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الدوحة تبدأ التحقيق بقرصنة 
»قنا« بالتعاون مع دول شقيقة

هكذا حرّضت قنوات عربيّة 
ضد قطر

الدوحة ــ أنور الخطيب

فشلت قنوات »العربية« و»العربية الحدث« 
و»ســكــاي نــيــوز«، ومثيالت لها فــي وسائل 
ــــرق  ــــشـ ــثــــل صـــحـــيـــفـــة »الـ إعـــــــــالم مـــكـــتـــوبـــة مــ
األوســــــــط«، طــيــلــة الــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، فـــي بث 
املنسوبة  التصريحات  يؤكد  واحــد،  فيديو 
ثاني،  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  قطر،  ألمير 
في حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي 
ــرى فــــي ســاعــة  ــ الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــــذي جـ
مــبــكــرة أمــــس الـــثـــالثـــاء )الــثــامــنــة صــبــاحــا(، 
بــدون صوت،  التخريج  لحفل  فيديو  فبثت 
واستضافت العديد من املحللني، من مصر 
قوا على 

ّ
وبعض دول الخليج العربية، ليعل

الــكــالم املــغــلــوط املــنــســوب ألمــيــر قــطــر، غير 
مكترثٍة بالنفي الرسمي الذي أصدره مكتب 
االتصال الحكومي لهذه التصريحات، بعد 
وقـــت قــلــيــٍل مـــن نــشــرهــا، والــتــأكــيــد بــأنــه تم 
اخــتــراق املــوقــع اإللــكــتــرونــي لــوكــالــة األنــبــاء 

القطرية الرسمية )قنا(.
، مع ما رافقه 

ً
ذ ليال

ّ
االختراق الــذي دّبــر ونف

من تضليل إعالمّي، يطرح عالمات استفهام 
عــــدة حــــول مـــن يــقــف خــلــف حــفــلــة األخـــبـــار 
املــفــبــركــة هـــذه، خــصــوصــا أن حــفــل الــتــخــّرج 
انتشرت  الــعــســكــري حــصــل صــبــاحــا، بينما 
الــتــصــريــحــات الـــكـــاذبـــة بــعــد مــنــتــصــف ليل 
ــاء. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نفي  ــ ــعـ ــ ــثـــالثـــاء األربـ الـ
الــوكــالــة نفسها، الــتــي تــم اخــتــراقــهــا، والتي 
بعد  موقعها،  على  الــدخــول  ممكنا  يعد  لــم 
الـــواقـــعـــة، مـــا يـــؤكـــد روايــــــة االخـــــتـــــراق، فــإن 
الــقــنــوات اإلخـــبـــاريـــة نــفــســهــا الــتــي احــتــفــت، 
ــبــــاح، بــالــتــصــريــحــات  حـــتـــى ســــاعــــات الــــصــ
املزّورة واملغلوطة، كانت جاهزة ومستعدة، 
ــبـــدو حـــتـــى قـــبـــل نـــشـــر الــتــصــريــحــات  كـــمـــا يـ
وتحليلها كأنها صحيحة، من خالل العدد 
الكبير من املحللني الذين تمت استضافتهم 
بل  املـــكـــذوبـــة،  الــتــصــريــحــات  عــلــى  للتعليق 
جــرى استضافة بعضهم أكــثــر مــن مــرة في 

أثناء التغطية الواحدة.
من  ساعات  بعد  الفضائية  القنوات  وزادت 
املنسوبة  املــفــبــركــة  للتصريحات  التغطية 
ألمــيــر قــطــر، بــتــصــريــحــاٍت مــــزورة منسوبة 
لوزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، عــلــى حــســاب وكــالــة 
االنـــبـــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا( عــلــى »تـــويـــتـــر«، في 
الــدوحــة،  بتوقيت  الــرابــعــة صباحا  الــســاعــة 
قطر  لتشويه  مؤامرة  »إن هناك  فيها  يقول 
من السعودية ومصر واإلمــارات والبحرين 
والــكــويــت«، وإنـــه أعــلــن سحب ســفــراء بــالده 
والبحرين  والكويت  ومصر  السعودية  مــن 
ــفـــراء هــذه  واإلمـــــــــارات، وطــلــبــهــا مـــغـــادرة سـ
ــدول خـــالل أربــــع وعــشــريــن ســـاعـــة«، على  ــ الـ
الرغم من أن الوكالة أصدرت بيانا قالت فيه 
إن حسابها على »تويتر« تمت قرصنته، وإن 

منوعات

الدوحة  وكانت  الجهود تجري الستعادته. 
قد نفت بشدة التصريحات املنسوبة ألمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدة 
أنها تصريحات مغلوطة. وقال مدير مكتب 
الشيخ سيف بن أحمد  الحكومي،  االتصال 
آل ثـــانـــي، فـــي تــصــريــحــاٍت، نــشــرتــهــا وكــالــة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة ومــوقــع وزارة الــخــارجــيــة 
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  مــوقــع  »أن  القطرية، 
قــد تــم اخــتــراقــه مــن قــبــل جــهــة غــيــر معروفة 

تــصــريــحــات مغلوطة  نــســب  وتـــم  اآلن،  إلـــى 
ألمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
بعد حضور سموه لتخريج الدفعة الثامنة 

للخدمة الوطنية«.
وأكـــد مــديــر مكتب االتــصــال الــحــكــومــي »أن 
ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، 
وأن الجهات املختصة بدولة قطر ستباشر 
التحقيق في هذا األمر، لبيان ومحاسبة كل 

من قام بهذا الفعل« الذي وصفه باملشني.

وقــــــــد تـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل إعــــــــــالم وقـــــنـــــوات 
املنسوبة  الكاذبة،  التصريحات  تلفزيونية 
ألمــيــر قــطــر، بــعــد أن »وجــــــدت« عــلــى مــوقــع 
تمت  الــذي  الرسمية  القطرية  األنــبــاء  وكالة 
قـــرصـــنـــتـــه، وتــضــمــنــت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
مواقف كاذبة من دول إقليمية وعن الرئيس 
ــرامــــب. وبـــعـــد أقــــل من  ــد تــ ــالــ ــيـــركـــي دونــ األمـ
اإلعــالم  الوكالة وسائل  نصف ساعة، دعــت 
إلى تجاهل ما ورد من تصريحات مفبركة 
ومنسوبة لألمير، وقالت إن موقعها قد تم 
الفضائية  الــقــنــوات  بــعــض  أن  إال  اخــتــراقــه، 
وشّككت  الرسمي،  القطري  النفي  تجاهلت 
به خالل تغطيتها ومتابعتها التصريحات، 
ــمـــرت عــلــى  ــتـ ورفــــضــــت الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه، واسـ
»املحللني«  واستضافتها  األولــــى  روايــتــهــا 
للتعليق عليها، حتى ساعات فجر األربعاء.

وهــنــا تــحــديــدًا لعبت قــنــاة »الــعــربــيــة« دورًا 
بــــارزًا فــي الــتــرويــج لــهــذه األخـــبـــار الــكــاذبــة. 
وهي الحملة التي تستمّر فيها القناة حتى 
 تقارير وأخبار كاذبة 

ّ
الساعة من خالل بث

تتمحور في أغلبها حول تشويه سمعة قطر 
والجماعات  »اإلرهــــاب  دعمها  شــعــار  تحت 

املتشّددة«.
ــا قــنــاة »ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة« فأسقطت  أمـ
نفسها مرة جديدة، في فخ التضليل وعدم 
املــصــداقــيــة، مـــن خـــالل االســـتـــمـــرار فـــي نشر 
التصريحات املفبركة واملنسوبة ألمير قطر، 
تماما كما حصل عند نشرها خبرًا حاسما 
عن نجاح االنقالب العسكري في تركيا في 
اإلعالمي  وقــال  املاضي.  يوليو/تموز  شهر 
الجديد«  »العربي  لـ  الحرمي  القطري جابر 
الدقة  تــّدعــي  التي  القنوات  أن  امللفت  مــن  إن 
تستضف  لــم  أخبارها  وصحة  واملصداقية 
للتعليق  قــطــر،  مــن  واحــــدا  سياسيا  محلال 
عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات املـــغـــلـــوطـــة واملــــــــــزّورة 
املنسوبة ألمير قطر، وهذا من أبسط قواعد 
الــعــمــل اإلعــــالمــــي، مـــا يـــؤكـــد الــنــيــة املــبــيــتــة 
ة إلــــى قـــطـــر، ولــعــالقــاتــهــا مـــع دول  ــاء لــــإســ
الخليج العربية، وأكد أن الجهات املعنية في 
قطر ستقوم بالتحقيق في قضية االختراق، 
ارتكبه ومحاسبته،  من  والكشف عن هوية 

وأن هذه القضية لن تمر من دون حساب.
ــر أن حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة الــثــامــنــة  ــذكــ ويــ
الــذي جــرى صباح  املدنية،  الخدمة  ملجندي 
أمــس الــثــالثــاء لــم تكن فيه كلمة ألمير قطر، 
كما أنه لم يــدِل بأي تصريحات ألية وسيلة 
إعــالمــيــة، ومــــن غــيــر املــعــتــاد أن يــلــقــي كلمة 
فــي مثل هــذه املناسبات. واملــعــروف أن أمير 
الداخلية  السياسية  عـــادة  يستعرض  قــطــر 
والخارجية لبالده في افتتاح دورات مجلس 
الشورى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 
كل عــام، كما أن خبر وكالة األنباء القطرية، 
والــــذي تــم نــشــره بــعــد نــحــو ســاعــة مــن حفل 

التخريج لم يتضمن أي تصريحات لألمير.

لم تكن في حفل 
تخريج المجندين كلمة 

ألمير قطر أصًال

ضّد  اإلعالمية  التحريض  حملة  استمّرت 
دولة قطر، والتي قادتها قنوات »العربية« 
الحدث«، حتى  و»العربية  نيوز«  و»سكاي 
ــراق وكـــالـــة األنـــبـــاء  ــتــ بــعــد اإلعــــــالن عـــن اخــ
الــقــطــرّيــة الــرســمــّيــة »قـــنـــا«.  وبــــدت وســائــل 
 مـــســـبـــقـــا لــلــقــيــام 

ً
ــرة ــ ــاضــ ــ اإلعــــــــــالم تــــلــــك، حــ

بحملتها. فقد استحضرت ضيوفا لتحليل 
الــكــلــمــات املــفــبــركــة واملــنــســوبــة ألمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من دون أن 
ف نفسها التدقيق في صحة املوضوع. 

ّ
كل

ُ
ت

واستمّرت تلك القنوات بنشر أخباٍر عاجلة 
عــلــى حــســابــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، 

وعلى شاشاتها، حتى األربعاء.
نفت  القطرية  الرسمّية  السلطات   

ّ
أن ومــع 

بــأي تصريح، وتأكيدها  تميم  األمير  قيام 
الدخول  تعذر  والتي  »قنا«،  وكالة  اختراق 
تلك   

ّ
أن إال  أيضا،  اإللكتروني  إلــى موقعها 

القنوات لم تنشر خبر النفي، بل استمّرت 
 الفتنة.

ّ
بالتحريض وببث

العاجلة  أخبارها  بنشر  »العربّية«  وبــدأت 
حــوالــى الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 
، واستمّرت بنقلها حتى صباح أمس. 

ً
ليال

مواضيع  »الــعــربــّيــة« سلسلة  قــنــاة  وكتبت 
نشرت  املفبركة،  املواضيع  عن  »تحليلّية« 
فيها تصريحات األمير تميم املفبركة. وبعد 
نــفــي الــتــصــريــحــات، كــتــبــت مـــقـــااًل بــعــنــوان 

»تضارب األنباء حول سحب قطر سفراءها 
من 5 دول عربّية«. وصباح أمــس، أي بعد 
ــتـــراق،  حـــوالـــى 6 ســـاعـــات عــلــى إعــــالن االخـ
نقلت نفي وزير الخارجّية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للخبر، من 

دون أن تسحبه عن موقعها.
مــقــااًل تحريضيا  الــيــوم  كما نشرت صباح 
ــرت إمــكــانــاتــهــا لتكون 

ّ
بــعــنــوان »قــطــر ســخ

ــتــــشــــددة«، ورّوجـــــت  صـــوتـــا لــلــجــمــاعــات املــ
مجددًا ملقال بعنوان »قطر تكرر تجاربها.. 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي«.  ــع الــ ــدة مــ ــديــ أزمــــــة جــ
واكتفت باإلشارة إلى خبر النفي في جملة 
ــا اســتــمــّرت  ــهـ ـ

ّ
ــن مـــقـــاالتـــهـــا، إال أن واحــــــدة مـ

بحملتها. 
مــن جانبها، شــاركــت قــنــاة »ســكــاي نيوز« 
بــفــعــالــّيــة فـــي الــحــمــلــة الــتــحــريــضــّيــة تــلــك. 
ــدات عــن  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــا ســـلـــســـلـــة تـ ــ ــــضـ ــنــــشــــرت أيـ فــ
التصريحات املفبركة، واكتفت بخبر اعتلى 
ــى ملــوقــعــهــا بــعــنــوان »أمــيــر  ــ الــصــفــحــة األولـ
قـــطـــر: لــيــس مـــن مــصــلــحــة أحــــد الــتــصــعــيــد 
 القناة كانت أكثر وقاحة 

ّ
مع إيــران«. إال أن

ــكــــذب. فــقــد كــتــبــت فـــي منت  وإمـــعـــانـــا فـــي الــ
ــة األنــــبــــاء الــقــطــريــة  ــالــ ــر، »أزالــــــــت وكــ ــبـ الـــخـ
التصريحات إال أنها موجودة على مواقع 
شير 

ُ
وكــاالت رسمّية أخـــرى«، من دون أن ت

إلـــــى الـــقـــرصـــنـــة. ووصـــــــف رئــــيــــس تــحــريــر 

العذبة،  عبدالله  القطرّية،  »العرب«  جريدة 
تلك الحملة التحريضّية، في حديثه لقناة 
»الــجــزيــرة« ليل الــثــالثــاء بــالــقــول »ال يعقل 
أن يصدر هذا الحديث عن األمير تميم في 
وقت متأخر من الليل وحفل التخريج كان 
صــبــاحــا، هـــذا أواًل. أمـــا األمـــر الــغــريــب جــدًا 
التلفزيونّية  املحطات  بعض  تــســارع  فهو 
عليه  ق 

ّ
سُيعل مــن  تجهيز  مــع  الخبر  لنقل 

بسرعة، وهذا دليل على أنه أمٌر ُدّبر«.
)العربي الجديد(  

صفحة  وكالة قنا بعد قرصنتها )العربي الجديد(

)Getty( تصدرت قناة العربية قائمة المحرضين

الدوحة ــ العربي الجديد

أعلن  مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، األربعاء، أن املوقع اإللكتروني 
يوم  فجر   12:14 الساعة  تمام  في  اختراقه  تم  قد  )قنا(  القطرية  األنــبــاء  لوكالة 
األربعاء وتم نشر أخبار كاذبة وعارية من الصحة منسوبة إلى أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. وقد تمت السيطرة على املوقع اإللكتروني للوكالة بعد ما 
يقارب األربع ساعات من وقوع عملية االختراق اإللكترونية. وكشف املصدر أن 
املحاوالت ال تزال مستمرة على حسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 
بالوكالة والتي يتم التصدي لها باستمرار. وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن 
هويته، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية القطرية وحسابها على »تويتر«، 
أنه ليس بخاٍف أن هذه »الجريمة اإللكترونية النكراء لها أهدافها الدنيئة من 

قبل مرتكبيها أو املحرضني عليها«.  
وأشار إلى استغراب دولة قطر، موقف بعض وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية، 
 »على الرغم من إصــدار مدير مكتب االتصال الحكومي، الشيخ سيف بن 

ً
قائال

القطرية  األنــبــاء  اإلعــالن عن قرصنة موقع وكالة  ا تضمن 
ً
بيان ثاني،  آل  أحمد 

ونسب تصريحات كــاذبــة إلــى أمير قطر الشيخ تميم بــن حمد آل ثــانــي، إال أن 
بعض وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية استمرت بنشر التصريحات املكذوبة 

والتعليق عليها«.  
ولفت إلى أنه تم االتفاق على تشكيل فريق للتحقيق في جريمة االختراق ملوقع 
وكالة األنباء وقد »أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة، استعدادها للمشاركة 
في عملية التحقيق في هذه الجريمة، وذلــك في إطــار التعاون الدولي في مثل 

هذه الجرائم«.
ــــوف تــتــخــذ كــافــة  وشـــــــّدد املــــصــــدر الـــقـــطـــري املــــســــؤول عـــلـــى »أن دولــــــة قـــطـــر سـ
جريمة  مرتكبي  ومقاضاة  ملالحقة  القانونية  واإلجـــراءات  والتدابير  الوسائل 
 القرصنة ملوقع وكالة األنباء القطرية، وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور 

االنتهاء منه«.

اختراق »قنا« يتحّول عرسًا رقصت فيه »العربية« و»سكاي نيوز«

استهجان 
إعالمي

الدوحة ــ العربي الجديد

الغربية إصــرار وسائل  اإلعــام  انتقدت وسائل 
»العربية«  قناتا  رأســهــا  وعــلــى  خليجية،  إعـــام 
نيوز« على نشر تصريحات مغلوطة  و»سكاي 
آل  تميم بن حمد  الشيخ  دولــة قطر،  أمير  باسم 
ثاني، رغم النفي القطري وإعان السلطات، بدء 
اخـــتـــراق اســتــهــدفــت موقع  فــي عملية  الــتــحــقــيــق 

وكالة األنباء القطرية الرسمية »قنا«. ورأت وكالة 
»فرانس برس« أن وسائل إعام خليجية، أبرزها 
ــّرت على نسب  »الــعــربــيــة« و»ســكــاي نــيــوز«، أصـ
التصريحات لألمير القطري، واستضافت عددًا 
من »الخبراء واملحللني« في السياسات اإلقليمية 
الــدوحــة وتــنــاولــوا  الــذيــن »تــنــاوبــوا على مهاجمة 
بــدء السلطات  بــعــبــارات الذعـــة«، مــؤكــدة  أميرها 
الــقــطــريــة الــتــحــقــيــق فـــي االخــــتــــراق. ووجـــــدت أن 

ــائــــل إعــــــام خــلــيــجــيــة فــــي نــشــر  اســـتـــمـــرار وســ
حساب  على  والتغريدات  املــذكــورة  التصريحات 
الوكالة »حتى بعد صــدور تأكيد قطري رسمي 

بأن هذه التصريحات والتغريدات مفبركة«.
واتبعت وكالة »رويترز« النهج نفسه، إذ اعتبرت 
أن »مـــواصـــلـــة وســـائـــل اإلعـــــام فـــي بــعــض دول 
ألمير  املنسوبة  التعليقات  نشر  العربية  الخليج 
الرغم  قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على 

من تأكيد قطر أن التقرير ال أساس له من الصحة 
العاقة بني قطر وبعض  إلــى تجدد توتر  يشير 
جيرانها«. وتبنت وسائل اإلعام الغربية موقف 
الوكالتني املذكورتني نفسه، بينها »ذا تيليغراف« 
ــه بــي ســـي« األمــيــركــيــة،  الــبــريــطــانــيــة وشــبــكــة »ايــ
مستغربة إصــــرار بــعــض وســائــل اإلعــــام على 
نشر التصريحات رغم النفي، ما يطرح عامات 

استفهام عدة تتجاوز السياسة إلى املصداقية.

يعرض يوسف عبدلكي أعماله األخيرة التي أنجزها في محترفه الدمشقي في فترة النزيف. واذ خرج الدم الى األزّقة وغمر السطوح 
ولطخ الوجوه واألصابع، سيكون من البديهي أن يطوف على وجوه إلى مسيرة عبدلكي وليس منعطفًا فيها. المفردات التي
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عــلــى قــيــاســي«، و»فـــــارس وخــمــس عـــوانـــس«. 
املشكلة  أن  األعــمــال وغيرها  تلك  أظهرت  فقد 
مــع بــعــض األعــمــال الــكــومــيــديــة، ولعلها ذات 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ املــشــكــلــة مـــع الـــعـــديـــد مـــن األعــ
الـــســـوريـــة، تــكــمــن فـــي لــعــبــهــا الـــــدور املــشــوش 
حول الوضع السوري العام، فهي لم تتجاوز 
الــقــائــمــة وحقيقتها  بــاألزمــة  االعـــتـــراف  عتبة 
مع  بعد  تتصالح  لــم  مثلما  واستحقاقاتها، 

الواقع الحقيقي للسوريني.

أداة بيد السلطة 
الشكوى دائمة على الدراما السورّية عمومًا، 
ــهــا أداة بــيــد الــســلــطــة الــســورّيــة والــنــظــام 

ّ
بــأن

ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى األوضـــــاع  األســـــــدي، مـــن أجــ
النقد،  فوّجه  إنتاج نفسها.  وإعــادة  القائمة، 
، ملسلسل »بقعة ضوء« أو سلسلة 

ً
دوًما، مثال

ــــدروس  ــهــا تــنــفــيــس مـــؤقـــت ومـ
ّ
»مــــرايــــا«، بــأن

ومــــحــــدود لــلــمــجــتــمــع. وهــــي فـــرصـــة مــتــاحــة 
بشكل ضيق ومــراقــب، مــن أجــل قمع الفرص 

عماد مفرح مصطفى

تتبّوأ املسلسالت الكوميدية مكان 
ــــدارة بــــني األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة  ــــصـ الـ
الــســوريــة املنتجة لــهــذا الــعــام. وإذ 
يعيد البعض سبب ذلك إلى املعادلة األساسية 
املتمثلة  العربية،  الــدرامــا  املتحكمة في ســوق 
في »رغبة الجمهور ومزاجه العام«، فإن السبب 
الــرئــيــســي، ربـــمـــا، يــكــمــن فـــي مــحــاولــة هـــروب 
السورية  الحالة  من  املسلسالت  تلك  صانعي 
ومقتضياتها. واالدعــاء بأن هذه النوعية من 
ــزرع االبــتــســامــة  ــ املــســلــســالت هـــي مــحــاولــة »لــ
ح به  على وجوه السوريني الحزينة«، كما صرَّ

بعض العاملني في مسلسل »أزمة عائلية«.

عدم اعتراف بالواقع
 الرغبة في زرع االبتسامة، من خــالل أي فن، 
الرغبة  هــذه  لكن  إنسانيًا.   

ً
ونبال غاية  تعتَبر 

أخالقية،  بقيم  تتحدد  أن  وأخــيــرًا  أواًل  عليها 
تــكــون  ال  وأن  ثـــانـــيـــًا،  املـــســـؤولـــيـــة  مـــن  وروح 
رسائل  وإرســـال  القائم  الــوضــع  لتناسي  أداة 
فـــي غــيــر مــحــلــهــا، كــمــا جــــرى مـــع الــعــديــد من 
املسلسالت الكوميدية عام 2016 مثل »مآسي 

خفت بريق روجر مور 
بعد توّقفه عن أداء دور 

جيمس بوند

الكوميديا السورية 
سخرية فارغة وال تمتلك 

أي التزام واقعي

يقوم عبّاس قطيش 
بإيقاظ الناس منذ أكثر 

من 20 عامًا

2223
منوعات

األخرى الخارجة عن سلطة النظام السوري.
وعــلــى هـــذا األســـــاس، يــتــم تــقــديــم الــكــومــيــدي 
على االجتماعي كرسالة على انتهاء املعضلة 
الــــســــوريــــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــشــريــد الــحــقــيــقــة 
عــن مــجــراهــا وواقــعــيــتــهــا، واإليـــحـــاء »بــعــودة 
األوضــــاع عــلــى مــا كــانــت عليه فــي الــســابــق«، 
وتجاوز البالد محتنها، بداللة أن مسلسالتنا 
ــنــــاول إشــكــالــيــات  ــــى تــ ــاتـــت تــلــتــفــت فـــقـــط إلـ بـ
»املواطن الصالح مع قطع الكهرباء وساعات 

ونهفاتها،  الزوجية  واملشكالت  املـــاء«  تقنني 
إذ تتجاوز عدد األعمال الكوميدية املتناولة 
لــلــعــالقــات الــزوجــيــة فــي إطـــار كــومــيــدي، هــذا 
ــم، أكـــثـــر مــــن خــمــســة مـــســـلـــســـالت هــي  ــ ــــوسـ املـ
»شبابيك« و»أزمة عائلية« و»جنان نسوان« 

و»الرابوص« و»سنة أولى زواج«.

ابتعاد عن وصف بنية النظام 
السياسي 

هــــذا الـــكـــالم ال يــعــنــي عــــدم أحــقــيــة تـــنـــاول كل 
ــا واملــــــوضــــــوعــــــات والـــشـــخـــصـــيـــات  ــايــ ــقــــضــ الــ
ــة  بــطــريــقــة كــومــيــديــة وســـاخـــرة، فــي ظــل األزمـ
الــســوريــة، مثلما ال يعني حــرمــان الــنــاس من 
حــقــهــم الــطــبــيــعــي فــــي الـــســـخـــريـــة والـــضـــحـــك، 
املعيشية  وظروفهم  أوضاعهم  على  والتهكم 
ــلــــوب الـــذي  ومــســبــبــاتــهــا، وبــالــطــريــقــة واألســ
يــرغــبــون، لكن فــي حــالــة الــفــن وإدارتــــه للوعي 
والـــذائـــقـــة، يختلف األمــــر وتــتــبــدل املـــحـــددات، 
خاصة مع الكوميديا السورية التي لم تخرج 
بعد من قاع الوصاية األمنية واستخداماتها 
العمل  بــنــاء  يتم  إذ  الــســيــاســي.  التوظيف  فــي 
الحكومة  فيها  تكون  معينة،  وصيغة  بشكل 
وبــعــض الــشــخــصــيــات، مــحــل نــقــد وســخــريــة، 
وكــــــأن الــقــضــيــة هــــي قــضــيــة أفـــــــراد مــصــابــني 
ــال،  املـ حــب  أو  العنجهية  أو  الــفــســاد  بــمــرض 
من دون التطرق إلى جوهر النظام السياسي 
وطـــبـــيـــعـــتـــه »املــــتــــوحــــشــــة«، وكـــــــأن املـــشـــكـــالت 
الــصــرف  عــلــى  تقتصر  املستعصية  الــســوريــة 

الصحي وتوفير التموين والخدمات فقط.

تحريف الحقيقة
يــــعــــد مـــســـلـــســـل »بــــقــــعــــة ضــــــــــوء« بــــأجــــزائــــه 
املاراثونية، نموذجا للمسلسل الذي أخذ دورًا 
جوهرها،  عــن  الحقيقة  تشريد  فــي  وظيفيًا 
وتشويهها وتحريفها، وإشاعة نمط دعائي 
زائف، وذلك بالتركيز على أسباب ومسببات 
للمأساة  األهـــم  املــســبــبــات  وتــنــاســي  معينة، 
السياسي  حكمها  نــظــام  وطبيعة  الــســوريــة 

والسلطوي غير الديمقراطي.
وعــلــى ذات الــنــهــج، تــأتــي كــثــرة املــســلــســالت 
التغاضي  أمل  على  العام،  هذا  »الكوميدية« 
وتــنــاســي املــشــاهــديــن املـــأســـاة الـــتـــي تــجــري 
ــا عــــلــــى الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــــســـــوريـــــة،  ــهــ ــولــ فــــصــ
املتقطعة بني أمراء الحرب واأليديولوجيات 
واملصالح، واستعاضة الواقع الحزين بعدد 
مــن حلقات الــتــهــريــج. فليس مــن املــعــقــول أن 
يتناول مسلسل سوري يتيم، وهو مسلسل 
»الفوضى«، األزمــة السورية من بني عشرات 
األعــمــال الــدرامــيــة املــنــجــزة لــهــذا الــعــام وهــي 
. وليس من املعقول أن تقوم 

ً
أكثر من 21 عمال

الدراما السورية، بعدم ذكر املسؤول الرسمي 
عـــن الــكــارثــة الــســوريــة الــحــالــيــة، وهـــو نــظــام 

بشار األسد.

تجاهل الواقع ال يعني زواله 
السنوات،  السورية، هذه  الكوميديا   مشكلة 
ال تــكــمــن فــــي مـــســـتـــواهـــا الـــفـــنـــي الــضــعــيــف، 
أو فــي املــــزاج »الــجــمــاهــيــري« الــبــائــس الــذي 
ــور املــــجــــازر وحـــــــروب اإلبــــــــادات.  ــ ــغــــزوه صـ تــ
املــشــكــلــة تــكــمــن فـــي عــــدم قــــدرة هــــذه الـــدرامـــا 
ــاء الــــــدم الـــســـوري  ــفــ وكـــومـــيـــديـــتـــهـــا عـــلـــى إخــ
املـــراق على أطـــراف نــشــرات األخــبــار، ومتون 
الــحــكــايــات الــحــيــة، وهـــي حــكــايــات ودمــــاء ال 
يــمــكــن الــتــنــصــل مــن مــســؤولــيــتــهــا األخــالقــيــة 
والــدرامــيــة والــتــاريــخــيــة، وبــالــتــالــي ال يمكن 
السورية أي مشروع فكري  الدراما  أن تنجز 
حقيقي، مــا لــم تــف املــعــانــاة الــســوريــة حقها 
دراميًا وأخالقيًا. كيف لصناع هذه الصناعة 
»الــوطــنــيــة« أن يــتــجــاوزوا الــدرامــا الحقيقية 
من اللحم والــدم والــدمــار، وأصـــوات الثكالى 
الواقع  الكادر: تجاهل  تستصرخ بهم خارج 

ال يعني زواله.

تونس ــ محمد معمري

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــع واحـــٍد  فـــى حـــديـــٍث لـــ
التلفزيونات  فــى  األخــبــار  مي  ُمقدِّ أشهر  مــن 
الحالة  الــســؤال حــول  لــه  ــهــنــا  التونسية، وجَّ
ــّيـــة لــلــقــنــاة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا، فـــأجـــاب:  املـــالـ
رمضان  وننتظُر شهر  ســيــئ.  اآلن  »الــوضــع 
لـــتـــنـــفـــِرج األزمــــــــة املــــالــــيــــة«. فـــشـــهـــر رمـــضـــان 
األكبر  الــجــزء  لتحصيل  مناسبة  هــو  الكريم 
مـــن املـــــــوارد املـــالـــيـــة لــلــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــات  ــن اإلعـــالنـ ــًا مـ ــاسـ الــتــونــســيــة املــتــأتــيــة أسـ
بسبب  الفتًا  تراجعًا  شهدت  التي  التجارية 
األزمة االقتصادية التي تعيشها تونس منذ 
ــنـــوات. فـــمـــاذا أعــــدت هـــذه الــقــنــوات لجلب  سـ
لتوفير  وبالتالي  املشاهدين،  مــن  عــدد  أكبر 

عائدات مالية محترمة؟

قناة الحوار التونسي 
 مــن أكــثــر الــقــنــوات مــشــاهــدة في 

ٌ
ــدة ــ هــي واحـ

ت بــرامــج  تــونــس. هـــذه الــقــنــاة الــخــاصــة أعــــدَّ
ُمــتــمــّيــزة لشهر رمــضــان مــن خـــالل إنتاجها 

1970، ومسلسل The Persuaders، والذي كان 
ألول  ليقدمها  للشخصية،  جــريــئــًا  اخــتــيــارًا 
عــام 1973،   Live and Let Die فيلم  فــي  مــرة 
ويــحــقــق نــجــاحــًا فــائــقــًا، وتــتــجــاوز عــائــداتــه 
الـــــ130 مــلــيــون دوالر، كــأنــجــح أفـــالم »بــونــد« 
الــدور، ويتقّبل  الجمهور في  ه  ليحبَّ حينها، 
أن يكون 007 شخّصًا آخــر غير كــونــري، في 
بها  ت  مــرَّ لني 

ّ
ممث انتقال بني  عملّية  أصعب 

السلسلة.
ــة مــور فــي الــــدور، كان  الــّســبــب الــثــانــي ألهــمــيَّ
ة، وعدم وقوفِه عند حدود  تطويرُه للشخصيَّ
كــونــري. فتجسيد األخــيــر كــان دائــمــًا شديد 
الجدية، يشعر بالخطر طوال الوقت، ويؤدي 
دور »عميل املخابرات«، بكل ما يفترض فيه 
من تجهم وغــمــوض. روجــر مــور في املقابل، 
أن  قــرر  الشخصية،  ومنذ بداية مسيرته مع 
يعطيها روحًا مختلفة؛ أكثر هزلّية وتالعبًا، 
الــنــســاء، ونكات  أكبر عــن حــب  وفيها تعبير 
ــات، وهـــو األمــر  ــ دائــمــة حــتــى فــي أخــطــر األوقـ
الذي منحه، ومنح الشخصية، إضافة كبرى.

ومع استمرار األفالم ونجاحها، فقد ازدادت 
»بوند«  جرأة  مور في خلق صورة أخرى لـ
بــعــيــدة تــمــامــًا عـــن كــــونــــري، وهــــو مـــا أفـــاد 
الــســلــســلــة أيــضــًا ورفــــع مـــن جــمــاهــيــريــتــهــا. 
السبب الــثــالــث هــو جـــودة األفـــالم ذاتــهــا، 7 

محمد جابر

ي املمثل البريطاني، روجر مور، 
ِّ
وف

ُ
بهدوٍء، ت

ــار. وعــلــى عكس  ــ يـــوم الــثــالثــاء 23 مـــايـــو/ أيـ
صورته التي ستحضر إلى املخيلة بمسدس 
أو فـــوق طــائــرة أو يــقــاتــل أحـــد الــجــواســيــس، 
 واحدًا من أشهر الذين أّدوا 

ّ
فالحقيقة هي أن

بوند،  جيمس  اإلنكليزي،  العميل  شخصّية 
قــد رحــل على ســريــره دون صــخــب، عــن عمر 

89 عامًا.
مــور الــذي حصل على لقب »سير« من ملكة 
 بمسيرة 

َ
بريطانيا إليزابيث الثانية، لم يحظ

سينمائية رفيعة، وال بعدد من األفالم التي ال 
تنسى. ولكن املكمن األساسي ألهميته وبقاء 
ارتباطه بشخصية  الذاكرة، هو  صورته في 
الــذي تركه فيها.  العميل 007، واألثــر الكبير 
لــهــا، هو   بــعــّدة تفاصيل. أوُّ

ُ
وهــو أثــٌر يرتبط

إنقاذه للسلسلة. فحني ظهر بوند للنور أول 
ل شون كونري، 

ّ
 باملمث

َ
مرة عام 1962، ارتبط

ده في 5 أفالٍم ناجحة جدًا خالل 6  الذي جسَّ
سنوات. 

لذلك، حني قرر كونري التوقف عن السلسلة 
)بـــســـبـــب طـــمـــوحـــات فــنــيــة أخـــــــــرى(، واتـــجـــه 
املنتجون للممثل جورج الزينبي، عام 1969، 
الفيلم،  النتيجة ضعيفة جــدًا، وفشل  جــاءت 
وحــتــى الــعــودة لــكــونــري مــن جــديــد فــي فيلم 
سادس عام 1971، لم تلِب الطموح وكان أقل 
أفالمه تقديرًا ونجاحًا، فزادت الورطة وصار 

من الحتمي إيجاد بطل جديد. 
ــذ الــســلــســلــة فــــي تــلــك  ــقـ ــذا الـــبـــطـــل الــــــذي أنـ ــ هـ
ــــور، مــمــثــل السينما  ــر مـ ــ الــلــحــظــة، كــــان روجـ
الخارج لتوه من نجاح  الوسيم  والتلفزيون 
عام   The Man Who Haunted Himself فيلم 

لــلــجــزء الــثــالــث مـــن مــســلــســل »أوالد مــفــيــدة« 
الــــــــذي عــــــرف نـــجـــاحـــًا كـــبـــيـــرًا مـــنـــذ ســنــتــني، 
ومسلسل »املنارة«. القناة، وكعادتها في كل 
رمضان، قد أعادت إنتاج برنامج املسابقات 
»دلــيــلــك مــلــك«، والـــذي تبلغ جــائــزتــه الكبرى 
مليوني دينار تونسي، أي حوالى 900 ألف 
دوالر أميركي. ويحقق هذا البرنامج عائدات 
مــالــيــة كــبــرى لــلــقــنــاة مـــن خـــالل اإلرســالــيــات 
الــقــصــيــرة لــلــمــشــاركــة فــيــه، وكــذلــك مــن خــالل 

ه.
ّ
اإلعالنات التجارية ساعة بث

التلفزيون الرسمي التونسي 
الــتــلــفــزيــون، بقناتيه األولــــى والــثــانــيــة،  هـــذا 
أعــدَّ برامج خاصة في رمــضــان، منها إنتاج 
»الـــدوامـــة« و»الــحــجــامــة » وسلسلة  مسلسل 
 

ٌ
»جنون القايلة«، وهي سلسلة أبطالها أطفال
صــغــار، قــال عنها، إلــيــاس الــغــربــي، الرئيس 
ها ستكون 

ّ
املدير العام للتلفزيون الرسمي، إن

مفاجئة لكثير من التونسيني، وستشدُّ إليها 
أعــّد،  الرسمي  التلفزيون  التونسي.  املشاهد 
 
ّ
أيـــضـــًا، بــعــض املـــنـــوعـــات، كــمــا ســيــقــوُم بــبــث

مسلسالت عربية من إنتاج سنة 2016.

قناة نسمة 
هذه القناة الخاّصة، اختاَرت للسنة السابعة 
ــي إنــــتــــاج ســلــســلــة »نــســيــبــتــي  ــوالــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
 
ٌ
الــعــزيــزة« )حــمــاتــي الــعــزيــزة(، وهـــي سلسلة
ــبـــيـــرًا الــســنــة  ــّيـــة لــــم تــــعــــرف نـــجـــاحـــًا كـ فـــكـــاهـ
ت إدارة القناة على  املاضية. ومــع ذلــك، أصــرَّ
إنتاج الجزء السابع منها. كما ستقوُم القناة 
ت 

َ
ُعِرف التي  التركية  املسلسالت  بعض   

ّ
ببث

بــهــا الـــقـــنـــاة، وأصــبــحــت عــالمــة مــســجــلــة فى 
برمجتها.

القناة التاسعة 
ــة عــــــاديــــــة«، هــــــذه الــســلــســة  ــالــ »بــــولــــيــــس حــ
ــــت نـــجـــاحـــًا كـــبـــيـــرًا فــي 

َ
ــرف ــّيـــة الـــتـــي عــ الـــهـــزلـ

في  حــاضــرة  املــاضــيــتــني، ستكون  السنتني 
بــرامــج الــقــنــاة، وقـــد تــم تــصــويــر جـــزء منها 
فــي اســتــوديــوهــات هــولــيــوود فــى الــواليــات 

القناة  إدارة  وتوّصلت  األميركية.  املتحدة 
التفاق مع شركة إنتاج خاص لعرض الجزء 
الــثــانــي مــن سلسلة » فـــالش بــــاك« بــعــد أن 
عرض الجزء األول منها على قناة »الحوار 
التونسي« ، كما أنتجت القناة كاميرا خفية 

بمناسبة شهر رمضان .

قناة »حنبعل« 
 مــشــاكــل مـــادّيـــة 

ُ
هــــذه الـــقـــنـــاة الـــتـــي تــعــيــش

ُكبرى دفعتها إلى التراجع عن إنتاج الجزء 
»األكــابــر«، وستقتصر  مــن مسلسل  الثاني 
بــرامــجــهــا، عــلــى عـــرض بــعــض املــســلــســالت 

العربية والتركية.

أفالم كاملة أداها في 12 عامًا، لم يفشل منها 
تــقــريــبــًا أي فــيــلــم، بــل يعتبر بــعــضــهــا، مثل 
 Forعــام 1977 و  The Spy Who Loved Me
Your Eyes Only عام 1981، من أفضل وأكثر 
األجــزاء جماهيرية في تاريخ السلسلة. ما 
جعله مــرغــوبــًا مــن قــبــل الــجــمــهــور فــي دور 
»007« حتى لحظة توقفه عام 1985 مع فيلم 
A View to a Kill، حني ظهر في الفيلم )وهو 
فــي الــثــامــنــة والــخــمــســني مــن عــمــره( كأكبر 
 

َّ
»بوند« في تاريخ السلسلة. ومع ذلــك، ظل

ُب في استمراره. 
َ
الجمهوُر يرغ

ــــا الــســبــب األخــيــر فــي ارتــبــاطــه األيــقــونــي  أمَّ
ــاءة  ــبــ ــم يـــخـــلـــع عــ ــ ـــــــــه لــ

َّ
ــو أن ــ بـــالـــســـلـــســـلـــة، هــ

ره  الشخصية، مثلما فعل كونري الذي يتذكُّ
الجميع في أدوار أخرى على مدار 5 عقود، 
ــــالم  ــي أفـ ــ ــوزًا فـ ــ ــجـ ــ ــه عـ ــ ــورتـ ــ ــن ضـــمـــنـــهـــا صـ ــ مـ
بينما  التسعينيات.  خــالل  جــدًا  جماهيرية 
ت بريقه بعد توقفه عن »بوند«، ما 

َ
مور، خف

ربطه بها أكثر ألن الناس ال يعرفونه بعيدًا 
عـــن بــدلــة 007. وهــــذا األمــــر زاد مــنــه أيــضــًا 
الـــروحـــي  األب  كـــأنـــه  اإلعـــالمـــي  »مـــــور«  أداء 
ل جديد يؤدي الدور 

ّ
 ممث

ّ
»بوند«، فمع كل لـ

يــقــول »تيموثي  كـــأن  بــمــديــح،  مــعــه  يتعامل 
إلى  والشخصية  السلسلة  سيأخذ  دالــتــون 
مكان أفضل«، أو »بيرس بروسنان سيجعل 
الــجــمــهــور يــنــســانــي أنــــا وشـــــون كـــونـــري«، 
وصــواًل إلــى تعبيره عن أن »دانــيــال كيردج 
هـــو أفــضــل بــونــد شـــاهـــده«. لــذلــك فــكــل تلك 
أيقونية  إلى جانب  والتفاصيل،  التعليقات 
األفـــــــالم وتـــطـــويـــر »مـــــــور« فــــي الــشــخــصــيــة، 
 007 املفضل  عميله  يــودع  الجمهور  جعلت 
يوجد  فــال  شهيرًا،  بريطانيًا   

ً
ممثال ولــيــس 

»بوند« أكثر منه. من التصق بـ

ماذا أعدت القنوات التلفزيونية التونسية لشهر رمضان؟روجر مور... جيمس بوند يترك مسدسه
تنتظر التلفزيونات 

التونسيَّة شهر رمضان 
كّل عام، كي تستفيد 
من نشر اإلعالنات أثناء 

عرض المسلسالت، 
للتخلص من األزمات 

المالية طوال السنة

خليل العلي

في  وتقاليده  بعاداته  املــبــارك  يتمّيز شهر رمضان 
مختلف البلدان اإلسالمية، ويعتبر املسحراتي جزءًا 
مــن تـــراث وعــــادات وتــقــالــيــد شــهــر رمــضــان املــبــارك. 
الخاصة،  نكهته  للمسحراتي  أن  إال  التطور،  ورغــم 
وهو يقوم بإيقاظ الناس كي يتسحروا، مرتديًا زّيًا 
عربّيًا، ويحمل طبلته وينشد بصوته مرددًا عبارة 

»يا نايم وّحد الدايم... يا نايم وّحد الله«.
مازالت  لبنان(  )جنوب  القديمة  صيدا  مدينة  في 
ظـــاهـــرة املــســحــراتــي مـــوجـــودة. ومــنــذ نــصــف قــرن 
تقريبًا، يواظب الفلسطيني محمد فناس )72 عامًا( 
على إيقاظ أهل صيدا في ليالي رمضان ليتناولوا 
بالـ  املــعــروفــة  التقليدية  طبلته   

ً
حــامــال الــســحــور، 

يساعده  ومصباحًا  الصغيرة،  وعــصــاه  »الــبــازة« 
في تلمس خطواته. يقول لـ »العربي الجديد«: »أنا 
من مدينة عكا الفلسطينّية لكنني عشت في مدينة 
صــيــدا، وأعــمــل مــنــذ خــمــســني ســنــة »مــســحــراتــي«. 
بدأت داخل أحياء صيدا القديمة، وانتقلت بعدها 
ة، وقد اخترت هذه 

ّ
إلى مدينة صيدا بأحيائها كاف

املهنة »مرضاة لله« وحّبًا فيها، وليس ألّي هدف 
آخـــر. ولــكــن فــي نهاية شهر رمــضــان يــقــوم الناس 

بمعايدتي كل حسب استطاعته«.
يلفت إلى أنه في كل عام يقرر أن يعتزل هذه املهنة، 
لكن عند اقتراب شهر رمضان املبارك، ال يستطيع 
 

ّ
إال أن ُيسقط عباءته البيضاء فوق جسده، ويلف

خصره بقطعة قماش خضراء ثم يعتمر قلنسوته 
ق سبحة طويلة حول عنقه، ويبدأ 

ّ
البيضاء، ويعل

رحــلــتــه فــي تسحير الــنــاس مــن الــســاعــة الــواحــدة 
.
ً
حتى الثالثة ليال

النحاس  من  املصنوعة  »الــبــازة«  اس 
ّ
فن يستخدم 

والــجــلــد طيلة شهر رمــضــان املــبــارك، مــا عــدا آخر 
أسبوع من رمضان، أي في األيــام التي لن تتكرر، 
الشهر  بانتهاء  إيذانًا  »الطبل«  باستخدام  فيقوُم 

الفضيل.
ه في باقي أشهر السنة يقوم مع مجموعة 

ّ
وقال، إن

مــن الــرجــال بــإحــيــاء املــنــاســبــات مــن أفــــراح تراثية 
أما  القديمة.  الــعــادات  وسيف وتــرس وغيرها مــن 
منذ  فهو  قطيش،  عباس  الخمسيني،  املسحراتي 
 في مدينة 

ً
عشرين عامًا يقوم بتسحير الناس ليال

صــيــدا، إذ يــقــوم بــجــولــتــني. األولـــــى، عــنــد الــســاعــة 
 ينشد خاللها بعض األناشيد 

ً
الحادية عشرة ليال

الدينية، وهو يتنقل بني املقاهي واألزقة في املدينة 
الثانية،  الساعة  عند  فتبدأ  الثانية،  أمــا  القديمة. 

وتنتهي عند الساعة الرابعة، وذلك إليقاظ سكان 
املدينة لتناول وجبة السحور.

والالفت أنه خالل جــوالت قطيش بني أزقــة صيدا 
الــقــديــمــة يــقــوم الـــنـــاس بــتــقــديــم الــطــعــام والـــشـــراب 
املناقيش  له  تقدم  املخابز  وحتى  لــه،  والحلويات 

الساخنة. 
لــم يـــرث قــطــيــش مــهــنــة »املــســحــراتــي« عــن أبــيــه أو 
جــــده، إنــمــا تــعــلــمــهــا مـــن »شــيــخ املــســحــراتــي« في 
األول«،  الرعيل  »آخــر  السالم  الــحــاج خضر  صيدا 
املهنة  م منه هذه 

ّ
إذ كان يرافقه في جوالته، وتعل

الفضيل  الــشــهــر  ويــقــوم قطيش طيلة  الــتــطــوعــيــة. 
بمهمته في تسحير الناس، حتى رؤية هالل العيد 
ليخرج صباح العيد معايدًا الناس الذين يجودون 
عليه بالعيدّية التي تعتبر نوعًا من الشكر له على 

ما قدمه من تعب وجهد خالل الشهر.
كــمــا فــي املــــدن، كــذلــك فــي املــخــيــمــات الفلسطينّية، 
ــقــــوم حـــســـن الـــشـــعـــبـــي )39 ســــنــــة(، وهـــو  ــيـــث يــ حـ
في مخيم عني  ومقيم  قرية شعب،  من  فلسطيني 
ــنـــوب لـــبـــنـــان( مــنــذ 13 ســـنـــة، بــإيــقــاظ  الـــحـــلـــوة )جـ
الـــنـــاس وقـــت الــســحــور فـــي مــنــطــقــة »الــبــركــســات«، 
لهم تحضير  ليتسنى  الــحــلــوة،  داخـــل مخيم عــني 
وجبة السحور ثم التوجه إلى املسجد ألداء صالة 
 ومنشدًا أناشيد رمضانّية. 

ً
الفجر، مستخدمًا طبال

املنطقة  فــي  الوحيد  املسحراتي  الشعبي  ويعتبر 
التي يقطنها، إذ يتطوع طيلة الشهر الكريم للقيام 

بهذه املهمة.

هروب من السياسة

)Getty( »لطفي العبدلي، أحد أبطال مسلسل »بوليس حالة عادية

المسّحراتي 
محمد فناس 
)العربي الجديد(

)Getty(  »روجر مور أثناء تصويره جزء جديد من »جيمس بوند

)Getty( دريد لحام مع أسماء األسد

ارتبطت الدراما السوريّة عمومًا، بكونها أداة بيد النظام األسدي، من أجل الحفاظ على األوضاع 
القائمة، وتلميع النظام الدموي

الكوميديا السورية

المسّحراتي

فنون وكوكتيل
دراما

رمضان

تلفزيونرحيل

في المسلسالت الكوميديّة 
السورية، وخصوصًا 

مسلسل »بقعة ضوء« 
)الصورة(، دوًما ثّمة 

سخرية من لهجات أهليّة 
معيّنة، وخصوصًا لهجة 

أهل الشمال السوري 
ومنطقة الجزيرة. وهي 
انعكاس لمجموعة من 
التنميطات االجتماعيّة 
العنصرية واالستعالء 

الطبقي والمناطقي من 
المدينة على الريف، ومن 

المركز تجاه األطراف. إذ يتّم 
استخدام اللهجة »الشاوية« 

كداللة على الغباء 
والسطحية والفقر.

كوميديا 
ضد الشعب
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