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حملة لتخفيض تقييم خرائط 
»غوغل«: أضيفوا فلسطين

»واتساب« تقاضي الحكومة 
الهندية: التوتر يزداد

القاهرة ـ العربي الجديد

املــاضــيــة، شهدت  القليلة  األيــــام  مــــدار  عــلــى 
 من 

ً
الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة فـــي مــصــر حـــالـــة

الــجــدل، بسبب ما نشر عن اعــتــزام مصلحة 
الــضــرائــب املــصــريــة فـــرض »ضــريــبــة دخــل« 
قـــيـــمـــتـــهـــا 10 بـــاملـــئـــة عـــلـــى بــــــدل الـــتـــدريـــب 
والــتــكــنــولــوجــيــا املــخــصــص ألعــضــاء نقابة 
ــذي دفـــع  ــ ــر الــ ــ الــصــحــافــيــن املـــصـــريـــن، األمــ
نقيب الصحافين املصرين، ضياء رشوان، 
إلــى إصـــدار بــيــان رســمــي أكــد فيه استمرار 
صـــرف الــبــدل بـــدون خــصــم، معلنًا اعــتــزامــه 
إقامة دعوى عاجلة بالقضاء اإلداري لحسم 

الخالف املثار حول هذه املسألة.
استقطاع  مــن  تخوفهم  أبـــدوا  الصحافيون 
جـــزء مــن بـــدل الــتــدريــب والــتــكــنــولــوجــيــا في 
صــورة ضــرائــب، قبل حتى أن يصدر نقيب 
ــد فـــيـــه بـــأن  ــ ــانـــه، الــــــذي وعـ ــيـ الــصــحــافــيــن بـ
وزيــر  مــع   

ً
مــبــاشــرة النقابة  يتحدث مجلس 

املـــالـــيـــة املــــصــــري، مــحــمــد مــعــيــط لــحــل هــذه 
املــشــكــلــة. وقـــــال ضـــيـــاء رشــــــوان فـــي بــيــانــه، 
الداخلي  الـــدوري  الكتاب  إلــى  إنــه »بالعودة 
املالية  بــــوزارة  املــصــريــة  الــضــرائــب  ملصلحة 
هــنــاك  أن  يـــتـــبـــن   ،2010 لـــســـنـــة   )18( رقـــــم 
خــالفــًا حــــول خــضــوع الـــبـــدل لــلــضــريــبــة من 
ــم مــن  ــرغــ ــوان »عـــلـــى الــ ــه«. وفـــســـر رشــــــ ــ ــــدمـ عـ
انــحــيــاز الــكــتــاب الــــــدوري املـــشـــار لــخــضــوع 
املــرتــبــات، إال أن أحــد  الــبــدل للضريبة عــلــى 
عشر عــامــا مــرت منذ صـــدوره، ولــم يتحول 
ــرار مــــن مــصــلــحــة  ــقــ ــتـــاب لــ ــكـ خـــاللـــهـــا هـــــذا الـ
وهما  البدل  لجهتي صــرف  يبلغ  الضرائب 
الصحافية  واملؤسسات  الصحافين  نقابة 
مخاطبة  أي  منهما  أي  تتلق  فلم  القومية، 
بهذا الشأن طوال تلك الفترة. وتكرر انحياز 
لـــرأي إخضاع  الــضــرائــب املــصــريــة  مصلحة 
الــبــدل لــلــضــريــبــة عــلــى املــرتــبــات فــي مــذكــرة 
مرفوعة   6/5/2021 بتاريخ  أخيرة  داخلية 
لــم يصدر  وأيــضــا  املصلحة،  رئــيــس  للسيد 
الجهتان  بــه  تــخــاطــب  قـــرار  أي  بــنــاء عليها 
ــفـــة املــــشــــار إلـــيـــهـــمـــا ســـابـــقـــا، أي  ذاتـــــــا الـــصـ
الصحافية  واملؤسسات  الصحافين  نقابة 
القومية حتى اللحظة«. وقال رشوان »حيث 
إن الخالف حول خضوع البدل للضريبة من 
عدمه ال يــزال قائما، فإن نقابة الصحافين 
ســــوف تــتــبــنــى وتــعــلــن رأيـــهـــا اســـتـــنـــادا إلــى 
أحــكــام الــقــضــاء اإلداري الــنــهــائــيــة فــي شــأن 
الــبــدل وقـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، بــأن 
الـــبـــدل ال يــخــضــع لــلــضــريــبــة عــلــى املــرتــبــات 
النقابة  عليه تستمر  بناًء  ومــا في حكمها؛ 
في صرف البدل وفق نفس القواعد املطبقة 
إقـــــراره، والــتــي تعتبره غير  بـــدء  مــنــذ  عليه 
خــاضــع لــلــضــريــبــة عــلــى املـــرتـــبـــات«. ودعـــت 
الــنــقــابــة املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الــقــومــيــة، 
استقرت  مــا  كــل منها تطبيق  إلــى مواصلة 

منوعات

عــلــيــه بــداخــلــهــا مـــن قـــواعـــد لـــصـــرف الــبــدل 
خـــالل الــفــتــرات املــاضــيــة، وأن تــنــحــاز لـــرأي 
الــنــقــابــة بــأنــه غــيــر خــاضــع لــلــضــريــبــة على 
املــرتــبــات ومـــا فـــي حــكــمــهــا. كــمــا قـــرر نقيب 
رقم  للمادة  الصحافين املصرين، استناًدا 
)52( من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل 
واإلداريـــة،  القضائية  الجهات  أمــام  النقابة 
القضاء اإلداري  أمام  رفع دعوى مستعجلة 

أحكام  لتفسير  صحيح  بتطبيق  للمطالبة 
الـــبـــدل  شـــــأن  فــــي  الـــبـــاتـــة  اإلداري  الـــقـــضـــاء 
ونـــصـــوص قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، 
بعدم خضوع البدل للضريبة على املرتبات 

وما في حكمها.
ــــدوق نـــقـــابـــة  ــنــ ــ ــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد أمـــــــن صــ ــ مــ
الـــصـــحـــافـــيـــن املــــصــــريــــة، حـــســـن الـــزنـــاتـــي، 
ــمـــرصـــد املـــــصـــــري لـــلـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــالم  ــلـ لـ

)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــصــريــة(، اعــتــزام 
والتكنولوجيا  التدريب  بدل  النقابة صرف 

.
ً

الثالثاء املوافق 25 مايو/أيار 2021، كامال
ــــرى صـــحـــافـــيـــون، أن  فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يــ
ــة فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى بــــدل الــتــدريــب  ــ أزمـ
والــتــكــنــولــوجــيــا، تــمــس قــطــاعــا عــريــضــا من 
الــصــحــافــيــن املـــصـــريـــن، املــعــتــمــديــن عــلــى 
الـــبـــدل كــمــصــدر أســـاســـي لــدخــلــهــم، فـــي ظل 
مرتبات متدنية وأوضاع اقتصادية صعبة 

للصحف ووسائل اإلعالم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــعـــتـــزم صـــحـــافـــيـــون 
بيان  ونقابيون سابقون وحاليون، إصــدار 
ــيـــه، إلعـــــــالن رفـــض  ــلـ ــيـــعـــات عـ ــتـــوقـ لـــجـــمـــع الـ
ــا مــن أنـــه ال يوجد 

ً
املــســاس بــالــبــدل، انــطــالق

لــفــرض ضريبة على هذا  قــانــونــي  أي سند 
البدل الذي ال يعامل ضريبًيا معاملة األجر، 
وملــطــالــبــة مــجــلــس الــنــقــابــة بـــالـــدعـــوة لعقد 
اجتماع طارئ ألعضاء الجمعية العمومية، 
ــدول أعـــمـــالـــه لـــبـــحـــث مــشــكــلــة  ــ ــ يـــخـــصـــص جـ
ــاع االجــتــمــاعــيــة  ــ ــ األجـــــور املــتــدنــيــة، واألوضـ
واالقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــحــافــيــن وســبــل حلها، 
وكــذلــك مواجهة مــحــاوالت النيل مــن بعض 

هذه الحقوق.
الــســيــاق، كتب نقيب الصحافين  وفــي هــذا 
ــابـــه  ــيــــى قــــــــــالش، عــــبــــر حـــسـ األســـــــبـــــــق، يــــحــ
الــخــاص على »فــيــســبــوك«، مــنــشــوًرا تساءل 
فــيــه »مـــن وراء هـــذا الــفــيــلــم الــهــابــط، خاصة 
والــجــمــيــع يعلم أن هـــذا الــبــدل ال يــدخــل في 
ــاء الــضــريــبــي وأنــــه ال يــعــامــل معاملة  الـــوعـ
ــــذي اســتــيــقــظ بــعــد أربــعــن  الـــدخـــل؟ ومــــن الـ
عــــامــــا ونــــبــــش جــــــــراح الــــــظــــــروف الــصــعــبــة 
ــا بــدال من 

ً
أمل ألوضــاع الصحافين ليزيدها 

تــضــمــيــدهــا؟ وهــــل قـــيـــادات املــؤســســة الــتــي 
تــعــنــتــت وخــصــمــت الــضــريــبــة واســتــقــطــعــت 
 و-مازالت- من جيوب الزمالء الخاوية 

ً
أمواال

بقرار منفرد منها هي التي وراء ما يحدث؟ 
ــل هـــــــؤالء املـــتـــحـــمـــســـون لـــجـــلـــب الـــضـــرر  ــ وهــ
مليًما  قبل  مــن  وّردوا  قــد  اآلن  للصحافين 

واحدًا ملصلحة الضرائب«.
ــدار الــعــقــود املــاضــيــة  يــشــار إلـــى أنـــه عــلــى مــ
شهد البدل عدة زيادات اقترنت بانتخابات 
فى  جنيها   20 إلــى  تضاعف  حيث  النقابة، 
 100 ثم  نافع،  إبراهيم  الــراحــل  النقيب  عهد 
التسعينات في عهد مكرم  أوائــل  جنيه في 
الزيادات حتى وصل  محمد أحمد، وتوالت 
إلــى 290 جنيها عــام 2003، ثم 330 جنيها، 
وفــي عــام 2007، وصــل إلــى 530 جنيها، ثم 
ثــم 760 وأخــيــرا 900 جنيه عــام 2011.   610
إلــى 1200 جنيه عــام 2013، بعدها  وارتــفــع 
أصــبــح 1380 جــنــيــهــًا، ثــم 1680 جــنــيــهــًا، ثم 
2100، وفي مــارس/آذار املاضي قرر مجلس 
الــوزراء زيادته بقيمة 420 جنيهًا، ليصبح 
2520 جنيها في يوليو/تموز 2021. )الدوالر 

يساوي حوالى 15.6 جنيهًا مصريًا(.

يعتمد صحافيون 
على البدل في ظّل 

تدني مرتباتهم

لندن ـ العربي الجديد

رفــعــت شــركــة »واتـــســـاب« دعــــوى قضائية 
ضد الحكومة الهندية في مدينة دلهي، في 
إجـــراءات جديدة  مسعى منها ملنع دخــول 
حيز التنفيذ ستجبرها على انتهاك حماية 
ــا كــشــفــتــه مـــصـــادر  ــق مــ ــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، وفـ
مــطــلــعــة عــلــى الــقــضــيــة لــوكــالــة »رويــــتــــرز«. 
»رويترز«، أول  وأفادت املصادر في حديث لـ
مــن أمــس األربــعــاء، بــأن »واتــســاب« تطالب 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي دلـــهـــي بــــاإلعــــالن أن 
إحدى القواعد الجديدة املتعلقة بمنصات 
التواصل االجتماعي في الهند تنتهك حق 
الخصوصية الذي يكفله دستور البالد، إذ 
تحديد  على  التكنولوجيا  شــركــات  تجبر 
ملـــعـــلـــومـــات« مــعــيــنــة حــن  »املــــصــــدر األول 

تطلب السلطات.
وفي حن أن القانون يطلب من »واتساب« 
الكشف فقط عن هوية األشخاص املتهمن 
بارتكاب مخالفات، إال أن »واتساب« تقول 
إنها ال يمكنها تنفيذ هذا اإلجراء من دون 
إذ ستضطر  الخصوصية،  الحق في  خرق 
ــى كــــســــر الـــتـــشـــفـــيـــر فـــــي رســــائــــلــــهــــا بــن  ــ ــ إلـ

املستلمن وكذلك موجهي الرسائل.
»رويــــــتــــــرز« قـــالـــت إنـــهـــا غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
تــأكــيــد الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا 

»واتــســاب« بشكل مستقل في الهند، حيث 
»فيسبوك«  لشركة  الــتــابــع  التطبيق  يملك 
إلى  وأشــــارت  مستخدم.  مليون   400 نحو 
هويتها  عن  الكشف  رفضت  مصادرها  أن 
لــحــســاســيــة املـــســـألـــة. كــمــا رفــــض مــتــحــدث 
وقـــال مسؤول  التعليق.  »واتـــســـاب«  بــاســم 
»رويترز«، إن »واتساب« يمكنها  حكومي، لـ
إيـــجـــاد طــريــقــة لــتــتــبــع مــنــشــئــي املــعــلــومــات 
املضللة، وإنه لم ُيطلب منها كسر التشفير.
تــصــّعــد الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة مـــن الـــصـــراع 
ــــودي  ــــدرا مـ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــة نـ ــكـــومـ ــد بـــــن حـ ــزايــ ــتــ املــ
ــــي ذلـــك  ــا، بـــمـــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وعـــمـــالـــقـــة الـ
ــــوك« و»غـــــــــوغـــــــــل« و»تــــــويــــــتــــــر«.  ــبــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ »فــ
وتــصــاعــدت الـــتـــوتـــرات بــعــد زيـــــارة شــرطــة 
مساء  »تــويــتــر«  ملكاتب  الهندية  العاصمة 
اإلثـــنـــن املــــاضــــي، بــعــد تــصــنــيــف األخـــيـــرة 
ــــدى تـــغـــريـــدات املــتــحــدث بـــاســـم الــحــزب  إحـ
ــم عـــلـــى أنــهــا  ــاكـ ــقـــومـــي الـــحـ الـــهـــنـــدوســـي الـ

»وسائط تم التالعب بها«.
ضــغــطــت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــًا عـــلـــى شـــركـــات 
التكنولوجيا إلزالة ليس فقط ما وصفتها 
باملعلومات الخاطئة عن وباء »كوفيد-19« 
ــنـــد، إنـــمـــا كـــذلـــك بــعــض  ــهـ الــــــذي يـــجـــتـــاح الـ
االنتقادات الستجابة الحكومة لألزمة التي 

تحصد أرواح اآلالف يوميًا.
ــادئ الــتــوجــيــهــيــة لــلــوســيــط  ــ ــبـ ــ ــنـــص »املـ وتـ

ومدونة أخالقيات الوسائط الرقمية« التي 
أصدرتها وزارة التكنولوجيا الهندية على 
االجتماعي  التواصل  أن »وســطــاء وســائــل 
املهمن« سيخسرون الحماية من الدعاوى 
فشلوا  إذا  الجنائية  واملقاضاة  القضائية 
فــي االلـــتـــزام بــالــقــواعــد الــجــديــدة. ومـــن بن 
على  التكنولوجيا  عمالقة  إجبار  القواعد 
تعين مواطنن هنود في مناصب رئيسية، 
وإزالــة املحتوى الــذي تقرر أنه مخالف في 

غضون 36 ساعة من إصدار أمر قانوني.

من اعتصام على سلم نقابة الصحافيين في 2016 )شيماء أحمد/األناضول(

)أرون سنكار/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

»غــوغــل  تطبيق  تقييم  لتخفيض  حملة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  ـــن 
ّ

دش
مابس« للخرائط واالتجاهات، وهي خطوة تأتي بعد حملة ناجحة لتخفيض تقييم 
التكنولوجيا »غوغل«،  رواد عمالق  أجل فلسطن. وينتقد  »فيسبوك«، من  تطبيق 
االحتالل  ومحاباة  والفلسطينين  فلسطن  ضد  االنحياز  بممارسة  إيــاه  متهمن 
اإلسرائيلي. وعند طرح سؤال »مــاذا يرتدي اإلرهابيون على رؤوسهم« في محرك 
البحث »غوغل«، تكون النتيجة فورًا هي الكوفية الفلسطينية.  ونتيجة السؤال هي 
تعريف للكوفية الفلسطينية من موسوعة »ويكيبيديا« وصورة لها. وتقدم منصة 
»غوغل إيرث« صور ساتل قديمة جدًا لغزة، وهو ما يمنع الباحثن والصحافين 
واملحققن من تتبع آثار العدوان اإلسرائيلي. لكن ما أشعل هذه الحملة هو عرض 
خدمة »غوغل مابس« خارطة منطقة الشرق األوسط من دون اسم فلسطن عليها، 
بينما تعرض بجانبها اســم إســرائــيــل بشكل عـــادي. مــن أجــل ذلــك، غــّرد مستخدم: 
»فلسطن ليست موجودة على خرائط »غوغل«، الكل يدخل اآلن على تطبيق خرائط 

»غوغل«، ويترك تقييم سيء على متاجر التطبيقات«.  
وكتب خالد: »بعد نجاح حملة خفض تقييم #فيسبوك في »غوغل بالي ستور«، اآلن 
يجب على الجميع تحويل هجمتهم نحو تطبيق #خرائط_غوغل #GoogleMaps. قم 
بتقييمه بنجمة واحــدة«. كما طلب كتابة العبارة التالية: »إنها أرض #فلسطينية 
ق 

ّ
وستبقى كذلك أرض فلسطينية ولن نقبل تسميتها بأي اسم آخر مهما كان«. وعل

املنشورات  في  الحاصل  الطبيعي  والتضامن  التعاطف  عن  »بعيدًا  سديم:  حساب 
واألكثر صرامة: حملة  الحقيقية  الفعل  الثانية وردة  الخطوة  إلى  نتوجه  والواقع، 

تقييم خرائط »غوغل« بنجمة مع عبارة »ألجل فلسطن«. شاركوا معنا«. 
وكانت عريضة تطالب بإضافة فلسطن إلى خرائط »غوغل« قد عادت للتداول عبر 
»فلسطن  نصها:  ويــقــول  توقيع.  مليوني   

ً
مــتــجــاوزة االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 

التي أقيمت على أرض فلسطينية،  لَم ال؟ إسرائيل،  ال تظهر على خرائط »غوغل«. 
»غوغل«، فلسطن غير موجودة«.  محددة بوضوح. لكن ال يوجد ذكر لفلسطن. وفقًا لـ

أزمة »بدل الصحافيين« المصريين... سوط الضرائب

كشف مسؤولو االتحاد األوروبي أخبار
النقاب عن خطط لتعزيز مدونة 

سلوك الكتلة بشأن التضليل عبر 
اإلنترنت، وذلك بهدف منع شركات 

اإلعالنات الرقمية من االستفادة 
من »األخبار المزيفة«، معلنين تعزيز 
مدونة السلوك الطوعية لجعلها 

أكثر فاعلية.

خطت مساعدة المتحدثة باسم 
البيت األبيض كارين جان بيار 

خطوة تاريخية باعتالئها منبر 
غرفة الصحافة في مقر الرئاسة 

األميركية، لتكون ثاني امرأة سوداء 
تضطلع بهذا الدور المرموق. 

وكانت جودي سميث أول سوداء 
اعتلت المنبر عام 1991.

أطلق تطبيق »إنستغرام« خيارًا 
يمّكن مستخدميه حول العالم من 

 )Like( إخفاء عدد مرات اإلعجاب
على منشوراتهم، وسيتاح الخيار 
قريبًا أيضًا عبر موقع »فيسبوك«، 

بعد سنوات من االختبارات للحد 
من الضغوط المرتبطة باستخدام 

منصاتها.

قال المدير العام لـ»هيئة اإلذاعة 
البريطانية« )بي بي سي(، تيم 

ديفي، إّن المؤسسة قد تنظر 
في دفع تعويض مالي إلى مات 

ويسلر الذي بلّغ أوًال عن مخاوفه 
بشأن اعتماد الصحافي فيها مارتن 
بشير »الخداع« النتزاع مقابلة األميرة 

ديانا سنة 1995.

الضوء على  المصريون،  الصحافيون  الذي يحصل عليه  التدريب والتكنولوجيا  المتجددة حول فرض ضرائب على بدل  األزمة  تسلّط 
المخاوف من سوط الضرائب الذي قد يسلّط عليهم في ظّل أوضاع اقتصادية صعبة
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دوري أْن 
أنقل الواقع 
سينمائًيا إلى 

الشاشة الكبيرة

رافق إصدار إليسا
 السابق قصة تعافيها 

من مرض السرطان

دعا المسلحون الحمادي 
إلى الدخول في شبكة 

دعارة وممارسة الجنس

يعتمد في سرده 
السينمائي على تصاعٍد 

درامي خفّي لألحداث

2223
منوعات

ــراد  ــ ــبــــح مـ ــيــــرة، أصــ ــــي مـــــــّدة قــــصــ فـ
فــي   )1988 )الــــقــــاهــــرة،  مــصــطــفــى 
ــيـــعـــة الــــــوجــــــوه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــلـ طـ
ــدة، عــربــيــا وفــــي مــهــرجــانــات دولــيــة.  ــواعــ الــ
يــشــتــغــل عــلــى مــكــبــوت املــجــتــمــع املـــصـــري، 
ــه وتـــصـــّدعـــاتـــه فــــي بــيــئــاٍت  ــآزقــ ــد مــ ويــــرصــ
»حنة  األول،  فيلمه  منذ  متنوعة.  ونــفــوس 
ورد«، بــــرزت مــامــح الــتــجــديــد فـــي الــرؤيــة 
بجسٍد  أشبه  الكاميرا  بجعله  والتصوير، 
ة وســاســة فــي االجتماع 

ّ
ــل بخف

ّ
حــّي يــتــوغ

املصري، ويلتقط نتوءاٍت صغيرة، صانعا 
تخّيل املرئي وفق عناصر فنّية مختلفة، 

ُ
امل

 املــشــتــرك في 
ّ
ومــعــالــجــات مــتــبــايــنــة، مـــع أن

ــه الـــقـــصـــيـــرة يـــرتـــبـــط عـــضـــويـــا بــقــاع  أفــــامــ
املجتمع املصري وخيباته، كما في جديده، 
ــريـــم«، املـــلـــيء بــالــجــرح  »مـــا ال نــعــرفــه عـــن مـ
»العربي  التقت  بمناسبة جديده،  والوجع. 

الجديد« مصطفى في هذا الحوار:

¶ ماذا عن بداياتك في السينما؟ كيف وملاذا ومتى 
أفالمًا  فيه  وراكــمــت  السينمائي،  اإلخـــراج  دخــلــت 

قصيرة؟
 أعمل في السينما منذ عام 2009، كمساعد 
مــخــرج فـــي عـــشـــرات األفــــــام، مـــع مــخــرجــن 

ــاب وآيـــن  مــصــريــن عـــديـــديـــن، كــمــحــمــد ديـــ
الـــذي اختير ملهرجاني  أمــن فــي »ســعــاد«، 
« )2020( وبرلن )2021(. أمضيُت 11 

ّ
»كــان

عاما في هذا املجال، ثّم أنجزت أول أفامي، 
»مهرجان  فــي  أواًل  املــعــروض  ورد«،  »حــنــة 
أنجزُت  ثم  السابق.  العام  فيران«  كليرمون 
فــيــلــمــي الـــثـــانـــي بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، »مــــا ال 
نعرفه عن مريم«، الذي ُعرضه للمّرة األولى 

في املهرجان نفسه أيضا، هذا العام.

»مــا ال نعرفه  بتاتًا عن  ¶ »حنة ورد« ال يختلف 
الشغف نفسه  الــذي تحافظ فيه على  عن مريم«، 

بــخــصــوص حـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا، الـــتـــي تـــتـــجـــّول في 
ــرت فــي الفيلم، 

ّ
املجتمع املــصــري. بــدايــة، كيف فــك

كتابة وإخراجًا؟
ــلـــوب املـــخـــرج ُيــشــبــه اســـمـــا يــرتــبــط بك   أسـ
ــا يـــولـــد مـــعـــه مــنــذ  ــمــ ــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا، وربــ ارتــ
يحصل  التغيير  يــتــغــّيــر.  وال  لـــه،  فيلم  أول 
فـــي حــجــم وطــريــقــة حــكــي املـــواضـــيـــع الــتــي 
تــتــنــاولــهــا األفـــــــام، ومـــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بما 
يحّس الناس به. فكرة فيلمي الثاني جاءت 
عندما كــنــُت، ذات مـــرة، فــي مستشفى عــام، 
ورأيــُت من يشبه مريم وزوجها. بعد فترة، 
قرأُت خبرًا في صحيفة عن هروب امرأة من 

زوجها في مستشفى عام، بعد كشٍف طبي 
إلــى احــتــدام األمــر بينها وبن  أّدى  عليها، 
زوجــهــا، فــهــَرَبــت. تأتيني أفــكــار األفـــام إما 

من واقع أشاهده، أو من خبر في صحيفة.
بالنسبة إلّي، ال تدور السينما حول الحبكة 
ابـــة، نـــراهـــا في 

ّ
ـــهـــا شــخــصــيــات جـــذ

ّ
فــقــط. إن

سينمائية.  لحظاٍت  ها 
ّ
كأن العامة  حياتنا 

تلك اللحظات أتذّكرها دائما بعد ُمشاهدة 
فيلٍم أحّبه.

¶ في املعالجة الفنية والجمالية، ما حدود التالقي 
بني الفيلمني؟

تــاٍق كبيٍر بينهما، أسلوبا وحكيا.   هناك 
تــســتــهــويــنــي دائــــمــــا طـــريـــقـــة الـــحـــكـــي هــــذه، 
على  ــِمــدة 

َ
واملــعــت الفيلمن،  فــي  املستخدمة 

ل 
ّ

تصاعٍد درامي خفّي لألحداث، التي أفض
 تكون في يــوٍم عــادي، أو تبدو كذلك، مع 

ْ
أن

غليان تحت السطح، ينفجر في لحظٍة غير 
عة، تكون كحجٍر ُيلقى في مياٍه راكدة، 

ّ
متوق

شير إليها )األحداث( 
ُ
فينكشف املجتمع، فت

شخصيات مليئة بتناقضات داخلية، أحّب 
ــشــاهــد 

ُ
إظــهــارهــا بــشــكــل مــحــايــد، مــانــحــا امل

ــــآراء، بـــداًل من  مــســاحــة اخــتــيــار وتــكــويــٍن لـ
فرضها عليه. مساحة تفكير وطرح أسئلة، 

بداًل من تقديم إجابات مغلقة.
 شــخــص أســئــلــة عـــن حــيــاتــه الــخــاصــة. 

ّ
لــكــل

كمخرج وكاتب، لدي فرصة تقاسم األسئلة 
مع اآلخرين. أحّب هذه السينما.

ــلـــوبـــيـــا، ال يـــوجـــد مــمــثــلــون مــحــتــرفــون  أسـ
فيهما، وهما من دون موسيقى تصويرية، 
را في أماكن حقيقية، من دون كتابة  وُصـــوِّ
حـــــــوار، بـــالـــعـــدســـة الــــــــ35 نــفــســهــا، إلشـــاعـــة 
إحساٍس حقيقي، وإضــاءة طبيعية تماما، 

من دون ملبات ومعّدات ُمتعاَرف عليها.

¶ ما الذي يبقى عالقًا في السيناريو بالنسبة إلى 
يُهمُّ بتحويل مشاعر وأحاسيس وُصور  مخرٍج، 

إلى َمشاهد سينمائية؟
أرى فيها  الـــتـــي  الــســيــنــمــائــيــة،  الــلــحــظــات   
ــفــّكــر وتــتــحــّرك هنا 

ُ
ــاردة، ت ــ الــشــخــصــيــات شـ

وهــنــاك، فــي أمــاكــنــهــا، والــكــامــيــرا تتابعها، 
ومـــــن خـــــال مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، أرصـــــــد املــجــتــمــع 
الفيلم  فيحكي  وتقاليده،  وعاداته  املصري 

حينها »اآلن« و»هنا«.

سّجل على »مــا ال نعرفه عن 
ُ
ت ¶ ُمالحظة نقدية 

مريم«: غياُب التكثيف البصرّي، وقدرته على خلق 
شاهد األولى يطبعها استطراٌد 

َ
تماٍه مع النّص، فامل

بصري كثير.
شاهد بهدوء، 

ُ
ل الفيلم في امل

ّ
 يتسل

ْ
 أردُت أن

التي  الحكي  مــع طريقة  متناسب  وبــإيــقــاٍع 
ــــلــــهــــا، كــتــفــضــيــلــي مــــســــاحــــات كــبــيــرة 

ّ
أفــــض

ــر خفّي 
ّ
للصمت. هــذا يصنع نــوعــا مــن تــوت

تــحــت الــســطــح، فـــاألحـــداث تــبــدو عــاديــة في 
ــذا،  ــذه الــعــائــلــة. لـ ــادي، فـــي حـــيـــاة هــ ــوٍم عــــ ــ يـ
والتركيز   ،

ً
قــلــيــا التصاعد  تأخير  اخــتــرُت 

عــلــى لــحــظــات الــصــمــت، وبـــنـــاء عــاقــة غير 
شاهد والشخصيات.

ُ
مباشرة بن امل

¶ ترتكز جمالّيات الفيلم على الصدمة، وما توليه 
 الحكاية، وجعلها تتدفق 

ّ
من أهمّية في تمديد خط

أّي حد  إلــى  بالواقع.  فنّي في عالقتها  في نسيج 
املجتمع  مع  حقيقيًا  تطابقًا  الفيلم  حكاية  تخلق 

املصري، ومآزقه وأهواله؟
لينتبه.  ـــشـــاهـــد، 

ُ
امل أصــــدم   

ْ
أن دائـــمـــا  أحــــّب   

ه. 
ّ
كل للمجتمع  ناقوس خطر  الفيلم  حكاية 

ما وجدت 
ّ
شاهد دائما، كل

ُ
سأحاول َصدم امل

الفرصة، في أفامي املقبلة. أنتمي إلى هذا 
له مخرجون 

ّ
ُيفض الــذي  الحكي،  مــن  الــنــوع 

الشاعرية، حتى  الُبعد عــن  عــديــدون، وإلــى 
ف 

ّ
 وجدها البعض في أفامي. هذا مغل

ْ
وإن

املجتمعات  مــع  يتطابق  مجتمعي،  بعنٍف 
العربية، التي يغلب عليها الطابع الذكوري.

إزاء  الــذكــوري  املجتمع  الفيلم نظرة  يرصد 
في  فقط  وليس  ها 

ّ
كل الجوانب  في  النساء، 
ة. 

ّ
العاقة الزوجية الهش

جـــزٌء مــن الــصــدمــة يحصل فــي املــكــان الــذي 
تدور فيه األحداث. املستشفى مكان للهدوء 
والراحة والعاج، أردُت جعله ساحة معركة 
 
ّ
الــخــط يطمس  الفيلم  زوجــــن.  بــن  عائلية 

الفاصل بن الخير والشّر، ويترك للُمشاهد 
ــّي،  ــاذا يــريــد. املـــهـــّم، بــالــنــســبــة إلـ  ُيـــقـــّرر مــ

ْ
أن

املجتمع  فــي  ــه  ـ
ّ
أن الفيلم  ــّدة  مـ فــي   يشعر 

ْ
أن

إلى  الــواقــع  ــطــابــق 
ُ
ت الحكاية   

ّ
وأن املــصــري، 

حّد كبير.

¶ هــنــاك غــيــاب كــلــّي للموسيقى، واقــتــصــار على 
ملــاذا غياب هذا  الــنــاس.  الفضاء وضجيج  صــوت 
ــاد أنــمــاط  ــذي ُيــمــكــنــه إيـــجـ ــ الــعــنــصــر الــجــمــالــي، الـ

ثير أحالمًا؟
ُ
للصورة، ويجعلها ت

 ال أضـــــع مــوســيــقــى تـــصـــويـــريـــة ألفـــامـــي. 
ل الصمت بداًل عنها، أو سماع أصواٍت 

ّ
أفض

حــقــيــقــيــة. املـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة تــمــنــع 
ــشــاهــد مــن اإلحــســاس بالصمت وصــوت 

ُ
امل

أنـــفـــاس الــشــخــصــيــات فـــي الـــفـــرح والـــحـــزن 
ـــب. آثــــار هـــذا عــلــى مشاعر 

ّ
والـــعـــراك والـــتـــرق

ـــشـــاهـــد ُمــرضــيــة بــالــنــســبــة إلــــّي أكــثــر من 
ُ
امل

جِبره بها على توجيه مشاعره. 
ُ
موسيقى أ

أغــنــيــاٍت خــاّصــة بثقافتنا،  ــل إضــافــة 
ّ

أفــض
وأصـــوات الــشــوارع املــوجــودة دائــمــا فــي كل 
مكان، وأصوات أخرى يكون لها مصدٌر في 

مشهٍد ومكاٍن ُمحيط بالشخصيات.

صنعاء ـ شادي ياسين

أمام دموع والدتها وصوت نحيبها املتقطع، 
حبست انتصار الحمادي )20 عاما(، الغصة 
قاستها  التي  الثاثة  األشهر  بداخلها. خال 
في سجون الحوثين، حاولت الحمادي تمالك 
نفسها خال لقائها والدتها، التي رافقها في 
املركزي  السجن  الزيارة وفد متضامن إلدارة 

بصنعاء، يوم اإلثنن املاضي. 
روت الــحــمــادي، وهــي ممثلة وعــارضــة أزيــاء 
من أب يمني وأم إثيوبية، فظائع ما تعرضت 
لــه مــنــذ اعــتــقــالــهــا وشـــابـــات أخـــريـــات مــن قبل 
الــحــوثــيــن فــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط  املــاضــي، 
عند حاجز أمني في منطقة »شمان« الواقعة 

غربي العاصمة اليمنية صنعاء. 
ونسب عبد الوهاب قطران، وهو قانوني ُعرف 
عــنــه مــنــاصــرتــه لــلــحــوثــيــن إبــــان اجــتــيــاحــهــم 
الحمادي روايتها لوقائع  لصنعاء، النتصار 
ــه بــعــدمــا عــصــبــوا  ــا تــعــرضــت لـ اعــتــقــالــهــا ومــ
أوراق  على  التوقيع  على  وأجبروها  عينيها 
ال تعرف محتواها، وذهبوا بها في زيارة إلى 
مــنــازل فــي املــديــنــة، وأخــبــروهــا بــأن بإمكانها 
»الشراب والراحة«، في إشارة  الحصول على 
إلى املشروبات الروحية، »وممارسة الجنس«. 
املسلحون  دعــا  فقد  قطران،  تدوينة  وبحسب 
الــحــمــادي ملــمــارســة »الـــدعـــارة«، وعــنــدمــا ردت 
بأنه »يجوز ممارسة هذا  أبلغوها  بالرفض، 

الفعل في سبيل الوطن«. 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي، كشف 
تــقــريــر لــلــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــن عـــن سجل 
كــبــيــر مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة، وصــــل إلــى 
حـــد اســـتـــخـــدام الــعــنــف الــجــنــســي مـــع الــنــســاء 
املعتقات، وتشكيل جهاز استخباراتي باسم 
»الــزيــنــبــيــات«، الــاتــي يــتــم اخــتــيــار معظمهن 
مــــن »األســــــــر الــــهــــاشــــمــــيــــة«.  ووثـــــــق الــتــقــريــر 
االعتقال واالحتجاز  انتهاكات تشمل  حينها 
التعسفي للنساء، والنهب واالعتداء الجنسي 
في  االغتصاب  وتيسير  والتعذيب  والــضــرب 
 عن تهديدهن 

ً
مراكز االحتجاز السرية، فضا

بــتــوجــيــه تــهــمــة الـــبـــغـــاء والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة 
إليهن. 

وفــي السابع من مايو/ أيــار الــجــاري، كشفت 
الحوثين  الدولية عن محاولة  العفو  منظمة 
إجبار انتصار الحمادي على إجــراء »فحص 
لإلساءة  اعتقالها  خــال  وتعرضت  عــذريــة«، 
ــات عــنــصــريــة،  ــانــ الــجــســديــة والــلــفــظــيــة، وإلهــ
وأجــــبــــرت عـــلـــى »االعــــــتــــــراف« بـــارتـــكـــاب عـــدة 
جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة 

الدعارة. 
الحمادي  نقلوا  الحوثين  إن  املنظمة  وقالت 

ــح الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة  ــالـ اإلنــــســــانــــيــــة لـــصـ
والطبية، وتحولت إلــى »رمــز« خــاص يشجع 
الــنــســاء عــلــى الــقــيــام بــالــكــشــف املــبــكــر تــفــاديــا 

لإلصابة.
ــا، شــكــلــت  ــيــــســ الــــــروايــــــة املـــحـــكـــيـــة بــــصــــوت إلــ
تحواًل في فنون التسويق لألعمال الغنائية، 
خصوصا أنها تحتوي على كلمات مؤثرة، ال 

تخلو من الشفافية ومن صاحبة الشأن.
ويــبــدو أن ذلـــك دفـــع بــالــفــنــانــة نــانــســي عجرم 
إلــى الــقــيــام بــروايــة صغيرة أخـــرى، قبل أيــام، 
لتعلن فيها عن قرب إصدار ألبومها الغنائي 
الــجــديــد، الـــذي يحمل عــنــوان »نــانــســي عجرم 
10«، فــي إشـــارة إلــى أنــه عــاشــر ألــبــوم غنائي 
تصدره صاحبة »يا سام«، بعد أربع سنوات 

إبراهيم علي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة الــتــي 
تــخــّيــم عــلــى لــبــنــان مــنــذ عــامــن، ومـــع تسابق 
 عــن 

ً
ــة، فـــضـــا ــيــ ــنــ األحــــــــداث الــســيــاســيــة واألمــ

املغنن  يــرى بعض  كــورونــا،  انتشار فيروس 
في العالم العربي أنه ال بد من التغيير، واتباع 

وسائل جديدة في عالم اإلصدارات الغنائية.
اللبنانية  املغنية  قبل ثاث سنوات، أصــدرت 
إليسا ألــبــوم »إلـــى كــل الــلــي بــحــبــونــي«. األمــر 
كـــان عــاديــا جــــدًا، لـــوال اخــتــيــار إلــيــســا لــروايــة 
تــجــربــتــهــا مـــع مـــرض الــســرطــان بـــدايـــة كليب 
األغنية/العنوان. دقائق معدودة كانت كفيلة 
ا 

ً
بدفع األلبوم إلى النجاح خال ساعات، وفق

التي  جــّمــال،  إنجي  اللبنانية  املخرجة  لخطة 
خطفت من إليسا سيناريو إصابتها بسرطان 
الـــثـــدي وحــولــتــه إلـــى مــشــاهــد مـــؤثـــرة، تـــروي 
قصة العاج، ومراحل العمل واالكتئاب التي 
صاحبت إليسا طوال تلك الفترة، حتى خروج 
الطبيب املعالج نهاية الكليب بشكل حقيقي، 

ليزف خبر انتصار إليسا على املرض.
ــا الــقــضــيــة  ــيـــسـ ــثـــمـــرت إلـ ــتـ ــك، اسـ ــ مــــن دون شــ

بعد عشرة أيام من اعتقالها إلى قسم النساء 
من  ومنعوها  بصنعاء،  املــركــزي  السجن  فــي 

االتصال بعائلتها أو محاميها. 
ــا كـــانـــت مــحــتــجــزة هـــنـــاك،  ــنـــدمـ وأضــــافــــت »عـ
ة الــلــفــظــيــة كـــمـــا تــعــرضــت  تـــعـــرضـــت لــــإلســــاء
على  القائم  التمييز  على  تنطوي  ملاحظات 
أســــاس الـــنـــوع االجــتــمــاعــي والــعــنــصــريــة من 

طــرف حـــراس السجن الــذيــن وصــفــوهــا أيضا 
بأنها خادمة وعاهرة«. 

ولم يقف الحوثيون عند ذلك، بل بثوا إشاعات 
عن حيازتها للمخدرات. ونشر مدونون هذه 
الــشــائــعــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
وكتب عز الدين عــارف، وهو يوتيوبر يمني، 
املتضامنن  أن  املــنــشــورات،  أحـــد  عــلــى  معلقا 
مــعــهــا ال يـــعـــرفـــون حــقــيــقــتــهــا، مــتــمــاشــيــا مع 
أن يحذف تعليقاته  الحوثية، قبل  الشائعات 

تحت ضغط االنتقادات التي وجهت إليه. 
ورغـــــم عــــدم امـــتـــاك الــســلــطــات الــحــوثــيــة أي 
ــة الــحــمــادي، إال أنــهــم رفــضــوا قــرار  أدلـــة إلدانــ
اإلفراج عنها، وأحالوا القضية لعضو آخر في 
القضية  ملف  تصوير  عــن  وامتنعوا  النيابة 
وصـــادروا حقها فــي محاكمة عــادلــة، بحسب 
الكمال،  تدوينة قــطــران.  وقــال املحامي خالد 

الذي تولى متابعة قضيتها قبل أن يتعرض 
معها  التحقيقات  إن  قوله،  بحسب  للتهديد، 
املــنــصــرم، تمحورت حول  فــي إبــريــل/ نيسان 
ــفــــجــــور«، وقـــــال في  ــارة والــ ــدعــ »الــ ـــ عــاقــتــهــا بــ
 الــنــيــابــة حــاولــت ربــط 

ّ
تــصــريــحــات ســابــقــة إن

ــفـــاضـــح، تــحــت مـــبـــررات  قــضــيــتــهــا بــالــفــعــل الـ
عملها »وإبرازها خصات شعرها في أماكن 
ــة«.  ونـــشـــطـــت انـــتـــصـــار الـــحـــمـــادي مــنــذ  ــ ــامـ ــ عـ
سنوات في مجال عرض األزياء، مرتدية خال 
جــلــســات تــصــويــر مـــابـــس تــقــلــيــديــة يــمــنــيــة، 
ونــشــرتــهــا عــلــى حــســابــاتــهــا الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
فــيــســبــوك  مــنــصــتــي  ــلـــى  عـ آالف األشـــــخـــــاص 
في مجال  وإلــى جانب نشاطها  وإنستغرام. 
األزياء، شاركت في دور ثانوي في مسلسلن 
محلين: »ســد الــغــريــب«، و»غــربــة الـــن«، في 

شهر رمضان من العام املاضي.

مـــن إصــــــدار عــمــل كـــامـــل لـــهـــا. نــانــســي تـــروي 
بــصــوتــهــا الــــواضــــح أنــــه مــســجــل مـــن هــاتــف، 
خواطر، لتصل إلى نتيجة واحــدة مفادها أن 
»نوتة« موسيقية واحدة هي من تجعلك تهرب 
فقط و»اعرف إنه بس املوسيقى فيها تخليك 
واضــحــة،  غير  لكنها  هــادئــة  تركيبة  تــهــرب«. 
تضمنه  ملــا  عــجــرم،  نانسي  ملتابعي  بالنسبة 
لكنها  تبسيطها  »فلسفة« حاولت عجرم  من 
لم تفلح. فالصور التي يمكن أن نتخيلها في 
الـــ41  رغــم  متشعبة،  تــبــدو  القصيرة  الحكاية 
األول  اإلعـــان  »تــيــزر«  لينتهي  املؤقتة،  ثانية 
عــن األلــبــوم بموسيقى األغــنــيــة األولـــى التي، 
بــحــســب الــتــفــاصــيــل، ســتــحــاكــي فــيــهــا عــجــرم 
الــهــاربــن إلـــى املــوســيــقــى بــطــريــقــة وجــدانــيــة، 
مستجدة على بعض القضايا التي طرحتها 

عجرم من قبل في أغنياتها.
ثمة تحول واضح في طريقة إعــداد وتسويق 
األعمال الغنائية الجديدة في العالم العربي. 
وثمة محاوالت من قبل املغنن أنفسهم لكسر 
حاجز النمطية الذي أثقل حضورهم لسنوات، 
ووضــعــهــم فــي دائـــرة مغلقة جــدًا مــن دون أي 

تقدم »إبداعي« يستفز الجمهور.

منتجات غنائية في قصص قصيرة

مشاهير يتضامنون 
مع فلسطين

انتصار الحمادي خلف قضبان الحوثيين: تلفيق تهم

مراد 
مصطفى

فنون وكوكتيل

إصدارات

حوار

قضيةنجوم

واشنطن ـ العربي الجديد

هــائــلــة على  لــضــغــوط  الفلسطيني  للشعب  املـــؤيـــدون  الــعــاملــيــون  املــشــاهــيــر  تــعــّرض 
اإلسرائيلي. بعض  للعدوان  املعارض  التراجع عن موقفهم  أجل  من  مستويات عدة 

الفنانن استسلم للضغوط، والبعض واصل اإلصرار على الدعم. 
إســرائــيــل مــغــتــاظــة مــن تــدفــق املــحــتــوى الـــذي يفضح عــدوانــهــا فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، ويظهر ذلك من تحركاتها املختلفة. فقد التقى وزير الحرب اإلسرائيلي، 
بيني غانتس، كبار أعضاء جماعات الضغط على »فيسبوك« والعديد من املديرين 
التنفيذين في »تيك توك« عبر »زوم«، وفقا ملوقع »بوليتيكو«. وعندما يتعلق األمر 
باملستخدمن العادين فقط، نجحت إسرائيل في دفع املنصات الكبرى، على رأسها 
»فيسبوك«، إلى حذف املنشورات املنتقدة لها، بينما تستخدم مع املشاهير سياسات 
ضغط مختلفة أخــرى.  إحــدى وسائل الضغط على املشاهير، هي الــردود التقليدية 
الرسمية املعروفة. كما حدث مع عارضة األزياء ذات األصول الفلسطينية، بيا حديد، 
»إنستغرام«.   التي بثت جــزءًا من مشاركتها في مسيرة تضامنية مع فلسطن عبر 
ضــد هـــذا، نــشــر حــســاب »إســرائــيــل« الــرســمــي عــلــى »تــويــتــر« لقطة شــاشــة لــجــزء من 
البث املباشر لحديد مع التعليق: »عندما يدعو املشاهير مثل بيا حديد إلى إلقاء 
اليهود في البحر، فإنهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية«. لكن في الحقيقة 
ظهر أي لقطات منشورة على وسائل التواصل االجتماعي حديد تدعو إلى أي 

ُ
لم ت

ضرر للشعب اليهودي.  وأشارت إسرائيل إلى هتافها بشعار »من النهر إلى البحر 
فلسطن حرة«، الذي تحاول إسرائيل الترويج لكون هذا الشعار معاديا للسامية. 

الوسيلة الثانية التي استخدمتها إسرائيل للضغط على الفنانن من أجل التراجع، 
بيا وجيجي حديد،  األخــتــن  إعــان ضــد  عبر  فعلت  كما  التقليدية،  الصحافة  هــي 
مدفوعا  إعانا  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ونشرت  ليبا.   دوا  البريطانية  واملغنية 
 
ً
على صفحة كاملة ملنظمة إسرائيلية في الواليات املتحدة األميركية تحّرض مباشرة

على الشخصيات الثاثة.  واإلعان معّد من قبل حاخام إسرائيلي يدعى شمولي، ولم 
يقم فقط باإلعان في الصحيفة، بل نشر عبر مواقع التواصل حمات تشويه بحق 
 بالترويج لإلرهاب، ودعا إلى »مساندته في حماية 

ّ
العارضتن واملغنية، واتهمهن

إسرائيل من حملة التشويه«، عبر حملة جمع تبرعات.

أخيرًا، صدر للمخرج المصري الشاب، مصطفى مراد، فيلم يحمل عنوان »ما ال نعرفه عن مريم«. 
السينما  تدور  ال  إلّي،  »بالنسبة  وجراحه:  وخيباته،  المصري،  المجتمع  قاع  إلى  يمضي  عمل، 

حول الحبكة فقط. إنّها شخصيات جّذابة، نراها في حياتنا العامة كأنّها لحظاٍت سينمائية«، 
يقول مصطفى في حوار أجرته معه »العربي الجديد«، حول عمله األخير، وتجربته عمومًا

إطالق اسم سعاد حسني 
على جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان أسوان

قرر القائمون على الدورة الخامسة 
ــان أســــــــــــوان الـــــدولـــــي  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مــــــن مـ
لسينما املــرأة، والتي تم تأجيلها، 
إطــاق اســم الفنانة سعاد حسني 
على جائزة أفضل ممثلة في قسم 
مــســابــقــة الــفــيــلــم الــطــويــل الــدولــيــة. 
اختيار  تــم  املــســابــقــة نفسها  وفـــي 
التي  الزيات،  لطيفة  السيناريست 
توفيت عــام 1996، إلطــاق اسمها 
على جائزة أفضل سيناريو، فيما 
تــحــمــل جــائــزة أفــضــل إخــــراج اســم 
تعد  التي  بهيجة حافظ،  املخرجة 
أول امرأة قامت بتأليف املوسيقى 
الــتــصــويــريــة لــألفــام فــي السينما 
املــصــريــة ومـــن أولــــى الـــرائـــدات في 
ثقافة.  وأكثرهن  السينما  صناعة 
ــه نـــســـائـــي يــظــهــر  ــ تــعــتــبــر أول وجـ
ــة الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة،  عـــلـــى شـــاشـ
ــقــبــل عضوًا 

ُ
وكــانــت أول مــصــريــة ت

ــاريـــس.  ــبـ فــــي جــمــعــيــة املــــؤلــــفــــن بـ
بدأت حياتها مع السينما ببطولة 
الفيلم الصامت »زينب« عام 1930.

مخابرات االحتالل تعتقل 
معين األعسم

ــابـــرات اإلســرائــيــلــيــة  اعــتــقــلــت املـــخـ
الفلسطيني معن  الشعبي  الفنان 
األعــســم، مــن تــل السبع فــي النقب، 
ــك بـــعـــد أدائـــــــه أغـــنـــيـــة شــعــبــيــة  ــ وذلــ
ة، وتثني على 

ّ
وغـــز القدس  تنصر 

املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأفـــرجـــت 
ــــــا عــن 

ً
ســــلــــطــــات االحـــــــتـــــــال الحــــــق

األعسم، بعد إجراء تحقيق مطّول 
ــي األعـــســـم )30 عــاًمــا( 

ّ
مــعــه. ويــغــن

عادة التراث الشعبي البدوي الذي 
»الدحّية«. واعتقل بسبب  يسّمى بـ
الكلمات الواردة في أغنيٍة له: »أبو 
ــم... لــيــلــة لــيــلــة  ــهـ ــذبـ ــعـ ــا مـ عـــبـــيـــدة يــ

بيرعبهم«. 
وانتشرت هذه األغنية على نطاق 
واسع، خصوًصا على »تيك توك«. 
ة باد 

ّ
وتحمل األغنية عنوان »غــز

ــذا االعـــتـــقـــال  ــ ــة«. ويــــأتــــي هـ ــرامــ ــكــ الــ
ــلـــة االعـــــتـــــقـــــاالت الـــتـــي  ضــــمــــن حـــمـ
ــهــا ســـلـــطـــات االحــــتــــال عــلــى 

ّ
تــشــن

الداخل منذ خروجهم  فلسطينيي 
إلـــى املــظــاهــرات، والــهــّبــة الشعبية 
والشيخ  واألقــصــى  للقدس  نصرة 

جراح وغزة.

لورانس دي كار أول امرأة 
تترأس متحف اللوفر

ـــاء  ــ ــعـ ــ ــا، يـــــــوم األربــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــت فـ ــنــ ــ ــّي عــ
املــاضــي، لــورانــس دي كــار رئيسة 
املرأة  اللوفر، وهي  ملتحف  جديدة 
املنصب  هـــذا  الــتــي تتسلم  األولــــى 
ــالـــم،  ــتـــحـــف األكــــبــــر فــــي الـــعـ فــــي املـ
ــلـــى فــتــح  ــثــــر مــــن قــــرنــــن عـ بـــعـــد أكــ
ــــورانـــــس دي كـــار  أبـــــوابـــــه. تـــديـــر لـ
حــالــيــا »مــتــحــف أورســــيــــه« الــبــارز 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
املــخــصــص لــفــنــون الـــقـــرن الــتــاســع 
امـــرأة تدير  عشر، وهــي أيضا أول 
هذا املتحف.  خال سنواتها األربع 
في »أورسيه«، اتخذت مؤرخة الفن 
موقفا  عاما   54 العمر  مــن  البالغة 
املثيرة  املــوضــوعــات  بــشــأن بعض 
ــال  ــمــ ــلــــجــــدل، بـــيـــنـــهـــا إعـــــــــادة األعــ لــ
ــازيــــون.  ــنــ الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي نــهــبــهــا الــ
ــع وكــالــة  وقــــالــــت، خــــال مــقــابــلــة مـ
»فرانس برس«، في إبريل/نيسان 
 »كل متحف عظيم عليه 

ّ
املاضي، إن

النظر  وبينها  الــتــاريــخ،  مــواجــهــة 
إلى تاريخ مؤسساتنا نفسها«.
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