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بريطانيا ستطلق هيئة لمراقبة 
عمالقة التكنولوجيا

العراق: وكالة »صابرين نيوز« 
تتوقف عن النشر

باريس ـ فادي الداهوك

ــة  ــ ــ ــه عــــنــــاصــــر دوريـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــذر«... يـ ــ ــ »زنـــــجـــــي قـ
لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة كــامــهــم إلــــى ميشيل 
زيكلر، وهو منتج موسيقي وجد نفسه بني 
أيدي أربعة منهم يضربونه وينهالون عليه 
بــه في  بالشتائم داخـــل االســتــديــو الــخــاص 

الدائرة الباريسية الـ17.
الــــــضــــــرب  مـــــــــن  دقــــــيــــــقــــــة   15 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
واإلهانة سّجلتها كاميرا مراقبة موضوعة 
على مدخل االستديو الخاص بزيكلر، قبل 
»لقد  فيقول:  العناصر،  أحــد  لها  أن ينتبه 
صــورتــنــا. تــوقــفــوا«. لــكــن فــي تــلــك اللحظة 
كانت الدماء تغطي وجه املواطن الفرنسي 
من أصول أفريقية، علمًا أن معظم ضحايا 

عنف الشرطة هم من الفرنسيني السود.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ليست املـــرة األولـــى 
الـــتـــي يــجــتــاح فــيــهــا مــقــطــع مـــصـــور لعنف 
الــشــرطــة ضـــد مــدنــيــني فـــي فــرنــســا وســائــل 
اإلعــــام ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
إال أن هــذا املقطع الــذي كشف عنه تحقيق 
ــدث هـــزة  ــ ــ ــايــــدر« أحـ أجــــــــراه مــــوقــــع »لــــوبــــســ
ســـيـــاســـيـــة، لــــوضــــوحــــه وعـــــــدم وجـــــــود أي 
حــجــة تــمــكــن الــشــرطــة مــن تــزويــر الــوقــائــع. 
ــــدوث مــثــل هــذا  والـــشـــواهـــد كــثــيــرة عــلــى حـ
التزوير، كما حدث في قضية آداما تراوري 
وســدريــك شــوفــيــا الــذي أدت مقاطع فيديو 
وا الحادثة إلى إعادة 

ّ
نشرها مواطنون وثق

فتح قضية مقتله.
وتأتي الحادثة الجديدة في أجواء مشحونة 
ضد الشرطة، ساهم »قانون األمن الشامل« 
الذي قّدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
إيمانويل  للرئيس  التابعة  األكثرية  وكتلة 
ــة إلـــى  ــمـــهـــوريـ ــي الــــبــــرملــــان »الـــجـ ــــرون فــ ــاكـ ــ مـ
ــزيــــادة تــعــقــيــدهــا. وتــنــص »املــــادة  ــام« بــ األمــ
أو بث  القانون على حظر تصوير  مــن   »24
أثناء قيامهم بعمليات على  صور للشرطة 
األرض، وهنا يبرز السؤال: لوال هذه الصور 

من كان سيعلم؟
ــــن شــخــصــيــات  ــــف عـ ــــواقـ كـــمـــا أن صـــــــدور مـ
مشهورة مثل فنانني تعاملوا مع الضحية، 
ــدم الـــفـــرنـــســـيـــة مــثــل  ــقــ وأبـــــــرز نـــجـــوم كـــــرة الــ
أنــطــوان غــريــزمــان وكــيــلــيــان مــبــابــي، صّعب 
العنف  هــذا  تبرير  التنفيذية  السلطة  على 

املفرط في الحادثة الجديدة.
الــكــبــيــرة  الــفــعــل  الـــصـــور وردود  ولـــقـــســـوة 
الــتــي وصــلــت إلــى دعـــوات الستقالة  عليها 
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه 
الملا، حاول الرئيس الفرنسي تدارك املوقف، 
فــي بــيــان مــطــول صـــدر عــن اإللــيــزيــه مساء 
الجمعة، قال فيه إن »الصور التي رأيناها 
غير  زيكلر  ميشيل  على  لــاعــتــداء  جميعًا 
مــقــبــولــة. إنــهــا تــشــعــرنــا بــالــعــار... يــجــب أال 
تــســمــح فــرنــســا أبــــدًا بــتــغــذيــة الــكــراهــيــة أو 

منوعات

العنصرية«. حالة الغضب التي عّمت فرنسا 
»لــوبــســايــدر«، شّجعت  نــشــر تحقيق  بــعــد 
أحد جيران الضحية على نشر مقطع جديد 
لــلــحــادثــة الــتــقــطــه مــن شــرفــة مــنــزلــه، يظهر 
عناصر الشرطة وقد انضمت إليهم دورية 
جديدة، يستمرون في ضرب الضحية بعد 
إخراجه من االستديو. وقال في تصريحات 
البداية كــان يخشى  لوسائل إعــام إنــه في 
لــة مـــن الــشــرطــة إذا بث  أن تــطــاولــه املــســاء

املقطع الــذي وثق فيه االعتداء على زيكلر. 
ــــع الــعــنــاصــر األربـــعـــة الـــذيـــن أوقـــفـــوا  ووضـ
ــان،  ــ ــانـ ــ ــلـــن دارمـ عــــن الـــعـــمـــل، بــحــســب مــــا أعـ
ــتـــيـــاطـــي فــي  الـــخـــمـــيـــس، قـــيـــد الـــحـــجـــز االحـ
للشرطة  العامة  للمفتشية  الرئيسي  املقر 
»عنف  بتهمة  تحقيق  فتح  فيما  الوطنية، 
عامة  بسلطة  يتمتع  شخص  مــن  مــمــارس 
رسمية«،  وثــائــق  عنصري وتزوير  بطابع 
إن  بــالــقــول  محضر الحادثة  زوروا  بعدما 

الضحية قاومهم ونفذ عصيانًا ألوامرهم. 
وخــــــــال األســــبــــوعــــني املــــاضــــيــــني، شـــهـــدت 
ــوادث عــنــف كــثــيــرة مــن الــشــرطــة،  فــرنــســا حــ
وناشطني حقوقيني  صحافيني  ضد  بــدأت 
»قـــانـــون  ــان لــــ ــبـــرملـ احـــتـــجـــوا عــلــى نـــقـــاش الـ
ــن الـــشـــامـــل« فـــي 18 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ األمـ
الــثــانــي، ثــم اســتــمــرت بــعــدهــا بــيــومــني ضد 
نــــواب فـــي الــبــرملــان ومــســؤولــني منتخبني 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة اعـــتـــصـــمـــوا مــع  ــاحــ ــــي ســ فـ
الجــــئــــني ومـــهـــاجـــريـــن لــلــمــطــالــبــة بــتــأمــني 
الشرطة الخيم  حطمت  حيث  لــهــم،  مسكن 
وفضت االعتصام بعنف، ما دفع صحيفة 
»لــيــبــراســيــون« إلــــى إبـــــراز صــــورة شــرطــي 
ــد الــاجــئــني عــلــى غــافــهــا،  يــــدوس عــلــى أحـ

وكتبت عليها: »تحطيم الجمهورية«.
وتتخذ وسائل اإلعام الفرنسية، على تعدد 
ــادرًا ضــد عنف  مشاربها، موقفًا مــوحــدًا ونـ
الشرطة منذ أسابيع، ازداد حدة مع إدخال 
»املــــادة 24« فـــي »قـــانـــون األمـــن  ـــ دارمــــانــــان لــ
الـــشـــامـــل« الـــتـــي تــعــتــبــرهــا وســـائـــل اإلعــــام 
ــداء عــلــى حــريــة  ــتـ ونـــقـــابـــات الــصــحــافــيــني اعـ
الــتــعــبــيــر وحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، لـــدرحـــة أنــهــا 
أعلنت سحب كل صحافييها امليدانيني في 
بيان مشترك، قالت فيه إنها تخشى عليهم 
بعد  القانون عليهم  إنفاذ  قــوات  اعتداء  من 

تبني البرملان املادة املثيرة للجدل.
وتعتبر »ليبراسيون« و»لوموند« و»ميديا 
بارت«، باإلضافة إلى نقابات الصحافيني، 
رأس الــحــربــة فــي »حـــرب الـــصـــور« الــدائــرة 
»لـــومـــونـــد« صفحتها  عــنــونــت  إذ  حــالــيــًا، 
الشرطة:  »عنف  الجمعة  يــوم  لعدد  األولـــى 
ــة مــــــســــــؤولــــــة«، أمــــا  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
»ليبراسيون« فعنونت على صورة ميشيل 
ــاء: »عـــنـــف الــشــرطــة:  ــدمـ ــالـ زيــكــلــر املــلــطــخ بـ
الغثيان«، فيما وصف موقع »ميديا بارت« 
وقال  للشرف«،  الفاقد  »الوزير  بـ دارمــانــان 
إنــه منذ وصــولــه إلــى منصبه »لــم يتوقف 
أبــدًا عن تملق أكثر أطــراف الشرطة تطرفًا. 
والنتيجة هــي اضــطــراب عــام وســط تزايد 
ــالـــة وزيـــر  ــان الـــوقـــت إلقـ عــنــف الـــشـــرطـــة. حــ

الداخلية املشعل للحرائق«.
يــشــار إلـــى أن املــعــركــة الــقــائــمــة بــني السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــــن جـــهـــة واملـــنـــاهـــضـــني لــعــنــف 
الـــشـــرطـــة ونـــقـــابـــات الــصــحــافــيــي مــــن جــهــة 
ثـــانـــيـــة وصـــلـــت إلـــــى الــــقــــضــــاء، إذ أصـــــدرت 
ــــس، فــــي وقـــت  ــاريـ ــ املـــحـــكـــمـــة اإلداريــــــــــة فــــي بـ
مــــتــــأخــــر مـــــن لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، قــــــــــرارًا بــمــنــح 
ترخيص تــظــاهــرات مــقــررة فــي معظم املــدن 
على  احتجاجًا  السبت  ظهر  بعد  الفرنسية 
ــــادة  عــنــف الــشــرطــة ولــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء »املـ
24« مــن »قــانــون األمـــن الــشــامــل« واستقالة 
باريس، دعت  وقائد شرطة  الداخلية  وزيــر 
إلــيــهــا نــقــابــات الــصــحــافــيــني وســـائـــل إعـــام 

وجمعيات حقوقية.

يتخذ اإلعالم الفرنسي 
موقفًا موحدًا ونادرًا 

ضد عنصرية الشرطة

بغداد ـ زيد سالم

ــن نــــــيــــــوز«،  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــابـ ــ ــ أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــصــــة »صـ
املــتــخــصــصــة فــي نــقــل أنــشــطــة املليشيات 
»تيليغرام«،  تطبيق  عبر  إليـــران  املــوالــيــة 
أنــهــا تــتــوقــف عــن الــنــشــر إلـــى إشــعــار آخــر 
يوم الجمعة، بعد ليلة من اضطراٍب أمني 
شهدته العاصمة بغداد واقتحام مليشيا 
الله«،  »كتائب حزب  لـ التابعة  الله«،  »ربع 
مركزًا للتجميل والتدليك، وتهديد محال 

بيع املشروبات الكحولية.
ــيـــوز« املــنــصــة األســــرع  وتـــعـــد »صـــابـــريـــن نـ
املليشيات  تمتلكها  التي  انتشارًا  واألكــثــر 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، لــــــإعــــــان عــــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا 
الــصــاروخــيــة عــلــى املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء في 
بــغــداد، واســتــهــداف أرتــــال قـــوات التحالف 
الــدولــي فــي مناطق وســط وجــنــوب الباد. 
ــورا ومــقــاطــع  وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــشــرهــا صــ
فيديو القتحام مركز »شيان« للتدليك، إال 

أنها سرعان ما حذفت منشوراتها.
وأعلنت »صابرين نيوز« في بيان مقتضب 
أنـــهـــا »تـــديـــن وتــتــبــرأ مـــن مــجــمــوعــة ادعـــت 
أنها تنتمي لحركة )ربع الله( قامت أخيرًا 

بفعالية في بغداد«.
الهجوم  أعقب  الــذي  املنصة  إغــاق  وفتح 
ــر بـــــاب الــــتــــســــاؤل عـــّمـــا حــــــدث، وال  ــيــ األخــ

ســـيـــمـــا أنــــهــــا داعــــمــــة لـــفـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد 
لت ذراعًا رسمية للفصائل 

ّ
الشعبي«، ومث

للتهجم  املــاضــيــة  األشــهــر  طيلة  املسلحة 
الــعــراقــيــني واملتظاهرين  الــنــاشــطــني  عــلــى 
منها  انطلقت  التي  وامليادين  والساحات 
شخصيات  على  والتهجم  االحتجاجات، 

سياسية وأمنية.
وظهرت منصة »صابرين نيوز« بالتزامن 
ــر/ تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــدالع انـــتـــفـــاضـــة أكـ ــ ــ مــــع انـ
األول، ردًا على موجة الغضب الشعبي من 
والفصائل  الحاكمة  اإلســامــيــة  األحــــزاب 
املسلحة املتنفذة في الباد، وباشرت من 
تقارير تضم  انطاقها بصناعة  أول يوم 
أســمــاء نــاشــطــني ومــتــظــاهــريــن وصفتهم 
»الــجــوكــريــة واملـــخـــربـــني«، وادعــــت أنهم  بـــ
الــواليــات املتحدة وســفــارات  ممولون مــن 
بــيــنــهــا  خــلــيــجــيــة،  ودول  أوروبـــــيـــــة  دول 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية.
كما ُعرف عن املنصة التي يتابعها عشرات 
اآلالف دقتها في نشر العمليات الهجومية 
التي تمارسها الفصائل املسلحة على قوات 
التحالف الدولي، وأرتال الدعم اللوجستي 
الـــعـــراقـــي املــتــعــامــلــة مـــع هــــذه الــــقــــوات. كما 
بــــرزت عـــبـــارة »إنـــهـــا تــحــتــرق« الــتــي كــانــت 
تسبق الهجمات، ما يؤكد ارتباط القائمني 

الفصائل.  بعناصر  نيوز«  »صابرين  على 
رفيع  مسؤول  من  الجديد«  »العربي  وعلم 
فـــي هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي« أن »رئــيــس 
الكاظمي هاتف رئيس  الحكومة مصطفى 
هــيــئــة )الــحــشــد الــشــعــبــي( فــالــح الــفــيــاض، 
وطـــلـــب مــنــه الـــتـــواصـــل مـــع الــقــائــمــني على 
املنصة وإيقاف عملها«، مبينًا أن »الفياض 
ــــف، واعـــتـــبـــرهـــا مــنــصــة  ــوقـ ــ تـــعـــاطـــى مــــع املـ
ــى نـــشـــر الــــذعــــر بــني  ــ ــهــــدف إلـ تــخــريــبــيــة وتــ

العراقيني، وتحديدًا الناشطني واملدنيني«.

يطالب متظاهرون باستقالة وزير الداخلية دارمانان )جان فرانسوا مونييه/فرانس برس(

تتبع الوكالة للمليشيات الموالية إليران 
)أحمد الربيعي/فرانس برس(

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، سلسلة تدابير للحد من نفوذ مجموعات 
البيانات  استخدام  لناحية  »فيسبوك« و»غوغل«، ســواء  بينها  العماقة،  اإلنترنت 
الشخصية أو اإلعانات اإللكترونية. وستوضع مدونة سلوكيات جديدة تحت راية 
وفق  املستهلكني،  حماية  وتحسني  التنافسية  لتعزيز  الرقمية«،  لــأســواق  »وحــدة 

بيان لوزارتي الشركات والقطاع الرقمي.
البريطانية  الهيئة  يوليو/تموز  فــي  أصــدرتــهــا  توصيات  اتــبــاع  الحكومة  وقـــررت 
الناظمة لشؤون املنافسة التي ستتبع لها هذه الوحدة، في ظل قلق لديها من هيمنة 

املجموعات العماقة في القطاع الرقمي.
وأكد وزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة والطاقة واالستراتيجية الصناعية، 
ألوك شارما، أن »نظامنا الجديد الداعم للتنافسية في األسواق الرقمية سيحرص 

على أن يكون للمستهلكني الخيار من دون إقصاء الشركات الصغيرة«.
لــدى عدد  السلطة  املنصات، لكنها تتوقف عند »تركز  لندن بإيجابيات هــذه  وتقر 
صغير مــن الــشــركــات الــرقــمــيــة«، مــا يـــؤدي إلــى تباطؤ النمو فــي القطاع ويــحــد من 

االبتكار، وقد تكون له آثار سلبية على املجتمع.
وقد ترغم مدونة السلوكيات الجديدة املنصات على إظهار شفافية أكبر في الخدمات 
املقدمة وفي طريقة استخدامها البيانات الشخصية. وسيكون للمستهلكني الخيار 
طلق وحدة األسواق الرقمية 

ُ
لناحية تلقي إعانات إلكترونية موجهة أو عدمه. وست

عند  تغيير سلوكياتها  على  الرقمي  القطاع  عمالقة  ترغم  وقــد  إبريل/نيسان،  في 
منح صاحية فــرض غــرامــات فــي حــال عــدم احــتــرام القواعد.كما 

ُ
الــحــاجــة، كما ست

أن مدونة السلوكيات هذه ستشكل وسيلة لضمان مزيد من اإلنصاف في العقود 
التجارية بني املجموعات الرقمية العماقة واملؤسسات الصحافية.

وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون املنافسة إلى أن النفقات على اإلعانات 
اإللكترونية قاربت 14 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا عام 2019، بينها 80 في 
املائة تستقيها »فيسبوك« و»غوغل«. وتعتمد الصحف على »غوغل« و»فيسبوك« 

في نحو 40 في املائة من الزيارات إلى مواقعها.
)فرانس برس(

الشرطة الفرنسية والعنف: ماذا لو ُمنعت الكاميرا؟

أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل االجتماعي صورة زعموا 

أنها تظهر زيارة أسطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم 
األرجنتيني دييغو مارادونا الذي 

توفي في الخامس والعشرين من 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. إال أن 

صورة المنشور مرّكبة.

انتشر كالم نُسب إلى رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة، تيريزا ماي، 

يتّهم من يفرضون إجراءات العزل 
بأنهم »شياطين األرض« لخدمة 

»عصابات غامضة«. ماي تحّفظت 
على إجراءات العزل األخيرة في 

بلدها، لكن الكالم المنسوب لها 
مختلق.

ماليين المشاهدات حصدها 
فيديو ادعى ناشروه أنّه يظهر 

»شابًا فرنسيًا مسلمًا يواجه الرئيس 
إيمانويل ماكرون في الشارع« على 
خلفيّة تصريحاته عن الحّق في نشر 

الرسوم المسيئة للنبي محّمد. لكّن 
الفيديو قديم، وال يمّت بصلة إلى 

مواقف ماكرون األخيرة.

شارك مستخدمون صورة قالوا 
إنها تظهر إحراق منازل سوريين 

في بشّري شمال لبنان، بعد إقدام 
عامل سورّي الجنسيّة على قتل 

شاٍب من البلدة. لكّن الصورة تعود 
لتظاهرات احتجاجية في بيروت، 

وقد وزّعتها وكالة »فرانس برس« 
عام 2019.

تتخذ المؤسسات اإلعالمية الفرنسية، متعددة األهواء، موقفًا موحدًا ضد عنف الشرطة وعنصريتها، وتشكل معًا رأس حربة في 
مواجهة »قانون األمن الشامل« الساعي إلى قمع مصوري االنتهاكات بدل المنتهكين
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املستقلة«.  السينما  أو  ــف 
ِّ
املــؤل سينما  نـــوع 

ــذا مــا ينطبق تــمــامــا عــلــى أفــالمــه الثالثة  وهـ
لعبة  عــن  خـــارٍج  بإنتاج مستقل  قّدمها  التي 
شــركــات اإلنــتــاج الــكــبــرى. وهــو يــرى فــي هذه 
أريـــد من  أعــّبــر عما   لكي 

ً
االستقاللية »حــريــة

دون أن أكون مرتبطا بشركات كبيرة قد يكون 
ويعترف  للعمل«.  الخاصة  شروطها  لديها 
بـــأن »ســعــادتــي لــيــســت بــالــتــقــديــر الــــذي نلته 
أنا شخصيا فحسب، بل بالتقدير الذي ناله 

الفيلم ككل بفريق عمله الذي يشمل الدكتور 
رشيد الضعيف ومدير التصوير ميالد طوق 
وكــل مــن شـــارك مــن قلبه إلنــجــاح هــذا العمل 

وساهم فيه حّبا بالسينما«. 
ا  عتَبر العديد من أفالمه جــزًء

ُ
الــذي ت حجيج 

ــرة الــبــلــد ومــرجــعــيــة مـــوثـــوقـــة ألكــثــر  ــ مـــن ذاكــ
مــــن جـــيـــل مــــن الــســيــنــمــائــيــن الـــشـــبـــاب، كـــان 
قــــد تــــنــــاول الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة بــتــشــّعــبــاتــهــا 
ومــــرارة واقعيتها فــي أولـــى أفــالمــه الــروائــيــة 

بيروت ـ رنا أسطيح

نيله ثالث جوائز سينمائية  بعد 
كان آخرها جائزة »أفضل إخراج« 
ــو لــلــســيــنــمــا  ــ ــاملـ ــ ــن مــــهــــرجــــان مـ ــ مــ
ــزع فـــيـــلـــم »غــــــــود مـــورنـــيـــنـــغ«  ــ ــتـ ــ ــيــــة، انـ الــــعــــربــ
 
ً
جــائــزة حجيج  بهيج  اللبناني  للسينمائي 
ــن فـــئـــة أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو ضــمــن  ــة عــ ــيـ ــافـ إضـ
 Les »فــعــالــيــات »لــيــس ريــمــبــاود دو ســيــنــمــا
Rimbaud du cinema، املختصة بتكريم أفضل 
ُيعتبر  والتي  ة، 

ّ
ستقل

ُ
امل السينمائية  األعمال 

حــجــيــج مـــن رّوادهــــــــا فـــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك بعد 
مسيرة بدأها في أواسط الثمانينيات، وقّدم 
الخاصة،  الوثائقية  األفـــالم  عــشــرات  خاللها 
ــة طــويــلــة،  ــيـ بـــاإلضـــافـــة الــــى ثــالثــة أفــــالم روائـ
تــــعــــاون فــيــهــا مــــع الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي رشــيــد 
الضعيف الذي يسّجل حجيج تعاونا جديدًا 
مــعــه فــي فيلمه املــقــبــل، كــمــا يــكــشــف فــي هــذا 

الحوار مع »العربي الجديد«. 
تكتسي  اللبناني،  السينمائي  إلــى  بالنسبة 
أهــمــيــة    Les Rimbaud du cinema جـــائـــزة 
بتكريم  ــعــنــى 

ُ
»ت كــونــهــا  لــه  بالنسبة   

ً
خــاصــة

إلى  تنتمي  التي  السينمائية  األعمال  أفضل 

حلقة مكّررة ومعتادة 
وثقيلة من »مسرح مصر« 

السابق

حجيج: لدي عشرة 
مشاريع ألفالم طويلٍة 

نفّذت منها فقط ثالثة

لم تنكر فواخرجي وجود 
التعذيب والقتل العشوائي 

في سجون األسد

2223
منوعات

ــــــار الـــنـــار« عــــام 2004. 
ّ
الــطــويــلــة بــعــنــوان »زن

الــذاكــرة اشتعالها فــي عدسته من  وواصــلــت 
وتداعياتها  الــحــرب  لتبعات  تصويره  خــالل 
اإلنـــســـانـــيـــة بــأشــكــالــهــا املــخــتــلــفــة فـــي فيلمه 
ــي يــا دنــــي« )2010(. أمـــا أحــدث 

ّ
الــثــانــي »شــت

ــاء هـــادئـــا  ــ أفــــالمــــه »غــــــود مـــورنـــيـــنـــغ« فـــقـــد جـ
تـــه لـــواقـــع لــبــنــان الــحــديــث، ومصير  فـــي قـــراء
 يضعها 

ٌ
نها قبلة

ّ
اإلنسان والعمران فيه، وكأ

واملــديــنــة.   البلد  جينب  على   
ّ
الــفــذ السينمائي 

فـــمـــاذا عـــن الــفــيــلــم املـــقـــبـــل؟ عـــن هــــذا الـــســـؤال 
يجيب حجيج: »هناك بالفعل مشروع لفيلم 
هو  الضعيف.  برشيد  أيــضــا  يجمعني  رابـــع 
السيناريو  على  ســويــا  وعملنا  القصة  كتب 
 للبنان 

ً
وُيمكن اعتبار هذا الفيلم قبلة جديدة

ولبيروت وبشكل خاص للشباب والشابات، 
ه يتناول 4 قصص حب لشابات لبنانيات 

َّ
ألن

ــذه الــقــصــص  ــ  مــنــهــن قــصــتــهــا وهــ
ُّ

ــل ــ تـــخـــِبـــر كـ
ــــي تــــؤســــس لــــرســــم بـــانـــورامـــا  ــلـــة وهــ ــتـــداخـ مـ
الــطــائــفــيــة  بــتــنــاقــضــاتــه  الــلــبــنــانــي  للمجتمع 
واالجتماعية. ويمكن اعتباره تكملة للمسار 

الذي سلكته في فيلم )غود مورنينغ(« .   
ــي الــشــهــيــر  ــروائــ ــع الــ ــرار الـــتـــعـــاون مـ ــكـ ــن تـ وعــ
)زنــار  األّول  »فيلمي  يــقــول:  الضعيف  رشــيــد 
الــنــار( كــان اقتباسا عــن إحــدى روايــاتــه، ألنه 
في تلك الفترة لم يكن يريد أن يدخل معي في 
كتابة السيناريو بينما فيلم )غود مورنينغ( 
بيننا  مشتركا   

ً
عمال يشكل  الجديد  والفيلم 

مئة في املئة، ويشكل استمرارية لهذه الشراكة 
للسينما  أراهــا مهمة  والتي  بيننا  املوجودة 
أيضا، ألن األفالم املقتبسة عن روايات أو عن 

اب بمستوى رشيد الضعيف قليلة«. 
ّ
كت

وفي مقابل غزارة نتاجه على صعيد األفالم 
الــوثــائــقــيــة، يــعــتــرف الــســيــنــمــائــي الــلــبــنــانــي: 
»صــحــيــح أنــنــي صــــّورت ثــالثــة أفــــالم روائــيــة 
طويلة إلى اليوم. ولكن كان لدي أكثر من 10 
ذت منها ثالثة. فقد 

ّ
مشاريع ألفالم طويلة نف

وحــاولــت  الــســيــنــاريــوهــات  مــن  الكثير  كتبت 
في مراحل معينة أن أنفذها ولكنني لم أجد 
اإلنتاج املناسب لها ألنني لم أدخل في اللعبة 
اإلنتاجية املعروفة، ولم يكن لدي في حينها 

التواصل الكافي مع املنتجن«. 
مــوضــوعــات تغازل  عــدم تقديمه  وعــن سبب 
توّجهات املهرجانات السينمائية في الخارج 
كما يفعل البعض يقول: »أنــا ال أنتقد أحــدًا، 
ولـــكـــنـــنـــي شــخــصــيــا ال أحـــــب أن أعـــمـــل عــلــى 
وكأنني  تشعرني  ألنــهــا  جــاهــزة  كليشيهات 
أفــالمــي  أبــيــع  أن  طبعا  يهمني  منتجا.  أبــيــع 
ولكنني ال أعمل عليها بهدف أو نية بيعها. 
ولــذلــك لــم يــغــرنــي هـــذا الــتــوّجــه ولـــم أخــتــر أن 
ألن  الفني.  إحساسي  بمشواري عكس  أسير 
هذا األخير يأخذني دائما إلى درب الصدقية 
في العمل، وهو بالنسبة لي أمر أساسي جدًا 

في صناعة السينما«.
وعما إذا كانت لديه نية بتحويل انفجار مرفأ 
مشاريعه  فــي  سينمائية  مــــادة  إلـــى  بــيــروت 
الالحقة يقول: »في أحداث كهذه أعتبر نفسي 
ــــون مــخــرجــا وربــمــا  أكـ قــبــل أن  أّواًل  مــواطــنــا 
كنت أكثر حظا بقليل من سواي ألن األضرار 
 نسبيا. ولكن 

ً
التي تعّرضت لها كانت خفيفة

 لنا. 
ً
 قوية

ً
االنفجار شّكل من دون شك ضربة

وأجد أن املسافة الزمنية مطلوبة في األحداث 
املماثلة، لكي نتمكن من تكوين شيء ما يكون 
لــلــحــدث. ويمكنني  أبــعــد مــن مــجــّرد تسجيل 
القول إنه بعد مــرور الوقت أصبح لدي أكثر 
من فكرة في هذا اإلطــار«. ويــرى أنه يجب أن 
والبكائيات  املــصــّورة  الكليبات  مــن  »نــخــرج 
ظِهر للعالم عملية اإلعدام التي حصلت 

ُ
وأن ن

الحدث  عــن  نعّبر  لكي  وأهــلــهــا  املــديــنــة  بحق 
بكامل مأساويته وإجرامه...«.

ــرًا  ــيـ ــة »نـــيـــتـــفـــلـــكـــس« أخـ ــّصـ ــنـ وعــــــن خــــطــــوة مـ
بتخصيص مساحة لألفالم اللبنانية يكشف 
أنه تّم التواصل معه تمهيدًا لضّم أفالمه إلى 
فيما  املنّصة  عبر  املتاحة  اللبنانية  األعــمــال 
عــــدا فــيــلــم »غـــــود مـــورنـــيـــنـــغ« بــســبــب حــقــوق 
الخطوة مهّمة نظرًا  أن »هــذه  توزيعه ويــرى 
لــتــضــاؤل اإلقـــبـــال الــجــمــاهــيــري عــلــى صــاالت 
 
ً
متاحة األفــالم  يجعل  ما  التقليدية  السينما 

ه ويتيح ألفــالم مهّمة فرصة 
ّ
رقميا للعالم كل

عرضها على جمهور كبير، ولكنه في املقابل 
التي لها سحر  يقضي على صــاالت العرض 

خاص ال يمكن استبداله«.

إبراهيم علي

م  تقدُّ أي  اللبنانية  التلفزة  لم تشهد محطات 
هــذه السنة. والــواضــح أن األحـــداث املأساوية 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــعــالــم بــســبــب الــحــروب 
وجائحة كورونا، ألقت بثقلها على الشاشات 
اللبنانية املحلية. مع بداية الخريف، نشطت 
الحركة بن املحطات اللبنانية على استثمار 
بــســيــط فـــي بــعــض املــســلــســالت الــتــي ُعــرضــت 
مــع بــدايــة شــهــر أيـــلـــول/ سبتمبر، وحــصــدت 
نسبة مشاهدة جيدة في ظل غياب تام ألفكار 

متجددة.
 »هـــجـــوم« املـــنـــّصـــات اإللــكــتــرونــيــة 

َّ
الـــالفـــت أن

ــعــــن، دفــــع  ــابــ ــتــ واســـتـــقـــطـــابـــهـــا ملــــزيــــد مـــــن املــ
تأسيس  على  للعمل  لبنانية  إعــالم  بوسائل 
منّصات خاصة كمحاولة لتبادل املشاهدين، 
ــه إلـــى الــجــمــهــور مــن خـــالل الوسيلة  والــتــوجُّ
اللبنانية  »الــجــديــد«  يــخــتــارهــا. محطة  الــتــي 
البرامج  مــن   تقديم مجموعة 

ً
 جــاهــدة

ُ
تــحــاول

على منّصتها اإللكترونية. لكن ذلك ال يعفيها 
من إعادة البرامج نفسها، لعرضها مرة ثانية 

السابقة،  التجربة  مشاكل  من  استفادة  أّي 
 شبه ُمبتكرة، عن رجل 

ً
 للفيلم فكرة

ّ
رغم أن

أعمال ودولــة )صــالح عبد الــلــه(، يرغب في 
ســـرقـــة أوراق خـــطـــرة مـــن خـــزانـــة مــصــرف. 
وبسبب ما في األوراق من معلومات سّرية، 
ف )عمرو عبد الجليل( 

ّ
ُيقّررـ  بمساعدة موظ

ـ االعتماد على مكفوفن اثنن )ربيع وعبد 
دعى ياسمن 

ُ
الرحمن(، واالستعانة بفتاة ت

)غادة عادل( لتدريبهم جميعا على الحركة 
والسرقة. الفكرة شبه ُمبتكرة، القتباسها أو 
التعبير  بحسب  »سرقتها«  أو  استلهامها 
الــذي   ،Aankhen الهندي  الفيلم  مــن  املــالئــم، 
ــــالل شــــاه عــــام 2002  ـ

ْ
ــُرت ــ أخـــرجـــه فــيــبــول أمـ

ــفـــرق  ــكـــن الـ )تـــمـــثـــيـــل أمــــيــــتــــاب بــــاتــــشــــان(. لـ
وإثـــارة،  ــا  درامـ الــهــنــدي  العمل   

ّ
أن الحقيقي 

بينما  مــصــرف،  لسرقة  جـــادة  وفــيــه عملية 
فان املصريان كريم سامي 

ّ
استخدمها املؤل

الوهاب لصنع عمل كوميدي.  وأحمد عبد 
ــى، ويــمــكــن أن  ــ ــذا يـــبـــدو ذكـــيـــا لــوهــلــة أولــ هــ
ُيــنــتــج كــومــيــديــا مــن حـــاالت مختلفة وغير 
كوميديا  انتصرت  كالعادة،  لكن،  معتادة. 
»مسرح مصر«، وأفسدت أي محاولة ابتكار 

َملة.
َ
ُمحت

بــعــيــدًا عـــن ضــعــف مــنــطــق األحــــــداث، وعـــدم 
الحكاية،  لتحّوالت  مبّررات حقيقية  وجود 

محمد جابر

عام 2014، عانى املسرح املصري كسادًا امتّد 
أعواما عّدة الحقة، فابتكر املمثل أشرف عبد 
ل 

ّ
 جديدًا للعمل املسرحي، تمث

ً
الباقي شكال

حلقاٍت،  فــي  ُمــصــّورة  قصيرة  بمسرحيات 
 عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون. حمل 

ً
ــبـــاشـــرة ـــعـــرض مـ

ُ
ت

املــشــروع اســم »تــيــاتــرو مــصــر«، ثــم »مسرح 
ــق نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرًا، 

ّ
مــصــر«، وحــق

ــفــــال واملــــراهــــقــــن. أبـــــرز أثــر  خــصــوصــا األطــ
من   جديدًا 

ً
 جيال

ّ
أن في   

ٌ
كامن النجاح  لهذا 

املــشــروع،  »كــومــيــديــانــات« اشتهر بفضل  الـــ
ــرًا حــــاضــــرًا فــــي الــســيــنــمــا  ــنـــصـ وأصــــبــــح عـ
والتلفزيون املصرين. من هذا الجيل، ظهر 
 
ّ
عــلــي ربــيــع ومــحــمــد عــبــد الــرحــمــن. رغـــم أن
وأتاح  َكرًا، 

َ
مبت بدأ  »مسرح مصر«  مشروع 

ــدة عـــــــّدة، ظـــهـــرت مــع  ــديــ فـــرصـــا لــــوجــــوه جــ
ح وال تتطّور، أهّمها 

َّ
صل

ُ
الوقت مساوئ ال ت

ـــّجـــة لــلــغــايــة، الــقــائــمــة على 
َ
الــكــومــيــديــا الـــف

السخرية من النساء والُسمنة واللون، ومن 
كل ما ُيخاِلف مفهوم »الصواب« في العصر 
ها كوميديا ُمكّررة، تعتمد 

ّ
الحالي. األسوأ أن

ا 
ّ
تأدية املمثل للشخصية نفسها دائما، ظن

االرتجال   
ّ
أن »الكوميديا«  تلك  من صانعي 

أحّبها  التي  نفسها،  بالشخصية  والظهور 
الـــجـــمـــهـــور، يــجــعــلــهــم غــيــر مــحــتــاجــن إلــى 
سيناريو أو قــّصــة أو مــخــرج، أو أي شــيء. 
ها، أّيا 

ّ
وانتقل هذا بعد ذلك إلى أعمالهم كل

كان الوسيط.
ملــعــتــز   ،)2020( ــايـــمـــة«  الـــعـ ــة  »الـــخـــطـ فــيــلــم 
التوني، ثاني بطولة مشتركة بن علي ربيع 
الــرحــمــن، بعد »خــيــر وبــركــة«  ومحمد عبد 
دون  مــن  لكن  العزيز،  عبد  لسامح   ،)2017(

عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. والــســبــب هــو حالة 
الــنــقــص الــتــي تــعــانــيــهــا املــحــطــات وإهــمــالــهــا 
ــات املــالــيــة التي  إلنــتــاج الــبــرامــج بسبب األزمــ

تسيطر على كل القطاعات في لبنان.
ــذي يــقــّدمــه  ــ ــ ــام«، والـ ــمــ ــــع تــ  بـــرنـــامـــج »مـ

َّ
احــــتــــل

»الجديد«،  منصة  على  أسبوعيا  بليق  تمام 
الـــــصـــــدارة فــــي نــســبــة املـــتـــابـــعـــة عـــلـــى مــحــّمــل 
»الجديد« اإللكتروني. ورغم ذلك فإن انتقادات 
واسعة طاولت املحطة والبرنامج نفسه بسبب 
إصـــرار بليق على أســلــوب االســتــجــواب الــذي 
يصل إلى حد تعنيف الضيف، وحمله للبكاء 
بــطــريــقــة اســتــعــالئــيــة ال تــخــلــو مـــن الــســخــريــة 
على الضيف نفسه. وعاد هذا املوسم برنامج 
»أحمر بالخط العريض« تقديم مالك مكتبي، 
كمحاولة  لــإرســال«  اللبنانية  »الشاشة  على 
من مكتبي وفريق عمله الخروج بمادة جديدة 

لم يسبق التطرق إليها من قبل. 
الحلقة األولى حملت معاناة الطفولة في لبنان 
واستقبال مجموعة من األطفال ومحاورتهم 
حول ُسبل العيش في لبنان في ظل الظروف 
الصعبة التي منعت أحد األطفال من متابعة 
الطفل  ويعيد  البرنامج  ليستجيب  دراســتــه، 
إلـــى مــدرســتــه بــحــســب مـــا شــاهــدنــا. ويــواجــه 
»أنــا هيك«  برنامج  العريض«  بالخط  »أحمر 
تــقــديــم نــيــشــان ديـــرهـــارتـــيـــونـــيـــان، فـــي نفس 
الــبــرنــامــج األخير  الــتــوقــيــت. لكن الــواضــح أن 
همشن 

ُ
امل واستضافة  الــغــرائــز  إلثـــارة  يسعى 

وذلك  املشاهدة،  بنسبة  تتعلق  لفتح جبهات 
كهدف وحيٍد يبتعد في مضمونه عن املعايير 
الــــواجــــب مــراعــاتــهــا لـــحـــوار الــــهــــواء املــبــاشــر. 
أمــا الفكاهي هــشــام حـــداد، فــعــاد إلــى قــواعــده 
ا في برنامج »لهون وبس« ورغم التكرار 

ً
سامل

النمطي في طريقة مناقشة العناوين الخاصة 

التفاعل  من  مساحة  لحداد  يبقى  حلقة،  بكل 
ــادات  ــقــ ــتــ ــهـــجـــوم واالنــ الـــجـــيـــد تــبــعــا لـــطـــرح الـ
الــســاخــرة الــتــي تــطــاول السلطة والــفــســاد في 
لــبــنــان. ربــمــا يــكــمــن الــحــل الــوحــيــد بالنسبة 
عرض  على  اإلبــقــاء  هــو  اللبنانية  للمحطات 
إنـــتـــاجـــات املــســلــســالت الـــجـــديـــدة، وهــــذا كــاف 

ــــودة الــحــجــر  لــضــمــان جــمــهــور املـــســـاء بــعــد عـ
فــي املـــنـــازل بــســبــب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
 بــلــغــت نــســبــة مــتــابــعــة مسلسل 

ْ
فــي لــبــنــان. إذ

»الهيبة/الرد« 11 باملئة من مجموع الجمهور 
املتابع في فترة املساء، وهذا جيد قياسا إلى 
التوقيت ذاته  التي حققت في  باقي املحطات 

نسبة تــتــراوح بــن 4 و6 باملئة مــن املتابعن. 
وأخــيــًرا، من املتوقع أن يحفل شتاء املحطات 
العرض  مسلسالت  مــن  بمجموعة  اللبنانية 
األول، وذلـــك حــتــى بــلــوغ شــهــر رمــضــان، بعد 
من  ملجموعة  النهائية  التحضيرات  بــدأت  أن 

املسلسالت الدرامية الخاصة بموسم 2021.

وهذا ربما يكون مقبواًل في عمٍل كوميدي 
املشكلة  تكمن  الضحك،  إلــى  أســاســا  يهدف 
َرتيب وبليد، يعتمد  في هذا تحديدًا: فيلٌم 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى مــفــارقــات شخص 
أعـــمـــى يـــحـــاول الـــظـــهـــور كــُمــبــصــر، فتظهر 
الشخصيات  تبدو  تنتهي،  ال  »اسكتشات« 
»اسكتشات«  الــبــالهــة.  تعاني  ــهــا 

ّ
كــأن فيها 

ُيــمــكــن حــذفــهــا بــالــكــامــل مــن دون أن  ثقيلة، 
 
ٌ
ــر األحــــداث بــالــحــذف: ضـــرٌب وتخبيط

ّ
تــتــأث

جــســدٌي ومــواقــف عبثية وإطــالــة، فــي فيلم 
»سرقة مصرف«، تبدأ السرقة فيه مع ربعه 
ــيـــر. هــنــاك أيــضــا عــلــي ربـــيـــع، بطريقة  األخـ
ــتــــادة، وبــالــشــخــصــيــة الــغــبــيــة  حـــديـــثـــه املــــعــ
نفسها، من دون الحاجة إلى الغباء لصنع 

كوميديا.
حتى  كاملة،  مصر«  »مسرح  سيطرة  تبدو 
ــــدرات  ــفــــادة مــــن قـ ــتــ ــدم مـــحـــاولـــة االســ ــ فــــي عـ
ــريـــــن. فـــعـــمـــرو عـــبـــد الــجــلــيــل  املــمــثــلــن اآلخـــ
أحــد أهــم ممثلي األفــالم التجارية املصرية 
ــرًا، لكن حــضــوره باهت جــدًا، مــن دون 

ّ
مــؤخ

مــالمــح أو تــفــاصــيــل أو مــواقــف ُيــبــرز فيها 
إمكانياته الكوميدية الكبيرة. 

األمــر نفسه ينطبق على غــادة عـــادل، التي 
ها تحاول مجاراة شيء ال تفهمه. 

ّ
تظهر كأن

يتجاوز  ال  فــؤاد  لبيومي  املعتاد  والظهور 
الــرغــبــة فــي إظــهــاره فــي إعــالنــات الفيلم، ال 
 
ْ
أكثر. الوحيد الذي يملك شيئا ُمضحكا، وإن

نسبيا، هو محمد عبد الرحمن، ربما بسبب 
)النسبية  ومــحــاولــتــه  املـــعـــتـــادة،  تــلــقــائــّيــتــه 
أيضا( في التماهي مع الشخصية، لتقديم 

كوميديا مختلفة.
ــك، الــفــيــلــم مــــجــــّرد حــلــقــة مـــكـــّررة  ــ خـــــالف ذلــ

ومعتادة وثقيلة من »مسرح مصر«.

الدراما التلفزيونيّة تنقذ المحطات اللبنانية من االنهيار»الخطة العايمة«: فيلم »كوميدي« ال كوميديا فيه
في ظّل أزمة كورونا 

واالنهيار االقتصادي في 
لبنان، ال ُتقدم المحطات 
اللبنانية على أي خطوات 

لمشاريع جديدة، بل 
تعتمد على نسب 

مشاهدة المسلسالت

عمر بقبوق

ــكـــريـــم عــن  عـــنـــدمـــا أعـــلـــن اإلعــــالمــــي جــعــفــر عـــبـــد الـ
فــواخــرجــي،  ســـالف  الــســوريــة  للنجمة  استضافته 
ضــمــن حلقة خــاصــة فــي بــرنــامــجــه »جــعــفــر تـــوك«، 
انتشرت  فيله«،  »دويتشه  قناة  على  ُيعرض  الــذي 
على مواقع التواصل االجتماعي عشرات التعليقات 
واالنتقادات املسبقة؛ إذ إن نسبة كبيرة من جمهور 
التي  الفنانة  لم يتقبلوا فكرة استضافة  البرنامج 
طــوعــت نــفــســهــا لــتــكــون بــوقــا لــتــرديــد آيــــات الـــوالء 
ــة لــنــظــام بـــشـــار األســــــد، وســـاهـــمـــت خــالل  ــاعـ والـــطـ
السنوات التسع املاضية بتلميع صورته، في ذات 
البرنامج الذي عمل خالل األعوام املاضية على نقل 
وساهم  وأوجــاعــهــم  الــســوريــن  الالجئن  حكايات 
بفضح جرائم نظام األســد. فعليا، لم يجد غالبية 
املــتــابــعــن أي فــائــدة تــرجــى مــن هـــذا الـــحـــوار، الــذي 
توقعوا أن تستثمره فواخرجي لترديد أسطوانات 

بروباغندا إعالم النظام السوري املشروخة.
االنتقادات املسبقة، وإن كانت تبلغ درجة عالية 
 ،

ً
من الصواب، إال أنها ال تحيط بالصورة كاملة

فــمــا جـــرى فــي حلقة »جــعــفــر تـــوك« األخـــيـــرة بــدا 
مميزًا مثيرًا لالهتمام؛ إذ إنها املرة األولــى التي 
نظام  تمثل  ســوريــة  نجمة  استضافة  فيها  يتم 
ــد إعـــالمـــيـــا ملــنــاقــشــة مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة،  األســـ
ومواجهتها بالتقارير الدولية واألرقام الصادمة 
التي تثبت ما ارتكبه الرئيس األسد ونظامه من 

انتهاكات إنسانية. لذلك يجب أن نبدأ بالحديث 
التي تحلى  بــاإلشــادة بالبراعة  املقابلة  عن هــذه 
ــإدارتـــه لــلــحــوار، الـــذي  بــهــا جــعــفــر عــبــد الــكــريــم بـ
همش فيه مسيرة سالف فواخرجي الفنية وركز 
عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة، لــيــذكــرنــا بــكــل لحظة 
بأنه ال قيمة لألعمال الفنية وكل ما يحتويها من 
رسائل أخالقية إذا كــان من يــؤدي هــذه األعمال 

يناصر القتلة.
الـــذي تبنته  الــخــطــاب  املقابلة  أهمية  مــن  زاد  وقــد 
ــاء، وهــــو خـــطـــاب يختلف  ــقـ ــلـ فـــواخـــرجـــي طــيــلــة الـ
نسبيا عن الخطاب اإلعالمي التقليدي الذي تردده 
؛ فلم تحاول فواخرجي 

ً
النظام عــادة أبــواق  جوقة 

ب التقارير الدولية التي تدين نظام األسد، 
ّ
أن تكذ

 كل ما تم عرضه عليها من أرقام وحقائق 
ُ
ولم تعز

إلى نظرية املؤامرة، التي ال يــزال اإلعــالم السوري 
أعــــوام، بل  يجترها ويــعــيــد تــدويــرهــا مــنــذ تسعة 
على العكس من ذلك، كان حوار فواخرجي ال يخلو 
من الواقعية، ولم تنكر خالله وجود التعذيب في 

سجون األسد والقتل العشوائي واإلجرام املمنهج 
في البالد. فعليا رفضت فواخرجي لعب دور التابع 
األعــمــى املــؤمــن بـــروايـــة اإلعــــالم الـــســـوري املــوازيــة 
السياسي  تبرر موقفها  أن  لكنها حاولت  للواقع، 
الــال أخــالقــي مــن خــالل إحـــداث ثــغــرات ومغالطات 
أخالقية، فاستخدمت بعض الحجج املقتبسة من 
اإلعـــالم الــســوري ذاتـــه، والــتــي تــعــزو الــدمــار والــدم 
األطـــراف،  كافة  مــن  الفردية  للتجاوزات واألخــطــاء 
وبررت وقوفها إلى جانب األسد بادعائها امتالك 
ــداث قبل  ــ ــراءة األحــ ــ قـ وعـــي مستقبلي مــكــنــهــا مـــن 
حدوثها، إذ افترضت أن الثورة السورية محكومة 
بالفشل، وإن كانت قد حملت منذ بدايتها مطالب 
يكن  لــم  أنــه  إلــى  لتشير  تعبيرها؛  بحسب  محقة، 
هـــنـــاك بـــديـــل لـــألســـد ســـــوى بـــحـــكـــومـــات ظــالمــيــة 
متشددة، وحاولت أن تثبت صحة رأيها من خالل 
االستشهاد بالكيانات التي ركبت الثورة وحولت 

مسارها، مثل تنظيم داعش اإلرهابي. 
هـــذه الــحــجــج الــواهــيــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا ســالف 
فواخرجي لتسّوق لتمجيد القاتل وتلميع صورته 
لشعار حرية  وفــقــا  احــتــرامــهــا  يجب  نظر  كوجهة 
ــوار الـــســـوريـــون، تمكن  ــثـ الــتــعــبــيــر، الــــذي حــمــلــه الـ
؛ 

ً
وتفصيال  

ً
جملة دحضها  مــن  الكريم  عبد  جعفر 

ــتــــطــــاع أن يـــعـــيـــق كــــل مـــــنـــــاورات فـــواخـــرجـــي  واســ
ليعيدها لذات النقطة: ما أهمية الرسائل األخالقية 
التي يقدمها الفن، إذا كان الفنان يقف بظل حاكم 

أباد شعبه وهجره؟ 

أصنع أفالمًا وال أبيع منتجات

رغم االنتقادات، حقق مسلسل »الهيبة« أعلى نسبة مشاهدة لفترة المساء في لبنان )أرشيف(

لم تحاول 
فواخرجي أن 
تكّذب التقارير 
الدولية التي 
تدين نظام 
األسد )فيسبوك(

تلعب غادة عادل دور »ياسمين« في الفيلم )فيسبوك(

حجيج: بدًال من البكائيات، علينا أن نظهر عملية اإلعدام التي حصلت بحق بيروت )من كواليس تصوير »غود مورنينغ«/ العربي الجديد(

»فيلم )غود مورنينغ( عمل مشترك بيني وبين الروائي رشيد الضعيف«، هكذا َ يصف المخرج 
اللبناني بهيج حجيج، في هذا الحوار، التعاون بينه وبين كاتب »تصطفل ميريل ستريب«

بهيج حجيج

سالف فواخرجي وتمجيد القاتل

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

رصدفيلم

عن مستقبل السينما 
اللبنانية، يقول بهيج حجيج 
)الصورة(: »هناك تحوالت 

كبرى في العالم وعلى 
صعيد السينما أيضًا. وعلينا 
كسينمائيين لبنانيين أن نكون 

سبّاقين بمواكبتها، ألن 
أفالمنا تبرهن عن مستوى 

عاٍل جدًا، لذلك يجب أن 
نكمل في هذه الصناعة 

رغم كل المعوقات ومع 
غياب أي دعم رسمي، على 

أمل أن يأتي مسؤول من 
دم جديد، يدرك أن السينما 

هي المعيار العالمي ألي 
بلد ولصورته الثقافية«.
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