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ارتدادات «الكتاب األسود» تصل إلى لبنان
تونس ـ نور الدين بالطيب
م� ��ا زال «ال � �ك � �ت ��اب األس � � � ��ود» (األخ � �ب� ��ار
 )2013/12/7ال� � ��ذي أص� ��درت� ��ه رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ف ��ي ت ��ون ��س ي �ث �ي��ر ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال �ج��دل واالح �ت �ج��اج��ات ف��ي صفوف
ّ
الوطنية
املنظمات املهنية ،مثل «النقابة
ّ
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن» ال � �ت� ��ي وص � �ف � �ت ��ه ب ��أن ��ه
«ت �ص �ف �ي��ة ح� �س ��اب ش �خ �ص��ي ل �ل��رئ �ي��س
ال � �ت� ��ون � �س� ��ي امل � �ن � �ص� ��ف امل � � � ��رزوق � � � ��ي م��ع
اإلع�لام �ي�ين» .ال�ك�ت��اب ت�ض� ّ�م��ن مجموعة
من املعطيات عن عمل منظومة اإلع�لام
والدعاية في عهد الرئيس األسبق زين
ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي ال �ت��ي ش�م �ل��ت ع ��ددًا
ك �ب �ي �رًا م ��ن امل ��ؤس� �س ��ات وال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
م��ن تونس وال�ع��ال��م .وض� ّ�م الكتاب ع��ددًا

ّكبيرًا م��ن األس�م��اء اللبنانية التي أورد
أن�ه��ا كانت تحظى بدعم مالي متفاوت
م��ن «وك ��ال ��ة االت �ص ��ال ال �خ��ارج��ي» ال�ت��ي
ك��ان��ت ت�ت��ول��ى التنسيق م��ع امل��ؤس�س��ات
اإلعالمية في العالم .من بني املؤسسات
اللبنانية التي حظيت بدعم مالي عام
 ،٢٠٠٩ن�ج��د م�ج�م��وع��ة  Arabiesلياسر
وج ��ول� �ي ��ان ه� � � ��واري .وب �ح �س��ب ال �ك �ت��اب
األس��ود ،نالت املجموعة  ٤٠٠أل��ف يورو
ً
مقابل نشر  ٤٣مقاال في مجلة Arabies
وح � ��وارات م��ع ل�ي�ل��ى ب��ن ع�ل��ي ف��ي مجلة
 ،Trendsكما تلقت مجلة Afrique Asie
ملاجد نعمة  ٢٤٠أل��ف ي��ورو مقابل نشر
م �ق��االت وم�ل�ف��ات مختلفة ح��ول ت��ون��س،
و«دار ال �ص �ي��اد» ال �ت��ي ت �ص��در م�ج�لات
«الصياد» و«فيروز» و«األنوار» وغيرها

نالت  ١١٠آالف دوالر مقابل نشر مقاالت
مختلفة على مدى عام  ،٢٠٠٩فيما تلقت
«دار ال �ح��وادث»  ٤٠٠أل��ف دوالر مقابل
نشر أكثر م��ن  ٥٠٠مقال شملت تغطية
أن �ش �ط��ة ال��رئ �ي��س األس� �ب ��ق ،إض ��اف ��ة إل��ى
مجلة «ال �ش��اه��د» ل�ح�س��ان محمد ال��زي��ن
التي حصلت على  ٢٠ألف دوالر.
وحصلت بعض القنوات اللبنانية على
دعم مالي ما قبل الدعاية واإلعالن مثل
 anbال�ت��ي حصلت على  ٦٠٠أل��ف دوالر
عام  ٢٠١٠و New Tvالتي نالت  ١٥٠ألف
دوالر ،و«امل�ن��ار» ( ١٠٠أل��ف دوالر) .وفي
 ،٢٠١٠حصلت مجلة «ال �ح ��وادث» على
 ٤٠٠أل ��ف دوالر ،و«دار ال �ص �ي��اد» على
 ١١٠آالف دوالر .ت�ض� ّ�م��ن ال�ك�ت��اب أيضًا
قائمة كتاب وصحافيني لبنانيني كانوا

مكلفني بالحديث عن تونس وإنجازات
ب��ن ع�ل��ي أك ��ان ّف��ي اإلع�ل��ام أم ع�ب��ر كتب
أص ��دروه ��ا ،ل�ك��ن��ه ل��م ي��ذك��ر م��ا إذا ك��ان��وا
قد حصلوا على مبالغ مقابل ذلك أو ال،
منهم :ماجد نعمة ،سمير صبح ،آدم وند
غريب ،نهاد حشيشو ،ريشار أبو ناضر،
وج��ورج علم ،ال��راح��ل ملحم ك��رم ،م��روان
ف��ارس ،محمد بعلبكي ،بوال يعقوبيان،
أنوان صفير ،ماريا معلوف ،فوتني مهنا
سعد ،محمد تيمور ،غ��ازي طعمة ،حنا
عنبر ،يوسف عودة ،وندى أيوب ،ونهاد
حشيشو ،وريشار أبو ناضر ...وبحسب
الكتاب ،وصل املبلغ اإلجمالي املخصص
لإلعالن والدعاية في الصحف واملجالت
األجنبية في  ٢٠١٠إلى ما يعادل ٦،٣٥٣
ماليني دوالر!

ّ
ّ
◄ أط� ��ل أم ��س م��وق��ع ق �ن��اة «امل� �ن ��ار» ب�ح��ل��ة
ج��دي��دة ،واس�ت�ب��دل ال�ل��ون األح�م��ر ال��ذي كان
يطغى ب � ��األزرق ،ف�ب��دا أك�ث��ر راح ��ة وحيوية
ّ
ف��ي ال�ت�ص��ف��ح ،إذ ت�ح� ّ�ول��ت أغ�ل��ب محتوياته
إل��ى أي�ق��ون��ات تختصر ا ّمل�س��اح��ة ،وتضفي
بساطة في التصميم .الحلة الجديدة لم تكن
عمل
ول�ي��دة ال�ي��وم ،ب��ل حصيلة جهد ف��ري��ق ّ ِ
ألك�ث��ر م��ن ع��ام ب��االش�ت��راك م��ع املتصفحني
الذين رأوا ضرورة في تغيير اللون ،وجعله
أكثر تفاعلية .لهذا الغرض ،استحدث املوقع
الشاشة
خدمة ّ«واتس اب» الظاهرة أسفل ّ
تبث رسائل مباشرة من قبل املعلقني.
التي
كما أتاح إمكانية ظهور مختلف التعليقات
على وسائل التواصل االجتماعي مباشرة
على املوقع.
ّ
◄ تتحضر املغنية نجوى كرم (الصورة)
إلص ��دار أغنيتها ال�ج��دي��دة وامل �ن �ف��ردة التي
تحمل اسم ّ
«دمي عم يغلي» ،ومن املتوقع
أن ّ
تصورها كليبًا بعد انتهاء فترة األعياد.

رادار

جمال سليمان« ...ناصر »2014
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
«ه��ل م��ات الرئيس امل�ص��ري جمال عبد
ال �ن��اص��ر ب��ال �س� ّ�م ن�ف�س��ه ال ��ذي اس�ت�خ��دم
لقتل امل�ش�ي��ر ع�ب��د الحكيم ع��ام��ر؟ وه��ل
ً
ً
م��ات عامر أص�لا مقتوال أم منتحرًا؟»،
أسئلة كثيرة يطرحها مسلسل «صديق
ال �ع �م��ر» ،ال� ��ذي ُي � ِ�ع � ّ�ده امل �خ��رج امل �ص��ري
عثمان أبو لنب ،على أمل أن يرى النور
ف��ي رم �ض��ان امل �ق �ب��ل .امل�س�ل�س��ل م��أخ��وذ
ع ��ن ك �ت ��اب ون � � ّ�ص س �ي �ن �م��ائ��ي ل�ل�ك��ات��ب
وال �س �ي �ن��ارس��ت م �م��دوح ال �ل �ي �ث��ي ،ال��ذي
ً
ج�ه��د ط��وي�لا م��ع امل �خ��رج خ��ال��د يوسف
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة ال��رق��اب��ة على

تصوير فيلم «ال��رئ�ي��س وامل�ش�ي��ر» ،لكن
امل � �ش� ��روع ت ��وق ��ف م ��ع «ث� � ��ورة ي �ن��اي��ر »،
قبل أن يقنع أب��و ل�بن الليثي بتحويل
الفيلم إلى مسلسل .إلى جانب الليثي،
ُ
ستسند مهمة الكتابة إلى اسم آخر لم
يكشف عنه بعد ،فيما اتفق فريق العمل
على تغيير االسم إلى «صديق العمر»،
ّ
ألن � ��ه ي � ��دور ع �ل��ى ن �ح��و أس ��اس ��ي ح��ول
ال�ص��داق��ة ال�ت��ي جمعت ب�ين ج�م��ال عبد
ال�ن��اص��ر وع �ب��د ال�ح�ك�ي��م ع��ام��ر .وعلمت
ّ
«األخ � �ب� ��ار» أن ال �ن �ج��م ال� �س ��وري ج�م��ال
سليمان سيؤدي دور عبد الناصر ،أما
املمثل امل�ص��ري باسم س�م��رة ،فسيكون
ع�ب��د ال�ح�ك�ي��م ع��ام��ر .ول��م ي�ج� ِ�ر التعاقد

ب�ع��د م��ع أي فضائية ل�ع��رض املسلسل
(إنتاج  .)Intelligent proudctionصحيح
ّ
أن سمرة سينجو من املقارنات بالذين
ّأد ّوا قبله شخصية عبد الحكيم عامر،
ّ
ألنهم لم يلفتوا األنظار ،إأل أن سليمان
ي ��واج ��ه ت �ح��دي��ًا ح �ق �ي �ق �ي��ًا أم � ��ام ال �ف �ن��ان
ال��راح��ل أحمد ذك��ي ،ال��ذي ك��ان أب��رز َم��ن
ج� ّ�س��د ش�خ�ص�ي��ة ع �ب��د ال �ن��اص��ر (ف�ي�ل��م
«ناصر  »56ــ  .)1996املفارقة أن سليمان
س �ب��ق أن ُرش� ��ح ألداء ال�ش�خ�ص�ي��ة ع��ام
( 2007األخ �ب��ار  )2007/3/14ف��ي نص
تلفزيوني كتبه يسري الجندي ووقعه
باسل الخطيب ،لكنه ذه��ب يومها إلى
مجدي كامل.

في عين العاصفة

النازحون والبرد نجوم لبنان شاطرين بالتغريد
زكية الديراني
ّ
ي�ح��ط��م ال�ف�ن��ان��ون اللبنانيون
أرق ��ام ��ًا ق�ي��اس�ي��ة ف��ي ال�ت�ف��اع��ل
م��ع ّ
أي أزم ��ة ت��واج��ه ب�لاده��م.
ّ
ه � ��ذه امل� � � ��رة ،ان � �ص� ��ب ت �ع��اط �ف �ه��م ع�ل��ى
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ال��ذي��ن
ّ
أصبحوا محط اهتمام وسائل االعالم.
ف � ��ور اإلع � �ل ��ان ع� ��ن ق� � ��دوم ال �ك �س ��ا إل ��ى
ديارنا ،سارع بعض ّاملطربني ّأول من
أم ��س للتعبير ع��ن ت��أث��ره��م ب�م�ع��ان��اة
ال �ل�اج � �ئ �ي�ن ف � ��ي ه� � ��ذا امل � �ن � ��اخ ال � �ب � ��ارد،

وك�ي�ف�ي��ة م��واج�ه�ت�ه��م ل �ل �ب��رد ،ف��اك�ت�ف��وا
طبعًا بالتغريدات من دون إط�لاق أي
م �ب ��ادرة ف�ع�ل�ي��ة ت�س��اع��د ه� ��ؤالء .راغ��ب
عالمة الناشط الدائم على تويترّ ،
غرد
«ش ��اه ��دت ت �ق��ري �رًا ف��ي ن �ش��رة األخ �ب��ار
عن الالجئني الذين ينامون في الخيم
امل �ف �ت��وح��ة ف ��ي ال �ص �ق �ي��ع .األط� �ف ��ال من
ّ
دون أح ��ذي ��ة .ي��ا ع��ال��م أي ��ن امل�ن��ظ�م��ات
اإلنسانية؟» .ب��دوره��ا ّ ،أعربت زميلته
ن �ي �ك��ول س ��اب ��ا ع ��ن ت ��أث ��ره ��ا ،وغ � � ّ�ردت
«م��ا حرقلي قلبي إال وض��ع الالجئني
ب��ال�ب��رد وت �ح��دي �دًا ه��األط �ف��ال .ش��و رح

يصير فيهن؟» .في هذا الجو العاطفي
ال ��ذي ي�ت�ك� ّ�رر ك��ل ف�ت��رة وج �ي��زة ،خطف
رئيس «تيار امل��ردة» سليمان فرنجية
األض� ��واء ب�ع��دم��ا ن�ش��ر ص ��ورة ل��ه على
صفحته على الفايسبوك وهو يجرف
الثلوج في زغرتا.
ك�م��ا ن�ش��ر ص ��ورة أخ ��رى وه ��و ي�ش��رب
ال � �ق � �ه ��وة ف � ��ي ال � �ج � � ّ�و ال � � � ّب� � ��ارد .وأرف� � ��ق
ً
ال �ص��ور ب�ت�ع�ل�ي��ق «م �ت �ن��ق�لا وم �س��اع �دًا
ه � ��ذا ال � �ص � �ب ��اح .ص� �ب ��اح خ� �ي ��ر ودفء
وطمأنينة نتمناه للجميع م��ن جبال
لبنان الشمالية».

◄ ان �ض� ّ�م��ت امل�م�ث�ل��ة ال �س��وري��ة ق�م��ر خلف
إل��ى ف��ري��ق مسلسل «األخ� ��وة» (ك�ت��اب��ة ل��واء
ّ
سيصور
ي��ازج��ي ومحمد اب��و ال�ل�بن) ال��ذي
في أبو ظبي ،مع نخبة من النجوم السوريني
وال � �ع� ��رب .وت �س �ت �ع��د خ �ل��ف ل �ل �س �ف��ر ق��ري�ب��ًا
للمشاركة ف��ي ث��ان��ي أعمالها ال��درام� ّ�ي��ة هذا
امل��وس��م م��ع امل �خ��رج�ين ح �س��ام ال��رن�ت�ي�س��ي
وعمار العاني.
◄ علمت األخبار عن ّنية قناة « mbcمصر»
ترشيح املمثلة املصرية فيفي عبده لتقديم
ب��رن��ام��ج ج��دي��د على شاشتها ف��ي االط�لال��ة
ال �ج��دي��دة ل�ل�ق�ن��اة (األخ �ب��ار .)2013/12/11
وسيكون العمل ّ
موجهًا للمرأة ،وأبدت عبده
موافقة مبدئية على الفكرة.

حملة

السوريون بين نار الحرب وبرد ألكسا
ّ
محمد األزن
ف � � ��ي م � � � � � � � ��وازاة اس� � �ت� � �ع � ��داده � ��م
مل��واج�ه��ة ألكسا م��ا استطاعوا
ً
�ا ،ت � ّ
�وج� �ه ��ت
إل � � ��ى ذل � � ��ك س � �ب � �ي �ل
أن � �ظ ��ار ال� �س ��وري�ي�ن إل � ��ى أب � �ن ��اء ب �ل��ده��م
ّ
ممن تقطعت بهم السبل ف��ي مخيمات
ال� �ن ��زوح ،أو ي�ف�ت��رش��ون أرص �ف� ّ�ة ال �ش��ام.
بدأ ّ
رواد العالم االفتراضي بدق جدران
ّ
امل ��وق ��ع األزرق ل �ل �ح��ث ع �ل��ى امل �س��اع��دة
عبر إط�لاق امل�ب��ادرات ،وبعضهم اكتفى
�ادرة
ب ��االّس� �ت� �غ ��اث ��ة االف � �ت� ��راض � �ي� ��ة .م � �ب� � ً
«بكفي» على الفايسبوك أطلقت فعالية
ّ
«حنية وشتوية» ،حيث سعت
بعنوان
إلى جمع «األغطية الصوفية ،واملالبس
الشتويةّ ،
وأي وس��ائ��ل تدفئة ف��ي حال
وجدت» .بدأت الحملة أخيرًا من دمشق

وط��رط��وس ،ث��م ّ
توسعت لتشمل حلب،
وح�م��اة ،وال�س��وي��داء ،ون�ش��رت الصفحة
أرقامًا للتواصل مع القائمني عليها في
امل��دن امل��ذك��ورة .ك��ذل��ك ،اقترحت صفحة
ّ
ً
«دوب��ارة» حلوال تحث فيها أهل الشام
ّ
على مساعدة املهجرين ،كتأمني سكن
م��ؤق��ت خ�ل�ال ف �ت��رة امل�ن�خ�ف��ض ال �ج��وي.
كما ختمت نداءها بالقول «إذا ضربت
العاصفة دمشق .بترجاك تعزم هالعيلة
امل � �ش� ��ردة ع ب �ي �ت��ك وت �س �ت �ض �ي �ف �ه��م ل�ك��م
س��اع��ة ع�ل��ى األق� ��ل» .وأط�ل�ق��ت مجموعة
«ب�س�م��ة وزي �ت��ون��ة» ال�ت�ط��وع� ّ�ي��ة لخدمة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ن� � ً
�داء
ّ
للتبرع
عبر صفحتها على الفايسبوك
ب�م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ت�س��اع��د ف��ي ش ��راء ك��رات
صوف تقوم سيدات املشغل الذي تديره،
بحياكته ع�ل��ى ش�ك��ل ق�ب�ع��ات وق �ف��ازات،

ّ
وتوزع على اﻷطفال في منطقة عرسال
ال �ب �ق��اع �ي��ة .ف �ي �م��ا ان �ط �ل �ق��ت أي �ض ��ًا ع�ل��ى
ف ��اي �س �ب ��وك ال �ل �ب �ن��ان��ي ح� �م�ل�ات ل�ج�م��ع
ً
ّ
اتقاء لصقيع الكسا.
تبرعات للنازحني
واس�ت�ب��اق��ًا مل��ا س�ي�ك��ون ،ب��دأت مجموعة
م � ��ن أه � � ��ل ال � �ف� ��ن ف � ��ي س � ��وري � ��ا ب ��إط�ل�اق
تدوينات تملؤها الحسرة والحزن على
ال �ح��ال ال�ت��ي وص�ل�ه��ا أب �ن��اء ب�ل��ده��م بني
ن��ار ال �ح��رب ،وب ��رد أل�ك�س��ا .ك�ت��ب املمثل
أيمن زي��دان على الفايسبوك «ال تملك
أم �ه��ات س��وري��ا س��وى األغ��ان��ي ال��داف�ئ��ة
ل�ي�ح�م�ين أط�ف��ال�ه��ن م��ن ال�ص�ق�ي��ع .لست
ّ
واثقًا أن هذه االكذوبة البريئة ستنطلي
عليهم ه��ذه امل ��رة .ف�ك��ل أه��ازي��ج الدنيا
ما ع��ادت ق��ادرة على منحهم قسطًا من
ال��دفء ،لن ننسى أن��ه في الليلة األول��ى
بعد االلف ،صدق الحمام أكذوبة ذبحه،

◄ ل��م تستجب السلطات ال�س��وري��ة لألمير
السعودي طالل بن عبد العزيز ومناجاته
ل�ل��رئ�ي��س ب �ش��ار األس� ��د ك��ي ي��وق��ف ع��رض
فيلم «ملك الرمال» لنجدت أن��زور كونه
يحكي سيرة عبد العزيز آل سعود (األخبار
 ،)2013/12/9إذ يبدأ عرض الشريط اليوم
في «دار األوب��را» في دمشق ،وفي عدد من
الصاالت السورية التي ال تزال تعمل بشكل
ّ
طبيعي .وقد ّ
مستعد
صرح أنزور أخيرًا بأنه
إليقاف عرض الفيلم إذا «توقفت السعودية
عن إرسال اإلرهابيني إلى سوريا».

وس �ف��ح دم� ��ه ،ول ��م ي �ن��م ال �ص �غ��ار».وف��ي
حوار ساخر بني شخصني افتراضيني،
ص��اغ��ه خ�ي��ال الكاتب ف��ادي قوشقجي،
«في انتظار الكسا ،لن ّيطغى بريق اسم
العاصفة على حقيقة أنها ستضرب كل
األط ��راف امل�ت�ص��ارع��ة م��ن دون التفريق
ب�ي�ن�ه��م ،ل�ت�ب��دو ف��ي اآلخ ��ر رم � ّ
�ادي ��ة .هي
ال ت�ن�ح��از ألح��د وف�ق��ًا ل�ق��وان�ين ال�ص��راع
الدارجة في املجتمع السوري مؤخرًا».
ي� �ق ��ول ق��وش �ق �ج��ي ف ��ي ت ��دوي� �ن ��ةٍ أخ ��رى
«لكل من يحمل جنسية البلد الذي كان
حضنًا دافئًا .ملن شعر يومًا ببرد بالده،
لكل من يحمل جنسية البلد ال��ذي ّ
قدم
س�ق�ف��ًا مل ��ن ال س �ق��ف ل ��ه ف ��ي وط �ن ��ه .لكل
س��وري ال يجد اليوم سقفًا يقيه الثلج:
تبًا لكل م��ن س��اه��م ف��ي أن ت�ك��ون هناك.
ولو بكلمة حقد».

◄ اع�ت��ذرت املمثلة ميرفت أم�ين عن عدم
أداء ب �ط��ول��ة م�س�ل�س��ل «ك �ي��د ال �ح �م��وات»
م��ن تأليف مصطفى محرم وإخ��راج أحمد
صقر ،واصفة ال��دور امل�ع��روض عليها بأنه
ّ
ال يناسبها .وقالت إنها ستعلن قريبًا عن
مسلسل جديد تنوي تقديمه لعام .2014
◄ اخ�ت�ي��رت املمثلة االم�ي��رك�ي��ة كريستني
ستيوارت ال��وج��ه االع�لان��ي الجديد ملاركة
«ش��ان�ي��ل» .وت�ب��دأ األخ�ي��رة اإلع ��داد لحملتها
اإلع�لان�ي��ة ف��ي ب��داي��ة ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،ب��إش��راف
م �ص �م��م األزي � � ��اء االمل ��ان ��ي امل � �ع ��روف ك ��ارل
الغيرفيلد.
ّ
◄ وق��ع املخرج اللبناني ف��ادي ح��داد على
فيلمه ّ
األول ال��ذي تكتبه كلوديا مرشليان
حاليًا ،ومن املفترض تنفيذه في ربيع العام
املقبل .ي��روي الفيلم قصة درام �ي��ة ،تعكس
املعاناة التي يعيشها عناصر الدفاع املدني
ف ��ي ع�م�ل�ي��ات�ه��م اإلن� �ق ��اذي ��ة .وي �ق ��وم امل �خ��رج
حاليًا باختيار األب�ط��ال ،إضافة إل��ى مواقع
التصوير.

