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صناعة النفط
في لبنان:
ال رؤية وال سياسة
وال منهجية
148

ّ
الخالف الخليجي إلى النقطة الصفر :واشنطن غير جادة في الحل

[]15

سوريا :سباق في وادي الفرات

[]14

«أصدقاء» إسرائيل...
ّ
الكي!
آخر العالج
ب ــن  2010و 2011أقـ ـ ــام الـسـيـنـمــائــي
الـلـبـنــانــي زيـ ــاد دوي ـ ــري ف ــي ت ــل أب ـيــب،
ّ
وصور فيلمًا بعنوان «الصدمة» ّ
يروج
إلس ــرائـ ـي ــل ،م ــع مـمـثـلــن إســرائ ـي ـل ـيــن
وم ـن ـت ــج ت ـن ـف ـيــذي إس ــرائ ـي ـل ــي وط ــاق ــم
معظمه إسرائيلي ،فاتحًا باب التطبيع
ال ـث ـقــافــي ع ـلــى م ـصــراع ـيــه م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو،
ّ
للمرة األول ــى فــي لبنان .فــي عــام 2012
ّ
تـنــقــل الـفـيـلــم بــن امل ـهــرجــانــات ،والقــى
حفاوة في اإلعالم الغربي واإلسرائيلي
وال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ف ـي ـم ــا س ـح ـب ــت رخ ـصــة
ع ــرض ــه فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وم ـن ـع ـت ــه الـ ـ ــدول
الـعــربـ ّـيــة ،بما فيها قطر الـتــي أسهمت
فــي دعـمــه .استنكر دوي ــري هــذا الـقــرار،
وأدلــى بعدد من األحــاديــث إلــى اإلعــام
االسرائيلي ،مــن صحف ّ وتلفزيونات،
م ــادح ــا «ش ـج ــاع ـتــه كـ ـف ــن ــان» وشــاك ـيــا
ّ
ل ـل ـعـ ّ
ـدو «ت ـخــلــف» ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة…
باملقارنة ضمنًا مع «حضارة إسرائيل»!
ف ــي ع ــام  2016ع ــاد زيـ ــاد دوي ـ ــري إلــى
لبنان كأن شيئًا لم يكن ،وباشر تصوير
ف ـي ـلــم ج ــدي ــد يـنـطـلــق ع ـل ــى ال ـش ــاش ــات
الـلـبـنــانـ ّـيــة بـعــد ّأي ـ ــام ،فــي ذك ــرى إع ــدام
بشير الجميل .كــادت الصفحة تطوى
ّ
الطبيعية ،لو لم تثر «األخبار»
بمنتهى
ال ـق ـضـ ّـيــة ،ف ـكــان أن أوقـ ــف األمـ ــن الـعــام
مـســاء أم ــس دوي ــري فــي طــريــق عــودتــه
ّ
«البندقية» (راجع ص .)23
الظافرة من
لكن النائب الـعــام العسكري ،القاضي
ص ـقــر ص ـق ــر ،س ــرع ــان م ــا ط ـلــب إخ ــاء
سـبـيـلــه ،قـبــل أن يـنـشــر وزي ـ ــرا الـثـقــافــة
واإلع ــام تـغــريــدات مشينة دفــاعــا عنه!
م ــن ي ـح ـمــي دويـ ـ ـ ــري؟ إذا ل ــم ي ـحـ َ
ـاســب
األخـيــر ف ــورًا على جريمة التعامل مع
إس ــرائ ـي ــل ـ ـ أو ع ـلــى األقـ ــل لـيـعـتــذر من
ّ
ويتبرأ من فعلته الشنيعة ـ وإذا
شعبه
ّ
يعلق عرض فيلمه الجديد حتى طيّ
لم ّ
«ملفه االسرائيلي» ،فستكون الرسالة
واضـ ـح ــة م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة:
«تعاملوا مع إسرائيل… لن يحاسبكم
أحد!» .ولئال تنتهي األمور بهذا الشكل
املعيب ،فإننا نؤمن أن الغضب الشعبي
ّ
الديمقراطية ،حني
هو املالذ األخير في
ّ
ّ
الشرعية عن تحمل
تنحرف املؤسسات
مـســؤولـيــاتـهــا ،بسبب س ــوء استعمال
املـســؤولــن للسلطة .نـعــم ،آخــر العالج
ّ
ّ
وسنحمل تبعات ذلك للسلطتني
الكي.
القضائية والتنفيذية.
(األخبار)

التحقيق في «غزوة عرسال»

حلم إمارة طرابلس
والقلمون
[ 4ـ ]6

أنجز القضاء اللبناني تحقيقاته بشأن غزوة عرسال ،وباتت الصورة واضحة لديه (مروان طحطح)

فلسطين

مناطق

شاطئ صور
ّ
يغص بالزوار:
شكرًا للسالحف!

12

«تفاهمات
القاهرة» ــ :3
رفض مرور
قيادات حمساوية
 ...وهنية يختار
نائبًا له
16

موسيقى

سعاد ماسي
في بيروت:
الصوت الرقراق
بلسمًا ألوجاعنا
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