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MEDIA

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
ّ
مركبة.
صورة المنشور

انتشر كالم نُسب إلى رئيسة الوزراء
البريطانية السابقة ،تيريزا ماي،
يتّهم من يفرضون إجراءات العزل
بأنهم «شياطين األرض» لخدمة
ّ
تحفظت
«عصابات غامضة» .ماي
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
ّ
الحق في نشر
خلفيّة تصريحاته عن
ّ
لكن
محمد.
الرسوم المسيئة للنبي
ّ
ّ
يمت بصلة إلى
الفيديو قديم ،وال
مواقف ماكرون األخيرة.
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شارك مستخدمون صورة قالوا
إنها تظهر إحراق منازل سوريين
في بش ّري شمال لبنان ،بعد إقدام
سوري الجنسيّة على قتل
عامل
ّ
ّ
لكن الصورة تعود
شاب من البلدة.
ٍ
لتظاهرات احتجاجية في بيروت،
وقد وزّعتها وكالة «فرانس برس»
عام .2019

منعت الكاميرا؟
الشرطة الفرنسية والعنف :ماذا لو ُ
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
باريس ـ فادي الداهوك

«زن ـ ـجـ ــي ق ـ ــذر» ...ي ـ ــوج ـ ــه عـ ـن ــاص ــر دوري ـ ــة
ل ـل ـشــرطــة ال ـفــرن ـس ـيــة كــام ـهــم إلـ ــى ميشيل
زيكلر ،وهو منتج موسيقي وجد نفسه بني
أيدي أربعة منهم يضربونه وينهالون عليه
بالشتائم داخ ــل االسـتــديــو الـخــاص بــه في
الدائرة الباريسية الـ.17
أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن  15دق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــرب
واإلهانة ّ
سجلتها كاميرا مراقبة موضوعة
على مدخل االستديو الخاص بزيكلر ،قبل
أن ينتبه لها أحــد العناصر ،فيقول« :لقد
صــورت ـنــا .تــوقـفــوا» .لـكــن فــي تـلــك اللحظة
كانت الدماء تغطي وجه املواطن الفرنسي
من أصول أفريقية ،علمًا أن معظم ضحايا
عنف الشرطة هم من الفرنسيني السود.
وعـلــى الــرغــم مــن أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى
ال ـت ــي ي ـج ـتــاح فـيـهــا مـقـطــع م ـص ــور لعنف
ال ـشــرطــة ضــد مــدنـيــن فــي فــرنـســا وســائــل
اإلعـ ــام ومـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
إال أن هــذا املقطع الــذي كشف عنه تحقيق
أجـ ـ ـ ــراه م ــوق ــع «ل ــوبـ ـس ــاي ــدر» أح ـ ــدث ه ــزة
س ـي ــاس ـي ــة ،ل ــوض ــوح ــه وع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي
حـجــة تـمـكــن الـشــرطــة مــن تــزويــر الــوقــائــع.
وال ـش ــواه ــد ك ـث ـيــرة ع ـلــى حـ ــدوث م ـثــل هــذا
التزوير ،كما حدث في قضية آداما تراوري
وســدريــك شــوفـيــا الـ ّـذي أدت مقاطع فيديو
نشرها مواطنون وثقوا الحادثة إلى إعادة
فتح قضية مقتله.
وتأتي الحادثة الجديدة في أجواء مشحونة
ضد الشرطة ،ساهم «قانون األمن الشامل»
الذي ّقدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان
وكتلة األكثرية التابعة للرئيس إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ف ــي الـ ـب ــرمل ــان «ال ـج ـم ـه ــوري ــة إل ــى
األم ــام» ب ــزي ــادة تـعـقـيــدهــا .وت ـنــص «املـ ــادة
 »24مــن القانون على حظر تصوير أو بث
صور للشرطة أثناء قيامهم بعمليات على
األرض ،وهنا يبرز السؤال :لوال هذه الصور
من كان سيعلم؟
ك ـم ــا أن ص ـ ـ ــدور مـ ــواقـ ــف عـ ــن ش ـخ ـص ـيــات
مشهورة مثل فنانني تعاملوا مع الضحية،
وأب ـ ـ ــرز نـ ـج ــوم كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـفــرن ـس ـيــة مـثــل
أنـطــوان غــريــزمــان وكـيـلـيــان مـبــابــيّ ،
صعب
على السلطة التنفيذية تبرير هــذا العنف
املفرط في الحادثة الجديدة.
ول ـق ـس ــوة ال ـص ــور وردود ال ـف ـعــل الـكـبـيــرة
عليها الـتــي وصـلــت إلــى دع ــوات الستقالة
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه
الملا ،حاول الرئيس الفرنسي تدارك املوقف،
فــي بـيــان مـطــول ص ــدر عــن اإلل ـيــزيــه مساء
الجمعة ،قال فيه إن «الصور التي رأيناها
جميعًا لــاعـتــداء على ميشيل زيكلر غير
مـقـبــولــة .إنـهــا تـشـعــرنــا بــال ـعــار ...يـجــب أال
تـسـمــح فــرنـســا أب ـ ـدًا بـتـغــذيــة ال ـكــراه ـيــة أو

العنصرية» .حالة الغضب التي ّ
عمت فرنسا
ّ
بـعــد نـشــر تحقيق «لــوب ـســايــدر» ،شجعت
أحد جيران الضحية على نشر مقطع جديد
لـلـحــادثــة الـتـقـطــه مــن شــرفــة مـنــزلــه ،يظهر
عناصر الشرطة وقد انضمت إليهم دورية
جديدة ،يستمرون في ضرب الضحية بعد
إخراجه من االستديو .وقال في تصريحات
لوسائل إعــام إنــه في البداية كــان يخشى
أن ت ـطــاولــه امل ـســاء لــة م ــن ال ـشــرطــة إذا بث

يتخذ اإلعالم الفرنسي
موقفًا موحدًا ونادرًا
ضد عنصرية الشرطة

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

العراق :وكالة «صابرين نيوز»
تتوقف عن النشر
بغداد ـ زيد سالم

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـن ـ ـصـ ــة «ص ـ ــاب ـ ــري ـ ــن ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز»،
املـتـخـصـصــة فــي نـقــل أنـشـطــة املليشيات
املــوالـيــة إلي ــران عبر تطبيق «تيليغرام»،
أنـهــا تـتــوقــف عــن الـنـشــر إل ــى إش ـعــار آخــر
اضطراب أمني
يوم الجمعة ،بعد ليلة من
ٍ
شهدته العاصمة بغداد واقتحام مليشيا
«ربع الله» ،التابعة لـ«كتائب حزب الله»،
مركزًا للتجميل والتدليك ،وتهديد محال
بيع املشروبات الكحولية.
وت ـع ــد «ص ــاب ــري ــن ن ـي ــوز» امل ـن ـصــة األس ــرع
واألكـثــر انتشارًا التي تمتلكها املليشيات
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،لـ ـ ــإعـ ـ ــان عـ ـ ــن ه ـج ـم ــات ـه ــا
ال ـصــاروخ ـيــة ع ـلــى املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء في
ب ـغــداد ،واس ـت ـهــداف أرت ــال ق ــوات التحالف
الــدولــي فــي مناطق وســط وجـنــوب البالد.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن نـشــرهــا ص ــورا ومـقــاطــع
فيديو القتحام مركز «شيالن» للتدليك ،إال
أنها سرعان ما حذفت منشوراتها.
وأعلنت «صابرين نيوز» في بيان مقتضب
أن ـهــا «ت ــدي ــن وت ـت ـبــرأ م ــن مـجـمــوعــة ادع ــت
أنها تنتمي لحركة (ربع الله) قامت أخيرًا
بفعالية في بغداد».
وفتح إغــاق املنصة الــذي أعقب الهجوم
األخـ ـي ــر ب ـ ــاب الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ـ ّـم ــا حـ ـ ــدث ،وال

س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا ّداع ـ ـمـ ــة ل ـف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد
الشعبي» ،ومثلت ذراعًا رسمية للفصائل
املسلحة طيلة األش ـهــر املــاضـيــة للتهجم
عـلــى الـنــاشـطــن الـعــراقـيــن واملتظاهرين
والساحات وامليادين التي انطلقت منها
االحتجاجات ،والتهجم على شخصيات
سياسية وأمنية.
وظهرت منصة «صابرين نيوز» بالتزامن
م ــع ان ـ ـ ــدالع ان ـت ـف ــاض ــة أكـ ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول ،ردًا على موجة الغضب الشعبي من
األح ــزاب اإلســامـيــة الحاكمة والفصائل
املسلحة املتنفذة في البالد ،وباشرت من
أول يوم انطالقها بصناعة تقارير تضم
أس ـمــاء نــاشـطــن ومـتـظــاهــريــن وصفتهم
ب ــ«ال ـجــوكــريــة وامل ـخ ــرب ــن» ،وادعـ ــت أنهم
ممولون مــن الــواليــات املتحدة وسـفــارات
دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة ودول خ ـل ـي ـج ـيــة ،بـيـنـهــا
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
ال ـعــراقــي املـتـعــامـلــة م ــع ه ــذه الـ ـق ــوات .كما
بـ ــرزت ع ـب ــارة «إن ـه ــا ت ـح ـتــرق» ال ـتــي كــانــت
تسبق الهجمات ،ما يؤكد ارتباط القائمني

املقطع الــذي وثق فيه االعتداء على زيكلر.
ووضـ ــع ال ـع ـنــاصــر األربـ ـع ــة ال ــذي ــن أوق ـفــوا
ع ــن ال ـع ـم ــل ،ب ـح ـســب م ــا أع ـل ــن دارمـ ــانـ ــان،
ال ـخ ـم ـي ــس ،ق ـي ــد ال ـح ـج ــز االح ـت ـي ــاط ــي فــي
املقر الرئيسي للمفتشية العامة للشرطة
الوطنية ،فيما فتح تحقيق بتهمة «عنف
مـمــارس مــن شخص يتمتع بسلطة عامة
بطابع عنصري وتزوير وثــائــق رسمية»،
بعدما زوروا محضر الحادثة بــالـقــول إن

الضحية قاومهم ونفذ عصيانًا ألوامرهم.
وخـ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوعـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ش ـه ــدت
فــرنـســا ح ــوادث عـنــف كـثـيــرة مــن الـشــرطــة،
بــدأت ضد صحافيني وناشطني حقوقيني
اح ـت ـج ــوا ع ـلــى ن ـق ــاش ال ـب ــرمل ــان ل ــ«ق ــان ــون
األمـ ــن ال ـش ــام ــل» ف ــي  18نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الـثــانــي ،ثــم اسـتـمــرت بـعــدهــا بـيــومــن ضد
نـ ــواب ف ــي ال ـبــرملــان وم ـســؤولــن منتخبني
فـ ــي س ــاح ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة اع ـت ـص ـم ــوا مــع
الجـ ـئ ــن ومـ ـه ــاج ــري ــن ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـتــأمــن
مسكن لـهــم ،حيث حطمت الشرطة الخيم
وفضت االعتصام بعنف ،ما دفع صحيفة
«ل ـي ـبــراس ـيــون» إل ــى إب ـ ــراز صـ ــورة شــرطــي
ي ــدوس عـلــى أح ــد الــاج ـئــن عـلــى غــافـهــا،
وكتبت عليها« :تحطيم الجمهورية».
وتتخذ وسائل اإلعالم الفرنسية ،على تعدد
مشاربها ،موقفًا مــوحـدًا ون ــادرًا ضــد عنف
الشرطة منذ أسابيع ،ازداد حدة مع إدخال
دارم ــان ــان لـ ــ«امل ــادة  »24ف ــي «ق ــان ــون األم ــن
ال ـش ــام ــل» ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا وس ــائ ــل اإلع ــام
ون ـقــابــات الـصـحــافـيــن اع ـت ــداء عـلــى حــريــة
الـتـعـبـيــر وح ــري ــة ال ـص ـح ــافــة ،ل ــدرح ــة أنـهــا
أعلنت سحب كل صحافييها امليدانيني في
بيان مشترك ،قالت فيه إنها تخشى عليهم
من اعتداء قــوات إنفاذ القانون عليهم بعد
تبني البرملان املادة املثيرة للجدل.
وتعتبر «ليبراسيون» و«لوموند» و«ميديا
بارت» ،باإلضافة إلى نقابات الصحافيني،
رأس الـحــربــة فــي «ح ــرب ال ـص ــور» الــدائــرة
حــال ـيــا ،إذ ع ـنــونــت «ل ــوم ــون ــد» صفحتها
األول ــى لعدد يــوم الجمعة «عنف الشرطة:
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة» ،أمـ ــا
«ليبراسيون» فعنونت على صورة ميشيل
زي ـك ـلــر امل ـل ـطــخ ب ــال ــدم ــاء« :ع ـن ــف ال ـشــرطــة:
الغثيان» ،فيما وصف موقع «ميديا بارت»
دارمــانــان بـ«الوزير الفاقد للشرف» ،وقال
إنــه منذ وصــولــه إلــى منصبه «لــم يتوقف
أبـدًا عن تملق أكثر أطــراف الشرطة تطرفًا.
والنتيجة هــي اض ـطــراب عــام وســط تزايد
ع ـنــف ال ـش ــرط ــة .ح ــان ال ــوق ــت إلق ــال ــة وزي ــر
الداخلية املشعل للحرائق».
يـشــار إل ــى أن املـعــركــة الـقــائـمــة بــن السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة م ــن ج ـه ــة وامل ـن ــاه ـض ــن لـعـنــف
ال ـش ــرط ــة ونـ ـق ــاب ــات ال ـص ـحــاف ـيــي م ــن جـهــة
ث ــان ـي ــة وص ـل ــت إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،إذ أص ـ ــدرت
امل ـح ـك ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي بـ ــاريـ ــس ،ف ــي وق ــت
مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن لـ ـي ــل الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـم ـنــح
ترخيص تـظــاهــرات مـقــررة فــي معظم املــدن
الفرنسية بعد ظهر السبت احتجاجًا على
ع ـنــف ال ـشــرطــة ولـلـمـطــالـبــة بــإل ـغــاء «املـ ــادة
 »24مــن «قــانــون األم ــن الـشــامــل» واستقالة
وزيــر الداخلية وقائد شرطة باريس ،دعت
إلـيـهــا ن ـقــابــات الـصـحــافـيــن وس ــائ ــل إع ــام
وجمعيات حقوقية.

بريطانيا ستطلق هيئة لمراقبة
عمالقة التكنولوجيا

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

على «صابرين نيوز» بعناصر الفصائل.
وعلم «العربي الجديد» من مسؤول رفيع
ف ــي هـيـئــة «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» أن «رئ ـيــس
الحكومة مصطفى الكاظمي هاتف رئيس
هـيـئــة (ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي) فــالــح ال ـف ـيــاض،
وط ـل ــب م ـنــه ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـقــائ ـمــن على
املنصة وإيقاف عملها» ،مبينًا أن «الفياض
ت ـع ــاط ــى مـ ــع املـ ــوقـ ــف ،واع ـتـ ـب ــره ــا مـنـصــة
ت ـخــري ـب ـيــة وتـ ـه ــدف إلـ ــى ن ـش ــر ال ــذع ــر بــن
العراقيني ،وتحديدًا الناشطني واملدنيني».

أعلنت الحكومة البريطانية ،يوم الجمعة ،سلسلة تدابير للحد من نفوذ مجموعات
اإلنترنت العمالقة ،بينها «فيسبوك» و«غوغل» ،ســواء لناحية استخدام البيانات
الشخصية أو اإلعالنات اإللكترونية .وستوضع مدونة سلوكيات جديدة تحت راية
«وحــدة لــأســواق الرقمية» ،لتعزيز التنافسية وتحسني حماية املستهلكني ،وفق
بيان لوزارتي الشركات والقطاع الرقمي.
وق ــررت الحكومة اتـبــاع توصيات أصــدرتـهــا فــي يوليو/تموز الهيئة البريطانية
الناظمة لشؤون املنافسة التي ستتبع لها هذه الوحدة ،في ظل قلق لديها من هيمنة
املجموعات العمالقة 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».
وتقر لندن بإيجابيات هــذه املنصات ،لكنها تتوقف عند «تركز السلطة لــدى عدد
صغير مــن الـشــركــات الــرقـمـيــة» ،مــا ي ــؤدي إلــى تباطؤ النمو فــي القطاع ويـحــد 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
ُ
لناحية تلقي إعالنات إلكترونية موجهة أو عدمه .وستطلق وحدة األسواق الرقمية
في إبريل/نيسان ،وقــد ترغم عمالقة القطاع الرقمي على تغيير سلوكياتها عند
ُ
الـحــاجــة ،كما ستمنح صالحية فــرض غــرامــات فــي حــال عــدم احـتــرام القواعد.كما
أن مدونة السلوكيات هذه ستشكل وسيلة لضمان مزيد من اإلنصاف في العقود
التجارية بني املجموعات الرقمية العمالقة واملؤسسات الصحافية.
وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون املنافسة إلى أن النفقات على اإلعالنات
اإللكترونية قاربت  14مليار جنيه إسترليني في بريطانيا عام  ،2019بينها  80في
املائة تستقيها «فيسبوك» و«غوغل» .وتعتمد الصحف على «غوغل» و«فيسبوك»
في نحو  40في املائة من الزيارات إلى مواقعها.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

بيروت ـ رنا أسطيح

بعد نيله ثالث جوائز سينمائية
كان آخرها جائزة «أفضل إخراج»
م ـ ــن م ـ ـهـ ــرجـ ــان مـ ــاملـ ــو ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ان ـ ـتـ ــزع ف ـي ـل ــم «غـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ»
ً
للسينمائي اللبناني بهيج حجيج جــائــزة
إض ــاف ـي ــة ع ــن ف ـئ ــة أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو ضـمــن
فـعــالـيــات «ل ـيــس ري ـم ـبــاود دو سـيـنـمــا» Les
ُ ،Rimbaud du cinemaاملختصة بتكريم أفضل
ّ
األعمال السينمائية املستقلة ،والتي ُيعتبر
حـجـيــج م ــن ّ
روادهـ ـ ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وذلـ ــك بعد
ّ
مسيرة بدأها في أواسط الثمانينيات ،وقدم
خاللها عـشــرات األف ــام الوثائقية الخاصة،
بــاإلضــافــة ال ــى ثــاثــة أفـ ــام روائ ـي ــة طــويـلــة،
تـ ـع ــاون ف ـي ـهــا م ــع ال ـك ــات ــب ال ـل ـب ـنــانــي رشـيــد
ّ
يسجل حجيج تعاونًا جديدًا
الضعيف الذي
مـعــه فــي فيلمه امل ـق ـبــل ،كـمــا يـكـشــف فــي هــذا
الحوار مع «العربي الجديد».
بالنسبة إلــى السينمائي اللبناني ،تكتسي
ـزة  Les Rimbaud du cinemaأهـمـيــة
ج ــائ ـ ً
ُ
خــاصــة بالنسبة لــه كــونـهــا «تـعـنــى بتكريم
أفضل األعمال السينمائية التي تنتمي إلى

«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
أصنع أفالمًا وال أبيع منتجات

ِّ
ن ــوع سينما املــؤلــف أو السينما املستقلة».
وه ــذا مــا ينطبق تـمــامــا عـلــى أفــامــه الثالثة
ّ
ـارج عــن لعبة
التي قدمها بإنتاج مستقل خ ـ ٍ
شــركــات اإلنـتــاج الـ ًكـبــرى .وهــو يــرى فــي هذه
االستقاللية «حــريــة لكي أعـ ّـبــر عما أريــد من
دون أن أكون مرتبطًا بشركات كبيرة قد يكون
لديها شروطها الخاصة للعمل» .ويعترف
ب ــأن «س ـعــادتــي لـيـســت بــالـتـقــديــر ال ــذي نلته
أنا شخصيًا فحسب ،بل بالتقدير الذي ناله

الفيلم ككل بفريق عمله الذي يشمل الدكتور
رشيد الضعيف ومدير التصوير ميالد طوق
وكــل مــن ش ــارك مــن قلبه إلنـجــاح هــذا العمل
وساهم فيه ّ
حبًا بالسينما».
عتبر العديد من أفالمه جـ ً
حجيج الــذي ُت َ
ـزء ا
م ــن ذاك ـ ــرة ال ـب ـلــد ومــرج ـع ـيــة مــوثــوقــة ألكـثــر
م ــن ج ـي ــل م ــن ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن الـ ـشـ ـب ــاب ،ك ــان
ق ــد تـ ـن ــاول الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـتـشـ ّـعـبــاتـهــا
وم ــرارة واقعيتها فــي أول ــى أفــامــه الــروائـيــة

حجيج :لدي عشرة
طويلة
مشاريع ألفالم
ٍ
ّ
نفذت منها فقط ثالثة

ّ
ال ـطــوي ـلــة ب ـع ـنــوان «زنـ ـ ــار الـ ـن ــار» ع ــام .2004
وواصـلــت الــذاكــرة اشتعالها فــي عدسته من
خــال تصويره لتبعات الـحــرب وتداعياتها
اإلن ـســان ـيــة بــأش ـكــال ـهــا املـخـتـلـفــة ف ــي فيلمه
ّ
الـثــانــي «شــتــي يــا دن ــي» ( .)2010أم ــا أحــدث
أف ــام ــه «غـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» ف ـق ــد جـ ــاء ه ــادئ ــا
ـث ،ومصير
فــي ق ــراء ت ــه لــواقــع لـبـنــان ّال ـحــديـ ٌ
والعمران فيه ،وكأنها قبلة يضعها
اإلنسان
ّ
السينمائي الـفــذ على جينب البلد واملــديـنــة.

أمل التغيير
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
عال 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».

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

فيلم

محمد جابر

عام  ،2014عانى املسرح املصري كسادًا ّ
امتد
ّ
عبد
أعوامًا عدة ًالحقة ،فابتكر املمثل أشرف ّ
الباقي شكال جديدًا للعمل املسرحي ،تمثل
حلقات،
بمسرحيات قصيرة ُم ـصـ ّـورة فــي
ٍ
ً
ُ
تـ ـع ــرض م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون .حمل
املـشــروع اسـ ّـم «تـيــاتــرو مـصــر» ،ثــم «مسرح
م ـصــر» ،وحــقــق نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا،
خ ـصــوصــا األطـ ـف ــال وامل ــراهـ ـق ــن .أب ـ ــرز أثــر
ً
ّ
ٌ
لهذا النجاح كامن في أن جيال جديدًا من
الــ«كــومـيــديــانــات» اشتهر بفضل املـشــروع،
وأص ـ ـبـ ــح ع ـن ـص ـرًا حـ ــاض ـ ـرًا فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
والتلفزيون املصريني .من هذا الجيل ،ظهر
ّ
عـلــي رب ـيــع ومـحـمــد عـبــد الــرح ـمــن .رغ ــم أن
َ َ
مشروع «مسرح مصر» بدأ مبتكرًا ،وأتاح
ف ــرص ــا ل ــوج ــوه ج ــدي ــدة ع ـ ـ ـ ّـدة ،ظـ ـه ــرت مــع
ُ َّ
ّ
تتطورّ ،
أهمها
الوقت مساوئ َ ال تصلح وال
ال ـكــوم ـيــديــا ال ــف ـ ّـج ــة ل ـل ـغــايــة ،ال ـقــائ ـمــة على
السخرية من النساء ُ
والسمنة واللون ،ومن
ُ
مفهوم «الصواب» في العصر
كل ما ي ِ
خالف ّ
ُ
ّ
تعتمد
الحالي .األسوأ أنها كوميديا مكررة،
ّ
تأدية املمثل للشخصية نفسها دائمًا ،ظنًا
ّ
من صانعي تلك «الكوميديا» أن االرتجال
ّ
والظهور بالشخصية نفسها ،التي أحبها
ال ـج ـم ـه ــور ،يـجـعـلـهــم غ ـيــر م ـح ـتــاجــن إلــى
سيناريو أو قـ ّـصــة أو مـخــرج ،أو أي شــيء.
ّ
وانتقل هذا بعد ذلك إلى أعمالهم كلهاّ ،أيًا
كان الوسيط.
ف ـي ـلــم «ال ـخ ـط ــة ال ـع ــاي ـم ــة» ( ،)2020ملـعـتــز
التوني ،ثاني بطولة مشتركة بني علي ربيع
ومحمد عبد الــرحـمــن ،بعد «خـيــر وبــركــة»
( ،)2017لسامح عبد العزيز ،لكن مــن دون

حلقة مك ّررة ومعتادة
وثقيلة من «مسرح مصر»
السابق
تلعب غادة عادل دور «ياسمين» في الفيلم (فيسبوك)

نقد

سالف فواخرجي وتمجيد القاتل
عمر بقبوق

ع ـن ــدم ــا أعـ ـل ــن اإلعـ ــامـ ــي ج ـع ـفــر ع ـب ــد ال ـك ــري ــم عــن
استضافته للنجمة الـســوريــة ســاف فــواخــرجــي،
ضـمــن حلقة خــاصــة فــي بــرنــامـجــه «جـعـفــر ت ــوك»،
الــذي ُيعرض على قناة «دويتشه فيله» ،انتشرت
على مواقع التواصل االجتماعي عشرات التعليقات
واالنتقادات املسبقة؛ إذ إن نسبة كبيرة من جمهور
البرنامج لم يتقبلوا فكرة استضافة الفنانة التي
طــوعــت نـفـسـهــا لـتـكــون بــوقــا ل ـتــرديــد آي ــات ال ــوالء
وال ـط ــاع ــة ل ـن ـظــام ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،وس ــاه ـم ــت خــال
السنوات التسع املاضية بتلميع صورته ،في ذات
البرنامج الذي عمل خالل األعوام املاضية على نقل
حكايات الالجئني الـســوريــن وأوجــاعـهــم وساهم
بفضح جرائم نظام األســد .فعليًا ،لم يجد غالبية
املـتــابـعــن أي فــائــدة تــرجــى مــن هــذا ال ـحــوار ،الــذي
توقعوا أن تستثمره فواخرجي لترديد أسطوانات
بروباغندا إعالم النظام السوري املشروخة.
عالية
درجة
االنتقادات املسبقة ،وإن كانت تبلغ
ً
من الصواب ،إال أنها ال تحيط بالصورة كاملة،
فـمــا ج ــرى فــي حلقة «جـعـفــر ت ــوك» األخ ـي ــرة بــدا
مميزًا مثيرًا لالهتمام؛ إذ إنها املرة األولــى التي
يتم فيها استضافة نجمة ســوريــة تمثل نظام
األس ـ ــد إع ــام ـي ــا مل ـنــاق ـشــة مــواق ـف ـهــا الـسـيــاسـيــة،
ومواجهتها بالتقارير الدولية واألرقام الصادمة
التي تثبت ما ارتكبه الرئيس األسد ونظامه من

انتهاكات إنسانية .لذلك يجب أن نبدأ بالحديث
عن هــذه املقابلة بــاإلشــادة بالبراعة التي تحلى
بـهــا جـعـفــر عـبــد ال ـكــريــم ب ــإدارت ــه ل ـل ـحــوار ،ال ــذي
همش فيه مسيرة سالف فواخرجي الفنية وركز
عـلــى مــواقـفـهــا الـسـيــاسـيــة ،لـيــذكــرنــا بـكــل لحظة
بأنه ال قيمة لألعمال الفنية وكل ما يحتويها من
رسائل أخالقية إذا كــان من يــؤدي هــذه األعمال
يناصر القتلة.
وقــد زاد مــن أهمية املقابلة الـخـطــاب ال ــذي تبنته
ف ــواخ ــرج ــي ط ـي ـلــة ال ـل ـق ــاء ،وهـ ــو خ ـط ــاب يختلف
نسبيًا عن الخطاب اإلعالمي التقليدي الذي تردده
ً
جوقة ّ أبــواق النظام عــادة؛ فلم تحاول فواخرجي
أن تكذب التقارير الدولية التي تدين نظام األسد،
ُ
ولم تعز كل ما تم عرضه عليها من أرقام وحقائق
إلى نظرية املؤامرة ،التي ال يــزال اإلعــام السوري
يجترها ويـعـيــد تــدويــرهــا مـنــذ تسعة أعـ ــوام ،بل
على العكس من ذلك ،كان حوار فواخرجي ال يخلو
من الواقعية ،ولم تنكر خالله وجود التعذيب في

لم تنكر فواخرجي وجود
التعذيب والقتل العشوائي
في سجون األسد

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

سجون األسد والقتل العشوائي واإلجرام املمنهج
في البالد .فعليًا رفضت فواخرجي لعب دور التابع
األع ـمــى املــؤمــن ب ــرواي ــة اإلع ــام ال ـس ــوري املــوازيــة
للواقع ،لكنها حاولت أن تبرر موقفها السياسي
الــا أخــاقــي مــن خــال إح ــداث ثـغــرات ومغالطات
أخالقية ،فاستخدمت بعض الحجج املقتبسة من
اإلع ــام الـســوري ذات ــه ،والـتــي تـعــزو الــدمــار والــدم
للتجاوزات واألخـطــاء الفردية مــن كافة األطــراف،
وبررت وقوفها إلى جانب األسد بادعائها امتالك
وع ــي مستقبلي مـكـنـهــا م ــن قـ ــراءة األح ـ ــداث قبل
حدوثها ،إذ افترضت أن الثورة السورية محكومة
بالفشل ،وإن كانت قد حملت منذ بدايتها مطالب
محقة ،بحسب تعبيرها؛ لتشير إلــى أنــه لــم يكن
هـ ـن ــاك ب ــدي ــل ل ــأس ــد س ـ ــوى ب ـح ـك ــوم ــات ظــام ـيــة
متشددة ،وحاولت أن تثبت صحة رأيها من خالل
االستشهاد بالكيانات التي ركبت الثورة وحولت
مسارها ،مثل تنظيم داعش اإلرهابي.
ه ــذه الـحـجــج الــواه ـيــة ال ـتــي اسـتـخــدمـتـهــا ســاف
ّ
لتسوق لتمجيد القاتل وتلميع صورته
فواخرجي
كوجهة نظر يجب احـتــرامـهــا وفـقــا لشعار حرية
ـوري ــون ،تمكن
الـتـعـبـيــر ،الـ ــذي حـمـلــه ال ـث ــوار ال ـس ـ ً
ً
جعفر عبد الكريم مــن دحضها جملة وتفصيال؛
واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـع ـيــق كـ ــل مـ ـ ـن ـ ــاورات ف ــواخ ــرج ــي
ليعيدها لذات النقطة :ما أهمية الرسائل األخالقية
التي يقدمها الفن ،إذا كان الفنان يقف بظل حاكم
أباد شعبه وهجره؟

رصد

«الخطة العايمة» :فيلم «كوميدي» ال كوميديا فيه
ّ
أي استفادة من مشاكل التجربة السابقة،
ً
ّ
ُ
رغم أن للفيلم فكرة شبه مبتكرة ،عن رجل
أعمال ودولــة (صــاح عبد الـلــه) ،يرغب في
س ــرق ــة أوراق خ ـط ــرة م ــن خ ــزان ــة م ـصــرف.
وبسبب ما في األوراق من معلومات ّ
سرية،
ّ
ُي ّ
قرر ـ بمساعدة موظف (عمرو عبد الجليل)
ـ االعتماد على مكفوفني اثنني (ربيع وعبد
ُ
الرحمن) ،واالستعانة بفتاة تدعى ياسمني
(غادة عادل) لتدريبهم جميعًا على الحركة
والسرقة .الفكرة شبه ُمبتكرة ،القتباسها أو
استلهامها أو «سرقتها» بحسب التعبير
املــائــم ،مــن الفيلم الهندي  ،Aankhenالــذي
ْ
أخ ــرج ــه ف ـي ـبــول أمـ ـ ُـرتـ ــال شـ ــاه عـ ــام 2002
(ت ـم ـث ـي ــل أمـ ـيـ ـت ــاب بـ ــات ـ ـشـ ــان) .ل ـك ــن ال ـف ــرق
ّ
الحقيقي أن العمل الـهـنــدي درام ــا وإث ــارة،
وفـيــه عملية ج ــادة لسرقة مـصــرف ،بينما
ّ
استخدمها املؤلفان املصريان كريم سامي
وأحمد عبد الوهاب لصنع عمل كوميدي.
ه ــذا ي ـب ــدو ذك ـي ــا لــوه ـلــة أول ـ ــى ،وي ـم ـكــن أن
ُيـنـتــج كــومـيــديــا مــن ح ــاالت مختلفة وغير
معتادة .لكن ،كالعادة ،انتصرت كوميديا
«مسرح مصر» ،وأفسدت أي محاولة ابتكار
َ
ُمحت َملة.
بـعـيـدًا ع ــن ضـعــف مـنـطــق األحـ ـ ــداث ،وع ــدم
ّ
وجود ّ
لتحوالت الحكاية،
مبررات حقيقية

فـ ـم ــاذا ع ــن ال ـف ـي ـلــم امل ـق ـب ــل؟ ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
يجيب حجيج« :هناك بالفعل مشروع لفيلم
راب ــع يجمعني أيـضــا برشيد الضعيف .هو
كتب القصة وعملنا ســويــا على السيناريو
ً
ُ
ويمكن اعتبار هذا الفيلم قبلة جديدة للبنان
ولبيروت وبشكل خاص للشباب والشابات،
َّ
ألنه يتناول  4قصص حب لشابات لبنانيات
ُّ
ت ـخـ ِـب ــر كـ ــل م ـن ـهــن ق ـص ـت ـهــا وه ـ ــذه الـقـصــص
م ـت ــداخ ـل ــة وه ـ ــي ت ــؤس ــس ل ــرس ــم ب ــان ــورام ــا
للمجتمع الـلـبـنــانــي بـتـنــاقـضــاتــه الـطــائـفـيــة
واالجتماعية .ويمكن اعتباره تكملة للمسار
الذي سلكته في فيلم (غود مورنينغ)» .
وع ــن ت ـك ــرار ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــروائ ــي الـشـهـيــر
رشـيــد الضعيف يـقــول« :فيلمي ّ
األول (زنــار
الـنــار) كــان اقتباسًا عــن إحــدى روايــاتــه ،ألنه
في تلك الفترة لم يكن يريد أن يدخل معي في
كتابة السيناريو بينما فيلم (غود مورنينغ)
ً
والفيلم الجديد يشكل عمال مشتركًا بيننا
مئة في املئة ،ويشكل استمرارية لهذه الشراكة
املوجودة بيننا والتي أراهــا مهمة للسينما
أيضًا ،ألن األفالم املقتبسة عن روايات أو عن
ّ
كتاب بمستوى رشيد الضعيف قليلة».
وفي مقابل غزارة نتاجه على صعيد األفالم
الــوثــائ ـق ـيــة ،ي ـع ـتــرف الـسـيـنـمــائــي الـلـبـنــانــي:
«صـحـيــح أن ـنــي صـ ـ ّـورت ثــاثــة أف ــام روائ ـيــة
طويلة إلى اليوم .ولكن ّكان لدي أكثر من 10
مشاريع ألفالم طويلة نفذت منها ثالثة .فقد
كتبت الكثير مــن الـسـيـنــاريــوهــات وحــاولــت
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 املنتجني».
وعــن سبب عــدم تقديمه مــوضــوعــات تغازل
ّ
توجهات املهرجانات السينمائية في الخارج
كما يفعل البعض يقول« :أنــا ال أنتقد أحـدًا،
ول ـك ـن ـنــي ش ـخ ـص ـيــا ال أح ـ ــب أن أعـ ـم ــل عـلــى
كليشيهات جــاهــزة ألنـهــا تشعرني وكأنني
أبـيــع منتجًا .يهمني طبعًا أن أبـيــع أفــامــي
ولكنني ال أعمل عليها بهدف أو نية بيعها.
ولــذلــك لــم يـغــرنــي ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه ول ــم أخـتــر أن
أسير بمشواري عكس إحساسي الفني .ألن
هذا األخير يأخذني دائمًا إلى درب الصدقية
في العمل ،وهو بالنسبة لي أمر أساسي جدًا
في صناعة السينما».
وعما إذا كانت لديه نية بتحويل انفجار مرفأ
ب ـيــروت إل ــى م ــادة سينمائية فــي مشاريعه
الالحقة يقول« :في أحداث كهذه أعتبر نفسي
ً
مــواط ـنــا ّأوال ق ـبــل أن أكـ ــون م ـخــرجــا ورب ـمــا
سواي ألن األضرار
كنت أكثر حظًا بقليل من
ً
التي ّ
نسبيًاً .ولكن
خفيفة
تعرضت لها كانت
ً
ّ
االنفجار شكل من دون شك ضربة قوية لنا.
وأجد أن املسافة الزمنية مطلوبة في األحداث
املماثلة ،لكي نتمكن من تكوين شيء ما يكون
أبـعــد مــن مـجـ ّـرد تسجيل لـلـحــدث .ويمكنني
القول إنه بعد مــرور الوقت أصبح لدي أكثر
من فكرة في هذا اإلطــار» .ويــرى أنه يجب أن
«نـخـ ُـرج مــن الكليبات امل ـصـ ّـورة والبكائيات
ظهر للعالم عملية اإلعدام التي حصلت
وأن ن
بحق املـ ِـديـنــة وأهـلـهــا لكي ّ
نعبر عــن الحدث
بكامل مأساويته وإجرامه.»...
وع ـ ــن خـ ـط ــوة م ـن ـ ّـص ــة «ن ـي ـت ـف ـل ـك ــس» أخ ـي ـرًا
بتخصيص مساحة لألفالم اللبنانية يكشف
ّ
أنه ّ
لضم أفالمه إلى
تم التواصل معه تمهيدًا
ّ
األعـمــال اللبنانية املتاحة عبر املنصة فيما
عـ ــدا ف ـي ـلــم «غ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» ب ـس ـبــب حـقــوق
توزيعه ويــرى أن «هــذه الخطوة ّ
مهمة نظرًا
ـاالت
لـتـضــاؤل اإلق ـب ــال الـجـمــاهـيــري عـلــى صـ ً
السينما التقليدية ما يجعل األفــام متاحة
رقميًا للعالم ّكله ويتيح ألفــام ّ
مهمة فرصة
عرضها على جمهور كبير ،ولكنه في املقابل
يقضي على صــاالت العرض التي لها سحر
خاص ال يمكن استبداله».
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الدراما التلفزيونيّة تنقذ المحطات اللبنانية من االنهيار
ً
عمل كوميدي
وهذا ربما يكون مقبوال في
ٍ
يهدف أســاســا إلــى الضحك ،تكمن املشكلة
ٌ
فيلم َرتيب وبليد ،يعتمد
في هذا تحديدًا:
بـشـكــل شـبــه كــامــل عـلــى م ـفــارقــات شخص
أع ـم ــى يـ ـح ــاول ال ـظ ـه ــور كـ ُـم ـب ـصــر ،فتظهر
«اسكتشات» ال تنتهي ،تبدو الشخصيات
ّ
فيها كــأنـهــا تعاني الـبــاهــة« .اسكتشات»
ثقيلةُ ،يـمـكــن حــذفـهــا بــالـكــامــل مــن دون أن
ّ
ٌ
ـأثــر األح ــداث بــالـحــذف :ض ـ ٌ
ـرب وتخبيط
تـتـ
جـسـ ٌ
ـدي ومــواقــف عبثية وإطــالــة ،فــي فيلم
«سرقة مصرف» ،تبدأ السرقة فيه مع ربعه
األخـ ـي ــر .ه ـنــاك أي ـضــا ع ـلــي رب ـي ــع ،بطريقة
ح ــدي ـث ــه املـ ـعـ ـت ــادة ،وبــال ـش ـخ ـص ـيــة الـغـبـيــة
نفسها ،من دون الحاجة إلى الغباء لصنع
كوميديا.
تبدو سيطرة «مسرح مصر» كاملة ،حتى
ف ــي عـ ــدم م ـح ــاول ــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن قـ ــدرات
امل ـم ـث ـلــن اآلخ ـ ــري ـ ــن .ف ـع ـم ــرو ع ـب ــد الـجـلـيــل
أحــد ّ أهــم ممثلي األفــام التجارية املصرية
مــؤخـرًا ،لكن حـضــوره باهت ج ـدًا ،مــن دون
مــامــح أو تـفــاصـيــل أو مــواقــف ُي ـبــرز فيها
إمكانياته الكوميدية الكبيرة.
نفسه ينطبق على غــادة ع ــادل ،التي
األمــر ّ
تظهر كأنها تحاول مجاراة شيء ال تفهمه.
والظهور املعتاد لبيومي فــؤاد ال يتجاوز
الــرغـبــة فــي إظ ـهــاره فــي إعــانــات الفيلم ،ال
ْ
أكثر .الوحيد الذي يملك شيئًا ُمضحكًا ،وإن
نسبيًا ،هو محمد عبد الرحمن ،ربما بسبب
تـلـقــائـ ّـيـتــه امل ـع ـت ــادة ،وم ـحــاولـتــه (النسبية
أيضًا) في التماهي مع الشخصية ،لتقديم
كوميديا مختلفة.
خـ ــاف ذل ـ ــك ،ال ـف ـي ـلــم مـ ـج ـ ّـرد ح ـل ـقــة م ـك ـ ّـررة
ومعتادة وثقيلة من «مسرح مصر».

ّ
ظل أزمة كورونا
في
واالنهيار االقتصادي في
لبنان ،ال ُتقدم المحطات
اللبنانية على أي خطوات
لمشاريع جديدة ،بل
تعتمد على نسب
مشاهدة المسلسالت
إبراهيم علي

لم تشهد محطات التلفزة اللبنانية أي ُّ
تقدم
هــذه السنة .والــواضــح أن األح ــداث املأساوية
ال ـتــي سـيـطــرت عـلــى ال ـعــالــم بـسـبــب ال ـحــروب
وجائحة كورونا ،ألقت بثقلها على الشاشات
اللبنانية املحلية .مع بداية الخريف ،نشطت
الحركة بني املحطات اللبنانية على استثمار
بـسـيــط فــي بـعــض املـسـلـســات ال ـتــي ُعــرضــت
مــع بــدايــة شـهــر أي ـلــول /سبتمبر ،وحـصــدت
نسبة مشاهدة جيدة في ظل غياب تام ألفكار
متجددة.
َّ
ال ــاف ــت أن «ه ـج ــوم» امل ـن ـ ّـصــات اإللـكـتــرونـيــة
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــا ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ،دف ــع
بوسائل إعــام لبنانية للعمل على تأسيس
ّ
منصات خاصة كمحاولة لتبادل املشاهدين،
ُّ
وال ـتــوجــه إل ــى الـجـمـهــور مــن خ ــال الوسيلة
الـتــي يـخـتــارهــا .محطة «ال ـجــديــد» اللبنانية
ً
ُ
تـحــاول جــاهــدة تقديم مجموعة مــن البرامج
ّ
على منصتها اإللكترونية .لكن ذلك ال يعفيها
من إعادة البرامج نفسها ،لعرضها مرة ثانية

عـلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة .والـسـبــب هــو حالة
الـنـقــص ال ـتــي تـعــانـيـهــا امل ـح ـطــات وإهـمــالـهــا
إلنـتــاج الـبــرامــج بسبب األزم ــات املــالـيــة التي
تسيطر على كل القطاعات في لبنان.
َّ
احـ ـت ــل ب ــرن ــام ــج «مـ ــع تـ ـم ــام» ،وال ـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه
تمام بليق أسبوعيًا على منصة «الجديد»،
ال ـ ـصـ ــدارة ف ــي ن ـس ـبــة امل ـت ــاب ـع ــة ع ـل ــى مـحـ ّـمــل
«الجديد» اإللكتروني .ورغم ذلك فإن انتقادات
واسعة طاولت املحطة والبرنامج نفسه بسبب
إص ــرار بليق على أسـلــوب االسـتـجــواب الــذي
يصل إلى حد تعنيف الضيف ،وحمله للبكاء
بـطــريـقــة اسـتـعــائـيــة ال تـخـلــو م ــن الـسـخــريــة
على الضيف نفسه .وعاد هذا املوسم برنامج
«أحمر بالخط العريض» تقديم مالك مكتبي،
على «الشاشة اللبنانية لــإرســال» كمحاولة
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
دراسـتــه ،ليستجيب البرنامج ويعيد الطفل
إل ــى مــدرس ـتــه بـحـســب م ــا شــاهــدنــا .ويــواجــه
«أحمر بالخط العريض» برنامج «أنــا هيك»
ت ـقــديــم ن ـي ـشــان دي ــره ــارت ـي ــون ـي ــان ،ف ــي نفس
الـتــوقـيــت .لكن الــواضــح أن الـبــرنــامـ ُـج األخير
يسعى إلث ــارة الـغــرائــز واستضافة املهمشني
لفتح جبهات تتعلق بنسبة املشاهدة ،وذلك
وحيد يبتعد في مضمونه عن املعايير
كهدف
ٍ
ال ــواج ــب مــراعــات ـهــا ل ـح ــوار الـ ـه ــواء امل ـبــاشــر.
أمــا ً الفكاهي هـشــام ح ــداد ،فـعــاد إلــى قــواعــده
ساملا في برنامج «لهون وبس» ورغم التكرار
النمطي في طريقة مناقشة العناوين الخاصة

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

بكل حلقة ،يبقى لحداد مساحة من التفاعل
ال ـج ـي ــد ت ـب ـعــا لـ ـط ــرح ال ـه ـج ــوم واالنـ ـتـ ـق ــادات
الـســاخــرة الـتــي تـطــاول السلطة والـفـســاد في
ل ـب ـنــان .رب ـمــا يـكـمــن ال ـحــل الــوح ـيــد بالنسبة
للمحطات اللبنانية هــو اإلب ـقــاء على عرض
إن ـتــاجــات املـسـلـســات ال ـج ــدي ــدة ،وهـ ــذا كــاف

ل ـض ـمــان ج ـم ـهــور امل ـس ــاء ب ـعــد عـ ــودة الـحـجــر
فــي امل ـن ــازل بـْسـبــب ان ـت ـشــار ف ـيــروس كــورونــا
فــي لـبـنــان .إذ بـلـغــت نـسـبــة مـتــابـعــة مسلسل
«الهيبة/الرد»  11باملئة من مجموع الجمهور
املتابع في فترة املساء ،وهذا جيد قياسًا إلى
باقي املحطات التي حققت في التوقيت ذاته

نسبة تـتــراوح بــن  4و 6باملئة مــن املتابعني.
وأخـيـ ًـرا ،من املتوقع أن يحفل شتاء املحطات
اللبنانية بمجموعة مــن مسلسالت العرض
األول ،وذل ــك حـتــى بـلــوغ شـهــر رم ـضــان ،بعد
أن بــدأت التحضيرات النهائية ملجموعة من
املسلسالت الدرامية الخاصة بموسم .2021

