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نقص المعدات يربك المنتجين 
في المملكة المتحدة

الجزائر تسحب االعتماد من 
قناة »فرانس 24«

الرباط ـ أشرف الحساني

حـــول  صـــــــارم  خــــطــــاب  أّي   
ّ
أن فــــي  شــــك  ال 

وضــعــيــة اإلعــــام املــرئــي فــي مــغــرب الــيــوم 
ومدى قدرته على التأثير العيني املباشر، 
واجتماعيًا  سياسيًا  الــبــلــد  يــشــهــده  فيما 
وثقافيًا، ُيجهض من تلقاء نفسه أمام ركام 
واملهنية،  واألخاقية  القانونية  الشوائب 
خّيمة على هذا الوسيط 

ُ
فحجم التفاهة امل

اإلعامي تجعل النقاشات وكل الخطاباتـ ـ 
رغم أهميتهاـ ـ فارغة، بحكم سطوة أسلوب 
ـــص الــصــحــافــة املـــرئـــيـــة في 

ّ
تــرفــيــهــّي ُيـــلـــخ

كونها عبارة عن تغطيات آنية ومتابعات 
ألنشطة سياسية رسمية، لهذا تجد بعض 
اإلعــامــيــن واإلعــامــيــات يــتــســابــقــون إلــى 
الخبري  تات 

ُ
الف ي 

ّ
لتلق األمامية،  الصفوف 

الــكــاذب والــَهــجــن الـــذي يــتــشــّدق بــه فقهاء 
السياسة حول »إصاحات« البلد. 

املرئية  القصاصات الصحافية   هذه 
ّ
وكــأن

ــغــــرب  ــــي ســـتـــصـــنـــع مـــســـتـــقـــبـــل املــ ــتـ ــ ــــي الـ هــ
اإلعــامــي، كما تــصــوغ أفــقــه بــجــدارة أقــام 
ــل الــصــحــافــة املــغــربــّيــة  ــ ــّرة ونــزيــهــة داخـ ــ حـ
املــكــتــوبــة. لكن بالنظر إلــى وجـــوه اإلعــام 
املـــرئـــي الـــذيـــن عــرفــهــم املـــغـــرب مــنــذ نــهــايــة 
الــيــوم،  يــحــدث  بــمــا  مــقــارنــة  السبعينيات، 
ــر ال يـــــزداد إال بـــؤســـًا وهــشــاشــة.  ــ  األمـ

ّ
ــإن ــ فـ

فــقــد ولـــى الـــزمـــن الــــذي كـــان فــيــه اإلعــامــي 
فًا وصاحب مشروع صحافّي ال ُيداهن 

ّ
مثق

بــقــدر ما  أو سلطة،  أو مؤّسسة  فيه حــزبــًا 
مسؤولياته  تجاه  بمواقفه  متشّبثًا   

ّ
يظل

 
ْ
أن فــي  أكــثــر  املهنية واالجــتــهــاد  وطبيعته 

تــغــدو مــــواده الــبــصــرّيــة امـــتـــدادًا عميقًا ملا 
 
ّ
يــحــدث فـــي الـــواقـــع املـــغـــربـــي، خـــاّصـــة وأن

ــل 
ّ
أغــلــب هــــؤالء يـــجـــدون ســهــولــة فـــي الــتــنــق

 خلفياتهم 
ّ
بن اإلعام املرئي واملكتوب، ألن

الكلمة،  املهنية ليست تقنية ترتعش وراء 
ها ثقافية وفكرية، ما يجعل خطابها 

ّ
ولكن

قـــويـــًا ومـــنـــعـــشـــًا ومــــؤّســــســــًا ال يـــركـــن إلـــى 
ازدواجـــيـــة الــخــطــاب واّدعـــــاء املــوضــوعــيــة، 
ــك لـــن يــكــون  ــاول ذلــ ــ فــالــصــحــافــي مــهــمــا حـ
الـــذاتـــيـــة على   هـــواجـــســـه 

ّ
مـــوضـــوعـــيـــًا، ألن

تلقائّيًا  ينصاع  تجعله  الكتابة  مستوى 
يكون لسان   

ْ
أن ال  الجماهيرية،  الكتل  إلــى 

قيم بن 
ُ
امل »الشرطي«  كـ حالها فقط، ولكن 

اته، من  حدود املجتمع يرصد أهواله ونتوء
ي عن مواقفه وطابعه السجالّي. 

ّ
دون التخل

ال سجال وال مواقف داخــل اإلعــام املرئي 
فــي املــغــرب. »املـــواقـــع« بـــدل »املـــواقـــف« هي 
الــشــغــل الــرئــيــس لــهــذا الــخــطــاب الــبــصــرّي. 
صــحــافــيــون وصــحــافــيــات ُيــغــّيــرون مــواقــع 
عملهم، من دون أّي شيء ُيذكر في سيرتهم 
على  يعثر  من  هو  »املحظوظ«  وأعمالهم. 
جــهــة سياسية أو ســلــطــوّيــة تــدفــع بــه إلــى 
ــــه وجــــٌه »إعـــامـــي« 

ّ
األمــــــام، عــلــى أســــاس أن

منوعات

ــر« هــنــا ُيـــقـــاس بحجم  ــيـ ــأثـ ـــ »تـ ــر. فـــالـ ــ
ّ
ــؤث مــ

الرسمية  املؤّسسة  مع  والتواطؤات  الــوالء 
وتــطــبــيــق مــشــاريــعــهــا وبــنــودهــا، مــن دون 
طــرح أي أسئلة حــول محتوى املـــواد التي 

قدم إلى الجمهور املغربي. 
ُ
ت

 مساعد بالنسبة لبعض 
ٌ

عــامــل األمـــر  هــذا 
ــي الــســريــع في 

ّ
اإلعــامــيــن مـــن أجـــل الــتــرق

 تصبح املهنة سهلة )أليست 
ْ
وظائفهم، إذ

فرحة  والــدولــة  املتاعب؟(،  مهنة  الصحافة 
ها 

ّ
قونه لها، بل إن

ّ
الــذي ُيحق بهذا اإلنجاز 

ــث 
ّ
ــؤث

ُ
تسعى جــاهــدة إلـــى اخــتــيــار وجـــوه ت

في  تغطيات رسمية  لها  وتنجز  الــصــورة 
أخــرى، وهــي في مجملها »تقارير«  بلدان 
ــا  ــهــ ــدواتــ ــنــ ــــروض مـــــدرســـــيـــــة لــ ــ ــفـ ــ ــ ــه بـ ــ ــبــ ــ أشــ
مــن حــن آلخــر،  لكن  اتها.  ولقاء وحفاتها 
ــبــاهــي بهذا 

ّ
تــخــرج بــعــض اإلعــامــيــات لــلــت

ــه تتويج ملسارها 
ّ
أن االختيار على أســاس 

تلهث  مكتوبة  أمـــام صحافة  »اإلعـــامـــي«، 
ــر عــلــى مــا تــقــوم به 

ّ
وراء الــصــمــت والــتــســت

تغذية  في  وأدوار طائعية  اجتهادات  من 
الــــرأي الـــعـــام، وهـــي تــنــقــل لــلــقــارئ قصصًا 
ــاع املــجــتــمــع املـــغـــربـــي، ال  وحـــكـــايـــات مـــن قــ
 هــذه الــوجــوه الــجــديــدة هــي ما 

ّ
سيما وأن

يــؤّســس صـــورة وشــرعــيــة هـــذه الصحافة 
الــرّجــات  قـــادرة على فهم  الــيــوم ويجعلها 
ت بها في اآلونــة األخيرة، 

ّ
العميقة التي أمل

ُيــمــارس عليها مــن لــدن السلطة  بحكم مــا 
مــــن تــضــيــيــق وخــــنــــاق مـــقـــارنـــة بــــاإلعــــام 
املرئي الذي هو في ملك الدولة، يصنع لها 

تها ومصائبها.
ّ

خطابها وزال
لكن أمام عجز اإلعــام املرئي، تبرز أهمّية 
بــعــض الـــوجـــوه املــغــربــّيــة الــتــي تــــروم إلــى 
إلكترونية  مواقع  داخــل  املحتوى  صناعة 
وشــبــكــات وســائــل تــواصــلــهــا االجــتــمــاعــي. 
 
ْ
ــهــا تصنع الــحــدث املــغــربــي إعــامــيــًا، إذ

ّ
إن

ــهــا تــتــلــّصــص عــلــى أخــبــار ال طائل 
ّ
رغـــم أن

ها 
ّ
الـــ »بـــوز«، لكن منها وتــجــري أكــثــر وراء 

التلفزيون  نجومية  يوميًا  تنزع  ذلــك،  مــع 
ــنـــواتـــه وســـائـــلـــه اإلخـــبـــاريـــة  ــقـ الـــرســـمـــي بـ
ــزداد إال  املــدّعــمــة بـــأمـــوال الـــدولـــة الــتــي ال تــ
ــاع 

ّ
ــجــًا فـــي مـــــرآة شــبــح صــن

ّ
ضــعــفــًا وتــشــن

املـــحـــتـــوى وهــــم يــنــقــلــون قــصــصــًا جــديــدة 
وحــقــيــقــيــة لـــلـــنـــاس فــــي بـــيـــوتـــهـــم. فـــهـــؤالء 
ما  وتـــدويـــر  للتفّسح  مــكــاتــب  يمتلكون  ال 
ــرارات عـــن املــؤّســســات  ــ يــصــدر عــنــهــا مـــن قــ
 
ْ
ها مادة إعامية يستحق أن

ّ
على أساس أن

الــذي تنهار  الــوقــت  املــغــاربــة. ففي  يعرفها 
فيه بيوت بأكملها على أجساد الناس في 
اغتصاب  قضية  تحصل  أو  مهّمشة  مــدن 
طفل أو تحّرش أو فضيحة سياسية، تكون 
القنوات الرسمية في املغرب مشغولة بما 
يحدث شرق آسيا أو في مناطق أخرى من 
في  تعنيه  وال  املشاهد  يعرفها  ال  األرض، 
شيء، ريثما تهدأ أصــوات الناس املطالبة 
ب في أحوال 

ّ
نق

ُ
بفتح تحقيقات صحافية ت

الواقعة/الظاهرة/املسألة.
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي هي   وســـائـــل 

ّ
وألن

ــــذي  الـ ــّي  ــطــ ــائــ ــوســ الــ الـــســـنـــد  ــة أو  املــــســــاحــ
موادها   

ّ
فــإن املحتوى،  اع 

ّ
فيه صن يشتغل 

الــبــصــرّيــة عــبــر »يــوتــيــوب« تــبــقــى ُمنفلتة 
مــن الــُبــعــد الــرســمــي املـــألـــوف فــي الــقــنــوات 
ل أكثر 

ّ
الرسمية وتسعى جاهدة إلى التوغ

فــي الــجــســد املــغــربــي والــحــفــر فــي متخّيل 
الــســيــاســي وتــنــاقــضــاتــه االجــتــمــاعــيــة، ما 
ــر.  مــقــارنــة  ــبــ يــجــعــلــهــا ذات مــصــداقــيــة أكــ
بالتخوين  ـــدّجـــجـــة 

ُ
امل املــرئــيــة  بــالــصــحــافــة 

ودغـــدغـــة مــشــاعــر الــنــاس بــأخــبــار األعــيــاد 
ــازات  ــ ــجــ ــ ــاالت واملــــــقــــــاوالت واإلنــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالحـ
الكاذبة بعشرات املاين من الدراهم التي 

تصرفها الدولة يوميًا على هذا املجال.

ولّى زمن كان فيه 
اإلعالمي مثّقفًا وصاحب 

مشروع صحافي

الجزائر ـ عثمان لحياني

قـــــّررت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة، يــــوم األحــــد، 
ــاد مــــن الــــقــــنــــاة الــفــرنــســيــة  ــمــ ــتــ ســـحـــب االعــ
إنــذارات سابقة قدمتها  »فرانس 24«، بعد 
معالجة  تخص  صحافية  تــقــاريــر  عــن  لها 
األحـــداث في الجزائر. وقــال وزيــر االتصال 
ــم الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ املــ
عــمــار بلحيمر، لــوكــالــة األنــبــاء الــجــزائــريــة 
ــرار ســحــب االعــتــمــاد سببه  الــرســمــيــة، إن قـ
»الـــعـــداء الــجــلــي واملــتــكــرر لــهــذه الــقــنــاة إزاء 
بــــادنــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وعــــــدم احــتــرامــهــا 
ــيـــات املـــهـــنـــة، ومــمــارســتــهــا  لـــقـــواعـــد أخـــاقـ
إلى   

ً
إضافة والتاعب،  اإلعامي  للتضليل 

العدوانية املؤكدة ضد الجزائر«.
 الــتــغــطــيــة الــتــي قــدمــتــهــا قــنــاة 

ّ
ويــعــتــقــد أن

الـــنـــيـــابـــيـــة،  لــــانــــتــــخــــابــــات   »24 ــــس  ــرانــ ــ »فــ
ــُرق لــلــســلــطــات  ــ ــم تـ ــوم الــســبــت املــــاضــــي، لـ يــ
الجزائرية التي رأت فيها تحيزًا لجهة تيار 
املقاطعة. نسبة املشاركة التي كانت الرهان 
الرئيسّي في هذا االقتراع لم تتعّد الـ30.20 
الوطنية  السلطة  رئــيــس  املــائــة، حسب  فــي 
ـــة لـــانـــتـــخـــابـــات مـــحـــمـــد شـــرفـــي. 

ّ
ــل املـــســـتـــقـ

ــة، فــقــد بــلــغــت نسبة  ــارنـ ــقـ وعـــلـــى ســبــيــل املـ
املــشــاركــة 35.70 فــي املــائــة فــي االنتخابات 
التشريعّية األخيرة عام 2017. أما بالنسبة 

إلى تصويت الجزائرّين في الخارج فكان 
 من 5 في املــائــة«، وفق 

ّ
»ضعيفًا جــّدًا، بأقل

املشاركة  تراجعت  كما  أوضحه شرفي.  ما 
 2019 عــام  الرئاسّية  باالنتخابات  مقارنة 
الــتــي شــهــدت انــتــخــاب عــبــد املــجــيــد تــبــون 
بنسبة 40 في املائة فقط من األصوات. وكما 
كان الحال في املواعيد االنتخابّية السابقة، 
يًا 

ّ
 االمتناع عن التصويت يكاد يكون كل

ّ
فإن

فــي واليـــات منطقة القبائل )شــمــال شــرق( 
حيث لم تصل نسبة املشاركة إلى مستوى 

1 في املائة.
كــانــت وزارة االتــصــال الــجــزائــريــة وجــهــت، 
في 13 مــارس/ آذاراملــاضــي، لقناة »فرانس 
24« إنــــــذارًا أخـــيـــرًا قــبــل الــســحــب الــنــهــائــي 
ــبـــب مـــــا رأتــــــــه »تـــحـــيـــزهـــا  ــاد، بـــسـ ــمــ ــتــ ــاعــ لــ
الصارخ« في تغطية املسيرات في الجزائر. 
وجـــاء فــي بــيــان وزارة االتــصــال حينها أن 
مسيرات  تغطية  فــي   »24 »فــرانــس  »تحيز 
الجمعة صــارخ من خــال الــذهــاب من دون 
ــور مـــن األرشـــيـــف  رادع إلــــى اســتــعــمــال صــ
ملـــســـاعـــدة الـــبـــقـــايـــا املـــنـــاهـــضـــة لــلــوطــنــيــة، 
املشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، 

ذات امتدادات دولية«.
األسبوع املاضي، أعلن الرئيس الجزائري، 
عـــبـــد املـــجـــيـــد تــــبــــون، عــــن قــــــــراره الـــســـمـــاح 
ــح 

ْ
بــاعــتــمــاد رســمــي لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة« وفــت

لــهــا، بعد أكــثــر مــن عقدين من  مكتب دائـــم 
منعها بشكل كامل من العمل في الجزائر. 
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت على 
»الــجــزيــرة«  لقناة  الترخيص  عقدين  مـــدار 
ــــوارًا مع  الـــجـــزائـــر، لقطعها حـ بــالــعــمــل فـــي 
الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــســابــق  الــرئــيــس 
إبــريــل/ نيسان عــام 2019، عندما كان  فــي 
الــرئــاســيــة حينها،  لــانــتــخــابــات  مــرشــحــًا 
وانتقالها إلى بث مباشر ملسؤول أميركي، 

وهو ما اغتاظ منه بوتفليقة.

سيطرة أسلوب يلخص الصحافة المرئية بمتابعة أنشطة سياسية رسمية )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

)رياض كرامدي/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

يواجه أبرز املنتجن السينمائين والتلفزيونين في اململكة املتحدة نقصًا في 
الطلب  القطاع ملواكبة  املعدات الضرورية، بينما يكافح  الكاميرات وغيرها من 
الدراما جراء  العروض الجديدة، بسبب االنغماس في عالم  غير املسبوق على 
اإلغاقات التي فرضت للحد من تفشي وباء »كوفيد-19«. أدى تعطش الجمهور 
إلى مشاهدة محتوى جديد وتأخر عمليات التصوير بسبب الجائحة إلى نقص 
في األفــراد املدربن واملعدات الازمة، في وقت تشتد فيه املنافسة من منصات 
البث العاملية على غرار »نتفليكس« و»أمازون«. وقال مخرج فيلم »معًا« املرتقب 
ي هيلي، إن »هناك نقصًا حادًا في املعدات«. وأضاف 

َ
على شاشة »بي بي سي«، غ

فــي حديث لصحيفة »ذا غــارديــان« البريطانية، يــوم األحــد املــاضــي، أن »األمــر 
الكهرباء في لندن  انقطاعنا تمامًا من املصابيح أو مولدات  إلى  وصل أحيانًا 

واملناطق املحيطة بها«.
العام  املتحدة  اململكة  في  بالفعل  املــزدهــرة  والتلفزيون  السينما  صناعة  تعززت 
الحكومة لضمان عــدم تأثر عمليات  املــاضــي، من خــال خطة تأمن مدعومة من 
الــوبــاء، واستفاد منها  التي فرضت للحد مــن تفشي  بــاإلجــراءات  املالية  اإلنــتــاج 
األسبوع املاضي فريق عمل الفيلم الجديد من سلسلة أفام »ميشن: إيمبوسيبل« 
الـــذي يــصــور فــي أنــحــاء اململكة املــتــحــدة. حــّولــت هــذه الخطة بريطانيا إلــى ماذ 
نسبي للشركات التي ترغب في تصوير أعمالها، في وقت تتطلع فيه شركات البث 
العاملية أيضًا إلى االستفادة من اإلعفاءات الضريبية السخية في اململكة املتحدة. 
»ذا غارديان«  وعلى الرغم من هذه الظروف كلها، إال أن منتجن ومخرجن اشتكوا لـ
 عن مواقع التصوير وأفراد طاقم العمل. 

ً
من صعوبة تأمن املعدات الازمة فضا

أثار كثيرون أيضًا مخاوف بشأن النقص الحاد في املحاسبن ملراقبة ميزانيات 
إلى  »نتفليكس« اضطرت  أن  درجــة  إلــى  تفاقمت املشكلة  األجـــور.  وإدارة  اإلنــتــاج 
الذين  النقص في املوظفن  املحاسبة، لسد  بها في  برنامج تدريب خــاص  إنشاء 

يعملون من وراء الكواليس في إنتاجاتها في اململكة املتحدة.

الصحافة المرئية في المغرب: ال سجال وال مواقف

#قاطع_
الدحيح

بيروت ـ العربي الجديد

تــصــّدر وســم »#قــاطــع_الــدحــيــح« قائمة األكثر 
الدول  رواجــا على موقع »تويتر« في عدد من 
بعد  وفلسطني،  واألردن  مصر  منها  العربية، 
أحمد  املصري  املحتوى  صانع  برنامج  عــودة 
الــغــنــدور عــبــر منصة »يــوتــيــوب«، وعــلــى قناة 
تابعة لـ »أكاديمية نيو ميديا« اإلماراتية. واستند 

املغردون في دعوات املقاطعة إلى أن األكاديمية 
املحتوى نصير  أيضا صانع  اإلماراتية مّولت 
ياسني، وهو مقدم وُمعد برنامج »ناس ديلي« 
إسرائيل وسحب  تقول »حركة مقاطعة  الــذي 
عليها«،  العقوبات  وفــرض  منها  االستثمارات 
املعروفة عامليا بـ BDS، إنه ضالع في الترويج 
ويسعى  اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــال  مـــع  للتطبيع 
لتحسني صــورتــه حـــول الــعــالــم. كــمــا أن أولــى 

حلقات البرنامج، يوم السبت املاضي، تضمنت 
الحديث عن السجناء في مختلف دول العالم من 
دون التطرق إلى معاناة األسرى الفلسطينيني 
في السجون اإلسرائيلية، ما اعتبره املغردون 
أن  يــذكــر  الفلسطينية.  القضية  ضــد  انــحــيــازًا 
لـ3 سنوات،   +AJ البرنامج عرض على شبكة
قبل أن تعلن توقفه في يونيو/حزيران من العام 
املاضي، ألسباب تتعلق بالظروف االقتصادية 

الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا املـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة حــول 
أعلنت  بيانا  حينها  الشبكة  ونــشــرت  الــعــالــم. 
فيه الخبر، موضحة أن »خططنا اإلنتاجية ال 
يمّر  التي  الصعبة  الحالية  املرحلة  في  تسمح 
بها العالم واملؤسسات اإلعامية باالستمرار 
)كبريت(«،  على  )الدحيح(  برنامج  نشر  في 
وهـــو اســـم الــقــنــاة الــتــي تــعــرض الــبــرنــامــج في 

منصة »يوتيوب«.

تغيب  فيما  رسمية،  جهات  من  مدعومة  واالنتشار  للشهرة  وجوهه  تسعى  إذ  المغرب،  في  المرئي  اإلعالم  قطاع  هشاشة  تزداد 
قضايا الشعب وهمومه ومشاكله عن الشاشات المحلية

Tuesday 15 June 2021
الثالثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة



يكشف المسلسل 
عن تعقيد المجتمعات 

الصغيرة وتشابكها

2223
منوعات

الحقيقة.  لكشف  مــيــر  ســعــي  نتيجة  مــعــرفــة 
ويــــرى فــريــق الــعــمــل أن هـــذه الـــدرامـــا ليست 
ضمن إطار الدراما البوليسية، بقدر ما هي 
الــبــلــدة بطبيعتها الخاصة  عــن ســكــان هــذه 
ولهجتها املميزة. ويبدو أن الفريق محق في 
أسئلة متشعبة  العمل يطرح  فهذا  تصوره، 
عن الذات اإلنسانية تتجاوز إطار التشويق، 
لتسلط الضوء على الرغبة في صراعها مع 
الواجب. كما يفاجئنا العرض بتقديم وجه 
مختلف للمجتمع األميركي؛ فالعمل يعكس 
ويبني تحديات  منه،  األفــراد  الفقر ومعاناة 
نظام الرعاية والصحة، حيث نشهد الصراع 

للنجاة من منظومة رأسمالية طاحنة.
ــا  ــهــ ــــي أدائــ ــلـــت فـ وقــــــد أجـــــــــادت كـــيـــت ويـــنـــسـ
وأثنى  استثنائية،  بطاقة  املحمل  اإلنساني 
عليها الــنــقــاد واملــتــابــعــون. ومــمــا يــزيــد من 
إعــجــابــهــم، هـــو قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم لهجة 
بنسلفانيا ومزاج قاطنيها بطريقة ناجحة. 
عــكــس أداء ويــنــســلــت الـــعـــبء املــضــنــي الـــذي 
تعيشه مير كــأّم خسرت ولدها الــذي انتحر 
بــســبــب حــالــتــه الــنــفــســيــة املـــعـــقـــدة، وإدمـــانـــه 
للمخدرات. إضافة للتحديات التي واجهتها 
ضــمــن عــمــلــهــا مـــع خــســارتــهــا لــشــريــكــهــا في 
الــعــمــل الــــذي قــتــل أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــمــا إنــقــاذ 
الــشــابــتــني املــخــتــطــفــتــني. لــكــن الـــســـؤال املــلــّح: 

مايا البوطي

بــالــقــرب  فــي بنسلفانيا  بــلــدة صــغــيــرة  فــي 
مـــن فــيــادلــفــيــا، وحــيــث يــفــتــرض أن يــكــون 
ــقـــرار والـــســـكـــون هـــو الــشــكــل الــحــاكــم  ــتـ االسـ
لــلــعــاقــات، يــأتــي مسلسل »مــيــر مــن إيست 
تاون« )Mare of Easttown( ليثبت العكس. 
املــســلــســل هـــو درامـــــا بــولــيــســيــة مـــن مــوســم 
واحد، من إنتاج HBO. في العمل، تقدم كيت 
دور  الرئيسية،  الشخصية  وهي  وينسلت، 
محققة تسعى إلى حل لغز في جريمة قتل 

تقع في بلدتها.
يشمل طاقم املمثلني جــان ســمــارت، وجاي 
ــيـــرس، وجـــولـــيـــان نــيــكــلــســون، وأنـــجـــوري  بـ
ــــس، وديــفــيــد ديـــنـــمـــان، وإيـــفـــان بــيــتــرز،  رايــ
وســـــــــــــــوزي بــــــيــــــكــــــون، وجــــــــــــون دوجــــــــــاس 
طومسون. ويقع املسلسل في حلقات سبع، 

من إخراج كريج زوبيل.
بقانون  بلدة صغيرة محكومة  واقــع  ضمن 
الــعــائــلــة والـــديـــن، يــصــبــح مـــن الــصــعــب على 
الفرد تحدي املنظومة والتملص من العرف 
ــة. ومـــن  الـــســـائـــد لـــصـــالـــح رغـــبـــاتـــه الــــخــــاصــ
خـــال هـــذه الــجــدلــيــة، الــتــي تحكم الــعــاقــات 
ــة، تــــقــــع جــــريــــمــــة قــــتــــل تــكــشــف  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
مــابــســاتــهــا ســطــوة املــنــظــومــة وأثـــرهـــا على 
ــراد. لــــذا، تــمــثــل مــيــر، املــحــقــقــة املــســؤولــة  ــ األفــ
الحقيقة،  ملعرفة  بسعيها  القضية  حــل  عــن 
كــقــيــمــة تـــتـــحـــدى تـــشـــابـــكـــات املــجــتــمــع الــتــي 
تــنــتــصــر لــلــعــائــلــة عــلــى حـــســـاب الــتــضــحــيــة 
وبنقاوتها  بقسوتها  للعدالة  رمــزًا  بالفرد، 
ــة تــجــعــل من  ــادلـ ــعـ ــوقــــت. هــــذه املـ فـــي ذات الــ
دراما »مير من إيست تاون« وصفة ناجحة 
دفـــعـــت املــشــاهــديــن لــانــتــظــار بــصــبــر حتى 

العمل شخصية املحققة في إطار  كيف قدم 
الدراما البوليسية؟

املهنة التي تعمل بها مير، ال زالت تصنف 
ــة، فــتــشــيــر الـــــدراســـــات إلـــى  ــ ــــوريـ كــمــهــنــة ذكـ
يــهــيــمــنــون  الــــذكــــور  املـــوظـــفـــون  أنــــه »ال زال 
في جميع  الشرطة  إدارات  من  العديد  على 
أنــحــاء الــبــاد، حيث تمثل اإلنـــاث فقط 12-
15 فــي املــائــة فــي املــتــوســط«. ودرامـــيـــا، يتم 
الرؤية، حيث يتم غالبا تمثيل  تعزيز هذه 
وذوي  الــذكــاء  حــادة  املحققني كشخصيات 
شخصيات قوية عالية التركيز. في املقابل، 
تـــبـــني الـــبـــاحـــثـــة فــــي ثـــقـــافـــة الــــبــــوب، تــيــســلــيــا 
باتت حاضرة  قــد  املحققة  أن شخصية  روم، 
ــم تــقــديــمــهــا كــســيــدة  ــتـ فــــي الــســبــعــيــنــيــات ويـ
املعتاد  التنميط  غير  وعــلــى  وجميلة.  قــويــة 
ال  الستينيات،  فــتــرة  فــي  املحققة  لشخصية 
تقع هذه الشخصية في صراع بني الشخصي 
واملهني، بل تنجح في مهنتها مع احتفاظها 
بقدر كبير من أنوثة جذابة تنحصر في إطار 
يتم  »كـــان  أنــه  روم  فــتــرى  الجنسي.  التنميط 
في  التلفزيون  على شاشات  النساء  تصوير 
ـــا لــلــعــديــد مـــن الــبــاحــثــني، 

ً
الــســبــعــيــنــيــات، وفـــق

بطريقة تنطوي على تنميط جنسي إلى حد 
كبير. وقد أظهر تحليل لألدوار املهنية للمرأة 
على شاشات التلفزيون في الواليات املتحدة 
ــــل مــــن الــــقــــوة الــعــامــلــة  ــا تــشــكــل نــســبــة أقـ أنـــهـ
 ،)٪37.8( الواقعية  الحياة  فــي  منها   )٪21(
ويعود ذلك في املقام األول إلى أن مكان املرأة 
املتزوجة بحسب تمثيلها في التلفاز كان في 
أنهن  على  النساء  تصوير  تــم  وكما  منزلها. 
أقل ذكاًء ولديهن معرفة أقل من الرجال. وقد 
بدت املحققات دراميا على أنهن غير حازمات 

وسلبيات واعتماديات«.

»مير من إيست تاون«... الجريمة والمرأة والعقاب

)HBO( القى أداء كيت ونسلت استحسان النقاد والمتابعين

فنون وكوكتيل
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 أغانيها، تكاد تنبثق من جرح شخصّي، 
ّ
أن

 سرعان ما تختفي مامح وجه مكلوم 
ّ
لكن

وتـــتـــمـــاهـــى الـــكـــلـــمـــات مــــع أجــــســــاد الـــنـــاس 
وقــصــصــهــم وحـــيـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة. فــهــي 
كه، وهذا 

ّ
أدائــيــا تتشّرب حــزن اآلخــر وتتمل

مــن قناعات  أغانيها تنبع  مــن  األمـــر، جعل 
ــة، ال تــحــفــل بـــالـــتـــغـــّيـــرات الــســيــاســيــة،  ــيــ ذاتــ
ــتـــي شـــهـــدهـــا الـــبـــلـــد مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات،  الـ
ــى الــتــعــبــيــر عـــن جــوارحــهــا 

ّ
بــقــدر مـــا تــتــوخ

وعـــن جــســد اآلخـــر املــكــلــوم اجــتــمــاعــيــا. هــذه 

ــــي ســـعـــاد  ــانـ ــ ــــي أغـ االزدواجـــــــيـــــــة الــــذاتــــيــــة فـ
ماسي يستشعرها املــرء في عــّدة أغــان مثل 
»بـــــــادي«، »مــتــبــكــيــش«، »دنــــيــــا«، »أوهـــــام« 
وغـــيـــرهـــا مــــن األغــــانــــي املـــكـــّونـــة أللــبــومــهــا 
األّول »راوي« )2001( الذي أنتجته الشركة 
الــعــاملــيــة »يــونــيــفــرســال« وبــعــدهــا تــتــوالــى 
قّرر سعاد 

ُ
 ت

ْ
ألبوماتها دفعة واحدة، قبل أن

ماسي االستقالة من الشركة، بسبب رفض 
مون«)2015( 

ّ
ألبومها الغنائي املذهل »املتكل

ــــذي خــّصــصــتــه لـــعـــيـــون قـــصـــائـــد شـــعـــراء  الــ

أشرف الحساني

ــقــــى املــــوســــيــــقــــّيــــة واملـــغـــنـــيـــة  ــبــ تــ
 )1972( ماسي  سعاد  الجزائرية 
من أبرز الوجوه الفنّية الجديدة، 
ــــجــــّددة لــلــســاحــة 

ُ
بــألــبــومــاتــهــا الــغــنــائــيــة امل

 
ْ
الــعــربــّيــة، تــألــيــفــا وعــزفــا وغـــنـــاء. فــهــي، وإن
كانت قد سافرت إلى فرنسا من أجل إقامة 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
حــفــلــة صـــغـــيـــرة بـــبـــاريـــس، إال أن

ـــمـــارس ســحــرهــا اآلســــر على 
ُ
كــافــيــة حــتــى ت

قّرر االستقرار واستكمال 
ُ
وجدان ماسي وت

مشروعها الغنائي والتحليق به بعيدًا في 
آفـــق الــعــاملــيــة، بــعــيــدًا عـــن مــــآزق »الــعــشــريــة 
السوداء« ببلدها وأحامه املشرعة في وجه 

الجنون واالستبداد.
لــكــن هـــذه الــجــزائــر »املـــرعـــبـــة«، تــكــاد سعاد 
ها مثل الرائحة، التي 

ّ
ماسي ال تبرأ منها، إن

ؤّجج معها كتل 
ُ
تنطبع في مخّيلة املــرء وت

العواطف واألحاسيس بقصصها وأناسها 
وأفراحها.  وخيباتها  ومرارتها  وأحامها 
َيري، هو املعني الذي ال  فهذا الريبرتوار السِّ
للمرء  ُيخّيل  إذ  ينضب عند سعاد ماسي، 

يحضر في معظم 
أغانيها البُعد األندلسي 

من خالل الفالمينكو

العرب القدامى واملحدثني. فالرفض لم يُكن 
بسبب  أيديولوجيا،  ــمــا 

ّ
وإن وجماليا،  فنيا 

عدم قدرة الشركة على إنتاج ألبوم غنائّي 
يحتفي بالشعر عربي ماضوّي وحضاري، 
أمام ما تشهده الساحة العاملية من تغّيرات. 
ــبـــوم ســيــكــتــشــف ال  ــســتــمــع إلــــى هــــذا األلـ

ُ
فــامل

ــذي مــّيــز  ــ مــحــالــة حــجــم الــتــجــديــد الـــفـــنـــّي الـ
الكوليغرافية  الــفــنــّيــة  الــطــريــقــة  ثـــّم  أغــانــيــه، 
 سعاد 

ّ
التي وسمت أغانيه كتابة، بحيث إن

مــرة على استخدام  مــاســي، ستعمل وألّول 

أنـــمـــاط مــوســيــقــّيــة مــتــنــّوعــة مــثــل الــريــغــي 
 األغــانــي 

ّ
والــفــولــك والــجــاز. وبــالــرغــم مــن أن

ة 
ّ
 طريقة األداء ورق

ّ
خاّصة بشعراء عرب، فإن

العزف وحّدة الغناء، تجعل الصوت يخرج 
 
ّ
منسابا وهــادئــا يـــرّج مــســام الجسد، وكــأن
كلماتها عبارة عن قصص وحكايات ذاتية، 
تعمل على صياغتها وتوليفها داخل أغان 

وقوالب موسيقّية.
إلى  الجزائرية سعاد ماسي  أغاني  تنتمي 
 املــعــاصــر« الــذي 

ّ
مــا يصطلح عليه بـــ »الــفــن

املوسيقّية  التعبيرّية  األنماط  كل  يحتضن 
والـــبـــصـــرّيـــة، الـــتـــي تــنــســج وشــــائــــج عــاقــة 
أكــثــر حــداثــة وارتــبــاطــا بــتــحــّوالت الــفــرد في 
 أغانيها تتجاوز الُبعد 

ّ
عاقته باليومي. إن

ــــذي ُيـــخـــّيـــم عــلــى  ــــادي الـــتـــرفـــيـــهـــّي، الــ ــــشـ اإلنـ
الــعــربــي اآلن، ويجعله مــجــّرد طرب  الــغــنــاء 
اســتــهــاكــّي عـــام ُيــطــرب الــنــاس وال يسعى 
الــلــحــظــة وعنفها.  عــن حقيقة  الــقــبــض  إلـــى 
الـــتـــواشـــج املــوســيــقــّي  ــذا  ــ  هـ

ّ
والــحــقــيــقــة أن

املــــعــــاصــــر فـــــي أغـــــانـــــي ســــعــــاد مـــــاســـــي، ال 
ق بتاشي 

ّ
يعكس سوى أمرين: األّول، يتعل

األمزجة  العمياء وانفتاح  »الهوية«  مفهوم 
ــة واألجـــــســـــاد عــلــى  ــلـ ــّيـ ــــاءات واملـــخـ ــفـــــضـ ــ والـ
ــقــيــم حــــدودًا مع 

ُ
هــويــات فــنــّيــة جـــديـــدة، ال ت

املحلية  الهويات  مع  اآلخــر وسياجات  لغة 
 الهوية املوسيقّية الجزائرية 

ّ
والجهوية، ألن

زئــبــقــّيــة الــطــابــع وتــعــرف تــحــّوالت جمالّية 
دائــمــة، بسبب غناها وتعّددها داخــل مدن 

جزائرية عّدة. 
ثير لانتباه لدى سعاد ماسي، هو 

ُ
امل  

ّ
لكن

أغانيها،  كــل  فــي  الحاضر  األندلسي  الُبعد 
تأثير  لها  الفامينكو  موسيقى   

ّ
إن بحيث 

كبيٌر عليها، وتحضر دوما بطرق مختلفة 
 هذا االختاف 

ّ
بني القدامة والحداثة، غير أن

شعاراتية  رغبة  أّي  حّركه 
ُ
ت ال  املغنية  لــدى 

تنساب  ولــكــنــهــا  الــكــونــيــة،  تــّدعــي  تجعلها 
بساسة من جسدها بسبب حّبها الطفولي 
الصبا  مراحل  في  قادها  الــذي  للفامينكو 
إلــى االنــخــراط داخـــل فــرقــة جــزائــريــة تعزف 
هـــذا الـــلـــون املــوســيــقــّي اإلســـبـــانـــي. وثــانــيــا، 
الجمود  مــن  نوعا  تقبل  ال  موسيقاها،   

ّ
ألن

الـــــــذي يــجــعــلــهــا مــــجــــّرد فـــولـــكـــلـــور، بــحــكــم 
تـــحـــّوالت فــنــّيــة وجــمــالــّيــة تــعــرفــهــا، ومنها 
ــتــــداخــــل األجــــنــــاســــي، بــــني األنــــمــــاط  هـــــذا الــ
املوسيقّية العاملية املعاصرة، والذي يجعل 
ــّدد نــفــســهــا مـــن الــــداخــــل وفــي  ــــجــ

ُ
األغـــنـــيـــة ت

 
ْ
تاقيها مــع عـــزف اآللـــة األجــنــبــيــة، دون أن

ماسي.  تفعل  كما  األصـــل،  هويتها  تنسى 
 لهجة »الــراي« الجزائري في أغانيها 

ّ
 إن

ْ
إذ

 
ّ
حاضرة ولغة التعبير عربية بامتياز، لكن

 
ّ
الــقــوالــب املــوســيــقــّيــة ذات طــابــع غــربــي، ألن

أعمالها،  فــي  املــوجــود  املوسيقّي  ي 
ّ
التشظ

ــاز والــــريــــغــــي والـــفـــامـــيـــنـــكـــو، ال  ــ ــجـ ــ ــــني الـ بـ
في  املغاربّية  الحياة  طبيعة  ســوى  يعكس 
قـــة، فــهــي بــقــدر مـــا تــرفــض 

ّ
فــوضــاهــا الـــخـــا

 ومــخــتــلــف أشــكــال 
ّ

الــفــوضــى وتـــمـــدح الـــحـــل
الــنــظــام، ســرعــان مــا تتأّكد رغــبــة االنعتاق، 
في  يكمنان  وجمالّياتها،  الحياة  ســّر   

ّ
بــأن

 
ْ
فــوضــاهــا واخــتــافــاتــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا، إذ

قيمة  ُيشّكل  الجزائرية  املوسيقى  غنى   
ّ
إن

مضافة إلى سعاد، فهو ال يجعل مشروعها 
ثقافّية  خلفية  ُيعطيه  بل  ترفيها،  الغنائّي 
وتاريخّية وحضارية أشبه بأثر موسيقّي 
يــحــفــر مـــجـــراه عــمــيــقــا فـــي ذاكـــــرة الــشــعــوب 
املغاربّية بكل أقطابها وروافدها وتنّوعها.

 السّر الكبير في أغاني سعاد 
ّ
وال ننسى أن

ــلـــة عــلــى  ــا املـــذهـ مــــاســــي، يــكــمــن فــــي قـــدرتـــهـ
ة 

ّ
التأليف والعزف والغناء بنفس واحد، وقل

إمكانات  يمتلكون  من  العرب  املطربني  من 
حّمل الجّسد طاقة للدخول 

ُ
إبداعات فنّية، ت

ة 
ّ
في عالم، تتماهى فيه عذوبة الصوت برق

اآللة وجزالة الكلمة برهافة الجسد.

أغاٍن تكاد تنبثق عن جرح شخصي

تمزج بين موسيقى الراي وتلك العربية )األناضول(

اآلن،  العربي  الغناء  يخيم على  الذي  الترفيهي،  اإلنشادي  البُعد  ماسي  أغاني سعاد  تتجاوز 
لتقترح أعماًال تصهر مكّونات موسيقية وثقافية وشعرية كثيرة

سعاد ماسي
مسار

في عملها األخير، 
»أمنية« )2019(، عادت 

سعاد ماسي إلى أسلوبها 
القديم، وبالتحديد إلى 
أسلوب ألبوم »الراوي« 
)2001(. إنتاج رسمت به 
هويتها الفنية الفريدة، 

باستخدام الجزائرية 
المحكية وباالرتكاز على 

اآلالت الوترية بشكل 
رئيسي، والتوليف ما 

بين الموسيقى الشرقية 
والغربية، باإلضافة 

إلى اإليقاعات الغربية 
والشرقية الحيّة، من خالل 
استخدام الدرامز والدف 
الشرقي، واالبتعاد عن 
الموسيقى اإللكترونية.

أمنية

الفيلم يتجاهل 
الحدث الحقيقي ويركز 

على السلوك الرسمي

القاهرة ـ العربي الجديد

املدنية في  األحكام  تنفيذ  إدارة  أصــدر مدير 
مــحــكــمــة جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة االبـــتـــدائـــيـــة بــيــانــا 
ــة إعـــامـــيـــا بقضية  ــعـــروفـ بـــشـــأن الــقــضــيــة املـ
»شـــقـــة الـــزمـــالـــك«، الـــتـــي عــثــر بــداخــلــهــا على 
مقتنيات قّيمة، قال البيان إنها أثرية ال يجوز 

اقتناؤها.
وقــال مصدر قضائي - رفض ذكر اسمه - إن 
يرجح  لإلعان  التالية  القانونية  اإلجـــراءات 

أن تشمل مصادرة محتويات الشقة.
وعقد رئيس إدارة التنفيذ في محكمة جنوب 
الــقــاهــرة عــمــرو مــمــدوح، ظــهــر أمـــس، مؤتمرًا 
لـــإلعـــان عـــن تــفــاصــيــل الــقــضــيــة فـــي محكمة 

جنوب القاهرة االبتدائية.
وتعود القضية إلى وجود نزاع قضائي بني 
النائب األسبق بمجلس الشعب خالد محمد 
حامد محمود، الذي أدين سابقا في القضية 
الـــقـــروض«، ونجل  »نــــواب  املــعــروفــة بقضية 
الفتاح حسن، على  شقيقته كريم أحمد عبد 
الجنيهات،  بمايني  بينهما  مالية  معامات 
حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء 

املــبــالــغ املــالــيــة املــطــلــوبــة، وعــلــى أمـــر قضائي 
بـــالـــحـــجـــز عـــلـــى مـــمـــتـــلـــكـــات نـــجـــل شــقــيــقــتــه، 

الستيفاء املبلغ املحكوم به.
وقال بيان إدارة تنفيذ األحكام إنه »بناء على 
الــعــنــوان الــــذي تــم ذكــــره فــي األمــــر القضائي 
ملحل إقامة املدَعى عليه، توجهت وحدة تنفيذ 
املـــذكـــورة لفتحها، ليتم  الــشــقــة  إلـــى  األحــكــام 

اكتشاف ما بداخلها من منقوالت ثمينة«.
وعـــرض الــبــيــان نــتــائــج عــمــل الــلــجــان الفنية، 
مــشــيــرًا إلـــى أن لجنة املــجــلــس األعــلــى لــآثــار 
ــرًا أثـــبـــتـــت فـــيـــه أنـــهـــا تــوجــهــت  ــريـ ــقـ »أعـــــــدت تـ
إلـــى مــقــر الــشــقــة واملــتــجــر مــوضــوع التنفيذ، 
ــــود الــعــديــد مـــن الــقــطــع الــتــي  وتـــبـــني لــهــا وجـ
تخضع لقانون حماية اآلثــار رقــم 117 لسنة 
أثرية  قطع   1204 ووجــدت  وتعدياته،   1983
والعصر  القديمة  املصرية  للحضارة  ترجع 
اإلســـامـــي، و787 قطعة أثــريــة تــرجــع ألســرة 

محمد علي«.
ــان أنــــــــه »تـــــبـــــني مــــــن فــحــص  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
مـــزادات  تخص  أنــهــا  املضبوطة  الكتالوغات 
تم عقدها في صاالت شهيرة تتابعها وزارة 
اآلثــــار بــشــكــل مــســتــمــر، والــتــي تــعــرض قطعا 
أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من 
مــصــر بــطــرق غــيــر شــرعــيــة، وقـــد تــم اســتــرداد 
العديد من القطع األثرية التي كانت معروضة 
للبيع في تلك الصاالت، وتبني أنها مهربة من 

مصر«.
ــرداد 6 قــطــع  ــ ــتــ ــ ــقـــد تــــم اســ ــيـــان، فـ ــبـ ــلـ ووفــــقــــا لـ
أثـــريـــة كـــانـــت مـــعـــروضـــة فـــي صـــالـــة املــــــزادات 
»كريستيز«، و3 قطع أثرية كانت معروضة في 
صالة بونهامز عام 2014، و88 لوحة خشبية 
العباسيني  الخلفاء  قبة  مــن  مــســروقــة  كــانــت 

ومعروضة أيضا في صالة بونهامز.

الــثــقــافــة  إلـــى أن لــجــنــة وزارة  الــبــيــان  ــار  ــ وأشـ
»أعدت تقريرًا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 
لـــوحـــات فنية  بــيــنــهــا 103  فــنــيــة،  لــوحــة   219
ذات قــيــمــة فــنــيــة وتــاريــخــيــة ومـــاديـــة عــالــيــة 
ــدًا تــصــلــح لــلــعــرض املــتــحــفــي، و56 لــوحــة  جــ
فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ال تصلح 

للعرض املتحفي، و47 لوحة تعد من األعمال 
التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على 

دار الكتب والوثائق«.
ــان أن لــجــنــة مــصــلــحــة الــدمــغــة  ــيـ ــبـ ــع الـ ــابــ وتــ
واملــــوازيــــن قـــامـــت بــفــحــص عــــدد 3707 قــطــع، 
بــخــاف مــا تــم اعــتــبــاره أثــريــا مــنــهــا، و2907 

قطع مــن الــذهــب، ســـواء األصــفــر أو األبــيــض، 
والباتني واألملــاس عالي الجودة ومنخفض 
الكريمة،  وشــبــه  الكريمة  واألحــجــار  الــجــودة 
والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس 
وغيره من املعادن األخرى، وعدد )800( قطعة 

إكسسوار عالية القيمة.

قائمة اآلثار المنهوبة في »شقة الزمالك«
بعد التوّجه إلى شقة 

النائب السابق في 
مجلس الشعب المصري، 

وتفتيشها، أعلن أخيرًا 
العثور على آالف القطع 

األثرية هناك

لندن ـ العربي الجديد

أنها  كامبل  فيليبا  النيوزيلندية  املنتجة  أعلنت 
ستستقيل من إنتاج فيلم »هم نحن« الذي يتناول 
مجزرة وقعت عام 2019 على يد متعصب أبيض، 
يأتي  املسلمني.  املصلني  مــن   51 ضحيتها  وذهـــب 
ذلك وسط تصاعد االنتقادات للفيلم الذي تنتجه 
هـــولـــيـــوود ويـــركـــز عــلــى رد فــعــل رئــيــســة الــــــوزراء 
النيوزيلندية، جاسيندا أرديــرن، على مجزرة ضد 
كرايست  بمنطقة  مسجدين  فــي  مسلمني  مصلني 
ــارس/آذار 2019، ويهمش 51  ــ تــشــيــرش، يــوم 15 مـ
املــســلــمــني، كــانــوا يقتلون بــهــدوء على  ضحية مــن 
يــد متعصب أبــيــض، وهــو يصور العملية فــي بث 
مــبــاشــر عــلــى »فــيــســبــوك«. وقــالــت املــنــتــجــة كامبل: 
»لقد استمعت إلى املخاوف التي أثيرت خال األيام 
األخيرة، وسمعت قوة آراء الناس. أوافق اآلن على 
أن األحــداث أصبحت قاسية للغاية، وال أرغــب في 
االنخراط في مشروع يسبب مثل هذه املحنة«، وفق 
ما ذكرته صحيفة »ذا غــارديــان«. ووصــف العديد 
بأنها  الــخــطــوة  هــذه  النيوزيلنديني  املسلمني  مــن 
التماس  وحــصــل  حــســاســة«.  و»غــيــر  »استغالية« 
لوقف إنتاج الفيلم على 60 ألف توقيع خال األيام 
الــثــاثــة املـــاضـــيـــة. ومــــع تــصــاعــد االنـــتـــقـــادات، قــال 
مكتب أرديرن، في بيان مقتضب، إن رئيسة الوزراء 

وحكومتها ال عاقة لهما بالفيلم.
وذكــر موقع »ديدالين« اإلخباري في هوليوود أن 

املــقــرر أن تلعب  بــيــرن مــن  املمثلة األســتــرالــيــة روز 
دور أرديرن في فيلم They are us )هم نحن(، الذي 
ومقرها  إنترتينمنت«  »فيلمنيشن  شركة  تسّوقه 

نيويورك للمشترين الدوليني.
تـــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم خــــال األيــــــام الـــتـــي أعــقــبــت 
املجزرة. وذكر موقع »ديدالين« أن الفيلم سيتتبع 
رد أرديــرن على الهجومني، وكيف احتشد الناس 
وراء رسالتها التي تدعو إلى التعاطف والوحدة، 
ودعــوتــهــا الــنــاجــحــة لــحــظــر أكــثــر األنـــــواع دمــويــة 
مــن األسلحة شبه اآللــيــة. وجــاء عــنــوان الفيلم من 
الــكــلــمــات الـــتـــي تــحــدثــت بــهــا أرديــــــرن فـــي خــطــاب 
تاريخي بعد فترة وجيزة من الهجومني. في ذلك 
الوقت، نالت أرديرن الثناء في جميع أنحاء العالم 
ــــرت وكــالــة  بــســبــب اســتــجــابــتــهــا لــلــهــجــومــني. وذكــ
نيوزيلندا  فــي  الكثيرين  أن  بـــرس«  »أســوشــيــيــتــد 
يثيرون املخاوف بشأن خطط الفيلم. آية العمري، 
ــتــل شقيقها األكــبــر حــســني فــي الــهــجــمــات، 

ُ
الــتــي ق

نــاه(،  )يــاه  كتبت على »تويتر« ببساطة »نعم ال« 

عــبــارة نيوزيلندية تعني »ال«. وقــال عبدي  وهــي 
في  اإلسامية  الرابطة  باسم  املتحدث  علي،  غني 
الهجومني  قصة  أن  أدرك  املجتمع  إن  كــانــتــربــري، 
تمت  أنها  من  التأكد  نريد  »لكننا  إخبارها  يجب 
بطريقة مناسبة وحقيقية وحساسة«. تينا نغاتا، 
الكاتبة والناشطة الحقوقية، كانت أكثر صراحة، 
حــيــث كــتــبــت عــلــى »تـــويـــتـــر« أن ذبــــح املــســلــمــني ال 
ــن »قـــــوة املــــرأة  يــنــبــغــي أن يـــكـــون خــلــفــيــة لــفــيــلــم عـ

البيضاء. تقدموا«.
ُيــــذكــــر أن الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي أنـــــــدرو نـــيـــكـــول ســيــكــتــب 
املـــشـــروع ويــخــرجــه، والــســيــنــاريــو قـــد تـــم تــطــويــره 
بالتشاور مع العديد من أعضاء املساجد املتضررة 
ــكـــول إن الـــفـــيـــلـــم ال يــتــعــلــق  ــيـ مــــن املــــــأســــــاة. قــــــال نـ
ــابــــع، في  ــالــــرد. وتــ بــالــهــجــمــات بـــقـــدر مـــا يــتــعــلــق بــ
يتناول  »الفيلم  أن  »ديـــداليـــن«،  ملــوقــع  تصريحات 
سيتحدث  أنــه  أعتقد  ولــهــذا  املشتركة،  إنسانيتنا 
إلى الناس في جميع أنحاء العالم... إنه مثال على 
كيفية الرد عندما يكون هناك هجوم على إخواننا 
البشر«. لم يستجب وكاء املمثلة روز بيرن وشركة 
»فــيــلــمــنــيــشــن إنــتــرتــيــنــمــنــت« عــلــى الـــفـــور لطلبات 
التعليق. وقال تقرير »ديدالين« إن املشروع سيتم 
تــصــويــره فــي نــيــوزيــلــنــدا، لكنه لــم يــذكــر مــتــى. من 
جــهــتــهــا، انــتــقــدت رئــيــســة الـــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــديــة 
في  جــاء  إنــه  قائلة  الفيلم  أمـــس،  أردرن،  جاسيندا 
الـــوقـــت الــخــطــأ وعـــالـــج املـــوضـــوع الــخــطــأ، بحسب 

وكالة »فرانس برس«.

)Getty( تبيّن أن كثيرًا من القطع تم تهريبها من مصر وبيعها في الخارج

كثيرون في 
نيوزيلندا يثيرون 
المخاوف بشأن 
خطط الفيلم 
)فرانس برس(
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