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ثقافة وناس تلفزيون

ال للتطبيع ال شيء جديدًا في حلقة برنامج «كالم الناس» على  lbciأول من أمس .منذ أيلول (سبتمبر) الماضي ،وقف مارسيل غانم إلى جانب زياد دويري ،مشتغ ًال بدأب
على تلميع صورته وغسل خطيئته المتمثلة في ذهابه إلى األراضي المحتلة وتصوير فيلمه بالتعاون مع طاقم عمل اسرائيلي .ما زال اإلعالمي اللبناني ،مثابرًا على المرافعة عنه رغم
أ ّنه حاول أول من أمس تقمص دور المحاور الجيد .إال ّأن لعبة التواطؤ كانت مكشوفة ،والتمثيلية مفضوحة .حلقة كان هدفها أبلسة كل مقاوم للتطبيع

مسرحية «كالم الناس» تمعن في تمييع الخيانة

زينب حاوي

الطبال
عن زياد ّ
الرقاصة ومارسيل ّ

«ف ــي ع ـصــر ال ـح ـ ّ
ـري ــات وال ـف ـ َض ــاء ات
َ
ُ
امل ـف ـتــوحــة ،مـ ــاذا يـبـقــى لــي ـمــنــع؟ مــن
ّ
يقرر عن اللبنانيني ماذا يشاهدون
ومـ ـ ــاذا يـ ـق ــرأون ومـ ـ ــاذا ي ـك ـت ـب ــون؟».
عناوين فضفاضة ومرتبكة ضمها
الـ ـ ـب ـ ــروم ـ ــو ال ـ ـتـ ــروي ـ ـجـ ــي لـ ـب ــرن ــام ــج
«ك ــام ال ـنــاس» عـلــى  .lbciوأول من
أم ــس ،كــان املــوعــد مــع حلقة خاوية
ّ
املعمق ،في غياب
وخالية من الطرح
أصحاب االختصاص ،والخبرة في
مجال الرقابة والسينما ،وقضيتي
فيلمي  ،the postلستيفن سبيلبرغ،
وزي ــاد دوي ــري وذهــابــه ال ــى الـكـيــان
ُ َّ
ّ
ّ
امل ـح ــت ــل ،ف ــاس ــت ـغ ــل ــت ال ـس ــاح ــة ل ـبــث
حفنة من األكاذيب والتضليل.
عبر ساعة وخمسني دقيقة موزعة
على أكـثــر مــن ضـيــف ،مــع مــداخــات
ه ــات ـف ـي ــة ،ل ــم تـ ـق ــارب ال ـح ـل ـق ــة مـلــف
«حريات التعبير» ،بل أتت الخالصة
ب ـم ــا ب ـم ـع ـن ــاه ،أن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ،أو
ناشطيه نشروا الغوغاء على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،بـتـهــديــدهــم
ب ــال ـن ــزول ال ــى الـ ـص ــاالت وإق ـفــال ـهــا،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ف ـي ـلــم «ذي ب ــوس ــت»،
وهـ ــم ال ي ـم ـتــون الـ ــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والتحضر بصلة! أمــا زيــاد دويــري،
ّ
الـ ــذي أطـ ــل م ــن ب ــاري ــس ،ف ـ ـ «دف ــش»
لـبـنــان لـيـكــون فــي مـصــاف الـعــاملـيــة،
من خــال ترشح فيلمه «قضية رقم
 »23إلى األوسكار.
خـ ـ ــال الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ،قـ ـ ــدم ً ال ـس ـي ـن ـمــائــي
اللبناني أوراقــه كاملة الى مارسيل
غانم ،في ما خص فيلم «الصدمة»
( )2013الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ـ ّـور فـ ــي ال ـك ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي وت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع ط ــاق ــم
اســرائ ـي ـلــي .لـعـبــة تــواطــؤ مـكـشــوفــة،
وتـمـثـيـلـيــة م ـف ـضــوحــة ،ب ـي ـنــه وبــن
اإلعالمي اللبناني ،من إظهار ورقة
إجازة عرض فيلم «الصدمة» مرورًا
بــرســالـتــه الـتــي بعثها قبيل ذهــابــه
ال ــى ه ـنــاك ال ــى م ـخ ــاب ــرات الـجـيــش،
ً
وصـ ـ ـ ــوال ال ـ ــى سـ ــؤالـ ــه املـ ـب ــاش ــر عــن
جـ ـل ــوس دويـ ـ ـ ــري مـ ــع «كـ ـ ـ ــادر كـبـيــر
م ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،بـ ـع ــد تـ ـص ــوي ــره
ّ
«الصدمة» .وادعى دويري أن الكادر
«ط ـمــأنــه» ب ــأن الـفـيـلــم لــن يـمـنــع ،مع
تـحـفـظــه ع ـلــى املــواف ـقــة ع ـلــى خـطــوة
التطبيع التي قام بها .طبعًا ،حفنة
من االفتراء ات واألكاذيب تضمنتها
ال ـح ـل ـق ــة ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ن ـف ــي غ ــان ــم،
أن ي ـك ــون دويـ ـ ــري ي ـع ـ ّـد ف ــي ال ــوق ــت
الحالي ،لفيلم عن «كامب دايفيد»،
متهمًا «األخ ـب ــار» بــأنـهــا الــوحـيــدة،
ال ـت ــي ك ـت ـبــت ع ــن ه ــذا ال ـخ ـب ــر .علمًا

عن صفحة
«حملة
مقاطعة
«إسرائيل» -
لبنان» على
الفايسبوك

أن دويـ ـ ـ ــري أعـ ـط ــى وق ـت ـه ــا حــدي ـثــا
ال ــى م ــوق ــع «ه ــول ـي ــوود ري ـب ــورت ــر»،
حـكــى فـيــه عــن تـفــاصـيــل ه ــذا العمل
(األخبار .)11/1/2018
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـل ـ ــول (سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر) الـ ـف ــائ ــت،
ع ـنــدمــا اس ـت ـض ــاف م ــارس ـي ــل غــانــم،
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ـي ـ ــة»،
بــاحـتـفــالـيــة «ال ـن ــاج ــي» م ــن حـفــات
التهديد والـقـتــل ،بعيد خــروجــه من
«امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة» ،ل ـغــايــة أول
من ّأمس ،حني أقام احتفالية أخرى
ب ـت ــرش ــح فـيـلـمــه ال ــى األوس ـ ـكـ ــار ،ما
زال اإلعالمي اللبناني ،مثابرًا على
ت ـل ـم ـيــع صـ ـ ـ ّـورة دويـ ـ ـ ــري وامل ــرافـ ـع ــة
ع ـن ــه رغ ـ ــم أنـ ـ ــه حـ ـ ــاول ت ـق ـمــص دور
امل ـحــاور الـجـيــد فــي الحلقة أول من
أمس .إذ ّ
وجه جملة أسئلة مباشرة
ل ــدوي ــري ع ــن الـتـطـبـيــع ،وال ـخ ـيــانــة.
دوي ــري ال ــذي بــرع فــي تجسيد دور
الضحية أول من أمسّ ،
كرر الذريعة
عـيـنـهــا ،ب ــأن عـلــى امل ـخــرج أن يـكــون

ذا «م ـصــداق ـيــة» ف ــي اخ ـت ـيــار امل ـكــان
املـ ــائـ ــم ل ـف ـي ـل ـم ــه ،عـ ـ ــدا أنـ ـ ــه اعـ ـت ــرف
«بـخــرق الـقــوانــن» ،و«دفـعــه الثمن»
غاليًا في هذا املجال كما قال .وبهذا
الكالم ،يريدنا دويري أن نقتنع بأن
ملف تطبيعه مع االحتالل قد طوي
ال ــى غـيــر رج ـعــة ،والـتــركـيــز الـحــالــي

لم تقارب الحلقة ملف «حريات
التعبير» بل أرادت تلميع صورة
المطبعين مع الكيان االسرائيلي
يجب أن يكون على «صورة لبنان»
امل ـشــرقــة أمـ ــام الـ ـغ ــرب ،وعـ ــدم إث ــارة
أي ق ـض ـيــة تـتـعـلــق بــال ـت ـط ـب ـيــع ،كــي
ال ت ـتــزحــزح ه ــذه ال ـص ــورة عـنــدهــم،
وندخل في خانة البلد «املتخلف»!
سـ ـم ــة الـ ـغ ــوغ ــائـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ح ــاول ــت

الحلقة تكريسها عن جمهور «حزب
الله» ،واتهام األخير بالقبض على
مـ ـف ــاص ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،لـ ــم ن ــره ــا س ــوى
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش .ن ـ ـقـ ــاش أدخ ـ ــل
ع ـنــوة ،قـضــايــا مـتـشــابـكــة ،مترابطة
ً
ش ـك ــا ،ل ـكــن ل ـيــس ف ــي امل ـض ـم ــون ،ال
س ـ ّـي ـم ــا ال ـق ـض ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـعــرض
فـيـلــم «ذي ب ــوس ــت» .إذ أك ــد تـقــريــر
ّ
ع ـ ــرض خ ـ ــال ال ـح ـل ـقــة أن ع ــائ ــدات ــه
ال تــذهــب ال ــى امل ـخ ــرج م ـبــاشــرة ،بل
ال ــى أص ـح ــاب الـ ـص ــاالت وامل ــوزع ــن
والـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وب ــال ـت ــال ــي ال
يسهم هذا الفيلم في ذهاب األموال
الــى الكيان الصهيوني ،عــدا تمييع
النقاش الحقيقي املتمثل في ّ
تبرع
س ـب ـي ـل ـب ــرغ ب ـم ـب ـل ــغ مـ ـلـ ـي ــون دوالر
الســرائـيــل فــي عــز حــرب ت ـمــوز ،عبر
ربـطــه بالتعاطي اللبناني اليومي
مـ ــع اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات
األميركية ،الداعمة إلسرائيل بشكل
أو بآخر.

إذًا ،مــن زي ــاد مـخــول الـصـحــافــي في
«ل ـ ــوري ـ ــون لـ ــو جـ ـ ـ ــور» ،الـ ـ ــذي أط ـلــق
صرخة «كفى» لكل مقارعي التطبيع
في لبنان ،واتهمهم بأنهم يعيدوننا
ال ــى ال ـقــرون الــوسـطــى ،و«الــوصــايــة
ال ـس ــوري ــة» ،م ــع تـصـفـيــق عـلـنــي من
ّ
«املتمرد
قبل غانم له ،عبر وصفه بـ
ك ــالـ ـع ــادة» الـ ـ ــذي ك ـت ــب «اف ـت ـتــاح ـيــة
ً
عظيمة» في صحيفته ،وصــوال الى
دوي ـ ـ ــري ن ـف ـس ــه ،ال ـ ــذي أع ـل ــن أخ ـي ـرًا
ملوقع  ،Forwardبأن «صراعه اليوم
مع حملة مقاطعة اسرائيل» ،ال مع
ّ
الـكـيــان امل ـح ـتــل ،م ــرورًا بـغــانــم الــذي
س ـخــر م ـ ــرات م ــن ح ـم ــات املـقــاطـعــة
ووص ـف ـهــم بـ ـ «األغـ ـبـ ـي ــاء» ...ك ــل هــذه
الـ ـج ــوق ــة ت ـ ـحـ ــاول الـ ـ ـي ـ ــوم ،ت ـكــريــس
منظومة فكرية وخطاب خطير في
ّ
لبنان ،عبر بث أضاليل وبروباغندا
تشيطن الجهات املقارعة للصهاينة
ّ
ّ
وتميع تورط
وتصفهم باملتخلفني،
املطبعني مع الكيان االسرائيلي.

 ...وطوني «يوشي» وينكأ جراح الحرب
بالتوازي مع «كالم الناس» ،لم تكن حلقة «العني بالعني» أول
من أمس على «الجديد» ،أقل صخبًا رغم إثارتها قضية فيلم
 The Postلستيفن سبيلبرغ .لعلها كانت أشــد ســوءًا في
إفرازها خطابًا عاد بنا إلى زمن الحرب األهلية ًوما بعدها.
حلقة استضاف فيها اإلعالمي طوني خليفة ،كال من عضو
املجلس السياسي في «التيار الوطني الـحــر» ،ناجي حايك،
والـصـحــافـيــة سـكــارلـيــت حـ ــداد ،ال ــى جــانــب الـصـحــافــي علي
طرح خليفة قضية الدعوى املقدمة
حجازي .قبل هذا النقاشً ،
ضــد هشام ح ــداد ،متسائال عــن سببها ،وعــن استنسابية
القضاء في التعاطي مع اإلعالم .طرح أمثلة عدة في هذا املجال
كقناة «العربية» التي دأبت على إهانة رؤوساء الدولة اللبنانية،
مــرورًا بنديم قطيش وسخريته من كــام السيد نصر الله،

ً
وصوال الى كاريكاتور (رسم كارلوس لطوف) «األخبار» الذي
اعتبره اإلعالمي اللبناني ،مسيئًا إلى ولي العهد محمد بن
سلمان .ومع ّأن خليفة ظل ّ
يكرر بأنه يعارض استجالب أي
إعالمي الى القضاء ،إال أنه بطريقة غير مباشرة ،وضع هذه
املضامني ،التي يجب أن تندرج ضمن إطار حرية الصحافة،
في خانة الضوء ،وربما «الوشاية» ،وضمن سياق ال ّ
يمت لها
بصلة.
الفقرة املخصصة للحديث عن «ذي بوست» ،تحولت فجأة،
ال ــى حـفـلــة تصفية ح ـســابــات ،وخ ــرج مـنـهــا ك ــام ،اعتقدنا
أن الــزمــن قـ ّـد مـ ّـر عليه .كــان الفـتــا ،كــام حــايــك ،الــذي ســاوى
ســوريــا بإسرائيل ،مــن خــال الـكــام عــن «تدمير السوريني
لــأشــرفـيــة عـلــى رؤوسـ ـن ــا» .ت ـحــدث كــونــه «اب ــن األشــرف ـيــة»،

ليستجلب خطابًا أق ــرب الــى «ال ـق ــوات» ،منه الــى «العونيني».
كرر بأن «السوريني والفلسطينيني قتلونا» ،وأضاف أنهم (كـ
«تيار») كانوا «مقاومة قبل حزب الله» .وأثناء ّ
حمى غضب
طبيب التجميل ،قــال ّإن على لـبـنــان ،ال ـخــروج مــن تصويره
«بلدًا مغلقًا مثل كوريا الشمالية ،عبر منع األفــام» ،وربما،
األمــر األكـثــر إث ــارة للريبة ،ربــط هــذه الـعـبــارة ،ب ـ «حــزب الله»،
تصويرنا على أننا دولــة ورئيسًا ندعم
بما معناه« :يكفينا
ّ
حزب الله» ،ليزيد الطينة بلة منع األفــام! هنا ،بدا هذا الربط
حايك ،بــرزت أيضًا حــداد ،التي تحدثت
عشوائيًا .الى جانب ً
عن فيلم سبيلبرغ ،داعية الى مشاهدته على أوسع نطاق ،بما
أنه «يخدم األيديولوجيا التي ندافع عنها».
زينب...

