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

رفـــع الجــئــون مــن الــروهــيــنــغــا مــن ميانمار 
دعـــوى قضائية عــلــى »مــيــتــا« الــشــركــة األم 
بــــ150 مليار  إيــاهــا  »فــيــســبــوك« مطالبني  لـــ
تتهمها  مزاعم  أميركي، على خلفية  دوالر 
بتجاهل خطاب الكراهية بحق هذه األقلية 

املسلمة الذي أّجج العنف ضدهم.
ــة  ــ ــــي واليـ ــــت فـ ــعـ ــ الـــــدعـــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة ُرفـ
وتحاجج  االثــنــني،  األميركية  كاليفورنيا 
ــــراف على   فــشــل »فــيــســبــوك« فــي اإلشـ

ّ
بـــأن

املــــحــــتــــوى والـــتـــصـــمـــيـــم الــــــــذي تــعــتــمــده 
ملنصتها ساهما في العنف الذي يواجهه 
مجتمع الروهينغا على أرض الواقع. وفي 
بريطانيون  محامون  قــّدم  منسق،  إجـــراء 
أيضًا خطاب إشعار إلى مكتب »فيسبوك« 
»رويترز«  نقلته وكالة  ملا  لندن، وفقًا  في 

الثالثاء.
 »فيسبوك« 

ّ
وجاء في الدعوى القضائية أن

الروهينغا  أرواح  »لــتــبــادل  اســتــعــداد  على 
بـــاخـــتـــراق أفـــضـــل لــلــســوق فـــي بــلــد صغير 
ــرقــــي آســـــيـــــا«. وأضــــــافــــــت: »فـــي  ــنــــوب شــ جــ
الــنــهــايــة، كـــان هــنــاك الــقــلــيــل جـــدًا لتكسبه 
فـــيـــســـبـــوك مـــــن وجــــــودهــــــا فـــــي مـــيـــانـــمـــار، 
والعواقب على شعب الروهينغا ال يمكن أن 
تكون أشد خطورة وإيالمًا. ومع ذلك، ورغم 
األدوات  وامتالكها  يحصل  بما  معرفتها 
ــه، اســـتـــمـــرت بــبــســاطــة في  ــافـ ــقـ ــة إليـ الــــالزمــ
املضي قدمًا«، وفقًا لصحيفة »ذا غارديان«.
أمـــا املــحــامــون الـــذيـــن قـــدمـــوا الــرســالــة إلــى 
مكتب »فيسبوك« في لندن االثنني، فأكدوا 
 عمالءهم وأفراد أسرهم تعرضوا ألعمال 

ّ
أن

انتهاكات  و/أو  قــتــل،  و/أو  خطير،  »عــنــف 
ــان« كــجــزء  ــــرى لــحــقــوق اإلنــــســ جــســيــمــة أخـ
مـــن حــمــلــة إبـــــادة جــمــاعــيــة نــفــذهــا الــنــظــام 
ميانمار.  في  املدنيون  واملتطرفون  الحاكم 
وأضافوا أن منصة التواصل، التي ُدشنت 
في ميانمار عام 2011 والقت رواجًا واسعًا 
وسريعًا، ساهمت في هذه الحملة. يتوقع 
ــام  ــام املــقــبــل أمـ ــعـ ــع دعـــــوى الـ املـــحـــامـــون رفــ
من  أفـــرادًا  العليا حيث سيمثلون  املحكمة 
والالجئني  املتحدة  اململكة  في  الروهينغا 

في املخيمات في بنغالديش.
ــق عــمــالق الــتــواصــل عــلــى الــدعــوى 

ّ
لـــم يــعــل

أقــرت  »فيسبوك«   
ّ
لكن اآلن.  إلــى  القضائية 

ــــي مـــنـــع الــتــضــلــيــل  »بـــطـــئـــهـــا الــــشــــديــــد فـ ـــ بـ
والكراهية« في ميانمار، عام 2018. وأكدت 
ــــهــــا اتــــخــــذت مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــني خـــطـــوات 

ّ
أن

بما  املنطقة،  في  املنصات  انتهاكات  لقمع 
مــن موقعي  ذلــك حظر جيش ميانمار  فــي 
ــتــــغــــرام« بـــعـــد انـــقـــالب  »فـــيـــســـبـــوك« و»إنــــســ
املاضي. أوضحت  فبراير/شباط  األول من 
ــداث مــنــذ انــقــالب  ــ  »األحـ

ّ
الــشــركــة حينها أن

األول مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، ومــنــهــا الــعــنــف 
الــــدامــــي، عــجــلــت بــــضــــرورة هــــذا الـــحـــظـــر... 
ــأن أخــــطــــار الـــســـمـــاح لـــتـــاتـــمـــاداو  ــ نــعــتــقــد بـ
ــيـــش مـــيـــانـــمـــار( بـــاســـتـــخـــدام فــيــســبــوك  )جـ

وإنستغرام كبيرة للغاية«.
ها محمية 

ّ
أشارت »فيسبوك« سابقًا إلى أن

الــذي ينشره  مــن املسؤولية عــن املحتوى 
املــســتــخــدمــون، بــمــوجــب قــانــون اإلنــتــرنــت 
ــعــــروف بــالــقــســم 230 الـــذي  ــركـــي املــ ــيـ األمـ
 املــنــصــات الــرقــمــيــة ليست 

ّ
يــنــص عــلــى أن

مــســؤولــة عــن املــحــتــوى املــنــشــور مــن قبل 
أطراف ثالثة.

أشــارت  الجديدة  القضائية  الشكوى   
ّ
لكن

ميانمار  قانون  لتطبيق  ها تسعى 
ّ
أن إلى 

على الدعاوى إذا ُرفع القسم 230 كدفاع.
ه يمكن للمحاكم األميركية 

ّ
على الرغم من أن

تــطــبــيــق الــقــانــون األجــنــبــي عــلــى الــقــضــايــا 
الــتــي حــدثــت فيها أضــــرار ونــشــاط مــزعــوم 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، قــال 
ــهــمــا ال 

ّ
»رويـــتـــرز« إن خــبــيــران قــانــونــيــان، لــــ

يعلمان بسابقة ناجحة الستدعاء القانون 
ــي الـــــدعـــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد  األجـــنـــبـــي فــ
شركات التواصل التي يمكن فيها تطبيق 

إجراءات الحماية بموجب القسم 230.
فّر أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا 
من والية راخني في ميانمار، في أغسطس 

قــال  بــعــد حملة عسكرية   ،2017 عـــام  آب   /
الـــالجـــئـــون إنـــهـــا شــمــلــت الــقــتــل الــجــمــاعــي 
قتل  وثقت جماعات حقوقية  واالغتصاب. 
الــقــرى. واســتــولــى الجيش  املدنيني وحـــرق 
عــلــى السلطة فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
بــعــدمــا زعـــم حــــدوث تــزويــر فــي انــتــخــابــات 
الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي عــام 
ــة  الـــرابـــطـ »حـــــــزب  اكـــتـــســـحـــهـــا  ــتــــي  الــ  2020
الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة« بــزعــامــة 
تـــشـــي. عـــــام 2018، اتــهــم  أونــــــغ ســـــان ســــو 

مــحــقــقــو األمــــم املــتــحــدة مــوقــع »فــيــســبــوك« 
ــارة الــكــراهــيــة  ــ بـــأن لـــه »دورًا مــهــمــًا« فـــي إثـ
الروهينغا في ميانمار.  املسلمني من  ضد 
وقال أحد أفراد فريق التحقيق الذي بحث 
احــتــمــال حــــدوث أعــمــال إبــــادة جــمــاعــيــة إن 

املوقع »تحول إلى وحش«.
اتهمت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
هاوغني  فرانسيس  البرمجيات  مهندسة 
»املساهمة في تأجيج العنف  »فيسبوك« بـ
ــنــــدت هــــاوغــــني فــي  ــتــ ــيــــانــــمــــار«. واســ فــــي مــ

ــى مــجــمــوعــة أبـــحـــاث خــاصــة  شــهــادتــهــا إلــ
ــيـــاســـات مــنــصــة  ــا عـــلـــى طــبــيــعــة سـ ــهـ ــرتـ أجـ
»فيسبوك«، قبل استقالتها من الشركة في 

مايو/ أيار املاضي.
إلـــــــى أن »فـــيـــســـبـــوك«  ــــني  ــاوغــ ــ خـــلـــصـــت هــ
ــلـــومـــات املــضــلــلــة  ــعـ يــضــخــم الـــكـــراهـــيـــة واملـ
أن  إلــى  مشيرة  السياسية،  واالضــطــرابــات 
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 
 ال أحد يريد أن يقرأ 

ّ
لقصة مرعبة لدرجة أن

 الشركة 
ّ
نهايتها«. وأشارت هاوغني إلى أن

تقدم  إحــراز  بشأن  على جمهورها  »تكذب 
كبير ضــد الــكــراهــيــة والــعــنــف واملــعــلــومــات 
املضللة«، الفتة إلى »استخدام الجيش في 
مــيــانــمــار عـــام 2018 فــيــســبــوك لــشــن حملة 

إبادة جماعية ضد الروهينغا«.
وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« األمــيــركــيــة، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ميانمار  جــيــش  »عــنــاصــر   

ّ
أن  ،2018 األول 

كــــانــــوا يـــغـــمـــرون فـــيـــســـبـــوك بــكــراهــيــتــهــم، 
العرقي  أداة للتطهير  إلــى  املــوقــع  وحــّولــوا 

على مدى 5 سنوات«.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة آنـــــــذاك عــــن مــســؤولــني 
ــار ومـــدنـــيـــني  ــمـ ــانـ ــيـ ــيـــش مـ ــقـــني فــــي جـ ــابـ سـ
 »عناصر 

ّ
ــ قولهم إن ــ لم تسمهم  وباحثني 

جــيــش مــيــانــمــار كــانــوا نــاشــطــني رئيسيني 
في حملة ممنهجة على فيسبوك استهدفت 
ــبــــالد«.  أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا املــســلــمــة فــــي الــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »عــنــاصــر الجيش 
كمستخدمني  املوقع  على  الظهور  حــاولــوا 
كانوا  املقابل  في  لكنهم  لخدماته،  عاديني 
ــة، بــيــنــهــا اعــتــبــار  ــاذبـ يـــروجـــون لــقــصــص كـ
رجل  واغتصاب  للبوذية،  تهديدًا  اإلســالم 
مسلم المــرأة بوذية«. كما أشــارت املصادر 
 الــعــســكــريــني »كــلــفــوا أيــضــًا بجمع 

ّ
إلــــى أن

ــن الــحــســابــات  مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة عــ
املواتية  غير  املنشورات  وانتقاد  الشعبية، 

للجيش«.
ووفــــق الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، اســتــمــرت هــذه 
الحملة حتى دانت منظمات حقوقية دولية 
أدت  الــتــي  للروهينغا  املــنــاهــضــة  الــدعــايــة 
إلــى »الــتــحــريــض على الــقــتــل، واالغــتــصــاب 
ــقـــيـــام بــأكــبــر نـــــزوح بـــشـــري قـــســـري في  والـ

التاريخ الحديث«.
غـــــــــارديـــــــــان«  »ذا  صــــحــــيــــفــــة  وأشـــــــــــــــــارت 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول عــام 
املــنــاهــضــة  املـــنـــشـــورات  تـــزايـــد  إلــــى   ،2018
لــلــروهــيــنــغــا عـــلـــى املـــنـــصـــة االجــتــمــاعــيــة، 
وتـــحـــول األوضـــــــاع فـــي مـــيـــانـــمـــار، بسبب 
ونقلت  عارمة«.  »فوضى  إلى  »فيسبوك«، 
قولهم:  خــبــراء  عــن  البريطانية  الصحيفة 
ــارك( زوكــربــيــرغ  »ال نــعــرف كــيــف يــنــام )مـــ
 بعد 

ً
)مـــؤســـس فــيــســبــوك( وزمــــــالؤه لـــيـــال

ـــة عــلــى تـــزايـــد املـــشـــاركـــات الــتــي  ظــهــور أدلـ
تحرض على العنف على موقعهم«.

وفي 4 فبراير/شباط املاضي، كشفت هيئة 
ه عندما 

ّ
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( أن

ــتـــولـــى جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى الــســلــطــة  اسـ
فــــي انــــقــــالب عـــســـكـــري، شـــاهـــد الــكــثــيــر مــن 
املواطنني أحداث االنقالب في وقت وقوعها 
املصدر  باعتباره  الفعلي على »فيسبوك«، 

األول لألخبار واملعلومات في البالد.
ــك الـــحـــني، اســتــنــتــج الــحــقــوقــيــون  ومـــنـــذ ذلــ
 خطاب الكراهية 

ّ
التابعون لألمم املتحدة أن

في  رئيسيًا«  »دورًا  لعب  »فيسبوك«  على 
»إثارة العنف« في ميانمار.

ــن  ــ ــا نــــقــــلــــت »بـــــــــي بـــــــي ســـــــــي« عـــــــن ريـ ــ ــمـ ــ كـ
فــوغــيــمــاتــســو، مـــن مـــركـــز »بــروغــريــســيــف 
مــــوقــــع   

ّ
إن ــه  ــ ــولــ ــ قــ لــــــألبــــــحــــــاث،  فـــــــويـــــــس« 

ــــي إبــــــادة  »فــــيــــســــبــــوك« كــــــان »مــــتــــواطــــئــــًا فـ
»بي بي سي«: »كانت  جماعية«. وأضاف لـ
هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل إشـــــــــارات ودعـــــــــوات قــويــة 
لــفــيــســبــوك لــلــتــعــامــل مـــع الــتــحــريــض على 
 عــــدم تحركهم 

ّ
الــعــنــف عــلــى املــنــصــة، لــكــن

)مسؤولو فيسبوك( ساهم حقًا في تأجيج 
العنف في ميانمار«.

يطالب الالجئون 
بتعويضات قيمتها 150 

مليار دوالر أميركي

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

تعّد ميانمار أكثر دولة في جنوب شرقي آسيا استخدامًا 
سكان  نصف  نحو  عليها  ُيقبل  إذ  »فــيــســبــوك«،  ملنصة 
من  لتحليل  وفقًا  نسمة،  مليون   54 عددهم  البالغ  البالد 

خدمة »رويترز غرافيكس« في إبريل/نيسان املاضي.
املــحــمــول  الــهــاتــف  الــعــاملــيــة ملشغلي  للهيئة  تــقــريــر  وأفــــاد 
»جي إس إم أيه« بأن الكثير من األشخاص في ميانمار 
يعتبرون »فيسبوك« نقطة الدخول الوحيدة على اإلنترنت 
لــلــحــصــول عــلــى املـــعـــلـــومـــات، وبـــــأّن مــعــظــمــهــم يــعــتــبــرون 

منشوراته بمثابة أخبار.
وتـــــدرك الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــالد هــذيــن الــنــفــوذ 
إلى  فسارعت  »فيسبوك«  بهما  تحظى  اللذين  واإلقــبــال 
الرئيسيني على حــظــرهــا، بعد  اإلنــتــرنــت  مـــزودي  إجــبــار 
االنقالب في فبراير/شباط املاضي، خوفًا من استخدامها 
ــات. وفــقــًا  ــاجـ ــتـــجـ مـــن قــبــل املـــعـــارضـــني فـــي تــنــظــيــم االحـ

في  وتنس«  »غلوبال  الحقوقية  املجموعة  أجرته  لتحقيق 
املحتوى  »فيسبوك«  موقع  روج  املاضي،  يونيو/حزيران 
الذي يؤجج العنف ضد املتظاهرين املناهضني لالنقالب 
الــعــســكــري فــي مــيــانــمــار، ويــضــخــم املــعــلــومــات املضللة. 
وجدت »غلوبال وتنس« أّن خوارزمية »فيسبوك« تواصل 
ــــى االطـــــالع عــلــى مــحــتــوى ينتهك  ــــوة املــســتــخــدمــني إل دعـ
سياساتها. رصدت املجموعة الحقوقية منشورات تدعو 
إلـــى الــقــتــل، وتــمــجــد عــنــف املــؤســســة الــعــســكــريــة، وتـــروج 
تابعني  املــزاعــم عن وجــود عناصر  الزائفة، مثل  لألخبار 
»داعش« في ميانمار وأّن الجيش استولى على السلطة  لـ

بسبب »تزوير االنتخابات«.
قالت »غلوبال وتنس« حينها إّن تقريرها أظهر أّن التنظيم 
»فيسبوك« ال يعمل، ودعت إلى إخضاع  الذاتي الخاص بـ

خوارزمية املوقع للتدقيق املستقل.

باب اإلنترنت الوحيد

MEDIA
منوعات

أسفت مجموعة »رؤيا« اإلعالمية أخبار
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 24 ساعة 
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.

تسعى السلطات الروسية أخيرًا 
إلى تعزيز سلطتها على 

»فكونتاكتي« وهي أكبر شبكة 
روسية للتواصل تأسست عام 

2006، عبر شراء المزيد من أسهمها 
من قبل مؤيدين للكرملين وتعيين 

أصحاب التوجهات نفسها على 
رأس إدارتها.

فّر أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا من والية راخين في 2017 )إندرانيل مخرجي/فرانس برس(
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سالم أبو ناصر

العربي  املستمع  على  السهل  مــن 
ــة خـــــيـــــاراتـــــه املـــوســـيـــقـــيـــة،  ــ ــوريــ ــ تــ
الطبائع  تلتزم  عندما  خصوصًا 
الـــعـــامـــة لــلــذائــقــة املــحــلــيــة، بـــمـــحـــددات فنية 
تفرضها السلطة الحاكمة وأدواتها األمنية.

ــيــــوم، أو حتى  إشــكــالــيــة لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــ
قــبــل قــــرن مـــن الـــزمـــن. هـــي ولـــيـــدة ســيــاقــات 
سلطوية،  أنظمة  بصعود  تأثرت  تاريخية 
أتــون االشتراكية وادعــاء  البالد في  أغرقت 
ماضيًا  الشعوب  عــن  فأسقطت  العلمانية. 
فخريًا، ورمته إلى ملهاة الهراوات الحديثة 
ــد انــــجــــالء االســـتـــعـــمـــار  ــعـ واملـــســـتـــحـــدثـــة، بـ
ــقــــرن املــــاضــــي، ومـــن  الــــغــــربــــي، مــنــتــصــف الــ
ثــم حــلــول الــالمــركــزيــة الــقــومــيــة الــتــي كانت 

سائدة في تلك الفترة.
الـــقـــالـــب االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي لــبــعــض 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، جعل مــن عملية الــتــذوق 
 لــضــوابــط عـــديـــدة، ليس 

ً
املــوســيــقــي رهــيــنــة

إنما  على الصعيد االحترافي والتسويقي، 
إضفاء  بــغــرض  املــوضــوعــي،  الصعيد  على 
مزيد من السلطة والهالة الثقافية ملصلحة 
كأغاني  املوسيقي،  التقليد  من  نوع محدد 
اللتني صبغتا عصر ما  التبجيل واملــديــح، 

بعد النكسة )1967(. 
ــاٍن وطــنــيــة، تـــؤدي دورهــا  هــكــذا، خــرجــت أغـ
بلسان  الشعب  إرادة  تشويش  فــي  املــثــالــي 
أبواق السلطة، مؤذنة لتاريخ جديد كتبته 
أبرزها  والسندان،  باملطرقة  جديدة  أنظمة 
نــظــام الــبــعــث فــي الــعــراق وســـوريـــة. ونــظــام 
ــارك في  ــبـ ــــادات، ومــــن بـــعـــده حــســنــي مـ ــــسـ الـ

مصر، والقذافي في ليبيا. 
ه. لم تكن  يٌد تضبط أخالق املجتمع وأهواء
إفرازات الثقافة والفن، تحت ظالل هذه اليد، 
الحاكم،  النظام  أدوات  تنتجها  معايير  إال 
»املتوازن«.  القطيع  أيديولوجية  يفسر  بما 
بـــــــدوره، يــنــتــج هــــذا الــقــطــيــع – وفــــق نــظــام 
ٍج 

َ
نت

ُ
رأسمالي – فرضية »الوجه املزدوج« مل

ُيْرضي وعًيا جماهيرًيا ساذًجا ال يشذ عن 
إرادة السلطة. 

ــاءت أولـــى مــحــاوالت التعبير عــن حرية  جـ
الـــــرأي فـــي األغــنــيــة الــعــربــيــة، عــلــى لــســانــي 
إمــام وصديقه أحمد فؤاد  الشيخ  الراحلني 
نــجــم، فـــبـــرزت األغــنــيــة الــســيــاســيــة لتنتقد 
األخيرة  اتجهت  أن  بعد  ــا،  وأداءهــ السلطة 
نحو تكريس نظرية االستثمار في الجهل. 
أصـــبـــحـــت الــســلــطــة تـــعـــي خــــطــــورة الــكــلــمــة 
ما  الجموع،  وحشد  التأثير  على  وقدرتها 
عّرض كال من إمام ونجم، في عهد السادات 
لـــة  تـــحـــديـــًدا، لــالعــتــقــال واملـــراقـــبـــة واملـــســـاء
الــدائــمــة فــي كــل عــمــل غــنــائــي يــمــاحــك عمل 

اإلفراط في تناول 
الكافيين قد يقوض 

جهاز المناعة

2223
منوعات

مشهد

متابعةفعاليةصحة

رصد

غزة ـ عالء الحلو

انطلقت أول أمــس، اإلثــنــني، فــي غــزة، الــدورة 
السينمائي  الــعــودة  مــهــرجــان  مــن  الخامسة 
الدولي، بالشراكة بني كلية فلسطني التقنية 
الفلسطيني،  الفيلم  وملتقى  البلح،  ديــر  فــي 
ــار الــــــعــــــودة.. عـــــــودة«،  ــظــ ــتــ ــار »انــ ــعــ تـــحـــت شــ
ــتــــوزع عــــروض  ــتــ ــتـــة أيــــــــام. وســ ويـــســـتـــمـــر سـ
ــنـــاطـــق مــــن قــــطــــاع غــــزة،  ــدة مـ ــ األفــــــــالم فــــي عــ
حــيــث يــشــاهــد الــجــمــهــور 177 فــيــلــمــًا مـــن 42 
دولـــــة. وشـــهـــدت الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة عـــددًا 
مــن الــكــلــمــات ملــخــرجــني عـــرب، أكــــدوا خاللها 
عــلــى حــق الـــعـــودة، وســـط حــضــور لفيف من 
واألكاديميني  واملخرجني  والفنانني  املثقفني 
عـــدد من  إلـــى جــانــب حــضــور  الفلسطينيني، 
الطلبة واملهتمني بالشأن الفني والسينمائي. 
علي  املــصــري  السينمائي  لــلــمــخــرج  وكــانــت 
بــدرخــان، وهــو ضيف شــرف املهرجان، كلمة 
خـــالل الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، أكـــد فــيــهــا على 
الــدولــي واملــشــاركــات املتنوعة،  أن »الــتــفــاعــل 
الفلسطيني والتضامن مع  الحق  دليل على 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورفــــض واضــــح لكل 
االحتالل  مــع  للتطبيع  املشبوهة  املــحــاوالت 
اإلسرائيلي«. وشدد بدرخان على أن السينما 
تقوم بــدور مهم للحفاظ على ذاكــرة الشعب 
الذي يعيش حياته تحت نير االحتالل، ودعا 
إلنشاء  الساعية  الفلسطينية  الجهود  لدعم 
بنية للسينما، بغرض إيصال رسالة القضية 
الــعــادلــة. وتــنــاولــت األفــــالم املــشــاركــة قضايا 

والقوام، قد يؤثر سلبًا على الصحة املناعية. 
يمكن  كبيرة،  بكميات  األطعمة  هــذه  فتناول 
اختالاًل  باألمعاء، ويحدث  تهيجًا  أن يسبب 
النهاية  تــؤدي في  التي  األمعاء  في بكتيريا 
ــــذا االلـــتـــهـــاب  ــــى الـــتـــهـــاب مــــزمــــن. ويـــقـــلـــل هـ إلـ
بــــــدوره مـــن االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة املــنــاســبــة 
للجسم، ويؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة 

باألمراض املزمنة.
كــمــا أن عــــدم تـــنـــاول مـــا يــكــفــي مـــن األطــعــمــة 
األلياف،  أو  البريبايوتك  على  تحتوي  التي 
الـــتـــي تــعــتــبــر ضــــروريــــة لــتــغــذيــة الــبــكــتــريــا 
ــيـــوم(، مثل  ــكـــروبـ ــيـ ــاء )املـ ــعــ الــنــافــعــة فـــي األمــ
والثوم  والبصل  والهليون  الكاملة  الحبوب 
الضرر  يلحق  قــد  والــخــرشــوف،  والبقوليات 
ــاء. فـــالـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي الــــذي  ــ ــعـ ــ بــصــحــة األمـ
تجويع  على  يعمل  البريبايوتك،  إلــى  يفتقر 
بكتيريا األمعاء، ما يتسبب في نقص التنوع 
داخــــل املــيــكــروبــيــوم. ويـــــؤدي ضــعــف صحة 
األمــعــاء بـــدوره إلــى زيـــادة عــالمــات االلتهاب 
املناعية.  االســتــجــابــة  وتقليل  أجــســامــنــا  فــي 
وتوصي جمعية القلب األميركية بتناول من 

يارا حسين

إلى  الغذائية،  عاداتنا  مــن  العديد  يــؤدي  قــد 
تقليل قوة جهازنا املناعي، الذي يعتبر خط 
الدفاع األول للجسم، خاصة في ظل استمرار 
تفشي جائحة كورونا؛ فما هي عادات األكل 
الـــتـــي يــجــب عــلــيــنــا تــجــنــبــهــا مـــن أجــــل نــظــام 

مناعي أكثر صحة؟
يمكن لتناول الكثير من األطعمة واملشروبات 
الغازية  واملــشــروبــات  كالحلويات  السكرية، 
والعصائر املحالة، أن يكون له تأثيٌر سلبٌي 
الغني  الغذائي  فالنظام  املناعة،  جهاز  على 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ بـــالـــســـكـــريـــات، يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـ
الِحمل على الجهاز املناعي، وبالتالي زيادة 

االلتهابات في الجسم.
ترتبط هــذه االلــتــهــابــات بــعــدد مــن األمـــراض 
املزمنة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض 
التهاب  الذاتية، مثل  املناعة  وأمــراض  القلب 
ــة  ــ ــويــــدي. ووجـــــــدت دراسـ ــاتــ املـــفـــاصـــل الــــرومــ
 100 تــنــاول  أن  الــســريــريــة،  للتغذية  أميركية 
غرام من السكر بعد صيام ليلة واحــدة، أدى 
إلى خفض قدرة الخاليا املناعية في الجسم 
على مقاومة البكتيريا ملدة تصل إلى خمس 
األميركية،  القلب  جمعية  وتوصي  ســاعــات. 
بالحد من تناول السكر بما ال يزيد على 25 

غرامًا للنساء، و36 غرامًا للرجال يوميًا.
واملـــبـــالـــغـــة فــــي تــــنــــاول األطــــعــــمــــة املــصــنــعــة 
ــــررة،  ــكـ ــ ــن الــــكــــربــــوهــــيــــدرات املـ ــ املـــصـــنـــوعـــة مـ
النكهة  ومــعــززات  واملستحلبات،  واملثبتات 

ذات طــابــع إنــســانــي، تــمــس مــعــانــاة الــلــجــوء 
ومــخــيــمــات الـــشـــتـــات، وبـــالـــخـــصـــوص منها 
الواقع الفلسطيني الرازح تحت آخر احتالل 
للمخرج  »القافلة«  فيلم  تناول  األرض.  على 
الــســوري محيي الــديــن أرســـالن، حــالــة نــزوح 
ــاء فيلم  ــردي مـــن مــديــنــة عــفــريــن، وجــ طــفــل كــ
محمود  محمود  املصري  للمخرج  »ماجدة« 
بــلــغــة صــوفــيــة تــتــنــاول الـــعـــودة إلـــى الــوطــن. 
ــيـــالد ُمــــر«،  وعـــــرض الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »مـ
املــعــانــاة  لــوحــة مــن  فــرحــان،  للمخرج محمد 
تناولت قصة  املتواصلة، حيث  الفلسطينية 
ــادق االحـــتـــالل  ــنــ الــفــيــلــم امـــــــرأة تـــلـــد تـــحـــت بــ
الفلسطيني  َصــّور املخرج  اإلسرائيلي، فيما 
الفلسطينية وحتمية  القضية  خالد خماش 

حق العودة، عبر فيلم قصير.

25 إلى 30 غراما يوميًا من الطعام وليس من 
املكمالت. 

وتجنب تناول الخضار الخضراء، خصوصًا 
ــلــــفــــوف،  ــلــــي واملــ ــبــــروكــ ــفـــت والــــكــــرنــــب والــ ــلـ الـ
قـــد يــضــعــف املـــنـــاعـــة ألنـــهـــا تـــوفـــر املــغــذيــات 
والــفــيــتــامــيــنــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــســاعــد في 
 ،Aو C تــقــويــة املــنــاعــة بــمــا فــي ذلـــك فيتامني
الفوليك. كما تحتوي  إلــى حمض  باإلضافة 
الـــخـــضـــار الـــخـــضـــراء عـــلـــى مـــركـــبـــات نــشــطــة 
بيولوجًيا تطلق إشارة كيميائية تعمل على 
تحسني املناعة فــي األمــعــاء. وتــوصــي وزارة 
ثالثة  إلــى  كوبني  بتناول  األميركية  الــزراعــة 

أكواب من الخضار يوميًا للبالغني.
اإلفراط في تناول الكافيني قد يقوض جهاز 
املــنــاعــة، فعلى الــرغــم مــن أن مــشــروبــات مثل 
الواقية  العوامل  القهوة والشاي، تعتبر من 
عالية  مستويات  على  الحتوائهما  للصحة 
مــن مــضــادات األكــســدة املــرتــبــطــة بــمــضــادات 
االلــتــهــاب، فـــإن اإلفــــراط فــي تــنــاول الكافيني 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر عــلــى ســـاعـــات الـــنـــوم، الـــذي 
قــد يــؤدي إلــى زيـــادة االلتهابات فــي الجسم 
وإضـــعـــاف املـــنـــاعـــة. ولـــدعـــم وظــيــفــة املــنــاعــة 
ــهـــالك  ــتـ ــــدم اسـ ــعـ ــ ــح بـ ــنـــصـ ــل أفـــــضـــــل، يـ ــكـ ــشـ بـ
ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  مـــشـــروبـــات الـــكـــافـــيـــني، الـ
مــثــل  ــة،  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ ــات  ــيــ ــلــ ــحــ املــ أو  ــر  ــكــ ــســ الــ
كما  الطاقة،  الغازية ومشروبات  املشروبات 
يــنــصــح بــالــتــوقــف عــن تــنــاول الــكــافــيــني قبل 
ســـت ســـاعـــات عــلــى األقـــــل مـــن مـــوعـــد الــنــوم 

للحصول على نوم متواصل.

العراق يستعيد أكثر من 17 ألف جهاز المناعة والمواد الغذائية المهّمة للحفاظ عليه
قطعة أثرية

مهرجان العودة السينمائي

لم يحمل عام 2021 جديدًا 
غنائيًا على الصعيد العربي. 

تقدم بسيط ال يكاد يذكر 
لمغنين عرب، أصدروا أغاني 

جديدة

إبراهيم علي

ثالثة أسابيع ويطوي عام 2021 أيامه. ماذا عن 
األخير على  هــذا  انحصر  وملــاذا  العربي؟  الغناء 
مــواقــع الــتــواصــل واملــنــّصــات؟ ومــن هــم الفنانون 
الــعــرب الــذيــن ســجــلــوا تــقــدًمــا هـــذه الــســنــة؟ تكاد 
عد على 

ُ
اإلصدارات الغنائية العربية هذا العام ت

لم يحرر فيروس كورونا  الــواحــدة.  اليد  أصابع 
يعيشون  الفنانني  معظم  يـــزال  وال  بــعــد،  الــعــالــم 
هـــاجـــًســـا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــغــامــرة بــعــضــهــم في 
إحـــيـــاء حـــفـــالت، وفـــعـــالـــيـــات فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــة 
ــارول ســمــاحــة في  ــ عــربــيــة وأوروبــــيــــة. وحـــدهـــا كـ
الفصل األول من 2021 أصــدرت أغنية استعانت 
فيها بــالــفــنــان هــانــي شــاكــر، كــنــوع مــن الــدويــتــو 
بــيــنــهــمــا. فـــكـــرة طــرحــتــهــا شـــركـــة »اليـــــف ســتــايــل 
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 
وألحان  العظيم،  عبد  إيــهــاب  كلمات  مــن  كتير«، 

سامر أبو طالب.
أنهما  إال  األغنيتني،  على  ــرّكــز 

ُ
امل التسويق  ورغـــم 

التقليدية، ولم  الكليب  الرؤية وفكرة  تبتعدان في 
أغنية سماحة،  تحققا نجاًحا جماهيرًيا بخالف 
»يـــا شــبــاب يــا بـــنـــات«، مــن كــلــمــات وألـــحـــان سليم 
عساف التي أطلقتها نهاية الصيف، وصورت في 
جيًدا.  شعبًيا   

ً
وتفاعال نجاًحا  وحصدت  القاهرة 

بغداد ـ براء الشمري

ــيـــرًا، عن  أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، أخـ
ــعـــادة أكـــثـــر مـــن 17 ألــــف قــطــعــة أثـــريـــة منذ  ــتـ اسـ
القطع  أن من بني   

ً
الحالي، موضحة العام  مطلع 

املــســتــردة لـــوح غــلــغــامــش. وقــــال املــتــحــدث باسم 
الــوزارة أحمد الصحاف، لوكالة األنباء العراقية 
)واع(، إن »دبلوماسية االسترداد أعادت أكثر من 
17500 قطعة أثرية خالل هذا العام«، ولفت إلى أن 
وتسليم  استالم  حفل  ستقيم  الخارجية  »وزارة 

اللوح يوم غد، في مبنى الخارجية ببغداد«. 
كــمــا قــالــت وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــــار إن 
ــدًا الــثــالثــاء  الـــعـــراق »ســيــتــســلــم لـــوح غــلــغــامــش غـ
ــان، أن »لــــــوح حــلــم  ــيــ ــي بــ  فــ

ً
ــة ــحـ )أمــــــــــس(«، مـــوضـ

ــدم األعــــمــــال األدبــــيــــة فــي  غــلــغــامــش يـــعـــد مــــن أقــــ
في  الثقافة  وزارة  وستتسلمه  العراقي،  التاريخ 
مبنى وزارة الخارجية في بغداد«. وأشــارت إلى 
أن »جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة 
بالتعاون  بواشنطن  العراق  الخارجية، وسفارة 
قد  األميركية،  والحكومة  اليونسكو  منظمة  مع 
أسفرت عن تسلم هــذا اللوح وعــودتــه إلــى أرض 

الوطن«.
ــال الــبــاحــث فــي شـــؤون اآلثــــار والـــتـــراث أحمد  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن اســتــعــادة  عــبــد الـــــرزاق، لـــ
ــار  ــلـــوح تــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى آثـ الـ
مــرة منذ  مــن  أكثر  للنهب  التي تعرضت  الــعــراق 
 عن تعرض جزء 

ً
تسعينيات القرن املاضي، فضال

عن  لإلعالن  عجرم  نانسي  الفنانة  تأخرت  كذلك، 
إصدار ألبومها الجديد »نانسي 10«، الذي احتوى 
14 أغنية، وذلــك بعد أكثر مــن ثــالث ســنــوات على 
آخر ألبوماتها. حقق ألبوم عجرم نجاًحا خجواًل، 
ــدد األغــــانــــي الــــــذي تــضــمــنــه. وســـاهـــم  ــعـ ــيـــاًســـا بـ قـ
ــات« )إخــــــراج  ــ ــــالمـ تـــصـــويـــر كــلــيــبــني ألغــنــيــتــي »سـ
ليلى  )إخــراج  سمير سرياني(، و»مية وخمسني« 
وتقبل  لألغاني،  املتابعة  وتيرة  رفــع  في  كنعان(، 
الــجــمــهــور، فــي وقــت تــعــول عــجــرم على الــوقــت في 
التي عملت عليها ألكثر  األغــانــي  نجاح مزيد من 
ــع ســـنـــوات، وتـــاخـــرت فـــي إطــالقــهــا بسبب  مـــن أربــ
ولم  العربي.  والعالم  لبنان  بها  مر  التي  الظروف 
يـــوفـــق راغـــــب عـــالمـــة فـــي أغــنــيــة مـــنـــفـــردة وحــيــدة 
أصــدرهــا منتصف الصيف بعنوان »فـــورا غــرام«، 
مــن ألــحــان علي ســالــم، وصـــورت بطريقة الفيديو 

كليب بتوقيع فارس السخن.
الفنان فضل شاكر كان األكثر حماًسا في إصدار 
مجموعة ال بــأس بها مــن األغــانــي، التي وجــدت 
اإللكترونية  والصفحات  املنصات  على  صداها 
ــادة أو  ــ الــخــاصــة، مـــا دفـــع شــركــة روتـــانـــا إلـــى إعـ
الطلب التفاوض مع شاكر بشأن إعادته للتوقيع 
على عقد من الشركة السعودية. وبالفعل، سارت 
املــفــاوضــات بــشــكــل جــيــد، حــتــى وقـــع خـــالف بني 
إدارة روتـــانـــا ومــقــربــني مـــن شـــاكـــر. لــكــن ذلـــك لم 
التي  يؤثر على مجموع االستماع على األغاني 
ينتجها شاكر على نفقته الخاصة، وتحقق منذ 
الساعات األولى ماليني املتابعني، في انتظار ما 
ســتــؤول إلــيــه قضيتة واملــحــاكــمــات الــتــي تعرقل 
ــه بــشــكــل نــهــائــي لــلــغــنــاء. ُيـــســـجـــل، أيــضــًا،  عـــودتـ
ــيـــف فــي  ــنـــجـــوى كــــــرم مـــنـــتـــصـــف الـــصـ حــــضــــور لـ
أغنيتي »مغرومة 2« و»ساحر قلوب«، استعانت 
كرم باملمثل السوري معتصم النهار في الكليب 
»مــغــرومــة 2«. الــفــنــانــة نــــوال الــزغــبــي  املـــصـــور لـــ
 ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

ً
ــا كــــامــــال ــوًمـ ــبـ ــًا ألـ ــدرت أيـــضـ ــ ــ أصـ

األغاني، وكليبات. كان حضورها جيدًا، وأعادها 
عام 2021 إلى سوق الحفالت.

منها للتخريب على يد تنظيم »داعش« اإلرهابي 
أثناء سيطرته على عدد من املدن شمال وغربي 

العراق ما بني عامي 2014 و2017.
ــــوح طــيــنــي  ــــوح غــلــغــامــش هــــو لـ ــــى أن لـ ــار إلـ يـــشـ
ــام، يــحــتــوي عــلــى نــقــوش  تـــجـــاوز عــمــره 3500 عــ
باللغة السومرية ألجــزاء من )ملحمة غلغامش( 
الــشــعــريــة، تــمــت ســرقــتــه مــن الـــعـــراق قــبــل عــقــود   
وجرى تداوله في مزادات بيع اآلثار العاملية. وفي 
عــام 2007 تــم إدخــالــه إلــى ســوق الــفــن األميركي، 
بينما قررت وزارة العدل األميركية مصادرته عام 
2019. وسبق أن اعتبرت »اليونسكو« أن استعادة 
لـــوح غــلــغــامــش تــتــويــج لــعــقــود مــن الــتــعــاون بني 
دول مثل الواليات املتحدة والعراق، وكالهما من 
الدول املوقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، 
والعملي  القانوني  باإلطار  البلدان  تــزود  والتي 

ملنع االتجار غير املشروع باآلثار. 
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أخيرًا، أنها 
بصدد التوجه إلى املحاكم الدولية لرفع دعاوى 
ضـــد الـــــدول غــيــر املــتــعــاونــة فـــي مــلــف اســتــعــادة 
َبت بعد عام 2003، مؤكدة  العراق آلثاره التي ُهرِّ
ــــدول املــتــعــاونــة، وأنــهــا  أن الـــدعـــاوى ال تــشــمــل الـ
تــســعــى إلغــــالق املــلــف بــشــكــل كــامــل. وأكــــد املــديــر 
الثقافة  وزارة  فــي  ــتـــراث  والـ اآلثــــار  لهيئة  الــعــام 
ــار الــعــراقــيــة ليث مجيد حسني  والــســيــاحــة واآلثــ
أنـــه جـــرت »إقــامــة الــعــديــد مــن الـــدعـــاوى مــن أجــل 
َبت من العراق  استرداد اآلثار واملمتلكات التي ُهرِّ

بعد عام 2003«. )Getty( يُنصح بتناول ما يكفي من األطعمة التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف

بعد اندالع 
ثورات الربيع 

العربي، تحّورت 
إشكالية االستماع 

إلى األغاني 
السياسية والثورية. 

المستمع والمغني 
على خط واحد، 
فكالهما ينطبق 

عليه صفة 
»إرهابي«

الغناء العربي وحصار المنّصات

فنون وكوكتيل

إلى  انتقل  )الـــعـــدوى(  الــوعــي  هــذا  السلطة. 
كل من العراق وسورية؛ فأدركت السلطات، 
أنها بمجرد تسطيحها الذوق العام، ستحد 
ــن ذكــــــاء شـــعـــوبـــهـــا ووعــــيــــهــــا، وبـــالـــتـــالـــي  مــ
سيتحولون إلى قطيع تتحكم في خياراته 
أي  مــن  والــذوقــيــة، تحسًبا  الفنية  ومــيــولــه 

حس ثوري محتمل. 
َد املستمع من خياراته املوسيقية،  هكذا، ُجرِّ
ــلــــذذ بـــحـــريـــة  ــتــ ــمــــت. يــ صـــــــار يـــســـتـــمـــع بــــصــ

ــاع عن  ــدفــ الـــقـــمـــع، بــحــلــة عــصــريــة تــجــيــز الــ
»كــبــريــاء« الـــدولـــة و»كــرامــتــهــا«. ال يختلف 
املصري  املــصــور  إلــى  بالنسبة  كثيًرا  األمــر 
الــشــاب شــادي حبش، الــذي مــات فــي سجن 
طرة العام املاضي، بعد عامني من االعتقال 
ــداد أغــنــيــة  ــ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة مـــشـــاركـــتـــه فــــي إعـ
ســيــاســيــة تــســخــر مـــن ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، املــالــيــة  ــفـ املــــصــــري، عـــبـــد الـ
املغترب  املصري  املغني  مع  واالقتصادية، 

آذان  فــي زوايـــا مظلمة بعيدة عــن  مسروقٍة 
املراقبني أو الواشني. 

بعد انــدالع ثــورات الربيع العربي، تحّورت 
السياسية  األغاني  إلى  االستماع  إشكالية 
والثورية. املستمع واملغني على خط واحد، 
فكالهما ينطبق عليه صفة »إرهابي«. وما 
الثورة  )مطرب  القاشوش  إبراهيم  حنجرة 
السورية( التي انتزعت على يد أفراد النظام 
السوري عام 2011، إال إعــادة تكرير لثقافة 

رامي عصام. وقد طاولت عمليات االعتقال، 
إلـــى جــانــب حــبــش، كــال مــن مــؤلــف األغــنــيــة 
البحيري، ومصطفى جمال املسؤول  جالل 
عــن صفحة عــصــام عــلــى فــيــســبــوك، بــعــد أن 
أســـنـــدت إلــيــهــم تــهــم االنـــضـــمـــام لــجــمــاعــات 
ــة املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــ ــانـ ــ إرهــــابــــيــــة، وإهـ

وازدراء األديان.  
 أصــابــت 

ٌ
ــام، لــعــنــة ــكــ ــأة هــــذه األحــ ــ تــحــت وطـ

املـــســـتـــمـــع الــــعــــربــــي، وأشــــعــــرتــــه بـــالـــخـــذالن 

والخوف والقلق، رغم رهانات الحرية التي 
أوحــــت بــهــا ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي. وكــمــا 
يقول فيكتور هيغو: »تفصح املوسيقى عن 
تلك األشياء التي ال نستطيع الحديث عنها 
وال نقدر السكوت عليها«، ليصاب املستمع 
بــحــالــة فــصــام ذوقــــي. تسبقه آثـــار رواســـب 

تدجني محلي، قبل التهجير والنزوح.
فــي الــخــارج، يــغــدو املــهــاجــرون والــالجــئــون 
ــر مـــن الــفــصــام.  ــوع آخــ ــو نــ ــة. وهــ ــريـ أكـــثـــر حـ

ــه أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الــــفــــاســــدة فــي  تــســبــبــت بــ
بالدهم. 

لكن رهـــان الــحــريــات هــنــا، مــشــروط ببنيان 
املــجــتــمــعــات املـــضـــيـــفـــة، قـــبـــل الــــخــــوض فــي 
حـــيـــثـــيـــاٍت ســـلـــوكـــيـــة ونـــفـــســـيـــة جـــعـــلـــت مــن 
 

ً
الــقــول، حامال أمكن  إذا  الــالجــئ«  »املستمع 

مــنــبــًرا سوى  لها  مــكــلــومــٍة، ال يجد  لقضية 
بيئة آمنة تضمن له سالمته وحريته.

شـــهـــدت طـــرقـــات أوروبــــــا الــبــعــيــدة، نــمــاذج 
ثورية  بأغنيات  أجــواؤهــا  تصدح  متنوعة 
ــهـــم  ــاتـ ــيـــاسـ ــام بـــــالدهـــــم وسـ ــ ــكـ ــ ــنــــاهــــض حـ تــ
وتقليًدا  طــقــًســا  تــكــون  أن  وآثــــرت  القمعية، 
الساحات  وفــي  اللجوء  وخيام  البيوت  في 
العامة، يتشاركونها مع األقارب واألصدقاء 
واألجـــــــانـــــــب، عـــلـــى عـــكـــس بـــعـــض مــنــاطــق 
الــلــجــوء املـــجـــاورة وبــاألخــص لــبــنــان، الــذي 
كان حاضنة لالجئني السوريني منذ بداية 
ــة. إذ إن تــهــمــة االســتــمــاع  الــــثــــورة الـــســـوريـ
إلــى أغـــاٍن ثــوريــة تناهض النظام الــســوري 
ــة، ال تــخــتــلــف مــعــايــيــر  ــمـ ــاكـ وســـلـــطـــتـــه الـــحـ
تلك  العقوبة عليها عن  إدانتها وموجبات 
التي تسري داخــل ســوريــة، على اعتبار أن 
سياسًيا  متداخالن  بــلــدان  ولبنان  ســوريــة 
واجــتــمــاعــًيــا وتــاريــخــًيــا، ونــظــام الــحــريــات 
الطوائف  فيهما منوط بتبادل أحــادي بني 
الدائرة  وداخــل دائرتها، ومــا يشذ عن تلك 
مــرتــبــط بــالــعــالقــة الــســيــاســيــة املــتــيــنــة بني 
ــــني األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  ــزب وبـ ــ طـــائـــفـــة أو حـ
الله بنظام األســد.  املــجــاورة، كعالقة حــزب 
ــذه الـــرابـــطـــة يــفــهــمــهــا الــــالجــــئ الـــســـوري  ــ هـ
ويـــعـــرف مــاهــيــتــهــا وعـــواقـــب املـــســـاس بــهــا، 
ــان يـــشـــعـــر بــــعــــدوى الـــخـــنـــاق  ــ وبـــالـــتـــالـــي كــ
تالحقه وتالحق ذوقه املوسيقي في سماع 
األغــنــيــة الــســيــاســيــة املــعــارضــة، األمـــر الــذي 
فرض عليه اختيار أمكنة مناسبة ملمارسة 
أهوائه املوسيقية، فاستغل ثغرة املناطقية 
الــطــائــفــيــة فــــي اخـــتـــيـــار ســكــنــه لــيــعــبــر عــن 
باالعتبار  األخـــذ  مــع  أفــضــل،  حريته بشكل 

الحيطة والحذر.
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