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حصاد الثقافة

مصر في قبضة حديدية :ثقافة تحت الحصار
القاهرة ـــــ عايدة الغريب
املشهد عبثي بامتياز .وزارة الثقافة
تـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـع ـ ــام ب ــاحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ك ـب ــرى
ف ــي م ـئــويــة ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق أن ــور
السادات .لم تكن االحتفالية من ذلك
النوع العابر ،الذى تفرضه املناسبة.
ك ــان ــت تــأك ـي ـدًا ع ـلــى أن ال ـن ـظــام هنا
أقــرب في األفكار إلــى نظام السادات
ثقافيًا وخارجيًا وإعالميًا ،رغــم أنه
ال يترك مناسبة إال بالتأكيد على أنه
امتداد لنظام يوليو /عبد الناصر.
رغـ ــم عـبـثـيــة امل ـش ـه ــد ،إال أن دالل ـتــه
ك ـب ـي ــرة .مـ ـيـ ـل ــودرام ــا الـسـبـعـيـنـيــات
الـثـقــافـيــة ،تـتـكــرر فــي مـهــزلــة أخ ــرى.
تـفــاصـيــل املـشـهــد الـثـقــافــي املـصــري
في لحظته الحاضرة تتطابق مع ما
جرى في سبعينيات السادات ،حيث
شهدت تلك الفترة التغريبة الكبرى
ل ـل ـم ـث ـق ـفــن املـ ـص ــري ــن فـ ــي امل ـن ــاف ــي
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،سـ ـ ــواء م ــن ه ــاج ــر مـنـهــم
ب ـج ـســده مـنـفـيــا ،أو هــاجــر بــإبــداعــه
للنشر خ ــارج مـصــر (كــانــت بـيــروت
وب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ودمـ ـ ـش ـ ــق ق ـب ـل ــة امل ـث ـق ـف ــن
املـصــريــن لنشر أعمالهم اإلبــداعـيــة
طــوال تلك األي ــام) .وكانت الصحافة
في حصار خانق ،اآلن يتكرر املشهد
أي ـضــا ،وإن كــانــت وســائــل االت ـصــال
الحديثة قد لغت فكرة «املنفى» ذاتها،
ي ـب ـقــى ع ـب ـئ ـهــا ال ـن ـف ـســي وم ــرارتـ ـه ــا.
فــي تلك الفترة أيـضــا ،تمت سيطرة
الـيـمــن عـلــى مـنــابــر الـعـمــل الثقافي
ونــوافــذه املختلفة ،فظلت مصر بال
مجلة ثقافية واحــدة يمكن أن تعبر
عما يعتمل فــي الــواقــع املـصــري من
أفكار جديدة واتجاهات أدبية.
ف ــي  ،2018تـ ـب ــدو م ـص ــر ب ــا مـجـلــة
ثـقــافـيــة رسـمـيــة واح ـ ــدة ،تـمــامــا كما
جـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،وك ــان ــت

البدائل وقتها مجالت املاستر .اآلن،
ت ـبــدو مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أو بعض املـحــاوالت الفردية (مجلة
ً
«م ـ ـ ــراي ـ ـ ــا») ب ـ ــدي ـ ــا مل ـ ـجـ ــات الـ ــدولـ ــة
املهترئة.
عشرات دور النشر املصرية تعرضت
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم أم ـ ـ ـنـ ـ ــي ب ـ ـح ـ ـثـ ــا ع ـ ـ ــن ك ـت ــب
ممنوعة ،كان أبرزها مصادرة كتاب
«امل ــاك :حكاية الجاسوس املصري
الذي أنقذ إسرائيل» الذي يسرد فيه
مــؤلـفــه ي ــوري ب ــارج ــوزي ــف ،الــروايــة
اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي ت ـقــول إن أشــرف
جاسوسًا رفيع املستوى
مروان كان ّ
إلســرائـيــل ،وأن ــه قــدم لها معلومات
ووث ــائ ــق مـهـمــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـتــي
ع ـم ــل ف ـي ـهــا مل ـص ـل ـح ـت ـهــا .ك ـم ــا تـمــت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادرة دي ـ ـ ـ ـ ــوان «خ ـ ـيـ ــر نـ ـس ــوان
األرض» ل ـ ـجـ ــال الـ ـبـ ـحـ ـي ــري ال ـ ــذي
ت ــم ال ـح ـكــم ع ـلــى صــاح ـبــه بــالـسـجــن
ث ــاث س ـن ــوات بـتـهـمــة اإلس ـ ــاءة الــى
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .ه ـ ـ ــذه هــي
املـصــادرات املعلنة ،لكن ما لم يعلن
عـنــه أو تــوقــف ن ـشــره فــي اللحظات
األخ ـيــرة ك ــان كـثـيـرًا أي ـضــا .وانتهى
األمــر بعدم منح أرق ــام إي ــداع الكتب
الجديدة ،إال بعد إرسال نص الكتاب
مسبقًا ،وتـعـهــد مــن الـكــاتــب ب ــأن ما
يتضمنه الـكـتــاب مــن أفـكــار يتحمل
مسؤوليته ،كأن الكتاب الذي يحمل
غــافــه اس ــم ال ـكــاتــب لـيــس كــافـيــا أو
ً
دلـيــا .كما توقفت بعض الــدور عن
اإلنتاج الثقافي ألسباب مالية بعد
الــزيــادات الرهيبة في أسعار الــورق
واألحبار ،فنجد أن دارًا طليعية مثل
«ميريت» لم تصدر إال عددًا محدودًا
من األعـمــال ال يتجاوز أصابع اليد
ال ـ ــواح ـ ــدة ،ك ـمــا ق ـل ـصــت ال ـك ـث ـيــر من
الدور األخرى إنتاجها.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة مل ــزي ــد م ــن الـهـيـمـنــة

ّبعضهم رأى
أن هذا العام
عام نجيب
محفوظ
بامتياز

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ــوزراء ق ــرارًا بتنظيم املـهــرجــانــات
واالحتفاليات الثقافية .وبمقتضى
هذا القرار« ،ال يجوز إقامة مهرجان
أو فعالية ثقافية إال بعد الحصول
ع ـلــى تــرخ ـيــص م ــن وزارة الـثـقــافــة،
الـتــي تـقــوم بتشكيل اللجنة العليا
الــدائـمــة لتنظيم إقــامــة املهرجانات
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة» ،ويـع ـطــي
القرار الحق للجنة باقتحام الحفلة
أث ـ ـنـ ــاء ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا ،وم ــراجـ ـع ــة كــل
برامجها .وهــو مــا يعني مــزيـدًا من
الـتـضـيـيــق عـلــى ال ـفــرق املـسـتـقـلــة أو
ع ـلــى األن ـش ـط ــة ال ـث ـقــاف ـيــة املـسـتـقـلــة
مـ ـث ــل ح ـ ـفـ ــات ت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـك ـ ـتـ ــب .إذ
اش ـت ــرط ــت ه ـي ـئــة ال ـك ـت ــاب امل ـصــريــة
عـلــى دور الـنـشــر الــراغ ـبــة فــي إقــامــة
حفالت توقيع لكتابها في فعاليات
م ـع ــرض ال ـك ـت ــاب الـ ـق ــادم (يـ ـب ــدأ في
 24كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر حـتــى
 5ش ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر) ب ــإب ــاغ الـهـيـئــة

التطبيع وجمال خاشقجي و«تأميم» اإلعالم المصري!
بعناوين الكتب قبل مــوعــد انعقاد
املـعــرض بثالثة أشـهــر ،وعــدم إقامة
الـحـفــات داخ ــل أجـنـحــة دور النشر
وإن ـ ـمـ ــا فـ ــي مـ ـك ــان م ـخ ـص ــص لــذلــك
وبــأسـعــار مرتفعة نسبيًا ،وهــو ما
أصــاب كثيرين باإلحباط ،وخاصة
أن ال ـقــواعــد ال ـجــديــدة ملـشــاركــة دور
ال ـن ـشــر ف ــي امل ـع ــرض دف ـع ــت الـكـثـيــر
من الــدور املصرية إلــى االعـتــذار عن
عــدم املـشــاركــة ودفـعــت كذلك بائعي
الكتب القديمة (ســور األزبكية) إلى
مواز
اإلعالن عن إقامة معرض كتاب
ٍ
بأسعار منخفضة ،وهو األمر الذي
يـهــدد مـعــرض الكتاب ال ــذي يحتفل
بيوبيله الذهبي في تلك الدورة.
بعيدًا عن محاوالت الوصاية ،يبقى
بـ ـع ــض األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي كـ ـس ــر ال ـح ـص ــار
ّ
تستمر
الـثـقــافــي .فـفــي الــوقــت ال ــذي
ف ـيــه وزارة ال ـث ـقــافــة بــامل ـمــاط ـلــة في
تخصيص متحف لنجيب محفوظ،
أع ـل ـنــت ع ـنــه م ـنــذ رح ـي ـلــه  ،2006إال

الموسم المغربي أنقذته السينما والشعر ...وقارئة صغيرة
الرباط – عبد الرحيم الخصار
لــم تـعــد الـثـقــافــة ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،تـشـكــل ال ـحــدث فــي املـغــرب.
ما ُيحدث األثــر خــال الفترة األخـيــرة في البلد هو األحــداث
السياسية واالجتماعية .ليست تلك األحداث العميقة واملهمة،
بل تلك العابرة والسريعة ،الشبيهة بعبوة ناسفة ،قد ال تقتل،
لكنها تترك خلفها الكثير من الدخان .صار الناس مشغولني
ف ــي امل ـقــاهــي وال ـح ــان ــات وع ـلــى صـفـحــات الـفــايـسـبــوك وفــي
تطبيقات الواتساب باألخبار السريعة ،خصوصًا تلك التي
تتخذ طابعًا فضائحيًا ،وقد صارت األغلبية تنتظر وصولها
خبرًا بعد آخر كما لو أنها حقن من املورفني.
أمــا الثقافة وأهلها فــي املـغــرب ،فقد ص ــاروا ،فــي حمأة هذه
الحياة الحديثة ،وبالتدريج ،شبه معزولني عن املجتمع .بل إن
هــذا املجتمع الــذي ينتمون إليه ،لم يعد ينتبه إليهم إال حني
تصدر فضيحة في وسطهم ،أو يرفع أحدهم نـ َ
ـداء استغاثة
قبل الرحيل.
ً
يمكن أن نسمي إجماال هذا العام في املغرب عام الفيديوهات
املنتشرة ،التي تظهر من حني إلــى آخــر في سلسلة طويلة،
على شكل «فضائح» سياسية واجتماعية .حتى ّإن كثيرين
صاروا يعتقدون أن هناك من يقف وراء إخراج هذه السلسلة
حتى يلهي الناس عن مشاغلهم الحقيقية ،وعن التفكير في
ما يقع بني أيدي الذين يديرون دواليب هذه البالد.
ليست هــذه الصورة السيئة عن حضور الثقافة في املغرب
من باب املبالغة ،لكنها نقل موضوعي ملا يقع في بلد أغلقت
معظم مكتباته املدرسية أبوابها ،وضيعت بالتالي على أكثر
من جيل فرصة ّ
الدنو من الكتابّ ،
وحب الثقافة .إن ما سبق ال
يعني أن الثقافة غائبة تمامًا عن الحياة العامة ،لكن املفترض
ّأن املغرب يحظى باستقرار أمني وسوسيو اقتصادي ّ
يخول
ً
فضاء حقيقيًا النتعاش الثقافة بشكل أفضل.
له أن يكون
اختتم الشاعر اللبناني وديع سعادة املوسم الثقافي بفوزه بـ
َ
«جائزة األركانة» التي يمنحها بيت الشعر في املغرب ،والتي
صارت تحظى بمكانة كبيرة بني أبرز جوائز األدب في العالم
الـعــربــي ،خصوصًا أنـهــا تمنح كــل سنة ألحــد كـبــار شعراء
العالم .فقد سبق أن فاز بها في الــدورات السابقة الفرنسي
إي ــف بــون ـفــوا ،والـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود دروي ـ ــش ،واإلس ـبــانــي
أنطونيو غــامــونـيــدا ،واملـغــربـيــان محمد السرغيني ومحمد

والبرتغالي نــونــو جــوديــس،
بنطلحة ،والصيني بيي ض ــاوّ ،
واألملاني فولكر براون وغيرهم .وعلل بيان الجائزة استحقاق
سعادة بكونه ّ
«قدمِ ،طيلة ِنصف قرنُ ،منجزًا ِش ّ
عريًا ّ
متفردًا
ٍْ
ْ
قصيدة
عطافة في
بجماليته العالية ،في إحداث ان
ْأسهم،
ٍ
مسار ِ
ّ
ّ ِ ْ
ّ
ْ
النثر العربية وفت ِحها على أفـ ٍـق كوني يحتفي بالشخصي
واإلنساني والحياتي».
والحقيقة أن «بيت الشعر» في املغرب شكل منذ تأسيسه
الـجـهــة األك ـثــر اهـتـمــامــا ب ـهــذا الـجـنــس األدبـ ــي فــي ال ـب ــاد ،إذ
أص ــدر هــذه السنة ع ــددًا مــن األع ـمــال الشعرية لـشـعــراء من
ً
أجيال وتوجهات مختلفة ،فضال عن لقاءات نوعية ،من قبيل
«الـغــرفــة املضيئة» الـتــي التقى فيها الشعر بالفوتوغرافيا،
و«فــي ضيافة محمود درويــش» وهي لقاءات شعرية تحيي
الذكرى العاشرة على رحيل صاحب «أوراق الزيتون».
وقد انضاف لبيت الشعر فاعل جديد يعنى بالحقل ذاته ،إذ
نشطت هــذه السنة «دار الشعر» فــي مــراكــش ومثيلتها في
تطوان في تنظيم لقاءات شعرية وورشــات إبداعية لألطفال
والطلبة ،فــي سـيــاق االنـتـصــار لجنس أدب ــي يضيق الخناق
حوله بسبب االهتمام اإلعالمي والنقدي بأجناس أخرى .غير
ّ
أن املغرب يحافظ كــل سنة على خصيصة فريدة ربما في
العالم العربي ،وهي أن أعلى نسبة في الكتب األدبية املطبوعة
تكون للشعر سواء املكتوب بلغة فصحى أو دارجة.
 2018كانت أيضًا سنة انتصار للسينما ،إذ ضاعفت وزراة
وديع سعادة
اختتم الشاعر اللبناني
َ
الموسم بفوزه بـ «جائزة األركانة»

الثقافة املبلغ املخصص لــدعــم املـهــرجــانــات السينمائية من
 11مليون درهم خالل سنة  ،2017إلى  23مليون درهم في
سنة  ،2018كما دعمت اإلنتاج السينمائي الوطني بنقل املبلغ
املخصص لذلك من  46مليون درهم خالل سنة  ،2017إلى
 75مليون درهم برسم سنة « 2018بناء على برنامج دقيق
وفعال ،بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل
صندوق دعم اإلنتاج السينمائي».
وكـعــادتــه ،كــان «املـهــرجــان الــدولــي للشعر» فــي مــراكــش أبــرز
ً
تظاهرة هذه السنة تحتفي بالفن السابع في املغرب .فضال
عــن الـعــروض وال ـنــدوات املـعـتــادة ،شهدت ساحة جامع الفنا
لـقــاءات مباشرة للجمهور مــع نـجــوم السينما ،لعل أبــرزهــم
هذه السنة مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو ومونيكا
بيللوتشي.
وتشهد السينما املغربية عامًا بعد عام تقدمًا على مستوى
الـحـضــور وامل ـشــاركــات الــدولـيــة وارت ـفــاعــا فــي نـســب األف ــام
املنتجة واملهرجانات املنظمة.
حركة جديدة عرفها املغرب هذا العام حملت اسم «فالسفة
الـ ـش ــارع» ظ ـهــرت م ـبــاشــرة بـعــد الـتـضـيـيــق ال ــذي ت ـعــرض له
عــدد مــن فناني الـشــارع فــي مدينة ال ــدار البيضاء ،أبرزهما
املوسيقيان الشابان بدر معتز ومهدي أشتاوي .إذ اعتقال
وصدر في حقهما حكم بالسجن ،غير أن نداءات وتظاهرات
املتعاطفني معهما وم ــع فنهما حــالــت دون التنفيذ .حركة
«فــاس ـفــة الـ ـش ــارع» دع ــت إل ــى ل ـقــاء ت ـشــاركــي ب ــن مختلف
الفاعلني في الحقول الفنية والثقافية والحقوقية للحفاظ على
فنون الشارع.
طفلة صغيرة صنعت الحدث في السنة التي نودعها ،إذ فازت
بالجائزة األولى في مسابقة «تحدي القراءة» التي أقيمت في
اإلم ــارات ،متفوقة على أكثر من عشرة ماليني مشارك من
بلدان عربية ،ويتعلق األمر بالطفلة مريم أمجون ذات التسع
سنوات ،وتبلغ مجموع جوائز مسابقة القراءة ثالثة ماليني
دوالر موزعة بني الفائزين ومعلميهم واملدارس التي ينتمون
إليها.
يشار في النهاية إلى أن الحكومة املغربية قررت هذه السنة
كاف
رفع ميزانية الثقافة بنسبة ثالثة في املئة ،وهو رقم غير ٍ
للنهوض بالثقافة في بلد تعلن خطاباته الرسمية دائمًا أنه
ينتمي إلى الحداثة.

أن هامش الثقافة نجح في تسليط
الضوء على «عميد الرواية العربية»
ب ـع ــد  12ع ــام ــا ع ـل ــى رحـ ـيـ ـل ــه ،وف ــي
مناسبة مرور  30عامًا على حصوله
على جائزة «نوبل» .هكذا ،أصدرت
«دار ال ـســاقــي» اللبنانية مجموعة
قصصية جديدة له بعنوان «همس
النجوم» تضمنت نصوصًا لم تنشر
مــن ق ـبــل .كـمــا أصـ ــدرت «دار الـعــن»
كـتــاب الــزمـيــل محمد شعير «أوالد
ح ــارت ـن ــا :س ـيــرة ال ــرواي ــة امل ـحــرمــة»،
وأصدرت «دار صفصافة» كتاب «30
عــامــا ف ــى صـحـبــة نـجـيــب مـحـفــوظ»
للطبيب محمود الـشـنــوانــي .وأقيم
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات حـ ـ ــول ص ــاح ــب
«نـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــل» ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن وص ـ ــاي ـ ــات
ّ
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة .حـ ـت ــى إن
بعضهم اعتبر هذا العام عام نجيب
محفوظ بامتياز.
كـمــا شـهــد ال ـعــام ص ــدور ع ــدد كبير
مــن الكتب واملجموعات القصصية
وال ـت ــرج ـم ــات املـ ـمـ ـي ــزة ،عـ ــاد مـحـمــد
امل ـ ـخـ ــزن ـ ـجـ ــي ب ـ ـثـ ــاثـ ــة ك ـ ـتـ ــب دفـ ـع ــة
واح ــدة «ص ـيــاد الـنـسـيــم» ،و«بـيــانــو
فـ ــاط ـ ـمـ ــة» ،و«الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ف ـ ــي م ـك ــان
ّ
آخـ ــر» .كـمــا أص ــدر ع ــدد م ــن الـكــتــاب
ً
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال قـ ـصـ ـصـ ـي ــة؛ مــن
بينهم حسن عبد املــوجــود (حــروف
فاتنة) ،ومنصورة عز الدين (مأوى
الـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب) ،وطـ ـ ـ ـ ــارق إمـ ـ ـ ــام (م ــدي ـن ــة
الحوائط الالنهائية) ،ومحمد عبد
الـنـبــي (ك ــان يــا مــا كـ ــان) .كـمــا صــدر
عدد من الروايات املميزة؛ من بينها
«طــرق الــرب» لشادي لويس ،و«قبل
أن أن ـســى أن ــي كـنــت ه ـنــا» إلبــراهـيــم
عبد املجيد ،و«الخروج من البالعة»
لنائل الطوخي ،و«الوصايا» لعادل
ع ـص ـمــت« ،ه ـن ــا ب ـ ــدن» لـبـسـمــة عبد
الـعــزيــز ،وأخ ـي ـرًا «ح ــروب الــرحـمــاء»
إلبراهيم عيسى.
شهد العام رحيل عدد بارز من أبرز
املثقفني؛ مــن بينهم صبري موسى
ص ــاح ــب الـ ــروايـ ــة ال ـش ـه ـيــرة «ف ـســاد
األم ـك ـنــة» ،والـنــاقــد سـيــد الـبـحــراوي
صاحب «الحداثة التابعة في الثقافة
املصرية» الذي اعتبر فيه أن التبعية
الــذهـنـيــة لـلـغــرب هــي أس ــاس «أزم ــة
الوطن» التي تهدد وجوده ،وخاصة
أن التبعية لم تعد حكرًا على املثقفني
ب ــل تـعــدتـهــا إل ــى «م ـج ـمــل الـطـبـقــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام.
كـمــا رح ــل ال ـنــاقــد وع ــال ــم االقـتـصــاد
جـ ـ ــال أمـ ـ ــن ص ــاح ــب «م ـ ـ ـ ــاذا ح ــدث
ل ـل ـم ـصــريــن؟» ،وامل ـف ـكــر االش ـتــراكــي
الـ ـب ــارز س ـم ـيــر أمـ ــن ال ـ ــذي دفـ ــن في
بــاريــس وأق ــام سـنــواتــه األخ ـيــرة في
داك ــار فــي الـسـنـغــال مــدي ـرًا لـ«معهد
ال ـت ـخ ـط ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،ورئ ـي ـس ــا
ل ــ«امل ـن ـتــدى ال ـعــاملــي ل ـل ـبــدائــل» .كما
رحــل الكاتب والــروائــي أحمد خالد
توفيق ،أحــد جسور الشباب املهمة
ملـحـبــة ال ـك ـتــابــة والـ ـق ــراءة م ــن خــال
ك ـتــابــاتــه ال ـج ــاذب ــة ف ــي أدب الــرعــب
ً
والخيال العلمي ،والفانتازيا ،فضال
ع ــن ال ـك ـتــابــة ال ـس ــاخ ــرة .ك ـمــا أسـهــم
فـ ــي ك ـت ــاب ــة ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة.
وم ـ ــن أشـ ـه ــر رواي ـ ــات ـ ــه «ي ــوت ــوب ـي ــا»
( )2008ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ق ـي ــام
األغ ـن ـي ــاء ب ـتــأس ـيــس ك ــوم ـب ــاون ــدات
ّ
محصنة باألسالك الشائكة
سكنية
وكالب الحراسة ،ال يدخلها الفقراء،
وإذا اق ـت ــرب ــوا ي ـم ــوت ــون .ك ـمــا رحــل
الـ ـصـ ـح ــاف ــي لـ ــويـ ــس جـ ــريـ ــس أح ــد
مكتشفي األص ــوات األدب ـيــة الشابة
فـ ــي مـ ـص ــر فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات .وف ــي
نهاية العام ،كان رحيل فنان األوبرا
وامل ـث ـقــف الـ ـب ــارز ح ـســن ك ــام ــي .وقــد
فـجــرت وفــاتــه صــراعــا عـلــى مكتبته
ال ـتــراث ـيــة ال ـتــي يـمـتـلـكـهــا ف ــي وســط
القاهرة ،وانتهى األمر بتأميم وزارة
الـثـقــافــة للمكتبة بـمــا تتضمنه من
مـقـتـنـيــات ف ــي اعـ ـت ــداء ص ــري ــح على
«امللكية الفردية» لألشخاص.

زينب حاوي
لـعــل ال ـح ــدث األب ـ ــرز ف ــي  2018على
الـصـعـيــد ال ـعــربــي ب ــل ال ـعــاملــي ،كــان
اغتيال الصحافي السعودي جمال
خاشقجي .فــي بــدايــة تشرين األول
(أكـ ـت ــوب ــر) ،امل ــاض ــي ،ص ــدم اخـتـفــاء
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة
والسياسية والديبلوماسية .مسار
طويل مشت به هذه القضية ،وأفرزت
انقسامًا عموديًا في طريقة تعاطي
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ـع ــه .روايـ ـ ـ ـ ــات بــال ـج ـم ـلــة،
وتضارب معلومات ،بشأن الحادثة،
التي وقعت في القنصلية السعودية
ّ
في تركيا .مساران متناقضان ظلال
ه ــذه الـقـضـيــة ،فـكـنــا أم ــام شاشتني
تتناتشان الـحــدث ،كــل منهما تبعًا
ّ
ألجـنــدتـهــا .ق ـنــاة «ال ـعــرب ـيــة» عتمت
بــدايــة على ال ـحــدث ،وحــاولــت أخــذه
إلـ ــى م ـك ــان آخ ـ ــر ،لـتـنـقــذ م ــن خــالــه
التورط السعودي في االغتيال .لكن
ب ـعــد تــأك ـيــد ال ـخ ـبــر ،تـبـنــت ال ــرواي ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ب ـ ـ ــأن م ـ ــن ق ـ ـ ــام ب ـه ــذه
الـجــريـمــة ،أج ــراء «خــالـفــوا األوام ــر»
امللكية.
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ــاد مـقـتــل خاشقجي
الزخم لـ «الجزيرة» .القناة القطرية،
ال ـ ـتـ ــي ان ـخ ـف ـض ــت ش ـع ـب ـي ـت ـهــا بـعــد
األزمة السورية ،استعادت مكانتها
عـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـجـ ـنـ ـي ــد ش ــاش ـت ـه ــا
وأطقمها حول العالم ،لتعقب قضية
خــاش ـق ـجــي .هـ ـك ــذا ،تـ ـص ـ ّـدر األخ ـيــر
أول ـ ــوي ـ ــات ال ـش ـب ـك ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ـتــي
ّ
راحت تبث أخبار الحادثة على مدار
الساعة .كنا إذًا ،أمام مشهد منشطر
إعــام ـيــا ،خلفيته ت ـن ــدرج بــالـطـبــع،
ضمن األزمــة الخليجية التي فرقت
بـ ـ ــن قـ ـط ــر والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .امل ـش ـه ــد
العربي املنقسم ،واملتقاسم لروايات
مختلفة حول االغتيال ،بدا مختلفًا
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـع ــامل ــي .إذ ت ـصـ ّـدر
خاشقجي أخبار الصحف العاملية،
وال سيما «واشـنـطــن بــوســت» التي
ً
كــان يكتب فيها مقاال أسبوعيًا في
الـ «رأي» .الصحيفة األميركية بذلت
جهدًا في القضية ،وأسهمت من دون
أن تدري ،في «إيقاظ» ضمير العالم
حـ ــول م ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـي ـم ــن .بـعــد
التأكد مــن خبر اغتيال خاشقجي،
راحــت الصحيفة ،ووسائل إعالمية
غــرب ـيــة أخ ـ ــرى ،ت ـح ـ ّـول األن ـظ ــار الــى
اإلب ــادة التي تحصل في اليمن ،من
م ـج ــاع ــات وأوب ـ ـئـ ــة وم ـ ــوت مـجــانــي
ل ــأط ـف ــال .هـ ـك ــذا« ،س ــاه ـم ــت» دم ــاء
خاشقجي في إحداث صحوة عاملية

م ـت ــأخ ــرة ف ــي هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة املـنـسـيــة
واملدمرة من العالم .والالفت تعاطي
وكالة «رويترز» ،مع القضية .الوكالة
ً
حظيت أوال ،بسبق صحافي تمثل
في دخولها القنصلية ،بعد خمسة
أي ــام م ــن ح ــادث ــة االخ ـت ـف ــاء ،لتجري
ح ــديـ ـث ــا مـ ــع ال ـق ـن ـص ــل الـ ـسـ ـع ــودي،
ول ـت ـج ــول ب ـك ــام ـي ــرت ـه ــا ،ف ــي سـبـيــل
التأكيد أن اململكة ال يد لها في هذه
الجريمة .الحقًا ،وتماشيًا مع الخط
السياسي السعودي ،نشرت الوكالة
الـعــاملـيــة ال ــرواي ــة ال ـس ـعــوديــة ،الـتــي
تفيد بــأن خاشقجي «توفي نتيجة
شجار» بينه وبني  15شخصًا أتوا
من اململكة خصيصًا لتصفيته!
هـ ــذا الـ ـع ــام أيـ ـض ــا ،ك ـنــا أم ـ ــام حــدث
ن ــوع ــي ،تـجـلــى ف ــي ال ـس ـمــاح لـلـمــرأة
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـق ـي ــادة الـ ـسـ ـي ــارة .فــي
حـ ـ ــزيـ ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو) املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ــدأ
س ـ ــري ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،وب ـ ـ ـ ــدأ م ـعــه
ال ـت ـط ـب ـيــل مل ــرح ـل ــة م ـخـت ـل ـفــة دخ ـلــت
فـيـهــا املـمـلـكــة .ال ـحــدث ال ــذي وصــف
ب ـ ـ ّ«االس ـت ـث ـن ــائ ــي» ،و«ال ـت ــاري ـخ ــي»،
تجندت له وسائل إعــام سعودية،
وغ ــرب ـي ــة أيـ ـض ــا .ك ـنــا أم ـ ــام صـنــاعــة
صـ ـ ـ ــورة ل ـ ــول ـ ـ ّـي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي
محمد بن سلمان ،تصفه بـ «األمير
اإلص ــاح ــي» ،وتـخـتـصــر م ــا حصل
ف ــي املـمـلـكــة بـ ـ «ال ـ ـثـ ــورة» .عـلـمــا بــأن
العديد من الناشطات السعوديات
م ــا زل ــن ي ــرزح ــن ف ــي أقـبـيــة املـمـلـكــة،
ّ ّ
فقط ألنـهــن كــن رائ ــدات فــي املطالبة
بأبسط الحقوق في القيادة والحرية
ال ـش ـخ ـص ـيــة .ه ـك ــذا ،ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
خـ ّـصـصــت مجلة «فـ ــوغ» األمـيــركـيــة
نـسـخـتـهــا ال ـعــرب ـيــة ل ـع ــدد ح ــزي ــران
(يــونـيــو) ،لألميرة هيفاء بنت عبد
الله آل سعود التي نشرت صورتها
عـلــى غ ــاف ال ـع ــدد .ظـهــرت األخـيــرة
خلف مقود سيارة مكشوفة ،ترتدي
ً
ث ــوب ــا أبـ ـي ــض ط ـ ــوي ـ ــا ،وأكـ ـ ـ ــدت فــي
ح ــدي ــث داخـ ـ ــل امل ـج ـل ــة أن ـه ــا «ت ــؤي ــد
التغيير فــي ب ــاده ــا» .بـعــد «ف ــوغ»،
انـ ـب ــرت ب ـع ــض الـ ــوجـ ــوه الـلـبـنــانـيــة
الق ـت ـنــاص ال ـحــدث ال ـس ـعــودي .على
سبيل امل ـث ــال ،صـ ـ ّـورت املـغـنـيــة هبة
طــوجــي كليبًا غـنــائـيــا لـ ـ «م ــن اللي
ب ـخ ـتــار» (ك ـل ـمــات غ ــدي الــرحـبــانــي-
أل ـحــان أســامــة الــرحـبــانــي) ،وأهــدتــه
إلى املرأة السعودية .لكن في طريقها
إلى االحتفال بهذا «التحرر» ،خلطت
طوجي بني قيادة السيارة ،وارتــداء
ال ـح ـج ــاب ،ف ـص ــورت ع ـلــى أن خلعه
أيضًا يأتي ضمن عملية «إصالحية
مـ ـلـ ـكـ ـي ــة»! املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ن ـ ــادي ـ ــن ن ـج ـي ــم،

بــدورهــا ،استغلت ال ـحــدث ،وهنأت
امل ـ ـ ــرأة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى طــريـقـتـهــا،
لكن فــي نهاية امل ـطــاف ،ظهر أن كل
كــام ـهــا ،ك ــان ض ـمــن إعـ ــان مــدفــوع
ل ـك ـب ــري ــات شـ ــركـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
العالم .ومــن قيادة املــرأة السعودية
للسيارة ،إلى الحدث األقسى واألكثر
تظهيرًا على اإلعــام السعودي :إنه
ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي.
ف ــي ت ـمــوز (يــول ـيــو) امل ــاض ــي ،يمكن
تــوثـيــق ه ــذه الـفـتــرة بــأنـهــا تسجيل
ملرحلة علنية ومختلفة من الصراع
مع العدو .في هذا التاريخ ،تجرأت
ّ
«العربية» على بث وثائقي «النكبة»
ال ــذي يتبنى الـســرديــة الصهيونية
الحـ ـ ـت ـ ــال فـ ـلـ ـسـ ـط ــن .وثـ ــائ ـ ـقـ ــي مــن
جــزء يــن ،يسرد «مظلومية اليهود»
في أوروب ــا ،وانـعــدام السبل أمامهم
إليـ ـ ـج ـ ــاد «وط ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـه ـ ــم» .ش ــريـ ـط ــان
يـقـصـيــان تـمــامــا التنكيل وامل ـجــازر
ال ـ ـتـ ــي ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ال ـص ـه ــاي ـن ــة بـحــق
الفلسطينيني وأرضهم.
ّ
لعل العبارة األبرز في الوثائقي ،ما
قاله املعلق «ولــدت دولــة إسرائيل...
أصبح الحلم حقيقة»! وثائقي ّ
جر
بـ ـع ــده تـ ـ ــورط ش ـخ ـص ـيــات ث ـقــاف ـيــة،
ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ورس ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ــرب ـ ـيـ ــة فــي
ال ـت ـط ـب ـي ــع مـ ــع ال ـص ـه ــاي ـن ــة ،بـشـكــل
عـ ـلـ ـن ــي ،وس ـ ـ ــط ت ـ ــراج ـ ــع االهـ ـتـ ـم ــام
بالشأن الفلسطيني إعالميًا ،حتى
فـ ــي ذروة نـ ـض ــال ــه أي ـ ـ ــام م ـس ـي ــرات
الـ ـع ــودة ف ــي أي ـ ــار (م ــاي ــو) امل ــاض ــي.
ومن اململكة إلى إيران.
منذ عام  ،2009وشبكة « bbcعربي»
ممنوعة الدخول إلى أراضيها .هذا
األم ـ ــر ك ـســر ف ــي أي ـل ــول (سـبـتـمـبــر)،
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ح ـ ـ ــن دخ ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـش ـب ـك ــة
البريطانية بجناحيها اإلنكليزي
والعربي إلى األراضي اإليرانية ،من
بوابة أصفهان.
سلسلة تقارير بثتها « bbcعربي»
وقـ ـتـ ـه ــا (إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ــراس ـ ــل ال ـش ـب ـكــة
ل ـل ـش ــؤون اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي ه ــاش ــم)،
ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه املـ ــدي ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـم ــل ط ــاب ـع ــا
إنسانيًا ،بيئيًا ،وعمرانيًا ،لتدشن
بعدها مرحلة جــديــدة ،بني الشبكة
والـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة .مـصــريــا،
ك ــان ال ـبــارز ه ــذا ال ـعــام ،األزم ــة التي
ضــربــت ال ــدرام ــا امل ـصــريــة ،وأس ــواق
اإلن ـت ــاج ،إل ــى حــد تــوقــع الـعــديــد من
أهل الفن أن يكون املوسم الرمضاني
كــارث ـيــا عـلــى الـعــامـلــن ف ـيــه ،بسبب
إطباق النظام املصري على اإلعالم
و«تأميمه» .إذ استحوذت مجموعة
«إع ــام املـصــريــن» اململوكة لجهاز

الحدث األبرز على الصعيد العربي ،بل العالمي ،كان اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي

امل ـخ ــاب ــرات املـ ـص ــري ،ع ـلــى شـبـكــات
«أون .تـ ــي .ف ـ ــي» ،و  ،cbcوال ـس ــوق
اإلع ـ ــان ـ ــي ل ـق ـن ــاة  ،dmcوب ــال ـت ــال ــي
ّ
تحكم النظام بأسعار املسلسالت،
ّ
وباألجور وبسوق اإلعالنات ،مغيبًا
امل ـنــاف ـســة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .ال ـصــوت
الـ ــواحـ ــد الـ ـس ــائ ــد ع ـل ــى كـ ــل امل ـن ــاب ــر
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أسـ ـه ــم فـ ــي «ت ـط ـف ـيــش»
مـ ــايـ ــن امل ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ،وانـ ـسـ ـح ــاب
أسـ ـم ــاء ف ـن ـيــة ك ـب ـي ــرة م ــن امل ـنــاف ـســة
الــدرام ـيــة ،أم ـثــال يحيى الـفـخــرانــي،
وياسر جالل ،وياسمني عبد العزيز،
ّ
منويًا عرضها
وتوقف مشاريع كان
ف ــي رم ـض ــان أمـ ـث ــال «ج ـم ـي ـلــة وإب ــن
السلطان» (تؤدي دور بطولته هند

صـبــري) ،و«مــائـكــة إبليس» (غــادة
ع ـ ـ ــادل) ،م ــع ق ـب ــول لـبـعــض الـنـجــوم
ب ــأج ــور مـنـخـفـضــة .ع ـلــى الصعيد
امل ـص ــري أي ـض ــا ،ان ـط ـفــأ ف ــي تـشــريــن
الـثــانــي (نــوفـمـبــر) اإلعــامــي الكبير
حـ ـم ــدي ق ـن ــدي ــل ( 82عـ ــامـ ــا) .غ ـيــاب
ّ
قنديل خلف فراغًا كبيرًا على الساحة
اإلعالمية ملشاكس في زمــن التزلف
واالن ـ ـب ـ ـطـ ــاح .اإلعـ ــامـ ــي الـ ـ ــذي دف ــع
مرارًا ثمن كلمته وجرأته وشجاعته
عـلــى الـشــاشــات الـعــربـيــة ،يمثل بال
ش ـ ـ ّـك وجـ ـه ــا م ـض ـي ـئــا م ــن ال ـت ـجــربــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ظ ـلــت
لصيقة بقضايا اإلنسان ،واملقاومة
وفلسطني.

كابوس الـ«ستريمينغ» واألخبار الكاذبة يؤرق اإلعالم الغربي
نادين كنعان
لم يختلف واقع امليديا األجنبية كثيرًا هذه السنة ،وإن كانت االعتداءات على
الصحافيني آخــذة في االرتـفــاع .واقــع مــأزوم يعيشه أهــل «مهنة املتاعب»،
دفــع بمجلة الــ«تــايــم» األميركية إلــى اختيار مجموعة منهم كـ«شخصية
ال ـعــام» ل ـ  2018نـظـرًا إل ــى «املـخــاطــر الـكـبـيــرة الـتــي تـكـ ّـبــدوهــا فــي مالحقة
الحقيقة ،والسعي من أجــل نشرها ،وإن كانت غير كاملة» .تحت عنوان
«ال ـح ـ ّـراس ،وال ـحــرب على الحقيقة» ،أف ــردت املجلة أربـعــة أغلفة منفصلة
لكل من الصحافي السعودي جمال خاشقجي ،والصحافية الفيليبينية
مــاريــا ري ـســا ،م ـح ـ ّـررة مــوقــع «فيليبني ن ـي ــوز» ،والـصـحــافـ َّـيــن الـبــورمـ َّـيــن
َ
من وكالة «رويـتــرز» وا لــون وكياو ســوي او ،املسجون ْي بعدما أدانتهما
حكومة ميانمار في أيلول (سبتمبر) املاضي بـ«انتهاك قانون األســرار
ً
ّ
الرسمية» ،فضال عن رئاسة تحرير صحيفة «كابيتال غازيت» األميركية
التي خسرت خمسة من أعضائها في هجوم شهدته أنابوليس في والية
ميريالند في الصيف.
منذ اختفائه ،وقبل اإلعالن عن مقتله ،شغلت قضية خاشقجي الرأي العام
ّ
ّ
ّ
والحدة.
الغربية كانت شديدة االتساع
اإلعالمية
األجنبي ،حتى ّإن الحملة
ّ
في مقال نشره في «األخبار» تحت عنوان «قضية جمال خاشقجي :بني
ّ
السرديات
اإلعالم العربي والغربي» ،أشار الزميل أسعد أبو خليل إلى ّأن
ً
كادت «تنتزع سنة جمال األخيرة وتجعلها اختزاال لحياة طويلة في اإلعالم

ّ
والسياسة والدعاية ألمراء آل سعود» ،مشددًا على ّأن التبني الكبير له بعد
وفاته من قبل اإلعــام السائد أميركيًا قد «يحمل في ّ
طياته أيضًا أجندة
إعالمية» ،وال ّ
ّ
سيما مع ّ
تحول «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»
غير
ّ
إلى «إذاعة دولة االستخبارات األميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب».
ّ
ً
االه ـت ـمــام ال ـغــربــي بــاملـنـطـقــة أخ ــذ ش ـكــا آخـ ــر ،وت ـمــثــل ب ــإع ــان صحيفة
الــ«إنــدبـنــدنــت» البريطانية تـمـ ّـددهــا إلــى الـشــرق األوس ــط وبــاكـسـتــان عبر
أربعة مواقع إلكترونية جديدة ناطقة باللغات :العربية والتركية والفارسية
واألرديـ ـ ـ ــة .ج ــاء ذل ــك ف ــي إطـ ــار «ص ـف ـقــة تــرخ ـيــص ح ـصــريــة» فـ ــازت بها
«املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق» ( )SRMGالتي تأسست في
 ،1988وتملك مجموعة من الصحف واملجالت واملنصات اإللكترونية (من
بينها ّ
«سيدتي» و«الجميلة» و«هي»…) ،باإلضافة إلى زيادة نشاطها في
قناة «العربية» اإلخبارية وشبكة  mbcوجــريــدة «الشرق
 2016مع دمــج ّ
األوسط» تحت مظلتها.
املــواقــع اإلخـبــاريــة والـســوشــال ميديا ال ت ــزال مـصــادر رئيسة للحصول
على املعلومات ،فــي ظــل اسـتـمــرار املـخــاوف مــن سيطرة األخـبــار الكاذبة
مع مواصلة العمل ملكافحتها .هنا ،تجدر اإلشارة إلى اعتراف مجلة «دير
ّ
شبيغل» األملانية أخيرًا ّ
بأن الصحافي كالس ريلوتيوس ( 33عامًا) لفق
قصصًا من نسج خياله في  14من أصل  60موضوعًا نشرها في املجلة
خالل السنوات السبع األخيرة .املعركة بني ترامب وامليديا في بالده تزداد
حماوة .في تشرين الثاني (نوفمبر) املاضي ،انضمت مجموعات إعالمية

أميركية عـ ّـدة إلــى املعركة القضائية التي تخوضها «ســي ان ان» ُ إلعــادة
تصريح كبير مراسليها في البيت األبيض جيم أكوستا الــذي طــرد إثر
سجال حاد مع الرئيس خالل مؤتمر صحافي.
ّ
التحرش الجنسي فال يزال الشغل الشاغل لإلعالم الغربي ،مع تزايد
أما
الفضائح وانتشارها خارج حدود هوليوود واملؤسسات اإلعالمية الكبرى.
ً
مثالُ ،حكم على املمثل الكوميدي بيل كوسبي بالسجن عشرة أعوام بعد
إدانته باالعتداء الجنسي ،كما ّ
هزت «األكاديمية السويدية» فضيحة اتهام
ّ
املفكر الفرنسي جان كلود أرنو باالغتصاب ،وهو زوج الشاعرة والكاتبة
املسرحية كاتارينا فروستنسون ،التي استقالت بعد البلبلة ،قبل أن يحكم
القضاء السويدي على أرنو بالسجن عامني.
في سياق منفصل ،ال يزال كابوس الـ«ستريمينغ» يؤرق اإلعالم التقليدي
في الغرب .وقد أعلنت «هيئة تنظيم شؤون البث اإلذاعي والتلفزيوني» في
بريطانيا ( )ofcomفي نهاية تشرين ّ
األول (أكتوبر) املاضي ّأن «هيئة
أزمة «وجودية» نتيجة فشلها في الوصول إلى
اإلذاعة البريطانية» تواجه ّ
الفئات العمرية الشابة في ظل املنافسة التي تواجهها من قبل املنافسني
التجاريني وخدمات البث عبر اإلنترنت كـ«يوتيوب» و«نتفليكس» .الواقع
سجل ثالثة مـ ّ
أميركيًا ليس أفضل ،إذ ّ
ـزودي خدمة التلفزة املدفوعة في
نهاية نيسان (أبريل) تراجعًا دراماتيكيًا في أعداد االشتراكات في باقات
الكابل والستااليت التابعة لها ،تزامنًا مع تقارير اقتصادية ُتظهر ّ
نموًا
كبيرًا في خدمات البث عبر اإلنترنت.

