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ترامب يواجه مواقع 
التواصل... مجددًا

االنتهاكات ضّد الصحافيين 
اليمنيين تتواصل

الرباط ـ عادل نجدي

قضت محكمة االستئناف في مدينة الدار 
الصحافي  الجمعة، بسجن  ليل  البيضاء، 
الــريــســونــي مـــدة خمس  املــغــربــي سليمان 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد إدانـــــتـــــه بــتــهــمــتــي »هـــتـــك 
عــــرض بــعــنــف« و»احـــتـــجـــاز«، فــيــمــا ُحــكــم 
ألــف درهـــم )10  ـــ100  بـ املشتكي  بتعويض 
أمــر  بــالــحــكــم،  الــنــطــق  وقــبــل  آالف دوالر(. 
السجن  من  الريسوني  بإحضار  القاضي 
غير  الحكم،  منطوق  لسماع  املحكمة  إلــى 
أنه رفض الحضور خالل الجلسة. وكانت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
البيضاء قد طالبت في الجلسة  الــدار  في 
بحق  العقوبات  أقصى  بتطبيق  األخــيــرة 
رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »أخـــبـــار الـــيـــوم« 
املــغــربــيــة املــتــوقــفــة عـــن الـــصـــدور. واعــتــقــل 
الريسوني )49 عاما( في أيار/مايو 2020، 
في قضية يعتبرها »مفبركة« بسبب آرائه. 
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية 
في  ومثقفون  مغربية  سياسية  وأحــــزاب 
عــرائــض وبــيــانــات ســابــقــة بـــاإلفـــراج عنه، 
هذه  مواجهة  فــي  السلطات  تــشــدد  بينما 
وسالمة  القضاء  استقاللية  على  املطالب 

إجراءات املحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات األخيرة من 
حزيران/يونيو،  منتصف  منذ  محاكمته 
الوقت نفسه على لسان دفاعه  مؤكدًا في 
»تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة 
إســـعـــاف وتــمــكــيــنــه مـــن كــرســي مــتــحــرك«، 
وسط مخاوف املتضامنني معه من تدهور 
في  املواصلة  قــررت  املحكمة  لكن  صحته. 
ــاعـــه بـــاالنـــســـحـــاب من  غـــيـــابـــه، لــيــحــتــج دفـ
أنــه مــضــرب عن  الجلسات األخــيــرة. علمًا 
الطعام منذ 93 يومًا. والجمعة أيضًا، أعلن 
الــقــاضــي أمــــرا بــإحــضــار الــصــحــافــي الــذي 
النقدية،  النبرة  ذات  بافتتاحياته  اشتهر 
لكنه رفض، ليتم النطق بالحكم في غيابه. 
ويــنــص الــحــكــم أيــضــا عــلــى أداء تعويض 
من  املشتكي.  لــفــائــدة  دوالر  ألــف   11 نحو 
جــهــتــهــا، طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــإدانــتــه 
بأقصى العقوبات، مؤكدة أن »تصريحات 
الشاكي به منسجمة ومنطقية«، واعتبرت 
أوامر  غياب الصحافي »بمثابة عصيان« 
قضائية. وقــال محاميه ميلود قنديل في 
ــذه مــجــزرة  ــ تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن »هـ
قضائية. كيف يمكن إدانة متهم في غيابه 
وغــيــاب دفــاعــه؟ هــذا غير مــســبــوق«. وأكــد 
ــام املــحــكــمــة، نــافــيــًا أن  الــشــاكــي روايـــتـــه أمــ
يــكــون طــرفــًا فــي أي »اســتــهــداف سياسي« 
ضــد الصحافي، وفــق مــا أوضــح محاميه 

عمر ألوان لفرانس برس.
ويــثــيــر اســتــمــرار الــريــســونــي فــي إضــرابــه 
ــقـــًا بـــالـــغـــًا لــــــدى عــائــلــتــه  ــلـ ــام قـ ــعــ ــطــ عـــــن الــ

منوعات

واملــتــضــامــنــني مـــعـــه، حــيــث نـــاشـــد دفــاعــه 
نقله  الثالثاء،  سابقة  جلسة  في  املحكمة، 
مؤكدين  حياته«،  »إلنــقــاذ  املستشفى  إلــى 
أنه »محب للحياة، لم يختر اإلضــراب عن 
الطعام، لكنه فرض عليه بسبب إحساسه 

بظلم فظيع«.
املغربية  السجون  إدارة  قللت  املقابل،  في 
فــي مــنــاســبــات عـــدة مــن خــطــورة الــوضــع، 

وأكدت لوكالة األنباء املغربية، الثالثاء، أن 
»اإلضراب املزعوم عن الطعام )...( مناورة 
تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى 
إطالق سراحه«، و»استدرار تعاطف الرأي 
ــان الــريــســونــي ظــهــر آخـــر مــرة  الـــعـــام«. وكــ
حيث  حزيران/يونيو،  مطلع  املحكمة  في 
 ال يقوى على املشي، 

ً
دخل القاعة متمايال

ــار ذهــــول الــحــاضــريــن  ، مـــا أثــ
ً
ــدا نــحــيــال وبــ

وبكاء أفــراد عائلته. وجــاء اعتقاله بعدما 
نشر املشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن 
حـــقـــوق أفـــــراد »مــجــتــمــع املـــيـــم« )املــثــلــيــون 
واملـــثـــلـــيـــات ومــــزدوجــــو املـــيـــول الــجــنــســيــة 
 
ً
ومــتــحــولــو الـــنـــوع االجـــتـــمـــاعـــي(، تــدويــنــة

ــتـــداء  عـــلـــى فــيــســبــوك يــتــهــمــه فــيــهــا بـــاالعـ
عــلــيــه جــنــســيــا. وقـــــــررت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
ــــرض شــخــص  ــتـــك عـ مــالحــقــتــه بــتــهــمــة »هـ
باستعمال العنف واالحتجاز«، بعدما تم 
االعتقال  رهــن  وظــل  للمشتكي.  االستماع 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق لــتــبــدأ مــحــاكــمــتــه في 
شــبــاط/فــبــرايــر. عــلــى أثـــر اعــتــقــالــه، طالب 
ــم نـــاشـــطـــون  ــهـ ــنـ ــيـ ــه، بـ ــ ــعـ ــ مــــتــــضــــامــــنــــون مـ
ــيـــون مــن  ــيـــاسـ حـــقـــوقـــيـــون ومـــثـــقـــفـــون وسـ
مشارب مختلفة، باإلفراج عنه منددين في 
عريضة »بأسلوب استهداف الصحافيني 
ونشطاء حقوق اإلنسان املنتقدين للسلطة 
الـــذي أصــبــح نمطا قــائــم الــــذات، الرتــكــازه 
على تهم االعتداء الجنسي بشكل متكرر«. 
»عدالة  عــدة  فــي مناسبات  املشتكي  وأكــد 
وال  التوظيف  تحتمل  »ال  وأنها  قضيته« 
املزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما 

لن أكون مسؤوال عنه في حال حدوثه«.
وأثناء اعتقال الريسوني، توقفت صحيفة 
أخــبــار الــيــوم، الــتــي كــان يـــرأس تحريرها، 
ــبــــاب مـــالـــيـــة فــــي آذار/ عــــن الــــصــــدور ألســ

مـــــارس. كــمــا ســبــق أن ديـــنـــت الــصــحــافــيــة 
فـــي الـــجـــريـــدة نــفــســهــا هــاجــر الــريــســونــي، 
وهي قريبة سليمان، العام 2018 بالسجن 
عاما بتهمة اإلجهاض وإقامة عالقة غير 
ــارت ضــجــة كبيرة  ــ شــرعــيــة، فـــي قــضــيــة أثـ
ــراج عــنــهــا بــمــوجــب عفو  ــ قــبــل أن يــتــم اإلفــ
ملكي. أما مؤسس ومدير هذه الصحيفة 
اآلخـــر بتهم  فــديــن هــو  توفيق بوعشرين، 
ــار بالبشر«  ــتــــداءات جــنــســيــة« و»اتـــجـ »اعــ
بــحــق ثــمــانــي ضــحــايــا، فــي قضية قسمت 
ــرأي الــعــام. وظـــل بــوعــشــريــن ينفي هــذه  الــ
الــتــهــم، فـــي حـــني أكــــدت الــســلــطــات ســالمــة 
ــاكـــمـــة، وهـــــو يــقــضــي مــنــذ  إجــــــــــراءات املـــحـ
اعتقاله في 2018 عقوبة بالسجن شددت 

في االستئناف من 12 إلى 15 عاما.
وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة 
أخــــــــرى يـــمـــثـــل فـــيـــهـــا زمـــيـــلـــه الـــصـــحـــافـــي 
ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي عــمــر الــــراضــــي )34  والـ
ــر« و»اعــــــتــــــداء  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ عـــــامـــــا( بـــتـــهـــمـــتـــي »تـ
جنسي«، بعد شكاية قدمتها ضده زميلة 
ــذه األخـــيـــرة  ــه فـــي الـــعـــمـــل. وتـــواصـــلـــت هــ لـ
الجمعة في جلسة مغلقة على أن تستأنف 
انضمت  الفائتة،  األشهر  وخــالل  الثالثاء. 
أحــــــزاب ســيــاســيــة، بــيــنــهــا حــــزب الــعــدالــة 
الحكومي،  االئتالف  يقود  الــذي  والتنمية 
»الصحافيني  عــن  بــاإلفــراج  املطالبني  إلــى 
املعتقلني«، داعية إلى تحقيق »انفراج في 

أوضاع حقوق اإلنسان« باململكة.

يواصل سليمان 
الريسوني إضرابه عن 
الطعام منذ 93 يومًا

شادي ياسين

رصــــدت نــقــابــة الــصــحــافــيــني الــيــمــنــيــني، 36 
حالة انتهاك للحريات اإلعالمية، منذ مطلع 
الحالي وحتى نهاية يونيو/حزيران  العام 
املاضي، وقد طاولت صحافيني ومصورين 
ومؤسسات إعالمية وممتلكات صحافيني. 
وأوردت الــنــقــابــة فــي تــقــريــرهــا، إحــصــاءات 
ومحاكمات  واحــتــجــاز  اخــتــطــاف  لعمليات 
للممتلكات  ومــصــادرة  وتحريض  وتهديد 
في  الحرب  بداية  ومنذ  التغطية.  من  ومنع 
الـــبـــالد، قــتــل نــحــو 38 صــحــافــيــًا ومـــصـــورًا، 
منهم  و14  الــحــوثــيــني،  مليشيا  يــد  على   18
ــران الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي تـــقـــوده  ــ ــيـ ــ بـــقـــصـــف طـ
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات، وثــــالث حــــاالت ضد 
»جــهــات مــتــطــرفــة«،  مــجــهــولــني، وحــالــتــان لـــ
وحــــالــــة واحــــــــدة لــــقــــوات تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
قت النقابة، »12 حالة 

ّ
املعترف بها دوليًا. ووث

اخــتــطــاف واحــتــجــاز ومــالحــقــة ومــضــايــقــة، 
و4  االنتهاكات،  إجمالي  من   %22.2 بنسبة 
الصحافيني،  حاالت تهديد وتحريض ضد 
عــلــى  اعــــتــــداء  حــــــاالت  و5   ،%11.1 بــنــســبــة 
صـــحـــافـــيـــني ومــــقــــار إعــــالمــــيــــة ومــمــتــلــكــات 
مــنــع  ــالـــة  حـ و12   ،%13.9 بــنــســبــة  خــــاصــــة، 
ومصادرة بنسبة 33.3%. و6 حاالت منع من 
التغطية ومصادرة لصحف، بنسبة %9.1، 

و7 حاالت محاكمات ومساءلة لصحافيني، 
بنسبة 19.5% من إجمالي االنتهاكات«.

بـــ20  قــائــمــة املنتهكني  الــحــوثــيــون  وتـــصـــّدر 
ارتكبت  بينما   ،%55 بنسبة  انــتــهــاك،  حالة 
ــًا بــمــخــتــلــف  ــيــ الـــحـــكـــومـــة املـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــ
تشكيالتها 10 حاالت انتهاك، بنسبة %28، 
فــيــمــا ارتــكــب املــجــلــس االنــتــقــالــي الجنوبي 

املدعوم إماراتيًا 6 حاالت، بنسبة %17.
وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــقــد تـــوزعـــت الـــحـــاالت 
الــثــمــانــي الــخــاصــة بــاحــتــجــاز الــحــريــة بني 
5 حـــاالت اعــتــقــال، 2 حــالــة احــتــجــاز، وحــالــة 
واحـــــــدة مـــالحـــقـــة، إذ ارتـــكـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 6 
ــدة،  ــ ــاالت مــنــهــا، والـــحـــوثـــيـــون حـــالـــة واحـ ــ حـ

واملجلس االنتقالي حالة واحدة.
استمرار  من  استيائها  عن  النقابة  وعبرت 
اليمنية سياسة تضييق  ممارسة األطــراف 
ــام  ــ ــحــ ــ ــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي، وإقــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــاحـ ــــسـ مـ
ــي الــــصــــراعــــات، والـــتـــعـــامـــل  الـــصـــحـــافـــيـــني فــ
إيــذائــهــم بإيقاف رواتــب  كــأعــداء بعد  معهم 
املئات منهم، داعية إلى احترام حرية الرأي 
والـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــعـــدديـــة اإلعــــالمــــيــــة، وحـــق 
املواطن في الحصول على املعلومة. وجددت 
الصحافيني  كافة  ســراح  بإطالق  مطالبتها 
املختطفني، وإسقاط أحكام اإلعدام الجائرة 
ــاء  ــهــ ــق الـــصـــحـــافـــيـــني املـــخـــتـــطـــفـــني، وإنــ ــحـ بـ
ــــزال  مــعــانــاة أســـرهـــم، وجـــبـــر ضـــررهـــم. واليـ

9 صــحــافــيــني مــخــتــطــفــني لـــــدى الــحــوثــيــني 
الصوفي، وعبدالخالق عمران،  وهم: وحيد 
وتوفيق املنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث 
حـــمـــيـــد، ونـــبـــيـــل الـــــســـــداوي، ومـــحـــمـــد عــبــده 
ــيـــد املـــطـــري، ومــحــمــد علي  الـــصـــالحـــي، وولـ
أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام  الجنيد، 
جائرة باإلعدام. وقالت النقابة إن الحوثيني 
أوقفوا إجــراءات محاكمتهم ويصرون على 
لعملية  وإخــضــاعــهــم  بقضيتهم  املــســاومــة 
ــبــــادل املــخــتــطــفــني واألســـــــــرى، فــــي خــطــوة  تــ
مـــرفـــوضـــة، مــطــالــبــة بــســرعــة اإلفــــــراج عنهم 
ومــعــاقــبــة كـــل مـــن تــســبــب بــمــعــانــاتــهــم الــتــي 

دخلت عامها السابع.

المدير العام لـ»مراسلون بال حدود« كريستوف ديلوار مطالبًا بحرية الريسوني )جالل مرشدي/األناضول(

)أحمد الباشا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلن الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية جماعية ضد 
»فيسبوك« و»تويتر« و»غوغل«، بعدما حاصرت حساباته ومحتواه اإللكتروني. 
لكن الشخصيات القريبة منه واألكثر تأثيرًا ال تزال حرة وتحظى بالتفاعل. فمن 
هي هذه الشخصيات؟ بحسب مجلة »نيوزويك«، احتل املبشر اإلنجيلي، فرانكلني 
غراهام، قائمة أكثر الشخصيات التي من املرجح أن يلتف حولها املحافظون في 
غياب ترامب عن اإلنترنت. ويأتي في املرتبة الثانية دونالد ترامب جونيور، نجل 
املركز  في  تــرامــب. وحلت  وإريــك  إيفانكا  الشقيقني  السابق، متغلبًا على  الرئيس 
ت مجتمعًا من املتفاعلني بكثافة 

َ
الثالث الناشطة املحافظة، كانديس أوينز، التي َبن

برنامج  أن  أيضًا  »نيوزويك«  تحليل  و»فيسبوك«. ويكشف  »تويتر«  من  كل  عبر 
تاكر كارلسون اإلخباري يحظى بأعلى التقييمات على »فوكس نيوز«، لكن زميله، 

شون هانيتي، هو من يتقّدم عندما يتعلق األمر بالتفاعل عبر مواقع التواصل. 
وكــان تــرامــب وحلفاؤه قــد انتقدوا حظرهم مـــرارًا باعتبار أن ذلــك نــوع مــن أنــواع 
الحظر تمت ألسباب تتعلق  التكنولوجيا إن عملية  الرقابة، بينما يقول عمالقة 

بالسالمة بعد حصار الكابيتول في يناير/كانون الثاني املاضي.
لترامب لالنضمام  للمحافظني واملوالني  وحظر »فيسبوك« و»تويتر« كان حافزًا 
إلى منصات وسائط اجتماعية بديلة مثل »بارلر« و»رامــبــل« و»غــاب«. لكن رغم 
السياسي  الخطاب  يــزال موقعا »تويتر« و»فيسبوك« يهيمنان على عالم  ذلك ال 
والحمالت االنتخابية، وال يزاالن يستخدمان من قبل مؤيدي ترامب إلبقاء أفكاره 
املــنــصــات. وبني  ودعــايــتــه حية بــني املتابعني، حتى فــي غيابه شخصيًا مــن هــذه 
الحني واآلخــر، يقّرر ترامب أخذ زمام املبادرة بيده، مثل قــراره األخير رفع دعوى 
قضائية ضد ثالث من أكبر شركات التقنية في الواليات املتحدة، هي »فيسبوك« 
و»تــويــتــر« و»غــوغــل«. وقـــال تــرامــب خــالل مؤتمر صحافي باملناسبة إنــه يسعى 
للحصول على أمر زجري فوري للسماح باستعادة حساباته على مواقع التواصل 
االجتماعي على الفور، مطالبًا بفرض »تعويضات عقابية« على عمالقة اإلنترنت.

قضية سليمان الريسوني: حكم ال ينهي السجال

مساعدات 
تونسية

تونس ـ محمد معمري

ال تزال ردود الفعل تتوالى على قرار الحكومة 
الــتــونــســيــة صـــرف مــســاعــدات مــالــيــة للقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة واملـــحـــطـــات اإلذاعــــيــــة الــخــاصــة، 
ــتــجــاوز تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أثـــرت  ل
ــات املــالــيــة لــهــذه املــؤســســات. فقد  ــوازنـ عــلــى املـ
منحت الحكومة التونسية القنوات التلفزيونية 

الخاصة 306 آالف دينار تونسي )110 آالف 
ــيـــركـــي(، فـــي حـــن مــنــحــت املــحــطــات  دوالر أمـ
اإلذاعية 128 ألف دينار تونسي )46 ألف دوالر 
أميركي(. واستثنت من هذه املساعدات بعض 
القنوات التلفزيونية واملحطات اإلذاعية الخاصة 
التي لم تسوِّ وضعيتها القانونية. كما استثنت 
منها املؤسسات اإلعالمية الرسمية التى تتلقى 
 من الحكومة التونسية. لكن 

ً
بطبيعتها تمويال

الهيئة العليا املستقلة لالتصال )الهايكا( رأت 
وأنها  عــادلــة«  املالية »غير  املــســاعــدات  هــذه  أّن 
استبعاد  مستغربة  الشفافية«،  عنها  »غــابــت 
اإلذاعات الجمعياتية من هذه املساعدات، نظرًا 
إلى أّن »هذه اإلذاعــات ال تحمل طابعًا تجاريًا، 
وال تملك مــداخــيــل مــن اإلعـــالنـــات الــتــجــاريــة«. 
ألنها  »انــتــقــائــيــة،  اآلخـــر  البعض  اعتبرها  كما 
التلفزيونية واملحطات  القنوات  استثنت بعض 

تحصل  لــم  قانونية  غير  أنها  بحجة  اإلذاعــيــة 
على إجازة البث، متجاهلة أن هذه املؤسسات 
تشغل صحافين وتقنين تونسين، وعرفت 
هي األخــرى تراجعًا في مداخيلها املالية، مما 
أن  ُيذكر  فيها«.  العاملن  استمرارية  يهدد  قد 
هذه املساعدات أقرتها حكومة إلياس الفخفاخ 
فى شهر إبريل/نيسان 2020 لكنها القرار لم 

يطّبق إال أخيرًا.

الصحافي  بسجن  حكمًا  البيضاء  الدار  مدينة  في  االستئناف  محكمة  أصدرت  المحاكمات،  من  سنة  من  أكثر  وبعد  الجمعة  مساء 
المغربي سليمان الريسوني مدة خمس سنوات

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة



كمطربة، بــل كــان هناك نــوع مــن الترفع عن 
األنا الفنية وعدم إعطاء املشروع أبعادًا فنية 
إلــى جميع  الــوصــول  فــي  أكاديمية، لرغبتي 
بسيدات  أستعني  كنت   

ْ
إذ املجتمع،  شــرائــح 

ــذا الـــغـــنـــاء عـــلـــى بـــســـاطـــتـــه، وكــنــا  ــ يـــعـــرفـــن هـ
نقدمه على املسارح أو في األماكن التراثية، 
دائـــرة نتسامر ونغني  فــي  ونــحــن جالسات 
تــراثــنــا، وصـــارت لنا صــديــقــات فــي مختلف 
دول االغتراب، يغنني معنا حني نسافر إلى 

الجاليات الفلسطينية والعربية هناك«.

»مشوار ستي«
ــو آمــنــة أن فــكــرة وجــــود بــرنــامــج  تــكــشــف أبـ
تــلــفــزيــونــي ملــشــروعــهــا الــتــوثــيــقــي أغــرتــهــا، 
ــــى أكــــبــــر شـــريـــحـــة مــن  ــول إلــ ــ ــــوصـ بــــهــــدف الـ
الــجــمــهــور، وتـــشـــرح: »تـــقـــوم فــكــرة )مــشــوار 
ستي( على الذهاب في كل حلقة إلى إحدى 
ــلـــة ســيــاحــيــة  الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رحـ
العامة  واملــعــلــومــات  الــغــنــاء  فيها  ترفيهية 
ــذه الــقــريــة بشكل  والـــتـــعـــرف إلــــى تـــاريـــخ هــ
مـــبـــســـط. وســــأكــــون مــــع مــجــمــوعــة ســـيـــدات 

عّمان ـ محمود الخطيب

دالل  الفلسطينية  الــفــنــانــة  تــراكــم 
أبـــو آمــنــة فـــي مــنــجــزهــا اإلبـــداعـــي 
الــفــنــي الـــخـــاص بــتــوثــيــق الــغــنــاء 
الــفــلــســطــيــنــي، إذ تــضــيــف إلــيــه بــعــدًا جــديــدًا 
ــامـــج  هـــــــذه األيــــــــــام مـــــن خـــــــال تــــصــــويــــر بـــرنـ
على شاشة  لعرضه  تمهيدًا  »مشوار ستي« 

»التلفزيون العربي« الحقًا. 
وتــرتــكــز فــكــرة الــبــرنــامــج عــلــى مــشــروع »يــا 
ستي« الغنائي الذي قدمته أبو آمنة في دول 
عديدة عبر أكثر من مائة عرض موسيقي، 
استحضرت فيه مع سيدات معمرات هوية 
الغناء الفلسطيني منذ األزل، مرورًا بالغناء 
الــــذي شــكــل هــويــة األرض، واملـــراحـــل الــتــي 
ســبــقــت »الــنــكــبــة« و»الــنــكــســة«، فـــي مسعى 
للجيل  واستحضاره  الــتــراث  هــذا  لترسيخ 

الجديد. 
ــــي مـــشـــروعـــهـــا مــع  ــة فـ ــنــ وتــــعــــاونــــت أبــــــو آمــ
الغناء«  هــذا  منها 

ّ
»عل فلسطينيات  سيدات 

أقــصــد في  »لــم  بحسب تعبيرها، وتــضــيــف: 
مشروع )يا ستي( أن أظهر قدراتي الصوتية 
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ــل حـــلـــقـــات الـــبـــرنـــامـــج  ــي كــ فــلــســطــيــنــيــات فــ
الـــثـــاث عـــشـــرة، وســنــتــنــقــل فـــي بــــاص معًا 
وسيكون قريبًا من شكل تلفزيون الواقع«. 

البرنامج  امــتــداد  إلــى أن فكرة  وتشير دالل 
ــة لــلــتــطــبــيــق،  ــم مــــطــــروحــ ــ ــواسـ ــ إلــــــى عــــــدة مـ
موضحة: »املواسم الاحقة ستكون توثيق 
إلـــى بلد  مـــرة  كـــل  رحــلــة ســيــدة فلسطينية 
عــربــي، وهــنــاك يتم الــحــديــث عــن جماليات 
ــدار الـــتـــشـــابـــه واالخــــتــــاف  ــ ــقـ ــ الــطــبــيــعــة ومـ

وعمارة املنازل والغناء«.

إحياء الموروث
فـــي جــعــبــة أبــــو آمـــنـــة مــشــاريــع كــثــيــرة تــرغــب 
مــن خــالــهــا فــي تــوثــيــق الــغــنــاء الفلسطيني، 
معتبرة أن »مشروع يا ستي« هو أم كل األفكار 
املــنــبــثــقــة عــنــه، وتــضــيــف: »فــــي ذهــنــي تــقــديــم 
مــشــروع آخـــر هــو )عـــرس ســتــي( الـــذي يهدف 
إلــى إحــيــاء تــاريــخ األمــاكــن الــتــي جـــاءت منها 
 في كل مرة نذهب إلى 

ً
أغنيات األعراس، فمثا

قرية نحيي فيها زفة وطنية على شكل الزفة 
الــقــديــمــة، وتـــكـــون الــقــريــة هـــي الـــعـــروس الــتــي 
نغني لها أغنيات الزفاف. أرغب وأتمنى بأن 
بــأرضــه وقــريــتــه وتــراثــه  كــل فلسطيني  يعتز 

وأن يساهم في إحياء املوروث الفلسطيني«.

بحث عن الذات
ترى أبو آمنة، وهي دكتورة في علوم الدماغ 
واألعصاب، أن رسالتها كإنسانة قبل أن تكون 
باحثة وطبيبة وفنانة هي البحث عن الذات، 
وتضيف: »خال هذه العملية يبحث اإلنسان 
عن السعادة، وبغض النظر عن جنسه ولونه 
وعرقه، فاإلنسان باحث عن معنى الحياة وما 
هــو تكليفه فــي هــذه الــدنــيــا، وكــونــي صوفية 
ــهــــوى ولــــــدي اتــــصــــال روحــــانــــي بــالــخــالــق،  الــ
مكنني الله من أدوات معينة أستطيع التعبير 
ــذا مــا  ــ ــيــــاء مــخــتــلــفــة، وهــ مــــن خـــالـــهـــا عــــن أشــ
نشأت  أنني  ظــل  فــي  لتطبيقه حياتيًا  أسعى 
فــي بلد قــابــع تحت احــتــال يــحــارب املبدعني 
وسرقة  الفلسطينية  هويتنا  طمس  ويحاول 
تــراثــنــا، وكــونــي عــاملــة دمـــاغ وجـــدت مــن خال 
األبحاث التي أجريتها وطبقتها األثر الكبير 
اإلنــســان،  دمـــاغ  للموسيقى وذبــذبــاتــهــا على 
وأعرف أن هناك من يسيء استخدامها بشكل 
شيطاني ليوصل من خالها أفكاره، وبدوري 
أجد املوسيقى أداة عظيمة يمكن استخدامها 
ــــدت تــرابــطــًا  بــطــرق تــحــفــيــزيــة إيــجــابــيــة. ووجـ
يتفق  التي  الصوفية  النصوص  وبــني  بينها 
فكرة  انطلقت  الــنــاس، ومــن هنا  معها معظم 
األلـــبـــوم الــصــوفــي )نــــــور(، ألن الـــديـــن أصــبــح 
مسيسًا والــطــقــوس الــديــنــيــة صـــارت صــوريــة 
ــإن الــديــن الـــصـــادق هو  دون عــمــق، وبـــرأيـــي فـ

العمق، وأنا أبحث على نفسي«.

مارسيل خليفة وزاهي وهبي
ــوازاة انــغــمــاســهــا فــــي الـــطـــب واملـــــــوروث  ــ ــمـ ــ بـ
لتحقيق  آمنة  أبــو  دالل  تسعى  الفلسطيني، 
رغبتها في تقديم الفن ألجل الفن، لذا ستطلق 
 غنائيًا بعنوان »ما أجملكم« من 

ً
قريبًا عما

أشـــعـــار زاهــــي وهــبــي وألـــحـــان شـــحـــادة حنا 
وتــقــول:  فــاضــل،  وتــوزيــع موسيقي ميشيال 
»هو عمل يتغنى بكل الكادحني على األرض، 
الحياة، عندما سيراه  أبناء  لكل  أهديه  وأنــا 
الـــنـــاس ســتــصــلــهــم الــفــكــرة بــشــكــل أشـــمـــل، إذ 
نسعى لتعزيز األمل وحب الحياة واإلصرار 
على التقدم رغم الصعوبات، ومن سيشاهده 
ويسمع موسيقاه سيتفاعل مع النص حتى 
لو كان من بيئة أو ثقافة غربية«. وتشيد أبو 
آمنة بجهد ميشيال فاضل، قائلة: »يقف معي 
كأخ وصديق حقيقي، وهو حريص على إبراز 
مكامن العمل الجمالية، ونحن دائمو النقاش 
لتحضير أعمال مقبلة تحمل رؤية موسيقية 
ــرة، عبر  تــعــبــق بــالــحــيــاة«. وتــكــشــف ألول مــ
للتعاون  تحضيراتها  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
مـــع املــوســيــقــار مــارســيــل خــلــيــفــة فـــي ألــبــوم 
ألحانه، وتضيف:  غنائي كامل سيكون من 
»شرف كبير أنا أحظى بهذه الفرصة وأعد 
الجمهور بأنه سيكون مشروع غناء حاملًا«. 
للفنانة  أنها ستكون بديلة  كما تنفي دالل 
أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــجـــديـــد، 
مشيرة إلى أنها ستكون في منطقة مختلفة 
وجديدة، مضيفة: »سنلتقي في عمان قريبًا 
إلنـــجـــاز االتـــفـــاق عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل، ومــا 

سنقدمه سيكون مبهرًا«. 

االنهيار  الــدولــيــة،  بعلبك  مهرجانات  ــحــّدت 
َ
ت

االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي غــيــر املــســبــوق في 
املاضي،  الجمعة  مساء  أقيمت  بحفلة  لبنان، 
لبنانيني  ملوسيقيني  مقاطع  خالها  ُعرضت 
أثرية مختلفة في  ُصـــّورت في مواقع  شباب، 
ــبـــادرة الــتــي حملت  شـــرق الـــبـــاد. وتــمــثــلــت املـ
عنوان »شمس لبنان ال تغيب« في عرض فيلم 
من 80 دقيقة، يتضمن عشر حفات، يمتد كل 
منها على حوالى ثماني دقائق، ُصّورت كلها 
الفائت في معابد مختلفة من العصر  الشهر 
الــرومــانــي، تــتــوزع فــي أرجـــاء منطقة البقاع، 
العامة«، بحسب  من  »غالبيتها غير معروفة 
اكتشافها.  للمشاهدين  أتـــاح  مما  املنظمني، 
وحــضــر الــحــفــلــة عـــدد مـــحـــدود مـــن املــدعــويــن 
فــي الــقــلــعــة الــرومــانــيــة الــشــهــيــرة فــي »مــديــنــة 
ونقلتها  كوفيد-19،  جائحة  بسبب  الشمس« 
مـــعـــظـــم املـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
وقنوات عربية، إضافة إلى حسابات املهرجان 

على الشبكات االجتماعية.
وقّدم الفنانون الذين اختارتهم لجنة املهرجان 
موسيقية  أنواعًا  الحفلة،  هــذه  في  للمشاركة 
مختلفة، تجمع بني الكاسيكي والفولكلوري، 

الــعــام كـــان مــقــررًا حــضــور الــفــنــان الــســوري 
سامر إسماعيل في بطولته، قبل أن يتجه 
ــتـــج رائـــــــد ســنــان  ــنـ لـــتـــوقـــيـــع شــــراكــــة مــــع املـ
والحضور في بطولة مسلسل »داون تاون« 
لبطولة  واالســتــعــداد  قنوع،  زهير  للمخرج 
مسلسل ثان مع ذات املنتج من كتابة رافي 
وهــبــي، وفـــي شــراكــة بــالــبــطــولــة مــع الــفــنــان 
الفنان  حضر  كما  جعفر.  عباس  اللبناني 
الــســوري، خــالــد الــقــيــش، إلــى لبنان مجددًا 
ليقّدم  بعدما تعثر في تجربتني سابقتني، 
بطولة مسلسل »للموت« ويستكمل وجوده 
في الجزء الثاني في العام املقبل، حاله حال 
مــواطــنــه الــفــنــان محمد األحــمــد بــعــد ملعان 
اسمه في بطولة مسلسل »عروس بيروت« 
ــلـــمـــوت« ويـــكـــون من  لــيــكــون فـــي بــطــولــة »لـ
يا  »شتي  مسلسل  لبطولة  املرشحني  أبــرز 

بيروت«.
الــفــنــان الـــســـوري عــابــد فــهــد أيــضــًا سيكون 
يا  »شتي  مسلسل  بطولة  للعب  لبنان  فــي 
بـــيـــروت« لــلــكــاتــب بـــال شـــحـــادات واملــخــرج 
للعب  بترشيح  حظي  كما  السمعان،  إيلي 
دور البطولة في مسلسل يروي سيرة حياة 
ــطـــرب الــــســــوري جـــــورج وســــــوف. الــفــنــان  املـ
الــســوري محمود نصر بـــدوره مــوجــود في 

عدنان حمدان

ــا الــعــربــيــة املــشــتــركــة تــفــوقــًا  حــقــقــت الــــدرامــ
الفائتة، وذلــك على  الــســنــوات  فــي  ملحوظًا 
كبيرة  بسهولة  والــولــوج  التسويق  صعيد 
إلـــى مــنــصــات الـــعـــرض الــرقــمــيــة وشــاشــات 

التلفزيون.
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــد املـــنـــتـــجـــون فــــي هـ ــ ــد وجـ ــ وقـ
الدراما سوقًا خصبة لاستثمار، ال سيما 
ــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان، إذ  بــعــد االنـــهـــيـــار االقـ
يــحــصــل املــنــتــج الــلــبــنــانــي أو الــعــربــي على 
الـــرقـــمـــيـــة.  املـــنـــصـــات  مــــن  ــــش«  ــريـ ــ »فـ دوالر 
ويـــنـــتـــج الـــعـــمـــل داخــــــل لـــبـــنـــان بـــالـــلـــيـــرة أي 
العملة املحلية، وبذلك ال يكون خاسرًا، بل 

رابحًا أضعاف ما كان يجنيه من قبل.
وهذا ما زاد من عدد املشاريع الدرامية على 
الئــحــة الــعــرض أو الــتــي بـــدأ الــتــجــهــيــز لها 
فــي هــذا الــصــيــف، وتــزامــنــًا مــع ذلــك فرضت 
الــســوري،  املمثل  الــعــرض حــضــور  منصات 
مـــا زاد مـــن نــســبــة املــمــثــلــني الـــســـوريـــني في 
تراجع  وبعد  إنتاجها.  الجاري  املسلسات 
حــصــة الـــحـــضـــور الــــســــوري خــــال املـــواســـم 
ــــول بـــعـــض املـــنـــتـــجـــني إلـــى  ــــحـ الــــفــــائــــتــــة، وتـ
نقابة  وتضييق  املشترك  املسلسل  »لبننة« 
املمثلني  لبنان لنسبة حضور  الفنانني في 
ــزة داخـــــل  ــجــ ــنــ الـــــعـــــرب فـــــي املــــســــلــــســــات املــ
 العكس مع إعادة االتكاء على 

َ
لبنان، حدث

الــذكــوريــة  البطولة  فــي  الــســوريــني  املمثلني 
ــســــوري  ــنــــان الــ ــفــ الــ لـــلـــمـــســـلـــســـات. إذ عــــــاد 
معتصم النهار عن قــراره باالبتعاد عامني 
عن التمثيل ليقدم ثنائية جديدة مع الفنانة 
مسلسل  في  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية 
»صالون زهرة«. املسلسل املؤجل من مطلع 

مرورًا بالروك والبوب واإللكترو والهيب هوب 
والجاز واملوسيقى الشرقية. ومن بني األسماء 
ــاد ســـحـــاب وجــنــى  ــ املـــشـــاركـــة فــــي الــحــفــلــة زيــ
ســمــعــان وبــيــار جعجع وخــمــاســي مــكــرم أبــو 

الحسن، إضافة إلى فرق موسيقية شبابية.
ــــى أن  ــلـ ــ ــان عـ ــ ــيــ ــ ــــون فـــــــي بــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وشـــــــــــدد املـ
»مهرجانات بعلبك تحمل األمل اليوم أكثر 
من أي وقت مضى«، في وقت يشهد لبنان 
الدولي أن يكون  البنك  انهيارًا ماليًا، رّجح 
مــن بــني أســـوأ ثـــاث أزمــــات فــي الــعــالــم منذ 
عـــام 1850. وقــالــت رئــيــســة املــهــرجــان نايلة 
دو فريج، لوكالة فرانس برس، إن القائمني 
على الحدث أرادوا »توفير لحظة فرح وحلم 
الوجه اآلخر  الفيلم، وإظهار  من خال هذا 

للبنان، وتحويل األلم إلى أمل«.
للفنانني  نوفر  أن  »شئنا  فريج  دو  وأضــافــت 
الشباب الذين يواصلون اإلنتاج واإلبداع في 
ظل األزمة االقتصادية والصحية، منصة لكي 
يعّبروا عن أنفسهم ويظهروا فنهم ويحصلوا 
على فرص في لبنان وخارجه«. وتولى تسعة 
األفــام  إخــراج  تلفزيونيًا  معروفني  مخرجني 
ــــذي قـــال،  الـــعـــشـــرة، بــيــنــهــم إمـــيـــل ســلــيــاتــي الـ
لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، إنـــه يــســعــى مـــن خــال 
مشاركته إلــى إعــطــاء أمــل »لــلــنــاس املحبطني 
من الوضع الراهن في لبنان والذين يعيشون 
اإلذالل«، فــي ظــل تــوالــد األزمـــات التي تطاول 
بينها  للسكان،  املعيشية  الــجــوانــب  مختلف 

شح الكهرباء والوقود واألدوية.
ــدمــــت خـــال  ــ

ُ
ــيــــات الـــتـــي ق ــنــ وقـــــد عــكــســت األغــ

األمـــســـيـــة بــبــعــض كــلــمــاتــهــا، األوضـــــــاع الــتــي 
يتخبط فيها لبنان، كما في األغنية الختامية 
ــنـــان الــلــبــنــانــي الــــشــــاب زاف  ــفـ الـــتـــي أداهـــــــا الـ
ــاذا  ــقـــى« )ملــ ــدي ابـ مـــبـــاشـــرة بـــعـــنـــوان »لـــيـــش بــ

عــلــّي الــبــقــاء؟(، فــي بــلــد يعيش هــجــرة أدمــغــة 
ــيــــة، وســـط  ــتــــاجــ طــــاولــــت كــــل الـــقـــطـــاعـــات اإلنــ
انهيار اقتصادي شامل، بات خاله أكثر من 
نــصــف الــلــبــنــانــيــني تــحــت خـــط الــفــقــر. ويــأتــي 
الحدث قبل أقل من شهر من الذكرى السنوية 
األولـــى النــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، فــي الــرابــع من 
أغسطس/آب 2020، الذي أوقع أكثر من مئتي 

قتيل وآالف املصابني، وأثار صدمة كبرى في 
الباد ال تزال تردداتها مستمرة.

ــــادة خــــال الــصــيــف الــكــثــيــر  ويــشــهــد لــبــنــان عـ
ــن الـــحـــفـــات واملـــهـــرجـــانـــات املــوســيــقــيــة في  مـ
ــبــــاد، لــكــن هــــذه األحـــــداث  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــ
الباد  عــن  كاملة  شبه  بــصــورة  تغيب  الفنية 
للسنة الثانية على التوالي، في ظل استمرار 

ــي فـــاقـــمـــت تــبــعــات  ــتــ ــد-19 الــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ جـــائـــحـــة كـ
ــتــــصــــادي. وكـــانـــت مــهــرجــانــات  ــار االقــ ــيـ ــهـ االنـ
الــعــام 2020  قــّدمــت فــي صيف  الدولية  بعلبك 
حفلة وحيدة من دون جمهور بعنوان »صوت 
الصمود«، أحيتها األوركسترا الفيلهارمونية 

الوطنية اللبنانية في املوقع األثري.
)فرانس برس(

لــبــنــان لــتــصــويــر مــســلــســل مـــصـــري يحمل 
ــى  ــ ــة األولــ ــربـ ــتـــجـ الـ ــو  ــ ــم »60 يــــــــوم«، وهــ ــ اســ
لنصر باللهجة املصرية إلى جانب الفنانة 
يــاســمــني رئـــيـــس. وكـــذلـــك الــفــنــان الـــســـوري 
قصي خولي موجود في بيروت للتحضير 
ملشروع قادم، كما في جعبته بطولة املوسم 
النجاح  بــعــد   »2020« مسلسل  مــن  الــثــانــي 

الكبير للجزء األول.
ــرًا إلـــــى قـــائـــمـــة الــفــنــانــني  كـــمـــا انـــضـــم مــــؤخــ
السوريني في لبنان، الفنان مهيار خضور 
في أولــى بطولة له ضمن الدراما املشتركة 
ــالـــح شــركــة  فــــي مــســلــســل »الــــســــجــــني« لـــصـ
»جينوميديا« اإلماراتية مع املخرج األردني 
محمد لطفي. الفنان السوري مكسيم خليل 
ــــدوره تــصــويــر مــســلــســل قــصــيــر مع  أنــهــى بـ
املخرج التونسي مجدي السميري، في حني 
من  عشارية  لصالح  معه  التفاوض  يجري 

إنتاج شركة »الصّباح« اللبنانية.
ــبـــاب حـــــضـــــورًا فـــــي الـــــدرامـــــا  ــلـــشـ كــــمــــا أن لـ
ــهـــاب شــعــبــان في  ــارك إيـ املـــشـــتـــركـــة، إذ يـــشـ
بطولة مسلسل »السجني«، ويستعد فارس 
أنس  وأنهى  ياغي ملسلسل مشترك جديد، 
طيارة تصوير دوره في مسلسل »سنوات 
الخليجية  املشاركة  عقب  والرحيل«  الحب 
ــيــــروت«. الــهــجــرة  لـــه فـــي مــســلــســل »دفـــعـــة بــ
الــــســــوريــــة إلـــــى الـــــدرامـــــا املـــشـــتـــركـــة دفــعــت 
املنتجني للتساؤل عن املرشحني للعب أدوار 
الــبــطــولــة الــذكــوريــة فــي مــســلــســات املــوســم 
القادم، خاصة مع تراجع األجور في سورية 
ــتــــاجــــات الــضــخــمــة وانـــحـــيـــاز  ــعـــف اإلنــ وضـ
أثقلت  التي  الشامية  البيئة  الدراما ألعمال 
كاهل الصناعة، وحولت األعمال إلى نسخ 

متشابهة ال تحمل مامح مميزة.

مهرجانات بعلبك تتحدى االنهيار اللبنانيهيمنة سورية على البطولة الذكورية في الدراما المشتركة
تحت عنوان »شمس 

لبنان ال تغيب« عرضت 
مهرجانات بعلبك الدولية 

مقاطع لموسيقيين 
لبنانيين شباب، صّورت في 

مواقع أثرية مختلفة

محمد الحداد

أشارت دراسة جديدة إلى تعرض النساء العامات 
فـــي مــجــال الــطــب إلـــى نـــوع مـــن الــتــجــاهــل أو عــدم 
ــراف بــخــبــراتــهــن األكـــاديـــمـــيـــة، وانـــخـــفـــاض  ــ ــتـ ــ االعـ
ــة، أو  ــرمــــوقــ ــلـــى جــــوائــــز مــ احـــتـــمـــال حـــصـــولـــهـــن عـ
ترقيتهن إلى منصب األستاذية، أو شغل مناصب 
في  تعليقات أصلية  أو  أبــحــاث  كتابة  أو  قــيــاديــة، 
املجات الرئيسية.  ووفق الدراسة التي نشرت يوم 
 JAMA Open تّموز في دوريــة الجمعة 2 يوليو/ 
االستشهاد/االقتباس  مـــرات  عــدد  فــإن   ،Network
العلمي باملقاالت األكاديمية التي تنشرها النساء 
بكثير من  أقــل  التأثير  الطبية عالية  املــجــات  فــي 
تــلــك الـــتـــي كــتــبــهــا الــــرجــــال، خـــاصـــة عــنــدمــا تــكــون 

النساء املؤلفات الرئيسيات.
تستخدم االقتباسات من املقاالت مقياسًا تستعني 
ــه املــــؤســــســــات لــتــقــيــيــم جــــــودة الـــبـــحـــث وكـــفـــاءة  بــ
املــؤلــف، وبالتالي فــإن وجــود مثل هــذا التحيز له 
عواقب وخيمة على الحياة املهنية للمرأة الباحثة 
فـــي مــجــال الـــطـــب. ويــظــهــر هـــذا فـــي نــســبــة الــنــســاء 
الحاصات على ترقيات إلى درجة األستاذية في 
كليات الطب األميركية، والتي لم تزد منذ 1980 وال 

تزال أقل من نسبة الرجال. 
تــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أنــــه يــتــم االعــــتــــراف بــالــنــســاء 
بـــدرجـــة أقــــل ملــســاهــمــاتــهــن فـــي املــــجــــاالت الــطــبــيــة 
مقارنة بالرجال رغم ازدياد عدد األوراق البحثية 
أو  الرئيسي  املؤلف  النساء بصفتهن  ألفتها  التي 

لكن  لفريق بحثي،  قائد  أو  الــدراســة  املشرف على 
الناتج النسبي ال يزال أقل بكثير من أقرانهن من 
الــرجــال. في الــدراســة الحالية قــام الفريق بتحليل 
5554 مــقــالــة نــشــرت فــي مــجــات طــبــيــة أكــاديــمــيــة 
 2015 عامي  بــني  الباطني  الطب  على  تركز  رائـــدة 
و2018. وطبقًا للمؤشرات كانت النساء املشرفات 
عــلــى الــبــحــث فـــي 35.6% مـــن األبـــحـــاث املــنــشــورة 

ومؤلفة أولى في 25.8% منها.
ــشــهــد بــاملــقــاالت التي 

ُ
خـــال الــفــتــرة املـــذكـــورة، اســت

ـــفـــات أســـاســـيـــات في 
ّ
تـــشـــارك فــيــهــا الـــنـــســـاء كـــمـــؤل

مقاالت أكاديمية أخــرى بمتوسط 36 مــرة، مقابل 
54 مرة لتلك التي تحتوي على مؤلفني أساسيني 
في  اللواتي شاركن  النساء  الــذكــور. وحصلت  من 
أوائـــل على  أخــريــات كمؤلفات  نــســاء  مــع  التأليف 
أقل متوسط اقتباسات، في حني أن الرجال الذين 
شـــاركـــوا فــي الــتــألــيــف مــع رجـــال آخــريــن كمؤلفني 

أوائل حصلوا على أكبر عدد من االستشهادات.
ــة بــــاوال  ــ ــدراســ ــ وقــــالــــت املـــؤلـــفـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
ــاذة املـــســـاعـــدة فـــي كــلــيــة الــطــب  ــتــ تــشــاتــرجــي األســ

ــه عــنــدمــا كـــانـــت الــنــســاء  بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، إنــ
املؤلف األول في الــدراســات كانت لديهن أقــل عدد 
فــي مــتــوســط االســتــشــهــادات مــن بــني املــجــمــوعــات 
التي تم فحصها في الدراسة الحالية بنسبة قدرت 
التي كانت  اقتباسا. وكــان متوسط األبحاث  بـــ33 
النساء قائدات لفريق البحث 36 اقتباسا، في حني 
أن األوراق البحثية التي تشارك بها امرأة بصفتها 

مؤلفة رئيسية كان متوسطها 37 استشهادا.
»الـــعـــربـــي  وأضــــافــــت تـــشـــاتـــرجـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــم االســتــشــهــاد  ــديــــد«، إن الـــــدراســـــات الـــتـــي تــ الــــجــ
كــان املؤلفون  الــتــي  أكــثــر مــن غيرها هــي تلك  بها 
الرجال  من  فيها  البحث  فريق  وقــادة  الرئيسيون 
بلغ  التفصيل،  وجــه  على  اقــتــبــاســًا.   59 بمتوسط 
ــــات الـــتـــي كــان  ــــدراسـ ــن الـ مــتــوســط االقـــتـــبـــاســـات مـ
أمــا  اقــتــبــاســًا،  الــرجــال فيها مــؤلــفــني رئيسيني 54 
ــادة لــفــريــق  ــ الــــدراســــات الـــتـــي كــــان فــيــهــا الـــرجـــال قـ

البحث فكان متوسطها 51 اقتباسًا.
وقــالــت الــبــاحــثــة إن الــبــاحــثــات الــنــســاء فــي املــجــال 
ــددًا مـــن الــحــواجــز  األكـــاديـــمـــي يــواجــهــن بــالــفــعــل عــ
أمام التقدم الوظيفي، والتفاوت في االستشهادات 
الــرجــال.  مــن  أقرانهن  وبــني  بينهن  الفجوة  يوسع 
وتـــبـــرز الــنــتــائــج أن الــتــفــاوتــات تــنــبــع جــزئــيــًا من 
املــســاواة فــي االعــتــراف بالبحوث وتضخيم  عــدم 
نتائجها. ووفق الدراسة فإن حل هذا الخلل لن يتم 
في  بالفعل  يعملن  الــائــي  الــنــســاء  أن  إال بضمان 
املساواة  قــدم  تقديرهن على  يتم  األكاديمي  الطب 

وترقيتهن ملساهماتهن ونجاحاتهن. 

عن »مشوار ستي« على التلفزيون العربي

10 حفالت ُصّورت الشهر الفائت في معابد رومانية مختلفة )فرانس برس(

يُعترف 
بمساهمات 
النساء في 
المجاالت الطبية 
بدرجة أقل 
مقارنة بالرجال 
)Getty(

الفنان السوري عابد فهد أيضًا سيكون في لبنان للعب بطولة مسلسل »شتي يا بيروت« )فيسبوك(

تعترف دالل بأنها تسبح عكس التيار في سوق الغناء )أرشيف دالل أبو آمنة(

الجديد »مشوار  آمنة عن مشروعها  أبو  الفلسطينية دالل  الفنانة  تتحّدث  الحوار  في هذا 
ستي« المهتم بتوثيق الغناء الفلسطيني، والذي سيعرض على »التلفزيون العربي«

دالل أبو آمنة

تحيّز أكاديمي ضد النساء

فنون وكوكتيل
حوار

قضيّة

فعاليّةتلفزيون

وفي ردها حول 
المنطقة الفنية التي 

سينطلق منها مشروعها 
مع مارسيل خليفة 

)الصورة(، تقول دالل أبو 
آمنة: »في وجهة نظري 
على الفنان أن يكون في 

حالة تغير دائم، فال يوجد 
شيء اسمه الفنان الذي 
يؤدي ذات الشيء، مع 

احترامي لكل الفنانين، ألنه 
في هذه الحالة ال يقدم 

فنًا بل يعمل بما يالئم 
الموجود. نحن كبشر في 
حالة تغير وتطور وانفتاح 
روحاني مستمر، وشخصيًا 
عندما أرى بعض الفنانات 

يتجاوزن الستين عامًا 
ويؤدين أغاني المراهقين 

أشعر باألسف«.
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