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نقابة الصحافة اللبنانية... أداة السلطة وحاميتها
بيروت ـ العربي الجديد

ثالث استقاالت في مجلس نقابة الصحافة 
صدر  الـــذي  الرسمي  البيان  تلت  اللبنانية 
النفجار  األولـــى  الــذكــرى  ملناسبة  باسمها، 
مرفأ بيروت، انتقد مسار التحقيقات ودعم 
من  واملسؤولني،  الرسمية  السلطات  موقف 
دون استشارة أعضاء املجلس التنفيذي في 
اللبنانية،  الصحافة  نقابة  شنت  يــبــدو.  مــا 
فــي بــيــاٍن االثـــنـــني، ملــنــاســبــة الـــذكـــرى األولـــى 
املحقق  على  بيروت، هجومًا  مرفأ  النفجار 
ــارق الــبــيــطــار، وســلــفــه  ــ الــعــدلــي الــقــاضــي طـ
القاضي فادي صوان. وقالت النقابة: »سنة 
كاملة مرت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، 
ــــزال الـــجـــدل قــائــمــًا حــــول مـــن اســـتـــورد  وال يـ
ــواد املــتــفــجــرة، ومـــن فــتــح االعــتــمــاد، ومــن  املــ
ــواد إلـــى املـــرفـــأ، ومـــن كـــان يسحب  ــ ــل املـ أدخــ
املواد من املرفأ، والكثير الكثير من األسئلة 
 
ّ
تــطــرح، ولــكــن ال جــــواب، عــلــى الــرغــم مــن أن

رئــيــس الــجــمــهــوريــة )مــيــشــال عـــون( كـــان قد 
التحقيق ســوف يعلن   

ّ
بــأن اللبنانيني  وعــد 

خــالل 4 أيـــام، وسيبني مــن هــي الجهة التي 
قــامــت بــهــذا الــعــمــل اإلجـــرامـــي، أو عــلــى أقله 

يعلمنا ماذا حدث«. 
ــاف بــيــان الــنــقــابــة: »تـــم تعيني املحقق  وأضــ
األول فادي صوان، فأرسلوا له قطًا مقطوع 
الــــرأس، فتخلى عــن مهمته خــائــفــًا، واعــتــذر 
 القاضي 

ّ
عن املهمة التي كلف بها« علمًا أن

صوان كفت يده عن القضية نتيجة طلب نقل 
الــدعــوى الــذي تــقــّدم بــه الــوزيــران السابقان، 
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، لـ: 

االرتياب املشروع«.
وادعـــــــى صـــــــوان، فــــي 10 ديــســمــبــر/كــانــون 
حـــكـــومـــة  رئــــــيــــــس  ــــى  ــلـ ــ عـ املــــــــاضــــــــي،  األول 
ــاب، والـــــوزراء  ــ تــصــريــف األعـــمـــال حــســان ديـ
وغــازي  علي حسن خليل  الثالثة  السابقني 
اإلهــمــال  بــجــرم  فنيانوس،  ويــوســف  زعيتر 
ــــذاء مئات  والــتــقــصــيــر والــتــســبــب بــوفــاة وإيـ
لهجوم  ما عّرضه حينها  األشخاص، وهو 

شرس سياسيًا وحزبيًا ودينيًا وإعالميًا.
القاضي  على  النقابة هجومها  واستكملت 
وينفذ  »مسيس  ه 

ّ
بأن إّيــاه   

ً
متهمة البيطار، 

قاضيًا  نفسها   
ً
منّصبة لــه«  مرسومة  خطة 

 »اإلهمال 
ّ
يعطي مالحظات ملحقق عدلي بأن

 
ّ
في الوظيفة ال يمكن أن يصبح جريمة ألن
اإلهمال غير مقصود حتى يثبت العكس«.

على  املحسوبة  الصحافة  نقابة  تكتِف  ولــم 
ــك، بل  ــذلـ املــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة بـ
يعني  ال  االتــهــامــات  بــيــكــار  »تكبير  أن  رأت 
يــطــاول  هــنــاك مخططًا  أن  إال شيئًا واحــــدًا، 

الصالح بالطالح ليصل امللف إلى اإلقفال«.
ــــق الـــــعـــــدلـــــي أصـــــــــــدر الئــــحــــة  ــقـ ــ ــــحـ وكـــــــــــان املـ
ــاءات مــنــهــا تــكــمــلــة ملـــا بـــــدأه سلفه  ــتــــدعــ اســ
القاضي صوان، أضاف إليها وزير الداخلية 
السابق النائب نهاد املشنوق وقادة أمنيني 
وعسكريني، أبرزهم املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم املحسوب على »حركة 
أمــــل« و»حــــزب الــلــه« الــــذي القـــى حــمــلــة دعــم 
حزبية وطائفية وإعالمية في وجه القضاء.

وأثار بيان نقابة الصحافة اللبنانية موجة 
والصحافية  الشعبية  األوســـاط  فــي  غضب 
ــــي ضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــالـ ــ وأهـ
فأعلن رئيس تحرير صحيفة »نداء الوطن« 
الــصــحــافــي بــشــارة شــربــل، ورئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة »لــــوريــــان لـــوجـــور« مــيــشــال حــلــو، 
»األفــــكــــار«  مــجــلــة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــســـة  ورئـ
نقابة  مجلس  مــن  استقالتهم  عــوض،  زينة 

الصحافة اللبنانية يوم الثالثاء.
وكــــتــــب بــــشــــارة شــــربــــل عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
استقالتي  »قدمت  الثالثاء:  »تويتر«  موقع 
مــــن مــجــلــس نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــعـــد بـــيـــانـــهـــا املــــؤســــف املـــتـــعـــلـــق بــجــريــمــة  بـ
ــانـــات، والــــــذي لم  4 أغـــســـطـــس/آب والـــحـــصـ
ســـتـــشـــر بــمــضــمــونــه، ويـــنـــاقـــض قــنــاعــاتــي 

ُ
أ

في  املشاركة  بإمكان  لفترة  اعتقدت  تمامًا. 
بالصحف  تتعلق  نقابية  لــغــايــات  املجلس 
 تقديري لم يكن في محله«.

ّ
وشجونها، لكن

كما غرد ميشال حلو: »استقلت من مجلس 
ــنـــت قــــد وافــــقــــت عــلــى  ــة الـــصـــحـــافـــة. كـ ــابـ ــقـ نـ

ــة الــســنــة كــونــنــا  االنـــضـــمـــام لــلــمــجــلــس بـــدايـ
منذ عقود مستمرين في املجلس دفاعًا عن 
ــ  ــي كنت أظن 

ّ
الصحافة املطبوعة. كذلك، ألن

 بإمكاننا تغيير شيء 
ّ
أن ــــ  مــا زلــت ســاذجــًا 

ما، من داخل هذا املجلس. لكن، نحن باقون 
فـــي الــنــقــابــة: هـــي لــيــســت مــلــكــهــم، ونــنــتــظــر 
املــقــبــلــة«. ونــشــر حلو  النقابية  االنــتــخــابــات 
إلــى نقيب  املــوجــه  الــرســمــي  طلب استقالته 
وجــاء  الكعكي،  عــونــي  اللبنانية  الصحافة 
ــــن نــقــابــة   »الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عـ

ّ
فـــيـــه أن

ــــة حــديــثــة  الــصــحــافــة لــيــس مــقــبــواًل فـــي دولـ
 دور 

ّ
تــؤمــن بــاســتــقــاللــيــة الــقــضــاء، وبــمــا أن

النقابة ال يعني التدخل في تحقيق قضائي 
ــع املــتــلــطــني خــلــف  ــل يــتــنــاقــض مــ جــــــاٍر ال بــ
الحصانات السياسية، خصوصًا في قضية 
النقيب   

ّ
أن النوع، وبما  هــذا  استثنائية من 

البيان قبل  لــم يستشر أعــضــاء املجلس فــي 
صدوره، أوجه استقالتي...«.

ولــــم يــعــلــق الــنــقــيــب عـــونـــي الــكــعــكــي، الـــذي 
ُيتهم بإصدار البيان وحده من دون العودة 

ألعــضــاء مجلس الــنــقــابــة، على االســتــقــاالت 
إلى اآلن. إلى ذلك، استنكرت رئيسة مجلس 
إدارة »النهار« نايلة تويني، مضمون البيان، 
ه »خروج عن التقاليد واألصول 

ّ
واعتبرت أن

التي طاملا عرفت بها نقابة الصحافة، وهو 
تدخل مباشر للضغط على املسار القضائي، 
وال ينسجم مع دعــوات الصحافة اللبنانية 
إلى تبيان الحقيقة كاملة في الجريمة األكبر 
في تاريخ لبنان«. وأوضحت ردًا على سؤال 
 »النهار« لم تشارك 

ّ
أن عن إمكان االستقالة 

فـــي االنـــتـــخـــابـــات األخـــيـــرة ملــجــلــس الــنــقــابــة 
تــرشــحــًا أو اقــتــراعــًا، وبــالــتــالــي فــهــي ليست 
تستقيل.  كــي  التنفيذي  املجلس  فــي  عضوًا 
ــزمــــالء الـــذيـــن عـــبـــروا عن  وأّيـــــــدت خـــطـــوة الــ
موقف وصفته بالشجاع والجريء، وفق ما 

نقل املوقع اإللكتروني لصحيفة »النهار«.
التنفيذي  املــديــر  نــفــســه، رأى  الــســيــاق  وفـــي 
»املفكرة القانونية« املحامي نزار صاغية،  لـ
الـــقـــاضـــي  ــرت  ــ ــ

ّ
ــق ــ »حــ الـــصـــحـــافـــة  نـــقـــابـــة   

ّ
أن

دليل،  أّي  دون  مــن  عليه  وتــنــّمــرت  البيطار، 
الـــرّد عليها  ـــه ليس بوسعه 

ّ
أن وهــي تــراهــن 

بفعل موجب التحفظ« لذلك »علينا جميعًا 
ـــمـــا 

ّ
ــب، إن ــســ ــًا عـــنـــه وحــ ــاعــ أن نــــــرّد لـــيـــس دفــ

لحقوقنا  وصــونــًا  للضحايا  إكـــرامـــًا  أيــضــًا 
القانونية«  »املــفــكــرة  والــعــدالــة«.  بالحقيقة 
منظمة غــيــر ربــحــيــة لــألبــحــاث واملــنــاصــرة، 
مكاتب  ولديها  لها،  مقّرًا  بيروت  من  تتخذ 
فــي لبنان وتــونــس ومــراســلــون فــي عــدد من 

الدول العربية. 
كما أصدر »تجمع نقابة الصحافة البديلة« 
ومــؤســســة »مـــهـــارات« بــيــانــًا مــشــتــركــًا، يــوم 
الثالثاء، استنكرا فيه بيان نقابة الصحافة 
 بيان نقابة الصحافة 

ّ
اللبنانية الذي كتب أن

ــن الــصــيــاغــة املــهــنــيــة  ــاء »بــلــغــة بــعــيــدة عـ جــ
بأدنى معاييرها، وبمضمون مفتٍر ومضلل 
يـــــوّجـــــه تـــهـــمـــًا كـــيـــديـــة لـــلـــمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي، 
ويساهم في تضليل الرأي العام واستبعاد 
التهم الجرمية عن املسؤوليات الناتجة عن 
انــفــجــار املــرفــأ ومــحــاولــة تــبــرئــة املــتــورطــني 
لني 

ِّ
فيه«. وطالبا أعضاء مجلس النقابة املمث

للصحف اللبنانية باتخاذ موقف واضح من 
البيان املشترك: »هل مجلس  البيان. وســأل 
نقابة الصحافة في لبنان غير مهتم بمسار 
الــعــدالــة فــي لبنان؟ هــل هــو غير معنّي بأن 
يلعب اإلعالم دوره كخدمة عامة ال كوسيلة 
لتشويه املعلومات وبث الدعاية السياسّية 
الشخصي؟«.  والتصويب  التحقيق  وعرقلة 
يــضــم »تــجــمــع نــقــابــة الــصــحــافــة الــبــديــلــة« 
عــامــالت وعــامــلــني فــي املــجــال اإلعــالمــي في 
لــبــنــان ال تــمــثــلــهــم الــنــقــابــات الــرســمــيــة. أمــا 
»مهارات« فهي منظمة غير حكومية مقرها 
والنهوض  للمدافعة  كمحفز  تعمل  بيروت، 
ديمقراطية تسودها  في تطوير مجتمعات 
مبادئ حرية التعبير، الوصول للمعلومات، 
واحترام حقوق اإلنسان، وفق ما تفيد عبر 

موقعها الرسمي.
فـــي الـــرابـــع مـــن أغـــســـطـــس/آب 2020، انــدلــع 
حــريــق فــي مــرفــأ بــيــروت، تــاله عند الساعة 
ــائــــق انـــفـــجـــار هـــائـــل،  الـــســـادســـة وبـــضـــع دقــ
وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق 
دمارًا ضخمًا في املرفأ وأحياء في محيطه، 
وطاولت أضراره معظم املدينة وضواحيها. 
وعــزتــه الــســلــطــات إلـــى 2750 طــنــًا مــن مــادة 
نــيــتــرات األمــونــيــوم مــخــزنــة مــنــذ عـــام 2014 
فــي العنبر رقــم 12 فــي املــرفــأ. قتل االنفجار 
214 شخصًا على األقل، بينهم موظفون في 
املرفأ وعناصر في فوج إطفاء بيروت، كانوا 
تل أشخاص 

ُ
يحاولون إخماد الحريق. كما ق

ــــي مـــنـــازلـــهـــم جـــــــراء الـــــزجـــــاج املـــتـــســـاقـــط،  فـ
وآخـــــــرون فـــي ســـيـــاراتـــهـــم أو فـــي الــطــرقــات 
واملــقــاهــي واملـــحـــال. ودفــنــت عــائــالت كثيرة 

مجرد أشالء بقيت من أبنائها. 
وفــــي بــلــد شــهــد خــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
ــكــشــف 

ُ
املــاضــيــة اغـــتـــيـــاالت وتــفــجــيــرات لـــم ت

 نــادرًا، ولم يحاَسب أيٌّ 
ّ

حقيقة أّي منها، إال
ينتظرون  اللبنانيون  زال  ما  منفذيها،  من 
التي  والشرارة  املسؤوليات  لتحديد  أجوبة 
أدت إلـــى وقـــوع أحـــد أكــبــر االنــفــجــارات غير 

النووية في العالم.

استقال ثالثة أعضاء 
من مجلس النقابة 

بعد بيانها

توجه أصابع االتهام إلى نقيب الصحافة اللبنانية، عوني الكعكي، في إصدار بيان ينبري فيه للدفاع عن مسؤولين 
سياسيين وأمنيين بمتابعة قضية شحنة نيترات األمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام

فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، انــتــخــب نــقــيــب الــصــحــافــة 
فــوز الئحته  بعد  ثالثة،  لــواليــة  الكعكي،  لبنان، عوني  فــي 
عدد  أّن  بذريعة   ،18 وعددهم  أعضائها  بكامل  بالتزكية 
املرشحني لم يتجاوز عدد املقاعد في مجلس النقابة، في 

مشهد وصف باملسرحية الهزلية.
والــبــيــان الــصــادر يـــوم االثــنــني لــيــس االنــبــطــاح األول الــذي 
يــبــديــه الــكــعــكــي أمــــام الــســلــطــات. الـــعـــام املـــاضـــي، وصــف 
وفي  الــتــخــريــب«.  »أعــمــال  بـــ اللبنانيني  تــظــاهــرات  الكعكي 
حــديــث عــن الصحافيني واملــراســلــني الــذيــن اعــتــدت القوى 
ــه ال يوجد »مواطن 

ّ
أن األمنية عليهم أكثر من مــرة، اّدعــى 

أو صحافي أو مصّور« ال يؤيد »الدولة والوطن والثورة«. 
 يدافع فيه 

ً
 مطوال

ً
وفي فبراير/ شباط املاضي، كتب مقاال

عن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وقال أخيرًا عن 
القاضية غــادة عــون: »هذه  لبنان  العامة في جبل  املدعية 

من  تعاني صحيًا  ها 
ّ
أن من  بد  ال  املتزوجة،  غير  السيدة 

أمراض عدة«.
والنقيب املحسوب على »تيار املستقبل« يملك إصدارات 
»دار الشرق« التي تنحو في الغالب إلى الصحافة الصفراء 

سمة بالفضائح واالبتذال.
ّ
املت

»مراسلون  منظمة  قالت  املاضي،  نيسان  إبريل/   21 في 
استمر في  لبنان  إّن  السنوي  بال حــدود« في تصنيفها 
الذي بدأه عام 2015، متراجعًا مرتبة  مساره االنحداري 
 فــي املــركــز 102 مــن أصـــل 180 دولـــة. 

ّ
إضــافــيــة، إذ حـــل

لبنان  في  القضاء  استخدام جهاز  إلــى  املنظمة  وأشـــارت 
كأداة ملالحقة وسائل اإلعالم والصحافيني الذين يتابعون 
وينتقدون الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ. 
والصحافيني  املــدّونــني  يشمل  ذلــك  أّن  املنظمة  وأضــافــت 

الذين يعملون في مواقع إلكترونية.

عوني الكعكي و»انبطاحاته«

MEDIA
منوعات

طلب الصحافي المغربي سليمان حريات
الريسوني، الذي حكم عليه أخيرًا 

بالسجن خمس سنوات في قضية 
»اعتداء جنسي« ينفيها، نقله إلى 

المستشفى من أجل أن يوقف إضرابًا 
عن الطعام بدأه قبل 118 يومًا، على 

ما أفاد به محاميه لوكالة »فرانس 
برس« الثالثاء.

أصدرت شبكة »الجزيرة مباشر«، 
الثالثاء، بيانها األول الذي أكدت 

فيه اعتقال الصحافي فيها ربيع 
الشيخ، في مطار القاهرة الدولي، 

فور وصوله قادمًا من العاصمة 
القطرية، يوم الجمعة الماضي. ولم 

يصدر عن السلطات المصرية أي بيان 
إلى اآلن.

استنكرت »المنظمة الليبية لإلعالم 
المستقل« إلقاء أمن المصرف 

المركزي القبض على الصحافي 
أحمد السنوسي، بالقرب من مقر 

المصرف في العاصمة طرابلس، 
واحتجاز حريته من دون مسوغ 

قانوني، منذ 30 يوليو/تموز، مطالبة 
يإطالق سراحه.

حولت السلطات االسرائيلية 
المصور في قناة »الغد« حازم 

ناصر، المعتقل منذ 12 مايو/أيار 
الماضي، لالعتقال اإلداري 6 أشهر 

ستبدأ بعد انتهاء الحكم الصادر 
بحقه لثالثة أشهر. ودانت »مراسلون 
بال حدود« ما يتعرض له الصحافيون 

الفلسطينيون.

قتل االنفجار 214 شخصًا على األقل )حسام شبارو/ األناضول(
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ولــحــقــب تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، نــهــبــت بــطــرق 
مختلفة وانتقلت إلى الواليات املتحدة.

ووفقا لوكالة األنباء العراقية )واع(، فقد جرت 
بـــغـــداد، بحضور  فــي  الــقــطــع  مــراســم تسليم 
ــــؤاد حـــســـن، والــثــقــافــة  وزيـــــري الــخــارجــيــة فـ
بمشاركة مسؤولن  ناظم،  والسياحة حسن 
التسليم،  وقــال حسن، على هامش  آخــريــن. 
 الــعــراق تسلم من الــواليــات املتحدة لوحا 

ّ
إن

 
ّ
أن مبينا  غلغامش«،  »لــوح  هــو  قيما  طينيا 
مها مــن الجانب 

ّ
تــم تسل الــتــي  الــقــطــع  »عـــدد 

قطعة   17.338 بــلــغ  ــرى  أخــ ودول  األمــيــركــي 
خال هذا العام«. من جانبه، أكد وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار حسن ناظم، خال املؤتمر 
 »عملية استرداد القطع األثرية 

ّ
الصحافي، أن

الــعــراق«،  من واشنطن هي األكبر في تاريخ 
 »املهربن محاصرون بقوانن 

ّ
مشيرًا إلى أن

األثــريــة  القطع  تسليم  على  تجبرهم  دولــيــة 
العراقية املسروقة واملهربة«.

وشهد الــعــراق عقب الــغــزو األمــيــركــي للباد 
لــآلثــار،  تــهــريــب واســعــة  عـــام 2003، عمليات 

العراقي  الــوطــنــي  املتحف  أبــرزهــا نهب  كــان 
إلـــى دول عــدة،  فــي بــغــداد، ونــقــل محتوياته 
ــات املــتــحــدة ودولــــة االحــتــال  أبـــرزهـــا الـــواليـ

اإلسرائيلي.
من جهته، أشــار رئيس هيئة اآلثــار والتراث 
فـــي وزارة الــثــقــافــة، لــيــث مــجــيــد حــســن، في 
حديث لـــ«واع«، األحد املاضي، إلى غياب أّي 
املهربة  األثــريــة  القطع  عــدد  إحصائية حــول 
 املسألة ال تقتصر 

ّ
إلى الخارج. ولفت إلى أن

عــلــى اآلثــــار الــتــي تــمــت سرقتها مــن املتحف 
العراقي، مضيفا: »هناك آثار تم استخراجها 
بــطــرق الــنــبــش الــعــشــوائــي وغــيــر املـــشـــروع«. 
ــــادة آخــــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــرون فـــــي اسـ ــتــ ــع: »مــــســ ــ ــابــ ــ وتــ
الــخــارج، من خال  أثرية )عراقية( في  قطعة 
التعاون مع السفارات العراقية وبعض الدول 
 »القطع األثرية موجودة 

ّ
الصديقة«، مبينا أن

ــا والــواليــات املتحدة وبعض  فــي دول أوروبـ
الدول العربية«.

ألــف لوح  الــعــراق تدريجيا 17  هكذا، يسترّد 
طيني مــســمــاري أثـــري مــهــرب، مــن الــواليــات 

بغداد ـ براء الشمري

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي بــــغــــداد 
الــثــاثــاء،  أمـــس  مــن  أول  مها، 

ّ
تسل

أولى الدفعات املستردة من اآلثار 
الــواليــات املتحدة،  إلــى  خــذت 

ُ
أ التي  العراقية 

وجرى ضبطها على مدى السنوات املاضية 
وتــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن اآلثـــــــار املــــســــروقــــة، بــعــد 
وقالت   .2003 عام  للباد  األميركي  االحتال 
ها 

ّ
وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن

املـــســـؤولـــة عـــن ملف  الــثــقــافــة،  ســلــمــت وزارة 
اآلثـــار فــي الــبــاد، القطع األثــريــة الــتــي جرى 

استردادها من واشنطن.
وكان البيان الختامي املشترك لجولة الحوار 
ــة واألخــــيــــرة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة  ــعـ ــرابـ الـ
والعراق، التي اختتمت األسبوع املاضي، قد 
أشار إلى جملة من التفاهمات في ما يتعلق 
البلدين، من  الثقافي والتعليمي بن  بامللف 
ــة الــتــي  ــريـ ــعـــراق الــقــطــع األثـ بــيــنــهــا تــســلــيــم الـ
البابلية واآلشــوريــة واألكدية،  للحقب  تعود 

تحّولت أرصفة 
اللويبدة إلى مرسم حر 

في الهواء الطلق

شهد العراق عقب 
االحتالل األميركي عمليات 

تهريب واسعة لآلثار

تخوض الفنانة السورية، 
للمرة أولى، تجربة الدراما 

المشتركة

2223
منوعات

في التوصل إلى فهم أفضل للحياة اليومية 
ــارات الــقــديــمــة. وتــوثــق  لــســكــان تــلــك الـــحـــضـ
غالبية األلـــواح املــســتــرّدة »تــبــادالت تجارية 
جرت خال فترة الحضارة السومرية« إحدى 
أقدم حضارات باد ما بن النهرين، وعمرها 

نحو 4500 عام، وفق بيان وزارة الثقافة.
وكــانــت وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة قــد أعــلــنــت، 
ــهــا ستعيد إلــى الــعــراق 

ّ
األســبــوع املــاضــي، أن

ق 
ّ
عــام يوث أثريا عمره 3500  لوحا مسماريا 

جـــزءًا مــن »ملحمة غــلــغــامــش«، بــعــدمــا تبّن 
دخلت إلى 

ُ
ه »ِملكية ثقافية مسروقة« أ

ّ
لها أن

سوق الفن األميركية بطريقة احتيالية.
وتتعرض اآلثار العراقية للتهريب منذ عقود 
طـــويـــلـــة، وفــــق مـــا أوضـــــح مـــديـــر آثـــــار وتــــراث 
الـــبـــصـــرة قــحــطــان الــعــبــيــد، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
ــــــه »لـــيـــس مــمــكــنــا 

ّ
بـــــــرس«. وشــــــرح الــخــبــيــر أن

إحــصــاء عــدد القطع األثــريــة الــتــي ســرقــت من 
ــهــا غــيــر مرقمة« 

ّ
، ألن

ً
املــواقــع األثــريــة مــبــاشــرة

غــيــر مكتشفة بعد،  أو  مــعــروفــة  غــيــر  وأيــضــا 
بــاألخــص فــي املــنــاطــق الــتــي شــهــدت نــزاعــات 
 »عــمــلــيــات الــســرقــة تلك 

ّ
مــســلــحــة. وأوضــــح أن

بعضها مــقــصــود، ويــأتــي فــي إطـــار الجريمة 
املنظمة«، فيما أخرى »تكون غير مقصودة، ال 
سيما في املناطق النائية، حيث يلجأ السكان 
املــحــلــيــون إلـــى الــبــحــث عــن األحـــجـــار الكريمة 
ــأمــــن املــعــيــشــة  ــهــــدف تــ ــع أثــــريــــة بــ ــطـ ــيــــع قـ وبــ
اليومية وال يعرفون مدى قيمتها وأهميتها«.

تــعــرضــت املـــواقـــع األثـــريـــة فــي عــمــوم الــعــراق 
لتدمير وسرقة وإهمال كبير، خال الحروب 
الــتــي مـــرت بــالــبــاد فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، 
االحتال  أعقبت  التي  املرحلة  في  خصوصا 
مـــن متحف  وُســـرقـــت  ــام 2003.  عــ األمـــيـــركـــي 
ــــف قــطــعــة أثـــريـــة،  ــده نـــحـــو 15 ألـ ــ بــــغــــداد وحــ
و32 ألــف قطعة من 12 ألــف موقع أثــري بعد 
ُسرقت  التي  القطع  إلى  وبالنسبة  االحتال. 
من املتاحف، فهي »موثقة، واستعيد البعض 
منها )من خال هيئة اآلثار والتراث العراقية( 
عَرض في األسواق العاملية« 

ُ
ها كانت ت

ّ
علما أن

وفق العبيد.
من ناحية أخرى، دّمر تنظيم »داعش«، الذي 
الباد في يونيو/ سيطر على ثلث مساحة 
حزيران عام 2014، الكثير من املواقع األثرية، 
غالبيتها فــي شــمــال الـــعـــراق. ويــقــول خــبــراء 
ــار الكبيرة   »داعــــش« دمــر قطع اآلثـ

ّ
ــار إن اآلثـ

وسرق القطع الصغيرة لاتجار بها.
اآلالف من  الــعــراق جــاهــدًا الستعادة  ويعمل 
الثقافة  وزارة  بالتنسيق بن  األثرية،  القطع 
الــثــقــافــة  وزيـــــــر  وقـــــــال  الــــخــــارجــــيــــة.  ووزارة 
القطع  استعادة   

ّ
إن نــاظــم،  حسن  والسياحة 

 كــبــيــٌر، وآمـــل 
ٌ
مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة »حـــــدث

أيضا مع  الجاد  العمل  القريب  املستقبل  في 
الــعــالــم، وفــي أوروبــــا تحديدًا،  فــي  سفاراتنا 

لنستعيد بقية آثارنا«.

ربيع فران

لــــــم تــــبــــخــــل شـــــركـــــة روتــــــــانــــــــا، هــــــــذه املــــــــرة، 
النهار.  معتصم  السوري  املمثل  باستغال 
عــلــى الــعــكــس، فتحت أمــامــه الــبــاب مــجــددًا، 
ــــورة لــلــمــغــنــيــة  ــــصـ ــــي أغـــنـــيـــة مـ لــــإطــــالــــة فـ

اللبنانية نجوى كرم.
»مغرومة 2« هو عنوان جديد كرم. األغنية 
مــن كــلــمــات وألـــحـــان نــبــيــل خــــوري، وأخـــرج 
ــدار. مــحــاولــة كـــادت تكون  الكليب حــســن غــ
ـــمـــدت في 

ُ
نــاجــحــة، لــــوال الــســرعــة الـــتـــي اعـــت

تــصــويــر الـــفـــكـــرة وتــنــفــيــذهــا. الــــواضــــح أن 
املــــخــــرج تـــقـــّصـــد إظــــهــــار مــعــتــصــم الـــنـــهـــار 
بطريقة »املاستر سن«، أو املشهد الرئيسي، 
كــمــكــّمــل أســـاســـي لــســيــنــاريــو يــعــتــمــد على 
الضيف »الــنــجــم«، أو املــفــاجــأة فــي األعــمــال 

السينمائية أو املسلسات.
لـــســـنـــتـــن، لــــم يـــغـــب اســـــم املـــمـــثـــل الــــســــوري 
معتصم النهار عن إنتاجات الدراما العربية 
املشتركة، وتحّول خال فترة زمنية قصيرة 
إلى واحد من أشهر املمثلن السورين، بعد 
فــي مسلسل »خمسة   2019 عـــام  مــشــاركــتــه 
ونص«، بطولة كل من نادين نجيم وقصي 

عــلــى الـــرســـم، والقــــت هـــذه املـــبـــادرة إعــجــاب 
املجتمع«.

كـــان الــتــحــدي بــالــنــســبــة لــبــقــاعــن، هـــو تميز 
الطفل الكفيف عمن لديه بقايا بصرية، يبن: 
ــى حـــاســـة الـــشـــم مـــن خــــال تخيل  ــأت إلــ »لـــجـ
الــلــون بــواســطــة ربـــط الــلــون بــرائــحــة معينة 
ونجحنا هنا بمساعدة األطفال في استخدام 
األلــوان والتمييز بينها. نجحنا في تحويل 
الخيال والحلم  إلــى طــاقــة، وتحويل  اإلعــاقــة 
مسؤولية  علينا  كفنانن  نحن  حقيقة،  إلــى 
كان  لنا بصمة،  تــكــون  أن  ويــجــب  مجتمعية 
همنا تنشيط مخيلة الكفيف ودفعه لإنتاج 
وتـــدريـــبـــه مــنــذ الــصــغــر مـــن خــــال أكــاديــمــيــة 

األطفال املكفوفن«.
ــل الــفــكــرة الــتــي تعود  يــســتــرجــع بــقــاعــن أصـ
ــــت، وهــــــي مــصــابــة  ــلـ ــ ــتــــي رحـ إلــــــى والـــــدتـــــه الــ
بـــضـــعـــف الـــنـــظـــر بـــســـبـــب مــــــرض الـــســـكـــري، 
فدفعته الــحــادثــة إلـــى إطـــاق مــبــادرة »عبق 
ــون«، بـــهـــدف بـــنـــاء ذاكـــــــرة بـــصـــريـــة لـــدى  ــ ــلـ ــ الـ
متطوعن  مــع  بالتعاون  املكفوفن،  األطــفــال 
اإلعاقة  األشــخــاص ذوي  بــشــؤون  مختصن 
الــبــصــريــة، الـــذيـــن يــقــومــون بــتــدريــبــهــم على 
البدء بالرسم، من  ذاكــرة بصرية قبل  إنشاء 
خال ورشات تعرفهم على مختلف األدوات 

عّمان ـ محمود الخطيب

ال يــــتــــوانــــي الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي األردنــــــــي، 
سهيل بــقــاعــن، عــن اإلقــــدام عــلــى املــبــادرات 
ــام مــن  ــ ــة، بــــهــــدف إســــعــــاد قــــطــــاع هــ الــــخــــاقــ
ــافـــعـــن، مـــمـــن ال يـــمـــلـــكـــون مــن  ــيـ ــال الـ ــ ــفـ ــ األطـ
يوجه بوصلتهم لتنمية مهاراتهم اليانعة. 
فرئيس »جمعية أصدقاء اللويبدة« القابعة 
األردنــيــة،  العاصمة  إحـــدى قمم جــبــال  على 
اقـــتـــرح مـــؤخـــرًا مـــبـــادرتـــن حــظــيــتــا بــإقــبــال 
واسع من املوهوبن، وتغطية غير مسبوقة 
مــن وســائــل اإلعـــام األردنـــيـــة، األولـــى كانت 
ــال  ــفـ ــــون«، لــتــعــلــيــم األطـ ــلـ ــ ــبـــق الـ بـــعـــنـــوان »عـ
ــم األلــــــوان  ــن خـــــال شــ ــم مــ ــرســ املـــكـــفـــوفـــن الــ
بعنوان  والثانية  بروائح طبيعية.  وربطها 
»ألـــوان على الــرصــيــف«، بهدف إدمـــاج كافة 
ــواء الــفــن والــخــيــال  ــ شـــرائـــح األطـــفـــال فـــي أجـ

واالبتكار.

براحة الكرز
يـــهـــدف بــقــاعــن إلــــى كــســر حـــاجـــز الـــخـــوف، 
لــدى مــن يــعــانــون مــن مشاكل بصرية وقلة 
الــنــاس، ودمــجــهــم مــع املجتمع  التفاعل مــع 
مـــن خــــال الــعــمــل الــجــمــاعــي، خــصــوصــا أن 
مــادة الــرســم غير متوفرة لهم فــي املـــدارس. 
يـــشـــرح: »اســتــطــاع األطـــفـــال بــعــد تــدريــبــهــم، 
ربط اللون األحمر برائحة بالكرز، واألخضر 
بالنعناع، واألصفر بالليمون، هذه الطريقة 
الــكــفــيــف، أو مــن لــديــه بــقــايــا بصرية،  تمكن 
من التعرف إلى اللون ورســم ما يتكون في 
إلــى خلق حالة جديدة في  مخيلته. نسعى 
التشكيلي، إلظهار مواهب األشخاص  الفن 
قدرتهم  ــراز  وإبــ البصرية  اإلعــاقــة  ذوي  مــن 

خولي، وإخراج فيليب أسمر.
لــكــن، فــي كليب »مــغــرومــة 2«، بــدا معتصم 
النهار متفاجئا جدًا بظهوره، يصفق النجم 
للمغنية املعروفة نجوى كرم، ال يقوم بدور 
ممثل، بل هو معتصم النهار الذي صودف 
ــديـــو مـــاصـــق الســتــديــو  ــتـ وجـــــــوده فــــي اسـ
ــرم. هــكــذا، يجيب النهار  تــصــويــر نــجــوى كـ
كرم عندما تسأله عّما يفعله داخل استديو 
ــر، وهـــــي تــنــهــي آخـــــر مــشــهــد مــن  ــويـ ــتـــصـ الـ
االستفهام  عامة  لكن  »مغرومة«.  أغنيتها 
»الحماسية« التي أرادهــا املخرج تكمن في 
سؤال، طلب معتصم النهار طرحه، لكنه لم 
أو بحسب تعليقات  بــالــطــبــع،  يــفــعــل، وهـــو 

املتابعن: هل نجوى كرم »مغرومة«؟
في عالم السينما والدراما، شغلت مثل هذه 
املشاهد مجموعة ال بــأس بها مــن األفــام، 
سجل سوى 

ُ
ت لم  لكنها  املسلسات،  وحتى 

تغليب  املخرج  إمكانية  أو  األسئلة،  بعض 
املــشــاهــد، واستغال  أمـــام  املــفــاجــأة  عنصر 
لــلــمــمــثــل،  الــــظــــهــــور  أو  الــــضــــيــــف،  ــرة  ــ ــهـ ــ شـ
واخــتــصــار دوره بــهــذه الــلــقــطــة »املــشــّوقــة« 

واملثيرة في آن واحد.
ــة ســـلـــســـلـــة مــن  ــريــ حـــمـــلـــت الـــســـيـــنـــمـــا املــــصــ
الــلــقــطــات املــشــابــهــة. فــفــي الــعــودة إلـــى فيلم 
»إشاعة حب« )1960( بطولة سعاد حسني 
ــــذي تــظــهــر فــيــه املــمــثــلــة  وعـــمـــر الـــشـــريـــف، الـ
القديرة هند رستم، ضيفة شرف، وبمشهد 
واحــــــد يــثــيــر تــــســــاؤالت عــــن قـــبـــول رســـتـــم، 
 تألقها الفني، بــدور أو مشهد 

ّ
وهي في عز

النجاح  الكثير من  إليها  واحــد، لكنه حمل 
والصدمة اإليجابية لدى املشاهد. والفكرة 
ذاتها نفذها املخرج سمير سيف، في فيلم 
املــمــثــل  بــطــولــة   )2002( الــــوزيــــر«  »مـــعـــالـــي 

الفنانة  اخــتــار  أحــمــد زكــي ولبلبة.  الــراحــل 
الفيلم.  نهاية  واحـــد  بمشهد  لتظهر  ُيــســرا 
وغــيــر بــعــيــد، فــي مــوســم رمــضــان املــاضــي، 
ظــهــرت املــمــثــلــة مــنــى زكــــي فـــي آخــــر مشهد 
ــيـــه«، بــطــولــة  مـــن مــســلــســل »ونـــحـــب تـــانـــي لـ
وكريم  منير  وشريف  العزيز  عبد  ياسمن 

فــهــمــي، وشــكــل ظــهــورهــا مــفــاجــأة بالنسبة 
لــوا عــن السبب  إلـــى املــتــابــعــن الــذيــن تــســاء

وراء ذلك.
ــدار نقله إلــى  ــاول حــســن غـ ربــمــا، هـــذا مــا حـ
الناس أو جمهور نجوى كرم. لكن الكليب، 
اللقطة  أهمية  من  قلل  تنفيذه،  سرعة  على 

التي تختصر القصة، فا يمكن أن يتحول 
كــرم في  إلــى حبيب نجوى  املمثل  معتصم 
ــبــــاب عــــديــــدة، بــــل بـــقـــي عــلــى  األغـــنـــيـــة، ألســ
صورة املمثل »املتواضع« واملعجب بنجوى 
كرم، وقرر اقتحام االستديو عليها في أثناء 

التصوير للسام والتحية فقط.

عبر حاستي اللمس والسمع. يسعى الفنان 
التشكيلي األردنــي إلــى تكريس مــادة الرسم 
في املدارس لألشخاص املكفوفن، إلثبات أن 
بالبصر،  ولــيــس  بالبصيرة  مرتبط  اإلبــــداع 
كما يحاول تغيير نظرة املجتمع لهذه الفئة، 

وكسر الحواجز أمامهم.

على الرصيف
الــلــويــبــدة،  منطقة  أرصــفــة  بــقــاعــن  يستثمر 
لــتــحــويــلــهــا فــــي صـــبـــاحـــات الـــجـــمـــعـــة »يــــوم 
اإلجــازة األسبوعي«، إلى مرسم حر بالهواء 
الــطــلــق. حيث يــجــّرب األطــفــال على األرصــفــة 
أســـالـــيـــب تــشــكــيــلــيــة مــخــتــلــفــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
رؤاهم ومكنوناتهم وتصوراتهم عن بيئتهم 
ومــحــيــطــهــم االجـــتـــمـــاعـــي، وبـــعـــد إنـــجـــازهـــا 
مقر  مــن  بالقرب  الرصيف  على  يعرضونها 
»جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الـــلـــويـــبـــدة«، ســاعــيــا إلــى 
واالرتقاء  وتثقيفهم  األطفال  نفوس  تهذيب 

بذائقتهم من خال الفن التعبيري.
ــفـــال  ــقـــول بـــقـــاعـــن: »أســــعــــى لــتــحــبــيــب األطـ يـ
ــــال مــلــمــس  ــم الـــتـــعـــبـــيـــري، مــــن خـ بـــفـــن الــــرســ
ــاة عـــلـــى الـــعـــمـــل أو  ــفـــرشـ ــات الـ ــربــ الــــلــــون وضــ
املساحات  اللونية من خال  املساحات  رسم 
ــال وااللـــــــــوان وتــوظــيــفــهــا لــلــتــعــبــيــر  ــ ــكـ ــ واالشـ
عــن حــاالتــهــم الــذاتــيــة، وتــطــلــق فيهم الــجــرأة 
وأمــام  الطلق  الــهــواء  فــي  ابداعاتهم  ملمارسة 

عيون املارين على أرصفة الطريق«. 
إلى فن مزج  أنظار املوهوبن  يوجه بقاعن 
ــألــــوان جـــديـــدة تضفي  األلـــــــوان والــــخــــروج بــ
ــر، يعطيهم  ــ عــلــى الــلــوحــة بـــعـــدًا إبـــداعـــيـــا آخـ
ــام نــاظــري  الــثــقــة مــهــمــا جـــربـــوا وأخـــطـــأوا أمــ
آبائهم، بهدف دمجهم في محيطهم األسري 

اإلجتماعي أثناء ممارسة اإلبداع.

كليب »مغرومة 2«: معتصم النهار يلقي التحية فقطالمكفوفون يرسمون على أرصفة جبل اللويبدة العّماني
قبل أيام أصدرت شركة 
روتانا كليب »مغرومة« 

للمغنية نجوى كرم، 
بمشاركة الممثل 

معتصم النهار

عدنان حمدان

بشكل مــفــاجــئ، أعــلــنــت الــفــنــانــة الــســوريــة، سافة 
معمار، عن انضمامها إلى مسلسل قصير يجري 
وهو  »عالحد«،  اســم  ويحمل  لبنان،  في  تصويره 
ــار الـــدرامـــا  ــ الــعــمــل االجــتــمــاعــي األول لــهــا فـــي إطـ
املشتركة. سبق وقدمت سافة في لبنان مسلسل 
البيئة  استنساخ  حـــاول  الـــذي  الشهبندر«،  »بــنــت 
مزيج  ضمن  قــديــمــة،  لبنانية  أحــيــاء  فــي  الشامية 
ســــوري لــبــنــانــي، لــم يــحــقــق الــنــجــاح املــتــوقــع، رغــم 
وجود أسماء كبيرة في بطولة العمل، مثل الراحل 
رفيق سبيعي، والفنانة القديرة سميرة البارودي.

فـــي حـــن صــــورت ســافــة فـــي لــبــنــان ثــاثــة أعــمــال 
ســوريــة، وصــلــت إلــى الــعــرض، وهــي »قــلــم حمرة« 
مع املخرج حاتم علي، وخماسية »امرأة كالقمر«، 
ضمن املــوســم الــثــالــث مــن مسلسل »أهـــل الــغــرام«، 
بــتــوقــيــع املـــخـــرج املــثــنــى صــبــح، وضــمــن مسلسل 

»سنعود بعد قليل«، مع املخرج الليث حجو.
ــــل  ــة مـــعـــمـــار لـــلـــعـــمـــل داخـ ــافــ ــلـــت بـــعـــدهـــا ســ انـــتـــقـ
ســــوريــــة، وتـــتـــالـــى حـــضـــورهـــا لـــعـــدة ســــنــــوات فــي 
البيئة  ــا  درامـ أغلبها ضمن  جــاء  عــدة مسلسات، 
الشامية؛ فكانت »نعمت« في مسلسل »خاتون«، و 
»وردة« في مسلسل »وردة شامية«، ومؤخرًا بدور 

»أم العز« في أول أجزاء سلسلة »حارة القبة«.
الجمهور الــذي تــاق إلــى عــودة سافة في الدراما، 
ــرار بـــدخـــول مــعــتــرك الـــدرامـــا  دفــعــهــا إلـــى اتـــخـــاذ قــ

املشتركة، ضمن املسلسل الجديد، من تأليف النا 
الجندي ولبنى حداد، ومن إخراج ليال م. راجحة.

يــــضــــم كــــاســــت الــــعــــمــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــن 
السورين واللبنانين؛ إذ تلتقي معمار ألول مرة 
في مشوارها التمثيلي بالقديرة صباح الجزائري 
إلى جانب كل من رودريــغ سليمان، علي منيمنة، 

طارق عبدو، دجانة عيسى.
ورغـــم التكتم مــن قــبــل شــركــة »الــصــبــاح« املنتجة 
لــلــعــمــل عــلــى تــفــاصــيــل الــحــكــايــة، إال أن »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عــلــم بـــوقـــوع الــقــصــة فـــي قـــالـــب الـــدرامـــا 
النفسية، وهو نوع تحبه معمار وترغب في اللعب 
ولغة  الحسية  االنــفــعــاالت  تتقن  كــونــهــا  بــخــانــتــه، 
الجسد بالتعبير عن التوتر والقلق. تجسد املمثلة 
السورية، في هذا العمل، دور »ليلى« الصيدالنية، 
قتل  عمليات  إجـــراء  على  مــع شريكها  تتفق  التي 
املحيط  فــي  الــســيــئــن  األشـــخـــاص  متسلسلة ضــد 

الذي تعيش من خاله.
ــا، كــانــت مــعــمــار قــد أثــــارت االنــتــبــاه خــال  بـــدورهـ

املـــوســـم الــرمــضــانــي الــفــائــت، بــتــجــســيــدهــا ملشهد 
ــارة الــقــبــة«، إذ  ــ ــــي صــعــب ضــمــن مــســلــســل »حـ درامـ
خــرجــت مــن املــنــزل تــائــهــة مــن دون غــطــاء لــلــرأس، 
وســارت في طرقات الــحــارة باختال في الــتــوازن. 

مشهد وأداء القى إعجاب الجمهور والنقاد.
فــي حــن اعــتــبــر الــبــعــض أن إمــكــانــات ســافــة أكبر 
الــذي اختارته لخمسة مواسم متتالية،  الــدور  من 
الــزوجــي  التعنيف  الـــدور حمل مــامــح   

ّ
أن  

ً
خــاصــة

من قبل الرجل للمرأة، عبر الضرب والشتم، وحتى 
االحــتــجــاز فــي مــكــان مقفل، وهـــذا يتناقض تماما 
مع الرسالة الدرامية التي حاولت معمار عرضها 
عن املرأة، سواء بتمرد »بثينة« في مسلسل »زمن 
الــعــار« وخــروجــهــا عــن الــنــظــام األســـري التقليدي 
والــكــابــت لــلــحــريــات، أو عــبــر »غــريــتــا« فــي »تخت 
شـــرقـــي«، حــيــث لــعــبــت دور الــطــبــيــبــة الــعــائــدة من 
أملــانــيــا إلـــى دمــشــق بــتــمــرد كبير ورفـــض لــلــعــادات 
ــا يـــخـــص الـــــــــزواج والـــعـــاقـــات  ــي مــ ــد، فــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ والـ
املــؤثــر ضمن  فــي دورهـــا  الجنسية، وليس ختاما 
نــاقــشــت في  إذ  بــشــخــصــيــة »ورد«،  حـــمـــرة«  »قـــلـــم 
الــــحــــوارات الــتــي قــدمــتــهــا أســئــلــة فــلــســفــيــة عميقة 
عــن الــحــيــاة والــوجــود واملـــوت والــغــيــرة والخيانة 

والنجاح والحرية، بقلم الكاتبة يم مشهدي.
الجمهور ينتظر من سافة معمار  هذا ما يجعل 
ال  »عالحد«، حتى  لتقدمه ضمن مسلسل  الكثير، 
تقع في فخ سبقها إليه نجوم سوريون، وبدو أقل 

نضجا وتمكنا في إطار الدراما املشتركة.

رحلة العودة من أميركا إلى الوطن

نجوى كرم ومعتصم النهار في »مغرومة« )روتانا(

ينتظر جمهور معمار كثيرًا منها في دورها الجديد )فيسبوك(

يسعى بقاعين إلى تكريس مادة الرسم في المدارس لألشخاص المكفوفين )العربي الجديد(

صناديق اآلثار المسترجعة كما وصلت الثالثاء )صباح عرّار/فرانس برس(

من  أول  إذ وصلت،  المسروقة.  اآلثار  باسترداد  البالد  بدأت  العراق،  احتالل  عامًا على   18 بعد 
أمس، إلى بغداد، أولى الدفعات المستردة من اآلثار العراقية في الواليات المتحدة

آثار العراق

سالفة معمار »عالحّد«

فنون وكوكتيل
قضية

مسار

متابعةمبادرة

أنس أزرق

ما  اإلمــاراتــي، The Misfits، وهو  أو باألصح  الهوليوودي،  الفيلم  شاهدت 
ترجم إلى العربية بعنوان »غير أسوياء«، أو »غريبو األطوار«، حسب ترجمة 

أخرى، بعد أن قرأت ما أثاره ضد دولة قطر.
لم يكن مفاجئًا لي أن يزج املمول اإلماراتي باسم دولة قطر ولخوّيا وقناة 
الــجــزيــرة، والــشــيــخ يــوســف الــقــرضــاوي، وحــتــى مستشفى الــعــمــادي ودار 
الشرق، وساحات سوق واقف، وزج أيضًا باسم دولة الكويت، ضمن أفالم 

ومسلسالت وأغان تمولها دولة اإلمارات. 
ولــكــن املــفــاجــئ فــي فــيــلــم هـــولـــيـــوودي، هــو حـــرص منتجيه عــلــى تجييش 
ــه، مــن أجــل الــخــروج بصياغة رديــئــة ومــســتــوى ضحل  إمــكــانــات ضخمة ل

ومضلل للحكاية التي يعتمدها الفيلم.
العمل مبني أساسًا ليكون فيلم آكشن، عن ذهب يضعه النازيون في سجن، 
هــارلــني،  ريــنــي  الفنلندي  إخـــراج  مــن  عمل  تقريبًا.  ونــصــف  لساعة  ويمتد 
السري جيمس بوند في  العميل  الــذي لعب دور  وبطولة بيرس بروسنان، 
رامـــي جابر،  املمثل فلسطيني األصـــل  العمل  فــي  أفـــالم، ويــشــاركــه  أربــعــة 
وهيرميون كورفيلد، وجيمي تشونغ، ومايك دي أنجيلو، وتيم روث، ونيك 
بــأدوار ثانوية، ومنهم املمثل  العرب  كانون. كما شــارك فيه بعض املمثلني 

السوري سامر املصري.
أنجليس، ولذلك  أبــو ظبي ودبــي ولــوس  الفيلم فــي  صــورت معظم مشاهد 
اعتبره املنتج اإلماراتي »نقلة في اإلنتاجات العاملية بسواعد إمارتية«، رغم 
أن الفريق التقني والفني هو من األجانب، واقتصر الوجود اإلماراتي على 

ممثلني ثانويني والتمويل وتعديل السيناريو.
ولكنهم  وقتلة،  لصوص  مجموعة  من  تشكيل عصابة  على  الفيلم  يعتمد 
يقومون بذلك نصرة للفقراء واملظلومني؛ فأولهم رجل أسود )رينغو( يقوم 
بسرقة صناديق األمانات والخزائن البنكية، ويوزعها على الفقراء. وثانيهم 

شاب كوري )ويك(، يكافح الفساد بالتفجيرات. 
وثالثهم فايلت، التي حررت مجموعة من الفتيات من تجار الجنس في دول 
أوروبــا الشرقية. وينضم إليهم الرابع، بعد تمنع، وهو لص محترف ُيدعى 
التي  ابنته  الــذي يسرق من األغنياء فقط، بعد تزكية من  ريتشارد بيتس، 
فاعل خير  ملقابلة  أبوظبي  فــي  مــوجــودة  إنسانية، وهــي  فــي منظمة  تعمل 

كبير.
كيف اجتمع هؤالء؟ 

الخير في أبوظبي،  الفيلم بأنه دعــوة من مشجعي أعمال  هذا ما يوضحه 
مــن سجن  الــذهــب  لسرقة  هــنــاك  مــن  وينطلقون  املــكــان«  حيث »سيحبون 
اإلرهابية  العمليات  لتمويل  مخصص  الذهب  وهــذا  جزيرستان،  دولــة   في 
دولــة جزيرستان  مــن  تتخذ  التي  املسلمني،  اإلخـــوان  تقودها جماعة  التي 

قاعدة لها.
إذا هو الخير مقابل الشر، حيث يقول أبطال الفيلم: »ملــاذا نهاجم محتالي 
الشوارع، بينما يمكن القضاء على الفساد الدولي؟« ويعلنون: »لسنا منظمة 

إرهابية، وإنما أشخاص يحاولون فعل الخير«.
اإلخــوان  مــع  دولــة جزيرستان  تحالف  الفيلم،  فيجسده، حسب  الشر  أمــا 
األوســط، وشريك  والشرق  إنكلترا  مالك سجون خاصة في  املسلمني، مع 

االخوان املسلمني؛ »شولتز«.
ولكي تكتمل دائرة الشر؛ ال بد من إضافة تجار املخدرات والسالح، وأيضا 
الداعشية.  الطريقة  نــرى مشهد ذبــح على  ابــن الدن وداعـــش، حيث  خليفة 
وهكذا يخلط الفيلم بني اإلخوان املسلمني وبني تنظيم القاعدة وداعش، ليقنع 

املشاهد بمكافحة اإلرهاب. 
وليضيف الفيلم نفحة قدسية إلى هذه الحرب املقدسة، يتبرع أبطال الفيلم 

بالذهب لصالح أطفال مخيم الزعتري!
وال أعلم دولة تبرعت لالجئني السوريني أكثر من دولة قطر، في حني تصف 

دولة اإلمارات من تسبب بلجوئهم ورماهم في املخيمات بالقائد الكبير!
الــعــربــي إرهــابــي ومجرم  الــنــظــرة االســتــشــراقــيــة، حيث  الفيلم مــن  ال يخلو 
 وغبي أيضًا. فهناك مشاهد الصحراء والجمال واأللبسة املوشاة وامللونة، 
أبوظبي؛ فالكوؤس تقرع والصبايا  الباذخة في فنادق  األجــواء   عن 

ً
فضال

يتمايلن، وهناك حسناء تجر نمرا، وكأنك في قصور ألف ليلة وليلة بنسخة 
عصرية.

لم ينل الفيلم فنيا رضى النقاد واملتابعني؛ فحسب صفحة IMDB، يظهر 
.أمــا فــي موقع »روتـــني توميتو«،  أقــل مــن املتوسط  بـــ 4.2؛ أي  الفيلم  تقييم 

فحصل الفيلم على درجة 19% من النقاد.
حقق الفيلم في شباك التذاكر 600 ألف دوالر فقط، في حني أنه كلف 15 
مليون دوالر، عدا عن كلفة أماكن التصوير واملعدات الحربية، ومنها طائرة 

حربية تكفلت بها دولة التمويل. 
الفيلم، عن عمد، عباس بدباس؛ فغدا فيلما سلفادورويا رديئا على  خلط 

حد تعبير أحد أبطاله.

ــر مـــجـــمـــوعـــة« أثـــريـــة  ــ ــبـ ــ املــــتــــحــــدة، وهــــــي »أكـ
تستردها الباد، وفق وزارة الثقافة، من بن 
العديد من القطع الثمينة األخرى العائدة إلى 
حضارات ما بن النهرين، التي ُسلبت خال 
 أغلب 

ّ
سنوات من الحروب واألزمات. علما أن

كورنيل«  »جامعة  من  تأتي  املستردة  القطع 
أللــواح  واسعا  أرشيفا  تملك  التي  األميركية 
ــلـــى مـــوقـــع األرشـــيـــف  مــســمــاريــة قـــديـــمـــة. وعـ
قم املسمارية التابع للجامعة،  اإللكتروني للرُّ
تـــظـــهـــر ألــــــــواح مـــســـمـــاريـــة تــــعــــود إلـــــى حــقــب 
النهرين،  متعددة من حضارات باد ما بن 
أســهــمــت بــمــســاعــدة الــبــاحــثــن فــي الجامعة، 

شوربة في فيلم
وقفة
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