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الكرملين يقاطع قناة 
مستقلة لتأييدها التظاهرات

»تويتر« للنساء: اللغة علينا 
والحماية عليكن

كابول ـ صبغة اهلل صابر

قــتــل الــصــحــافــي حــفــيــظ الــلــه حـــق بــرســت 
فــي مــديــنــة بـــول عــالــم، مــركــز إقــلــيــم لوكر 
في  كــابــول،  األفغانية  للعاصمة  املــجــاور 
يونيو/ من  التاسع  في  غامضة،  ظــروف 

ــتــــن أي جــهــة  ــم تــ ــ لــ الـــــحـــــالـــــي.  حــــــزيــــــران 
قالت  أن  بعد  الصحافي،  قتل  مسؤولية 
إنــه قضى خــال مواجهة  مصادر محلية 
 مسلحة بني القوات الحكومية ومسلحي 
حـــركـــة »طــــالــــبــــان«. لـــكـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــداخـــلـــيـــة األفـــغـــانـــيـــة طـــــارق آريـــــن يــؤكــد 
ــق بـــرســـت  ــ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن حـ ــ لـ
الــتــســتــر على  قتلته »طــالــبــان«، وهــدفــهــا 
ــق املــــواطــــنــــني عـــامـــة  ــ ــي حـ ــ ــه فـ ــبـ ــكـ ــرتـ ــا تـ ــ مـ

واإلعاميني منهم خاصة.
عمل حق برست في اإلذاعة املحلية »ملي 
السنوات  الوطني( خال  )الرابط  بيوند« 
األربـــع املــاضــيــة، إال أن لــديــه تجربة عمل 
مــدتــهــا عـــشـــرة أعــــــوام فـــي وســـائـــل إعـــام 
ــقـــول رئـــيـــس »مـــلـــي بــيــونــد«  مــخــتــلــفــة. ويـ
مطيع الــلــه ســــرور، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــان مــخــلــصــا فــــي عــمــلــه  إن حــــق بـــرســـت كـ
ــاء الــشــعــب  ــنـ ــال صــــوت أبـ »مــــن أجــــل إيـــصـ

املهمشني«.
ــتــلــت مــقــدمــة األخـــبـــار 

ُ
قــبــل حـــق بـــرســـت ق

ــا نــيــوز« مــيــنــه خــيــري،  ــانـ فــي مــحــطــة »أريـ
منطقة  فــي  مغناطيسية  قنبلة  بانفجار 
ــن الــشــهــر  ــامـــس مــ كـــوتـــه ســنــكــي فــــي الـــخـ
الــحــالــي. االنــفــجــار أســفــر أيــضــا عــن مقتل 
شــقــيــقــتــهــا حــســنــيــة خـــيـــري. هـــكـــذا تــطــول 
قــائــمــة الــعــامــلــني والـــعـــامـــات فـــي الــحــقــل 
ــذيـــن يــلــقــون حــتــفــهــم بسبب  اإلعــــامــــي الـ
ــيــــال، إذ  ــتــ أعــــمــــال الـــعـــنـــف وعـــمـــلـــيـــات االغــ
خــال عــام 2020 وحـــده قتل 11 صحافيا 
على األقل في أفغانستان، ما دفع كثيرين 
إلــى تــرك هــذه املهنة، وأجــبــر آخــريــن على 
مـــغـــادرة الــبــاد بحثا عــن لــجــوء فــي دول 

مختلفة. 
وأفادت »لجنة حماية الصحافيني« أن 50 
عــام 2020  أفغانستان  إعاميا هربوا من 
بينهم 15 امرأة، بسبب التهديدات األمنية. 
كما أن كثيرين تركوا العمل في األقاليم، 
ونزحوا إلى املــدن، خوفا من اغتيالهم أو 
تــعــرضــهــم ألي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــنــف، 
لكنهم لــم يــســلــمــوا مــن الــتــهــديــدات. وفــي 
هــذا السياق، قــال مدير مكتب اللجنة في 
مؤتمر  فــي  خلوتكر،  مجيب  أفغانستان 
ــابـــول  ــمـــة كـ ــاصـ ــعـ ــــي الـ ــده فـ ــقــ ــافـــي عــ ــحـ صـ
الحكومة األفغانية  إن  املــاضــي،  األســبــوع 
واملجتمع الدولي يكتفيان بالوعود التي 
ال طائل منها، ما يترك الباب مشرعا أكثر 
أمـــام االغــتــيــاالت فــي صــفــوف اإلعاميني، 
ــيـــدانـــي ضــعــف إلــى  مـــؤكـــدًا أن اإلعــــــام املـ

منوعات

حـــد كــبــيــر فـــي الـــبـــاد بــســبــب الــتــهــديــدات 
األمــنــيــة، إذ يــحــاول الــصــحــافــيــون العمل 
التغطيات  عن  واالبتعاد  مكاتبهم  داخــل 
تعرضهم  احــتــمــاالت  حــيــث  األرض  عــلــى 
العتداءات أقل. كما أكد خلوتكر أن أعمال 
الــعــنــف فـــي حـــق اإلعـــامـــيـــني تــغــيــرت في 
األيـــــام األخـــيـــرة وأخـــــذت مــنــحــى خــطــيــرًا، 
فبعد أن كانت جهات مجهولة تستهدف 

اإلعاميني واملؤسسات اإلعامية بأعمال 
على  تركيزها  اآلن تصب  باتت  التفجير، 
عمليات االغتيال، وسط ال مباالة الحكومة 
والــجــهــات املــســؤولــة. اإلعــامــيــون ليسوا 
وحدهم َمن تعرضوا للقتل والتهديد، إذ 
تــطــاول هـــذه االعــــتــــداءات عــائــاتــهــم؛ قتل 
ــادل إيــمــاق  ــرة اإلعــــامــــي عـــ ثـــاثـــة مـــن أســـ
الــذي كــان يعمل فــي إذاعـــة »صـــداي غــور« 

)صــوت إقليم غـــور(، بعد قتله أيضا بيد 
مجهولني. وكان قد تلقى تهديدات بالقتل 

قبلها.
وما يخيب أمل الكثيرين هو قــرار بعض 
املحطات اإلعامية املحلية بوقف توظيف 
ارتــفــاع وتيرة  بعد  النساء بني صفوفها، 
عــمــلــيــات االغـــتـــيـــاالت فـــي حــقــهــن. وكــانــت 
ــكـــاس« املــحــلــيــة، فـــي مــديــنــة  ــعـ مــحــطــة »إنـ
ــاد، قــد قـــررت أال تــوظــف الــنــســاء،  جـــال أبــ
بعد أن تعرضت موظفات فيها لهجمات 
أثــار حفيظة املهتمني  املسلحني، وهــو ما 
الحكومة  مطالبني  اإلعــامــيــات،  بحقوق 

بالتحرك إزاء القضية. 
كــمــا أدت عــمــلــيــات االغــتــيــال فـــي صــفــوف 
النساء إلى انخفاض عدد العامات منهن 
في وسائل اإلعام األفغانية بنسبة 18 في 
الصحافيني«  »لجنة حماية  لـ وفقا  املائة، 
التي أكدت في بيان لها أن عددًا كبيرًا من 
اإلعاميات تركن وظائفهن وتوجهن إلى 
خـــارج الــبــاد، هــربــا مــن الــتــهــديــدات التي 
املوظفات  مــن  الكثير  أن  كما  يواجهنها، 

تركن العمل في املحطات اإلعامية.
ذكرت اللجنة أن عدد النساء العامات في 
العام  كــان 1678  وسائل اإلعــام املختلفة 
املاضي، أما هذا العام فأصبح عدد النساء 
العامات 1377، وهو مؤشر خطير جدًا، 
ال سيما أن األوضاع في أفغانستان تسير 
نحو األسوأ بعد خروج القوات األجنبية 
مــنــهــا وســيــطــرة »طـــالـــبـــان« عــلــى مناطق 
املتحدة  الـــواليـــات  أعــلــنــت  فــيــهــا.  مختلفة 
عزمها سحب القوات بالكامل بحلول 11 
من  بالتمام  عقدين  بعد  سبتمبر/أيلول، 
الواليات  على  »القاعدة«  تنظيم  هجمات 

املتحدة.
تــقــول اإلعــامــيــة  الــقــضــيــة،  وتعليقا عــلــى 
»الــعــربــي  ــزيــــزي، لـــ ــيــــروزه عــ األفـــغـــانـــيـــة فــ
أفغانستان  فــي  ــاع  ــ »األوضـ إن  الــجــديــد«، 
أصــعــب مــمــا يمكن تــصــوره، وأصــبــح من 
الصعب جدًا على اإلعاميني أن يواصلوا 
 الــعــمــل وتـــحـــديـــدًا فـــي املـــنـــاطـــق الــنــائــيــة، 
ــلــــواتــــي يــواجــهــن  فـــمـــا بـــالـــك بـــالـــنـــســـاء الــ
مــشــاكــل أكــثــر مــقــارنــة بـــالـــرجـــال؟«. ُيــذكــر 
أن قـــنـــابـــل عـــلـــى جـــانـــب الــــطــــرق وقــنــابــل 
ــفـــل  ــبــــت أسـ ــثــ ــ

ُ
ــرة ت ــيــ ــغــ ــنـــاطـــيـــســـيـــة صــ مـــغـ

املركبات وهجمات أخرى استهدفت أفراد 
األمـــن وقــضــاة ومــســؤولــني فــي الحكومة 
ونــاشــطــني فـــي املــجــتــمــع املـــدنـــي، إضــافــة 
األخيرة  الشهور  خــال  الصحافيني،  إلــى 
فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــالـــت األمــــم املــتــحــدة، 
الشهر املاضي، إن قرابة 1800 مدني القوا 
صــيــبــوا فــي األشــهــر الــثــاثــة 

ُ
حــتــفــهــم أو أ

ــى مــن عـــام 2021، خـــال الــقــتــال بني  األولــ
»طــالــبــان«  ومــتــمــردي  الحكومية  الــقــوات 

رغم جهود إحال السام.

11 صحافيًا على األقل 
قتلوا في أفغانستان 

العام الماضي

بيروت ـ العربي الجديد

التواصل االجتماعي طرح  تحاول منصات 
ــارات عــــدة تــعــبــر عـــن تــوجــهــهــا املــتــزايــد  ــيـ خـ
أّي فئة اجتماعية، فبعدما  إلى عدم إقصاء 
ــهـــا ستتيح  ـ

ّ
أعــلــنــت شــبــكــة »إنـــســـتـــغـــرام« أن

ملستخدميها اختيار الضمير املنفصل الذي 
يريدون أن ُيعّرف عنهم من خاله، بصرف 
النظر عن جنسهم لــدى الـــوالدة، في مايو/ 
ــتـــر«، أول  ــار املـــاضـــي، أطـــلـــق مـــوقـــع »تـــويـ ــ أيـ
مــن أمـــس الــثــاثــاء، إعـــــدادًا جــديــدًا »باللغة 
التحدث  يتيح  املــؤنــثــة«  بالصيغة  العربية 
إلى املغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

ــاالت فـــي شــركــة  قـــالـــت رئــيــســة قــســم االتــــصــ
»تويتر« في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ــيــــري: »أطـــلـــقـــنـــا إعــــــــدادًا جـــديـــدًا  ــا فــــواخــ ــ رشـ
مضيفة:  املــؤنــثــة«،  بالصيغة  العربية  للغة 
»كمنصة مفتوحة... هدفنا في تويتر خدمة 
املحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب 
أن تــعــكــس خــدمــتــنــا األصـــــوات الــتــي تشكل 

هذه املحادثة بشكل أفضل«.
وفقا ملدونة »تويتر«، ستظهر كلمة »غّردي« 
بداًل من »غّرد« وسيظهر خيار »استكشفي« 
بداًل من »استكشف« ملن يخترن مخاطبتهن 
اختيار  يمكنِك  املــؤنــث.  وبصيغة  بالعربية 
ــداد الــلــغــة الــجــديــد مـــن خــــال تــســجــيــلــِك  ــ إعــ

إلــى  وانــتــقــالــِك   ،Twitter.com إلـــى  الـــدخـــول 
»اإلعــــــدادات والــخــصــوصــيــة«، ثــم »إمــكــانــيــة 
الـــوصـــول والـــعـــرض والـــلـــغـــات« ثـــم اخــتــيــار 
ــعــــرض«، ثم  ــم اخـــتـــيـــار »لـــغـــة الــ ــغـــات« ثـ ــلـ »الـ
ــــث( مـــــن الـــقـــائـــمـــة  ــؤنــ ــ تـــحـــديـــد الـــعـــربـــيـــة )مــ
ـــه أول موقع 

ّ
املــنــســدلــة.  وتــقــول »تــويــتــر« إن

للتواصل االجتماعي ُيدخل خيار »الصيغة 
الــعــربــيــة املــؤنــثــة«. كــانــت شــركــة »أرامــكــس« 
قد  دبـــي،  ومــقــرهــا  اللوجيستية،  للخدمات 
أضــافــت فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، خيار 

لغة مشابها على موقعها.
ــديـــث، أطـــلـــقـــت »تـــويـــتـــر«  ــتـــحـ إلـــــى جـــانـــب الـ
ــث  ــ ــؤنــ ــ ــاملــ ــ ــدث_بــ ــ ــحــ ــ ــا »#أتــ ــ ــهـ ــ ــــوانـ ــنـ ــ ــة عـ ــلــ ــمــ حــ
نــهــجــنــا  ــة  ــاركـ ــشـ »مـ ـــ لـ  »#FeminineArabic
والــشــراكــة مــع اآلخــريــن للقيام بــذلــك«. كما 
أنشأت رمزًا تعبيريا يفّعل باستخدام الوسم 
الـــعـــربـــي #أتـــحـــدث_بـــاملـــؤنـــث، واإلنــكــلــيــزي 

.#FeminineArabic
ها أضافت هذا التحديث 

ّ
وأفادت الشركة بأن

 Twitter.com »إلى نسخة الويب من »تويتر
التشغيل  نظامي  توفيره على  وتعمل على 

»آي أو إس« و»أندرويد«.
 خطوة »تويتر« هذه ال تعوض النساء 

ّ
لكن

العنف واإلســـاءة عبرها،  عن حمايتهن من 
الدولية«،  العفو  »منظمة  لـ تحليل  أظهر  إذ 
 املــوقــع »مــا زال يتقاعس 

ّ
الــعــام املــاضــي، أن

عــن اتــخــاذ مــا يــكــفــي مــن إجـــــراءات لحماية 
النساء من العنف واإلســاءة عبر اإلنترنت، 
رغم الوعود املتكررة بأن يفعل ذلك، ما يدفع 
الــتــزام الصمت أو فرض  نــســاًء كثيرات إلــى 
رقابة ذاتية على أنفسهن أثناء استخدامه«. 
وكانت املنظمة قد أصدرت تقريرًا عام 2018 
الــســام«، رصــدت فيه »فشل  عنوانه »تويتر 
الشركة في احترام الحقوق اإلنسانية للمرأة 
املــؤثــر على  الكافي وغير  بسبب ردهــا غير 

العنف واإلساءة«.

ُقتل مقدم البرامج يما سياوش في كابول العام الماضي )وكيل كوشار/ فرانس برس(

)فايز نور الدين/ فرانس برس(

سامر إلياس

عقابا على تغطية تظاهرات املعارضة الروسية في األشهر األخيرة، أكد الكرملني 
أنه أوقف التعامل مع قناة »دوجد« الروسية، وقرر استبعاد مراسليها عن مواكبة 
نــشــاطــات الــرئــيــس فاديمير بــوتــني وديــــوان الــرئــاســة أو املــشــاركــة فــي املــؤتــمــرات 

الصحافية اليومية للناطق باسم الكرملني ديمتري بيسكوف.
وردًا على استفسار من وكالة » نوفوستي« الحكومية، قال بيسكوف« قررننا منذ 
غير  للتظاهرات  مباشرًا  دعما  تقديمها  بعد  القناة،  مــع  التعامل  عــدم  وقــت سابق 
الــقــانــونــيــة«، وربـــط الــقــرار بتغطية الــقــنــاة تــظــاهــرات غير مــرخــص لها فــي األشهر 
األخــيــرة. ويـــوم االثــنــني املــاضــي، نقل مــوقــع » مــيــدوزا« املــعــارض عــن مــصــدريــن في 
 »سبب استبعاد صحافيي )دوجد( هو تغطية القناة املباشرة واملوسعة 

ّ
القناة إن

لــعــودة املـــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي مــن أملــانــيــا إلـــى روســيــا )بـــدايـــة الــعــام الــحــالــي( 
والحقا تغطية التظاهرات الداعمة له«. وتوقف مراسلو »دوجد« عن حضور املؤتمر 
الصحافي املغلق اليومي لبيسكوف منذ 13 مايو/أيار املاضي، وقال رئيس تحرير 
القناة تيخون دزيادكو إن الخدمة الصحافية في الكرملني »أخبرتنا أن مراسلينا 
لن يسمح لهم باملشاركة في الفريق الصحافي للكرملني«. بدأت القناة بثها في 27 
لنقل  مستقلة  قناة  ستكون  أنها  عليها  القائمون  وأعلن   .2010 عــام  إبريل/نيسان 
األحداث في روسيا بطريقة مختلفة ومستقلة ال تتبع السلطة أو املعارضة، ورفعت 
شعار » األمل«، وتعرض على مدار الساعة نشرات إخبارية وبرامج حوارية وحفات 
موسيقية وأفاما وثائقية حظيت بمتابعة كبيرة، نظرًا لتطرقها ملواضيع حساسة 
وجدلية. واستقطبت القناة كثيرًا من الصحافيني الذين غادروا عملهم من وسائل 
اإلعام الحكومية ألسباب سياسية أو مهنية. وفي غضون فترة قصيرة تمكنت من 
التنافس من أجل توسيع بثها كقناة على املستوى الفيدرالي، ما يعني حصولها 
على دعم حكومي، لكن محاوالتها بــاءت بالفشل، إذا سرعان ما صار ينظر إليها 
على أنها قناة معارضة، بعدما غطت على نطاق واســع االحتجاجات عامي 2011 

و2012 املناهضة لترشح بوتني لوالية ثالثة.

إعالميو أفغانستان... الموت وجبة يومية

أخبار

اعتزال  إلى  إما  كثيرين  دفع  ما  تحديدًا،  منهم  والنساء  أفغانستان،  في  اإلعالميين  واالعتداءات  االغتياالت  تالحق 
المهنة تمامًا أو الهرب إلى الخارج بحثًا عن األمان والحرية

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة

أّجلت محكمة االستئناف في الدار 
البيضاء نظر قضية الصحافي 

سليمان الريسوني، المحتجز 
على ذمة المحاكمة منذ العام 
الماضي، إلى 22 من هذا الشهر. 

السلطات تتهمه بـ»هتك العرض 
بالعنف واالحتجاز«، فيما يعتبر 

حقوقيون أن »التهمة ملفقة«.

أدلى رجل األعمال مخترع برامج 
مكافحة الفيروسات، جون 

مكافي، بشهادته أمام محكمة 
إسبانية الثالثاء، لمنع تسليمه 

إلى الواليات المتحدة حيث يواجه 
تهمًا جنائية تتعلق بالضرائب تصل 
عقوبتها إلى السجن 30 عامًا. القرار 

يصدر في األيام المقبلة.

ستتيح »أمازون« للمشتركين في 
خدمتها »برايم«، في الواليات 

المتحدة، استخدام خدمتها للبث 
التدفقي أللعاب الفيديو »لونا« غير 
الممكن حتى اآلن إال بدعوة. يمكن 

للراغبين ولوج »لونا« مباشرة عبر 
اإلنترنت من دون الحاجة إلى كمبيوتر 

أو وحدات تحكم.

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس 
األميركي جو بايدن سيعين لينا 

خان، وهي باحثة في مجال 
مكافحة االحتكار ركزت على 

القوة السوقية الهائلة لعمالقة 
التكنولوجيا، رئيسة للجنة التجارة 

الفيدرالية األميركية. وتحظى بتأييد 
الديمقراطيين والجمهوريين.



وعسكريا،  وقانونيا  سياسيا  عليها،  ر 
ّ
تتست

بــجــمــلــة تــنــمــيــطــات اســتــشــراقــيــة. بــــرز الــوعــي 
ــــورة الــســيــنــمــائــيــة مـــنـــذ وقـــت  ــــصـ بـــأهـــمـــّيـــة الـ
بــاكــر، وراكـــم فيها مخرجون عــديــدون أعمااًل 
البصرّية  املــتــون  طليعة  فــي   

ّ
تــظــل سينمائية 

سينمائّية  مجموعة  أّول  نــشــأة  منذ  الــقــوّيــة، 
رافقت بواكير حركة التحّرر الوطني، وصواًل 
إلى التجارب السينمائية الفردية في األعوام 

الـ20 األخيرة. 
ـــادًا عــربــا، 

ّ
هــنــا، الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« نـــق

لــــرصــــد صـــــــورة فــلــســطــني بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم، 
تواريخ  من  انطاقا  وجدانهم،  في  ومنزلتها 
ــــات وقــــصــــص وســــيــــاقــــات،  ــايـ ــ ــكـ ــ وُصـــــــــــَور وحـ
ــدى الـــحـــضـــور الــفــلــســطــيــنــّي فــي  ــ لــتــشــريــح مـ

سينما بلدانهم.

راشد عيسى )فلسطين/سورية(
، لم تعد أفام 

ّ
في األعوام الـ10 املاضية، على األقل

القضية الفلسطينية في صدارة املشهد. ففيها، 
النقاش  مــحــور  العربي  الربيع  قضايا  كــانــت 

والــتــمــويــل والــحــضــور عــلــى شــاشــات الــعــالــم. 
فلسطني، كقضية مركزية، تراجعت أمام أولوية 
الحريات والديمقراطية، واألحوال االجتماعية 

واالقتصادية في بلدان الربيع العربي.
اع 

ّ
 عددًا ال يستهان به من صن

ّ
معلوٌم أيضا أن

الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة هـــم عـــــرٌب وأجـــانـــب. 
الفيلم  مــكــانــة  تــراجــع  ُيــصــبــح مفهوما  هــكــذا، 
ــا وإنـــتـــاجـــا  ــ ــــرضـ  وعـ

ً
ــمــــويــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــ

ى 
ّ
وحضورًا، في املهرجانات العاملية. لكن، حت

عــلــى املــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه، يحسب 
 الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تـــراجـــٍع، 

ّ
املــــرء أن

نــتــج فــي العقدين األخــيــريــن ال يتناسب 
ُ
أ فما 

السينما  شهدتها  التي  الهائلة  الحيوية  مع 
الفلسطينية منذ بدايتها، إلى سينما الثورة 
غلت أفامها 

ُ
الفلسطينية خصوصا، التي اشت

رغم الظروف القاسية، من حرب وغياب بنى 
ومؤّسسات مستقّرة، وصــواًل إلى أفام إيليا 
ســلــيــمــان وهـــانـــي أبــــو أســعــد ونـــجـــوى نــجــار 
ومي املصري، وفلسطينيني عديدين، وصلت 
أفامهم إلى شاشاٍت ومنابر رفيعة املستوى.

أشرف الحساني

ــّيـــة كــبــيــرة  هــــنــــاك خـــصـــوصـــيـــة فـــنـ
في  الفلسطينّية  الــســيــنــمــا  تــطــبــع 
ــتــخــّيــل الـــعـــربـــي. يــجــزم الــبــعــض 

ُ
امل

الفيلم  بها  ع 
ّ
يتمت الــتــي  املــذهــلــة،  الــصــورة   

ّ
أن

جابهها 
ُ
ت ال  الــنــاس،  فــي وجـــدان  الفلسطيني 

السينما  إاّل  ـ  القرن املاضي  ـ منذ سبعينيات 
املـــصـــريـــة بـــواقـــعـــيـــتـــهـــا الـــســـحـــريـــة، مــــع فـــرق 
فـــنـــّي كــبــيــر يــجــعــل الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــّيــة 
رًا في 

ّ
التحاما وتــجــذ  ال كمية، وأكــثــر 

ً
نــوعــيــة

صيرورتها  فــي  وتاريخها.  وأرضــهــا  بيئتها 
الـــتـــاريـــخـــّيـــة، لــيــســت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــجـــّرد تــــرف بـــصـــرّي يــجــعــل الـــنـــاس يقبلون 
إذ غدت قدرًا  عليها لاستمتاع واالستهاك، 
ال َمــفــّر مــنــه فــي الــتــاريــخ املــعــاصــر لفلسطني، 
ووسيلة ناجعة للتحّرر من أشكال االستيطان 
 فطن الكاتب غسان كنفاني 

ْ
الصهيوني، منذ أن

الــثــورة على مختلف  إلــى أهمّية السينما في 
التي  األجنبية  والجهات  اإلسرائيلية  القوى 

يرتهن كثير من األفالم 
السورية لشروط الداعمين 

والممولين

ما أُنجز سينمائيًا في آخر 
عقدين ليس حيويًا كما 

في حقبة سابقة

َشيّد هذه الدار 
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ــة، حــــــاولــــــت الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــ ــكــ ــ ــاألحــ ــ بــ
الفلسطينية التعبير عن اإلنسان الفلسطيني، 
 انتظارات صناديق الدعم ومعايير 

ً
متجاوزة

ــدأ الــفــيــلــم  ــ ــذه الـــحـــالـــة، بـ ــ املـــهـــرجـــانـــات. فــــي هـ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع املـــخـــرجـــني الـــذيـــن عــاشــوا 
قوالب  عــن  البحث  أو خــارجــهــا،  فــي فسلطني 
نقاط  فــي  العبور  )معاناة  معروفة  لحكايات 
 الـــعـــودة(، 

ّ
الــتــفــتــيــش، انــقــطــاع الــكــهــربــاء، حـــق

ــٍد فــــي الـــفـــصـــل فــيــهــا بــــني الــســيــاســي  ــهـ مــــع جـ
ــار املـــــوضـــــوع األنـــســـب  ــيــ ــتــ ــــي، واخــ ــانـ ــ ــسـ ــ واإلنـ
ُيشار  للتسجيلي.  املائمة  والقّصة  للروائّي، 
 الــنــجــاحــات املــتــفــاوتــة ملخرجني، 

ّ
هــنــا إلـــى أن

كــهــانــي أبـــو أســعــد وإيــلــيــا ســلــيــمــان ورشــيــد 
مــــاري جــاســر وأمــــني نايفة  ـ  مــشــهــراوي وآن 
ــيــــاز الـــكـــامـــل إلـــى   االنــــحــ

ّ
ــــِعــــي أن

َ
ــيــــرهــــم، ت وغــ

املــوضــوع، أي تغليب السياسي، سيؤّدي في 
النهاية إلى اختزال وتناسخ محدود التأثير. 
ى 

ّ
ــزٌء كبير مــن هـــذا الــوعــي الــجــمــالــي يتجل جـ

فــي أفـــام سليمان، بـــدءًا مــن »ســجــل اختفاء« 
)1996(، وصواًل إلى »إن شئت كما في السماء« 
باملوضوع  االنــتــقــال  فــي  نجح  وفــيــه   ،)2019(
تهّكم  بــل  أخـــرى،  إلــى جغرافيات  الفلسطيني 
على السياسّي عبر كوميديا ُمبتكرة. ولم تفته 
اإلشارة إلى معضلة السينما الفلسطينية، أي 
اآلخـــر، عن  بمقاسات  فلسطيني  فيلم  إخـــراج 
 
ّ
أن على  تأكيٌد  الفيلم  الفلسطيني.  املــوضــوع 

.
ّ
ماذ السينما الوحيد هو الفن

صفاء الليثي )مصر(
نــجــحــت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي احــتــال 
مكانة عالية جدًا في املهرجانات الدولية، كما 
عّبر 

ُ
في وجدان محبي السينما الراقية، التي ت

عـــن مــعــانــاة الـــشـــعـــوب. أجــبــر إيــلــيــا سليمان 
الكتالوغ  فــي  أن يكتب  « على 

ّ
ــان »كــ مــهــرجــان 

اســـم دولـــة إنــتــاج فيلمه »يـــد إلــهــيــة« )2002( 
»إقــلــيــم فــلــســطــني«. فــيــلــم كــبــيــر، فــــاز بــجــائــزة 
أفامه  فــي  ويــواصــل  حينها،  التحكيم  لجنة 
ُمنطلقا من بلدته  التعبير عن وجــود شعبه، 
الناصرة، وصواًل إلى فيلمه األخير »إن شئت 
للبطل  بعد مسيرة   .)2019( السماء«  في  كما 
تــحــاكــي مــســيــرتــه الــشــخــصــيــة، فـــي مــحــاولــٍة 
ــيــــويــــورك، يـــعـــود إلــى  لــلــعــمــل فـــي بـــاريـــس ونــ
إقليمه الساكن في عقله وقلبه، إلى فلسطني، 
الشباب  عليها  يرقص  جماهيرية،  أغنية  مع 
وهــو صــامــت، على وجــهــه شبح ابــتــســامــة. ال 
م طــوال الفيلم إاّل جملة واحــدة رّدًا على 

ّ
يتكل

سائق سيارة أجرة أسود، يأخذه من باريس 
إلـــى املــطــار، ليصل إلـــى أمــريــكــا: »مـــن أي بلٍد 
أنــــت؟«، ينطق إيــلــيــا: »مـــن الــنــاصــرة«. يسأله 
الــســائــق: »الــنــاصــرة؟ فــي أّي بــلــد؟«، فُيجيبه: 
قوية،  فرملة  فلسطيني«.  أنــا  فلسطني.  »فــي 
ثم ينظر السائق باندهاش أبله: »فلسطيني؟ 

ألول مرة أقابل شخصا فلسطينيا«.

إبراهيم علي

هــا هــي هيفا وهبي تستعيد نجاحها في 
»التافهة«،  أغنية وصفها بعض املتابعني بـ

لكنها برأي آخرين، مقبولة.
أغــنــيــة، أو دويــتــو، يجمع بــني هيفا وهبي 
»لو  أكــرم حسني، بعنوان  املصري  واملمثل 
ــان أكــــرم ُحــســنــي،  كـــنـــت«، مـــن كــلــمــات وألـــحـ
ــة تــخــيــات  ــيـ ــنـ ــا. تــــــروي األغـ وتــــوزيــــع تــــومــ
وتحول اإلنسان إلى مخلوق آخر، في إطار 
مــوســيــقــي يــتــبــنــاه الــكــاتــب واملــغــنــي نفسه، 
ويـــحـــرك هــيــفــا فـــي كــلــيــب مــصــور يجمعها 
وحسني، وثلة من الشباب الذين يحيطون 

بها ويتفاعلون مع األغنية راقصني.
تخرج هيفا وهبي في أعمالها الغنائية كل 
مرة عن كل ما هو سائد، لكن ذلك ال يعني 
تمتلك  ال  بالنجاح.  تظفر  أنها  بــالــضــرورة 
وهبي حّدًا أدنى من الصوت ليساعدها على 
الــغــنــاء بــمــهــارة، بــل على الــعــكــس، تستهلك 
مع  الــغــنــاء  فيتداخل  نــافــرة  بطريقة  الخفة 
التي  األغــنــيــات  فــي معظم  املصطنع  الــدلــع 

طــرحــهــا يــكــون بــطــريــقــة بــعــيــدة نــوعــا مـــا عن 
املـــفـــتـــرض أن تــــكــــون، بــبــســاطــتــهــا، لــلــمــتــلــقــي 
الــــعــــادي، غــيــر املـــكـــتـــرث بـــالـــجـــوانـــب الــنــقــديــة 
املهرجانات  شــروط  تــراعــي  التي  والقواعدية 

والفعاليات العاملية النخبوية.  
كــمــا أن هــنــاك جــانــبــا أكــثــر إشــكــالــيــة يــواجــه 
العرض؛  السورية، يتعلق بمنصات  السينما 
ــة، على  ــوريــ إذ لــجــأ صـــنـــاع الــســيــنــمــا فـــي ســ
قلتهم، ســـواء فــي الــداخــل أو الــخــارج، إلنتاج 
ــــي مـــهـــرجـــانـــات  ــعـــــرض فـ ــ ــة الـ ــريـ ــــال حـــصـ ــمـ ــ أعـ
لها طريق  أن يكون  وفعاليات فقط، من دون 
العرض سواء في صاالت السينما أو القنوات 
أو حتى املنصات الرقمية على اإلنترنت، وهذا 
بمشاهدة  الــراغــب  الــســوري  املتلقي  مــا جعل 
ســيــنــمــا مــحــلــيــة، غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــوصـــول 
إلــى هــذا اإلنــتــاج لتقييمه، ســـواء بالسلب أو 
اإليــــجــــاب، بــاالســتــعــانــة بــمــا وفـــرتـــه وســائــل 
الـــتـــواصـــل لــهــذا الـــغـــرض، مـــن تـــنـــاول بالنقد 
على  الفنية  لألعمال  الشعبي  املستوى  على 
األعــمــال، حبيس  من  الكثير  وبقي  اختافها، 
ــتـــي صــنــعــت مــــن أجــلــهــا،  الـ ــان  ــرجـ ــهـ املـ أدراج 
ثقافية  فعالية  إقامة  عند  فقط،  عنها  ويفرج 
مـــا، لــيــســت ذات اهــتــمــام ســيــنــمــائــي، يــعــرض 
على  جمهور  بحضور  هامشها،  على  الفيلم 
ــا.   الـــغـــالـــب غـــيـــر مـــهـــتـــم، وقـــلـــيـــل الــــعــــدد أســـاسـ

عماد كركص

بروز الدراما كوجه من أوجه الثقافة السورية، 
لم يكن كذلك بالنسبة للسينما السورية، التي 
ــم تــحــقــيــق حــضــور  لـــم يــكــتــب لــهــا الــتــطــور رغــ
مــقــبــول فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي. ومع تقدم الدراما السورية وانتشارها 
في العالم العربي، وحتى الجوار اإلقليمي غير 
السينما  كانت  الفترات،  من  فترة  في  العربي 
السورية تتراجع رغم كل محاوالت مساندتها، 
وال ســيــمــا عــلــى املــســتــوى الـــرســـمـــي، بــإنــشــاء 
املــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا، ومـــن ثـــم إحـــداث 
من  باهتمام  تحظى  السينما  لصناعة  لجنة 
املؤسسة  وذهــبــت  ســابــقــا،  الثقافة  وزارة  قبل 
نحو اختيار مواضيع ال تهم املتلقي السوري 
لجنة صناعة  اضــطــرت  فيما  إنتاجها،  لــدعــم 
الدراما واإلنتاج  السينما لانجرار مع سوق 
الدرامي بشكل كبير، وبقيت السينما السورية 
فاقدة لإلنتاج املقبول من حيث الحجم، وعدم 
القدرة على املجاراة العربية من حيث النوع.  

ــة، كـــانـــت هــنــاك  بــعــد انــــــدالع الـــحـــرب الـــســـوريـ
باهتمام  حظيت  ســوريــة  سينمائية  تــجــارب 
ــود، لـــكـــن تــلــك  ــ ــــوجـ ــى الـ ــ مـــقـــبـــول إلخـــراجـــهـــا إلـ
ــد نــخــبــويــة  ــواعــ الــــتــــجــــارب تــتــهــم بــــمــــراعــــاة قــ
لتحجز مكانا لها في املهرجانات الدولية، ذات 
لها حيز  يكون  أن  دون  من  املجزية،  الجوائز 
السينمائية،  والقنوات  الصاالت  في  للعرض 
ــا الـــرئـــيـــس  ــمــــودهــ ــك الـــســـيـــنـــمـــا عــ ــذلــ ــقــــدت بــ فــ
الســـتـــمـــرارهـــا والـــحـــافـــز عــلــى تـــطـــورهـــا وهــو 
الجمهور السوري، الذي يجد في الدراما أكثر 
حياته  وتفاصيل  ملشاكله  ومامسة  واقعية 
فـــي حـــني يــســيــطــر عــلــى اإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 
مــواضــيــع وأفـــكـــار بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع، أو أن 

أصــدرت   ،2018 عــام  فــي  اآلن.  قدمتها حتى 
، يحمل عــنــوان 

ً
كــامــا ألــبــومــا غنائيا  وهــبــي 

ــداه بني  ــ ــقـــول، فــقــد وجــــد صـ »حــــــوا«. وكـــمـــا تـ
املتابعني، ونال عامة جيدة في السباق مع 
اإلصــــــدارات الــتــي خــرجــت فــي الــوقــت نفسه، 
لكن معظم أغاني »حوا« لم تصل إلى الناس، 
أو معجبيها  ملتابعي وهــبــي  أســيــرة  وظــلــت 

على املواقع البديلة.
ــي غــائــبــة عن  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت روبــ
املشهد الغنائي، وانشغلت لسنوات سابقة 
باملشاركة في أعمال درامية، نالت نصيبها 
الــســنــة، تستعيد  الــنــجــاح. لكنها، هـــذه  مــن 
أنفاسها، وتخرج بإصدار يحمل ثاث أغان، 
تانية«  و»حتى  باستيك«  »قلبي  عنوانها 
و»أنـــا لــو زعـــانـــة«.. كــل ذلــك بـــرأي متابعي 
روبي، يعيدها إلى األضواء أو الغناء، ولو 
على  والدخيل  البسيط  األغــانــي  بمضمون 

عالم الكلمة واللحن. 
قياسا  جيدة  استماع  نسبة  تحقق  أعــمــال 
بمجموعة ال بأس بها من األعمال الغنائية 
صــــدرت فــي الــوقــت نــفــســه، لــكــنــهــا لــم تبلغ 
سبيل  على  ومنها،  كاملة.  النجاج  مرتبة 
ــثــــال، ألـــبـــومـــات الــفــنــانــة أصـــالـــة نــصــري  املــ
لكنها  أنــغــام،  زميلتها  وكــذلــك  الخليجية، 
الترويجي، وظلت  الشعبي  لم تنل صداها 
 لــبــعــض املــســتــمــعــني املــلــتــزمــني، أو 

ً
أســـيـــرة

وأخــيــرًا عاصي  وأنــغــام،  بأصالة  املعجبني 
ــوال الــزغــبــي ونــانــســي عــجــرم،  الــحــانــي ونــ
أغاني جديدة،  أصــدروا  أنهم جميعا  علما 
ــع إلــــى  ــيــ ــابــ ــــال أســ ــ ــّول خـ ــحــ ــتــ لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــ
أرقــامــا قياسية، بخاف  »تــرنــد«، أو تحقق 
التي تحقق أعمالها أرقاما  بعض األسماء 
قياسية خال أيام معدودة، ال بل ساعات، 

 من 
ً
وهــي الــتــي تتبوأ املــراتــب األولـــى فــعــا

حــيــث املــنــصــات واملــــواقــــع، وحــتــى الــشــارع 
الذي يردد هذه األغاني ويحفظها عن ظهر 
قلب. ومن هؤالء، نذكر فضل شاكر، وسعد 
ــــل كـــفـــوري، الـــذيـــن ال يــقــومــون  ملـــجـــرد، ووائـ
ــــان أو  ــــاإلعـ بـــمـــجـــهـــود تـــســـويـــقـــي كـــبـــيـــر، كـ

مدّو  نجاح  لحصد  األغنية،  »نشر«  تنزيل 
وحقيقي في كل مرة.

ثــمــة تــجــاذب فــي ســـوق الــغــنــاء واإلصـــــدارات 
الــعــربــيــة فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، وهــــو يلحق 
ــه وســــط  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــومــ ــمــ ــــي عــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــوضــــــع الـ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انــــشــــغــــاالتــــه الــــســــيــــاســــيــــة واالقـ

البحث عــن متنفس ليس  تــحــاول  وعــواصــم 
فــي املــوســيــقــى، ومــغــنــني أصــبــحــوا فــي حالة 
التقني لألغاني  ضياع أمام اللحاق بالركب 
أو األفام، أو أي منتج فني يصدرونه، وبني 
أو مضمون يبقيهم في  البحث عن محتوى 

دائرة الضوء واالستمرار.

»الــعــربــي الــجــديــد«، ســألــت املمثلة واملــخــرجــة 
السينمائية واحة الراهب، عن أسباب استمرار 
هذه اإلشكاليات التي تواجه السينما السورية، 
التي أشارت بدورها إلى أن »للقضية وجهني 
مختلفني، لكنهما يصبان بمصب واحد، وجه 
عــاملــي«، وتابعت: »محليا منذ  محلي، ووجــه 
الــســوريــة  الــعــامــة للسينما  املــؤســســة  إنـــشـــاء 
كقطاع عــام يحتكر اإلنــتــاج، فــي رد فعل على 
سطحية أفام القطاع الخاص التجارية التي 
تـــــروج ملـــقـــولـــة: الــجــمــهــور عـــايـــز كـــــده. فتبنت 
ــة  ــهـــة وتـــوعـــويـ شـــــعـــــارات إنــــتــــاج أفـــــــام مـــوجـ
وملتزمة، لكن باحتكارها اإلنتاج السينمائي، 
ألـــغـــت املــنــافــســة بـــني الــقــطــاعــني وبــــني األفــــام 
الــخــاصــة مـــع بــعــضــهــا، الــتــي كــانــت مــضــطــرة 
بحكم حاجتها لتحقيق الربح والستمراريتها 
كــصــنــاعــة، إلـــى أن تــرقــى بــمــســتــوى املــنــافــســة 
وتـــقـــدم أفـــضـــل مـــا عــنــدهــا لــتــجــتــذب املــشــاهــد 
وتحقق الربح. بينما تباينت مستويات أفام 
املحفزة  املنافسة  إلــغــاء  بسبب  الــعــام،  القطاع 
للبحث عما يرغبه الجمهور، لصالح تحقيق 
ــارات كــثــيــرًا مـــا تـــكـــون جـــوفـــاء ودعــائــيــة  ــعــ شــ
لصالح سياسة ما، لكنها أنتجت أيضا أفاما 
قيمة«.  تضيف: الراهب: »جاء التوجه العاملي 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــثــقــافــات الــعــامــة لــلــشــعــوب 
السينما  تــحــويــل  عــبــر  بمبدعيهم،  والــتــحــكــم 
أدوات  كإحدى  بدعمهم وتمويلهم،  املحكومة 
الــثــقــافــة الــرئــيــســيــة إلحــكــام ارتـــهـــان املــبــدعــني 
وأفــامــهــم لــشــروطــهــم، وأغــلــبــهــا بـــات يشجع 
فقط على األفــام املبسطة املسطحة للقضايا 
ــبـــشـــريـــة املـــشـــتـــركـــة،  ــمــــوم الـ ــهــ اإلنـــســـانـــيـــة والــ
لتحويل السينما كأداة تطرح قضية جزئية، 
الــتــي تطرح  املــلــحــمــيــة  بينما تــهــمــش األفــــام 

قضايا عميقة ومصيرية كبرى«.

بين روبي وهيفا وهبي... مفاهيم النجاح الغنائياألفالم السورية: تهافت نحو المهرجانات
عادت كل من روبي 

وهيفا وهبي لتتصدران 
المشهد الغنائي 

بجديدهما الذي يندفع 
نحوه متابعو مواقع 

التواصل ويحظى 
باهتمام واسع

اســتــضــافــت فــيــا الغــــرانــــج الـــواقـــعـــة فـــي مــتــنــزه 
ــيـــمـــان فــــي وســـط  ــيـــرة لـ ــفـــة بـــحـ ــلـــى ضـ شــــاســــع عـ
جنيف أمــس، الحدث األهــم في تاريخها الحافل 
باألحداث، واملتمثل بالقمة بني الرئيس األميركي 

جو بايدن ونظيره الروسي فاديمير بوتني.
اعــتــاد هــذا القصر الــرائــع الـــذي يــعــود إلــى القرن 
بــارزة  تاريخية  ــداث  أحـ استضافة  عشر  الــثــامــن 

وشخصيات مهمة.

مناسبات تاريخية
بــحــضــورمــؤســس  اســـتـــضـــاف  عـــــام 1864  فـــفـــي 
الصليب األحمر هنري دونان السهرة الختامية 
لـــتـــحـــســـني مــصــيــر  ــيــــف،  ــنــ فـــــي جــ ــر  ــمــ مــــؤتــ ألول 
مــيــدان املعركة،  فــي  الــذيــن يــصــابــون  العسكريني 

وكان نقطة والدة القانون اإلنساني.
بعد أكثر من قرن على ذلك، في يونيو/ حزيران 
1969، أحــيــا الــبــابــا بــولــس الــســادس قــداســا أمــام 
حشد مــن 70 ألــف شخص فــي املتنزه الـــذي كان 
آنــــذاك املــســاحــة الــوحــيــدة الــشــاســعــة فــي جنيف 

الستقبال حشود كهذه.
وقال البابا بولس السادس خال زيارته للمدينة 
التي تعتبر أحد معاقل البروتستانتية: »في هذه 
املــرحــلــة املــتــفــاوتــة مــن تــاريــخ الــبــشــريــة واملليئة 
باملخاطر، لكن باألمل أيضا، يعود إليكم إلى حد 

كبير، بناء العدالة، وبالتالي ضمان السام«.

وتردد صدى هذه الرسالة في قمة بايدن وبوتني 
الـــتـــي ســبــقــهــا تــكــهــنــات وتـــوقـــعـــات فـــي مختلف 
دول الــعــالــم خــصــوصــا فــي واشــنــطــن ومــوســكــو، 

والعواصم األوروبية.
يعد متنزه الغرانج، وهو األكبر في املدينة، مكانا 
مــثــالــيــا لــإلحــاطــة بــالــفــيــا الــتــي تــزنــرهــا أشــجــار 
على  بالكامل  وتطل  الجنوبية  الجهة  من  عالية 

املتنزه والبحيرة من الجهة الشمالية.
ــبــــوع. في  يــشــهــد املـــكـــان نــشــاطــا كــثــيــفــا مــنــذ أســ
الــزخــرفــات  الــداخــل، يعمل حــرفــيــون على تلميع 
املذهبة وتنظيف الشمعدانات الثقيلة، فيما أزيح 
الرئيسني  املكان جاهزًا الستقبال  ليكون  األثــاث 

ووفديهما.
ــة واضــــحــــة،  ــيــ ــنــ ــارج، اإلجــــــــــــــراءات األمــ ــ ــ ــخـ ــ ــ  فـــــي الـ
ــول املـــتـــنـــزه. عند  ــد ُوضـــــع حـــاجـــز مــعــدنــي حــ وقــ
ظف األســدان الحجريان، وهما بمثابة 

ُ
املدخل، ن

حارسني رمزيني للقمة.

تاريخ القصر
ــاك  ــــر جــ ــــاجـ ــتـ ــ الـ عـــــــام 1660  الـــــــــــدار  هـــــــذه  ــد  ــ ــ ــّي ــ ــ

َ
ش

لولني  مــارك  املصرفي  اشتراها  ثــم  فرانكونيس، 
عام 1706. كانت عائلة لولني هي التي بنت أول 
ز  منزل كبير فيها بني العامني 1768 و1773، وُجهِّ
بــحــديــقــة عــلــى الــطــريــقــة الــفــرنــســيــة. بــعــد الــثــورة 
السفن  ملــالــك  القصر  لــولــني  جــان  بــاع  الفرنسية، 
فــي املــديــنــة، فرنسوا فافر الــذي جنى ثــروتــه من 

التجارة مع الشرق.
عائلة فافر هي التي قامت بتغيير املنزل واملتنزه 
ــــام 1821 الـــتـــي تــضــم  وبـــنـــت املــكــتــبــة الـــكـــبـــرى عـ
املجموعة املرموقة لغيوم فافر مع حوالى 15 ألف 
كتاب، بحسب موقع مكتبة جنيف الذي يدير هذا 
املكان، ويعود أقدم مجلداته إلى القرن الخامس 

عشر.
وفـــي املــكــتــبــة ُوضــــع كــرســيــان أحــمــرا الــلــون منذ 
ــرة أرضــــيــــة، الســتــقــبــال  الــجــمــعــة عــلــى جــانــبــي كــ

الرئيسني.
تــنــظــم بــلــديــة مــديــنــة جــنــيــف كـــل ربـــيـــع جـــوالت 
ــيـــل فــــي الـــفـــيـــا تــتــيــح لــلــعــمــوم  ســيــاحــيــة مــــع دلـ
ــرف الــنــوم  ــ ــاعـــات االســتــقــبــال وغـ ــى قـ الـــتـــعـــرف إلــ
فــافــر بالفيا  غــيــوم  تــبــرع حفيد  كــذلــك.  واملكتبة 
واملتنزه لبلدية جنيف في 1917. وفي عام 1918، 

تح املتنزه أمام العموم.
ُ
ف

)فرانس برس(

عشرون عامًا على نقاط التفتيش

)2U2C( »أصدرت هيفا وهبي وأكرم حسني ديو »لو كنت

التقى الرئيسان في قصر الغرانج )سيباتيان بوزون/فرانس برس(

)Getty( المخرجة السورية واحة الراهب

المخرجة نجوى نّجار )عّمار عبد ربّه/فرانس برس(

ليست السينما الفلسطينية مجرّد ترف بصرّي يجعل الناس يقبلون عليها لالستمتاع واالستهالك، 
وإنما هي وسيلة للتحرّر نتجت عن وعٍي بأهمية الصورة

السينما الفلسطينية

الرئيسان وقصر الغرانج

فنون وكوكتيل
استطالع

مكان

إصداراتقضية

أنس أزرق

روى التاجر والرحالة اإليطالي، ماركو بولو )1254 - 1324( تفاصيل 
مغامرته إلى الشرق التي شملت ما يعرف حاليًا بـ إيران وأفغانستان 
اإلسماعيلية  والهند وبورما وقالع  التبت  لهضبة  وزياراته  والصني، 
)الحشاشني( وغيرها. ومن الواضح أنه أضاف ملا عايشه من أحداث، 
ألوان التوابل املتعددة التي تذوقها هناك، كما زاد عليها خيال السجني 
املستشرق، بما أنه روى مذكراته في زنزانة في مدينة جنوا اإليطالية 
القائمة  بالحرب،  ِســـَرا 

ُ
أ دابــيــزا، حيث  راسشيللو  الكاتب  زميله  على 

آنذاك، بني مدينتي البندقية وجنوا.
صدرت املغامرة في كتاب »وصف العالم«، وعرف الحقًا بـ »رحالت 
أطلقوا  النقاد  أن بعض  الغرب، إال  ماركو بولو«. وقد ذاع صيته في 
عليه كتاب املليون كذبة، زاعمني أنه من نسج خيال بولو، حيث إنه لم 
يصف حتى سور الصني العظيم، ولكن األخير واجه التشكيك بقوله: 

»لم أرِو إال نصف ما شاهدت«.
وأصبح  مختلفة،  مخطوطة  نسخة   150 له  ُوجــدت  الكتاب،  أن  املهم 
شــائــع الــصــيــت ومــلــهــم الـــرحـــالـــة واملــكــتــشــفــني، فــحــمــلــه كــريــســتــوف 
كولومبس )1451 - 1506( معه أثناء رحلة اكتشافه القاّرة األميركية. 
رحل الفتى ماركو بولو، ذو الثمانية عشر عامًا، رفقة أبيه وعمه من 
وقد  الصني،  إلــى  الذين وصلوا  الغربيني  أوائــل  من  وكــانــوا  البندقية، 
تركوا فتاهم ماركو في خدمة أكبر ملوك املغول، وحفيد جنكيز خان، 
اإلمبراطور قوبالي خان. تولى ماركو بولو، خالل 17 عامًا عاشها 
في الصني، مهام حكومية كمفتش ضرائب، وحاكم منطقة ومبعوث 

ومستشار لإلمبراطور.
وال  واإلداري،  والعسكري  السياسي  الــخــان  نظام  الــرحــالــة  ووصــف 
سيما صناعة البارود وتنظيم البريد واستخدام العملة الورقية، التي 
لم تكن تعرفها أوروبــا وقتئذ، ووثق صراع القوى والنفوذ واألفكار 
الطموح لحكم  اإلمــبــراطــور  املغولي، حيث كــان  البالط  والــديــانــات في 
بــوذا،  والــتــوراة، وتعاليم  القرآن واإلنجيل  أجــزاء من  العالم قد ترجم 
وسمح بالنقاشات الالهوتية بني اإلسالم والبوذية والديانة الشامانية 

املغولية، وأيضًا املسيحية واليهودية. 
موسمني  خــالل  بولو«،  »ماركو  األميركي،  التلفزيوني  العمل  جّسد 
على مدى عشرين ساعة تلفزيونية، هذه املغامرة الشيقة. ولكن، من 
 خارقًا ال يهزم كعادة 

ً
دون تشكيك فيها، وبإظهار ماركو بولو بطال

يــروي املسلسل حياة ماركو  الشرق.  الغرب عن  أفــالم ومسلسالت 
الشرقي،  القتال  وفنون  لغات  أربــع  وتعلمه  املغولي،  البالط  في  بولو 
مختلف  مــن  اآلخــريــن  باملستشارين  وعــالقــتــه  باملناصب  وتــدرجــه 
األديان، ويقدم عبر هذه الصراعات نظرة الغرب إلى الشرق والعكس.

العمل، بــذكــاء، صــراعــات األديـــان واملــذاهــب حينها، وحــروب  يجسد 
املغول على الصني، حيث املدينة الوحيدة التي استعصت على املغول، 
الشرير  الجنوب، ومستشارها  املسورة في  وهي مدينة شيانغيانغ 
املــغــولــي وحـــروب األخــوة  البيت  جــيــاســيــدو. كما تحضر صــراعــات 
واألبناء، والتي ينتصر فيها قوبالي الخان الخامس املنفتح واملستفيد 
من كل الطوائف واألديان واإلثنيات، والذي يقارن نفسه باإلسكندر 
األكبر، الذي سميت عشرون مدينة باسمه، وكلها تحت حكم قوبالي. 
قام بتأليف املسلسل جون فوسكو، في حني أسند إخراجه ملجموعة 
مخرجني، ولعب أدواره ممثلون من جنسيات مختلفة؛ أبرزهم لورنز 

ريكيملي، وبندكت وونغ، وتشو تشو، وعمرو واكد.
وباإلضافة إلى املوسمني، تم إنتاج حلقة خاصة عن الراهب البوذي 

وأحد أعضاء البالط، لي جينباو، امللقب بمائة عني.
 90 بكلفة  و2016،   2014 عامي  بني  ماليزيا  في  العمل  تصوير  تم 
مليون دوالر لكل موسم، ما حدا بشبكة نتفليكس إلى التوقف عن 

إنجاز موسم ثالث.
وباإلضافة إلى املوسمني، تم إنتاج حلقة خاصة عن الراهب البوذي 

وأحد أعضاء البالط، لي جينباو، امللقب بمائة عني.
 90 بكلفة  و2016،   2014 عامي  بني  ماليزيا  في  العمل  تصوير  تم 
مليون دوالر لكل موسم، ما حدا بشبكة نتفليكس إلى التوقف عن 

إنجاز موسم ثالث.

نجز في الـــ20 عاما األخيرة ال ُيقارب تلك 
ُ
ما أ

، ُيمكن االنــطــاق مــن »هــديــة« 
ً
الــحــيــويــة. مــثــا

رســمــيــا  ــــح 
ّ

املــــرش الـــنـــابـــلـــســـي،  ــرح  ــفـ لـ  )2020(
ــر: ُيـــعـــالـــج  ــيـ »أوســـــكـــــار« أفــــضــــل فـــيـــلـــم قـــصـ لــــــ
الفلسطينية، أي  أثيرًا في السينما  موضوعا 
حواجز االحتال. لكن، يصعب تقّبل معالجة 
إيليا سليمان  ُمكّررة، بعد أن تناول  تقليدية 
إلهية«  املوضوع نفسه بشكٍل مبتكر في »يد 

.)2001(

سليمان الحقيوي )المغرب(
فــــي الـــعـــقـــديـــن األخــــيــــريــــن، ورغــــــم ارتـــبـــاطـــهـــا 
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