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فرنسا تريد منع توثيق انتهاكات الشرطة
باريس ـ فادي الداهوك

املصادقة  إلــى  الفرنسية  الحكومة  تسعى 
عــلــى مـــشـــروع قــانــون يــحــظــر نــشــر صــور 
ــن والــشــرطــة  لعناصر وضــبــاط قـــوات األمـ
مواقع  على  عملهم، ســواء  تأديتهم  أثــنــاء 
ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أو على 
وسائل اإلعالم. وتتراوح عقوبة املخالفني 
بــني الــغــرامــات املــالــيــة الــبــاهــظــة والــســجــن. 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون املـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل يــحــمــل 
الشامل«، وأثــار ضجة كبيرة  اســم »األمــن 
تتصاعد منذ أيام في أوساط الصحافيني 
والــنــاشــطــني الــحــقــوقــيــني، وتـــحـــديـــدًا عند 
الــنــظــر إلــى الــســجــل الــحــافــل للعنف الــذي 
تــــمــــارســــه الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة وتــكــشــف 
كثير  فــي  فيديو وصــــور أدت  مقاطع  عنه 
مــن األحـــيـــان إلـــى مــحــاكــمــات بــحــق أولــئــك 

الضباط والعناصر.
تــســاهــم الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 
يــوثــقــهــا نـــاشـــطـــون وصـــحـــافـــيـــون لــعــنــف 
الشرطة وأجهزة األمن الفرنسية، في وضع 
مــســار قــضــائــي لــتــلــك الـــحـــوادث، وأبــرزهــا 
الـــتـــي تــســبــبــت بفضيحة  »قــضــيــة بـــنـــاال« 
ــرون،  ــاكـ لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـ
األمني ومساعد مدير  قيام مساعده  بعد 
من  فــريــق  بقيادة  بــنــاال،  ألكسندر  مكتبه، 
ــار الــقــانــون واالعـــتـــداء  الــشــرطــة خــــارج إطــ
مايو/ في  العمال،  عيد  ناشطني في  على 

أيار عام 2018.
القضاء  التي فتحها  امللفات  وقد تشعبت 
أثناء تحقيقه في هذه القضية، بعد الكشف 
عــن نــشــاطــات ســريــة لــبــنــاال واســتــخــدامــه 
جـــــوازات ســفــر دبــلــومــاســيــة بــطــريــقــة غير 
أعمال  رجــل  مــع  ــرام صفقات  وإبــ قانونية 
ــــي لــحــمــايــة مــمــتــلــكــاتــه فــــي فــرنــســا،  روســ
ــالــــة مـــســـؤولـــني مــقــربــني  ــــى إقــ مـــمـــا أدى إلـ
»مــســتــشــاري  ــفـــون بـــ ــرون، يـــوصـ ــ ــاكـ ــ مــــن مـ
الفرنسي  الصحافي  اإللــيــزيــه.  فــي  الــظــل« 
طـــه بــوحــفــص كــــان بــطــل تــلــك الــفــضــيــحــة، 
ــداء بــــنــــاال عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــظـ ــحـ ــق لـ ـ

ّ
بـــعـــدمـــا وث

املـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو نــشــرتــه 
ــيـــة. يــقــول  ــفـــرنـــسـ صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الـ
تعليقه  في  الجديد«،  »العربي  بوحفص لـ
ــد، إنــــه  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلــــى مـــــشـــــروع الـ عــ
»غــالــبــا مــا يــكــون مــن الـــضـــروري أن تكون 
فيلم، ولكن  فقط على تصوير  قادرًا ليس 
ــــور عـــنـــف الــشــرطــة  ــــيء بــــث صـ قـــبـــل كــــل شـ
في  اإلعـــالم وتشكيل ضغط  على وســائــل 
لتتوفر اإلمكانية  االجتماعية،  الشبكات 

لبدء التحقيقات«.
ــــي الـــســـنـــوات  ويـــضـــيـــف بـــوحـــفـــص أنــــــه فـ
ــذه الــــصــــور فــي  ــ ــرة ســــاهــــم نـــشـــر هــ ــ ــيـ ــ األخـ
»وضــــع مــســألــة عــنــف الــشــرطــة فـــي صلب 
اإلعالمي  النقاش  السياسي وفي  النقاش 
)...( واليوم املؤسسة البوليسية والسلطة 
ــدًا أنـــهـــا تـــخـــســـر حـــرب  ــيــ ــة فـــهـــمـــت جــ ــامــ عــ
الــصــور هــذه، ومــا هــو أفضل خيار للفوز 

من قمع توزيع هذه الصور؟«.
ويــؤكــد أن املستهدف مــن هــذا القانون لن 
فــي وسائل  الـــذي يعمل  الصحافي  يــكــون 
إعــــالم فــرنــســيــة كــبــيــرة، بـــل الــصــحــافــيــون 
املواطنني  والناشطون وحتى  املستقلون 
العاديني الذي يشاركون في االحتجاجات 
على سبيل املثال. ويــرى أن »هــذا القانون 
يــقــتــل الـــحـــريـــات، ويـــقـــوض بــشــكــل خطير 
املعلومات  حــريــة  فــي  األســاســيــة  حقوقنا 
أن »الشرطة  ويضيف  الصحافة«.  وحرية 
هي مهنة ضمن الخدمة العامة في فرنسا، 
واملــــواطــــنــــون يـــدفـــعـــون رواتـــــــب الــضــبــاط 
والعناصر من الضرائب، لذا يجب أن تكون 
الشرطة في الخدمة العامة، مما يعني أنه 
لــديــنــا الــحــق فـــي مــراقــبــة وانـــتـــقـــاد ونــشــر 

إخفاقاتها«.
وكان النائبان من حزب الرئيس إيمانويل 
أليس  األمــــام«،  إلــى  »الجمهورية  مــاكــرون 
ــان مــيــشــال فــوفــيــرغ، قـــد تقدما  تــــورو وجــ
ــذا الـــقـــانـــون فـــي مـــــــارس/آذار  بــمــشــروع هــ
ــتـــجـــاجـــات  االحـ مــــوجــــة  بـــعـــد   ،2019 ــام  ــ عــ
الـــعـــارمـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا فــرنــســا مـــن قبل 

جماعة »السترات الصفراء«. وكان مشروع 
الـــــقـــــانـــــون يــــنــــص عــــلــــى فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
»مــفــتــعــلــي  عــلــى مـــن تــصــفــهــم الــحــكــومــة بـــ
الــشــغــب«، وســمــي الــقــانــون عــلــى اســمــهــم،  
أي »املخربني«، قبل أن تلحق به الحكومة 
الشرطة  مسؤولي  »بحماية  تتعلق  فقرة 
والجيش واألمــن« في إطــار قانون »األمــن 

الشامل«.
في هذا السياق، نقلت صحيفة »لوموند« 
تـــورو، يــوم الجمعة، قولها إن  ألــيــس  عــن 

هذا القانون »ال يتعلق بمنع الصحافيني 
ــام بــعــمــلــهــم والــــتــــقــــاط الـــصـــور.  ــيـ ــقـ ــن الـ مــ
أن  حــاالت محددة جــدًا نستهدفها. يجب 
نــكــون قــادريــن عــلــى االســتــجــابــة لــدعــوات 
العنف ضد أفراد قوات األمن املستهدفني 
ــلـــى الـــشـــبـــكـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــحـــديـــدًا،  عـ
للقيام  الــقــانــونــيــة  األدوات  لــديــنــا  ولــيــس 
بذلك في الوقت الحالي. في الحاالت التي 
تــعــرف فيها األشــخــاص عــلــى املــســؤولــني 
ــددت  ــرة، ُهــ ــشــ ــتــ ــنــ ــيــــديــــو مــ ــقــــاطــــع فــ فـــــي مــ

خــصــوصــيــتــهــم«. وتــنــص »املــــادة 24« من 
ــلـــى »الــــحــــد مــــن الـــتـــقـــاط  ــانـــون عـ ــقـ نــــص الـ
الصور في امليدان، ال سيما أثناء عمليات 
ــار( صــــورة  ــهــ ــانـــون )بــــهــــدف إظــ ــقـ إنــــفــــاذ الـ
لتحديد هوية  آخـــر،  أي عنصر  أو  الــوجــه 
مسؤول في الشرطة الوطنية أو جندي في 
الــوطــنــي عندما يتصرف فــي إطــار  الـــدرك 
بالسجن  املخالف  للشرطة. يعاقب  عملية 
ملدة عام واحد ودفع غرامة 45 ألف يورو«.

وتشهد فرنسا جداًل مستمرًا منذ سنوات 
حول مسألة عنف الشرطة، تصاعدت منذ 
بــدايــة ظــهــور حــركــة »الــســتــرات الــصــفــراء« 
األكــبــر مــن عمليات  النصيب  نــالــهــا  الــتــي 
الــقــمــع. كــمــا أن الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
نظمتها  ضخمة  تــظــاهــرات  الحالي شهد 
عــــــائــــــالت ضــــحــــايــــا الـــــشـــــرطـــــة، وهــــــــم فــي 
غالبيتهم فرنسيون من أصول أجنبية أو 
مــــســــلــــمــــني يــــعــــيــــشــــون فــــــــي الـــــضـــــواحـــــي 

الباريسية.
عبد املؤمن ليف عضو تجمع »النور من 
أجل صبري«، يقول عن صبري، وهو شاب 
تتهم عائلته الشرطة بقتله أثناء مالحقته 
ـــى في  خـــالل فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي األولــ
»العربي  لـ فرنسا بسبب جائحة كورونا، 
الدليل  الفيديو هي  »مقاطع  الجديد«، إن 
الوحيد الذي يمكن أن يسمح لنا بإثبات 
حقيقة وجـــود عــنــف مــن قــبــل الــشــرطــة أم 
ال، وعــنــدمــا يــمــنــعــونــنــا مـــن تــوثــيــق ذلــك 
فهم يحرموننا مــن هــذا الــحــق الـــذي يعد 
سالحنا الوحيد، في مقابل رجال الشرطة 
الـــذيـــن يـــؤذونـــنـــا جــســديــا أو لــفــظــيــا وهــم 

مزودون بالهراوات وقنابل الغاز«.
ويـــــضـــــيـــــف لـــــيـــــف »هـــــاتـــــفـــــنـــــا املــــحــــمــــول 
وكــــــامــــــيــــــراتــــــنــــــا هــــــــي الـــــــوحـــــــيـــــــدة الــــتــــي 
يمكنها إثبات أن أفعالهم غير مقبولة في 
مجتمعنا )...( لقد فقدت صديقا )صبري( 
ــاء مــصــادفــتــه دوريــــــة لــلــشــرطــة،  ــنـ ــات أثـ مــ
ــم يكن  ــان الـــوقـــت مـــتـــأخـــرًا ولــ ولـــأســـف كــ
هناك أحد لتوثيق ما حصل. ال أستطيع 
تقبل حقيقة أن هناك مآسي أخرى من هذا 
أقــبــل أن يــمــوت شخص  الــنــوع ستقع. لن 

آخر بسبب تصرفات هذه املؤسسة«.
وفي أولى ردات الفعل على قانون »األمن 
الــــشــــامــــل«، قــــالــــت هـــيـــئـــة »املــــدافــــعــــني عــن 
الناشطة  لرئيستها  بــيــان  فــي  الــحــقــوق«، 
الحقوقية كلير هيدون، إنها »قلقة بشكل 
خاص« من البند الذي يحظر نشر صور 
ألفراد وضباط عناصر الشرطة. وأضافت 
ــذا الـــقـــانـــون حــريــة  »ال يــجــب أن يــعــيــق هــ
الــصــحــافــة أو الـــحـــق فـــي الـــحـــصـــول على 
املــعــلــومــات«. وذّكـــرت بــأن »اإلعـــالم ونشر 
الــصــور املــتــعــلــقــة بــتــدخــالت الــشــرطــة أمــر 
الديمقراطي«.  للعمل  وضـــرورى  مــشــروع 
ــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة،  وفــ
أطــلــق صــحــافــيــون ونــاشــطــون فــي مــجــال 
الــحــريــات وحــقــوق اإلنــســان عريضة على 
اإلنترنت تطالب الحكومة بعدم املصادقة 
على هذا القانون. وجمعت حتى اآلن أكثر 
ُمّرر  ألف توقيع. وجاء فيها »إذا  من 600 
هذا القانون، فإن إفالت الشرطة من العقاب 
سيكون أكبر. يجب أن نمنع هذا، من أجل 
جميع ضحايا الشرطة وكل أولئك الذين 
سيكونون ضحايا. لن ندعهم يقفون في 

طريق حرياتنا األساسية«.
وكــــانــــت مــنــظــمــة »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة« قــد 
األخــيــر حول  السنوي  تقريرها  فــي  قالت 
الحريات في فرنسا إن السلطات »فرضت 
ــلـــى الــــحــــق فــي  ــر مـــتـــنـــاســـبـــة عـ ــيـ قــــيــــودًا غـ
حــريــة الــتــجــمــع الــســلــمــي. وأصــيــب اآلالف 
ــدي أفـــراد  مـــن املــحــتــجــني بـــجـــروح عــلــى أيــ
القبض عليهم وجــرت  لــقــي 

ُ
أ أو  الــشــرطــة، 

جرائم  بسبب  أو  أســس  على  مقاضاتهم 
قانون  بموجب  بالحماية  تحظى  واهــيــة 
ومــــعــــايــــيــــر حــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان. وتــــعــــرض 
مــراقــبــو حـــقـــوق اإلنــســان والــصــحــافــيــون 
املـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــون ونـــــــاشـــــــطـــــــو الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة 
والـــــنـــــاشـــــطـــــون املـــــدافـــــعـــــون عــــــن حـــقـــوق 
الالجئني واملهاجرين للترهيب واملضايقة 

املتكررين من جانب الشرطة«.

مشروع القانون 
المثير للجدل يحمل 

اسم »األمن الشامل«

باريس المصادقة على قانون يمنع نشر صور أفراد األمن في أثناء أدائهم لمهامهم، مما يهدد حرية  تحاول 
الصحافيين والناشطين في توثيق االنتهاكات وسوء السلوك

من وفاة رجل أسود في مينيابوليس إلى حادث عنصري 
ستخدم كاميرات الهواتف بشكل 

ُ
في »سنترال بــارك«، ت

متزايد كسالح ضد العنصرية في الواليات املتحدة، حتى 
وإن لم تواكبها األنظمة القضائية دائمًا. وكان أحد املارة 
قد صّور جورج فلويد وهو يختنق، بينما استمر شرطي 
األبيض يضغط بركبته على عنقه لخمس  مينيابوليس 
دقائق على األقل في مايو/أيار املاضي. توقف فلويد عن 
علنت وفاته في وقت الحق في املستشفى. كما 

ُ
الحركة، وأ

شهدت املدينة موجة من االحتجاجات الغاضبة العنيفة. 
الشرطة  زورًا  بيضاء  امــرأة  أبلغت  الثانية،  الحادثة  في 
الطيور،  الذي كان يحب مشاهدة  عن كريستيان كوبر 
 من تركه طليقًا، 

ً
بعد أن طلب منها أن تربط كلبها بدال

في  بـــارك«  فــي »سنترال  باألشجار  منطقة مغطاة  فــي 
نـــيـــويـــورك. وقـــالـــت لــكــوبــر وهـــو يــصــّورهــا وهـــي تطلب 
رقم الطوارئ 911: »سأخبرهم أن أميركيًا أسود يهدد 

مــرة على  أكثر من 43 مليون  الفيديو  حياتي«. شوهد 
»تويتر«. 

وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، قــتــل رجــــالن مــن البيض 
بالرصاص أحمد أربيري، وهو أيضًا أميركي من أصل 
في  حيهما  في  الجري  رياضة  ممارسته  أثناء  أفريقي، 
ا في قضية مقتل 

ً
هم الحق

ُ
جورجيا. وصور رجل ثالث، ات

أربيري، جريمة القتل.
فمنذ  جــديــدًا،  ليس  العنيفة  الــحــوادث  هــذه  مثل  تصوير 
تــعــرض رودنــــي كينغ لــلــضــرب عــلــى أيـــدي شــرطــة لــوس 
ــاٍو، تــوثــق  ــ ــذي الــتــقــطــه مــصــور هـ ــ أنــجــلــيــس عـــام 1991 ال
مقاطع الفيديو بشكل متكرر أعمال العنصرية، في أنحاء 
الواليات املتحدة كافة. لكن في السنوات األخيرة، أصبح 
تصوير مثل هذه الحوادث منهجيًا أكثر، إذ تنتشر بعد 
ذلــك على نطاق واســع عبر اإلنــتــرنــت، ثــم تبثها شبكات 

األخبار الرئيسية.

رقيب على العنصرية

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

انتشر مقطع فيديو زُعم أنه 
يظهر الرئيس األميركي دونالد 

ترامب محاطًا بمشعوذين يستعين 
بهم لجلب الحظ. لكن الفيديو 
منتشر منذ عام 2017، ويظهر 

ترامب في البيت األبيض برفقة رجال 
دين خالل صالة ترحمًا على ضحايا 

اإلعصار هارفي.

تداول مستخدمون صورة قيل 
إنها ُتظهر عبارة من الملكة 

إليزابيث عن احترام اإلسالم في 
شوارع بريطانيا، في معرض 

تفضيل »حكمتها« على مواقف 
الرئيس الفرنسي. لكن الصورة 

األصلية وجهت فيها الملكة رسالة 
عن الصمود خالل وباء كورونا.

شارك مستخدمون عبر مواقع 
التواصل االجتماعي صورة 

اّدعوا أنّها تظهر ابنة المرشح 
الديمقراطي في االنتخابات 

الرئاسية األميركية جو بايدن. لكّن 
الصورة تعود للممثلة والمذيعة 

الروسيّة كاتارينا بودار ومنشورة عبر 
حسابها في »إنستغرام«.

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صورة قيل إنها ُتظهر 
شابّين ألمانيين اعتنقا اإلسالم بعد 

األحداث األخيرة في فرنسا. 
لكن االدعاء خطأ، والصورة 

منشورة قبل سّت سنوات، أثناء 
حملة لتوزيع نسخ من القرآن في 

ألمانيا.

من احتجاجات باريس على قمع الشرطة )العربي الجديد(
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أن تشارك في مهرجانات  قلب ســوريــة، دون 
كــبــيــرة أو تــصــل لــلــعــاملــيــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
املهرجانات في تونس ومصر. إال أن العرض 
في صاالت  السوري  للجمهور  بقي محدودًا 
، وال اعتناء فيها. ورغم أن 

ً
قليلة الوجود أصال

بعض هذه األفــالم كانت جيدة على مستوى 
اإلخــراج، إال أن القصص كانت في غالبيتها 
الثوار،  وتــجــّرم  النظام  قــوات  تمجد بطوالت 
فـــي مـــحـــاولـــة فــاشــلــة الســتــقــطــاب الــجــمــهــور 
وإقناعه بفكر النظام. ورغم بعض املحاوالت 

للخروج من بوتقة التلميع من قبل املخرجني 
كفيلمي »طريق النحل« و»عزف منفرد« لعبد 
حلب«  »دمــشــق  وفيلم  الحميد  عبد  اللطيف 
أن تمرير رسائل  إال  الخطيب،  لتليد وباسل 
ــالم كــانــت جــلــّيــة، ما  الــنــظــام فــي كــل هـــذه األفــ
جعل الــرأي والــلــون الــواحــد يسيطر ويصبغ 

على فكر العمل بأكمله. 

المحسوبيات تسيطر على البطوالت
العامة للسينما ليس لديها  وكــأن املؤسسة 

عدنان حمدان

للسينما  العامة  املؤسسة  عمدت 
فــي ســوريــة، ومــنــذ بــدايــة الــثــورة، 
األفــالم  في  أسلوب محدد  انتهاج 
تلّمع صورة  أن  تحاول  والتي  تقدمها،  التي 
التي قام بها  القمعية  النظام وأفعاله  جيش 
ضــد املــدنــيــني مــن خـــالل قــصــص، قــد يحاكي 
بــعــضــهــا الـــــواقـــــع، لــكــنــهــا فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
تشّوهه، وبقيت على هذا املنوال حتى اليوم 
دون تــقــديــم أفــكــار قــّيــمــة تــحــاكــي كــافــة اآلراء 
واألطياف باعتدال، بل بقي التوجيه للكتاب 
ــذات الــصــبــغــة  ــ ــــالم بـ واملـــخـــرجـــني بــتــخــريــج أفـ
أو  لـــلـــحـــريـــة  ســـقـــف  أي  رفـــــع  دون  الـــــواحـــــدة 

التعبير أو التغيير.

سينما محلية الصنع 
ال تخلو من التشويه

مع وصول أفالم سورية هامة لجوائز اإليمي 
واألوســكــار وجوائز أخــرى عاملية أيضًا مثل 
»الكهف« و»يــوم أضعت ظلي« و»إلــى سما«، 
املؤسسة  الــتــي صنعتها  األفــــالم  كــافــة  أن  إال 
في  الثقافة  لـــوزارة  التابعة  للسينما  العامة 
حكومة النظام بقيت داخل اإلطار املحلي في 

ب البعثات  ال تنقِّ
األجنبية إال عن اآلثار 
المرتبطة بتاريخها

انخفض مستوى 
العمل في المكتبة بنسبة 

80 % منذ الحجر األول

سينما محتكرة من 
قبل أشخاص معينين 

يراهم الجمهور دومًا

2223
منوعات

فإعادة  معها.  للتعاون  معينة  أسماء  ســوى 
ــمــــاء مـــا زالـــــت قــائــمــة منذ  تـــدويـــر هــــذه األســ
ُيحِضر معه  سنوات، وكل مخرج سينمائي 
فنانني من أصدقائه إلنشاء فيلم، فمن جود 
سعيد إلى عبد اللطيف عبد الحميد إلى أيمن 
زيدان وباسل الخطيب. وتدور العجلة هكذا 
في حلقة مفرغة مع فنانني تتكرر وجوههم 
ــرة، مـــا يــجــعــل املــشــاهــد ال يــمــل من  فـــي كـــل مــ
القصة فقط بل أيضًا من الوجوه التي يراها 
ــًا، فلكل مــخــرج األســـمـــاء الــخــاّصــة التي  دومــ

يتعامل معها وال يغيرها. لذا باتت املؤسسة 
معينني  أشــخــاص  قبل  مــن  وكأنها محتكرة 
ــادرًا مــا تشذ هذه  يــراهــم الجمهور دومـــًا، ونـ
القاعدة. فرغم منح الفرص لتقديم مخرجني 
في  سبيعي  الــديــن  كسيف  للسينما  آخــريــن 
فيلم »يحدث في غيابك«، وحــازم زيــدان في 
»الــعــني الــســاحــرة«، إال أن األفــكــار بقيت كما 
هــي بــال أي إضــافــة تــذكــر، مــا تغير فقط هو 
أســمــاء املــخــرجــني وبــعــض الفنانني األبــطــال 

املشاركني في هذه األفالم الجديدة. 

محاربة األفالم المعتدلة
سينما  للجمهور  يــقــدم  أن  الــنــظــام  يحبذ  ال 
لدى  التي يدسها  أفــكــاره  معتدلة خالية من 
الناس، لذلك كان يحارب كل فيلم يقدم فكرة 
وسطية ال تعبر عن وضوح وتماه معه، ورغم 
أن كــثــيــًرا مــن هــذه األفـــالم تــم تصويرها في 
أنها لم تعَرض في صاالتها إال  ســوريــة، إال 
بعد أن دارت عدة دول، بل وحصدت جوائز 
 
ً
مختلفة خــارج الــبــالد. ففيلم »حــرائــق« مثال
للمخرج محمد عبد العزيز ُعرض في دمشق 
بعد ثالث سنوات من عرضه خارجها. وبعد 
سنة وأكثر من نيله الجوائز في املهرجانات 
الليث  السري« للمخرج  »الحبل  ُعــِرض فيلم 
حجو والكاتب رامي كوسا أخيرًا في سورية. 
وهــذان الفيلمان كمثال فقط لم يقدما سوى 
أفــــكــــار وســـطـــيـــة ال تــــوجــــه أصــــابــــع االتــــهــــام 
ــة،  ــقــــوى املـــتـــصـــارعـــة فــــي ســـوريـ ــد مــــن الــ ــ ألحـ
ومــــع ذلــــك كــــان دخــولــهــمــا وعــرضــهــمــا فيها 
صــعــبــًا، وحــصــل بــعــد ســنــوات عــن عرضهما 
خــارج حــدود الــبــالد، خصوصًا أنهما أيضًا 
ليسا مــن إنــتــاج املــؤســســة الــعــامــة للسينما، 

وبالتالي يخضعان لرقابة مشددة. 

الوضع الراهن 
ــة  ــامـ ــعـ حــــتــــى الــــــيــــــوم، تـــــعـــــاود املــــؤســــســــة الـ
لتقدم  جــديــد  مـــن  الــحــكــايــة  نــفــس  للسينما 
قــصــصــًا مــصــقــولــة بــأفــكــار الــنــظــام تتحدث 
»اإلرهابيني«  وترويع  الجيش  بطوالت  عن 
للمدنيني، حيث يقوم املخرج باسل الخطيب 
بتصوير فيلم جديد بعنوان »آلخر العمر« 
ويـــتـــحـــدث عـــن بـــطـــوالت عــســكــريــة قــــام بها 
جيش النظام. في حني يصور أحمد ابراهيم 
أحمد وربما للمرة األولى في السينما فيلمًا 
بعنوان »حكاية في دمشق«، وقــال في أحد 
وبعيدة  اجتماعية  الحكاية  إن  تصريحاته 
ويدخل  السياسية.  بتفاصيلها  الحرب  عن 
املخرج ناجي طعمي مضمار السينما أيضًا 
من خالل فيلم جديد تلعب بطولته الفنانة 
نــاديــن خـــوري وهــو بــعــنــوان »أنـــت جــريــح«، 
التي  القصة  عن  عنوانه  من  يتضح  وكذلك 
سيحاول أن يرويها الفيلم والتي تحكي عن 
الشهداء وتضحياتهم، ويتضح أن القصص 
الـــدائـــرة وطــريــقــة التفكير  ســتــكــون فــي ذات 
ــة عـــدة  ــوريــ ــة. أفــــــالم ســ ــاذجــ ــســ ــقـــديـــم الــ ــتـ والـ
أنتجتها وما زالت تنتجها املؤسسة العامة 
لـــون واحــــد، ولـــم تترك  كــانــت ذات  للسينما 
أثرًا كبيرًا لدى الناس أو تصل للمهرجانات 
الـــعـــاملـــيـــة، حــيــث قــدمــهــا الـــنـــظـــام عــلــى أنــهــا 
الـــصـــورة الــصــحــيــحــة لــســوريــة فـــي الــحــرب، 
  أي رأي أو 

ً
وكأنها من املسلمات، متجاهال

فكر يعاكسه ويناهضه. فباتت كل القصص 
ــة الـــذهـــبـــيـــة حــبــيــســة  ــاشـ ــة عـــلـــى الـــشـ ــ ــــرويـ املـ
أفكاره وحدوده فقط دون أي محاولة لكسر 
الـــصـــورة الــســائــدة الــتــقــلــيــديــة عــن السينما 
الـــســـوريـــة بــمــفــهــوم حـــديـــث مــعــاصــر يغني 
األرشـــيـــف الــكــبــيــر الــــذي قــدمــتــه ســوريــة في 
املــجــال السينمائي يــومــًا. ولــذلــك، تغيُب أي 
أو تحدث ذاك  أفــالم جديدة تترك بصمتها 
األثــر، وطبعًا سيبقى الوضع على حاله إن 
بــقــي تــعــنــت الــنــظــام بــتــقــديــم األفـــكـــار عنيدًا 

بهذا الشكل الفج.

فــي عــيــادة فــي طــوكــيــو، تسجل شــابــة ترتدي 
سترة بيضاء بعناية تفاصيل أحدث املرضى 
لديها وهو لعبة محشوة على شكل نعجة... 
فــعــيــادة »نــاتــســومــي« متخصصة فــي إعـــادة 
الــدمــى واأللــعــاب األخـــرى إلــى مــا كــانــت عليه 
قني بها 

ّ
في املاضي، ما يسعد أصحابها املتعل
مثل يوكي كاتو التي جلبت دميتها. 

ــاتـــو الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 24 عـــامـــًا:  وقــــالــــت كـ
»اعــتــقــدت أن ال خــيــار آخــر لـــدّي ســوى رميها 
عيادة  هناك  أن  علمت  لكنني  مهترئة،  ألنها 
تتعامل مع هــذا النوع من األمـــور«. وأضافت 
ــد ال تـــعـــود كــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــســابــق،  »قــ
لكنني جئت إلى هنا على أمل أن أراها بشكل 
ــــت مــؤســســة  ــــحـ أفـــضـــل مـــــرة أخــــــــــرى«.  وأوضـ
الـــعـــيـــادة، نــاتــســومــي هـــاكـــوزاكـــي، أنــهــا تــقــدم 
عالجات تــتــراوح من »جــراحــة العيون« وزرع 
الشعر إلى تقطيب الجروح.  بدأت هذه الشابة 
أربــع سنوات  قبل  املحشوة  األلــعــاب  معالجة 
مدينة سينداي  في شمال  رأسها  في مسقط 
بعدما عملت في متجر لتعديل املالبس حيث 
كان يسأل الزبائن غالًبا عما إذا كان بإمكانها 

كــلــّي بــبــعــثــات أثـــرّيـــة أجــنــبــيــة. أمـــا حــضــور 
قليل،  فهو  امليدان  داخل  املغاربة  الباحثني 
ساهمات الفردية. نظرًا 

ُ
ال يتجاوز بعض امل

إلى الغياب التاّم ألشكال الدعم املادي الذي 
ــخــّصــصــه املــؤســســات الــوصــيــة 

ُ
 ت

ْ
ُيــمــكــن أن

ــلـــى الــــشــــأن األثــــــــري بـــاملـــغـــرب لــتــشــجــيــع  عـ
الباحثني على القيام بمثل هذه الحفريات. 
السنوات األخيرة، فطنت  ــه في 

ّ
أن العلم  مع 

ؤّسسات إلى ضرورة العناية بهذا 
ُ
بعض امل

التي  التخريب  أمــام موجات  املــادي  التراث 
الصخرية،  والنقوش  املباني  ببعض  ــت 

ّ
أمل

والتي جعلت الدولة تدخل في شراكات مع 
بعثات أجنبية ُمهّمة للتنقيب عن اآلثار. 

تنقيب مسيس
لــكــن بـــالـــرجـــوع إلــــى بــعــض الــلــقــى األثـــرّيـــة 
املـــعـــروضـــة داخــــــل املــــعــــرض وحــيــثــيــاتــهــا، 
ب 

ّ
نق

ُ
 هذه البعثات األجنبية ال ت

ّ
نكتشف أن

رتبط بتاريخها، وهــذا ما 
ُ
امل التراث  إال عن 

يؤّكد إقبال فرق إيطالية كثيرة على القيام 
ــــل املـــغـــرب، بــســبــب الــعــالقــة  بــحــفــريــات داخـ
الــتــي ربــطــت هـــذا الــبــلــد قــديــمــًا بــالــحــضــارة 
ــــالل مـــجـــمـــوعـــات أثـــرّيـــة  الـــرومـــانـــيـــة مــــن خـ
خـــاّصـــة بــمــنــحــوتــاث رخـــامـــيـــة وبـــرونـــزيـــة 

الرباط ـ أشرف الحساني

الجديد »املغرب  األثــري  املعرض   
ّ
أن ال شك 

عبر العصور«، الذي ُينظمه متحف التاريخ 
ــمــتــد إلى 

ُ
والــحــضــارات بمدينة الــربــاط، وامل

ــانـــون الـــثـــانـــي، هـــو نــتــاج  نــهــايــة يـــنـــايـــر/ كـ
حــفــريــاٍت أثـــريـــة جـــرت مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن 
العشرين. فاملغرب بحكم موقعه الجغرافي 
ــــــطــــــل عــــلــــى الــــبــــحــــر األبــــيــــض 

ُ
املـــــتـــــنـــــّوع امل

املــتــوســط وعــمــقــه الــتــاريــخــي الـــضـــارب في 
العديد من  أفريقيا، جعل  فــي شمال  الــقــدم 
األركــيــولــوجــيــني الــفــرنــســيــني واإليــطــالــيــني 
أركيولوجية  بعثات  ينظمون  واألميركيني 
ــــذي تــربــطــهــم به  ــذا الــبــلــد الـ خـــاّصـــة إلــــى هــ
وحضارة،  وتــاريــخ  وُمثاقفة  تجاور  عالقة 
تــمــتــد عــلــى مـــدى مــاليــني مــن الــســنــني، رغــم 
الــذي وســم هذه  الطابع السياسي الصرف 

الحضارات داخل شمال أفريقيا.

غزارة التراث المغربي
األكثر  البلد  املغرب   

ّ
يظل نطلق، 

ُ
امل هــذا  من 

زيارة داخل املنطقة املغاربّية، بسبب غناه 
بالكنوز األثرّية املتنّوعة التي تتبدى جيدًا 
فــي مــعــرض »املــغــرب عبر الــعــصــور«، الــذي 
ـــق ســيــرة أكــثــر مـــن 500 قــطــعــة أثـــرّيـــة، 

ّ
ُيـــوث

مــنــذ مــا قــبــل املــيــالد وصــــواًل إلـــى جمجمة 
إيغود  في جبل  اكتشفت  عاقل  إنسان  أول 
فـــــإذا ما  فـــتـــرة طـــويـــلـــة،  ســنــة 2017. وهــــي 
ــعــّبــر عــن مــدى غــنــى الــتــراث األثــري 

ُ
كــانــت ت

ــهــا مـــن جهة 
ّ
املــغــربــي قــديــمــًا وحــديــثــًا، فــإن

ؤّكد السبق الذي حظي به املغرب 
ُ
أخرى، ت

أعــمــال أركيولوجية  عــلــى مــســتــوى حــداثــة 
ـــت ُمــرتــبــطــة بــشــكــٍل 

ّ
ــا ظـــل ــهـ ـ

ّ
ــم أن ــّكـــرة، رغــ ــبـ ُمـ

قلوبهم. وقالت  إلى  املحببة  ألعابهم  تصليح 
ــاكـــوزاكـــي: »يــــرى هــــؤالء األلـــعـــاب املــحــشــوة  هـ
عــلــى أنـــهـــا أفــــــراد مـــن الــعــائــلــة أو شـــركـــاء أو 
أصدقاء مقربون وليست مجرد أشياء. وبعد 
تصليح لعبهم املحشوة، عانقها كثر منهم أو 
أجهشوا بالبكاء«. وقد ألهمتها تلك التجربة 
يــقــدم معالجة خــاصــة.  بالنسبة  مــكــان  لفتح 
إلى اللعبة املحشوة على شكل نعجة »يوكي-

تـــشـــان«، اســتــهــلــت هـــاكـــوزاكـــي الـــعـــالج بــإزالــة 
الحشوة ثم غسلتها بصابون خاص واصفة 
العيادة  ــق 

ّ
ها عــالج »ســبــا«. وتــوث

ّ
العملية بأن

كل مرحلة من مراحل العالج بعناية، وتنشر 
يتمكن أصحابها  لكي  اإلنترنت  الصور على 
من متابعة العالج ِمن كثب.  تدرك هاكوزاكي 
مرتبطني  األشــخــاص  يصبح  أن  يمكن  كــيــف 
ــر أن مــن  ــبـ ــتـ ــعـ ــــوة، وتـ ــــشـ ــــحـ املـ بـــحـــيـــوانـــاتـــهـــم 
الضروري معاملة األلعاب كما لو كانت حية. 
نــشــرت الـــعـــيـــادة صــــورة لــيــوكــي-تــشــان وهــي 
فـــي حــمــام رغــــوي وأرفــقــتــهــا بــتــعــلــيــق »يــبــدو 
أنــهــا كــانــت متعبة جـــدًا. مــن فضلك استرخي 
واســتــمــتــعــي!«. كــانــت يــوكــي-تــشــان فـــي حــال 
سيئة لدرجة أنها كانت في حاجة إلى إعادة 
الحمام  تــقــريــبــًا. وأعــــاد  الــصــفــر  مــن  تشكيلها 
الرغوي قماشها املمزق إلى ما كان عليه، ما 
سمح لهاكوزاكي باستخدامه لتصميم قماش 
كانت  معًا،  القماشني  جديد. وبمجرد حياكة 
الخطوة التالية حشو النعجة بحشوة جديدة 
باستثناء  يــوكــي-تــشــان،  إلــى تجديد  أدى  مــا 
»الــقــلــب« املــصــنــوع مـــن قــمــاش وردي والـــذي 

ُمِلىء بقليل من الحشوة األصلية. 
وتــــرى هـــاكـــوزاكـــي أنــهــا طــريــقــة لــنــقــل »روح« 
الــلــعــبــة إلـــى جــســد جــديــد. نقلت هـــذه الشابة 
البالغة من العمر 34 عامًا عملها إلى طوكيو 

قبل عامني وهي اآلن تصلح 100 لعبة محشوة 
شهريًا مع خمسة »أطباء« آخرين. 

إلــى عناية من  ألعابًا تحتاج  الزبائن  ويرسل 
هــونــغ كــونــغ وتـــايـــوان وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
وكـــان عــلــى بعضهم االنــتــظــار ملـــدة تــصــل إلــى 
عام للحصول على موعد.  يستغرق تصليح 
دمية أو لعبة حوالي عشرة أيام، ويضم موقع 

»املـــرضـــى« الـــذيـــن تــمــاثــلــوا  ـــ الـــعـــيـــادة صـــــوًرا لـ
للشفاء. وال توجد إال »عــيــادة« واحـــدة أخــرى 
اليابان، وهي  في  املحشوة  األلــعــاب  لتصليح 
في أوساكا، وثّمة طلب متزايد على خدماتها 
رغم األسعار التي تتراوح بني 10 آالف و500 
لــوضــعــهــا.  وفـــقـــًا  دوالر(   4800-95( يـــن  ألــــف 
قــالــت يــوكــي كــاتــو إنــهــا بكت عندما شاهدت 

ـــَحـــّول يــوكــي-تــشــان وشــعــرت بسعادة 
َ
صـــور ت

غامرة عندما جاءت ألخذ صديقتها القديمة. 
وأضـــافـــت: »لــقــد فــوجــئــت... فــقــد عـــادت إلـــى ما 
وتابعت  عليها«.  حصلت  عندما  عليه  كانت 
كاتو »لديها )قلب( محشو لذلك لديها مظهر 
جديد، لكن جزءًا من الذاكرة ما زال في داخلها«. 
)فرانس برس(

ذائعة الصيت داخل املخيال العاملي، والتي 
ــّهــم 

ُ
أفــــرزت ضمنيًا هـــذا املــعــرض األثــــري امل

للسياح  ُيتيح  فهو  صعيد.  مــن  أكــثــر  على 
والـــزائـــريـــن إمــكــانــيــة الـــتـــعـــّرف إلــــى تــاريــخ 
املـــغـــرب ووجـــــوده الــحــضــاري ومــــدى قـــدرة 
اإلنسان القديم على التكّيف مع الحيوانات 
أما  الطبيعة وجبروتها.  وأهــوال  فترسة 

ُ
امل

ــر الـــثـــانـــي، فــيــرتــبــط بــأهــمــّيــة املــعــرض  ــ األمـ
صناعة  فــي  العاملني  للُمؤرخني  بالنسبة 

التاريخ األثري. 
فــاكــتــشــاف هــــذه الــلــقــى األثــــرّيــــة الــجــديــدة 
ُيعيد كتابة تاريٍخ جديد ُمنفلٍت من سطوة 
الـــالمـــعـــرفـــة وتــصــحــيــح بـــعـــض األســـاطـــيـــر 
ــة حــــــول فــــتــــرة مـــــا قـــبـــل املـــيـــالد  ــنــــســــوجــ ــ

ُ
امل

ـــعـــانـــي نـــوعـــًا مــن 
ُ
ـــت ت

ّ
ــل ــغـــرب، والـــتـــي ظـ ــاملـ بـ

ال  الباحثني   
ّ
ألن إمــا  والتهميش،  الــقــصــور 

اليونانية  مثل  القديمة،  الــلــغــات  يــجــيــدون 
بعض  تفكيك  على  ساعدهم 

ُ
ت والرومانية، 

ــة  ــ ــرّي األثــ املـــــــادة   
ّ
ألن أو  ورمـــــوزهـــــا،  الـــلـــقـــى 

املــــــوجــــــودة إلــــــى حــــــــدود مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 
ــرة عـــلـــى الـــفـــهـــم ملــا  الـــعـــشـــريـــن كـــانـــت قــــاصــ

توصل به األركيولوجيون.
 

كتابة جديدة للتاريخ 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــو غــيــر كـــــاٍف لــكــتــابــة تــاريــخ 
جديد. لكن مع بروز املعرض األثري األخير 
بالرباط الذي كشف عن آثار لم تُكن ُمتداولة 
داخل املتاحف املغربّية، أتيحت للُمؤرخني 
إمــكــانــيــة الــتــفــكــيــر فـــي كــتــابــة جـــديـــدة على 
تنّوعة من مرحلة 

ُ
ضوء هذه اللقى األثرّية امل

مــا قبل املــيــالد إلــى الــقــرن التاسع عشر مع 
الـــدولـــة الــعــلــويــة، وبــالــتــالــي إعــطــاء صــورة 

دقيقة عن تاريخ املغرب في تلك الحقبة. 

»عيادة« في طوكيو لمعالجة دمى الحيوانات المحشوة»المغرب عبر العصور«: حفريات تصنع فّن ما قبل الميالد
عيادة »ناتسومي« هي 

متخصصة في إعادة 
الدمى واأللعاب إلى ما 

كانت عليه في الماضي، 
إذ تقوم بـ »معالجة« 

االهتراء واألعطاب في 
هذه الدمى

بــاريــس،  فــي  األيــقــونــيــة  نــاشــدت مكتبة شكسبير 
والتي نشرت رواية جيمس جويس »يوليسيس« 
الــدعــم بعد الخسائر  الــقــراء تقديم  فــي عــام 1922، 
املرتبطة بوباء كورونا، واإلغالق العام في فرنسا 
خالل الربيع، ما أحاط مستقبل املؤسسة، الواقعة 
عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لنهر الــســني فــي بــاريــس، 

بالغموض.
هــــذه املــكــتــبــة وصـــفـــت بــأنــهــا واحـــــة مـــن الــتــاريــخ 
ــي والــبــوهــيــمــي، والــجــيــل الــضــائــع فــي الــقــرن  األدبــ
الــعــشــريــن، وقــد زارهـــا عظماء الــكــتــاب مثل هنري 
ــــوروز، وألــني  ــــل، وويــلــيــام بـ مــيــلــر، ولـــورانـــس دوريـ

جينسبيرغ، وغريغوري كورسو، وأناييز نني.
أرســـلـــت مــكــتــبــة كــتــب الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة عــلــى نهر 
السني رسالة بريد إلكتروني إلى العمالء األسبوع 
عصيبة«  »أوقاتًا  تواجه  بأنها  إلبالغهم  املاضي، 
سيلفيا  وقـــالـــت  كـــتـــاب.  ــراء  شــ عــلــى  ولتشجيعهم 
ويتمان، ابنة املالك الراحل جورج ويتمان، لوكالة 
أســوشــيــتــد بـــرس »لــقــد انــخــفــض مــســتــوى عملنا 
فـــي شهر  الــحــجــر األول  بـــاملـــائـــة مــنــذ  بــنــســبــة 80 
مــــارس/ آذار. لــذلــك أنــفــقــنــا جــمــيــع مــدخــراتــنــا في 
هذه املرحلة«. ودخلت باريس في إغالق جديد في 
إغــالق جميع  تم  األول، حيث  أكتوبر/ تشرين   30
املتاجر غير األساسية للمرة الثانية خالل سبعة 

أشهر.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــني، تـــقـــول ويـــتـــمـــان إنـــهـــا »غـــارقـــة« 
فـــي عـــــروض املـــســـاعـــدة الـــتـــي تــلــقــتــهــا »شــكــســبــيــر 

وشركاه«. كان هناك 5000 طلب عبر اإلنترنت في 
أسبوع واحــد، وهــو رقــم قياسي للمكتبة، مقارنة 
ــعــــادي، وهــو  بــحــوالــي 100 طــلــب فـــي األســـبـــوع الــ
مــا يمثل زيـــادة بمقدار 50 ضعفًا. جــاء الــدعــم من 
جميع مناحي الحياة: من الطالب املتواضعني إلى 
الــذي  أوالنـــد،  فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس 
نــوتــردام  كاتدرائية  على  املطلة  املكتبة  إلــى  ذهــب 
قبل اإلغالق استجابة ملناشدة املكتبة تقديم الدعم.
تواصل العديد من الباريسيني مع ويتمان للتبرع 
كــتــب، وملشاركة  فــي شـــراء  الرغبة  بـــدون  للمكتبة، 
ذكريات الوقوع في الحب هناك، أو حتى ذكريات 

النوم بني أرفف الكتب.
تابعت ويتمان »)والدي( سمح للناس بالنوم في 
املكتبة ووصفهم بأنهم أعشاب. لقد كان لدينا 30 
ألف شخص ينامون في املكتبة«، مضيفة أن هذه 
كانت إحدى الطرق التي شجع بها مؤسسو املكتبة 
الكتاب على اإلبداع. وفي الواقع، فإن الشعار على 
حائط املكتبة يقول: »ال تكن غير مضياف للغرباء 

لئال يكونوا مالئكة متنكرين«. ربما ال يكون تدفق 
الوالء مفاجئًا بالنسبة للمكان الذي يوصف غالبًا 
بأنه أشهر مكتبة مستقلة في العالم. فقد أصبحت 
مكتبة »شكسبير وشركاه«، التي أسستها سيلفيا 
لــلــكــتــاب  ــام 1919، مــــركــــزًا إبـــداعـــيـــًا  ــ بــيــتــش فــــي عـ
املــغــتــربــني، بــمــن فــي ذلـــك إرنــســت هــمــنــغــواي، وت. 
إلــيــوت، وإف ســكــوت فــيــتــزجــيــرالــد، وجيمس  إس 

جويس.
قــالــت ويــتــمــان، فــي مــعــرض تــأمــلــهــا لــقــرار بيتش 
بنشر روايــــة جــويــس »يــولــيــســيــس« الـــرائـــدة التي 
تــزيــد عــن 700 صــفــحــة، إنـــه: »لـــم يــجــرؤ أحـــد على 
نــشــرهــا بـــالـــكـــامـــل... أصــبــحــت واحــــــدة مـــن أصــغــر 
الــنــاشــريــن ألحــــد أكــبــر الــكــتــب فـــي الــــقــــرن«. اعــتــاد 
جويس على نعت مكتبة بيتش باسم »ستراتفورد 
أبون أوديون«، حيث دمج عنوان شارع املتجر مع 
األيــرلــنــدي  الــكــاتــب  وكـــان  شكسبير.  رأس  مسقط 
قــالــت ويتمان  املــكــتــبــة كــمــكــتــب.  يفضل اســتــخــدام 

»لقد استخدموا جميعهم مكتبتها كمالذ آمن«.
خـــالل الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، كــمــا تــقــول قصة 
املــتــجــر، أغــلــقــت بــيــتــش »شــكــســبــيــر وشـــركـــاه« في 
األخــيــرة  أن رفــضــت بيع نسختها  عــام 1941 بعد 
من روايــة جويس »يقظة فينيغان« لضابط نازي 
أملـــانـــي. وأعــيــد افــتــتــاح املــكــتــبــة فــي شــكــل مختلف 
فــي عـــام 1951، بــعــنــوان ومــالــك جــديــديــن - جــورج 

ويتمان. وباقي القصة معروف في التاريخ.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

بقاء داخل أسوار النظام

تقدم العيادة عالجات تتراوح من »جراحة العيون« وزرع الشعر إلى تقطيب الجروح )فيليب فونغ/ فرانس برس(

تقع المكتبة 
على الضفة 
الجنوبية لنهر 
السين في باريس 
)كيران ريدلي/ 
 )Getty

يُوثّق المعرض سيرة أكثر من 500 قطعة أثريّة )العربي الجديد(

جود سعيد واحد من أبرز مخرجي نظام األسد )يوتيوب(

تتّسم غالبية األفالم التي تنتج داخل سورية بصفة واحدة مشتركة، وهي تلميع صورة النظام، 
إّما بشكل مباشر عن طريق الدفاع عنه، أو بشكل غير مباشر بتمرير رسائل خفيّة

السينما السورية

مكتبة شكسبير الفرنسية

فنون وكوكتيل
نقد

رصد

اليف ستايلفعالية

ال يبتعد فيلم »حرائق« 
الذي أنتجته المؤسسة 
العامة للسينما للمخرج 

محمد عبد العزيز )الصورة( 
عن مجمل رواية النظام 
السياسية. ويروي الفيلم 
سيرة أربع نساء سوريات 

يكافحن في ظروف الحرب. 
شارك في الفيلم مجموعة 
من الفنانين السوريين الشباب 
هم رنا ريشة وجفرا يونس 

وأماني إبراهيم ونانسي 
خوري ووالء عزام ونغم 

ناعسة ومؤيد رومية 
ومازن الجبة وأكثم حمادة. 

وحصل  على جوائز عربية 
عدة منها جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في 

مهرجان القاهرة السينمائي.

حرائق 

Sunday 8 November 2020 Sunday 8 November 2020
األحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة األحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة


