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قانون الجرائم اإللكترونية في ليبيا: »فضفاض« و»قمعي«

استهداف صنّاع المحتوى المصريين يتمّدد

طرابلس ــ العربي الجديد

الليبية  السلطات  طالبت منظمات حقوقية 
بسحب قانون الجرائم اإللكترونية املصادق 
عليه أخــيــرًا مــن قــبــل مجلس الــنــواب وعــدم 
تــطــبــيــقــه، ألنــــه »يـــحـــد عــلــى نــحــو كــبــيــر من 
كما  اإللكتروني،  الفضاء  في  التعبير  حرية 
يــســمــح بــالــرقــابــة الــشــامــلــة عــلــى الــجــمــهــور 
والصحافيني والصحافيات، ويبيح للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة حـــجـــب املــــواقــــع واملـــحـــتـــوى مــن 
دون إذن قــضــائــي«. صــــّدق مــجــلــس الــنــواب 
أكتوبر/  26 في  العامة،  في جلسته  الليبي 
الجرائم  مكافحة  قانون  على  األول،  تشرين 
اإللكترونية، بعد يوم واحد فقط من طرحه 
على جدول أعمال املجلس ومن دون التشاور 
مع املجتمع املدني الليبي، سواء من جمعيات 
الرقمي  املــجــال  فــي  أو ناشطني  أو منظمات 
أو املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان. 
ووقعت 31 منظمة حقوقية عاملية ومحلية، 
مــســاء األربــعــاء، على بــيــان مشترك، طالبت 
فــيــه بــســحــب قـــانـــون الـــجـــرائـــم اإللــكــتــرونــيــة 
تــّم »في  الجديد، خاصة أن التصويت عليه 
لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا« حيث 
جرى انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/

ُ
ست

كانون األول املقبل، و»من الضروري ضمان 
حــريــة الـــرأي والتعبير والــصــحــافــة، بما في 

ذلك في الفضاء اإللكتروني«.
وأشـــــارت املــنــظــمــات املــوقــعــة عــلــى الــبــيــان، 
وبينها »مراسلون بال حدود« و»سمكس« 
و»املــــــــرصــــــــد األورومــــــتــــــوســــــطــــــي لـــحـــقـــوق 
ــة أصــــــــــوات لــــإعــــالم«  ــكــ ــبــ ــان« و»شــ ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ
و»مـــحـــامـــون مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة فـــي ليبيا« 
و»املـــركـــز الــلــيــبــي لــحــريــة الــصــحــافــة«، إلــى 
القانون  املــتــاحــة مــن  أنــهــا درســـت النسخة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بعد 
قــبــل بــعــض أعــضــاء املجلس  تسريبها مــن 
الـــرقـــمـــي. ورأت أن  املــــجــــال  فــــي  والــــخــــبــــراء 
»مصطلحات  على  ينص  الجديد  القانون 
فــضــفــاضــة وغـــيـــر دقــيــقــة، تــمــنــح لــلــجــهــات 
القضائية في ليبيا سلطة تقديرية واسعة 

للحد من حرية التعبير على اإلنترنت«.
استخدام  أن  الــرابــعــة على  املـــادة  إذ نصت 
ُيعد  الحديثة  التقنية  ووســائــل  اإلنــتــرنــت 
العام  »النظام  احــتــرام  »مــشــروعــا« شريطة 
كــل  أن  بـــذلـــك  مـــعـــتـــبـــرًا  ــة«،  ــامــ ــعــ الــ واآلداب 
غير  املفاهيم  لهذه  مخالفة  فيه  استعمال 

منوعات
ذكرت منظمة »نت بلوكس« أخبار

الخميس أن الوصول إلى اإلنترنت 
ال يزال مقيدًا إلى حد بعيد في 

السودان، منذ االنقالب العسكري 
في 25 أكتوبر/تشرين األول، على 

الرغم من أمر محكمة األربعاء يلزم 
مقدمي الخدمة الرئيسيين الثالثة 

بإعادة الخدمة.

أعلن منتج ومقّدم برنامج 
»الحقائق األربعة« على قناة 

»الحوار التونسي«، حمزة البلومي، 
أن القضاء في البالد تدخل ومنع 
عرض البرنامج، بعد التحقيق مع 
العاملين فيه أليام، علمًا أن الحلقة 
األخيرة تناولت طعن أستاذ من قبل 

تلميذ له.

صدر الجمعة حكم بالسجن 11 
عامًا على الصحافي األميركي 

داني فنستر، المحتجز منذ مايو/
أيار الماضي من قبل المجلس 

العسكري في ميانمار، بتهم ثالث 
هي »التحريض على المعارضة« 

و»تشكيل جمعيات غير قانونية« 
و»انتهاك قانون الهجرة«.

 قــال زوج البريطانية اإليرانية 
نازنيــن زاغري-راتكليف، المحتجزة 

فــي طهران منذ عام 2016، 
الخميــس، إنه غير قادر على 

االســتمرار »لفترة أطول« في إضرابه 
عــن الطعام الذي بدأه في أكتوبر/
تشــرين األول الماضي، للفت االنتباه 

إلى مصيرها.

مشروع. كما يعاقب القانون بالسجن مدة 
قـــد تــصــل إلـــى خــمــســة عــشــر عــامــا وغــرامــة 
مالية باهظة ال تقل عن عشرة آالف دينار 
ليبي »كل من بث شائعة أو نشر معلومات 
العامة  السالمة  أو  األمــن  تهدد  بيانات  أو 

في الدولة أو أي دولة أخرى«.
ــة مــــن خـــطـــورة  ــعـ رت املـــنـــظـــمـــات املـــوقـ

ّ
وحــــــــذ

استخدام مواد القانون الستهداف ومعاقبة 
عن  غني 

ّ
املبل أو  والصحافيات،  الصحافيني 

الــفــســاد واملــدافــعــني عــن حــقــوق اإلنــســان، أو 
وتجريم  اإلنــتــرنــت،  مستخدمي  مــن  غيرهم 
ق انتهاكات 

ّ
نشر ومشاركة أي محتوى يوث

ــقـــوق اإلنــــســــان أو ُيــــعــــارض الــســيــاســات  حـ
مــعــلــومــات ذات  أو أي  لــيــبــيــا،  فـــي  الـــعـــامـــة 

ــة. ولــفــتــت إلــــى أن  مــصــلــحــة عـــامـــة مـــشـــروعـ
»الــصــبــغــة الــقــمــعــيــة« لــلــقــانــون تــتــجــلــى في 
املـــــادة )35( الــتــي تــقــضــي بــحــبــس »كــــل من 
عــلــم بــارتــكــاب أي مـــن الــجــرائــم املــنــصــوص 
عليها في القانون أو بالشروع فيها«.  ورأت 
تباعا  املتعلقتني  و)47(،   )13( املـــادتـــني  أن 
والــتــعــرض« و»التنصت غير  »االعــتــراض  بـــ
املشروع«، قد تكونان »مطية لتبرير حجب 
مع  تواصلهم  أو  الصحافيني  عــن  املعلومة 
املبلغني قصد مشاركة معلومات ذات أهمية 
للجمهور وفي عالقة بالسلطات«. أما املادة 
)21(، فتنص على أنه »يعاقب بالحبس مدة 
ال تــقــل عــن ســنــة كــل مــن مـــزج أو ركـــب بغير 
صاحب  مــن  إلكتروني  أو  مكتوب  تصريح 
ــورة ألحـــد األشــخــاص  الـــشـــأن صــوتــا أو صــ
باستخدام شبكة املعلومات الدولية أو بأي 
وســيــلــة إلــكــتــرونــيــة أخــــرى بــقــصــد اإلضــــرار 
باآلخرين«. وتخوفت املنظمات من استغالل 
ــادة فـــي تــقــيــيــد حـــريـــة الــتــعــبــيــر في  ــ ــذه املــ هــ
لــيــبــيــا، كــونــهــا ال تــقــدم اســتــثــنــاءات فـــي ما 

يتعلق بالشخصيات العامة أو السياسية.
في  الليبية،  للسلطات  الــقــانــون  يبيح  كما 
مادته السابعة، حق الرقابة الشاملة على كل 
ما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي 
و»أي نـــظـــام تــقــنــي آخــــــر«، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تــمــكــني »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــســالمــة وأمـــن 
املعلومات«، وهي هيئة إدارية تقنية تابعة 
للحكومة، من حجب املواقع واملحتوى من 
دون أحـــكـــام قــضــائــيــة، تــحــت مــبــرر شبهة 
أو  الجهوية  او  العنصرية  »النعرات  إثــارة 
التي  املتطرفة  املذهبية  أو  الدينية  األفكار 
من شأنها زعزعة أمن املجتمع واستقراره«.
»الــفــضــفــاضــة«  ووصـــفـــت مــــواد الـــقـــانـــون بـــ
و»املــطــاطــيــة« و»املــخــالــفــة ملــعــايــيــر حــقــوق 
ــة، واملـــــــادة 19 مـــن الــعــهــد  ــيـ اإلنــــســــان الـــدولـ
ــة  ــيــ ــدنــ ــــوق املــ ــقـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــــدولــــــــي الـــــــخـــــــاص بـ

والسياسية«. 
ودعـــــت إلــــى »ســـحـــب الـــقـــانـــون عــلــى الــفــور 
وعـــــدم تــطــبــيــقــه«، و»الـــعـــمـــل عــلــى صــيــاغــة 
قانون جديد يتماشى مع املعايير الدولية 
لحقوق اإلنسان والتزامات ليبيا الدولية«، 
ــارك مــع  ــتــــشــ ــاد مـــبـــدأ الــــحــــوار والــ ــمــ ــتــ و»اعــ
الدولية  واملنظمات  الليبي  املدني  املجتمع 
قانون  مــشــروع  أي  صياغة  عند  املختصة 
ــيـــة  يـــخـــص الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات األســـاسـ

وحرية النشر والصحافة في ليبيا«.

قلق من استغالل 
القانون في استهداف 

الصحافيين والحقوقيين

إهدار قيم األسرة 
المصرية على رأس 

االتهامات

القاهرة ــ العربي الجديد

انضم أخيرًا إلى ملف املسجونني على ذمة 
قضية »تيك توك« الشهيرة في مصر شاب 
وصبيتان استهدفوا على خلفية صناعة 
ونـــشـــر مـــحـــتـــوى. الــصــبــيــة األولــــــى تــدعــى 
مــوكــا حــجــازي، وقـــد ألــقــي الــقــبــض عليها 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول، بــعــد رصـــد األجــهــزة 
األمنية املصرية ما وصفته بمقاطع فيديو 
تطبيقات  على  الــعــامــة«،  لـــآداب  »منافية 

»تيك توك« و»إنستغرام« و»يوتيوب«.
الــرازق،  الثانية هي ياسمني عبد  الصبية 
»كائن الهوهوز«. قبض عليها  الشهيرة بـ
بعد بــالغــات عـــدة، أبــرزهــا املــقــدم مــن قبل 
املــحــامــي أشــــرف فـــرحـــات الــــذي اســتــهــدف 
التواصل  مــواقــع  على  محتوى  صــانــعــات 
االجـــتـــمـــاعـــي، ضــمــن حــمــلــة يــطــلــق عليها 
اســـم »حــمــلــة تــطــهــيــر املــجــتــمــع«. والــثــالــث 
هو أسامة )لم ُيذكر اسمه األخير(، مصور 
فيديوها ياسمني عبد الرازق. قبض عليه 
عــلــى خــلــفــيــة بــــالغ قــدمــه املــحــامــي سمير 
صبري للمكتب الفني للنائب العام، يتهم 
»نشر فيديوهات منافية  فيه عبد الرازق بـ

آلداب وقيم املجتمع«.
العام املاضي، استهدفت الشرطة عددًا من 
التواصل  وتطبيقات  مــواقــع  مستخدمات 
االجــتــمــاعــي، فـــي مـــا عـــرف بــقــضــايــا »تــيــك 
توك«. واستندت إحالة صانعات املحتوى 
قانون  مــن   )25( املـــادة  على  املحاكمة  إلــى 
النيابة  وأحــالــت  املعلومات.  تقنية  جــرائــم 
الــــعــــامــــة املــــصــــريــــة عـــــــــددًا مـــــن املـــتـــهـــمـــات 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــمـ ــكـ واملـــتـــهـــمـــني إلــــــى املـــحـ
ــم  ــهـ ــامـ ــهـ ومــــحــــكــــمــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات، بــــعــــد اتـ
ــــاب جــــرائــــم مــــن خـــــالل حـــســـابـــات  ــكـ ــ »ارتـ ـــ ــ بـ
لقوانني  مخالفة  اعــتــبــر  فيما  شــخــصــيــة«، 

منها ما يختص بالنشاط الرقمي مباشرة، 
إلـــى جــانــب جــرائــم أخــــرى قــد تــتــم عــبــر أي 
وســيــط بــخــالف اإلنــتــرنــت، ومــنــهــا جــرائــم 
ومكافحة  والــعــقــوبــات،  املــعــلــومــات،  تقنية 
الدعارة، ومكافحة االتجار بالبشر، وأخيرًا 
قــــانــــون الـــطـــفـــل. بـــــــدأت حـــمـــلـــة اســـتـــهـــداف 
لتطبيق  استخدامهن  خلفية  على  النساء 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــيــك تـــوك« فــي 23 
إبريل/نيسان عام 2020، عند القبض على 

الطالبة في »جامعة القاهرة« حنني حسام، 
ــرة املصرية  »تــهــديــد قيم األسـ واتــهــامــهــا بـــ
ــم املــجــتــمــع املــــصــــري« و»الـــتـــحـــريـــض  ــيـ وقـ
الرذيلة«.  وممارسة  والفجور  الفسق  على 
بــعــد حــنــني حــســام، واجــهــت ثــمــانــي نساء 
االتهامات نفسها، ثم توالى ضم املتهمني 

في القضية من اإلناث والذكور. 
يــواجــهــن  ــلـــواتـــي  الـ الـــنـــســـاء  عــــدد  وازداد 
»إهدار قيم  احتمالية العقوبة الجنائية، لـ

األسرة املصرية«،  باتهامات ثابتة، وهي 
»االعـــتـــداء عــلــى املـــبـــادئ والــقــيــم األســريــة 
وإدارة  ــاء  ــ ــــشـ و»إنـ ــــري«،  ــــصـ املـ لــلــمــجــتــمــع 
حـــســـاب خـــــاص عـــلـــى شــبــكــة املــعــلــومــات 
ارتكاب الجريمة موضوع  الدولية بهدف 
ــادرة  ــة حــقــوقــيــة صــ ــ االتــــهــــام«. كـــانـــت ورقـ
للقانون« وصفت  عن »املجموعة املتحدة 
 ،2018 لسنة   175 القانون  من   )25( املــادة 
الــتــي نــصــت عــلــى »عــقــاب لــكــل مــن ينتهك 
ــة«، بــأنــهــا  ــريـ ــادئ وقـــيـــم األســــــرة املـــصـ ــبـ مـ
مـــادة »معيبة دســتــوريــا« و»نـــص عقابي 
املــادة  لنص  غامض« و»مخالفة صريحة 
الــعــاشــرة مــن الــدســتــور الــتــي تتحدث عن 
قــوام األســـرة املصرية وليس قيم األســرة 

املصرية«.
الــورقــة القانونية »هــنــاك فرق  وأوضــحــت 
ــــن، فـــالـــِقـــَيـــم هــــي األمـــــــور الــتــي  ــريـ ــ بــــني األمـ
ــَواُم أو الـــِقـــَواُم  فمعناه  ــِقـ لــهــا قــيــمــة، أمـــا الـ
ِعـــمـــاُد كـــل شــــيء ونـــظـــامـــه؛ وبــالــتــالــي فال 
يــمــكــن االســـتـــنـــاد لـــنـــص املـــــــادة الـــعـــاشـــرة 
ــفــــاء صـــفـــة دســـتـــوريـــة  مــــن الـــدســـتـــور إلضــ
كـــاذبـــة  عــلــى نـــص املـــــــادة«. كــمــا تــوصــلــت 
الورقة القانونية إلى أن »نص املادة )25( 
والعقوبات  الجرائم  مبدأ شرعية  يخالف 
العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة  فسرته  الــتــي 
بضرورة أن يكون النص القانوني ضامنا 
لــلــحــريــة الــشــخــصــيــة، وأن يــكــون واضــحــا 
ومحددا بما يجعل حدود املباح والتجريم 
واضــحــة. وهما  أمــران خال منهما تعبير 
مبادئ وقيم  األسرة املصرية، بما  يجعله 

غير دستوري من هذه الناحية«.
»املــجــمــوعــة املــتــحــدة لــلــقــانــون« هـــي بيت 
ــددًا مــن  ــ ــ خــــبــــرة قـــانـــونـــي عــــربــــي، تـــضـــم عـ
القانونيني وأســاتــذة  والــخــبــراء  املــحــامــني 

العلوم السياسية واملحللني املاليني.

دعوات لسحب القانون قبل االنتخابات الرئاسية )محمود تركية/فرانس برس(

حنين حسام أولى المستهَدفات )خالد دسوقي/فرانس برس(

مواده  تثير  البالد،  في  المدني  المجتمع  إلى  الرجوع  دون  من  الليبي،  النواب  مجلس  عليه  صّدق  اإللكترونية  للجرائم  جديد  قانون 
مخاوف من كّم األفواه ومالحقة الصحافيين والحقوقيين والمبلغين عن الفساد
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ــن فـــي رد  ــلـ ــك فــعــل حــمــيــرة نــفــســه. وأعـ ــذلـ وكـ
مــقــتــضــب عــــن مــحــبــتــه لــلــشــركــة والـــصـــداقـــة 
ركت ساحة 

ُ
الطويلة التي تربطه بأسرتها. ت

البرقاوي،  للمخرج سامر  »الهيبة«  وحكاية 
فهو بحسب الشركة »املؤتمن« على النجاح، 
ــــى، ويـــدرك  ــزاء الــثــاثــة األولــ ــ كــونــه وقـــع األجــ

تماًما ما الذي يريده.
الواضح أن املخرج سامر البرقاوي متأثر جدًا 
نجاًحا  القــت  غربية  ومسلسات  بحكايات 
ا، وهو مدمن مشاهدة هذه األعمال، ال بل 

ً
الفت

املشاهد  استنساخ مجموعة من  يعمل على 
سرًا  ليس  »الهيبة«.  أحـــداث  إلــى  وإضافتها 
مــن مسلسل  استنسخت  كــثــيــرة  مــشــاهــد  أن 
الــجــريــمــة األمــيــركــي- اإلســبــانــي »نـــاركـــوس« 
برانكاتو،  كريس  قبل  من  إنتاجه  تم  والــذي 
ميرو، وعرضت حلقاته  ودوغ  برنار،  كارلو 

األولى على »نتفليكس« )2015(.
ثمة أسئلة ُملحة اليوم على صناع ومنتجي 
ــزء مــــن تـــالـــيـــف ســيــنــاريــو  ــمـــل. هـــــذا الــــجــ ــعـ الـ
ــبـــده،  ــر الــــلــــه، طـــــــارق عـ ــامــــر نـــصـ وحــــــــــوار: ســ

ربيع فران

»الصّباح«  كلفت شركة  عــام،  قبل 
ــــوري فــــــؤاد حــمــيــرة  ــــسـ الـــكـــاتـــب الـ
لــكــتــابــة وخــتــام الــجــزء الـــرابـــع من 
ــقـــادات  ــتـ ــة«، وذلــــــك بـــعـــد انـ ــبـ ــيـ ــهـ مــســلــســل »الـ
 .)2017( األول  الــجــزء  بعد  املسلسل  واجــهــت 
رأت الــشــركــة أن بــإمــكــان صــاحــب »غـــزالن في 
غابة الذئاب« )2006( أن يتلقف الكرة مجددًا 
ويـــبـــعـــث الـــتـــشـــويـــق املـــطـــلـــوب ملـــواجـــهـــة كــل 
االنتقادات التي اعترضت نجاح املسلسل في 
الجزأين الثاني والثالث. لكن بعد أشهر من 
تكليف حميرة، أقِصَي هذا األخير عن عمله 
بطلب مــن املــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي الـــذي لم 
يعجب بسردية حميرة، واختلف معه بشأن 
النهاية بعد أن قرر الكاتب مقتل جبل شيخ 

الجبل وإنهاء السلسلة بموته.
ــاب للقيام 

ّ
ــة كــت كــلــف ســامــر الــبــرقــاوي ورشــ

الــرابــع،  للجزء  املــفــتــرض  السيناريو  بــإنــهــاء 
وخـــرج بــيــان مــن شــركــة الــصــبــاح يــؤكــد على 
فؤاد  والكاتب  الشركة  تجمع  التي  الصداقة 
حــمــيــرة، كــنــوع مــن حــفــظ مـــاء وجـــه الــكــاتــب، 

عودة إلى الموسيقى 
الكالسيكية والطرب وسط 

وباء كورونا

يصر صناع المسلسل 
على أن شخصياته خيالية 

وال تمت للواقع بصلة

شهد العراق خالل 
الفترة األخيرة عودة للبعثات 

األجنبية للتنقيب

2223
منوعات

محمد الــحــمــصــي، يـــزن طــربــيــه، وســيــم قــزق،  
ومساهمة درامــيــة عــصــام بــو خــالــد وسعيد 
ســـرحـــان. األســئــلــة تــخــرج عــن كــونــهــا مجرد 
اإلنــتــاج  فــي  كثيرة  رســائــل  وتسجل  دالالت، 
ــاط أو اســـتـــغـــال أحــــــداث واقـــعـــيـــة، في  ــقـ إلسـ
أو عرض  وتبني  التجاري،  التسويق  سبيل 
 هــذه املـــرة بتنظيم 

ً
ظــاهــرة اإلرهــــاب، متمثا

الدولة اإلسامية )داعــش(. وهــذا ما يتنافى 
تماًما مع إشارة الشركة بداية كل حلقة إلى 
الخيال  مــن وحـــي  »أحــــداث املسلسل هــي  أن 

بــصــلــة«. مجرد  والـــواقـــع  للحقيقة  تــمــت  وال 
تبرؤ »شكلي« يعفي الشركة من أي مساءلة 

قانونية فقط. 
 لبنانيًا 

ً
في مايو/أيار 2018، تقدم 22 محاميأ

برفع دعوى قضائية متهمني صناع مسلسل 
»الــهــيــبــة« وفـــــرق الـــعـــمـــل، بــالــنــيــل مـــن هيبة 
الدولة وإضعاف الشعور القومي، والتشجيع 
على مخالفة النظام العام، والتشهير بسمعة 
أو  »معنية«  كونها  والــهــرمــل  بعلبك  منطقة 
لبنان  بــني  الــحــدوديــة  الــقــرى  تمثل جغرافيا 
وســـوريـــة، وتــقــديــمــهــا ضــمــن قــالــب إجــرامــي 
خـــــارج عـــن الـــقـــانـــون. وأحــــــال الـــنـــائـــب الــعــام 
التمييزي، القاضي سمير حمود، الباغ إلى 
للتحقيق  املــركــزيــة  الجنائية  املــبــاحــث  قــســم 

هم املوجهة للمسلسل.
ُ
بشأن الت

وردا عــلــى مــطــالــب وقـــف املــســلــســل، صرحت 
الشركة اللبنانية املنتجة للمسلسل »صباح 
إخـــوان«، بــأن هــؤالء املدعني لم يطلعوا على 
املـــاحـــظـــة الـــتـــي كــتــبــت فـــي بـــدايـــة املــســلــســل 
وهي أن شخصياته خيالية وال تمت للواقع 
بصلة.  لكن الــيــوم، وأمـــام الــجــزء األخــيــر من 
 أمـــام 

ً
املــســلــســل، يــخــتــلــف املـــســـار، نــحــن فــعــا

الجبل«  »جبل شيخ  السلسلة  بطل  مواجهة 
التنظيم اإلرهابي )داعش( بعد عبوره جرود 
أسلحة  السورية، وشرائه  اللبنانية  الحدود 
املهربني  قبل  مــن  وثقيلة  متوسطة  وذخــائــر 
املمثل عبده  ابــن عــم جبل »شــاهــني«  ومنهم 
شاهني الذي يعود فينقلب ضد قائد »الهيبة 
» ومــحــركــهــا »جــبــل« فــي إطــــار مــن املنافسة 

على تولي الزعامة.
يبدأ املسلسل في الحلقات األولى باستقدام 
هيئات وجمعيات املجتمع املدني كنوع من 
شيخ  منى  شقيقة  تنشئ  »الــواقــع«  محاكاة 
الــجــبــل )روزيـــنـــا الدقـــانـــي( تــعــاونــيــة خاصة 
بــمــســاعــدة الـــعـــائـــات املـــســـتـــورة، وتـــؤكـــد أن 
الـــدعـــم مـــن مــؤســســات الــــ NGO، فــيــمــا تقفل 
يأتي  لحريق  القرية  تعرض  بعد  التعاونية 
على مقتنياتها. توفد »سارة« )ايميه صّياح( 
إلـــى »الــهــيــبــة« كــونــهــا نــاشــطــة فــي جمعيات 
املساعدة الدولية، لكنها مجرد عميلة ملنظمة 
تعني باآلثار، إضافة إلى شكوك تثار حولها 

وعن عاقاتها بالتنظيمات االرهابية.
ــــرود  ــلـــقـــة 17 تـــتـــعـــرض مـــنـــطـــقـــة جـ ــــي الـــحـ فـ
»الـــهـــيـــبـــة« االفـــتـــراضـــيـــة لــقــصــف بــالــطــيــران 
يــقــضــي عــلــى مــجــمــوعــة متسلحة بــالــكــامــل، 
يــكــتــشــف أهــــل الـــقـــرى املــــجــــاورة ذلــــك صــدفــة 
ــيـــب وســــائــــل  ــغـ وكــــأنــــهــــم فـــــي عــــالــــم آخــــــــر، تـ
ــرى »الـــهـــيـــبـــة« وجـــــوارهـــــا، ال  ــ اإلعـــــــام عــــن قـ
محطات تلفزة، وال صحف مبوعة، وانعدام 
ــام ملــتــابــعــة مـــواقـــع أو مــنــصــات الــتــواصــل  تــ
االجــتــمــاعــي، وكــأنــنــا نشاهد حــروًبــا وقعت 
في العصر الحجري، لكن أبطالها هم حقيقة 
واقعية متمثلة بتنظيم إرهابي همه الوحيد 
ــــي  ــار مـــن األراضـ ــ ــال والـــقـــتـــل، وســـرقـــة اآلثــ ــ املـ
الساح  تــأمــني  فــي سبيل  الــســوريــة وبيعها 
وقـــطـــع الـــطـــرقـــات واالعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــنـــاس. 
محاولة تسخيف غير مكتملة العناصر في 
طــرح ومــواجــهــة شــرســة مــع تنظيم إرهــابــي 
يعرفونه،  ال  لكنهم  »الهيبة«  ســكــان  يخافه 
وحده جبل شيخ الجبل يريد فك اللغز وربط 
التنظيم على هذا  املواجهة بكيفية حصول 
بعد  بنفسه  يكتشفه  الـــذي  الــثــقــيــل  الــســاح 

الغارة وضرب معقل داعش.
تــــنــــعــــدم الـــــواقـــــعـــــيـــــة الــــكــــامــــلــــة فــــــي الــــطــــرح 
ــاهــــدات وتــحــصــر املــشــكــلــة فـــي تــبــايــن  واملــــشــ
أو خـــاف »أوالد الـــعـــم« بــعــيــدًا عـــن ذيــــول أو 
تداعيات سيطرة التنظيم على الجرود. وهذا 
بالطبع يعتبر سقطة  كان باإلمكان تفاديها 
والعمل من منظور ينقل الصورة كاملة بعيدًا 
عن غــزوة »البطل« الــذي ال يقهر والــذي ربما 
أمــام غياب  التنظيم  ينتصر نهاية على هــذا 

تام لألمن ووسائل اإلعام عن املواجهة.

بيروت ــ العربي الجديد

أعــلــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وقــطــر 
ــنـــع عـــرض  ــويــــت ومــــصــــر أخــــيــــرًا عــــن مـ ــكــ والــ
الــذي تقوم بدور   ،Eternals »فيلم »األبــديــون
البطولة فيه النجمة الهوليوودية أنجيلينا 
جـــولـــي، بــيــنــمــا يــتــصــدر شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر في 
األسبوع  فــي  الشمالية،  األميركية  الــصــاالت 

األول النطاق عروضه.
لم توضح الدول املذكورة أسباب منع عرض 
الــفــيــلــم الــــذي كــــان ســيــرى الـــنـــور فـــي الــشــرق 
األوســـط أول مــن أمــس الخميس فــي دورهــا 
السينمائية، لكن مجلة »هوليوود ريبورتر« 
 عــــن مــــصــــادر لــــم تـــكـــشـــف عــن 

ً
ــقــــا أفـــــــــادت، نــ

هويتها، بأن »األبــديــون« حظر على األرجح 
من  الفيلم  بطا  فيها  يظهر  مشاهد  بسبب 
مثليي الــجــنــس )بـــريـــان تــيــري هــنــري وهــاز 

سليمان( وهما يتبادالن القبات.
فــإن األجهزة  ريــبــورتــر«،  »هوليوود  لـ ووفــقــًا 
الـــرقـــابـــيـــة فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والــبــحــريــن وسلطنة ُعــمــان وقــطــر والــكــويــت 
ــديــــات عــلــى  ــعــ ــراء ســـلـــســـلـــة تــ ــ ــإجــ ــ طـــالـــبـــت بــ

فــــي مــــصــــر، فــــأنــــا اعــــتــــدت عــلــيــهــا فــــي بــعــض 
الغناء في منطقة  املهرجانات األخــرى، ولكن 
ــبـــات  ــــى تـــدريـ مـــفـــتـــوحـــة يــــكــــون فــــي حــــاجــــة إلــ
وبروفات حتى ال تحدث مشاكل في الصوت، 
الغناء هكذا وكنت سعيدًا  على  اعــتــدت  وأنــا 
 عـــن أن الــنــظــر 

ً
ــان جــــيــــًدا، فـــضـــا ــنـــاخ كــ ألن املـ

بعيون ووجوه الجمهور، يستطيع أن ُيخرج 
أفضل ما لدى املطرب.

بوباء  العربي  العالم  في  املوسيقى  تأثر  مــدى  ما   ¶
فيروس كورونا؟

املــوســيــقــى دائـــمـــًا مـــا تــتــأثــر بـــأي شــــيء، وأنـــا 
على اقتناع تام بأن الدولة التي تشهد هدوءًا 
واســتــقــرارًا تــتــألــق فيها املــوســيــقــى وتــتــطــور، 
وقــــد الحـــظـــت أنــــه فـــي زمــــن كـــورونـــا والــعــزلــة 
الكثيرون  عــاد  الــذي عشناه جميعًا،  والحظر 
لاستماع الى املوسيقى الكاسيكية القديمة.

¶ بجوار إحيائك حفلني في املهرجان تم تكريمك في 
افتتاح املهرجان، فماذا يمثل لك؟

يمثل لي الكثير، فتكريمي على خشبة مسرح 
عـــريـــق مــثــل دار األوبــــــرا وفــــي مــهــرجــان مثل 
وأنــا  للفخر،  يــدعــو  شــيء  العربية  املوسيقى 
لكل من شّرفني سواء  سعيد وفخور وممنت 

بالتكريم أو باملشاركة.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

لــلــعــام الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي الــتــقــى املــطــرب 
ــــوري جــمــهــوره املــصــري  ــروان خـ ــ الــلــبــنــانــي مــ
ـــ 30 مـــن مــهــرجــان  ضــمــن فــعــالــيــات الــــــدورة الــ
املوسيقى العربية، املقامة حاليًا وتنتهي يوم 
16 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
وأقــــام مــــروان حــفــلــني، األول فــي اإلســكــنــدريــة 
والثاني في القاهرة. »العربي الجديد« التقت 

خوري في هذا الحوار. 

في مهرجان  الثامن  للعام  ¶ حدثنا عن مشاركتك 
املوسيقى العربية؟

أملــــس مــحــبــة كــبــيــرة بــيــنــي وبــــني كـــل الــشــعــب 
املــهــرجــان وعلى  القائمني على  املــصــري وكــل 
رأســهــم الــســيــدة وزيــــرة الــثــقــافــة إيــنــاس عبد 
الـــدايـــم، ومــديــرة املــهــرجــان الــدكــتــورة جيهان 
مـــرســـي، الـــتـــي تـــبـــذل مـــجـــهـــودًا كــبــيــرًا فـــي كل 
الــتــفــاصــيــل، فــهــو بــالــتــأكــيــد شــــرف كــبــيــر لي 
أن أتـــواجـــد لــســنــوات طــويــلــة فــي هـــذا الــحــدث 
الغنائي، الــذي يعد من أقــوى، وأهــم األحــداث 
ــتــــي نـــشـــهـــدهـــا جــمــيــعــا كــمــطــربــني  الـــفـــنـــيـــة الــ
نبحث عن أن نغني أمام جمهور واع بالغناء 
ومتذوق للموسيقى. وأنا أعتبر أن دار األوبرا 
على  للحفاظ  األمـــان  حصن  بمثابة  املصرية 
الـــتـــراث مــن كــل مــا حــولــنــا مــن مــتــغــيــرات، فا 
تعتقدوا أنه شيء سهل، وسط ما نعيشه، أن 
يــحــافــظ مــهــرجــان عــلــى هــويــتــه، بــل هــو شــيء 

غاية في الصعوبة.

¶ للمرة األولى تغني على خشبة مسرح النافورة في 
دار األوبرا فما رأيك في التجربة؟

بــالــنــســبــة لـــي، وإن كــانــت تــجــربــة جـــديـــدة لي 

ــــذف بـــعـــض املـــشـــاهـــد مــنــه،  ــــون« وحــ ــديــ ــ »األبــ
لتسمح بعرضه في دورها السينمائية، لكن 
شركة »والت ديزني«، وهي املوزع الرئيسي 
للفيلم، رفــضــت، فما كــان مــن هــذه الـــدول إال 
أن حظرته، فيما لم يتخذ القرار النهائي في 

الدول األخرى.
وهـــاجـــمـــت بــطــلــة الــفــيــلــم أنــجــيــلــيــنــا جــولــي 
الـــقـــرار بــمــنــع عـــرض »األبــــديــــون«، ووصــفــتــه 
ــبــــاري  »الــــجــــاهــــل«، فــــي حــــديــــث ملــــوقــــع إخــ بـــــ
الخامس من نوفمبر/ تشرين  أسترالي، في 
الــثــانــي الــحــالــي. وقــالــت إنــهــا فــخــورة بــقــرار 
ــــدم الـــرضـــوخ  »مـــــارفـــــل«، املــنــتــجــة لــلــعــمــل، عـ
لــطــلــبــات الـــرقـــابـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ذكـــرت 
الفيلم سيعرض  أن  إخــبــاريــة محلية  مــواقــع 
في اإلمارات العربية املتحدة واألردن ولبنان 
ــة املــشــاهــد الـــتـــي تـــصـــور عــاقــات  ــ شــــرط إزالــ

حميمة بني الشخصيات.
حقق الفيلم الروائي الذي يتناول قصة فرقة 
أبطال خارقني ال يتأثرون بالوقت، أرسلتها 
ــــى األرض لــحــمــايــة الــبــشــريــة،  ــــوة عــلــيــا إلـ قـ
إيــرادات بلغت 71 مليون دوالر أميركي، بني 
يومي الجمعة واألحــد املاضيني، على الرغم 

من اآلراء النقدية املتباينة.
ــن الـــنـــجـــوم،  ــ ويــــضــــم »األبــــــــديــــــــون« نـــخـــبـــة مـ
جــولــي وسلمى  أنجيلينا  املــمــثــات  أبــرزهــم 
»صــراع  وبطل مسلسل  تشان  حايك وجيّما 
ريـــتـــشـــارد   Game of Thrones الـــــعـــــروش« 
مــادن. وهــو من إخــراج الصينية كلوي جاو 
 Nomadland »نــومــادالنــد« التي حــاز فيلمها 
ــار« فــي فــئــة أفــضــل فــيــلــم، في  ــكـ جــائــزة »أوسـ
أول  املاضي. وأصبحت جاو  نيسان  إبريل/ 
امـــــرأة آســيــويــة وثـــانـــي امـــــرأة عــلــى اإلطــــاق 
ــائـــزة »أوســـــكـــــار« فــــي فـــئـــة أفــضــل  تـــفـــوز بـــجـ

ــراج عــن الفيلم نــفــســه. يــذكــر أن الــقــوانــني  إخــ
املثلية  الفيلم تحظر  الــتــي منعت  الـــدول  فــي 
للعاطفة  إظـــهـــار  أي  ُيــقــابــل  كــمــا  الــجــنــســيــة، 
باستهجان.  العلن  في  الجنس  مثليي  تجاه 
والـــعـــام املـــاضـــي، حــظــرت الــكــويــت وسلطنة 
عمان واململكة العربية السعودية وقطر فيلم 

»أونوارد« Onward، بسبب جملة واحدة فيه 
تشير إلى عاقة مثلية.

ــلـــت املــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــئـ ــل، سـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــر األحــــمــــر الــســيــنــمــائــي  ــبـــحـ ــان الـ ــهــــرجــ »مــ ـــ لــ
الدولي«، املخرجة شيفاني بانديا مالهوترا، 
املثليني جنسيًا،  مع  املهرجان  تعاطي  حــول 

على خلفية حظر »األبديون«، فقالت إن »الكل 
فــي مقابلة أجرتها معها  بــه«، وذلــك  مرحب 

مجلة »ديدالين« االثنني املاضي.
املهرجان املذكور يقام من 6 إلى 15 ديسمبر/ 
ــدة الــبــلــد، وهــو  كـــانـــون األول املــقــبــل، فـــي جــ

املهرجان السينمائي األول في اململكة.

 على النجاح؟
ً
¶ هل ترى التكريم دليال

مقنعة  غير  تكريمات  فهناك  تكريم،  أي  ليس 
وهــنــاك أخـــرى مــن جــهــات غنائية وموسيقية 
أعتز  وأنـــا  املوسيقى،  مهرجان  مثل  محترمه 
للغاية بمثل هذه التكريمات، تمثل لي حافزا 
لاستمرار ودعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا، وهي 
إشارة إلى أنني أسير في الطريق الصحيح وأن 

هناك من يرى هذا النجاح ويشعر به ويقدره.

للموسيقار محمد عبد  الغناء  ملــاذا تحرص على   ¶
الوهاب، في حفالتك؟

ألنه بالنسبة لي رمز موسيقى وغنائي كبير 
تــعــلــمــت وتـــربـــيـــت عــلــى أغـــانـــيـــه ومــوســيــقــاه، 

مثلما تربيت على موسيقى الرحابنة.

¶ ما سبب غنائك القصائد بالفصحى؟
لم أغنها كثيرًا، ولكن طرحت مؤخرًا أغنيتني 
ــان نـــزولـــهـــمـــا فــــي تــوقــيــتــات  ــ بـــهـــذا الــــنــــوع وكــ
مني  يحب  الجمهور  أن  وأرى  فقط،  متقاربة 
بالتأكيد،  يفتقدها  النوع ألنه  غناء مثل هذا 
بالطبع فيها ألنني  لن أحصر نفسي  ولكني 

أحب أن أقدم كافة األشكال الغنائية.

¶ البعض من الجمهور يرى أن كلمات أغانيك تحمل 
قدرًا من الجرأة فما ردك؟

ال أراهــــا جــريــئــة بــقــدر مــا هــي غــيــر مستهلكة 
وغــيــر تــقــلــيــديــة، والـــفـــارق كبير بــني أن أغني 
أغـــانـــي تــجــرح آذان املــســتــمــعــني إلــيــهــا، وبــني 
ــا ال أقــبــل  ــ الــــجــــرأة فــــي انـــتـــقـــاء الـــكـــلـــمـــات، وأنــ
تقديم ألــفــاظ خــارجــة أو خــادشــة ال تليق بي 
أو بجمهوري، ألنني أعلم قيمة ما أقدمه، وال 
بد أن يعي الكل قيمة الكلمة التي يكتبها أو 

يغنيها، فهي مسؤولية كبيرة.

»األبديون« في العالم العربي... هل ُتحذف القبلة؟مروان خوري: الكلمة المغناة مسؤولية كبيرة
ُحظر فيلم »األبديون« 

في عدد من الدول 
العربية، بينما تشترط دول 

أخرى حذف مشاهد 
محددة منه لعرضه، 
فهل ترضخ »مارفل«؟

بغداد ــ براء الشمري

عن  التنقيب  في  إيطالية متخصصة  بعثة  عثرت 
نقش 

ُ
ت )لـــوح طيني  رقيمًا طينيًا    50 اآلثـــار على 

عــلــيــه الـــرمـــوز( وقـــنـــاة مــائــيــة حــجــريــة، تــعــود إلــى 
الحضارة اآلشورية شمالي العراق.

العراق نيكولو  البعثة اإليطالية إلى  وقــال رئيس 
 بــعــثــتــه 

ّ
ــي، إن ــ ــاضـ ــ مـــاركـــيـــتـــي، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس املـ

دائــرة  بــإشــراف  القديمة  نينوى  مدينة  فــي  تعمل 
مفتشية اآلثــــار فــي نــيــنــوى، وجــــرى الــعــثــور على 
50 رقــيــمــًا طــيــنــيــًا تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة اآلشـــوريـــة.  
»الصباح«  ماركيتي، في حديث لصحيفة  وأشــار 
تبنتها جامعة  الــتــي  »الــبــعــثــة   

ّ
أن إلـــى  الــرســمــيــة، 

استمرت  بالتنقيب،  والخاصة  اإليطالية  بولونيا 
نــحــو شــهــريــن مــتــتــالــيــني مـــن دون أي تـــوقـــف في 
مدينة نينوى األثرية القديمة«، مضيفًا أن »بعثة 
الــتــنــقــيــب عــثــرت عــلــى األلــــــواح الــتــي تــعــود لحكم 
أدد  بوابة  العثور على   عن 

ً
)ســن شرشكم(، فضا

اآلشورية وصيانتها بالكامل مع األسوار املحيطة 
بـــهـــا«.  ولــفــت إلـــى »اكــتــشــاف قــنــاة مــائــيــة حجرية 
تــخــتــرق األســــوار لتغذية املــديــنــة بــطــول 40 مــتــرًا، 
 عن العثور على عدد من الوحدات السكنية 

ً
فضا

التي تعود إلى الحضارة اآلشورية«. 
 »نينوى القديمة« هي مدينة أثرية، وتعد 

ّ
يذكر أن

واحــدة من أهم املــدن في العصر القديم، وتقع في 
بـــاد الــرافــديــن عــلــى الــضــفــة الــيــمــنــى لــنــهــر دجــلــة، 
كانت عاصمة اإلمبراطورية اآلشورية، وكانت تعد 
أكبر مدن العالم في فترة اإلمبراطورية اآلشورية، 
وتنتشر بــقــايــاهــا فــي الــجــانــب األيــســر مــن مدينة 
الــعــراق، وقد  املــوصــل فــي محافظة نينوى شــمــال 
دمرت املدينة بعد معـركة نينوى 612 قبل املياد 
بعدما غزاها نبوبوالسر ملك بابل بالتحالف مع 
امليديني والكلدانيني واألرمن والكيميريني، ما أدى 
اإلمبراطورية  وســقــوط  ونهبها  املدينة  دمــار  إلــى 
اآلشــوريــة الــحــديــثــة.  وشــهــد الــعــراق خــال الفترة 
األخيرة عودة للبعثات األجنبية للتنقيب عن اآلثار 
فــي الــبــاد، بــعــد تجميد دام نــحــو عــامــني؛ بسبب 
تداعيات جائحة كورونا واضطرار أغلب البعثات 
للمغادرة. وقال الباحث في شؤون اآلثار والتراث 
ــــود الــبــعــثــات األجــنــبــيــة   »وجـ

ّ
حــســني الــشــريــفــي إن

فــي الـــعـــراق، مــهــم جـــدًا للتنقيب عــن املــخــطــوطــات 
واألختام واأللواح وبقية القطع األثرية، ملا تمتلكه 
العراق وبقية مناطق  البعثات من خبرة في  هــذه 
 بعثات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــالــم«، مـــؤكـــدًا، لـــ

العراق  إلى  إيطالية وبريطانية وفرنسية وصلت 
 من العثور 

ً
خال األسابيع األخيرة، وتمكنت فعا

عــلــى آثـــار مهمة شــمــالــي وجــنــوبــي الـــبـــاد.  وبــنّي 
 »العامل األمني مهم جدًا لتسهيل عمل 

ّ
الشريفي أن

 عــن وجــود 
ً
الــبــعــثــات األجــنــبــيــة فــي الـــعـــراق، فــضــا

في  اآلثـــار  ومفتشيات  الثقافة  وزارة  مــع  تنسيق 
املحافظات لتمكني هذه البعثات من الوصول إلى 

املواقع األثرية«. 
الرافدين  باد  تضّم  عراقيني،  مسؤولني  وبحسب 
ــجــَر 

ُ
أكــثــر مــن 15 ألـــف مــوقــع أثــــري، غالبيتها لــم ت

بابل وآشــور  وأبــرزهــا  تنقيب،  أي عمليات  عليها 
أخرى،  ومواقع  واألنبار  والنمرود وسامراء  وأور 
وذلك بسبب تردي الوضع األمني وزيــادة سطوة 
املليشيات على األرض، ما يمنع البعثات األجنبية 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــــعــــراق، والـــعـــمـــل عــلــى إجــــراء 
التنقيب. كذلك تعّرضت آثار العراق لعمليات نهب 
وتدمير بعد االحتال األميركي للباد عام 2003، 
ــوأ فــي الــتــاريــخ الــحــديــث،  عــّدهــا خــبــراء أنــهــا األســ
إال أن الـــعـــراق نــجــح خـــال الــســنــوات املــاضــيــة في 

استعادة آالف القطع املهّربة.

تهميش الواقع العربي واالستهانة باإلرهاب

دول عدة لم تحسم قرارها بشأن الفيلم بعد )تولغا أكمين/فرانس برس(

تضّم بالد 
الرافدين أكثر 
من 15 ألف 
موقع أثري )زياد 
العبيدي/فرانس 
برس(

طرح خوري أغنيتين بالعربية الفصحى أخيرًا )فيسبوك(

تيم حسن بطل »الهيبة« بأجزائه الخمسة )تويتر(

هل استغَلّ مسلسل »الهيبة«، في جزئه الخامس، تنظيم الدولة االسالمية كإسقاط درامي 
يستهين باألحداث الحقيقية التي شغلت العالم العربي وال تزال حتى اليوم؟

الهيبة: جبل

رقم طينية في العراق

فنون وكوكتيل
نقد

اكتشاف

جدلدردشة

قبل طرح أو عرض الجزء 
الرابع من مسلسل »الهيبة« 
أعلن المنتج صادق الصباح 
عن فكرة تحويل المسلسل 

إلى فيلم سينمائي، يؤرخ 
نجاح السلسلة. وقال 

يومها إنه يعمل مع فريق 
المسلسل على القصة 

المختصرة لألجزاء كافة 
للبدء بتصويرها بطريقة 

موجهة إلى جمهور 
السينما في العالم العربي. 

وال تنفي الشركة بعد 
عامين من التصريح أن 

الفكرة ما زالت واردة، لكن 
التنفيذ مؤجل إلى السنة 
المقبلة، ريثما يتم بلورة 
الشخصيات المفترض أن 

تشارك في الفيلم، والقصة 
والسيناريو والنهاية.
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