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رصد

ّ
رهاب «اللجوء السوري» استبد بـ mtv
زينب حاوي
لم يعد األمر يقتصر على تعداد تقارير
تـقــدمـهــا  mtvفــي نـشــراتـهــا املـســائـيــة،
التالي
وتقديم املادة النقدية في اليوم
ّ
لها ،في الصحافة املكتوبة ،مع التيقن
ّ
أن ــه ال ح ــاج ــة ل ـل ـتــوهــم ب ــأن شـيـئــا ما
سيتغير ،أو سيتزحزح في املضمون
ّ
املـ ـق ــدم .ل ـقــد ب ــات م ــؤك ـدًا أن ق ـنــاة امل ـ ّـر
تمارس ما يسمى  matraquageيوميًا
عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن،
وت ـ ـحـ ــول تـ ـق ــاري ــره ــا اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ال ــى
منصات للتحريض واملحاكمة.
ف ــي أق ــل م ــن أس ـب ــوع ،سـ ِّـجــل للمحطة
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة أرب ـ ـع ـ ــة ت ـ ـقـ ــاريـ ــر تـ ـتـ ـن ــاول
الــاج ـئــن ،مــن بينها ثــاثــة تسودها
امل ـب ــاش ــرة ف ــي االتـ ـه ــام ،وال ـت ـحــريــض،
فيما الرابع الذي عرض أول من أمس،
ـذاك ،إذ قارب
كــان بمثابة التفاف أو تـ ٍ
ق ـض ـيــة م ــؤس ـس ــة اإلس ـ ـكـ ــان وم ـشــاكــل
ّ
ليصوب في
تأجير الشقق السكنية،
نهاية املطاف على الالجئني السوريني
أيضًا.
إذًا ،تضع  mtvنصب عينيها هــؤالء
الالجئني ،وأصبحت قضيتهم الخبز
ال ـيــومــي ل ـت ـقــاريــر ال ـن ـشــرة املـســائـيــة.
تـ ِّ
ـذوب املحطة األخالقيات اإلعالمية،
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاط ـ ــي ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي م ـ ـ ــع ق ـض ـي ــة
سـيــاسـيــة إن ـســان ـيــة شــائ ـكــة ،لتتخذ
مـنـهــا مـطـ ّـيــة ،وشـمــاعــة تـعـلــق عليها
مشاكل لبنان وآفــاتــه األزل ـيــة .ظاهر
هـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر حـ ــرص ع ـلــى خــزيـنــة
الدولة ،وأموالها التي «تذهب هدرًا»
بـسـبــب هـ ــؤالء ال ـس ــوري ــن ،م ــع نفحة
سيادية لبنانية ،هاجسها املحافظة
عـلــى م ـق ـ ّـدرات الـبـلــد ،وع ــدم التفريط
بثرواته االقتصادية .كانت البداية مع
ّ
تحسر
تقرير (إعداد نخلة عضيمي)،
على ضياع ماليني الـ ــدوالرات ،جــراء
نقل الـنــازحــن الـســوريــن مصانعهم
بشكل كــامــل الــى األراض ــي اللبنانية
بطريقة «غير شرعية» و«تحت جنح
ال ـظ ــام» .ت ــاه تـقــريــر لــرنــن إدري ــس،
طـ ــال قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ل ـب ـنــان،
واستخدام الالجئني املوجودين على
الحدود الشمالية الخطوط السورية،
وخـســارة قطاع االتـصــاالت اللبناني
ً
أم ـ ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة ج ـ ــراء ذل ـ ــك .فـ ــي ه ــذا
التقرير ،كالم عن السيادة اللبنانية،

(ماريان كامنسكي ــ النمسا)

وتأنيب لــوزارة االتصاالت ودعوتها
ّ
«التسيب» الحاصل على
لوقف هــذا
ّ
األراضــي اللبنانية ،علمًا بــأن رئيس
مـجـلــس إدارة  mtvم ـي ـشــال امل ــر يقع
الـ ـي ــوم ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـش ـب ـه ــات ف ــي مــا
ّ
خص ملف االتصاالت والتخابر غير
الشرعي وشبكات اإلنترنت.
بـعــد امل ـصــانــع واالت ـ ـصـ ــاالت ،توقفت
 mtvع ـ ـنـ ــد قـ ـ ـط ـ ــاع اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ودور
اإلع ــام ــي األج ـن ـبــي ف ــي س ــرق ــة لقمة
الصحافي اللبنانيّ .
روج ــت املحطة
يــوم الـسـبــت املــاضــي لـتـقــريــرهــا ،عبر
عبارة منمقة تتكئ فيها على اللعب
على الكالم« :متاعب اللجوء السوري
ت ــاح ــق ال ـعــام ـلــن ف ــي مـهـنــة الـبـحــث
عن املتاعب» .لكن سرعان ما اختفت
ع ـبــارة «ال ـل ـجــوء الـ ـس ــوري» ،ليصبح
الحديث عن «جنسيات عربية» ،تأخذ
مكان اللبنانيني في عملهم في قطاع
اإلعالم.
التقرير الرابع الــذي لن يكون األخير
على األرجح في تناول قضية اللجوء
ال ـســوري ،ق ــارب أول مــن أمــس قضية
مــؤسـســة اإلس ـك ــان واملـخــالـفــات التي

تـ ـح ــدث ج ـ ــراء ت ــأج ـي ــر ال ـش ـق ــق ال ـتــي
أخ ــذ أصـحــابـهــا قــرضــا م ــن مؤسسة
اإلس ـكــان ،وه ــذا األم ــر مخالف للعقد
بني صاحب الشقة واإلسكان .التقرير
ـش) ،ت ــذاك ــى على
(إع ـ ــداد م ــاك ق ـط ـيـ ّ
امل ـشــاهــد بــإي ـهــامــه ب ــأن ــه يـسـعــى الــى
م ـعــال ـجــة هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة أو اإلض ـ ــاءة
عليها .لكن ما خلص إليه كان واضح
الـهــدف فــي التصويب على الالجئني
ال ـس ــوري ــن ،و«ف ـض ـح ـهــم» ،ب ـمــا أنـهــم
مــن يـسـتــأجــرون ه ــذه الـ ّشـقــق .بعدما
أخبرتنا مــاك قطيش أنـهــا مارست
ج ـه ـدًا مـضـنـيــا ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن شقة

أربعة تقارير
مختلفة تمتلئ
باالتهام والتحريض

مـسـتــأجــرة ،عـثــرت عليها فــي منطقة
ع ــوك ــر( ،ي ــا ل ـل ـصــدفــة) فـتـحــت ال ـبــاب
ّ
للمعدة عائلة سورية .هكذا «قطعت
الشك باليقني» كما قالت قطيش في
عثورها على هــذا الكنز .استجوبت
ال ـع ــائ ـل ــة (م ـ ــع ت ـم ــوي ــه ل ــوج ــه ال ـ ــزوج
والـ ـ ــزوجـ ـ ــة)« :مـ ــا ب ـت ــدف ـع ــوا أج ـ ـ ــار؟»،
«لحالكم أو معكم والد؟» .وبعد تأكيد
العائلة أنها ال تدفع اإليـجــار ،لجأت
ّ
قطيش الى الجيران لتكتشف أن هذه
العائلة تدفع  400دوالر أميركي.
ف ــي ج ــوج ـل ــة س ــري ـع ــة ل ـك ــل م ــا ورد،
مــن مضامني تحريضية وعنصرية
تقدمها قناة «املر» ،يتبني انتهاجها
س ـي ــاس ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،ظ ــاه ــره ــا ح ــرص
عـلــى الـسـيــادة وأم ــوال الــدولــة ،فيما
طريقة معالجتها أقرب الى املحاكمة
واالقتصاص ،والتحريض .لم تصل
ه ـ ــذه ال ـق ـن ــاة وغ ـي ــره ــا ال ـ ــى م ـقــاربــة
موضوعية علمية وإنسانية تتعلق
بقضايا الـلـجــوء ال ـســوري .لقد بات
اس ـت ـس ـهــال شـيـطـنـتـهــم أمـ ـ ـرًا واق ـع ــا،
وإسقاط الزاوية املهنية أمرًا مفروغًا
منه.

رادار

 otvو«المنار» تتبادالن« ...الحجاب»؟
ّ
فصل «قــانــون املــرئــي واملـسـمــوع» عام
 ،1994القنوات اللبنانية على قياس
ال ـط ــوائ ــف وال ــزع ـم ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن .ال
يخفى على أحد اليوم ،طغيان العامل
الـطــائـفــي عـلــى قـضــايــا الـتــوظـيــف في
ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ،م ــع خ ــروق بسيطة
تسجل مع مــرور السنني .وبرغم هذه
املـشـهــديــة غـيــر الـصـحـيــة ،إال أن ـنــا قد
نـشـهــد تـغـيـرًا ول ــو طفيفًا ه ــذا ال ـعــام،
قد يكون له املنحى اإليجابي في هذه
املشهدية .مع دورة برمجتها الخريفية
املقبلة بني أيلول (سبتمبر) ،وتشرين
األول (أكتوبر) ،تستعد قناة  otvلطرح
بــرنــامـجـهــا ال ـجــديــد «ع ـلــى م ــا يـبــدو»
ذي ال ـط ــاب ــع ال ـس ـي ــاس ــي االج ـت ـمــاعــي
الساخر .البرنامج (إعداد ماهر الدنا)
سـتـقــدمــه أم ــان ــي ج ـحــا ،ال ـتــي تــرتــدي
ال ـح ـجــاب ،وت ــأت ــي م ــن خـلـفـيــة إذاع ـيــة
(إذاعــة «الرسالة») .إذًا ،ستظهر جحا
بحجابها على الشاشة البرتقالية في
خرق نادر على هذه الشاشة وسواها.
سيمزج البرنامج بني ّ
الجدية واملزاح،
مـ ـتـ ـكـ ـئ ــا ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات
اإلعالمية ،وض ــرورة ّ
تسيدها اإلعــام
ال ـل ـب ـنــانــي .ن ـس ـخــة ال ـب ــرن ــام ــج خـلـيــط
مـمــا ي ـقــدم عـلــى ال ـشــاشــات ال ـي ــوم من
ب ــرام ــج س ــاخ ــرة إجـتـمــاعـيــة إعــامـيــة،

لكن أهميته تكمن في تقديم املعلومة،
ع ـلــى أس ــال ـي ــب «ال ـت ـه ــري ــج» املـ ـك ــرورة
عـلــى ال ـقـنــوات الـلـبـنــانـيــة .شخصيات
إع ــامـ ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة وف ـن ـي ــة م ـث ـيــرة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ــدل ،مـ ـنـ ـه ــا وج ـ ـ ـ ـ ــوه م ـ ـعـ ــروفـ ــة،
سـتـتـنــاوب عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي تقديم
الـفـقــرات .وعلى األرج ــح سيضع زيــاد
بطرس موسيقى الجنيريك الخاصة
بــالـبــرنــامــج ،ال ــذي يــأخــذنــا اسـمــه الــى
أغـنـيــة جــولـيــا «عـلــى مــا ي ـبــدو» .وبــن
أماني جحا

شخصيات مثيرة
للجدل ستشارك في
تقديم الفقرات

خلطة اإلع ــام والسياسة واالجتماع
ب ــأس ـل ــوب س ــاخ ــر ،وس ـل ــس ،سنشهد
ح ـ ــرك ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي ال ـ ـظ ـ ـهـ ــور ع ـلــى
الـ ـش ــاش ــة وكـ ـس ــر لـ ـق ــواع ــد وض ـع ـت ـهــا
الذهنيات اللبنانية ،بظهور محجبة
على الشاشة العونية .فكيف سيكون
األداء؟ وهل ستنجح هذه الخلطة على
الشاشة البرتقالية؟
في هذه األثناء ،يتردد في أروقة قناة
«املنار» ،حديث عن برنامج ذي طابع
نـســائــي ،يشبه نسخة «ك ــام نــواعــم»
الــذي تنتجه قناة  ،mbcعلى أن يضم
خلطة مــن الــوجــوه «املسيحية» .وإذا
مــا صحت هــذه املـعـلــومــات ،فسنكون
أي ـضــا ،أم ــام مـشـهــد مـغــايــر لــم تعتده
ال ـش ــاش ــة ،وال س ـي ـمــا ق ـن ــاة امل ـق ــاوم ــة،
فـكـيــف س ـي ـكــون ظ ـه ــوره ــن وأثـ ــر ذلــك
ف ــي ال ـشــاشــة ال ـص ـف ــراء وج ـم ـهــورهــا؟
ولـغــايــة خ ــروج «عـلــى مــا ي ـبــدو» على
 ،otvوتأكيد البرنامج النسائي على
«امل ـن ــار» ،ف ــإن تقاطعهما يفضي الــى
نفضة جــديــدة فــي اإلع ــام اللبناني،
يحطم حواجز صنعتها هذه القنوات
لـنـفـسـهــا ،وق ــد يـنـسـحــب ه ــذا املـشـهــد
ع ـلــى ال ـب ـق ـيــة ،أو ق ــد ي ـتــوســع ليشمل
مروحة أوسع من البرامج .من يدري؟
زينب...

«تلفزيون لبنان»:
نفضة إدارية
عقدت لجنة اإلعالم واالتصاالت جلسة
أمس برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل
الله ،وبحضور وزير اإلعالم رمزي جريج،
ّ
ومقرر اللجنة النائب عمار حوري،
والنواب هاني قبيسي ،ومروان فارس،
وقاسم هاشم ،والوليد سكرية ،وجان
أوغاسبيان ،وإميل رحمة ،إضافة إلى
رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
طالل املقدسي (الصورة) ،ومدير
الشؤون املالية في املؤسسة ريشار
ّرشيد .بعد الجلسة ،أكد فضل الله
أنه جرت «مناقشة املرحلة املقبلة
لبنان» ،ووظيفته لن
لـ «تلفزيون
ّ
تكون تنافسية ألنه يعكس صورة
َّ
سيمول منها»،
الدولة اللبنانية ،وهو
مضيفًا« :سنستكمل البحث في موضوع
الشاشة الرسمية ليكون على مستوى
التلفزيونات املتقدمة واملتطورة».
من جهته ،أوضح جريج أنه جرى خالل
الجلسة استعراض أهداف «تلفزيون
لبنان» ،مشيرًا إلى التقرير الذي كان
عن الحاجة إلى تلفزيون عام،
رفعه ّ
كاشفًا أنه «طلبت تعيني مجلس إدارة
جديد لـ «تلفزيون لبنان» ،باعتبار

أن اإلدارة الحالية موقتة» .وكانت
«األخبار» قد نشرت في تموز (يوليو)
ً
املاضي مقاال بعنوان «ناقوس الخطر
ُيقرع في «تلفزيون لبنان» :أنقذونا
من االعتباطية واالستبداد!» (األخبار
ّ ،)2016/7/28
يرجح االستغناء عن
مقدسي.

جميل السيد
في ضيافة جان عزيز
يستقبل جان عزيز في برنامج «بال
حصانة» الليلة ( )21:15على قناة otv
اللواء جميل ّ
السيد .ماذا يقول في
اليوم املطابق العتقاله قبل أحد عشر
عامًا.؟ ما العالقة بني سجنه وحرب
سوريا والشغور الرئاسي؟ كيف يقرأ
األزمة الراهنة؟ وما آفاقها رئاسيًا
وحكوميًا ونيابيًا؟ هل انتهى نظام
الطائف ،أم تنتهي الطوائف ،أم نذهب
إلى الفوضى؟

رحيل عبدالله النبوت
ووري الناقد الساخر عبدالله النبوت
( 76عامًا) الثرى أمس ،تاركًا وراءه
نحو  40مسرحية ساخرة من الحركة
السياسية اللبنانية .وكانت مراسم
الوداع قد أقيمت أمس في كنيسة
القديس جاورجيوس للروم االرثوذكس
في برمانا ،ثم نقل الجثمان إلى مسقط
رأسه أميون في الكورة (شمال لبنان)،
حيث ووري الثرى في مدفن العائلة.

