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أحكام »سياسية« ضد صحافيين 
في كردستان العراق

سباق ميتافيرس:
 شركات تبدأ االستثمار

عبد الرحمن خضر

املجال  في  العاملني  السوري  النظام  حــارب 
اإلعالمي منذ االنطالقة األولــى للثورة عام 
2011. كــان من املتوقع أن يكون الوضع في 
املناطق التي تخرج عن سيطرته أفضل حااًل 
الــتــي سيطرت  الــجــهــات  لــكــن بــعــض  بكثير، 
عــلــيــهــا مـــارســـت تـــصـــّرفـــات قــمــعــيــة شبيهة 
الــذي كان يسير عليه النظام خالل  بالنهج 
ســنــوات الـــثـــورة ومـــا قــبــلــهــا، مــا خــّيــب آمــال 
كثيرين من العاملني في هذا املجال، خاصة 
الــعــديــد مــن الصحافيني  بعد قتل واعــتــقــال 
ــون األحـــداث 

ّ
والــنــاشــطــني الــذيــن كــانــوا يــغــط

في تلك املناطق.
ــرًا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ طـــفـــت عـــلـــى الــــواجــــهــــة أخـ
ــقــة بــالــحــريــات اإلعــالمــيــة 

ّ
الـــتـــطـــورات املــتــعــل

»الــجــيــش الوطني  بـــ فــي مــنــاطــق مــا يسمى 
السوري« املعارض املدعوم من تركيا، والتي 
تمتد على مساحات واسعة من أرياف حلب 
ناشطون  كــان ضحيتها  والحسكة،  والــرقــة 
ــذا الــجــيــش  تـــطـــّرقـــوا النـــتـــقـــاد مـــمـــارســـات هــ
واملـــؤســـســـات والــفــصــائــل الــتــابــعــة لـــه على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـــبـــل أيـــــام أطـــلـــق نـــاشـــطـــون وصــحــافــيــون 
ــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــســــوري،  عــــامــــلــــون فــــي مـ
حملة  الوطني  الجيش  لسيطرة  الخاضعة 
عنوانها »ال تكتموا األصــوات«، للدفاع عن 
الحريات اإلعالمية، واملطالبة بوقف حمالت 
ــال الـــتـــي يـــتـــعـــّرض لــهــا الــنــاشــطــون  ــقـ ــتـ االعـ
بسبب التعبير عن آرائهم، وتسليط الضوء 
ــنـــاك.  ــيـــطـــرة هـ ــلـــى أخــــطــــاء الــــجــــهــــات املـــسـ عـ
وشـــــارك نــاشــطــون صـــورهـــم وهــــم يــغــلــقــون 
ــنـــوان الــحــمــلــة،  أفـــواهـــهـــم بــأيــديــهــم تــحــت عـ
ــــوري«  ــسـ ــ ــنــــي الـ ــيــــش الــــوطــ وطــــالــــبــــوا »الــــجــ
والشرطة العسكرية التابعة له بوقف اعتقال 
آرائهم  التعبير عن  اإلعالميني، على خلفية 
في  العسكرية  الفصائل  تــجــاوزات  وانتقاد 

املنطقة.
يـــرى رئــيــس مــركــز الــحــريــات اإلعــالمــيــة في 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــني الــــســــوريــــني إبـــراهـــيـــم  ــطــ رابــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ حـــســـني، فــــي حـــديـــث لـ
 »الــحــريــات اإلعــالمــيــة فــي كــافــة املــنــاطــق 

ّ
أن

الدنيا، ومناطق  السورية هي في حدودها 
سيطرة الجيش الوطني ال تختلف عن باقي 
دائمًا  هم  العاملون  والصحافيون  املناطق، 
في حالة قلق من االحتجاز أو االعتداء إذا ما 
التي تحصل في  االنتهاكات  حاولوا كشف 
هذه املنطقة، وقد رصدنا الكثير من حوادث 
اإلعــالمــيــني  هـــؤالء  تغطية  االعـــتـــداء بسبب 
لـــالنـــتـــهـــاكـــات الـــحـــاصـــلـــة ومــــجــــّرد تــســلــيــط 
»كثرة  فــإن  وبحسب حسني  عليه«.  الــضــوء 
الصحافيني  بــشــؤون  الــتــي تعنى  األجــســام 
جعلت املــســؤولــني هــنــاك فــي حــيــرة، فكثرة 
املــرجــعــيــات أفــقــدت األمــــر أهــمــيــتــه«، مشيرًا 

منوعات

 »هناك خطوة لتوحيد هذه األجسام 
ّ
إلى أن

لت بانضمام ثالث مؤسسات هي رابطة 
ّ
تمث

الصحافيني  ونــادي  السوريني  الصحافيني 
ــاد اإلعـــالمـــيـــني الــســوريــني  الـــســـوريـــني واتـــحـ
فــي املــجــلــس األعــلــى لـــإعـــالم، الــهــدف منها 
في  أقــوى  واتخاذ مواقف  املرجعية  توحيد 
حــال حــدوث أي انتهاك ضــد أي صحافي«. 
ويــــؤّكــــد أن »الــكــثــيــر مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 

اإلعالميني  بمنع  لت 
ّ
تمث املنطقة  في  قت 

ّ
وث

هناك  السلطات  كــانــت  بينما  التغطية،  مــن 
تـــســـمـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــني األتـــــــــــراك الـــعـــامـــلـــني 
فــــي املـــنـــطـــقـــة بــتــغــطــيــة األحـــــــــداث وخـــاصـــة 
الــتــفــجــيــرات وعــمــلــيــات الــقــصــف«، مبينًا أن 

هذا »تصرف غير مفهوم« على حد قوله.
ــا، تعتبر مــديــرة قــســم الــتــقــاريــر في  بـــدورهـ
الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، سمية 

 
ّ
الحداد، في حديث إلى »العربي الجديد« أن

»في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني 
هناك سطوة كاملة للمجالس املحلية على 
ــدن والــبــلــدات،  الــواقــع اإلعــالمــي فــي كــافــة املـ
ــادة إعــالمــيــة دون  فـــال يــمــكــن تــصــويــر أي مــ
ــلــــس الـــتـــي  ــلــــى مــــوافــــقــــة املــــجــ الــــحــــصــــول عــ
ــام، عــدا  ــ يــســتــغــرق الــحــصــول عــلــيــهــا عـــدة أيـ
ــاالت وقـــوع حــــوادث تفجير وقــصــف،  فــي حـ
على  الــحــصــول  دون  التصوير  يمكن  حيث 
إذن مــســبــق«. وتــشــيــر إلـــى أن »اإلعــالمــيــني 
ــوالــــني لــلــفــصــائــل الــعــســكــريــة يــحــصــلــون  املــ
عملهم  تسهل  غيرهم،  دون  امــتــيــازات  على 
مقابل الترويج لتلك الفصائل، وأن الكوادر 
للتضييق  تــتــعــّرض  املنطقة  فــي  اإلعــالمــيــة 
ــدم الــســمــاح بــحــريــة الــتــعــبــيــر وفـــي حــال  وعــ
مخالفة  آراء  أو  انــتــقــاد  أي  اإلعـــالمـــي  نــشــر 
لالعتقال  يتعرض  الوطني  الجيش  لــقــوات 

أو الخطف بتهمة العمالة«.
يــقــول مــيــالد شهابي وهــو صحافي يغطي 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــة فــــي مـ األحـــــــــداث الــــســــوريــ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــيـــش الــــوطــــنــــي لــ الـــجـ
إن »واقـــــــع الـــحـــريـــات اإلعـــالمـــيـــة ســـيـــئ فــي 
سورية بشكل عام، لكن األفضل في مناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي، واألرقــــــام تــؤكــد 
ــة تــشــيــر إلــــى أن  ــقـ ـ

ّ
ــوث ذلــــك فـــاالنـــتـــهـــاكـــات املـ

ــوات ســوريــة  ــ ــ مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام و»قـ
الشام سّجلت  الديمقراطية« وهيئة تحرير 
ــه ال  ــ ــــى أنـ ــثــــر، وهــــــذا يــشــيــر إلـ انـــتـــهـــاكـــات أكــ
تـــوجـــد ســيــاســة مــمــنــهــجــة ملـــحـــاربـــة الــعــمــل 
إلـــى أن »منطقة  الـــحـــر«. ويــشــيــر  اإلعـــالمـــي 
سيطرة الجيش الوطني شهدت العديد من 
االنــتــهــاكــات، لكن مــا يمّيزها عــن غيرها أن 
هناك أصواتًا ترتفع إن كان من قبل إعالميني 
أو أجسام صحافية، بهدف وقف  مستقلني 
االنــتــهــاكــات وعـــدم تــكــرارهــا وإطــــالق ســراح 
ــلـــى يــــد تــلــك  ــالـــه عـ ــقـ ــتـ ــتـــم اعـ أي صـــحـــافـــي يـ
القوات التابعة للجيش الوطني«. ويضيف 
هذه  في  العاملني  »اإلعالميني   

ّ
أن الشهابي 

ــذي يــكــشــفــون  ــ ــ املـــنـــاطـــق هــــم الــــوحــــيــــدون الـ
انــتــهــاكــات،  ــقــون مــا يحصل فيها مــن 

ّ
ويــوث

فاالنتهاكات في مناطق السيطرة األخرى ال 
يرشح منها إال القليل، لكن إعالميي الشمال 
ــداءات عــلــى املــدنــيــني  ــ ــتـ ــ ــًا االعـ ــمـ ـــون دائـ

ّ
يـــغـــط

واألمالك في مدن عفرين وأعزاز وتل أبيض 
ورأس العني، وهناك خمسة أجسام لحماية 
الصحافيني لها مكاتب في املنطقة، ويوجد 
العديد من الناشطني الذين يعملون لصالح 
وكاالت عاملية بحرية«. ووثق املركز السوري 
للحريات الصحافية في رابطة الصحافيني 
ــاكـــات ضــد  ــهـ ــتـ الــــســــوريــــني وقــــــوع ســبــعــة انـ
اإلعــــــالم فـــي ســـوريـــة خــــالل شــهــر أكــتــوبــر/ 
أن حالة  إلــى  الــفــائــت، وأشـــار  األول  تشرين 
اإلعــالمــيــة شكلت  الــحــريــات  على  التضييق 

السبب املباشر لالنتهاكات املوثقة. 

المنع من التغطية 
واالعتقال بسبب الرأي أبرز 

االنتهاكات

جـــعـــلـــت »فـــيـــســـبـــوك« مــــن »مـــيـــتـــافـــيـــرس« 
العالم  هذا  لكن  االستراتيجية،  أولويتها 
املـــــوازي فــتــح شــهــيــة الــكــثــيــر مــن الــجــهــات 
األخرى، كشركات ألعاب الفيديو من مثل 
»روبـــلـــوكـــس« و»فـــورتـــنـــايـــت«، وعــــدد من 
يشّكل  املتخصصة.  الناشئة  املــؤســســات 
عالم »ميتافيرس« ما يشبه نسخة رقمية 
ــن عـــاملـــنـــا املـــحـــســـوس يــمــكــن الـــوصـــول  عــ
ــتــــرنــــت. وبـــفـــضـــل الـــواقـــع  إلـــيـــهـــا عـــبـــر اإلنــ
املعزز بشكل خاص،  والــواقــع  االفتراضي 
املــوازي  من املفترض أن يتيح هذا العالم 
كبيرة  بــدرجــة  البشرية  التفاعالت  زيـــادة 
مـــن خـــالل تــحــريــرهــا مـــن الــقــيــود املـــاديـــة. 
في  املتوقعة  املقبلة  الكبيرة  الــقــفــزة  هــذه 
مــســار تــطــور اإلنـــتـــرنـــت، والـــتـــي تخيلها 
الــخــيــال الــعــلــمــي ملـــا يـــقـــرب مـــن 30 عــامــًا، 
أصبحت تشّكل أفقًا جديدًا للتطور. ولكن 
هل سيكون هناك مكان لجميع الشركات 
الطامحة في هذا املجال، خصوصًا في ظل 

االستثمارات الهائلة املطلوبة إلنشائها؟
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت مــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
األمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــالقــــة، وفــــــي طــلــيــعــتــهــا 
ــبـــوك«، مـــشـــاريـــع ضــخــمــة فــــي هـــذا  ــيـــسـ »فـ
املجال. وتهدف مجموعة مارك زوكربيرغ، 
والذي غّير اسمها أخيرًا إلى »ميتا«، إلى 
رقمية  ملساحة  كمنشئ  مكانتها  ترسيخ 

عاملية معيارية، مثل متجر التطبيقات من 
»آبل« أو محرك بحث »غوغل«. ولتحقيق 
ذلــك، تعتزم »فيسبوك« استثمار عشرات 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدوالرات ســـنـــويـــًا وتــوظــيــف 
عــشــرة آالف شــخــص فـــي غــضــون خمس 

سنوات في أوروبا.
لـــكـــن املـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــالقـــة األخــــــــرى ال 
تــنــوي الــبــقــاء عــلــى الــهــامــش، ومـــن بينها 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال »مــايــكــروســوفــت« مع 
ــافـــيـــرس الـــــشـــــركـــــات«. وبــمــنــاســبــة  ــتـ ــيـ »مـ
مؤتمرها السنوي املخصص للمحترفني، 
أعلنت الــشــركــة، الــثــالثــاء املــاضــي، إطــالق 
»ميش«، وهي خاصية جديدة في برنامج 
الــظــهــور،  للمستخدمني  ستتيح  »تــيــمــز« 
اعتبارًا مــن عــام 2022، على شكل صــورة 
رمزية »أفاتار« مكّيفة مع شكل املستخدم 

بداًل من تشغيل الفيديو.
ــه، أطـــلـــقـــت  ــســ ــفــ ــال نــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــال األعـ ــ ــجـ ــ وفـــــــي مـ
»نـــفـــيـــديـــا« الـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــال صــنــاعــة 
التي  »أومنيفرس«  منصتها  املعالجات، 
تــرمــي إلــى الــســمــاح لــفــرق تصميم دولية 
مجموعات  على  تعمل  الثالثية  باألبعاد 
بــرمــجــيــات عــــدة »بـــالـــتـــعـــاون فـــي الــوقــت 

الفعلي في مساحة افتراضية مشتركة«.
كما أصبحت »روبلوكس« أو »ماينكرافت« 
أو »فـــورتـــنـــايـــت« أكــثــر مـــن مــجــرد ألــعــاب 

اإلنترنت، خصوصًا  على  فيديو مجانية 
إذ تحّولت  منذ بدء جائحة »كوفيد-19«، 
إلى منصات ترفيه تمّكن الالعبني من أن 
وأدى  مــوازيــة.  اجتماعية  حــيــاة  يعيشوا 
ذلـــك حــتــى إلـــى زعـــزعـــة هــيــمــنــة الــشــبــكــات 
االجتماعية مثل »إنستغرام« و»تيك توك« 
و»سناب شات«، كما عزز طموحها لبناء 

»ميتافيرس« خاص بها.
)فرانس برس(

)Getty/مقاتل من الجيش الوطني في جنديرس خالل يوليو الماضي )رامي السيد/نورفوتو

)عبدالحميد حصبص/األناضول(

دهوك ـ العربي الجديد

إقليم كردستان  فــي  الــعــام  املشهد  إلــى تصدر  الحريات  التضييق على  عــاد ملف 
ل طوال السنوات املاضية مالذًا للناشطني والصحافيني العراقيني 

ّ
العراق الذي مث

الفارين من محافظات أخرى، بعدما باتت حكومة اإلقليم تواجه انتقادات حاّدة من 
التعبير، على أثر محاكمة  املنظمات املعنّية بحقوق اإلنسان واملدافعة عن حرية 
الفاعلني في ساحات االحتجاج والتظاهر  مجموعة من الصحافيني والناشطني 

في محافظة دهوك، وإدانتهم بأحكاٍم مختلفة.
كانت السلطات األمنية في اإلقليم قد اعتقلت خالل العامني املاضيني أكثر من 70 
صحافيًا وناشطًا بتهم مختلفة، منها محاوالت إسقاط الحكومة وزعزعة األمن 
واالستقرار والتخريب وتلقي الدعم واملساعدة من أطراٍف خارجية. وأصدر القضاء 
أحكامًا بالسجن ملدة سّت سنوات على خمسة منهم في مطلع العام الحالي، هم 
شيروان شيرواني وكــوهــدار زيباري وشفان سعيد وأيــاز كــرم وهــريــوان عيسى. 
الثانية حكمًا بالسجن فترات  أربيل  املــاضــي، أصــدرت محكمة جنايات  واالثــنــني 
متفاوتة بحق أربعة من الناشطني والصحافيني، هم مسعود علي وشيروان طه 

أمني وبندوار رشيد وكاركه عباس. 
في مؤتمر صحافي أمام محكمة جنايات أربيل، االثنني، وصف محامي الدفاع عن 
 إن املحكمة »استندت 

ً
املتهمني األربعة هريم شيرواني الحكم بأنه »سياسي«، قائال

تهم بها بهذه املــّدة«. وأكــد شيرواني أنه »سنطعن 
ُ
ــة ضعيفة، وال يحاكم امل

ّ
إلى أدل

ــفــق عــضــو بــرملــان كــردســتــان عــمــر كــولــبــي مع 
ّ
بــالــحــكــم فــي محكمة الــتــمــيــيــز«.  ويــت

التهم  أن مراحل توجيه  إلى  »السياسي«، مشيرًا  بـ قــرار املحكمة  شيرواني بوصفه 
وطريقة اعتقال الصحافيني والتحقيق معهم وإصدار الحكم ضّدهم لم تمّر باملراحل 
القانونية، إذ لم ُيسمح لهم بتوكيل محامي دفاع عنهم، وُعني محاٍم لهم داخل قاعة 
التخريب وإحداث  هم 

ُ
»ت أن  الجديد«،  »العربي  لـ املحكمة. ويضيف كولبي، متحدثًا 

ثبت عليهم حتى اآلن بالدليل 
ُ
هم األخرى التي وّجهت لهم لم ت

ُ
العنف وغيرها من الت

القاطع، ولم يحضر أي شاهد ضّدهم، وليست لهم سوابق سيئة في املحاكم«.

إعالميو الشمال السوري: ال تكتموا األصوات

ثبّت القضاء األوروبي غرامة أخبار
قيمتها 2.4 مليار يورو )2.8 مليار 
دوالر أميركي( فرضتها بروكسل 
على شركة »غوغل«، لمخالفتها 

قواعد المنافسة في خدمات 
مقارنة األسعار، مؤكدًا أنها أساءت 

استخدام موقعها المهيمن 
بتفضيلها خدمتها.

أعلنت »فيسبوك« عزمها على 
التوقف مطلع العام المقبل 

عن حمالت التوجيه اإلعالني 
لمستخدمي تطبيقها وخدمة 

»إنستغرام« التابعة لها، المستندة إلى 
اهتماماتهم في بعض المواضيع 

الحساسة، مثل الميل الجنسي أو 
االنتماء السياسي أو الدين والصحة.

حجب »يوتيوب« عدد عالمات 
عدم اإلعجاب )ديساليك( عن 
مقاطع الفيديو المنشورة 
على منصته، بهدف حماية 

صانعي المحتوى من المضايقات 
والهجمات الموجهة، لكّن التعبير 

عن عدم اإلعجاب في المقاطع 
سيظل ممكنًا للجمهور. 

بيع جهاز كمبيوتر خشبي 
من طراز »آبل-1«، وهو أول 

حاسوب طرحته شركة 
التكنولوجيا »آبل« في األسواق 
عام 1976، ولم يتبق منه سوى 

بضع عشرات في العالم، في 
مزاد لدار »جون موران« قرب لوس 

أنجليس، مقابل 400 ألف دوالر.

الصحافيون  فيتعرض  اإلعالمية،  الحريات  صعيد  على  تحسنًا  السورية  المعارضة  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  تشهد  ال 
النتهاكات تمنعهم من تأدية عملهم، ما دفعهم إلى إطالق حملة بعنوان »ال تكتموا األصوات«
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غيرا،  جــوي  املوسيقي  الناقد  وقــال  التدافع. 
لشبكة »سي أن أن«، إن ترافيس سكوت أوقف 
عرضه 3 أو 4 مرات حني الحظ حاجة بعض 

الحاضرين إلى املساعدة. 
لــكــن ســكــوت اآلن فــي عــني الــعــاصــفــة، بعدما 
وّكـــــل بــعــض رواد »أســــتــــروورلــــد« مــحــامــني 
لتمثيلهم في الدعاوى القضائية ضده وضد 
شـــركـــة »اليــــــف نـــيـــشـــن« وآخــــريــــن مــرتــبــطــني 
بتنظيم املهرجان.  وما حصل أعــاد تسليط 
الـــضـــوء عــلــى حــفــات ســابــقــة لــســكــوت، ففي 

2017 شــجــع مــغــنــي الــــراب واحــــدًا ِمـــن الــذيــن 
حضروا عرضه على القفز من شرفة الطابق 
الثاني في نيويورك. مجلة »رولينغ ستون« 
ذكــرت أنه خال العرض نفسه أصيب واحد 
ــه كـــايـــل غــريــن،  ــمـ ــكـــوت، واسـ مـــن مــعــجــبــي سـ
عام  الــثــالــث.  الطابق  مــن  دفعه  بعد  بالشلل، 
الــقــبــض على  ألــقــت شــرطــة شــيــكــاغــو   ،2015
ترافيس سكوت، في مهرجان »لوالبالوتزا«، 
عــم أنه شجع املعجبني على تخطي 

ُ
بعدما ز

الحواجز األمنية والصعود إلى املسرح، وفقًا 

لندن ـ العربي الجديد

ــلــــطــــات األمـــيـــركـــيـــة  الــــســ تـــــــــزال  ال 
أستروورلد«  »مهرجان  ومنظمو 
يحاولون  تكساس  في  املوسيقي 
فهم ما حصل في الساعة التاسعة والنصف 
أشخاص   8 قتل  إذ  املــاضــي؛  الجمعة  مــســاء 
تتراوح أعمارهم بني 14 و27 عامًا، وأصيب 
ــًا إلــــى  املـــــئـــــات بــــــجــــــروح، ونــــقــــل 25 شـــخـــصـ
املستشفى، أصغرهم في العاشرة من العمر. 
تقول السلطات إن تدافعًا جماهيريًا حصل، 
أثناء أداء مغني الراب ترافيس سكوت إحدى 
ألـــــف شــخــص  ــه، عــلــمــًا أن نـــحـــو 50  ــاتـ ــيـ ــنـ أغـ
إقامته  الــذي كانت مقررة  املهرجان  حضروا 

على مدى يومني.
تحقيق جنائي فتح في الحادث، وسط تقارير 
ــدًا مــن الجمهور  غــيــر مــؤكــدة تفيد بـــأن واحــ
»كان يحقن آخرين باملخدرات«. إدارة اإلطفاء 
أفادت بأن 11 من الذين نقلوا إلى املستشفى 
ولــم يتضح  قلبية،  يعانون من سكتة  كانوا 
»أسوشييتد  لوكالة  ووفقًا  السبب.  اآلن  إلى 
 الحفل إال بعد 40 دقيقة من بدء 

َ
برس« لم يلغ

النظرية التقليدية 
تقول إن اإلنسان المنتصب 

ظهر في أفريقيا

التحقيق جاٍر في 
مقتل 8 أشخاص أثناء حفل 

لترافيس سكوت

سُتكرم الوزيرة 
الفرنسية نجاة فالو 

بلقاسم في االفتتاح

2223
منوعات

مذنب  بأنه  وأقــر سكوت  »رولينغ ستون«.  لـ
بسلوك غير منظم عام 2018، بسبب حادثة 
ــرز في  ــ وقـــعـــت فـــي حــفــل مــوســيــقــي فـــي روجــ
واليــة أركنساس في 2017. غــّرد سكوت بعد 
الضحايا  مع  املاضي متعاطفًا  السبت  ظهر 
ــى أنـــه  ــ ــن، وأشــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلــ ــرريــ ــتــــضــ واملــ

سيغطي تكاليف جنازات القتلى.
جديدة  ليست  الدموية  املوسيقية  الحفات 
على الواليات املتحدة والعالم، فخال الشهر 
الــحــالــي قــتــل شــخــصــان، إثـــر حــادثــة سقوط 

»آّبــا«  خال حفل تكريمي في السويد لفرقة 
األول  ألبومها  املاضي  الجمعة  التي طرحت 

بعد نحو 4 عقود على انفراط عقدها.
وقـــــــد يــــكــــون أكــــثــــر هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث شـــهـــرة 
الــــــذي حـــصـــل عـــــام 1969، خـــــال حــفــل  ذلـــــك 
»رولــيــنــغ ســتــونــز«، في  فرقة  أقامته  مجاني 
بــارك«، في كاليفورنيا،  »ألتامونت ريسواي 
وحــــضــــره نـــحـــو 300 ألـــــف شـــخـــص. الـــحـــدث 
ــات عـــنـــيـــفـــة بـــــني الـــجـــمـــهـــور  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ شــــهــــد مـ
وعناصر في نادي سائقي الدراجات النارية 
»مائكة الجحيم« الذين كلفوا بتولي األمن، 
باإلضافة إلى الفوضى في التنظيم وانتشار 
ــعــــرض، تــوفــي  املـــــخـــــدرات. بــحــلــول نــهــايــة الــ
أربعة أشخاص، من بينهم ميريديث هانتر 
البالغة من العمر 18 عامًا التي طعنها أحد 
أعضاء »مائكة الجحيم«، وهي لحظة وثقت 
شلتر«  »غيّمي  الشهير  الوثائقي  الفيلم  في 
آخـــران  اثــنــان  ــتــل 

ُ
ق  .)1970(  Gimme Shelter

بـــحـــادثـــة صــــدم بـــســـيـــارة وهــــــروب ســائــقــهــا، 
بينما غـــرق آخـــر فــي قــنــاة بينما كـــان تحت 

تأثير مخدر »إل إس دي«.
قــتــل 11  وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 1979، 
شخصًا بتدافع في مهرجان لفرقة »ذا هو«، 
فـــي ســيــنــســيــنــاتــي. الــحــفــل اســتــمــر كــمــا كــان 
الــفــرقــة بما حصل إال بعد  بلغ 

ُ
ت مــقــررًا، ولــم 

انتهائه.
»وودســــتــــوك« 1999 ُوصــــف بــعــرض مــرعــب 
والــجــرعــات  والــعــنــف  الجنسية  لــاعــتــداءات 
ــدرات وأعــــــمــــــال الـــشـــغـــب  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــدة مـــــن املـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ الـ
والــحــرائــق. وواحــد من املعجبني الــذي سقط 
لــفــرقــة »ميتاليكا«،  أثــنــاء عـــرض  فــي حــفــرة، 
توفي بعد أيام. وتعرض املنظمون لفيضان 
من الدعاوى القضائية في األسابيع واألشهر 

التي أعقبت الحدث.
أما في »مهرجان روسكيلد« عام 2000، فقتل 
9 أشخاص خال أداء فرقة »بيرل جام« التي 
أوقـــفـــت الـــعـــرض بــعــد 45 دقــيــقــة، عــنــدمــا علم 
أعضاؤها بما كان يحدث. ومنذ ذلك الحادث، 
فـــي أي مــهــرجــانــات لم  الــفــرقــة األداء  رفــضــت 

تضع ترتيبات أمنية مفصلة في عقودها.
لــقــي سبعة   ،2011 عــــام  أغـــســـطـــس/آب  وفــــي 
أشـــخـــاص مــصــرعــهــم، وأصـــيـــب 58 آخـــــرون، 
ــاح الـــقـــويـــة الـــســـقـــاالت  ــ ــريـ ــ عـــنـــدمـــا ضــــربــــت الـ
املعدنية ومعدات املسرح، وسط حشد مزدحم 
في إنديانابوليس، حيث كان الجمهور ينتظر 
عرضًا في الهواء الطلق للثنائي »شوغرالند«. 
وجد تقريران استقصائيان الحقًا أن السقاالت 
لــم تــكــن مطابقة لــلــمــواصــفــات املــطــلــوبــة، وأن 
املنظمني لم تكن لديهم خطط طــوارئ كافية. 
املصابني  الناجني  يمثلون  محامون  تــوصــل 
وأفــراد أسر الضحايا إلى تسوية قيمتها 50 
مليون دوالر أميركي مع 19 شركة عام 2014.

ــن الــعــالــم  ــوادث لــيــســت بــعــيــدة مـ ــحــ ـــذه الــ وهــ
شـــخـــصـــًا،   11 ــتــــل  قــ  2009 فــــعــــام  ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
معظمهم من النساء واألطــفــال، وجــرح نحو 
30 آخـــريـــن، فــي الــعــاصــمــة املــغــربــيــة الــربــاط، 
بـــتـــدافـــع خــــال حــفــلــة لــلــمــغــنــي عــبــد الــعــزيــز 
ستاتي، ضمن فعاليات مهرجان »موازين«. 
وقبلها بعامني، قتل 7 أشخاص بتدافع في 
حفل لنجوم من »ستار أكاديمي«، في مدينة 
صفاقس التونسية، في مسرح الهواء الطلق 

في سيدي منصور.
ــمــــي« تــضــم  ــاديــ ــار أكــ ــتــ  كـــانـــت مــجــمــوعــة »ســ
حينها تسعة مغنني يافعني من دول عربية، 
بــيــنــهــم تـــونـــســـيـــة تـــدعـــى مــــــروى صــغــيــر مــن 
صفاقس. وقال شهود عيان حينها إن التدافع 
بــني الجمهور بــدأ بــدخــول الــنــجــوم، لكنه زاد 
حني بــدأت التونسية مــروى صغير وصلتها 
عمت  بعدما  الحفل  يقطع  أن  قبل  الغنائية، 
الفوضى. وأفــادت اإلذاعــة التونسية الخاصة 
ــيــــك« حــيــنــهــا، بــــأن أعـــمـــار الــضــحــايــا  »مــــوزايــ

تراوحت بني 12 و21 عامًا.

إبراهيم علي

قــصــي الشيخ وليد اإلبــراهــيــم عــن إدارة 
ُ
هــل أ

أو محطة MBC؟ ولو حصل ذلك، ما النتائج 
املحطة،  وبرامج وحضور  أداء  على  املترتبة 
الـــتـــي لـــم تــعــد تــحــصــر تــوجــهــهــا فـــي الــعــقــد 
إلــى جمهور واحـــد، بــل شمل العالم  األخــيــر 

العربي بأكمله؟
 MBC ــة، تـــفـــوقـــت مـــحـــطـــة ــلــ ــويــ ــوات طــ ــنــ ــســ لــ
بــطــابــعــهــا املــــوجــــه لـــلـــعـــرب. الـــشـــاشـــة الــتــي 
احــتــفــلــت قــبــل أســابــيــع بــمــيــادهــا الــثــاثــني، 
ــعــــرب فــــي الـــعـــالـــم، ســــــواء فــي  كـــانـــت قــبــلــة الــ
البلدان العربية وأوروبا، خصوصًا مع بداية 
الــقــرن الــجــديــد، قــبــل انــتــقــالــهــا مــن لــنــدن إلــى 
فــي تقديم  دبــي، وحــصــدت نجاحات تمثلت 
محتوى عــربــي أســهــم إلــى حــد مــا فــي تطور 

ونشأة برامج املنوعات عربًيا.
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ ــذ تــســلــم ولـ ــنـ ــن، ومـ ــكـ لـ
محمد بن سلمان، دفة السلطة، كان التوجه 
 MBC باعتبار  السعودي  اإلعــام  الستعادة 
الــتــي يملكها سعوديون،  الــشــركــات  وبــعــض 
شركات »مهاجرة«، وحان الوقت للعودة بها 

أنه ال يحوي أي شخصية ملّونة، أي اإلنسان 
نتحدث  البياض، وال  عليه  يغلب  »األصـــل«، 
هــنــا عـــن الـــدقـــة الــتــاريــخــيــة أو الــعــلــمــّيــة، بل 
العلمّية،  الــفــرضــيــة  يستثني  الـــذي  املتخيل 
ويقارب »بداية اإلنسان« بوصفه أبيض، قد 

يتعرض لاسمرار كما في بعض الحلقات. 
ق.م«،   10000« فيلم  عــلــى  يطغى  األمـــر  ذات 
فصّياد املياميث، وصديقته أيضًا، أبيضان. 
ــى الـــلـــون ألنــه  ــارة إلـ ــاإلشـ بــالــطــبــع، نــكــتــفــي بـ
ــيـــدة الـــتـــي تــــدل عــلــى األصـــل  الـــعـــامـــة الـــوحـ
الــحــاالت، ناهيك أن نظرية »حــواء  فــي هــذه 
الـــســـوداء« هــي األكــثــر تــــداواًل، وال تظهر في 

الثقافة الشعبية. 
ينسحب األمـــر عــلــى املــقــاربــات الــكــومــيــدّيــة، 
كما في فيلم »العام األول«؛ إذ تخلو الشاشة 
ــيــــض. صحيح  مـــن أي لــــون عــــدا الـــلـــون األبــ
أننا هنا أمـــام  فيلم ساخر وســاتــيــري، لكن 
ســؤال الــتــمــثــيــل-representation، هنا، يرتبط 
ــا قبل  بــاملــتــخــيــل الـــــذي تــقــدمــه هـــولـــيـــوود ملـ
نـــراه  ــر  ــ األمـ ذات  األول.  ــان  واإلنــــســ الـــتـــاريـــخ 
 ،)!!!RRRrrrr( »ررررر!«  الفرنسي  الفيلم  مــع 
ــم  األمــــيــــركــــي »ألـــــفـــــا«. نــتــبــنــى هـــذه  ــلـ ــيـ ــفـ والـ
ة الــتــي تــّدعــي الــصــوابــيــة السياسية،  الـــقـــراء
لنقارن بني ما يقدمه »الجّد«، املتمثل بالعلم 

عّمار فراس

ــشــر أخــيــرًا فــي مــجــلــة »ذي 
ُ
نــقــرأ فــي مــقــال ن

والغموض  العلمّية  الحيرة  عن  أتانتيك«، 
األولــى  املنطقة  أي  اإلنــســان،  املحيط بأصل 
النظرية   .Homo erectus الـــ  فيها  التي ظهر 
الــتــقــلــيــديــة تـــقـــول إن اإلنــــســــان املــنــتــصــب، 
 فــــي أفـــريـــقـــيـــا، أو مــــا يــســمــى 

ً
ــر بـــــدايـــــة ــهـ ظـ

نــظــريــة الــســافــانــا، ومــنــهــا هــاجــر إلـــى باقي 
ــا يـــبـــرر االكــتــشــافــات  ــذا مـ ــاء الـــعـــالـــم. هــ أنـــحـ
ــمـــة ألحـــفـــوريـــات بــشــريــة وحــيــوانــيــة،  الـــدائـ
تــتــوزع بــني الــشــرق األوســــط، وأقــصــى آسيا 
ــر أقــــرب إلــى  واألمــيــركــيــتــني، بـــل أصــبــح األمــ
منافسة من نوع ما، في محاولة لانتصار 
وتحقيق سبق تاريخّي، مفاده أن »اإلنسان 

األّول، ُوجد هنا«.
النظر  إعــادة  املقالة،  حسب  العلماء،  يحاول 
اإلنسان  حــول  يطرحونها  التي  األسئلة  في 
األول، والتركيز على »ملـــاذا«؛ أي »ملــاذا غادر 
يــثــيــر  مــــا  ــكـــن،  لـ أفـــريـــقـــيـــا؟«.  اإلنــــســــان األّول 
االهتمام في هذه الحيرة، هو الترويج ليقني 
نتحدث  لــن  الثقافّية.  الصناعة  فــي  مختلف 
خلقتها  كــائــنــات  بوصفهم  البشر  أصــل  عــن 
مــخــلــوقــات فــضــائــيــة، كــونــت اإلنـــســـان وبنت 
ــات فـــي مــصــر، كــحــالــة فــيــلــم »بــوابــة  ــرامــ األهــ
الـــنـــجـــوم«، بـــل ســنــذلــل الــفــرضــيــات األخــــرى، 
سواء كانت سخيفة أو تحاول توخي الدقة. 

ــو مــســلــســل  ــ ــال هـ ــ ــبـ ــ ــا يـــخـــطـــر عـــلـــى الـ ــ أول مـ
 )The Flintstones( فلينستونز«  »ذا  الكرتون 
الستينيات.  إلــى  إنتاجه  تــاريــخ  يعود  الــذي 
ال يـــحـــوي الــعــمــل داللـــــة عــلــى مـــكـــان مــحــدد. 
نحن أمـــام أســـرة مــن »العصر الــحــجــري«، أو 
نكتشف  سريعة،  وبنظرة  البدائي.  اإلنــســان 

إلـــى الــبــاد. يــبــدو أن تــولــي تــركــي آل الشيخ 
ملــهــام رئــيــس هيئة الــتــرفــيــه، واملــشــرف العام 
عــلــى اإلعــــام الــســعــودي، ســاهــم فــي تكريس 
قــــراره بـــضـــرورة خــلــع الــطــابــع الــــذي صبغت 
العربي  العالم  إلــى  والتوجه  األم،  املحطة  به 
ــل املــمــلــكــة،  ــ بــحــصــر مــعــظــم اإلنــــتــــاجــــات داخــ
واالســـتـــفـــادة مــن قــــدرة الــجــمــهــور الــســعــودي 
استثمار  فــي  ســنــوات،  منذ  للمحطة  املتابع 
ذلك تجارًيا، عبر إشراك حصري للسعوديني 
فـــي الـــبـــرامـــج الـــتـــي كـــرســـت نـــجـــاح وحــضــور 

الشاشة، في السنوات السابقة.
إطــاق  عــن  نفسها  املحطة  أعلنت  أيـــام،  قبل 
برنامج »ســعــودي آيـــدول« نسخة أخــرى من 
ــــدول«، الــــذي القـــى نــجــاًحــا  بــرنــامــج »أراب آيــ
 ،MBC كــبــيــًرا فــي ستة مــواســم عــرضــت على
وجمعت مواهب عربية. وبحسب املعلومات، 
بــلــغــوا أن 

ُ
أ الــيــوم،  القائمني على املحطة  فــإن 

الــفــضــائــيــة لـــم تــعــد تــفــكــر فـــي بـــرامـــج تحمل 
خــارج  مــن  للهواة  شريًكا  أو  موجًها  طابًعا 
مثل  تــجــارب  على  األمــر  اململكة، وسيقتصر 
املشابهة،  الــبــرامــج  مــن  »آيــــدول«، ومجموعة 
ــاراة ســـعـــوديـــة فـــقـــط بــني  ــ ــبـ ــ لـــتـــتـــحـــول إلـــــى مـ

املشاركني.
الشيخ  إقــصــاء  أن  وتــؤكــد معلومات خــاصــة 
ولــيــد اإلبــراهــيــمــي عــن هــذه الـــقـــرارات، وتفرد 
في  الجديد  السعودي  والخط  الترفيه  هيئة 
املحطة، الــذي يعمل وفــق أجــنــدة خاصة من 
الرياض مباشرة، أصبح أمًرا واقًعا، ويستمر 
لــســنــوات، خــصــوًصــا مـــع قـــرب االنــتــهــاء من 
الــريــاض  ورشـــة عمل مكاتب واســتــديــوهــات 
ــديـــدة، واســتــقــبــال مــوظــفــي املــحــطــة من  الـــجـ
كــافــة الــــدول بــدايــة الــســنــة املــقــبــلــة. وتضيف 
املعلومات، أن ما يحصل اليوم يقع في خانة 

الـــتـــجـــارب. وعـــلـــى ضــــوء الــنــتــائــج الــخــاصــة 
بــالــتــوجــه املــحــلــي، والـــعـــائـــدات املــالــيــة، )هــذا 
تلزمه سنوات بالطبع(، يقرر مجلس اإلدارة 

االستراتيجية الجديدة للعمل.
للمحطة،  املستجدة  اإلدارة  تــحــاول  كــذلــك، 
االســـتـــفـــادة مـــن عــمــل وإنـــتـــاجـــات املــنــصــات 

ــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، وتــغــلــيــب  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الـــتـــوجـــه الـــعـــربـــي ضــمــن هــــذه اإلنـــتـــاجـــات، 
مــا يتعلق باملسلسات  كــل  فــي  خــصــوًصــا 
ــتــــي لــــم تـــحـــصـــر نــفــســهــا فــي  ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ
إلــى العمل عبر  جنسية مــحــددة، بــل تتجه 
خطوط بيروت ودمشق وإسطنبول أخيرًا، 

إبــقــاء املــســاحــة العربية ملتابعي  كــنــوع مــن 
ا من  املنّصات، والشاشة التي تعرض جــزًء
هـــذه اإلنــتــاجــات عــلــى مــحــطــات تــابــعــة لها، 
وكذلك إعطاء مساحة »حرية« إلدارة بعض 
 MBC الــقــنــوات الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة، مــثــل

مصر وMBC العراق، وغيرهما.

ومــؤســســاتــه، و»الـــاجـــد« املــتــمــثــل بصناعة 
الترفيه، التي عادة ما تتوخى الدقة العلمية 
حني الخوض في شؤون كهذه، كما في فيلم 
تقوم  التي  األفـــام  مــن  وغيرها   ،Interstellar

حبكتها على أساس »العلم«. 
ــل الـــــــذي تــتــســم  ــاهـ ــجـ ــتـ هــــــذه الــــــادقــــــة، أو الـ
ــتــــداد  ــا امــ ــمـ ــا هـ ــمــ ــة الـــتـــرفـــيـــه، ربــ ــاعـ ــنـ بــــه صـ
اللذين يميزان صناعة  للعنصرية والتحيز 
الــســيــنــمــا؛ فـــأفـــام مــثــل »كــيــنــغ كـــونـــغ«، بكل 
نــســخــه، و»حــــول الــعــالــم فــي ثــمــانــني يــومــًا«، 
دومًا تتبنى موقفًا ال يساير العلم، ويوظف 
اإلنسان  لرسم صورة  االستعماري  املتخيل 
الـــبـــدائـــي أو املــخــتــلــف. وعـــنـــد الـــحـــديـــث عن 
الــبــدايــة الــتــي نــفــتــرض أنــهــا أفــريــقــيــا، هناك 
تقديم  دون  من  الفرضّية،  لهذه  تــام  تجاهل 
أي متخيل عن سؤالي ملاذا أو أين؛ املرتبطني 

بأصل اإلنسان. 
ما يثير االهتمام أيضًا، هو املتخيل الجديد 
وتاريخها؛  ألفريقيا  هوليوود  تقدمه  الــذي 
األميركان،  األفارقة  يقدمه  »أبيض«  متخيل 
ال يـــخـــاطـــب مـــشـــاكـــل الــــقــــارة الـــــســـــوداء ومـــا 
شهدته مــن تــاريــخ، فهو أقـــرب إلــى محاولة 
المتاك تاريخ تلك املنطقة، وإعــادة إنتاجه 
بصورة فانتازمّية ومتخّيلة، كفيلم »البانثر 
األســــــــود«، و»األســــــــود مـــلـــكـــًا«، الـــشـــأن الـــذي 
يــثــيــر حــنــق الــكــثــيــريــن مـــن ســـكـــان أفــريــقــيــا، 
تخيل، 

ُ
 من أشكال استعمار امل

ً
ويرونه شكا

السابقة واألمــل  األفـــام  مــن بهرجة  بــالــرغــم 
والرومانسية التي تحويها، لكنها ال تتبنى 
ــن أنـــفـــســـهـــم، بــل  مــتــخــيــل ســـكـــان املــنــطــقــة عــ
قــارة أخــرى عــن أصلهم، وما  متخيل سكان 
يمكن أن يكون عليه هذا األصل لو لم تحدث 

مأساة العبودّية.

MBC للسعوديين فقط؟أفريقيا... حيرة العلم ويقين السينما
تبدأ في الرياض 

التحضيرات لتصوير برنامج 
»سعودي آيدول«، 

وهيئة الترفيه تفرض أن 
يكون البرنامج موجهًا 

للسعوديين فقط

الرباط ـ العربي الجديد

ــة الــــــــــدورة الــــعــــاشــــرة مــن  ــ ــامـ ــ ــــرب إلقـ ــغـ ــ يـــســـتـــعـــد املـ
املشتركة«  والــذاكــرة  للسينما  الــدولــي  »املــهــرجــان 
في مدينة الناظور، من 15 إلى 20 نوفمبر/تشرين 
الـــثـــانـــي، تــحــت عـــنـــوان »الــســيــنــمــا وعـــالـــم مـــا بعد 

كوفيد 19«.
ــذي يــنــظــمــه »مـــركـــز  ــ وســيــســتــضــيــف املـــهـــرجـــان الــ
والسلم«  الديمقراطية  أجــل  مــن  املشتركة  الــذاكــرة 
28 فيلمًا في املسابقة الرسمية، تمثل دواًل عدة في 

أفريقيا، وأوروبا، وأميركا، وآسيا.
وأشـــــار املـــركـــز، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه »وكـــالـــة املــغــرب 
الــســنــة،  ــذه  ــ هـ »دورة  أن  ــــى  إلـ ــبــــاء«،  لــــأنــ الـــعـــربـــي 
تتميز بحماس غير مسبوق من جانب املخرجني 
السينمائيني الدوليني، مع مشاركة كبيرة في عدد 

األفام وجودتها«.
ولــفــت املــركــز إلــى أن »هـــذا االهــتــمــام املــتــزايــد الــذي 
ــال املــتــنــامــي  ــبــ يــحــظــى بـــه املـــهـــرجـــان يــعــكــســه اإلقــ
كــافــة عــلــى هــذه  الــعــالــم  أنـــحـــاء  مـــن  للسينمائيني 
املسابقة  أفــام  أن  مــبــرزًا  السينمائية«،  التظاهرة 
الرسمية اختيرت بعد مشاهدة نحو 600 فيلم من 

نحو أربعني بلدًا.
ــفـــوز بـــجـــوائـــز  ــلـ ــارة لـ ــتــ ــخــ وســـتـــتـــبـــارى األفــــــــام املــ
املـــهـــرجـــان املــخــتــلــفــة، فـــي فـــئـــات األفــــــام الــطــويــلــة 
والــوثــائــقــيــة والــقــصــيــرة الــتــي تمثل تــحــديــدًا دول 
البوسنة والهرسك، وبلجيكا، وفرنسا، والواليات 

الرسمي لأفام  املتحدة. وضمت قائمة االختيار 
الــصــحــراء« ملخرجه بابلو سيزار  »نـــداء  الــروائــيــة 
مـــن األرجـــنـــتـــني، و»إلـــــى أيـــن تــذهــبــني يـــا عـــايـــدة؟« 
لــيــاســمــيــا زبـــانـــيـــتـــش مــــن الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك، 
ــدل مـــن بــلــجــيــكــا،  ــ ــورا وانــ ــ و»الـــعـــالـــم« لــلــمــخــرجــة لـ
و»الــطــريــق إلـــى عــــدن« مــن إخــــراج بــاكــيــت مــوكــول 
وداســـتـــان زابــــارولــــو مـــن قــيــرغــيــزســتــان، و»نــســاء 
الــجــنــاح ج« مــن إخـــراج محمد نظيف مــن املــغــرب، 
و»سامي« للمخرج حبيب بافي ساجد من إيران، 
و»ســــــوركــــــوس« ملـــخـــرجـــه خـــولـــيـــو مــــازاريــــكــــو مــن 

إسبانيا.
الوثائقية  لــأفــام  الرسمي  االخــتــيــار  قائمة  وفــي 
فيلم »9 أيام في الرقة« ملخرجه كزافييه دو لوزان 
مـــن فـــرنـــســـا، و»مـــــــاذا لــــو« إلنـــريـــكـــي غـــارســـيـــا من 
بوم  لفرانز  ــزاء«  األعـ املستقبل  و»أطــفــال  إسبانيا، 
مــن النمسا، و»مـــادري لــونــا« لــديــزي بوربانو من 
ــــوادور، و»زيــنــدر« لعائشة مــاكــي مــن النيجر،  اإلكـ
ــل« ملــحــمــد الـــعـــبـــودي مـــن املـــغـــرب،  ــ ــة األمــ و»مــــدرســ

و»دب الحجر الصحي الخاص بي« لويجا ما من 
الصني، و»في عينيك، أرى وطني« للمغربي كمال 

هشكار.
أمـــا قــائــمــة االخــتــيــار الــرســمــي لـــأفـــام الــقــصــيــرة 
اململكة  مــن  كــروســن  لسابني  فــيــوس«  »ذا  فضمت 
املتحدة، و»كوفيد الف« لرينيه ناوينز من هولندا، 
و»نــشــيــد الــخــطــيــئــة« لــخــالــد مـــعـــدور مـــن فــرنــســا، 
و»إمابيل« لريتشارد هوملز من إسبانيا، و»املــرأة 
تــحــت الــشــجــرة« لكارشيما كــوهــلــي مــن الــواليــات 
املــتــحــدة، و»الــشــعــور مــن خــــال« لــــداغ روالنــــد من 
الــواليــات املتحدة كــذلــك، و»فــيــردي تييرا« مليغيل 
بــوغــا فــابــريــغــات مــن إســبــانــيــا، و»الــتــنــافــر« لفران 
ــبـــا«  كــابــيــا مـــن إســبــانــيــا كـــذلـــك، و»مـــعـــجـــزة األريـ
لرافاييل بورتو هيل من الدولة نفسها، و»هكاكش« 

للمخرج أسامة مؤتمر من املغرب.
وحسب املنظمني، فإن املهرجان يهدف إلى »تعزيز 
املــشــهــد الــثــقــافــي فــي املـــغـــرب، وخــاصــة فــي مدينة 
التي  السينمائية  اإلنــتــاجــات  وتشجيع  الــنــاظــور، 
تساهم في تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية«.
السنة،  لهذه  املهرجان  دورة  افتتاح  حفل  وخــال 
ــة »ذاكـــــــــــرة مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــزة الـ ــ ــائـ ــ ــــجـ ســـتـــمـــنـــح الـ
السابقة  الفرنسية  للوزيرة  والسلم«  الديمقراطية 
ــالـــي والــبــحــث  ــعـ لــلــتــربــيــة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
العلمي، نجاة فالو بلقاسم، »لجهودها في خدمة 

السلم والتعايش املشترك«.

الموت على أنغام صاخبة

)MBC( »تحول برنامج »أراب آيدول« إلى »سعودي آيدول

يشارك »9 أيام 
في الرقة« 
لكزافييه دو 
لوزان في الحدث 
)Getty/أليزابيتّا فيال(

)Getty/يحضر اإلنسان البدائي في الدراما والسينما كبشري أبيض )بوريس سبيرمو

)Getty/دعاوى قضائية ضد سكوت واألطراف المنظمة للمهرجان )أليكس بيرينز دي هان

شهدت الواليات المتحدة أخيرًا إحدى أكثر الحفالت الموسيقية دموية، لكن ما حصل ليس 
سابقة، وحدوده تتجاوز الواليات المتحدة وال تستثني العالم العربي

أستروورلد وغيره

السينما والذاكرة المشتركة

فنون وكوكتيل
إضاءة

مهرجان

شاشةقراءة 

انتشرت نظريات المؤامرة 
حول ما حصل، بدءًا 
بالمعلومات الخاطئة 
المناهضة للقاحات، 

والنظريات حول حقن 
رواد الحفل بالمخدرات، 
وصوًال إلى دور أشخاص 
في حركة »كيو أنون« 
المتطرفة. كما يُروج 

لفكرة أن الشركة التي تدير 
حفالت ترافيس سكوت 
دبرت الحدث المميت. 

و»تيك توك« هي المنصة 
األكثر نشرًا لهذه النظريات 

حيث تداول المستخدمون 
عشرات المقاطع التي 

تزعم أن سكوت كان يمارس 
طقوسًا شيطانية غريبة 

في المهرجان.

نظريات 
المؤامرة
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