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غضب نرويجي ودنماركي من 
تصريحات سويدية عن الحرب

حظر النشر في القضايا المصرية: 
لدينا ما نخفيه

الجزائر ـ عثمان لحياني

اهتمامها  الــجــزائــريــة  الحكومة  تخفي  ال 
بـــاإلعـــام الــرقــمــي، مــعــلــنــة »انـــتـــهـــاء« عهد 
الصحافة الورقية، إذ كشف وزير االتصال 
عمار بلحيمر، نهاية مارس/آذار املاضي، 
لــلــصــحــافــة  ــة  ــ ــويـ ــ تـــعـــطـــي أولـ  »الـــــدولـــــة 

ّ
أن

اإللكترونية التي هي مستقبل الصحافة«، 
 »عهد الصحافة الورقية انتهى«، 

ّ
 إن

ً
قائا

 »70 في املائة من الجزائريني يصلون 
ّ
وإن

إلى األخبار بالوسائل اإللكترونية«.
الصحف   سحب 

ّ
بـــأن أيــضــا  أفـــاد  بلحيمر 

املائة  في   80 بنسبة  انخفض  املطابع  في 
 
ّ
أن إلـــى  مــشــيــرًا  2010 و2018،  عــامــي  بـــني 
الــحــالــيــة دفــعــت صحفا  »األزمــــة الصحية 
إلى عدم توزيع أعدادها«. واضطرت  عدة 
أكثر من 60 صحيفة إلى تعليق طباعتها، 
وتـــحـــّول بعضها إلـــى مــواقــع إلــكــتــرونــيــة، 
فيما حافظت كبريات الصحف، على غرار 
و»ليبرتي«  اليومي«  و»الــشــروق  »الخبر« 
ــن«، عــلــى طــبــع الــحــّد  ــوار« و»الـــوطـ و»لـــوسـ
ــــى مـــن أعــــدادهــــا، لــضــمــان الــحــضــور  األدنــ
 اإلشــهــار )عــائــدات 

ّ
فــي األكـــشـــاك، طــاملــا أن

ــة(  ــكـــومـ ــات الــــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا الـــحـ ــ ــ ــانـ ــ ــ اإلعـ
املمنوح للنسخ الورقية ما زال متوفرًا، مع 
تدعيم حضورها على الفضاءات الرقمية 
وتــطــويــر املــحــتــوى بــالــصــوت والـــصـــورة، 
كـــجـــزء مـــن الــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة، 
خصوصا مع ارتفاع أسعار الــورق وكلفة 

الطبع.
اإلعـــام، زواغــي  الباحث في مجال  يعتقد 
 عــهــد الــصــحــافــة الــورقــيــة 

ّ
عــبــد الــعــالــي، أن

ــا عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــا، مـــتـــوقـــعـــا قـ ــامـ ــمـ ــم يـــأفـــل تـ لــ
ــمـــرار فـــي الـــجـــزائـــر لــبــعــض الـــوقـــت.  ــتـ االسـ
 قدرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن ويقول زواغي، لـ

مرتبطة  الصمود  على  الورقية  الصحافة 
ــه يــشــيــر أيــضــا إلـــى معطى 

ّ
بـــالـــقـــارئ، لــكــن

أجدر بالنقاش، يتعلق بالحرية اإلعامية 
عــامــة، وهــو معطى »يجب تصحيحه في 
املجتمعية واالعتماد  املسؤولية  إطار من 
الــذي يقود  املتبادل بني السلطة واإلعــام 
ــــون الــحــقــيــقــة وحـــمـــايـــة املــصــالــح  ــــى صـ إلـ

الحيوية للباد«.
تضم الجزائر أكثر من 150 موقعا إعاميا 
وإخباريا إلكترونيا، حصل 45 منها على 
تــرخــيــص رســمــي مــن الــســلــطــات فــي إطــار 
 

ّ
 كل

ّ
تنظيم القطاع. كما تعتبر السلطات أن

اإلخبارية  للمواقع  املكثف  الحضور  هــذا 
الحكومة   لارتفاع، وتشجع 

ً
ما زال قابا

الشباب، في مختلف الواليات، على إنشاء 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة تــغــطــي أنـــحـــاء الــوطــن 

كافة.
يــبــقــى اإلشــــهــــار وطــــــرق الـــحـــصـــول عــلــيــه 
ــه الـــهـــاجـــس األكــــبــــر لــلــصــحــافــة  ــعــ وتــــوزيــ

منوعات

قانون  ال  اآلن،  الجزائر. حتى  في  الرقمية 
ــات، فــيــمــا تــعــد  ــ ــــانــ ــار واإلعــ ــهــ يــنــظــم اإلشــ
الـــحـــكـــومـــة بـــــإصـــــداره قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــــون األولــــــويــــــة ملــنــح  ــكـ ــ الــــحــــالــــي، وبـــــــأن »تـ
 

ّ
ــة بــكــل ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــار لــلــصــحــافــة اإللـ ــ ــهـ ــ اإلشـ
املــواقــع  تنتظر  كما  وتــنــافــســيــة«.  شفافية 
ــنـــدوق  ــــن صـ ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االسـ
الحكومة  قــررت  الــذي  الصحافة،  مساعدة 

إعــادة تفعيله بعد 7 سنوات من تجميده 
ــــام في  ــائـــل اإلعــ فـــي 2014، ملــســاعــدة وسـ
من  زادت  التي  املالية  صعوباتها  تــجــاوز 

تعقيداتها أزمة كورونا.
يـــــعـــــّد »ســـــبـــــق بــــــــــرس« مــــــن بــــــني املـــــواقـــــع 
اإلخبارية البارزة في الجزائر الذي الحظ 
مبكرًا التوجه نحو الصحافة الرقمية في 
الــبــاد، رغـــم إطــاقــه فــي ظـــروف سياسية 

الــســلــطــة بــالــصــحــافــة.  ملتبسة فــي عــاقــة 
يعتقد مــديــر »ســبــق بـــرس«، محمد رابــح، 
يــحــدد كيفية  الـــذي  التنفيذي  املــرســوم   

ّ
أن

ــتــــرنــــت، يــأتــي  مـــمـــارســـة اإلعـــــــام عـــبـــر اإلنــ
اســتــكــمــااًل لــقــانــون اإلعــــام الـــصـــادر سنة 
الـــصـــحـــافـــة  تـــنـــظـــيـــم  أبــــقــــى  الــــــــذي   ،2012
ــــوم. ويـــقـــول  ــــرسـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــــصــــدور املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــبــدئــيــا نــحــن أمــام  لـــ
نّص ينظم قطاعا مهما من الصحافة التي 
بـــاتـــت تــســتــحــوذ عــلــى مــســاحــات واســعــة 
سواء في الجزائر أو غيرها، وهو ضرورة 
للقانون،  االحتكام  تمليها ضــرورة  ملّحة 
ونــــّص واضــــح فــي تــأطــيــر املــهــنــة، وأيــضــا 
ــــام  ــتـــي يــعــرفــهــا اإلعـ إلنــــهــــاء الـــفـــوضـــى الـ

الرقمي منذ سنوات«.
ــوانــــني والـــخـــطـــاب  ــقــ ــذه الــ ــ  صـــــــدور هــ

ّ
ــكــــن لــ

الــرقــمــي كبديل  لــإعــام  الــرســمــي املشجع 
لـــإعـــام الــتــقــلــيــدي والــصــحــافــة الــورقــيــة، 
ال يــكــفــيــان لــتــكــريــس الـــقـــطـــاع وتــنــظــيــمــه، 
السياسية مهمة،  »اإلرادة   

ّ
أن رابــح  ويــرى 

إذا توفرت، للتقيد بمضمون املرسوم في 
مبدأ  وتجسيد  التسجيل  شــهــادات  مــنــح 
النوع   تنظيم هــذا 

ّ
أن الــفــرص. غير  تكافؤ 

من الصحافة بصورة عملية، سيكون في 
مرحلة الحقة، ملنح االعتمادات وتنصيب 
ســلــطــة لــضــبــط الـــصـــحـــافـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
 التنظيم 

ّ
وإصــدار قانون لإشهار، كما أن

الــشــامــل لــهــذا الــقــطــاع بتجسيد الــقــوانــني 
بها  املرتبطة  الهيئات  وتشكيل  املكتوبة 
ــة حـــيـــاة جــــديــــدة لـــإعـــام  ســيــعــطــي جـــرعـ
 املكاسب التي 

ّ
الجزائري الذي بدأ يفقد كل

حــقــقــهــا بــفــضــل نـــضـــاالت املــخــلــصــني بعد 
وثقافة  السائد  التمييع   

ّ
ظل في  االنفتاح، 

الريع التي استحوذت على املجال«.
مــخــاوف جدية  رابـــح،  تعكس تصريحات 
الــــرقــــمــــي،  اإلعــــــــــام  ــد  ــهـ مـــشـ تـــمـــيـــيـــع  إزاء 
ــرار تــجــربــتــني ســابــقــتــني لانفتاح  عــلــى غــ
ــي الـــــــذي رافـــــــق انـــطـــاقـــة تــجــربــة  ــ ــــامـ اإلعـ
الـــصـــحـــافـــة املـــكـــتـــوبـــة )املـــســـتـــقـــلـــة( بـــدايـــة 
)املستقل(  املــرئــي  واإلعــــام  التسعينيات، 
إلــــى تــجــربــة  مــنــذ عــــام 2012. وبـــالـــعـــودة 
االنــفــتــاح، وحتى  بعد  الــورقــيــة  الصحافة 
ــبـــصـــري، نستخلص  الـ الــســمــعــي  تــجــربــة 
لبناء  ضــروريــة  للمهنيني  إرادة  هــنــاك   

ّ
أن

ــة تـــحـــتـــرم أخـــاقـــيـــات  ــيـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
لإعام،  الحقيقي  املفهوم  وتجسد  املهنة 
وتعبيرًا  املجتمع  لتنوع  انعكاسا  وتكون 
 
ّ
عــن الــتــطــورات الــحــاصــلــة داخـــلـــه، غــيــر أن

ــيــــاب قــــانــــون اإلشـــــهـــــار وأيــــضــــا ســلــطــة  غــ
الوطني  أو مــا يسمى »املــجــلــس  الــضــبــط، 
لإعام« سيخلق قيودًا، بعضها مفروض 
ك، وسيذهب 

ّ
املـــا من  وبعضها اصطفاف 

اإلعـــــــــام املـــســـتـــقـــل وأصـــــحـــــاب املـــشـــاريـــع 
الحقيقية، ضحية ذلك.

وزير االتصال عمار 
بلحيمر: عهد الصحافة 

الورقية انتهى

القاهرة ـ العربي الجديد

قرارات  أن  تقرير حقوقي جديد إلى  خلص 
حظر النشر في مصر تهدف كلها لحماية 
السلطات  إلــى  املنتمني  مــن  فيها  املتهمني 
الرسمية، مثل الوزراء، والقضاة، والضباط، 
وكبار املوظفني. ورصد التقرير الصادر عن 
املصرية  والتعبير«  الفكر  »حرية  مؤسسة 
غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي صــــدر 
ــرار بحظر الــنــشــر، بــعــد تـــورط أحــد  فيها قـ
موظفي الدولة فيها بوصفهم متهمني، في 
الجمعة.  نخفيه«  ما  »لدينا  عنوانه  تقرير 
يــطــبــق حــظــر الــنــشــر فــي مــصــر بطريقتني: 
النائب  يــصــدرهــا  استثنائية  إمــا بــقــرارات 
الــــعــــام أو الـــجـــهـــة الــقــضــائــيــة املــــنــــوط بــهــا 
الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة بــمــنــع نــشــٍر مــطــلــق أو 
منع نشِر معلومات بعينها في قضية ما، 
ــرارات  ــدار قــ ــ أو بــمــنــع تـــام ال يــســتــدعــي إصـ
استثنائية في القضايا واملوضوعات التي 
ــر الــقــانــون املـــصـــري بــنــصــوص مــبــاشــرة  أقـ
حظر النشر فيها. في قضايا الفساد املالي 
واإلداري، رصد التقرير قرارت بحظر النشر 
ــــل، خـــال ســنــوات  فـــي 10 قــضــايــا عــلــى األقـ
ــلــــوع حـــســـنـــي مـــبـــارك  ــم الــــرئــــيــــس املــــخــ ــكـ حـ
سكرتير  قضية  بينها  من   ،)2020 ــ   1928(
ــر الــثــقــافــة الــســابــق مــحــمــد فــــودة الـــذي  وزيــ

ألقي القبض عليه عام 1997 ومعه محافظ 
الــجــيــزة الــســابــق مــاهــر الــجــنــدي. تــحــفــظــت 
فــودة  بــني  تسجيات  على  حينها  النيابة 
ومسؤولني كبار في الدولة تخص قضايا 
فــســاد ورشــــــوة، وأصــــــدرت قـــرارهـــا بحظر 
النشر ألي أخبار أو معلومات عن القضية 
خمس  بالسجن  عليه  والحكم  إدانــتــه  قبل 
سنوات. بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 
وجــاء  نفسه،  النمط  السلطة  كـــررت   ،2011
قرار حظر النشر في قضية محاكمة مبارك 
ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 
مـــن مـــســـاعـــديـــه، بــتــهــمــة قــتــل املــتــظــاهــريــن 
الــعــام عبر تصدير الغاز  بــاملــال  ــرار  واإلضــ
إلى إسرائيل. كذلك قررت محكمة جنايات 
فــي  الــــنــــشــــر  حــــظــــر   ،2012 ــام  ــ ــ عـ ــــزة،  ــيـ ــ ــــجـ الـ
»سخرة  إعاميا باسم  املــشــهــورة  القضية 
املـــجـــنـــديـــن«، املـــتـــهـــم فــيــهــا أيـــضـــا الــعــادلــي 
وعدد من معاونيه. توالت القرارات بحظر 
النشر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح 
العام  النائب  أصــدر   2014 فعام  السيسي، 
ي رشوة، 

ِّ
قرارًا بحظر النشر في قضية تلق

واملتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد 
بالسجن  عليه  آخــرون، وصــدر الــحــكــم  و6 
املشدد لـ5 سنوات. وعام 2017، صدر حظر 
الــــزراعــــة  ــــوة وزارة  رشــ فــي قــضــيــة  الـــنـــشـــر 
املتهم فيها وزيــر الــزراعــة صــاح هــال و3 

من أفراد عائلته. وحكم على املتهم ومدير 
مــكــتــبــه بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات وبــغــرامــة 
قــيــمــتــهــا مــلــيــون جــنــيــه. فـــي 22 أكــتــوبــر/
عــــــام 2011، حــظــرت محكمة  األول  تــشــريــن 
جنايات اإلسكندرية النشر في قضية مقتل 
خـــالـــد ســعــيــد عــلــى يـــد الــشــرطــة املــصــريــة، 
املتهَمني بالسجن ملدة  وكــان قد حكم على 
ــنــــوات، لــكــنــهــمــا اســتــأنــفــا الـــحـــكـــم، ثم  7 ســ
أطــلــق ســراحــهــمــا النــتــهــاء فــتــرة االحــتــجــاز 
الوقائي. وعام 2015 صدرت قرارات بحظر 
الصباغ  شيماء  مقتل  قضيتي  فــي  النشر 
ومــقــتــل املــحــامــي كــريــم حـــمـــدي. اتــهــم أحــد 
املــركــزي بقتل الصباغ خال  ضباط األمــن 

اشتراكها في وقفة سلمية.

األزمات االقتصادية تهدد الصحف الورقية )العربي الجديد(

)عماد الجبالي/فرانس برس(

ناصر السهلي

أثارت تغريدة لرئيس وزراء السويد السابق كارل بيلدت )يمني وسط(، في الذكرى 
الـ81 الحتال الجيش األملاني النازي لجاريه الدنماركي والنرويجي، جداًل واسعا، 
الدفاعية  »القوة  أن  اعتبر بيلدت  برت سخرية من األشقاء االسكندنافيني. 

ُ
اعت إذ 

السويدية ال تزال أقوى من النرويج، ومن الدنمارك تحديدًا، فلو قرر هتلر )الزعيم 
بيلدت  قتال«. ومنذ كتب  هناك  لكان   )1940( السويد  غــزو  هتلر(  أدولـــف  الــنــازي 
بفضل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الحديث  تصدر  ظهر الجمعة،  تغريدته 
الغضب الـــذي واجــهــه مــن الــشــارعــني الــدنــمــاركــي والــنــرويــجــي. البعض ذكـــره بأن 
أكثر من بولندا وفرنسا مجتمعتني«. آخرون  النازي  »النرويج قاومت االجتياح 
سخروا من التغريدة باستدعاء أحاديث لرئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت 
تاتشر وهي تشير إلى الحرب العاملية الثانية ودور السويد الحيادي فيها. تبقى 
آثــار التاريخ حــاضــرة، ولــو من بــاب التهكم، في عاقات األشــقــاء في هــذه الزاوية 
الشمالية من القارة العجوز. فالدنمارك دخلت حروبا طاحنة مع السويد، وخسرت 
بسببها منطقة جنوب السويد التي تسمى »سكونا«، فيما النرويج، وبعد عقود 
1905. العـــب  في  ومستقلة  متمردة  خرجت  الدنماركي،  امللكي  للتاج  التبعية  من 
تغريدة  فيورتوفت، وصــف  يــان  القدم،  لكرة  السابق  النرويجي  الوطني  املنتخب 
»أغبى ما ُكتب هذا األسبوع على )تويتر(، فالسويد سمحت لقوات هتلر  بيلدت بـ

بالتوغل ملهاجمة شمال النرويج في 1940. إنه أمر مخز«.
وهــاجــمــت نــائــبــة رئـــيـــس حــــزب الــيــمــني الــنــرويــجــي »فــريــمــســكــريــت«، ســولــفــي 
السبت.  فجر  أوسلو  نقلته صحافة  بنقد الذع  بيلدت،  ليستهاوغ، تصريحات 
وذكرت ليستهاوغ أنه »لو فعل الجميع كما فعلت السويد )في الحرب العاملية 
إلى  سابق  خارجية  وزيــر  يذهب  أن  الغباء  فمن  منتصرًا،  لكان هتلر  الثانية( 
مثل هذه التصريحات، ألننا جميعا نعلم الدور الذي لعبته السويد أثناء غزو 
أملانيا للنرويج والدنمارك، وخصوصا سماح استوكهولم للجيش النازي بنقل 

مدرعاته وأسلحته وجنوده عبر أراضيها«.

اإلعالم الرقمي يغري الحكومة الجزائرية

أخبار 
كاذبة

تقبل الحكومة الجزائرية أخيرًا على تشجيع الصحافة الرقمية في البالد، بعدما فرضت المواقع اإلخبارية اإللكترونية نفسها، بينما 
تتصاعد مؤشرات اندثار الصحافة الورقية أو تراجعها، ألسباب اقتصادية
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تداول مستخدمون صورة قيل إنّها 
ُتظهر الممثلة المصرية جيهان 

فاضل وهي تعمل موظفة في 
متجر كندي، بعدما تركت بلدها. 
لكّن الصورة تعود لوكالة »فرانس 

برس« وُتظهر موظفة داخل متجر 
في إيطاليا، وال شأن للممثّلة وال لكندا 

بها.

تّدعي صفحة »جمعية الهالل 
األحمر في العالم« على »فيسبوك« 

تقديم مساعدات غذائية 
للمحتاجين، مشترطة اإلعجاب بها 

والتفاعل مع منشوراتها. لكنّها 
واحدة من مئات الصفحات التي 

ينتحل القائمون عليها صفة جهة 
إنسانية.

بعد تعويم سفينة »إيفر غيفن« 
التي أعاقت حركة المالحة في 

قناة السويس، انتشرت صورة 
قيل إنّها لمقاٍل نشره موقع »بي بي 

سي« البريطاني، يصف فيه العملية 
بـ»أنجح عمليات اإلنقاذ في تاريخ 

الطرق البحرية«. لكّن صورة المقال 
مزيفة.

شارك مستخدمون صورة زعموا 
أنّها لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس 

جونسون، وهو يجلس بقلّة احترام 
أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، متعّمدًا إهانته. لكّن 

االدعاء خطأ، وما فعله جونسون 
كان استجابة لمزحة قالها ماكرون 

في لقاء بينهما عام 2019.



فــي بــغــداد، »أفــامــنــا العراقية مــن 1946 إلى 
الذي  واإلنكليزية،  العربية  باللغتني   ،»2020
ــقــة بــاألفــام 

ّ
 الــتــفــاصــيــل املــتــعــل

ّ
يــتــضــّمــن أدق

التي أنتجتها السينما العراقية في 75 عامًا 
 
ً
على انطاقتها، والذي ُيشّكل مرجعًا ودليا

عراقّيني للعاملني جميعهم في السينما.
الــذي سبقه إليه،  عن اهتمامه بهذا املسعى، 
يقول عباس، في حوار مع »العربي الجديد«، 
الـــوثـــائـــق   

ّ
كــــــل ــفــــرجــــي »حـــــــــاول جـــمـــع  املــ  

ّ
إن

ــهــا 
ّ
والـــكـــتـــابـــات عـــن الــســيــنــمــا الـــعـــراقـــيـــة، لــكــن

واألرشيف  الصحافية  والكتابات  )الوثائق 
ــــي الـــفـــوضـــى  ـــهـــا فـ

ّ
ــرقــــت كـــل ــتــ الــــــصــــــوري( احــ

العارمة في العراق، إّبان االحتال األميركي«. 
ى »دائــرة السينما واملسرح«، التي كانت 

ّ
حت

الــخــاصــة بالسينما،  لــلــوثــائــق  قــســمــًا  تــضــّم 
الخصوص«.  بهذا  ملف  أّي  فيها  يوجد  »ال 
وعـــن كــتــابــه الــجــديــد، الــــذي يــرصــد نــتــاجــات 
وقصيرة،  روائــيــة  أفــامــًا  العراقية،  السينما 

بغداد ـ عالء المفرجي

ــــي مـــقـــابـــل تـــســـابـــق مـــؤّســـســـات  فـ
ســيــنــمــائــيــة، فـــي الـــغـــرب والــعــالــم 
الـــعـــربـــي، عــلــى تــوثــيــق أرشــيــفــهــا 
السينمائي، وإنشاء »سينماتك« ألفامها، ال 
تهتّم مؤّسسات السينما في العراق بأرشفة 
ِلف 

ْ
ب ما أت

ّ
األفام، وترميم التالف منها، وتعق

هــــِدر وُســـرق فــي الــغــزو األمــيــركــي لبغداد، 
ُ
وأ

الــســيــنــمــائــي  واملــــــــؤّرخ  الـــبـــاحـــث  عــــام 2003. 
فــردّي خالص،  يــزال، بجهٍد  مهدي عباس ال 
يــــواصــــل عـــمـــلـــه فــــي الـــتـــوثـــيـــق الــســيــنــمــائــي 
للُمنجز العراقي، في 7 عقود من الزمن. بذلك، 
الـــراحـــل أحمد  الــبــاحــث  يقتفي أثـــر أســـتـــاذه، 
فياض املفرجي، مع غياب املؤّسسات املعنّية 

بهذا املوضوع وال مباالتها الكاملني.
 ،)1997( الــــعــــراقــــي«  الـــفـــيـــلـــم  »دلــــيــــل  فـــبـــعـــد 
ــعــــرب فــــي الـــقـــرن  ــة املـــخـــرجـــني الــ و»مــــوســــوعــ
السينما  فــي  و»كــتــابــات   ،)2000( العشرين« 
الــســيــنــمــا  فـــي  و»جـــولـــة   ،)2006( الـــعـــراقـــيـــة« 
ـ  الــروائــي  الفيلم  )2009(، و»دلــيــل  الــكــرديــة« 
الــجــزء الــثــانــي« )2010(، بــاإلضــافــة إلــى أكثر 
رًا، 

ّ
فًا في هــذا املجال، أصــدر مؤخ

َّ
من 20 مؤل

جهات مسلحة وحزبية 
عراقيّة عرقلت تصوير 

مسلسل »العدلين«

كّل محاوالت البحث 
عن نسخ من األفالم 

المفقودة باءت بالفشل

قيمة منشور واحد 
لجيجي حديد على إنستغرام 

هي 1.2 مليون دوالر

2223
منوعات

يقول: »حاولت في هذا الدليل السنوي، الذي 
ـــق 

ّ
 أوث

ْ
أن بـــأجـــزاء مــنــذ عـــام 2013،  أصـــدرتـــه 

 
ّ
 شـــؤون السينما فــي الــعــراق. املــفــارقــة أن

ّ
كــل

ظ بنسخ منها في مكتبة 
َ
ف

َ
كتبي هذه لم ُيحت

»دائــــــــرة الــســيــنــمــا واملـــــســـــرح«، بــيــنــمــا طــلــب 
بعض أساتذة »كلية الفنون« مجموعة منها 

إليداعها في مكتبتها«.
رغم إصداراته الكثيرة، يمتلك كتابه الجديد 
ـــه 

ّ
أهــمــيــة خـــاصـــة، كــمــا يـــقـــول، ُمــشــيــرًا إلـــى أن

ــًا فــي  ــمــ ــُت دائــ ــبــ  رغــ
ْ
ــي، إذ ــ ــم لـ ــلـ ــتــــاب( »حـ ــكــ )الــ

إصدار موسوعة ملّونة وشاملة باملعلومات 
قة باألفام العراقية في كتاٍب 

ّ
والُصَور املتعل

 تكون هناك ترجمة 
ْ
أن ذي حجٍم كبير، وفي 

 فيلم، ليكون الكتاب مرجعًا 
ّ

إنكليزية مع كل
ــي 

ّ
أن الــعــراقــيــة، خــاّصــة   مهتّم بالسينما 

ّ
لــكــل

، كان 
ْ
أترجم عن اإلنكليزية وإليها أيضًا. لكن

يمكن أن يكون حلمي أكبر، لو تضّمن الكتاب 
 نحو 40 باملائة من 

ّ
 كردية، ال سيما أن

ً
ترجمة

 في إقليم 
ٌ

اإلنتاج السينمائي العراقي حاصل
كردستان العراق، باللغة الكردية«.

ــــاس اعـــتـــرضـــتـــه  ــّبـ ــ ــهــــدي عـ ــه مــ ــيــ ــعـــى إلــ ــــا سـ مـ
 
ً
ــب تــواصــا

ّ
تــتــطــل كــثــيــرة، فمهّمته  مــصــاعــب 

العراقية،  السينما  يخّص  مــا   
ّ

كــل مــع  يوميًا 
أفــامــًا ومــهــرجــانــات وإصــــــدارات وعــروضــًا. 
ــمـــل فـــرد  ــيــــس عـ ــاتــــي، ولــ ــمـــل مــــؤّســــســ ــذا عـ ــ هــ
 أحــــدًا ال يعرف 

ّ
واحــــد. يــشــيــر عــبــاس إلـــى أن

 من 
ّ

الــوثــائــق، »إال صعوبة إصـــدار مثل هــذه 
ــارس املــهــّمــة، واخــتــبــر حــجــم الــصــعــوبــات،  مــ
 عـــدم وجـــود وثــائــق وأرشــيــف ُيمكن 

ّ
فــي ظـــل

لــذا، كان االعتماد على جهوٍد  اللجوء إليه«. 
ــــام ال ُصـــَور   بــعــض األفـ

ّ
شــخــصــيــة، عــلــمــًا أن

منها وال أخبار على اإلنترنت أو في أرشيف 
الدوائر املختّصة، أو لدى من أنتجها وعمل 
 أفــامــًا أخـــرى ُمــنــعــت ألســبــاٍب 

ّ
فــيــهــا. كــمــا أن

سياسية، واختفت نسخ أخرى، وبعضها لم 
للعرض  جاهزًا  يكن  لم  أو  تصويره،  يكتمل 
وخــافــات  إنتاجية  منها  مختلفة،  ألســبــاب 
إلى  باإلضافة  أحيانًا.  شخصية، وسياسية 
ــم عــرضــهــا في   هــنــاك أفــامــًا مــفــقــودة، رغـ

ّ
أن

صاالت السينما البغدادية.
 محاوالت البحث عن نسخ من تلك األفام 

ّ
كل

املــفــقــودة بــــاءت بــالــفــشــل. هـــذا الــبــحــث »بـــدأ 
أيــام نشاط »خميس  قبل أكثر من 30 عامًا، 
الفيلم العراقي«، النشاط الثقافي الذي كانت 
»وردة«،  قيمه »دائرة السينما واملسرح«، كـ

ُ
ت

ــو هــيــلــة«، و»إرادة  ــ الـــحـــيـــاة«، و»أبـ ــتــــه  و»أّدبــ
ــعـــب«، و»يـــــد الــــقــــدر«، و»طــــاهــــر وزهــــــرة«،  شـ
نــتــجــا بــاالشــتــراك 

ُ
وغــيــرهــا. هــنــاك فــيــلــمــان أ

مع مصر: »ابــن الــشــرق« و»الــقــاهــرة بغداد«، 
الــلــذان بــحــثــُت عنهما فــي مــصــر أيــضــًا، ولــم 
نعثر على أّي نسخة منهما«. إلى ذلك، يشير 
ه حاول، في كتابه الجديد هذا، 

ّ
عباس إلى أن

الطويل  الــعــراقــي  السينمائي  الــنــتــاج  جــمــع 
منذ عام 1946 )سنة إنتاج أول فيلم عراقي(، 
عرضها  »تنتظر  أفــــاٌم  وبينها  الــيــوم،  إلـــى 
بعد االنتهاء من اإلجراءات املفروضة بسبب 

كورونا«.
ـــه حـــاول إعــطــاء معلومات 

ّ
أن يضيف عــبــاس 

تــفــصــيــلــيــة، وبــعــضــهــا خــــاٍف عـــن الــجــمــهــور: 
أعضاء  جميع  أسماء  بذكر  أيضًا  »اهتمْمُت 
أقتصر على اسم   فيلم، ولــم 

ّ
لكل العمل  فــرق 

 ،
ً
صّور أو املونتير مثا

ُ
املخرج أو البطل أو امل

اإلنتاج ومهندسي  بل ذكــرُت أسماء مديري 
الــــصــــوت وُمـــصـــّمـــمـــي املــــكــــيــــاج أيــــضــــًا، إلـــى 
تفاصيل كثيرة أخرى. أما املمثلون، فحاولت 
 يكن عددهم 

ْ
أّي منهم، وإن اســم  إغــفــال  عــدم 

كبيرًا جدًا في الفيلم الواحد«. وعن املصادر 
ها عديدة: 

ّ
التي اعتمدها إلنجاز كتابه، قال إن

ــة، وأخـــــرى خــاصــة عــنــد من  ــاّمـ ُمـــشـــاهـــدات عـ
تـــوجـــد األفــــــام عـــنـــده، ومــلــصــقــات ومــلــفــات 
ــام.  تــحــتــوي عــلــى أســـمـــاء الــعــامــلــني فـــي األفــ
بجهِد  مطبوٌع  العراقية«  »أفــامــنــا   

ّ
أن ُيــذكــر 

الــبــاحــث نــفــســه، مــع مــســاعــدة »نــقــابــة فناني 
ــراق«، ومــهــتــّمــني بــالــســيــنــمــا ومــحــّبــيــهــا.  ــعــ الــ
وعلى مؤّسسات ثقافية وأخرى معنّية بالفن 
الـــذي يقوم  الــبــصــري أن تنتبه إلـــى املــســعــى 
تقديمه  ُيمكن  مــا  عــّبــاس، وتقديم  بــه مهدي 
لتطوير عمله، باعتباره جهدًا توثيقيًا مهّمًا، 
التوثيقي  الـــدور  كثيرون  يتناسى  وقــت  فــي 
وأهميته في صوغ الذاكرة الثقافية العراقية 

وحمايتها من االندثار.

ــــى اســـتـــكـــشـــاف كــوكــب  مــــن مــحــطــة قـــمـــريـــة إلـ
الزهرة مــرورًا بتطوير مركبة فائقة التطور، 
بــطــمــوحــات فضائية كبيرة  تــجــاهــر روســيــا 
بعد 60 عامًا على رحلة يوري غاغارين إلى 
الفضاء، لكن الواقع يبدو بعيدًا عن تمنيات 
ــرات اســم  ــ ــّيـــرت مــوســكــو ثــــاث مـ مــوســكــو. غـ
املــركــبــة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة الــقــابــلــة إلعــــادة 
االستخدام التي من شأنها الخروج من مدار 
األرض والحلول محل صــواريــخ »ســويــوز«، 
املــــشــــروع ســـنـــة 2009. غـــيـــر أن  ــــاق  مـــنـــذ إطــ
املركبة لم تقلع إلى الفضاء بأي من أسمائها 

الثاثة )فدريشن وأوريول وأورليونوك(.
يقول رائد الفضاء الروسي السابق ألكسندر 
كــالــيــري، وهــو قــائــد مــركــز الــرحــات املسّيرة 
فـــي شـــركـــة »آر كــيــه كـــيـــه« املــكــلــفــة املـــشـــروع، 
لوكالة »فرانس برس«، إن »الهدف هو إجراء 
أول عملية إطـــاق مــن دون طــيــار فــي 2023. 
بدأنا بتجريب مجسمات املركبة«. لكن »هذه 
ــدًا«، عــلــى مــا يــقــر كاليري  املــرحــلــة طــويــلــة جــ
الفضائي  الــغــزو  بــأمــجــاد  يــذّكــر  مــن متحف 

علي صاحب، وهــو وجــه جديد سيظهر في 
أن »جهات مسلحة  إلى  »العدلني«،  مسلسل 
وحزبية عرقلت تصوير املسلسل، كما أنها 
اســـتـــدعـــت عـــــددًا مـــن الــقــائــمــني عــلــى إنــجــاز 
العمل من أجل التعرف على السيناريو قبل 
بــــدء الــتــصــويــر، وكـــانـــت لــديــهــم مــاحــظــات، 
ــن قــتــلــة  ــديـــث عــ ــاول الـــحـ ــنــ كـــــون املـــســـلـــســـل تــ
املــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــني، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة 
أجري التصوير«. وعن واقع املسلسل، أشار 
»العمل  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ صاحب 
يتضمن  كــونــه  الــعــراقــي  الجمهور  سيصدم 
الحديث عن أيقونة تظاهرات تشرين، صفاء 

السراي، كما أنه يتألف من ثماني حلقات«.
الــعــراقــي علي  الفني  الــنــاقــد  رأى  مــن جهته، 
وتحديدًا  شبابيًا،  توجهًا  »هــنــاك  أن  حميد 
لدى كتاب الدراما من الجيل الشاب، والذين 
وسعى  العراقية.  االحتجاجات  في  شاركوا 
الحالي واملــاضــي إلى  العامني  هـــؤالء خــال 
إلى  املــيــاديــن  مــن  الــحــركــة االحتجاجية  نقل 
شــاشــات الــتــلــفــاز مــن أجـــل ضــمــان اســتــمــرار 
الــثــورة الــعــراقــيــة«، موضحًا فــي اتــصــاٍل مع 
ــمــــرار بــهــذا  ــتــ ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »االســ ــعـ »الـ
إلــى توجه املنتجني نحو  النفس، قد يــؤدي 
مـــزيـــٍد مـــن األعـــمـــال وال ســيــمــا أنـــهـــا تــســّوق 

بغداد ـ زيد سالم

نحو  للدراما  واملتابعون  العراقيون  يترقب 
 فنيًا ستعرض خال شهر رمضان، 

ً
15 عما

ــكــــرة مــخــتــلــفــة  يــتــضــمــن كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــا فــ
ــرى. وهـــو عـــام غــزيــر بــاملــســلــســات  ــ عـــن األخــ
ــنــــوات  ــــج خـــــــال الــــســ ــتـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مـــــا أنـ
املاضية، ويتوقع مراقبون أن يحمل املوسم 
الرمضاني سخونة في األفكار، ال سيما من 
حيث الــجــرأة فــي الــطــرح، وتحديدًا مسلسل 
االحتجاجات  عــن  يتحدث  الـــذي  »الــعــدلــني« 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد مــنــذ 2019. وتــتــنــوع 
جادة  بني  ما  الجديدة  العراقية  املسلسات 
ــارك ضــد  ــعــ ــيـــديـــة، وحـــربـــيـــة تـــوثـــق املــ وكـــومـ
تــنــظــيــم »داعــــــــش«، الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــقـــوات 
ــة، وعـــرضـــت الــفــضــائــيــات الــعــراقــيــة  ــيـ ــنـ األمـ
عـــددًا مــن اإلعــانــات الــخــاصــة باملسلسات، 
ومنها »بــنــج عـــام« و»أم بــديــلــة« و»جـــوري« 
و»قوت وياقوت« و»طيبة« و»الهروب«. وفي 
مشاي،  أسعد  العراقي،  املمثل  قــال  السياق، 
العراقية هذا  الدراما  الــذي بلغته  إن »العدد 
الـــعـــام مـــن املــســلــســات يــمــثــل حـــالـــة صحية 
جــيــدة، ال سيما وأن الــدرامــا الــعــراقــيــة مرت 
الخمس  الــســنــوات  الكساد خــال  مــن  بحالة 
املــاضــيــة، ولــكــن هــنــاك بعض األفــكــار عليها 
قليل مــن اإلشــكــالــيــات، ولــكــن هـــذا أمـــر وارد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  فــي الـــدرامـــا«، مبينًا لـــ
»العام الحالي شهد صعود عشرات الوجوه 
الشابة التي دخلت الوسط الفني واقتحمت 
ـــى بــطــالــة  ــا أدى إلــ ـــو مــ عـــالـــم الــتــمــثــيــل، وهــ
لــنــحــو 90 بـــاملـــائـــة مـــن املــمــثــلــني املـــعـــروفـــني، 
ــر يــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة مـــن قبل  ــ ــذا األمـ ــ وهـ
شــركــات اإلنـــتـــاج«. مــن جــانــبــه، أشـــار املمثل 

الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــع نــــمــــاذج مــحــطــة »مــــيــــر« أو 
إلى  غاغارين  نقلت  التي  »فوستوك«  مركبة 
إبريل/نيسان عام  الخارجي في 12  الفضاء 
1961، ليصبح أول إنسان يدور حول األرض.

الــبــطء  هـــذا  إيـــغـــوروف  فيتالي  الخبير  يــعــزو 
إلـــــى »صــــعــــوبــــات مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
القطاع  تستهدف  الــتــي  الغربية  والــعــقــوبــات 
ويقول  التمويل«.  ونقص  الروسي  الفضائي 
»طـــاملـــا )ســــويــــوز( مــســتــمــر فـــي الــتــحــلــيــق، ال 
حاجة قوية إلقامة مركبة جــديــدة«، في شأن 
الــكــبــســولــة الـــتـــي تــنــقــل الــــــرواد إلــــى الــفــضــاء. 
احتكارها  روسيا  فقدت   ،2020 عــام  منذ  لكن 
بعدما  الدولية،  الفضاء  إلى محطة  للرحات 
دخــلــت إلـــى املــنــافــســة الـــصـــواريـــخ واملــركــبــات 
القابلة إلعادة االستخدام من »سبيس إكس«، 
الشركة التابعة إليلون ماسك التي استعانت 

بها وكالة »ناسا«.
ويــشــكــل ذلـــك أربـــاحـــًا فــائــتــة لــوكــالــة الــفــضــاء 
ــتـــي يــعــانــي  ــة )روســــكــــوســــمــــوس( الـ ــيـ الـــروسـ
ــارا- ــ ــغــ ــ ــيـــل »أنــ ــقـ ــثـ مـــشـــروعـــهـــا لــــلــــصــــاروخ الـ
ــعـــود الـــفـــكـــرة إلــى  ــًا. وتـ ــه 5« تـــأخـــيـــرًا أيـــضـ إيــ
يخرج  لــم  لكنه  العشرين،  الــقــرن  تسعينيات 
إلــى الفضاء ســوى مــرتــني، فــي إطـــار تجارب 
عــامــي 2014 و2020. وفـــي مــثــال آخـــر، بــدأت 
ــا روســـيـــا  ــهـ ــورتـ مــنــصــة »َســــيــــنــــس« الـــتـــي طـ
ملحطة الفضاء الدولية في التسعينيات، لكن 
سلسلة أعطال حالت دون وضعها في املدار. 
وتعتزم موسكو حاليًا إطاقها في يوليو/
تموز، فيما يأمل ألكسندر كاليري في املقابل 
إطــالــة عــمــر محطة الــفــضــاء الــدولــيــة إلـــى ما 
بعد عام 2024، لكي يكون هذا املختبر مفيدًا. 
هذه القائمة من االنتكاسات ال تثبط عزيمة 
ــة الـــفـــضـــاء »روســـكـــوســـمـــوس«،  ــالـ رئـــيـــس وكـ

القومية  النبرة  صاحب  روغــوزيــن،  دميتري 
بــقــدرات بــاده،  املعادية للغرب. وهــو يفاخر 
لــدرجــة أنـــه قـــال إن وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة 
قــــادرة عــلــى جــمــع عــيــنــات مــن كــوكــب الــزهــرة 
واخــــتــــراع صــــــاروخ قـــــادر عــلــى إجــــــراء مــائــة 
يقول مسؤول  وإيــابــًا.  ذهــابــًا  رحلة فضائية 

سابق في وكالة الفضاء الروسية، طالبًا عدم 
كــشــف اســمــه، إن »روغـــوزيـــن يــعــد فاديمير 
بوتني )الرئيس الروسي( بالذهاب إلى القمر 
واملـــريـــخ والــــزهــــرة، لــكــن هــــذه الـــوعـــود كلها 
مــحــددة لثاثينيات الــقــرن الــحــالــي، حــني لن 
ويشير  السلطة«.  فــي  الرجلني  مــن  أي  يكون 

إلـــى غــيــاب أي طــمــوح للمشاريع  املــراقــبــون 
الفضاء،  الخبير في شــؤون  العلمية. ويقول 
الكرملني  »أولوية  إن  لوكاتشيفيتش،  فاديم 
العسكرية، خصوصًا تطوير  للمشاريع  هي 

الصواريخ.
)فرانس برس(

بـــشـــكـــٍل جـــيـــد وتـــحـــظـــى بـــنـــســـب مـــشـــاهـــدات 
عالية، على عكس بقية األعمال التي تسعى 
والتنكيل  املاضية  الحقب  عــن  الحديث  إلــى 
ــأدوار الــحــكــومــات الــســابــقــة، وهــي أفــكــار ال  بــ
إلى  ويسعى  الــعــراقــي،  الشعب  يستسيغها 
ترتبط  التي  الــجــديــدة  األفــكــار  التعرف على 

بالواقع أكثر«.
وعن اإلنتاج الرمضاني الجديد، قال الفنان 
املعروف إحسان دعدوش، إن شهر رمضان 
املقبل سيشهد إنتاجًا واسعًا لألعمال الفنية 
الــعــراقــيــة. ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء الرسمية 
فــي الــعــراق عــن دعـــدوش قــولــه إن »األعــمــال 
عــادة تنضج بحلول شهر رمضان،  الفنية 
وهــذا الــعــام بــالــذات هناك إنــتــاج واســع من 
قبل املحطات الفضائية رغم الظروف التي 
تــحــيــط بــالــبــلــد«، مبينًا أن »شــبــكــة اإلعـــام 
الــعــراقــي دخــلــت الــســبــاق الــرمــضــانــي لــهــذا 
الــعــام مــن خــال مسلسل )سلطان وأمــيــرة( 
وهو عمل كوميدي نقدي جديد من نوعه، 
من تأليف علي صبري وإخراج علي حنون 
والوجوه  الفنانني  كبار  من  نخبة  وتمثيل 
ــديــــدة«، مـــرجـــحـــًا أن »يــــأخــــذ املــســلــســل  الــــجــ
صـــدًى واســـعـــًا«. وعـــن األعــمــال الكوميدية، 
ــى أن »طــبــيــعــتــهــا ال تــتــنــاســب مــع  ــ لـــفـــت إلـ
الجيش  تخص  الــتــي  العسكرية  املــواضــيــع 
والحشد الشعبي والتي يجب أن تكون لها 
أعمال خاصة ذات سيناريو خاص وأجواء 
خــــاصــــة، وهـــــي مــــــوجــــــودة«، الفــــتــــًا إلـــــى أن 
»هناك فضائيات عملت على هذا املوضوع، 
ــر )داعــــــش( وكــيــفــيــة الــتــصــدي  الســيــمــا دحــ
اإلرهــابــيــة، حيث كانت  املجموعات  لــهــؤالء 
عن  بعيدًا  نصيبه  مــن  الكوميدية  األعــمــال 

األعمال الجادة«.

مشاريع روسية معلقة منذ رحلة يوري غاغارينالدراما العراقية... 15 مسلسًال لرمضان المقبل
بعد 60 عاًما من رحلة 

يوري غاغارين إلى 
الفضاء، تحاول روسيا 

اللحاق بالركب الدولي من 
خالل إشهار طموحات 

فضائيّة كبيرة. لكن 
الواقع يبدو بعيًدا عن 

ذلك

لندن ـ العربي الجديد

لطاملا استخدمت العامات املؤثرين، واستثمرت 
الــتــســويــق مــن خالهم.  فــي  املــزيــد مــن ميزانيتها 
الـــيـــوم يــقــفــز الـــعـــارضـــون الــتــقــلــيــديــون أيـــضـــًا من 
املــجــات إلـــى شــبــكــات الــتــواصــل، وتــقــول وكـــاالت 
ــا تــلــقــت  ــهـ ــــي« إنـ »بــــي بــــي سـ ـــ عــــارضــــات األزيــــــــاء لــ
تصوير  يمكنهن  لعارضات  الطلبات  مــن  الكثير 
رون على 

ّ
محتواهن الخاص. ويعتمد هؤالء املؤث

شعبّيتهم على مواقع التواصل االجتماعي. 
وقالت مديرة »إفولف« إلدارة العارضات، إليزابيث 
روز، »لــم تكن الــعــارضــات الــعــاديــات قـــادرات على 
إنتاج محتوى جيد بما يكفي للعامات التجارية، 
إلى  التجارية  العامات  من  الكثير  تحّولت  لذلك 
ــعــــارض نــاثــان  املــــؤثــــريــــن«. لــكــن عــنــدمــا الحــــظ الــ
 انــخــفــاض اإلقــبــال عليه الــعــام 

ً
هــوبــكــنــســون مــثــا

املــاضــي، استثمر الــوقــت اإلضــافــي الـــذي يقضيه 
فــي املــنــزل خــال كــورونــا فــي تعزيز وجـــوده على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. منذ مـــارس/ آذار 
من العام املاضي، اكتسب أكثر من 270 ألف متابع 

على »تيك توك« و130 ألفًا في »إنستغرام«.

السر في قلة الصياغات
ــقـــول »بـــي  ــذا االتــــجــــاه تـ ــ األصــــالــــة هــــي جـــوهـــر هـ
 يــجــذب املـــؤثـــرون املــتــابــعــني الــذيــن 

ْ
بــي ســــي«، إذ

ــداًل  يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم مـــرتـــبـــطـــون بـــالـــشـــخـــص بــ
مـــن الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة. مــنــصــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــي تــحــلــيــل  ــ »لـــنـــشـــمـــيـــتـــريـــكـــس« مـــتـــخـــصـــصـــة فــ
البيانات من وسائل التواصل االجتماعي لتقديم 
بــحــث مفصل حـــول عــائــد االســتــثــمــار للعامات 
التجارية الفاخرة. وتقدر أن قيمة منشور واحد 
من عارضة األزياء واملؤثرة، جيجي حديد، بـ1.2 
مليون دوالر، مقارنة بـ 20 ألف دوالر للعارضات 
التقليديات، ومتوسط   قيمة املنشور، بما في ذلك 
الــعــامــة الــتــجــاريــة الــفــاخــرة »فــيــرســاتــشــي«، هو 

7000 دوالر. 
وقالت أليسون برينغ، كبيرة مسؤولي التسويق، 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــذا الـــتـــحـــول الـــنـــاجـــم عــــن وســ »هــــ
االجـــتـــمـــاعـــي هـــو أن املــســتــهــلــك ال يـــريـــد تــعــديــل 
املــحــتــوى«. وقــال مــدون الفيديو املتخصص في 
السفر، شو لني، إنه »مع ارتفاع عدد املستخدمني 
على املنصات االجتماعية، نريد أن نرى محتوى 

 وأكــثــر انــعــكــاســًا للتجربة الــيــومــيــة«. 
ً
أقـــل صــقــا

ــــه ألمـــر رائـــع أن تـــرى صــنــاعــة األزيـــاء 
ّ
وتــابــع: »إن

ألنه  منتجاتها  تسويق  في  أكثر  التنوع  تتبنى 
 للمستهلكني في الحياة الواقعية«.

ً
أكثر تمثيا

تأثير أقوى بتكلفة أقل
قيمة  التجارية  العامات  أيضًا  املــؤثــرون  يمنح 
أكـــبـــر مــقــابــل املــــــال، وفـــقـــًا لــفــيــكــتــوريــا مـــاغـــراث، 
وهــي مــدّونــة لديها أكثر مــن مليون متابع على 
»إنستغرام«، وعملت مع عامات تجارية فاخرة. 
تــقــديــم مــحــتــوى جديد  تــقــول: »يــمــكــن للمؤثرين 
وفــريــد   مــن نــوعــه، مــن دون عــنــاء تنظيم جلسة 
تصوير مع ما يزيد عن خمسة من أفراد الطاقم، 
ــاء«. الـــقـــدرة على  ــ وتــوظــيــف مــوقــع وعـــارضـــة أزيــ
التصميم بأنفسهم، والتقاط الصور وتحريرها، 
يــعــنــي أن »الــتــكــالــيــف أقـــل بــكــثــيــر« ، فــي حــني أن 
املحتوى الذي تم إنشاؤه جيد ويمكن أن »ينافس 
افتتاحيات املجات« ويقدم نتائج أكثر دقة من 

اإلعانات املطبوعة. 
أقل  اإلنــتــرنــت يقدم طريقة  أن  مــاغــراث  وتضيف 
غــمــوضــًا، إذ »يمكن إلحــصــاءات )إنــســتــغــرام( أو 
تحديد  املــثــال،  عــلــى سبيل  املـــدونـــات،  تحليات 
عدد األشخاص املوجودين على صفحة معينة، 
ومــدة النقر، وما الــذي نقروا عليه، واملكان الذي 

انتقلوا إليه بعد ذلك«.

حاولُت توثيق كّل شؤون السينما في العراق

)Getty( يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم

العارضة جيجي 
حديد )فيكتور 
)Getty/بويكو

الفنان العراقي إحسان دعدوش: سيأخذ مسلسل »سلطان وأمير« صدى واسعًا )فيسبوك(

مهّمته تتطلّب تواصًال يوميًا مع كّل ما يخّص السينما العراقية )فيسبوك(

في  عمله  يواصل  خالص،  فردّي  بجهٍد  يزال،  ال  عباس  مهدي  السينمائي  والمؤرّخ  الباحث 
التوثيق السينمائي للُمنجز العراقي، في 7 عقود من الزمن

المؤرّخ مهدي عباس

مؤثرو اإلنترنت وعروض األزياء

فنون وكوكتيل
رصد

اليف ستايل

فضاءنقد

أول عرض سينمائي عراقي 
كان في سينما »توغراف« 
ليلة 26 يوليو/ تموز عام 

1909. وأول دار سينما 
تأسست في العراق هي 

سينما البلوكي في ساحة 
الميدان عام 1911. وأول 

فيلم عراقي أنتج كان »ابن 
الشرق«. أول فيلم عراقي 

ملون أنتج عام 1962 
واسمه »نبوخذ نصر«. أّول 
مؤسسة حكومية عراقية 
متخصصة هي »مصلحة 

السينما والمسرح« التي 
انطلقت عام 1959. أول 
فيلم يصّور بالكامل في 

العراق هو»علية وعصام« 
عام 1949.
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