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وللعراقيين حضورهم في بيروت، خصوصاً في محيط الجامعة األميركية ومستشفاها الذي يقصده عراقيون لالستشفاء، كما يقصدون أيضاً مربعًا للسهر في عين المريسة، يغني فيه مطربون ومطربات

من العراق.

وللتأريخ والبحث التأريخي العربي حضورهما في بيروت التي استضافت في نهايات شهر أبريل مؤتمرًا عربيًا في عنوان «التأريخ العربي وتاريخ العرب ـــ كيف ُكتب، وكيف ُيكتب؟». نّظم المؤتمر السنوي الثالث

هذا «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»، وشارك فيه حوالي 20 مؤرخًا وباحثًا من بلدان عربية مختلفة، جاءوا إلى بيروت، وقّدموا أبحاثهم في فندق البريستول في منطقة الحمراء. وكان لــ «الربيع
العربي» ومآزقه نصيبه من األبحاث.

 

سجن تدمر

 

عن سجناء تدمرعن سجناء تدمر

في مقلب آخر مواٍز، ومختلف عما أثاره كتاب سمر يزبك في باريس وبيروت، ُعرض قبل أيام، في مهرجان «فيريون رويال» السينمائي في سويسرا، فيلم «تدمر» للسينمائية األلمانية ــــ اللبنانية مونيكا

بورغمان ولقمان سليم اللذين يديران مؤسسة فنية وثقافية خاصة للتوثيق في بيروت.

الفيلم الذي ُأنتج وصور في لبنان، يتناول فصًال من فصول تداخل المآسي السورية واللبنانية: اعترافات اللبنانيين المحررين من سجن «تدمر» السوري الشهير الذي يندر أال يكون من نزالئه كل سجين سياسي
في سوريا األسد األب واالبن.

والمعروف ان رفعت األسد ارتكب بنزالئه السوريين في ثمانينات القرن الماضي مذبحة مروعة، انتقامًا من انقالب فاشل على شقيقه الرئيس حافظ األسد، إبان حربه المدمرة على «االخوان المسلمين»

وغيرهم من معارضي نظامه، بعيد مجازر حماة وتدميرها.
فيلم «تدمر» الوثائقي والتسجيلي، يصّور شهادات السجناء اللبنانيين المحّررين من ذلك السجن الرهيب، الذي داوم نظام بشار األسد على نفي وجود أي سجين لبناني فيه، وفي غيره من السجون السورية.

وكان كل من لقمان سليم ومونيكا بورغمان قد تعاونا في آخر تسعينات القرن الماضي على تصوير فيلم مرّوع عن مرتكبي مجازر صبرا وشاتيال في حق سكان المخيمات الفلسطينيين واللبنانيين غداة
االجتياح اإلسرائيلي للبنان وصوًال إلى بيروت في صيف 1982؛ وذلك انتقامًا الغتيال بشير الجميل، قائد القوات اللبنانية، بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية آنذاك.
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رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف

بيروت بين المأساة السورية.. وثقافة الترفيه

محمد أبي سمرا  |محمد أبي سمرا  |

في صباحات أيام األسبوع ومساءاتها يتكاثر المترّيضون والمتنزهون على رصيف كورنيش بيروت البحري بين المسبح العسكري وفندق فينيسيا الفخم، الذي يقال إنه يقع في عجٍز مالي كبير، جراء ركود

الحركة السياحية والمؤتمرات الدولية لألعمال في لبنان وعاصمته في السنوات األخيرة.
لكن كبار المسؤولين اللبنانيين في المؤسسات المالية، غالبًا ما يعلنون أن ال خوف على األوضاع المالية والنقدية اللبنانية، في ظل الركود االقتصادي والسياحي، واألزمات السياسية الخانقة.

هذا، في حين ال يكتم بعض العارفين بالشؤون االقتصادية قلقهم، معتبرين أن ال أحد يسعه توقع متى وكيف تبدأ لحظة االنحدار المفاجئة التي غالبًا ما تؤذن بها عوامل غير مرئية في أوقات تراكم األزمات
المتمادية.

◗◗ تجارة األحالم العقارية تجارة األحالم العقارية

المشاهد اليومية على كورنيش المترّيضين والمتنزهين البيروتي، تنطوي على شيء من خفوت وإرهاق، على الرغم من كثرة االختالط في األزياء واللهجات واللغات، والتباين في الفئات االجتماعية: رجال

ونساء من مختلف األعمار، لبنانيون ومن جنسيات عربية وأوروبية، تجمعهم هذه الشرفة البيروتية المفتوحة على البحر، وخلفها جدران من البنايات واألبراج السكنية الفخمة العالية التي صارت موضة

عمرانية بيروتية منذ أكثر من 15 سنة، إلى جانب موضة اقتناء سيارات الدفع الرباعي المرتفعة األثمان.
حتى إن أحد كبار المستثمرين العقاريين وتجار البناء اللبنانيين ـــ بعد تحصيله ثروة في مهجره االفريقي ـــ يشّيد فندقا ضخما وفخما على واجهة بيروت البحرية في منطقة الزيتونة، ويسميه «ال سيتاديل» (اي

القلعة بالفرنسية، واالنكليزية). تعلو القلعة ـــ الفندق ـــ إلى 30 طابقًا، فيتساءل بعض متنزهي رصيف الكورنيش، بينما يلوون أعناقهم لتبلغ ابصارهم بصعوبة أعاليه الشاهقة: من سينزل في هذا الفندق،
في ظل الركود السياحي المهيمن على لبنان؟!

وكان المستثمر العقاري نفسه قد بنى قبل اكثر من 15 سنة بناية فخمة ضخمة شاهقة، ال تبعد اكثر من 150 مترًا من فندقه ـــ القلعة، وسماها «بناية االحالم». وكانت شقق البناية قد بيعت من كبار االثرياء اللبنانيين الذين يستطيعون النزول الى البحر بمراكبهم الصغيرة، مباشرة من مدخل البناية السفلي، عابرين تحت الكورنيش
ا

لبحري الذي يتنزه على رصيفه عامة الناس.

◗◗ أغاني الزمن الغارب أغاني الزمن الغارب
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