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  االنفجار االخٌر فجأة جمع المصورون معداتهم وخرجوا ٌبحثون عن صور...

  أمٌنة خٌري

 
 
 
 

المخصصة لمناقشة أثر البرامج الترفٌهٌة فً الفضائٌات العربٌة بعد جلسة عاصفة  بعد الظهر بقلٌل، انتهت فعالٌات الجلسة
 . والمنفتحون اآلراء حول الفٌدٌو كلٌب وبرامج تلفزٌون الواقعفٌها المتحفظون  تناطح
 

ٌستعد الرتشاف 'السٌاسً فً العالم العربً  - اإلعالم الجدٌد والتغٌٌر االجتماعً'وبٌنما كان جمع المشاركٌن فً ورشة عمل 
ات الفضائٌة الذٌن كانوا مصورو المحط.الفندق البٌروتً حالة من الهرج والمرج  قهوة وقت االستراحة، سادت فً قاعة

وعبؤوها فً حقائبهم  وقائع الورشة التً تتناول صمٌم عملهم انهمكوا فً فك معداتهم الضخمة بعصبٌة واضحة، ٌصورون
من المقدمٌن والمذٌعٌن الفضائٌٌن، على رغم ان  فً ثوان، وتزاحموا مبارحٌن المكان، فً حٌن هرول وراءهم زمالؤهم

 .فً الجلسات التالٌة كمتحدثٌن  قاء للمشاركةبعضهم كان مقررا له الب
 

حٌث عقدت الورشة  -المقٌمون فً الفندق  المشاركون.فً االشرفٌة  قصٌر سمٌر قتل الصحافً:وانتشر الخبر بسرعة البرق 
ٌر فً شرٌط االخبار ٌش'المنار 'على احدى الفضائٌات، ها هو الخبر على  هرعوا الى غرفهم للبحث عن الخبر والصورة -

فً انفجار سٌارة، لكن البرنامج الرٌاضً ما  قصٌر سمٌر ٌتطور بعد ثوان الى مقتل الصحافً'وقوع انفجار  أخبار عن'الى 
 .مستمرا  زال

 
 قلٌلة، وتصل الكامٌرا الى الموقع، وها هً سٌارة والمذٌعة تؤكد الخبر، لحظات LBC ها هً.هذا ال ٌكفً، نرٌد الصورة 

الذٌن ٌحاولون الوصول الى  البٌضاء تبدو من بعٌد، وهاهم رجال االمن ٌصرخون فً وجوه المصورٌن'األلفا رومٌو ' قصٌر
 .موقع الحدث 

 
االنفجار، والمذٌعة تؤكد مجددا  التً تبدو متفحمة من وقع قصٌر الشاشة، وها هً جثة لكن أحدهم وصل كما ٌبدو من على

 .'المتفحمة  قصٌر جثة الزمٌل'انها 
 

المرئٌة والمكتوبة فً مواجهة االحداث االخٌرة فً لبنان  دور وسائل اإلعالم اللبنانٌة'جلسة التالٌة وعنوانها ٌحٌن وقت ال
نموذجا حٌا  احداث الدقائق القلٌلة التً سبقت الجلسة جعلتها.االخٌرة اغتٌال الرئٌس الحرٌري  كان المقصود باالحداث.'

فً هذه االٌام العصٌبة، مثل الٌوم، ':الموضوع  ال فً ورقته المقدمة فً هذاالصحافً بول خلٌفة ق.وساخنا لموضوع الجلسة 
 اللبنانً المقسم تقسٌما طائفٌا على السطح، وهذا ما شاهدناه منذ الساعة االولى لمقتل ٌطفو مخزون اإلعالم الفضائً المرئً

 .'الحرٌري والى هذه اللحظة 
 

 دراسات فً ٌومه الثانً واالخٌر لٌناقش ما فعلته الفضائٌات بنا وبحٌاتنا سٌاسٌالل وتمضً الورشة التً نظمها المركز اللبنانً
 .واجتماعٌا وفنٌا 

 
ندرسها، ونحللها، وننتقدها، ونمجدها، والركض وراءها،  وتؤكد احداث الٌوم اننا فً عصر الفضائٌات من دون ادنى شك،

 .ً هذه اللحظة فهمنا لما ٌحدث حولنا اآلن ف وتشكل جانبا كبٌرا ومهما من

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


