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المهنية وحرية التعبير بوصفهما خصمًا

متى يخرج اإلعالم التونسي من أزمته المالية؟

لندن ـ العربي الجديد

طرحت حكومات الدول األربع التي قاطعت 
دولة قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 
الــحــالــي ثــاثــة عــشــر مطلبًا، قــالــت إن على 
الــقــطــريــة تنفيذها خـــال عشرة  كــومــة  حــ ــ ل ا
أيام، وتضّمنت إغاق منابر إعامية، منها 

صحيفة وموقع العربي الجديد. 
وإننا، إذ نستهجن هذا التعّدي السافر على 
مــبــدأ حــريــة اإلعـــام، وهـــذا الــتــجــاوز البالغ 
املتضمن في هــذه املمارسة غير املسبوقة 
فـــي عـــاقـــات الـــــدول بــبــعــضــهــا، نــرفــض في 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« هـــــذا الــــتــــطــــاول الــــذي 
عمدت إليه حكومات اإلمــارات والسعودية 
والبحرين ومصر على حقنا في مزاولتنا 
مهنة اإلعام، بحريٍة تضمنها لنا مواثيق 
ــة، ونـــؤكـــد، في  ــيـ ومـــعـــاهـــداٌت وقـــوانـــن دولـ
الــوقــت نــفــســه، أن زّجـــنـــا، ومــنــابــر إعــامــيــة 
زمــيــلــة، فـــي خــــاف ســيــاســي، إنــمــا يتصل 
بــضــيــق الــحــكــومــات األربـــــع بــحــريــة الــــرأي 
والــتــعــبــيــر، ومــواصــلــتــهــا خــنــق مــســاحــات 
هـــذه الــحــريــة، األمـــر الـــذي عـــّرض »الــعــربــي 
الجديد« وهي صحيفة مهنية موضوعية 
في نهجها إلى الحجب والحظر في بلدان 
هـــذه الــحــكــومــات، والــــذي يــتــبــدى اآلن  أنــه 
 أن إشــهــار 

ّ
غــيــر كـــاٍف بالنسبة لــهــا، فــتــظــن

ــع ووقــــــف الــصــحــيــفــة  ــوقــ مــطــلــب إغــــــاق املــ
سُيسكتنا، وُيرهبنا، فيما األدعى أن تعرف 
دول الحصار أن التزامنا أمــام جمهورنا، 
نـــا لـــه، هــمــا مــا يحكمان عملنا، وال  ووفـــاء

شيء غيرهما. 
علنه حكومات 

ُ
ومع االنتهاك الصارخ الذي ت

الحصار لإلعان العاملي لحقوق اإلنسان 
املــصــادق عليه مــن الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، في مطلب هذه الحكومات املذكور، 
ــرق فــاضــح  والــــــذي يــشــتــمــل أيـــضـــا عــلــى خــ
للعهد الــدولــي الــخــاص بــالــحــقــوق املدنية 
والسياسية املعتمد من األمم املتحدة، عدا 
عـــن اتــفــاقــيــات دولـــيـــة، حــقــوقــيــة وثــقــافــيــة، 
صادقت عليها بعض دول الحصار نفسها، 
فـــإن »الــعــربــي الــجــديــد« تــأمــل مــن املجتمع 
الـــحـــقـــوقـــي، الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي، الــــــرّد على 
حكومات اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمـــــــارات ومــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
مصر، وإعامها جميعها، بالوسائل كلها، 
بــأنــه لــيــس مـــن حـــق أّي مــنــهــا إطـــاقـــا هــذا 

منوعات
تضليل 
مستمرّ

الدوحة ـ العربي الجديد

منذ صباح أول من أمس وقائمة املطالب التي 
قّدمتها الدول املحاصرة لقطر تشغل وسائل 
اإلعـــام ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وبني 
تحريض جيوش إلكترونية تابعة لهذه الدول، 
الــذي  بالوسم  ورّد مغردين قطريني وعـــرب، 
»#الــقــايــمــه_مــرفــوضــة«،  كبير  نتشر بشكل  ا

الــقــطــريــة على  يـــان وزارة الــخــارجــيــة  ــ ـ اء ب ـ ـ ـ جـ
القائمة ليشغل مواقع التواصل. لكن هذه املرة 
بسبب الــكــذب الــفــاضــح لــإعــام الــتــابــع لــدول 

الحصار. 
وكــمــا هــي الــعــادة مــنــذ اخــتــراق وكــالــة األنــبــاء 
القطرية )قنا( قبل نحو شهر، عمدت قنوات 
مثل »العربية« السعودية، والتي تبّث من دبي، 
إلـــى تــشــويــه الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الــخــارجــيــة 

لة غير موجودة 
ّ
القطرية، وإضافة جمل مضل

 في البيان. والجملة األبرز كانت عبارة 
ً
أصا

»الخارجية القطرية: املطالب املقّدمة من الدول 
الــعــربــيــة األربــــع غــيــر واقــعــيــة« الــتــي أرسلتها 
ــم تشر  قناة »العربية« كخبر عــاجــل. طبعًا ل
القناة إلى أن هذه العبارة هي من بنات خيالها 
وأنها لم ترد في رّد الخارجية القطرية. لكّن 
ــــعــــرب، فــضــحــوا هــذا  املـــغـــرديـــن الــقــطــريــني وال

الكذب. فانتشرت على »تويتر« مجموعة من 
التغريدات التي فضحت التزوير الذي حصل. 
هـــكـــذا نــشــر مـــغـــردون قــطــريــون وكــويــتــيــون 
ولــبــنــانــيــون وســـوريـــون ومــصــريــون، نسخة 
ــقــطــريــة، وإلــــى جانبه  ــخــارجــيــة ال مـــن بــيــان ال
صورة عن الخبر العاجل الكاذب الذي نشرته 
ــتــغــريــدات بوسم  قــنــاة »الــعــربــيــة«، مــرفــقــني ال

»#العربية_أن_تكذب_أكثر«.

A

السلوك املستهجن واملستنكر ضد »العربي 
الـــجـــديـــد«، وكـــــذا الــصــحــف والــفــضــائــيــات 
التي تطالب  الزميلة  اإللكترونية  واملــواقــع 
هـــذه الـــدولـــة بــســرعــة إيــقــاف عــمــلــهــا، بلغٍة 

تتضمن وعيدا وإنذارا. 
وإذ نــثــّمــن بــتــقــديــر كــبــيــر رفـــض منظمات 
ومــؤســســات حقوقية، ونــاشــطــة فــي مجال 

اإلعـــــام، الــتــجــرؤ الــــذي بـــدا فــي مــا طالبت 
به هــذه الــدول بشأن وسائل إعــام عربية، 
بــزعــم أن دولــــة قــطــر تــدعــمــهــا، فــإنــنــا على 
ــذه املــنــظــمــات واملـــؤســـســـات لن  ــأن هــ ثـــقـــٍة بــ
تتوقف في عملها من أجل حماية حريات 
الــتــعــبــيــر الــتــي تــتــعــّرض ملــخــتــلــف صــنــوف 
التضييق فــي العالم الــعــربــي، وخصوصا 

من دول الحصار على قطر. ومعلوٌم لدينا، 
ولــــدى غــيــرنــا، أن بــعــض حــكــومــات الــــدول 
ــــصــــدر وتــــمــــّول مـــنـــابـــر إعـــامـــيـــة، 

ُ
األربـــــــع ت

تــلــفــزاٍت وصــحــفــا ومــواقــع إلــكــتــرونــيــة، في 
بلدها وفــي أوروبــا وفــي غير دولــة عربية، 
 هـــذه املــنــابــر عـــن إشـــاعـــة خــطــاب 

ّ
وال تــكــف

الكراهية، واملنحط غالبا، من دون احتراٍم 
ألبــســط أخــاقــيــات املــهــنــة اإلعـــامـــيـــة، غير 
أنــنــا فــي »الــعــربــي الــجــديــد« لــم نسقط في 
إشهار مطلب إسكات هذه املنابر، ولم ندع 
ــى تــدخــٍل يوقف الكذب  الحكومة املعنية إل
والتدليس اليومي والتشهير والتحريض 
الشخصي الــذي واظــبــت عليه هــذه املنابر 
املعلومة، ألننا ال نشغل أنفسنا بأمٍر كهذا، 
 مــنــا بـــأن الــجــمــهــور الــعــربــي على 

ً
وقــنــاعــة

 كاف بما يحترم عقول أفــراده، وبأنه 
ٍ

وعــي
قادٌر على رمي كل ابتذاٍل بعيدا عنه، وبأنه 
معنيٌّ بما ينشغل بتطلعاته وأشواقه إلى 
الحرية وإلى الثقافة النقدية، وإلى تطوير 
ملكاته في التفكير واالجتهاد والتحليل، 

في شؤون االجتماع والسياسة. 
إيمانا منا بأن األخاق في ممارسة اإلعام 
وحـــدهـــا هـــي الــوســيــلــة األنـــجـــع واألنـــجـــح 
لــتــحــقــيــق الــتــأثــيــر الـــــذي يــنــشــده أي منبر 

إعامي. 
ولــيــس اعــتــدادا بــالــذات فــقــط، مــا يجعلنا 
فــي »الــعــربــي الــجــديــد« نــلــّح عــلــى أنــنــا لم 
نـــخـــرج يـــومـــا عـــن هــــذه الــحــقــيــقــة، وإنــمــا 
أيــضــا مــا حـــازه مــنــبــرنــا، مــنــذ إطــاقــه في 
مارس/ آذار 2014، من حضوٍر محترم في 
الفضاء اإلعامي العربي، وبنظافٍة مهنيٍة 
مــؤكــدة، ال يعرفها إعـــاٌم كثيٌر فــي الــدول 
الـــتـــي تــحــاصــر قـــطـــر، عــويــنــت مــمــارســتــه 
الساقطة فــي غــضــون األزمـــة الــحــادثــة في 
الخليج. نتمّسك بأخاقنا املهنية أواًل، 
وبانحيازنا إلــى قارئنا وجمهورنا، وال 
نكترث بأي غباٍر تتوسله حكومات دول 
الــحــصــار، لــتــخــويــفــنــا، عــنــدمــا تــعــمــد إلــى 
وضــعــنــا فــي قــائــمــة شــروطــهــا عــلــى دولــة 
قــطــر، ملنعنا مــن قــول مــا نعتنقه مــن قيم 
الــحــريــة والــعــدالــة والــتــنــويــر، ومـــن إيــمــاٍن 
ــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بــالــحــريــة  بـــــأن آمــــــال الـــشـ
حمى دائما، 

ُ
والديمقراطية تستحق أن ت

ونظننا في »العربي الجديد« في طليعة 
مـــن يــقــوم بــهــذا الــــــدور، فـــي هــــذه املــرحــلــة 

الحرجة من تاريخ أمتنا العربية.

نرفض التطاول 
الذي عمدت إليه 
بعض الحكومات

خسائر كبيرة للقنوات 
في رمضان بسبب نسب 

المشاهدة

تونس ـ محمد معمري

يبدو أن رهــان املحطات اإلذاعــيــة والقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــونــســيــة عـــلـــى اإلعــــانــــات 
الــتــجــاريــة فـــي شــهــر رمـــضـــان لــلــخــروج من 
أزمــتــهــا املــالــيــة لــم يـــأت بــثــمــاره، خصوصًا 
أمام استئثار قناة »الحوار التونسي« بهذه 

اإلعانات.
ــــد  ــيــــة، واحـ ــــن غــــربــ ــز بـ ــعـ ــه مـ ــ ــعـ ــ ــثــــار أرجـ ــئــ اســ
مـــن مــالــكــي قـــنـــاة »الـــتـــاســـعـــة«، إلــــى مــكــاتــب 
اإلحـــصـــاءات الــتــي تــقــيــس نــســب االســتــمــاع 
واملشاهدة، والتي تقدم أرقامًا غير حقيقية. 
 هـــــذه الـــنـــســـب كــلــفــت قــنــاتــه 

ّ
ويـــضـــيـــف بــــــأن

خسائر مالية كبرى. وأولى نتائج الخسائر 
املالية هــذه كــان قــرار إدارة القناة التاسعة 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي )أول مـــــن أمـــــس( 
بالتخلي عن تقديم نشرة األنباء الرئيسية 
التي انطلقت في بثها منذ سنة. وكانت قد 
استقدمت إلعــدادهــا صحافين، مــن بينهم 
مكي هال الذي كان يعمل في »هيئة اإلذاعة 

البريطانية« )بي بي سي(.
هــال أرجــع سبب التخلي عــن إنــتــاج نشرة 
األخبار إلى الصعوبات املالية التي تمّر بها 
الــقــنــاة. كــذلــك أرجـــع هــو اآلخـــر سبب األزمــة 
إلى األرقام الخاطئة عن نسب املشاهدة التي 

استفادت منها قناة »الحوار التونسي«.
املحطات اإلذاعــيــة أيضًا تعيش أزمــة مالية 
خـــانـــقـــة. إذ يــعــانــي كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــن 
ر صرف مستحقاتهم 

ّ
العاملن فيها من تأخ

املــالــيــة، وفقًا ملــا صــّرح بــه محمد السعيدي 
ــام لــلــنــقــابــة الـــعـــامـــة لـــإلعـــام،  ــعــ الـــكـــاتـــب الــ
املنضوية تحت لواء االتحاد العام التونسي 
للشغل، كبرى املنظمات النقابية التونسية.

ت أيــضــًا مــن خــال عدم 
ّ
أزمـــة اإلذاعــــات تجل

ــزام بــعــض املـــحـــطـــات اإلذاعــــيــــة بـــكـــّراس  ــتــ الــ

الـــشـــروط الــــذي حــصــلــت عــلــى أســـاســـه على 
 من قبل »الهيئة العليا املستقلة 

ّ
إجازات البث

لاتصال السمعي البصري« )الهايكا(، ما 
اضطر هذه األخيرة إلى سحب اإلجازات من 
محطتي »شعانبي أف أم« و»سيفاكس أف 
أم«. هــذه األزمــة مرشحة لاستفحال، وفقًا 
للعضوة املستقيلة من الهايكا أمال الشاهد، 
والــتــي تـــرى أن مــحــدوديــة ســـوق اإلعــانــات 
التجارية وعدم منح اإلجازات وفقًا لدراسة 

حــاجــيــات الـــســـوق الــتــونــســيــة ســـتـــؤدي إلــى 
تعميق األزمــة املالية لهذه املحطات، ما قد 

يؤدي إلى غلق كثير منها.
 

اإلحصاءات كاذبة؟
وكـــان انــطــاق شــهــر رمــضــان قــد تــرافــق مع 
نسب  نشر  على  واســعــة  احتجاجات  ملة  ح
املشاهدة على اعتبار أنها غير موضوعية 
وغير دقيقة. وقد أثــار نشر نسب املشاهدة 

خال  مــن  التونسية  التلفزيونية  لقنوات  ل
ــكــاتــب مــخــتــصــة فـــي ســبــر اآلراء وقــيــاس  م
ــيـــرًا مــن  ــثـ ــدة، كـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــاع واملـ ــمــ ــتــ نـــســـب االســ
الجدل، خصوصًا أن االتهامات وجهت إلى 
واحد من أبرز هذه املكاتب بأنه يخدم طرفًا 

معينًا من خال ما ينشره من أرقام.
وقد صّرح وقتها معز بن غربية بأن مكتب 
ا كـــونـــســـاي« لــســبــر اآلراء وقــيــاس  يــغــمــ »ســ
نسب االستماع واملشاهدة يعمل على الدفع 
بقناة »الحوار التونسي« إلى املراتب األولى 
حــتــى تــســتــحــوذ عــلــى الــنــصــيــب األكـــبـــر من 

سوق اإلعانات التجارية.
ــا كــــونــــســــاي«  ــمـ ــغـ ــيـ واتـــــهـــــم بـــــن غــــربــــيــــة »سـ
بــتــســبــبــهــا فـــي خــســائــر لــقــنــاة »الــتــاســعــة« 
عندما قــامــت بوضعها فــي املرتبة الرابعة 
ــدة، إذ  ــاهـ ــنـــوات األكـــثـــر مـــشـ ــقـ فـــي تــرتــيــب الـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة فــي  ــ ــانــ ــ ــدة اإلعــ ــ تــــراجــــعــــت مــ
سلسلة »بوليس حالة عادية » من 18 دقيقة 
إعــــانــــات إلــــى ســبــع دقـــائـــق فـــقـــط، وهــــو ما 

تسبب للقناة بخسائر كبيرة.
الـــجـــدل حــــول نــســب املـــشـــاهـــدة أكــــده املــمــثــل 
لطفي العبدلي الذي بّن أن ما تقدمه بعض 
الــشــركــات مــن نــســب مــشــاهــدة غــيــر واقــعــي، 
وال يعكس حقيقة املشهد التلفزيوني في 
تونس، وعّبر عن غضبه، خاصة بعد أن تّم 
تصنيف سلسلة »بوليس حالة عادية » في 

مراتب متأخرة من حيث نسب املشاهدة.
هـــذه الــوضــعــيــة وتــبــادل االتــهــامــات، دفعتا 
الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري 
)الــهــايــكــا( إلــــى اتـــخـــاذ قــــرارهــــا، بــحــســب ما 
أعلنه عضو الهيئة هشام السنوسي، بمنع 
مكاتب سبر اآلراء وقياس نسب االستماع 
واملشاهدة من نشر نتائجها إال بعد موافقة 
القناة التلفزيونية أو املحطة اإلذاعية التي 

تّم البحث في نسب متابعتها.

)العربي الجديد(

)فرانس برس(

ال يزال الجدل حول قائمة المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة لدولة قطر يتفاعل. وبما أن القائمة ضّمت شروط إقفال مؤسسات 
إعالمية بينها موقع وصحيفة »العربي الجديد«، هنا بيان صادر عن المؤسسة
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كانت  لذلك  اللحظات،  من  كثير  في  محايدة 
ألداء  بحاجة   ،

ً
كــامــا واملسلسل  الشخصية، 

بــقــيــمــة مـــا يــفــعــلــه أحـــمـــد داوود هـــنـــا، حيث 
االعــتــمــاد الــكــامــل عــلــى لــغــة الــعــيــنــن واألداء 
النفسي إليصال ما يشعر به، وعلى األغلب 
التمثيل  اســتــطــاع  مـــصـــري  يـــوجـــد مــمــثــل  ال 
الــعــقــود األخـــيـــرة مثلما  فــقــط خـــال  بعينيه 
تمثيلي  أداء  أفضل  فــي  هنا،  »داوود«  يفعل 

خال رمضان بشكل عام.

أفضل ممثلة رئيسية:
نيللي كريم )ألعلى سعر(

ــلـــى ســـعـــر« مـــن بعض  يــعــانــي مــســلــســل »ألعـ
ــة، مــثــلــمــا عـــانـــى مــســلــســل  ــيــ املـــشـــاكـــل الــــدرامــ
»سقوط حر« في العام املاضي، إال أن هذا ال 
يؤثر أبــدًا في جــودة وقيمة أداء نيللي كريم 
فـــي الــحــالــتــن. تــعــتــمــد فـــي الــحــلــقــات األولـــى 
مــن املسلسل عــلــى أدائــهــا الــجــســدي، وتمثل 
بــخــبــرتــهــا الــكــبــيــرة كــراقــصــة بــالــيــه ســابــقــة، 

محمد جابر

الضخمة  املشاكل  مــن  الــرغــم  على 
التي عانت منها أغلب مسلسات 
2017، إال أن هذا لم يكن عائقًا أبدًا 
أمام تألق عدد كبير من املمثلن في أدوارهم. 
هـــذه قــائــمــة بــأفــضــل املمثلن واملــمــثــات في 
املــوســم  خـــال  واملــســاعــدة  الرئيسية  األدوار 

التلفزيوني.

أفضل ممثل رئيسي:
أحمد داود )هذا المساء(

في الحلقات األولى من مسلسل »هذا املساء« 
األقــل  على  أو  جماعية،  فيه  البطولة  أن  بــدا 
)الــذي  فــإن شخصيته الرئيسية هي »أكـــرم« 
يجسده بشكل رائع إياد نصار(، إال أن مرور 
ــح أن شــخــصــيــة  ــ األحــــــــداث والـــحـــلـــقـــات أوضــ
»ســمــيــر« ألحــمــد داوود هــي صــاحــبــة الـــدور 
الــرابــط بــن العاملن  الرئيسي فــي األحــــداث؛ 
اللذين يدور فيهما املسلسل، وكذلك املحرك 

الفاعل في أغلب ما يجري. 
يكشف  ال  تمامًا،  داخلية  »سمير« شخصية 
أداؤه الحركي هــادئ ومامحه  عما بداخله، 

كان فاتنًا ويبقى 
فاتنًا ألن ِحكمته تكمن 

في أن يكون فاتنًا

يبدو مسلسل »هذا 
المساء« الرابح األكبر في 

هذا الموسم

اختفت تدريجيًا 
حفالت السحور التي 

كانت تقام سنويًا

2223
منوعات

ــيـــة الـــتـــي تمر  قــبــل أن تـــبـــدأ األحــــــداث الـــدرامـ
قــرارهــا ترك  مــن  التعقد،  فــي  بها الشخصية 
تتلقاها،  التي  املتتالية  والصدمات  عملها، 
لــتــصــنــع نــيــلــلــي كـــريـــم لــحــظــات مـــؤثـــرة جــدًا 
فــي عمق وروح شخصية »جميلة«  ونــافــذة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــقــلــيــديــة الــكــتــابــة فـــي أغــلــب 
األحيان، لتكون السبب الرئيسي في النجاح 
الــذي حققه املسلسل بن شريحة كبيرة من 

املشاهدين املتعاطفن مع الشخصية.

حضور شرفي، لممثل رئيسي:
محمد ممدوح )ال تطفئ الشمس(

إملامه  قلة  أحيانًا  ُيعاب على محمد ممدوح 
بمخارج الحروف وعدم وضوح الصوت، إال 
بشكل  الشخصية  تحوالت  في  يقّدمه  ما  أن 
عام هو أداء رائع من ممثل كبير، مشهده في 
الحلقة الخامسة عــشــرة فــي غــرفــة أخــيــه من 

أكثر املشاهد تأثيرًا وبقاًء في الذاكرة. 

حضورشرفي، لممثلة رئيسية:
يسرا )الحساب يجمع(

ــع املــخــرج  ــوالـــي، ومــ ــتـ لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـ
الخروج  هاني خليفة أيضًا، تستطيع يسرا 
مــــن عــــبــــاءة شــخــصــيــاتــهــا الــنــمــطــيــة وتـــقـــدم 

شخصية ممتازة ومركبة.

أفضل ممثل في دور مساعد:
محمد فراج )هذا المساء(

عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا مــن شخصية »ســمــيــر« 
شــخــصــيــة  ــإن  ــ فـ »داوود«(،  يـــؤديـــهـــا  ــتــــي  )الــ
ــراج هــنــا  ــ ــتـــي يــلــعــبــهــا مــحــمــد فــ ــي« الـ ــونــ »ســ
هــي شخصية »خــارجــيــة« بــالــكــامــل، أداؤهـــا 
ــيــــه، وانـــفـــعـــاالتـــهـــا كــلــهــا  ــالـــغ فــ ــبـ الـــحـــركـــي مـ
ــراج« هنا  مــوجــودة فــي الــوجــه والجسد. و»فـ
يــمــســك بــــروح الشخصية فــي كــل لــحــظــة من 
بها  التي يتحدث  الطريقة  املسلسل؛  حلقات 
وانــحــنــاءة رأســـه أمـــام مــن يتكلم مــعــه، كيف 
يــدخــن الــســجــائــر ويــخــرج دخــانــهــا مــن فمه، 
كامل  يــديــه وعينيه وجــســده، تحكم  لــزمــات 
في كل شيء من قبل »فراج«. قبل أن يتجاوز 
داخلها  إلـــى  ويــنــفــذ  الشخصية«  »شــكــانــيــة 
فــــي بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات الــــدرامــــيــــة املـــحـــوريـــة، 
لــيــقــدم الـــصـــورة املــثــالــيــة لــلــشــخــص الــوحــيــد 
الـــذي يشعر بالنبذ والـــذي يــرغــب بــشــدة في 
مــن أجمل  النتيجة واحـــدة  لتكون  ُيــَحــب،  أن 
الشخصيات »الشريرة« التي يتعاطف معها 

املشاهد في تاريخ الدراما املصرية.

حضور شرفي، لممثل مساعد:
أحمد مالك )ال تطفئ الشمس(

فــي النصف الــثــانــي مــن أحـــداث املسلسل قل 
أداء »مالك« كثيرًا بسبب التغيرات التي تطرأ 
على شخصياته، والتي حــّدت من إمكاناته، 
ولكن في النصف األول كانت شخصية »آدم« 
، وكل 

ً
التي يجسدها هي »روح« العمل كاما

اللحظات الدرامية الكبيرة ارتبطت بوجوده؛ 
ــــي الــحــلــقــة  ــع الـــعـــائـــلـــة فـ ــ ــرقـــــص مـ ــ مـــشـــهـــد الـ
الرابعة  الحلقة  فــي  مواجهتها  ثــم  الــعــاشــرة 

عشرة من مكتسبات دراما هذا العام.

أفضل ممثلة في دور مساعد:
أسماء أبو اليزيد )هذا المساء(

ــريــــان فـــي املــســلــســل  هـــنـــاك شــخــصــيــتــان أخــ
مساعدة«،  ممثلة  »أفضل  اعتبارهما  يمكن 
حنان مطاوع في دور »عبلة« والطفلة ملك 
كلتاهما  وتـــــؤدي  »نــــــور«،  دور  فـــي  عـــاصـــم 
ــو الــيــزيــد  أداًء اســتــثــنــائــيــًا. ولــكــن أســـمـــاء أبـ
صغير  دور  بعد  تقريبًا  األول  عملها  فــي   -
فـــي مــســلــســل آخــــر قــبــل ثـــاثـــة أعــــــوام - هي 
ــام، تــــؤدي »أبــــو الــيــزيــد«  ــعـ اكــتــشــاف هــــذا الـ
ــتـــي يـــتـــم تــهــديــدهــا  دور »تــــقــــى«، الـــفـــتـــاة الـ
بفيديو جنسي، وتحاول فقط أال تنهار كي 
تستطيع التعامل مع املوقف، ورغم قيمة كل 
للشخصية،  التمثيلية  واللحظات  مشاهد 
ــا الــتــمــثــيــلــي في  ــهـ إال أنــهــا تــصــل لــقــمــة أدائـ
املشهد الذي ترى فيه جزءًا من الفيديو على 
اإلنترنت وتبدأ في البكاء من دون صوت، ثم 
العاشرة  الحلقة  نهاية  في  اآلخــر  مشهدها 
البديع  والــدمــج  »سمير«،  مواجهتها  أثــنــاء 
بن مساحات الضعف والهشاشة واالعتزاز 
بالنفس، بأداء صوتي وحركي رائع جدًا من 

ممثلة ستكون كبيرة.

محمد الجزار

زعـــتـــر، طــحــيــنــة، جــمــيــد، دبــــس رمـــــان، بــرغــل، 
ــعــــمــــول... وقـــائـــمـــة ال  ــالـــب املــ ــتـــى قـ عـــجـــوة وحـ
تنتهي بمكونات أطباق أساسية قد ال تجدها 
بــســهــولــة فــي أوروبـــــا. ســعــيــد، أحـــد الــاجــئــن 
الـــســـوريـــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى فــرنــســا قبل 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  أشــهــر قليلة، تــحــدث لـــ
أحـــد وجـــوه الــغــربــة الــتــي تتمثل فــي افــتــقــاده 
ــاق، »بـــالـــطـــبـــع ال يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــة  ــ ــبــ ــ ــلـــك األطــ تـ
ظـــــروف الـــاجـــئ فـــي أوروبـــــــا بــمــن يــعــيــشــون 
تحت القصف، أو في املخيمات بدول الجوار 
السوري، لكن ومع ذلــك، مــرارة الغربة قاسية 
جدًا، وأصغر التفاصيل يمكن أن تفجر حزنًا 
الــواحــد منا، فاالنساخ عــن األهــل  عميقًا فــي 

وكل الطقوس أمر مؤلم«.
وأضــــــــــاف أنـــــــه يـــفـــتـــقـــد تــــســــوق مـــســـتـــلـــزمـــات 
ــه »لــــم يفكر  ــ الــطــعــام فـــي أســـــواق دمـــشـــق، وأنـ
أو  الكنافة  أو  القطايف  يومًا كيف يحضرون 
الفتة«،  أو  املسبحة  حتى  وال  العيد،  معمول 
كـــان يــشــتــري مــعــظــم هـــذه الــوجــبــات جــاهــزة، 
والـــتـــي ارتـــبـــط طــعــمــهــا بـــذكـــريـــات مـــع األهـــل 

على جولة )للمسرحية(، وهذا كنُت أرفضه 
: »أن أقف أمامها، وهي 

ً
دائمًا«. أضاف قائا

تؤّدي دور ابنة تهيمن على والدها، منحني 
شعورًا عظيمًا بالسعادة الفائقة«.

في اإلطار نفسه، قال آالن دولــون، في حوار 
تلفزيوني مع املحطة البلجيكية RTBF، إن 
األفضلية لــه تكمن فــي ذهــابــه إلــى املــســرح، 
الجمهور«،  احتكاكًا مباشرًا مع  »ألن هناك 
ــفــًا عــنــد مــســألــة الـــعـــاقـــة بــالــجــمــهــور 

ّ
مــتــوق

ملــّدة  يتابعك جمهوٌر  »كــي  يــقــول:   
ْ
إذ نفسه، 

أن  منه  ب 
ّ
يتطل فــهــذا  عــامــًا،   60 أو   50 تبلغ 

، وأن يربح شيئًا ما من هذا«. 
ً
يحّبك حقيقة

علمًا أن له في املسرح أعمااًل عديدة، بدأها 
عام 1961 بمسرحية »لألسف، إنها عاهرة«، 
الــتــي صــــدف أن كــــان مــخــرَجــهــا ســيــنــمــائــّي 
)ومسرحي وكاتب( إيطالي ُيدعى لوتشينو 
في  أداره  الــذي   ،)1976 ـ   1906( فيسكونتي 
فيلمي »روّكــو وأشــقــاؤه« )1960( و»الفهد« 
)1963(. كــمــا أخــــرج دولــــون أفــامــًا عــديــدة، 
أبرزها: Pour La Peau D’un Flic )1981(، و

.)1983( Le Battant
أما بخصوص املشروع السينمائّي األخير، 
الذي لم ُيذكر عنوانه لغاية اآلن، فقد أشارت 
فيغارو«  »لــو  الفرنسية  اليومية  الصحيفة 

نديم جرجوره

أعـــلـــن املــمــثــل الــفــرنــســي آالن دولــــــون، الـــذي 
فــي 8 نوفمبر/ تشرين  عــامــًا  الـــ 82  سيبلغ 
الثاني 2017، أنه سيؤّدي دوره السينمائّي 
ــيــــر، قــبــل اعـــتـــزالـــه الـــنـــهـــائـــّي، فـــي فــيــلــٍم  األخــ
بطولته،   )1964( بينوش  جولييت  ُيــشــارك 
هــي الــتــي اخــتــيــرت لــهــذا املــشــروع »لكونها 
ــعــجــبــنــي كــثــيــرًا«، 

ُ
ممثلة رائـــعـــة«، وألنــهــا »ت

كــمــا قـــال فـــي احــتــفــاٍل تــكــريــمــي لـــه أقــيــم في 
املدينة البلجيكية »لياج«، في الــدورة الـ 11 
)4 ـ 7 مايو/ أيار 2017( لـ »املهرجان الدولي 

للفيلم البوليسي«.
مع ذلــك، فــإن دولــون كــان راغبًا في التعاون 
 كان 

ْ
مع ممثلة أخرى، في فيلم الوداع هذا، إذ

التي   ،)1966( مــارســو  األول صوفي  خــيــاره 
لن تستطيع العمل معه، »الرتباطاٍت خاّصة 
د  بـــهـــا«، فـــي الــخــريــف املــقــبــل، املـــوعـــد املــحــدَّ

للبدء بتصوير املشروع الجديد.
البلجيكية »بيلغا«،  األنباء  وبحسب وكالة 
ــإدارة  ــ ــل دوره األخـــيـــر بـ

ّ
ــإن دولـــــون ســيــمــث فــ

املخرج الفرنسي باتريس لوكونت )1947(، 
 Une Chance الذي تعاون معه عام 1998، في
له  فيلم سينمائّي  آخــر  أن  Sur Deux، علمًا 
 Asterix Aux Jeux Olympiques كان بعنوان
فوريستييه  فــريــدريــك  للمخرجن   ،)2008(
مــؤّديــا   ،)1971( النغمان  وتــومــاس   )1969(
قيصر.  يوليوس  شخصية  ـ  كوميديًا  ـ  فيه 
ى 

ّ
وذكرت الوكالة البلجيكية أنه كان »يتمن

ابنته  مشاركته  بعد  التمثيل،  عــن  ــف 
ّ
الــتــوق

 عــنــه قــولــه هــذا: 
ً
فــي عــمــل مــســرحــّي«، نــاقــلــة

فــي حياتي:  ــرًا أجمل األشــيــاء 
ّ

قُت مــؤخ
ّ
»حق

ــالـــي(، وأن أوافــــق  ــاتـ ـــل مـــع ابــنــتــي )نـ
ّ
أن أمـــث

أفــتــقــدهــا جميعًا،  »اآلن  ــاء،  ــدقــ واألصــ والــبــلــد 
طــبــق الــطــعــام مــتــوفــر، لــكــنــه يـــذكـــرك بــكــل من 
تــحــب، بــأمــك الــتــي كــانــت تــحــضــره، بــاألســرة 
الذين كانوا يتشاركونه، ويذكرك  واألصدقاء 
بأنك وحيد اليوم«. يقول: »عندما وصلت إلى 
فــرنــســا، خــاصــة فـــي رمـــضـــان، وجــــدت نفسي 
أبــحــث على اإلنــتــرنــت وأتــصــل بــاألهــل ألســأل 
عن طرق تحضير املنسف والكبة واملعجنات 
والشيش برك، وفي معظم املرات كنت أصطدم 
بعدم توافر املكونات األساسية، ألنني أعيش 
املدن  أن سكان  إلــى  في قرية صغيرة«. ولفت 
الــكــبــيــرة، يــمــكــنــهــم شــــراء املــنــتــجــات الــعــربــيــة 
والــســوريــة فــي بعض املتاجر، لكن ذلــك ليس 

 في مناطق بعيدة أخرى.
ً
سها

حتى الخبز
محمد وصل إلى فرنسا قبل شهر مع أسرته 
الـــصـــغـــيـــرة، وســـكـــن فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع جــنــوب 

فرنسا ال تضم متاجر عربية أو تركية.
أمــامــه وقــت طويل الستكشاف املكان  لــم يكن 
ــة املــتــاحــة قــبــل رمـــضـــان، لكنه  ــيـ ــواد األولـ ــ واملــ
قال »حاولنا االعتماد على ما هو متوفر في 
املتاجر، لطبخ األطباق السورية التي نحبها 
خــــال رمـــضـــان، مـــن ورق الــعــنــب واملــحــاشــي 
واملــقــلــوبــة والــفــول والــحــمــص«، لكنه بالطبع 
من  وغيرها  والزعتر  الطحينة  على  يعثر  لم 

املكونات التي كان يعتمد عليها سابقًا.
بــعــض الــســوريــن فــي فــرنــســا يــحــّبــون الخبز 
الفرنسي وال يجد أطفالهم مشكلة في تناوله، 
أما هو فما يزال يفضل أرغفة الخبز العربية، 
ويــقــوم بخبزها فــي البيت. وقـــال »يــومــًا بعد 
آخـــر نــحــاول أن نتكّيف مــع الــوضــع الــجــديــد، 
وتــجــاوز الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــنــا«. قبيل 

مــجــيــئــهــم إلــــى فــرنــســا جــلــبــت زوجـــتـــه قــالــبــًا 
خشبيًا للمعمول، ومحفار كوسا، األمر الذي 

سّهل إعداد املعمول للعيد واملحاشي.
يــصــبــح األمـــــر أكـــثـــر صــعــوبــة عــنــدمــا يــكــون 
الاجئ شابًا وحيدًا با أسرة، إذ تكون همة 
ــذي يــعــيــش لـــوحـــده أضــعــف في  الــشــخــص الــ

العشرين،  فــي  عــلــي شـــاب  الــطــعــام.  تحضير 
يـــقـــول إن كــثــيــرًا مـــن الــطــبــخــات تــخــطــر على 
خاصة  تحضيرها،  يستطيع  ال  لكنه  بــالــه، 
 
ً
ــر وقــتــًا طــويــا فـــي رمـــضـــان، واســتــغــرق األمــ

م طريقة 
ّ
باع امللوخية، فتعل

ُ
حتى عرف أين ت

طبخها، وهي األكلة الوحيدة التي يحضرها 

ــــوع، فــيــمــا يــعــتــمــد عـــلـــى املــعــلــبــات  ــبـ ــ ــل أسـ كــ
ووجـــبـــات املــطــاعــم، كــونــه ال يــجــيــد تحضير 
مــعــمــول الــعــيــد والـــحـــلـــويـــات األخـــــــرى، فــإنــه 
يحاول البحث عنها في املتاجر، أو أن يكون 
أحد األصدقاء قد خبز بعضها، على أمل أن 

يتذوقها في العيد.

)6 مايو/ أيار 2017( إلى أن حبكته الدرامية 
ــات في  ــل، بـ ــّب بـــن رجــ تــرتــكــز عــلــى قــّصــة حـ
بــــدايــــة الــثــمــانــيــنــيــات مــــن عـــمـــره )كــــدولــــون 
يلتقيان  خمسينياتها،  فــي  وامــــرأة  نفسه( 
عة«. أضافت الصحيفة 

ّ
في »لحظة غير متوق

ذّكر املهتّمن بتاريخ املمثل 
ُ
أن هذه القّصة ت

 ـ في 
ً
بــأنــه كــــان »فــاتــنــًا ذات يـــــوم«، مــشــيــرة

الــوقــت نــفــســه ـ إلـــى أن املــمــثــل »يــبــقــى فاتنًا 
دائمًا«، وأن »ِحكمة آالن دولون تكمن في أن 

يكون فاتنًا«.
منذ  الكبيرة  الشاشة  عــن  غيابه  مقابل  فــي 
ف جولييت بينوش 

ّ
نحو 10 أعوام، لم تتوق

 Ghost ــشــارك، حاليًا، في 
ُ
ت العمل، وهــي  عن 

ساندرس  روبـــرت  لإلنكليزي   In The Shell
)1971(، وTelle Mere, Telle Fille للفرنسية 
 Un Beau Soleilنعومي ساغليو )1982(، و
دونـــي  كــلــيــر  )أيـــضـــًا(  لــلــفــرنــســيــة   ،Interieur
)1946(، الذي ُعرض للمرة األولى دوليًا في 
تظاهرة »نصف شهر املخرجن«، في الدورة 
أيـــار 2017( ملهرجان  ـ 28 مــايــو/  الـــ 70 )17 

« السينمائّي.
ّ
»كان

لدولون،  الفني  بالتاريخ  للتذكير  حاجة  ال 
الذي بدأ مطلع أربعينيات القرن الـ 20، وهو 
ع على التمثيل واإلخراج واإلنتاج، في 

ّ
يتوز

واملوسيقى،  والتلفزيون  والسينما  املسرح 
ــذه األخـــيـــرة ـ مــشــاركــات عــديــدة  ــه ـ فـــي هـ ولـ
ومــخــتــلــفــة؛ وهـــو ُيــعــتــبــر أحـــد أبـــرز جامعي 
ــحــف الــفــنــيــة. كــمــا أنـــه ال حــاجــة للتأكيد 

ُ
الــت

على وسامته املستمرة لغاية اآلن، علمًا أن 
املــغــنــيــة األمــيــركــيــة مـــادونـــا )1958( ذكـــرت، 
 

ٌ
عام 2012، أن أغنيتها Beautiful Killer عمل

اب 
ّ
ها. إنه جذ

ّ
تكريمي له: »شاهدُت أفامه كل

للغاية«.

حلوى العيد بمذاق اللجوءآالن دولون يعتزل التمثيل: قرار أخير؟
لطالما ارتبط رمضان 

واالحتفال بالعيد بأطباق 
وحلويات خاصة في 

العالم العربي، لكنها ال 
تتوفر بسهولة بالنسبة 

لالجئين في أوروبا

كريستين أبيض

درجت منذ سنوات قليلة إقامة حفات السحور 
ــــام في  ــائـــل اإلعــ فـــي شــهــر رمـــضـــان لــبــعــض وسـ
ــا إلـــى  ــانـ ــيـ ــم الــــعــــربــــي، صــــــورة تـــتـــحـــول أحـ ــالـ ــعـ الـ

استعراض مجاني تنافسي.
MBC غابت هذه السنة عن هذه الحفات ألسباب 
مجهولة، بعدما كانت من أكثر القنوات اهتمامًا 
بحفات السحور واإلفطارات، والتباهي بالكلفة 
الدعوة وسفر  الحفل، في  التي يفرضها  العالية 
عــدد كبير من الفنانن واإلعامين إلــى ُدبــي أو 
بيروت، لكن ما رشح عن هذا الغياب هو هروب 
املــحــطــة الــســعــوديــة مــن بــعــض االنــتــقــادات حــول 
ومنها  التي عرضتها،  الــدرامــيــة  األعــمــال  بعض 
تحديدًا »غرابيب سود« الذي أوقف بعد الحلقة 
عشرين، وقــد صــور منه 38 حلقة وفــق ما كشفه 
املمثل السوري سامر املصري، وُيقال إن ميزانية 
لم  واملسلسات،  والبرامج  رمضان  لشهر   MBC
منذ  الــعــادة  هــي  كما  ُمكلف  بإقامة حفل  تسمح 
سنوات. وغابت أيضًا شركة الصّباح لإلنتاج عن 
األعمال  بنجاحات  لاحتفاء  رمضاني  حفل  أي 
التي أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها  الدرامية 
»الــهــيــبــة« و»الــحــصــان األســـــود«، فــي وقـــت ُيــقــال 
إن الــشــركــة تــحــضــر لــحــفــل قــريــب، يــجــمــع أبــطــال 
املسلسات التي ُعرضت في رمضان مع وسائل 

ــدة، وبــعــض  ــ ــديـ ــ اإلعـــــــــام، لــــإلعــــان عــــن خـــطـــة جـ
اإلنــتــاجــات املــنــتــظــرة لــلــمــوســم املــقــبــل، وبحسب 
استعدادها  عــن  ستعلن  الشركة  فــإن  املعلومات 
لــتــقــديــم جــــزء ثــــان مـــن مــســلــســل »الــهــيــبــة« الـــذي 
ونــاديــن نسيب نجيم، وحقق  تيم حسن،  يجمع 
ــــي اســتــمــهــلــت اإلعـــــــان عــن  نـــجـــاحـــًا عـــربـــًيـــا، وهـ
ــك، ريــثــمــا يــتــم االتـــفـــاق الــنــهــائــي بـــن الــشــركــة  ذلــ
مــن جهة وكــاتــب املسلسل هـــوزان عكو، الــذي لم 
ثــان من  النهائية، على كتابة جــزء  يعط املوافقة 
املسلسل الذي طرح قضية العشائر على الحدود 
اللبنانية السورية، وتجارة الساح واملمنوعات.

أول من أمس، دعت شركة »ايغل فيلم« إلى حفل 
إفــطــار أقــيــم فــي بــيــروت، وجــمــع عـــددًا كــبــيــرًا من 
الــغــنــاء والتمثيل، حــضــرت أصــالــة ملجرد  نــجــوم 
أنــهــا غــنــت »تــتــر« مسلسل »ال تــطــفــئ الــشــمــس« 
وفــريــق عمل  وأمينة خليل،  أمــن  ميرفت  بطولة 
الشركة  ساهمت  التي  الدنيا«  »حـــاوة  مسلسل 

في إنتاجه وكذلك املغنية اللبنانية نوال الزغبي 
التي غنت شارة مسلسل »كاراميل« بطولة زوجة 
صـــاحـــب شـــركـــة ايـــغـــل املــمــثــلــة مـــاغـــي بــوغــصــن، 

والتونسي ظافر عابدين.
التي  الحفات  هــذه  مثل  تطرحها  كثيرة  أسئلة 
قام دون هــدف، ولــو أن الشركات التي تنظمها 

ُ
ت

ــشــــاركــــن فــي  ــة لـــبـــعـــض املــ ــريـ ــديـ ــقـ ــا تـ ــهــ ــقــــول إنــ تــ
املسلسات والبرامج، ولقاء بالصحافة والوقوف 
حـــول رأيـــهـــم بــمــا ُعـــــرض، لــكــن فـــي املــقــابــل هــنــاك 
جـــزء مـــن االســـتـــعـــراض املــبــالــغ فــيــه الــــذي يظهر 
االهتمام بأناقة املدعوات، وحتى التقاط الصور 
الذي يطغى على الحدث نفسه واملغزى  من وراء 
إقامته، والتكلفة الباهظة التي تكبدها املنتجون 
مــن أجـــل اســتــعــراض األزيــــاء واألنـــاقـــة، وتنافس 
الــحــاضــرات على ألــقــاب واهــيــة، بعيدة كــل البعد 

أحيانًا عن محتوى املسلسل أوالبرنامج.
التقليل  ــااًل،  أفــضــل حــ يــكــن  لــم  الــوضــع  خليجيًا، 
مــن حــفــات الــســحــور الفنية فــي ُدبـــي كــان الفتًا، 
محطات روتانا أقامت حفا جمع عددًا من نجوم 
الــتــمــثــيــل فــقــط، بــيــنــمــا غــابــت شقيقتها روتــانــا 
للصوتيات عن أي نشاط في رمضان، وذلك بعد 
سنوات من إقامة حفات للشركة السعودية في 
ُدبــــي، ويــقــال إن الــضــائــقــة املــالــيــة الــتــي تعانيها 
روتانا للصوتيات كانت وراء إلغاء حفل إفطارها 

للمغنن الذين ينتسبون إليها.

رمضان يكشف وجوهًا تستحق النجاح

بعض الحلويات العربية مفقودة في أوروبا )قاسم زين/ فرانس برس(

حفالت السحور

آالن دولون في لياج أثناء تكريمه )فايسبوك(

محمد ممدوح )فيسبوك(

تغلّبت الدراما المصرية في إنتاجها هذا العام، واستطاعت أن تحصد النجاح على الرغم من 
بعض العثرات، هنا قائمة من الوجوه التي عبرت امتحان األداء بنجاح

أفضل الممثلين

استعراض حفالت السحور 

فنون وكوكتيل
دراما

رمضان

حول العالمممثل

لفتت الممثلة اللبنانية 
الشابة كارمن بصيبص، 

المشاهدين في مسلسلين، 
األول لبناني، بعنوان »آلخر 
نفس« وتلعب فيه دور 

ماريا الفتاة التي تقع 
في قصة حب مع شاب 

فلسطيني مقيم في لبنان 
وتعاني من رفض والدتها 

االرتباط به، وشاركت في 
مسلسل »الزيبق« إلى جانب 
كريم عبد العزيز، وشريف 
منير، واستطاعت بحسن 

أدائها أن تعبر امتحان 
الدراما بنجاح، اعتمادًا على 
عفويتها وهدوئها وفق 

متطلبات الدور الُمسند 
إليها.

كارمن
بصيبص
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