األربعاء  31كانون الثاني  2018العدد 3384

دخان «ميرنا الشالوحي» ابتلع المشهد

اإلعالم اللبناني على صفيح يحترق
نيران اإلط ــارات املشتعلة من شــوارع الطيونة إلــى سن الفيل ،لم
تحجب الرؤية ،وتضع البالد على شفة اشتباك ،أو حرب صغيرة
ّ
ّ
وتصب
لتؤجج الخالف
فحسب ،بل امتدت أيضًا إلى الشاشات،
الزيت على النار .الخالف الذي نشب على خلفية تسريب فيديو
لوزير الخارجية جبران باسيل في بلدة محمرش (البترون) ،ينتقد
فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ويصفه بـ «البلطجي» ،أشعل
البالد بطوله وعرضه .انتقل تراشق الشتائم والكالم القميء ،من
وسائل التواصل االجتماعي ،إلى الشارع ،ثم الشاشة التي أفادت
إلــى حـ ّـد أقصى من الغوغاء ،وحــاولــت تفعيلها أكثر ،حتى بعيد
إخمادها على األرض.
لــم يـكــن أح ــد لـيـتــوقــع ،أن تـصــل األم ــور إل ــى مــا وصـلــت إلـيــه أول
ً
من أمس ،وقد بلغت أوجها ليال ،تزامنًا مع بدء نشرات األخبار
الليلية .وصلت الــذروة وقتها عند تجمهر مناصري «أمــل» أمام
مركزية «التيار الوطني الـحـ ّـر» في ميرنا الشالوحي ،وتضارب
األخـ ـب ــار ب ـعــدهــا ع ــن إط ـ ــاق نـ ــار ح ـصــل ف ــي ال ـ ـهـ ــواء ،م ــن قـبــل
فــريــق حـمــايــة املـبـنــى الـبــرتـقــالــي .طـبـعــا ،حـضــر اإلع ــام اللبناني
بثقله ،في التغطية املباشرةّ ،
ووزع مراسليه في نقاط اشتعال
اإلط ـ ــارات ،ففتح ال ـهــواء ل ـهــؤالء مــن دون ضـبــط لـلـكــام الـصــادر
عن شبان غاضبني يهتفون باسم رئيسهم ،ويحملون صوره
التي حجبتها أحيانًا نيران اإلط ــارات املشتعلة .القنوات املحلية
حضرت بقوة إلــى ساحة «ميرنا الـشــالــوحــي» ،فيما بقيت otv
بعيدة عن هــذا املشهد ،تكتفي بنقل مباشر عن زميلتها ،lbci
وبسيل من االتصاالت الهاتفية من نواب «التيار» وشخصياته.
القناة البرتقالية ارتسمت على ّ
محياها مالمح التهدئة ،وهذا ما
ظهر في نشرة أخبارها الرئيسية أول من أمسً .إذ توجهت إلى
بري ،وحاولت التخفيف من ثقل كالم باسيل ،داعية إلى مواجهته
بالحوار والكلمة« ،ال بالعنف ،وال بالتهديد» .هــذا بخالف nbn
التي راحــت تقصف بالسالح الثقيل وزيــر الخارجية ،وتوجهت
إليه بعبارات قاسية ،وال ّ
سيما في مقدمة نشرتها املسائية ،إذ
وصفت ما حدث بـ «النازية الجبرانية».
وبعيدًا عن تناطح الشاشتني املعنيتني بالحدث ،كــان الفتًا أداء
 mtvف ــي ه ــذا امل ـج ــال .دأبـ ــت شــاشــة املـ ـ ّـر عـلــى تــأجـيــج ال ـن ـيــران،
حتى بعد انتهاء االعـتــراضــات فــي ال ـشــوارع .واصـلــت بـ ّـث مزيد
مــن التسجيالت الصوتية لباسيل ،وب ــرزت مراسلتها جويس
عقيقي ،التي تولت النقل من «ميرنا الشالوحي» .حاولت عقيقي
بشتى الطرق اإلفــادة من لغة الغوغاء ،ونقلها أكثر على الهواء.
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على سبيل املثال ،في أثناء رسالتها على الهواء ،سمعت عقيقي
ـ ـ كما نقلت ـ ـ كالمًا اعتراضيًا على رئيس الجمهورية ميشال
عون ،فحاولت اقتناص الفرصة إلعــادة هذا الكالم بنحو أوضح
على الشاشة ،فتوجهت إلى املعتصمني الغاضبني ،وسألتهم ّ
عما
ً
قــالــوه عــن عــون ،مـعـ ِّـولــة على ّأن ذلــك سيؤجج الـخــاف أكثر بني
«أمل» ،و«التيار» ،فما كان من هؤالء إال أن أوضحوا أنهم يؤيدون
عونّ ،
ويميزونه عن باسيل .إلى جانب هذه الحادثة ،وبعد قرار
ّ
التهدئة واالنسحاب من هذه البقعة ،بشرت عقيقي أيضًا ،أو قالت
على طريقة الضرب بالرملّ ،إن من املرجح أن يعود املعتصمون
ّ
ويلتفوا من مكان آخر على املبنى الرئيسي للتيار.
مــرة جــديــدة ،يلعب اإلع ــام اللبناني على الـخــوف ،ويستفيد من
أجــواء التوتر والشحن في الـشــارع ،وعلى املنصات االفتراضية.
بينما خمدت االحتجاجات ،راح هذا اإلعالم ،ومن ضمنه «الجديد»،
يفتش عن أي بقعة إطار مشتعل أو في طريقه إلى اإلخماد ،ليضعه
في الخلفية كديكور ،ويبث رسالته املباشرة من هناك ،عدا بقاء
مراسلته راشيل كــرم في «ميرنا الشالوحي» ،حتى بعد انتهاء
االحـتـجــاج .دخـلــت املـبـنــى ،واسـتـصــرحــت املـحــازبــن داخ ـلــه ،وفي
ّ
النتيجة فضل هــؤالء الصمت التزامًا بالتهدئة ،وخرجت بالتالي
الشاشة املذكورة خالية الوفاض!

قاطعوا زياد دويري!
 BDSمصرِ :

ّ
مع اقتراب «عيد العشاق»،
يستعد جمال مالعب وريم
ّ
مروة (الصورة) للقاء الجمهور
في «مسرح املدينة» في  10و17
شباط (فبراير) املقبل ،حيث
ّ
عرضني بعنوان «Raw
يقدمان ّ
منطقي» .إنها خلطة من الـ
«ستاند آب كوميدي» والغناء،
ِّ
«توجج العواطف واألحاسيس»،
وفق ما يرد على صفحة النشاط
الفايسبوكية .باختصار ،املوعدان
عبارة عن القليل من الكوميدية
والطرب والرومانسية ،ضمن
تشكيلة من األغنيات املختارة
من ريبيرتوار أم كلثوم ،ومحمد
عبد الوهاب ،وفيروز ،والشيخ
ً
إمام ،وغيرهم ،فضال عن بعض
األعمال الجديدة لفرقة «رحيل»
ّ
ومروة ضمن
التي يدخل مالعب
أعضائها.
« Rawمنطقي» :السبت  10و 17شباط
ـ  20:30ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم03/709118 :

يوميات ناقصة
الخائفون

زينب حاوي

جمال وريم:
تؤجج األحاسيس!
سهرة ِّ

نزيه أبو عفش

تستعد سينما «زاوية» في
القاهرة (وسط البلد) اليوم
األربعاء لعرض فيلم «قضية
رقم  »23للمخرج اللبناني زياد
ّ ّ
دويري .إل أن «حملة مقاطعة
داعمي «إسرائيل» في مصر»
نشرت ،أخيرًا بيانًا على مواقع
طالبت فيه
التواصل االجتماعي ّ
بمنع عرض الشريط املرشح
لنيل جائزة أوسكار «أفضل فيلم
أجنبي» في آذار (مارس) املقبل،
ودعت «كل املؤمنني بمقاطعة
االحتالل الصهيوني» إلى
«الوقوف ضد أي حملة تطبيع
فنية وثقافية معه» .وفيما أشارت
ّ
إلى أن «زاوية» لم تتجاوب
معها رغم محاوالت التواصل
عبر «صفحتها الرسمية على

ّفايسبوك» ،ذكرت  BDSفي مصر
أنها تستند في مطلبها هذا إلى
ّ
ّ
«مطبع سبق أن أشرك
أن ّدويري
ممثلني وطاقمًا فنيًا إسرائيليًا
في فيلمه «الصدمة» ()2013
الذي ُص ّور في األراضي املحتلة
على مدى  11شهرًا» .وأشارت
ّ
إلى أن «القضية رقم  »23شريط
«مهني للفلسطينيني يساوي
ّ
بني الضحية والجلد» ،إضافة
إلى «استمرار دويري في ترويج
مزاعمه عن أفالمه والدعاية لها
والتأكيد ّأن إسرائيل ليست ّ
عدوًا،
من دون التراجع أو االعتذار حتى
ً
ّ
اآلن» ،فضال عن «زعمه أن حمالت
املقاطعة ضد الكيان الصهيوني
هي املشكلة وال تؤدي إلى حل أو
نتائج حقيقية».
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يعثر فيها على ما يسـيل الدمعة
ُوي ْـو ِج ُع القلب.
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األصحاب ّ
ُ
الطيبون
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ـوفي كامل نصي ِـبنا ِمن الخوف
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َ
جميع ما َيـت َـو ّج ُب علينا أداؤ ُه ِمن
ونؤ ّدي
ضرائب الدمع
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ونأتي على آخر «ما لم ُنعان ِه ُ
بعد»
ِ
ِ ِ

اآلالم والفواجع.
ِمن ِ
أرصد ِة ِ
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