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االعتقاالت السياسية تعود بقوة إلى الضفة
رام اهلل ــ فاطمة مشعلة

تــعــود االعـــتـــقـــاالت الــســيــاســيــة إلــــى املــشــهــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــجــــــدًدا، بـــعـــد اإلعـــــــــان عــن 
الفلسطينية  املقاومة  فصائل  بــن  التهدئة 
في قطاع غزة وقوات االحتال اإلسرائيلي. 
ــت حــدتــهــا عــقــب إعـــان الرئيس 

ّ
وكــانــت خــف

أكثر  قبل  رئاسًيا  مرسوًما  عباس  محمود 
من 3 أشهر بشأن »تعزيز الحريات العامة« 
العامة  االنتخابات  إلجــراء  األجـــواء  لتهيئة 
ا، حيث رصدت مؤسسات 

ً
التي ألغيت أيض

حقوقية خال األسبوعن األخيرين اعتقال 
22 فلسطينًيا على خلفية سياسية. 

وطــــــاولــــــت االعـــــتـــــقـــــاالت واالســــــتــــــدعــــــاءات، 
بــاإلضــافــة إلــى الــنــاشــطــن، أســـرى محررين 
ــــن، وتـــــــجـــــــاوز عــــدد  ــانــ ــ ــنــ ــ وصــــحــــافــــيــــن وفــ
خــــال   22 واالســـــــتـــــــدعـــــــاءات  ــاالت  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ االعــ
استدعاء  آخرها  كان  املاضين،  األسبوعن 
الــرحــمــن الظاهر،  املــخــرج والــصــحــافــي عبد 
والــنــاشــط زيـــد الــشــعــيــبــي، بــيــنــمــا يــتــخــّوف 
حـــقـــوقـــيـــون مــــن اتــــســــاع حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت 
ــاءات هــــذه، خـــال األيــــام املقبلة.  ــتـــدعـ واالسـ
ــــون مـــــن أجــــل  ــامـ ــ ــحـ ــ ووثـــــقـــــت مـــجـــمـــوعـــة »مـ
العدالة« تعّرض معتقلن سياسين للضرب 
واإلهانة بعد نقلهم إلى أريحا، بحسب بيان 
سابق لها، فيما تشير املجموعة الحقوقية 
إلــى تــعــرض معتقلن لــابــتــزاز واملــســاومــة، 
ــزل فـــريـــق »مـــحـــامـــون من  كــالــطــلــب مــنــهــم عــ
أجـــل الــعــدالــة« عــن املــتــابــعــة الــقــانــونــيــة أمــام 
الــنــيــابــات واملــحــاكــم املــخــتــصــة، وعــلــى وجــه 

الخصوص نيابة أريحا.

حملة اعتقاالت 
بعد إعالن التهدئة

ما إن انتزعت املقاومة الفلسطينية التهدئة 
في قطاع غزة، وانتهت االحتفاالت العارمة 
الــتــي عــمــت الــضــفــة الــغــربــيــة بــهــذا الــنــصــر، 
حتى انتهى حال قرابة عشرين فلسطينيًا 
الغربية  الضفة  »أريــحــا« شرقي  في سجن 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ســـيـــئ الـــصـــيـــت والـــســـمـــعـــة 
»املـــســـلـــخ«، بعد  ــبــه الــفــلــســطــيــنــيــون بــــ

ّ
ويــلــق

األمنية  األجــهــزة  تها 
ّ
شن اعــتــقــاالٍت  حملة 

ــاولــــت نـــاشـــطـــن وطــلــبــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، طــ
ــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة كــتــابــة  ــريـ ــ ومــــواطــــنــــن آخـ
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، 
مسبوقة  غير  بــصــورة  جميعًا  وتحويلهم 
إلى سجن أريحا، وفق ما يؤكده حقوقيون. 
ــر إطـــــمـــــيـــــزة، مــن  ــ ــاكـ ــ ــــي شـ ــامـ ــ ــــحـ ــول املـ ــ ــقــ ــ ويــ
وحقوق  األســيــر  لرعاية  الضمير  مؤسسة 
ــهــم 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن الــت اإلنـــســـان، لـــ

الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــنـــاشـــطـــون املــعــتــقــلــون 
لكنها  الطائفية(،  الــنــعــرات  )إثـــارة  مــؤخــرًا، 
ال تنطبق على حالة حرية الرأي والتعبير 
القانون،  بحكم  الناشطون  يمارسها  التي 
إضــافــة إلــى تهمة )تلقي أمـــوال مــن جهات 
الحملة  لناشطي  مــشــروعــة(، وجــهــت  غــيــر 
املفصول  القيادي  القريبن من  االنتخابية 

من حركة فتح محمد دحان«.
وفـــي رصـــد لــكــثــافــة االعــتــقــاالت فــي الــفــتــرة 
األخــــيــــرة، يـــؤكـــد املـــحـــامـــي شـــاكـــر إطــمــيــزة 
أنــه وخــال أســبــوع قطع مــا مسافته 1177 
قضايا  متابعة  أجــل  مــن  مربًعا،  كيلومترًا 
الفلسطيني  ــن  األمــ لـــدى  اعــتــقــال ســيــاســي 
بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، لـــكـــن جــــهــــوده فــشــلــت 
باإلفراج عن أي منهم. وبمفهوم الحسابات، 
فإن هذه املسافة هذه تعني ثاثة أضعاف 
املسافة بن رأس الناقورة وأم الرشراش في 
لكن  إطميزة،  بحسب  التاريخية،  فلسطن 
جوالت املحامي املدافع عن حقوق اإلنسان 
حــمــلــت مــعــهــا مـــا مــجــمــوعــه مــئــة وعــشــريــن 
الذين  السياسين  املعتقلن  لتوقيف  يوًما 
يتابعهم، وكل هذه املسافة لم ينجح فيها 
بـــأن يــفــوز بــقــرار إفــــراج عــن معتقل واحـــد، 
»ألجل هذا كله يسقط االعتقال السياسي«، 

يقول إطميزة.

أريحا ليست ُمريحة
تــــم تـــرحـــيـــل جــمــيــع الـــنـــاشـــطـــن املــعــتــقــلــن 
ــا، بــغــض الــنــظــر  مـــؤخـــرًا إلــــى ســجــن أريــــحــ

ــهـــم، بــمــخــالــفــة صــريــحــة  ــتـ ــامـ ــن مـــكـــان إقـ عــ
التوقيف  يعتبر  الـــذي  األســاســي  لــلــقــانــون 
تدبيرًا »احترازيًا« من أجل حفظ ُمجريات 
عبر  عتقل 

ُ
امل أجــل معاقبة  مــن  ال  التحقيق، 

واملماطلة  املــســتــطــاع،  قـــدر  توقيفه  تــمــديــد 
فــي تــحــويــل املــلــف لــلــقــضــاء، وفـــق إطــمــيــزة. 
وبــالــتــزامــن مـــع بـــدء الــتــهــدئــة بـــن فصائل 
واحتفال  اإلسرائيلي،  واالحــتــال  املقاومة 
املقاومة،  بانتصار  الغربية  الضفة  أهــالــي 
ــل  ــواصــ ــتــ ــى مــــــواقــــــع الــ ــلــ ــــرت عــ ــــشـ ــتـ ــ ــد انـ ــقــ فــ

االجتماعي منشورات ساخرة بن النشطاء 
أريحا،  سجن  فــي  اعتقالهم  إمكانية  حــول 
في  االعتقاالت  أن  املنشورات  تلك  تؤكد  إذ 

أريحا »ليست مريحة«.
أنــه من املفترض أن تبت  ويوضح إطميزة 
مــحــكــمــة الـــصـــلـــح الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي هـــذه 
خلي سبيل املعتقلن، وهذا 

ُ
القضايا وأن ت

ــده الــنــيــابــة الـــعـــامـــة وال الــلــجــنــة  ــريـ ــا ال تـ مـ
الفترة،  هــذه  تــولــت  الــتــي  شتركة 

ُ
امل األمنية 

 
ً
بشكل الفــت، حملة االعــتــقــاالت، التي عــادة

ــا جـــهـــاز أمـــنـــي واحـــــــد؛ كـــمـــا ال  ــتـــوالهـ ــا يـ مــ
توجد إجــراءات تحقيق منطقية تستدعي 
»تــشــدد« املحكمة  مــدة الــتــوقــيــف، إضــافــة لـــ
ــام أكـــثـــر، وال  ــ بــقــبــول تــمــديــد املــعــتــقــلــن أليـ
عِلم« النيابة املحامن بتحويل املعتقلن 

ُ
»ت

»املـــوكـــلـــن« إلـــى املــحــكــمــة، لــتــفــويــت فــرصــة 
ــيـــف، وهــــــذه الــحــمــلــة  ــوقـ ــتـ تــخــفــيــف مـــــدة الـ
بمحاولة  السابقة،  مثياتها  عــن  مختلفة 

»ردع« النشطاء عن التعبير عن آرائهم.

خضيري واالعتقال »الخشن«
كان الناشط طارق خضيري أول املعتقلن 
ــرة األخــــــيــــــرة،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيــــن خــــــــال الـ ــيــــاســ الــــســ
أيــام، تعّرض فيها ملعاملة  واعتقل لثاثة 
الجديد«  »العربي  وصفها في حديثه مع 
»الــخــشــنــة جــــدًا«، والــتــحــقــيــق مــعــه حــول  بـــ
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــتـــظـــاهـــرات واملــــســــيــــرات الـ الـ
شتعلة 

ُ
امل تلك  فيها  بما  الــغــربــيــة،  الضفة 

قــرب حــواجــز االحــتــال، إذ يعد خضيري 
ــــات كــل  ــكـ ــ ــــو مــــحــــاولــــة إلسـ أن اعـــتـــقـــالـــه هـ
الناس بسجن  صوت معارض، وتخويف 
أريــحــا. ووفـــق خــضــيــري، فــإنــه »لـــم تتوفر 
ــة بــدايــة اعــتــقــالــه؛ كــونــه مريضًا  ــ لــه األدويـ
ــاغ ســابــقــًا،  ــدمـ ــان الـ ــرطـ بــــداء الــســكــري وسـ
ولــم يتناسب الــطــعــام املــتــوفــر مــع وضعه 
ــلـــســـات  ــانــــي جـ ــمــ ــثــ ــي، وخـــــضـــــع لــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
أيـــام، تمحورت حول  تحقيق خــال ثاثة 
احتمال عاقته بتنظيم سياسي خارجي، 
والــفــعــالــيــات الــتــي يـــشـــارك بــهــا، ومــقــابــلــة 
ســـابـــقـــة اعــــتــــرض بـــهـــا عـــلـــى أداء مــنــظــمــة 
بجسم  واستبدالها  الفلسطينية  التحرير 
الــنــاشــط طــارق  آخـــر إذا فــشــلــت«. ويعتبر 
القائلة إن هناك  خضيري أن »املسرحية« 
بـــاألصـــل حــريــة رأي وتــعــبــيــر قـــد انــتــهــت، 
وهــــذا مــا اســتــنــبــطــه مــن الــكــام املــوجــه له 

خال التحقيق في أريحا.

»سقف الحريات« 
يتداعى... والتعذيب يعود

ألن سقف الحريات يبدو أنه متداٍع، توقع 
املــحــامــي شــاكــر إطــمــيــزة األســــوأ ملوكليه، 
ـــاق ذلــــــك أن عـــامـــات  ــيـ ــــي ســ ــا فـ ــًحــ مــــوضــ
تعذيب املعتقل مصطفى الخواجا أصعب 
مـــن أن يــخــبــئــهــا جـــســـده الــنــحــيــل، فطلب 
إطميزة في محكمة صلح أريحا الخميس 
املاضي )27 مايو/ أيار الجاري( أن يخلع 
فعل،  وعندما  مابسه،  الخواجا  املعتقل 
فخذيه.  على  والــخــدوش  الكدمات  ظهرت 
»العربي الجديد«: »كانت  ويقول إطميزة لـ
عــــامــــات ضـــــرب مــصــطــفــى واضــــحــــة فــي 
منطقة القدمن، وألننا نريد إثبات أقواله 
طــلــبــت مــنــه خــلــع مــابــســه أمــــام الــقــاضــي، 
للشيخ  أكــرم سلمة  املعتقل  تعرض  كذلك 
ــبــــاب بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أثـــنـــاء  والـــشـــتـــم والــــســ
تعذيبه، والتعذيب أمر ليس بجديد، لكنه 
لـــم يــكــن بــهــذه الـــصـــورة فـــي فــتــرة إصـــدار 
الحريات  تعزيز  بشأن  الرئاسي  املرسوم 
ــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ــ ــادر فـ ــ ــــصــ ــة الــ ــامــ ــعــ الــ
العامة  االنتخابات  إجــراء  بشأن  املاضي، 
املــلــغــاة«. ويــوضــح املــحــامــي إطــمــيــزة أنــه 
رغم أن املرسوم الرئاسي حول رفع سقف 
الحريات فترة مرحلة اإلعداد لانتخابات 
الذي  »القانوني«  املــورد  ُيعتبر  ال  العامة 
ــدافـــعـــون عن  يــســتــقــي مــنــه املـــحـــامـــون واملـ
حــقــوق اإلنـــســـان نــصــوصــهــم الــقــانــونــيــة، 
مرسوم  تنقاض  التنفيذية  السلطة  فــإن 

رئيسها في اعتقالها النشطاء.
»ديـــوان  اإلنــســان  لحقوق  املستقلة  الهيئة 
عن  بــاإلفــراج  طالبت  الفلسطيني«  املظالم 
زيارتهم،  عقب  أريــحــا  فــي سجن  املعتقلن 
مناشدة جميع األطراف السياسية في غزة 
السياسي.  االعتقال  عن  بالتوقف  والضفة 
ويـــــقـــــول املــــحــــامــــي واملـــــــدافـــــــع عـــــن حـــقـــوق 
اإلنسان فريد األطرش من الهيئة املستقلة 
»العربي الجديد«: »إن االعتقال السياسي  لـ
الــحــاصــل مــرفــوض ويــجــب أن ينتهي وأن 
يــحــاســب الــقــائــمــون عــلــيــه ومـــا يــرافــقــه من 
تــعــذيــب، ويــعــد انــتــهــاكــًا لــحــق التعبير عن 

الرأي، ونقلهم ألريحا مخالف للقانون«.

طاولت االعتقاالت 
أسرى محررين 

وصحافيين وفنانين

والعدوان  الفلسطينية  الهبة  بعد  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيين  أفواه  لتكّم  السياسية  االعتقاالت  عادت 
اإلسرائيلي على غزة والقدس وفلسطينيي الداخل، وقد طاولت ناشطين وصحافيين وتعّدت الـ22 حالة

ــات مــــن الــنــاشــطــن  ــئــ يــعــتــقــل االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي املــ
واملتظاهرين الفلسطينين، من الداخل املحتل إلى القدس، 
في مسعى ملعاقبتهم إثر انتفاضتهم األخيرة. وتتضمن 
لوائح االعتقاالت ناشطن معروفن أو متظاهرين، بينهم 
أطفال، أو حتى صحافين خال قيامهم بعملهم. كما هدد 
االحتال باعتقال كل فلسطيني يقوم بتوثيق انتهاكات 
قـــواتـــه. واألحــــد املـــاضـــي، أعــلــنــت »هــيــئــة شــــؤون األســـرى 
واملــحــرريــن« أّن قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي تعتقل في 
أّن آخر  إلى  سجونها 18 صحافيًا فلسطينيًا. وأشــارت 
الصحافي  واملــصــور  حلواني،  زينة  الصحافية  املعتقلن 
املــاضــي،  الخميس  بــالــقــدس،  اعتقا  الــلــذان  وهــبــي مكية، 
بعد »االعتداء عليهما بشكل وحشي وسحلهما من قبل 
اعــتــداء الشرطة  أثــنــاء تغطيتهما  جيش االحــتــال« وذلــك 
اإلسرائيلية على مواطنن فلسطينين بحّي الشيخ جراح 
في القدس. وطالبت الهيئة »املؤسسات الحقوقية والدولية 
بحق  املرتكبة  االنتهاكات  لتوثيق  تحقيق  لجان  بإرسال 

الــطــواقــم اإلعــامــيــة، ومــحــاســبــة االحـــتـــال عــلــى جــرائــمــه 
ضـــدهـــم«، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة »األنــــاضــــول«. 
وأضافت: »سلطات االحتال صّعدت من وتيرة االعتداءات 
في  الفلسطينية  اإلعــامــيــة  والــطــواقــم  الصحافين  بحق 
ــراح في  ــل حـــّي الــشــيــخ جــ ــة األخـــيـــرة، ال ســيــمــا داخــ ــ اآلونـ
القدس املحتلة«. وأردفــت: »من وسائل ماحقة االحتال 
واالستدعاء،  االعتقال،  اإلعامية:  والطواقم  للصحافين 
والقمع، ومصادرة املعدات، وتقييد حرية الحركة، وإطاق 
ــار بــشــكــل مـــبـــاشـــر، واقـــتـــحـــام املــــقــــرات واملـــؤســـســـات  ــنـ الـ

اإلعامية ومصادرة معداتها وإغاقها«.
وقصف االحتال اإلسرائيلي 33 مؤسسة إعامية بقطاع 
غزة، وفق نقابة الصحافين الفلسطينين، التي ذكرت أّن 
العدوان  آخــرون خال  صحافيًا استشهد وأصيب 170 
الغربية. وشهد  الضفة  إلــى  باإلضافة  غــزة،  على  األخير 
قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا استمر 11 يومًا، وانتهى في 
21 مايو/ أيار عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار.

االحتالل أيضًا

MEDIA
منوعات

حكم القضاء الجزائري على أخبار
الصحافية في اإلذاعة المستقلة 

»راديو إم« كنزة خاطو بالسجن 
مع وقف التنفيذ، بعدما أوقفتها 

سلطات البالد في 14 مايو/أيار 
الماضي خالل تظاهرات الحراك 

الشعبي، ثم أخلت سبيلها في الـ18 
من الشهر نفسه.

أعلنت »قناة التغيير الفضائية« 
العراقية عن إخالء مقّرها في 
العاصمة بغداد، بعدما تلّقت 

»تهديدات بقتل العاملين فيها«، 
بعد ساعات من تداول مقطع 

فيديو يُظهر أحد مقدمي برامجها 
الحوارية موجهًا انتقادات لمسلحي 

»الحشد الشعبي«.

توفي »قيدوم )عميد( 
الصحافيين المغاربة« خالد 

الجامعي الذي شغل منصب 
رئيس التحرير ليومية »لوبينيون« 
الناطقة باسم حزب »االستقالل«، 

عن عمر يناهز 75 عامًا، في الدار 
البيضاء، بعد تدهور حالته الصحية 

إثر معاناة مع السرطان.

ُمنع مقدم البرامج التلفزيونية 
السياسية الشهير في باكستان 
حامد مير من تقديم برنامجه 

الحواري، وفًقا لما ذكرته 
مجموعته اإلعالمية شبكة »جيو 

نيوز«، وذلك بعد تعليقات أدلى بها 
في مطلع األسبوع ضد دور الجيش 

في الرقابة على اإلعالم.

)Getty( تظاهرة متضامنة مع فلسطين قبل أسبوع
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ولــو عــن غير قــصــد، مــا سمح بفضح القصة 
منذ بداية الفيلم. إذ جــاء ربــط األحـــداث على 
قياس القصة ومجاراة لها، من دون االعتماد 
عـــلـــى حــبــكــة مــتــقــنــة ومـــشـــبـــوكـــة بــشــكــل جــيــد 
الخاتمة سبقت  مــتــوازن.  إيقاع  يسمح بخلق 
ــــدت  مــفــاتــيــح الـــقـــصـــة وأبــــوابــــهــــا، الـــتـــي أوصـ
ــة فــرصــة  ــه املـــشـــاهـــد، ونـــزعـــت عــنــه أيــ فـــي وجــ
النص.  فــي خبايا  والــتــوغــل  األحــــداث  لتخيل 
استغاللها  اإلمكان  في  كان  التي  واملساحات 
تم  متسقة،  فرعية  حبكات  خاللها  مــن  لتمر 
تــقــويــضــهــا، وتــفــريــغــهــا مــن أيـــة صــدمــة كانت 
أن تخلق صراًعا حقيقًيا وجذاًبا.  املمكن  من 
بعضها  وعالقتها  الشخصيات  بناء  أن  كما 
ببعض جاء سطحًيا بما يتناسب مع القصة 

وأفكارها.
ــكـــذا، لـــم تـــوظـــف شــخــصــيــة الــبــطــل )املـــقـــدم  هـ
ــرات بــالــشــكــل  ــابــ ــخــ مـــجـــد( رئـــيـــس شــعــبــة املــ
املناسب للصراع. بل تم دفعها لتنقلب على 
رأس الــنــظــام املــتــمــثــل بــالــقــائــد األبــــدي )ألــف 
الـــثـــانـــي(، والـــــذي يــحــكــم الـــبـــالد بــقــبــضــة من 

حـــديـــد، بــشــكــل مــفــتــعــل. املــطــلــوب مـــن الــبــطــل 
عليها كشخصية  املؤتمن  الوظيفة  من  أكبر 
النفسية،  وصراعاتها  أزماتها  لها  رئيسية 
بــنــاء عــقــدة درامــيــة  فــي  الــتــي يعتمد عليها 
تدفعها إلى قبول املهمة واالنطالق باألحداث 
بشكل منطقي. شخصية ليلى درويش، أخت 
مجد، وهي شخصية ثائرة انتحرت بعد أن 
أمسك بها شقيقها هي ورفيقها الثائر ميار 
التي زجت  والوالدة  التحريض،  علي بتهمة 
بــالــســجــن، لــيــســا ســـوى وجـــه أخــالقــي معقد 
يعكس صرامة الخدمة األمنية التي يواجهها 
البطل بحكم موقعه الوظيفي، ما يستوجب 
لــن تنجح بدفع  أزمـــة نفسية ودرامــيــة  خلق 
املــشــاهــد إلـــى تــصــديــقــهــا، وال ســيــمــا عندما 
أن  يحقق مجد مع والدته، وتخبره األخيرة 
يبحث في أغراض شقيقته املخبأة في املنزل، 

كدعوة لفهم أفعال شقيقته.
وما إن يكتشف البطل ارتباط ليلى بتشكيل 
سري يسعى إلى إسقاط نظام الحكم، حتى 
ــا مــع الــثــوار 

ً
يــصــبــح شــخــًصــا ثـــائـــًرا مــتــعــاون

سالم أبو ناصر

اللبناني  األنيميشن  فيلم  يطرح 
 )2053  Alephia(  »2053 »ألــيــفــيــا 
ملــؤلــفــه ربــيــع ســـويـــدان، ومخرجه 
يعوزها  سينمائية  مـــادة  مهيا،  أبــو  جـــورج 
الــنــضــج والــخــبــرة. فــالــتــعــويــل عــلــى الــصــورة 
والرسوم املتحركة ال يشفع لفكرة، ولو بدت 
سباقة في عالم األنيميشن العربي، إذ ينسف 

جوهرها البناء الدرامي الركيك واملباشر.
ديمقراطية  جــمــهــوريــة  وجـــود  الفيلم  يــقــتــرح 
ــــي بـــلـــد عــربــي  ــا«، وهـ ــيـ ــفـ ــيـ شــعــبــيــة تـــدعـــى »ألـ
أي عام  املستقبل،  أحداثه تجري في  متخيل، 
2053. من هنا، تأتي دعوة الكاتب لفهم رؤيته 
ملــســتــقــبــل الـــبـــالد الــعــربــيــة. مــســتــقــبــل مــرهــون 
بماٍض مستمر ينتج عن واقع غير افتراضي 
االستبدادية.  األنظمة  ضــد  الشعوب  لــثــورات 
أي أن حــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــعـــربـــي فــــي نــشــاط 
ــة الــنــظــم  ــمـــومـ مــســتــمــر، وديـــمـــومـــتـــهـــا مــــن ديـ
االســتــبــداديــة. وهــو مــا ينتهي إلــيــه ســويــدان، 

يحتوي ملح 
الهيمااليا الوردي على 

اليود بشكل طبيعي

جاءت حوارات الفيلم 
محشّوة بخطابات رنانة 

ومباشرة ركيكة

يروي الفيلم قصة 
عائلة سورية هاجرت 

إلى كندا عام 2015

2223
منوعات

بها، هو أمر في غاية السخافة، ويكشف عن 
ركــاكــة وهــشــاشــة فــي الــعــمــل، وقــلــة حيلة في 

بناء حبكة متوازنة غير مفتعلة.
ــا تأثير سلبي على 

ً
الــحــوارات كــان لها أيــض

ونمطية،  مستهلكة  ــاءت  جـ إذ  الــعــمــل؛  بنية 
تغلفها لهجة عربية فصحى ركيكة، مدفوعة 
بخطابات رنانة ومباشرة لتوصيف األفكار 
ــراد طــرحــهــا فــي الــشــريــط. وإن كــانــت هــذه  املــ
األفـــكـــار ضــــرورة مــلــحــة لــرفــع صــــورة الــواقــع 
إسقاط  عملية  عبر  واملجتمعي،  السياسي 
ــرأي الـــعـــام، إال  ــالـ ــــي تــؤثــر بــاملــشــاهــد وبـ درامـ
أنها لم تكن ملزمة بعرضها بأسلوب سردي 
أننا  لو  فــج، سهل االستيعاب واإلدراك، كما 
ا توجيهًيا مخصًصا للمدارس 

ً
نتابع شريط

 مثل »الخوف مفتاح 
ً

الثانوية، فنسمع جمال
ــورات تــبــدأ  ــ ــثــ ــ ــ الـــحـــكـــم« و»هـــــــل نـــســـيـــت أن ال
بشعار«، وغيرهما من عبارات طنانة افتقدت 

لالنسيابية والحنكة في إيصال املعلومة.
إيجابيات العمل يمكن نسبها إلى اإلخراج، 
ــي الــفــيــلــم.  ــا املـــهـــمـــة املــــطــــروحــــة فــ ــايـ ــقـــضـ والـ
تنفيذهما  تـــم  والــشــخــصــيــات  فــالــســيــنــاريــو 
بجودة عالية، وبلغة بصرية مريحة وجذابة، 
يرافقها حس موسيقي يتناسب مع األجواء 
األبيض  باللونني  التصوير  للقطات.  العامة 
واألسود خدم النص بطموحاته، السوداوية 
منها واإليجابية، ما دفع الحكاية لتتحد مع 

الغمامة املتوارية خلف قضاياها.
فـــالـــنـــص ال يــكــتــفــي بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
أساسي  كسبب  الــســيــاســي،  الــتــوريــث  مفهوم 
والديمقراطية  العصرية  الدولة  فكرة  النتفاء 
الـــتـــي يــطــمــح لــهــا الــشــعــب فــحــســب، بـــل حتى 
األجندة العاملة في تمكني هذا الكيان الحاكم 
واملــتــغــطــرس املتمثل بــالــقــائــد )ألـــف الــثــانــي(، 
تــشــكــل ذراًعـــــا أخــــرى تــحــاكــي فـــي مضمونها 
القروسطية،  فــي  األوروبــيــة  األنظمة  عقليات 
والتي كانت تعتمد على زواج األبناء لضمان 
اســتــمــرار الحكم وتــقــويــة الــروابــط واملــواثــيــق 
ــا أن املــــــــرور بــتــكــنــولــوجــيــا  ــمـ ــة. كـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
املــعــلــومــات والــعــمــل االســتــخــبــاراتــي مـــا هما 
ــان ملــنــظــومــة واحـــــــدة يــكــشــفــان عــن  ــهــ إال وجــ
األدوات املستخدمة لقمع الشعب والتحكم به. 
ا، إذ تم تصويره كشعب 

ً
وللشعب نصيب أيض

مشحونة عواطفه بالخطاب اإلعالمي املوجه، 
لنظام  إرادتـــه وحريته حني يخضع  مسلوبة 
رقابي وإداري، يحدد له ساعات تجوله ونظام 
غـــذائـــه وتــعــلــيــمــه املـــتـــوج بــخــطــاب عــقــائــدي، 
فيغدو مطواًعا وخادًما إلرادة النظام الحاكم، 
ا أي ثورة أو عمل مناهض. وهي صورة 

ً
رافض

فــي إشـــارة  عـــمـــًدا،  الــضــوء عليها  تــم تسليط 
إلـــى ثــقــافــة الــقــطــيــع، ولـــم يعتمد املــؤلــف هــذه 
األفــكــار صــراحــة إال لكشف النقاب عــن صــراع 
وجودي يعيشه لبنان، يفضحه بعض املعالم 

والطرقات التي ظهرت في الفيلم.

إبراهيم علي

في بداية السنة الحالية، اختارت مجموعة 
من الفنانني اللبنانيني، اإلقامة شبه الدائمة 
ــك بــعــد انــفــجــار مــرفــأ  ــــي، وذلــ فـــي مــديــنــة ُدبـ
ترتب  ومــا   ،)2020 أغسطس/آب   2( بيروت 
تــداعــيــات وتــراجــع للوضع املالي  عليه مــن 
أو  تنظيم  توقف  إلى  إضافة  واالقتصادي، 
الفنية بسبب  واملهرجانات  الحفالت  إقامة 
الــوضــع الــعــام، وفــيــروس كــورونــا. كــل ذلــك، 
دفـــع شــركــة روتـــانـــا، وغــيــرهــا مــن املنصات 
ــات ذات الـــهـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، إلــى  ــركـ والـــشـ
تنفيذ الــقــرار الــســعــودي بــضــرورة الــعــودة 
إلى »الوطن«، والعمل من هناك وفق أجندة 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه، تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
ورؤيــتــه الخاصة فــي ذلــك. ال يكاد يقتصر 
ذلــــــك عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــعـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بعودة  املستقبل  يعد  بل  فقط،  باملوسيقى 
وإنشاء مراكز إعالمية سعودية، خصوصًا 

داخل الرياض.
تـــقـــف الــــيــــوم الــخــمــيــس الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
أصــالــة نــصــري على مــســرح »كــــراون بــالزا« 

وتحسني صحة الجيوب األنفية، والحفاظ 
تـــوازن ســوائــل الجسم ومــنــع الجفاف  على 
فــيــه، وضــبــط ضــغــط الـــــدم، واملـــســـاعـــدة في 

استرخاء العضالت.
يحتوي  الهيمااليا  ملح  أن  من  الرغم  وعلى 
على معادن ضرورية وعناصر نــادرة، يصل 
عددها إلى ما يقرب من 84 من املعادن املفيدة 
والــــضــــروريــــة لـــلـــجـــســـم، مـــثـــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم 
واملــغــنــيــزيــوم والــكــالــســيــوم والــحــديــد، والتي 
ال يحتويها ملح الطعام، إال أن هذه املعادن 
موجودة بكميات صغيرة جًدا )2% فقط من 
تركيبة امللح(. ووفقًا للعلماء، ال تكفي لتقديم 

أي فوائد صحية ملموسة.
يــحــتــوي مــلــح الــهــيــمــااليــا عــلــى نــســبــة أقــل 
فكل  الــعــادي؛  بامللح  مقارنة  الصوديوم  من 
ــن مــلــح الـــطـــعـــام الـــعـــادي  مــلــعــقــة صــغــيــرة مـ
تحتوي على 2300 ملغ من الصوديوم، في 
الهيمااليا  ملح  من  ملعقة صغيرة  أن  حني 
الــخــشــن تــحــتــوي عــلــى أقــــل مـــن 2000 ملغ 
ــذا يــعــنــي أن اســتــهــالك  مـــن الـــصـــوديـــوم. وهــ
إلــى خفض حصة  الهيمااليا ســيــؤدي  ملح 
والــوقــايــة من  املستهلكة يومًيا  الــصــوديــوم 
ارتفاع ضغط الــدم. ولكن نظًرا إلى أن امللح 
الوردي غالًبا ما يحتوي على بلورات أكبر 
إلــى استخدام  الــطــعــام، قــد تحتاج  مــن ملح 

يارا حسين

ــاول املــــلــــح فــي  ــ ــنـ ــ ــايـــة تـ ــلـــغـ ــن الــــــضــــــروري لـ ــ مـ
نــظــامــنــا الــغــذائــي؛ إذ يــلــعــب دوًرا مــهــًمــا في 
في  بما  البيولوجية،  الــوظــائــف  مــن  الــعــديــد 
ذلــــك تــــــوازن الـــســـوائـــل وتـــوصـــيـــل األعـــصـــاب 
وتــقــلــص الــعــضــالت. ولــكــن بــســبــب املــخــاطــر 
الطعام،  ملح  من  الكثير  املحتملة الستهالك 
مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ذاع 
سيط ملح الهيمااليا خالل السنوات القليلة 
ج له كبديل صحي مللح الطعام،  املاضية، وُروِّ

كونه يحمل العديد من الفوائد الصحية. 
ــلــــون،  الــ ــلـــح وردي  مـ هــــو  ــا  ــااليـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ ــلـــح  مـ
مستخرج من منجم ملح Khewra، الذي يقع 

بالقرب من جبال الهيمااليا في باكستان. 
ــا الـــــــوردي  ــااليـ ــمـ ــيـ ــهـ ــلـــح الـ تـــشـــبـــه تـــركـــيـــبـــة مـ
ما  على  يحتوي  إذ  الــطــعــام؛  ملح  كيميائًيا 
يصل إلــى 98% مــن كــلــوريــد الــصــوديــوم، إال 
أن عملية الحصاد الطبيعية مللح الهيمااليا 
الـــــــوردي تــجــعــلــه يــحــتــوي عــلــى الـــعـــديـــد من 
ــى الــعــنــاصــر  ــ ــة إلـ ــافــ املــــعــــادن املــخــتــلــفــة، إضــ
النادرة التي ال توجد في ملح الطعام العادي.
ــادن، وخـــاصـــة الـــحـــديـــد، هـــي الــتــي  ــعــ ــذه املــ هــ
ــا 

ً
ــــوردي املــمــيــز، وهـــي أيــض تــمــنــحــه الـــلـــون الــ

سبب املــذاق الخاص به. عــادة ما يتم تكرير 
عوامل  مع  كبير وخلطه  بشكل  الطعام  ملح 
مــثــل سيليكات  الــتــكــتــل  ملــنــع  للتكتل  مــانــعــة 
الــصــوديــوم أو كــربــونــات املــغــنــيــســيــوم، لكن 
مــلــح الــهــيــمــااليــا أقـــل مــعــالــجــة، وال يحتوي 

عادة على مواد مضافة.
يــشــتــرك مــلــح الــهــيــمــااليــا الــــوردي بالعديد 
الــتــي يمنحها امللح  الــصــحــيــة  الــفــوائــد  مــن 
التنفسي،  الجهاز  العادي، مثل دعم صحة 

فــي الــريــاض إلحــيــاء أولـــى حــفــالت الصيف 
فــي اململكة، بعد سنة واحـــدة مــن إلــغــاء كل 
الفعاليات، بسبب اجتياح فيروس كورونا 
العالم. وكان رئيس هيئة الترفيه السعودي، 
تــركــي آل الــشــيــخ، قــد أعــلــن قبل أســبــوع عن 
بـــ »دلــيــل البروتوكوالت«  إطــالق مــا ُيسمى 
الفنية  الفعاليات  وعــودة  بتنظيم  الخاص 
املتوفرة  الشروط  والــذي يتضمن  للمملكة، 
ــة الـــحـــاضـــريـــن. ودعــــــا آل  لـــضـــمـــان وســــالمــ
ــزام بــاملــعــايــيــر  ــ ــتـ ــ ــــى ضـــــــرورة االلـ الـــشـــيـــخ إلـ
البروتوكول  عليها  ينص  الــتــي  والــشــروط 

لتفادي اإلصابات بوباء كورونا.
تـــبـــدأ الـــيـــوم الــفــعــالــيــات بــحــفــل يــجــمــع بني 
الفنانة السورية أصالة نصري، إلى جانب 
زمــيــلــهــا الــكــويــتــي عــبــد الــلــه شــعــيــل، وذلـــك 
بتنظيم من شركة روتانا. وترافق ذلك مع 
روتانا  فيها  ذكــرت  إعالنية خــاصــة،  حملة 
، فيحيي غدًا الفنان 

ً
بمتابعة البرنامج كامال

 أيضًا، على أن 
ً
السعودي محمد عبده حفال

تكون معظم هذه الفعاليات بمثابة التجربة 
األولى للعمل على تنظيم مهرجانات فنية 

خالل فترة الصيف في الرياض.
وعــلــم أن شــركــة »روتــانــا« استنفرت فريقها 
الــغــرض، فيما أصبح واضحًا  الــخــاص لهذا 
مــن نشاطها  الــســعــوديــة ستقلل  الــشــركــة  أن 
أن نقلت  املقبلة، بعد  الفترة  فــي  بــيــروت  فــي 
ــيــــروت الـــتـــجـــاري إلـــى  ــــط بــ مــكــتــبــهــا مــــن وسـ
مــنــظــقــة ســــن الـــفـــيـــل، حـــيـــث اخــــتــــارت مـــركـــزًا 
الــريــاض عن  أن أعلن في  تمثيليًا فقط، بعد 
افتتاح مكاتب الشركة، فيما أبقت روتانا في 
بيروت على ثالثة موظفني إداريــني فقط في 
اإلداريـــة  والــشــؤون  املالية،  املحاسبة  قسمي 
ــة، عـــلـــى أن يـــتـــولـــى مـــديـــر الـــشـــؤون  ــيـ ــنـ ــفـ والـ

والتعاون  الغنائية  ــدارات  اإلصـ إدارة  الفنية 
مــع الفنانني بــني الــريــاض ودبـــي، خصوصًا 
أن عـــددًا ال بـــأس بــه مــن املــغــنــني اللبنانيني، 
دبي  اختاروا  السعودية،  للشركة  املنتسبني 
لـــإقـــامـــة هـــنـــاك، بــســبــب األوضـــــــاع الــصــعــبــة 

االقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
الشركة  وبحسب معلومات خاصة، ستنظم 
مــهــرجــانــات أخــــرى خـــالل االســبــايــع املقبلة، 
ومـــن األســـمـــاء املــرشــحــة إلحــيــاء حــفــالت في 
الــــريــــاض، املــغــنــي الــلــبــنــانــي وائـــــل كـــفـــوري، 

والعراقي ماجد املهندس، وكذلك نجوى كرم 
وعاصي الحالني، وأحالم، إلى جانب ليالي 
املغنني السعوديني، ومنهم رابح صقر وعبد 
الله، وأيضًا هناك تفاوض على  املجيد عبد 

حفل خاص للمغني راشد املاجد.

كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــن املـــلـــح الـــخـــشـــن لــتــحــصــل 
ناعمًا،  املــطــحــون  الــطــعــام  ملح  ملوحة  على 
وبالنتيجة قد ال يكون هناك فرق في كمية 

َكة، كما يبدو مفترضًا.
َ
ستهل

ُ
الصوديوم امل

ويــحــتــوي مــلــح الــهــيــمــااليــا بــشــكــل طبيعي 
للحفاظ  الجسم  الــذي يحتاجه  الــيــود  على 
ــة والــتــمــثــيــل  ــيــ ــفـــة الــــغــــدة الــــدرقــ ــيـ ــلـــى وظـ عـ
الغذائي السليم للخاليا. إال إن إضافة اليود 
الــعــادي أصبحت شائعة،  الطعام  إلــى ملح 
إلى  الــيــود  املنتجة  الشركات  حيث تضيف 
أصبح  أن  إلــى  معالجته،  بعد  الطعام  ملح 
املــصــادر الشائعة  ــعــزز باليود أحــد 

ُ
امل امللح 

ــادة، إضــافــة إلـــى املـــصـــادر األخـــرى  ــ لــهــذه املـ
كــاألســمــاك، وخــضــروات الــبــحــر، ومنتجات 

األلبان والبيض.
الــوردي  الهيمااليا  أن ملح  مــن  الــرغــم  وعلى 
قد يحتوي بشكل طبيعي على بعض اليود، 
إال أن كمية اليود فيه أقل من اليود املوجود 
ـــعـــزز. لـــذلـــك، فـــإن اســتــهــالك ملح 

ُ
فـــي املــلــح امل

يكون  لن  لليود  الـــوردي كمصدر  الهيمااليا 
كــافــيــًا بــالــنــســبــة لــلــذيــن يـــعـــانـــون مـــن نقص 
ويتوجب  نقصه،  لخطر  املعرضني  أو  اليود 
اليود  الحالة الحصول على  عليهم في هــذه 
الــوردي  من مصدر آخــر عند استخدام امللح 
بداًل من ملح الطعام. ختامًا، يجب على أولئك 
الذين يعانون من مشاكل في القلب واألوعية 
الصوديوم  تــنــاول  والــكــلــى، مراقبة  الــدمــويــة 
امللح، بما  أنــواع  والحد من استخدام جميع 
فــي ذلــك ملح الهيمااليا الـــوردي، والــحــد من 
األطعمة املصنعة والجاهزة؛ فوفقًا لجمعية 
من   %75 مــن  أكثر   ،)AHA( األميركية  القلب 
املوجود  امللح  من  يأتي  الصوديوم  مدخول 

في هذه األطعمة.

»روتانا« إلى الرياض: وداعًا بيروتملح الهيمااليا... تلك الّسفوح الوردية
تجهد الماكينة اإلعالمية 

الخاصة بـ»هيئة الترفيه« 
السعودية باإلعالن 
عن فعاليات فنية 

ومهرجانات غنائية داخل 
المملكة تبدأ اليوم

سامر إلياس

ــا،  بــعــد تـــأخـــر فـــي عـــرضـــه بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
يـــــصـــــدر، أخــــــيــــــرًا، الـــفـــيـــلـــم الــــكــــنــــدي »ســــــــالم عــبــر 
املستوحى من   ،)Peace by Chocolate( الشوكوال« 
قصة عائلة سورية مهاجرة إلى كندا للمرة األولى 
يونيو/   18 في  السينمائي  تريبيكا  مهرجان  في 

حزيران الجاري.
ــذي أخــــرجــــه الـــكـــاتـــب واملـــنـــتـــج  ــ ــ ــروي الـــعـــمـــل، الـ ــ ــ يـ
ــيــــركــــي، جـــونـــاثـــان كــيــســر  واملــــخــــرج الـــكـــنـــدي األمــ
عائلة  لنجاح  حقيقية  قصة   ،)Jonathan Keijser(
ســوريــة اضــطــرت إلــى الــنــزوح إلــى كــنــدا. وإضــافــة 
إلــى عــدد مــن املمثلني الكنديني، شــارك فــي العمل 
الــفــنــان الــراحــل حــاتــم عــلــي، ويـــارا صــبــري، وأيهم 
أبو عمار، ونجالء خمري، في أداء األدوار. يسرد 
العمل جوانب من التحديات التي واجهتها عائلة 
هدهد أثناء تجربة اللجوء من سورية بعد تدمير 
مصنع للشوكوال، كانت تملكه قرب مدينة دمشق، 
بقصف من طائرات النظام في 2012، واضطرارها 
إلى قرية صغيرة  لبنان، والحقًا  إلى  النزوح  إلى 
في كندا في 2015. ويركز املخرج على صراع أفراد 
الجديد،  املجتمع  فــي  واالنــدمــاج  للتأقلم  األســـرة 
وتأمني حياة  املستقبل  حــول  الداخلي  وصراعها 
مناسبة، وكــســب تــحــدي الــبــقــاء والــنــجــاح. يــؤدي 
الـــذي أثــبــت نجاحه  الــراحــل حــاتــم علي دور األب 
فــي ســوريــة فــي مــجــال صــنــاعــة الــشــوكــوال، وبنى 

ــدًا مـــن أكـــبـــر مــصــانــع الـــشـــوكـــوال فـــي الــشــرق  ــ واحــ
األوســـــط، ويــحــلــم بــتــكــرار الــتــجــربــة فــي كــنــدا. في 
إلــى استكمال دراسته  ابنه طــارق  املقابل، يسعى 
الــجــامــعــيــة فــي مــجــال الــطــب. ويــكــاد الـــصـــراع بني 
األب واالبن يؤدي إلى تمزيق العائلة الخارجة من 
بقيمه، ويفرض  إلــى مجتمع جديد  الحرب  أتــون 

تحديات غير مألوفة. 
الــتــي واجهها  الــتــحــديــات  ينجح األب فــي تــجــاوز 
والتسهيالت،  الـــالزم  التمويل  على  الحصول  فــي 
ويبدأ في تأسيس املصنع وإطالق عملية اإلنتاج. 
بــإدارة أعمال  يصاب االبــن بالصدمة بعد تكليفه 
املصنع الجديد، ولكنه يواصل العمل في املصنع 
مع بروز منافسني أقوياء في السوق، وفي الوقت 

ذاته ال يتخلى عند حلمه بدراسة الطب. 
مدينة  فــي   2020 ربــيــع  فــي  الفيلم  انتهى تصوير 
مــونــتــريــال الــكــنــديــة، وفــرضــت الـــظـــروف املناخية 
الــقــاســيــة، والــتــبــايــن فــي طــرق التصوير واإلنــتــاج 
اللغتني  إلــى استخدام  بني سورية وكــنــدا، إضافة 

الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة مــعــًا، صــعــوبــات عــلــى طاقم 
الــتــمــثــيــل واإلنــــتــــاج. وفــــي إطــاللــتــه األخـــيـــرة أمـــام 
الكاميرا، ساهم الراحل حاتم علي في إخراج الجزء 
العربي، وشاركت زوجته الكاتبة دلع الرحبي في 

إعداد السيناريو العربي. 
ــف الــكــاتــب واملـــخـــرج جــونــاثــان كــيــســر قصة 

ّ
وتــلــق

الشعبوية  صعود  على  للرد  هدهد،  عائلة  نجاح 
ــة الــلــجــوء  فـــي الــعــالــم ومـــعـــاداة األجـــانـــب بــعــد أزمــ
السوري إلى أوروبا عامي 2015 و2016. واشتهرت 
قــصــة عــائــلــة هـــدهـــد فـــي خـــريـــف 2016، وتــحــدث 
عنها رئيس الــــوزراء الــكــنــدي  جاسنت تـــرودو في 
قمة استضافتها األمم املتحدة في نيويورك حول 
تحديات الهجرة واللجوء، ووصف العائلة بأنها 
»مـــثـــال لــــالنــــدمــــاج«، وحــصــلــت عــلــى عــــدة جــوائــز 
الــنــجــاح املــتــمــيــزة فــي املجتمع  كــنــمــوذج لقصص 
االحتفال  إلــى  الــســوريــة  العائلة  وتطمح  الــكــنــدي. 
بــالــذكــرى الــعــاشــرة للجوئها إلــى كــنــدا فــي 2025، 
ــد مـــن أكـــبـــر مــصــانــع  ــ وتـــحـــول مــصــنــعــهــا إلــــى واحـ
الــشــوكــوال فــي كــنــدا. رحـــل املــخــرج الــســوري حاتم 
علي نهاية العام املاضي بعد مسيرة فنية حافلة، 
أنــتــج فيها عــشــرات املسلسالت الــتــي القــت رواجــًا 
التاريخ  كبيرًا، وأّرخــت لحقب تاريخية مهمة في 
الــعــربــي الــقــديــم واملـــعـــاصـــر. واشــتــهــر لـــه مسلسل 
ــادر حــاتــم عــلــي إلــى  »الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. غــ
كندا مهاجرًا، ولم يسعفه القدر إلنتاج عمل يوثق 

»تغريبة« السوريني.

ماضٍ مفتوح على ثورة مؤّجلة

هل يقف راشد الماجد قريبًا للغناء أمام الجمهور؟ )فيسبوك(

آخر األعمال التي شارك فيها حاتم علي ممثًال )فيسبوك(

)Getty( يتّخذ لونه الوردي نتيجة احتوائه على معادن عدة أبرزها الحديد

أُنجز العمل بلغة بصرية جذابة )جوزيف عيد/فرانس برس(

يقترح فيلم »أليفيا 2053«، لمخرجه جورج أبو مهيا، تصّورًا لبلد عربي في عام 2053، تحدث 
فيه ثورة على نظام قمعي، من خالل شخصية تشهد تحّوالت سياسية

أليفيا 2053

سالم عبر الشوكوال

فنون وكوكتيل
نقد

فيلم

إضاءةصحة

أنس أزرق

اقتحم مواطنون كوبيون، في عام 1980، السفارة البيروفية في هافانا، 
طالبني اللجوء السياسي هربًا من بالدهم؛ فأمر زعيم الجزيرة، فيديل 
كــاســتــرو، حـــراس الــســفــارة بــاالبــتــعــاد والــســمــاح لكل مــن يــريــد اللجوء 
التوجه إلى السفارة، مخاطبًا راغبي اللجوء بقوله إن الباب مفتوح لهم، 
فــي استقبالهم. خــالل يوم  املتحدة  الــواليــات  واملشكلة هــي عــدم رغــبــة 
ديكتاتورية  من  الهرب  يريدون  كوبي  آالف  قرابة عشرة  تجّمع  واحــد، 
كاسترو، والحياة االقتصادية البائسة التي يحيون فيها. وبالفعل، هاجر 
ألــف كوبي إلــى ميامي في واليــة فلوريدا  خــالل عــام 1980 قرابة 130 
األميركية، التي ال تبعد سوى 150 كيلومترًا عن مرفأ ماربيل الكوبي، 
حيث كانوا يتجمعون. بني هؤالء، كان هناك نحو عشرة آالف »مجنون«، 
بــإخــراجــهــم من  الكوبية  السلطات  أمـــرت  الــذيــن  املــجــرمــني،  مــن  ومثلهم 
أكمل 2500 مجرم  وقد  املهاجرين،  إلى  لينضموا  والسجون،  املشافي 
الواليات املتحدة. وعلق منشق كوبي عن كاسترو  منهم أحكامهم في 
رافقه خالل ثورته التي أطاحت الحاكم املستبد العسكري فولغينسيو 
بأقدامها،  تصوت  الطغيان  عهود  فــي  »الــنــاس  أن   1959 عــام  باتيستا 
ببساطة تهاجر«. والجدير ذكره أن هذا العريف باتيستا كان حاكم كوبا 
 في إسبانيا 

ً
الوحيد املتحدر من السكان األصليني، وقد انتهى مقتوال

عــام 1973. هــذا جــزء يسير من سلسلة وثائقية تحمل عنوان »قصة 
الحرية: كوبا«، تمتد على ثماني حلقات، تبثها منصة »نتفليكس«.

كذلك فعل السوريون، فقد صوتوا بأقدامهم؛ إذ أجبرهم اإلجرام األسدي 
على اللجوء إلى بلدان الجوار وغيرها، حتى وصلوا إلى القطب الشمالي. 
فــي حني  األقـــدام مسافات طويلة،  مــن هاجر مشيًا على  بالفعل  ومنهم 
ل آخرون النزوح إلى مناطق سورية خارجة عن سيطرة النظام، الذي 

ّ
فض

، سياسيًا 
ً
قليال ولــو  عنه  مختلف  أي  إلقصاء  »التجانس«،  أطلق شعار 

املعارض  ويصبح  عنه«،  يدافع  ملن  »الــوطــن  ليصبح  ووطنيًا،  واجتماعيًا 
والالجئ من »حاملي الجواز«، كما أعلن بشار األسد في كلمته املتلفزة 
األخيرة، بعد مهزلة االنتخابات، وفــوزه بنسبة تفوق عدد من يحق لهم 
األســـد سيناريو  بشار  كــرر  التصويت.  والــذيــن يستطيعون  االنــتــخــاب، 
أفــرج بموجبها عن  والــتــي  التي أصــدرهــا،  العفو  كاسترو عبر مراسيم 
املجرمني وعتاة اإلرهابيني، وترك معتقلي الرأي، كاملدونة طل امللوحي، أو 
املحامي خليل معتوق، وغيرهما. وفي ذات السياق، تذكرت حادثة طريفة 
ــان الجيش الــعــراقــي، نـــزار الــخــزرجــي، فــي عهد صــدام  ــا رئــيــس أركـ رواهـ
حسني، وسجلها في كتابه املهم »الحرب العراقية-اإليرانية 1980 - 1988: 
مذكرات مقاتل«، الصادر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
وثبتها في الفيلم الوثائقي »مقاتل مع صدام«، الذي بثه تلفزيون »سوريا«، 
أن املــلــك األردنــــي الــراحــل، حــســني، وعــد الرئيس الــعــراقــي صـــدام حسني، 
لــواء من  أن يشارك بفرقة أردنية في حــرب العراق مع إيـــران، فأرسل له 

املساجني الذين وعدهم باإلعفاء عن عقوباتهم مقابل هذه املشاركة.
وقصة كوبا، الجزيرة الكبرى في البحر الكاريبي، تشبه إلى حد كبير 
قصة سورية، حيث كانت ميدانًا للحرب الباردة بني املعسكرين الشرقي 
االتحاد  انهيار  املــاضــي، وحتى  الــقــرن  فــي  الخمسينيات  مــن  والــغــربــي 
وتحويله  البلد  على  مستبدة  شخصية  بهيمنة  وأيــضــًا  السوفييتي. 
من جمهوري إلى وراثي، وهي في حالة كوبا فيديل كاسترو وشقيقه 
راؤول، وفي حالة سورية حافظ األسد وشقيقه رفعت، ثم االبن باسل، 
وانتهاء بالوريث بشار. وقد استخدم نظام كاسترو االتجار باملخدرات 
الكولومبية،  فــارك  منظمة  مع  فعل  كما  االقتصادية،  ديمومته  لضمان 
 أيديولوجيا املقاومة للرأسمالية. وأما نظام األسد، فقد اعتمد 

ً
مستغال

دعــايــة »املــمــانــعــة واملــقــاومــة«، واعــتــمــد على التهريب مــن لبنان وزراعـــة 
الحشيش واالتجار به في البقاع اللبناني. وقصة النائب السابق يحيى 
شــمــص واحــــدة مــن قــصــص كــثــيــرة حـــول الــشــراكــة بــني ضــبــاط النظام 
الــتــجــارة. وســـار نــظــام األســـد على خطى نظام  وزعــمــاء محليني لــهــذه 
كاسترو باالتفاق مع الروس واألميركان بتسليم سالحه الكيميائي عام 
2013، لتفادي ضربة أميركية، كما فعل كاسترو بعد أزمة الصواريخ 
أميركي قضى بسحب  باتفاق سوفييتي  انتهت  والتي   ،1962 النووية 
الصواريخ النووية السوفييتية من كوبا، مقابل سحب الصواريخ النووية 
وإنشاء  كوبا  بعدم غزو  املتحدة  الواليات  وتعهد  تركيا،  في  األميركية 

الخط الساخن بني موسكو وواشنطن. نعم، قصة كوبا فيلم مكرر!

التي ما إن  املــدرســة دالل سحاب،  عن طريق 
أخــبــرتــه بــتــفــاصــيــل الــعــمــل الـــثـــوري الــســري، 
واملشاركة  باالنضمام  بسهولة  اقتنع  حتى 
فـــي الـــثـــورة الـــتـــي بـــدأهـــا والـــــده املــقــتــول هو 
ـــارس، الــــــــذراع الــيــمــنــى  ــ وزمــــــــالؤه عـــلـــى يــــد فــ

للحاكم، قبل سنوات طويلة.
ولـــعـــل الـــتـــحـــاق املــــدّرســــة ســـحـــاب بــالــخــدمــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، مــقــابــل االنــســحــاب مـــن األعــمــال 
والــد مجد  التي كانت تمارسها مع  الثورية 
إضافة  الحياة،  قيد  على  لوحدها  وإبقاءها 
إلى غياب هذه املعلومات طوال تلك السنني 
الــعــمــل ومــعــرفــة شقيقته الصغرى  عــن بــطــل 
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