
محمود سليمان

يعد برنامج قطريات من البرامج الجديدة 
ال��ح��ال��ي��ة لتليفزيون  ال����دورة  ب���دأت م��ع  ال��ت��ي 
ق��ط��ر وي��ع��ت��ب��ر م���ن األف���ك���ار ال��ج��دي��دة التي 
برنامج  ي��ذاع  القطرية حيث  للشاشة  ب��رزت 
ق��ط��ري��ات ف��ي ال��س��اب��ع��ة م��س��اء ي���وم الجمعة 
م���ن ك���ل أس���ب���وع وي���ع���اد ب��ث��ه ف���ي الحادية 
ع��ش��رة ص��ب��اح��ا ي���وم ال��س��ب��ت ت��ع��ده مشاعل 
الوثائقية  البرامج  فئة  من  وه��و  الطبيشى 
ال����ذي ي��ب��ث ب����دون م���ق���دم ل��ل��ب��رن��ام��ج حيث 
ما  غالبا  التي  الضيفة  حديث  على  يعتمد 
تكون من النساء القطريات اللواتي حققن 
نجاحا معينا في مجال من المجاالت وتقدم 
البداية  م���ن  ب��م��ش��واره��ا  ت��ع��ري��ف��ا  ال��ض��ي��ف��ة 
وحتى الوصول إلى الوظيفة محل الحديث 
البرنامج  م��ع��دة  الطبيشى  م��ش��اع��ل  وق��ال��ت 
على  ال��ض��وء  لتسليط  يسعى  ق��ط��ري��ات  إن 
الحياة  ف��ي  ودوره���ا  القطرية  الفتاة  ن��ش��اط 

العملية .
حقيقية  رس����ال����ة  ب���م���ث���اب���ة  أي����ض����ا  وي����ع����د 

بالكثير  تستعين  التي  الحكومية  للجهات 
الكفاءات  متجاهلة  الخارجية  الخبرات  م��ن 
الكثير  ت��م��ت��ل��ك  ال��ت��ي  ال��ن��س��ائ��ي��ة  ال��ق��ط��ري��ة 

م��ن ال��م��واه��ب وأوج����ه ال��ع��ط��اء ف��ي الجهات 
المختلفة ، وأكدت أن البرنامج أيضا يسعى 
للتعبير الحقيقي عن المرأة والفتاة القطرية 
خ���ارج ق��ط��ر ح��ي��ث ل��م ت��ع��د ال��م��رأة القطرية 
تعدت  وإن��م��ا  معينة  وظ��ائ��ف  ف��ي  محصورة 
والعملية   ال��ع��ل��م��ي��ة  وإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  م��واه��ب��ه��ا 
لتطول العديد من المجاالت  وجاءت فكرة 
الحكومية  للجهات  رسالة  لتحمل  البرنامج 
القطرية  ال���م���رأة  أن  ال���دول���ة  ف���ي  وال��خ��اص��ة 
ت��م��ت��ل��ك إم���ك���ان���ي���ات ت���ؤه���ل���ه���ا  ل��ل��ع��م��ل في 
الجهات  أكثر من مجال غير أن غياب دعم 
بالشكل  انتشارها  عرقل  للفتاة  الحكومية 
الكافي حيث لم يسلط الضوء عليها إال في 
أماكن معينة ونسعى من خالل  أو  وظائف 
الحقيقية  ال���ص���ورة  ت��ق��دي��م  إل���ى  ال��ب��رن��ام��ج 
للمرأة القطرية في الداخل والخارج وكانت 
استضافت  قد  البرنامج  من  األخيرة  الحلقة 
الدوري  بقناة  المخرجة  المير  أحمد  حصة 
إع��������داد مشاعل  م����ن  ق���ط���ري���ات  وال�����ك�����أس 
الرماحي  ثائر  وتصوير  وإخ���راج  الطبيشى 

ومساعد التصوير سلطان الجاسم.
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املجلس وريادة خالد جاسم  
المجلس  برنامج  نقاشات في  من  ي��دور  ما  نتابع بشكل مستمر 
الذي يبث على قناة الدوري والكأس من تقديم المذيع المتألق خالد 
جاسم ورغم المالحظات التي يرددها المشاهد للبرنامج إال أن تألق 
خالد في إدارة الحوار بالمجلس شيء يسجل له ولريادته اإلعالمية، 
وتلك  المجلس  أن  أرى  باإلعالم  لي عالقة  وكمشاهد ال كشخص 
النقاشات دائما ما تكون مثل فقاعات الهواء ولعل حلقة إبراهيم 
الرميحي وحديثه عن التحكيم القطري تفعلنا معه، إال أن حضور 
الرميحي  أظهرت كالم  الجويني  ناجي  السيد  الحكام  لجنه  رئيس 
أن��ه ب��ال��ون��ات وف��ق��اع��ات ال تمت إل��ى ال��ط��رح اإلع��الم��ي بصله وكان 
فلم  المستوى،  وبهذا  الضعف  بهذا  أن يظهره  أراد  بالمجلس  من 
تفلح ملفاته أو سجالته التي أحضرها معه للبرنامج في إظهار أي 
شيء يذكر تجاه الرجل، فما الداعي إذن إلثارة القضية من أصلها 
وبين  بينه  الشخصية  الحسابات  لتصفية  بها  العام  ال��رأي  وإشغال 
ح���وارات جادة  على  المجلس  يركز  أن  أتمنى  ل��ذا  الجويني،  ناجي 
إس��اءة لدور  المجلس ألن��ه فيه  األن��ظ��ار بين من يحضر  بعيدة عن 
المبث  المجلس  القطري وإن كان  المجتمع  الحقيقي في  المجلس 
على الهواء بالقناة هو شكل للمجلس إال أنه يفترض أن ينقل صورة 
الذي  التراثي  بالشكل  معجبا  وإن كنت  فيه،  عما يطرح  حضارية 
يقدم فيه، لكن الغريب في األمر هو أن الكثير من أصحاب المهنة- 
وهم الرياضيون- ال يتابعونه بالشكل الذي نتابعه نحن، ففي حلقة 
الرميحي جلست حتى النهاية لكنني لم أخرج بشيء أستفيد منه 
أفسح  أن خالد  الغريب  الرميحي،  مع  التي عشناها  الشد  بعد حالة 
التحدث  أج��ل  أكثر من نصف ساعة من  إل��ى  إبراهيم  أم��ام  المجال 
عن ناجي الجويني، هل كان خالد يعلم أنه لديه شيء يمكن أن 
يقوله أم أنه ال يعلم؟ وهي مصيبة كبرى، أليست هذه المساحة 
أولى بأن يناقش فيها شأن الكرة بدال من مسح المجال أمامه لكي 
يقول ما يقول وفي النهاية ال يملك الحجة والدليل القاطع حتى أن 
الملفات التي حملها معه لم تقدم أو تؤخر، بل كان الجويني أقوى 
منه في الرد على كل االفتراءات التي قالها الرميحي في البرنامج، 
البرنامج  الحسابات على حساب  أع��رف أن خالد ال يسمح بتصفية 
ال��دول التي يصل  وسمعته ومكانته ليس في قطر بل في جميع 
نهاية  في  ونحن  للبرنامج  التوجه  يعاد  فهل  القناة،  إرس��ال  إليها 
الموسم الرياضي، ألن فكرته جد رائعة لكن تلك النقاشات الخارجة 
عن خط السير تقلل من مكانته ويفترض أال يسمح مقدمه الجميل 
خالد لبعض "المشايخ" من المشاهدين بأن يتطاولوا عليه من باب 
الحرية اإلعالمية التي يطبقها ال عندما يتطاول شخص عليك كأنه 
يتطاول علينا نحن المشتغلين أو الممارسين أو المهمومين بالعمل 
اإلع��الم��ي، ألن��ك شخص تمثل اإلب��داع القطري في مجال اإلعالم 
ق��ف ض��د أي شخص يقلل م��ن مكانتك اإلع��الم��ي��ة أن��ت بحق منذ 
اليوم  يقلد  وأسلوبك  البرامج  تقديم  مجال  في  مبدعا  عرفتك  أن 
في جميع القنوات الرياضية، وجائزة مهرجان الخليج الحادي عشر 
لإلذاعة والتليفزيون خير دليل على تلك الريادة اإلعالمية وإن كنت 

تستحق الذهبية في ذلك البرنامج.
    

د.شيخوني: هدفنا تنمية مشاعر التضامن والتآلف ورفض الهزيمة واالستسالم

    ناصر الحموي

الشعبية  الرموز  أهم  من  الوطنية  األناشيد  تعتبر 
إلهام الجماهير حب الوطن والوالء  التي تعمل على 
لترابه، فضال عن أنها تتغنى بالبطوالت واالنتصارات 
وتمجد قيم الفداء والتضحية وتعلي مفاهيم الكرامة 
والعنفوان، وهي من أبرز الوسائل التي تعمل على 
الجماهير في رص صفوفها وحشد طاقاتها  خدمة 
وت��ح��ق��ي��ق أه��داف��ه��ا وت��ج��س��ي��د أح��الم��ه��ا ف���ي سبيل 
الحرية والوحدة، عبر استخدامها مجموعة من الصور 
الشعرية المؤثرة لتعكس بذلك التطورات التاريخية 

التي تؤدي إلى التغيير واالستقالل. 
 وم����ن خ����الل ذل����ك ج����اءت ف��ك��رة ال��ف��رق��ة العربية 
يوم  السنوي  حفلها  أحيت  التي  الوطنية  لألناشيد 
والفنون  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  الماضي  الجمعة 
وال���ت���راث، ب��ح��ض��ور ج��م��ه��ور ح��اش��د م��أل م��س��رح قطر 
ال��وط��ن��ي، ف��ق��د ان��ط��ل��ق��ت ال��ف��ك��رة م���ن م��دي��ن��ة حلب 
الكواكبي  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ي��د  على  ال��س��وري��ة 
حفيد المفكر العربي الكبير عبدالرحمن الكواكبي 
ص��اح��ب ك��ت��اب��ي "ط��ب��ائ��ع االس��ت��ب��داد" و" أم القرى" 
الوطنية  لألناشيد  الجالء  فرقة  بتأسيس  قام  عندما 
ال��دوح��ة عام  إل��ى  انتقلت  ال��ف��ك��رة  لكن  ع��ام 2001، 
الدكتور عامر شيخوني استشاري  ق��دوم  2007 مع 
الفرقة  بتأسيس  قام  المعروف، حيث  القلب  جراحة 
من  ق��وام��ه��ا  ك��ان  وال��ت��ي  الوطنية  لألناشيد  العربية 
أطباء ومهندسين ومدرسين وطلبة جامعة وسيدات 
امتدت  عديدة،  عربية  جاليات  ومن  وشباب صغار، 
العاشرة إلى سن السبعين، وذلك  أعمارهم من سن 
في محاولة لنشر هذا العمل الوطني التطوعي النبيل 

من حلب إلى الدوحة. 

يقول الدكتور شيخوني إن الهدف من الفرقة هو 
روح  وإحياء  والفداء  والمقاومة  التضحية  روح  إزك��اء 
العزة والكرامة ورفض الهزيمة واالستسالم، باإلضافة 
إلى إنماء مشاعر التضامن والتآلف وحب الوطن، ألن 
م��ن ش��أن ه��ذه األن��اش��ي��د أن ت��دع��م الشعور الوطني 
واالنتماء القومي النبيل، وتلهب المشاعر الحماسية 
الحرية،  العربية في سبيل  الجماهير  لدى  الصادقة 
تلك المشاعر التي كانت حية ومتقدة أيام النضال 
الوطني ضد االستعمار المهيمن على دولنا العربية 
الجميلة،  العربية  بلغتهم  ارتباطهم  وتعمق  آن��ذاك، 

وتنقل كل هذه القيم إلى األجيال القادمة. 

الفرقة  أب���واب  أن  إل��ى  ال��دك��ت��ور شيخوني  ويشير 
بأهدافها في  مؤمن  مقيم  عربي  أم��ام كل  مفتوحة 
إح���ي���اء ه���ذا ال���ت���راث ال��م��ه��م م���ن األن��اش��ي��د الوطنية، 
النبيل  والقومي  الوطني  والشعور  الحس  ويمتلك 
الموسيقى،  أو  بالغناء  إل��م��ام  أي  لديه  يكن  ل��م  وإن 
مضيفا أن عدد أعضاء الفرقة قد وصل حاليا إلى 43 
عضوا بأعمار امتدت من سن العاشرة حتى السبعين، 
وإعالميين  وأط����ب����اء  وم��ه��ن��دس��ي��ن  ط���الب���ا  وش��م��ل��ت 

وأساتذة، بل وسيدات ورجال أعمال. 
المسؤول  السيد حسام عكاوي  يقول  من جهته 
العربية  ال���ف���رق���ة  م���ش���ارك���ة  إن  ل��ل��ف��رق��ة  اإلع����الم����ي 

عاصمة  ال��دوح��ة،  احتفالية  ف��ي  الوطنية  لألناشيد 
التي  للدوحة  عرفان  رسالة  تقدم  العربية  للثقافة 
العام  في  ليس  العربية  الثقافة  بريق  فيها  يتجلى 
2010 فحسب وإنما بصورة أبدية، كما تحمل هذه 
واالنتماء  للوطن  والوالء  الحب  آيات  أسمى  الرسالة 
أنها  عن  فضال  الخالدة،  العربية  أمته  إل��ى  األصيل 
تبعث الوهج في الذاكرة العربية وتعيدنا إلى أيام 
هذه  إحيائها  عبر  المجيد،  العربي  النضالي  الزمن 
وجدانيا  العربية  األم��ة  أبناء  جمعت  التي  األناشيد 
ول��ّم��ت ش��م��ل��ه��م ون��ّم��ت م��ا ب��ي��ن��ه��م م��ن أواص����ر أخوة 
ووشائج قربى، كما تغرس في نفوس أبنائنا حب 

الوطن والدفاع عن عزته وكرامته. 
ال��س��ن��وي يوم  ال��ف��رق��ة ق��د أح��ي��ت حفلها  وك��ان��ت 
والقلوب  ال��ح��ن��اج��ر  وص���دح���ت  ال���م���اض���ي،  ال��ج��م��ع��ة 
أحلف  مثل:  الرائعة  الوطنية  األناشيد  من  بالعديد 
وألحان  األب��ن��ودي  عبدالرحمن  كلمات  من  بسماها 
عبدالرحمن  كلمات  من  الله  وبسم  الطويل،  كمال 
الديار  ب��ل��ي��غ ح���م���دي، وح���م���اة  األب����ن����ودي وأل����ح����ان 
)ال����س����وري( م���ن ك��ل��م��ات خ��ل��ي��ل م�����ردم ب���ك وألحان 
كلمات  م��ن  )ال��ع��راق��ي(  وموطني  فليفل،  األخ��وي��ن 
ووطني  فليفل،  األخ��وي��ن  وأل��ح��ان  ط��وق��ان  إبراهيم 
أنت لي من كلمات إبراهيم طوقان وألحان األخوين 
الخوري  ب��ش��ارة  كلمات  م��ن  الشباب  ونحن  فليفل، 
وأل��ح��ان األخ��وي��ن ف��ل��ي��ف��ل، وف���ي س��ب��ي��ل ال��م��ج��د من 
كلمات عمر أبوريشة وألحان األخوين فليفل، وبالد 
وألحان  البارودي  أوطاني من كلمات فخري  العرب 
الوطني  النشيد  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  فليفل،  األخ��وي��ن 
القطري الذي كتب كلماته الشيخ مبارك بن سيف 
آل ثاني من ألحان عبدالعزيز ناصر، وكذلك نشيد 
ال��ش��ب��اب ال��ق��ط��ري وق��ص��ي��دة ت��ح��ي��ة ال��ع��ل��م والوطن 
األكبر من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد 
عبد الوهاب والله أكبر )الليبي( من كلمات عبدالله 
ش��م��س ال���دي���ن وأل���ح���ان م��ح��م��ود ال���ش���ري���ف، وأيضا 
ثائر  وصرخة  الرباعي  صابر  للفنان  القدس  أغنية 
الراحل محمود درويش وغناها  الشاعر  التي كتبها 
م��رس��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة، وإن�����ي اخ��ت��رت��ك ي���ا وط���ن���ي لعلي 
الحجر ألسامة مسعود وبكتب  يوسف فودة وكوم 

اسمك يا بالدي.
ك��م��ا ق��ام��ت ال��ف��رق��ة ف���ي ح��ف��ل��ه��ا ال����ذي أق��ي��م في 
عاصمة  ال��ق��دس  اح��ت��ف��ال��ي��ة  بمناسبة   2009 م��اي��و 
الوطنيين  ال���ن���ش���ي���دي���ن  ب�������أداء  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
الفنزويلي والتركي تقديرا لمواقف هذين البلدين 
المشّرفة في دعم الحق والعدل والسالم في العالم 
مقدمتها  وف���ي  ال��ع��رب��ي��ة  األم���ة  ق��ض��اي��ا  ولنصرتهما 

الفلسطينية. القضية 
يذكر أن الفرقة العربية لألناشيد الوطنية تخضع 
موسيقيا إلشراف المايسترو شادي فوزي واألستاذ 
محمد إسكندراني وإعالميا لألستاذ حسام عكاوي 
وتقوم  شيخوني،  ع��ام��ر  للدكتور  ال��ع��ام  واإلش����راف 
ب��ال��ت��دري��ب م��رة ك��ل ي��وم جمعة ف��ي ن���ادي الجسرة 

الثقافي االجتماعي الذي يقوم برعايتها.   
  

   فرقة األناشيد الوطنية تصدح بحب الوطن وتمّجد روح الفداء والكرامة

د. عامر شيخونيحسين عكاوي

الفرقة العربية لالناشيد الوطنية في حفلها مؤخرا

مشاعل الطبيشي  

   يذاع يوم الجمعة والسبت بتليفزيون قطر

»قطريات« برنامج يسلط الضوء على مكانة املرأة القطرية

عكاوي: األناشيد تغرس في نفوس أجيالنا الجديدة حب االنتماء والوالء لألمة

salehghareeb@yahoo.com   

نضال سيجري لـ قرشلا: مخرج كليوباترا ذكي

* بماذا تخبرنا عن تكريمك 
م����������ؤخ����������را ف����������ي ال����������والي����������ات 

المتحدة؟
- التكريم أهميته أنه يأتي من 
الجالية العربية والسورية في يوم 
عظيم هو ذكرى يوم جالء قوات 
االح���ت���الل ال��ف��رن��س��ي ع���ن سوريا، 
وتحت رعاية السفير السوري عماد 
مصطفى، وكانت فرصة عظيمة 
للقاء بمواطنين مشتاقين لبلدهم 
األم، غائبين عن سوريا لسنوات، 
وكثيرون منهم تحدثوا بإسهاب 
ال��ك��ب��ي��ر بمناطق  ع���ن إع��ج��اب��ه��م 
تصوير مسلسل "ضيعة ضايعة".

* كما عرفنا فقد انتهيت من 

تصوير مسلسل آخ��ر بمناطق 
مشابهة؟

بعنوان  خ���م���اس���ي���ة  أن����ج����زت   -
في  التصوير  وت��م  تقاطع خطر، 
الريف  م��ن أجمل مناطق  واح���دة 
الالذقية  محافظة  ف��ي  ال��س��وري 
ع���ن ن���ص ل���راف���ي وه��ب��ي وإخ����راج 

الليث حجو.
* وما آخر أعمالك حاليا؟

الجزء  ت��ص��وي��ر  م���ن  - ان��ت��ه��ي��ن��ا 
الثاني من مسلسل ضيعة ضايعة 
واتخذنا ق��رارا حاسما ب��أن يكون 
هذا الجزء هو األخير وحاليا أصور 

دوري في مسلسل "كليوباترا".
عن  ت������خ������ب������رن������ا  وم������������������اذا   *

كليوباترا؟
- ال��ن��ص ل��ق��م��ر ال���زم���ان علوش 
واإلخ��راج لوائل رمضان وما يميز 
ال��ع��م��ل وج�����ود ت��ج��م��ع ع���رب���ي من 
وسوريا،  ومصر  وتونس  الجزائر 
وه�����و ذك������اء م����ن ال���م���خ���رج وائل 
رمضان في استقطاب هذا الكم 
العربية وجمعها في  ال��وج��وه  من 

عمل واحد يروي حكاية كليوباترا 
بشكل بسيط ومباشر.

* وما تفاصيل دورك؟ 
- دوري أحد وزراء القصر الذي 
يعمل دائما على أن يعزز من قوة 
منحى  إل��ى  يتجه  لكنه  المملكة 
آخ�����ر ي��ع��ت��ب��ر خ���ي���ان���ة ل��ل��م��ل��ك مما 

يسبب له القتل.

   دمشق- قرشلا

للفنون في دمشق  العالي  المعهد  منذ تخرجه في 
نجح نضال سيجري في شق طريقه بهدوء في المشهد 
التزامه  عنه  عرف  السوري،  والمسرحي  التليفزيوني 
تجسيد  على  وقدرته  ووطنية  إنسانية  لقضايا  وتبنيه 
تراجيدية  ات  عباء فيها  يلبس  متناقضة  شخصيات 
وكوميدية, وتاريخية 
 قرشلا التقته في هذا الحوار السريع:

نضال سيجري


