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MEDIA

ملفات الفساد... معركة 
الصحافيين التونسيين القادمة

فقراء العراق... 
ضحايا اإلعالم غير المهني

محمد المزديوي

تــتــعــرض الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي تــحــاذي 
من  النيران  مــن  لطوفان  دمــشــق،  العاصمة 
ــذا املـــوت الــقــادم  قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه. وهـ
مــن الــســمــاء، والـــذي يحوم بــدون تــوقــف، ال 
يميز بني األهداف. وتستمّر مجازر النظام 
الــســوري والــقــوات الــروســيــة على الغوطة، 
والــتــي أّدت، خــال يــومــني، إلــى وقـــوع أكثر 
مـــن مــائــتــي قــتــيــل ومـــئـــات الـــجـــرحـــى، وهــو 
أعلى رقم فيها منذ مجزرة الكيميائي عام 
 الــصــوت 

ّ
ــّي. لــكــن ــ ــ 2013، وســـط صــمــٍت دول

الوحيد يبقى للناشطني السوريني والعرب 
وبعض  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

وسائل اإلعام. 
الــجــريــمــة، تكتب صحيفة »لــوســوار«  إنــهــا 
الــبــلــجــيــكــيــة. وأي تــوصــيــف آخـــر يــمــكــن أن 
ــا يـــحـــدث فـــي الـــغـــوطـــة، هــذه  يــطــلــق عــلــى مـ
الخضراء،  الــزراعــيــة، ورئـــة دمــشــق  املنطقة 
ــرة، إلــى  ــيــ ــام األخــ ــ ــتـــي تــحــولــت، فـــي األيــ والـ
ــد،  يــــوم األحــ إذ مــنــذ  جــحــيــم عــلــى األرض. 
ــتــل نــحــو مــائــتــني من 

ُ
18 فــبــرايــر/شــبــاط، ق

ون طفا، في طوفان 
ّ
املدنّيني، من بينهم ست

مــن الــنــيــران الــقــادمــة مــن الــســمــاء. مدفعية 
ــيـــرانـــه، مــدعــومــة من  الــنــظــام الـــســـوري وطـ
املنطقة  الــروســيــة، تقصف  الجوية  الــقــوات 
دونما توقف، في انتظار هجوم بري ربما 

سيكون وشيكًا.
إنــهــا »مــجــزرة الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن«، 
هكذا يصّرح طبيب سوري في عني املكان، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  غــــــارديــــــان«  »ذا  لــصــحــيــفــة 
مجزرة  سبرينيتشا  كــانــت  »إذا  ويضيف: 
الــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن املـــاضـــي، وصــبــرا 
وشـــاتـــيـــا وحــلــبــجــة مــــجــــازر ثــمــانــيــنــيــات 
 مــا يــحــدث فــي الغوطة 

ّ
الــقــرن املــاضــي، فـــإن

الشرقية هو مجزرة هذا القرن«، ويتساءل 
ــاب أكــبــر  ــ طــبــيــب الـــغـــوطـــة: »أال يـــوجـــد إرهــ
أنـــواع األسلحة؟ هل  املدنيني بكل  مــن قتل 
يــتــعــلــق األمــــر بـــحـــرب؟ إنــهــا لــيــســت حــربــا. 
إنـــهـــا مــــجــــزرة«. نــحــو مـــائـــة قــتــيــل فـــي يــوم 
اإلثــنــني املــاضــي وحـــده، دفــعــت طبيبا آخر 
أبــو اليسر،  من الغوطة، عــّرف نفسه باسم 
إلى اعتبار ما يحدث: »أحد أسوأ األيام في 
تاريخ األزمة الحالية«. وتضيف »لوسوار« 
ــنـــادرة   املــــراكــــز الــصــحــيــة الـ

ّ
الــبــلــجــيــكــيــة أن

البسيطة،  املــيــدانــيــة  املستشفيات  وأيــضــا 
التي ال تزال تشتغل، تعّج بالجرحى الذين 
تــتــوالــى  بــيــنــمــا  األرض،  عـــلـــى  ـــجـــون 

َ
ــال ــعـ ُيـ

العمليات الجراحية بوتيرة كبيرة.
وقد سبق للغوطة أن انتفضت ضد النظام 
السوري سنة 2011، مثل العديد من املناطق 
عــلــى  رّدًا  الـــصـــغـــيـــرة،  ــلــــدات  ــبــ الـــريـــفـــيـــة والــ
الـــجـــواب الـــدامـــي لــلــنــظــام عــلــى الــتــظــاهــرات 
التي كانت تطالب بالكرامة والحرية. ومنذ 

منوعات

مــن دمشق،  القريبة  والــغــوطــة،  سنة 2012، 
بغارات،  قــاس مصحوب  تتعّرض لحصار 

تتفاوت حدتها، من وقت آلخر.
الحصار   

ّ
إن البلجيكية  الصحيفة  وتــقــول 

ــــت، كـــمـــا أن ُصـــــَور  ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــ يــــــــزداد مــــع مـ
بهياكل عظمية، وهــم يحتضرون  األطــفــال 
التواصل  أغرقت شبكات  الجوع،  من شــدة 
تـــــورد  ــا  ــ ــنـ ــ وهـ  .2017 ــة  ــنــ ســ االجــــتــــمــــاعــــي 

تــصــريــحــًا لــلــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي مجلس 
األمن، فرانسوا دياتر، يقول فيه إن الغوطة 
بالقرون  جــديــرًا  »حــصــاًرا  تشهد  الشرقية 
الوسطى«، إذ ال مواد غذائية وال أدويــة. ال 
شــيء. وال أمل في وصــول اإلغاثة الدولية، 

رغم كل النداءات.
وتـــتـــســـاءل الــصــحــيــفــة عـــن ســبــب مــواصــلــة 
ــا فــــــــي »مــــــســــــرح  ــ ــ ــورهـ ــ ــ ــــضـ ــ ــة حـ ــ ــ ــارضــ ــ ــ ــعــ ــ ــ املــ

دبلوماسي تدعمه األمُم املتحدة ويحتقره 
النظام«، ثم »أال يكون من األنسب، في هذا 
الظرف الذي وصلت إليه األشياء واملجازر، 

أن تنسحب املعارضة، في كرامة؟«.
واملغيثني  والشباب  األطــفــال  تنتشر صــور 
في الغوطة، بكثافة، على مواقع التواصل. 
الصوت الوحيد الذي يلقى صدى، بني رواد 
الــعــالــم االفــتــراضــي، فــقــط. هــكــذا، كــان وجع 
الــغــوطــة يــصــرخ مــن صــفــحــات »فــيــســبــوك« 
 انتشار صوٍر تعود إلى 

ّ
و«تويتر«، في ظل

حلب عام 2016 تم اعتبارها بشكٍل خاطئ 
ها من الغوطة الشرقّية عام 2018.

ّ
على أن

عــبــر وســمــي »#الــغــوطــة_الــشــرقــيــة_تــبــاد« 
و«#الــغــوطــة_الــشــرقــيــة«، غـــّرد الــنــاشــطــون، 
ــازر والـــصـــمـــت الــــدولــــي  ــ ــجـ ــ مــســتــنــكــريــن املـ
والعربي. وفي الغوطة الشرقّية، التي تعّد 
آخـــر مــعــاقــل املــعــارضــة، أكــثــر مــن 400 ألــف 

شخص، محاصرين منذ خمس سنوات. 
ونشر الناشطون بكثافة صورًا من الغوطة 
ظهر آثار القصف وقتل األطفال، باإلضافة 

ُ
ت

إلــى مقاطع فــيــديــو. وكــتــب الــنــاشــط هــادي 
العبدالله »بتنا عاجزين عن مجرد إحصاء 
أكثر  الشرقية..  الغوطة  في  الشهداء  أعــداد 
من 200 إنسان استشهدوا خال الـ48 ساعة 
املــاضــيــة! مــئــات الــجــرحــى! مــذبــحــة وأّيــمــا 
الذبح بصمته..  مذبحة.. والكل يشارك في 

يا رب .. يا رب ساعد أهلنا يا رب«.
ــع نــفــســك  ــ ــــدى الــحــمــصــي »ضـ ــو هـ ــ وقــــــال أبـ
الــذيــن يتعرضون، بني  البشر  مكان هــؤالء 
الــلــحــظــة واألخــــــرى، ملـــجـــزرة هــنــا ومــجــزرة 
هناك! والغريب صمت العرب عن ما يجري! 
غارات ليلية على مدينة عربني. القصف ال 
يتوقف ال في الليل وال في النهار #الغوطة_
جمال  السعودي  الكاتب  وغـــّرد  الشرقية«. 
خــاشــقــجــي »حــالــة الــصــمــت الــعــربــي حيال 
تقل  ال  #الغوطة فضيحة وجريمة  مذبحة 
عن جريمة من يقتل األطفال هناك«. بينما 
قـــــال عـــبـــدالـــلـــه الـــشـــايـــجـــي »تــســتــمــر حـــرب 
املدمرة واألرض  اإلبــادة وسيناريو #حلب 
إبــادة 100 مدني بــريء في  املحروقة- بعد 
#الغوطة_الشرقية_تباد - أمام نظر وسمع 
منطقة خفض  كونها  برغم   - أمــس  العالم 
التصعيد! وتستمر مجازر اإلبادة. با رادع 

أو ضمير! ملتى؟!«.
 الذي أصدرته منظمة األمم 

ُ
كما لقي البيان

املتحدة للطفولة )يونيسف(، الثاثاء، وكان 
يخلو من الكلمات، تعبيرًا عن غضبها لقتل 
القوات الروسية والنظام السوري لألطفال 
 
ً
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة املـــحـــاصـــرة، تــفــاعــا

كبيرًا على مواقع التواصل االجتماعي.
املــغــّردون صــورة البيان، معتبرين  ونشر 
قال 

ُ
ت أن  التي يمكن  الكلمات  أبلغ من  ــه 

ّ
أن

فــي املــجــازر الــتــي يرتكبها الــنــظــام وسط 
صمت العالم.

انتشرت صور األطفال 
في الغوطة على 

مواقع التواصل

بغداد ـ براء الشمري

يومًا بعد آخر يتم الكشف عن مواد إعامية 
مفبركة يتم من خالها استغال فقر بعض 
األشــخــاص إلعــداد تقارير ال تمت للحقيقة 
بــصــلــة، مــن أجـــل تحقيق االخــتــاف وإثـــارة 
الشهرة  وكــســب  الــعــراقــي،  املجتمع  مــشــاعــر 

سواء لوسيلة اإلعام أو للصحافي نفسه. 
 بـــاألهـــمـــيـــة الــتــي 

َ
ــم يـــحـــظ ــــوع لــ ــــوضـ هـــــذا املـ

قــنــاة فضائية  عــرضــتــه  مــا  لـــوال  يستحقها 
ى دعمًا إيرانيًا، بشأن فتاة قالت 

ّ
عراقية تتلق

إنها بيعت مــن قبل ذويــهــا إلحــدى مافيات 
الــداخــلــيــة  نــفــتــه وزارة  مــــا  ــــو  الـــتـــســـول، وهـ

ه مجرد فبركة.
ّ
العراقية الحقًا وقالت إن

ها 
ّ
وظــهــرت الفتاة فــي وقــت الحــق وقــالــت إن

قبلت بتسجيل املقابلة مع القناة الفضائية 
مقابل مبلغ مالي بسيط، وهذا ما دفع وزير 
الداخلية الــعــراقــي قــاســم األعــرجــي إلصــدار 
بيان رفض فيه ما وصفه بالتشويه وتلفيق 
ــام الـــرأي  األكـــاذيـــب الــتــي تجعل الــصــورة أمـ
 وزارتــه 

ّ
أن إلى  العام قاتمة. ولفت األعرجي 

تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الــقــانــونــي الــكــامــل التــخــاذ 
اإلجراءات املناسبة بحق امللفقني والكذابني.

إلـــى ذلـــك، يــقــول الــصــحــافــي الــعــراقــي محمد 
الفضائيات  مــن  قليل  غــيــر  عـــددًا   

ّ
إن حــســني 

بــــدأ ومــنــذ فــتــرة بــانــتــهــاج أســالــيــب الــكــذب 

ــل الــحــصــول عــلــى نسبة  والــتــضــلــيــل مــن أجـ
الجديد«  لـ«العربي  مــؤكــًدا  عالية،  مشاهدة 
 هذا األسلوب ليس بالجديد على اإلعام 

ّ
أن

ربما  ــــواء سلطت عليه  األضـ لــكــن  الــعــراقــي، 
لدخول جهات رسمية بالدولة العراقية على 
خط األزمة. وأشار إلى وجود مقدمة برامج 
في فضائية معروفة تقوم باستدراج الفقراء 
ها 

ّ
للظهور معها في برامج تمثيلية على أن

زهيدة  مالية  مبالغ  مقابل  واقعية،  قصص 
األحــوال،  املائة دوالر في أحسن  ال تتجاوز 
 هــذه األكــاذيــب ال يمكن أن تنطلي 

ّ
مبينًا أن

عــلــى الــعــامــلــني فـــي املـــؤســـســـات اإلعــامــيــة 
والصحافية، لكن الخشية هي من تصديقها 
مـــن قــبــل الــعــراقــيــني الـــذيـــن يــحــرصــون على 

متابعة مثل هذه املواد بشغف.
وأضــــاف »عــلــى الــرغــم مــن ذكـــر اســـم املقدمة 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــواقـــــــع الـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
االجتماعي أكثر من مرة، وفضح أساليبها 
فــي الـــخـــداع، إال أنــهــا مــا تـــزال مــســتــمــرة في 
ــكـــررة  ــبـــحـــت مـ ــتــــي أصـ ــقـــصـــص الــ تــلــفــيــق الـ
بشكل واضح، وهذا دليل مؤكد على وجود 
التمثيل«. وينتقد أستاذ اإلعام في جامعة 
اإلعاميني  بعض  لجوء  شاكر،  علي  بغداد 
إلى تلفيق القصص من أجل الحصول على 
السبق الصحافي، مؤكًدا لـ«العربي الجديد« 
 الــكــثــيــر مــن الــتــقــاريــر الــتــي تــعــرض على 

ّ
أن

الــفــضــائــيــات الــعــراقــيــة أصــبــحــت خــالــيــة من 
إلى تحقيق  إال  املعنى، وال يسعى معدوها 
االنتشار. وحذر من انتشار مصطلح غريب 
»الطشة«،  بـ  يوصف  العراقي  املجتمع  على 
مبينًا أن االنتشار أصبح هو الشغل الشاغل 
ــن مـــعـــدي الـــتـــقـــاريـــر املــتــلــفــزة على  لــكــثــيــر مـ

حساب مشاعر الناس وكرامتهم.
 »الـــطـــشـــة« مــصــطــلــح عــراقــي 

ّ
ُيـــشـــار إلــــى أن

محلي يستخدم حني يقوم بعض األشخاص 
ابتكار  أو  للجدل،  مثيرة  قصص  باختاق 
روايات ساخنة من أجل الحصول على عدد 
مواقع  في  واملشاركات  املشاهدات  من  أكبر 

التواصل االجتماعي.

مجازر الغوطة مستمرة )عبدالمنام عيسى/فرانس برس(

)صباح أرار/فرانس برس(

تونس ـ محمد معمري

القطاع اإلعامي والبحث عن مصادر  الفساد في  في مسعى ملحاولة القضاء على 
بوجود  مــؤشــرات  تصاعد  أمــام  خصوصًا  التونسية،  اإلعامية  املؤسسات  تمويل 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  اتفقت  املؤسسات،  هــذه  يمّول  فاسد  مــال 
التونسية، من أجل فتح هذه  العامة لإلعام، على الضغط على الحكومة  والنقابة 
على  العمل  لتسريع  موحدة،  قانونية  لجنة  النقابتان  امللفات وحسمها. وستكّون 
ملفات الفساد في قطاع اإلعام، وعلى رأسها القضية املرفوعة من التلفزة التونسّية 
)القناة الرسمية( ضّد شركة كاكتيس برود )التي تعود ملكيتها إلى سامي الفهري، 
 إلى 

ً
وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي املخلوع( منذ سنة 2011، إضافة

املعالجة العاجلة ملوضوع شبهات الفساد في الشركة املذكورة. 
كما اتفقت النقابتان على تكوين لجنة فنية، للنظر في كل مشاريع القوانني املنظمة 
لقطاع اإلعام، بغية خلق إعام حر ومتنوع وتعددي، ومقاطعة النقابتني كل اللجان 
التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت إليها وزارة العاقة مع الهيئات 
الــدســتــوريــة واملــجــتــمــع املــدنــي وحــقــوق اإلنـــســـان. كــمــا طلبت الــنــقــابــتــان، الحكومة 
واملعلومات  الــخــاّصــة،  اإلعامية  املؤسسات  كــل  تمويات  عــن  بالكشف  التونسية، 
املتعلقة بالتحويات املالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 

الخاصة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية املالية.
الــبــغــوري، أصــابــع االتــهــام بالفساد  نــاجــي  الــتــونــســيــني،  ووّجــــه نقيب الصحافيني 
املالي إلــى نبيل الــقــروي، أحــد املساهمني في رأس مــال قناة »نسمة تي فــي« وأحد 
الفاعلني في املشهد اإلعامي التونسي. كما وّجــه االتهام بالفساد إلى سامي  أهم 

الفهري، أحد الوجوه اإلعامية البارزة.
وكانت اتهامات الفساد تتردد من قبل في كواليس الوسط اإلعامي، لكن إعانها 
من قبل نقيب الصحافيني التونسيني مؤشر على دخول مرحلة جديدة في الصراع 
بني الطرفني، خصوصًا بعد الحملة التي شنتها قناتا »الحوار التونسي« و«نسمة 
تي في« على ناجي البغوري، وعلى محمد السعيدي، رئيس النقابة العامة لإلعام.

الغوطة... تنديد إعالمي بالمجزرة

»جون« 
السيسي

ق الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، على 
ّ
عل

صفقة استيراد الغاز من االحتالل اإلسرائيلي، 
ومصرية،  إسرائيلية  شــركــتــان  عتها 

ّ
وق والــتــي 

إلى  غــازًا  إسرائيل  بموجبها  اإلثــنــن، ستصّدر 
ملــدة 10 سنوات.  مليار دوالر  بقيمة 15  مصر 
وخالل افتتاحه عددًا من مراكز االستثمار، أمس 
كدولة وحكومة  »إحنا  السيسي:  قــال  األربــعــاء، 
إسرائيل..  مــن  الــغــاز  باستيراد  عالقة  لنا  ليس 

مش الحكومة اللي عملت كدا.. ده القطاع الخاص 
الــلــي عــمــلــه«، وفــــي خــتــام تــصــريــحــاتــه أضــــاف: 

»جبنا جون )غول( جامد جدًا«.
فــعــٍل  الــســيــســي ردود  تــصــريــحــات  وأثـــــــارت 
واسعة على مواقع التواصل في البالد. فقالت 
مــنــى أنـــيـــس: »الــرئــيــس الــســيــســي عـــن قضية 
ــاز: »جــبــنــا جــــون جــامــد جــــدا«..  ــغـ اســـتـــيـــراد الـ
ــق حــســاب آخر 

ّ
جبنا جــون فــي نفسنا«. وعــل

»السيسي  فــي مسلسل:  »إفــيــه«  مــن  مقتبسًا 
عن قضية استيراد #الغاز_االسرائيلي: »جبنا 
جول جامد جدا«... ال ده أنت كده تمسك حكم 

إسرائيل بدل نتنياهو بقى«.
: »أرحب 

ً
وكان نتنياهو أعلن عن االتفاقية قائال

باتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر. 
إلى  املــلــيــارات  دخل 

ُ
ست تاريخية  اتفاقية  هــذه 

الــدولــة. هــذه األمـــوال ستصرف الحقا  خزينة 

والرفاهية  الصحية  والــخــدمــات  التعليم  على 
أمننا  يعزز  الــغــاز  املــواطــنــن. مخطط  ملصلحة 
ومواطنينا.  اإلقليمية  وعالقاتنا  واقتصادنا 
هذا هو يوم عيد!«. ووّجه ناشط مش سياسي 
: »السيسي بيقول الحكومة مش طرف 

ً
ســؤاال

في استيراد الغاز من إسرائيل. إزاي الحكومة 
ــــغــــاز هـــيـــتـــوزع بــمــعــرفــة  ــال ال ــــرف أوّمــــــ مــــش طـ

وترخيص من من؟ عم عبده بتاع البليلة؟«

تجري »جريمة القرن الواحد والعشرين« في الغوطة الشرقية، بينما يصمت العالم أمام المجازر التي يرتكبها النظام السوري والقوات 
الروسية، وسط إدانة من الوسط اإلعالمي ومناشدات على مواقع التواصل
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ألــف جنيه  )22 مليونا و466  الــفــائــت  الــعــام 
 فـــي أن دوايــــن 

ٌ
ـــصـــادفـــة كـــامـــنـــة

ُ
مــــصــــري(. امل

« الفيلمني مًعا.
ُ

جونسن »بطل
الضخمة تجعل »جــومــانــجــي«  ــام  األرقــ تــلــك 
أعلى األفالم إيراًدا في مصر لغاية اآلن، رغم 
عـــرض 8 أفــــالم مــحــلــيــة جـــديـــدة، مــنــذ مطلع 
الــجــزء  الـــعـــام نــفــســه )2018(. كـــذلـــك، جــعــلــت 
 

ّ
الــــ8 مــن سلسلة »الــســرعــة والــغــضــب« يحتل

الـــ4 في الئحة »أكثر األفــالم إيــرادات  املرتبة 

العريان،  لطارق  »الخلية«  بعد   ،»2017 عــام 
و»هروب اضطراري« ألحمد خالد، و»تصبح 

على خبر« ملحمد سامي. 
 »ســـوق األفــالم 

ّ
لــكــن، حتى بــخــالف ذلـــك، فـــإن

ــّدة. رقـــم  ــ ــــشـ ــيـــة« فــــي مـــصـــر ازدهـــــــر بـ ــبـ ــنـ األجـ
بر 

َ
»مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري«، الــــذي كـــان ُيعت

قه إاّل صفوة 
ّ
ــا« قبل 10 أعـــوام، ال تحق

ً
»حــدث

األفــالم، أصبح ال يعني اآلن أي شيء. ففيلم 
 Insidious:( األخير«  املفتاح  »الــغــدر:  كـ  رعــب 

محمد جابر

قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، كــانــت نسخ 
بــهــا ألي فيلم  املــــصــــّرح  ــعـــرض  الـ
أجــنــبــي فــي مــصــر 5 فــقــط، ضمن 
ــاٍق قـــائـــٍم بـــني شـــركـــات الـــتـــوزيـــع وجــهــاز  ــفـ اتـ
الرقابة، إلتاحة شاشات عرض أكثر لألفالم 
ــان تــحــقــيــق فــيــلــم أجــنــبــي  ــذلـــك، كــ املــحــلــيــة. لـ
فقط(  »األمــيــركــي«  يعني  »أجــنــبــي«  )تعبير 
مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري فـــي شـــّبـــاك الــتــذاكــر 
»تايتانيك«  فيلم  عــرض  استمّر  ا. حني 

ً
حدث

متتالية  أشهر   3 كاميرون  لجيمس   )1997(
ــر مــن  ــثـ ــقــا أكـ

ِّ
فــــي الــــصــــاالت املـــصـــريـــة، مــحــق

 هذا الرقم صامًدا 
ّ

مليوني جنيه مصري، ظل
نحو 20 عاًما، من دون أن تتجاوزه إيرادات 

أي فيلم آخر.
ـــــًرا، بــلــغــت 

ّ
حـــالـــًيـــا، الــــوضــــع مــخــتــلــف. مـــــؤخ

 بكم في األدغــال« 
ً
إيــرادات »جومانجي: أهال

ــا و702 
ً
مــلــيــون  22 كــاســدن،  لــجــايــك   ،)2017(

الفيلم األجنبي  ألف جنيه مصري، لُيصبح 
ــبـــاك الـــتـــذاكـــر  ــلــــى إيـــــــــراًدا فــــي تــــاريــــخ شـ األعــ
 The Fate املــحــلــي، بــعــد أن تــجــاوز إيـــــرادات
And The Furious )2017(  ألف. غاري غراي، 

تتابع تركيا 
اهتمامها بالسينما 

لتلحقها بنجاح الدراما

شاشات كثيرة وإنتاج 
محلي قليل سببان الزدياد 

العروض األجنبية

يتصاعد الجدل حول 
العمل وتعّرضه لمواضيع 

حساسة في المغرب

2223
منوعات

فــيــلــم  أو  ــال،  ــتــ ــيــ روبــ آلدم   )The Last Key
 The Maze( ــة«  ــاهـ ــتـ املـ ــداء  ــ ــ »عـ ـــ  كــ ــرات  ــامـ ــغـ مـ
في  حالًيا  ني 

َ
املعروض بايل،  لــوس   )Runner

الصاالت السينمائية املصرية، وال يدعمهما 
ــقــان، 

ّ
ــة اســتــثــنــائــيــة، يــحــق ــايـ أي نـــجـــٍم أو دعـ

كمعّدل وسطّي، 5 ماليني جنيه مصري. 
ــاذا أصـــبـــح ســــوق عــــرض األفــــالم  ــ فــمــتــى، وملــ

ِسًعا إلى هذا الحّد؟
ّ
األجنبية مت

األفــــــالم  عــــــدد  وصــــــل  و2010،   2009 ــا  ــامــ عــ

املصرية إلى 50. األهــم، ربما، أن األفــالم تلك 
لــنــجــوم الــصــف األول األكــثــر شعبية،  كــانــت 
 شــهــد الــعــام الـــواحـــد فــيــلــًمــا ـ عــلــى األقــــل ـ 

ْ
إذ

 مــن أحــمــد حلمي وأحــمــد مــكــي وأحــمــد 
ّ

لــكــل
ــمــــد ســعــد  ــيــــدي ومــــحــ ــنــ ــمــــد هــ ــا ومــــحــ ــقــ الــــســ
وعـــادل إمـــام وتــامــر حسني وغــيــرهــم. كذلك 
بــوجــود حركة فنية على  مــا،  يسمح، بشكل 
الهامش التجاري، يصنعها داود عبد السيد 
الجديد،  الجيل  أبناء  أو  الله،  ويسري نصر 
ــد عـــبـــد الـــلـــه وعـــمـــرو  ــمــ كــمــحــمــد ديــــــاب وأحــ
سالمة؛ وجميعهم قّدموا أفالًما مع »نجوم« 

وميزانيات مقبولة، داخل السوق التجارية.
تراجع  حصل   ،)2011( يناير   25 ثـــورة  بعد 
ضــخــم فـــي إنـــتـــاج األفــــــالم ذات املــيــزانــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة، وخـــــوف شـــديـــد مـــن اإلقـــــــدام على 
إنــتــاجــات كــهــذه. أصــبــح الــتــلــفــزيــون الــســوق 
الــرئــيــســيــة لــلــمــنــتــجــني واملـــمـــثـــلـــني. لــــم تــعــد 
الــســيــنــمــا مــــزدهــــرة وذات رونـــــــق، كـــمـــا فــي 
الـــســـابـــق، عــلــى املـــســـتـــوى الـــتـــجـــاري. يغيب 
أو  عــاًمــا  السينما  عــن  حلمي  كأحمد  ممثل 
ــام عـــن التمثيل  ــ ــادل إمـ ــ عـــامـــني، ويــتــوقــف عـ
السينمائّي للعام الـ7 على التوالي، ألول مرة 

في تاريخه الطويل. 
ــيـــرة عــــن صـــعـــوبـــة الــعــمــل  ــثـ ــلـــة كـ ــثـ ــنــــاك أمـ هــ
الغالبية  واتــجــاه  الـــثـــورة،  بــعــد  السينمائّي 
نــحــو الــتــلــفــزيــون. لــكــن هـــذا »الـــفـــراغ« ـ الــذي 
ة إنتاج األفالم عددًيا، وانخفاض 

ّ
سّببته قل

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، ألن غــالــبــيــتــهــا  جـــاذبـــيـــتـــهـــا 
َجة بميزانيات ضئيلة ومن دون »نجوم 

َ
ُمنت

ـ جــعــل األفــــــالم األجــنــبــيــة تــنــال  صـــف أول« 
مساحة أكبر في خارطة العروض التجارية، 
أجنبي شهير  فيلم  قــرار »مشاهدة  وأصبح 
ــــوى مـــن اخـــتـــيـــار »فــيــلــم مــصــري  « أقـ

ٍّ
ومــــســــل

رديء، بميزانية محدودة«.
ــه، اضــطــّر املــوزعــون وجهاز 

ّ
 لــهــذا كــل

ً
نتيجة

بعدد  الخاصة  القوانني  تعديل  إلــى  الرقابة 
الــشــاشــات املــتــاحــة لــلــفــيــلــم األجــنــبــي. مـــن 5 
العدد  ارتفع  شاشات فقط لغاية عام 2009، 
إلى 8 ثم 10، ووصل حالًيا إلى 23 دار عرض 
 )Black Panther( »كاملة، مع »الفهد األســود
لـــرايـــن كــوغــلــر، أحــــدث فــيــلــم ضــخــم اإلنــتــاج 

ُيعَرض في مصر.
ـــا، بــســبــٍب آخـــر: 

ً
ــادة عـــالقـــة، أيـــض ــزيــ لـــهـــذه الــ

ارتفاع عدد دور السينما وشاشات العرض 
ــد أو  ــديـ  مـــجـــّمـــع جـ

ّ
ــل ــ ــاء كـ ــنـ ــر. مــــع بـ فــــي مـــصـ

مــنــطــقــة تـــجـــاريـــة جــــديــــدة تــســتــهــدف طــبــقــة 
سينما«  »دار  هناك  تكون  أعلى،  اقتصادية 
حاجات  لتلبية  أكثر.  ا 

ً
وأحيان شاشات،  بـــ8 

 سوق إنتاجية راكدة، 
ّ

الدور الجديدة، في ظل
يكون البديل أفالًما أجنبية.

ــر واملـــتـــصـــاعـــد طــــوال  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــر، املـ ــ ــيـ ــ األمـــــــر األخـ

 الــجــيــل 
ّ
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، يــكــمــن فــــي أن

الــشــبــابــّي الــجــديــد، فــي الــعــالــم عــمــوًمــا، وفي 
 بما يحدث 

ً
 ودراية

ً
ا، أكثر تواصال

ً
مصر أيض

حوله. لم تعد وسائل املعرفة محصورة في 
قة 

ّ
املعل األفــالم  أو ملصقات  الصحف  أخبار 

في دور السينما، كالسابق، ألنه بات متاًحا 
 شـــيء عـــن األفـــالم 

ّ
ــؤالء كـــل اآلن أن يــعــرف هــ

أميركا، وأن يتابعوا أخبارها،  الجديدة في 
ــقــه مـــن إيــــــــرادات وقــبــول 

ّ
ــوا مـــا تــحــق ــرفـ ــعـ ويـ

جــمــاهــيــري، فــيــشــعــروا، عــنــدهــا، بــرغــبــة في 
رهبة  دون  مــن  ذاك،  أو  الفيلم  هــذا  مشاهدة 
يحدث  كــان  كما  أجنبًيا«،  »فيلًما  كونه  مــن 
حتى مطلع األلفية الحالية. جزٌء من الثقافة 
الحالية ـ املتكّونة مع هذا الجيل منذ نشأته، 
ــنـــوات األفـــالم   وجــــود »إنـــتـــرنـــت« وقـ

ّ
فـــي ظـــل

ــتـــواصـــل مـــع ما   فـــي الـ
ٌ
املــتــخــّصــصــة ـ كـــامـــن

يحدث في العالم.
ق 

ّ
ا أن يحق

ً
ها، ليس مفاجئ

ّ
لتلك األسباب كل

ــثـــر مــــن 22 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــانـــجـــي« أكـ »جـــومـ
 الــرقــم نفسه ربما 

ّ
مــصــري كـــإيـــرادات، بــل إن

 في سنواٍت قليلة مقبلة.
ً
يكون ضئيال

ربيع فران

الثاني من حلقات  قدم قبل يومني العرض 
بـــرنـــامـــج »ذا فـــويـــس« بــنــســخــتــه الـــرابـــعـــة، 
ــال املـــتـــابـــعـــني  ــ ــ ــامــــج الــــــــذي يـــشـــغـــل بـ ــرنــ ــبــ الــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأمـــام 
الـــشـــاشـــات، بــــدأ يــفــقــد أهــمــيــة الــفــكــرة الــتــي 
تستحق  موهبة  اكتشاف  وهــي  عليها  قــام 

مساحة من الشهرة والنجاح.
تصح تسمية هــذا املوسم من »ذا فويس«، 
بموسم املبالغة: املدربون فقدوا أعصابهم، 
وأهــمــلــوا »هــيــبــتــهــم« املــفــتــرضــة، وغــاصــوا 
فـــي أعـــمـــاق املــتــبــاريــن إلقــنــاعــهــم بــضــرورة 
االنـــضـــمـــام لــفــريــقــهــم. مـــجـــرد مـــواقـــف غير 
مـــســـؤولـــة فـــي اســتــغــبــاء املـــشـــاهـــد مـــجـــددًا، 
بــطــلــهــا، الــتــمــثــيــل والــلــعــب عــلــى الــعــواطــف 

تجاه املشترك أواًل واملشاهد ثانًيا.
ـــا، عــنــد 

ً
ــر ُمــســتــحــًبــا أو لـــطـــيـــف ــ لــــم يـــعـــد األمــ

ــاحــــث عـــــن األقــــــــــوى ال عــن  ــبــ ــهــــور، الــ ــمــ الــــجــ
إدارة  »الالهث« وراء موهبة، مهما حاولت 
هذه  استغالل  عليه  القائمون  أو  البرنامج 
تتضمنها  استعراضات  خــالل  من  املوهبة 

عـــن دوره »مـــهـــنـــد« فـــي مــســلــســل »نــــــور« أو 
»غـــومـــوش« الــــذي دبــلــجــه لــلــعــربــيــة املــتــرجــم 
اللي، وكان  القادر عبد  الراحل عبد  السوري 

أول عمل تركي درامي يدبلج للعربية.
أضنة.  واليـــة  فــي   1983 تاتليتوغ سنة  ُولـــد 
عمل كالعب كرة سلة وعارض أزياء، وحصل 
ـــارض أزيــــــاء فـــي الــعــالــم  عــلــى لــقــب أفـــضـــل عــ
الفني سنة 2005  مــشــواره  سنة 2002. وبــدأ 
»غـــومـــوش« واســتــطــاع مــن خالله  بمسلسل 
تــحــقــيــق قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــٍة عــلــى مــســتــوى 
تــركــيــا والــعــالــم، بــعــد أن قـــام عـــدٌد مــن الـــدول 

بشراء املسلسل ودبلجته إلى لغاٍت أجنبية.
ــنــــد« ســـلـــســـلـــة نـــجـــاحـــاتـــه عــبــر  ــهــ ــع »مــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــــوذ عــن  ــأخـ ــ ــنــــوع« املـ مــســلــســل »الـــعـــشـــق املــــمــ
ــم نــفــســه لــخــالــد  ــ ــتـــي تــحــمــل االســ ــة الـ ــ ــروايـ ــ الـ
ــكـــشـــه وهــــــالل«  ــنـ ــلـــســـل »مـ ــي، ومـــسـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ أوشـ
أو »مــيــرنــا وخــلــيــل« فـــي الــنــســخــة الــعــربــيــة، 
ومسلسل »السيد كورت وشورا« الذي ُسمي 
العربية، ومؤخًرا  النسخة  »ليث ونــورا« في 
الــذي تشاركه  »الشجاع والجميلة«  مسلسل 

بطولته، توبا بويوكوسنت.
وإلحاقها  بالسينما  تركيا  اهتمام  ويتزايد 
ــن نــــجــــاحــــات، إلـــى  ــ بـــمـــا حـــقـــقـــتـــه الــــــدرامــــــا مـ
العثمانية  الــدولــة  فترة  على  التركيز  جانب 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

التركية،  السينمائي  اإلنتاج  وجدت شركات 
دور  ليجسد  تاتليتوغ  كيفانج  في  ضالتها 
مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، 
بالفيلم الذي سيبدأ إنتاجه قريبًا، حول فترة 
الحرب العاملية األولى وما قبلها، و»ما قدمه 
الجيش التركي من تضحيات ودور أتاتورك  
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة«. وكــــشــــف املـــمـــثـــل الـــتـــركـــي 
عن  »مهند«،  باسم  عربيًا  املشهور  تاتليتوغ 
مفاوضات جارية مع إحدى شركات اإلنتاج، 
حول تجسيده لدور الزعيم التركي مصطفى 
كمال أتاتورك، معتبرًا أن هذا الدور فخر كبير 

وفرصة جيدة له.
وأضـــــاف الــنــجــم الــتــركــي خــــالل تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، قــبــل يــومــني، عــلــى هــامــش عــرض 
فيلم »هــيــا يــا بــنــّي« الـــذي بــدأ عــرضــه مطلع 
األسبوع الحالي بصاالت السينما في تركيا، 
ــد، والـــعـــمـــل عــلــى  ــعـ ــم يــحــســم املــــوضــــوع بـ ــ »لـ

مشروع الفيلم مستمر«.
مصطفى  التركية،  الجمهورية  مؤسس  ولــد 
كمال أتاتورك، عام 1881 في مدينة سالونيك 
الــتــي كــانــت تــتــبــع لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، وكــان 
ــاء بـــك« يــعــمــل حـــارســـا في  ــده »عــلــي رضــ ــ والـ

الجمرك، ووالدته »زبيدة هانم«.
وفــي عــام 1888 توفي والـــده، وبعد ذلــك عاد 
ــه إلـــى ســالــونــيــك وأكــمــل  أتـــاتـــورك مـــع والـــدتـ
ــتــــه، وفــــي عــــام 1893 الــتــحــق بــمــدرســة  دراســ
الــــرشــــديــــة الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث لـــقـــبـــه مــعــلــم 
الــريــاضــيــات »مــصــطــفــى صــبــري بـــك« بــاســم 

»كمال«.
ويعتبر تاتليتوغ من أشهر املمثلني الشباب 
تــركــيــا، وانــتــشــر عربيًا بعد أول عمل له  فــي 

الحلقة، وغالبًا ما تكون محضرة سلفًا. شد 
العصب املأساوي في مجموعة من املواهب 
إلــى عــرض اعتيادي ليس  السورية، تحول 
في »ذا فويس« فقط، بل في برامج مشابهة. 
الذي  التقارير، وكلفتها والوقت  لكن ورغم 
تــســتــغــرقــه، لـــم يــعــد املــشــاهــد يــقــتــنــع بمثل 
الرغم  والسيناريوهات على  القصص  هذه 
من صحتها، خصوصًا لو جــاءت النتيجة 
بـــخـــروج املــشــتــرك مـــن مـــراحـــل االخــتــبــارات 
األولــى كما حصل مع املشترك السوري في 
الــذي لحقت به  الحلقة األولــى علي قاضي 
الكاميرا من تركيا إلى النمسا، فقرر الغناء 
فــي الــشــارع مقابل مــا يــعــود عليه مــن مــال، 
في  قبوله  تبلغ خبر  بعدما  خــيــرًا  وتــوســم 

»ذا فويس«. 
لكن الشاب الذي لم ُيكمل 19 عامًا رسب في 
»الحلبي«  الغناء  ينقذه  لم  األول،  االختبار 
وال خبرته التي اكتسبها في الشوارع كمغن 
باحث عن رزق، فبكى، وتحطمت آماله، ولم 
يفلح عزاء املغنية أحالم »بأن الحظ ابتسم 
له مقابل 24 ألف مشترك تقدموا للبرنامج، 
والغناء  الــوقــوف  استحقت  مــن  قليلة  وقلة 
على املــســرح وهـــذا يعني أنــه كسب معركة 

واستحق العناء من أجلها«.
للمشتركني  الــبــرنــامــج،  مــدربــي  عـــزاء لجنة 
ـــا مـــن »مــســرحــيــة« 

ً
هــــذه الــســنــة، أشــــّد صـــدق

التهافت على املتبارين أنفسهم، لالنضمام 
إلى فريق كل مدرب. 

ظهر 
ُ
ت املــخــرج  يعتمدها  حــاســمــة،  لحظات 

ــنــــازالت  ــتــ ــــي تـــقـــديـــم الــ ضـــعـــف الـــفـــنـــانـــني فـ
للمشتركني، واسترضائهم.  

تتعدى أحــيــانــًا مــدة إقــنــاع املــشــتــرك خمس 
دقائق، ويتحول املوقف إلى مضيعة للوقت، 

املشاهد، فيما تبدو ردة فعل  إثــارة  بقصد 
استجداء  من  قريبة  ا، 

ً
املدربني جاهزة سلف

ــرف، وتــتــحــول  ــتــ ــحــ ــ
ُ
ــارع أو امل ــ ــبـ ــ الــــصــــوت الـ

املـــوهـــبـــة إلــــى الــحــلــقــة األقــــــوى فـــي مـــبـــارزة 
فقط،  بدقيقتني  تنتهي  أن  بــإمــكــانــهــا  كـــان 
بعيدًا عــن كــل مــا نـــراه مــن عــواطــف ُمعلبة، 

الذي  ملدربه  املشترك  اختيار  بعد  تتالشى 
 من األحالم. 

ً
يعده بآمال ويرسم له مستقبال

صورة مطولة عن استغالل مرحلة آنية لم 
أن  السابقة  الــســنــوات  وال  الــتــجــارب،  تثبت 
بــإمــكــان مــواهــب هــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج أن 
التي يتحدث عنها  الذهبية  تنال فرصتها 

املدربون كل مرة، ربما عاصي الحالني كان 
مــراد  املــغــربــي  فالفنان  للعبة   فهًما  األكــثــر 
البرنامج  فــي  الفائزين  أول  كــان  البوريقي 
وهو من ضمن فريق الحالني الذي قدم له 
يد العون لكنه ظل بعيدًا عن النجومية التي 

يستحقها صوته.

الــســيــاحــة  كــشــفــت وزارة  وحـــروبـــهـــا، حــيــث 
والثقافة التركية، النقاب ألول مرة عن 9 آالف 
فيلم رصدت فترات من عهد الدولة العثمانية 

من أرشيفها الخاص.
وبدأ بحسب مصادر إعالمية، عرض األفالم 
بتقنية   

ً
لــلــوزارة، مرفقة الرسمي  املوقع  على 

الــشــارة ملــن يعانون  الــوصــف الصوتي ولغة 
لتمكينهم من  أو سمعية  إعــاقــة بصرية  مــن 

مشاهدة هذه األفالم.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ثمة  وتشير مــصــادر لـــ
ــة، إليـــــالء قــطــاع  تـــوجـــهـــات، رســمــيــة وخــــاصــ
السينما أهمية ليحقق ما حققته الدراما من 
نجاحات وتسويق املواقف التركية، وخاصة 

تلك التي تعود إلى حقبة العثمانيني.
ويقول املنتُج واملخرُج التركي الشهير عثمان 
الـــذئـــاب«:  »وادي  مسلسل  صــاحــب  ســيــنــاف 
فشلنا  عميق  سينمائي  تقليٌد  تركيا  »لــدى 
نــحــن كــثــيــًرا فــي نــقــلــه إلـــى املــشــهــد الــعــاملــي«. 
ـــا لــشــركــة ســكــريــن إنــتــرنــاشــونــال، فــإن 

ً
ووفـــق

التلفزيون  صناعة  مجال  فــي  العاملي  النمو 
فــي تــركــيــا شــهــد عـــائـــداٍت تــصــديــريــة وصلت 

إلى 350 مليون دوالر عام 2017.
ــة  ــيــــس االتـــــحـــــاد املـــهـــنـــي لــــإذاعــ ــد رئــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
أن قيمة  ــوي،  ــورســ غــ يـــوســـف  والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
صادرات التلفزيون التركي بلغت 250 مليون 
إلـــى  تـــهـــدف  ــــالده  بــ وأن  عــــامــــني.  قـــبـــل  دوالر 

الوصول إلى مليار دوالر بحلول عام 2023.
إلى  التركية  السينما  إليصال  محاولٍة  وفــي 
التركية، فقد منحت  الــدرامــا  إليه  ما وصلت 
مــلــيــون ليرة  الــحــكــومــة عـــام 2016، نــحــو 30 
تركية إلى 200 مشروع سينمائي. ونحو 60 
املهنية  الجمعية  2017، بحسب  عــام  مليونا 

للمنتجني السينمائيني التركيني.

هل تصنع المبالغة الفنية نجومًا؟»مهند« يجسد دور أتاتورك للسينما
بعد عرض حلقتين من 

برنامج »ذا فويس« يبدو 
أن المعايير التي وضعت 
إلنجاح البرنامج وجذب 
الجمهور إليها غرقت 

في المبالغة المزيّفة

الرباط ـ العربي الجديد

ــربـــي، نــبــيــل عــيــوش،  ــغـ عــــاد املـــخـــرج الــفــرنــســي املـ
إلثارة الجدل في املغرب بعد خروج فيلمه الجديد 
»غزية«. يروي الفيلم قصصًا مختلفة ومتقاطعة، 
املجتمع  فــي  لالنقسام  مثيرة  مواضيع  ويناقش 
املغربي. وهو ما أدى إلى اندالع نقاش حاد حول 
العمل وحبكته وجرأته واملعايير التي يختار على 

أساسها مواضيع أفالمه.
ويتناول »غزية« قصة خمسة أشخاص، هم عبد 
الـــلـــه، ســلــيــمــة، جــــو، حــكــيــم، وإيــــنــــاس، »مــتــصــلــون 
ببعضهم البعض بني املاضي والحاضر، من دون 
أن يدركوا ذلك. وجوه مختلفة، صراعات مختلفة، 
ومــديــنــة واحــــدة هــي الــــدار الــبــيــضــاء، بــاعــتــبــارهــا 
جزءًا من الواقع«، وفق ما يقول عيوش نفسه على 

شريطه السينمائي الجديد.
العمل  الخمسة، يتطرق  هـــؤالء   ومــن خــالل قصة 
إلـــى مــواضــيــع الــيــهــود وتــعــريــب الــتــعــلــيــم وجــســد 
املرأة والحريات الجنسية وغيرها، وهي مواضيع 
املــغــرب. وتلعب زوجـــة عــيــوش، مريم  خالفية فــي 
الناجي  أمــني  إلــى جانب  الفيلم،  التوزاني، بطولة 

وآرييه وورذارلتر وآخرين. 
ويـــأتـــي هـــذا الــعــمــل بــعــد فــيــلــم »الـــزيـــن لــلــي فــيــك«، 
ــًا فــــي املــــغــــرب وخــــارجــــه،  ــداًل واســــعــ ــ ــار جــ ــ ــذي أثــ ــ الــ
الــدعــارة، وانقسم حوله  عندما تحدث عن ظاهرة 
املــتــابــعــون بـــني مــؤيــديــن لــجــرأتــه وحــريــتــه، وبــني 

معارض لعمله، واصفًا إياه »بالفج« و»اإلباحي«. 
ــارة للضجة مــن »الــزيــن  لــكــن فيلم »غـــزيـــة« أقـــل إثــ
لـــلـــي فــــيــــك«، إذ تــســبــب عـــــرض األخــــيــــر آنـــــــذاك فــي 
موجة سخط عارمة، وُمنع الفيلم من العرض في 
املحكمة،  املخرج دعــاوى في  املغرب، وُرفعت على 
بينما تعرضت بطلته، لبنى أبيضار، لالعتداء، ما 

اضطرها ملغادرة املغرب نحو فرنسا.
وتـــكـــّرر االنــقــســام مـــع الــعــمــل الــجــديــد عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وكــتــب عبد الــلــه عيد نــزار: 
»أعــجــبــنــي الــفــيــلــم شــخــصــيــًا، وأكـــثـــر مـــا أعجبني 
فيه هو معالجة مشاكل مختلفة وقصص عديدة 
في فيلم واحــد، بداية من مشكل التعليم والثقافة 
مرورًا بالبطالة وغياب األمل لدى الشباب، وصواًل 

الستقاللية املرأة، املثلية والحقد الطبقي«. 
في املقابل، انتقد كثيرون الفيلم، سواء من ناحية 
اإلعــالمــي  الــرســائــل، فكتب  نــاحــيــة  مــن  أو  الحبكة 
يونس مسكني: »شريط )غزية( الذي يعرضه نبيل 
عــيــوش فــي الــقــاعــات يمكن أن يــكــون أي شـــيء إال 

فيلمًا سينمائيًا. العمل أبدع في الصورة، املونتاج، 
تقنيات التصوير واإلضاءة. بعض املمثلني كانوا 
ليس  لكنه  األدوار،  تقمص  وأتــقــنــوا  املستوى  فــي 
أيــن الخيال؟  أيــن القصة؟  فيلمًا. أيــن هي الحبكة؟ 

أين اإلبداع؟«. 
وتــابــع مــســكــني: »الـــدعـــم واالحــتــضــان الــــذي قدمه 
التزامات:  قائمة  إلى  تحّول  الفرنكوفوني  اللوبي 
املـــرأة، مهاجمة  املثليني، تحرير جسد  الــدفــاع عن 
تعريب التعليم، التخويف من اإلسالميني، تصوير 

اليهود أقلية مهددة، األمازيغ مضطهدون«.
وكتب نبيل كزناي: »أعتقد أن فيلم )غزية( أخطر 
بمراحل من فيلم )الزين اللي فيك(، ملاذا؟ ألن )الزين 
الــلــي فــيــك( تــنــاول مــوضــوع الـــدعـــارة، ومشكلته 
كــانــت فــي الــلــقــطــات الــفــاضــحــة الــتــي وجـــدت فيه. 
شكلية(،  )سطحية  خطورته  إن  نقول  أن  فممكن 
ــرب الـــقـــيـــم املــغــربــيــة  ــ بــيــنــمــا يــــحــــاول )غــــزيــــة( ضـ
األصــيــلــة ويــســعــى إلـــى زعــزعــة قــنــاعــات املــغــاربــة، 
فــخــطــورتــه )جـــوهـــريـــة مــضــمــونــيــة(، إذ يــتــنــاول 
خمسة مواضيع في غاية الخطورة«. وكان الفيلم 
وقبل بدء عرضه، قد أحدث جداًل استباقيًا، حيث 
تــــرّدد أن فــيــه مــشــاهــد مــتــطــابــقــة مــع مــشــاهــد من 
أنه  بما  تــبــّدد بسرعة  مــا  الحسيمة. وهــو  حـــراك 
صور قبل سنوات، لم تكن فيها االحتجاجات قد 
املوضوع  أن  أعلن  نفسه  لكن عيوش  بعد.  بــدأت 
الرئيس هو الحريات في البالد، خارج اعتبارات 

مناطق الحراك التي تعرفها أكثر من منطقة.

انكفاء المحلي وسطوة األجنبي

لجنة »ذا فويس« تستجدي المشتركين )فيسبوك(

المخرج المغربي 
نبيل عيوش 
)Getty(

الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ )برك أوزكان / األناضول(

من »جومانجي« لجايك كاسدن )فيسبوك(

تبّدل المشهد السينمائي المصري، على مستوى األفالم األجنبية، إْذ اتّسعت مساحة عروضها 
في الصاالت، في مقابل تراجع الصناعة المحلية

األفالم في مصر

»غزية«: الجدل يتجّدد

فنون وكوكتيل
سينما

نقاش

رصدفيلم

الحراك السينمائي المحلي 
في مصر، ال يزال يحافظ 

على بريقه، بشكل أو 
بآخر، من خالل تعدد 

المهرجانات السينمائية 
المصرية في مختلف 

المحافظات. وفي ظل 
تراجع نوعية اإلنتاج 

السينمائي المحلي وضعف 
األعمال المعروضة، ال تزال 

مهرجانات مثل القاهرة 
وأسوان )الصورة( وغيرها 

تجذب بعض محبي 
األفالم، رغم المشاكل التي 
تعاني منها، لناحية سوء 
التنظيم والتماهي التام 

في الموقف السياسي مع 
النظام المصري.

المهرجانات 
باقية
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