الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

ثقافة وناس

تلفزيون
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وقفة

« :mtvموضوعية» من كرتون ...برعاية «النصرة»
زينب حاوي
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل ،خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ح ـ ـل ـ ـقـ ــة
«بـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة» أن ـ ـفـ ــاس امل ـت ــاب ـع ــن
أول م ــن أم ــس عـلــى  .mtvحـلـقــة ّ
روج
ل ـه ــا ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ط ـ ـ ــوال أي ـ ـ ــام عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي .الحملة
التسويقية زاد منسوبها ل ــدى نشر
ب ـعــض امل ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أخ ـب ــارًا
ت ـت ـح ــدث ع ــن ضـ ـغ ــوط ي ـت ـع ــرض لـهــا
مقدم البرنامج وليد عبود من «حزب
الله» حول هذه الحلقةّ .
جو تشويقي
ّ
بــامـتـيــاز ،ابـتــدعـتــه قـنــاة امل ــر إلح ــداث
خ ـضــة إع ــام ـي ــة ،ول ـف ــت األنـ ـظ ــار إلــى
هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة ـ ـ ـ ـ ال ـت ــي س ـت ـعــرض كما
وشــى عنوانها ـ ـ مقابلة حصرية مع
أس ـ ــرى «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» .ف ــي امل ـض ـمــون،
ل ـ ــم يـ ـخ ــف ع ـ ـبـ ــود ف ــرحـ ـت ــه ب ـت ـح ـق ـيــق
حـلـقـتــه ه ــذه ال ـض ـجــة ،وقـ ــال صــراحــة
ف ــي مـسـتـهــل ال ـح ـل ـقــة« :ح ـل ـقــة الـلـيـلــة
ب ـ ــدأت ق ـبــل أن ت ـب ــدأ ألن مــوضــوعـهــا
ي ـس ـت ـحــق كـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ـ ـجـ ـ ــدال» .وك ـمــن
يقدم مسبقًا التبريرات ،أكد عبود أن
م ــا سـيـطــرحــه ل ــن ي ـكــون ض ـمــن «غ ــرز
السكني فــي الـجــرح وال لـضــرب هيبة
الـحــزب وصــدقـيـتــه ،بــل إللـقــاء الضوء
على قضية قــائـمــة» .كــام مـهــادن ملن
يفترض بحلقته التي تمتلك سكوبًا.
لكن ألسباب غير معروفة اختار عبود
ّ
هــذا الطريق .ولعل ما أكــد هــذا األمــر،
تعاطي اإلعالمي اللبناني مع ضيوفه:
صــاحـبــة الـشــريــط الـصـحــافـيــة ك ــارول
معلوف ،وحــارث سليمان من «حركة
ال ـت ـجـ ّـدد الــدي ـم ـقــراطــي» ،والـصـحــافــي
ع ـلــي ح ـج ــازي ،ع ـلــى أسـ ــاس م ـتــوازن
وأخذ مسافة مما يعرض ويقال ،رغم
غياب التوازن في اختيار الضيوف ،إذ
غلبت كفة رأي على ســواه .هكذا ،ظل
علي حجازي وحيدًا أمام خصمني في
السياسة واأليديولوجيا .مع كل جزء
ّ
من حلقته ،كان عبود ّ
يشدد على أن ما
يقوله األسرى «ال يعبر عن الحقيقة»،
ألنهم موجودون تحت ضغط نفسي.
األكثر غرابة كان اقتطاع هذه املقابلة
التي أجرتها معلوف مع أسيرين من
«حـ ــزب ال ـل ــه» ل ــدى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»

ً
ساوت كارول معلوف مقاتلي «النصرة» بعناصر «حزب الله» (الصورة نقال عن صفحتها الفايسبوكية)
حـســن طــه ومـحـمــد شـعـيــب ،فــي ريــف
حلب ،من  80دقيقة إلى  7دقائق فقط،
ع ــرض ــت ض ـمــن ح ـل ـقــة كــام ـلــة ام ـتــدت
عـلــى أك ـثــر مــن ســاعـتــن عـلــى ال ـهــواء.
إذًا ،الـ ـغ ــرض ال ـ ــذي قـ ــام ع ـل ـيــه إعـ ــداد
هذه الحلقة انتفى مع هذا االقتطاع،
ل ـ ـت ـ ـعـ ــود ال ـ ـسـ ــاحـ ــة وت ـ ـخ ـ ـلـ ــو ل ـ ـهـ ــؤالء
ال ـض ـيــوف بـغـيــة إعـ ــادة فـتــح الـنـقــاش
العقيم حول األزمة السورية ،وخلفهم
ص ــورة ثــابـتــة لــأسـيــريــن اللبنانيني
ضمن استعراضية مشهدية فارغة.
أراد ع ـبــود فـتــح ن ـقــاش ان ـطــاقــا من
شريط األسر وفق ما قال .تعهد بأن
محطته ستتعامل مــع هــذه القضية
«بـمــوضــوعـيــة ومـهـنـيــة» .لـكــن ،كيف
يمكننا أن نقتنع بهذا األمر من خالل
ما سرد آنفًا عن آلية الترويج ،وحتى
الـ ـش ــري ــط نـ ـفـ ـس ــه ،وج ـ ـ ـ ــدوى ع ــرض ــه
والغاية من ذلك؟ عدا طبعًا ما صدر
عن معلوف نفسها ،من كالم ّ
ورطها
أكثر مما أنقذها .حاولت الصحافية

اللبنانية تلميع صورتها هذه املرة،
م ــن خـ ــال س ـبــغ هـ ــذه امل ـقــاب ـلــة الـتــي
رع ـت ـهــا «الـ ـنـ ـص ــرة» ،ب ـغ ـطــاء «مـهـنــي
صـحــافــي» ،إذ قــالــت إن كــل صحافي
ك ــان س ـي ـقــوم ب ـمــا قــامــت ب ــه بــوصـفــه
سبقًا صحافيًا .لكن مــع هــذا الكالم
الكليشيه ،رأينا معلوف منغمسة إلى

عرضت «الجزيرة»
القطرية مبلغ  150ألف
دوالر مقابل هذا الشريط
ّ
حد كبير مع هذا التنظيم اإلرهابي،
ّ
إلى حد تبرير الجزية التي يفرضها
على املسيحيني فــي امل ــدن الـســوريــة،
بوصفها تقليدًا إسالميًا! وإلــى ّ
حد
أي ـض ــا م ـق ــارن ــة م ـقــات ـلــي «ال ـن ـص ــرة»
بـ ـ ــأفـ ـ ــراد «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ونـ ـعـ ـتـ ـه ــم ب ـ
«املرتزقة» ،لكون ًالطرفني ـ كما قالت
ّ
ـ يتقاضيان أمواأل لقاء قتالهما .لعل

النقطة األبرز هنا بعد ادعاء معلوف
أن ـه ــا «ص ـحــاف ـيــة مـسـتـقـلــة» ولــديـهــا
«هامش في الحرية» ،تصوير عملها
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى أنـ ــه ال
يعدو كونه خدمة للغير بما أن لديها
ال ـ ـ ـ ( accessالـ ـق ــدرة عـلــى ال ــوص ــول)،
و«ال ـ ـصـ ــدق ـ ـيـ ــة» .وهـ ــاتـ ــان ال ـص ـف ـتــان
كافيتان برأيها ليعلم «الطرف اآلخر
(أي النصرة) أنه الرسالة رح ِّ
وصلها
متل مــا هــو ب ــدو» .وفــي هــذه األثـنــاء،
كــانــت م ـع ـلــومــات صـحــافـيــة ت ـتــداول
حول أغراض هذا الشريط الذي دخل
املزاد «السري» ،وحولته معلوف الى
سـلـعــة ت ـجــاريــة تــريــد ج ـنــي األمـ ــوال
ال ـطــائ ـلــة م ــن ورائ ـ ـ ــه .أرقـ ـ ــام خـيــالـيــة
طلبتها وصـلــت ال ــى مبلغ  200ألــف
دوالر .هكذا دخل شريط األسر بازار
التفاوض والعرض والطلب ،وعلمنا
أن ــه مــن ضـمــن ال ـق ـنــوات ال ـتــي دخلت
هــذا الـبــازار «الجزيرة» التي عرضت
م ـب ـلــغ  150أل ـ ــف دوالر م ـق ــاب ــل ه ــذا
الشريط.
إذًا هنا ،تنتهي هذه املسرحية الهزلية
ّ
ملـصـلـحــة خ ــط ب ــات يـنـتـهــج ال ـتــرويــج
وال ـت ـل ـم ـي ــع ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وي ـس ـت ـخ ــدم امل ـق ــاب ــات
الصحافية تـجــاريــا،وملــآرب سياسية
أيـ ـض ــا .ت ـك ـمــن خـ ـط ــورة هـ ــذه الـحـلـقــة
ف ــي ال ـس ـعــي ال ـ ـ ــدؤوب ال ـ ــذي تنتهجه
 mtvخــال األشهر املاضية من وضع
نفسها في خدمة «النصرة» وأعوانها
بـغـيــة تحقيق سـبــق صـحــافــي ،مهما
ً
ك ــان الـثـمــن .فـعــل ذل ــك ق ـبــا مراسلها
حـســن خــريــس ل ــدى خـ ــروج الـجـنــود
اللبنانيني من جرود عرسال ،وعندما
فتح الـهــواء مع أبــو مالك الشامي في
القلمون (األخ ـبــار )2015-7-20وكانت
معلوف وقتها ترافقه في هذه الجولة
على ذوي املخطوفني اللبنانيني .وقد
ّ
عبرت خير تعبير عن إعجابها بأمير
الـنـصــرة فــي الـقـلـمــون .فــي املـحـ ّـصـلــة،
ح ـ ـصـ ــدت الـ ـحـ ـلـ ـق ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ن ـس ـبــة
م ـشــاهــدة عــال ـيــة ،بـمـســاعــدة املــاكـيـنــة
اإلعالمية واإلعالنية للمحطة ،لكنها
مهنيًا سقطت بفعل أجندة سياسية
قضت على أي أعراف صحافية

سيرين حامل؟

تطل سيرين عبد النور الليلة
( 21:00بتوقيت بيروت) في
حلقة جديدة من املوسم
الثالث من برنامج «بال حدود»
الذي يعرض على قناة «اآلن»
اإلماراتية .تكشف الحلقة
تفاصيل حياة املمثلة
واملغنية اللبنانية .وعلى
خطى النجمات األجنبيات ،هل
تعلن بطلة روبي انتظارها
طفلها الثاني؟

ّ
سلوم ّ
حداد بطل
«الندم»
ّ

تستكمل شركة «سما الفن»
التحضيرات النهائية إلطالق
تصوير ثالث إنتاجاتها
ملوسم دراما  ،2016مسلسل
«الندم» (تأليف وسيناريو
وحوار حسن سامي يوسف).

ّ
وعلمت «األخبار» أن الشركة
تعاقدت رسميًا مع النجم
ّ
سلوم ّ
حداد (الصورة)
السوري
لبطولة العمل املقررة
انطالقة تصويره منتصف
شهر شباط (فبراير) الجاري.
يذكر أن الليث ّ
حجو يخرج
ُ َ
مسلسل «الندم» ،وستعلن
أسماء باقي أبطال العمل في
غضون ّ
األيام القليلة املقبلة.

ّ
سليم يغني
«متل الحلم»

يطلق امللحن والشاعر سليم
عساف اليوم أغنيته الجديدة
«متل الحلم» ،وهي خاصة
باألعراس .يذكر أن عساف
تعاون أخيرًا مع كارول سماحة
في شارة مسلسل «سوا» الذي
يعرض حاليًا على قناة lbci
(من األحد إلى الخميس بعد
نشرة األخبار املسائية)
وتلعب بطولته إيميه صياح
ويوسف الخال وعبد املنعم
عمايري.

نانسي في باريس

كشفت أمس املغنية نانسي
عجرم أنها ستحيي حفلة على
مسرح األوملبيا في باريس في
الرابع عشر من أيار (مايو)
املقبل.

