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MEDIA

أخبار
تِك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة
« ِتسال» ،إيلون ماسك ،دعمه
لشركة «إيبيك غيمز» المصنعة
للعبة «فورتنايت» الشهيرة ،في
معركتها القضائية ضد شركة «آبل»،
على خلفية احتكارها للمدفوعات
في التطبيقات على نظام تشغيل
«آي أو إس».

ظهر رقم الهاتف الخاص
بمؤسس تطبيق «تيليغرام»،
بافيل دوروف ،ضمن قائمة
أرقام هواتف تستهدفها برمجية
التجسس «بيغاسوس» التي طورتها
شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية
«إن إس أو» .ولم تتضح هوية
العميل الذي يستهدف دوروف.

تواجه شركة «أمازون» أكبر غرامة
تتعلق بالخصوصية في االتحاد
األوروبي ،بعدما فرضت عليها
هيئة مراقبة الخصوصية غرامة
قيمتها  746مليون يورو (888
مليون دوالر أميركي) ،النتهاكها
قواعد حماية البيانات الصارمة التي
يفرضها االتحاد.
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ارتفعت عائدات «يوتيوب»
بنسبة  %83على أساس سنوي،
لتتخطى  7مليارات دوالر ،وتناهز
تاليًا اإليرادات المحققة من
«نتفليكس» .وبلغت المنصة عتبة
ملياري مشاهدة شهريًا في أنحاء
العالم ،ما يمثل نحو  %64من
إجمالي جمهور مقاطع الفيديو.

الصحافيون االستقصائيون «غير مرغوب بهم» في روسيا
تشدد السلطات الروسية قيودها على المؤسسات الصحافية المستقلة والعاملين فيها ،عبر تصنيفهم «عمالء أجانب» مما يصعب
عليهم القيام بمهنتهم ،ويدفع الكثيرين منهم إلى الهرب خوفًا من المالحقات
سامر إلياس

ـت»
ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر مـ ــوقـ ــع «بـ ــروي ـ ـكـ ـ ّ
االستقصائي الروسي ،رومــان بادانني ،إنه
اضطر إلى مغادرة بالده ،تجنبًا ّ
ألي مالحقة
قانونية محتملة ،بعد حظر املوقع وإدراجه
فــي قــائـمــة املـنـظـمــات «غـيــر املــرغــوب فيها»
الصحافيني «عمالء
وتصنيفه مع عدد من
ّ
أجــانــب» .وكشف بــادانــن أنــه لــن يعود إلى
روس ـي ــا ،وي ـع ـمــل ع ـلــى إجـ ــاء الــراغ ـبــن من
كوادر املوقع إلى دولة مجاورة.
أط ـ ـلـ ــق بـ ـ ــادانـ ـ ــن مـ ــوقـ ــع «ب ـ ــروي ـ ـك ـ ــت» ع ــام
 .2018ون ـش ــر عـ ـش ــرات ال ـت ـق ــاري ــر واألف ـ ــام
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة ع ــن ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة فــي
روس ـيــا ،مــا أث ــار غضب الـسـلـطــات ،وعـ ّـرض
املوقع وصحافييه للمالحقات.
«رويترز» الخميس
وفي تصريحات لوكالة
ّ
امل ــاض ــي ،أوض ـ ــح ب ــادان ــن أن ـ ــه ت ـل ـقــى خـبــر
تصنيف املوقع من قبل السلطات الروسية
ّ
ع ـل ــى أن ـ ـ ــه «غـ ـي ــر مـ ــرغـ ــوب فـ ـي ــه» حـ ــن ك ــان
يقضي عطلة مع زوجته وأطفاله في مدينة
الفور اتخذ قرارًا
نيويورك األميركية ،وعلى ّ
بـعــدم ال ـع ــودة إل ــى روس ـي ــا ،ألن ــه قــد يــواجــه
مـحــاكـمــة جـنــائـيــة بـمــوجــب قــانــون أق ــر عــام
 ،2015وي ـم ـنــح ال ـس ـل ـطــات إم ـكــان ـيــة تـغــريــم
أع ـض ــاء ال ـج ـمــاعــات «غ ـيــر امل ــرغ ــوب فـيـهــا»
ست
بمبالغ مالية أو السجن ملدة تصل إلى ّ
سنوات لتجاهلهم الحظر .وقال بادانني إنه
ال ي ـعــرف أي ــن سيستقر الح ـقــا ،كــاشـفــا عن
محاوالت إلجــاء موظفي املوقع إلى إحدى
ّ
الــدول املـجــاورة في حــال وافـقــوا ،وإن نائبه
ميكيل روبني غادر البالد فعليًا ،وهو يقيم
أيضًا في نيويورك.
يحصل «بــروي ـكــت» عـلــى دعــم مــن مؤسسة
«برويكت ميديا» األميركية التي أدرجتها
وزارة العدل الروسية ،في  23يوليو /تموز
املــاضــي ،ضـمــن قــائـمــة املـنـظـمــات األجنبية
والدولية غير الحكومية ذات األنشطة غير
املرغوب فيها على أراضي روسيا االتحادية،
ّ
ما يعرض كل العاملني في موقع «برويكت»
وامل ـت ـعــاونــن مـعــه لـلـسـجــن .وحـيـنـهــا أعـ ّلــن
«ب ــروي ـك ــت» ع ـبــر تـطـبـيــق «ت ـي ـ ّل ـي ـغــرام» أن ــه
سيغلق املوقع اإللكتروني ،لكنه سيواصل
العمل االستقصائي بطرق أخرى.
ّ
املعروف أن الرئيس الروسي فالديمير
ومن ّ
بوتني وقع على قانون بداية يوليو املاضي،
يـشــدد العقوبات على العمل مــع املنظمات
«غير املرغوب فيها» ،خصوصًا من يتولى
م ــراك ــز ت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ق ـي ــادت ـه ــا ،ك ـم ــا ش ــدد
ال ـق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى ال ـت ـب ــرع وال ــدع ــم
املادي لعمل هذه املنظمات.
فــي مـنـتـصــف يــولـيــو امل ــاض ـ ّـي ،أع ـلــن مكتب
االدع ـ ــاء ال ـعــام فــي روس ـيــا أن ــه بـعــد دراس ــة
ال ـبــاغــات املـقــدمــة إل ـيــه ،فــإنــه ق ــرر تصنيف

موقع «برويكت» ضمن إطار املنظمات غير
املرغوب فيها على األراضي الروسية ،وعزا
ّ
قــراره بــأن «أعـمــال املوقع تشكل خطرًا على
الدستوري واألمن في روسيا
أسس النظام
ّ
االتحادية» ،وقال إنه أرسل قراره إلى وزارة
العدل من أجل إدراج «برويكت» ضمن قائمة
املنظمات غير املرغوب فيها وتعميم القرار.
وأدرجت وزارة العدل في اليوم نفسه ثمانية

دهمت السلطات
الروسية شقق عدد من
الصحافيين االستقصائيين

تتصاعد الضغوط على المنصات اإلعالمية المستقلة وصحافييها (كيريل كودريافتسيف)Getty /

أفغانستان :تشويه جثة المصور
دانيش صديقي قبل تسليمها
كابول ـ العربي الجديد

ّ
كشف مسؤولون ،األسبوع املاضي ،عن أن
جثة املصور الصحافي في وكالة «رويترز»
الفائز ُ بجائزة «بوليتزر» دانيش صديقي،
الذي قتل ُ في أفغانستان في يوليو /تموز
املاضي ،ش ّوهت بشدة في أثناء احتجازها
لدى حركة «طالبان».
ّ
يــأتــي ه ــذا ال ـك ـشــف وس ــط م ـخ ــاوف م ــن أن
الـقـتــال فــي أفغانستان ،حيث نـفــذت حركة
«ط ــال ـب ــان» هـجــومــا عـسـكــريــا م ـنــذ سحبت
ّ
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــوات ـه ــا كــل ـهــا تـقــريـبــا،
بشكل مـتــزايــد» مــع تعثر
أصـبــح «وحـشـيــا ُ
محادثات الـســام .قتل صديقي ( 38عامًا)
وهــو مــواطــن هندي التقط بعضًا مــن أكثر
ُ
الصور اإلخبارية التي ال تنسى من جنوب
آس ـيــا ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،ص ـبــاح يــوم
 16يوليو ،بكمني لـ«طالبان» ،عندما رافق
الـقــوات األفغانية إلــى سبني بــولــداك ،وهي
مـنـطـقــة ح ــدودي ــة اس ـت ــول ــت عـلـيـهــا أخ ـي ـرًا
الـحــركــة .وفـقــا لــ«نـيــويــورك تايمز» أظهرت
الـ ـص ــور األول ـ ـيـ ــة م ــن م ـك ــان ال ـ ـحـ ــادث جـثــة
صديقي وفيها إصــابــات بجروح متعددة،
ّ
لكنها سليمة تمامًا.
ُ ّ
لكن ،بحلول ذلك املساء ،عندما سل ُمت الجثة
َ
للجنة الدولية للصليب األحمر ،ونقلت إلى

صـحــافـيــن ف ــي سـجــل «ال ـع ـمــاء األج ــان ــب»
م ــن ضـمـنـهــم خ ـم ـســة م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن في
«ب ــرويـ ـك ــت» هـ ــم :رئ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر رومـ ــان
ب ـ ـ ــادان ـ ـ ــن ،وب ـ ـيـ ــوتـ ــر م ــانـ ـي ــاخ ــن ،ومـ ــاريـ ــا
زولــوبــوفــا ،وأول ـغــا تـشــوراكــوفــا .وتضمنت
الـ ـق ــائـ ـم ــة أي ـ ـضـ ــا رئـ ـيـ ـس ــة تـ ـح ــري ــر م ــوق ــع
«أتكريتوييه ميديا» يوليا ياروش ،ونائبها
مـكـسـيــم غ ـل ـي ـكــن ،وال ـص ـحــاف ـيــة ف ــي رادي ــو

مستشفى ف ــي مــديـنــة ق ـنــدهــار الـجـنــوبـيــة،
كانت مشوهة بشدة ،وفقًا ملسؤولني هنود
وم ـس ــؤول ــن صـحـيــن أف ـغ ــان .وذكـ ــر مــوقــع
«نيوزالوندري» اإلخباري الهندي التشويه
في األيام التي تلت مقتل صديقي.
راجعت صحيفة «نيويورك تايمز» صورًا
ع ـ ــدة ،بـعـضـهــا قــدم ـهــا م ـس ــؤول ــون ه ـنــود،
وأخ ـ ـ ــرى ال ـت ـق ـط ـهــا ال ـع ــام ـل ــون ال ـص ـح ـيــون
ّ
األف ـغ ــان فـ ُـي املـسـتـشـفــى ،وأظ ـه ــرت أن جثة
صــدي ـقــي شـ ـ ّـوهـ ــت .وق ـ ــال أحـ ــد امل ـســؤولــن
ّ
الهنود للصحيفة األميركية ،إن الجثة كان
ّ
فيها ما يقرب من  12طلقة نارية ،وإن هناك
آثارًا إلطارات على وجه صديقي وصدره.
وق ــال أح ــد م ـســؤولــي الـصـحــة ف ــي قـنــدهــار
ّ
إن الـ ـجـ ـث ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب سـ ـت ــرة صــدي ـقــي
الصحافية ،وصلت إلى املستشفى الرئيسي
فــي املدينة عند نحو الساعة  8مـسـ ً
ـاء يوم
ّ
مـقـتـلــه .وأض ـ ــاف أنـ ــه ّك ــان م ــن غ ـيــر املـمـكــن
التعرف إلى وجهه ،وأنه ال يستطيع تحديد
ما حدث للجسد.
ونفى املتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله
مـجــاهــد ،ارت ـك ــاب ّ
أي مـخـ ّـالـفــات مــن جانب
ً
عـنــاصــر ال ـحــركــة ،قــائــا إن ـهــم تـلـقــوا أوام ــر
ب ـم ـع ــام ـل ــة ال ـج ـث ــث ب ــاحـ ـت ــرام وت ـس ـلـي ـم ـهــا
ّ
لشيوخ محليني أو للصليب األحـمــر .لكن
«طــال ـبــان» كــانــت تسيطر عـلــى املنطقة في

«س ـف ــوب ــودا» إلـيــزافـيـتــا روس ــوف ــا .ودهـمــت
الـسـلـطــات الــروس ـيــة شـقــق ب ــادان ــن ونــائـبــه
روبـ ـ ــن وال ـص ـح ــاف ـي ــة ف ــي امل ـ ـشـ ــروع م ــاري ــا
زولوبوفا في  29يونيو /حزيران املاضي،
تــزامـنــا مــع نـشــر تحقيق مــن قـبــل امل ـشــروع
أش ـ ــار إلـ ــى ع ــاق ــات م ـش ـبــوهــة ف ــي املــاضــي
لوزير الداخلية فالديمير كولوكولتسيف،
إض ــاف ــة إل ــى إخ ـف ــاء ال ــوزي ــر م ـع ـلــومــات عن
عقارات وبيوت يملكها في موسكو وقربها،
ّقدر التحقيق قيمتها بنحو ملياري روبل
(نحو  27مليون دوالر).
وف ــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول املــاضــي ،قــال
ّ
ت ـقــريــر ل ـ ـ «ب ــروي ـك ــت» إن لـ ــدى ب ــوت ــن ابـنــة
ث ــال ـث ــة أن ـج ـب ـت ـهــا س ـي ــدة ت ــدع ــى سـفـيـتــانــا
كــريـفــونــوغـيــخ ،فــي ســانــت بـطــرسـبــرغ ،عــام
 ،2003بعد عالقة منذ منتصف التسعينيات.
ّ
وحـســب الـتـقــريــر ،ف ــإن الـفـتــاة ال تحمل اسم
ّ
بــوتــن ،لـكــن والــدهــا فــي الـ ّـوثــائــق الرسمية
مسجل باسم فالديمير ،وأنـهــا «تشبه إلى
ّ
حد بعيد الرئيس الروسي».
وتـ ـع ــرض امل ــوق ــع ف ــي رب ـي ــع الـ ـع ــام ال ـحــالــي
ل ـه ـج ـم ــات قـ ــراص ـ ـنـ ــة ،بـ ـع ــد ع ــرض ــه فـيـلـمــا
اسـ ـتـ ـقـ ـص ــائـ ـي ــا ح ـ ـ ـ ــول زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
الشيشاني رمضان قديروف عنوانه «أسرار
زوجــات قديروف» .ينفي الكرملني أن تكون
وسائل اإلعالم مستهدفة ألسباب سياسية،
ويـ ـق ــول ّإن ّ
أي إج ـ ــراء ات ـخ ــذ ض ــد وس ــائ ــل
اإلعالم أو موظفيها نتج عن ظروف محددة،
وتحفزه الحاجة إلى احترام القانون.
فــي املقابل ،قالت سابقًا الرئيسة املشاركة
لـنـقــابــة الـصـحــافـيــن والـعــامـلــن فــي مـجــال
ّ
اإلع ـ ـ ــام ،صــوف ـيــا روسـ ــوفـ ــا ،إن «تـصـنـيــف
امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة وال ـص ـحــاف ـيــن كـعـمــاء
أجــانــب يـصـعــب عليهم ال ــوف ــاء بمتطلبات
الـ ــواجـ ــب امل ـه ـن ــي فـ ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـت ــوازن ــة
لألحداث ،ويمثل عقابًا لألفراد واملؤسسات».
وأعربت في تصريحات ملوقع «أتكريتوييه
مـيــديــا» عــن «تـضــامـنـنــا (الـنـقــابــة) ودعمنا
الصعبة» .وتتهم
لزمالئنا في هذه األوقات
ّ
املعارضة الروسية السلطات بأنها صعدت
حملتها منذ بداية العام الحالي على وسائل
اإلعالم املستقلة واملعارضة لنهج الكرملني،
ّ
واستخدمت مجلس الدوما (البرملان) لسن
ق ــوان ــن وت ـش ــري ـع ــات ت ـم ـنــع ع ـمـلـيــا ال ـق ـيــام
بالتحقيقات الصحافية املستقلة ،أو إيصال
املعلومة الصحيحة للمواطنني.
وربـ ــط م ـعــارضــون ب ــن «الـحـمـلــة املـنـظـمــة»
على وسائل اإلعالم ،واالنتخابات البرملانية
واملحلية املقررة في سبتمبر /أيلول املقبل.
وي ـج ـمــع خ ـب ــراء أن ـهــا ان ـت ـخــابــات مصيرية
لـلـكــرمـلــن ،م ــن أج ــل ض ـمــان عـمـلـيــة انـتـقــال
س ـيــاســي س ـل ـســة ف ــي  ،2024ف ــي حـ ــال قــرر
الرئيس فالديمير بوتني البقاء فــي الحكم
رئيسًا أو الدفع بخليفة له.

السلطات الجزائرية تسحب
اعتماد قناة «العربية»
الجزائر ـ عثمان لحياني

قُ تل بكمين لـ«طالبان» (براديب غور)Getty /

ذل ــك ال ــو ّق ــت ،وأظـ ـه ــرت ب ـعــض ال ـص ــور من
يبدون أنهم مقاتلوها يتحلقون حول جثة
صديقي التي كانت سليمة في ذلك الوقت.
وأعيد جثمان صديقي في نعش مغلق إلى
منزله في نيودلهي بعد يومني من مقتله.
في السياق نفسهّ ،
أقرت «طالبان» ،الخميس،
ّ
بأنها قتلت شرطيًا أفغانيًا اشتهر بمقاطع
فيديو فكاهية كان ينشرها عبر اإلنترنت،
بعد موجة تأثر ّ
عمت أفغانستان عقب نشر
ص ــور تـظـهــر تـعــرضــه لـلـضــرب عـلــى أي ــدي
مسلحني ثم العبث بجثته.

أعلنت السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة «العربية» ووقف عملها في الجزائر؛
بسبب تقارير وصفتها بـ«املضللة».
ّ
وأفاد بيان لوزارة االتصال الجزائرية أول من أمس ،السبت ،بأن قرار سحب االعتماد
«راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخالقيات املهنة ،وممارستها للتضليل
اإلعالمي والتالعب» ،من دون أن تقدم توضيحات كافية.
تبدي السلطات الجزائرية تـشــددًا الفتًا فــي التعامل مــع وســائــل اإلع ــام األجنبية
تعاطيها مع األحداث والقضايا املحلية .وكان الرئيس
العاملة في البالد ،خاصة في
ّ
الـجــزائــري عبد املجيد تـبــون قــد مل ــح ،فــي ح ــوار صحافي ســابــق ،عــن امتعاضه من
تغطية القناة من دون أن يسميها ،خالل أزمة الوقود التي شهدتها الجزائر ،واعتبر
ّ
أن أحد تقاريرها ،حول تلك األزمة« ،مغرض ومثير للتحريض».
ّ ّ
يعتقد متابعون أن بث قناة «العربية» لتقارير تتعلق باألزمة الصحية الناجمة عن
ّ
انتشار فيروس كورونا قد يكون أزعج السلطات الجزائرية ،خاصة أن سلطة ضبط
السمعي البصري دعــت ،يــوم الجمعة املــاضــي ،وســائــل اإلع ــام ،إلــى «عــدم التركيز
املـفــرط على األخ ـبــار السلبية والـقـصــص اإلخـبــاريــة املــأســاويــة ،لـتـفــادي بــث الذعر
والـيــأس فــي أوس ــاط املجتمع» ،وحثت القائمني على نـشــرات األخـبــار إلــى «تفادي
خطابات التهويل والترويع» .لكن قراءات أخرى تذهب باتجاه تفسيرات سياسية
للقرار ترتبط بمواقف القناة وخطها التحريري البعيد عن املقاربة الجزائرية ،خاصة
في ما يخص طرح األزمة في تونس وليبيا .في  13يونيو/حزيران املاضي ،سحبت
الجزائر اعتماد قناة «فــرانــس  »24الفرنسية؛ بسبب مــا وصفته بــ«الـعــداء الجلي
واملتكرر لهذه القناة إزاء بالدنا ومؤسساتها ،وعــدم احترامها لقواعد أخالقيات
املهنة ،وممارستها للتضليل اإلعالمي والتالعب ،إضافة إلى العدوانية املؤكدة ضد
الـجــزائــر» .وتــواجــه الجزائر انتقادات من منظمات دولـيــة ،أبــرزهــا «مراسلون بالد
حــدود» ،بشأن تقييد الحريات اإلعالمية ،فيما تقول السلطات إن الحرية متوفرة
لوسائل اإلعالم كافة شريطة االلتزام باملوضوعية وأخالقيات املهنة.
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

وش ــارك ــت ف ــي م ـشــاريــع مــوسـيـقـيــة ع ــدة مع
فرقة «رم» للموسيقي طارق الناصر ،وفرقة
عمان للموسيقى العربية وأوركسترا املعهد
الوطني للموسيقى ،قبل أن تبدأ مشوارها
الفني الـخــاص عــام  2014بــإصــدار ألبومها
«دنيا» ،وقامت خالل السنوات املاضية
األول ِ
ب ـغ ـن ــاء شـ ـ ـ ــارات م ـس ـل ـس ــات درامـ ـ ـي ـ ــة ،م ـثــل:
«ليس سرابًا» ،و«وش ّ
رجعك» ،و«األســوار»،
و«سمرقند».

برزت على الساحة الفنية أخيرًا في األردن بعض التجارب
الغنائية التي تحاول تقديم نوع موسيقي مختلف
عن األغاني الشعبية وأغاني البوب التي تسيطر على
المشهد الغنائي المحلي

فنانون من خارج المنهج
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

رغ ـ ــم ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ــردي ــة
الناجحة ،يعاني الغناء األردنــي
م ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم
ال ـعــربــي ،فــي ظــل سـيـطــرة واض ـحــة لألغاني
اللبنانية ،واملصرية ،والخليجية ،واملغاربية.
والـسـبــب الــواضــح هــو غـيــاب املـقــومــات التي
أغان تحقق
تستطيع صناعة نجم ،وصناعة
ٍ
شـعـبـيــة ع ــاب ــرة ل ـل ـح ــدود امل ـح ـل ـيــة .إذ حتى
ال ـســاعــة ال ي ـعــرف الـجـمـهــور ال ـعــربــي ســوى
بعض األس ـمــاء الـتــي اكتسبت شهرتها إثر
مشاركتها فــي بــرامــج املــواهــب العربية مثل
ديانا كرازون ،ونداء شرارة.
لكن حاليًا ،وفي ظل انتشار مواقع التواصل
اإلج ـت ـم ــاع ــي وت ــأث ـي ــره ــا ال ـك ـب ـي ــر ،وس ـهــولــة
اس ـت ـخــدام ال ـنــاس ل ـهــا ،وإطـ ــاق إنـتــاجــاتـهــم
م ــن خــال ـهــا ،قـ ــررت مـجـمــوعــة م ــن الـفـنــانــن
األردنيني التغريد خارج سرب اإلنتاج الفني
التقليدي ،عبر استثمار مواقع التواصل في
طــرح أعمالهم للجمهور مخاطرين بتقديم
تجارب فنية مختلفة عن السائد ،ومدركني

هيفاء كمال ...إلى قرطبة

ت ـس ـعــى ال ـف ـنــانــة ه ـي ـفــاء ك ـم ــال ف ــي ألـبــومـهــا
«إل ــى قــرطـبــة» ال ــذي قدمته أخـيـرًا بالتعاون
مــع فــرقــة «أب ـي ــدر» املـتـخـصـصــة بموسيقى
ال ـف ــام ـن ـك ــو اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــروج مــن

تعاني األغنية
األردنية من ضعف
في االنتشار العربي

المغني األردني محمد النابلسي (المكتب اإلعالمي)

دائــرة تصنيفها في قالب ّ
معي من االنتاج
املوسيقي ،حيث تحاول تقديم ما يرغب به
الجمهور الـشــاب فــي الــوقــت الـحــالــي بشرط
تنفيذه «بأعلى جودة موسيقيًا وتقنيًا ،عبر
نصوص شعرية صوفية الهوى» ،كما تشرح
لـ«العربي الجديد».
يـتـضـمــن األلـ ـب ــوم ال ـ ــذي طـ ــرح ع ـبــر مــواقــع
ال ـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي ث ــاث أغ ـن ـيــات ،هــي:
«شـمــس الـنـهــار» مــن كلمات شــاعــر العصر
امل ـم ـلــوكــي ص ـفــي ال ــدي ــن ال ـح ـلــي ،و«ع ـصــف
ال ـ ـهـ ــوى» مـ ــن ك ـل ـم ــات الـ ـش ــاع ــرة ال ـ ْس ــوري ــة
امل ـعــاصــرة ُس ـمـ ّـيــا ص ــال ــح ،و«إن ك ــن ـ َـت» من

آثار

قلق على مصير مدينة بابل
بغداد ـ براء الشمري

ّ
عبر ناشطون عراقيون ومعنيون باآلثار عن
قلقهم مــن مـحــاولــة الـسـلـطــات املحلية إجــراء
تـغـيـيــرات فــي الـشـكــل الـتــاريـخــي ملــديـنــة بابل
(ج ـن ــوب بـ ـغ ــداد) ،ب ـمــا ي ـه ــدد ب ـخــروج ـهــا من
قائمة «اليونسكو» للمواقع األثرية العاملية.
وبدأت املخاوف بعد التحذيرات التي أطلقها
عالم اآلثار البريطاني ريتشارد دمبريل الذي
ظهر في مقابلة مع قناة فضائية عراقية حذر
فيها من وجود محاوالت للبناء قرب «معبد
ن ـن ـمــاخ» بــات ـجــاه ع ـم ــارة ال ــزق ــورة ف ــي بــابــل،
مــوضـحــا أن ــه يشعر بالقلق تـجــاه مــا يجري
هناك .وأشــار إلى قيام سلطات بابل بالحفر
وإزال ــة األشـجــار وتسوية األرض تمهيدًا ملد
طريق في املدينة األثرية.
نــاشـطــون عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
نشروا صورا لعمليات الحفر وتسوية الطرق
في املنطقة األثرية في بابل .وقال الناشط في
األع ـمــال اإلنـســانـيــة والـتـطــوعـيــة زي ــد الــويــس
فــي تـغــريــدة« :ف ــي نـيـنــوى عـبـثــوا بالحضارة

اآلشـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وال ـ ـيـ ــوم ال ـع ـب ــث فـ ــي ال ـح ـض ــارة
البابلية» ،داعيًا لـ «إنقاذ آثار بابل».
ّ
وح ـ ــذر أس ـت ــاذ الـ ـت ــراث واآلث ـ ــار ف ــي «جــامـعــة
بـغــداد» أحـمــد الطائي مــن خـطــورة االجتهاد
وإجـ ــراء بـنــاء وتــرمـيــم غـيــر م ــدروس فــي آثــار
بابل ،مبينًا في حديث لـ «العربي الجديد» أن
هذه املنطقة تستمد قيمتها من كونها مدينة
أثرية يمتد وجودها إلى حقب تاريخية مهمة.
وأش ــار إلــى أن العمل غير امل ــدروس قــد يفقد
ب ــاب ــل الـكـثـيــر م ــن قـيـمـتـهــا ،داع ـي ــا الـسـلـطــات
إلــى االهـتـمــام بــاملــرافــق الـتــي يمكن أن تجذب
السياح إلى املدينة من دون املساس باملعالم
التاريخية .ونفى محافظ بابل حسن منديل

بدأت السلطات بالحفر
تمهيدًا لمد طريق
في المدينة األثرية

األنـبــاء عن وجــود مخطط لتدمير آثــار بابل،
مؤكدًا في بيان ،أن «األعـمــال التي تجري في
املدينة األثرية هي بإشراف منظمة اليونسكو،
وال يتم أي شيء بدون مراجعتها».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «األع ـ ـمـ ــال امل ـت ـم ـث ـلــة بتعبيد
ال ـطــرق ،وتــأهـيــل املـســرح الـبــابـلــي ،هــي خــارج
أسوار املدينة األثرية» ،داعيًا إلى زيارة مدينة
بــابــل األث ــري ــة ،واالط ـ ــاع عـلــى سـيــر األع ـمــال،
ومدى تطابقها مع معايير اليونسكو.
عــام  ،2019صــوتــت لجنة ال ـتــراث الـعــاملــي في
«م ـن ـظ ـمــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـث ـقــافــة وال ـتــرب ـيــة
والعلوم» (اليونسكو) ،باإلجماع ،على إدراج
آثــار مدينة بابل جنوبي الـعــراق ،على الئحة
التراث العاملي للمنظمة.
وتـمـثــل اآلث ــار الـحـضــارة البابلية الـتــي مــرت
بالعديد من السالالت الحاكمة التي استمرت
منذ عــام  1880قبل املـيــاد إلــى عــام  500قبل
امليالد ،وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي
وامل ـلــك نـبــوخــذ نـصــر ،وأه ــم آثــارهــا الـحــدائــق
املعلقة ،ومسلة حمورابي ،وبرج بابل ،وأسد
بابل ،وبوابة عشتار.

أشعار نيقوال الصائغ الحلبي وهو شاعر
وقسيس من القرن الثامن عشر .أما موسيقى
األغنيات فهي من تأليف وتوزيع موسيقي
ُ
لفرقة «أبـيــدر» ،وقــام ألفارو يانوس عازف
غيتار فــي الـفــرقــة بتلحني وتــوزيــع
البيس
ْ
أغنية «إن كــنـ َـت» .تـقــول كـمــال« :أعـلــم أنني
أقدم فنًا مختلفًا عما تريده شركات اإلنتاج
ومعظم الجمهور ،لكنني أسعى للتجديد
الـفـنــي واملــوسـيـقــي ،وأدرك وج ــود شريحة
كبيرة تهتم بــالـلــون ال ــذي أقــدمــه ،وه ــذا ما
أمل ـســه شـخـصـيــا م ــن ردود ف ـعــل الـجـمـهــور
ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ومــن

خــال املقابالت التلفزيونية أو الحفالت».
تفضل هيفاء اإلن ـتــاج املستقل على الرغم
من التكلفة العالية والوقت الطويل إلنجاز
األعـ ـ ـم ـ ــال وفـ ـ ــق أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ،وتـ ـش ــرح:
«أخوض دائمًا مغامرة تقديم الفن املختلف
والذي يرقى بروح من يستمع إليه ،وأشعر
بذاتي تحلق فيما أغنيه .أدرك أنني أتوجه
إل ــى شــريـحــة مـعـيـنــة ،لـكــن مــا يعنيني هو
األثر الذي يتحقق عند من يسمع».
في أرشيف كمال ،العديد من األعمال الفنية
املتنوعة ،فابنة الفنان كمال خليل انطلقت
إل ــى ال ـف ــن م ــن ف ــرق ــة «ب ـل ــدن ــا» الـفـلـسـطـيـنـيــة،

جدل

تـ ـج ــرب ــة هـ ـيـ ـف ــاء ك ـ ـمـ ــال فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـغ ـن ــاء
ال ـصــوفــي ،سبقتها إلـيـهــا الـفـنــانــة كــارولــن
مــاضــي ال ـتــي قــدمــت قـبــل  6س ـن ــوات ألـبــومــا
بسبع أغـنـيــات مــن أش ـعــار الـشـيــخ الصوفي
السوداني النيل عبد القادر أبوقرون ،بعنوان
«ال ـح ــب ال ي ـخ ـفــى» ول ـح ـنــه مــوسـيـقـيــا وال ــد
كــارولــن ،الفنان مالك ماضي ووزع أغانيه
محمد القيسي ،وخاشيك آدم ،والفنان محمد
بشناق.
عــن هــذا األل ـبــوم تـقــول مــاضــي« :قـصــدت في
تلك التجربة تأسيس حالة فنية لتعميمها
على الجمهور .أذكر أن األلبوم وجد ترحيبًا
من النقاد ووسائل اإلعــام والجمهور الذي
حضر بعض الحفالت التي أقمتها في دول
عربية عدة للتعريف بالفكرة ،لكن تقديم فن
مختلف عن السائد جماهيريًا بقدر ما هو
مـمـتــع ،إال أن ــه يـعــد مـخــاطــرة فــي ظــل عــزوف
ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج ع ــن تـبـنــي ه ــذا ال ـن ــوع من
الغناء ،واالستمرارية تحتاج ملنتج واع يقدر
هذا النوع من الفن».
تستعيد ماضي ذكريات تجربتها في الغناء
الصوفي بالقول« :أقمنا ورشة عمل جماعية،
ك ــان هــدفـهــا فـهــم الـنـصــوص واالن ـح ـيــاز إلــى
الجمال الكامل في النفس ،وعندما سجلت
األغنيات بصوتي ،شعرت بقرب هذا الغناء
م ــن روحـ ــي كــونــي اسـتـشـعــرتــه ف ــي أعـمــاقــي
وغنيته بكل شغف».
ت ــود مــاضــي ال ـتــي تـسـتـقــر اآلن ف ــي جـنــوب
لبنان بعدما تــزوجــت ،لتكرار التجربة في
حال أتيحت لها الفرصة مجددًا ،وتضيف:
«التحضير لـهــذا الـغـنــاء يحتاج إلــى تفرغ
ذهـ ـن ــي ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ـ ــى ،أرغ ـ ـ ــب ب ـت ـك ــرار
ً
التجربة ،وأعلم أن األمر ليس سهال لكنني
مستعدة ،كما أن أغنياتي التي قدمتها في
ألـبــومــي «عـشـقـتــك» و«شـ ـه ــرزاد تــرحــل الــى
ال ـغ ــرب» ،فيهما مــن روح الـغـنــاء الصوفي
الكثير ،وخاصة أن الوصول إلى الجمهور
صــار أسهل فــي ظــل توفر مــواقــع التواصل
اإلجتماعي ،ووجود جمهور متحمس لهذا
الغناء».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية ()Getty

ُ
َ
ُيحت َمل أن تكون هياكل متحجرة شبيهة باإلسفنج اكتشفت
فــي شمال غــرب كـنــدا ،وكــانــت تعيش فــي املحيطات قبل 890
مليون سنة ،بقايا أقدم حياة حيوانية معروفة على األرض،
وف ــق مــا أظ ـهــرت دراس ــة جــديــدة .يحمل ه ــذا االكـتـشــاف على
ّ
التشكيك في النظرية القديمة التي تفيد بــأن الحيوانات لم
ّ
تنشأ إل بعد ظهور كميات كبيرة من األوكسجني في الغالف
الـجــوي واملـحـيـطــات .يعتبر اإلسـفـنــج حـيــوانــات بسيطة لها
ّتاريخ قديم .وأظهرت التحاليل الجينية لإلسفنجات الحديثة
أنها نشأت على األرجح َقبل فترة تتراوح بني مليار سنة و500
ُ َ
مليون سنة ،لكن لم تكتشف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية
م ــن ه ــذه الـحـقـبــة امل ـعــروفــة بــاســم عـصــر ن ـيــوبــروت ـيــروزويــك.
وعملت األسـتــاذة في جامعة «لورنتيان» الكندية إليزابيث
تــورنــر عـلــى الـبـحــث عــن مـثــل ه ــذه املـتـحـجــرات فــي الطبقات
الجيولوجية لشعب مرجانية يعود تاريخها إلى  890مليون
سنة ،وهي شعب «صنعتها» بكتيريا ّ
رسبت عليها كربونات

الكالسيوم .والحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبية صغيرة
في املوقع تحتوي على بلورات الكالسيت معاصرة للشعب
املرجانية ،تشبه إلــى حد بعيد الهيكل العظمي املوجود في
ُاإلسـفـنـجــات الـحــديـثــة .وفــي حــال تــأكــد هــذا االكـتـشــاف ،الــذي
نشر في مجلة «نيتشر» فستكون هذه املتحجرات أقدم بـ350
ُ
مليون سنة مــن تلك التي تعتبر األق ــدم إلــى اآلن .وأوضحت
ّ
تورنر ،أن «أقدم الحيوانات التي ظهرت ضمن عملية تطورية
ّ
ّ
ربما كانت اإلسفنج» .ورأت أن «ذلك ليس مفاجئًا ،نظرًا إلى أن
اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية».
وإذا كانت املتحجرات التي عثرت عليها من اإلسفنج بالفعل،
ّ
فإن حجم هذه اإلسفنجات كان يبلغ حوالي سنتيمتر واحد.
ّ
وشرحت تورنر أن هذه اإلسفنجات كانت «صغيرة جدًا وغير
ظــاهــرة ،تعيش فــي طـيــات مظلمة وتـجــاويــف تـحــت السطح
الخارجي للشعب املرجانية».
(فرانس برس)

قضية

أخبار
أدلة على ته ّرب
شاكيرا الضريبي
لــن تتمكن شــاكـيــرا (ال ـص ــورة) من
تجنب املحاكمة بتهمة االحتيال
الـ ـض ــريـ ـب ــي ،مـ ــا لـ ــم ت ـت ــوص ــل إل ــى
اتـ ـف ــاق ف ــي ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة مــع
املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .فـبـعــد
تحقيق استمر ملدة ثالث سنوات،
أغ ـل ــق ال ـقــاضــي م ــارك ــو خـيـســوس
خــوبـيــريــاس التحقيق فــي قضية
ّ
امل ـغ ـن ـيــة ال ـكــولــوم ـب ـيــة ،ووج ـ ــد أن
هناك «أدلة كافية» ملحاكمتها على
التهرب من  14.5مليون يــورو من
الضرائب عن طريق إخفاء ثروتها
عبر شبكة من الشركات املوجودة
ف ــي املـ ـ ــاذات ال ـضــري ـب ـيــة ،وف ــق ما
أف ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـف ــة «إل ب ــايـ ـي ــس»
اإلسبانية .يتهم االدع ــاء شاكيرا،
واسـمـهــا الـكــامــل شــاكـيــرا إيــزابـيــل
مـ ـب ــارك ري ـ ـبـ ــول ،ب ـس ــت م ـخــال ـفــات

ضــري ـب ـيــة .وإذا ح ـكــم عـلـيـهــا فقد
تـ ــواجـ ــه عـ ـق ــوب ــة الـ ـسـ ـج ــن .وك ـت ــب
القاضي في وثيقة قضائية اطلعت
ّ
عليها «إل بــاي ـيــس» أن «شــاكـيــرا
إيزابيل مبارك ريبول تخلفت عن
دفــع الـضــرائــب فــي إسبانيا خالل
األعــوام  2012و 2013و ،2014على
الرغم من أنه كان عليها فعل ذلك،
ّ
ألن مـحــل إقــامـتـهــا الـضــريـبــي كــان
ّ
ه ـنــا» .لـطــاملــا أص ــرت املغنية على
أنها كانت تعيش في جزر البهاما،
ُ
وهــي دولــة ال تــدفــع فيها ضريبة
ال ـ ــدخ ـ ــل ،وأنـ ـ ـه ـ ــا زارت إس ـب ــان ـي ــا
فـقــط «بـشـكــل مـتـقـطــع» ،خ ــال تلك
ُ
ال ـس ـن ــوات .ول ـك ــن ك ـش ــف ع ــن زيــف
هذا االدعــاء مــرارًا وتكرارًا من قبل
مـفـتـشــي ال ـض ــرائ ــب ال ــذي ــن حـقـقــوا
ع ــن ك ـث ــب ف ــي حـ ـي ــاة ش ــاك ـي ــرا فــي
بــرشـلــونــة ،حيث تعيش مــع العب
كــرة القدم جيرارد بيكيه .ويعتبر
َم ــن يقضي فــي إسـبــانـيــا أكـثــر من
ستة أشهر مقيمًا يتعني عليه دفع
ضرائب .يمثل القرار نكسة كبيرة
ل ـش ــاك ـي ــرا ال ـت ــي ب ــذل ــت ك ــل م ــا فــي
وسعها ملنع القضية من الوصول
إلى املحكمة.

توقيف الفنان كريس وو
في الصين

سيمون بايلز تطارد شياطينها
ماجدولين الشموري

سجنت  4سنوات ثم بُرّئت من جريمة قتل (فرانس برس)
ُ

أماندا نوكس تهاجم
فيلم «مياه راكدة»
واشنطن ـ العربي الجديد

نفى محافظ
بابل وجود
مخطط
لتدمير آثار بابل
(أسعد النيازي/
فرانس برس)

أقدم حياة حيوانية

كارولين ماضي ...الحب ال يخفى

 4تجارب
أردنية

أن أفكارهم التي يعملون عليها جمهورها
قليل لكنه يبحث عن فن مختلف.
فــي جـعـبــة هـيـفــاء ك ـمــال ،وك ــارول ــن مــاضــي،
وخــالــد مصطفى ومـحـمــد الـنــابـلـســي ،أفـكــار
مــوس ـي ـق ـيــة ت ـح ـمــل أح ــام ـه ــم وط ـمــوحــات ـهــم
ونظرتهم للفن بطريقتهم.
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» الـتـقــت ه ــؤالء ســائـلــة كــل
منهم عن مشروعه.
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انتقدت أماندا نوكس ،املواطنة األميركية التي حوكمت ُ
وب ّرئت من جريمة قتل
ّ
في إيطاليا منذ أكثر من عقد ،فيلمًا في هوليوود قالت إنه يسعى لالستفادة من
اسمها من دون موافقتها.
وأعربت نوكس التي أمضت أربع سنوات في السجن في بيروجيا بإيطاليا ،قبل
تبرئتها من جريمة قتل زميلتها في السكن عام  ،2007عن إحباطها عندما افتتح
فيلم «مياه راكــدة»  Stillwaterفي دور السينما األميركية هذا األسبوع ،وفق ما
نقلت وكالة «رويترز».
ّ
وقال املخرج توم مكارثي إن قضية أماندا نوكس ألهمت فيلمه الذي يدور حول
عامل نفطي فــي واليــة ّأوكــاهــومــا يسافر إلــى فرنسا ملساعدة ابنته املسجونة
في جريمة قتل ،تقول إنها لم ترتكبهاُ .
وينظر إلى الفيلم ،وهو من بطولة مات
ّ
ديمون ،على أنه منافس محتمل على جائزة «أوسكار».
وكـتـبــت نــوكــس ف ــي تــدوي ـنــة مـطــولــة ف ــي حـســابـهــا عـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :ه ــل اسـمــي
يخصني؟ وجهي؟ ومــاذا عن حياتي؟ قصتي؟ ملــاذا يشير اسمي إلــى أحــداث لم
ّ
يكن لي يد فيها؟ أعود إلى هذه األسئلة ألن اآلخرين يستمرون في االستفادة من
اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقتي».
الجنائية،
العدالة
مجال
في
ناشطة
وهي
وقالت نوكس ،البالغة من العمر  34عامًا،
ّ
ّ
إن الفيلم «يعزز صورتي كشخص مذنب وغير جدير بالثقة» .وأضافت« :إنني
أمام خيار أن أجلس مكتوفة اليدين بينما يستمر اآلخرون في تشويه شخصيتي،
أو القتال الستعادة سمعتي الطيبة التي ُد ِّمرت عن طريق الخطأ» .ودعت نوكس
ًّ
كل من مكارثي وديمون ًلالستماع إلى وجهة نظرها.
كذلك ،كتبت نوكس مقالة في «ذا أتالنتيك» األميركية ،أعادت فيها نشر مجموعة
مــن تـغــريــداتـهــا امل ــذك ــورة ،وروت فيها قصتها ومـعــانــاتـهــا حـتــى بـعــد تبرئتها
وصياغة قصتها بشكل خاطئ من قبل اإلعالم ورجال السلطة واألفالم.

ال ّ
الرياضية ،وال أتابعها،
تهمني املسابقات
ّ
ّ
وال أميز بني نجومها .لكني أعــرف أسطورة
الـجـمـبــاز األمـيــركـيــة ،سـيـمــون بــايـلــز .سمعت
اس ـم ـهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ح ــن ش ــاه ــدت ،ال ـعــام
املاضي ،الفيلم الوثائقي «الالعبة رقم  »1الذي
ّ
أعدته املخرجة بوني كوهني ،وزوجها جون
ّ
شينك ،لصالح منصة «نتفليكس» ،ثم تابعت
أخ ـب ــاره ــا ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ب ـعــد إعــانـهــا
اال ّن ـس ـحــاب مــن مـســابـقــات أومل ـب ـيــاد طــوكـيــو،
ّ
صحتها الذهنية،
ألنـهــا تــريــد التركيز على
ّ
ّ
ُ
فهي تشعر «حقًا بــأن حمل العالم كله ملقى
ّ
على كتفيها أحيانًا» .نائب املدعي العام في
تكساس ،آرون ريتز ،وصف بايلز ،بعد قرارها
ّ
بإحراج
االنسحاب ،بـ«األنانية» ،متهمًا ُ إياها ّ
بلدها ،ثم سارع إلى االعتذار ،معترفًا بأنه ال
يستطيع ّ
تخيل مــا م ـ ّـرت بــه هــذه الشخصية
«الوطنية الحقيقية».
ْ
لـكــن ،مــا ال ــذي م ـ ّـر ّت بــه ابـنــة الـ ــ 24عــامــا ،التي
يـ ـق ــول كـ ـثـ ـي ــرون إنـ ـه ــا أنـ ـج ــح العـ ـب ــة ج ـم ـبــاز
أميركية على اإلطالق ،وفازت بأربع ميداليات
جانيرو
ذهبية وبرونزية في أوملبياد ريو دي
ّ
2016؟ ّ
أي «ش ـيــاطــن» تـلــك ال ـتــي قــالــت إنـهــا
تحاول طردها؟
ّ
لم يركز الفيلم الوثائقي «الالعبة رقم  »1على
تـجــربــة سـيـمــون بــايـلــز ،إح ــدى «الـنــاجـيــات» ـ
الـلــواتــي كشفن املـســألــة ،وعــددهــن نـحــو 330
ـاد الجمباز
شخصًا ـ مــن اعـتــداء طبيب «اتـحـ ِّ
األم ـي ــرك ــي» الري ن ـ ّـص ــار ،الـ ــذي ُي ـنــفــذ حــالـيــا
ع ـقــوبــة ال ـس ـجــن املـ ـ ّ
ـؤبـ ــد .أوض ـ ـ ّـح ش ـي ـنــك ،في
تصريحات صحافية ســابـقــة ،أن ــه ،وكــوهــن،
أرادا التركيز على الشهادات األولى للناجيات،
وتحديدًا ماغي نيكولز ،وجهود الصحافيني
االستقصائيني فــي «إنــديــانــا بوليس ستار»
التي ّأدت إلى كشف فضيحة ّ
نصار ،وتجاهل
ّ
االتحاد لجرائمه ،والتستر عليها.
للمفارقة ،إعــان بايلز عــن قــرارهــا تــزامــن مع
ّ
كـشــف صحيفة «واش ـن ـطــن بــوســت» أن الري
ّ
نصار دفع  300دوالر أميركي فقط كغرامات،
ُ ّ
تـشـ ّـكــل ج ــزءًا مــن عقوبته مـنــذ ص ــدور الحكم
بـحــقــه ( 8دوالرات أمـيــركـيــة ش ـهــريــا) ،بينما
أن ـف ــق أك ـث ــر م ــن  10آالف دوالر م ــن حـســابــه
ال ـخــاص ل ــدى «املـكـتــب الـفـيــدرالــي للسجون»
أثناء وجوده خلف القضبان.
بايلز لم تكن «ناجية» صامتة .في نوفمبر/
تشرين الثاني  ،2017قبل أسبوع من صدور
الحكم بحق نـ ّـصــار ،غـ ّـردت« :أنــا أيضًا إحدى
ناجيات كثيرات ،اعتدى عليهن الري ّ
نصار.
ٍ
أس ـبــاب كـثـيــرة أثنتني عــن مـشــاركــة ّ
قصتي،

أوق ـ ـ ـ ــف املـ ـغـ ـن ــي وامل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـكـ ـن ــدي
م ــن أص ــل ص ـي ـنــي ،ك ــري ــس وو ،إثــر
االشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب،
وف ــق م ــا أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة الـصـيـنــي
م ـس ــاء ال ـس ـب ــت .األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
اتهمته طــالـبــة فــي الـتــاسـعــة عشرة
من العمر باغتصابها عندما كانت
في السابعة عشرة .وأث ــارت املزاعم
زوبـ ـع ــة إع ــام ـي ــة ،وف ـس ـخــت إثــرهــا
ماركات للسلع الفاخرة العقود التي
أبرمتها مع النجم.وأشارت الشرطة
ال ـص ـي ـن ـيــة ،ع ـل ــى ش ـب ـكــة ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي «ويـ ـب ــو» ،إل ــى أن «وو
يـيـفــان ،الـبــالــغ مــن الـعـمــر  30عــامــا،
والحامل للجنسية الكندية مسجون
راه ـ ـن ـ ــا ،إثـ ـ ــر االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ب ــارت ـك ــاب ــه
جريمة اغتصاب» ،مستخدمة االسم
الصيني لكريس وو.

رفض واحدة من التهم
ضد وينستين

يقول كثيرون ّ
إن بايلز أنجح العبة جمباز أميركية على اإلطالق (لورانس غريفيس)Getty /

بايلز إحدى «الناجيات»
من اعتداء الطبيب
المدان الري نصار
ّ
ّ
لكني أعـلــم اآلن أنـهــا ّ ليست غلطتي» .غياب
ق ـ ّـص ــة ب ــاي ـل ــز لـ ــم ي ـخ ــف ــف مـ ــن قـ ـس ــوة ال ـف ـي ـلــم
ّ
ال ــوث ــائ ـق ــي ال ـ ــذي ك ـش ــف أن ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر
لالعبات الجمباز األميركيات كان على حساب
ّ
صحتهن النفسية .ما من تصريح ُيبرز ثقل
هـ ــذا ال ـع ــال ــم أك ـث ــر م ــن قـ ّــول ج ـي ـمــي دان ـت ـشــر،
إحدى ضحايا ّ
نصار ،إنه كان «الرجل البالغ
الوحيد اللطيف» في فريق «اتـحــاد الجمباز
األميركي»ّ .
أي عالم هذا ،الذي يكون فيه ُمدان
باالعتداء على  140شابة وطفلة من مختلف

األع ـ ـمـ ــار ،وب ـح ـي ــازة آالف ال ـ ُـص ــور اإلبــاح ـيــة
لألطفال «البالغ الوحيد اللطيف»؟
«الــاعـبــة رقــم ُ »1يـسـ ّـلــط ال ـضــوء عـلــى امل ـ ّ
ـدرب
ّ
بيال وزوجته مارتا كارولي ،اللذين انشقا عن
رومانيا عام ُ ،1981
وينسب إليهما الفضل في
نجاح رياضة الجمباز األميركية ،عبر مركز
تــدريــب خــاص بهما فــي تكساس ،فــي مزرعة
ال ُيـسـمــح ل ــآب ــاء واألمـ ـه ــات بــدخــول ـهــا ،إذ ال
ْ ُ
قدما عليه للحصول على
حدود ملا يمكن أن ي ِ
ّ
هذا
ما يرضيهما من املتدربات .سوء
املعاملة ّ
ال يمكن فصله عن اعتداءات الري ّ
نصار ،ألنه
ّ
هيأ لها البيئة املناسبة ،وجعلها أكثر إرباكًا
صعوبة
بالنسبة إلى
الفتيات اللواتي واجهن ّ ُ َ ْ
ّ
ّ
نعت
يتعرضن له .فحني كن ي
في فهم ما كن
بــأف ـظــع األل ـ ـقـ ــابُ ،
وي ــدف ـع ــن ب ـش ـكــل م ـتــواصــل
ّ
ّ
إل ــى خ ـســارة مــزيــد مــن أوزانـ ـه ــن ،ك ــان نــصــار
يعطيهن السكاكر والشوكوال خلسة.
ل ـق ـط ــات ك ـث ـي ــرة ص ــادم ــة م ــن ه ـ ــذا ال ـع ــال ــم،

استعرضها «الــاعـبــة رقــم  .»1ربـمــا تكون
أكـثــرهــا تــأثـيـرًا تـلــك الـتــي صـ ـ ّـورت لحظات
فوز كيري ستراغ بامليدالية الذهبية لفريق
الواليات املتحدة ،في دورة األلعاب األوملبية
ب ــأت ــانـ ـت ــا  ،1996رغـ ـ ــم إصـ ــابـ ــة ك ــاح ـل ـه ــا،
َّ
املنصبة
وشعورها باأللم الشديد .اللقطات
ُ
على من أسبغ عليها كثيرًا صفات التفاني
واإلصرار ،أعطيت معنى مختلفًا في سياق
الفيلم الــوثــائـقــي .فهل كــانــت سـتــراغ تملك
خيارًا آخر حينها؟ ربما لو أعيد الزمن إلى
ال ـ ــوراء ،الخ ـتــارت س ـتــراغ املـنــافـســة ُم ـجـّ ّـددًا
ّ
بـكــاحـلـهــا امل ـص ــاب .رب ـمــا .ل ـكــن ال ـقــول إنـهــا
ّ
كانت حـ ّـرة في اختياراتها حينها ليس إل
وهمًا.
ّ
أما اآلن ،فتسعدني فقط فكرة أن بايلز ّ تملك
ال ـخ ـي ــار .خ ـي ــار أن ت ـس ـتــريــح ،وأن ت ـك ــف عن
م ـح ــاول ــة م ـ ـطـ ــاردة ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـت ــي جـثـمــت
ً
طويال فوق كتفيها.

رفضت قاضية في لوس أنجليس
واحدة من  11تهمة اعتداء جنسي
ض ــد امل ـن ـتــج ال ـه ــول ـي ــوودي املـ ــدان
ه ـ ــارف ـ ــي ويـ ـنـ ـسـ ـت ــن (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
م ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـن ــح األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ان ـ ـت ـ ـصـ ــارًا
محدودًا وربما مؤقتًا في معركته
الـقـضــائـيــة .خ ــال جلسة استماع
مــع وينستني ( 69عــامــا) فــي قاعة
املحكمة ،اتفقت القاضية ليزا بي.
لـيـنــش مــع فــريــق ال ــدف ــاع عـنــه بــأن
تهمة االعتداء الجنسي عن طريق
الـتـقـيـيــد ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى مــايــو/
أي ــار عــام  2010كــانــت قديمة جـدًا،
وخارج قانون التقادم.

