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سناء محيدلي في تقرير عن االرهابيات!

إناء  mtvينضح بما فيه

زينب حاوي

ضمـن حفلـة «جوائـز الموسـيقى األميركيـة ـــ  »2015التـي احتضنهـا
مسـرح «مايكروسـوفت» فـي لـوس أنجلـوس أول مـن أمـسّ ،
قدمـت
سـيلين ديـون تحيـة إلـى ضحايـا هجمـات باريـس األخيـرة مـن خلال أغنية
للفنانـة الفرنسـية الراحلـة إيديـت بيـاف ،علمـا أن األمسـية الصاخبـة
قدمتهـا جينيفـر لوبيـز ،وقـد شـهدت فـوز تايلـور سـويفت بثلاث جوائـز
(كيفـن وينتـر /غيتـي /أ ف ب).

ضـجــة كـبـيــرة أثــارهــا الـتـقــريــر الــذي
عرضته  mtvمساء السبت املاضي
تحت عنوان «ظاهرة قديمة  -جديدة:
اإلرهـ ـ ــاب ي ـس ـتــدرج االن ـت ـح ـ ّ
ـاري ــات».
الـتـقــريــر تـحــدث عــن ظــاهــرة النساء
اللواتي ينفذن عمليات «انتحارية»،
سـ ــاردًا ت ــاري ــخ ت ـط ـ ّـور ه ــذه الـظــاهــرة
لـتـسـتـهــدف ال ـي ــوم أب ــري ــاء ومــدنـيــن
ً
عـ ـ ـ ّـزال .وب ــرغ ــم إيـ ـ ــراده أن املـنــاضـلــة
سـ ـن ــاء م ـح ـيــدلــي «فـ ـ ّـجـ ــرت نـفـسـهــا
ملـقــاومــة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي عــام
 »1985من «أجل قضية وطنية» ،اال
أن سياقه ودمجه مع باقي الظواهر
اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي نـشـهــدهــا ال ـي ــوم ،ال
يمكن أن يشفعا لقناة ّ
«املر».
ال ش ــك ف ــي أن ال ـت ـقــريــر اإلخـ ـب ــاري
ُ
( )2:15استوحي واجتزئ مضمونه
من تقرير ملراسل وكالة «أسوشييتد
بــرس» باسم مـ ّـروة في بيروت نشر
يوم الخميس املاضي .انطلق التقرير
مــن حديث الساعة فــي العالم اليوم،
أي عــن حـسـنــاء بــولـحـســن املغربية
األصل التي أثير الجدل حولها على
خلفية اعتداءات باريس األخيرة في
فــرنـســا ،ومــداهـمــة شـقــة االرهــابـيــن
في مدينة «ســان دون ــي» ،فيما ظلت
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ق ــائ ـم ــة ح ــول
تفجير نفسها بـحــزام نــاســف أم ال
خالل املداهمة.
تقرير الوكالة األميركية انطلق من هذه
الحادثة ليخلط الحابل بالنابل ويعود
إلى نماذج كثيرة لنساء وصفهن بـ
«االنتحاريات» من لبنان وفلسطني
وتــركـيــا وروسـيــا ونيجيريا والهند
وبــاك ـس ـتــان .كــذلــك ،فـعـلــت  mtvفي

استنساخ واضح للسياق ولألسماء
وللتراتبية التاريخية لكن على نحو
ســريــع ومختصر ،مــع الـتــوقــف عند
الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي «داع ـ ـ ــش» ال ــذي
ّ
يجند اإلنتحاريات ويحاول منافسة
منظمة «بــوكــو ح ــرام» فــي نيجيريا
ف ــي ع ــدد اس ـت ـخــدام ال ـن ـســاء لتنفيذ
عمليات ّ انتحارية.
ً
ـدال ب ـ ـ ّ
ـأن ال ــوك ــاالت
وإذا ســل ـم ـنــا ج ـ ـ
األج ـن ـب ـي ــة وق ـن ــواتـ ـه ــا ال ت ـق ـيــم ه ــذا
التمييز بــن الـعـمــل امل ـق ــاوم املـكـفــول
في الشرائع واملواثيق الدولية ،والعمل
اإلرهابي االنتحاري ألن سياساتها
التحريرية والسياسية تفرض عليها
ذلــك ،فما حــال قناة املـ ّـر التي أصـ ّـرت
عـلــى أن تـتـصــدر تـقــريــرهــا املــذكــور

صـ ـ ــورة امل ـن ــاض ـل ــة سـ ـن ــاء مـحـيــدلــي
ّ ً
ـذي ــا ب ـع ـنــوان «اإلرهـ ـ ــاب يـسـتــدرج
مـ
االنتحاريات»؟ طبعًا ،يقول بعضهم
ّإن تاريخ  mtvبــات معروفًا في هذا
التعاطي اإلعالمي مع هذه القضايا،
وحوادث كثيرة تذكر في هذا السياق
بدءًا من وضع اسم «إسرائيل» على
ال ـخ ــارط ــة ال ـج ـغــراف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
وممارسة تهويل وتخويف للبنانيني
باالستناد الــى «مـصــادر إسرائيلية
ً
أوردت لـلـقـنــاة» ،وص ــوال إل ــى تعويم
وتـمـيـيــع امل ـفــاه ـيــم ب ــن اسـتـشـهــادي
وانتحاري كما حصل في تقرير بث
في  2014/2/13عن اإلرهــابــي معني
أبو ضاهر الذي ّ
فجر نفسه بتفجير
م ـ ــزدوج ف ــي ال ـس ـف ــارة اإلي ــران ـي ــة في
ب ـيــروت ،وأص ـ ّـرت الـقـنــاة وقتها على
تـسـمـيـتــه «اإلس ـت ـش ـه ــادي» .وعـلـلــت
األمـ ــر ب ـعــد ذل ــك بــأنــه ي ـن ــدرج ضمن
«الخطأ املطبعي» .وال شك أن تقريرًا
آخ ــر مــا زال يـمـثــل فــي األذه ـ ــان عن
خـلـطـهــا ب ــن «الـ ـق ــاع ــدة» والـعـمـلـيــات
البطولية للمناضلة سـنــاء محيدلي
واالستشهادي صالح غندور.
ناشطو مواقع التواصل االجتماعي
استهجنوا هذه الحرب الناعمة التي
تشنها  mtvاليوم عبر هــذا التقرير
امل ـش ـبــوه وغ ـيــر ال ـب ــريء الـ ــذي يـمـ ّـوه
الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ــن املـ ـق ــاوم ــة امل ـش ــروع ــة
واإلره ـ ــاب .دع ــا ه ــؤالء إل ــى مقاطعة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـع ـل ـن ــة الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل
م ــع ال ـق ـنــاة ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ــدث مع
اإلعالمية املصرية ريهام سعيد التي
أوقــف برنامجها على قناة «النهار»
على خلفية أزمة «فتاة املول» بسبب
ال ـض ـغ ــط ال ـ ــذي م ــارس ــه إع ــام ـي ــون
مصريون على الشركات املعلنة.

ديمتري ماسلييف :كالسيك في AUB
بشير صفير

جوليانا عواضة
سيدة األرجنتين األولى

جود سعيد
ّ
متوجًا في القاهرة

مع األخبار اآلتية من األرجنتني
عن فوز الليبرالي ماوريسيو
ماكري ،أول من أمس ،برئاسة
البالد بحصوله على  %54من
األصوات ،مقابل  %46ملنافسه
مرشح اليسار والسلطة دانيال
سيولي ،شهدت وسائل التواصل
االجتماعي صخبًا لبنانيًا
يتعلق هذه املرة بزوجة الرئيس
وأصولها .سريعًا ،تسربت
املعلومات حول هوية زوجته
مصممة األزياء جوليانا عواضة،
ً
مؤكدة أنها تحمل أصوال لبنانية،
وتنحدر من مدينة بعلبك في
البقاع .كما أن جوليانا هي ابنة
املهاجر اللبناني إبراهيم عواضة،
والسورية إلسا استير باكر .وقد
تزوجت عواضة رئيس بلدية
بوينس آيرس حينها والرئيس
السابق لنادي «بوكا جونيورز»
لكرة القدم ماوريسيو ماكري عام
 2010ولهما طفلة واحدة ،علمًا
بأن ماكري حقق فوزًا كبيرًا على
دانيال سيولي بعد فرز  %10من
األصوات في الدورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية.

فاز شريط «بانتظار الخريف»
( 113د) للمخرج السوري جود
سعيد (الصورة) بجائزة أفضل
فيلم في مسابقة برنامج «آفاق
عربية» ضمن فعاليات الدورة 37
من «مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي» التي اختتمت مساء
الجمعة املاضي .وقد تسلمت
الجائزة منتجة الفيلم رحاب
أيوب ،بعدما رفضت السلطات
املصرية منح سعيد تأشيرة
لحضور املهرجان .وقرأت
أيوب رسالة سعيد التي جاء
فيها إهداء الجائزة إلى الشعب
السوري ،وتضمنت ردًا على عدم
ً
حصوله على التأشيرة قائال إن
«الطائرة اآلن باتت تعجز عن
حمل هويتي» ،مذكرًا برحلته
املختلفة إلى مصر عام ،2009
التي مألها ترحيب املصريني.
أما الفيلم الذي تؤدي بطولته
سالف فواخرجي وعبد اللطيف
عبد الحميد وغيرهما ،فيعيدنا
إلى صيف عام  ،2013حني قررت
الواليات املتحدة األميركية ضرب
سوريا.

على مهرجانات الصيف اللبنانية أن
تعيد النظر في برمجتها السنوية،
ّ
وتحديدًا في الجانب املتعلق باملوسيقى
ْ
ّ
فلتحسنه،
الكالسيكية .فلتل ِغ الكالسيك أو
ّ
ألن األمسيات التي تندرج تحت هذا اإلطار
باتت كثيرة وتمتد على مدار السنة ،واألهم
ّأن نوعيتها إلى ّ
تحسن ًرغم أن البطاقات
أسعارها منخفضة نسبة إلى «التسعيرة
السياحية» ،هذا إن لم تكن الدعوة
عامة .هنا ،نشير إلى حركة الجامعات
(«البلمند»« ،األنطونية»« ،األميركية»،
النشطة في تنظيم املواعيد
«الكسليك»ِ )…،
املوسيقية ،الكالسيكية تحديدًا .أحيانًا
تكون األمسيات عادية ،وأحيانًا أخرى
تكون استثنائية ،كتلك التي ّ
تقدمها
ّ
دوري
«الجامعة األنطونية» ضمن نشاط
أطلقته منذ فترة بعنوان «موسم موسيقى
ُ
الح َ
جرة» (علمًا بأن األعمال األوركسترالية
َّ
غير مهمشة) .بعد حفالت عدة ،تضيف
الجامعة إلى سجلها موعدًا فاجأ ّ
محبي
ّ
ومتتبعي أخبار املواهب الصاعدة
البيانو
في مجال العزف املنفرد .هكذا دعت
(بالتعاون مع «املركز الثقافي الروسي»،
و«الجامعة األميركية في بيروت» التي
تستضيف األمسية) الفائز باملرتبة األولى
في «مسابقة تشايكوفسكي — »2015
(فئة البيانو) بعد أسابيع قليلة من إعالن
نتائج الدورة الحالية من املسابقة الروسية
املرموقة التي تجرى كل أربع سنوات.
ً
لذا ،أوال ،نبارك للروسي الشاب ديمتري
ماسلييف حيازته هذا الوسام الرفيع الذي

وضعه سريعًا على سكة النجومية العاملية
واالحتراف .ثانيًا ،تحية لـ«األنطونية»
على الجهود التي بذلتها لتنظيم أمسية
ّ
ملاسلييف ،علمًا بأن الفوز باملرتبة األولى
في مسابقات عاملية ينتج منه انشغال
فوق العادة للفائز بفعل الدعوات التي
ّ
املهتمة .ثالثًا،
تنهال عليه من الجهات
نلفت انتباه الجمهور اللبناني إلى
ضرورة حضور هذه األمسية لألسباب
اآلتية :الضيف استثنائي ،البرنامج الذي
ّ
ٌ
ممتع
سيقدمه ممتاز من كل النواحي (فهو
ّ
جدًا ويرضي الهواة واملتطلبني) ،وأخيرًا،
الدعوة ّ
عامة!
تميل هذه األمسية ،بوضوح ،إلى
الرومنطيقية (وما بعدها) إذ تطغى أسماء
رموز القرن التاسع عشر على البرنامج:
شومان ،شوبرتِ ،ل ْ
يست ،سان-سانس،
تشايكوفسكي وحتى رخمانينوف الذي
يمكن اعتباره رومنطيقيًا من خارج

ُ َ
الحقبة .لكن األمسية تست َهل بأبي الحقبة
الكالسيكية ،هايدن ،إذ يؤدي ماسلييف
واحدة من آخر وأجمل السوناتات (رقم
 )58التي تركها املؤلف النمسوي الكبير.
ّ
باملناسبة ،وزعت «األنطونية» روزنامة
نشاطاتها لـ«موسم موسيقى ُ
الح َ
جرة».
سيكون لنا وقفات ّ
عدة مع هذه األمسيات،
فبعضها ال يمكن تخطيه ،إن كان لناحية
األعمال التي سنسمعها و/أو لناحية َمن
سيؤديها .وأجمل ما في هذه الروزنامة
ّ
ّ
مخصص ملوزار (مع ثالث
أن املوعد املقبل
قمم في فئتها من ترسانته الضخمة)…
وآخر العنقود أيضًا (حبة الكرز على قالب
تاريخ املوسيقى)!
أمسية لـ«ديميتري ماسلييف» :الثامنة من مساء
اليوم ـ ـ «أسمبلي هول» (الجامعة األميركية في
بيروت) .لالستعالم:
. events@aub.edu.lb

