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ضغوط إسرائيلية متواصلة 
على مواقع التواصل 

السلطات الجزائرية تستهدف 
الصحافيين والمصورين

بيروت ــ العربي الجديد

ــة  ــعــ ــمــ ــجــ فـــــــــي وقــــــــــــت مـــــبـــــكـــــر مـــــــــن يــــــــــــوم الــ
بيانًا  اإلسرائيلي  الجيش  املــاضــي، أصــدر 
ــًا، أعـــلـــن فــيــه أن »الــــقــــوات الــجــويــة  ــيـ إعـــامـ
والبرية للجيش اإلسرائيلي تهاجم حاليًا 
قطاع غزة«. اإلعان املختصر والفضفاض 
أثـــار تكهنات عــن إطـــاق االحــتــال اعــتــداء 
بريًا على القطاع املحاصر، خاصة أن بعض 
املراسلني قيل لهم صراحة إن التوغل البري 
بدأ. بعد ساعات، أطلق الجيش اإلسرائيلي 
»توضيحًا«؛ ال جنود في غــزة. لكن منافذ 
إخــبــاريــة عــدة كــانــت قــد نــشــرت حينها عن 
نفت مصادر  الــبــري. وحينها  الهجوم  بــدء 
»العربي الجديد« األمر. وردًا  من املقاومة لـ
عــلــى ســــؤال لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، قــال 
 »مشكلة تواصل 

ّ
املتحّدث باسم الجيش إن

داخلّية« قد حصلت.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
ــاول الــتــحــايــل عــلــى إعـــانـــه، والـــقـــول إن  ــ حـ
معلقني  أن  إال  حصلت،  تــواصــل«  »مشكلة 
ــالـــة  ــريـــني قـــــالـــــوا لـــوكـ ــكـ ــلــــيــــني عـــسـ إســــرائــــيــ
ــبـــت، إن  ــسـ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، أمـــــس الـ
اإلعــــام اســتــخــدم كــجــزء مــن حــيــلــة متقنة، 
إلغراء مقاتلي »حماس«، ودفعهم نحو »فخ 
مميت كان سيصرع فيه عشرات املقاتلني«.
املراسل العسكري املخضرم على القناة 13 
اإلسرائيلية، أور هيلر، قال إن الجيش »لم 
يكذب«، مضيفًا أن »ما حصل كان احتيااًل«، 
زاعمًا أنه »كان خطوة ذكية وناجحة«، في 
حــديــثــه أمـــس لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 

التي لم تنشر خبر بدء الهجوم البري.
ــتـــال اإلســرائــيــلــي  قــبــل اإلعــــــان، مــهــد االحـ
الـــطـــريـــق الحــتــيــالــه. بــحــســب هــيــلــر، بـــدأت 
ــلــــى طــــول  إســـــرائـــــيـــــل فـــــي دفــــــع الــــــقــــــوات عــ
الحدود، في ما بدا أنه استعدادات نهائية 
لغزو بري، ثم جــاء اإلعــان اإلعامي الذي 
صــــدر بــالــعــبــريــة والـــعـــربـــيـــة فـــي آن واحـــد 
في  تنبيهات  وتبعه  »تــويــتــر«،  موقع  على 
املنافذ اإلعامية العاملية الرئيسية، بينها 

»نيويورك تايمز«، بأن الغزو كان جاريًا.
عن  الجمعة  يــوم  نشرت  الجديد«  »العربي 
»إشارات إسرائيلية مضللة إلى بدء هجوم 
بــــــــّري«، ونـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر فـــي املـــقـــاومـــة 
ــــدت أن أي عــمــلــيــة تــوغــل  أكــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
إسرائيلي داخل حدود قطاع غزة لم ترصد. 
 االحـــتـــال يــــروج لــهــذا 

ّ
وقـــالـــت املـــصـــادر إن

األمــر في بعض وسائل اإلعــام فقط، لكنه 
على األرض لم يفعل ذلــك. أشــارت »العربي 
اإلسرائيلي  أن الجيش  إلى  أيضًا  الجديد« 
ــفــــردات  ــا يـــكـــون تـــعـــّمـــد اســـتـــخـــدام مــ ــ ــمـ ــ »ربـ
فــضــفــاضــة بــشــكــل مــضــلــل إلثــــــارة الــبــلــبــلــة 
ــة، وإطـــــــاق إنـــــــذارات  ــاومــ ــقــ فــــي صـــفـــوف املــ
ــل الــفــعــلــي«. وهــذا 

ّ
كــاذبــة لــديــهــا، قبل الــتــوغ

منوعات

مـــا يــتــقــاطــع مـــع آراء املــعــلــقــني الــعــســكــريــني 
اإلسرائيليني في تقرير »أسوشييتد برس« 
أمس السبت. وقد اتهمت مؤسسات إعامية 
ــلـــي بــتــضــلــيــلــهــا وحــتــى  ــيـ الـــجـــيـــش اإلســـرائـ
اإلعــان  الكذب عليها حني سألته توضيح 
األجنبي  اإلعـــام  أن  البعض  وشــعــر  األول. 
إلـــى أكــســســوار لعمليات االحــتــال.  تــحــول 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  مــراســلــة 

ــز، قـــالـــت إنــهــا  ــوارتــ األمـــيـــركـــيـــة، فــيــلــيــشــا شــ
أرسلت أخبارًا عن هجوم بري بعد تلقيها 
تـــأكـــيـــدا صــريــحــا مـــن املـــتـــحـــدث الــعــســكــري 

اإلسرائيلي جوناثان كونريكوس.
ــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى  ــة عــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــبــــت املـ ــتــ وكــ
أن  أخبرني مباشرة  »تويتر«: كونريكوس 
هناك قــوات برية في غــزة. هــذا كــان أساس 
ــع بـــعـــد ســـاعـــتـــني وغـــّيـــر  ــراجــ ــم تــ الـــخـــبـــر، ثــ

تــصــريــحــاتــه...«. كــونــريــكــوس زعـــم صباح 
الــجــمــعــة، فـــي حــديــث لــلــصــحــافــيــني، أن ما 

حصل كان »مشكلة تواصل داخلية«.
لـــكـــن تــصــريــحــاتــه لــــم تـــــرض الــصــحــافــيــني 
الذين ال يزالون مستائني من »استغالهم«، 
»غــيــر املــقــبــول«، في  ووصـــفـــوا مــا حــصــل بـــ
حـــديـــثـــهـــم لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«، 
ــم مــــــراســــــل »اإلذاعــــــــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــنــ ــيــ وبــ
أخبره  الـــذي  إيسترين  دانييل  األمــيــركــيــة« 
الجيش مباشرة عن بــدء هجوم بــري على 

القطاع.
وهذا ليس التضليل األول الذي يقدم عليه 
ــيـــرًا،  ــل أخـ ــتـــواصـ ــه املـ ــدوانــ ــتــــال فــــي عــ االحــ
ــيـــس الـــــــوزراء  إذ نـــشـــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـ
اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، أوفـــيـــر 
جندملان، مقطع فيديو الثاثاء املاضي، قال 
إنه ُيظهر إطاق حركة »حماس« صواريخ 
ة 

ّ
ــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي قــطــاع غـــز مـــن بـــني األحـ

فالفيديو  االّدعـــاء غير صحيح،  لكن  عمدًا. 
منشور قبل سنوات في سياقات مختلفة، 
مــنــهــا أنــــه مـــصـــّور فـــي ســــوريــــة. وأضـــافـــت 
الفيديو تحذر  إلــى  إشـــارة  أخــيــرًا  »تويتر« 

ل.
ّ
املشاهدين من أنه مضل

فـــي الـــيـــوم نــفــســه، شـــــارك جـــنـــدملـــان مقطع 
ــك تـــــــــوك« عــبــر  ــ ــيـ ــ ــيـــق »تـ ــبـ ــطـ ــن تـ ــ ــو مــ ــديــ ــيــ فــ
 »حــمــاس تــحــاول كعادتها 

ً
»تــويــتــر«، قــائــا

تضليل وســائــل اإلعــــام والــــرأي الــعــام من 
خال القيام بمسرحيات مفبركة، واآلن هي 
قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامني، 
جدًا  متدن  عندهم  التمثيل  مستوى  ولكن 
التحرك.  التوقف عن  وأحــدهــم ال يستطيع 
نفضح أكــاذيــب حــمــاس«. لــكــن الــبــحــث عن 
حساب »تيك توك« الذي أخذ منه الفيديو 
ــارس/آذار املــاضــي.  ــ ــ بــني أنـــه مــنــشــور فــي مـ
يوضح امللف التعريفي للمستخدم أنه في 
الناصرة، لكن ال دليل واضحا على أي صلة 
له بحركة »حماس«. يشارك الحساب عادة 
ــــات  مــقــاطــع فــيــديــو ملــســتــخــدم يـــركـــب دراجـ
نــاريــة وســيــارات على الــطــرق الــوعــرة. قبل 
عامني، فبرك الجيش اإلسرائيلي إصابات 
ــاروخ  ــ ــهـــدفـــه صــ ــتـ لــــجــــنــــوده فــــي مــــوقــــع اسـ
ــًا لــتــقــاريــر إخــبــاريــة  ــقـ »حـــزب الـــلـــه«. ووفـ لــــ
حينها فقد فبرك الجيش اإلصابات لخداع 
»حــــزب الـــلـــه«، ليعتقد أنـــه أوقــــع إصــابــات، 

وبالتالي يوافق على وقف إطاق النار.
»أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس«، فــــإن  ـــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــلـــل زاد مــن  ــوم الـــجـــمـــعـــة املـــضـ ــ ــريـــح يــ تـــصـ
تــوتــر الــعــاقــات بــني االحــتــال اإلسرائيلي 
واإلعام األجنبي. وقال املتحدث العسكري 
األجنبية، بيتر  اإلعــــام  لــوســائــل  الــســابــق 
لـــيـــرنـــر، إن »الــجــمــهــور اإلســرائــيــلــي يشعر 
الــعــاملــي يركز  فــتــرة طويلة أن اإلعـــام  منذ 
على روايــة الجانب الفلسطيني ويقلل من 

قيمة املعاناة اإلسرائيلية«. 

زعم الجيش اإلسرائيلي 
أن ما حصل »مشكلة 

تواصل داخلية«

الجزائر ــ عثمان لحياني

تعتقل السلطات الجزائرية منذ يوم الجمعة 
املـــاضـــي، الــصــحــافــيــة فـــي اإلذاعــــــة املستقلة 
كــنــزة خـــاطـــو، خـــال تغطيتها،  إم«  ــو  ــ »راديــ
برفقة عدد من الصحافيني، إحدى تظاهرات 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. 
رفضت السلطات الجزائرية اإلفراج عن كنزة 
خاطو، أمس، بعدما أطلقت سراح صحافيني 
ومـــصـــوريـــن اعــتــقــلــتــهــم لــلــتــعــتــيــم عــلــى قمع 
على  عرضها  وقـــررت  الشعبية،  التظاهرات 
وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة الـــيـــوم األحــــــد، مـــن دون 
أن تعلن األســبــاب. ونــشــر مــوقــع »راديــو إم« 
اإللكتروني فيديو يظهر لحظة اعتقال خاطو 
من قبل الشرطة الجزائرية - رغم تصريحها 
ها صحافية - ومحاولة زماء لها التدخل 

ّ
بأن

الذين  الصحافيون  يتعمد  إلخــاء سبيلها. 
الشعبي البقاء  الـــحـــراك  تــظــاهــرات  يــغــطــون 
ضــمــن مــجــمــوعــة واحــــــدة لــحــمــايــة بعضهم 
البعض، وإظهار وسائل عملهم كالكاميرات، 
وإبقاء مسافة بينهم وبني املتظاهرين، لدفع 
الــشــرطــة إلــى تمييزهم فــي حــال استخدمت 

القوة لتفريق املتظاهرين.
 قـــــوات الـــشـــرطـــة اســـتـــهـــدفـــت، الــجــمــعــة، 

ّ
لـــكـــن

الــصــحــافــيــني واملـــصـــوريـــن، واعــتــقــلــت نحو 
عشرة منهم، واقتادتهم إلى مراكز الشرطة، 

»الخبر«  الصحافي في صحيفة  بينهم  من 
ــة  ــالــ ــل وكــ ــ ــ ــراسـ ــ ــ ــي، ومـ ــامــ ــطــ ــفـــى بــــصــ مـــصـــطـ
»سبوتنيك« الروسية جعفر خلوفي، ومدير 
املعتقل سابقًا  تــريــبــيــون«  »الــقــصــبــة  مــوقــع 
واليناس.  والصحافي سيد  درارنـــي،  خالد 
كما اعتقلت عددًا من املصورين، من بينهم 
املصور لدى »فرانس برس« رياض قرمدي، 
ــرتــــي« املـــحـــلـــيـــة،  ــبــ ــيــ ومـــــصـــــور صـــحـــيـــفـــة »لــ
ومـــــصـــــور صـــحـــيـــفـــة »الــــــــوطــــــــن«، ومــــصــــور 
ــور فــيــديــو  ــ ــــصـ صـــحـــيـــفـــة »لــــــــوريــــــــزون«، ومـ
قبل  »رويترز«، ومنعتهم  وكالة  لــدى  يعمل 
اعتقالهم من التصوير، قبل أن تقتادهم إلى 
أحــد املــراكــز األمــنــيــة. وقــالــت الصحافية في 
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ّ
»راديــــو إم« لــيــنــدة عــبــو، فــي مــنــشــور، إن

قوات  بينهم، حاصرتهم  من  هي  صحافيًا، 
الـــشـــرطـــة قــــرب »شــــــارع مــحــمــد الـــخـــامـــس«، 
ــة، ملـــنـــعـــهـــم مــن  ــالــــحــــركــ ولــــــم تـــســـمـــح لـــهـــم بــ
اإلفراج  »لجنة  لـ ووفقًا  التظاهرات.  تصوير 
 أكــثــر مـــن 70 شخصًا 

ّ
عـــن املــعــتــقــلــني«، فــــإن

مـــســـجـــونـــون حـــالـــيـــًا ومــــاحــــقــــون قــضــائــيــًا 
ق بالحراك و/أو ممارسة 

ّ
بسبب أفعال تتعل
الحريات الفردية.

كــســر  عـــلـــى  ــازم  ــ عــ الـــنـــظـــام   
ّ
أن اآلن  ويــــبــــدو 

ــدأت  ــ ــي بـ ــتــ الـــــحـــــراك ووقــــــــف تــــظــــاهــــراتــــه الــ
ــامـــني وبـــلـــغـــت أســبــوعــهــا  ــر مــــن عـ ــثـ قـــبـــل أكـ
الــــ117، مــن أجــل تطبيق »خــارطــة الطريق« 

ــّررت وزارة الــداخــلــيــة هــذا  ــ االنــتــخــابــيــة. وقـ
األسبوع التشّدد أكثر في تطبيق القانون، 
الــحــراك على  مي مسيرات 

ّ
عبر إجــبــار منظ

ميها 
ّ
»اإلباغ« مسبقًا عن التظاهرات ومنظ

ومسارها. ونشأ الحراك في فبراير/شباط 
ــح 

ّ
عـــام 2019، بــعــد الـــرفـــض الـــواســـع لــتــرش

الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــســابــق  الــرئــيــس 
لـــواليـــة خـــامـــســـة، وهــــو يـــصـــّر حــالــيــًا على 
الدعوة إلى تغيير جذري »للنظام« الحاكم 

منذ االستقال عام 1962.

)Getty/يتزايد التوتر بين إسرائيل واإلعالم األجنبي )مجدي فتحي

الصحافية كنزة خاطو )فيسبوك(

لندن ــ العربي الجديد

ط الــضــوء على التضييق الـــذي تــمــارســه مــواقــع التواصل 
ّ
 فــي خــطــوة إضــافــيــة تسل

االجــتــمــاعــي عــلــى املــحــتــوى الفلسطيني، مــنــذ انــطــاق الحملة اإللــكــتــرونــيــة إلنــقــاذ 
ثــّم تطورت إلى عــدوان إسرائيلي على قطاع  حي الشيخ جــّراح في القدس املحتلة، 
غـــزة والــفــلــســطــيــنــيــني فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء فــلــســطــني، اجــتــمــع وزيـــر الـــعـــدل فـــي دولـــة 
ي »فيسبوك« و»تيك توك«، 

َ
االحتال اإلسرائيلي بيني غانتس مع مــدراء من شركت

الــذي ادعــى أنه »يحرض على إسرائيل«. ونشرت  هم على إزالــة املحتوى 
ّ
بهدف حث

صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« اإلســرائــيــلــيــة، أمــــس الــســبــت، تــفــاصــيــل االجــتــمــاع 
»فيسبوك« نيك  ــذي عقد عبر تطبيق »زوم« وجمع غانتس مع املدير التنفيذي لـ ل ا
كليغ، ومسؤول العاقات الحكومية والسياسة العامة فــي »تيك تــوك« فــي أوروبــا 
تيو بــيــرتــرام، يــوم الخميس املــاضــي. ودعـــا غانتس املــديــريــن التنفيذيني إلــى إزالــة 
د يــحــرض على العنف أو ينشر معلومات مضللة«، وشدد على  ـ ــذي »قـ ـ ل املحتوى ا
ات فورية ملنع أكبر قدر ممكن من العنف«. وادعى غانتس في  ضرورة »اتخاذ إجراء
االجتماع أن »هذه إجراءات من شأنها أن تمنع بشكل مباشر العنف والتحريض عبر 
وسائل التواصل االجتماعي من قبل العناصر املتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر 
ببلدنا«. ردًا على ذلك، أعرب املسؤولون التنفيذيون في »فيسبوك« و»تيك توك« عن 
التزامهم بمنع التحريض من منصاتهم. ويأتي هذا االجتماع في وقت يمارس فيه 
املغردون والناشطون الفلسطينيون والعرب حملة ضغطًا كبيرًا على مواقع التواصل 
للتعريف بحقيقة اإلجرام اإلسرائيلي. األسبوع املاضي، أزال موقع »تويتر« حسابات 
لفلسطينيني غــّردوا عن االحتال اإلسرائيلي، ووصفوا إجراءاته بكونها استعمارًا 
وتطهيرًا عرقيًا واحتااًل، كما كتبوا عن حي الشيخ جراح واقتحام األقصى وناصروا 
الفلسطينيني في غزة والداخل املحتل. كما حجب »إنستغرام« محتوى وحسابات 
على وقــع االشتباكات في حي الشيخ جــراح وفــي املسجد األقصى في الــقــدس، كما 
حجب وسم »األقصى« عنه. وبررت الشركتان إجراءاتهما، بعد تنديد واسع بعملية 

»خلل تقني«، كما أعيدت حسابات حجبت.  اإلسكات، بـ

االحتالل يستغل اإلعالم العالمي في عدوانه على غزة

أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل االجتماعي مقطع 

فيديو، زعموا أنّه يظهر موقفًا 
حديث العهد للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، يهّدد خالله إسرائيل. 
لكّن الكلمة، في الحقيقة، ألقيت 

خالل اجتماٍع لدول منظمة التعاون 
اإلسالمي في إسطنبول عام 2018. 

شارك مغردون مقطع فيديو، 
قالوا إنّه ألشخاٍص من سيناء 

يرددون قسمًا ويهتفون للمسجد 
األقصى. صحيح أّن تظاهرات خرجت 
في عدد من الدول العربية والعالم، 

لكّن المقطع منشور منذ أشهٍر، 
ويظهر سباقًا تقليديًا، في جنوب 

سيناء، فيما صوت الهتافات مرّكب.

ظهر أيضًا على مواقع التواصل 
االجتماعي، ال سيّما في مصر، 

مقطع فيديو، قيل إنّه لتظاهرة 
كبيرة في الصعيد المصري، ترتفع 

فيها هتافات مؤيدة للفلسطينيين. 
لكّن المقطع المتداول يُظهر جنازة 
في إحدى قرى مصر قبل نحو سنة، 

كما أّن صوت الهتافات مرّكب.

انتشر مقطع فيديو، اّدعى ناشروه 
أنّه يظهر سيارة شرطة إسرائيليّة 

تتجاوز أحد شوارع مدينة اللّد، 
بسرعة فائقة، في ظّل االعتداءات 

اإلسرائيلية المتواصلة منذ نحو 
أسبوعين في القدس الشرقية 

المحتلّة. لكّن الفيديو مصّور منذ 
سنة في الواليات المتحدة.

استياء بين مراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية العالمية في فلسطين المحتلة، بعدما رصدوا استغاللهم من قبل الجيش اإلسرائيلي، 
لخداع المقاومة الفلسطينية وادعاء إطالق هجوم بري على غزة

Sunday 16 May 2021
األحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة



ــدأُت أواظــب أسبوعيًا على حضور فيلٍم في  ب
ــدى الــصــاالت املنتشرة فــي بــغــداد. الحقًا،  إحـ
 مـــا يـــخـــّص الــســيــنــمــا: مــلــصــقــات 

ّ
ــل اقــتــنــيــُت كــ

وُصور ومواد فيلمية. بعد عام 2003، حصلُت 
 بيعت غالبية 

ْ
إذ ات سينمائية،  ـ ارضـ ـ على عـ

دور السينما، وتحّولت إلــى مخازن. حينها، 
بدأت الصاالت تتهاوى شيئًا فشيئًا، بني هدٍم 
 
ّ
وإغـــاٍق، وتحويل بعضها إلــى مواخير. كأن

هناك حالة عداء، وحان وقت االنتقام.

 طــائــلــة 
ً
ــب أمــــــواال

ّ
¶ لـــكـــّن مــــوجــــودات املــتــحــف تــتــطــل

للحصول عليها. كيف تصّرفت إزاء ذلك؟
 مــــوجــــودات املــتــحــف الــتــي تـــراهـــا كـــانـــت، في 
ــعــادل مبلغًا كبيرًا ال قــدرة لــي على 

ُ
يــوٍم مــا، ت

، بعد الظروف التي مّرت 
ْ
توفيره لشرائها. لكن

ــف اإلنــتــاج 
ّ
بها السينما فــي الــعــراق، مــن تــوق

ها 
ّ
الــســيــنــمــائــي، وإغـــــاق صــــاالت الـــعـــرض كل

حف زهيدًا جدًا.
ُ
تقريبًا، أصبح ثمن هذه الت

بــاإلضــافــة إلـــى هـــذا، ال يستطيع اقــتــنــاء هــذه 
 كــثــيــرون، بسبب حاجتها إلــى 

ٌ
الــتــحــف هــــواة

 
ّ
حّيز كبير في املكان الــذي توضع فيه. ثم أن
املؤّسسات السينمائية غير معنية بشرائها. 
 لدي مكانًا كبيرًا، امتأ هذا األخير 

ّ
لــذا، وألن

حف.
ُ
بتلك الت

¶ كــيــف تــعــاطــت مـــؤّســـســـات الـــدولـــة مـــع املـــشـــروع: 
ــل خــّصــصــت مــكــانــًا مالئمًا  ــتــه، أو عــلــى األقـ

ّ
هــل تــبــن

للمتحف؟
 لم أوّجه أّي دعوة إلى أّي جهة حكومية. عندما 
تغيب مركزية القرار، تكون النتيجة معروفة. 
ــنــاشــدة. في 

ُ
ال يوجد الــيــوم مــا ُيشّجع على امل

ي لــم أرغــب 
ّ
املــقــابــل، ُعــرضــت عــلــّي أمــاكــن، لكن

حاوره: عالء المفرجي

 
ّ
 غريب لفن

ٌ
محمد أبو يوسف عاشق

السينما. هوايته أصبحت، بمرور 
الوقت، مشروعًا سينمائيًا مهّمًا، 
اقه 

ّ
 وعش

ّ
يقصده جميع املختّصني بهذا الفن

ــراق. مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، وبــجــهــٍد  ــعــ فـــي الــ
ــــس مــتــحــفــًا  ــة، أّســ ــيــ شـــخـــصـــّي وإمــــكــــانــــات ذاتــ
ي الدولة 

ّ
للسينما في منزله، بسبب عدم تبن

املــشــروع، أو تقديم أّي مــســاعــدة لــه. يحتوي 
املتحف على عــدٍد كبيٍر من ُملصقات أصلية 
نادرة، وأشرطة أفام روائية ووثائقية، ومواد 
فــيــلــمــيــة أصــلــيــة ونـــــــادرة أيـــضـــًا، وعـــارضـــات 
سينمائية بأحجاٍم مختلفة، وكتب سينمائية 
ك 

ّ
ــادرة، وخــطــابــات بــني ُمـــا ت فــنــيــة نـــ

ّ
ومـــجـــا

دور العرض وشركات توزيع األفام، وأشياء 
ه، يتحّدث محمد أبو 

ّ
أخرى نادرة. عن هذا كل

سيف إلى »العربي الجديد«، في هذا الحوار:

¶ كيف كانت البداية؟
 بــــــدأُت هــوايــتــي مــنــذ الــصــغــر. كـــنـــُت أشــتــري 
األشياء بما أحصل عليه من يومياتي، وهي 
قليلة. بــدأُت بالصحف، جامعًا إعانات دور 
الــســيــنــمــا املـــنـــشـــورة فـــيـــهـــا، وُصـــــــور فــنــانــني 
وفنانات، أوائل سبعينيات القرن الـ20. بعدها، 

بعد أزمة كورونا انتقلت 
أبو جهجه إلى تصوير 

المأكوالت

عندما تغيب مركزية 
القرار في العراق تكون 

النتيجة معروفة

محمد سامي لم يكن 
يقصد أي إسقاط سياسي 

في مسلسله

2223
منوعات

ها تحّد من حريتي في العمل، علمًا 
ّ
فيها، ألن

أمانة  راثية كثيرة، تمتلكها 
ُ
ت أبنية   هناك 

ّ
ن أ

تصلح  العراقية،  الثقافة  وزارة  أو  عاصمة  ل ا
 تكون مكانًا مائمًا للمتحف.

ْ
ألن

قتنيات السينمائية املوجودة في 
ُ
¶ ما هي مصادر امل

متحفك، عراقيًا وعربيًا؟
حف على املصادر 

ُ
الت اقتناء هذه   لم يقتصر 

الــعــراقــيــة، رغـــم أهــمــيــتــهــا. ســـافـــرُت إلـــى مصر 
ــّرتــــني، بــحــثــًا عـــن أفــــــاٍم وُصـــــــور، واقــتــنــيــُت  مــ
عـــددًا مــن األشــرطــة الـــنـــادرة ومــلــصــقــات، فأنا 
ال أســتــطــيــع الــعــثــور عــلــى شـــيء نــــادر يخّص 
السينما، في أي مكان، إال وأسارع إلى شرائه 

من مالي الخاص.
ــّم مـــا فـــي املــتــحــف هـــو مـــن مــصــادر  ، أهــ

ْ
لـــكـــن

عراقية، ويخّص السينما العراقية أساسًا. 
ــان الــبــاعــة  فــبــعــد عـــام 2003، كــمــا تـــعـــرف، كـ
يفترشون األرصفة لبيع األشرطة الخاصة 
ــة  ــ بــدائــرتــي »الــســيــنــمــا واملـــســـرح« و»اإلذاعــ
والــتــلــفــزيــون«، بــأســعــار زهــيــدة، فاشتريُت 
ع املــــعــــروف حكمت 

ّ
أشـــيـــاء عـــــّدة مـــن املـــــــوز

ــا،  ــيـــركـ  يـــهـــاجـــر إلـــــى أمـ
ْ
ــبـــل أن ــيـــس، قـ فـــرنـــسـ

وحصلُت منه أيضًا على أكثر من 100 فيلٍم 
ســيــنــمــائــي. كــمــا أهـــدانـــي فــيــلــمــًا نـــــادرًا عن 
تتويج امللك فيصل األول، ُمــصــّور بكاميرا 
16 ملم، إنتاج بريطاني. حصلُت كذلك على 
قة بخطابات ومــراســات بني 

ّ
ــائــق متعل وث

عني العراقيني وشركة »بهنا فيلم« في 
ّ
املوز

اإلسكندرية، بني منتصف ثاثينيات القرن 
عــني 

ّ
الــــ20 وستينياته. مــن بــني هـــؤالء املــوز

 مــكــاتــب 
ً
ــع، هـــنـــاك مـــثـــا ــوزيــ ــتــ ــــات الــ ــــركـ وشـ

إسماعيل شريف وحبيب املــاك وروكسي 
واألضروملي والزوراء، وغيرها.

¶ ما هي أبرز املوجودات في املتحف؟
ق بالسينما. هــنــاك عدد 

ّ
ا يتعل  مــ

ّ
ل ـ  أقتني كـ

كبير من امللصقات األصلية النادرة، وأشرطة 
ــيــــة، ومــــــــواد فــيــلــمــيــة  ــقــ ــة ووثــــائــ ــ ــيـ ــ أفــــــــاٍم روائـ
أصلية ونــادرة أيضًا. باإلضافة إلــى عــدٍد من 
العارضات السينمائية بأحجامها املختلفة، 
ــادرة،  ــ ــ وكــــتــــٍب ســيــنــمــائــيــة ومــــجــــات فـــنـــيـــة نـ
ــــات الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا لك  ــراسـ ــ والـــخـــطـــابـــات واملـ
ك دور العرض 

ّ
سابقًا، ومنها املتبادلة بني ما

وشــركــات تــوزيــع األفــــام. عــام 2009، اقتنيُت 
آالت عـــــرٍض ســيــنــمــائــي تـــعـــود إلــــى »ســيــنــمــا 
األندلس« في الناصرية، من نوع »فكتوريا«، 
وعددها 4، بينها قطعتان في العراق. ولدّي 
نــحــو 60 مــاكــنــة عـــرض سينمائي، بينها 35 
ها 

ُ
مــلــم، و16 مــلــم، و8 مــلــم. أول ماكنة اقتنيت

كانت »شينكو« اليابانية، من نوع »بورتبل«.
فــي مــا يــخــّص الــورقــّيــات، لـــدّي عــدد كبير من 
سيناريوهات أفـــامٍ سينمائية ومسلسات 
قــديــمــة، بــاإلضــافــة إلــى فيديو خــاص لوصّي 
العراق عبد اإلله وامللك فيصل في هوليوود، 

ونسخ أصلية لعدد من األفام العراقية.
 به كثيرًا، فهو عارضة 

ّ
تنى الذي أعتز

ُ
أما املق

ســيــنــمــائــيــة مـــن نــــوع »فــــــــورود«، ذات املــنــشــأ 
الياباني، التي أستخدمها للعرض في منزلي، 
ــالـــة عــــرض صــّمــمــتــهــا بــنــفــســي. من  ــيـــه صـ وفـ
األفام التي أملكها، هناك »الضوء الخافت«، 
ومـــّدتـــه نــصــف ســاعــة، تمثيل ســعــاد حسني 

وأحمد مظهر، وهو فيلٌم نادر.

¶ ماذا عن »رابطة هواة السينما« التي أّسستها؟
 السينما 

ّ
ــي فـــن ـــهـــا تــجــّمــع لـــعـــدٍد مـــن مــحــّب

ّ
 إن

 يـــوم 
ّ

ــل ــ ــه. فــــي الــــبــــدايــــة، كـــنـــا نــلــتــقــي كـ ــ ــــواتـ وهـ
جمعة في مقهى في منطقة املــيــدان )بــغــداد(، 
ـــان يــحــضــره مــحــّبــو السينما  عــــام 2010، وكـ
مـــن مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات. حــيــنــهــا، اقــتــرحــُت 
ــــواة الــســيــنــمــا«، فــأعــجــب  تــأســيــس »رابـــطـــة هـ
ــــواة، وشـــّجـــعـــونـــي عــلــى  ــهـ ــ بـــالـــفـــكـــرة جــمــيــع الـ
تأسيسها وقيادتها، فأصبحت موجودة منذ 
عام 2010، وأصبحُت رئيسها. تضّم الرابطة 
أعضاء من مختلف املحافظات، ونشاطاتها 
مـــنـــحـــصـــرة فــــي إنــــعــــاش دور الـــســـيـــنـــمـــا فــي 
املجتمع. فبعد إغـــاق الــصــاالت السينمائية 
فــي بــغــداد واملــحــافــظــات، وبــيــع محتوياتها، 
 مــا يعثر 

ّ
 واحــد منا على حــدة كــل

ُّ
اشــتــرى كــل

عليه أو ُيعلن عــن بيعه، مــن أفـــام وأفيشات 
وعارضات سينمائية بأحجامها ونوعياتها 
ا صالة عرض 

ّ
 واحد من

ّ
املختلفة. ثم أنشأ كل

 أسبوع في منزل 
ّ

ا نتجمع كل
ّ
في منزله، وكن

ــلــــق عــلــيــنــا  طــ
ُ
ـــشـــاهـــدة فـــيـــلـــم، حـــتـــى أ

ُ
أحــــدنــــا مل

لــقــب »مــجــانــني الــســيــنــمــا«. شــاركــنــا فـــي أبـــرز 
املهرجانات واملناسبات السينمائية.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنت »املتحدة للخدمات اإلعامية«، وهي 
شــركــة يملكها جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة في 
ــــف الـــتـــعـــامـــل مــــع املــــخــــرج وكـــاتـــب  ــر، وقـ مـــصـ
الــســيــنــاريــو محمد ســامــي، بــعــد االنــتــقــادات 
والــســخــريــة الــتــي قــوبــل بها مسلسله »نسل 

األغراب« الذي ُعرض خال شهر رمضان.
مــســلــســل »نـــســـل األغـــــــــراب« مــــن بـــطـــولـــة مــي 
ــرارة،  ــة مــحــمــد ســـامـــي(، وأمـــيـــر كــ ــ عــمــر )زوجـ
وأحمد السقا. وتبدأ األحداث بمشاجرة راح 
ضحيتها أكثر مــن نصف عائلتي »غــفــران« 
)أمير كرارة( وعساف الغريب )أحمد السقا(. 
يخرج »عــســاف« مــن السجن، مــحــاواًل إعــادة 
ــلــــدود  ــــوى بـــيـــنـــه وبــــــني عـــــــدوه الــ ــقـ ــ تـــــــــوازن الـ
»غـــــفـــــران«، خـــاصـــة أن األخـــيـــر أصـــبـــح مــركــز 
القوى في البلد، وتــزوج »جليلة« )مي عمر( 

حبيبة »عساف« وطليقته.

محاكاة مشهد 
من »شيء من الخوف«

في الحلقة األخيرة من املسلسل، تقف »جليلة« 
ــاول االســـتـــنـــجـــاد  ــ ــحـ ــ ــقــــريــــة، وتـ وســـــط أهـــــل الــ
ــران« الــلــذيــن قتا  ــفــ بــهــم ضـــد »عـــســـاف« و»غــ
أوالدهــــــا وأخـــوتـــهـــا، وتـــقـــول إنــهــمــا يــحــرقــان 
فــي األرض ويــســتــبــّدان فــيــهــا، وتحثهم على 
الثورة وتخليص البلد منهما ومن ظلمهما. 
ــلـــد مـــطـــالـــبـــني بـــقـــطـــع رقــبــة  ــبـ ــل الـ ــ يـــصـــيـــح أهــ
»عــســاف« و»غـــفـــران«، ثــم يــســيــرون باملشاعل 
إلى سرايا »غفران«، فيحرقونها ويقتلون كل 
املوجودين فيها، وهــو املشهد الــذي يحاكي 
مشهد النهاية في الفيلم املصري »شــيء من 
الـــخـــوف«. وواجــــه فــيــلــم »شــــيء مــن الــخــوف« 
)1969(، مـــن تــألــيــف ثـــــروت أبـــاظـــة وإخـــــراج 
حسني كمال، مشكلة مع الرقابة التي اعتبرت 
أنــــه إســـقـــاط ســيــاســي عــلــى الــنــظــام املــصــري 
ــتـــريـــس« )مــحــمــود  آنــــــذاك، وأن شــخــصــيــة »عـ
ــيـــس الــــراحــــل جـــمـــال عــبــد  مــــرســــي( هــــي الـــرئـ
الــنــاصــر، ومــنــعــت عـــرضـــه، ثـــم ســمــح األخــيــر 

الحقًا بعرضه بعدما شاهده.

»ثورة على الظلم«
ــقـــرب مــــن مـــؤلـــف »نــســل  وبـــحـــســـب مـــصـــدر مـ
االغـــــــراب« ومـــخـــرجـــه، فــــإن مــحــمــد ســامــي لم 
يكن يقصد أي إسقاط سياسي في مسلسله، 
لكنه كان متأثرًا بقصة »عتريس« و»فــؤادة« 
)شادية( في فليم »شيء من الخوف« وحاول 
تــقــلــيــدهــا. وقـــــال املـــصـــدر نــفــســه إن الــبــعــض 
ربطها بقصة الصراع على السلطة في مصر 
بعد ثــورة يناير/ كــانــون الثاني عــام 2011، 

 السحر والجمال، 
َ
الطبيعة في نفسي أيقونة

ــرًا، وال يمكن أن تمل  ّي ومكانًا متجددًا ومــتــغــ
ــان مشهد الــغــروب في  الــعــني والقلب مــنــه. وكـ
 يوم يخبرني أن ال ظام وال حزن يدومان، 

ّ
كل

ــه مهما ســاءت األحـــوال فهناك أمــل لشيء 
ّ
وأن

 صورة ألتقطها 
ّ

جديد بني لحظة وأخــرى. كل
فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، كــــانــــت بــالــنــســبــة لــــي مــنــّبــهــًا 
 دائمًا أن يتوغل 

ّ
للبصر والبصيرة. على الفن

ي إلى التفكير بما 
ّ
بالبواطن حتى يدفع املتلق

وراء الصورة من معاٍن مجّردة ومحسوسة«. 
انتقلت أبو جهجه بعدها إلى تصوير األطفال 
حــديــثــي الــــــوالدة، طــــوال عــــام. وكــانــت تجربة 
 تفاصيلها«. لكن 

ّ
»مدهشة واستثنائية بكل

بعد أزمة كورونا والحجر املنزلي، انتقلْت إلى 

خليل العلي

اكتشفت فايزة أبو جهجه، ابنة بلدة حانني، 
قضاء بنت جبيل )جنوب لبنان(، هوايتها في 
 التصوير عن طريق الصدفة، على الرغم 

ّ
ن فــ

من دراستها في مجال آخر.
تقول أبو جهجه لـ »العربي الجديد«: »أعتبر 
ــتــــشــــاف  ــــل لــــحــــظــــات االكــ ــمـ ــ تـــجـــربـــتـــي مـــــن أجـ
 
ْ
والــــســــعــــادة الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي حـــيـــاتـــي، إذ
توّصلت من بعدها الكتشاف شغفي في فن 
التصوير الضوئي، ودفعني فضولي ملعرفة 
ر، إذ ال 

ّ
املزيد عن هذا العالم واسع األفق واملؤث

شيء يثري الشغف مثل العلم واملعرفة«.
ــفــة 

ّ
ــدورة تــدريــبــّيــة مــكــث ــ تــضــيــف: »خــضــعــت لــ

ملعرفة أساسيات التصوير الفوتوغرافي في 
عام 2016. ومن بعدها اعتمدت على مجهودي 
الشخصي من خال تطبيق نظرية املحاولة، 
وعــلــى مــســاعــدة بعض املــصــوريــن املحترفني 
ــًا. تــكــثــر املـــواضـــيـــع فـــي عـــالـــم الــتــصــويــر  أيـــضـ
 أول مــا جــذبــنــي كـــان تصوير 

ّ
الــضــوئــي، لــكــن

 اقتنيت كاميرا نصف احترافّية، 
ْ
الطبيعة، إذ

وبعد فترة اقتنيت كاميرا احترافّية. فقد كانت 

ورأى أن املؤلف وضع مي عمر موضع مصر 
فــي الــقــصــة، وأن الــصــراع يـــدور بــني البطلني 
لــلــفــوز بــهــا، وهـــو مـــا أعــجــب مــحــمــد ســامــي، 
واعتبره تعميقًا لقصته. أشار املصدر نفسه 
إلــى حـــوار صحافي أجـــراه ســامــي أخــيــرًا مع 
»املتحدة  صحيفة »الــوطــن«، التابعة أيضًا لـ
لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة«، قـــال خــالــه إنـــه كــان 
 
ّ
يقصد مصر بشخصية »جليلة«، وأضاف أن

 حديثه لــم يعجب املسؤولني، 
ّ
مــن الجائز أن

فمنع نشر الــحــوار، وصــدر قــرار وقــف العمل 
معه، وال سيما أن املشهد األخير من املسلسل 

بدا كأنه »ثورة على الظلم«.

شخصيات غير واضحة المعالم
تــعــّرض العمل بعد نهاية عــرض كــل حلقة 
منه، على مدار ثاثني يومًا، لهجوم شديد 
من رواد مواقع التواصل االجتماعي الذين 
انـــتـــقـــدوا أداء كـــــــرارة والـــســـقـــا واســتــعــانــة 
املخرج بزوجته املمثلة مي عمر وشقيقته 
املمثلة ريم سامي في أدوار لم تناسبهما. 
ــــف الـــكـــثـــيـــرون قـــصـــة املــســلــســل الــتــي  ووصــ
كــتــبــهــا ســـامـــي بـــأنـــهـــا خـــيـــالـــيـــة، وال تــمــت 
إلـــى املــجــتــمــع الــصــعــيــدي بـــأي صــلــة. وقـــال 
الناقد الفني طــارق الشناوي، في تصريح 

تلفزيوني سابق، إن املنافسة الشديدة بني 
بطلي العمل، السقا وكــرارة، سّببت خروج 
أداء أفـــــرط فـــي املــبــالــغــة مــنــهــمــا. وأوضــــح 
الــشــنــاوي أن إطـــالـــة مـــي عــمــر ودورهـــــا لم 
يكونا متناسبني. وقــال الناقد نــادر عدلي، 
في تصريحات صحافية منسوبة إليه، إن 
بطلي العمل يــعــاب عليهما األداء املبالغ، 
مؤكدًا أن الشخصيات غير واضحة املعالم. 
جدير بالذكر أن سامي تولى إخـــراج فيلم 
ــذي انــــفــــردت »الـــعـــربـــي  ــ ــري لـــلـــغـــايـــة« الــ ــ »ســ
الـــجـــديـــد« بــقــصــة إنـــتـــاجـــه، بـــدايـــة مـــن نص 
كتبه املــؤلــف الــراحــل وحــيــد حــامــد، وحتى 
التخلص منه، ألنه لم يعجب الرئيس عبد 
الفتاح السيسي. وكان الفيلم يحكي أحداث 
مـــا بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 

مرسي حتى االنقاب عليه.

تصوير املأكوالت واملنتجات كتجربة جديدة.
ــورة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن  ــ  الــــظــــهــــور بـــــصـ

ّ
تــــؤكــــد أن

الــنــاحــيــة الــفــنــّيــة فـــي تــصــويــر الــطــعــام »لــيــس 
باألمر السهل كما يعتقد الجميع، إن كان من 
ة والتكوين والــزوايــا واأللــوان  ناحية اإلضـــاء
والخلفيات. جميعها عناصر مهمة إلخــراج 
الصورة املتكاملة«. واعتمدت أبو جهجه في 
بداية هذا التصوير، على إنشاء جسر حقيقي 
ــه ينظر إلــى هذا 

ّ
بــني املــصــور واملــتــلــقــي، وكــأن

املنتج أمامه في املنزل، فتتولد داخله حالة من 
التماهي والتوحد النفسي مع الصورة.

شـــــاركـــــت أبــــــو جـــهـــجـــه فـــــي مـــســـابـــقـــات عـــــّدة 
مــخــتــصــة بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، تضم 
مجموعة كبيرة من املحترفني، وحققت بعض 
من صورها العديد من الجوائز الرمزية، كما 
شــاركــت عــام 2017، باملسابقة السنوية التي 
تقيمها شــركــة »ريــجــي« )إدارة حــصــر التبغ 
والتنباك( في لبنان تحت عنوان »منشر صور 
2 وجوه وحكايات« وجرى اختيار 38 صورة 
مــن أعــمــالــهــا مــن أصـــل 800 صــــورة لعرضها 
في معرض حضرته مجموعة من املختصني 

 الضوئي.
ّ
واملحترفني في الفن

فايزة أبو جهجه والتصوير الضوئي

كاميرات ترصد 
دبًا يسرق طعامًا

المخابرات المصرية تقاطع محمد سامي

بيروت ـ العربي الجديد

 ناشطون أجانب وعرب، بينهم مشاهير، هجومًا عبر مواقع 
ّ
شن

التواصل االجتماعي على املمثلة اإلسرائيلية غال غــادوت، بعد 
تغريدة لها عن العدوان املتواصل على غزة، ما دفعها إلى تعطيل 
خاصية التعليقات على حساباتها. وكتبت املمثلة اإلسرائيلية 
وملكة جمال إسرائيل السابقة: »إسرائيل تستحق العيش كأمة 
حرة وآمنة، وجيراننا يستحقون األمر نفسه«. وأضافت »قلبي 
مكسور. وطني في حالة حرب. أنا قلقة على عائلتي وأصدقائي 
وشعبي. هذه حلقة مفرغة مستمرة منذ فترة طويلة. أصلي من 
أجل الضحايا وعائاتهم. أدعو الله أن ينتهي هذا العداء الذي ال 
يمكن تصوره، وأدعــو قادتنا إليجاد حل كي نتمكن من العيش 

جنبًا إلى جنب بسام. وأدعو أليام أفضل«.
ــا، يــــــوم األربــــعــــاء  ــهـ ــدتـ ــريـ ــغـ ــادوت )36 عـــــامـــــًا(، تـ ـ ـ ـ ـ ـ بـــعـــد نـــشـــر غـ
املــاضــي، انهالت عليها مئات التعليقات الغاضبة واملساندة 
للفلسطينيني وقضيتهم، ما دفعها إلى إلغاء خاصية التعليق 

على حساباتها في »تويتر« و»إنستغرام« و»فيسبوك«. وقالت 
مواقع متخصصة بأخبار هوليوود إن املمثلة األميركية بري 
الرسون ألغت متابعة غال غادوت على »تويتر«، بعد تغريدتها 

بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة.
يذكر أن غــادوت أثــارت جــداًل واسعًا عام 2014، إذ نشرت صورة 
ــان صــــاة يــــوم الــســبــت عــنــد الــيــهــود،  تــظــهــرهــا وابــنــتــهــا تــــؤديــ
وتبتهان من أجل الجنود اإلسرائيليني خال عدوانهم على غزة، 
معلقة »أبعث حبي وصاتي ألبناء بلدي اإلسرائيليني، وخاصة 
ــفــتــيــات الــذيــن يــخــاطــرون بحياتهم لحماية  لجميع الفتيان وال
وطني ضــد األفــعــال املــروعــة التي تقوم بها )حــمــاس(، املختبئة 
مثل الجبناء خلف النساء واألطــفــال... سنتغلب عليهم«. حازت 
غــادوت لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004، وخدمت في جيش 
االحتال اإلسرائيلي ملدة عامني، وال تزال على لوائح االحتياط، 
ومتزوجة من رجل األعمال اإلسرائيلي يارون فارسانو، علمًا أنه 
يملك فندقًا فــي مستوطنة نيفي تزيديك، وهــي أول مستوطنة 

ُبنيت على األرض املحتلة خارج مدينة يافا.

ذاكرة سينمائية عراقية 
في منزٍل واحد

محمد 
أبو سيف

هجوم على غال غادوت

فنون وكوكتيل
نجوم

تجربة

مقابلة

رصدحول العالم

بغداد ـ محمد علي

يشتكي سكان قرى جبلية في إقليم كردستان العراق من هجمات لدببة جائعة 
ما تخلف خسائر مادية في  الطعام، وعــادة  على مزارعهم ومنازلهم بحثًا عن 
ممتلكاتهم، لكن قوانني مشددة تفرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن بحق 

املتجاوزين على الحيوانات البرية.
الجبلية،  املــنــاطــق  فــي  الــبــريــة  الحيوانية  الــثــروة  إلــى تنمية  اإلقــلــيــم  تسعى سلطة 
وأطــلــقــت أخــيــرًا ســـراح مــزيــد منها فــي الــجــبــال، ووفـــرت الــطــعــام لــهــا، خــاصــة خال 
فترة موجات الثلوج، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الحيوانات غير خطيرة على 
املاضي،  الــثــاثــاء  يــوم   ،»24 »كــردســتــان  التلفزيونية  القناة  ونقلت  الــســكــان.  اة  حي
صـــورًا حصرية ملــحــاولــة دب رمـــادي ضخم اقــتــحــام مــنــزل فــي قــريــة »دولـــي رســت« 
شرق محافظة أربيل، عن طريق دفع شباك إحدى الغرف وتحطيم زجاجه والباب 
الرئيسي للمنزل. وعرضت صورًا أخرى ملطبخ املنزل خال اقتحام الدب له والتهام 
ما فيه من طعام. ونقلت القناة عن صاحب املنزل قوله: »كنا خــارج املنزل، وحني 
عدنا رأينا الباب والنوافذ مكسورة. ارتابنا الشك بداية، وظننا أن لصًا دخل املنزل، 
لكن بعد تكرار الواقعة ركبنا كاميرا للمراقبة، فرصدنا دبًا يدخل البيت في غيابنا 
باحثًا عن طعام«. ويرفض صاحب املنزل إلحاق أي ضرر بالدب، ويعتبره ضيفًا 
عابرًا، مشيرًا إلى أنه بات يضع الطعام للدب في مكان بعيد عن املنزل. وكثيرًا ما 
ترد أنباء مهاجمة دببة ملنازل مواطنني في مناطق جبلية عدة شمالي العراق. يقول 
آوات علي )56 عامًا(، وهو من أهالي بلدة سيدكان شرق محافظة دهوك، إن الدببة 
تنزل مــن الجبال بحثًا عــن طــعــام، خاصة أوقـــات الثلج والــبــرد الشديد. ويضيف، 
بحثًا عن   

ً
ليا وتنزل  البشر،  تهاجم  »ال  الدببة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

الطعام، وتفتك باملواشي وخاصة الدجاج، وتدمر مزارع العسل ومنتجات زراعية 
كثيرة خال اقتحامها القرى«، معتبرًا أن تركها هكذا يمثل مشكلة، ويجب تأسيس 

محمية كبيرة لها ال يمكنها مغادرتها وتهديد السكان.

منذ أعوام عّدة، يجهد العراقي محمد أبو سيف في 
بهدف  أّسسه  الذي  بالسينما،  الخاص  متحفه  ر  ي و ط ت
ووثائق  وأفالم  آالت  من  السينما  مقتنيات  ظ  ف ح

وملصقات وأدوات عمل

سترة جانيت جاكسون
الطراز  مة على  بيعت سترة مصمَّ
العسكري كانت املغنية األميركية 
ــا  ــهـ ــدتـ ــــد ارتـ ــيـــت جــــاكــــســــون قـ ــانـ جـ
خال جولة لها ألداء أغنية »ريثم 
ام 1990 بمبلغ 81250  ـ ـ يــشــن« عـ نــ
دوالرًا فــي مـــزاد فــي بيفرلي هيلز 
يوم الجمعة املاضي، وهو ما يزيد 
20 مــرة على تقديرها قبل البيع. 
وكانت هذه السترة السوداء ضمن 
أبــرز مــا بيع على مــدى ثاثة أيــام 
لـــلـــمـــابـــس والـــــتـــــذكـــــارات األخـــــرى 
ــتــي جمعتها املــغــنــيــة عــلــى مــدى  ال
40 عـــامـــًا. وكـــانـــت تــلــك أول جــولــة 
لجاكسون كفنانة منفردة. وقالت 
دار جـــولـــيـــان لــــلــــمــــزادات إنـــــه كـــان 

مـــن املـــتـــوقـــع بــيــع الـــســـتـــرة بمبلغ 
ــراوح بـــني 4000 و6000 دوالر.  ـ ـ ـ يـ
ف عن شخصية املشتري. 

َ
ولم ُيكش

وتــقــوم جــاكــســون الــفــائــزة بخمس 
ــي ســتــكــمــل  ــتــ ــــي، والــ ــرامـ ــ ــز غـ ــوائــ جــ
الــخــامــســة والــخــمــســني مــن عمرها 
يــــوم األحـــــد بــبــيــع أكـــثـــر مـــن 1000 
قــطــعــة مــن املــابــس الــتــي ارتــدتــهــا 
عــلــى خــشــبــة املــســرح وفـــي جــوالت 
وخال مقاطع موسيقية مصورة. 
وجـــــرى شـــــراء قــــرط واحـــــد يــتــدلــى 
ــانـــت جـــاكـــســـون قــد  مـــنـــه مـــفـــتـــاح كـ
ارتدته في جولة عام 1990 وخال 
ظهورها في عدة مناسبات أخرى 
يوم الجمعة مقابل 43750 دوالرًا. 
وســيــذهــب جــزء مــن عــائــدات املــزاد 

إلى مؤسسة لرعاية األطفال.

وفاة محمد ريحان
شيعت، يوم الجمعة املاضي، جنازة 
الــــفــــنــــان املـــــصـــــري مـــحـــمـــد ريــــحــــان 
الــذي توفي عــن عمر 81 عــامــًا، بعد 
إصــابــتــه بــفــيــروس كــــورونــــا، علمًا 
أنـــه كـــان يــعــانــي أســـاســـًا مـــن مــرض 
الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي. ولـــــم يــســتــطــع أي 
مــن أبــنــائــه الــثــاثــة حــضــور مــراســم 
الــجــنــازة والــدفــن بسبب إصابتهم 
هم أيضًا بالفيروس. ومن أهم أدوار 
ريــحــان شخصية »جــــاب الــلــه« في 

مسلسل »ســـوق الــعــصــر«، كما قدم 
عــــددًا مــن املــســلــســات مــنــهــا »الــلــيــل 
وآخره«، و»ماعيب شيحه«، و»ابن 
األرنــدلــي«، و»الــرقــص على السالم 
املتحركة«، وغيرها من املسلسات. 
وفي السينما قدم شخصية الوزير 
ســيــد مــرعــي فـــي فــيــلــم »الــــســــادات«، 
وقـــــــــدم عـــــــدة تـــــجـــــارب أخـــــــــرى مــثــل 
ــيـــرة«،  »خــــاويــــص«، و»مـــجـــنـــون أمـ
»بــحــبــك وبــمــوت فــيــك«، كــمــا شــارك 
في العديد من الــعــروض املسرحية 

والسهرات التلفزيونية.

حلقة خاّصة 
من »فريندز«

ر منصة “إتــش بي أو ماكس” 
ّ
توف

اعـــتـــبـــارًا مــــن 27 الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
الــحــلــقــة الـــخـــاصـــة مــــن “فـــريـــنـــدز” 
الـــتـــي يــلــتــقــي فــيــهــا مـــجـــددًا نــجــوم 
املسلسل الستة بعد 17 عامًا على 
توقفه، بوجود عــدد من الضيوف 
بينهم جاسنت بيبر وليدي غاغا. 
ر 

ّ
وف

ُ
وكان من املفترض أساسًا أن ت

هــذه الحلقة فــي نهاية أيار/مايو 
2020 بالتزامن مــع إطـــاق منصة 
“إتش بي أو ماكس” التي اشترت 
كــامــل حــقــوق مسلسل “فــريــنــدز«. 

 تصوير الحلقة تأجل بسبب 
ّ
لكن

الــجــائــحــة، ولـــم يحصل فــي نهاية 
املـــــطـــــاف إال الـــشـــهـــر الــــفــــائــــت فــي 
بـــوربـــانـــك فـــي واليــــة كــالــيــفــورنــيــا. 
وإضــــــافــــــة إلـــــــى املـــمـــثـــلـــني الـــســـتـــة 
الــــذيــــن تــــولــــوا األدوار الــرئــيــســيــة 
فــي املــســلــســل، يــشــارك فــي الحلقة 
الخاصة عدد من النجوم، كاملغني 
الــكــنــدي جــاســنت بيبر وفــرقــة “بي 
تي إس” الكورية الجنوبية والعب 
كــرة الــقــدم الــســابــق ديفيد بيكهام 

واملغنية ليدي غاغا.
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