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فرنسا تتأّهب لمواجهة التهديد السيبراني

ألمانيا: »تيليغرام« منّصة للتطرف في الجائحة

يـــــزداد الـــحـــذر مـــن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
 خمس سنوات في فرنسا، 

ّ
واملعلوماتية كل

 خــمــســيــة رئـــاســـيـــة. وتـــتـــأّهـــب 
ّ

ــل ــ أي قـــبـــل كـ
االنتخابات  قبيل  العام  هذا  الدولة  أجهزة 
التي ستجري في نيسان/إبريل  الرئاسية 
املقبل، بغية مواجهة خطر تدخالت أجنبية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي وهجمات 

سيبرانية.
تـــــــــتـــــــــراوح الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الــــســــيــــبــــرانــــيــــة 
ــمـــــالت الــتــضــلــيــل  ــ ــة بـــــن »حـ ــيـ ــاتـ ــومـ ــلـ ــعـ واملـ
ومـــحـــاوالت الــتــأثــيــر عــلــى مــجــتــمــعــات ذات 
أصول أجنبية في فرنسا، والترويج ألجندة 
سياسية أو دينية تهدف إلى التأثير على 
النقاشات، وهجوم سيبراني ضّد وزير أو 
بــيــانــات سياسية، وتسريب  ونــهــب  حـــزب، 
سياسي«.  لبرنامج  أو  للحكومة  مــشــروع 
والـــتـــهـــديـــدات مــســتــمــّرة مــنــذ ســـنـــوات، وال 
ــع. غـــيـــر أن اقــــتــــراب  ــراجـ ــتـ ــتـ يــــبــــدو أنــــهــــا سـ
موعد االنتخابات ال يسمح للسلطات بأن 
األستاذ  القائم. ويقول  الخطر  تتهاون مع 
ــاريـــس،  ــو« فــــي بـ ــ ــيـــانـــس بـ فــــي جـــامـــعـــة »سـ
مــنــاســبــات  »إن  بـــابـــايـــمـــانـــويـــل  ألـــكـــســـنـــدر 
ممارسة الديمقراطية هي مناسبات مهمة 
من املناورة والتنسيق ألجهزة املخابرات«.

سمت االنتخابات السابقة التي أفضت 
ّ
وات

إلــــى انـــتـــخـــاب إيــمــانــويــل مــــاكــــرون رئــيــًســا 
ــوات،  ــنــ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، أي قـــبـــل خـــمـــس ســ لـ
والقرصنة،  التضليل  حمالت  من  بالعديد 
مثلما هي الحال قبل االنتخابات في دول 
، أصبح معلوًما 

ً
أخرى. ففي واشنطن مثال

أن فوز دونالد ترامب في انتخابات 2016 
ــق بــشــكــل كــبــيــر بــفــضــل نــشــاط أجــهــزة 

ّ
تــحــق

االســتــخــبــارات الــروســيــة. غــيــر أن صعوبة 
التعامل مع هذا النوع من التهديدات تكمن 
ذ«، 

ّ
نف

ُ
م عنها بهدوء بعد أن ت

ّ
في »أننا نتكل

بــحــســب أحـــــد الـــعـــامـــلـــن فــــي أحـــــد أجـــهـــزة 
االســـتـــخـــبـــارات. ويــضــيــف »لــكــنــنــا نــواجــه 
ـــريـــن«، فضال 

ّ
ــًمـــا خــطــر أن نــكــون مـــتـــأخ دائـ

ع تأثير أي 
ّ
عن أنه من شبه املستحيل توق

حملة على الرأي العام.
الـــدولـــة  أطـــلـــقـــت  عـــــام 2021،  نـــهـــايـــة  وفـــــي 
الفرنسية »فيجينوم«، وهي هيئة حكومية 
ــــل الـــرقـــمـــي  ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ ــــب الـ

ّ
ــة عـــــن تــــعــــق ــؤولــ ــســ مــ

العامة  األمــانــة  لسلطة  وتخضع  األجنبي، 
للدفاع واألمن القومي. والهيئة مخصصة 
والـــــوزارات  اإلدارات  بــن  الــتــعــاون  لتعزيز 

منوعات
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أخبار

أردوغان بـ»معاقبة« الصحافية 
التلفزيونية التركية سديف كاباش 

المتهمة بإهانته، والتي تخضع 
للحبس االحتياطي. وفي مقابلة 

مع قناة »إن تي في« الخاصة، حذر 
أردوغان من أّن »هذه الجريمة لن 

تمرّ من دون عقاب«.

استدعت النيابة العامة في 
أبوظبي أشخاصًا شاركوا 

فيديوهات على وسائل التواصل 
االجتماعي لقوات الدفاع اإلماراتية 

في أثناء اعتراضها صواريخ 
أطلقها الحوثيون من اليمن على 

عاصمة البالد، وفقًا لتقرير نشرته 
وسائل إعالم رسمية األربعاء.

أعلنت الحكومة الجزائرية 
توجهها نحو توفير دعم 

للصحافة اإللكترونية، وقرب 
إصدار قانون إعالم جديد وقانون 

لإلذاعة والتلفزيون، لتسوية 
وضعية عشرات القنوات المحلية 

التي تعمل في ظل وضع غير قارّ 
من الناحية القانونية.

أوقفت الشرطة اإليرانية 
أصحاب صفحات عبر الشبكات 

االجتماعية نّفذوا مقالِب »كاميرا 
خفية« لزيادة اإلقبال على 

حساباتهم، لتسبّبهم بـ»ذعر« لدى 
المواطنين في الشوارع، ووصل 

عددهم إلى 17 شخصًا، وفق 
وسائل إعالم محلية.

حــول هــذا املــوضــوع، بهدف مراقبة نشاط 
مــــواقــــع الـــتـــوصـــل االجـــتـــمـــاعـــي واكـــتـــشـــاف 
»اصـــطـــنـــاع أوامــــــر مـــن الــــخــــارج تــســتــهــدف 
في  املــســؤول  بحسب  الفرنسية،  املصالح« 
التهديدات  يـــزال طيف  وال  االســتــخــبــارات. 
املحتملة يتوّسع أكثر فأكثر منذ عام 2017.
ــع مــن هــيــئــة »فــيــجــيــنــوم« أن تـــؤّدي 

ّ
وُيــتــوق

غ عن التهديدات في حال حصول 
ّ
بل

ُ
دور امل

التواصل  مــواقــع  على  مشبوهة  حــركــة  أي 
ما  في  املعلومة  الهيئة  حيل 

ُ
ت االجتماعي. 

لكي  املعنّية،  والهيئات  الــــوزارات  إلــى  بعد 
يحصل تنسيق ال تشوبه شائبة. ويعتبر 
ــتـــي، الــــبــــاحــــث فــــي مــركــز  ــيـ جــــولــــيــــان نـــوشـ
مجال  في  السياسية  )الجغرافيا  »جــيــود« 

البيانات( في جامعة باريس 8، أن »تشاُرك 
، لــكــن ال تــزال 

ً
املــعــلــومــات أمـــر حقيقي فــعــال

ا يجب الدفاع عنها«.
ً

هناك حصون أيض
ويـــؤّكـــد ألــكــســنــدر بــابــايــمــانــويــل أن »فــهــم 
ــد أكـــثـــر عــنــدمــا يـــكـــون لــديــنــا 

ّ
الـــوضـــع مــعــق

أجــهــزة اســتــخــبــاراتــيــة قــد تــبــدو مــقــّســمــة«. 
ويــتــابــع »لــّكــل شــخــص جـــزء مــن الحقيقة. 
عــدة أشكال،  خذ 

ّ
يت أن  التهديد يمكن  كــون 

نصل إلى نتيجة من خالل التنسيق. وهذا 
ب تغيير ثقافة بعضنا البعض«.

ّ
يتطل

وتقول مصادر لجأت إليها وكالة »فرانس 
برس« إن التهديد السيبراني واملعلوماتي 
لــفــرنــســا مـــصـــدره روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــران 
ــذه املــــصــــادر،  ــ ــد هــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــة. وُيــــشــــيــــر أحــ
إلــــى أن »الــخــطــأ غــيــر وارد مع  بــســخــريــة، 
يــلــحــقــوه بكم،  أن  مــا يمكنهم   

ّ
ــل كـ الـــــروس. 

ــه«، فــي وقـــت تــتــزايــد الــتــوتــرات  يــقــومــون بــ
بــن روســيــا والــــدول الغربية بــشــأن األزمــة 
ــا الـــصـــن، فــهــي قـــوة عاملية  األوكـــرانـــيـــة. أّمــ
السيبرانية  الهجمات  مــجــال  فــي  رئيسية 
. لكن 

ً
ــايـــوان مـــثـــال مــثــلــمــا هـــو واضــــح فـــي تـ

ــًرا لـــقـــدراتـــهـــا وأجـــنـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة  ــظــ »نــ
الــداخــلــيــة خــصــوًصــا، مـــن غــيــر املـــرّجـــح أن 
تــتــدخــل الــصــن فـــي الــحــمــلــة« االنــتــخــابــيــة 
الفرنسية، بحسب بول شارون، وهو باحث 
ــي مــعــهــد الـــبـــحـــوث االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  فــ
فرنسا  تسلمت  وفيما  العسكرية.  املدرسة 
رئاسة االتــحــاد األوروبـــي الــدوريــة، »تبقى 
الــتــي قــد تريد  الــصــن  دولـــة معتدلة بنظر 

االعتماد عليها«.
غير أن التهديد من داخل األراضي الفرنسية 
ا. ويشير مصدر أمني إلى خطر 

ً
قائٌم أيض

التسلل األجنبي من شبكات داعمي نظرية 
اللقاحات  املــؤّيــديــن ألخــذ  املــؤامــرة أو غير 
املــــضــــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 أو شــبــكــات الــيــمــن 

املتطّرف النشطة داخل فرنسا.
ويـــقـــول جـــولـــيـــان نــوشــيــتــي »إن الــجــهــات 
ــا ال تــخــلــق الـــدعـــايـــة  ــيــ الـــفـــاعـــلـــة مـــثـــل روســ
ــدم   حـــــــــاالت عــ

ّ
ــل تــــســــتــــغــــل ــ ــة، بــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

االســتــقــرار والـــشـــك«. ويــضــيــف »إن اإلطـــار 
الوطني أصبح أكثر استقطاًبا مع شكل من 
هستيرًيا  ليصبح  النقاش  تفتيت  أشــكــال 
ــى. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، زادت الجائحة 

ّ
حــت

االستقرار. ويمكن بسهولة  من نسبة عدم 
استغالل هذا السياق سياسًيا«.

)فرانس برس(

أطلقت فرنسا 
»فيجينوم« لتتعّقب 

التدخّل الرقمي األجنبي

الكراهية والتحريض 
والعنصرية تنتشر عبر 

»تيليغرام«

برلين ـ العربي الجديد

ــــي أملـــانـــيـــا  ــة »تـــيـــلـــيـــغـــرام« فـ ــّيـ ال تـــــــزال قـــضـ
الـــســـلـــطـــات الــتــطــبــيــق  ـــهـــم 

ّ
تـــتـــفـــاعـــل، إذ تـــت

ــى الـــتـــزام  بـــالـــتـــطـــّرف، وتـــدعـــو مــســؤولــيــه إلــ
انتشار  بعد  فيما تهدد بحجبه،  قوانينها، 
ــاء،  ــعـ »الـــجـــرائـــم« و»الـــتـــطـــّرف« عــبــره. واألربـ
 وكالته أنشأت 

ّ
أعلن مسؤول أمني أملاني أن

فرقة عمل للتحقيق مع األفــراد املشتبه في 
اســتــخــدامــهــم »تــيــلــيــغــرام« الرتــكــاب جــرائــم، 
ــتــــزايــــدة مــــن أن تــطــبــيــق  وســـــط مــــخــــاوف مــ
حاولت  للتطرف«.  »وسيلة  أصبح  املراسلة 
نجاح  دون  منذ سنوات،  األملانية  الحكومة 
يــذكــر، جــعــل تيليغرام يــلــتــزم قــواعــد الــبــالد 

بشأن إزالة املحتوى غير القانوني.
ــع  ــ وأواخـــــــــــــــر الـــــــعـــــــام املــــــــاضــــــــي، وعــــــلــــــى وقـ
االحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة مـــن قــبــل مــعــارضــي 
إجـــراءات جائحة كــورونــا، وتزايد املخاوف 
ــا مـــســـؤولـــون ســيــاســيــون  مـــن الـــتـــطـــرف، دعــ
ــة  ــــل« و»غــــوغــــل« إلــــى إزالــ ــان شــركــتــي »آبــ ــ أملـ
»تيليغرام« من متاجر التطبيقات الخاصة 
 املتظاهرين املناهضن 

ّ
بهما، على اعتبار أن

مون أنفسهم بنحو متزايد عبر 
ّ
لكورونا ينظ

حول  بتوضيحات  وطالبوا  التطبيق.  هــذا 
كيفية التعامل مع خدمات مثل »تيليغرام«، 
لــكــونــهــا »لــيــســت شــبــكــة تــواصــل اجتماعي 
باملعنى الكالسيكي«، ولكن لها تأثير ومدى 
أوسع بكثير من خدمات املراسلة البسيطة، 
ــيــــغــــرام« املـــســـتـــخـــدمـــن  ــلــ ــيــ حـــيـــث تـــمـــّكـــن »تــ
مـــن الــتــواصــل بــنــحــو مــشــفــر وتـــبـــادل صــور 
ــــرى. وحـــذر  ومــقــاطــع الــفــيــديــو وبــيــانــات أخـ
مــكــتــب الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة االتـــحـــاديـــة في 
أملــانــيــا، هــولــغــر مــويــنــش، األربــــعــــاء، مـــن أن 
يــســتــخــدم الســتــهــداف  »تــيــلــيــغــرام«  تطبيق 
في  لدورهم  واألطباء  والعلماء  السياسين 

مواجهة جائحة فيروس كورونا. وقــال في 
بيان: »لقد أسهمت جائحة فيروس كورونا 
على وجه الخصوص في تحول الناس إلى 
الــتــطــرف عــلــى تــيــلــيــغــرام، بتهديد اآلخــريــن 
وحــتــى نــشــر دعـــــوات إلـــى الــقــتــل«. وأكــــد أن 
فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون 
أيضًا  ستتخذ  ولكنها  »تيليغرام«،  تطبيق 

إجراءات إذا لم يفعل ذلك.
 
ّ
هذا التهديد ليس األول هذا الشهر، إذ يبدو أن

»تيليغرام«  السلطات األملانّية ضاقت ذرعًا بـ

ــّده. فــقــد قالت  وتــتــجــه لــخــطــوات رســمــّيــة ضــ
فــيــزر، في  وزيـــرة الداخلية األملــانــيــة نانسي 
تصريحات نقلتها »رويترز«، بداية يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، إن أملــانــيــا قــد تغلق 
استمرت  إذا  للرسائل  »تــيــلــيــغــرام«  تطبيق 
الــتــي يشيع استخدامها بن  الــخــدمــة،  هــذه 
جماعات اليمن املتشدد واملعارضن للقيود 
املــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة، فـــي انــتــهــاك الــقــانــون 
األملــــانــــي. وقـــالـــت لــصــحــيــفــة »دي تــســايــت« 
األسبوعية: »ال يمكننا استبعاد ذلــك... قرار 

اإلغــــالق ســيــكــون خــطــيــرًا، وهـــو خــيــار أخير 
بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات 
األخرى أواًل«. وأضافت أن أملانيا تبحث مع 
شركائها في االتحاد األوروبي كيفية تنظيم 

خدمة تطبيق »تيليغرام«.
أواخر العام املاضي، دقت الحكومة األملانّية 
ــن خـــدمـــة  ــ ــر مــ ــطــ ــخــ ــــوس الــ ــاقــ ــ ــة نــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ االتــ
ــتـــي تـــضـــم حــــوالــــى مــلــيــونــي  »تـــيـــلـــيـــغـــرام« الـ
 
ّ
مــســتــخــدم مــســجــل فـــي أملـــانـــيـــا، والـــتـــي ُيــبــث

 
ّ
عــبــرهــا »مــحــتــوى إجــــرامــــي«، وال ســيــمــا أن

للسلطات  ملموسة«  »غير  املشغلة  الشركة 
األملانية. إذ أبــرزت تقارير أواخــر عــام 2021، 
ــيــــة والــــتــــحــــريــــض والـــعـــنـــصـــريـــة  الــــكــــراهــ أن 
»تيليغرام«،  عبر  تنتشر  السامية  ومــعــاداة 
فيما يستخدمه مناهضو إجــراءات كورونا 
ومــتــطــرفــون يــمــيــنــيــون وجـــهـــاديـــون، بشكل 
م  »ال يمكن الــســيــطــرة عــلــيــه«. حــتــى إنـــه تــقــدَّ
عبره شهادات التطعيم املزيفة ضد كورونا. 
 السلطات 

ّ
وأشارت التقارير اإلعالمّية إلى أن

 بـــعـــض املـــحـــتـــويـــات 
ّ
ــأن ــ ــ األمـــنـــيـــة مــقــتــنــعــة بـ

الـــتـــي يـــجـــري تــبــادلــهــا وبــثــهــا بــحــريــة على 
مــن يسمون  تــطــرف  فــي  »تيليغرام« تساهم 
أنفسهم »املفكرين الجانبين«. وكشف بحث 
األملاني  التلفزيون  في  الثانية  القناة  أجرته 
الراديكالين  »املــعــارضــن   

ّ
أن إف«،  دي  »زد 

مجموعة  فـــي  اآلراء  تـــبـــادلـــوا  لــلــتــطــعــيــمــات 
ــرام« حـــــــول خــطــط  ــغــ ــيــ ــلــ ـــيــ ــلــــى »تـ دردشـــــــــــة عــ
ارتكاب جريمة قتل ضد رئيس وزراء والية 
سكسونيا ميشائيل كراتشمر«، فيما يحقق 
مكتب الشرطة الجنائية بالوالية في القضية، 

ذ مداهمات بمشاركة القوات الخاصة.
ّ
ونف

الشركة   
ّ
فــإن بـــرس«،  »أسوشييتد  وبحسب 

أن  تــدعــي  والــتــي  التطبيق،  الــتــي تقف وراء 
حول  املستخدمن  من  املالين  مئات  لديها 

العالم، مقرها اإلمارات العربية املتحدة.

اتسمت الحملة قبيل رئاسة ماكرون بحمالت التضليل والقرصنة )لودوفيتش مارين/فرانس برس(

يستخدم التطبيق مناهضو إجراءات كورونا ومتطرفون بشكل »ال يمكن السيطرة عليه« )يينغ تانغ/نورفوتو(

تتحّضر فرنسا لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ترتفع تزامنًا مع االنتخابات الرئاسية فيها، في خطٍر يزداد منذ عام 2017، وتشتمل 
على حمالت تضليل ومحاوالت التأثير على الرأي العام
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ــتـــداء لــفــظــي أو تــرهــيــب مــعــنــوي ألي  أي اعـ
العاملني  تــبــنــاه معظم  فــنــان مــصــري، كــمــا 
الـــعـــربـــيـــة، لتنتشر  الــفــنــيــة  الــصــحــافــة  فـــي 
ــقــــاالت والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تنتقد  عـــشـــرات املــ
الفيلم  أن  ســيــمــا  وال  املــعــايــيــر،  ــة  ــيــ ازدواجــ
اإليطالي األصلي، الذي استنسخ عنه فيلم 
»أصحاب... وال أعز«، شارك قبل ستة أعوام 
جائزة  على  وحصل  القاهرة،  مهرجان  في 
فيه. بهذا، نفهم أن االنتقادات التي انصبت 
باملفاهيم  مرتبطة  املــصــريــة،  الــفــنــانــة  عــلــى 

الــذكــوريــة الــســائــدة، الــتــي تــعــطــي املجتمع 
املـــرأة، وليست مرتبطة  الوصاية على  حق 

بمحتوى الفيلم.   
وفي هذه الضوضاء، جاء صوت اليوتيوبر 
ــروف، مـــحـــمـــد طـــــاهـــــر، الـــــذي  ــ ــ ــعـ ــ ــ املـــــصـــــري املـ
تـــم تــكــريــســه أخـــيـــرًا مـــن خــــال االحـــتـــفـــاء به 
واســتــقــبــالــه فــي املــهــرجــانــات الــفــنــيــة، ليغرد 
األفكار  قطيع  ويدعم  النشاز،  بصوته  عاليًا 
امللخص  فــي  املحافظة،  الشعبوية  الرجعية 
»امللوخية  عــنــوان  تــحــت  للفيلم،  أعـــده  الـــذي 

عمر بقبوق

أثــــار فــيــلــم »أصــــحــــاب... وال أعـــز« 
ــلـــى مـــواقـــع  مــــوجــــة مــــن الــــجــــدل عـ
انقسمت  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بانتقاد  غالى  األول  فريقني،  اآلراء بني  فيها 
ــــن مـــنـــطـــلـــق أن  ــه، مـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــاع الـــفـــيـــلـــم وأبـ ــنــ صــ
املجتمعية  القيم  عــن  خــروجــًا  »يمثل  الفيلم 
املحافظة في العالم العربي«، بسبب األلفاظ 
ــــوار، وبــســبــب  ــــحـ الـــنـــابـــيـــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـ
»تـــرويـــجـــه لــلــمــثــلــيــة واالنــــفــــات الــجــنــســي«، 
الــرأي، الذين  بحسب توصيف أصحاب هــذا 
ــام غضبهم عــلــى املــمــثــلــة املــصــريــة  صــبــوا جـ
الفيلم  ببداية  يمر  بسبب مشهد  زكــي،  منى 
»كــيــلــوت« )لــبــاســهــا الــداخــلــي(.  تخلع فــيــه الـــ
أما الفريق الثاني، فقد دافع عن الفيلم وعن 
االنتقادات  مــن  الفني، وسخر  اإلبـــداع  حرية 
الذكورية التي ربطت الشرف والقيم العربية 

باللباس الداخلي ملنى زكي.
املوقف الثاني تبنته نقابة املهن التمثيلية 
فـــي مـــصـــر، الـــتـــي أظـــهـــرت دعــمــهــا الــكــامــل، 
وأكـــدت أنــهــا لــن تقف مكتوفة األيـــدي أمــام 

الفرضية التي تقدمها 
السلسلة ال تعني أنها 

تحررت من أصلها

تلقت النسخة 
اإليطالية من الفيلم 
احتفاًء بين الجمهور

ال يزال الملحن عمرو 
مصطفى متمّسكًا بدعمه 

لحسني مبارك

2223
منوعات

والــذي يسيء  الجنسية«،  العاقات  زمــن  في 
ــح لــكــل املــمــثــلــني املــشــاركــني  فــيــه بــشــكــل واضــ
في الفيلم، وخصوصًا منى زكي، التي يذكر 
اسمها بداًل من اسم الشخصية التي تؤديها، 
في سياق مشني، يرى فيه أنها خلعت شرفها 

»كيلوت« في بداية الفيلم. مع الـ
هذا األمر أدى إلى انقاب على محمد طاهر 
فــي الــوســط الــفــنــي املـــصـــري، لينشر املــخــرج 
أحـــمـــد الـــبـــرغـــوثـــي عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، دعـــوة 
به  االحتفاء  التساهل مع طاهر وعــدم  لعدم 

وتكريسه في املهرجانات واالحتفاالت الفنية 
النجاح بحصد عدد  أن  إلــى  الكبرى، مشيرًا 
كــبــيــر مــن الــايــكــات، ال يــجــعــل مــن الشخص 
يــبــدو أن هــنــاك دعــوى  نــاقــدًا فنيًا. وبالفعل، 
التمثيلية  املهن  نقابة  حركتها  قــد  قضائية 
ــيــــرًا، مــنــشــورًا  ضـــــده؛ إذ إن طـــاهـــر نـــشـــر، أخــ
يـــتـــراجـــع فــيــه بــشــكــل ســـاخـــر عـــن انــتــقــاداتــه 
للفيلم، حني ذكر أن فيلم »أصحاب... وال أعز« 

يستحق األوسكار. 
قـــد تـــكـــون هــــذه الــضــجــة مــنــاســبــة ملــنــاقــشــة 
ــلـــوب مــحــمــد طـــاهـــر فـــي انــتــقــاد األعـــمـــال  أسـ
ــيـــة وتــلــخــيــصــهــا؛ فـــهـــذه لــيــســت املـــرة  الـــدرامـ
إلـــى التعليقات  الــتــي يــســتــنــد فــيــهــا  ــــى  األولـ
يعتمد  هو  وإنما  النساء،  وإهانة  الذكورية 
بشكل رئيسي على هذا األسلوب لاستظراف 
وخلق الكوميديا؛ بل إن معظم الفيديوهات 
نقدية،  قيمة  أي  تتضمن  ال  يصورها،  التي 
وغــالــبــًا مـــا يــكــتــفــي بــالــخــطــاب املــتــنــمــر على 
جــريــئــة،  أدوارًا  يــقــدمــن  ــلـــواتـــي  الـ املـــمـــثـــات 
محافظ،  اجتماعي  منطلق  مــن  ليحاكمهن 
يــفــتــرض فــيــه أنـــه يــمــتــلــك الــحــق والــوصــايــة 
على كل بنات بلده. ذلك يبدو أكثر وضوحًا 
مـــن خــــال املـــقـــارنـــة بـــني مــراجــعــاتــه لــأفــام 
الــتــي تخف  املــصــريــة ونظيراتها األجــنــبــيــة، 
بالسخرية  الــتــزامــه  مــع  فيها،  السخط  حــدة 
من كل األفكار التي تدعو إلى التحرر وتقبل 
الــذيــن ال يوفر  اآلخــريــن، وال سيما املثليني، 

أي مناسبة للسخرية منهم.  
هذا التوجه الفكري ليس حكرًا على محمد 
»يوتيوبرز«  الـ طاهر، فهناك عدد كبير من 
الــذيــن يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم صــفــة »نــاقــد 
الــســوري  الــفــكــر ذاتــــه؛ منهم  فــنــي« يملكون 
عبد الــرحــمــن دنــدشــي، الـــذي يــقــدم برنامج 
»حــمــصــوود«، والـــذي بــرر بحلقته األخيرة 
انتقاد فيلم »أصحاب... وال أعز«، واإلعجاب 
ــلــــي، بــاعــتــبــار أن  ــالـــي األصــ بــالــفــيــلــم اإليـــطـ
الــنــســخــة الــعــربــيــة لـــم يــتــم إعـــدادهـــا بشكل 
ــي، لــيــصــل  ــربــ ــعــ يـــتـــنـــاســـب مــــع املـــجـــتـــمـــع الــ
بــالــفــصــام إلـــى أعــلــى درجــــة مــمــكــنــة؛ فصام 
ــل، حــاتــم  ــ ــراحـ ــ تـــرجـــمـــه املــــخــــرج الــــســــوري الـ
عــلــي، فـــي املــشــهــد الــوحــيــد الــــذي ظــهــر فيه 
ــفــــصــــول األربــــــعــــــة«، عــنــدمــا  بــمــســلــســلــه »الــ
فـــّســـر تــهــافــت الــجــمــهــور عــلــى املــســلــســات 
املــكــســيــكــيــة املــدبــلــجــة لــكــونــهــا مــســلــســات 
 تقّدم باللغة العربية كل ما هو محظور في 

الدراما العربية.
التي تبيح مشاهدة كل ما هو  العقلية  هــذه 
ممنوع إذا ما كان أجنبيًا، وال تقبله إذا قدمه 
منطلقاتها  تبني  قبلية  عقلية  هــي  الــعــرب، 
عــلــى أعــــراف بــدائــيــة ملــفــهــوم »الـــشـــرف«. لكن 
مــحــمــد طـــاهـــر يـــبـــدو الـــنـــمـــوذج األخـــطـــر بني 
جــمــيــع أصـــحـــاب هــــذا الـــتـــوجـــه، ألنــــه األكــثــر 
ــادة لــســرد الــقــصــة؛ وهــو  ــ  واألكـــثـــر إجـ

ً
ظـــرافـــة

األمــــر الــــذي جــعــل عــــددا كــبــيــرا مـــن الــفــنــانــني 
واملــثــقــفــني يــتــغــاضــون عـــن مــحــتــواه املــــؤذي 
بسبب موهبته بصياغة النكتة وقدرته على 
اإلضـــحـــاك، إلـــى أن جـــاءت حــكــايــة مــنــى زكــي 

التي يبدو أنها وضعت سقفًا له. 
أن  إلــى  أن نشير  وفــي ســيــاق متصل، علينا 
املوسيقية  املهن  نقابة  تبنتها  التي  املواقف 
والتي تحولت إلنجاز يحتفي به رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، ليست سوى االستثناء 
 عن القاعدة؛ ففي مصر يتم تطبيق 

ّ
الذي شذ

فتيات  على  بالحكم  الــذكــوريــة  املعايير  ذات 
ــــوك«، وعــلــى الــفــنــانــات املــغــمــورات  »تــيــك تـ الـــ
نشر لهن خصوصيات تتحّول إلى 

ُ
اللواتي ت

»فــضــائــح«، بسبب افــتــراض وجـــود وصــايــة 
الــنــســاء.  جميع  بــأجــســاد  تتحكم  اجتماعية 
القضية، بسبب  فــي هــذه  األمــر يختلف  لكن 
املكانة التي تتمتع بها منى زكي، وربما كان 
ذاتــه  الـــدور  أن  لــو  النقابة سيختلف،  موقف 

قدمته ممثلة أخرى ال تحظى بذات املكانة.

إبراهيم علي

الــدرامــا  فــي  الثنائيات  الــقــول إن عصر  يجوز 
العربية، خصوصًا ما يعرف منها باملشتركة، 
ــاج  ــتــ ــــض إنــ ــائـ ــ ــع فـ ــ ــوم، وذلـــــــــك مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــى الـ ــهــ ــتــ انــ
املــســلــســات الــقــصــيــرة، الــخــاصــة بــاملــنــّصــات. 
هــــكــــذا، تـــقـــتـــرب خــــارطــــة الـــــدرامـــــا املــوســمــيــة 
)رمضان 2022( لتلغي دور الثنائي، من خال 
ذلك  ــعــرض، ويشكل 

ُ
ت أن  املفترض  اإلنتاجات 

انــقــابــًا جــديــدًا عــلــى عــالــم األعـــمـــال الــدرامــيــة 
ــشــتــركــة تــحــديــدًا. قبل 11 عــامــًا، قــدم املنتج 

ُ
امل

السوري الراحل أديب خير، أول تجربة إنتاج 
مشتركة في »روبي« )اقتباس ونص لـ كلوديا 
ا(. بعدها، تكاتفت 

ّ
مرشليان، وإخراج رامي حن

حضور  لتكريس  لبنان  فــي  املنتجني  جــهــود 
وإنــتــاج هــذا الــنــوع مــن األعــمــال، الــتــي تجمع 

عددًا من املمثلني العرب في قصة واحدة.
نــجــحــت املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة، نـــاديـــن نسيب 
نــجــيــم، ألكــثــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي لعبة 
ــو«  ــا بــمــســلــســل »لــ ــهـ ــدأتـ »الـــثـــنـــائـــي« الـــتـــي بـ
)إخراج سامر البرقاوي(، وانتهت مع قصي 
خولي في »عشرين عشرين« )إخــراج فيليب 

تنفد مــؤونــتــهــم. لــن نــخــوض فــي تفاصيل 
يريد  ملن  نفسدها  ال  كي  الجديدة  املغامرة 
دوق  تاريخ  لنا  تقدم  القصة  لكن  قراءتها، 
الــذي نجا منه، ثم محاولته  فليد، وكوكبه 
ــم إنـــــقـــــاذه لـــــأرض  ــ ــلــــه، ثـ ــرار وفــــشــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
وتــعــرضــه لــلــســجــن كــونــه لـــم يــعــد يــريــد أن 
الجديد  التهديد  لكن  غريندايزر،  بـ  يتحكم 

أجبره على العودة إلى دوره السابق.
نــتــعــرف أيــضــًا إلـــى كــوكــب فــيــغــا وســكــانــه، 
محاولني النجاة بأنفسهم، بقيادة زعيمهم 
لـــورد فــيــغــا، الـــذي يــقــول إنـــه نسخة أفضل 
مـــن كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس، فــهــو وشعبه 
مــســتــكــشــفــون ال يـــــريـــــدون إبــــــــادة الــشــعــب 
الياباني، كما حصل مع السكان األصليني، 
الباد  24 ساعة إلخــاء  أعطوهم مهلة  بــل 

كي يستقروا فيها عوضًا عنهم.
السلسلة  تقدمها  التي  الــجــديــدة  الفرضية 
ال تــعــنــي أن الــنــســخــة الــفــرنــســيــة تــحــررت 
ــل »الـــلـــقـــطـــات«  ــل نـــشـــاهـــد كــ ــا، بــ ــهـ ــلـ ــن أصـ مــ
ــرى عــلــى  ــ ــرة أخــ ــ الــكــاســيــكــيــة، ونـــتـــعـــرف مـ
ــة، والــــــشــــــجــــــارات  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــــحـ شــــخــــصــــيــــاتــــنــــا املـ
فــي مساعدة  منها  واحـــد  كــل  ودور  بينها، 
غـــريـــنـــدايـــزر، كــمــا يــظــهــر فـــي الــنــهــايــة طفل 
فضائي، يرعاه دوق فليد وأخته. هذا الطفل 

عّمار فراس

الرجل  مقدمة؟  إلــى  غريندايزر  يحتاج  هــل 
الــقــادم من الفضاء، مع صاحبه دوق  اآللــي 
يد  إبـــادة كوكبه على  مــن  الـــذي نجا  فليد، 
األطــفــال لعشرات  أســر مخيلة  فيغا،  ــّوات  قـ
الــســنــوات، بــالــرغــم مــن بــث 74 حــلــقــة فقط، 
بـــدأت فــي الــيــابــان عـــام 1975 وانــتــهــت عــام 
الــكــثــيــر من  إلــــى  بــعــدهــا  1977، ودبـــلـــجـــت 
الــلــغــات. وبــالــرغــم مــن تــطــور شكل الــرســوم 
نكهة  لـ غريندايزر  يبق  لكن  اآلن،  املتحركة 
خاصة، مملوءة بالنوستالجيا، خصوصًا 
أن أغلب املعجبني به اآلن، أصبحوا بالغني، 
الــتــي  بـــاألوقـــات  فـــي مخيلتهم  يــحــتــفــظــون 
قـــضـــوهـــا يـــتـــابـــعـــون مـــغـــامـــرات دوق فــلــيــد 

وفريقه ضد غزو فيغا.
مـــا مـــر مـــن دون الــكــثــيــر مـــن االحـــتـــفـــاء، هو 
صدور نسخة جديدة من غريندايزر نهاية 
العام املاضي على شكل كوميكس، النسخة 
وأنجزها   ،Goldorak اســم  تحمل  الفرنسية 
 Xavier Dorisonو  Alexis Sentenac من  كل 
احتفاء  وDenis Bajram وBrice Cossu، في 
بـــ غــريــنــدايــزر، وفــتــح الــبــاب أمـــام مغامرات 
بالتعاون مع أصدقائه  فليد  لــدوق  جديدة 
ــا، لـــلـــوقـــوف بــوجــه  ــاريــ الـــقـــدامـــى، وأخـــتـــه مــ
بأكمله.  األرض  اليابان وكوكب  يهدد  غــزو 
 ،

ً
فــالــشــخــصــيــات الــتــي كــبــرت بــالــعــمــر قــلــيــا

ودوق فليد الذي كان سجينًا على األرض، 
وجــدوا أنفسهم فجأة بمواجهة لورد فيغا 
مرة أخرى، ووحش يهبط فجأة في اليابان، 
مـــدمـــرًا مـــا حـــولـــه، طــالــبــًا مـــن الــبــشــر إخـــاء 
الباد باسم شعب فيغا، ألن كوكبهم دّمر، 
وعــلــيــم االســتــقــرار فــي مــكــان جــديــد قــبــل أن 

أســمــر(. لــكــن املــنــتــج، صـــادق الــصــّبــاح، الــذي 
له  كــان  عربيًا،  وأطلقها  نجيم  موهبة  تبنى 
الــرأي األخير في تكريس ظاهرة »الثنائي«، 
 جــمــاهــيــريــًا كــبــيــرًا؛ 

ً
الــتــي وجـــد فــيــهــا تــفــاعــا

إنتاج  فــكــرة  فــي  رئيسية  كصيغة  مدت 
ُ
فاعت

اي مسلسل. بعيدًا عن التقييم والنقد، يمكن 
الدراما العربية وجدت مكانها في  القول إن 
شتركة، 

ُ
السنوات األخيرة من خال األعمال امل

أمــام تغير ُمستجد  أننا  اليوم  الــواضــح  لكن 
على هذه الصناعة، يتزامن مع زيادة الطلب 
ــال الــــدرامــــيــــة واألفـــــــــام، لــصــالــح  ــمــ عـــلـــى األعــ
املــنــّصــات، وهـــذا مــا أدى إلـــى قــلــب الــصــورة، 
وإلــغــاء حــكــايــات الــحــب والــرومــانــســيــة التي 

عاشت لسنوات.
اب الدراما العربية، حتى اليوم، 

ّ
لم يتمكن كت

على مسلسل قصير؛  حــب  تغليب قصة  مــن 
األعمال املصورة، أو تلك التي ُعرضت، تتخذ 
مــســاحــة فــائــضــة مـــن الــتــشــويــق املــصــطــنــع، 
ــزوم الــبــيــع والـــتـــرويـــج. قــبــل شـــهـــر، انــتــهــى  ــ لـ
ـــي يـــا بــــيــــروت«، قصة 

ّ
عــــرض مــســلــســل »شـــت

الكاتب السوري بال شحادات، وإخراج إيلي 
الطرح  في  واملخرج  الكاتب  تغلب  السمعان. 
االجــتــمــاعــي عــلــى قــصــص الـــحـــب املــتــداخــلــة 
في السيناريو؛ فألغى شحادات قصة الحب 
الــتــي شــكــلــت لــفــتــرة »ثــنــائــيــة تــفــاعــلــيــة« في 
مــســلــســات كـــثـــيـــرة، لــيــس آخـــرهـــا »عــشــريــن 

عشرين« الذي كتبه شحادات أيضًا.
في »شتي يا بيروت«، تحولت قصص الحب 
إلـــى ثــنــائــيــات مــحــوريــة، ولـــم تنحصر بــدور 
ديما  واملمثلة  فهد  عابد  بني  بداية  البطولة، 
فقط،  واحـــدة  فــي حلقة  التي حضرت  بياعة، 
ــم ُبـــنـــي املــشــهــد كــمــحــاولــة إعـــجـــاب تنتهي  ثـ
بــالــزواج، يستعيدها فهد بعد فقدان زوجته 

ــيــــب، أمــــــام صـــراعـــات  مــــع شــريــكــتــه إلـــســـا زغــ
ثاثني حلقة،  مــدى  على  ومشاكل جمعتهما 
ــة، لــفــهــد زغــيــب،  ــوازيــ ــذلـــك قــصــص حـــب مــ وكـ
جمعت بــني جــيــري غـــزال وزيــنــة مــكــي، وبــني 
ــــرف املـــخـــرج  ــّرة. وعــ ــ ــ إيــــهــــاب شـــعـــبـــان ولـــــني غـ
رامي حنا الخروج من »مشكلة« الثنائي في 

مسلسل »تانغو« )2018(، عندما منح األبطال 
حكايات مترابطة قائمة على الحب والخيانة، 

لكنه لم يحصرها بني ممثلني فقط.
 ،2022 الرمضانية  الــدرامــا  أن سلة  الــواضــح 
ستفتقد لــحــضــور »الــثــنــائــيــة« هـــذا املــوســم.. 
 تــجــمــع بـــني أبــطــال 

ً
خـــطـــوط مــتــقــاطــعــة مـــثـــا

مــســلــســل »بـــيـــروت 303« )نــــص ســيــف رضــا 
حامد(، الذي يجمع عابد فهد وسافة معمار 
ومــعــتــصــم الــنــهــار ونـــاديـــن الـــراســـي، واألمـــر 
نفسه في »من.. إلى« لبال شحادات )إخراج 
مـــجـــدي ســـمـــيـــرة(، الــــــذي يــجــمــع بــــني قــصــي 

خولي وفاليري أبو شقرا.

يمتلك قدرات ال نعلم عنها الكثير، وال بد أن 
نكتشفها في األعداد القادمة. 

ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه 
ال يــقــهــر، بـــل يــتــعــرض لــلــهــزيــمــة، ويــشــكــك 
بقدراته، كما أن دوق فليد نفسه يبدو غير 
واثق من مهمته ودوره في هذا العالم، هو 
الـــذي فقد أســرتــه األصــلــيــة، ثــم أســرتــه على 
األرض، فخروجه من السجن، ونبذه لدوره 
كــمــحــارب نــتــلــمــســه فـــي تـــــردده الـــدفـــاع عن 
لكن  نفسه.  غريندايزر  من  وهلعه  اليابان، 
وكــمــا فــي كــل حــكــايــة أطــفــال، يــتــجــاوز دوق 
فليد أفــكــاره الـــســـوداء، ويــقــفــز إلـــى عماقه 

جاهزًا إلنقاذ الكوكب. 
نتصفح في نهاية العدد األول من السلسلة 
والدة هذه القصة املصورة، إذ نقرأ الرسالة 
غو  غريندايزر  سلسلة  مؤلف  تلقاها  التي 
يطلب  التي  إكسافير غوريسون،  من  ناغي 
فيها إذنه لتأليف الكتاب املصور، ويخبره 
فيها عن عاقته بـ غريندايزر ومدى تعلقه 
بــهــذه الــشــخــصــيــة. كــذلــك نــقــرأ الــســيــنــاريــو 
السابق على بداية الرسم، وكيفية تخطيط 
الــشــخــصــيــات وتــخــيــل أشــكــالــهــا الــجــديــدة، 
ــورة يــدعــونــنــا  وكـــــأن صـــنـــاع الــقــصــة املــــصــ
إلى تأمل العملية التي أعــادوا فيها تقديم 

غريندايزر وأبطاله. 
الجزء  أو  الحكاية،  مــا بعد  إن  الــقــول  يمكن 
بــدرس في كيفية  الكتاب، أشبه  األخير من 
منذ  وبنائها  املــصــورة،  القصص  تصميم 
ــــى حــتــى الــحــكــايــة، ثـــم الــرســم،  الــفــكــرة األولـ
الــصــور على الصفحات، وكأننا  ثــم تــوزيــع 
الكل مدعو   ،)Fan Art( أمــام »فــن معجبني« 
فيه لتقديم رؤيته الخاصة لحكاية رافقتنا 

ألكثر من أربعني عامًا، كبارًا وصغارًا.

هل انتهت موجة »الثنائي« في الدراما العربية؟غريندايزر يعود إلى صفحات الكوميكس
ألكثر من عقد، التزم 

اإلنتاج الدرامي العربي 
باستعراض »الثنائي« 

كحالة، في أدوار البطولة، 
لكن يبدو أن حضور هذه 

الثنائيات سيتراجع

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــام ثــــــورة 25 يــنــايــر  ــيـ ــًا عـــلـــى قـ ــامـ ــم مــــــرور 11 عـ ــ رغـ
ــدًا مــواقــف  ــ ــم يــنــس أبـ املـــصـــريـــة، إال أن الــجــمــهــور لـ
بعض الفنانني، ممن كانوا في بداية اندالع الشرارة 
األولــى منها، معادين لها، بل وأهــانــوا الثوار وكل 
من طالب بالحرية والعدالة االجتماعية، وبإسقاط 
حكم نظام الرئيس املخلوع، الراحل حسني مبارك. 
يــأتــي ذلـــك رغـــم مــحــاوالت هـــؤالء الــفــنــانــني تجميل 
املاضية، بحثًا  وجوههم وإيجاد مبررات ملواقفهم 
عن استعادة مكانتهم وحب الجمهور وثقته فيهم، 
ولكن ذلــك لــم يــحــدث، وال يــزال هــؤالء الفنانون في 
ــوداء فـــي عـــيـــون جــمــهــورهــم. املــمــثــلــة  ــســ الــقــائــمــة الــ
تملكه من جماهيرية  كانت  ما  رغــم  إلهام شاهني، 
لسنوات، إال أنها استطاعت أن تهد مكانتها تماما 
لدى كثير من محبيها، وبالتالي تقلصت أعمالها، 
إذ رفـــض كــثــيــر مـــن املــنــتــجــني الــعــمــل مــعــهــا بسبب 
موقفها املعادي للثورة، واختفت من الساحة الفنية 
إنتاجها،  من  بأعمال  كانت  عــادت،  وعندما  لفترة. 

ولم تلق أيضا أي نجاح يذكر.
كانت شاهني قــد خرجت أيــام الــثــورة، ورفــضــت أن 
ووصفت  تّمت،  التي  بالطريقة  مبارك  نظام  يرحل 
»ودتــنــا  بأنها  أحــد تصريحاتها  فــي  الــثــورة نصًا 
فــي داهــيــة«، وأعــلــنــت مــعــاداتــهــا لــهــا، قائلة إنــهــا ال 
الجيوش  تؤمن بها، واعتبرتها فخا للقضاء على 
العربية، موضحة أنها ال تعتبر ما يحدث في الدول 

العربية، ربيعًا عربيًا، بل هو »الزفت العربي«، على 
حد تعبيرها. تقلصت أيضا نجومية املمثلة سماح 
للثورة. وحينما  املــعــادي  بعد موقفها  تمامًا  أنــور 
اختفت وعادت من خال املشاركة في تقديم بعض 
الـــبـــرامـــج عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت والـــظـــهـــور »اليــــــــف«، مــع 
جمهورها كانت تتعرض لسلسلة من السباب الذي 
ال ينقطع، ويأتي ذلــك بسبب عــدم قــدرة جمهورها 
على نسيان مــا قالته عــن ثـــورة يــنــايــر. ومــنــذ عدة 
لها،  تلفزيونية  في تصريحات  أنــور  قالت  شهور، 
أنها  إال  تصريحاتها،  على  ندمها  عــدم  رغــم  إنــهــا 
نادمة فقط على أسلوب تعبيرها عن رأيها، ولكنها، 
ض كثير 

ْ
كما تشير، دفعت ثمن ما قالته من خال رف

من املنتجني واملخرجني تشغيلها.
وال تزال الفنانة غادة عبد الرازق تدفع ثمن رفضها 
الــقــاطــع لــثــورة يــنــايــر، وتــراجــعــت أســهــمــهــا بشكل 
كبير، سواء على النطاق السينمائي أو التلفزيوني. 
وبــعــد عملها فــي كثير مــن أفـــام مــع املــخــرج خالد 
يــوســف، الـــذي كـــان مــن أشــهــر داعــمــي الـــثـــورة، قبل 

العسكري،  لانقاب  والترويج  للتمهيد  ينقلب  أن 
حــدثــت مــقــاطــعــة فــنــيــة مــنــه لــهــا، ولـــم يــعــمــل معها 
سوى في فيلم واحد فقط بعد سنوات من الخصام، 
وكان ذلك من خال فيلم »كارما« عام 2018، الذي 
لم ينجح أبدًا لتستعيد غادة نجوميتها من خاله، 
يـــزال محتفظًا في  الكثير مــن جــمــهــورهــا، ال  إن  إذ 
ــا فــــي مــــيــــدان مــصــطــفــى  ــودهــ ــه بــمــشــهــد وجــ ــرتــ ذاكــ
مبارك  نظام  لصالح  هتافات  وتــرديــدهــا  محمود، 
رحيله،  بعدم  جهوري  بصوت  وطالبت  الرئاسي، 

ضاربة بكل آراء الثوار عرض الحائط.
يــعــد تــامــر عــبــد املــنــعــم مـــن املــمــثــلــني الـــذيـــن اتــخــذ 
ــزال الــكــثــيــريــن مــنــهــم  ــ الـــجـــمـــهـــور مـــنـــه مـــوقـــفـــًا ال يــ
للثورة  الصريح  عدائه  بسبب  وذلــك  عليه،  مصرًا 
املــصــريــة وتــأيــيــده لــنــظــام مـــبـــارك، والــــذي ال يــزال 
حتى اآلن متمسكًا به؛ إذ يؤكد دائمًا حبه الشديد 
لـــ آل مــبــارك، وصــداقــتــه بــأفــراد أســرتــه، ربما تأثرًا 
بـــوالـــده الــــذي عــمــل لــفــتــرة مــتــحــدثــًا صــحــافــيــًا في 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بعهد املــخــلــوع مــبــارك. وفــي 
اته وتصريحاته، يحرص امللحن واملطرب  كل لقاء
عــمــرو مــصــطــفــى، عــلــى الــحــديــث بــحــب شــديــد عن 
مبارك، مشيرًا إلى أنه يزين منزله بصورة كبيرة 
لـــه. ووصـــف الــثــورة دائــمــا بــأنــهــا ال تــعــد أكــثــر من 
كونها نكسه ومؤامرة وممولة من الخارج، وحتى 
اآلن مــع كــتــابــة عــمــرو عــبــر حــســابــاتــه عــلــى أي من 
مواقع التواصل االجتماعي، يلقى هجومًا شديدًا، 

وتذكيرًا بموقفه املعادي للثورة املصرية.

الذكورية ورعب نسخ األفالم العربية

)MBC( شكلت نادين نسيب نجيم ثنائيًا ناجحًا مع تيم حسن لثالث سنوات

نزلت غادة عبد 
الرازق إلى ميدان 
مصطفى 
محمود وهتفت 
لحسني مبارك 
)وائل الدقي / 
)Getty

ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه ال يقهر )باتريك باز / فرانس برس(

)Getty/تعرضت الفنانة منى زكي لحملة تنّمر كبيرة )سيدريك ريبيريو

مع الضجة التي أثارها فيلم »أصحاب وال أعز«، خرجت أصوات تدعو إلى محاكمة القيمين 
على الفيلم، أو سخرت منه بدوافع أخالقية، من هذه األصوات، اليوتيوبر، محمد طاهر

نّقاد وسائل التواصل

فنانون معادون لثورة يناير

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

مشهدإضاءة

انضم نقيب الفنانين 
المحترفين في لبنان، 

جهاد األطرش، إلى نقابة 
المهن التمثيلية في مصر، 

مدافعًا عن »أصحاب... 
وال أعز« وأبطاله، خالل 
مداخلة هاتفية مع 

برنامج »حديث القاهرة«. 
وقال األطرش إن العمل 

ال يستحق هذا الهجوم، 
معتبرًا أن نجومه لطالما 

كانوا الوجه المشرّف للبنان. 
كما استنكر ما تتعرض 

له الممثلة المصرية 
منى زكي، مشيدًا بفنها 

و»ثقافتها الراقية« 
و»أعمالها العظيمة«.

الموقف 
اللبناني

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة


