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اتفاقيات مع الحكومة ُتلغي 
إضراب الصحافيين التونسيين

معركة جديدة ضّد البيدوفيليا 
على »إنستغرام«

غزة ـ جهاد عويص

ؤمن الصحافية الفلسطينية إسراء املدلل 
ُ
ت

بأن املجال اإلعالمي تضرر وسط زحاٍم من 
البطالة والفقر واألزمة االقتصادية، وتفاقم 
وضــعــه مــع الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــشــدد، 
لتجد مالذها في السفر إلى الخارج بحثًا 
عن فرصة عمل أفضل من واقع يكاد يكون 

بائسًا.
واالقتصادية  املعيشية  األوضــاع  وتضرب 
القطاعات، حتى إنها  الصعبة في غزة كل 
وصـــلـــت إلــــى اإلعــــــالم، الـــخـــاص والــحــزبــي. 
ويعاني إعالميو غــزة من أوضــاع صعبة، 
ــا مـــــا يــتــعــلــق  ــهـ ــنـ تــــأخــــذ جـــــوانـــــب عــــــــدة، مـ
بالعوامل االقتصادية املتردية وندرة فرص 
 عن األوضاع السياسية التي 

ً
العمل، فضال

تحكمها حالة االنقسام الفلسطيني، والذي 
برأي املدلل يدفع الصحافي لخسارة موقفه 

وصوته وعمله. 
مـــــن هـــــــذا املـــنـــطـــلـــق وجــــــــدت املـــــدلـــــل فـــكـــرة 
الخروج من غزة المتهان اإلعــالم خارجها 
خــيــارًا أفــضــل. فــالــســنــوات الـــــ10 مــن عملها 
فــي اإلعـــالم ومناصب أخــرى داخــل غــزة لم 
تــريــد خـــوض عمٍر  الــبــقــاء.  تشجعها عــلــى 
ومـــرحـــلـــة مــعــرفــيــة جـــديـــدة وال تـــرغـــب في 
فقدان فرصة تجربة شيء آخر عدا الحروب 
شكل واقع 

ُ
اإلسرائيلية والضغوطات التي ت

»العربي  الصحافة في القطاع، وفق قولها لـ
الجديد«. 

املــدلــل الــتــي وصــلــت إلـــى تــركــيــا مــنــذ نحو 
عـــام، حصلت أخــيــرًا عــلــى فــرصــة عــمــل في 
قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة تـــركـــيـــة نـــاطـــقـــة بــالــلــغــة 
من  الصحافي  »انــطــالق  إن  تقول  العربية، 
الــدولــي، يجعله يشعر  إلــى  املحلي  الــشــأن 
وكـــأنـــه مــركــز هــــذا الـــكـــون. حـــن ال نــســافــر، 
نــفــقــد فـــرصـــنـــا فــــي الـــعـــمـــل فــــي مــؤســســات 
دولية تقدم لنا مدارس منوعة وجديدة في 
اإلعالم، السفر للفلسطيني أصبح حاجة«.

ترى املدلل أن غزة التي تعاني من الظروف 
االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة وحـــالـــة االنـــقـــســـام، 
بن  مريرًا  واقعًا  يعيش  الصحافي  جعلت 
تــراهــا عينه وبـــن مــا يجب  الــتــي  الحقيقة 
الشاشة، ويعاني اضطرابًا  أن يخرج على 
فـــي االســـتـــقـــرار ويــعــيــش وســــط أزمــــــات ال 
تنتهي بسبب الحروب اإلسرائيلية الثالث 
واالنقسام والحصار اإلسرائيلي. معطيات 
الصحافي  فقد 

ُ
ت أنها  املــدلــل  تعتقد  كثيرة 

ــفــقــده 
ُ
وت غـــزة،  فــي  للحياة  الحقيقي  الــلــون 

، ولذلك هي خرجت منها 
ً
متعة الحوار مثال

لفرصة وحاٍل ربما يكون أفضل. 
املــدلــل ليست وحــدهــا التي تمتهن اإلعــالم 
الفلسطيني  فــاملــصــور  غــــزة.  مــن  وخــرجــت 
شادي العصار )35 عامًا( وهو أب لطفلن، 
ــــوات، وســـافـــر  ــنـ ــ ـــ10 سـ ــ ــ عـــمـــل فــــي اإلعــــــــالم لـ

منوعات

خالل شهر مايو/ أيار املاضي إلى تركيا، 
الفرص  إلى  نظرًا العتقاده بأن غزة تفتقر 
الحقيقية والوضع يزداد سوءًا فيها. سفره 
وتــنــظــيــم مــعــارض صـــور فــي إيــطــالــيــا عــام 
2012 كــّونــا لــديــه مشهدًا عــن وضــع العمل 

والفرص خارج غزة.
رغم أن العصار يؤمن أن غزة »أرض خصبة 
لــلــعــمــل فـــي مــجــال اإلعــــــالم، وفــيــهــا يــواجــه 

التحديات واملخاطر  الكثير من  الصحافي 
على صعيد التغطية، إال أن ظــروف العمل 
فــيــهــا غــيــر مــشــجــعــة«. خـــطـــوة الــســفــر إلــى 
تــركــيــا بــحــثــًا عـــن فــرصــة كــانــت مــوفــقــة في 
نظره، إذ أسس شركة إنتاج إعالمي وبات 

يعمل في مجال التصوير واإلنتاج هناك.
ــــداف الــعــصــار الــشــخــصــيــة الــتــي يسعى  أهـ
املــنــال،  غــــزة صــعــبــة  فـــي  يـــراهـــا  لتحقيقها 

لكنها فــي الــخــارج قــد تــكــون ممكنة أكــثــر، 
لــكــنــه يــشــيــر أيــضــًا إلـــى أن الــحــصــول على 
فـــرصـــة عــمــل خـــــارج الـــقـــطـــاع لــيــســت بتلك 
السهولة، فالكثير من الشبان الفلسطينين، 
إعالمين وغير إعالمين، ظروفهم صعبة، 
لـــذلـــك فـــكـــرة الـــســـفـــر مــشــجــعــة لــلــصــحــافــي 
إلــى تخطيط قبل كل  ي لكنها تحتاج 

ّ
الغز

»العربي الجديد«. شيء، كما يقول لـ
ــات »الــــجــــهــــاز املــــركــــزي  ــانــ ــيــ ــــت بــ ــحــ ــ وأوضــ
ــــي« فـــــــــي آخــــــر  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ لـــــــإحـــــــصـــــــاء الـ
اتها أن معدالت البطالة بن األفراد  إحصاء
إلــى 29 سنة والحاصلن على  من سن 20 
شهادة الدبلوم املتوسط أو البكالوريوس 
بــواقــع %41  إلــى %56،  عــام 2017، ارتفعت 
غــزة.  قــطــاع  فــي  الغربية و%73  الضفة  فــي 
وذكــــــــرت أن نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة فــــي صــفــوف 
فلسطن،  فــي  واإلعـــالم  الصحافة  خريجي 
وصـــلـــت إلــــى 45%، كــمــا يــحــتــاج الــخــريــج 
منهم إلى 18 شهرًا في املتوسط للحصول 
عــلــى وظــيــفــة فـــي مــجــالــه، لــكــن هـــذا الــوقــت 
ال ينطبق عــلــى الــخــريــجــن فــي غــــزة، وفــق 

معاينة »العربي الجديد«.
ويرى الصحافي محمد داوود أن اإلعالمين 
العالم،  غــزة معزولون فعليًا عن  في قطاع 
ويرون الكثير من املشاهد في مخيلتهم من 
دون رؤيتها واقعًا، لذلك سافر إلى الخارج، 
في محاولة ملعايشة تجربة جديدة لينمي 
مــهــاراتــه وقــدراتــه فــي املــجــال، بعدما عمل 
في مؤسستن صحافيتن إحداهما مرئية 

واألخرى مسموعة داخل غزة.
مــنــذ فــتــرة واملــؤســســات اإلعــالمــيــة تعاني 
في غزة من أزمات مالية متالحقة جعلتها 
ــذا  ــا، وهــ ــ ــوادرهــ ــ ــن كــ ــن عـــــدد مــ تــســتــغــنــي عــ
يصاحب األزمة املالية التي يعيشها قطاع 
غزة وتقليص الدعم على مؤسسات كبيرة 
»العربي  في القطاع، وفق ما يقوله داوود لـ

الجديد«.
عــــالوة عــلــى ذلــــك، تـــواجـــه وســـائـــل اإلعــــالم 
 مــشــكــلــة تــتــعــلــق في 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة

لسانًا  تبعيتها ألحــزاب سياسية تجعلها 
نــاطــقــًا عــن الــفــصــيــل، فــي وقـــت تــعــيــش فيه 
مــهــنــة الــصــحــافــة واإلعـــــالم فـــي غـــزة واقــعــًا 
مـــتـــوتـــرًا كـــونـــهـــا تــعــيــش وســـــط اســـتـــمـــرار 
االعتداءات اإلسرائيلية عليها، والتي أيضًا 
مواجهة  على  قـــادرًا  قويًا  تصنع صحافيًا 

كل التحديات، من وجهة نظره.
لكن حال داوود يختلف عن سابقيه، فهو 
ما زال يبحث عن فرصة عمل في مجاله في 
استكمال  على  أيضًا  يركز  بينما  الــخــارج، 
دراسته، ويقول إن أعداد اإلعالمين الذين 
يسافرون إلى الخارج تضعف من الحصول 
على فرصة، أما الجانب اإليجابي، فهو أن 
تــركــيــا الــتــي وجــدهــا مــــالذًا، تعتبر منطقة 

مفتوحة لوسائل اإلعالم.

معدالت البطالة 
ارتفعت إلى 73 بالمائة 

في قطاع غزة

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

 مرة حول تعامل شركات 
ّ

يعود الجدل في ُكل
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــع املــحــتــوى غير 
املــشــروع على منّصاتها.  الــقــانــونــي وغــيــر 
التي  الشركات  أبرز  وكانت »فيسبوك« من 
عانت من هذا املوضوع عام 2018 املاضي. 

وكــــانــــت قـــضـــّيـــة الــبــيــدوفــيــلــيــا واملـــحـــتـــوى 
ق باألطفال من أبرز القضايا 

ّ
اإلباحي املتعل

الــتــي أشعلت غضبًا واســعــًا مــن سياسات 
ــي الــــعــــام  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل االجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ شـــــركـــــات الـ
و»يوتيوب«.  »فيسبوك«  وبينها  املــاضــي، 
ومــع بــدايــة هــذا الــعــام، تــعــود القضّية إلى 
منشورات  حــرب  اشتعلت  بعدما  السطح، 
ــور واملـــقـــاطـــع  ــ ــــصـ ــادل الـ ــ ــبـ ــ عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق تـ
»إنــســتــغــرام« بــن مــراهــقــن وشبكة تتاجر 

في املحتوى اإلباحي لألطفال.
ُيــرجــح أن  وبــحــســب مجلة »ذا أتــالنــتــيــك«، 
شبكة تستخدم وسم #dropboxlink للعثور 
عــلــى صــــور إبـــاحـــيـــة لـــألطـــفـــال الــقــاصــريــن 
ومشاركتها. وُيعتقد أنهم يتاجرون باملواد 
غير املــشــروعــة عبر الــرســائــل املــبــاشــرة في 

»إنستغرام«.
طلقت املئات 

ُ
بعد الكشف عن هذه الشبكة، أ

من الصور الساخرة )»امليمز«( في محاولة 
الجتثاث املواد اإلباحية، وذلك بغمر الوسم 

أكثر  الــصــور  إلـــى  الــوصــول  بامليمز لجعل 
يتطلعون  الذين  ألولئك  بالنسبة  صعوبة 
إلى الروابط التجارية من الشبكة والعثور 

على بعضهم بعضًا.
 ZZtails@ وبدأت الحملة عندما قام حساب
بــتــحــمــيــل مــقــطــع فــيــديــو عــلــى »يــوتــيــوب« 
صباح يوم االثنن املاضي. وقــال صاحبه 
إنــه تلقى بــالغــًا عــن حــســاب »ينشر صــورًا 
ــاء بــحــثــه  ــ ــنـ ــ فـــاضـــحـــة جـــــدًا لــــألطــــفــــال«، وأثـ
ــتـــشـــف أنــــــه يـــتـــبـــع وســـم  ــــي الــــحــــســــاب، اكـ فـ

.dropboxlink#
ــال اإلبــــاحــــي  ــ ــفـ ــ وقـــــــام تــــجــــار مـــحـــتـــوى األطـ
أنها  إلــى  تلمح  بــإعــداد حسابات مجهولة 
ألصحاب يمتلكون هذا املحتوى الجنسي، 
ويضعون منشورات فارغة مع توصيفات 
تقترح الذهاب إلى الخاص للحصول على 
املــحــتــوى اإلبــــاحــــي. وفــقــًا لــلــقــطــات شــاشــة 
)سكرينشوت( حصلت عليها املجلة، تلقى 
ــغــوا عن 

ّ
الــعــديــد مــن املستخدمن الــذيــن بــل

هــــذه املـــنـــشـــورات رســـالـــة مـــن »إنــســتــغــرام« 
تخبرهم بأن هذه الرسائل ال تنتهك قواعد 
املـــنـــصـــة. وبــــــدل الـــبـــقـــاء مـــكـــتـــوفـــي األيـــــدي 
وانتظار تحرك »إنستغرام« شرع املراهقون 
ــراق الـــوســـم بــالــنــكــات واملــيــمــز ذات  ــ فـــي إغــ

الصلة بهذه الرسائل.
وبــعــد تـــســـاؤالت املــجــلــة، قـــام »إنــســتــغــرام« 

 dropboxlinks# عــلــى وســـوم  قــيــود  بــفــرض 
بــاســم  مـــتـــحـــدث  ــال  ــ وقــ  .tradedropbox#و
الحفاظ على سالمة األطفال  »إن  التطبيق 
نحن  لــنــا.  بالنسبة  للغاية  مهم  والــصــغــار 
األطفال  ُيعرض  الــذي  باملحتوى  نسمح  ال 
ــنـــا بـــحـــجـــب الــــــوســــــوم«. كــمــا  لــلــخــطــر وقـــمـ
قـــالـــت املــنــصــة إنـــهـــا »تـــطـــور تــقــنــيــة تعثر 
الطفل  عــري  مشاهد  على  استباقي  بشكل 
يتم  عندما  لــألطــفــال  استغاللي  ومــحــتــوى 

تحميله حتى يمكننا التصرف بسرعة«.

صحافيو غزة على خط التماس )عبد الحكيم أبو رياش(

)NurPhoto/ياب آريينز(

تونس ـ محمد معمري

قررت النقابة الوطنية للصحافين التونسين إلغاء اإلضراب العام في قطاع اإلعالم 
الذي كان من املزمع تنفيذه يوم 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد التوصل إلى 
اتفاق مع الحكومة، تم توقيعه أمس األربعاء. وتّم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 
التونسية يستجيب ملطالب الصحافين املتمثلة في التوقيع على االتفاقية املشتركة 
للصحافين التي من شأنها ضمان الحقوق املادية للصحافين التونسين والنأي 
بهم عن كل أشكال التشغيل الهش التي يعاني منها قسم كبير منهم، كما تّم توقيع 
القديمة  املطالب  أحــد  وهــو  بالصحافين  الــخــاص  السكني  املــشــروع  اتفاقية حــول 
بأسعار  بــهــم  خـــاص  مــشــروع سكني  مــن  الــحــكــومــة  حــيــث ستمكنهم  للصحافين 

تفاضلية. 
 5 من  التونسين  الصحافين  تمكن  أيضًا  التونسية  الحكومة  مع  االتفاق  وشمل 
منح 

ُ
في املائة من عائدات اإلشهار العمومي )اإلعالنات التجارية الرسمية( التي ت

للمؤسسات اإلعالمية وذلك ملواجهة املصاعب والحاالت االجتماعية الطارئة، وهو 
ما سيمكن الصحافين من مبالغ مالية هامة قد تتجاوز املليون دينار )400 ألف 

دوالر أميركي( سنويًا.
األول/  كــانــون   25 يــوم  أعلنت  التونسين  للصحافين  الوطنية  النقابة  أن  ُيــذكــر 
ديسمبر 2018 عن إضراب عام في القطاع اإلعالمي بسبب الوضع املتردي الذي باَت 
ة وانعدام الّرقابة على 

ّ
عليه اإلعــالم ال سّيَما في القطاع الخاص من وضعّيات هش

فعيل الفوري 
ّ
املؤسسات التي ال تحترُم الحقوق املهنّية للصحافيّن واملطالبة بالت

اهد يوم 14 يناير/ 
ّ

 عنها رئيس الحكومة يوسف الش
َ
لالتفاقات الّسابقة التي أعلن

قة بتنظيم اإلشهار العمومي واحترام الحقوق املهنية 
ّ
كانون الثاني 2017، واملتعل

للصحافين وتمكن الصحافين من 5 في املائة من عائدات اإلشهار وذلك ملواجهة 
املصاعب والحاالت االجتماعية الطارئة.  إعالن اإلضراب العام استدعى في مرحلة 
أولى لقاًء بن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووفد من النقابة الوطنية 

للصحافين التونسين يوم 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2018.  

صحافيو غزة إلى الخارج بحثًا عن عمل

أعلن أربعة صحافيين جزائريين أخبار
يعملون في صحيفة »الشروق 

اليومي« بدأهم إضرابًا عن الطعام، 
احتجاجًا على تأخر رواتبهم منذ 

أشهر. وتجمع الصحافيون المضربون 
عند الباب الخارجي لمقر الصحيفة 

ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم 
المادية بينها.

 حّذر جهاز األمن العام 
اللبناني من تطبيقات إسرائيلية 

للهواتف الذكيّة، ُتمّكن االحتالل من 
اختراق خصوصية المستخدمين 
والوصول إلى بياناتهم الشخصية، 

لكونها ُمطّورة من شخٍص إسرائيلي، 
وهي Sync.Me وMyPhone و

 .SMartSync

هّدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
عبد العزيز، بإغالق مواقع التواصل 

االجتماعي. وربط بين إغالق هذه 
المنصات وما وصفها بـ»جماعات 

تشكل تهديدًا لألمن واالستقرار«، 
بحسب قوله، مضيفًا »لن نقلص 

الحرية والديمقراطية التي ينعم بها 
الشعب«.

تعّرض طاقم برنامج »مراسلون 
في الميدان« الذي يبث عبر شاشة 
»تلفزيون فلسطين« إليقاف البث، 

وقطع حديث المراسل مع القناة 
على الهواء مباشرة، من قبل عناصر 
في األجهزة األمنية التابعة لحكومة 
غزة التي تديرها حركة »حماس«، ما 

أثار انتقادات.

يلجأ الصحافيون في غزة إلى الهجرة من أجل إيجاد فرص عمل، في ظّل األوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة في القطاع التي 
تطاول أيضًا الشّق اإلعالمي الخاص والحزبي
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ً
املاضية ذروة األعــوام  الالجئن بلغ في  على 
ال سبيل بــعــدهــا ســـوى االنـــحـــدار واملــزيــد من 

االنحسار« . 
األملانية،   Bertelsman منحة  مؤسسة  بحسب 
أملاني،  ألفي مواطن  من  عّينة  دراســة  أظهرت 
أخيرًا، أن نسبة 54% ترى أن أملانيا قد بلغت 
حد اإلشباع إزاء استقبال مزيٍد من الالجئن، 
مقابل 40% ممن كان لهم الرأي ذاته عام 2015.
ــلـــى الــــســــوري،  ـــح عـ

ُ
ــل ــاق، تـــصـ ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ

ــاتـــب واملـــوســـيـــقـــي، تسمية  ــكـ الــتــشــكــيــلــي، والـ
ــاط نــشــاطــه  ــ ــبـ ــ ــيـــة ارتـ ــنــــان األزمـــــــــة، مــــن نـــاحـ فــ
االهتمام  اقــتــران  هــو  مثلما  والثقافي،  الفني 
واالحــتــفــاء بــه - شـــاء/ت أم أبـــى/ت - ارتباطًا 
أســاســيــًا بــاملــأســاة الــســوريــة واألطــــــوار الــتــي 
مـــّرت بــهــا، مــن ربــيــع وثــــورٍة، فقمع وعسكرة، 

جّرا حربًا ولجوءًا ومنفى. 
ــا  ــ ــأوروبــ ــ ــك لـــيـــســـت بـــســـابـــقـــة ســـــــورّيـــــــة، فــ ــلــ تــ
الــثــانــيــة، أولــت  وأمــيــركــا بعد الــحــرب العاملية 

علي موره لي

ــهــــرجــــان عـــديـــَد  تـــأمـــلـــت مــــديــــرة املــ
املــقــاعــد الــفــارغــة بــأســى، ثــم قــالــت: 
»لم يكن كذلك الحال منذ عام، حن 
ــَي، كما الــيــوم، أحــد الــعــازفــن مــن ســوريــة،  ُدعــ
 على الخشبة ذاتها. وقتها، عّجت 

ً
ليقدم حفلة

ها«.
ّ
القاعة بالناس، وبيعت البطاقات كل

ربما لم تكن تلك السيدة القّيمة على األمسية، 
ــتــــدرك بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة، أفــــــول االهـــتـــمـــام  لــ
بالقضّية السورية على مدى عام، في اإلعالم 
وبــــن دوائـــــر الـــــرأي الــرســمــي والــــعــــام. وكــيــف 
أن فكرة إحــيــاء حفل ضمن إطـــار، كــان جاذبًا 
لــفــتــرة، كــالــنــجــاة مــن أتــــون الـــحـــرب، وقصص 
ــا فــي الــبــحــر، أو في  الــلــجــوء، الــتــي انــتــهــت إمـ
الرسّو على إحدى يابسات القارة األوروبية، 
لم تعد لتجد رّوادًا ومتحّمسن كثر، اللهم إال 
وعاملي  األهلية،  الجمعيات  نشطاء  مــن  ة 

ّ
قل

املنظمات الحقوقية واإلنسانية. 
في تعليق لشبكة سي بي إس CBS الكندية، 
أدلت به لويزا تايلور Louisa Taylor، وهي من 
مؤسسي وكالة Refugee 613 الكندية لرعاية 
غــدق 

ُ
الــالجــئــن، قــالــت إن »حــجــم الــدعــم الـــذي أ

رحل فوزي وهو 
يحاول أن ينتج مشروعه 

»أسود وردي« عبثًا

تحّول الفنان إلى فرصة 
لمؤسسات إنتاجية كي 

تحصل على تمويل

يعود نجاتي شاشماز 
للشاشة بمسلسل جديد 

يحمل اسم »المناوبة«

2223
منوعات

، اهــتــمــامــًا، 
ً
املــثــقــفــن والــفــنــانــن الــيــهــود مـــثـــال

ــــوت  بـــاعـــتـــبـــارهـــم أبــــــــرز ضـــحـــايـــا مـــعـــامـــل املـ
الفاّرين من  أولئك  ذلــك على  انسحب  النازية. 
االتحاد السوفييتي، آخر أيام الحرب الباردة، 
دعاة  الغربي بوصفهم  اإلعــالم  تلقفهم  حيث 
 Andrei تاركوفسكي  أنــدريــه  كاملخرج  حــرّيــة، 
مــيــســتــالف  ـــو 

ّ
الـــتـــشـــيـــل وعــــــــازف   Tarkovsky

 .Mstislav Rostropovich روســتــروبــوفــيــتــش 
ــيـــة شــغــل  ــلـ وحـــــن كـــانـــت حـــــرب الـــبـــلـــقـــان األهـ

اإلعـــــــالم الـــغـــربـــي الـــشـــاغـــل، فــــي تــســعــيــنــّيــات 
الــقــرن املــاضــي، حظي أمــثــال املــخــرج الصربي 
واملوسيقي   Emir Kusturica كوستريكا  أمير 
و سراييفو، 

ّ
تشيل بــعــازف  ــب 

ّ
املــلــق الــبــوســنــي، 

 ،Vedran Smailović اسماعيلوفيتش  فـــردان 
باملتابعة الخاصة والحثيثة.

يــمــكــن فــهــم تــلــك الـــظـــاهـــرة الـــيـــوم، بـــاإلضـــاءة 
باإلعالم  املتحكم  الــســوق،  اقتصاد  نهج  على 
وبــالــصــنــاعــة الــفــنــّيــة والــثــقــافــيــة فـــي الــغــرب 
فــي مرحلة عبور حرجة،  والــعــالــم، خصوصًا 
تمّر بها تلك القطاعات على الصعيد الربحي، 
ــعـــل تــــبــــدل وســـــائـــــل اإلنـــــــتـــــــاج، فـــــي عــصــر  ــفـ بـ
هدفها  بات  حيث   ،connectivity »االتصالّية« 
يترّكز، في شبه حــال صــراع محتدم من أجل 
البقاء، على كسب اإلقبال واالرتياد. وإلحراز 
الثقافي  ــنــتــج 

ُ
امل اقـــتـــران  ينبغي  الـــهـــدف،  ــذا  هـ

الــعــام، وبالتالي كــال من  الـــرأي  بقصة تجذب 
شتري. 

ُ
شترك وامل

ُ
املمول امل

ـــدرتـــهـــا على 
ُ
تــلــك الــقــصــة يــكــبــر أثـــرهـــا وفــــق ق

ج 
َ
االستعطاف واالستمالة؛ إذ تمثل، إزاء املنت

مثلها   .Surplus املضافة  القيمة  تلك  األصلي، 
كمثل سعر علبة البطاطا املقلية، الذي ُيضاف 
إلــــى تــســعــيــرة فــطــيــرة الـــلـــحـــم، حـــن يــشــتــري 
عــنــد سلسلة  مـــن   Menu طـــعـــام قــائــمــة  املـــــرء 

ماكدونالدز Mcdonalds الشهيرة.
الفنان   

َ
فــرصــة تكن  لــم  السورية  القصة  أن  إال 

الــســوري وحـــده، فــي تحقيق قــدر مــن الشهرة 
ــــى تــأمــن  ــــي، إضــــافــــة إلــ ــــالمــ والــــحــــضــــور اإلعــ
املعيشة، خالل ظرف اللجوء الطارئ. بل كانت 
كــذلــك، فــرصــة لــعــديــد مــن الــفــنــانــن الغربين 
املغمورين، أو املشهورين الطامعن في املزيد، 
 إلـــى مــؤســســات إنــتــاجــيــة، تبحث لها 

ً
إضــافــة

عن مصادر ماٍل ُمْحدثة، تستطيع بواسطتها 
ــلــــورة بـــعـــض املـــشـــاريـــع الـــفـــنـــّيـــة والــثــقــافــيــة  بــ
العالقة. رأى كل هــؤالء في إشــراك أّي سوري، 
أو   

ً
أم موسيقيًا، في مهرجان مثال كــان  كاتبًا 

 بــالــحــصــول عــلــى تــمــويــل، 
ً
فـــي أمــســيــة، كــفــيــال

ــيـــة، أو مــن  ــكـــومـ ســـــــواء مــــن الـــصـــنـــاديـــق الـــحـ
املؤسسات املستقلة والدولية، أو ضمانًا على 
األقــــل، لــحــضــور جــمــاهــيــري مــقــبــول، وتغطية 

إعالمية وافية. 
 ،

ً
لــم تـــوِل تلك الــجــهــات دائــمــًا، ســهــوًا أو جهال

املــســتــوى الــفــنــي األولــــويــــة، بـــقـــدر مـــا أولــتــهــا 
للقصة Story؛ أي للسياق السياسي واإلعالمي 
الذي جاء بهذا السوري أو ذاك إلى املنّصة أو 
إلــى خشبة املسرح، بل إن ضعف السوّية في 
بعض األحيان، أو سياحّية الناتج - أي دخوله 
كعّينة  املحلية،  البيئة  بــاب  مــن  ي 

ّ
املتلق على 

ثقافية، من دون اجتهاد في العوملة واإلبــداع 
، من حيث 

ً
- بدا في غير مناسبة أكثر تفضيال

إرضائه للنرجسية الجمعية الغربية، التي ال 
تــود رؤيــة الالجئ الــوافــد، من منظور النّدية، 
وإنما الفوقية، فهو إما غريب الثقافة، قاصر 
أنه نبتة واعدة،  أو  الدعم،  اإلمكانات، يحتاج 
فــي حــال نمت وارتــــوت فــي الــتــربــة األوروبــيــة 
ــة تـــكـــمـــن فـــــي أن الـــقـــصـــة  ــلـ ــكـ الــــخــــصــــبــــة. املـــشـ
الـــســـوريـــة تــكــتــســب قــيــمــتــهــا بــقــدر مــركــزيــتــهــا 
اإلعــالم. وبالنتيجة، تنحسر تلك  في وسائل 
ابتعادها  بحكم  بالضرورة،  تدريجيًا  القيمة 
ــن املــــركــــز. فــمــع إحــــــراز تــحــالــف الـــنـــظـــام في  عـ
ســوريــة مــع كــٍل مــن روســيــا وإيـــران، مــزيــدًا من 
»االنـــتـــصـــارات« املــيــدانــيــة، تــزامــنــًا مــع انكفاء 
الــغــرب األخـــالقـــي والــجــيــوســيــاســي، وإصــابــة 
رأيه العام والرسمي بالوهن، جّراء احتضان 
 إلى 

ً
أعــداٍد غير مسبوقة من الالجئن، إضافة

مخافة اإلرهــاب والتطّرف من جهة، وصعود 
داخل  السياسية  والهوّياتية  االنعزالية  تّيار 

املجتمعات األوروبية من جهة ثانية.

بيروت ـ العربي الجديد

الترفيه،  تطرح إشكالية برامج املنوعات، أو 
الــتــي تحاصر  الــفــنــيــة، سلسلة مــن األســئــلــة 
املــنــتــجــن الـــعـــرب. حــالــة مــن اإلحـــبـــاط واملــلــل 
أحيانًا تتقاذفها بعض املحطات، باحثة عن 
الناس  استمالة  ي جديد، يحاول 

ّ
فن برنامج 
للمتابعة.

السابقة، كانت لبرامج املنوعات  في املرحلة 
مساحة على الخارطة؛ لبنان صّدر مجموعة 
ّدمت بشكل مبتكر، 

ُ
من البرامج الفنية التي ق

أو تلك العادية التي عرفت كيف تحرك بعض 
ــى لـــبـــنـــان، لــتــنــفــيــذ أهــم  املــنــتــجــن لـــلـــقـــدوم إلــ
الــبــرامــج املــنــوعــة أو الــحــواريــة، أو تلك التي 

تعتمد على األغاني والرقص الشعبي.
انــتــهــى عــصــر املـــخـــرج ســيــمــون أســـمـــر قبل 
سنوات. املخرج اللبناني كان أول من وضع 
حجر األساس للبرامج الترفيهية، لكن سوء 
أحــوالــه فــي الــســنــوات األخــيــرة جعله يبتعد 

عن اإلعداد واإلنتاج واإلخراج. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، حـــاولـــت بــعــض املــحــطــات 
ــســتــوردة، 

ُ
امل الــبــرامــج  على  اللعب  الفضائية 

فيه  املستخدمة  السينمائية  واللغة  وســـرده 
تشعر املتفرج بشيء سحري وغير واقعي.

بــاكــورة أعــمــال أســامــة فـــوزي، ومــن سيناريو 
ذكري، »عفاريت األسفلت« )1996(، يحمل تلك 
»الــواقــعــيــة الــســحــريــة« بــوضــوح، حــيــث يــدور 
فـــي عـــوالـــم ســائــقــي املــيــكــروبــاص فـــي منطقة 
حلوان، ويلتقط بشكل فاعل تفاصيل حياتهم 
وأحــاديــثــهــم الـــعـــاديـــة، وتـــكـــون الــشــخــصــيــات 
مـــن صــلــب الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة؛ ســـائـــق وحـــالق 
ومــتــســول ومــطــرب شــعــبــي وســـيـــدات يعانن 
مــن الــكــبــت وخــريــطــة مــتــداخــلــة مــن الــعــالقــات 
اإلنـــســـانـــيـــة والــجــنــســيــة ضــمــن مـــكـــان واحــــد. 
ولــكــن فـــي مــقــابــل كـــل هـــذا »الـــواقـــعـــي«، هــنــاك 
سحر خفي وطبقة أخرى في حكايات الناس 
عن أنفسهم وكيف تتحرك األحــداث بهم وما 
هــي األزمــــات الــتــي يــعــانــون منها؛ كــأن يشعر 
الحالق بالحزن ليس ألن شخصًا مات تحت 
يديه وهو يقص شعره ويحكي له، ولكن ألنه 
لن يعلم أبدًا في أي جزء مات من الحكاية وأي 

جزء لم يسمعه؟!
بــعــدهــا بــعــامــن، أخـــرج فـــوزي أشــهــر أعــمــالــه: 
»جــنــة الــشــيــاطــن«، فــي تــعــاونــه الــثــانــي على 
واملمثل  ككاتب سيناريو  ذكـــري  مــع  الــتــوالــي 
مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة كـــبـــطـــل، مــقــتــبــســن روايـــــة 

محمد جابر

ــان املـــخـــرج املــصــري  قــبــل أقــــل مـــن شــهــريــن، كــ
القاهرة  »أيـــام  فــوزي يحضر جلسات  أســامــة 
السينما«، ضمن نشاطات مهرجان  لصناعة 
القاهرة السينمائي، باحثًا عن تمويل لفيلمه 
وردي«،  »أســود  سنوات  منذ  املتعثر  الجديد 
ــن مـــشـــاريـــع أخـــــرى كــــان يعمل  وهــــو واحـــــد مـ
عــلــيــهــا ويــتــمــنــى تــنــفــيــذهــا. لـــذلـــك جــــاء خبر 
رحيله، أول أمس، صادمًا، ليس فقط ألنه أحد 
الثالثة  الــعــقــود  فــي  املــصــريــة  السينما  رمـــوز 
ــيــــرة، ولــكــونــه لـــم يــتــجــاوز بــعــد الــثــامــنــة  األخــ
والخمسن من عمره، ولكن ألنــه كــان، وحتى 
لحظة قريبة جدًا، موجودًا وممتلئًا باألفكار 
وراغبًا في العمل وصنع األفالم، قبل أن يغيبه 
 من حيث العدد 

ً
املوت ويترك وراءه إرثًا قليال
وثمينًا جدًا من ناحية القيمة.

واقعية سحرية
تــخــرج أســامــة فـــوزي مــن معهد السينما عام 
1984، وعمل مساعد مخرج لقرابة الـ12 عامًا، 
مع عدد من املخرجن املوهوبن في أعمالهم 
األولـــى، مثل يسري نصر الله وشــريــف عرفة 
ورضوان الكاشف، وخالل تلك الفترة كان يفكر 
ويــبــحــث بــشــكــل دائــــم عــن مــشــروعــه الــخــاص، 
قبل  تنفيذها،  فــي  يرغب  التي  األفـــالم  وشكل 
أن يجد ضالته بعد تعرفه على السيناريست 
مــصــطــفــى ذكــــــري فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، 
وأقرب ما يمكن أن يصف سينماهما املشتركة 
هـــو أنــهــا تــــدور فـــي مــســاحــة أقــــرب لــلــواقــعــيــة 
السحرية؛ حن يكون ما يحدث شديد الصلة 
على  أحيانًا  استثنائية  قــدرة  ولديه  بالواقع 
عنه  التعبير  طريقة  ولكن  تفاصيله،  التقاط 

فــي ظــاهــرة بــدأت قبل ســنــوات، ونجحت في 
ذلــك، لكن كلفة إنتاج هذا النوع من البرامج 
واألزمات السياسية في العالم العربي حالت 
الــعــمــل بشكل خــجــول على  أو  املــتــابــعــة  دون 
ــد مـــن بــرنــامــج وانــتــظــار  ــ إنـــتـــاج مـــوســـم واحـ

الفرج إلعادة إنتاجها الحقًا.
و»اكـــــس  و»فـــــويـــــس«  أيـــــــــدول«  »آرب  يـــغـــيـــب 
الطريق  وتفتح  أكــاديــمــي«،  و»ســتــار  فاكتر« 
الفنية  البرامج  أمام مجموعة متواضعة من 
الـــخـــاصـــة، لــكــنــهــا تــقــع أحــيــانــًا فـــي فـــخ املــلــل 

والتكرار.
تـــحـــاول مــحــطــة MTV الــلــبــنــانــيــة املـــكـــابـــرة، 
من  املــســتــورد  املشاهير«  »ديـــو  برنامج  عبر 
ــد أن املــحــطــات  الــنــســخــة الــعــاملــيــة. مـــن املـــؤكـ
اللبنانية ُمصابة بإفالس كبير على صعيد 
الــبــرامــج الــجــديــدة، ال بــل األفــكــار، خصوصًا 
من  فنيًا.  الــتــي تحمل طابعًا  الــبــرامــج  لجهة 
برنامج  توقف  بعد   MTV دون شــك خسرت
»هيدا حكي« لعادل كرم. سنوات طويلة كان 
نسبة مشاهدة جيدة  يحقق  البرنامج  فيها 
لــلــمــحــطــة، لــكــن مــع اســتــهــداف مــحــطــة أخــرى 
»هــيــدا  الـــنـــجـــاح، وتــقــديــم بــرنــامــج مــشــابــه لـــ
حكي« مــن خــالل »لــهــون وبــس« على محطة 
 MTV الذي يقدمه هشام حداد، ذهبت LBCI
للبحث عــن صيغة ضــمــن هـــذه الــنــوعــيــة من 
الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة، فـــكـــان أن وافـــقـــت على 
موسم آخــر من »ديــو املشاهير« بعد تجربة 
سابقة لها في ذلك، واستعانت بشركة إنتاج 
متخصصة لتتكفل بتنفيذ »ديو املشاهير«.

ال جـــديـــد عـــلـــى صــعــيــد املـــشـــاهـــيـــر فــــي هـــذا 
البرنامج هذه السنة. أبرزهم وجوه سياسية 
وإعـــالمـــيـــة. وحـــدهـــا املــمــثــلــة لــيــلــيــان نــمــري 
ــان عـــاصـــي الـــحـــالنـــي، الـــولـــيـــد،  ــنـ ــفـ ونـــجـــل الـ

يحملون صفة فنية بعيدًا عن زمالئهم ضمن 
املشاركن  اختيار  أن  يعني  وهــذا  البرنامج، 
املنتجة،  للشركة  مــحــســوبــيــات  بمثابة  كـــان 
مـــن دون أســـبـــاب وجــيــهــة الخــتــيــار الــبــاقــن، 
طرح 

ُ
إلى جانب مجموعة من األسئلة التي ت

حـــول املــعــايــيــر فـــي كــيــفــيــة اخــتــيــار األغـــانـــي، 

والــعــروض التي تتناسب مــع أجـــواء الغناء. 
لم يكن الحضور السياسي في ديو املشاهير 
ــلـــحـــم ريــــاشــــي،   بـــــوزيـــــر اإلعــــــــــالم مـ

ً
ــال ــثـ ــمـ ــتـ مـ

ليحمل  يــمــن،  فــيــرا  السياسية  واملــســتــشــارة 
يزيد  إن حضورهما  يقول  جديدًا. هناك من 
املعنوي،  الصعيد  على  الــبــرنــامــج  قيمة  مــن 

ــنــــي بـــخـــطـــي يــمــن  ــعــ ــل املــــشــــاهــــد املــ ــمــ ويــــحــ
وريـــاشـــي الــســيــاســي لــلــمــتــابــعــة، لــكــن بعيدًا 
عــن تصنيف هـــؤالء فنيًا وحـــول مــا إذا كانا 
يــتــمــتــعــان بــصــوت مــقــبــول أو جــيــد، يسيطر 
املـــلـــل عــلــى األجــــــواء الــخــاصــة فـــي الـــعـــروض 

املباشرة على الهواء مساء كل أحد.

»ميتتان لرجل واحد« للبرازيلي جورج أمادو، 
أصيلة  مصرية  »ديستوبيا«  بها  ويخلقون 
ــــذي يـــتـــرك حـــيـــاة عــائــلــتــه  ــبـــل« الـ ــدًا، عـــن »طـ ــ جـ
الغنية ويعيش حياة ليلية صاخبة في قاهرة 
الــشــكــل فــي السينما مــن قبل،  لــم تظهر بــهــذا 
وحــن يموت يقرر أصــدقــاؤه سرقة جثته من 
أجل وداعــه بطريقة مناسبة. كان الفيلم أكثر 
راديــكــالــيــة فــي عــاملــه وأســلــوبــه مــن »عــفــاريــت 
الثنائي  الجوهر استمر  األسفلت«، ولكن في 
فــوزي وذكــري في مساءلة املواضيع نفسها، 
عن املوت والعالقات الجسدية والعالم الخفي 
عــن حكايتهم  التعبير  فــي  وكــذلــك  لــلــمــديــنــة، 

بلغة سينمائية ال تشبه أي شيء سابق لها.

بحب السيما
ــم الـــنـــجـــاح الـــنـــقـــدي الــكــبــيــر لــفــيــلــم »جــنــة  ــ رغـ
الشياطن«، وعرضه في مهرجان »لوكارنو« 
وحــصــولــه عــلــى الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة ملــهــرجــان 
دمشق، إال أنه فشل تجاريًا، وتسبب بخسائر 
فـــادحـــة ملــنــتــجــه مــحــمــود حــمــيــدة. ونـــظـــرًا ألن 
الــســيــنــمــا املــصــريــة نــفــســهــا كــانــت تــتــغــيــر في 
ذلـــك الــوقــت وتــصــبــح أمــيــل للشباب واألفـــالم 
الكوميدية، فقد دخــل أســامــة فــوزي منذ ذلك 
الحن في مرحلة لم تنتِه حتى رحيله.. ترتبط 
باملعاناة من أجل االستمرار وصناعة األفالم، 
واملخرج الذي صنع فيلمن عظيمن في ثالث 
سنوات، لم يخرج بعدهما إال فيملن آخرين 

في 20 عامًا.
الفيلم األول هو »بحب السيما« )2004(، وهو 
حكاية ذاتية عن نشأته في القاهرة منتصف 
وحبه  وعالقته  مسيحية،  لعائلة  الستينيات 
الفطري للسينما رغم التزمت الشديد لوالده، 

ونال الفيلم تقديرًا كبيرًا عند عرضه. 

برامج المنوعات اللبنانية: كيف نضمن المشاهد؟أسامة فوزي يغادر جنّة الشياطين
هل ال تزال برامج 

المنوعات الترفيهية في 
لبنان تالقي النجاح ونسب 

المشاهدة نفسها؟ أم 
تبّدل األمر بعد تغييرات 

عديدة؟

محمد عبد الملك

ونجاحًا  التركية شهرة  املسلسالت  حققت بعض 
واسعًا العام املاضي، ما أثار منافسة شديدة بن 
شركات اإلنتاج لتحقيق أرقام قياسية والوصول 

إلى مشاهدات متزايدة في العام الجديد.
ومع بداية 2019 تستعد شركات اإلنتاج املختلفة 
للبدء بعرض مسلسالتها الجديدة والتي ستبث 
عبر القنوات التلفزيونية التركية. نستعرض هنا 

أبرز هذه األعمال الدرامية:
املــمــثــل  يــعــود   :)Nöbet( ــراس  الـــحـ أو  املـــنـــاوبـــة   ■
العالم  فــي  نــجــاتــي شــاشــمــاز واملــشــهــور  الشهير 
للشاشة بمسلسل جديد  دار،  العربي بمراد علم 
يحمل اســم »املــنــاوبــة« أو »الـــحـــراس« كما أطلق 
ــلـــدة خــاصــة  ــه، وقــــد تـــم بـــنـــاء بـ ــالنــ عــلــيــه عــنــد إعــ
لــتــصــويــر الــعــمــل فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا عــلــى شكل 
مبان قديمة تشبه املخافر، فيما تم تأمن مركبات 
وسيبدأ  التصوير،  لعملية  ومروحيات  عسكرية 
الــذي تنتجه شركة »بــانــا فيلم«  عــرض املسلسل 

على قناة »ش« التركية خالل الشهر الحالي.
املسلسل  يبرز   :)Kardeş Çocukları( األخ  أبناء   ■
حــيــاتــن مــخــتــلــفــتــن وأحـــالمـــا مــخــتــلــفــة الثــنــتــن 
مــن األمــهــات، تعيش األولـــى مــع ابنتها فــي قرية 
تعيش  بينما  جميلة  اجتماعية  حــيــاة  صــغــيــرة 
األخــــرى مــع ابــنــتــهــا فــي إســطــنــبــول. وفـــي الــوقــت 
الذي تعيش فيه األّمان حياتن مختلفتن تمامًا، 

املسلسل تجمعهما  مفاجئة خالل  وقائع  تحدث 
الـــذي تنتجه  بعد ســنــوات. وســيــعــرض املسلسل 
التركية،  »ســتــار«  قناة  على  فيلم«،  »غولد  شركة 
ويــشــارك فيه عــدد مــن املمثلن، أشــهــرهــم محمد 
أصـــالن تــوغ وعــائــشــة بنغول ونـــور فــتــاح أوغلو 

وفرقان.
الــغــراب )Kuzgun(: عمل درامـــي آخــر ستعرضه   ■
كل  البطولة  بــأدوار  ويقوم  التركية،  »ستار«  قناة 
املشهور سابقًا في مسلسل  أردوتـــش  باريش  من 
ــة لـــلـــفـــنـــانـــة بـــورجـــو  ــافــ ــاإلضــ ــــار«، بــ ــــجـ ــــإيـ »حــــــب لـ
بيريجيك. وتستمر حاليًا التحضيرات للمسلسل 
استعدادًا لعرضه خالل الربع األول من العام 2019، 

ويتناول قصة حب معقدة بن البطلن.
املسلسل  يــتــحــدث   :)Hayat Gibi( الــحــيــاة  مــثــل   ■
عــن الحب األول لــألم واألب واألبــنــاء. وهــو يحمل 
ــم، ويــــركــــز عـــلـــى قــيــم  ــيـ ــقـ ــل والـ ــائـ الــكــثــيــر مــــن الـــرسـ
والصداقة  والــحــب  العائلة  مثل  مــحــددة،  أخالقية 
والرحمة والوفاء، بحسب القائمن عليه. ويحاكي 

املسلسل النسخة األميركية من This Is Us. وسيتم 
عرض املسلسل في شهر فبراير/ شباط على قناة 
الفنانة  بطولته  في  التركية، وستشارك  »فوكس« 
والفنان  نالجاكان  والفنان جليل  أودان  سونغول 

بيركان سوكولو والفنانة إيرام ساك.
الفنان  بطولة  مــن  مسلسل   :)Vuslat( فــوســالت   ■
قادير دوغلو باالشتراك مع الفنانة ديفريم أوزكان 
كانتارجيالر،  وأوميت  أوزجــور  محمد  والفنانن 
ــن كـــتـــاب »شـــطـــرنـــج الـــعـــارفـــن«  وهـــــو مــقــتــبــس مــ
املنسوب البن عربي، وقد بدأ عرض العمل أول من 

أمس على قناة »تي آر تي األولى«.
بوليسية  درامـــا  املسلسل  يقدم   :)Halka( هالكا   ■
من إنتاج شركة »أيس فيلم«، وسيعرض على قناة 
الحالي،  الشهر  فــي منتصف  تــي األولــــى«  آر  »تــي 
ــانـــدا أرتــشــيــل بــطــلــة مسلسل  ــو مـــن بــطــولــة هـ وهــ
»الحب ال يفهم من الكالم«، والفنان سيركان تشاي 
أوغلو والفنانة نازان كيسال بطلة مسلسل فضيلة 

وبناتها، والفنان كان يلدريم.
■ Vurgun: سيعرض املسلسل في األسبوع األخير 
من الشهر الحالي على قناة »فوكس« التركية، وهو 
أيضًا من إنتاج شركة »غولد فيلم«. ويحكي قصة 
كمال الذي يستفيق بعد 10 سنوات من الغيبوبة، 
أركـــان بيتيكايا، وتــشــارك في  الفنان  يــؤدي دوره 
الفنانة دينيز تشاكير التي لعبت  املسلسل أيضًا 
الطرق«  »قطاع  مثل  في مسلسالت  متفرقة  أدوارًا 

و»لن يحكموا العالم« و»حريم السلطان«.

تلويحة أخيرة من شبّاك التذاكر

)mtv( من ديو المشاهير هذا الموسم

اختير الممثل 
باريش أردوتش 
ليؤدي دور 
البطولة في 
»الغراب« 
)فيسبوك(

المخرج الراحل في بورتريه لـ أنس عواد )العربي الجديد(

)Getty( »14 من عمل للفنان العراقي هيوا ك، في معرض »دوكومنتا

لم تكن القصة السورية فرصَة الفنان السوري وحده في تحقيق قدر من الشهرة والحضور 
اإلعالمي، بل كانت، كذلك، فرصة لعديد من الفنانين الغربيين المغمورين

فنان األزمة السوري

المسلسالت التركية في 2019

فنون وكوكتيل
قضية

دراما

شاشةرحيل

بقدر ما يبدو، للوهلة 
األولى، أن السوري، فنان 
األزمة، قد استفاد من 
ترؤس الحدث السوري 
اإلعالم واالهتمام في 

أوروبا والعالم على مدى 
سبعة أعوام، بقدر ما قد 
أفاد وأسهم في تسليط 

الضوء على الجانب اإلنساني 
لقضيّة شعبه أمام الرأي 
العام الغربي والدولي. 
وعليه، فإن من واجبه 

االستمرار، وإن بالخروج عن 
اإلطار الذي ُقّدم وقّدم 

نفسه من خالله، والخروج 
على قواعد السوق 

الفنية، القائمة على تبادل 
المنافع.

خروج من 
قواعد السوق
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


