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MEDIA

أخبار

تعتزم شركة «فيسبوك» تغيير
اسمها إلى اسم جديد ،األسبوع
المقبل ،بما يعكس تركيزها على
البناء في العالم االفتراضي ،حسبما
ذكر موقع «ذا فيرج» ،مستشهدًا
بمصدر ،معلنًا ّ
أن مارك زوكربيرغ
يعتزم التحدث عن تغيير االسم في
مؤتمر األسبوع المقبل.

أثار إعالن إطالق جمعية تحمل
اسم «تعدد الزوجات» ،في مدينة
أعزاز في ريف حلب الشمالي ،ردات
فعل ساخرة لدى رواد مواقع
التواصل ،على اعتبار أن الفكرة
تنتقص من حقوق المرأة ،وال سيما
في الظروف التي تمرّ بها المنطقة
من مشاكل إنسانية.

كشفت شركة أميركية لألمن
اإللكتروني أن مجموعة قرصنة
يشتبه أنها مرتبطة بالصين
اخترقت شبكات هواتف محمولة
حول العالم ،واستخدمت أدوات
متخصصة للوصول إلى سجالت
المحادثات الهاتفية والرسائل النصية
لدى شركات االتصاالت.

21

يمض قرار السلطات المغربية
لم
ِ
بفرض اعتماد الجواز اللقاحي
كوثيقة معتمدة من طرف
السلطات الصحية لدخول اإلدارات
الحكومية وشبه الحكومية
والخاصة على خلفية جائحة
كورونا ،من دون أن يثير جدًال ،وسط
انقسام بين مؤيد ومعارض للقرار.

القرصنة وبرامج الفدية :حرب عالمية جديدة
هذا العام ،بلغت القرصنة باستخدام برامج الفدية مستويات قياسية ،ما ُترجم عبر مبالغ المدفوعات الضخمة .هذه األزمة اإللكترونية
المتصاعدة باتت أقرب إلى حرب دولية أبرز أطرافها الواليات المتحدة وروسيا
واشنطن ـ العربي الجديد

وســط انـغـمــاس الـعــالــم فــي اإلنـتــرنــت كجزء
أسـ ــاسـ ــي مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة ،وه ـ ــو مــا
تضاعف إثــر جائحة كــورونــا ،يغرق أيضًا
ّ
تتصد ّرها
في أزمات األمن اإللكتروني التي
ج ــرائ ــم ال ـف ــدي ــة ،والـ ـت ــي أص ـب ـحــت مـصــنـفــة
كـخـطــر ع ـلــى األمـ ــن ال ـقــومــي ف ــي دول حــول
ّ
األميركية،
العالم ،أبرزها الواليات املتحدة
ً
وتضع دوال أخــرى في خانة العدو ،أبرزها
روسيا .األسبوع املاضي ،أعلن تقرير صادر
ّ
األميركية ُأنه في النصف
عن وزارة الخزانة
األول م ــن ع ــام  2021وحـ ــده ،أب ـل ــغ ع ــن 590
مليون دوالر أميركي من املدفوعات املتعلقة
ب ـبــرامــج ال ـفــديــة إل ــى الـسـلـطــات األمـيــركـيــة،
وهو مبلغ يفوق إجمالي ما أبلغ عنه خالل
العقد املــاضــي بأكمله ،مــع انتشار االبـتــزاز
اإلل ـك ـتــرونــي .وق ــال الـتـقــريــر إن الــرقــم أعلى
أيـضــا بنسبة  42فــي املــائــة مــن املبلغ الــذي
كشفت عنه املؤسسات املالية عن عام 2020
بــأك ـم ـلــه ،وهـ ـن ــاك م ــؤش ــرات ق ــوي ــة ع ـلــى أن
التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون باملليارات.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ش ـب ـك ــة إن ـ ـفـ ــاذ الـ ـج ــرائ ــم امل ــال ـي ــة
ف ــي وزارة ال ـخــزانــة إل ــى أن ــه «إذا اسـتـمــرت
االتـجــاهــات الحالية ،فمن املتوقع أن تكون
ق ـي ـمــة ال ـب ــاغ ــات املـتـعـلـقــة ب ـب ــرام ــج ال ـفــديــة
املقدمة في عــام  2021أعلى من تلك املقدمة
في السنوات العشر السابقة مجتمعة».
ت ـ ـح ـ ـ ُـدث عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز واالح ـ ـت ـ ـيـ ــال
اإلل ـك ـت ــرون ــي (رانـ ـس ــوم ــوي ــر) ع ـبــر اق ـت ـحــام
شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها،
ً
ُ
ث ــم امل ـطــال ـبــة ب ـفــديــة ت ــدف ــع عـ ـ ــادة بــالـعـمـلــة
املـ ـشـ ـف ــرة ،م ـق ــاب ــل امل ـف ـت ــاح ال ــرق ـم ــي إلعـ ــادة
تشغيل الشبكة .سعت واشنطن إلى اتخاذ
إج ـ ــراءات صــارمــة ضــد االرت ـف ــاع ال ـحــاد في
ال ـه ـج ـمــات ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ف ــرض الـعـقــوبــات
األولـ ــى ض ــد عـمـلـيــة تـبــديــل عـبــر اإلن ـتــرنــت،
حـيــث ق ــام مـشـغـلــون غـيــر شــرعـيــن بتبديل
العملة املشفرة بالنقود .وجذبت الهجمات
األخـ ـي ــرة ع ـلــى خ ــط أن ــاب ـي ــب ن ـفــط أم ـيــركــي
رئ ـي ـســي ،وشــركــة لتعليب ال ـل ـحــوم ،ونـظــام
ال ـبــريــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ــدى «مــاي ـكــروســوفــت
إكـسـتـشــايـنــج» ،االنـتـبــاه إل ــى ضـعــف البنية
التحتية األميركية أمام القراصنة الرقميني
الذين يبتزون مبالغ طائلة.
أف ــادت وزارة الخزانة بــأن املحققني وجــدوا
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  150م ـح ـف ـظ ــة عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
للعمالت املشفرة ،وعبر تحليلها اكتشفوا
ما يقرب من  5.2مليارات دوالر أميركي من
امل ـعــامــات الـتــي يحتمل أن تـكــون مرتبطة
بـ ـم ــدف ــوع ــات ال ـ ـفـ ــديـ ــة .ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـش ــرك ــات
واملــؤس ـســات ضـغــوطــا شــديــدة لــدفــع املبلغ
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
بياناتها ،ولكن أيضًا للتستر على الهجوم،

حـتــى ال يعلم بــه الـعـمــاء والـسـلـطــات التي
ت ـصــدر ت ـحــذيــرات ص ــارم ــة ب ـعــدم دف ــع امل ــال
للمجرمني .وأشار التقرير الذي يستند إلى
بالغات عن األنشطة املشبوهة التي يتعني
على الشركات املالية تقديمها ،إلــى أنــه من
غ ـيــر ال ــواض ــح م ــا إذا ك ــان االرتـ ـف ــاع عــائ ـدًا
إل ــى زيـ ــادة الــوعــي بــالـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة.
وقــالــت وزارة الـخــزانــة إنــه «مــن املحتمل أن

ضغوط على الشركات
لدفع مبالغ الفدية
والتستر على الهجمات

قادت الواليات المتحدة قمة هدفها توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة اإللكترونية (ألكسندر ريومين)TASS/

ّ
تشن هجومًا
وسائل روسية
ذكوريًا على صحافية أميركية

مؤتمر اإلعالم العربي في تونس:
أسئلة المستقبل والتحديات
تونس ـ العربي الجديد

اإلعالم العربي والتحديات املستقبلية كان
ال ـس ــؤال األبـ ــرز فــي مــؤتـمــر اإلعـ ــام الـعــربــي
الذي احتضنته الثالثاء العاصمة التونسية
ون ـظ ـم ــه اتـ ـح ــاد إذاع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة.
أت ــى املــؤتـمــر فــي إط ــار فـعــالـيــات الـ ــدورة 21
للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون الذي
تـحـتـضــن فـعــالـيــاتــه تــونــس مــن  19إل ــى 22
أكتوبر/تشرين األول الحالي.
وان ـق ـس ـم ــت ف ـع ــال ـي ــات امل ــؤتـ ـم ــر إل ـ ــى ثــاثــة
مـحــاور ،أولـهــا «تحديات اإلع ــام العمومي
في ظل انفجار القنوات الخاصة والوسائط
الـ ـج ــدي ــدة» ،وق ــدم ــت ف ـي ــه ثـ ــاث م ــداخ ــات
حــاولــت الـبـحــث فــي ق ــدرة اإلعـ ــام الــرسـمــي
لرفع قدرته التنافسية مع اإلعــام الخاص
ومـ ــع ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي مما
تـطـلــب مــن املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة الرسمية
الـتـفـكـيــر ف ــي ط ــرق ج ــدي ــدة م ــن أج ــل فــرض
نـفـسـهــا ف ــي س ــوق إع ــام ـي ــة م ـف ـتــوحــة بعد
أن ك ــان ــت هـ ــذه الـ ـس ــوق م ـح ـت ـكــرة م ــن قـبــل
امل ــؤس ـس ــات اإلع ــام ـي ــة الــرس ـم ـيــة .وامل ـحــور
الـ ـث ــان ــي ت ـم ـح ــور ح ـ ــول «أزم ـ ـ ــة ال ـص ـحــافــة
امل ـك ـتــوبــة ورؤي ـ ــة مـسـتـقـبـلـيــة» ،وق ــد تـطــرق
املشاركون في املحور إلى الصعوبات التي
تعرفها الصحافة املكتوبة نتيجة تراجع

يعكس هذا االتجاه االنتشار العام املتزايد
للحوادث املتعلقة ببرامج الفدية ،باإلضافة
إلى تحسني الكشف واإلبالغ».
جـ ـ ــاءت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة حـ ـ ــول حـجــم
امل ــدف ــوع ــات امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـقــرص ـنــة ب ـع ــد أن
قـ ـ ــررت أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن دولـ ـ ــة م ـح ــارب ــة
بــرامــج الـفــديــة جـمــاعـيــا ،خ ــال قـمــة قادتها
واشنطن التي دعت هذه الدول ،واستثنيت

س ــوق اإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة وت ــراج ــع عــدد
القراء واملنافسة من قبل املواقع اإللكترونية.
لكن املشاركني أكدوا أن مستقبل الصحافة
املـكـتــوبــة لـيــس بــال ـســوء الـ ــذي يــذهــب إلـيــه
الـبـعــض ،حـيــث أك ــد رئـيــس تـحــريــر جــريــدة
«امل ـ ـغـ ــرب» ال ـتــون ـس ـيــة ،زي ـ ــاد ك ــري ـش ــان ،أن
مستقبل الصحافة املكتوبة جيد رغم حدة
املنافسة من قبل املحامل اإلعالمية األخرى
شــري ـطــة تـمـسـكــه بــال ـحــرف ـيــة وامل ـصــداق ـيــة
والتحري الجيد في نقل األخبار واالعتماد
عـلــى الـصـحــافــة االستقصائية باعتبارها
ّ
إضافة نوعية للصحافة املكتوبة تمكنها
مــن كسب قــراء جــدد يبحثون عــن املعلومة
الدقيقة التي تكشف الحقائق الخافية على
املتلقي ومـحــاولــة اعتماد مقاربة إفهامية
مع املتلقي ال مقاربة توجيهية مثلما كان
الحال من قبل .وهو رأي يشاركه فيه وزير
اإلعـ ـ ــام ال ـكــوي ـتــي األسـ ـب ــق ،ع ـبــد الـلـطـيــف
إب ــراهـ ـي ــم ال ـن ـص ــف ،الـ ـ ــذي أك ـ ــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» أن ه ـن ــاك م ـح ــاول ــة اآلن لـضــرب
م ــرك ــزي ــة ال ــدول ــة وت ـح ــوي ــل ال ـج ـي ــوش إل ــى
مليشيات وإلــى تحجيم دور اإلعــام ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي ل ــن يـتـحـقــق بـحـسـبــه .وي ـشــرح
فكرته بــأن اإلع ــام سيحافظ على مكانته
رغ ــم ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي يـعـيـشـهــا ،مقترحًا
ت ـج ــاوز ه ــذه ال ـص ـعــوبــات امل ــال ـي ــة ،خــاصــة

منها روسيا ،إلــى توحيد وتعزيز الجهود
مل ـكــاف ـحــة ال ـج ــري ـم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـع ــاب ــرة
للحدود الوطنية واملتزايدة التي قد تكون
مـ ــدمـ ــرة .وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـل ـق ــاء االفـ ـت ــراض ــي،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،كــل مــن املـمـلـكــة املـتـحــدة
وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وأملانيا
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
وكـيـنـيــا وامل ـك ـس ـيــك وغ ـي ــره ــا .خ ــال الـقـمــة،
عرضت ال ــدول تجاربها املــؤملــة مــع االبـتــزاز
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إعـ ــان «ك ــارث ــة»
رقمية فــي أملــانـيــا .وأعـلـنــت ال ــدول فــي بيان
م ـش ـت ــرك «س ـن ـن ـظــر ف ــي األدوات الــوط ـن ـيــة
امل ـتــاحــة الت ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات ض ــد املـســؤولــن
عن القرصنة املرفقة بطلب فدية التي تهدد
البنية التحتية الحيوية والسالمة العامة».
ّ
أميركية
استثناء روسـيــا جــاء بعد تقارير
م ـت ـعــددة تتهمها بــالــوقــوف وراء عمليات
القرصنة التي ترعاها دول ،وبعد انتقادات
ُو ّجهت لإلدارة األميركية بقيادة جو بايدن
حــول محاربة هــذا الـنــوع مــن الجرائم الــذي
بــات يستهدف الــدولــة ،ويتسبب فــي إعاقة
قطاعات وتوقفها .وأوائ ــل أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،أفادت شركة «مايكروسوفت»
ب ـ ــأن روسـ ـي ــا ك ـ ــان ل ـه ــا ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد مــن
عمليات القرصنة التي ترعاها الدولة والتي
اكـتـشـفـتـهــا ال ـش ــرك ــة خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
بـنـسـبــة بـلـغــت  58ف ــي امل ــائ ــة .واس ـت ـحــوذت
املـنـظـمــات الحكومية عـلــى أكـثــر مــن نصف
أه ـ ـ ــداف م ـج ـم ــوع ــات ال ـق ــرص ـن ــة املــرت ـب ـطــة
ب ـم ــوس ـك ــو ل ـل ـع ــام ح ـت ــى ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران
 ،2021مقارنة بـ  %3فقط في العام السابق،
وفـقــا لــ«مــايـكــروســوفــت» .فــي الــوقــت نفسه،
ارتفع معدل نجاح التدخالت الروسية في
األه ـ ــداف الـحـكــومـيــة وغ ـيــر الـحـكــومـيــة من
 %21إلى  %32على أساس سنوي ،حسبما
قــال العمالق التكنولوجي فــي تقرير يركز
على النشاط املــدعــوم مــن الــدولــة والجرائم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .وأفـ ـ ـ ــادت «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت»
بــأن  %58مــن مـحــاوالت القرصنة املرتبطة
بالحكومة نشأت في روسيا ،تليها  %23من
كوريا الشمالية ،و %11من إيــران و %8من
الصني.
وألـ ـق ــت إدارة ب ــاي ــدن ،ف ــي إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان،
ب ــالـ ـل ــوم ع ـل ــى جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ال ــروس ــي
األج ـن ـبــي  SVRف ــي حـمـلــة الـتـجـســس تـلــك،
بينما نفت موسكو ضلوعها في القرصنة.
من جهته ،انتقد االتحاد األوروب ــي ،الشهر
املاضي ،عمليات قرصنة وتسريب روسية
ق ــال االت ـح ــاد إن ـهــا ت ـهــدف إل ــى ال ـتــدخــل في
الــديـمـقــراطـيــة .وتـتـضـمــن الـبـيــانــات عملية
التجسس الروسية التي اخترقت ما ال يقل
عن تسع وكــاالت فيدرالية أميركية في عام
 2020مــن خــال اسـتـغــال بــرنــامــج صنعته
شركة «سوالر ويندز» ،ومقرها تكساس.

موسكو ـ العربي الجديد

مستقبل الصحافة المكتوبة ليس بهذا السوء
(شاذلي بن ابراهيم/نورفوتو)

من خــال البحث عن مصادر دخــل موازية
للمؤسسات اإلعالمية من خالل االستثمار
في مشاريع ذات مردودية مالية.
امل ـ ـحـ ــور الـ ـث ــال ــث مل ــؤت ـم ــر اإلعـ ـ ـ ــام ال ـع ــرب ــي
دار ح ـ ــول «الـ ـت ــدري ــب وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــأه ـي ــل»،
وق ـ ــد أك ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور رض ـ ــا الـ ـنـ ـج ــار أه ـم ـيــة
الـتـكــويــن بــاعـتـبــاره عملية تـجــديــد لـقــدرات
املــؤس ـســات اإلع ــام ـي ــة ،م ــن خ ــال تأهيلها
ك ــوادرهــا الـبـشــريــة لـتــواكــب آخ ــر الـتـطــورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم وت ــوظ ـف ـه ــا فــي
عملها اإلعالمي.

ً
ّ
ّ
ّ
ّ
أميركية واصفة إياها
رسمية هجومًا ذكوريًا على مذيعة
روسية
شنت وسائل إعالم
بـ«األداة الجنسية» لتشتيت انتباه الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،خالل مؤتمر
ّ
ّ
األميركية هادلي غامبل ،من قناة
أخيرًا .وقالت وسائل اإلعالم الروسية إن املذيعة
ّ
«تصرفت أثناء مقابلتها مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني
«سي إن بي ســي»،
ّ
ّ
جنسية ،من أجل تشتيت انتباه الرئيس بشكل قصدي» ،بحسب ما نقل موقع
كأداة
ّ
ّ
ّ
«ذا دايلي بيست» .وأضــافــت أن غامبل هي جــزء من «عملية خــاصــة» أميركية ،أي
َّ
الصحافية
أنها عملية مدروسة ومقصودة في «إغواء» الرئيس الروسي .وتصدرت
ّ
َّ
األميركية ،أغلفة
األميركية املخضرمة ،والتي عملت في الكثير من وسائل اإلعــام
الصفحات األولــى في الجرائد في روسـيــا ،وســط اإلش ــارة ال إلــى عملها وأسئلتها
بل إلى فستان املذيعة األسود الذي كانت ترتديه ،عندما قابلت الرئيس في أسبوع
الطاقة .وأشــار موقع «ذا هيل» إلى ّأن الرئيس الروسي ،البالغ من العمر ً 69
عاما،
ّ
غزلية للصحافية األميركية قبل أن يصعدا إلى خشبة املسرح ،حتى
«ابتسم بروح
ّ
ّ
أن بوتني قــال لها إنـهــا «جميلة ج ـ ًـدا» كــي تفهم إجــابــاتــه» ،حيث كــان بوتني يشير
ّ
إلى أن الصحافية «ساذجة» ألنها جميلة .لكن وسائل إعالم حكومية اتهمت غامبل
( 39ع ـ ًـامــا) ،بــأنـهــا عميلة اسـتـخـبــاراتـيــة ج ــاءت لـصــرف انـتـبــاه بــوتــن ،تـمــامــا كما
اجتماع بني بوتني والرئيس السابق دونالد ترامب .آنذاك،
حصل في عام  2019في
ً
ّ
«بتقصد وضــع مترجمة جذابة
اتهمت الصحافة الروسية أيضا الوفد األميركي
لصرف انتباه الرئيس» .واستمرت هذه الحملة الذكورية ،واملصحوبة بروح نظرية
املؤامرة ضد الصحافية األميركية ،إذ اتهمها النجم التلفزيوني الروسي ديميتري
كيسيلوف ،املعروف بنزعاته التحريضية ،في برنامج له على التلفزيون الحكومي،
ّ
بــأنـهــا «حـ ّـركــت ساقيها الـعــاريـتــن بشكل اس ـت ـفــزازي» ،واصـفــا حركتها بــ«غــريــزة
ّ
أساسية» ،في إشارة إلى مشهد للممثلة األميركية شارون ستون في فيلم أميركي
ّ
مشهور .وأكمل كيسيلوف بأن غامبل ارتدت الكعب العالي من أجل «إطالة ساقيها»،
ّ
متقصدة في «لغة جسدها» وعرضت نفسها عالنية كـ«شيء جنسي».
وكانت
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منوعات فنون وكوكتيل
فعالية

يأتي «مهرجان السينما المتنقلة» في فلسطين ،ليعمل بشكل معاكس لعادة التظاهرات
السينمائية ،إذ يحمل القيمون عليه الشاشة واألفالم ،ويجولون بها في أرجاء البالد المحتلة

وقفة

العم األبدي

مهرجان السينما المتنقلة

أنس أزرق

أفالم تشق الطريق في فلسطين
رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

ال علب بــوشــار وال أض ــواء مطفأة
قـبـيــل ب ــدء ال ـع ــروض السينمائية
قد ينعم بأجوائها أهالي املناطق
املهمشة واملهددة بالترحيل واملحاصرة على
يد االحتالل اإلسرائيلي ،في الضفة الغربية
وقطاع غزة .لذا ،قرر القائمون على مهرجان
الـسـيـنـمــا املـتـنـقـلــة فــي فـلـسـطــن ،وامل ـتــواصــل
لـلـسـنــة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ح ـمــل شــاشــة
السينما ُالخاصة بأفالمهم ،والتنقل بها من
أرض إلــى أخــرى؛ فجميع هــذه األراضــي تفقر
لدور السينما.
بــدأ العرض األول ملهرجان السينما املتنقلة
لهذا العام في الـســادس من أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وي ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى الـ ـس ــادس
وال ـع ـش ــري ــن م ـن ــه .ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،ت ـقــول رئـيـســة امل ـه ــرج ــان ،املنتجة
وامل ـخــرجــة الفلسطينية مــي عـ ــودة« :عـنــدمــا
أسست مهرجان السينما املتنقلة ،استشعرت

بــدايــة مـســألــة اخـتـبــار بـعــض األفـ ــام لبعض
امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـسـ ـج ــم مـ ـ ــع ط ـب ـي ـع ـت ـهــا
االجتماعية ،كي ال يشعر الناس أنها غريبة
ع ـن ـه ــم .ف ـك ــرت أن ت ـك ــون ت ـل ــك األف ـ ـ ــام قــريـبــة
للناس ،لكن بجودة صناعة سينمائية عالية،
وهـ ــذا ال ـع ــام اخ ـتــرنــا ف ــي امل ـه ــرج ــان الـتــركـيــز
عـلــى األفـ ــام الـفـلـسـطـيـنـيــة» .يـمـنــح مـهــرجــان
الـسـيـنـمــا املـتـنـقـلــة امل ـش ــاه ــدي ــن ،وه ــم أهــالــي
القرى واملناطق املهددة باالستيطان ،فرصة
مشاهدة السينما ألول مــرة ،ما يقرن تجربة
معرفة السينما لــدى األهــالــي ،بتجربة املــرة
األولى للسينما في مناطقهم ،ويسقط معيار
حصر السينما بكرسي مرتب في صالة أنيقة
يدخلها الناس عبر شباك التذاكر.
تـقــول ع ــودة« :واج ـب ـنــا فــي صـنــاعــة السينما
خلق جمهور خــارج مــراكــز امل ــدن ،وهــم غالبًا
ال ـج ـم ـه ــور ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ـ ــذي ي ـم ـســه ال ـع ــرض
السينمائي عبر مهرجان السينما املتنقلة،
فالسينما حالة وفرناها عبر الشاشة واملكان
وجمهور دافئ ،وهذا يضيف أيضًا لكل فيلم

نعرضه شيئًا ما» .في مساء الثاني عشر من
الشهر الـحــالــي ،قــرر القائمون على مهرجان
السينما املتنقلة أن يعيش فيلم « 200متر»،
ال ــذي حصد حتى اللحظة  26جــائــزة عربية
ودولـ ـي ــة ،دور ال ـب ـطــل ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي حكى
قصته للعالم ،وهي مدينة طولكرم.
عـنــدمــا ب ــدأ فـنـيــو امل ـهــرجــان تثبيت الـشــاشــة
على حائط دار قنديل للثقافة والفنون وسط
مدينة طولكرم ،املحرومة من اإلغناء الثقافي
وال ـف ـن ــي ،بـ ــدأت س ـمــاء املــدي ـنــة بـ ـب ــادرة مـطــر،
لـتـخــرج مـنـتـجــة فـيـلــم « 200م ـتــر» م ــي ع ــودة
للجمهور الجالس على كراس بالستيكية في
حديقة ترابية ل ــدار قنديل مبتسمة بالقول:
«هينا جبنالكم الخير يا أهل طولكرم» .لكن
عــودة جــاءت لهم بالفيلم أيضًا ،لتضع يدها
على قلبها ،وتقف جانبًا هي ومخرج الفيلم
واب ــن مــديـنــة طــول ـكــرم أم ــن نــاي ـفــة ،مترقبني
ردة فعل الناس حول حياتهم اليومية بسبب
ال ـج ــدار ،لـكــن ه ــذه امل ــرة عـلــى ج ــدار السينما
املتنقلة .تــوقــف املـطــر وب ــدأ ال ـعــرض بـصــورة

من فيلم « 200متر» ()Imdb

ب ـط ــل ال ـف ـي ـل ــم الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي س ـل ـي ـم ــان يـنـفــث
س ـي ـجــارتــه وي ـش ـت ـكــي م ــن ألـ ــم أس ـف ــل ظ ـهــره،
وينظر لبيت زوجته وأطفاله مقابل بيته ،هو
على حــدود مدينة طولكرم ،وهــم على حدود
ب ـلــدة الـخـضـيــرة فــي ال ــداخ ــل امل ـح ـتــل ،يفصل
بينهما ج ــدار الـفـصــل الـعـنـصــري ال ــذي بناه
االحتالل وفرق مئات العائالت الفلسطينية.
تعطي فـكــرة تنقل السينما للجمهور حرية
ال ـت ـصــرف أث ـن ــاء امل ـش ــاه ــدة ،فـيــرخــي مـشــاهــد
ساقيه ،فيما ينفث آخر سيجارته في الهواء
الـ ـطـ ـل ــق ،وت ـ ـت ـ ـبـ ــادل الـ ـنـ ـس ــاء الـ ـح ــدي ــث ح ــول
تفاصيل الفيلم .يقول مدير دار قنديل للثقافة

اختار القيّمون على
المهرجان فيلم « 200متر»
ليمثّل التظاهرة

والفنون فــي طولكرم الفنان عــاء أبــو صــاع،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد« :م ــن الـصـعــب أن يــذهــب
الناس إلى عــروض سينمائية منظمة بشكل
تقليدي كما قبل ،وحتى أننا في فلسطني لم
تعد لدينا دور عــرض سينما ،ومــن الجميل
أن فكرة السينما املتنقلة تنسجم مع املكان؛
ثمة حديقة وبيت قــديــم ،إذ تجلس السينما
فــي امل ـكــان وال تطغى عـلـيــه ،بــل عـلــى العكس
ستكون جــزءًا مـنــه» .لـكــن ،هــل ستفلت بعض
ال ـت ـفــاص ـيــل م ــن ع ــن امل ـش ــاه ــد ب ـف ـعــل امل ـك ــان
املفتوح للعرض في السينما املتنقلة؟ يكمل
أبو صاع أن ذلك يعود للمخرج وكاتب العمل،
وإلى درجة ذكائه في ربط املشاهد.
يـ ـق ــول أب ـ ــو ص ـ ــاع لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
امل ــدخ ــل ألي ف ـي ـلــم ه ــو درج ـ ــة ج ـ ــودة الـعـمــل
نـفـســه ،واكـتـمــال عـنــاصــره السينمائية ،كما
أن ج ــدة بـعــض الـتـفــاصـيــل لـبـعــض املـنــاطــق،
وإن تـشــابــه االحـ ـت ــال ،واخ ـت ــاف طـبـ ُيـعــة أو
شكل معاناة الناس معه من منطقة ألخــرى،
تلعب دورهــا في لفت نظر املشاهد أو توقفه
ع ـنــدهــا .فـفــي مـنـطـقــة ف ــروش بـيــت دج ــن ،في
األغــوار الشمالية ،ال يعرف األطفال تفاصيل
«املعبر» ،لكن استرعت انتباههم محاولة علي
سليمان مع باقي املمثلني القفز عن الجدار،
كما انشغلوا بتفاصيل بعض املشاهد التي
يتحاور خاللها املمثلون باللغتني اإلنكليزية
والعبرية».
وه ــذا مــا حصل مــع صبايا طولكرم اللواتي
شـ ــاهـ ــدن ف ـي ـل ــم « 200مـ ـت ــر» ع ـب ــر ال ـس ـي ـن ـمــا
املتنقلة ،حيث تقول نيرمني زين ،التي تعيش
م ــع عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي املـ ـك ــان ن ـف ـس ــه ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :ســأف ـكــر ل ــو ك ـنــت أكـ ــره امل ـســافــات
الطويلة خالل املواصالت ،لو وضعت نفسي
مكان الفلسطيني الذي سيقطع مسافة طويلة
لـلـقـفــز ع ــن الـ ـج ــدار ع ـبــر ال ـت ـهــريــب ،لـلــوصــول
لـعــائـلـتــه خـلــف الـ ـج ــدار ،أو سـيـقـضــي نصف
يومه على الحواجز».
ُ
وعلى سيرة األغوار التي تعد إحدى املناطق
األكـثــر حساسية بسبب املماحكة واملواجهة
مع االحـتــال ،ما يخلق أجـ ً
ـواء نفسية صعبة
في حياة األهالي ،لقد خلقت السينما املتنقلة
هــامـشــا للتعبير أم ــام أه ــال ــي ه ــذه املـنــاطــق،
وفرصة لتعزيز الصحة النفسية.
يقول منسق املهرجان فــي األغ ــوار والناشط
فيها حمزة زبيدات ،لـ«العربي الجديد« :لقد
مل ـس ـنــا خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــروض األول ـ ـ ــى ل ـل ـم ـهــرجــان
هــذا الـعــام ،أن املشاهدين انتقلوا مــن مرحلة
املـ ـش ــاه ــدة فـ ـق ــط ،إل ـ ــى م ــرح ـل ــة اسـ ـت ــدع ــاء مــا
بدواخلهم مــن أفـكــار وقصص مــن معاناتهم
اليومية بسبب االحتالل ،وتحويلها إلى فيلم
سينمائي ،وكأن ابن تلك املناطق يخبرنا بأنه
ال يشاهد فقط بل يتفاعل وقد يقدم مقترحًا،
إذ لديه قصة يرغب في إسماعها للعالم».

إضاءة

أشرف الحساني

ّ
ال ش ــك ف ــي أن ـن ــا نـعـيــش ال ـي ــوم داخـ ــل الـعــالــم
ّ
ُ
ّ
الـ ـع ــرب ــي حـ ــداثـ ــة فـ ـن ــي ــة مـ ـتـ ـص ــدع ــة ،تـجـعــل
عربية ّ
ّ
مؤسسات ّ
ّ
عدة تبقى تابعة على
فنية
ّ
ُمستوى النسق واإلنتاج واإلبــداع للمؤسسة
ّ
الغربية .وكأن في الغرب يكمن خالص فنون
وتصاميمهم
أزياء العرب وميالدهم وبعثهم
ّ
ّ
ّ
العربية حققت
ومالبسهم .مع العلم أن األزياء
طيبة ُ
لها ُسمعة ّ
ومنجزًا رفيعًا ُيضاهي في
ّ
جمالياته وبراعته ما أنجزته املوضة الغربية.
ّ
ّ
والخياطني
لكن سوء تقديم ُ وتقدير الحرفيني
ّ
ّ
والنساجني واملصممني ،باعتبارهم فنانني
ً
ُي ـن ـجــزون أع ـم ــاال فـنـ ّـيــة وج ـمــالـ ّـيــة ،تستحق
اإلشــادة بها وتثمينها وعــرض محتوياتها
ّ
وتـصــامـيـمـهــا داخ ــل مـتــاحــف خ ـ ّ
ـاص ــة ،حتى
ُ
ّ
ال يجعل ذلــك عالم املوضة منسيًا ومهمشًا
ّ
ليست
داخـ ــل امل ـتــاحــف ال ـع ــرب ــي ــة .فــاملــوضــة ّ
بذخًا فنيًا كما قد يتبادر إلى الذهن ،بل إنها
ّ
ُ ّ
دعائم فــن الحداثة وأحــد أنماط
تشكل أبــرز ّ
وأشـكــال وتـمــثــات ّهــذه الـحــداثــة على جسد
اإلن ـســان وعـيـشــه .إنـهــا طريقة تجعلنا ،عن
طريق اللباس ،ننتمي إلى عيش «الحداثة»
ون ـ ـكـ ــون ط ــرف ــا فـ ــي ص ـن ــاع ـت ـه ــا وت ـقــدي ـم ـهــا
إل ــى ال ـنــاس ،ب ــدل االك ـت ـفــاء باستهالكها من
منابعها الغربية.
بـهــذا الفهم ،تـكــون فـنــون األزي ــاء قــد استقرت
ّ
ّ
العربية ،وأرست
الفنية
داخل نسيج املتاحف
ّ
لها مكانة فــي وج ــدان ُمــؤسـســاتـهــا ،بطريقة
تـجـعـلـهــا ت ـفـ ّـكــر ف ــي إنـ ـش ــاء م ـتــاحــف خـ ّ
ـاصــة
ّ
العربية ،كما يحدث ذلــك منذ
لعرض األزيــاء
أك ـثــر م ــن  20سـنــة ب ـ ُ
ـدن ك ـن ـيــويــورك ولـنــدن
ـ
ـم
ّ ٍ
ـرب ــع الـ ـي ــوم ع ـل ــى ع ــرش
وبـ ــاريـ ــس ،ح ـي ــث ت ـت ـ

الموضة ليست
بذخًا فنيًا ،بل هي من أبرز
دعائم الحداثة
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فيلم

السجناء الزرق
ب ـع ــد  12ع ــام ــا مـ ــن ف ـي ـل ـم ـهــا األول عـ ــن أوض ـ ــاع
سجن رومية في لبنان ،تعود املمثلة واملخرجة
زينة دكــاش إلــى املـكــان ذات ــه ،حيث تــدور أحــداث
فيلمها الوثائقي الجديد «السجناء الزرق» ،الذي
تستعرض مــن خــالــه قضية املــرضــى النفسيني
خلف أسوار املؤسسات العقابية .الفيلم مدته 75
دقيقة ،وهــو الوثائقي الطويل الثالث لزينة عن
السجون بعد « 12لبناني غاضب» في  2009عن
سـجــن روم ـيــة لـلــرجــال و«يــوم ـيــات ش ـه ــرزاد» في
 2013عن سجن بعبدا للنساء.
يـكـتـســب الـفـيـلــم اس ـمــه م ــن امل ـب ـنــى األزرق داخ ــل
س ـجــن رومـ ـي ــة ال ـ ــذي ي ـضــم ال ـس ـج ـنــاء امل ـصــابــن
باضطرابات نفسية وعصبية ،حيث تعمل دكاش
ع ـل ــى م ـســاعــدت ـهــم ب ــال ـع ــاج ال ـن ـف ـســي م ــن خ ــال
«املركز اللبناني للعالج بالدراما» ،وتعمل على
دمـجـهــم فــي أنـشـطــة وعـ ــروض فـنـيــة ومـســرحـيــة.
ج ــرى ت ـصــويــر الـفـيـلــم ع ـلــى م ــدى ث ــاث س ـنــوات
داخــل سجن رومـيــة املكتظ بــالـنــزالء ،ويمكن من
خالله مالحظة مدى اإلهمال الذي يعانيه املرضى
ال ـن ـف ـس ـيــون ال ـ ـصـ ــادرة ض ــده ــم أحـ ـك ــام قـضــائـيــة
أو املــوقــوفــون عـلــى ذم ــة قـضــايــا ،حـيــث ال رعــايــة
طبية وال متابعة قضائية ألوضاعهم القانونية.
وأوضحت دكاش أن القانون اللبناني الصادر في
 1943وال يزال ساريًا ينص على أن «كل مجنون
أو مـعـتــوه أو مـمـســوس ارت ـكــب جــرمــا يـبـقــى في

السجن إلــى حني الشفاء» ،وهــو في نظرها نص
فضفاض غير ملزم بإجراء تقييم منتظم لحاالت
الـسـجـنــاء ،وهــو مــا يبقيهم خلف األس ــوار حتى
يأتيهم املوت.
وقالت قي حديث لوكالة «رويترز»« :عملت داخل
ال ـس ـجــون ل ـس ـنــوات طــويـلــة وصـنـعـنــا مـســرحـيــات
كـثـيــرة ،وك ــل ه ــذا مــوثــق بالفيديو وال ـص ــور ،لكن
فكرة صنع فيلم ال تظهر سوى عندما يكون هناك
ش ــيء م ـلــح ي ـشــدنــي لـلـحـكــي ع ـنــه وإب ـ ـ ــرازه بشكل
منفصل» .وأضــافــت «الحـظــت أثـنــاء العمل بعض
ال ـس ـج ـنــاء غ ـيــر امل ـتــزنــن نـفـسـيــا ،وع ـنــدمــا ســألــت
اكتشفت أن األحكام الصادرة ضدهم تشمل جملة
(لـحــن الـشـفــاء) ،وعـنــدمــا بحثت أكـثــر ،وج ــدت أن
بينهم من قضى  37و 38عاما بالسجن ،لدرجة أن
بعضهم أصابه الخرف أو األلزهايمر» .وأشــارت
إلــى أن األف ــام واملسرحيات وغيرها مــن الجهود
املـجـتـمـعـيــة وامل ـس ــاع ــي الـشـخـصـيــة ســاه ـمــت في

لم يكن العمل مع
مجموعة من المساجين
الرجال باألمر السهل

تحريك املياه الراكدة وتغيير ولو شيء بسيط في
أوضاع السجناء وخروج بعضهم بالفعل في إطار
جهود خاصة .وقالت إن هناك مشروع قانون منذ
عدة سنوات بشأن أوضاع السجناء الذين يعانون
مــن أمــراض نفسية وعصبية ،لكن الــوضــع القائم
في لبنان يؤجل مناقشة كثير من القضايا.
ورغ ـ ــم ق ـس ــوة ال ـح ـي ــاة داخ ـ ــل ال ـس ـج ــن ،ال يـخـلــو
فيلم «السجناء الــزرق» من املــرح الــذي يتولد من
ردود الـفـعــل التلقائية للسجناء أث ـنــاء جلسات
ال ـع ــاج الـنـفـســي واإلع ـ ـ ــداد لــأع ـمــال املـســرحـيــة.
وأكـ ـ ــدت دك ـ ــاش أنـ ــه رغـ ــم ص ـعــوبــة ال ـع ـمــل داخ ــل
سجن للرجال في البداية ،واستغراق وقت طويل
العـتـيــاد ال ـنــزالء على وجــودهــا ومنحها ثقتهم،
فإنهم فــور تأكدهم مــن صــدق نواياها ورغبتها
الحقيقية في مساعدتهم أطلقوا عليها لقب «أبو
علي» ليشعروا بأنها واحدة منهم.
وكــان فيلمها األول « 12لبناني غاضب» قد فاز
بالجائزة األولى في مسابقة املهر العربي لألفالم
الوثائقية العربية ،في الدورة السادسة ملهرجان
دبي السينمائي عام  ،2009كما فازت وقتها عن
الفيلم نفسه بجائزة ثانية هي جائزة الجمهور.
واعتبر هذا الشريط جسر عبور دكاش من عالم
الـبــرامــج الكوميدية ال ــذي اشـتـهــرت بــه إلــى عالم
األفالم التسجيلية داخل السجون اللبنانية.
(العربي الجديد ،رويترز)

مات بول شيفر ( ،)2010 - 1921على سريره موت البعير ،في سجنه
بـتـشـيـلــي ،بـعــد ح ـيــاة طــويـلــة ارت ـك ــب فـيـهــا ج ــرائ ــم اغ ـت ـصــاب وتـحــرش
واختطاف واعتقال غير شرعي ومجازر جماعية.
أسس رجل الدين األملاني طائفة خاضعة له ،تعتبر ما يقوله هو القانون؛
فهو الحاكم املتحكم بحياتهم ،تحت شعار «العيش معا» ،في مستعمرة
خاصة بالطائفة في أملانيا ،بني عامي  1952و ،1959والحقًا في جنوب
تشيلي ،بني عامي  1961و.2005
نجح شيفر بما عجز عنه زعيمه النازي هتلر ،إذ استطاع األول النجاة
بمجتمعه املغلق ،املكون أساسًا من قرابة  300مزارع أملاني ،نقلهم إلى
تشيلي بعد فراره من أملانيا ،عشية صدور حكم عليه عام  ،1959بتهم
اغتصاب أطفال.
ورغم كثرة القضايا التي رفعت ضده ،بتهم االغتصاب واالعتداء على
فتيان مستعمرته ،إال أنــه لم يمض ســوى سنواته الخمس األخيرة في
السجن .تروي السلسلة الوثائقية «الطائفة الشريرة :كولونيا ديغينيداد»
(نتفليكس) ،املكونة من ست حلقات ،مسيرة شيفر مدعمة بتسجيالت
وصــور وفيديوهات ،من سكان املستعمرة ،توضح صعود املستعمرة
أيام حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيه ،حيث كان لشيفر وأتباعه دور
كبير بانقالب بينوشيه عــام  ،1973وتثبيت حكمه بتهريب األسلحة
وارتكاب مجازر جماعية واغتصاب النساء وتعذيب وإعدام املعارضني
السياسيني ،إذ كان يختطفهم في املزرعة ،ويقتلهم بعد نزع االعترافات
منهم ،ثم يقوم بتذويب الجثث ،وبعدها يطحن العظام ويخلطها بالحجارة
ويرميها في النهر ،وهذا ما نشاهده موثقا في السلسلة.
وتقديرًا من بينوشيه لــدور شيفر ،قــام بــزيــارة املستعمرة عــام ،1974
َ
زعيم الطائفة امتيازات التنقيب عن الذهب واليورانيوم ،وتعهدات
ومنح
لشق الـطــرق ،مــا أنـعــش املستعمرة؛ فـبــدأت باستقطاب أطـفــال السكان
املحليني .وبعد قرار حظر األسلحة األميركي على تشيلي نتيجة اغتيال
املعارض أورالندو ليتيلير عام  1976على األرض األميركية ،تعامل شيفر
مع أحد تجار األسلحة ،الــذي زود بينوشيه باألسلحة وبمعدات إلنتاج
أسلحة بيولوجية ،منها منشأة لغاز الـســاريــن ،أقيمت فــي مستعمرة
شيفر لقربها من الحدود األرجنتينية ،وكان مخططا استخدامها ضد
األرجنتني في األزمة التي نشأت بني البلدين.
تقوم دعوة شيفر على أسس بسيطة ،وهي فصل األوالد عن عائالتهم،
وفصل الذكور عن اإلنــاث ،وفصل املستعمرة عن العالم .وقد ركز على
الصبيان بسبب ميوله الجنسية ،إذ قام باغتصاب عدد منهم ،وكان يحيط
نفسه بمرافقني منهم ،ويختار خليال كل فترة .ونجد في الفيلم اعترافات
لهؤالء الفتية ،خصوصًا أن بعضهم ساهموا بإيصاله إلى املحاكم ،بينما
تجرأ آخرون على االعتراف بعد سقوطه وتفكيك املستعمرة.
اختار شيفر أتباعه من أرامل الحرب العاملية الثانية وأطفالهن ،والحقًا
األطفال الفقراء في تشيلي ،إذ كان يأخذهم من أهاليهم ويمنع عودتهم
إلى قراهم .وكان يركز على التربية الجنسية؛ فمنع االختالط الجنسي
ومـنــع ال ــزواج ،وك ــان يعاقب الفتيان الــذيــن يضبطون بممارسة الـعــادة
السرية بصعق أعضائهم الجنسية بالكهرباء.
املـفــارقــة تكمن فــي أن األطـفــال كــانــوا يـتــدربــون كــل يــوم على املوسيقى
والغناء ،وكان شيفر يقود األوركستراّ ،
موجهًا كالمه لهم« :ال تعرفون
إن كنت قد أتيتكم من الرب أو الشيطان».
املفارقة األكبر تكمن في أن شيفر نجا بجرائمه السياسية ،مثل االعتقال
واإلخفاء والقتل واملجازر الجماعية ،وحوكم فقط بتهم االغتصاب .وفي
شهادة أحد سكان املستعمرة ،حفار القبور الجماعية ،يقول عن شيفر
إنه «كان إلهًا .كالمه كان قانونًا ..كان ّ
عمًا أبديًا».
ذكرتني هذه العبارة بالعم السوري األبــدي ،القائد رفعت األســد ،والذي
حوكم ال على جرائمه في مجزرة تدمر أو مجزرة حماة ،وال على تهريبه
آثــار ســوريــة واسـتـنــزاف الخزينة الـســوريــة ،بــل على التهرب الضريبي
وتبييض األمــوال في فرنسا ،بعد إقامة طويلة فيها ،ليعود أخيرًا إلى
ســوريــة عـمــا أبــديــا ،لـيـمــوت عـلــى ف ــراش ــه .بـقــي أن نــذكــر أن ــه ،قـبــل هــذه
السلسلة الوثائقية ،صدر فيلمان عن شيفر ومستعمرته؛ األول بعنوان
«كولونيا» ( ،)2015والثاني «بيت الذئب» (.)2018

نقد

متحف أزياء عربية ...في البال فكر ٌة
مـتــاحــف األزي ـ ــاء ف ــي ال ـعــالــم ،ب ـمــا ت ـعــرفــه من
ّ
صـيـغــةٍ تـجــديــديــة وحــداثـيــة تجعلها تتطلع
أزياء أكثر معاصرة.
دومًا إلى عرض
ٍ
وبما ّأن هــذه املتاحف قــد ّ
تأسست لغرض
ّ
الـعــرض ،فإنها ســرعــان مــا أمـســت ،فــي مـ ّـدة
زم ـن ـ ّـي ــة ق ـص ـي ــر ٍة ،تـ ــدر أرب ــاح ــا ك ـب ـي ـرًا على
ّ
ّ
التنظيمي ،بل إن هذه املتاحف غدت
الجسم
تتنافس ُعلى عرض أحدث األزياء املعاصرة،
وألكـ ـب ــر امل ـص ـ ّـم ـم ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ـمــا فيها
ّ
ـت ما زلت فيه املتاحف
أزيــاء عربية .في ُ وقـ ٍ
ّ
ّ
بسيطة
العربية ،عــامــة ،تعاني مــن مشكلة
ّ
ت ـك ـمــن ف ــي ص ـعـ ّـوبــة ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـفــنــان
والجمهور ،وحثهما على ارتياد املتاحف،
ّ ُ
التي بعضها ّ
بصري للتحف
أرشيف
مجر ُد
ٍ
ّ
الفولكلورية غير املتجددة.
تعيش األزيـ ــاء الـعــربـ ّـيــة وح ــدة قــاسـيــة داخــل
م ـنــاخــات ف ــي ُمـجـمـلـهــا غــرب ـيــة ،م ــا يجعلها
ـان مـنــاســب لها
تـجــد صـعــوبــة فــي إي ـجــاد م ـكـ ٍ
داخ ــل مـتـحــف أزيـ ــاء أوروبـ ـي ــة .وال سـيـمــا إذا
ّ
ّ
عربي،
تراثي
ميسم
كانت طبيعة األزياء ذات
ٍ
ّ
ـات أن ـ ّثــروبــولــوج ـيــة
ـ
فــإن ـهــا ت ــدخ ــل ف ــي ن ـق ــاش ٍ
ُ
لتبرير وتـسـ ُـويــغ منجزها الـفــنــي ،ليتماشى
مع مشروع املتحف الفرنسي أو البلجيكي أو
األميركي.
األم ــر نـفـســه ي ـحــدث ول ـكــن بـطــريـقــة مـغــايــرة:
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ً
ف ـفــي م ـت ـحــف امل ـص ـ ّـم ــم ال ـفــرن ـســي إيـ ــف ســان
ّ
الخاص باألزياء بمدينة
لوران (،)2008-1936
ّ
تحضر عروض األزياء لكن
املغربية،
مراكش
ّ
نفس غــربـ ّـي ال يكف عــن تقييم املالبس
وفــق
ٍ
واإلك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات واملـ ـج ــوه ــرات امل ـع ــروض ــة.
ب ـمــا يـجـعــل عـمـلـيــة ال ــرق ــاب ــة ب ـم ـثــابــة ُسـلـطــةٍ
اس ـت ـش ــراق ـ ّـي ــة ت ـن ــزع صـ ــوب فـ ــرض ن ـم ــط مــن
ّ
ّ
الفرنسية .هذا مع أن إيف سان لوران
األزياء
ّ
يـبــدو أق ــل ُسـلـطــة بكثير مــن بـعــض املتاحف
األمـيــركـ ّـيــة ،حيث ُيــواجــه ُمـصـ ّـمـمــون مغاربة
ّ
ـات جـ ّـمــة ،إل إذا ك ــان ع ــرض أزيــائـهــم
صـعــوبـ ٍ
ّ
ـؤات تجعل
يــأتــي وف ــق خــطــة بــدي ـلــةٍ وتـ ــواطـ ـ ّ ٍ
ّ
العربية ّتدخل وفق مسار فنيُ ،ينظر
األزياء
ـات أخ ــرى لم
ـ
ئ
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ينتمي
ـا
ـ
ـن
ـ
ف
ـه
ـ
ف
ـ
ص
ـو
ـ
إل ـيــه ب
ٍ
ّ
بعد.
ة
الفني
الحداثة
تعرف
ُ
ل ـكــن ال ـطــريــف ف ــي ّس ـي ــرة امل ـص ـ ّـم ــم الـفــرنـسـ ّـي
إي ــف س ــان ل ــوران أن ــه فــي ع ــام  1966يستأثر
بمدينة مــراكــش ونسائها وأل ــوان مالبسهن،
وال ــزخ ــارف اآلسـ ــرة عـلــى الـسـجــاد والــزرب ـيــة،
م ــا جـعـلــه يـفـتــح آف ــاق ــا ج ــدي ــدة ،بـعــدمــا كــانــت
تـصــامـيـمــه ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ـل ــون األسـ ـ ــود ال ــذي
اشتهرت بــه مالبس ســان ل ــوران فــي باريس.
ـت ه ـنــاك ي ـضـ ّـم آالف ــا من
آنـ ــذاك ،ق ـ ّـرر ش ــراء ب ـيـ ٍ
الـهـكـتــارات ،حيث عمل على تأسيس متحف
باسمه يعرض فيه أعماله إلــى جانب مرافق
أخرى تضم قاعات عرض ومكتبة ومقهى.
ّ
إن هذا االعتراف الضمني لسان لوران بمدينة
م ــراك ــش ال ــروح ـي ــة ،حـيــث سـيـسـتــوحــي منها
ألوانًا مزركشة سيعمل عليها الحقًا لتغيير
نمط عيشه وتصاميمه ،حيث سيخترق بها
ُ ّ
ّ
نات
أسواق املوضة الفرنسية انطالقًا من مكو ٍ
ّ
ّ
ّ
مغربية وآفاق رمزية ضاربة في شموخ
فنية
ّ
ّ
الحضارة العربية وتحوالتها.

منذ أسابيع ،انطلق عرض
مسلسل «البريئة» ،من
كتابة مريم نعوم وإخراج
رامي حنا .عمل يدور في
فلك انهمكت شركات
اإلنتاج بصناعة نسخ منه
ربيع فران

ي ـع ــرض م ـنــذ أس ــاب ـي ــع مـسـلـســل «ال ـب ــري ـئ ــة»،
م ــن ك ـتــابــة نـ ــورا ال ـش ـيــخ ونـ ــدى عـ ــزت ،ضمن
ورشـ ــة س ــرد ب ــإش ــراف ال ـكــات ـبــة م ــري ــم ن ـعــوم،
وإخ ــراج رامــي حنا .العمل مــن بطولة كارمن
بصيبص ،وتقال شمعون ،وبديع أبــو شقرا،
وي ــورغ ــو ش ـل ـه ــوب ،وإيـ ـل ــي مـ ـت ــري ،وســاشــا
دحــدوح ،وبمشاركة جــورج شلهوب .مجددًا،
تـ ـط ــرح درام ـ ـ ــا امل ـن ـص ــات ح ـك ــاي ــة «ج ــري ـم ــة»،
بـعــد مجموعة مشابهة مــن اإلنـتــاجــات التي
تطرقت إلى قضايا وجرائم مماثلة .ال جديد
فــي ط ــرح أو سـيـنــاريــو مــريــم ن ـعــوم ،وم ــا من
محاولة للشركة املنتجة« ،إيغل فيلم» ،لتقديم
مسلسل آخ ــر لـلـمـنـصــات ..نـحــن أم ــام جريمة
قتل واتهامات وشكوك ،بسبب مافيا االتجار
باآلثار .قبل عامنيُ ،عرض مسلسل «العميد»،
كـتــابــة وإخ ـ ــراج بــاســم الـسـلـكــا ،وب ـطــولــة تيم
حسن وكاريس بشار .أمضينا في العمل 12
حلقة ملعرفة من تسبب بمقتل رجلُ ،يكتشف
أنه يدير عصابة لالتجار باألطفال.
وعلى خط وقصة موازية لـ«العميد» ،عرض

ق ـبــل أش ـه ــر مـسـلـســل «ال ح ـكــم ع ـل ـي ــه» ،رؤي ــة
ال ـك ــات ــب الـ ـس ــوري بـ ــال ش ـ ـحـ ــادات ،وب ـطــولــة
ق ـصــي خــولــي وف ــال ـي ــري أب ــو ش ـق ــرا ،وإخـ ــراج
فـيـلـيــب أس ـم ــر .ي ـط ــرح ال ـع ـمــل ق ـصــة االت ـج ــار
باألعضاء من قبل ابن طبيب شهير ،يتسبب
بقتل والــده لعدم كشف أمــره .يقترب مسلسل
«البريئة» من هذه الروايات املتشابهة إلى حد
كبير ،حتى املمثل بديع أبو شقرا يحضر في
«البريئة» بدور مكرر« ،املحقق» نفسه ،بثوب
نـمـطــي مـشــابــه ت ـمـ ًـامــا ل ـصــراعــه ف ــي مسلسل
«ال ـع ـم ـي ــد» ،ك ــون ــه ال ـض ــاب ــط امل ــوك ــل بـقـضـيــة
مقتل تــاجــر األع ـضــاء .ت ــدور أح ــداث مسلسل
«ال ـبــري ـئــة» ح ــول س ـيــدة تــدعــى لـيـلــى يــونــس
(كــارمــن بصيبص) دخلت السجن ظلمًا ،في
ظروف غامضة وغريبة .وبعد ثماني سنوات،
ت ـح ـص ــل ل ـي ـل ــى ع ـل ــى ح ــري ـت ـه ــا وت ـ ـخـ ــرج مــن
السجن ،لتبدأ مغامرة البحث عن الحقيقة في
جريمة قتل لم تقترفها ،بعزيمة قوية وإصرار
ع ـلــى إثـ ـب ــات ب ــراء ت ـه ــا م ــن ذلـ ــك الـ ـج ــرم ال ــذي
أديـنــت بــه ،واسـتـعــادة ابنتها الصغيرة التي
بــاتــت تعتبرها شخصًا غــريـبــا فــي حياتها.
ت ـش ـبــه ب ـط ــول ــة ل ـي ـلــى ي ــون ــس ف ــي «ال ـب ــري ـئ ــة»
قصة نسيم (قصي خولي) إلــى حد كبير في
«ال حـكــم عـلـيــه»؛ فالعاملة فــي متحف اآلث ــار
تـخــرج بعد ثماني سـنــوات ،لتثبت براءتها،
واستعادة عائلتها ،ولتجد أن زوجها تزوج
من أقــرب صديقاتها نادين (ساشا دحــدوح)
وأصبح رهينة في يد العصابة نفسها ،التي
تسببت باتهامها بجريمة القتل .األمر نفسه
حصل مع خولي عندما وافق على إعادة فتح
مـحــاكـمـتــه ،وخ ــروج ــه م ــن ال ـس ـجــن ،لـيـجــد أن
خطيبته (كارول الحاج) تزوجت بغريمه ابن
الطبيب الشهير .مفارقات كثيرة ،واضحة ،لم

يكرر الممثل بديع أبوشقرا نفسه في دور المحقق (فيسبوك)

ّ
تنقذها محاوالت املخرج السوري رامي حنا
في «البريئة»؛ فجاءت ضعيفة هــذه املــرة ،ملا
حمله املسلسل من تكرار ،ومالبسات تقليدية،
للجريمة والتفاصيل املحيطة بها ،وبالتالي
قـلــة تــوظـيــف خـبــرة حـنــا أو تـطــويــر برمجته
لهذا الـنــوع مــن األعـمــال الــدرامـيــة ،واستغالل

امل ـح ـقــق جـ ــاد (ب ــدي ــع أبـ ــو شـ ـق ــرا) ف ــي مشهد
مكررعن دوره السابق.
يجوز القول إن «البريئة» دراما لبنانية وفق
املكان الذي تتحرك فيه األحداث؛ وكأن الكاتبة
م ــري ــم ن ـع ــوم ش ـ ــددت ع ـلــى ه ــوي ــة ال ـع ـمــل مــن
خالل السيناريو ،لكنها سقطت ،كما غيرها،

ف ــي ف ــخ أفـ ــام ال ـح ـمــاس «ال ـه ــول ـي ــوودي ــة» ،أو
ُ
روايات الجرائم اململة ،والتي تبنى بداية على
ال ـغ ـمــوض ،ثــم تتكشف حقيقتها فــي سياق
درامي ضعيف ،ليبقى السؤال :هل االتجاه في
هذا النوع من املسلسالت هو تقليد إجباري
لصالح شركات اإلنتاج نفسها؟

