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النظام السوري يجنّد اإلعالميين لـ»انتخابات« الرئاسة
عدنان أحمد

الــســوري على عــدة جبهات،  الــنــظــام  يعمل 
ــار اإلعـــــداد لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  فـــي إطــ
الــجــاري،  الــعــام  منتصف  املتوقعة  املقبلة، 
ومنها  ومايو/أيار،  إبريل/نيسان  بني  أي 
»جبهة الدعاية واإلعام« لنشر بروباغندا 
جـــديـــدة. يــحــصــل ذلـــك بــالــرغــم مــن القناعة 
الراسخة بأن نتائج هذه االنتخابات، على 
غرار كل االنتخابات السابقة التي جرت في 
لصالح  سلفًا  محسومة  األســـد،  آل  عــهــدي 
رأس الــنــظــام، وبــالــتــالــي لــيــس ثــمــة حاجة 
الجمهور بهذا  إعــامــي إلقــنــاع  ألي نشاط 
املــرشــح أو ذاك، عــلــى نــحــو مــا يحصل في 

الدول الديمقراطية.
 النظام الخبير في التزوير وصاحب 

ّ
غير أن

التجارب في إخراج املشاهد البروتوكولية 
املـــثـــيـــرة لـــلـــســـخـــريـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــهــور 
ــتـــي قــــد تــقــنــع  الــــعــــارف بـــبـــواطـــن األمـــــــور الـ
املـــراقـــب الــبــعــيــد، يـــحـــاول إتـــقـــان »الـــعـــرض 
ا من اإلطار  املقبل« من جميع جوانبه؛ بــدًء
شهر  نهاية  فــي  عنه  عبر  الـــذي  السياسي 
ــر  ــ وزيـ الــــفــــائــــت،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
املــقــداد، بقوله إن  الــنــظــام فيصل  خــارجــيــة 
وقتها  في  جرى 

ُ
ست الرئاسية  االنتخابات 

املــعــتــاد مــن دون أي تــأجــيــل، وبــمــعــزل عن 
السورية،  الدستورية  اللجنة  عمل  نتائج 
وصــــواًل إلـــى لــقــاء األســــد قــبــل أيــــام مــع ثلة 
مــن اإلعــامــيــني الــســوريــني ممن سيتولون 
الترويج داخليًا ملقولة أن »األسد هو القائد 

األصلح للمرحلة املقبلة«.
ووفــــــــــــق مـــــــا نــــــشــــــره بـــــعـــــض اإلعـــــامـــــيـــــني 
التواصل  مــواقــع  عبر  اللقاء  فــي  املشاركني 
مراسل  يونس  جعفر  ومنهم  االجتماعي، 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، وربــيــع ديــبــة مــراســل 
قـــنـــاة »اإلخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة«، إلــــى جــانــب 
مقدمتي البرامج في »اإلخبارية السورية« 
سلمى عــودة وربــا الحجلي، وعــبــدو زمــام 
الــبــرامــج السياسية فــي »اإلخــبــاريــة  مــقــدم 
الـــســـوريـــة« أيـــضـــًا، فــقــد جـــرى خـــال الــلــقــاء 
داخـــلـــي«. كما  »ذات شـــأن  قــضــايــا  مناقشة 
»الجهود  ما سموها  »تكريمًا« على  وا 

ّ
تلق

التي بذلوها في السنوات العشر املاضية«، 
الثورة  النظام منذ انطاقة  إعــام  إذ يقوم 
روايــة معاكسة  عــام 2011 بنسج  السورية 
لــلــوقــائــع لــتــســويــقــهــا داخـــلـــيـــًا وخـــارجـــيـــًا، 
ــنــــوات بــإنــكــار  ــتــــي بــــــدأت قـــبـــل عـــشـــر ســ والــ
املــظــاهــرات املــنــاوئــة لــلــنــظــام، وصــــواًل إلــى 
تــصــويــر األخـــيـــر كــمــحــارب لـــإرهـــاب، رغــم 
آالف  مئات  مقتل  عن  املباشرة  مسؤوليته 
اآلالف  مئات  وتغييب  السوريني،  املدنيني 

أيضا في السجون.
ويــنــظــر الــنــظــام الـــســـوري إلـــى أداء وســائــل 
إعــامــه وتــلــك املــوالــيــة لــه كــامــتــداد للحرب 
ــاع واســــــــع مــن  ــطــ ــد قــ ــ ــي يـــخـــوضـــهـــا ضـ ــتــ الــ
الشعب السوري. ولعب بعض هــؤالء دورًا 
بـــــارزًا فـــي الـــتـــرويـــج لـــروايـــة الــنــظــام خــال 
العشر  الــســنــوات  العسكرية خــال  املــعــارك 
املــراســان جعفر يونس  املــاضــيــة، وبينهم 
ــلــــذان ســاهــمــا فـــي تغطية  وربـــيـــع ديـــبـــة الــ
شهدتها  التي  العسكرية  العمليات  معظم 
املدن السورية. ويجري اليوم التركيز على 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة بــعــد أن تــراجــعــت حــدة 
للفساد  األســد كمحارب  املعارك، وتصوير 

»برغم العقوبات الدولية الظاملة«.
ــاول األســـــد ونـــظـــامـــه إقـــنـــاع الـــشـــارع  ويــــحــ
الــســوري عــبــر هـــؤالء اإلعــامــيــني وســواهــم 
 االقـــتـــصـــاد ســيــتــحــســن، وســيــتــم رفــع 

ّ
بـــــأن

ــا قـــيـــل،  ــمــ ــات، ووعــــــدهــــــم كــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــقــــف الــ ســ
مزايا ومكاسب بعد  بتكريمهم وإعطائهم 
لهم،  األســد  قاله  ومما  املقبلة.  االنتخابات 
وفـــق مــا نــقــل اإلعــامــي الــســوري املــعــارض 
أيمن عبد النور عن مصادره: »لقد انتهينا 
من الجهاد األصغر وبدأنا الجهاد األكبر«، 
فــي إشـــارة منه إلــى ضـــرورة تركيز العمل 

على العمل اإلعامي في املرحلة املقبلة.
وتـــقـــول مـــصـــادر فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق إن 
ــارة،  ــــام لــــدى الـــنـــظـــام، عـــمـــاد ســ ــر اإلعــ ــ وزيـ
ــرورة وضـــع  ــدر تــعــمــيــمــًا داخـــلـــيـــًا بــــضــ ــ أصــ

خطط تغطية لانتخابات، يبدأ العمل بها 
بني شهري فبراير/شباط الحالي ومارس/

آذار املقبل.
وفي إطار هذه البروباغندا الدعائية لألسد 
أيضًا، صدر كتاب في دمشق يحمل عنوان 
»القائد األســد.. صفحات مشرقة من تاريخ 
ــمـــود« أشـــرفـــت عــلــيــه نـــجـــاح الــعــطــار،  الـــصـ
نائبة رئيس الجمهورية، ويضم مشاركات 
ــيــــني  ــيــــاســ ملــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــكـــــتـــــاب والــــســ
والعسكريني ورجال الدين، سوريني وعربًا، 

تـــشـــيـــد بـــــــدور األســـــــد »وثــــوابــــتــــه املــبــدئــيــة 
ــن«. وتـــقـــول  ــ ــحـ ــ ــــط املـ ــلـــبـــاد وســ ــه لـ ــادتــ ــيــ وقــ
 »األســــد 

ّ
الــعــطــار فـــي تــقــديــمــهــا لــلــكــتــاب إن

في  كــفــاءة  األكــثــر  بــصــفــات تجعله  يتحلى 
في  الناشئة  وقضاياها  أّمته  حاجات  فهم 
ــه ســيــاســات عــربــيــة وأجــنــبــيــة مــمــوهــة  وجــ
التعسف  تــمــارس  مضللة  بأيديولوجيات 
لتذويب  املتواصلة  واملــحــاوالت  والتعصب 

شخصيتنا واستاب حريتنا وأرضنا«.
ويــضــم الــكــتــاب الـــذي يقع فــي 544 صفحة 

مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر والــــصــــادر عـــن الــهــيــئــة 
ــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب، مـــقـــاالت لــــ 28  الـــســـوريـ
شــخــصــيــة ســـوريـــة وفــلــســطــيــنــيــة وأردنـــيـــة 
ولــبــنــانــيــة ومــصــريــة وتــونــســيــة ومــغــربــيــة. 
ومــــن بـــني الــعــنــاويــن الـــتـــي حــمــلــهــا: »قــائــد 
سورية وقدرها« لوزير الخارجية اللبناني 
بشار  و»الرئيس  منصور،  عدنان  األسبق 
ــــل« لـــرئـــيـــس حــركــة  ــــرجـ ــد املـــرحـــلـــة والـ ــ األســ
و»ســوريــة  واكــيــم،  نجاح  اللبناني  الشعب 
مـــن االنـــتـــصـــار الــعــســكــري عــلــى الــتــحــالــف 
الدولي إلى إعادة البناء املجتمعي« للناطق 
التقدمية  العربية  الجبهة  بــاســم  الرسمي 
علي بوطوالة من املغرب، و»سورية نضال 
قائد وشعب« لألمني العام للتيار الشعبي 
ــر حــــمــــدي. وكـــذلـــك  ــيـ الـــتـــونـــســـي مــحــمــد زهـ
مـــقـــاالت لــشــخــصــيــات أخــــــرى، مــثــل األمـــني 
العربي واإلسامي  للتجمع  العام املساعد 
لدعم خيار املقاومة جمال علي زهــران من 
مــصــر، وراضــــي الشعيبي مــؤســس اتــحــاد 
واألب  الفلسطينية  والفعاليات  الجاليات 
ــــاوي، واألمـــــني الـــعـــام املــســاعــد  إلـــيـــاس زحــ
التحاد املحامني العرب سميح خريس من 
خوست،  نــاديــا  الــســوريــة  والكاتبة  األردن، 
لبنان، شارك  ومــن  عبود.  أنيسة  والقاصة 
بوالئهم  معروفون  وكتاب  محللون  أيضًا 
لــــألســــد ونــــظــــامــــه، وبـــيـــنـــهـــم أمـــــني حــطــيــط 
ــل من  ــم بــــزي وغـــســـان الـــشـــامـــي، وكــ ــيـ ووسـ
ــمـــادة، ورفـــيـــق نــصــرالــلــه  حــســن ونـــضـــال حـ
وغــســان مــطــر وجــمــال واكـــيـــم. كــمــا تضّمن 
الــكــتــاب مــقــاالت بــعــنــوان »ســوريــة واألســـد 
وفلسطني« بعضها حديث وأخــرى قديمة 
جـــرى تجميعها شــمــلــت أســمــاء أدبــــاء من 
ســوريــة، مثل بــديــع صــقــور ومــالــك صقور، 
ومن فلسطني إبراهيم علوش وطال ناجي 

وتحسني الحلبي.
 حـــمـــلـــة احـــتـــجـــاز 

ّ
ــــي ظــــــل ــأتــــي فـ  ذلــــــك يــ

ّ
كــــــل

وسجن وتكميم أفواه للمنتقدين لألوضاع 
املعيشية في مناطق سيطرة األسد، ومنهم 
ــون. ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن  ــ ــوالـ ــ إعـــامـــيـــون مـ
االنتخابات املقبلة لن تختلف في جوهرها 
عما سبقها من انتخابات في عهدي بشار 
ووالــــده حــافــظ مــن قــبــل، مــن ناحية كونها 
شـــكـــلـــيـــة، ونـــتـــائـــجـــهـــا مـــضـــمـــونـــة لــصــالــح 
 ما قد يمّيز 

ّ
أن النظام املرشح. غير  رئيس 

في  تجري  ســوف  أنها  املقبلة  االنتخابات 
وضــع اقتصادي سيئ جــدًا يصل إلــى حد 
املجاعة لفئة كبيرة من الناس، األمــر الذي 
حــصــر تــفــكــيــرهــم فـــي تــأمــني احــتــيــاجــاتــهــم 

األساسية من وقود وخبز وغير ذلك.
مـــرشـــحـــون   2014 ــابــــات  ــتــــخــ انــ فـــــي  وكــــــــان 
ُصــوريــون آخـــرون إلــى جــانــب األســـد، حيث 
اعـــــتـــــاد الـــــســـــوريـــــون قـــبـــل ذلــــــك أن تـــجـــري 
»االنتخابات« على شكل »استفتاء« يدلون 
فــيــه بــرأيــهــم ضــمــن خــانــتــني: نــعــم أو ال، من 
دون وجـــود مــرشــح مــنــافــس. ومـــن املتوقع 
املزيد  وجــود  املقبلة  االنتخابات  تشهد  أن 
لــن يعطوا  الشكليني، حــيــث  املــرشــحــني  مــن 
وبرامجهم  أنفسهم  لترويج  مساحة  حتى 
فــي اإلعـــام. لكن مــن املتوقع أن تــكــون هذه 
مــن جانب  كبير  متقنة بشكل  االنــتــخــابــات 
الـــنـــظـــام ويــــشــــارك فــيــهــا الـــنـــســـاء واألكـــــــراد، 
وحـــتـــى ربـــمـــا شــخــصــيــة مـــن املـــعـــارضـــة أو 
كانت محسوبة عليها، للترشح في مواجهة 
فــي محاولة الكتساب بعض  األســـد، وذلـــك 

املصداقية الداخلية وثقة املجتمع الدولي.
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ وتـــضـــع الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وفـ
الــواليــات املــتــحــدة، شــروطــًا للمساعدة في 
مرحلة إعادة اإلعمار التي تشكل الهاجس 
األساسي لروسيا، تتمثل في الوصول إلى 
حــل ســيــاســي حقيقي بــنــاء عــلــى الـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، وتقول إنها لن تعترف 
بــنــتــائــج أيــــة انـــتـــخـــابـــات يــجــريــهــا الــنــظــام 
خـــــارج هــــذا الـــســـيـــاق. فـــي املـــقـــابـــل، يسعى 
ــاء عـــلـــى عــمــل  ــقــ ــــى اإلبــ ــا إلـ ــيــ الـــنـــظـــام وروســ
انطباع  إلعطاء  شكليا  الدستورية  اللجنة 
إلى  للوقت  حـــراك سياسي، كسبًا  بــوجــود 
حني تمرير االنتخابات الخاصة بهم، ومن 
ثم البناء على نتائجها الكتساب مزيد من 

الشرعية املحلية والدولية.

يحاول األسد إقناع 
السوريين عبر اإلعالم بأنه 

يحارب الفساد

بروباغندا  لنشر  إعالميين  تجييش  عبر  األسد،  بشار  رئيسه  فرض  ستعيد  رئاسية  النتخابات  السوري  النظام  يستعد 
جديدة ترّوج له كقائد »أصلح«، بالتزامن مع شنّه حملة لسجن وتكميم أفواه الممتعضين من األوضاع

عــلــم »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر بالعاصمة الــســوريــة 
دمــشــق أن إعــامــيــن ونــاشــطــن تـــم اســتــدعــاؤهــم، األحـــد 
املاضي، إلى إدارة األمن الجنائي بدمشق »وتحذيرهم من 
التواصل مع صفحات  أو  األمــة  التي توهن نفسية  الكتابة 
ــادر أن لهجة  مــشــبــوهــة عــلــى فـــيـــســـبـــوك«. وتـــؤكـــد املــــصــ
االســتــدعــاء وكـــام املــســؤول األمــنــي كــانــت وعــيــدًا و»للمرة 
األخيرة« وإال سيتم توقيفهم وفق قانون مكافحة الجرائم 
ــلــقــضــاء«. وتــكــشــف املــصــادر  اإللــكــتــرونــيــة »وعـــرضـــهـــم ل
الرسمية  اإلعــامــيــة  الــوســائــل  تحرير  هيئات  أن  الــخــاصــة 
بـــدمـــشـــق، عـــقـــدت أكـــثـــر مـــن اجـــتـــمـــاع مـــع كــــوادرهــــا بــهــذا 
الخصوص، وحذرت الصحافين من نشر أخبار كاذبة أو 
نقل الواقع االقتصادي أو سعر صرف الليرة، عبر وسائل 
الدفاع  يمكنها  وال  جريمة  ذلــك  ألن  االجتماعي،  التواصل 

عنهم بحال ارتكبوها. 
ينشر  مــن  لكل  اعتقاالت  أيــام حملة  وتشهد ســوريــة منذ 
شكاوى تردي الواقع املعيشي أو يتطرق لسياسة التجويع 
التي ينتهجها نظام بشار األسد، بعد أن تعدت نسبة الفقر 
90% وزاد نــوم املــواطــنــن بــالــشــوارع، رغــم بـــرودة الطقس 
وهـــطـــول األمــــطــــار. وكــشــفــت مـــصـــادر صــحــافــيــة تــوقــيــف 

اإلعامية في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون هالة الجرف 
منذ أسبوع في فرع األمن الجنائي بدمشق، وسجن الطالبة 
في كلية الصيدلة فــرح خــازم )20 عامًا(، وطــاول السجن 
املواطن يونس سليمان من مدينة طرطوس، بسبب  كذلك 
املصادر  وتبّن  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  النشر 
أن حملة االعتقاالت لم تستثن أحدًا، إذ تم سجن املفتشة 
ــال جــحــجــاح مــنــذ 20 يـــومـــًا لــنــفــس الــســبــب »جـــرائـــم  ــريـ فـ
األمــة«. ويتوقع مسؤول إعامي  معلوماتية توهن نفسية 
رفــيــع مــن دمــشــق أن تــتــصــاعــد الــحــمــلــة تــبــاعــًا مــع اقــتــراب 
التي ستجرى بن  الرئاسة  حملة بشار األســد النتخابات 
أيــار املقبلن، والــهــدف »كم  16 إبــريــل/ نيسان و16 مــايــو/ 
أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ويضيف  تعبيره.  بحسب  األفــــواه« 
بلغت حدود  األســد  مناطق سيطرة  في  االمتعاض  نسبة 
االنفجار والسباب تجاه الحكومة، خاصة بعد نفاد املازوت 
والخبز ووجود سوق سوداء لهذه السلع الضرورية بعشرة 
أضعاف سعرها الحقيقي، وال طاقة للسورين على تدبر 
معيشتهم بواقع الغاء وتثبيت أجورهم عند متوسط 60 
ألف ليرة، علمًا أن تكاليف املعيشة بسورية، ألسرة مؤلفة 

من خمسة أشخاص، تزيد عن 700 ألف ليرة.

كّم األفواه

MEDIA
منوعات

كشفت مصادر سياسية لـ»العربي أخبار
الجديد« عن منح السلطات 

العراقية في بغداد ترخيصًا 
لمحطة تلفزيون »روناهي« 

الفضائية الناطقة بالكردية والمقربة 
من مليشيا »قسد« في الشمال 

السوري، في حين رفضت حكومة 
إقليم كردستان منح الموافقة.

أعلن صحافيو الداخل الفلسطيني 
عن مقاطعة بيانات الشرطة 

اإلسرائيلية، احتجاجًا، وتعبيرًا عن 
رفضهم التعامل مع بيانات الشرطة 
التي تبرر سهولة الضغط على الزناد 

ضد الفلسطينيين والعرب، خصوصًا 
بعد جريمة قتل الطالب أحمد 

حجازي.

توقف البث الفضائي لقناة 
»سهيل« الناطقة باسم حزب 

اإلصالح اليمني. وقالت مصادر في 
المحطة لـ»العربي الجديد« إن القناة 

التي تبث من الرياض توقفت بعد 
تراكم مديونياتها وعدم قدرتها 
على دفع اشتراك القمر الصناعي 

ومرتبات الموظفين.

طالبت منظمة العفو الدولية 
)أمنستي(، األربعاء، السلطات 

المصرية بإطالق سراح الصحافية 
المعتقلة منذ عام 2019، سوالفة 
مجدي، والتي تتعرض في السجن 

النتهاكات واسعة، بينها الضرب 
والسحل والتحرش، مؤكدة أنها 

سجينة رأي. 

تجري االنتخابات الرئاسية الصورية للنظام بين إبريل ومايو )سيرغي بوبيليف/تاس(
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املـــاجـــري، تكشف كريستني  الـــراحـــل شــوقــي 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــــي مـــقـــابـــلـــة خــــاصــ ــــري فـ ــــويـ شـ
ــا فــي مسلسل  الــجــديــد« عــن تفاصيل دورهــ
ــلـــب« الــــــذي تــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه  »حـــــــادث قـ
ــارلـــوس عـــازار  حــالــيــًا، إلـــى جــانــب كـــل مـــن كـ
ونخبة  عــبــود،  وكـــارول  عطالله  وستيفاني 

من النجوم اللبنانيني.
ه مرّكب. تقول: 

ّ
وتعترف أن الدور جذبها ألن

ــدى الـــتـــي أؤديــــهــــا فـــي الــعــمــل  »شــخــصــيــة هــ

تــظــهــر فـــي الــحــلــقــات األولــــــى بـــإطـــار مــعــنّي، 
ثــم تــتــطــّور ضــمــن ســيــاق درامــــي تــصــاعــدي، 
ماضيها  مــن  مختلفة  جــوانــب  عــن  لتكشف 
املشاهد  يكره  قــد  الــبــدايــة،  ففي  وخلفياتها. 
له  املقبلة ستكشف  الحلقات  ولكن  أفعالها، 
دوافــعــهــا وأســبــابــهــا، مــا قــد يجعل البعض 

يتفّهمها«.
وتـــعـــرب املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة عـــن ســعــادتــهــا 
ــذا املــســلــســل »إلـــــى جــانــب  بــاملــشــاركــة فـــي هــ

بيروت ـ رنا أسطيح

بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــســلــســل 
ــــى جــانــب  ــــروت«، إلــ ــيــ ــ »عــــــــروس بــ
ــن املــمــثــلــني  ــ مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـ
اللبنانية  املمثلة   

ّ
تطل والــعــرب،  اللبنانيني 

ــــي املــســلــســل  ــــري حـــالـــيـــًا فـ ــويـ ــ كـــريـــســـتـــني شـ
االجــتــمــاعــي »حـــادث قــلــب«، مــن كتابة وليد 
زيــدان وإخــراج رنــدة علم، ومن إنتاج شركة 
رعد،  أبــي  مي  اللبنانية  للمنتجة   ،prod  G8
 إلــــى اإلنــتــاجــات 

ً
لــتــســّجــل مـــن خـــالـــه عـــــودة

الثاثة  يتجاوز  مهني  مشوار  بعد  املحلّية 
ــن، بـــــــرزت شــــويــــري خــالــه  ــ ــزمـ ــ عــــقــــود مــــن الـ
مــن األعمال  فــي عــدد كبير  كممثلة محترفة 
الـــدرامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة املــهــّمــة إلـــى جــانــب 
رصيد وافر من األفام القصيرة التي تواظب 
عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــيــهــا تــشــجــيــعــًا لــلــطــاقــات 

اإلبداعية الشاّبة. 
ــا املــتــقــن فـــي مــســلــســل »عــــروس  ــهـ وبــعــد أدائـ
في  نــفــســيــة  طــبــيــبــة  دور  أدت  إذ  بــــيــــروت«، 
ثــنــائــيــة درامـــيـــة جمعتها بــاملــمــثــل الــســوري 
محمد األحمد، في تعاون جديد بينهما بعد 
التونسي  للمخرج   )2011( »تـــوق«  مسلسل 

يرى المسلسل أن 
أميركا تمثل بيئة خصبة 

الحتضان النازيين

من الممثالت اللواتي 
سّجلن مكانًة خاصًة 
في الدراما السورية

صدر قبل أيام الجزء 
األول من ألبوم الفنانة 

اإلماراتية أحالم

2223
منوعات

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن املــمــثــلــني مـــن الجيلني 
وغير  شاّبة  وجــوه  فهناك  والجديد،  القديم 
 فــي هـــذا الــعــمــل، إلـــى جانب 

ّ
مستهلكة تــطــل

وجوه معروفة اشتاق الناس لرؤيتها مجددًا 
التوليفة  بــهــذه  وأنـــا سعيدة  الــشــاشــة،  على 
ابـــة مـــن املــمــثــلــني املــحــتــرفــني، وآمــــل أن 

ّ
الـــجـــذ

تـــذهـــب اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــحــلــيــة أكــثــر 
وأكثر في هذا االتجاه، من خال االستعانة 
بالوجوه الجديدة واملوهوبة، من باب إعطاء 

القادرة على إحــداث فارق  الفرص للمواهب 
اللبناني، بداًل من رؤية  في املشهد الدرامي 
الوجوه نفسها تتكّرر من مسلسل إلى آخر، 
لـــدرجـــة أنــنــا بــتــنــا أحــيــانــًا ال نــعــرف إن كنا 
نتابعها في عمل جديد، أو في آخر سبق أن 

.»
ً
تابعناه قبا

الدراما  في  الخجول  مقابل حضورها  وفــي 
ــعــتــَبــر كــريــســتــني شـــويـــري من 

ُ
الــلــبــنــانــيــة، ت

 
ً
مكانة سّجلن  اللواتي  اللبنانيات  املمثات 

 في الدراما السورية، بعدما شاركت 
ً
خاصة

ــدد مــن  ــ ــتــــرافــــي فــــي عـ ــــال مـــشـــوارهـــا االحــ خـ
األعـــمـــال الــدرامــيــة الــســوريــة الـــبـــارزة، ســواء 
ــيـــة مـــنـــهـــا أو االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــن  ــتـــاريـــخـ الـ
الطيب  قّباني« و»أبــو  بينها مسلسل »نــزار 
املتنبي«، و»بقعة ضوء«، و»الطويبي« الذي 
إلى  زيــدان، باإلضافة  أيمن  بالنجم  جمعها 
فيلم »التقرير« )1986( الذي كان من باكورة 
بكبار  جمعتها  الــتــي  السينمائية  األعــمــال 
الــنــجــوم الـــســـوريـــني، مـــن أمـــثـــال دريــــد لــحــام 
ومنى واصف وعمر حجو وعّباس النوري. 

تــتــذّكــر شــويــري تــلــك الــحــقــبــة مــن مــشــوارهــا 
املهني بكثير من الحنني، وتأسف النقطاعها 
السنوات  في  السورية  الدرامية  األعمال  عن 
األخــيــرة بسبب األزمــــة الــســوريــة والــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
 عن أملها بعودة السام واالستقرار.  

ً
معربة

م حــالــيــًا  ــــقــــدَّ
ُ
ــتـــي ت ــتــــاجــــات الـ وتــــــرى أن اإلنــ

االستثنائية  للظروف  نظرًا  ُمهّمة  عتَبر 
ُ
»ت

والــصــعــبــة الــتــي فرضتها جــائــحــة كــورونــا 
عــلــى الـــعـــالـــم، وانــعــكــاســاتــهــا الـــقـــويـــة على 

مختلف القطاعات اإلنتاجية«.
وتـــضـــيـــف: »بـــــــدأت الــكــثــيــر مــــن الــقــطــاعــات 
األقــل  على  أو  تدريجيًا،  عافيتها  تستعيد 
تتأقلم مع الظروف الطارئة املفروضة على 
الناس حاليًا، وهذا أمر مثير لإعجاب ألنه 
والسلبية،  للكآبة  نستسلم  ال  أنــنــا  يعني 
انفجار مرفأ  بــأن  مع أنني شخصيًا أشعر 
؛ إذ 

ً
 قــويــة

ً
بــيــروت تــحــديــدًا شــّكــل لــي صفعة

ا بأنه غير قادر أن يشعر 
ّ
يشعر الواحد من

أو يكتب أو يعّبر عن حدث بهذه املأساوية 
 
ّ
وهـــــذه الـــضـــخـــامـــة، فــبــعــد هـــكـــذا حــــدث هــز

البلد والعالم، تصبح األمــور األخــرى كلها 
ثانوية«. 

ــة األخــــرى، كــان مــن املــفــتــرض أن 
ّ
على الــضــف

« في رمضان 
ّ

 شويري في مسلسل »ِظل
ّ

تطل
املقبل إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما 
خّياط  بــاســل  ومنهم  واللبنانية،  العربية 
وغــســان مسعود ويــوســف الــخــال وآخــريــن، 
ولكن منتج العمل مفيد الرفاعي أعلن أخيرًا 
عن تأجيل املسلسل بسبب عدم القدرة على 
 اإلقــفــال الــعــام 

ّ
اســتــكــمــال الــتــصــويــر فــي ظـــل

وبــاء  انتشار  ملواجهة  لبنان  فــي  املــفــروض 
كورونا. 

ورغــــــــم أســـفـــهـــا عـــلـــى تـــأجـــيـــل املــــــشــــــروع، ال 
عاِرض شويري عدم استثناء قطاع اإلنتاج 

ُ
ت

الدرامي من اإلقفال العام، وترى أن »الوضع 
زَهق بسبب 

ُ
ت بات خطيرًا. كثيٌر من األرواح 

انــتــشــار الــوبــاء. لسنا فــي بلد طبيعي قــادر 
عــلــى تــأمــني الــحــد األدنــــى املــطــلــوب ملواجهة 
صبت 

ُ
 أبدًا، فأنا أ

ً
الجائحة، واألمر ليس سها

ــررت بــهــذه الــتــجــربــة الصعبة  ــ بــكــورونــا ومـ
 عن 

ً
 أبــدًا، فضا

ً
وأعــرف أن األمــر ليس سها

املسؤولية التي علينا كأفراد تحّملها لعدم 
املخاطرة بنقل الوباء إلى اآلخرين« .

ــابـــل عــــن مـــشـــروع  ــقـ وتـــعـــلـــن شــــويــــري فــــي املـ
ســيــنــمــائــي جــديــد صـــّورتـــه مـــع املــنــتــج رائـــد 
ــــت أحـــــــــدث تـــجـــاربـــهـــا  ــانـ ــ ــا كـ ــعــــدمــ ســـــنـــــان، بــ
الــســيــنــمــائــيــة ضــمــن فــيــلــم »قــضــيــة رقـــم 23« 
ــــذي  ــاد دويــــــــري، والـ ــ لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي زيــ
 »

ّ
حصد نجاحات مهّمة في مهرجاني »كان

ــة لــنــيــلــه عـــــددًا من  ــافـ ــيـــة«، بـــاإلضـ ــنـــدقـ ــبـ و»الـ
الجوائز العاملية.

عمر بقبوق

لم يمر املؤتمر السنوي، الذي تعقده نقابة 
الفنانني السوريني في بداية كل عام، مرورًا 
عـــابـــرًا. كــمــا لـــم يــقــتــصــر عــلــى قـــــراءة بعض 
يحدث  كما  الروتينية  والـــقـــرارات  الــنــشــرات 
؛ إذ إن نقيب الفنانني السوريني زهير 

ً
عــادة

رمــــضــــان، الـــــذي طــغــى عــلــى عــــرش الــنــقــابــة 
وجـــــدد واليـــتـــه خــــال الـــعـــام املــــاضــــي، بعد 
انتخابات  اإلعــامــيــني وعــقــد  فضيحة طــرد 
سرية، فاجأ الجميع بالقرار الذي افتتح به 
نوعية«  »نقلة  ســّمــاه  والـــذي  الجديد،  عامه 
ــرار  ــ ــقــــابــــة؛ واملــــقــــصــــود هـــنـــا قـ ــنــ ــاريــــخ الــ ــتــ بــ
الــســوريــني ضــمــن ثاثة  الــفــنــانــني  تصنيف 
رتب: »فنان«، و»فنان أول«، و»فنان ممتاز«، 
الـــذي قــام بطرحه بحجة »إنــصــاف الــزمــاء 

وتحقيق العدالة«!
ــانـــون فــصــيــل طــلــيــعــي  ــنـ ــفـ ــعـــار »الـ تـــحـــت شـ
بناء  فــي  ويساهم  املجتمع  بقضايا  ملتزم 
ــان«، تــم عــقــد املــؤتــمــر، الــذي  الــوطــن واإلنـــسـ
كـــان عــبــارة عــن مــهــرجــان إللــقــاء الــشــعــارات 
الــوطــنــيــة الــثــقــيــلــة، الــتــي تــحــول الــفــنــان في 

ــــني مـــــا زالـــــــوا  ــازيـ ــ ــنـ ــ نـــكـــتـــشـــف أن هـــــــــؤالء الـ
ــانـــب عــمــلــهــم  ــــى جـ يــســتــهــدفــون الـــيـــهـــود، إلـ
الـــرابـــع« عــبــر تجنيد  عــلــى تحقيق »الـــرايـــخ 
املـــــتـــــشـــــدديـــــن الـــــبـــــيـــــض، وتـــــطـــــويـــــر ســــاح 
وهنا  امللونني.  كل  على  للقضاء  بيولوجي 
يظهر االنتقام اليهودي، الصيادون يقومون 
بأنفسهم بتحقيق »العدالة«، بسبب تسامح 
أميركا مع املوضوع، واستفادتها من هؤالء 
ــــة، بل  املـــجـــرمـــني. الـــعـــدالـــة هــنــا لــيــســت فــــردّي
عدالة جميع ضحايا املحرقة، الذين يواجه 
الـــواحـــد فــيــهــم جــــاده فـــي عـــدد مـــن مشاهد 

املسلسل، ضمن الحياة اليومّية. 
ــا  ــهـ ــمـ ــة وجـــرائـ ــ ــازّيـ ــ ــنـ ــ يـــنـــظـــر الـــعـــمـــل إلــــــى الـ
بوصفها جرائم تهدد إنسانّية اإلنسان، وال 
العنصرّية  أميركا  أن  ويــرى  عنها،  يصفح 
ضد السود واليهود حاضنة ممتازة لهذه 
النازيني،  على  يقتصر  ال  فاألمر  الكراهّية، 
يطبق  الذين  أولئك  املتشددين،  البيض  بل 
عــلــيــهــم املــســلــســل ذات الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
التي تطبق على السود. كلهم يمكن لهم أن 
يكونوا نازيني أو عنصريني مختفني ضمن 
الــحــيــاة الــيــومــّيــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي؛ إذ 
التي حسب املسلسل  العدالة نفسها  يعيق 

لم تتحقق بعد.
هــــنــــا، يـــظـــهـــر فــــريــــق الــــصــــيــــاديــــن، بــوصــفــه 

عّمار فراس

بثت شبكة »أمازون برايم« مؤخرًا مسلسل 
ــــادون«، مــــن بـــطـــولـــة آل بــاتــشــيــنــو،  ــيـ ــ ــــصـ »الـ
ــر  ــهـ ــتـ ــل، الـــــــــــذي اشـ ــ ــيــ ــ ــاج جـــــــــــــوردن بــ ــتــــــ وإنــــــ
الكوميدية، وإنتاجه لعدد من  باسكتشاته 
نا في 

ّ
»نحن« و»اخــرج!«. لكن أفام الرعب كـ

أمــام مزيج من  أنفسنا  هــذا املسلسل، نجد 
النوعني، إذ نتتبع قصة مراهق يكتشف أن 
جدته كانت جزءًا من فريق من الناجني من 
املحارق النازية، هذا الفريق الذي نشط في 
النازيني  »اصــطــيــاد«  مهمته  السبعينيات 
املـــوجـــوديـــن فـــي أمــيــركــا، الـــذيـــن يخططون 
إلقامة الرايخ الرابع، عبر إبــادة كل من هو 

ملّون، للحفاظ على األبيض النقي. 
ــلـــســـل، وال حــاجــة  ــتـــصـــدر بـــاتـــشـــيـــنـــو املـــسـ يـ
ي، لكننا 

ّ
للحديث عن مهارته أو تاريخه الفن

نــراه على الشاشة بــدور ماير أوفــرمــان؛ ناٍج 
مـــن املــحــرقــة ويــعــمــل وحـــيـــدًا ضـــد الــنــازيــني، 
الذين يبدو أن وجودهم في الواليات املتحدة 
محض خيال، لكننا نكتشف ضمن املسلسل 
الفرضية قائمة  أن   - - وبحث سريع خارجًا 
الثانّية،  العاملّية  الــحــرب  فبعد  حقيقة؛  على 
وعبر وكالة االستخبارات املركزّية، تم تهريب 
مـــئـــات مـــن الــعــلــمــاء الـــنـــازيـــني إلــــى الـــواليـــات 
الفضاء  برنامج  ضمن  يعملوا  كي  املتحدة، 
)ناسا(. فعقول هؤالء هي أسلحة، وال يمكن 
أن تترك للعدو الشيوعي. وبالفعل، كما نرى 
الــواقــع، كــان لهم دور في  فــي املسلسل وفــي 
تطوير أهم االختراعات واألسلحة األميركية، 
وذلك بعد أن تم تبييض صفحتهم ومنحهم 

هويات جديدة. 
ــــادون« حــني  ــيـ ــ ــــصـ ــّيـــل فــــي »الـ ــتـــخـ ـ

ُ
يــتــضــح امل

ســـوريـــة إلــــى جـــنـــدي ضــمــن فــصــيــل يــقــوده 
زهير رمضان رغمًا عن أنف الجميع. ورافق 
ذلــك اإلعــان عن قيام النقابة بــإعــداد خطة 
عــمــل متكاملة جــديــدة، بـــدأ الــعــمــل بــهــا مع 
وزّيــن  الــجــاري،  فبراير/ شباط  بداية شهر 
رمضان خطته بــأهــداف وطنية، إذ ذكــر أن 
الـــهـــدف مـــن تــطــبــيــق خــطــتــه الـــجـــديـــددة هو 
»اإلعــــاء مــن مــكــانــة الــفــن الــســوري وإظــهــار 

الوجه الحضاري والعصري لسورية«.
ــر، ذكــــــر رمــــضــــان الــــــــدور الــــذي  ــمــ ــؤتــ فــــي املــ
حيث  خطته،  تنفيذ  بعد  النقابة  ستلعبه 
أشار إلى أن نقابة الفنانني ستكون مهمتها 
ترشيح الفنانني للمشاركة باألعمال الفنية 
ــة. ذلـــك  ــ ــوريـ ــ الــــتــــي ســـيـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي سـ
يــعــنــي أن الــفــنــان الــــذي يــحــصــل عــلــى رتــبــة 
»فــنــان مــمــتــاز« ســتــكــون لــه الــفــرص األكــبــر 
بــالــعــمــل. وبــالــطــبــع ســيــتــم اعــتــمــاد معايير 
الــوالء والتبعية لألسد لتصنيف الفنانني، 
الرتبة  ولــن يتمكن من الحصول على هــذه 
ــنـــان الــــــذي وضـــــع فــنــه  الـــرفـــيـــعـــة ســـــوى الـــفـ

بخدمة قائد الوطن. 
الفنانني  نقابة  بــدأت  التي  الرتب  إن مهزلة 
بـــوهـــبـــهـــا ملــــن تــــشــــاء، ال تــــبــــدو غـــريـــبـــة فــي 
التي  الشمولية  الــدولــة  دولـــة مثل ســوريــة، 
»االشتراكية« كشعار في حكمها  تستخدم 
الــعــســكــري الــهــرمــي. لــكــن األمــــر الــــذي يبدو 
أكثر غرابة، هو حديث زهير رمضان، الذي 
السورية  الــقــرار، ومــا تداولته الصحف  تا 
الوطنية من تصريحات وشروحات عن رأي 

نقيب الفنانني بالفن. 
فــفــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه، أشـــــار رمـــضـــان إلــى 
وجود مشكلة يعاني منها الفن في سورية، 
تكمن في أن املمثلني الذين يحبهم الجمهور 

نجدهم في معظم املسلسات، واعتبر أن هذا 
املعيار السائد هو غير منصف بالضرورة، 
وارتـــأى أنــه من األجــدى العمل على تقسيم 
العمل الفني في سورية وفقًا ملا قدمه الفنان 
املعايير  كــل  بــذلــك  لــبــلــده! لينسف رمــضــان 

واملتعلقة  الفني،  اإلنتاج  آليات  تحدد  التي 
بموهبة الفنان ومهارته وقدرته على كسب 
حـــب الــجــمــهــور وشــعــبــيــتــه، ويــتــحــول الــفــن 
الــســوري فــي حقبة زهير رمــضــان الجديدة 
إلـــى فــرصــة عــمــل لــيــس إال، يــجــب أن ينالها 

التعريفات  لهذه  وفقًا  واملــوالــون.  املطبلون 
الرقابة  دور  تحديد  يتم  الفن،  عن  املشوهة 
الــــجــــديــــد، والـــــــــذي يـــمـــكـــن تـــلـــخـــصـــيـــه بـــأنـــه 
املوهوبني  الفنانني  من  العمل  فــرص  سرقة 

ومنحها للفنانني »الوطنيني«.

ــات املـــخـــتـــلـــفـــة، ال فــقــط  ــيــ ــلــ ــًا مــــن األقــ مـــزيـــجـ
اليهود، هم كل الفئات التي تعرضت لعنف 
املــاكــيــنــة الــرأســمــالــّيــة، وعــلــيــهــا أن تــحــارب 
أولئك الذين بفضل علومهم ُبنيت املاكينة 
وقدمت  للفضاء،  اإلنسان  وأوصلت  ذاتها، 
االستهاكّية  واملــنــتــجــات  ديــزنــي  والـــت  لنا 
لقمع  يحصل  عما  تعمينا  التي  الرخيصة 

هذه األقليات. 
املثير لاهتمام في العمل أنه يطرح سؤااًل 
الــنــازيــني  الــبــشــرّيــة، فــحــجــج  عــلــى الطبيعة 
غير منطقية إطاقًا؛ هم أشــرار ذوو منطق 
ال يــبــرر، والــحــل الـــذي يــقــدمــه املسلسل هو 
الــوحــيــد، إذ ال يمكن  الــحــل  قتلهم بــوصــفــه 
النقاش معهم أو تفهم وجهة نظرهم، وهنا 
الذي لخطورته يمكن  العدمّي،  الشر  يظهر 
أن يعدي من يكون على تماس معه أو حتى 

يحاول القضاء عليه.
وهنا نكتشف أسلوب عمل الصيادين، هم 
ثم  النازي،  للتأكد من هوية  بداية  يسعون 
يقومون بمواجهته بجرائمه، وتقديم األدلة 
عــلــيــهــا، بــعــدهــا يـــنـــزل فــيــه الـــعـــقـــاب ضمن 
ــه،  ــداويــ ــم وتــ ــ صــيــغــة طـــقـــوســـيـــة، تـــحـــرر األلــ
وتـــنـــفـــي الـــحـــجـــة الــــتــــي كــــررهــــا جـــمـــيـــع مــن 
قتلوهم والتي تتلخص بعبارة: »كنا نتبع 
األوامــر، وال دخل لنا«. وهنا إشكالية هذه 
البشرّية؛ فمن  بالطبيعة  الجملة وعاقتها 
يقبل إطاعة األوامــر على حساب إنسانيته 

وإنسانية من مقابله، ال يمكن مسامحته. 
يــمــكــن أن نــــرى املــســلــســل كـــجـــزء مـــن حــركــة 
يواجهها  التي  التاريخي  والكشف  اإلدانـــة 
ــات املــتــحــدة،  ــي الــــواليــ ــيـــض فـ الـــتـــاريـــخ األبـ
 ،BlacKkKlansman والتي رأينها في أفام كـ
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إبراهيم علي

اإلماراتية  املغنية  قضتها  سنوات  عشر  من  أكثر 
أحـــام الــشــامــســي بــعــيــدًا عــن شــركــة روتـــانـــا، التي 
عام  ورسميًا  تأسيسها،  بداية  في  إليها  انضمت 

2005 في حفل كبير أقيم في بيروت.
التعاون املثمر بــني أحــام  بعد ســنــوات قليلة مــن 
وروتانا، لم ُيكتب لهذا العمل املشترك االستمرار، 
عقد  على  التوقيع  عــن  أحـــام  ع 

ّ
تمن بسبب  وذلـــك 

حفاتها  لتنظيم  الــحــصــري  الــحــق  بمنح  يلزمها 
إلـــى شــركــة روتـــانـــا. كــانــت الــشــركــة قــد استحدثت 
وأوكلت  واملــنــاســبــات«،  الحفات  »قسم  عــام 2008 
املهمة إلى مجموعة من اللبنانيني لإشراف على 
عقود الحفات واملناسبات واملهرجانات للفنانني 
ــى الـــشـــركـــة. حــيــنــهــا، دخـــل  ــ املــنــتــســبــني حـــصـــرًا إلـ
التوقيع  عــن  آخـــرون  امتنع  فيما  اللعبة،  بعضهم 
الــعــقــود مــن »عــمــولــة« خاصة  بسبب مــا تضمنته 

حسم من أجرة الفنانني أنفسهم.
ُ
بالشركة، ت

ــــي« الـــخـــاص  ــانـ ــ ــروتـ ــ ــعــــرض »الـ رفـــضـــت أحــــــام الــ
بالحفات، ورددت في أكثر من مقابلة أن الحفات 
مــصــدر رزقــهــا، وال تسمح ألحــد بمشاركتها في 
ذلك. ورغم تصاعد حدة التصريحات بينها وبني 
 ،)2013( الهندي  سالم  للصوتيات  روتــانــا  مدير 
وفــضــح أحـــام الــوعــود الــكــاذبــة الــتــي تلقتها من 
الفترة، وتلكؤ واضــح من  تلك  فــي  الهندي  سالم 
الــشــركــة، بحسب أحـــام، فــي عــدم تنفيذ الــوعــود 

املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا ضــمــن الــعــقــد بـــني الــطــرفــني، 
استعانت أحام بمؤسس وصاحب شركة روتانا 
األمير الوليد بن طــال، عن طريق الصداقة التي 
تربطها بعائلته. لكن األمير اتخذ موقفًا محايدًا 
وقتها، ولم يجبر مسؤولي روتانا وال أحام على 
 االشــتــبــاك 

ّ
تـــنـــازل أحـــد الــطــرفــني لـــآخـــر، أو فـــض

القائم، األمر الذي دفع أحام إلى تقوية حضورها 
عــلــى صــعــيــد الـــحـــفـــات واملـــنـــاســـبـــات خــصــوصــا 
ــاردة الــتــي  ــبــ ــل املــمــلــكــة، كــــرد عــلــى الـــحـــرب الــ ــ داخـ

أدارها الهندي ومعاونيه ضدها.
أحــام  انــشــغــلــت   ،)2017 - الــفــتــرة )2013  تــلــك  فــي 
لصالح  تحكيم(،  )لجان  املواهب  برامج  من  بعدد 

محطة MBC. تجربة أغنت حضورها عربًيا.
إنــــتــــاج غــنــائــيــة  لـــشـــركـــة  تــــؤســــس  كــــانــــت   ،MBC
منافسة لشركة روتانا. وفعا خرجت »باتينوم 
ريــــكــــوردز« فـــي حــمــلــة إعــامــيــة واســـعـــة، وضــمــت 
ــواهـــب،  ــرامـــج املـ مــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن خــريــجــي بـ
وعــــددًا مــن الــفــنــانــني، بينهم أحـــام ومــلــحــم زيــن، 

بعد  )غادرها  الحاني  وعاصي  الساهر،  وكاظم 
وقت قصير وعاد إلى روتانا(.

بــعــد احــتــجــاز األمـــيـــر الــولــيــد بـــن طـــال ومــؤســس 
فــي   2017 ــام  ــ عـ ــمـــي  ــيـ ــراهـ اإلبـ ــيـــد  ولـ  MBC شــبــكــة
الرياض، وخروجهما من الحجز، واتباع سياسة 
الــتــأمــيــم الــتــي فــرضــتــهــا الــســلــطــة الــســعــوديــة على 
املــؤســســات اإلعــامــيــة، لــم يــعــد أمــــام أحــــام سبب 
ــا، الـــتـــي تــحــولــت بعد  ــانــ لــلــهــروب مـــن قــبــضــة روتــ
ــد بــــن طـــــال إلـــى  ــيـ ــولـ ــاز مــالــكــهــا الـ ــتـــجـ قــضــيــة احـ
مؤسسة محلية سعودية، تنضوي تحت مجموعة 
املـــؤســـســـات الـــتـــي أصــبــحــت فـــي حــضــن الــســلــطــة، 
الــريــاض مركزًا لها، ولجأت السلطة  واتــخــذت من 
عن طريقها إلى خط آخر ُعرف بخط االنفتاح على 

عالم الترفيه التلفزيوني والغنائي املوسيقي.
مــن مدير  وتحولت روتــانــا، بمباركة »حــاســمــة« 
هيئة الــتــرفــيــه الــســعــودي تــركــي آل الــشــيــخ، إلــى 
»املـــتـــعـــهـــد« الـــحـــصـــري لــجــمــيــع الـــحـــفـــات داخـــل 
املــمــلــكــة. وهـــذا ربــمــا مــا دفـــع أحـــام لــلــعــودة بعد 
أغانيها  إلــى تسليم حقوق نشر  سنوات طويلة 
على املــواقــع البديلة إلــى روتــانــا »فــون بوكس«، 
وهــــو الــتــطــبــيــق الــجــديــد الــــذي دشــنــتــه صــاحــبــة 
ــــدري لــيــش« قــبــل يــومــني بــاالتــفــاق مـــع شــركــة  »تـ
ديزر الفرنسية التي نقلت الجزء األول من األلبوم 
على منصتها الرئيسية. وبذلك، تكون أحام أول 
تــدخــل منصة روتــانــا املستحدثة  فــنــانــة عــربــيــة 

لبث األغاني.

من أجل الشاشة كبُرت أو صُغرت

جاء تصنيف الفنانين من قبل زهير رمضان بناًء على والئهم للنظام )تلفزيون سوريا(

بعد خالف استمر 
سنوات أحالم 
ُتشيد بروتانا 
)Getty(

يضم فريق الصيادين مزيجًا من أقليات مختلفة وليست يهودية فقط )أمازون(

ال ُتعاِرض عدم استثناء قطاع اإلنتاج الدرامي من اإلقفال العام )العربي الجديد(

تشارك الممثلة اللبنانية كريستين شويري في مسلسل »حادث قلب«، لتسّجل من خالل العمل 
عودة إلى اإلنتاج المحلي اللبناني. هنا، لقاء مع شويري

كريستين شويري

حكاية أحالم وروتانا

فنون وكوكتيل
لقاء

إصدار

متابعةمسلسل 

رغم شهرتها 
كممثلة سينمائية بعد 

مشاركتها في عدد كبير 
من األفالم، ال تعتبر شويري 

نفسها أنها تميل إلى 
األعمال السينمائية أكثر من 

المسلسالت التلفزيونية. 
تقول: »سواء كانت 

منصة العرض هي شاشة 
التلفزيون أو صالة السينما 
أو خشبة المسرح، يبقى 

األهم بالنسبة لي هو الدور 
نفسه، إذ يهمني أن أقّدم 
دورًا قويًا ومقنعًا أتحّدى 
من خالله قدراتي كممثلة، 
وال ألتفت بالمقابل كثيرًا إلى 

مكان عرضه«.

ثالثة أدوار
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