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ترويج

المجزرة مستمرة ...شكرًا «ملك الخير»
بني ليلة وضحاها،
انتشرت الفتات عمالقة
في بعض شوارع العاصمة
تشكر السعودية على هبة
الـ 3مليارات دوالر إلى الجيش.
«تيار املستقبل» الذي أطلق
هذه الحملةّ ،
صور اللبنانيني
كشحادين على أبواب امللوك
أحمد محسن
ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ش�ب��ه ب�ي�ن��ه وب�ي�ن الشيخ
ّ
س� �ع ��د ال� ��دي� ��ن ال � �ح� ��ري� ��ري ،ف � � ��إن امل �ل��ك
ال �س �ع��ودي ع�ب��د ال �ل��ه ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز
ال ي �ش �ب��ه ب� �ي ��روت ب� �ش ��يء .إن � ��ه ي�ش�ب��ه
ً ّ
«ال� �خ� �ي ��ر» .ه� ��ذا إذا س �ل �م �ن��ا ج � ��دال أن
الحريري يشبه ب�ي��روت ه��و اآلخ��ر ،أو
ّ
أن��ه ي�ع��رف ال�ط��رق��ات ال�ت��ي علقت فيها
الالفتات األخيرة الشاكرة للسعودية
حتى ينقطع النفس .ذات م��رة ،أخطأ
ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ف � ��ي ت� � �ع � ��داد امل� �ن ��اط ��ق
ّ
البيروتية على التلفزيون ،رغ��م أنهم
كتبوها له بوضوح .غالب الظن أنهم
فعلوا ،ورغم ذلك أخطأ (كما يفعل كل
مرة حني يقرأ .وربما لذلك بدأ ّ
يغرد).
غير أنها أخطاء لغوية غير مفخخة،
وت��ال�ي��ًا غير قابلة للتفجير أو القتل.
طبعًا ،لم يكتب «تيار املستقبل» على
ً
الفتاته شكرًا على االنتحاريني مثال.
هو بات يستلهم فخامة الرئيس القائد
ميشال سليمان ،وينهل منه الشعارات
ال��وط �ن �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة .ك� ��ان األخ� �ي ��ر أول
املبتهجني بالهبة السعودية للجيش
اللبناني ،غير امل�ش��روط��ة إط�لاق��ًا ،إلى
ّ
درج � ��ة أن � ��ه ك ��رر ع� �ب ��ارة «ش� �ك� �رًا خ ��ادم
الحرمني الشريفني» عشرات املرات في
خطابه للجرحى وضحايا االنفجارات
ّ
(!) وي � �ب� ��دو أن ه � ��ذا م� ��ا ك � ّ�رس� �ه ��ا ف��ي
رأس «ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل» .ه �ك��ذا ،وج��د
املستقبليون أنفسهم ملزمني باملزايدة
ّ
على الرئيس ،في فرحهِ طبعًا ،فعلقوا
ع �ل��ى ج � � ��دران ب � �ي� ��روت الف � �ت� ��ات «م �ل��ك
الخير ،مملكة الخير» .وامل�ف��ردة تبدو
ّ
حجازية هي األخرى ،وغير مستعملة

(مروان طحطح)
كثيرًا في أدبيات اللبنانيني على هذا
وبمعزل عن مضمونها
النحو الغريب.
ٍ
امل�ل�ت�ب��س ال ��ذي ال ي��واف��ق ع�ل�ي��ه نصف
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ك �م��ا ال ي ��واف ��ق ن�ص�ف�ه��م
اآلخر على الفتات شكر ُرفعت إليران،
ً
ف ��إن م �ف��ردة «ال �خ �ي��ر» ت�ل�ص��ق ع� ��ادة بـ
ّ
«ف ��اع ��ل ال� �خ� �ي ��ر» ،أي ه� ��ذا ال � ��ذي ي �م��ن
ّ
املتسولني وأصحاب الحاجة من
على
املعدومني .حتى في السياسة ،لم يكن
أح��د مضطرًا ،من امللهمني واملنفذين،

بوستر عمالق
على قياس حضورها
في يوميات اللبنانيين

إل��ى ت�ص��وي��ر األم ��ور ع�ل��ى ه��ذا النحو
الذليل إلى هذه الدرجة.
ُ
إنه ذل ــ بمعزل عن مضمونه املضحك
ـ � �ـ ي �ن �ت �ش��ر ع �ل ��ى ت �ل ��ك ال�ل�اف� �ت ��ات ال �ت��ي
استأجرها التيار من ّ
بلدية بيروت ملدة
ً
م �ح��ددة ،ع�م�لا ب�م�ب��دأ ح��ري��ة التعبير،
ولو كان التعبير يالمس التسول .ربما
ه��ذا يتخطى ديموقراطية الفرنسيني
ال �ع��ري �ق��ة ال ��ذي ��ن ل �ي��س ب��اس�ت�ط��اع�ت�ه��م
أن يقولوا شيئًا ب��دوره��م ،بعدما فعل
رئيسهم أشياء مشابهة .وق��د يستمر
«الخير» لفترة طويلة ،طاملا أن االزمة
ف��ي س��وري��ا م�م�ت��دة .ال�خ�ي��ر ال�س�ع��ودي
ق ��دي ��م وإن ك ��ان ��ت ال�ل�اف� �ت ��ات ج ��دي ��دة.
ّ
وال�ح��ال أن الشبه ب�ين خ��ادم الحرمني
الشريفني (معظمنا يظن أن هذا االسم
ً
م��زح��ة) ورئ �ي��س «ت�ك�ت��ل ل�ب�ن��ان أوال»،
ومتساو على الجهتني .امللك
متوارث
ٍ
يشبه والده واخوته وأوالد عمه ،كذلك
الشيخ سعد ،ال��ذي يشبه الطيبني في
العائلة ،من الشيخ أحمد صاحب امليول
«األس� �ي � ّ
�ري ��ة» ،إل ��ى ن� ��ادر ال� ��ذي ي�ت��ول��ى
ّ
م�ه�م��ة االت� �ص ��ال ب�م�ف�ت��ي ال�ج�م�ه��وري��ة
لثنيه ع��ن ح�ض��ور تشييعات ش�ه��داء
ً
العائلة والثورة (ث��ورة األرز) ،وصوال
إلى الراحل رفيق الحريري ،ال��ذي كان
يعرف في لبنان بني أوساط املواطنني
العاديني ب��ال�ـ«س�ع��ودي» ،وك��ان اللقب
فخر ل�ل��راح��ل ،ول��م يبد منه أي
م��دع��اة
ٍ
ت��ذم��ر أو اع� �ت ��راض ،ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س.
ّ
هكذا ،تصبح الالفتة التي علقها «تيار
املستقبل» في بيروتّ ،
وذيلها بتوقيعه
األزرق ال�ف��ات��ن ،ف��ي ك��ل األزق ��ة املمكنة،
ً
ً
ت�ح�ص�ي�لا ح ��اص�ل�ا ،وش� ��رح أس�ب��اب�ه��ا
ل��زوم ما يلزم .الشبه قائم على جميع
املستويات بني التيار واألوصياء عليه
في الحجاز ،وال نتحدث هنا عن مجرد
ش ��ارب�ي�ن ف ��ي ال� ��وج� ��ه ،ب ��ل ع ��ن س �ل��وك
ي�ك��اد ي�ك��ون ي��وم�ي��ًا ،وع�لاق��ة سياسية
بطريركية تربط مؤسسة آل الحريري
الخيرية بمؤسسة آل سعود ،الخيرية
ط�ب�ع��ًا ،ك�م��ا ي �ق��ول ال�ب��وس�ت��ر ال�ع�م�لاق
الذي تعمد واضعوه أن يكون عمالقًا،
على قياس أهمية اململكة وحضورها
ف ��ي ي��وم �ي��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،خ�ص��وص��ًا
بعد عمليات التفجير األخيرة وماجد
امل ��اج ��د وال� �خ� �ط ��اب ال �ش �ه �ي��ر ل�ف�خ��ام��ة
ال ��رئ� �ي ��س ،وش � �ك � �رًا ل � �خ� ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني!

تخبيص

ريم تلحمي «تأسرلت» ...الثورة تؤتي ثمارها
وسام كنعان
ف��ي م�ن�ت�ص��ف ش �ب��اط (ف �ب��راي��ر) ،2012
ان� �ت� �ش ��ر ف� �ي ��دي ��و ي �ظ �ه��ر ال� �ع� �ض ��وة ف��ي
«املجلس الوطني ال �س��وري» املعارض
ّ
بسمة قضماني مع كتاب اسرائيليني
ف ��ي ح� � ��وار ي� �ع ��ود إل � ��ى ع � ��ام  2008م��ع
إحدى القنوات الفرنسية .يومها ،قالت
بالفم املآلن« :وجود ّاسرائيل ضروري
للمنطقة» ،مضيفة إنها ترتاح عندما
«ت� �ت� �ح ��دث م� ��ع ش� �خ ��ص إس ��رائ� �ي� �ل ��ي».
بعدها ،حاولت ستر الفضيحة ببيانات
تتهم املحطة بفبركة القصة .ول��م تكن
ت �ل��ك ال �ح��ادث��ة امل �ع �ي �ب��ة ه ��ي ال��وح �ي��دة.
س ��رع ��ان م ��ا دوت ف �ض �ي �ح��ة م�ج�ل�ج�ل��ة
لدى دخول التلفزيون االسرائيلي إلى
ً
مقاتال
إدلب وتصوير ريبورتاج يظهر
ّ
س��وري��ًا ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ي�ق��ول إن��ه
«ع �ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ل�ت�ع��اون م��ع ش ��ارون
م� ��ن أج� � ��ل إس � �ق� ��اط األس � � � ��د» (األخ � �ب� ��ار
 .)2012/12/19ب� �ع ��د ذل� � � ��ك ،ك �ش �ف��ت
اس ��رائ� �ي ��ل ع ��ن «م�ل�ائ �ك �ي �ت �ه��ا» ،ع�ن��دم��ا
زار ال �ص �ح��اف��ي ال �ص �ه �ي��ون��ي ه�ن��ري�ك��ا
ت�س�ي��رم��ان «م�خ� ّ�ي��م ال��زع �ت��ري» ليصنع
ً
ت �ق ��ري �رًا م �ب �ك�ل�ا ع ��ن زواج ال �ق ��اص ��رات
امل� � � ��ؤق� � � ��ت ب� � �ش� � �ي � ��وخ س � � �ع� � ��ودي �ي ��ن ف ��ي
محاولة منه إلقناع العالم بالتعاطف
االس��رائ �ي �ل��ي م��ع ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ين
(األخبار .)2013/12/21

ك ��ل ت �ل��ك ال �خ �ط��وات ك��ان��ت ت�س�ي��ر على
درب م� �س� �م ��وم ي ��رم ��ي إل� � ��ى اس� �ت� �ب ��دال
ال� �ع ��دو االس ��رائ �ي �ل ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ي ب �ع��دو
ج��دي��د ه��و ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ،واع�ت�ب��ار
التعاطي م��ع الصهاينة مسألة عادية
ورب �م��ا ض ��روري ��ة ف��ي ب �ع��ض األح �ي��ان،
إل ��ى أن ص� ��ارت أخ �ب��ار دخ� ��ول ج��رح��ى
امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة إل��ى املستشفيات
ّ
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة أم � � �رًا ع� ��ادي� ��ًا .أق ��ل ��ه ه��ذا
م��ا ي �ظ�ه��ره ال�ت�ع�ل�ي��ق األخ �ي��ر للمغنية
الفلسطينية ري ��م ت�ل�ح�م��ي ،ال �ت��ي ت�ع� ّ�د
من الشخصيات األساسية في الحالة
امل��وس �ي �ق �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وامل �ع��روف��ة
ب �م ��واق �ف �ه ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة وم �ن��اه �ض �ت �ه��ا
ل�ل�اح� �ت�ل�ال ون �ش��اط �ه��ا ض ��د ال�ت�ط�ب�ي��ع

ّ
معه ،لكن ها هي ت��رى أخيرًا أن دخول
ال�ج��رح��ى ال�س��وري�ين إل��ى املستشفيات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة أم ��ر م� �ش ��روع ،ف��امل �ه��م أن
ت �ل �ت �ئ��م ال � � �ج� � ��راح! إذ ك �ت �ب��ت ص��اح �ب��ة
«ع��اش �ق��ة» ع�ل��ى صفحتها الشخصية
ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك ق �ب��ل ي ��وم�ي�ن« :أك� ��اد
ّ
أك��ون متأكدة أن ه�ن��اك مشافي عربية
ت �ق��وم ب��واج �ب �ه��ا االن �س��ان��ي وال��وط �ن��ي
ت � �ج� ��اه ال � �ج ��رح ��ى ال � �س � ��وري �ي��ن ،ال ��ذي ��ن
اس�ت�ط��اع��وا ال �خ��روج م��ن ن��ار الجحيم،
لكن ال أستطيع منع نفسي من التفكير
في كيفية دخول هؤالء الجرحى األعزاء
ّ
ال� ��ى األراض � � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت��ل��ة
ال�ت��ي تسيطر اس��رائ�ي��ل ع�ل��ى مداخلها
وم �خ��ارج �ه��ا ،ل�ي�ج��ري اس�ت�ق�ب��ال�ه��م في

امل�ش��اف��ي اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة!!» .بعد إش��ارت��ي
ال �ت �ع �ج��ب ،وق �ع ��ت ت �ل �ح �م��ي ف ��ي امل� ��أزق
ال �خ �ط �ي��ر ع �ن��دم��ا ت��اب �ع��ت ب ��ال �ق ��ول« :ال
أه �ت��م ب �ه��ذا ال �ش��أن أك �ث��ر م��ن اه�ت�م��ام��ي
ّ
ويضمده.
بأن هناك َمن يعالج جرحهم
ً
أه�لا بهم في بالدهم التي هي بالدنا.
ّ
ً
أه�ل�ا َبهم ف��ي ك��ل زاوي��ة وف��ي ك��ل ه��واء.
س�ي�ش��ف� ْ�ون وس�ي�ك� ّ�ون��ون ص��داق��ات ول��ن
يتركهم الشباب والصبايا وسيجدون
ال�ح��ب وال�ت��رح�ي��ب وال �ك��رم الفلسطيني
ال� ��ذي ال ي�خ�ت�ل��ف ع ��ن ال �ك ��رم ال �س ��وري،
وسنبكي عند عودتهم الى سوريا ،كما
سيبكون هم ،وستكون أجمل الروايات
وال� �ق� �ص ��ص ل� �ي� �ح � ّ�دث ��وا ب �ه ��ا أب �ن ��اء ه ��م
وأهلهم عند عودتهم».
وواصلت املغنية الفلسطينة تعليقها
ب �م�لاح �ظ��ة ش� � � ّ�ددت ف �ي �ه��ا ع �ل��ى وج ��ود
األطباء الفلسطينيني في املستشفيات
االسرائيلية وم��دى مهارتهم .ال يمكن
تغييب الجانب االنساني ملوقف املغنية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ال �ع��اط �ف��ة
تتحدث
على نحو جعلها تنسى أنها
ّ
ع ��ن ع ��دو ال ي �ف �ت��ح أب ��واب ��ه إال ل�ي�ح��ق��ق
مصالحه االستعمارية ،التي رأينا أنها
َّ
ت�ن��ف��ذ ع�ل��ى ج�ث��ث م�لاي�ين ال �ع��رب .ربما
ّ
ع�ل��ى امل�غ�ن�ي��ة الفلسطينية أن تحصن
نفسها جيدًا ،فسذاجة بعض الفنانني
العرب والفلسطينيني من أكثر األدوات
التي تخدم اسرائيل أحيانًا.

◄ نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن
مصدر قريب من فضل شاكر ّأن األخير
ّ
املتشددة التي اتخذها
«ن��ادم على امل��واق��ف
في الفترة السابقة» .ولفت املصدر إل��ى أن
صاحب أغنية «ب� ّ�ي��اع القلوب» أع��رب م��رارًا
ع��ن ن��دم��ه ع�ل��ى االل �ت �ح��اق ب��أح�م��د األس �ي��ر،
ّ
م��ؤك �دًا أن ك��ل م��ا ي�ت�م��ن��اه ف�ض��ل ال �ي��وم هو
«العيش تحت سقف واحد مع أسرته» .ولم
يستبعد املصدر أن يقوم فضل بـ «تسليم
نفسه بعد تجهيز دف��اع يكفل ل��ه ب��راءت��ه»،
ألن ��ه م�ط�ل��وب ب�م��ذك��رة ب�ح��ث وت �ح� ٍّ�ر بتهمة
قتل عناصر من الجيش اللبناني في حادثة
عبرا الشهيرة ،التي استشهد فيها عدد من
العسكريني.
◄ كشفت بشرى أنها ستعود إلى تقديم
البرامج من خالل «مصر البيت الكبير»،
ال ��ذي ي�ع��رض ع�ل��ى ق�ن��اة «ال �ح �ي��اة» .وك��ان��ت
املمثلة امل�ص��ري��ة ق��د ن�ش��رت قبل أي��ام على
ص�ف�ح�ت�ه��ا ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك ص� ��ورة لها
خالل تصوير إحدى الحلقات ،ويشاركها
في تقديم البرنامج أشرف عبد الباقي ،هبة
األباصيري وغيرهما.
◄ ب��دأت قناة «ال�ج��دي� ّ�د» تصوير ّاملوسم
ال�ث��ان��ي م��ن ب��رن��ام��ج «غ��ن�ي�ل��ي ت غنيلك»
(السبت  )20:40الذي ّ
يقدمه املغني السوري
علي الديك وغريس الريس .وكشفت بعض

املعلومات ل�ـ «األخ �ب��ار» ّأن املحطة افتتحت
ال �ب ��رن ��ام ��ج م ��ع امل �غ �ن��ي م �ح �م��د اس �ك �ن��در
(ال�ص��ورة) ،على أن تعرض الحلقات تباعًا
م��ن دون ّأي استراحة ب�ين املوسمني األول
والثاني.
◄ أط� �ل� �ق ��ت ال� �ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ة مل�س�ل�س��ل
«صديق العمر» (إخ��راج عثمان أب��و لنب)
ال �ص��ور األول� ��ى ألب �ط��ال امل�س�ل�س��ل ال�ث�لاث��ة،
ال � �س� ��وري ج� �م ��ال س �ل �ي �م��ان ،ال� � ��ذي ي ��ؤدي
دور ال��رئ�ي��س امل�ص��ري ال��راح��ل ج�م��ال عبد
الناصر ،واملمثلة التونسية درة زروق (دور
برلنتي عبد الحميد) ،وباسم سمرة (دور
عبد الحكيم عامر) .جاء ذلك بعدما خضع
الثالثة لتدريبات وإعدادات مكثفة للوصول
إل��ى الشكل األمثل للشخصيات الحقيقية
التي يدور حولها العمل.
◄ لفت الكاتب امل�ص��ري ط��ارق ال�ب��دوي،
ّ
يجر
مؤلف مسلسل «ج�ن��ات» ،إل��ى أن��ه لم ِ
االستقرار بعد على بطلة املسلسل .ونفى
ال�س�ي�ن��اري�س��ت أن ت �ك��ون امل�م�ث�ل��ة ال�س��وري��ة
جومانا مراد قد اعتذرت عن عدم املشاركة
ّ
في العمل ،وفق ما أشيع أخيرًا ،مؤكدًا أنهأ
َّ
لم ترشح في األساس كي تعتذر.
◄ أعلنت «الجمعية السورية لعالج سرطان
األطفال ورعايتهم» ،تعيني املمثلة السورية
سلمى املصري سفيرة لـ «النوايا الحسنة
ألطفال السرطان» في سوريا ،مشيرة إلى
أن اختيار املصري جاء بعد مشاركتها في
أعمال ناجحة منذ عشرات السنني.
◄ طلب رج��ل األع�م��ال ال�س�ع��ودي الوليد
بن طالل إعادة االعالمي علي العلياني
إل ��ى ع �م �ل��ه ف ��ي ب��رن��ام �ج��ه «ي ��ا ه �ل�ا» على
ش� ��اش� ��ة «روت� � ��ان� � ��ا خ �ل �ي �ج �ي��ة» (األخ � �ب � ��ار
 .)2014/1/8وغ � ّ�رد ال��ول�ي��د ع�ل��ى صفحته
على تويتر معاتبًا وزي��ر الثقافة واإلع�لام
عبد العزيز خ��وج��ة ،مشيرًا إل��ى أن إيقاف
اإلع �ل�ام ��ي «ق� ��د ي �ك��ون س �ب �ب��ًا ف ��ي ت�ش��وي��ه
السمعة اإلع�لام�ي��ة للمملكة على املستوى
الخارجي» ،مستعينًا بخبر نشرته إحدى
الصحف االجنبية ،يتعلق بإيقاف امل�ق� ّ�دم.
ك��ان االع�لام��ي ق��د أوق��ف برنامجه بعد ما
فتح النار على مجلس الشورى السعودي
قبل أيام.

