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MEDIA

أخبار

أسفت مجموعة «رؤيا» اإلعالمية
األردنية ،االثنين ،للقرار المعلن
لـ«دويتشه فيله» تعليق
اتفاقياتها معها .ودعت إلى
«التفريق بعبارات واضحة بين انتقاد
األعمال غير القانونية أو الالإنسانية أو
العنصرية من قبل إسرائيل كدولة،
ومعاداة السامية».

أعلن مارك زوكربيرغ ،االثنين ،عن
منح مستخدمي تطبيق «واتساب»
الذين يبلغ عددهم مليارين ،خيار
إخفاء رسائلهم بعد  24ساعة
من توجيهها .وقال زوكربيرغ
عبر حسابه في «فيسبوك»« :ليس
من الضروري أن تبقى الرسائل كلها
موجودة إلى األبد».

تستهدف تحقيقات تجريها
هيئات ناظمة أميركية شركة
«ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب»
التي ستندمج معها شبكة
التواصل الخاصة بدونالد ترامب
لدخول البورصة ،مع طلب تفاصيل
عن عملها وتقرّبها من مؤسسة
الرئيس السابق.
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تسعى السلطات الروسية أخيرًا
إلى تعزيز سلطتها على
«فكونتاكتي» وهي أكبر شبكة
روسية للتواصل تأسست عام
 ،2006عبر شراء المزيد من أسهمها
من قبل مؤيدين للكرملين وتعيين
أصحاب التوجهات نفسها على
رأس إدارتها.

توجه أصابع االتهام إلى شركة «فيسبوك» وتحملها مسؤولية
منذ عام  ،2017تتوالى التقارير والتسريبات التي
ّ
المساهمة في تأجيج العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار ،لتصل القضية أخيرًا إلى القضاء األميركي

«فيسبوك» واضطهاد الروهينغا« :الوحش» أمام القضاء
ماجدولين الشموري

رف ــع الج ـئــون مــن الــروهـيـنـغــا مــن ميانمار
دع ــوى قضائية عـلــى «مـيـتــا» الـشــركــة األم
لــ«فـيـسـبــوك» مطالبني إيــاهــا بـ ــ 150مليار
دوالر أميركي ،على خلفية مزاعم تتهمها
بتجاهل خطاب الكراهية بحق هذه األقلية
املسلمة الذي ّ
أجج العنف ضدهم.
ُ
ال ـ ــدع ـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة رف ـ ـعـ ــت فـ ــي واليـ ــة
كاليفورنيا األميركية االثـنــن ،وتحاجج
ّ
ب ــأن فـشــل «فـيـسـبــوك» فــي اإلشـ ــراف على
امل ـ ـح ـ ـتـ ــوى والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده
ملنصتها ساهما في العنف الذي يواجهه
مجتمع الروهينغا على أرض الواقع .وفي
إج ــراء منسق ،قـ ّـدم محامون بريطانيون
أيضًا خطاب إشعار إلى مكتب «فيسبوك»
في لندن ،وفقًا ملا نقلته وكالة «رويترز»
الثالثاء.
ّ
وجاء في الدعوى القضائية أن «فيسبوك»
على اسـتـعــداد «لـتـبــادل أرواح الروهينغا
ب ــاخ ـت ــراق أف ـض ــل ل ـل ـســوق ف ــي ب ـلــد صغير
جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـ ـي ـ ــا» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :ف ــي
ال ـن ـهــايــة ،ك ــان ه ـنــاك الـقـلـيــل جـ ـدًا لتكسبه
فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك م ـ ــن وجـ ـ ــودهـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار،
والعواقب على شعب الروهينغا ال يمكن أن
تكون أشد خطورة وإيالمًا .ومع ذلك ،ورغم
معرفتها بما يحصل وامتالكها األدوات
ال ــازم ــة إلي ـق ــاف ــه ،اس ـت ـم ــرت ب ـب ـســاطــة في
املضي قدمًا» ،وفقًا لصحيفة «ذا غارديان».
أم ــا امل ـحــامــون ال ــذي ــن ق ــدم ــوا الــرســالــة إلــى
مكتب «فيسبوك» في لندن االثنني ،فأكدوا
ّ
أن عمالءهم وأفراد أسرهم تعرضوا ألعمال
«عـنــف خطير ،و/أو قـتــل ،و/أو انتهاكات
جـسـيـمــة أخـ ــرى ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» كـجــزء
م ــن حـمـلــة إب ـ ــادة جـمــاعـيــة ن ـفــذهــا الـنـظــام
الحاكم واملتطرفون املدنيون في ميانمار.
وأضافوا أن منصة التواصل ،التي ُدشنت
في ميانمار عام  2011والقت رواجًا واسعًا
وسريعًا ،ساهمت في هذه الحملة .يتوقع
امل ـح ــام ــون رف ــع دعـ ــوى ال ـع ــام امل ـق ـبــل أم ــام
املحكمة العليا حيث سيمثلون أف ــرادًا من
الروهينغا في اململكة املتحدة والالجئني
في املخيمات في بنغالديش.
ّ
ل ــم يـعــلــق ع ـمــاق ال ـتــواصــل عـلــى الــدعــوى
ّ
القضائية إلــى اآلن .لكن «فيسبوك» أقــرت
ب ــ«ب ـط ـئ ـه ــا الـ ـش ــدي ــد فـ ــي مـ ـن ــع ال ـت ـض ـل ـيــل
ّوالكراهية» في ميانمار ،عام  .2018وأكدت
أن ـ ـهـ ــا ات ـ ـخـ ــذت م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـح ــن خ ـط ــوات
لقمع انتهاكات املنصات في املنطقة ،بما
فــي ذلــك حظر جيش ميانمار مــن موقعي
«ف ـي ـس ـب ــوك» و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ب ـع ــد ان ـق ــاب
األول من فبراير/شباط املاضي .أوضحت
ّ
الـشــركــة حينها أن «األحـ ــداث مـنــذ انـقــاب
األول م ــن ف ـبــرايــر/ش ـبــاط ،وم ـن ـهــا الـعـنــف
الـ ــدامـ ــي ،ع ـج ـلــت بـ ـض ــرورة هـ ــذا ال ـح ـظ ــر...
ن ـع ـت ـقــد بـ ــأن أخـ ـط ــار ال ـس ـم ــاح ل ـت ــات ـم ــاداو
(ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار) ب ــاس ـت ـخ ــدام فـيـسـبــوك
وإنستغرام كبيرة للغاية».
ّ
أشارت «فيسبوك» سابقًا إلى أنها محمية
مــن املسؤولية عــن املحتوى الــذي ينشره
املـسـتـخــدمــون ،بـمــوجــب قــانــون اإلنـتــرنــت
األم ـي ــرك ــي املـ ـع ــروف بــال ـق ـســم  230ال ــذي
ّ
يـنــص عـلــى أن املـنـصــات الــرقـمـيــة ليست
م ـســؤولــة عــن امل ـح ـتــوى امل ـن ـشــور مــن قبل
أطراف ثالثة.
ّ
لكن ّالشكوى القضائية الجديدة أشــارت
إلى أنها تسعى لتطبيق قانون ميانمار
على الدعاوى ّإذا ُرفع القسم  230كدفاع.
على الرغم من أنه يمكن للمحاكم األميركية
تـطـبـيــق ال ـقــانــون األج ـن ـبــي عـلــى الـقـضــايــا
الـتــي حــدثــت فيها أض ــرار ون ـشــاط مــزعــوم
م ــن ق ـبــل ال ـش ــرك ــات ف ــي ب ـل ــدان أخ ـ ـ ّـرى ،قــال
خـبـيــران قــانــون ـيــان ،ل ــ«روي ـت ــرز» إنـهـمــا ال
يعلمان بسابقة ناجحة الستدعاء القانون
األجـ ـنـ ـب ــي ف ــي ال ـ ــدع ـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة ضــد
شركات التواصل التي يمكن فيها تطبيق
إجراءات الحماية بموجب القسم .230
ّفر أكثر من  730ألفًا من مسلمي الروهينغا
من والية راخني في ميانمار ،في أغسطس

 /آب ع ــام  ،2017بـعــد حملة عسكرية قــال
ال ــاج ـئ ــون إن ـه ــا شـمـلــت ال ـق ـتــل الـجـمــاعــي
واالغتصاب .وثقت جماعات حقوقية قتل
املدنيني وحــرق الـقــرى .واسـتــولــى الجيش
عـلــى السلطة فــي فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي،
بـعــدمــا زع ــم ح ــدوث تــزويــر فــي انـتـخــابــات
ال ـثــامــن م ــن نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي عــام
 2020الـ ـت ــي اك ـت ـس ـح ـه ــا «ح ـ ـ ــزب ال ــراب ـط ــة
الــوطـنـيــة مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة» بــزعــامــة
أونـ ـ ــغ سـ ــان س ــو تـ ـش ــي .عـ ــام  ،2018ات ـهــم

يطالب الالجئون
بتعويضات قيمتها 150
مليار دوالر أميركي

مـحـقـقــو األم ــم امل ـت ـحــدة مــوقــع «فـيـسـبــوك»
ب ــأن ل ــه «دورًا مـهـمــا» ف ــي إثـ ــارة الـكــراهـيــة
ضد املسلمني من الروهينغا في ميانمار.
وقال أحد أفراد فريق التحقيق الذي بحث
احـتـمــال ح ــدوث أع ـمــال إبـ ــادة جـمــاعـيــة إن
املوقع «تحول إلى وحش».
فــي أكتوبر/تشرين األول املــاضــي ،اتهمت
مهندسة البرمجيات فرانسيس هاوغني
«فيسبوك» بـ«املساهمة في تأجيج العنف
فـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار» .واسـ ـتـ ـن ــدت هـ ــاوغـ ــن فــي

ف ّر أكثر من  730ألفًا من مسلمي الروهينغا من والية راخين في ( 2017إندرانيل مخرجي/فرانس برس)

باب اإلنترنت الوحيد

ّ
تعد ميانمار أكثر دولة في جنوب شرقي آسيا استخدامًا
ُ
ملنصة «فـيـسـبــوك» ،إذ يقبل عليها نحو نصف سكان
البالد البالغ عددهم  54مليون نسمة ،وفقًا لتحليل من
خدمة «رويترز غرافيكس» في إبريل/نيسان املاضي.
وأفـ ــاد تـقــريــر للهيئة الـعــاملـيــة ملشغلي الـهــاتــف املـحـمــول
«جي إس إم أيه» بأن الكثير من األشخاص في ميانمار
يعتبرون «فيسبوك» نقطة الدخول الوحيدة على اإلنترنت
لـلـحـصــول ع ـلــى امل ـع ـل ــوم ــات ،وب ـ ـ ّ
ـأن مـعـظـمـهــم يـعـتـبــرون
منشوراته بمثابة أخبار.
وت ـ ــدرك الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـب ــاد هــذيــن الـنـفــوذ
واإلق ـبــال اللذين تحظى بهما «فيسبوك» فسارعت إلى
إجـبــار م ــزودي اإلنـتــرنــت الرئيسيني على حـظــرهــا ،بعد
االنقالب في فبراير/شباط املاضي ،خوفًا من استخدامها
م ــن ق ـبــل امل ـع ــارض ــن ف ــي تـنـظـيــم االح ـت ـج ــاج ــات .وفـقــا

لتحقيق أجرته املجموعة الحقوقية «غلوبال وتنس» في
يونيو/حزيران املاضي ،روج موقع «فيسبوك» املحتوى
الذي يؤجج العنف ضد املتظاهرين املناهضني لالنقالب
الـعـسـكــري فــي مـيــانـمــار ،ويـضـخــم املـعـلــومــات املضللة.
وجدت «غلوبال وتنس» ّأن خوارزمية «فيسبوك» تواصل
دعـ ــوة املـسـتـخــدمــن إل ــى االط ـ ــاع ع ـلــى م ـح ـتــوى ينتهك
سياساتها .رصدت املجموعة الحقوقية منشورات تدعو
إل ــى الـقـتــل ،وتـمـجــد عـنــف املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وت ــروج
لألخبار الزائفة ،مثل املــزاعــم عن وجــود عناصر تابعني
لـ«داعش» في ميانمار ّ
وأن الجيش استولى على السلطة
بسبب «تزوير االنتخابات».
قالت «غلوبال وتنس» حينها ّإن تقريرها أظهر ّأن التنظيم
الذاتي الخاص بـ«فيسبوك» ال يعمل ،ودعت إلى إخضاع
خوارزمية املوقع للتدقيق املستقل.

ش ـهــادت ـهــا إل ــى م ـج ـمــوعــة أب ـح ــاث خــاصــة
أج ــرت ـه ــا ع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة س ـي ــاس ــات مـنـصــة
«فيسبوك» ،قبل استقالتها من الشركة في
مايو /أيار املاضي.
خـ ـلـ ـص ــت ه ـ ــاوغ ـ ــن إل ـ ـ ــى أن «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»
ي ـض ـخــم ال ـك ــراه ـي ــة وامل ـع ـل ــوم ــات املـضـلـلــة
واالض ـطــرابــات السياسية ،مشيرة إلــى أن
الشركة «تخفي الكثير من ما توصلت إليه
هذه األبحاث» .وقالت في شهادة لها خالل
جلسة استماع في الكونغرس« :أخاف من
السلوكيات املثيرة لالنقسام واملتطرفة ...ما
رأيناه في ميانمار هو الفصول االفتتاحية
ّ
لقصة مرعبة لدرجة أن ال أحد يريد أن يقرأ
ّ
نهايتها» .وأشارت هاوغني إلى أن الشركة
«تكذب على جمهورها بشأن إحــراز تقدم
كبير ضــد الـكــراهـيــة والـعـنــف واملـعـلــومــات
املضللة» ،الفتة إلى «استخدام الجيش في
مـيــانـمــار ع ــام  2018فـيـسـبــوك لـشــن حملة
إبادة جماعية ضد الروهينغا».
وفي هذا الشأن ،كشفت صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة ،ف ــي أك ـتــوبــر /تـشــريــن
ّ
األول  ،2018أن «عـنــاصــر جـيــش ميانمار
كـ ــانـ ــوا يـ ـغـ ـم ــرون ف ـي ـس ـب ــوك ب ـكــراه ـي ـت ـهــم،
وحـ ّـولــوا املــوقــع إلــى أداة للتطهير العرقي
على مدى  5سنوات».
ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة آن ـ ـ ــذاك ع ــن م ـســؤولــن
س ــاب ـق ــن فـ ــي ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار وم ــدن ـي ــن
ّ
وباحثني ـ لم تسمهم ـ قولهم إن «عناصر
جـيــش مـيــانـمــار كــانــوا نــاشـطــن رئيسيني
في حملة ممنهجة على فيسبوك استهدفت
أق ـل ـي ــة ال ــروه ـي ـن ـغ ــا امل ـس ـل ـمــة ف ــي الـ ـب ــاد».
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن «عـنــاصــر الجيش
حــاولــوا الظهور على املوقع كمستخدمني
عاديني لخدماته ،لكنهم في املقابل كانوا
ي ــروج ــون لـقـصــص ك ــاذب ــة ،بـيـنـهــا اعـتـبــار
اإلســام تهديدًا للبوذية ،واغتصاب رجل
مسلم المــرأة بوذية» .كما أشــارت املصادر
ّ
إل ــى أن الـعـسـكــريــن «ك ـل ـفــوا أي ـضــا بجمع
م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ع ــن ال ـح ـســابــات
الشعبية ،وانتقاد املنشورات غير املواتية
للجيش».
ووفـ ــق الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،اس ـت ـمــرت هــذه
الحملة حتى دانت منظمات حقوقية دولية
الــدعــايــة املـنــاهـضــة للروهينغا الـتــي أدت
إلــى «الـتـحــريــض على الـقـتــل ،واالغـتـصــاب
وال ـق ـي ــام بــأك ـبــر ن ـ ــزوح ب ـش ــري ق ـس ــري في
التاريخ الحديث».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ذا غ ـ ـ ـ ــاردي ـ ـ ـ ــان»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول عــام
 ،2018إل ــى ت ــزاي ــد امل ـن ـش ــورات املـنــاهـضــة
ل ـلــروه ـي ـن ـغــا ع ـلــى امل ـن ـصــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وت ـح ــول األوض ـ ـ ــاع ف ــي م ـي ــان ـم ــار ،بسبب
«فيسبوك» ،إلى «فوضى عارمة» .ونقلت
الصحيفة البريطانية عــن خـبــراء قولهم:
«ال ن ـعــرف كـيــف ي ـنــام (م ـ ــارك) زوكــربـيــرغ
ً
(م ــؤس ــس ف ـي ـس ـبــوك) وزمـ ـ ــاؤه ل ـي ــا بعد
ظ ـهــور أدلـ ــة عـلــى ت ــزاي ــد امل ـش ــارك ــات الـتــي
تحرض على العنف على موقعهم».
كشفت هيئة
وفي  4فبراير/شباط املاضيّ ،
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه عندما
اس ـت ــول ــى ج ـي ــش م ـي ــان ـم ــار ع ـل ــى الـسـلـطــة
ف ــي انـ ـق ــاب ع ـس ـك ــري ،ش ــاه ــد ال ـك ـث ـيــر مــن
املواطنني أحداث االنقالب في وقت وقوعها
الفعلي على «فيسبوك» ،باعتباره املصدر
األول لألخبار واملعلومات في البالد.
وم ـن ــذ ذل ــك ال ـح ــن ،اسـتـنـتــج الـحـقــوقـيــون
ّ
التابعون لألمم املتحدة أن خطاب الكراهية
على «فيسبوك» لعب «دورًا رئيسيًا» في
«إثارة العنف» في ميانمار.
ك ـ ـمـ ــا ن ـ ـق ـ ـلـ ــت «ب ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ــن ريـ ــن
فــوغ ـي ـمــات ـســو ،م ــن م ــرك ــز «بــروغــري ـس ـيــف
ّ
ف ـ ـ ــوي ـ ـ ــس» لـ ـ ــأب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ،ق ـ ــول ـ ــه إن م ــوق ــع
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» كـ ـ ــان «مـ ـت ــواطـ ـئ ــا فـ ــي إبـ ـ ــادة
جماعية» .وأضاف لـ«بي بي سي»« :كانت
هـ ـن ــاك ب ــال ـف ـع ــل إش ـ ـ ـ ــارات ودع ـ ـ ـ ــوات قــويــة
لـفـيـسـبــوك لـلـتـعــامــل م ــع ال ـت ـحــريــض على
ّ
ال ـع ـنــف ع ـلــى امل ـن ـصــة ،ل ـكــن ع ــدم تحركهم
(مسؤولو فيسبوك) ساهم حقًا في تأجيج
العنف في ميانمار».
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منوعات فنون وكوكتيل

رصد

مشهد

بعد اندالع
ثورات الربيع
تحورت
العربي،
ّ
إشكالية االستماع
إلى األغاني
السياسية والثورية.
المستمع والمغني
على خط واحد،
فكالهما ينطبق
عليه صفة
«إرهابي»
سالم أبو ناصر

مــن السهل على املستمع العربي
ت ـ ــوري ـ ــة خـ ـ ـي ـ ــارات ـ ــه امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة،
خصوصًا عندما تلتزم الطبائع
ال ـع ــام ــة ل ـلــذائ ـقــة امل ـح ـل ـيــة ،ب ـم ـح ــددات فنية
تفرضها السلطة الحاكمة وأدواتها األمنية.
إش ـكــال ـيــة ل ــم ت ـكــن ولـ ـي ــدة الـ ـي ــوم ،أو حتى
ق ـبــل ق ــرن م ــن ال ــزم ــن .ه ــي ول ـي ــدة سـيــاقــات
تاريخية تأثرت بصعود أنظمة سلطوية،
أغرقت البالد في أتــون االشتراكية وادعــاء
العلمانية .فأسقطت عــن الشعوب ماضيًا
فخريًا ،ورمته إلى ملهاة الهراوات الحديثة
واملـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة ،ب ـع ــد ان ـ ـجـ ــاء االس ـت ـع ـم ــار
الـ ـغ ــرب ــي ،م ـن ـت ـصــف الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وم ــن
ثــم حـلــول الــامــركــزيــة الـقــومـيــة الـتــي كانت
سائدة في تلك الفترة.
ال ـق ــال ــب االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي لـبـعــض
الـبـلــدان الـعــربـيــة ً ،جعل مــن عملية الـتــذوق
املــوسـيـقــي رهـيـنــة لـضــوابــط ع ــدي ــدة ،ليس
على الصعيد االحترافي والتسويقي ،إنما
على الصعيد املــوضــوعــي ،بـغــرض إضفاء
مزيد من السلطة والهالة الثقافية ملصلحة
نوع محدد من التقليد املوسيقي ،كأغاني
التبجيل واملــديــح ،اللتني صبغتا عصر ما
بعد النكسة (.)1967
ـان وطـنـيــة ،ت ــؤدي دورهــا
هـكــذا ،خــرجــت أغ ـ ٍ
املـثــالــي فــي تشويش إرادة الشعب بلسان
أبواق السلطة ،مؤذنة لتاريخ جديد كتبته
أنظمة جديدة باملطرقة والسندان ،أبرزها
نـظــام الـبـعــث فــي ال ـعــراق وس ــوري ــة .ونـظــام
ال ـ ـسـ ــادات ،ومـ ــن ب ـع ــده ح ـسـنــي مـ ـب ــارك في
مصر ،والقذافي في ليبيا.
ٌ
يد تضبط أخالق املجتمع وأهواءه .لم تكن
إفرازات الثقافة والفن ،تحت ظالل هذه اليد،
إال معايير تنتجها أدوات النظام الحاكم،
بما يفسر أيديولوجية القطيع «املتوازن».
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـن ـتــج هـ ــذا ال ـق ـط ـيــع – وفـ ــق ُنـظــام
َ
رأسمالي – فرضية «الوجه املزدوج» ملنت ٍج
ً
ً
ُي ْرضي ً
ساذجا ال يشذ عن
جماهيريا
وعيا
إرادة السلطة.
ج ــاءت أول ــى م ـحــاوالت التعبير عــن حرية
ال ـ ــرأي ف ــي األغ ـن ـيــة ال ـعــرب ـيــة ،ع ـلــى لـســانــي
الراحلني الشيخ إمــام وصديقه أحمد فؤاد
ن ـجــم ،ف ـب ــرزت األغ ـن ـيــة الـسـيــاسـيــة لتنتقد
السلطة وأداء هـ ــا ،بعد أن اتجهت األخيرة
نحو تكريس نظرية االستثمار في الجهل.
أص ـب ـح ــت ال ـس ـل ـطــة ت ـع ــي خـ ـط ــورة الـكـلـمــة
وقدرتها على التأثير وحشد الجموع ،ما
ّ
عرض كال من إمام ونجم ،في عهد السادات
ً
تـ ـح ــدي ــدا ،لــاع ـت ـقــال وامل ــراقـ ـب ــة وامل ـس ــاء ل ــة
الــدائ ـمــة فــي كــل عـمــل غـنــائــي يـمــاحــك عمل

أصبح االستماع إلى أغنية
سياسية يتطلب الحيطة
والحذر (باتريك ستوالرز/
فرانس برس)

شهدت أوروبا تجارب
عربية الفتة تقدم األغنية
السياسية
مثلت تجربة الشيخ إمام الغنائية محاولة مهمّ ة للتعبير عن حرية الرأي ()Getty

نازحون سوريون في إدلب (األناضول)

استراق السمع إلى الحرية المفقودة

األغنية
السياسية في
بالد اللجوء

السلطة .هــذا الــوعــي (ال ـع ــدوى) انتقل إلى
كل من العراق وسورية؛ فأدركت السلطات،
أنها بمجرد تسطيحها الذوق العام ،ستحد
م ــن ذكـ ـ ــاء ش ـع ــوب ـه ــا ووعـ ـيـ ـه ــا ،وب ــال ـت ــال ــي
سيتحولون إلى قطيع تتحكم في خياراته
ً
تحسبا مــن أي
ومـيــولــه الفنية والــذوق ـيــة،
حس ثوري محتمل.
هكذاُ ،ج ِّر َد املستمع من خياراته املوسيقية،
ص ـ ـ ــار ي ـس ـت ـم ــع بـ ـصـ ـم ــت .يـ ـتـ ـل ــذذ ب ـح ــري ــة

مسروقةٍ فــي زواي ــا مظلمة بعيدة عــن آذان
املراقبني أو الواشني.
ّ
تحورت
بعد انــدالع ثــورات الربيع العربي،
إشكالية االستماع إلى األغاني السياسية
والثورية .املستمع واملغني على خط واحد،
فكالهما ينطبق عليه صفة «إرهابي» .وما
حنجرة إبراهيم القاشوش (مطرب الثورة
السورية) التي انتزعت على يد أفراد النظام
السوري عام  ،2011إال إعــادة تكرير لثقافة

ال ـق ـم ــع ،ب ـح ـلــة ع ـصــريــة ت ـج ـيــز ال ــدف ــاع عن
«ك ـبــريــاء» ال ــدول ــة و«كــرام ـت ـهــا» .ال يختلف
ً
كثيرا بالنسبة إلــى املـصــور املصري
األمــر
الـشــاب شــادي حبش ،الــذي مــات فــي سجن
طرة العام املاضي ،بعد عامني من االعتقال
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـش ــارك ـت ــه ف ــي إع ـ ـ ــداد أغـنـيــة
س ـيــاس ـيــة ت ـس ـخــر م ــن س ـي ــاس ــات الــرئ ـيــس
امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،املــال ـيــة
واالقتصادية ،مع املغني املصري املغترب

يُعتقل
ويُعذب
ويُقتل
في مصر
كل من
يساهم
في أغنية
ناقدة
للنظام
(فريدريك
سلطان/
)Getty

رامي عصام .وقد طاولت عمليات االعتقال،
إل ــى جــانــب ح ـبــش ،كــا مــن مــؤلــف األغـنـيــة
جالل البحيري ،ومصطفى جمال املسؤول
عــن صفحة عـصــام عـلــى فـيـسـبــوك ،بـعــد أن
أس ـن ــدت إل ـي ـهــم ت ـهــم االن ـض ـم ــام لـجـمــاعــات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وإهـ ــانـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
وازدراء األديان.
ٌ
ت ـحــت وطـ ــأة ه ــذه األحـ ـك ــام ،ل ـع ـنــة أصــابــت
امل ـس ـت ـم ــع الـ ـع ــرب ــي ،وأشـ ـع ــرت ــه ب ــال ـخ ــذالن

صحة

فعالية

المهمة للحفاظ عليه
جهاز المناعة والمواد الغذائية
ّ
يارا حسين

يُنصح بتناول ما يكفي من األطعمة التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف ()Getty

قــد يــؤدي العديد مــن عاداتنا الغذائية ،إلى
تقليل قوة جهازنا املناعي ،الذي يعتبر خط
الدفاع األول للجسم ،خاصة في ظل استمرار
تفشي جائحة كورونا؛ فما هي عادات األكل
ال ـت ــي ي ـجــب عـلـيـنــا تـجـنـبـهــا م ــن أج ــل نـظــام
مناعي أكثر صحة؟
يمكن لتناول الكثير من األطعمة واملشروبات
السكرية ،كالحلويات واملـشــروبــات الغازية
ٌ
ٌ
سلبي
تأثير
والعصائر املحالة ،أن يكون له
على جهاز املناعة ،فالنظام الغذائي الغني
ب ــال ـس ـك ــري ــات ،ي ـم ـكــن أن يـ ـ ــؤدي إلـ ــى زيـ ــادة
الحمل على الجهاز املناعي ،وبالتالي زيادة
ِ
االلتهابات في الجسم.
ترتبط هــذه االلـتـهــابــات بـعــدد مــن األم ــراض
املزمنة ،بما في ذلك مرض السكري وأمراض
القلب وأمــراض املناعة الذاتية ،مثل التهاب
امل ـف ــاص ــل ال ــروم ــات ــوي ــدي .ووج ـ ـ ــدت دراسـ ــة
أميركية للتغذية الـســريــريــة ،أن تـنــاول 100
غرام من السكر بعد صيام ليلة واحــدة ،أدى
إلى خفض قدرة الخاليا املناعية في الجسم
على مقاومة البكتيريا ملدة تصل إلى خمس
ســاعــات .وتوصي جمعية القلب األميركية،
بالحد من تناول السكر بما ال يزيد على 25
غرامًا للنساء ،و 36غرامًا للرجال يوميًا.
واملـ ـب ــالـ ـغ ــة فـ ــي ت ـ ـنـ ــاول األطـ ـعـ ـم ــة امل ـص ـن ـعــة
املـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـك ــرب ــوهـ ـي ــدرات امل ـ ـكـ ــررة،
واملثبتات واملستحلبات ،وم ـعــززات النكهة

والقوام ،قد يؤثر سلبًا على الصحة املناعية.
فتناول هــذه األطعمة بكميات كبيرة ،يمكن
ً
أن يسبب تهيجًا باألمعاء ،ويحدث اختالال
في بكتيريا األمعاء التي تــؤدي في النهاية
إلـ ــى ال ـت ـه ــاب م ــزم ــن .وي ـق ـلــل هـ ــذا االل ـت ـهــاب
بـ ـ ــدوره م ــن االس ـت ـج ــاب ــة امل ـنــاع ـيــة املـنــاسـبــة
للجسم ،ويؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة
باألمراض املزمنة.
ك ـمــا أن ع ــدم ت ـن ــاول م ــا يـكـفــي م ــن األطـعـمــة
التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف،
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ضـ ــروريـ ــة ل ـت ـغــذيــة ال ـب ـك ـتــريــا
ال ـنــاف ـعــة ف ــي األمـ ـع ــاء (امل ـي ـك ــروب ـي ــوم) ،مثل
الحبوب الكاملة والهليون والبصل والثوم
والبقوليات والـخــرشــوف ،قــد يلحق الضرر
ب ـص ـحــة األم ـ ـعـ ــاء .ف ــال ـن ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي ال ــذي
يفتقر إلــى البريبايوتك ،يعمل على تجويع
بكتيريا األمعاء ،ما يتسبب في نقص التنوع
داخـ ــل امل ـي ـكــروب ـيــوم .وي ـ ــؤدي ض ـعــف صحة
األمـعــاء ب ــدوره إلــى زي ــادة عــامــات االلتهاب
فــي أجـســامـنــا وتقليل االسـتـجــابــة املناعية.
وتوصي جمعية القلب األميركية بتناول من

اإلفراط في تناول
الكافيين قد يقوض
جهاز المناعة

والخوف والقلق ،رغم رهانات الحرية التي
أوحـ ــت بـهــا ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـعــربــي .وكـمــا
يقول فيكتور هيغو« :تفصح املوسيقى عن
تلك األشياء التي ال نستطيع الحديث عنها
وال نقدر السكوت عليها» ،ليصاب املستمع
بـحــالــة فـصــام ذوقـ ــي .تسبقه آث ــار رواس ــب
تدجني محلي ،قبل التهجير والنزوح.
فــي ال ـخــارج ،يـغــدو املـهــاجــرون والــاجـئــون
أك ـث ــر ح ــري ــة .وه ــو ن ــوع آخ ــر م ــن ال ـف ـصــام.

ت ـس ـب ـبــت ب ــه أن ـظ ـم ــة ال ـح ـك ــم الـ ـف ــاس ــدة فــي
بالدهم.
لكن ره ــان الـحــريــات هـنــا ،مـشــروط ببنيان
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـف ــة ،ق ـب ــل الـ ـخ ــوض فــي
ـات س ـل ــوك ـي ــة ون ـف ـس ـي ــة ج ـع ـل ــت مــن
ح ـي ـث ـي ـ ٍ
ً
«املستمع الــاجــئ» إذا أمكن الـقــول ،حامل
لقضية مـكـلــومــةٍ  ،ال يجد لها مـنـبـ ًـرا سوى
بيئة آمنة تضمن له سالمته وحريته.
ش ـه ــدت ط ــرق ــات أوروبـ ـ ــا ال ـب ـع ـيــدة ،ن ـمــاذج
متنوعة تصدح أجــواؤهــا بأغنيات ثورية
تـ ـن ــاه ــض ح ـ ـكـ ــام ب ـ ــاده ـ ــم وس ـي ــاس ــات ـه ــم
ً
وتقليدا
القمعية ،وآث ــرت أن تـكــون طـقـ ًـســا
في البيوت وخيام اللجوء وفــي الساحات
العامة ،يتشاركونها مع األقارب واألصدقاء
واألج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس بـ ـع ــض م ـنــاطــق
الـلـجــوء امل ـج ــاورة وبــاألخــص لـبـنــان ،الــذي
كان حاضنة لالجئني السوريني منذ بداية
الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة .إذ إن تـهـمــة االس ـت ـمــاع
ـان ثــوريــة تناهض النظام الـســوري
إلــى أغ ـ ٍ
وس ـل ـط ـت ــه ال ـح ــاك ـم ــة ،ال ت ـخ ـت ـلــف مـعــايـيــر
إدانتها وموجبات العقوبة عليها عن تلك
التي تسري داخــل ســوريــة ،على اعتبار أن
ً
سياسيا
ســوريــة ولبنان بـلــدان متداخالن
واجـتـمــاعـ ًـيــا وتــاري ـخـ ًـيــا ،ون ـظــام الـحــريــات
فيهما منوط بتبادل أحــادي بني الطوائف
وداخــل دائرتها ،ومــا يشذ عن تلك الدائرة
مــرت ـبــط بــال ـعــاقــة الـسـيــاسـيــة املـتـيـنــة بني
ط ــائ ـف ــة أو حـ ــزب وبـ ــن األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
امل ـجــاورة ،كعالقة حــزب الله بنظام األســد.
هـ ــذه ال ــرابـ ـط ــة يـفـهـمـهــا ال ــاج ــئ ال ـس ــوري
وي ـع ــرف مــاهـيـتـهــا وع ــواق ــب امل ـس ــاس بـهــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي ك ـ ــان ي ـش ـع ــر ب ـ ـعـ ــدوى ال ـخ ـن ــاق
تالحقه وتالحق ذوقه املوسيقي في سماع
األغـنـيــة الـسـيــاسـيــة امل ـعــارضــة ،األم ــر الــذي
فرض عليه اختيار أمكنة مناسبة ملمارسة
أهوائه املوسيقية ،فاستغل ثغرة املناطقية
ال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي اخ ـت ـي ــار س ـك ـنــه ل ـي ـع ـبــر عــن
حريته بشكل أفـضــل ،مــع األخ ــذ باالعتبار
الحيطة والحذر.

 25إلى  30غراما يوميًا من الطعام وليس من
املكمالت.
وتجنب تناول الخضار الخضراء ،خصوصًا
ال ـل ـف ــت وال ـ ـكـ ــرنـ ــب والـ ـب ــروكـ ـل ــي واملـ ـلـ ـف ــوف،
ق ــد ي ـض ـعــف امل ـن ــاع ــة ألن ـه ــا ت ــوف ــر امل ـغــذيــات
والـفـيـتــامـيـنــات الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تـســاعــد في
تـقــويــة املـنــاعــة بـمــا فــي ذل ــك فيتامني  Cو،A
باإلضافة إلــى حمض الفوليك .كما تحتوي
ال ـخ ـض ــار الـ ـخـ ـض ــراء ع ـل ــى م ــرك ـب ــات نـشـطــة
ً
بيولوجيا تطلق إشارة كيميائية تعمل على
تحسني املناعة فــي األمـعــاء .وتــوصــي وزارة
الــزراعــة األميركية بتناول كوبني إلــى ثالثة
أكواب من الخضار يوميًا للبالغني.
اإلفراط في تناول الكافيني قد يقوض جهاز
املـنــاعــة ،فعلى الــرغــم مــن أن مـشــروبــات مثل
القهوة والشاي ،تعتبر من العوامل الواقية
للصحة الحتوائهما على مستويات عالية
مــن م ـضــادات األك ـســدة املــرتـبـطــة بـمـضــادات
االل ـت ـهــاب ،ف ــإن اإلفـ ــراط فــي ت ـنــاول الكافيني
يـمـكــن أن يــؤثــر ع ـلــى س ــاع ــات الـ ـن ــوم ،ال ــذي
قــد يــؤدي إلــى زي ــادة االلتهابات فــي الجسم
وإضـ ـع ــاف امل ـن ــاع ــة .ول ــدع ــم وظ ـي ـفــة املـنــاعــة
ب ـش ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل ،ي ـن ـص ــح ب ـ ـعـ ــدم اس ـت ـه ــاك
مـ ـش ــروب ــات ال ـك ــاف ـي ــن ،ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي عـلــى
الـ ـسـ ـك ــر أو املـ ـحـ ـلـ ـي ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،م ـثــل
املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ،كما
يـنـصــح بــالـتــوقــف عــن ت ـنــاول الـكــافـيــن قبل
س ــت س ــاع ــات ع ـلــى األق ـ ــل م ــن م ــوع ــد ال ـنــوم
للحصول على نوم متواصل.

أصدر راغب عالمة أغنية «فورا غرام» (المكتب اإلعالمي)

المنصات
الغناء العربي وحصار
ّ
لم يحمل عام  2021جديدًا
غنائيًا على الصعيد العربي.
تقدم بسيط ال يكاد يذكر
لمغنين عرب ،أصدروا أغاني
جديدة
إبراهيم علي

ثالثة أسابيع ويطوي عام  2021أيامه .ماذا عن
الغناء العربي؟ وملــاذا انحصر هــذا األخير على
مــواقــع الـتــواصــل واملـنـ ّـصــات؟ ومــن هــم الفنانون
ال ـعــرب الــذيــن سـجـلــوا تـقـ ً
ـدمــا ه ــذه الـسـنــة؟ تكاد
ُ
اإلصدارات الغنائية العربية هذا العام تعد على
أصابع اليد الــواحــدة .لم يحرر فيروس كورونا
الـعــالــم بـعــد ،وال ي ــزال معظم الفنانني يعيشون
هــاجـ ًـســا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـغــامــرة بـعـضـهــم في
إحـ ـي ــاء حـ ـف ــات ،وف ـع ــال ـي ــات ف ــي أك ـث ــر م ــن دول ــة
عــربـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة .وح ــده ــا كـ ــارول سـمــاحــة في
الفصل األول من  2021أصــدرت أغنية استعانت
فيها بــالـفـنــان هــانــي شــاكــر ،كـنــوع مــن الــدويـتــو
بـيـنـهـمــا .ف ـك ــرة طــرحـتـهــا ش ــرك ــة «اليـ ــف سـتــايــل
استوديوز» ألغنيتني منفصلتني عن حالة الحب
والخيانة بني عاشقني؛ األولــى لسماحة بعنوان
«شكرًا» ،من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف
دميركول ،والثانية لـ هاني شاكر بعنوان «بقالي
كتير» ،مــن كلمات إيـهــاب عبد العظيم ،وألحان
سامر أبو طالب.
ُ ّ
ورغ ــم التسويق املــركــز على األغنيتني ،إال أنهما
تبتعدان في الرؤية وفكرة الكليب التقليدية ،ولم
ً
ً
جماهيريا بخالف أغنية سماحة،
نجاحا
تحققا
«ي ــا ش ـبــاب يــا ب ـن ــات» ،مــن كـلـمــات وأل ـح ــان سليم
عساف التي أطلقتها نهاية الصيف ،وصورت في
ً
شعبيا ً
ً
ً
جيدا.
نجاحا وتفاعال
القاهرة وحصدت

كذلك ،تأخرت الفنانة نانسي عجرم لإلعالن عن
إصدار ألبومها الجديد «نانسي  ،»10الذي احتوى
 14أغنية ،وذلــك بعد أكثر مــن ثــاث سـنــوات على
ً
ً
نجاحا خجوال،
آخر ألبوماتها .حقق ألبوم عجرم
ق ـي ـ ً
ـاس ــا ب ـع ــدد األغـ ــانـ ــي الـ ـ ــذي ت ـض ـم ـنــه .وس ــاه ــم
ت ـص ــوي ــر ك ـل ـي ـبــن ألغ ـن ـي ـتــي «سـ ــامـ ــات» (إخ ـ ــراج
سمير سرياني) ،و«مية وخمسني» (إخــراج ليلى
كنعان) ،في رفــع وتيرة املتابعة لألغاني ،وتقبل
الـجـمـهــور ،فــي وقــت تـعــول عـجــرم على الــوقــت في
نجاح مزيد من األغــانــي التي عملت عليها ألكثر
م ــن أرب ــع س ـن ــوات ،وت ــاخ ــرت ف ــي إطــاق ـهــا بسبب
الظروف التي مر بها لبنان والعالم العربي .ولم
ي ــوف ــق راغ ـ ــب ع ــام ــة ف ــي أغ ـن ـيــة م ـن ـف ــردة وح ـيــدة
أصــدرهــا منتصف الصيف بعنوان «فــورا غــرام»،
مــن ألـحــان علي ســالــم ،وص ــورت بطريقة الفيديو
كليب بتوقيع فارس السخن.
ً
حماسا في إصدار
الفنان فضل شاكر كان األكثر
مجموعة ال بــأس بها مــن األغــانــي ،التي وجــدت
صداها على املنصات والصفحات اإللكترونية
ال ـخــاصــة ،م ــا دف ــع شــركــة روت ــان ــا إل ــى إعـ ــادة أو
الطلب التفاوض مع شاكر بشأن إعادته للتوقيع
على عقد من الشركة السعودية .وبالفعل ،سارت
امل ـفــاوضــات بـشـكــل ج ـيــد ،حـتــى وق ــع خ ــاف بني
إدارة روت ــان ــا وم ـقــربــن م ــن ش ــاك ــر .لـكــن ذل ــك لم
يؤثر على مجموع االستماع على األغاني التي
ينتجها شاكر على نفقته الخاصة ،وتحقق منذ
الساعات األولى ماليني املتابعني ،في انتظار ما
س ـتــؤول إلـيــه قضيتة واملـحــاكـمــات الـتــي تعرقل
ع ــودت ــه بـشـكــل ن ـهــائــي ل ـل ـغ ـنــاءُ .ي ـس ـج ــل ،أي ـضــا،
حـ ـض ــور ل ـن ـج ــوى كـ ـ ــرم م ـن ـت ـص ــف الـ ـص ـي ــف فــي
أغنيتي «مغرومة  »2و«ساحر قلوب» ،استعانت
كرم باملمثل السوري معتصم النهار في الكليب
امل ـص ــور ل ــ«م ـغــرومــة  .»2ال ـف ـنــانــة نـ ــوال الــزغـبــي
ً
أص ـ ـ ــدرت أي ـض ــا ألـ ـب ـ ً
ـوم ــا ك ــام ــا وم ـج ـم ــوع ــة مــن
األغاني ،وكليبات .كان حضورها جيدًا ،وأعادها
عام  2021إلى سوق الحفالت.

متابعة

مهرجان العودة السينمائي

العراق يستعيد أكثر من  17ألف
قطعة أثرية

انطلقت أول أمــس ،اإلثـنــن ،فــي غــزة ،الــدورة
الخامسة مــن مـهــرجــان ال ـعــودة السينمائي
الدولي ،بالشراكة بني كلية فلسطني التقنية
فــي ديــر البلح ،وملتقى الفيلم الفلسطيني،
ت ـح ــت شـ ـع ــار «انـ ـتـ ـظ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ..ع ـ ـ ــودة»،
وي ـس ـت ـم ــر س ـت ــة أيـ ـ ـ ــام .وسـ ـتـ ـت ــوزع عـ ــروض
األفـ ـ ـ ــام فـ ــي ع ـ ــدة م ـن ــاط ــق مـ ــن قـ ـط ــاع غـ ــزة،
حـيــث يـشــاهــد الـجـمـهــور  177فـيـلـمــا مــن 42
دول ـ ــة .وش ـه ــدت الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة ع ــددًا
مــن الـكـلـمــات ملـخــرجــن ع ــرب ،أك ــدوا خاللها
عـلــى حــق ال ـع ــودة ،وس ــط حـضــور لفيف من
املثقفني والفنانني واملخرجني واألكاديميني
الفلسطينيني ،إل ــى جــانــب حـضــور ع ــدد من
الطلبة واملهتمني بالشأن الفني والسينمائي.
وكــانــت لـلـمـخــرج السينمائي امل ـصــري علي
بــدرخــان ،وهــو ضيف شــرف املهرجان ،كلمة
خ ــال الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة ،أك ــد فـيـهــا على
أن «الـتـفــاعــل الــدولــي وامل ـشــاركــات املتنوعة،
دليل على الحق الفلسطيني والتضامن مع
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ورفـ ــض واضـ ــح لكل
امل ـحــاوالت املشبوهة للتطبيع مــع االحتالل
اإلسرائيلي» .وشدد بدرخان على أن السينما
تقوم بــدور مهم للحفاظ على ذاكــرة الشعب
الذي يعيش حياته تحت نير االحتالل ،ودعا
لدعم الجهود الفلسطينية الساعية إلنشاء
بنية للسينما ،بغرض إيصال رسالة القضية
ال ـعــادلــة .وتـنــاولــت األف ــام املـشــاركــة قضايا

بغداد ـ براء الشمري

غزة ـ عالء الحلو

ّ
يحل المخرج علي بدرخان ضيف شرف على
المهرجان (فيسبوك)

ذات طــابــع إن ـســانــي ،تـمــس م ـعــانــاة الـلـجــوء
وم ـخ ـي ـمــات ال ـش ـت ــات ،وب ــال ـخ ـص ــوص منها
الواقع الفلسطيني الرازح تحت آخر احتالل
على األرض .تناول فيلم «القافلة» للمخرج
الـســوري محيي الــديــن أرس ــان ،حــالــة نــزوح
طـفــل ك ــردي م ــن مــديـنــة ع ـفــريــن ،وج ــاء فيلم
«ماجدة» للمخرج املصري محمود محمود
بـلـغــة صــوفـيــة ت ـت ـنــاول ال ـع ــودة إل ــى الــوطــن.
وع ـ ــرض ال ـف ـي ـلــم الـفـلـسـطـيـنــي «م ـي ــاد ُم ــر»،
للمخرج محمد فــرحــان ،لــوحــة مــن املـعــانــاة
الفلسطينية املتواصلة ،حيث تناولت قصة
ال ـف ـي ـلــم ام ـ ـ ــرأة ت ـل ــد ت ـح ــت بـ ـن ــادق االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي ،فيما َصـ ّـور املخرج الفلسطيني
خالد خماش القضية الفلسطينية وحتمية
حق العودة ،عبر فيلم قصير.

أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراق ـيــة ،أخ ـي ـرًا ،عن
اس ـت ـع ــادة أك ـث ــر م ــن  17ألـ ــف ً ق ـط ـعــة أث ــري ــة منذ
مطلع العام الحالي ،موضحة أن من بني القطع
امل ـس ـتــردة ل ــوح غـلـغــامــش .وق ــال املـتـحــدث باسم
الــوزارة أحمد الصحاف ،لوكالة األنباء العراقية
(واع) ،إن «دبلوماسية االسترداد أعادت أكثر من
 17500قطعة أثرية خالل هذا العام» ،ولفت إلى أن
«وزارة الخارجية ستقيم حفل استالم وتسليم
اللوح يوم غد ،في مبنى الخارجية ببغداد».
كـمــا قــالــت وزارة الـثـقــافــة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار إن
ال ـع ــراق «سـيـتـسـلــم ل ـًـوح غـلـغــامــش غ ـدًا الـثــاثــاء
(أمـ ـ ـ ـ ــس)» ،م ــوض ـح ــة ف ــي بـ ـي ــان ،أن «لـ ـ ــوح حـلــم
غ ـل ـغــامــش ي ـع ــد م ــن أقـ ـ ــدم األع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـيـ ــة فــي
التاريخ العراقي ،وستتسلمه وزارة الثقافة في
مبنى وزارة الخارجية في بغداد» .وأشــارت إلى
أن «جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة ،ووزارة
الخارجية ،وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون
مع منظمة اليونسكو والحكومة األميركية ،قد
أسفرت عن تسلم هــذا اللوح وعــودتــه إلــى أرض
الوطن».
وق ــال الـبــاحــث فــي ش ــؤون اآلث ــار وال ـت ــراث أحمد
عـبــد ال ـ ــرزاق ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن اسـتـعــادة
ال ـل ــوح تـمـثــل خ ـط ــوة مـهـمــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى آث ــار
الـعــراق التي تعرضت للنهب أكثر مــن مــرة منذ
ً
تسعينيات القرن املاضي ،فضال عن تعرض جزء

منها للتخريب على يد تنظيم «داعش» اإلرهابي
أثناء سيطرته على عدد من املدن شمال وغربي
العراق ما بني عامي  2014و.2017
ي ـش ــار إلـ ــى أن لـ ــوح غ ـل ـغــامــش ه ــو لـ ــوح طـيـنــي
ت ـج ــاوز ع ـمــره  3500ع ــام ،يـحـتــوي عـلــى نـقــوش
باللغة السومرية ألجــزاء من (ملحمة غلغامش)
الـشـعــريــة ،تـمــت ســرقـتــه مــن ال ـع ــراق قـبــل ع ـقــود
وجرى تداوله في مزادات بيع اآلثار العاملية .وفي
عــام  2007تــم إدخــالــه إلــى ســوق الـفــن األميركي،
بينما قررت وزارة العدل األميركية مصادرته عام
 .2019وسبق أن اعتبرت «اليونسكو» أن استعادة
ل ــوح غـلـغــامــش تـتــويــج لـعـقــود مــن ال ـت ـعــاون بني
دول مثل الواليات املتحدة والعراق ،وكالهما من
الدول املوقعة على اتفاقية اليونسكو لعام ،1970
والتي تــزود البلدان باإلطار القانوني والعملي
ملنع االتجار غير املشروع باآلثار.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت ،أخيرًا ،أنها
بصدد التوجه إلى املحاكم الدولية لرفع دعاوى
ض ــد ال ـ ــدول غ ـيــر امل ـت ـعــاونــة ف ــي م ـلــف اس ـت ـعــادة
ُ
العراق آلثاره التي ه ِّر َبت بعد عام  ،2003مؤكدة
أن ال ــدع ــاوى ال تـشـمــل الـ ــدول امل ـت ـعــاونــة ،وأنـهــا
تـسـعــى إلغ ــاق امل ـلــف بـشـكــل كــامــل .وأك ــد املــديــر
ال ـعــام لهيئة اآلثـ ــار وال ـت ــراث فــي وزارة الثقافة
والـسـيــاحــة واآلث ــار الـعــراقـيــة ليث مجيد حسني
أن ــه ج ــرت «إقــامــة الـعــديــد مــن ال ــدع ــاوى مــن أجــل
ُ
استرداد اآلثار واملمتلكات التي ه ِّر َبت من العراق
بعد عام .»2003
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