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غضب في الوسط األردني إثر 
توقيف صحافيَّيْن

المغرب يستعد لمحاربة 
األخبار الكاذبة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أرســـــــل عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املــــصــــري، 
محمد عمارة، صاحُب مقترح قانون تقنني 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  »فيسبوك« 
 لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب املــصــري 

ً
رســــالــــة

»ضرورة اإلسراع  وأعضائه يطالب فيها بـ
ــــن أضــــــرار  ــا الــــغــــالــــي مـ ــنـ ــنـ ــة وطـ ــايـ ــمـ ــــي حـ فـ
وفـــوضـــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي«، 

بحسب البيان الصادر عن النائب.
وأضــاف في الرسالة »اتضح أمــام الجميع 
أن مواقع التواصل االجتماعي هي البوابة 
املجتمعية  والــفــوضــى  لـــإرهـــاب  الــذهــبــيــة 
واألخــــــاقــــــيــــــة والــــــجــــــرائــــــم الــــــــا أخــــاقــــيــــة 
واألكاذيب والشائعات.. ووجود تشريعات 
تــــكــــون الــــــــدرع والـــســـيـــف لـــحـــمـــايـــة وطــنــنــا 

الغالي مصر«.
ويّدعي عمارة أن لديه »خطة استراتيجية 
ــتـــواصـــل  وتـــســـويـــقـــيـــة ملـــكـــافـــحـــة أضــــــــرار الـ
االجتماعي ومسّجلة بحقوق ملكية فكرية 
لــتــوعــيــة  تـــهـــدف   2017 لــســنــة   1343 بـــرقـــم 
شــعــب مــصــر والــشــعــب الــعــربــي بــأضــرارهــا 

وسلبياتها«.
ونـــاقـــشـــت لــجــنــة الــــدفــــاع واألمـــــــن الــقــومــي 
املاضي،  اإلثنني  املصري،  النواب  بمجلس 
ــر، مـــواجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــال عـ ــمــ ــة الـــــلـــــواء كــ ــرئــــاســ بــ
الـــجـــريـــمـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــحـــضـــور الـــلـــواء 
ناصر رضا، ممثل إدارة الشؤون القانونية 

بوزارة الداخلية.
ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وقـــــــــال رئـ
أن  للجنة  »اتــضــح  الــبــرملــانــيــني  للمحررين 
الحكومة وافقت على مشروع قانون خاص 
ــدهــا ويــغــطــي 

ّ
بــالــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة يــفــن

جميع أركــانــهــا«. وقـــد أوصـــت الــلــجــنــة أنــه 
بمجرد وصول القانون إلى مجلس النواب 
مع  بالتنسيق  تفصيليًا  مناقشته  سيتم 
لجنة االتصاالت وإبداء رأيها بشأن مواده.
وبــالــفــعــل، أعـــلـــن عــضــو لــجــنــة االتـــصـــاالت 
ــلــــس الــــــــنــــــــواب أحــــــمــــــد رفـــــــعـــــــت، فـــي  ــمــــجــ بــ
تصريحات صحافية منذ أيام، أن الحكومة 
وعـــــدت بــتــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون مــكــافــحــة 
الجرائم اإللكترونية منذ شهر، وذكرت أنه 
ســيــكــون جــاهــزًا خـــال 3 أشــهــر مــع قــوانــني 

أخرى.
ــد الـــنـــائـــب »الـــلـــجـــنـــة نـــاقـــشـــت مـــشـــروع  ــ وأكــ
ــنــــواب لــحــمــايــة  قـــانـــون مـــقـــدًمـــا مـــن أحــــد الــ
البيانات الشخصية، لكن الحكومة تدخلت 
وقالت إنها تعد 3 قوانني، من بينها حماية 

البيانات الشخصية«.
ولفت إلــى أن بنود مــشــروع الــقــانــون الــذي 
أعـــــــّده ســـتـــكـــون أكـــثـــر عــمــقــًا فــــي مـــوضـــوع 
ــزام  ــ ــة، وأبـــــرزهـــــا: إلـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــجـــريـــمـــة اإللـ
الشركات املتعاقدة معها الدولة من غوغل 
وفيسبوك، وتويتر، ومحركات البحث بأن 

منوعات

B

يــكــون الـــدخـــول عــلــى املـــواقـــع اإلبــاحــيــة من 
خال الرقم القومي لحماية أطفالنا، وعدم 
أو  كإعانات  اإلباحية  الفيديوهات  إدراج 

فيديوهات مقترحة.
وســـبـــق أن تـــقـــدم الـــنـــائـــب تــــــادرس قــلــدس، 
ــــروع قــــــانــــــون »مــــكــــافــــحــــة اإلرهــــــــــاب  ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
اإللــكــتــرونــي«، مــن أجـــل تقنني مــحــتــوى ما 
ــاوى  ــ يـــتـــم نـــشـــره مــــن أفــــكــــار مــتــطــرفــة ودعــ

إرهابية على مواقع التواصل االجتماعي.
ــنـــائـــب ريــــــاض عـــبـــد الـــســـتـــار،  ــدم الـ ــقـ كـــمـــا تـ
املنيا،  عــن محافظة  الــنــواب  عضو مجلس 
بــمــشــروع قــانــون ملجلس الـــنـــواب، ويــهــدف 
القانون لوضع ضوابط استعمال  مشروع 

واستغال وسائل التواصل االجتماعي.
ا النائب محمد الكومي، عضو 

ً
وتقدم أيض

بمشروع   بالبرملان،  اإلنــســان  حقوق  لجنة 

قــــانــــون إلنــــشــــاء »فـــيـــســـبـــوك« مـــصـــري يــتــم 
الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي، والتي 
تــهــدف لــلــحــّد مــن إنــشــاء حــســابــات وهمية 
تضلل الرأي العام وتنشر الفوضى وتضر 

باألمن القومي املصري.
الشهاوي،  تامر  النائب  تقدم  أن  كما سبق 
ــو لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع واألمـــــــــــن الـــقـــومـــي  عــــضــ
بالبرملان، بمشروع قانون ملكافحة الجريمة 
اإللكترونية ووافقت عليه لجنة االتصاالت 

بمجلس النواب.
ــا تــقــدم الــنــائــب أحــمــد رفــعــت، عضو 

ً
وأيــض

املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  لجنة 
ــة الـــجـــريـــمـــة  ــحــ ــافــ ــكــ بـــــمـــــشـــــروع قــــــانــــــون ملــ
اإللكترونية، والــذي يهدف ملواجهة جرائم 
الــســب والــقــذف وأعــمــال االبــتــزاز مــن خال 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي. كـــمـــا أن  وســــائــــل الــ
فترة  منذ  تعد  نفسها،  املصرية  الحكومة 
اإللكترونية  الجرائم  بشأن  قانون  مشروع 

ومن املقرر إرساله ملجلس النواب.
يشار إلى أن منظمة »فريدوم هاوس«، في 
الــصــادر منذ أسابيع، قد  األخــيــر  تقريرها 
أشارت إلى أن عدًدا متزايًدا من الدول بات 
»يــحــذو حــذو روســيــا والــصــني فــي التدخل 
فــي شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ورصــد 
املعارضني عبر اإلنترنت، في تهديد خطير 

للديمقراطية«.
الــذي حمل  فــي تقريرها  املنظمة  وأظــهــرت 
 32 تراجع  اإلنترنت«  على  »الحرية  عنوان 
بــلــًدا فــي مـــؤشـــرات حــريــة اإلعــــام الــرقــمــي، 

على رأسها مصر وأوكرانيا.
كــمــا أشــــار الــتــقــريــر إلــــى تـــراجـــع الــحــريــات 
اإلعامية في مصر بشكل كبير، خال العام 
الجاري، حيث حصلت مصر على 68 درجة 
مــــن 100 بــمــقــيــاس الــتــضــيــيــق اإلعــــامــــي، 
الــعــام املــاضــي، وحصدت  مقابل 63 درجـــة 
33 درجــــة مـــن 40 بــمــقــيــاس »خــــرق حــقــوق 

مستخدمي اإلنترنت«.
فت مصر بأنها دولة »ال 

ّ
بل إن املنظمة، صن

توجد بها حرية«. بعدما لفتت إلى حجب 
أكثر من 100 موقع إخباري على اإلنترنت، 
بجانب الهجمات اإللكترونية، التي تعرض 

لها العديد من نشطاء حقوق اإلنسان.
ــــى عـــقـــوبـــات الــســجــن  واســـتـــنـــد الـــتـــقـــريـــر إلـ
ــريــــني بـــســـبـــب الــــنــــشــــر عــلــى  ــبـــعـــض املــــصــ لـ

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.
وفــــي تــقــريــر لــلــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات 
ــــول الــــصــــراع املــســتــمــر  ــقـــوق اإلنــــســــان حـ حـ
بــني الــشــبــاب الــعــربــي واإلنــتــرنــت، أكـــدت أن 
الوسيلة  بــات  العربي  العالم  في  اإلنترنت 
الــديــمــقــراطــي ال سيما  للنضال  األســاســيــة 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ عــــلــــى شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل االجــ
من  العديد  إن  الــعــرب، حتى  للمستخدمني 
املستخدمني ال يعرفون عن اإلنترنت سوى 

موقع »فيسبوك«.

تراجع هائل لحرية 
استخدام اإلنترنت 

في مصر

الرباط ـ العربي الجديد

يحارب  جديد  قانون   
ّ
لسن املغرب  يستعد 

نشر األخبار الزائفة في املواقع اإللكترونية 
وفي وسائل التواصل االجتماعي. وتعمل 
عــلــى  حـــالـــيـــًا  )اإلعـــــــــــام(  االتـــــصـــــال  وزارة 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــــروم الـــتـــصـــدي لــظــاهــرة 
ــة عـــبـــر الــصــحــف  ــاذبـ ــكـ ــار الـ ــبــ انـــتـــشـــار األخــ

واملنابر اإللكترونية.
أن توافق  املتوقع  القانون،  ويــورد مشروع 
عــلــيــه الــحــكــومــة قــريــبــًا ويــمــر إلـــى الــبــرملــان 
للمصادقة عليه، عقوبات سجنية وغرامات 
مالية ضد ناشري األخبار الزائفة. ويشدد 
على أن الغاية تتمثل في التصدي لألخبار 
التي تروم ابتزاز الغير أو تشويه صورته 

وسمعته أو االنتقام منه.
ويعتبر مشروع القانون أن ناشري األخبار 
الـــزائـــفـــة يــتــســتــرون خــلــف غـــطـــاء مــمــارســة 
الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة املـــكـــفـــول حــمــايــتــهــا 
ــن قـــبـــيـــل حـــريـــة  ــ ــًا، مـ ــيــ ــونــ ــانــ دســــتــــوريــــًا وقــ
التعبير والرأي، للوصول إلى غايات »غير 
مــشــروعــة«، مــؤكــًدا أن »الــحــريــة ال تستقيم 
بــإلــحــاق الـــضـــرر بــالــغــيــر والــحــيــلــولــة دون 
األفــراد والجماعات بأمنهم وسامة  تمتع 

أجسادهم وممتلكاتهم«.
 
ّ
أن ورأت اإلعامية املغربية شامة درشــول 

»األخــبــار الــزائــفــة أو الــكــاذبــة واقـــع تعيشه 
الـــصـــحـــافـــة مـــنـــذ أن نــــشــــأت، ولــــيــــس فــقــط 
ــيـــوم بــاتــت  ــو أنـــهـــا الـ ــفـــرق هـ الــــيــــوم، لــكــن الـ
وأســـرع بسبب تطور  أقـــوى  تنتشر بشكل 
باإلعام  ُيــعــرف  مــا  وظــهــور  التكنولوجيا، 
نفسه كمصدر سريع  فــرض  الـــذي  الرقمي 
للخبر، لكن ليس بالضرورة مصدرا لخبر 

ذي مصداقية«.
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــالـــت درشــــــول لـ وقـ
األخــبــار الــزائــفــة وتــزايــد انــتــشــارهــا أنتجا 
أمــــــريــــــن: صـــــراعـــــا بـــــني مـــــن لـــــه األولــــــويــــــة: 
املــصــداقــيــة أم الــســرعــة، وصـــراعـــا حـــول ما 
األهـــــم: مــصــداقــيــة الــخــبــر أم كـــم مــــرة تمت 
 أن »استهاك القارئ 

ً
قراءة الخبر. مضيفة

الخبر  للخبر يجعل  الرقمي بشكل خــاص 
نفسه يمر بسرعة ال يتذكرها القارئ، وهو 

ما يتيح فرصة النتشار األخبار الزائفة«.
ــزت انــتــشــار الــخــبــر الـــزائـــف أكـــثـــر من  ــ وعـ
فهو  نفسه،  الــقــارئ  إلــى  الحقيقي،  الخبر 
يميل إلى تصديق الخبر الكاذب أكثر من 
 »هذا 

ّ
 أن

ً
ميله إلى معرفة الحقيقة، متابعة

سلوك تعاني منه صحافة العالم، وليس 
املــغــرب فــقــط، لــكــن فــي بــلــدان أخـــرى نجد 
جـــريـــدة مــثــل نــيــويــورك تــايــمــز تخصص 
ا تـــتـــابـــع فـــيـــه األخــــبــــار الـــكـــاذبـــة مــن 

ً
حــــيــــز

ــل تــكــذيــبــهــا، أو مـــواقـــع تــســاعــد الــقــراء  أجـ

زيفه«.  أو  التأكد من مصداقية خبر  على 
وأشارت درشول إلى أن الصحافي يوجد 
أيــضــًا بـــني مــطــرقــة الــســرعــة والــتــنــافــســيــة 
وســـنـــدان صــعــوبــة الـــولـــوج إلـــى املعلومة 
 حـــصـــر 

ً
والــــــحــــــصــــــول عــــلــــيــــهــــا، رافــــــــضــــــــة

»عـــاج« األخــبــار الــزائــفــة فقط فــي تجريم 
دون  مــن  املهنة،  وأخــاقــيــات  الصحافيني 
الورقية  الصحافة  واقــع  وتشخيص  فهم 
املتراجع  واملستوى  املغرب،  في  والرقمية 

الذي بات عليه الصحافي املغربي.

)Getty/بيتر ماكديارميد(

)عبدالحق سنّة/فرانس برس(

عّمان ـ العربي الجديد

اعتصم صحافيون أردنيون، أمس األربعاء، أمام مقر نقابتهم، بعد أن منعتهم قوات 
الـــوزراء، مطالبني بــاإلفــراج عن الصحافيني،  األمــن من االعتصام أمــام دار رئاسة 
عــضــو مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــني األردنـــيـــني عــمــر مــحــارمــة، وشــــادي الــزيــنــاتــي، 
الصحافي في موقع »جفرا« اإلخباري، بعدما أوقفهما مّدعي عام عّمان، الثاثاء، 
ملــدة أســبــوع، إثــر شــكــوى مــن وزيـــر املــالــيــة، عمر ملحس، يتهم فيها الصحافيني 

بالتشهير به، على خلفية نشر تقرير صحافي يتهمه بالتهرب الضريبي.
ووّجـــه املــدعــي الــعــام لهما 5 تهم، خافًا ألحــكــام مــواد قانونية، مــن بينها قانون 
املطبوعات والنشر، وقانون الجرائم اإللكترونية. وكان وزير املالية سّجل شكوى 
يــرأس تحريره محارمة، تقريًرا صحافيًا  الــذي  إثــر نشر موقع »جــفــرا«،  قضائية 
التقرير  وهــو  الــحــكــومــي،  منصبه  مه 

ّ
تسل قبل  الضريبي  بالتهرب  الــوزيــر  يتهم 

الزيناتي. وحسب الشكوى، فإن الوزير اتهم املوقع بالقدح  الذي كتبه الصحافي 
اإللكترونية  الجرائم  قانون  في  عليها  والتشهير، وهــي جريمة منصوص  والــذم 
الذي يجيز حبس الصحافيني، في وقت يمنع قانون املطبوعات والنشر توقيفهم. 
بــاإلفــراج عن  النقابة،  فــي مقر  اجتمعوا  التوقيف، طالب صحافيون  أعــقــاب  وفــي 
الــصــحــافــّيــني، مــهــدديــن بــالــتــصــعــيــد. وعــّبــر حــقــوقــيــون وصــحــافــيــون عــن رفضهم 
للتوقيف، معلنني تضامنهم مع الصحافيني املحارمة والزيناتي. من جهته، أعلن 
مجلس نقابة الصحافيني تضامنه التام مع محارمة، منددًا ورافضًا التوقيف في 

قضايا املطبوعات وحرية التعبير.
وقال املجلس، في بيان صدر عنه، إنه يعتبر نفسه في حالة انعقاد لحني تكفيل 
الــزمــيــلــني مــحــارمــة والـــزيـــنـــاتـــي. وشــــدد املــجــلــس عــلــى »أن الــتــوقــيــف فـــي قضايا 
املطبوعات والنشر والرأي والتعبير مرفوض جملة وتفصيا، وأن إلغاء التوقيف 
ملّح وضــرورة  أمــر  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  في  القضايا، خصوصا  هــذه  في 
لــــألردن، بوصفه دولـــة ديمقراطية،  نــريــدهــا  الــتــي  الــصــورة  بــهــدف حماية  وطنية 

وحرية الرأي والتعبير فيه محمية بموجب الدستور«.

قانون مواقع التواصل المصري: مزيد من القمع

إنترنت 
روسيا

موسكو ـ العربي الجديد

بعد عامني من الركود، عادت أعــداد مستخدمي 
اإلنــتــرنــت فــي روســيــا مــرة أخـــرى إلــى االرتــفــاع، 
فــي عــام 2017 زيـــادة نسبتها 3.5 في  مسجلة 
يبلغون  الذين  السكان  من  مليونًا   87 إلــى  املائة 
أكثر مــن 16 عــامــًا. وأوضــحــت شركة »جــي إف 
كي« في دراسة أوردتها صحيفة »كوميرسانت« 

الــروســيــة، أمــس األربـــعـــاء، أن هــذه الــزيــادة تعود 
إلى انتشار استخدام اإلنترنت بواسطة الهواتف 

الذكية بني السكان من األجيال الكبيرة.
وبـــذلـــك ارتـــفـــعـــت نــســبــة مــســتــخــدمــي اإلنــتــرنــت 
بني الــروس من 70.4 إلــى 72.8 في املــائــة، بينما 
بواسطة  اإلنــتــرنــت  مستخدمي  نسبة  ارتــفــعــت 

الهواتف الذكية من 47 إلى 56 في املائة.
الـــ55  الــدراســة، فــإن الفئة العمرية فــوق  وبحسب 

عامًا سجلت أكبر زيادة في نسبة املستخدمني 
بلغت الربع بشكل عام، أو الضعف في ما يتعلق 
بالتصفح عبر الهواتف الذكية. ومع ذلك، ال يزال 
الفئة  هذه  في  اإلنترنت  استخدام  انتشار  معدل 
نسبة  مقابل  فقط،  الثلث  ويبلغ   

ً
العمرية ضئيال

83 في املائة للفئة العمرية من 30 إلى 54 عامًا، 
و98 في املائة بني الشباب.

الذكية،  األجــهــزة  بــواســطــة  املتصفحني  أمــا عــدد 

مــنــهــم  مـــلـــيـــونـــًا  ــلـــيـــونـــًا، 16  مـ إلـــــى 67  فـــارتـــفـــع 
فقط،  الــهــواتــف  بــواســطــة  اإلنــتــرنــت  يستخدمون 
كــمــا وصــلــت نــســبــة مــســتــخــدمــي الــتــلــفــزيــونــات 

الذكية إلى نحو 20 في املائة.
وأوضــــح مــصــدر فــي »يــانــدكــس« أن زيــــادة عــدد 
ــدن الــكــبــرى بــاتــت  مــســتــخــدمــي اإلنــتــرنــت فـــي املــ
محصورة في السكان فوق الـ45 عامًا، باإلضافة 
إلى الشباب ومتوسطي العمر في املدن الصغيرة.

تعمل السلطات المصرية على مشروع قانون لتقنين مواقع التواصل تحت عنوان »مكافحة الجرائم اإللكترونية«، ما يُكّرس مزيدًا من 
القمع في بلٍد ينحدر فيه مستوى الحريات بشكٍل هائل يوميًا
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خــــارطــــة طـــريـــق جــــديــــدة لــلــمــســرح فــــي قــطــر، 
الجدير باإلشعاع في الساحة العربية«.

وعـــن هـــذا الــعــمــل املــســرحــي، ومـــا يــحــمــلــه من 
دالالت، يقول الفنان غانم السليطي، في كلمة 
ــر!؟« تـــروي  ــيـ املـــؤلـــف واملــــخــــرج: »شــلــلــي يـــصـ
نـــعـــم، لكنها  تــقــدمــهــا  تـــرويـــهـــا.  الــحــكــايــة وال 
وعبث  السياسة  أغلفة  مــن   

ً
مــنــزوعــة تقّدمها 

السياسيني«. ويتطرق إلى دور »أبو الفنون« 
بــقــولــه، »كــعــادتــه، املــســرح، هــذا الــفــن العظيم، 

ال يقبل إال أن يحتوي الحقيقة، وأيــة حقيقة، 
الحقيقة  األلــــم،  الحقيقة  األمــــل،  حقيقة  إنــهــا 
الـــغـــائـــرة الـــصـــادقـــة، خــلــف حــقــيــقــة ســيــاســيــة، 
املــســرح  إن حــقــيــقــة  الـــخـــداع.  ــــى  األولـ مهمتها 
ــا.. نــعــم فــاملــســرح يــكــره الــســيــاســة  أكــثــر صـــدقـ
والسياسة تخاف من املسرح«. ويختم مخرج 
»شللي  كلمته:  وبطلها  ومؤلفها  املسرحية 
ــؤال فـــي طــيــاتــه إجـــابـــة؟ الــســؤال  يــصــيــر!؟« ســ
منها  يسلم  لن  التي  الصفعة  السؤال  الوجع، 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الفنان القطري غانم  شّكلت عــودة 
السليطي، إلى خشبة املسرح، بعد 
غياب تجاوز عشر ســنــوات، دفعة 
ــــاده، والــتــي  قـــويـــة لــلــحــركــة املــســرحــيــة فـــي بــ
تــعــرف حــالــيــا حــالــة مــن االنــتــعــاش، يــؤكــدهــا 
اإلقــبــال الــجــمــاهــيــري الـــذي تــشــهــده الــعــروض 

التي تقدم على مسارح الدوحة. 
ويــعــود صاحب »أمــجــاد يــا عــرب« بمسرحية 
الـــذي فرضته أربـــع دول عربية  الــحــصــار  عــن 
عــلــى قــطــر، مــنــذ زهـــاء سبعة شــهــور، سماها 
ــتـــي يــســتــمــر عــرضــهــا  »شــلــلــي يـــصـــيـــر!؟«، والـ
يــومــيــا عــلــى مـــســـرح قــطــر الـــوطـــنـــي، أســابــيــع 

مقبلة، وسط حضور جماهيري ملحوظ.
ويــصــف وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الــقــطــري، 
صاح بن غانم العلي، املسرحية بأنها تمثل 
»عـــــودة املـــســـرح الــقــطــري إلــــى تــألــقــه وتــعــلــقــه 
بــقــضــايــا املــجــتــمــع«. وقــــال فـــي تـــغـــريـــدات في 
»هذه  إن  »تويتر«  الثقافة على  وزارة  حساب 
املحتوى  مستوى  تعكس  الــرائــعــة  املسرحية 
والـــبـــنـــاء الــــدرامــــي الــــذي تــتــســم بــــه، وتــتــنــاول 
وتمثل  الــقــطــري،  للمجتمع  الــعــادلــة  القضية 

هنالك أشياء 
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ــا، عـــلـــى أرض  ــ ــادنـ ــ ــفـ ــ مــســتــقــبــل أطـــفـــالـــنـــا وأحـ
ــقـــدم املــســرحــيــة، على  خــلــيــجــنــا الــــواحــــد«. وتـ
مدى أكثر من ساعتني، لوحات تجسد أحداث 
ووقائع الحصار، منذ اجتماع مسؤولني في 
الدول األربع )السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر(، واتخاذهم قرار اختراق موقع وكالة 
األنباء القطرية، واإلجــراءات الاحقة املتعلقة 
بــاملــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة وإعـــــان الــحــصــار 
الجائر، ولم يغفل العمل انعكاسات املقاطعة، 

ــقــــرار عــلــى صــلــة الـــرحـــم وتــقــطــيــع أواصــــر  والــ
»التعاطف«  قانون  سيف  باستخدام  القربى، 

مع قطر، الذي أصدرته دول الحصار.
وقــــال مــديــر مــركــز شــــؤون املـــســـرح فـــي وزارة 
الــثــقــافــة الـــقـــطـــريـــة، صــــاح املـــــا، لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، »بالتأكيد، أي عمل مسرحي يعكس 
نــبــض الــشــارع والــنــاس بشكل عـــام، والــفــنــان 
فــي جميع  بــالــنــاس  ملتصق  السليطي  غــانــم 
املــســرح، وجــّســد في  التي قدمها على  أعماله 
مسرحياته العديدة، منذ مطلع السبعينيات، 
هـــــمـــــوم الــــــنــــــاس وقـــــضـــــايـــــاهـــــم، وفــــــــي قـــالـــب 
ــيـــوم الــهــم األســاســي  كـــومـــيـــدي«. وأضـــــاف »الـ
ــراود املــجــتــمــع الــقــطــري واملــجــتــمــعــات  ــ الــــذي يـ
الخليجية والعربية، هو ما يــدور من أحداث 
الــعــربــي، وغــانــم انطلق  الــوطــن  على مستوى 
مــن هـــذا الــهــم والــهــاجــس الــــذي يــحــيــط بقطر 

واملنطقة«. 
وعن أبرز ما عكسته املسرحية بشأن الحصار، 
قــــال املــــا إن دول الــحــصــار اســتــهــدفــت قــطــر، 
اعتقادا منهم بأنها دولة صغيرة يستطيعون 
أهدافهم  يحققون  ذلــك  خــال  ومــن  تركيعها، 
الـــقـــضـــيـــة  ــلــــى صـــعـــيـــد  الـــــكـــــبـــــرى، إن كــــــــان عــ
الفلسطينية، أو حتى على مستوياٍت أخرى، 
ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغــيــرهــا، 
الــدولــة الصغيرة  هـــذه  بـــأن  فــوجــئــوا  ولكنهم 
ــم إنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــادئ وقــ ــ ــبـ ــ ــوم عـــلـــى مـ ــقــ ــة تــ ــويــ قــ
الترابط  مــن خــال  كــان  إن  وأخاقية ودينية، 
االجــتــمــاعــي والـــعـــاقـــة املــتــيــنــة بـــني املــجــتــمــع 
وقــيــادتــه، وبــني املــبــادئ األخــاقــيــة املــوجــودة 
ــن طــبــيــعــة  ــي مــ ــتــــي هــ وغـــيـــر املـــصـــطـــنـــعـــة، والــ
املسرحية ذلك  القطري. وقد جّسدت  املجتمع 
كله، باإلضافة إلى إلقائها الضوء على املراحل 
املــتــعــّددة الــتــي مـــرت عــلــى حــصــار دولـــة قطر، 
لوكالة  اإللكتروني  املوقع  اخــتــراق  ابــتــداء من 
الرحم،  مـــرورا بقطع صــات  القطرية،  األنــبــاء 
ومحاولة التاعب باالقتصاد القطري، ومنع 
القطريني من أداء فريضة الحج،.. ولكن صمود 
املــجــتــمــع الــقــطــري وتـــحـــرك الــقــيــادة الــقــطــريــة 
ما  إيجابية عكس  أوصلت رسالة  األخــاقــي، 
كــانــت تــتــمــنــى دول الــحــصــار، عــلــى املــســتــوى 
الـــعـــربـــي، والـــعـــاملـــي أيــــضــــا، وأنــــــا كــمــســرحــي 
ومسؤول في وزارة الثقافة والرياضة، ومدير 
مركز شؤون املسرح سعيد بأننا وصلنا إلى 

هذه املرحلة«.
وقــال صاح املا إن الحصار انعكس إيجابا 
على الفعل املسرحي القطري، وأضاف: »أكّرر 
عبارة قالها غانم السليطي لدول الحصار في 
لكم ألننا  لكم«.. فعا شكرا  املسرحية »شكرا 
التعاطي  كنا في مرحلة ما، لدينا جانب من 
ــاد ومـــــع الـــســـيـــاســـة،  ــتــــصــ مــــع الــــفــــن ومـــــع االقــ
ولــكــن بــشــكــٍل كـــان فــيــه قليل مــن الـــرخـــاء، لكن 
الحالية.  الفترة  فــي  نسيناها  الرفاهية  هــذه 
وعــلــى مــســتــوى الــفــن واملـــســـرح، كـــل الــفــنــانــني 
واملــســرحــيــني إن كـــان فــي الــقــطــاع الــخــاص أو 
العام، الكل يعمل منذ بدء الحصار، إلى درجة 
أن مسرح قطر محجوز لتقديم العروض إلى 
ما قبل حلول شهر رمضان بأيام، وجميعها 
ــك،  ــن ذلــ ــر مــ ــثــ ــال مــســرحــيــة مــحــلــيــة. وأكــ ــمــ أعــ
الدمى،  املسرحية، مسرح  الحركة  إلى  أضيف 
وشــكــلــت مجموعة مــن الــفــنــانــني الــذيــن جــرت 
تــهــيــئــتــهــم لـــدخـــول مـــجـــال مـــســـرح الـــعـــرائـــس. 
وأعتقد أن عملية الحصار حّملت كل فرد في 
قطر مسؤوليته، حتى الجاليات املقيمة التي 
وقــفــت مـــع املــجــتــمــع الــقــطــري، فــهــنــاك فعالية 
أعمال  باستضافة  قريبا  التونسية  للجالية 
السودانية  الجاليتان  قــدمــت  كما  مسرحية، 
والهندية، أعماال مسرحية تضامنا مع قطر«.

املسرحية من تأليف غانم السليطي وإخراجه 
وبـــطـــولـــتـــه، وتــمــثــيــل هـــديـــة ســعــيــد، وجــاســم 
العسم،  الله  ربيعة، وعبد  األنــصــاري، وخالد 
وفــهــد الــقــريــشــي، وخـــالـــد خــمــيــس، والــفــنــانــة 

اللبنانية مايا.

روى سابا

ــرت ريــمــا الــرحــبــانــي عــن انــزعــاجــهــا من  عــبَّ
أداء إليسا ألغنيات والدتها خال حفاتها، 
هــا على أحــد منتقدي ألبوم  في معرض ردِّ
فـــيـــروز األخـــيـــر »بـــبـــالـــي«، الـــــذي صــــدر في 
حــزيــران/يــونــيــو املــاضــي. وعــبــر صفحتها 
على  ريما  ت  ردَّ »فيسبوك«،  على  الخاصة 
الـــشـــخـــص الــــــذي وصـــــف الـــعـــمـــل بــالــفــاشــل 
زة ومطالبًا بألحان 

ّ
وكلمات األغنيات باملقز

من زياد الرحباني، وكتبت: »أنا بقول َحط 
عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر. بلكي 
تغنيها.  إللــيــســا  منهديها  األولــــى  الطبعة 
 عن أغاني فيروز، وبلكي حرام 

ّ
بلكي بتحل

س تّما شوي«.
َ
بيجل

تـــــؤّدي  أن  تـــحـــّبـــذ  ال  ــبـــانـــي  الـــرحـ ريـــمـــا  إذًا 
إلــيــســا أغــنــيــات فــيــروز فــي حــفــاتــهــا، وهــذا 
حـــقـــهـــا. املــــوضــــوع طــبــيــعــي جــــــدًا. لـــكـــن مــن 
غــيــر الــطــبــيــعــي أن تــســتــخــدم ابــنــة الــعــائــلــة 
املوسيقية األعــرق في لبنان شكل اإلنسان 
للتهّكم عليه. إذ ال نتحدث هنا عن حّريتها 

في التعبير. 
ــــق، خــصــوصــًا  ــر وتــعــبــيــر غــيــر الئـ ــذا تــنــمُّ هــ
أن شــكــل فــم إلــيــســا ال عــاقــة لــه بــأدائــهــا أو 

باإلضافة إلى أني عندما أدرس، فإن الكتابة 
املــواد  تذّكر  باليد وعلى ورق تساعدني في 
الــتــي أدرســـهـــا، كــمــا أنـــي أســتــخــدمــهــا للربط 
بــني أفــكــاري«. مــا زال الـــورق والقلم يشكان 
الــفــنــانــة اللبنانّية  ا أســاســًيــا فــي عــمــل 

ً
حــيــز

ي. في إجابة 
ّ
جنى طرابلسي ومشروعها الفن

 يدها، 
ّ
عن الــســؤال ملــاذا ما زالــت تكتب بخط

أجابت: »ألني أستطيع أن أصّور بصرًيا كل 
املعلومات مرة واحدة، وألني فنانة وأحّب أن 
اليدوّية كاملة، وألني  الكتابة  تظهر حــروف 
ــا أرتــب الكتابة واملــاحــظــات على شكل 

ً
أيــض

رسوم بيانّية، أسلط الضوء عليها باألسهم 
ــــى ذلــــــك، أكــثــر  ــات«. بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ ــومـ ــ ــرسـ ــ والـ
 يــدهــا هي 

ّ
مــا تكتبه جــنــى طــرابــلــســي بــخــط

ماحظات لطابها في درس التصميم، كما 
ــا تكتب 

ً
ماحظات وأفــكــار ملــشــاريــع، وأحــيــان

الرسائل على البطاقات.
 يـــدهـــا فــي 

ّ
ــط ــ ــقــــدان خـ ال تـــخـــاف جـــنـــى مــــن فــ

عصر الديجيتال، أو أن تتوقف عن استخدام 
ــذا تـــضـــيـــف: »أعــتــقــد  ــ الـــكـــتـــابـــة بـــالـــيـــد، عــــن هـ
أن الــكــتــابــة بــالــيــد تــمــأ وظــيــفــة مختلفة عن 
 

ّ
كل وأن  والــحــاســوب،  الكيبورد  على  الكتابة 
تكنولوجيا حديثة مرفقة بالخوف من إلغاء 
مـــا هـــو قــبــلــهــا، فـــي حـــني أن هــــذا هـــو املــســار 

برلين ـ رشا حلوة

مــنــذ أن أخــــذت الــحــواســيــب، وخــــال األعــــوام 
ا 

ً
ــز ــيـ ـــا، حـ ــ

ً
ـــض ــة أيــ ــ ــّي ــذكــ ــواتــــف الــ ــهــ األخـــــيـــــرة الــ

أساسًيا من حياتنا للتواصل مع البشر في 
رقمّية  ومــنــصــات  عــبــر تطبيقات  مــكــان،   

ّ
كـــل

)ديــجــيــتــال( عـــديـــدة، كــمــا لــلــتــواصــل الـــذاتـــّي، 
ق بالكتابة؛ املاحظات، 

ّ
باألساس فيما يتعل

املـــقـــاالت، الــقــصــص وغــيــرهــا مــن الــنــصــوص، 
أقل.  بوتيرة  تمارس  باليّد  الكتابة  أصبحت 
ومــع الــوقــت، يشعر بعضنا أنــه يفقد القدرة 
على الكتابة بخط اليّد في عصر الديجيتال، 
حــيــث يــتــحــّول كـــل شـــيء مـــن حــولــنــا إلـــى ما 

يشبه املاكينات. 
هناك من هو أكثر حذًرا، فيحاول قدر اإلمكان 
بخط  للكتابة  الطبيعّية  املــمــارســة  مواصلة 
الـــيـــد يـــومـــًيـــا، يــحــمــل دفـــتـــًرا صــغــيــًرا ليخط 
أو  أو نصوًصا شعرّية   

ً
أو جما فيه كلمات 

رسومات، لكن هذا ال يمنع الخوف من فقدان 
 الجميل 

ّ
ى الخط

ّ
حّس الكتابة اليدوّي، أو حت

غات.
ّ
للكتابة بكل الل

من خال هذا التقرير، تواصلنا مع أشخاص 
مــــا زالـــــــوا يــســتــخــدمــون الـــكـــتـــابـــة بـــالـــيـــد فــي 
املهنّية.  ومنها  املتنوعة،  حيواتهم  مجاالت 
مة 

ّ
معل مارفينا، وهــي  إليسا  مــع  فــي حديث 

ــا، قــالــت  ــيـ ــانـ ــبـ وأخـــصـــائـــّيـــة نـــفـــســـّيـــة مــــن إسـ
 يدها أو 

ّ
بداية إنها ال تخاف من فقدان خط

أنها  من  بالرغم  باليد،  الكتابة  على  قدرتها 
الرقمّية كثيًرا، وأضافت:  املنصات  تستخدم 
»الــكــتــابــة بــالــيــد تــســاعــد عــلــى تــدفــق أفــكــاري 
ــا بـــوضـــوح أكــثــر.  ــهـ ــتـ وعـــلـــى تــرتــيــبــهــا ورؤيـ
أكـــون مــتــأكــدة من  أكــتــب على ورق عندما ال 
 .

ً
أفكاري، ولذلك أحتاج إلى الكتابة باليد أّوال

يخدم  ال  للسخرية  واســتــخــدامــه  صــوتــهــا، 
الــذي تتحدث عنه ريما. وجــاءت  املوضوع 
ريما  املخرجة  قــررت  السخرية بعدما  هــذه 
ــًا مــع  ــنـ ــزامـ ــبـــانـــي هـــجـــرة فـــيـــســـبـــوك، تـ الـــرحـ
الضجة السلبية التي أحدثها ألبوم فيروز 
»ببالي«، لم تشأ حينها الرّد على املنتقدين. 
الــيــوم والـــــرّد على  الـــعـــودة  لكنها اخـــتـــارت 
عن  إثــر كامها  لها  ضت  تعرَّ الــتــي  الحملة 
ــتـــقـــدوا إنــو  إلـــيـــســـا، وكـــتـــبـــت: »فــــي نــــاس اعـ
أو  بيسكتوني  عــلــّيــي،  هــجــوم  ــوا 

ّ
بــيــشــن إذا 

بيزعلوني. ما عارفني يا حــرام إنو آراؤهــن 
مـــش قــاريــتــا وال عــنــدي وقـــت أقـــراهـــا ألنــي 
ــيـــش، الــزمــن  بــالــقــلــيــلــة بــشــتــغــل. مــنــيــح وحـ

ي«. 
ّ
بيقول، أكيد مش هن

ثم تساءلت: »مني اللي قاعد فاضي وراضي 
كــلــمــا نــطــقــت بـــحـــرف، إن كــــان بــبــوســت أو 
كان  إن  أرض.  بكومنت مخفي تحت سابع 
ــزار أو كـــان جـــد. بــيــاخــدو بيصيغ  مـــزح وهــ
مـــنـــو خـــبـــر َع ذوقــــــو وبـــيـــجـــّيـــش هــالــنــاس 
ضّدي. عن جد كتير حلو. يا أعزائي بشرى 
عاطلة، ملا بدي احكي رح احكي ومتلما ما 
اللي  الشخصية  صفحتي  عــلــى  بــيــحــالــي 
فيها  هــزر  واللي بحب  الشخصي،  باسمي 
متلما ما بيحالي مش متلما بيحالكن«. 

قــِحــمــت في 
ُ
أ إنها  الــقــول  يمكن  التي  إليسا، 

الــتــزمــت الصمت  بــهــا،  معركة ال عــاقــة لها 
من جهتها، واكتفت بمراقبة محّبيها وهم 
بعض  فــي  ومهينًا  قاسيًا  هجومًا  ون 

ّ
يشن

إلى  فقد لجأ بعضهم  ريــمــا،  األحــيــان على 
ر ريما على شكل »ِتم« إليسا، من  انتقاد تنمُّ

ر على شكل ريما. خال التنمُّ
لكن الــســؤال األبـــرز الــذي يطرح نفسه بعد 
 هذه الضجة: هل يمكن لريما الرحباني، 

ّ
كل

أداء  أو غيرها من  إليسا  أن تمنع  قانونيًا، 
أغـــنـــيـــات فـــيـــروز فـــي حـــفـــاتـــهـــم؟  طــبــعــًا ال. 
طاملا أن قوانني جمعية املؤلفني وامللحنني 
 SACEM ونــــاشــــري املــوســيــقــى فـــي لــبــنــان
بـــاالســـتـــفـــادة  فــــنــــان(  لـــلـــفـــنـــان )أي  تـــســـمـــح 
ــر، مـــقـــابـــل دفــعــه  ــ مــــن أغـــنـــيـــات أي فـــنـــان آخــ

ــكـــون مــــن خـــالـــهـــا قــد  مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة يـ
اشترى حقوق أداء األغنية.  

إذًا.. تعبير ريما عن انزعاجها من أداء أغنيات 
فيروز بصوت إليسا، يبقى ضمن إطار الرأي 
ٍك فعلي. هذا  إلــى تــحــرُّ ل  وال يمكنه أن يتحوَّ
الرأي الذي دفع البعض إلى الربط بينه وبني 

مــوقــف إلــيــســا لـــدى صــــدور ألــبــوم »بــبــالــي«، 
الزميل جــان نخول  رأي  أعـــادت نشر  عندما 
الذي اعتبر حينها أن ريما أوقعت فيروز في 
شباكها ووّرطتها في أغنيات ركيكة ال تليق 
ريما  انتظرت  فهل  الكبيرة.  الفنانة  بتاريخ 

 هذه الفترة لترّد على إليسا؟
ّ

كل

مهران، وهي  نسيم  أّمــا  لأشياء«.  الطبيعّي 
ــران، فتقول إن أّول األشــيــاء  إيــ مــعــمــارّيــة مــن 
ترجمة  كيفية  هو  كمعمارّية  متها 

ّ
تعل التي 

أو نقل األفكار إلى الورق، با عاقة إن كانت 
أو  سكيتش،  نـــّص،  شكل  على  النقل  عملّية 
املاحظات  »دفــاتــر  وتضيف:  قصيدة.  حتى 
الرقمّية )الديجيتال( محدودة ومنفصلة عن 
وهي  بعقلنا،  مباشرة  مربوطة  اليد  العقل. 
األفـــكـــار«. وفــي  لتنفيذ  أســـرع  بمثابة جــهــاز 
إجابة عن سؤال الخوف، حول فقدان القدرة 
عــلــى الــكــتــابــة بــالــيــد، تــقــول نــســيــم: »كــــا، ال 
بالفارسّية وال اإلنكليزّية وال حتى األملانّية، 
كما مواصلة  باليد،  الكتابة  ألنــي ســأواصــل 

ملس الكلمات التي على الورق«. 
ــنـــدّي تـــشـــانـــدرهـــاس تـــشـــودري،  الـــكـــاتـــب الـــهـ
ــانــيــة 

ّ
ــــدرت لـــه مـــؤخـــًرا روايـــتـــه الــث والـــــذي صـ

بعنوان »غيوم«، ما زالــت الكتابة بخط اليد 
ا مــن حــيــاتــه. فــفــي دفـــتـــره، يكتب 

ً
تــأخــذ حــيــز

بــوتــيــرة شــبــه يــومــّيــة مـــذكـــراتـــه، كــمــا أفــكــارا 
مــن كتب  اقتباسات  أبــحــاث،  لكتب، قــصــص، 
)بوست  بطاقات  يرسل  كما  وغيرها،  قرأها 

كاردز( إلى أصدقائه من حني إلى آخر.
 
ّ
في إجابة عن السؤال ملاذا ما زال يكتب بخط
يـــده، قـــال: »أجــدهــا واحـــدة مــن أفــضــل الطرق 
للتفكير. هنالك شيء ُمهِدئ ويدعو للتركيز 
كما يحفز على الجلوس مع قطعة فارغة من 
ــا اإلحــســاس الــذي 

ً
ــّب أيــض الــــورق والــقــلــم. أحـ

تمنحه حركة ريشة القلم على الورق. الكتابة 
ـــا بــالــحــواس 

ً
ــل ارتـــبـــاط ــون األقــ

ّ
ــد الــفــن هـــي أحـ

)على الّرغم من أن الكلمات نفسها بإمكانها 
إنــتــاج تــجــارب لــلــحــواس(، لــذا الكتابة بخط 
اليد تساهم في أن تجعلها، أي الكتابة، أكثر 

ا بالحواس«. 
ً
ارتباط

بين المزاح والتنّمر... فرق شاسع ال تدركه ريما الرحباني؟خط اليّد يقاوم زمن الديجيتال
صراع من طرف واحد 

أشعلته ريما الرحباني، إثر 
تهّجمها على المغنية 

اللبنانية إليسا، من دون 
أي سبب واضح

كريستين أبيض

العربي،  العالم  الدرامي، في  تدور عجلة اإلنتاج 
 .2018 رمــضــان  ملوسم  ويتجهز  يعمل  والجميع 
تــزال غير واضحة بشأن  في بيروت، الصورة ال 
وتيرة  ترتفع  بينما  الدرامية،  اإلنتاجات  بعض 
الشكوى في دمشق، من قبل املمثلني واملخرجني 
ـــاب فـــي الــبــحــث عـــن هـــويـــة جــديــدة 

ّ
ــت ــكـ وحـــتـــى الـ

بإمكانها إنــقــاذ الـــدرامـــا الــســوريــة مــن تــداعــيــات 
الحرب، في وقت تتجه بعض الشركات السورية 
نتجة إلى بيروت للبدء بتصوير أعمال درامية 

ُ
امل

ُمــشــتــركــة بـــني الـــطـــرفـــني، وهــــي مـــحـــاولـــة أثــبــتــت 
نــجــاحــًا خـــجـــواًل فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، بــعــيــدًا 
اع 

ّ
صن على  سيطر 

ُ
امل والخوف  املحسوبيات  عن 

الدراما السورّية.
ــــل أبــــو شــعــر من  فــقــبــل أيـــــام، انــتــهــى املـــخـــرج وائـ
األولــى  الخماسية  »املــتــوحــد«،  تصوير  عمليات 
ضمن مسلسل »حــدوتــة حــب«، مــن إنــتــاج شركة 
»غــــولــــدن اليــــــن«، ومــــن تــألــيــف عــــدد مـــن الــكــتــاب 
وبطولة نخبة من أبرز املمثلني اللبنانيني، وفق 
تعمل  التي  السورية  الشركة  الصحافي.  البيان 
بــدقــة، تــحــاول الــخــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة بأقل 
خــســائــر ممكنة هـــذا املــوســم بــعــد املــعــانــاة التي 

شهدها اإلنتاج السوري في 2017.

بيروت هي وجهة شركة »غولدن الين« هذه املرة، 
نــصــوص جــيــدة فــي أعــمــال »خــمــاســيــة« كتبتها 
لكل  مختلفني  وبمخرجني  اب 

ّ
الكت من  مجموعة 

ــل أبــــو شــعــر انــتــهــى مـــن تــصــويــر  ــ خــمــاســيــة. وائـ
ــاب، 

ّ
ــتـــوحـــد«، وهــــي قــصــة ملــجــمــوعــة مـــن الــكــت »املـ

وبطولة اللبنانية نادين الراسي، جهاد األندري، 
نـــور صــعــب، عــلــي مــنــيــمــنــة، مـــي ســـحـــاب، ورنـــدة 
كعدي. تدور أحداث املسلسل الذي كتبه محمود 
حّبال، حول صراع امرأة مع القدر الذي ياحقها 
لسنوات طويلة، تشعر بأنها أخطأت ملرات عدة، 
وتقر بأن نفسها انقسمت إلى شطرين يشكان 

ولديها، أحدهما مصاب بالتوحد.
ــانــة 

ّ
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة املــنــتــجــة نــفــســهــا أن الــفــن

سيرين عبد النور بدأت، يوم السبت )13 كانون 
بطولة  فــي  مشاهدها،  تصوير  يناير(،  الثاني/ 
الــخــمــاســيــة الــثــانــيــة بــعــنــوان »الــشــهــر الــســابــع«، 

من تأليف وسيناريو وحــوار رافــي وهبي، ومن 
إخراج فيليب أسمر. 

وتجّسد عبد النور دور طبيبة نفسية وصاحبة 
شــخــصــيــة مـــركـــبـــة، فـــي الــخــمــاســيــة الـــتـــي كتبت 
ملرحلة  توثيقًا  واعتبرتها  أجلها،  من  خصيصًا 
 في الشهر 

ً
مهمة في حياتها، كونها حامل فعا

السابع.
وتــعــد شــركــة الــصــّبــاح الــعــدة للبدء بتصوير 30 
املستنسخة  الرواية  حلقة من مسلسل »طريق«، 
عــن فيلم مــصــري قــديــم. املــســلــســل يجمع نــاديــن 
نسيب نجيم والسوري عابد فهد، في ثاني تعاون 
بينهما بعد مسلسل »لو«، إخراج سامر برقاوي، 
لكن الصباح اختار املخرجة رشا شربتجي هذه 
شتركة بعد 

ُ
املرة لتدخل من جديد عالم الدراما امل

»ســـمـــرا«، بــطــولــة نــاديــن نــســيــب نــجــيــم، واملــمــثــل 
املصري أحمد فهمي.

وتتحضر شــركــة الــصــّبــاح أيــضــًا إلنــتــاج الــجــزء 
ــي مـــــن »الــــهــــيــــبــــة«، تـــيـــم حـــســـن ونـــيـــكـــول  ــانــ ــثــ الــ
 ســـابـــا، إخـــــراج ســامــر الـــبـــرقـــاوي، ولـــو أن تعثرًا 
ــداث الـــجـــزء الــثــانــي يعانيها  ــ واضـــحـــًا لــجــهــة أحـ
ــذه الـــفـــتـــرة، بــيــنــمــا  ــ الـــكـــاتـــب هـــــــوزان عـــكـــو فــــي هـ
مسلسل  تصوير  انتهاء  الصباح  شركة   تنتظر 
بالهيبة  للبدء  الــقــاهــرة  فــي  نعمان  الــحــج  عائلة 

الجزء الثاني.

حصار قطر على خشبة المسرح

لماذا هاجمت ريما الرحباني إليسا؟ )العربي الجديد(

نادين الراسي 
)فيسبوك(

)Getty( أصبحت الكتابة باليد تمارس بوتيرة أقل

من المسرحية )العربي الجديد(

بعد غياب ألكثر من 10 سنوات، يعود الفنان القطري غانم السليطي إلى المسرح مع »شللي 
يصير!؟« التي تتناول تداعيات الحصار على قطر

شللي يصير!؟

مسلسالت رمضان 2018

فنون وكوكتيل
عرض

دراما

جدلحرفة

قال الشاعر القطري، 
محمد بن إبراهيم الشاعر، 

لـ»العربي الجديد« إن
»شللي يصير!؟« عمٌل 

مسرحي جميل وراٍق، 
يجسد وقائع ويرصد 

األحداث التي اقترفتها أربع 
دول عربية، لتفرض حصارًا 
جائرًا على قطر، ويعكس 

كيف تصدى المجتمع 
القطري باإلنتاج واإلبداع، 

وتالحم الشعب خلف 
القيادة الحكيمة، ليكسروا 

الحصار، وكيف أن 
القطريين لم ينزلقوا خلف 

ما يخطط لهم.

التصدي باإلبداع
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