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ثقافة وناس

ميديا

انتخابات  2016رئاسة الجمهورية

«المستقبل» و  mtvركبتا القطار العوني« :منحبك» ولكن!
أكثر من ذريعة ،تمشي
تحت
ّ
قناة المر في اتجاه دعم عون بلغتها
وصياغتها ،بعدما دعمه الحريري
وقبله جعجع .لكن للعاملين
في المحطة أهواؤهم وميولهم
على «المستقبل»،
السياسية أيضًاً .
األمور أوضح قليال« .العدو» صار مرشح
«المستقبل» .لكن الموقع الرئاسي
ليس مهمًا في مقدمة النشرة
المحلية للمحطة ،بقدر أهمية «دور
حزب الله» في المعادلة ورأيه

أحمد محسن
 10ت ـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر) .2016
ّ
يعطلّ .
يخرب.
كالعادة« ،حزب الله»
حسنًا ،للحزب خصوم .للحزب دور
ّ
تحب
سياسي كبير« .أم تي في» ال
ح ــزب ال ـلــه .ال يمكنها أن «تـهـضــم»
الـحــزب أو مــن تحالف مـعــه .لحظة،
نـ ـع ــم ،ي ـم ـك ــن ه ـض ــم ت ــرش ـي ــح عـ ــون.
يجب أن نعرف رأي النائب ميشال
املر .والسيد سمير جعجع .سياسة
املـح ـطــة سـيــاسـتـهــا ،وأه ـ ــواء أهـلـهــا
أهواؤها .ديموقراطية داخل كوكب
«أم تــي ف ــي» .أك ـثــر مــن «ن ـف ــس» ،مع
ّ
وضده .لكن ،في مقدمة النشرة
عون
املـ ـس ــائـ ـي ــة ،تـ ـط ــور الف ـ ـ ــت .م ـح ــاول ــة
الف ـتــة .دع ــوة لفصل ع ــون عــن حــزب
الله .تحذير لعون .انتبه يا جنرال.
الـحــزب ال يـحـ ّـبــك .نحن مـعــك ،لكننا
ل ـس ـن ــا مـ ــع الـ ـ ـح ـ ــزب .تـ ـق ــول ّ «أم تــي
ف ــي» لـجـمـهــورهــا بلغتها ،إن ـهــا مع
ع ــون .مــع املـسـيـحـيــن« .مــارون ـيــن»
وأورث ــوذك ـس ـي ــن ،إل ــى أب ــد اآلبــديــن.
مــع «الــرئـيــس ال ـقــوي» .لكنها بلكنة
مبالغ فيها تستعدي الحزب .عادي.
ث ــم ي ـظ ـهــر ال ـخ ـب ــر الـ ـت ــال ــي :الـسـفـيــر
ال ـس ـعــودي .الــرجــل املـحـتــرم .امل ـغـ ّـرد.
تـغــريــدة «غـيــر شـكــل» تـمــدح الــوزيــر
ج ـ ــان ع ـب ـي ــد .ال ـح ـك ـي ــم ج ـ ــان ع ـب ـيــد.
كــم مــن حكيم فــي ه ــذه ال ـبــاد .نعم،
الخبر الـسـعــودي ،على «أم تــي في»
ّ
وضد حزب
أولوية .املحطة مع عون،
ال ـلــه .مــع الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي ،وضــدّ
جان عبيد .ما زلنا في فترة «ما قبل

عقيقي تدندن :غادر
جويس ً
القصر «نزوال» بقرار دولي ،ويتجه
إليه «صعودًا» بقرار دولي أيضًا
اإلعـ ــان ال ـح ــري ــري» .وب ـعــد السفير
السعودي الحكيم ،الزميلة جويس
عـقـيـقــي .ت ـطــارد «الـحـشــد الـعــونــي».
«الحشد الشعبي ـ الـعــونــي» .تسأل
امل ـ ـسـ ــؤول اإلداري ف ــي الـ ـتـ ـي ــار :هــل
سـ ـيـ ـصـ ـع ــد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــرال؟ يـ ـجـ ـي ــب ال.
تنقض عليه :ال يريد التصعيد ألنه
يريد الــوصــول إلــى بعبدا .يضحك،
فتنتصر .جويس «فهمانة اللعبة».
ثــم تنقض م ـجــددًا :يـهـ ّـمـكــم الحشد.
يلمس املشاهد حرصًا مهنيًا عاليًا
م ــن الــزم ـي ـلــة عـقـيـقــي ف ــي مـحــاصــرة
عـ ــون .مـهـنـيــة ع ــال ـي ــة .ي ـجــب إح ــراج
ال ـض ـي ــف .ول ـك ــن هـ ــذا إحـ ـ ــراج عـكــس
«الـ ـتـ ـي ــار» .ت ـي ــار «أم ت ــي ف ــي» ال ــذي
رك ـ ــب قـ ـط ــار ع ـ ــون ف ــي ل ـغ ــة امل ـح ـطــة
وأدب ـي ــات ـه ــا .ج ــوي ــس ف ــي مـقـصــورة
لوحدها ،تدندن في ختام تقريرها:
ً
غ ــادر الـقـصــر «نـ ــزوال» بـقــرار دولــي،

(روي نيكسون ــ
بريطانيا)

ويتجه إليه «صـعــودًا» بـقــرار دولــي
أيضًا .من مقصورتها املستقلة في
قطار «أم تي في» املتجه إلى بعبدا
مــع ع ــون ،ت ــردد عقيقي :مــن أخرجه
من القصر ،سيعيده إليه.
ف ــي  18ال ـح ــال ــي ،بـ ــدأت «أم ت ــي فــي»
بتغريدة وئام وهاب .عون أو ال أحد.
ش ــيء مــن ه ــذا ال ـن ــوع .ت ـقــول املـقــدمــة
اإلخبارية :تغريدة حقيقية ،لكنها ال
تعكس الــواقــع .بالعامية اللبنانية،
ّ
«بدي ياه وتفوه عليه» .عون أصبح
قــري ـبــا .ل ـكــن ح ـســب «أم ت ــي فـ ــي» ،ال
«تـعـكــس ال ــواق ــع» .ال ــواق ــع .وتـعــريــف
الــواقــع فــي اإلع ــام الـعــربــي ،يحتاج
إل ــى م ـعــاجــم .ال ـعــونــي الـ ــذي يـتـفــرج
على املقدمة ،بعينني ذابلتني ،يسأل
ّ
ّ
بتحبني».
«بتحبني؟ ما
«أم تي في»،
ي ــا ل ــه م ــن واقـ ــع صـعــب وم ــري ــر لـ ــ«أم
تي فــي» التي على عكس «املؤسسة
اللبنانية لــإرســال» ،يجب أن تدلي
ب ــدل ــوه ــا دائـ ـم ــا .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـتــالــي،
اكتشفت محطة آل املر «صمت حزب
ال ـلــه املـ ـ ـ ـ ّـدوي» .ك ـيــف ي ـكــون الـصـمــت
مــدويــا .بعد أيــام« ،بلفهم» أمــن عام
ال ـح ــزب ،وخ ــرج عــن صـمـتــه .لــم يكن
صمتًا إذًا ،وال مدويًا .في  19تشرين
األول ،ي ـل ـمــس امل ـش ــاه ــد «عـصـبـيــة»
املحطة تجاه رئيس مجلس النواب،
بسبب اعتراضه على عون ،أو بسبب
محاربته وصول «رئيس مسيحي»،
ك ـم ــا ت ـف ـهــم «أم ت ــي ف ـ ــي» الـ ـح ــادث ــة.
حسنًا« ،الشيعة» ،حزب الله وحركة
أمل ،يتآمرون على عون .وحسب «أم
تي في» ،يتآمرون على املسيحيني .ال
تنتبه املحطة إلــى خطورة خطابها
أو أنها تنتبه وبشدة .في  19تشرين
األول ،خـ ــرج ال ـح ــري ــري ع ــن صـمـتــه
ّ
ـزن ره ـيــب .وعـلــى «أم
وأي ــد ع ــون ب ـحـ ّ ٍ
تي في» ،أول املعلقني كان معترضًا،
ولم يكن مرحبًا .النائب فريد مكاري،
ي ـقــول« :ألول م ــرة تختلف قناعاتي
ع ــن ق ـن ــاع ــات ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري».
اكتشفنا أن النائب مـكــاري صاحب
«قناعات» .ربما يكون لينينيًا أيضًا،
أو غ ــرام ـش ـي ــا .ال ن ـع ـلــم .اخ ـت ـلــف مع
«قناعات» الرئيس الحريري.
بــدأ العد العكسي 26 .تشرين األول
« .2016أم ت ــي فـ ــي» ت ـع ـلــن :مـيـشــال
عون رفض طلب نصر الله بالتأجيل
ألسباب تقنية .عون خائف .تكسرها
مــن جهة وتجبرها مــن جهة أخــرى.
دنيز رحمة فخري تعد تقريرًا مهنيًا
ممتازًا ،خاليًا مــن اآلراء الشخصية
والتحليالت ،بعنوان «سيناريوهات
إس ـ ـقـ ــاط عـ ـ ــون ت ـ ـت ـ ـهـ ــاوى» .ي ـع ــرض
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ب ـ ـ ـ ــاألرق ـ ـ ـ ــام وامل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات
احتماالت عدم سقوط عون ،وفرص
نـجــاحــه ،عــرضــا مهنيًا دقـيـقــا ،على
ع ـكــس م ـقــدمــة ال ـن ـش ــرة ،ال ـت ــي تـبــدو
ّ
ّ
وضده .كأنها تسلف
دائمًا ،مع عون

 ...nbnمعارضة على استحياء
قبل إعالن النائب سعد الحريري تأييد ترشيحه للجنرال ميشال عون،
الح في األفق ّ
توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لالنضمام الى صفوف
املعارضة .رافق هذا الخبر إنكار شديد ،من قبل مناصريه والعديد من
األفرقاء اآلخرين الذين لم يصدقوا األمر ،فـ «حركة أمل» لم يقترن اسمها
طيلة تأسيسها إال بالسلطة.
إعــادة تمركز جديد للحركة ،سرعان ما انسحب على قناة  .nbnرغم
هــذا التموضع الـجــديــد الـحــالــي لـبــري ،إال ّأن الـقـنــاة لــم تشهر حــربــا وال
خطابًا تعبويًا ضد عون والعهد الجديد بشكل مباشر .اكتفت باللعب
على التناقضات لتظهر موقفها السياسي .طيلة الفترة املنصرمة ،كان
التركيز بشكل الفت على النائب سليمان فرنجية كونه املرشح املنافس
لعون .نال فرنجية في قناة بري من إطــراء ومديح ،ما لم ينله ربما في
املوقع اإللكتروني لـ «املردة» .وصف الرجل بـ «الشجاع» و«األصيل» ،الذي
بقي ثابتًا على «خطه السياسي والوطني العروبي» ،وأيضًا بـ «املــارد»،
ّ
و«برجل كل املراحل» .وحني تمنى من داعميه االنتخاب بالورقة البيضاء،
أضفت القناة بعدًا آخر على هذا املوقف ،إذ أدرجته ضمن «الثبات على
املــوقــف الـسـيــاســي» ،وخ ــارج «حـســابــات الــربــح وال ـخ ـســارة» .طبعًا ،كان
مديحًا عــالــي السقف ملنافس ع ــون ،بـهــدف تمرير املــوقــف السياسي.
كــررت املحطة الـتـســاؤالت حــول مرحلة مــا بعد االستحقاق الرئاسي،
وامللفات العسيرة التي تنتظر الرئيس من قانون االنتخاب (والالفت هنا
طرح املوقع اإللكتروني للمحطة استفتاء حول تأييد قانون الستني) ،إلى
تشكيل الحكومة وباقي امللفات اإلقليمية التي تعصف باملنطقة .مرحلة
وملفات أطلق عليها بري منذ فترة تسمية «الجهاد األكبر».

الجنرال دعمها ملسيحيته ،وتعاتبه
عتابًا مبطنًا على تحالفه مع الحزب.
والـجـمـيــع ي ـعــرف أن ال ـح ــزب أوص ــل
عـ ـ ــون إلـ ـ ــى الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،ولـ ـ ــم تــوص ـلــه
«أوع ـ ـ ــا خـ ـ ّـيـ ــك» .ل ـك ــن «أم تــي
أغ ـن ـي ــة ّ
ً
ف ــي» ،تفضل «لحمة الـطــائـفــة» ،بــدال
مــن لـحـمــة «طــائـفـيــن» بــن بعضهم
البعض .ولكي تسوغ املحطة وصول
عـ ــون ،ت ــدن ــدن م ـعــزوفــة اسـتـثـنــائـيــة:
«في النهاية ،عون سيصل إلى بعبدا
ب ـغــال ـب ـيــة أصـ ـ ــوات  14آذار ،وح ــزب
الـلــه» .ال بــأس يا شعب «أم تي في».
عون سيصل بأصوات « 14آذار» .من
« 14آذار»؟ وهنا الـســؤال الــوجــودي
الكبير.
في الشهر األخير ،ال حضور قواتيًا
على شاشة «أم تي في» .التركيز على

وص ــول ع ــون .وه ــذا مـفـهــوم مهنيًا.
ول ـكــن م ــاذا ع ــن الــزمـيـلــة ن ــوال ب ــري،
وأهوائها السياسية.
ن ـ ـ ــوال مـ ــع «كـ ـبـ ـي ــر الـ ـع ــائـ ـل ــة» .وه ــي
ص ـ ّـرح ــت ع ــن خ ـيــارات ـهــا الـسـيــاسـيــة
غير مــرة .ال يجب أن نسأل إن كانت
م ــع ع ــون أم ض ـ ـ ّـده .ن ـع ــرف اإلج ــاب ــة.
فــي  26تـشــريــن األول ،أع ــدت تقريرًا
ع ــن اح ـت ـم ــاالت «ع ـ ــودة الخليجيني
إل ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» واسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت ف ـي ــه
الصحافي ،املتحدث باسم الخليج،
راجح الخوري ،كما بدا في التقرير.
تعتقد نــوال بري أن عــودة الحريري
إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة س ـت ـع ـيــد الـخـلـيـجـيــن
إلــى لـبـنــان ،لكن ســرعــان مــا ينبهها
ال ـخ ــوري ،إل ــى أن األنـظـمــة الحاكمة
فــي الخليج مبدئية واستراتيجية

ّ
وأن لــديـهــا مــوقـفــا م ــن تــدخــل حــزب
الله في سوريا .وكثير من اللبنانيني
للمناسبة مـثــل ال ـخ ــوري ،يـتـخــذون
مــواق ـف ـهــم م ــن ال ـح ــزب اس ـت ـن ــادًا إلــى
موقف الخليج منه.
ت ـل ـف ــزي ــون «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ل ـي ــس لــديــه
ه ــذه امل ـش ـك ـلــة .ال ــروات ــب وص ـل ــت .لم
ت ــدف ــع بـ ـع ــد ،ل ـك ــن «ي ــوج ــد تـ ـف ــاؤل».
آخ ــر األسـ ـب ــوع .األزم ـ ــة ف ــي حـلـحـلــة.
س ـع ــد راجـ ـ ـ ــع .وع ـ ـ ــون راجـ ـ ـ ــع .يـبـقــى
رأي الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــان األسـ ـ ـ ـ ــود ن ــدي ــم
ق ـط ـي ــش ،الـ ـ ــذي ي ـض ــع وردة زه ــري ــة
ف ــي ج ــاك ـي ـت ــه ،و«ي ـت ـص ـ ّـي ــد» حـلـقــات
املحللني «االستراتيجيني» التابعني
لفريق « 8آذار» .والتسمية األخيرة
ال تقل طــرافــة عــن تسمية « 14آذار».
في حلقة بعنوان «صنع في لبنان،
ص ـن ــع فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا» ،يـ ـق ــوم بـعـمـلــه
نحو ّجيد ،وينسى أن الرئيس
على
ٍ
الحريري رشح الجنرال عون .فاتته
هذه املالحظة الصغيرة .في النشرة
اإلخـ ـب ــاري ــة ع ـل ــى «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،إث ــر
خـطــاب أمــن عــام حــزب الـلــه األخـيــر،
ن ـ ـ ــوع م ـ ــن كـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــوريـ ــة ألسـ ـب ــاب
ع ــدة ،ليس أهـ ّـمـهــا «خـفــة ظــل» منير
الحافي.
ن ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،ي ـ ــرف ـ ــع يـ ـ ـ ـ ــده ،وي ـ ـقـ ــول
سـنـنـتـخــب عـ ــون ع ـل ـن ــا« ...وي ـع ـتــرف
بــأزمــة ثقة بحلفائه» وفــق مــا تقول
مذيعة الـنـشــرة .حسب املـقــدمــة ،ثمة
خ ــاف كـبـيــر ب ــن ع ــون ون ـصــر الـلــه،
و«عند االنتخاب يصدق االمتحان أو
يهان» .يا له من سجع جميل .حسب
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ع ــون ال ي ـص ـ ّـدق حــزب
ّ
يصدق إذًا؟ سعد الحريري؟
الله .من
«فـ ــوازيـ ــر» ع ـلــى «ال ـف ـي ــوت ـش ــر» .بعد
أي ــام مــن اكـتـشــاف خ ــاف نـصــر الله
ـ ـ ع ــون ال ــذي لــم يكتشفه أح ــد ســوى
«املـسـتـقـبــل» ،الخبر األول ،قبل أيــام
من الجلسة :فرنجية يؤكد من بكركي
استمراره في الترشح» .يا للوفاء .كم
ً
منزال يألفه الفتى وحنينه أبدًا ألول
منزل .الحنني إلى الصديق الجديد،
سليمان فرنجية ،ما زال قائمًا .طبعًا
الخبر الثاني في «أخبار املستقبل»،
ال ي ـق ــل أهـ ـمـ ـي ــة ،وه ـ ــو ي ــرص ــد ل ـقــاء
ال ـس ـيــد أح ـم ــد ال ـح ــري ــري بــالــرهـبـنــة
املــارونـيــة .وهـنــاك تقرير «مهضوم»
ع ــن ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد .وم ــا
أكثرها أخيرًا.

