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قضية

اطلبوا رقم الفتنة على Syriatel
وسام كنعان
م �ن��ذ دخ �ل��ت االت � �ص� ��االت ال �خ �ل��وي��ة إلى
س� ��وري� ��ا ،ل ��م ي� �ع ��رف ال� �س ��وري ��ون سوى
شركتي  Syriatelو mtnمن دون منافسة
ب �ي��ن ال� �ش ��رك� �ت�ي�ن ف � ��ي ت� �ق ��دي ��م الخدمة
للمواطن .لكن هذا األخير ظل يداوم على
زيارة مراكز شركتي االتصاالت ليسدد
م��ا يترتب عليه ،ويلتزم بواجباته من
دون ال �ت �ج��رؤ ع �ل��ى امل �ط��ال �ب��ة بحقوقه
ت �م ��ام ��ًا ك �م ��ا ي �ف �ع��ل ع� � ��ادة ل � ��دى ذهابه
لتسديد فواتيره لجهات حكومية .هكذا
بنت «سيرياتيل» عالقتها م��ع زبونها
ك��أن �ه��ا ج �ه��ة أم �ن �ي��ة ال ي �م �ك��ن الحديث
ع��ن خ��دم�ت�ه��ا ال �س �ي �ئ��ة ،ف�ي�م��ا أسعارها
ت �ت �ج��اوز أس� �ع ��ار ال � ��دول امل � �ج� ��اورة .في
ه��ذا ال��وق��ت ،ل��م ي�ج��رؤ اإلع�ل�ام السوري

الرسمي على الدخول في أروقة شركات
االت �ص��االت ،م��ا دام م��ال��ك «سيرياتيل»
هو رجل األعمال الشهير والنافذ رامي
مخلوف.
ّ
ل��م ت��وف��ر «س�ي��ري��ات�ي��ل» ف��رص��ة لتحقيق
الربح .لدى اقتراب موعد الحلقة األخيرة
م��ن ب��رن��ام��ج «س �ت��ار أك��ادي �م��ي  ،»7بدت
«س �ي��ري��ات �ي��ل» ك��أن �ه��ا ت�س�ت�ج��دي عطف
مشتركيها .إذ بعثت ب��رس��ائ��ل ترتجي
ف �ي �ه��ا ال �ت �ص��وي��ت ل �ل �م �ش �ت��رك السوري
ن��اص �ي��ف ال��زي �ت��ون ،ل �ي��س م�ح�ب��ة ب��ه بل
سعيًا وراء كلفة الرسالة التي تصل إلى
نصف دوالر أميركي.
في الوقت ذاته ،كانت صحيفة «الخبر»
االق�ت�ص��ادي��ة ال �س��وري��ة ق��د غ��ام��رت حني
فتحت ملف االتصاالت في سوريا ،فدفع
رئيس تحريرها يعرب العيسى الثمن

حني واجه تهديدات أحد املسؤولني في
جلسة عامة .لكن العيسى استقال أخيرًا
على خلفية تلك الحادثة وظلت «الخبر»
م�س�ت�م��رة ف��ي م�ت��اب�ع��ة م�ل��ف االتصاالت
بتباين ،كونها صحيفة اقتصادية .في
عددها األخير ،أثارت الجريدة السورية

ظهر رقم الشركة
على فضائية «الوصال»
المتهمة بالتحريض
َّ
وإثارة النعرات الطائفية

م��وض��وع��ًا ح �س��اس��ًا .إذ ال �ت �ق �ط��ت رقمًا
خ��اص��ًا ب�ش��رك��ة «س�ي��ري��ات�ي��ل» وق��د ظهر
ع�ل��ى ف�ض��ائ� َّي��ة «ال ��وص ��ال» وه ��ي إحدى
امل �ح �ط��ات امل��ت�ه�م��ة ب��ال�ت�ح��ري��ض وإثارة
ال �ن �ع��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ّع�ب��ر ال �ب��رام��ج التي
ّ
ت�ق��دم�ه��ا .وه��و م��ا أك ��ده اختصاصيون
إع�ل��ام � �ي� ��ون ورج � � � ��ال دي� � ��ن معتدلون.
والشريط ال� ً�ذي ظهر في أعلى الشاشة،
ح ��وى ج �م�ل�ا ت �ك� ّ�رس ال�ط��ائ�ف�ي��ة وإثارة
�ارع��ت Syriatel
ال�ن�ع��رات .م��ن جهتهاً ،س� ّ
إلى تبرئة نفسها ،معلنة أنها ال تتدخل
ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود ال� �ت ��ي ت� �ب ��رم ب �ي�ن شركات
االتصال ّ الخاصة واملحطات الفضائية.
علمًا ب��أن هناك ضوابط تحدد القنوات
ال � �ت� ��ي ي� �م� �ك ��ن ش ��رك � �ت ��ي االت � � �ص� � ��ال في
س� ��وري� ��ا أن ت �ظ �ه��ر أرق ��ام� �ه� �م ��ا عليها.
وه � ��ذه ال �ض��واب��ط ت� �ن ��درج ت �ح��ت شعار

«ع��دم م�س��اس املحطة بحقوق اإلنسان
الشخصية ومعتقداته ال��دي�ن�ي��ة» .وفي
ّ
تتحمل شركة
حال خرق هذه الضوابط،
االتصال املسؤولية كاملة.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت��وج�ه��ت ج��ري��دة «الخبر»
ب �ك �ت��اب رس �م ��ي إل� ��ى وزي � ��ر االتصاالت
ال�س��وري ع�م��اد ص��اب��ون��ي .وه��ذا األخير
ّ
وج��ه ب��دوره كتابًا إلى «سيرياتيل» .إال
أن الشركة السورية ردت على الوزير بأن
مزود الخدمة (مومينت تيليكوم) ّ
ّ
حول
من تلقاء نفسه الرقم الرباعي إلى قناة
«ال��وص��ال» من دون إع�لام «سيرياتيل»
ب��األم��ر .وب�ن� ً
�اء عليه ،ألغت الشركة فورًا
الرقم الخاص بالقناة ،وكانت «الوصال»
أرقام
ق ��د ن �ش��رت إع�ل�ان ��ًا آخ � � َ�ر ل�ت�ف�ع�ي��ل
ّ
خاصة بشركة  MTNللمشاركة في بث
الرسائل إلى املحطة.

على الشاشة

«الجزيرة»
على أبواب
كترمايا
حلقة
مسؤولة؟

ليال حداد
الليلة ،سيعيدنا سامي كليب إلى أواخر
(أبريل) املاضي .سنستعيد
شهر نيسان َ
ت�ف��اص�ي��ل ج��ري�م��ت��ي ك�ت��رم��اي��ا ،وسنتابع
آخر ما ّ
توصل إليه التحقيق .إذًا ،في حلقة
الليلة م��ن ال�ب��رن��ام��ج األس�ب��وع��ي «امللف»
على قناة «ال�ج��زي��رة» ،سيفتح اإلعالمي
َّ
اللبناني قضية قتل جدين وحفيدتيهما،
ّ
من املشتبه فيه من
ثم انتقام أهالي البلدة ّ
خالل قتله والتنكيل بجثته.
«الحلقة أساسًا ّ
موجهة إلى العالم العربي

ال��ذي ال ي�ع��رف تفاصيل القضية» يقول
كليب ل �ـ«األخ �ب��ار» ال��ذي يعد املشاهدين
ب�ت�ق��دي��م م �ع �ل��وم��ات ج��دي��دة ع��ن أب� ��رز ما
ّ
توصل إليه التحقيق .ويكشف اإلعالمي
في قناة «الجزيرة» عن معطيات جديدة
ّ
ع ��دة ستكشفها ال�ح�ل�ق��ة ،وب�ي�ن�ه��ا اتجاه
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �ت��أّك �ي��د ع �ل��ى أن
امل �ص��ري م�ح� ّ�م��د سليم م�س��ل��م ه��و القاتل
الفعلي.
ّ
خ �ل�ال ال �ح �ل �ق��ة ،س �ي �ط��ل ك ��ل م ��ن محامي
أه ��ال ��ي ك �ت��رم��اي��ا امل��وق��وف�ي�ن ب�ت�ه�م��ة قتل

ّ
ّ
سيتخلل الحلقة حديث مع دعاء إبنة محمد مسلم
ّ
م �س��ل��م ي�ح�ي��ى ع �ل�اء ال ��دي ��ن (وه� ��و أيضًا
رئ � �ي ��س ب� �ل ��دي ��ة ك � �ت ��رم ��اي ��ا) ،إل � ��ى ّ جانب
املستشار ال�ق��ان��ون��ي امل�ص��ري امل�ك��ل� ّ�ف من
ال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري��ة ب�م�ت��اب�ع��ة امل �ل��ف في
سمير رض ��وان« .وي�ب��دو واضحًا
ب�ي��روت
ّ
اللبناني بدا أكثر
ّفي الحلقة أن املحامي ّ
اطالعًا على معطيات امللف ،كما أنه ساق
م �ب��ررات أق��وى ومقنعة ل�ل��رأي ال �ع��ام .أما
ُ
املستشار امل �ص��ري ،فلم ي�ب��د على اطالع
بالقضية» يعلن كليب.
وثيق
ّ
ك��ذل��ك سيتخلل «امل �ل��ف» الليلة أك�ث��ر من
ري � �ب ��ورت ��اج م ��ن ل �ب �ن��ان وم � �ص ��ر« ،األول

ّ
يضيء على عائلة محمد مسلم أي عمته
ووال��ده وابنته وشقيقه ،إل��ى جانب عدد
ّ
الحي الذي
من أصدقائه ،وشهادات أهل
آخر عن
ريبورتاج
عاش فيه ،إضافة إلى
ّ
ب�ل��دة كترمايا وطبيعة أهلها وسكانها
وت��اري�خ�ه��ا ،ث� ّ�م تقرير ع��ن ّاألخ �ط��اء التي
ّ
ح�ص�ل��ت ب �ع��د ت��وق �ي��ف م �س��ل��م وأدت إلى
م�ق�ت�ل��ه» ي �ش��رح ك�ل�ي��ب .وط�ب�ع��ًا سيضيء
الذين
ُال �ب��رن��ام��ج ع�ل��ى ب�ق�ي��ة األش �خ ��اص ّ
عالمات استفهام متعلقة
أ
ثيرت حولهم ّ
ّ
بتورطهم في امللف ،وأبرزهم بدرية أ .م.
ّ
واالت �ه��ام��ات ال �ت��ي س�ي�ق��ت ض��ده��ا بشأن

ّ
تحريضها مسلم على قتل عمها وزوجته
َ
وحفيدتيه.
َ
ّ
َ
ول� � �ع � ��ل ال� � �س � ��ؤال �ي��ن األب� � � ��رزي� � � ��ن اللذين
تطرحهما الحلقة ه�م��ا :ه��ل ك��ان محمد
ّ
مسلم وح��ده حني ارتكب الجريمة؟ وهل
ك��ان هناك تنافس بني األج�ه��زة األمنية؟
وما هي مسؤولية كل جهاز ّ
حصل؟
عما
َ
َ
�ن السؤالني
ه��ل ت�ج�ي��ب ال�ح�ل�ق��ة ع��ن ه��ذي� َ
وتكشف أس��رار هاتني الجريمتني اللتني
ّ
يلفهما الغموض حتى اللحظة؟

ّ
منذ وقوع جريمة كترمايا املروعة
التي أودت بحياة أربعة أفراد من عائلة
مرعيّ ،ثم قتل الشاب املصري
أبو
ّ
محمد مسلم ّ ،لم يكن تعاطي اإلعالم
موضوعيًا وال دقيقًا.
امللف
مع هذا
ّ
ّ
منهم م��ن ات��ه��م مسلم بالجريمة
حتى قبل فتح التحقيق ،ومنهم من
ّ
برأه نهائيًا بعد املصير القاتم الذي
الق��اه .يعد سامي كليب (الصورة)
مشاهدي ّبرنامج «امللف» بالتعاطي
م��ع امل��ل��ف بطريقة مسؤولة «لن
ّ
االتهامات ضد أح��د» يقول.
نسوق ّ
ويضيف أن الحلقة طرحت مختلف
وجهات النظر القانونية والجنائية
واألمنية في لبنان ومصر.

الليلة  22:05على «الجزيرة»

ريموت كونترول

إياكم واملشروب الرخيص

أمان يا وردة

< 20:45

«أخبار املستقبل» < 19:10

lbc

الليلة ،ستنقلنا كاميرا برنامج «مش
غ��ري��ب» إل ��ى ش��واط��ئ أل�ب��ان�ي��ا الرملية
البيضاء التي ظلت محظورة على أي
شخص أجنبي من خارج البالد لفترة
ط��وي �ل��ة .ث��م س�ن�س��اف��ر إل ��ى بريطانيا
ملتابعة ق��رار «املعهد الوطني للصحة»
ال ��ذي دع ��ا إل ��ى ح�ظ��ر ب�ي��ع املشروبات
الكحولية الرخيصة...

تعرض «املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
ال �ل �ي �ل��ة ال �ح �ف �ل��ة ال� �ت ��ي ق� ّ�دم �ت �ه��ا وردة
ال �ج��زائ��ري��ة ف��ي «م �ه��رج��ان��ات بعلبك»
عام  .2008وسنستمع خالل األمسية
إلى أبرز أغاني املطربة الجزائرية ،التي
ك��ان��ت حفلتها ق�ب��ل ع� َ�ام�ين م��ن أنجح
األمسيات التي شهدتها «مهرجانات
بعلبك».

ّ
تصبحوا بطوني

anb

< 10:00

رئ � �ي� ��س ت � �ح ��ري ��ر م� ��وق� ��ع «القوات
ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة» ط ��ون ��ي أب � ��ي ن� �ج ��م هو
ض �ي��ف ب��رن��ام��ج «ق ��ال ��ت الصحف»
ّ
وستتطرق الحلقة إلى
صباح اليوم.
مواضيع ع� ّ�دة منها قضية الحقوق
امل ��دن� �ي ��ة ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،والحرب
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب�ي�ن م ��وق ��ع «القوات»
و«املردة»...

ّ
املستثمرون العرب يحبون اإلعالم

«دبي»

< 21:30

تطرح حلقة الليلة من برنامج «املنتدى»
م ��وض ��وع االس �ت �ث �م��ارات ال �ع��رب �ي��ة في
اإلع�لام ،وذلك في ظل ازدح��ام الفضاء
ال�ع��رب��ي ب�ق�ن��وات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة تجاوزت
 500قناة ،ليبقى السؤال مطروحًا :ماذا
قدمت هذه القنوات للتنمية اإلنسانية
ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي؟ ومل � ��اذا يتسابق
العرب على االستثمار في اإلعالم؟

هجرة العراقيني تحت مجهر داليا

«السومرية»

< 21:30

يعرض برنامج «علنًا» مع داليا العقيدي
م�س��اء ال�ي��وم ملف ال�ه�ج��رة واملهجرين
داخ��ل العراق وخارجه ،ضمن سلسلة
ال�ق�ض��اي��ا سيفتحها ال�ب��رن��ام��ج تباعًا.
وتهدف الحلقة إلى تسليط الضوء على
املشاكل والعقبات التي تواجه العراقيني
الذين يتوجهون إلى بالد االغتراب هربًا
من الفقر واملشاكل األمنية.

البطرك عند داود

«العربية»

< 23:00

ّ
ي�ح��ل ال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي ن�ص��ر الله
صفير (الصورة) ضيفًا على برنامج
«واج��ه الصحافة مع داود الشريان»
ف ��ي ل� �ق � ٍ�اء خ ��اص م ��ن ب ��اري ��س ،على
هامش زيارة البطريرك الرسمية إلى
ّ
ويتطرق صفير خالل الحلقة
فرنسا.
�دد م ��ن امل��واض �ي��ع والشؤون
إل ��ى ع� � ٍ
اللبنانية والعربية واإلقليمية...

