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ّ
حين يقع جو في حب الشيخ بشير

أربعون ملحم
بركات

 lbciتتصالح مع ماضيها؟
زينب حاوي
م ــا خـ ــرج أول م ــن أمـ ــس ع ـلــى شــاشــة
 ،lbciمن خالل برنامج «هــوا الحرية»
(إع ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـق ــدي ــم ج ـ ــو م ـ ـع ـ ـلـ ــوف) ،ال
يمكن حـصــره ب ــأروق ــة ه ــذا الـبــرنــامــج
األسبوعي ،بل يتعدى النقاش الى ما
هــو أبعد مــن ذلــك ،إلــى محاولة إعــادة
ال ـل ـح ـمــة ب ــن «ال ـب ـش ـيــريــن» وال ـق ـنــاة،
بعد غياب الصبغة الحزبية الضيقة
عن املحطة لسنوات طــوال .حلقة أول
مــن أم ــس ،الـتــي استهلت بــالـكــام عن
إعـ ــادة مـحــاكـمــة قـتـلــة بـشـيــر الجميل
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،فـ ــاضـ ــت فـ ــي م ـص ـط ـل ـحــات ـهــا
وعباراتها التي غابت عن شاشة lbci
ً
ط ــوي ــا .وق ــف جــو م ـع ـلــوف ،ليتحدث
ّ
عن «املـجــرم الـحــر» ،وعــن بشير «أكثر
الــزع ـمــاء ح ـضــورًا فــي تــاريــخ لـبـنــان».
ً
أث ـن ــى م ـع ـلــوف ط ــوي ــا ع ـلــى الــرئـيــس
املغتال ،الذي ارتدى «البزة العسكرية
وقــت اللي كــان الزم يـحــارب» في وقت
ك ــان فـيــه «ال ــوج ــود املـسـيـحــي» مـهــددًا
على حد تعبير معلوف.

ه ـ ـ ــذه االسـ ـتـ ـه ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـع ـت ـهــا
ثالثة تقارير مـصــورة ،أع ــادت صــورة
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» سنوات
ال ــى ال ـ ــوراء .ب ــدت ق ـنــاة ب ـيــار الـضــاهــر
ّ
كأنها تـغــازل هــذا الـخــط وتـحــن إليه،
ورب ـمــا كــانــت مـســاحــة «ه ــوا الـحــريــة»
املـ ـك ــان امل ـن ــاس ــب ألول ع ـت ـبــة تـصــالــح
مـ ــع ه ـ ــذه األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا .م ـن ــذ ع ــام
 ،2011خـلـعــت املـحـطــة ثــوبـهــا الـقــديــم
املـ ـتـ ـم ــرك ــز خـ ـل ــف م ـ ـتـ ــاريـ ــس الـ ـح ــرب
ولغتها وجغرافيتها الضيقة ،وذهبت
الـ ــى شـ ـع ــار «ال ــدنـ ـي ــا أل ـ ـ ـ ــوان» ،لـتـعـلــن
احتضانها لكل الشرائح االجتماعية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وت ـق ـلــب ال ـط ــاول ــة على
تقليد قنوات التلفزة اللبنانية ،وتبعد
ال ـس ـي ــاس ــة وأه ـل ـه ــا وت ـه ـت ــم بــال ـنــاس
وهمومهم.
ّ
لكن تــاريــخ أول مــن أمــس خــط خطابًا
ل ــم نــألـفــه مـنــذ وق ــت ط ــوي ــل .استغلت
مـنــاسـبــة إعـ ــادة املـحــاكـمــة بـعــد م ــرور
 34ع ــام ــا ،ل ـت ـط ـلــق ال ـع ـن ــان ملـشـهــديــة
«بـ ـشـ ّـي ــري ــة» ،أع ـ ـ ــادت ب ــث ال ـ ـ ــروح ال ــى
«ص ــف الـيـمــن املـسـيـحــي» ،وإل ــى لغة

ّ
التمجيد ببشير الـجـمـيــل ال ــذي مثل
«األمـ ـ ـ ــل» و«الـ ـقـ ـضـ ـي ــة» ،ال ـت ــي ال ت ــزال
راسـ ـخ ــة ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــق م ــا ظـهــر
فــي هـ ّـذه الـتـقــاريــر« .فـخــامــة الرئيس»
كما كــنــاه أحــد التقارير ،صنع «ثــورة
بـيـضــاء» ،و«أع ــاد االعـتـبــار الــى لبنان
الـحـقـيـقــي» .وع ـنــدمــا شـعــر «بــالـخـطــر
على الــوجــود املـسـيـحــي» ،لبس البزة
العسكرية دفاعًا عن «كل حبة من تراب

وصف جو معلوف حبيب
الشرتوني بالمجرم ّ
الحر
األرز» وفق التقارير طبعًا .ال شك في
ّ
أن بشير الجميل يشكل أكثر شخصية
جدلية في لبنان ،وال سيما في الشق
املتعلق بتعامله مع العدو اإلسرائيلي
(بالطبع غابت هــذه الــزاويــة ومقاربة
ال ـبــرنــامــج ل ـهــا) .أع ــاد «ه ــوا الـحــريــة»
ّ
ك ـ ــام ح ـب ـيــب ال ـش ــرت ــون ــي بـ ـ ــأن سـبــب
اغ ـت ـي ــال ــه ب ـش ـي ــر هـ ــو ل ـق ـط ــع ال ـط ــري ــق

على «م ـشــروع االجـتـيــاح اإلسرائيلي
لـلـبـنــان» .وص ــف مـعـلــوف الـشــرتــونــي
بـ«املجرم الـحــر» ،وأدان ــه التقرير كون
بشير الجميل قتل على يد «الذين لم
يتعلموا بعد رفــض االح ـتــال» ،وأمــل
البرنامج بتحقق «العدالة» حتى بعد
مرور  34عامًا على القضية.
إذًا ،ش ـك ـلــت املـ ـس ــاح ــة الـ ـت ــي أع ـط ـيــت
الغـتـيــال الجميل فسحة لفتح أسئلة
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ت ـت ـع ـل ــق بـ ـحـ ـن ــن املـ ـحـ ـط ــة ال ــى
م ــاض ـي ـه ــا ،وإم ـك ــان ـي ــة عـ ـ ــودة خ ـطــاب
ً
املـ ــؤسـ ــس إلـ ـيـ ـه ــا .غـ ـ ــاب طـ ــويـ ــا اس ــم
ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـيــل ع ــن ش ــاش ــة ّأس ـس ـهــا
بنفسه ،وأرس ــى بـيــار الـضــاهــر طالقًا
م ــع «ال ـ ـقـ ــوات» وخ ـطــاب ـهــا الـسـيــاســي
واإلعـ ــامـ ــي ،ل ـي ـعــود م ــن ن ــاف ــذة «ه ــوا
الحرية» ،ويمهد الطريق أمام مشهدية
تـسـتـعـيــد «ال ـب ـش ـيــر» وأيــديــولــوجـيـتــه
ال ـحــرب ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ...ف ـهــل تـكــون
ه ــذه الــدقــائــق ال ـتــي شــاهــدنــاهــا ،أول
م ــن أمـ ــس ،ال ـب ــاب الـ ــذي س ـيــدخــل منه
ال ـض ــاه ــر ل ـي ـف ـتــح م ـصــال ـحــة م ــع ه ــذا
الخط؟

ملناسبة مرور أربعني يومًا
على رحيل الفنان ملحم بركات
(الصورة) ،تقيم عائلة الراحل
جنازًا في كنيسة مار بطرس
وبولس في كفرشيما األحد
املقبل (العاشرة صباحًا).
ُيذكر أن بركات توفي في 28
تشرين األول (أكتوبر) املاضي
بعد صراع مع املرض.

موعد مع رميو
لحود
يطلق روميو لحود مسرحيته
الكوميدية الغنائية التي
تحمل اسم «كاريكاتور» في 9
كانون األول (ديسمبر) املقبل
( )20:30على مسرح Theatre
 - des Artsجونيه .يلعب
بطولة العمل الجديد كل من
طارق تميم ،سيدرا عيد ،عصام
مرعب ،وغناء جاد القطريب
وماريتا نادر.

«بموضوعية»
يسأل عن
الحكومة

ووباء العنصرية؟ هل له عالج دكتور هندي؟
منذ عــام تقريبًا ،فتحت كلود أبــو ناضر هـنــدي ،ملف
«تزايد أعداد الوالدات لدى الالجئني السوريني و«خطر»
ت ـغـ ّـيــر ال ــوج ــه ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي ل ـل ـب ـنــان ع ـبــر بــرنــامـجـهــا
األسبوعي «تحقيق» (إخراج فادي الحداد) الذي يعرض
على  .mtvوعلى قاعدة اللعب على وتر الخوف وإثــارة
ال ــذع ــر ،ق ــارب ــت الـحـلـقــة وقـتـهــا ه ــذا امل ـلــف بــالـكـثـيــر من
االسـتـخـفــاف والـسـطـحـيــة بـعـيـدًا عــن أي منحى علمي
مهني.
ويوم األحد املاضي ،فتح البرنامج مجددًا ملف اللجوء
الـ ـس ــوري ،ل ـكــن ه ــذه املـ ــرة م ــن ب ــواب ــة ان ـت ـشــار األوب ـئــة
واألمــراض املميتة ،وكيفية الوقاية منها .تحت عنوان
«درهــم وقــايــة خير مــن قنطار عــاج» ،تحدثت الحلقة
( 49دقيقة) ،عن تاريخية هذ األوبئة وفتكها بالشعوب
عـبــر ال ــزم ــن .ت ـم ـحــورت الـحـلـقــة ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ـ ـ
شكليًا طبعًا ـ ليظهر أن املقصود من هذا العنوان ليس
توعية اللبنانيني ،بل لفت النظر الى األعداد الهائلة التي
تدفقت عبر الـحــدود ،وطــرح الـســؤال اآلت ــي« :هــل نحن
في منأى عن هذه األمراض مع وجود أكثر من مليون
ونـصــف مليون الجــىء س ــوري؟» .ســؤال طرحته أبو

نــاضــر فــي مـسـتـهــل حـلـقـتـهــا ،لـيـتـبــن فــي خالصتها
وب ـش ـهــادة املـخـتـصــن واألطـ ـب ــاء أن ال خـطــر حقيقيًا
وملموسًا بسبب تحرك وزارة الصحة السريع في هذا
الخصوص.
حطت كاميرا «تحقيق» عند رئيسة قسم األمــراض
ال ـجــرثــوم ـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة في
بيروت ،سهى كنج شرارة.
بعد سؤالها عــن احـتـمــاالت اإلصــابــة بــاألوبـئــة فــي ظل
وجـ ــود أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن ال ــاج ـئ ــن ،أج ــاب ــت بـ ـ ّ
ـأن من
«ال ـص ـع ــب» رب ــط هــذيــن األم ــري ــن .كــذلــك فـعـلــت وزارة
الـصـحــة الـتــي نـفــت أن يـكــون االكـتـظــاظ الـسـكــانــي ،قد
شكل ضغوطًا على الوزارة .إذًا مع نفي الجهات الطبية
املـعـنـيــة ،ظــل الـبــرنــامــج يـحــوم ويــركــز عـلــى فـكــرة نسج
عالقة مباشرة بني انتشار أو احتمال انتشار األوبئة
ً
وال ـن ــزوح ال ـس ــوري .ذهـبــت الـكــامـيــرا ش ـمــاال ،وتـحــديـدًا
ال ــى حـلـبــا ،حـيــث يــوجــد ع ــدد مــن الــاجـئــن الـســوريــن
لتسألهم وتختبر مــا إذا كــانــوا واع ــن لفكرة التلقيح
وأهمية تلقيح أطفالهم ،لتأتي األجــوبــة وتشي بكثير
من االلتزام في هذا الخصوص.

بدت الحلقة تسير على لعبة انفصام ،بني تأكيد الطب
غياب أي مؤشر لوباء يمكن أن يشكل خطرًا أو ذعرًا،
وبني إصرار ّ
املعدين على تبيان خالف ذلك ،وترسيخ
ص ــورة مـغــايــرة ل ـهــذه األح ـك ــام الـقـطـعـيــة .وص ـفــت أبــو
نــاضــر لـبـنــان ب ـ «املـخـيــم ال ــواح ــد» ،ال ــذي زاد عـلــى عــدد
سـكــانــه مــن غـيــر اللبنانيني أضـعــافــا ،وأنـهــت حلقتها
ب ـس ــؤال جــديــد بـعــدمــا ع ـجــزت ك ــل الـسـبــل ع ــن تــأكـيــد
نظريتها« :ماذا عن النازحني غير الثابتني؟ كيف يمكن
ضبطهم وممارسة رقابة صحية عليهم؟».
في الخالصة ،ما زال القائمون على «تحقيق» وأمثالهم
يطوعون مساحاتهم التلفزيونية لبث مضامني تهدف
إلى إثــارة الخوف والرعب ،وال سيما في ملف النزوح
السوري.
ّ
منذ سـنــوات ،لم يكل هــذا البرنامج بمواسمه املتتالية
عن البحث على أطــراف أزمــة اللجوء الـســوري ،ليدخل
مــن عـنــاويــن مختلفة اجـتـمــاعـيــة وطـبـيــة لالنقضاض
على الالجئني وتحميلهم وزر كل أزمات لبنان.
زينب ...
* «تحقيق» كل أحد  19:00على mtv

يستضيف وليد عبود في
برنامجه «بموضوعية» الليلة
ً
( )21:45على قناة  mtvكال
من :النائب أالن عون والصحافي
ّ
تستمر
سركيس نعوم .ملاذا
عرقلة تشكيل الحكومة؟ هل
يعلنها الرئيس سعد الحريري
على رغم تصعيد الرئيس
نبيه بري؟ كيف تأثرت عالقة
الرئيس عون بحزب الله؟ ما هي
خلفية التهديدات السورية
ضده؟

«إنترفيوز»
بين السياسة
والـ «دفى»
بني السياسة واإلنسانية،
ّ
ينوع برنامج «إنترفيوز»
باملواضيع التي يتطرق لها
ويعرض الليلة ( )20:30على
قناة «املستقبل» ّ
وتقدمه بوال
يعقوبيان .تستقبل بوال عضو
«كتلة املستقبل» النائب عمار
حوري والكاتب والصحافي
في صحيفة «صدى الوطن»
األميركية علي منصور .كما
تلقي اإلعالمية الضوء على
حملة «دفى» مع وزير الثقافة
روني عريجي.

