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«سوني ليكس» والمشاهير ...يا فضيحتي!
ال تزال تداعيات
القرصنة التي
ّ
تعرضت لها
الشركة الشهيرة
ّ
مستمرة ،إذ
باتت تعاني من
مشاكل بالجملة،
وخصوصًا مع
المشاهير .ووصل
بعضهم إلى
حد اتهامها
بالعنصرية

نادين كنعان
ّ
بــات يمكن القول إن شركة «سوني
ب ـي ـك ـت ـشــرز إن ـت ــرت ــاي ـن ـم ـن ــت» وق ـعــت
فــي م ــأزق حقيقي أم ــام ال ــرأي العام
العاملي بعد حادثة اختراق بريدها
اإللكتروني قبل أكثر من أسبوعني.
الـ ـق ــراصـ ـن ــة ك ـش ـف ــوا وثـ ــائـ ــق ســريــة
وساهموا في تحميل أفــام جديدة
عـلــى اإلنـتــرنــت بينها  .Furyالـيــوم،
تعاني الشركة األميركية الشهيرة
في مجال إنتاج األعمال التلفزيونية
والسينمائية وتوزيعها من مشاكل
بالجملة ،وخـصــوصــا مــع مشاهير
طاولتهم التسريبات ،منهم الرئيس
األم ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،واملـمـثـلــة
ّ
أنـجـلـيـنــا ج ــول ــي ،عـلـمــا بـ ــأن بعض
ال ــوث ــائ ــق امل ـس ــرب ــة ت ـح ــوي ب ـيــانــات
سرية خاصة باملوظفني ،وتفاصيل
دعاوى قضائية.
خالل تبادلهما الرسائل اإللكترونية،
حــاولــت نــائـبــة رئـيــس مجلس إدارة
«سـ ــونـ ــي» آيـ ـم ــي ب ــاس ـك ــال وامل ـن ـتــج
ّ
التكهن بسخرية حول
سكوت رودين
هوية األفــام التي قد تــروق أوباما،
مستعرضني مجموعة من الشرائط
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ األف ــري ـق ـي ــة .الـتـكـهـنــات
جــاءت في سياق استفسار باسكال
من رودين عن السؤال الذي قد توجهه
ألوبــامــا قبيل حـضــورهــا فـطــورًا من
تنظيم مــديــر شــركــة «دري ــم ووركــس
أن ـي ـم ــاي ـش ــن» ج ـي ـف ــري كــاتــزي ـن ـبــرغ،
يـ ـحـ ـض ــره الـ ــرئـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) املــاضــي.
الئحة التكهنات شملت أفــامــا مثل
« 12عامًا من العبودية» ،و«دجانغو

ّ
الطليق» ،و»رئيس الخدم» و»فكري
ّ
ك ــرج ــل» ،علمًا ب ــأن ه ــذه األفـ ــام هي
إما من توقيع مخرج أسود أو تضمّ
ممثلني أفريقيني أميركيني.
هـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ــام ،أثـ ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظ ــة الـ ـ ــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وخـ ـص ــوص ــا عـ ـل ــى ت ــوي ـت ــر.
امل ـ ـغـ ــردون وصـ ـف ــوا هـ ــذه امل ــراس ــات
ب ـ ــ«ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة» ،ف ـي ـم ــا ت ـس ــاء ل ــت
صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية
ع ــن ال ـت ـب ـعــات ال ـق ـضــائ ـيــة املـحـتـمـلــة
لهذه املسألة.
وكـ ــانـ ــت ب ــاسـ ـك ــال قـ ــد اعـ ـ ـت ـ ــذرت عــن
مـضـمــون الـتـســريـبــات ّأول مــن أمــس

ً ّ
فــي بـيــان رسـمــي ،معترفة أن ــه «غير
الئــق ويفتقر إلــى الحساسية .لكنه
ليس انعكاسًا دقيقًا لشخصيتي».
ب ــدوره ،اعـتــذر رودي ــن عــن كــامــه في

ُ
وصفت أنجلينا جولي
بالـ«مدللة وعديمة الموهبة»
تصريح ملوقع «ديــد الين ريبورتر».
هــذان االعـتــذاران لم يعجبا كثيرين،
أبــرزهــم املـخــرجــة األمـيــركـيــة شــونــدا
ّ
رايـ ـم ــز ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن م ــا قــالـتــه

ّ
باسكال هــو «تنميق للواقع ألن ما
قيل عنصري بكل وضوح».
ُ
قبل ذلك ،كشفت مراسالت إلكترونية
أخـ ــرى ب ــن آي ـمــي بــاس ـكــال وسـكــوت
روديــن في شباط (فبراير) املاضي،
ّ
ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـن ـج ـم ــة الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ــة
أنـ ـجـ ـلـ ـيـ ـن ــا ّ جـ ـ ــولـ ـ ــي .ي ـ ــؤك ـ ــد روديـ ـ ـ ــن
لباسكال أن ــه «غـيــر مستعد لتدمير
م ـس ـت ـق ـب ـلــه امل ـه ـن ــي ب ـس ـب ــب شـخــص
مــدلــل وعــديــم املــوهـبــة .ال رغـبــة لـ ّ
ـدي
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ـع ـهــا ف ــي أي ف ـي ـلــم».
ّ
وبـ ــرأي وس ــائ ــل إع ــام أجـنـبـيــة ،ف ــإن
موقف جولي مما ُس ّرب بدا واضحًا
األربعاء املاضي ،يوم التقت باسكال.
حــاولــت األخـيــرة معانقة بطلة فيلم
«مــالـيـفـسـيـنــت» ال ـت ــي ب ــدت تـعــابـيــر
وجهها باردة (الصورة)ّ .
وعول أهل
الصحافة على ّ
األي ــام املقبلة ملعرفة
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي دار بــن
الثنائي.
كــذلــك ،كــان ملايكل فاسبندر نصيب
مــن الـتـســريـبــات .خ ــال الـحــديــث عن
هوية بطل الفيلم املرتقب عن حياة
مؤسس شركة «آبــل» الراحل ستيف
جـ ــوبـ ــز (كـ ـ ـ ــان ُيـ ـفـ ـت ــرض أن تـنـتـجــه
«سوني» قبل أن ينتقل املشروع إلى
«يــون ـف ـيــرســال») ،ق ــال املـنـتــج مايكل
ّ
دي لوكا في أحد اإليميالت إن املمثل
األملاني ـ اإليرلندي «يشعرك بالسوء
إذا ام ـت ـل ـكــت عـ ـضـ ـوًا ذك ــري ــا بـحـجــم
طبيعي».
ّ
ي ــذك ــر أن ـ ــه تـ ــم تـ ـ ـ ــداول أخ ـ ـبـ ــار تـفـيــد
ّ
ب ــأن «س ــون ــي» ل ـجــأت إل ــى القرصنة
السـتـعــادة امللفات املـســروقــة ،بعدما
قـ ّـدر خبراء خسائرها بـ  100مليون
دوالر أميركي.

حريات

ّ
مرصد مصري مستقل :صحافيون في سجون النظام
القاهرة ــ محمد الخولي
أول من أمــس ،اقتحمت قــوات األمن
املصري شقة محمد علي الصحافي
في جريدة «النهار» وموقع «مصر
اآلن» املـ ـ ـ ّ
ـؤيـ ـ ــد لـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن واملـ ـ ـن ـ ــاهـ ـ ـض ـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام
الحالي .كانت تهمة علي نشر أخبار
ّ
تضر بمصلحة األمن القومي.
كاذبة
ه ـك ــذا ،اق ـت ـيــد ال ـص ـحــافــي إل ــى قسم
الشرطة ،بعد العبث في محتويات
شقته واالعـتــداء عليه ّ أمــام زوجته،
وتــرويــع طفلته .بــل إن ــه تــم القبض

ع ـل ــى زوجـ ـت ــه أيـ ـض ــا وأفـ ـ ـ ــرج عـنـهــا
ب ـعــد س ــاع ــات .ق ـض ـيــة م ـح ـمــد عـلــي
ل ـي ـســت ال ــوحـ ـي ــدة ،ب ــل ص ـ ــارت هــذه
ال ـحــادثــة أش ـبــه بــأس ـطــوانــة تـتـكــرر.
لـ ــم يـ ـن ــج الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــون مـ ــن بـطــش
السلطة حتى بعد «ثورة  25يناير».
ع ـلــى ال ـع ـكــس ،ازدادت االن ـت ـهــاكــات
ضــدهــم ســواء مــن السلطة ذاتـهــا أو
امل ـح ـت ـجــن ال ــذي ــن ت ـك ـ ّـرر اع ـت ــداؤه ــم
على الصحافيني امليدانيني .وأمس،
صـ ـ ــدر أيـ ـض ــا «ان ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف» تـحــت
ع ـ ـنـ ــوان «املـ ـمـ ـن ــوع ــون مـ ــن ال ـك ـتــابــة
ب ــأم ــر ال ـس ـ ّـج ــان» أع ـ ـ ّـده «صـحـفـيــون

ض ــد ال ـت ـعــذيــب» .امل ــرص ــد اإلعــامــي
الحقوقي املعني بتوثيق االنتهاكات
ضد الصحافيني في مصر ،جمع في
هذا االنفوغراف أسماء الصحافيني
امل ـح ـت ـج ــزي ــن فـ ــي سـ ـج ــون ال ـن ـظ ــام،
وأمـ ــاكـ ــن ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ،وف ـت ــرات
احـ ـتـ ـج ــازه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون .وجـ ــاء
محمود عبد الـنـبــي ،مــراســل شبكة
«رصــد» اإلخبارية على رأس قائمة
الـصـحــافـيــن املـحـبــوســن مـنــذ 526
يــومــا ف ــي سـجــن «بـ ــرج ال ـع ــرب» في
محافظة االسكندرية .ولفت املرصد
ّ
إلــى أنــه تم القبض عليه في أحــداث
سيدي بشر .وأوردت شبكة «رصد»
في بيان لها عقب القبض على عبد

ّ
تقرير صدر أمس مفندًا
التعديات واالنتهاكات الحاصلة

ّ ُ
النبي أنــه قبض على مراسلها في
 2013/7/3بتهمة ح ـيــازة كــامـيــرا،
«ثم تم تلفيق تهمة القتل والشروع
في القتل لكل منهما .وهما تهمتان
ال أسـ ــاس لـهـمــا م ــن ال ـص ـحــة» وفـقــا
للبيان .في املرتبة الثانية من حيث
م ـ ــدة الـ ـحـ ـب ــس ،ج ـ ــاء اس ـ ــم م ـح ـمــود
عبد الشكور أبو ُزيد (شوكان) .هو
م ـص ـ ّـور مـسـتـقــل ق ـبــض عـلـيــه أثـنــاء
تغطيته أحداث فض اعتصام أنصار
جـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان ف ــي م ـي ــدان راب ـعــة
العدوية في  14آب (أغسطس) .2013
وب ــذل ــك ي ـك ــون م ـح ـبــوســا م ـنــذ 484
يومًا في «سجن طــرة» في القاهرة.
وفــي املــرتـبــة الـثــالـثــة ،جــاء عبد الله
الفخراني العضو املؤسس في شبكة

«رصد» ،ومحمد العادلي املذيع في
قناة «أمجاد» التلفزيونية ،وسامح
ع ـبــد ال ـع ـل ـيــم امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي في
شبكة «رصد» .كل هؤالء مسجونون
م ـنــذ  473ي ــوم ــا ف ــي «س ـج ــن ط ــرة».
واحتل املرتبة الرابعة أحمد جمال
زي ـ ــادة املـ ـص ــور ف ـ ُـي ش ـب ـكــة «ي ـق ــن»
اإلخـ ـب ــاري ــة الـ ـ ــذي قـ ـب ــض ع ـل ـيــه فــي
أحداث جامعة األزهر في  28كانون
األول (ديسمبر)  ،2013وبذلك يكون
ق ــد أم ـضــى ف ــي «س ـجــن أب ــي زعـبــل»
ّ 348ي ــوم ــا .ويـشـيــر «األن ـف ــوغ ــراف»
إلى أنه بعد يوم واحد على التاريخ
امل ــذك ــور ،تــم الـقـبــض عـلــى العاملني
فــي قـنــاة «الـجــزيــرة» اإلنكليزية في
القضية املعروفة إعالميًا ب ـ «خلية
امل ـ ـ ــاري ـ ـ ــوت» ،وه ـ ـ ــم :م ـح ـم ــد ف ـه ـمــي،
وب ــاه ــر م ـح ـم ــد ،وب ـي ـت ــر غــري ـس ـتــي.
ّ
وأشار املرصد إلى أن هؤالء أمضوا
 347يــومــا فــي «سـجــن ط ــرة» وبذلك
حـلــوا فــي املــرتـبــة الخامسة .أمــا في
السادسة ،فجاء أحمد ف ُــؤاد مراسل
مــوقــع «ك ــرم ــوز» الـ ــذي ق ـبــض عليه
أث ـنــاء تغطيته أح ــداث الـعـنــف التي
وقعت أثناء الذكرى الثالثة لـ «ثورة
 25ي ـنــايــر» ف ــي مـنـطـقــة امل ـن ـتــزة في
االس ـك ـن ــدري ــة .وي ـش ـيــر اإلن ـف ــوغ ــراف
ّ
إل ــى أن أح ـمــد مـحـجــوز ف ــي «سـجــن
الحضرة» في االسكندرية منذ 320
يــومــا .وج ــاء فــي ذي ــل الـقــائـمــة أيمن
صقر املحرر في موقع «املصريون»
املـحـتـجــز ف ــي «ق ـس ــم امل ـط ــري ــة» منذ
 13ي ــوم ــا ،وت ــم الـقـبــض عـلـيــه أثـنــاء
تـغـطـيـتــه ف ـعــال ـيــات ج ـم ـعــة ال ـهــويــة
«الـثــورة اإلســامـيــة» فــي  28تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي.

