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على الشاشة

ذهبت ورأيت
جوزفين ديب :إلى العراق
ُ
أمضتها مراسلة
أربعة أيام
َ
 otvفي بالد الرافدين
لتغطية أعمال «مؤتمر
اإلعالم السرياني» .هكذا،
عادت وفي جعبتها
أربعة ريبورتاجات عن
أحوال ّاملسيحيني ،والفقر
والتعصب اللذين ينتشران
كالنار في الهشيم

تبث otv
ّ
تقريرين عن الديانات
البابلية القديمة وأحوال
اللبنانيين في
كردستان العراق

ليال حداد
ق��د ت �ك��ون امل �ص��ادف��ة وح��ده��ا ه��ي التي
ج �ع �ل��ت زي� � ��ارة ج ��وزف�ي�ن دي� ��ب للعراق
ت �ت ��زام ��ن م ��ع ان �ف �ج ��ار ك �ن �ي �س��ة «سيدة
النجاة» في حي الكرادة في بغداد .كان
م �ق� ّ�ررًا أن ت��ذه��ب م��راس�ل��ة  otvإل��ى بالد
َ
الرافدين لتغطية أعمال «مؤتمر اإلعالم
ّ
السرياني» ثم تعود إلى لبنان .لكن ما
حصل في «سيدة النجاة» فتح أمامها
أبوابًا أخرى ،لتعود وفي جعبتها أربعة
ري �ب��ورت��اج��ات م�ي��دان�ي��ة ،ع��رض��ت منها
الشاشة البرتقالية اثنني في نشراتها
ّ
اإلخبارية ،وبقي إثنان لم َيحدد موعد
َ
التقريرين األول�ي�ن ،حاولت
بثهما .ف��ي
م ��راس� �ل ��ة  otvاإلض� � � � ��اءة ع� �ل ��ى أحوال
ّ
املسيحيني في ال�ع��راق ،وخصوصًا في
منطقة نينوى (الشمال) ،فتناولت األزمة
اإلنسانية التي يعيشها ه��ؤالء بسبب
تهديدات املتطرفني (تنظيم «القاعدة»).
ومن نينوى ،انتقلت ديب إلى عني كاوا
في كردستان العراق .هنا أيضًا رصدت
�وال «األم � ��ة ال �س��ري��ان �ي��ة» م ��ن أبناء
أح � � َ
الطائفتني الكلدانية واآلشورية.
قد يبدو طبيعيًا للوهلة األولى اهتمام

ديب مع ثالثة جنود عراقيني في نينوى
 otvبأحوال املسيحيني في العراق ،نظرًا
ّ
وتوجهها
إل��ى خصوصية جمهورها،
بالدرجة األولى إلى أبناء هذه الطائفة
ف ��ي ل �ب �ن��ان .وه� ��و م ��ا ب� ��دا واض� �ح ��ًا من
خالل تغطيتها ألحداث كنيسة «سيدة
النجاة» .إذ أوردت الخبر في عناوينها
األول � ��ى ،رغ ��م أن �ه��ا غ��ال�ب��ًا م��ا تتغاضى
عن أخبار العراق ،أو تذيعها في نهاية
ّ
ّنشرتها اإلخ�ب��اري��ة .غير أن دي��ب تؤكد
أن اهتمامها بملف املسيحيني في بالد
َ
ال��راف��دي��ن ي��أت��ي م��ن منطلق «اإلضاءة
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ال� �ح� �ض ��ارات ،والحفاظ
ّ
الثقافات وال��دي��ان��ات» تقول
على تعدد
ّ ً
لـ«األخبار» منوهة باملساعدة الكبيرة
ّ
التي قدمها رئيس الرابطة السريانية
ّ
ّ
ح�ب�ي��ب أف� ��رام ال ��ذي س��ه��ل ل�ه��ا مهم َتها
في ال�ع��راق .أم��ا في التقريرين املقبلني،
ف�ت�ف�ت��ح دي ��ب م �ل��ف ال��دي��ان��ات البابلية
القديمة ،وخصوصًا اليزيديني وأبناء

طائفة الصائبة املندائيني .فيما تتناول
ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ره ��ا األخ � �ي� ��ر م ��وض ��وع ��ًا قد
يكون أق��رب إل��ى املشاهد اللبناني ،هو
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون امل �غ �ت��رب��ون ف��ي كردستان
الذي تصفه ديب بـ«أفريقيا الجديدة»:
«ذه ��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ب��أع��داد ك�ب�ي��رة إلى
كردستان التي ال تشهد الكثير من أعمال
العنف ،وحيث الثروات واالستثمارات
االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �س �ي ��اح �ي ��ة» .ل �ك��ن هل
ّ
تطرقت إل��ى امل��وض��وع السياسي وإلى
�ال ،ووجود
س �ع��ي امل �ن �ط �ق��ة ل�ل�اس� �ت� �ق�ل ّ
امل��وس��اد ف�ي�ه��ا؟ تعلن دي��ب أن�ه��ا قضت
أرب�ع��ة أي��ام فقط ف��ي ال �ع��راق ،وبالتالي
ك��ان��ت ه ��ذه ال �ف �ت��رة غ�ي��ر ك��اف�ي��ة لتناول
وباقي
مختلف املشاكل ف��ي ك��ردس�ت��ان
ّ
امل�ن��اط��ق العراقية «ل��ذل��ك اخ�ت��رت الشق
االج� �ت� �م ��اع ��ي واإلن � �س� ��ان� ��ي ب� �ع� �ي� �دًا عن
السياسة».
م � ��اذا رأت ج ��وزف�ي�ن دي� ��ب ف ��ي العراق؟

ه��ل حقيقة أهلها تشبه ال �ص��ورة التي
تنقلها إل�ي�ن��ا وك� ��االت األن �ب��اء العاملية
والفضائيات العربية وال�غ��رب�ي��ة؟ ماذا
ع ��ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة وازدي� � � ��اد ن �س �ب��ة األمية
وال�ف�ق��ر؟ ال تنفي امل��راس�ل��ة أن األوضاع
سيئة ه �ن��اك .إذ ب��دأ ال�ف�ق��ر ينتشر بني
ال �ع��راق �ي�ي�ن ،ح �ت��ى ه� ��ؤالء ال ��ذي ��ن كانوا
يعيشون ف��ي بحبوحة ق�ب��ل االجتياح
ّ
يتصوره
األم � �ي� ��رك� ��ي .وع� �ك ��س م� ��ا ق� ��د
أبناء الطائفة املسيحية
بعضهم «ف��إن ّ
ي��درك��ون ج �ي �دًا أن االح �ت�ل�ال األميركي
ه��و ال��ذي جلب عليهم ك��ل ال��وي َ�لات .هم
ي��ؤرخ��ون حياتهم وف��ق مرحلتني :قبل
ال �س �ق��وط (أي س �ق ��وط ب � �غ� ��داد) ،وبعد
ال�س�ق��وط .وي�ع��رف��ون أن األم�ي��رك�ي�ين هم
الذين أطلقوا العنان لتنظيمّ «القاعدة»
في العراق» .كذلك تضيف أن الطائفية
ال تقتصر فقط على السنة والشيعة ،بل
طالت املسيحيني الذين ازدادوا ّ
تعصبًا،
ّ
وخصوصًا ضد األكراد.
ال � �ي� ��وم ،ع � ��ادت دي� ��ب م ��ن ال � �ع� ��راق ،وقد
س � ّ�ج� �ل ��ت ف� ��ي ذاك ��رت � �ه ��ا م �ج �م��وع��ة من
املشاهدات املشوقة واملخيفة عن مصير
ه��ذا ال�ب�ل��د ال �ع��رب� ّ�ي ب�ع��د أك�ث��ر م��ن سبع
سنوات على اجتياحه.

◄ مطلع الشهر المقبل ،تبدأ مجموعة من
ّ
القنوات العربية والعالمية بث تسعة أفالم
سينمائية ت��روي س�ي��رة األن�ب�ي��اء منذ آدم
ّ
وح ��واء ح�ت��ى إي�ل�ي��ا .وس�ت�ب��ث ه��ذه األفالم
على شكل حلقات تلفزيونية ع��دده��ا 43
حلقة ،م��دة ك��ل وا ًح��دة نصف س��اع��ة ،على
أن ت�ع��رض الح �ق��ا ك��أف�لام م�ن�ف��ردة .وهذه
األعمال التسعة هي من إخراج الفلسطيني
يوسف قمر (اسمه الفني روبرت سافو)
الذي أمضى سبع سنوات في إعدادها.
◄ أصدرت إدارة جريدة «اليوم السابع»
تعليمات مشددة لمحرريها بعدم نشر أي
معلومات تخص الصحيفة على صفحاتهم
ال�خ��اص��ة على «ف��اي�س�ب��وك» ،وإال خضعوا
للتحقيق بتهمة إفشاء أسرار العمل!
ّ
◄ رش � � ��ح ال �م �ن �ت ��ج إس� �م ��اع� �ي ��ل ك�ت�ك��ت
المخرج التونسي شوقي الماجري إلخراج
مسلسل «توق» .والعمل مقتبس عن رواية
تحمل العنوان نفسه لبدر بن عبد المحسن
وك �ت �ب��ت ال �س �ي �ن��اري� ّ�و ال � �خ ��اص ب� ��ه سارة
الخطيب .وم��ن ال�م�ت��وق��ع ان�ط�لاق تصويره
بداية العام المقبل.
◄ أح �ي��ت ن �ي �ك��ول س��اب��ا ح�ف�ل��ة غنائية
ف��ي «ج��ام�ع��ة ال�ن�ه�ض��ة» ف��ي صعيد مصر
لمناسبة ان�ط�لاق ال�ع��ام ال��دراس��ي .وشارك
المغنية اللبنانية الحفلة الـ«دي جي» تامر
يحيى.
◄ وافقت غادة عبد الرازق على الترويج
إلحدى ماركات العدسات الملونة في منطقة
ال �ش��رق األوس � ��ط ل �م��دة ع ��ام ك��ام��ل مقابل
م�ل�ي��ون دوالر .م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،تستكمل
الممثلة المصرية مشاهدها في فيلم «كف
القمر» مع المخرج خالد يوسف ويشاركها
البطولة خالد صالح ،ووف��اء عامر ،وهيثم
أح�م��د زك��ي وح�س��ن ال� � ��رداد ...وال�ع�م��ل من
تأليف ناصر عبد الرحمن ،وإن�ت��اج كامل
أبو علي.
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