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»تويتر« يدرس خدمة مشاهدة 
التغريدات مقابل رسوم

استقالة متحدث باسم بايدن بعد 
تهديده مراسلة

لندن - العربي الجديد

يواصل حظر الصني خدمة »بــي بي سي« 
إثارة ردود فعٍل تدينه وتدعو إلى التراجع 
 للصني تــاريــخــا قــديــمــا وجــديــدًا 

ّ
عــنــه. لــكــن

مستمرًا في هــذه املــمــارســات. في رّده على 
الحظر الصيني لخدمة »بي بي سي وورلد 
نـــيـــوز« فـــي الـــصـــني وهـــونـــغ كـــونـــغ، انــتــقــد 
ــام لــهــيــئــة اإلذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة  ــعـ ــر الـ ــديـ املـ
ــذرًا في  ــحـ ــي، الـــصـــني، مـ ــفـ الـــجـــديـــد، تــيــم ديـ
شر على تويتر من »تهديدات عاملية 

ُ
بيان ن

ومضيفا  الحر«،  لإلعالم  ومتنامية  كبيرة 
الــدول تحاول »زيـــادة سيطرتها  أن بعض 
عــلــى املــعــلــومــات«. وتـــابـــع أن »مـــن دواعـــي 
صحافيينا  تقييد  يــتــم  أن  الــعــمــيــق  الــقــلــق 
وتقليص عملهم. في هذه األوقات الصعبة 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا املـــعـــلـــومـــات املــضــلــلــة، 
ــد أعـــــــداد جـــمـــاهـــيـــر مـــصـــادر  ــزايــ شـــهـــدنـــا تــ
األخبار املوثوقة، بما في ذلك مئات املاليني 
الذين يأتون إلى بي بي سي«. وقال »اآلن، 
أكثر من أي وقت مضى، من املهم أن نتحدث 
علنا   للدفاع عن الصحافة الحرة والنزيهة«.

جـــاء الــبــيــان ردًا عــلــى الـــتـــوتـــرات املــتــزايــدة 
بــني اململكة املــتــحــدة والــصــني بــشــأن حرية 
ــــالم. فــفــي مــنــتــصــف لــيــل يـــوم الجمعة  اإلعــ
بــتــوقــيــت بـــكـــني، حــجــبــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
 »بـــــــي بـــــي ســي 

ّ
لـــــإلعـــــالم فـــــي الــــصــــني بـــــــث

وورلـــد نــيــوز«، بسبب »انــتــهــاكــات خطيرة 
لـــلـــمـــحـــتـــوى«، مــتــهــمــة املـــحـــطـــة اإلخـــبـــاريـــة 
بخرق التوجيهات املحددة لوسائل اإلعالم 
للجدل  تقريرًا مثيرًا  بثها  الــبــالد، بعد  فــي 
بــشــأن طــريــقــة تــعــامــل الــقــوة اآلســيــويــة مع 
ـــت الــهــيــئــة فـــي الــثــالــث 

ّ
أقــلــيــة اإليـــغـــور. وبـــث

ـــق 
ّ
مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي تــقــريــرًا وث

روايــات مرّوعة عن عمليات تعذيب وعنف 
جنسي تعّرضت لها نساء من اإليغور في 
مــعــســكــرات اعــتــقــال فــي إقــلــيــم شينجيانغ 
الــصــيــنــي. وعـــرضـــت »بـــي بـــي ســـي« أيــضــا 
هم الصني بالتعتيم على مصدر 

ّ
وثائقيا ات

»كــوفــيــد-19« الــذي ظهر فــي ووهـــان أواخــر 
عام 2019. 

وجاء قرار الصني بعد أيام من إلغاء الهيئة 
الناظمة البريطانية )أوفكوم( رخصة شبكة 
»سي جي تي أن« الصينية، لخرقها القانون 
البريطاني في ما يتعلق بامللكية املدعومة 
من الدولة، ما أثــار اتهامات غاضبة للندن 
بــمــمــارســة الـــرقـــابـــة. وكـــانـــت الــخــطــوة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــصــني األســبــوع املــاضــي رمــزيــة 
ــــد«  إلــــى حـــد كــبــيــر، ألن »بــــي بـــي ســـي وورلـ
ــعــــرض فـــقـــط عـــلـــى أنـــظـــمـــة تـــلـــفـــزيـــون فــي  ــ

ُ
ت

الـــفـــنـــادق واملــجــمــعــات الــســكــنــيــة لــأجــانــب 
وبــعــض الــشــركــات األخــــرى. مــع ذلـــك، يأتي 
هـــذا الــتــطــور عــلــى خلفية الــصــراع املــتــزايــد 
الغربية حــول عدد  بــني بكني والــحــكــومــات 

منوعات

التي تتراوح بني حقوق  كبير من القضايا 
اإلنسان والتجارة ووباء »كوفيد-19« الذي 
للتغطية  الصينية  االنــتــقــادات  فــيــه  لعبت 

اإلعالمية األجنبية دورًا بارزًا.
ولــــــيــــــس حـــــظـــــر الــــــصــــــني هــــيــــئــــة اإلذاعــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي( بـــجـــديـــٍد على 
ــوافـــق   مــــا ال يـ

ّ
ــل ــكــ ــّيـــة لــ ســـيـــاســـتـــهـــا الـــقـــمـــعـ

ــّيــــة وإدارتـــــــهـــــــا لــحــيــاة  ــمــ ــا الــــرســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ روايـ

ــة. فـــقـــد شـــهـــد الـــعـــام  ــ ــّي ــومــ ــيــ الـــصـــيـــنـــيـــني الــ
املاضي سلسلة إجراءات استهدفت وسائل 
السياسي  الــصــراع  أمــيــركــيــة بسبب  إعـــالم 
والــتــجــاري بــني الــبــلــديــن، مــا أدى إلــى طرد 
صحافيني واعتقال آخرين، وهو ما حصل 
في حالة الصحافية األسترالية تشينغ لي 
»إفــشــاء  بتهمة  السلطات  تحتجزها  الــتــي 
 الحقيقة 

ّ
أســـرار الــدولــة فــي الـــخـــارج«، لــكــن

 ذلــــك يـــعـــود إلــــى الــتــوتــر بـــني أســتــرالــيــا 
ّ
أن

والصني. 
والصني ال تقبل مخالفة رواياتها الرسمية 
ات عدة، بينها هونغ كونغ وتايوان 

ّ
في ملف

ــلـــف اإليـــغـــور  ــا ومـ ــورونــ ــلـــف فــــيــــروس كــ ومـ
تعّرضهم  الــتــقــاريــر  تــؤكــد  الــذيــن  املسلمني 
ــاز والـــتـــنـــكـــيـــل فــي  ــتــــجــ ألســـــــوأ أنــــــــواع االحــ
الصيني  النظام   

ّ
أن كما  مخيمات صينية. 

ال يقبل الــنــقــاش فــي هــذه املــواضــيــع حتى، 
ــذا يــحــجــب الــتــطــبــيــقــات ووســـائـــل اإلعـــالم  لـ
التي تأتي على ذكرها، وما حجبه لتطبيق 
»كلوب هاوس« األسبوع املاضي إال إثبات 

لهذا النهج.
وقالت الهيئة الصينية الرسمية لإلشراف 
ــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــــطـ ــــحـ عــــلــــى األفــــــــــالم واملـ
 تقارير »بي بي سي 

ّ
واإلذاعية، في بيان، إن

وورلد نيوز« بشأن الصني تشّكل »انتهاكا 
جــســيــمــا« لــلــتــوجــيــهــات املــــحــــّددة لــوســائــل 
تكون  أن  بات 

ّ
»متطل ذلــك  فــي  بما  اإلعــــالم، 

 تلحق 
ّ

األخـــبـــار صــادقــة ومــنــصــفــة«، و»أال
ضررًا باملصالح القومية للصني«. وأضاف 
الرسمية لإلشراف على  »الهيئة   

ّ
أن البيان 

األفالم واملحطات التلفزيونية واإلذاعية ال 
في  البث  بمواصلة  )بي بي ســي(  لـ تسمح 
الـــصـــني، وال تـــوافـــق عــلــى طــلــبــهــا الــســنــوي 

الجديد للبث«.
ــيــــون  ــانــ ــبــــريــــطــ وقــــــــد عـــــّبـــــر املــــــراســــــلــــــون الــ
واألميركيون واألجانب املقيمون في الصني 
عن استيائهم من حظر »بي بي سي«. وقال 
املكون  الــعــام،  لإلعالم  العاملي  العمل  فريق 
من مديري شركات إخبارية كبيرة، بما في 
أملانيا،  فــي   ZDFفــي أستراليا و  ABC ذلــك
إنهم »قلقون للغاية« من القرار في كل من 
 
ّ
ــاف الــفــريــق أن الــصــني وهــونــغ كــونــغ. وأضـ
»هــذه اإلجـــراءات تقيد بشدة الوصول إلى 
مــصــادر مــوثــوقــة لــأخــبــار وحــريــة اإلعـــالم 
داخـــــل املــنــطــقــة. الــــوصــــول إلــــى الــصــحــافــة 
املستقلة هو حق أساسي وحاسم بالنسبة 
للمواطنني في كل مكان ليتم إعالمهم«. من 
البريطاني  الخارجية  جانبه، وصف وزير 
دومينيك راب قــرار منع بث املحطة في بر 
الــصــني الــرئــيــســي بــأنــه »انــتــهــاك مــرفــوض 
ــــالم« مـــن قــبــل الـــصـــني. ونـــددت  لــحــريــة اإلعــ
واشنطن بقرار حجب محطة »بي بي سي 
وورلد نيوز« في الصني، ودعت إلى احترام 
حــريــة اإلعــــالم. وانــضــم االتــحــاد األوروبــــي 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن االنـــتـــقـــادات بــشــأن هــذه 
الـــخـــطـــوة، ودعــــا الــصــني إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
القرار. وأضاف: »ال يزال االتحاد األوروبي 
ملتزما بشدة بحماية حرية وسائل اإلعالم 
 عـــن حــمــايــة الــحــق في 

ً
والـــتـــعـــدديـــة، فــضــال

حرية التعبير عبر اإلنترنت وخارجها، بما 
فــي ذلــك حــريــة اعــتــنــاق اآلراء وتلقي ونقل 

املعلومات من دون تدخل من أي نوع«.

تحجب الصين 
وسائل اإلعالم التي 

تخالف رواياتها 
الرسمية

ــــه قــِبــل 
ّ
ــيـــض، الــســبــت، أن أعــلــن الــبــيــت األبـ

استقالة متحّدث باسم الرئيس األميركي 
ــد هـــــــّدد »بـــتـــدمـــيـــر«  ــ ــو بـــــايـــــدن، كــــــان قـ ــ جـ
الشخصّية.  حياته  عــن  سألته  صحافّية 
املتحّدث  إيقاف  عــِلــن عن 

ُ
أ الجمعة،  ويــوم 

ــّدة أســــبــــوع، بـــعـــد تــهــديــده  عــــن الـــعـــمـــل ملــــ
تــنــّم عن   وإدالئــــه بتصريحات 

ً
صــحــافــّيــة

تمييز جنسي خالل محادثة هاتفّية.
والتحق تايلر جوزيف داكلو أو تي جي 
داكلو )32 عاما( الذي كان من أعضاء فريق 
حــمــلــة بــايــدن بــالــبــيــت األبـــيـــض، وأصــبــح 
ــاكــــي، املــتــحــدثــة  ــاعـــدي جــــني ســ ــد مـــسـ ــ أحـ
باسم الرئاسة األميركية. ويبدو أنه قال: 
»سأدمرك«، للصحافية تارا بامليري التي 
تــعــمــل فـــي مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو«، بحسب 

مجلة »فانيتي فير«. 
ــة قــــــد اتــــصــــلــــت بــه  ــيــ ــافــ ــحــ وكــــــانــــــت الــــصــ
لــطــرح أســئــلــة عـــن عــالقــة حــمــيــمــة تربطه 
بصحافية أخرى، هي أليكسي ماكاموند 
ــــل  ــائـ ــ ــسـ ــ ــع »أكـــــــســـــــيـــــــوس«، واملـ ــ ــوقــ ــ مـــــــن مــ
األخــالقــيــة الــتــي يمكن أن تنجم عــن ذلــك. 
وكـــان داكــلــو املــســؤول الــصــحــافــي لحملة 

بايدن االنتخابية في 2020. 
وذكـــــرت الــنــشــرة اإلخـــبـــاريـــة »بــولــيــتــيــكــو 
باليبوك« التي تغطي األنباء والشائعات 
السياسية في واشنطن، وتعدها بامليري، 

ماكاموند  الصحافية  أن  األســبــوع،  هــذا 
أنها  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  أعلنت 

على عالقة بداكلو.
 الــبــيــت األبـــيـــض قــِبــل 

ّ
وقـــالـــت ســـاكـــي إن

مساء  معه  الــتــحــّدث  بعد  داكــلــو  استقالة 
السبت. 

ــافـــــت فــــي بــــيــــان: »نــــحــــن مــلــتــزمــون  وأضـــ
 يوم لتلبية املعايير التي 

ّ
بالسعي في كل

وضــعــهــا الــرئــيــس فـــي مــعــامــلــة اآلخـــريـــن 
لآلخرين  وقيمة  بلطف  واحــتــرام،  بكرامة 
من خالل أقوالنا وأفعالنا«. ويوم وصوله 
ر بايدن فرقه علنا 

ّ
إلى البيت األبيض، حذ

ه لن يتسامح مع أّي تجاوز. وصّرح 
ّ
من أن

حــيــنــذاك: »أنـــا ال أمـــزح عندما أقـــول هــذا، 
ــك تعامل 

ّ
أن إذا كنت تعمل معي وسمعُت 

ة احترام أو بــازدراء، فسأطردك 
ّ
 بقل

ً
زميال

على الفور«.
وكــانــت ســاكــي قــد قــالــت فــي وقـــٍت سابق 
 »تــــي جـــي داكـــلـــو اعـــتـــذر لــلــصــحــافــيــة 

ّ
إن

الــتــي أجـــرت مــعــه مــحــادثــة ســاخــنــة حــول 
حــيــاتــه الــشــخــصــيــة«. وأضـــافـــت أنـــه »أول 
لم يكن بمستوى  بأن سلوكه  اعترف  من 

املعايير التي وضعها الرئيس«.
تحّدث  تويتر  على  بيانا  داكــلــو  وأصـــدر 
طاق«، وقال: »ال 

ُ
فيه عن »أفعاله التي ال ت

تــوجــد كــلــمــات يمكن أن تــعــّبــر عــن أسفي 

وإحــراجــي واشــمــئــزازي مــن سلوكي. لقد 
أّي  تسمعها  أال  ينبغي  لــغــة  اســتــخــدمــُت 
امـــرأة مــن أّي شــخــص، خــاّصــة فــي موقف 
كــانــت تـــحـــاول فــيــه فــقــط تـــأديـــة عــمــلــهــا«. 
 بغيضة وغير 

ً
وأضــــاف: »لــقــد كــانــت لــغــة

ه يشعر 
ّ
محترمة وغير مقبولة«، مؤّكدًا أن

آمال زمالئه  ه أحرج وخيب 
ّ
بالصدمة ألن

في البيت األبيض والرئيس بايدن.
)فرانس برس(

)Getty /صحافيون وسياسيون مستاؤون بعد حظر الهيئة البريطانية )أولي سكارف

)Getty /أليكس وونغ(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر »تــويــتــر« 
ّ
كــشــف تــقــريــر لــشــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« أن إدارة مــوقــع الـــتـــدويـــن املــصــغ

تستكشف أشــكــااًل جــديــدة لجني األربــــاح بعيدًا عــن اإلعــالنــات، مــن بينها فرض 
رسوم ملشاهدة التغريدات. وقال التقرير إن الشركة تدرس تجربة ميزات مدفوعة، 
مثل اإلكــرامــيــات، وخــيــار »الــتــراجــع عــن اإلرســــال«، ومــشــاهــدة تــغــريــدات مــن خالل 
االشــتــراك املــدفــوع.  وبـــدت الــشــركــة مهتمة منذ فــتــرة بتنويع مــصــادر ربــحــهــا، إذ 
التي  الخيارات  عن  املستخدمني  فيه  استبيانا سألت  املاضي  الصيف  في  أجــرت 
يرغبون في دفع ثمنها. وتضّمنت قائمة االختيارات األلــوان املخصصة، والقدرة 
على نشر مقاطع فيديو أطول وأكثر دقة، وشارات البروفايل، والــردود التلقائية، 
والتراجع عن اإلرســال. وُعرضت على العالمات التجارية ميزات مثل القدرة على 

إجراء استطالعات، وإضافة تحليالت لالستماع الجماعي.
وخــالل عــرض أربــاح الربع الثاني من عــام 2020، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة 
»تويتر«، جاك دورسي، املستثمرين بأنه من املحتمل إجراء اختبارات لالشتراك. 
وأوضح أنه »لدينا فريق صغير يستكشف خياراتنا، وطبعا نفتح باب التوظيف 
لهذه الفرق«. وأضاف تقرير »بلومبيرغ« أن أحد املشاريع البحثية حول االشتراكات 
كان يحمل االسم الرمزي Rogue One، بينما تضّمن مشروع آخر فكرة »البقشيش« 
فكرة  الشركة  تطبق  ربما  كرانتش«،  »تيك  موقع  وبحسب  الحصري.   للمحتوى 
البقشيش مقابل قراءة النشرة اإلخبارية لشخص ما، أو دمجها في خدمة املحتوى 
 قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 

ّ
الصوتي. واألسبوع املاضي، أعلن »تويتر« أن

ت 
ّ
مليونا في الفصل الذي شهد االنتخابات الرئاسية األميركية والحملة التي شن

لة. وارتفع عدد املستخدمني النشطني خالل الربع الرابع، 
ّ
ضّد نشر املعلومات املضل

م الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم، بمعّدل 27 في 
ّ
الــذي انتهى قبل أيــام من تسل

املائة مقارنة بالعام املاضي. وقال دورســي: »2020 كان عاما غير عادي بالنسبة 
النقاش  أكثر من أي وقــت مضى بخدمتنا  فــخــورون  إلــى تويتر«، مضيفا: »نحن 

العام، خاصة في هذه األوقات غير املسبوقة«.

حظر الصين BBC: حقيقتنا هي الصحيحة

توقيف 
صحافيين 
سودانيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الصحافي  الكاتب  السودانية  السلطات  أوقــفــت 
بــجــريــدة االنــتــبــاهــة، إســحــق أحــمــد فــضــل الــلــه، 
السبت املاضي، وأودعته حراسة القسم الشمالي 
فـــي الـــخـــرطـــوم بــتــهــمــة إثـــــارة الـــنـــعـــرات والـــدعـــوة 
لتقويض النظام الدستوري. وجاء اإليقاف ضمن 
حملة أمنية شاملة، بدأتها مباحث الشرطة ضد 

على  محسوبة  وإعالمية  سياسية  شخصيات 
حـــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي املــنــحــل، حـــزب الــرئــيــس 
املعزول عمر البشير، وذلك بعد أيام من حاالت 
ــهــم 

ُ
انــفــالت أمــنــي بــعــدد مــن املــــدن الــســودانــيــة ات

بــالــتــورط فيها. وأوقــفــت السلطات بــذات  الــحــزب 
ــي، الــصــحــافــي حسني  الــتــهــمــة، الــخــمــيــس املـــاضـ
خوجلي، مالك قناة أم درمــان الفضائية ورئيس 
ــوان، املــتــوقــفــة عــن الــصــدور،  ــ تــحــريــر صحيفة ألـ

العطار،  التوقيفات الصحافي ياسر  كما طاولت 
املسؤول اإلعالمي السابق بحزب البشير، إضافة 
إلى صحافي رابع هو جويلي عبد العظيم، الذي 
السودان.   القضارف شرق  بوالية  توقيفه  جرى 
 ما 

ّ
ووصف اتحاد الصحافيني السودانيني املنحل

يحدث من اعتقاالت بحق الصحافيني »دون وجه 
الــرأي والتعبير  انتهاك صريح لحرية  حــق« بأنه 
وحـــقـــوق الــصــحــافــيــني، ويــتــعــارض مـــع الــقــوانــني 

ــا  ــوق اإلنــــســــان بــشــكــل عـــــام. ودعـ ــقـ الـــدولـــيـــة وحـ
االتـــحـــاد إلـــى ســرعــة إطــــالق ســراحــهــم، مناشدًا 
واملنظمات  الــعــرب  واإلعــالمــيــني  الصحافيني  كــل 
اإلعــالمــيــة ومــنــظــمــات حــقــوق اإلنـــســـان الــوقــوف 
صفًا واحدًا ضد إجــراءات االعتقال للصحافيني 
ولم  وترهيبهم،  أفــواهــهــم  وتكميم  الــســودان  فــي 
بيان  اآلن  السودانية حتى  السلطات  يصدر عن 

حول عمليات التوقيف وأسبابها.

تتواصل ردود الفعل على حظر الصين لـ»بي بي سي وورلد نيوز«، باعتباره فصًال من فصول قمع حرية اإلعالم في البر الرئيسي، والذي 
تعتمده الصين نهجًا ضد خصومها السياسيين ومخالفي رواياتها الرسمية
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 Yanka Nku تــســمــى  أفـــريـــقـــيـــة  حـــركـــة  زعـــيـــم 
)الـــوحـــدة والــكــرامــة والــشــجــاعــة(، بــاســتــعــادة 
جــمــيــع األعـــمـــال الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، املــأخــوذة 
من أفريقيا إلى أوروبــا. ويطلق على طريقته 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا اســـــم: »الــدبــلــومــاســيــة 
النشطة«. يبدو ديابانزا مصّمما على املضي 
ــراءات هذا  التخطيط ملزيد من اإلجـ قدمًا، مع 
بـــروكـــســـل، إال أن اإلغـــــاق بسبب  الــشــهــر فـــي 
كوفيد 19 أحبطها جميعها. ومع تأكيده على 

وجــــود املـــزيـــد، يــقــول: »ســنــنــظــر فــي إسبانيا 
اململكة  ونعم  والفاتيكان  والبرتغال  وأملانيا 
املتحدة. وسنزور املتحف البريطاني بمجرد 
فنية   يحتوي على تحف 

ْ
إذ افــتــتــاحــه.  ــادة  إعـ

تعتبر رمزية للغاية«.
تـــواصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــع املــتــحــف 
فقال  املسألة  هــذه  على  للتعليق  البريطاني، 
املــجــمــوعــة  ــة  بــــاســــمــــه: »إن ســــامــ ــّدث  ــحــ ــتــ املــ
ــفـــاظ عــلــيــهــا هـــي أولـــويـــتـــنـــا الــقــصــوى،  والـــحـ

لندن ـ كاتيا يوسف

احتل مــوازولــو ديــابــانــزا، الناشط 
ــن الــصــحــف  ــاويـ ــنـ ــكـــونـــغـــولـــي، عـ الـ
الــعــام املـــاضـــي، بسبب أفــعــالــه في 
ــة عـــديـــدة. إذ يــســعــى الــشــاب  ــيـ مــتــاحــف أوروبـ
ــزاع الـــقـــطـــع والـــكـــنـــوز  ــ ــتــ ــ ــنــــي إلــــــى انــ ــيــ ــعــ األربــ
إلى  وإعادتها  أوروبـــا،  متاحف  من  األفريقية 
على  الــضــوء،  تسليط  مــع  األصــلــي،  موطنها 
نــهــب جــمــاعــي لــلــقــارة األفــريــقــيــة، حــصــل على 
يد املستعمرين األوروبيني. ال تقتصر أهداف 
ديـــابـــانـــزا عــلــى املـــتـــاحـــف الــكــبــيــرة فـــقـــط، بل 
إلــى إدراج املعارض  ــا 

ً
أيــض يخطط وأنــصــاره 

ــة ودور  ــاصــ ــخــ الــ واملــــجــــمــــوعــــات  الـــصـــغـــيـــرة 
 جائحة كورونا 

ّ
املــزادات في حملتهم. بيد أن

أبـــطـــأت نــشــاطــاتــه مـــع إغــــاق مــعــظــم متاحف 
العالم. وفي حديثه إلى موقع »آرت نت« قال 
ديابانزا: »لم يعد يخفى على أحد أننا نريد 
أن نجمع كل العشائر والشعوب املحرومة من 
آثارها وتراثها الثقافي بهدف الحصول على 
قرار أممي يجبر الدول واملمالك الغربية على 
إعــادة كل ما أخــذوه منا بالقوة ومن دون أي 
ديــابــانــزا، بصفته  شـــروط«. وتتلخص مهمة 

من واجباتي أن أزرع 
األمل في نفس المرأة 

التي تختار تصاميمي

انتزع ديابانزا مجسم 
جنازة من متحف »كواي 

برانلي« الفرنسي
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منوعات

املجموعة  عــرض  فــي  املتحف  مهمة  وتتمثل 
وإتاحتها ألكبر عدد ممكن من الجمهور. نحن 
ـــه لـــدى الــنــاس آراء قــويــة حـــول هــذه 

ّ
هم أن

ّ
نتف

القضية املهمة. املتحف يبحث باستمرار عن 
مصدر املجموعة. ويشارك املتحف البريطاني 
ا في حوار نشط ومباشر مع املجتمعات 

ً
أيض

أنحاء  جميع  في  الدوليني  والشركاء  املحلية 
العالم. كما نعمل في شراكة لتطوير ومشاركة 
تعميم  في  والتعاون  الثقافي،  للتراث  فهمنا 

املعرفة،  تبادل  املتاحف، ومتابعة  مجموعات 
والبحوث املشتركة والبرامج التعليمية«.

ــــه فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشـ

ــــي، مــــع افـــتـــتـــاح مـــتـــاحـــف فـــرنـــســـا بــني  ــــاضـ املـ
ــــاق، دخـــل ديــابــانــزا والــعــديــد من  فــتــرات اإلغـ
ــواي بــرانــلــي«  أعــضــاء حــركــتــه إلـــى متحف »كــ
Quai Branly فــي بــاريــس، الــذي يضم حوالي 
الصحراء  جــنــوب  أفريقيا  مــن  قطعة  ألــف   70
ــنـــازة أفــريــقــيــًا  ــتـــزعـــوا مــجــّســم جـ الـــكـــبـــرى. وانـ
يـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، الـــــذي كــان 
مــلــًكــا لــشــعــب بــــاري فــي تــشــاد، وهـــم يهتفون 
 الشرطة 

ّ
أن الــوطــن!«. بيد  إلــى  »نحن نعيدها 

تمكنت مــن اســتــعــادتــه، واحــتــجــزت ديــابــانــزا 
ملدة ثاثة أيام، وحكم عليه بغرامة قدرها ألف 
واجه  بينما  السرقة«.  »محاولة  بتهمة  يــورو 
النشطاء الخمسة الذين شاركوا هذه العملية، 
عــقــوبــة ســجــن ملــــدة تــصــل إلــــى عــشــر ســنــوات 
وغرامة قدرها 150 ألف يورو لكل منهم، وفي 
النهاية ُحكم على أربعة منهم بغرامة تتراوح 
بني 250 يورو و1000 يورو مع تفادي السجن.

لم يثن ديابانزا اعتقاله في باريس، عن العودة 
إلى محاولة أخذ رمح عاجي من »متحف الفن 
األصلي«،  األميركي  األوقيانوسي،  األفريقي، 
بعد شهر في مرسيليا. لكن أخلي سبيله في 
الفرنسي  املــدعــي   

ّ
أن مــن  الــرغــم  املحكمة، على 

نيكوال روبـــي، جـــادل فــي املحكمة بــأنــه يجب 
مــعــاقــبــة الــنــشــطــاء بــالــســجــن ملــــدة أربـــعـــة إلــى 
ــل مـــن أجـــل مــنــع مثل  ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى األقــ
هم إن 

ّ
هذه األعمال في املستقبل. ولفت إلى أن

لم يفعلوا ذلك، سيرون اإليطاليني يأتون إلى 
)فيرونيز(  زفــاف  وليمة  ألخــذ  اللوفر  متحف 
في قانا، أو املصريني يغادرون مع املومياوات.

وبعد ذلــك فــي الــخــريــف، كــّرر ديــابــانــزا فعلته 
مــــجــــددًا فــــي هـــولـــنـــدا وحــــــــاول إزالــــــــة تــمــثــال 
كــونــغــولــي مـــن مــتــحــف »أفــريــكــا فـــي بــيــرغ إن 
بالسجن شهرين مع وقف  عليه  وُحكم  دال«. 
بــمــا في  يــــورو،  قــدرهــا 250  التنفيذ وغـــرامـــة 
ذلــك عــامــان تحت املــراقــبــة. وذلـــك عقب نجاح 
ــاع فـــي تــقــديــم دعـــــوى نــاجــحــة  ــدفــ مــحــامــي الــ
لــلــدعــوى، بــاعــتــبــارهــا عــمــل مــن أعــمــال حرية 
الــتــعــبــيــر ولــيــس ســرقــة. واســتــنــدوا إلـــى وعــد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــام 
الــفــنــيــة  ــال  ــمــ ــادة األعــ ــإعــ بــ تــعــّهــد  2017، حـــني 
والــتــحــف األفــريــقــيــة املــــوجــــودة فـــي املــتــاحــف 
الفرنسية في غضون خمس ســنــوات. ويأمل 
ــاء فــــي تــســريــع  ــنـــشـــطـ ديــــابــــانــــزا وزمـــــــــاؤه الـ
نقاشات استعادة القطع األثرية في دول مثل 
فرنسا وبلجيكا، حيث تم إحراز بعض التقدم 
ــادة الــتــراث األفــريــقــي إلـــى دول الــقــارة.  فــي إعــ
نــشــرت   ،2020 األّول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  وفــــي 
إنــه يجب  فيه  قالت  تقريًرا  فــي هولندا  لجنة 

هبت. 
ُ
إعادة األشياء التي ن

اليوم، وّســع ديابانزا نطاق حملته من خال 
»الجبهة  بــاســم  يــعــرف  مــا  أو   ،FMAS إنــشــاء
وتهدف  الــســلــب«.  ملكافحة  الثقافات  متعددة 
هـــذه الجبهة إلـــى لــم شــمــل الــنــاس فــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم وتــشــمــل الــقــطــع األثـــريـــة الــتــي 
ــيـــني األصــلــيــني  ــركـ ــيـ تــنــتــمــي إلـــــى قـــبـــائـــل األمـ
والــســكــان األصــلــيــني والــشــعــوب األصــلــيــة في 
الفيليبني وإندونيسيا وبيرو وأماكن أخرى. 
وديابانزا، املولود في كينشاسا في جمهورية 
إلى فرنسا كاجئ  فّر  الديمقراطية،  الكونغو 
سياسي. واعتباًرا من عام 2020، يمضي وقته 
بــني فرنسا وتــوغــو. ويــقــول إن عائلته لجهة 
كونغولية،  ملكية  أصـــول  مــن  تتحدر  والــدتــه 
وإن جده، حاكم مقاطعة مبانغو، كان يحمل 
ــيـــاب املـــلـــك.  ــتـــرة غـ ــــال فـ مـــســـؤولـــيـــة الــــبــــاد خـ
ــه في فترة واليــة جــده، وصــل األوروبــيــون 

ّ
وإن

وســـرقـــوا الــقــطــع األثـــريـــة، بــمــا فــي ذلــــك: قبعة 
مصنوعة من جلود حيوانات متعددة، وعصا 
ــوار نــحــاســي، وجــلــد نــمــر كــانــوا  ــ مــعــقــدة، وسـ

يرتدونه في طقوس خاصة.

إبراهيم علي

ــال ابـــنـــة الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي  عـــرفـــت ورد الـــخـ
ــل، يــوســف الـــخـــال، مـــن خـــال مسلسل  ــراحـ الـ
مـــن نص  مـــرتـــني« )1995(  تــهــب  »الــعــاصــفــة 
شكري أنيس فاخوري وإخراج مياد هاشم.

لــــم تـــكـــن ورد الــــخــــال فــــي »الـــعـــاصـــفـــة تــهــب 
لة محترفة، لكن نجاح املسلسل 

ّ
مرتني« ممث

ثقة عالية،  املمثلني ضمنه  كــل  أعــطــى  آنـــذاك 
ـــف 

ِّ
ــن واســـتـــطـــاع أن يــثــبــت حـــضـــورهـــم، وُصـ

املسلسل كعنوان لعودة دوران عجلة الدراما 
اللبنانية بعد فترة الحرب. لعبت ورد الخال 
شخصّية »غــوى«، الفتاة اللعوب التي توقع 
الشركة في شباكها.  رجل األعمال وصاحب 
ورغم أدائها الضعيف، عرفت فيما بعد كيف 
تـــوظـــف نــفــســهــا كــمــمــثــلــة نـــاشـــئـــة، ونــجــحــت 
في ذلــك، لتبدأ مرحلة االحــتــراف الفعلي في 
أسيرة  ظلت  الــتــي  املسلسات  مــن  مجموعة 
العرض املحلي في لبنان. بالتزامن مع ذلك، 
أوجها،  في  العربية  الفضائيات  ثــورة  كانت 
واالتجاه إلى التعاون العربي املشترك أصبح 

التي  املختلفة  املــراحــل  يعكس  بــمــا  نــفــســه، 
يمّر بها الحمض النووي. وهي في الوقت 
ــوان املــوســم املــقــبــل املــطــروحــة في  نــفــســه، ألــ
ــرأة الــتــي تــحــب الــحــيــاة،  املــوضــة وتــشــبــه املــ

بحسب املصمم. 
 لصعوبة 

ً
صحيح أن التنفيذ لم يكن سها

ــذه الــفــكــرة  ــا بـــني »الـــكـــوتـــور« وهـــ الــجــمــع مـ
العلمية البحتة. إال أن املمصم ترجم فكرته 
في التطريز الذي زّين التصاميم، إذ حملت 
كـــل رســـمـــة تــطــريــز قــصــة مــخــتــلــفــة بمعنى 
جديد. كذلك تحمل مراحل معينة من تكّون 
الحمض النووي والكروموزومات في جسم 
ــن الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــهــا  ــان. ومــ ــســ اإلنــ
أيــضــًا مــع هـــذه املــجــمــوعــة، نــقــل الــفــكــرة إلــى 
لــتــنــفــيــذ تــصــامــيــم تترجمها  الــعــمــل  فــريــق 
بشكل أمــثــل. هـــذا إضــافــة إلـــى الـــقـــدرة على 
إنـــهـــاء املــجــمــوعــة فـــي الـــوقـــت املــنــاســب، في 
ظل انتشار الوباء وفرض اإلقفال والتوقف 
عن العمل بشكل متكرر. لكن كان باإلمكان 

تخطي هذا العائق أيضًا.
املـــرحـــلـــة تعتبر  هــــذه  أن  املــصــمــم  يــنــكــر  ال 
صــعــبــة وتـــكـــثـــر فــيــهــا الـــتـــحـــديـــات، ولــيــس 
أو أي صاحب   

ً
 على أي مصمم عامة

ً
سها

عــمــل أن يستمر. ومـــن الــتــحــديــات الــحــرص 
على سامة الجميع واإلقفال الذي يتطلبه 

كارين إليان ضاهر

قـــد يــصــعــب إيـــجـــاد نــقــاط مــشــتــركــة مـــا بني 
العلم وتصميم األزياء. إال أن مجموعة نجا 
سعادة استطاعت أن تجمع هذين العاملني 
املـــتـــبـــاعـــديـــن. فـــمـــجـــال الــــطــــب والـــتـــصـــويـــر 
الــشــعــاعــي، مــجــال اخــتــصــاصــه األســـاســـي، 
الـــذي انــتــقــل مــنــه إلـــى تصميم األزيــــاء منذ 

حوالى 7 سنوات. 
يوضح،  كما  الــجــديــدة،  مجموعته  تستند 
 DNA ــمــــي، وتـــــحـــــديـــــدًا الــــــــ ــلــ ــدأ عــ ــ ــبـ ــ إلـــــــى مـ
والكروموزومات التي قد تتشابه بني البشر 
كل  تمّيز  الوقت  في  ها 

َّ
لكن بآخر،  أو  بشكل 

ــــي تــعــتــبــر مــصــدر  شـــخـــص عــــن اآلخـــــــر، وهـ
فكل  اإلنسان.  إلى  بالنسبة  والتمّيز  الغنى 
إنسان يختلف عن اآلخر بمواهبه وتفكيره 
وروحــــه وشــكــلــه وفـــي بــاقــي الــتــفــاصــيــل، ما 
 
ً
د هذا التنّوع في العالم. »لم يكن سها

ّ
يول

أن أنجز هذه املجموعة على أساس علمي. 
)هــــوت  مـــجـــمـــوعـــة  إلـــــى  أتـــرجـــمـــه  أن  أردت 
كــوتــور( تــحــديــدًا. فــاملــطــلــوب هــنــا أن يكون 
إليه بعد  العودة   

ً
قابا األسلوب كاسيكيًا 

سنوات، وفي الوقت نفسه أن تتقبله املرأة، 
وهــي تــعــرف مــا للتصميم الـــذي تــخــتــاره«، 
يــقــول ســعــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. ألـــوان 
تنوعت  املجموعة  التي ضمتها  التصاميم 
بــني الــزهــري واألحــمــر واألبــيــض والذهبي 
ــر  ــ ــــضـ واألخـ ــكــــي  ــلــ املــ واألزرق  ــز  ــ ــرونــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الزمردي واألســود. باقة من األلــوان املفعمة 
هي  املجموعة.  هــذه  فــي  اجتمعت  بالحياة 
ــطـــروح  ألـــــــوان جـــريـــئـــة تــعــكــس الـــعـــنـــوان املـ
ــل الــتــنــوع أيــضــًا. ومن 

ّ
فــي مجموعته وتــمــث

التصاميم ما جمع بني ألوان عدة في الوقت 

واقًعا ال مفر منه. بعد أكثر من 28 عاًما على 
يدفعنا  ما  ثمة  التمثيل،  عالم  الخال  دخــول 
ي 

ّ
للسؤال: ما الذي يجبر ورد الخال على تبن

اللبنانية والعمل ضمن إطار  الدراما  قضية 
 
ً
كانت لسنواٍت عاما ها 

ّ
أن علًما  ضيق جــدًا، 

في نجاح الدراما العربية املشتركة؟
ُيعتبر   )2008( إنـــتـــاج  »أســـمـــهـــان«  مــســلــســل 
ــائـــمـــة الـــخـــاصـــة  ــقـ ــيــــدًا ضـــمـــن الـ  جــ

ً
مـــســـلـــســـا

ــرة الـــــــذاتـــــــيـــــــة، ورغـــــــم  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــســــات الــ ــلــ ــســ ــمــ بــ
 أداء املمثلني ألدوارهــم أنقذه 

َّ
االنتقادات، فإن

من الفشل، في وقت لم تحظ فيه مسلسات 
الذي حققه مسلسل  بالنجاح  الذاتية  السير 

»أسمهان«.
عام 2014، شاركت ورد الخال بطولة مسلسل 
»عـــشـــق الـــنـــســـاء« إلــــى جـــانـــب نـــاديـــن نسيب 
نــجــيــم. املــســلــســل كــــان بـــوابـــة لــفــتــح الــطــريــق 
ــام املــمــثــل الـــســـوري بـــاســـل الــخــيــاط نحو  ــ أمـ
الدراما العربية املشتركة، وشكل قفزة جيدة 
فــي بعد  اللبنانية والــعــربــيــة  الـــدرامـــا  لــعــالــم 
ــًا عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة،  ــ أن القـــى رواجـ
ق نسبة مشاهدة عالية. لكن ورد الخال 

ّ
وحق

لـــم تــســتــفــد مـــن حــضــورهــا عـــربـــًيـــا، بـــل ظلت 
ملــؤازرة دراما  لبنانية  باحثة عن مسلسات 
بــلــدهــا. وهــــذه مــهــمــة صــعــبــة فـــي ظـــل فــقــدان 
السيناريوهات  وحصر  اللبنانيني،  اب 

ّ
الكت

بــمــجــمــوعــة ضــيــقــة مـــن الــعــامــلــني فـــي قــطــاع 
اإلنــتــاج املــقــربــني مــن شــركــات االنــتــاج، وهــذا 
ما يفقد الدراما اللبنانية فرصة النجاح أمام 

املنافس السوري واملصري.
هــذا الــعــام، قدمت ورد الــخــال مسلسل »هند 
خانم« بمشاركة املمثل السوري خالد القيش 
الذي انسحب في الجزء األول وتم استبداله 
املسلسل  شلهوب.  يورغو  اللبناني  باملمثل 

الــخــال  قــبــول  وكـــان مستغرًبا  جـــدًا،  ضعيف 
الــدرامــا  ولــو قصدت دعــم صناعة  ببطولته، 
ــعـــف الــقــصــة  ــح أن ضـ ــ ــواضــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. والــ
سلًبا  انعكس  اســكــنــدرانــي  لكنان  ــراج  واإلخــ
 60 املمثلني.  وفريق  نفسها  الخال  ورد  على 
لـــ10 حلقات  باإلمكان اختصارها  حلقة كان 

 ُيــقــتــل زوجــهــا 
ْ
لـــزوجـــة تــعــانــي الــتــعــنــيــف، إذ

فجأة، وتعاني من مشاكل الحياة مع أبنائها.
ــــال املــمــثــلــة  ــــخـ الـ ــبــــدو صـــــــورة ورد  ــذا تــ ــكــ هــ
ــا املــحــلــيــة  ــالــــدرامــ مـــتـــأرجـــحـــة بــــني ثــقــتــهــا بــ
ــة املــــســــاعــــدة«، وبـــني  ــاولــ ــحــ الــلــبــنــانــيــة و»مــ
أن  اســتــطــاعــت  ممثلة  عــلــى  األدوار  انــقــاب 

الــخــارطــة املشتركة  لــهــا عــلــى  ــا 
ً
تحجز مــكــان

لصناعة الــدرامــا. أخــيــًرا، ينتظر بــدء عرض 
مــســلــســل جـــديـــد لــصــالــح مــنــصــة »شـــاهـــد« 
خـــال أيــــام، مــن بــطــولــة ورد الــخــال وبــاســم 
مغنية واملمثل املصري أحمد فهمي، وإنتاج 

شركة »إيغل فيلم«.

انتشار الوباء واالبتعاد عن العمل. يضاف 
ــك أن انـــعـــدام الــتــواصــل املــبــاشــر مع  إلـــى ذلـ
 عليه كــمــصــمــم، ألن هــذا 

ً
ــرأة لــيــس ســهــا املــ

ــرار الــنــجــاح فـــي هـــذا الــفــن.  ــ يــعــتــبــر أحـــد أسـ
لكنه استطاع أن يتخطى هذا الجانب، بما 
الـــظـــروف مــن خـــال االجــتــمــاعــات  تقتضيه 
ــــن خــــــال وســـائـــل  ــًا مـ ــ ــــضـ ــة وأيـ ــيــ ــراضــ ــتــ االفــ
ذلــك،  مــن  الــرغــم  االجتماعي. على  التواصل 
أن  املــصــمــم مــن خـــال مجموعته هـــذه  أراد 
امــرأة  كــل  على حياة  إيجابية  يضفي ملسة 
كمصمم  واجباتي  »مــن  يضيف:  تختارها. 
ــرأة الــتــي تختار  أن أزرع األمـــل فــي نفس املـ
مــن واجباتي  كــذلــك  تصاميم نجا ســعــادة. 
ــل بــــني أعــــضــــاء فــريــق  ــ ــًا أن أنـــشـــر األمــ أيـــضـ
عــمــلــي«. كـــل فـــنـــان، عــلــى حـــد قـــولـــه، يترجم 
ه وعمله كاأللم 

ّ
الحالة التي يعيشها في فن
والضعف والحزن والفرح.  

ــلـــة تــغــيــيــرًا عـــلـــى نــمــط  ــذه املـــرحـ ــ فـــرضـــت هـ
الــحــيــاة، مــا انــعــكــس أيــضــًا بشكل أو بآخر 
على إطالة املرأة واألسلوب الذي تعتمده. 
فتتجه اليوم املرأة إلى البساطة، خصوصًا 
مــع قــلــة املــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة. األســلــوب 
ــيـــوم يــتــجــه إلــــى الــبــســاطــة، لكن  املــعــتــمــد الـ
ــوقــــت نــفــســه يــنــصــح املـــصـــمـــم املـــــرأة  فــــي الــ
ــا، فــا  ــلـــوبـــهـ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أنـــاقـــتـــهـــا وأسـ
على  وينعكس  عليها  ب 

ّ
يتغل اليأس  تترك 

على  الحفاظ  أهمية  تــأتــي  هنا  مــن  تها. 
ّ
طل

بمظهرها  فتعتني  املعتاد،  حياتها  روتــني 
وجمالها وأناقتها أّيًا كانت الظروف حتى 
كـــانـــت تقصد  إذا  فــحــتــى  مـــتـــجـــددة.  تــبــقــى 
مــنــاســبــات اجــتــمــاعــيــة بــســيــطــة، يــجــب أن 
تطل بمظهر أنيق وبسيط في الوقت نفسه 

تزينه أكسسوارات جميلة.

ورد الخال... غلطة االنخراط في الدراما المحليّةنجا سعادة... تصاميم مستوحاة من الحمض النووي
خالل أيام، سيبدأ عرض 

مسلسل »قارئة الفنجان« 
من بطولة ورد الخال 

وأحمد فهمي وباسم 
مغنية على منّصة 

»شاهد«، واإلنتاج لشركة 
»إيغل فيلم«

تونس ــ محمد معمري

فــي الــســنــوات األخــيــرة عــادت املسلسات اإلذاعــيــة 
تلقى رواجــــًا وانــتــشــارًا فــي شــهــر رمــضــان. حصل 
ذلك في مصر على سبيل املثال، حيث شارك نجوم 
كبار في تسجيل مسلسات إذاعية عرفت نجاحًا 

كبيرًا. 

نجوم مشاركون
ــام املـــاضـــي شــهــد تـــوقـــف تسجيل  ــعـ الـ ورغـــــم أن 
املسلسات اإلذاعية، إال أن هذه اإلنتاجات باتت 
وجــهــة مــحــبــبــة لــنــجــوم مــصــر، نــذكــر مــنــهــم هنا 
شيحة، وأحمد فهمي، وكريم عبد العزيز، وأمير 
ــرارة. فــي تــونــس ال يختلف الــوضــع كــثــيــرًا، بل  كــ
املسموعة، وجبة  الــدرامــيــة  األعــمــال  هــذه  تعتبر 
رئــيــســيــة عــلــى مــائــدة رمــضــان الــفــنــيــة. وتحتكر 
إنتاج هذه املسلسات، اإلذاعة التونسية )شبكة 
إذاعية رسمية تضم 11 محطة راديو(، إذ تحصل 
اإلذاعــيــة.  األعــمــال  إلنــتــاج  ميزانية سنوية  على 
خــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة كــانــت فــرقــة التمثيل 
التابعة للشبكة هي التي تؤدي هذه املسلسات، 
إذ  أن رمضان 2021 سيكون مختلفًا،  يبدو  لكن 
يــشــارك عـــدد كبير مــن نــجــوم األعـــمـــال الــدرامــيــة 
مثل  اإلذاعــيــة  املسلسات  هــذه  فــي  التلفزيونية 
فتحي الهداوي، ودليلة مفتاح، وصاح مصدق، 
وعـــزيـــزة بــولــبــيــار، وتــوفــيــق الــبــحــري وغــيــرهــم 

التونسية. وقــد اختار هــؤالء،  الــدرامــا  من نجوم 
في  الحضور  التلفزيونية،  أعمالهم  جــانــب  إلــى 

األعمال الدرامية اإلذاعية.

أعمال تاريخيّة
»الــعــربــي الــجــديــد« كـــان لـــه لــقــاء مـــع رئــيــس فــرقــة 
ــور  ــرج أنــ ــخــ ــي اإلذاعـــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة املــ الــتــمــثــيــل فــ
 رمضان سنة 2021 سيشهد 

ّ
العياشي، الذي أكد أن

إذاعية، منها مسلسل  أعمال درامية  إنتاج سبعة 
ــراج محمد عــلــي بلحارث  »املــنــصــف بـــاي« مــن إخــ
وبطولة فتحي الهداوي، وهو مسلسل تاريخي من 
30 حلقة يحكي عن املنصف باي، وهو من البايات 
ـــل بـــهـــم املــســتــعــمــر  ــكَّ ــــوك( الـــوطـــنـــيـــني الــــذيــــن نـ ــلـ ــ )املـ
ــة. كــذلــك  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـ ــحــ ــي الــ الـــفـــرنـــســـي فــ
 مسلسل »صليحة« للمخرج عماد 

ّ
يكشف عن بث

ــف مــن 30 حلقة 
ّ
الــوســاتــي، وهــو عمل أيــضــًا مــؤل

يحكي املسيرة الخالدة أليقونة األغنية التونسية 
عنها  يكشف  التي  املسلسات  ثالث  أمــا  صليحة. 

وهو  حلقة(،   30( سعود«  »الدنيا  فهو  العياشي، 
عمل كــومــيــدي نــقــدي مــن إخــراجــه. كــذلــك سيتابع 
 15( الــنــور«  »دروب  الدينية  السلسلة  املستمعون 
حلقة( التي قام العياشي بإخراجها أيضًا. ويكمل 
التونسية:  اإلذاعــــة  الــتــي ستبثها  األعــمــال  مــعــددًا 
»أنتجنا  »املوسوس« )30 حلقة( من إخراج لطفي 
الــعــكــرمــي، وهــــي ســلــســلــة هــزلــيــة شــبــابــيــة. كــذلــك 
من  )30 حلقة(  مــفــمــاش«  »خــاعــة   سلسلة 

ّ
سنبث

إخــراج رضا عزيز، وهو عمل كوميدي اجتماعي، 
إلـــــى جـــانـــب الــســلــســلــة الـــكـــومـــيـــديـــة الـــتـــي تــنــتــقــد 
األوضــاع االجتماعية »نــاس الصيف« )15 حلقة( 

من إخراج الرزقي العوني«.

مشاركة رغم المردود الضعيف
وعــــن مــشــاركــة نـــجـــوم الــتــمــثــيــل فـــى املــســلــســات 
نفتخر  املشاركة  العياشي: »هذه  يقول  اإلذاعية، 
بها وتــعــود أســاســًا لــحــّب هـــؤالء النجوم للعمل 
اإلذاعــي، رغم أن مردوديته املالية تبقى ضعيفة 
 جـــدًا مــقــارنــة بــاألعــمــال الــتــلــفــزيــونــيــة. ويــكــفــي أن 
ـــر أن يـــــوم تــســجــيــل فــــى اإلذاعـــــــــة يــتــقــاضــى  ــ أذكــ
ــــدًا، مــقــارنــة بما  مــنــه املــمــثــلــون مــبــالــغ رمـــزيـــة جـ
يتقاضونه في يوم تصوير في األعمال الدرامية 
التلفزيوني  العمل  يوم  أن  ويذكر  التلفزيونية«. 
تــونــســي  ديـــنـــار  و1500   1000 بـــني  مـــا  يـــســـاوي 
يتجاوز  ال  فيما  أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   450 )حــوالــى 

العمل في يوم تسجيل إذاعي 35 دوالرًا.

إعادة اآلثار إلى مواطنها األصلية

)LBCI( 2008 شاركت ورد الخال في بطولة مسلسل »أسمهان« عام

يلعب فتحي 
الهداوي دور 
البطولة في 
»المنصف باي« 
)األناضول(

حملت كل رسمة تطريز قصة مختلفة بمعنى جديد )العربي الجديد(

احتجز ديابانزا لمدة ثالثة أيام في فرنسا وحكم عليه بغرامة )فيسبوك( 

موازولو ديابانزا هو ناشط من الكونغو. قضيّته األساسية هي اقتحام المتاحف األوروبية، وانتزاع 
اآلثار التي تّمت سرقتها في فترة االستعمار إلعادتها إلى بلدانها

موازولو ديابانزا

المسلسالت اإلذاعية في تونس

فنون وكوكتيل
قضيّة

رصد

نجوماليف ستايل

ال يأبه ديابانزا إن بقيت العديد 
من المتاحف األوروبية شبه 

خالية من خالل إنجازات 
حركته. وقد وصف إزالة 
القطع الفنية والثقافية 

من أفريقيا بين عامي 
1880 و1960 بأنها »عملية 

واسعة النطاق من السرقة 
والنهب جاءت بعد أن عانت 
أفريقيا من أكبر الجرائم ضد 
اإلنسانية: العبودية«. ويلفت 

إلى أنّه ال يعارض عرض 
األشياء األفريقية وغيرها 

في أوروبا. لكنه يريد أن يراها 
تعود أوًال إلى مواطنها 

األصلية، وبعد ذلك يمكن 
إقراضها بشروط أصحابها.

جريمة 
العبودية
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االثنين 15 فبراير/ شباط 2021 م  3  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2359  السنة السابعة االثنين 15 فبراير/ شباط 2021 م  3  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2359  السنة السابعة


