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MEDIA
إنستغرام
واالنتحار

لندن ـ العربي الجديد

كـشـفــت ال ـش ــرط ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ع ــن مـجـمــوعــات
على وسائل التواصل االجتماعي تضم فتيات
مراهقات أدت إلــى حــاالت انتحار وإيــذاء نفسي
خطير ،حسب مــا نقلت «بــي بــي س ــي» .وكانت
اثنتا عشرة فتاة ،تتراوح أعمارهن بني  12و 16
عامًا ،ومن جميع أنحاء جنوب إنكلترا ،جزءًا من

مجموعة دردشة على «إنستغرام» يشير اسمها
ُ
ُ
إلى االنتحار .كشف أمر املجموعة ،عندما فقدت
ث ــاث فـتـيــات ُووجـ ــدن فــي حــالــة صحية خطرة
في لندن .تقول إدارة تطبيق «إنستغرام» ،إنها
لــم تعثر على أي محتوى متعلق باالنتحار أو
إيذاء النفس في املجموعة .من جانبها ،حصلت
«بــي بــي ســي» على مــذكــرة مــن الـشــرطــة بشأن
الـتـحـقـيــق ت ـق ــول إن «تــأث ـيــر ال ـن ــد لـلـنــد زاد من

التفكير االنتحاري بني األطفال املعنيني ،لدرجة
تصاعد العديد منهم إلى أزمات انتحارية وإيذاء
للذات بشكل خطير» .وعلمت الشرطة باملجموعة
ع ـنــدمــا س ــاف ــرت ث ــاث ف ـت ـيــات ،ت ــم اإلب ـ ــاغ عن
اختفائهن ،بالقطار لاللتقاء فــي لـنــدن ،ثــم ُعثر
عليهن في حالة صحية خطيرة في أحد الشوارع،
ُ
ونقلن في سيارة إسعاف إلى املستشفى لتلقي
الـ ـع ــاج ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ .وذكـ ـ ــرت إح ــدى
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ً
الفتيات أنهن التقني أوال عبر اإلنترنت ،وناقشن
م ــوض ــوع االن ـت ـح ــار .وف ـحــص ض ـبــاط الـشــرطــة
األج ـه ــزة الــرقـمـيــة لـلـتـعــرف إل ــى اس ــم املجموعة
على اإلنترنت وأعضائها اآلخرين .وتأذت سبع
فتيات من بني  12قبل تعقب الشرطة .وشاركت
خــدمــات الرعاية االجتماعية لألطفال مــن سبع
سلطات محلية مختلفة في حماية األطفال الذين
ّ
ُصنفوا كأعضاء في املجموعة.

صحافيون يمنيون يستبدلون األقالم بالبنادق
في حرب اليمن ،يتداخل العمل الصحافي مع العسكري في كثير من الحاالت ،وبينها انخراط صحافيين في القتال المباشر ،إن كانوا
مؤيدين للحكومة أم موالين للحوثيين .يعود الجدال إثر مقتل صحافي كان يقاتل في تعز ،األسبوع الماضي
زكريا الكمالي

أعـ ـ ـ ــاد م ـق ـت ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـي ـم ـن ــي ه ـش ــام
ال ـب ـك ـيــري ،تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى كـثـيــر من
الصحافيني الذين أجبرتهم ظــروف الحرب
عـلــى االل ـت ـحــاق بــاألع ـمــال الـعـسـكــريــة ،بعد
ّ
قناعة شخصية لديهم بأن رصاص البنادق
هو الخيار األنسب ملرحلة مصيرية كهذه،
وليس حبر األق ــام .لــم يكن البكيري ،اُلــذي
التحق بصفوف ال ـقــوات الحكومية وقـتــل،
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ضــد
الـحــوثـيــن بــالــريــف الـغــربــي ملـحــافـظــة تعز،
الـصـحــافــي األول ال ــذي يـتـخــذ ه ــذا الـخـيــار
بالقتال ضـ ّـد الحوثيني ،بــل سبقه آخ ــرون،
أبرزهم مدير مكتب وكالة «سبأ» الحكومية
في محافظة البيضاء ،أحمد الحمزي .وفي
الضفة املـقــابـلــة ،سقط عــدد مــن اإلعالميني
فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن ،وهـ ــم
يـقــاتـلــون ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ،عـلــى رأسـهــم
ع ـبــد ال ـلــه امل ـن ـت ـصــر ،م ــن ق ـنــاة «ال ـس ــاح ــات»
املراسل
املوالية للحوثيني عام  ،2018وقبله
ُ
الصحافي أمني قاسم الجرموزي ،الذي قتل
ف ــي م ــواج ـه ــات ب ـمــديــريــة ُع ـت ـمــة بمحافظة
ذمار عام .2017
وخ ــاف ــا مل ـن ـت ـس ـبــي «بـ ـ ــاط الـ ـج ــال ــة» مـمــن
يـحـمـلــون ال ـســاح وي ـشــاركــون فــي األع ـمــال
العسكرية بشكل مـبــاشــر ،ان ـخــرط عـشــرات
مـ ـ ــن الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف اإلعـ ـ ـ ــام
الحربي العسكري التابع لجميع الفصائل
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،بـهــدف
تــوثـيــق امل ـع ــارك .وف ــي حــن اتـخــذ معظمهم
م ــن ذل ــك م ـجــرد م ـه ـنــة ،لـلـبـحــث ع ــن مـصــدر
دخــل شهري بعد توقف رواتــب املؤسسات
اإلعــامـيــة الـتــي كــانــوا يعملون فيها ،ظهر
الـبـعــض مـنـهــم بـشـكــل مــؤدلــج «ل ـلــدفــاع عن
قضية» بغض النظر عن العوائد املادية.
على الرغم من ّقناعة املنخرطني في األعمال
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــأنـ ـه ــم قـ ــد ت ـخ ـل ــوا عـ ــن مـهـنــة
الـصـحــافــة وال ي ـجــدون حــرجــا فــي الـظـهــور
اإلع ــام ــي وع ـل ــى أك ـتــاف ـهــم ال ـكــاش ـن ـكــوف،
ّ
ف ــإن سـقــوطـهــم ُيـعـيــد ال ـج ــدال ح ــول طبيعة
ال ـع ـمــل الـ ــذي ك ــان ــوا ي ـقــومــون ب ــه ،إذ تلجأ
أطراف النزاع اليمني إلى تذكر طبيعة عمل
الصريع السابق قبل أن يصبح عسكريًا ،في
مسعى منها لتحويله إلى قضية رأي عام،
ّ
خـصــوصــا أن مـقـتــل صـحــافــي ف ــي جبهات
ال ـق ـت ــال ي ـش ـكــل ان ـت ـه ــاك ــا ل ـح ـق ــوق اإلن ـس ــان
ـة ،خالفًا للحال ،إن جرى
والـقــوانــن الــدولـيـ ّ
التعامل معه على أنه مجرد مقاتل.
وأدى م ـق ـتــل ال ـص ـحــافــي ه ـش ــام ال ـب ـك ـيــري،
األس ـبــوع املــاضــي ،إلــى حــالــة مــن االنـقـســام.
ففي حني كان نعي البعض له كمقاتل «سقط
ش ـه ـي ـدًا» وه ــو ي ــداف ــع ع ــن األرض ف ــي وجــه
املليشيات الـحــوثـيــة ،نـعــاه آخ ــرون ،ومنهم

وزير اإلعالم في الحكومة املعترف بها دوليًا،
معمر اإلرياني ،باعتباره كان يغطي املعارك
إعالميًا .وحسم املوقع الرسمي لوزارة الدفاع
الـيـمـنـيــة األمـ ــر ،وق ــال ف ــي تـقــريــر صـحــافــي،
ّ
إن الـبـكـيــري ال ــذي ت ـخــرج مــن كـلـيــة اإلع ــام
بجامعة صنعاء ،عام  ،2011تخصص إذاعة
وت ـل ـفــزيــون ،لــم ي ـقــاوم املـلـيـشـيــات الحوثية
بالقلم والسالح فقط ،بل واجهها بالسالح

انخرط عشرات من
الصحافيين في صفوف
اإلعالم الحربي العسكري

صحافيون يحملون السالح ويشاركون في األعمال العسكرية (أحمد الباشا/فرانس برس)

«نوفايا غازيتا» الروسية تواصل
طريقها رغم التهديد

ً
ـا في ّ
زي
تظهر لقطات كاميرا املراقبة رجـ
ع ــام ــل تــوص ـيــل ع ـلــى دراجـ ـ ــة ،أمـ ــام مــدخــل
الـصـحـيـفــة ،قـبــل أن ي ــرش م ــادة ســامــة في
الـ ـه ــواء .ه ــذا ال ـه ـجــوم بــالـنـسـبــة لصحيفة
«نوفايا غازيتا» ليس سوى األحدث الذي
تتعرض له .ففي ذلك اليوم في  15مارس/
آذار امل ــاض ــي ،ل ــم ي ـكــن ل ــدى فــريــق تـحــريــر
ا ّل ـص ـح ـي ـفــة ال ــروس ـي ــة امل ـع ــارض ــة شـ ـ ّـك فــي
أنهم تعرضوا لـ«هجوم كيميائي» بهدف
ترهيبهم .فهذه الصحيفة هي من الصحف
القليلة التي تـعــارض علنًا خــط الكرملني،
واملعروفة بتحقيقاتها الجريئة.
يقول رئيس التحرير ،دميتري موراتوف:
«نـحــن نـتـحــدث عــن اس ـت ـخــدام م ــادة سامة
غـيــر مميتة مــن ال ـنــوع الـعـسـكــري ،هدفها
ت ــوج ـي ــه ت ـح ــذي ــر مل ــوظ ـف ــي ال ـص ـح ـي ـف ــة أو
لالنتقام منهم».
أصيب العديد من املوظفني بتوعك بعدها،
واس ـت ـغ ــرق األمـ ــر ع ــدة أيـ ــام م ــن التنظيف
ّ
ّ
للتخلص من الرائحة .حتى أن األمر تطلب
تغيير جزء من كسوة الرصيف الخارجي.
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـه ــذه ل ـي ـســت سـ ــوى واحـ ـ ــدة من
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
الصحيفة وليست األس ــوأ مــن بينها ،إلى
ّ
بداية العقد األول من القرن
حد بعيد .فمنذ
ُ
الحادي والعشرين ،قتل ستة من صحافيي

وأصبح أحد منتسبي الجيش الوطني في
محافظة تعز .وبحسب وزارة الدفاع اليمنية،
لم يكن أمــام البكيري ّ
أي خيار ســوى حمل
ّ
ال ـس ــاح وم ـق ــاوم ــة مـلـيـشـيــا ال ت ـع ـتــرف إال
ب ـم ـن ـطــق ال ـ ـقـ ــوة ،إذ بـ ــدأ م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
الـعـسـكــريــن وش ـبــاب املـنـطـقــة ال ـتــي ينحدر
منها فــي ريــف تعز ،مسعى للسيطرة على
قمم الجبال الفاصلة بني مديريتي املسراخ

«نــوفــايــا غــازي ـتــا» بـسـبــب عـمـلـهــم ،ويمكن
مـ ـش ــاه ــدة صـ ــورهـ ــم ب ــاألبـ ـي ــض واألس ـ ـ ــود
معلقة جنبًا إلى جنب في مكاتب الصحيفة
في موسكو .في عام  ،2018تلقت الصحيفة
ط ــردًا فــري ـدًا مــن نــوعــه؛ إكـلـيــل ج ـنــازة على
رأس كبش مقطوع ،ومالحظة موجهة إلى
ديـنـيــس ك ــوروت ـك ــوف ،الـ ــذي يـكـتــب بشكل
خـ ـ ــاص ،ع ــن األن ـش ـط ــة امل ـب ـه ـمــة ملـجـمــوعــة
«فـ ــاغ ـ ـنـ ــر» ل ـل ـم ـق ــات ـل ــن املـ ــرتـ ــزقـ ــة .سـلـطــت
تحقيقاته الـضــوء على عمليات «فاغنر»
ف ــي الـ ـخ ــارج ،وعــاقــات ـهــا املــزعــومــة بــرجــل
األ ّع ـ ـمـ ــال ،يـفـغـيـنــي ب ــري ـغ ــوج ــن ،امل ـع ــروف
بأنه مقرب من الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني .وعلى الرغم من ّهذه «الهدايا» يقول
دينيس كوروتكوف ،إنــه ال ينوي التوقف
عن أداء عمله أو مغادرة البالد ،مثله مثل
ّ
زمالئه اآلخرين وهيئة التحرير .ويقول إن
«من الصعب جدًا العمل كصحافي للشؤون
الروسية من خارج روسيا».
وفي اآلونة األخيرة ،أثارت «نوفايا غازيتا»
غ ـضــب ال ـس ـل ـطــات ال ـش ـي ـشــان ـيــة ،م ــن خــال
توثيق عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء
التي تحدث في تلك الجمهورية .بعد أيام
قليلة من صدور املقال ،نشر فوج من القوات
الخاصة الشيشانية شريط فيديو ظهر فيه
العسكريون بأسلحتهم وهــم يطلبون من

وسامع ،والتي رابط فيها عدة سنوات ،قبل
أن يـصـبــح م ــن مـنـتـسـبــي ال ـل ــواء  35م ــدرع،
ويقود مجموعة من شباب املقاومة الشعبية
الذين أصبحوا تحت إدارته.
رغ ــم نـعــي وزيـ ــر اإلعـ ــام الـيـمـنــي للبكيري
ّ
باعتباره صحافيًا ،فــإن نقابة الصحافيني
اليمنيني لــم تـصــدر ّ
أي بـيــان نـعــي ،بعدما
تـ ــورطـ ــت فـ ــي م ـن ــاس ـب ــات س ــاب ـق ــة ب ــإص ــدار
ّبيانات نعي لصحافيني اتضح في ما بعد
أنـهــم كــانــوا يـمــارســون األع ـمــال العسكرية.
ووفقًا ملسؤولني في النقابة ،فقد تم تــدارك
بعض األخطاء التي وقعت سابقًا ،فألغيت
ال ـبــاغــات الـ ـص ــادرة عـنـهــا بـعــد ال ـتــأكــد من
هــويــة امل ـهــن ال ـتــي يـمــارسـهــا الـصـحــافـيــون،
والـ ـت ــواص ــل م ــع امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة أيـضــا
ل ـش ـطــب ت ـلــك ال ـ ـحـ ــاالت .وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـحــن،
ـاالت،
ي ـجــري ال ـتــأنــي ف ــي الـتـعــاطــي م ــع ال ـح ـ ّ
حـفــاظــا عـلــى املـصــداقـيــة .وأش ـ ــاروا إل ــى أنــه
حتى في حال التورط وإصدار بيانات نعي
فــوريــة ،يتم شطب الـحــادثــة فــي مــا بعد من
قــائ ـمــة ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن س ـق ـطــوا خــال
الـحــرب ،وهــي املعتمدة من االتـحــاد الدولي
للصحافة واملنظمات األجنبية ،وال يجري
اح ـت ـســاب ّ
أي صـحــافــي يـحـمــل ال ـس ــاح ،أو
يرتدي ّ
الزي العسكري وينخرط في األعمال
القتالية ،باعتباره من أعضاء النقابة.
ّ
تــرى نقابة الصحافيني اليمنيني أن تحول
منتسبيها إلى ممارسة األعمال ّالعسكرية
مــؤشــر خـطـيــر وأم ــر م ــؤس ــف ،لـكــنـهــا تــؤكــد
احترامها خيارهم الشخصي وقناعاتهم،
وفقًا لعضو مجلس النقابة ،نبيل األسيدي.
ويـ ـ ـش ـ ــرح األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،وه ـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
ّ
التدريب والتأهيل بالنقابة ،أن هناك أنواعًا
مــن الصحافيني الــذيــن يرتبطون باألعمال
العسكرية ،إذ انخرط البعض في التوجيه
املعنوي وحصل على رتــب عسكرية بهدف
تأمني راتــب شـهــري ،لكن مــن دون ممارسة
ّ
أي نشاط إعالمي حربي .وهناك من تحول
إلى إعالم حربي فقط من دون االنخراط في
ّ
األعمال القتالية امليدانية ،كما أن هناك قلة
ّ
ممن حملت السالح وانخرطت في جبهات
ال ـق ـت ــال ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر .ويـ ـق ــول األس ـي ــدي
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ال ـن ـقــابــة تـحـتــرم
ال ـخ ـي ــارات الـشـخـصـيــة ك ــاف ــة لـلـصـحــافـيــن
الذين التحقوا بالجانب األمني والعسكري،
لـ ـك ــن وف ـ ـ ــق ّمـ ـض ــام ــن الـ ـعـ ـم ــل ال ـص ـح ــاف ــي
والنقابي فإنهم أقــرب إلــى اإلع ــام الحربي
أكثر من كونهم صحافيني مدنيني .أما من
انـخــرط فــي العمليات القتالية فقد أصبح
عسكريًا وال عالقة له بالصحافة» .ويضيف:
«الـنـقــابــة وف ــق لــوائـحـهــا املـحـلـيــة والــدولـيــة
تعتبر
كما هــو لــدى املنظمات املختلفة ،ال ّ
ّ
أي شخص حمل الـســاح صحافيًا ،لكنها
تحترم خياراته الشخصية وقناعاته».

«إل جي» توقف تصنيع
الهواتف المحمولة
سيول ـ العربي الجديد

دميتري موراتوف (ناتاليا كوليسنيكوفا/
فرانس برس)

فالديمير بوتني إعطاءهم «األمــر» بالدفاع
عن أنفسهم أمام «الهجمات الشنيعة» التي
تشنها عليهم الصحيفة الــروس ـيــة .يريد
دم ـي ـت ــري مـ ــوراتـ ــوف أن يـحـتـفــظ بـتـفــاؤلــه
ويـفـخــر ب ــ«دعــم ال ـقــراء الـهــائــل» للصحيفة
التي توزع  90ألف نسخة ورقية ويزور 500
أل ــف ق ــارئ يــومـيــا موقعها عـلــى اإلنـتــرنــت.
ويقول« :لن نذهب إلى ّ
أي مكان ...سنعيش
ونعمل في روسيا».
(فرانس برس)

شركة «إل جي»  LGالكورية الجنوبية لصناعة اإللكترونيات ،أمس اإلثنني،
أعلنت ّ
رسميًا ،أنها ستترك أعمالها التجارية الخاسرة املتعلقة بالهواتف املحمولة ،للتركيز
على مكونات السيارات الكهربائية ،والروبوتات ،والذكاء االصطناعي ،وغير ذلك
من منتجات وخدمات .جاء ذلك بعد شهرين على التوقعات بخروجها من السوق.
ّ
وأضافت الشركة ،في بيان ،أن مجلس اإلدارة وافق على التحول في االستراتيجية،
وتتوقع الشركة الخروج الكامل من قطاع الهواتف املحمولة بنهاية يوليو /تموز.
وقالت الشركة إنها تبيع مخزون الهواتف لديها ،وستواصل تقديم الخدمات والدعم
ّ
لفترات زمنية مختلفة ،بحسب مراكز البيع .وأفادت أن التفاصيل املتعلقة بالوظائف
ّ
ستقرر «على املستوى املحلي» .وفي حني أن «سامسونغ» و«آبل» هما أكبر العبني في
سوق الهواتف الذكية ،عانت «إل جي» من مشاكل في األجهزة والبرامج الخاصة بها.
في ً العام املاضي ،شحنت  28مليون هاتف ،مقارنة بـ  256مليونًا لشركة «سامسونغ»،
وفقا لشركة األبحاث «كاونتر بوينت» .وكانت «إل جي» ال تزال تحتل املرتبة الثالثة
في أميركا الشمالية ،بحصة سوقية نسبتها  13في املائة ،خلف «آبل»  39في املائة،
و«سامسونغ»  30في املائة ،اعتبارًا من الربع الثالث من عام  .2020وما زالت هواتف
ّ
وتعد أعمال
«إل جــي» شائعة إلــى حـ ّـد ما في سوقها املحلي في كوريا الجنوبية.
الهواتف الذكية األصغر من بني أقسام «إل جي» الخمسة ،إذ تمثل  7.4في املائة فقط
من اإلي ــرادات ،بحسب «بــي بي ســي» .وتبلغ حصتها في السوق العاملية للهواتف
املحمولة حاليًا حوالي  2في املائة .وما زالت الشركة تمتلك نشاطًا تجاريًا قويًا في
مجال اإللكترونيات االستهالكية ،ال سيما األجهزة املنزلية وأجهزة التلفزيون .فـ«إل
جي» هي العالمة التجارية التلفزيونية األكثر مبيعًا في العالم بعد «سامسونغ».
يكافح صانعو الهواتف الذكية ،خالل فترة كورونا ،مع انخفاض املبيعات بنحو  10في
ّ
املائة عام  2020بسبب اإلغالق الذي ّ
حد من مبيعات املتاجر .وقال املحللون إن شركة
«سامسونغ» الكورية الجنوبية ،وشركات صينية مثل «أوبو» و«فيفو» و«تشاومي»
من املرجح أن تستفيد من خروج «إل جي» من هذا القطاع.

22

الثالثاء  6إبريل /نيسان  2021م  24شعبان  1442هـ ¶ العدد  2409السنة السابعة
Tuesday 6 April 2021

الثالثاء  6إبريل /نيسان  2021م  24شعبان  1442هـ ¶ العدد  2409السنة السابعة
Tuesday 6 April 2021

منوعات فنون وكوكتيل
قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

دع ـ ـ ـ ــوة أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
ال ـت ــرف ـي ــه الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ــرك ــي آل
الشيخ فــي مـ ــارس/آذار املاضي،
كشفت عن صــراع خفي بينه وبــن الشركة
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
للمخابرات املصرية ،التي تحتكر اإلنتاج
الـفـنــي فــي م ـصــر .دع ــا آل الـشـيــخ املنتجني
الـ ـع ــرب إلـ ــى اج ـت ـم ــاع قـ ــال إنـ ــه ي ـه ــدف إلــى
«تـطــويــر الـصـنــاعــة ودع ــم اإلن ـتــاج الـفـنــي»،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــار قـ ـل ــق املـ ـس ــؤول ــن
بالشركة املتحدة فــي مصر ،وعلى رأسهم
املنتج الفني تامر مرسي.
وقــال آل الشيخ فــي دعــوتــه إنــه «نـظـرًا إلــى ما
ي ـت ـعــرض ل ــه امل ـن ـت ـجــون ال ـع ــرب م ــن مـعــوقــات
وصـ ـع ــوب ــات ،م ــا ال ي ـخ ــدم ت ـط ــور ال ـص ـنــاعــة
والـ ـت ــرفـ ـي ــه ،وحـ ــرصـ ــا مـ ـن ــا ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع
ال ـتــرف ـيــه ،ول ـحــرص ـنــا ع ـلــى ت ـطــويــر إم ـكــانــات
ومـهــارات الشباب السعودي في املقام األول،
وال ـش ـبــاب ال ـعــربــي عـمــومــا املـهـتـمــن ف ــي هــذا
املجال ،أدعو املنتجني العرب إلى زيارتي في

بينما تحتكر الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية ،التابعة للمخابرات المصرية ،اإلنتاج الدرامي
ً
مقصية معظم المنافسين ،يدعو آل الشيخ إلى منافستها
في مصر،

المنتجون المصريون
على طاولة مستديرة مع تركي آل الشيخ

اجتماع مهم قريبًا ،نناقش فيه سبل تسهيل
امل ـع ــوق ــات وت ـطــويــر ال ـص ـنــاعــة وت ـقــديــم كــافــة
التسهيالت ودعم اإلنتاج» .وأضاف آل الشيخ:
«سيكون االجتماع مهمًا ،سنتحدث فيه كثيرًا
بشفافية ووض ــوح وسـتـفــاجــأون بالنتائج.
س ـي ـكــون االج ـت ـم ــاع ب ـح ـضــور وزارة الـثـقــافــة
الـسـعــوديــة ،وهـيـئــة األفـ ــام ،وهـيـئــة الـتــرفـيــه،
وكبار الشركات الراعية ،والقنوات اإلقليمية،
وشــركــات الــدعــايــة واإلعـ ــان» .وبـمـجــرد نشر
الدعوة على صفحته الرسمية ،بادر منتجون
مـصــريــون بــإعــان دعمهم ملـبــادرة آل الشيخ،

وعلى رأسهم شركة «العدل غروب» التي طاملا
عانت من احتكار شركة «سينرجي» التابعة
ل ـل ـشــركــة «املـ ـتـ ـح ــدة» امل ـم ـل ــوك ــة ل ـل ـم ـخــابــرات
املصرية ،قبل أن تسمح لها األخـيــرة بإنتاج
بعض األعمال مشاركة معها.
وبــادر أيضًا املنتج املصري وليد منصور،
الذي أجبرته شركة املخابرات املصرية على
مشاركته فــي إنـتــاج بعض األف ــام ،بتهنئة
املسؤول السعودي ،وكتب معلقًا على دعوته
يقول« :معالي الوزير أكثر شخص مشجع
للمجال الـفـنــي والـثـقــافــي ،وداي ـمــا الجميع

لقيت دعوة
آل الشيخ دعم عدد كبير
من المنتجين المصريين

يستمد القوة من دعمك للجميع» .وهــو ما
رد عليه آل الشيخ بقوله «تشرفنا أخي وليد
وإن شاء الله فيلمك الجديد يكون افتتاحه
في السعودية زي ما اتفقنا» .كما أعلن املنتج
اللبناني ،صــادق الصباح ،دعمه ملبادرة آل
ال ـش ـيــخ ،وه ــو املـنـتــج الـ ــذي عـمــل ف ــي مصر
لـسـنــوات طويلة منذ الثمانينيات ،وأنتج
ع ـش ــرات امل ـس ـل ـســات ،قـبــل الـتـضـيـيــق عليه
من قبل «سينرجي» لإلنتاج الفني ،ووصل
األمــر إلــى منعه من دخــول مصر ،وترحيله
من مطار القاهرة ،بعد سيطرة الشركة على

تعويض
الخسائر
ستحاول شركة «سينرجي
لإلنتاج الفني التابع لجهاز
المخابرات العامة المصرية،
ويديرها تامر مرسي
(الصورة) هذا العام
تعويض الخسائر المالية
التي لحقت بها في موسم
رمضان الماضي .وكانت
الشركة قد دفعت العام
الماضي ما مجموعه 750
مليون جنيه ( 72مليون
دوالر) ،فيما لم تتجاوز
العائدات المالية  200مليون
جينه ( 19مليون دوالر)
وهي الخسارة األكبر لسوق
الدراما الرمضانية منذ
سنوات.
هل يستغل آل الشيخ حالة البطالة المتفشية في الوسط الفني في مصر؟ (خالد دسوقي/فرانس برس)

دردشة

ُ
فــي املــوســم الــرمـضــانــي امل ـق ـبــلُ ،ي ـعــرض على
ال ـشــاشــات مسلسل « 350غـ ــرام» ،مــن تأليف
نادية األحمر وإخ ــراج محمد لطفي ،وإنتاج
«غولدن الين» .كتب كلمات شارة العمل غدي
الرحبانيّ ،
ولحنها ووزعها أسامة الرحباني،
ّ
ليغنيها الفنان ملحم زين.
في ّحديث إلــى «العربي الجديد» ،يشير زين
إلى أنه تأخر في تعاونه مع املدرسة الرحبانية
ألكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،م ـن ــذ أعـ ـل ــن زيـ ــاد
الرحباني في لقاء تلفزيوني إعجابه بصوت
ابن بعلبك ،واستعداده للتعاون معه فنيًا في
فرصة لم تتحقق .يقول زين« :صارت أغنيات
األخوين رحباني أناشيد يومية ترافق الناس،
واليوم يواصل الجيل الثاني من الرحابنة نثر
إبداعاتهم وإدهاش الجمهور بفنهم .قبل أربع
سـنــوات كــان هـنــاك مـشــروع فني مشترك مع
ّ
اجتماعنا معًا حتى
زياد الرحباني ،عط ّله عدم
ّ
اآلن النشغاالتنا ،لكنني سعيد ألنني سأغني
للرحابنة أغنية ّ :عايش وح ــدي» للمسلسل.
يشدد زين على أنه لم يشبع فنيًا من التعاون
أكتف من التعامل
مع الرحابنة ،مضيفًا« :لم
ِ
م ــع الــرحــاب ـنــة ،م ــا زل ــت أرغـ ــب بــال ـت ـعــاون مع
زيــاد الرحباني ،وهــو مـشــروع مهم سأسعى
لتحقيقه في املرحلة املقبلة».

ّ
الفطر .ويـشــرح«ّ :ال أنكر أنـنــي تــأخــرت كثيرًا
فــي أل ـبــومــي ،لـكــنـنــي بـصــراحــة «م ــا لــي نفس
أغني» .األوضاع في لبنان والعالم العربي ،ال
تشجع على تقديم أي شيء ،فبني الخوف من
فيروس كورونا ،وبني األوضــاع االقتصادية
الناس خصوصًا
واالجتماعية التي يعيشها
ّ
فــي لـبـنــان ،بــات األ ّم ــر يـبــدو وكــأنـنــا فــي عالم
مخيف وغامض ،لكنني تحت إصرار الجمهور،
بدأت باختيار أعمال قد تصدر ّفي ميني ألبوم،
حال تحسن األوضاع صيفًا .لكنني سأطرح في
عيد الفطر أغنية باللهجة العراقية بعنوان:
قول مشتاق .وهي من كلمات مهند العزاوي
وألحان علي جاسم ،وتوزيع أحمد املهندس.
وأسعى إلى تقديم أشكال موسيقية متنوعة
في األلبوم ،وقد أغني باللهجتني الخليجية
واملصرية في حال وجدت ما يناسبني».

ّ
من تاريخه الكبير .شخصيًا ،فرحت له ولكل
ّ
وتجاربهم تستحق
املشاركني ،ألن أصواتهم ّ
الوصول إلى الجمهور ،كما أنني كنت سعيدًا
بالتعاون مع فنانني بقيمة نجوى كرم وهاني
سعيد ،لإلضاءة على مواهب
شاكر وسميرة ّ
امل ـش ـت ــرك ــن ،ك ـم ــا أنـ ـن ــي م ـت ـح ـمــس م ـن ــذ اآلن
للموسم الجديد ،في حال تحسنت األوضاع».
وحـ ــول االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي وج ـه ــت لـلـبــرنــامــج
وامل ـ ــدرب ـ ــن ،لـ ـخ ــروج ب ـع ــض األصـ ـ ـ ــوات ال ـتــي
يعتبرها الجمهور أكثر تميزًا ،من املنافسة،
ّ
رد زيـ ــن« :ي ـجــب ال ـتــوض ـيــح ...ل ـسـ ُـت م ــدرب ــا...
كنت مساعدًا لــأصــوات الجميلة ،وأق ــول ملن
ّ
اع ـت ــرض ،إن ق ــان ــون ال ـبــرنــامــج يـمـنــح الـلـقــب
ّ ّ
لفائز واحد ،على الرغم من قناعتي بأن كل من
ّ
وصــل آلخــر حلقتني هــو فــائــز ،كما أن ظهور
أص ـ ــوات جـمـيـلــة وم ـه ـمــة ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج هــو
انتصار لهم وللحياة وللعطاء».

ال يخفي زيــن اع ـتــزازه بتجربته فــي برنامج
«ذا فــويــس سـيـنـيــور» ،وفــرحــه بـفــوز مواطنه
ع ـب ــده ي ــاغ ــي ،ب ـل ـقــب امل ــوس ــم األول .ف ــي هــذا
الـسـيــاق ،يـقــول« :لست أنــا مــن فــزت ،بــل عبده
ياغي وفريقي ،هو من امتلك جــرأة الحضور
إلــى البرنامج والغناء كمتسابق على الرغم

مشاريع معلقة

يتحدث زين عن
ّ
منتظر بينه وبين
مشروع ُ
زياد الرحباني
تحسن الظروف (فيسبوك)
مشاريع معلّقة في انتظار
ّ

الرجل الذي يعرف ّ
كل شيء
عمر بقبوق

دوامة مرايا

قـبــل أي ــام ،نـشــر الـفـنــان ال ـســوري يــاســر العظمة،
البرومو الترويجي ملسلسل «السنونو» ،ليعلن
رس ـم ـي ــا عـ ــن م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي م ـ ــاراث ـ ــون الـ ــدرامـ ــا
الرمضانية لهذه السنة ،بعد سنوات كثر فيها
الـحــديــث عــن ع ــودة بـجــزء جــديــد مــن «م ــراي ــا» لم
تتحقق .وف ــي املسلسل الـجــديــد ،يلعب العظمة
شخصية «عوني الناكش» التي سبق أن قدمها
ضمن سلسلة «مرايا» قبل  24سنة.
ورغـ ــم ح ـنــن ال ـج ـم ـهــور الـ ـس ــوري ل ـع ــودة يــاســر
ّ
الـعـظـمــة إل ــى الـتـلـفــزيــون ،ف ــإن هـنــاك الـعــديــد من
الـعــوامــل الـتــي تـنــذر بفشل مسلسل «السنونو»
قبل عرضه ،نذكر منها:
برومو المسلسل الترويجي
ُ
الـبــرومــو الــذي نشر األسـبــوع املــاضــي ،ال ينجح
ّ
ب ــرس ــم ظ ـ ــل ابـ ـتـ ـس ــام ــة ،ل ـي ـك ــون أول املـ ــؤشـ ــرات
وأوضـ ـ ـحـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى تـ ــدنـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى امل ـس ـل ـس ــل
الكوميدي الذي أعاد ياسر العظمة إلى الشاشة
الرمضانية بعد طول غياب؛ فالبرومو هو عبارة
ع ــن ش ــري ــط ق ـص ـيــر ي ـج ـمــع ل ـح ـظ ــات ع ـشــوائ ـيــة
ّ
مــن املسلسل لـيــس إال ،وال يــربــط ه ــذه اللقطات
ّ
أي سـيــاق ،ولـيــس هـنــاك مــا يـبــرر ترتيبها بهذا
الـ ـشـ ـك ــل .ف ـع ـل ـيــا هـ ــي ال ت ـش ـب ــه س ـ ــوى ال ـ ـشـ ــارات
الــردي ـئــة فــي املـسـلـســات ال ـســوريــة ،ال ـتــي تجمع
الستعراض األسـمــاء املشاركة
لقطات عشوائية
ّ
ّ
باملسلسل ،لكن الفارق أنه في شارات املسلسالت
بشكل ما.
هناك أغنية تربط األجزاء املتنافرة
ٍ

مضى نحو  40سنة على بــدء سلسلة «مــرايــا»،
ال ـت ــي ي ـع ــود ل ـهــا ال ـف ـضــل ب ـت ـكــريــس اسـ ــم يــاســر
العظمة ،بني مصاف النجوم السوريني على ّ
مر
الزمان .ومنذ ذلك الوقتّ ،
تفرغ العظمة ملشروع
ّ
«مرايا» .ذلك يعني أن العظمة لم يقدم خالل 40
سنة ّ
أي شخصية في حكاية متكاملة ،واكتفى
ط ــوال هــذه الفترة بتقديم أنـمــاط بسيطة ،خلق
ّ
لها لحظات درامية وكوميدية مميزة ،لكن جميع
ه ــذه األن ـم ــاط تـتـســم بــالـبـســاطــة وال ـث ـبــات ،فهي
غير قادرة على التطور أو التحول ،هي ببساطة
قــوالــب جــاهــزة كــان يستخدمها العظمة لتقديم
لحظة درامية أو نكتة .بالتالي ،ال يمكن التكهن
بنجاح العظمة في مسلسله الجديد باالستناد
إل ــى نـجــاحــه فــي سلسلة «م ــراي ــا» ،فـهـنــاك فــارق
كبير بني تقديم شخصية تعيش وتتطور على
ّ
م ــدار ثــاثــن حـلـقــة ،وب ــن نـمــط يلقي ك ــل مــا في
جعبته دفعة واحدة.
عوني الناكش

لكن ،هناك العديد من املسلسالت الناجحة التي

ظهور العظمة على
«يوتيوب» بصورة الواعظ
ساهم في تراجع شعبيته

ُبنيت باالستناد إلــى أنـمــاط عــابــرة فــي لوحات
درامية قصيرة ،فلماذا ال يكون «السنونو» منها؟
ّ
مــن بــن كــل األن ـمــاط الـتــي قدمها يــاســر العظمة
على مدار  40سنة ،اختار «عوني الناكش» الذي
ج ـس ــده ف ــي «م ــراي ــا  »97ت ـحــت إشـ ـ ــراف مــأمــون
ّ
البني ،ضمن لوحة «الرجل الذي يعرف كل شيء»
وهــو خيار يبدو غريبًا للغاية ،ويمكن اعتباره
ّ
خ ـيــارًا غـيــر مــوفــق؛ ألن «عــونــي ال ـنــاكــش» يمثل
حالة فائقة مــن الثبات واالسـتـقــرار ،فهو يعرف
ّ
ّ
كل شيء وكل ما يحدث يؤكد كالمه ،وقد كان في
الحلقة األصلية محركًا للحدث ،ولم تتشكل لديه
ّ
أي لحظة درامـيــة على العكس مــن الشخصيات
ّ
املحيطة به .لذلك ،فإن نجاح «عوني الناكش» في
مسلسل «السنونو» يقترن بالضرورة باملساحة
ّ
ال ـتــي تشغلها الـشـخـصـيــة ،وه ــي ل ــن تـنـجــح إال
إذا كانت على هامش الحدث؛ وهــو أمــر يصعب
توقعه من ممثل كياسر العظمة ،نزعته الفردانية
متضخمة.
اليوتيوبر ياسر العظمة

رب ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــان م ـس ـل ـس ــل «ال ـ ـس ـ ـنـ ــونـ ــو» س ـي ـح ـظــى
ّ
بــاه ـت ـمــام أك ـب ــر م ــن ال ـج ـم ـهــور الـ ـس ــوري ،ل ــو أن
ياسر العظمة ،لم يقم العام املاضي بنشر بعض
مقاطع الفيديو على «يــوتـيــوب»؛ فتلك املقاطع
قتلت ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن الـلـهـفــة لـعــودتــه ،وقــدمــت
عن أفكاره؛ التي يمكن وصفها
نموذجًا واضحًا ّ
 مع املجاملة  -بأنها أفكار منتهية الصالحية،ت ـمـ ّـجــد ال ـق ـيــم ال ـع ـل ـيــا ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات األب ــوي ــة،
ّ
وتتعارض مع كل األفكار التحررية.

نقابة الفنانين التونسيين في دوامة الخالفات السياسية

«ذا فويس سينيور»

أغنية لعيد الفطر

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـم ـهــل زيـ ــن ف ــي اخ ـت ـي ــارات ــه
الغنائية أللبومه الثاني مع شركة «بالتينيوم
ريكورد» (ألبومه الغنائي األول صدر عام 2017
بعنوان :الجرح اللي بعدو) فقد قرر أن يهدي
إلى جمهوره أغنية باللهجة العراقية في عيد

نقد

يستعيد
العظمة
شخصية «عوني
الناكش» ويفرد
لها مسلسًال
كامًال (فيسبوك)

متابعة

ملحم زين في شارة مسلسل رحبانية
محمود الخطيب

س ــوق اإلن ـت ــاج فــي م ـصــر ،حـتــى أن ــه أصبح
يقوم بتصوير مسلسالته املصرية في لبنان،
ومنها مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة عمرو
سعد ،ومصطفى شعبان ،واملقرر عرضه في
رمضان املقبل على «أم بي سي» السعودية.
وك ـتــب الـصـبــاح معلقًا عـلــى دع ــوة الــوزيــر
السعودي« :أقر بكل سعادة وسرور مبادرتكم
الكريمة معالي املستشار والخاصة بمساعدة
القطاع اإلنتاجي العربي ،وكلي ثقة برؤيتكم،
كنتم دائمًا خير داعم للقطاعات الفنية في
الوطن العربي ونحن لكل املهمات جاهزون.
أخوكم صادق الصباح».
منتج ما ُي ّ
سمى بـ السينما الشعبية املخضرم
أحمد السبكي ،سارع أيضًا لتهنئة آل الشيخ،
وكتب« :فكرة حلوة جدًا إن شاء الله تخدم
املحتوى العربي بشكل أفضل» ،ورد عليه
ً
الوزير السعودي قائال« :شكرًا أستاذ أحمد
وأنـ ــت مـعـلــم كـبـيــر ف ــي ه ــذه الـصـنـعــة ولــك
تاريخك وتشرفنا في االجتماع إن شاء الله».
وي ـعــانــي الـسـبـكــي م ـثــل كـثـيــر م ــن منتجي
السينما فــي مـصــر مــن حــالــة الــركــود التي
تـعـيـشـهــا ال ـص ـن ــاع ــة ب ـس ـبــب ظـ ـ ــروف وب ــاء
ك ـ ــورون ـ ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـض ـي ـي ـقــات ج ـهــاز
الرقابة على املصنفات الفنية ،الذي تتحكم
به األجهزة األمنية.
وفـ ــي م ـج ــال الـ ـغـ ـن ــاء ،أش ـ ــاد أك ـب ــر مـنـتـجــي
املوسيقى فــي مصر ،املنتج محسن جابر،
بمبادرة تركي آل الشيخ وكتب معلقًا« :عندما
قلت في كلمتي في افتتاح موسم الترفيه في
الرياض إن معالي املستشار تركي آل الشيخ
أنجز في  30يومًا ما أنجزته حكومات في
 30سنة ،لــم أخطئ بــل قلت حقيقة رأيتها
بنفسي .وتمنيت أن نستنسخ ليكون لدينا
داع ــم مثله بـمـصــر .وأسـتـطـيــع أن أج ــزم أن
بدعمه سيستعيد الوطن العربي زمن الفن
الجميل وسيزدهر الفن على يديه .نحن معكم
نشد على يديكم لنستعيد الــزمــن الجميل
بلغة العصر الحديث ..شكرًا جزيال سيادة
املستشار على هذه املبادرة الرائعة».
ويحتكر محسن جابر معظم التراث الغنائي
في مصر ،من أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ،
ً
وجزء ا كبيرًا
إلى صباح ووردة وفايزة أحمد،
من أغاني عمرو دياب ،راغب عالمة ،ولكثير
من املطربني في مصر والوطن العربي.
ويخشى مــراقـبــون ونـقــاد فــي مصر مــن أي
تـعــاون بــن جــابــر وآل الشيخ مــن شــأنــه أن
يضع كل هذه التراث في قبضة هيئة الترفيه
ال ـس ـعــوديــة ،ك ـمــا ح ــدث ســاب ـقــا م ــع ال ـتــراث
السينمائي الذي ذهب إلى «روتانا» اململوكة
لألمير الوليد ابن طالل ،و«إيه آر تي» اململوكة
للشيخ للراحل صالح كامل.
وقالت مصادر من داخل «املتحدة» لـ«العربي
الـجــديــد» إن املـســؤولــن فــي الشركة قلقون
م ــن دعـ ــوة املـ ـس ــؤول ال ـس ـع ــودي ،وي ـبــذلــون
جهودًا مستميتة ملنع عقد ذلــك االجتماع،
وأنهم أصدروا تعليمات واضحة للمنتجني
والفنانني املتعاملني معهم بـعــدم الــذهــاب
إل ــى اج ـت ـمــاع آل ال ـش ـيــخ ،وإال سـيـتــم وقــف
التعامل معهم من قبل الشركة ومنعهم من
العمل .وأضافت املصادر أنــه في حــال عقد
هذه االجتماع سيشارك البعض ولكن عن
طــريــق الـشــركــة املـتـحــدة ،حـتــى ال يظهر أن
هناك صــراعــا بــن الطرفني ،مشيرة إلــى أن
الـشــركــة دفـعــت بالبعض مــن أجــل الهجوم
على مبادرة الوزير السعودي على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .ووسـ ــط تـفـسـيــرات
متباينة ،رجـحــت مـصــادر أن يـكــون الــدافــع
لـلـخـطــوة« ،ه ــو اس ـت ـغــال تــركــي آل الشيخ
لحالة البطالة املتفشية في الوسط الفني
في مصر ،واستقطاب املنتجني والفنانني
امل ـص ــري ــن ،لـلـعـمــل ف ــي م ـش ــروع الـتـحــديــث
السعودي الفني».
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ف ــي جـعـبــة مـلـحــم زي ــن ال ـعــديــد م ــن املـشــاريــع
الفنية املعلقة ،عنها يقول« :ال أستطيع الجزم
بمدى تحقيقها ،نظرًا إلــى الوضع العام في
الـعــالــم بسبب ف ـيــروس ك ــورون ــا وتــداعـيــاتــه،
لـكــن فــي ح ــال سـمـحــت ال ـظ ــروف ســأغـنــي في
دبي ،في عيد الفطر ،بحفل يجمعني مع وائل
كفوري ويــارا ،وفي نهاية مايو /أيــار املقبل،
ســأشــارك فــي رحـلــة ك ــروز بتنظيم مــن فــادي
أبوعاصي إلى جمهورية الدومنيكان .وهناك
أي ـضــا رح ـلــة س ـت ــارز أون ب ـ ــورد ،م ــع يــوســف
حرب في يونيو /حزيران في أنطاليا ،وهناك
حـفــات صيفية فــي أسـتــرالـيــا وك ـنــدا وطــابــا
ّ
(مصر) والكويت والبحرين والسعودية ،لكن
ّ
كل ذلك قيد املجهول».

يلجأ ّ
كل من الرئيس
التونسي ،قيس سعيد،
ورئيس الحكومة ،هشام
المشيشي ،إلى استخدام
ورقة الفن والفنانين في
الصراع الدائر بينهما
تونس ـ محمد معمري

ّ
يبدو أن الخالف املعلن والـصــراع الــدائــر بني
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس س ـع ـي ــد ،ورئ ـي ــس
الحكومة هشام املشيشي ،أصبح مــدار عديد
الصراعات من أجل كسب ود العديد من فئات
الـشـعــب ال ـتــون ـســي .فـبـعــد اسـتـقـبــال الــرئـيــس
الـتــونـســي لـنـقـيــب الـصـحــافـيــن الـتــونـسـيــن،
محمد ياسني الجالصي ،منذ شهرّ ،
رد عليه
بـعــد ذل ــك رئـيــس الـحـكــومــة بــاسـتـقـبــال نقيب
الصحافيني ووفــد مرافق له بعد أسبوع من
لقاء رئيس الــدولــة .تكرر اللقاء هــذه املــرة مع
الفنانني التونسيني.
ف ــال ــرئ ـي ــس ق ـي ــس س ـع ـي ــد اس ـت ـق ـب ــل ي ـ ــوم 26
مــارس /آذار املاضي وفدًا من الفنانني ،يمثل
نـقــابــة الـفـنــانــن الـتــونـسـيــن ،بــرئــاســة لطفي
ّ
بــوشـنــاق ،وبـحـضــور كــل مــن نبيهة كــراولــي،
وزيــاد غرسة ،وغــازي العيادي ،ونــوال غشام،
وألـفــة بــن رم ـضــان ،ون ــور شيبة ،وأس ـمــاء بن
أحمد ،أعلن خالله سعيد عن دعمه للفنانني
ّ
التونسيني ،مشيرًا إلى أهمية دور الفن كأداة
من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع ،وفي

ّ
تكريس القيم داخل املجتمع ،فـ«إنقاذ الفن من
إنقاذ الوطن».
بعد أسبوع من هــذا اللقاء مع الفنانني ،جاء
ّ
الرد من قبل رئيس الحكومة هشام املشيشي،
ال ــذي استقبل هــو اآلخ ــر ،قبل أي ــام ،وف ـدًا من
نـقــابــة الـفـنــانــن الـتــونـسـيــن بــرئــاســة الـفـنــان
صــابــر الــربــاعــي ،كــاتــب ع ــام نـقــابــة الـفـنــانــن،
والـ ــرجـ ــل الـ ـث ــان ــي ف ـي ـهــا ب ـع ــد الـ ـفـ ـن ــان لـطـفــي
بــوش ـنــاق .عـ ّـبــر الــربــاعــي ب ـهــذه املـنــاسـبــة عن
شكر وتقدير األسرة الفنية لرئيس الحكومة
ع ـلــى ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،الـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن يسهم
فــي بـلــورة جملة مــن الـتـصــورات واملقترحات
املـ ـحـ ـف ـ ّـ ــزة ل ـل ـف ـن ــان ــن وألن ـش ـط ـت ـه ــم ال ــداع ـم ــة
ألوضاعهم املهنية واالجتماعية ،خصوصًا
ّ
ف ــي ظـ ــل هـ ــذا ال ـظ ــرف ال ــوب ــائ ــي االسـتـثـنــائــي
ّ
وتداعياته السلبية على كل القطاعات ،والذي
أثر بصفة مباشرة على الفنانني بحكم حظر
التجول .في املقابل ،أكد هشام املشيشي على
الــدور الهام الــذي يقوم به أهــل الفن والثقافة
ف ــي ارت ـق ــاء ال ـش ـعــوب وت ـط ـ ّـوره ــا ،وف ــي نحت
الشخصية الوطنية والتاريخ الفكري ،معربًا
عــن دع ـمــه لـلـقـطــاع الـفـنــي وع ــن تـضــامـنــه مع
الفنانني ،ال سيما مــن الـنــواحــي االجتماعية
واملهنية واملــاديــة ،وسـبــل تطويرها لتجاوز
صعوبات املرحلة وتداعيات انتشار فيروس
كورونا السلبية.
ال ـل ـقــاء م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة غــاب
عنه نقيب الفنانني لطفي بوشناق .وبسؤال
«العربي الجديد» عن سبب هذا الغياب ،أكدت
ّ
مـصــادر قــريـبــة مــن الـفـنــان بــوشـنــاق أن األمــر
ال يتعلق بـ ّ
ـأي موقف من ّ هــذا الطرف أو ذاك،
ّ
وإنما غيابه يعود إلــى أنــه مشغول باإلعداد
لحفله فــي إط ــار مـهــرجــان األغـنـيــة التونسية

قابل الفنان صابر الرباعي رئيس الحكومة التونسية (فيسبوك)

الــذي قدمه مساء الجمعة املاضي في مدينة
ال ـث ـقــافــة  -ال ـش ــاذل ــي الـقـلـيـبــي ف ــي الـعــاصـمــة
التونسية.
لكن ،وإن كانت النقابة على نفس املسافة بني
ّ
طــرفــي ال ـصــراع فــي تــونــس ،ف ــإن غـيــاب وزيــر
ّ
ال ـشــؤون الثقافية بالنيابة ،الحبيب عــمــار،
عــن لـقــاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع

الفنانني ،وحضوره في لقاء رئيس الحكومة
ّ
بــالـفـنــانــن ،يــؤكــد أن ال ـخــافــات ح ــول إدارة
املـلـفــات بــن الــرئـيـســن مــا زال ــت عــالـقــة ،رغــم
أن بعض املراقبني يؤكدون أن رئيس الدولة
ال يمتلك صالحيات فعلية ملساعدة القطاع
الفني مقارنة برئيس الحكومة ،الذي تتولى
ّ
وزارة الـ ـش ــؤون الـثـقــافـيــة إدارة ك ــل املـلـفــات

املـتـعـلـقــة بــالـفـنــانــن الـتــونـسـيــن وامل ـبــدعــن،
ّ
ّ
مــا يؤكد أن األمــر ال يتعلق إال برسائل غير
ّ
م ـبــاشــرة الــرئ ـي ـســن ،ي ـح ــاول ك ــل مـنـهـمــا من
خــالــه إب ـ ــراز اه ـت ـمــامــه بــالـثـقــافــة واملـثـقـفــن،
ّ
حتى أن البعض ذهــب إلــى اعـتـبــارهــا حملة
ُ
انـتـخــابـيــة ســاب ـقــة ألوانـ ـه ــا ،اســت ـعـ ِـمــل فيها
الفنانون التونسيون.

