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اتبعوا هذه التعليمات إلنقاذ 
هواتفكم المبللة

أكثر من ألف إعالمي قضوا 
بسبب فيروس كورونا

لندن ـ العربي الجديد

شكل مقتل الصحافي الجنائي اليوناني 
الــبــارز غــيــورغــوس كــارايــفــز، يــوم الجمعة 
ــي، رابـــــــع جـــريـــمـــة قـــتـــل تــســتــهــدف  ــ ــاضـ ــ املـ
 في أوروبا خالل السنوات الخمس 

ً
مراسال

املاضية، وهو ما يؤكد املخاوف املتزايدة 
بشأن التراجع املطرد في حرية الصحافة 
فــي عــدد مــن الــدول األعــضــاء فــي االتــحــاد 

األوروبي.
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، اقــــتــــرب رجــــالن 
يــســتــقــالن دراجـــــة نـــاريـــة مـــن الــصــحــافــي، 
وأطلق الراكب النار عليه، حني كان عائدًا 
من مقر عمله. وعثر على 12 رصاصة في 
مكان الجريمة. وقالت الشرطة إن كارايفز 
أصيب ست مــرات على األقــل بطلقات من 
مــســدس عــيــار 9 مــلــم. وعــلــى األرجــح كــان 

السالح مجهزًا بكاتم للصوت.
الصحافية  بعد مقتل  كاريفز  مقتل  جــاء 
االســتــقــصــائــيــة دافــنــي كـــاروانـــا غــالــيــزيــا، 
بانفجار سيارة مفخخة في مالطا في 16 
وبعد   ،2017 عــام  األول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
يــان كوتشياك  اكتشاف  أربــع سنوات من 
قتيلني  كــوســنــيــروفــا  مــارتــيــنــا  وخطيبته 
بالرصاص خارج منزلهما في سلوفاكيا. 
تلت الصحافية واملؤلفة ليرا ماكي، 

ُ
وقد ق

البالغة من العمر 29 عامًا، أثناء تغطيتها 
ــال الــشــغــب فـــي أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة،  ــمـ ألعـ

في إبريل/ نيسان عام 2019.
ــتـــرفـــوا بقتل  ــنــــوا أو اعـ ســبــعــة رجـــــال أديــ
ــزت تــقــاريــرهــا  كـــاروانـــا غــالــيــزيــا الــتــي ركــ
عــلــى الــفــســاد الــســيــاســي وغــســيــل األمـــوال 
والجريمة املنظمة في مالطا. لكن ال يزال 
غير واضــح مــن أمــر بقتلها. أديــن جندي 
ســابــق بقتل كــوتــشــيــاك الـــذي كـــان يحقق 
في احتيال ضريبي من قبل رجال أعمال 
الــســلــوفــاك،  السياسيني  بــكــبــار  مرتبطني 
وخطيبته. لكن العقل املدبر املزعوم، وهو 
ــــرئ في  ــل األعـــمـــال مـــاريـــان كــوشــنــر، ُب رجـ

حكم ُيستأنف حاليًا.
ــال رئـــيـــس مــكــتــب  ــم، قــ ــرائــ ــذه الــــجــ ــ أمــــــام هـ
االتـــحـــاد األوروبـــــي والــبــلــقــان فــي منظمة 
»مراسلون بال حدود«، بافول ساالي، إنها 
»صورة مقلقة«، مردفًا »تظل أوروبا املكان 
للعمل الصحافي،  العالم  أمانًا في  األكثر 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــريــ ــلـــى حــ ــن الــــضــــغــــوط عـ ــكـ لـ

واملخاطر على ممارسيها تتزايد«.
ــــى اآلن  ــم تـــؤكـــد الــشــرطــة الــيــونــانــيــة إلـ ولــ
مــقــتــل كــاريــفــز بــســبــب عــمــلــه الــصــحــافــي، 
وحقيقة  االحترافية ملقتله  الطبيعة  لكن 
أنـــــه كـــــان يــحــقــق فــــي الـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة 
ما  وفــق   للغاية«، 

ً
ذلك »محتمال تجعالن 

قال ساالي.
ــة،  ــ ــيـ ــ وغـــــــردت رئـــيـــســـة املـــفـــوضـــيـــة األوروبـ

منوعات

B

أورســوال فون دير الين، عقب جريمة قتل 
الــصــحــافــي الــيــونــانــي األســـبـــوع املــاضــي، 
أن »قـــتـــل صــحــافــي عــمــل حــقــيــر وجـــبـــان«، 
مضيفة أن »أوروبا ترمز إلى الحرية. وقد 
قداسة  األكثر  هي  الصحافة  حرية  تكون 
على اإلطالق. يجب أن يكون الصحافيون 

قادرين على العمل بأمان«.
ــاق، أشــــــــارت »مــــراســــلــــون  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ

بــال حــــدود« إلـــى تــراجــع ســيــادة الــقــانــون 
وزيـــــــــادة االعـــــــتـــــــداءات الـــعـــنـــيـــفـــة وتــــزايــــد 
ــتـــرنـــت، بــاعــتــبــارهــا  الـــتـــهـــديـــدات عــبــر اإلنـ
مـــن بـــني املــشــاكــل الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــهــدد 
حــريــة املــؤســســات اإلعــالمــيــة فــي أوروبــــا. 
ــة، ومـــقـــرهـــا  ــيـ ــقـــوقـ وركــــــــزت املـــنـــظـــمـــة الـــحـ
ــاريــــس، تــحــديــدًا  الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بــ
عــــلــــى »هــــجــــوم مـــتـــطـــور ومـــنـــهـــجـــي عــلــى 

ــر يــلــهــم  ــ ــــجـ حـــــريـــــات الــــصــــحــــافــــة« فـــــي املـ
تكتيكات مماثلة في بولندا وسلوفينيا.

ــــي وصـــــفـــــهـــــا ســــــــاالي  ــ ــتـ ــ ــ فــــــــي املــــــــجــــــــر ، الـ
»النموذج املضاد« لحرية الصحافة في  بـ
الـــوزراء فيكتور  أوروبــا، اســتــخــدم رئيس 
أوربان وباء »كوفيد-19« لتشديد قبضته 
ــدان بــنــشــر  ــ ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. أي شـــخـــص ُيـ
ــبــــار كــــاذبــــة« فـــي الـــبـــالد يـــواجـــه اآلن  »أخــ
عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات. 
وطبعًا »األخبار الكاذبة« قد تكون تقارير 
تعكس  ال  شفافة  استقصائية  صحافية 
وجـــهـــة نـــظـــر الـــــدولـــــة. صــنــفــت املـــجـــر فــي 
املــرتــبــة 89 مــن بــني 180 دولـــة فــي مؤشر 
ــي تـــعـــده  ــتــ ــة الـــصـــحـــافـــة الــــعــــاملــــي الــ ــريــ حــ
»مــراســلــون بــال حــــدود«، بعد سلسلة من 
التحركات السابقة للسيطرة على وسائل 

اإلعالم.
ــــاق نـــــفـــــســـــه، أضـــــّرت ســـيـــطـــرة  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
الصحافة  القضاء بحرية  على  الحكومة 
في بولندا، حيث تستخدم بعض املحاكم 
اآلن »املادة 212« من قانون العقوبات التي 
تسمح بسجن الصحافيني ملدة تصل إلى 
في  مصنفة  بــولــنــدا  التشهير.  بتهم  عـــام 
املـــرتـــبـــة 62 فـــي مـــؤشـــر حـــريـــة الــصــحــافــة 

»مراسلون بال حدود«. التابع لـ
»حــمــلــة  ــقـــدت املــنــظــمــة مــا وصـــفـــتـــه بـــ ــتـ انـ
ضد  السلطات  قبل  مــن  حقيقية  صليبية 
وســائــل اإلعــــالم« فــي دول جــنــوب أوروبـــا 
مثل بلغاريا )املرتبة 111( والجبل األسود 
)املرتبة 105( وألبانيا )املرتبة 84(، حيث 
يــتــعــرض الــصــحــافــيــون الـــذيـــن يــنــتــقــدون 

السلطات إلى االحتجاز واملضايقة.
وفي أوروبا الغربية، كانت »مراسلون بال 
ــادة حــاالت  ــدود« أكــثــر انــزعــاجــًا مــن زيــ حــ
العنف ضد الصحافيني أثناء التظاهرات، 
دول  وفــي  واملتظاهرين،  الشرطة  قبل  من 
واليونان.  وإسبانيا  وفرنسا  أملانيا  مثل 
فــفــي فــرنــســا، املـــدرجـــة فــي املــرتــبــة 34 في 
مؤشر »مراسلون بال حدود« لعام 2020، 
اإلصــابــة  أو  للضرب  صحافيون  تــعــرض 
ــقـــات نــــاريــــة وقـــنـــابـــل  ــلـ بــــجــــروح بـــفـــعـــل طـ
الــــغــــاز املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
الــشــرطــة، وتــعــرض آخــــرون لــالعــتــداء من 
قبل متظاهرين غاضبني، في حني تعمد 
في  املتطرفة  اليمينية  الجماعات  أنصار 
إسبانيا واليونان استهداف الصحافيني 

باالعتداء العنيف.
ــًا مـــــن خــــطــــورة  ــ ــــضـ لـــم تـــقـــلـــل املـــنـــظـــمـــة أيـ
يتلقاها صحافيون عبر  التي  التهديدات 
ــتــــرنــــت، مـــثـــل املـــضـــايـــقـــات والــتــصــّيــد  اإلنــ
الــدولــة، وحــذرت من  اإللكتروني ومراقبة 
أنحاء  في  الصحافيني  عمل  تقوض  أنها 
الــقــارة األوروبــيــة كــافــة، حتى فــي البلدان 

التي تحظى فيها الحرية باحترام كبير.

أربعة صحافيين قتلوا 
في أوروبا خالل السنوات 

الخمس الماضية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــارة الـــدولـــيـــة«  أعــلــنــت مــنــظــمــة »حــمــلــة الــــشــ
الثالثاء،  يــوم  الصحافيني،  بحماية  املعنية 
عن وفــاة 1060 صحافيًا، في 73 دولة حول 
العالم، جراء إصابتهم بمرض »كوفيد-19« 
بني مارس/ آذار عام 2020 وإبريل/ نيسان 
عام 2021، بينهم 9 من مصر و3 من املغرب 
و2 مــن الــجــزائــر، وعــلــى األقـــل 1 مــن كــل من 
واململكة  ولبنان  واألردن  الــعــراق  كردستان 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
املتحدة. وأوضحت »حملة الشارة الدولية«، 
من مقرها في جنيف، أنه من الصعب تحديد 
سبب العدوى )منزلية أم في العمل(، مشيرة 
إلى أن أرقامها تقوم على معلومات اإلعالم 
املحلي ونقابات الصحافيني وممثلي حملة 

الشارة في القارات املختلفة.
لــكــن »الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق 
اإلنـــــــســـــــان«، وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة مــــصــــريــــة غــيــر 
ــة، رصـــــــــدت وفـــــــــاة 11 صـــحـــافـــيـــًا  ــيــ ــومــ ــكــ حــ
وصحافية جراء إصابتهم بفيروس كورونا 
الجديد في مصر، وهم: محمد منير، وعباس 
الطرابيلي، وملك إسماعيل، ومحمد عاصم 
القرش، وخالد توحيد، وإسماعيل منتصر، 
ومــحــمــود ريـــــاض، ومــحــيــي الـــديـــن ســعــيــد، 
وســامــيــة زيـــن الــعــابــديــن، إضــافــة إلــى رانــيــا 

جـــاويـــش وســـيـــد الـــتـــوارجـــي الــلــذيــن تــوفــيــا 
خالل األسبوعني األولني من إبريل/ نيسان 
ــم يــشــمــلــهــمــا إحــــصــــاء »حــمــلــة  ــ الـــحـــالـــي، ولـ
الشارة الدولية«. ورغم أن كل سيناريوهات 
الفقد مأساوية، إال أن واقعة وفاة الصحافي 
املصري محمد منير قد تكون األشد. توفي 
مــنــيــر فـــي الــثــالــث عــشــر مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
ــا  ــر إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـ ــ املــــاضــــي، إثـ
الجديد، بعدما ساءت حالته الصحية بعد 
أيـــام مــن إخـــالء نــيــابــة أمـــن الــدولــة املصرية 
الشهر نفسه، وبعد  مــن  الــثــانــي  فــي  سبيله 
بإدخاله  فيه  فيديو يطالب  نــشــره  مــن  أيـــام 

إلى مستشفى للعزل الصحي.
كانت قــوات األمــن املصرية قد ألقت القبض 
عــلــى محمد منير فــي 15 يــونــيــو/ حــزيــران 
إلــى جهة غير معلومة،  املــاضــي، واقــتــادتــه 
بعد أيام من ترويعه ومحاولة اقتحام منزله 
في غيابه وتفتيشه وسرقة بعض األغراض 

منه، حسبما أعلن سابقًا.
بــعــدهــا ظــهــر فــي نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة العليا 
فـــي »الــتــجــمــع الـــخـــامـــس«، شــرقــي الــقــاهــرة، 
»مشاركة جماعة  حيث وجهت له اتهامات بـ
إرهــابــيــة« و»نــشــر أخــبــار كــاذبــة« و»إســــاءة 
اســـتـــخـــدام مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي«. 
وتقرر حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

ــقـــال مـــنـــيـــر جـــاء عـــلـــى خــلــفــيــة املــداخــلــة  ــتـ اعـ

»الجزيرة«  قناة  مــع  أجــراهــا  التي  الهاتفية 
القطرية، بشأن غالف مجلة »روز اليوسف« 
الذي أثار جداًل، واعتبرته السلطات املصرية 
يــونــيــو/  فــي  املــصــريــة«،  »مسيئًا للكنيسة 

حزيران املاضي.
ــرطــــــة الــــطــــالــــبــــيــــة فـــي  ــم شــــ ــ ــسـ ــ ظــــــل فــــــي قـ
بمشاكل  أن شــعــر  إلـــى  الــجــيــزة،  محافظة 
ــقـــل إلجـــراء فـــحـــص طــبــي فــي  ــنـ صـــحـــيـــة، فـ
مــســتــشــفــى »ســجــن طــــــرة«، حــيــث تبينت 
ــا الـــجـــديـــد،  ــ ــــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ ــه بــ ــتــ ــابــ إصــ
فـــتـــدخـــلـــت حـــيـــنـــهـــا نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــني 

املصريني إلخالء سبيله.

)Getty /من موقع جريمة قتل غيورغوس كارايفز الجمعة الماضي )يانيس باناغوبولس

)ألبرتو بيتزولي/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

ل املطر هاتفكم املحمول يومًا، أو أوقعتموه في املاء، أو انسكب عليه أي سائل 
ّ
هل بل

؟ لستم وحدكم. تفيد إحدى الدراسات، الصادرة عام 2014، بأن 25 في املائة من 
ً
خطأ

مالكي الهواتف املحمولة خربوها باملاء أو بسوائل أخرى.
تسرب السوائل إلى الهاتف املحمول يمكن أن يسبب أضرارًا عدة: ضبابية في الصور، 
أو خشخشة في الصوت، أو ظهور نقاط من املاء تحت الشاشة، أو تعطل ميزة الشحن 

الكهربائي، أو أن تصدأ القطع الداخلية، أو حتى التوقف التاّم عن العمل.
كيف تتصرفون في حال تعرضت هواتفكم املحمولة للماء أو أي سوائل أخرى؟ عليكم 
تجاهل الخرافة التي تزعم أن األرز يساعدكم في تجفيف أجهزتكم، واتباع التعليمات 

التالية التي أوردها الباحث التقني ريتيش تشو في صحيفة »ذا غارديان«:
1. أقفلوا هواتفكم فورًا، وال تنقروا أي زّر فيها.

2. إذا كان هاتفكم من النوع املقاوم للماء وُسكب عليه سائل غير املاء فإن شركتي 
بماء صنبور. ال تضعوا هواتفكم مباشرة  »آبــل« و»سامسونغ« توصيان بشطفه 

تحت املاء الجاري، ألن ذلك قد يسبب تلفها.

3. امسحوا الهاتف بمحارم أو خرقة ناعمة.
4. هزوا الجهاز برفق إلخراج املاء من منفذ الشاحن.

5. أزيلوا بطاقة الخط SIM من الهاتف.
6. استخدموا منفضة هواء مضغوطة للتخلص من املاء إذا كان لديكم واحدة. تجنبوا 
استخدام مجفف الشعر الساخن، ألن الحرارة قد تدمر األختام املطاطية وتتلف الشاشة.

7. جففوا الهاتف أمام مروحة.
8. اتركوا الهاتف في وعــاء محكم اإلغــالق مليء بأكياس هالم السيليكا )األكياس 
مــادة تجفيف  أي  أو  الجديدة(،  األحذية والحقائب  داخــل  التي تجدونها  الصغيرة 

أخرى تساعد على امتصاص الرطوبة.
9. ال تعيدوا شحن الهاتف إال حني تتيقنون من جفافه تمامًا. تقترح »آبل« االنتظار 

5 ساعات على األقل.

مخاطر متزايدة تترصد الصحافيين في أوروبا

أمرت الحكومة الباكستانية هيئة أخبار
االتصاالت بحجب وسائل التواصل 

االجتماعي ومنصات الرسائل 
الفورية مؤقتًا الجمعة، بعد أيام 

من تظاهرات عنيفة مناهضة 
لفرنسا، احتجاجًا على إعادة مجلة 

»شارلي إيبدو« نشر الرسوم المسيئة 
للنبي محمد.

حكم الجمعة على قطب اإلعالم 
في هونغ كونغ، جيمي الي، 

بالسجن 12 شهرًا، لدوره في تنظيم 
واحدة من أكبر التظاهرات المؤيدة 

للديموقراطية في المدينة عام 
2019. الي محتجز حاليًا، بعد 
توقيفه بموجب قانون األمن 

القومي الشامل في بكين.

فاز المصور الدنماركي، مادس 
نيسن، بجائزة »وورلد برس فوتو« 

لعام 2021، عن صورة المرأة 
مسنّة تعانق ممرضة تلف 

نفسها بغطاء بالستيكي واٍق من 
»كوفيد-19« في البرازيل، ما يمثل 
رمزًا »لألمل«، في نظر لجنة تحكيم 

المسابقة العريقة.

توفي نقيب الصحافيين المصريين 
ورئيس »المجلس األعلى 

لتنظيم اإلعالم« سابقًا، الكاتب 
الصحافي مكرم محمد أحمد، 

يوم الخميس، عن عمر 86 عامًا، 
بعد صراع مع المرض، وحياة 

حافلة بالمواقف المناهضة لحرية 
الصحافة واإلعالم.

صحافيو القارة العجوز لم يسلموا من االنتهاكات واالعتداءات وجرائم القتل التي تصاعدت وتيرتها خالل السنوات األخيرة، مما يثير 
قلق االتحاد األوروبي ومؤسسات حقوقية على رأسها »مراسلون بال حدود«
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وخليجيني، بإنتاج من MBC. ويتناول العمل 
فــتــرة »ســفــر بــرلــك«، وهـــو النفير الــعــام الــذي 
صــدَر بأمٍر سلطانّي عثمانّي عــام 1914 عند 
دخول الدولة العثمانية الحرب العاملية األولى 
ع أن يثير 

ّ
إلى جانب دول املحور. ومن املتوق

العمل جـــداًل واســعــا مــن قبل اإلعـــام والنقاد 
فترة  بالنقد  العمل  إذ سيتناول  عند عرضه، 
حكم الدولة العثمانية للباد العربية، بكونها 
ــتــــال ال ســـيـــطـــرة دولــــــة عــلــى  ــرة احــ ــتـ ــانـــت فـ كـ

حماها. وبالتطّرق ملا سيقدمه العمل على أنه 
بحق  العثمانيني  قبل  مــن  وتــغــول  انتهاكات 
حكمها  التي  ة  العربيَّ املناطق  ضمن  الــعــرب، 

العثمانيون لحوالي أربعة عقود. 
سبق هذين العملني املسلسل الضخم »ممالك 
النار«، الذي سلط الضوء على فترة سقوط دولة 
املماليك على يد العثمانيني، وشن هجوما على 
الحكام العثمانيني، ما أثار جداًل واسعا على 
وسائل اإلعام، وال سيما التركية منها. كل ذلك 

عماد كركص

مـــــع بـــــدايـــــة املـــــوســـــم الـــرمـــضـــانـــي 
الفضائيات  بــدأت بعض  الــحــالــي، 
ــارة  ــ الـــعـــربـــيـــة عـــــرض مــســلــســل »حـ
الــقــبــة«، وهـــو عــمــل ســــوري مــن صــنــف أعــمــال 
أسامة  للكاتب  الشامية، من سيناريو  البيئة 
كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة 
»عــاج« ملالكها هاني العشى. العمل، وإن كان 
يــحــكــي قــصــة مــتــخــيــلــة تـــــدور ضــمــن مــرحــلــة 
تــاريــخــيــة بــاتــت مــطــروقــة كــثــيــرًا فـــي الـــدرامـــا 
السورية، وال سيما في أعمال البيئة الشامية، 
وهــــي فـــتـــرة الــحــكــم الــعــثــمــانــي لـــبـــاد الـــشـــام، 
ــه يــتــنــاول بــالــنــقــد واالنـــتـــقـــاص الـــدولـــة  إال أنــ
واملشاركني  العمل  صناع  بحسب  العثمانية، 

فيه من نجوم وممثلني. 
إلى جانب هذا العمل، كان املخرج الليث حجو 
ــدأ تــصــويــر مــشــاهــد مــســلــســل »ســـنـــوات  قـــد بــ
»سفر برلك«،  الحب والرحيل«، االسم البديل لـ
الذي كان من املفترض أن يتشارك في إخراجه 
والليث حجو،  قبل رحيله  علي  كل من حاتم 
قــبــل أن يـــبـــدأ تــصــويــره فـــي مــصــر بــمــشــاركــة 
ــريـــني  ــانــــني ســـــوريـــــني ولـــبـــنـــانـــيـــني ومـــصـ ــنــ فــ

المختلفون سياسيًا 
تجمعهم الشاشة 

والمشاهد المختلفة

»إخوة التراب« هو من 
أكثر األعمال التي هاجمت 

الحكم العثماني

اإلسقاطات السياسية 
أّدت إلى وقف عرض 

المسلسل

2223
منوعات

يشير إلى عودة الدراما العربية لشن الهجوم 
في أعمالها على حقبة الحكم العثماني للدول 
العربية، باالستناد إلى الواقع السياسي الذي 
تشهده العاقة العربية – التركية بعد اندالع 
الربيع العربي، وتأييد تركيا له على املستوى 
السياسي، ما خلق حالة جديدة من العداء، أو 
املاضية، شهدت  الفترة  فاقم سابقتها. خال 
الدراما السورية والعربية عودة لتناول فترة 
الحكم العثماني بالهجوم واالنتقاص، واليوم 

القبة«  »حــارة  هما  لعملني ضخمني،  ر 
َّ

ُيحض
و»ســـنـــوات الــحــب والـــرحـــيـــل«. فــمــا الــــذي دفــع 
للعودة، هل الظروف السياسية الحالية التي 
يعيشها اإلقليم تنعكس بشكل أو بآخر على 

خيارات صناع الدراما العرب؟ 
وتاريخيا، ال سيما في الدراما السورية، كان 
هناك تقلب في تناول تلك الحقبة بني تحسن 
الـــعـــاقـــات مـــع تــركــيــا حــيــنــا، وســوئــهــا حينا 
آخر. فأظهر »أيام شامية«، على سبيل املثال، 
الحكم العثماني على أنه جائر وظالم، في حني 
اختلف هذا التنميط مع تحسن العاقات في 
»أهل الراية« على سبيل املثال،  أعمال تالية، كـ
ــــل ذلــــك الـــدرامـــا  وإن كــــان بــشــكــل نــســبــي. أدخـ
السورية، املعروفة بإتقان األعمال ذات السياق 
التاريخي، بمشكلة التناقض أمام املتلقي، دون 
تبرير منطقي لهذا التقلب بني فترة وأخرى. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى الــنــاقــد والــصــحــافــي 
راشد عيسى أن »الدراما التلفزيونية العربية 
كــانــت دائــمــا تحت سيطرة الــحــكــومــات، حتى 
اإلنـــتـــاج الـــخـــاص مــنــهــا، وبــســبــب مـــن أثــرهــا 
األكثر  الوسيلة  بــاتــت  الجمهور،  عند  البالغ 
ــن بينها  ــائـــل، ومــ اســتــخــدامــا لــتــوجــيــه الـــرسـ
في  التضارب«، ويضيف  حــّد  رسائل وصلت 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »عــنــدمــا 
ــر بـــعـــاقـــات دولــــيــــة مــضــطــربــة،  ــ ــ يــتــعــلــق األمـ
ليس هنالك أوضــح من عاقات بعض الــدول 
العربية مع تركيا، فعندما تعّكَر صفو الجوار 
أنتجت مسلسات ُدفعت عليها أمــوال طائلة 
تستنهض فترات تاريخية مظلمة، على الفور 
السفربرلك،  إلـــى حقبة  الـــدرامـــا  ذهـــب صــنــاع 
وصنعوا منها )إخوة التراب( للكاتب حسن م 
يوسف واملخرج نجدت أنزور، وهو املسلسل 
الذي استفز في حينه السلطات التركية، ولم 

تخف األخيرة انزعاجها«. 
يــشــيــر عــيــســى، املــطــلــع عـــن كــثــب عــلــى حــركــة 
الدراما السورية والعربية في العقود الثاثة 
املــاضــيــة، إلــى أنــه »فــي حقبة الحــقــة، وعندما 
تركيا، ستتعهد شركات  العاقات مع  تطيب 
ســـوريـــة بــدبــلــجــة عــــدد كــبــيــر مـــن املــســلــســات 
التلفزيونية التركية، إلى حّد أنك اليوم عندما 
ــرَت تــتــخــيــل  ــ ــــى لــهــجــة ســــوريــــة صــ تــســتــمــع إلـ
مدينة كإسطنبول بداًل من دمشق!«، مضيفا: 
»الـــيـــوم، الــخــاف معلن وصــريــح بــني اململكة 
ــان متوقعا  الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتــركــيــا، وكــ
أن تقف الــدرامــا الــســعــوديــة، مــبــاشــرة أو عبر 
 مسلسل 

ً
وكاء، على جبهة الحرب. وهذا مثا

)ســـنـــوات الــحــب والــرحــيــل( تــــزّج فــيــه اململكة 
مــصــريــني وســـوريـــني ولــبــنــانــيــني إلــــى جــانــب 

سعوديني ليحاربوا تركيا«. 
ويتابع الناقد عيسى بأنه »إذا كان هذا الحال 
مــع تــركــيــا، فــقــد شــغــل الــجــار األقـــــرب، لــبــنــان، 
كذلك حيزًا من الدراما التلفزيونية السورية، 
مسلسل )الــهــيــبــة( واحـــد مــن األعــمــال الــتــي ال 
تخفى فيها تلك العاقة الشائكة بني البلدين. 
وهو عمل جمع ممثلني من البلدين، وتعاطى 
الجمهور مع بعض مشاهده كما لو أنها مباراة 
كرة قدم بني فريقني، وأن عليهم أن ينتصروا 
لــبــطــلــهــم فـــي مـــواجـــهـــة مــمــثــل الــبــلــد اآلخـــــر«. 
ورغــم أن مسلسل »أيــام شامية«، الــذي عرض 
عام 1992، كان باكورة األعمال الدرامية التي 
إال  بالهجوم،  العثماني  الحكم  تناولت حقبة 
كــان  عـــام 1996،  الـــتـــراب«  »إخــــوة  أن مسلسل 
واحــدًا من أكثر األعــمــال التي هاجمت الحكم 
على  »الـــخـــازوق«  مشهد  يـــزال  وال  العثماني، 
ســبــيــل املـــثـــال، عــالــقــا فــي أذهــــان الــجــيــل الــذي 
حضر املسلسل حينها إلى اليوم، وكرس فكرة 
الــغــطــرســة الــعــثــمــانــيــة مــن خـــال هـــذا املشهد 
الــذي عــرض على  وغيره من تفاصيل العمل، 
جـــزأيـــن، حينها كــانــت الــعــاقــات الــســوريــة – 
اإلطــاق،  على  أســوأ حاالتها  تعيش  التركية 
لــدرجــة أن الــحــرب كــانــت تــقــرع طــبــولــهــا على 

حدود البلدين. 

ربيع فران

ــوا«،  بـــدأ، قبل أســبــوع، عــرض مسلسل »راحــ
قصة كلوديا مرشيليان وإخراج نديم مهنا، 
بــطــولــة كـــاريـــن رزق الـــلـــه وبـــديـــع أبــــو شــقــرا 

ورندة كعدي.
كـــان بــإمــكــان فــكــرة املــســلــســل أن تــســاهــم في 
ــا  ــدرامــ ــدة فــــي عـــالـــم الــ ــديــ ــة جــ ــاربـ ــقـ تـــقـــديـــم مـ
األولــى  اللحظة  مــن  املسلسل   

ّ
لكن اللبنانّية. 

املــّرة  ليست  وهــذه  التنفيذ.  بحاجز  اصطدم 
املخرج نديم مهنا.  التي يفشل فيها  األولــى 
قــبــل عـــام عــلــى شــاشــة MTV الــلــبــنــانــّيــة قــام 
مهنا بإخراج مسلسل »بردانة أنا«، من قّصة 
ــــه يعالج 

ّ
مــرشــيــلــيــان. اّدعــــى »بـــردانـــة أنــــا« أن

 كلفة 
َّ
أن ــــرأة، ورغـــم  املـ التعنيف ضــد  قــضــّيــة 

 املخرج لم ينجح 
ّ
العمل كانت عالية جًدا، لكن

ه يتدّرب 
ّ
في إيصال فكرته، بل بدا واضًحا أن

ــه« مــــن خـــال  ــّرب حـــظـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى اإلخــــــــراج و»يـ
املــســلــســات الــرمــضــانــّيــة الــتــي تــعــرض وقــت 

الذروة في لبنان.   
ــطــَرح بعد 

ُ
ت لــم  مسلسل »راحـــو« يظهر فكرة 

من هؤالء هم من يجب كراهيتهم، خصوصا 
أن األصــدقــاء، أو »األخــيــار« باملعنى الساذج 
ــر الــــنــــاس إثــــــــارة لـــلـــجـــدل.  ــثــ لـــلـــكـــلـــمـــة، هــــم أكــ
»املــنــصــة« تجمع مــعــلــومــات وتــشــك بــكــل من 
ــان املـــرعـــب  ــكــ »دارك ويـــــــب«، املــ يــســتــخــدم الـــــــــــ
التقارير  أغلب  للمصادفة،  والــذي  واملخيف، 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة تظهر 
ضــمــنــه، فــي ظــل حــكــومــات تهيمن وتسيطر 
ــــي املــــعــــتــــرضــــني  ــفـ ــ ــــخـ ــــى االتـــــــــصـــــــــاالت وتـ ــلـ ــ عـ
و»املــــشــــاغــــبــــني«، وكـــــل مــــن يــــحــــاول تــشــويــه 

الصورة الناصعة للباد. 
البياض يتضح، ألننا  أو  الحياد  األهــم، هــذا 
نتعامل مع أفراد وعينات ال مع جموع. هناك 
القليل من أولئك الذين يتحركون في الخلفية 
السبب  )ربما  الطبيعية  ويمارسون حياتهم 
الـــكـــورونـــا، لــكــن املـــوســـم األول مـــن »املــنــصــة« 
يحوي اإلشكالّية ذاتها(. أغلب ما نراه يدور 
ا في اللقطة. 

ً
في فضاءات مغلقة، ال تحوي عمق

ليظهر ما نــراه أقــرب للتعميمات ال العينات 
ذات الخصوصية والتي ال يمكن استبدالها، 
نــاهــيــك عــن وجـــود هــويــات عــربــيــة متداخلة، 
وتقبيح  صـــور  وتبييض  مبطنة  واتــهــامــات 
ــرى. وبــالــتــالــي مــا نــقــولــه عــن الــاواقــعــيــة،  أخــ
 ،A-political هـــو  مـــا  نــشــاهــد  بــأنــنــا  يــرتــبــط 
غير مسيس، ال وضــوح ســوى لهوية املمول 

عّمار فراس

ــادات املـــوجـــهـــة لــلــمــســلــســات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أغــــلــــب االنـ
ــيــــرة، أو تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد صــيــغــة  ــقــــصــ الــ
املــفــرط،  بــحــيــادهــا  تتعلق  القليلة،  الــحــلــقــات 
لــة  كــمــا فــي »املــنــصــة«، أو خجلها فــي مــســاء
» قــيــد مــجــهــول«.  ـــ مــرجــعــيــاتــهــا الـــواقـــعـــّيـــة كــ
 الـــفـــضـــاءات الـــتـــي تــتــحــرك 

َّ
ونــقــصــد هــنــا أن

ومثالية،  متخّيلة  املسلسات  هــذه  ضمنها 
وال تلعب دورًا فــي دفــع األحـــداث، واألهـــم، ال 
التي  الــرنــانــة  الكلمة  تلك  »الـــواقـــع«،  تحاكي 
تستخدم إلخفاء االتهام الحقيقي. املمول هو 
من يتحكم بما يقال ومــا ال يقال، وبطبيعة 

الحكايات التي تظهر على الشاشة. 
ــاء، يــجــعــل مــســاحــة  ــفـــضـ هــــذا الــطــفــو فـــي الـ
مقنعة  مرجعيات  بــدون  الشاشة  أو  اللعب 
، أو أســمــاء 

ً
لــلــمــقــارنــة، كــأســمــاء املــــدن مـــثـــا

»األصــــــدقــــــاء« و»األعـــــــــــــداء«. هـــــذا الــتــقــســيــم 
الــســيــاســي يــظــهــر ضــمــن الــعــمــل بــوضــوح، 
وال نـــقـــول هــنــا إن الــجــمــهــور غــيــر مــعــتــاد 
ــاهــــدة مــا  ــرفــــض مــــشــ عـــلـــى املـــتـــخـــيـــل، أو يــ
»لــعــبــة الـــعـــروش« يــــدور في  هــو مــتــخــيــل. فـــ
فضاءات متخيلة، و»الكواسر« و»الجوارح« 
وغيرها أيضا، ال توجد مرجعيات واقعية 
أنه عصي على  الامكان  لها. إشكالية هذا 
الــتــصــديــق، والــعــاقــات ضمنه تــبــدو هشة، 
ــن »درامــــــــا«  خـــصـــوصـــا أنـــنـــا ال نـــتـــحـــدث عــ
ــاكـــن كلها  ــة. فــاإلنــتــاج مــتــنــوع واألمـ ســـورّيـ
هناك  لكن  أيضا،  عــرب  واملمثلون  »عربّية« 
تصورا مسبقا عما يجب أن يقال وما ال يقال. 
، في مسلسل »املنصة«، الذي يبث على 

ُ
مثا

»نيتفلكس«، ال نعلم من هم األعداء بوضوح، 
اإلرهابيون، املرتزقة، تنظيم داعــش؟ أي فئة 

يعاني  فقير  اللبنانّية. شاب  الشاشات  على 
 مـــع فــتــاة 

ٌ
ــادي صــعــب، ومــرتــبــط مـــن وضـــع مــ

ــادي يــدفــعــه  ــتــــصــ ــر. ســـــوء وضـــعـــه االقــ ــاصــ قــ
أحد   يهجم على 

ْ
إذ إجرامي،  للقبول بعرٍض 

املــاهــي الليلية فــي لــبــنــان ويــفــتــح الــنــار من 
ســاحــه عــلــى الــســاهــريــن لــيــلــة رأس الــســنــة. 
الــحــبــكــة تــقــودنــا إلــــى حـــادثـــة مــلــهــى »ريــنــا« 
ح 

ّ
في إسطنبول عام 2017، عندما فتح مسل

الــنــار على شــبــاب فــي ملهى ليلي، وقــتــل 17 
شــخــًصــا مـــن جــنــســّيــات مــخــتــلــفــة. »راحـــــو« 
للجريمة  املــرّوعــة  الصورة  أن يسقط  يحاول 
ــيـــوات املـــشـــاركـــني فـــي املــســلــســل، من  عــلــى حـ
الحدث،  الفعل وتــداعــيــات  رّدات  خــال رصــد 
ــاء الـــذيـــن يــتــعــّرضــون  ــدقـ  األصـ

ّ
خــصــوًصــا أن

صديقتهم  مــيــاد  بعيد  يحتفلون  للهجوم، 
»لــونــا« )كــاريــن رزق الــلــه(، الــذي يــصــادف أن 

يكون في اليوم نفسه. 
الضعف الدرامي واضح. من الدقائق األولى 
لتنفيذ الجريمة التي يجب أن تكون جريمة 
إرهابّية مخطط لها من قبل أجهزة منظمة، 
نـــرى أن الــتــحــضــيــر لــلــجــريــمــة غــائــب تــمــامــا. 
تـــقـــوم صــديــقــة الـــقـــاتـــل »تـــوفـــيـــق« بــإيــصــالــه 
عبر دراجة نارية إلى امللهى وتغادر خائفة. 
ومغادرة  مهمته  بانتهاء  يأمل  كــان  الجاني 
املكان مع حبيبته إلى املطار من أجل السفر 
إلـــى أســتــرالــيــا، حــســب مــخــطــط الــعــمــلــيــة! كل 
هـــــذه الـــخـــطـــط تـــفـــشـــل حــيــنــمــا يــــقــــوم رجــــال 
املــقــهــى بقتل الجاني  األمـــن املــســؤولــون فــي 

بالرصاص الحّي. 
الكاتبة  قــبــل  مــن  بــائــســة وضعيفة  املــحــاولــة 
واملــخــرج وذلـــك مــن أجــل اإلظــهــار أن »عــمــاد« 
)بديع أبو شقرا(، هو الرأس املدبر للجريمة، 
مأساة  استغال  طريق  عــن  اللعبة  ودخــولــه 

الــضــحــايــا، بــعــد إصـــابـــة شــقــيــقــه ونــقــلــه إلــى 
ــان يـــمـــكـــن لـــلـــكـــاتـــبـــة كـــلـــوديـــا  ــ املـــســـتـــشـــفـــى. كــ
مرشيليان استغال العنوان الكبير للمأساة 
ــع، دون االعــتــمــاد  ــواقـ بــطــريــقــة تــنــقــل فــيــهــا الـ
التي تظهر  الروايات  أو  على عامل الصدفة، 
ا لتبرير بعض املواقف الخاصة بحياة 

ً
الحق

الــعــائــات املــســتــهــدفــة جــــراء مـــا حــصــل. لكن 

ــنـــوان الـــذي  ــعـ كـــالـــعـــادة، الــضــعــف هـــو فـــي الـ
اللبنانية،  الـــدرامـــا  لــتــقــدم  يــبــدد أي مــحــاولــة 
واالســتــنــاد إلــى مــحــور جيد أو حتى قضية 
ــيـــة، واســتــثــمــار الــتــقــنــيــات والــخــلــفــيــة  ــابـ إرهـ
ــكــــرة املــقــنــعــة  ــفــ ــل الــ ــــي تــــوصــ ــتـ ــ املــــائــــمــــة، والـ

للمشاهد العادي.
فكرة  اللبنانية،  الــدرامــا  هكذا هي محاوالت 

ال تلبث أن تسقط في فخ املحسوبيات، وقلة 
الــخــبــرة والــشــراكــة فــي اإلنــتــاج دون الــرجــوع 
راعى في مثل هذه 

ُ
إلى املعايير املفترض أن ت

الكاتبة  باعتقاد  املهم  العكس،  على  الحالة. 
واملخرج، هو السباق على »أجندة« محدودة 
خال  التلفزيوني  العرض  وكسب  األهـــداف، 

موسم الدراما الرمضانية هذه املرة.

اته، ناهيك عن أن اللهجات تلعب دورًا  وفضاء
ال يمكن تجاهله، تقسم املؤدين إلى كتل من 

اتها.  الصعب تجاهل انتماء
ومعانيه  »اللعب«  إلــى  يقودنا  التقسيم  هــذا 
الــســيــاســيــة، فــاملــخــتــلــفــون ســيــاســيــا وعــلــنــيــا 
وكــل  املختلفة،  واملــشــاهــد  الــشــاشــة  تجمعهم 
مـــا هـــو خــارجــهــا، أي فـــي الــحــيــاة الــواقــعــّيــة، 
الــتــي تــّدعــي اللعب  يتاشى فــي هــذه الحلبة 
في  واملعارضة  النظام  مساحات  »النظيف«. 
حالة املمثلني السوريني تتاشى. من يتهمون 
بــعــضــهــم بــعــضــا بــتــبــيــض صــــورة الــنــظــام أو 
الــفــضــاءات  ــاءة لها يجتمعون فــي هــذه  اإلســ
الــتــرفــيــه واملتخّيل  الـــهـــواء، حــيــث  فــي  املعلقة 
يــّدعــي أن ال عــاقــة لــه بــمــا يــحــصــل، فــهــذا ما 
يريده الجمهور أو املمول. هنا ال نعلم ما هي 
ــنــتــجــات نقلها 

ُ
الــصــورة الــتــي تــحــاول هـــذه امل

السياسة؟ لنفترض ذلك،  بــريء من  الفن  لنا. 
الفنانون براء منها أيضا؟ ما الذي يمكن لنا 
أن نــفــهــمــه نــحــن املــشــاهــديــن حـــني يــــؤدي من 
يفدي قائد الوطن بروحه إلى جانب من يرى 
»قائد« الوطن سبًبا في كل الباء الذي يمر به 

هو شخصيا وشعبه بأكمله؟
ربــمــا األمــــر أبــســط مـــن كـــل هــــذه الــتــعــقــيــدات 
يريدون  أشخاص  فإما هناك  و»الــفــذلــكــات«، 
الــعــمــل، وال مــجــال أمــامــهــم مــن أجـــل الحفاظ 
على مهنهم ســوى االنــخــراط في هــذا الشكل 
مـــن الــلــعــب، أو أن الـــعـــروض املــالــّيــة مــغــرّيــة، 
وشهوة الشهرة قادرة على تجاوز الخافات 
ــام  ــهـ ــبــــرر اتـ ــذا ال يــ ــ ــكـــن كــــل هــ الـــســـيـــاســـّيـــة. لـ
يفهمه  ال  أو  املتخيل  يقدر  ال  بأنه  الجمهور 
أو غير قــادر على تلمسه، ألنــه لو كــان األمر 
ــبــــار هـــي األكــثــر  ــرات األخــ ــشـ ــك، لــكــانــت نـ ــذلـ كـ

مشاهدة في كل بقاع العالم. 

»راحوا«... االستسهال الدرامي الذي يسقط الفكرةعن اللعب في »حلبة« تطفو في الفضاء
يعرض مسلسل 

»راحوا« على شاشة 
MTV اللبنانية، من قصة 

كلوديا مرشيليان 
وإخراج نديم مهنا. 
يتناول العمل قّصة 

جريمة قتل جماعيّة

محمود الخطيب

الكوميدي  املسلسل  األردنـــي  التلفزيون  استبعد 
مـــــن خـــــارطـــــة عــــروضــــه  الــــــــدراهــــــــم«  الــــــقــــــروي »أم 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، عــشــيــة شــهــر الـــصـــوم ألســـبـــاب لها 
تصريحات  بحسب  سياسية،  بــإســقــاطــات  عــاقــة 
والتلفزيون  اإلذاعـــة  مؤسسة  عــام  ملدير  صحافية 

األردنية، محمد بلقر.
وأوضـــــح بــلــقــر أن املــســلــســل عــــرض عــلــى لجنتني 
أول  إجــازة  قامتا برفضه، وأضـــاف: »بعد  فنيتني 
ســبــع حــلــقــات مــن املــســلــســل بــمــضــمــون اجتماعي 
كــومــيــدي، تــبــني أن بــاقــي الــحــلــقــات تــحــتــوي على 
تمت  عما  مختلف  بمضمون  سياسية  إسقاطات 
املـــوافـــقـــة عــلــيــه مــســبــقــا، وبــالــنــهــايــة الـــقـــرار يــعــود 

للجان الفنية«.
واملسلسل الذي كان من املقرر أن يعرض حصريا 
على شاشة التلفزيون األردني، من إنتاج مؤسسة 
مــيــثــاق، مــن تــألــيــف زكـــي مــارديــنــي وإخــــراج كــارو 
عبد  نـــاريـــمـــان  األســــعــــد،  ســـــاري  وبـــطـــولـــة  أراراد، 
عبدالله،  نجاء  رحمة،  ديانا  عليان،  علي  الكريم، 
ــنــــاول قـــصـــة مــخــتــار  ــتــ ــمــــي، ويــ ــيــ ومـــحـــمـــد اإلبــــراهــ
الــضــيــعــة الــشــريــر الـــقـــادر عــلــى الــســيــطــرة عــلــى كل 
ــة.  الــافــت  ــريـ ــقـ ــل الـ شــــيء والـــتـــاعـــب بــمــصــائــر أهــ
ــــرض الــبــرمــو  ــان قــــد عـ ــ أن الـــتـــلـــفـــزيـــون األردنــــــــي كـ
قائمة  ضمن  الشاشة  على  للمسلسل  الترويجي 
األعمال الرمضانية، وأرسل مديره للشركة املنتجة 
للمسلسل كتابا رسميا يفيد بشراء حقوق عرض 

إبــريــل/نــيــســان 2021 بقيمة   7 بــتــاريــخ  املــســلــســل 
70 ألــف ديــنــار أردنـــي )مــا يــعــادل مــائــة ألــف دوالر 
أميركي(، قبل أن يعود في اليوم التالي 8 إبريل/

نيسان برفض عرض املسلسل.
ورد املــنــتــج، فـــواز الــصــبــاغ، بــكــتــاب رســمــي إلدارة 
التلفزيون، مطالبا بالحصول على تقرير لجنتي 
التي طلبتها  التعديات  أن جميع  الرقابة، مؤكدًا 
لجان الرقابة تم القيام بها. وفي رده على قرار منع 
مسلسل، قال الكاتب، زكي مارديني: »يبدو أن لعنة 
الرفض أو املنع من العرض أو في أحسن األحوال 
إخفاء املسلسل في األدراج وعدم تسويقه، ستبقى 
مـــازمـــة لــكــل األعـــمـــال الــتــي تــرفــع ســقــف الــتــحــدي 
تطرح  أن  يجب  التي  الحقيقية  القضايا  وتناقش 
عــلــى الـــشـــاشـــات، بــعــيــدًا عـــن الــبــلــطــجــة والــشــبــريــة 

والخيانات والحب التركي«.
»تم  املسلسل  أن  أراراد،  كـــارو  املــخــرج،  اعتبر  فيما 
التلفزيون  فــي  املتنفذين  بــعــض  قــبــل  مــن  إقــصــاؤه 
ــيــــة رغــــم أن  األردنـــــــي ألســـبـــاب غــيــر مــنــطــقــيــة وواهــ
املسلسل اجتماعي كوميدي قروي، ومن الطبيعي أن 

كل عمل فني قابل للتأويل، وما املشكلة بأن يتضمن 
املسلسل إسقاطات سياسية؟«. وأضاف: »لكن يبدو 
ــع الــعــصــي فـــي الـــدوالـــيـــب  ــن يـــريـــد وضــ أن هـــنـــاك مـ
ــقــــاف عــجــلــة الـــفـــن األردنـــــــي ألســـبـــاب تــخــصــه«. وإيــ
ويتفق الفنان، محمد اإلبراهيمي، مع وجهة نظر 
املــخــرج بــالــقــول: »يــجــب مــعــرفــة ومــحــاســبــة لجان 
الــرقــابــة الــتــي تــصــدر قـــراراتـــهـــا بـــنـــاًء عــلــى حجج 
واهية، وتصر على إقصاء وقتل وتهميش الفنان 
ــــي«. وطــالــب اإلبــراهــيــمــي الــنــاس بــأن تنتبه  األردنـ
لسعر شــراء املسلسل »الـــذي لــم يصل ألجــر ممثل 

في الدول املجاورة ومع فرق العملة«.
واعــتــبــر بــطــل الــعــمــل ونــقــيــب الــفــنــانــني األردنـــيـــني 
األردنــي  التلفزيون  قيام  األســعــد،  السابق، ســاري 
بالترويج للمسلسل ثم منعه من العرض ألسباب 
واهية مستهجنا. وأضاف: »إدارة التلفزيون أبدت 
موافقتها على عرض العمل بعد مشاهدة اللجنة 
بإباغ  قامت  ثم  لكامل حلقاته، ومن  املتخصصة 
أحــد يعلم من  املــوافــقــة، وال  بــهــذه  املسلسل  منتج 

تدخل ملنع عرض العمل وما هي أسبابه«.
الفنانني مع  انتقد األسعد عــدم وقــوف نقابة  كما 
أعــضــائــهــا، مـــؤكـــدًا: »لـــم تــتــخــذ الــنــقــابــة أي إجـــراء 
النقيب حسني  أن  حــتــى  الــفــنــانــني،  حــقــوق  يحمي 
يــدرك  تلفزيونية،  تصريحات  فــي  ظهر  الخطيب 
من يسمعه بأنه غير مطلع على القضية بالكامل«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  واتــهــم األســعــد، فــي حــديــثــه لــــــ
نقيب الفنانني بأنه يقف في صف إدارة التلفزيون 
.
ً
ضد زمائه، وهو ما نفاه الخطيب جملة وتفصيا

دراما عربيّة بحسابات سياسية

يلعب دور البطولة بديع أبو شقرا )فيسبوك(

يشارك الفنان 
ساري األسعد 
في بطولة 
المسلسل 
)فيسبوك(

يلعب باسل خيّاط دور البطولة في مسلسل »قيد مجهول« )فيسبوك(

 )MBC( أنتجت اإلمارات مسلسل »ممالك النار«، الذي انتقد بشكل صارخ الحكم العثماني للبالد العربيّة

واالنتقاص،  بالهجوم  العثماني  الحكم  فترة  لتناول  والعربية عودة  السورية  الدراما  شهدت 
ر لعملين ضخمين، هما »حارة القبة« و»سنوات الحب والرحيل« واليوم يُحضَّ

الحكم العثماني

أزمة »أم الدراهم«

فنون وكوكتيل
قراءة

قضيّة

نقدإضاءة

اليوم تشير المعطيات 
السياسية إلى اتجاه يشي 

بتحسن العالقات التركية – 
العربية، ال سيما الخليجية 

منها، وخصوصًا المملكة 
العربيّة السعودية. 

وسيشكل ذلك محط 
أنظار نحو الدراما العربية، 
في ما إذا كانت ستخفف 
من لهجتها الهجومية 
لحقبة الحكم العثماني، 

أو االستمرار في ذلك، 
ما سيجعل التبرير كذلك 
مطلوبًا على مستوى 
صناع هذا النوع من 

الدراما، وعدمه سيشكل 
لهم أمام منتقديهم 
حرجًا جديدًا ومتكررًا.

تغيّر ُمحتَمل
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