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قناة روسية فبركت حوارًا 
مع طفل سوري

»فيسبوك« و»غوغل«: 
نساعد الصحافة وال نقتلها

بغداد ـ سالم الجاف

ــّدة الــتــنــافــس فـــي االنــتــخــابــات  ــ كـــســـرت حـ
ــــورة الــنــمــطــيــة ملــصــطــلــح  الـــعـــراقـــّيـــة الـــــصـ
»الجيوش اإللكترونية« الذي برز بعد مدة 
من انتشار منصات التواصل االجتماعي 
في العالم العربي. فعملية إنشاء عشرات 
أو مــئــات الــحــســابــات الــوهــمــيــة عــلــى تلك 
املــنــصــات ومــهــاجــمــة شــخــصــيــات معينة 
وكيل املديح ألخرى لم تعد سوى مسألة 
في  االنتخابي  للصراع  بالنسبة  بدائية 
بني  السياسية  التسقيط  وعملية  الــعــراق 

الكتل واألطراف.
بغداد  في  عراقيون  إذ يكشف مسؤولون 
جــانــبــا مــن ذلـــك حــيــث تــشــيــر التسريبات 
الــى ارتــفــاع مــعــدل اإلنــفــاق السياسي من 
قبل األحــــزاب على الــتــرويــج والــدعــايــة أو 
االفتراضي  العالم  في  الخصوم  مهاجمة 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة وغــيــر مسبوقة 

بالعراق.
وتحّدث عضو في مجلس أمناء مفوضية 
االنتخابات لـ »العربي الجديد«، عن جانب 
من الحرب اإللكترونية التي ال يمكن إدانة 
أي مسؤول فيها لسبب بسيط، وهو أن ال 
شيء رسميا مرتبطا به من تلك الجيوش. 
ــفـــاق عــلــى الــحــســابــات  وأضـــــاف »بــلــغ اإلنـ
اإللكترونية وشركات املونتاج وشراء ذمم 
صحافيني ومقدمي برامج حوارية وكتاب 
على مواقع التواصل، أكثر من ربع مليون 
دوالر شهريا وبعضهم تجاوز هذا الحد 
بــكــثــيــر«، مــبــيــنــا أن »األحــــــزاب اإلســامــيــة 
أكثر املتورطني في تلك الحرب، والتسقيط 
يـــكـــون بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن مــرشــحــي الــتــيــار 
بشركات  استعانة  »هناك  وتابع  املدني«. 
فــيــديــو وبــرمــجــة عــاملــيــة لــصــنــاعــة صــور 
أفــام فيديو ضــد شخصيات مختلفة  أو 
ومـــحـــاولـــة اســـتـــئـــجـــار ســـاعـــة أو اثــنــتــني 
مــن قــنــوات محلية، وهــنــاك قــنــوات عربية 
تــعــلــم. إذ تم  أن  بــالــفــخ مـــن دون  ســقــطــت 
شراء مراسليها ببغداد وقاموا بالترويج 
ملن اشتراهم من خال قنواتهم« على حد 
االنتخابي هذه  الصراع   

ّ
أن قوله، معتبًرا 

الــدورة بلغ أشده منذ االحتال األميركي 
للعراق حتى اآلن. 

ــــرب  ــــحـ ــي الـ ــ ــ ــــطـــــني فـ ــــاشـ ــنـ ــ »ومـــــــــــن أبـــــــــــرز الـ
ــكــــي وحـــيـــدر  ــالــ ــة، نــــــــوري املــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
الـــــعـــــبـــــادي وقـــــيـــــس الــــخــــزعــــلــــي وحــــنــــان 
الـــفـــتـــاوي ومـــحـــمـــد الـــكـــربـــولـــي ومــحــمــد 
الــحــلــبــوســي وهــــادي الــعــامــري، مــن خــال 
لــآخــر أو عبر  حــمــات تــشــويــه وتسقيط 
الترويج لصالحهم«، وفقا للمسؤول ذاته.

من مكتب صغير بشارع الصناعة املقابل 
يتحدث  بــبــغــداد  التكنولوجية  للجامعة 
عـــامـــا عن  الــعــمــر 29  مـــن  الــبــالــغ  ر.(  )س. 

منوعات

B

عمله، ويقول »أعمل حاليا لرئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي من خال مجموعة 
حسابات على فيسبوك كونه األكثر رواًجا 
بالعراق من املنصات األخرى، كما أتولى 
التواصل مع صحافيني وناشطني لديهم 
مـــتـــابـــعـــون، لــيــتــم نــشــر تــعــلــيــقــات مــؤيــدة 
ويضيف  مــالــيــة«.  مبالغ  مقابل  للمالكي 
»كــنــت أعــمــل مــن داخـــل املــنــزل مــع زميلني 
اثــنــني آخــريــن، لكن بسبب تـــردد موظفني 

ـــــخـــــذت هــــــذا املــكــتــب 
ّ
بـــحـــمـــلـــة املــــالــــكــــي، ات

تصليح  عنوان  املكتب  ويستخدم  مــقــرًا«. 
له  كغطاء  املراقبة  وكاميرات  الحواسيب 
فـــي الـــشـــارع املــكــتــظ بــمــثــل هـــذه املــحــات.

ومن عمل املكتب أيضا استخراج مقاطع 
من  لــســنــوات طويلة  تــعــود  قديمة  فيديو 
خال »يوتيوب« أو »فيسبوك« و»تويتر« 
للخصوم تحوي على مواقف سابقة لهم أو 
تصريحات صار يخالف بها نفسه اليوم.

 مكتبهم واحـــد من 
ّ
إلــى أن ولــفــت )س. ر.( 

بـــني 30 مــكــتــبــا آخـــر مـــوجـــودة فـــي بــغــداد 
اليوم، وتعمل على املوضوع نفسه، مقابل 
مبالغ مالية تتراوح ما بني 80 و250 ألف 
الطرفني،  يتم بني  لقاء عقد شفهي  دوالر 
ويــنــص عــلــى خــدمــات معينة يــلــتــزم بها 
صاحب املكتب كون االحتيال أو التملص 
االعتقال  لخطر  نفسه  ض  يــعــرِّ أنــه  يعني 
ــزاب  أو حــتــى الــقــتــل كـــون نــفــس تــلــك األحــ
هي من تمسك بالسلطة اليوم في الباد. 
بدوره، قال الناشط واملراقب على العملية 
ــربـــي  ــعـ ــمــــد حـــمـــيـــد لـــــ »الـ ــة أحــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
»تكسير  إلى  تحّولت  الحرب   

ّ
إن الجديد« 

عـــظـــام« وتــــجــــاوزت الـــخـــطـــوط، وتــنــاولــت 
ــــراض، خــصــوصــا لــلــمــرشــحــات، وهــذا  األعـ
إعــداد وصناعة مكاتب وشركات  ه من 

ّ
كل

لــلــربــح بهذا  افتتحت مــؤخــًرا  إلــكــتــرونــيــة 
 املال السياسي يلعب دوًرا 

ّ
الشكل. وبنّي أن

مــن شــأن  والتقليل  إبــــراز شخصيات  فــي 
 التركيز يتم على سكان 

ّ
أخرى، ال سيما أن

أو  املغلقة  واملجتمعات  واألريــــاف  الــقــرى 
الدينية من مكّون معني. 

إلـــى ذلـــك، قـــال الــنــائــب كــاظــم الــشــمــري في 
 
ّ
حــديــث خـــاص مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن
اعتدنا  أســلــوب  هــو  السياسي  التسقيط 
عليه بكل انتخابات، وهي وسيلة تعودت 
عــلــيــهــا الـــجـــهـــات الـــتـــي ال تــمــتــلــك رصــيــدًا 
مــن اإلنــجــازات أو أنها عجزت عــن تقديم 
شيء لجماهيرها ما يجعلها تعزف على 
أساليب  عــن  وتبحث  املستهلكة،  األوتــــار 
رخيصة الستمالة الجماهير، ومن بينها 
ــاذيــــب  الــتــســقــيــط الـــســـيـــاســـي ونـــشـــر األكــ
 ثقافة تمزيق 

ّ
والوعود الكاذبة. واعتبر أن

ــــور املـــرشـــحـــني والـــطـــعـــن بــاملــرشــحــات  صـ
خال  االنتخابي  السباق  ضمن  كوسيلة 
الــحــمــات الــدعــايــة األخـــيـــرة بــأنــهــا ثقافة 
ــرة جــــــدًا عـــلـــى املــجــتــمــع  ــيــ ــطــ دخـــيـــلـــة وخــ

العراقي. 
ودعــــــا الـــشـــمـــري مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات 
واالتــصــاالت  اإلعـــام  مــع هيئة  للتنسيق 
آلــــيــــات  ــاد  ــ ــجــ ــ »إليــ االتـــــــصـــــــاالت،  ووزارة 
التي تعمل  ملتابعة الجيوش اإللكترونية 
على اســتــهــداف »الــشــرف الــعــراقــي« حتى 
ــلـــزم األمــــــر االســـتـــعـــانـــة بــخــبــرات  ــتـ لــــو اسـ
أجنبية بمجال مكافحة القرصنة وجرائم 
ــاع أقــــصــــى الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــقـ ــ املـــعـــلـــومـــات وإيـ
األساليب  بتلك  تورطها  يثبت  بــأي جهة 

الرخيصة«، على حد قوله.
ومن جهته، طالب عضو مجلس املفوضني 
لانتخابات  املستقلة  العليا  باملفوضية 
الداخلية بالتحقيق  الرديني وزارة  حازم 
ــــع األشــــخــــاص  ــــي الــــــشــــــوارع واألزقــــــــــة مـ فـ
املرشحني  صــور  بتمزيق  يقومون  الــذيــن 
لانتخابات القادمة وماحقة الخروقات. 

حوالى 30 مكتبًا 
موجودة في بغداد 

لجيوش إلكترونية

سيدني ـ العربي الجديد

ــاول شــركــتــا »فـــيـــســـبـــوك« و»غـــوغـــل«  ــحــ ــ
ُ
ت

إليهما  املوّجهة  االتهامات  من  ص 
ّ
التخل

ـــهـــمـــا تـــســـاهـــمـــان فــــي قـــتـــل الــصــحــافــة 
ّ
بـــأن

القراء لدى وسائل اإلعام  وتضاؤل عدد 
ــار تحقيق بـــدأ الــعــام  الــتــقــلــيــدّيــة. وفـــي إطـ
ــــي لـــلـــجـــنـــة املـــنـــافـــســـة واملــســتــهــلــك  ــــاضـ املـ
ــرالـــّيـــة مـــع »فـــيـــســـبـــوك« و»غـــوغـــل«  األســـتـ
ــة« ملـــعـــرفـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات رقـ ــنــــصــ و»مـــــقـــــدمـــــي مــ
مـــا إذا كــــان الــبــحــث عــلــى تــلــك املــنــصــات 
ــتـــواصـــل يـــــؤذي املــنــافــســة في  ــع الـ ومــــواقــ
هما 

ّ
أن الشركتان  أّكــدت  اإلعــامــي،  السوق 

»تساعدان الصحافة« وال تقتانها.
وأبلغت شركة »فيسبوك« لجنة املنافسة 
 نسبة األخبار على موقعها 

ّ
األسترالية أن

تــبــلــغ 5 بــاملــئــة فــقــط مـــن املـــحـــتـــوى الـــذي 
الصحافة  ساعد 

ُ
»ت ــهــا 

ّ
وأن مشاركته،  يتّم 

عـــن طـــريـــق تـــأمـــني مــنــّصــة تـــوزيـــع عــاملــي 
للناشرين«.

ــة فــــي ردهــــــا مــــن جــمــعــهــا  ــركـ ــلـــت الـــشـ ـ
ّ
ــل وقـ

ــا لـــبـــيـــانـــات املــســتــخــدمــني،  واســـتـــخـــدامـــهـ
غــارديــان«  »ذا  نقلت صحيفة  مــا  بحسب 
مــن  »الـــكـــثـــيـــر   

ّ
إن  

ً
ــة ــلــ ــائــ قــ ــّيــــة،  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ

ــــمــــات وبـــيـــنـــهـــا الــــصــــحــــف، جــمــعــت 
ّ
املــــنــــظ

بياناٍت مشابهة«. وقالت الشركة »ال يبيع 

فــيــســبــوك الــبــيــانــات لــلــمــعــلــنــني. نـــزّودهـــم 
بالقدرة على الوصول لجمهورهم«. وفي 
 
ّ
وثــيــقــٍة مــن 56 صــفــحــة، قــالــت الــشــركــة إن

أقل من 5 باملئة من املحتوى املشارك على 
صــفــحــة األخـــبـــار »نــيــوز فــيــد«، واعــتــبــرت 
وتــوزيــع  لنشر  مــجــانــّيــة  »مــنــّصــة  نفسها 
الناشرين  يساعد  مما  الــعــاملــي  املــحــتــوى 
عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع الــــقــــراء واملـــعـــلـــنـــني«. 
لــلــنــاشــريــن  أدواٍت  »فـــيـــســـبـــوك«  وُيـــتـــيـــح 
للوصول  بمحتواهم  بالدفع  لهم  تسمح 

لقراء جدد.
ووصــــفــــت »فـــيـــســـبـــوك« نــفــســهــا كــشــركــة 
واحــــدة ضــمــن الكثير مــن املــنــّصــات التي 
ابداعا مستمرًا  بت 

ّ
تطل التي  البيئة  تغّير 

ــافـــس مـــــع »ســـــنـــــاب شـــــات«  ــنـ ــتـ وكـــــانـــــت تـ
ــــوب« و»أمـــــــــــــازون«  ــيــ ــ ــوتــ ــ و»غـــــــوغـــــــل« و»يــ

وغيرها على املعلنني.
الــواحــد ما معّدله 8  الشخص  ويستخدم 
للتواصل مع األصدقاء  منّصات مختلفة 
ــد تلك  والـــتـــجـــارات و»فـــيـــســـبـــوك« هـــو أحــ
املنصات التي تتنافس على املستخدمني 
ها صرفت أكثر من 6 

ّ
واملعلنني. وقالت إن

مليارات دوالر في السنة على األبحاث كي 
تبقى على مستوى اإلبداع في املنافسة.

من جهتها، نفت شركة »غوغل« أن تكون 
مــســاهــمــة فــي قــتــل الــصــحــافــة. وقــالــت في 

 اإلنترنت جعل 
ّ
رّدها على نفس اللجنة إن

األخــبــار أكــثــر تــنــوًعــا وتــخــصــًصــا وسهل 
وسائل  أن  كما  إلــيــهــا،  الــوصــول  إمكانية 

اإلعام التقليدية تتكيف مع ذلك.
ــْع بــيــانــات  ــبـ ــــهــــا لــــم تـ

ّ
وقــــالــــت »غــــوغــــل« إن

ثــالــثــة. وكشفت  أطـــراف  إلــى  املستخدمني 
 
ّ
شير إلى أن

ُ
بيانات محلية للمرة األولى ت

األستراليني زاروا حساباتهم في »غوغل« 
ــام 2017  ــرة فـــي عــ أكـــثـــر مـــن 22 مــلــيــون مــ

للتحكم في كيفية استخدام بياناتهم.

تمزيق صور مرشحين أيضًا )أحمد الروباي/فرانس برس(

)Getty(

كشف مــوقــع »ذي إنــتــرســبــت« األمــيــركــي، الــثــاثــاء، عــن حقيقة تقرير أعــدتــه قناة 
روسية تابعة للكرملني، زعمت فيه إجراء مقابلة مع طفل سوري ووالديه، ينفيان 

حصول مجزرة الكيميائي في مدينة دوما، في 7 إبريل/نيسان الجاري.
وأفاد املوقع أن التقرير لم ُيصور في دوما، مسقط رأس الطفل السوري حسن دياب 
)11 عاما(، وفق ما ادعى املراسل في قناة »روسيا 24« التابعة للسلطات الروسية، 
إيفغيني بودبني، بل في نادي الضباط الخاص بقوات النظام السوري في دمشق، 

وبحضور ثاثة مستشارين عسكريني روس.
ــه املـــوقـــع املـــراســـل الـــســـوري بــاكــتــشــافــاتــه، فــاعــتــرف أن األشـــخـــاص الــثــاثــة  ــ وواجـ
املوجودين في التقرير هم من »مركز املصالحة الروسي في سورية«، وهي وحدة 
تحجج  لكنه  دومــا،  مدنيي  بتسجيل  حاليا  املكلفني  العسكريني  املستشارين  من 
بأنهم »كــانــوا فــي طريقهم إلــى أحــد املــقــاهــي«، ولــم يشاركوا فــي تصوير التقرير 

املفبرك.
الروسية على نطاق واســـع، كما تبناه  اإلعـــام  املــذكــور وســائــل  التقرير  وتناقلت 
املسؤولون الــروس، إلى حد أن مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة، فاسيلي 
الـــدول األعــضــاء فــي مجلس األمــن  أعــلــن عــن نيته عــرضــه على ممثلي  نيبينزيا، 

الدولي، كدليل على أن الهجوم الكيميائي في دوما ليس إال »تمثيلية«.
التمثيلية حول  الطفل حسن ديـــاب »شـــارك فــي تصوير  أن  وادعـــت »روســيــا 24« 
الــســوريــة قــامــت به  الــقــوات الحكومية  الــغــرب أن  الـــذي يــزعــم  الــهــجــوم الكيميائي 
فــي مدينة دومـــا«. فــي حــني ادعـــى والـــده أن »املسلحني أعطوهم )األطــفــال( التمر 
الحالة الصحية البنه  أن  إلى  التصوير«، مشيرًا  والبسكويت مقابل املشاركة في 

جيدة، و»لم يحصل هناك أي هجوم كيميائي«.
ويأتي هذا الكشف ليفضح ممارسات النظام السوري واملوالني له، وبينهم اإلعام 
الروسي، والذي كّرس األسابيع التي تلت املجزرة في دوما ليتحّدث عن »نظريات 
من  ونظامه  األســد  بشار  لتبرئة  محاولٍة  فــي  سينمائية«  و»تمثيليات  مــؤامــرة« 

تهمة ارتكاب مجزرة كيميائية. 
)العربي الجديد(  

جيوش إلكترونية تلّوث السباق االنتخابي العراقي

حذف 
المحتوى

ــهــمــا 
ّ
أعــلــنــت شــركــتــا »يــوتــيــوب« و»فــيــســبــوك« أن

حـــذفـــتـــا مـــحـــتـــوى مـــســـيـــئـــا عـــــن شــبــكــتــيــهــمــا، 
أي  اآللــي عن  التبليغ  بعد  العملية  وتسرعان في 

محتوى مسيء.
ويـــضـــغـــط االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عـــلـــى فــيــســبــوك 
»ويوتيوب« وغيرها في مجال التكنولوجيا إلزالة 
املحتوى املتطرف واملسيء على وجه السرعة أو 
وقالت  ذلــك.  على عمل  يرغمها  مواجهة تشريع 

ها حذفت 8.3 ماليني 
ّ
شركة »يوتيوب«، الثالثاء، إن

أكتوبر/ بــني  املــنــّصــة  ســيــاســات  لخرقها  فيديو 
 ،2017 األول  وديــســمــبــر/كــانــون  األول  تــشــريــن 
أو  )سبام(  مزعجة  كانت  املقاطع  هــذه  و»أغلبّية 
من أشخاص حاولوا رفع محتوى للبالغني، وهي 
التي  املشاهدات   بنسبة كبيرة من عدد 

َ
لم تحظ

حصدتها املقاطع في تلك الفترة«.
وقـــالـــت »يـــوتـــيـــوب« إّن 6.7 مــاليــني فــيــديــو كــان 

من  أكثر  آالت  قبل  من  للمراجعة،  عنها  بلغ 
ُ
أ قد 

 
ً
البشر، ومن بينها 76 باملئة تم حذفها مباشرة

قبل حصولها على مشاهدة واحدة.
من جانبها، قالت شركة فيسبوك، اإلثنني، إنها 
أزالت أو وضعت عالمات تحذير على 1.9 مليون 
أو  يــرتــبــط بتنظيم »داعـــــش«  مــحــتــوى مــتــطــرف 
األولــى من  الثالثة  »الــقــاعــدة« في األشهر  تنظيم 
العام، وهو ما يمثل نحو ضعفي تلك املحتويات 

مــقــارنــة بــالــربــع الــســابــق. ونـــشـــرت »فــيــســبــوك« 
األولــى،  للمرة  »إرهـــاب«  لكلمة  الداخلي  تعريفها 
 أنه »أي منظمة غير حكومية تشارك في 

ً
معتبرة

أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات 
لــتــرهــيــب ســكــان مــدنــيــني أو حــكــومــة أو منظمة 
أو ديني  أجــل تحقيق هــدف سياسي  دولية من 

أو أيديولوجي«.
)العربي الجديد(

يستغّل مرّشحون لالنتخابات التشريعية العراقية المرتقبة، الجيوش اإللكترونية، للتصويب على منافسيهم، أو نشر أخباٍر إيجابية عنهم 
على مواقع التواصل االجتماعي
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ر  صوَّ
ُ
أكبر: »إنه مشهد االغتصاب القصير امل

ــاتـــف. كـــانـــت أصـــعـــب لــحــظــة في  ــهـ بــجــهــاز الـ
ر  الفيلم. لحسن الحظ، كان قصيًرا. لم نصوِّ
ضيف 

ُ
كثيًرا منه، ألنه مشهد ُمتعب جــًدا«. ت

الــفــرجــانــي ـ فــي الــلــقــاء الــحــاصــل بــعــد عــرض 
 

ّ
الفيلم فــي االفــتــتــاح ـ أنــه لــو ضــّم »عــلــى كف
عــفــريــت« مــشــهــد اغـــتـــصـــاب، لــرفــضــت تــأديــة 
ــدّي مــســؤولــيــة  ــ ــ لـ  

ّ
ــا إن ــ ــًمـ ــ الـــــــــدور: »أقــــــــول دائـ

أخالقية تجاه الشخص الذي عاش الحكاية. 
ها، 

ّ
كل القّصة  بــدأت  منها،  بشعة.  لحظة  هي 

ف عند 
ّ
ا. رغم أن البشاعة لم تتوق

ً
والفيلم أيض

االغتصاب فقط، بل في تداعيات االغتصاب، 
لــوم متواصل على الضحية. كان  إلقاء  وفــي 

التي  ُمــجــّدًدا، تلك  اللحظة   توثيق 
ً
مستحيال

 شيء منها، ثم تشاهدها الشخصية 
ّ

بدأ كل
مرة أخرى. مشهد االغتصاب بحّد ذاته ليس 

ضرورًيا في الفيلم«.
ــداًدا لـــهـــذا، تــعــتــبــر مـــريـــم الـــفـــرجـــانـــي أن  ــ ــتـ ــ امـ
»خطوطها الحمر« في صناعة السينما هي 
 »ال مكان 

ّ
 إن

ً
كمل كالمها، قائلة

ُ
»االبــتــذال«. ت

لــه فــي هــذا الفيلم. ربــمــا يــكــون ضــرورًيــا في 
فيلم آخر. ربما يكون له تبرير درامّي«. 

ــّدة الــتــي احــتــاجــهــا الفيلم  أمـــا بــخــصــوص املــ
إلنجازه، فتقول الفرجاني إنها أربعة أشهر. 
بها عــمــل مــريــم على 

ّ
ــّدة الــتــي تطل  املــ

ّ
غــيــر أن

على  اعتمدت  فهي  أطـــول.  كــانــت  الشخصية 

برلين ـ رشا حلوة

 عفريت« )2017( 
ّ

يــروي »على كف
ــــة،  ــّي ــنــ لـــلـــتـــونـــســـيـــة كـــــوثـــــر بــــــن هــ
ــن قـــّصـــة حــقــيــقــيــة،  املـــســـتـــوحـــى مــ
تونسية  فــتــاة  لــه  تعّرضت  اغتصاب  حكاية 
 

ّ
ــال شـــرطـــة، ومــحــاربــتــهــا كــل ــ ــــدي رجـ عــلــى أيـ
فــي ليلٍة  مـــحـــاوالت قمعها وإذاللـــهـــا، وذلــــك 
ــز  ــراكــ واحــــــــدة قــضــتــهــا بــــن املـــســـتـــشـــفـــى ومــ
معنوي،  الغتصاٍب  تعّرضت  حيث  الشرطة، 
ها 

ّ
كل شّكلت  متواصلة،  إســكــات  ومــحــاوالت 

امتداًدا لعملية اغتصابها الجسدي.
بداية تحقيق املشروع السينمائي هذاـ وهو 
ط 

ّ
الطويلة ملخرجته بعد »شــال األفــالم  ثالث 

تونس« )2014( و»زينب تكره الثلج« )2016(، 
واملعروض في افتتاح الــدورة الـتاسعة )11 ـ 
الفيلم  »مهرجان  لـ  )2018 نيسان  إبريل/   18
 في تواصل كوثر بن 

ٌ
ـ كامنة العربي برلن« 

هــنــّيــة مــع مــريــم الــفــرجــانــي، مــقــتــرحــة عليها 
دور مـــريـــم، الــشــاّبــة املــغــتــصــبــة. أرســـلـــت لها 
السيناريو، الذي أحبته مريم: »الشخصيات 
مكتوبة بــأســلــوب غــيــر نــمــطــي. هــنــاك حبكة 
رة. لهذا، 

ّ
درامّية جميلة. شخصية مريم مؤث

قّررت خوض التجربة«، كما قالت الفرجاني 
في حديث مع »العربي الجديد«.

املمثلة  إلــى  بالنسبة   
ً
صعوبة املشاهد  أكثر 

مشهد  ُعـــرض ضمن  بسيط،  مشهٌد  الــشــاّبــة 

يُقيم مترو المدينة 
عرضًا تؤّدى فيه أغاٍن 
لعّدة مطربين شعبيين

أحّب سيرورة خلق 
الصورة، وترجمة أفكار 

ُتشغل بالي عبرها

انسحب الممثل حسن 
كشاش من العمل لعدم 

اقتناعه بالسيناريو

2223
منوعات

قــــراءة الــســيــنــاريــو، واســتــعــانــت بــاألرشــيــف، 
ــراٍر  ــقـ واشــتــغــلــت عــلــى بـــنـــاء الــشــخــصــيــة. وبـ
مــنــهــا، لــم تــلــتــِق مــريــم الحقيقية: »كـــان لــدّي 
كنُت  الشخصية.  ماهية  ملعرفة  دائــم  فضول 
أتـــخـــّيـــل شــكــلــهــا، وشـــكـــل وجـــهـــهـــا. لـــم أرغـــب 
فــي لــقــائــهــا، ألنـــي ـ قــبــل الــفــيــلــم ـ بــــدأت أبني 
لــقــاء الشخصية  بــــأن  الــشــخــصــيــة، فــشــعــرت 
مــن جهة.  هـــذا  بنيته.  مــا  ســيــدّمــر  الحقيقية 
مــن جــهــة أخــــرى، كـــان لـــدّي قــلــق مــن االنـــزالق 
فـــي الـــطـــريـــق الــســهــلــة، والـــعـــمـــل عــلــى تقليد 
كانت  بــالــطــبــع،  لــكــن،  الحقيقية.  الشخصية 
لـــدّي أســئــلــة، مــا جعل كــوثــر بــن هنية تــؤدي 

دور الوسيط بيني وبن مريم الحقيقية«.

 عفريت« وعرضه، التقت 
ّ

بعد إنجاز »على كف
الــفــرجــانــي مــريــم الــحــقــيــقــيــة، عــنــدمــا جـــاءت 
األخـــيـــرة، ذات مــــرة، ملــشــاهــدتــه: »كــــان الــلــقــاء 
ــًدا. بــاإلضــافــة إلـــى لحظة االنــفــعــال  مــؤثــًرا جــ
قبل رؤية الشخصية التي بنيتها وتخّيلتها 
لُت: هل الشخصية التي  وعشت معها. تساء
اشتغلُت عليها تشبه مريم الحقيقية، أم أنها 

مختلفة عنها؟«.
الفرجاني  التمثيل، درســت مريم  إلــى جانب 
اإلخراج السينمائي في ميالنو، املدينة التي 
ا من 

ً
 حيز

ّ
فاإلخراج يحتل فيها حالًيا.  تقيم 

أكثر  فــإن  تعبيرها،  بحسب  ــا. 
ً

أيــض حياتها 
مــا يــشــّكــل لــهــا هــاجــًســا فــي عــاملــهــا لصناعة 
السينما هو املرأة: »أكثر ما أبحث فيه وأعود 
إلــيــه هـــو مـــوضـــوع املــــــرأة، لــيــس كــقــضــيــة أو 
كــمــكــانــة فــي املــجــتــمــع، بــل كــتــركــيــبــة نفسية، 
ــدة مـــع الــوقــت/ 

ّ
وكــشــخــص لــديــه عــالقــة مــعــق

ــي أفـــكـــاري  ــا فــ ــ ــًمـ ــ ــرة دائـ ــاضــ ــن. إنـــهـــا حــ ــ ــزمـ ــ الـ
درست  السينما،  قبل  والسينمائية«.  الفنية 
»لم  عنه:  ت 

ّ
تخل ثم  فقط،  أعــوام  أربعة  ب 

ّ
الط

ــة«. لـــــذا، اخـــتـــارت  ــاصــ يــســتــهــونــي بــصــفــة خــ
التوّجه إلى دراسة السينما: »أحّب سيرورة 
شغل 

ُ
خلق الــصــورة. أحــّب أن أترجم أفــكــاًرا ت

ــالـــي، مـــن تــفــاصــيــل ال عـــالقـــة مــبــاشــرة لها  بـ
بالصورة، كاملوسيقى واألصــوات«. تقول إن 
تأثير الفيلم في الجمهور غير مرتبط بكونه 
»الطريقة التي  فيلًما روائًيا أو وثائقًيا، بل بـ
ــروى بــهــا الــحــكــايــة«. تضيف أن »الــتــفــاعــل  ــ

ُ
ت

مـــع الــشــخــصــيــات، فـــي األفــــــالم الـــروائـــيـــة أو 
تفاصيل  هي  والبكاء،  والضحك  الوثائقية، 
على  الــجــلــوس  لحظة  الفيلم.  هيكل  تنسيك 
التركيز  يكون  السينما،  صالة  داخــل  املقعد 
الـــوحـــيـــد عــلــى كــيــفــيــة تــقــديــم الـــحـــكـــايـــة: هل 

التقديم حقيقي وصادق، أم ال؟«.
 بـــعـــامـــة، 

ّ
الــــفــــن ــلـــى ســـــــؤال عــــن عــــالقــــة  رًدا عـ

مريم  قــالــت  بالتغيير،  بــخــاصــة،  والــســيــنــمــا 
الفرجاني: »من وجهة نظر »يوتوبية«، على 
ا ما. لكن، ال يمكننا االّدعاء 

ً
 أن يغّير شيئ

ّ
الفن

ا 
ً
شيئ غــّيــر  إذا  بــمــا  أو  الــتــغــيــيــَر،  بإمكانيته 

للتغيير.  قابلة  تفاصيل  هــنــاك  املــاضــي.  فــي 
أنه  عــفــريــت«، نالحظ   

ّ
كــف تناولنا »على  إذا 

تطّرق إلى مسألة تعامل الناس مع ضحايا 
االغـــتـــصـــاب، وأســـاًســـا مـــع الــعــنــف املــعــنــوي. 
األســئــلــة املــطــروحــة عــلــى الــضــحــيــة ولــومــهــا 
املـــتـــواصـــل. أعــتــقــد أنــهــا إزاء هـــذا الـــنـــوع من 
العنف، يمكن أن يــؤّدي الفيلم دوًرا إيجابًيا 

في مسألة التغيير«. 
ــــي، أنـــهـــت مــريــم  ــراجــ ــ فــــي إطــــــار عــمــلــهــا اإلخــ
الروائي  فيلمها  تصوير  ًرا، 

ّ
مؤخ الفرجاني، 

»قانون  بعنوان  ا 
ً

أيض كتبته  الــذي  القصير، 
الصمت«، والــذي ُيعرض في الــدورة الـــ71 )8 
«، إلى 

ّ
أّيــار 2018( ملهرجان »كـــان ـ 19 مايو/ 

جانب ثالثة أفالم تونسية أخرى.

تـــطـــّور الحـــقـــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات، لــيــتــصــّدر 
 

ّ
املــشــهــد حــكــيــم، وعــبــد الــبــاســط حـــمـــودة، كــل
 كليهما شعبّي. 

ّ
منهما له لونه الخاص، لكن

إلــى »املهرجانات« في  إلــى أن وصلنا  هكذا، 
بداية هذه األلفية، مع فنانن كثر، مثل عالء 
ــا وأورتــيــغــا، والــلــيــثــي وحسن  فــيــفــتــي، وأوكــ

البرنس، وغيرهم.
 كلفة إنتاج 

ّ
السّر، بشكل أساسي، يكمن في أن

»مهرجان« شعبي، في بداية األمــر، أقرب ما 
شيرين  املوسيقية  كتبت  الصفر.  إلــى  تكون 
عـــبـــده، فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، حــــول األمــــر: 
»بــرنــامــج هــنــدســة صـــوت، وســاعــة تسجيل، 
ــا تــتــطــلــبــه صــنــاعــة  ــل مـ و100 جــنــيــه؛ هــــذا كـ
أغنية منزلّيا. هذا ما صــّرح به أحد مطربي 
دة 

ّ
)املهرجانات(. هكذا تحّولت العملية املعق

ر 
ّ

في اإلنتاج إلى جهد شخص أو اثنن: حض
اإليقاع  دورة  عليه  واخلق  الصوت،  برنامج 
املناسبة، جّهز سطر الباص غيتار الصارخ، 
واتــــرك كــل هـــذا املــزيــج يــســتــمــّر ضــمــن تــكــرار 
ــي! وهــــذا مـــا يــفــّســر 

ّ
مـــعـــّن: أنــــت جــاهــز لــتــغــن

أيـــضـــا تــشــابــه )املـــهـــرجـــانـــات(، فــهــي تعكس 
واقعا يومّيا ال يتغّير«.

إلــــى األمــــــر، فلجأ  املـــــال  الــتــفــت رأس  الحـــقـــا، 
إلــــــى مـــطـــربـــي املــــهــــرجــــانــــات الســـتـــخـــدامـــهـــم 

بيروت ـ العربي الجديد

ع أن 
ّ
مــع بــدايــة ظــهــورهــا، لــم يكن أحــد ليتوق

تلقى أغاني »املهرجانات« الشعبية في مصر 
نجاحا سيجعلها تتصّدر املشهد املوسيقي 
 من ُيعرفون 

ّ
العربي، ألسباب عّدة؛ أبرزها أن

»السّميعة«، لن يتقّبلوا هذا »الفن الهابط«،  بـ
وســيــحــاربــونــهــا بــكــل مــا لــديــهــم. إلـــى جانب 
ــم تـــكـــن ســتــلــقــى هـــــذه األغـــانـــي  الـــســـمـــيـــعـــة، لــ
ل 

ّ
تــرحــيــبــا مــن فــئــة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة، تتمث

الــتــي تتجه  الــلــيــبــرالــيــة،  الــوســطــى،  بالطبقة 
»الفن البديل«، وتستمع إلى  إلى ما ُيسّمى بـ
أغاٍن من قبيل امليتال، وما تقّدمه فرق كثيرة، 
ع األغلبية أن تبقى 

ّ
مثل »مشروع ليلى«. توق

في  الشعبية  ــــة 
ّ
األزق حبيسة  »املــهــرجــانــات« 

مــصــر، وال يــســتــمــع إلــيــهــا أحـــد ســـوى أبــنــاء 
بشكل  ل 

ّ
تتمث الــتــي  املــســحــوقــة،  الطبقة  تــلــك 

أساسي بسّكان العشوائيات.
 شــيــئــا مــن هـــذا لــم يــحــدث، بــل أصبحت 

ّ
لــكــن

»املـــهـــرجـــانـــات« رهـــانـــا صــعــبــا فـــي الــســاحــة 
املشاريع  وأصــحــاب  الــفــرق  تتسابق  الفنية، 
املــوســيــقــيــة املــســتــقــلــة فـــي تــألــيــف كــلــمــاتــهــا 
وألحانها، بل وتطويرها. من هنا، ُيقيم مترو 
»املهرجان  بعنوان  عرضا  غــد،  بعد  املــديــنــة، 
«، يؤّدي فيه الفنان 

ّ
 يا وز

ّ
الشعبي الكبير - هز

اللبناني الــشــاب فـــراس عــنــداري أغــانــي لكل 
مــن حكيم وعــبــد الــبــاســط حــمــودة ومحمود 
ــالحــظ، 

ُ
ــا وأورتــيــغــا. ن الــلــيــثــي وعـــدويـــة وأوكــ

ــنــــداري، أنــــه يــســعــى،  مـــن خــــالل اخـــتـــيـــارات عــ
الشعبية  األغنية  تطّور  تتّبع  إلى  ما،  بشكل 
فــي مــصــر. فــعــدويــة، الــــذي ينتمي إلـــى جيل 
قد  كــان  الشعبية،  األغــنــيــة  فــي  الثمانينيات 
نجح بترسيخ نمط معن لألغنية الشعبية، 

فـــي إعـــالنـــاتـــه، واألعـــمـــال الـــدرامـــيـــة أصبحت 
 ملــؤّدي املهرجان كي تستطيع 

ً
تخلق مساحة

الترويج لنفسها وتكسب مشاهدين أكثر، كي 
 املسلسل يحاكي كل طبقات املجتمع، 

ّ
تقول إن

من دون االنحياز إلى طبقة دون أخرى.
ج 

َ
نت

ُ
وبهذه الطريقة، لم تعد »املهرجانات« ت

فة، وحسب، 
ّ

واملتقش البسيطة  الطريقة  بتلك 
الفنانن  البديلة وكثير من  الفرق  راحــت  بل 
، القت أغنية 

ً
يعملون عليها ويؤدونها. مثال

املصرية جمهورًا  كــايــروكــي  لفرقة  »الــكــيــف« 
يوتيوب  على  مشاهدتها  وتــجــاوزت  كبيرًا، 
ــة لــيــســت  ــيــ ــنــ ــاليــــن مــــشــــاهــــدة. األغــ ــة مــ ــالثــ ثــ
مهرجانا بالضبط، لكن نستطيع أن نلتمس 
املسحة الشعبية، والتأثر املوسيقي في بناء 

جملها اللحنية.
كــان األمــر عبارة عن مغامرة، أو مقامرة، لم 
ــع أحـــد نــجــاحــهــا. ُصــــدم كــثــيــرون حن 

ّ
يــتــوق

ــادم  ــقـ ــأن عــمــلــهــا الـ ــ ــالـــح بـ ــريـــم صـ صــــّرحــــت مـ
سيكون مهرجانا. لكن فعليا نجح األمر؛ فها 
هي أغنية »تسكر تبكي«، من ألبوم »اإلخفاء«، 
يها مع تامر أبو غزالة، تلقى رواجا 

ّ
غن

ُ
التي ت

كبيرًا أيــضــا بــن الــجــمــهــور. وهــا هــو الفنان 
ع واملـــؤلـــف مـــوريـــس لـــوقـــا يــعــمــل مع 

ّ
واملـــــــوز

كــل مــن صالح وأبــو غــزالــة فــي األلــبــوم، الــذي 
إلى ُجمل وطريقة  نستمع في معظم أغانيه 

توزيع مأخوذة من املهرجانات.
هكذا، لم تستطع املسارح العربية إال أن تقّدم 
عــروضــا يــــؤّدى فيها هـــذا الــلــون. فــي »مــتــرو 
ي عنداري، ويرافقه كل 

ّ
املدينة«، بعد غد، يغن

مــن ســمــاح بــو املــنــى )أكـــورديـــون وكــيــبــورد(، 
ــمــــران )بـــــــــاص(، وأيــــمــــن ســلــيــمــان  وخــــالــــد عــ
)درامــز(، وخضر رغب )كمنجة(، وبهاء ضو 

)إيقاع(، وعلي الحوت )رق(.

»المهرجان الشعبي الكبير«... موعٌد آخر في بيروت

الجزائر ـ محمد عبيدو

بعد قرار إيقاف مسلسلي قناة الشروق الجزائرية، 
»تلك األيام« و»الرايس قورصو«، ألسباب مادية، 
بحسب ما جاء في بيان إدارة الشروق يوم السبت 
املاضي، عاد مسلسل »الخاوة 2«، من إنتاج قناة 
»الجزائرية وان«، الذي القى رواجا كبيرًا في جزئه 
الــدرامــي  املشهد  ليتصدر  املــاضــي،  املــوســم  األول 

الجزائري املرتقب في رمضان القادم. 
مصطفاوي  اإلخـــوة  عائلة  قصة  املسلسل  يحكي 
الــتــي تــحــدث لهم  واملــشــاكــل الشخصية واملـــاديـــة 
أكثر من 20 عاما، والــذي  بسبب سر مدفون منذ 
انـــكـــشـــف بـــعـــد وفــــــاة األب رجـــــل األعــــمــــال الــغــنــي 
واملــشــهــور الــــذي تـــرك وراءه مــيــراثــا كــبــيــرًا داخــل 
ــــالد، كــتــبــتــه ســــــارة بـــرتـــيـــمـــة ويـــقـــوم  ــبـ ــ وخـــــــارج الـ
بإخراجه التونسي مديح بلعيد. ينفتح املسلسل 
فــي جــزئــه الــثــانــي على املــشــرق الــعــربــي؛ فبعد أن 
نـــال جــائــزة تكريمية فــي حــفــل »املــوريــكــس دور« 
فــي لــبــنــان، تــعــاقــد مـــع  املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة كــارمــن 
لــبــس فـــي الــبــطــولــة؛ الـــتـــي حـــضـــرت بـــدورهـــا إلــى 
املسلسل. نشرت  الجزائر لتصوير مشاهدها من 
كارمن لبس صورًا لها من الجزائر فور وصولها، 

وكــتــبــت عــبــر صــفــحــتــهــا  الــشــخــصــيــة فـــي تــويــتــر: 
مرت 

ُ
»حللُت بها أهال، ووطئُت أرضها سهال.. وغ

تعاملهم«.  بصدق  وسعدت  أهلها..  ضيافة  بكرم 
وأضــافــت: »الــجــزائــر جــنــة.. ورود الله فــي أرضــه«. 
»ولــذا  قائلة:  جــديــدًا  اسما  الجزائر  على  وأطلقت 
ســمــحــت لــنــفــســي بـــأن ألــقــبــهــا الــجــنــايــن مـــع كــامــل 
احترامي السمها التاريخي الشامخ الجزائر«. إلى 
جانب كارمن لّبس، تلعب املمثلة الجزائرية أميرة 
شرابي  في املسلسل دور مينا؛ وهي فتاة نصفها 
ســوري ونصفها اآلخــر جــزائــري. سبق ألميرة أن 
شاركت في مصر بعدد من األعمال، منها فيلم »إال 
خمسة« من إخراج هشام علي عبد الخالق، وفيلم 
»تــســعــة« مــن إخــــراج إيــهــاب راضــــي، كــمــا شــاركــت 
الفنان  مــع  مــيــســي«  »العملية  فــي مسلسل  أيــضــا 
إجباري«  »اختيار  وأخيرًا مسلسل  أحمد حلمي، 

من تأليف حازم متولي وإخراج مجدي السميري.
كما برزت مشاركة شخصيات جديدة في »الخاوة 
سليمان  جزائري  الفرانكو-  املمثل  بينها  من   ،»2
دازي بــــدور املــصــطــفــاوي؛ وهـــو الــــدور الــــذي أداه 
الفنان حسن كشاش في الجزء األول ونال نجاحا 
التي  عــمــاري،  ياسمن  املغنية  إلــى  كبيرًا، إضافة 
تــألــقــت فـــي ســلــســلــة »عـــاشـــور الـــعـــاشـــر«، واملــمــثــل 
واملــخــرج إلــيــاس ســالــم صــاحــب أفـــالم »مــســخــرة« 
بشخصية  معلم  سهيلة  والفنانة  و»الــوهــرانــي«، 

تؤديها وصفتها باملثيرة والغامضة.
وكان كشاش قد أعلن انسحابه من املسلسل، قبل 
قرابة شهرين؛ ألن السيناريو، وفقا لتصريحاته، 
تعّرض لتعديالت جعلت الجزء الثاني من العمل 
 وغــيــر مــتــرابــط مــع ســيــر األحـــداث 

ً
يــبــدو منفصال

الـــجـــزء األول، خصوصا  نــهــايــة  فـــي  الــتــي جــــاءت 
أّدى دورهــا هو،  التي  ق بالشخصية 

ّ
في ما يتعل

أّكــد املخرج مديح بلعيد  املصطفاوي. من جهته، 
ــذا هـــو الــســبــب الـــوحـــيـــد النــســحــاب   هــ

ّ
حــيــنــهــا أن

كشاش، وال يوجد أي خالفات أخــرى. الالفت في 
إلـــى مسلسل  األمــــر، أن كــشــاش انــســحــب، لينضم 
الــحــظ لــم يسعفه، فسرعان ما  ــام«، لكن  »تــلــك األيــ

ف العمل على املسلسل ألسباب مادية.
ّ
توق

عن السينما وخطوطها الحمر والضرورة الدرامية

ينفتح المسلسل 
في جزئه الثاني 
على المشرق 
العربي )كريم 
صاحب/فرانس 
برس(

أوكا وأورتيغا في أحد العروض )فيسبوك(

)Getty( »تشارك الفرجاني في مهرجان كاّن بفيلم »قانون الصمت

افتُتحت الدورة التاسعة لـ»مهرجان الفيلم العربي برلين« مساء 11 إبريل/ نيسان، بالفيلم التونسي 
»على كّف عفريت« لكوثر بن هنيّة، بحضور الممثلة الشابّة مريم الفرجاني

مريم الفرجاني

كارمن لبّس تنضم لـ»الخاوة 2«

فنون وكوكتيل
حوار

مسلسل

فعالية

فعليًا، ُتشارك مريم 
الفرجاني في مهرجان 

»كاّن« عبر فيلمين؛ فإلى 
جانب فيلمها الذي أخرجته 
وكتبته، »قانون الصمت«، 

فإن فيلم »على كف 
عفريت« )الصورة( الذي 
أّدت فيه دور البطولة، 
أيضًا، يُشارك في »كاّن«، 

وينافس ضمن فئة »نظرة 
ما«، خارج المسابقة 

الرسمية. هكذا، فإن قضايا 
المرأة العربية تحتّل الصدارة 

سينمائيًا، ونجد أن األفالم 
التي تتناولها تشارك في 

مهرجانات عّدة.

المرأة العربية 
في دور البطولة
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