة :الـسـعــوديــة
وإيران».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ل ـف ـتــت ّ «سـ ـ ــي .أن .أن»
ّ
إل ــى أن ع ــون هــو مــرشــح ح ــزب الـلــه،
مستعرضة تأييد الحريري له أخيرًا
وأب ـ ــرز ّم ـجــريــات جـلـســة اإلن ـت ـخــاب،
أك ــدت أن ــه سـيـكــون أمــامــه جـمـلــة من
امللفات ،على رأسها «تشكيل حكومة
جديدة ّ
تحرك العجلة االقتصادية»،
ً
فضال عن «مواجهة قضايا إقليمية
ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ّــب
عالقات لبنان مع الخليج ،والتدخل
ال ـع ـس ـكــري ال ــواس ــع ل ـح ــزب ال ـل ــه في
الحرب السورية».
فـ ــي ف ــرن ـس ــا ح ـي ــث ق ـض ــى عـ ـ ــون 15
ع ــام ــا ف ــي امل ـن ـف ــى ،ل ــم ي ـك ــن تـعــاطــي
ال ـص ـحــف الــرئ ـي ـس ـيــة م ــع امل ــوض ــوع

مختلفًا ،إال ّأن «ليبراسيون» ّ
تفوقت
على غيرها في مفرداتها الطائفية.
ّ
بنظر الصحيفة ،خلف كل التكتالت
السياسية الطائفية في لبنان نجد
َ
َ
أساسي ْي ،هما« :السعودية
العب ْي
الـسـنـيــة ،وإيـ ــران الـشـيـعـيــة» .العـبــان
أوص ــا بــرأيـهــا مـيـشــال ع ــون «ال ــذي
يـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـي ــه حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ّـ ــه» إلـ ــى
ال ــرئ ــاس ــة ،واص ـف ــة ف ــوزه ب ــأن ــه «ف ــوز
ل ـل ـم ـع ـس ـك ــر املـ ـ ــدعـ ـ ــوم م ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران».
مستعينة بآراء صحافيني لبنانيني،
ّ
لفتت «ليبراسيون» إلى أن لبنان «لم
يعد أولوية للسعودية».
ضـ ـم ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،أخـ ـب ــرت
ّ
«ل ــوم ــون ــد» ق ـ ّـراء ه ــا أن ع ــون حليف
ح ــزب الـلــه «عـصـبــي ج ـدًا ويـمـكــن أن
يـتـخــذ قـ ـ ــرارات م ـج ـنــونــة» ،مـتـطــرقــة
ّ
إلى احتمال أن يؤلف سعد الحريري
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
«وكالة الصحافة الفرنسية» ،ذهبت
الـ ـ ـ «إكـ ـسـ ـب ــرس» ب ـع ـي ـدًا ف ــي مـقــالـهــا
فــي الـحــديــث عــن شخصية الرئيس
اللبناني الجديد «الوصولي» .هنا،
تعتمد الصحيفة على فيديو منتشر
على اإلنـتــرنــت لعون يقول فيه قبل
ّ
فترة إن املجلس النيابي الحالي غير
ّ
النتخاب رئيس الجمهورية.
مؤهل
ّ
ً
وت ــابـ ـع ــت إنـ ـ ــه ك ـ ــان «مـ ـن ــاض ــا ضــد
ّ
يتقرب من
النظام الـســوري ،قبل أن
ّ
ويبدل مواقفه».
حليفه حزب الله

