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عيني!
يا نور
ّ

«األميركية»
زياد الرحباني ...حلو الوضوح في
ّ
لحظة نادرة احتضنتها
«الجامعة األميركية في
بيروت» أمس .في ّقاعة
«ويست هول» ،تحلق حشد
من الطالب حول الفنان
املثير للجدل الذي ال يساوم
على املبادئ السترضاء
الجمهور
أحمد محسن
أراد زي��اد الرحباني أن يكون ح��وارًا مع
ال�ط�لاب ال تكريمًا ل��ه .أص� ّ�ر على «مركز
االل� �ت ��زام امل��دن��ي وخ��دم��ة امل �ج �ت �م��ع» في
ّ
األميركية في بيروت أن تجري
الجامعة
األم ��ور ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و .ب��رأي��هّ ،ال�ن��اس
ال ي �ح� ّ�ب��ون ال ��ذي ��ن ي� �ك � ّ�رم ��ون .ي�ف��ض�ل��ون
مبادلتهم الحب .أمس ،لم يقل الرحباني
ذل � ��ك ،ل �ك �ن��ه م ��ن ه � ��ؤالء ال ��ذي ��ن ي�ك�ت�ف��ون
ّ
طبيعية م��ع ال�ن��اس ال يسودها
بعالقة
ّ
ّ
التكلف .والقول إن قاعة «ويست هول»
ام� �ت�ل�أت ت �م��ام��ًا ل �ي��س م �ب��ال �غ��ًا ف �ي ��ه ،ب��ل
ال ي �ك �ف��ي ل� �ل ��وص ��ف .رئ� �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة،
بيتر دورم� ��ان ،ك��ان ي�ع��رف ذل ��ك ،ف�م��ازح
ال �ح��اض��ري��ن أث �ن ��اء ت��رح�ي�ب��ه ب��ال�ض�ي��ف:
«ن �ع �ل��م ج� �ي� �دًا أن ه � ��ذا ال �ح �ش��د ب�س�ب�ب��ه
ول �ي��س ب�س�ب��ب أح ��دن ��ا» .ك��ان��ت ال��زح�م��ة
متوقعة ،لكنها رغم ذلك فاجأت الجميع
ّ
الشخصية
إال الرحباني نفسه .صاحب
ّ
القوية أثبت كما في كل مرة أنه شخص
ال ي �ح��رج ب �س �ه��ول��ة ،رب �م��ا ألن ��ه ال يجد
نفسه مضطرًا إلى املواربة حني توجه له
«األسئلة الصعبة» .تأتي إجاباته دائمًا
على ذات القياس ،فتحمل ذات القدر من
الصعوبة .عندما سألته إحدى الطالبات
أم ��س ع��ن رأي ��ه ب �ح��زب ال �ل��ه ف��ي ال�ث�ق��اف��ة
وال�س��وس�ي��ول��وج�ي��ا ،اع�ت�ب��ر ك�ث�ي��رون أن��ه
ّ
ه ��رب م��ن اإلج ��اب ��ة ،رغ ��م أن ��ه ذك ��ر ب��رأي��ه
ف��ي ه��ذا امل��وض��وع أك�ث��ر م��ن م��رة .يعرف
ال�ع��ارف��ون ـــ وال��ذي��ن ي��ري��دون أن يعرفوا
ـــ أن اإلج��اب��ة ليست ملتبسة .ال ينسجم
ع��ازف البيانو مع شكل الحزب الديني،
وي �ك��اد ال �خ�لاف م�ع��ه ف��ي ه��ذا اإلط ��ار أن
ي�ك��ون عميقًا .ال ي��روق��ه التصويب على
ه��ذه النقطة ،لكنه يستغرب «هشاشة»
الحزب الشيوعي ،وقد وجد فرصة أمس
للتذكير بذلك .زي��اد الرحباني شيوعي
وهذا ليس ّ
سرًا ،ولعل ما يطال حزبه من
نقد يخرج منه ،يفوق بكثير النقد املوجه
ّ
«لينينية» راسخة
لآلخرين .إنها قناعة
ف��ي رأس «ص��ان��ع ال �ج��از»« :التغيير من
الداخل» .والداخل هو «الحزب» ،الذي هو

خالل اللقاء أمس (هيثم املوسوي)
«الشيوعي» حسب الرحباني ،علمًا بأنه
ال يمانع في تغيير اسمه ليصير جامعًا.
ال حاجة إلى أحزاب بديلة ،ووالدة حزب
جديد «تقتضي حذف  6أحزاب موجودة
ف��ي امل�ق��اب��ل» .ال يمانع الفنان املاركسي
في تغيير االسم ،ورحب ترحيبًا خاصًا
ب��األب م��ارون عطا الله ال��ذي ّ
تعرف إليه
في أنطلياس عندما كان عمره  16عامًا،
ونبهه إلى ضرورة «التعرف إلى اآلخر».
ي �ن �ت �ظ��ر ال � �ط �ل�اب م� ��ن زي� � ��اد ال��رح �ب��ان��ي
أن ي �ك��ون «ق ��ائ� �دًا» .ث�م��ة ط��ال�ب��ة ل��م تجد
ح��رج��ًا ف��ي أن ت�ط�ل��ب م�ن��ه «ق �ي��ادة ث��ورة
في لبنان» .وعندما سألها زي��اد مل��اذا ال
تقوم بذلك بنفسها ،قالت إنها ال تريد
أن ت�ع�ط��ي رأي �ه��ا ،ف��أج��اب�ه��ا ع�ل��ى ال�ف��ور:
«إيه وأنا كمان» .كان هذا األسلوب الذي
ي �م� ّ�ي��ز ال��رح �ب��ان��ي ح ��اض �رًا ف ��ي ال �ح ��وار.
ق��درت��ه ال�غ��ري�ب��ة ع�ل��ى ال �ق �س��وة ،م��ن دون
أن يترك ذلك أث�رًا صلفًا .ضحك الجميع

ح �ت ��ى ال �ط ��ال �ب ��ة ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ج ��د ج ��واب ��ًا
واض� �ح ��ًا .مل� ��اذا ي �ك��ون ال��رح �ب��ان��ي ق��ائ �دًا
وه � ��و م��وس �ي �ق��ي؟ ط ��ال ��ب آخ � ��ر ّ
وج� � ��ه ل��ه
ً
س ��ؤاال ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،مستغربًا لجوءه
إل�ي�ه��ا ،ه��و ال ��ذي «اع �ت��اد ال ��وض ��وح» .لم
ي �ق� ُ�س ال��رح �ب��ان��ي ه ��ذه امل� ��رة ،ب��ل ت�ح��دث
ع��ن ت�ج��ارب يسارية سابقة .صحيح أن

بضعة طالب رفعوا
تندد برأيه في
الفتات ّ
األحداث الجارية في سوريا

القصص القديمة محببة إذا رواها زياد
الرحباني بلهجة «رشيد» ،لكن ارتباط
«الجمهور» بالحاضر أوثق من املاضي
بكثير .وه��ذا ت�ح��دي�دًا م��ا يمنع صاحب
«ف�ي�ل��م أم�ي��رك��ي ط��وي��ل» م��ن ال �ع��ودة إل��ى
ّ
املسرح .يشعر أن «املسافة بني األجيال
اتسعت» وال يفهم حتى اللغة الشائعة
ال �ي��وم .اع �ت��رض ع�ل��ى ف��ائ��ض ال�لات�ي�ن� ّ�ي��ة
ف��ي ل�غ��وي��ات الجيل ال�ح��ال��ي واستعمال
أرقامها ك��أح��رف أث�ن��اء الكتابة ،وشجع
ّ
بالعامية ،ألن ذلك ال يبعد
على الكتابة
ّ
العربية.
عن اللغة
لشدة التصفيق ،ال يفهم الحاضر إن كان
ال �ط�لاب ق��د ت�ل�ق�ف��وا إج��اب��ات ال��رح�ب��ان��ي.
اض �ط��ر م� �ح ��اوره ،ال �ب��اح��ث االق �ت �ص��ادي
كمال حمدان ،أكثر من م��رة ،إل��ى إعادته
إل��ى ال �س��ؤال األص �ل��ي .م�ع��روف ع��ن زي��اد
ال��رح�ب��ان��ي أن��ه ي�ق��ول م��ا ي��ري��د أن يقوله
فقط .م��ن الصعب ان�ت��زاع ح��رف إضافي
منهُ .سئل عن «الربيع العربي» ،فانتقل
ّ
ّ
النقابية في
أهمية الحركة
برشاقة إلى
العهود السابقة ،من دون أن يحدد موقفًا
ّ
فجًا على مقاس السائد .وهذا ليس ألنه
مقيم ف��ي حقبة صعود ال�ي�س��ار ،أو ألنه
زياد الرحباني «املثير للجدل» ،بل ألنه
موسيقي .عندما يتكلم على املوسيقى،
ت��زداد مالمحه شغفًا ،ويخشى اإليغال
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة أك� �ث ��ر م ��ن ال � �ل � ��زوم .ع�ل��ى
سبيل «النكتة» ،قال إنه يريد أن يصبح
ّ
الفياضية» ل��و يقبلون به
ضابطًا «ف��ي
ّ
بحرية الرأي :ال يريدها
هناك ،وكرر رأيه
إن كانت ش�ع��ارًا ف��ارغ��ًا .يعرف جيدًا أنه
«ي�خ�س��ر ج �م �ه��ور» ،ول �ك��ن م��ا ي�ه� ّ�م��ه هو
«امل��وق��ف» .ل�ق��د ات�خ��ذ م��وق�ف��ًا (س�ي��اس� ّ�ي��ًا)
ي � ��راه أخ�ل�اق � ّ�ي ��ًا ول �ي ��س ب� � ��وارد ال �ت��راج��ع
ك��ي «ي�ك�س��ب ج�م�ه��ور» .اس�ت�ع��اد م��واق��ف
قديمة له ّ
ضد النظام السوري حني وقف
ّ
األخير مع «اليمني اللبناني» ،وذكر بأن
الذين يقفون ّ
ضد هذا النظام اليوم ،هم
ال��ذي��ن ج��اؤوا بجيشه إل��ى لبنان .كثرت
الدعوات إليه بالعودة إلى املسرح .وفي
كل م��رة ،ك��ان يعلو التصفيق .الجمهور
يحب زياد الرحباني الذي ال يتأخر.
ً
ف��ي ال��واق��ع ،ت��أخ��ر امل��وس�ي�ق��ي ق�ل�ي�لا قبل
ال��وص��ول .رب��ع س��اع��ة .تلهى املنتظرون
ب � �ت � �ب ��ادل ال � �ت� ��وق � �ع� ��ات .ك� � ��ان ال �ت��رح �ي��ب
ّ
األميركية،
بالرحباني الفتًا في الجامعة
ول �ك ��ن ح� ��دث ت �ش��وي �ش��ان ب �س �ي �ط��ان ف��ي
الوقت نفسه تقريبًا .تمثل األول في خبر
أوردت � ��ه «وك ��ال ��ة ال �ص �ح��اف��ة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة»
ّ
ووص��ل إلى الهواتف الخلوية ،يقول إن
«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» ب��اي�ع��ت ال�ش�ي��خ أيمن
ال� �ظ ��واه ��ري زع �ي ��م «ال � �ق� ��اع� ��دة» ،ت��زام �ن��ًا
م ��ع ق� �ي ��ام ب �ض �ع��ة ط �ل��اب ب ��رف ��ع الف �ت��ات
(مستوحاة من أعماله) تندد برأي زياد
ف��ي األح� ��داث ال �ج��اري��ة ف��ي س��وري��ا .وق��د
وصلت الرسالتان في الوقت ذاته.

ّ
انضم ن��ور الشريف إل��ى قطار درام��ا
◄
رم� �ض ��ان امل �ق �ب��ل ل �ي �ك��ون آخ� ��ر ن �ج��م ي �ب��دأ
ت�ص��وي��ر مسلسله ل �ه��ذا ال �ع��ام .إذ احتفل
امل�م�ث��ل م��ع امل�م�ث�ل�ت�ين ص�ب��ا م �ب��ارك وعبير
صبري ببدء تصوير مسلسل «خلف الله»
ال ��ذي سيبث ح�ص��ري��ًا ع�ل��ى شبكة ق�ن��وات
«ب ��ان ��ورام ��ا» وم ��ن ت��وق �ي��ع امل �خ��رج حسني
صالح.
◄ اعتذرت كندة حنا عن عدم مشاركتها
في الجزء الخامس من مسلسل «صبايا»
ال � ��ذي ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ب ��دء ت �ص��وي��ره مطلع
ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ف��ي ب �ي��روت .وك�ت�ب��ت املمثلة
السورية على صفحتها على الفايسبوك
«:أعتذر من جمهور «صبايا» ومن الشركة
املنتجة ه��ذا ال�ع��ام ع��ن ع��دم مشاركتي في
العمل ،وأتمنى لهم التوفيق».
◄ كشفت ه��ال��ة س��رح��ان أن�ه��ا تعاقدت
م��ع إدارة ق�ن��اة «دري ��م» الفضائية لتقديم
ب��رن��ام��ج ي��وم��ي ع �ل��ى ش��اش �ت �ه��ا .وأع �ل �ن��ت
اإلع�ل�ام� �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة أن ال �ع �م ��ل ال �ج��دي��د
سيعرض مساء كل يوم في توقيت برنامج
«ال�ع��اش��رة م�س��اء» ال��ذي ك��ان��ت ّ
تقدمه منى
ال �ش��اذل��ي .وك��ان��ت األخ �ي��رة ق��د ت��رك��ت قناة
«دري ��م» ف�ج��أة ،األم��ر ال��ذي أدى إل��ى سحب
عدد كبير من املعلنني إعالناتهم.
◄ بعد أخذ ّ
ورد ،أعادت شركة «سما الفن»
أو «سوريا الدولية لإلنتاج الفني» االتفاق
م ��ع امل� �خ ��رج ع��ام��ر ف �ه��د إلن� �ج ��از «ب�ق�ع��ة
ضوء  ،»10على أن يباشر التصوير قريبًا
في الالذقية وطرطوس ،ويجمع نخبة نجوم
املسلسل املعروفني.
◄ كشف املخرج السوري نجدت أنزور
(ال �ص ��ورة) ف��ي ح��دي��ث م��ع وك��ال��ة «ف��ران��س
ب ��رس» أن ��ه ي �ع� ّ�د ث�لاث�ي��ة درام �ي��ة تحاكي
األزمة السورية وتشرح املواقف املتناقضة
ح��ول �ه��ا .وت ��م ت�ص��وي��ر م�ش��اه��د ال�ع�م��ل في
مناطق قريبة من خطوط القتال في محيط
داري ��ا ،ف��ي ري��ف دم �ش��قّ .ورأى امل �خ��رج أن
تلك األزمة ال يمكن أن تغطى في مسلسل
واح ��د ،ل��ذل��ك «اخ �ت��رن��ا ه��ذا ال�ش�ك��ل الجديد
م��ن خ�ل�ال ث�لاث�ي��ة ت�ح��اك��ي األزم ��ة وت�ش��رح
أبعادها» .ولفت أن��زور «إلى أننا نسمع في
األخ�ب��ار وجهتي النظر اللتني تتصارعان،
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ن �ك��ون ع�ل��ى األرض ،ن�ح��اك��ي
ال��واق��ع وي�م�ك��ن أن ت�ك��ون الحقيقة مغايرة
لإلعالم» .وأوضح املخرج أنه «ال حاجة إلى
دي�ك��ور يحاكي ال��دم��ار أو م��ؤث��رات بصرية
خاصة .فاملكان ال��ذي ج��رى فيه التصوير
يشهد دم ��ارًا واس�ع��ًا ،ويمكن رؤي��ة ش��ارع
طويل تصطف على جانبيه أبنية مدمرة أو
محترقة بالكامل تخلو من أي أثر للحياة».

وقفة

اغتصاب على يوتيوب :الجريمة ال تسقط بتقادم الزمن
القاهرة ـــ محمد خير
رغ��م م �ح��اوالت ع � ّ�دة ،ال يكتب النجاح
ل �ل �ف �ي �ل��م امل� � �ص � � ّ�ور ل� � �ح � ��وادث االع � �ت� ��داء
ّ
ال �ج �ن �س��ي ال �ج �م ��اع ��ي ف� ��ي م� �ص ��ر ،ألن
الكاميرات ال تصل إلى مواقع الجرائم
ال �ط��ائ �ف �ي��ة إال ب �ع��د وق ��وع� �ه ��ا ،وت �ك��ون
ردود فعل الناس
النتيجة ع�ب��ارة ّع��ن ً
ّ
تجاه الفيلم .لكن صدمة بالغة خلفها
ش��ري��ط الفيديو القصير وامل��ؤل��م ال��ذي
ع � ��رض أول م ��ن أم � ��س ل� �س ��اع ��ات ع�ل��ى
ي��وت �ي��وب ،ق �ب��ل أن ي �ت��م ح��ذف��ه .ي �ص� ّ�ور
الفيلم اع�ت� ً
�داء جنسيًا جماعيًا ــ وسط
ال �ت �ه �ل �ي��ل وال �ت �ك �ب �ي��ر ـ � �ـ ع �ل��ى ف� �ت ��اة ف��ي
إح��دى قرى مصر ،وحمل ع�ن��وانProud
Muslims raping Coptic Christians in
.Egypt in the day time
جاءت خطورة الفيديو من كونه جمع
ث�لاث ص��دم��ات معًا :االع �ت��داء الجنسي
الجماعي ،والهتاف الطائفي ،وبعض
ال�ش�ع��ارات الدينية التي راف�ق��ت عملية

االع� �ت ��داء .ف�ق��د ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ة إن �ك��ار ما
ّ
يتضمنه الفيلم في أقصى تجلياتها،
ات�ه�م��ت ال�ف�ي��دي��و ب��ال�ت��زوي��ر أو الفبركة
أو ال �ت �خ �ط �ي��ط إلث � � ��ارة ال � �ف �ت�ن ،ق �ب��ل أن
ي� �ج ��د ه� � � ��واة اإلن � � �ك � ��ار ض ��ال� �ت� �ه ��م ح�ين
ات �ض �ح��ت ال�ح�ق�ي�ق��ة .ت �ب�ّي�نّ أن ال�ف�ي��دي��و
ي �ع��ود إل ��ى  ،2009وس ��ط أح � ��داث فتنة
قرى أسيوط
طائفية حدثت في إحدى ُ
ف� ��ي ص �ع �ي��د م� �ص ��ر .ه � �ك� ��ذا ،ن� �س ��ي ك��ل
ش � ��يء ح � ��ول ال �ج ��ري �م ��ة ،وص � ��ار ات �ه��ام
ال�ف�ي��دي��و ب��أن��ه ق��دي��م ه��و امل�ه�ي�م��ن على
م��وج��ات إن� �ك ��اره .ك��أن�م��ا ك ��ون ال�ف�ي��دي��و
ق��دي�م��ًا ،س�ب��ب ك ��اف ل�ت�ن��اس��ي الجريمة
ً
وضحيتها ،بدال من أن يكون دافعًا إلى
م �ط��اردة ال �ج �ن��اة وم�ع��اق�ب�ت�ه��م .تتضح
ّ
املفارقة أكثر ،عند تذكر حقيقة أن هذا
ُ
ي ��دور ف��ي منطقة ال ت ��زال تهيمن على
حاضرها صراعات مذهبية تعود إلى
مئات السنني .منطقة ّ
تعودت أال تنسى
ع ��داوات األج ��داد واألس�ل��اف ،ال ج��رائ��م
عام .2009

ال شيء ُيحذف حقًا في زمن اإلنترنت.
س ��رع ��ان م ��ا ع� ��اد ذل� ��ك ال �ف �ي��دي��و م� ��رارًا
وت� � �ك � ��رارًا ف ��ي ع� �ن ��اوي ��ن م �خ �ت �ل �ف��ة ع�ل��ى
م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ليثير
ال �ج��دل واألل ��م م�ع��ًا .لكنه ـ�ـ�ـ أث �ن��اء ذل��ك ـــ
ي��رس��خ ال�ح�ق��ائ��ق ب��ال �ت��دري��ج .ف�م��ن ك��ان
ّ
ي� �ش ��ك ��ك ب� �ج ��رائ ��م االع � � �ت � ��داء ال �ج �ن �س��ي
ال�ج�م��اع�ي��ة ف��ي م �ي��دان ال �ت �ح��ري��ر ،وج��د
ّ
أن تلك الجرائم يمكن ـــ من حيث املبدأ
َ
ـ�ـ�ـ أن ت �ح��دث .وم ��ن ك ��ان ي �ب� ّ�رئ ال�ش�ع��ار
اإلس�ل�ام ��وي م��ن ك��راه �ي��ة اآلخ � ��ر ،سمع
بأذنيه الهتافات الدينية ت�ت� ّ
�ردد أثناء
ّ
االع�ت��داء .ومن وجد أن انتماء الفيديو
لزمن النظام السابق يعني تبرئة حكم
ّ
اإلسالميني ،رأى أن هجوم اإلسالميني
ف��ي م��واق��ع ال �ت��واص��ل ع�ل��ى األق �ب��اط قد
ّ
تصاعد ،والح��ظ أن جريمة الفيديو لم
ّ
تستفزهم ّ
بحد ذاتها ،وإنما استفزهم
إمكان استغاللها ضدهم!
ل �ك ��ن ،ك �م��ا ي �س �م��ح اإلن� �ت ��رن ��ت وم ��واق ��ع
ال �ت��واص��ل ب �ع��رض ال�ح�ق��ائ��ق ون�ش��ره��ا

ع� �ل ��ى ن � �ط� ��اق واس� � � � ��ع ،ف � � ��إن ال �ط �ب �ي �ع��ة
ّ
املتغيرة لتلك املواقع سرعان
السريعة
م��ا ت�ت��رك القضية لتنتقل إل��ى غيرها.
هكذا انشغل القائمون على الفايسبوك
في الصباح بعرض الفيديو املأسوي،
ّ
بالرد على
قبل أن ينشغلوا في املساء
ّ
قطري هاجم مصر ردًا على مقدم
كاتب
ب��رن��ام��ج «ال �ب ��رن ��ام ��ج» ب��اس��م ي��وس��ف.
ّ
كما أن حذف الفيديو أثار نقاشًا حول
حقوق املستخدمني وحقوق الضحايا.
بني من رأى في نشر الفيديو إساءة إلى
ضحيته املكشوفة باإلجبار ،ومن رأى
ُ
ّ
أن الجريمة أكبر من أن تخفى تحت أي
ذري�ع��ة ،نقاش دائ��م ف��ي العالم العربي
املعاصر ،وجدل ّ
يحركه النطاق الواسع
للجرائم التي ترتكب فيه .جرائم تنتمي
وحشيتها إلى عصور ما قبل اتفاقيات
امل �س �ت �خ��دم�ين ع �ل��ى ي ��وت �ي ��وب .ل�ق�ط��ات
فاشية ،س��رع��ان م��ا يحذفها
م��ن أزم�ن��ة ّ
العالم «املتحضر» ،فال يبكي الجريمة
سوى ضحاياها.

◄ أعربت «الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان» عن انزعاجها من قيام
ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��وض��ع م��دي��ر تحرير
صحيفة «العرب» القطرية الصحافي عبد
الله بن حمد العذبة ضمن قائمة املمنوعني
م��ن دخ ��ول أراض�ي�ه��ا ع�ل��ى خلفية كتابات
ل��ه ت �ت �ن��اول ح��ال��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي ب�ل��ده.
ك �م��ا أدان � ��ت ال �ش �ب �ك��ة ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر عن
«امل �ح �ك �م��ة االب �ت��دائ �ي��ة اإلم ��ارات� �ي ��ة» بسجن
الناشط عبد الله ال�ح��دي��دي لعشرة أشهر،
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ن �ش��ره ت�ف��اص�ي��ل ع��ن إح��دى
جلسات محاكمة وال��ده ضمن مجموعة الـ
 94معارضًا إماراتيًا املتهمني بـ«التخطيط
لقلب نظام الحكم».
◄ قال مراسل «فرانس برس» إن املحكمة
االب�ت��دائ�ي��ة ف��ي والي ��ة ق��اب��س ،ج�ن��وب ش��رق
تونس ،قضت بتغريم رسامي «الغرافيتي»
ش��اه�ين ب��ال��ري��ش وأس��ام��ة بوعجيلة
(ي�ن�ت�م�ي��ان إل ��ى م�ج�م��وع��ة «زواول � � ��ة») مبلغ
 50ي��ورو ( 100دينار) لكل منهما ،بتهمة
«الكتابة على عقار للدولة بدون ترخيص».

