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ميشال عون مالئ الدنيا وشاغل المملكة

ُ
تركي الدخيل مستضيفًا عون في حلقة تعرض مساء اليوم على «العربية»

في زيارته ّ الخارجية
األولى ،حط الرئيس اللبناني
في السعودية ،حيث
أوالها اإلعالم المحلي
ّ
وتطرق إلى
اهتمامًا كبيرًا،
مواقف حزب الله ودوره
في الحرب السورية
مريم عبدالله
ّ
توجه الرئيس
يــوم االثنني املاضي،
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـج ــدي ــد ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عون إلى اململكة العربية السعودية،
فــي ّأول زي ــارة خــارجـيــة ل ــه .الــزيــارة

ال ـب ــروت ــوك ــول ـي ــة ،ح ـظ ـيــت بــاه ـت ـمــام
ّ
مانشيتات
تصدرت
إعالمي كبير ،إذ
ُ
ّ
ّ
الصحف فيها ،فيما قدمت على أنها
«ه ـبــة س ـعــوديــة» ل ـع ــودة لـبـنــان إلــى
الخريطة الخليجية والصف العربي،
«ول ــو ك ـ ِـره ح ــزب ال ـل ــه» ،وف ــق تعبير
صحيفة «عكاظ».
م ـنــذ ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي  31تـ ـش ــري ــن ّ
األول
(أكـ ـت ــوب ــر) امل ــاض ــي ،حـ ــرص اإلعـ ــام
الـ ـسـ ـع ــودي املـ ـ ّ
ـوجـ ــه ع ـل ــى تــوص ـيــف
م ـي ـش ــال ع ـ ــون بـ ــ«م ــرش ــح امل ـق ــاوم ــة
الـلـبـنــانـيــة» ،مــن دون فـهــم التركيبة
الطائفية والتداخالت واالشتباكات
ال ـحــزب ـيــة ع ـلــى ال ـس ــاح ــة الـلـبـنــانـيــة.
اس ـت ـق ـبــال ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي لـعــون
حمل رســائــل اقـتـصــاديــة وسياسية
مشتركة بــن الــريــاض وب ـيــروت ،في
مقابل محاولة الصحف السعودية

ّ
تـ ـص ــوي ــر ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة كـ ــأن ـ ـهـ ــا ج ـ ــاءت
ل ــ«ت ــأك ـي ــد ع ــروب ــة ل ـب ـن ــان واحـ ـت ــواء
م ــواقـ ـف ــه» ف ــي ظ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار األزمـ ــة
السورية.
ّأول خـ ـط ــوة ع ـل ــى ط ــري ــق «احـ ـت ــواء
امل ـ ــواق ـ ــف» م ــن ّوجـ ـه ــة ن ـظ ــر ال ـن ـظــام
السعودي ،تتمثل في تفعيل سياسة
«الـ ـن ــأي بــال ـن ـفــس» ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـتــي
أف ـش ـل ـت ـهــا مـ ـش ــارك ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ال ـح ــرب ال ـســوريــة ودوره ف ــي ّاليمن
والـبـحــريــن وال ـعــراق ضــد الـتــدخــات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .أح ـ ـمـ ــد ال ـج ـم ـ ّي ـع ــة فــي
ص ـح ـي ـفــة «الـ ـ ــريـ ـ ــاض» ي ـع ــق ــب عـلــى
هـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ب ــالـ ـق ــول إن امل ـم ـل ـكــة
ت ــري ــد «الـ ـت ــأك ــد م ــن ص ــدق ـي ــة الـ ـق ــرار
اللبناني وســط حـقــول األلـغــام التي
يسير فيها ،والــذي تتجاذبه القوى
واألحــزاب املحلية ،فال مجال ملواقف
لبنانية فجائية مــن الـقــرار العربي،

قيد التحضير

الليث حجو يواصل رصد «فوضى» الحرب
دمشق ـــ محمد األزن
ّ
ي ـ ـ ـكـ ـ ــثـ ـ ــف املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــث حـ ـج ــو
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات الن ـ ـطـ ــاقـ ــة ت ـص ــوي ــر
مسلسل «فــوضــى» (تأليف الكاتبني
حسن سامي يوسف ،ونجيب نصير،
وإن ـت ــاج شــركــة «سـمــا ال ـف ــن») ملوسم
دراما رمضان املقبل.
خ ــاف ــا مل ــا أع ـل ـن ـتــه ال ـش ــرك ــة املـنـتـجــة
سابقًا (األخبار  ،)2016/11/19وكما
كان متوقعًا ،أدار حجو ظهره ملشروع
«جريمة حب» (تأليف رافــي وهبي)،
لسبب جوهري ّ يتعلق بعدم اكتمال
ٍ
الـ ـن ــص .ل ـقــد ف ــض ــل م ـخ ــرج «الـ ـن ــدم»
ـ ـ ـ ـ ب ـعــد ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي حققه
العمل املوسم الفائت ـ االستمرار في
مواكبة املرحلة الراهنة التي يعيشها
ّ
السوريون على وقع يوميات الحرب
كبيئة معاصرة ،كفيلة بخلق مئات
األحداث والقصص تجعل من الواقع
سابقًا للدراما ،مؤثرًا فيها ،وملهمًا
ّ
ّ
خاصة أولئك الذين أخــذوا
لكتابها،
على عاتقهم منذ سنوات التنبيه إلى
ما يمكن أن نصل إليه .بهذا املنطق،
يـ ـع ــود ال ـش ــري ـك ــان ي ــوس ــف ونـصـيــر
اللتقاط حرارة الراهن مجددًا ،ومعهم
الليث حجو مديرًا كاميراته باتجاه
الجرح النازف من دون مواربة.
ي ـت ـن ــاول ال ـع ـمــل «ف ــوض ــى ال ـعــاقــات
كنتاج للتراكمات التي
االجتماعية،
ٍ
قـ ـ ــادت إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ،وم ـ ــا أدت إل ـيــه
م ــن تــأث ـيـ ٍـر عـلــى الـتــركـيـبــة الــداخـلـيــة

لـ ــإن ـ ـسـ ــان الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ت ـن ـع ـك ــس فــي
أخــاق ـيــاتــه ،وع ــاق ــات ــه م ــع محيطه،
ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ،ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــران ،الـ ـحـ ـبـ ـيـ ـب ــة».
وب ـصــور ٍة ربـمــا تـكــون أكـثــر تحديدًا،
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ««فـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــى» ام ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدادًا لـ ـ
«االن ـ ـت ـ ـظـ ــار» ال ـ ـ ــذي قـ ـ ّ
ـدمـ ــه ال ـش ــرك ــاء
الثالثة في عام  ،2006وفق ما كشف
الليث حجو لـ «األخبار» (على سبيل
الدردشة) ،ولكن «ليس بالشخوص،
وإن ـمــا مــن حـيــث الـفـكــرة واملـضـمــون.
سـنـقـ ّـدم نتيجة املشكلة الـتــي نبهنا
إل ـي ـهــا ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ـن ــوات،

ينطلق التصوير
في دمشق
الشهر المقبل

مخلفات التركيبة االجتماعية التي
تـ ـك ــون ــت ب ـش ـك ــل خـ ــاطـ ــئ وأهـ ـمـ ـل ــت،
املنطق العشوائي الذي حكم املجتمع
ّ
ال ـ ـسـ ــوري ،وت ـس ــل ــل إل ـي ــه م ــن بـيـئــات
بنيت فــي أمــاكــن مؤقتة غير مؤهلة
للحياة».
ل ـ ــن يـ ــركـ ــز «ف ـ ــوض ـ ــى» عـ ـل ــى ت ــوث ـي ــق
ي ــوم ـي ــات الـ ـح ــرب ك ـم ــا ف ــي «ال ـ ـنـ ــدم»،

ّ
ل ـكــن ـهــا س ـت ـكــون ح ــاض ــرة ف ــي خلفية
ح ـك ــاي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ويــومـيــاتـهــا
«م ــن دون اف ـت ـع ــال» .س ـنــرى بطبيعة
الحال «صهاريج املياه ،ونستمع إلى
أص ــوات مــولــدات الـكـهــربــاء ...يكفي أن
تتواجد الكاميرا في الـشــارع لتلتقط
كل ذلك».
سـيـتــم تـصــويــر الـعـمــل فــي أ ّح ـي ـ ٍـاء في
قلب دمـشــق ،كانت يومًا تمثل الوجه
املعاصر للعاصمة خالل خمسينيات
ً
وس ـت ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي .وب ـ ــدال
مــن أن تـبــدو أكـثــر ت ـط ـ ّـورًا ،أو تحافظ
بالحد األدنى على عراقتها وهويتها،
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم «ال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف عــن
العشوائيات ،حيث الكتل اإلسمنتية
ت ـســد الـ ـط ــرق ــات ،وت ـغ ــزوه ــا الـ ـش ــوادر
واألسواق املرتجلة».
هل سيكون «فوضى» بقسوة «الندم»
على مستوى الـطــرح الــدرامــي؟ يختم
ال ـل ـيــث ح ـجــو دردشـ ـت ــه ل ـ ـ «األخـ ـب ــار»
ً
بــالـقــول« :قــد يـكــون أكـثــر قـســوة ،ليس
ّ
من باب التشاؤم ،فمن املنطقي أن هذا
ما ستنتجه تلك التركيبة من العالقات
التي بنيت بطريقة خاطئة أساسًا».
من املقرر أن ينطلق تصوير «فوضى»
مـطـ ّلــع شـهــر ش ـبــاط (ف ـب ــراي ــر) املـقـبــل،
وي ــض ــم ع ـلــى قــائ ـمــة أب ـطــالــه مـبــدئـيــا:
بـ ّســام كــوســا ،ســافــة مـعـمــار ،كــاريــس
بـ ــشـ ــار ،أيـ ـم ــن رضـ ـ ــا ،أحـ ـم ــد األحـ ـم ــد،
محمود نصر ،دانا مارديني ،ومحمد
األحمد ...في انتظار إعالن شركة «سما
الفن» عن القائمة الكاملة رسميًا.

وال ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ـتـ ــاح إلع ـ ـ ـ ــام م ـض ــاد
يـ ـم ــارس أدوارًا ض ــد امل ـم ـل ـكــة ال ـتــي
صــرفــت فــي سبيل لبنان الكثير من
املال والدبلوماسية» ،حسب رأيه.
وفـ ـ ــي «ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط» ،ي ـفــاخــر
كبير املـحـ ّـرريــن السعوديني مشاري

استخدم هاشتاغ #السعودية_
تعيد_الدعم_العسكري_للبنان
النتقاد تفعيل هبة الجيش
ال ــذاي ــدي ب ـكــون ب ــاده «أس ـه ـمــت في
تــوفـيــر ال ــدع ــم الـسـيــاســي واملـعـنــوي
لـ ـح ــل الـ ـعـ ـق ــدة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة لـلـمـقـعــد
امل ــارون ــي ّ
األول فــي ال ـب ـلــد» ،معتبرًا
ّ
أن «السنة األولــى من واليــة الرئيس
ّ
عون ستكون مهمة في تبيان الطريق
ال ــذي سيمشي فـيــه ل ـب ـنــان ،وإذا ما

كان قــادرًا على الخالص من سلسلة
إي ــران» ،مذكرًا طبعًا بانخراط حزب
الله في الحرب السورية.
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،ع ـل ـق ــت ص ـح ـي ـفــة
«الحياة» على نجاح القمة السعودية
ـ ـ اللبنانية فــي «قـصــر الـيـمــامــة» في
الـ ــريـ ــاض وق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى اس ـت ـع ــادة
حـ ـ ــرارة ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـلــديــن ،من
خ ــال مـقــولــة للملك سـلـمــان بــن عبد
الـ ـع ــزي ــز آل ّسـ ـع ــود الـ ـ ــذي أشـ ـ ــار فــي
ب ـي ــان إلـ ــى أن ـ ــه «ال ب ــدي ــل م ــن لـبـنــان
ال ــذي يـجــب أن يـبـقــى رم ــز التعايش
الطائفي» .ووعــد امللك الرئيس عون
ب ــدرس املــواض ـيــع الـتــي أث ــاره ــا على
صعيد االقتصاد واألمــن والسياحة.
وبالرغم من ترجيح مصادر وزاريــة
لـبـنــانـيــة أن ت ـكــون الـهـبــة الـسـعــوديــة
للجيش بندًا أساسيًا في املحادثات،
لــم تنجح زي ــارة عــون للسعودية في
إعـ ــادة تفعيلها ،بـعــدمــا ك ــان رئيس
الوزراء سعد الحريري قد أعلن عنها
فــي آب (أغ ـس ـطــس) مــن ال ـعــام .2014
وب ـم ـج ـ ّـرد ت ـ ــداول أن ـب ــاء ح ــول إدراج
ـود الـ ـبـ ـح ــث خ ــال
الـ ـهـ ـب ــة ضـ ـم ــن بـ ـن ـ ُ
ال ــزي ــارة الــرئــاس ـيــة ،أط ـل ــق هــاشـتــاغ
#السعودية_تعيد_الدعم_العسكري_
ّ
للبنان .وعبره ،علق الصحافي تركي
ً
ال ـش ـل ـه ــوب قـ ــائـ ــا« :نـ ــدعـ ــم ال ـج ـيــش
ال ـل ـب ـنــانــي ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات .ون ـط ـل ــب مــن
ّ
التبرع لجيشنا ،هل رأيتم
مواطنينا
م ـهــزلــة أك ـب ــر م ــن هـ ـ ــذه؟!» ف ــي إش ــارة
إلــى دعــوة مفتي اململكة عبد العزيز
آل الشيخ أخـيـرًا املــؤسـســات ورجــال
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي ــن إل ـ ــى ال ـت ـب ــرع
لـلـجـنــود الـسـعــوديــن امل ـشــاركــن في
حرب اليمن.
ـواز ،ن ـشــر امل ــدي ــر ال ـعــام
ـ
ـ
ـ
م
ع ـلــى خ ــط
ٍ
َ
لـ ـقـ ـن ــات ــي «الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث»
َ
ْ
الـ ـسـ ـع ــودي ــت ــن ت ــرك ــي ال ــدخـ ـي ــل عـبــر
تطبيق إنستغرام اإلعالن الترويجي
لحلقة اليوم من برنامجه السياسي
«مــع تركي الدخيل» التي يستضيف
ُ
فيها الرئيس ميشال عــون ،وتعرض
ً
مساء بتوقيت
عند الساعة السادسة
بيروت على قناة «العربية».

