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تغريدات مكالط العنصرية: هدية اليمين الفرنسي

حرب إعالمية مرتقبة في »جنيف 4« السوري

باريس ــ محمد المزديوي

تغريداٍت  الفرنسي  اإلعـــام  اكتشف   ،
ً
فــجــأة

قــديــمــة، تــعــود لفترة مــا بــن 2010 و2015، 
تـــمـــأهـــا عـــنـــصـــريـــة ومــــــعــــــاداة لــلــســامــيــة، 
وخلفها شابٌّ من أصول عربية، من مواليد 

ضواحي سن- سان -دونيه.
االكــتــشــاف جـــاء بــعــد أن نــجــح هـــذا الــشــاب، 
وهـــو الــصــحــافــي والـــروائـــي مــهــدي مــكــاط، 
الـــذي لــم يــتــجــاوز ســن الــرابــعــة والــعــشــريــن، 
إلى جانب شاب آخر هو بدر الدين سعيد 
نــيــروبــي بكينيا(، في  الــلــه، )24 ســنــة،  عبد 
عــمــلــهــمــا الــصــحــافــي فـــي مـــوقـــع »بـــونـــدي-

بــلــوغ« )تــأســس ســنــة 2008 بــعــد انتفاضة 
إلى إسماع  الضواحي سنة 2005، ويهدف 
صــوت الــضــواحــي(، ثــم فــي »فــرانــس أنتير« 
كــارك، ما بن  )بفضل الصحافية باسكال 
سنتي 2010 و2015(، ثم أخيرا في إصــدار 
روايـــــة ثــانــيــة »دقـــيـــقـــة« )بــعــد روايـــــة أولــــى: 
نــجــاحــا  ــعـــرف  تـ  )Burn out أوت«  »بـــــــورن 
متزايدا وتحظى بمديح نقدي ال غبار عليه. 
 تــكــريــس مــجــلــة »لــيــزانــروكــيــبــتــيــبــل« 

ّ
ولـــعـــل

الرئيسي،  موضوعها  الثقافية  األسبوعية 
والـــغـــاف، لــهــذيــن الـــروائـــيـــن الــشــابــن إلــى 
جــانــب أيــقــونــة الــيــســار الــســيــاســي، ووزيـــرة 
ــرا، ثم  ــيـ الـــعـــدل الـــســـابـــقـــة، كــريــســتــيــان تـــوبـ
ــبــــرامــــج الــثــقــافــيــة  ــي أهـــــم الــ حـــضـــورهـــمـــا فــ
 ،)Grande librairie( الــحــالــيــة  الــفــرنــســيــة 
ــــي الـــتـــعـــجـــيـــل بــعــمــلــيــات  ــا، فـ ــعــ ــا، مــ ــمــ ســــاهــ
»نهش« هذا الفتى، ومحاولة التخلص منه.

 17 الجمعة  يــوم  للعلن  خــرجــت  الفضيحة 
فبراير/شباط، عبر نشر سيل من تغريدات 
عـــلـــى تـــويـــتـــر بـــاســـم مـــســـتـــعـــار )مـــارســـلـــن 
ديـــشـــامـــب(، اســتــخــدمــه مـــكـــاط. وتــتــطــرق 
ــــى مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة، مــن  ــريـــدات إلـ ــغـ ــتـ الـ
اليهود إلى »شارلي إيبدو« إلى أسامة بن 

الدن وفينكلكروت وغيرها. 
وقـــــّرر مــهــدي ســنــة 2016 اســـتـــعـــادة اســمــه 
 على نفس حساب 

َ
الحقيقي، غير أنه حافظ

إقــدامــه على مسح  الرغم من  تويتر. وعلى 
كـــل تـــغـــريـــدات مـــا قــــبــــل2017، لــكــن ال شــيء 

يمكن مسحه بشكل كامل في الشبكة.
وأمــام حجم االنــتــقــادات التي طاولته، قرر 
مــهــدي أن يــشــرح األمـــــر، فــبــدأ بــنــشــر أربـــع 
املاضي،  السبت  يــوم  تويتر،  فــي  تغريدات 
قـــال فيها إنـــه واصـــل نــشــر تــغــريــدات حتى 

منوعات
تغريد

مـــارســـلـــن  مـــســـتـــعـــار،  ــم  ــاســ بــ  2015 ســـنـــة 
فــيــه شخصية عنصرية  »جــّســد  ديــشــامــب 
ــة وكــــــارهــــــة لـــلـــنـــســـاء  ــيـ ــامـ ــلـــسـ ومـــــعـــــاديـــــة لـ
وللمثلين«، لكنه استدرك بأن »تصريحات 
ــذه الــشــخــصــيــة الــخــيــالــيــة ال تـــعـــّبـــر عــن  ــ هـ
ــِشــر«. وأبــدى 

ُ
أفــكــاره، التي هي نقيض ملا ن

ــد صــدمــت  اعــــتــــذاره إن كـــانـــت تـــغـــريـــداتـــه قـ

البعض. وال يمكن، بــأي حــال من األحــوال، 
تبرير خطابات مهدي. وعلى كل حال، فقد 
أدانها صاحبها، واعــتــذر، وهــو مدعّو إلى 
ــذار مــــرات ومـــــرات. ولــكــن الــعــديــد من  ــتـ االعـ
وسائل اإلعــام عبرت عن فرحتها. كما أن 
جــمــعــيــات مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة 
الــســامــيــة، ومـــن بــيــنــهــا »لـــيـــكـــرا«، املــعــروفــة 

بقربها من الدوائر اليهودية، كانت سّباقة 
الفرنسي،  للقضاء  لــدى  إلــى تقديم شكوى 
الــــــذي، فـــي حــــال إدانــــــة مـــهـــدي، ســتــنــتــظــره 

غرامة مالية ضخمة.
وقد كّرست املنابر اإلعامية اليمينية، من 
»لــوفــيــغــارو« و»لــوبــاريــزيــان« و»لـــوبـــوان« 
وأيضا موقع »كوزور« الصهيوني، ومجلة 
»ماريان«، مقاالت طويلة ضد مهدي، ومن 
خــالــه ضـــد الــيــســار وضـــد كـــل الجمعيات 
ــاهــــض الـــعـــنـــصـــريـــة  ــنــ ــــي تــ ــتـ ــ واألحــــــــــــــزاب الـ
واإلســامــوفــوبــيــا. عــنــوان مجلة »كـــوزور«، 
ذات املـــيـــول الــصــهــيــونــيــة الـــواضـــحـــة، كـــان: 
ــبــــدال  ــتــ »مــــهــــدي يـــنـــتـــشـــي، ونـــظـــريـــة »االســ
الكبير« تمّر«، وهي إشارة إلى نظرية رونو 
كـــامـــو، والـــتـــي أديــــن بــســبــبــهــا، ســنــة 2014، 

بتهمة التحريض على كراهية املسلمن.
وإذا كانت مجلة »مــاريــان« تــرى أن اليمن 
املـــتـــطـــرف ســيــســتــفــيــد مــــن قـــضـــيـــة مــهــدي 
أن »املسؤول  أنها ترى  لينشر سمومه، إال 
هو وسائل اإلعــام التي جعلت من مهدي 
ــّراه  فــتــاهــا املـــدلـــل، ولــيــس مــســؤولــيــة مــن عـ
ماريان،  مسؤول  ومضى  للعلن«.  وأظــهــره 
جاك ديــون، في مقاله: »لو أن متعاطفا مع 
مــا نشره  ُعشر  ولــو  الوطنية كتب  الجبهة 
مهدي، في تغريداته، فإن ليزانروكيبتيبل 
ــا بــــــارت ولـــيـــبـــراســـيـــون  ــديـ ــيـ ولــــومــــونــــد ومـ
وبوندي-بلوغ، كانت سترى فيها البرهان 
الـــواضـــح عــلــى حــيــويــة عــالــم الــفــاشــيــة في 
»مــاريــان«،  يواصل مسؤول  لكن،  الشبكة«. 
ــــر يــتــعــلــق بــفــتــى،  ــــون »بـــمـــا أن األمـ جــــاك ديـ
مّما  أســوأ  يقول  وبرجل  »أقلية«،  لـ وممثل 
يــمــكــن أن نــعــثــر عــلــيــه تـــحـــت قـــلـــم حـــوريـــة 
بوثلجة، ُملِهمة »حزب أهالي الجمهورية«، 

فإن التبجيل يكون صارما«. 
ــــوان«، فــقــد انــتــقــدت بــشــدة  ــوبـ ــ ــا مــجــلــة »لـ أمــ
مـــواقـــف وتـــغـــريـــدات مـــهـــدي فـــي مـــقـــال لــهــا: 
ــي أم مـــــعـــــاداة ســامــيــة  ــواحــ ــة الــــضــ ــونــ ــقــ »أيــ

حاقدة؟«.
وال أحد يمكنه أن يتنبأ بمآل القضية، وال 
بــالــضــرر الــــذي ستتسبب فــيــه عــلــى حــيــاة 
وإبـــــــداع هــــذا الـــكـــاتـــب املــــوهــــوب، وال على 
والضواحي،  واإلسامية  العربية  الجالية 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  والــــــــــدوائــــــــــر  ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ ألن 
ســيــحــاوالن، إلـــى أقــصــى حـــد، اســتــثــمــار ما 
»هــديــة  وصــفــتــه صحيفة »لــيــبــراســيــون« بـــ

م الفاشية في الشبكة«.
َ
سماوية لعال

كتب مكالط 
التغريدات تحت اسم 

مارسلين ديشامب

ال يتابع السوريون 
مجريات مفاوضات 

جنيف بشكٍل كبير

لبنى سالم

ُيفاجأ املتابع للشأن السوري حن يعرف 
بن  التي عقدت وستعقد  املــفــاوضــات  أن 
املـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــســـوري فـــي سبيل 
ــوافــــق عـــلـــى حــــل األزمـــــة  ــــول إلـــــى تــ ــــوصـ الـ
الـــســـوريـــة، ال تــحــظــى بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة 
كونهم  من  بالرغم  السورين،  من  الكثير 
املتضرر األكبر من الصراع واملتأثر األكبر 

بنتائج هذه املفاوضات.
 أبرز مسّببات عدم االكتراث الشعبي 

ّ
ولعل

أن  السورين  إدراك  هو  املفاوضات  بهذه 
ِكا طرفي التفاوض ال يخرجان بالحقائق 
وبـــمـــجـــريـــات املـــفـــاوضـــات الـــواقـــعـــيـــة إلــى 
النافذة اإلعامّية، وأن كل ما سيسمعونه 
أكثر  ليس  لسانهم  على  عنه  يــقــرؤون  أو 

من تكراٍر لخطاب حفظوه عن ظهر قلب.
ومـــع اقـــتـــراب انــعــقــاد الــجــولــة املــقــبــلــة من 
مــؤتــمــر جــنــيــف بـــن املــعــارضــة والــنــظــام، 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، واســــتــــمــــرارًا  ــيــــوم 23  الــ
الـــــســـــابـــــقـــــة، ال يــــنــــتــــظــــر مـــن  ــارب  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــتـــصـــريـــحـــات واملــــؤتــــمــــرات الــصــحــافــيــة 
مــن قبل طــرفــي الــتــفــاوض أكــثــر مــن حفلة 
اتهامات ال توحي بتقدم حقيقي أو تقارب 

بن الطرفن.

مراسلون تابعون للنظام
السورّية  الرسمّية  اإلعـــام  وســائــل  تمّهد 
وتــلــك املـــؤيـــدة لــلــنــظــام الـــيـــوم، قــبــيــل عقد 
املـــؤتـــمـــر، بــالــتــركــيــز عــلــى تــشــويــه صـــورة 
املــشــاركــن فــي وفـــد املــعــارضــة، وتصفهم 
باإلرهابن، وهو ما يساعدها في عملية 
الــتــعــمــيــة املــنــظــمــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا على 

جرائم النظام بحق الشعب السوري.
وكما جــرى خــال املــؤتــمــرات السابقة في 

ــقـــوم وســــائــــل إعــــام  أســـتـــانـــة وجـــنـــيـــف، تـ
ــام بـــتـــغـــطـــيـــة انـــتـــقـــائـــيـــة ملـــجـــريـــات  ــظــ ــنــ الــ
مـــؤتـــمـــرات الـــتـــفـــاوض، وتــبــث املــقــتــطــفــات 
التي تناسب توجهاتها في من املؤتمرات 

والتصريحات الصحافية.
املباحثات واملفاوضات  املؤتمرات،  طوال 
ــام اتـــبـــاعـــه  ــنــــظــ ــر وفــــــد الــ ــهــ املــــاضــــيــــة، أظــ

املؤتمرات  خــال  اآلمــنــة  الحلقة  ألســلــوب 
ــتـــي عـــقـــدهـــا عـــلـــى هــامــش  الــصــحــافــيــة الـ
ــاط الــوفــد نفسه  هـــذه املــفــاوضــات. إذ أحـ
ــن اإلعــــامــــيــــن املـــؤيـــديـــن  ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
لـــلـــنـــظـــام والــــــذيــــــن كـــــانـــــوا يـــتـــبـــنـــون فــي 
أســئــلــتــهــم مــصــطــلــحــات إعــــــام الـــنـــظـــام، 
بـــالـــرغـــم مـــن عــــدم تــعــريــف مــعــظــمــهــم عن 

أنــفــســهــم ووســـائـــل قــبــيــل طــــرح الـــســـؤال، 
الــرســمــي أن يتلقى  لــلــنــاطــق  وَيــضــمــنــون 
ــا يــــود اإلفـــصـــاح  األســـئـــلـــة الـــتـــي تـــخـــدم مـ
عنه، وهو ما يشير إلى أن انتقاء املصّرح 

للصحافي لم يكن يتم بشكل عشوائي. 

مهاجمة المعارضة
النظام  لــوفــد  الصحافية  املــؤتــمــرات  بــدت 
ــن تـــلـــك الـــتـــي يــعــقــدهــا  أكـــثـــر تــخــطــيــطــا مــ
وفــد املــعــارضــة الــتــي كــانــت تعطي مجااًل 
كانوا  والذين  للنظام  مؤيدين  إلعامين 
يــتــقــصــدون ابـــتـــزاز الــنــاطــقــن اإلعــامــيــن 

للمعارضة.
النظام خــال تصريحاته  ُيــرّكــز وفــد  كما 
الــصــحــافــيــة عـــلـــى هـــامـــش املـــؤتـــمـــر عــلــى 
ــيـــات وفــــــد املـــعـــارضـــة  ــمـــة شـــخـــصـ ــهـــاجـ مـ
كأشخاص، كما حدث عقب مؤتمر أستانة 
األخـــيـــر إذ هـــاجـــم  بـــشـــار الــجــعــفــري في 
االفتتاحية  الجلسة  بعد  له  تصريح  أول 
أنــه »ال يرقى  وفــد املعارضة مكررًا عبارة 

ملستوى الحدث« خال دقائق. 
ــرار  ــ ــكــ ــ ــري تــــكــــتــــيــــك تــ ــ ــفــ ــ ــعــ ــ ــجــ ــ ــــــبــــــع الــ

ّ
ويــــــت

اإلعــام  أمــام وســائــل  النظام  مصطلحات 
ــن يــجــلــس  ــذيــ فــيــصــف وفـــــد املــــعــــارضــــة الــ
ــفـــاوض بممثلي  ــتـ الـ مــعــهــم عــلــى طـــاولـــة 
بغرض  املسلحة«،  اإلرهابية  »الجماعات 
خــلــط املــفــاهــيــم فــي أذهــــان غــيــر املطلعن 
السورية، والخلط  القضية  على مجريات 
بن املعارضة والجماعات اإلرهابية التي 
تقاتل في سورية كـ »داعش« و«النصرة«، 
كــمــا يــكــرر فـــي كـــل مــؤتــمــر اتــهــامــاتــه لهم 
فــي محاولة  املــحــادثــات  إفــشــال  بمحاولة 
اإلعامية  التصريحات  محتوى  لتمييع 
والــتــعــتــيــم عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة الــتــي 

ينتظر السوريون سماعها.

مهدي مكالط )يسار( وبدرالدين سعيد عبداهلل )لوسيان النغ/واشنطن بوست(

رياض حجاب خالل مفاوضات جنيف 3 )محمد حانون/األناضول(

منذ أسبوع، تشغل فضيحة تغريدات الكاتب الفرنسي مهدي مكالط، تحت اسم وهمي، الصحافة الفرنسيّة. وبينما تتّسم المنشورات 
بالعنصرية ومعاداة السامية، إال أّن اإلعالم اليميني المتطرف والصهيوني يرى فيها »هدية سماوية«
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أعاد تأجيل زيارة المستشارة 
األلمانية، أنجيال ميركل، للجزائر، ملف 

صحة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز 
بوتفليقة، إلى الواجهة. ولم تهدأ 

مواقع التواصل حول موضوع 
المرض الذي أقعد الرئيس منذ سنوات، 

وهو ما اعتبره جزائريون تعطيًال 
لحركية البالد.

تحظى معركة الموصل باهتمام 
واسع على مواقع التواصل 

االجتماعي في العالم العربي، بعد 
مرور أربعة أيام على بدء معركة 

استعادة السيطرة على الجانب الغربي 
من المدينة من تنظيم »داعش«، 

حيث يغرد المستخدمون على وسم 
»#دقت_ساعة_االيمن«.

انشغل المصريون على مواقع 
التواصل بزيارة نجم كرة القدم 

األرجنتيني ليونيل ميسي للقاهرة، 
في إطار دعاية للسياحة العالجية. 
وسخر المغردون من استقدام فرقة 

لبنانية لحفل في األهرامات، وعدم 
تعبير الحفل عن مصر، والتشديد 

األمني المرافق لالعب.

حذف موقع »فيسبوك« حسابين 
نشرا صوًرا مسروقة لطفل مريض، 

زعما أنه مصاب بالسرطان، بينما كان 
يعاني من حالة سيئة من الجدري. 

وادعى الشخصان أن »فيسبوك« 
سيتبرع بالمال ليخضع الطفل لجراحة، 
إذا أُعجب المستخدمون بالصور )اليك( 

أو علّقوا عليها.



ــرب. مــــا عـــانـــاه  ــ ــسـ ــ ــارج الـ ــ ــ أيـــــــــدول« يــــغــــرد خـ
املوسم الرابع، من »آراب أيدول« كان بسبب 
تأجيل ُمتكرر قامت به MBC ألكثر من عام 
َرت املراحل األولى من  ونصف. فبعدما ُصوِّ
االختبارات في أيار/مايو 2015 في بيروت. 
بـــدأ عـــرض الــبــرنــامــج فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
األول عام 2016. انتظار كاد أن ُينهي مواعيد 
الـــعـــقـــود املـــوقـــعـــة بــــن الـــفـــنـــانـــن واملـــحـــطـــة 
السعودية التي استعانت على وجه السرعة 

معها،  املــتــعــاونــن  املنتجن  مــن  بمجموعة 
وقّدمت موسما جديدًا.

ــرامــــج فــي  ــبــ ــذا الــــنــــوع مــــن الــ ــ ظــــهــــرت فــــي هــ
ــة األخــيــرة أبــعــاد سياسية، 

ّ
الــســنــوات الــســت

بــســبــب األوضـــــــاع الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــشــُهــدهــا 
السورية،  الــثــورة  تبتعد  لــم  العربي.  العالم 
واالحـــــــــــتـــــــــــال اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي لـــــــأراضـــــــي 
قطاع  فــي  الحصار  وتــحــديــدًا  الفلسطينية، 
غزة، عن نتائج »أيدول«. كفوز محمد عساف 

ربيع فران

ــدول«  ــ ــ أيـ »آراب  بـــرنـــامـــج  يـــنـــهـــي 
موسمه الرابع يوم السبت املقبل. 
ت  ــك بـــعـــد مـــنـــافـــســـٍة اســـتـــمـــرَّ ــ ــ وذلـ
لــثــاثــة أشــهــر، بــن مــجــمــوعــة مــن األصـــوات 
الظهور  فــي  فرصتها  وجــدت  التي  العربّية 
واستعراض املوهبة، كسبا للشهرة. الافت 
هـــذا املـــوســـم، أن الــبــرنــامــج بـــدأ يــعــانــي من 
اســـتـــنـــزاف تــقــلــيــدي فـــي حـــضـــوره وأحـــداثـــه 
الــتــي شـــّدت جــمــهــورًا عريضا منذ بــدايــاتــه. 
والافت، أيضا،  هو الحضورالبارد للجنة 
الــبــرنــامــج، بعد ســنــوات طويلة من  تحكيم 
ــــدل بـــن أعــضــاء  مـــواســـم طـــافـــت بـــإثـــارة وجـ
ــب عــلــى ذلـــك، من 

ّ
اللجنة أنــفــســهــم، ومـــا تــرت

تداعيات كــان منها خــروج راغــب عامة من 
املغنية  وبــن  بينه  الــخــاف  بسبب  اللجنة، 

اإلماراتية أحام.
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــة« الـ ــيـ ــتـــرضـ ــم جــــائــــزة »الـ ــ ورغــ
MBC لــراغــب عــامــة، وإنــتــاج مــوســم واحــد 
»أيــــدول« هـــو »إكـــس  مـــن بــرنــامــج مــشــابــه لـــــ
إلـــى جــانــب إليسا  فــاكــتــر« 2015، وإشـــراكـــه 
»آراب  فــي لجنة تحكيمه، بقي  ودنــيــا غانم 

اختيَر من القائمة 
الطويلة 15 فيلمًا 
من أصل 21 فيلمًا

ستحصل تغييرات على 
لجنة تحكيم البرنامج في 

المواسم المقبلة

تأثر النبريص بقضايا 
الموت والدمار والحروب 

على قطاع غّزة

2223
منوعات

الفلسطينية  املــوهــبــة  الــثــانــي.  املـــوســـم  فـــي 
الــتــي حملت »الــخــيــر« لـــ MBC، عــلــى الــرغــم 
من تباين في املستوى الفني ألعمال عساف 

الخاصة.
ــر الـــوضـــع الـــســـوري، بـــدءًا 

ُ
ــان يــحــض هـــكـــذا، كـ

ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــن اكــــتــــشــــاف املــــــواهــــــب فـــــي االخـ
األولــى عبر تقارير خاصة، شرَحت أوضــاع 
تهجروا  الــذيــن  السورين  املشتركن  بعض 
ــوا بـــن تركيا  عـ

َّ
ــوز ــراء الـــحـــرب. الجـــئـــون تـ جــ

وبيروت وحتى األردن، وشّكل هذا التعاطف 
السياسي واالجتماعي مع قضّية السورين، 
حــلــقــة تــواصــل اجــتــمــاعــيــة وفــنــّيــة، لــلــوقــوف 
ــركــــن واألثـــــــر  ــتــ ــشــ ــعــــض املــ ــــوح بــ ــمـ ــ حـــــــول طـ

شاهد.
ُ
التقليدي ملثل هذه الحاالت عند امل

ــج »آراب  ــامــ ــرنــ بــ ــك عــــلــــى  ــ ــ يـــقـــتـــصـــر ذلـ ــم  ــ ــ ولـ
ــــدول«، بــل ظــهــرت اللعبة الــســيــاســّيــة، من  أيـ
باب العاطفة، في برامج أخرى منها »غوت 
تــالــنــت« الـــذي منح فــرقــة »ســيــمــا« السورية 
فــي  ــــك  ــذلـ ــ وكـ  ،2013 ــة  ــنـ سـ ــقـــب  ــلـ الـ ــرقـــص  ــلـ لـ
ــق طموح 

ّ
بــرنــامــج »فــويــس كــيــدز« الـــذي حــق

اللقب،  إحـــراز  فــي  السورين  الفتيان  بعض 
مناطقهم  مــن  تهجيرهم  بقضية  ــي 

ّ
والــتــغــن

داخل سورية.
ــــرى  ــبــــارة أخـ ــعــ ــة، وهــــــي بــ ــيــ ــالــ ــوريــ ــة ســ ــالــ حــ
تــســويــقــيــة، اعــتــمــدتــهــا MBC، فـــي الــبــرامــج 
ــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــعـــطـــاف الــجــمــهــور  الـ
والتصويت الرقمي. وُيحكى، اليوم، عن فوز 
املــشــتــرك الــيــمــنــي، عــمــار مــحــمــد، وهـــو فنان 
يمني متمّرس، له بعض األغنيات واملواويل 
الــخــاصــة، وُيــعــرف فــي الــيــمــن بــاســم محمد 
العزكي. وُيقال إن ما يدور في اليمن حالًيا 
إلــى حــد مــا فــي تعاطف الجمهور  سيسهم 
ــت لــــعــــمــــار مــــحــــمــــد. وبـــالـــتـــالـــي  ــويــ ــتــــصــ والــ
اســتــثــمــار MBC لـــذلـــك، ســيــحــمــلــهــا إلعـــان 
فوزه السبت املقبل، أمام منافسة شرسة مع 
دندن  وأمير  يعقوب شاهن،  الفلسطينَيْن 
ــع بــمــقــدرة صــوتــيــة ال 

َّ
الــــذي أثــبــت أنـــه يــتــمــت

عــمــار محمد. وكــان  اليمني   عــن زميله 
ُّ

تــقــل
النهائية  املنافسة  تنحصر  أن  األفــضــل  مــن 
بينهما، لوال حسابات البرنامج في اختيار 
خــــروج مــشــتــركــن فـــي الــحــلــقــات الــنــهــائــيــة، 

واإلبقاء على ثاثة للفوز باللقب.
 ،MBC إدارة 

ّ
ووفق املعلومات الخاصة، فإن

ســتــضــع لــجــنــة تــقــيــيــم خـــاصـــة بــبــرامــجــهــا 
ــة هـــــذا املـــلـــف الــــــذي أصـــبـــح ُيــشــّكــل  ــ ــــدراسـ لـ
ــام إنــتــاجــات الــشــركــة الــســعــوديــة.  عــائــقــا أمــ
مثل  في  لاستمرار  الجديدة  اآللية   

َّ
أن كما 

كِلفة، يفُرض على 
ُ
هذا النوع من البرامج امل

بمجموعة  االســتــعــانــة  الــســعــوديــة،  املحطة 
من وكاالت أو شركات دعائية ُكبرى، تسهم 
إلى حد ما في تحمل عبء مصاريف وإنتاج 

البرنامج. 
ومن املتوقع، وفق تصريح مدير عام قنوات 
MBC علي جابر، أن يطرأ تغييرًا على بعض 
األســـمـــاء فــي لــجــان تحكيم بــرامــج الــهــواة، 
في حال تمت املوافقة على مواسم جديدة. 
ــى أن لــلــفــنــان راغـــب  وتــشــيــر املــعــلــومــات إلــ
عــامــة مــكــانــا فــي لجنة أحـــد الــبــرامــج، كما 
طـــرح اســـم املــلــحــن واملــــوزع املــصــري، عمرو 
ــــوزع املــوســيــقــي،  مــصــطــفــى، لــيــحــل مــكــان املـ

حسن الشافعي، في »محبوب العرب 5«. 

واكريم، لـ »العربي الجديد«: »ال يمكن الحديث 
عـــن الــثــيــمــات الــتــي تــتــطــرق لــهــا األفـــــام، ألنــه 
عـــادة مــا تــعــرض للمرة األولـــى فــي املهرجان. 
املهرجان.  انتهاء  بعد  عنها  الحديث  ويمكن 
لـــكـــن، عـــمـــومـــا، تــخــتــلــف األفــــــام املــغــربــيــة في 
عدة.  واجتماعية  ملواضيع سياسية  تناولها 
تــنــاول هذه  ولكل مخرج رؤيــتــه الخاصة فــي 

املواضيع«. 
يمّيز الدورة 18 عودة أسماء في الفيلموغرافيا 
املــغــربــّيــة بــأفــام جــديــدة، مــثــل حميد بناني، 
صــاحــب فيلم »وشــمــة«، والـــذي أنــجــزه بداية 
السبعينيات، وُيعتَبر عامة مميزة في تاريخ 
الــســيــنــمــا املــغــربــيــة، وأحـــمـــد املــعــنــونــي الـــذي 
أنجز أفاما هامة من بينها فيلم »الحال« عن 
مجموعة ناس الغيوان، والذي اختاره املخرج 
ليكون من بن  العاملي، مارتن سكورسيزي، 
سته  ُمؤسَّ عليها  عملت  الــتــي  األولــــى  األفــــام 

الخاّصة باألفام. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يـــنـــدرج فـــي الئـــحـــة األفــــام 
مـــخـــرجـــان مـــتـــألـــقـــان، وهـــمـــا حــكــيــم بــلــعــبــاس 
وهــشــام الــعــســري، الــــذي شــــارك فــي مــهــرجــان 
 
ً
برلن السينمائي في فقرة »بانوراما«. فضا
ت أفــامــا 

َ
عــن مــشــاركــة أســمــاء ســبــق أن أنـــجـــز

جــــيــــدة، مــنــهــم مــحــمــد أشـــــــاور ومـــحـــمـــد عــهــد 

طنجة ـ وصال الشيخ

تستعد مدينة طنجة املغربية، ما بن الثالث 
ــارس املقبل،  ــ والــحــادي عشر مــن شهر آذار/مـ
الحتضان الدورة الثامنة عشرة من املهرجان 

الوطني للفيلم. 
وُيعتَبر املهرجان الوطني للفيلم، أهم املواعيد 
الــســيــنــمــائــيــة الــــتــــي تـــخـــتـــص بــــعــــرض أفــــام 
األفــام  فيه  ــف 

َّ
ــصــن

ُ
وت فقط.  مغاربة  ملخرجن 

ــــرى قــصــيــرة تختلف  إلـــى الئــحــة طــويــلــة وأخـ
س لجنة تحكيم 

ّ
فيهما لجان التحكيم. ويترأ

مسابقة الفيلم الطويل، الكاتب فؤاد العروي، 
والناقدة  بنكيران،  العيادي  مونية  واملــوزعــة 
الــغــواتــي، ومـــديـــرة سينماتيك  الــفــنــيــة ســنــاء 
والدراماتورج  والكاتب  شغال،  مليكة  طنجة 
مــحــمــد قـــاوتـــي، والــنــاقــد الــســيــنــمــائــي محمد 

كاوي، والصحافي محمد جبريل.
وتــضــم الئــحــة األفــــام الــطــويــلــة املــشــاركــة في 
الدورة 18، فيلم »البحث عن السلطة املفقودة« 
ألحـــمـــد  و»أودور«  بــــنــــســــودة،  ــد  ــهـ عـ ملـــحـــمـــد 
بايدو، و»حياة« لرؤوف الصباحي، و»ضربة 
فالراس« لهشام العسري، و»يد فاطمة« ألحمد 
املــعــنــونــي، و»لــيــالــي جــهــنــم« لحميد بــنــانــي، 
و»نـــــور فـــي الـــظـــام« لــخــولــة أســـبـــاب بنعمر، 
و»املليار« ملحمد راعد املفتاحي، و»الحاجات« 
ــلـــدي هـــي بـــلـــدي« لــعــادل  ملــحــمــد أشــــــاور،  و»بـ
عـــــزاب، و»نـــــوح ال يــعــرف الــســبــاحــة« لــرشــيــد 
ــرق الـــشـــتـــا« لــحــكــيــم بــلــعــبــاس،  ــ ــ ــــي، و»عـ ــــوالـ الـ
ــــى فــيــلــمــن وثـــائـــقـــيـــن هـــمـــا »ســفــر  إضــــافــــة إلـ
ــارق اإلدريــــــســــــي، و»مـــعـــجـــزات  ــطــ خـــديـــجـــة« لــ

القسم« للبنى اليونسي.
ــــام هـــذه  ـــيـــمـــات الـــتـــي تــحــمــلــهــا أفــ

ّ
ــــول الـــث وحــ

الكريم  عبد  السينمائي  الناقد  يقول  الـــدورة، 

بنسودة، وأسماء جديدة تشارك للمرة األولى. 
واخـــتـــيـــرت األفـــــام الــطــويــلــة مـــن خــــال لجنة 
ــة مـــــن مـــمـــثـــلـــن عـــــن الـــــغـــــرف املـــهـــنـــّيـــة  ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ ُمـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــّيـــة، مــنــهــم مــحــمــد عـــبـــد الــرحــمــن 
التازي وخالد الزايري وإدريس القري وخليل 
الــدامــون، ومــدمــد صــبــري، والــتــي شــاهــدت 21  

فيلما اختارت منها 15 فيلما. 
ــول لــــجــــان الــتــحــكــيــم لــــأفــــام الــقــصــيــرة  ــ ــ وحـ
ــابــا وصــحــافــيــن، 

ّ
والــطــويــلــة، والــتــي تــضــمُّ ُكــت

 
ٌ
ق الناقد السينمائي واكريم: »ظهر شطط

ِّ
يعل

 
َّ
ألن الـــدورة،  لهذه  التحكيم  لجان  اختيار  فــي 

خرج 
ُ
لجنة الفيلم القصير تضمُّ ُمخرجة لم ت

النظر  أو فيلمن قصيرين بغض  سوى فيلم 
لــلــحــكــم على  وتـــم تعيينها  مــســتــواهــمــا.  عـــن 
أفــــام قــد تــكــون أفــضــل وأجــــود مــمــا أنتجته، 
كونها ُمبتدئة في ميدان اإلخراج السينمائي، 
 إلــــى أشـــخـــاص آخـــريـــن بــعــيــديــن عن 

ً
ــة ــافــ إضــ

لجنة  فــي  اخــتــيــارهــم  تــم  السينمائي  املـــيـــدان 
التحكيم«.

فيلم  القصيرة  األفـــام  الئحة  على  واخِتير 
ـــا و»كـــولـــو بــــاع« لــعــزام 

ّ
»أمـــــل« لــعــايــدة ِســـن

املــهــدي و»فــرصــة« ملخرجه خالد دوعاشي 
و»املـــهـــرج« لــهــشــام الــوالــي وفــيــلــم »مــثــل 14 
ــرايـــر« لــــــوادي شــــــّراد و»خـــلـــف الـــجـــدار«  ــبـ فـ
لكريمة زبير وفيلم »إيما« لهشام ريكراكي 
وفــيــلــم »يـــــوم املـــطـــر« لــعــمــاد بـــــادي وفــيــلــم 
املعتصم  األمــن  ملحمد  السان-بير«  »مـــذاق 
ــم الــشــخــصــي«  ــ بــالــلــه وفــيــلــم »مــحــمــد، االسـ
الــزاري، وفيلم »نيفرنس«  للمخرجة مليكة 
ديمنا  ملخرجه  »ال«  وفيلم  ملحمد شاهدي، 
ــديـــدان«  بـــونـــيـــات، وفــيــلــم »الـــطـــريـــق إلــــى الـ
للغالي غرامشي، و»سيث« لحافظ ستيتو، 

وفيلم »تكيتة السوليما« أليوب ليوسفي.

المهرجان الوطني للفيلم: عودة الفيلموغرافيا المغربية

غزة ـ جهاد عويص

رائــد  الفنان  الفلسطيني،  االنــقــســام  حالة  دفعت 
الـــنـــبـــريـــص، إلــــى مــعــالــجــة الـــجـــرح الـــــذي مـــا زال 
يعاني شعبه من أوجاعه. إذ رّكز، خال معرضه 
التشكيلي، على طرح آالم الفلسطينين على مدار 
ما يقارب الـ11 عاًما املاضية، في رسالة ضّمنها 
بمعرضه على ضرورة التاحم الفلسطيني لدفع 

القضية نحو األمام.
»رحــيــق« هــو اســم املــعــرض الــذي افتتحه الفنان 
التشكيلي، في قرية الفنون والحرف، بمدينة غزة، 
ضــمــن فــعــالــيــات شــتــويــة بــعــنــوان »املــديــنــة تلون 
شعرها«، وسط حضور الفت من الفلسطينين، 
ناقش الوسط 

ُ
وآخرين مهتمن باملعارض التي ت

ي. ويوضح النبريص 
ّ
الفلسطيني من منظور فن

لوحة   65 املعرض يضم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ 
ــام 2005، جــمــيــعــهــا  ــ فـــنـــيـــة، عـــمـــل عــلــيــهــا مـــنـــذ عـ
الفلسطيني،  للشعب  املختلفة  القضايا  ناقش 

ُ
ت

ي تأثر في لوحاته ورسوماته 
ّ
كون »الفنان الغز

بـــالـــوضـــع الـــــذي يــعــيــشــه فـــي الـــقـــطـــاع املــحــاصــر 
إسرائيلًيا للعام الحادي عشر على التوالي«.

التي  االحــتــال  التشكيلي: »حــالــة  الفنان  ويــقــول 
الفلسطيني  الــوطــن  غـــزة، وقــضــايــا  فــي  نعيشها 
يــدور  بما  التأثر  الفنانن  على  حتم 

ُ
ت املختلفة، 

من حولهم في قضايا تخصهم وتخص شعبهم، 
خــارج  والتغريد  بالفن  االبتعاد  حاولنا  فمهما 
السرب، إال أن البعد الوطني سيظل حاضًرا في 
الفنية«. وتنّوع معرض »رحيق«  جميع األعمال 

بــرســومــات مــخــتــلــفــة، كـــان أبـــرزهـــا لــوحــة للطفل 
أبــيــه، قبيل استشهاده  فــي حضن  الـــدرة،  محمد 
بــرصــاص االحــتــال اإلســرائــيــلــي، إبـــان انتفاضة 
إلــــى صــــور تجسد  األقـــصـــى عــــام 2000، إضـــافـــة 
حالة االنقسام الفلسطيني، عبر محاولة »مداواة 

الجرح الذي تنزف منه األيادي الفلسطينية«.
ـــه، بــــ »الـــكـــف عـــن حــالــة 

ّ
ويــطــالــب الــفــنــان، عــبــر فـــن

االنقسام الداخلي، كون الشعب الفلسطيني عاش 
األمّرين منها«، في الوقت الذي يؤكد فيه أن الفن 
الفلسطيني »ساح حضاري ومثقف وقادر على 
إيصال رسائل وتوصيات إلى شرائح مختلفة قد 
غير من واقع القضايا التي يناقشها املعرض«.

ُ
ت

ــان يــونــس  ــ ويـــضـــيـــف الـــنـــبـــريـــص، مــــن مـــديـــنـــة خـ
أنه  الفنية،  التربية  غـــزة، وخــريــج  قــطــاع  جــنــوب 
تأثر بقضايا املوت والدمار واالحتال والحروب 
الــتــي وقــعــت على قــطــاع غـــزة، على مـــدار السنن 
ــة، نـــاهـــيـــك عــــن تــبــعــاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى  ــيـ املـــاضـ

الوضع املتردي للمدينة.

هل يبتسم الحظ لليمن الحزين؟

المعرض يضم 
65 لوحة فنية، 
عمل عليها 
الفنان منذ 
عام 2005 )عبد 
الحكيم أبو ريّاش(

)Getty( المخرج المغربي أحمد المعنوني

)MBC( هل يفوز عمار محمد في الموسم الرابع؟

في  المنافسة  وستنحصر  المقبل.  السبت  يوم  الرابع،  موسمه  أيدول«  »آراب  برنامج  يُنهي 
الحلقة األخيرة بين مشتركين من فلسطين، ومشترك يمني، فمن سيحمل اللقب؟

مواهب العرب

»رحيق«: فلسطين في 11 عامًا

فنون وكوكتيل
شاشة

فعاليّة

سينما

على الرغم من مرور عام 
على آخر موسم من برنامج 

ستار أكاديمي. والكشف 
عن تعثّر إنتاجي يعانيه 

البرنامج، بعد انتهاء 
العقد بين شركة »أندمول« 
 .CBC والمحطة المصرية
يجري الحديث، اليوم، عن 
تقديم نسخة جديدة بين 

القاهرة وبيروت، دون 
الكشف عن اسم المحطة 
التي ستتحّمل تكاليف إنتاج 

البرنامج، والعمل على 
تأهليهم في فنون الغناء 
والتمثيل والمسرح. يُذَكر 
أن اللبناني، مروان يوسف، 

كان آخر الفائزين

نسخة جديدة من 
ستار أكاديمي؟
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