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»يوتيوب« تفشل في مكافحة 
المحتوى المتطرف

األميركيون ينقلبون ضد شركات 
التكنولوجيا: نعم للتنظيم 

القاهرة ـ نادين ثابت

انتشرت أخيرًا صفحات عدة على مواقع 
ــي، تـــهـــتـــم بــالــلــغــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
الـــعـــربـــيـــة وقــــواعــــدهــــا، وتــــعــــّدى جــمــهــور 
تــلــك الــصــفــحــات مـــئـــات اآلالف، مـــا يــؤكــد 
تــزايــد االهــتــمــام باللغة وتــعــلــم قــواعــدهــا 
ــادرات  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــيـــحـــة. ومـــــن أبــــــرز تـــلـــك املـ
مبادرة »نحو وصــرف« التي يتحدث لنا 
مؤسسها، محمود عبدالرازق جمعة، عن 

أسباب نجاح تلك املبادرات.

 االهتمام بتعلم اللغة العربية؟
ً

¶ هل عاد فعل
نعم، بنسبة ما، خاصة مقارنة بالسنوات 

الخمس أو العشر املاضية.

¶ وملاذا زاد االهتمام من وجهة نظرك؟
مــحــبــي  بـــعـــض  أن  األول  ــبـــان:  ــبـ سـ هـــنـــاك 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وجــــــــدوا وســـيـــلـــة ســهــلــة 
االجتماعي،  الــتــواصــل  )وســائــل  لنشرها 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات اإللــــكــــتــــرونــــيــــة(. والــســبــب 
الثاني أن من كان يجد صعوبة وتعقيًدا 
الرسمي، وجد وسيلة سهلة  التعليم  في 

ي اللغة.
ِّ
لتلق

¶ تقصد وسائل التواصل االجتماعي والشرح 
املبسط؟

نعم، وإمكانية االختيار وتنوع الوسائل، 
ــل، عــبــر  ــمــ ــــد املــ ــــواحـ ــن املـــنـــهـــج الـ ــًدا عــ ــيـ ــعـ بـ
ــه خــفــيــف« يـــشـــرح لــعــشــرات  ــ شــخــص »دمـ
ووجــــــود  ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ ــة  ــلـــحـــظـ الـ ـــي  فــ اآلالف 
واحتياجات  اللغة  دقــائــق  مــدرك  شخص 
الناس الحقيقية في اللغة، ولو لم يكونوا 
ــا 

ً
مــدركــن أنــهــم يــحــتــاجــون إلــيــهــا. وأيــض

وجـــــود شــخــص يـــركـــز عــلــى مــوضــوعــات 
محددة تكون هي املهمة في دراسة اللغة 
ــات غــيــر  ــوعــ بـــعـــيـــًدا عــــن الـــحـــشـــو واملــــوضــ

املهمة وال املفيدة.

م عبر 
ُّ
¶ وما الفرق بني التعليم التقليدي والتعل

الوسائط اإللكترونية؟
بالنسبة  حدثت  التي  املعكوسة  املعادلة 
إلــــى عــــدد طــــاب الـــعـــلـــم، بــمــعــنــى أنــــه في 
الـــفـــصـــول املـــدرســـيـــة عــنــدمــا يـــزيـــد الــعــدد 
ــكــــن فــي  ـــا، ولــ ــــــًرا ســـلـــبـــّيً

ِّ
ــكــــون ذلــــــك مــــــؤث يــ

صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل تــكــون زيـــادة 
ا.  ًرا إيجابّيً

ِّ
العدد مؤث

كما أن إمكانية التفاعل الشديد واملستمر 
املعلومة  يجعل  الـــواحـــدة،  املعلومة  على 
ا إمكانية الخاف 

ً
شديدة الوضوح. وأيض

ــم، صــــاحــــب الـــصـــفـــحـــة، وحــتــى  ــ
ّ
ــل ــعــ مــــع املــ

ا.  ذلــك حقيقّيً بالجهل، وقــد يكون  اتهامه 
وهذا الخاف بهذه الطريقة غير وارد في 

املدارس.

منوعات

العربية  باللغة  االهتمام  إلى سبب  نُعد  دعنا   ¶
.

ً
أصل

الــحــقــيــقــة أن الــحــكــايــة »رايـــحـــة وجـــايـــة«، 
 

ً
بمعنى أن الــســؤال األدق هــو: ملـــاذا أصــا

عـــدم االهــتــمــام؟ عـــدم االهــتــمــام كــمــا قلت، 
ـــة 

ّ
ــنـــاهـــج الـــجـــامـــدة واملـــمـــل ــان بــســبــب املـ ــ كـ

وغــيــر املرتبطة بــالــواقــع، واملــدرســن غير 
لن. اآلن أصبح لهذه األسباب بدائل  املؤهَّ

على اإلنترنت، فعاد االهتمام. وأضيف أن 
ى تلك األسباب أن معظم الوظائف  ما قوَّ
، فــأصــبــح الــبــحــث عن 

ً
 أجــنــبــيــة

ً
تطلب لــغــة

.
ً

قوة اللغة العربية قليا

اللغة  ¶ هل تعتقد أن للتغريب دوًرا في تراجع 
العربية؟

املــؤامــرة.  بنظرية  أشــبــه  التغريب  مسألة 

املــــنــــاهــــج ضــعــيــفــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــــوز  ــــجـ يـ ال 
العلم  يكون  وأال  بــالــواقــع،  مرتبطة  وغير 
ـــــا لـــلـــوظـــائـــف الـــجـــيـــدة، 

ً
ـــــْرط

َ
بـــالـــعـــربـــيـــة ش

ــة عــنــدنــا نحن  ــ ثـــم نــقــول »تـــغـــريـــب«. األزمـ
وفـــي الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي كــلــه. وأعــتــقــد أن 
التغريب حــالــة داخــلــيــة عند األفــــراد، فلو 
وباالنتشار  املعنى  بــذلــك  حقيقية  كــانــت 
باللغة  اهتمام  أي  فلن تجد  لها،  ل  املتخيَّ
لها صفحات.  ــت 

َ
طــِلــق

ُ
أ كانت  وال  العربية، 

 »نــحــو وصـــرف« عمرها 
ً

مــثــا وصفحتي 
أقـــل مــن ســنــتــن ونــصــف، وتــضــم تقريًبا 
226 ألف شخص، وتوجد صفحات أخرى 
»اكتب  صفحات  مثل  اآلالف،  مئات  فيها 
ــّح« و»صـــّحـــح لــغــتــك« و»قـــواعـــد اللغة  صــ
العربية«...، وهذا يؤّكد أن كثيرين يحبون 

اللغة العربية، ليسوا فقط مهتّمن بها.

¶ وما الفئات التي تتابع الصفحة؟
ــات الـــعـــمـــريـــة اخـــــتـــــاف كــبــيــر،  ــئــ ــفــ فـــــي الــ
فيوجد تاميذ في اإلعــداديــة، وأشخاص 
مــتــقــاعــدون، وبــالــطــبــع الــفــئــة الــكــبــرى هي 

الشباب.

¶ أال تــعــتــبــر اهــتــمــام الــشــبــاب بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
غريبًا؟

لــيــس غــريــًبــا؛ عــنــدمــا تقضي عــمــرك تكره 
ــًدا، ثم 

َّ
ــا مــعــق

ً
الــلــغــة الــعــربــيــة وتـــراهـــا شــيــئ

تجد من يعرضها لك بساسة وإدهــاش، 
تقضي  عــنــدمــا   

ً
مــثــا ســتــهــتــّم.  فبالتأكيد 

عمرك تقول »ُجرم سماوي« دون أن تربط 
بينه وبــن »الــُجــرم« بمعنى الجريمة، ثم 
لــك األمـــر ويخبرك  يــأتــي شخص فيشرح 
أن ما في السماء هو »ِجْرم« بكسر الجيم، 
وجود  إلــى  باإلضافة  ستهتّم.  فبالتأكيد 
صفحات تصنع »كوميكس« لتعليم اللغة 
لغوية«  »كبسوالت  صفحة  مثل  العربية، 

ملحمود موسى.

اللغة  أن حديثنا حــول  فــي  ا 
ً

تناقض تــرى  أال   ¶
ـــا مـــن الــعــامــيــة 

ً
الــعــربــيــة، وأنــــت تــســتــخــدم ألـــفـــاظ

املصرية؟
تــنــاقــض. إحــنــا مــصــريــن قبل  ال أرى أي 
ــــرب، لــيــنــا لــغــة اســمــهــا الــلــغــة  مـــا نـــكـــون عـ
ــذال  ــ ــاء والـ ــثـ ــا فــيــهــاش الـ املـــصـــريـــة، لــغــة مـ
. لــغــة لــيــهــا قــواعــد 

ً
والـــظـــاء والـــضـــاد مـــثـــا

ــا مـــن غــيــر مـــا نــعــرف.  ــنـــاهـ مــخــتــلــفــة، ورثـ
املصريون أكيد يعني كانوا بيتكلموا قبل 
دخول العرب مصر. وال يعيبني أبًدا أني 
أستعمل لغتي األم، قبل ما أستعمل اللغة 
العربية. واللغة املصرية القديمة معروفة، 
وكــانــت أعــلــى مــراحــل تــطــورهــا هــي اللغة 
القبطية، وكانت في املاضي لغة منطوقة 
غير مكتوبة، عشان كدا بننطقها دلوقتي، 

وبنكتبها بالحروف العربية.

تضم صفحة 
»نحو وصرف« نحو 
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ  املـ
ّ
ــــي ســــــن يــــرغــــب األمــــيــــركــــيــــون فـ

اإلجـــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى عــمــل شــركــات 
ــاد  ــنـ ــائــــة(، واإلسـ الــتــكــنــولــوجــيــا )83 فـــي املــ
إلــيــهــا املــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة عـــن املــحــتــوى 
في   84( الــخــاصــة  عــلــى منصاتها  املــنــشــور 
ــد فـــي حـــاالت  ــــرض عــقــوبــات أشــ ــة(، وفـ ــائــ املــ
ــقــــا الســـتـــطـــاع  ــيـــة، وفــ انـــتـــهـــاك الـــخـــصـــوصـ
أجرته مؤسسة »هاريس إكس« شمل 2500 
ــغ، عــلــمــا أن الـــشـــركـــات يــحــمــيــهــا حــالــيــا  ــالـ بـ
االتصاالت«  آداب  »قانون  من   »230« القسم 

األميركي من املاحقة القانونية.
فــي  ــــن  ــاركـ ــ ــــشـ املـ مـــــن  املـــــائـــــة  فـــــي   53 ورأى 
االستطاع أن القطاع التكنولوجي يجب أن 
يخضع للتنظيم من قبل الحكومة الفدرالية 

على طريقة املصارف الكبيرة.
ــام تــمــثــل تــغــيــرًا فـــي الـــــرأي الــعــام  ــ هـــذه األرقــ
األميركي، بعدما رأى 49 في املائة فقط منهم 
أن القطاع التكنولوجي يحتاج إلى تنظيم، 
نوفمبر/تشرين  فــي  مــمــاثــل  اســتــطــاع  فــي 
أن االســتــطــاع  عــــام 2017، خــاصــة  الــثــانــي 
استماع  بعد جلسة  مباشرة  أجــري  األخير 
ــام  ــارك زوكـــربـــيـــرغ، أمـ ــ ــر الــتــنــفــيــذي، مـ ــديـ املـ

الكونغرس األميركي، األسبوع املاضي.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن األمــيــركــيــن ال يـــرون 

»فــيــســبــوك« مــنــصــة مــحــايــدة؛ 66 فــي املــائــة 
إعامية  مؤسسة  اعتبروها  املــشــاركــن  مــن 
حساب  على  أولــويــة  معينا  محتوى  تمنح 
محتوى آخر، وأكد 55 في املائة منهم وجود 
وممارستها  السياسي  تحيزها  على  أدلـــة 
الرقابة، ووجهة النظر هذه أكثر انتشارًا بن 
مؤيدي »الحزب الجمهوري« )70 في املائة(.

وتصدرت »فيسبوك« قائمة أسوأ املنصات 
املستخدمن  االهتمام بخصوصية  لناحية 
تبعتها  الــشــخــصــيــة،  معلوماتهم  وحــمــايــة 
ــاركـــون عما  ــتـــر«. وعـــنـــدمـــا ُســـئـــل املـــشـ »تـــويـ
ــانـــت الـــشـــركـــات حــســنــت مــــن الــصــحــة  إذا كـ
»فيسبوك«  حصلت  للمستخدمن،  العقلية 
على النتائج األســـوأ، إذ أبــدى 41 في املائة 
الفكرة،  على  موافقتهم  عــدم  املــشــاركــن  مــن 

مقارنة بـ 32 في املائة لـ »تويتر«.
في األسبوعن األخيرين من شهر مارس/

آذار املاضي، تورطت »فيسبوك« في قضايا 
تبن  بعدما  والخصوصية،  باألمن  تتعلق 
حصول »كامبريدج أناليتكا« على بيانات 
87 مليون مستخدم في 2014، رغم أن 270 
الــذي  التطبيق  حملوا  فقط  مستخدم  ألــف 
أتــــاح الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات. كــمــا ظهرت 
مــزاعــم بــاســتــخــدام هـــذه الــبــيــانــات مــن قبل 
حــمــلــة الــرئــيــس األمــيــركــي الــحــالــي دونــالــد 
تنكر  أناليتكا«  »كــامــبــريــدج  أن  إال  تــرامــب، 

ــم بــتــصــاعــد  ــ ــزاعـ ــ األمــــــــر. وتـــســـبـــبـــت هـــــذه املـ
كــان يواجه  الـــذي  الضغط على زوكــربــيــرغ 
 انــتــقــادات مــن املــشــرعــن األمــيــركــيــن 

ً
أصــــا

الروسي  التدخل  في  »فيسبوك«  حــول دور 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األخــــيــــرة فــي 
ــــدة. وُدعــــــــــي زوكــــربــــيــــرغ  ــــحـ ــتـ ــ الـــــــواليـــــــات املـ
إلـــــى املــــثــــول أمـــــــام الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي 
على  وافـــق  وبينما  أوروبـــيـــن.  وسياسين 
الــواليــات املتحدة وحضر  تقديم األدلــة في 
جــلــســات اســتــمــاع فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الــشــهــر، إال أنـــه قــــاوم إلـــى اآلن طــلــبــات من 

البرملان األوروبي والنواب البريطانين.

مؤسس صفحة »نحو وصرف« محمود عبدالرازق جمعة )العربي الجديد(

)Getty/جاستن سوليفان(

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

كــشــف تحقيق اســتــقــصــائــي أجــرتــه شــبــكــة »ســـي إن إن« األمــيــركــيــة عــن اســتــمــرار 
انتشار اإلعانات على قنوات تابعة للمتطرفن على موقع تبادل مقاطع الفيديو 
بينها عمالقة  مــن 300 شــركــة ومــؤســســة،  أكــثــر  أن  التحقيق  »يــوتــيــوب«. ووجـــد 
قنوات  عبر  إعــانــات  بثت  الحكومية،  والــوكــاالت  اإلعـــام  التكنولوجيا ووســائــل 
البيض والنازين، والبيدوفيلين ومؤيدي نظريات  القومين  »يوتيوب« تشجع 

املؤامرة ومروجي الدعاية لكوريا الشمالية.
وأشــار التحقيق إلى أن شركات عماقة، مثل »أديــداس« و»أمـــازون« و»فيسبوك« 
و»نيتفليكس« وغيرها، قد مولت من دون علمها هذه القنوات عبر اإلعانات التي 

»غوغل«، مالكة »يوتيوب«. دفعت مقابلها لـ
ليس هذا فقط، بل أظهر التحقيق أن من بن هذه اإلعانات خمسة تابعة لوكاالت 

حكومية أميركية، مثل وزارة النقل ومراكز السيطرة على األمراض.
في املقابل، أكــدت العديد من هذه الشركات لشبكة »سي إن إن« أنها لم تكن على 
دراية بأن إعاناتها قد ُوضعت على هذه القنوات، وأنها تعمل على حل هذا املشكل. 
وهي ليست املرة األولى التي تضع فيها اإلعانات املتطرفة »يوتيوب« في مأزق، 
مــا أثـــار تــســاؤالت حــول حقيقة قـــدرة »يــوتــيــوب« على حماية اإلعــانــات ونــزاهــة 
املعلنن  أن  تعني  اآللية  أنظمتها  كانت  إذا  ومــا  كــاٍف،  التجارية بشكل  العامات 

ضن ملثل هذه املشاكل.  سيظلون دائما معرَّ
كان  ذلــك  لكن  املنصة،  إعاناتها على   

ً
فعا أوقــفــت شــركــات  أزمـــات سابقة،  وبعد 

ــــي قد  مــؤقــتــا، ثــم عـــادت إلتــمــام تــعــاونــهــا كــمــا فــي الــســابــق. وكـــان االتــحــاد األوروبـ
طالب الشركات التكنولوجية )فيسبوك، غوغل، تويتر، يوتيوب( بإزالة املحتوى 
اإلرهابي املتطرف عن منصاتها، بعد ساعة فقط من اإلباغ عنها، مهددًا بتشريع 
جديد شامل. ونشر االتحاد األوروبــي، في مــارس/آذار املاضي، مجموعة واسعة 
منح 3 أشهر لتقديم تقرير 

ُ
من التوصيات، وأوضــح أن شركات التكنولوجيا ست

حول ما أنجزته لتحقيق هذا الهدف.

»نحو وصرف«: الصفحات اإللكترونية غلبت المناهج المملة

أخبار 
تقنية

حظرت منصة »تويتر« الشركة 
األمنية الروسية على شبكة اإلنترنت 

»كاسبرسكي« من اإلعالن عليها، 
بسبب مزاعم بأن ممارساتها التجارية 

تتعارض مع سياسات اإلعالنات التي 
تنص عليها المنصة ومخاوف 

من ارتباطها بأجهزة االستخبارات 
الروسية.

تستعد شركة »غوغل« إلطالق 
خدمة دردشة جديدة اسمها 

»تشات« Chat، ما سيوفر لمستخدمي 
»أندرويد« ميزات متطورة موجودة 

سلفًا في خدمات التراسل الشائعة 
مثل »آي مسج آبل« و»واتساب«، بعد 

محاوالت فاشلة عدة إلطالق تطبيق 
تراسل منافس.

أفادت شركة »آبل« بأن تعطل 
أحد مكونات عدد محدود من 

أجهزة »ماك بوك برو« 13 بوصة غير 
المزودة بشريط اللمس تسبب في 

تمدد البطارية المدمجة، الفتة 
إلى أنها ستوفر بديًال مجانيًا لهذه 

البطاريات في أنحاء العالم كافة، وال 
خطر على السالمة.

أعلنت منصة »يوتيوب« عن 
استعدادها لطرح المزيد من األدوات 

لمساعدة صنّاع الفيديو في 
كسب المزيد من المال، في محاولة 

لمعالجة شكاواهم من سياسات 
تحقيق الدخل التي أقرتها في وقت 

سابق من العام الحالي. األدوات تطرح 
للتجريب في أبريل/نيسان الحالي.

تتنوع اهتمامات المتابعين على مواقع التواصل االجتماعي في مجاالت عدة، واللغة العربية ليست استثناء. إذ إن صفحات عدة 
تضم آالف الساعين إلى تعلم أصول اللغة وقواعدها، وبينها »نحو وصرف«
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بالتمثيل،  طموحهما  وعـــن  نفسيهما،  عــن 
وتتوجهان بنادائهما للمخرجني املعروفني، 
الــذي  الفيديو  هــذا  فنيًا.  يتبنونهما  هم 

ّ
لعل

يعود تاريخ نشره إلى نهاية العام املاضي، 
مـــواقـــع  الـــجـــمـــهـــور ورواد  مــــن جـــــذب  تــمــكــن 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لــتــتــالــى بـــعـــد ذلـــك 
وتحقق  وعــزة«،  »صفاء  الثنائي  فيديوهات 
املــزيــد مــن الــشــهــرة والــنــجــاح، حــتــى تخطت 
بعض الفيديوهات حاجز املليوني مشاهدة.

تقنية المهرج
تعتمد صفحة »صفاء وعزة« في فيديوهاتها 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى ردود فـــعـــل املــتــابــعــني 
ــن خــلــق  ومــــداخــــاتــــهــــم. لــيــتــمــكــن الـــثـــنـــائـــي مــ
الــكــومــيــديــا، يتيح للجمهور  نـــوع خـــاص مــن 
السخرية  إمكانية  الصفحة  يتفاعل مع  الــذي 
واملــــســــاهــــمــــة بـــتـــكـــريـــس الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة 
 عّرفتا عن نفسيهما بأنهما 

ْ
لصفاء وعزة؛ إذ

أريــاف مصر، تعمان في الخدمة  فتاتان من 

عمر بقبوق

املباشر  البث  فيديوهات  تحصد 
الــتــي تــقــوم الــفــتــاتــان املــصــريــتــان، 
 
َ
ــفــــاء وعــــــــزة، بـــنـــشـــرهـــا يـــومـــيـــا صــ
عــلــى صــفــحــة فــيــســبــوك، والـــتـــي تــحــمــل ذات 
التعليقات.  وآالف  املشاهدات  االســم، مايني 
استطاعت صفاء وعزة  وقــت قصير،  فخال 
أن تصبحا من أشهر نجوم مواقع التواصل 
في  وإنما  في مصر،  فقط  ليس  االجتماعي، 

العالم العربي.

البداية والنجاح
 املباشر األول لصفاء وعزة صدمة 

ّ
شكل البث

ــيـــديـــا«، حيث  لــــدى جــمــهــور »الـــســـوشـــيـــال مـ
ظهرتا في الفيديو دون أن تدركا ذلك وهما 
هما تعمان 

ّ
بأن عيان  تدَّ  

ْ
إذ العمل،  ثياب  في 

في املطبخ. فكانت إحداهما منهمكة بالجلي، 
واألخــــــرى تـــحـــاول اســتــكــشــاف جـــهـــاز الــبــث، 
ــا يــظــهــر عــلــى الــشــاشــة. لــتــتــفــاجــأ حينها  ومـ
ــة مــتــابــعــي الصفحة  ــادرة عــلــى رؤيــ ــ بــأنــهــا قـ
مـــن خـــال الــشــاشــة الــصــغــيــرة. فــتــقــفــان أمـــام 
بالتعريف  لتقوما  للشهرة،  بتوق  الكاميرا 

يوجد في القائمة 45 
شخصًا تقّل أعمارهم عن 

40 سنة

تكرس الصفحة 
الصورة النمطية تجاه 

أبناء األرياف المصرية

تحتفي التظاهرة هذه 
السنة بالمخرج عبد الرحمن 

بوقرموح

2223
منوعات

املــنــزلــيــة، وتــســعــيــان لــلــشــهــرة مـــن خــــال تلك 
الــفــيــديــوهــات، وتــجــهــان بالعديد مــن األمــور 
كاللغات والبرمجيات. وتدعيان بأن شخصًا 
آخر يدعى جمال هو من قام بإنشاء الصفحة 
الـــتـــي تــنــشــطــان عــلــيــهــا! وبـــذلـــك فــــإن صفحة 
»صفاء وعزة« تعتمد على تقنية معروفة في 
عالم الكوميديا، وهي تقنية »املهرج«، والذي 
 مـــا يـــرتـــدي الـــقـــنـــاع األضــــعــــف، ويــكــون 

ً
عــــــادة

بذلك  ليتمكن  القوة،  نطاق  في  األصغر  الرقم 

مـــن خــلــق الــكــومــيــديــا عـــن طـــريـــق امــتــصــاص 
ــردود املــفــاجــئــة والــذكــيــة التي  ــ الــســخــريــة، والــ
تــتــقــنــهــا الــفــتــاتــان. لــذلــك وقـــع املــتــابــعــون في 
حــيــرة مـــن أمـــرهـــم، وشــكــكــوا بــحــقــيــقــة صــفــاء 
ــتــــرض أنـــهـــمـــا مــمــثــلــتــان  وعـــــــزة، فــالــبــعــض افــ
ال  طريفني  نمطني  بـــأداء  تــقــومــان  محترفتان 
 أن للفتاتني فيديوهات تمثيلية 

ً
أكثر، وخاصة

سابقة بالشخصيات ذاتها لم تلق استحسان 
الــجــمــهــور. والــبــعــض اآلخــــر يــمــيــل لتصديق 
 
ً
ــهــمــا فعا

ّ
روايــــة صــفــاء وعــــزة، ويــؤمــنــون بــأن

املنازل،  خدمة  في  تعمان  بسيطتان  فتاتان 
وتــطــمــحــان إلـــى الــشــهــرة، وهـــي الـــروايـــة التي 
لــم ينكفئ الثنائي عــن تــكــرارهــا أمــام وسائل 
اإلعـــــام املــرئــيــة والــســمــعــيــة واملــكــتــوبــة الــتــي 

اهتمت باإلجابة عن تساؤالت الجمهور. 

لماذا يتابع الجمهور »صفاء وعزة«؟
ســواًء صدقنا روايــة الفتاتني الريفيتني أم لم 
نــصــدقــهــا، فـــإن نــســبــة املــتــابــعــة الــكــبــيــرة التي 
ــر يــدعــو  حــصــدتــهــا فــيــديــوهــات الــصــفــحــة أمــ
للدهشة حقًا وللتساؤل عن السبب الذي يدفع 
مــايــني الــغــربــاء لــزيــارة هــذه الصفحة بشكل 
يــومــي والــتــفــاعــل مــعــهــا. مــن املــمــكــن أن نفسر 
نجاح ظاهرة »صفاء وعزة« من خال الرغبة 
الـــتـــي تــــــراود نــســبــة كــبــيــرة مـــن رواد مــواقــع 
بالتعرف  املــدن  وأبــنــاء  الــتــواصــل االجتماعي 
عــلــى املــجــتــمــعــات والـــبـــيـــئـــات املــحــيــطــة بــهــم، 
يرغبون  فهم  منهم،  أدنــى  يعتبرونها  والــتــي 
ــاع على ثقافة األريـــاف دون االنــخــراط 

ّ
بــاالط

بــهــا. وتــضــمــن وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
لهم املحافظة على املسافة اآلمنة. ومن ناحية 
أخــــرى، فـــإن نــســبــة كــبــيــرة مــن رواد الصفحة 
يدخلون بهدف استعراض ثقافتهم وتقدمهم 
أمام الفتيات الريفيات، ليلعبوا دور اإلنسان 
الــغــربــي املــســتــشــرق، وذلـــك مــا يفسر الحديث 
ــلـــغـــات األجـــنـــبـــيـــة واالنـــفـــتـــاح  املــســتــمــر عــــن الـ

الحضاري.

الربح واستغالل الجمهور
منذ مــا يــقــارب األســبــوع، قــامــت صــفــاء وعــزة 
بـــنـــشـــر فــــيــــديــــو مـــخـــتـــلـــف مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
املباشر وهما  البث  واملضمون، فظهرتا على 
الذين قاموا  املتابعني  تبكيان وتشتكيان من 
بـــإيـــصـــال فــيــديــوهــاتــهــمــا إلــــى ربــــة عــمــلــهــمــا، 
والــتــي قــامــت بـــدورهـــا بــطــردهــمــا مــن الــعــمــل، 
وطالبتا املتابعني أن يتواصلوا مع ربة العمل 
لتتمكنا  قــرارهــا،  عــن  بالعدول  يقنعوها  وأن 
من العودة للعمل الذي تحتاجانه، بسبب ما 
يترتب عليهما من مصاريف والتزامات مادية 
نشرهما  عــدم  عــن  وأعلنتا  حالهما.  ولضيق 
ألي فـــيـــديـــو جــــديــــد. حــيــنــهــا بـــــدأ الــجــمــهــور 
وازدادت  املسكينتني،  للفتاتني  دعــمــه  يظهر 
نسبة املشاهدات بشكل كبير بسبب الشحنة 
بعد  املشهد.  فــي  الكبيرة  العاطفية  الــدرامــيــة 
ــك الــفــيــديــو، بــثــت الصفحة  يـــوم واحــــد مــن ذلـ
ــــرف عــــن نــفــســه  فـــيـــديـــو لــشــخــص مـــجـــهـــول، عـ
املحتوى  تدعم  التي  الشركات  كمدير إلحــدى 
الرقمي، وأعلن عن تبنيه ملوهبة صفاء وعزة 
واستامه إدارة صفحتهما ونيته العمل على 
التسويق لهما بشكل أكبر. حينها تحدث عن 
والتزاماتهما  ماديًا،  الصعب  الفتاتني  وضــع 
مـــن خــال  ودعــمــهــمــا  ــرورة تشجيعهما  ــ وضــ
ــات  زيــــــادة عــــدد املـــشـــاهـــدات، ووضـــــع اإلعـــانـ
ــــى نــشــر  ــك عــــــادت الــصــفــحــة إلـ ــ فـــيـــهـــا. بـــعـــد ذلـ
ــاء وعــــــزة،  ــفـ فـــيـــديـــوهـــات بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف لـــصـ
وتضمنت تلك الفيديوهات إعان ملركز يعلم 
معلومات  بالفيديو  وأرفــق  اإلنكليزية.  اللغة 
تفيد بأنه تم خداع صفاء وعزة، ولم تتقاضيا 
دم بطريقة كوميدية 

ُ
أجرًا على اإلعان الذي ق

أن الصفحة  مبتذلة للغاية. وكل ذلك يوضح 
بــدأت تفكر باستغال شعبية »صفاء وعزة« 

للحصول على أرباح مادية.

A A

خليل العلي

الـــاجـــئـــني  الــــــرغــــــم مــــــن أن مــــخــــيــــمــــات  ــى  ــلــ عــ
ــنــــان تـــعـــتـــبـــر خــــزانــــًا  ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فـــــي لــ
للمبدعني واملـــواهـــب، إال أنــهــم ال يــجــدون من 
يــرعــاهــم ويــقــدم لــهــم الــدعــم فــي ظــل الــظــروف 
وكذلك  يعيشونها،  الــتــي  الصعبة  املعيشية 
العديد  تــفــرض عليهم  الــتــي  الــقــوانــني  بسبب 
من الصعوبات، ســواُء كان من ناحية العمل، 

أو حرية التنقل والحركة.

قوانين ضاغطة
من  فلسطيني  عــامــًا(،   24( اسماعيل شريدي 
قــريــة الــصــفــصــاف قــضــاء مــديــنــة صــفــد، يقيم 
في مخيم عني الحلوة لاجئني الفلسطينيني 
الرسم، وخــاض غمار  يهوى  لبنان(،  )جنوب 
ــد صـــعـــوبـــات في  الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، لــكــنــه وجــ
تنمية هوايته وموهبته، في لقاء مع »العربي 
الجديد« قال: »منذ ثاث سنوات تخرجت من 
مدنية،  هندسة  اخــتــصــاص  فــي  سبلني  كلية 
وألنني فلسطيني لم أجــد أي عمل في لبنان 

الهوية األميركّية   
َّ
إن القائمة، وقالوا  نزاهة 

فــي  مـــهـــًمـــا  تــلــعــب دوًرا  »الــــتــــايــــم«،  ـــة 
ّ
ملـــجـــل

ــه لو لم 
ّ
، أن

ً
اختيار األشخاص. وأكــدوًا مثا

ة، ملا وضع اسم مدير  تكن »التايم« أميركيَّ
تلفزيون »فوكس  الصحافّية في  الحوارات 
نــيــوز«، سيان هانيتي، أو العــب كــرة القدم 
هو   ،

ً
ــثـــا مـ هــانــيــتــي،  وات.  ج.ج.  املـــشـــهـــور، 

واحــــد مـــن أهــــّم صــانــعــي الـــــرأي املــحــافــظــني 
املقّربني من الحزب الجمهوري في الواليات 
ه ليس الوحيد بأي 

ّ
ة، ولكن حدة األميركيَّ

ّ
املت

حاٍل من األحوال، إذ يوجد غيره الكثيرون.
أّما وات، فقد جمع حوالي 37 مليون دوالر 
أثــنــاء فــتــرة اإلعـــصـــار الــضــخــم الـــذي ضــرب 

هيوسنت، وذلك ملساعدة املصابني. 
لكن، هل هو أمٌر كاٍف ألن يصبح أشخاص 
الــواليــات املتحدة  مــؤثــرون محليًا فقط في 
ــتــــوى كــل  ــلــــى مــــســ األمـــــيـــــركـــــّيـــــة، مـــهـــمـــني عــ
الــعــالــم؟ وأشـــار علماء اجــتــمــاع فــي جامعة 
 هـــذه 

ّ
ــى أن ــ »هــــومــــبــــولــــدت« فــــي بــــرلــــني، إلــ

»أمــيــركــا هي   
ّ
بــأن النظرة  تختصر  القائمة 

أميركا«،  العالم« و»العالم هو على هامش 
العالم«،  و»مــا هو مهم في أميركا مهم في 
العالم  إهمال كتل سكانية هائلة في  ويتم 
 على شيء 

ّ
العربي وشــرق آسيا. وهــذا يــدل

برلين ـ العربي الجديد

 
ً
مــن يــحــّدد مصير الــعــالــم؟ مــن يشّكل قــدوة

ومــثــااًل ُيــحــتــذى بــه ملــايــني الــبــشــر؟ مــن هو 
الشخص املحبوب أو املكروه أو املخيف في 
ة »التايم« األميركّية 

ّ
 العالم؟ تحاول مجل

ّ
كل

 عام، اإلجابة عن هذا السؤال، عن طريٍق 
ّ

كل
نــشــر تـــرتـــيـــٍب ألكـــثـــر الــشــخــصــيــات تــأثــيــًرا 
 مــهــمــة فـــي قائمة 

ُ
ــداث ــ فـــي الــعــالــم؟ ثــّمــة أحــ

 وردت فــي الــقــائــمــة أســمــاء 
ْ
هـــذه الــســنــة، إذ

أشخاص معينني، األمُر الذي شّكل مفاجأة 
 للكثير من الناس. 

ً
وصدمة

ــال، وجـــــود اســــم الــرئــيــس  ــثــ عــلــى ســبــيــل املــ
ــــب، أو الــرئــيــس  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــي، دونـ ــركــ ــيــ األمــ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أو الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي، شــــني جــــني بـــيـــنـــغ، أو دكـــتـــاتـــور 

كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 
ــة 

ّ
املــعــايــيــر الــتــي تــخــتــار مـــن خــالــهــا املــجــل

أو  الــقــّوة  الشخصّيات، ال تعتمد فقط على 
امــتــاك مــصــادر الـــثـــروة ومــفــاتــيــح الــحــيــاة، 
وإنما على التأثير، بل والقدرة على ممارسة 
الناس.  أثــٍر عميٍق في حياة  التأثير، وتــرِك 
ة 

ّ
لكن، كــان مــن املــدهــش غياب أســمــاء معين

الروسي فاديمير  الرئيس  كاسم  عة، 
ّ
متوق

بــوتــني، أو اســـم الــدكــتــاتــور الــســوري بشار 
األســد، الــذي تسبب بتهجير املايني وقتل 
مئات اآلالف، واللذين يتحكمان بمصير كل 
الــشــرق األوســــط. كما لــوحــظ غياب  منطقة 
اســـم املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي، إذ كان 
هذان االسمان مدرجني في الصفوف األولى 

منذ قائمة عام 2016. 
ــــد انـــتـــقـــد خــــبــــراء فــــي مـــجـــال الــتــصــنــيــف  وقـ

فــتــوجــهــت لــلــعــمــل فـــي أحـــد املـــراكـــز الــتــجــاريــة 
العطلة  في مدينة صيدا بمهنة بائع وخــال 
الـــرســـم«. وأضــــاف:  األســبــوعــيــة أقــــوم بتعليم 
»أهوى الرسم منذ كنت صغيرًا، ولكن لم ألق 
االهتمام والتشجيع من األهل، وبدأت بتطوير 
نــفــســي إلـــى أن تــشــجــعــت أكــثــر وصــــرت أرســـم 
الفنانة  تقريبًا  عــام  منذ  لوحات، وشجعتني 
ــامـــي، كي  الــتــشــكــيــلــيــة الــتــونــســيــة فـــاطـــمـــة، سـ
أشارك في معارض مشتركة للفن التشكيلي«.

مقاومة االحتالل بالريشة
يــلــفــت شـــريـــد إلــــى أنــــه كــــان يـــرســـم رســـومـــات 
ــور بـــورتـــريـــه وطــبــيــعــة، حيث  ــ تــعــبــيــريــة وصـ
كـــان يستخدم أقـــام الــرصــاص وأقــــام ألـــوان 
على  ة  مبنيَّ رسوماته  تكن  لم  ولكن  الخشب، 
أســس علمية، وأكــثــرهــا كانت عــبــارة عــن نقل 
صــــور يـــشـــاهـــدهـــا، وبــــــدأت تـــزيـــد خــبــرتــه في 

تقنية الرسم بعد ذلك. 
وقال شريدي: »أحب رسم اللوحات التي تعبر 
عن القضية الفلسطينية وعن فلسطني بشكل 
أن إيصال رسالة من خال  أعتبر  عــام ألنني 
الفنون هو بحد ذاته مقاومة لاحتال وكذلك 
أولى  وكانت  قضيتنا،  بعدالة  العالم  لتذكير 
لوحاتي هي املسجد األقصى، وآخرها لوحة 
أكثر من 20 جنديا صهيونيا  تجسد اعتقال 
لــلــفــتــى الــفــلــســطــيــنــي فـــــوزي الــجــنــيــدي الـــذي 
بقي رافــعــًا رأســـه ولــم ينحن. كما أنــنــي أحب 
الرسم العصري بجوانبه كافة سواء عن املرأة 
وقـــوتـــهـــا، أو حــتــى الـــرســـومـــات الــرومــانــســيــة 

ولكن بقالب جديد«.
ــي مـــعـــرضـــني مــشــتــركــني،  ــدي فــ ــريــ ــرك شــ ــتــ اشــ
وهــو يطمح ألن يصل إلــى ما يطمح إليه في 
قناعته،  ـــه بحسب 

َّ
ألن التشكيلي،  الــفــن  مــجــال 

طــمــوحــه  يـــحـــقـــق  أن  يــســتــطــيــع  شـــخـــص  أي 
بــــاإلصــــرار والـــجـــد والـــعـــمـــل وبـــمـــســـاعـــدة من 
بــمــوهــبــتــه. ويــؤكــد  يــقــوم بتشجيعه ويـــؤمـــن 
ــه ال تــــوجــــد جــــهــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ـ

ّ
شــــريــــدي أن

تشّجع وتدعم الفنان التشكيلي الفلسطيني، 
وال تعتبر هذه الجهات املواهب الفلسطينية 

مــن أولــويــاتــهــا. وهـــذا السبب هــو الـــذي أخــره 
نوعا ما في تحقيق ما يصبو إليه من التقدم 
فـــي مــجــال الــفــن الــتــشــكــيــلــي، ألنـــه لــيــس لــديــه 
ــراء املــــــواد الـــخـــاصـــة بــالــرســم،  إمـــكـــانـــيـــات لـــشـ
الشهري  مدخوله  مــن  جــزء  القتطاع  فيضطر 
الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه مـــن خــــال عــمــلــه كــبــائــع 

لشراء لوحات ومواد للرسم، وينقصه الكثير 
مـــن املـــــواد الــتــي يــحــتــاجــهــا. شـــريـــدي يــعــانــي 
ــا تــعــانــيــه أكـــثـــر املــــواهــــب الــفــلــســطــيــنــيــة في  مـ
مــخــيــمــات الــلــجــوء مـــن عـــدم اهــتــمــام الــجــهــات 
الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاملـــواهـــب الــتــي لها 

رسالة في مقاومة االحتال.

واحد فقط: »املركزية األميركية في التعامل 
ــــه من 

ّ
مـــع نــفــســهــا«. إذ أشــــار خـــبـــراُء إلـــى أن

غــيــر املــعــقــول أال يــتــم ذكـــر أي أحـــد مــســؤول 
عــن املــأســاة الــســوريــة، وخصوصًا الرئيس 
ــد الـــذي تسبب  الــســوري املــجــرم بــشــار األسـ
أكــثــر مــن 12 مليون إنــســان داخــل  بتهجير 
وخارج سورية، وقالوا: »إنه مثل أن تتحدث 
عن الحرب العاملية الثانية وتهمل هتلر!«.  

 االختيار هذه السنة، هو 
ّ
ووفقًا للمجلة، فإن

عًا ودقة من كل السنوات املاضية.  أكثر تنوُّ
كل ذلك يضع التقرير أمام حالة من الريبة  
والــشــك فــي بعض املــعــلــومــات الــتــي يستند 
إلــيــهــا بــعــض الــقــائــمــني أو الــنــافــذيــن ضمن 
االختيار حسب  يتّم  ولم  املجلة وخارجها، 
على  معينة،  عمرية  فئة  أو  محددة  منطقة 
ــــد فــي  ــــوجـ ــيــــة. ويـ ــاضــ ــنــــوات املــ خــــــاف الــــســ
 أعــمــارهــم عــن 40 

ّ
الــقــائــمــة 45 شــخــًصــا تــقــل

 املــمــثــلــة الــبــالــغــة من 
ً
 تــوجــد مــثــا

ْ
ســنــة، إذ

الــعــمــر 14 عـــاًمـــا مــيــلــي بــوبــي بــــــراون، كما 
توجد في القائمة 45 امرأة، وهو األمر الذي 

لم يكن موجوًدا من قبل. 
وثّمة مّيزة أخرى في هذه القائمة الجديدة، 
 النص القصير الذي يعرف بشخص 

ّ
وهو أن

موجود في القائمة على سبيل املثال، يكون 
مكتوبًا من قبل شخص آخر موجود أيضًا 
آن هــاثــاوي، عن   ،

ً
القائمة. فكتبت مــثــا فــي 

ــومـــي واتــــس  ــاعـ هـــيـــو جــــاكــــمــــان، وكـــتـــبـــت نـ
ــتـــب بـــيـــل غــيــتــس  عــــن نـــيـــكـــون كـــيـــدمـــان، وكـ
عـــن الــســويــســري روجـــيـــه فــيــدريــر، ستيفن 
سيلبيرغ عن غريتا غرويغ. كما وضع في 
القائمة اسم الصحافي الذي كشف فضيحة 
الــتــحــرش الــجــنــســي ضـــد املــنــتــج األمــيــركــي 

وينستني. 

اسماعيل شريدي... فنّان يرسم فلسطين بريشتهقائمة مجلة »التايم«... »المركزية األميركية المغرورة«
اسماعيل شريدي )24 

عامًا(، فلسطيني يقيم 
في مخيم عين الحلوة 

لالجئين الفلسطينيين، 
يهوى الرسم، وخاض 

غمار الفن التشكيلي رغم 
الصعوبات

الجزائر ـ محمد عبيدو

الفيلم األمــازيــغــي والسينما  الــحــديــث عــن  أصــبــح 
ــتــــداول في  األمـــازيـــغـــيـــة مـــن املـــواضـــيـــع الــكــثــيــرة الــ
في  السينمائية،  الصبغة  ذات  الفكرية  امللتقيات 
الــجــزائــر وبــلــدان املــغــرب الــعــربــي. هــنــاك تظاهرات 
كثيرة أولت اهتمامًا ملحوظًا لإلبداع السينمائي 
األمازيغي من خال تنظيم مهرجانات أو ملتقيات 
التظاهرات  هــذه  آخــر  األمــازيــغــي.  بالفيلم  خاصة 
هـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة ملـــهـــرجـــان »ربـــيـــع الــســيــنــمــا 
املاضي  الخميس  يــوم   

َ
أنطلق الـــذي  األمــازيــغــيــة«، 

بالجزائر العاصمة، وذلك بعرض الفيلم الوثائقي 
التونسي »أزول«. 

لــلــمــخــرج   ،)2013 )عـــــــام  »أزول«  فـــيـــلـــم  يـــســـلـــط   
ــلـــى واقــــع  ــي، الــــضــــوء عـ ــربــ ــقــ ــيــــم الــ ــتـــونـــســـي وســ الـ
ــة فــــي الـــجـــنـــوب الــشــرقــي  ــيـ ــغـ ــازيـ املــجــتــمــعــات األمـ
التونسي، والتحديات التي تواجهها في الحفاظ 
ــيــــة. عـــــاد املـــخـــرج  ــلــ عـــلـــى لــغــتــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا األصــ
ــكــــرة الــــوجــــود  ــاريــــخ وإلـــــــى فــ ــتــ ــى الــ ــ فــــي فــيــلــمــه إلــ
الحضارة  معالم  عن  ليكشف  بتونس،  األمازيغي 
مقاربته  منها:  كثيرة،  األمازيغية على مستويات 
لــلــمــعــمــار األمــازيــغــي األصـــيـــل، والــــزي األمــازيــغــي 
ــاء الـــثـــقـــافـــي  ــفــــضــ وخــــصــــوصــــيــــتــــه. كــــمــــا قــــــــارب الــ
ــزواج والـــتـــراث الغنائي  والـــرمـــزي، مــثــل طــقــوس الــ

األصيل والعصري بالجنوب التونسي.
إبريل/   21 يوم  إلى  املهرجان  فعاليات  وتستمر 

ــع مـــشـــاركـــات ألفـــــام نــاطــقــة  ــاري، مـ ــجــ نــيــســان الــ
بـــاألمـــازيـــغـــيـــة روائــــيــــة ووثـــائـــقـــيـــة مــــن الـــجـــزائـــر 
وتــونــس واملـــغـــرب. ومـــن بينها فيلم »إيــمــنــيــغ«، 
ملــبــارك مــنــاد، أي »املــهــاجــر« بــالــعــربــيــة. يــتــنــاول 
األخــرى من  الضفة  إلــى  الهجرة  الفيلم موضوع 
الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط. قــصــة شــــاب يشتغل 
نجارًا، يجد نفسه محتارا في أمره، كونه يرغب 
فــي الــهــجــرة إلـــى فــرنــســا لــالــتــحــاق بــأبــيــه الــذي 
أرغمته الظروف األمنية خال العشرية الدموية 
على الفرار، أو البقاء مع أمه املريضة التي تازم 

الفراش بعد حادث مأساوي. 
ــأة الــتــزامــاتــه  مــوســى يــصــارع أحــامــه تــحــت وطــ
تــجــاه والـــدتـــه املــقــعــدة فـــي الـــوقـــت الــــذي ال يفكر 
أقــرانــه ســـوى بــالــهــروب. وســيــعــرض أيــضــًا فيلم 
ويتناول قصة شاب  بلقاسمي،  لعمار  »املوجة« 
جـــزائـــري مــثــقــف مــقــيــم بـــأوروبـــا يــدعــى رضــــوان، 
ــعـــد تــفــكــيــر مــنــه  يــشــتــغــل كـــاتـــبـــًا وصـــحـــافـــيـــًا، وبـ
ــه من  يــقــرر الــعــودة إلـــى وطــنــه األم ومــســقــط رأسـ

أجـــل الــكــتــابــة عــن الــعــديــد مــن عمليات االنــتــحــار 
إثـــر عمليات طـــرد تعسفية واســعــة  الــتــي وقــعــت 
العشرية  سنوات  أثناء  العمال،  شريحة  طاولت 
مأساوية  وأحداثا  مؤملة  تجارب  ولكن  السوداء؛ 
الكتابة.  عن مشروع  النهاية  في  يتخلى  تجعله 
وكذلك سيعرض فيلم »فاطمة نسومر« لبلقاسم 
حــجــاج الـــذي يــقــتــرب سينمائيًا مــن ســيــرة أبــرز 
وجوه املقاومة الشعبية الجزائرية ضد االحتال 

الفرنسي.
ــًا الــفــيــلــمــان املـــغـــربـــيـــان »إيـــتـــو  كـــمـــا يـــعـــرض أيـــضـ
تيتريت«، ملحمد عــبــازي، والـــذي يحكي عــن كفاح 
طــفــلــة أمــازيــغــيــة مـــن أجـــل الــعــلــم حــتــى تــنــجــو من 
ــزواج املــبــكــر، ويـــقـــدم ملــحــة تــاريــخــيــة عـــن تــطــور  ــ الــ
لي  الحصان  »هــذا  وفيلم  باملغرب،  النساء  حقوق 
وحــــــدي«، لــفــضــيــل عــبــد الــلــطــيــف، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــعــمــل الـــجـــزائـــري »يــــوم تــحــت الــشــمــس«، ألرزقـــي 

مترف.
وتحتفي هذه التظاهرة، املنظمة في إطار االحتفاء 
ـــ38 للربيع األمــازيــغــي املــصــادف لـــ20  بــالــذكــرى الــ
بوقرموح،  الرحمن  عبد  باملخرج  نيسان،  إبريل/ 
ــتـــاج ســيــنــمــائــي أمـــازيـــغـــي، وذلـــك  صـــاحـــب أول إنـ
املنسية«  »الــربــوة  الطويل  الــروائــي  فيلمه  بعرض 
)عام 1996(، والذي يعتبر أول فيلم جزائري ناطق 
بــاألمــازيــغــيــة، ويــعــالــج مــســألــة »قــنــاعــة مــرتــبــطــة 
بالهوية«، أي الُبعد األمازيغي املعاش واملعّبر عنه 

في جبال باد القبائل.

من العفويّة إلى الربح المادي

يناضل شريدي بأن يصل إلى ما يطمح إليه في مجال الفن التشكيلي )العربي الجديد(

محمد عبازي 
)Getty(

)Getty( سيان هانيتي

صفاء وعّزة )فيسبوك(

نعرُض هنا تجربة فتاتين مصريتين، حصدتا شهرة هائلة على مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
نشرهما لفيديوهات مباشرة أثناء عملهما، القت تفاعلًا كبيًرا من الناس

صفاء وعزة

ربيع السينما األمازيغية

فنون وكوكتيل
رصد

فعالية

بورتريهجدل

رغم هذا االنتشار، إال أن 
كلًّا من  صفاء وعزة، قد 

تعرَّضتا إلى هجوٍم وشتائم 
ذكورية من البعض، بل 

ومحاوالت استغاللهما من 
أحد المنتجين التليفزيونيين 

بحسب قول صفاء، 
وأّكدت مرَّة: »في البداية، 
كنا نحترُق من نار الشتائم. 
ويوجد فيديو بكينا فيه 

كثيًرا لشّدة قذاعة الشتائم 
التي تعرّضنا لها«. لكنّي 
سألت نفسي: »أنا عملت 

إيه، إحنا مش بنضر حد، وال 
بنضايق حد، اتشتمنا ليه«.

ذكورية 
هجومية
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