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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
مجلس الوزراء يرجئ بحث زيادة الضريبة على الفوائد

ّ
حزب المصارف يكشر عن أنيابه!
حزب المصارف» في مجلس الوزراء«،
َّ
المكون من تيار المستقبل والقوات
نجح في جولة
اللبنانية وتيار العزمّ ،
المواجهة األولى .كشر هذا الحزب
عن أنيابه ،فلم ّ
يمر بند رفع الضريبة
على فوائد الودائع المصرفية من
 %7إلى  ،%10بعد إخالل سعد الحريري
باالتفاق ،واشتراطه الموافقة عليه
بعد استثناء المصارف من الزيادة
الضريبيةُ .ر ِّحل البند إلى جلسة األسبوع
المقبل ،تمامًا كما ُرفض في اليوم
السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح
الشركات إلى أكثر من %17
في مشروع املوازنة ،الذي عقد مجلس
الوزراء حتى اآلن  4جلسات ملناقشته،
ال ـشـ ّـق ال ـجـ ّـدي فـيــه مـحـصـ ٌ
ـور بطريقة
تعامل الــدولــة مــع فــوائــد الـ َّـديــن العام،
ُ
ومـشــاركــة امل ـصــارف فــي ّ
تحمل أعباء
ّ
األز ّم ـ ــة .ك ــل م ــا ع ــدا ذلـ ــك ،لـيــس ســوى
«تـنــفــس اصـطـنــاعــي» لتمرير املرحلة
اآلنـ ـ ـي ـ ــة و«تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر» أمـ ـ ـ ـ ــوال م ــؤت ـم ــر
«ب ــاري ــس  .»4الــدل ـيــل عـلــى ذل ــك ،سير
ال ـن ـق ــاش ــات داخ ـ ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ال ــذي ب ــدأ يظهر االنـقـســام داخ ـلــه بني
«ح ـ ــزب امل ـ ـصـ ــارف» م ــن ج ـه ــة ،وبـقـيــة
القوى من جهة أخــرى .التشرذم األول
ب ــان ف ــي جـلـســة الـخـمـيــس م ــع نـقــاش
املــادة ال ــ 23املتعلقة بتعديل املــادة 32
مــن قــانــون ضريبة الــدخــل .ففي املــادة
ّ
 ،23ثمة فقرة تذكر أن «أربــاح شركات
األم ــوال (الشركات املغفلة  -الشركات
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة  -شـ ــركـ ــات
ال ـت ــوص ـي ــة ب ــاألسـ ـه ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـشــركــاء املــوصــن) تخضع لضريبة
نسبية قدرها  17 .»%17في املئة هي
الضريبة على أربــاح الشركات املالية
(على رأسها املصارف) ،فيما الضريبة
ّ
الحرة يمكن
على دخل أصحاب املهن
أن يصل إلى  25في املئة! طالب وزراء
حزب الله والتيار الوطني ّ
الحر بزيادة
الضريبة على أربــاح الشركات املالية
ّ
إلــى أكـثــر مــن  ،%17إال أن اقتراحهما
سقط ،بسبب معارضة األكثرية داخل
مجلس ال ــوزراء .أما االختالف الثاني
بــن املـكــونــات الحكومية ،فحصل في
جلسة أمــس ،خــال نقاش امل ــادة ال ــ30
م ــن م ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ،وال ــرام ـي ــة إلــى
رفـ ــع ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ف ــوائ ــد ال ــودائ ــع

الحريري ّ
تزعم حزب المصارف في مجلس الوزراء (مروان طحطح)

ّ
املصرفية مــن  %7إلــى  .%10ورغــم أن
هـ ــذه ال ـضــري ـبــة غ ـيــر ع ــادل ــة ،لـكــونـهــا
تـســاوي بــن صغار املــودعــن والكبار
مـنـهــم ،إال أن ـهــا تـبـقــى منخفضة جـدًا
ب ـكــافــة امل ـقــاي ـيــس ،وت ـشـ ّـجــع املــودعــن
ع ـل ــى عـ ــدم االس ـت ـث ـم ــار ف ــي أي ق ـطــاع
منتج ،واالكـتـفــاء بــإيــداع أمــوالـهــم في
امل ـص ــارف وج ـنــي ف ــوائ ــد مــرتـفـعــة بال
أي مخاطر تذكر .أول املتصدين لهذا
التعديل كــان زعيم «حــزب املـصــارف»
فــي مجلس الـ ــوزراء ،رئـيــس الحكومة
سعد الحريري ،ما استدعى ّ
ردًا عليه
ً
من وزير املال علي حسن خليل ،قائال:
«دول ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس ،وع ــدت ـن ــي وات ـف ـق ـنــا
عـلــى الـسـيــر بــالـتـعــديــل» .نـفــى رئيس
الـحـكــومــة لخليل أن يـكــونــا قــد اتفقا
ع ـل ــى ش ـ ــيء« ،وأنـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ّـد ال ـت ـع ــدي ــل».
وس ــان ــد رئ ـي ـ َـس الـحـكــومــة ف ــي مــوقـفــه
وزراء ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة (وخ ــاص ــة
وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار
املستقبل ومـمـثــل تـيــار ال ـعــزم الــوزيــر

ّ
عادل أفيوني .في املقابل ،تولى وزراء
«ت ـك ـت ــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي» وح ـ ــزب ال ـلــه
وحــركــة أم ــل واملـ ــردة الــدفــاع عــن طــرح
الــزيــادة الضريبية .وأم ــام إصــرارهــم،
مـ ــا كـ ـ ــان مـ ــن الـ ـح ــري ــري إال امل ــواف ـق ــة
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـش ــرط إعـ ـف ــاء املـ ـص ــارف مــن
الـ ـ ــ %3اإلض ــاف ـي ــة .وك ــان ــت حـ ّـجــة أحــد
ّ
ال ــوزراء فــي «حــزب املـصــارف» أن هذه

اقترح باسيل
رفع الضريبة على
الفوائد من  %7إلى
 %12عوض الـ%10

ُ
ستسهم بخفض كلفة َّ
الدين
األخيرة
اللبنانية
الدولة
على
وستوفر
العام،
ُ
نحو  700مليار لـيــرة« ،إذا لــم نعفهم
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،%3فـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــردون ب ـت ـخ ـف ـيــض
مساهمتهم في كلفة َّ
الدين العام» .هذا
االب ـتــزاز الــذي تـحــاول املـصــارف عبره
ّ
تصدى له وزراء التيار
إخضاع الدولة،
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.
وعوض الزيادة من الــ %7إلى الــ،%10
اقـ ـت ــرح ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــا ّس ـي ــل ،رفــع
الضريبة إلى  ،%12مؤكدًا أنه يريد أن
تكون أعلى من ذلك .وبعد طول نقاش،
اقـتــرح باسيل أن ُيــرجــأ بـ ّـت األمــر إلى
جـلـســة يــرأس ـهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
فرفض الحريري ذلك ،لكنه سرعان ما
أعلن ترحيل البحث في املــادة  30إلى
جلسة أخرى.
بـهــذه الــروحـيــة ،الـهــادفــة إلــى «إنـقــاذ»
امل ـ ـص ـ ــارف ،انـ ـعـ ـق ــدت أم ـ ــس ال ـج ـل ـســة
لنقاش موازنة الـ .2019النقاش
الرابعة ً
ّأدى بداية إلى أن إقــرار املــادة  28التي

نـ ّـصــت عـلــى إع ـطــاء مـهـلــة سـتــة أشهر
ملن بحوزته عقود بيع أو وكاالت غير
قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل
موضوعها شــراء العقارات ،لتسجيل
العقود والوكاالت لدى أمانات السجل
العقاري على أساس رسم فراغ نسبته
ً
 %3بدال من .%5
ح ـصــل خـ ــاف ب ــن املـجـتـمـعــن حــول
امل ـ ــادة  ،29ال ـخ ــاص ــة «ب ـت ـمــديــد مـهــل
الـتــراخـيــص املـتـعـلـقــة بــاكـتـســاب غير
اللبنانيني الحقوق العينية العقارية
فــي لـب ـنــان ،املـنـتـهـيــة وغ ـيــر املنتهية،
خ ـمــس سـ ـن ــوات .وفـ ــي حـ ــال ان ـق ـضــاء
املهلة املمددة من دون تشييد البناء،
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى مـ ــالـ ــك الـ ـعـ ـق ــار غ ــرام ــة
سنوية تراكمية بنسبة  %2من قيمة
الـ ـعـ ـق ــار ،وع ـن ــد ب ـلــوغ ـهــا ُ %10ي ـب ــاع
العقار باملزاد العلني» .مضت سنوات
ّ
ـدد مــن األجــانــب عقارات
على تملك عـ ٍ
في لبنان ،من دون تنفيذ أي مشروع
أو بناء عليها .وقــد جــرى قبل خمس

أهالي #موقوفو_اإلمارات:

ّ
أنقذوا أبناءنا من المؤبد
ِ
سنوات ،تمديد املهلة  5سنوات .رفض
باسيل امل ــادة بطريقة قاطعة .اقترح
وزراء ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـخـفـيــض
املـ ـهـ ـل ــة اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة مـ ــن  5إلـ ـ ــى ث ــاث
س ـن ــوات ،قـبــل أن ي ـطــرحــوا تخفيضًا
ُّ
إلـ ــى س ـن ــة واحـ ـ ـ ــدة .ب ــال ـن ـه ــاي ــة ،ات ـف ــق
ّ
ّ
على تعديل املــادة ،بحيث إن على كل
أجنبي لم يشغل العقار الذي اشتراه،
ً
أن ُيــرســل طلبًا مستقال إل ــى مجلس
ويبتّ
الــوزراء ،الذي ُيجري الدراسات ُ
ّ
بكل حالة على حدة.
ال ـحـ ّـدة الـتــي أظـهــرهــا ع ـ ٌ
ـدد مــن الـقــوى
ُ
خ ـ ــال نـ ـق ــاش الـ ـبـ ـن ــود الـ ـت ــي ت ـص ـيــب
ُ
«حـمــاتـهــم» ،أي امل ـص ــارف ،اضمحلت
أثـ ـن ــاء سـ ــردُ املـ ـ ــواد امل ـتـعـلـقــة بخفض
الغرامات ،فأ ّقر معظم ما ُعرض منها
خ ــال جـلـســة أم ــس :غ ــرام ــات التحقق
وال ـت ـح ـص ـي ــل؛ ال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ـتــوج ـبــة
عـ ـل ــى أوامـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـح ـص ـي ــل الـ ـ ـص ـ ــادرة
عـ ــن اإلدارات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة
والـبـلــديــات؛ الـغــرامــات املتوجبة على
رســوم امليكانيك؛ الـغــرامــات املتوجبة
على الرسوم البلدية على املؤسسات
السياحية؛ الغرامات وزيادات التأخير
امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى اش ـت ــراك ــات ال ـص ـنــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي...
ً
وص ــوال إل ــى امل ــادة  ،39وه ــي تقسيط
دف ــع ال ـضــرائــب املـقـتـطـعــة عـنــد املنبع
والـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،أي
ال ـ ــ TVAالـتــي يقبضها «ال ـت ـجــار» من
«الــزبــائــن» ويمتنعون عــن تسديدها
ل ـخــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة .ف ـ ُـي اإلط ـ ـ ــار نـفـســه،
ملناقشة هــذه امل ــادة ،فتح الحديث عن
الشركات التي يقل حجم أعمالها عن
ُ
 100مليون ليرة ،وتعفى في القانون
املعمول به من التصريح عن الضريبة
على القيمة املضافة .ويبلغ عدد هذه
الشركات ،كما صـ ّـرح وزيــر املــال داخل
ُ
الجلسة 84 ،ألف شركة .فطرح ،انطالقًا
م ــن م ـب ــدأ ال ـع ــدال ــة ال ـضــري ـبــة ،تـعــديــل
ُ
الـقــانــون حتى تصبح الـشــركــات التي
ّ
يقل حجم أعمالها عن  50مليون ليرة،
ُمعفاة مــن دفــع الضريبة على القيمة
ّ
املضافة .إال أن حزب الله وحركة أمل،
اعـتــرضــا على االق ـت ــراح .وب ـ ّـرر الــوزيــر
ّ
مـحـمــد فـنـيــش ال ــرف ــض بـ ــأن الـتـعــديــل
«س ـ ُـيـ ـصـ ـي ــب الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
وي ّ
ُ
سبب الضرر».
خالصة اليوم الرابع ملناقشة املوازنة،
إحكام ســور الحماية حــول املصارف،
بانتظار إيـجــاد تسوية مرضية لهم.
ُ
وستستكمل الـجـلـســات ي ــوم االثـنــن،
ٌ
بـعــد أن رف ــض ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء طلب
الحريري عقد جلستني َ
يومي السبت
واألحد الرتباطهم بـ«التزامات أخرى».
(األخبار)

تقرير

«سماسرة القضاة» ـ تابع« :المعلومات» يوقف أشهر المشتبه فيهم
أوقف فرع املعلومات املشتبه فيه
س ــال ــم ع .أح ــد أبـ ــرز األش ـخ ــاص
الذين ذاع صيتهم في ظاهرة ما
بات ُيعرف بـ «سماسرة القضاة»،
ب ـنـ ًـاء عـلــى إش ــارة الـنــائـبــة الـعــامــة
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاض ـيــة غ ــادة
ع ــون .وق ـ ُـع خـبــر تــوقـيــف الــرجــل،
الذي غادر األراضي اللبنانية مع

ان ـط ــاق حـمـلــة مـكــافـحــة الـفـســاد
ال ـق ـضــائــي ،ج ــاء ص ــادم ــا ،لـكــون
األخير عــاد الخميس الفائت إلى
ّ
لـبـنــان بـعــد تلقيه ضـمــانــات بــأنــه
«ل ــن ُي ـم ــس» .ل ـيــس ه ــذا فـحـســب،
ب ــل ل ـك ــون س ــال ــم هـ ــذا أحـ ــد أب ــرز
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ذاع صـيـتـهــم
طــوال الـسـنــوات العشرة املاضية

بوصفه مفتاحًا لقضاة معينني،
عـلــى اعـتـبــار ّأن معظم ه ــؤالء لم
يكونوا «يتزحزحون» عن موائده،
من دون أن يكترث ٌ
أحد منهم إلى
ّأن في سجله عشرات األسبقيات
الـجــرمـيــة املختلفة مــن االحـتـيــال
إل ــى ال ـتــزويــر واس ـت ـع ـمــال امل ـ ّ
ـزور
والـ ـشـ ـيـ ـك ــات مـ ــن دون رصـ ـي ــد.

ك ــذل ــك ف ــإن ــه ك ــان ذا ح ـظ ــوة عند
أحد األجهزة األمنية .والالفت ّأن
توقيف ســالــم تــزامــن مــع توقيف
أحـ ــد أهـ ــم ضـ ـح ــاي ــاه ،الـ ـ ــذي ك ــان
مــاحـقــا ب ـجــرم إصـ ــدار شيكات
من دون رصيد.
يخضع سالم للتحقيق لــدى فرع
املعلومات ،وستقرر القاضية عون

إما إخالء سبيله ،أو االدعــاء عليه
وإحالته أمام قاضي التحقيق في
جبل لبنان.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن خبر توقيف
املـشـتـبــه فـيــه ســالــم ع .تــزامــن مع
ت ــداول خبر عــن تهريب سمسار
آخ ـ ــر ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة إل ـ ــى خـ ــارج
األراضي اللبنانيةّ .
لكن هذا الخبر
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ليس حديثًا ،إذ تؤكد املعلومات ّأن
السمسار أ .د .الذي تربطه عالقات
متينة بعدد من قضاة البقاع ،قد
ُه ِّرب منذ أكثر من شهر ونصف
شـهــر .كــذلــك ج ــرى ال ـت ــداول أمــس
بمعلومات تشير إلى فرار مشتبه
فيه آخر إلى سوريا.
(األخبار)

ُ
في  15أيار الحالي ،تعقد
جلسة الحكم في قضية
اللبنانيين الثمانية المعتقلين
في اإلمارات ،بتهمة تشكيل
خلية لحزب اللهُ .يحاول أهالي
المعتقلين الضغط سياسيًا
من أجل تجنيب أوالدهم
المصير األسود .مشكلتهم
األساسية مع دولتهم ،التي
تبدو ُمستسلمة أمام اإلمارات،
من دون أن تبذل جهدًا
لتحويل ملف الموقوفين
إلى قضية وطنية
ليا القزي

استقبل وزير الخارجية واملغتربني
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـس ـف ـي ــر
اإليـ ــرانـ ــي لـ ــدى ل ـب ـنــان م ـح ـمــد جــال
فيروزنيا .تأتي الزيارة قبل أيام من
حلول ًشهر رمضان ،فوجدها الوزير
مناسبة جيدةً ،لتسليم الدبلوماسي
اإليــرانــي رســالــة إلــى وزي ــر خارجية
بــاده محمد جــواد ظريف ،تتضمن
طـلــب إصـ ــدار «ع ـفــو خ ــاص ملناسبة
شهر رمضان املـبــارك» عن اللبناني
املسجون في إي ــران ،منذ قرابة أربع
سنوات ،نــزار زكــاُ .حكم على األخير
ّ
بــالـسـجــن عـشــر س ـن ــوات ،ألن خـ ّـريــج
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ريـ ـف ــرس ــاي ــد ال ـع ـس ـكــريــة
األم ـيــرك ـيــة ُم ـت ـهــم بــالـتـجـســس على
إي ـ ـ ــران مل ـص ـل ـحــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية.
يـ ـح ــرص املـ ـس ــؤول ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون،
م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى وزي ـ ــر
ـدد مــن الـنــواب
الـخــارجـيــة ،م ــرورًا بـعـ ٍ
والوزراء والسياسيني ،خالل لقائهم
بـنـظــرائـهــم اإلي ــرانـ ـي ــن ،أو ف ــي زمــن
االنتخابات ،على تظهير ُمطالبتهم
اللبنانية
بإطالق ســراح زكــا .الدولة
ّ
تريد استعادة مواطنها .هــذا حقها
الطبيعي ،وجهودها الكثيفة تأتي
لتنفي الــدعــايــة ال ـتــي يــروجـهــا ز ّكــا،
وحـ ـلـ ـف ــاء أمـ ـي ــرك ــا ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ب ــأن ــه
م ـت ــروك ل ـق ــدره وي ـت ـعــرض للتعذيب
ووضـ ـع ــه مـ ــأسـ ــاوي ،وال س ـي ـمــا أنــه
قــادر من زنزانته ،على التواصل مع
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ي ــري ــد ف ــي ال ـعــالــم،
ُ
ويـ ـق ــدم تــرش ـي ـحــه إلـ ــى االن ـت ـخــابــات
الـفــرعـيــة ف ــي طــراب ـلــس ،وال يتوقف
عـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـي ــان ــات ومـ ـن ــاش ــدة
املـســاعــدة .طريقة التعامل مــع ملفه
ت ــدف ــع إلـ ــى طـ ــرح الـ ـس ــؤال ع ــن سبب
ال ـح ـم ــاس ــة امل ـح ـل ـي ــة لـ ـه ــذه الـقـضـيــة
ّ
ب ــال ــذات ،فــي حــن أن أحـ ـدًا ال يجرؤ
على التفوه بأسماء اللبنانيني في
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ودول الـخـلـيــج،
وغيرهم من الذين يتعرضون يوميًا
ل ـت ـع ـ ّـس ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــن .ل ــم ُي ـس ـت ـ َ
ـدع
سـفــراء الــواليــات املـتـحــدة األميركية
أو اإلمــارات أو فرنسا أو الباراغواي
أو امل ـغ ــرب ...لالحتجاج وتسليمهم
رسائل لرؤسائهم.
م ــن سـخــريــة ال ـق ــدر أن ي ـكــون رئـيــس
الـحـكــومــة ،وبـعــض ال ـ ــوزراء ،قــادريــن
ُعـلــى مــواج ـ ُهــة إيـ ــران  -ال ــدول ــة الـتــي
تتهم بأنها تسيطر على قرار لبنان
السياسي عبر حــزب الله  -فيما هم

ي ـب ـل ـعــون أل ـس ـن ـت ـهــم أمـ ـ ــام ال ــوالي ــات
املتحدة وأدواتها في الشرق ّاألوسط
ـ«ال ـع ــز» الــذي
ُوأم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة .ف ـ ُ
ت ـح ــاط ب ــه قـضـيــة زكـ ــا ،ت ـح ـجــب عن
علي ف ــواز وأحـمــد نمر صبح وعبد
الـ ــرح ـ ـمـ ــن ط ـ ـ ــال ش ـ ــوم ـ ــان وح ـس ــن
م ـح ـمــد ب ـ ــردى وجـ ـه ــاد م ـح ـمــد علي
فــواز ومحسن عبد الحسني قانصو
ومصطفى ّ
كريم ،املوقوفني الثمانية
فــي اإلمـ ــارات الـعــربـ ّيــة املـتـحــدة ،منذ
قــرابــة سـنــة .علمًا أن ــه «خ ــال جلسة
م ـح ــاك ـم ـت ـه ــم فـ ـ ــي أبـ ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي ،قـ ــال
ّ
القاضي إن عــدد املتهمني يبلغ ،11
ولـ ـك ــن ث ــاث ــة م ـن ـهــم ه ـ ــارب ـ ــون ،وه ــم
ف .س .وا .م .وع .ن ،ونـحــن ال نعلم
شيئًا عنهم ،أو عن صحة وجود تهم
بحقهم وهــروب ـهــم» ،بحسب أهــالــي
بعض املوقوفني.
م ــا ُي ـع ــان ــي م ـن ــه املـ ــوقـ ــوفـ ــون ،لـيــس
أق ـ ــل مـ ــن مـ ــأسـ ــاة .وال يــواج ـهــون ـهــا
وحـ ــدهـ ــم ،ب ــل ُيـ ـض ــاف إل ـي ـه ــم ثــاثــة
لبنانيني محكومني بالسجن املؤبد
فــي اإلم ــارات ،منذ عــام  2015بتهمة
التعامل مع حزب الله ،هم علي حسن
املـ ـب ــدر وع ـب ــد ال ـل ــه ه ــان ــي ع ـب ــد ال ـلــه
وأحمد علي مكاويُ .يحاول األهالي
العمل على جبهتني :األول ــى ،القيام
بضغط سياسي قبل جلسة الحكم
فــي قضية الـشـبــان الـتــي ُحـ ـ ّـددت في
 15الشهر الجاري ،حتى ال يواجهوا
أيضًا «املــؤبــد» .أمــا الجبهة الثانية،
ف ـهــي ال ـس ـعــي لـلـتــوصــل إل ــى إص ــدار
عفو عــن املـبــدر وعبد الله ومـكــاوي،
بمناسبة شهر رمضان.
«قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة والدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــده ـ ـ ــا مـ ـعـ ـج ــزة
ـدد مــن
س ـي ــاس ـي ــة» ،ي ـق ــول أه ــال ــي ع ـ ـ ٍ
املوقوفني لـ«األخبار» .يحرص هؤالء
خ ــال ال ـحــديــث عـلــى ع ــدم الـتـعـ ّـرض
لـ ــإمـ ــارات ،فـمـشـكـلـتـهــم «األســاس ـيــة

ه ــي م ــع الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ُـن ــان ــي .عـتـبـنــا
عـلــى ال ــدول ــة كـبـيــر .ون ـطــالــب رئيس
الجمهورية بأن يجد وقتًا ملقابلتنا».
يشكو األهــالــي مــن عــدم استقبالهم
من قبل أحـ ٍـد من املرجعيات املعنية،
ّ«أمــا مــن تواصلنا معهم ،فاعتبروا
أن ــه ال ُيـمـكــن الـقـيــام ب ـشــيء» .وتنقل
وال ــدة واح ــد مــن الشبان الثالثة عن
موظف في وزارة الخارجية قوله لها،
قبل أسابيع« :عم تحملونا أكتر من
طــاقـتـنــا ...صــرخــت بوجهه وسألته:
أي ــن أذه ــب إذا كــانــوا هــم يتحملون
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ط ــاقـ ـتـ ـه ــم؟ مل ـ ــن ألـ ـ ـج ـ ــأ؟».
تــرفــض ُال ـس ـيــدة ذك ــر اس ــم املــوظــف،
ولكنها تضيف أنها بعد ّ
رد فعلها،
«حــاول مدير مكتب وزير الخارجية
تهدئتي ،وتواصل أمامي مع السفير
اللبناني لــدى اإلم ــارات ف ــؤاد دنــدن،
طالبًا منه القيام باإلجراءات الالزمة
ّ
لـعــل السلطات اإلمــاراتـيــة تعفو عن
أوالدنا الثالثة خالل شهر رمضان».
عـ ـنـ ــد هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـد ،تـ ـق ــف امل ـت ــاب ـع ــة
اللبنانية ،التي ال ترقى إلى مستوى
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـشـ ـب ــان.
أهــالـيـهــم ال يـتــوقـفــون ع ــن ال ـت ـحـ ّـرك،
فنقلوا قصتهم إلى منظمات حقوق

ُمنع أهالي
الموقوفين ُمن
لقائهم ،ولم يسمح
للمحامين بمقابلتهم

ّ
تقول مصادر أمنية إن قضية المعتقلين الثمانية بحاجة إلى تدخل سياسي (مروان طحطح)

اإلن ـ ـسـ ــان ال ــدولـ ـي ــة ،وأطـ ـلـ ـق ــوا وس ــم
«#مـ ــوقـ ــوفـ ــو_اإلمـ ــارات» ع ـلــى مــوقــع
«ت ــويـ ـت ــر» ل ـخ ـلــق أك ـب ــر م ـس ــاح ــة مــن
ّ ّ
التواصل معهم .إال أن كل ذلــك ،على
قــدر أهميته ،يبقى ناقصًا .املطلوب
أن يـتـحــول املـلــف مــن «دبـلــومــاســي»
إلــى قضية سياسية ،يتابعها أعلى
امل ــراج ــع فــي ال ــدول ــة ،إلن ـقــاذ الـشـبــان
قبل  15أيار.
بعد آخــر جلسة قضائية للموقوفني
الثمانية ،فــي نيسان املــاضــي ،نقلوا
مــن زنــازيـنـهــم االن ـف ــرادي ــة إل ــى سجن
الوثبة الجماعي« ،وما زالت الزيارات
ممنوعة عنهم .حتى املحامون الذين
حصلوا على إذن مــن النيابة العامة
اإلماراتية للقائهم ،رفض آمر السجن
تنفيذ الـطـلــب» .مــوكـلــو ا ّملــوقــوفــن لم
يـحـصـلــوا كــذلــك عـلــى م ـلــف الـقـضـيــة،
ُ ّ
«جــل ُما اطلعوا عليه هو االعترافات
الـتــي أج ـبــر املــوقــوفــون عـلــى التوقيع
ع ـل ـي ـه ــا وهـ ـ ـ ــم مـ ُـعـ ـص ــوب ــو األعـ ـ ـ ـ ــن».
مـصـطـفــى ك ـ ّ
ـري ــم أج ـب ــر عـلــى الـتــوقـيــع
على ورقة بيضاء« ،قبل أن يتبني أنها
اعـ ـت ــراف ب ــأن ــه ج ــاس ــوس ل ـح ــزب الـلــه
وإي ـ ــران» .أم ــا عـبــد الــرح ـمــن شــومــان،
فكانت تهمته في البداية «التحضير
الغتيال ماريا معلوف ،قبل أن تتحول
إل ــى تـشـكـيــل خـلـيــة ل ـح ــزب الـ ـل ــه» .ما
ّ
تقدم مثاالن على ما يواجهه الشبان.
سبعة مــن املــوقــوفــن كــانــوا يعملون
لــدى شــركــة الـطـيــران اإلمــاراتـيــة ،وهم
ب ـح ـك ــم عـ ـمـ ـلـ ـه ــم« ،مـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــورون ع ـلــى
ُ
دراسة كتيب عن الطيران والطائرات.
ّ
ول ـكــن الـسـلـطــات اإلم ــارات ـي ــة اعـتـبــرت
ّ
ُ
أن ح ـ ـيـ ــازة الـ ـشـ ـب ــاب لـ ـه ــذا ال ــك ـت ـي ــب،
ٌ
دل ـ ـي ـ ــل عـ ـل ــى تـ ــورط ـ ـهـ ــم ف ـ ــي م ــراقـ ـب ــة
املـطــار وجمع املعلومات والتحضير
الخـتـطــاف ط ــائ ــرات» .يـخــاف األهــالــي
أن ت ـكــون جـلـســة ال ـ ّح ـكــم ف ــي  15أي ــار
ُص ـ ــوري ـ ــة ،خ ــاص ــة أن ـ ـ ــه فـ ــي ال ـس ــاب ــق
«حــاول اإلمــاراتـيــون انتزاع اعترافات
مــن الـشـبــان ،عبر دفعهم إلــى وشاية
ً
ب ـع ـض ـهــم ب ـب ـع ــض ،مـ ــن خ ـ ـ ــال ،م ـثــا
القول لألول ّإن الثاني ّ
أقر بتشكيلهما
ً
خ ـل ـيــة ،وهـ ـك ــذا دوال ـ ـيـ ــك» ،ف ـض ــا عن
تعرضهم للتعذيب طوال ثالثة أشهر،
«وم ـن ــع بـعـضـهــم م ــن ال ـن ــوم لثمانية
أيــام متواصلة ،أو إجبار آخرين على
الوقوف لخمسة أيام وهم عراة».
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ي ـ ـقـ ــود إل ــى
ال ـج ــواب« :ه ـنــاك إج ـ ــراءات وتــدابـيــر
ت ـق ــوم ب ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة ،بــالـتـنـسـيــق مع
األه ــال ــي ،ول ـكــن م ــن غـيــر ال ـض ــروري
إعالنها حتى ال يتضرر املوقوفون».
الرئاسة األولــى ،التي
أمــا من جانب ّ
يـقــول األه ــال ــي إن ـهــا رفـضــت طلبهم
ل ـقــاء الــرئ ـيـّـس مـيـشــال ع ــون ،فتقول
املـ ـص ــادر إنـ ــه «جـ ــرى تـكـلـيــف املــديــر
العام لألمن ّالعام ووزيــر الخارجية
م ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،م ــن دون أن تظهر
نتيجة حتى اآلن .الرئيس ُيتابع عن
ق ــرب ،ول ـكــن األف ـضــل مـعــالـجــة امللف
ب ـع ـي ـدًا ع ــن اإلع ـ ـ ــام» .ول ـك ــن بحسب
األه ــال ــي ،الــذيــن ُيـتــابـعــون قضيتهم
مع األمن ّ العام ،اللواء عباس إبراهيم
«غير ُمكلف رسميًا ،ولذلك ال ُيمكنه
القيام بأكثر مما فعله لجهة سؤال
ّ
األجهزة األمنية اإلماراتية» .في كل
مـ ــرة ،ك ــان إب ــراه ـي ــم يـتـلـقــى ال ـجــواب
نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي:
«الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ق ـض ـي ــة أمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي».
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة« ،ال ـق ـصــة
بحاجة إلى تدخل سياسي».
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سياسة

سياسة
ّ
في الواجهة هذه المرة قد ال ُيعثر بالسهولة المتوقعة ًعلى إطفائي يجند نفسه إلجراء مصالحة بين وليد جنبالط
وحزب الله .االثنان في قطيعة تشبه التي ّ
مرا فيها قبال ما خال سبب افتتاحها :معمل ترابة ال أكثر وال أقل

مقال

«توقيت غير بريء» النفجار األزمات المالية واالقتصادية

جنبالط  -حزب الله

هيام القصيفي

معمل ترابة يساوي قطيعة؟

منذ  2008تجمع
جنبالط بحزب الله
عالقة ملتبسة،
سطحها غير
باطنها (مروان
طحطح)

نقوال ناصيف
إب ــان الـخــوض فــي مـفــاوضــات الخط
األزرق بني لبنان واألمم املتحدة عام
 ،2000تلقى القاضي جوزف شاوول،
وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ف ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
س ـل ـيــم الـ ـح ــص ،م ـكــاملــة هــات ـف ـيــة من
النائب السابق عثمان الدنا يخبره،
أيام كان قاضيًا في صيدا عام 1948
مكلفًا فــي الــوقــت نفسه فــي العطلة
ال ـق ـضــائ ـيــة م ـه ـمــة ق ــاض ــي تـحـقـيــق،
ً
بواقعة من شأنها أن تضيف دليال
ج ــديـ ـدًا إلـ ــى لـبـنــانـيــة مـ ـ ــزارع شبعا
التي اتسع الجدل من حولها آنــذاك.
فحوى الواقعة جريمة ارتكبها رعاة
لـبـنــانـيــون فــي شـبـعــا ،سـ ّـبـبــت مقتل
كاهن أرثوذكسي ُيدعى حبيب خشة
ف ــي  16تـ ـم ــوز  .1948ب ـع ــدم ــا ع ـ ّـرف
ع ــن ن ـف ـســه بـصـفـتــه هـ ــذه هــاج ـمــوه،
إذ اتـهـمــوه بــأنــه ي ـه ــودي ،وضــربــوه
ب ــال ـح ـج ــارة ح ـت ــى امل ـ ـ ــوت .ي ــوم ــذاك،
تــولــى الــدنــا التحقيق فــي الجريمة،
قبل أن تصدر حكومة الرئيس رياض
الصلح ،في  20تموز ،مرسومًا قضى
ب ــإح ــال ـت ـه ــا ع ـل ــى امل ـج ـل ــس ال ـع ــدل ــي،

ّ
وقـعــه وزيــر الـعــدل أحمد الحسيني.
ُعزيت اإلحالة على املحكمة الجزائية
األعلى إلــى أن الحادثة كــادت تؤدي
إلى «اقتتال طائفي».
في حصيلة املحاكمة ،اصدر املجلس
ال ـعــدلــي ف ــي  28آب أح ـكــامــا طــاولــت
ع ـ ــددًا مـ ــن األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي املـنـطـقــة
"بـجــرم سلب وقتل بــداعــي الطائفية
وإخفاء الجريمة» ،من بينها اإلعدام.
بحث شاوول في محفوظات وزارته
عـ ــن خ ــاص ــة الـ ـحـ ـك ــم ،إلـ ـ ــى أن عـثــر
عليه ،فتولت حكومة الـحــص ّ
ضمه
إل ـ ــى ح ـج ـج ـهــا ف ــي املـ ـف ــاوض ــات مــع
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ك ــي ت ــؤك ــد لـبـنــانـيــة
مـ ــزارع شـبـعــا :ل ــو ل ــم تـكــن ك ــذل ــك ،ملا
أم ـك ــن ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي الـتـحـقـيــق
ُ
فـ ــي ج ــريـ ـم ــة ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ن ـف ـس ـه ــا وأص ـ ـ ـ ــدر حـ ـكـ ـم ــه .مـ ــن دون
سـ ـي ــادة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،ال
يسع السلطات القضائية التحقيق
ومـمــارســة صالحياتها وإصــدارهــا
أحكامها على هذه األراضي.
يثير الكالم املستجد عن مزارع شبعا
ً
ت ـســاؤال عــن توقيت اسـتــرجــاع جدل
في ملف افترض أفرقاء كثيرون أنه

نائم اآلن في األدراج .ذلــك مغزى ما
يقال عن الخالف الجديد بني النائب
الـســابــق ولـيــد جنبالط وح ــزب الله.
منذ اتفاق الدوحة على األقل ،لم ُي َ
ؤت
ّ
على ذكر املزارع ،وحل محله لبعض
ال ــوق ــت سـ ــاح حـ ــزب ال ـل ــه والـ ـح ــوار

استعادة السجال على مزارع
شبعا توقيت سياسي أكثر
منه حجة قانونية
مــن حــولــه ،ثــم أت ــت مـشــاركــة الـحــزب
فــي ال ـحــرب الـســوريــة كــي تـتـقـ ّـدم في
ال ـس ـجــال ب ــن ال ـح ــزب وح ـل ـفــائــه من
جهة ،وتـيــار املستقبل وحلفائه من
جـهــة أخـ ــرى .مـ ّنــذ ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
ميشال عون خف تمامًا الخوض في
امللفات األربعة تلك دفعة واحدة ،إلى
أن أعــاد جنبالط إحـيــاء البند األول
فــي االش ـت ـبــاك ،فــي وق ــت اسـتـمــر فيه
ت ـيــار املـسـتـقـبــل بـتـجــاهـلــه ،ب ـم ــوازاة
تجاهل حزب الله ما يدور في أروقة

َ َ
املحكمة الدولية ّواتهاماتها .تفاه َم
الفريقان على غــض النظر عن بنود
شتى لخالفاتهما العميقة بدعوى
املحافظة على االستقرار ،وإدارتهما
معًا ماكينة الحكم .بيد أن أيًا منهما
َّ
لــم يتخل عــن حمالته العنيفة على
املرجعية اإلقليمية لآلخر.
م ـ ــذ تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث جـ ـنـ ـب ــاط إل ـ ـ ــى م ـح ـطــة
«روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم» ( 25ن ـي ـس ــان) عن
مــزارع شبعا ،نافيًا لبنانيتها ،نشأ
جــدل جديد من حولها لم يكن تيار
املستقبل فــي صلبه ،وال بــدا معنيًا
ب ـم ــا سـ ـم ــع .اق ـت ـص ــر الـ ـسـ ـج ــال عـلــى
جنبالط وحزب الله ،وكالهما قارب
انـفـجــار املــوقــف على نحو مختلف،
متناقض إلى حد بعيد.
عند الزعيم ال ــدرزي يرتبط الخالف
املستجد بذريعة مـحــدودة ،في رأيه
مفتعلة ،هــي معمل الـتــرابــة فــي عني
دارة .ما سمعه بعض القريبني منه
ّ
قبل سـفــره إلــى بــاريــس أن املعمل ال
ي ـس ـت ـحــق ت ـق ــوي ــض ع ــاق ـت ــه ب ـحــزب
الله ،من غير أن يبرئه من الحمالت
املتالحقة عليه مــن حلفائه ،كما لو
أن املقصود محاصرته .لم يتردد في

القول إن تطويقه «تـ ّـم بأمر عمليات
من علي اململوك بــالــذات» .بعض ما
قــالــه أن ل ـيــس ل ـحــزب ال ـلــه االع ـت ـقــاد
ب ــأن «كــرام ـتــه ُم ـ ّـس ــت» مل ـجــرد رفـضــه
ً
مـعـمــا لـلـتــرابــة ف ــي ال ـج ـبــل .سخطه
ُ
على الرئيس سعد الحريري ال يحد،
ويـغـضـبــه اسـتـســامــه «ع ـلــى البطن
ح ـت ــى» ل ـلــوزيــر ج ـب ــران بــاس ـيــل .في
املقابلُ ،يراد دفعه دفعًا إلى التصالح
مع النائب طالل أرســان من دون أن
ّ
ويتحمل عبء ضغوط رئيس
يرغب،
الجمهورية عليه للوصول إلــى هذا
الـ ـه ــدف .امل ــرح ـل ــة ال ـتــال ـيــة ل ــذل ــك كله
أوصلته إلــى انقطاع التواصل بينه
وحزب الله بعد قرار وزيره وائل أبو
فــاعــور مـنــع إقــامــة معمل عــن دارة،
م ـت ـجــاوزًا ق ــرار سلفه حـســن الـحــاج
حـســن ب ــاإلذن بــإنـشــاء املـعـمــل .ذروة
انـقـطــاع الـتــواصــل ،مـنــع ن ــواب حــزب
الـ ـل ــه مـ ــن االت ـ ـصـ ــال بـ ـن ــواب ــه ب ـعــدمــا
أخ ـطــره الـنــائــب فيصل الـصــايــغ أنــه
ل ــم يـتـمـكــن م ــن االج ـت ـم ــاع بــالـنــائــب
أم ـ ــن ش ـ ــري إال فـ ــي م ـك ـت ــب مــوصــد
األبــواب في البرملان ،لئال يبصرهما
أحد .ثالث مرات طلب أبو فاعور من
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محاوريه فــي الـحــزب االجتماع بهم
للبحث فــي مصير املـعـمــل ،مستبقًا
ق ــراره .فــي امل ــرات الـثــاث استمهلوه
أسبوعني ،من غير أن يلقى
أكثر من
ُ
ّ
جــوابــا ،إلــى أن نـقــل إلــى جنبالط أن
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب ال ـس ـيــد حسن
نـصــر الـلــه هــو «ال ــذي ال يـ ــأذن» .بلغ
مسامعه أيضًا أن قرار الحاج حسن
بإقامة املعمل «أكبر من قرار وزير»،
إل ــى حــد االع ـت ـقــاد أن ال ـق ــرار املـضــاد
«أساء» إلى نصر الله شخصيًا.
ي ـ ـخ ـ ـلـ ــص سـ ــام ـ ـعـ ــو ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط إلـ ــى
االس ـت ـن ـتــاج ،بـحـســب م ــا أوحـ ــى ،أنــه
ط ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاب األك ـ ـثـ ــر إقـ ــاقـ ــا ل ـحــزب
الـلــه فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،وه ــو الـعــودة
إل ــى الـتـشـكـيــك م ـج ــددًا ف ــي لـبـنــانـيــة
مـ ــزارع شـبـعــا ك ــي ي ـنــزع ع ــن الـحــزب
ً
أي ح ـج ــة ل ـت ـم ـس ـكــه ب ـس ــاح ــه أوال،
ول ـت ـبــديــد ن ـبــرتــه ال ـعــال ـيــة ف ــي وجــه
الـتـهــويــل اإلســرائـيـلــي فــي األســابـيــع
األخـيــرة بحرب وشيكة على لبنان.
كـ ـ ــان ي ـن ـق ــص أن ي ـض ـي ــف ج ـن ـبــاط
إلى «روسيا اليوم» عبارة أن األسد
ً
«أكبر كاذب» كي يضع بنفسه أقفاال
على األبواب املوصدة.
على طــرف نقيض منه ،ينظر حزب
الـلــه إلــى توقيت املــوقــف األخـيــر  -ال
إل ــى مـضـمــونــه وه ــو مــا أع ــاد تأكيد
ن ـص ــر ال ـل ــه م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس  -عـلــى
أن ــه ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن حملة غربية
تستهدف حــزب الله اعـتــاد جنبالط
أن ي ـ ـكـ ــون جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ـن ـه ــا.
ال ـب ـع ــض ال ــوثـ ـي ــق ال ـص ـل ــة بــال ـحــزب
يتحدث عن فكرتني :أولى أن املواقف
األخيرة لجنبالط تستعيد مناخات
عـشـيــة ع ــام  2008حـيـنـمــا ب ــدا حــزب
الـلــه مـحــاصـرًا فــي الــداخــل والـخــارج
وه ــو ف ـحــوى ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة،
وث ــان ـي ــة أن ال إط ـف ــائ ــي ج ــاهـ ـزًا فــي
الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــاض ــر إلع ـ ـ ـ ــادة ربـ ـ ــط مــا
انقطع بني فريقني اعتادا منذ أحداث
 7أيار  2008أن يرسيا عالقة ملتبسة
غــامـضــة ،بــل غير مفهومة ،ال يظهر
منها إلــى السطح ســوى الــرغـبــة في
ع ــدم االش ـت ـب ــاك ،وكــاه ـمــا ل ــم يـنـ َـس
الـكـلـفــة ال ـت ــي ت ـب ــاداله ــا ف ــي ال ـشــوف
وعــالـيــه فــي عــز ال ـنــزاع املسلح فــي 7
أي ـ ــار .بـعــد ان ـ ــدالع ال ـح ــرب الـســوريــة
أضـحــى تناقضهما أكـثــر وضــوحــا.
ثم أتت تسوية انتخاب عون ،برعاية
م ـب ــاش ــرة م ــن حـ ــزب الـ ـل ــه ،ك ــي يـفـقــد
جـنـبــاط حـلـيـفــه ال ـحــريــري م ــن غير
ً
أن ي ـجــد حـلـيـفــا ب ــدي ــا م ـنــه كسمير
جـعـجــع .أض ــف ان ـت ـقــال ال ـن ــزاع بينه
وبـ ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وتــال ـيــا
ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن صـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس وزيـ ــر
الخارجية إلى أرض الشوف بالذات
منذ انتخابات .2018
ً
استكماال لعالقة مضطربة برئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ل ـل ـمــرة
األولـ ـ ــى ي ـجــد ج ـن ـب ــاط ن ـف ـســه أم ــام
وقـ ــائـ ــع لـ ــم ي ـخ ـت ـب ــره ــا م ـن ــذ ع ـب ــاء ة
وال ــده عــام  :1977األول فــي طائفته
ولـيــس الــوح ـيــد .بــا ظـهـيــر إقليمي
قــوي كسوريا سبق أن أهدته حرب
الجبل عــام  ،1983ومـكــاســب الحكم
والسلطة ّ فــي عقد التسعينيات .ال
حليف سنيًا له يشبه الرئيس رفيق
الـ ـح ــري ــري إن ل ــم ي ـق ــل إن ـ ــه يـحـســب
نجله الرئيس الحالي للحكومة في
املقلب اآلخر منه.

في مقابل االستقرار األمني ،تشهد الساحة الداخلية
انفجارًا للمشكالت االقتصادية واملالية واالجتماعية.
ال يمكن مرجعًا أمنيًا أن يغض النظر عن توقيت هذا
ّ
االنفجار ،والغاية منه في الوقت الراهن ،نظرًا إلى تداعياته
على التهدئة السياسية واألمنية .فحتى اآلن ّ
حيد لبنان
نفسه عن العاصفة اإلقليمية بالحد األدنى من ارتدادها
عليه ،لناحية األعمال اإلرهابية واملجموعات املسلحة،
وتمكن من قمع الكثير من محاوالت إقحامه في دهاليز
ّ
التوتر اإلقليمي .كان يفترض تبعًا لذلك ،أن يدخل لبنان
فترة هدوء تسمح للسلطة القائمة باستعادة أنفاسها،
بعد االنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة ،وترتيب
األوض ــاع الداخلية االقتصادية واالجتماعية .لكن ما
حصل أن لبنان أدخــل نفسه فــي أزم ــة ،كــان فــي غنى
عنها ،ليس لجهة نوعية املـلـفــات املـطــروحــة ،بــل لجهة
طريقة مقاربتها وأسلوب الضغط الذي يمارس يوميًا
إعالميا وسياسيًا ،ما يضاعف عوامل القلق الشعبي
وتوتره .وهذا في حد ذاته ال يبشر بالخير.
في استعادة روزنامة األحداث وتطوراتها ،جاءت ملفات
املــوازنــة والــرواتــب والـكــام عن وضــع الليرة ،ومكافحة
الفساد والهدر ،لتضع لبنان أمام ٍّ
تحد صعب ،داخلي
وخــارجــي عـلــى ال ـس ــواء .داخ ـل ـيــا ،أي تعثر فــي تقديم
مــوازنــة مــدروســة وعملية وتــرضــي الـطـبـقــات الفقيرة
واملتوسطة ،من خالل معالجة مكامن الهدر الحقيقية،
وعــدم املـ ّـس عشوائيًا بــرواتــب ومخصصات املوظفني
ورواتـبـهــم مــن دون األخ ــذ بــاقـتــراحــات اختصاصيني،
يعني أن الحالة الشعبية ستكون على موعد مع تفاقم
تــوتــرهــا وامـتـعــاضـهــا مــن أداء الـطـبـقــة الـحــاكـمــة .وأي
مــوازنــة غير متقشفة ،ومعالجة للملفات االقتصادية
واملــالـيــة ستكون على مشرحة املجتمع الــدولــي ،الــذي
يـعــايــن لـبـنــان انـطــاقــا مــن مطالبة األخـيــر بمساعدته

الدائمة اقتصاديًا وماليًا عبر املؤتمرات الدولية ،في حني
أنــه يعد مــوازنــة ال تـتــاءم مــع متطلبات التقشف على
مستويات الدولة كلها ،وليس قطاعات محددة فيها.
بني هاتني النقطتني ،تكمن أهمية مللمة الوضع الداخلي،
خشية تفاقمه ،ألن ثمة إشــارات غير مطمئنة ،توحي
وكأن هناك رغبة في تجييش الشارع وزيــادة الضغط
فيه .ولبنان ليس فرنسا ،وتظاهرات السترات الصفر
لــن تـكــون شبيهة بــأي تصعيد فــي ال ـشــارع اللبناني،
حيث تكثر العناصر املساهمة في تأجيج التحركات
املطلبية ،وتحويلها توتيرًا أمنيًا .وهذا يضاعف من ريبة
األمنيني ،في أن يكون ثمة محاوالت لسحب الشارع إلى
حركة اعتراضية واسعة في توقيت مريب ،وال سيما أن
التلويح بتخفيضات باتت تشمل كثيرًا من القطاعات
الحيوية ،وشحن بعضها ضد البعض اآلخر ،من خالل
كشف أرقام ورواتب ومخصصات وإظهار فروقات في
أوضاعها ،ما يضاعف عوامل الهزات الداخلية .وهذا
كله يأتي في مرحلة هادئة أمنية ،لكن مليئة بعوامل
إقليمية مقلقة تزيد من الضغط على لبنان.
يقول أحد السياسيني إنه بقدر رغبة بعض املسؤولني
في معالجة الفساد وقمع الهدر ،وقد بدأ حزب الله في
فتح هــذا املـلــف مـبـكـرًا ،إال أنــه يخشى أيـضــا أن يكون
إدخ ـ ــال امل ـل ـفــات املـعـيـشـيــة عـلــى خ ــط امل ــواج ـه ــة ،ج ــزءًا
من اسـتــدراج لبنان إلــى أزمــة غير مسبوقة ،ألن الــدول
الـتــي تـســاعــده ع ــادة منصرفة عنه حــالـيــا .وقــد تكون
هناك أيضًا محاوالت لوضع لبنان ،في خــال مرحلة
العقوبات األميركية على حزب الله ،أمــام ٍّ
تحد ال قدرة
لديه على تجاوزه .فحزب الله أصبح شريكًا أساسيًا
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة واملــال ـيــة عـلــى ح ــد سـ ــواء ،وأي
تضييق عـلـيــه ،وان ـج ــرار لـبـنــان إل ــى مــواجـهــات محلية
وخارجية في امللفات األساسية الحيوية ،يعني أن ثمة
خطرًا حقيقيًا ،يفترض التحسب لــه .فواشنطن على
سبل املـثــال ،الـتــي تـقــول إنـهــا ال تــريــد امل ـ ّـس باستقرار

لبنان ،لن تركض بالضرورة إلى مساعدته إذا دخل في
أزمة اقتصادية مالية.
وهـنــا يكمن الـتـحــدي الحقيقي أم ــام الطبقة الحاكمة،
ألن أي انـهـيــار اقـتـصــادي لــن يـكــون أي ط ــرف بمنأى
عنه .فخالل مرحلة تأليف الحكومة ،كان هناك بعض
املنظرين حول الرئيس سعد الحريري ممن يعتبرون
أن وج ــوده فــي مــرحـلــة تـصــريــف األع ـم ــال ،يعفيه من
مسؤولية التدهور االقتصادي والنقدي .لكن الوضع
اليوم مختلف ،ألن العهد والحكومة وحزب الله والرئيس
نبيه ب ــري كلهم فــي خـنــدق واح ــد ،وال ـحــريــري رئيس
حكومة ستنتج موازنة ،مهما كان من أعدها وإلــى أي
فريق انتمى ،وستكون مــوازنــة حكومته ،كما موازنة
العهد ،ولن يقدر على التبرؤ منها والتصرف وكأنها ال
تعنيه .وهذا يجعل إنقاذ الوضع الحالي من مسؤولية
الـجـمـيــع ،بـمــن فـيـهــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ألن املــاحـظــات
التي أدلــى بها الــوزيــر منصور بطيش ،ليست منعزلة
عن توجه سياسي يعدد سلسلة مالحظات إضافية
على أداء املـصــرف وتقييده حركة الـســوق .لكن حتى
اآلن ال يبدو التوجه إلى معالجة الثغر الحقيقية ،على
ق ــدر ال ـت ـخــوف م ــن ان ـع ـكــاســات م ــا سـيـحـصــل عمليًا،
خـصــوصــا ف ــي ض ــوء ال ـت ـجــاذب ال ـحــاصــل ب ــن الـقــوى
السياسية لتسجيل النقاط ،وليس لتقديم مقترحات
عملية واضحة ،حتى إن التباينات داخل الفريق الواحد
ُأضيفت إلى املؤشرات السلبية التي تجعل من التوتر
ـا إضــافـيــا لـغـلـيــان ال ـش ــارع .عـلـمــا أن
الـسـيــاســي عــامـ ً
مقترحات جدية ُوضعت على مشرحة الطبقة الحاكمة
في األيام األخيرة ،ومنها استعادة اقتراحات تقدم بها
اختصاصيون ووزراء مال سابقون وخبراء محنكون،
لكن املشكلة أن غبار الحسابات السياسية الخاصة
يطغى على أي اعتبار .وهذا تمامًا ما يرصده املجتمع
الــدولــي ،االقتصادي تحديدًا ،والــذي لديه عيون كثيرة
تراقب ما يجري في لبنان.

تقرير

التوعية على أخطار الفضاء السيبراني:
حماية لبنان
األخ ـط ــار الـنــاجـمــة ع ــن «اإلن ـت ــرن ــت»،
تـ ـتـ ـك ــاث ــر .يـ ـب ــدأ األمـ ـ ـ ــر مـ ــن االب ـ ـتـ ــزاز
ال ـج ـن ـس ــي ،وال ي ـن ـت ـهــي ب ـم ـح ــاوالت
ـراد
ت ـج ـن ـيــد عـ ـم ــاء أو اس ـت ـم ــال ــة أفـ ـ ـ ٍ
ـال إرهــابـيــة .كــانــت هذه
للقيام بــأعـمـ ٍ
املخاطر ،حاضرة أمس ،خالل إطالق
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم حملة «التوعية على أخطار
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي» ،ب ـح ـض ــور
الوزيرة ّ
ريا الحسن وممثلني للقوى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وعـ ـ ـ ــدد مــن
املهتمني باملوضوع.
وأش ـ ــار اب ــراه ـي ــم إل ــى وجـ ــود هــدفــن
إلط ـ ـ ــاق امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة« :األول ت ــوع ــوي
 تـ ــربـ ــوي ،والـ ـث ــان ــي أمـ ـن ــي ،بـحـيــثيتقاطع الهدفان عند ثالث رئيسي،
هو حماية ّلبنان من هذه األخطار».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـل ــي ل ـ ـقـ ــاء أم ـ ــس،
ت ـن ـظ ـي ــم «مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات يـ ـت ــاق ــى فـيـهــا

يجري العمل على
وضع استراتيجية
وطنية لألمن السيبراني
في الشهر الحالي

قـطــاع الـتــربـيــة واملـجـتـمــع املــدنــي مع
مؤسسة األم ــن الـعــام ،ملتابعة حملة
التوعية واإلرشــاد على سبل حماية
األن ـظ ـم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وخ ــوادم ـه ــا
والـشـبـكــات مــن الـهـجـمــات املـنـظـمــة».
ّ
وألن من االستحالة القطع مع العالم
ال ـس ـي ـبــرانــي ،ف ـقــد دع ــا اب ــراه ـي ــم إلــى
«وض ـ ـ ِـع م ـعــاي ـيــر ف ــي إط ـ ــار تـحــديــث
امل ـن ــاه ــج ال ـت ــرب ــوي ــة ب ـح ـيــث يـنـخــرط
فيه اللبنانيون جميعًا ،بما يحقق
الغوص علميًا في هذا العالم لتعزيز
مواردنا وحضورنا في هذا الفضاء،
وتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة وال ـح ـي ـلــولــة دون
اس ـت ـب ــاح ــة خ ـص ــوص ـي ــات ـن ــا فـ ــي كــل
املجاالت».
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت الـ ـحـ ـس ــن أن
أهمية الحملة تكمن في أنها تتعلق
باألطفال« ،األضعف واألكثر هشاشة
أمام الشاشة» ،وأحد عناصر الحماية
يـكــون فــي «نـشــر ثـقــافــة الـتــوعـيــة في
املجتمع على األخطار السيبرانية».
ّ
وق ــال ــت الـحـســن إن ال ـفــريــق الــوطـنــي
لـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي «يـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
وضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وط ـن ـيــة لــأمــن
ال ـس ـي ـبــرانــي وإنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة وطـنـيــة
تعنى بــاألمــرُ .يفترض إنـجــازهــا في
أي ـ ــار ال ـح ــال ــي ،وت ـت ـض ـمــن مـجـمــوعــة
بنود ،من أبرزها تعزيز دور األجهزة
األم ـن ـي ــة واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،وتــوسـيــع
التنسيق فيما بينها ومأسسة العمل
املركزي ألمن املعلومات وأمانها من
طريق استحداث مؤسسة عامة».
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مجتمع

مجتمع
تقرير يعمل «المستعان بهم» في التعليم الرسمي بال عقود منذ العام  .2015التعاقد مع هؤالء بدأ مؤقتًا
«بهدف انتظام سير الدراسة» ،إال أن عددهم اليوم تضاعف الى  3337أستاذًا ومدرسًا ،تبلغ كلفتهم  21مليار
ليرة .هذا التوصيف الوظيفي سرعان ما تحول بابًا من ابواب التنفيعات بعيدًا عن إعادة دراسة خريطة توزيع
أفراد الهيئة التعليمية

عددهم ارتفع من ّ 1899
مدرسًا في  2015إلى 3337

في عدد كبير من
الحاالت ليس معلومًا
من الجهة التي تعاقدت
مع «المستعان بهم»!
(مروان بوحيدر)

فاتن الحاج
حتى العام  ،2016 - 2015كانت آليات
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع امل ـع ـل ـم ــن واألسـ ــاتـ ــذة
ف ــي امل ـ ــدارس وال ـثــانــويــات الــرسـمـيــة
ق ــد فـعـلــت فـعـلـهــا كـشـكــل م ــن أشـكــال
التنفيع السياسي والطائفي ،حتى
بات مجموع عدد املتعاقدين يوازي
عدد أساتذة املالك.
في بداية تلك السنة الدراسية ،أجريت
مقابالت شفهية تقييمية للمعلمني
بهدف «ضبط التعاقد العشوائي»،
بحسب ما أعلن وزيــر التربية آنذاك
الياس بو صعب ،وجرت االستعانة
بـ ـ ــ 1899أس ـت ــاذًا اجـ ـت ــازوا امل ـقــابــات.
ّ
يومها ،قال بو صعب إن االستعانة

المفتشية التربوية :كل تعاقد
يتعذر تأمينه بالمالك يعد هدرًا
للموارد المالية
بالناجحني ستكون بصورة مؤقتة
بهدف انتظام سير الدراسة ،على أال
ً
يعد ذلــك شـكــا مــن أشـكــال التعاقد،
ّ
ولو ترتب عليه الحق ببدالت أتعاب
ي ـجــري تــأمـيـنـهــا م ــن خـ ــارج مــوازنــة
وزارة التربية .هؤالء األساتذة ُس ّموا
«مـسـتـعــان ب ـهــم» ،ول ــم يستحق لهم
منذ ذلك التاريخ سوى هذه البدالت
اليتيمة التي باتوا يتقاضونها من
ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة أو م ــن ص ـنــاديــق
املدارس ومجالس األهل لقاء ساعات
العمل الـتــي يغطونها .هــم يعملون
بال عقود سنوية ،وليس لديهم رقم
آلــي يضمن لهم أي حـقــوق قانونية
يتمتع بها زمالؤهم املتعاقدون من
الزيادة على أجر الساعة ،إلى مراقبة
االمتحانات الرسمية واملشاركة في
االنتخابات النيابية وتقاضي بدل
يوم عيد املعلم وغيرها من الحقوق.
النقاش هنا ال يكمن في ما إذا كان

الـ«سوشيال ميديا» لم تعد للثرثرة

عفيف شومان ،أحد أبرز الناشطين
على مواقع التواصل اإلجتماعي.
في غضون أشهر قليلة ،استطاع،
بالتعاون مع آخرين ،معالجة أزمتين
بين الزهراني والنبطية :مستشفى
الفنار وأوتوستراد الموت .خلف
ذلك النشاط ،ثالثيني يدير خدماته
اإلجتماعية ،عبر هاتفه الذكي ،من
ملحمته في بلدته زفتا الجنوبية

«المستعان بهم» مخالفة
ّ
تكلف الدولة  21مليار ليرة!
ل ـهــؤالء حــق فــي إب ــرام الـعـقــود بغية
التثبيت في ما بعد في مالك التعليم
أم ال ،وليس البحث في مستوى األداء
األكــادي ـمــي ال ــذي يـفـتــرض أن تقيمه
جهات تربوية ،بــل إن التقرير الــذي
أع ــدت ــه املـفـتـشـيــة ال ـعــامــة ال ـتــربــويــة،
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،كـ ـش ــف الـ ـتـ ـن ــام ــي امل ـل ـح ــوظ
لظاهرة «املستعان بهم» ،بعيدًا عن
إعـ ــادة دراسـ ــة خــريـطــة تــوزيــع أف ــراد
الهيئة التعليمية (مــا عــدا املناقالت
ال ـت ـن ـف ـي ـع ـيــة) واس ـت ـك ـم ــال األن ـص ـبــة
القانونية ألســاتــذة امل ــاك ،ال سيما
ب ـعــد صـ ــدور ق ــان ــون سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب في آب .2017
ف ــي ال ــواق ــع ،يـتـنــامــى ال ـت ـعــاقــد ،على
اخ ـ ـتـ ــاف ت ـس ـم ـي ــات ــه ،ع ـل ــى ح ـســاب
ف ــائ ــض األع ـ ـمـ ــال اإلداري ـ ـ ـ ــة ال سـيـمــا
الـنـظــار وم ـئــات «امل ــرض ــى» الــذيــن ال
يــزاولــون التعليم ،وأحيانًا بتقارير
طبية م ـ ـ ّ
ـزورة ،وال ـخ ــروق «الـفــاقـعــة»
لألنصبة األسبوعية التي يحددها
القانون والتي تــراوح بني  14ساعة
و 20سـ ــاعـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة،
وب ـ ـ ــن 17و 24ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـتــوس ـطــة
وبـ ـ ـ ــن  19و 27س ـ ــاع ـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة .ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ال
ت ـت ـج ــاوز س ــاع ــات ال ـت ـع ـل ـيــم لـبـعــض
أساتذة املالك  5ساعات أسبوعيًا ،ال
سيما في بعض املــدارس التي يبلغ
ف ـي ـهــا عـ ــدد األسـ ــاتـ ــذة ض ـع ـفــي ع ــدد
الطالب.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـث ـ ــاث األخ ـ ـي ـ ــرة،
لـ ــم يـ ـق ــر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أي عـقــد
ج ــدي ــد م ــع أي أسـ ـت ــاذ ف ــي الـتـعـلـيــم
ال ــرسـ ـم ــي ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى رأي مـجـلــس
الـخــدمــة املــدنـيــة ،فــي حــن أن تقرير
ّ
التفتيش يظهر أن عــدد «املستعان
ب ـه ــم» ارت ـف ــع م ــن  1899أسـ ـت ــاذًا في
عام  2016 - 2015إلى  3337أستاذًا
ومــدرســا فــي عــام  ،2018 - 2017أي
بزيادة  1438متعاقدًا جديدًا .وتبلغ
الكلفة اإلجـمــالـيــة لـهــذا التعاقد في
الثانويات واملدارس نحو  21مليار

بورتريه عفيف شومان

ل ـي ــرة .وي ـش ــرح ال ـت ـقــريــر أن %62.3
مــن املـ ــدارس ( 614مــدرســة) شهدت
تـ ـع ــاقـ ـدًا مـ ــع  2338مـ ــدرسـ ــا بـكـلـفــة
تـبـلــغ نـحــو  15,5مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما
اس ـت ـعــانــت  %91.1م ــن ال ـثــانــويــات
( 246ثــانــويــة) بـ ــ 999أس ـتــاذًا بكلفة
 5,6مليارات ليرة.
وتـ ـفـ ـي ــد امل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة إل ــى
ال ـت ـف ـت ـي ــش مـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــرب ــوي ــة
ومــديــريــة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي بتعدد
الجهات اإلدارية التي منحت املوافقة
عـلــى ه ــذا الـتـعــاقــد .فـفــي حــن اقـتــرن
ذلــك فــي الـثــانــويــات بموافقة الــوزيــر
منفردًا ،تنوعت الجهات في التعليم
األســاســي .فبعضها ارتبط بموافقة
الـ ــوزيـ ــر وب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ب ـمــواف ـقــة
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـتــرب ـيــة أو امل ـنــاطــق
التربوية ،فيما لم يشر في كثير من
األحيان إلى الجهة التي وافقت على
التعاقد.
أما في شأن املستحقات املالية ،فقد
أشير إلى أن مستحقات هذا التعاقد
فــي املرحلة الثانوية جــرى تأمينها
م ــن ح ـس ــاب م ـش ــاري ــع الـ ـتـ ـع ــاون مــع
اليونيسيف .أما في مدارس التعليم
األساسي فقد كان القسم األكبر منها
على عاتق الجهات الدولية املانحة،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ــول ـ ــت ص ـ ـنـ ــاديـ ــق املـ ـ ـ ـ ــدارس
ومـجــالــس األه ــل تسديدها فــي عدد
من املدارس.
وف ــي االس ـت ـن ـتــاجــات ال ـت ــي ي ــورده ــا
ّ
ال ـت ـقــريــر أن ال ـت ـعــاقــد ت ـحــت مسمى
«م ـس ـت ـعــان ب ـه ــم» ي ـخــالــف ال ـقــوانــن
ّ
وأحـ ـك ــام ــا ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـع ــاق ــد ،وأن
إث ـ ـبـ ــات مـ ـ ــدى الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى خ ــدم ــة
هـ ــؤالء ال يـمـكــن أن ي ـتــم ب ـم ـعــزل عن
دراس ـ ــة ح ــاج ــات املـ ـ ــدارس وأوضـ ــاع
أفــراد الهيئة التعليمية باملالك وفقًا
لــأن ـظ ـمــة الـ ـن ــاف ــذة ،وأن ك ــل تـعــاقــد
ي ـت ـعــذر تــأم ـي ـنــه ب ــامل ــاك ،ي ـعــد ه ــدرًا
لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــالـ ـي ــة املـ ـت ــاح ــة أي ـ ــا ك ــان
مصدرها :جهات مانحة وصناديق
املدارس أو مجالس األهل.

آمال خليل
ينهمك عفيف شومان ( 37عامًا) بتحضير الئحة
الـعــائــات الـتــي ستستفيد مــن بــرنــامــج الحصول
على اإلفـطــارات املجانية يوميًا في شهر رمضان
املقبل 1300 .عائلة «مستورة» يعكف «أبو الفضل»،
مع «جنود مجهولني» ،على تحديد عــدد أفرادها
وأماكن سكنها في كل أنحاء الجنوب .في املقابل،
ي ـت ــواص ــل م ــع امل ـط ــاع ــم ومـ ـح ــال امل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
وال ـخ ـض ــر والـ ـلـ ـح ــوم ــات والـ ـحـ ـل ــوي ــات إلق ـنــاع ـهــا
بــاإلس ـت ـفــادة م ــن «األجـ ـ ــر» ع ـبــر ال ـت ـبــرع بــوجـبــات
وحصص جاهزة للفقراء .لكن من سيوزعها؟ .حتى
اآلن ،تطوع ثــاثــون شخصًا لتوصيل اإلفـطــارات
على أن يصل ال ـعــدد تباعًا إل ــى مـئــة ،يغطون كل
البلدات ،يوميًا ،طوال ثالثني يومًا.
الــافــت أن شــومــان ينجز معظم الـتــرتـيـبــات عبر
ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« .أبـ ـ ــو ال ـف ـض ــل» نــاشــط
«تويتري» مهتم بالقضايا اإلجتماعية ومساعدة
املحتاجنيّ .
كون شبكة من املتابعني تحولوا إلى ما
ّ
يشبه الجمهور الذي يتأثر بما يغرده ويلبي نداءه
إذا ما طلب املــؤازرة .عوامل كثيرة حولت ّ
القصاب
والفران إلى زعيم افتراضي وفارج ّ
ّ
هم املعوزين.
ق ـبــل  19ع ــام ــا ،ل ــم ي ـكــن ح ــال ش ــوم ــان أف ـضــل من
أح ــوال مــن يساعدهم الـيــوم .ضمن أس ــرة مكونة
مــن  12أخ ــا وشـقـيـقــة ،نـشــأ فــي بـيــت ح ـ ّـول وال ــده
جــزءًا منه إلى فرن للمناقيش .على غــرار أشقائه
ّ
الذكور ،بدأ العمل في سن العاشرة بالتزامن مع
متابعة دراسته .الفتى «الشاطر» اضطر ،بعد نيل
الشهادة املتوسطة ،إلــى التحول إلــى التحصيل
ّ
املهني .درس اختصاص «شيف» مطبخ ليعزز ما
تعلمه خالل عمله في أفران املنطقة ومالحمها .ما
ّ
يحصله من راتــب ،هو وأشقاؤه ،كان يعطيه إلى
والديه لتأهيل البيت املتداعي وتوفير الحاجيات.
فــي ســن الثامنة عـشــرة ،كــان قــد ادخــر مــع شقيقه
 500دوالر .ق ــررا افـتـتــاح ملحمة وف ــرن فــي زفتا.
بالتقسيط ،اشتريا اآلالت الالزمة .املحل الذي لم
يكن يتسع لكرسيني للزبائن ،توسع على نحو
تدريجي حتى أصبح من أشهر اإلستراحات على
ّ
أوتوستراد الزهراني – النبطية .وزع شومان جزءًا
مما «رزقنا به الله» على العائالت املستورة ،إنما

بشكل إف ــرادي .التحول الكبير في حياته ،سجل
خــال ع ــدوان تموز  .2006علم بــأن معظم الكادر
التمريضي والطبي في مستشفى الفنار لألمراض
الـعـصـبـيــة والـعـقـلـيــة (ف ــي امل ــروان ـي ــة املـ ـج ــاورة)،
غــادروا مخلفني وراء هــم حوالي  280مريضًا .أبو
الفضل وعــدد من الشبان لم يـغــادروا زفتا طوال
ال ـع ــدوان لتوفير حــاجـيــات املــرضــى املحاصرين
فوق التلة التي تعرضت لقصف متواصل« .تحت
ال ـخ ـط ــر ،ك ـنــا ن ـج ـمــع املـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـخ ـضــر
واللحوم والخبز وننقلها إلى املستشفى» .الزيارة
اليومية للفنار في ظل الـعــدوان ،أسست للمودة
التي ربطت املرضى بشومان ،والثقة التي ربطته
باملوظفني .الثقة واملــودة سمحتا له بإخراج أحد
املــرضــى ال ــذي اودع ــه أهـلــه املستشفى عــام 1987
ألنه يعاني من صعوبة في النطق .عــادل لم يعد
إلى الفنار بعد انتهاء العدوان .ظل برعاية «أبو
الفضل» وعائلته .عمل معه في اإلستراحة وعاش
في كنفه إلى أن توفي قبل ثالث سنوات بحادث
ص ــدم .على غ ــرار ع ــادل ،ح ــاول شــومــان التوسط
ل ــدى إدارة الـفـنــار ّإلخ ــراج ن ــزالء تسمح حالتهم
ً
الصحية بذلك وتبناهم عمال وإقــامــة .في بلدته
وجــوارهــا ،استطاع إنقاذ عــدد من ذوي الحاالت
العصبية والنفسية الخاصة مــن بــراثــن الشارع
وس ـ ــوء امل ـع ــام ـل ــة ،م ــن خـ ــال دع ـم ـهــم اجـتـمــاعـيــا
واقـتـصــاديــا وتـشـغـيــل بعضهم لــديــه .فــي ذهـنــه،
يحفظ شــومــان مــراحــل تــراجــع حالة الفنار حتى
قرار وزارة الصحة بإقفالها وتوزيع النزالء على
مراكز رعائية أخرى .يحدد موعد بدء األزمة بعام
 ،2016عندما تدهورت حالة صاحبة املستشفى
عادلة اللبان «التي كانت تحسن إدارة شؤونه».
منذ ذلــك الـحــن ،بــدأ يجمع املـســاعــدات الغذائية
والـعـيـنـيــة لـلـمــرضــى يــومـيــا ،بـعــد ان ك ــان يكتفي
مجبر ألني وضعت
بزيارتهم مرة أسبوعيًا« .أنا ّ
نفسي فــي الــواج ـهــة» ي ـقــول .ســخــر حـســابــه على
«تويتر» ليطلق حملة تضامن عاجلة إلنقاذهم،
ل ـبــى ن ــداء ه ــا وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ج ـم ـيــل ج ـب ــق .تــرك
مرضى الفنار فراغًا في قلب «أبو الفضل» ،سرعان
ما مــأه باللحاق بهم إلــى أماكنهم الجديدة في
منطقة صور .كأنهم جزء من عائلته ،يحرص على
زيارتهم ومنهم من يتصل به باستمرار.
ل ــم ي ــرت ــح ش ــوم ــان .ح ـمــل راي ـ ــة أخ ـ ــرى ف ــي الـعــالــم
اإلفتراضي وعلى أرض الواقع :طريق املــوت .عند

أطلق الحملة التي أدت
الى حل مشكلة نزالء
مستشفى الفنار

مفترق زفتا على أوتوستراد الزهراني – النبطية،
يقيم شومان ويشهد عشرات القتلى واملصابني في
حوادث السير والصدم بسبب سوء حال الطريق.
من على منبره التويتري نفسه ،أطلق حملة شعبية
مــوجـهــة نـحــو وزارت ـ ــي األش ـغ ــال الـعــامــة والـطــاقــة
إلنقاذ العابرين من مصيدة املوت الذي ينتظرهم
في الحفر والحاجز الوسطي القصير و«اللمبات
املحروقة» على أعمدة اإلنــارة واإلسفلت املتداعي.
بعد وفاة الشاب علي جابر بانقالب سيارة طارت
م ــن م ـس ـلــك إلـ ــى آخـ ــر ع ـلــى ط ــري ــق حـ ـب ــوش ،ب ــادر
شومان وأصحاب مطعم العبدالله ومشاتل جبل
عامل إلى تركيب  70عاكسًا ضوئيًا لتحديد الرؤية
الـلـيـلـيــة ت ـحــت ج ـســر ح ـب ــوش .م ـبــادرت ـهــم القتها
بلديات حبوش ودير الزهراني وزفتا التي قامت
بــإصــاح أع ـطــال أع ـمــدة اإلن ـ ــارة وتــركـيــب الفـتــات
تحذيرية وضوئية لتنبيه السائقني ،قبل ان تعلن
وزارة األشغال أخيرًا البدء بتأهيل األوتوستراد.
أخيرًا ،و عبر حسابه على «تويتر» ،عمم عناوين
وأرقام عشرات األطباء من مختلف اإلختصاصات
بني الجنوب وبيروت والبقاع ،جاهزين الستقبال
املــرضــى مــن دون تـقــاضــي أت ـع ــاب .عـبــر هــاشـتــاغ
«فقط لكل حــدا مــش ق ــادر يدفع فحصية حكيم»،
كان شومان يضيف بشكل متواصل أسماء أطباء
جدد .والسبب ،تفاعل أطباء ال يعرفهم سابقًا ،مع
مبادرته التي أسسها مع أقاربه وأصدقائه األطباء.
يقر شومان بأن «السوشيال ميديا» عــززت عمله
وصــداقــاتــه وتأثيره اإلجتماعي «لكنها استندت
إلى مصداقية وسمعة حسنة» يتمتع بها .ببضع
كـلـمــات وكـبـســة زر تمكن مــن تـكــويــن قـضــايــا رأي
عام ،حتى صار من يريد إيصال شكواه من إجراء
عملية إلى تأهيل طريق أو مساعدة عائلة فقيرة،
يطلب مساعدة «تويتر أبو الفضل» الــذي يوصل
الشكوى إلــى جمهور أكـبــر .مــع ذل ــك ،ي ــدرك بــأن ال
شيء يعوض عن دور الدولة« .مبادراتنا يستفيد
منها املئات .لكن اآلالف يعانون».

تقرير

ّ
«تطيير» توصيات ندوة سد بسري :التركـيز على الخطر الزلزالي ليس «بريئًا»
ايلده الغصين
فــي املــوقــع الـ ُـرسـمــي ملجلس الـنــواب،
سـقــط ب ـنــدان أقـ ـ ّـرا خ ــال ن ــدوة حــوار
حول مشروع «سد بسري بني الواقع
ّ
والـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس» ،الـ ـت ــي نــظ ـم ـت ـهــا فــي
ال ــراب ــع مــن نـيـســان امل ــاض ــي ،األمــانــة
ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس ول ـج ـنــة األش ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل والـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه.
امل ـق ــررات الـسـتــة أصـبـحــت أرب ـعــة في
ال ـخ ـبــر امل ـن ـش ــور .ه ـك ــذا ض ــاع الـبـنــد
ال ــرق ــم  5ح ــول «دراسـ ـ ــة ب ــدائ ــل ملـيــاه
بيروت وجبل لبنان» ،والبند الرقم
 6ح ــول «دراس ـ ــة م ـقــارنــة ب ــن إقــامــة
س ـ ّـد وإن ـش ــاء مـحـمـ ّـيــة طـبـيـعـ ّـيــة على

ك ــاف ــة املـ ـسـ ـت ــوي ــات» .أسـ ـب ــاب ح ــذف
البندين من موقع املجلس ،يعزوها
بعض مــن حـضــروا الـنــدوة إلــى أنها
«أضيفت في األساس إحراجًا ،لكنها
ف ــي ال ــواق ــع غـيــر مـنـطـقـ ّـيــة ووضـعــت
ً
بـطـلــب مـمــن ت ـقــاضــوا أم ـ ــواال طائلة
مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــاك ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـد»! غـ ـي ــر أن
التوصيات األربــع املنشورة ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــن امل ـ ـحـ ــذوف ـ ـتـ ــن،
ّ
ّ
بيئيني متابعني للملف
بينت وفــق
«م ـخــاطــر إن ـش ــاء ال ـســد ع ـلــى البيئة
وال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة» ،خ ـص ــوص ــا
ال ـب ـن ــدي ــن ال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ال ـلــذيــن
أوصـ ـي ــا ب ــ«ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن األض ـ ــرار
البيئية والصحية لألهالي والسكان

املحيطني بالسد» ،و«االلتزام بتنمية
القرى املحيطة والتي قد تتضرر».
مناسبة العودة إلى توصيات الندوة
بعد مــرور نحو شهر على انعقادها،
ع ـ ـ ــدم ت ـط ـب ـي ــق الـ ـبـ ـن ــد األول واأله ـ ـ ــم
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ت ــزوي ــد ون ـش ــر ال ــدراس ــات
الجيولوجية واملــالـيــة تمهيدًا لحسم
مسألة الخطر الجيولوجي والزلزالي
واالنـ ـ ــزالقـ ـ ــات» .عـ ــدم ن ـشــر ال ــدراس ــات
حـتــى اآلن ،يـ ـ ّ
ـرده ال ـنــائــب زي ــاد أس ــود
ال ــذي حضر الجلسة إلــى أن «مجلس
ّ
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار لــم يتبلغ توصيات
اللجنة بشكل رسمي ،ولذلك سأتابع
املوضوع» .في حني أن خمسة ممثلني
ع ــن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار كــانــوا

مجلس االنماء
واالعمار يمتنع
عن نشر الدراسات
الجيولوجية لحسم
مسألة الخطر الزلزالي

موجودين في الجلسة ،وهو ما يلفت
إل ـيــه ال ـنــائــب نــزيــه نـجــم رئ ـيــس لجنة
األش ـغ ــال الـنـيــابـيــة ،بــال ـقــول «مـجـلــس
اإلن ـم ــاء ك ــان م ــوج ــودًا مـعـنــا ،وعليهم
ن ـشــر ال ـ ــدراس ـ ــات ،ومـ ــع ذلـ ــك ســأتــابــع
املوضوع االثنني املقبل» ...بني متابعة
وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم ي ـن ـش ــر م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
الدراسات حتى اآلن.
أسود يلفت إلى أن األضرار املذكورة في
التوصيات ترتبط بـ«مطالب األهالي
ب ـعــدم م ــرور الـشــاحـنــات خ ــال تنفيذ
األشغال داخــل القرى املحيطة بالسد
وتأثير الغبار والحفريات على املنازل
ّ
سيتم تــداركــه» .نــائــب جزين
وهــو مــا
ي ـخ ـت ـصــر االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـل ــى إن ـش ــاء

ال ـسـ ّـد وامل ـخــاطــر عـلــى الـبـيـئــة واآلث ــار
بــ«الـخـطــر الـجـيــولــوجــي وال ــزل ــزال ــي»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ي ـج ــري ال ـت ــوف ـي ــق بــن
خ ــاص ــات «دراسـ ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور طــونــي
نـمــر (أس ـتــاذ مـســاعــد فــي عـلــم ال ــزالزل
والجيولوجيا في الجامعة األميركية)
ودراســة سابقة قديمة نسبيًا ّ
أعدتها
ش ــرك ــة م ــن ك ـ ــول ـ ــورادو وش ــرك ــة مــايــر
األمل ــانـ ـي ــة ح ـ ــول س ــد بـ ـس ــري ،إض ــاف ــة
إل ــى رأي الـخـبـيــر ال ـتــركــي (مصطفى
إرديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـج ـ ـلـ ــس امل ـس ـت ـق ــل
مل ــراج ـع ــة ال ـت ـص ـم ـي ـمــات ال ـ ــذي يـشــرف
عـلــى م ـشــروع س ـ ّـد ب ـس ــري)» .إمكانية
ّ
الـتــراجــع عــن إنـشــاء الـسـ ّـد تــرتــب وفق
أسود «مسؤولية اتخاذ القرار من قبل

الحكومة اللبنانية ،ومصادقة مجلس
النواب على القانون ،وخضوع الدولة
ل ـشــروط تـصـحـيــح الــوضــع مــع البنك
الدولي ومنها تعديل االتفاق والتزام
الـحـكــومــة ب ــإع ــادة األمـ ــوال لــه وللبنك
اإلس ــام ــي» ،شــارحــا أن هــذه الخطوة
«بعد  4سنوات متأخرة بعدما جرى
استمالك العقارات وصــرف نحو 350
مليون دوالر».
ع ــدم ن ـشــر ال ــدراس ــات وف ــق تــوصـيــات
اللجنة ،أش ــار إلـيــه أيـضــا بـيــان سابق
ّ
لــ«الـحــركــة البيئية اللبنانية» ،مــذكـرًا
ب ـب ـعــض ال ـت ــوص ـي ــات األخـ ـ ــرى ومـنـهــا
«دراسة بدائل ملياه بيروت وجبل لبنان
في حال لم ّ
يتم إنشاء السد» ،وهو ما لم

يذكر في صيغة التوصيات الرسمية
علمًا أن ممثلني عــن الـحــركــة شــاركــوا
ف ــي ال ـ ـنـ ــدوة .ك ـمــا سـ ــأل ب ـي ــان الـحــركــة
«ع ــن جـ ّ
ـديــة الـتـعــاطــي مــع الـتــوصـيــات
ّ
ومـنـهـجـيــة الـعـمــل فــي قـضــايــا تتعلق
ب ـهــدر املـ ــال ال ـع ــام خ ـصــوصــا أن كلفة
ومئتي مليون
املـشــروع تقارب املليار
َ
دوالر» .ب ـيــان الـحــركــة لــم ي ـلــق أص ــداء
إيـجــابـيــة مــن بـعــض االخـتـصــاصـيــن،
إذ رأى ال ـه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ــي سـمـيــر
زعاطيطي أن «هاجس الحركة مالحقة
توصيات ندوة مجلس النواب عن سد
بـســري ،فيما نضالنا مــع األهــالــي هو
رفــض تدمير السهل واستثمار املياه
الجوفية تحته».
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رياضة
قضية

رياضة
ّ
الدخول إلى ملعب مدينة كميل
من
لبنان،
في
المقيمين
الفلسطينيين
منع
بخبر
الماضية
األيام
في
االجتماعي
التواصل
مواقع
ت
ضج
ٌ
عنصرية مارسها
شمعون الرياضية في بيروت ،خالل مباراة النجمة والوحدات األردني ضمن مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي .حديث عن
ٍ
ّ
ٌ
توضيح من نادي النجمة لألحداث التي بدأت في ساعات الليل قبل انطالق
المنظمون لمنع حضور الجمهور الفلسطيني في الملعب ،قابلها
المباراة وحتى نهايتها ،والتي شهدت أعمال شغب على المدرجات بين الجمهور النجماوي والمشجعين الحاضرين على مدرج الوحدات

الجمهور الفلسطيني ممنوع من دخول الملعب!
علي زين الدين
ّ
ضجت منطقة
ليلة االثـنــن املــاضــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت بـ ـ ــأصـ ـ ــوات
مشجعي نادي النجمة تحت الفندق
الذي أقامت فيه بعثة نادي الوحدات
األردنـ ـ ـ ــي .ض ـج ـيـ ٌـج ج ـمــاه ـيــري كــان
الهدف منه التشويش على الالعبني
ومنعهم من النوم باكرًا قبل مباراة
الفريق مع النجمة في اليوم التالي،
ض ـم ــن ال ـج ــول ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن دور
ٓ
املجموعات بكأس االتحاد االسيوي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم .أمـ ـ ٌـر ل ـيــس غــري ـبــا على
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـكـ ــروي ال ف ــي ل ـب ـن ــان وال
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ل ـك ــن ب ـع ـثــة ال ـض ـيــوف
تــواصـلــت مــع ال ـس ـفــارة األردن ـي ــة في
بـيــروت ،قبل حضور الـقــوى األمنية
إلى الفندق واالستماع إلى اإلداريني.
ص ـف ـح ــة ال ـ ـنـ ــادي ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»
نـ ـ ـش ـ ــرت صـ ـ ــورتـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد م ـن ـت ـصــف
الليل للحديث عــن املــوضــوع أيضًا،
إذ أشـ ــار الـ ـن ــادي إل ــى إص ــاب ــة مــديــر
ش ــة ب ــإح ــدى
الـ ـف ــري ــق مـ ـه ــدي أبـ ـ ــو ق ـ ُ
املـفــرقـعــات الـنــاريــة الـتــي أطـلـقــت من
الشارع باتجاه الفندق .بعدها ُعقد
ٌ
ٌّ
أمني عاجل بحضور مراقب
اجتماع
املـبــاراة واملستشار القانوني لنادي
ال ــوح ــدات ،الت ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات أمـنـيــة
مشددة خالل املباراة ،واالتفاق على
خروج جماهير الوحدات من امللعب
بمواكبة أمنية أيضًا.
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر بـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ال ـن ـج ـم ــة
وال ــوح ــدات ك ــان كـبـيـرًا قـبــل امل ـب ــاراة
وخ ــالـ ـه ــا ،وه ـ ــو أمـ ـ ـ ٌـر ك ـ ــان واض ـح ــا
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ودخـلــت على الـخــط جماهير أخــرى
ب ـي ـن ـهــا ال ـف ـي ـص ـلــي األردن ـ ـ ـ ــي ،خـصــم

الوحدات اللدود ،واألنصار اللبناني،
منافس النجمة التاريخي ،ومشجعو
الفريقني دعموا النادي املنافس ملن
ّ
ٌ
يمثل بلديهما ،وهو ٌ
مشروع بني
أمر
الجماهير طاملا أن األمــور تبقى في
ّ
حدها الطبيعي .خــال املـبــاراة ،كان
ألل ـت ــراس «ســوبــرنــوفــا» الـنـجـمــاوي
رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي والـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات
واألنصار ،واألخيرين لم يسلما من
الـشـتــائــم عـلــى امل ــدرج ــات .لـكــن على
ّ
الــرغــم مــن ه ــذا ال ـتــوتــر ،ك ــان الـحــدث
خــارج امللعب ،بمنع دخــول عــدد من
مشجعي الوحدات من الفلسطينيني
والـلـبـنــانـيــن إل ــى املـ ــدرج املخصص
لـهــم .أحــد املشجعني نشر فيديو له
وه ــو يـقــف فــي ســاحــة املـلـعــب ،يقول
فيه إن االتحاد اللبناني لكرة القدم
(التنظيم كــان لـنــادي النجمة) منع
دخـ ــول الـفـلـسـطـيـنـيــن املـقـيـمــن في
لبنان إلى امللعب ملتابعة املباراة بني
الـنـجـمــة والـ ــوحـ ــدات ،ف ــي ح ــن دخــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون األردنـ ـ ـي ـ ــون بـشـكـ ٍـل
كبير
بشكل
طبيعي .الفيديو انتشر
ٍ
ٍ
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
وفــي الوسط اإلعــامــي ،ما استدعى
تــوضـيـحــا مــن إدارة ن ــادي النجمة،
ـان ل ـهــا إل ــى أن
ال ـت ــي أش ـ ــارت ف ــي ب ـي ـ ٍ
عــددًا من املشجعني «الــذيــن سبق أن
مارسوا الشغب في مباريات دولية
كــان النجمة طرفًا فيها» ُمنعوا من
ال ــدخ ــول إل ــى امل ــدرج ــات« ،ب ـنــاء على
ّ
مـعـلــومــات وصـ ــور ت ــم ال ـتــأكــد منها
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة».
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت اإلدارة أن «عـ ـن ــاص ــر
ّ
مــدســوســة» تـســلـلــت إل ــى املـلـعــب في
ال ـشــوط ال ـثــانــي مــن امل ـب ــاراة وقــامــت
ب ــرش ــق الـ ـحـ ـج ــارة ب ــات ـج ــاه املـنـصــة

أخبار محلية

متابعة

النجمة في ذروة أيامه السوداء :استقالة موسى حجيج
اإلدارية «املبتعد» معتز زريقة املوجود في السعودية،
وإلــى رئيس البعثة ،أمــن سر النادي أسعد سبليني،
بعد اجتماع ُعقد عقب املباراة .وتأتي استقالة حجيج
قبل يــومــن مــن مــوعــد امل ـبــاراة الثانية مــع الـهــال بعد
غد االثنني ،حيث ستنتقل مهمة اإلشراف الفني على
ٍ
ال ـفــريــق إل ــى املـ ــدرب امل ـســاعــد ب ــال فليفل بـعــد طلب
حجيج إعفاءه من مهماته.
ومــن املفترض أن يعود حجيج إلــى بيروت اليوم ،بعد
ً
أن أدى مناسك العمرة ليال ،لتنتهي ما ُوصفت بالفترة
ال ـســوداء التي عاشها أيقونة النجمة فــي نــاديــه والتي
سيقال عنها الكثير ،بعد أن بــدأ الـكــام عــن مــؤامــرات
ُ
حاكها ضده أطراف عديدة ،كما نقل عن لسان مدرب
النجمة السابق.
وال شك في ّأن توقيت االستقالة ُي َع ّد صعبًا جدًا للفريق
على الصعيد الفني قبل أيام على املواجهة الكبرى مع
األنصار في ربع نهائي كأس لبنان في  10أيار املقبل.
وتبدو خيارات اإلدارة النجماوية ضيقة ،فإما تسليم
فليفل املهمة ،أو االستعانة بخدمات املــدرب التونسي
طارق جرايا الذي انتهى عقده مع الصفاء ويبدو قريبًا
من النجمة ،خصوصًا في ظل الكالم عن رغبة نجماوية
سابقة في أن يكون جرايا مع النجمة في السعودية،
لكن األخير رفض.

عبد القادر سعد

ليلة بيروتية طويلة...

الــرئـيـسـيــة« ،األمـ ــر ال ــذي تـسـ ّـبــب عن
قـ ـص ــد وس ـ ــاب ـ ــق إصـ ـ ـ ـ ــرار وت ـص ـم ـيــم
بتكبيد ال ـن ــادي غ ــرام ــات مــرتـفـعــة»،
وهو ما ستالحقه قضائيًا.
خالل املباراة ،دخل ٌ
عدد من املشجعني
إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدرج الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات ،وص ـ ـ ـ ــاروا
يتقاذفون الحجارة مــع الحاضرين

ّ
ال يحق للمنظمين منع دخول
الوحدات إلى
مشجعين لنادي
ّ
الملعب مهما كانت هويتهم
فــي املنصة (هــم مــن مشجعي نــادي
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة) ،ق ـب ــل أن يـ ـت ــواجـ ـه ــوا مــع
بـ ـع ــض مـ ـش ـ ّـجـ ـع ــي الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ــذي ــن
انتقلوا من املدرج املخصص لهم إلى
ّ
حتى ّ
فرقتهم القوى
املــدرج األردنــي،
األمـنـيــة ،فــي ظــل مـحــاولــة نـحــو 200

شخص مــن املشجعني النجماويني
الوصول إلى املدرج الوحداتي.
م ـ ـ ـصـ ـ ـ ٌ
ـدر ن ـ ـج ـ ـمـ ــاوي كـ ـ ـ ــان مـ ـش ــارك ــا
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أش ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إلـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــددًا مــن
م ـش ـج ـع ــي ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات دخـ ـ ـل ـ ــوا إل ــى
املدرج املخصص لهم ،بعد التعريف
عنهم من ِقبل أحد مسؤولي النادي
األردني بالتنسيق مع نادي النجمة،
واملنع جاء ملن حاول الدخول مجانًا
ّ
من غير هــؤالء .كما يؤكد املصدر أن
ع ــددًا مــن مشجعي األن ـصــار دخـلــوا
أيـضــا بعد شــرائـهــم للبطاقات ،وأن
الــذيــن دخ ـلــوا خ ــال ال ـشــوط الثاني
ُسـ ـم ــح ل ـه ــم ب ــال ــوص ــول إل ـ ــى مـ ــدرج
ال ــوح ــدات ب ـعــد تـعـلـيـمــات لـعـنــاصــر
الـجـيــش الـلـبـنــانــي ب ـعــدم وجـ ــود أي
مـشـجــع ف ــي ســاحــة امل ـل ـعــب .وحـســب
املصدر ،فإن رفع سعر بطاقة الدرجة
األول ـ ـ ــى ل ـل ـج ـم ـهــور ال ــوح ــدات ــي ك ــان
ملنع دخــول مشجعني لبنانيني غير

ن ـج ـمــاويــن ت ـف ــادي ــا ل ــوق ــوع أحـ ــداث
شـغــب« ،بـعــد العلم مــن خــال مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ب ــأن ثـ ّـمــة ّ
نية
للقيام بمثل هذه األمور».
بطبيعة ال ـحــال ،ال يـحــق للمنظمني
مـ ـ ـن ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــن لـ ـ ـن ـ ــادي
الـ ــوحـ ــدات إلـ ــى امل ـل ـعــب م ـه ـمــا كــانــت
هـ ّ
ـويـ ـتـ ـه ــم ،والـ ـح ــدي ــث فـ ــي الـ ـش ــارع
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ــن أحـ ـق ــي ــة م ـن ــع دخ ــول
الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي لـبـنــان
ـق غ ـيــر
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ
ش ـج ـع ـي ـه ــم ل ـ ـفـ ــريـ ـ ٍ
لـبـنــانــي أمـ ـ ٌ
ـات
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ـ
ج
ـ
ل
ـا
ـ
ف
ـوض،
ـ
ف
ـر
ـ
م
ـر
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج وخـ ــاصـ ــة
ف ــي ال ـخ ـل ـيــج دائ ـم ــا م ــا ت ـســانــد فــرق
ومـنـتـخــب بــادهــا خ ــال املـســابـقــات
الــدولـيــة أو املـبــاريــات الـ ّ
ـوديــة ،بــل إن
ّ
أعــدادهــم قــد تتخطى أع ــداد جمهور
الـفــريــق واملـنـتـخــب املـضـيــف أحـيــانــا.
هذا ،إلى عدم أحقية رفع سعر بطاقة
الــدرجــة األولــى للجمهور الوحداتي
إل ــى أكـثــر مــن ثــاثــة أض ـعــاف بطاقة
الدرجة الثانية للجمهور النجماوي،
ملـنــع حـضــور جماهير لبنانية غير
نجماويةٌ .
عدد ال بأس به من جمهور
النجمة دائمًا ما يحضر في مباريات
ٓ
العهد واألنصار االسيوية لتشجيع
ال ـف ــري ــق املـ ـن ــاف ــس ،وس ـع ــر ال ـب ـطــاقــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور ال ـض ـي ــف ال ي ــرت ـف ــع عــن
سعرها لجمهور النادي املضيف.
وم ــن املـتــوقــع بـعــد كــل ه ــذه األح ــداث
ومــا جــرى على املــدرجــات مــن شغب
وشتائم طالت العبي نادي الوحدات
واس ـت ـع ـمــال ش ـم ــاري ــخ ،أن يـتـعــرض
نادي النجمة لغرامات مالية قاسية
م ــن االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـكــرة ال ـقــدم،
ك ــون جميع ه ــذه امل ـمــارســات تعتبر
خرقًا للقوانني.

َ ً
متداوال
استقال موسى؟ هو السؤال الوحيد الذي كان
فــي ال ـشــارع ال ـكــروي أمــس بعد خـســارة النجمة أمــام
هالل القدس الفلسطيني ( )2-1ضمن املجموعة الثالثة
لـكــأس االتـحــاد اآلسـيــوي فــي مدينة جـ ّـدة السعودية.
امل ــدي ــر الـفـنــي لـفــريــق الـنـجـمــة مــوســى حـجـيــج ،يـقـ ّـدم
مفاجئًا في توقيته ،ومنطقيًا في
استقالته .خبر بدا
ّ
حيثياته .تساؤالت وترقب قبل أن ينتشر التسجيل
الصوتي للكابنت موسى يقول فيه« :شباب سالم .هذا
الخبر صحيح ،وأنا طلبته ،ولم أعد أستطيع ّ
تحمل هذا
املوضوع نهائيًا .هناك تخاذل كبير ومــؤامــرة كبيرة
من كبيرهم إلى صغيرهم» .تسجيل مقتضب يحمل
فــي طياته الكثير .لــم تكن الخسارة أمــام الـهــال هي
الـسـبــب ،بـقــدر مــا كــانــت الـفـتــرة الـســابـقــة عـلــى جميع
الصعد .يـقــول حجيج ألحــد املقربني منه إنــه لــم يعد
قادرًا على ّ
تحمل ما ّ
تعرض له خالل هذه الفترة .من
ُ
ملف املراهنات الذي ف ِتح في وجهه تحديدًا ،إلى النتائج
السيئة للفريق ،رغم األداء الجيد ،إضافة إلى تخاذل
بعض الالعبني ،وعدم تقديمهم ما هو مطلوب منهم.
كل هــذه األمــور دفعت الكابنت موسى إلــى االستقالة.
قرار اتخذه ليل أمس في ّ
جدة ،وأبلغه إلى عضو اللجنة

استراحة
1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

8

4

1
2

9

3

5

4

1

2
7
5

9

3

9

2

2
1

3

6

4

5
9

2

1

الجيش يستعيد توازنه

5

7

1

6

5

8

4

9

1

3

10

8

1

4

6

أفقيا

فرنسا في لبنان ّأبان األحداث اللبنانية إغتيل عام  -2 – 1981من األحجار
 -1سفير ُ
الكريمة – شح املياه –  -3دولة أفريقية – طبيب –  -4أغلظ أوتار العود – أحد أجزاء
الباب وهما إثنان أحدهما الــى اليمني واآلخــر الــى اليسار –  -5من الحيوانات –
رقـصــة لبنانية تعتمد على حــركــات إيقاعية لــأرجــل –  -6للنفي – عائلة كاتب
وفيلسوف فرنسي راحل ّ
تأثرت بمبادئه الثورة الفرنسية واألدب الرومنطيقي –
صرخة وجع – ّ -7
فوض – بيت العصفور –  -8من شخصيات كتاب التوراة – حيوان
ســم بــوذا فــي الصني –  -10ممثلة إيطالية
بحري –  -9اتـقــان وخلو مــن العيب – إ
شهيرة حائزة على جائزة أوسكار كانت ُت ّ
عد رمزًا من رموز اإلغراء

عموديًا

 -1ممثلة مصرية مشهورة –  -2مدينة فــي جنوب الـســودان على بحر الـغــزال –
شركة عطور عاملية شهيرة –  -3يــواجــه – نوتة موسيقية أو للنفي –  -4وحــدة
لـقـيــاس مـســاحــة األرض أستعملت زمــن األت ــراك وهــي كـنــايــة عــن ألــف مـتــر مـ ّ
ـربــع
ّ
تقريبًا – كالم وأخبار –  -5ما ُرز في الحائط أو األرض من خشب أو حديد – عائلة
ّ
مكانه – -7
رئيس أميركي –  -6ضد خشن – تشتت وانقشع أو نزح وتنحى عن
ّ
حــرف نصب – شقوق فــي كــل شــيء صلب – ّ
للتمني – ِ -8خـ َـيــم عظيمة – قــل ماء
الينبوع –  -9أهم املدن اليابانية بعد العاصمة طوكيو – مخلص –  -10الصاحبة
أخت صالح الدين األيوبي
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مشاهير 3150
1

أفقيا
ّ
نق – رنني –  -4روما – شتوكا – ّ -5
يتبرج – وسام
 -1أحمد بن بلال –  -2ماليزيا – ال –  -3ين –
ملم –  -7بقر – الدهاس –  -8كركي – في – ري –  -9بدو – ّ
–  -6اي – ّ
كبة –  -10تشسترفيلد
 -1أمير يزبك –  -2حانوت – قروش –  -3مل – مبارك –  -4ديناري – ّ
يبت – ُ -5بزق – در
ّ
–  -6ني – ملفوف –  -7بارتولدي –  -8نوسمه – كل –  -9اليكا – إربد –  -10الناموسية

حل الشبكة 3149

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حقق نادي بيروت فوزًا مهمًا على حساب
نادي الرياضي في املباراة الخامسة من
سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة،
ليقلص الفارق إلى ( .)2 - 3فوز بيروت
منع الرياضي من حسم السلسلة والتتويج
بلقب البطولة على أرض ملعب الشياح،
وفرض مباراة سادسة ستقام في قاعة
صائب سالم باملنارة يوم األحد .اعتمد
بيروت في املباراة الخامسة على اللعب
الجماعي ،ونجح بكسر دفاع الرياضي،
الذي كان العالمة الفارقة في املباريات
الثالث املاضية .بداية اللقاء كانت قوية
ملصلحة الرياضي الذي تقدم في النتيجة،
لكن سرعان ما عاد بيروت وأنهى الشوط
األول بفارق نقطة ( .)36 - 35تحسن
هجوم بيروت كثيرًا في الشوط الثاني،
في ظل تراجع الرياضي دفاعًا وهجومًا،
فأنهى املباراة بفارق  15نقطة (.)67 - 82
ويفوز باللقب من يحقق  4انتصارات من
 7مباريات.

ّ
ميداليات في بطولة
أحرزت سارة مروة 4
دبي للجمباز ،وذلك ضمن منافسات
املستوى الثالث بحسب تصنيف االتحاد
الدولي للجمباز .وحققت مروة (10
سنوات) ،وهي من بلدة الزرارية في جنوب
لبنان ،امليدالية الذهبية في منافسات
«الحركات األرضية» ،وامليدالية الفضية في
منافسات التوازن ،كذلك أحرزت امليدالية
الفضية أيضًا في منافسات «حصان
القفز» ،وامليدالية البرونزية في املنافسات
على جهاز «املتوازي مختلف االرتفاع».
يذكر أن بطولة دبي للجمباز تقام على
مستوى األكاديميات في منطقة الخليج.

3150 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 5 0
2

ّ
بيروت يقلص الفارق

 4ميداليات لسارة مروة
في بطولة دبي للجمباز

5

تعرض جمهور النجمة
بالشتائم لالعبي الوحدات
(عدنان الحاج علي)

9

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر أردنــي ( )2004 -1930ناضل بالكلمة الحرة املسؤولة في شعره
وكتاباته وكــان حضوره قويًا في الصحف واملـجــات واملنابر املحلية
والعربيةُ .عرف براهب القلعة
ّ
 = 4+2+1+7+6يحمله كل إنسان ■  = 5+11+10+9صبية ■  = 3+8إسم
موصول

حل الشبكة الماضية :لو كونت دو ليل

استعاد فريق الجيش اللبناني توازنه
وتغلب على مضيفه الشباب مار الياس
بفارق  4أهداف وبنتيجة ( ،)29-33الشوط
األول ( ،)10-18في قاعة حاتم عاشور
لنادي الصداقة ،في ختام لقاءات املرحلة
( 11الرابعة إيابًا) من بطولة لبنان في كرة
اليد .ورفع الجيش رصيده إلى  27نقطة في
الصدارة ،بينما صار رصيد الشباب 16
نقطة في املركز الخامس.
وكان أفضل مسجل في الجيش بنيامني
زعيتر برصيد  8أهداف ،وأضاف علي
الحاج حسن وعلي صالح الدين  5أهداف
لكل منهما ،بينما كان كل من هادي شري
وحسن زلزلي األفضل من الشباب برصيد
 7أهداف ،وأضاف جاد قبالن  6أهداف.
وفي القاعة عينها ،تغلب الصداقة حامل
اللقب على ضيفه الجمهور بنتيجة (-45
 ،)30الشوط األول (.)14-21
وكان أفضل مسجل في املباراة العب
الصداقة محمد صالح برصيد  11هدفًا،
بينما كان ريبال التيني األفضل من
الجمهور بـ 9أهداف.
وفي قاعة نبيه بري في حارة صيدا،
استعاد فريق الشباب حارة صيدا نغمة
االنتصارات بعد تعادله مع الجيش (-24
 ،)24بفوزه على املبرة (.)22-35
وكان أفضل مسجل في اللقاء العب
الخاسر محمد عصفور ،برصيد  8أهداف،
وأضاف حسني شلهوب  6أهداف ،بينما
كان حمزة إدريس األفضل من الفائز
برصيد  7أهداف ،وأضاف محمد همدر 6
أهداف.
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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الكرة

11

ّ
والمباشر عن تراجع نتائج أي فريق أو منتخب ما .هو الذي يتأذى شخصيًا من تكرار النتائج
هو المسؤول األول ّ
السلبية ،بل إن األمر قد يتجه إلى خسارته لوظيفته .هو قبطان السفينة التي ال يمكنها أن تبحر من دونه أبدًا.
سيئ ،هو السبب ،الفريق ّ
أفكاره وتكتيكاته يعكسها الالعبون على أرضية الميدان .الفريق ّ
يقدم نتائج إيجابية
ّ
وسلسلة انتصارات متتالية ،أيضًا هو السبب .الحديث كله هنا عن المدير الفني للفريق ،أو كما ُيعرف بالمدرب

موسم المدربين في الميزان

البقاء والرحيل رهن نتائج األندية!
الفارق نقطة بين
السيتي وليفربول
(عن الويب)

حسن رمضان
رؤوس ك ـب ـيــرة ومـ ــدربـ ــون ع ـبــاقــرة،
كـ ـتـ ـب ــوا ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ م ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـت ــي
ّ
دربـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــا .ب ـع ـض ـه ــم أثـ ـ ـب ـ ــت ن ـف ـســه
واب ـت ـســم ل ــه ال ـحــظ فــأصـبــح قــديـســا،
والبعض اآلخــر خسر رهانه وخرج
مــن ال ـبــاب الـضـيــق .امل ــدرب هــو رأس
ّ
الـهــرم ،الشخص ال ــذي ينظم األمــور
وي ـح ـس ـن ـه ــا ،أو الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ببساطة ،العمود
خـســارة كــل شــيء،
ّ
ال ـف ـق ــري ل ـل ـف ــري ــق ،ي ـت ـمــثــل ب ـم ــدرب ــه.
وعلى ذكر املدربني ،ومع قرب نهاية
موسم  ،2019-2018ال بأس من إدراج
ب ـع ــض ال ـت ـك ـه ـن ــات حـ ـ ــول مـسـتـقـبــل
هــؤالء املدربني الحاليني في األندية
األوروبية الكبيرة.

بريميرليغ

أرنستو فالفيردي

سباق إنكلترا في أمتاره األخيرة

الخطأ ممنوع على السيتي وليفربول
سنوات عديدة ،لم
منذ
ٍ
يشهد الدوري اإلنكليزي
منافسة شرسة كالتي
تحصل هذا الموسم.
ٌ
حرب إنكليزية بدأها
مدرب مانشستر سيتي بيب
غوارديوال ،لم َ
يقو على
الوقوف بوجهها سوى
ليفربول يورغن
مدرب
ٌ
كلوب .انتصارات ّمتتالية
لكال الفريقين تعلق أحالم
الريدز حتى الجولة األخيرة،
انزالقة للسيتي ،رغم
بانتظار
ٍ
صعوبة ذلك
حسين فحص
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،سـيـطــرت كـتـيـبــة بيب
ـزي
غ ــواردي ــوال ع ـلــى الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيـ ٌ
املـ ـمـ ـت ــاز ط ـي ـل ــة  38جـ ــولـ ــة .م ـن ـظــومــة
كاملة نسج قوامها املــدرب اإلسباني
ب ـم ـي ــزان ـي ــة ضـ ـخـ ـم ــةٌ ،ح ـط ـم ــت أغ ـل ــب
األرقــام القياسية .كتيبة استمرت في
نسقها املتصاعد حتى املوسم الحالي
لـتـتـصــدر ج ــدول ال ـ ــدوري بـعــد مضي
 36جــولــة ب ـفــارق نقطة عــن لـيـفــربــول.
مع بقاء جولتني حتى نهاية الدوري،
أصـبـحــت امل ـعــادلــة سـهـلــة ج ـ ـدًا ،حيث
س ـي ـت ـ ّـوج مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بــالـلـقــب
فــي حــال ف ــوزه بمباراتيه األخـيــرتــن.
إذا تـحـقــق ذل ــك ،سيصبح مانشستر
ـاد يحتفظ بلقب الــدوري
سيتي أول نـ ٍ
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز م ـن ــذ مــانـشـسـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،وذل ـ ـ ــك ع ـ ــام  .2009أرق ـ ــام
غـ ــوارديـ ــوال الـقـيــاسـيــة اس ـت ـمــرت هــذا
امل ــوس ــم ،حـيــث رف ــع الـسـيـتــي رصـيــده
إلى  86نقطة بعد فوزه على توتنهام،
وهو أعلى عدد من النقاط لبطل مدافع
عن لقبه منذ مانشستر يونايتد بـ89

نقطة مــوســم  2012-2011عندما كان
الشياطني تحت قيادة السير أليكس
ف ـيــرغ ـســون ،وه ــو امل ــوس ــم الـ ــذي حــرم
منه اليونايتد مــن اللقب بفعل هدف
سيرجيو أغويرو في الثواني األخيرة.
ّ
إذا م ــا ت ـمــكــن الـسـيـتــي م ــن ال ـف ـ ّـوز في
م ـب ــارات ـي ــه األخـ ـي ــرت ــن ،س ـي ـحــقــق 98
نقطة ،وهو ثاني أعلى ّ
معدل نقاط في
تــاريــخ البريميرليغ ،بعد الــرقــم الــذي
حققه غــوارديــوال العام املاضي بــ100
نقطة.
لم يكتب لكتيبة املــدرب يورغن كلوب
النجاح املنتظر محليًا العام املاضي،
ّ
غير أنه تمكن من إعادة مجد ليفربول
األوروب ــي بعد أن وصــل بالفريق إلى
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا .النجاح
الـ ـ ــذي ع ــرف ــه كـ ـل ــوب أوروبـ ـ ـي ـ ــا أع ـط ــاه
ً
تأشيرة لخزينة النادي ،فصرف قرابة
صفقات رمم
ال ــ 260مليون يــورو على
ٍ
بها فجوات الفريق ،ليظهر هذا العام
بصورة املنافس على اللقب .بعد الفوز
ع ـل ــى نـ ـ ــادي كـ ــارديـ ــف س ـي ـت ــي ،تـمـكــن
ل ـي ـفــربــول م ــن ب ـل ــوغ الـنـقـطــة رق ــم ،88
كأعلى معدل نقاط للنادي في تاريخ
البريميرليغ .شكل هذا الرصيد الرقم
الثالث لليفربول فــي تــاريــخ ال ــدوري،
بعد موسمي  98( 1979-1978نقطة)،
 90( 1988 -1987نقطة).
َ
أسلوبي املدربني ،لعبت
رغم اختالف
الـ ـغ ــزارة الـتـهــديـفـيــة ل ـل ـنــاديــن ال ــدور
األكـ ـب ــر ف ــي اش ـت ـع ــال امل ـن ــاف ـس ــة حـتــى
الرمق األخير .انخفض ّ
معدل الهدافني
ً
ّ
م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــالـ ـع ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،غـ ـي ــر أن
َ
املنافسني األبرز ظال على رأس القائمة.
ّ
تمكن الالعب محمد صالح من البقاء
فــي دائ ــرة املنافسني على لقب هــداف
البطولة ،بعد أن نالها الـعــام املاضي
ب ـ ـ ـ ــ 32ه ـ ــدف ـ ــا ،حـ ـي ــث يـ ـتـ ـص ــدر ص ــاح
القائمة هــذا املوسم بعد أن سجل 21
هدفًا وقام بصناعة  8أهداف ،في حني
ّ
يـحــل املـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
أغ ــوي ــرو تــانـيــا بــال ـجــدول بــرصـيــد 20
هدفًا و 8تمريرات حاسمة.
ك ـ ـثـ ــرة األه ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـي ـس ــت ح ـ ـك ـ ـرًا ع ـلــى
ه ــذي ــن الــاع ـبــن ف ـق ــط ،ف ـج ــاء الــاعــب
الـسـيـنـغــالــي س ــادي ــو مــانــي ثــال ـثــا في

ّ
ال ـجــدول ،برصيد  20هــدفــا ،فيما حل
اإلنـكـلـيــزي رحـيــم ستيرلينغ ســادســا
بـ 17هدفًا.
رغم التقارب في النقاط بني الفريقني،
كان للهجوم الكلمة الفاصلة في إعطاء

ّ
ظل النتائج الثابتة أخيرًا
في
ّ
سيتوجب االنتظار حتى الجولة
األخيرة لمعرفة بطل الدوري
اإلنكليزي
الصدارة للسيتي على حساب الدفاع.
يتمتع فريق بيب غوارديوال بمتوسط
ّ
ومعدل
نقاط أعلى لكل مباراة ()2.54
أهداف أعلى ( )2.54من ليفربول (2.53
و .)2.33
ـإن دف ـ ـ ــاع ل ـي ـف ــرب ــول ك ــان
ـ
ـ
ف
ـك،
مـ ــع ذل ـ ـ ـ
ً
أكـ ـث ــر صـ ــابـ ــة ،إذ اس ـت ـق ـب ـلــت ش ـبــاك
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ( 0.56ك ـ ـم ـ ـعـ ــدل وسـ ـط ــي)

هـ ــدف ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،مـقــابــل
 0.63ملانشستر سيتي .لعب املــدافــع
الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ف ـ ـيـ ــرج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ـ ــان داي ـ ـ ــك
ال ـ ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي م ــوس ــم ل ـي ـفــربــول
االستثنائي .املدافع الــذي جاء مطلع
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي م ـقــابــل  75مـلـيــون
يورو ،كأغلى مدافع في التاريخ ،أظهر
ّ
أن الـقـيـمــة ال ـت ــي دف ـع ــت ال ًسـتـقـطــابــه
تكاد تكون مجانية مـقــارنــة بنوعية
ُ
الالعبني الـتــي تشترى مقابل مبالغ
الكثير إلى
مماثلة .أضــاف فــان دايــك ّ
ل ـي ـف ــرب ــول .ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـش ــق ال ـف ـنــي،
حيث شكل جدارًا أمام مرمى الحارس
ألـيـســون بيكر( ،الصفقة الثانية في
سـلــم الـصـفـقــات الـنــاجـحــة لليفربول
بـ ـع ــد أن تـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
مناسبة حتى
نظافة شباكه فــي 20
ً
اآلن) ،أعـطــى فــان داي ــك نكهة قيادية
ُ
ل ـل ـن ــادي اف ــت ـق ــدت م ـنــذ أي ـ ــام ستيفن
جيرارد .حسن القيادة للخط لخلفي
جعل الظهيرين روبرتسون وأرنولد
يظهران بصورة مثالية ،حيث تمكن

معركة على المركز الرابع
شملت منافسة قوية للرباعي
املنافسة الشرسة لم تنحصر على بطل البريميرليغ فحسب ،بل
ٌ
مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا .جولة أخرى تشهد استمرار
املوجود خلف الوصيف على
ٍ
مانشستر سيتي وليفربول في حصد النقاط ،في حني يسقط أحد فرق توتنهام تشيلسي
آرسنال مانشستر يونايتد ،أو الكل على ٍّ
حد سواء .بعيدًا عن ليفربول ومانشستر سيتي،
ّ
لم يشهد ّأي من فرق املقدمة الثبات طيلة فترات املوسم ،غير أن النتائج السلبية هيمنت في
الجوالت األخيرة ،ما ّ
صعب فرص الظفر باملركزين الثالث والرابع .بعيدًا عن حسابات النقاط ،قد
يسلك فريقا آرسنال وتشيلسي طريقًا آخر بفعل وجودهما في نصف نهائي بطولة الدوري
ً
األوروبي .التتويج بالبطولة يعني التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا .في حال فوز فريق
إنكليزي ببطولة دوري األبطال نظرًا إلى وجود فريقي توتنهام وليفربول في نصف النهائي
للبطولة ،قد يشهد دوري األبطال مطلع املوسم املقبل خمسة ممثلني من الدوري اإلنكليزي .مع
احتمالية وجود ناديني إنكليزيني في نهائي دوري األبطال (ليفربول وتوتنهام) ونهائي لندني
ّ
ناد إنكليزي املشاركة في دوري األبطال
في اليوروبا ليغ (تشيلسي وآرسنال) ،قد يتعذر على ٍ
ّ
حتى لو بلغ املركز الرابع في الدوري املحلي ،إذ تشير قوانني الفيفا إلى أنه يحق ألي دوري
أوروبي إشراك  5فرق في دوري األبطال ٍّ
كحد أقصى .نتيجة لهذا القانون ،لم يشارك نادي
توتنهام بدوري األبطال عام  2012رغم احتالله املركز الرابع ،وذلك حني فاز تشيلسي السادس
بدوري أبطال أوروبا.

الــاعـبــن مــن صـنــاعــة  24هــدفــا فيما
بينهما في مختلف املسابقات .األداء
العالي لفان دايك جعله ّ
يتوج بجائزة
أف ـضــل الع ــب فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
هذا املوسم.
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـث ــابـ ـت ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا،
س ـي ـت ـ ّ
ـوج ــب االنـ ـتـ ـظ ــار ح ـت ــى ال ـجــولــة
األخيرة ملعرفة بطل الدوري اإلنكليزي.
ً
سـيـحــل لـيـفــربــول ال ـيــوم ضـيـفــا ثقيال
عـ ـل ــى نـ ـي ــوك ــاس ــل( ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 21:45
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .رغ ــم ال ـفــوز الكبير
لرجال كلوب في مباراة الذهاب ،التي
انتهت برباعيةٍ نظيفة ،يخشى املدرب
األملــانــي مــن نتيجةٍ سلبية قــد تهدي
اللقب إلــى مانشستر سيتي ،فــي ظل
س ـجــل ل ـي ـفــربــول ال ـس ـيــئ ع ـلــى ملعب
الـســانــت جايمس ب ــارك ،إذ لــم يتمكن
ال ـف ــريــق م ــن ال ـف ــوز ف ــي ن ـيــوكــاســل إال
م ــرة واح ــدة مـنــذ ع ــام  ،2010بنتيجة
( )0-6ع ــام  ،2013دون إغ ـفــال حقيقة
أن الـ ـخـ ـس ــارة األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
ملانشستر سيتي جاءت على يد رجال
رافا بينيتيز.
سيستقبل بـعــدهــا مانشستر سيتي
نــادي ليستر سيتي نهار االثـنــن في
ختام الجولة (الساعة  22:00بتوقيت
ب ـيــروت) .سبق لـنــادي الــذئــاب أن فاز
بالذهاب ُموقفًا سلسلة  5هزائم أمام
ٌ
مانشستر سيتي .خسارة أخرى أمام
ليستر ستمثل ّ
ردًا للدين ملدرب الفريق
بريندن رودج ــرز ،الــذي خسر الــدوري
عام  2014عندما كان مدربًا لليفربول
لصالح مانشستر سيتي في الجوالت
األخيرة.
اإلثارة ستحسم نهار األحد الواقع فيه
 12أيار/مايو ،عندما يلعب مانشستر
ٍّ
سيتي وليفربول أمام كل من برايتون
وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون (ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 17:00
بتوقيت ب ـيــروت) .ا ًخـتـبــاران صعبان
لكال الفريقني خاصة لليفربول ،الذي
سيواجه النادي األكثر حصدًا للنقاط
مــن ال ـفــرق الـســت الـكـبــرى فــي ال ــدوري
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ف ــي ح ــن سـيـعـنــي فــوز
مانشستر سيتي خارج الديار ،إذا فاز
مسبقًا على ليستر ،التتويج رسميًا
بلقب الدوري اإلنكليزي.

مع تحقيقه لالنتصار أمام ليفانتي،
يـ ـك ــون املـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي إرن ـس ـتــو
فــال ـف ـيــردي ،وه ــو مـ ــدرب بــرشـلــونــة،
ّ
ق ــد ت ـمــكــن م ــن ال ـف ــوز بـلـقــب الـ ــدوري
اإلسباني للمرة الثانية تواليًا .وها
هو فالفيردي أيضًا ،قد بلغ نهائي
كــأس ملك إسبانيا ،الــذي سيجمعه
مع ّ«الخفافيش» فالنسيا ومدربهم
امل ـحــنــك مــارسـيـلـيـنــوّ .أمـ ــا بالنسبة
إلى دوري األبطال ،فموقعة ليفربول
ّ
كــانــت األهـ ــم ،وق ــد تـمــكــن فــالـفـيــردي
مـسـتـفـيـدًا م ــن خ ــدم ــات ن ـجــم فــريـقــه
األول ليونيل مسي من تحقيق فوزه
األول ذهــابــا بنتيجة ( .)0-3يقترب
مع هذا االنتصار لقب األبطال أكثر

مــن أي وقــت مـضــى .إذًا ،مــع ذكــر كل
هــذه اإلنـجــازات التي حققها النادي
الـكــاتــالــونــي حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة من
املـ ــوسـ ــم ،ال ي ـم ـكــن الـ ـق ــول س ـ ــوى إن
ف ــال ـف ـي ــردي مـ ـ ــدرب ن ــاج ــح ،صــاحــب
تكتيك غريب ال يفهمه إال فالفيردي
نفسه ،وقد أوصل الفريق إلى مراحل
مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ج ـ ـ ـدًا فـ ــي سـ ـب ــاق تـحـقـيــق
«ال ـثــاث ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة» .ل ـكــن يبقى
السؤال :ملاذا أعلن املدرب رحيله عن
ال ـن ــادي مــع نـهــايــة املــوســم الـحــالــي؟
ه ــل أص ـب ــح ت ــدري ــب بــرش ـلــونــة أمـ ـرًا
مرهقًا للمدربني؟ فقد سبقه إلى هذه
الـخـطــوة كــل مــن غ ــواردي ــوال ،لويس
انريكي ،وهما اللذان أعلنا رحيلهما
بنفسيهما ،أي إن اإلدارة لــم تعلن
إقالتهما ،فيبقى قرارهما شخصيًا
وخــاصــا وال أح ــد يـعـلــم سـبـبــه .رغــم
هيمنة برشلونة على لقب ال ــدوري
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـ ــ 11املــاض ـيــة (حـقــق
ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي ل ـق ـبــه ال ـثــامــن
ّ
فـ ــي آخ ـ ــر  11س ـ ـنـ ــة) ،إل أن مــوســم
ّ
«ال ـب ــاوغ ــران ــا» سـيــتـصــف بالسيئ،
إذا ما عجز الفريق عن تحقيق لقب
دوري أبطال أوروبــا ،وهــذا ما حدث
فــي املــواســم الـثــاثــة املــاضـيــة (خــرج
ميسي ورفاقه من الدور ربع النهائي
ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث ن ـســخ م ــن األبـ ـط ــال).
مصير فــالـفـيــردي أصـبــح بــن يديه،
ً
وقــد اتـخــذ ق ــراره فـعــا .مــع ضبابية
األسـ ـب ــاب ،يـبـقــى فــال ـف ـيــردي امل ــدرب
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي غ ـ ّـي ــر م ــن ث ـقــافــة هــذا
الـ ـن ــادي ،وه ــو ل ـيــس ب ــاألم ــر الـسـهــل
أبدًا.

سولشاير وساري
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ،وت ـح ــدي ـدًا في
الــ«بــريـمـيـيــر لـيــغ» ،يبقى مصير كل
مــن املــدربــن اإليـطــالــي والـنــرويـجــي،
م ــاوري ـت ـس ـي ــو سـ ـ ــاري وأول ـ ـ ــي غــونــر
ً
مجهوال تمامًاّ .
ربما األمر
سولشاير
أسهل بالنسبة إلى مدرب «الشياطني
ّ
ال ـح ـم ــر» ،الـ ــذي ف ــي ح ــال تـمــكـنــه من
احتالل املركز الرابع في سلم ترتيب
الدوري اإلنكليزي ،من املمكن أن تثق
اإلدارة به ،لكن النتائج األخيرة تقول
ع ـكــس ذل ــك ت ـمــامــا ،إذ خ ـســر امل ــدرب
النرويجي آخر ثالث مباريات له في

من المتوقع أن يبقى لوسيان
فافر ونيكو كوفاتش مع
دورتموند والبايرن
الـ ــدوري .بالنسبة إلــى س ــاري ،األمــر
س ـي ـكــون صـعـبــا جـ ـدًا عـلـيــه ف ــي حــال
استمراره مدربًا لـ«البلوز» .تشيلسي
ُمـنــع مــن التعاقد مــع أي العــب خالل
ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة،
يعني أن األس ـمــاء الـتــي بــن يدي
مــا ّ
«امل ــدخ ــن» اإلي ـطــالــي ستبقى عينها
فــي املــوســم املـقـبــل ،ي ـضــاف إل ــى ذلــك
اح ـت ـمــال ـيــة خ ـ ــروج أف ـض ــل العـ ــب في
ال ـفــريــق الـبـلـجـيـكــي إيـ ــدن ه ـ ــازار من
الـ ـ ـن ـ ــادي املـ ــوسـ ــم املـ ـقـ ـب ــل ،ال ـ ـ ــذي مــن
املـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن ت ـك ــون وج ـه ـت ــه ال ـثــان ـيــة
م ــدري ــد وت ـحــت إدارة الـفــرنـســي زيــن
ّ
ّ
ستصعب
الدين زيــدان .كلها عوامل
األم ـ ـ ــور ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى س ـ ـ ــاري ،املـ ــدرب

استثنائية،
الذي بدأ املوسم بطريقة ّ
بتسجيله رقمًا قياسيًا يتمثل بعدم
خسارته في أول  11جولة من الدوري
(لـ ــم ي ـس ـبــق ألي م ـ ــدرب ف ــي مــوسـمــه
األول أن حقق هذا الرقم) ،ها هو اليوم
ي ـصــارع عـلــى املــركــز ال ــراب ــع بطريقة
«شــرســة» ،األس ـلــوب الــوحـيــد الباقي
ٍّ
في ظل وجود منافسة بينه وبني كل
من املــدرب األرجنتيني ماورتيسيو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام،
وس ــولـ ـش ــاي ــر وف ــريـ ـق ــه ال ـي ــون ــاي ـت ــد.
االثنان معًا ،والحديث هنا عن ساري
وسولشاير ،ذاهبان إلى املجهول ،فال
أداء جيدًا يـقـ ّـدم ،وال نتائج إيجابية
تعكس مستقبل هــذا امل ــدرب أو ذاك.
ســاري يحتاج لبعض الوقت ليبني
ّ
فريقه ،إل أن العقوبة ورحيل هــازار
سـيـقـفــان ف ــي وج ــه ه ــذه اإلج ـ ـ ــراءات.
ّأم ــا بالنسبة إلــى سولشاير ،فاألمر
ّ
أكـثــر تـعـقـيـدًا ،فـفــي ح ــال ع ــدم تمكنه
مــن اح ـتــال املــركــز ال ــراب ــع مــع نهاية
ً
امل ــوس ــم ،فمستقبله يـبـقــى مـجـهــوال
وسيميل حتمًا إلى الجانب السلبي،
الذي يعني ببساطة ،اإلقالة.

فافر وكوفاتش
بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة
واإلسـبــانـيــة ،يـبــدو أن األم ــور تسير
ب ــال ـش ـك ــل ال ـص ـ َح ـي ــح بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
مــ َ
ـدرب ـ ــي عـ ـم ــاق ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،كـ ــل مــن
دورت ـم ــون ــد وب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ .بعد
أن انـتـشــل فــريـقــا ك ــان يـعـيــش أس ــوأ
فتراته في السنوات األخيرة ،ها هو
املـ ــدرب ال ـســوي ـســري لــوس ـيــان فــافــر،

يـصــارع على لقب الـ«بوندسليغا»،
وامل ـن ــاف ـس ــة س ـت ـب ـقــى ح ـت ــى ال ـجــولــة
األخيرة مع الغريم التقليدي بايرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ .فـ ــافـ ــر ،أنـ ـش ــأ «ت ــول ـي ـف ــة»
مـمـيــزة تعتمد عـلــى الـشـبــاب وعلى
خبرة بعض الالعبني ،وعلى رأسهم
ق ــائ ــد الـ ـف ــري ــق مـ ــاركـ ــو رويـ ـ ـ ــس .مــن
بــن األمـ ــور الـجـمـيـلــة ال ـتــي أضــافـهــا
لــوس ـيــان فــافــر إل ــى دورت ـم ــون ــد هــذا
املوسم« ،الشخصية» التي افتقدها
الـفــريــق فــي امل ــواس ــم املــاض ـيــة ،حيث
اس ـت ـط ــاع دورتـ ـم ــون ــد ال ـت ـغ ـلــب على
ّ
البايرن ذهابًا ،إل أن صحوة النادي
ال ـب ــاف ــاري ف ــي اإلي ـ ــاب كــانــت قــاسـيــة
عـلــى أب ـنــاء نـهــر «الـ ـ ــرور» ،إذ انتهت
امل ـ ـبـ ــاراة بـنـتـيـجــة ع ــري ـض ــة وص ـلــت
إلى خمسة أهداف دون رد .بالنسبة
إلــى الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب
ال ـب ــاي ــرن ،ف ـقــد بـ ــدأ امل ــوس ــم ب ـصــورة
س ـي ـئ ــة ،ل ـك ــن س ــرع ــان م ــا ت ــأق ـل ــم مــع
طــري ـقــة ل ـعــب ال ـف ــري ــق ،وان ـس ـجــم مع
املجموعة الـتــي يـشــرف عليها ،وها
هو اليوم متصدر لـلــدوري األملاني،
وضــرب مــوعـدًا مــع فريق اليـبــزغ في
نهائي كأس أملانيا .على الورق ،يبدو
أن مصير املــدربــن كــوفــاتــش وفــافــر
يـمـيــل إل ــى بـقــائـهـمــا م ــع دورت ـمــونــد
ومــع ّ الـبــايــرن ،لكن ال يمكن أح ـدًا أن
ي ـتــوقــع م ــا تـفـكــر ف ـيــه إدارة ال ـنــادي
الـ ـب ــاف ــاري ،ال ـت ــي ل ــم يـعـجـبـهــا ربـمــا
الخروج من دور الــ 16لــدوري أبطال
أوروب ــا فــي معقلها «ألـيــانــز آريـنــا»،
لــذا كل شــيء يمكن حدوثه بالنسبة
إلى مستقبل الكرواتي.
وضع سيئ يعيشه
ساري وسولشاير
(غلين كيرك ـ
أ ف ب)
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أسعد أبو خليل *
بحلول هذا الصيف في ّ
تموز ،سيكون قد َّ
مر
ّ
اإلسرائيلية
على رئاسة نتنياهو للحكومة
أكثر مما َّ
مر على رئاسة ديفيد بن غوريون.
ّ
مجرد
واملقارنة بديفيد بن غوريون ليست
م ـقــارنــة بــن رئ ـيــس حـكــومــة وآخ ــر فــي بلد
ما .الهتافات في مهرجانات نتنياهو تبدأ
ّ
وت ـن ـت ـهــي ب ــ«امل ـل ــك ب ـي ـب ــي» ،وغ ـ ــاف مـجــلــة
«ت ــاي ــم» ف ــي ع ــام  ٢٠١٢أخ ــذ ع ـن ــوان «امل ـلــك
بـيـبــي» .كــاتــب سـيــرة بــن غ ــوري ــون ،شبتاي
ً
تـيـفـيــث ،أع ـطــى ل ـل ـقــارئ ف ـك ــرة واض ـح ــة عن
ّ
املؤسس في النظام اإلسرائيلي
طبيعة دور
ّ
الحاكم .كان الوزراء والنواب واملستشارون
ي ـس ـت ـغ ــرق ــون ـ ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ب ــن غ ــوري ــون
لـلـقــاعــة أو غ ــرف ــة االج ـت ـم ــاع ـ ف ــي ب ـحــث ما
عـنــاه بــن غــوريــون فــي تـلــك الـعـبــارة أو هــذا
املـصـطـلــح أو ه ــذه اإليـ ـم ــاءة .وق ــد طـبــع بن
غوريون النظام االحتاللي القائم بشخصه،
كما أن نتنياهو يطبع على ِّ
مر أكثر من عقد
ّ
اإلسرائيلية بشخصه.
السياسة
ب ــال ــغ ال ـ ـعـ ـ ُ
ـرب ـ ن ـت ـي ـجــة م ـب ــاش ــرة ل ـلــدعــايــة
ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
ّ
الديموقراطية
الـعــرب ـ فــي تقدير واحـتــرام
فــي إســرائ ـيــل ـ حـتــى لــو بحثنًا فــي سمات
ه ــذه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـيــة ب ــن ال ـي ـه ــود ح ـص ـرًا.
ومـ ــع ت ـجــاهــل ال ـع ـن ـصــر االح ـت ــال ــي لــدولــة
ّ
يـنـتـفــي وج ــوده ــا م ــن دون االحـ ـت ــال ،ف ــإن
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة لـيـســت مثل
بـ ــاقـ ــي الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــات (ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــاوئ
بــاقــي الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــات) .حــاولــت إســرائـيــل
تحت قـيــادة بــن غــوريــون حشر نفسها بني
ديـمــوقــراطـ ّـيــات الـغــرب و«الـعــالــم الـحــر» من
أجل نيل غطاء غربي للمشروع الصهيوني،
(وبـ ــدأ ذل ــك مـنــذ مــؤتـمــر ف ـنــدق بـلـتـمــور في
نيويورك فــي عــام  ،١٩٤٢وال ــذي كـ ّـرس ربط
املـ ـش ــروع الـصـهـيــونــي ب ــال ــدول ــة األم ـيــركـ ّـيــة
فــي صـيــاغــة عــن دول ــة ي ـهـ ّ
ـوديــة تـنـضـ ّـم إلــى
َ
ّ
الحر» .راهن بن غوريون على الفوز
«العالم
َ
األميركي في الحرب فيما راهن الحاج أمني
على هتلر وهملر).
ظ ــاه ــرة طـغـيــان ال ـج ـن ــراالت ف ــي الـحـكــم في
إســرائـيــل ظــاهــرة فــريــدة وذل ــك ألن املـشــروع
االحـ ـتـ ــالـ ــي ي ـك ـت ـســب ش ــرع ـ ّـي ــة أهـ ـل ـ ّـي ــة مــن
ال ـي ـه ــود ع ــن ط ــري ــق الـ ـح ــرب :امل ـش ــارك ــة في
الحرب والدعوة إلى الحرب والوعد بمزيد
مــن الــوحـشـ ّـيــة فــي الـحــرب املقبلة .ولــم تكن
االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة اس ـت ـث ـنــاء م ــن حيث
دخ ــول رئـيــس أرك ــان جيش ال ـعـ ّ
ـدو السابق
(مـ ــع جـ ـن ــرال ـ ْـن ب ـ ـ ْ
ـارزي ـ ــن) ف ــي م ـنــاف ـســة مــع
ّ
نتنياهو الذي شارك في فرقة نخبة للقوات
ّ
ّ
اإلسرائيلية .وجنراالت الحرب ال
الخاصة
ّ
يـخـضـعــون ،كـمــا فــي ال ــدول الــديـمــوقــراطــيــة
ّ
«الـعـ ّ
السياسية .ال
ـاديــة» ،بسهولة للقيادة
نستطيع أن نـقــول ال ـيــوم إن ليفي أشـكــول
كــان ممسكًا بالقرار في الحرب والسلم في
الـسـتـيـنـ ّـيــات ،ونـعـلــم كـيــف ك ــان ال ـج ـنــراالت
ُيملون عليه.
وس ـم ــة ال ـف ـس ــاد م ــازم ــة ل ـل ـح ـكــم ف ــي دول ــة
الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو ،الـ ـ ــذي خ ـض ــع آخ ـ ــر أربـ ـع ــة رؤس ـ ــاء
ّ
وزراء فيه لتحقيقات متنوعة عــن الفساد.
وال ـ ـقـ ــول إن إس ــرائـ ـي ــل ه ــي دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون
مخالف لتاريخها الذي تختار منه ما تشاء
لتطبيقه ،كما هي تختار من قوانني االحتالل
البريطاني ما تشاء كي ّ
تطبقه على الشعب
الفلسطيني ،وحتى على اليهود في الدولة،
ّ
ً
في ما يتعلق مثال بقوانني الحظر والرقابة
ّ
ّ
العسكرية .والعدو من خالل اإلعالم الغربي
ُ
و(ب ـعــض) الـعــربــي ي ـحــاول أن يـقـنــع الـعــرب
أن محاكمة ســاســة فــي قضايا فـســاد دليل
ع ـل ــى م ـس ـتــوى رف ـي ــع م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة،
فيما املحاسبة ضد الفساد تكون ضعيفة
وبطيئة للغاية .صحيح أن موشي كاتشاف
(ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي األس ـ ـبـ ــق) ُس ـج ــن،
ّ
لكن ذلــك حــدث بعد ثـبــوت اتـهــامــه بحاالت
عــديــدة مــن االغـتـصــاب والـتـحـ ّـرش والعنف
ضــد نـســاء (وق ــد أهملت املحكمة ،ألسباب
عـ ــديـ ــدة ،ال ـن ـظ ــر ف ــي حـ ـ ــاالت ل ــم ت ـص ــل إل ــى
ّ
واالدعــاء في
املحكمة بسبب مــرور الزمن).
َ
حالته قـ ِـبــل منه تسوية تعفيه مــن السجن
ّ
ّ
نسائية
باملطلق ،لكن احتجاجات منظمات
إســرائـيـلـ ّـيــة هــي الـتــي فــرضــت إع ــادة النظر
في التسوية وإص ــدار حكم بالسجن ،الذي
ّ
ّ
وقضية
يستمر ألكثر من خمس سنوات.
لم
إس ـح ــاق رابـ ــن ف ــي ال ـح ـســاب امل ـصــرفــي في
واش ـن ـطــن ل ــم تـكــن خــرقــا بـسـيـطــا لـلـقــانــون:
فتح راب ــن فــي واشـنـطــن حسابًا سـ ّ
ـريــا (لم

ّ
يعلنه في كشف الضرائب) وكان يتلقى فيه
ً
أموال من صهاينة أثرياء في نيويورك .ولم
َّ
َ
يتلق عقوبة ولم ُيسجن يومًا .وقد َّ
مر على
تحقيقات فساد نتنياهو وزوجته سنوات
ّ
رسمية .والتباطؤ
طويلة من دون محاكمة
يعود إلى أن ّ
املدعي العام كان وزيرًا لصيقًا
بنتنياهو نفسه.
وب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــة
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة مـ ـحـ ـص ــورة ب ــالـ ـيـ ـه ــود ،فـ ــإن
ال ـع ـن ـصـ ّ
ـريــة ت ـس ــري ّع ـلــى ص ـف ــوف ال ـي ـهــود
أنفسهم ،حيث ال يتمثل يهود آسيا وأفريقيا
(نحو نصف اليهود) في الطاقم السياسي،
ف ـي ـمــا ص ـع ــد يـ ـه ــود االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
ّ
بـســرعــة ف ــي ســلــم الـسـلـطــة .وال ـت ـعــاطــي مع
ّ
ال ـي ـهــود األفــري ـقــيــن وامل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
ّ
ّ
ّ
أيديولوجية ال تكن
لعنصرية
هو ترسيخ
البغض واالحتقار للعرب واملسلمني فقط.
بتنا نعلم من سيرة نتنياهو الــذي كتبها
بففر (وهــو كــان كاتبًا فــي صحيفة
آنشيل ِ
ّ
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» قـ ـب ــل أن ي ـن ـت ـق ــل إل ـ ـ ــى م ـج ــل ــة
«إيـكــونــومـســت» الـتــي بــاتــت أق ـ ّـل نـقـ ّ
ـديــة في
ّ
تـغـطـيـتـهــا ل ـل ـشــرق األوس ـ ــط وأق ـ ــل تـعــاطـفــا
مــع الشعب الفلسطيني ـ لكن هــذا التغيير
ّ
ف ــي تـغـطـيــة امل ـجــلــة ي ـســري عـلــى الـصـحــافــة
ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة ب ـ ـصـ ــورة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة ،خ ـصــوصــا
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،مـ ـث ــل «إنـ ــدب ـ ـنـ ــدنـ ــت»
و«غارديان») ،بعنوان «بيبي :حياة وأزمان
بنيامني نتنياهو املـضـطــربــة» ،الكثير عن
َ
ابتكر لنفسه ،كما ابتكر
نتنياهو .هذا رجل
أبوه من قبله ،سيرة ّ
ذاتية مالئمة .والكثير
م ــن شـخـصـ ّـيــة نـتـنـيــاهــو م ــأخ ــوذ م ــن عــالــم
أبيه ،بنزيون ،الغريب.
انتمى بنزيون مبكرًا (قبل ســن العشرين)
ّ
الصهيونية األكثر ّ
تطرفًا ،املعروفة
إلى فرع
ّ ُ
ّ
ـراجـ ـع ــة» ،ال ـتــي أسـسـهــا
ـ
امل
ـة
ـ
ـي
ـ
ن
ـو
ـ
ي
ـ
ه
بــ«الـصـ
ِ
فــادي ـم ـيــر جــابــوتـنـسـكــي .وال ـت ـط ـ ّـرف سمة
ل ـل ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ،واالن ـش ـق ــاق ــات ل ــم ت ـكــن لها
صلة بالتعاطي مع العرب بل في التعاطي
م ــع بــري ـطــان ـيــا ف ــي حـقـبــة االن ـ ـتـ ــداب ،إذ إن
ّ
الــوحـشـ ّـيــة ضــد الـعــرب كــانــت مـحــل إجـمــاع.
وجــابــوت ـن ـس ـكــي ّكـ ــان ص ـه ـيــونـ ّـيــا عـلـمــانـ ّـيــا
(أوصى بحرق جثته ،والحرق هو «تحطيم
مـمـتـلـكــات» فــي ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة) .واس ــم العائلة
«نتنياهو» ليس االســم الحقيقي للعائلة،
بل هو االسم املستعار ّ
لجد بنيامني (وكان
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي أم ـي ــرك ــا يستعمل
اس ــم «ب ــن ن ــات ــاي» ،اخ ـت ـصــارًا) .والـتــأثـيــرات
األيــديــولــوجـ ّـيــة عـلــى فـكــر جــابــوتـنـسـكــي لم
تـكــن خــافـيــة عـلــى أحـ ــد ،إذ كــانــت الـفــاشـ ّـيــة
ّ
اإليطالية هــي املنبع .االنـضـبــاط عنده هو
ّ
َ
مــا يجمع األم ــة ،واالنـضـبــاط وس ــم تجربة
ح ــرك ــة الـشـبـيـبــة ال ــ«ب ـي ـت ــار» ال ـتــاب ـعــة لـهــذا
ّ
َ
وكتب جابوتنسكي:
الصهيونية.
الفرع من
ُ
«إن ت ـف ـ ّـوق اإلنـ ـس ــان ع ـلــى ال ـح ـي ــوان يـكـمــن
ّ
ّ
ف ــي امل ــراس ــم» ،ول ـه ــذا ف ــإن ال ـحــركــة اتـسـمــت
باالنضباط العسكري ،والترابية الصارمة،
ّ
ّ
العسكرية (وهذا
واالستعراضات ،والبزات
يجمع بني هذه الحركة وبني حزب الكتائب،
الــذي هو أقــرب إلــى جناح الليكود منه إلى
حزب العمل الصهيوني) .لكن الرجل الذي
ّ
ّ
َ
القوميات لم يجد
ومح َص في تاريخ
درس
ّ
فــي ال ـعــرب ال ـقــدرة عـلــى ب ـلــورة قــومــيــة لهم،
ويـقــول فــي ذلــك شلومو أفـنـيــري فــي كتابه
«ص ـن ــع ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ال ـح ــدي ـث ــة»« :فـ ــي مــا
كتب وق ـ َـال عــن الـعــرب بـصــورة عـ ّ
َ
ـامــة ،هناك
ّ
نـبــرة استعالئية إن لــم تكن نـظــرة احتقار
ب ــال ـك ــام ــل» (ص( .)١٧٩ .ط ـب ـع ــا ،يستطيع
أفنيري أن يلحظ نبرة ُ االحتقار في خطاب
وف ـك ــر ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة امل ــراجـ ـع ــة ول ـي ــس فــي
ف ــرع الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ـســائــدة (ح ـتــى ،)١٩٧٧
أي حــزب العمل الــذي انتمى إلـيــه) .وإيمان
جــابــوتـنـسـكــي ب ـت ـفـ ّـوق الـعـنـصــر األوروب ـ ــي
على العنصر غير األوروبــي يجمع بني كل
ّ
الصهيونية .وي ــرى جابوتنسكي
تـ ّـيــارات
ّ
عن الحرب أنها «في الزمن الحديث عملية
وم ــال ـ ّـي ــة ،وه ـ ــي خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق قـ ـ ــدرة األم ــم
ّ
امل ـت ـخــل ـفــة» .لـكــن فـكــر جــابــوتـنـسـكــي جــاهــر
ّ
ّ
بالعنصرية العرقية التي حاول الفرع اآلخر
أن يخفيها ـ أحيانًا .يقول جابوتنسكي« :إن
ّ
ّ
األمة تتجلى طيفها العرقي» ،ويقول أيضًا:
ّ
«إن جــوهــر األم ــة ،أو قلعة ف ــرادة صورتها
األولـ ـ ـ ـ ــى واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ي ـك ـم ــن ف ـ ــي س ـمــات ـهــا
ّ
الفيزيائية املـمـ ّـيــزة ،و َفــي تركيبة وصفتها
ًّ
ال ـع ــرق ـ ّـي ــة» .وهـ ــو ع ـ ــرض ع ـلــى الـ ـع ــرب ح ــا
ـدار حــديـ ٌّ
للمشكلة املستعصية« :ج ـ ٌ
ـدي من
الحراب» يقيمه الصهاينة ضد العرب.
إن مـ ـسـ ـي ــرة ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو (وحـ ـت ــى

ّ
ْ
شقيقيه) تأثرت كثيرًا بحياة األب .بنزيون
ّ
عـ ــاش ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــونــيــة
الجابوتنسكية التي َ
ّ
أراد أن يكون ركنًا فيها.
تذكر املراجع املتعاطفة عن بنزيون أنه كان
سكرتيرًا لجابوتنسكي ،لكنه لم يكن كذلك
(وق ــد وردت اإلشـ ــارة الـخــاطـئــة عــن ذل ــك في
مــرثـ ّـيــة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» عـنــه وف ــي مقالة
عنه أيـضــا) ،وليس هناك من
«ويكيبيديا»
دلـيــل على ّ
ود َكـ ّـنـ ُـه املـ ّ
ـؤســس للمريد .وبعد
ّ
تــأسـيــس ال ــدول ــة ،لــم يـحـتــل ب ـنــزيــون مــركـزًا
ّ
سـيــاسـ ّـيــا أو حـتــى أكــاديـمـ ّـيــا مـمــا خــلــف في
ّ
ومؤسساتها.
نفسه مرارة شديدة ضد الدولة
فـمـنــاحـيــم بـيـغــن ال ـ ّـذي ورث ق ـيــادة الـحــركــة
َّ
مــن جابوتنسكي رق ــى وعـ ــزز مــواقــع الــذيــن
شاركوا في القتال ـ أو اإلرهــاب ـ الــذي رافق
ّ
الصهيونية وتأسيس الدولة.
نشوء الحركة
لــم يـشــارك بنزيون فــي القتال مــا أبـعــده عن
امل ــواق ــع ال ـق ـي ـ ّ
ـادي ــة .أمـ ــا عـ ــدم ت ـب ـ ّـوئ ــه مــرك ـزًا
العبرية فهو نسبهُ
ّ
أكــاديـمـ ّـيــا فــي الجامعة
إل ــى االن ـح ـي ــاز ال ـص ـه ـيــونــي الــوس ـطــي ضد
ّ
ّ
الشك،
الصحة في
اليمني ،وهناك جانب من
لكن بنزيون لم يستطع أن يحوز على مراكز
ّ
أكاديمية في الــواليــات املتحدة التي هاجر
إلـيـهــا (نــاق ـمــا) إال بـعــد صـعــوبــة وف ــي حقل
ّ
العبرية في السنوات األولى .هو ّ
تفرغ
تعليم
ّ
لتحرير «املوسوعة العبرية» ثم «املوسوعة
ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة» .أم ــا كـتــابــه الـضـخــم عــن تــاريــخ
الـيـهــود فــي املحنة اإلسـبــانـ ّـيــة ،فقد اختلف

منهجه مع منهج ّكل ّ
املؤرخني من قبله ومن
بعده ،وهو ـ بحسب نقد الخبراء له ـ أسقط
ّ
ّ
اليهودية على كل التاريخ اليهودي
املحرقة
ّ
برمته .فهو حاجج أن اليهود في إسبانيا
ل ــم ي ـت ـظــاهــروا بــاعـتـنـقــاق الـكـثـلـكــة لحماية
النفس كما تقول كــل املــراجــع ،بــل هــو يقول
ّ
حقيقيني بالكثلكة لكن
إنهم كانوا مؤمنني
ّ
السلطات أرادت أن ترتكب محرقة ضدهم
ألن ال ـتــاريــخ ال ـي ـهــودي ه ــو ت ــاري ــخ مـحــارق
ض ـ ّـده ــم (وفـ ــي نـظـ ّ
ـريـتــه ه ــذه إه ــان ــة وإدانـ ــة
لليهود).
ولـبـنــزيــون ن ـظــرة تـشــاؤمـ ّـيــة ظــامـ ّـيــة حــول
ّ
ال ـحــاضــر واملـسـتـقـبــل .هــو شــكــك بــإمـكــانـ ّـيــة
ّ
ت ـش ـك ـيــل الـ ــدولـ ــة ث ــم ش ــك ــك ب ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
الـ ـصـ ـم ــود ب ــوج ــه األعـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـع ـ ــرب ،ومـ ــات
ّ
وهــو يشكك بقدرتها على البقاء أمــام هذا
البحر الهائج من العداء من دون املزيد من
ّ
ّ
الــوحـشـ ّـيــة (وش ــك ــه ،طـبـعــا فــي مـحــلــه إذ إن
ّ
االحتاللية التي تزيد باستمرار
قدرة الدولة
ّ
م ــن س ـج ــل م ـج ــازره ــا وج ــرائ ــم ح ــرب ـه ــا ،ال
يمكن أن تبقى ككيان احتاللي وليس ذلك
بسبب نقصان الـعــدوانـ ّـيــة والـكــراهـيــة عند
الصهاينة ـ كما رأى بنزيون ـ بل ألن شعوب
ّ
املنطقة لم تقبل قط فكرة الوجود االحتاللي
ال ـعــدوانــي ،كـمــا أن حــركــات املـقــاومــة ت ــزداد
ّ
فعالية بدرجة عالية) .لكن تشكيكه بقدرة
الـكـيــان على الـبـقــاء كــان يــوازنــه فــي إيمانه
ّ
بتفوق العنصر األوروبي.
العنصري

ـريــة حـ ـ ـ ّ
كـ ـ َّـن ب ـن ــزي ــون ع ـن ـصـ ّ
ـادة ض ــد ال ـع ــرب،
وأورث ـ ـهـ ــا ألوالده .وقـ ــد ن ـش ــرت «م ـع ــاري ــف»
مـقــابـلــة ن ــادرة مـعــه فــي  ٢٠٠٩عـ ّـبــر فيها عن
كل مكنوناته .ومــن املعروف أن بنزيون آمن
ّ
التاريخية في
بطرد كل العرب من فلسطني
عام  ،١٩٤٨وتشاءم من بقاء بعضهم .لم يكن
ي ــرى إمـكــانـ ّـيــة بـقــاء الــواحــد مــع اآلخ ــر ،وقــال
إن «الـ ـق ـ ّـوة ال ـي ـهـ ّ
ستسيطر
ـوديــة» ه ــي ال ـتــي
ّ
ّ
ّ
عملية إبادة جماعية ستتكفل
(أي أوحى أن
ّ
بالعرب فيما بعد) .وقال إن العرب سيفرون
من فلسطني في النهاية .أما الحروب واملجازر
ّ
الصهيونية فهي ليست كافية بالنسبة له.
ّ
«كــان يجب أن نضربهم بقوة أكبر» .أمــا عن
شعوره الشخصي نحو العرب فهو قال« :إن
اإلنجيل لم يجد أســوأ من صــورة الرجل في
الصحراء .ملاذا؟ ألنه ال يحترم أي قانون… إن
النزعة نحو الصراع هي في طبيعة العربي،
هو عـ ّ
ّ
شخصيته ال تسمح
ـدو بالطبيعة .إن
ّ
بأي نوع من املساومة أو االتفاق .إن طبيعته
ّ
ّ
تـكـمــن ف ــي ال ـح ــرب امل ـس ـت ـمــرة» .أم ــا ع ــن حــلــه
ّ
املقترح ،فهو واحد ال بديل له« :ليس من حل
إال ّ
القوة .حكم عسكري قوي».
ـون أك ـث ــر س ـن ــوات ــه ف ــي ال ـغــربــة
عـ ــاش بّ ـن ــزي ـ ّ
األميركية ومثل الجناح الجابوتنسكي في
الحركة ،وهو ينسب إلى نفسه التأثير على
الحزب الجمهوري عندما اعتنق برنامجًا
ّ
صـهـيــونـ ّـيــا متصلبًا فــي  .١٩٧٤أورث األب
ّ
ّ
أبناءه هذا ّ
الكم من العنصرية والعدوانية

خ ـط ــاه ـ إل ــى ح ــد .ف ـقــد ت ـمـ ّـرد
وم ـش ــوا ع ـلــى ّ
ب ـن ـيــامــن وأش ـ ــق ـ ــاؤه ض ــد الـ ــوالـ ــد الـ ـ ــذي لــم
ي ـش ــارك ف ــي ال ـق ـتــال ف ــي مـجـتـمــع مــوغــل في
العسكرتاريا وفي اعتبار قتال العرب ّ
ممرًا
ّ
والتطور السياسي.
إلزاميًا للنشوء الذكوري
ّ
سياسيًا من دون املباهاة في قتال
ال طموح
العرب كما شهدنا في االنتخابات األخيرة.
وانـ ـض ــم ج ــون ــاث ــان ب ـن ـيــامــن إلـ ــى صـفــوف
ّ
القتالية .وسيرة شقيقه ،جوناثان،
النخبة
ّ
ّ
تعرضت ملبالغات بطولية هائلة وأصبح
ّ
ّ
أسطورة في دولة العدو ،ودوره في عملية
عـنـتـيـبــي (يـنـســى الـبـعــض أن ال ــ«م ــوس ــاد»
ساهم في وصــول عيدي أمني إلى السلطة،
وإن انقلب عليهم فيما بعد) بات منسوجًا
ّ
ّ
ـووديــة املـمــلــة.
ف ــي ع ــدد م ــن األفـ ــام ال ـهــول ـيـ
ّ
بففر كشف عــن املخفي فــي سيرة
واملــؤلــف ِ
جوناثان ،أنه لم يكن محبوبًا في فرقته ولم
يكن مـعـ ّـدًا كــي يصبح رئيسًا لــأركــان ،كما
يأتي في السير العديدة .ال ،كان يعاني من
ّ
ّ
ولم يكن محبوبًا
اضطرابات نفسية حــادة ّ
م ــن ال ــذي ــن عـمـلــوا مـعــه وفــض ـلــوا غ ـيــره من
ّ
الضباط عليه.
ّ
َّ
ل ـك ــن م ــوت ج ــون ــاث ــان أمـ ــد بـنـيــامــن ب ـمــادة
ّ
ّ
ـول
لـلـصـعــود وال ـت ـس ــلــق ،خ ـصــوصــا أن ــه ح ـ ّ
أس ـ َطــورة أخـيــه إل ــى مناسبة لـلـبــروز .لكنه
عـ ـ ـ ــرف أي ـ ـضـ ــا كـ ـي ــف ي ـج ـع ــل م ـ ــن م ــوض ــوع
م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ت ـخـ ّـص ـصــه الـشـخـصــي
ًّ
م ـب ـك ـرًا ،م ـس ـت ـغــا س ـي ــرة شـقـيـقــه اإلره ــاب ــي

فهم
ِ
نتنياهو
مثل أبيه
أن الناخب
اإلسرائيلي
يريد العنف
والقسوة
من
والمزيد ضدّ
اإلرهاب
العرب

(على أســاس أنــه مكافح لإلرهاب باملفهوم
ال ـغــربــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي) .وال ـت ـخـ ّـصــص في
اإلرهـ ــاب وم ـ ّـده بــاسـتـشــراق بــرنــارد لويس
ال ـع ـن ـص ــري كـ ــان م ــن ّإنـ ـت ــاج ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
ّ
الثمانينياتَّ ،
وعمر مذاك.
ّ
ّ
ت ـفـ ّـوق نتنياهو أكــاديـمــيــا ،كـمــا تـفــوقــت أمــه
وأبـ ـ ـ ـ ــوه ،ل ـك ـن ــه ان ـ ـحـ ــرف عـ ــن تـ ـخ ـ ّـص ــص فــي
ّ
ّ
السياسية بعد
املعمارية والعلوم
الهندسة
أن ذاق ح ــاوة االح ـت ـفــاء بشخصه مــن ِقبل
ّ
ـظ ـمــات وامل ـعــابــد ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة ف ــي أمـيــركــا.
امل ـنـ
ّ
ّ
ومثل جده ،تمتع نتنياهو بطالقة ـ لكن من
دون فصاحة مثل أبا إيبان ـ ّ
سهلت دخوله
إلـ ــى ع ــال ــم ال ــدع ــوة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة واإلعـ ـ ــام،
خ ـصــوصــا أن ــه ي ـت ـح ـ ّـدث اإلن ـك ـل ـيـ ّ
ـزيــة بلكنة
أم ـيــركـ ّـيــة يـسـتـسـيـغـهــا ش ـعــب يـضـيــق ذرع ــا
ّ
األجنبية .واإلعالم األميركي دائمًا
باللكنات
ّ
ّ
يسعى إلــى متحدثني فصحاء باإلنكليزية
ّ
يسهل ّ
مهمة البروباغاندا ،التي أجادها
كي
ن ـت ـن ـيــاهــو وجـ ـع ــل م ـن ـه ــا مـ ـح ــور ع ـم ـل ــه فــي
وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة .الـعـمــل الــديـبـلــومــاســي لم
ي ـج ــذب نـتـنـيــاهــو ،خ ـصــوصــا أن ــه ن ـظــر إلــى
مـ ّ
ـؤس ـســة وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة ع ـنــدمــا دخـلـهــا
ّ
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــيــات ع ـلــى أن ـه ــا مـعـقــل لـحــزب
العمل .وأدار نتنياهو ّ
مؤسسة باسم أخيه
فــي إسرائيل وهـنــاك تـعـ ّـرف ـ عــن قصد ـ إلى
الكثير مــن ســاســة ال ـعـ ّ
ـدو ،وه ــذا كــان طريقه
ّ
إل ــى عــالــم الـسـيــاســة .والـ ــذي ك ــان ع ــراب ــه في
اقتحام عالم السياسة الــوزيــر موشى أرنــز،
(عبير سلطان  -أ ف ب)

ال ــذي مثل نتنياهو درس فــي أميركا (وفــي
جامعة إم.آي.تــي أيضًا) ،وتباعدا فيما بعد.
وم ـثــل ب ــن غ ــوري ــون م ــن ق ـبــل ،آم ــن نتنياهو
ّ
ّ
الصهيونية يتركز في
أن مستقبل الحركة
ال ـس ــاح ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .أت ـق ــن نـتـنـيــاهــو لعبة
الـبــروبــاغـنــدا مـبـكـرًا ،واسـتـثـمــر فــي الـتـعـ ّـرف
ّ
الصحافيني الـبــارزيــن فــي واشنطن
إلــى كــل
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك ،وك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــؤالء مـ ـس ــؤول ــن عــن
إبـ ـ ــرازه لـلـجـمـهــور األم ـي ــرك ــي واإلســرائ ـي ـلــي
على ّ
حد سواء (لعب تيد كوبل ،في برنامج
ّ
«نايت الين» الذائع الصيت في الثمانينيات
ّ
والتسعينيات دورًا كبيرًا في هذا الشأن ،وهو
لـيـبــرالــي لـكــن صهيوني عـنـيــد ،وعــرفـتــه في
ّ
التسعينيات) .لكن ال يجب املبالغة في
أوائل
ّ
ّ
أثــر موهبة نتنياهو الكالمية (هــو متحدث
فصيح لكنه ليس خطيبًا باهرًا) .لقد ّ
أحبت
أم ـيــركــا ك ــل ق ــادة ال ـع ـ ّ
ـدو م ــن دون اسـتـثـنــاء،
ّ
وبـعـضـهــم م ــن أس ــوأ امل ـت ـحــدثــن والـخـطـبــاء
قاطبة :هل هناك أسوأ من إسحاق شامير أو
إسحاق رابني في املحادثة والخطابة؟
ّ
ت ـس ــل ــم ن ـت ـن ـي ــاه ــو م ـن ـص ــب ن ــائ ــب ال ـس ـف ـيــر
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي واش ـن ـطــن ق ـبــل أن ينتقل
إل ــى ن ـيــويــورك .وك ــان معظم عمله إعالميًا
ـ دع ــائ ـي ــا م ـح ـض ــا ،ل ـك ــن ذلـ ــك قـ ـ ّـربـ ــه ،بـحـكــم
ّ
ّ
اإلسرائيليني الكبار.
املوقع ،من كل الزائرين
واسـتـعــان مــن أبـيــه بـفـكــرة تــاريــخ امل ـحــارق،
ّ
حقيقيًا كان
وأن كل تهديد تواجهه الدولة ـ
ّ
خياليًا ـ هو محرقة جديدة .وهذا كان في
أم
صلب عمل نتنياهو الخطابي ضد منظمة
ّ
ّ
تسول
التحرير ثم ضد إيران ،وضد كل من
له نفسه مقاومة عــدوان واحتالل إسرائيل.
ونـتـنـيــاهــو ،مـثــل أحـمــد الـشـقـيــري ،ي ــرى أن
ّ
لـيــس ه ـنــاك م ــن مـشـكـلــة ال تـجــد حــلـهــا في
خطاب ،خصوصًا أمام األمم املتحدة.
لـكــن ع ــودة نتنياهو إل ــى إســرائـيــل لــم تكن
س ـه ـلــة إذ إن صـ ـع ــوده ف ــي ال ـل ـي ـكــود واج ــه
بعض العقبات الـتــي واجـهــت أب ــاه .لــم يكن
ينتمي إلى العائالت الحاكمة .لكنه ،خالفًا
ألب ـي ــه ،شـ ــارك ف ــي ال ـق ـتــال عـلــى ع ــدة مــواقــع
واستعان للقضاء على منافسيه بـ«أمراء»
الليكود في الجيل الثاني ،مثل دان مريدور
ّ
وبـنــي بيغن ،على مــا تعلمه مــن السياسة
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة (ت ـظــل مـعـظــم ق ـ ــراءات نتنياهو
ح ـتــى ف ــي م ـن ـصــب رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ــدور
ّ
األميركية) .وهو
حــول التاريخ والسياسة
دخـ ــل م ـي ــدان ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي مستعينًا
بالخبير االنتخابي األميركي اليميني ،آرثر
فنلكلشتني (والذي كان قد عمل في حمالت
ان ـت ـخــابـ ّـيــة ل ـع ـن ـصـ ّ
ـريــن ،م ـثــل ال ـس ـي ـنــاتــور
جـيـســي هيلمز فــي ن ــورث كــارول ـي ـنــا) .ولــم
تـبــالــغ الـصـحــافــة األمـيــركـ ّـيــة عـنــدمــا نسبت
نـجــاحــه ف ــي ا ّن ـت ـخــابــات  ١٩٩٦إل ــى الخبير
ّ
األمـيــركــي .لكنه لــم يكن يأنف مــن االتـســاخ
ف ــي ال ـح ـمــات االن ـت ـخــابـ ّـيــة خــافــا ملــريــدور
ّ
وبيغن أو بيريز .كــان يجول في كــل أنحاء
البالد ويصافح اآلالف ،وكان ّأول من جمع
ّ
واملؤيدين في برامج على
أسماء املقترعني
الـحــاســوب ،وهــو احتفظ مــن أمـيــركــا أيضًا
بـقــوائــم طــويـلــة (وتــرات ـبـ ّـيــة) ألثــريــاء مـ ّـولــوا
ّ
االنتخابية والــدعــائـ ّـيــة.
ويـمـ ّـولــون حمالته
فـ ـ ِـهـ ــم نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو مـ ـث ــل أب ـ ـيـ ــه أن الـ ـن ــاخ ــب
اإلسرائيلي يريد العنف والقسوة واملزيد
من اإلرهاب ضد العرب ،وأن الجيل الجديد
أك ـثــر ع ــدوان ـ ّـي ــة وش ــراس ــة م ــن ال ـج ـيــل ال ــذي
سـبـقــه ـ ع ـلــى ع ــدوان ـ ّـي ــة وش ــراس ــة األج ـي ــال
ّ
الصهيونية التي سبقت .وفي االنتخابات
ّ
األخيرة ظهر مدى اتساع التأييد لنتنياهو
ّ
بعنصريته
بني الشباب .وهــو بــات يجاهر
ّ
ضــد ال ـعــرب .ولـقــد اع ـتــرف بــإيـمــانــه بتفوق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرق األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــة ن ـش ــره ــا
الصحافي البريطاني ،ماكس هستنغ ،في
كتابه «الذهاب إلى الحرب» :قال إن الجنود
ّ
العربية في
اليهود األفارقة وذوي األصول
«لـ ــواء ال ـجــوالنــي» يـمـكــن أن ي ـقــومــوا ب ــأداء
ّ
جيد لــو قــادهــم «ضـبــاط بيض» (ص,٢٥٩ .
م ــن ك ـتــاب هـيـسـتـنــغ) .وق ــان ــون حـصــر حق
تقرير املصير باليهود فقط هو منسجم مع
ّ
ّ
تشربها نتنياهو
العنصرية التي
العقيدة
من أبيه ومن عقيدة جابوتنسكي.
ال يجب شيطنة نتنياهو ألن ذلك ّ
يحسن في
ص ــورة سابقيه ومنافسيه .يجب شيطنة
الكيان ّ
ّ
وقيادييه ـ ألن
برمته ـ وبكل رمــوزه
ّ
ً
دون ذلــك تفضيال بــن املحتلني ـ وه ــذا ما
ّأدى بـمـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة إلــى
التهلكة.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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المنطقة
على الغالف مع مرور قرابة عام على استعادة سيطرة الدولة السورية على مناطق الجنوب ،ال تزال أوضاع هذه
ّ
ّ
الحساسة ،والتي انطلقت منها أولى ُالحوادث التي ّأرخت بداية الحرب في سوريا ،مبهمة وغير واضحة المعالم ،في ظل
توازنات واتفاقات ومعادالت ،منها ما أعلن وبات معروفًا ،ومنها ما بقي ّ
خفيًا حتى اليوم .وال تختلف المنطقة الجنوبية
عن بقية المناطق التي خضعت لتسويات بعد انسداد أفق المواجهة أمام المجموعات المسلحة ،لكن كلمة ّ
السر التي
حكمت (وال تزال) مسار األمور هناك ،هي باختصار «أمن إسرائيل» ،مع ما يترتب على ذلك من موجبات تنخرط فيها دول
وقوى مختلفة ،في إطار المواجهة ،أو المهادنة والمساومة

تصميم:
سنان عيسى

الجنوب السوري بعد عام على تحريره:

«أمن إسرائيل» أولوية روسيا
حسين األمين
فـشـلــت أذرع إس ــرائ ـي ــل الـعـمـلـيــاتـيــة
في الجنوب السوري ،خالل سنوات
الـحــرب األول ــى ،فــي تحقيق حلم تل
أبيب في رسم حزام أمني عازل داخل
األراض ــي السورية ،تحرسه فصائل
املسلحني املتعاونني مع العدو .وألن
ثـمــن امل ــزي ــد م ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه دعــم
هؤالء لم يأت بنتيجة سوى هزيمتهم
وت ـق ــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـلـفــائــه
نـحــو ال ـح ــدود مــع ال ـج ــوالن املـحـتــل،
حكومة االحتالل مصلحتها
وجدت
َ ْ
فــي تسوية تضمن الحد األدن ــى من
أمــن حــدودهــا ،مــع الــرضــوخ لحقيقة
أن ال أمــل مــن اإلب ـقــاء على الفصائل
الـجـنــوبـيــة الـتــي ســرعــان مــا تـهــاوى
ّ
أغلبها .هـكــذا ،تقاطعت مصالح كل
من إسرائيل التي ألفت نفسها عالقة
أمــام خيارين :التصعيد وما يحمله
مــن مـخــاطــر أمـنـيــة اسـتــراتـيـجـيــة أو
التسوية املشار إليها ،وروسيا التي
كــانــت ب ــدأت اإلعـ ــداد لـلـتـســويــات مع
ال ـف ـصــائــل ال ـج ـنــوب ـيــة ون ـج ـحــت في
تحييد بعضها ،واألردن ال ــذي بات
قلقًا مــن ت ـمـ ّـدد «داعـ ــش» فــي حــوض
اليرموك ونحو حدوده .ولكي تكتمل
«الـصـفـقــة» ال ـتــي بــاركـتـهــا الــواليــات
املـتـحــدة ،ب ــدت ضــروريــة االستعانة
بـنـفــود الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،التي
يملك ضباطها ورجال استخباراتها
امل ــوج ــودون فــي األردن نـفــوذًا كبيرًا
لدى املسلحني.
ض ــاب ــط رف ـي ــع ف ــي ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
مـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن مل ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـج ـب ـه ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات الـ ـح ــرب،
يـ ـش ــرح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي
ً
أحــاطــت بـتـســويــة ال ـج ـنــوب ،قــائــا إن
«الجبهة الجنوبية لــم ّ تكن بالنسبة
إلى املسلحني جبهة هشة أو بسيطة،
بــل كانت جبهة قوية يديرها ضباط
أج ــان ــب ،ويــدع ـم ـهــا أطـ ـ ــراف ع ــدي ــدون
أبرزهم إسرائيل .لــذا ،كان األمــر األهم

بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي هو
البحث عن التسويات التي برع فيها،
ّ
ً
تجنبًا ملعارك طويلة ومنهكة ،مستغال
عــاقـتــه الطيبة بــالـعــدو اإلســرائـيـلــي،
املعني األول بالجبهة الجنوبية .لكن
ت ـف ـك ـيــك ج ـب ـهــة ك ــال ـج ـن ــوب ل ــن ي ـكــون
ّ
مجانيًا طبعًا».
ويستذكر الضابط في حديثه سرعة
ّ
انهيار الفصائل املسلحة وتفككها
وانخراطها في التسوياتّ ،
مبينًا أنه
«عـقــب عقد اتـفــاق خفض التصعيد
ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري ف ــي تـشــريــن
الـثــانــي /نوفمبر  2017بــن روسـيــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واألردن ،ب ــدأت
ش ـخ ـص ـيــات م ـع ــروف ــة ف ــي ال ـج ـنــوب
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ــرج ـ ـمـ ــة الـ ـت ــوج ــه

يجهد عناصر
الشرطة العسكرية
الروسية في تحقيق
الهدوء التام على
الحدود مع الجوالن

اإلم ــارات ــي م ـيــدان ـيــا ،بــالـتـنـسـيــق مع
ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي ،إذ ب ـعــد أقـ ــل من
شهر على توقيع االتـفــاق ،بــدأ نائب
رئ ـيــس الـهـيـئــة الـعـلـيــا لـلـمـفــاوضــات
ّ
املـشــكـلــة فــي مــؤتـمــر ال ــري ــاض ،خالد
ع ـ ـلـ ــوان املـ ـح ــامـ ـي ــد ،وب ـت ـن ـس ـي ــق مــع
اسـتـخـبــارات دول ــة اإلمـ ــارات ـ ـ حيث
ي ـق ـي ــم ويـ ـعـ ـم ــل ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوفـ ـي ــر االتـ ـص ــال
بـ ـ ــن أحـ ـ ـم ـ ــد ّ الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ق ـ ــائ ـ ــد قـ ـ ــوات
ش ـبــاب الـســنــة (فـصـيــل مـسـلــح وازن
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن ري ــف
درع ــا ال ـشــرقــي) ،وه ــو شقيق زوجــة
امل ـح ــام ـي ــد ،وبـ ــن الـ ـض ـ ّـب ــاط الـ ــروس
الذين تسلموا ملف التسويات ُهناك.
اس ـت ـمــرت ه ــذه االتـ ـص ــاالت ،وفـ ّـعـلــت
إلى حدها األقصى بشكل ّ
سري ،إلى

«ال أمن وال أمان»!
ال يكاد ّ
يمر يوم على قرى املنطقة الجنوبية ومدنها من
دون أن يشهد الناس هناك عملية اغتيال أو اختطاف أو
على حواجز ّوأمام املراكز األمنية« .لم يعد األمن
اشتباكات ّ
وال األمان» ،يعلق أحد سكان مدينة درعا الذين تأملوا خيرًا
باستعادة السيطرة على الجنوب السوري ،و«عودة سلطة
الدولة» .يضيف ابن املدينة التي شهدت أعنف املعارك طوال
سنوات الحرب« :املسلحون حلقوا لحاهم ّ
وبدلوا ثيابهم،
منهم من ترك السالح وعاد إلى بيته ،ومنهم من ارتدى
زي الجيش السوري والتحق بالفيلق الخامس ،وأصبح
يخدم على حاجز تحت علم الدولة السورية ( )...نعم ،لم
يعد هناك خطر قصف وال معارك كبيرةّ ،إال أنه في مناطق
التسويات ،ما زال املسلحون هم من يتحكمون في الناس
ّ
ويتسلطون عليهم ،ولكنهم اليوم يمتلكون صفة شرعية!».
في الفترة األخيرة ،تزايد التوتر األمني في املنطقة الجنوبية.
اغتياالت شبه يومية تستهدف ،في أغلبها ،قادة سابقني
للفصائل املسلحة كانوا قد ّانخرطوا في التسويات مع
الجانب الروسي ،وهو ما يدل على أعمال انتقامية ،قد
يكون بعض املجموعات التي لم تقبل بالتسوية إال مرغمة،

وراءها .وفي السياق ذاته ،يتعرض العسكريون في
الجيش السوري ،وبعض ضباط الشعب األمنية التابعة
لدمشق ،الستهداف دائم ،سواء على الحواجز أو في
الثكنات واملراكز .منذ عشرة أيام تقريبًا على سبيل املثال،
دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الصنمني بني مسلحني
وعناصر الجيش السوري ،قام املسلحون خاللها بضرب
حاجز قيطة ،وحاجز السوق ،واألمن الجنائي .وبداية
الشهر الفائتّ ،
تعرضت مجموعة من عناصر األمن
العسكري السوري لكمني على الطريق الواصل بني بلدة
املزيريب ومساكن جلني ،حيث ّقام مجهولون بإطالق
النار بكثافة على السيارة التي تقل تلك املجموعة املؤلفة
من خمسة عناصر ،قضوا بني قتيل وجريح .وعلى
الرغم من أن الدولة السورية أوفت بالتزاماتها في ما
يخص التسويات وبنودها ،إال أن األمور ال تجري كما
كان متوقعًا؛ إذ ال تنعم املنطقة بالهدوء واألمن الالزمني.
ّ
يتعرضون ملشاكل
وللمفارقة ،فإن الوحيدين الذين ال ّ
أمنية ،وال ألي نوع من االعتداءات ،ويتنقلون بحرية كاملة،
هم عناصر الشرطة العسكرية الروسية.

أن ج ــاء الــوقــت املـنــاســب لالستفادة
منها بشكل قاطع».
وبالعودة إلى بداية معركة استعادة
السوري ،يبدو
السيطرة على الجنوب
ُ ِّ
اتفاق
ع
ق
و
مفاجئ،
الفتًا أنه ،وبشكل
ّ
«منفرد» بني فصيل «شباب السنة»
الـتــابــع ل ـل ـعــودة ،وال ـجــانــب الــروســي.
وق ـ ـضـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق ح ـي ـن ـه ــا بـتـسـلـيــم
ه ــؤالء سالحهم الثقيل إلــى الشرطة
العسكرية الــروسـيــة ،واالن ـخــراط في
تسويات مع الحكومة السورية ،األمر
الـ ـ ــذي أحـ ـ ــدث خ ــاف ــات ب ــن ف ـصــائــل
الجنوبّ ،أدت إلى سقوطها بعد ذلك
بفترة وجيزة .كذلكّ ،
التجربة
تكررت
َ
في بعض القرى الحدودية في ريفي
الـقـنـيـطــرة ودرع ــا الـشـمــالــي الـغــربــي،
حيث دفــع اإلسرائيليون بشكل غير
مباشر فصائل املسلحني املتعاونني
مـعـهــم إل ــى عـقــد تـســويــة مــع الـجــانــب
ال ــروس ــي تـقـضــي بتسليم ســاحـهــم،
وعـ ــودة سـلـطــة ال ــدول ــة ال ـســوريــة إلــى
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــم .ف ـ ــي خ ــاص ــة
ً
امل ـش ـه ــد ،بـ ــدا كـ ــأن ات ـف ــاق ــا ك ــام ــا قــد
عقد بــن األط ــراف املــذكــوريــن برعاية
موسكو ،التي حرصت من جهة على
تنفيذ االتـفــاق الضمني مع تل أبيب
ال ـق ــاض ــي بــان ـس ـحــاب «امل ـس ـت ـشــاريــن
العسكريني اإليــرانـيــن» مــن الجنوب
ال ـس ــوري ـ ـ ـ وه ــو مـطـلــب مـشـتــرك بني
إس ــرائـ ـي ــل واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة
واألميركيني ـ ـ مقابل انتشار الجيش
ال ـس ــوري عـلــى ال ـح ــدود م ــع ال ـجــوالن
امل ـح ـتــل ،وإعـ ـ ــادة ف ـتــح مـعـبــر نصيب
ّ
مــع األردن .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،ع ــززت
نـفـسـهــا ك ـشــريــك أس ــاس ــي مـ ـق ـ ّـرر فــي
امل ـلــف ال ـس ــوري ،يـلـجــأ إل ـيــه األط ــراف
ّ
للحل والــربــط ،كما عملت على منع
ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
على الحدود مع الجوالن ،عبر منحه
تطمينات وضمانات.
الـ ـي ــوم ،ومـ ــع م ـ ــرور ق ــراب ــة عـ ــام عـلــى
اس ـت ـع ــادة ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري ،يـبــدو
امل ـش ـهــد أك ـثــر ت ـع ـق ـي ـدًا .ل ـكــن الــواضــح

والثابت أن الهدوء التام هو ما يجهد
عناصر الشرطة العسكرية الروسية
ف ــي تـحـقـيـقــه عـلــى ط ــول ال ـح ــدود مع
الجوالن املحتل .هم ،بحسب مصادر
م ـح ـل ـيــن ،ي ـس ـ ّـي ــرون الـ ــدوريـ ــات على
ط ــول الـشــريــط ال ـح ــدودي ،ويـقــومــون
بمهام مشابهة ومرادفة ملهام القوات
املعنية بمراقبة
الــدولـيــة (ّ )UNDOF
ت ـط ـب ـي ــق اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ف ـ ـ ــض االشـ ـتـ ـب ــاك
( .)1974م ـ ـصـ ــدر مـ ـحـ ـل ــي م ــوج ــود
ف ــي الـ ـق ــرى الـ ـح ــدودي ــة ف ــي مـحــافـظــة
الـقـنـيـطــرة ال يستبعد قـيــام «ال ـقــوات
الــروسـيــة املـنـتـشــرة بنقل املعلومات
إلى العدو اإلسرائيلي ( ،»)...مضيفًا
أن «أغ ـلــب مــا يـقــومــون بــه يــدعــو إلــى
ّ
يتحركون إال استجابة
الريبة ،وهم ال
الح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ،إن
رأى األخـ ـي ــرون م ــا ال يـعـجـبـهــم على
الـ ـح ــدود» .وتــذكــر الـتـقــاريــر الــدوريــة
التي ترفعها القوات الدولية املنتشرة
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
أن ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة قــامــت بعدة
ع ـم ـل ـي ــات خـ ـط ــف مل ــدنـ ـي ــن س ــوري ــن
ك ــان ــوا ي ـقــومــون ب ــرع ــي امل ــواش ــي في
املنطقة الفاصلة ،وهو ما ّ
يعد انتهاكًا
ّ
الت ـفــاق ـيــة فـ ــض االشـ ـتـ ـب ــاك .عـمـلـيــات
ّ
ت ــدل ــل ،إل ــى ج ــان ــب مـعـطـيــات أخ ــرى،
على عمق مخاوف العدو اإلسرائيلي
ّ
مــن تـشــكــل «جـبـهــة م ـقــاومــة» جــديــدة
ض ــده ه ـن ــاك ،ك ــون ــه يـعـتـقــد أن حــزب
الـلــه يـقــوم بتجنيد الــرعــاة واملدنيني
لـجـمــع امل ـع ـل ــوم ــات .وه ـ ــذا م ــا يــذكــره
قائد فرقة الجوالن في جيش العدو،
العميد عميت فيشر ،في مقابلة قبل
أي ــام مــع صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم»
العبرية ،حيث يقول إنه «يوجد حاليًا
عناصر من حزب الله على مرتفعات
الجوالن ( )...العشرات من اللبنانيني
وم ـئ ــات ال ـس ــوري ــن» ،وه ــم ـ ـ ـ بحسب
فيشر ـ ـ ـ «يـقــومــون بجمع املعلومات
االستخبارية كمرحلة أولى ( )...وفي
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ،س ـي ـحــاولــون بـنــاء
القدرات العملياتية».

ّ
هاجس تحول الجوالن إلى «جنوب لبنان  »2يؤرق العدو
علي حيدر
ف ـش ـل ــت إس ــرائـ ـي ــل فـ ــي ن ـق ــل امل ـع ــادل ــة
التي استطاعت ـ ـ حتى اآلن ـ ـ فرضها
الساحة
على الـســاحــة الـســوريــة ،إلــى
ّ
اللبنانية .ومــع أنها ه ـ ّـددت وتوثبت
وح ــاول ــت تــوسـيــع نـطــاق االع ـت ــداءات
العسكرية باتجاه لبنان ،إال أن الـ ّ
ـرد
ال ـع ـمــانــي ،ورس ــائ ــل ال ـ ــردع امل ـض ـ ّ
ـاد،
ح ــال ــت دون تـحـقــق هـ ــذا الـسـيـنــاريــو
خــال الـسـنــوات املــاضـيــة ،بــل إن قــادة
إسرائيل لم يعودوا يخفون مخاوفهم
من انتقال معادلة الردع التي أرساها
حزب الله على الساحة اللبنانية إلى
الساحة السورية .قلق يضاعفه لديهم
إدراكـ ـه ــم حـقـيـقــة ت ـ ّ
ـوج ـه ــات الــرئـيــس
السوري ،بشار األسد ،االستراتيجية

في الصراع مع العدو.
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق ،أج ـم ــل
ق ــائ ــد ف ــرق ــة الـ ـ ـج ـ ــوالن فـ ــي ال ـج ـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي ،الـعـمـيــد عـمـيــت فيشر،
ف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «إســرائ ـيــل
ال ـي ــوم» الـعـبــريــة قـبــل أيـ ــام ،الـتـحــدي
الرئيس الــذي يواجهه الـعــدو هناك،
ّ
واملـتـمــثــل بحسب تعبيره فــي «منع
تحول الـجــوالن الـســوري إلــى جنوب
ل ـب ـنــان  .»2ال ـه ــاج ــس ن ـف ـســه حـضــر،
أيضًا ،في نص ُ استراتيجية الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي املـ ـح ـ َّـدث ــة ل ـع ــام ،2018
وال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـب ــرت أن سـ ــوريـ ــا «ع ـلــى
الرغم من ضعفها الجوهري ،ال تزال
ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرات ع ـل ــى ت ـه ــدي ــد دول ــة
إســرائـيــل» .وأنـهــا كجزء أســاســي في
ّ
م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة« ،ت ـش ــك ــل الـتـهــديــد

األســاســي لــدولــة إســرائـيــل اآلخــذ في
ً
التزايد» ،في تعبير يمثل تحوال في
الـتـقــديــر ف ــي غ ـضــون ث ــاث س ـنــوات،
ب ـع ــدم ــا وصـ ـف ــت ال ـص ـي ـغــة ال ـســاب ـقــة
الستراتيجية الجيش الـصــادرة عام
 ،2015ســوريــا ،بــأنـهــا «دول ــة فاشلة
ّ
في حالة تفكك».
ورغم أن إسرائيل تحاول في كثير من
األحيان ،ألسباب مفهومة على رأسها
ضــرورة تعزيز الصورة الردعية في
ض ــوء ت ـطــورات البيئتني السياسية
والعمالنية ،املبالغة ّفي «اإلنجازات»
التكتيكية ال ـتــي تـحــقـقـهــا مــن خــال
اعـتــداءاتـهــا عـلــى الـســاحــة الـســوريــة،
إال أن مـ ـق ــارب ــة تـ ـل ــك «اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات»
بـعـيـدًا مــن الـتــوظـيــف الــدعــائــي تبدو
كفيلة بإيضاح حقيقة مــا يفكر فيه

ال ـعــدو .نـمــوذج مــن ذلــك مــا يــرد على
ألـسـنــة ك ـبــار ال ـخ ـبــراء ف ــي إســرائ ـيــل،
م ــن ّأن «املـ ـع ــرك ــة ب ــن ال ـ ـحـ ــروب» لــم
تـ ـح ــق ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة،
مـسـتـشـهــديــن ع ـلــى ص ـحــة تقييمهم
ّ
مصممة على بناء قــدرات
بــأن إيــران
س ـ ــوري ـ ــا ودع ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ومـ ـنـ ـبـ ـه ــن إل ــى
حـ ـج ــم الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـتـ ـص ــاع ــد ال ـ ــذي
ّ
تشكله الجبهة الشمالية على األمن
القومي اإلسرائيلي .في هذا السياق،
يــأتــي ك ــام قــائــد فــرقــة ال ـج ــوالن عن
ّ
الـتـعـقـيــدات الـتــي يــتـســم بـهــا الــوضــع
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن رده عـلــى
س ـ ــؤال ح ـ ــول ح ـ ــدود االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
ف ــي املـسـتـقـبــل ،إذ ي ـقـ ّـر ب ــأن رهــانــات
إس ــرائـ ـي ــل ال ت ـق ـت ـصــر ف ـق ــط ع ـل ــى مــا
تقوم به بنفسها ،بل إن األمر «مرتبط

أي ـضــا بــالـجــانــب االس ـتــراتـي ـجــي :هل
ستنجح إســرائـيــل بــواسـطــة ال ــروس
أو األم ـي ــرك ـي ــن أو م ـب ــاش ــرة مـقــابــل
الـ ـس ــوري ــن ،ف ــي م ـن ــع نـ ـش ــاط إي ـ ــران
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا؟» .وف ــي
تساؤله تكرار للغة التي يستخدمها
املـ ـس ــؤول ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون والـ ـق ــادة
العسكريون في مواقفهم إزاء الوضع
ّ
املتشكل في سوريا.
وفــي محاولة للفصل ما بني سوريا
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
وت ـج ـل ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه لـسـعــي
إس ــرائ ـي ــل إل ــى االس ـت ـف ــراد بــالـجـيــش
السوري الخارج من معركة استنزاف
اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت نـ ـح ــو ثـ ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات،
ف ــي م ـق ــاب ــل ج ـي ــش م ـت ـط ـ ّـور ب ــأح ــدث
األسلحة ،ومــدعــوم من ِق َبل املعسكر

الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي وعـ ـ ـل ـ ــى رأسـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة ،يقول العميد فيشر« :ليس
لدي مشكلة في أن يكون هناك جيش،
على العكس ،هو السيناريو األفضل
بــال ـن ـسـبــة إل ـ ـ ـ ّـي» .ل ـك ـنــه ،ف ــي امل ـقــابــل،
ال يـخـفــي حـجــم الـخـطــر ال ــذي يمثله
التحالف بني أطراف محور املقاومة،
ّ
فيعتبر أن السيناريو األسوأ هو «أل
ننجح استراتيجيًا أو تكتيكيًا على
ّ
األرض ،ويــواصــل حــزب الـلــه خطته،
ويـ ــزيـ ــد مـ ــن ع ـ ــدد مـ ــواقـ ــع م ــراق ـب ـت ــه،
ّ
وعدد املجموعات
املضادة للدبابات،
وفي املرحلة املقبلة ،التي لم تحصل
ُ
ـضــر إل ــى هـنــا قــواعــد
حـتــى اآلن ،ي ـحـ ِ
ص ــواري ــخ ،وق ـ ــوات مـ ـن ــاورة ،وق ــوات
كوماندوس».
ومــن أجــل منع ذل ــك ،والحيلولة دون

القوة الوحيدة
التي تجيد خلق
مقاومة في هذه
المنطقة هي
حزب الله

«ت ـحـ ّـول ال ـجــوالن ال ـســوري إل ــى حــزب
ال ـل ـه ـس ـت ــان أو ح ـم ــاس ـت ــان» بـحـســب
تعبيره الذي ينطوي على الكثير من

الــدالالت الكاشفة عن حقيقة الصراع
في سوريا ومعها ،ينبغي «العمل ّ
ضد
حزب الله ،ومهاجمته حيث ما أمكن،
م ـبــاشــرة أو غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،وتـفـعـيــل
جـ ـه ــات أخ ـ ـ ــرى كـ ـس ــوري ــا ،وروس ـ ـيـ ــا،
واألمم املتحدة» ،في مراهنة متجددة
ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـف ـص ــل بـ ــن دم ـشــق
وحـلـفــائـهــا .وإذ ي ـشــدد عـلــى ض ــرورة
أن «ي ـب ـق ــى ال ـ ـجـ ــوالن ح ـ ـ ــدودًا ه ــادئ ــة
وآم ـ ـنـ ــة ت ـف ـص ــل بـ ــن دول ـ ـتـ ــن ول ـيــس
خط مواجهة» ،فهو يؤكد «(أنـنــا) لن
نمتنع عــن أي نـشــاط ه ـجــومــي» ،في
إشـ ــارة إل ــى أن م ــا يـنـشــده ال ـع ــدو في
س ــوري ــا ي ـت ـجــاوز حـ ــدود ال ــوض ــع في
جنوب لبنان ،بما يبقي يد إسرائيل
هي العليا ،بحيث ّ
تقرر بنفسها متى
وكيف وأين تهاجم.

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـجــم االع ـ ـتـ ــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـجــويــة وال ـصــاروخ ـيــة
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـس ــاح ــة ال ـس ــوري ــة
خــال السنوات املاضية ،إال أن فيشر
يـقـ ّـر بــأن «كميات الـســاح فــي سوريا
جنونية» ،مشيرًا بذلك إلى توافر أحد
ّ
املقومات األساسية لبلورة تشكيالت
قتالية للدفاع عن سوريا في مواجهة
ال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .وفـ ــي مــوقــف
يعكس رؤي ــة جـيــش ال ـعــدو لـخـيــارات
الــرئـيــس األس ــد ،ويـكـشــف عــن خلفية
التركيز على شخصه ،يعتبر فيشر
أنــه «عـنــدمــا يـســأل بـشــار نفسه :مــاذا
يفعل مع مشكلة الجوالن؟ فإن جوابه
هو أن القوة الوحيدة في هذه املنطقة
ال ـتــي تـجـيــد خـلــق مـقــاومــة هــي حــزب
الله».
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سوريا لقيت دعوة «اإلدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديموقراطية» ،عشائر شرق
سورياوشمالها ،إلى ملتقى لخطب ّ
ودها ،تجاوبًا دون المستوى المأمول من الداعين.
وبينما اجتمع عــدد من وجهاء العشائر في الحسكة رفضًا لتلك الــدعــوة ،ذهب
بعضهم إلى تخوين من يشارك في لقاءات «مسد» ،والتصويب نحو االحتالل األميركي

الحدث

ّ
مماطلة العدو تفجر حدود غزة:
المقاومة مستعدة لكل االحتماالت

عشائر الشرق تقاطع «عين عيسى»

بينما كان وفدا «حماس»
و«الجهاد اإلسالمي» يباشران
جولة جديدة ،وإن كانت
متأخرة ،من المباحثات
مع المخابرات المصرية،
عاد الوضع الميداني
في غزة إلى الشحن
والتحشيد ،مسفرًا عن
أربعة شهداء بعد عملية
قنص لجنديين إسرائيليين،
في وقت شهدت فيه
«مسيرات العودة» تصعيدًا
باالستهداف المباشر
للمتظاهرين

فشل ملتقى «قسد» االنفصالي

الحسكة ـــ أيهم مرعي
لـ ــم تـ ـك ــن أج ـ ـ ـ ــواء «م ـل ـت ـق ــى ال ـع ـش ــائ ــر
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة عـ ــن ع ـي ـســى،
ش ـم ــال ال ــرق ــة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى الـجـهــد
الــذي بذلته أوســاط «اإلدارة الذاتية»
بدعم أميركي ،لحشد وجهاء العشائر
الـعــربـيــة تـحــت راي ــة «مـجـلــس ســوريــا
الــديـمــوقــراطـيــة» .الخطوة الـتــي تأتي
ف ــي س ـي ــاق ت ـنــافــس إق ـل ـي ـمــي ودولـ ــي
على كسب ود العشائر ،ملا ُيـقـ َّـدر لها
من دور مهم في ترجيح كفة الصراع
عـلــى مـسـتـقـبــل ش ـمــال ش ــرق ســوريــا،
ل ـق ـيــت رف ـض ــا ف ــي أوسـ ـ ــاط عـشــائــريــة
واسعة ،حتى قبل موعد امللتقى .وهو
م ــا فـ ــرض غ ـي ــاب وج ـ ــوه بـ ـ ــارزة عـنــه،
بينها متحالفون مــع «ق ــوات سوريا

الــدي ـمــوقــراط ـيــة» كـشـيــخ قـبـيـلــة شـ ّـمــر
و«حاكم مقاطعة الجزيرة في اإلدارة
الــذاتـيــة» ،حميدي ده ــام الـجــربــا .ولم
ي ـم ـنــع ان ـخ ـف ــاض م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاعــل،
«اإلدارة ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ــن ال ـت ـس ــوي ــق
للملتقى ال ــذي انعقد أم ــس ،على أنه
«أك ـب ــر مـنـصــة ع ـشــائــريــة» بــاعـتـبــاره
جمع  5آالف شخصية من  67عشيرة
ِّ
وقبيلة (وفق أرقام منظميه) ،وإن كان
مـعـظــم حــاضــريــه م ــن ال ـصــف الـثــانــي
والثالث بني زعامات العشائر.
املــوقــف السلبي مــن املؤتمر ُبني على
ُ
نقاط عـ ّـدة ،وترجم عبر جملة بيانات
صدرت عن شيوخ عدة قبائل وعشائر،
اعتبر بعضها من يحضر ملتقى عني
عيسى «خائنًا ومساهمًا في املشروع
االنـفـصــالــي األم ـي ــرك ــي» .وأوحـ ــت تلك

موسكو تهاجم الملتقى :خطوة انفصالية
على رغــم إشــادة قائد «قــوات سوريا الديموقراطية» بالدور الروسي من على ّ
منصة
«ملتقى عني عيسى» ،خرج بيان حاد اللهجة من وزارة الخارجية الروسية إزاء امللتقى .إذ
أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن «بعض القادة األكراد ،بمساعدة ّ
منسقني غربيني،
َ
حاولوا عقد مؤتمر للقبائل والجماعات العرقية السورية ...ولكنه لم يلق حضورًا عربيًا
واسع النطاق ،ما اضطرهم إلى تخفيض مستواه إلى ملتقى» .واتهمت موسكو واشنطن
بتخصيص «مبالغ مالية كبيرة لرشوة مندوبني ،بغية تجنيد مشاركني في املؤتمر ،بمن
فيهم قاطنو مخيمات الالجئني» ،معتبرة أن «هذا الحدث ،الذي يبدو أنه يهدف إلى تقسيم
البالد ،يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ التي أعلنتها األمــم املتحدة للحفاظ على سالمة
الجمهورية العربية السورية وسيادتها» .ورأى البيان أن «هدف اإلجراء تقويض جهود
املجتمع الدولي واألمم املتحدة والدول الضامنة لصيغة أستانا ،لحل األزمة السورية في
أسرع وقت ممكن» ،مضيفًا أن «جزءًا من التشكيالت العسكرية الكردية ذات التفكير
االنفصالي ،والتي أدت في وقت ما دورًا معينًا في الحرب ضد داعش ،تسعى اآلن بدعم
ّ
شرقي الفرات
».من الواليات املتحدة ،إلى إنشاء كيان انفصالي

الـبـيــانــات ب ــأن ن ـفــوذ ال ــدول ــة الـســوريــة
ال ي ـ ــزال ح ــاضـ ـرًا ف ــي ص ـف ــوف غــالـبـيــة
العشائر ،برغم االنقسامات الداخلية
التي تعاني منها األخيرة في املواقف
السياسية .وإلى جانب الرفض املسبق
ل ـل ـم ـل ـت ـق ــى ،اتـ ـهـ ـم ــت بـ ـع ــض الـ ــوجـ ــوه
العشائرية ،منظميه ،بإقحام أسمائهم
فــي الـبـيــان الـخـتــامــي مــن دون الـعــودة
إليهم .إذ أكد الشيخ ّ
محمد الحلو ،أحد
شيوخ قبيلة عدوان ،أنه رفض حضور
«اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال يـ ــرفـ ــع الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري
الرسمي» ،مشيرًا إلى أنه تفاجأ بوضع
اس ـمــه ف ــي ال ـب ـيــان الـخـتــامــي رغ ــم عــدم
حضوره.
ّ
وب ـ ــرزت ،ف ــي ك ـل ـمــات مـنــظـمــي ملتقى
عــن عيسى ،نقاط قــد ال تجد ترحيبًا
فــي أجـ ــواء الـعـشــائــر ،وال سـيـمــا ال ـ ّ
ـزج
ب ـف ـك ــرة «اإلدارة الـ ــامـ ــركـ ــزيـ ــة» ،إل ــى
جانب تخوف البعض مما أشيع عن
رع ــاي ــة دولـ ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة لــاج ـت ـمــاع.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،نفى عضو اللجنة
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ،وعـ ـض ــو
«الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» سيهانوك ديـبــو ،في
حديث إلى «األخبار» ،وجود أي رعاية
أو دعـ ــم ع ــرب ــي أو إق ـل ـي ـمــي أو دول ــي
لـلـمـلـتـقــى ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ن ـت ــاج جـهــود
وط ـن ـي ــة ب ــرع ــاي ــة وإشـ ـ ـ ــراف ك ــام ــل مــن
مجلس سوريا الديموقراطية» .وأكد
دي ـبــو أن «امل ـل ـت ـقــى ح ـمــل رس ــائ ــل إلــى
السلطة السورية ،برفض محاوالتها
إع ـ ــادة إن ـت ــاج ن ـظ ــام ش ــدي ــد امل ــرك ــزي ــة،
وإل ــى تــركـيــا بــأن املـنـجــز الـحــاصــل في
ّ
عصي على
الشرق والشمال الـســوري
التمزيق» .كذلك ،رفــض عضو اللجنة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ل ـل ـم ـل ـت ـقــى االتـ ـه ــام ــات
بــأنــه «خ ـطــوة لتكريس االنـفـصــال في
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة قـ ـس ــد» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
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التطمين»
كانت الفتة «لهجة
ّ
إلى الداخل والخارج لدى منظمي
«ملتقى عين عيسى»
«اعتماد نظام اإلدارة الذاتية هو حفظ
السـتـقــال ووح ــدة ســوريــا ،وتكريس
ل ــرف ــض االحـ ـت ــال ال ـت ــرك ــي ل ــأراض ــي
ُ
السورية»ً .
وك ــان ــت الف ـت ــة «ل ـه ـج ــة ال ـت ـط ـمــن» في
ّ
كلمات منظمي املؤتمر ،والتي ُو ّجهت
إلــى الــداخــل وال ـخــارج على حـ ّـد ســواء.
إذ امـتــدح قائد «قـســد» مظلوم عبدي،
ق ــوات «الـتـحــالــف» وال ـقــوات الــروسـيــة،
وأكـ ــد دورهـ ــا املـسـتـقـبـلــي «امل ـط ـلــوب».
وش ـ ّـدد على الـتــزام «الـحــوار الـســوري ـ
السوري» من دون «العودة إلى ما قبل
عام  ،»2011موضحًا في الوقت نفسه

أن هناك «مفاوضات غير مباشرة مع
ّ
ّ
«الودي»
التوجه
الجانب التركي» .هذا
نحو الالعبني األساسيني على الساحة
السورية يستهدف عدم تظهير امللتقى
مـحـســوبــا عـلــى جــانــب دون آخ ــر ،بما
التجاوب معه.
يؤثر بحجم ّ
غـ ـي ــر أن الـ ـتـ ـح ــف ــظ الـ ـعـ ـش ــائ ــري ج ــاء
م ــدف ــوع ــا ب ـت ـف ــاص ـي ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،بـيـنـهــا
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ض ـ ّـم ــت ط ـي ـف ــا ع ـشــائــريــا
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة .إذ
اس ـت ـض ــاف ــت م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة وب ـل ــدة
ج ــرم ــز ف ــي ري ــف ال ـقــام ـش ـلــي «املـلـتـقــى
الــوطـنــي ملناهضة امل ـشــروع األميركي
االنفصالي» خــال اليومني املاضيني.
وب ــرغ ــم أن هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ليست
األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ،إال أن بـيــانــاتـهــا
حملت لهجة تصعيدية ضد االحتالل
األم ـي ــرك ــي و«ق ـ ـسـ ــد» ،م ــن دون إغ ـفــال
دعــوة األخيرة إلــى الـحــوار .وأكــد بيان
املـلـتـقــى أن «إصـ ــرار أص ـحــاب األوه ــام

القطاع ،إضافة إلــى شــاب كــان يشارك
ف ــي «مـ ـسـ ـي ــرات ال ـ ـعـ ــودة» أمـ ـ ــس .وف ــي
هذا اإلطــار ،برر املتحدث باسم جيش
ال ـع ــدو اغ ـت ـي ــال امل ـق ــاوم ــن ب ــال ـق ــول إن
«عملية إط ــاق الـنــار مــن غــزة باتجاه
ق ـ ـ ــوة عـ ـسـ ـك ــري ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ح ــادث ــة
خطيرة ،كانت تهدف إلى قتل جنود»،
وفق بيان نقلته اإلذاعــة العبرية .وفي
الوقت نفسه ،أعاد العدو إعالن تعزيز
قــواتــه على الـحــدود خــال األسبوعني
املقبلني.
إثــر التصعيد اإلســرائـيـلــي ،استنفرت
فـصــائــل امل ـقــاومــة ،معلنة فــي بـيــانــات
منفصلة اسـتـعــدادهــا للمواجهة بعد
دع ـ ـ ــوة «ال ـ ـق ـ ـسـ ــام» «ج ـم ـي ــع امل ـقــات ـلــن
واألجنحة العسكرية لرفع الجهوزية
واالستعداد للرد على جرائم العدو».
ون ـعــت الـكـتــائــب الـشـهــديــن ع ــاء علي
البوبلي ( 29عامًا ،من املغازي) وعبد

الـ ـل ــه إب ــراهـ ـي ــم أبـ ــو مـ ـل ــوح ( 33ع ــام ــا،
ً
م ــن ال ـن ـص ـي ــرات) ،م ـش ـيــرة إل ــى أن أبــو
ملوح قـيــادي مـيــدانــي .وقــالــت «سرايا
القدس» ،الجناح العسكري لـ«الجهاد
االسـ ـ ــامـ ـ ــي» ،فـ ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،إن
«م ـق ــاوم ـت ـن ــا م ـس ـت ـم ــرة لـ ـه ــذا الـ ـع ــدو،
ونــؤكــد أن مقاتلينا مستعدون لكافة
السيناريوات».

أعاد االحتالل إعالن تعزيز
قواته على الحدود خالل
األسبوعين المقبلين

ّ
برر الجيش اإلسرائيلي قصف غزة بأن عملية القنص «حادث خطير» (أ ف ب)

غزة ــــ هاني إبراهيم
االنفصالية على االحتماء باألميركي،
سـيـ َ
ـواجــه شعبيًا بـكــل الــوســائــل التي
تكفل حماية مستقبل أبناء الحسكة»،
مضيفًا أن «الطريق إلى الحل السوري
ـ ـ السوري ال يمر إال عبر دمشق» .ودعا
أب ـنــاء الـعـشــائــر املـجـنــديــن فــي «قـســد»
إل ــى تــرك ـهــا واالن ـض ـم ــام إل ــى الـجـيــش
ال ـس ــوري .ورأى شـيــخ قبيلة الـجـبــور،
حسن املسلط ،الــذي شــارك في ملتقى
الحسكة ،أن «أي مؤتمرات تعقد تحت
وص ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة ال ت ـم ـثــل الـعـشــائــر
مـطـلـقــا» ،مـضـيـفــا أن «أب ـن ــاء الـعـشــائــر
سـيـبـقــون تـحــت راي ــة الـعـلــم ال ـس ــوري،
وحاضنة أساسية للجيش الـســوري،
ح ـتــى اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ــادة ع ـلــى كــامــل
الـتــراب الــوطـنــي» .وهــو مــا أكــده أيضًا
ش ـيــخ قـبـيـلــة ال ـشــراب ـيــن ،سـعـيــد فهد
العبيد ،الــذي أشــار إلى «صمود أبناء
العشائر حتى عودة السيادة السورية
إلى كامل الشرق السوري».

مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ــود غـ ـ ــزة إلـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ّ
املــواجـهــة .تـطــور كــان متوقعًا فــي ظــل
امل ـم ــاط ـل ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـم ـت ــدة مـنــذ
أكثر من سنة في تنفيذ املطالب التي
تتوسط القاهرة في شأنها .فعلى رغم
الزيارات واللقاءات األممية والقطرية
في القطاع وخارجه ،مضى نحو شهر،
منذ التفاهمات األخـيــرة الـتــي سبقت
االنتخابات اإلسرائيلية ،ولم يحدث إال
القليل مما تطالب به فصائل املقاومة.
وف ـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـجــه فـيــه
األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة املـ ـص ــري ــة
ملـتــابـعــة م ــا سـتـتـمـخــض ع ـنــه ل ـق ــاءات
وف ـ ـ َـدي حــرك ـتــي «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـهــاد
اإلسالمي» مع قيادة جهاز «املخابرات
الـ ـع ــام ــة» ح ـ ــول ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،اشـتـعــل
امل ـ ـي ـ ــدان مـ ــن جـ ــديـ ــد بـ ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد
مـ ـق ــاوم ــن اس ـت ـه ــدف ـه ــم ال ـ ـعـ ــدو داخـ ــل
موقع عسكري تابع لـ«كتائب القسام»،
الـجـنــاح الـعـسـكــري ل ــ«ح ـمــاس» وســط

فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـص ـحــة
الفلسطينية استشهاد رائد خليل أبو
طير ( 19عــامــا) مـتــأثـرًا بـجــراحــه التي
أص ـيــب بـهــا ش ــرق خ ــان يــونــس مـســاء
أمس ،والشهيد رمزي روحي عبدو (31
عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها
شرق البريج وسط قطاع غزة ،وأصيب
أي ـض ــا  50مــواط ـنــا ب ـج ــروح مـخـتـلـفــة،
بينهم  10أطفال وامرأتان و 3مسعفني
وصـحــافـيــة .وج ــراء الـتـصـعـيــد ،طلبت
«الهيئة العليا ملـسـيــرات ال ـعــودة» من
املشاركني في جمعة «الـجــوالن عربية
سورية» إخالء جميع املخيمات خشية
ت ـ ـجـ ــدد الـ ـقـ ـص ــف وتـ ـعـ ـم ــد اسـ ـتـ ـه ــداف
االحـتــال للمشاركني ،إذ كانت مقررة
م ـشــاركــة اآلالف ف ــي امل ـس ـي ــرات رفـضــا
للقرار األميركي باالعتراف بالسيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ال ـج ــوالن ال ـســوري
املحتل.
وطــوال األسبوع املاضي ،بــدا جليًا أن
العدو عاد إلى التملص من التفاهمات،
وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية إلى
ال ـب ـعــث ب ــرس ــائ ــل ت ـف ـيــد بــاس ـت ـعــدادهــا
لـلـعــودة إل ــى التصعيد عـلــى ال ـحــدود،
ف ـي ـم ــا هـ ـ ـ ــددت «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلسـ ــامـ ــي»
ب ـق ـصــف املـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ف ــي فـلـسـطــن
املحتلة .جــراء ذلــك ،وصــف التلفزيون
اإلسرائيلي «كان» الوضع في غزة بأنه
«خطير جدًا» بعد التطورات امليدانية،
مشيرًا إلــى أن «ل ــدى حـمــاس مصلحة
في تصعيد الوضع خــال هــذه الفترة
م ــع اقـ ـت ــراب إعـ ــان ال ـخ ـطــة األمـيــركـيــة
(صـفـقــة ال ـق ــرن)» ،والف ـتــا إل ــى إمكانية
حدوث رد صاروخي من الفصائل.
ورغــم التصعيد الـجــاري والتهديدات
ب ــال ــرد ،ك ـشــف م ـب ـعــوث «ال ـ ـسـ ــام» في
الشرق األوسط ،نيكوالي ميالدينوف،
عن اجتماعه أمس مع وزير الخارجية
ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل
ثاني ،لبحث تنفيذ االتفاقات املتعلقة
ب ـغ ــزة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االج ـت ـم ــاع كــان
«م ـث ـم ـرًا حـ ــول تـنـفـيــذ ات ـف ــاق ــات لجنة
االتصال للمانحني الدوليني ()AHLC
بشأن اإلغاثة اإلنسانية في غزة ودعم
الحكومة الفلسطينية».

ليبيا

حفتر ورهان الالعودة

المقامرة بالقبائل
ّ
تمثل ّ
القبلية أحد العوامل المهمة
في الحرب الدائرة في ليبيا .فالفوز بوالء
قبيلة يعني عمليًا تحصيل دعم كتلتها
البشرية ،والسيطرة على األرض التي
تقطنها .منذ إطالقه «عملية الكرامة»،
ّ
عول خليفة حفتر على قبائل إقليم
برقة لحسم المعركة لمصلحته ،وهو
اليوم يسلك السبيل نفسه منذ إطالقه
الهجوم على طرابلس ،لكن األمر ال
يبدو بهذه البساطة ،وقد ينطوي على
مخاطر طويلة األمد

حبيب الحاج سالم
للقبيلة مكانة مهمة في ليبيا .حافظ
ع ـل ـي ـهــا نـ ـظ ــام م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي ط ــوال
أربعة عقود من حكمه ،وتستمر اآلن
في أداء أدوار حاسمة .مع ذلــك ،يجب
القول إن الـنــزاع في ليبيا ليس ّ
قبليًا
ّ
في ّ
حد ذاته ،بل هو مركب من مسائل
أي ــدي ــول ــوج ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ س ـي ــاس ـي ــة وم ـظــالــم
جهوية ،لكن توجد نزعة لــدى خليفة
ّ
القبلية
حفتر خاصة ،إلذكاء العصبية
سعيًا لتحقيق نصر عسكري.
عندما أطـلــق حفتر «عملية الـكــرامــة»
عـ ـ ــام  ،2014ك ــان ــت م ــدي ـن ــة ب ـن ـغ ــازي
ت ـش ـمــل ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـتـشـكـيــات
العسكرية ،شاركت ّ
أهمها في إسقاط
ن ـظ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،وم ـج ـم ــوع ــات أخ ــرى

م ـت ـط ــرف ــة مـ ـث ــل «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـش ــري ـع ــة»
ـش» ،وكــانــت االغـتـيــاالت
والحـقــا «داعـ ـ ّ
والـجــريـمــة متفشية .سـبــب ذل ــك خطأ
ارتكبته الحكومة فــي طرابلس ،وهو
عدم سعيها إلى تشكيل قوات نظامية
ت ـق ـل ـيــديــة ،ب ــل عـمـلــت ع ـلــى اسـتـيـعــاب
املقاتلني في أطر غير تقليدية ،أطلقت
عليها اســم «ال ــدروع» ،وهــي تشبه ما
كان موجودًا زمن القذافي.
ل ــم تـكــن لـحـفـتــر مـشــاكــل م ــع املـقــاتـلــن
ال ــذي ــن أس ـق ـطــوا ال ـق ــذاف ــي ،فـهــو نفسه
كان أحدهم ،وقد ّ
كرمه عدد منهم ِم َّمن
قاتلهم الحقًا ،ولعل أبرزهم وسام بن
حميد .يقول املحور املـعــارض لحفتر
إن ـ ــه أراد أن يـ ـن ــال م ـن ـص ـبــا رس ـم ـيــا،
ويـ ــؤدي دورًا فــي ال ـق ــوات الـعـسـكــريــة،
لـكــن ذل ــك رفـضـتــه الـقـيــادة السياسية
املتشككة فــي نياته .مــع الــز ّمــن ،تقول
رواي ــة املـعــارضــن لــه ،أن تدخلت دول
أجنبية فــي زرع فــن فــي شــرق البالد
ّ
خاصة مع وصول
ميدانيًا وإعالميًا،
ـاح السيسي إل ــى الـحـكــم في
عـبــد الـفـتـ ّ
مـصــر ،وتـكــشــف األجـنــدة اإلمــاراتـيــة ـ ـ
السعودية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول ح ـف ـت ــر إن ـ ــه أط ـلــق
عـ ـمـ ـل ـ ّـيـ ـت ــه لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـف ــوض ــى
والـتـنـظـيـمــات املـتـطــرفــة .ال ـقــوات ّالتي
ارت ـك ــز عـلـيـهــا ال ــرج ــل حـيـنـهــا تمثلت
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي سـ ـ ــاح الـ ـج ــو فـ ــي ش ــرق

البالد ،و«الـقــوات الخاصة» املوجودة
منذ زمــن الـقــذافــي ،الـتــي انـضـ ّـم إليها
عــدد مــن السلفيني املــدخـلـ ّـيــن ،والتي
كانت تعيش تــوتــرات مــع «درع ليبيا
 »1امل ـت ــرك ــز ف ــي الـ ـش ــرق .ل ــم ي ـكــن ذلــك
كافيًا لحسم املعركة ،فلجأ حفتر إلى
الطيران املصري واإلماراتي ،والقبائل،
والسلفيني .عمل الرجل على تحصيل

دعــم قبائل العواقير والعبيداتّ ،
أهم
التشكيالت السكانية املحيطة بمدينة
بـنـغــازي ،واملـنـتـشــرة فــي أج ــزاء أخــرى
من شرق البالد ،وهي تشمل تفريعات
عديدة.
أمـ ـ ـ ّـدت ال ـق ـب ـي ـل ـتــان ال ـب ــدوي ـت ــان حفتر
ّ
أهميتهما
باملقاتلني ،واكتشف حفتر
ّ
إلى درجة تعيني بلعيد شيخي منسقًا

اعتقد حفتر ّأن سكان طرابلس الذين ال ّ
يسيرهم المنطق
القبلي سيخرجون في تظاهرات لدعمه (أ ف ب)

لـلـقـيــادات االجـتـمــاعـيــة لــديــه .اسـتـمـ ّـر
ال ـح ـشــد الـقـبـلــي الح ـق ــا ،ح ـيــث حـ ّـصــل
حـفـتــر دع ــم قـبـيـلــة امل ـغ ــارب ــة الـقــاطـنــة
ف ــي أج ــداب ـي ــا ،وال ـت ــي يـعـمــل أب ـنــاؤهــا
فــي قطاع النفط وحمايته فــي الهالل
ّ
الـنـفـطــي ،مــا مــكـنــه مــن الـسـيـطــرة على
مــوانــئ تصدير الطاقة مــن دون قتال
تـقــريـبــا (ك ــان ــت الـقـبـيـلــة تــدعــم سابقًا
ّ
ابنها إبراهيم الجضران ،لكنها تخلت
ع ـنــه ملـصـلـحــة ح ـف ـت ــر) .وج ـ ــرت أيـضــا
اس ـت ـم ــال ــة ق ـب ـي ـلــة الـ ـ ّ
ـزويـ ــة ف ــي ال ـك ـفــرة
ج ـنــوب ش ــرق ال ـب ــاد ،ثــم قـبــائــل أوالد
سليمان والقذاذفة وبعض تشكيالت
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارق خ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة
للسيطرة على الجنوب.
بهذا ،صارت قوات حفتر تشمل أقلية
مــن ال ـق ــوات الـنـظــامـيــة ،ومـقــاتـلــن من
ال ـق ـب ــائ ــل خ ــاض ــوا س ــري ـع ــا ت ــدري ـب ــات
ع ـس ـكــريــة ،وس ـل ـف ـيــن ،وم ـقــات ـلــن مــن
شـ ـب ــاب أح ـ ـيـ ــاء بـ ـنـ ـغ ــازي ،م ــرف ــودي ــن
بـ ـم ــرت ــزق ــة سـ ــوادن ـ ـيـ ــن م ـ ــن ح ــرك ــات
دارف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة .ل ـك ــن «الـ ـقـ ـل ــب ال ـن ــاب ــض»
ل ـه ــذا ال ـت ـح ــال ــف ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـق ـبــائــل
والسلفيني ،الــذيــن لــم يكن انخراطهم
مــع حفتر بــا ثـمــن .مــن جـهــة ،تموقع
السلفيون في مؤسسة األوقاف ،حيث
ص ــاروا ي ـصــدرون ف ـتــاوى ،وكــذلــك في
قـ ــوى األم ـ ــن ،وقـ ــد س ـ ّـب ـب ــوا ك ـث ـي ـرًا مــن
اإلحـ ــراج لحفتر عـقــب عمليات أمنية

كــانــت أش ـبــه بـمـمــارســات «الـحـسـبــة»،
وقـ ـ ـ ــرارات م ــن ق ـب ـيــل م ـنــع ال ـن ـس ــاء من
السفر دون محرم .أما القبائل ،فقد نال
أبناؤها قيادة الكتائب ومسؤوليات
عـسـكــريــة عـلـيــا ف ــي ق ــوات حـفـتــر .لكن
م ـق ــات ـل ـي ـه ــا س ـ ّـبـ ـب ــوا أي ـ ـضـ ــا إحـ ــراجـ ــا
ل ـل ــرج ــل ،م ــن خ ـ ــال م ـم ــارس ــة أع ـ ــراف
قبلية ال تستقيم ضمن قوات عسكرية
نظامية ،من قبيل حرق بيوت عائالت
ّ
مقاتلي خصومهم وتهجيرهم ،وشن
ْ
ع ـم ـل ـيــات ان ـت ـقــام ـيــة ض ـ ّـده ــم ،قــادت ـهــا
خــاصــة ،كتيبة تـعــرف بــاســم «أول ـيــاء
الـ ـ ــدم» ،وت ـق ــول روايـ ـ ــات إن ـه ــا وصـلــت
عـ ـق ــب بـ ـع ــض املـ ـ ـع ـ ــارك داخـ ـ ــل أحـ ـي ــاء
بنغازي إلى ّ
حد التنكيل بجثامني في
ال ـطــرقــات ،وحـتــى نـبــش قـبــور األع ــداء
بحثًا عــن جثث بعينها ،خـ ّ
ـاصــة جثة
ّ
وســام بن حميد الــذي تكتمت عائلته
ألعوام عن خبر مقتله.
مــع ذل ــك ،ال يجب حصر هــذه األعـمــال
فــي ق ــوات حـفـتــر ،حـيــث هـ ّـجــرت قــوات
مـ ــن م ــديـ ـن ــة مـ ـص ــرات ــة أي ـ ـضـ ــا س ـك ــان
مــدي ـنــة ت ــاورغ ــاء ال ـقــري ـبــة مـنـهــم بعد
سقوط نظام القذافي مباشرة ،وذلــك
العـ ـتـ ـق ــاده ــم أنـ ـه ــا اح ـت ـض ـن ــت قـ ــوات
ال ـ ـقـ ــذافـ ــي عـ ـن ــد حـ ـص ــاره ــا م ـص ــرات ــة
ـات
ألش ـ ـهـ ــر .كـ ــذلـ ــك ،ارتـ ـكـ ـب ــت ت ـش ـك ـيـ ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ب ـح ــق
م ـج ـمــوعــات س ـكــان ـيــة لـلـسـبــب نـفـســه.

لكن ،لم ّ
تدع هذه الكتائب حينها أنها
قـ ــوات ن ـظــام ـيــة ،ك ـمــا عـمـلــت مـصــراتــة
وبقية مدن الغرب على عقد مصالحات
في األعوام التالية ،وإن لم يعد سكان
ً
تاورغاء مثال بأكملهم حتى اآلن.

ّ
القبلية وهجوم طرابلس

خالل هجوم حفتر على طرابلس بداية

االمتيازات التي ّ
تحصلها القبائل قد
تكون بال قيمة أمام الخطر الذي
ّ
يهدد وحدة البالد
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ع ـ ـ ّـول ع ـل ــى عــامـلــن
ً
لـحـســم امل ـعــركــة .أوال ،ك ــان يـعـتـقــد أن
سكان محور طرابلس املتنوعني الذين
ال ّ
يسيرهم املنطق القبلي ،سيخرجون
ف ـ ــي ت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات ل ـ ــدعـ ـ ـم ـ ــه ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ملــا
يتعرضون له من تجاوزات على أيدي
امليليشيات املحلية .ثانيًاّ ،
عول حفتر
على دعم القبائل املحيطة بطرابلس.
لـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس فـ ـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
داع ـمــة ،بــل حصل الـعـكــس ،حيث نـ ّـدد
امل ـت ـظــاهــرون بــالـهـجــوم .أم ــا الـقـبــائــل،
فـتـبــايـنــت مــواقـفـهــا وان ـق ـســم بعضها

على نفسهّ .
تحركت لدعم حفتر أغلب
م ـكــونــات مــديـنـتــي تــرهــونــة وغ ــري ــان،
وذلــك ألنها ـ ـ وفــق مــا ّ
تقر بــه سلطات
ط ــراب ـل ــس ن ـف ـس ـهــا ـ ـ ـ ـ ت ـ ــرى أنـ ـه ــا عـلــى
هــامــش ال ـس ـل ـطــة ،وت ـعــانــي م ــن نقص
فــي الـخــدمــات والــرعــايــة .ح ــاول حفتر
تحريك تشكيالت عسكرية في مدينة
ال ــزاوي ــة أي ـضــا ،لـكــن ج ــرى احـتــواؤهــا
سريعًا ،كذلك ّ
حرك السلفيني التابعني
لــه فــي مدينة صـبــراتــة ،ونجح نسبيًا
في وضع يده على املدينة.
ف ــي امل ـقــابــل ،نـجـحــت حـكــومــة الــوفــاق
في االحتفاظ بوالء مدينة بني الوليد
الـجـبـلـيــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،عـلــى رغــم
أن ـه ــا ك ــان ــت م ــوال ـي ــة ل ـل ـقــذافــي ب ـشــدة،
ونجحت في استمالة مدينة الزنتان
ال ـت ــي ان ـق ـســم أع ـيــان ـهــا حـ ــول املــوقــف
م ـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب ت ــول ــي
ع ــدد م ــن أبـنــائـهــا م ـســؤول ـيــات أمنية
فــي الـحـكــومــة ،وأهـ ّـمـهــم قــائــد املنطقة
أسامة جويلي .أما
العسكرية الغربية،
ّ
مدينة مصراتة ،فهي تمثل أحد أعمدة
حكومة الوفاق ،بما أن قواتها تنتشر
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة وسـ ـ ـ ـ ــرت ،وأبـ ـن ــاؤه ــا
يشغلون مواقع رسمية مهمة.
تـحــاول حكومة الــوفــاق اآلن استمالة
َ
م ــديـ ـن ــت ــي ت ــره ــون ــة وغـ ـ ــريـ ـ ــان ،وه ــي
ت ـب ــذل ج ـه ــودًا ع ـس ـكــريــة واجـتـمــاعـيــة
ف ــي سـبـيــل ذل ــك .لـكــن م ــا حـصــل ليس

ّ
هينًا ،فقد سالت دماء ،واتخذ الصراع
ّ
ّ
م ـن ـحـ ًـى ق ـب ـلــيــا ،وال ـص ــراع ــات الـقـبـلــيــة
ّ
فــي ليبيا يصعب حلها أحـيــانــا ،فقد
ام ـت ــد بـعـضـهــا ل ـع ـق ــود .ي ـع ــرف حفتر
ذلـ ــك ج ـ ّـيـ ـدًا ،ف ـقــد قـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي،
ّ
خالل استقبال نظمته قبيلة العواقير
شرق البالد ،إنه «لو انتكسنا لدفعت
هــذه القبيلة ثمنًا مــن عائالتها ومن
أنـفـسـهــا وم ــن أطـفــالـهــا وم ــن كبيرها
وص ـ ـغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» .ي ـ ــراه ـ ــن حـ ـفـ ـت ــر ع ـلــى
نقطة الــاعــودة ،إذ تعلم القبائل أنها
إذا ان ـت ـص ــرت ف ـس ـت ـت ـم ـكــن ف ــي ف ــرض
شروطها على املنهزمني ،وإن انهزمت
فستدفع ثمنًا باهظًا.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـعـ ـم ــل حـ ـفـ ـت ــر عـ ـل ــى ق ـطــع
الـطــريــق أم ــام م ـحــاوالت الـصـلــح التي
تطرحها حكومة الوفاق والتشكيالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد عـلــى
ال ـق ـب ــائ ــل امل ــوالـ ـي ــة لـ ــه ،وي ـ ـقـ ـ ّـدم م ــزي ـدًا
م ـ ــن ال ـ ــوع ـ ــود ألعـ ـي ــانـ ـه ــا ب ـم ـن ــاص ــب
وامـتـيــازات .فقدت قبائل شــرق البالد
آالفـ ــا م ــن مـقــاتـلـيـهــا ف ــي رح ـل ــة حفتر
ّ
وتقدم قبائل من الغرب
نحو السلطة،
الـثـمــن نفسه اآلن عـلــى حـســاب مسار
الحل السياسي ،أمــا االمـتـيــازات التي
حـ ّـص ـل ـت ـهــا وت ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـصـيـلـهــا
فقد تكون بال قيمة أمــام الخطر الذي
ّ
يهدد وحــدة البالدُ ،
وينذر بصراعات
ً
ستمتد طويال.
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جمعة رابعة من التحشيد الشعبي:

فريق ترامب يدرس التدخل:

«العسكري» يتجه لرفض وثيقة «الحرية والتغيير»
في انتظار ّرد «المجلس العسكري» رسميًا
على الوثيقة الدستورية التي قدمتها
قوى «الحرية والتغيير» إلدارة المرحلة
االنتقالية ،يبدو أن ثمة «خطوطًا حمرًا»
للمجلس قد تدفعه إلى رفض الوثيقة/
المبادرة ،على رغم أنه بدأ يلمح إلى عودة
المفاوضات ،وهو الباب الذي تركه قادة
المعارضة مفتوحًا
ال يـ ـب ــدو أن ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
التي وضعتها قــوى «إعــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ع ـل ــى ط ــاول ــة «امل ـج ـلــس
ال ـع ـس ـكــري» تـلـقــى تــرح ـيــب األخ ـي ــر،
ال ـ ــذي أكـ ــد م ـس ــؤول ــوه أمـ ــس أن ـه ــا ال
تــزال قيد الــدراســة ،وأنــه ُ
سيقدم ردًا
مكتوبًا عليها .فـ«االنطباع األولي»،
كما ّ
عبر عضو املجلس صالح الدين
ّ
عبد الخالق سعيد ،أن املجلس يرى

طول أمد المفاوضات
وتعثرها ليسا في مصلحة
ٍّ
أي من الطرفين
ّ
أن «الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى ال ـت ـف ــاوض شــيء
إيـجــابــي» (فــي إش ــارة إلــى أن بعض
ب ـن ــود الــوث ـي ـقــة ـ ـ ـ ـ ع ـلــى األق ـ ــل ـ ـ ـ ـ غير
م ـق ـبــولــة لـ ــدى امل ـج ـل ــس) ،وأن ـ ــه يـعـ ّـد
الــوثـيـقــة «مـثــل أي وثـيـقــة دسـتــوريــة
أخــرى» ،علمًا أن أكثر من مئة وثيقة
تسلمها املجلس مــن قــوى سياسية
كانت مشاركة فــي السلطة فــي عهد
الــرئ ـيــس امل ـع ــزول عـمــر الـبـشـيــر ،مع
بداية املفاوضات.
وع ـلــى رغ ــم أن وث ـي ـقــة ق ــوى «ال ـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ت ــرك ــت ال ـ ـبـ ــاب م ـف ـتــوحــا

لشراكة مع «العسكري» في «املجلس
ال ـس ـيــادي» ،بـهــدف فـســح امل ـجــال أمــام
اتفاق أولي على آليات السلطة املدنية
التي َي ِعد بها املجلس وصالحياتها،
إال أنه لم يكن متوقعًا أن يوافق األخير
ّ
ع ـل ــى أي وث ـي ـق ــة ي ـت ـس ــل ــم بـمــوجـبـهــا
الـتـحــالــف امل ـع ــارض الـسـلـطــة ،ألن من
شأن ذلك أن يعطيه شرعية سياسية
وشعبية مطلقة ،بما ُيــزيــح املؤسسة
العسكرية تمامًا في خالل أربع سنوات،
بـعــد ان ـق ـضــاء م ــدة ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة
الـتــي تقترحها الــوثـيـقــة .ولـعـلــم قــوى
«الحرية والتغيير» بــأن «العسكري»
يـسـعــى إلب ـق ــاء ال ــوص ــاي ــة ال ـخــارج ـيــة،
وال سيما مــن الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات،
ف ـ ـهـ ــي رف ـ ـع ـ ــت س ـ ـقـ ــف ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات
املعطاة لها ،كتشكيل مجلس الــوزراء
ً
ك ـ ــام ـ ــا ،وتـ ـح ــدي ــد أع ـ ـضـ ــاء «م ـج ـلــس
ال ـت ـشــري ـعــي االن ـت ـق ــال ــي» (الـ ـب ــرمل ــان)،
مــع فـتــح ب ــاب الـتـفــاوض «عـلــى بعض
جــوانــب» الــوثـيـقــة الـتــي ال «تـتـعــارض
مع إعــان الحرية والتغيير» ،وتأكيد
االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـتـ ـف ــاوض
ً
«مـبــاشــرة» مــع «الـعـسـكــري» ،مــن دون
حــاجــة إلــى وســاطــة مستقلني ب ــادروا
إلى تشكيل «لجنة» لتجاوز الخالفات
مـ ــع «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» فـ ــي ش ـ ــأن تـشـكـيــل
«السيادي».
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ت ـح ـف ـظ ــات امل ـج ـلــس
ُ
عـلــى الــوثـيـقــة لــم ت ـعــرف بـعــد ،إال أن
الـخــاف يـبــدو بائنًا حــول «املجلس
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي» ،وه ـ ــو مـ ــا رك ـ ـ ــزت عـلـيــه
«لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــو ّس ـ ــاط ـ ــة» ،ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ــت
اقتراحًا يتلخص بتشكيل مجلسني:
األول «سيادي» يغلب عليه املدنيون
( 7مدنيني ،و 3عسكريني) ،برئاسة
رئيس املجلس العسكري ،ونائبني،
أح ــدهـ ـم ــا ع ـس ـك ــري واآلخـ ـ ـ ــر م ــدن ــي،
ويختص بالسلطات السيادية كما
ورد في اإلعالن الدستوري ،والثاني
«أم ـ ـنـ ــي» ي ـغ ـلــب ع ـل ـيــه ال ـع ـس ـكــريــون
(ي ـس ـم ــى «م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن والـ ــدفـ ــاع

رفعت «الحرية والتغيير» سقف صالحياتها وتركت باب التفاوض مفتوحًا (أ ف ب)

الـ ـق ــوم ــي» ،م ــؤل ــف م ــن  7عـسـكــريــن
و 3مــدن ـيــن) ،عـلــى أن يـتـبــع األخـيــر
«امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي» بــرئــاســة عبد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـبـ ــرهـ ــان .ل ـك ــن ب ـع ـي ـدًا مــن
الوساطة ،التي ال تــزال قيد الدراسة
لدى الطرفني بحسب ما أكد البرهان
ل ــدى لـقــائــه أعـضــاء هــا وطـلـبــه منهم
عرضها على قوى «الحرية والتغيير
ل ــدراس ـت ـه ــا أي ـ ـضـ ــا» ،ث ـم ــة «خ ـط ــوط

حـ ـم ــر» بـ ـ ــدأ «املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»
ي ـحــددهــا ع ـلــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات،
م ـن ـه ــا مـ ــا تـ ـح ــدث ع ـن ــه أم ـ ـ ــس ،عـبــد
الـخــالــق سـعـيــد ،مــن أن «املـجـلــس لن
يـقـبــل بــأغـلـبـيــة م ــن املــدن ـيــن ف ــي أي
مجلس مؤقت لتقاسم السلطة».
وفيما يتجه «العسكري» نحو رفض
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،تـسـتـمــر
حـشــود املعتصمني أم ــام مـقــر قـيــادة
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الجيش في العاصمة للجمعة الرابعة
عـلــى ال ـتــوالــي ب ــاالزدي ــاد ،للمطالبة
بتسليم السلطة إلى املدنيني «فورًا»،
ورفــض وعد «العسكري» بتسليمها
خ ــال ع ــام ــن ،م ــا ي ـشــي ب ــأن املـشـهــد
يـ ــزداد تـعـقـيـدًا ال ـي ــوم ،لـكــن ط ــول أمــد
املـفــاوضــات وتعثرها ال ي ـبــدوان في
مصلحة ٍّ
أي مــن الـطــرفــن .فبالنسبة
إلى املجلس العسكري ،يمكن الضغط

ال ـش ـع ـب ــي امل ـ ـتـ ــواصـ ــل أن يـ ــؤثـ ــر مــن
جــديــد بـضـبــاط الـجـيــش األق ــل رتـبــة،
وبالتالي الدفع إلى «انقالب جديد»،
ال ي ـس ـت ـب ـع ــده مـ ــراق ـ ـبـ ــون ،كــال ـكــاتــب
الـسـيــاســي محمد عـبــد ال ـق ــادر ،الــذي
ّ
حــذر من سيناريو كهذا إن لم ينجز
الـطــرفــان اتـفــاقــا ســريـعــا ،فيما توقع
ال ـق ــائ ــد ال ـع ـس ـكــري ال ـس ــاب ــق ال ـفــريــق
أول محمد بشير سـلـيـمــان «ح ــدوث

انـقــاب مــن داخــل املجلس العسكري
أو م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فــي
حــال اسـتـمــرار حالة االحـتـقــان وعــدم
الــوصــول إلــى اتـفــاق» ،مشيرًا إلــى أن
«هناك ضباطًا في القوات املسلحة ال
يرضيهم ما يجري اآلن من إضعاف
ل ـه ـي ـبــة امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة» ،فــي
ظ ــل م ــا وص ـف ـهــا ب ــ«ح ــال ــة الـسـيــولــة
األمنية ،وعدم االستقرار وغيرها من
ّ
يتبدى
عوامل االض ـطــراب» .وهــو ما
ف ــي ت ـه ــدي ــد رئـ ـي ــس «ت ـج ـم ــع ق ــدام ــى
املحاربني» ،اللواء محمد علي حامد،
«ب ـح ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح ح ـ ــال ع ـ ــدم تـنـفـيــذ
مطالب الثورة» .و«قدامى املحاربني»
ُي ـقــاربــون مـلـيــونــي ج ـنــدي وضــابــط،
فصلوا مــن الخدمة فــي عهد النظام
الـبــائــد .كــذلــك ،ال ت ــزال الـعــوامــل التي
أشعلت فتيل االحتجاجات في كانون
األول /ديـسـمـبــر امل ــاض ــي قــائ ـمــة ،إذ
اص ـط ـفــت ط ــواب ـي ــر أم ـ ــام ال ـص ــراف ــات
ّ
لشح السيولة ،فيما
اآللية من جديد
ّ
عادت أزمة الوقود لتطل برأسها.
أي ـض ــا ،ال ي ـبــدو ط ــول أم ــد األزمـ ــة في
مـصـلـحــة ق ــوى «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر»،
الـتــي تعيش تباينًا فــي املــواقــف ،بني
ت ـلــك ال ـتــي يـطـلـقـهــا «ت ـج ـمــع املهنيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ل ـل ـض ـغــط ب ــالـ ـش ــارع،
وال ـتــي يطلقها ق ـي ــادات ح ــزب «األم ــة
ال ـق ــوم ــي» بــرئــا ّســة ال ـص ــادق امل ـهــدي،
ال ــذي ب ــات ي ـحــذر ق ــادة االحـتـجــاجــات
من «استفزاز» أعضاء «العسكري» أو
ّ
«حرمانه شرعيته» ،في ظل حديث عن
زيــارات قيادات حزبية دولــة اإلمــارات
س ـرًا ،كنائبة الـصــادق املـهــدي وابنته
م ــري ــم ،ورئـ ـي ــس «الـ ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة
لتحرير السودان  -شمال» ،مالك عقار،
ونــائـبــه يــاســر عــرمــان ،وال ـق ـيــادي في
الحركة إسماعيل جــاب ،واألخيرون
كانوا قد رفضوا التغييب «املتعمد»
لـهــم عــن امل ـف ــاوض ــات ،عـلــى رغ ــم أنهم
ي ــؤك ــدون اس ـت ـمــرارهــم ف ــي االن ـض ــواء
تحت لواء تحالف «الحرية والتغيير».
(األخبار)

تهويل أميركي بوجه كراكاس
عاد الهدوء نسبيًا إلى فنزويال،
وذلك بعدما استطاعت
حكومة كراكاس بقيادة
نيكوالس مادورو السيطرة
على األوضاع وإفشال
االنقالب .إال أن واشنطن
ورجلها خوان غوايدو
استدركا الفشل باالتجاه إلى
«إضراب عام وتظاهر سلمي»،
وسط حديث للمعارضة عن
«تحركات عسكرية جديدة»
في مقبل األيام
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن اشـ ـتـ ـع ــال الـ ــوضـ ــع فــي
كـ ــراكـ ــاس ،ع ـقــب امل ـح ــاول ــة االن ـقــاب ـيــة
الفاشلة الـتــي نفذها زعـيــم املعارضة
خ ــوان غــوايــدو ،ب ــإدارة أمـيــركـيــة ،ساد
الهدوء نسبيًا في عموم أنحاء البالد،
إذ ع ــادت حــركــة الـسـيــر إل ــى طبيعتها
ف ـ ــي جـ ـس ــر «أل ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــرا» حـ ـي ــث ب ـ ــدأت
أعمال محاولة االنقالب على الرئيس
الفنزويلي املنتخب نيكوالس مادورو.
كذلك بــدت األوض ــاع هادئة في قاعدة
«ال ك ــارل ــوت ــا» ال ـج ــوي ــة ،ال ـت ــي شـهــدت
اش ـت ـبــاكــات مـ ـح ــدودة ل ـيــل األربـ ـع ــاء ـ ـ
ال ـخ ـم ـيــس .ولـ ــم ت ـش ـهــد ب ـق ـيــة مـنــاطــق
ً ُ
ال ـب ــاد أعـ ـم ــاال ت ــذك ــر ،س ــوى تـظــاهــرة
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
فنزويال املركزية في العاصمة.
هذا الركود أثار على ما يبدو تخوف
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،م ـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ـ ــى دع ـ ــوة
أنصارها للنزول إلــى الشارع مجددًا
الـ ـي ــوم ،مل ـطــال ـبــة ال ـج ـيــش ب ــوق ــف دعــم
مادورو .وفي سلسلة تغريدات نشرها
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» أمـ ـ ــس ،ت ـحــدث
غ ـ ــواي ـ ــدو عـ ــن «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» مــن
ً
أجــل إطــاحــة بحكومة م ــادورو ،قائال
إن ـه ــم «لـ ــن ي ـت ــراج ـع ــوا ع ــن ال ـخ ـطــوات
الـ ـت ــي أقـ ــدمـ ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،وس ـي ـن ـظ ـمــون
تظاهرات في الشوارع بشكل مستمر،
ّ
وإض ــراب ــات س ـت ـشــل ال ـح ـيــاة وتـشـمــل

عـ ـم ــوم الـ ـ ـب ـ ــاد» .وأض ـ ـ ــاف االن ـق ــاب ــي
ّ
أن «املـ ـع ــارض ــة س ـت ـع ـقــد اج ـت ـمــاعــات
مــع أنـصــارهــا مــن أجــل إطــاعـهــم على
َ
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق ،ع ـلــى أن ُي ـن ــزل إلــى
الـشــوارع مجددًا السبت» ،مشيرًا إلى
أن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات س ـت ـك ــون «س ـل ـم ـيــة»،
وس ـت ـج ــري ف ــي م ـن ــاط ــق ت ــوج ــد فـيـهــا
مـ ـق ـ ّ
ـار ع ـس ـكــريــة م ـه ـم ــة .وت ــأت ــي ه ــذه
الخطوة الجديدة بعدما كان غوايدو
قــد أع ـلــن ،أول مــن أم ــس ،ب ــدء موظفي
الدولة إضرابًا عامًا.
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع دعـ ـ ــوة غ ـ ــواي ـ ــدو ،ظـهــر
ل ـي ــوب ــول ــدو ل ــوب ـي ــز ،أحـ ــد أب ـ ــرز وج ــوه
املعارضة ،الــذي كــان قد فـ ّـر عقب فشل
ان ـق ــاب ال ـث ــاث ــاء ،بــرف ـقــة عــائـلـتــه إلــى
س ـف ــارة م ــدري ــد ل ــدى ك ــراك ــاس ،طــالـبــا

(أ ف ب)

ّ
«تحركات عسكرية»
اللجوء ،ليعلن عن
فـ ــي الـ ـط ــري ــق إلن ـ ـهـ ــاء ح ـك ــم مـ ـ ـ ــادورو،
متوقعًا سقوطه خــال أسابيع .وزعم
لوبيز أنه التقى مع «قادة وجنراالت»
فــي منزله أثـنــاء وج ــوده رهــن اإلقــامــة
الـ ـجـ ـب ــري ــة خـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـث ــاث ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا م ـ ــن م ـ ـقـ ـ ّـر إق ــام ــة
السفير اإلسباني أن «هناك كثيرًا من
ال ـت ـحــركــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـطــريــق»،
وأنه يتوقع «نهاية اغتصاب (السلطة)
خالل أسابيع»ُ .يذكر أنه ،أول من أمس،

أمــرت محكمة العدل العليا في البالد
بتوقيف لوبيز ،بتهمة انتهاكه «شروط
اإلقامة الجبرية» ،وذلك بعدما ظهر في
مقطع مصور محاطًا بجنود مدججني
بــال ـســاح ف ــي ك ــراك ــاس ،بــال ـتــزامــن مع
مـ ـح ــاول ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ال ـتــي
ان ـ ـضـ ـ ّـم إل ـي ـه ــا ب ـع ـي ــد إط ـ ـ ــاق س ــراح ــه
م ــن ِق ـ َـب ــل عـسـكــريــن ش ــارك ــوا ف ــي تلك
املحاولة .وكان ظهور لوبيز هو األول
لــه مـنــذ احـتـجــازه ع ــام  ،2014لقيادته
احتجاجات مناهضة للحكومة آنذاك.
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة «أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ــرس»
األم ـيــرك ـيــة أن مـحـكـمــة ال ـع ــدل الـعـلـيــا
أوع ـ ــزت إل ــى ال ـش ــرط ــة ب ــإل ـق ــاء الـقـبــض
عـلــى لــوبـيــز النـتـهــاكــه ش ــروط اإلقــامــة
ال ـج ـبــريــة ال ـتــي ك ــان يـخـضــع ل ـهــا منذ
 .2014وردًا منها على الحكم الصادر
ب ـح ـقــه ،أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة
ُ ّ
أنها لن تسلمه للسلطات الفنزويلية
«تحت ّ
أي ظــرف من الـظــروف» .وقالت
وزارة الخارجية اإلسبانية ،في بيان،
إن الحكومة «ال تعتزم في ّ
أي حال من
األح ــوال تسليم ليوبولدو لوبيز إلى
السلطات الفنزويلية أو إ ًخــراجــه من
ّ
مقر إقامة السفير» ،مضيفة أنها ترغب
ّ
في «إيجاد حل لهذه القضية في أسرع
وقت ممكن».
ع ـلــى امل ـق ـلــب األمـ ـي ــرك ــي ،ق ــال ــت شبكة
«سي إن إن» األميركية إن أعضاء فريق
األمــن القومي للرئيس دونــالــد ترامب
واملـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن اج ـت ـم ـعــوا،
ص ـبــاح أمـ ــس ،ف ــي م ـقـ ّـر وزارة الــدفــاع
(البنتاغون) ،ملناقشة األزمة املستمرة
في فنزويال .وأضافت الشبكة أن وزير
ال ــدف ــاع بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان،
ال ـ ـت ـ ـقـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
ج ــون بــول ـتــون ،ووك ـي ــل وزارة الــدفــاع
للسياسة جون رود ،في «التانك» ،وهو
مكان اجتماع آمن داخل الـ«بنتاغون»
مـ ـخـ ـص ــص لـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة مل ـن ــاق ـش ــة
الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـحـ ـس ــاس ــة والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـعـ ـس ـك ــري ــة .ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االج ـت ـم ــاع
ب ـع ــد ت ـل ــوي ــح واش ـن ـط ــن ب ــاالس ـت ـع ــداد
للتدخل عسكريًا في فنزويال ،إثر فشل
مخططها إلطاحة حكومة مادورو.
(األخبار ،األناضول)

تقرير

تواصل االنسداد في الجزائر :موقف الجيش يقسم المتظاهرين
قرب انفراج
ال مؤشرات في الجزائر على ّ
حالة االنسداد السياسي ،في ظل تمسك
كل األطراف الفاعلة بمواقفها.
فالحراك الشعبي ال يزال يطالب برحيل
رموز النظام السابق كافة ،بينما ُي ّ
صر
رئيس الدولة على البقاء في منصبه
واإلشراف على االنتخابات ،فيما يشوب
الغموض موقف قيادة الجيش
الجزائر ـــ محمد العيد
للجمعة الحادية عشرة على التوالي،
خـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــون فـ ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرات
حاشدة في كل املحافظات ،تعبيرًا عن
تمسكهم بمطلب رحـيــل «العصابة»،
ُ
ال ـت ـس ـم ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى رمـ ــوز
ال ـن ـظــام ال ـســابــق .وج ــدد املـتـظــاهــرون
دع ــوت ـه ــم إلـ ــى رحـ ـي ــل رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
املؤقت عبد القادر بن صالح ،والوزير
األول املختفي من الساحة نــور الدين
بــدوي ،رافضني تمامًا إشرافهما على
االنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها
في  4تموز /يوليو املقبل .لكن الالفت

في مسيرات أمس ،هو االنقسام حول
ّ
املــوقــف مــن ق ـيــادة الـجـيــش .ول ـعــل من
أب ــرز الــاف ـتــات ال ـتــي ُرف ـعــت فــي كثير
من الواليات ،في هذا اإلطار ،هي التي
ح ـم ـلــت ك ـل ـم ــات« :ال ـج ـي ــش ال ن ــؤي ــده
ببالهة وال نعارضه بسفاهة ،واجبنا
مرافقته بنزاهة والسير معه بنباهة».
ّ
وهـ ــي عـ ـب ــارة ت ـجــلــي ح ــال ــة ال ـش ــك في
مــوقــف ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،شــأن ـهــا شــأن
الفتات وشـعــارات كثيرة ،راوحــت بني
الحرص على قوة املؤسسة العسكرية
ووح ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا امل ــؤسـ ـس ــة
الــوحـيــدة الـبــاقـيــة ،وبــن رفــض بعض
خـ ـي ــارات ال ـفــريــق أح ـم ــد ق ــاي ــد صــالــح
غ ـيــر املـنـسـجـمــة م ــع م ـطــالــب ال ـح ــراك.
لـكــن كـثـيـرًا مــن املـتـظــاهــريــن ب ــدا أنهم
تـجــاوزوا حالة ًالشك هــذه ،وأصبحوا
يطالبون صراحة برحيل قايد صالح،
ّ
عادين موقفه تالعبًا بالحراك الشعبي،
وه ــو م ــا ل ــم ي ـكــن م ـطــروحــا ال ـب ـتــة في
األسابيع األولى للحراك ،التي أظهرت
ّ
تمتع رئـيــس أرك ــان الجيش بشعبية
ك ـب ـيــرة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد إس ـهــامــه في
تنحية الــرئـيــس الـســابــق عـبــد العزيز
بوتفليقة ،عبر دعوته إلى تفعيل املادة
الدستورية التي تؤدي إلى عزلهَ ،وهو
ّ
مــا شــكــل ضغطًا عـلــى الــرئـيــس َدفـعــه
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــال ــة ف ــي 2

نيسان /أبريل املاضي .لكن األمور لم
تتطور ،مع رحيل بوتفليقة ،في اتجاه
تلبية ما يريده الحراك ،الذي رفع بعد
ذل ــك مطلب رحـيــل «ال ـب ــاءات الـثــاثــة»
(رئيس الدولة والوزير األول ورئيس
امل ـج ـلــس ال ــدسـ ـت ــوري) ،وهـ ــو م ــا كــان
يـقــابـلــه رئـيــس أركـ ــان الـجـيــش فــي كل
مرة بخطابات فضفاضة ،يعلن فيها
مرة أنه منفتح على كل االقتراحات ،ثم
يعود مرة أخرى ليعلن دعمه الضمني
لـلــرئـيــس املــؤقــت وحـكــومـتــه ،وينتقد
بشدة املعارضة التي ال تتجاوب مع

يبدو أن الحوار الذي
تبحث عنه المعارضة
مع المؤسسة
العسكرية صعب المنال

جدد المتظاهرون دعوتهم إلى رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح (أ ف ب)

دع ــوات ـه ــم ل ـل ـح ــوار .وم ــع ال ــوق ــت ،بــدأ
يـتـســرب ش ـعــور إل ــى املـتـظــاهــريــن في
الشارع بأن املؤسسة العسكرية ترفض
ّ
أي ح ــل س ـيــاســي يـتـيــح ال ــذه ــاب إلــى
ُ َ
مرحلة انتقالية توضع فيها القوانني
واآللـيــات النتخاب رئيس جمهورية،
وبأنها تؤيد إجراء انتخابات رئاسية
بـعــد شـهــريــن ب ــإش ــراف رمـ ــوز الـنـظــام
الـســابــق ،األم ــر ال ــذي سـيــؤدي حتمًا ـ ـ
وفــق ق ــراءات كثيرة ـ ـ إلــى فــوز مرشح
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي االنـ ـ ـق ـ ــاب عـلــى
الحراك الشعبي الذي يناضل من أجل
تغيير النظام.
وعـلــى رغ ــم وج ــود تــراجــع طفيف في
أع ـ ــداد امل ـت ـظــاهــريــن ،إال أن اس ـت ـمــرار
الزخم امليداني بفعل تواصل التعبئة
يـشـيــر إل ــى إمـكــانـيــة تغيير املــؤسـســة
ال ـع ـس ـك ــري ــة مل ــوق ـف ـه ــا ف ــي أي ل ـح ـظــة،
بالنظر إلى موازين القوى التي تميل
بــوضــوح إل ــى ال ـشــارع ومـطــالـبــه .ذلــك
أن الـجـيــش ،مــع رمــزيـتــه الـعــالـيــة لــدى
الـ ـج ــزائ ــري ــن ،ي ـب ـقــى غ ـي ــر قـ ـ ــادر عـلــى
فرض خيارات «انتحارية» ،كالذهاب
في اتجاه انتخابات رئاسية قد تؤدي
إلــى التصادم مع الـشــارع .وقــد أثبتت
ت ـجــربــة الـ ـح ــراك ال ـق ـص ـيــرة أن ق ـيــادة
الـجـيــش ت ـح ــاول ف ــي ك ــل م ــرة اخـتـبــار
األوضاع ،وال تتردد في االنقالب على

بريطانيا
مواقفها كلما اقتضت الضرورة .ففي
البداية ،كان أحمد قايد صالح ماضيًا
ب ـن ـحــو واضـ ـ ــح ف ــي مـ ـش ــروع ال ــوالي ــة
الـخــامـســة للرئيس الـســابــق ،ووصــف
ُ
ـ«امل َّ
غرر بهم» ،ثم سحب
املتظاهرين ب
هـ ـ ــذا الـ ــوصـ ــف وتـ ـم ــاه ــى تـ ـم ــام ــا مــع
مطالبتهم برحيل بوتفليقة.
وعلى هذا األساسُ ،يمكن فهم مواقف
ال ـك ـث ـيــر م ــن أحـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة ،الـتــي
ت ـب ـقــى حـ ـ ــذرة إزاء م ــواق ــف ال ـج ـيــش،
وت ــرف ــض ت ـم ــام ــا ان ـت ـق ــاده ــا ،تـحـسـبــا
لـ ـتـ ـغـ ـي ــره ــا ف ـ ــي أي لـ ـحـ ـظ ــة ب ــاتـ ـج ــاه
االنـحـيــاز إلــى مــا يــريــده املـتـظــاهــرون.
وي ــؤش ــر ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ــوض ــوح مــوقــف
عـلــي ب ــن فـلـيــس ،وه ــو أب ــرز منافسي
الرئيس السابق ،والذي ُيحاول بنحو
ن ــاع ــم دف ــع املــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة إلــى
االبتعاد عن «راديكاليتها» في رفض
ّ
أي ح ــل س ـيــاســي ل ــأزم ــة .إذ ق ــال بن
فليس ،في تعليقه على خطاب رئيس
األرك ــان األخـيــر الــذي وردت فيه كلمة
«الحوار» ،إن «االنسداد الحالي واضح
املعالم واألرك ــان ،وهــو نتاج تعارض
عميق وتباعد صريح بني مسار مبني
على أســاس تطبيق حرفي وحصري
للمادة  102من الدستور (الرئاسيات
التي يدفع نحوها الجيش) ،واملطالب
املشروعة ُامل َّ
عبر عنها من طرف الثورة

الديمقراطية السلمية الـتــي يعيشها
ال ـب ـل ــد» .وبـ ـ ّـن ب ــن ف ـل ـيــس ،م ــن وجـهــة
نظره ،شــروط «الـحــوار الناجع» الذي
ال يكون مع رمــوز النظام السابق في
الــرئــاســة والـحـكــومــة ،مـعـتـبـرًا أن «أي
حـ ـ ــوار هـ ـ ــادف وواعـ ـ ــد وم ــوج ــه نـحــو
البحث عن حل فعلي وسريع لألزمة،
ينبغي أن يـتـخــذ مــوضــوعــا مـحــوريــا
ّ
وع ـ ــل ـ ــة وجـ ـ ـ ــود س ـ ـ ّـد ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــارض
والتباعد (الحل الدستوري الحصري
واملطالب الشعبية) .وعليه ،فإن حوارًا
ب ـهــذه امل ـي ــزات وامل ــواص ـف ــات يقتضي
م ـخــاط ـبــن ذوي صــدق ـيــة وث ـق ــة ،كما
يـتـطـلــب وض ــع أط ــره الــدق ـي ـقــة ،ورس ــم
أه ــداف ــه امل ـتــوخــاة ،وتشخيصها بكل
وضـ ـ ــوح» .غ ـيــر أن ه ــذا الـ ـح ــوار ال ــذي
تـبـحــث ع ـنــه امل ـع ــارض ــة م ــع املــؤسـســة
العسكرية باعتبارها صاحبة السلطة
ّ
الفعلية ،يـبــدو صـعــب امل ـنــال ،فــي ظــل
ع ــدم ت ـج ــاوب ق ـي ــادة ال ـج ـيــش م ــع كل
الرسائل املباشرة وغير املباشرة التي
تصلها من شخصيات في املعارضة.
ويـ ـض ــع ال ـف ــري ــق ق ــاي ــد ص ــال ــح مـهـمــة
إج ــراء ال ـحــوار على عــاتــق املؤسسات
املدنية الحالية (الرئاسة والحكومة)،
وهو ما ترفضه في املقابل املعارضة،
م ــا ي ـ ّ
ـرج ــح ت ــواص ــل ح ــال ــة االنـ ـس ــداد
ألسابيع مقبلة.

نتائج االنتخابات المحلية:
لعنة «بريكست» تصيب ّ
«العمال» و«المحافظين»
معّ استمرار أزمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي «بريكست»،
نــظـمــت امل ـجــالــس املـحـلـيــة ف ــي ال ـب ــاد ان ـت ـخــابــات ألك ـثــر م ــن ثمانية
آالف مقعد ،كانت نتائجها كصفعة على وجــه األح ــزاب التقليدية
البريطانية ،وذلــك بسبب اإلحباط السائد في أوســاط الناخبني من
الجمود الذي يواجه ملف «بريكست» .النصيب األكبر من الخسارة
كان لحزب «املحافظني» الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي،
إذ خسر عدة مجالس محلية ومئات املقاعد ،يليه حزب ّ
«العمال»
املعارض ،الــذي لم يستفد من تراجع «املحافظني» ،إذ إن األصــوات
ً
ُمنحت لألحزاب األصغر ،بدال منه.
(أ ف ب)

ّ
وتعتبر نتائج الحزبني غير مبشرة قبيل انتخابات البرملان األوروبي
املقبلة التي يتوقع أن تجري في بريطانيا بتاريخ الــ 23من الشهر
الجاري .ومع إعالن النتائج في أكثر من نصف املجالس ،حقق حزب
«الليبراليون الديموقراطيون» (وســط) وحــزب «الخضر» (يسار)
ـ ـ ـ كــاهـمــا يـنــاهــض «بــريـكـســت» ـ ـ مـكــاســب إل ــى جــانــب املــرشـحــن
املستقلني ،فيما خسر «املحافظون» أكثر من  900مقعد ُ
و«الع ّمال»
أكثر من  100مقعد .وإذا تكررت هذه النتائج على مستوى البالد،
فسيحصل كل من الحزبني الرئيسني على  28%فقط من إجمالي
األصوات ،وفق خبير استطالعات الرأي جون كورتيس ،الذي قال إن
أيام هيمنة الحزبني «ربما انتهت».
وتعليقًا على النتائج ،اعتبر وزيــر الخارجية البريطاني ،جيريمي
هــانــت ،النتائج بــ«مـثــابــة صفعة للحزبني الــرئـيـسـيــن» .أمــا رئيس
ّ
«العمال» جيريمي كوربن ،فقال إنه «بالطبع أردنا أن نؤدي في شكل
ّ
أفضل» ،معبرًا عن «أسفه الشديد للخسائر التي مني بها الحزب».
كــوربــن أض ــاف الحـقــا أن هـنــاك «زخ ـمــا كـبـيـرًا» لـنـجــاح مباحثات
«بريكست» بــن حزبه واملحافظني ،التي انطلقت قبل أسابيع في
مـسـعــى لـلـتــوصــل إل ــى حــل بــإمـكــانــه ال ـح ـصــول عـلــى تــأيـيــد جميع
األحزاب .فيما اعتبر زعيم «الليبراليني الديموقراطيني» ،فينس كابل،
أن الناخبني «لم يعد لديهم ثقة باملحافظني ،لكنهم يرفضون مكافأة
العمال بينما يراوغ الحزب بشأن أهم مسألة اليوم :بريكست».
(األخبار ،أ ف ب)

20
العالم

السبت  4أيار  2019العدد 3749

السبت  4أيار  2019العدد 3749

إعالنات

يضاف القرض الجديد إلى  93مليار دوالر هي مجمل الديون الخارجية (أ ف ب)

مصر

«العاصمة اإلدارية الجديدة»:
ديون ودعاية ...وال حياة
عاصمة الديون
والقروض .هكذا
يمكن تسمية
مشروع العاصمة
اإلدارية الجديدة على
أطراف القاهرة.
مشروع ضخم
يعتمد على تشييد
األكبر واألضخم
من كل شيء على
مستوى القارة
السمراء ،وآخره
«أعلى برج في
إفريقيا» ،وكل ذلك
بديون وقروض من
دون مردود مباشر
القاهرة ــــ جالل خيرت
استمرارًا لسياسة االستدانة واستنفاد
الـعـمـلــة الـصـعـبــة م ـنــذ م ـجــيء الــرئـ ّيــس
امل ـصــري ،عبد الـفـتــاح السيسي ،وقعت
الدولة قرضًا صينيًا جديدًا بقيمة ثالثة
مـلـيــارات دوالر لتنفيذ مـشــروع «أعلى
برج في إفريقيا» ضمن مجموعة أبراج
ُ
سـكـنـيــة ســتـب ـنــى ف ــي ال ـح ــي الـحـكــومــي
في العاصمة اإلداريــة الجديدة .ووضع
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي،
ال ـح ـجــر األس ـ ــاس ل ـل ـبــرج ق ـبــل أســاب ـيــع،
على رغم أن التمويل الالزم غير متوافر
ك ـل ـيــا ،إذ جـ ــرى ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تـنـفـيــذه
ب ـت ـمــويــل م ــن م ـج ـمــوعــة ب ـن ــوك صينية
ً
بـقـيــادة بـنــك « ،»ICBوصـ ــوال إل ــى بناء
أبراج عدة ضمن التصور الجاري ،على

َّ
أن ُينفذ في غضون عامني.
وال يــدخــل ه ــذا ال ـق ــرض ضـمــن ق ــروض
«امل ـحــروســة» الـتــي تصل إلــى  93مليار
دوالر حتى اآلن ،ألن الحكومة ضامنة
لــه وليست ملزمة بـســداده ،فاالقتراض
جــرى باسم «شركة العاصمة اإلداريــة»
الـتــي تــديــر م ـشــروع الـبـنــاء كـلـيــا .وهــذه
الشركة ّ
تأسست بنسبة  %49لـ«هيئة
املجتمعات العمرانية» التابعة لــوزارة
اإلس ـك ــان ،و %51لــ«الـهـيـئــة الهندسية
للقوات املسلحة» التابعة للجيش .لكن
ستكون
توقيعه مع الحكومة يعني أنها
ُّ
ملزمة بسداد قيمته كاملة في حال تعثر
الشركة في ذلك جراء صعوبة استغالل
األبراج ،وطرق بيعها وتسويقها .كذلك
ف ــإن ال ـق ــرض نـفـســه ج ــزء م ــن ال ـق ــروض
التي حصل عليها السيسي من الصني
للعاصمة الجديدة ،ومنها قرض بقيمة
 1.2مليار دوالر لتنفيذ قطار كهربائي
سريع يربط العاصمة اإلدارية باملنطقة
املـحـيـطــة ب ـهــا ،عـلـمــا أن ال ـق ـطــار يـجــري
ّ
تنفيذه ليتمكن مستقلوه من الوصول
ُ
إل ـ ــى م ـ ـتـ ــرو األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـك ـمــل
توسعته حاليًا لتغطية جميع مناطق
القاهرة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـعـ ـم ــل امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع والـ ـصـ ـح ــف
املـصــريــة على الـتــرويــج ملــا ُيبنى داخــل
العاصمة على أنــه األعلى أو األكبر في
ّ
الحي الحكومي
القارة ،تعد الدولة بأن
س ـي ـك ــون م ــن «أهـ ـ ــم املـ ــراكـ ــز امل ــال ـي ــة فــي
إفريقيا والشرق األوســط» ،رغم أنها لم
تقدم حتى اآلن تصورًا آللية عمله ،إذ لم
تشرح الحكومة كيف ستقنع الشركات
ال ـعــامل ـيــة بـنـقــل مـشــاريـعـهــا إل ــى مـصــر،
وال الشركات العاملية تظهر سعيًا إلى
ّ
كمقر
االستفادة من العاصمة الجديدة
إلداراتها في الشرق األوسط ،وال سيما
التعقيدات الناتجة مــن القيود
فــي ظــل
ً
الحكومية ،مضافة إليها القيود البنكية
التي ال تــزال مفروضة على التعامالت
املالية ،وهو ما دفع أكثر من شركة إلى
إبداء مالحظات من دون حلول حكومية
حاسمة.
مــع ذل ــك ،ت ــواصــل ال ــدول ــة دع ــم مـشــروع
العاصمة اإلدارية بكل السبل ،على رغم
مـعــوقــات أســاسـيــة ،منها ُبـعــد موقعها
ووج ــوده ــا فــي مـكــان م ـعــزول عــن عامة
الـ ـشـ ـع ــب ،خ ــاص ــة مـ ــع غـ ـي ــاب اإلسـ ـك ــان

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
نعيمة عبد الرزاق قانصوه
ولداها :ياسر وعلي
أص ـهــرت ـهــا :ع ـلــي م ــدل ــج ،ع ـلــي طــه،
علي شاهني ونزار قانصوه
ت ــوارى الـثــرى الـيــوم السبت  4أيــار
 2019الساعة الـحــاديــة عشرة قبل
الظهر في بلدتها الهرمل.
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزلها في الهرمل.

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وامل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،واقـ ـتـ ـص ــاره
ع ـل ــى الـ ـف ــاخ ــر وامل ـن ـت ـج ـع ــات الـسـكـنـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـف ــذه ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
وت ـب ـي ـع ـهــا ب ــأسـ ـع ــار ال ت ـن ــاس ــب ف ـئــات
املصريني .وعلى رغم تواصل
كثيرة من
ّ
االن ـت ـق ــادات ،ت ـضــخ الـحـكــومــة مـلـيــارات
ّ
الحي الحكومي الذي
الجنيهات إلنشاء
ي ـضـ ّـم مـبــانــي فـخـمــة لجميع ال ـ ــوزارات،
ومليارات أخرى إليصال البنية التحتية
واملـ ـ ــرافـ ـ ــق إلـ ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـح ــراوي ــة
ً
ال ـتــي ي ـقــام عـلـيـهــا امل ـش ــروع ،ف ـضــا عن
تـمــديــد شبكة ط ــرق داخـلـيــة هــي األكـبــر
مــن نوعها داخــل امل ــدن .أمــا العائد بعد
مبان فخمة
أكثر من ثالث سنوات ،فهو
ٍ

ّ
تلقت القاهرة قرضًا
جديدًا من الصين بقيمة
 3مليارات دوالر

ظهرت مالمحها أو اكتملت من دون أن
تكون لها ضرورة ملحة.
وك ــان الـتـصــور األول ــي للحكومة يقوم
ع ـلــى ان ـت ـقــال املــوظ ـفــن إل ــى ال ـع ـمــل في
العاصمة اإلدارية ،وذلك بتوفير مساكن
ق ــري ـب ــة .وب ـي ـن ـمــا اخ ـت ـي ــرت مــدي ـنــة بــدر
القريبة منها لتكون مكان إسكان ذوي
الدخول األقل ،أظهرت الدراسات صعوبة
دفع العاملني املبالغ التي ستطلب لبيع
الشقق في هــذه املدينة ،أو حتى توفير
إيجارها ،خاصة أن األسعار زادت كثيرًا
ولــم يعد ممكنًا بيع الــوحــدات بأقل من
سعرها ،وهــي معضلة تقول الحكومة
إنها تحاول البحث عن حل لها.
من جهة أخرى ،تواصل الدولة الضغط
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة لــاسـتـثـمــار
فــي العاصمة الجديدة بــاألمــر املباشر،
مقابل ضمان عدم تعرض هذه الشركات
لـ ـلـ ـمـ ـض ــايـ ـق ــات ،وإس ـ ـ ـنـ ـ ــاد مـ ـش ــروع ــات
حـكــومـيــة أخـ ــرى إل ـي ـهــا ،وه ــو م ــا تـكــرر
أخ ـي ـرًا مــع رج ــل األع ـم ــال ه ـشــام طلعت
مـصـطـفــى .ت ـقــول م ـص ــادر إن الـحـكــومــة

تطلب االستثمار مــن الـشــركــات ،لكنها
ال ت ـس ــدد ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال يمكن
أحـ ـدًا أن يـطــالــب بـبــاقــي مستحقاته أو
يهدد بإيقاف التنفيذ ،ألن املشروع ُينفذ
بتعليمات رئاسية وإشراف مباشر من
الجيش ،فــي وقــت أصبحت فيه األرض
تـ ـض ـ ّـم م ـب ــان ــي ف ـخ ـمــة م ــن دون وج ــود
حياة .وهذا ما اضطر الشركات الخاصة
إل ــى ع ــرض تـسـهـيــات وص ـلــت إل ــى 15
عامًا كمدة للسداد ،وبدفعة مقدمة ،%5
والهدف الحصول على زبائن وسيولة،
وبـمـعـنــى أدق تـقـلـيــل ال ـخ ـســائــر ،علمًا
انه توقفت عملية طرح عقارات جديدة
للبيع فــي الـعــاصـمــة بـعــد الــركــود الــذي
شهده الطرح األول.
أما أكبر جامع وأكبر كنيسة افتتحهما
السيسي بداية العام الـجــاري ،فتقريبًا
ال ي ــوج ــد ف ـي ـه ـمــا مـ ـصـ ـل ــون .وامل ـس ـجــد
والكنيسة أعلنت «الهيئة الهندسية»
أنـهــا لــم تــدفــع للشركات الـتــي نفذتهما
س ــوى  %25مــن الـتـكـلـفــة ،مــع إجـبــارهــا
على تنفيذهما في أقل من عامني .وحتى
البابا تــواضــروس الثاني ال يــزال يقيم
في الكتدرائية املرقسية في العباسية،
ول ـ ـ ــم يـ ـق ــم ف ـ ــي «الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
إفريقيا» سوى قداس عيد امليالد بسبب
حـضــور السيسي للتهنئة ،كـمــا اعـتــاد
كــل ع ــام .أم ــا ال ـقــداس ال ــذي لــم يحضره
في عيد القيامة ،فأقيم بنحو اعتيادي
في الكاتدرائية املرقسية في العباسية.
وباالنتقال إلى الفندق الفخم ،ال توجد
حجوزات تقريبًا ،وال يقيم هناك إال قادة
عسكريون محدودون وبعض الضيوف
األجانب الذين يعملون استشاريني في
املشروع ،لتصل نسبة الشغور إلى %90
في غالبية األوقات.
وإذا كانت الدولة تراهن على تحصيل
ع ـ ــوائ ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ،ف ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ه ــذا
ال ـت ـح ـص ـيــل ق ــري ـب ــا ،وال س ـي ـمــا ف ــي ظــل
تــوقـعــات بانهيار فــي أسـعــار الـعـقــارات
ب ـعــد ال ـت ـع ـث ــرات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تــواجــه
ً
امل ـش ـتــريــن أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـضــا ع ــن مـشـكــات
أخ ــرى مرتبطة بــانـسـحــاب شــركــات من
ال ـع ــاص ـم ــة ،ومـ ـح ــاول ــة ش ــرك ــات أخ ــرى
ال ـح ـصــول ع ـلــى تـسـهـيــات م ــن الـبـنــوك
ل ـت ـمــويــل م ـشــروعــات ـهــا ف ــي ظ ــل تـقـيـيــد
البنك املــركــزي االق ـتــراض للمشروعات
العقارية.

زوجته ليليان جان شامي
ابـ ـن ــه إيـ ـل ــي جـ ــو روف ـ ــاي ـ ــل زوج ـت ــه
سنتيا كرم وعائلتهما
ابـنـتــه شــرمــن ج ــو روف ــاي ــل زوج ــة
موريس جميل اسكندر وعائلتهما
أشقاؤه:
هدى الياس روفايل أرملة املرحوم
الــدكـتــور ريـمــون األسـمــر وأوالده ــا
وعائالتهم
سـ ــامـ ــي ال ـ ـيـ ــاس روف ـ ــاي ـ ــل زوجـ ـت ــه
كارول جورج ّ
رحيل وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور نـ ــديـ ــم ال ـ ـيـ ــاس روفـ ــايـ ــل
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه نـ ـيـ ـلـ ـل ــي إدوار ص ـ ـ ــادر
وأوالدهما وعائالتهم
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ال ـيــاس
روفايل زوجة نجيب عبد النور
س ـم ـيــرة جـ ــورج ع ـبــد ال ـن ــور أرم ـلــة
املـ ــرحـ ــوم م ــوس ــى الـ ـي ــاس روف ــاي ــل
وأوالدها وعائالتهم
إل ـ ـهـ ــام رئـ ـي ــف عـ ـب ــد األح ـ ـ ــد أرمـ ـل ــة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم فـ ــريـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس روفـ ــايـ ــل
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم ع ــائ ــات :روف ــاي ــل ،شــامــي،
خ ـل ـي ـفــة ،كـ ـ ــرم ،اسـ ـكـ ـن ــدر ،األسـ ـم ــر،
رح ـ ّـي ــل ،ص ـ ــادر ،ع ـبــد الـ ـن ــور ،عـبــد
األح ــد ،ط ــراد ،خ ــوري وأنـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املرحوم
جو الياس روفايل
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  3أيار  2019في كاتدرائية
م ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،وس ــط
ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ي ـن ـقــل ال ـج ـث ـم ــان ال ــى
مسقط رأس ــه دلـبـتــا ،حـيــث ي ــوارى
في ثرى مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ص ــال ــون ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــار جــرجــس
ً
ابتداء من
املارونية ،وسط بيروت
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
وب ـع ــد ال ــدف ــن ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مــار يـعـقــوب ،دلبتا لغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
ويــومــي السبت واألح ــد  4و 5أيــار
 2019فــي صــالــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
جــرجــس امل ــارون ـي ــة ،وس ــط بـيــروت
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة املطبعة العربية ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة راك للورق والكرتون ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)
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ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
أوالده  :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عواضة وعامر
زوجته آية حسن جابر وهشام
أخـ ـ ــواه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
أخواته :الحاجة رأفة أرملة املرحوم
ال ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي،
واملرحومة الحاجة إكرام
زوجة السيد حسن علوش
أن ـس ـب ــاؤه :الـشـيــخ حـســن عبدالله
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة
سناء أرملة املرحوم الدكتور محمد
مهنا ،والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد
جواد شرف الدين
ِّ
ُصلي على جثمانه الطاهر ،حيث
ووري ال ـث ــرى ن ـهــار الـخـمـيــس في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـه ــر أيـ ـ ــار  2019فــي
جبانة بلدته النبطية.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
النبطية بجانب تمثال حسن كامل
ال ـص ـبــاح ،الـطــابــق الـثــالــث لـلــرجــال
وال ـطــابــق الـخــامــس لـلـنـســاء طــوال
أيام األسبوع.
تصادف نهار السبت  4أيار ذكرى
مرور ثالثة أيام على وفاته ،وبهذه
املناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم
ومجلس عــزاء عــن روحــه الطاهرة
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـص ـرًا
لـلــرجــال فــي ال ـنــادي الحسيني في
ال ـن ـب ـط ـيــة ول ـل ـن ـســاء ف ــي حـسـيـنـيــة
السيدة زينب (ع) ،النبطية
تقبل التعازي نهار الثالثاء  7منه
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قرب أمن الدولة من الساعة
ً
مساء.
الثالثة ولغاية السابعة
اآلسفون آل جابر ،نعمة ،آل جوني،
عـ ــواضـ ــة ،ش ـق ـي ــر ،خـ ـي ــاط وع ـم ــوم
أهالي بلدة النبطية.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرملة املرحوم الحاج محمد حسني
جعفر
أوالدهـ ـ ــا :ح ـســان (وزارة الـصـحــة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اش ـقــاؤهــا :املــرحــوم مــرعــي وحسن
علي حمادة
اص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج زهـيــر
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريت الثرى في النجف األشرف
ت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ن ـهــار األحــد
املوافق في  5أيار في حسينية بلدة
ياطر الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسفون :حركة أمل وعموم أهالي
بلدتي ياطر والقماطية

إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـل ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ل ـل ـعــروض ل ـشــراء  250ص ـنــدوق اوراق
متتالية على نسختني  NCRقياس × 11
 14.50انش سعة الصندوق  1000ورقة
  250صندوق ايصاالت كهرباء ملونةطـبــاعــة وجـهــن سـعــة الـصـنــدوق 1000
ورقة وكل ورقة  6ايصاالت ،وذلك وفق
املــواص ـفــات الفنية وال ـش ــروط االداري ــة
املحدaدة في دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عـلــى نسخة عـنــه لـقــاء مبلغ
مئة الــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف )TVA
مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يــوم عمل
باستثناء يــوم الجمعة لغاية الساعة
 11ظهرًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22أيـ ـ ــار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 762
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رش ـي ــد ج ــرج ــي مقبل
وكيله االستاذ سمير زخور
املنفذ عليه :علي محمد حسني العشي
الحدت  -شارع الجاموس
مـ ـش ــروع االن ــدل ــس ب ـنــايــة ع ـص ــام /5/
الطابق االول.
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :سـ ـ ـن ـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/23695/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/9/10 :تاريخ
تسجيله2015/9/17 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /1678قسم  6الحدت:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام ومـ ـم ــر ال ــى
غــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وشــرفــات
طابق اول  -حق مختلف خاضع لنظام
ادارة العقد  -يشترك بملكية القسمني 1
و 3وما ورد عليهما  -له موقف سيارة
رق ـ ــم  6ارضـ ـ ــي  -ت ــأم ــن ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رضـ ــائـ ــي درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ح ـس ــب شـ ــروط
العقد بنك لبنان واملهجر  /علي العشي
بقيمة  99مليون ليرة لبنانية  -تخطيط
مل ـص ـل ـحــة االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة  -ت ـصــديــق
تخطيط املــرســوم  72/3367ويلغى كل
تخطيط ســابــق لـهــذا املــرســوم بملف 5
الحدت  -وضــع يد قــرار  99/108بملف
على /34م  - 2236مخالفة بناء بموجب
كتاب التنظيم املدني بعبدا عدد /450م
تاريخ  2011/7/25بملفه.
مساحته/110/ :م 2تقريبًا
التخمني/176000/ :د.أ – .الـطــرح بعد
التخفيض /95040/ :%10د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
في  2019/5/21الساعة الحادية عشر
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـبـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم2017/258 :
طالب التنفيذ :محمد محمود يونس
املنفذ عليه :قاسم محمد بشروش

ط ـ ــال ـ ــب االش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراك :خ ـ ـضـ ــر خـ ــروبـ ــي
ً
تحصيال للدين البالغ  1300د.أ .وثالثة
ماليني ل.ل.
طــالــب االشـ ـت ــراك ب ـنــك ب ـي ــروت ش.م.ل.
ً
تحصيال لدينه البالغ  6154701ل.ل .و
1109.62د.أ.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيــك بـقـيـمــة الــديــن
 26000د.أ .عدا اللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/1 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/6/17 :
تاريخ قرار الحجز 2017/9/7 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2017/9/7
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2017/10/16وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2018/2/26
العقار املوصوف:
 2400س ـه ـمــا م ــن ال ـق ـســم B/ 16/915
حبوش العقارية وهــو عبارة عن شقة
سكنية تقع في الطابق االول من املبنى
وذلــك لجهة اليمني الشرقي ،ويحتوي
على مدخل ومطبخ وكوريدور وخمس
غرف وحمامان و 3شرفات.
مساحته 154 :م2
التخمني 100100 :د.أ.
الطرح بعض التخفيض 54054 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/6/13الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال ع ــد م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقارات املطروحة
ودف ـ ــع ال ـث ـم ــن والـ ــرسـ ــوم ض ـم ــن املـهـلــة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
غرفة القاضي ستيفاني الراسي
املعاملة التنفيذية رقم2015/124 :
امل ـن ـف ــذ :م ـص ــرف فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل– .
وكيلته املحامية جمانة عويدات.
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد كـمــال مـحـمــد عمر
عبد الغفور.
امل ــوض ــوع :ع ـقــد ق ــرض م ــن اج ــل ش ــراء
مسكن مع تأمني من الدرجة االولى.
قـيـمــة ال ــدي ــن/174.613.68/ :د.أ .عــدا
اللواحق.
تــاريــخ تبليغ االنـ ــذار مــن املـنـفــذ عليه:
2016/3/24
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
2018/9/27
تاريخ تسجيله 2018/1/19
العقار املطروح للبيع :القسم  C/6/من
العقار /1323الدامور.
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة ضـمــن
ب ـنــاء سـكـنــي شـبــه ح ــدي ــث ،مـشـيــد منذ
حــوالــي عشر سـنــوات ،تقع فــي الطابق
ال ـثــانــي لـلـجـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،م ـكــونــة من
مدخل وصالون وطعام وجلوس وممر
وثــاث غــرف ومطبخ وحمامني وخالء
وشرفات.
الحالة العامة للشقة :وســط ،من النوع
مــا دون ال ـت ـجــاري ،وال ـب ـنــاء مـطــل على
البحر .مساحته 173 :م.م.
حدوده :الغرب :عقار غير مبني ،الشرق:
الـ ـط ــري ــق ،الـ ـشـ ـم ــال :عـ ـق ــار غ ـي ــر مـبـنــي
والجنوب :عقار غير مبني.
قيمة التخمني /118.000/ :د.أ .حسب
تقرير الخبير.
قيمة الطرح /70.800/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربعاء
الواقع في  2019/5/29الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر امام رئيس دائرة
تنفيذ الدامور.
عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ الدامور او مصرف مقبول قيمة
الطرح املقدر وأن يتخذ محل اقامة له

ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة اذا ل ــم يكن
لــه مـقــام فيها وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة ايــام
ال ـت ــي ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا تلي
االحــالــة دف ــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة الحجار
إعالن قضائي
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة جـ ــويـ ــا امل ــدنـ ـي ــة،
القاضي ريشار السمرا
ب ــدع ــوى االح ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة املـقــدمــة
مــن املستدعي طــرمــاح علي سحمراني
وك ـي ـلــه س ـم ـيــر ي ــوس ــف ال ــزي ــن ،اس ــاس
 2019/116م ــوض ــوع ـه ــا ح ـص ــر ارث
مـ ــدنـ ــي لـ ـلـ ـم ــرح ــوم ن ـع ـي ــم امـ ـ ــن ض ـي ــا،
قـ ـ ــرر حـ ـض ــرة ال ــرئـ ـي ــس ن ـش ــر خــاصــة
االستدعاء املتضمن اعالن وفاة الغائب
نعيم امني ضيا مواليد  1890من بلدة
بافليه بتاريخ  2019/2/19املهاجر الى
االرجـنـتــن فــي الـعــام  1910وان والــديــه
تــوفـيــا قـبـلــه وان ـح ـصــر ارثـ ــه بشقيقته
الــوحـيــدة مـيــرا امــن ضيا وال وارث له
سواها.
م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـ ـشـ ــرون ي ــوم ــا مــن
تاريخ النشر.
رئيس القلم
احمد جباعي
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :م ــروى
ً
ابــراه ـيــم عـطـيــة ،مــن ب ـلــدة بـيـنــو اص ــا،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2018/148املقدمة ضدك
مــن املـسـتــدعـيــة شــركــة وي ــدج الـعـقــاريــة
ش.م.ل .ورفاقها بوكالة املحامي عصام
ف ــارس ،تــدعــوك ه ــذه املحكمة السـتــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم 2019/32
ب ـت ــاري ــخ  2019/4/11امل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
الـشـيــوع فــي الـعـقــار رق ــم  1329منطقة
بينو العقارية ،عن طريق بيعه باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ب ــن ال ـع ـم ــوم ب ــواس ـط ــة دائـ ــرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـخ ـت ـص ــة عـ ـل ــى ان يـعـتـمــد
اساسًا للطرح في املزايدة االولى املبلغ
املـقــدر مــن الخبير وتــوزيــع ناتج البيع
بــن الـشــركــاء وتضمينهم النفقات كل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلــك خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهـمــا :حفيظ

ً
يـعـقــوب مـطــر ،مــن بـلــدة كفرعقا اص ــا،
ونـعـيــم اس ـبــر ن ـه ــرا ،مـقـيــم ف ــي كفرعقا
ســابـقــا ،وه ـمــا مـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
حاليًا.
بالدعوى رقم  2019/26تدعوكما هذه
املحكمة الستالم االستدعاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ضــدكـمــا مــن املـسـتــدعــي خليل
جـمـيــل االش ـقــر بــوكــالــة املـحــامــي سليم
بــولــس ،بــدعــوى ازالـ ــة الـشـيــوع املـقــامــة
على العقار رقم  1999من منطقة كفرعقا
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان،
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة واب ــداء مالحظاتكما الخطية
على الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تـبـلـيــغ لـكـمــا لـصـقــا عـلــى ب ــاب املحكمة
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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ما وراء الصورة

ّ
ملصق «التيار» في عيد العمال :شعبوية وعنصرية ...وقرصنة
ليس بــالـضــرورة ،أن يكون الشخص الــذي اختار الشعار على
يحرض ّ
الملصق التابع للتيار الوطني الحر ،الذي ّ
ضد العمال
غير اللبنانيين ،يقصد اإلسـ ــاءة ً .وليس بــالـضــرورة أن يكون
فــي حساباته أنــه قــدم م ــادة للسجال تنقسم بين بنيتين
مجتمعيتين :فوقية ،وتحتية .كل ما في األمر ،أن الملصق
والشعار ،جزء من خطاب طويل وقديم .الجديد هو اإلضافة
ِ
السيميائية ،ببصمة من دولة ،للمفارقة أنها بلقانية!
أحمد محسن
املـ ـضـ ـم ــون ل ـي ــس جـ ــدي ـ ـدًا رغ ـ ــم ادع ـ ــاء
ك ـث ـيــريــن أن ـه ــم ت ـف ــاج ــأوا بـ ــه .الـجـمـيــع
تقريبًا يعرف أن التيار الوطني الحر
ينتمي إلى مدرسة «كيانية – لبنانية»
ّ
وبتصوراتها لآلخر،
تجاهرً بآرائها
خــاصــة عـنــدمــا يـكــون اآلخ ــر «غــريـبــا».
االستغراب هو املستغرب .في البداية،
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـف ــوقـ ـي ــة،
أي ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن األصـ ـ ـ ــول
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ألص ـ ـحـ ــاب ال ـ ِـشـ ـع ــار،
ال ــذي تشكل أدب ـيــات اليمني اللبناني
وأف ـك ــاره مرجعية لـهــم ،فــا جــديــد في
تـفـضـيــل الـلـبـنــانــي أو ف ــي إعـ ــان هــذا
الـتـفـضـيــل وب ـن ــاء ال ـخ ـط ــاب ع ـلــى هــذا
التفضيل .الـجــديــد ،والـطــريــف فــي آن،
هو أن امللصق ّ
يقدم نفسه كما لو أنه
ّ
«حل اقتصادي» حقيقي ،يقضي بطرد
العمال من الجنسيات األخرى .بطبيعة
ال ـح ــال ،لــن يـقـتــرح م ـصــدر «االق ـت ــراح»
عـلــى ال ـعـ ّـمــال «وع ـيــا طـبـقـيــا» ول ــو من
ب ــاب «ال ـح ـن ــن» ،ف ـل ـمــاذا االس ـت ـغ ــراب.
وبما أن الحديث عــن العمل والعمال،
وبـمــا أن الطبقة العاملة غالبًا فقدت
محدداتها التاريخية في ظل العوملة،
وبـ ـ ـ ــدون االسـ ـتـ ـف ــاض ــة فـ ــي ت ـنــوي ـعــات
مفرطة في «لبنانويتها» ،ربما يكون
من املفيد العودة إلى قراءة «باباوات»
ال ـي ـمــن ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،أو
مرشديه الروحيني ،للعالقة مع سوريا
والـســوريــن تـحــديـدًا .ثمة إرث طويل.
وبني هذا اإلرث «الكياني» والحقيقة،
يرتفع جدار كبير.
يـحـلــل فـ ــواز طــراب ـل ـســي ف ــي ف ـصــل من
ك ـتــابــه «ص ـ ــات ب ــا وص ـ ـ ـ ِـل» ،سلسلة
م ـ ـقـ ــاالت ل ـ ـجـ ــورج نـ ـق ــاش فـ ــي «ت ـط ــور
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي م ـنــذ االنـ ـت ــداب».
الـ ـتـ ـط ــور املـ ـقـ ـص ــود ط ـب ـعــا هـ ــو ت ـطــور
مقرون بفئات منتفعة محددة .وحسب

نـ ـق ــاش ،اإلنـ ـج ــاز ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي حققه
ل ـب ـن ــان كـ ــان «تـ ــدويـ ــل اقـ ـتـ ـص ــاده إب ــان
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة» .أم ــا العقبة
الوحيدة أمام ذلك «اإلنجاز» الرهيب،
ف ـكــانــت ال ــوح ــدة الـجـمــركـيــة ال ـســوريــة
– اللبنانية .وحسب نقاش إذا أزيلت
الـعـقـبــة ،ف ــإن لـبـنــان سـيـخـســر ســوريــا
«لـكـنــه سـيــربــح الـعــالــم ب ــأس ــره» .وهــذا
الوهم ،على ما يبدو ،مرجعي ألوهام
ك ـث ـي ــرة .ق ــد يـ ـك ــون ح ـج ــر «ال ـ ــزاوي ـ ــة»
فــي ال ـج ــدار .فــي رح ــاب ه ــذه األوهـ ــام،
على األرج ــح ،تـطــورت الـبــورجــوازيــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،واس ـ ـت ـ ــوت ف ـ ــي ص ــوره ــا
الـحــالـيــة .وح ــول ه ــذه الـفـكــرة بــالــذات،
ت ـ ـ ــدور ال ـن ـق ـط ــة الـ ـث ــانـ ـي ــةّ .
أي م ـصــدر
يـغــذي امللصق ال ــذي نتحدث عـنــه؟ إن
كنا نتحدث عــن بــورجــوازيــة صغيرة،
فيجب التذكير أن هــذه الـبــورجــوازيــة
لــم تعد ق ــادرة على ربــح حروبها ّ
ضد
ً
ال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة أصـ ــا ك ـمــا حــدث
ً
بعد االستقالل مباشرة ،وذلك الختفاء
شيء اسمه صناعة وطنية .وللسيرة،
يجب االنتباه دائمًا إلى أن الحديث عن
الطبقة العاملة يجب أن يقترن دائمًا
بالصناعة ،أو على األقل بدور العامل
فــي عملية اإلن ـت ــاج ،ولـيــس بــالـصــورة
ّ
نتخيلها عــن الـعــامــل وال ـعـ ّـمــال.
ال ـتــي
هنا ،من اإلنصاف ،ولو ملامًا ،اإلشــارة
إلــى أن مصطلح «الـعـمــال الـســوريــن»
م ــا زال مـصـطـلـحــا مــألــوفــا ف ــي لـبـنــان.
ح ـتــى إن ال ـص ـفــة امل ــازم ــة لـلـســوريــن
املوجودين في لبنان ظلت «العمال»،
كما لو أن عالقتهم في لبنان محصورة
ب ـ ــذل ـ ــك .وإن ك ـ ــان ال ـ ــوص ـ ــف إط ــاق ـي ــا
وأسبابه ليست «بريئة» دائمًا ،إال أنه
قد ّ
يفسر جزءًا أساسيًا من «حساسية»
ّ
ملصق «التيار» الجائرة ضــد العمال
السوريني .والتيار ليس تيارًا فحسب
بل هو جزء أساسي من الدولة.
من هنا ،ربما ،يمكن املرور إلى البنية

ال ـت ــي يـسـمـيـهــا م ـي ـشــال ف ــوك ــو بنية
«تحتية» للمجتمع .وهذه البنية في
بلد مثل لبنان ليست مسطحة .في هذا
اإلطــار ،ورغــم الـفــوارق الهائلة ،يمكن
االستفادة من دراسة لعالم االجتماع
الفرنسي روبـيــر كاستيل ،عــن سوق
الـعـمــل ف ــي بـ ــاده .ف ــي نـهــايــة تحليل
تاريخي جدي ،خلص كاستيل إلى أن
تفتت مجتمع العاملني مقابل األجر
سببه ف ـقــدان الفعالية بسبب نقص
الــوســائــل ال ـكــاف ـيــة ،ولـكـنــه عـلــى ذات
الــدرجــة أيـضــا بسبب أزم ــة الشرعية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة .ث ـمــة
عالقة إيجابية واضـحــة بــن خسارة
الفعالية وخسارة الشرعية .ما يمكن
االستفادة منه ،في خالصات كاستيل
هو هــذه العالقة بالضبط .فما ّ
يعبر
ع ـن ــه «الـ ـخـ ـط ــاب» ال ـ ــذي ي ــرت ـف ــع عـلــى
واج ـهــة عـنـصــريــة ،بــالــدرجــة األول ــى،
ه ــو إعـ ـ ــان لـ ـع ــدم وجـ ـ ــود أي م ـق ــدرة
على «التغيير» ،أو على «اإلص ــاح»،

ّ
بالتنصل من املسؤولية تجاه العامل،
وتاليًا يصير الخطاب نفسه محاولة
الستعادة الشرعية املفقودة ،بتمييع
مــوق ـع ـهــا ف ــي األس ـ ـ ــاس« :مـ ــا تشغلو
يمكن وضع
غير لبنانيني» .ورب ـمــا،
ُ
ملصق التيار االحتفالي  -املستعار

الطريف أن الملصق ّ
يقدم
نفسه كـ «حل اقتصادي»
ّ
حقيقي ،يقضي بطرد العمال
من الجنسيات األخرى
م ــن صـحـيـفــة بــوس ـن ـيــة  -ف ــي سـيــاق
واح ــد م ــع «ت ـغ ــري ــدة» رئ ـيــس الـتـيــار،
التي دعا الناس فيها إلى النظر خارج
جيوبهم ،ألنه قد يأتي وقت «ال يبقى
فيه معاش ألحد» .وهذا السياق ،هو
السياق الــذي يتحدث عنه كاستيل،
حيث تغيب «فعالية» الــدولــة ،ويبدأ

ملصق التيار
ُ«االحتفالي»
مستعار من
صحيفة
بوسنية

الحديث عن أزمة الشرعية.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ثـ ـ ـم ـ ــة صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ع ــام ــة
ب ــاالع ـت ــراف بــاالت ـجــاهــات الحقيقية
لألزمة االقتصادية وال سيما بعدها
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي .وال يـ ـت ــوق ــف األمـ ـ ـ ــر ع ـلــى
خـطــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وحــده.
اقتصاديًا ،هناك ّ
تغير جدي وواضح
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،وه ـن ــاك م ــن يــريــد
أن يتصرف دائـمــا كما لــو أن العالم
ّ
يبقى مـكــانــه ،ك ــأن الــوعــود بمحاربة
ال ـف ـس ــاد ،أو بــالـتـخـلــص م ــن الـعـمــال
األج ــان ــب ،سـتـحـيــي االق ـت ـصــاد وهــو
رمـيــم .فــي ثمانينيات الـقــرن املاضي
وح ـتــى تـسـعـيـنـيــاتـهــا ،وج ــد الكثير
من عمال العالم أنفسهم بال عمل أو
أن ـهــم يـعـمـلــون فــي أع ـمــال «مــؤق ـتــة»،
وال ـ ـحـ ــديـ ــث هـ ـن ــا شـ ـم ــل امل ـه ــاج ــري ــن
ب ـعــدمــا اس ـت ـنــزفــوا ت ـمــامــا االن ــدم ــاج
فـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ــرعـ ــايـ ــة .ح ـس ــب دراس ـ ــة
مطولة لفرنسوا هورستيل صــادرة
ف ــي آخـ ــر ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،فـ ــإن ه ــؤالء
ل ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا أن ي ـن ـق ـلــوا مـهـنـهــم
إلــى أبنائهم ،ووج ــدوا أنفسهم أمــام
عالم جديد في غاية الرعب .واعتبر
ه ــورسـ ـتـ ـي ــل األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــأسـ ـ ــاويـ ـ ــا ،أي
استحالة اإلنسان نقل معارف مهنة
معترف بها وقيمتها إلى أبنائه .بعد
ثــاثــن عــامــا عـلــى ه ــذه األف ـكــار التي
مــا زالــت قيد البحث فــي العالم ،ثمة
من ال يريد أن يخبر اللبنانيني بكل
هـ ــذا ،م ــن ب ــن جـمـلــة ت ـغ ـيــرات أخ ــرى
ال ت ـح ـضــر ف ــي ال ـن ـق ــاش ع ــن األزم ـ ــة
االقتصادية.
وليس هذا هو املكان املناسب إلطالق
ن ـ ـقـ ــاش اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ل ـك ـن ــه امل ـن ــاس ــب
ل ـل ـت ــذك ـي ــر بـ ـه ــزال ــة االسـ ـتـ ـع ــاض ــة عــن
الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ـجـ ــدي ب ــال ـت ـح ــري ــض ض ـ ّـد
الالجئني .املفارقة أن « الحل» املقترح
فـ ـ ــي املـ ـلـ ـص ــق ال يـ ـع ــان ــي مـ ـ ــن رهـ ـ ــاب
الالجئني اعتباطيًا ،بل ألن هذا الرهاب
يلقى األصــداء في نفوس كثيرين ،وال
يجب التنصل مــن هــذه الحقيقة ،رغم
أنه ـ ـ وقبل الحديث عنه أخالقيًا ـ ـ ليس
ً
حــا مجديًا مــن الناحية االقتصادية
الشعار ،رغم رداءة امللصق
حتى .هذا ِ
مــن الناحية السيميائية واستعماله
ً
رمـ ـ ـ ــوزًا غ ــريـ ـب ــة ،قـ ــد ي ـل ـق ــى ق ـ ـبـ ــوال فــي
أوسـ ــاط فـئــة م ــأزوم ــة مــا زال ــت تنتظر
املزيد من الشعارات .هــذا ما يفترضه
ال ــذي كـتــب الـ ِـشـعــار وال ــذي ن ـشــره .أمــا
كيف تعامل اللبنانيون مع ذلك ،فذلك
بحث آخر.

يحدث في القاهرة اآلن

القاهرة ـ فيصل العربي
ب ــدون إب ــاغ الـعــامـلــن بـهــا مسبقًا أو
إصدار بيان رسمي يوضح مالبسات
ال ـق ـض ـي ــة ،أغ ـل ـق ــت م ـج ـم ــوع ــة «إع ـ ــام
املـصــريــن» التابعة لـلــدولــة فــي مصر
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـع ــد ال ـق ـن ــاة
الدينية الوحيدة ضمن باقة القنوات
امل ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ،وه ــي ال ـت ــي أث ــارت
ً
ج ــدال واس ـع ــا مـنــذ انـطــاقـهــا قـبــل 13
ّ
عامًا .مسيرة قناة «الناس» بحد ذاتها
يمكن أن تتحول إلــى مسلسل درامــي
ي ـك ـشــف ك ــوال ـي ــس م ـت ـغ ـي ــرات اإلعـ ــام
امل ـ ـصـ ــري خـ ـ ــال عـ ـق ــدي ــن مـ ــن ال ــزم ــن.
امل ـح ـطــة بـ ــدأت ك ـق ـنــاة اجـتـمــاعـيــة عــام
 2006ونشطت في مجال «بيع الهواء»
أي فتح الباب أمام كل من يريد الظهور
س ـ ّـواء ك ــان طـبـيـبــا أو رج ــل أع ـم ــال أو
مــرش ـحــا ملـجـلــس ال ـن ــواب م ـقــابــل دفــع
مبلغ مـحــدد ،ورفـعــت شـعــارًا فــي ذلــك
ال ــوق ــت «ال ـ ـنـ ــاس ل ـك ــل الـ ـ ـن ـ ــاس» .بـعــد
عــامــن تـقــريـبــا ،نجحت مجموعة من
رجال األعمال السعوديني واملصريني

عبدالرحمن جاسم
ً
يـمـكــن اع ـت ـبــار م ـن ــار ص ـب ــاغ واحـ ــدة
م ــن ع ــام ــات ق ـن ــاة «املـ ـ ـن ـ ــار» .تجهد
ّ
املقدمة األبرز في القناة منذ سنوات،
ف ــي ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ـج ـه ــا (ب ــان ــورام ــا
ال ـي ــوم) ب ـحــرفــةٍ  ،وب ـطــري ـقــةٍ مختلفة
رغـ ــم أنـ ــه ش ـبــه ي ــوم ــي (خ ـم ـســة أي ــام
فــي األس ـب ــوع) .اإلعــامـيــة اللبنانية
الـقــادمــة مــن النبطية دخـلــت اإلعــام
م ــن ب ــواب ـت ــه األوسـ ـ ــع ك ـمــراس ـلــة عــام
 .٢٠٠٥يومها لم يكن في «املنار» أي
مــراســات نـســاء .جــرأتـهــا ،مهارتها،
وسرعة بديهتها فتحت الباب أمام
ـات لها لــدخــول املجال
ـات الحـقـ ٍ
زمـيـ ٍ
نفسه .تشير إلــى األم ــر عــرضـيــا« :ال
أحــد يتعامل معي بانتقاص ألنني
امرأة .الكل يحترمني جدًا ،استقبلت
االس ــرى مــرتــن فــي بــرنــامـجــي .وفــي
ذك ـ ـ ـ ــرى ح ـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز وآب ،ق ــدم ــت
حـلـقــات مـيــدانـيــة م ــع امل ـقــاومــة على
األرض ،لم يكن هناك اعـتــراض على
كــونــي ام ـ ــرأة .ه ـنــاك ثـقــة اكتسبتها
مــن عملي كمراسلة فــي هــذا املـجــال.
التجربة وااللـتــزام والجدية تكسبك
االحترام والجدية في تعامل الناس
معك» .توضح منار أن دخول املجال
اإلع ـ ــام ـ ــي كـ ـ ــان ح ـل ـم ـه ــا م ـ ــذ ك ــان ــت
صـ ـغـ ـي ــرة« :مـ ـن ــذ ك ـن ــت فـ ــي ال ـثــال ـثــة
عشر مــن عـمــري ،كنت أق ــول لــوالــدي
إنـ ــي أري ـ ــد أن أص ـب ــح م ــراس ـل ــة .كــان
يشجعني دائمًا ،وآمــن بي كثيرًا لذا
اكتسبت القوة .في الوقت عينه ،أمي
ربـتـنــا ج ـ ّـي ـدًا ،وج ـه ــدت ك ــي نـتـعـلــم».
الحـ ـق ــا ،ان ـت ـق ـلــت امل ــراسـ ـل ــة ال ــدؤوب ــة
والـنـشـيـطــة إل ــى االس ـت ــدي ــو الـكـبـيــر.
تغير األمــر عليها ،لكنها بقيت كما
ه ــي مـ ـج ـ ّـدة ،ل ـكــن ح ـنــن «امل ــراس ـل ــة»
بقي في داخلها« :كنت أود أن أبقى
م ــراسـ ـل ــة .ع ـم ـلــت ك ـم ــراس ـل ــة وم ـع ــدة
ومـقــدمــة ألرب ــع س ـنــوات ،ل ــذا لــم يكن
أمـ ـرًا صـعـبــا» .تـعــود صـبــاغ لتحسم
األمر في النهاية« :إذا وقعت حرب أو
ّ
تطور ميداني ،ال أتمنى إال أن أكون
فــي امل ـي ــدان .فــي ح ــرب ت ـمــوز ،عملت
بعض الــوقــت كمراسلة ميدانية في
الضاحية واإلدارة في النهاية تختار
األنسب».
ماذا عن اليوم؟ تعد اإلعالمية ـ ـ التي
تعمل أحـيــانــا مــن  12إل ــى  13ساعة
يــومـيــا ـ ـ ـ لـثــاثــة أع ـم ــال تـلـفــزيــونـيــة،
يعرض منهما اثـنــان على الشاشة،
فيما الـثــالــث قيد اإلعـ ــداد .األول هو
«بــانــورامــا الـيــوم» برنامجها األثير

منار ّ
صباغ :لم
أقدم يومًا
جملة ليست
من إعدادي

املـ ـب ــاش ــر والـ ـي ــوم ــي (ي ـ ـقـ ـ ّـدم خـمـســة
أيــام أسبوعيًا في الثامنة والنصف
تمامًا) .البرنامج عبارة عن تلخيص
ـار آن ـيــة،
ونـ ـق ــاش مل ــا ي ـ ــدور م ــن أخـ ـب ـ ٍ
حــدث ـيــة ،خ ـبــريــة .إن ــه أش ـب ــه ب ـق ــراءة
وم ـتــاب ـعــة ألحـ ـ ــداث الـ ـي ــوم وأخـ ـب ــاره
ضيوف
بجرعةٍ واضـحــةٍ مــركــزة مــع
ٍ
خ ـ ـبـ ــراء« .بـ ــانـ ــورامـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ت ـجــربــة
عمرها أربــع سـنــوات .هــذا البرنامج
هو جرعة يومية ال يمكننا االستغناء
ع ـنــه» تـشـيــر ص ـبــاغ .بــاإلضــافــة إلــى
فريق عملها «الصغير» باملناسبة،
ت ـج ـهــد مـ ـن ــار م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى
السـتــامـهــا املـ ـش ــروع ،ف ــي االهـتـمــام
َّ
بكل التفاصيل كما لــو أن كــل حلقةٍ
ه ــي أهـ ــم ح ـل ـقــة« .ال ي ـهــم م ــن يـكــون

الضيف ،أو ما هي املــادة املعروضة.
كل حلقة يتم العناية بها بالطريقة
واالهـ ـتـ ـم ــام ذاتـ ـهـ ـم ــا» .وت ـش ـي ــر إل ــى
إشرافها الشخصي على كل تفاصيل
ال ـع ـم ــل« :أق ـ ـ ــول دائـ ـم ــا إنـ ــي ل ــم أق ــدم

برنامج تاريخي قيد اإلعداد يختص
بأحداث وشخصيات معينة
ً
يــومــا جـمـلــة  -ول ــو واح ـ ــدة  -ليست
م ــن إعـ ـ ـ ــدادي ،وه ـ ــذه ال ـج ـم ـلــة تعني
لــي كثيرًا فــي تجربتي فــي «امل ـنــار».
م ـن ــذ ت ـقــدي ـمــي «مـ ــع ال ـ ـحـ ــدث» ،كـنــت
معنية بكل تفاصيل البرنامج الذي

ك ــان ي ـع ــرض ف ــي ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
ل ـك ـن ـنــي ك ـن ــت آتـ ـ ــي إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــاة فــي
ّ
السابعة والنصف ألنــظــم كــل شــيء.
كـ ــونـ ــي م ـ ـعـ ــدة لـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــيء ج ــدي ــد
عـلـ ّـي .عملي كمراسلة سابقة أيضًا
جـعـلـنــي م ـس ـت ـعـ ّـدة دوم ـ ــا ألي شــيء
جــديــد» .البرنامج الثاني هو «حقك
تعرف» (كل أربعاء ـ ـ س )21:15 :وهو
مــن إع ــداده ــا أي ـضــا .ت ـقــول ل ـنــا« :فــي
بــرنــامــج «حـقــك ت ـعــرف» ،أتــولــى دور
املنتج ورئـيــس تحرير اإلعـ ــداد .بدأ
ال ـبــرنــامــج ك ـف ـكــرة واج ـت ـم ــاع ــات في
مجلس اإلدارة ومناقشات ،بالتزامن
مع الحديث عن مكافحة الفساد من
قبل «حزب الله» .إنه برنامج يعكس
بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح تـ ـطـ ـلـ ـع ــات خـ ـط ــاب

سماحة السيد حسن نصر الله عن
مكافحة الفساد وهو أمر كان الحزب
يقوم به تاريخيًا منذ بداياته ،لكن
ً
اآلن ب ـ ــات األمـ ـ ــر ي ــأخ ــذ شـ ـك ــا أك ـثــر
وضـ ـ ــوحـ ـ ــا» .هـ ـن ــا ي ـح ـض ــر ال ـ ـسـ ــؤال
طــاملــا أنـنــا نـتـحــدث عــن الـفـســاد ،ألــن
تكسب منار صباغ أعــداء من العيار
الثقيل؟ تجيب بالهدوء نفسه« :أنا
ّ
ال أم ــث ــل م ـنــار ص ـب ــاغ ،ب ــل تـلـفــزيــون
«املـنــار» الــذي يمثل «حــزب الله» وال
ّ
أظن أن أعــداء الحزب سيتزايدون أو
ينقصون .الفرز قائم .طريقة مقاربة
األمور ستكون مختلفة .ال نشخصن
األم ـ ـ ــور وال ن ـش ـ ّـه ــر .هـ ـن ــاك مـعــايـيــر
كثيرة ودقيقة تبدأ مــن ميثاق قناة
«امل ـن ــار» الـشــرفــي اإلعــامــي وبطاقة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــي أخ ـ ــذت ال ـك ـث ـيــر من
ال ــوق ــت .ه ــذا ال ـبــرنــامــج أخ ــذ الكثير
م ــن ال ــوق ــت ل ـت ـحــديــد مـ ـب ــادئ ــه ،لـكــن
التحضير كان قياسيًا» .يقدم «حقك
ت ـع ــرف» وج ـهــا إعــام ـيــا ج ــدي ـدًا هو
املحامي هاني ابراهيم ،هنا يحضر
س ـ ــؤال ع ــن س ـبــب عـ ــدم ت ـقــديــم مـنــار
ص ـبــاغ ال ـبــرنــامــج ،فتجيب بـســرعــة:
«بــالـخـيــارات املهنية الـتــي تعنيني،
شـ ـع ــرت أن ـ ــي أفـ ـي ــد ال ـب ــرن ــام ــج أك ـثــر
خلف الكواليس ألن هناك أشـيــاء ال
يـمـكـنـنــي فـعـلـهــا ع ـنــدمــا أقـ ــدم حيث
تتحكم بك أمور كثيرة .وهناك فكرة
ّ
أخ ــرى تتعلق باملعايير األخــاقـيــة،
عندما تظهر على الـشــاشــة ال تقوم
بمجهود إال عند ظ ـهــورك .يجب أن
ّ
تعود نفسك على أن تقوم بمجهود
يقدمه شخص آخــر .وهــذا يشبهنا،
يشبه قـنــاة «امل ـن ــار» وأخــاقـيــاتـهــا».
وتستطرد« :ال أقـ ّـدم نفسي كقديسة،
بل أحاول أن أرتقي بما يطور ويفيد
«املنار» ويجعلني في مكان يرضي
طموحاتي في الوقت نفسه».
هنا أيضًا تشرف صباغ على العمل
من األلف إلى الياء؛ وباملراس نفسه
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـخ ــدم ــه فـ ــي «بـ ــانـ ــورامـ ــا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم» .ت ـش ـي ــر ض ــاحـ ـك ــة« :وال ـ ـلـ ــه
يـ ـحـ ـت ــاج وق ـ ـتـ ــا أط ـ ـ ـ ــول وي ـ ــأخ ـ ــذ مــن
أوقـ ــات بــرامــج أخـ ــرى ،ن ـظ ـرًا إل ــى أنــه
جديد وح ـســاس» .وأخ ـي ـرًا ،مــاذا عن
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـث ــال ــث؟ ت ـخ ـ ّفــض م ـنــار
ص ــوت ـه ــا م ـش ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «س ـ ـ ـ ّـر».
وحـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــاول االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار أك ـث ــر،
تــوضــح« :إنــه برنامج تاريخي مهم
ج ـدًا يختص بــأحــداث وشخصيات
وسيقدم جرعة يحتاج لها الجمهور.
لم ِّ
نسمه بعد وسيعرض في حينه».

إذاعة «النور» :رمضان تجلى وابتسم...

قناة «الناس» ...مرآة لتحوالت اإلعالم المصري
ف ــي االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ـي ـهــا ،وتـحــويـلـهــا
إلى قناة دينية سلفية شعارها مثير
ل ـل ـج ــدل وهـ ــو «ال ـ ـنـ ــاس ق ـن ــاة ت ــأخ ــذك
ل ـل ـج ـنــة» .ت ــدري ـج ــا ،اخ ـت ـفــى الـعـنـصــر
النسائي منها حتى من يعملن خلف
الـ ـك ــامـ ـي ــرا بـ ــأوامـ ــر شـ ـي ــوخ ال ـس ـل ـف ـيــة
الوهابية الذين تحكموا بها وأبرزهم:
محمد حسان ،ومحمد حسني يعقوب،
وأبو اسحق الحويني.
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ل ــم ت ـتــدخــل ال ــدول ــة
كــالـعــادة رغ ــم أن الـقــانــون وقـتـهــا كــان
يـمـنــع إطـ ــاق ش ــاش ــات ديـنـيــة بحجة
أن القناة تنطلق عبر القمر الصناعي
الفرنسي «يوتيلسات» الذي يسير في
مدار «نايل ســات» ،أي يشاهد قنواته
امل ـصــريــون وال ـع ــرب ،لـكــن مسؤوليته
ال ـقــانــون ـيــة ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ــق ال ـشــركــة
الفرنسية .حققت الشاشة تأثيرًا كبيرًا
ل ــدى قـطــاع كبير مــن محبي الـبــرامــج
الدينية السلفية ،وجــاءت ثورة يناير
 2011لـتـحــول الـقـنــاة إل ــى ل ـســان حــال
ج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن وتـنـطـلــق
قنوات دينية عدة تكمل معها الصورة.

لقطة مقربة
ّ
ّ
ّ
منار صباغ نجحت في االستديو ...لكنها تحن إلى الميدان

على األثير

إقفال مباغت من دون توضيح المالبسات

كانت برامج القناة دائمًا محل سخرية
من مـ ّ
ـؤيــدي الــدولــة املدنية ،وغالبًا ما
ه ــاج ـم ـه ــا ب ــاس ــم ي ــوس ــف اإلع ــام ــي
الساخر فــي برامجه على مــدار أعــوام
 2011حتى .2013
م ــع عـ ــزل ُ ال ــرئ ـي ــس اإلخـ ــوانـ ــي مـحـمــد
مــرســي ،أغ ـل ـقــت كــل ال ـق ـنــوات الدينية
التي كانت تساند جماعة اإلخوان وفي
مقدمتها «الناس» .لكن األخيرة عادت
بهدوء وبشكل مختلف تمامًا ،لتكون
أول ق ـن ــاة تـمـتـلـكـهــا ال ــدول ــة ا ًملـصــريــة
فــي إطــار خطة لــم تكن معلنة حينها
وت ـق ـضــي ب ــاالس ـت ـح ــواذ ع ـلــى اإلع ــام
ال ـخــاص .وقــامــت شــركــة «دي ميديا»
التي أسستها الرئاسة املصرية بشراء
القناة من مالكها األصليني وتحويلها
إلى قناة أزهرية تحت إشــراف الشيخ
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق،
وبـهــدوء ال يناسب الهدف املرجو من
ال ـق ـن ــاة أي :إقـ ـن ــاع امل ـه ـت ـمــن بــال ـشــأن
الديني أن الــدولــة ليست ضــد الدعوة
اإلسالمية وإنـمــا ضــد مــن يتاجر بها
مثل جماعات اإلسالم السياسي .ورغم

ميديا
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اس ـت ـمــرار ال ـق ـنــاة ق ــراب ــة أرب ــع سـنــوات
ّ
بشكلها الـجــديــد ،إال أن تأثيرها ظل
م ـح ــدودًا م ــن دون م ـبــرر مـقـنــع ،حتى
ّ
إن ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن ك ــان ــوا يـكـتـبــون
تعليقات يعبرون عن دهشتهم بأنها
ال ت ــزال مــوجــودة ألن إغــاقـهــا رافقته
ضجة كبيرة فيما العودة كانت شبه
سرية .ظلت القناة سنوات عدة ضمن

ُ
َترك  150موظفًا بال مدخول
يقيهم الظروف االقتصادية
الصعبة
مـجـمــوعــة «دي م ـيــديــا» ،ال ـتــي تمتلك
أيضًا قنوات «دي .إم .سي» و«الراديو
 .»9090وبـ ـ ـع ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
م ـج ـم ــوع ــة «إعـ ـ ـ ــام املـ ـص ــري ــن» عـلــى
«دي م ـيــديــا» مـطـلــع نـيـســان (أب ــري ــل)
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات ح ــول
مصير «الناس» .إذ تم تجاهلها ضمن
قـ ـ ــرارات إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة ال ـتــي شملت

إع ـ ــان رؤسـ ـ ــاء ك ــل ال ـق ـن ــوات الـتــابـعــة
للمجموعة .وأف ــادت التسريبات بأن
ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـن ــوي ع ـلــى الـقـنــاة
ّ
ت ـخ ــط ــى ح ــاج ــز امل ـل ـي ــون ــي دوالر فــي
الـسـنــة ،وه ــو رق ــم منخفض بالنسبة
إلى ميزانيات قنوات أخرى ،ويساوي
مـيــزانـيــة إن ـتــاج مسلسل واحـ ــد .وفــي
ظــل نـقــص املـ ّعـلــومــات ،انـتـشــر تفسير
آخ ــر ي ـقــول ب ــأنــه ي ـجــري حــالـيــا الــدفــع
بـ ــوجـ ــوه جـ ــديـ ــدة وشـ ــابـ ــة فـ ــي م ـجــال
العمل الــدعــوي فــي مقابل االستغناء
عن األسماء الكبيرة ،مثل شيخ األزهر
أح ـمــد ال ـط ـيــب وامل ـف ـتــي ال ـســابــق علي
جمعة .بالتالي ،كــان ال بــد مــن إغــاق
النافذة اإلعالمية املخصصة لهم ،على
أن يتم إطــاق بديل لها الحـقــا .وسط
كل هذه التفسيرات غير املؤكدة ،بقيت
أحزان العاملني في القناة ( 150موظفًا
م ــن إعــام ـيــن وف ـن ـيــن) ال ــذي ــن تـلـقــوا
ص ــدم ــة مـ ــزدوجـ ــة ،تـتـمـثــل ف ــي إغ ــاق
القناة من دون تمهيد مسبق ،وكذلك
قـبــل رم ـضــان ب ــأي ــام ،لـيـفـقــدوا دخلهم
الشهري في ظروف اقتصادية صعبة.

في رحاب شهر الصوم ،تطلق «إذاعة
ّ
ال ـ ّنــور» ( )91.7 ،91.9ســلــة برامجية
م ــن ــوع ــة ت ــرض ــي ش ــرائ ــح اجـتـمــاعـيــة
مختلفة .اإلذاعة التي تحتفي بعيدها
الحادي والثالثني في التاسع من أيار
(مايو) املقبل ،دخلت منذ حوالى عام
حلبة السوشال ميديا ،والبث املباشر
ع ـب ــر ال ـص ـف ـح ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،إل ــى
جــانــب تحديث موقعها اإللكتروني
وأخ ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـع ــاج ـل ــة الـ ـت ــي ت ــواك ــب
الحركة السياسية املحلية والعاملية.
في شهر رمضان الذي يبدأ األسبوع
املـ ـقـ ـب ــل ،تـ ـض ــع «ال ـ ـ ـنـ ـ ــور» ث ـق ـل ـه ــا فــي
بــرمـجــة مـتـنــوعــة تـحـيــط بـكــل م ــا في
هذا الشهر من معان دينية وروحانية
واجتماعية وترفيهية.
ض ـمــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي ت ـه ـتــم بصحة
ال ـصــائــم ،يـخـصــص بــرنــامــج «صـحــة
وعافية» (إشراف فاطمة مزنر ـ ـ تقديم
رف ــا مــرعــي ـ يـبــث يــومـيــا بـعــد موجز
ال ـ ـ  ،)11:00ف ـقــراتــه ال ـث ــاث لـيـســاعــد
الصائمني على طرق إعداد موائدهم،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب فـ ـق ــرة الـ ـحـ ـل ــوي ــات (وال
أطيب) ،و«صحة وغذا» التي تقدمها
اخـتـصــاصـيــة الـتـغــذيــة رش ــا يــاســن،

وفـ ـيـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات
ال ـغ ــذائ ـي ــة وت ـص ــوي ــب ع ـلــى األخ ـط ــاء
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــة .أم ـ ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج «املـ ـحـ ـط ــة
الــرمـضــانـيــة» (ك ــل اث ـنــن بـعــد موجز
الساعة  )15:00فسيعرض أسبوعيًا،
ض ـم ــن ت ـح ـق ـيــق ي ـط ــل ف ـي ــه ع ـل ــى قـيــم
وأب ـعــاد ال ـصــوم فــي واقـعـنــا الـحــالــي،
ّ
ويضيء على عائالت شكلت نموذجًا
ف ــي ال ـص ـب ــر .وضـ ـم ــن إطـ ـ ــار ال ــدرام ــا
اإلذاعية ،تبث «النور» مسلسل «عيلة
أبو وصفي» الشامي (يعرض يوميًا
بعد اإلفطار) الــذي يــدور حول عائلة
«أبو وصفي» مع التطرق إلى قضايا
اج ـت ـمــاع ـيــة ووط ـن ـي ــة ،ال تـبـتـعــد عن
وا ّق ــع ال ـحــرب الـتــي عاشتها ســوريــا،
لكنها ّ
محملة باألمل.
وض ـم ــن س ـهــرات ـهــا امل ـت ـنــوعــة ،تـطــرح
اإلذاعـ ـ ـ ــة م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـب ــرام ــج مــن
ضمنها «سهرة أحلى الذكر» (إعــداد
وت ـق ــدي ــم :رب ــى ع ـس ــاف ـ ـ ـ ك ــل خميس
 )21:30التي تجمع ضيوفًا من مشارب
مختلفة تتشارك معاني شهر الصوم،
وقيمه .أما «سهرة مسا النور» (إعداد
وتـ ـق ــدي ــم صـ ـف ــاء م ـس ـل ـم ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ يـبــث
الجمعة  )21:00املنقولة على الهواء

تجول صفاء
مسلماني
على مختلف
المناطق
اللبنانية ،لنقل
أجواء الليالي
الرمضانية

م ـب ــاش ــرة ،ف ـس ـت ـجــول م ــع ال ـســاهــريــن
على مختلف املناطق اللبنانية ،لنقل
أجـ ـ ــواء إحـ ـي ــاء ال ـل ـيــالــي الــرمـضــانـيــة
ه ـ ـنـ ــاك ،ب ــرف ـق ــة ش ـخ ـص ـي ــات ث ـقــاف ـيــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة« .سـ ـه ــرة
صفحات بني األمــس والـيــوم» (إعــداد

وت ـق ــدي ــم :ع ــدي امل ــوس ــوي  -ي ـبــث كل
س ـبــت  ،)21:30ه ــو عـ ـن ــوان بــرنــامــج
جديد رمضاني ،يأخذنا إلى املاضي
الجميل ،عبر استضافة شخصيات
خطت نهجًا في التعليم والصحافة
والكتابة والتدوين .وضمن السهرات
الــرمـضــانـيــة ،يـطــرح بــرنــامــج «سـهــرة
مـلـتـقــى األث ـي ــر» (إع ـ ــداد وت ـقــديــم :نال
ّ
الــزيــن -يـبــث كــل أحــد  )21:30إلفساح
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب مــن
خ ــال ت ـعــاون مــع إذاعـ ــات عــربـيــة من
الـيـمــن ،وال ـع ــراق ،وإيـ ــران ،وفلسطني.
سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث هـ ـ ـ ـ ــؤالء عـ ـ ــن أوطـ ــان ـ ـهـ ــم
وعـ ـ ــادات ـ ـ ـهـ ـ ــم ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
القواسم املشتركة بني بقية إخوانهم.
أما «دوحة الصائم» (يبث يوميًا بعد
موجز الـ  )12:00فهو بمثابة كشكول
م ــن امل ـع ـل ــوم ــات الـعـلـمـيــة والـثـقــافـيــة
من قصص وأشعار وفقرات مسلية،
تقدم في قالب من الحوار والتمثيل.
وضمن برامج املسابقات ،يطل «فكر
واربـ ـ ـ ـ ــح» (إعـ ـ ـ ـ ــداد وت ـ ـقـ ــديـ ــم :م ـيــرفــت
م ـن ـصــور -يـبــث الـسـبــت واألح ـ ــد بعد
م ــوج ــز الـ ـ ـ  ،)15:00ل ـي ـطــرح مـســابـقــة
رمضانية تتعلق باملعلومات العامة

حــول العلوم واالخـتــراعــات واألخبار
الغريبة والطريفة ،تتكئ على سرعة
البديهة ،وتتطلب تركيزًا عاليًا ،وهذه
املرة تفتح املشاركات لتدخل الهواتف
الذاكية عبر تطبيق الواتساب.
ّ
وال شـ ــك فـ ــي أن الـ ـب ــرام ــج الــدي ـن ـيــة
وال ـ ــوج ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ـ ّـص شـهــر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،تـ ــأخـ ــذ الـ ـحـ ـص ــة ال ـ ــواف ـ ــرة
م ــن ال ـس ـلــة ال ـبــرام ـج ـيــة ف ــي اإلذاع ـ ــة.
ّ
مجموعة بــرامــج تطل علينا فــي هذا
الشهر من ضمنها« :ومضات القلب»
(إع ــداد وتـقــديــم يــوســف نــور الــديــن)،
ال ــذي ي ـســرد خــواطــر ت ــدور فــي شهر
الـصــوم ،تتصل بــالــوجــدان وبمعاني
ّ
اإلي ـم ــان .وم ــن الـبــرامــج أيـضــا «ورت ــل
القرآن ترتيال» (إعداد وتقديم :حسني
الحايك) ،و«زاد الصائم» الذي يتناول
مـ ــرويـ ــات م ـت ـع ـل ـقــة ب ـب ـعــض األعـ ـم ــال
الرمضانية (إعــداد :فاطمة غملوش).
عـ ـل ــى أن ي ـس ـت ـم ــر «ف ـ ـقـ ــه ال ـش ــري ـع ــة»
ّ
ّ
ويقدمه حسني درويــش -يبث
(يعده
االث ـ ـنـ ــن واألرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ب ـع ــد م ــوج ــز ال ـ ـ
 ،)14:00ليتفاعل مع املستمعني حول
استفساراتهم الفقهية.
(األخبار)
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مهرجانات الصيف

«بعلبك» :مرسيل خليفة وجاهدة وهبه و«العندليب» محمد عساف
بيار أبي صعب
ّ
ّ
هناك أماكن تتمنى لو أنك لم تعش لتزورها ،ومناسبات
ّ
كنت تفضل أال تحضرها أبدًا .كان يفترض أنها مناسبة
سعيدة :إطالق الدورة الثالثة والستني من «مهرجانات
بـعـلـبــك ال ــدول ـ ّـي ــة» ال ـتــي تـسـتـحــق كــل ح ـفــاوة واه ـت ـمــام.
لكن مــا أن تظهر لــك القناطر السمجة التي اغتصبت
ّ
الواجهة الشهيرةّ ،أول شارع الحمرا ،حتى يبدأ صدرك
بــاالنـقـبــاض ،ف ــإذا دلـفــت إلــى الـصــالــة الـتــي كــان اسمها
ذات يــوم «الـقــاعــة الــزجــاجـيــة» ل ــوزارة الـسـيــاحــة ،ضاق
َ
ّ
تصدق ما ستقع عليه
نفسك ،وشعرت بالغثيان .لن
عينك .ها أنت بني أول الشهود على الكارثة التي جرى
تدشينها الــرسـمــي فــي الـيــوم الـســابــق .الـقــاعــة الكبيرة
الـشــرحــة املضيئة الــديـنــامـ ّـيــة ّ البسيطة الـتــي تختصر
ّ
ّ
ملصممها املعلم الراحل عاصم سالم،
الحداثية
الرؤيا
باتت أشبه بــردهــة فندق سوبر دولــوكــس فــي الخليج.
أو «مقهى أراكيل» ،كما كتبت قبل عام مي مكارم في
«لــوريــان لــوجــور» .خــال ورشــة «اع ــادة التأهيل» التي
اسـتـغــرقــت سـنـتــن ،تـعــالــت االن ـت ـقــادات واالسـتـغــاثــات.
وكانت زميلتنا إيلده الغصني قد أجرت في «األخبار»
ً
مفصال ،عــن ّ
عبثية «مـســخ الـتــراث فــي مبنى
تحقيقًا
يرمز الى الحداثة» ( 12ديسمبر ّ .)2018
لكن أحـدًا لم
يبادر إلى ايقاف األشغال ،واالحتكام الى لجنة مستقلة
من املعماريني والخبراء .ال نقيب املهندسني جاد تابت
ّ
تدخل ملنع الجريمة ،وال وزير السياحة الفخور بها ،وال
أي مسؤول أو جهة في الدولة!
بعد قليل ،فوق املنبر ،ستتنافس شخصيات سياسية
وفنية واعالمية على تهنئة ليلى الصلح «شفيعة الخير
وال ـج ـمــال» عـلــى سـخــائـهــا ،وأفـيــديــس كـيــدانـيــان ،وزيــر
السياحة الــدائــم النشوة ،على «شجاعته»! األول ــى هي
ممولة هذا «الصرح العظيم» ،والثاني هو حاميه واملدافع
ع ـن ــه ،ض ــد حـمـلــة االح ـت ـج ــاج ال ــواس ـع ــة طـ ــوال مــرحـلــة
«إع ــادة التأهيل» التي استغرقت سنتني… فلوال كرم
رئيسة «مؤسسة الوليد بن طالل لألعمال االنسانية»،
وشراسة فارس السياحة املقدام ،ملا أمكن لهذه «التحفة
ّ
املعمارية» أن تبصر النور وتخرج إلى الوجود .فضاء
بال روح ،على أنقاض ذاكرة املدينةّ .فضاء ليس للناس
ّ
متفجر من قلة الذوق واالغتراب
وال يشبههم .كوكتيل
الثقافي« .قاعة ليلى الصلح حمادة» كما أعيد تطويبها
بماء الذهب وبحرف غليظ على جــدار املــدخــل ،مظلمة
وخــان ـقــة ب ـمــوادهــا وتـقـطـيـعـهــا واالض ــاف ــات ال ـكــارثـ ّـيــة.

بسطحها الــواطــئ املــرقــع بــالـجـفـصــن ،ال تـتــرك لــك أن
ّ
ّ
«شرقيتها» املفتعلة ،مثقلة بمظاهر
تتنفسُ .مسرفة في
ّ
الـفـخــامــة الـتــي يـحــبـهــا مـحــدثــو الـنـعـمــة .فـضــاء عاصم
س ــام ك ــان مــن عــامــات ال ـحــداثــة الـعـمــرانـ ّـيــة لـبـيــروت،
ـويــة «تــراثـ ّـيــة» ّ
فأصبح مكانًا هجينًا ،ينتحل هـ ّ
مزيفة
وسطحيةّ ،
ّ
ّ
مدعية ومبتذلة .لقد ُد ّمرت هويته ،وطمست
ّ
معامله .تخيلوا قصيدة ألدونيس أعاد كتابتها «ناظم»
ّ
«السوليديرية»
من عصر االنحطاط! ها هي الفلسفة
تنتقم من املعمار الكبير بعد رحيله ،هو الذي قارعها
بـكــل ق ــواه .واألن ـكــى أن الــوزيــرة الـســابـقــةّ ليلى الصلح
ج ــاءت إلــى املــؤتـمــر الصحافي فقط لـتــوقــع جريمتها،
قالت كلمتني عن رسالتها الخيرية ،وانتصارها على
حمالت «االساءة» ،وغادرت املنصة على عجل.
ّ
فــوق املنبر ،تمنى وزيــر الثقافة محمد داود ،أن تكون
ّ
املهرجانات «رافعة اقتصادية» أيضًا .وتوقف محافظ
بعلبك ـ ـ الهرمل بشير خضر عند السنوات الصعبة التي
صارت وراءنا ،بعد االنتصار على االرهاب ،وتصنيف
بعلبك منطقة خـضــراء حسب معايير االمــم املتحدة.
ولفت رئيس بلدية بعلبك حسني اللقيس ،إلــى انتهاء
ورشة تطوير البنى التحتية كافة ،مؤكدًا أن أهل بعلبك
ومنطقتها يشعرون بمسؤوليتهم عن تــراث مدينتهم
الذي ّ
يخص البشرية .واستعاد وزير السياح ّمواله عن
تخفيض امليزانية ،علمًا أن املهرجانات «أصبحت على
ّ
مساحة الوطن» كما تفضل .لكن يبدو أن «بعلبك» أقل
تأثرًا باألزمة من سواها ،إذا نظرنا إلى عدد املصارف
وشــركــات الـتــأمــن واالت ـص ــاالت الـتــي تــدعـمـهــاّ .
وربـمــا
كان من محاسن هذه األزمة ،على مستوى مهرجانات
ّ
ال ـص ـيــف ك ـكــل ،أن ـه ــا أع ـطــت ح ـ ّـي ـزًا أوسـ ــع لــأمـسـيــات
اللبنانية والعربية.
الـبــرنــامــج ال ــذي قـ ّـدمـتــه نــايـلــة دو فــريــج ،رئـيـســة لجنة
املهرجان ،يجمع الجاز والبلوز والبوب والكالسيك ،إلى
الـطــرب العربي والـعــود وذاك ــرة العصر الذهبي وأغنية
املؤلف ،أو «األغنية امللتزمة» .أمسية االفتتاح ستكون مع
مرسيل خليفة ( 5تموز /يوليو)« .كل الحروب خاسرة ـ ـ
قال لنا مرسيل ـ ـ والبنادق الطائفية محشوة بالدموع»!
أمـسـيـتــه ال ـتــي تفتتح امل ـهــرجــان ،أراده ـ ــا «وردة معدة
للحب ،وسنونوة حنني لليالي بعلبك» ،وفيها يستعيد
مجموعة من أغنياته الشهيرة تحت عنوان «تصبحون
ّ
ّ
اللبنانية
الفيلهارمونية
على وطن» .ترافقه األوركسترا
ّ
بقيادة املايسترو لبنان بعلبكي ،وجوقة جامعة سيدة
اللويزة بقيادة األب خليل رحمة.

جاهدة وهبه ...األندلسية

ولـعــل ال ــذروة ستكون فــي هيكل بــاخــوس ،مــع املغنية
ال ـفــريــدة جــاهــدة وه ـبــه ال ـتــي تــأخــذنــا بـصــوتـهــا الـقــوي
والرخيم واملثقف ،في رحلة حضارية« .عبق األندلس:
مــن املــوش ـحــات إل ــى الـفــامـنـكــو» هــو ع ـنــوان األمـسـيــة
( 2آب /أغ ـس ـطــس) ال ـتــي تـنـســج «فـسـيـفـســاء شـعـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
غنائية راقـصــة ،مــن يــا ليل الـطــرب إلــى olé
موسيقية
الوجد» ،ومن والدة بنت املستكفي إلى فدريكو غارثيا
ل ــورك ــا ،مـ ــرورًا بـ ـ بــاكــو دي لــوتـشـيــا ،واب ــن زي ــدون…
ّ
يشاركها املغني اإلسباني ملكيور كامبوس وراقصة
الفالمنكو ليا لـيـنــارس .ويــرافـقـهــا ّع ــازف الـعــود عمر
(منير) بشير وفرقته .أمــا ابــن املعلم العراقي الراحل،
فسيحيي بــدوره أمسية موسيقية تكون مسك ختام
الـبــرنــامــج« :ع ــود حــول الـعــالــم» هــو عـنــوان أمسية عمر
بشير ال ــذي يجمع بــن الغيتار وال ـعــود ،بــن املناخات
العراقية واملجرية .سيؤدي مؤلفات من لبنان والعراق
ً
وتــركـيــا ،وص ــوال إل ــى الفالمنكو واملــوسـيـقــى الهندية
والتأملية ،إضافة إلــى مؤلفات لــوالــده ،ومقطوعات من
ألبومه األخير .وسترافقه فرقة من  7عازفني وجوقة
آالت ّ
نفخية ( 3آب /أغسطس).
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Oh to End

عرض مسرحي • تجهيز ف ّني
حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

اسكندر حبش
عن الثقافة والمجتمع
تحت عنوان «ضفاف ،ضفاف كثيرة»،
يقيم «املنتدى األدبي للثقافة والعلوم»
حوارًا في الثقافة واألدب واالجتماع
مع الكاتب والشاعر اللبناني اسكندر
حبش (الصورة) .اللقاء الذي يقام
اليوم السبت في «تراس صف الهوا»
(بنت جبيل) ،يتمحور حول مسيرة
حبش الصحافية والشعرية ،إضافة
إلى تجربته في ترجمة األعمال
الفلسفية وغيرها .كما يتوقف عند
ظاهرة انحسار الثقافة والقراءة في
املجتمعات العربية .تتخلل اللقاء
الذي يديره محمد مسلم جمعة،
ّ
املتشعبة
قراءات في تجربة حبش
يقدمها األكاديميان علي نسر ونازك
ّ
بديرُ .يذكر أن املنتدى الذي تأسس
عام  ،2017يحتضن نقاشات تربوية
وفكرية واجتماعية وأدبية.
* «ضفاف ،ضفاف كثيرة» :الرابعة عصر
اليوم ـ ـ «تراس صف الهوا» (بنت جبيل ـ
جنوب لبنان) ـ ـ لالستعالم03/571351 :
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نشن ،زقاق البالط

عرض مسرحي
 ٨:٣٠مسا ًء

نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
أداء:كارول ّ
هاشم عدنان
ساسين كوزلي
المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
كونستانز فالم
ساره صحناوي
الصباغ
رامي ّ
جنى طرابلسي
الريسا ڤون پالنتا
حسين نخال
الدخول مجاني

الحجز للعرض على ihjoz.com
بالتعاون مع

َ
نشن
م ِ

بدعم من

من مصر يعود إلينا هشام جبر بتجربة جديدة ،بعدما
احتفل على طريقته (السمفونية) بخمسينية أم كلثوم
في بعلبك .هذه املـ ّـرة ستكون «أمسية مع عبد الحليم»
حافظ في الذكرى التسعني لوالدته .األغنيات سيؤديها
الـ «أراب آيدول» الفلسطيني محمد عساف .الجديد أنه
عــرض موسيقي ـ ـ غنائي ـ ـ سينمائي… أي أن الغناء
س ـتــواك ـبــه م ـشــاهــد سـيـنـمــائـ ّـيــة م ــن أع ـم ــال الـعـنــدلـيــب
األسمر (مونتاج أمير رمسيس) .والتوزيع املوسيقي
يحمل طبعًا توقيع املايسترو هشام جبر الذي سيقود
األوركسترا الرومانية ،باالشتراك مع موسيقيني من
االورك ـس ـت ــرا الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة .وت ـش ــارك فــي الـغـنــاء
الفنانة نهى حافظ ( 20تموز /يوليو).
املواعيد «الغربية» ،تبدأ من الجاز والبلوز مع الفرنسية
املـعــروفــة مـيـلــودي غ ــاردو ( 7تـمــوز /يــولـيــو) الـتــي كان
إبراهيم معلوف قد قدمها للجمهور اللبناني في بعلبك،
كضيفة شرف ،ضمن أمسيته قبل سنتني .اليوم بعد
عقد من الغناء ،وأربــع أسطوانات ،باتت غــاردو تتمتع
بشهرة ّ
عاملية واسعة ،وال شك في أن أمسيتها ستكون
من األمسيات البارزة هذا الصيف .أما الـ  popفمتمثل
باملغنية الفرنسية الشابة جاين  Jainالتي باتت تجر
وراءه ــا جــوائــز ونـجــاحــات عـ ّـدة وأسطوانتني (أول آب/
آغسطس).
وأخيرًا موعد مع الكالسيك تدعمه السفارة االيطالية
ّ
ومركزها الثقافي في بيروت .إنــه  Requiemجوزيبه
فيردي الشهير الذي يجمع ،في أحضان معبد باخوس،
أرب ـعــة أص ــوات مـكـ ّـرســة فــي عــالــم األوب ـ ــرا :الـســوبــرانــو
ماريا أغريستا ،وامليتزو دانييال بارتشلونا ،والتينور
جورجيو بيروجي ،والـبــاص جــون ّ
ريليا .األب توفيق
مـعـتــوق ال ــذي يـقــف وراء الـتـجــربــة قــائـدًا ل ـ «أوركـسـتــرا
الحجرة لــإذاعــة الرومانية في بوخارست» و«كــورس
الجامعة األنطونية»ّ ،قدم لنا التجربة ،يوم أمس ،بطريقة
مـشـ ّـوقــة .تـحــدث عــن «الـحــج إلــى شمس الـلـهـفــة» ،وقــال
ّ
ّ
إنــه يفضل تسمية أخــرى للعمل الــذي ُيعتبر «محطة
ّ
مفصلية في تاريخ املوسيقى» :لنسمه إذًا «أعظم أوبرا
ّ
لفيردي» ،ألنه ليس تمامًا «قداسًا للموتى» كما يشرح
لنا .ذلك أن فيردي الذي كان «معارضًا لالهوت الخوف
الديني كما كــان ســائـدًا فــي الـقــرن التاسع عشر ،قلب
النص وعـ ّـدل مساره» ليصبح نشيدًا للجسد والحياة.
ّ
كنا نسمعه ونـحــاول أن نتنفس .هــا قــد انتزعنا األب
معتوق من «جحيم ليلى الصلح» إلى السماوات العالية.
شكرًا أبونا .نراكم هذا الصيف في «بعلبك».

ملحق
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دليل ليالي رمضان

من مسلسل «حرملك»

● اإلنتاجات العربية المشتركة تراهن على الكاريزما السورية ● الغرام ما زال يؤرق المسلسالت اللبنانية ● الدراما السورية تواصل
نهوضها وأعمال صادمة تقتحم الخطوط الحمر ● «حرملك» مشغول بـ «سالسل دهب»… و«الحارة» انتقلت إلى الصالحية
ّ
كرارة
وأمير
رمضان
ومحمد
السقا
أحمد
مع
األكشن
زمن
ه
إن
●
● اإلنتاجات المصرية في قبضة السلطة وال عزاء للكبار ●
ّ
«العاصوف» الخليجي يواصل إشعال النيران وحياة الفهد تقف عند «حدود الشر» ● «األخبار» اختارت لكم هذه المسلسالت
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اإلنتاجات المشتركة :رهان يتواصل في حمى الكاريزما الســورية
كما جرت العادة خالل األعوام السابقة ،تضع بعض
شركات اإلنتاج ثقلها في مسلسالت لبنانية ـ سورية مشتركة
ّ
تطعم أحيانًا بأسماء مصرية .تستند هذه اإلنتاجات إلى
جاذبية النجوم السوريين ،فيما تنحصر المنافسة بين تيم
حسن ،وباسل ّ
خياط ،وقصي خولي ،ومكسيم خليل،
ومعتصم النهار
وسام كنعان

انضمت سيرين
عبد النور إلى
تيم حسن
في «الهيبة...
الحصاد»

أفيشات مسروقة
لم يعد الحديث عن نسخ أو سرقة أفيشات مستغربًا
في الدراما العربية عمومًا ،ال ّ
سيما في رمضان .هذه
السنة ،لم يكن الوضع مختلفًا عن األعوام املاضية.
ّ
هذا الفخ
إذ وقع عدد من صناع األعمال الدرامية في ّ
قبل أن يفضحهم الجمهور وأهل اإلعالم .لعل أبرز
الحاالت ّ
سجلها املوسم الثالث من مسلسل «الهيبة»
الذي يحمل اسم «الهيبة… الحصاد» (كتابة باسم
ّ
«صباح
السلكا ،وإخ ــراج سامر الـبــرقــاوي ،وإنـتــاج
إخ ــوان» ـ ـ  ،mtvو ،mbc4و«رؤي ــا» ،و«الـســومــريــة»).
البوستر ّ
األول الذي جمع معظم األبطال ،بدا شبيهًا
إلى حد بعيد بأفيش املسلسل البريطاني الشهير
 Peaky Blindersال ـ ــذي ي ـجـ ّـســد ب ـطــول ـتــه الـنـجــم
االيرلندي كيليان مورفي إلــى جانب مجموعة من
األسماء الالمعة .تدور األحداث في فلك عصابات الـ
 peaky blindersفي مدينة بيرمنغهام اإلنكليزية
في فترة ما بعد الحرب العاملية األولــى ،وهو مؤلف
من أربعة أجزاء فيما ُينتظر عرض الخامس خالل
العام الحالي عبر قنوات «هيئة اإلذاعة البريطانية».
املوقف نفسه واجهه املسلسل املصري «حكايتي»
(كتابة محمد عبد املعطي ،وإخ ــراج أحـمــد سمير،
وإنتاج «سينرجي» ـ  ،ONو ،cbcو ،dmcو،mbc4

و )artللنجمة الشابة ياسمني صبري .فقد ظهرت
املـمـثـلــة الـبــالـغــة  32عــامــا عـلــى الـبــوسـتــر ّ الــرسـمــي
مــرتــديــة فـسـتــان سـهــرة أحـمــر فيما تـحــلــق حولها
ث ــاث ــة أش ـخ ــاص ي ـشــرفــون ع ـلــى إطــال ـت ـهــا ضمن
خلفية باألبيض واألس ــود .اللقطة تحيل فــورًا إلى
بوستر وثــائـقــي  Dior and Iال ـصــادر عــام 2014
للمخرج الفرنسي فريديريك تشينغ .وفــي صورة
أخرى ترويجية للمسلسل ،ظهرت ياسمني جالسة
ّ
خـلــف ماكينة خـيــاطــة ،مـمــا ذك ــر كثيرين بـصــورة
النجمة األسترالية كيت وينسليت في فيلمها The
( Dressmakerإخراج جوسلني مورهاوس ـ .)2015
فــي الـسـيــاق نفسه ،سخر منتج املسلسل التركي
«حـلـقــة» ،يــوســف سـيـنـكــال ،مــن الـبــوسـتــر الــدعــائــي
للمسلسل الــرمـضــانــي الـكــويـتــي «أم ـن ـيــات بـعـيــدة»
(ك ـتــابــة مـنــى ال ـش ـمــري ،وإخ ـ ــراج مـحـمــد الـقـفــاص،
وإن ـتــاج «إيـغــل فيلمز» ـ ـ  )atv Kuwaitال ــذي تقوم
ببطولته هــدى حسني .عبر السوشال ميديا ،نشر
املـنـ ِـتــج ص ــورة الـبــوسـتــر الـعــربــي وس ــأل« :أال يشبه
ً
ً
ق ـل ـيــا مـسـلـســا آخ ـ ــر؟» ف ــي إش ـ ــارة واض ـح ــة إلــى
بوستر مسلسله «حلقة» الذي انطلق في بداية العام
الحالي.

بـعــد ظـهــر ي ــوم نـيــويــوركــي مشمس
س ـنــة  ،1955ك ــان ــت م ــارل ــن مــونــرو
تـ ـسـ ـي ــر ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه مـ ـحـ ـط ــة «غ ـ ــران ـ ــد
سـ ـنـ ـت ــرال» ب ــرف ـق ــة م ـ ـصـ ـ ّـور وم ـح ــرر
ّ
إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـجـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة .ب ـس ـبــب
االزدحـ ــام ،لــم يلحظ أحــد مــن املــارة
أيـ ـق ــون ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـع ــاملـ ـي ــة وه ــي
تتمشى بينهم ،رغــم الـتـقــاط بعض
الصور العلنية لها .حتى أنها ركبت
في إحدى العربات من دون أن ينتبه
ّ
ل ـهــا أحـ ــد .ك ــان ــت ت ــري ــد أن ت ـق ــول إن
ّ
األمــر يتعلق بـقــرارهــا :إمــا أن تكون
م ــارل ــن ال ـغ ــاوي ــة صــاح ـبــة ال ـش ـهــرة
الصاخبة ،أو تعود نورما جني بيكر
امل ــواط ـن ــة الـ ـع ــادي ــة! ب ـع ــده ــا ،نـظــرت
فــي عـيـنــي امل ـ ّـص ــور وســألـتــه إن كــان
يــريــد أن ي ــرى نـجـمــة الـسـيـنـمــا ،ولــم
يـحـتــج األم ــر س ــوى وم ـضــة لتوقف
ال ــزم ــن وه ــي تـنـثــر ش ـعــرهــا ،وتـقــوم
بحركة استعراضية استقطبت فيها
جــاذبـ ّـيـتـهــا وهــالــة الـسـحــر الخاصة
بها ،فإذا بجحافل من املارة تتجمهر
ّ
حولها ،حتى تطلب األمــر مساعدة
ّ
امل ـ ّـص ــور واملـ ـح ــرر ل ـكــي ت ـتــم ـكــن من
الـهــرب مــن املعجبني! هــذا مــا تشير
إليه املدربة التنفيذية أوليفيا فوكس
كـ ــابـ ــان ص ــاح ـب ــة كـ ـت ــاب «أس ـ ـطـ ــورة
ال ـكــاريــزمــا» .الـكـتــاب مـحــاولــة شــرح
تـفـنـيــديــة ملـعـنــى ال ـكــاريــزمــا ،كونها
لـيـســت م ـجــرد مــوهـبــة فـطــريــة ،إنما
ّ
تكنيك يتمكن املمثل من استخدامه
ّ
طــاملــا أن ه ـنــاك أش ـخــاصــا بعيدين
ّ
ع ــن ال ـف ــن يـمـلـكــون كــاريــزمــا خــاصــة
مثل ستيف جوبز الذي كان مكروهًا
من ِقبل موظفيه .لكن األمر مختلف
تـمــامــا عـنــد نـجــوم ســوريــا أي البلد
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
األصول املخترع األميركي الشهير.
ّ
ّ
سيشع نجم السوريني
كما كل عام،
بــذري ـعــة م ــا يـمـلـكــونــه م ــن كــاريــزمــا
ع ــرف ــوا ك ـي ــف ي ـط ـ ّـوع ــون ـه ــا ب ـمــرونــة
لصالح املــوهـبــة .امل ـبــارزة هــذه املـ ّـرة
على أشـ ّـدهــا بــن أربـعــة أقـطــاب هم:
تـيــم حـســن ،وبــاســل خـ ّـيــاط ،وقصي

خـ ــولـ ــي ،وم ـك ـس ـي ــم خ ـل ـي ــل .يـلـتـحــق
بـهــم ب ــدرج ــة ثــانـيــة ه ــذه امل ـ ـ ّـرة نجم
الوسامة الشاب معتصم النهار.
الـ ـب ــداي ــة م ــع «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة ...ال ـح ـص ــاد»
(كتابة باسم السلكا ،وإخراج سامر
ال ـبــرقــاوي ،إن ـتــاج «ص ـ ّـب ــاح إخ ــوان»
ـ ـ بـطــولــة تـيــم ح ـســن ،وسـيــريــن عبد
ال ـن ــور ـ ـ ـ  ،mbc4و ،mtvو«الـ ــرؤيـ ــا»،
و«ال ـس ــوم ــري ــة») ،الـ ــذي ب ــات يعتبر
ً
م ـ ـ ـعـ ـ ــادال عـ ـص ــري ــا ل ـس ـل ـس ـل ــة «ب ـ ــاب
ّ
الحارة» .هو بيضة القبان بالنسبة
إل ـ ـ ــى ص ــانـ ـعـ ـي ــه ومـ ـنـ ـتـ ـج ــه صـ ـ ــادق
ّ
ّ
ّ
الصباح ،وسيظل يطل في كل سنة
طاملا أنــه يحقق ريعًا كبيرًا وينجز
ص ـف ـقــات إع ــام ـي ــة م ـث ـم ــرة .بمعنى
أنــه استثمار تجاري بحت يتراجع
فيه الفني إلــى ح ــدوده القصوى .ال
مشكلة فـ ّـي ذل ــك طــاملــا أن آل ــة الــزمــن
ب ـي ــد ص ــن ــاع ــه وي ـم ـك ـن ـهــم تـقــديـمـهــا
وترجيعها كيفما تقتضيه الحاجة.
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـع ـت ـب ــرون مــا
ينجزونه من عشوائية واعتباطية،
ب ـم ـثــابــة ت ـمــايــز وع ــام ــة ف ــارق ــة .بل
سـبــق أن جــاهــر مـخــرج الـعـمــل زورًا
ب ــأن ــه الـ ـس ـ ّـب ــاق ف ــي ال ـع ــال ــم ل ـل ـعــودة
فـ ــي الـ ــزمـ ــن إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي ال ـج ــزء
ُ
ّ
الثاني ،علمًا بــأن التكنيك استخدم
ب ـب ــراع ــة ف ــي أعـ ـم ــال ع ــامل ـي ــة أح ــده ــا
«سبارتاكوس».
س ـن ـش ــاه ــد أيـ ـض ــا م ـن ـج ـزًا أج ـن ـب ـيــا
مـعـ ّـربــا عــن أع ـمــال إنـك ّـلـيــزيــة يحمل
توقيع املخرج رامي حنا في محاكاة
لتجربة الـعــام املــاضــي فــي املسلسل
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـ ـ ــذي ُصـ ـنـ ـع ــت نـسـخــة
ع ــرب ـي ــة م ـن ــه ت ـح ــت اس ـ ــم «ت ــان ـغ ــو».
ّ
يـطــل ه ــذا ال ـعــام بـطــا الـعـمــل نفسه
ّ
واللبنانية
أي السوري باسل خياط
ّ
دانييال رحمة تحت إدارة حنا ،لكن
ب ـفــارق ال ــرؤي ــة واملـعــالـجــة الــدرامـ ّيــة
ال ـت ــي صـنـعـتـهــا شـقـيـقـتــه ري ــم حــنــا
ص ــاح ـب ــة ال ـح ـض ــور امل ـخ ـت ـلــف عـلــى
م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ــوري ــة .ت ــدور
قصة «الكاتب» (إنتاج «إيغل فيلمز
ـ ـ ـ  ،lbciو ،ldcون ـت ـف ـل ـي ـك ــس) ح ــول
الـ ــروائـ ــي «ي ــون ــس جـ ـب ــران» (بــاســل
خ ـ ّـي ــاط) الـ ــذي يــرت ـكــب جــري ـمــة قتل

الثنائيات تدوم وتدوم
الثنائيات حاضرة ّ
بقوة أيضًا في رمضان ،2019
فـهــي مــن دون شــك عـنـصــر ج ــاذب للمشاهدين.
للسنة الثانية على التوالي ،يجتمع النجم السوري
باسل خياط واللبنانية دانييال رحمة أمام كاميرا
ّ
املخرج السوري رامــي حنا في مسلسل «الكاتب»
(كتابة ريــم حـنــا ،وإنـتــاج «إيـغــل فيلمز» ـ ـ  ،lbciو
 ،mbcونـتـفـلـيـكــس) .وف ــي «ال ـه ـي ـبــة… ال ـح ـصــاد»
(كـتــابــة بــاســم الـسـلـكــا ،وإخـ ــراج ســامــر الـبــرقــاوي،
ّ
«صباح إخوان» ـ بطولة تيم حسن ،وسيرين
إنتاج
عبد النور ـ  ،mtvو ،mbc4و«رؤيا» ،و«السومرية»)،
ّ
قصة حب مع
سيعيش النجم السوري تيم حسن ّ
اللبنانية سيرين عبد الـنــور ،بعدما أطــل في العام
املاضي مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو
شقرا في الجزء الثاني من العمل ،ومع نادين نسيب
نجيم في رمضان  .2017وبدا الفتًا تركيز القائمني
على املسلسل الــذي أحــدث جــزؤه ّ
األول ّ
حمى في
ّ
الـعــالــم الـعــربــي رغــم املــاحـظــات الــدرامـيــة املسجلة
عـلـيــه ،عـلــى الـجــانــب الــرومــانـســي مــن قـصــة الحب
ّ
ستطعم أجــواء املافيات والعصابات.
الجديدة التي
ومـ ــن إن ـت ــاج «ص ـ ّـب ــاح إخ ـ ـ ــوان» أي ـض ــا ،سـيـشــاهــد
ً
ال ـج ـم ـهــور مـسـلـســا مـشـتــركــا ب ـع ـنــوان «خـمـســة

ونص» (كتابة إيمان السعيد ،وإخراج فيليب أسمر
و ،mbc4و«السومرية») يضم ثالثية
ـ  mtvو«رؤيا»
ّ
مثيرة لالهتمام مؤلفة من السوريني قصي خولي
ومعتصم النهار واللبنانية نادين نسيب نجيم.
وه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ،ت ـخ ــوض امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــاغــي
بــوغـصــن الـسـبــاق ال ــدرام ــي الــرمـضــانــي مــن خــال
مسلسل «بــروفــا» (تأليف ريــم مشهدي ،وإخــراج
رش ــا شــربـتـجــي ،وإن ـت ــاح «إي ـغ ــل فـيـلـمــز» ـ ـ )lbci
عـلــى أن يـشــاركـهــا الـبـطــولــة الـنـجــم امل ـصــري أحمد
فهمي.
وف ــي «دق ـي ـقــة ص ـمــت» (ك ـتــابــة ســامــر إسـمــاعـيــل،
ّ
و«صباح
وإخــراج شوقي املاجري ،وإنتاج «إيبال»
ّ
و«عمان» ،و،)art
إخــوان» ـ «الجديد» ،و«أبــو ظبي»،
تلعب اللبنانية ستيفاني صليبا دور زوجة «أمير
ناصر» الذي ّ
يجسده النجم السوري عابد فهد.
مصريًا ،يتشارك املمثالن املصريان أحمد فهمي
وه ـنــا زاهـ ــد ال ـب ـطــولــة ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى ف ــي مسلسل
«الـ ـ ــواد س ـ ّـي ــد ال ـش ـح ــات» (ورش ـ ــة ك ـت ــاب ،وإخـ ــراج
أحمد الجندي ،وإنـتــاج «سيرنجي» ـ ـ  ،dmcو«art
حكايات» ،و«دبي») .ويأتي هذا التعاون بعد أشهر
قليلة من خطوبتهما.

تعود نادين
نسيب نجيم
عبر مسلسل
«خمسة ونص»

أو هـ ـك ــذا ي ـت ــم اإليـ ـ ـح ـ ــاء ل ـل ـم ـشــاهــد
واملـحـيــط االجـتـمــاعــي ال ــذي يعيش
فيه ،إلى درجة يتم تصديق ّ
تورطه
فـ ــي ال ـج ــري ـم ــة مـ ــن ِقـ ـب ــل ال ـغــال ـب ـيــة،
بــاس ـت ـث ـنــاء امل ـح ــام ـيــة «م ـج ــدول ــن»
(دانـ ـيـ ـي ــا رح ـ ـمـ ــة) الـ ـت ــي تـ ـك ــون قــد
وق ـعــت فــي غــرامــه مــن خ ــال نتاجه
األدبي وراحت تالحقه من مكان إلى
آخ ــر ،ف ــإذا بها تتولى مهمة الــدفــاع
ع ـنــه بـنـفـسـهــا ب ـعــد س ـج ـنــه ،ورب ـ ّـم ــا
ّ
تتمكن من إثبات براءته في النهاية.
ّأمــا مكسيم خليل ،فسيلعب بطولة
«صانع األحالم» املقتبس عن رواية
الكاتب السعودي هاني نقشبندي
(سيناريو بشار اسماعيل ،وإخراج
مـحـمــد عـبــد الـعــزيــز ـ ـ بـطــولــة خليل
وطـ ــونـ ــي عـ ـيـ ـس ــى ،وأروى جـ ـ ــودة،
وجيسي عبدو ّ ،ورنا ريشة ـ ـ قنوات
«أب ــو ظ ـبــي») .إن ــه مــزيــج مــن الــواقــع
والخيال من خــال قصة دكتور في
مــادة الفيزياء يرث عن والــده قدرته
عـلــى تـفـسـيــر األح ـ ــام ،وي ـعــانــي من
اض ـ ـطـ ــراب ث ـن ــائ ــي الـ ـقـ ـط ــب .الح ـق ــا،
أبيه ،ليصل إلى
سيتفوق االبن على
ّ
ّ
سيتطور
صناعة األحالم ،حتى إنه
ليعيش مع أحالم اآلخرين.

ب ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـع ــود ق ـص ــي خ ــول ــي بـعــد
تباين اآلراء حــول شخصيته العام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي فـ ـ ــي «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــارون الـ ــرش ـ ـيـ ــد»
(ك ـ ـتـ ــابـ ــة عـ ـثـ ـم ــان ج ـ ـحـ ــى ،وإخـ ـ ـ ــراج
عـبــد ال ـب ــاري أب ــو ال ـخ ـيــر) لـيـتـشــارك
ف ــي «خـمـســة ون ــص» (ك ـتــابــة إيـمــان
ال ـس ـع ـي ــد ،وإخ ـ ـ ـ ــراج ف ـي ـل ـيــب أس ـم ــر،
وإن ـت ــاج «ص ـب ــاح إخـ ـ ــوان» ـ ـ  ،mtvو
mbc4ـ و«رؤيـ ـ ـ ـ ــا» ،و«الـ ـس ــوم ــري ــة»)
البطولة مع اللبنانية نادين نسيب
نـجـيــم وال ـس ــوري معتصم الـنـهــار).
غــال ـبــا ،ل ــن يـضـيــف املـسـلـســل شيئًا
ع ـلــى فــرض ـيــة ع ــاق ــة ال ـح ــب األزل ـي ــة
التي لطاملا ّ
قدمت فتاتني جميلتني
ت ـت ـصــارعــان ع ـلــى ب ـط ــل ،وإن كــانــت
ال ـص ــورة مـعـكــوســة ه ــذه .بـعــد وفــاة
ّ
عملية
نجل الزعيم «غانم غانم» في
ّ
يضطر الــوالــد إلى
اغـتـيــال ضخمة،
«غ ـمــار» (قـصــي خــولــي)
إع ــادة ابـنــه ِ
ّ
املغيب عن بيت العائلة ،من سوريا
إلــى لبنان ،ليكون الــوريــث الشرعي
للزعامة .بعد وصــولــه إلــى بـيــروت،
«غـ ـم ــار» الـتــأقـلــم بصعوبة
ي ـح ــاول ِ
مع حزب والــده واملجتمع اللبناني.
ي ـت ـ ّـع ــرف ع ـلــى طـبـيـبــة وال ـ ـ ــده ،وهــي
«ب ـيــان نـجــم ال ــدي ــن» (ن ــادي ــن نسيب

تتشارك ماغي
بو غصن
وأحمد فهمي
بطولة «بروفا»

نـ ـجـ ـي ــم) ،ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـ ّـج ـع ــه أقـ ــربـ ــاؤه
التقرب منها لتبدأ ّ
ّ
قصة ّ
حب
على
سـيـتــابــع تـفــاصـيـلـهــا الــدقـيـقــة كــاتــم
«غ ـمــار» ومــرافـقــه الشخصي
أس ــرار ِ
«ج ــاد» (معتصم الـنـهــار) ال ــذي أتى
معه من سوريا إلى لبنان.
في السياق نفسه ،انتظرت الكاتبة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ي ـ ــم مـ ـشـ ـه ــدي أي ج ـهــة
إن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــة تـ ـتـ ـبـ ـن ــى نـ ـ ّـص

مسلسلها «ب ــروف ــا» ( ،lbciو ،ldcو
 )TeNلكن من دون جدوى ،لذا لم يكن
أمــام ـهــا م ــع شــريـكـتـهــا ومــواطـنـتـهــا
املخرجة رشا شربتجي سوى شركة
«إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز» م ــع إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
امل ـس ـل ـســل ب ـطــري ـقّــة ل ـب ـنــان ـيــة .أط ــاح
املـنـتــج جـمــال ســنــان بـكــل العناصر
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي الـ ـق ـ ّـص ــة ،خ ـصــوصــا
ش ـخ ـص ـي ــة رج ـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـس ــن

اإلقتباسات ال مهرب منها
قبل فترة وجيزة ،طرحت « mbcمصر» اإلعالن التشويقي ّ
األول ملسلسل «زي
الشمس» (كتابة مريم نعوم ،وإخراج كاملة أبو ذكري ـ بطولة دينا الشربيني،
وريـهــام عبد الـغـفــور ،وأحـمــد السعدني ،وســوســن بــدر) الــذي ُ
سيعرض عبر
شــاشـتـهــا ف ــي رم ـض ــان  .2019ت ــدور الـقـصــة ف ــي إط ــار تـشــويـقــي مـثـيــر ،إذ
ّ
تتعرض صبية (عبد الغفور) للقتل على يد مجهول ،فتبدأ شقيقتها املحامية
ّ
(الشربيني) في البحث عن الجاني ،فيما تشير أصابع االتهام لتورط العديد من
املقربني .املسلسل مقتبس عن عمل درامي إيطالي شهير بعنوان «الشقيقتان»،
وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير ،حيث يتم قتل ريهام عبد الغفور ،على
يد أحد األشخاص املجهولني ،وتبدأ شقيقتها دينا الشربيني في البحث عن
القاتل ،وتشير أصابع االتهام لتورط العديد من املقربني لها.
ّ
وي ـبــدو ّأن املسلسل امل ـصــري «حـكــايـتــي» لــم يكتف بـســرقــة األف ـيــش ،بــل إنــه
من املـ ّ
ـرجــح أن تكون القصة أو بعض مفاصلها مقتبسة من أعمال أجنبية.
فــي إحــدى اللقطات الترويجية للعمل ،ظهرت ياسمني جالسة خلف ماكينة
ّ
خـيــاطــة ،مــا يــذكــرنــا بـصــورة النجمة األسـتــرالـيــة كيت وينسليت فــي فيلمها
( The Dressmakerإخ ــراج جوسلني مــورهــاوس ـ  .)2015وبحسب الفكرة
العامة للعمل ،من الواضح ّأن ّ
قصته متقاطعة إلــى حـ ّـد بعيد مع حكاية The
ّ .Dressmaker
تجسد صبري دور الشابة «داليدا» التي تدرس تصميم األزياء
ّ
وتنحدر مــن أســرة كبيرة .تتعرض لـظــروف صعبة وقـســوة شــديــدة على يد
عائلتها ،ما يدفعها إلــى الهرب والـبــدء من الصفر .هكذا ،تعمل كخياطة في
ورشة صغيرة وكخادمة في دار أزياء كبيرة ،لتصبح الحقًا أهم مصممة أزياء
في الشرق األوسط.

ضمن توليفة مـكـ ّـررة ومستوحاة طبعًا مــن قصص األبـطــال الـخــارقــن ،تطل
امل ـصــريــة آي ـم ــي سـمـيــر غ ــان ــم بـشـخـصـيــة «ط ــام ـي ــرة» ف ــي مـسـلـســل «ســوبــر
م ـي ــرو» (ك ـتــابــة أح ـمــد مـحـيــي وم ـح ـمــد امل ـح ـم ــدي ،وإخـ ـ ــراج ول ـيــد ال ـح ـل ـفــاوي،
ّ
وإن ـت ــاج مـحـمــد أح ـمــد الـسـبـكــي ـ ـ «ال ـن ـه ــار» و .)tenإن ـه ــا بـطـلــة خ ــارق ــة تعمل
صحافية في إحــدى املجالتّ .
تمر بالعديد من املواقف الكوميدية التي تغير
ّ
شخصيتها.
ّ
على الرغم من التكتم الشديد حول تفاصيل «الكاتب» (كتابة ريم حنا ،وإخراج
رامي حنا ،وإنتاج «إيغل فيلمز» ـ  ،lbciو ،mbcونتفليكس) الذي يجمع السوري
باسل خياط باللبنانية دانييال رحمة للسنة الثانية على التوالي ،تشير التوقعات
ّ
إل ــى أن ــه مقتبس عــن سلسلة إنـكـلـيــزيــة .سنشاهد ال ــروائ ــي «يــونــس جـبــران»
ّ
(خياط) الذي يرتكب جريمة قتل أو هكذا يظهر .يبدو الجميع مقتنعًا باألمر
باستثناء ّ املحامية «ماجدولني» (رحمة) الواقعة في غرامه عبر نتاجه األدبي،
والتي تتولى مهمة الدفاع عنه.
«الخوابي» هو مسلسل فلسطيني من كتابة وفاء بكر ،وإخراج محمد علوان،
وإنتاج «مؤسسة عصام حجاوي لإلنتاج والتوزيع الفني» .يلعب بطولته املمثل
األردن ــي إيــاد نصار مــع عبير عيسى ،ومحمد الـعـبــادي ،وسهير فهد ،وعبد
الكريم القواسمي ،ورفعت النجار ....القصة مقتبسة عن ثالث قصص عاملية،
هي« :تاجر البندقية» ،و«الحب في زمن الكوليرا» ،و«الجميلة والــوحــش» .يعد
ّ
صـنــاع العمل بــأنـهــا «تركيبة ممتعة وشيقة وفــريــدة وغــريـبــة ت ــدور أحداثها
في قرية متخيلة» حول قصص الريف الفلسطيني ،متناولة العديد من القيم
اإلنسانية والتاريخية التي مر بها اإلنسان العربي.

خشية أن تفتضح حكايته عنصرية
بعض اللبنانيني تـجــاه السوريني!
وق ــد أع ـ ــادت كــات ـبــة «ت ـخــت شــرقــي»
لـبـنـنــة ال ـع ـمــل لـ ـي ــدور حـ ــول أس ـتــاذ
مدرسة (املصري أحمد فهمي) يقع
فــي غ ــرام ُمـ ّ
ـدرســة مـســرح (مــاغــي بو
غصن) على أن يحيي العمل قصص
مراهقي املدرسة ،وعالقة السوشال
م ـيــديــا ب ــال ـح ـي ــاة ،وك ـي ــف ي ـم ـكــن أن
ّ
تشكل تلك املنابر فرصة للتعبير عن
ّ
اآلراء والتنظير املـجــانــي والـتــدخــل
في حياة اآلخرين .عمومًا وانطالقًا
ّ
مــن اسـمــه ،يــريــد العمل أن يـقــول إن
ّ
كل شيء يمكن أن يخضع لبروفات
وتدريبات ،إال الحياة وحدها تعاش
م ـ ّـرة واح ـ ــدة ،ل ــذا لـيــس عـلـيــك ســوى
أن تـحـتــال عـلـيـهــا وتـعـيـشـهــا دفـعــة
واحدة كما تريد!
وضمن األعـمــال السورية اللبنانية
املشتركةّ ،
تقدم شركة «غولدن الين»
م ـج ـم ــوع ــة قـ ـص ــص تـ ـ ـ ــدور فـ ــي فـلــك
الـحــب امل ـحـ ّـرم والـخـيــانــات الصادمة
امل ـن ـســوجــة ع ـلــى س ـن ــارة الـتـشــويــق،
ّ
ـف ذلــك ضــربــا متواليًا تحت
ولــو كــلـ ّ
الحزام .إنه الجزء الثاني من سلسلة
ّ
«الحب جنون» ،التي تتألف كل قصة
فيها من  5أو  7أو  10حلقات (تأليف
مجموعة كتاب بينهم ناديا األحمر،
وسيف رضا حامد ،وسالم كسيري،
وزك ــي مــاردي ـنــي ـ ـ إخـ ــراج مجموعة
مـخــرجــن أول ـهــم عـلــي محيي الــديــن
ّ
علي ومــروان بركات ـ بطولة :سلوم
حداد ،وكارمن ّلبس ،وباسم مغنية،
وطوني عيسى ،وســارة أبي كنعان،
ومـيــاد يــوســف ،ومـيــرفــا قــاضــي.)...
ب ـ ـ ــدأ ع ـ ـ ــرض الـ ـعـ ـم ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ـ ـ
الرومانسي حصريًا على «أبو ظبي»
وقد يحظى بعرض رمضاني أيضًا.
وبـعــد تــأجـيـلــه مــن املــوســم املــاضــي،
يعرض مسلسل «هوا أصفر» (كتابة
الزميل علي وجيه ويامن الحجلي،
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـ ـمـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم أحـ ـم ــد،
وإن ـ ـتـ ــاج « Cutل ــإنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي
والفني») على قناة «سما» .املسلسل
درامـ ـ ــا اج ـت ـمــاع ـيــة م ـّع ــاص ــرة غـنـ ّـيــة
ّ
بالتطورات ،يعد صناعه بأن يكون
«مـخـتـلـفــا» ع ــن الـخـلـطــات الـســوريــة
ـ ـ ـ ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـ ـعـ ـه ــودة ،و«ل ـص ـي ـقــا
بـ ــالـ ــواقـ ــع» .ت ـض ــم ق ــائ ـم ــة امل ـم ـث ـلــن
أس ـمــاء لبنانية وس ــوري ــة مـعــروفــة،
أبرزها :سالف فواخرجي ،ويوسف
ال ـ ـخ ـ ــال ،ويـ ــامـ ــن الـ ـحـ ـجـ ـل ــي ،وع ـب ــد

يمزج «صانع األحالم» بين الخيال
والواقع حيث يؤدي مكسيم خليل
دور دكتور فيزياء قادر على تفسير
األحالم
الهادي الصباغ ،وندين تحسني بك،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ــا ّرجـ ــب ،وف ــادي
إبــراه ـيــم ،وراش ـيــل نــخــول ،وحـســان
م ــراد ،وج ــوي خ ــوري ،وي ــزن خليل،
وجالل شموط ،ومجدي مشموشي،
ومهدي فخر الدين ،وزهير رمضان،
ومرح جبر....
ســاب ـقــة ه ــذا ال ـع ــام ه ــي قـ ــرار شــركــة
 advertising companyال ـجــزائــريــة
االستثمار فــي الـشــام ملحاولة خلق
ش ـع ـب ـي ــة لـ ـقـ ـص ــة م ـح ـل ـي ــة ب ــذريـ ـع ــة
م ـن ــاص ـف ـت ـه ــا الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ــع ن ـج ــوم
ســوريــن .فــي مسلسل «ورد أســود»
(ك ـت ــاب ــة جـ ـ ــورج ع ــرب ـج ــي ،وإخـ ـ ــراج
سمير حسني ـ بطولة :سلوم حداد،
ووائـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــرف ،وجـ ــابـ ــر جـ ــوخـ ــدار،
وص ـب ــاح الـ ـج ــزائ ــري ،وتـ ــرف الـتـقــي
ـ ـ ـ الـ ـقـ ـن ــوات الـ ـج ــزائ ــري ــة ،و«س ــوري ــا
ّ
نفسية
درامـ ـ ـ ــا») ،ن ـحــن أمـ ــام درام ـ ــا
تنطلق من شخصيتي التوأم «ورد»
و«رواد» (يلعبهما جابر جوخدار).
ال ـث ـن ــائ ــي م ـت ـن ــاق ـض ــان مـ ــن نــاح ـيــة
الشخصية والروح ،بينما يتطابقان
في الشكل تمامًا.

4

2019

السبت  4أيار  2019العدد 3749

المسلسالت اللبنانية :تشويق وكوميديا وغرام
كما السنوات السابقة،
تحافظ المسلسالت
المحلية على موقعها
في البرمجة الرمضانية،
في الوقت الذي ّ
تتنوع
فيه المواضيع واألبطال
والطروحات .الحصيلة
النهائية هي سبعة أعمال
سترافق المشاهدين
طوال شهر الصوم

كارين رزق الله وعمار شلق
بطال «إنتي مين؟»

ُ
ّ
ّ
ورد تخرج كل شرها ،وستيفاني تخبئ أنوثتها ،ودانييال ترافع عن حبها

املنافسة «الحامية» يومها.
ّ
يوميات سائق باص
يرصد املسلسل
ّ
ُيدعى «مفيد» ،يعمل على خط الدورة
ـ ـ جونية ـ ـ جبيل فــي لبنان ،ويمضي
ّ
ّأي ــام ــه ع ـلــى ال ـط ــرق ــات وم ــع ال ــرك ــاب،
فـتـتــوالــى األح ـ ــداث امل ـنـ ّـوعــة املستقاة
ّ
يوميات اللبنانيني ،وتغلب
من صلب
عليها املواقف الطريفة واملوجعة في
ال ــوق ــت نـفـســه .الئ ـحــة األب ـط ــال تـضــم:
طوني نصير ،وعـ ّـبــاس جعفر ،ودانــا
الـحـلـبــي ،ومــارسـيــل مــاريـنــا ،وإلـيــانــا
ً
نعمة ،وكلود خليل ،وغيرهم .فضال
عــن مجموعة مــن ضـيـفــات الحلقات،
ّ
مــن بينهن املـمـثــات :ريـتــا بــرصــونــا،
وري ـت ــا حـ ــرب ،ورانـ ـي ــا ع ـي ـســى ،ورل ــى
بقسماتي ،وليليان نمري.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،اك ـت ـف ــت  mtvبـمـسـلـســل
لبناني واحد هو «إنتي مني؟» (تأليف
ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ،وإخ ـ ـ ــراج إي ـل ــي ف.
ّ
حبيب) الذي تولت إنتاجه بالشراكة
مـ ــع ك ــات ـب ـت ــه كـ ــاريـ ــن رزق الـ ـل ــه ال ـتــي
تتشارك البطولة مع ّ
عمار شلق ،في
الــوقــت الــذي أخــرجــه إيلي ف .حبيب.
ال ـت ــزام ال ـص ـمــت ح ــول طـبـيـعــة الـعـمــل
ه ــو ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي اتـبـعـهــا الـفــريــق
ّ
واملحطة العارضة ،إال أن مصدرًا من
ّ
داخـلـهــا لـفــت «األخـ ـب ــار» إل ــى أن رزق
ُ
ال ـل ــه تـلـعــب دور ام ـ ــرأة ف ـق ـيــرة تــدعــى
«ج ـه ــاد» وتـعـتـبــر نـفـسـهــا منحوسة
حـتــى ف ــي االن ـت ـحــار ال ــذي تـفـشــل فيه
مـ ـ ــرارًا .ب ـعــد آخ ــر م ـحــاوالت ـهــا لــوضــع
ّ
حد لحياتها ،تنقلها جارتها «غادة»
(آنجو ريحان) إلــى املستشفى ،حيث
ت ـهــرب املــريـضــة بـمـجـ ّـرد أن تستعيد
ّ
وع ـ ـي ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا ،تـ ــاحـ ــظ أن
الجراح الشهير «نسيم» ّ
ّ
(عمار شلق)
ّ
يــاحـقـهــا ألنـ ــه اكـتـشــف أم ـ ـرًا غامضًا
عنها يهمه .لـ«جهاد» والد مدمن على
الـكـحــول (نـيـكــوال دان ـيــال) ،ويعيشان
معًا في منزل قد يبدو غريبًا بالنسبة
إلـ ــى ال ـب ـع ــض ،ل ـك ــون ال ـص ـب ـيــة تــؤمــن
كثيرًا بعلوم الطاقة واأللوان .ومن بني
املمثلني اآلخرين املشاركني في «إنتي
مــن؟» ،نذكر :أسعد رش ــدان ،وجوليا
قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــار ،وعـ ـ ــايـ ـ ــدة ص ـ ـب ـ ــرا ،وش ــرب ــل
زيادة…
ّ
متمسكة بعرض
«الـجــديــد» بــدورهــا
م ـشــاريــع مـحـلـيــة ف ــي رم ـض ــان .2019
هكذا ،تستكمل املحطة عرض مسلسل
«آخ ــر الـلـيــل» (كـتــابــة ديـمـتــري ملكي،
وإخــراج أسامة الحمد ،وإنتاج شركة
«ال ـصــدى») الــذي تبثه حاليًا ويــروي
حكايا الـفـقــراء واألغـنـيــاء .إلــى جانب
مسلسل اجتماعي ـ ـ تشويقي يحمل

باسم مغنية
وداليدا خليل
في كواليس
«أسود»

اسـ ــم «م ــوج ــة غ ـض ــب» (ت ــأل ـي ــف زيـنــة
عبد الــرزاق ،وإخــراج منير معاصري،
وإنـتــاج إيلي معلوف) ،يبرز الصراع
ّ
والشر ،ويشارك فيه
الكبير بني الخير
املمثلون :بيار شمعون ،طوني مهنا،
وعلي منيمنة ،ونيكول طعمه ،وجوي
الـهــانــي ،جــو ص ــادر ،وف ــادي ابراهيم،

ّ
يقدم «بيروت واو  »4طرحًا جريئًا
للدور الذي تقوم به جمعيات
المجتمع المدني في لبنان
ّ
للمرة األولى ،تراهن «المنار» على
كوميديا اجتماعية عبارة عن
حلقات متصلة منفصلة
وخ ــال ــد ال ـسـ ّـيــد ،وم ـي ـشــال أضـبــاشــي،
وآخرون.
ف ــي األع ـ ــوام ال ـســال ـفــة ،كــانــت «امل ـن ــار»
ت ـتــرك م ـســاحــة ك ـب ـيــرة لـعـمـ ّـل لبناني
يحاكي بيئة املقاومة .غير أنــه خالفًا
للعادة ،ارتــأت املحطة أن تذهب نحو

ال ـك ــوم ـي ــدي ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي «ف ــرج
ورح ـمــة» ال ــذي أنتجه «مــركــز بيروت
ّ
الدولي لإلنتاج الفني» وتركز تصوير
غ ــال ـب ـي ــة مـ ـش ــاه ــده فـ ــي ق ــري ــة ج ـب ــاع
ف ــي إقـلـيــم ال ـت ـفــاح (ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة ـ
ج ـن ــوب ل ـب ـن ــان) أم ـ ـ ّـام ع ــدس ــة امل ـخــرج
ال ـ ـسـ ــوري م ـح ـمــد وقـ ـ ـ ــاف .ال ـع ـم ــل مــن
كتابة اللبناني محمد النابلسي الذي
ال ت ــزال الـجـهــة املـنـتـجــة ت ــراهــن عليه
بعد سلسلة من التعاونات الناجحة،
على شاكلة« :قيامة البنادق» ( 2013ـ
إخ ــراج عـ ّـمــار رض ــوان) ،و«ب ــاد العز»
( 2017ـ ـ إخ ـ ــراج عــاطــف كـ ـي ــوان) .في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،س ـبــق ملــديــر
املركز الحاج أحمد حوماني أن أوضح
ّ
ّ
أن «ف ــرج ورح ـمــة» مــؤلــف مــن حلقات
م ـت ـص ـل ــة م ـن ـف ـص ـلــة تـ ـ ــدور أح ــداثـ ـه ــا
بشكل أساسي حول صراع بني «ثالثة
جد ّ
أجيال»ّ :
وجدة يسكنان في القرية
ّ
ومتمسكان بالتقاليد والـعــادات ،وأم
ّ
وأب مهتمان باملصالح الشخصية،
وأحفاد منغمسون في الحياة املدينية
والعصرية إلى أبعد الحدود .وهو من
بطولة منير كسرواني ،ووفاء شرارة،
وحسن حمدان ،وسهير ناصر الدين،
ً
ومحمد شمص… فضال عن ضيوف

شرف أمثال :سالح تيزاني ،ومجدي
مشموشي ،وسمير شمص ،وميراي
ب ــان ــوس ـي ــان ،وب ـي ــار ش ـم ـع ــون ،وب ــول
سليمان.
للسنة الرابعة على التوالي ،يواصل
الشاعر واملخرج اللبناني فادي ناصر
ال ــدي ــن الـ ـغ ــوص ف ــي ش ـع ــاب ال ــواق ــع،
وإن كــان هــذا الـعــام يزيد مــن جرعات
الـ ـج ــرأة ف ــي ط ــرح امل ــواض ـي ــع .تنقلت
الكاميرا بني مناطق لبنانية عديدة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـم ـنــن وجـ ـ ـ ــرود ال ـهــرمــل
وبـ ـي ــروت وم ـخ ـيــم شــات ـيــا لــاجـئــن
الفلسطينيني فــي ب ـي ــروت ،لتصوير
الـ ـ ـج ـ ــزء الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن «ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت واو»
(إن ـتــاج« :تـلـفــزيــون الـعــربــي» ـ ـ تنفيد
ّ
اإلنتاج :شركة «آرتــريــب») الــذي شكل
حــالــة م ـت ـفـ ّـردة ومـتـقـ ّـدمــة فــي الــدرامــا
امل ـح ـل ـي ــة ،ل ـص ـي ـقــة ب ــال ــواق ــع وأم ـي ـنــة
لحياة اللبنانيني ،بعيدًا من عمليات
التجميل والقصور الفارهة والشوارع
امل ـ ـنـ ـ ّـم ـ ـقـ ــة وال ـ ـق ـ ـص ـ ــص امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة
واألس ـ ـم ـ ــاء امل ــراعـ ـي ــة ملـ ـب ــدأ «ال ـع ـي ــش
املشترك» .لغاية كتابة هذه السطور،
ل ــم يـكــن الـعـمــل ق ــد حـصــل ع ــل فــرصــة
عرض على شاشة لبنانية بعد ،فيما
ّ
األكيد أن وحدهم مشاهدي «تلفزيون
الـ ـع ــرب ــي» ال ـق ـط ــري س ـي ـت ـم ـك ـنــون مــن
م ـت ــاب ـع ــة هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
الـبـحــت .الـقـصــة بحسب ف ــادي ناصر
ّ
مستمرة
الــديــن (كـتــب الـنــص أي ـضــا)
ع ـبــر أربـ ــع ح ـكــايــا رئ ـي ـســة ت ـمــزج بني
الكوميديا السوداء ودرجات عالية من
الــدرامــا ،أضيفت إليها خامسة تدور
رح ــاه ــا ف ــي م ـخـ ّـيــم ش ــات ـي ــا ،مـعـ ّـرجــا
عـلــى دور جـمـعـيــات املـجـتـمــع املــدنــي
في البالد والتظاهرات املطلبية التي
ّ
حركت الشارع في السنوات املاضية.
«ب ـي ــروت واو  »4مـلــيء بــاإلسـقــاطــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــف الـ ـج ــريـ ـئ ــة
ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـرض صــاح ـب ـهــا الن ـت ـق ــادات
ال ي ـك ـت ــرث ل ـه ــا ك ـث ـي ـرًا م ــا دام يـعـمــل
وف ـقــا القـتـنــاعــاتــه .بـعــد وف ــاة الـكــاتــب
واملسرحي واألكاديمي اللبناني زياد
أبــو عبسي ،سيلعب الكاتب والناقد
وامل ـس ــرح ــي ع ـب ـيــدو ب ــاش ــا شخصية
«أب ــو عـبـســي» ،مــع ن ــدى أب ــو فــرحــات،
ورودريــغ سليمان ،وبديع أبو شقرا،
وس ــام ــي حـ ـم ــدان ،ويـ ـ ــارا أبـ ــو ح ـيــدر،
وربـيــع الــزهــر ،وط ــارق بــاشــا ،وزينب
ع ـس ــاف ،وم ـيــرنــا ال ـع ـبــد ،وغ ـ ــازاروس
أل ـت ــون ـي ــان ،وروان ق ـش ـمــر ،وســاســن
ك ــوزل ــي ،وش ــري ــف دي ـب ــة ،ورائ ـ ــدة طــه،
وع ـل ـ ّـيــة الـ ـخ ــال ــدي ،وفـ ـ ــادي إب ــراه ـي ــم،
وغيرهم.
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نادين كنعان
نظرًا إلى ما شاهدناه على الشاشات
املحلية في السنوات القليلة املاضية،
ّ
ل ــم يـعــد خــافـيــا عـلــى أح ــد أن ال ــدرام ــا
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن كــل
امل ــاح ـظ ــات امل ـسـ ّـج ـلــة عـلـيـهــا ـ ـ ـ بــاتــت
عـ ـنـ ـصـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا ضـ ـم ــن ال ـب ــرم ـج ــة
ال ـخ ــاص ــة بـشـهــر الـ ـص ــوم .ي ــأت ــي ذلــك
ان ـس ـجــامــا م ــع ره ـ ــان امل ـح ـط ــات عـلــى
األعمال الدرامية التي تنتمي إلى هذه
ال ـخــانــة خ ــارج املـنــافـســة الــرمـضــانـيــة
ّ
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــع األخ ـ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن
مستوى بعض املسلسالت اللبنانية
ّ
التحسن ،خصوصًا
الخالصة آخذ في
لـنــاحـيــة االقـ ـت ــراب م ــن ال ــواق ــع وط ــرح
مواضيع آنية تالمس الحياة اليومية
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ـ ــن امل ـ ــواع ـ ــظ
واالفتعال (مسلسل «ثواني» لكلوديا
مرشليان وسمير حبشي على سبيل
املثال).
فـ ــي  ،2019ت ـض ــم املـ ــائـ ــدة ال ــدرامـ ـي ــة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة س ـب ـعــة أطـ ـب ــاق مـحـلـيــة
مـ ـن ـ ّـوع ــة ل ـج ـه ــة ال ـق ـص ــص وال ـط ــاب ــع
وامل ــواض ـي ــع واألبـ ـط ــال .حـ ّـصــة األس ــد
س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
اللبنانية لإلرسال» بثالثة مسلسالت:
ّأولها «بالقلب» (كتابة طــارق سويد،
وإخ ـ ـ ــراج ج ــول ـي ــان م ـع ـل ــوف ،وإن ـت ــاج
شــركــة  )Production G8ال ــذي يلعب
بطولته بــديــع أبــو شـقــرا وس ــارة أبي
ك ـن ـعــان ب ـم ـشــاركــة ك ــارم ــن بصيبص
وداريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي وحـ ـ ـ ّـسـ ـ ــان م ـ ــراد
وسمارة نهرا ورنــدة كعدي وغيرهم.
ينتمي العمل إلى النوع االجتماعي ـ
التشويقي ،تدور أحداثه حول التغيير
الذي يطرأ على اإلنسان عندما يواجه
ّ
تتسبب في
مشكلة كبيرة في حياته،
ت ـبــديــل أحــاس ـي ـســه ووجـ ـه ــات ن ـظــره
تـ ـج ــاه م ـس ــائ ــل م ـع ـ ّـي ـن ــة ،ح ـت ــى يـصــل
إلــى درج ــة رؤي ــة الـنــاس بعني أخــرى،
ان ـط ــاق ــا م ــن ح ـك ــاي ــة ّأم ت ـت ـخ ـلــى عــن
ابنتها في عام .1985
م ـس ـل ـســل ل ـب ـنــانــي خ ــال ــص آخـ ــر وق ــع
عـلـيــه اخ ـت ـيــار  lbciه ــو «أس ـ ــود» من
ت ــأل ـي ــف ك ـل ــودي ــا م ــرش ـل ـي ــان وإخ ـ ــراج
سمير حبشي وإخ ــراج شــركــة «إيغل
فـ ـيـ ـلـ ـم ــز» .ي ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن أض ـخ ــم
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ،وتـ ـنـ ـب ــئ
اإلعـ ــانـ ــات الـتـشــويـقـيــة ال ـخ ــاص ــة به
بتجربة مختلفة على صعيد الدراما
املحلية ،مليئة بالغموض والحماسة.
ب ــاس ــم مـغـنـيــة وورد ال ـخ ــال ودال ـي ــدا
خ ـل ـي ــل عـ ـل ــى رأس ق ــائـ ـم ــة األب ـ ـطـ ــال،
ّ
ويـ ـ ـ ّ
ـؤدون شـخـصـيــات مــرك ـبــة تعيش
ّ
صراعات داخلية .صحيح أن القائمني
حــاطــة
ع ـلــى ال ـع ـمــل حــري ـصـ
ـون ع ـلــى إ ّ
ّ
ّ
بالسرية ،إال أن األكيد أنه لن
حبكته
يخلو من جرأة الطرح وقصص الحب
واالنتقام.
بعيدًا مــن دســامــة املـضـمــون وتعقيد
الحكايا ،اختارت القناة التي يديرها
ب ـي ــار ال ـض ــاه ــر أن ت ـطـ ّـعــم بــرمـجـتـهــا
ب ـم ـس ـل ـس ــل كـ ــوم ـ ـيـ ــدي «اليـ ـ ـ ـ ـ ّـت» ع ـلــى
تماس مع الشارع اللبناني .إنه «دورة
جــونـيــة جـبـيــل» (تــألـيــف رازي وردة،
وإخـ ــراج عــا ح ـيــدر ،وإن ـت ــاج «م ــروى
غـ ــروب») ال ــذي سـبــق أن عــرضــت منه
خ ـمــس ح ـل ـقــات ف ـقــط بـ ــدءًا م ــن نـهــايــة
شهر أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي ،قبل
ّ
أن تــوق ـفــه ت ـفــاديــا ل ــ«ظ ـل ـمــه» ف ــي ظــل
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اآلمـ ـ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـق ــودة ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم عـلــى
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ـمـ ـث ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
مـنـهــن مــن اع ـت ــادت اإلط ــال ــة فــي شهر
الصوم ،ومنهن من تعود إلى السباق
بعد غياب .على رأس األسماء العائدة
سـيــريــن عـبــد ال ـنــور ال ـتــي غــابــت فـتــرة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة
بعد إنجابها ابنها كريستيانو .لكن
م ــن ال ــواض ــح أن عـ ــودة املـمـثـلــة كــانــت
م ــدروس ــة ،إذ سـتـقــف إل ــى جــانــب تيم
حسن في مسلسل «الهيبة ...الحصاد»
(لباسم السلكا وسامر البرقاوي ـ ،mbc
و  ،mtvو«رؤيـ ــا» ،و«ال ـســومــريــة») .في
اتصال مع «األخـبــار» ،ترفض سيرين
تقديم شرح ّ
مفصل حول شخصية نور
ّ
التي تؤديها .لكنها تكتفي بالقول بأن
«املـســاحــة املـمـنــوحــة لتلك الشخصية
كبيرة ،إذ تواجه تلك الفتاة جبل (تيم
ّ
مشوقة».
حسن) وسط أحــداث درامية
تـحـ ّـب نجمة مسلسل «روب ــي» خوض
غمار املنافسة الرمضانية ،فــ«أنــا مع
املنافسة فــي شهر الـصــوم ألنـهــا جزء
م ــنّ عـمـلـنــا وتـشـعــرنــا بـطـعــم الـنـجــاح.
لـكــنـنــي ،فــي املـقــابــل ،ضـ ّـد املـقــارنــة بني
املـمـثــات ،فكل واح ــدة لديها طاقاتها
ال ـف ـن ـيــة» .وت ـخ ـت ـتــم كــام ـهــا بـتـشــويــق
املشاهد ملتابعة لـ«الهيبة...الحصاد»
ً
قائلة «ما شاهدتموه بعد طرح شارة
ّ
العمل والبرومو ،ال يعد سوى  %5من
ّ
وتطورات الشخصيات فيه».
املسلسل
رغ ــم ح ـضــورهــا عـلــى ال ـســاحــة الفنية
ّ
مـنــذ س ـن ــوات ،إال أن ورد ال ـخــال قلما
شـ ــاركـ ــت فـ ــي أع ـ ـمـ ــال رمـ ـض ــانـ ـي ــة ،وال
تعنيها املنافسة في هــذا املــوســم .هذا
ال ـع ــام ،تـلـعــب املـمـثـلــة بـطــولــة مسلسل
«أسود» (لكلوديا مارشيليان وسمير
حبشي على قناة  )lbciإلى جانب باسم
مغنية وداليدا خليل وغيرهما .العمل
لبناني بــامـتـيــاز ،ومــن أكـثــر املشاريع
ّ
التي تعلق «إيغل فيلمز» اآلمال عليها.

فالشركة املنتجة التي يديرها جمال
س ـنــان ،أدخ ـلــت ال ــدرام ــا اللبنانية في
ّ
السباق الرمضاني بعدما كانت تركز
ّ
على األع ـمــال املـشـتــركــة .هـكــذا ،وظفت
الـخــال كــل قــدراتـهــا التمثيلية لنجاح
ّ
«دور م ـس ـت ـف ــز» ب ـح ـســب تـصــريـحـهــا
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .وت ــوض ــح أن ـه ــا ت ـط ــل ب ـ
ص ـي ــة ص ـع ـب ــة فـ ــي م ـ ـكـ ــان مـ ــا»،
«ش ـخ ـ ً
م ـض ـي ـفــة« :ل ـع ـبــت أدوارًا ش ــري ــرة فــي
املـ ــاضـ ــي ،ولـ ـك ــن م ــواص ـف ــات ـه ــا كــانــت
ّ
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة .ح ــال ـي ــا أط ــل
ف ــي «أس ـ ـ ــود» بـشـخـصـيــة ف ـت ــاة تــدعــى
م ــارغ ــو وه ــي ش ــري ــرة بـشـكــل مـبــاشــر،
ربـ ـم ــا ي ـت ـع ــاط ــف م ـع ـه ــا املـ ـش ــاه ــد أو
ُ
استهلكت كــل ال ـشـ ّـر في
يـكــرهـهــا .لـقــد
ّ
هـ ــذا ال ـع ـم ــل .أج ــري ــت ت ـغ ـي ـي ــرات ع ــدة
على شكلي الـخــارجــي ،وتـحــديـدًا لون
ّ
شعري الذي صار بنفسجيًا .هي كلها
عوامل تساعد في تجسيد الشخصية

وتفاصيلها الــدقـيـقــة» .لــن تـكــون ورد
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ت ـج ــري ت ـغ ـي ـي ـرًا عـلــى
شكلها الخارجي في مسلسل «أسود»،
بــل كــذلــك ال ـحــال بــالـنـسـبــة إل ــى دال ـيــدا
خـلـيــل ال ـت ــي ب ـ ّـدل ــت ل ــون ش ـعــرهــا إلــى
الـبــرتـقــالــي (امل ــائ ــل إل ــى األحـ ـم ــر) .هــذا

المرة ،لن تكون الشخصية
هذه ّ
التي تطل بها دانييال رحمة
عاطفية
ال ـل ــون يـسـهــم ف ــي إي ـص ــال «كــاركـتـيــر»
الشخصية التي تجسدها.
بـ ـ ــات مـ ــؤك ـ ـدًا أن س ـت ـي ـف ــان ــي صـلـيـبــا
ت ـخ ــوض أص ـع ــب وأه ـ ـ ّـم أدواره ـ ـ ــا هــذا
املـ ــوسـ ــم عـ ـب ــر أداء ب ـط ــول ــة مـسـلـســل
«دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ص ـ ـمـ ــت» (ل ـ ـسـ ــامـ ــر رض ـ ـ ــوان
وش ـ ــوق ـ ــي امل ـ ــاج ـ ــري إنـ ـ ـت ـ ــاج «صـ ـ ّـبـ ــاح

دانييال رحمة في «الكاتب»

إخـ ـ ـ ــوان» ـ ق ـن ــات ــا «الـ ـج ــدي ــد» ،و«أبـ ــو
ظـبــي» ،و«ع ـ ّـم ــان» ،و .)artتطل املمثلة
الـلـبـنــانـيــة بـ ــدور س ـم ــارة ،لـكـنـهــا هــذه
امل ـ ــرة تـسـتـغـنــي ع ــن ش ـعــرهــا ال ـطــويــل
لصالح تسريحة الــ«كــاريــه» القصير،
مـ ــع ان ـت ـق ــال ـه ــا مـ ــن ال ـن ـح ــاف ــة الـ ــزائـ ــدة
إل ــى الـجـســم املـمـتـلــئ بـعــد االسـتـعــانــة
بطبقات من الثياب الفضفاضة .تقول
ستيفاني لـ«األخبار»« :دوري مفصلي
ك ـمــا وص ـف ــه امل ـن ـتــج صـ ــادق ال ـص ـبــاح،
ً
ألنــي أوال أقــف أمــام النجم عــابــد فهد.
ّ
كذلك ،فإن طبيعة الدور فرضت صورة
وهـ ــويـ ــة ج ــدي ــدت ــن عـ ـل ـ ّـي ك ـم ـم ـث ـلــة».
وتضيف« :أنـقـ ِـلــب على صــورتــي التي
ثـ ّـبـتــت هــويـتــي الـفـنـيــة وارت ـب ـطــت بها
ألغ ــوص فــي شـخـصـ ّـيــة لــن أك ـشــف عن
تفاصيلها وال صـفــاتـهــا اآلن .أكتفي
بما تابعه املشاهد ّ من خالل الحمالت
ال ـت ــروي ـج ـ ّـي ــة .وأظ ــن ـه ــا خ ـيــر انـعـكــاس

ورد الخال في «أسود»

لـشـخـصـ ّـيــة أخ ـف ــت ال ـك ـثـيــر م ــن مـعــالــم
أن ــوثـ ـتـ ـه ــا ب ـس ـب ــب ظ ـ ـ ـ ــروف عــاش ـت ـهــا
ومحيط فرض عليها».
ّ
وتكرر دانييال رحمة تجربتها التمثيلية
إل ــى جــانــب الـنـجــم بــاســل خ ـي ــاط .بعد
ن ـجــاح مسلسل «تــان ـغــو» ال ــذي عــرض
ف ــي رم ـض ــان امل ــاض ــي ،تجتمع املمثلة
اللبنانية مجددًا بالنجم السوري .هذه
ّ
امل ــرة ،لــن تـكــون الشخصية الـتــي تطل
بها دانييال عاطفية ،بل ستكون أكثر
رصــانــة وهـ ــدوءًا .هـكــذا تصف دانييال
دوره ـ ــا ف ــي مـسـلـســل «ال ـك ــات ــب» (لــريــم
ورام ـ ــي ح ـنــا وإنـ ـت ــاج ««إيـ ـغ ــل فيلمز»
ـ ـ ـ  ،lbciو ،ldcون ـت ـف ـل ـي ـك ــس) .تــوضــح
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» «أط ـ ــل بـ ــدور ف ـت ــاة تــدعــى
مـجــدلــن تعشق ال ــرواي ــات البوليسية
وم ـع ـج ـب ــة بـ ـ ــروايـ ـ ــات الـ ـك ــات ــب يــونــس
ج ـب ــران ال ــذي تـعـتـبــره مـثــالـهــا األع ـلــى.
يـتـ ّ
ـورط يونس فــي قضية مــا ،فتسارع
إلــى الــدفــاع عنه ،لتنشأ بينهما عالقة
غــريـبــة مــن نــوعـهــا» .ه ــذا ال ــدور أحــدث
تغييرًا فــي أداء دانييال .تـقــول« :الــدور
ّ
تعاطي مع
أجبرني على تغيير طريقة
األمـ ــور ،صــرت ّ أكـثــر رصــانــة .لــم أخسر
ع ـفــوي ـتــي ،ل ـكــنــي أع ـي ــش م ـنــذ حــوالــى
شهرين نمط حياة مختلفًا في قصور
الـعــدل ومكاتب املحامني التي أزوره ــا
باستمرارّ ،
ألعود نفسي على شخصية
املـحــامـيــة .أراقـ ــب كيفية تعاطيهم مع
األمـ ــور وكـيـفـيــة تـصــرفــاتـهــم .املسلسل
مختلف تمامًا عن «تانغو» (لعبت دور
ف ــرح) وشخصيتي هـنــا ال تشبه فــرح
أبـ ـدًا» .ال تخفي دانـيـيــا تــزايــد خوفها
وتوترها قبل بدء املنافسة الرمضانية،
«أتمنى أن يلحظ املتابع االختالف في
ّ
تستعد
أدائي للشخصية الجديدة» .إذًا،
املمثالت اللبنانيات للسباق الرمضاني
ب ــأدوار جــديــدة فــي مـســارهــن .أدوار قد
تسقط مــن ذاك ــرة املـشــاهــد بعد انتهاء
شهر الـصــوم ،أو تكون مفصلية تفتح
لصاحبتها صفحة جديدة في مسارها.

ستيفاني صليبا في
«دقيقة صمت»
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«دقيقة صمت» و«مسافة أمان» ...الدراما السورية تـواصل نهوضها
وسام كنعان
يوحي رمضان  2019بمالمح انفراجة على صعيد الدراما السورية .لكن
ّ
ال يمكن الجزم ما إذا كان املوسم يسير على خطى التعافي ،أم أن األمر
ّ
مجرد طفرة خــارج سياق الحالة املقفرة التي بلغتها الصنعة الشامية
ً
ّ
األبــرز منذ سنوات ،وصــوال إلى العام املاضي .هذه املــرة سنشاهد باقة
ّ
منوعة من األعمال ،ستلعب غالبًا وحدها على الساحة العربية من دون
ُ َ
منافس حقيقي ،وسط غياب شبه تام للمنتج املصري ،وابتعاد الدراما
اللبنانية عن الحرفية في صناعة مــادة متماسكة ،مع احتساب ّ
حصة

يسيرة من الدراما املشتركة لصالح «عاصمة األمويني».
تحتدم املنافسة انطالقًا من بوابة الدراما االجتماعية املعاصرة بثالثة
أع ـم ــال س ــوري ــة خــالـصــة وم ـب ـش ـ ّـرة ،ه ــي« :دق ـي ـقــة ص ـمــت» (ك ـتــابــة ســامــر
رض ــوان ،وإخ ــراج شــوقــي املــاجــري ـ ـ بـطــولــة :عــابــد فـهــد ،وف ــادي صبيح،
وستيفاني صليبا ،وخالد القيش ،ورنا ّ
شميس ـ «الجديد» ،و«أبو ظبي»،
و«عـ ّـمــان» ،و )artالــذي يجمع املقدرات اإلنتاجية لشركة «إيبال الدولية»
ّ
ّ
الصباح) في التوزيع
«صباح إخــوان» (صــادق
(هــال أرن ــاؤوط) بطاقة
ّ
على أن يكون حاضرًا على محطات مهمة ،و«مسافة أمان» (كتابة إيمان
السعيد ،وإخ ــراج الليث حجو ،وإنـتــاج «إيـمــار الـشــام» ـ بطولة :كاريس

ّ
ب ــشــار ،وســافــة مـعـمــار ،وق ـيــس الـشـيــخ نـجـيــب ،وع ـبــد املـنـعــم عـمــايــري،
ّ
وندين تحسني بيك ـ «لـنــا» ،و ،lbciو ،ldcو«دجـلــة» ،ومنصة Ten Time
اإللكترونية) ،و«عندما تشيخ الذئاب» (عن رواية جمال ناجي ،سيناريو
ّ
حازم سليمان ،وإخراج عامر فهد ـ بطولة :سلوم حداد ،عابد فهد ،سمر
سامي ،محمد حداقي ،ميسون أبو أسعد ،مريم علي ـ قنوات «أبو ظبي»).
تهرول الــدرامــا السورية بني مضامير أخــرى عـ ّـدة ،بعضها يمشي على
ّ
سكة االجتماعي ـ املعاصر الذي يشتبك مع الواقع وظروفه الراهنة ،ثم
ّ
تنتقل إلى ميدان الكوميديا بأكثر من مسلسل ،من دون أن تفوت لعبة
ّ
ّ
املتصوفة،
العودة إلى الوراء لفتح سجلت التاريخ ،خصوصًا في حقبة

بقصد إنجاز ضربات إسقاطية تخص االعتدال والتطرف في اإلســام...
وإن ك ــان ه ــذا الـجــانــب يــأتــي بـمـعـ ّـيــة املـنـتــج الـخـلـيـجــي ال ــذي ي ـعــود هــذا
العام فاتحًا ذراعيه ،تزامنًا مع فك األقفال عن أبواب سفاراته في دمشق
بمسلسالت عــدة مــن بينها «مـقــامــات العشق» (كتابة محمد البطوش،
وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ـ بطولة :مصطفى الخاني ،ويوسف الخال،
ّ
ونـســريــن طــافــش ،ولـجــن اسـمــاعـيــل ـ ـ ق ـنــوات «أب ــو ظ ـبــي») ،و«ال ـح ــاج»
(كتابة أحمد املغربي وإخــراج علي علي ـ بطولة غسان مسعود ،ومنذر
رياحنة ،ومنى واصف ـ ّ
تقرر تأجيله في الساعات األخيرة).
عـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،تحضر أع ـمــال البيئة الـشــامـيــة كــوجـبــة رئيسة

على مــائــدة متابع اعـتــاد مشاهدتها على سبيل التسلية على الرغم
ّ
ّ
الرجعية التي ّ
تكرسها .هكذا ،سيتصارع كل من «حرملك»
من الحالة
(كتابة سليمان عبد العزيز ،وإخــراج تامر اسحق ،وإنتاج «كالكيت» ـ
بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسالفة معمار وهبة نور ورنا
األبيض ـ  ،lbciو«لـنــا» ،و ،ldcو ،)mbcو«ســاســل دهــب» (كتابة سيف
رضا حامد ،وإخــراج إياد ّ
نحاس ،إنتاج «غولدن الين» ـ بطولة ّ
بسام
كــوســا ،وكــاريــس بـشــار ،وعـبــد ال ـهــادي الـصـبــاغ ،وديـمــة بياعة ـ ـ ،lbci
و«ل ـن ــا» ،و«س ـم ــا») .إل ــى جــانــب حـضــور نسخة «تــايــوان ـيــة» مــن «بــاب
ال ـح ــارة» (ك ـتــابــة مـ ــروان ق ـ ــاووق ،وإخ ـ ــراج مـحـمــد زه ـيــر رج ــب ،إنـتــاج
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ّ
«قبنض» ـ بطولة :نجاح سفكوني ،وفاتح سلمان ،وقاسم ملحو ،ومرح
ّ
جـبــر ،وعـلــي كــريــم ـ ـ  ،lbciو«ســوريــا درام ــا») وأعـمــال إضافية مــن هذا
النوع...
ّ
ّ
وإن كــانــت هـنــاك حـ ّـصــة ملـجـمــوعــة دخ ــاء تـســلـلــوا كـمــا ك ــل ع ــام بذريعة
ّ
املنتج الذي يبحث عن الوفرة ولو ّقدم بضاعة رديئة ،إال أن ذلك يبقى ّفي
منطق ضرورة ظهور الغث ّ
لتلمس السمني ...باختصار ،يمكن القول إنه
ّ
كما بدت مالمح التعافي على وجه «عاصمة الياسمني» هذا العام ،فإن
دراماها وضعت قدمها على عتبة العودة إلى الطريق املستقيم وحصاد
املوسم سيشهد!

عودة «أبو ظبي» إلى الشام
مع« ...الحالج» و«ابن عربي»
عانت الدراما السورية خالل سنوات الحرب من قطيعة واضحة
قادتها قـنــوات الخليج صاحبة رأس املــال األكـثــر وفــرة عربيًا.
ّ
وانسجامًا مــع بعض التسريبات الصحافية الـتــي أك ــدت بقاء
أبــو ظبي على تنسيق دائ ــم مــع ســوريــا ،نـفــذت بعض األعـمــال
على شاشاتها أثـنــاء األزم ـُـة ،إال أن الـعــام املــاضــي شهد تطورًا
الفتًا بإنتاجها مسلسل «امل ْهلب بن أبي صفرة» (تأليف محمد
ال ـب ـطــوش ،وإخـ ـ ــراج مـحـمــد لـطـفــي) ف ــي س ــوري ــا .أح ــد األحـ ــداث
البارزة في هذا املوسم هو عودة قنوات «أبو ظبي» لالستثمار
فنيًا فــي ســوريــا بــالـتــزامــن مــع افـتـتــاح سـفــارة اإلم ــارة فــي قلب
دم ـشــق .يـتــرجــم ه ــذا االسـتـثـمــار مــن خ ــال عـمــل اجـتـمــاعــي هو
«ع ـنــدمــا تـشـيــخ ال ــذئ ــاب» (ع ــن روايـ ــة ج ـمــال ن ــاج ــي ،سـيـنــاريــو
حازم سليمان وإخراج عامر فهد ـ قنوات
َ
«أب ــو ظ ـب ــي») ،بــاإلضــافــة إل ــى مسلسل ْي
ّ
تــاري ـخـ َـيـ ْـنّ .
األول هــو «الـ ـح ــاج» (كـتــابــة
أح ـم ــد امل ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ إنـ ـت ــاج ت ـل ـف ــزي ــون «أب ــو
ظبي» ـ واملنتج املنفذ شركة I See Media
للمنتجني يــاســر فهمي وإي ــاد ال ـخــزوز).
العمل ال ــذي تـقـ ّـرر فــي اللحظات األخـيــرة
تأجيله بسبب صعوبة اللحاق بالسباق
ال ــرم ـض ــان ــي ،ت ـب ــدأ قـ ّـص ـتــه ف ــي س ـنــة 265
هجرية ،أي فــي عصر الخالفة العباسية
الثانية ،وتواكب ما شهدته تلك الفترة من
ّ
اض ـطــراب فــي ت ــداول الـسـلـطــة .بمعنى أن
ّ
املتصوف
املسلسل يلتقط كواليس حياة
ّ
ال ـك ـب ـي ــر ال ـح ـس ــن بـ ــن م ـن ـص ــور الـ ـح ــاج
(يؤدي دوره النجم غسان مسعود) خالل
هلهلة الــدولــة العباسية وصــراعــات الـعــروش فيها ،إلــى جانب
االنفتاح على ســوق النخاسة بصياغة مغايرة عما شاهدناه
ّ
شخصيتني« :النطل»
في األعمال التاريخية تحديدًا من خالل
البارع في كسب ّ
ود امللوك والسالطني والوصول إلى ما يريده
بحنكة وذكاء ،و«شغب» إحدى جواري الخليفة املعتضد بالله
ّ
مجرد امرأة عبرت سرير
وأم ولده جعفر ،التي ترفض أن تكون
الخليفة ،بل تقدر بدهائها وجمالها وإجادتها لعبة السياسة،
على خوض معارك طاحنة لتمكني ابنها من الحكم! هكذا ،عاش
صــاحــب «ال ـط ــواس ــن» فــي تـلــك الـفـتــرة املـصـنــوعــة عـلــى صفيح

مناظراته مع القاضي أبو بكر محمد بن
ساخن وخــاض أولــى ّ
تنقل طويلة ،كونه أحد الرحالة الكبار في
داود ،إلى جانب رحلة ّ
تاريخ الفكر الصوفي ،لكنه في املرحلة األخيرة من حياته استقر
ّ
في بغداد .يلعب البطولة إلى جانب مسعود كل من منى واصف
ومـحـمــد قـنــوع وم ـنــذر ريــاحـنــة وعــاكــف نـجــم وك ــرم الـشـعــرانــي
وأنس ّ
طيارة ورشا بالل وخلود عيسى...
ً
كذلك ،سنشاهد مسلسال شبيهًا هو «مقامات العشق» (كتابة
محمد البطوش ،وإخــراج ّ أحمد إبراهيم أحمد ،وإنتاج Media
( 7 Revolutionم ـف ـيــد ال ــرف ــاع ــي) ـ ـ ـ ب ـطــولــة مـصـطـفــى ال ـخــانــي،
ويوسف الخال ،ونسرين طافش ،ولجني اسماعيل ـ «أبو ظبي»ـ
و«اإلمارات») .يتناول العمل فكر محي الدين بن عربي من خالل
الجوانب
مرحلة نشوئه ،إضافة إلى بعض ُ
واملراحل في حيوات الشخصيات املحيطة
به ،وكانت فاعلة ومؤثرة في بيئته ،بدءًا
من والــده الشيخ املعروف علي بن عربي.
الشخصية التي ّ
يؤديها اللبناني يوسف
ّ
وث ـق ـت ـهــا أق ـ ــام املـ ـ ّ
ـؤرخـ ــن بسبب
الـ ـخ ــال
أهـمـيـتـهــا ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ن ـش ــأة اب ــن عــربــي
ومـ ــا وصـ ــل إل ـي ــه الحـ ـق ــا ،وهـ ــي م ــوج ــودة
حتى نصف العمل تقريبًا إلــى أن تنتقل
مجريات الحكاية والـصــراع من علي إلى
محي الــديــن .لهذا السبب ،حمل املسلسل
ع ـ ـنـ ــوان «مـ ـق ــام ــات الـ ـعـ ـش ــق» ال «ال ـش ـي ــخ
األكبر» ،ناهيك عن مجموعة قصص على
ّ
املتطرف «حامد»
رأسها ما يمثلها الشيخ
(م ـص ـط ـف ــى الـ ـخ ــان ــي) و«س ـ ـ ــت ال ـح ـس ــن»
(نسرين طافش) وما تنسجه هاتان الشخصيتان وغيرهما من
حكايات تدور على خلفية الصراعات التي شهدتها تلك املرحلة
بــن تـيــار الـتـطــرف والتكفير مــن جـهــة وب ــن اإلس ــام الحقيقي
املعتدل من جهة ثانية ،وهو جوهر الخالف القائم حتى أيامنا
ّ
ه ــذه .عـلــى أن ي ـكــون ال ـهــدف مــن الـشـغــل كــلــه مــامـســة الـعــوامــل
سائدة
الفكرية والروحية واالجتماعية واإلنسانية التي كانت
ّ
في ذلك الوقت ،من دون الطموح لبلوغ سمو ابن عربي ،وإنما
مجرد تقديم جرعة من فكره ومالمسة عوامله بطريقة فنية.
و .ك.

تزامن استئناف «أبو ظبي»
االستثمار الفني في سوريا
مع افتتاح سفارة اإلمارة
في دمشق

سالفة معمار في مشهد
من «مسافة أمان»

يلعب عابد فهد دور «أمير
ناصر» في «دقيقة صمت»

أعمال صادمة تقتحم حصون السلطة

ّ
إنه العام األول الذي
تبيح فيه «لجنة صناعة
السينما» في سوريا
للحد
نصوصًا جريئة ّ
األقصى ،بعضها ربما
يقترب من محظورات
ويشتبك مع كواليس
كانت معتمة! السباق
الدرامي في ،2019
سيحفل بثالثة أعمال
اجتماعية معاصرة
تتنافس على نار حامية:
«دقيقة صمت»
و«عندما تشيخ الذئاب»
و«مسافة أمان»

ق ـب ــل قـ ــرابـ ــة ق ـ ــرن مـ ــن الـ ــزمـ ــن ،جـلــس
الــرئـيــس األم ـيــركــي وودرو ويلسون
ّ
قـ ـب ــال ــة شـ ــاشـ ــة سـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،ف ـت ـمــل ـك ـتــه
ال ــدهـ ـش ــة وه ـ ــو يـ ـش ــاه ــد ّأول فـيـلــم
ُي ـ ـعـ ــرض فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض وه ــو
( The Birth of a Nationوالدة ّأم ــة ـ
 )1915لـلـمـخــرج ديـفـيــد غــريـفـيــث ثم
قال عنه« :إنه التاريخ مكتوب بضوء
ال ـ ـبـ ــرق»! رغـ ــم م ــا اتـ ـه ــم ب ــه ال ـشــريــط
مـ ــن تـ ــرويـ ــج لـ ــإعـ ــدام خ ـ ـ ــارج س ـيــاق
الـقــانــون ،وعنصرية ضــد ال ـســود ّ ،إال
ّ
ّ
اد
أن ويلسون ملح فيه ما ًكرسه النق ً
الحقًا عن تأسيسه مرحلة سينمائية
جديدة ما زالت معتمدة ضمنيًا حتى
اليوم في هوليوود .وإن كان يصعب
ـى ال ـفــن فعليًا أن يـكـتــب ال ـتــاريــخ،
عـلـ ّ
إال أن ـ ــه يـسـتـطـيــع أن ي ـك ــون ش ــاه ـدًا
عليه ،على األقل في عاملنا العربي .إذ
يمكن لذكاء وبراعة الصنعة بذريعة
امل ــوهـ ـب ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــال عـ ـل ــى ال ــرقـ ـي ــب،
وف ـض ــح امل ـس ـت ــور م ــن دك ـت ــات ــوري ــات
ّ
ال ـس ـل ـطــة وع ـقــل ـي ـت ـهــا امل ـ ــأزوم ـ ــة ،وم ــا
أرسـ ـ ـت ـ ــه م ـ ــن ق ـ ــوان ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــزارع ال ـت ــي
تتناهشها عصابات ومافيات ال أحد
يجرب وضع ّ
ّ
حد لها ال في السلم وال
في الحرب.
عـ ـل ــى ّ
أي حـ ـ ـ ــال ،امل ـ ـيـ ــزة ّفـ ــي امل ــوس ــم
ّ
الــرم ـض ــان ــي ال ـ ـسـ ــوري ،أن ـ ــه أول عــام
ّ
ي ـت ـســلــم ف ـيــه م ـن ـصــب م ــدي ــر الــرقــابــة
ال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة ّ ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص شـ ــاب
أكــاديـمــي مل ــاح اسـمــه ســومــر إبراهيم
(أق ـي ــل خـ ــال ك ـتــابــة هـ ــذه ال ـس ـط ــور).
قــرأ ما أحيل إليه من «لجنة صناعة

ّ
بتمعنّ ،
ودون مالحظاته
السينما»
ب ـ ّـدق ــة ،وأب ـ ــاح ن ـصــوصــا جــري ـئــة إلــى
الحد األقـصــى ،بعضها ّ
ربـمــا يقترب
من محظورات ويشتبك مع كواليس
كانت معتمة .هذا العام ،يحفل شهر
ال ـ ـصـ ــوم ب ـث ــاث ــة أع ـ ـمـ ــال اج ـت ـمــاع ـيــة
م ـع ــاص ــرة س ـت ـكــون امل ـنــاف ـســة بينها
عـلــى ن ــار حــامـيــة ،يـتـصـ ّـدرهــا عـنــوان
عــريــض هــو «دق ـي ـقــة ص ـمــت» (كـتــابــة
سـ ــامـ ــر رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ش ــوق ــي
امل ــاج ــري ،إن ـتــاج «إي ـبــا» و«الـصـ ّـبــاح
إخـ ــوان» ـ ـ «ال ـجــديــد» ،و«أب ــو ظـبــي»).
ي ـن ـط ـل ــق امل ـس ـل ـس ــل مـ ــن شـخـصـيـتــي
«أم ـي ــر ن ــاص ــر» (ع ــاب ــد ف ـهــد) و«أده ــم

مثلث الدين والسياسة والجنس
في «عندما تشيخ الذئاب»
مـنـصــور» (ف ــادي أب ــي س ـمــرا) اللذين
تـفـتــح ال ــرواي ــة سـتــارتـهــا عـنــدمــا يتم
الـحـكــم عليهما ب ــاإلع ــدام ،ويــودعــان
ال ـس ـجــن ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـت ـن ـف ـيــذ .وفــي
ساعات الفجر األولــى من أحد األيام،
يحضر مــديــر الـسـجــن ف ـجــأة ،ويـقـ ّـدم
ّ
لضباطه ق ــرارًا سريعًا بتنفيذ حكم
اإلعـ ــدام بالسجينني امل ـشــار إليهما.
يبدأ الجميع اإلجــراءات َّ الالزمة لهذا
القرار الذي ينبغي أن ينفذ في أقل من
ّ
ساعتني حسب تعليمات القيادة .لكن
أحــداثــا غريبة تـبــدأ بالظهور ،أولها
ّ
أن مهجعًا لـلـمـســاجــن يـتــم إحــراقــه،

ّ
وثــانـيـهـمــا أن قـ ــرارًا ســريـعــا بتعيني
مـ ــديـ ــر جـ ــديـ ــد ل ـل ـس ـج ــن يـ ـص ــل ب ـعــد
ربــع ســاعــة مــن وص ــول املــديــر القديم
ل ـت ـن ـف ـيــذ اإلعـ ـ ـ ـ ــدام .بـ ـع ــده ــا ،نـكـتـشــف
ّ
أن ه ــذه األح ـ ــداث م ــا ه ــي إال توطئة
لتهريب املحكومني إلى خارج السجن
ال حبًا بهما أو ألنهما معنيان باألمر،
بل إلعدام سجينني سياسيني آخرين.
وفي غضون ذلك ،يداري مدير السجن
ما قام به بتدوين السجينني ّ
الفارين
في سجل األموات ،ليجابه الحقًا أهل
ق ــري ــة «أم ـ ـيـ ــر» .ي ـج ـ ّـرب األه ــال ــي منع
دفــن «أمـيــر» بذريعة خالفات قديمة،
ف ـت ـت ـص ــدى ل ـه ــم أخـ ـت ــه «ربـ ـ ـ ــى» (رنـ ــا
ش ـم ـ ّـي ــس) وت ـج ــري م ــراس ــم ال ـج ـنــازة
الوهمية ليظهر الــرجــل الحـقــا عاريًا
ّ
ف ــي ق ــري ـت ــه وي ـخ ــل ــف إح ـس ــاس ــا ل ــدى
ّ
ب ـعــض الـجـهـلــة وال ـ ّـس ــذج بـ ــأن روح ــه
مباركة وقد ُبعث من جديد .هنا ،تبدأ
سلسلة من األحداث ّ الساخنة لضابط
فعلته لصالح
يــديــر مافيا ويستغل
ّ
تصفيات مهيبة ،لــدرجــة أن ــه يقتحم
مـكــاتــب وزراء وشـخـصـيــات مرموقة
في الدولة ويعتقلهم بدعم من رموز
كبيرة تقف خلفه!
يـتـنــافــس ه ــذا ال ـع ـمــل م ــع ّ آخ ــر ي ـقـ ّـدم
خـلـطــة تـعـتـبــر بـمـثــابــة مــثـلــث خطير
ي ـّقــارب الــديــن والـسـيــاســة والـجـنــس.
إنه «عندما تشيخ الذئاب» (عن رواية
ب ــاالس ــم نـفـســه لـلـكــاتــب الفلسطيني
ال ــراح ــل إب ــراه ـي ــم ن ــاج ــي ،سـيـنــاريــو
وحوار حازم سليمان ،وإخــراج عامر
ف ـه ــد ،قـ ـن ــوات «أب ـ ــو ظـ ـب ــي») .تــاحــق

الــروايــة مصائر شخصيات طحنها
الفقر فدعست على قيمها ،وفتحت
أف ــواهـ ـه ــا ع ـل ــى مـ ــزاريـ ــب ذهـ ـ ــب ،لـكــن
ب ـط ــرق غ ـيــر م ـش ــروع ــة .هـ ـك ــذا ،كــانــت
امل ـ ــادة م ـســاحــة خ ــام إلن ـج ــاز م ـعــادل
سوري يمتلك مفردات البيئة املحلية
وي ـ ـتـ ــواءم م ــع تــاري ـخ ـهــا ومـعـطـيــاتــه
السياسية ،ضمن حبكة تلفزيونية
تــدور أحداثها في تسعينيات القرن
املــاضــي .فــي إحــدى ال ـحــارات الفقيرة
التي نتعرف فيها إلى نماذج إنسانية
م ـن ـ ّـوع ــة ت ـ ــدور م ـصــائــرهــا ف ــي ح ــارة
شعبية تـبــدو للوهلة األول ــى عــاديــة،
نكتشف أن ه ــذا الـحــي ك ــان يــومــا ما
مسرحًا لعدد مــن األح ــداث واألس ــرار
ّ
املخفية التي حكمت مصير سكانها
وقادت كل واحد إلى خاتمة مختلفة.
ّ
من الشيخ عبد الجليل املنافق (سلوم
حـ ـ ّـداد) ال ــذي يــديــر جـمـعـيــات خيرية
ي ـس ـطــو ع ـل ــى أم ــوالـ ـه ــا وي ـب ـح ــث عــن
نـســاء أرام ــل ليصرف عليهن قبل أن
يشبع رغـبــاتــه املــريـضــة ،إل ــى جـبــران
ال ـي ـســاري (ع ــاب ــد ف ـهــد) الـ ــذي يجابه
الشيخ ويصطدم معه ،لكن في لحظة
مفصلية ّ
يتحول إلى صورة مشابهة
لــه عـنــدمــا يــرمــي تــاريـخــه الـنـضــالــي،
ّ
ويتحول إلى منشار حقيقي .وبينهما
يقع «عزمي وجيه» (أنس طيارة) ابن
الـجـلـيـلــة (س ـمــر س ــام ــي) ،ش ــاب ورث
عــن ّأم ــه سعة الثقافة وانـتـمــى إليها
ك ـم ــا ال ي ـف ـعــل م ــع شـ ــيء آخ ـ ــر .خـســر
وظـيـفـتــه ف ــي ال ـخــارج ـيــة ومستقلبه
الواعد في املحاماة بسبب قرابته من

«جـبــران» ،فــإذا به ّ
يطوع ذك ــاءه ،بعد
انـكـشــاف شـخـصـيــات ديـنـيــة وأخ ــرى
يـ ـس ــاري ــة أمـ ــامـ ــه ،لـ ـي ـ ّ
ـؤس ــس ج ـمــاعــة
إسالمية بذريعة مال وفير ورثــه عن
ّأم ــه ويـصـبــح داع ـيــة خـطـيـرًا أجبرته
السلطة ليكون عبئًا عليها!
ال ـح ـمــاســة سـتـبـلــغ مـنـتـهــاهــا ونـحــن
نشاهد «مسافة أمــان» (كتابة إيمان
السعيد ،وإخراج الليث حجو ،وإنتاج
«إيـمــار الـشــام» ـ ـ «لـنــا» ،و ،lbciو،)ldc
ّ
خصوصًا أن العمل شهد في ّكواليسه
م ـشــاكــل ك ـب ـيــرة داراه ـ ـ ــا ص ــن ــاع ــه عن
ع ـيــون اإلعـ ــام ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص الـنــص
الذي لم توافق ّكاتبته على تعديالت
م ـخ ــرج ــه .ك ـم ــا أنـ ـه ــا ب ـح ـســب بـعــض
املصادر تأخرت في تسليم الحلقات،
مــا اضـطــر حـجــو لــاسـتـعــانــة بكاتب
ّ
ش ــاب ليكمل لــه الـحـلـقــات .علمًا بــأن
ّ
ّ
مشوقة تصل
الحكاية تــولــف خلطة
إلى نهايات صادمة! تفتتح مشاهدها
ب ــرص ــد ال ـط ـب ـي ـب ــة «س ـ ـ ـ ــام» (س ــاف ــة
م ـع ـمــار) مــرتـبـكــة مـلـهــوفــة ّ ومـسـ ّـيـجــة
ً
بالقلق والرعب ،بعدما تلقت اتصاال
من جماعة إرهابية اختطفت زوجها
(مأمون الفرخ) ولم تطلب فدية مالية،
ّ
وإن ـم ــا أعـطـتـهــا أم ـ ـرًا بــوضــع حقيبة
م ـت ـف ـجـ ّـرات ف ــي مــركــز ط ـبــي .ســريـعــا،
تنتصر «سالم» لضميرها اإلنساني
وتضحي بزوجها مقابل أال ترتكب
ج ــريـ ـم ــة ب ـش ـع ــة يـ ــذهـ ــب ض ـحـ ّـي ـت ـهــا
العشرات من األبرياء .تقتل العصابة
ً
ّ
التشعب وصــوال
الرجل ،لتأخذ درب
ّ
إلــى «س ــراب» (كــاريــس بــشــار) ،سيدة

في األربعينيات تجد نفسها وحيدة
بعدما هجرها زوجـهــا الـثــري وتــرك
م ـس ــؤول ـي ــات م ـجــاب ـهــة الـ ـح ــرب عـلــى
كــاهـلـهــا .تـكـتـشــف أن ابـنـتـهــا ت ــدرس
الفن في الوقت الــذي كان يفترض أن
ت ــدرس الـحـقــوق .وفــي غـمــرة الحياة،
ّ
تنتقل امل ــرأة مــن الفيل الخاصة بها
ف ــي «ي ـع ـفــور» (ريـ ــف ال ـعــاص ـمــة) إلــى
دمشق لتقع في غــرام «حـســام» (عبد
امل ـن ـع ــم عـ ـم ــاي ــري) ،زوج صــديـقـتـهــا
الجديدة (نــاديــن تحسني بيك) وهي
فنانة تشكيلية تحمل جانبًا مضيئًا،
خـ ـص ــوص ــا ل ـن ــاح ـي ــة ص ــداقـ ـتـ ـه ــا مــع
الشخصية التي يلعبها قيس الشيخ
ن ـج ـي ــب ...ف ـي ـمــا ن ــاح ــق خـصــوصـيــة
الـعــاقــة بــن األب وابـنـتــه فــي ثنائية
ّ
يـ ـش ــك ــل قـ ــوام ـ ـهـ ــا م ــوسـ ـيـ ـق ــي ع ـت ـيــق
(ج ــرج ــس جـ ـب ــارة) وابـ ـن ــة ان ـت ـهــازيــة
(حال رجب) تطبع صدمة قاسية على
جـبــن وال ــده ــا ال ــذي رعــاهــا بــرمــوش
عينيه!
ّ
لعل االكتشاف األبــرز في هــذا العمل
سـيـكــون ف ــي شـخـصـيــة (ك ـن ــان) الـتــي
يـ ـ ّ
ـؤدي ـ ـهـ ــا ط ـف ــل س ـ ـ ــوري اسـ ـم ــه ب ــال
الـحـمــوي باحترافية فــي تجربة هي
األولى بالنسبة له ،وهو في الخامسة
ع ـشــر م ــن ع ـم ــره .يـعـيــش ف ــي س ـ ّـي ــارة
«فــان» وحيدًا بعد مقتل جميع أهله!
ّ
الحياة تدعوه
لكن
مسافة أمــانــه مــع ّ
ّ
إلق ـ ـنـ ــاع ك ـ ــل م ـح ـي ـطــه بـ ــأنـ ــه شـخــص
طبيعي يعيش يوميات اعتيادية مع
عائلته في بيت دافئ!
وسام...

مصطفى الخاني في دور الشيخ «حامد» في «مقامات العشق»
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«حرملك» مشغول بـ«سالسل دهب» و«الحارة» انتقلت إلى الصالحية
على الرغم من كل االنتقادات التي طاولتها خالل السنوات الماضية ،ال
تزال أعمال البيئة الشامية قادرة على حجز ّ
حصة لنفسها على المائدة
ً
الرمضانية امتثاال لرغبة المحطات العربية ،ومزاج الجمهور الراغب
في محتوى ترفيهي

وسام كنعان
ّ
ذات م ـ ـ ّـرة ،اسـتـعـطــف بـعــض صــنــاع
«ب ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارة» أح ـ ـ ـ ــد امل ـ ــؤرخ ـ ــن
ً
الــدم ـش ـق ـيــن لـيـكـتــب مـ ـق ــاال ينصف
ف ـيــه ال ـس ـل ـس ـلــة املـ ـع ــروف ــة ،وي ـخــالــف
انتقاداته السابقة التي اعتبر فيها
ّ
أن املـسـلـســل بـمـثــابــة تــزويــر محض
ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ أق ـ ـ ـ ــدم ع ــاصـ ـم ــة م ــأه ــول ــة!
وبالفعل ،نسف الرجل موقفه بمقال
ً
نـشــرتــه الـصـحــافــة ال ـســوريــة ،مهلال
للعمل ،ومعتبرًا إياه حالة افتراضية
النظر عن التناقض الصارخ
بغض َ
بني موقف ْيه!
طبعًا على صعيد فني ،لم يؤخذ رأي
امل ـ ـ ّ
ـؤرخ عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد ،فــالــرجــل

سالفة معمار وهي تدير
نشاهد ّ
ُ«خان الدكة» ،وهو أشبه بماخور
تنسج في كواليسه مؤامرات
السلطة

ّ
تجسد
ديمة بياعة
شخصية
«زكية» في
«سالسل
دهب»

يكاد ال يفقه شيئًا في البناء الدرامي،
ّ
إذ إن امل ـس ـل ـســل ي ـس ـت ـخــدم م ـف ــردات
وي ـظ ـه ــر أعـ ــامـ ــا ويـ ــأتـ ــي ع ـل ــى ذك ــر
املستعمر الفرنسي وبعض األحداث
التاريخية ،بطريقة ال تعفيه من أن
ي ـك ــون مـ ـج ـ ّـرد خـ ـي ــال .ف ـع ـل ـيــا ،عــاثــت
«ح ـ ـ ــارة ال ـض ـب ــع» وش ـب ـي ـهــات ـهــا مــن
األح ـيــاء والشخصيات الـتــي ظهرت
في هذا النوع التلفزيوني خرابًا في
ّ
تــاريــخ ال ـشــام ،ولـعــل بعض األعـمــال
األخـ ـ ــرى م ـثــل «ال ـح ـص ــرم ال ـشــامــي»
(كتابة فــؤاد حميرة ،وإخ ــراج سيف
الــديــن الـسـبـيـعــي) و«ط ــال ــع الـفـضــة»
(كتابة عنود خالد وعباس النوري،

وإخــراج سيف السبيعي) و«حرائر»
(كـتــابــة عـنــود خــالــد ،وإخ ــراج باسل
ال ـخ ـط ـيــب) ق ــد ع ـ ّـدل ــت امل ـ ــزاج نسبيًا
بـ ـج ــرع ــات مـ ــن ال ـت ــوث ـي ــق امل ـم ــزوج ــة
بمنطق التسلية والترفيه.
ّ
كما كل سنة ،سيكون العمل الشامي
َ
فــي  2019طبقًا حــاضـرًا على مائدة
رمضان عبر خمسة مسلسالت على
ً
أقــل تعديل ،امتثاال لرغبة املحطات
بالنسبة
العربية ومطلب السوق .أما
ّ
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّـور ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،فـ ــإنـ ــه
يستسهل تـلــقــي مـثــل ه ــذه املـ ــادة أو
ربما ّيتعاطى مع الشاشة الصغيرة
على أنها فقط حالة ترفيهية ال يمكن
تحميلها أي مضامني أو قيم فنية
في مطرح ما.
البداية كانت مع الصراع الذي احتدم
ح ــول ملكية السلسلة التلفزيونية
ً
األك ـث ــر ش ـهــرة (ورداءة) ف ــي تــاريــخ
الــدرامــا السورية ،أي «بــاب الحارة».
ّ
محمد
سريعًا ،أحكم املنتج السوري
ّ
قـبــنــض الـخـنــاق عـلــى خصمه بـ ّـســام
املال (شركة «ميسلون») ،وهذه املرة
بقرار محكمة صدر بتاريخ  2تشرين
ّ
األول (أكتوبر)  2018قضى بتثبيت
ملكية ال ـجـ ّـزء الـعــاشــر مــن املسلسل
ّ
لـ«شركة قبنض» .لذا ،عجز املل عن
إنجاز جزء جديد ،رغم تكليفه فؤاد
شربجي بكتابة ّ
نص الجزء العاشر،
وإسناد مهمة اإلخــراج ألخيه مؤمن
امل ــا وتــوزيــع األدوار الــرئـيـســة على
مجموعة ممثلني ج ــدد؛ مــن بينهم:
ّ
سلوم حداد وصفاء سلطان ،تزامنًا
م ــع إع ـ ـ ــادة نـ ـ ــزار أب ـ ــو ح ـج ــر ب ـعــدمــا
استبعد عـ ّـبــاس ال ـنــوري ومصطفى
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،م ـ ـ ــع اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ صـ ـب ــاح
الـجــزائــري ومـيــاد يــوســف وشـكــران
مـ ــرت ـ ـجـ ــى وم ـ ـح ـ ـمـ ــد خ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراح
ّ
«الحجي»
وغيرهم بأدوارهم .وأوعز

قبنض بتصوير «ب ــاب ال ـحــارة »10
(كتابة مروان قاووق ،وإخراج محمد
زهير رجب ـ ـ بطولة :نجاح سفكوني،
قاسم ملحو ،زهير عبد الكريم ،مرح
جبر ،فاتح سلمان ،ناظلي الـ ّ
ـرواس،
ج ــوان خـضــر ،وع ــادل علي ـ ـ  ،lbciو
 ،ldcو«السومرية» ،و«الكويت»).
تـعـتـمــد ال ـح ـكــايــة االف ـت ــراض ـي ــة على
فـ ـك ــرة ت ـ ـعـ ـ ّـرض الـ ـ ـح ـ ــارة األس ــاس ـي ــة
للقصف ،ون ــزوح أهلها نحو أحياء
جـ ـ ـ ـ ّـديـ ـ ـ ــدة .ت ـ ـحـ ــط ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ب ـح ـس ــب
ص ــن ــاعـ ـه ــا فـ ــي «حـ ـ ــي ال ـص ــال ـح ـي ــة»
وتـ ــرصـ ــد ش ـخ ـص ـيــات ـهــا األس ــاس ـي ــة
وتلك التي نزحت من «حارة الضبع»،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ت ـخ ـل ـيــص ال ـع ـم ــل مــن
إشكالية غياب نجومه األساسيني،
ومكانه األصلي ،مع ترجيح غالبية
ً
املراقبني ألن تكون النتيجة مسلسال
م ـخ ـت ـل ـف ــا ال ي ـح ـم ــل م ـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــة
الشامية الشهيرة إال اسمها!
ّ
تجتر الشركة نفسها
مواز،
على خط
ٍ
أحـ ـ ــداثـ ـ ــا مـ ـض ــاف ــة ل ـس ـل ـس ـل ــة «ع ـط ــر
الـشــام» فــي جــزء رابــع (تأليف أحمد
حــامــد وإخ ــراج محمد زهـيــر رجــب)،
ب ـي ـن ـم ــا ت ــدخ ــل «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــإنـ ـت ــاج اإلذاع ـ ـ ـ ــي وال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي»
على خط الــدرامــا الشامية من خالل
«ش ـ ـ ــوارع الـ ـش ــام ال ـع ـت ـي ـقــة» (تــألـيــف
عالء ّ
عساف ،وإخراج غزوان قهوجي
ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـط ــول ــة :رشـ ـي ــد عـ ـ ّـسـ ــاف ،ص ـبــاح
الـجــزائــري ،مــرح جبر ،عاصم حـ ّـواط
وجــانـيــار حـســن) ،وال جديد يضاف
على راكــورات البيئة التي حفظناها
ظهر قلب!
عن ّ
أمـ ـ ــا ك ــف ــة املـ ـ ـي ـ ــزان فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـن ــوع،
فـسـتــرجــح ه ــذا ال ـعــام لـعـمـلــن ،هما:
«حـ ــرم ـ ـلـ ــك» (كـ ـت ــاب ــة س ـل ـي ـم ــان عـبــد
العزيز ،وإخراج تامر اسحق ،وإنتاج
«ك ــاك ـي ــت» ـ ـ ـ ـ « ،lbciلـ ـن ــا» ،و،)mbc

و«سالسل دهب» (تأليف سيف رضا
حامد ،وإخراج إياد نحاس ـ ـ بطولة:
ّ
الصباغ،
ســا ،عبد الـهــادي
بـســام كــو ّ
كــاري ــس ب ــش ــار ،دي ـمــة بـ ّـيــاعــة ومـهــى
املصري…  ،lbciو ،ldcو«دبــي») .كان
اسم ّ
األول ّ
«أيام التوت» قبل أن يقرر
ّ
نـ ّـجــار تـغـيـيــره ،علمًا ب ــأن نـصــا آخــر
لخلدون قـتــان يحمل االس ــم نفسه،
وتملكه الشركة نفسها ،وقد شارفت
م ـ ـ ــرارًا ع ـل ــى بـ ــدء ت ـص ــوي ــره وعـ ــادت
ل ـت ـل ـغ ـيــه فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ثــم
وصلت األمور إلى املحاكم القضائية
بـيـنـهــا وب ــن كــات ـبــه! ع ـلــى أي ح ــال،
ارتـ ـ ـ ــأت الـ ـش ــرك ــة ت ـط ــوي ــر نـ ــص عـبــد
العزيز ومــا تملكه وقــد دفعت ثمنه
م ــن ق ـبــل لـيـصـبــح  90ح ـل ـقــة ،وي ـقـ ّـدم
على ثالثة أجزاء بدءًا من هذا املوسم،
فيما تؤدي بطولته مجموعة كبيرة
م ــن ال ـن ـج ــوم ،هـ ــم :ج ـم ــال سـلـيـمــان،
ّ
الصباغ ،باسم ياخور،
عبد الهادي
ص ـ ـفـ ــاء س ـ ـل ـ ـطـ ــان ،سـ ــامـ ــر امل ـ ـصـ ــري،
س ــاف ــة م ـع ـم ــار ،وه ـب ــة نـ ـ ــور ،أح ـمــد
األح ـمــد ،جيني إسـبــر ودي ـمــة حايك
مــن ســوريــا ،واملـصــري أحـمــد فهمي،
وال ـتــون ـس ـيــة ّ
درة زروق الـتــونـسـيــة.
ينطلق الـعـمــل مــن مــرحـلــة تاريخية
غنية وهي الفترة التي بدأت تتفكك
فيها اإلمبراطورية العثمانية ،وراح
الـغــرب يتدخل فــي تفاصيل الحياة
السورية ،وانتشرت حينها طقوس
مثل «لـيــالــي األن ــس» ونشطت حالة
الجاسوسية! هنا ،تالحق الحكاية
ّ
«الـكـيـخـيــا» ،الـشـخــص ال ــذي يـتــولــى
ق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .ي ـق ـتــل
ص ــاح ــب امل ـن ـصــب فـيـخـلـفــه شخص
جديد (جـمــال سليمان) يضطر إلى
الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـجــري ـمــة .وم ــن هـنــا،
يبدأ بكشف جانب مــن حياة بعض
الشخصيات املهمة ،وبالتالي ّ
يقدم
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أيمن رضا في
كواليس «بقعة
ضوء »14

مـلـمـحــا م ــن ال ـكــوال ـيــس االجـتـمــاعـيــة
الدمشقية في تلك الفترة الحساسة،
ف ـي ـمــا ن ـشــاهــد س ــاف ــة م ـع ـمــار وهــي
ّ
ت ــدي ــر «خ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــة» ،وهـ ـ ــو أش ـب ــه
بماخور تدور في كواليسه ترتيبات
ومؤامرات السلطة ،عندما يسهر فيه
ّ
علية القوم ويقعون في حب بائعات
الـهــوى! املعطيات واملرحلة الزمنية
س ـبــق تـقــديـمـهــا ف ــي أع ـم ــال ســوريــة
عـ ـ ـ ّـدة ،أه ـ ّـم ـه ــا «ال ـح ـص ــرم ال ـشــامــي»
(فؤاد حميرة وسيف الشيخ نجيب)
وق ــد منعت الـشــركــة املنتجة أي ــا من
م ـم ـث ـل ـي ـهــا مـ ــن الـ ـتـ ـص ــري ــح أو نـشــر
ص ــوره ــم أث ـن ــاء ال ـع ـمــل .وحـ ــده «أب ــو
ص ــال ــح» (دور ج ـم ــال س ـل ـي ـمــان فــي
«ال ـت ـغ ــري ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» لــول ـيــد
سيف وحاتم علي) تجاوز تعليمات
اإلنـتــاج وصـ ّـرح عن دوره للصحافة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .ال ــاف ــت أن مـنــافـســة
شــرســة كــانــت تـجــري فــي الكواليس
بــن منتج «حرملك» وغــولــدن اليــن»
(ديـ ــاال ون ــاي ــف األح ـم ــر) ال ـتــي تنتج
ً
عمال مــن الـنــوع نفسه هــو «سالسل
دهـ ــب» (تــأل ـيــف س ـيــف رض ــا حــامــد،
وإخــراج إيــاد نحاس ـ ـ بطولة :بسام
ّ
الصباغ ،كاريس
كوسا ،عبد الهادي
ّ
بشار ،ديمة ّ
بياعة ومهى املصري…
 ،lbciو ،ldcو«دب ــي») .فقد اشترطت
الشركتان على العاملني معهما أال
يـكــون أي منهم مــوجــودًا فــي العمل
ّ
الصباغ
املنافس .وحده عبد الهادي
كسر الـقــاعــدة ولعب فــي املسلسلني!
ال ـق ـصــة ف ــي «س ــاس ــل ده ـ ــب» ت ــدور
حول صائغ محتال اسمه «مهيوب»
(بـ ّـســام كــوســا) يحيك خيوطه حول
م ـج ـم ــوع ــة نـ ـس ــاء ي ـق ـعــن فـ ــي غ ــرام ــه
ّ
وي ـت ــزوج ك ــل واح ـ ــدة لـغــايــة معينة،
ومن بينهن« :دهب» (كاريس بشار)
وزكية (ديمة ّ
بياعة)!

أمل عرفة في
مشهد من
«كونتاك»

المؤسسة العامة لإلنتاج« :خبز الحياة» كفاف يومنا

ضمن مشروعها الدرامي الجديدّ ،
تقدم «المؤسسة العامة لإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني» مجموعة من المسلسالت التي تنحو باتجاه
االجتماعي المعاصر ،هي« :أثر الفراشة» ،و«غفوى القلوب» ،و«ناس
من ورق» ،و«عن الهوى والجوى» ،و«شوارع الشام العتيقة»

م ـنــذ أن ت ـسـ ّـلــم زي ـ ــاد ال ـ ّ
ـري ــس إدارة
«املــؤسـســة الـعــامــة لــإنـتــاج اإلذاع ــي
والـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ـ ــي» وه ـ ـ ـ ــو مـ ـسـ ـك ــون
ب ـ ـهـ ــاجـ ــس م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اسـ ـ ـم ـ ــه «خـ ـب ــز
ّ
الـ ـحـ ـي ــاة» ،إلـ ــى درج ـ ــة أن املــؤس ـســة
وقـعــت فــي أخـطــاء مضحكة ،عندما
ّ
محرك
وضعت عنوان املشروع على
الـبـحــث «غ ــوغ ــل» ،وص ـ ـ ّـورت مــايــن
حـ ــاالت ال ـب ـحــث ،مـعـتـبــرة أن ك ــل من
بـ ـح ــث عـ ــن ك ـل ـم ــة خـ ـب ــز أو ال ـح ـي ــاة
فــي الـعــالــم قـصــد مـشــروعـهــا .أرادت
الجهة الرسمية أن تتباهى بحشد
ّ
تتعرض
مهيب من املتابعني ،قبل أن
لتعليقات ساخرة ،ما جعلها تحذف
الـ ـ ـص ـ ــور ع ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ــرس ـم ـي ــة
للمؤسسة إثر ذلك!
عمومًا كان ينقص هذا املشروع عني
عارفة ،وصيغة إعالمية متحررة من
ثقل وأعباء وغبار املنطق الرسمي،

يبدو الفتًا دخول المؤسسة على
خط الدراما الشامية عبر عمل من
تأليف عالء ّ
عساف وإخراج غزوان
قهوجي

نورا ّرحال في
«أثر الفراشة»

حتى يتم توضيح وجهة نظره التي
تستحق الوقوف عندها ،وتفترض
أن أعمال املؤسسة لم تكن ترى النور
على محطات عربية ،إال في ما ندر!
ّ
بأن ّ
املرات التي تحقق لها ذلك،
علمًا
كــانــت مــن خــال بيع بعض األعـمــال
ع ــن طــريــق س ـمــاســرة يـبـتـلـعــون من
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن حـ ـ ّـصـ ــة ال ـج ـه ــة
الحكومية .هـكــذا ،ارت ــأى الـ ّ
ـريــس أن
ي ـخ ـف ــض املـ ـي ــزانـ ـي ــات وي ـب ـت ـع ــد عــن
ّ
يقتصون
النجوم «الحيتان» الذين
بـ ــأجـ ــرهـ ــم نـ ـص ــف امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ،ع ـلــى

ً
اعتبار ّأن أسماءهم لم ّ
تقدم قبال أي
ّ
شيء على مستوى التسويق .ثم قرر
أن ينجز أكبر قــدر مــن األعـمــال ولو
بيعت إلى املحطات السورية فقط ،إذ
أفضل من املراحل
سيكون مردودها ّ
السابقة ،على أن تشغل تلك األعمال
ّ
املهمشني
أكـبــر ق ــدر مــن الـشـبــاب أو
ّواملـتـقــاعــديــن لـ ّيــس بمنطق خـيــري،
إنما بذريعة تبني الجهة الحكومية
ّ
ً
لكل من فقد فرصًا يستحقها فعال.
هكذا ،سنشاهد منجز «خبز الحياة»
ّ
ف ــي م ـج ـمــوعــة أعـ ـم ــال ك ــل ـه ــا تـنـحــو
ّ
باتجاه االجتماعي املعاصر ،أولها
«أث ــر الـفــراشــة» (كـتــابــة محمود عبد
الكريم ،وإخراج زهير قنوع ـ بطولة:
ّ
الصباغ،
سمر سامي ،وعبد الهادي
وبيار داغر ،ولني ّ
غرة ،وياسر البحر،
وروبـ ــن عـيـســى ،ووائـ ــل أب ــو غــزالــة،
وعــاء القاسم… القنوات السورية).
يـ ـق ـ ّـدم امل ـس ـل ـس ــل ق ـص ــة ح ــب م ــرك ــزة
ت ـ ــدور ف ــي فـلـكـهــا م ـج ـمــوعــة حـكــايــا
غ ــرام إضــافـيــة تــريــد تــدعـيــم مقولته
التي تحتفي بالحب في زمن الحرب.
ال ــزم ــن ّ
األول ي ـب ــدأ م ــن ثـمــانـيـنـيــات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،فـيـمــا تـحـيــك القصة
بقية خيوطها فــي زمننا الحاضر.
ل ــم ي ـكــن ك ــات ــب ال ـن ــص ي ـن ــوي صــوغ
حكايته عن الدمار الــذي يحيط بنا.
ّ
ّ
ربـمــا هــي رغبة ذاتـيــة برفض كــل ما
وصلنا إليه .لــذا ،كــان ال بد من قول
كلمة حب في بحر املياه اآلسنة التي
نعيش فيها .هكذا ،اختار االستعارة
مــن رائ ـعــة غــابــريــل غــارسـيــا ماركيز
«الحب في زمن الكوليرا» واالنطالق
إلنـ ـج ــاز ع ـمــل س ـ ــوري ق ــوام ــه الـحــب
لـيــروي سيرة سيدة عاشت عشقها
العاصف ،ثم انتهت بالشتات الذي
ي ـش ـب ــه ي ــومـ ـي ــاتـ ـن ــا ،وتـ ـ ــزوجـ ـ ــت مــن
رجــل آخــر ،لتعيش حالة احـتــرام مع
عائلتها .لكن قلبها لــم يـنـ َـس الحب

الـ ــذي عــاش ـتــه ي ــوم ــا ،فـتـجــد نفسها
ّ
منصاعة بكل جوارحها نحو الرجل
الــذي عشقته من دون أن تتمكن من
إدارة ظهرها لزوجها وعائلتها ...من
ناحية ثانية ،أعاد املخرج االشتغال
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدث ب ــأس ـل ــوب ـي ــة ال ــورش ــة
محاولة
بــالـشــراكــة مــع ممثليه ،فــي
ّ
لتكثيف قصص حــب إضافية تمت
جــوهــر الـقـصــة األســاس ـيــة ،وتساعد
ف ــي إي ـص ــال رس ــال ــة ال ـع ـمــل ،ع ـلــى أن
يـكــون بمثابة هــديــة منه للجمهور،
وتحية لكل الـعـشــاق ،خصوصًا كل
أنثى ّ
تجرعت الظلم.
«غ ـ ـف ـ ــوة الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــوب» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة ه ــدي ــل
اس ـم ــاع ـي ــل ،وإخ ـ ـ ــراج رش ـ ــاد كــوكــش
ـ ـ ـ ـ ب ـ ـطـ ــولـ ــة :أح ـ ـمـ ــد األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وم ـ ــرح
جـبــر ،وفــاتــح سـلـمــان ،وأن ــس طيارة
وغ ـيــرهــم ـ ـ ـ ال ـق ـن ــوات ال ـس ــوري ــة) هو
مسلسل س ــوري ّ آخ ــر سنتابعه في
شـهــر ال ـص ــوم .إن ــه الـتـجــربــة األول ــى
ل ـكــات ـب ـتــه ،ي ـح ــاول مـنــاقـشــة م ـحــاور
رئ ـي ـســة وف ــرع ـي ــة تـتـمـتــع بــاألهـمـيــة
نفسها من بينها األسرة وعالقاتها
الـ ـق ــريـ ـب ــة وال ـ ـب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـخ ــوض ف ــي قـصــص ح ــب أبـطــالـهــا
فــي مــراحــل عـمــريــة وأوضـ ــاع مــاديــة
م ـخ ـت ـل ـفــة .ك ــذل ــك ،ت ـنــاقــش الـحـكــايــة
بـ ـط ــريـ ـق ــة س ـل ـس ــة أضـ ـ ـ ـ ــرار وفـ ــوائـ ــد
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وفي
س ـ ـيـ ــاق مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،يـ ـ ـج ـ ـ ّـرب إيـ ـص ــال
رس ــال ــة ت ـن ـحــو دائـ ـم ــا إلـ ــى ال ـت ـمــاس
األع ـ ـ ـ ـ ــذار لـ ــآخـ ــريـ ــن ،ل ـي ـف ـض ــي إل ــى
ُ
ّ
نـتـيـجــة ذه ـب ـيــة ت ـخ ـت ـصــر ب ـ ــأن ال ــدم
ّ
الـ ـس ــوري ع ـلــى الـ ـس ــوري حـ ـ ــرام! كــل
ذل ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال يـ ــوم ـ ـيـ ــات ش ــرط ــي
ـرور فـقـيــر ،يـقــع عـلــى ق ــرص مدمج
مـ ّ
يوثق جريمة قتل .يبدأ أهــل املجرم
بــال ـت ـفــاوض م ـعــه وي ـعــرضــون عليه
دفع مبلغ مالي كبير لقاء الحصول
ع ـل ــى ال ــدلـ ـي ــل ،ف ـي ـق ــع الـ ـش ــرط ــي فــي

حيرة :إما املال وظلم شخص بريء،
أو الـبـقــاء فـقـيـرًا وإن ـق ــاذ ه ــذا املتهم
من حبل املشنقة .أما مسلسل «ناس
م ــن ورق» (ك ـت ــاب ــة أس ــام ــة ك ــوك ــش،
وإخ ـ ـ ـ ــراج وائ ـ ــل رم ـ ـضـ ــان ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة:
روع ــة ي ــاس ــن ،وف ــاي ــز ق ــزق ،وجـمــال
العلي ،وعاصم ّ
حواط ،ورنا العضم
ّ
ّ
ـ ـ ـ يـ ـح ــل نـ ـج ــوم مـ ـكـ ــرسـ ــون ض ـيــوفــا
ع ـل ــى ال ـح ـل ـق ــات ع ـل ــى رأسـ ـه ــم دري ــد
ل ـ ّـح ــام ،وسـ ــاف ف ــواخ ــرج ــي ،وديـمــة
قندلفت ،وسلمى املصري ـ القنوات
السورية) ،فيأخذ من اسمه نصيبًا
ليقتنص املكان ّ
ّ
املتفردة من
حصته
البطولة .فهو عمل متصل منفصل،
تندلع شرارة أحداثه من شقة ّ
تؤجر
ف ــي أحـ ـي ــاء دمـ ـش ــق امل ـت ــوس ـط ــة .فــي
هــذه الشقة ،سنشاهد فــي كــل حلقة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،ه ـ ــم س ـك ــان
جــدد ،ونالحق حكاية املستأجرين،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا س ــك ــان ال ـب ـنــاء
وهم ثالث عائالت وعائلة
الدائمون ّ
ال ـن ــاط ــور .إن ـه ــم ب ـم ـثــابــة أب ـط ــال كل
الحلقات فيما سيكون املستأجرون
عـ ـب ــارة ع ــن ض ـي ــوف ح ـل ـق ــات .تميل
ه ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــاي ــات مل ــاح ـق ــة م ـصــائــر
شخصيات عدة ،باالتكاء إلى ّ
تنوع
غ ـن ــي وب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى  28قـصــة
تطرح حاالت إنسانية صرفة ،وهي
الثيمة الرئيسة للعمل ،من دون أي
جـنــوح نحو البوليسي أو األكـشــن،
وإن وجـ ــدت ب ـعــض األح ـ ــداث ضمن
س ـيــاق ه ــذا ال ـن ــوع ،لـكــن معالجتها
ت ـتــم ب ـطــري ـقــة اج ـت ـمــاع ـيــة إنـســانـيــة
بـحـتــة .ه ـكــذا ،ي ـبــدو ال ـت ـنـ ّـوع واسـعــا
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ــن ال ـ ــراب ـ ــط ال ــوح ـي ــد
ّ
واألســاســي هو العالقة بني السكان
ال ــدائـ ـم ــن ل ـل ـب ـن ــاء ،وتـ ـل ــك ال ـط ــارئ ــة
الـتــي تنشأ مــع املستأجرين الـجــدد.
ك ــل واحـ ــد م ــن س ـك ــان ال ـب ـنــاء يـمـتــاز
ّ
الحريف أو
بطبيعة مختلفةّ ،أولهم

«الـحــربــوق» كما يقال لــه بالعامية،
ً
الذي يجترح حلوال ذكية وكوميدية،
ً
وصوال إلى املصاب برهاب الغرباء،
ّ
ً
وصـ ــوال إل ــى شـخــص عــلــق الـقــانــون
ك ـحــرز ف ــي عـنـقــه ي ـعــود إل ـيــه ف ــي كل
كبيرة وصغيرة ...مع تنكيه الحدث
ب ـق ـص ــة ح ـ ــب تـ ـ ـ ــدور رح ـ ــاه ـ ــا ض ـمــن
الـيــومـيــات املـتـبــايـنــة لـسـكــان الـبـنــاء
والوافدين الجدد إليه!
م ـس ـل ـس ــل «عـ ـ ــن ال ـ ـهـ ــوى وال ـ ـجـ ــوى»
(كتابة شادي كيوان ،وإخــراج فادي
سليم ـ القنوات السورية) عبارة عن
ً
ســت خماسيات تـطــرح س ــؤاال حول
نتائج الـحــب بطريقة غير تقليدية
مــن خ ــال قـصــص جــريـئــة وصــادمــة
خ ــارج الـسـيــاق املـعـتــاد .شــاركــت في
هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل م ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
املمثلني عـلــى رأس ـهــم مـنــى واص ــف،
وغ ـ ّـس ــان مـسـعــود ،ومـحـ ّـمــد حــداقــي،
ومحمد األحمد ،وجالل ّ
شموط...
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ه ـ ـ ــو دخ ـ ـ ــول
«املــؤسـســة الـعــامــة لــإنـتــاج اإلذاع ــي
وال ـت ـل ـفــزيــونــي» ب ـم ـشــروع ـهــا «خـبــز
ال ـح ـي ــاة» ن ـف ـســه ع ـلــى خ ــط ال ــدرام ــا
الـشــامـيــة مــن خ ــال «ش ـ ــوارع الـشــام
ال ـع ـت ـي ـق ــة» (ت ــألـ ـي ــف عـ ـ ــاء ع ـ ّـس ــاف،
وإخـ ـ ــراج غ ـ ــزوان ق ـهــوجــي ـ ـ ـ بـطــولــة:
رشـيــد عـ ّـســاف ،وص ـبــاح الـجــزائــري،
ومرح جبر ،وعاصم ّ
حواط ،وجانيار
حـســن) .هــذا الـنــوع مــن الــدرامــا التي
ّ
ّ
ّ
الرجعية والتخلف سبق
تكرس قيم
أن ات ـخــذت مـنـهــا الـجـهــة الحكومية
مــوق ـفــا أدب ـي ــا جـعـلـهــا ســاب ـقــا تنتج
ً
مسلسال بمثابة ّ
رد على هذا النوع
مــن األع ـمــال اسـمــه «حــرائــر» (كتابة
عـ ـ ـن ـ ــود الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل
ال ـخ ـط ـي ــب) ،فـ ـ ــإذا ب ـه ــا ه ـ ــذا امل ــوس ــم
ت ـت ـ ّ
ـورط ف ــي مـسـلـســل شــامــي يحمل
املنطق البائد نفسه!
وسام...

ّ
ولت «أحلى أيام» الكوميديا!
مرت على سوريا ،أفرزت حاالت ّ
النكبات التي ّ
فنية خالدة ،منذ
ً
ّأي ــام «مـســرح الـشــوك» وص ــوال إلــى «الكباريه السياسي» عقب
هزيمة عــام  1967وال ــذي قــاده الــراحــل محمد املــاغــوط بشراكة
الـكــومـيــديــان دري ــد لـ ّـحــام ،إل ــى جــانــب املـقـتــرحــات التلفزيونية
ل ـفــرجــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ق ــوام ـه ــا ح ـ ــارة شــام ـيــة س ـب ـكــت أحــداث ـهــا
ّ
ك ــارك ـت ـي ــرات صـنـعـهــا م ـعــلــم ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــراح ــل ن ـه ــاد قـلـعــي،
وال ت ــزال نــابـضــة بــالـحـيــاة حـتــى ال ـيــوم رغ ــم رحـيــل غالبية من
جـ ّـســدوهــا .لكن خــافــا لــذلــك ،فــإن الـحــرب الـتــي سحقت سوريا
أخيرًا ،لم ُت َ
ترجم تلفزيونيًا بصيغة كوميدية ساخرة رغم فيض
األحداث ،وإمكانية واسعة لبناء مشاريع «الكوميديا السوداء».
ق ـ ّـدم ــت خ ــال س ـن ــوات األزمـ ــة الـكـثـيــر من
استثناءات قليلة
األعمال ،فيما لم تنج إال ّ
ّ
مطب التهريج والتصنع...
من
ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى ســاب ـقــات ـهــا
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـخـ ـل ــل الـ ـ ــواضـ ـ ــح ف ـ ــي ه ــذا
ّ
الـحـقــل ،إلــى درج ــة أن املـشــاهــد تــابــع قبل
شهر الصوم على تلفزيون «لنا» لوحات
غالبيتها عادية حملت عنوان «ببساطة»
ّ
ّ
(عراباها باسم ياخور ـ ـ مجموعة كتاب،
وإخ ـ ــراج سـيــف ال ــدي ــن الـسـبـيـعــي) ،فيما
سيحظى بعملني ينتميان إلــى املــدرســة
نفسها ،ويبنيان باألسلوب عينه .األول
ّ
ه ــو «ك ــون ـت ــاك» (ورش ـ ــة ك ــت ــاب ب ــإش ــراف
ّ
الجبان ،وإخــراج حسام الرنتيسي،
رانيا
وإنـ ـت ــاج «إيـ ـم ــار الـ ـش ــام» ـ ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة :أمــل
عــرفــة ،محمد حــداقــي وحـســام تحسني بـيــك ...ـ ـ «لـنــا») العبارة
ع ــن ل ــوح ــات كــوم ـيــديــة مـتـصـلــة مـنـفـصـلــة تـعـتـمــد ع ـلــى سبعة
أنماط ثابتة مع تدوير مستمر للحكايا التي تنتقد الظواهر
االجتماعية السلبية التي أفرزتها الـحــرب .أمــا العمل الثاني،
فهو استمرار لسلسلة «بقعة ضوء» ،ويحمل هذه السنة الرقم
ّ
( 14مجموعة كــتــاب ،ومعالجة درامـيــة أحـمــد قـ ّـصــار ،وإخ ــراج
سيف الشيخ نجيب ـ ـ «سما»).
ربما أهــم مــا ّ
يميز هــذا الـجــزء مــا قاله لنا مخرجه عــن «مجموعة
ّ
كبيرة من األفالم التلفزيونية القصيرة ،الرشيقة واملكثفة واللماحة

التي تمنح لصانعها شرطًا ممتعًا للغاية ،لذا فإنني مطالب ببذل
ّ
جهد مـضـ ٍـن ،وخصوصًا أن الجمهور ينتظر هــذا العمل كــل عــام،
بـعــدمــا ص ــار ح ـضــوره فــولـكـلــوريــا ،كــونــه ع ـبــارة عــن سلسلة لها
قــالــب ،وشـكــل ،وهــويــة م ـحــددة ،مــن ناحية الـفــواصــل ،واملوسيقى
التصويرية ،والشارة» .وأضاف« :جميعها عناصر صارت بمثابة
مــاركــة مـسـجـلــة بــالـنـسـبــة ال ــى الـجـمـهــور ال يـمـكــن الـلـعــب ب ـهــا ،أو
يمس بسلك الشرطة نهائيًا ً
تعديلها» ،علمًا بأن هذا الجزء لن ّ
بناء
على طلب منتجه ،إال بلوحة واحدة يلعبها أيمن رضا.
ـواز ،كان يفترض ان نتابع مسلسل «أحلى األيــام»
على خط مـ ٍ
(جــزء ثالث مــن «أي ــام الــدراســة» ـ ـ إخ ــراج سيف الشيخ نجيب
وك ـتــابــة ط ــال م ــاردي ـن ــي الـ ــذي يـتـشــارك
ال ـب ـط ــول ــة م ــع م ـع ـت ـصــم الـ ـنـ ـه ــار ،وي ــام ــن
ح ـج ـل ــي ،وخ ــال ــد حـ ـي ــدر ،ووائـ ـ ــل زي ـ ــدان،
وم ــديـ ـح ــة ك ـن ـي ـف ــات ــي ،ومـ ـ ـ ــازن عـ ـ ّـبـ ــاس)،
الـ ـ ــذي خ ـ ــرج م ــن ال ـس ـب ــاق ق ـب ــل س ــاع ــات.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن املـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ّت ـ ـقـ ــديـ ــم جـ ـ ـ ــزء ث ــال ــث
بــدقـيــق ال ـع ـبــارة ،وإن ـمــا مــاحـقــة مصائر
شخصياته الرئيسة فــي شــرط مختلف،
وبيئة جــديــدة ،بغض النظر عــن الحبكة
األســاسـيــة التي كانت تــدور فــي املدرسة
أو الجامعة .ماذا سيحل بهؤالء األبطال
ـارات؟
ب ـعــدمــا تــوج ـهــوا لـلـعـيــش ف ــي اإلمـ ـ ـ ّ
وك ـيــف سـتـكــون يــومـيــاتـهــم؟ بـمـعـنــى أنــه
ت ــم ت ـط ــوي ــر الـ ـط ــرح ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب لـيــس
فـقــط مــع الـتـقــدم الـعـمــري ال ــذي ط ــرأ على
ن ـجــوم املـسـلـســل .إض ــاف ــة إل ــى هــذيــن الـعـمـلــن ،أن ـجــز مسلسل
اليت بعنوان «حركات بنات» (كتابة سعيد الحناوي ،وإخراج
سليمان معروف ،وإنتاج شركة «شقرة» ـ ـ بطولة :رنا األبيض،
جيني إسـبــر ،دان ــا جـبــر وليليا األطـ ــرش) ،لكنه أرج ــئ أيـضــا.
املـسـلـســل «سـيــت ك ــوم» مـتـصــل منفصل عــن عــائـلــة مــؤلـفــة من
خالة وثــاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفــاة والديهن.
يتقدم أحــد الشبان األغنياء لطلب ال ــزواج من الخالة ،ليظهر
لهن الحقًا فقر حاله ،وتبدأ املشاحنات ضمن مواقف طريفة.
و .ك.

ال تختلف هذه
السنة عن سابقاتها
بخصوص الخلل الواضح
في هذا الحقل
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الدراما المصرية :موسم شحيح وكوكتيل من «الفحول»!
القاهرة ـ عصام زكريا
لم يكن ليخطر في بال أحد أن يحدث للدراما التلفزيونية الرمضانية
في مصر ما جرى هذا العام من حيث انخفاض عدد األعمال ،وتمركز
معظم اإلنـتــاج في يد شركة واحــدة وشخص واحــد تقريبًا .لكن يبدو
أن هــذا هــو النتاج الطبيعي للعشوائية الـتــي كــانــت تحكم الصناعة،
والتنافس غير املحسوب بني املنتجني والفضائيات ،إلى درجة أضرت
بالجميع ،قبل أن تعصف بهم مجموعة من القوانني تهدف إلى تقييد
السوق واحتكار معظمه .واآلن يمكنك سماع أصوات الشكوى من قبل

الجميع تقريبًا ،إال القلة املحظوظة التي ال تــزال تعمل وفقًا للشروط
الـجــديــدة .مــن هــذه ال ـشــروط خفض أج ــور املمثلني ووض ــع حــد أقصى
ألسـعــار الـنـجــوم ،ومنها الضغط على الـقـنــوات ل ـشــراء ،أو عــدم شــراء،
مسلسالت بعينها ،وبالتالي ال يستطيع أي منتج أن يعرض أعماله إال
إذا كان مرضيًا عنه وعن هذه األعمال.
م ــن ن ــاح ـي ــة ث ــان ـي ــة ،أدى الـ ـت ــزاح ــم ال ــرم ـض ــان ــي واملـ ـ ـ ــزاج ال ـس ــائ ــد ل ــدى
املشاهدين وكمية اإلعــانــات الهائلة وغـيــر اإلنسانية الـتــي تصاحب
عرض املسلسالت إلى هيمنة األنــواع «التجارية» ،وبالتحديد األكشن
وال ـكــوم ـيــديــا ع ـلــى م ـض ـمــون األعـ ـم ــال ،خ ــاص ــة أن ـه ـمــا ي ـع ـت ـمــدان على

ّ
انتهت أيام الحصرية ...وانكفأ الكبار

املشاهد املتقطعة الجذابة أكثر من السياق الشامل للموضوع والقصة
والشخصيات .من مسلسالت األكشن هذا العام «زلزال» ملحمد رمضان،
و«مل ــس أك ـت ــاف» لـيــاســر ج ــال و«كـلـبــش  »3ألم ـيــر ك ـ ــرارة ،و«ه ــوج ــان»
ملحمد عــادل إمــام ،و«ولــد الغالبة» ألحمد السقا ،و«قمر هــادي» لهاني
سالمة ،و«أبو جبل» ملصطفى شعبان ،و«عالمة استفهام» ملحمد رجب،
و«قابيل» ملحمد فراج .ويضاف إلى «كوكتيل» الفحول هؤالء مسلسل
«آخ ــر نـفــس» ال ــذي تلعب فيه ياسمني عبد الـعــزيــز دور أرمـلــة ضابط
شرطة تدخل عاملًا من املغامرات واألكشن ،ومسلسل «زي الشمس» الذي
ينتمي للنوع البوليسي التشويقي.

اضحك كثيرًا في رمضان 2019

فيصل العربي
كل املعطيات تنبئ بموسم مختلف
ع ـل ــى كـ ــل األص ـ ـع ـ ــدة .هـ ـك ــذا ي ـتــرقــب
املهتمون بصناعة الــدرامــا املصرية
س ـب ــاق رم ـض ــان  ،2019ك ــون ــه ّ
األول
ُ
الذي تحكم فيه الدولة سيطرتها على
سوق اإلنتاج وشاشات العرض في
آن .سيطرة بدأت تدريجًا في العامني
ٍ
امل ــاضـ ـي ــن ،س ـ ـ ــواء ب ــامـ ـت ــاك بـعــض
الـ ـقـ ـن ــوات وال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى أخـ ــرى،
أو بـمـحــاولــة وض ــع سـقــف لتكاليف
إنتاج املسلسالت واالتفاق على عدم
املـ ـض ــارب ــة ف ــي األس ـ ـعـ ــار م ــن جــانــب
الـقـنــوات عند مـفــاوضــات الـشــراء من
ِق ـبــل املـنـتـجــن .الح ـقــا ،لــم يـعــد لتلك
الضوابط حاجة ،بعدما استحوذت
مجموعة «إعالم املصريني» اململوكة
م ــن الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات األرب ـ ــع
الــرئ ـي ـس ـيــة ،إم ــا ب ــال ـش ــراء ك ـمــا حــدث
مع شبكة قنوات «أون» ثم «الحياة»
ف ـ «س ــي .ب ــي .س ــي» ،أو بـكــون شبكة
«دي إم س ــي» مـنــذ ال ـبــدايــة مملوكة
م ــن الـ ــدولـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى سـحــب
عناصر القوة من الشبكات والقنوات
التي ال تزال تحت سيطرة أصحابها
مـثــل «دري ـ ــم» و«ال ـن ـه ــار» و«ال ـقــاهــرة
والناس» و«املحور».
في الوقت نفسه ،نجحت «سينرجي»
ـ ـ إحــدى شــركــات «إع ــام املصريني» ـ
فـ ــي أن تـ ـك ــون هـ ــي املـ ـ ـ ــورد ال ــوح ـي ــد
ملسلسالت رمـضــان  .2019وبالفعل،
ً
وفـ ـ ــرت ل ـت ـلــك الـ ـقـ ـن ــوات 15م ـس ـل ـســا
دفعة واحــدة بكلفة إنتاج تــوازي ما
ً
ك ــان ُي ـص ــرف ع ـلــى  30مـسـلـســا في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة بـحـســب مقربني

األع ـمــال الـكــومـيــديــة زادت ه ــذا ال ـعــام أيـضــا بـعــد دخ ــول أكـثــر مــن نجم
كوميدي جديد إلى الساحة خالل السنوات املاضية ،وانتقالهم من لعب
األدوار الثانوية إلى البطولة.
مــن هـ ــؤالء ح ـمــادة ه ــال (اب ــن األص ـ ــول) ،وع ـلــي رب ـيــع (ف ـكــرة بمليون
جنيه) ،وكريم محمود عبد العزيز وأيــن عامر (شقة فيصل) وأحمد
فهمي (ال ــواد سيد الـشـحــات) ،وحسن ال ــرداد (الــزوجــة  ،)18ومصطفى
خاطر الــذي ينفرد بالبطولة للمرة األولــى في «طلقة حــظ» ،باإلضافة
إلــى بطولتني نسائيتني ملي عز الدين في «البرنسيسة بيسة» وايمي
سمير غانم في «سوبر ميرو».

م ــا الـ ـ ــذي ت ـب ـقــى لـ ــأنـ ــواع واملـ ــوضـ ــوعـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
والرومانتيكية وغـيــرهــا؟ يبقى «بــركــة» مــن بطولة عـمــرو سعد الــذي
يؤدي فيه دور صعيدي ينزح للقاهرة ليصعد من الفقر والضعف إلى
الثراء والسلطة .ويبقى «حكايتي» أول بطولة مطلقة لياسمني صبري
الـتــي يــراهــن منتجو الـعـمــل عـلــى جمالها «ال ـط ــازج» وه ــي ت ــؤدي دور
صعيدية تنزح للقاهرة تصعد من الفقر والضعف إلى الثراء والسلطة.
ويبقى «حدوتة مرة» بطولة غادة عبد الرازق التي يراهن منتجوه على
جمالها «املـعـتــق» وهــي تــؤدي دور فالحة تنزح للقاهرة وتصعد من
الفقر والضعف إلى الثراء والسلطة! ويبقى «الضاهر» املتعثر واملؤجل

يعد عادل إمام أبرز الغائبين
هذا الموسم

غياب العرب
شهد رمـضــان  2018مـشــاركــة  33فنانًا عربيًا فــي درام ــا املـحــروســةّ ،
تنوعت
أعمالهم بني البطولة واألدوار الثانية والثالثة .وكانت حصة األسد يومها لتونس
ودرة ّ
مع أسماء من بينها ظافر العابدين ّ
زروق ،يليها لبنان مع كارمن بصيبص
وهيفا وهبي ونور ،ثم األردن مع ركني سعيد ومي سليم وصبا مبارك...
يسجل رمضان  2019غيابًا ملحوظًا لنجوم الصف ّ
ّ
األول عن أدوار
في املقابل،
ّ
البطولة ،على رأسهم هند صبري وظافر العابدين وباسل خياط وإياد نصار ....مع
تسجيل استثناء للسوري جمال سليمان الذي يطل في مسلسل «زي الشمس»
ّ
(كتابة مريم نعوم ،إخراج كاملة أبو ذكري) مع دينا الشربيني .مع العلم بأنه ال
يلعب دور بطولة ،فيما تأتي هذه العودة بعد غياب سنتني عن مصر بعد الجزء
ّ
األول من «أفراح إبليس» (تأليف محمد صفار عامر ،وإخراج سامي محمد علي)
عام  .2016علمًا ّ
بأن الجزء الثاني من العمل انتهى عرضه قبل أيام.
هذا الواقع ّولد تساؤالت ّ
عدة حول األسباب التي أفضت إليه ،وما إذا كان األمر
ّ
يتعلق بقرار سياسي ،أو بتقليص امليزانيات كون األسماء غير املصرية تطلب
ً
عادة أجورًا أعلى.

ّ
من هذا السوق .ما سبق ال يعني أن
إجـمــالــي إنـتــاج الــدرامــا املـصــريــة في
رم ـضــان  2019هــو مــا تـقــدمــه شركة
«سينرجي» ،إذ ال تزال شبكة «أم .بي.
س ــي» ت ـش ـتــري مـسـلـســات مـصــريــة.
وب ــال ـف ـع ــل س ـت ـع ــرض ح ـص ــري ــا عـلــى
قـنــوات «أم .بــي .ســي .مـصــر» خمسة
مسلسالت ،من منتجني آخرين ،فيما
تعرض بالتزامن على قنوات «أم .بي.
سي »1 .و«أم .بي .سي  »4مسلسالت
من إنتاج «سينرجي» ،ليصل العدد
ً
اإلجـ ـم ــال ــي إل ـ ــى  20م ـس ـل ـس ــا ،إل ــى
جانب أعمال أخرى ال تزال تبحث عن
شاشات ،وسط توقعات بأن ال يزيد
عــدد العناوين املشاركة فــي السباق

عــن  ،25مـقــارنــة ب ـ  31عــرضــت الـعــام
املاضي.
ّعـلــى مـسـتــوى ال ـع ــدد ،ي ــرى كـثـيــرون
ّ
أنـ ــه م ـنــاســب ب ـمــا أن ال ـج ـم ـهــور كــان

امتناع عن كتابة مشاهد العنف
والغزل وتعاطي المخدرات
والمشاكل الزوجية
«يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي» مـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــرة امل ـس ـل ـس ــات
واسـتـحــواذ كــل قـنــاة على خمسة أو
سـتــة أع ـمــال ح ـصــريــا ،وع ــدم ال ـقــدرة
ع ـلــى مـتــابـعــة األعـ ـم ــال نـفـسـهــا على

ش ــاش ــات أخ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــو أم ـ ــر ت ــراج ــع
ب ـعــض الـ ـش ــيء هـ ــذا امل ــوس ــم .فـهـنــاك
ثالثة مسلسالت ستعرض بالتزامن
عـلــى الـقـنــوات املـصــريــة ،ه ــي« :طلقة
حظ» (تأليف إيهاب بليبل ،وإخــراج
أحـمــد خــالــد أم ــن) ملصطفى خــاطــر،
و«حـ ـك ــايـ ـت ــي» (كـ ـت ــاب ــة م ـح ـم ــد عـبــد
املعطي ،وإخراج أحمد سمير ـ  ،ONو
 ،cbcو ،dmcو ،mbc4و« artحكايات»)
لياسمني صبري و«عالمة استفهام»
(تأليف إسالم حافظ ،وإخراج سميح
النقاش) ملحمد رجب .كما سيعرض
«زل ـ ــزال» (تــألـيــف عـبــدالــرحـيــم كـمــال،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم فـ ـ ـخ ـ ــر) مل ـح ـمــد
رمضان أيضًا على «أم .بي .سي»1 .

إلى جانب عرضه على «دي .أم .سي»،
ومسلسل «كـلـبــش ( »3تــألـيــف باهر
دويـ ــدار ،وإخـ ــراج بيتر مـيـمــي) على
في».
«أم بي سي  »4و«أون تي
ّ
على مستوى املـحـتــوى ،الـتــرقــب هو
سيد املوقف ،فاملوسم هو األول الذي
يغيب عنه الكبار كليًا ،ســواء نجوم
في مستوى عادل إمام ويسرا وليلى
ع ـلــوي أو مــن األج ـي ــال الـتــالـيــة التي
نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية
مثل غــادة عبد ال ــرازق ونيللي كريم
وهند صبري.
يضاف إلى ما سبق ما ّ
تردد عن كون
امل ــوس ــم ه ــو ّ
األول الـ ــذي يـطـلــب فيه
مسبقًا من املؤلفني التحفظ في كتابة

م ـش ــاه ــد ال ـع ـن ــف وال ـ ـغـ ــزل وت ـعــاطــي
املخدرات واملشاكل الزوجية ،لتنقسم
اآلراء ح ـ ــول إذا مـ ــا ك ــان ــت الـ ــدرامـ ــا
م ـن ــزوع ــة الــواق ـع ـيــة س ـت ـنــال إع ـجــاب
فئات أكبر من الجمهور كانت تشكو
من مشاهد الدم واأللفاظ «الصادمة»
في أعمال عدة خالل املواسم املاضية،
ّ
أم أن فئات أخرى ستجد فيها دراما
غير مشوقة وتبدأ رحلة البحث عن
ال ـبــدائــل عـبــر مـنـصــات أخـ ــرى س ــواء
عــرب ـيــة أو عــامل ـيــة م ـثــل «نـتـفـلـيـكــس»
ّ
وأخـ ــوات ـ ـهـ ــا .ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ش ـب ـك ــات ال ـ ـ
«ستريمينغ» ب ــدأت تــدخــل املنافسة
الرمضانية تدريجًا.
بــاخـتـصــار ،يـعـ ّـد ه ــذا املــوســم نقطة

ّ
تحول في مستقبل الدراما املصرية.
ّإما أن ينجح احتكار الدولة لإلنتاج
ولشاشات العرض في جذب املاليني
من املصريني وكذلك محبي الدراما
املـ ـص ــري ــة مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـع ــرب ــي،
وتـتـكـ ّـرر الـتـجــربــة الـنــاجـحــة لقطاع
اإلن ـت ــاج ف ــي «الـتـلـفــزيــون امل ـصــري»
فـ ـ ــي ثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات وت ـس ـع ـي ـن ـي ــات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،أو ت ـخــرج معظم
املسلسالت دون املستوى .وفي هذه
الحالة لن ينتظر الجمهور مراجعة
األخطاء وسيبحث مقدمًا عن بدائل
قـ ـب ــل ظ ـ ـهـ ــور هـ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
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خالفات ومشاكل تفخخ كواليس الموسم
ال ك ــوالـ ـي ــس بـ ـ ــدون أزم ـ ـ ـ ــات .وف ـ ــي ظــل
ضغط الوقت ومعضلة التسويق ،كان
متوقعًا أن يشهد تصوير مسلسالت
رمـضــان  2019الـعــديــد مــن املشكالت،
ً
سـ ً
قضاء
ـواء تلك التي يمكن اعتبارها
وقــدرًا ،أو تلك التي تسبب فيها صناع
األعـ ـم ــال أن ـف ـس ـهــم .ن ـب ــدأ م ــن األخ ـي ــرة،
حيث كانت األزمة األضخم في كواليس
مسلسل «زي الـشـمــس» (كـتــابــة مريم
نـعــوم ،وإخ ــراج كاملة أبــو ذك ــرى ـ قناة
« mbcمصر») ،البطولة املطلقة الثانية
لــدي ـنــا ال ـشــرب ـي ـنــي .بـ ــدأ امل ـس ـل ـســل فــي
عهدة املخرجة كاملة أبو ذكرى ،قبل أن
ُيـطــاح بها فـجــأة ويـحــل محلها املخرج
ســامــح عـبــد ال ـعــزيــز ف ــي ّأول ظ ـهــور له
ع ـلــى ال ـب ــات ــوه ــات ع ـقــب خ ــروج ــه من
ال ـس ـج ــن ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـن ــاي ــر)
املــاضــي بعد عفو رئــاســي إثــر قضائه
فـتــرة عـقــوبــة بتهمة تـعــاطــي امل ـخــدرات.
لكن القضية ليست في البديل ،إذ يعد
س ــام ــح م ــن امل ـخ ــرج ــن ال ـب ــارزي ــن على
املستوى الـتـجــاري .املسألة تتعلق بـ ّ
ـأن
االس ــم الكبير ال ــذي تتمتع بــه كاملة لم

يمنع مــن اإلطــاحــة بـهــا بحجة «بطئها
الشديد» في التنفيذ ،و«التدقيق الشديد
واإلعادة» حتى الوصول إلى أفضل أداء
ممكن .مع العلم ّ
بأن هذين العاملني هما
س ـبــب ن ـج ــاح ك ــل مـسـلـســاتـهــا خــال
السنوات العشر األخيرة .لكن يبدو ّأن
ذلــك لــم يعجب الشربيني ومــن خلفها
النجم الكبير عمرو ديــاب الــذي ّ
يتردد
ّ
ّ
بـقــوة أن ــه أدار الـعـمــل فنيًا وتــدخــل في
كــل التفاصيل .مــن هنا ،انطلقت طبعًا
ّ
حملة تضامن مع أبــو ذكــرى ،لكنها لم
تمنع صـنــاع املسلسل مــن االسـتـمــرار
فــي طريقهم الـجــديــد وإل ـقــاء ال ـكــرة في
ملعب الجمهور الــذي سيقارن بالطبع
بني املشاهد التي صورتها كاملة وتلك
التي أنجزها عبد العزيز.
أزمـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ل ـك ــن م ـك ـت ــوم ــة تـعــانـيـهــا
النجمة غ ــادة عـبــد الـ ــرازق الـتــي أطلقت
بـ ـ «خ ـف ــر» وم ــن دون دع ــاي ــة مسلسل
«حكاية ُمرة» (تأليف عمرو عبد الحليم،
وإخراج ياسمني أحمد) الذي سيعرض
ع ـب ــر «ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» .ت ـع ـ ّـرض ــت
ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرازق ل ـح ـص ــار غ ـي ــر م ـس ـبــوق

ّ
تعرضت عبد الرازق لحصار غير مسبوق بعد مهاجمة سياسة اإلنتاج الدرامي في مصر

ه ــذا املــوســم ،وبــاتــت شـبــه ممنوعة في
ال ـص ـحــف واملـ ــواقـ ــع اإلخـ ـب ــاري ــة بـعــدمــا
هاجمت عبر إنستغرام سياسة اإلنتاج
الدرامي في مصر ،ما اضطرها الحقًا
لحذف املنشور ،وإنتاج املسلسل على
نفقتها الخاصة لكن تحت اسم شركة
ّ
املـنـتــج ط ــارق ص ـيــام .عـلـمــا بــأنــه حتى
األم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،ل ــم ت ـكــن ق ــد حصلت

منذ سنوات من بطولة محمد فــؤاد وإنـتــاج وتأليف تامر عبد املنعم.
ً
ويبدو أن النحس سيظل يالحقه طــويــا ،إذ أزيــل من خارطة العرض
على الفضائيات املصرية في رمضان ،ولن يعرض سوى على فضائية
إماراتية وحيدة!
هذا عن الحاضرين في رمضان .أما الغائبون فهم كثيرون ،لكن أبرزهم
ع ــادل إم ــام ،ال ــذي تعثر تصوير مسلسله «فالنتينو» بسبب مرضه،
ليغيب عن شاشة رمضان للمرة األولــى منذ ثماني سنوات ،ويوسف
ً
ـدم أع ـمــاال نــاجـحــة آخــرهــا «كـفــر دل ـهــاب» مـنــذ عــامــن،
الـشــريــف ال ـ
ـذي ق ـ ّ
وغالبًا ما ّ
يردد بأنه ال يزال يبحث عن عمل جديد بالجودة نفسها.

على التصاريح الــازمــة لعرض العمل،
ّ
كـمــا تـ ــردد أن ـه ــا فـشـلــت ف ــي الـتـصــويــر
الخارجي بسبب عدم استحواذها على
التصاريح املطلوبة.
ب ـ ــدوره ،واج ــه مـسـلـســل «ول ــد الـغــابــة»
(تأليف أيمن ســامــة ،وإنـتــاج «سيدرز
آرت بــرودك ـشــن») ألحـمــد الـسـقــا أزمــة
عـ ــابـ ــرة ،إذ تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد وجـ ـ ــود خ ـ ــاف بــن

املمثل املصري واملـخــرج محمد سامي
بعد إطــاق البرومو ّ
األول بسبب كثرة
ظـهــور زوج ــة املـخــرج املمثلة مــي عمر،
ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ف ــي أزمـ ـ ــة م ـمــاث ـلــة قـبــل
ث ــاث س ـن ــوات ف ــي ك ــوال ـي ــس مسلسل
«األس ـط ــورة» .وقيل ّإن السقا اعترض
ّ
ّ
ألن عمر تظهر كــأنـهــا بطلة مــوازيــة له
فــي الحلقات خــافــا للحقيقة ،غير ّأن
مــي نزعت الفتيل ونـشــرت صــورًا عـ ّـدة
تجمعها بالسقا عبر إنستغرام.
ع ـلــى املـ ـن ــوال ن ـف ـســه ،س ــارع ــت املـمـثـلــة
أم ـي ـن ــة خ ـل ـيــل ل ـن ـفــي ش ــائ ـع ــة تـسـبـبـهــا
فــي تــوقــف تـصــويــر مسلسل «قــابـيــل»
(تأليف مصطفى صقر ،وإخــراج كريم
الشناوي) الذي سيعرض حصريًا على
« mbcم ـصــر» بـسـبــب م ــرض والــدتـهــا
إث ــر وفـ ــاة جــدت ـهــا ،م ــؤك ــدة ّأن والــدتـهــا
ّ
بـخـيــر وال ـت ـصــويــر ل ــم ي ـتــأثــر وأنـ ـه ــا لم
تـعـطــل الـكــامـيــرا ول ــو ل ـيــوم واحـ ــد .غير
ّأن حـ ــاالت ال ــوف ــاة عـطـلــت مـسـلـســات
أخــرى هــذا املــوســم أليــام ع ـ ّـدة ،بــدءًا من
تــوقــف تـصــويــر مسلسل «طـلـقــة حــظ»
(تــأل ـيــف إي ـه ــاب بـلـيـبــل ،وإخ ـ ــراج أحـمــد

خــالــد أمــن ـ ـ «الـحـيــاة» ،و ،onو،cbc
و )dmcملصطفى خــاطــر أسـبــوعــا
ً
كامال بسبب وفاة والدته في نهاية
ً
شـبــاط (ف ـبــرايــر) املــاضــي ،وص ــوال
إل ـ ــى «حـ ـك ــايـ ـت ــي» (ت ــألـ ـي ــف مـحـمــد
عـبــداملـعـطــي ،وإخـ ــراج أحـمــد سمير
فــرج ـ ـ  ،mbc4و ،dmcو ،onو«cbc
درامــا») و«آلخر نفس» (كتابة أمني
ج ـم ــال وع ـب ــد ال ـل ــه ح ـس ــن وطـ ــارق
الـ ـك ــاش ــف ،وإخـ ـ ـ ــراج ح ـس ــام ع ـلــي،
وإنـ ـت ــاج «س ـي ـنــرجــي» ـ ـ ـ «ال ـح ـي ــاة»)
الـ ـل ــذي ــن ت ــوق ــف ت ـص ــوي ــره ـم ــا بـعــد
وفــاة والــدة املمثل والعــب كرة القدم
املـ ـعـ ـت ــزل أح ـ ـمـ ــد صـ ـ ــاح ح ـس ـنــي.
علمًا بــأن الــراحـلــة هــي أيـضــا حماة
الـنـجــم أم ـيــر كـ ــرارة بـطــل مسلسل
«كـلـبــش ( »3تــألـيــف بــاهــر دويـ ــدار،
وإخــراج بيتر ميمي ـ  ،mbc4و«on
درام ـ ــا») .فــي غ ـضــون ذل ــك ،تــوقــف
ت ـص ــوي ــر «ال ـ ـ ـ ــواد س ـي ــد ال ـش ـح ــات»
(تأليف ورشة كتاب ،وإخراج أحمد
الجندي ـ  )dmcألحمد فهمي أيامًا
ّ
عدة بعد وفاة املمثل الكبير محمود

الجندي والــد مخرج الحلقات أحمد
الـ ـجـ ـن ــدي .امل ـس ـل ـســل ن ـف ـســه شـهــد
تــوق ـفــا آخـ ــر ب ـس ـبــب إص ــاب ــة بطله
بخلع فــي الـكـتــف أث ـنــاء تنفيذ أحــد
املشاهد ،بينما تعرض «فالنتينو»
(تأليف أيمن بهجت قمر ،وإخــراج
رامي إمام) لعادل إمام ألزمة حالت
دون استكمال تصويره .ووفــق ما
يـتـ ّ
ـردد في الكواليس ،فـ ّ
َ
املنتجني
ـإن
هـشــام تحسني ورام ــي ع ــادل إمــام
طالبا مجموعة «إع ــام املصريني»
ب ـبــاقــي مـسـتـحـقــاتـهــم ع ــن املــوســم
املــاضــي ال ــذي قــدمــا فـيــه مسلسلي
«عــوالــم خفية» و«طــايــع» قبل تنفيذ
«فــال ـن ـت ـي ـنــو» ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـعــرضــه هــذا
املوسم .وبعد وعــود عــدة ،تأكد لهم
ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـتـمــويــل
الالزم ،فكان قرار التوقف أفضل من
االستمرار وتراكم الديون للموسم
ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،لـيـغـيــب بــذلــك
«الــزع ـيــم» عــن الـسـبــاق الــرمـضــانــي
ّ
للمرة األولى منذ ست سنوات.

فيصل...

رغـ ــم غ ـي ــاب أسـ ـم ــاء ب ـح ـجــم أح ـم ــد م ـكــي وأكـ ـ ــرم ح ـس ـنــي وظ ـهــور
ياسمني عبد العزيز بعيدًا عن الكوميديا هــذا املوسم بمسلسل
«آلخر نفس» (كتابة أمني جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف،
وإخراج حسام علي ،وإنتاج «سينرجي» ـ «الحياة») خالفًا ملا جرت
ّ
عليه الـعــادة ،إال أن حجم الضحك في رمضان  2019يعتبر أكبر
مقارنة بعدد املسلسالت الكوميدية في املوسم املاضي .تشارك في
السباق املرتقب ثمانية مسلسالت يمكن تصنفيها كوميدية ،وإن
كان بعضها ّ
يقدم إلى جانب الضحك أنماطًا درامية أخرى.
ّ
نبدأ باملسلسالت التي تقدم الضحك الخالص .للعام الثاني على
الـتــوالــي وبـعــد تجربة «ســك على إخــواتــك» (تــألـيــف كــريــم فهمي،
وإخراج وائل إحسان) ،يظهر علي ربيع ـ أحد نجوم فرقة «مسرح
م ـصــر» ـ ـ م ــن خ ــال مـسـلـســل «ف ـك ــرة بـمـلـيــون ج ـن ـيــه» (مـجـمــوعــة
ّ
كــتــاب ،وإخـ ــراج وائ ــل إح ـســان ـ ـ « mbcم ـصــر») .يـجـ ّـســد ربـيــع في
العمل شخصية «صالح الدين املصباح» ،أما والدته فهي الفنانة
صابرين ،ووالده الفنان صالح عبد الله ،فيما تدور األحداث حول
ً
لكثير مــن املشكالت التي
شــاب يؤمن بفكرة مــا ويــرى فيها حــا
ّ
ّ
يتعرض ملفارقات
يـمـ ّـر بها مجتمعه ،فيحاول تنفيذها ،إال أن ــه
ّ
كوميدية .ورغم أن بعضهم يعتبر كوميديا علي ربيع عشوائية
تعتمد أكثر على االرتجال ،ال ينفي ذلك امتالكه قاعدة جماهيرية
ك ـب ـيــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي أوس ـ ــاط ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ارت ـب ــط ب ـهــم عبر
«مسرح مصر».
النجمة دنيا سمير غانم تعود ّ
بقوة هذا املوسم ،من خالل مغامرة
ّ
ّ
ّ
تتجسد في تقديم ثالثة مسلسالت في مسلسل واحد ،يتألف كل
ّ
ّ
منها من عشر حلقات .االسم األول للعمل كان «من أول نظرة» ،لكن
ّ
تغير أخيرًا ليصبح «بدل الحدوتة تالتة» (تأليف شريف نجيب
وأيمن وتار ،وإخراج خالد الحلفاوي ،وإنتاج «سينرجي» وهشام
ّ
تتنوع الشخصيات التي تقدمها دنيا في الحكايات
جمال ـ .)cbc
ّ
ال ـث ــاث ،كـمــا يـتـغــيــر األب ـط ــال مــع االح ـت ـفــاظ ب ــوال ــدة دنـيــا املمثلة
القديرة دالل عبد العزيز .ومن املؤكد بالطبع ظهور والدها سمير
غانم ولو كضيف شرف ،كونه ظهر في كل مسلسالتها حتى اآلن.
أما إيمي سمير غانمّ ،
فتقدم في رمضان ّ 2019أول بطولة مطلقة
لها بعيدًا عن زوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا ،عبر مسلسل
«ســوبــر م ـيــرو» (كـتــابــة محمد مـحـمــدي وأح ـمــد مـحـيــي ،وإخ ــراج
وليد الحلفاوي ـ ـ حصريًا على  .)TeNتظهر إيمي فــي شخصية
الصحافية «أم ـيــرة» الـتــي تمتلك ق ــدرات خــارقــة .ت ــدور مــن خالل
هــذه الفرضية مواقف كوميدية عـ ّـدة ،في الوقت الــذي يشارك في
البطولة ّحمدي امليرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وغيرهم.
بدوره ،فضل حسن ّ
الرداد الظهور منفردًا هذا املوسم في «الزوجة
( »18كتابة أمــن جـمــال ،وإخ ــراج مصطفي فكري ـ ـ «الـنـهــار») مع
كــوكــي وشـيـمــاء سـيــف ونــاهــد الـسـبــاعــي .تـتـمـحــور الـقـصــة حــول
شخصية حـمــزة الـجـبــالــي ال ــذي يـخــوض ت ـجــارب زواج متتالية
ألسباب مختلفة ،مما يوقعه في مشاكل ال حصر لها .من الواضح
ّ
أن اسم العمل مستوحى من الفيلم الشهير «الزوجة  1962( »13ـ
إخراج فطني عبدالوهاب) لرشدي أباظة وشادية.
على املنوال نفسه ،جاء مسلسل «الواد ّ
سيد الشحات» مستوحى
ّ
م ــن اس ــم مـســرحـيــة عـ ــادل إمـ ــام ال ـش ـه ـيــرة «الـ ـ ــواد ســيــد ال ـش ـغــال»
(تأليف ورشة كتاب ،وإخراج أحمد الجندي ـ  )dmcلكن االقتباس
هنا مرتبط باالسم فقط ،ويجسد املمثل الكوميدي أحمد فهمي
شخصية ّ
«سيد» الذي يعاني من الفقر .ويتشارك فهمي البطولة
ّ
للمرة األولى مع خطيبته في الحقيقة املمثلة هنا الزاهد ،بمشاركة
محمد عبد الرحمن وإب ــرام سمير ومجموعة كبيرة من ضيوف

ّ
تتجسد مغامرة
دنيا سمير غانم
في تقديم
ثالثة مسلسالت
في عمل واحد

مصطفى
خاطر في
«طلقة
حظ»

ال ـشــرف أب ــرزه ــم حميد ال ـشــاعــري وأك ــرم حسني وبـيــومــي ف ــؤاد.
من جانبه ،يواصل مصطفى خاطر ـ أحد نجوم «مسرح مصر» ـ
الوجود كبطل مطلق في رمضان للعام الثاني على التوالي بعد
نجاح مسلسله ّ
األول «ربع رومي» .إذ يطل في «طلقة حظ» (كتابة
إيهاب بليبل ،وإخــراج أحمد خالد أمــن ـ «الحياة» ،و ،ONو،cbc
و )dmcمـجـسـدًا شخصية «عـبــد الـصـبــور» ال ــذي يـقــع فــي أزم ــات
ومشاكل قانونية يخرج منها بأسلوب كوميدي .قائمة األبطال
تضم أيضًا :أينت عامر وخالد أنور...
رغــم نـجــاح مسلسلها الــدرامــي «رســايــل» السنة املــاضـيــة ،ارتــأت
مــي عــز الــديــن ال ـعــودة إلــى الكوميديا فــي مسلسل «البرنسيسة
بيسة» (كتابة مصطفي عمر وفــاروق هاشم ،وإخــراج أكــرم فريد
ـ ـ «ال ـح ـيــاة») .فــي ه ــذه الـتـجــربــة ،تـجـ ّـســد مــي شخصيتني :األول ــى
ف ـتــاة شعبية تـعـمــل فــي م ـجــال األفـ ــراح وت ــرث مــدرســة مــن ّ
عمها
ال ــذي يعيش فــي إيـطــالـيــا .أمــا الـثــانـيــة ،فـهــي الـجــدة الـتــي تعيش
مـعـهــا وت ـفــرض إتـ ــاوات عـلــى أه ــل املـنـطـقــة بـشـكــل كــومـيــدي فيما
ّ
تــدرس األس ــرة فـكــرة نقلها إلــى دار مسنني .صحيح أن البرومو
الخاص بمسلسل «هوجان» («الحياة») ّ
يغص بمشاهد العنف،
لكن جمهور محمد عادل إمام بالتأكيد لن يمرر الحلقات من دون
ضـحــك .ه ــذا مــا يـعــرفــه اب ــن «الــزع ـيــم» جـيـدًا ومـعــه املــؤلــف محمد
صــاح الـعــزب واملـخــرجــة شيرين ع ــادل .والــدلـيــل وج ــود بــاقــة من
األسماء الشهيرة في مجال الكوميديا ضمن الئحة األبطال ،نذكر
منهم صالح عبد الله ومحمد أسامة (أوس أوس).
ف .ع.
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ّ
ّ
ستة أعمال مصرية تعول على التشويق :إنه زمــن األكشن!

بعد الشعبية التي حظيت
بها خالل السنوات القليلة
الماضية ،صارت األعمال
الدرامية الدائرة في
فلك التشويق واإلثارة
جزءًا أساسيًا من السباق
الرمضاني .سيتمكن
الجمهور هذه السنة من
مشاهدة ستة أعمال
مصرية دفعة واحدة

يطل أحمد السقا في
شخصية «عيسى جبل» في
«ولد الغالبة»

فيصل العربي
لسنوات طويلة ،لــم يكن مستساغًا
لدى مديري القنوات املصرية تقديم
مـسـلـســات تحفل بـمـشــاهــد العنف
وامل ـ ـطـ ــاردات والـ ـع ــراك امل ـت ـبــادل بني
البطل وأعــدائــه على مــدار الحلقات.
كـ ــانـ ــت األن ـ ـ ـمـ ـ ــاط األكـ ـ ـث ـ ــر انـ ـتـ ـش ــارًا
تنحصر باملسلسالت االجتماعية
والكوميدية وأحيانًا بالسير ،قبل أن
تدخل أعمال اإلثارة والتشويق على
الـخــط ،ال ّ
سيما تلك التي تــدور في
فلك جرائم غامضة تترك املتفرجني
في حيرة حتى موعد الحلقة التالية
لكن مع أقل قدر من العنف.
لـكــن فــي الـسـنــوات ال ـثــاث األخ ـيــرة،
ّ
تغير الوضع كثيرًا ،بعد نجاح أكثر
م ــن ن ـج ــم ف ــي ج ـ ــذب ال ـج ـم ـه ــور مــن
خــال هــذه النوعية من املسلسالت،
فيما ظل النجم أحمد السقا وحده
ال ـ ـحـ ــريـ ــص عـ ـلـ ــى تـ ـقـ ــديـ ــم م ـش ــاه ــد
حـ ــركـ ــة ف ـ ــي أف ـ ــام ـ ــه وم ـس ـل ـس ــات ــه.
ج ــاء رم ـضــان  2019ل ـيــواجــه السقا
منافسة خماسية حيث وصــل عدد
م ـس ـل ـســات األكـ ـش ــن إل ـ ــى س ـت ــة مــن
أصل  22تعرضها القنوات املصرية
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .س ــاع ــد ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه
فــي جــذب عــدد كبير مــن املشاهدين
الشباب وإن كان معظمهم يتابعون
الحلقات عبر «يــوتـيــوب» هــربــا من
ال ـفــواصــل اإلعــان ـيــة ال ـتــي ال تــرحــم
رغـبــة املتفرج فــي متابعة األح ــداث.
ومـ ــن دون الـ ـخ ــوض ف ــي تـحـلـيــات
عـمـيـقــة ،يـمـكــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى ظـهــور
مــا يمكن أن نسميه «تــرنــد الجيم»
أو صـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ــري ــاض ـي ــة

الـتــي أث ــرت عـلــى الشخصيات التي
ّ
يتحمس لها عدد كبير من النجوم،
ّ
ّ
ب ــل إن مــدرب ـي ـهــم ف ــي تـلــك ال ـصــاالت
باتوا من املشاهير ويظهرون كثيرًا
ّ
في وسائل اإلعالم ،حتى أن بعضهم
يـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ك ـم ـم ـث ـل ــن إل ـ ـ ــى ج ـ ــوار
األب ـطــال .كما بــات الجمهور ينتظر
صورة النجوم عبر إنستغرام خالل
حـ ـص ــص ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ـش ـغ ــف رب ـم ــا
يفوق الحرص على معرفة تفاصيل
املسلسل نفسه.
يضاف إلى ما سبق ،حرص صناع
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـت ــة ه ـ ــذا امل ــوس ــم عـلــى
اخـ ـتـ ـي ــار أس ـ ـمـ ــاء ت ـع ـك ــس امل ـح ـت ــوى

ال ـع ـن ـي ــف ل ـل ـم ـس ـل ـس ــات .ن ـ ـبـ ــدأ مــع
«ملس أكتاف» (كتابة هاني سرحان
وإخـ ـ ــراج حـســن امل ـن ـبــاوي ـ ـ بطولة

ّ
يقدم أمير كرارة شخصية ضابط
الشرطة الباحث عن الحق في الجزء
الثالث من «كلبش»
فتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي
وحـ ـن ــان مـ ـط ــاوع ون ـج ــم امل ـص ــارع ــة
الرومانية كرم جابر ـ حصريًا على

 )cbcل ـي ــاس ــر ج ـ ــال الـ ـ ــذي قـ ـ ـ ّـدم فــي
املــوسـمــن السابقني «ظــل الرئيس»
و«رح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم» .ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل امل ــرتـ ـق ــب،
يظهر املمثل في شخصية املصارع
«أده ـ ـ ـ ــم» الـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ـ ّ
ـورط فـ ــي أع ـم ــال
إجرامية ،وعندما يقرر التوبة رغبة
فــي عيش حـيــاة آمـنــة مستقرة ،تتم
مطاردته مــن ِقبل عصابات ورجــال
املافيا .وتعبير «ملس أكتاف» يطلق
في رياضة املصارعة عندما ينجح
الالعب في اإلطاحة بخصمه أرضًا.
يجسد محمد عــادل إمــام شخصية
«ه ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــان» ف ـ ـ ــي امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ال ـ ـ ــذي
يـحـمــل االسـ ــم نـفـســه (ك ـتــابــة محمد

صـ ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــزب ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج ش ـيــريــن
عـ ــادل ـ ـ ـ ب ـطــولــة ك ــري ــم م ـح ـمــود عبد
ال ـع ــزي ــز وع ـب ـي ــر ص ـب ــري ـ ـ ـ حـصــريــا
على «الـحـيــاة») ،وي ــدور حــول شاب
ُملقب مــن أهــل منطقته الشعبية بـ
«ه ــوج ــان» ،كــونــه مــن ذوي الـقــدرات
الخارقة ،حيث نراه يسحب سيارات
ب ـي ــده م ــن دون م ـســاعــدة أحـ ــد ،كما
يثني الـعـمــات املـعــدنـيــة بأصابعه
وفمه ويبرع في أكــل الــزجــاج .يذيع
ّ
ص ـيــت «هـ ــوجـ ــان» ،غ ـيــر أن تــورطــه
في جريمة قتل يقلب األحــداث رأسًا
ّ
ع ـلــى ع ـق ــب .ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
«هوجان» هو اسم مصارع أميركي

شهير حقق شعبية كبيرة في الدول
العربية خالل الثمانينات.
الـتــركـيــز عـلــى اخ ـت ـيــار االس ــم وصــل
إل ـ ــى م ـس ـل ـســل «أبـ ـ ــو جـ ـب ــل» (ك ـتــابــة
مـحـمــد سـيــد بـشـيــر ،وإخ ـ ــراج أحمد
صالح ـ بطولة محمد دياب ونجالء
بدر وعائشة بن أحمد ـ حصريًا على
 )onملـصـطـفــى شـعـبــان الـ ــذي انتقل
هذه السنة من حل األزمات بالصبر
إل ــى ال ـص ــراع وم ـشــاهــد ال ـحــركــة مع
مـنــافـسـيــه ف ــي س ــوق ال ـت ـجــارة الـتــي
ي ــرث ـه ــا عـ ــن والـ ـ ـ ــده ح ـس ــن ح ـس ـنــي.
للموسم الثالث على التواليّ ،
يقدم
أمير كرارة شخصية ضابط الشرطة

تشارك حياة
الفهد في
السباق من خالل
«حدود الشر»

الباحث عن الحق في الجزء الثالث
مــن «كلبش» (تأليف باهر دوي ــدار،
وإخ ــراج بيتر ميمي ـ ـ  ،mbc4و.)on
تـ ـب ــدأ األحـ ـ ـ ــداث م ــن ت ـق ــدي ــم «سـلـيــم
األنـ ـص ــاري» (ك ـ ــرارة) اسـتـقــالـتــه من
وزارة الداخلية ،لكن رئيسه املباشر
ي ـع ـتــرض ب ـش ــدة وفـ ــي ن ـهــايــة األم ــر
وب ـعــد إل ـح ــاح يــرضــخ لـطـلـبــه .هـنــا،
يتجه «سليم» لتأسيس شركة أمن،
بالشراكة مع «أكرم صفوان» (هشام
سليم) .لكن في ما بعد تظهر بعض
الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ـن ـه ـمــا ،ل ـت ـت ـح ـ ّـول إل ــى
عداوة وصراعات.
وك ــالـ ـع ــادة ي ـخ ـتــار م ـح ـمــد رم ـضــان
اسـ ـ ــم ي ـص ـل ــح ألن ي ـص ـب ــح ل ـق ـب ــا لــه
طـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـع ـ ــام حـ ـت ــى يـ ـح ــن م ــوع ــد
تقديم عمل جديد .بعد «األسطورة»
و«ن ـس ــر ال ـص ـع ـيــد» ،ي ـع ــود رم ـضــان
ف ــي رمـ ـض ــان  2019ب ــاس ــم «زلـ ـ ــزال»
(كتابة عبد الرحيم كـمــال ،وإخ ــراج
إبــراه ـيــم فـخــر ـ ـ  ،)dmcوه ــو اللقب
ال ـ ــذي سـيـحـمـلــه ف ــي امل ـس ـل ـســل .أمــا
اسم الشخصية فهو «يحيى كرامة».
تدور األحداث حول فتاة شعبية في
حارة مصريةّ ،
تجسدها حال شيحة،
ً
يمتلك والــدهــا مـنــزال لكنه يعرضه
للبيع فــي الـتـسـعـيـنـيــات ،فيشتريه
والد محمد رمضان منه على أقساط
م ـحـ ّـددة امل ــدة والـقـيـمــة .وحــن يأتي
موعد سداد القسط األخير ،يطالبه
بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن
ملكيته ،إال أن والــد حال ُيماطل إلى
أن يقع «زلزال  »1992الذي يلقى فيه
والــد رمضان حتفه ،وينهار املنزل.
عندها ،يرفض الوالد تسليم قطعة
األرض ل ــورث ــة الـ ــراحـ ــل ،م ــا يـخـلــق
صدامًا بينه وبني االبن .وعلى الرغم
مــن وجــود قصة حــب تجمع األخير
بــابـنــة صــاحــب األرض ،إال أن والــد
الفتاة يقف عائقًا بينهما.
س ـ ـ ــادس املـ ـس ـلـ ـس ــات الـ ـت ــي تـشـهــد
مـشــاهــد عنيفة ،هــو «ول ــد الـغــابــة»
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ف ـ ـيـ ــه أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـس ـق ــا
ّ
شـخـصـيــة مـ ــدرس صـعـيــدي يتمتع
بطيبة ومسالم إلى حد بعيد .يواجه
ال ــرج ــل ت ـح ـ ّـدي ــا م ــن ق ـب ــل أش ـخ ــاص
يــريــدون السيطرة على القرية التي
يسكن فـيـهــا ،فـيـحـ ّـولــه إل ــى شخص
آخر .املسلسل يعرض حصريًا على
« mbcمـصــر» ،وهــو مــن كتابة أيمن
سـ ــامـ ــة ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد س ــام ــي،
وبـطــولــة مـحـمــد م ـمــدوح وم ــي عمر
وغيرهما.

نجوم صاعدون نحو البطولة المطلقة
ّ
صحيح أن تراجع عــدد املسلسالت
وخـفــض سـقــف األج ــور والتكاليف
أدى إل ــى خ ــروج الـعــديــد مــن نجوم
ّ
ال ـ ـصـ ــف األول مـ ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ،ل ـك ــن
«م ـص ــائ ــب قـ ــوم ع ـنــد قـ ــوم ف ــوائ ــد».
ف ـق ــد ش ـ ّـرع ــت األب ـ ـ ــواب أم ـ ــام ن ـجــوم
ص ــاع ــدي ــن ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أدوار
بطولة مطلقة أو على األقل الحفاظ
عليها للعام الثاني على التوالي،
وك ــذل ــك ال ـق ــدرة عـلــى تـغـيـيــر الـجـلــد
واملغامرة بالظهور بشكل مختلف
ً
اس ـت ـغــاال لــانـخـفــاض امل ـتــوقــع في
مستويات املنافسة ،خصوصًا بني
امل ـس ـل ـس ــات الـ ـت ــي س ـت ـع ــرض عـلــى
الشبكات املصرية األربع ،وكلها من
إنـتــاج شركة «سينرجي» اململوكة
ملجموعة «إعالم املصريني».
فــي مـقــدمــة الـحــاصـلــن عـلــى فــرص
الفتة هــذا املــوســم ،املمثلة ياسمني
ص ـ ـبـ ــري ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـ ــن الـ ــوجـ ــوه
ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـه ـت ــم ال ـج ـم ـه ــور
بتفاصيل حياتها الشخصية أكثر
ُ
م ــن نـشــاطـهــا ال ـف ـنــي .ت ـط ــل صـبــري
ك ـب ـط ـل ــة لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن خ ــال
مسلسل «حكايتي» (كتابة محمد

عبد املعطي ،وإخ ــراج أحمد سمير
فـ ـ ــرج) الـ ـ ــذي س ـي ـع ــرض ع ـل ــى أرب ــع
شــاشــات مـفـتــوحــة ،ه ــي،»4 mbc« :
و ،cbcو ،onو .dmcت ـ ــدور أحـ ــداث
املسلسل حول «داليدا» التي تدرس
تصميم األزي ــاء وتنحدر من عائلة
ك ـب ـي ــرة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـع ــان ــي م ــن ق ـســوة
أس ــرتـ ـه ــا ،م ــا يــدف ـع ـهــا إلـ ــى ال ـه ــرب
والعمل كخياطة في ورشة صغيرة
إثر تأكدها من وجود خطة لقتلها.
ّ
ّ
تتعرض ألزمات أخرى،
لكن الصبية
ّ
ال سيما بعدما أثبتت موهبتها في
تصميم األزياء.
بعد أكثر من  11عامًا ،يعود محمد
رجـ ــب ل ـل ـب ـطــولــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مــن
خ ــال مـسـلـســل «ع ــام ــة اسـتـفـهــام»
(ك ـ ـتـ ــابـ ــة إسـ ـ ـ ــام ح ـ ــاف ـ ــظ ،وإخـ ـ ـ ــراج
سـ ـمـ ـي ــح الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش) .عـ ـ ـ ــودة ي ـط ــرح
ح ــول ـه ــا ال ـب ـع ــض ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام
كــون رجــب لــم يحقق نجاحًا كبيرًا
ف ــي الـسـيـنـمــا ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
العشر املاضية .يخضع محمد هذا
املوسم المتحان كبير ،ويحتاج ألن
يـعـبــر رم ـضــان  2019بــأقــل خسائر
ممكنة حـتــى يضمن الــوجــود على

تعتبر ياسمين صبري في
مقدمة الحاصلين على
فرص الفتة

ّ
تجسد ياسمين عبد العزيز
بطولة «آلخر نفس»

ال ـخــري ـطــة ال ــدرام ـي ــة لـشـهــر ال ـصــوم
مـ ـ ـج ـ ــددًا .امل ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ــرض
ع ـل ــى«ال ـح ـي ــاة» و cbcو dmcو،on
يــدور حــول «نــوح الـشــواف» الشاب

يعود محمد رجب إلى الدراما بعد
أكثر من  11عامًا من الغياب
اإلس ـك ـنــدرانــي ال ـث ــري ال ــذي يـحــدث
تغييرًا كبيرًا فــي شخصيته خالل
األح ـ ـ ـ ــداث ،ف ـي ـظ ـهــر وجـ ــه ج ــدي ــد لــه

بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح
تدريجًا في املسلسل.
البطولة املطلقة األول ــى كــانــت هذا
املـ ــوسـ ــم مـ ــن ن ـص ـي ــب إيـ ـم ــي سـمـيــر
غـ ــانـ ــم ،امل ـم ـث ـل ــة الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة ال ـت ــي
شـ ــاركـ ــت ش ـق ـي ـق ـت ـهــا دنـ ـي ــا ب ـطــولــة
املـسـلـســل واسـ ــع االن ـت ـشــار «نـيـلـلــي
وش ـيــري ـهــان» ثــم أط ـلــت مــع زوجـهــا
حـســن ال ـ ــرداد ف ــي مـسـلـســل «عــزمــي
وأشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان» .هـ ــا هـ ــي إي ـ ـمـ ــي تـ ـق ـ ّـرر
االعـتـمــاد عـلــى نفسها ه ــذا املــوســم
مــع وج ــود والــدهــا سمير غــانــم من

خالل شخصية الصحافية «مروة»
الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك قـ ـ ـ ــدرات خ ـ ــارق ـ ــة ،فــي
س ـيــاق أح ـ ــداث تـتـســم بــالـفــانـتــازيــا
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة .مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «سـ ــوبـ ــر
مـيــرو» يعرض على «الـنـهــار» وten
و«دب ـ ـ ـ ــي» ،وهـ ــو م ــن ك ـت ــاب ــة مـحـمــد
امل ـح ـمــدي وأح ـم ــد مـحـيــي وإخـ ــراج
وليد الحلفاوي.
بعد الخطوبة ،تقاسمت هنا الزاهد
ّ
للمرة األولــى مع خطيبها
البطولة
املـمـثــل الـكــومـيــدي أحـمــد فهمي في
م ـس ـل ـســل «الـ ـ ـ ــواد س ـ ّـي ــد ال ـش ـح ــات»

(تــأل ـيــف مـجـمــوعــة ك ـت ــاب ،وإخـ ــراج
أحـ ـم ــد الـ ـجـ ـن ــدي) الـ ـ ــذي س ـي ـعــرض
حـ ـص ــري ــا عـ ـل ــى  .dmcإل ـ ـ ــى ج ــان ــب
جماهيرية فهمي ،يعتمد الثنائي
عـ ـل ــى ال ـك ـي ـم ـي ــاء الـ ـت ــي تـجـمـعـهـمــا
واه ـت ـمــام الـجـمـهــور بمشاهدتهما
م ـ ـعـ ــا ب ـ ـعـ ــد اإلع ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـفـ ــاجـ ــئ عــن
االرت ـبــاط رسـمـيــا قـبــل أشـهــر .يــدور
املسلسل ح ــول ش ــاب مـكــافــح يعمل
كـمـنــدوب مبيعات يـتـ ّ
ـزوج مــن فتاة
ّ
غـنـيــة ،مــا يــولــد حـيــرة ل ــدى الـنــاس.
فــي سـيــاق األحـ ــداثُ ،يـفــاجــأ الـشــاب
بمن يـطــاردونــه بسبب مبلغ مالي
كبير ،لتبدأ رحلته الس ـتــرداد املــال
بمساعدة زوجته وأخيه.
أمــا ياسمني عبد الـعــزيــز ،فحصلت
ع ـلــى ف ــرص ــة م ــن نـ ــوع مـخـتـلــف في
مـسـلـسـلـهــا «آلخـ ـ ــر نـ ـف ــس» (تــأل ـيــف
م ـج ـم ــوع ــة ك ـ ـتـ ــاب ـ ـ ـ ـ حـ ـص ّــري ــا عـلــى
«الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة») .صـ ـحـ ـي ــح أنـ ـ ـ ـ ــه ّ ل ـيــس
بطولتها املطلقة األول ــى ،لكنه ّأول
تجربة مــن نوعها بالنسبة لها في
ّ
ميدان اإلثــارة والتشويق .علمًا بأن
املسلسل مــن تــوقـيــع امل ـخــرج حسام
علي صــاحــب « 30ي ــوم» و«الــرحـلــة»

َ
املنتميني إلــى هــذه الفئة وسبق أن
حـقـقــا نـجــاحــا كـبـيـرًا ف ــي املــوسـمــن
املاضيني .تظهر ياسمني عبد العزيز
فــي «آلخ ــر نـفــس» بشخصية زوجــة
ضابط شرطة يلقى مصرعه ،لتبدأ
رحلتها مع كشف الكثير من األسرار
في حياة الراحل زوجها ،ومواجهة
تحديات لم تكن في الحسبان.
ما سبق فرص جديدة حصل عليها
نـ ـج ــوم ع ـ ـ ـ ّـدة ،ل ـك ــن «شـ ـق ــة ف ـي ـصــل»
(كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــزب،
وإخراج شيرين عادل) هو مسلسل
كامل حصل على فرصته في سباق
رم ـ ـضـ ــان  .2019الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدرامـ ــي
ان ـت ـهــى م ــن مــرح ـلــة ال ـت ـصــويــر عــام
 ،2016وأع ـل ـن ــت « mbcم ـص ــر» عــن
يتأكد الخبر.
عــرضــه م ــرارًا قبل أن ّ
هـ ـ ـك ـ ــذا ،س ـي ـن ـت ـظ ــر صـ ــنـ ــاعـ ــه ردود
فـعــل الـجـمـهــور وم ــدى ق ــدرت ــه على
م ـش ــاه ــدة ح ـل ـق ــات ت ـغ ـ ّـي ــرت مــامــح
أب ـطــالــه ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـنــن ،وق ـ ّـدم ــوا
ّ
بعد تصويرها أدوارًا أخرى .كما أن
أحدهم ،وهــو وائــل نــور ،توفي قبل
أكثر من عامني.
فيصل....

ناصر
القصبي في
«العاصوف »2

في الخليج… ال جديد تحت الشمس
هناء جالد
م ــع اقـ ـت ــراب ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ت ـب ــدأ امل ـنــاف ـســة ب ــن ص ـن ــاع ال ــدرام ــا
الخليجية ،التي اعتاد أصحابها على اللعب في ساحة تخصهم
عـلــى أرض الـجـمـهــور الخليجي دون غ ـيــره .ر ّغ ــم أدوات اإلنـتــاج
الـقــويــة الـتــي تملكها ال ــدرام ــا الخليجية ،إال أن ـهــا لــم تـســع يومًا
لقطع الخط الفاصل بني جمهورها الخليجي ،والجمهور العربي.
ّ
صناعها حاليًا فــي صــدد تقديم مــوســم جــديــد فــي الـظــاهــر ،لكن
باطنه يعمد إلى الدوران في الحلقة اإلنتاجية نفسها التي طاملا
راهنوا عليها لسنوات.
ً
أوال ،تـبــاع األع ـمــال بــأسـمــاء أصـحــابـهــا مــن نـجــوم الـصــف األول.
وبحسب املعطيات املــوجــودة حتى الـســاعــة ،لــم يخترق أي اسم
جــديــد هــذه الالئحة املـعــروفــة .ثانيًا ،العمل على معالجة بعض
القضايا االجتماعية الخاصة باملجتمع الخليجي حصرًا .وأخيرًا،
ال ضير من القليل من الكوميديا في أقصى حاالت اإلبداع.
البداية ،مع الهارب األشهر من عباءة الكوميديا ،الفنان السعودي
ناصر القصبي ،الذي ّ
سجل املوسم املاضي الهدف املحقق ،بعمله
ّ
«العاصوف» .الــدرامــا االجتماعية التي صــورت مرحلة هامة في
تــاريــخ الـسـعــوديــة فــي زم ــن الـصـحــوة الــديـنـيــة فــي جــزئـهــا األول،
أثارت زوبعة من ردود الفعل املعارضة لطرحها الجريء .الجديد
هذا العام ،اعتبار  MBCالجزء الثاني من العمل هو األخير بدمجه
مــع الـجــزء الـثــالــث ،بعدما كــان مـقــررًا عــرضــه على خمسة أج ــزاء.
يتطرق الـجــزء األخـيــر مــن «الـعــاصــوف» إلــى األح ــداث السياسية
واالقتصادية التي شهدتها املنطقة في الثمانينيات ،والتغييرات
الـتــي ألـقــت بثقلها عـلــى الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة فــي اململكة فــي ظل
التشدد الدينيِّ .
صور «العاصوف» في أبوظبي ،وهو من بطولة
ّ
نــاصــر الـقـصـبــي ،لـيـلــى ال ـســمــان ،عـبــداإللــه
ال ـس ـنــان وحـبـيــب الـحـبـيــب ،ري ــم الـعـبــدالـلــه
وإخراج املثنى صبح.
ع ـلــى « MBCدرامـ ـ ـ ــا» ،ت ـعــد ال ـن ـج ـمــة هــدى
حسني جمهورها بعمل ذي إيـقــاع سريع،
ب ـع ـنــوان «أم ـن ـي ــات ب ـع ـيــدة» لـلـكــاتـبــة منى
الشمري واملخرج محمد القفاص .في هذا
الـعـمــل ،تلتقي حـســن بـعــد غـيــاب باملمثل
القدير جمال الردهان ،وتعمل للمرة األولى
مع شيالء سبت وهنادي الكندري ورهف
العنزي.
يـ ـتـ ـص ـ َّـدر «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذراء» ق ــائ ـم ــة م ـس ـل ـســات
رمـضــان  2019على « MBCدرام ــا» .العمل
مـسـتــوحــى م ــن أح ـ ــداث املـسـلـســل امل ـصــري
«سجن النسا» ،وهــو من تأليف الشقيقني
محمد شمس وعلي شمس ،وإخراج محمد
الـقـفــاص .ت ــدور األح ــداث فــي سجن الـنـســاء ،بعد أن يـصــدر حكم
على سيدة باإلعدام ،ما يفتح الباب أمام طرح قضايا اجتماعية.
ُص ـ ِّـو َرت األح ــداث بالكامل فــي البحرين ،وهــو مــن بطولة شجون
الهاجري وسعاد علي وهيفاء حسني ومشاري البالم.
في رمضان  ،2019يعود «تلفزيون دبي» و«سما دبي» ،للمراهنة
على قــدرة نجمات الصف األول لجذب الجمهور .تتبنى شاشة
«دبـ ــي» ،م ـجــددًا عـمــل الـكـبـيــرة ح ـيــاة الـفـهــد «حـ ــدود ال ـش ــر» .نص
اجتماعي (تأليف محمد خالد النشمي ـ إخــراج أحمد دعيبس ـ
بطولة أحمد الجسمي وانتصار الشراح ،هيا الشعيبي وهنادي
ال ـك ـنــدري وبــاســم عـبــداألمـيــر) يـعــود بــاملـشــاهــد إل ــى الستينيات،
وت ــاري ــخ ال ـع ــائ ــات الـكــويـتـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ل ـهــا م ـصــالــح وأراض
وبساتني فى مدينة أبو الخصيب في البصرة العراقية .وتعرض
الشاشة اإلمــاراتـيــة «أجـنــدة» حيث تطل هيا عبد الـســام كبطلة
العمل أمــام الكاميرا ومخرجته من خلفها .العمل للكاتبة مريم
نــاصــر وبـطــولــة عـبــد الـلــه الطليحي ،ري ــم رح ـمــة ،ليلى عـبــد الـلــه،
ف ــؤاد عـلــي .وف ــي «شـطـبـنــا» ،تحصل الـكــومـيــديــا الخليجية على
حصتها من العرض ،مع يوسف أحمد وعدد من نجوم الكوميديا
السعودية.
على «سما دبي» ،تدخل النجمة الكويتية الهام الفضالة السباق
بـ«ما أدراك يا أمي» (تأليف علي الدوحان ـ إخراج حسني الحليبي)
بمشاركة هـنــادي الـكـ ّنــدري ،فاطمة الصفي ،هيا الشعيبي ،نور
الشيخ ،روان العلي .إنها حكاية أربع شقيقات ،ولكل منهن قصة
وهموم ومشاكل مع والدتهن األنانية واملتسلطة.
ال ــ«الــديــرفــة» (تــألـيــف عـلـيــاء الـكــاظـمــي ـ إخـ ــراج مـنــاف عـبــد الـلــه)

للنجمة العمانية بثينة الرئيسي مع محمد املنصور ،سيعرض
أيضًا على «سما دبي» التي تعرض حصريًا مسلسل «الطواش».
العمل تراثي إماراتي (سيناريو وحوار جمال سالم ،إخراج عارف
الطويل) يــؤدي بطولته أحمد الجسمي ،مــروان عبد الله ،رزيقة
طــارش ،سعيد سالم .وسنشاهد «مني وفيني» (تأليف الهنوف
ـ إخ ــراج عبد الــرحـمــن السلمان) الخليجي على الـشــاشــة نفسها
م ــن بـطــولــة ص ـمــود ال ـك ـن ــدري ،مـحـمــد الـعـجـيـمــي ،مـحـمــود وعـبــد
الله بوشهري ،مـشــاري الـبــام ،سعود بوشهري .ويعود املخرج
اإلماراتي حيدر محمد إلى تقديم املوسم  13من املسلسل الكرتوني
اإلماراتي «شعبية الكرتون» برؤية متجددة وحلقات جديدة مع
شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة.
ّ
عـلــى ق ـنــاة  SBCال ـس ـعــوديــة ،ت ـطــل سـنــدريــا ال ــدرام ــا الخليجية،
النجمة سعاد العبد الله بـ« أنا عندي نص» (تأليف حمد شمالن
الــرومــي ـ إخ ــراج منير الــزعـبــي) .كوميديا اجتماعية ت ــدور حول
آنسة في الستني تعيش في شقة بسيطة بعد وفاة والدها .تعشق
الـكـتــابــة لـكــن دون وج ــود مــن يـتـبـنــاهــا ،حـتــى يـســاعــدهــا أخــوهــا
لـتـبــدأ قـصــة كفاحها لتصل إل ــى الـنـجــاح .وي ـشــارك فــي البطولة
هدى الخطيب ومحمد العجيمي ،بدرية طلبة وشجون الهاجري
وفاطمة الصفي.
من أجــواء الكوميديا ،تعرض « ،SBCحالتنا حالة» في موسمه
ال ـثــانــي مــع مـجـمــوعــة مــن ن ـجــوم ال ـســوشــال مـيــديــا والـتـلـفــزيــون.
أمــا نجم الكوميديا حسن البالم ،فيقدم «بالني زماني» (إخــراج
أحمد الدوغجي) حيث يرصد ثــاث فترات زمنية تتضمن فترة
األربعينيات والسبعينيات ،ليسلط الضوء على بعض القضايا
ً
االجتماعية التي لم يتم التطرق لها قبال في املجتمع الكويتي.
عــن املـجـتـمــع ال ـس ـعــودي وق ـضــايــاه ،ي ــدور مسلسل «ي ــا نـســوق»
(تــألـيــف ســامــح ســر الـخـتــم وأي ـمــن حبيب ـ
ّ
محمد
إخ ــراج أحـمــد شفيق ـ بطولة م ــروة
ون ــرم ــن ُمـحـســن وع ـبــد املـجـيــد الــره ـيــدي)
ال ــذي ي ــروي املــواقــف الـتــي قــد تــواجــه امــرأة
سـ ـع ــودي ــة ت ـف ـتــح مـ ــدرسـ ــة ل ـت ـع ـل ـيــم ق ـي ــادة
ال ـس ـيــارات لـلـنـســاء وامل ــدرس ــات املـصــريــات
الـلــواتــي تــم استقدامهن لتعليم الطالبات
اللواتي يمثلن شرائح املجتمع السعودي.
يـسـجــل ه ــذا الـعـمــل دخ ــول شــركــة «صـبــاح
إخوان» ّ
ّ
درامي
للمرة األولى في إنتاج عمل
ُ
بمشاركة شركة «رايتكس».
ُ
عـلــى «روت ــان ــا خـلـيـ ًجـيــة» ،يـجـمــع «حـضــن
الـ ـ ـش ـ ــوك» م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن نـ ـج ــوم ال ـخ ـل ـيــج
الـعــربــي .الـنــص لعبدالله سـعــد ،واإلخ ــراج
لحمد البدري ،والبطولة إلبراهيم الحربي
وم ـح ـمــد ال ـع ـلــوي ول ـي ـلــى ع ـبــدال ـلــه وإل ـهــام
الفضالة وانـتـصــار ال ـشــراح وأحـمــد مساعد ون ــور الـغـنــدور .كما
تستعد «روتــانــا خليجية» لتقديم املــوســم الـثــامــن مــن املسلسل
الكوميدي «شباب البومب» الذي ينقل النبض الشبابي للمجتمع
السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام .تم تصوير العمل
في عدد من املواقع داخل اململكة ،كما تم تصوير  4حلقات خارج
الـسـعــوديــة بــأجــواء مختلفة .املسلسل مــن إخ ــراج سمير ع ــارف،
وبطولة محمد العيسى ،عبدالعزيز الفريحي ومحمد الدوسري
ومهند الجميلي وسلمان املقيطيب ،مــع ضيفي الـشــرف الفنان
املصري الكبير حسن حسني وخالد سامي.
على قناة «ابــو ظـبــي» ،يتابع عشاق الكوميدي الكويتي الكبير
داوود حسني عمله الجديد «موضي قطعة من ذهب» الذي ِّ
صور
فــي ال ـكــويــت .املـسـلـســل مــن تــألـيــف حـمــد ال ــروم ــي ،وإخ ـ ــراج منير
الــزعـبــي ،وبـطــولــة أسـمـهــان توفيق ون ــور الكويتية وملـيــاء طــارق
ويعقوب عبد الله وحسني املهدي وفهد العبد املحسن.
وم ــن األحـ ــداث ال ـجــديــدة الـتــي تـسـجــل ملــوســم ال ــدرام ــا الخليجية
في رمضان  ،2019عــودة النجمة الكبيرة حياة الفهد إلــى مجال
اإلنـتــاج فــي مسلسل «ســواهــا البخت» (تأليف محمد الـكـنــدري ـ
إخ ـ ــراج ح ـســن أب ــل ـ ب ـطــولــة الـكــويـتـيــة ه ـيــا الـشـعـيـبــي م ــع ولـيــد
الضاعن ،وشيالء سبت ،وفهد البناي ،ومحمد الصيرفي ،وفخرية
خميس وأحمد التويجري) .كما يطل الفنان املصري بيومي فؤاد
للمرة األولى من بوابة الدراما الخليجية في «سبع أبواب» (تأليف
عبداملحسن الروضان) ليشارك النجوم سعد الفرج ،هيفاء عادل،
وجاسم النبهان وهــدى الخطيب بطولة العمل االجتماعي الذي
ِّ
صور في الكويت تحت إدارة املخرج سلطان خسروه.

الجزء الثاني من
«العاصوف» سيكون
األخير ،ويرصد حقبة
الثمانينات في تاريخ
السعودية
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ّ
برامج الموسم مقالب رامز (غير) الظريفة والطبخ سيد الشاشة

زكية الديراني
لـ ــو عـ ــدنـ ــا إلـ ـ ــى رم ـ ـضـ ــان املـ ــاضـ ــي أو
ذاك ال ــذي سـبـقــه ،لــوجــدنــا أن الـبــرامــج
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـت ــي ع ــرض ــت ف ــي ذلــك
املوسم هي نفسها التي ستعرض في
رم ـضــان ه ــذا ال ـع ــام .ه ـكــذا بــاخـتـصــار
هــي ح ــال ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة التي
أنـتـجـتـهــا وقـ ّـدم ـت ـهــا ش ــرك ــات اإلن ـتــاج
ّ
املحلية والعربية ،وكلها تدور في فلك
ّ
الترفيه والطبخ ،وبعض جرعات الفن
الخفيف .رغــم الـتـنـ ّـوع فــي املسلسالت
ال ـت ــي ت ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي،
إال أن ه ــذه األع ـم ــال ت ـكـ ّـرر نـفـسـهــا كل
ّ
ع ــام ،حتى إن تــواقـيــت عرضها يكون
ّ
خــارج ســاعــات ال ــذروة ،على أن تحتل
املسلسالت ّ
قمة الصدارة.
ّ
للعام الثالث على التوالي ،يطل كميل
أس ـمــر ف ــي بــرنــامــج ال ـكــام ـيــرا الـخـفـ ّـيــة
«عـ ـي ــش وكـ ـ ــول غـ ـي ــرا» الـ ـ ــذي تـعــرضــه
قـنــاة  mtvيوميًا طيلة شهر رمـضــان.
العمل يدور في عالم املقالب الخفيفة،
ح ـيــث تـ ـص ـ ّـور امل ـش ــاه ــد ف ــي الـ ـش ــوارع
وب ـ ـعـ ــض األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق .مــن
ّ
جــانـبــه ،يـطــل محمد قيس أيـضــا على
شــاشــة امل ـ ّـر ،لـيـقـ ّـدم بــرنــامـجــا ترفيهيًا
العمل
يحمل مبدئيًا اسم «إنت قدها»ّ .
تــرفـيـهــي ي ـقــوم عـلــى املـنــافـســة وتـلــقــي
ات ـص ــاالت املـتــابـعــن الـ ــذي سيسعون
ّ
سيزين كل
للفوز بجوائز مــاديــة .كما
حلقة من «إنــت قدها» ضيف معروف
يتشارك مع ّ
املقدم باملنافسة أيضًا .ال
ت ـعـ ّـد ه ــذه الـتـجــربــة األولـ ــى لـقـيــس في
ّ
رم ـضــان ،بــل سـبــق أن أط ــل م ــرارًا على
ّ
القناة املحلية ليتولى مهمات برامج
تعنى بالترفيه واملساعدات اإلنسانية؛
آخرها « trekaعلينا» الذي عرض قبل
عامني .من جانبها ،تستعد قناة lbci
لـ ـع ــرض ب ــرن ــام ــج «ب ـت ـح ـل ــى ال ـح ـي ــاة»
(إنـ ـ ـت ـ ــاج روال س ـع ــد ص ــاح ـب ــة شــركــة
«فانيال برودكشن») الذي يعتبر أشبه
بـ ــ«رزن ــام ــة» ت ـج ــول ع ـلــى ال ـن ـشــاطــات

واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـفـ ـنـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة.
وستكون فـقــرات البرنامج مستوحاة
مــن شهر رم ـضــان ،ويستقبل ضيوفًا
م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة
والصحية للحديث عن الصوم .كذلك،
سيلقي الضوء على مختلف األنشطة
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة .تـ ـت ــوال ــى عـ ـل ــى ت ـقــديــم
«بتحلى الـحـيــاة» مجموعة ّ
مقدمات؛
مــن بـيـنـهــن :ع ـفــاف دم ـعــة ،مـيــا سعيد
وس ـي ـن ـت ـيــا زي ـ ـنـ ــون ،ويـ ـع ــرض يــومـيــا
بـعــد الـظـهــر عـلــى  .lbciأم ــا ق ـنــاة ،nbn
فتخصص برنامجًا للطبخ ستكشف
عـنــه قــريـبــا ،كـمــا تـبــث بــرنــامـجــا دينيًا
ي ـح ـم ــل اسـ ـ ــم «ق ـ ـصـ ــص األن ـ ـب ـ ـيـ ــاء فــي
القرآن» .يدور األخير في خفايا قصص
األنـبـيــاء وبعض أس ــرار حياتهم وفقًا
لألحاديث الدينية.
مــن جــانـبـهــا ،تغيب الـبــرامــج عــن قناة
«ال ـج ــدي ــد» وت ـع ـ ّـوض مـكــانـهــا بـعــرض
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي سـتـثـبـهــا وت ـت ـنــوع
بــن اللبناني وال ـســوري والـكــومـيــدي.
وبـعــدمــا ك ــان مـتــوقـعــا حـضــور عباس
ش ــاه ــن ف ــي ب ــرن ــام ــج ك ــوم ـي ــدي عـلــى
«الـجــديــد» لــم تكشف تفاصيله ،قـ ّـررت
امل ـح ـطــة تــأج ـيــل ب ــث ال ـع ـمــل لـلـمــوســم
الـخــريـفــي املـنـتـظــر .ت ـقــدم  otvبرمجة
رمضانية شبيهة بتلك التي عرضتها
ال ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،وت ـ ــول ـ ــي ع ـن ــاي ـت ـه ــا
ل ـبــرنــامــج «أبـ ــو ش ـف ـيــق» الـ ــذي يـقــدمــه
وسام صباغ .العمل عبارة عن سيارة
تاكسي تجول فــي املناطق اللبنانية،
وسط مواقف كوميدية من وحي حياة
الـلـبـنــانـيــن ومـعــانــاتـهــم .كـمــا تعرض
الـقـنــاة بــرنــامــج الـطـبــخ «تـيـتــا لطيفة»
الــذي تقدمه لطيفة سـعــادة ،وسـتــدور
حـلـقــاتــه ح ــول امل ــأك ــوالت الــرمـضــانـيــة.
ك ـمــا سـيـطــل بــرنــامــج امل ـن ـ ّـوع ــات next
لـلـمـقــدم س ـيــرج أس ـمــر ومـجـمــوعــة من
زمالئه يوميًا ّ
ليقدم جوائز للمشتركني.
ّ
ّ
تخصص قناة «املنار» حيزًا
كعادتها،
كـبـيـرًا لـبــرامـجـهــا الــديـنـيــة والـثـقــافـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ش ـه ــر ال ـ ـصـ ــوم .إذ

يحمل برنامج
رامز جالل اسم
«رامز في
الشالل»

ت ـ ـعـ ــرض مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع؛ ع ـلــى
رأس ـهــا بــرنــامــج املـســابـقــات والـجــوائــز
«ســؤال ّ
ورد غطاه» الــذي يقدمه أحمد
ً
ط ــه .ك ـمــا ت ـبــث م ـس ــاء بــرنــامــج «شـهــر
الـ ــرح ـ ـمـ ــة» وه ـ ــو مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ــن وح ــي
رمضان ويتواله خضر نبهة .أما عماد
ّ
مــرمــل ،فيطل فــي أربــع حلقات خاصة
ستعرض كــل واح ــدة منها أسبوعيًا،
وي ـب ـت ـعــد ف ـي ـهــا ع ــن ال ـس ـيــاســة ليفتح
ّ
حوارًا في الفن والحياة ،على أن يكشف
قريبًا عن الضيوف ومحتوى اللقاءات.

ّ
عن
ًا
د
بعي
مرمل
عماد
يطل
ّ
السياسة ليفتح حوارًا في الفن
والحياة على «المنار»
كذلك تخصص «املـنــار» فـقــرات دينية
مـسـتــوحــاة مــن ال ـص ـيــام .رغ ــم اتـضــاح
ص ــورة بــرمـجــة رم ـض ــان عـلــى غالبية
ال ـش ــاش ــات ،إال أن «ت ـل ـفــزيــون لـبـنــان»
يـ ـت ـ ّ
ـري ــث فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن م ـش ــاري ـع ــه.
وي ـل ـفــت ح ـســن ش ـق ــور م ــدي ــر ال ـبــرامــج
ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى أن
الشاشة تبحث بشأن عرض سهرتني:
األول ـ ــى رمـضــانـيــة تـتـضـ ّـمــن مـقــابــات
م ــع فـ ـن ــان ــن .أم ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،فـسـتـكــون

م ـخـ ّـص ـصــة ل ـل ـم ـشــاهــديــن وتـتـخـلـلـهــا
جــوائــز وأل ـعــاب .لــم يكشف شـقــور عن
األس ـمــاء الـتــي سـتـقـ ّـدم الـعـمـلــن ،الفتًا
إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم اإلع ـ ـ ــان ع ـن ـه ـمــا ف ــور
ّ
االتفاق مع املقدمني .كعادته ،يطل رامز
جالل في برنامج الكاميرا الخفية التي
ُعـ ــرف فـيـهــا ألك ـثــر م ــن س ـبــع س ـنــوات،
وه ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ي ـح ـم ــل ب ــرن ــام ـج ــه اس ــم
«رامز في الشالل» ( mbcمصر) .بعدما
اخـتــار املمثل املـصــري ال ـهــواء والبحر
وال ـن ــار وال ـص ـحــراء لـتـصــويــر مشاهد
عمله التلفزيوني ،أحـ ّـب هــذا الـعــام أن
تــدخــل الـكــامـيــرات إلــى ال ـشــاالت .بعد
أخ ــذ ّ
ورد وتـســريــب مـعـلــومــات ،كشف
املـمـثــل امل ـصــري عــن طبيعة البرنامج
الـ ــذي ي ـب ــدو أن ــه س ـي ــدور ف ــي ش ــاالت
ّ
أندونيسيا .عندما يـظــن الضيف أنه
ي ـغ ــرق ع ـلــى م ــن الـ ـق ــارب ،ي ـفــاجــأ بــأن
ال ـجــزيــرة سـتـغــرق أي ـض ــا .وكـعــادتـهــا،
تـ ـك ــرر قـ ـن ــاة  mbcت ـع ــاون ـه ــا م ــع عـلــي
العلياني في رمضان وتعرض موسمًا
ج ــدي ـدًا م ــن «م ـج ـمــوعــة إن ـس ــان» ال ــذي
يستقبل مجموعة مــن النجوم العرب
والـ ـسـ ـع ــودي ــن وي ـ ـحـ ــاورهـ ــم ب ـطــريـقــة
ك ــاس ـي ـك ـي ــة .ي ـح ـضــر نـ ـج ــوم ال ــدرام ــا
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج،
وس ـت ـك ــون امل ـس ـل ـســات ح ــدي ــث امل ـقــدم
وض ـي ـف ــه .ل ــم ُي ـك ـشــف ب ـعــد ع ــن الئـحــة

«األخبار» اختارت لكم

الـ ـضـ ـي ــوف ،ل ـك ــن ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـعــوديــة
تـخـ ّـصــص ح ـمــات إعــان ـيــة تعرضها
ّ
قبل ســاعــات للنجوم الــذيــن سيطلون
على شاشتها.
كما تحضر  mtvبرنامجًا كوميديًا لم
تكشف عن هوية مقدميه حتى لحظة
كتابة هذه السطور ،مكتفية باإلفصاح
عن اسمه« :نجوى ورجــوى» .يستقبل
ال ـع ـم ــل ض ـي ــوف ــا مـ ــن ش ـت ــى املـ ـج ــاالت
ويـ ـح ــاوره ــم س ــري ـع ــا ،وس ـ ــط م ــواق ــف
كوميدية .أما «املستقبل» ،فقد أعلنت
ع ــن ت ـقــدي ـم ـهــا ب ــرن ــام ـج ــا ي ـح ـمــل اس ــم
«رمـضــان بالبلدي أحـلــى» يستضيف
وجوهًا معروفة .املشروع يبث مباشرة
مــن بــاحــة املـلـعــب الـبـلــدي فــي بـيــروت،
وت ـ ــدور ف ـكــرتــه ح ــول ن ـجــوم ي ـت ـبــارون
فــي ألـعــاب مختلفة ويتنافسون على
ً
اإلجابة على األسئلة املطروحة ،فضال
عن مواقف تسودها السرعة والحركة
وسط تفاعل الجمهور مع الضيف.
أم ــا تـلـفــزيــون «ل ـن ــا» ،ف ـيــواصــل عــرض
برنامج «أكلناها» الــذي ّ
يقدمه النجم
ال ـ ـسـ ــوري ب ــاس ــم يـ ــاخـ ــور ،إلـ ــى جــانــب
ن ـش ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة «خ ـب ــار
ّ
وس ـ ــرار» (ت ـقــديــم ع ـطــاء ح ـل ــوم) بحلة
جــديــدة ،وبــرنــامــج «ذك ــري ــات» (تقديم
دان ـي ــا زرزر) ،م ــع اح ـت ـمــال أن تـضــاف
مـ ـش ــاري ــع أخ ـ ــرى ع ـل ــى ب ــرم ـج ــة شـهــر
الـصــوم خــال الساعات املقبلة .وعلى
«ل ـنــا بـ ــاس» ،يـسـتـمـ ّـر ع ــرض «أوتـ ــار»
و«ما ورد».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ي ـط ــل الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي
خالد العبدالله على «تلفزيون لبنان»
لتقديم برنامج رمضاني يحمل إسم
«زرك ـشــة» ،يستقبل فيه مجموعة من
زم ــائ ــه وي ـح ــاوره ــم بـطــريـقــة سـلـســة.
كما ّ
يكرر جورج قرداحي تجربته على
ّ
الـشــاشــات املـصــريــة ،إذ يطل ببرنامج
«إسـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــر» الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـع ـلــن
تفاصيله حـتــى كـتــابــة ه ــذه الـسـطــور.
أما القنوات العارضة ،فهي dmc :و cbc
و .on

الشارات عصب المعركة :تشويق حتى اللحظة األخيرة
ت ــرص ــد شـ ــركـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج م ـي ــزان ـي ــة
الفـ ـت ــة لـ ـ ـش ـ ــارات م ـس ـل ـســات ـهــا ال ـتــي
تعرضها في رمضان .بالنسبة إليها،
ف ــال ـت ـت ــرات ه ــي اإلع ـ ـ ــان ال ـتــروي ـجــي
للمشاريع الدرامية ،وبخاصة أنه ّ
يتم
تخصيص فيديو كليبات مستوحاة
ّ
مــن مــواضـيــع املـسـلـســات يـطــل فيها
ّ
«صباح إخوان»
أبطالها .هكذا ،رفعت
و«إيـغــل فيلمز» جــرعــة املنافسة هذا
ال ـعــام ،وب ــدأت كــل شــركــة تـطــرح على
حدة ،شارات مشاريعها التي ّ
سجلها
أهم الفنانني اللبنانيني والعرب .في
ال ـب ــداي ــة ،افـتـتـحــت «ص ـ ّـب ــاح إخـ ــوان»
املــوســم الــدرامــي بأغنية «أزم ــة ثقة»
(لـ ـعـ ـل ــي امل ـ ــول ـ ــى وف ـ ـضـ ــل س ـل ـي ـم ــان)
ّ
بصوت ناصيف زيتون التي ستبث
ض ـم ــن أحـ ـ ـ ــداث م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة...
ال ـح ـص ــاد» (ل ـبــاســم الـسـلـكــا وســامــر
الـبــرقــاوي /قناتي  mbcو .)mtvعلى
خطى املـشــاريــع التركية واألجنبية،
خ ـص ـصــت «صـ ـب ــاح إخـ ـ ـ ــوان» أغـنـيــة
ض ـمــن أح ـ ــداث املـسـلـســل الـ ــذي ي ــدور
ف ــي ع ــال ــم امل ــاف ـي ــا وت ـ ـجـ ــارة ال ـس ــاح،
وسيلتقي جبل (تيم حسن) مع نور
(سيرين عبد النور) بقصة ّ
حب ،ربما
تـتـحـ ّـول الحـقــا إل ــى مـصــدر لالنتقام.
وأب ـق ــت ال ـشــركــة عـلــى ش ــارة «الـهـيـبــة
( »1ل ـهــوزان عكو وســامــر الـبــرقــاوي)
األساسية التي تحمل اسم «مجبور»
وتعتبر مــن أه ــم الـتـتــرات الـتــي غــزت
الساحة في السنوات األخيرة.
أمـ ــا ش ـ ــارة «دق ـي ـق ــة ص ـم ــت» (ل ـســامــر
رض ـ ــوان وش ــوق ــي امل ــاج ــري«/ص ـب ــاح
إخ ـ ــوان» ـ ـ ـ ـ «أبـ ــو ظ ـبــي» و«ال ـج ــدي ــد»)
ال ـتــي تـحـمــل اس ــم «ي ــا دن ــي» (كـلـمــات
علي املــولــى ،وألـحــان صــاح الـكــردي،
وت ــوزي ــع مـ ــارك ع ـبــد الـ ـن ــور) ،ف ـقــد تـ ّـم
التعاون فيها مع معني شريفّ .
للمرة
األولى ،يضع الفنان اللبناني يده بيد
«ص ـ ّـب ــاح إخـ ـ ــوان» لـتـقــديــم ع ـمــل فني

حصد نجاحًا ملحوظًا من الساعات
األولـ ــى إلط ــاق ــه .فــي امل ـقــابــل ،طرحت
«ص ـ ـ ّـب ـ ــاح» ش ـ ـ ــارة م ـس ـل ـســل «خ ـم ـســة
ون ـ ـ ـ ــص» (إلي ـ ـ ـمـ ـ ــان سـ ـعـ ـي ــد وف ـي ـل ـي ــب
أسمر /قناة  )mtvالذي تؤدي بطولته
ّ
وقصي خولي ومعتصم
نادين نجيم
النهار .التتر حمل صوت شيرين عبد
الوهاب بأغنية «يا بتفكر يا بتحس»
(ك ـل ـمــات ع ـلــي مــولــى وألـ ـح ــان صــاح
الـ ـك ــردي) .األغـنـيــة لبنانية بــامـتـيــاز،
طرحت على شكل فيديو كليب جمع
صراعات األبطال الثالثة .على الضفة
األخـ ـ ـ ــرى ،ل ــم ت ـن ـت ـظــر «إيـ ـغ ــل فـيـلـمــز»
ً
ط ــوي ــا ك ــي ت ـط ـلــق ش ـ ـ ــرارة ال ـت ـت ــرات.
كشفت عن تتر «بروفا» (ليم مشهدي
ورشـ ــا شــرب ـت ـجــي /ق ـن ــاة  )lbciال ــذي
يجمع ماغي بو غصن وأحمد فهمي،
وسـ ّـجـل ّـتــه ن ــوال الــزغ ـبــي .حـمــل التتر
اسـ ــم «مل ـ ــا ب ـت ـح ـس ـبــا» (ك ـل ـم ــات ح ـيــاة
ّ
وصور
إسبر وألحان فضل سليمان)
أيـ ـض ــا ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـف ـي ــدي ــو كـلـيــب
وتضمن لقطات جمعت ماغي وأحمد.
ّ
كذلك ،انتهى امل ــوزع املوسيقي باسم
رزق مـ ــن م ــوس ـي ـق ــى ش ـ ــارة مـسـلـســل
«أسود» (لكلوديا مارشيليان وإخراج
سمير حبشي وإنتاج «إيغل فيلمز»/
 .)lbciيخوض ناجي األسطا مغامرة
الـ ـش ــارات الــرم ـضــان ـيــة ل ـل ـمــرة األول ــى
ب ـعــدمــا س ـجــل ت ـتــر مـسـلـســل «مــوجــة
غضب» (إنتاج إيلي معلوف وإخراج
منير معاصري lbci /ـ ـ بطولة طوني
عيسى وخالد السيد وبيار شمعون).
وستحضر سارة فرح في رمضان عبر
شارة مسلسل «عندما تشيخ الذئاب»
(ﺇﺧﺮاﺝ عــامــر فـهــد عــن رواي ــة لجمال
نــاجــي وح ـ ــازم س ـل ـي ـمــان /ق ـنــاة «أب ــو
ظ ـب ــي») الـ ــذي يـ ــؤدي بـطــولـتــه سـلــوم
ح ــداد وعــابــد فهد وأيـمــن رضــا وهيا
ّ
مرعشلي .مــن جانبه ،يخطط الفنان
ط ــاه ــر م ــام ـل ـل ــي ل ـت ــأل ـي ــف مــوس ـي ـقــى

أدت شيرين
عبد الوهاب
شارة «خمسة
ونص» باللهجة
اللبنانية

شارة «مقامات العشق» (إخراج أحمد
إبراهيم أحمد ،وتأليف الكاتب محمد
الـبـطــوش) مستعينًا بــأشـ ّعــار محيي
ال ــدي ــن ب ــن ع ــرب ــي ،وسـتـغــنــى بـصــوت
س ـ ـ ــارة فـ ـ ــرح إلـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـن ـش ــدي ــن:
ص ـ ـف ـ ــوان الـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ــود ف ـ ــارس
ومحمد هـبــاش .أمــا ف ــادي مــارديـنــي،
ف ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ــارة وامل ــوس ـي ـق ــى
الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة مل ـس ـل ـس ـلــي «الـ ـك ــات ــب»

يدخل معين شريف ميدان
التترات هذه السنة في «يا دني»
(ل ــرام ــي وريـ ــم ح ـنــا )lbci /و«صــانــع
ـام» (عــن روايــة هاني نقشبندي
األحـ ّ
اسماعيل وإخراج محمد
ار
بش
كتابة
ّ
عبد العزيز منتج منفذ الرفاعي« /أبو
ظبي») مكتفيًا كعادته باملوسيقى من
ّ
دون االسـتـعــانــة بـمـغــن .كـمــا وضعت
ن ــور عــرق ـســوســي صــوت ـهــا ع ـلــى تتر

مسلسل «سالسل دهب» (ﺇﺧﺮاﺝ إياد
نـحــاس وﺗﺄﻟﻴﻒ سـيــف رض ــا حــامــد).
أما بالنسبة إلى الدراما املصرية ،فقد
انتهى الـفـنــان الكويتي نبيل شعيل
مــن تسجيل ش ــارة مسلسل «زلـ ــزال»
(ﺇﺧﺮاﺝ إبــراه ـيــم فـخــر وﺗﺄﻟﻴﻒ عبد
الرحيم كمال) للنجم محمد رمضان.
ك ــذل ــك ،يـ ـ ّ
ـؤدي مـحـمــود الـلـيـثــي ش ــارة
«ولــد الغالبة» (ﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي
وتأﻟﻴﻒ أيمن سالمة) للنجم املصري
أح ـمــد الـسـقــا وتـحـمــل اس ــم «ي ــا جبل
م ــا ي ـهــزك ريـ ــح» (ك ـل ـمــات ع ـبــد املـنـعــم
طــه ،وألـحــان محمد عبد املنعم) .كما
يخوض حمادة هالل منافسة رمضان
بمسلسل «ابن أصول» (ﺇﺧﺮاﺝ محمد
بكير وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد).
أما «ملكة الغجر» (إﺧﺮاﺝ عبد العزيز
ح ـ ـشـ ــاد وﺗﺄﻟﻴﻒ م ـح ـم ــد ال ـغ ـي ـط ــي)
ال ــذي ت ــؤدي بـطــولـتــه حــوريــة فرغلي
وفـيـفــي ع ـب ــده ،فـسـ ّـجــل ش ــارات ــه وائ ــل
الفشني .ووقــع االختيار على محمد
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نــور ليغني تتر مسلسل «الــواد سيد
الـ ـشـ ـح ــات» (إﺧﺮاﺝ أحـ ـم ــد ال ـج ـنــدي
وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر) الــذي يؤدي
بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد .كما
تتحدث بعض املعلومات عن أن عمرو
دي ــاب سيسجل ش ــارة مسلسل «زي
الشمس» (إخ ــراج سامح عبد العزيز
وح ـ ـ ـ ــوار م ــري ــم ن ـ ـعـ ــوم) ال ـ ـ ــذي تـ ــؤدي
بطولته دينا الشربيني ،ولكن لم ّ
يتم
تأكيد الخبر.
ان ـت ـظــرت ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ال ـســاعــات
األخيرة قبل حلول رمضان ،لتعلن عن
تعاونها مع مــروان خوري لغناء تتر
مسلسلها «إنتي مــن؟» (إخــراج إيلي
ف .ح ـب ـيــب) الـ ــذي تـنـتـجــه بــالـشــراكــة
ُ
وسيعرض يوميًا على
مع قناة ،mtv
شاشتها خالل شهر الصوم .األغنية
ك ـت ـب ـهــا ول ـح ـن ـهــا ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي،
وهــو التعاون الرمضاني الثالث بني
ال ـث ـن ــائ ــي ب ـع ــد أغ ـن ـي ـتــي «ق ـل ـب ــي دق»
و«مش أنا».
بعد  13عامًا من الغياب ،أعاد مسلسل
«مـســافــة أمـ ــان» لـيـنــا شــامــامـيــان إلــى
ت ـتــرات املـسـلـســات ال ـســوريــة .تـشــارك
ل ـي ـنــا ال ـغ ـن ــاء م ــع امل ــؤل ــف املــوس ـي ـقــي
ّ
ومواطنها إياد الريماوي الذي تولى
كتابة الكلمات والتلحني والتوزيع.
عـلــى الـضـفــة األخ ـ ــرى ،ي ـقـ ّـدم الثنائي
أوك ـ ـ ــا وأورت ـ ـي ـ ـغـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام شـ ــارة
مسلسل «طلقة حــظ» (تأليف إيهاب
بـلـيـبــل ،وإخـ ـ ــراج أح ـم ــد خ ــال ــد أم ــن ـ
( ،cbcو ،dmcو«الحياة» ،و .)onاألغنية
من كلمات حسن عطية ،وألحان أوكا
وأورت ـي ـغ ــا .مــن جــانـبـهــا ،قـ ـ ّـررت دنـيــا
سمير غانم أن تؤدي شخصيًا شارة
مسلسلها «بــدل الحدوتة ( »3تأليف
ّ
أيمن وتار ،وإخراج خالد الحلفاوي ـ
 ،cbcو ،mbc4و.)osn
زكية...

«دقيقة صمت»

ّ
و«عمان» ،وart
«الجديد» ،و«أبو ظبي»،

سيقبض «أمير ناصر» (عابد فهد) على قلوب املشاهدين! منذ اللحظة
سامر
األولــى تبدأ لعبة حبس األنفاس التي يتفنن بها السيناريست ّ
رض ــوان فــي نمطه البوليسي املحبوك بطريقة مـتـفـ ّـردة .هـكــذا ،يرشح
مسلسل «دقـيـقــة صـمــت» (إخ ــراج شــوقــي املــاجــري ـ ـ «ال ـجــديــد» ،و«أب ــو
ظ ـبــي») لـيـكــون واحـ ـدًا مــن أكـثــر األع ـمــال الـســوريــة الـحــاضــرة بـقــوة في
رمضان ،بذريعة جنازة وهمية ّ
تعد لبطل الحكاية منذ الحلقات األولى
ومن ثم يبعث ّ
حيًا بمقدرات العميد «عصام» (خالد القيش) الذي يمسك
ّ
ّ
البوصلة ،فيقود ما يشبه املافيا! حتى إن الجرأة تصل به إلى حد اقتحام
ّ
مكاتب وزراء ومسؤولني رفيعني في الدولة واعتقالهم .ينكه «أبو العزم»
(فادي صبيح) الحكاية بكاراكتير يضاف إلى رصيده التراكمي ويمنح
ّ
املشاهد فرصة الستنشاق أوكسجني الكوميديا في ظل األكشن.

«مسافة أمان»

«عندما تشيخ الذئاب»

«لنا» ،و ،lbciو«دجلة»

«أبو ظبي»

فــي «مـســافــة أم ــان» (كـتــابــة إي ـمــان الـسـعـيــد ،وإخـ ــراج الـلـيــث حـجــو ـ
مأزق وجودي
«لنا») ،ستكون الطبيبة «سالم» (سالفة معمار) في
ّ
ّ
منذ الـبــدايــة! هــي أم ــام نــاريــن أقلهما تلظيًا بمثابة جهنم حـمــراء!
ّ
تضحي بزوجها املخطوف على يد جماعات إرهابية ،أو أن
إما أن
ّ
ّ
تفجر مركزًا طبيًا بحقيبة وصلتها من الخاطفني ،لتقدم في النهاية
ّ
ّ
زوجها قربانًا للقسم الذي أدته عند التخرج.
ومــن ثم تشتعل حكاية غالبًا ما ستقتنص ّ
حصتها من املشاهدة
ّ
الجدة،
بأعلى درجات
ربما لرهانها على شخصيات غنية مشغولة
ّ
مــع وجــود ّ
حريفة تمثيل على رأسـهــم :كــاريــس بــشــار ،وعبد املنعم
ّ
عـمــايــري ،وقـيــس الشيخ نجيب ،وحـســن عــبــاس ،وك ــرم الشعراني
وإيهاب شعبان.

«قابيل»

«كلبش »3

« mbcمصر»

« »mbc 4وon

ّ
ّ
قلة من األعمال السوية تمكنت من الغوص عميقًا في مرحلة التسعينيات.
ّ
هذا العام ،يطل املخرج عامر فهد بنمط جديد في «عندما تشيخ الذئاب»
(عن روايــة إبراهيم ناجي ،وكتابة حــازم سليمان ـ «أبــو ظبي») .يحمل
العمل كل مالمح الجدية بتقديم حكاية تشتبك مع نماذج خاصة تفضح
ّ
فـســادًا مستشريًا وخطيرًا ،لعله أحــد األسـبــاب التي دفعت ســوريــا إلى
ّ
الهاوية الـيــوم .سنتابع انتهازية الشيخ «عبد الجليل» (سلوم حــداد)
وهــو يبتلع ّ
حصته الــوافــرة مــن مــال الجمعيات الخيرية وصــدامــه مع
اليساري «جبران» (عابد فهد) وهو يتخلى عن إرثــه النضالي لصالح
املكاسب الشخصية .كما نرصد «الجليلة» (سمر سامي) وهي تصنع
ابنها املثقف واملحامي البارع (أنس ّ
طيارة) الذي تجبره ظروفه للتخلي
ّ
والتحول إلى زعيم إسالمي حاكم بأمر املال والثروة.
عن مستقبله املهني

رغـ ــم م ــا ُيـ ـق ــال ع ــن كـ ــون مـسـلـســل
«ك ـل ـب ــش» م ـص ـنــوعــا ف ــي األسـ ــاس
لتجميل وجه قوات األمن املصرية،
لـ ـك ــن الـ ـعـ ـم ــل نـ ـج ــح م ــوسـ ـم ــا ت ـلــو
اآلخ ــر فــي بـنــاء قــاعــدة جماهيرية
واسعة ّ
مهدت إلنتاج موسم ثالث
(كتابة باهر دويدار ،وإخراج بيتر
ميمي ـ « ،»4 mbcو )onاألمــر الذي
ل ــم يـ ـح ــدث ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـصــريــة
ّ
يتميز
مـنــذ ع ـقــود .ال ـجــزء الـجــديــد
ب ــات ـج ــاه م ـغــايــر مل ـغ ــام ــرات الـبـطــل
س ـل ـيــم األنـ ـ ـص ـ ــاري (أمـ ـي ــر كـ ـ ــرارة)
بعد استقالته من وزارة الداخلية،
وتدعمه أسـمــاء مــن العيار الثقيل
على الشاشة أبــرزهــا هشام سليم
وأح ـم ــد ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،لـيـنـجــح من
خــالـهــا مـقـ َّـدمــا فــي ج ــذب جمهور
درامـ ـ ــا ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،إلـ ــى جــانــب
الــوقــوف أم ــام محترفني فــي األداء
التمثيلي بشكل يؤكد اقتناع كرارة
ّ
بأنه ال يحقق هذا القدر من النجاح
بمفرده.

أس ـب ــاب ع ــدة دع ـمــت مسلسل
«ق ــاب ـي ــل» ( تــأل ـيــف مصطفى
صقر وإخــراج كريم الشناوي
ـ ـ حصريًا على « mbcمصر»)
مبكرًا في سباق رمضان لعام
 .2019ب ــداي ــة م ــن الـ ـ ـ «ت ـي ــزر»
الذي ّ
قدم أجواء مشوقة حول
جــري ـمــة ق ـتــل غــام ـضــة ت ـطــارد
أب ـ ـ ـطـ ـ ــال امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،والـ ـبـ ـع ــد
ال ـف ـل ـس ـف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر فــي
الجمل الحوارية القصيرة في
اإلعالن.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك الـنـجــاحــات
التي سبق أن حققها األبطال
فـ ــي م ـس ـل ـس ــات عـ ـ ـ ــدة ،حـيــث
جـ ـم ــع «غ ـ ــران ـ ــد أوتـ ـ ـي ـ ــل» قـبــل
عــامــن أمـيـنــة خـلـيــل ومحمد
ّ
م ـ ـمـ ــدوح ،ف ـي ـمــا ت ــأل ــق مـحـمــد
فراج قبل أسابيع في مسلسل
«أه ـ ـ ــو دة الـ ـل ــي ص ـ ـ ـ ــار» ،إل ــى
جـ ــانـ ــب امل ـ ـخ ـ ـضـ ـ َ
ـرمـ ـ ْـن أح ـم ــد
كمال ونبيل نور الدين.

«الكاتب»

«العاصوف »2

«أسود»

 lbciونتفليكس

mbc

lbci

لـلـسـنــة الـثــانـيــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،ي ـعــود الـنـجــم ال ـس ــوري بــاســل خـيــاط
واللبناني دانييال رحمة للوقوف أمــام كاميرا رامــي حنا ،لكن هذه
املرة في عمل يستند إلى ّ
نص أجنبي ّ
ّ
معرب عن أعمال إنكليزية كتبته
ّ
ريم حنا .جاذبية باسل ودانييال على الشاشة ،باإلضافة إلى قدرات
ّ
األول التمثيلية ،وحرفية رامي اإلخراجية ،والرؤية واملعالجة الدرامية
املختلفة التي صنعتها شقيقته ريــم على مستوى الــدرامــا السورية،
ّ
كلها عــوامــل تجعل مــن «الـكــاتــب» (إنـتــاج «إيـغــل فيلمز ـ ـ  ،lbciو،mbc
ً
ونتفليكس) عمال الفتًا لألنظار .تــدور القصة حول الروائي «يونس
ّ
جبران» الذي يرتكب جريمة قتل أو هكذا يتم اإليحاء.
يصدق الجميع
الحكاية ،ما عدا املحامية «مجدولني» الواقعة في ّ
حبه من خالل نتاجه
ّ
األدبي .فإذا بها تدافع عنهّ ،
وربما تتمكن من إثبات براءته.

بعد الجدل الكبير الذي أحدثه العام املاضي بعيدًا عن الكوميديا في
مسلسل «العاصوف» (تأليف عبدالرحمن الوابلي ،ومتابعة درامية
عثمان جحا) ،ها هو الفنان السعودي ناصر القصبي يستثمر األمر
ـان من الــدرامــا االجتماعية ذات الطرح الـجــريء .لكن يبدو
ّفي جــزء ثـ ٍ
 mbcقـ ّـررت وضع ّ
حد للمشروع واعتبار الجزء املرتقب في
أن شبكة
رمضان  2019األخير .يتطرق العمل املنتظر إلى األحــداث السياسية
واالقتصادية التي شهدتها السعودية في الثمانينيات ،والتغييرات
التي ألقت بثقلها على الحياة االجتماعية في اململكة في ظل التشدد
ّ
مصورًا اقتحام الحرم املكي في عام  .1979دارت كاميرا املخرج
الديني،
السوري املثنى صبح في أبوظبي ،فيما تشارك القصبي البطولة مع
ّ
السمان ،وعبداإلله السنان ،وحبيب الحبيب ،وريم العبدالله.
ليلى

بني ّ
الشر وصراعات املاضي والحاضر ،تدور حكاية مسلسل «أسود»
(تأليف كلوديا مارشيليان ـ ـ  )lbciالــذي يلعب بطولته كــل مــن باسم
مغنية وورد الخال وداليدا خليل .بدا واضحًا من البرومو الترويجي أن
شركة «إيغل فيلمز» وضعت ثقلها في العمل الدرامي اللبناني البحت
خالله في شهر الـصــوم .فمهام
الــذي قــررت خــوض غمار املنافسة من ّ
اإلخ ــراج التي أوكلت لسمير حبشي تبشر بمشروع سيثبت وجــوده
ّ
بأدق التفاصيل.
«املعركة» ،كون عني سمير
في أرض
ّ
ّ
اإلخراجية تهتم ً ّ
من هذا املنطلق ،جند املخرج كل طاقاته ليوقع مسلسال يلف الغموص
ّ
ً
حكايته .هـكــذا ،سنتابع عـمــا ببطولة ثالثية تـتــوزع خيوطه بشكل
ـارن (داليدا) ،وسنرى
ٍ
متواز بني «أســود» (باسم) و«مارغو» (ورد) وكـ ِ
ضحايا املاضي وصراعاته الذين ّربما يتعاطف املشاهدون معهم!
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