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MEDIA

»آبل« وإصدار جديد من نظام 
تشغيل »آيفون«

مذيعات أفغانيات يتحّدين 
قرارات طالبان

محمد كريم

فــي واقــعــة جــديــدة تــعــّبــر عــن حــجــم األزمـــة 
الــتــي يعيشها الــنــظــام املــصــري، فــي بحثه 
عــن أطــــراف يــصــلــحــون لــلــجــلــوس والــتــقــاط 
الـــصـــورة الــجــمــاعــيــة عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار 
الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي فــي 26 إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي، 
دعت األكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة 
تنفيذ  واملسؤولة عن  الجمهورية،  لرئاسة 
مؤتمر الحوار الوطني، أستاذ اإلعــام في 
جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، 
إلى طرح رؤيته. أيمن منصور ندا ال يزال 
موقوفًا عن عمله في جامعة القاهرة، وخرج 
وجيزة،  فترة  قبل  االحتياطي  الحبس  من 
التي  الــحــادة  مــقــاالتــه  على خلفية سلسلة 
طاولت مجموعة أكاديمية وإعامية مقربة 
من رأس السلطة. وجاء في الخطاب املوّجه 
إلى نــدا: »ننتظر من سيادتكم إرســال هذه 
الرؤية خال أسبوع من تاريخه، التي نأمل 
الحوار ومحدداته  أن تشتمل على محاور 
لنا  وآلــيــات عمله وأجــنــدتــه، حتى يتسنى 
ــوري بــتــنــفــيــذ جـــلـــســـات الـــحـــوار  ــفــ الــــبــــدء الــ
ــة ومـــحـــاور  الـــوطـــنـــي، وفـــقـــًا لـــرؤيـــة واضـــحـ
 :

ً
عمل محددة«. ورد ندا على الخطاب قائا

»يسعدني، ويشرفني«. 
ُعـــرف نـــدا فــي الــفــتــرة املــاضــيــة عــلــى مــواقــع 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، بــســلــســلــتــن مــن  الــ
ت بأسلوب جذاب 

ّ
املقاالت الحادة التي تحل

جعلت الكثير من املتابعن يتفاعلون معها. 
املقاالت الصارخة حّملت النظام السياسي 
ــــام، عبر  مــســؤولــيــة إفــســاد الــتــعــلــيــم واإلعــ
ــــرض شــخــصــيــات فــــاســــدة فــــي الــجــامــعــة  فـ
املــصــريــة، وشــخــصــيــات أخـــرى فــي وســائــل 
اإلعام املوالية ال تقدم أداًء مهنيًا وأخاقيًا 

يتناسب مع املسؤوليات املوكلة لها.
رئــيــس جــامــعــة الـــقـــاهـــرة الـــدكـــتـــور محمد 
ــقــــاالت نـــدا  ــًا ملــ ــدفـ ــان هـ ــ عـــثـــمـــان الـــخـــشـــت كـ
الذي كشف فيها كّمًا كبيرًا من املخالفات 
والفساد بالوثائق، واتهمه بإدارة الجامعة 
األمنية، وبأنه  الجهات  بأوامر من إحــدى 
عـــرض عليه مــلــيــون جــنــيــه، وربــمــا غــازلــه 
بــالــتــرقــيــة لــيــكــون عــمــيــدًا لــلــكــلــيــة، إذا هو 
تـــوقـــف عـــن مـــقـــاالتـــه املـــزعـــجـــة. وبــــــداًل من 
املخالفات  فــي  املــســؤولــة  الجهات  تحقيق 
التي أعلنها ومراجعة املستندات والقرائن 
الــتــي أشـــــارت إلــيــهــا املــــقــــاالت، اســتــجــابــت 
لباغات املتهمن بالفساد، وألقت القبض 
على صاحب املقاالت. وكتب حينها: »يتم 
ــاب وتــرويــع  محاكمتي وفـــق قــانــون اإلرهــ
وتــعــطــيــل مــؤســســات تــابــعــة لــلــدولــة، وتــم 
ــات الــتــي  ــبــــاغــ تـــجـــاهـــل الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الــ
بتهمة  هيقتلوني  الخشت...  ضد  قدمتها 
اإلرهاب... أنا في قسم أول التجمع وجاري 

منوعات

B

عـــرضـــي عـــلـــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــقــات بــكــره 
)غدًا( لحبسي 15 يوم«.

كذلك انتقد نوعية األداء الذي يقدمه عدد 
الشاشة،  على  املفروضن  اإلعامين  من 
كــمــا فـــي مــقــال عــنــوانــه »رســـالـــة مفتوحة 
إلى رئيس تحرير مصر«، أشار فيها إلى 
ل  بعض عيوب هــذا اإلعـــام املــوّجــه، وحمَّ
ـــن وصــفــه بــــ »الــعــقــيــد أحــمــد 

َ
املــســؤولــيــة مل

ــابــــرات املــــســــؤول عــن  ــاع املــــخــ ــتـ شـــعـــبـــان بـ
موبايل سامسونغ«. وتعّرض ندا لبعض 
رموز اإلعام التابعن للسلطة في مقاالت 
صارخة وهازئة، مثل واحــد حمل عنوان 
»إعــــام الــبــغــال«، و»كــــرم جـــبـــر... أنـــا تهت 
مني... أنا مش عارفني«، و»يا عزيزي كلنا 
إعاميون... زمن أحمد موسى«، و»عمرو 
أديــب بن االستمرار واالعــتــزال«. في تلك 

املقاالت، كان تحريضه للنظام على هؤالء 
اإلعــامــيــن مــبــاشــرًا، مــثــل قــولــه فــي مقال 
الــســوداء«: »إلــى املسؤول  »إعـــام الثقوب 
 
َ
َبة

َ
ْر َعت يِّ

َ
عن النظام اإلعامي في مصر: غ

ــَك. الــثــقــوب الـــســـوداء تــتــســع، وخـــروم  ــ ــاِب ــ َب
املصداقية تتعمق، واملسافات تزداد بعدًا، 
والــعــاقــل مــن يتعظ بغيره، غــيــروا أعتاب 

بيوتكم ترزقون«.
واجـــه نـــدا حينها اتــهــامــات بـــأن مــا يكتبه 
ــراع داخــــلــــي بــن  ــ لـــيـــس إال تــعــبــيــرًا عــــن صــ
أجنحة نافذة في السلطة، وبأنه يمثل أداة 
جناح مدير مكتب السيسي اللواء محسن 
اللواء عباس  عبد النبي، للتشهير بجناح 

كامل والرائد أحمد شعبان.
الجماهير التي التفت حول أيمن منصور 
ندا وساندته في معاركه الشرسة انقلبت 
ـــشـــرت لـــه صـــور لــقــاء 

ُ
ــرًا، حـــن ن ــيـ عــلــيــه أخـ

مــصــالــحــة مـــع كــــرم جــبــر وأحـــمـــد مــوســى 
القاهرة،  فنادق  أحد  الديهي، في  ونشأت 
فــي 28 إبــريــل، وذلـــك بــعــد فــصــول طويلة 
من الشتائم املتبادلة واملحاكم والقضايا. 
حاول امتصاص الهجوم عليه والتأكيد أن 
صراعه لم يكن شخصيًا، بل مهنيًا، وأنه 
 عن أفكاره ورؤيته التي طرحها 

ّ
لم يتخل

في مقاالته، وذلك بعد أن صّرح بأنه تلقى 
املستفسرة  والرسائل  االتصاالت  عشرات 
واملـــســـتـــنـــكـــرة. فـــي حــــــواره األخـــيـــر يــــوم 8 
مايو/ أيار على قناة بي بي سي العربية، 
غـــازل الــنــظــام املـــصـــري، وأكـــد أنـــه يــصــّدق 
اتــــه،  الــســيــســي ويـــقـــّدر الــعــديــد مـــن إجــــراء
مثل اإلفـــراج عــن عــدد مــن معتقلي الـــرأي. 
وردًا على اتهامه السابق لإلعام املصري 
بأنه يخضع ألجهزة سيادية تتحكم في 
املشهد اإلعامي من وراء الستار، لم ينكر، 
بـــل قــــال: »إن مـــن يــدفــع لــلــزمــار يــحــدد له 
اللحن«، زاعــمــًا أنــه ال يتحدث عــن ظاهرة 
مــصــريــة، بــل عــاملــيــة. وأضــــاف مــبــررًا هــذا 
الــتــصــور: »وســائــل اإلعــــام أكــثــر خــطــورة 
ــتــرك لإلعامين وحــدهــم«. وزعــم 

ُ
مــن أن ت

الواقع اإلعامي ومقاالته  أن اختافه مع 
الـــــــحـــــــادة كـــــانـــــت حــــــــول درجـــــــــة الـــتـــدخـــل 

وأساليبه، وليس في املبدأ نفسه.  
فيبدو  السياسي،  النظام  جانب  على  أمــا 
ــن احــتــوائــهــا،   األزمــــــة أكـــبـــر مـ

ّ
ــًا أن ــحـ واضـ

الـــتـــي تــتــجــلــى في  املـــحـــدقـــة  ــكـــارثـــة  الـ  
ّ
وأن

املــأزق االقتصادي واقعة ال محالة، ولهذا 
كــان ال بــد مــن حــوار وطــنــي. وهــذا الحوار 
يــقــتــضــي ضــــــرورة اســـتـــدعـــاء شــخــصــيــات 
ــداد  ــ ــدأت مــرحــلــة اإلعـ ــ يــمــكــن إقــنــاعــهــا، وبــ
بــإظــهــار بــعــضــهــا مــثــل حــمــديــن صــبــاحــي 
وخالد داود وخالد يوسف، وها هو ندا، 
فـــي انــتــظــار إكـــمـــال بــقــيــة املــقــاعــد الــفــارغــة 
حـــول الــرئــيــس، لــتــوقــيــع مــحــضــر الجلسة 

الختامية املعّد سلفًا.

غازل أيمن منصور ندا 
النظام، ورّحب بالمشاركة 

في الحوار

ظــهــرت مــجــمــوعــة مـــن املــذيــعــات الــعــامــات 
األفــغــانــّيــة،  التلفزيونّية  الــقــنــوات  أبـــرز  فــي 
السبت، وقد كشفن عن وجوههن في تحدٍّ 
 
ّ
يلزمهن »طــالــبــان«  سلطات  اتخذته  لــقــراٍر 

.
ّ
 خال البث

ّ
بتغطية وجوههن

منذ وصولها إلى السلطة في آب/أغسطس، 
ــصــت »طـــالـــبـــان« تــدريــجــًا حـــريـــات املـــرأة 

ّ
قــل

 من التمييز بن الجنسن 
ً

وفرضت أشكاال
ــق تــفــســيــرهــا الــــصــــارم لــلــشــريــعــة، وفــي  وفــ
األعلى  القائد  فــرض  الحالّي  الشهر  مطلع 
ــبــــاد، هــبــة الــلــه أخـــونـــد زاده،  لــلــحــركــة والــ

ارتداء النقاب في األماكن العاّمة.
األمــر باملعروف والنهي عن  وطلبت وزارة 
املنكر من املذيعات االلتزام أيضًا بهذا القرار 
ابــتــداء مــن الــســبــت، بعد أن كــانــت الــشــروط 
املفروضة تقتصر على وضع غطاء للرأس. 
لــكــن، وخـــافـــًا لـــذلـــك، ظــهــرت املـــذيـــعـــات في 
قــنــوات »تــولــو نــيــوز« و»شــامــشــاد تــي في« 
 
ّ
و»وان تي في« بوجوه مكشوفة خال البث

املباشر، السبت.
قناة »شامشاد«  في  األخــبــار  مدير  ويقول 
بــــرس«: »تشعر  »فــرانــس  لـــ عبيد إحــســاس 
 
ّ
زمــيــاتــنــا بــالــقــلــق مــن أن يــشــّكــل الــتــزامــهــن
 
ّ
ــــى نــحــو إيــقــافــهــن بـــهـــذا الـــقـــرار خـــطـــوة أولـ
ــاة طــلــبــت  ــنـ ــقـ  الـ

ّ
ــن الــــعــــمــــل«، وأضـــــــاف أن عــ

ــاور مــــع حـــركـــة طـــالـــبـــان بـــشـــأن هـــذه  ــشـ ــتـ الـ

املــســألــة. وقــد دفــعــت هــذه الــقــرارات بكثير 
ــادرة  ــغـ مــــن الـــصـــحـــافـــّيـــات األفـــغـــانـــّيـــات ملـ
 الباد، منذ استياء طالبان على السلطة، 
ــت  ــ ــافـ ــ ــات، وأضـ ــ ــعــ ــ ــذيــ ــ بـــحـــســـب إحـــــــــدى املــ
ــــدم الــكــشــف  ـــلـــت عـ

ّ
ــتـــي فـــض الـــصـــحـــافـــّيـــة الـ

الــقــرار األخــيــر »فطر قلوب   
ّ
عــن اسمها أن

ال  أن  اآلن  يـــعـــتـــقـــدن  ــلــــواتــــي  الــ املــــذيــــعــــات 
ــــارت إلــى   فــي الـــبـــاد«. وأشـ

ّ
مستقبل لــهــن

ها بدأت تفّكر في املغادرة.
ّ
أن

من جهته، يقول املتحّدث باسم وزارة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، محمد صادق 
أوامر  املذيعات يخالفن   

ّ
إن عكيف مهاجر، 

 من 
ّ

ــل  »عـــلـــى كــ
ّ
ــى أن »طـــالـــبـــان«، مــشــيــرًا إلــ

 نظام حكم االلتزام بقوانينه 
ّ

يعيش في ظل
 تنفيذ القرار«.

ّ
وأنظمته، لذلك يجب عليهن

ــع »فـــرانـــس  ر مـــهـــاجـــر فــــي حـــديـــث مــ
ّ
وحـــــــذ

 الــســلــطــات ســتــتــواصــل مع 
ّ
بـــــرس« مـــن أن

أولياء ومسؤولي املذيعات في حال رفضن 
االلتزام«. وقد أمرت سلطات طالبان بطرد 
الــعــامــات فــي املــؤســســات الــعــاّمــة فــي حــال 

 للقواعد الجديدة.
ّ
مخالفتهن

ويـــواجـــه الـــرجـــال الــعــامــلــون فــي الــوظــائــف 
زوجاتهم  فت 

ّ
تخل إن  الــطــرد  خطر  الــعــاّمــة 

ــتـــزام بـــالـــقـــرارات، وأفـــاد  أو بــنــاتــهــم عــن االلـ
الـــقـــنـــوات وأزواج   مـــســـؤولـــي 

ّ
بـــــأن مــهــاجــر 

ــن الـــعـــمـــل إن لــم  املــــذيــــعــــات ســيــفــصــلــون مــ

يطّبق القرار. عند سيطرتها على السلطة، 
تــعــّهــدت »طـــالـــبـــان« فـــي الـــبـــدايـــة أن تــكــون 
أكثر مرونة من نظامها السابق بن عامي 
النساء من كل  1996 و2001 عندما حرمت 
ها سرعان ما تراجعت 

ّ
الحقوق تقريبا، لكن

عـــن الــتــزامــاتــهــا، واســتــبــعــدت الــنــســاء إلــى 
وحرمتهن  العامة،  الوظائف  من  كبير  حد 
 مــن االلــتــحــاق بـــاملـــدارس الــثــانــويــة وقــّيــدت 

حقهن في السفر.
)فرانس برس(

يحاول النظام المصري احتواء األزمة االقتصادية والسياسية في البالد )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

 طرحت شركة آبــل إصــدار iOS 15.5 مــن نظام تشغيل جهاز آيــفــون الــخــاص بها. 
ويفتقر اإلصدار إلى تحسينات كبرى، لكنه يحمل تغييرات السترضاء السلطات 

حول العالم التي تحقق في هيمنة »آبل« على عمليات الشراء في التطبيقات.
»والـــيـــت«، تتيح  إلـــى تطبيق  أزرار  الــجــديــدة إضــافــة   15.5 iOS مــيــزات وتتضمن 
ملستخدمي بطاقة »آبل كاش« طلب األموال أو إرسالها بسرعة. ويتضمن اإلصدار 
الحديث أيضًا، إعدادًا جديدًا في تطبيق »آبل بودكاستس« يتيح وضع قيود على 

عدد الحلقات املخزنة في الهاتف. 
ووفقًا ملاحظات إصدار »آبل«، يشتمل التحديث أيضًا على العديد من إصاحات 
األخطاء، بما في ذلك إصاحات من شأنها تحسن األمان في أكثر من خدمة في 
في  تتراجع  النظام  بهذا  الثقة  مــتــكــّررة، جعلت  اخــتــراق  عمليات  بعد   ،iOS نظام 
العامن األخيرين. وقد ال تتوافر بعض امليزات في جميع املناطق أو على جميع 
األجهزة، لذا يمكن العودة إلى هذا الرابط للحصول على معلومات عن تحديثات 
الــبــرامــج األمــنــيــة مــن »آبــــل«. وعــلــى الــرغــم مــن أن iOS 15.5 يفتقر إلــى التغييرات 
يحتوي  أنــه  سابقًا   9to5Mac مــوقــع  ذكــر  فقد  املستخدم،  يحتاجها  الــتــي  الكبرى 
التحديث بداية  أن  إلــى  الخارجية«، ما يشير  الــشــراء  إلــى »عمليات  على إشـــارات 

لاستجابة للسلطات حول العالم في ما يتعلق بعمليات الشراء وكسر االحتكار.
وكانت »آبل« تطلب من املطورين استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق 
خال عمليات الشراء، ما يكسبها عمولة بنسبة 30 في املائة، لكن هذه السياسة 

تواجه تحقيقات من السلطات حول العالم. 
»آبــل«  أوامــر لشركة  الجنوبية وهولندا، صــدرت  البلدان، مثل كوريا  وفــي بعض 
»آبل«، وهذا ما  لـ بالسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع خارجية غير تابعة 
قد يصبح ممكنًا للمطورين حول العالم مع التغييرات الجديدة، لكن حتى الساعة 
الدفع في متاجره، وهو ما ينذر  تــزال الشركة األميركية تحتكر تقريبًا عملية  ال 

بمواجهات جديدة مع الحكومات الغربية.

ناقد »إعالم البغال« على طاولة الحوار المصري

طالبت منظمة العفو الدولية أخبار
بإطالق سراح الصحافي المصري 
توفيق غانم، بمناسبة مرور عام 
كامل على حبسه، إذ ُقبض عليه 

في 21 مايو/ أيار 2021 من منزله 
بمدينة »السادس من أكتوبر«، 

من قبل األمن المصري بعد 
تفتيش منزله.

أعلنت وكالة بيت مال القدس 
)الذراع الميدانية للجنة القدس 

التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي( السبت عن إطالق جائزة 
»القدس الشريف« للتميز الصحافي 

في اإلعالم التنموي، تخليدًا 
للصحافية الفلسطينية الشهيدة 

شيرين أبو عاقلة.

يجري تطبيق »تيك توك« اختبارات 
كي يسمح لمستخدميه بممارسة 

ألعاب الفيديو مباشرة داخل 
التطبيق، سعيًا منه إلى دخول هذا 

القطاع، وفق ما كشف أشخاص 
مطلعون على المسألة لوكالة رويترز، 

وذلك في إطار خطط لتوجه كبير 
نحو عالم ألعاب الفيديو.

كشف تقرير لموقع فارايتي 
الفني أن منصة نتفليكس تعرض 

إنتاجاتها على عينة صغيرة من 
المشتركين قبل طرحها بشكل 

رسمي. ويشاهد مستخدمون في 
أميركا »العديد من األعمال المقبلة 

قبل عرضها على المنصة على مدار 
ستة أشهر تقريبًا«.

بعدما عاقب النظام المصري، األكاديمي أيمن منصور ندا، على مقاالته التي وّجه فيها نقدًا الذعًا إلى اإلعالم، وعلى رأسها تلك 
التي حملت عنوان »إعالم البغال«، يدعوه اآلن إلى طرح أفكاره حول طاولة الحوار الوطني
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فلسفة فــريــدريــش تــمــحــورت حـــول املــقــاومــة 
السلمية والاعنف ومعاداة الساح. الحفيد 
تــومــي يــديــر اآلن املــتــحــف املــنــاهــض للحرب 
برلن،  العاصمة  فــي   Anti-Kriegs-Museum

.Wedding وتحديدًا في منطقة فيدينغ
إذا مررت باملتحف من خال الباب الزجاجي 
الخارجي، ستسمع رنينًا كالذي يصدر من 
 هــذا ليس متجرًا، فبداًل 

ّ
أبــواب املتاجر. لكن

مــن عــرض البضائع تــوجــد خــزانــات مثبتة 
عـــلـــى الــــــجــــــدران، تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــنــــود مــن 

القصدير والباستيك، يجلسون ويتناولون 
ــادي. الــعــنــاصــر  ــيـ ــتـ الــــزبــــدة فـــي يــــوم أحــــد اعـ
 الـــحـــرب جــزء 

ّ
مــصــمــمــة إلعـــطـــاء صــــورة بــــأن

من الحياة وأمر طبيعي. الصور املوضوعة 
باألملانية  آخــر.  انطباعًا  تعطي  املدخل  على 
مكتوب فوقها »الرؤى املقطعة«، وهي صور 
تظهر وجـــوه األشــخــاص ذوي اإلعـــاقـــة، في 
الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى مــع رســالــة تحتها: 
ــدًا«. تنبعث مــن تــومــي رائــحــة  »لـــن تــتــكــرر أبــ
القديم واملقاعد املريحة، في الغرفة  الحائط 

برلين ـ العربي الجديد

فــي محطة الــقــطــارات املــركــزيــة في 
برلن، يتجّول العديد من الشابات 
ــرتــــدون ســـتـــراٍت  ــان وهــــم يــ ــبـ والـــشـ
صــفــراء وحـــمـــراء، ويــحــمــلــون أعــامــًا صغيرة 
مستديرة، أوكرانية أو روسية، على ظهورهم 
ــــؤالء املــتــطــّوعــون  ــم. يــســتــخــدم هـ أو صــــدورهــ
ــيـــب  ــتـــرحـ ــن أجـــــــل الـ ــ ــة مــ ــويــ ــغــ ــلــ مــــهــــاراتــــهــــم الــ
بالاجئن القادمن من أوكرانيا، ومساعدتهم 
أمام  األولية  الترحيب  إلــى خيمة  التوجه  في 
النازحون  يتلقى  للمحطة.  الرئيسي  املــدخــل 
األوكــرانــيــون الرعاية األولــيــة وفــرصــة الراحة 

بعد رحلٍة طويلة في هذه الخيمة. 
تـــومـــي شـــبـــري طــــرد مـــن بـــلـــده أيـــضـــًا، وكـــان 
ــد تـــومـــي عــام  ــن األيـــــــام. ولــ ــوم مـ الجـــئـــًا فـــي يــ
فــي املنفى في  كــان مــع والــديــه  1940 عندما 
بريطانيا. أجبرت األسرة على مغادرة بلدها 
كانوا  )النازين(  الوطنين  االشتراكين   

ّ
ألن

يضطهدون جد تومي، إرنست فريدريش. لم 
طورها  التي  فــريــدريــش،  آراء  اإلنكليز  يحب 
فـــي أثـــنـــاء أهــــــوال الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولـــــى. 

يؤدي تناول األطعمة 
السكرية إلى تحفيز إفراز 

الدوبامين

استعاد تومي بعض 
القطع المعروضة سابقًا 

في متحف جده

يتناول فيلمه »لي أركي« 
قصة جزائريين قاتلوا 

مع الفرنسيين

2223
منوعات

الخلفية مــن املــجــلــس، يــقــول تــومــي فــي لقاء 
مع تلفزيون »آر تي«: »نريد كسب مزيد من 
والتفاهم  التسامح  أفكار  إلى صف  الشباب 
الدولي واإلنسانية. ال يمكننا إنشاء كوكب 

 من خال مشروع السام العاملي«.
ّ

إال
للحرب  مناهض  متحف  ثالث  بالفعل  هــذا 
يـــــدار مـــن قــبــل الـــعـــائـــلـــة. أســــس جـــد تــومــي، 
ــد فــريــدريــش  فـــريـــدريـــش، أول مــتــحــفــن. ولــ
الذي  املهني  التدريب  عــام 1894، تخلى عن 
كـــان يــقــوم بـــه، وتــلــقــى دروســــًا فــي التمثيل 

ــده. أصــبــح الـــقـــارئ املــوهــوب  ــ ضــد إرادة والـ
القاعات وهو يقرأ   كان يمأل 

ْ
إذ املدينة،  في 

أعـــمـــال املــؤلــفــن الــكــاســيــكــيــن. انــضــم إلــى 
الديمقراطي عــام 1911،  الــحــزب االشــتــراكــي 
الحاسمة  اللحظة  ســيــاســيــًا.  نــاشــطــًا  وكـــان 
فـــي حـــيـــاة فـــريـــدريـــش، ســـفـــره إلــــى الــســويــد 
القّس  األولــــى، ولــقــاؤه  العاملية  الــحــرب  قبل 
ــه إلـــى  ــذي قـــدمـ ــ املـــســـالـــم، بــيــيــر غـــيـــبـــيـــرغ، الــ

الروائي الروسي تولستوي.
عــنــدمــا انــدلــعــت الــكــارثــة الــكــبــرى فـــي الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة األولـــــــــى، كـــان 
فريدريش واحدًا من القائل املعترضن على 
أداء الــخــدمــة الــعــســكــريــة بـــدافـــع »الــضــمــيــر« 
ــانــــي. تــمــّســك بــقــنــاعــتــه: »ال  فـــي الــجــيــش األملــ
ــقـــط«. ُســجــن  ــنـــاس فـ ــــرف الـ ــــرف أعــــــــداًء.. أعـ أعـ
عـــــّدة مــــــرات، وبـــــدا ســلــوكــه غــريــبــًا وخــطــيــرًا 
ودع 

ُ
الــســلــطــات األملـــانـــيـــة، وأ إلــــى  بــالــنــســبــة 

فــي جــنــاح املــراقــبــة فــي مستشفى األمــــراض 
الــعــقــلــيــة! بــســبــب وضــعــه فـــي املــســتــشــفــى، لم 
الــحــرب العاملية األولـــى التي  الــجــد فــي  يمت 
أودت بحياة حوالى مليوني شخص وجرح 
2.7 مــلــيــون شــخــص فــي أملــانــيــا وحــدهــا. في 
انتفاضة سبارتاكوس  عــام 1919 شــارك في 
ــا اخــتــلــف  ــه ســـرعـــان مـ

ّ
مـــع الــشــيــوعــيــن، لــكــن

كان  ملوسكو.  الشيوعين  والء  بسبب  معهم 
 الشيوعين يقفون مع 

ّ
فريدريش مقتنعًا بأن

 الدول، وأصبح 
ّ

دولة تحارب أيضًا. رفض كل
أناركيًا )ال سلطوي(.

ــل الــتــنــديــد  كــــرس فـــريـــدريـــش حــيــاتــه مـــن أجــ
بــالــحــروب مــن خـــال شـــرح فظائعها. أســس 
األول  الــــــدولــــــي  »املــــتــــحــــف   1925 عـــــــام  فـــــي 
ــرلــــن. أزعــــــج هـــذا  ــلـــحـــرب« فــــي بــ ــنـــاهـــض لـ املـ
ــادروا املبنى  الــنــازيــن كثيرًا، إذ صـ املــشــروع 
في عام 1935، وعذبوا املسؤولن عن املتحف 
بـــوحـــشـــيـــة. ســـجـــن فــــريــــدريــــش فــــي مــعــســكــر 
ه تمكن من الفرار 

ّ
اعتقال »أورانينبورغ«، لكن

مـــع عــائــلــتــه إلــــى بـــروكـــســـل عــبــر جــمــهــوريــة 
التشيك وسويسرا. في بروكسل، فتح املتحف 
الثاني املناهض للحرب في عام 1936 بدعم 
ــى بلجيكا  ــازيـــون إلــ ــنـ ــل الـ ــا وصــ مــحــلــي. وملــ
بـــاشـــروا بــتــدمــيــر املــتــحــف. اخــتــبــأ فــريــدريــك 
في ريف فرنسا، كانت ابنته وزوجها، والدا 

تومي شبري، في لندن في ذلك الوقت.
فـــي 2 مـــايـــو/ أيــــار املـــنـــصـــرم، مــــرت 40 عــامــًا 
بالضبط منذ أن أعاد تومي افتتاح املتحف 
ــان ال يــزال  لــلــمــرة الــثــالــثــة. فــي ذلـــك الــوقــت كـ
مدرسًا للغة اإلنكليزية والتاريخ والرياضة، 
ــوًا فــــي الــــحــــزب االشــــتــــراكــــي  وال يـــــــزال عــــضــ
الــديــمــقــراطــي ونــاشــط ســـام. فــي عـــام  1981 
دعت الرابطة الدولية لحقوق اإلنسان شبري 
فريدريش.  جــده  عمل  عــن  محاضرة  لتقديم 
ُدعـــم شــبــري مــن أجـــل إعــــادة افــتــتــاح املتحف 

لكي يصبح مكانًا لدعاة السام.
ــاد تـــومـــي بـــعـــض الـــقـــطـــع املـــعـــروضـــة  ــعـ ــتـ اسـ
سابقًا في متحف جده، صادرتحديدًا القطع 
األصــلــيــة مـــن زمـــن الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولــــى. 
 تظهر أكبر قذيفة أملانية 

ً
توجد صورة مثا

والــفــرنــســيــة  البلجيكية  املــــدن  عــلــى  ســقــطــت 
بــن عامي 1918-1914.  األملانية  الــحــرب  فــي 
 املتحف غالبًا سيضع صورًا 

ّ
يقول تومي إن

مـــن املــــدن األوكـــرانـــيـــة املــحــطــمــة، كــخــاركــيــف 
وماريوبول وغيرها. يؤكد تومي في حوار 
أنـــه »يجب  األملــانــيــة  مــع مجلة ديـــر شبيغل 
 األســـلـــحـــة 

ّ
ــــن كــــــل ــة مـ ــريـ ــشـ ــبـ أن تـــتـــخـــلـــص الـ

ــى نتمكن مــن الــبــقــاء عــلــى قيد 
ّ
الــنــوويــة حــت

املتحف،  مــن  السفلي  الــطــابــق  فــي  الــحــيــاة«. 
ــة مــــن الـــحـــرب  ــور لـــــغـــــارات جــــويــ ــ تــــوجــــد صــ
العاملية الثانية، وكراسي املطبخ التي كانت 
األســــر تــضــعــهــا بــالــقــرب مـــن الـــجـــدران وقــت 
الــقــصــف، وديـــكـــورات املــنــازل الــتــي أصبحت 
أمــكــنــة للحجر واالخــتــبــاء فــي زمـــن الــحــرب، 

كالسجادات واألدوات املنزلية.

A A

إبراهيم علي

ال يــمــكــن فــهــم فــكــرة أو دعــــوة تــكــريــم رسمي 
لفنان لبناني في ظل أجواء اقتصادية مدمرة 

تسيطر على يوميات اللبنانين.
قبل أيام قليلة، صدر بيان عن مكتب املغني 
اللبناني معن شريف مرفق بالصور، يقول: 
»منح رئيس الجمهورية ميشال عون الفنان 
معن شــريــف وســـام األرز الــوطــنــي مــن رتبة 
والفنية،  الــوطــنــيــة  ملسيرته  تــقــديــرًا  ضــابــط، 
الـــتـــي حــمــلــت فــيــهــا اســــم لــبــنــان عــالــيــًا على 
مــدى ســنــوات، مــن العطاء داخـــل لبنان وفي 
دول العالم«، وفــق ما جــاء في بيان للمكتب 

اإلعامي لشريف.
الطرفان،  املــديــح واإلطـــراء تبادله  سيل مــن 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــاؤالت عـ ــ ــسـ ــ وســـــط تـ
ــتــــي حــمــلــت  ــة الــ ــبـ ــنـــاسـ االجـــتـــمـــاعـــي عــــن املـ
اختيار  على  اللبنانية  الجمهورية  رئاسة 
مــعــن شــريــف عــن ســـواه مــن الــفــنــانــن لهذا 
معينة.  مناسبة  دون  مــن  املفاجئ  التكريم 
 في 

ّ
واملــعــروف أن املغني معن شريف ُمــِقــل

■ الـــضـــغـــط الـــعـــصـــبـــي: يــســتــجــيــب الــجــســم 
ــراز هـــرمـــونـــات تــزيــد  ــ لــلــتــوتــر عـــن طـــريـــق إفــ
ــام. وقـــــــد أظــــهــــرت  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الــــرغــــبــــة بــــتــــنــــاول الـ
مــراجــعــة بــحــثــيــة أنـــه عــنــدمــا يــشــعــر الــنــاس 
بالتوتر واإلجهاد يتم إفراز هرمون الجوع 
)الــغــريــلــن(، كــمــا يــتــم إفــــراز هــرمــون التوتر 
تناول  الرغبة في  يزيد  الــذي  )الكورتيزول( 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــســكــريــات  ــمـ ــعـ األطـ

والدهون املضافة.
■ قلة الــنــوم: أظــهــرت دراســـة أن األشخاص 
ــاٍف مــن  ــ الــــذيــــن ال يــحــصــلــون عـــلـــى قـــســـط كــ
النوم يميلون إلى اشتهاء األطعمة الحلوة 
أو األطعمة النشوية وقد يكون هذا بسبب 

رغبتهم في زيادة مستويات طاقتهم.
الـــــدورة الشهرية  الـــــدورة الــشــهــريــة: قــبــل   ■
تــشــعــر الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــســـاء بـــالـــرغـــبـــة فــي 
تناول بعض أنواع الطعام. ففي هذه الفترة 
الكورتيزول بينما ينخفض  يرتفع هرمون 
الذي  الهرمون  وهو  السيروتونن،  هرمون 
ــــال فــتــرة  يــســاعــد عــلــى تــنــظــيــم املـــــــزاج. وخـ
انتظام  عــدم  أيضًا  يحدث  الشهرية  الـــدورة 
إلى  يـــؤدي  ــدم، مما  الـ فــي  السكر  ملستويات 
الرغبة الشديدة في تناول األطعمة الدهنية 

أو الحلوة أو الغنية بالكربوهيدرات.

يارا حسين

ُيـــــقـــــبـــــل الــــــــنــــــــاس عـــــلـــــى الـــــســـــكـــــر ألســـــبـــــاب 
عــــديــــدة بــعــضــهــا نــفــســيــة وبــعــضــهــا اآلخــــر 
فــيــزيــولــوجــيــة. نــســتــعــرض لــكــم بــعــضــًا من 
الرغبة  مــع  التعامل  وكيفية  األســبــاب  هــذه 

اإلدمانية بتناول السكريات.
أن نوعية  إلــى  الباحثون  ■ االعتياد: يشير 
ــاذا نــأكــل  ــ الــطــعــام الــــذي نــتــنــاولــه ومــتــى وملـ
ففي  أنــمــاط سلوكية.  إلــى  أن يتحول  يمكن 
ــثـــون أن مــا  ــاحـ ــبـ مـــراجـــعـــة بــحــثــيــة وجـــــد الـ
نــقــبــل عــلــيــه هـــو نــتــيــجــة الــســلــوكــيــات الــتــي 
الــوقــت ألنــهــا تشعرنا  تــم اعتمادها بــمــرور 
بأنها مجزية ومرضية. واألطعمة املصنعة 
وخــاصــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى ســكــر مضاف 
يمكن أن تسبب سلوكيات تتحول إلى عادة 
ــــرى قـــد نشتهي  لــــدى الـــنـــاس. وبـــعـــبـــارة أخـ
السكر ألن عقلنا وأجسامنا قد تم تدريبهما 
الصناعية  املــحــلــيــات  وقـــد تغير  ذلـــك.  عــلــى 
والتي تتميز بمذاق أكثر حــاوة من السكر 
تــفــضــيــات مــــذاق الــنــاس بــمــرور الـــوقـــت، إذ 
أنـــه عــنــدمــا يعتاد  الــبــاحــثــن  يعتقد بــعــض 
للُمحليات  املفرط  الحلو  املــذاق  الناس على 
الــصــنــاعــيــة تــــزداد رغــبــتــهــم بــتــنــاول أطعمة 

أكثر حاوة.
■ الشعور بالسعادة: يؤدي تناول األطعمة 
املــعــالــجــة الــســكــريــة كــالــحــلــويــات والـــدونـــات 
والكيك والحلوى السكرية إلى تحفيز إفراز 
تعطي  عصبية  كيميائية  )مــادة  الدوبامن 
شـــعـــورًا بــالــســعــادة( فـــي مــركــز املــكــافــأة في 
الدماغ. مما يجعلنا نتوق إلى تناول املزيد 
إلــى مستويات  للوصول  األطعمة  هــذه  مــن 

أعلى من الدوبامن.

املهرجانات  الغنائية، وحتى في  إصداراته 
م مــجــمــوعــة من  ــرَّ ــكــ ــ

ُ
والـــحـــفـــات، فــيــمــا لـــم ت

الفنانن اللبنانين الذين أصبحوا في سن 
التقاعد، وبعضهم يعاني من العوز وفقدان 
من  ُيحرمون  والــرعــائــي.  الصحي  االهتمام 
أي لفتة تقوم بها الدولة، وال حتى وزارة أو 

رئاسة الجمهورية.
لــســنــوات طــويــلــة، وقــف املغني معن شريف 
إلى جانب ما يعرف بالحالة »العونية« نسبة 
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، واعتبر 
الـــذي أسسه  مــنــاصــرًا للتيار الــوطــنــي الــحــّر 
النائب  صهره  رئاسته  حاليًا  ويتولى  عــون 
جــبــران بــاســيــل، وال يــوفــر مــعــن شــريــف أي 
مناسبة إال ويمدح بشخص الرئيس ميشال 
عــون ونــهــجــه. وقــبــل شــهــريــن، أقــامــت رئاسة 
 ملــنــح املــنــتــج صـــادق 

ً
مــجــلــس الـــــــوزراء حـــفـــا

ضابط  برتبة  الوطني  األرز  وســام  الصباح 
بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وقلده الوسام نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء، 

في السرايا الحكومية.
الحن  بــن  اللبناني  النظام  يطالعنا  هــكــذا 
يمكننا  الــتــي  املناسبات  هــذه  بمثل  واآلخـــر 
الهدف من ورائها،  طرح أسئلة كثيرة حول 
وهل تستحق بعض األسماء املكرمة كل ذلك، 
أم تــرانــا أمـــام سلسلة مــن الــعــاقــات العامة، 
وربما املصالح املشتركة وتفضيل مناصري 
الــنــهــج الــســيــاســي لــلــحــاكــم، أو تــغــلــيــب هــذا 
بعض  يستحقها  التي  الفنية  املعايير  على 
املكرمن، والتي تحولت في السنوات االخيرة 
إلى ما ُيشبه حفات أو مهرجانات الجوائز 
ــتـــي تــنــظــمــهــا لـــجـــان وفـــعـــالـــيـــات لــبــنــانــيــة  الـ
قــائــمــة عــلــى املــحــســوبــيــات، وأحــيــانــًا الــبــدل 
املــالــي، فــي منح الــجــوائــز، ومنها »مــوركــس 

انتقلت  الــتــي  بــيــروت«  دور« و»مــهــرجــانــات 
إلــى دبــي، وتــطــور عملها عربًيا  قبل عامن 
وفقًا مع املصالح املادية بعد ضيق األحوال 
وترديها في لبنان. الفنان معن شريف مغن 
لكن  الغناء،  في  موهبة جيدة  يملك  لبناني 
ســجــلــه ال يــحــفــل بـــإنـــجـــازات كــبــيــرة حققها 

 عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي وال حــتــى اإلنــســانــي. 
»الــنــظــامــيــة«  الــتــكــريــم  حــفــات  تفتقد  بينما 
هــذه  مــن يستحق  حـــول  الــنــقــدي  التصنيف 
الجائزة أو تلك، مقدمة من مرجعية سياسية 
رفـــيـــعـــة كـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة أو مــجــلــس 
الــــــــــوزراء. لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات 

يكاد  اقتصادي  من وضــع  األخيرة  النيابية 
الناس،  واستحقاقات  يوميات  على  يقضي 
بينما ُيسجل للنظام مرة أخــرى ما يعتبره 
هــو »انــتــصــارا« للفنون والــثــقــافــة، وهــي في 
النهاية ال تقوم إال على املحسوبيات وتلميع 

صورة النظام الفاسد نفسه.

الشديدة  الرغبة  مــع  نتعامل  كيف 
بتناول السكريات؟

ــق الــــــغــــــذائــــــي: فــــــي بــعــض  ــلــــصــ ■ قـــــــــــراءة املــ
ــلـــى املـــحـــتـــوى  األحـــــيـــــان يـــســـاعـــد االطــــــــاع عـ
واملــوجــود  استهاكه  املـــراد  للطعام  الغذائي 
ــلـــى مـــلـــصـــق الـــعـــبـــوة كــنــســبــة الـــســـكـــريـــات   عـ
والـــــدهـــــون املــشــبــعــة فــــي الـــحـــد مــــن رغــبــتــنــا 

بتناول املنتج. 
ــدى الـــدراســـات  ■ الــتــدريــب الــنــفــســي: فـــي إحــ
الــصــغــيــرة الــتــي أجــريــت ملـــدة أســبــوعــن على 
مــجــمــوعــة مـــن عــشــريــن شــخــصــًا تــوقــفــوا عن 
الـــســـعـــرات  الـــحـــلـــويـــات ذات  تــــنــــاول جـــمـــيـــع 
الحرارية  السعرات  من  الخالية  أو  الحرارية 
مــن  ــة  ــائـ ــاملـ بـ  86.6 أن  وجــــــدت  ــيــــات(،  ــلــ )املــــحــ
املـــشـــاركـــن لـــم يـــعـــودوا يــعــانــون مـــن الــرغــبــة 
ــذا مــــا دفـــع  ــ ــنــــاول الـــســـكـــر. هـ الـــشـــديـــدة فــــي تــ
الباحثن إلى حث األطباء بتوصية مرضاهم 
بـــاملـــشـــاركـــة فــــي تــــحــــدٍّ صـــحـــي بـــــــدون مــــواد 

التحلية ملدة أسبوعن.
الــحــلــوى أحـــيـــانـــًا: وفـــقـــًا للمعهد  تـــنـــاول   ■
الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي 
األحيان  التساهل في بعض  فــإن  األميركي 
أو  الحلوى  مــن  فتناول قطعة  يكون جــيــدًا، 
 لــــوح مـــن الـــشـــوكـــوالتـــة فـــي املـــنـــاســـبـــات لن 
ــارًا بــالــصــحــة، وقــــد يـــكـــون مــفــيــدًا  ــ يـــكـــون ضـ

للصحة العقلية.
■ القيلولة: قد تؤدي القيلولة، وخاصة لدى 
األشخاص الذين يعانون من الحرمان املزمن 
من النوم، إلى إنعاش مستويات الطاقة أكثر 

من طعام يحتوي على السكر.
■ الحركة: أظهرت الدراسات أن املشي ملدة 15 
دقيقة يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في 

تناول الطعام وخصوصًا الحلويات.

سلطة المحسوبيات: النظام اللبناني وتكريم الفنانينإدمان السكر... أسبابه وطرق معالجته
قامت الرئاسة اللبنانية 
بتكريم الفنان اللبناني 

معين شريف المعروف 
بقربه من التيار العوني، 
األمر الذي يفتح الجدل 
حول المحسوبيات في 

منح الجوائز

يحض صانعو أفام في مهرجان كان السينمائي 
فـــرنـــســـا عـــلـــى مـــواجـــهـــة مـــاضـــيـــهـــا االســـتـــعـــمـــاري، 
مستندين إلى قدرة النجوم على التأثير واستعداد 
رتكب 

ُ
امل الظلم  ملواجهة  املــتــزايــد  األوروبــيــة  الــدولــة 

بشكل ملحوظ في أفريقيا. وترك استعمار الجزائر 
 )1962-1954( الجزائرية  االســتــقــال  حــرب  وأهـــوال 
والفرنسي،  الــجــزائــري  الشعبن  على  عميقة  آثـــارًا 
العاقات  في  لتدهور  باستمرار سببا  ذلــك  وشّكل 
بن البلدين، لكن املوضوع نادرًا ما خضع للنقاش 

العلني في فرنسا خال العقود املاضية.
بارتكاب  إيمانويل ماكرون  الرئيس  اعتراف  ورغــم 
الشرطة في حق  جــرائــم، من بينها مجزرة نفذتها 
الجزائرين في باريس عام 1961 ووصفها ماكرون 
 حكومته استبعدت »تقديم 

ّ
 أن

ّ
غتفر«، إال

ُ
بأنها »ال ت

اعـــتـــذار« عــن مــاضــي فــرنــســا االســتــعــمــاري. ويــقــول 
املــخــرج الــفــرنــســي فيليب فـــوكـــون، لــوكــالــة فــرانــس 
ــان الــســيــنــمــائــي:  ــ ــامـــش مـــهـــرجـــان كـ بــــــرس، عـــلـــى هـ
ــــي مـــهـــووس بــمــوضــوع الــحــرب 

ّ
»يــمــكــنــكــم الـــقـــول إن

الجزائرية«. ويتناول فيلمه »لي أركي« )الحركيون( 
قصة جزائرين قاتلوا إلى جانب القوات الفرنسية 
ضــد الــحــركــة االســتــقــالــيــة، لــكــن تـــّم الــتــخــلــي عنهم 
ــهـــوا  ــن الـــجـــزائـــر وواجـ عــنــدمــا انــســحــبــت فــرنــســا مـ
انــتــقــام الـــجـــزائـــريـــن املــنــتــصــريــن. ويــحــّمــل الــفــيــلــم 
ــيــــة« واملـــذابـــح  مــســؤولــيــة هــــذه »الـــخـــيـــانـــة اإلجــــرامــ
الاحقة بالحركين للرئيس الفرنسي آنذاك شارل 
الجزائر »من  املــولــود في  ديــغــول. ويضيف فوكون 

الـــضـــروري أن نسترجع هـــذه الــواقــعــة ونــنــظــر إلــى 
 »التعقيدات« التاريخية 

ّ
الحقيقة مباشرة«، رغم أن

تجعل األحكام السهلة مستحيلة.
ــو فــــادوبــــيــــيــــه مــن  ــيــ ــاتــ ــرج مــ ــ ــخــ ــ ــه املــ ــلــ ــيــ وحـــــــــذر زمــ
االســتــنــتــاجــات الــســهــلــة فـــي شــــأن تــجــنــيــد فــرنــســا 
جــنــودا ســنــغــالــيــن خـــال الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى، 
)األب  »تيرايور«  فيلمه  إليه  يتطّرق  وهو موضوع 
ــنــــدي(. ويــــــؤدي الــنــجــم الــفــرنــســي عــمــر سي  والــــجــ
ــه فـــي فيلم  ــ الــــذي حــصــد إعــجــابــًا عــاملــيــًا بــعــد دوريـ
»أنتاتشبل« ومسلسل »نتفليكس« الشهير »لوبن«، 
دور البطولة في القصة التي تتحدث عن أب وابنه 

جبرا على املحاربة إلى جانب فرنسا.
ُ
أ

 »فكرتي 
ّ
إن لوكالة فرانس برس  ويقول فادوبييه 

تــتــمــثــل فـــي الــتــشــكــيــك فـــي تــفــاصــيــل مـــا حــصــل«، 
مضيفًا »فـــي مــعــرض تــســاؤلــنــا عــن عــاقــة فرنسا 
لدينا  مــــاذا  الــســابــقــة،  بمستعمراتها  الــتــاريــخــيــة 
لنقول عن ذلك اليوم؟ هل نعرف ماذا فعلنا حتى؟«. 
وفيما يرفض أي مقاربة »سياسية أمامية«، يقول: 

»إذا أنــكــرنــا الــحــقــائــق، لــن نتمّكن أبـــدًا مــن املضي 
الوقائع، وعلى  أن نسرد  إذًا  فينبغي علينا  قدمًا، 
الهدف  يتمثل  ال  ذلـــك،  ومــع  يعرفها«.  أن  الجميع 
»في تذنيب األشخاص، بل في االعتراف بالتاريخ 
للفيلم،  االفتتاحي  العرض  وفي  والتحّرر«.  املؤلم 
ــال ســـي املـــولـــود فـــي فــرنــســا ألبـــويـــن مــهــاجــريــن  قــ
مــتــحــدريــن مـــن غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، فـــي كــلــمــة »لــديــنــا 
القصة نفسها، لكن ليست لدينا الذكريات ذاتها«. 
ــثـــانـــي مــــن مـــهـــرجـــان كـــان  وســيــشــهــد األســــبــــوع الـ
)اخواننا(  فرانجان«  »نو  فيلم  السينمائي عرض 
أثــار عام  الــذي  الفرنسي رشيد بوشارب  للمخرج 
ــــز أوف غـــلـــوري«،  2006 جــــداًل وطــنــيــًا بــعــمــلــه »دايـ
وهو فيلم يتحدث عن املساعدة التي وفرها جنود 
دول شمال أفريقيا للقوات الفرنسية الحرة خال 
بوشارب  فيلم  ويتحدث  الثانية.  العاملية  الــحــرب 
تل عام 

ُ
األخير عن قصة مالك أوسكن، وهو طالب ق

1986 وأصبح بمثابة رمز لدى األقليات الفرنسية. 
تعّرض   ،1986 األول/ديسمبر  كانون   6 ليلة  وفــي 
الــشــاب الــفــرنــســي-الــجــزائــري الــبــالــغ 22 عــامــًا إلــى 
ضــــرب مـــبـــرح عــلــى يـــد ضــابــطــي شـــرطـــة أدى إلــى 
مــقــتــلــه، وذلــــك عــلــى هــامــش مــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة 
طابية في باريس لم يكن مشاركًا فيها. وأصبح 
مــقــتــل الـــشـــاب بــمــثــابــة نــقــطــة تـــحـــول، إذ أدى إلــى 
 عــن إدانــــة غير 

ً
أســابــيــع مــن االضـــطـــرابـــات، فــضــا

مسبوقة للضابطن املسؤولن عن مقتله.
)فرانس برس(

كي ال تتكرر الكارثة مرة أخرى

ُكَرّم ُمعين شريف لعالقة الصداقة التي تربطه برئيس الجمهورية اللبنانَيّة )فيسبوك(

يؤدي النجم 
الفرنسي 
عمر سي دور 
البطولة في 
»تيرايور« )أندرياس 
)Getty /رينتز

)Getty /إن نوعية الطعام الذي نتناوله يمكن أن يتحول إلى أنماط سلوكية )ياب آريانس

صادر النازيون المبنى وأغلقوا المتحف ألول مرة عام 1935 )جون ماك دوكال/ فرانس برس(

يعرض »المتحف المناهض للحرب« في العاصمة برلين صورًا وفيديوهات وتسجيالت صوتية 
من أهوال الحربين، األولى والثانية، إلظهار بشاعة الحرب وقسوتها وضرورة السالم

المتحف المناهض للحرب

مهرجان كاّن ونقد االستعمار

فنون وكوكتيل
وقفة

رصد

إضاءةصحة

فكرة المتحف المناهض 
للحرب هو أن نكون إنسانيين 

في التعامل مع بعضنا 
بعضًا، ولزرع قيم التسامح 
والحوار. على سبيل المثال، 

أمام صورة تولستوي 
)الصورة( المعلقة في 

غرفة الفالسفة المناهضين 
للحرب وأنصار دعاة السالم، 
توجد جملة كتبها الروائي 

الروسي أثناء حرب القرم 
بين عامي 1853 و1856، 

تقول: »ال يوجد وال يمكن 
أن يكون هنالك تفسير 

معقول لسبب قيام الدول 
والشعوب بشّن الحروب 

على بعضها بعضًا«.

تولستوي

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
االثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة االثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة


