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حظر الحواسيب: رعب دولي من األجهزة اإللكترونية
لندن ـ العربي الجديد

يتوالى الجدل بعد إعالن الواليات املتحدة 
األجــهــزة  حمل  حظر  وبريطانيا  األميركية 
من  القادمة  الرحالت  منت  على  اإللكترونّية 
دول فــي الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. 
وانشغلت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
ــقـــرار الــجــديــد  االجــتــمــاعــي بــالــحــديــث عـــن الـ

الذي سيؤثر على املسافرين بعدة طرق. 
وبــيــنــمــا تــنــظــر فــرنــســا وكـــنـــدا فـــي احــتــمــال 
فرض إجراءات متشابهة، استمّر الغموض، 
أمــــس، حــــول حــيــثــّيــات الـــقـــراريـــن األمــيــركــي 
الــفــعــل على  والــبــريــطــانــي. وتــنــّوعــت ردود 
 
ّ
ــّيـــة، لــكــن ــهــــزة اإللـــكـــتـــرونـ قــــــراري حــظــر األجــ

مــخــاوف حـــول الــخــصــوصــّيــة وعـــدم جــدوى 
الـــقـــراريـــن ظــهــرت بــســرعــة. واعــتــبــرت أغــلــب 
 الــقــرار محّير وال يجدي 

ّ
وســائــل اإلعـــالم أن

نــفــعــا أمــنــيــا، بــيــنــمــا ذهــبــت أخــــرى ملناقشة 
البعد االقتصادي له.

ما هي األجهزة الممنوعة؟
قد يكون هذا البند األكثر غموضا، إذ أعلنت 
بريطانيا أنها منعت الهواتف والحواسيب 
املــحــمــولــة واألجــــهــــزة الــلــوحــيــة األكـــبـــر من 
الــهــاتــف الــذكــي الــعــادي عــلــى مــنت الــرحــالت 

املباشرة اآلتية من الدول السّت. 
وحددت بريطانيا الحظر على األجهزة التي 
16 سنتم وعرضها  مــن  أكــثــر  طــولــهــا  يبلغ 
أكثر من 9,3 سنتم وسماكتها أكثر من 1,5 

سنتم )6,3  و3,7 إنش(.
 حــظــر الــــواليــــات املــتــحــدة غــيــر مــحــّدد، 

ّ
لــكــن

األجهزة  جميع  على  ينطبق  ــه 
ّ
إن قالت  فقد 

الحجم،  العادي  الهاتف املحمول  األكبر من 
مثل الكمبيوتر املحمول واألجهزة اللوحية 
أســـطـــوانـــات  ومـــشـــغـــالت  الـــتـــصـــويـــر  وآالت 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــة وأجـ ــولــ ــمــ ــحــ ــة املــ ــيــ ــمــ ــرقــ ــو الــ ــديــ ــيــ ــفــ الــ
الكمبيوتر الشخصي وحتى ألعاب الفيديو. 
عدا  مــا  اإللكترونّية،  األجــهــزة   جميع 

ّ
أن أي 

الهاتف، ممنوعة. ويجب وضع تلك األجهزة 
في حقائب األمتعة التي تشحن في الطائرة، 

 الحظر يشمل املقصورات فقط. 
ّ
علما أن

ما هي مدة الحظر؟ 
لم ُيحّدد املسؤولون في بريطانيا وأميركا 
ــرار الــحــظــر.  ــ  زمـــنـــّيـــة لـــبـــدء وانـــتـــهـــاء قـ

ً
مــهــلــة

طّبق 
ُ
ست الــقــيــود   

ّ
إن قــالــت  بريطانيا   

ّ
أن إال 

« بـــعـــد اإلعـــــــالن عــنــهــا الـــثـــالثـــاء. 
ً
ــرة ــاشــ ــبــ »مــ

اإلعــالن  بعد  املتحدة  الــواليــات  قالت  بينما 
أمــام شركات   

ّ
إن الثالثاء أيضا،  عن الحظر، 

الطيران مهلة حتى يوم الجمعة لبدء تنفيذ 
الطيران  شركات   

ّ
فــإن وإال  الجديدة،  القيود 

إلى  الــطــيــران  فــي  تخسر حقوقها  أن  يمكن 
الواليات املتحدة. 

 شــركــة طـــيـــران اإلمــــــارات أعــلــنــت عبر 
ّ
إال أن

سيدخل  الحظر   
ّ
أن »تويتر«  على  حسابها 

حيز التنفيذ في 25 آذار/ مارس وسيستمّر 
حتى الرابع عشر من تشرين األول/ أكتوبر. 

ما هو سبب الحظر؟
لــيــس هــنــاك أســـبـــاب مـــبـــاشـــرة، ُمــعــلــنــة، عن 
 تــقــاريــر صــحــافــّيــة تــحــّدثــت 

ّ
الــحــظــر، إال أن

ــبــــاب املــحــتــمــلــة،  ــثـــالثـــاء عـــن أن األســ مــنــذ الـ
قة بأخطار محتملة مرتبطة باألجهزة 

ّ
متعل

ـــتـــهـــا االســــتــــخــــبــــارات 
ّ
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــّيـــــة، تـــلـــق

األميركّية. 
الحظر  ــرار  قــ  

ّ
إن إن«  إن  قــنــاة »ســـي  وقـــالـــت 

قاعدة  تنظيم  مصدره  تهديد  بسبب  خذ 
ُّ
ات

الــجــهــاد فــي جــزيــرة الــعــرب )الـــفـــرع اليمني 
ــقـــاعـــدة(، وإن بــعــض املــعــلــومــات  لــتــنــظــيــم الـ
جــــــاءت مــــن غــــــارة شــنــتــهــا قــــــوات أمــيــركــيــة 

خاصة في اليمن، في اآلونة األخيرة.  
ــه بــــي ســـي«  ــ مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت شــبــكــة »إيــ
 
ّ
ــبــــارات أن ــتــــخــ ــن االســ ــن مـــصـــدر قـــريـــب مــ عــ

الــتــهــديــد مـــصـــدره فـــي الـــواقـــع عــنــاصــر في 
)داعــش( وليس  »الدولة اإلسالمية«  تنظيم 

»القاعدة«.

قرار غير مجٍد
 
ً
مــن جــهــتــه، نــشــر مــوقــع »فـــوربـــس« تحليال

C

ألسباب خمسة رآها تشير إلى عدم جدوى 
القرار، نستعرضها هنا: 

ــا: فـــرض  ــأتـــي مــــن أوروبــــــــا أيــــضــ اإلرهــــــــاب يـ
الحظر على بعض الدول فقط ليس له معنى. 
تضّمنت  التي  اإلرهــابــّيــة  الهجمات  فبعض 
ذها مسافرون من دول 

ّ
طائرات في العالم نف

أجنبية وأوروبّية غير مذكورة في الالئحة. 
 11 فــي هجمات سبتمبر  املــشــاركــن  بعض 
أتوا من هامبورغ، بينما كان املسافر الذي 
ــائـــرة مــســتــعــيــنــا بــحــذائــه،  ــاول تــفــجــيــر طـ ــ حـ

قادما من باريس، وأوقفه مواطن بريطاني. 
فيما محاول تفجير رحلة من أمستردام إلى 
ديــتــرويــت عــام 2009، كــان نيجيريا يــدرس 

في لندن.
ــثــنــيــت الــهــواتــف: حــظــر األجــهــزة 

ُ
ملـــاذا اســت

اإللــكــتــرونــّيــة األكــبــر مــن الــهــواتــف الــذكــّيــة 
الذكية  فالهواتف  باألمن.  املختّصن  حّير 
تفجير.  لتحفيز  استعمالها  ُيمكن  أيضا 
والـــعـــام املـــاضـــي، مــنــعــت شـــركـــات طـــيـــراٍن 
عـــــّدة حــمــل هـــاتـــف »ســـامـــســـونـــغ نــــوت 7« 

الذي تضّمن بطارّية ليثيوم أيون خطرة، 
وتنفجر.

تحليل الــركــاب أفــضــل: قــد تساعد األجــهــزة 
على فحصهم  الرّكاب  يحملها  التي  الذكية 
سّرع 

ُ
ت األجــهــزة  فتلك  أكثر.  فيهم  والتدقيق 

عملّية تحليل وتنميط الركاب.
الــقــنــابــل فـــي أمـــاكـــن الــشــحــن فـــي الــطــائــرات 
أكـــبـــر: أشــــــارت وزارة األمـــن  ــســبــب خـــطـــرًا 

ُ
ت

إزاء  األميركية  الحكومة  قلق  إلى  األميركّية 
اهــتــمــام اإلرهــابــيــن املــتــواصــل بــاســتــهــداف 
الطائرات التجارية بما في ذلك مراكز النقل 
 بمثال 

ً
املــاضــيــن، مستعينة الــعــامــن  خــالل 

إسقاط طائرة في مصر عام 2015، ومحاولة 
إسقاط طائرة في الصومال عام 2016...

 إســـقـــاط 
ّ
 »فـــــوربـــــس« أشــــــــارت إلـــــى أن

ّ
لــــكــــن

ضح أنه يعود إلى حقن 
ّ
الطائرة في مصر ات

عبوة صودا بمتفّجرات ووضعها في مكان 
الحظر   

ّ
فــإن وبالتالي،  الطائرة.  في  الشحن 

الجديد ال يمنع حــدوث مثل هكذا هجمات 
إرهابّية.

خــطــر عــلــى الـــخـــصـــوصـــّيـــة: قـــد ُيـــشـــّكـــل هــذا 
معلومات  يمتلكون  َمــن  على  خطرًا  الحظر 
ــم اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة،  ــهـ ــزتـ ــهـ ــلـــى أجـ حــــّســــاســــة عـ
عــبــر إبــعــادهــم عــنــهــا، تــحــديــدًا الصحافين 
انتهاكات  كشف  يأملون  الذين  والناشطن 

في البلدان التي يسافرون منها.

على مواقع التواصل
ــم، أعــــــــرب مـــســـتـــخـــدمـــو مـــواقـــع  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، تــحــديــدًا فــي الــعــالــم 
العربي، عن غضبهم بعد اإلعالن عن قراري 
حــظــر األجــــهــــزة اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة، الــبــريــطــانــي 
اآلتية  الطائرات  مقصورات  في  واألميركي، 
من دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

باإلنكليزّية   »electronicsban#« وسم  وعلى 
و»#االجــــهــــزة_االلــــكــــتــــرونــــيــــة« بـــالـــعـــربـــّيـــة، 
األمن  القرار وحّجة  املستخدمون من  سخر 
املخاوف   هذه 

ّ
أن املستخدمة إلنفاذه. ورأوا 

ــبـــررة واإلجــــــــراء ضــــــروري لــلــحــّد من  غــيــر مـ
التهديد اإلرهابي على منت الطائرات.

 القرار عنصري 
ّ
ورأى املستخدمون العرب أن

ه 
ّ
وقد يسبب إزعاجا للمسافرين، تحديدًا أن

أتى بعد محاولتي الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لحظر سفر مواطني دول من أغلبّية 
ــال عــبــدالــلــه »ُيــثــار اآلن نقاش  إســالمــّيــة. وقـ
#ترامب  إدارة  لــقــرار  العنصري  البعد  حــول 
منت  على  حمل#األجهزة_اإللكترونية  بمنع 
من  توقف  بــال  املتوجهة ألميركا  الــطــائــرات 
دول مسلمة«. وكتبت مستخدمة أخرى »إنه 
 الــحــظــر اإللــكــتــرونــي سببه 

ّ
مــن املــضــحــك أن

األمــن، وهــو يتضّمن دواًل غير ُمضّمنة في 
ــذي كانت  حــظــر الــســفــر لــلــدول املــســلــمــة، والــ
حـــّجـــتـــه أيـــضـــا األمـــــــــن«! وتــــخــــوف عـــــدد مــن 
املغردين من سرقة أجهزتهم اإللكترونية في 
حــال وضعوها في الشحن بــدال من حملها 
معهم على منت الطائرة. وتحّدث آخرون عن 
إمكانّية تضّرر األجهزة جراء طريقة معاملة 

أمتعتهم في املطارات.
كما تحدث املستخدمون عن مخاوف حول 
َمن  على  خــطــرًا  ُيشّكل  قــد  إذ  الخصوصّية، 
يمتلكون معلومات حّساسة على أجهزتهم 
تحديدًا  عنها،  إبــعــادهــم  عبر  اإللــكــتــرونــّيــة، 
الــصــحــافــيــن والـــنـــاشـــطـــن الـــذيـــن يــأمــلــون 
التي يسافرون  البلدان  انتهاكات في  كشف 
منها. وقــالــت مــولــي »أنـــا أعــمــل منذ عامن 
في اسطنبول كصحافية. تسليم حاسوبي 
السخرية  يهدد عملي ومــصــادري«. وكانت 
األجهزة  التفريق بن  حــاضــرة، تحديدًا في 
الذكي.  بالهاتف  شملها  وعــدم  اإللكترونّية 
وكتب أحد املستخدمن »أغبى ما في قانون 
الحظر أنه في الحقيقة ليس هناك أي فرق 
له معنى بن األيــفــون واأليــبــاد«. وكتب آدم 
»هذا الحظر يسبب خسائر تجارّية أكبر من 

أي عمل إرهابي، أو مخطط لإلرهابين«.
الحظر  كــان سبب  إن  وتساءل مستخدمون 
 
ّ
اقـــتـــصـــادّيـــا ولـــيـــس أمــنــيــا، عــلــى اعــتــبــار أن

الــشــركــات املــحــظــورة مــنــافــســة عــلــى صعيد 
عاملي وتــهــدد شــركــات أميركّية، فــي مسعى 

لجذب املسافرين لشركات أخرى.

اعتبر المستخدمون 
العرب القرار عنصريًا 

وإسالموفوبويًا

تسبّب حظر األجهزة اإللكترونيّة على مقصورات الطائرات القادمة من دول في الشرق األوسط ببلبلٍة وإرباك وحيرة 
في اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، كما المطارات

في القرار األميركي، تتأثر الرحالت من عشرة مطارات 
في 8 بلدان، وهي: مطار امللكة علياء الدولي في األردن، 
ــاتـــورك في  مــطــار الــقــاهــرة الـــدولـــي فــي مــصــر، مــطــار أتـ
إسطنبول، مطار امللك عبد العزيز الدولي في جدة، مطار 
الــدار  في  الدولي  الخامس  الــدولــي، مطار محمد  الكويت 
الدوحة، و مطارا دبي  الدولي في  البيضاء، مطار حمد 
وأبو ظبي في اإلمارات. في بعض تلك البلدان، ليس هناك 
لذا، هناك شركات  املتحدة،  للواليات   سفٍر مباشر 

ّ
خط

الخطوط  هــي:  الحظر،  هــذا  فــي  مباشر  بشكٍل  ر 
ّ
ستتأث

ــة، ومــصــر لــلــطــيــران، والــخــطــوط الجوية  ــيـ املــلــكــيــة األردنـ
التركية، والخطوط العربية السعودية، والخطوط الجوية 
الجوية  والخطوط  املغربية،  امللكية  والخطوط  الكويتية، 
أمــا في  للطيران.  ــارات واالتــحــاد  اإلمــ القطرية، وطــيــران 

القرار البريطاني، فيشمل الحظر جميع مطارات 6 دول 
هي: مصر واألردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا. 
فبعضها  مباشر،  بشكٍل  رة 

ّ
املتأث للشركات  وبالنسبة 

بريطانّية وأخرى عربّية، هي: الخطوط الجوية البريطانية، 
و»إيــزي جــت« و»جــت تــو« و»مــونــارك« و»تــومــاس كوك« 
ومصر  و»بيغاسوس«  غلوبال«  و»أطلس  و»تومسون« 
لــلــطــيــران، والــخــطــوط امللكية األردنـــيـــة، وطــيــران الــشــرق 
األوسط، والخطوط العربية السعودية، والخطوط الجوية 
التركية، والخطوط التونسية. ونصحت الخطوط الجوية 
الــبــريــطــانــيــة املــســافــريــن عــلــى رحــالتــهــا مـــن املـــطـــارات 
املذكورة باملجيء قبل موعد السفر بفترة مناسبة من 
أجل إجراءات الفحص، أي أّن السعودية ومصر واألردن 

وتركيا يشملها القراران.

الدول المتأثرة

MEDIA
منوعات

بعد معاناة ألشهر، وضغط متواصل تغريد
على مواقع التواصل االجتماعي؛ 

وافقت وزارة الداخلية المصرية، 
على نقل المعتقل المصري، أحمد 

الخطيب، إلى مستشفى الحمايات 
في العباسية، حيث تم احتجازه فيها 

للعالج، بعد أشهر من الحمالت 
المطالبة بذلك.

اضطر نجم »يوتيوب« مغربي شهير 
بلقب SkowZa إلى نشر مقطع 

يرثي حاله، وذلك بعدما اشتكى من 
تكرار محاوالت إغالق قناته على 

»يوتيوب«. ودفع المقطع الكثير 
من الناشطين في اإلنترنت إلى التضامن 

معه عبر وسمي #كلنا_سكوزا 
#سكوزا_متبكيش.

أغلق موقع »تويتر« نحو 377
ألف حساب خالل النصف الثاني 

من عام 2016، لخروقات تتضّمن 
التشجيع على »اإلرهاب«. وأوضح 
»تويتر« أن 74 بالمئة من الحسابات 
التي لها صلة باإلرهاب تم العثور 
عليها بواسطة أدوات مكافحة 

البريد المزعج.

أطلق »فيسبوك« ميزته الجديدة 
التي ُتحّدد األخبار الكاذبة 

كـ»مشكوك بها«. وتهدف الخطوة 
لمحاربة األخبار الكاذبة بعد انتقادات 

واسعة طاولت الموقع واتّهمته 
بالوقوف وراء انتشار الفبركات، منذ 

الحملة االنتخابيّة للرئيس األميركي 
دونالد ترامب، والتي أّدت إلى فوزه.
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 فــي منح 
ّ

م الحلول، أو تساهم على األقـــل تــقــدِّ
طــاقــة إيــجــابــيــة ملــن حــولــنــا، وهـــو مــا سأفعله 
ــــال بـــرنـــامـــجـــي الــجــديــد  ــه مــــن خـ ــلـ ــاء الـ ــ إن شـ
»املوعد«. أحببت البرنامج ألنني أسهمت في 
فكرته مع، رامي إمــام، والشركة املنتجة، فمن 
هي  ليست  مصر  إن  للجميع  سنقول  خــالــه 
األهرامات واملتاحف فقط، بل هي أكثر من ذلك 
 املصريني 

ّ
بكثير، مصر فيها آثار عظيمة، لكن

أنفسهم ال يعرفون عنها شيئًا، فهل سيعرفها 

األجانب؟ هذا ما سنحاول جاهدين الترويج 
لـــه، ولــكــن الــبــرنــامــج لــيــس ســيــاحــّيــًا فــقــط، بل 
يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوانــب األخـــرى 

كاالجتماعية والثقافية.

■ هل ترين نفسك مذيعة جيدة؟
ــدم بــرنــامــجــًا،  أنـــا لــســت مــذيــعــة، أنـــا فــنــانــة أقــ
والـــجـــمـــهـــور يـــعـــرف يـــســـرا الـــفـــنـــانـــة. لـــذلـــك، ال 
ُب على الــحــوارات أو مــا شابه ذلــك، فأنا  أتـــدرَّ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــوســط الفني  لقب فــي كــوالــيــس 
ُ
ت

ــّددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــانــــة الـــنـــشـــيـــطـــة ُمـ ــفــ ــالــ بــ
الــــــوجــــــوه. فـــهـــي فـــنـــانـــة وســـفـــيـــرة 
ومذيعة، تحرص على أال يعطلها أي شيء عن 
الفنية املمتدة منذ سنوات طويلة،  مسيرتها 
الجميل«.  »الــفــن  زمــن  عمالقة  خالها  قابلت 
تفاديه  تــحــاول  لكنها  أحيانًا،  الــحــزن  تعيش 
بالنظرة في وجه البسطاء مثلما تقول دومًا. 
»العربي  التقتها  والــتــي  يــســرا،  الفنانة،  إنها 
الجديد« في هذا الحوار على هامش مؤتمرها 

الصحافي عن إطاق برنامجها الجديد.

البرامج من جديد  ■ تخوضني قريبًا تجربة تقديم 
من خالل »املوعد« فماذا عنه؟

ســبــق وقــدمــت مــنــذ فــتــرة بــرنــامــج »الــعــربــي«، 
وحــقــق الــبــرنــامــج، والــحــمــد لــلــه، ردوَد أفــعــاٍل 
جّيدة على مستويات عديدة، وكانت له أصداء 
واســـعـــة. وبــعــد انــتــهــاء مــوســم هـــذا الــبــرنــامــج 
ت عليَّ أفكار لبرامج أخرى، ولكني كنت 

َ
ُعرض

البرامج  نوعية  تقديم  أحــب  ال  ألنــي  أرفضها 
ــبـــرامـــج الــتــي  الـــتـــي تـــرصـــد األزمــــــــات. أحـــــبُّ الـ

ُعِرَض فيلم »سرقات 
صيفية« ليسري نصراهلل 

في مهرجان »كان«

ال أجيد التعامل مع 
مواقع التواصل 

االجتماعي على اإلطالق

كانت القدس وقبة 
الصخرة حاضرين بشكل 

أساسي في رسوم األطفال

2223
منوعات

يعرفها  التي  بطبيعتي  الكرسي  على  أجلس 
تلقائي، فا   معهم بشكل 

ُ
ث الجمهور، وأتحدَّ

أحبُّ التعامل بشكٍل رسميٍّ بحت.

رًا تصوير مسلسلك الجديد »تحت أمر 
ّ
■ بدأِت ُمؤخ

السيادة«، فما شخصيتك فيه؟
أّواًل، اسم املسلسل حتى اآلن ليس نهائًيا، فقد 
كان اسمه »على سلم الخدامني«، ثم تغير إلى 
»تــحــت أمــر الــســيــادة«، وأعــتــقــد أنــنــا سنغيره 

من جديد، وقد يكون اسمه »لضمان مستوى 
ـــُد شخصية  ــا مـــن خــالــه أجـــسِّ الـــخـــدمـــة«، وأنــ
ســـيـــدة شــعــبــيــة بــســيــطــة مــثــل الـــكـــثـــيـــرات من 
الــســيــدات املــصــريــات، مــشــغــولــة بــالــبــحــث عن 
لون كل الحياة لها، 

ّ
لقمة عيش أبنائها، إذ يمث

فتلغي أحامها من أجل أحامهم هم، وتعمل 
خــادمــة فــي الــبــيــوت، ثــم تــتــرك العمل لتمتهن 
الــكــثــيــر مـــن املـــهـــن الــبــســيــطــة األخـــــــرى، حتى 
يحدث تغّير إلــى حــد مــا فــي شخصيتها من 

خال رحلة صعودها.

هذا  فهل  الــجــديــدة،  الــوجــوه  بعض  فيه  املسلسل   ■
اختيارك؟

هاني خليفة، وشركة  املخرج،  اختيار  هم  ال، 
اإلنـــتـــاج »الـــعـــدل جــــــروب«، وأنــــا مــؤمــنــة جــدًا 
الـــذيـــن  األوالد  ــة،  ــراحــ وبــــصــ ــيـــاراتـــهـــم.  ــتـ بـــاخـ
ــوا عـــلـــى قــــــدر املـــســـؤولـــيـــة،  ــ ــانـ ــ ــم كـ ــ ــاروهـ ــ ــتـ ــ اخـ
ومــلــتــزمــني بــاملــواعــيــد، وفـــي عــيــونــهــم أحـــام. 
ه سيكون لهم مستقبل 

ّ
وأعتقُد، إن شاء الله، أن

كبير في الفن. 

■ تجارب عديدة جمعتك بشركة »العدل جروب« فما 
سّر عالقتكما؟

السر في عاقتنا هو االحترام املتبادل بيننا. 
فأنا أعرف ما يريدون، وهم، أيضًا، يعرفونني 
بيننا عاقة  العاقة  تعد  فلم  قــلــب،  عــن ظهر 
عمل فقط، بل هم أصدقائي وإخوتي، وبيننا 
ــًا، نفتقد بيننا  ــ ـــة وطـــيـــدة. ودومـ عــاقــة أســـريَّ

الفنان الراحل، سامي العدل.

■ بالتأكيد قرأت بعض مالمح الخريطة الرمضانية 
الجديدة، فما رأيك فيها؟

أعــتــقــد أن هــنــاك أعـــمـــااًل ســتــكــون جــّيــدة جــدًا. 
ــدة الــفــنــانــني  ــشــ ولـــكـــن أشـــعـــر أنـــــي أفـــتـــقـــد وبــ
الــراحــلــني مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز، والـــرائـــع نــور 
الــشــريــف، كــمــا أن األســـتـــاذ يــحــيــى الــفــخــرانــي 
ليس له عمل هذا العام، وليلى علوي وإلهام 
ــًا. ولـــكـــن، قـــد تـــكـــون فـــتـــرة راحـــة  شـــاهـــني أيـــضـ

ويعودون بأعمال قوية كما اعتدنا منهم.

■ ملاذا أنِت مبتعدة عن السينما منذ فترة طويلة؟
عَرض عليَّ أعمال، لكن، أرى أنها ال تناسبني 

ُ
ت

عــلــى اإلطــــــاق، كــمــا أنــنــي بــالــفــتــرة املــاضــيــة، 
انشغلُت بالعديد من السفريات لخارج مصر 

نظرًا ملنصبي كسفيرة للنوايا الحسنة.

■ ما هي عالقتك بالسوشيال ميديا؟
ــل الــبــعــد عــنــهــا، وال أجــيــد  ــا كـــائـــن بــعــيــد كـ أنــ
التعامل مع أي من مواقع التواصل االجتماعي 
يديرها  فيسبوك صفحة  على  ولــدّي  نهائيًا. 
ــا عــلــى تــواصــل معهم مــن خــال  أصـــدقـــاء، وأنـ
ــــرف شــيــئــًا،  ــك، فـــا أعـ ــ ــدا ذلـ ــا عــ الـــواتـــســـاب. أمــ
وأحـــيـــانـــًا يــرســلــون لـــي تــعــلــيــقــات الــجــمــهــور، 
وبـــصـــراحـــة، يــســعــدونــنــي جــــدًا. فــالــتــعــلــيــقــات 
كــبــيــرة.  مــســؤولــيــة  تعطيني  لكنها  إيــجــابــيــة 
فــعــنــدمــا يــضــع الــجــمــهــور الــفــنــان فـــي مــكــانــة 
الفنان،  ملعب  في  بالكرة  يلقي  بذلك  فهو  ما 
وعليه إذن أن يحافظ عليها، وإال لضاعت ثقة 
الجمهور به، لذلك فأنا أحرص دائمًا أن أكون 

عند حسن ظن جمهوري بي.

■ ملـــاذا تــحــرصــني عــلــى حــضــور مــؤتــمــرات خاصة 
بمرضي السرطان، ونقص املناعة اإليدز؟

للنوايا الحسنة،  هو جزء من عملي كسفيرة 
وأرى أنه فرصة كبيرة للعطاء منحها الله لي. 
مــن هــذا الحضور،  الــتــي أستفيد  أنــنــي  وأرى 
وشـــيء إنــســانــي الــشــعــور بــاآلخــر، خــاصــة إذا 
ــذا الـــشـــخـــص ال يــســتــطــيــع أن يــعــيــش  ــ ــان هـ ــ كـ
فـــي املــجــتــمــع بــســبــب نــظــرة املــجــتــمــع، فــأرجــو 
أن نــرحــم ونــســاعــد بعضنا الــبــعــض، ونــدمــج 
مــرضــى نــقــص املــنــاعــة فـــي املــجــتــمــع، فيكفي 

وجعهم.

A A

وصال الشيخ

»بلدي الصغير، أحّبك بلدي الصغير، أحّبك 
الوجه  أو الحنني على  إذًا  الــتــوق  جـــدًا«، هــو 
لبلدها  تغني  إيــفــورا  قيساريا  كانت  اآلخـــر، 
الصغير »ميندلو« في ساو فيسنت بالرأس 
ُولـــدت املغنية  األخــضــر الحب والــشــوق معًا. 
»حــافــيــة الـــقـــدمـــني« عــام  الــشــهــيــرة املــلــقــبــة بـــ
عندما  ورحـــل  تركها  موسيقّي  لــوالــد   1941
إيــفــورا  وصــلــت السابعة مــن عمرها. عــاشــت 
األيتام  بــدار  التحقت  أوقـــات عصيبة عندما 
األخضر  الـــرأس  بحانات  للغناء  انطلقت  ثــم 
إيفورا  بــمــردود مالي قليل جــدًا. سطع نجم 
 تــأخــر 

ْ
بــعــد مــنــتــصــف عــمــرهــا األربــــعــــني، إذ

التفات املنتجني لها كثيرًا.
عــنــدمــا وصــلــت لشبونة بــدعــوة مــن جمعية 
ــت 

ّ
ــام 1988، وغــن عـ لــلــمــرأة  األخـــضـــر«  »رأس 

 أن املــنــتــج 
ّ

ــد، إال ــ هـــنـــاك، لـــم يــنــتــبــه إلــيــهــا أحـ
الــفــرنــســي خــوســيــه داس يــلــفــا، دعـــاهـــا إلــى 
بـــاريـــس لــتــســجــل ألــبــومــًا خــاصــًا بــهــا. كــانــت 
ولم  47 عامًا،  العمر  تبلغ من  إيفورا حينها 
يكن لديها ما تخسره، فوافقت على الذهاب، 

الطليقة. قصة  الحرة  والــروح  املبتكرة،  العني 
الشخص الــذي يحاول أال ينهزم أمــام أحداث 
وواقـــع أكبر منه، والـــذي يعاني مــن وطــأة ما 
ــر. أحـــدث خــان  يــحــدث فــي املــديــنــة الــتــي تــتــغــيَّ
فــي هـــذا الــفــيــلــم ثــــورة فــي جــزئــيــة »الــتــصــويــر 
فـــي الـــشـــارع« تــحــديــدًا، والـــخـــروج بــعــيــدًا عن 
ــى األمــــاكــــن  ــ ــ االســـــتـــــوديـــــوهـــــات املــــخــــنــــوقــــة إلـ

الحقيقية.

»عيون ال تنام« لرأفت الميهي )1981(
الفيلم ال  القائمة، هــذا  أفــام  على عكس بقّية 
خذها مخرجه 

ّ
ات التي  املسيرة  عن  أبــدًا  ُر  يعبِّ

بــعــد ذلـــك. فيلمه األول هــو شــديــد الــواقــعــيــة، 
ويخلق مقتبسًا مسرحية يوجني أونيل »رغبة 
تحت شجرة الدردار« في نسخة مصرية جدًا 
لعاقة حب متداخلة بني أخني وفتاة، متناواًل 

كل ما في األمر من حدة ورغبة.

»العوامة رقم 70« 
لخيري بشارة )1982(

املوجة املصرية في ثمانينيات القرن املاضي، 
قــد تــكــون أعــظــم مــرحــلــة فــي تــاريــخ السينما 
يحكي،  هنا  كــذلــك.  رًا  تــحــرُّ وأكثرها  املصرية، 
خــيــري بــشــارة، قصة ذاتــيــة تمامًا عــن مخرج 
الفساد  ر صنع فيلم عن  أفــام تسجيلية، يقرِّ

محمد جابر

يــقــول املــثــل املـــصـــري أن »الــكــتــكــوت الفصيح 
األول ألي  والـــفـــيـــلـــم  يـــصـــيـــح«،  الـــبـــيـــضـــة  ــن  مــ
العالم. تحديدًا  مع  تعارفه  بطاقة  مخرج هو 
فــي وســـط مــثــل السينما املــصــريــة، تــأتــي فيه 
التجارب  ملــّرة واحــدة. ولذلك، فأغلب  الفرصة 
األولــــى لــلــمــخــرجــني املــصــريــني الــذيــن صـــاروا 
كــبــارًا، كــانــت مبتكرة وحــيــة، وتــحــمــل، كعادة 
ــــى، روحــــًا مــتــمــردة، وطــاقــة فنية  األفــــام األولـ
كــبــيــرة، ورغــبــة مخلصة فــي اكــتــشــاف العالم، 
واخـــتـــصـــاره فـــي ســاعــتــي زمـــــن. خــــال الــعــام 
األخـــيـــر، صــــدرت الــكــثــيــر مــن األفــــام املــصــريــة 
األولــى ملخرجيها. ُيعَرض حاليًا »علي معزة 
 

ُ
وإبـــراهـــيـــم« لــشــريــف الـــبـــنـــداري، وســيــعــَرض

قريبًا »أخــضــر يــابــس« ملحمد حــمــاد، و»آخــر 
ــام املـــديـــنـــة« لــتــامــر الــســعــيــد الــلــذيــن حققا  ــ أيـ
نجاحًا كبيرًا في املهرجانات. ولذلك، نحاول 
هنا أن نلقي نظرة على أفضل األفــام األولى 
أو  عنهم  عبرت  وكيف  املصريني،  للمخرجني 

أثرت في السينما نفسها. 

»أغنية على الممر« 
لعلي عبد الخالق )1972(

على عكس مسيرة املخرج، علي عبد الخالق، 
التي جاءت ضعيفة جدًا بعد ذلك، فإن فيلمه 
املصرية.  السينما  فــي  فــريــدًا   

ً
كــان عما األول 

يحكي الفيلم عن 5 جنود مصريني محتجزين 
فـــي مــمــر بـــالـــصـــحـــراء بــعــد هــزيــمــة 67، وعــن 

تفاعلهم داخل مكان وزمان واحد. 

»ضربة شمس« لمحمد خان )1979(
كل شيء في سينما، محمد خان، بدأ من هنا، 

 aux pieds بعنوان  ألبوماتها  أول  وسّجلت 
أو »حـــافـــيـــة الـــقـــدمـــني«، وقـــامـــت بــحــفــلــة في 
باريس أمام حشد صغير. عام 1991، سجلت 
بــعــنــوان unplugged وغــنــت مع  ألــبــومــا آخـــر 
 ،ANGOULEME فرقة »ميندل« في مهرجان
 
َّ
فــاكــتــشــفــتــهــا الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وُبـــــث
هــنــا، كشفتها  مــن   .FIP راديـــو  ألبومها على 
الــصــحــافــة، وبـــدأ مــشــوارهــا الــفــنــي القصير. 
 Miss Perfumado ألـــبـــوم  ذلـــك  بــعــد  ــــدرت  أصـ
الـــذي وصــلــت مبيعاته إلــى 200 ألــف نسخة 
في فرنسا وحدها، وعشرات األلبومات تلته 
كألبوم Atlantic cafe املليء بتحف ثمينة عن 
الحب والحنني للرأس األخضر وحاوة ذلك 

البلد الصغير ولّم شمل العائات. 
في يوم من األيــام أهداها أحدهم علبة عطر 
تــزور  أن  كثيرًا  إيــفــل«، حينها، حلمت  »بـــرج 
باريس، بعد سنوات وصلت فرنسا، وأطلقت 
أول ألــبــومــاتــهــا، تــبــعــه مــســيــرة فــنــيــة حافلة 
»إيــفــل« عدة  بــرج  وزارت  بالتسجيل،  وغنية 

مرات. 
تـــرشـــحـــت »ســـــيـــــز«، كـــمـــا هــــي مـــعـــروفـــة بــني 
أصدقائها، لجائزة غرامي بأكثر من مناسبة 
وفـــازت بــواحــدة عــام 2003، بعدها أصــدرت 
الـــعـــشـــرات مـــن األلـــبـــومـــات وقـــامـــت بــعــروض 
أيقونة  إلــى  العالم تحولت معها  فنية حــول 
الواقعة على  الــرأس األخضر  موسيقى جزر 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ألفــريــقــيــا ولــقــبــت بملكة 

»مورنا«.  الـ
السابقة شيء،  في حياتها  الشهرة  ر  تغيِّ لم 
تقول عن غنائها في حانات الرأس األخضر: 
، عشت بقدر قليل من 

ّ
»لم أنس ذلك الوقت قط

 الحياة كانت هكذا، لقد غنيت هنا 
ّ
املال، لكن

وهــنــاك وكــنــت سعيدة، اعتقدت فــي يــوم من 

األيام إذا غنيت خارج الرأس األخضر، ربما 
بالغناء  أفــضــل، حلمت  بشكل  املــال  سأجمع 
فـــــي حــــفــــات خــــاصــــة ألصـــــحـــــاب الـــطـــبـــقـــات 

املخملية والرسمية«. 
وقفت إيفورا في أول عرض حّي لها في باريس 
ت أغاني النوع املوسيقّي الذي 

ّ
سنة 2002، غن

عرفت به وهو الـــmonras الذي يجمع عناصر 
مــن الــــــــangolan landu والـــفـــادو الــبــرتــغــالــي و
الــبــرازيــلــي والــبــلــوز، وأخــذتــهــا في   modinha
جـــوالت إلـــى آســيــا وأســتــرالــيــا وشـــرق وغــرب 
أوروبا والدول االسكندنافية. انقطعت إيفورا 
عن غنائها مدة عقد كامل ملساندة عائلتها، 

ــانـــت تــفــضــل  وعـــنـــدمـــا بــلــغــت الــســتــيــنــيــات كـ
الرحات والجوالت  املنزل على  الجلوس في 
»التسجيل لم يكن يوميًا، بل كان  الطويلة، فـ
كـــل عـــامـــني، الــجــولــة حــــول الــعــالــم أتــعــبــتــنــي، 
الترانزيت  محطات  في  والتوقفات  الــرحــات 

في املطارات جميعها متعبة«.

فــي أحـــد مــحــاجــل الــقــطــن فــي حـــلـــوان، وأثــنــاء 
الــتــنــفــيــذ، يــتــم قــتــل الشخصية الــرئــيــســيــة في 
الــعــمــل، فــيــقــرر املــخــرج أن يــصــنــع عــنــه فيلمًا 

روائيًا.

»سرقات صيفية« 
ليسري نصر اهلل )1988(

ــلــــه بـــجـــانـــب املـــخـــرج  وجـــــــود يــــســــري نـــصـــر الــ
يوسف شــاهــني، ســاعــده فــي أن يصنع فيلمه 
الــتــجــاريــة.  الــضــغــوط  مــن  قـــدر  األول دون أي 
يــصــنــع يـــســـري حـــكـــايـــة ذاتــــيــــة عــــن طــفــولــتــه 
وقــريــتــه، وتــأثــيــر الـــقـــرارات اإلشــتــراكــيــة التي 
الــنــاصــر فــي الستينيات  اتــخــذهــا جــمــال عبد 
العاقة  دارت  وكيف  اإلقطاعية،  أســرتــه  على 
بني تلك الطبقة وبني الفاحني. عرض الفيلم 

للمرة األولى في مهرجان »كان«.

»سهر الليالي« لهاني خليفة )2003(
أتــــى هــــذا الــفــيــلــم فـــي لــحــظــة كـــانـــت فــيــهــا كل 
األفام املصرية في دور السينما كوميدية، مع 
الدين وصعود  نجاحات هنيدي وعــاء ولــي 
نجم محمد سعد في اللمبي. ولكن في صيف 
2003، نافس »سهر الليالي« بقوة، وجلب في 
الباب  وفتح  جنيه،  مليون   13 التذاكر  شّباك 

لقبول تجارب جديدة وغير كوميدية.

»الخروج للنهار« لهالة لطفي )2012(
الـــفـــيـــلـــم الــــفــــائــــز بــــاألســــد الــــذهــــبــــي ملـــهـــرجـــان 
ــران«، وأفــضــل فيلم أفــريــقــي مــن ميانو،  ــ »وهـ
وأفــضــل مــخــرج فــي مــهــرجــان أبـــو ظــبــي. هــذا 
ــيــــدًا فــــي مــــصــــر، نــظــرًا  الـــفـــيـــلـــم لــــم يـــشـــاهـــد جــ
لــطــبــيــعــتــه الـــهـــادئـــة وعـــــدم وجـــــود نـــجـــوم في 

بطولته.

قيساريا إيفورا: قدري هو أن أعانيأفضل األفالم األولى للمخرجين المصريين
قيساريا إيفورا مغنية 

أفريقية ملّقبة بـ»حافية 
القدمين« نسبة إلى أول 
ألبوم لها. ُولدت إيفورا 
في دولة الرأس األخضر 

في غرب أفريقيا

غزة ـ جهاد عويص

ية، بسنت الطّباع، جام تركيزها 
ّ
تصب الطفلة الغز

فينا«،  »وطــن يسكن  فعالية  فــي  أثــنــاء مشاركتها 
ــاء مــــن رســـمـــتـــهـــا الــــتــــي تـــمـــيـــزت عــن  ــهــ ــتــ ــلـــى االنــ عـ
كثيرين مــن األطــفــال حــولــهــا، إذ أبــدعــت فــي رســم 
شخصية »حنظلة« الشهيرة، للفنان ناجي العلي، 
حتها بالكوفية 

ّ
بجانب خارطة فلسطني التي وش

الفلسطينية.
إبـــــداع الـــطـــّبـــاع فـــي روايـــــة مـــا تــعــرفــه عـــن وطــنــهــا، 
 أنــامــلــهــا الــصــغــيــرة، 

ً
بــالــفــن والــــرســــم مــســتــخــدمــة

لها وزارتـــا  الــتــي دعــت  الفعالية  جــاء على خلفية 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم، على 
لغرس  غـــزة،  مــديــنــة  فلسطني، وســـط  ملعب  أرض 
الهوية والقضية في عقول أطفال القطاع املحاصر 
إســـرائـــيـــلـــًيـــا، ومـــحـــاولـــة إيـــصـــال مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
الفلسطيني في القطاع املحاصر، إلى كافة أنحاء 
الــصــور على مواقع  العالم، وذلــك عــن طريق نشر 

التواصل االجتماعي.   
أنها  الجديد«،  »العربي  لـ ية، 

ّ
الغز الطفلة  وتوضح 

لم تستطع  إذ  ناجي،  قــرأت عن حنظلة ورّسامها 
ــام  ــم رّســ ذاكـــرتـــهـــا الــصــغــيــرة إســعــافــهــا بـــذكـــر اســ
، فـــي حـــني لـــم تــتــرد 

ً
الــكــاريــكــاتــيــر الــشــهــيــر كــــامــــا

الفلسطيني  الــشــعــب  ــوال  قـــول: »هـــو يمثل أحــ فــي 
الفقيرة، والخارطة موشحة بالكوفية ألنها تمثل 

فــلــســطــني«. الطفلة عــطــاف الــغــرة، عــالــجــت صــورة 
الفلسطينيني، من خــال »رسم  أخــرى من معاناة 
عــلــم فــلــســطــني املــلــتــصــق بــقــفــل ُعــلــق فــيــه مــفــتــاح،« 
خيالها الطفولي كان حاضًرا في تطبيق الصورة 
عملًيا، لكنه لم يستطع شرح الغرض والفكرة من 
 
ّ
الــصــورة الــتــي رسمتها نــظــرًيــا، وهــنــا يتبنّي بــأن
براءة األطفال قد تسّيست أيضًا بفعل املمارسات 

واالنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة.
ــال الـــــ50  ــفــ أّمـــــا الــــصــــورة األبــــــرز فـــي رســـمـــات األطــ
املــشــاركــني فــي الــفــعــالــيــة، كــانــت عــن الــقــدس، وقبة 
الــصــخــرة، كــمــا فعلت الطفلة بــــراءة الــســوســي، إذ 
أن  »أريــد  الجديد«،  »العربي  لـ  بسطر واحــد، 

ُ
تقول

أرى القدس على الحقيقة ال في الصور«.
الطفلة ريتال الجدي، شاهدت صورة لفلسطينية 
نحو  الزرقاوين  بعينيها  تتوجه  النقاب،  مرتدية 
حركات  بقدر  تطبيقها  فحاولت  املحتلة،  الــقــدس 
»الــعــربــي  ــقـــول لـــ ــع يــديــهــا الــصــغــيــرتــني، وتـ ــابـ أصـ

الــجــديــد«، »نفسي أشــوف الــقــدس بــس أكــبــر«. إلى 
ذلك، تبنّي مديرة دائرة األنشطة في اإلدارة العامة 
الفعالية جاءت لغرس  أن  للطفولة، سناء بكرون، 
القيم الفلسطينية والتراث في عقول األطفال، من 
الخامس  صفي  مــن  االبتدائية،  الــدراســيــة  املرحلة 
ــك مـــن خـــال فعالية  والـــســـادس الــتــعــلــيــمــيــني، وذلــ
ومــســابــقــة تــشــجــيــعــيــة ألطـــفـــال مـــــدارس غــــزة. كما 
ــارات  ــهـ تــهــدف الــفــعــالــيــة إلــــى تــنــمــيــة الــــقــــدرات واملـ
الفني منذ  العمل  ة، وربـــط 

ّ
ــز غـ أطــفــال  لــدى  الفنّية 

الصغر بالقيم التحررية والوطنية الحديثة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن األطــفــال  وتــوضــح بــكــرون لـــ
املحتلة وبعض  القدس  رسموا  أغلبهم  املشاركني 
ــتـــي تــعــبــر عــــن الـــثـــوابـــت الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــور الـ ــ ــ األمـ
لفتة  لكنها  وطنهم،  ينسون  ال  »أطفالنا  مضيفة: 
إذ  وعقولهم،  نفوسهم  في  أكثر  القضية  لتكريس 
ظهرت نتائجها في رسوماتهم املعبرة عن حضور 

فلسطني لديهم«.
ــام بها  وتــشــيــر إلـــى أن جــمــيــع الــرســومــات الــتــي قـ
الذاتية  الفعالية هــي وحــي معرفتهم  فــي  األطــفــال 
 على ضرورة 

ً
دة القليلة عن وطنهم فلسطني، ُمؤكِّ

الــعــمــل عــلــى تــكــريــس الـــوطـــن فـــي عــقــولــهــم، كــون 
به  ُيلمون  مــا  كــل  مــن حفظ  ِصغر سنهم، يمكنهم 
مــن األشــخــاص مــن حــولــهــم، كما نباهتهم وحس 
الطفولة األولي، يجعل التقاطهم لألشياء حولهم 

.
ً
صادقًا وعفويًا وأصيا

كفى نظرة دونيّة لمرضى اإليدز

)Getty( 2002 وقفت إيفورا في أول عرض حّي لها في باريس سنة

الفعالية جاءت 
لغرس القيم 
الفلسطينية 
والتراث في 
عقول األطفال 
)عبد الحكيم أبو 
رياش(

)Getty( ضربة شمس« هو أول فيلم سينمائي لمحمد خان«

أنا لسُت مذيعة، أنا فنّانة أقّدم برنامجًا تلفزيونيًا )فيسبوك(

هامش  على  »الموعد«.  بعنوان  جديدًا  تلفزيونيًا  برنامجًا  يسرا،  المصريّة،  الممثّلة  ستطلُق 
المؤتمر الصحافي، التقتها »العربي الجديد«، وأجرت معها الحوار التالي

يسرا

»وطن يسكن فينا«

فنون وكوكتيل
حوار

فعالية

بورتريهسينما

وحول متابعتها برامج 
»التوك شو« التي ُتْعَرض 

مؤخًرا على الشاشات، قالت 
يسرا لـ »العربي الجديد«: 

»بالصدفة البحتة، ألن هناك 
نوعية برامج، وبصدق 

شديد، تساهم في منحي 
طاقة سلبية، وأنا ال أحب 

ذلك، فالتركيز ليًال نهارًا 
على المشاكل والجانب 
السوداوي ليس مطلوبًا 

بهذا القدر. نعم مطلوب 
أال ندفن رؤوسنا في الرمال، 
ونواجه أزماتنا، لكن، بالحد 

المعقول، أما ما يحدث 
على بعض الفضائيات، 

فهو شيء كارثي«.

طاقة سلبية 
على الفضائيات 
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