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طرق لحماية الخصوصية على اإلنترنت
واشنطن ـ العربي الجديد

تتناسل األخبار أكثر فأكثر حول انتهاكات 
ــن قــبــل  ــ ــة لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة، ســــــــواء مـ ــ ــارخـ ــ صـ
الشركات أو الحكومات أو مختلف املنصات، 
لذا نشر موقع »تيك كرانتش« قائمة طويلة 
من الحلول للتخلص من كل أشكال الرقابة 
ــــت الـــحـــلـــول بــــن ســهــل  ــراوحـ ــ والـــتـــعـــقـــب، وتـ

التنفيذ وشبه املستحيل.

للقراصنة  يمكن  الكاميرا:  من  البداية 
التجسس بسهولة عليكم عبر الكاميرا، لذا 
األفضل تغطيتها بشريط الصــق، وفي  من 
الكاميرا طــوال الوقت  حال كنتم تحتاجون 
فتحه  يمكن  احترافي  غطاء  وضــع  فجّربوا 

في أي وقت.

مكان:  كــل  فــي   HTTPS تحميل 
لــأشــخــاص  يــمــكــن  ال   ،HTTPS بــاســتــخــدام
الذين يديرون الشبكة بن الجهاز والخادم 
ــيـــف مـــــوقـــــع الــــــويــــــب الــــــذي  ــتـــضـ الــــــــــذي يـــسـ
على  وزياراتكم  رؤية طلباتكم  تتصفحونه 
تــزال تحّمل  املواقع ال  اإلنترنت. لكن بعض 
صـــفـــحـــات غـــيـــر مـــشـــفـــرة بــشــكــل افـــتـــراضـــي 
لـــذا حــّمــلــوا هـــذا الــتــمــديــد لتضمنوا وجــود 

التشفير في كل عمليات الدخول.

التعقب  أدوات  التعقب:  موانع  تحميل 
كــثــيــرة وتــشــيــر إلـــى تــقــنــيــات الــخــصــوصــيــة 
ــة املــصــمــمــة ملــتــابــعــة وتــســجــيــل مــا  ــاديـ ــعـ املـ
يــفــعــلــه مــســتــخــدمــو الـــويـــب أثـــنـــاء انــتــقــالــهــم 
ــر، وحـــتـــى عــبــر األجـــهـــزة  ــ مـــن مـــوقـــع إلــــى آخـ
املختلفة. ملنعها يعرض محرك البحث املؤيد 
للخصوصية DuckDuckGo مانع تعقب بن 
 Disconnect.me ويعتبر  املتصفح،  إضافات 
امـــتـــدادًا شــائــعــا لــرصــد بـــرامـــج الــتــعــقــب من 
مــواقــع ويــب الــجــهــات الــخــارجــيــة، ويحتوي 
»فايرفوكس« أيضا على مانع تعقب مدمج 

ألجهزة الهواتف.

يتم  اإلعـــانـــات  معظم  اإلعالنات:  موانع 
تــحــمــيــلــهــا مـــن خـــــوادم الــجــهــات الــخــارجــيــة 
لــذا يمكنكم  مــتــعــددة،  مــواقــع  تتعقبكم عبر 
ــات، لــكــن فـــكـــروا في  اســـتـــخـــدام مـــانـــع إعــــانــ
أن املــواقــع الــهــادفــة تعتمد عــلــى اإلعــانــات 
لتستمر في نشر املحتوى، لذا ضعوها في 

قائمة بيضاء لدعمها.  

محرك بحث سري: يعرف »غوغل« الكثير 
امللجأ األول لطرح األسئلة حول  عنكم ألنه 
ــــذا جـــربـــوا  ــاء الـــتـــي تــشــغــلــنــا، لـ ــيــ ــثـــر األشــ أكـ
البحث السري عن طريق استخدام منصات 

.Cliqz و Qwantو DuckDuckGo مثل

اســــتــــخــــدام  يــــســــاعــــد  ــســري:  ال التصفح 
»الكوكيز«  كل  حــذف  على  السري  املتصفح 
الـــتـــي تــتــعــقــبــكــم بــعــد إقـــفـــال الــصــفــحــة، هــذا 
يشبه االختفاء من الرادار، لكن هذا ال يعني 
للمتصفح  يمكن  بــل  متخفن  صــرتــم  أنــكــم 
نــفــس الصفحة  فــي  الــبــقــاء  أن  كــمــا  تتبعكم، 
ملدة طويلة دون إقفالها يجعل امليزة بدون 

جدوى.

استخدموا Tor: أحد أقــوى املتصفحات 
النشاط بن  السرية، إذ يعمل على تشتيت 
أكثر من خادم، ما يجعل مهمة ربط العملية 
بــصــاحــبــهــا صــعــبــة، لــكــنــه ال يــعــتــبــر أســـرع 
وسيلة للتصفح، كما أن بعض املواقع تمنع 

مستخدميه من دخولها.

تغيير الشبكة  إلى DNS آخر:  االنتقال 
يسمح  ــأخـــرى  بـ إس«  إن  »دي  الــشــخــصــيــة 
ــــروب مــــن الـــرقـــابـــة،  ــهـ ــ بــتــخــطــي الـــحـــجـــب والـ
أو   Quad9 مثل  بــرامــج  اســتــخــدام  ويمكنكم 

1.1.1.1 لهذا الغرض.

الــشــركــات  تــبــيــع  الموقع:  تعقب  ــة  إزال
مــعــلــومــات حـــول أمــاكــن تــواجــدكــم لتحديد 
نوع اإلعانات التي يجب أن تظهر أمامكم، 

مستشفى  أي  التأمينات  شركة  تعرف  وقــد 
ــبـــادتـــكـــم  ــان عـ ــ ــكـ ــ ــــرف مـ ــعـ ــ تــــــــــــــزورون، وقـــــــد تـ
ـــحـــرمـــون مـــن وظــيــفــة أو امـــتـــيـــاز بسبب 

ُ
وت

الدين.

أن  على  دلــيــل  ال  بحذر:   VPN استخدام
الــشــركــات التي توفر هــذه الــخــوادم تحافظ 
ــتـــخـــدم، كـــمـــا يــبــقــى   عـــلـــى ســـريـــة املـــسـ

ً
فـــعـــا

احــتــمــال بــيــع بــيــانــاتــكــم، إلـــى الــجــهــات التي 
تدفع من أجلها، كبيرًا.

كنتم  إذا  بكم:  الخاص   VPN صناعة 
مطورين، فيبقى أفضل خادم VPN هو ذلك 

الذي تصنعونه بأنفسكم.

من  مفاتيح  لــوحــات  تستخدموا  ال 
ــعـــد تـــطـــبـــيـــقـــات لــوحــة  طــرف خــارجــي: تـ
لبياناتكم،  محتمل  تهديد  مصدرًا  املفاتيح 
فــهــي تــســجــل نــقــراتــكــم كــلــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
ــرور وأرقــــــــام بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان  ــ ــ كـــلـــمـــات املـ

واملحتويات الخاصة الرسائل.

املستخدم  يــجــد  الجانبين:  من  التشفير 
نــفــســه مــضــطــرًا الســتــخــدام تــطــبــيــق تــراســل 
أصــدقــائــه يستخدمونه،  كــل  فقط ألن  معن 
وتطالبه هذه التطبيقات باستمرار بتقاسم 
تبادل  عــن  يتوقف  ال  بينما  اتصاله  جهات 
ــالـــغ الـــحـــســـاســـيـــة. واســتــخــدمــت  مـــحـــتـــوى بـ
»واتساب« التشفير بن الطرفن لحل مشكل 
الــخــصــوصــيــة، لــكــن املــوقــع يــنــصــح بــالــتــزام 
الــحــذر أمــــام طــلــبــات املــنــصــة بــالــدخــول إلــى 

املزيد من املعلومات الحساسة.

التشفير في الخدمة السحابية: تعاني 
خــدمــات الــتــخــزيــن الــســحــابــي، مــثــل »دروب 
بـــوكـــس«، مــن غــيــاب خــدمــة تــشــفــيــر، لـــذا من 
األفضل البحث عن بدائل مثل Spideroak أو 
Backblaze، أو تشفير ما تريد تخزينه قبل 

.Boxcryptor تحميله عبر

ال  اإللكتروني:  البريد  في  التشفير 
تــســتــخــدم خـــدمـــات الــبــريــد الــتــقــلــيــديــة مثل 
ــــرف آلخـــــــر، لـــذا  ــيـــل« تـــشـــفـــيـــرًا مــــن طــ ــمـ ــيـ »جـ
 Protonmail إلــى خدمات أخــرى مثل  الجأوا 
ثم   PGP مــفــاتــيــح  بــاســتــخــدام  تشفيرها  أو 

تقاسمها مع جهات اتصالكم.

توجد  ال  »أندرويد«:  من  أفضل   iOS
لكن  باملئة،  مئة  محمية  تكنولوجية  أدوات 
أجهزة »آبل« تعتمد على تصنيع العتاد لذا 
املستخدمن،  لبيانات  كثيرًا  تحتاج  ال  هي 
تكنولوجيات  فــي  بــاســتــمــرار  تستثمر  كما 
خدمات  تعمل  بينما  الخصوصية،  حماية 
ــانــــات  ــيــ »أنــــــــــدرويــــــــــد« عــــلــــى امـــــتـــــصـــــاص بــ
املــســتــخــدمــن مــن أجـــل اإلعـــانـــات وتحقيق 

األرباح.

حذف حسابات مواقع التواصل: حذف 
»فيسبوك« ال يكفي، فالشركة تملك منصات 
عــديــدة يستخدمها الــنــاس كــل يـــوم، لــذا إذا 
بخصوصيتكم  مهووسن  تــزالــون  ال  كنتم 
ــــوا كـــــل هــــذه  ــــذفـ ــــاحـ ــة فـ ــاصــ ــخــ وحــــيــــاتــــكــــم الــ
الشركة  أن  ال يضمن  هـــذا  أن  إال  املــنــصــات، 
ــيـــف  ــــن أرشـ ســــــوف تــــحــــذف مـــعـــلـــومـــاتـــكـــم مـ

بياناتها.

الصوتية:  لــلــمــســاِعــدات  ال  ــوا  قــول
فـــي مـــــرات عـــديـــدة الحــــظ املــســتــخــدمــون أن 
املساعدات الصوتية الجديدة تطلق العنان 
بــدون  حتى  البيانات  تسجيل  فــي  لنفسها 

إذن مستخدمها.

في  الشبكات:  طلبات  بعض  امنعوا 
 Little Snitch تــثــبــيــت  يــمــكــنــكــم   ،MacOS
لــلــحــصــول عــلــى تنبيه فــي كــل مـــرة يــحــاول 
ــع الـــــخـــــادم، ويــمــكــنــكــم  ــتـــحـــدث مــ تــطــبــيــق الـ
ــع  ــل طــلــب أو رفـــضـــه ووضـ املـــوافـــقـــة عــلــى كـ

قواعد. هو حل جيد لكنه ليس مريحا.

الخصوصية:  قوانين  بتشديد  طالبوا 
تــســبــبــت ضـــغـــوطـــات الـــشـــعـــوب والـــخـــبـــراء 
بـــــفـــــرض قــــــوانــــــن أكـــــثـــــر تــــــشــــــددًا لـــحـــمـــايـــة 
ــا، لــذا  ــ ــ خــصــوصــيــة املــســتــخــدمــن فـــي أوروبـ

يمكن تكرار نفس النجاح في بلدكم.

تخلوا عن جميع أجهزتكم المربوطة 
باإلنترنت

مربوطا  جــهــاز،  أي  الجهاز،  يكون  أن  يكفي 
بــاإلنــتــرنــت لــكــي تــكــونــوا عــرضــة للتجسس 
وتحديد موقعكم وما تفعلونه. لذا إذا كنت 
تـــصـــّرون عــل حــمــايــة مــثــالــيــة للخصوصية 
فجّربوا التخلص من كل األجهزة املربوطة 

باإلنترنت...إذا استطعتم طبعا.

تخلوا عن استخدام اإلنترنت: يعتبر هذا 
الــخــيــار بــالــغ الــصــعــوبــة، ألن أغــلــب الــدوائــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة صــــــارت تـــتـــعـــامـــل بـــاإلنـــتـــرنـــت، 
وأغــلــب الــوثــائــق صــارت مــوجــودة فــي نسخ 
ــة، وصــــــار فــــي غـــايـــة الــصــعــوبــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
ضمان انــعــزال تــام عــن اإلنــتــرنــت، وبالتالي 

خصوصية محمية نسبة مئة في املئة.

التخلي تمامًا عن 
استخدام اإلنترنت قد 

يكون خيارًا أيضًا

بعد فضيحة اختراق شركة »كامبريدج أناليتكا« لبيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقع »فيسبوك«، يُفتّش 
المستخدمون عن طرٍق لحماية خصوصيتهم على اإلنترنت. هذه بعٌض منها

ُسلطت أغلب أضواء اإلعالم والتحقيقات على »فيسبوك« 
وأخذته إلى املساءلة أمام الكونغرس، لكن عمالق التواصل 
االجتماعي ليس الوحيد الذي يستخدم هذه الطرق بحسب 
وكالة »أسوشييتد برس«، بل الوضع مشابه عند »غوغل«، 

»يوتيوب« و«تويتر«. 
القليل على تحقيق مــن شبكة »ســي إن  يــمــِض ســوى  لــم 
إن« وجد أن أكثر من 300 شركة ومؤسسة، بينها عمالقة 
قد  الحكومية،  والـــوكـــاالت  اإلعـــالم  ووســائــل  التكنولوجيا 
ــات عــبــر قـــنـــوات »يـــوتـــيـــوب« تــشــجــع الــقــومــيــن  بــثــت إعـــالنـ
البيض والنازين، والبيدوفيلين ومؤيدي نظريات املؤامرة 
ومروجي الدعاية لكوريا الشمالية. وأشار التحقيق إلى أن 
»أديــــداس« و»أمــــازون« و»فيسبوك«  شــركــات عمالقة مثل 
هــذه  علمها  دون  مــن  مــّولــت  قــد  وغــيــرهــا،  و»نيتفليكس« 
»غــوغــل«،  الــقــنــوات عــبــر اإلعـــالنـــات الــتــي دفــعــت مقابلها لـــ
مالكة مــوقــع »يــوتــيــوب«. كما أطــلــق املــدافــعــون عــن حقوق 

الــطــفــل إنـــــــذارات مــتــتــالــيــة حــــول ســهــولــة تـــعـــّرض األطــفــال 
الـــذيـــن يــتــصــفــحــون الـــهـــواتـــف الــذكــيــة ملــقــاطــع فــيــديــو غير 
مالئمة وإعالنات خادعة. تنقل الوكالة عن خبراء اإلعالن 
منه ضد  مفر  ال  أمــر  العنيف  الفعل  رد  أن  والخصوصية 
الشبكات الضخمة التي نجت من التدقيق من قبل، ما دام 
التجارية  عالماتهم  يربطون  مطمئنون  »معلنون  يــزال  ال 

بمحتوى متطرف على منصات رئيسية«. 
وقال مدير حملة »طفولة حرة في بوسطن«، جوش غولن، 
»أعتقد أن »غوغل« هي الخطوة التالية التي طال انتظارها«، 
ممارسات  في  بالتحقيق  الفيدرالية  التجارة  لجنة  وطالب 
ــتــي تمتلكها »غـــوغـــل« في  ال الــبــيــانــات  »يـــوتـــيـــوب« وجــمــع 
وقــت سابق مــن هــذا الشهر. وكــانــت »فــوكــس« قــد انتقدت 
ممارسات »يوتيوب« في بيان: »لقد فشلت »يوتيوب« مرة 
أخرى في تصفية القنوات بشكل صحيح«، وجاء ذلك بعد 

بث إعالناتها في قناة نازية قبل إيقافها.

غوغل بعد فيسبوك؟
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أخبار

)Getty/مطالبون بوقف التجسس خالل مثول مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس )وين ماكنامي

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018

هاجمت وزارة الخارجية المصرية، 
منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونيسكو(، 

العتزامها منح المصور الصحافي 
المعتقل منذ مذبحة رابعة، 

محمود أبو زيد الشهير بـ«شوكان«، 
جائزة دولية لحرية الصحافة، زاعمًة 

أنّه »مرتكب أعمال إرهابية«.

أعلن الموظف السابق في 
»كامبريدج أناليتكا« كريستوفر 

وايلي أنه سيقدم شهادته قريبًا 
أمام الكونغرس. وكان وايلي هو 

من أطلق شرارة الفضيحة التي 
شملت »فيسبوك« والرئيس األميركي 

دونالد ترامب، عندما قّدم وثائق إلى 
صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.

أعاد ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي تنشيط حملة 

 ،)NotATarget#( »ليسوا أهدافًا«
بعد مقتل الموظف اللبناني في 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
اليمن، حنا لحود. وطالب الناشطون 

بعدم استهداف المدنيين والمدارس 
والمستشفيات وعمال اإلغاثة. 

قّررت السلطات في أوغندا فرض 
ضرائب على مستخدمي وسائل 

التواصل االجتماعي اعتبارًا من 
يوليو/تموز المقبل، بعد إشارات 

من الرئيس حولها. وبرّرت حكومة 
أوغندا هذه الضريبة بكونها 

»ستساعد في تعزيز إيرادات البالد 
والمساعدة في األمن القومي«. 



إيرادات مالية قد تقلل من خسارة املنتجني، 
بسبب سيطرة املواقع وبعض املنّصات التي 
تــراعــي عمليات  وال  املنتج،  ال تحفظ حقوق 

نشر وعرض املنتج الفني العربي تحديدًا.
»معركة«  أمــام  أنفسنا  املقابل، نجد  في  لكن 
ــتـــوجـــه  ــــســــهــــم إلـــــــى حـــــد مـــــا فـــــي الـ

ُ
أخــــــــــرى، ت

بهذه  الخاصة  اإلعــانــات  عــن طريق  للناس 
استغال  واملفترض من خالها  املسلسات، 
ــــأس بـــهـــا مــــن عـــاطـــفـــة الــــنــــاس فــي  كــمــيــة ال بـ

الترويج، واللعب على الوتر السياسي الذي 
يكن  لــم  للمتابعة.  يقنعه  أو  املــشــاهــد،  يأسر 
باستطاعة املمثل عادل إمام إال االتجاه نحو 
 املعارضة هي 

َّ
املعارضة هذا املوسم، علًما أن

التفسيرات، وهي  كثيرًا من  »ُمــفــردة« تحمل 
وحدها، كفيلة بإثارة العصب العاطفي عند 

املعارضني لسياسة الدول، أو األنظمة.
ال يقتصر االتجاه هنا، على جنسية املسلسل 
املصري »عوالم خفية« لعادل إمام نفسه، بل 

كريستين أبيض

على قــدم وســاق، يعمل املنتجون 
ــتــــهــــاء مـــــن تـــصـــويـــر  الـــــعـــــرب لــــانــ
درامـــا رمضان  مــوســم  مسلسات 
الــذي سيبدأ بعد ثاثة أسابيع. الواضح أن 
مواجهة.  أكــثــر  أصــبــحــوا  أنفسهم،  املنتجني 
»الدرامية«  الحروب  تكشف  يوم  بعد  ويومًا 
ــتـــج، وذلــــك  ــنـ ــيـــس املـ ــتــــاجــــر« ولـ ــه »الــ ــ عــــن وجـ
ــلـــى كـــســـب الــــســــوق،  فــــي مـــعـــركـــة الـــــصـــــراع عـ
وبــيــع املــســلــســل، والــرغــبــة فــي املــــال والــربــح، 
ــة األولـــــــى،  ــالــــدرجــ ــغــــال »الــــنــــجــــوم« بــ ــتــ واســ
املــحــتــوى، ووحـــدة قياس الجودة  بعيدًا عــن 
لــلــمــســلــســل أو الـــقـــصـــة والــــنــــص الــــــذي ُبــنــي 
عــلــيــه. حــالــة مــن الــضــيــاع، تــصــح تسميتها، 
على عالم الدراما العربية هذه السنة أيضًا. 
صراع »الديكة« بني مصر وسورية وبيروت، 
ــل عــلــى الــخــط،  وحــتــى املــنــتــج الــخــلــيــجــي دخـ
ولو انه ابتعد عن »املأزق« السياسي، واتجه 
إلـــى الــقــصــص االجــتــمــاعــيــة، لكنه هــو اآلخــر 
يـــصـــارع عــلــى فــــرض مــنــتــجــاتــه فـــي الــســوق، 
وذلـــك ملــا سيحققه ذلــك مــن تــبــادل ثقافي، ال 
يــهــم مــســتــواه، ولــكــن فــقــط مـــن أجـــل تحقيق 

لم أخسر، لقد استفدت 
من هذه المشاركة 

وتعلّمت الكثير

الموالي والمعارض 
يُدركان أن إمام ولحام 

هما وجهان للنظام

جاء حفل توزيع 
الجوائز بنتائج لبنانية جيدة 

كما كان متوقعا

2223
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سيحاول آخرون ضد بعض األنظمة، مجاراة 
عــادل إمـــام، ومتابعته ملجرد اإلعـــان عــن أن 

دوره في املسلسل هو دور ناشط معارض.
عــادل إمــام نفسه، هو ابــن األنظمة املصرية، 
ــا مع 

ً
ــا مــشــّرف

ً
 لــم يتخذ يــومــًا واحـــدًا مــوقــف

ْ
إذ

املـــعـــارضـــة، لــكــنــه دائـــمـــًا ارتـــمـــى فـــي أحــضــان 
في  السياسي  التغيير  انطاق  منذ  السلطة. 
مصر قبل سبع ســنــوات،  لم يوفر »الزعيم« 
الــتــأيــيــد لــلــحــكــم، قــبــل ثـــاث ســـنـــوات. ارتـــدى 

عــادل إمــام »عباءة« السلطة، وتطوع ليكون 
واحدًا من حماة نظام الرئيس االنقابي عبد 
الفتاح السيسي، ُبعد حادثة الطائرة الروسية 
)سيناء 2015(، وذلك لتلميع صورة النظام، 
واملــشــاركــة فــي فعاليات خاصة مــن تنظيمه 
إلعــادة السياحة إلــى مصر، مــادًحــا الرئيس 
لم يكن ُمستغرًبا  ذلــك  لكن  والنظام واألمـــن. 
من عادل إمام، الذي كان لوقت طويل، البوق 
الكوميدي للنظام املصري، منذ عهد الرئيس 
املخلوع حسني مبارك، وحتى اليوم. تجارب 
لكشف  تكفي وحــدهــا  املسرحية  إمـــام  عـــادل 
عند  »كممثل«  والعملي،  الشخصي  التباين 
آن معًا،  فــي  »الــهــلــفــوت«،  صــاحــب شخصية 
وعمله على تأمني مصالحه مع الدولة بداية، 
عبر السماح له بالهجوم  فوق خشبة املسرح 
إطــار  فــي  السياسية،  والطبقة  الــحــاكــم  على 
ضمنًيا،  نفسها  السلطات  تمنحه  كوميدي 
وهـــو مــا يــعــزز تـــواجـــده فــي الـــشـــارع، ويــزيــد 
عدد جمهوره في العالم العربي، كونه أصبح 
لـــســـان املـــعـــارضـــة، ولــكــنــه فـــي الــعــمــق، يــقــوم 
تصبح  الــتــي  »السيسية«  الــرســائــل  بتوجيه 

مع الوقت لسان حال الناس!
عــادل إمــام ليس وحــده الــذي يّدعي أنــه يقف 
وأفامه،  مسلساته  في  املعارضة  صف  في 
ــد لـــحـــام يـــكـــاد يــكــون  ــ ــوري دريــ ــســ فــزمــيــلــه الــ
صــورة مشابهة إلمــام فــي ازدواجــيــة املوقف 
عانت  التي  سورية  في  وتحديدًا  السياسي، 
وال تـــزال على مـــدار أربــعــة عــقــود، مــن سلطة 
أمني  نــظــام  إلــى  سياسية واحـــدة، وتحولت 
النظام  ك  يــحــرِّ الــحــريــات.  ديــكــتــاتــوري لقمع 
الــفــن عـــن طــريــق الــفــنــانــني أنــفــســهــم لتلميع 
التي يقوم بها  الــصــورة نفسها، هــذه املهمة 
دريد لحام، وبعض الفنانني املوالني ضمنًيا 

للسلطة، ورئيس السلطة ومعاونيه.
إلى  لــحــام  دريـــد  صعد  السبعينيات،  نهاية 
املـــســـرح، وقــــدم مــســرحــيــة »كـــاســـك يـــا وطـــن« 
لــلــكــاتــب الــــراحــــل مــحــمــد املــــاغــــوط، وإخـــــراج 
ــالـــح. ووجــــه مـــن خـــال املــســرحــيــة  خـــلـــدون املـ
رسائل سياسية، ال تزال تتداول حتى اليوم. 
دريــد  تــاريــخ  مــن  التالية  العقود  لكن وطيلة 
الفني، لم يتخذ الرجل موقفًا صريحًا  لحام 
مــن الــنــظــام الـــســـوري، وظـــل عــلــى تــمــاس مع 
الحني واآلخــر، وفقًا  السلطة، يعارضها بني 
ملــصــالــح الــســلــطــة، وربــمــا بــطــلــب مــن الــنــظــام 
نــفــســه، كــمــا هــو حـــال عـــادل إمـــام ومجموعة 
مـــــن املـــمـــثـــلـــني املــــصــــريــــني املــــــوالــــــني لـــنـــظـــام 
السيسي الذين ال يفوتون املناسبات لإلدالء 
بتصريحات تؤيد وتزيد من دعم هذا النظام.
ــورة الـــســـوريـــة وقــمــع  ــثـ عــــام 2013، فـــي عـــز الـ
ــد لــحــام مسلسل  الــنــظــام الـــســـوري، قـــدم دريــ
ــاواًل »الــــوقــــوف  ــ ــحـ ــ »ســـنـــعـــود بـــعـــد قـــلـــيـــل« مـ
ــــجــــاه الــعــام 

ّ
 االت

ّ
ــزاع«، ولــــو أن ــنــ مـــع طـــرفـــّي الــ

من  إنسانيًا  منحًى  اتخذ  للقصة،  الظاهري 
خـــال قــضــايــا الــتــهــجــيــر والــــــزواج، والتغني 
بــالــذكــريــات والـــحـــارات املـــدمـــرة فــي ســوريــة، 
ومــا تسببت بــه الــحــرب الــضــروس مــن آفــات 
وتداعيات، لكن العمل في العمق كان يسعى 
إلـــــى إدانـــــــة الــــثــــورة وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
خــــراب الــبــلــد.  حــــاول لـــحـــام، والــكــاتــب رافـــي 
وهـــبـــة، تــوظــيــف »حـــس املــعــارضــة املــعــتــدل« 
املراوغة  العمل، تمامًا كما هي حــال  لصالح 
ــام في  فــي املـــواقـــف الــتــي يــقــوم بــهــا عــــادل إمــ
عرض ضمن موسم الدراما 

ُ
مسلساته التي ت

الرمضاني، لكنه اكتشف سريًعا.
ــد لـــحـــام، اســتــغــال  ــ ــام ودريـ ــادل إمــ يـــحـــاول عــ
عــواطــف الــنــاس، وتــحــريــك عــصــب السياسة 
بداية من خال سيناريوهات معّدة خصيصًا 
لــهــمــا، وفــــق دراســـــة قـــد تــقــنــع الـــطـــرف اآلخـــر 
يتوجه  املسلسل،   بــأن  املحايد  أو  املــعــارض 
لكل الــشــرائــح. فــي حــني أن املــوالــني لألنظمة، 
 عادل إمام ودريد لحام هما 

ّ
يعلمون جيدًا أن

وجهان للنظامني السوري واملصري.

القاهرة ـ محمد كريم

تــنــطــلــق الـــيـــوم، تــحــت رعـــايـــة وزارة الــشــبــاب 
الــثــقــافــة  وزارة  ــع  مــ ــتـــعـــاون  ــالـ بـ والــــريــــاضــــة، 
فعاليات  أســـوان،  ومحافظة  أســـوان  وجامعة 
ــان مــــســــرح شـــبـــاب  ــرجــ ــهــ الـــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة ملــ
الجنوب في مدينة أسوان املصرية، ويستمر 
حتى 28 إبــريــل/ نيسان الــجــاري. يستضيف 
املــهــرجــان عـــددًا مــن الــفــرق املــســرحــيــة للهواة 
إلى  إضافة  املختلفة،  الصعيد  من محافظات 
مجموعة من الفرق األجنبية. كما تعقد على 
العمل  مــن ورش  املــهــرجــان مجموعة  هــامــش 

والندوات الفنية املتعلقة باملسرح.
أيضًا، تنظم إدارة املهرجان املسرحي لشباب 
الجنوب، هذا العام، معارض للكتاب والحرف 
محافظة  بها  تشتهر  التي  والبيئية  التراثية 
ــة  ــيـ ــن الــبــيــئــة األســـوانـ ــتـــمـــدة مــ أســـــــوان واملـــسـ
ــي املـــحـــافـــظـــة،  ــ ــبـــي املـــمـــتـــد فـ والــــــتــــــراث الـــشـــعـ
ومعرضًا للفن التشكيلي ملجموعة من فناني 
ــوان عــن الــتــراث والــفــلــكــلــور الــشــعــبــي. كما  أســ
التأليف  مسابقة  والوثائق  الكتب  دار  ترعى 
املسرحي، باستخدام التراث. يرأس املهرجان 

قالت  التي  املقدشية  غزالة  وأبــرزهــم  اليمني 
في أشهر بيت شعري لها: »قالوا غزال وأمها 
ــمــس ياعباد 

ُ
ســرعــة بــنــات الــخــمــس/ مــابــه خ

الله مابه سدس/ من قد ترفع لوى راسه وعد 
البقش/ وقال البأس يحبس وما يحتبس/ 
سوا  سوا يا عباد الله متساوية/ ما حد ولد 
حر والثاني ولد جارية/ عيال تسعة وقالوا 
بعضنا بيت ناس/ وبعضنا بيت ثاني عينة 
ثانية«. كما أن سهى من بلد الشاعر عبد الله 
الـــذي لــم يحجب فــقــدانــه البصر  الــبــردونــي، 
الحالة  الرؤية والكتابة عن  القدرة على  عنه 
كتب عن  الــذي  نفسه  هــو  والعربية.  اليمنية 
السعودية وحالة الُرخص التي قام كثير من 
»جالة  بــاط  فــي  بعرضها  البلد  سياسيي 
أحــد  نـحـن  يـداك/  نحـن  النفـط  »أمير  امللك«: 
أنيـابـك/ ونحـن القـادة العطشـى إلـى فضـات 
أكـوابـك/ ومسؤولون في )صنعاء( وفراشـون 
َموقـع 

َ
ت دمــنـــــا/  علـى  دمنـا  ومـــــن  بـابـك/  فــي 

جيـش إرهابـك«. 
ومـــــن هـــــذه الـــبـــيـــئـــة طــلــعــت ســـهـــى املـــصـــري. 
ــي بـــدايـــة  ــن الــــــذي وقـــــف مــعــهــا فــ نـــســـألـــهـــا عــ
طريقها فتقول با تردد: »أبي«. اسمه الكامل 
يونس عبد العزيز محمد إسماعيل املصري. 
لــه عمل مسرحي شهير تّم  كــاتــب مــســرحــي. 

جمال جبران

ـــشـــاركـــة الــيــمــنــيــة الــوحــيــدة سهى 
ُ
خــرجــت امل

املــصــري مــن بــرنــامــج »ذا فــويــس« أول أمــس 
ــت. لـــــم تـــحـــصـــل عـــلـــى عــــــدد كــــــاف مــن  ــبــ ــســ الــ
التصويت كما لم تخترها املطربة أحام كي 
تستمر في املسابقة، لكنها تقول في حديث 
ــا لــم أخــســر، لقد  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــ
مت الكثير«. 

ّ
استفدت من هذه املشاركة وتعل

مع ذلــك، لم تخِف حالة الجحود التي لقتها 
من الجهات الثقافية في اليمن. تقول: »كنت 
وحـــدي تــقــريــبــًا، لــم يتصل أحـــد مــن أي جهة 
أو  إعـــام،  ثقافة وال وزارة  رســمــيــة. ال وزارة 
خرى«. تضيف: »أنا جوهرة في يد 

ُ
أي جهة أ

فّحام«. 
وحــني نخبرها أن هــذا األمـــر هــو حــال البلد 
ــيـــس مـــقـــصـــورًا بــالــحــالــة  ــام ولـ ــ عـــلـــى نـــحـــو عـ
الفنية؛ ففريق الناشئني اليمني لكرة املضرب 
الثاني  املــركــز  أيـــام  قبل  تحت 14 سنة حقق 
قيمت في بيروت ولم 

ُ
في بطولة آسيا التي أ

يسأل عنهم أحــد، فا شــيء شخصي ضدك، 
جيب: »ال، كل هــذا الجحود ألنــي امـــرأة، ما 

ُ
ت

تــــزال الــنــظــرة نفسها قــائــمــة ضــد أي صــوت 
نسائي«.

وحال سؤالها عن سبب إقفال صفحتها على 
فيسبوك، قالت: »أقفلتها ليومني فقط بعد أن 
مــزاجــي صالحًا  لــم يكن  لقيت شتائم كثيرة 

الستقبالها«.
ــا مـــــع »الــــعــــربــــي  ــهـ ــثـ ــديـ تــــعــــود ســــهــــى فـــــي حـ
أسرة  إنها من  تقول  بداياتها.  إلــى  الجديد« 
يمنية  مــديــنــة  أقـــرب  ــار،  ذمــ ملحافظة  تنتمي 
لــصــنــعــاء جــغــرافــيــًا. وذمـــــار هـــي واحـــــدة من 
دن التي أنجبت كبار الشعر واألدب والفن 

ُ
امل

ــم اخــتــيــار  الــنــاقــد الــفــنــي هــيــثــم الــــهــــواري. وتــ
املخرج عصام السيد رئيسًا لشرف املهرجان 

واملخرج جمال ياقوت مديرًا.
الثالثة للمهرجان بعد أن حقق  الــدورة  تأتي 
السابقتني؛ حيث  الــدورتــني  في  كبيرًا  نجاحًا 
ســـاهـــمـــت الـــتـــظـــاهـــرة فــــي اكـــتـــشـــاف مـــواهـــب 
جاهزة  أصبحت  حتى  وصقلها  شــابــة  فنية 
أن هــذه  كــمــا  الــكــبــرى.  املــســرحــيــة  للمنافسات 
ـــعـــد، وفـــق الــقــائــمــني عــلــيــهــا، انــتــقــااًل 

ُ
الـــــدورة ت

لطبيعة املسرح من املحلية إلى الدولية. وأكد 
الهواري أن الدورة الثالثة ستكون ذات طابع 
خاص؛ إذ فتح الباب الستضافة بعض الفرق 
املهرجان  أما عن شروط  املسرحية األجنبية. 
في صورته الجديدة، فتتمثل في ضــرورة أن 
واألجنبية  والعربية  املحلية  العروض  تكون 
قادمة من جنوب الدول، وتتناول موضوعات 
واضــحــة مــن الـــتـــراث والــفــلــكــلــور، إضــافــة إلــى 
أوضـــــاع املـــــرأة ومــشــاكــلــهــا مـــن واقــــع الـــتـــراث، 
وأال تقل مــدة العرض عن 30 دقيقة وال تزيد 
عــن ســاعــة، وأال يــزيــد عــدد أفـــراد الــعــرض عن 
الــعــروض  تعتمد  أال  ويفضل  ممثلني،  عــشــرة 
املــشــاركــة فــي املــهــرجــان عــلــى الــلــغــة الكامية 

بقدر اعتمادها على لغة الصورة املسرحية. 
أمــا عــن أبـــرز الــعــروض الصعيدية هــذا العام 
اناكوندا مركز  لفرقة  فهي: مسرحية »عقول« 
الــشــبــاب املــعــنــي )قـــنـــا(، »لــيــلــة الـــبـــدر« لــفــرقــة 
خــربــشــة )ســــوهــــاج(، »زحــــف الــنــخــيــل« لفرقة 
الواحة )الوادي الجديد(، »ندية« لفرقة اتحاد 
صعيد مصر )أســوان(، »شكاوى على جدران 
الــزمــن« لــفــرقــة أبــنــاء صـــاح حــامــد املسرحية 
للمكفوفني  النور  لفرقة  »الغجري«  )الفيوم(، 
)أسيوط(، »أطياف حكاية« لفرقة مركز شباب 
نــاصــر )مــــلــــوي(. كــمــا يــوجــد عـــرضـــان آخــــران 

 آنستونا« 
ً
 وسها

ً
خارج املسابقة؛ هما »أها

لــفــرقــة شـــاتـــني املــســرحــيــة )الــبــحــر األحـــمـــر(، 
»لؤلؤة الجنوب« لفرقة كوشا ستار )أسوان(.

الشخصيات  مــن  الكثير  الــعــام  وسيكرم هــذا 
الــــعــــامــــة، مــنــهــا الـــشـــيـــخ عـــلـــي جــمــعــة مــفــتــي 
الــجــمــهــوريــة األســــبــــق، والـــفـــنـــان الــكــومــيــدي 

ســامــح حــســني. واســـم الــراحــل الــدكــتــور سيد 
خـــطـــاب، واملـــخـــرج شـــاذلـــي فــــرح. وسيحظى 
ذوو االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــحــضــور الفــت؛ 
لحضورهم  أماكن مجهزة  تــّم تخصيص  إذ 
عدد  تكريم  إلــى  إضافة  املسرحية،  العروض 
مـــن الــفــنــانــني ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 

مـــن أبـــنـــاء الــصــعــيــد. نـــتـــســـاءل، أيـــضـــًا، حــول 
ــاذا ُيـــجـــرى تــكــريــم الــشــيــخ علي  املـــهـــرجـــان: ملــ
ــا عــاقــة  ــرحـــي؟ مــ ــسـ ــان مـ ــرجـ ــهـ ــي مـ جــمــعــة فــ
مجاملة  مجّرد  ها 

ّ
أن أم  تظاهرة؟  بهكذا  هــذا 

لــلــنــظــام، ومـــحـــاولـــة الـــتـــفـــات إلــــى »الــخــطــاب 
التنويري« الذي يزعمه النظام املصري؟

اليمن( على  )جنوب  عــدن  مدينة  في  عرضه 
العرض  وكــان  اليمني  الوطني  املسرح  قاعة 
ــا قبل  ــن مـ ــذا فـــي زمــ ــان هــ اســـمـــه »أحــــــــام«. كــ
ــام 1994.  الـــحـــرب األهــلــيــة الــيــمــنــيــة صــيــف عـ
الفترة الحرجة التي تحّولت الباد بها ألكثر 

من باد. 
وعــنــد الــحــديــث مــع ســهــى املــصــري عــن هــذه 
الباد تقول إن أغلب وقتها كان في الجنوب، 
لقد أتت إلى صنعاء وعاشت هناك في الفترة 
إلـــى 2015. هــي حــاولــت اســتــمــرار  مــن 2013 
شغلها في وزارة الخارجية. تقول: »كان من 
املفروض أن أكون دبلوماسية وأحصل على 
قرار تعييني في واحدة من أي سفارات اليمن 
في الخارج. لكن قرارات التعيني كانت تمر من 
تحتها وتذهب لكبار املسؤولني في الوزارة. 
نسألها إن هذا كان وما يزال حال البلد! تقول 
نعم لكن يزيد ألم الواحد حني تكون املسألة 
متعلقة بامرأة. من هنا، تزيد املصري: »لقد 
خـــرجـــت مـــن الــيــمــن واشــتــغــلــت إعــامــيــة في 
إســطــنــبــول. لــقــد اخــتــرعــت حــيــاة جــديــدة لي 
ومن بعدها جــاءت فرصتي في الذهاب إلى 
هـــذا الــبــرنــامــج«. والـــحـــال قــد صـــارت إلـــى ما 
صارت إليه. ولدى االستفسار منها عما إذا 
كانت تستفيد من صوتها لكسب املال، تقول 
. وأشــارت إلى أنها فقط 

ً
املصري: »ال«، نافية

غني لتمتع 
ُ
كانت تغني لزمياتها املقربات. ت

نفسها أواًل ولطلبات زمياتها. وليس أكثر 
من ذلك. 

تقول  مـــشـــوارك؟«،  ستواصلني  »هــل  نسالها 
ــان املــــاضــــي كـــانـــوا  ــزمــ ــة. فــــي الــ ــلـ ــا مـــواصـ ــ »أنــ
يقولون لــي: فينك يــا سهى مــن وقــت طويل، 
الحيط،  جنب  ماشية  كنت   : لهم  أقـــول  كنت 

واآلن: »لقد كسرت ذلك الحيط«.

»مسرح شباب الجنوب«... دورة ثالثةسهى المصري: جوهرة في يد فّحام
في الدورة الثالثة 

للمهرجان، يبدو أن هناك 
تركيزًا على تقديم مسرح 

بأدواته الدقيقة قدر 
اإلمكان، من خالل شروط 

فنية صعبة.

صبا جميل عمر

أســــدل الــســتــار عــلــى جـــوائـــز »مـــوركـــس دور« الــتــي 
ــدورة رقـــــم 18 وشـــهـــدت  ــ ــلـ ــ ــلـــنـــت تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــا لـ أعـ
تــصــفــيــات تــمــهــيــديــة، عــلــى مـــدى األشـــهـــر املــاضــيــة، 
وأخرجت العديد من الفنانني من السباق. جاء حفل 
تــوزيــع الــجــوائــز بــنــتــائــج لبنانية جــيــدة عــلــى قــدر 
نانسي عجرم  اللبنانية  الفنانة  إذ حققت  املتوقع؛ 
جائزة أفضل ألبوم غنائي، إضافة إلى الفنان وائل 
كفوري، وغيرهما. في حني جاء فوز فنانني سوريني 
لم تكن سورية، وهذا  أعمال  ممثلني ومطربني في 
مــا واجـــه الــدرامــا املصرية أيــضــًا؛ إذ حصد جوائز 
»أفضل فنان«، ممثان من تونس عن دوريهما في 
 
ً
دليا الــجــوائــز  هــذه  تعتبر  فهل  مــصــري،  مسلسل 

على وحدة عربية فنية؟
عربية  وحــدة  على   

ً
دلــيــا نعتبره  أن  بالفعل  يمكن 

فنية بــعــد انــتــشــار ظــاهــرة مــســلــســات »بـــان آراب« 
متنوعة،  عربية  جنسيات  من  ممثلني  تجمع  التي 
في مسلسل يكون موقع تصويره ال يمت للممثلني 
بـــأي صــلــة، كــمــا حــصــل فــي مسلسل »اإلخــــــوة«؛ إذ 
تجمع الــعــائــلــة الـــواحـــدة ثـــاث جــنــســيــات، مصرية 

ولبنانية وسورية، يقيمون في مدينة أبوظبي.
أعلنت اللجنة املنظمة عن فوز ممثلني في مسلسل 
ــتـــاج لــبــنــانــي، لــشــركــة »صــبــاح  ــو إنـ »الـــهـــيـــبـــة«، وهــ
ــــوان«، وهـــم املــمــثــل الــســوري تــيــم حــســن بجائزة  إخـ
أفــضــل ممثل عــربــي فــي الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، ومنى 

»الهيبة«،  في  تقديرية عن دورهــا  واصــف بجائزة 
واملـــخـــرج الـــســـوري ســامــر بـــرقـــاوي بــجــائــزة أفضل 
مــخــرج فـــي الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، واملـــطـــرب الــســوري 
ناصيف زيتون بجائزة أفضل أغنية شارة مسلسل 
عن أغنية »مجبور«، إضافة إلى فوز املمثلة السورية 
سوزان نجم الدين بجائزة أفضل ممثلة في الدراما 
املشتركة عن دورهــا في مسلسل »شــوق« والــذي ال 
يعرف سبب إدراجه ضمن قائمة األعمال املشتركة 
ألن الــشــركــة املــنــتــجــة ســـوريـــة، والـــكـــاتـــب واملـــخـــرج 
الـــتـــصـــويـــر حــيــث  مـــوقـــع  اعـــتـــبـــر  إذا  ــان، إال  ــ ــوريـ ــ سـ
صـــور بـــني دمــشــق وبـــيـــروت، والــجــنــســيــة املــصــريــة 
إلى  إضافة  شربتجي  رشــا  املخرجة  تحملها  التي 

جنسيتها السورية معياًرا في هذا التصنيف.
لــكــن املــطــربــة اإلمــاراتــيــة أحـــام أثــبــتــت عــكــس ذلــك، 
امتعاضها عبر حسابها في تويتر  أعربت عن  إذ 
إثر فوز الفنان الشاب معن برغوث بجائزة أفضل 
التي  بالخميس«  »هــا  عمله  عــن  خليجية  أغنية 
يوتيوب،  عبر  إطاقها  منذ  كبيرة  ضجة  أحــدثــت 

وعــلــقــت:  »يــقــولــون لــك فــي »املـــوركـــس دور« فــازت 
ــوري بــأفــضــل  ــ ــ أغـــنـــيـــة هــــا بــالــخــمــيــس ملــــطــــرب سـ
أغــنــيــة خليجية، عــن جــد يــا عــيــب الــشــوم عليكم«، 
وأضافت أن ترديد هذه األغنية من قبل سياسيني، 
السابق  اللبنانية  الحكومة  رئيس  إلــى  إشــارة  في 
سعد الحريري، ليس معيارًا لنجاحها، مؤكدة أن 
الخليج أصواتًا مهمة مثل محمد عبده، وأبو  في 
بكر ســالــم، وطــال مـــداح، وعــبــادي الجوهر، الذين 
فوز  أن  إلــى  الــطــرب«، مشيرة  »فطاحل  بـ وصفتهم 
أغــنــيــة »هــــا بــالــخــمــيــس« يــشــكــل إســـــاءة لألغنية 

الخليجية. 
ــرغــــوث عــلــى  ــاب مـــعـــن بــ ــشــ ــــوري الــ ــــسـ رد الـــفـــنـــان الـ
تصريحات أحام في فيديو نشره عبر صفحته في 
فيسبوك موضحًا أن الجائزة التي منحت ألغنيته 
»ها بالخميس« هي عن فئة أفضل أغنية خليجية 
شــكــلــت ظـــاهـــرة، فــي إشــــارة إلـــى نــســبــة مشاهدتها 
عبر يوتيوب والتي تخطت ثاثة مايني مشاهدة، 
أنـــه مــع احــتــرامــه الكبير للفنانة  وأضــــاف بــرغــوث 
الخليج  أن  فنها،  كثيرًا ويحب  التي يحبها  أحــام 
العربي يضم فنانني عظامًا، وهم من القامات الفنية 
الكبيرة، وأنــه ال ضــرورة لهذه التصريحات، داعيًا 
أحــــام وغــيــرهــا مـــن الــفــنــانــني الــكــبــار ألن يــدعــمــوا 
الــفــنــانــني الــشــبــاب. يــذكــر أن جــائــزتــي أفــضــل ممثل 
ــبـــت لــلــمــمــثــلــني  ــا املـــصـــريـــة ذهـ ــ ــــدرامـ ومــمــثــلــة فــــي الـ
ــنــــد صــــبــــري، عــن  الـــتـــونـــســـيـــني ظــــافــــر عـــابـــديـــن وهــ

دوريهما في مسلسل »حاوة الدنيا«.

عادل إمام ودريد لحام في خدمة الحكم

من الدورة السابقة )فيسبوك(

لم يتسلّم 
كفوري 
جائزة أفضل 
ألبوم بسبب 
سفره )جوزف 
عيد/أ.ف.ب(

غادرت اليمن لتعمل إعالمية في إسطنبول )فيسبوك(

)Getty( عادل إمام يُمثّل »عوالم خفية« في رمضان

أثار اإلعالن األول لمسلسل »عوالم خفية«، من بطولة عادل إمام، موجة من االنتقادات حول 
ادعاء إمام الوقوف في صّف المعارضة وهو الغارق في حضن النظام المصري

دراما السلطة

»موركس دور«... هال بالخميس

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

فعاليةحوار

يعج عالم الفن اليوم 
بالفنانين الموالين 

والمعارضين للسلطات 
واألنظمة. لكن حال عادل 

إمام ودريد لحام، ال يختلف 
عن حال الممثلتين إلهام 

شاهين وسالف فواخرجي. 
إْذ بعد االنقالب على الرئيس 
المصري المنتخب، محمد 

لت إلهام  مرسي، تحوَّ
شاهين إلى بوق للسيسي، 

وقل نشاطها الفني، 
وكذلك فعلت زميلتها 

السورية، سالف فواخرجي، 
المعروفة بوالئها التام 
للدكتاتور السوري بشار 

األسد ولنظامه، وذلك ما 
أسهم بشكل واضح في 

تراجعها فنًيا.

حارستا النظام
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