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الصحافيون التونسيون يدخلون العام الجديد بحذر

ماذا غرّد المصريون في 2020؟

تونس ـ محمد معمري

الــســاحــة اإلعــامــيــة التونسية عام  وّدعـــت 
الــجــديــد  الـــعـــام  يـــبـــدأ  أن  أمــــل  عــلــى   2020
ــدة. وفــــي نــظــرة  ــديــ ــاريـــع جــ بـــتـــفـــاؤل ومـــشـ
سريعة إلى السنة املاضية يبدو واضحًا أن 
اإلعاميني التونسيني قد حققوا مكاسب 
هامة، أبرزها عقد مؤتمر النقابة الوطنية 
للصحافيني الذي أدى إلى انتخاب مكتب 
نقابي شاب بقيادة النقيب محمد ياسني 
الـــجـــاصـــي. كــمــا شــهــدت الــســنــة تــأســيــس 
مجلس أعلى للصحافة ألول مرة فى تاريخ 
لكن سنة 2020 عرفت  الــتــونــســي.  اإلعـــام 
أيضًا عــددًا مــن األحـــداث الهامة التى كان 
لها تأثير مباشر على الوضع االجتماعي 
ـــقـــت 

ّ
ــاع. فـــوث ــطــ ــقــ ــهــــش لـــلـــعـــامـــلـــني فــــى الــ الــ

الصحافية  بحرية  تعنى  الــتــي  املنظمات 
كما  الصحافيني.  على  اعــتــداء  حــالــة   155
العمل  أكثر من 120 حالة طــرد من  عرفت 
بسبب الظروف االقتصادية التى مّرت بها 
كوفيد  جائحة  بعد  اإلعامية  املؤسسات 
تــوقــف صــــدور الصحف  إلـــى  أدى  مـــا   ،19
اإلعــانــات  ملــدة شهرين، وتــراجــع  الورقية 
الــتــجــاريــة بــنــســبــة الــثــلــث، وفــقــًا لــلــخــبــراء 
االقــــتــــصــــاديــــني. وهــــــــذا الـــــواقـــــع انــســحــب 
التي  ــــات  واإلذاعـ التلفزيونات  على  كــذلــك 
استغنت عن البرامج املكلفة ماديًا، ما نتج 
عنه تدهور سريع في الحالة االجتماعية 
العاملني  والتقنيني  اإلعاميني  مــن  لعدد 

في هذه البرامج.
النقابتني  دفــعــت  الصعبة  ــاع  األوضــ هـــذه 
ــا الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــيــــتــــني وهــ اإلعــــامــ
العامة  والنقابة  التونسيني،  للصحافيني 
ــواء االتـــحـــاد  ــ لــــإعــــام املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــ
ــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، إلـــــى مــطــالــبــة  ــعــ الــ
قطاع  إلنــقــاذ  العاجل  بالتدخل  الحكومة 
ــاع اإلعـــامـــي  ــطـ ــقـ ــة والـ ــيـ ــورقـ الـــصـــحـــافـــة الـ
ككل، وهو ما استجابت له حكومة إلياس 
الــفــخــفــاخ الــســابــقــة، بــعــد ضــغــوط كــبــيــرة، 
فـــقـــررت تــخــصــيــص مــنــحــة مــالــيــة تــقــدر بـ 
1.2 مــلــيــون ديــنــار تــونــســي )حـــوالـــي 320 
الــصــحــافــة  ــقــــاذ  أمـــيـــركـــي( إلنــ ــــف دوالر  ألـ
ــــن االنـــــــدثـــــــار. كـــمـــا خــصــصــت  الــــورقــــيــــة مـ
مــلــيــون   1.7 )حـــــوالـــــي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مــــايــــني   5
دوالر أمــيــركــي( ملــســاعــدة وســائــل اإلعـــام 
ــاوز األزمـــــــــات الــتــي  ــجــ الـــتـــونـــســـيـــة عـــلـــى تــ

منوعات
اختراق 

مايكروسوفت
الخميس،  ليل  مــايــكــروســوفــت  قــالــت شــركــة 
ــتــي  ــــكــــتــــرونــــي ال الـــتـــســـلـــل اإلل إن مـــجـــمـــوعـــة 
تمكنت  قرصنت نظم شركة ســوالرويــنــدز، 
مــن اخــتــراق الــشــركــة، والــوصــول إلــى بعض 
شــيــفــرات املـــصـــادر. وقــالــت مــايــكــروســوفــت 
تحقيقها كشف عن عيوب  إن  في منشور 
الداخلية«،  الحسابات  من  »عــدد صغير  في 
وإن أحد تلك الحسابات »استخدم للوصول 

ــــي بـــعـــض مـــواقـــع  ــــدر فـ ــــصـ ــيـــفـــرة املـ إلــــــى شـ
لم  الحساب  أن  الشركة  التخزين«. وأضافت 
يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص 
يــدل على  لــم تجد مــا  مايكروسوفت، وأنــهــا 
أن االخــتــراق وصــل إلــى »خــدمــات اإلنــتــاج أو 
الــعــمــاء«. وقــالــت »التحقيق مــا زال  بــيــانــات 
أي مؤشرات  العثور على  يتم  ولــم  مستمرًا، 
على  للهجوم  اســتــخــدمــت  أنظمتنا  أن  عــلــى 

آخرين«. وينضم الكشف الجديد إلى قائمة 
املرتبطة  اإللكترونية  القرصنة  من  متزايدة 
بــاخــتــراق نظم ســوالرويــنــدز، الــتــي استغلت 
ــــخــــاصــــة بـــالـــشـــركـــة  ــات املــــراقــــبــــة ال ــيـ ــجـ ــرمـ بـ
 لــلــوصــول إلــى 

ً
املــتــمــركــزة فــي تــكــســاس أداة

ــيـــة حـــســـاســـة وشــــركــــات  ــكـــومـ شـــبـــكـــات حـ
مايكروسوفت  وكــانــت  أخـــرى.  تكنولوجيا 
قـــد أعــلــنــت مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي أنــهــا 

أنظمتها  فـــي  بــرمــجــيــات خــبــيــثــة  اكــتــشــفــت 
النطاق  واســع  اإللكتروني  بالهجوم  مرتبط 
الذي كشف عنه مسؤولون أميركيون وقتها، 
مــمــا أضــــاف هــدفــا تــكــنــولــوجــيــا كــبــيــرًا إلــى 
التي  الحكومية  الــوكــاالت  من  متزايدة  قائمة 
تعرضت للهجوم. وتستخدم مايكروسوفت 

برمجيات أوريون.
)رويترز(

كــورونــا. لكن هذه  فــيــروس  خلقها تفشي 
الوعود بقيت معلقة خاصة بعد استقالة 
وتــولــي حكومة  الفخفاخ،  إلــيــاس  حكومة 
السلطة  املشيشي منذ ثاثة أشهر  هشام 
التنفيذية فى تونس. هذا الواقع وتأجيل 
الحكومة  أقرتها  التي  االلتزامات  تحقيق 
أجبرا الصحافيني التونسيني على القيام 

بــســلــســلــة مـــن الـــتـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة، 
بدأت برفع الشارة الحمراء )ارتداء شارات 
حمراء تعبيرًا عن رفضهم لعدم استجابة 
ــا اعـــتـــصـــام  ــة لـــحـــقـــوقـــهـــم( تــــاهــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــواًل إلــى قـــرار اإلضــــراب الــعــام يــوم 10  وصـ
ما  وهـــو   .2020 ديــســمــبــر   / األول  كـــانـــون 
إلى عقد سلسلة  التونسية  الحكومة  دفع 

ــة الــوطــنــيــة  ــابـ ــقـ ــنـ مــــن املــــفــــاوضــــات مــــع الـ
تعليق  األخــيــرة  هــذه  لتعلن  للصحافيني 

اإلضراب العام. 
للنقابة  التنفيذي  املكتب  عضو  وبحسب 
ــة فـــوزيـــة  ــيــ ــارجــ ــعــــاقــــات الــــخــ ــالــ ــة بــ ــفـ ــلـ ــكـ املـ
الــغــيــلــوفــي فـــإن املـــفـــاوضـــات كــانــت صعبة 
مــــع الــــطــــرف الـــحـــكـــومـــي »خـــصـــوصـــًا تــلــك 
للقطاع  املشتركة  االتفاقية  بنشر  املتعلقة 
التونسية  الرسمية  الجريدة  في  اإلعامي 
وتضيف  قــانــونــيــة«.  مفاعيل  لها  لتصبح 
»العربي الجديد«: »هذه االتفاقية ستمكن  لـ
الحد  ضــمــان  مــن  التونسيني  الصحافيني 
ــرار  ــقـ ــتـ األدنــــــــى مــــن األجــــــــــور، وضــــمــــان اسـ
الحكومة  تعهدت  وقد  للصحافيني.  مهني 
لــذلــك نحن  بــدايــة ســنــة 2021  بنشرها فــى 
نعلق آمااًل كبيرة على هذه السنة الجديدة 
الصحافيني  على  خير  فاتحة  تكون  ها 

ّ
عل

التونسيني ويحققون فيها إنجازًا تاريخيًا 
طاملا حلموا به وتخرج بهم من األوضــاع 
االجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة الــتــى يــعــانــي منها 
كــثــيــرون. فــمــن غــيــر املــقــبــول الــيــوم أن نجد 
الشباب  والصحافيات  الصحافيني  بعض 
بـــ400 دينار تونسي )حوالي  يقدر أجرهم 
تكفي  ال  أجـــور  وهــي  أميركيا(  دوالرا   140
للعيش بــكــرامــة ملــدة أســبــوع فــى ظــل حالة 
الــذي تعرفه تونس منذ  التضخم والــغــاء 

سنوات«.
الصحافيون  ينتظر  كــثــيــرة  معلقة  آمـــال 
الــتــونــســيــون أن تــتــحــقــق فـــي هــــذا الــعــام 
الجديد. وفي هذا اإلطار يقول نائب رئيس 
الــنــقــابــة الــعــامــة لـــإعـــام مــحــمــد الـــهـــادي 
»الوضع  الجديد«:  »العربي  لـ الطرشوني 
املادي الصعب لإعاميني التونسيني هو 
الــقــطــاع، خصوصًا  تــواجــه  أكــبــر معضلة 
هــــؤالء الــعــامــلــني فـــي  الــصــحــافــة الــورقــيــة 
الــتــي تشهد أزمـــة خــانــقــة، دفــعــت العديد 
ــــى اإلغـــــــاق الـــنـــهـــائـــي أو  مــــن الـــصـــحـــف إلـ
االكــتــفــاء بــمــواقــع إلــكــتــرونــيــة. لــذلــك نأمل 
ونتمنى أن تكون سنة 2021، سنة تلتزم 
فيها الحكومة بتعهداتها وتقوم بتفعيل 
الحكومة  قررتها  التي  املادية  املساعدات 
السابقة سواء لقطاع الصحافة الورقية أو 
لوسائل اإلعام التي  تضررت من جائحة 
كورونا بشكل كبير بعد تراجع مداخيلها 
القطاع  الستمرارية  ضمانًا  الفــت،  بشكل 

وديمومتها«.

بعض الصحافيين الشباب 
يتقاضون 400 دينار 

تونسي شهريًا

تصّدرت الوسوم 
المرتبطة بالوباء 

قوائم األكثر تداوًال

القاهرة ـ أحمد عزب

أبرز  هنا  نستعيد  الجديد،  العام  بداية  مع 
املواضيع التي شغلت املصريني على موقع 
تــويــتــر خـــال عـــام 2020. فــالــوســوم األكــثــر 
كانت: #مش_ املاضية  السنة  طيلة  شعبية 
عايزينك_يا_سيسي، و#ارحل، و#التطبيع_

ــزلــــي،  ــنــ ــر_مــ ــجــ خــــيــــانــــة، و#كــــــــورونــــــــا، و#حــ
و#كــوبــري_فــي_الــبــلــكــونــة، و#فـــني_املـــدنـــي، 
و#وفاة_مبارك. ورغم تركيز املصريني على 
 حصة األسد كانت 

ّ
الوسوم السياسية، إال أن

في  19، خصوصًا  كوفيد  وبـــاء  مــن نصيب 
األشهر األولى من السنة.

 وتــصــدرت وســوم #كــورونــا، و#خليك_في_
األكثر تداواًل  البيت، و#احمي_نفسك قوائم 
ــرزت  ــة. وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــار بــ ــلـ ــويـ ــرات طـ ــتـ ــفـ لـ
ــادات كــثــيــرة لــلــنــظــام املـــصـــري بسبب  ــقـ ــتـ انـ
تــأخــره فــي اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، 
وكــــــذلــــــك اإلعـــــــــــان عــــــن األرقـــــــــــــام الـــحـــقـــيـــقـــة 
لــــإصــــابــــات. لــــذلــــك كــــانــــت وزيــــــــرة الــصــحــة 
الذين  نــيــران املغردين  فــي مرمى  هالة زايــد 
واملــســتــلــزمــات في  األدوات  نــقــص  انــتــقــدوا 
املستشفيات. وكــانــت صــورة »الــكــوبــري في 
الــبــلــكــونــة« مـــن أهـــم الـــصـــور الــتــي انــتــشــرت 
ــل  ــتـــواصـ ــــع الـ ــــواقـ ــلـــى مـ ــــة عـ ــعـ ــ ــــورة واسـ بـــــصـ
املـــخـــتـــلـــفـــة. إذ أنـــــشـــــأت الـــهـــيـــئـــة الــهــنــدســيــة 
لــلــقــوات املــســلــحــة  مــحــور تــرعــة الــزمــر الــذي 
يربط بني جنوب محافظة الجيزة وشمالها. 
وجاء الجسر ماصقًا ألحد املباني، ما أثار 
ســخــريــة واســـعـــة. وشـــهـــد يـــوم 25 فــبــرايــر/

شباط وفاة الرئيس املخلوع حسني مبارك، 
بــعــد عــشــرات الــشــائــعــات الــتــي الحقته بعد 
ثورة يناير. وشهدت مواقع التواصل جداًل 

حول الجنازة العسكرية التي أقيمت له.
ومـــن مــبــارك إلـــى الــســيــســي الــــذي تــمــحــورت 

أغلب الوسوم حوله خال السنة. البداية من 
وســم #فــني_املــدنــي_الــلــي_هــنــا. وهــي عبارة 
ــاء تــفــقــده أحـــد مـــواقـــع  ــنـ قــالــهــا الــســيــســي أثـ
اإلنشاءات في القاهرة. وخال الزيارة انتقد 
الــعــمــال بــســبــب عــــدم ارتـــدائـــهـــم الــكــمــامــات، 
وسأل بصوت مرتفع أين املوظف املدني، في 
له بسبب  إلــى نيته توجيه ماحظة  إشــارة 
الــــكــــمــــامــــات. لـــكـــن املــــغــــرديــــن عـــلـــى مـــواقـــع 
 هــذه الجملة تحديدًا 

ّ
أن اعــتــبــروا  الــتــواصــل 

تعكس سياسة السيسي ونظامه العسكري، 
حيث يمّيز بني املدني وبني التابع للمؤسسة 
كل  لتحميل مسؤولية  ويــتــجــه  الــعــســكــريــة، 

األخطاء للمدنيني.
على  املــغــردون  رد  #مش_عايزينك،  وبوسم 
ــددًا  ــاء افـــتـــتـــاحـــه عــ ــنــ تـــصـــريـــح الـــســـيـــســـي أثــ
ــع فــــي مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة،  ــاريـ مــــن املـــشـ
وقــال »لــو مــش عــاوزنــي أكــون مــوجــود مش 
مشكلة.. لو عاوزني أمشي أمشي«. ليتصدر 

الوسم قائمة األكثر تداواًل، في حني حاولت 
الــكــتــائــب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــــرد بـــوســـوم مثل 
#شـــعـــب_مـــصـــر_مـــعـــاك_يـــاريـــس، #الــشــعــب_

أمــام سيل  يريد_السيسي، لكنها لم تصمد 
التغريدات املطالبة برحيله.

وكان قانون التصالح في البناء، الذي على 
أســاســه قـــام الــنــظــام بــهــدم بــيــوت املصريني 
ــاء ســاكــنــيــهــا فـــي الــــشــــارع، ســبــبــًا في  ــقــ وإلــ
انــــــــدالع حـــــــراك شـــعـــبـــي فــــي 20 ســبــتــمــبــر/

ــقــــاول والـــفـــنـــان محمد  ــلــــول، دعــــا إلـــيـــه املــ أيــ
قرى محافظات  علي. واستمر ألسابيع في 
مصر، وانتشرت فيديوهات الحراك بصورة 
التواصل، كما تصدرت  واسعة على مواقع 
بـــقـــوة الـــوســـوم املــطــالــبــة بــرحــيــل الــســيــســي 
#ارحل_يا_بلحة،  و  #ارحل_يا_سيسي  مثل 
فــي الــوقــت الــــذي خــاضــت األجـــهـــزة األمــنــيــة 
اإللــكــتــرونــيــة  واألذرع اإلعــامــيــة والــكــتــائــب 
ا من تدشني وسوم  للنظام حربا ضده، بدء
ــذه الــتــظــاهــرات  الــتــأيــيــد وإنــــكــــار حــقــيــقــة هــ

الشعبية في القرى أو التقليل من شأنها.
ــم #الــتــطــبــيــع_خــيــانــة لــفــتــرات  وتـــصـــدر وســ
ــــي مــصــر  ــر تــــــــــداواًل فـ ــ ــثـ ــ طـــويـــلـــة قـــائـــمـــة األكـ
التطبيع مع  قــطــار  عــلــى  ردا  ودول عـــربـــيـــة، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الـــذي بــدأتــه اإلمــــارات، 
وتــبــعــتــهــا الــبــحــريــن ثـــم الـــســـودان واملـــغـــرب. 
وحــاز ولي العهد اإلمــاراتــي محمد بن زايد 
عــلــى النصيب األكــبــر مــن الــهــجــوم، ورفــض 
مـــئـــات األلــــــوف مـــن املـــغـــرديـــن الــتــطــبــيــع مع 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، مــصــريــن عــلــى دعــم 
من  األنــظــمــة  قــدمــت  مهما  فلسطني،  قضية 
محمد  للممثل  وكــان  للصهاينة.  التنازالت 
ــام  ــ ــهـ ــ ــهــــجــــوم واالتـ ــن الــ ــ ــان نـــصـــيـــب مـ ــ ــــضـ رمـ
اإلمــاراتــي  نشر  بعد  للصهاينة،  بالترويج 
حمد املــزروعــي صــورة لرمضان مــع املغني 

اإلسرائيلي عومير آدام في دبي.

)Getty( نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجالصي في تحرك احتجاجي في نوفمبر

)Getty( جدل حول الجنازة العسكرية التي أُقيمت لمبارك

المقبلة  القليلة  األيام  خالل  الحكومة  تفي  أن  التونسيون  الصحافيون  ينتظر  الماضي،  العام  تحققت  التي  المكتسبات  بعض  رغم 
بتعهداتها تجاه نقابتهم، إلخراج القطاع من حالة التدهور التي يعيشها
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كاتيا يوسف

ــائــــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة  تـــعـــرض »جــ
والتصميم« األفكار املعمارية التي 
تسعى إلـــى تــطــويــر الــقــرى واملـــدن 
واألحــــيــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــعــزيــز الــحــضــور 
املــعــمــاري الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــعــاملــن الــعــربــي 
ــهــــوض بـــأبـــحـــاث الـــتـــخـــرج  ــنــ واألجــــنــــبــــي، والــ
املعمارية األصلية أو املفاهيم التي تستجيب 
لـــلـــتـــحـــديـــات املـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــفـــيـــز املــهــنــدســن 

املعمارين على االبتكار.
و»جـــائـــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة والــتــصــمــيــم« جــزء 
مـــن بــرنــامــج جـــوائـــز دولـــيـــة أّســســتــه جمعية 
ــــدار الـــقـــدس«، وهـــي مــؤســســة غــيــر ربحية  »إيـ
إلــى تعزيز  فــي فلسطن، عــام 2020. وتــهــدف 
ومستقبل  احــتــيــاجــات  وتلبية  الــعــمــارة  دور 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــنــطــلــق  ــ املــجــتــمــعــات واملــ
بـــاإلعـــان عـــن جـــائـــزتـــن: »جـــائـــزة الــتــخــرج«، 
وهـــي بــرنــامــج ســنــوي دولـــي يحتفي بطاب 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وحـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج الـــذيـــن 
احتياجات  النهائية  تلبي مشاريع تخرجهم 
ــدن فلسطن  املــجــتــمــعــات وتــطــلــعــاتــهــا فـــي مــ
إلى  تهدف  التي  فينيكس«  وقراها، و»جائزة 
تسليط الضوء على التصميم املبتكر، إلعادة 
ــاد، بعد  ــرمــ ــيـــروت مـــن تــحــت الــ بـــنـــاء مــيــنــاء بـ
االنفجار الــذي عصف به في 4 أغسطس/ آب 

املاضي. 
في  املسابقتن  فــي  للمشاركة  التسجيل  بــدأ 
األول مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
إلى  الطلبات  لتقديم  النهائي  املــوعــد  ويمتد 
ن 

َ
عل

ُ
ت أن  على   ،2021 عــام  نيسان  إبــريــل/   10

النتائج في مايو/ أيار من العام نفسه. يعتمد 
تقييم الفائزين على معايير محددة، وتعتبر 
قرارات لجنة التحكيم نهائية، وال تخضع ألي 
إعادة نظر من الرعاة أو الشركاء في املسابقة. 
والتصميمية  الفكرية  املــؤلــف  حقوق  وتبقى 
مضمونة، وفقًا ملواد »اليونسكو« من 29 إلى 

 .32
ل مهمة املشاركن في »جائزة فينيكس« 

ّ
وتتمث

ــرق إبـــداعـــيـــة  ــطـ بــتــفــســيــر أهـــــــداف املـــســـابـــقـــة بـ
بــنــاء العاقات  جــديــدة، يــعــيــدون مــن خالها 
الــحــالــيــة بـــن مــخــتــلــف الــتــكــتــونــيــات املــكــانــيــة 
والــفــاعــلــن فـــي املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. والــهــدف 
ينضح  بــيــروت  مليناء  تصميم  خلق  النهائي 
بــاألصــالــة واالبــتــكــار. يـــرى أعــضــاء مــن لجنة 
تحكيم »جائزة حيفا للعمارة والتصميم« أن 
هذه الجوائز فرصة نادرة لخريجي الهندسة 
املحترفن.  املعمارين  واملهندسن  املعمارية 
والباحثة نجاء  واملعمارية  األستاذة  وتقول 
 جائزة حيفا 

ّ
»العربي الجديد«، إن العاني، لـ

للعمارة والتصميم »من الجوائز القليلة التي 
الطلبة من  إلــى تثمن مشاريع تخرج  تهدف 
املهنين  املعمارين  أفكار  واحتضان  ناحية، 

من ناحية أخرى.
ــارة فــــي »مــعــهــد  ــمــ ــعــ ــيـــدة كـــلـــيـــة الــ وتـــــــرى عـــمـ

ينقسم المتفرجون 
إلى مجموعات، في كل 

منها 12 شخصًا

2223
منوعات

ابتكار

مطبخأعمالترفيه

استعادة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــَســـن  ــيـ ــن تـــتـــغـــيـــر قـــيـــمـــة تـــعـــويـــضـــات الـــرئـ ــ لـ
 املحتوى 

ّ
التنفيذين املشاركن في منصة بث

الترفيهي واألفام عبر اإلنترنت »نتفليكس«، 
تيد ساراندوس وريد هاستينغز، خال عام 
 34 كــل منها  أن يكسب  املــتــوقــع  ومـــن   .2021
السنة  فــي  أميركي  دوالر  ألــف  و650  مليونًا 
الــجــديــدة، وفــقــًا ملــلــف تنظيمي نــشــر فــي 28 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
دوالر  ــلــــيــــون  مــ  34 هـــاســـتـــيـــنـــغـــز  ســـيـــجـــنـــي 
ألف  األسهم و650  أميركي من عقد خيارات 
دوالر أميركي كراتب األســاســي، في حن أن 
ساراندوس سيحصل على 20 مليون دوالر 
ألف  الراتب األساسي و14 مليونًا و650  من 

دوالر أميركي من عقد خيارات األسهم.
هذه األرقام هي نفسها التي قالت الشركة إن 
هاستينغو وساراندوس سيكسبانها خال 
مــن تعويضات  كثير  مــع وجـــود   .2020 عـــام 
األسهم،  التنفيذين ضمن خيارات  املديرين 
ــــذي  ــائـــي الـ ــهـ ــنـ ــغ الـ ــلـ ــبـ يـــمـــكـــن أن يـــخـــتـــلـــف املـ
 تــكــشــف الــشــركــة عن 

ً
يــحــصــان عــلــيــه. عـــــادة

مسؤوليها  لكبار  السابق  العام  تعويضات 
التنفيذين فــي إبــريــل/ نــيــســان. فــي إبــريــل/ 
نيسان من عام 2020، كشفت »نتفليكس« أن 
هاستينغز كسب 38.6 مليون دوالر أميركي 
املالية 2019، وحصل ساراندوس  في السنة 

على 34.7 مليون دوالر أميركي.
وفي ظل تغير سلوك املستهلك على مستوى 

مــلء صــالــة املــســرح بالجمهور؟ أم أن نــروي 
القصص شخصيًا؟«. كانت اإلجابة واضحة.
يــتــنــاول كـــل مــشــهــد قــصــة مــخــتــلــفــة: الــحــيــاة 
ــم 

ّ
تــــدّب فـــي تــمــثــال ســيــاســي وعــبــيــده، ومــعــل

»االستياء  أميركي من أصل أفريقي متهم بـ
الثقافي«، وزوجان عالقان بسبب الفيروس، 
ورئيس سابق يسعى إلى استعادة السلطة، 
ــّدم مــونــولــوغــًا عـــن الـــوبـــاء في  ــقـ وشـــخـــص يـ
نــوبــة غــضــب. وفــي هــذا املشهد األخــيــر الــذي 
كتب نّصه دايل أورلندرسميث، ترد العبارة 
ــو بــمــثــابــة ســجــن.  ــان الــحــجــر هـ ــكـ ــيــــة: »مـ اآلتــ
كـــان أو متوسط  كـــان طــولــه، صــغــيــرًا  كيفما 

الحجم. إنه سجن«.
وتتولى تقديم املونولوغ كارمن بيايز التي 
تاحظ أن الجمهور يتفاعل بتأثر شديد مع 
عودة العروض الفنية الحضورية، ألنها »ما 
يبقينا على اتصال بإنسانيتنا، وفي صحبة 
بعضنا مع بعض«. وتضيف املمثلة والكاتبة 
املسرحية البالغة 49 عامًا: »لقد ذّكرنا الوباء 
بمدى هشاشتنا وكيف يحتاج بعضنا إلى 
بعض«. مع تفشي الوباء في ميامي، أصبح 

ــيـــد-19« تــطــاول  ــوفـ عــنــدمــا بــــدأت جــائــحــة »كـ
فــلــوريــدا األمــيــركــيــة، شـــاء املــخــرج املــســرحــي 
ميشال هاوسمان إيجاد طريقة آمنة وفاعلة 
لــلــتــمــثــيــل. بــعــد 9 أشـــهـــر، تـــوّصـــل مـــع فــرقــتــه 
إلـــــى تــحــقــيــق ذلـــــــك، عـــبـــر تـــحـــويـــل جـــــزء مــن 
مسرحية،  خشبة  إلــى  بيتش  ميامي  مدينة 
وللجمهور  للممثلن  الشافي  العاج  ــرًا 

ّ
مــوف

عــلــى الـــســـواء، فــي هـــذه املــديــنــة الــواقــعــة على 
جزيرة قرب ميامي. والخشبة التي ابتكرها 
خطايا  »سبع  مسرحيته  لتقديم  هاوسمان 
من  املـــؤلـــفـــة   ،Seven Deadly Sins مــمــيــتــة« 
ســبــعــة مــشــاهــد مـــدة كــل مــنــهــا عــشــر دقــائــق، 
األزمـــة  املقفلة بسبب  املــتــاجــر  هــي واجــهــات 
الوباء، فيما يكون  الناجمة عن  االقتصادية 
املتفرجون  وينقسم  الـــخـــارج.  فــي  الــجــمــهــور 
 مــنــهــا 12 شخصًا. 

ّ
ــل إلـــى مــجــمــوعــات، فــي كـ

ــان، فـــي تــصــريــح  ــمـ ــاوسـ ويـــاحـــظ مــيــشــال هـ
لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، أن »عـــالـــم املــســرح 
ــة«. ويــضــيــف،  ــنـ ــسـ ــــذه الـ ــًا هـ ــرابـ ــطـ يــشــهــد اضـ
وهــو جــالــس على شــرفــة مقهى أمـــام مسرح 
»كـــولـــونـــي« املــمــيــز مــعــمــاريــًا فـــي مــيــامــي، أن 
يشبه  التقليدية  بالطريقة  املسرحي  »العمل 
حــكــم اإلعـــــــــدام«. هـــاوســـمـــان )39 عـــامـــًا( هو 
»مــيــامــي  املــديــر الــفــنــي واملـــؤســـس املـــشـــارك لـــ
نيو دراما«، وهي فرقة مسرحية غير ربحية 
املسرح  هــذا  ويقع  »كولوني«.  مقرها مسرح 
 
ً
عــادة الـــذي يشهد  لينكولن رود  عند شـــارع 
أنفسنا  حركة نشطة. ويتابع: »طرحنا على 
ــي: )...( هـــل يــتــمــثــل هــدفــنــا في  ــ الـــســـؤال اآلتــ

ــم، بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  ــالـ ــعـ الـ
»نتفليكس«  إلــى  املشاهدين  من  املزيد  يلجأ 
ــــرى حيث  وخـــدمـــات الــفــيــديــو الــرقــمــيــة األخــ
يــقــضــي األشــــخــــاص وقـــتـــًا أطـــــول فـــي املــنــزل 
ــيــــود املــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــركـــة  ــقــ بـــســـبـــب الــ

والتحول إلى العمل من املنزل.
ــن ارتــــفــــاع  ــ ــد أعـــلـــنـــت عـ ــ ــت املـــنـــصـــة قـ ــ ــانـ ــ وكـ
فــي  املـــشـــتـــركـــن  عـــــدد  ازداد  إذ  أربــــاحــــهــــا، 
ا 

ً
مليون  16 بنحو  التدفقي  للبث  خدماتها 

خــــال فــتــرة اإلغـــــاق املـــفـــروضـــة فـــي معظم 
أنحاء العالم في محاولة للحد من انتشار 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وحــقــقــت أربــاحــًا 
بلغت 709 ماين دوالر أميركي في األشهر 
الــثــاثــة األولــــى مــن عـــام 2020، مــن عــائــدات 

بلغت 5.8 مليارات دوالر أميركي.

شارع لينكولن رود حزينًا، إذ أغلقت متاجره 
واحــــدًا تــلــو اآلخــــر. ومـــن بــن 250 مــتــجــرًا في 
ــا نــهــائــيــًا.  ــهـ ــوابـ ــــارع، ثـــمـــة 60 أقـــفـــلـــت أبـ ــــشـ الـ
ويـــصـــف مــيــشــال هـــاوســـمـــان لــيــنــكــولــن رود 
بأنه »النسخة االستوائية من الشانزليزيه« 
فــي مــيــامــي، ويــقــول إن وضــعــه أوجــــع قلبه. 
هاوسمان هو الذي تصور مسرحية »سيفن 
ــلــــب مــــن ســـبـــعـــة كــتــاب  ديــــدلــــي ســـيـــنـــز«، وطــ
املشاهد،  نــصــوص  بكتابة  الــبــدء  مسرحين 
أو  ملمثل  منها مخصصًا  كــل  يــكــون  أن  على 
اثنن. ويــروي: »أخبرتهم أنهم سيتنافسون 
ــــاف، أو لـــوح  ــعـ ــ مــــع صــــفــــارات ســــيــــارات اإلسـ

التزلج، أو الكلب الذي ينبح«. 
ــــى فـــي 27  وُعـــرضـــت املــســرحــيــة لــلــمــرة األولـ
نوفمبر/تشرين الثاني، وواجهت تحديات 
ــاءة  ــا يــتــعــلــق بــــاإلضــ غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي مــ
والصوت، ناهيك بالبروتوكوالت الصحية. 
الفيديو،  تقنية  بواسطة  املمثلون  ويتدرب 
ويخضعون أسبوعيًا لفحوص الكشف عن 
فيروس كورونا، ويدخلون املسرح من دون 
الــتــواصــل مــع أي شــخــص. ويــشــرح املخرج 
أيــضــًا أن أولــئــك الــذيــن يــشــاركــون معًا على 
الــخــشــبــة فــي املــشــهــد نــفــســه يــعــيــشــون معًا. 
األخــرى،  الفنية  والتجارب  املسرح  وبفضل 
ــارع لينكولن  عـــاد الــنــاس تــدريــجــيــًا إلـــى شـ
واستعاد  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  رود 
شـــارع املــشــاة هـــذا بعضًا مــن الــحــيــاة التي 

كان ينبض بها.
)فرانس برس(

»الحاج يونس« يحفظ إرث واجهات محال ميامي بيتش المقفلة تتحّول مسرحًا
المأكوالت الشعبية في القامشلي

كم سيكسب رئيسا »نتفليكس«؟

استعادة سريعة ألداء 
ممثالت لبنانيات في 

مسلسالت شاركن فيها خالل 
2020 الذي كان ثقيًال على 

قطاع اإلنتاج السينمائي 
والتلفزيوني

إبراهيم علي

ــح لــســوق  ــ ــام تــــراجــــع واضــ ــ انـــتـــهـــت ســـنـــة 2020 أمــ
بسبب  خــاصــة،  واللبنانية  عامة  العربية  الــدرامــا 
التي فرضت نفسها بعد تفشي فيروس  الظروف 
التلفزيونية  اإلنتاجات  وتعليق  الجديد  كــورونــا 
التي  االقتصادية  األزمــة   عن 

ً
والسينمائية، فضا

طاولت القطاعات كافة. أدناه نستعرض أداء أبرز 
في  الــدرامــيــة  املنافسة  خــال  اللبنانيات  املمثات 

:2020
¶ سيرين عبد النور: لم تتقدم سيرين عبد النور 
ــــراج املثنى  فـــي بــطــولــة مــســلــســل »دانـــتـــيـــل« مـــن إخـ
ــم يــجــد فيه  ــبـــح، بــســبــب ضــعــف الـــنـــص الـــــذي لـ ُصـ
املساهمة  بإمكانها  كــان  أحــداثــًا تشويقية  املــخــرج 
عن البرودة في قصة 

ً
في رفع نسب املشاهدة، فضا

حب تقليدية جمعت بن عبد النور ومحمود نصر.
¶ ريتا حايك: تقدم ملحوظ لريتا حايك ظهر هذه 
السنة، بعد بطولتها في مسلسل »من اآلخر« أمام 
النهار، وهي املرة األولى  املمثل السوري معتصم 
شتركة، 

ُ
امل العربية  الدراما  فيها عالم  التي تقتحم 

قــدمــت دورًا  وقـــد  الــخــارطــة.  عــلــى  لتحجز مكانها 
واقعية  مشاكل  أمـــام  التفاعل  مــن  الكثير  يتطلب 
ثم  الغيبوبة،  طفلها  دخــل  كــأم  طريقها  تعترض 

تكتشف خيانة زوجها، لتتوالى األحداث.
ماغي  للممثلة  جيد  اكتشاف  بــو غصن:  ماغي   ¶

سالم حسن

ــاج يــونــس«  ــحــ مــنــذ نــحــو 90 عـــامـــًا ومــطــعــم »الــ
القامشلي،  مدينة  فــي  الشعبية  مــأكــوالتــه  يــقــدم 
شمالي شرق سورية، إذ ترافق افتتاح املطعم مع 
تأسيس مدينة القامشلي عام 1930، ودشنه آرام 

كيششيان. 
املــأكــوالت الشعبية  بــزواره لتاريخ  يعود املطعم 
وارتــبــاطــهــا بــثــقــافــة قــديــمــة مــتــوارثــة فـــي عــمــوم 
سورية، على اختاف أعراقها وتقاليد سكانها، 
فيقدم رؤوس الخراف والعجول وألسنتها، وما 
والنخاعات  الــكــراعــن  بــمــأكــوالت  شعبيًا  يسمى 
العدس  شوربة  إلــى  إضافة  والطحال،  والسجق 
الــســاخــنــة والــخــضــروات واملــقــبــات مــن سلطات 
»الباطرش«، وهو الباذنجان املشوي واملتبل كما 

يطلق عليه سكان القامشلي. 
ومن مرتادي املطعم واملعجبن به علي السباح 
»العربي الجديد«: »أنا مهندس من  الذي يقول لـ
مدينة املالكية، وكل ما سنحت لي الفرصة لزيارة 
ــاء  ــواء لــلــعــمــل أو لــــزيــــارة األصـــدقـ ــ الــقــامــشــلــي سـ
ــبـــة فــــي مــطــعــم الـــحـــاج  ال بــــد لــــي مــــن تــــنــــاول وجـ
 يـــونـــس، وخــصــوصــًا فـــي فــصــل الــشــتــاء. أتــنــاول 
ــادة شـــوربـــة الـــعـــدس الــســاخــنــة  مـــع الــحــامــض  عــ
والفلفل الــحــاّر ولــحــم رأس الــخــروف. إنــه طقس 
وعادة ألتزم بها منذ سنوات. وفي كل مرة أزور 
املــطــعــم أشـــعـــر بــأنــهــا املـــــّرة األولـــــى لــــي، واملــتــعــة 

نفسها في كل مرة«.

بو غصن التي اختارت دورًا محوريًا في مسلسل 
»أوالد آدم« نص رامي كوسا وإخراج الليث حجو. 
قــاضــيــة لــبــنــانــيــة تــســعــى لــتــحــقــيــق حــلــم األمـــومـــة 
بزواجها مــن إعــامــي ســوري يعمل فــي بــيــروت ال 
يترك فرصة لاستغال والوصولية. استفادت بو 
الواقعية، ولعبت دورهــا بشكل  القصة  غصن من 
جيد بمساعدة املخرج الذي اعتمد على الحقائق 

من دون تجميل لشخوصه.
¶ هيفا وهــبــي: خــرجــت هيفا وهــبــي فــي مسلسل 
»أسود فاتح« من األدوار النمطية التي لعبتها منذ 
سنوات في املسلسات املصرية، واستطاعت القفز 
أمــام  وقدمته  أتقنته  دور  فــي  التشويق  على سلم 
سمعتها.  مــن  النيل  وتــحــاول  بها  تحيط  مافيات 
اعــتــمــدت وهــبــي عــلــى الــبــســاطــة فــي الــظــهــور، ولــم 
تــوظــف »شــكــلــهــا« فـــي الــســعــي إلـــى شـــد املــشــاهــد، 
الفتة  التمثيل تجربة  في  إلــى تجربتها  وأضافت 
مــع املــخــرج كــريــم الــعــدل الـــذي اســتــفــاد مــن خيوط 

النص املتماسك في سير األحداث.
¶ كارين رزق الله: لم ينقذ مسلسل »ع إسمك« نص 
ــــراج فيليب أســمــر املمثلة  كــلــوديــا مــرشــلــيــان وإخـ
كارين رزق الله من النمطية والتكرار واملواقف التي 
 .)2019( الــبــنــات«  »أم  مسلسل  فــي  ا 

ً
سابق لعبتها 

تتسم رزق الله بالجدية والتمثيل بفوقية واضحة 
أمام زمائها، ما يطرح أسئلة حول االلتزام بطابع 
أو كاراكتير واحــد للممثل في عمل مؤلف من 30 
حلقة، ويصبح فعلها أو تمثيلها تقليدًيا من دون 

جذب للمشاهد.
فــي مسلسل  تــقــدمــهــا  رغـــم  ¶ ستيفاني صــلــيــبــا: 
املــمــثــلــة  تــــراجــــعــــت   ،)2019( صــــمــــت«  »دقــــيــــقــــة 
»الساحر«  بطولة مسلسل  في  ستيفاني صليبا 
إلــــى جـــانـــب عـــابـــد فـــهـــد. ربـــمـــا الـــظـــروف عــاكــســت 
تنفيذ أو تصوير العمل بشكل عام، لكن حضور 
صليبا كان باردًا جدًا المرأة ثرية، تعيش هاجس 
الخيانة الزوجية، وتحاول البحث عن منقذ، فتقع 
في إعجاب ُمنجم ُمدٍع يحاول إقناعها سعيًا وراء 

املال والكسب منها.

نكهة خاصة
ويـــصـــف جــــــوان مــحــمــد الـــطـــعـــام خـــــال حــديــثــه 
نكهة  خاصة.  »نكهة  له  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
تجمع  مميزة  نكهة  بالحاضر.  املرتبط  املــاضــي 
تنبته من قمح بخبزها مع  ومــا  األرض  خيرات 
نكهة لحوم أغنام العواس التي تتنقل في املراعي 
سندويش  في  تجتمع  وكلها  طبيعيًا،  وتتغذى 
مــــن لــــســــان الـــــخـــــروف مــــع بـــعـــض مــــن الـــخـــضـــار 
كــالــبــقــدونــس عليها، ونــكــهــة الــلــيــمــون ورائــحــتــه 

الزكية«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــؤكـــد عـــمـــاد األحـــمـــد لــــ
ويقول:  يقدمها،  التي  باألصناف  متفرد  املطعم 
»عــــادة اجــتــمــع  مــع األصـــدقـــاء فــي املــطــعــم  كلما 
ــبـــة الــــغــــداء،  ــة. نـــتـــنـــاول وجـ ــفـــرصـ ســنــحــت لـــنـــا الـ
ــًا فــي  ــتــ ونــــشــــرب الــــشــــاي بـــعـــدهـــا، ونـــمـــضـــي وقــ
ــهـــا«. املــطــعــم  ــذتـ ــــدى لـ الـــحـــديـــث عــــن الـــوجـــبـــة ومــ
ــلـــحـــوم املـــخـــتـــارة  يــشــتــهــر بــنــظــافــتــه وجـــــــودة الـ
فــي إعــــداد الــوجــبــات. وكـــل مــن يــأتــي إلـــى مدينة 
القامشلي، وال يتناول وجبة في املطعم كأنه لم 
ويكاد  طعامها.  يتذوق  ولــم  حقيقة  املدينة  يــزر 
املطعم أن يكون الوحيد املختص بهذا النوع من 
التي أسسها صاحبه  الطاولة  تزال  الطعام، وال 
آرام كيششيان موجودة إلى الوقت الحالي، علمًا 
بنفس  املكان  يــديــرون  الحاج يونس وأوالده  أن 
الـــجـــودة والــتــقــنــيــة الــعــالــيــة فـــي تــقــديــم الــلــحــوم 
والسندويشات واملشروبات، مما جعل مرتاديه 

من كافة طبقات املجتمع وفئاته. أثناء عرض »سبع خطايا مميتة« )إيفا ماري أوزكاتيغوي/فرانس برس(

بدأت »جائزة حيفا 
للعمارة والتصميم« 

باستقبال المشاركين، 
في حديث يتطلع 
إليه العاملون في 

المجال كفرصة 
لالبتكار وتسليط 

الضوء على 
التراث الثقافي

نجمات دراما 2020

فنون وكوكتيل

ــرات« فـــي نـــيـــويـــورك، هــاريــيــت هـــاريـــس، أن  ــ بـ
الــحــدث تكمن فــي توفير عدالة  »أهــمــيــة هــذا 
مـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي تــشــكــيــل وبــنــاء 
البيئة في املنطقة«، وما تعنيه هذه املشاركة 
ثقافته  وتــواجــه  للتهميش  يتعرض  ملجتمع 
هاريس  وتضيف  الـــزوال.  وخطر  االضطهاد 
الوعي  إلــى  الجائزة تعيد فلسطن  »هــذه  أن 
 وجود تحديات أخرى تشغل 

ّ
العاملي، في ظل

العالم اليوم، مثل وباء )كوفيد 19( والرئيس 

البناء  وتطوير ودعم املجتمعات وثقافاتها؛ 
ــا الــقــديــمــة هـــو هــنــدســة  اإلمــــبــــراطــــوري لـــرومـ
معمارية سياسية تمثل القوة وتعكس النهج 

السياسي لهذه املجتمعات«.
ويــلــفــت األســـتـــاذ فـــي »جــامــعــة بــيــرزيــت« في 
الضفة الغربية املحتلة سالم ذوابه، في حديثه 
 هــــذه الــجــائــزة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لـــ

تــمــنــح الـــفـــرصـــة لـــلـــطـــاب واملـــهـــنـــيـــن الـــعـــرب 
والفلسطينين لالتقاء وتبادل خبراتهم في 

ــــوزراء  األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب ورئـــيـــس الــ
حول  والقلق  جونسون  بــوريــس  البريطاني 

العدالة اإلجتماعية وأزمة املناخ«.
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثها  في  وتشير 
بالقيم   تــتــأثــر  قــد  الــطــاب  مــعــايــيــر تقييم  أن 
الــتــي تــرمــز إلــيــهــا، وتــؤكــد ضـــرورة تعليمهم 
على  محايدة  ليست  املعمارية  الهندسة  »أن 
الــدوام، بل تحتاج أحيانًا أن تكون سياسية، 
ــهــا يمكن أن تــؤدي دورًا فــعــااًل فــي حماية 

ّ
ألن

إنها  الثقافي. ويقول  العمارة والتراث  مجال 
تهدف إلى حشد الجهود املتفرقة في توثيق 
األعمال امليدانية أو العمارة والتراث الثقافي 
فلسطن  داخـــل  املهجرة  الفلسطينية  للقرى 
التاريخية. كذلك يؤكد أن تسليط الضوء على 
التي أخليت وهدمت هو  الفلسطينية  القرى 

أحد العناصر الهامة لهذه الجائزة. 
يضيف ذوابـــه: »إنــهــا فــرصــة ذهبية للطاب 
ــــن فــــي مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة املــعــمــاريــة  ــدربـ ــ واملـ

تمارينهم  لــتــوجــيــه  الــعــمــرانــي،  والــتــخــطــيــط 
نحو وطنهم متغير املشهد الحضري. وعبر 
الــقــيــام بـــذلـــك، ســتــكــون األبـــحـــاث واملــشــاريــع 
ــة فــصــول  ــافــ ــيـــال املـــقـــبـــلـــة، إلضــ مـــتـــاحـــة لـــأجـ
للحفاظ  الوثائقية  الجهود  فــي  بهم  خــاصــة 

على التاريخ من املحو«.
ــاذ  ــتــ ــتــــوس بــــــاســــــاس، وهـــــــو أســ ــريــــســ أّمـــــــــا كــ
 »جــائــزة حيفا 

ّ
فــخــري ومــعــمــاري، فــيــقــول إن

عنصرين،  مع  تتعامل  والتصميم«  للعمارة 

أولـــهـــمـــا تــقــيــيــم لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم ملــجــمــوعــة 
ــادة إعــمــار مــيــنــاء بــيــروت  مــن املــقــتــرحــات إلعــ
وترميمه. ويضيف: »من الواضح أن مركزية 
املــوقــع بالنسبة إلــى مدينة بــيــروت أمــر مهم  
وأســاســي. لــذلــك، نــأمــل أن نتمكن مــن إيجاد 
أفـــكـــار تــســاعــدنــا عــلــى الــتــقــدم وتــخــطــي هــذه 
مع  التعامل  على  تقتصر  ال  املسألة  املــأســاة. 
 الجميع، وخاصة 

ّ
الــذكــريــات املــؤملــة، بــل حــث

ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــن فـ ــ ــوديـ ــ ــــوجـ ــك املـ ــ ــئـ ــ أولـ
لــبــنــان، عــلــى التفكير فــي هـــذه الــقــضــيــة على 
في  للتطور  فرصة  باعتبارها  أوســـع،  نطاق 

املستقبل«. 
ويــتــطــّرق املهندس املــعــمــاري عبد بـــدران، في 
حديثه عن الجائزة، إلى املشروع اإلسرائيلي 
املعرفي  الجسم  وكتابة  اعتاد تصنيف  الــذي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــتــن، وزّيـــــف  ــنـ ــديـ لـــلـــعـــمـــارة واملـ
مــاضــيــهــا ومـــســـخ حـــاضـــرهـــا وكـــتـــب مــســيــرة 

مستقبلها.
ــاك مــــن ال يــــــزال يــنــظــر  ــنـ ويــــقــــول: »لــــأســــف هـ
إلــى هــذا الجسم املــعــرفــي بــالــزخــم واملــمــارســة 
النشطة من املنظور اإلسرائيلي نفسه. )جائزة 
حيفا للعمارة والتصميم( جاءت كمبادرة من 
معمارين وأكاديمين فلسطينين، مع شركاء 
من كل العالم العربي والغربي، لصناعة قراءة 
مستقلة للجسم املعرفي أواًل، ولبناء حضور 
مـــعـــمـــاري فــلــســطــيــنــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
العربي وعلى مستوى العالم، بعيدًا عن وكاء 

االستعمار بكل أشكاله ثانيًا«. 
هــنــاك جملة من  الــجــائــزة،  أهــــداف  ولتحقيق 
االبتكار  فــي  العالية  املــهــارة  أهمها  املعايير، 
واإلبداع، وصياغة املفاهيم املتصلة باملشروع. 
كذلك تأخذ الجائزة باالعتبار جودة الفضاء 
املعماري املقترح واستجابته لشروط التنمية 
املــســتــدامــة. وفـــي الــبــدايــة، جـــاءت فكرتها من 
مجموعة طاب وباحثن جامعين من »كلية 
العمارة الويلزية«، في »جامعة كارديف« في 
»إيــدار«  باسم  املتحدة، وكانت تعرف  اململكة 
والهندسة  التخصصات،  متعدد  )التصميم 

املعمارية، والبحث(.
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