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MEDIA

ناصر
خضر

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

يعيش الـسـيــاســي الــدنـمــاركــي املـحــافــظ ناصر
خضر أسوأ أيامه ،بعد الكشف عن «استغالل
م ـن ـص ـبــه ال ـب ــرمل ــان ــي ل ـت ـك ـم ـيــم أف ـ ـ ــواه مـنـتـقــديــه
ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة وع ــال ــم األك ــاديـ ـمـ ـي ــا ووس ــائ ــل
التواصل االجتماعي» .عاصفة من االنتقادات
انــدل ـعــت بـعــدمــا ت ـحــدث بــاح ـثــون وصـحــافـيــون

وناشطون في الشأنني السياسي واالجتماعي
ع ــن تـجــربـتـهــم م ــع «ت ـهــديــد خـضــر بــاالتـصــال
ب ــأرب ــاب عـمـلـهــم أو ب ـص ــور حـمـيـمـيــة خــاصــة،
إلسكات منتقديه» ،وفــق ما نقلت ملا صحيفة
«بـيــرلـنـغـكـســا» يـ ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي .وت ــوال ــت
القصص في صحف أخرى.
خ ـض ــر اتـ ـه ــم «ب ـي ــرل ـن ـغ ـك ـس ــا» س ــاب ـق ــا بــأن ـهــا
صحيفة تعمل «عـلــى طريقة صحافة الشرق

األوس ـ ــط» ،وه ــو يعيش مـنــذ ع ــام  2006تحت
ح ـمــايــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــدن ـم ــارك ـي ــة ،ح ـيــث ال
يوجد في البرملان أو في أي مكان عام من دون
مرافقة أمنية ،بعد أن جــرى تقييم أنــه «يعيش
حــالــة تـهــديــد بــالـقـتــل» ،إث ــر تــوجـيـهــه ان ـت ـقــادات
عنيفة للمسلمني ،على خلفية مهاجمة وحرق
سفارتي الدنمارك في دمشق وبيروت بعد أزمة
الــرســوم املسيئة للنبي مـحـمــد .وحـتــى مساء

21

االثنني ،رفض خضر التعليق على الضجة التي
أثيرت في وسائل اإلعالم املحلية حول «وسائل
غير ديمقراطية في استغالل منصبه لتكميم
األف ــواه» ،بحسب ما وصــف خبراء حقوقيون،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـف ـك ــر ال ـق ــان ــون ــي
«جوستيتيا» ياكوب مكانغاما ،الذي اعتبر أن
خضر «تـمــادى جـدًا فــي اتصاله بــأربــاب عمل
نقاده إليقافهم عن التعبير عن آرائهم».

التهديدات تحاوط صحافيات لبنان :االعتراض مرفوض
ابتزاز وتهديدات وشتائم تالحق الصحافيات اللبنانيات عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وتحديدًا من تجرؤ منهن على انتقاد مسؤول
أو حزب سياسي ،من دون أن تتحرك السلطات المعنية لحمايتهن ومساندتهن
الجمال
بيروت ــ ريتا
ّ

َّ
بشكل
تتعرض الصحافيات اللبنانيات،
ٍ
م ـت ــزاي ــد ،لـلـتـهــديــد واالبـ ـت ــزاز وال ـش ـتــائــم،
تحديدًا عبر مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
نتيجة آرائ ـه ــن أو مـقــاالتـهــن أو محتوى
البرامج التي يقدمنها ،وواجهت بعضهن
وأسرهن ترهيبًا واعتداء جسديًا.
هذه االنتهاكات التي تطاول الصحافيات
أكدتها باحثة لبنان والبحرين في قسم
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا فــي
«هـيــومــن راي ـتــس ووتـ ــش» ،آي ــة مـجــذوب،
مشيرة في حديثها لـ«العربي الجديد» إلى
أنها بقيت من دون مساءلة أو محاسبة
من السلطات اللبنانية .واعتبرت مجذوب
أن على سلطات البالد تطوير سياسات
ّ
منسقة للتصدي للمضايقات والحمالت
ُ
ّ
الـ ـت ــي تـ ـش ــن ع ـب ــر ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ضــد
الصحافيني والصحافيات الذين ّ
يعبرون
عن آرائهم سلميًا.
آخـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــات مـ ـ ــا واجـ ـهـ ـت ــه
الصحافية مريم سيف الدين التي قالت
ُ
إنها تعرضت للترهيب وهددت بالقتل من
اعتداءات
قبل تابعني لـ«حزب الله» ،وإن
ٍ
م ـت ـك ــررة ش ـنــت ع ـلــى م ـن ــزل عــائـلـتـهــا في
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة للعاصمة بـيــروت.
لجأت سيف الدين إلــى «مخفر املريجة»،
ح ـ ـيـ ــث ص ـ ـنـ ــف االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء ت ـ ـحـ ــت خ ــان ــة
«العنف األســري» ،وفق ما كشفت سابقًا.
الصحافية مريم مجدولني اللحام تواجه
االبتزاز والتهديدات والشتائم عبر شبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت ،ك ـل ـمــا ن ـش ــرت ت ـق ــري ـرًا أو رأي ــا
يـنـتـقــد امل ـســؤولــن واألحـ ـ ــزاب ف ــي ال ـبــاد،
وتحديدًا «حــزب الله» .وقالت ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن «ه ـن ــاك تـفـكـيـرًا س ــائ ـدًا بــأن
امل ـ ـ ــرأة ي ـس ـهــل ق ـم ـع ـهــا ،ف ـك ـيــف إذا كــانــت
ً
صحافية تخاطب الــرأي الـعــام؟» ،مشيرة
إلــى أن غالبية املسيئني لها ولزميالتها
عبر مواقع التواصل االجتماعي هويتهم
مـعــروفــة ،لـكــن الـسـلـطــات ال تالحقهم وال
تحاسبهم.
اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة دي ـ ـ ـمـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــادق ت ــاحـ ـقـ ـه ــا
التهديدات والشتائم عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث تطاول أيضًا عائلتها.
كـمــا أنـهــا تــاحــق أم ــام الـقـضــاء اللبناني
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،وم ـ ـح ـ ـطـ ــة «إم تـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي» ح ـيــث
ـارة الـنـعــرات الوطنية
تعمل ،بـجــرائــم «إث ـ ّ
وامل ــذه ـب ـي ــة» و«الـ ـح ــض ع ـلــى الـ ـن ــزاع بني
عـ ـن ــاص ــر ّ
األم ـ ـ ـ ـ ــة» و«اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة املـ ـتـ ـك ـ ِّـررة
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون» ،بعد
ادع ــاء على خلفية الحلقة التي استبقت
ص ــادق فيها تحقيقات األج ـهــزة األمنية
فـ ــي ج ــري ـم ــة م ـق ـت ــل الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي
ً
وامل ــؤرخ لقمان سليم ،واتـهـمــت مباشرة

ّ
ومــن دون أدل ــة «حــزب الـلــه» ،فــي فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي .ت ـســريــب أرقـ ـ ــام هــواتــف
املراسالت واإلعالميات والصحافيات من
أبــرز أساليب االبـتــزاز بحقهن في لبنان،
وفق ما لفت املسؤول اإلعالمي في «مركز
الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية»
(سـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــز) ،جـ ـ ــاد ش ـ ـح ـ ــرور ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،الفتًا إلى أن أي امرأة عاملة في

ال تثق اإلعالميات في
السلطات المعنية التي ال
تحاسب المسيئين

العنف اإللكتروني يطاول كل صاحب رأي معارض في البالد (حسين بيضون)

موظفو «تاب» على موقفهم
ال للتعيينات السياسية
تونس ــ محمد معمري

ق ـ ـ ـ ــررت الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
التونسيني والنقابة العامة لإلعالم ،مقاطعة
األنشطة الحكومية واألحــزاب الداعمة لها،
إلـ ــى ح ــن ت ــراج ـع ـه ــا ع ــن ت ـع ـيــن ك ـم ــال بــن
يونس مديرًا عامًا لوكالة األنباء الرسمية
واع ـتــذارهــا مــن الـعــامـلــن فـيـهــا .جــاء الـقــرار
ب ـعــدمــا اقـتـحـمــت ال ـشــرطــة ال ـتــون ـس ـيــة مقر
«وكالة تونس أفريقيا لألنباء» (تــاب) يوم
الثالثاء ،واعتدت بالضرب على صحافيني
حاولوا منع دخول املدير العام املعني حديثًا
ك ـمــال بــن يــونــس ،امل ـقــرب مــن ح ــزب «حــركــة
الـنـهـضــة» .واح ـتــج صـحــافـيــون ومــوظـفــون
في «ت ــاب» ،رفضًا لتعيني كمال بن يونس،
م ـت ـه ـمــن ال ـح ـك ــوم ــة وأح ـ ــزاب ـ ــا م ــؤي ــدة لـهــا
بالسعي للسيطرة على الوكالة ،ومحذرين
من أن استقالليتها أصبحت مهددة .وبعد
اقتحام الشرطة ملقر الــوكــالــة ،رفـعــوا شعار
«تاب حرة والشرطة على برا».
عـيـنــت الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة ،فــي  5إبــريــل/
ن ـي ـســان ال ـح ــال ــي ،ك ـم ــال ب ــن ي ــون ــس مــدي ـرًا
عــامــا للوكالة الرسمية خلفًا ملنى مطيبع،
األم ــر ال ــذي يرفضه الـعــامـلــون فيها ،الذين
ي ــرون أن ــه م ـقــرب مــن «حــركــة الـنـهـضــة» ،ما
ق ــد ي ـهــدد اسـتـقــالـيـتـهــا ،وه ــو ات ـه ــام نفته

ُ
الشأن السياسي والعام في البالد تمس
كرامتها عند استضافتها على شاشات
ُ
الـتـلـفــزيــون ،ح ــن تـسـتـحـضــر اإلي ـح ــاءات
الجنسية للرد على مواقفها املعارضة أو
إحراجها.
ووافقت ّ
مؤسسة ورئيسة «منظمة إعالم
ّ
فانيسا باسيل ،على أن
للسالم» (م ــاب)،
ال ـع ـنــف اإلل ـك ـتــرونــي ي ـط ــاول ك ــل صــاحــب

الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة ،عـلــى ل ـســان رئيسها
هـشــام املـشـيـشــي ال ــذي ق ــال إن ــه لــن يتراجع
عن التعيني ،مضيفًا أن التعيينات اإلداريــة
م ــن ح ــق ال ـح ـكــومــة ،وأن ـه ــا ل ــن ت ـتــدخــل في
ال ـخ ــط ال ـت ـح ــري ــري .ك ـمــا رفـ ــض ب ــن يــونــس
االتهامات املوجهة إليه ،مؤكدًا أنه مستقل
وليس له أي انتماء حزبي ،مشيرًا إلى عمله
في مؤسسات إعالمية منها «هيئة اإلذاعــة
الـبــريـطــانـيــة» (ب ــي ب ــي س ــي) ل ـس ـنــوات ،في
حديث له مع وكالة «رويترز» يوم الثالثاء.
وأض ــاف ل ــ«روي ـتــرز»« :يـعــرف الجميع أني
مستقل طيلة مسيرة محترفة في  35عامًا.
الـهــدف مــن تعييني إصــاح املؤسسة التي
تعاني من املشاكل اإلدارية واملالية».
ودع ــا صحافيو الــوكــالــة إل ــى إض ــراب عــام،
األسـبــوع املقبل ،ألول مــرة فــي تاريخها إذا
لم تتراجع الحكومة عن التعيني ،وطالبوا
بــوضــع مـعــايـيــر ش ـفــافــة ألي ت ـع ـيــن .وق ــال
ال ـص ـحــافــي ف ــي «ت ـ ـ ــاب» ،م ـن ـيــر ال ـســوي ـســي،
لوكالة «رويترز» ،إن «هذا التعيني يدل على
رغـبــة جامحة فــي وضــع الـيــد على الوكالة
وج ـع ـل ـهــا بـ ــوق دع ــاي ــة ح ـكــوم ـيــة وحــزب ـيــة،
وهذا لن يحصل ،ولن نقبل بتعيني من دون
معايير شفافة تضمن استقاللية الوكالة».
وأضــاف أن أكثر من  150صحافيًا وموظفًا
ّ
وق ـعــوا عـلــى عــريـضــة تــرفــض ه ــذا التعيني.

يوجه أكثر ّ
رأي معارض لكنه َّ
ضد املرأة،
ّ
خـصــوصــا الـصـحــافـيــات ،ل ــدوره ــن املــؤثــر
ف ــي ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام .وأفـ ـ ـ ــادت ب ــاس ـي ــل ب ــأن
العنف اإللـكـتــرونــي أو االب ـتــزاز الجنسي
ضد املرأة ال يصدر فقط عن ناشطني عبر
مواقع التواصل االجتماعي أو مناصري
األحزاب ،بل أيضًا عن شخصيات ووجوه
م ـعــروفــة ف ــي م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة .وح ــذرت
باسيل من ظاهرة الجيوش اإللكترونية
ال ـتــي تـنـســق هـجــومـهــا وت ـحــري ـض ـهــا ،إذ
ت ـبــدأ بــإن ـشــاء ح ـســابــات وهـمـيــة وإط ــاق
وسم ّ
معي متفق عليه ،ثم تحديد توقيت
نشر التغريدات وجمع معلومات وصور
وم ــواق ــف مـنـهــا قــديـمــة وأح ـيــانــا مفبركة
وتـ ـ ـط ـ ــاول الـ ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـص ــي ،هــدف ـهــا
تدمير مسيرة الصحافية على الصعيد
املهني واملعنوي.
وفــي الـسـيــاق نفسه ،أســف رئـيــس «املــركــز
اللبناني لحقوق اإلنسان» ،وديع األسمر،
ّ
ل ـت ـقــلــص ه ــام ــش ح ــري ــة الـ ـ ــرأي والـتـعـبـيــر
وت ــزاي ــد ال ـض ـغــوطــات ال ـت ــي ت ـم ــارس على
ال ـص ـحــاف ـيــات ف ــي الـ ـب ــاد .ول ـف ــت األس ـم ــر،
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أن الصحافيات
يعانني أحيانًا من ضغوطات وابتزاز ،حتى
في أماكن العمل ومن جانب إدارة املؤسسة،
بسبب مواقفهن السياسية ،ووصــل األمر
مرات ّ
في ّ
عدة إلى حرمانهن من وظائفهن.
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،ش ـ ــدد ن ـق ـيــب امل ـح ــرري ــن
اللبنانيني ،جوزيف القصيفي ،على أن أي
عنف أو ّ
تعرض أو ابتزاز أو تهديد يطاول
ٌ
ال ـع ــام ـل ـ ٌـن ف ــي ال ـق ـط ــاع اإلعـ ــامـ ــي «مـ ـ ــدان
ً
ومــرفــوض» ،قــائــا لـ«العربي الجديد» إن
النقابة «ال مسؤولية عليها ال مــن قريب
أو بعيد على مواقع التواصل االجتماعي،
ف ـهــي غ ـيــر خــاض ـعــة ل ـق ــان ــون يـنـظـمـهــا أو
واليــة مــن أي سلطة» .ودعــا القصيفي كل
ص ـحــافــي أو ص ـحــاف ـيــة ت ـع ـ ّـرض ــوا لشتى
أنواع االستهداف الشخصي أو املضايقات
والتهديدات إلى إعطاء العلم والخبر ،عبر
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـن ـقــابــات املـعـنـيــة وامل ــراج ــع
املختصة والـسـلـطــات القضائية ،ملالحقة
م ــن ي ـت ـعـ ّـرض ل ـهــم بـتـهــم الـتـشـهـيــر وال ــذم
والتهديد.
ل ـ ـك ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ـ ــن اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــن
واإلع ــامـ ـي ــات فـ ـق ــدوا ال ـث ـقــة ف ــي امل ــراج ــع
املعنية والسلطات القضائية التي تأتمر
م ــن األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــو م ــا ظهر
ـاالت عـ ّـدة تحولت فيها الصحافية
في حـ ٍ
مــن ضحية إلــى متهمة .لــذا ،نصح املدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ملـنـظـمــة «س ـم ـك ــس» لـلـحـقــوق
الــرق ـم ـيــة ،مـحـمــد ن ـج ــم ،بــاالن ـت ـبــاه دائ ـمــا
م ــن روابـ ــط الـتـصـ ّـيــد (،)Phishing Links
واس ـت ـخ ــدام م ـي ــزة ال ـح ـظــر ع ـبــر مـنـصــات
التواصل االجتماعي.

إطالق سراح الصحافيين سوالفة
مجدي وزوجها حسام الصياد
القاهرة ــ العربي الجديد

(فتحي بلعيد/فرانس برس)

وكانت نائبة نقيب الصحافيني التونسيني
أميرة محمد قد قالت لــ«رويـتــرز»« :لــم تعد
وكــالــة أن ـبــاء ،بــل حــولــوهــا إلــى ثكنة أمنية.
الـيــوم حرية الصحافة مـهــددة بشكل جدي
تحت هذه الحكومة».
كـمــا دان «االت ـح ــاد ال ــدول ــي للصحافيني»
اقتحام مقر الــوكــالــة ،فــي بيان صــدر أمس
ال ـث ــاث ــاء ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال
تعد تهديدًا فقط للصحافيني ،بــل لحرية
الصحافة في تونس.

أخلت قــوات األمــن املصرية ،في الساعات األولــى من صباح يــوم األربـعــاء ،سبيل
الصحافيني حسام الصياد وزوجته سوالفة مجدي ،بعدما أمضيا عامًا ونصف
العام في السجن ،بتهمة «نشر أخبار كاذبة واالنتماء إلى جماعة إرهابية» ،وذلك
بعد  24ساعة من إطالق سراح الصحافي والناشط السياسي البارز خالد داود.
ألقي القبض على مجدي والصياد ،وهما صحافيان ّ
حران يعمالن لصالح صحف
ومواقع إخبارية عدة ،في نوفمبر/تشرين الثاني عام  ،2019في مقهى في ضاحية
القاهرة ،وظــا منذ ذلــك الحني محبوسني احتياطيًا قيد التحقيق ،في اتهامات
بنشر أخبار كاذبة واالنضمام الي جماعة إرهابية ،من دون إحالتهما الى املحاكمة.
ّ
يـحــق للنيابة الـعــامــة إط ــاق س ــراح املـحـبــوســن احتياطيًا فــي أي وق ــت .وبحسب
الـقــانــون املـصــري ،يمكن أن يستمر الحبس االحتياطي ملــدة عامني فــي كــل قضية.
وكانت النيابة العامة أفرجت ليل االثنني الثالثاء عن الصحافي املعارض خالد داود،
بعد أن أمضى أكثر من  18شهرًا في الحبس االحتياطي .أوقف داود في سبتمبر/
أيلول عام  ،2019مع عدد من الشخصيات املعارضة ،على خلفية اتهامهم بـ«نشر
أخبار كــاذبــة» و«الـتـعــاون مع جماعة إرهــابـيــة» ،بعد أيــام من احتجاجات صغيرة
نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس املصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
في السجون املصرية املكتظة ،يواجه السجناء السياسيون املصريون خطر البقاء
لسنوات طويلة بسبب اتهامات جــديــدة قــد توجهها لهم السلطات األمنية قبل
إخالء سبيلهم ،ما يعني تمديد حبسهم تلقائيًا إلى مدة غير معروفة.
وكانت قد وجهت في أغسطس/آب املاضي إلى مجدي اتهامات في قضية جديدة
بإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي أثناء وجودها في الحبس ،في حني
لم يكن مسموحًا لها باستخدام أي هاتف داخــل السجن .ومطلع فبراير/شباط،
قالت «منظمة العفو الدولية» إن مجدي أجبرت على إجراء فحص مهبلي ما أدى
الى إصابتها بنزيف حاد ،وإنها جردت من مالبسها لتفتيشها وتعرضت لضرب
عنيف من حراس السجن.
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

لينا الرواس

ً
انطالقا من مسرحيته التي تحمل
ذات الـ ـعـ ـن ــوان ،ي ـص ـنــع ف ـلــوريــان
زي ـ ـل ـ ــر ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـك ــات ــب
كــريـسـتــوفــر هــام ـبــن ،فـيـلـمــه األول« ،األب»
ً
مصورا معاناة رجل ،وأب ،متقدم في
(،)2020
ً
الـســن ،مــع مــا يبدو مشابها ألع ــراض مرض
الزهايمر ،من دون أن ُيذكر اسم املــرض ،وال
حتى ملرة واحدة عبر الفيلم.
أنـ ـت ــون ــي ،ب ـط ــل ف ـي ـل ـم ـنــا ،ي ـع ــان ــي م ــن ف ـق ــدان
ت ــدري ـج ــي ل ــذاك ــرت ــه ،ت ــراف ـق ــه ح ـل ـقــات عــديــدة
ّ
وم ـت ـق ـط ـع ــة مـ ــن الـ ـب ــاران ــوي ــا وتـ ـق ــل ــب امل ـ ــزاج
والعصبية والقلق .ونتيجة لحالته الطبية،
يفقد أنـتــونــي قــدرتــه عـلــى الـعـيــش وح ــده ،ما
يــدفــع اب ـن ـتــه ،آن ،ال ـتــي مـثـلــت دوره ـ ــا ممثلة
املـســرح أوليفيا كــوملــان ،إلــى السعي لتوفير
مقدمي الــرعــايــة الصحية لــه بشكل مستمر.
لكن أنتوني ،الذي تمكن منه املرض عند هذه
املــرح ـلــة ،يــرفــض وجـ ــود م ـم ــرض/ة للعناية
بــه ،مــا يصعب األمــر أكثر على آن التي تريد
االن ـت ـقــال للعيش فــي ب ــاري ــس .وم ــع الـتــداعــي
املستمر لحالة أنتوني ،تتخذ آن قرار وضعه

يصوره من خالل قصة
السن بـ «الجحيم» ،الذي
ال يتوانى فيلم «األب» عن دعوة
التقدم في ّ
ّ
ّ
رجل ،يُدعى أنتوني ،يرزح تحت وطأة الزهايمر ،وتختلط الشخوص واألماكن عليه

فيلم «األب»

أن تحيا ماضي األيام اآلتية
ف ــي دار لـلــرعــايــة الـصـحـيــة .سـبــق لـ ـ أنـتــونــي
هوبكينز ،آخر فرسان الشاشة البريطانية ،أن
جسد شخصية األب عبر أدوار عدة ،أشهرها
«ك ـي ـن ــغ لـ ـي ــر» ب ـن ـس ـخــة ف ـي ـل ـم ـيــة مـ ــن إخ ـ ــراج
ً
تماما
ريـتـشــارد إي ــر ،لكن هوبكينز ،املـفـتــرق
عنه ابنته آبيغيل هوبكينز ،وال ــذي تابعنا
ف ـيــديــوهـ ًـاتــه امل ـنــزل ـيــة األخ ـي ــرة وه ــو يمضي
ً
وقتا لطيفا برفقة قطته «نيبلو» ،أثناء الحجر
الـصـحــي ،جعل تجربة الفيلم شخصية إلى

ً
فبدء ا من اســم الشخصية وتاريخ
أبعد حــد،
ً
مـيــادهــا ،وص ــول إلــى تصريحات هوبكينز
ً
األخ ـيــرة بــأن التحضير لـلــدور كــان «سـهــا»،
ألنــه ببساطة يـشـبــه ،بطريقة أو بــأخــرى ،ما
يعيشه هوبكينز بنفسه اليوم .يعمل الفيلم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات عـ ــدة وم ـت ــاح ـم ــة ،واض ـ ًـع ــا
جــوهــر الـعــاقــات األس ــري ــة ،خــاصــة تـلــك التي
ب ــن اآلبـ ـ ــاء واألب ـ ـنـ ــاء ،ت ـحــت مـجـهــر فــاحــص،
ً
ويتركنا مع وابل من األسئلة ،بدل من تقديم

يبدو مستحيًال اإلمساك
بالخط الزمني الذي يسير
عبره العمل

ّ
وعـبــر معلبة؛ كيف نستقبل
إجــابــات جــاهــزة ِ
دورة الحياة الحتمية؟ كيف نتعامل مع عالم
بتنا ال نفهم حتى أبسط معادالته ،وتحولت
فيه تــوافــه األشـيــاء إلــى معضالت عصية عن
الفهم؟ واألهم من كل ذلك؛ كيف نتقن فن خداع
أنفسنا ونتعايش مع املعارك الخاسرة؟
يصحو أنتوني في كل يوم ليجد عامله وقد
ً
تغير مــن جــديــد ،ومل ــا ب ــات عــاجــزا عــن شــرح
م ــا ي ـمــر ب ــه أو إي ـج ــاد أذن صــاغ ـيــة ل ــه ،غــدا

عبر عيني
أنتوني
إن ترك الباب مفتوحًا
للتأويل الذاتي ،وإتقان لعبة
اإليحاء بالشيء بدًال من
قوله جهارًا ،يعيداننا إلى
خلفية المخرج فلوريان زيلر
(الصورة) المسرحية .لعل
عالقة التلقي التي يقيمها
المتفرج مع الفيلم ،هي
التجلي األوضح لتقنيات
المسرح ،فالمشاهد يرى
األحداث عبر عيني أنتوني،
ما يخلق تماهيًا وثيقًا بينه
وبين الشخصية ،لكن هذه
َ
قاطع بوسائل
العالقة ُت
عدة ،منها تغيير الديكور
واأللوان بين مشهد
وآخر.
حاز أنتوني هوبكينز جائزة «بافتا» أفضل ممثل عن دوره ()Imdb

رحيل

يصعب نسيان الحضور الطاغي لرينيه ديك،
الــراحـلــة أم ــس ،األرب ـع ــاء 14( ،إبــريــل /نيسان
ّ
للعراقي جواد األسدي
 ،)2021في «الخادمتان»
ُ
( ،1995مسرح بيروت) .امرأة تبهر األحاسيس
ّكلها ُ
للمشاهد ،جــاذبــة إيــاه إلــى عمق ّ
النص
وروحـ ــه وف ـضــائــه ،فـتــذهــب وإيـ ــاه إل ــى األبـعــد
ّ
تاريخ وتجربة،
مستمد من
واألعمق .حضور
ٍُ
ـات ،ت ـك ـت ــب فــي
يـسـتـحـيــل اّخ ـت ـ ًـرال ـه ـم ــا ب ـك ـل ـم ـ ٍ
رحيلها .لكن قوال لجواد األسدي نفسه يعكس
ْ
شيئًا كثيرًا من املرأة املمثلة« :ال أحد ُيمكنه أن
ّ
يحل مكان رينيه ديك في دور ّ
السيدة» .بهذا،
ّ
يجيب األسدي عن سؤال غياب السيدة (إحدى
الشخصيات ال ــ 3فــي مسرحية ج ــان جينيه،
 ،)1947فــي الـنـسـخــة الـثــانـيــة لــ«الـخــادمـتــان»
ّ
( ،2010مسرح بابل) .فرينيه ديك غير متمكنةٍ
ٌ ْ
حينها مــن تــأديــة ال ــدور ،واألس ــدي مقتنع أن
ّ
املختص
ال بديل منها .أمــا تعبير «السيدة»،
بشخصية مسرحية ،فيحمل أكثر من معنى
عن امــرأة تتالعب بالشخصيات ومصائرها،
بما لديها من ُحسن اشتغال ُمتقن ،وإمكانية
ّ
توغل تمثيلي في ذات الشخصية وروحها.
شاهدات الحقة
ُيالزم حضورها الطاغي هذا ُم
ٍ
ُ
ـال مختلفة ،لــن تـشــارك رينيه ديــك فيها
ّألعـمـ ٍ
ّ
املهتم باملسرح طيلة
كلها .بهاء أدائها ُيرافق
ّ
املهتم بلعنة املقارنة
مشاهداته تلكُ ،فيصاب
غــال ـبــا .ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـ ــ ،20وبـعــض
العشرية األولى من القرن الـ ،21تشهد بيروت
حيوية ثقافية وفنيةُ ،يساهم «مسرح بيروت»،
في ُصنعها .تحضر رينيه
ثم «مسرح
املدينة»ُ ،
ُ
ديك ،ومعها تصبح املشاهدة مختلفة .حركة
جسد ،ومالمح وجه ،ومالبس تتالءم وسطوة
ٍ

ّ
السيدة على الخادمتني كلير وصوالنج (رندة
ّ
األس ـمــر وجــولـيــا قــصــار فــي النسخة األول ــى،
وك ــارول عـبــود ون ــدى بــوفــرحــات فــي النسخة
ال ـثــان ـيــة) .ورغـ ــم ت ـشـ ّـددهــا ف ــي ب ـل ــورة سـطــوة
ُ
ْ
الـسـ ّـيــدة ،ب ــأداء بــاهــر ،ت ــدرك تمامًا أن البراعة
ّ
األنـقــى واأله ـ ّـم تقتضي ،أحـيــانــا ،إتــاحــة حيز
م ـط ـلــوب مل ــن ُي ـشــارك ـهــا حـســاسـ ّـيـتـهــا الـفـنـيــة
ُ
الجميلة ،ف ــإذا بــاألسـمــر وقـ ّـصــار تمعنان في
ُ
إيـ ّجــاد امل ـعــادل التمثيلي الــرائــع لرينيه ديــك،
ّ
ـال
كــأنـهـمــا تـسـتـمــدان منها أيـضــا بـعــض جـمـ ٍ
ّ
أساسي في تمثيلهما معها.
ُمشاهدو «فيلم أميركي طويل» ( ،)1980رابع
لزياد الرحباني ،يقولون بسحرها
مسرحية
أيضًا ،رغم ّأنها غير ُم ّ
تقدمة على آخرين في
ّ
البطولة .يكفيها أنها تقف على خشبة
أدوار
ّ ُ
لبلد
مـســرح ،وأن ـهــا تـشــارك فــي كتابة تــاريـ ٍـخ ٍ
ّ
ـال
ُمـنـ ِّهــار ،يـخـ ّتــص (ال ـت ــاري ــخ) بلحظة اشـتـغـ ٍ
ي ـحــيــد الـ ـف ــن ،أو بـعـضــه ع ـلــى األق ـ ــل ،ع ــن ذاك
ّ
ّ
ّ
االنهيار ،مع أن بعض هذا الفن يستل حكاياته
ُ
مــن ان ـهـيــار ال ـب ـلــد .فــديــك تـتـقــن ح ـضــورًا على
خـشـبــةٍ  ،كإتقانها وقــوفــا أم ــام كــامـيــرا ،يغلب
عليها الـتـلـفــزيــونـ ّـي ،وجـ ـ ٌ
ـزء م ــن التلفزيوني
بأعمال
يناهض ثقافة استهالكية باهتة ،فإذا
ِ
ٍ
ـات عميقة فــي عــدم
ع ـ ّـدة لـهــا تـ ــوازن بــن رغ ـب ـ
ٍ
ّ
اشتغال
كبح حيويتها التمثيلية ،ومتطلبات
ٍ

ألعمال مختلفة (فيسبوك)
شاهدات الحقة
يُالزم حضورها الطاغي مُ
ٍ
ٍ

إضاءة

تتمدد
حمى «أن إف تي»
ّ
ّ

بعد بيع عمل رقمي بـ 69مليون دوالر أميركي لدى
دار كــريـسـتـيــز ،أطـلـقــت «ســوذب ـيــز» و«كــريـسـتـيــز»
اإلثنني مزادًا على أعمال بنسق «أن إف تي» الرائج
أخيرًا ،في مؤشر إلى سعي دور املزادات التقليدية
لحجز موقع لها على خريطة هــذه التكنولوجيا
التي أحدثت خضة في سوق األعمال الفنية.
إذ قبل ثالثة أشـهــر ،قلة مــن األشـخــاص كانت قد
سمعت ب ــ«أن إف ت ــي» ،وهــو أسـلــوب تشفير عبر
الرموز غير القابلة لالستبدال ،يتيح منح شهادة
تثبت أصالة أي منتج رقمي ،سواء أكان صورة أو
رسمًا تعبيريًا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية أو
ً
مقالة صحافية .لكن املصطلح أصبح متداوال بقوة
فــي األســابـيــع املــاضـيــة ،خـصــوصــا بـعــد بـيــع عمل
ك ــوالج «رق ـمــي» للفنان األمـيــركــي بيبل بأسلوب
«أن إف تــي» ب ــ 69.3مليون دوالر أميركي .كما أن
بيانات موقع «داب رادار» تظهر أن أكثر من عشرة
مــايــن دوالر أم ـيــركــي تـتـنـقــل م ــن ي ــد إل ــى أخ ــرى
يوميًا ،لشراء هذه القطع غير املادية بالكامل.
تــوفــر «أن إف ت ــي» ضـمــانــات لتقفي أث ــر األعـمــال
الرقمية وسالمتها كانت مفقودة في السابق ،ما
ً
يخولها أن تكون مجاال جديدًا لصفقات تجارية
هــائ ـل ــة .وت ـض ــم ه ــذه الـ ـس ــوق ،املــرت ـب ـطــة مـبــاشــرة
بعالم العمالت املشفرة مثل «بيتكوين» ،منصات
تبادل خاصة مثل «نيفتي غايتواي و«أوبن سي»

ُ
اللتني أنشئتا على هامش عالم الفنون .وفي ظل
دورهــا كركيزة أساسية في ســوق األعمال الفنية
التقليدية ،لم تكن دور امل ــزادات ترغب في تفويت
الفرصة .وتقول الخبيرة في الفنون املعاصرة لدى
«فيليبس» ،ثالث أكبر دور امل ــزادات العاملية بعد
«كريستيز» و«سوذبيز» ،ريبيكا بولينغ ،إن الدور
التقليدية توفر «إطارًا» لهذه السوق الجديدة التي
ال تزال تعتمد معايير غامضة.
وم ــن خ ــال بـيــع أع ـمــال «أن إف ت ــي» لـلـفـنــان بــاك
امل ـت ـخ ـصــص ف ــي األعـ ـمـ ــال ال ــرق ـم ـي ــة ،ب ــن اإلث ـنــن
واألربـ ـع ــاء ،تـسـعــى «ســوذب ـيــز» أي ـضــا إل ــى إعـطــاء
ضـمــانــة مـصــداقـيــة ل ـهــواة الـجـمــع غـيــر الضليعني
بهذا العالم الذي يثير «شكوكًا إزاء مشروعيته»،
وفق الخبير في الفنون املعاصرة في الدار ماكس
م ــور ال ــذي يـتــوقــع «إق ـبــال ه ــواة جـمــع لــم يشتروا
سابقًا قطعًا بنسق (أن إف تي) على اقتناء أعمال

أطلقت «سوذبيز»
و«كريستيز» مزادًا على أعمال
بنسق «أن إف تي»

بيع هذا العمل
الرقمي للفنان
بيبل بـ 69.3مليون
دوالر أميركي
(رسالن رحمن/
فرانس برس)

رقمية للمرة األولى ،ألن املزاد تنظمه (سوذبيز)».
كذلك تخوض «سوذبيز» ،عبر هذا املزاد ،تحديًا
جديدًا ،لكونه يبتعد عن املعايير االعتيادية في
املـ ـ ــزادات .ي ـطــرح الـفـنــان ب ــاك للبيع «مـكـعـبــات»،
وهــي أعمال رقمية تمثل هــذا الشكل الهندسي،
بـسـعــر  500دوالر أم ـيــركــي ل ـلــوحــدة ،وبـكـمـيــات
محدودة .وخالل خمس عشرة دقيقة يوميًا بني
اإلثنني واألربعاء ،تباع «املكعبات» بالعدد الذي
يرغب به هواة الجمع ،وبالسعر اإلفرادي عينه.
وتـ ـ ـق ـ ــول دار «س ـ ــوذبـ ـ ـي ـ ــز» إنـ ـ ــه «مـ ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
املـجـمــوعــة ،يـتـســاءل ب ــاك عــن معنى الـقـيـمــة .مــاذا
تعني القيمة؟» .باعت «سوذبيز» خالل ربع ساعة
فقط اإلثـنــن «مكعبات» تقرب قيمتها اإلجمالية
م ــن ع ـش ــرة م ــاي ــن دوالر أم ـي ــرك ــي ،ع ـبــر مـنـصــة
«نيفتي غايتواي» املشاركة في العملية.
كذلك تـعـ ّـول «فيليبس» على عامل االبـتـكــار ،وهو
عنصر أساسي في عالم «أن إف تي» ،عبر اقتراحها
ً
عمال فريدًا للكندي ماد دوغ جونز سيوفر تلقائيًا
ً
أعـ ـم ــاال أخـ ــرى لـلـشـخــص الـ ــذي ي ـش ـتــريــه .ويـشـكــل
«ريبليكايتر» ،املطروح في املزاد منذ اإلثنني وحتى
ً
ً
 23إبريل/نيسان ،عمال متبدال سيؤدي خالل فترة
تقرب من عام لظهور ما بني  75و 300قطعة رقمية
أخرى ،ستكون كلها ملكًا للشاري األساسي.
(فرانس برس)

قضية
صنّاع المحتوى المغربيون :ضريبة السخرية

رينيه ديك ...حيوية األداء
نديم جرجوره

ً
ً
املنطق ،متواطئا مع كل
صامتا أمام انعدام
ً
األشـيــاء من حوله ،متآلفا مع انقشاع عامله
وحلول آخر معقد ً
جدا بالنسبة له .وفي حني
يسلب أنـتــونــي مــن كــل أغــراضــه وممتلكاته
ً
شيئا فشيئًا ،إال أن أكـثــر مــا يخشاه هــو أن
يفقد ساعة يده ،وهي الغرض األكثر أهمية
عبر الفيلم ،ليست بوصفها دالل ــة واضحة
على تشبث أنتوني بالزمن الــذي ينسل من
بــن أصــابـعــه فحسب ،وإنـمــا بما هــي دليله
الــوح ـيــد عـلــى «امل ـك ـي ــدة» ال ـتــي ت ـحــاك ض ــده؛
الجميع يسعى وراء سرقة ساعته وحرمانه
من «تتبع» الوقت بشكل مستمر.
ال يخشى الفيلم أن يــدعــو الـتـقــدم فــي السن
ً
«جحيما» ال مفر منه ،وال التعلق باملاضي
بوصفه «لعنة» ،أمر سبق أن اختبرناه برقة
وصـ ـ ــدق ش ــدي ــدي ــن م ــع أفـ ـ ــام أخـ ـ ــرى سـبـقــت
فيلم «األب» ،مثل فيلمي «آي دانييل بليك»
و«نبراسكا» ،يغدو فيها العصر سريع ً
جدا،
يترك وراءه املتخلفني عنه ،والـنــاس يمرون
بسرعة ،يكاد فيها املرء ال يتعرف حتى على
أقرب املقربني إليه .أما األبناء ،فكيف ينقذون
أنفسهم من دون الهرب؟ آن ،التي تتلمس في
السر ربطة عنق أبيها ،وتذيبها كلمة شكر أو
إطراء ينطق بها ،عليها أن تواجه في وحدتها
تـبـخــر عــائـلـتـهــا إل ــى األبـ ــد ،وأن تـغــربــل حب
أبيها وتتغافل عن أذيته املستمرة وتفضيله
الصريح البنته الصغرى عليهاً ،
علما أن هذا
السلوك قــد يشكل عالمة على الطريقة التي
يعالج عبرها ذهن أنتوني التروما الناجمة
عن وفــاة االبنة الصغرى التي لعبت دورهــا
برقة ال مثيل لها املمثلة إيموجني بوتس.
ً
ي ـب ــدو م ــن ال ـص ـعــب ،إن ل ــم ي ـكــن مـسـتـحـيــا،
ت ـح ــدي ــد ال ـخ ــط ال ــزم ـن ــي ال ـ ــذي ي ـس ـيــر ع ـبــره
الفيلم ،أو معرفة تسلسل األحداث ،أو التحقق
من صحتها ،بشكل دقيق .إذ يــروي املخرج
قـصــة الـفـيـلــم عـبــر مـنـظــور أن ـتــونــي ،فتتغير
الشخصيات واألماكن ،ويعيش املتفرج ذات
حــالــة ال ـشــواش والـتــوهــان الــزمـنــي واملكاني
التي يعيشها مريض الزهايمر.
ه ـنــالــك ب ـعــض امل ـش ــاه ــد «امل ــوض ــوع ـي ــة» في
ُ
الفيلم طـبـ ًـعــا ،أي الـتــي ت ــروى عـبــر الكاميرا
ً
ً
ً
محايدا ،هو املخرج
خارجيا
منظورا
وتمثل
فــي ه ــذه الـحــالــة ،لكنها مــع ذل ــك غـيــر كافية
ل ــوض ــع ح ـكــايــة ال ـف ـي ـلــم ض ـمــن م ـس ــار خطي
دقيق .صحيح أن رؤية أنتوني البنته آن على
هيئة املمرضة أوليفيا ويليامز ،تشير إلى أن
الفيلم يبدأ ويجري ضمن دار الرعاية ،إال أن
هــذا االفـتــراض يمكن أن ُيبرهن فقط عندما
نعلم تمام العلم ،وعبر مشاهد موضوعية،
أن هيئة املمرضة التي نراها في نهاية الفيلم
ت ـع ــود بــال ـف ـعــل لـلـمـمــرضــة ال ـعــام ـلــة ف ــي دار
الرعاية ،وليست مجرد اختالط آخر في ذهن
أنتوني الذي يعيد تدوير كل ما يتالقاه من
صورة ومعلومات ،جديدة أو ًقديمة ،ويصنع
ً
كساء مختلفا أليامه التي
منها في كل مــرة
باتت متشابهة داخل دار الرعاية.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اإلغ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــذي ي ـج ـتــذب ـنــا
بــاس ـت ـمــرار ل ـفــك األح ـج ـي ــة ،ت ـبــدو ال ـق ـصــة ،أو
الحبكة ،هي العنصر األقل أهمية عبر الفيلم.
فليس الهدف األول من تقنية زيلر اإلخراجية
هي إدخال املتفرج في متاهات ،كالتي يزجنا
كريستوفر نــوالن أو ديفيد لينش فيها ،وال
هــو يسعى إل ــى إغ ــراق مـتـفــرجــه فــي خـيــارات
فنية وإخراجية متطرفة تضع فيلمه في خانة
األفالم التجريبية أو النخبوية .إن هذا التوازن
بني السنن التجريبية والسائدة ،بني املقاربة
التقويضية والـكــاسـيـكـيــة ،هــو بالضبط ما
ً
ً
مؤثرا وفــريـ ًـدا من نوعه ،فضل
يجعل الفيلم
عــن أداء هوبكينز الهائل ،والــذي يكاد ينفي
وجود منافسني آخرين له على جائزة أوسكار
أفضل ممثل لعام  ،2021كما فعل قبل أيام؛ إذ
حاز جائزة الـ «بافتا» عن دوره في الفيلم.
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امرأة ُتبهر األحاسيس
للمشاهد جاذبة إياه
كلّها ُ
النص
إلى عمق
ّ

وبسيط من دون
تلفزيوني متماسك وعميق
ٍ
ٌ
تسطيح ،وهــذا حــاصــل الحقًا (بعض حلقات
«من أحلى بيوت راس بيروت» ،تأليف مروان
ٌ
نموذج) .هذه التوازنات،
نجار 2001 ،و،2003
ستحاول رينيه ديك تلبيتها سينمائيًا ،رغم
هوسها األول والدائم :املسرح .في ثمانينيات
ُ
ـام لبنانية قليلة،
الـقــرن الـ ــ ،20ت ـشــارك فــي أف ـ ٍ
ميل
إلى َالتوازنات نفسها ،مع ٍ
بعضها يسعى َ
ّ
سينمائي ،يغوص في
س
ف
ن
واضح إلى إشاعة
ٍ
ٍ
راهن تلك املرحلة (الحرب األهلية اللبنانية)،
ُ
ـارات ومـخــاوف وقــاقــل ،وعاكسًا
مـعـ ّـريــا انـهـيـ ٍ
هـ ــواجـ ــس مـ ـخ ــرج ــن م ـ ـتـ ـ ّ
ـورطـ ــن فـ ــي ال ـف ـعــل
ّ
ّ
ّ
واالستهالكي.
للتجاري
السينمائي املخالف
ٌ
بعض تلك األف ــام دلـيــل على مـثــابــر ٍة ثقافية
وأخالقية وفنية لسينمائيني يريدون الكاميرا
ّ
ّ
واملتخيل
الروائي
توثيقًا بصريًا ،فيعتمدون
كشف وتفكيك ،ضمن شروط تلك املرحلة
أداة
ٍ
وقواعدها وإمكانياتها.
مع ديــك ،هناك «امللجأ» ( )1981لرفيق حجار،
و«ب ـ ـيـ ــروت ال ـل ـق ــاء» ( )1982ل ـب ــره ــان عـلــويــة،
و«املخطوف» ( )1983لفؤاد جوجو .أمثلة تشي
وناس،
واجتماع
بلد
بمخالفة السينما لخراب ٍ
ٍ
ٍ
ـراد
عـبــر ال ـت ـقــاط نـبــض ال ـحــالــة وان ـف ـع ــاالت أفـ ـ ٍ
ُمقيمني فيها .الحـقــا ،يـتـعــاون أســد فــوالدكــار
معها ،فــي إنـجــازه «ملــا حكيت مــريــم» (،)2004
ّ
روائي طويل له .مع برناديت حديب وطالل
أول
ّ
ال ـجــردي ،ت ــؤدي ديــك دور أم زي ــاد (ال ـجــردي)،
املمتلئة موروثات اجتماعية ّ
متزمتة وقاسية،
ٍ
ـذاب وم ـت ــاه ــة وقـ ـل ــق ،تـخــوضـهــا
ف ــي رح ـل ــة عـ ـ ـ ٍ
مــريــم (حــديــب) وح ـيــدة فــي مــواجـهــة كثيرين.
ّ
كــأن ديــك ،بذهابها إلــى أقصى النقيض فيها
ُ
كــامــرأة ،تحيل الشخصية إلــى خصوصيتها
ً
االجتماعية ،فيزداد حضورها طغيانًا وجماال.

تعتزم مديرية الضرائب
في المغرب ،فرض
ضريبة على الدخل الذي
يحققه صنّاع المحتوى
على وسائل التواصل
االجتماعي
أشرف الحساني

قبل أسابيع ،أثــار قــرار مديرية الضرائب ّفي
ً
املغرب ،جدال واسعًا في صفوف نجوم وصناع
ّ
املغربي ،بعد أن تأكد واكتشف
محتوى الويب
ُ ّ
ّ
الـجـهــاز الضريبي املـكــلــف عملية الــرصــد ،أن
ّ
ّ
يتوصل بها نجوم
ثمة ماليني مــن الــدراهــم،
ُ ّ
املـحـتــوى ،مــا يــؤكــد عــامــات ال ـثــراء الفاحش،
التي بدأت تغزو مظاهرهم الخارجية وتظهر
فــي حـيــاتـهــم الـيــومـيــة .ب ـهــذا ،تـعـتــزم مــديــريــة
ال ـض ــرائ ــب ف ــي املـ ـ ّغ ــرب ،فـ ــرض ضــري ـبــة ّعلى
ال ــدخ ــل ،إذ رغـ ــم أن ـه ــا نـ ّـب ـهــت ودع ـ ــت صــنــاع
ّ
ّاملحتوى إلى التصريح بإيراداتهم املالية ،إل
يعيروا اهتمامًا لهذه الــدعــوة ،التي
أنـهــم لــم
ّ
يــرى البعض أنـهــا ُمـهـ ّـمــة كـ ُـمـحــاولــة لتطبيق
القانون الضريبي على ُكل األفراد.
ّ
فيما اعتبر كثير من املـ ّ
ـدونــن املغاربة ،أن
ذلك يدخل ضمن سياسة أضحت تنهجها
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الــرسـمـيــة م ــن أج ــل االس ـت ـفــادة
مــن مــداخ ـيــل ،لــم يتعب فيها ه ــؤالء الــذيــن
يقترحون مثل هــذه األف ـكــار ،أم ــام فضائح
ال ـب ـطــالــة وأه ـ ـ ــوال ال ـت ـع ـســف ،ال ـت ــي يـعــانــي

منها الشباب املغربي على مستوى البحث
عــن الـعـمــل وأج ـســادهــم تـئــن تـحــت عــذابــات
املــرحـلــة و«ه ـ ـ ــراوات» امل ـخ ــزن ،وه ــي تنهال
على أجسادهم النحيفة ،كما حدث ذلك في
األي ــام القليلة املاضية فــي مدينة بالرباط
في وجه األستاذة.
ظــاهــريــا ،ي ـبــدو الـ ــرأي الـثــانــيّ أك ـثــر ج ــدارة
مــن ّنــاحـيــة الـتـعــاطــف مــع صــنــاع املـحـتــوى
وحــق ـهــم املـ ـش ــروع ف ــي مــواص ـلــة أربــاح ـهــم،
ّ
غ ـيــر أن األمـ ـ ــر ،ال ـ ــذي ي ــدع ــو إلـ ــى امل ـســاء لــة
ّ
البصرية ،التي
املواد
والنقد ،هو ما طبيعة َ
ُ ّ
بعض النجوم املغاربة على الويب؟
يقد ّمها ّ
ُ
ّ
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ال ت ـخ ــرج ع ــن ك ــون ـه ــا ت ـق ــدم
بـعــض ال ـك ــوارث السياسية واالجـتـمــاعـيــة،
الـ ـت ــي ي ـش ـهــدهــا امل ـ ـغـ ــرب .ف ـي ـج ــري تــولـيــف
جملة من الصور والفيديوهات واألحــداث
وال ـت ـع ـل ـي ـقــات داخ ـ ــل ف ـيــديــو واح ـ ــد يــرتـكــز
ً
على عنصر االستفزاز ،الذي يبقى ُمستقال
ومن دون معنى ،إذا لم ينجح صاحبه في
إمكانية تذييل الفيديو بتعليقات ساخرة
مرافقة للصورة املعروضة.
ـذه ال ـطــري ـقــة ف ــي ص ـنــاعــة امل ـح ـ ّت ــوى ،بــدت
هـ ّ
ُمـ ــؤثـ ــرة م ــن ح ـيــث ال ــوس ـي ــط ،ل ـكــن ـهــا هــزيـلــة
وردي ـئ ــة عـلــى مـسـتــوى املـحـتــوى نـفـســه ،وال
ّ
سيما أن بعض الـفـيــديــوهــات ،الـتــي تعتمد
ّ ُ
على املسائل االجتماعية املغربيةُ ،تعوزها
النظرة السوسيولوجية الثاقبة وامل ّ
شرحة
لصالح أشياء مكشوفة عابرة.
ُ
بهذه اإلبداالت
لكن مديرية الضريبة ،ال تؤمن ّ
املـفــاهـيـمـيــة ،الـتــي أحــدثـهــا صــنــاع املحتوى
فــي املـغــرب ،بــل قُــد تعتبرها مـجـ ّـرد أساطير
بـصـ ّ
ـريــةُ ،ي ـمـ َّـوه املـشــاهــد بها مــن أجــل الـثــراء
ّ
ال أكـثــر .غير أن الــذي لــم تنتبه إليه مديرية

يعاني الشباب المغربي من أهوال البطالة ()Getty

الضرائب ،وهي ّ
تهم بتقزيم مداخل النجوم
ّ
من طريق القانون الضريبي ،أن بعض هذه
ً
ال ـف ـيــديــوهــات ال ـنــاج ـحــة ش ـك ــا ومـضـمــونــا،
يرتكز على أفكار وعلى ّ
ّ
قوة بصرية ،تستند
والتوليف التقني ،قبل أن
إلى عامل الخيال
ُ
يجد الفيديو طريقه إلــى املشاهدة .هــذا كله

يـجـعــل ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي يـظـهــر بمظهر
الضعف والــوهــن ،وهــو غير قــادر على مللمة
جـســده واج ـتــراح مـشــروع ب ـصـ ّ
ـريُ ،يضاهي
ه ــذه ال ـف ـيــديــوهــات ،ال ـتــي ت ـجــري صناعتها
ـاه وت ـك ـت ـس ــح املـ ــايـ ــن مــن
ر ُبـ ـم ــا داخ ـ ـ ــل م ـ ـقـ ـ ٍ
املشاهدين وفي دقائق معدودة باملقارنة مع

الـتـلـفــزيــون ُ الــرسـمــي ،ال ــذي ج ـ ّـرب كــل الحيل
ّ
البصرية املستندة إلى الهجانة واالقتباس
والدبلجة من أجل تقريب أواصر
والتنميط
ُ
صــداقـتــه مــع املـشــاهــد املـغــربــي وكـســب ثقته
م ــن ج ــدي ــد ،ب ـع ــد ه ـج ــرة م ـش ــروع ــة ط ــاول ــت
التلفزيون الرسمي في السنوات األخيرة.

