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 تحّديات تهّدد الصحافة الورقيّة في العراق

إعالم النظام السوري: بال أبجد هوز

بغداد ــ محمد الملحم

للعام الثاني على التوالي، تواصل الصحف 
ــاء عــلــى  ــقــ ــبــ ــة الـــيـــومـــيـــة مـــعـــركـــة الــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
أرصــفــة بــغــداد ومـــدن الــعــراق الــكــبــرى، وسط 
ــراجــع واضـــح فــي املبيعات لتلك الصحف،  ت
وتـــقـــاريـــر تــتــحــدث عـــن تــقــلــيــل طــبــع صحف 
كــبــرى فـــي الـــعـــراق نسخها الــيــومــيــة مـــن 20 
ألــفــا إلــــى ألــفــي نــســخــة فــقــط. ويـــعـــزو مالكو 
الصحف والعاملون فيها ذلك إلى الصحافة 
ــة الــــتــــي بــــاتــــت تـــنـــافـــس حــتــى  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
التلفزيون مــن حيث سهولة الحصول على 
 إلى مشاكل مالية، وتراجع 

ً
املعلومات، إضافة

املبيعات، وارتــفــاع أسعار الــورق والطباعة، 
ومشاكل إيصالها إلى املحافظات البعيدة.

ــة حــقــيــقــيــة تــواجــه  ــ »فــــي الـــعـــراق هـــنـــاك أزمـ
ــر الـــصـــحـــف  ــ ــثــ ــ ــة، وأكــ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ ــة الــ ــافــ ــحــ الــــصــ
املطبوعة ممولة من قبل أصحابها، إضافة 
إلـــى ضــعــف إمــكــانــيــات نــشــر اإلعــــان، وهــو 
ــورقــيــة كذلك  املـــورد الرئيسي للصحافة ال
ما تعانيه خزانة الدولة من تقشف تسبب 
في عدم دفع مستحقات الصحف من أجور 
ــيـــر الــحــكــومــيــة  ــــات الــحــكــومــيــة وغـ ــــانـ اإلعـ
املستحقة«، بحسب ما يقول مدير تحرير 
صــحــيــفــة املــــشــــرق الـــعـــراقـــيـــة، شـــامـــل عــبــد 

القادر، لـ«العربي الجديد«.
ــوام الــــ15  ويــضــيــف »نــاحــظ مــن خـــال األعــ
الــتــي تــلــت عـــام 2003 )االحـــتـــال األمــيــركــي 
ــرًا فــي  ــيـ ــبـ ــد تــــطــــورًا كـ ــهـ ــراق( الـــــــذي شـ ــعــ ــلــ لــ
الصحافة وحرية واسعة وصدرت أكثر من 
370 صحيفة ومــجــلــة يــومــيــة وأســبــوعــيــة، 
وهذا في طريقه إلى االنحسار. طبعًا هناك 
سبب رئيسي وهــو وجــود أجهزة حديثة، 
وفــي مقدمتها املوبايل. بالنسبة لوسائل 
ــــام، مـــات الـــراديـــو ثـــم مــاتــت الــكــامــيــرا  اإلعــ
الــعــاديــة ثــم الــتــلــفــزيــون األســــود واألبــيــض 
ثــم املــلــون، واآلن املـــوت بــانــتــظــار الصحف 

الورقية، وبانتظار أيضًا الفضائيات«. 
ــبــّن »الصحافة اإللكترونية في العراق  وُي
تعاني من أزمة نشر والحصول على الخبر 
الراقي والخبر األول، وهناك عملية تناقل 
ونقل من موقع إلى آخر. وأيضًا الصحافة 
الــورقــيــة تــعــانــي مــن أزمــــة مــحــرريــن وأزمـــة 
ــار. حيث  ــبــ ــادة فـــي الــحــصــول عــلــى األخــ ــ حـ
أصبح االعتماد 99 باملائة على اإلنترنت 
مــن خـــال املـــواقـــع، والــتــي بـــدورهـــا تعتمد 

منوعات
تغريد

على السرقات من مواقع أخرى، وبالتالي ال 
نحصل على خبر يمكن االعتماد عليه إال 
من خال هذه املناقلة بن املواقع والصحف 
اإللكترونية أو املواقع الخاصة بالوزارات«. 
ويـــتـــابـــع: »الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
ــن اقــتــحــمــوا  ــيـــوم ضــعــيــفــة. فـــبـــصـــراحـــة، مـ الـ
عالم الصحافة، وهــم بأغلبهم من أصحاب 

األموال، ليست لديهم عقلّية الدفع والتطوير 
، حتى تستمر الصحيفة 

ً
للصحافة. فمثا

العربية اليوم، وكي ال تعاني وتعتمد على 
الدولة، لديها مصانع ومحالج للقطن. هناك 
صــحــف لــديــهــا مــصــانــع لــتــطــويــر الـــدراجـــات 
ــة، وأخـــــــرى لـــديـــهـــا شــــركــــات إلنـــتـــاج  ــاريــ ــنــ الــ
الـــورق، بينما هــنــاك صحيفة عاملية لديها 

رصيف على امليناء ونــاقــات شحن كبيرة 
للبضائع والنفط. في العراق، ليست لدينا 
ــل اســتــمــرارّيــة  عــقــلــّيــات االســتــثــمــار مـــن أجــ
، تــــتــــحــــّول 

ً
الــــصــــحــــافــــة واإلعـــــــــــــــام. وفـــــــعـــــــا

الصحيفة إلى سلعة ورسالة، في آٍن واحد، 
ها مؤسسات إعامية وتجارّية، 

ّ
ما يعني أن

ـــــام وحـــــده يــقــضــي عــلــى مستقبل   اإلعـ
ّ
ألن

الجريدة، أما إذا تحّولت إلى تجارة، فتفقد 
رســالــتــهــا اإلعــامــّيــة والــوطــنــّيــة«. ويــوضــح 
»نــحــن بــحــاجــة إلـــى قــطــاع خـــاص مستثمر 
 اإلعــــــــام والـــصـــحـــافـــة 

ّ
شــــجــــاع، يــــؤمــــن بـــــــأن

رسالة، وبــدون هذه العوامل سنشهد موت 
ــة فــــي الـــــعـــــراق. لــأســف  ــ ــّي الـــصـــحـــافـــة الــــورقــ
 مـــواطـــن عــراقــي 

ّ
ــل ــان، ســابــقــًا، كــ ــ الـــشـــديـــد، كـ

 وجريدة. اآلن، يحملون 
ً
يحمل بيده مسبحة

املــوبــايــل، ويــحــصــلــون بــســرعــٍة خــارقــة على 
ل معهم، 

ّ
الخبر والصورة، وهذا الجهاز يتنق

فــا يــقــرأون أخــبــارًا قــديــمــة، بينما الجرائد 
 وحملت أخبارًا قديمة«. 

ً
صدرت ليا

من جانبه، يقول الكاتب والروائي العراقي 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ـــ«الــ ــــي، لــ ــنـ ــ ــزويـ ــ ــد الـ ــؤيــ مــ
»بــالــتــأكــيــد الــصــحــافــة اإللــكــتــرونــيــة بـــدأت 
باالنتشار، خصوصًا في السنوات األخيرة، 
وتحديدًا في بداية االلفية الثالثة انتشرت 
ــر عــلــى  ــ

ّ
ــؤث بــشــكــل واســــــــع، وهــــــذا بــــــــدوره يــ

الصحافة الورقية والتي لم تندثر، وإنما 
ت أو في طريقها إلى االضمحال. 

ّ
اضمحل

ــجــهــون 
ّ
أغـــلـــب الــصــحــافــيــن الـــعـــراقـــيـــن يــت

نحو الصحافة اإللــكــتــرونــيــة، وهـــذا اتجاه 
صحيح، لكن تبقى الصحافة الورقية هي 

املحور األساسي لإلعام العراقي«.
أما الروائي والناقد العراقي جمال القيسي، 
فــيــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »تــغــيــر العصر 
بدخول عالم جديد تاريخيًا، وتحديدًا منذ 
آب/أغسطس 1995، عندما أصدر بيل غيتس 
برنامج ويندوز 95. العامل الجديد الذي دخل 
في التاريخ هو عامل التواصل، ما أدى إلى 
 
ّ
تغير وجهة نظر العالم كله بشكل عام. أي أن

 
ً
العالم تغير بهذا االتجاه، وليس ذلك عاما
مزاجيًا أو اختياريًا«. ويشير إلى أن الثورة 
ــع التواصل،  املصرية التي استخدمت مــواق
وإلـــى اســتــخــدام »فيسبوك« فــي التظاهرات 
الــفــرنــســيــة، واســـتـــخـــدام الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــالــــد تـــرامـــب مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«. ويــوضــح  دونــ
 »العالم اتخذ وجهة 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

أخرى بتغير الوسيلة مع تغير املعطيات«.

أغلب الصحف 
المطبوعة ممولة 

من قبل مالّكها

الهوية البصرية 
ضعيفة في العديد 
من القنوات السورية

عدنان حمدان

 HD أن تتأخر فــي إدراج التقنية العالية
 قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة، فــأنــت 

ّ
ــــث ــــى نـــظـــام بـ إلـ

ف، لكن أن ال تتقن قــواعــد صناعة 
ّ
متخل

املــحــتــوى الــتــلــفــزيــونــي فــي زمـــن بـــات فيه 
التلفزيون مــوضــة قــديــمــة، فبا شــك أنت 
خــــارج الــتــاريــخ. هـــذا مــا قــد ينطبق على 
إعــام النظام الــســوري، إذ ال يــزال اإلعــام 
يه الــعــام والــخــاص، يثبت 

ّ
الــســوري، بشق

عامًا تلو آخر استمرار النكبة في صناعته 
مـــــن دون قــــــــدرة الـــصـــحـــافـــيـــن الـــقـــدامـــى 
والشباب على تحديد موطن واحد للخلل 
أو إيــــجــــاد َمــــخــــرج يــعــيــد ثـــقـــة الــجــمــهــور 

.
ً
السوري بإعامه املحلي ولو قليا

األسوأ من الخطأ، أن تمارس ارتكابه. وهذا 
ما تفعله القنوات السورية املنطِلقة مؤخرًا 
في الداخل، بتمويل أمراء الحرب وأبرزهم 
سامر الفوز الذي قرر إنشاء قناة »لنا« قبل 
أشهر. فلم يسعف موقع مكاتب القناة في 
وســط بيروت التجاري واألرقـــام الضخمة 
سندت لعدد من الفنانن السورين 

ُ
التي أ

واملذيعن اللبنانين لتقديم البرامج، في 
إبعاد القناة عن الصورة النمطية السائدة 
لــــإلعــــام الـــــســـــوري، بــحــيــث قـــابـــل الــهــويــة 
الــبــصــريــة الــضــعــيــفــة فــي »لــنــا« لــوغــو غير 
مــتــقــن وجــــــودة بـــث ضــعــيــفــة وإعــــانــــات ال 
 الــشــعــار الــذي 

ّ
قيمة لــهــا، فــي حــن تــعــرض

طرحته القناة لصفعة كبيرة من الجمهور 
بــعــدمــا قـــررت وبــشــكــل مــفــاجــئ عـــدم عــرض 
الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن مــســلــســل »الـــــــوالدة من 
الــــخــــاصــــرة« بـــعـــد بــــث أول جــــزئــــن. ســيــل 
التعليقات السلبية الــذي رافــق القناة دعا 
ــفــرع فلسطن  البعض لنسب أوامـــر بثها ل
األمني سيئ السمعة في دمشق، خصوصًا 

أن الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن املــســلــســل يــتــعــرض 
لــلــحــديــث عـــن رمـــــوز الـــنـــظـــام الــــســــوري في 

بداية أحداث الثورة.
وقبيل انطاق العام الــجــاري، أعلنت قناة 
»لـــنـــا« عـــن الــتــحــضــيــر لــقــنــاة رديـــفـــة تحمل 
شعار »لنا بلس« وتقّدم وجبة من البرامج 
ــا عـــمـــلـــت عـــدة  ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة واملــــنــــوعــــة، كـ
مــواقــع مــوالــيــة عــلــى الــتــرويــج لــهــذه القناة 
قبل بداية بثها. وفــي ظل غياب نضج بث 

مــا تــقــدمــه »لــنــا« عــبــر مــذيــعــن ال يجيدون 
نــطــق الــلــهــجــة الــســوريــة وال يــمــتــلــكــون من 
مهارات التقديم أدناها، صعد لإلعام اسم 
املــذيــعــة اللبنانية رابــعــة الـــزيـــات كواجهة 
للمحطة التلفزيونية. فما إن انتهى عرض 
ــنــا مــع رابــعــة« حتى أسرعت  برنامجها »ل
الزيات لتقديم برنامج أسبوعي ثان يحمل 
اسم »قصة حلم« مستعينة بطاقم برامجها 
السابقة فــي قناة »الــجــديــد« اللبنانية مع 

شيوع أنباء عن رقم خيالي تقاضته مقابل 
عـــدة مــواســم مــتــتــالــيــة مــن الــبــرنــامــج قــد ال 

يفصل بينها سوى شهر رمضان املبارك.
حــــــال قــــنــــاة »ســـــمـــــا« املــــوالــــيــــة ال يــخــتــلــف 
كــثــيــرًا، فمع تــوقــف شــركــة »ســمــا الــفــن« عن 
إنتاج األعمال الدرامية لهذا املوسم، تبدو 
القناة مرتبكة حول إمكانية ما تقّدمه في 
ظــل امليزانية املــحــدودة وعـــدم الــقــدرة على 
االبــتــكــار. وكــأنــهــا تــظــهــر كــبــطــاقــة منتهية 
الــصــاحــيــة رفــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري الــدعــم 
عنها، حالها حال قناة »أورينت« املعارضة 
الــتــي ظــهــر فــي األشــهــر األخـــيـــرة انخفاض 
دعـــم رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري غــســان عبود 
لها، ما انعكس سلبًا على الهوية البصرية 

وسوية البرامج املقدمة.
 التلفزيون الحكومي الــســوري 

َ
هــذا ويــظــل

الاعب األبطأ في أي تغيير كان، وإن أفسح 
املــجــال خــال الــعــام الفائت لبيع مساحات 
بــــث عـــلـــى الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة لــشــركــات 
خاصة، فبات الجمهور أمام برامج مرتفعة 
الــتــكــلــفــة قــائــمــة عــلــى جــوائــز مــالــيــة كــبــرى، 
تقابلها بــرامــج ذات تكلفة شــبــه معدومة 
ــذا وبــات  وأجــــور مــزريــة للعاملن فــيــهــا. هـ
وزيـــر اإلعـــام فــي الــنــظــام الــســوري يتدخل 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي فــــرض أســـمـــاء معينة 
ورقابة املضمون الذي تقدمه من قبل مكتب 

الوزير حصرًا.
ــــأس آســــيــــا، يـــبـــدو اإلعـــــام  ــــع انــــطــــاق كـ ومـ
السوري قاصرًا عن اللحاق بركب البطولة 
وتغطية مباريات املنتخب، فما زال يلجأ 
لـــســـرقـــة حــــقــــوق الــــبــــث الـــرقـــمـــيـــة وعـــــرض 
ــًا، أمـــــا مــــا يـــظـــهـــر لــلــبــث  ــ ــيـ ــ املــــبــــاريــــات أرضـ
الفضائي فيمكن اختصاره بإعان مخجل 
للسمنة، أعـــاد الــجــمــهــور لــزمــن اإلعــانــات 

التي ال تسمن وال تغني عن جوع.

كانت تبيع 20 ألف نسخة )صباح عرار/فرانس برس(

تعجز القنوات السورية عن تغطية األحداث الرياضية أيضًا )عبدالمنعم عيسى/فرانس برس(

بعدما أصبحت النسخ اليومية للصحف العراقية تبيع ألفي نسخة فقط، تعاني الصحافة الورقيّة من أزمة ُتهّدد وجودها، وتكبر 
مصاعبها مع اشتداد المنافسة مع الصحافة اإللكترونيّة واآلنيّة
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أعرب المصريون عن غضبهم من 
الحكم على الناشط السياسي 

المصري أحمد دومة، بالسجن 
المشدد 15 عامًا، وغرامة 6 ماليين 

جنيه، في القضية المعروفة 
إعالميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء«، 

واصفين الحكم بالمسيس، واعتبروه 
معاديًا لثورة يناير. 

أعلنت مؤسسة »ويكيميديا« 
المالكة لـ«ويكيبيديا«، عن شراكة 

لها مع »غوغل« ُتتيح استخدام أداة 
الترجمة »غوغل ترانساليت« كي 

يستطيع محررو الموسوعة ترجمة 
المقاالت بطريقة أفضل. وتقدم 
ويكيبيديا قاعدة بيانات واسعة من 

المقاالت بحوالي 300 لغة.

َغّرد الناشطون في قطاع غزة على 
وسم »#اعرفوا_حقوقنا_ومكنونا« 

الخاص بذوي االحتياجات الخاصة، 
والذي يهدف إلى تعريف المواطنين 

والمؤسسات والجهات ذات 
االختصاص بحقوقهم واحتياجاتهم، 

وتوفير حاضنة دامجة تسهل 
االنخراط والمشاركة.

أثارت منحوتة لجندي من الحضارة 
الفارسية على جدار قصر الضيافة 

في بغداد، ظهرت خالل مراسم 
استقبال رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي لوزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو، جدًال واسعًا في الشارع 

العراقي، ونسبها البعض لجهل 
التفريق بين المنحوتات.



ــر عــلــى عــدد  ــ ــا، وال يــقــتــصــر األمــ ــهــ ــراراتــ فـــي قــ
املــشــاهــديــن الفعليني بــل بــاألخــص الــفــئــة بني 
 

ُ
)18-49( عــامــا، وكثيرًا مــا كــان يتوقف عــرض

مــســلــســٍل مـــا إذا كــانــت أرقـــامـــه مــخــّيــبــة حتى 
قبل الوصول لخاتمته، يأتي في طليعة هذه 
الحاالت مسلسل Twin Peaks للمخرج ديفيد 
املسلسل جعلت  أن مطالبة محّبي   

ّ
إال لينش، 

الباقية  الــســّت  الحلقات  تــعــرض   ABC شبكة 
عام 1992. باإلمكان القول بأن مذهب التجديد 

ــق بــالــشــبــكــة املــنــتــجــة أكــثــر من 
ّ
الــفــائــض يــتــعــل

العمل؛ ونالحظ  كونه شأنا خاصا بمبتكري 
الرئيسية  الشبكات  لــدى معظم  الــتــوّجــه  هــذا 
الناجح  املنتج  على  تحافظ  التي  )املجانية(، 
بغية الــفــائــدة األكــبــر مــن اإلعــالنــات، وإن أّدى 
ذلك إلى إرسال اإلنتاجات الجديدة سنويا إلى 
املقصلة؛ وقد بلغت نسبة املسلسالت الجديدة 
في  و%57   ،10  /09 مــوســم  فـــي   %69 املــلــغــاة 
املوسم الذي سبقه. نجد توّجها مشابها عند 

أحمد ابراهيم

خـــابـــت كــثــيــٌر مـــن الــتــوقــعــات الــتــي 
تــتــطــلــع إلــــى انــتــهــاء عــصــر الــــذروة 
الــتــلــفــزي؛ وشــهــد هـــذا الــعــام مــزيــدًا 
، ومزيدًا 

ّ
من الشراكات، مزيدًا من منصات البث

السينما  القادمني من  األول   
ّ

الصف من نجوم 
إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. هـــذا الــتــبــّدل املستمر 
يلقي بظالله على تغييراٍت مركزّية في مختلف 
مفهوم  وأعتقها  أحــدهــا  األســاســّيــة،  املفاهيم 
التجديد واإللغاء. املعادلة البسيطة، كما كانت، 
تقتضي أن نجاح مسلسٍل ما يعني استمراره؛ 
موسما بعد آخــر، وفــي أحــيــاٍن كثيرة جانبت 
الــتــجــديــدات املــتــكــررة جــــاّدة الـــصـــواب، وهــكــذا 
ــــن؛ األول كمسبب  يــتــنــاوب املــشــاهــد بــني دوريـ
الستمرارية العمل، والثاني كمتعّرٍض لعواقب 
ــا يــرافــقــهــا مـــن تــمــطــيــٍط وحـــرف  الــتــجــديــد ومــ

محاور وانتهاًء بتبّدل هوّية العمل ككل.

في زمٍن مضى
منذ منتصف الثمانينيات وحتى بعد ولوجنا 
إلى األلفية الثالثة اعتمدت الشبكات الرئيسية 
على أرقام املتابعة الجماهيرية كدليٍل أساسي 

يتضمن المهرجان العديد 
من الفعاليات المصاحبة 

للعروض المسرحية

تعتمُد الشبكات 
الكبرى على أرقام 

المتابعة التخاذ قراراتها

ذكر هشام حداد 
أن إليسا »شبه أمية« 

و»ال تقرأ الجرائد«

2223
منوعات

شبكة Showtime التي تتشّبث بشّدة بأعمالها 
ة 

ّ
بقل املتعلقة  السلبية  النتائج  رغــم  الناجحة 

الجوائز، وإهمال النقاد بعد خروج العمل عن 
التي تنقلب بعد  األعــمــال   هي 

ٌ
سّكته؛ وكثيرة

4 أو 5 مــواســم ناجحة إلــى اســتــنــزاٍف تجاري 
لتشكيل خاتمة  باهت دون مسارات واضحة 
الــــذي تم   Shameless مــثــل املــتــابــعــني،  تــرضــي 
 مـــن Dexter و 

ّ
تـــجـــديـــده ملـــوســـم تـــاســـع، وكـــــل

Homeland اللذين وصال ملوسٍم ثامن.

كيف نعرف أنها النهاية
هــذا الــســؤال يــلــّح بــشــدة أكــبــر على األعــمــال 
ــرار إلـــى  ــمــ ــتــ الـــتـــي تـــبـــدو قــــــــادرة عـــلـــى االســ
الالنهاية، ضمن نموذج الحلقات املنفصلة 
 موسم لتشكيل 

ّ
 في نهاية كل

ّ
التي تصطف

الخاتمة  هــذه  عــامــة،  بقّصة  تــوحــي  خاتمٍة 
قـــد تـــكـــون مــشــّوقــة ملـــوســـم جـــديـــد أو حــدثــا 
يمكن اعتباره نهائيا، فما حصل مع روس 
قبل  مــمــكــنــا  كــــان   Friends فـــي  ورايـــتـــشـــيـــل 
موسمني على األقل على سبيل املثال، وهذه 
قبيل  من  أدواٍر  تبادل  أمــام  الحالة تضعنا 
 للشخصيات«؛ 

ً
»إنها النهاية فلنضع خاتمة

عوضا عن »هذه الخاتمة للشخصيات إذن 
وصلنا للنهاية«. إن التجديد املتتالي ليس 
حكرًا على الكوميديا، وإن كانت أكثر األنواع 
تضررًا منه، فالحدث الدرامي قابل للتجدد 
ويتأرجح بني كونه مناسبا أو مرفوضا من 
الكبرى  الكوميديا  جريمة  لكن  الجمهور، 
بــأن ال تكون مضحكا، هــي أول مــا يحصل 
 The Big ــداه املــنــطــقــي، وفـــي ــاوز مـ لــعــمــٍل جـ

Bang Theory خير مثاٍل لهذه الحالة.

ضد التجديد... ضد اإللغاء
ملسلسل  الهائل  الجماهيري  النجاح  اقترن 
املــســلــســل  وامــــتــــّد   ، نــــقــــديٍّ بــمــديــح   Seinfeld
لتسعة مواسم، حافظ بها جيري ساينفيلد 
املنحوتة  ونكاته  فــرادتــه  على  ديفيد  والري 
بــكــل احــتــرافــيــة، واملــســلــســل يــتــمــحــور حــول 
يــومــيــات كــومــيــديــان ومــواقــفــه مــع أصدقائه 
ــذا ما  دون قــصــة مــحــددة تنظم أحـــداثـــه، وهـ
 حــول ال 

ٌ
سبب انــتــشــار فــرضــّيــٍة أنــه مسلسل

حياة  يسبر  الحقيقة  فــي  هــو  بينما  شـــيء، 
عــروضــه،  تلهم  الــتــي  واملــواقــف  الكوميديان 
أتــــت الــنــهــايــة بـــقـــرار مــبــتــكــري املــســلــســل في 
مواجهة شبكة NBC التي خسرت أحد أكثر 
جماهيريته،  ذروة  فــي  نجاحا  مسلسالتها 
 5 تلقيه  يــنــّص على  عــقــدًا  رفــض ساينفيلد 
وهو  الــواحــدة؛  الحلقة  مقابل  دوالر  ماليني 
لــم تتجاوز أجـــور املمثلني أكثر  الـــذي  الــرقــم 
قــراره  يــبــرر ساينفيلد  اآلن.  ربــعــه حتى  مــن 
ــة هـــي أهــــم مـــيـــزات الـــفـــن؛ فــمــدى  مـ بــــأن املـــالء
الــنــكــتــة وطــولــهــا واســتــمــراريــتــهــا هـــي الــتــي 
تصبغ املنتج بصفة الفن أو اعتباره منتجا 
بع الري ديفيد منهجا مشابها 

ّ
متوّسطا، ويت

فـــي مسلسل   HBO تـــعـــاونـــه مـــع شــبــكــة فـــي 
Curb Your Enthusiasm الذي تجاوز املوسم 
التاسع، لكن مع توقفاٍت طويلة بني املواسم؛ 
وصلت لخمس سنوات بني املوسمني الثامن 
يكون  عندما  املسلسل  يــصــدر  إذ  والــتــاســع، 

هناك محتوى يليق بتقديمه.
ة األخــرى، تقبع كثير من األعمال 

ّ
الضف على 

 لحركة السوق واإلعالنات، ويكفي أن 
ً
رهينة

ُيجدول عرض مسلسٍل ما ليلة الجمعة كإنذاٍر 
بــوصــولــه لــلــهــاويــة، وتـــبـــرز تــجــربــة مسلسل 
الــذي صــارع للبقاء منذ املوسم   Community
الثالث حتى نهايته في املوسم السادس، وال 
يزال الجمهور على أمٍل بإصدار فيلٍم ختاميٍّ 
يعيد جمع أبطاله في الحرم الجامعي، الذي 
الكوميدي،  املسلسل  أحـــداث  كنفه  فــي  تـــدور 
 مــوســم على وضع 

ّ
كــل فــي نهاية  العمل  دأب 

ــنـــاديـــا  مــــكــــان األحـــــــــــداث فـــــي مــــــــــأزٍق خــــطــــر مـ
ــاذه، وبـــهـــذا ال  ــ ــقـ ــ الــجــمــهــور لـــلـــدفـــاع عــنــه وإنـ
دون  الحلقات بصورة صحيحة  تلقي  يمكن 
النظر لسياقها، واملعركة الحاصلة في سبيل 
ــي«  الــتــجــديــد؛ مــثــل أن يــجــلــس »جـــيـــف« و»آنــ
ويــقــتــرحــان أنــهــمــا يــجــب أن يقعا فــي الــغــرام 
إلنــقــاذ املـــكـــان، فــي كــنــايــٍة عــن الـــشـــروط التي 

رفض مبتكرو العمل االنصياع لها.

A

إسطنبول ـ العربي الجديد

ى قبل سنوات قليلٍة مضت، كانت مدينة 
ّ
حت

للسياح  دائــمــة  وجــهــة  التركية  حسانكيف 
مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. اآلن، تـــكـــافـــح هـــذه 
 اختفت العديد من 

ْ
املدينة من أجل البقاء، إذ

املعالم السياحية. وبداًل من الحافالت التي 
العالم في   السياح من كل أنحاء 

ّ
كانت تقل

املــاضــي، تــزدحــم شــــوارع املــديــنــة بــســيــارات 
ــي غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر،  ــــــه فــ

ّ
الــــبــــنــــاء، ألن

كيف«  »حسن  تقع  كاملة.   املدينة  ستغرق 
فـــي جــنــوب شـــرق تــركــيــا عــلــى ضــفــاف نهر 
دجلة، وتقع في منطقة ذات غالبية سكانية 
منذ  مأهولة  إنها  املؤرخون  ويقول  كردية. 
ولــكــنــهــا ستختفي  الــســنــني،  آالف  عـــشـــرات 
خــــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة تــحــت مـــيـــاه بــحــيــرة 
اصطناعية بسبب بناء سد إليسو لتوليد 
الكهرباء على نهر دجلة. ويشكل هذا السد 
الورشة الرئيسية في مشروع جنوب شرق 
األناضول. وهو مخطط يهدف إلى تنشيط 
اقــتــصــاد املــنــطــقــة الــتــي تهملها أنــقــرة منذ 

فترة طويلة، باالستناد إلى الطاقة والري.

جواد األسدي، »جنونستان« )األردن( تأليف 
وإخراج حكيم حرب، »ساللم يعقوب« )األردن( 
تــألــيــف وإخـــــــراج الـــحـــاكـــم مـــســـعـــود، »صــبــاح 
ومــســا« )املــغــرب( تأليف غــنــام غــنــام وإخـــراج 
عــبــد الـــجـــبـــار خــــمــــران، »قـــمـــرة 14« )تـــونـــس( 
تأليف بوكثير دومة وإخراج دليلة مفتاحي، 
»ليلك ضحى« )اإلمارات( تأليف وإخراج غنام 
غـــنـــام، »مــســافــر لــيــل« )مـــصـــر( تــألــيــف صــالح 

عبدالصبور، وإخراج محمود فؤاد صدقى.
ــــروض الــتــي  ــعـ ــ ــثــــانــــي، فـــهـــي الـ ــار الــ ــســ أمـــــا املــ
ــائـــزة الــشــيــخ الــقــاســمــي«،  تــتــنــافــس عــلــى »جـ
وهـــــــي: »الــــرحــــمــــة« )الــــكــــويــــت( تـــألـــيـــف عــبــد 
األمـــيـــر الــشــمــخــي وإخـــــــراج فــيــصــل الــعــبــيــد، 
»الـــطـــوق واإلســــــورة« )مــصــر( تــألــيــف يحيى 
املنعم،  عبد  ناصر  وإخـــراج  عبدالله  الطاهر 
ــــداد قــاســم محمد  »املـــجـــنـــون« )اإلمـــــــارات( إعـ
)األردن(  »النافذة«  العامري،  وإخــراج محمد 
القصص،  وإخـــراج مجد  تأليف مجد حميد 
ــراج  »ذاكـــــرة قــصــيــرة« )تـــونـــس( تــألــيــف وإخــ
وحــيــد الــعــجــمــي، »شــابــكــة« )املـــغـــرب( تأليف 
عــبــد الــكــريــم بــرشــيــد وإخـــــراج أمـــني نــاســور، 
ــراج إبــراهــيــم  ــ »عـــبـــث« )املـــغـــرب( تــألــيــف وإخــ
تأليف  )األردن(  مالمح«  بال  »نساء  رويبعة، 
عبد األمير الشمخي وإخراج إياد شطناوي.

فـــي حـــني يــضــم املـــســـار الـــثـــالـــث 10 عـــروض 

القاهرة ـ محمد كريم

ـــ 11  أقــيــم، يـــوم أمــــس، حــفــل افــتــتــاح الـــــدورة الـ
مـــن مــهــرجــان املـــســـرح الــعــربــي، وهـــي الــــدورة 
املوسعة التي تستضيفها مصر تحت شعار 
»نــحــو مــســرح عــربــي جــديــد ومــتــجــدد«، وذلــك 
فــي الــفــتــرة مــن 10-16 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الـــقـــادم. وتــنــظــمــهــا وزارة الــثــقــافــة بــالــتــعــاون 
في  الحفل  بــدأ  للمسرح.  العربية  الهيئة  مــع 
الساعة السادسة مساء. وقد تغير مكان حفل 
االفــتــتــاح عــّمــا كــان مــقــررًا مــن قــبــل، حيث وقع 
االخــتــيــار عــلــى أحـــد املـــســـارح الــخــاصــة بأحد 
فــنــادق الــقــاهــرة الستضافة الــحــدث، بـــداًل من 
املـــســـرح الــكــبــيــر بــــدار األوبــــــرا املــصــريــة الـــذي 
يــســتــضــيــف الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة الـــكـــبـــرى. أمــا 
العروض الفنية الرئيسية، فسوف تتوزع على 
مــســارح »الــهــنــاجــر« و»الـــبـــالـــون« و»الـــســـالم« 
و»الــجــمــهــوريــة« و»املــســرح الــقــومــي«، إضافة 
وتضمن  باملحافظات.  املحلية  الــعــروض  إلــى 
حفل االفتتاح كلمة »املسرح العربي« وألقاها 
الفنان الجزائري، سيد أحمد أقدومي، وكلمة 
لألمني العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب، 
إســمــاعــيــل عــبــد الــلــه، وكــلــمــة لـــوزيـــرة الثقافة 
 بعدها 

َ
ــِرض ــ املــصــريــة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم. ُعـ

فيلمان قصيران عن الهيئة العربية للمسرح 
واملــهــرجــان، ثــم تلتها فــقــرة فنية مــن إخـــراج 

خالد جالل.
ــذه الــــدورة  ــا عـــن الـــعـــروض املــشــاركــة فـــي هـ أمـ
ــارات؛  املـــوســـعـــة، فــقــد قــســمــت إلــــى ثـــالثـــة مـــسـ
يضم األول 7 عروض هي: »الحادثة« )مصر( 
ــنـــة« )مـــصـــر(  ــان، »املـــعـــجـ إخـــــــراج عـــمـــرو حــــســ
تــألــيــف ســامــح مـــهـــران وإخـــــراج أحــمــد رجـــب، 
»تقاسيم على الحياة« )العراق( إعداد وإخراج 

ويقول الناشط التركي، وأحد سكان املدينة، 
ريــدفــان آيــهــان، ملــوقــع »شبيغل أون اليــن«: 
»الكثير من التاريخ يوجد في هذه املدينة. 
تــدمــيــر هــــذه املـــديـــنـــة هـــو جــريــمــة كـــبـــرى«. 
الكثير من سكان املدينة  يناضل آيهان مع 
من أجل إيقاف مشروع السد الذي سيأخذ 
مياهه من نهر دجلة.  وقد سكن هذه القرية، 
وتــــنــــاوب عــلــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــحـــضـــارات 
والرومان  كاآلشوريني  القديمة،  والشعوب 
واألتراك، والكثير من الثقافات األخرى التي 
تركت بصمتها في املدينة. على املنحدرات 
بالقرب من النهر، توجد العديد من الكهوف 
القديم  اإلنسان  فيها  والتي سكن  القديمة، 
منذ آالف السنني. كل هــذا من املــفــروض أن 

يختفي. 

ثاني أكبر سد في البالد
فــي  ــيــــة  مــــاضــ ــيــــة  ــتــــركــ الــ ــكــــومــــة  الــــحــ أن  إال 
مــشــروعــهــا، وتــؤكــد أنــهــا تــبــذل كــل الجهود 
قل الكثير 

ُ
املمكنة إلنقاذ معالم املوقع التي ن

ــار عــمــلــيــات ضــخــمــة، ويــقــوم  ــ مــنــهــا فـــي إطـ
أيوبي  آثار مسجد  العمال، حاليا، بتثبيت 
يــعــود إلـــى الــقــرن الــرابــع عــشــر عــلــى منصة 
لنقلها مسافة ثالثة كيلومترات إلى »املنتزه 
املستقبل.  في  النور  سيرى  الــذي  الثقافي« 
ودشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مشروع إليسو عام 2006 عندما كان رئيسا 
لــلــحــكــومــة، ووعـــــد آنــــــذاك بــــأن الـــســـد الـــذي 
سيصبح ثاني أكبر سدود البالد، سيكون 
املــشــروع  ويتضمن  للسكان.  كبيرًا  مكسبا 
ــاء مـــديـــنـــة »حــســانــكــيــف جــــديــــدة« عــلــى  ــنـ بـ
النهر مــع شقق فسيحة  الجانب اآلخــر مــن 
املدينة  بناء  ومستشفى حديث جــدًا، ولكن 

الــجــديــدة، الــتــي هــي عــبــارة عــن صــفــوف من 
غير  موحلة  طــرقــات  بينها  تفصل  األبــنــيــة 
معبدة بغالبيتها، يعاني من تأخير كبير، 
والسكان الذين كان من املفترض أن ينتقلوا 
إلى منازلهم الجديدة في نهاية عام 2018، 

يـــنـــتـــظـــروا حـــتـــى صـــيـــف 2019.  أن  عــلــيــهــم 
أن يساهم  السكان  السد من  ويأمل مؤيدو 
في إنعاش السياحة بفضل ترميم الحصن 
وبــعــض الــكــهــوف الــتــي لــن تــغــمــرهــا املــيــاه. 
وحاليا، ينتظر املهندسون الضوء األخضر 

ــان إلغــــالق الــصــمــام األخـــيـــر من  ــ ــ مـــن أردوغـ
أصــل ثــالثــة فــي الــســد واالنــتــهــاء مــن حبس 
املــيــاه، وهــي عملية بــدأت الصيف املاضي، 
وعــنــدهــا ســيــبــدأ الــعــد الــعــكــســي ملـــدة ثالثة 

أشهر قبل أن تغمر املياه »حسانكيف«. 

مـــصـــريـــة ســتــســتــضــيــفــهــا مــــســــارح إقــلــيــمــيــة 
ــة واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة  ــدريــ ــنــ ــكــ بـــالـــقـــاهـــرة واإلســ
والفيوم، وهي عروض: »محطة مصر« تأليف 
محمد زناتي وإخراج رضا حسانني، »آخران 
االنتظار« تأليف سعيد حجاج وإخــراج  في 
حــــمــــاده شــــوشــــة، »شــــبــــاك مـــكـــســـور« تــألــيــف 
رشا عبد املنعم وإخــراج شادي الدالي، »أبو 
كــبــســولــة« تــألــيــف مــحــمــد الـــصـــواف وإخــــراج 
ــاري الــتــحــمــيــل« تــألــيــف  ــ مــحــمــد مـــرســـي، »جــ
ـــراج ســـامـــح الــحــضــري،  ــ ســـامـــح عــثــمــان وإخــ
الكاشف،  »إســتــوديــو« تأليف وإخـــراج عــالء 
»طــائــر« تأليف محمود جمال وإخـــراج عمر 
حــســني، »اعــمــل نــفــســك مــيــت« تــألــيــف السيد 
فهيم وإخراج أشرف عبد الجواد، »الوحوش 
الــزجــاجــيــة« تــألــيــف تنسي ولــيــامــز وإخـــراج 
مــــدحــــت مـــعـــتـــز، »الـــســـفـــيـــر« تـــألـــيـــف ســالفــو 

مروجيك وإخراج أحمد السالموني.
كما يتضمن املهرجان العديد من الفعاليات 
ــة، أبـــرزهـــا  ــيـ املـــصـــاحـــبـــة لـــلـــعـــروض املـــســـرحـ
املــســرح املصري  نــدوة موسعة حــول تجربة 
املسرح  وصــل  همزة  التجربة:  »نقد  بعنوان 
عــــام 1950«،  عــــام 1905 حــتــى  مـــن  املـــصـــري 
وتــقــام الـــنـــدوة خـــالل 6 أيــــام، ويـــشـــارك فيها 
كتاب وأكاديميون يقدمون رؤية نقدية لكل 
مــفــاصــل مــشــاهــد املـــســـرح املــــصــــري. إضــافــة 
إلــى ورش عــمــل، ومــعــارض للكتب والــصــور 
تطبيقية،  نــقــديــة  ونــــــدوات  الــفــوتــوغــرافــيــة، 
ومــــؤتــــمــــرات صـــحـــافـــيـــة ملـــنـــاقـــشـــة األعــــمــــال، 
ــع مـــؤســـســـات مــســرحــيــة دولـــيـــة،  ولــــقــــاءات مـ
ونشرة  مصريني،  ملبدعني  مؤلفات  وإصـــدار 
الفائزين  الفعاليات، وتتويج  ملتابعة  يومية 
فــي مسابقة كــتــابــة الــنــص املــســرحــي املــوجــه 

للكبار والصغار.

حسانكيف... مدينة تركية مهددة بالغرقحفل افتتاح الدورة الموسعة من مهرجان المسرح العربي
ستختفي مدينة حسانكيف 

التركية خالل الشهور 
القليلة المقبلة، بسبب 

مشروع سد إليسو، الذي 
يهدف لتوليد الكهرباء 

من مياه نهر دجلة

عمر بقبوق

بينما كانت الكاميرا تالحق جسد الراقصة املثير، 
وهـــي تــتــمــايــل، كـــان مغني فــرقــة »مــشــروع ليلى«، 
ــادر الــتــصــويــر  حــامــد ســنــو، يـــحـــاول أن يــخــتــرق كــ
ليظهر بلقطات محدودة في فيديو كليب أغنيته 
الــتــالعــب  ــــالل  خـ مــــن  لــيــصــنــع   ،)2013( ــــن«  ــــوطـ »الـ
بــمــفــهــوم الـــهـــامـــش واملــــركــــز إطــــــارًا يـــزيـــن األغــنــيــة 
ويــتــنــاغــم مــعــهــا بــاملــعــنــى؛ فــهــو بــأغــنــيــتــه يسخر 
مــن آلــيــة صــنــاعــة الــتــرفــيــه فــي لــبــنــان وتسخيرها 
السياسية  الــقــضــايــا  عــن  األذهــــان  لتشتيت  كــــأداة 
الـــراهـــنـــة. ورغــــم أن الــكــلــيــب بـــدا طــريــفــا وصـــادمـــا، 
ولكنه فــي الــوقــت ذاتـــه كــان يــرســخ صـــورة نمطية 
ســــائــــدة فــــي مــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي، فـــحـــني وضــعــت 
مناقضة  كجبهة  الراقصة  جسد  ليلى«  »مــشــروع 
ضمنيا  توافق  وكأنها  بــدت  السياسية،  للقضايا 
بالفنانات  تليق  ال  كــمــوضــوع  الــســيــاســة  أن  عــلــى 

االستعراضيات. 
الــصــورة النمطية، ومــا يحيط بها مــن جــدل،  هــذه 
أيـــام، عندما قامت  قبل  السطح  لتطفو على  عــادت 
الــفــنــانــة، إلــيــســا، الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــبــيــر عـــن آرائــهــا 
 حــلــت ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج »صـــار 

ْ
الــســيــاســيــة، إذ

الـــوقـــت«. فــجــاء الـــرد قــاســيــا مــن اإلعـــالمـــي الساخر 
هشام حداد، الذي عمد عبر تغريدة له على »تويتر« 
إلـــى إلــغــاء رأي إلــيــســا الــســيــاســي، مــن خـــالل إلــغــاء 

تقرأ  أمية« و»ال  باعتبارها »شبه  بالتعبير،  حقها 
انتقاده  استنبط  أن حــداد  وبــدا واضحا  الجرائد«. 
من خالل طبيعة الفن الذي تقدمه إليسا، واملقصود 
هنا األغاني العاطفية والفيديوهات االستعراضية. 
إال أن جــمــهــور إلــيــســا تكفل بــانــتــقــاد هــشــام حـــداد، 
وبـــنّي مــن خــالل املــنــشــورات الــغــزيــرة أن إليسا تقع 
 إنها حاصلة على 

ْ
بمكانة فوق الصورة النمطية، إذ

ماجستير بالعلوم السياسية. ولكن، ماذا لو كانت 
يحق  أال  األكاديمية؟  الشهادة  هــذه  تملك  ال  إليسا 

لها أن تمتلك رأيا، وتعبر عن موقفها السياسي؟ 
أغلب الظن أن آراء إليسا السياسية، لو تفوه بها 
ــر« يــغــنــي أغـــانـــي عــاطــفــيــة، وال يحمل  ــ مــغــنــي »ذكـ
شهادة أكاديمية، لكانت لقيت قبواًل وأخذت على 
محمل الجد؛ بل إن تعاطي املحاورين في البرامج 
الحوارية مع الفنانني الذكور يبدو مختلفا تماما، 
عــنــد مــنــاقــشــة املــواضــيــع الــســيــاســيــة، عــمــا يحدث 
الهمز  اختفاء  ليبدو  أنــثــى.  الضيفة  تكون  عندما 

واللمز بحوارات الرجال تعبيرًا ضمنيا عن صورة 
نمطية أشمل، وهي أن السياسة كموضوع ال تليق 
بــاملــرأة. وذلـــك مــا يبني أن املشكلة أســاســا تتعلق 
والصور  باملجتمع،  املتحكمة  الذكورية  بالعقلية 
ال  والــفــن؛ فمجتمعنا  املـــرأة  عــن  السائدة  النمطية 
الــتــي كــان ُينظر  تفصله ســوى عــقــود عــن الحقبة 
فــيــهــا بــدونــيــة إلـــى الــفــنــانــني عــمــومــا، وال يفصله 
ســوى قــرن واحــد عــن حقبة كــان فيه العمل الفني 
ــرأة، نــاهــيــك بــكــون الحياة  »تــابــو« مــحــرمــا عــلــى املــ
ــة فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة،  الــســيــاســيــة ال تــــزال ذكـــوريـ

ويحتل الرجال معظم املناصب السياسية فيها. 
ورغـــم أن األفــكــار الــتــي كــانــت ســائــدة فــي النصف 
ــقـــرن املـــاضـــي تــضــعــضــعــت مـــع مـــرور  ــن الـ األول مـ
الزمن، ولكن املجتمع لم يتحرر منها بشكل كامل؛ 
فــاســتــخــدام اســــم الــفــنــانــة االســتــعــراضــيــة، مــريــام 
اللبناني  الــنــواب  في مجلس  قبل سنتني،  كلينك، 
كــنــوع مــن النكتة مــن قــبــل نــائــب مــجــهــول الــهــويــة، 
هو دليل على النظرة السائدة للعالقة بني األنوثة 
ــالـــس الــســيــاســيــة  ــيـــاســـة داخــــــل أروقـــــــة املـــجـ والـــسـ
ــم تــصــديــرهــا  ــــورة الـــتـــي تــ ــــصـ ــة. وهـــــي الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ســريــعــا عــن طــريــق وســائــل اإلعــــالم الــتــي لــم تجد 
ــر مــشــكــلــة، فــاســتــضــافــت كــلــيــنــك بــبــرامــج  ــ فـــي األمـ
حوارية ناقشت آراءها السياسية بأسلوب ساخر، 
وأدرجــت ضمن هذه البرامج صــورًا ترصد نشاط 

كلينك السياسي، لتحوله إلى نكتة فاقعة!

صناع الدراما يستسهلون الربح السريع

)Getty( سكن اإلنسان في هذه المدينة منذ آالف السنين

تم استخدام 
اسم مريام 
كلينك في 
مجلس النواب 
)Getty( اللبناني

)Getty( سيتم عرض »الوحوش الزجاجية« من تأليف تنسي وليامز

)Getty( ديفيد لينش ،Twin Peaks مخرج

مع ازدياد منصات البّث، يعمد صناع المسلسالت، طمعًا بالربح السريع، إلى إنتاج أجزاء جديدة 
من مسلسالت سبق أن انتشرت. يؤّدي هذا التجديد إلى تغيير في هوية العمل أحيانًا

تجديد المسلسالت

تنميط الفنانات العربيّات

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

حول العالمفعالية

تحّول اإللغاء والتجديد 
من عالقة كّمية منوطٍة 

بالجمهور إلى قاعدٍة ترصد 
البنى االجتماعية وتبّدالت 

الجغرافيا االفتراضيّة. ووفقًا 
لما سبق، يمكن قراءة حادثة 
المسلسل الذي لم يُعنون قّط 
بعدما اعتزمت منّصة آمازون 

إنتاجه؛ فالمشروع الذي نال 
ميزانية 160 مليون دوالر إلنتاج 

موسمين دفعًة واحدة، 
وارتبط به روبيرت دي نيرو 

وجوليان مور وأوليت دّفة 
اإلخراج لدايفيد أو راسل لن 

يرى النور بسبب ضلوع 
هارفي واينستين 

)الصورة(، ذي السمعة 
الرديئة، بتنفيذ إنتاجه.

إبعاد هارفي 
واينستين
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


