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»تروث سوشال«... ترامب في تغريدته األخيرة
ماجدولين الشموري

ــاء األمــيــركــيــن بعد  يــتــجــه مــعــظــم الــــرؤســ
انتهاء فترة والياتهم إلى كتابة مذكراتهم، 
أو الــرســم، أو حــتــى خـــوض عــالــم اإلنــتــاج 
السينمائي والتلفزيوني. لكن هذه ليست 
حـــال الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ـــــذي يــــبــــدو أنـــــه لــــم يـــتـــخـــط إلـــى  تــــرامــــب الــ
اآلن قــــرار إبـــعـــاده عــن مــنــصــات الــتــواصــل 
االجتماعي، وتحديدًا »تويتر«، حيث كان 
يغّرد طوال الوقت عن كل شــاردة وواردة. 
إذ أعلن، األربعاء، إطالق شبكته الخاصة 
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واســمــهــا »تـــروث 
لـ  لــلــتــصــدي   ،TRUTH Social ســـوشـــال« 

»استبداد« عمالقة التكنولوجيا.
وقــال تــرامــب، فــي بــيــان، إنــه »أنــشــأ )تــروث 
ــي وجـــــه اســـتـــبـــداد  ــال( لـــلـــوقـــوف فــ ــ ــــوشـ سـ
»استخدموا  الذين  التكنولوجيا«  عمالقة 
ــكــــات األصــــــوات  ــة إلســ ــ ــاديـ ــ ســلــطــتــهــم االحـ
ــاف »نــعــيــش  ــ ــيـــركـــا«. وأضــ ــة فـــي أمـ

ّ
املــنــشــق

ــي عـــالـــم تــتــمــتــع فـــيـــه حـــركـــة )طـــالـــبـــان(  فــ
يتم  بينما  )تــويــتــر(،  على  كبير  بحضور 
إســكــات رئــيــســكــم األمــيــركــي املــفــضــل. هــذا 
التي  نفسها  الحجة  وهـــذه  مــقــبــول«،  غير 
لقاض  قدمه  التماس  فــي  تــرامــب  عرضها 
فيدرالي في والية فلوريدا األميركية، خالل 
الـــحـــالـــي، إلجــبــار  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

منصة »تويتر« على إعادة حسابه.
واملـــنـــصـــة الــتــابــعــة لــــ »مــجــمــوعــة تــرامــب 
لإلعالم والتكنولوجيا« تقدم أيضًا خدمة 
فيديو حسب الطلب، كما جاء في البيان. 
وســتــكــون مــتــاحــة فـــي مــرحــلــة تــجــريــبــيــة 
بـــمـــوجـــب دعـــــــوة، اعـــتـــبـــارًا مــــن نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني املقبل، قبل اإلطالق املعمم 
فــي الــربــع األول مــن عـــام 2022، مــا يشير 
إلى أن التطبيق بات متاحًا للطلب املسبق 

على متجر التطبيقات »آب ستور«.
وقــــال تـــرامـــب الــــذي كـــان لــديــه 35 مليون 
على  مليونًا  و24  »فيسبوك«  على  متابع 
»إنــســتــغــرام«، قبل حــظــره، »أنـــا متحمس 
ــلــــى )تـــــــروث  ــدء مــــشــــاركــــة أفــــــكــــــاري عــ ــ ــبـ ــ لـ

سوشال( قريبًا«.
و»تروث سوشال« ليست املحاولة األولى 
لــتــرامــب فــي هـــذا املــجــال، فــفــي مــايــو/أيــار 
لفترة وجيزة مدونة كانت  أطلق  املاضي 
فــــي الــــواقــــع مـــجـــرد عـــالمـــة تـــبـــويـــب عــلــى 
مــوقــعــه حــيــث جــمــعــت بـــيـــانـــاتـــه، قــبــل أن 
يغلقها بسبب سخرية مراقبن مقتنعن 

بأنها الشبكة االجتماعية املوعودة. 

»ديجيتال وورلد أكويزيشن 
كوربوريشن«

ــر الــبــيــان نــفــســه أن »مــجــمــوعــة تــرامــب  ذكــ
لإلعالم والتكنولوجيا« ستندمج مع شركة 
»ديجيتال وورلد أكويزيشن كوربوريشن«، 
إلدراجها في البورصة. و»ديجيتال وورلد 
استحواذ  أكويزيشن كوربوريشن« شركة 
ذات أغراض خاصة، أي شركة ليس لديها 
نشاط تــجــاري، وهدفها جمع األمـــوال عن 
ــاج مع  ــدمـ طــريــق دخــــول الــبــورصــة ثــم االنـ
شــركــة تــرغــب فــي أن تـــدرج فــي الــبــورصــة، 
وهي مجموعة دونالد ترامب الجديدة في 

هذه الحالة.
»ديــــــــجــــــــيــــــــتــــــــال وورلــــــــــــــــــــد أكــــــويــــــزيــــــشــــــن 
ــر  ـــن« مـــــــدرجـــــــة فـــــــي مــــؤشــ ــ ــشــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــوربـ ــ ــ كـ
فـــإن مجموعة  للبيان  ووفــقــًا  ــداك«.  ــاسـ »نـ
الــجــديــدة ستبلغ قيمتها  تــرامــب  دونــالــد 

875 مليون دوالر أميركي.
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة هــو بــاتــريــك 
إف. أورالندو. ووفقًا لصحيفة »نيويورك 
ــز«، أورالنـــــــــــدو مــــوظــــف ســــابــــق فــي  ــمــ ــايــ تــ
عـــدد مــن املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة، بينها 
ــــك«، حـــيـــث تـــخـــصـــص فــي  ــنـ ــ »دويــــتــــشــــه بـ
بــاســم  ــة  ــعـــروفـ املـ املـــالـــيـــة  األدوات  تــــــداول 
املشتقات. وأنشأ بنك االستثمار الخاص 
وفقًا   ،2012 عــام  كابيتال«  »بينيسري  به 
ــشـــف أورالنــــــــــدو، لـــ  إليـــــــداع تــنــظــيــمــي. وكـ
»نيويورك تايمز«، أنه يمتلك ما يقرب من 

18 في املائة من أسهم الشركة.

املدير املالي للشركة هو لويس أورليانز-
ــو عـــضـــو فــــي الــكــونــغــرس  ــ ــزا، وهـ ــانــ ــراغــ بــ

الوطني البرازيلي.

قواعد »تروث سوشال«: ممنوع 
الحديث عن »تروث سوشال«

ــيـــة الـــتـــي عـــلـــى مــســتــخــدمــي  ــفـــاقـ تـــنـــص االتـ
املــنــصــة املــرتــقــبــة االلـــتـــزام بــهــا عــنــد إنــشــاء 
ــلـــفـــات الـــتـــعـــريـــف الـــخـــاصـــة بـــهـــم أنـــــه »ال  مـ
يمكنهم االستخفاف، أو التشويه، أو إلحاق 
الضرر، بنا أو باملنصة«. وتلفت بنود أخرى 

»مضايقة،  للمستخدمن  يمكن  ال  أنــه  إلــى 
أي من  تــهــديــد،  أو  تــرهــيــب،  أو  إزعــــــاج،  أو 
توفير  املشاركن في  أو وكالئنا  موظفينا، 
املــوقــع«، وأن املنصة »تحتفظ  أي جــزء مــن 
ــتـــخـــدم الــــذي  ــم املـــسـ ــ بــحــقــهــا فــــي إزالــــــــة اســ
تحدده، أو استعادته، أو تغييره، إذا قررت، 
وفقًا لتقديرها الخاص، أنه غير مناسب أو 

فاحش أو مرفوض بأي شكل آخر«.
في الوقت نفسه، ُيروج للمنصة، على متجر 
تشجع  أنها  على  ستور«،  »آب  التطبيقات 
وصادقة،  وحــرة  مفتوحة  عاملية  »محادثة 

األيــــديــــولــــوجــــيــــة  ضــــــد  ــز  ــيـ ــيـ ــمـ تـ دون  مــــــن 
السياسية«، وتنص على أن وجهات النظر 

السياسية املختلفة »مرحب بها«.
في معاينة التطبيق على متجر التطبيقات، 
يبدو »تــروث سوشال« متطابقًا تقريبًا مع 
»تـــويـــتـــر«. ُيــطــلــق عــلــى الــرســائــل املـــوجـــودة 
على املوقع اسم »الحقائق«، وتبدو مشابهة 
بواسطة  نشرها  إعــادة  ويمكن  للتغريدات، 
ــــادة الــتــغــريــد.  مــســتــخــدمــن آخـــريـــن، مــثــل إعـ
يوضح رمز املوقع أنه يستخدم إصدارًا غير 
مــعــدل فــي الــغــالــب مــن »مـــاســـتـــودون«، وهــو 
لألشخاص  يسمح  املصدر  مفتوح  برنامج 

بتشغيل نظام أساسي اجتماعي عصامي.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، صــــّرح مــطــور الــبــرنــامــج 
يوجن روشكو، ملوقع »ذي إندبندنت«، بأنه 
طلب من محاميه تقييم ما إذا كانت »تروث 
سوشال« قد انتهكت حقوق الطبع والنشر 
ــراء  الــخــاصــة بـــ »مـــاســـتـــودون«، ليتخذ اإلجـ

القانوني املناسب.

هل تنجح؟
يــبــدو أن مــعــظــم املــراقــبــن مــتــفــقــون عــلــى أن 
ــــروث ســـوشـــال«،  الــفــشــل ســيــكــون مــصــيــر »تـ
ــة«، خــاصــة  ــابــ ــدعــ فــبــعــضــهــم وصــفــهــا بــــ »الــ
إدارة منصة  فـــي  لــديــه  تـــرامـــب ال خــبــرة  أن 
إلى  مــا يشير  أنــه ليس هناك  إعالمية، كما 
قدرته على جذب مستخدمن، وسط هيمنة 
 لديها 200 

ً
املنصات الكبرى، فـ »تويتر« مثال

مليون مستخدم.
كما أن ترامب لم يعد رئيسًا، ووفقًا لتقرير 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، في 
مــايــو/أيــار املــاضــي، فـــإن مــحــاوالت البحث 
البحث »غوغل« هي  عن ترامب عبر محرك 
األدنــــى عــلــى اإلطــــالق مــنــذ يــونــيــو/حــزيــران 
ملــســتــوى  بــالــنــســبــة  ــال  الــــحــ ــك  ــذلــ وكــ  ،2015
مــشــاهــداتــه عــلــى قــنــوات الــكــابــل الــتــي قللت 
كــثــيــرًا مــن تغطية أخـــبـــاره أخـــيـــرًا، وخــاصــة 

بعد تفشي وباء »كوفيد-19«.

مع الحظر وضّده
كانت شبكات التواصل االجتماعي العمالقة 
و»يوتيوب«،  و»تويتر«  »فيسبوك«  الثالث، 
فــرضــت حــظــرًا عــلــى املــلــيــارديــر الجمهوري 
ه جمع 

ّ
في أعقاب الهجوم الدموي الذي شن

من أنصاره على مبنى الكابيتول حيث مقر 
يناير/كانون  من  السادس  في  الكونغرس، 
املصادقة  ملنع  في محاولة  املــاضــي،  الثاني 
الــديــمــقــراطــي جــو بايدن  فــوز منافسه  على 

بالرئاسة.
تل خمسة أشخاص أثناء الهجوم أو بعده 

ُ
ق

بينهم شــرطــي، وكــذلــك مــتــظــاهــرة عــلــى يد 
عنصر أمـــن بينما كــانــت تــحــاول فــتــح بــاب 
بالقوة داخل املبنى مع عشرات األشخاص.

ــالـــد تــرامــب  واســتــبــعــد مــوقــع »تــويــتــر« دونـ
»إلى أجل غير مسمى بسبب أخطار جديدة 
بالتحريض على العنف«، ما أدى إلى عزله 
ترامب  عن 89 مليون متابع. ووعــد حينها 
ــاعـــي، بــعــد  ــمـ ــتـ بـــإنـــشـــاء شــبــكــة تــــواصــــل اجـ
ــدم تــمــكــنــه مـــن الــــوصــــول إلــى  غــضــبــه مـــن عــ
لديه  املفضلة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شبكة 
التي استخدمها لحملته عام 2016، وإلعالن 
قرارات رئاسية مهمة، باإلضافة إلى إقاالت 
مــفــاجــئــة. ووصــــف الــجــمــهــوريــون اإلقــصــاء 
ــــة«، فـــي حن  ــابـ ــ املـــفـــاجـــئ لـــتـــرامـــب بـــأنـــه »رقـ
رحــب بــه الــنــواب الــديــمــقــراطــيــون واملجتمع 
أوروبـــا، تعرضت  لكن في  األميركي.  املدني 
ــادات الــجــمــعــيــات والــــقــــادة،  ــقـ ــتـ الـــخـــطـــوة النـ
ميركل،  أنغيال  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  بينهم 
الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن الــقــلــق مـــن نــفــوذ شــركــات 

التكنولوجيا على حرية التعبير.
قــصــيــت الــحــركــات األمــيــركــيــة املؤمنة 

ُ
 كــمــا أ

بنظرية املؤامرة الداعمة علنًا لدونالد ترامب، 
من  الشغب،  أعمال  في  املشاركة  واملنظمات 
الــشــبــكــات الــرئــيــســيــة. ولــجــأت إلـــى منصات 
ــارلــــر«، وهـــو بمثابة  أقـــل شــعــبــيــة، مــنــهــا »بــ
بعد 

ُ
است »بارلر«  وكــان  »فيسبوك« محافظ. 

ألسابيع من قبل »غوغل« و»آبل« و»أمازون«، 
ألنه انتهك قواعدها الخاصة باالعتدال في 

املحتوى الذي يحرض على العنف.

اإلطالق المعمم 
لمنصة ترامب في الربع 

األول من 2022

للتواصل االجتماعي تحت اسم »تروث  به  ترامب عن إطالق شبكة خاصة  السابق دونالد  الرئيس األميركي  أعلن 
سوشال«، وتبدو استنساخًا لمنصته المفضلة »تويتر« التي أقصته منذ يناير/كانون الثاني الماضي

ــارس/آذار املــاضــي، إطــاق  ــ أعلنت شــركــة »تــويــتــر«، فــي مـ
ــد الـــواجـــب  ــواعـ ــقـ دراســــــة دولـــيـــة ملــســتــخــدمــيــهــا بـــشـــأن الـ
إلى  ولفتت  الشبكة.  عبر  العامليني  الــزعــمــاء  مــع  تطبيقها 
أنــهــا ستستشير خــبــراء فــي حــقــوق اإلنــســان ومنظمات 
فــي املجتمع املــدنــي وأكــاديــمــيــني، للدفع فــي اتــجــاه تطوير 

قواعدها في هذا الشأن.
وجــاءت هذه اإلعانات بعد تعليق »تويتر«، مع منصات 
إلكترونية كبرى أخرى، حساب الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب، املتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى 
الكابيتول في واشنطن في يناير/كانون الثاني. وأثار هذا 
التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه 

أن »تويتر« تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق »تويتر« املكلف شؤون السامة، في مقالة 
عــبــر مـــدونـــة »تـــويـــتـــر«، أن »الــطــريــقــة الــتــي يــســتــخــدم من 

الشبكة  والحكوميون«  السياسيون  املــســؤولــون  خالها 
أن تبقى سياساتنا  »تتطور باستمرار«. وأضــاف »نريد 
املتغيرة  السياسي  الخطاب  طبيعة  ظــل  فــي  مــغــزى،  ذات 
ــوازن السليم  ــتـ الـ بــاســتــمــرار عــلــى )تـــويـــتـــر(، وأن تــحــمــي 
فــي الــنــقــاش الــســيــاســي«. وأضــافــت املنصة »لــهــذا نراجع 
العامليني، ونرغب في الحصول  القادة  استراتيجيتنا إزاء 

على مساهمتكم«.
وتابعت شبكة التواصل االجتماعي: »بصورة عامة، نريد 
ــراد الــعــامــة يـــرون وجـــوب إخــضــاع  مــعــرفــة مــا إذا كـــان أفــ
القادة العامليني للقواعد عينها على )تويتر( أم ال«، وأيضًا 
انتهك زعيم عاملي  العقوبة املائمة في حال  »معرفة نوع 

قاعدة ما«.
واإلسبانية  اإلنكليزية  بينها  لغة،  بـــ14  الــدراســة  وأجريت 

والفرنسية والعربية والصينية والروسية.

كيف ندير حسابات الزعماء؟

MEDIA
منوعات

أبرمت شركة »فيسبوك« اتفاقًا مع أخبار
بعض الصحف الفرنسية اليومية، 
تدفع بموجبه مقابل »الحقوق 

المجاورة« لحقوق التأليف، وفق 
ما أعلنته في بيان الخميس، بعد 

أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين 
مماثلين مع صحيفتي »لوموند« 

و»لو فيغارو«.

احتجزت السلطات المصرية 
الروبوت »أيدا« التي توصف بأنها 
أول روبوت فنان في هيئة إنسان 
ويعمل بالذكاء االصطناعي في 

العالم، لـ10 أيام، قبل مشاركتها 
الخميس في معرض فني، بسبب 

»الهواجس األمنية«، قبل أن تطلق 
سراحه مساءا األربعاء.

تعرض عدد من الصحافيين 
للضرب على يد عناصر من 

حركة »طالبان«، لمنع تغطية 
تظاهرة نسائية وسط العاصمة 
كابول الخميس. وُمنعت وسائل 
اإلعالم من االقتراب من المسيرة 

أو تصويرها، وتصدى مقاتلو 
»طالبان« للصحافيين بعنف.

اتهمت منظمات غير حكومية 
»فيسبوك« بالسعي إلى إلهاء 

الرأي العام عن المشكالت 
والفضائح الكثيرة التي تواجهها، 

عبر إعالنها عن طرح لتغيير اسمها. 
وقد يكشف مارك زوكربيرغ عن 

االسم الجديد في 28 أكتوبر/تشرين 
األول الحالي.

)Getty /فرضت المنصات الكبرى حظرًا على ترامب في يناير/كانون الثاني )ستيف بوب
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في األردن«، مؤكدًا أن »نقابة الفنانني خاطبت 
الداخلية منذ حوالي عامني ملنع حمو  وزارة 
األردن،  فــي  فني  أي نشاط  مــن ممارسة  بيكا 
وما زال القرار قائمًا حتى اآلن بسبب مستوى 
بــعــض األغــانــي الــتــي ال تتناسب مــع الــذائــقــة 

العامة«. 
وقــــال فـــــاروق املــومــنــي الــنــاطــق بــاســم وزارة 
ــزب جــبــهــة الــعــمــل  الــداخــلــيــة األردنــــيــــة، إن حــ
اإلسالمي تقدم بطلب غير مسبوق إلى وزارة 
السياحة واآلثار للحصول على موافقة بإقامة 

احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف في 29 
تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر فــي املــــدرج الــرومــانــي، 
الداخلية هي  بــأن وزارة  الحزب  »رغــم معرفة 
الــجــهــة ذات االخــتــصــاص وفــقــًا لــلــقــانــون من 
خالل الحكام اإلداريني«. فيما رد ثابت عّساف 
اإلســالمــي،  العمل  حــزب جبهة  باسم  الناطق 
»خاطبنا  بالقول:  الداخلية  وزارة  بيان  على 
الداخلية  ووزارة  رسميًا،  املختصة  الجهات 
تعلم بالطلب عبر مخاطبة رسمية من الجهة 
املــســؤولــة عــن املــــدرج وهـــي وزارة الــســيــاحــة، 

عّمان ـ محمود الخطيب

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي 
ــام املــاضــيــة،  ــ فـــي األردن خـــالل األيـ
بـــجـــدال واســــع بـــني نــاشــطــني على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل حــــول خــبــر مــنــع الــحــكــومــة 
الشريف  النبوي  املولد  بذكرى  احتفال  إقامة 
فــي املــــدرج الــرومــانــي وســـط الــعــاصــمــة عــّمــان 
)يتسع لخمسة آالف شخص(، في الوقت الذي 
ملغنني  الغنائية  الــحــفــالت  بــإقــامــة  بــه  تسمح 

عرب في عمان وباقي املناطق األردنية. 
ــبـــر املــــنــــع، مــــع تـــصـــريـــح لــحــســني  وتـــــرافـــــق خـ
فيه  يؤكد  األردنــيــني  الفنانني  نقيب  الخطيب 
أن مــغــنــي املــهــرجــانــات املـــصـــري حــمــو بــيــكــا، 
ممنوع أيضًا من ممارسة أي نشاط فني في 
التي  األغــانــي  بعض  مستوى  بسبب  األردن، 
يقدمها، وذلك في أعقاب تقديم أحد متعهدي 
الـــحـــفـــالت طــلــبــًا إلقـــامـــة حــفــل غــنــائــي ملغني 
املهرجانات الشهير في مدينة الزرقاء )30 كلم 
الخطيب في  وقــال  عــّمــان(،  العاصمة  شمالي 
يتم  لم  اآلن  »لغاية  إنــه  تصريحات صحافية 
السماح لحمو بيكا بممارسة أي نشاط فني 

بيع »بيغ جون« 
بـ6.6 ماليين يورو لجامع 

أميركي الخميس

منع حمو بيكا 
من ممارسة أي نشاط 

فني في األردن

في بداية الفيلم يبدو 
أفراد العائلة كغرباء تمامًا 

في المدينة

2223
منوعات

وعــنــد مــراجــعــة مــحــافــظ الــعــاصــمــة قــبــل أيـــام 
الــرد تم إعالمنا بــأن نتابع وزارة  بخصوص 
السياحة ألنهم سيرسلون الرد إليها، وهو ما 
جرى )األربعاء - قبل يومني من موعد الحفل 

املقرر( حيث كان الرد بالرفض«.

بوستات ساخطة
ال صـــــوت يــعــلــو فــــي حـــســـابـــات األردنــــيــــني 
فوق  األيـــام،  هــذه  ميديا«  »السوشيال  على 
»صوت« البوستات الساخطة تجاه قرارات 

الـــحـــكـــومـــة األردنـــــيـــــة املـــتـــخـــذة بــخــصــوص 
الوبائي خشية من موجة  الصحي  الوضع 
جـــديـــدة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، والـــتـــي أثــــارت 
حـــالـــة مـــن الـــجـــدل وفــــق مـــراقـــبـــني ونــشــطــاء 
أشــــروا عــلــى تــنــاقــضــات حــكــومــيــة تــجــاه ما 
تجمعات وحفالت  مــن  األرض،  على  يجري 
املشاهدين،  آالف  فنية جماهيرية بحضور 
فــي الــوقــت الـــذي أصـــدر فيه رئــيــس الـــوزراء 
)أمر الدفاع رقم 46( والذي ينص على عدم 
السماح بوجود أكثر من 10 أشخاص على 
الداخلية  املطاعم  قاعات  في  واحــدة  طاولة 
الــخــارجــيــة، كما  الــقــاعــات  و15 شخصًا فــي 
رفع القرار مخالفة سائق الحافلة العمومية 
لــقــاح كـــورونـــا إلـــى 500 ديــنــار  غــيــر متلقي 
ــا يـــعـــادل 705  أردنـــــي فـــي حــدهــا األعـــلـــى )مــ

دوالرات أميركية(.
الناس  امتعاض  الحكومية  الــقــرارات  وتالقي 
وقــلــقــهــم مــــن إغــــالقــــات مــتــوقــعــه قــــادمــــة، فــي 
بفيروس  ارتفاع نسب اإلصابة  حــال تواصل 
املـــصـــابـــني  نـــســـبـــة  زادت  أن  بـــعـــد  كــــــورونــــــا، 
ــة يــومــيــًا خــالل  ــائـ اإلجــمــالــيــة إلــــى 5.2 فـــي املـ
األسبوع املاضي، بعد أن كانت نسب املصابني 
الثالثة  الشهور  املائة خــالل  ال تتجاوز 4 في 
ــــول نــســبــة مــتــلــقــي لــقــاحــي  املـــاضـــيـــة، مـــع وصـ
كورونا إلى 70 في املائة من عدد السكان، وهي 
الــنــتــائــج الــتــي اتــخــذت عــلــى أثــرهــا الحكومة 
األردنية قراراتها بالعودة التدريجية للحياة 
الطبيعية، وهــو األمـــر الـــذي ســاهــم فــي عــودة 
التعليم الــوجــاهــي فــي املــــدارس والــجــامــعــات 
والسماح بإقامة الحفالت واملهرجانات الفنية 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة بــحــضــور الــجــمــهــور، 
بــشــرط حــصــول كـــل شــخــص مـــن الــحــاضــريــن 

على جرعتي لقاح.

تساؤالت مشروعة
ــتـــســـاؤالت الـــتـــي يــطــرحــهــا الـــشـــارع  وتــلــفــت الـ
األردنــي النظر، حــول تحول األردن فجأة إلى 
قبلة فنية عربية، إذ يتسابق منظمو الحفالت 
الغناء  لنجوم  جماهيرية  حفالت  إقامة  على 
العربي في مدن مختلفة جغرافيًا على امتداد 
الــحــكــومــة  تــقــابــلــه  الـــــذي  األردن، وهــــو األمـــــر 
الفعاليات  منظمي  على  بالتسهيل  األردنــيــة 
تشجيعًا لالقتصاد ودعمًا للسياحة، بحسب 
قول الدكتور عادل البلبيسي أمني عام وزارة 
صحافية،  تصريحات  فــي  زاد  الـــذي  الصحة 
في  أقــيــمــت  إذا  الــجــمــاهــيــريــة  »الـــحـــفـــالت   

َّ
أن

لن  اللقاح  متلقي  وبحضور  مفتوحة  أمــاكــن 
تؤثر على الحالة الوبائية«، وهو ما يناقض 
ايمن  بإقالة  القاضي  األردنــيــة  الحكومة  قــرار 
سماوي مدير مهرجان جرش السابق، بحجة 
الحضور الجماهيري الكبير في حفل جورج 

وسوف. 
وأقــيــمــت خـــالل شــهــر تــشــريــن األول/ أكــتــوبــر 
ــمـــرو  ــر حـــســـنـــي وعـ ــامـ ــتـ ــي، حـــفـــلـــتـــان لـ ــالــ ــحــ الــ
ــــاب فـــي عـــمـــان والــعــقــبــة )333 كــلــم جــنــوب  ديـ
الــعــاصــمــة عـــّمـــان( بــحــضــور أكــثــر مــن 7 آالف 
شخص فــي كــل منهما، وهــو األمــر الــذي أثــار 
انــتــقــادات الــنــاس عــالنــيــة، بــعــد تــــداول صــور 
ــراع فيهما  ــ ــ

ُ
ــم ت وفـــيـــديـــوهـــات مـــن الــحــفــلــني، لـ

الحكومة  تطالب  التي  االحترازية  اإلجـــراءات 
األردنية بتطبيقها على املواطنني. كما ينتظر 
املــصــري محمد حماقي  الــفــنــانــون:  ُيحيي  أن 
والــلــبــنــانــي وائـــل كــفــوري والـــســـوري ناصيف 
زيـــتـــون حـــفـــالت جــمــاهــيــريــة لــهــم فـــي منطقة 
عــّمــان(  العاصمة  غــرب  كلم   60( املــيــت  البحر 
نهاية الشهر الحالي وفي األسبوع األول من 
الشهر املقبل، ويتوقع أن تحظى هذه الحفالت 
بــحــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، وهــــو مـــا تــؤكــده 
مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« بــخــصــوص حفل 
وائــل كفوري الــذي نفدت معظم بطاقاته بعد 
اإلعالن عن شفاء األخير من الحادث املروري 

الذي تعرض له مؤخرًا في بيروت.

إبراهيم علي

تحاول بعض املحطات أو املنّصات العربية 
اإلثــــارة، وذلـــك رغــبــة في  العمل على تقديم 

تحقيق مزيد من املتابعني واملشاهدات.
ــتــــي شـــهـــدت  ــــج الـــــــحـــــــوارات الـــفـــنـــيـــة الــ ــرامـ ــ بـ
عــصــرهــا الــذهــبــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات 
وبداية القرن الجديد، تحولت مع الوقت إلى 
الخالفات  إثـــارة  أو  التحدي  لعبة  يشبه  مــا 
الــيــوم بوجه  أنفسهم. وتــعــود  الفنانني  بــني 
ي أو نقدي، 

ّ
مشابه، بعيدًا عن أي مضمون فن

أن ُيشكل محتوى جيدا،  فقط كهدف يمكن 
»مــرجــع« باإلمكان  إلــى  الوقت  ويتحول مع 

استخدامه.
لــثــالثــة عـــقـــود مــتــتــالــيــة، اســتــطــاعــت بــرامــج 
الحوارات الفنية في العالم العربي أن تسابق 
ــرى، وكــــان للمخرج  ــ مــعــظــم اإلنــتــاجــات األخـ
الفضل األساسي في  الراحل سيمون أسمر 
ــتــــاج. لــيــس فقط  تــقــديــم هــــذا الـــنـــوع مـــن اإلنــ
فــي معظم  بــل االستعانة بأسمر  لبنان،  فــي 

علم  مجموعات  أمينة  أمــا  إال«.  ليس   
ً
قليال

الــحــفــريــات فـــي »املـــعـــهـــد املــلــكــي الــبــلــجــيــكــي 
ــولــــي، فــــرأت  لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة« آن لـــيـــز فــ
ــو كـــان  ــ ــيـــكـــل أهـــمـــيـــة »حــــتــــى لـ أن لــــهــــذا الـــهـ
»ثــمــة  أن  الحـــظـــت  إذ  ــراتـــوبـــس«،  ــيـ ــرايـــسـ ــتـ لـ
دائمًا جوانب غير معروفة كثيرًا«. وأشارت 
إلــــى أن »بــعــض الــعــظــام قــد تــكــون محفوظة 
بشكل أفضل، وقد توفر معلومات جديدة«. 
وأكـــد عــالــم الــحــفــريــات فــي »متحف التاريخ 
الطبيعي« فــي بــاريــس نــور الــديــن جليل أن 
»مــا ِمــن أحــد يستطيع أن يقول سلفًا ما إذا 
كان لدى )الترايسيراتوبس( معلومات« غير 
املباعة  العينة  أن  إلــى  أشـــار  لكنه  مــعــروفــة، 
تحديدًا خضعت للتحليل في املنبع، من قبل 

علماء حفريات محترفني.
 الحال ليست كذلك بالنسبة إلى هياكل 

ّ
لكن

التي تطرح  األخــرى  العظمية  الديناصورات 
الــســوق، إذ غالبًا ما يساء تحديد  للبيع في 
نـــوع الــعــّيــنــة، بــســبــب االفــتــقــار إلـــى املــهــارات 

العلمية املناسبة.
ــروا أن »نـــصـــف مــا  ــ ــــودفـ ــظ بـــاســـكـــال غـ ــ والحــ
ُيــطــرح للبيع مــجــّرد هــراء كــبــيــر!«، إذ »غالبًا 
ــــعــــَرض قـــطـــع مـــثـــيـــرة لـــالهـــتـــمـــام، ولــكــن 

ُ
مــــا ت

ُيـــســـاء تــحــديــد نــوعــهــا، أو تــتــعــرض للضرر 

يــنــفــق الـــجـــامـــعـــون األثــــريــــاء املـــاليـــني لــشــراء 
هــيــاكــل عظمية لــلــديــنــاصــورات فــي مــــزادات 
ــــي بـــاريـــس عـــلـــى  ــا الـــخـــمـــيـــس فـ ــدهــ ــم أحــ ــيــ أقــ
حــــيــــوان تـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس، مـــمـــا يــثــيــر لـــدى 
أسفًا  املتحجرات  وعلماء  املتاحف  مسؤولي 
شـــديـــدًا، لــكــون هـــذه األحــافــيــر تــصــبــح جـــزءًا 
مـــن مــجــمــوعــات خـــاصـــة بـــــداًل مـــن أن تــكــون 

معروضة في املتاحف.
وبيع »بيغ جون«، وهو أكبر ترايسيراتوبس 
ـــ6.6 مــاليــني يـــورو  ــ مـــعـــروف عــلــى اإلطـــــالق، بـ
في  الخميس،  أميركي(،  دوالر  )7.74 ماليني 

مزاد في باريس.
وقال عالم املتحجرات ومدير »متحف تولوز 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي« فــرانــســيــس دورانـــتـــون، 
قبل وقت قصير من بيع »بيغ جون«: »املحزن 

أننا ال نستطيع املنافسة«.
الديناصورات  غــرار ســواه من هياكل  وعلى 
مزاد  بعد  بيعها، أصبح »بيغ جــون«  املجاز 
دار »دروو« جزءًا من مجموعة جامع أميركي، 
أي مــلــك طـــرف خــــاص، ليفلت هـــذا الــحــيــوان 
الـــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه ثـــمـــانـــيـــة أمــــتــــار وعـــمـــره 
66 مــلــيــون عـــام مـــن أيــــدي الــعــلــم واملــتــاحــف، 

وبالتالي عاّمة الناس.
ــالـــذات، فــتــبــدو درجــة  ــا فــي هـــذه الــحــالــة بـ أمـ
ـــق عــالــم املــتــحــجــرات في 

ّ
. وعـــل

ّ
ــل ــ اإلحـــبـــاط أقـ

»املعهد امللكي للعلوم الطبيعية« في بلجيكا 
 »هنا، نحن ال نأبه، 

ً
باسكال غودفروا، قائال

فــلــديــنــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس!«. 
فــهــذا الــنــوع مــعــروف وتــتــوافــر منه »هياكل 
دورانتون  لفرانسيس  وفقًا  كاملة«،  عظمية 
الذي أشار إلى أن هذا الهيكل الذي اكتشفه 
عام  بيل،  دبليو. ستاين  والتر  الجيولوجي 
2014، فــي واليــــة داكـــوتـــا األمــيــركــيــة، »أكــبــر 

فــريــق عمله  الفضائية، وتــوظــيــف  املــحــطــات 
في برامج وأمسيات فنية، بعد النجاح الذي 

حققه في لبنان.
وظف سيمون أسمر مجموعة من أهم وجوه 
اإلعــالم اليوم في عالم الحوارات الفنية، من 
كلود خــوري التي كانت أول مــن أعــاد فكرة 
الحوار الفني في برنامج »َضيوف السبت« 
)1987( إلى نيشان الذي وسع فكرة الحوارات 
عاًما  من عشرين  بها ألكثر  الفنية، ومضى 
ــــرى، واســتــطــاع أن   بـــني مــحــطــة وأخــ

ً
مــتــنــقــال

يتقدم على منافسيه آنــذاك، ويحقق »ترند« 
بعيدًا عن مواقع التواصل كما هي »املوضة« 
»مايسترو«  البرامج:  هذه  من  ونذكر  اليوم. 
الذي اعتبر مرجعية حقيقية ألبرز املحطات 
فــي مــســيــرة الــفــنــانــني الـــعـــرب، وبــعــدهــا »أنــا 

والعسل« و»أبشر«... إلى آخر الُسبحة.
حــــاول نــيــشــان الـــخـــروج عـــن الــتــقــلــيــديــة في 
الحوارات، واعتمد في جزء من حواراته على 
الجانب الشخصي، أو املتعلق برأي الفنانني 
بــأعــمــال أو تــصــريــحــات زمــالئــهــم. وذلــــك ما 
أفــســح املــجــال فــي تــكــريــس حــالــة »حـــواريـــة« 
مشابهة. فيما بعد، استنسخت مئات املرات 
في برامج فنية أخرى، وتحولت في السنوات 
األخيرة إلى أسلوب في إنتاجات هذا النوع 
التلفزيونية، حتى  واملــنــوعــات  الــبــرامــج  مــن 

إنها وصلت إلى عالم املنّصات.
مع اتساع مساحة اإلعــالم املــوازي ملحطات 
التلفزة، تعرض حالًيا، مجموعة جاهزة من 
املنصات، وصفحات  تنتجها  التي  البرامج 
الحوارات  ومنها  و»إنستغرام«،  »يوتيوب« 
املواقع،  أمــام رواد هذه  املباشرة واملفتوحة 
لــقــاءات بمجملها ال تخضع ألدنــى معايير 
الــــحــــوار الــفــنــي واملـــضـــمـــون الـــجـــيـــد، مــجــرد 

الناشطني  أو  املحاورين  بعض  بني  ترهات 
إثــارة واضحة  مع ممثل أو مغن، ومحاولة 
الشخصية، والتي  في طــرح بعض األسئلة 
الترويج  بــاب  تفتح  مــا  بقدر  املتابع  تهم  ال 
الفيديو )التصريح( في حال أخطأ  وتبادل 
الـــفـــنـــان، أو اتــهــم زمــيــال لــــه، أو أعــطــى رأيـــه 

بــقــضــيــة إنــســانــيــة أو اجــتــمــاعــيــة مــعــتــمــدًا 
التأثر  عــن  ثقافة ضيقة جــدًا ال تخرج  على 
التقليدي لنشأة وطفولة الفنان أو معاناته، 
ــــزواج  ، فـــي مــفــاهــيــم الـــطـــالق والـ

ً
كـــرأيـــه مـــثـــال

املدني، والدين والسياسة وغيرها.
تواجه املحطات العربية هذا الخريف موجة 

أخـــرى مــن بــرامــج الـــحـــوارات الــفــنــيــة، تعتمد 
أكــثــريــتــهــا عــلــى عــنــصــر اإلثـــــارة والـــجـــدل من 
دون نتيجة، رغبة في هذه املحطات أو املواقع 
الــبــديــلــة فـــي تــحــقــيــق نــســبــة مـــشـــاهـــدة فــوق 
الــعــادة، واإلمــعــان فــي تكريس هــذا األسلوب 

مرة جديدة أمام جيل آخر من املتابعني.

العظام  امــتــزاج  إعـــادة تكوينها، بفعل  أثــنــاء 
بالبالستيك على سبيل املثال«.

إلى  عائدًا  الهيكل  يكون  أن  يمكن  وبالتالي، 
نــــوع غــيــر مـــعـــروف إطـــالقـــًا أو غــيــر مــعــروف 
كثيرًا، من دون أن يتنبه أحد إلى ذلك. وقالت 
آن لــيــز فــولــي »إذا كـــان نــوعــًا جـــديـــدًا، تكون 
الخسارة هائلة، ألننا لن ندرك حتى أنه كان 

موجودًا على كوكب األرض«.
ــيــــركــــي ســتــيــف  ــات األمــ ــريـ ــفـ وقــــــال عـــالـــم الـــحـ
بــــروســــايــــت، وهـــــو مــــؤلــــف كـــتـــاب »انـــتـــصـــار 
إلى  الــذي تــرجــم  الــديــنــاصــورات وسقوطها« 
21 لــغــة، إن »هــــذه الــحــفــريــات تــشــكــل تــراثــنــا 
توفر  مــؤشــرات  بمثابة  وهــي   )...( الطبيعي 

لنا معلومات عن تطور األرض«.
ــألــــة  ــًا مــــســ ــ ــ ــــضـ ــ وتـــــثـــــيـــــر هــــــــــذه املــــــــــــــــــــزادات أيـ
ــــالع عــلــى بــقــايــا  ــان الــجــمــهــور مـــن االطــ حـــرمـ
الــديــنــاصــورات. وقــال مدير »متحف تولوز« 
إن »عرض ترايسيراتوبس في متحف يشعل 

املواهب في عيون األطفال«.
وروى ســتــيــف بـــروســـايـــت، وهـــو اســتــشــاري 
ــيــــك بــــــارك 3« الــــــذي ُيـــطـــرح  لــفــيــلــم »جــــوراســ
السينما ســنــة 2022: »عـــنـــدمـــا كنت  فــي دور 
لديناصور  العظمي  الهيكل  ُعــرض  مــراهــقــًا، 
الــــتــــي ريــــكــــس ســـــو فـــــي مـــتـــحـــف فــــيــــلــــد، فــي 
شــيــكــاغــو. وجــعــلــتــنــي رؤيـــتـــه أرغـــــب فـــي أن 
أن قدره  العاِلم  أصبح عالم حفريات«. ورأى 
معروضًا  الديناصور  كــان  لــو  ليختلف  كــان 

في قاعة استقبال رجل أعمال ثري.
إلــزام املشترين  الراهن  الوقت  ويستحيل في 
بــإتــاحــة الــعــّيــنــات الــتــي يــســتــحــوذون عليها 
للعلماء بغرض الــدراســة، لكن غــودفــروا قال 

إن ذلك ممكن في بعض الحاالت.
)فرانس برس، العربي الجديد(

برامج الحوارات الفنية »اللعب« على الخالفاتهياكل الديناصورات... فرجة في قاعات األثرياء
ال جديد في معظم 
برامج الحوارات الفنية 

العربية، إْذ مجرد ثرثرة 
لمزيد من الخالفات بين 

الفنانين أنفسهم في 
محاولة لجلب االنتباه 

على منصات التواصل

لبنى صويلح

البحر تطل علينا  مــركــب صيد وســط  على مــن 
مــراهــقــة تــغــنــي بــأعــلــى صــوتــهــا بــيــنــمــا تــســاعــد 
شبكة  بإخراج  املنهمكني  األكبر  وأخاها  والدها 
الصيد وفرز األسماك. ال يبدو عليهما االكتراث 
أنهما ال يسمعانها،  لنا الحقًا  ليتبّدى  لغنائها 
ــم الــفــيــلــم »كــــــــودا« )2021(  ــ فـــهـــي كـــمـــا يــشــيــر اسـ
ابــنــة قــــادرة عــلــى الــســمــع نــشــأت مــع والـــديـــن من 
الــذي  الفيلم،  اعتبار  الــصــم، ومــع ذلــك ال يمكننا 
أربــع جوائز  كتبته وأخرجته سيان هيدر )حــاز 
فـــي مـــهـــرجـــان »صـــنـــدانـــس« الـــســـيـــنـــمـــائـــي2021( 
بيليه«  فامي  »ال  الفرنسي  الفيلم  عن  واملقتبس 

)2014(، فيلمًا عن الصم فقط. 
ــــي«  مــنــذ بـــدايـــة الــفــيــلــم يــظــهــر لــنــا انــقــســام »روبـ
)إيميليا جونز( بني حياتني، واحدة كطالبة في 
سنتها األخيرة في املدرسة الثانوية، تعاني من 
الدائم  زمالئها  لتنمر  بالنفس  الثقة  في  مشاكل 
عــلــيــهــا، كــونــهــا قــادمــة مــن عــائــلــة فــقــيــرة صــّمــاء، 
وأخرى تسبب لها اإلنهاك املستمر الذي يفرضه 
ــزام بــمــرافــقــة عــائــلــتــهــا فـــي أعــمــالــهــم  ــتـ عــلــيــهــا االلـ
ــاك لـــدورهـــا  ــمــ ــارة األســ ــجــ املــتــعــلــقــة بــالــصــيــد وتــ

األساسي في التواصل بينهم وبني العالم.
الغناء بعد  في  »روبـــي« ملوهبتها  اكتشاف  عند 
جــرأة  أكــثــر  تصبح  املــوســيــقــى،  التحاقها بصف 

ــدّرس  ــ لــلــتــخــلــص مــــن مـــخـــاوفـــهـــا، وبــتــشــجــيــع مـ
املــوســيــقــى الــــذي يــفــتــح أمــامــهــا آفـــاقـــًا أوســــع من 
عــاملــهــا الــضــيــق، تــبــدأ بــاكــتــشــاف الــجــانــب اآلخــر 
من الحياة املتعلق برغباتها الخاصة بعيدًا عن 
العائلة والواجب، ولكن مع تصاعد األحداث على 
واعتماد  الصيد،  بأعمال  املتعلق  اآلخــر  الجانب 
الـــعـــائـــلـــة عــلــيــهــا بــشــكــل أســــاســــي لــلــتــغــلــب عــلــى 
األزمــــات الــتــي تــواجــهــهــم، تــجــد »روبــــي« نفسها 
عالقة في املنتصف، وعليها ترجيح الكفة تجاه 

طرف واحد. 
في سياق السرد نجد العائلة بأكملها عالقة في 
مكاٍن يكّبلها ويمنعها من فرصة أفضل للعيش، 
التي وجــدت نوعًا  )مارلي ماتلني(  األم »جاكي« 
مـــن األمـــــان فـــي مــجــتــمــعــهــا املــــحــــدود، بــعــيــدًا عن 
مجتمع تجد صعوبة في التواصل معه، تتجلى 
هــواجــســهــا فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــهــا مـــع »روبـــــي«، 
ومحاوالت إبعادها عن املجتمع األرَحب انطالقًا 

من مخاوفها الذاتّية. بينما األب »فرانك« )تروي 
ل بأسرته 

ّ
كوتسور( غارق في عامله الصغير املتمث

الــصــغــيــرة وصـــيـــد الـــســـمـــك. ويــمــثــل األخ األكــبــر 
العائلة  فــي  املتمرد  الجانب  ديــورانــت(  )دانــيــيــل 
ل مسؤوليات أكبر،  والــذي يعيش توقًا إلى تحمُّ

دون البقاء في ظل روبي إلى األبد. 
في بداية الفيلم يبدو أفراد العائلة كغرباء تمامًا 
فـــي املـــديـــنـــة، فـــي مــشــهــد الــحــفــل املـــدرســـي تــبــدو 
الفجوة بينهم وبني املجتمع في أوضح صورها، 
ــم يــتــفــاعــلــون مع  مــالمــح الــخــوف واالغـــتـــراب وهـ
املــوســيــقــى بــنــاء عــلــى ردة فــعــل جــمــهــور الــحــفــل. 
الــصــوت عــن الشريط مــع اســتــمــرار الفرقة  ُيقطع 
في الغناء والجمهور في التفاعل، مشهد يخلق 
تقاربًا بيننا وبني الشخصيات، نعيش عزلتهم 
ونرى العالم من منظورهم، دقائق كفيلة لنراقب 

الحياة في عيون مجتمع صامت. 
مــع تــقــّدم الــســرد، يبدو الحل أقـــرب، نقطة التقاء 
تــحــتــاج إلـــى مــبــادرة مــن الــطــرفــني. عــلــى مجتمع 
الصم الخروج من العزلة، والتجّرؤ على املواجهة 
ــن أنــفــســهــم  ـــن الـــــهـــــروب، والـــتـــعـــبـــيـــر عــ عـــوضـــًا عـ
بــشــجــاعــة. وعــلــى املــجــتــمــع املــحــيــط الـــقـــادر على 
السمع، إعطاؤهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، أن 
يصبحوا أكثر ألفة مع لغة اإلشــارة ومع الطرق 
املختلفة في التواصل فكال الطرفني لديه مشكلة 

في سماع اآلخر. 

حفالت المولد النبوي وحمو بيكا ممنوعة

)LBCI( برامج فنية أقرب إلى الثرثرة والجدل المبتذل

في سياق السرد 
نجد العائلة 
بأكملها عالقة 
في مكاٍن 
يكبّلها ويمنعها 
من فرصة 
أفضل للعيش 
)فيسبوك(

»بيغ جون« أكبر ترايسيراتوبس معروف على اإلطالق )كريستوف أرشامبو/ فرانس برس(

أثارت إقامة حفل لعمرو دياب في األردن انتقادات علنية )عمرو مراغي/ فرانس برس(

منعت الحكومة األردنية إقامة مراسم المولد النبوي الشريف في وسط العاصمة عمان، في 
حين أنّها سمحت بإقامة حفالت غنائيّة للمغنين العرب في األردن

الحفالت في األردن

»كودا«: البحث عن حياة أفضل

فنون وكوكتيل
رصد

فيلم

نقدإضاءة

كان جرش المهرجان 
العربي الوحيد هذا العام 
الذي صمد بوجه وباء 
كورونا. فبعدما غاب 

العام الماضي، كغيره من 
المهرجانات العربية، تلقف 
الجمهور األردني فعاليات 

المهرجان في أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري بفرح غامر، ما 
ساعد على الصمود، رغم 
الهنات التي تعرضت لها 

التظاهرة التي امتدت على 
مدار 11 يومًا. وسمح قرار 

الحكومة األردنية، بالعودة 
تدريجًا للحياة الطبيعية، 

بعد تلقي أكثر من سبعة 
ماليين شخص لجرعتي لقاح 

كورونا، بإقامة فعاليات 
المهرجان في المدينة 

األثرية العتيقة في جرش.

جرش
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