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متحف "بريتش ميوزيم" ينوي
إعادة قطع أثرية منهوبة للعراق
لندن-أ ف ب :أعلن متحف "بريت���ش ميوزيم" البريطاني
أن قطعًا يعود عمرها إلى خمس���ة آالف س���نة س���رقت من
العراق في  2003بعد إس���قاط نظام صدام حسين ،ستعاد
إلى بلدها األصلي بعد التع���رف إليها من جانب خبراء في
المتحف.
وكانت ش���رطة لندن صادرت ثماني قطع صغيرة في أيار
 2003ل���دى بائع ف���ي العاصمة البريطانية ل���م يكن حائزًا
المعلومات الالزمة بش���أن منش���ئها .وأودعت هذه القطع
لخبراء متح���ف "بريت���ش ميوزيم" ح���ددوا مصدرها وهو
موقع تيلوه في جنوب العراق حيث يقيم المتحف برنامجًا
ألعمال النبش األثرية.
وكان البع���ض م���ن ه���ذه المقتنيات بينه���ا ثالث قطع
مخروطية من الطين ،يحمل تدوينات س���ومرية تشير إلى
أن مصدرها معبد مدينة جيرسو السومرية المعروفة حاليا
باس���م تيلوه .ومن بين الكنوز المس���تعادة هناك تميمة
صغيرة من الرخام األبيض تمثل حيوانًا بأربع قوائم إضافة
إلى دلو م���ن الرخام األحمر مع حيواني���ن رباعيي القوائم،
ودلو من العقيق األبي���ض المحفور ورأس صغير لصولجان

من المرمر وحصاة مصقولة عليها كتابة باللغة السومرية.
وستعاد القطع رس���ميًا الجمعة إلى السفير العراقي في
بريطانيا صالح حس���ين علي .وش���كر ه���ذا األخير متحف
"بريت���ش ميوزيم" على "جه���وده االس���تثنائية للتعرف
وإلعادة القطع األثرية المنهوبة إلى العراق".
وقال في تصريح���ات أوردها المتحف "مثل هذا التعاون
بي���ن الع���راق والمملكة المتح���دة يرت���دي أهمية حيوية
للحفاظ على التراث العراقي وحمايته".
أما مدير "بريتش ميوزيم" هارتويغ فيش���ر فأش���ار إلى
أن إعادة ه���ذه القطع للعراق تمثل "رم���زا لعالقات العمل
الوطي���دة م���ع زمالئن���ا العراقيي���ن والت���ي عززناها خالل
السنوات األخيرة".
ويشارك المتحف منذ س���نوات طويلة في جهود لحفظ
الكنوز األثرية العراقية .وهو ح���ذر في  2003من عمليات
النهب للقطع التراثي���ة والثقافية العراقية ،كما أطلق في
 2015برنامجًا لتدريب خبراء عراقيين على أحدث التقنيات
لتحس���ين حف���ظ اإلرث الثقافي لبلدهم عل���ى نحو أفضل
وتوثيق أعمالهم.

مختبرات ألمانية تقاضي والية
أميركية استخدمت منتجاتها لإلعدام
ش���يكاغو-أ ف ب :رفعت مختب���رات صيدالنية ألمانية
دعوى قضائية لمنع إن���زال عقوبة إعدام بالجرعة القاتلة
في نبراس���كا ،مؤكدة أن هذه الوالي���ة األميركية حصلت
بطريقة غير قانونية على منتجات من تصنيعها.
وتقدمت مختبرات "فريسينيوس كابي" بهذه الشكوى
القضائية مس���اء الثالثاء مؤكدة أن نبراسكا كانت تعتزم
اس���تخدام اثنين من أدويتها الفتاك���ة في  14آب إلعدام
كاري دي���ن مور المحكوم بالعقوبة القصوى إلدانته بقتل
سائقي أجرة في .1979
وتعتزم الوالي���ة األميركية اس���تخدام أربعة أنواع من
األدوي���ة هي م���ادة ديازيب���ام المنومة وم���ادة فنتانيل
ّ
المهدئة وم���ادة سيكاس���تراكوريوم المرخية للعضالت
وكلوريد البوتاسيوم الذي يوقف عمل القلب.
وتؤكد "فريس����ينيوس كابي" أن هذي����ن النوعين األخيرين
متأتيان من مختبراته����ا وتطالب القضاء الفدرالي بإصدار أمر
يعيق بشكل مؤقت أو دائم استخدام الوالية حقناتها القاتلة.
وذكرت الشركة في دعواها المدنية أنها "ال تتخذ موقفا
من عقوبة اإلعدام" لكنها "تعارض اس���تخدام منتجاتها
له���ذه الغاي���ة وال تبيع تاليا بعض األدوية للمؤسس���ات

المسؤولة عن إدارة السجون".
وأضاف���ت المختبرات األلمانية "ه���ذه األدوية ،في حال
كانت من تصنيع فريسينيوس كابي ،جرى الحصول عليها
بشكل يتعارض وينتهك عقود التوزيع الخاصة بالشركة
وتاليا عن طريق وسائل غير مالئمة وغير قانونية".
وأشارت "فريسينيوس كابي" إلى أن أكثرية األوروبيين
يعارضون عقوب���ة اإلعدام ،واس���تخدام منتجاتها لهذه
الغاية من شأنه "تشويه سمعتها بشكل خطير".
واكتفت والية نبراس���كا بنش���ر معلومات قليلة بش���أن
المزيج الدوائي المزمع استخدامه في عملية اإلعدام كما
لم تكشف مصدره.
وق���ال مكت���ب المدعي الع���ام في الوالية ف���ي تصريح
مقتض���ب إن "المنتج���ات المخصصة للحقن���ات القاتلة
في نبراس���كا تم شراؤها بش���كل قانوني بما يتماشى مع
موجبات الوالية بتنفيذ أحكام اإلعدام في إطار قانوني".
وبات االس���تحصال على مزيج دوائي قاتل مهمة صعبة
بس���بب معارضة الرأي العام والموقف المتردد أو المناوئ
من جان���ب المختبرات الدوائية الت���ي تتوانى عن بيعها
للسجون منعا الستخدامها في أحكام اإلعدام.

أكاديمية األوسكار ُت َق ّصر حفلها السنويّ
لوس انجلي���س-أ ف ب :اتخ���ذت أكاديمية األوس���كار
إج���راءات لتقصير حفلها الس���نوي الذي غالب���ا ما ُينتقد
بسبب طول مدته ،كما أنها ستضيف فئة جديدة لمكافأة
األفالم الشعبية في ظل االتهامات المتكررة التي تصف
هذه الجوائز بأنها نخبوية.
وكتبت أكاديمية فنون السينما وعلومها المسؤولة عن
توزيع هذه الجوائز التي تقدم س���نويا في نهاية شباط
أو مطل���ع آذار ،في تغريدة عبر "تويت���ر" "التغيير آت إلى
األوسكار".
وقد اس���تمر حفل توزيع جوائز األوس���كار بنس���ختها
التس���عين في الرابع من آذار الفائت ثالث س���اعات و54
دقيقة وهي فترة أقل من المدة القياس���ية المسجلة في
 2002مع أربع ساعات وعشرين دقيقة.
وأش���ار رئيس األكاديمية جون بايلي والمديرة العامة
دون هادس���ون في رس���الة لألعضاء حصلت وكالة فرانس
برس على نس���خة منه���ا إلى أن األكاديمي���ة باتت تنوي
حصر مدة بث الحفل بثالث ساعات ،ما يتالءم بدرجة أكبر
مع متطلبات العرض على المستوى العالمي.
ولبل���وغ هذا الهدف ،س���يتم اإلبقاء عل���ى العدد عينه
من الفئات المكرمة عل���ى أن تمنح بعض المكافآت خالل

فترات االستراحة اإلعالنية.
وس���يبث تس���جيل قصير لتوزيع هذه الجوائز في وقت
الحق على الشاشة أثناء الحفل.
إلى ذل���ك ،ق���ررت األكاديمية اس���تحداث فئة جديدة
مخصصة لألفالم الش���عبية في ظل االنتقادات الموجهة
لهذه التكريمات بوصفها نخبوية.
ولم توضح الجهة المنظمة لهذا الحدث المعايير التي
س���تعتمدها الختيار الفائز في هذه الفئة التي ستحمل
مؤقتا اسم جائزة "اإلنجاز الالفت لفيلم شعبي".
ومن بين االنتقادات الموجهة أيضًا ألكاديمية األوسكار،
تأخ���ر موعد الحف���ل مقارنة مع باقي الجوائز في موس���م
المكافآت الس���ينمائية خصوصًا لكون ه���ذه الفعاليات
تقام بعد حوالى شهرين من توزيع جوائز "غولدن غلوب".
ولتقصير هذا الفاصل الزمني ،قررت األكاديمية تحديد
موعد توزيع األوس���كار اعتبارا من  2020في مطلع ش���باط
ً
بدال من نهاية هذا الشهر أو بداية آذار كما جرت العادة.
وسيقام حفل توزيع جوائز األوسكار بنسختها الثانية
والتسعين في  7شباط  2020وليس في  23كما كان مقررًا
أساسًا .أما موعد الدورة المقبلة لحفل توزيع هذه الجوائز
فبقي في  24شباط .2019

اكتشاف عشر جثث في منزل بمدينة مكسيكية
غواداالخ���ارا -المكس���يك-أ ف ب :عث���رت الس���لطات
المكس���يكية على عشر جثث في أحد منازل حي واقع في
جنوب مدينة غواداالخارا الكبيرة في غرب المكسيك ،على
ما أعلنت النيابة العامة المحلية.
وتش���تبه الس���لطات في أن تكون هذه الجريمة وقعت
بنتيجة مواجهات بين تجار المخدرات.
وعثرت الس���لطات على هذه الجثث الثالثاء في حي فيا
فونتانا أكوا بعدما أبلغ أحد قاطني الحي الشرطة بأنه رأى
دما عند مدخل أحد المساكن.
وق���د وجدت الجث���ث الث�ل�اث األولى الت���ي كان عليها
آثار رص���اص ،في داخل المنزل وف���ق مصادر في حكومة
والية خاليس���كو وعاصمتها غواداالخارا ثاني كبرى مدن

المكسيك.
وبعد بضع ساعات ،عثر على أربع جثث أخرى باالستعانة
بكالب بوليس���ية تعود ثالث منها لرجال والرابعة المرأة.
وكان���ت كلها مدفون���ة في باح���ة المنزل بحس���ب هذه
المصادر.
وعثر أيضا على ثالث جثث أخرى كان أصحابها موثوقي
األيدي األربعاء.
وبهذه القضية يرتفع إلى  43عدد الجثث المكتش���فة
في ظروف مش���ابهة في غضون أقل من شهر في ضاحية
غواداالخارا بحسب السلطات المحلية.
وتؤك���د حكومة والي���ة خاليس���كو أن  % 90من الوفيات
العنيفة متصلة بعصابات الجريمة المنظمة.

دورة في الكتابة «الثمودية» في مكتبة اإلسكندرية
اإلسكندرية :ينظم «مركز دراسات الخطوط» في مكتبة
اإلسكندرية بالتعاون مع «وحدة الدراسات السعودية»
في مركز الملك فيصل للبحوث والدراس���ات اإلسالمية،
دورة «الكتاب���ة والنقوش الثمودية» ،الش���هر الجاري،
يحاضر فيها أس���تاذ الكتاب���ات والنقوش القديمة في
جامعة الملك سعود سليمان بن عبد الرحمن الذييب.
تأت���ي هذه الدورة في إطار سياس���ة مركز دراس���ات
الخط���وط في قط���اع البح���ث األكاديمي ،الس���تقطاب
الباحثي���ن والمتخصصين في مجال النقوش والكتابات
القديم���ة إللق���اء المحاض���رات وال���دورات األكاديمية
المتخصص���ة .ته���دف دورة «الكتاب���ة والنق���وش
الثمودية» إل���ى تدريب الباحثين ف���ي مجال الكتابات
والنق���وش والخط���وط القديم���ة على ق���راءة الكتابات
والنق���وش الثمودية كنمط من أنماط الكتابة القديمة،

وفهم قواعدها األساسية.
ويتضم���ن محتوى هذه ال���دورة التعري���ف بطبيعة
الكتابة الثمودية مع تدريب���ات عملية لقراءة النقوش
ً
الثمودية من خالل ورش عمل مصغرة للمتدربين ،فضال
عن فتح باب للمناقشات والمش���اركات المفتوحة على
م���دار ثالثة أيام .كذلك تهدف ه���ذه الدورة إلى فهم
طبيعة العالقات الممت���دة بين الجزيرة العربية ومصر،
اذ ترك الع���رب أثناء رحالتهم إلى مص���ر مجموعة من
الكتابات العربية القديمة مثل النقوش الثمودية التي
ُعث���ر عليها في بعض مس���ارات الط���رق التجارية مثل
سيناء وصفط الحنة شرق مدينة الزقازيق.
يش���ارك ف���ي هذه ال���دورة ع���دد م���ن الباحثين من
الجامع���ات المصرية المختلفة وباحثون من وزارة اآلثار
وطالب دراسات عليا من الجامعات المصرية.

ّ
ُ
فيلم جديد للمخرج سبايك ينبه لمخاطر العنصرية األميركية في عهد ترامب

برلين  -د ب أ :من المق���رر أن يتم طرح أحدث أفالم المخرج
األميرك���ي الش���هير" ،س���بايك ل���ي" المناه���ض للعنصرية
بالوالي���ات المتح���دة ،ف���ي دور الع���رض ،الي���وم ،وذلك بعد
مرور عام على االش���تباكات الدموي���ة التي وقعت في منطقة
شارلوتسفيل بوالية فرجينيا ،بين جماعات قائمة على الفكر
النازي ومتظاهرين.
ويرك���ز فيلم "بالكالنس���مان" عل���ى مهاجم���ة العنصرية
بالواليات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بشدة.
ويحكي الفيلم  -الذي تدور أحداثه في س���بعينيات القرن
الماض���ي أثناء التوترات التي تس���ببت بها حرب فيتنام في
الواليات المتحدة ،واالحتجاجات الطالبية وصعود المتعصبين
من ذوي البش���رة الس���مراء  -القصة الحقيقية وغير العادية
للمخبر الس���ري األميركي من أصول إفريقية ،رون ستولورث،
الذي تمكن ببراعة من اختراق منظمة "كو كالكس كالن".
وف���ي النهاية ،أصبح لدى س���تولورث بطاق���ة عضوية في
"المنظمة" ،بحس���ب م���ا يطلق عليها في الفيل���م الذي يمزج
بين التهكم والتعليقات السياس���ية الصارمة ،باإلضافة إلى
التصوي���ر الرائع الحتجاجات تشارلوتس���فيل العنيفة ،التي
وقعت في يومي  11و 12من آب .2017
إال أن لي يعتقد أن قصة الفيلم ليس���ت شيئًا من الماضي،
بل هي عمل يساعد على تسليط الضوء على األحداث الجارية
التي تتكش���ف في الوالي���ات المتحدة ،مع رب���ط الفيلم بين
إدارة ترامب من ناحية ،وأنشطة المتعصبين من ذوي البشرة
البيضاء.
وقال لي للصحافيين أثناء العرض األول للفيلم في مهرجان
كان السينمائي الدولي الذي جرت فعالياته في أيار الماضي:
إن فيلم "بالكالنسمان" يقع في "الجانب الصحيح من التاريخ".
وأضاف :إن ترامب فش���ل في إظه���ار الزعامة األخالقية برد
فعله على احتجاجات مسيرة تشارلوتسفيل التي وقعت في
آب الماضي ،في والية فيرجينيا األميركية.

وقد تم تس���جيل حالة وفاة واحدة أثناء المس���يرة ،عندما
صدمت سيارة مجموعة من األشخاص الذين كانوا يتظاهرون
ضد المس���يرة ،ومن بينه���م هيثر هاير ،الناش���طة المعنية
بالدفاع عن الحقوق المدنية.
وقد انتقدت األطياف السياس���ية المختلفة ترامب ،بسبب
عدم إدانته  -بصورة كافي���ة  -للجماعات اليمينية المتطرفة
التي انضمت إلى المس���يرة ،حيث زعم الرئيس األميركي أن
"اللوم يقع على الجانبين".
إال أن لي ( 61عامًا) المخرج الش���هير المرشح لألوسكار ،كان
أكثر غضبًا.
ويق���وم ببطولة الفيل���م ،النجم جون ديفيد واش���نطن (34
عامًا) ،العب كرة القدم األميركي الس���ابق وابن نجم هوليوود
الشهير ،دينزل واشنطن ،حيث يجسد شخصية "ستولورث"،
الذي عم���ل إلى جان���ب العميل الس���ري اليه���ودي ،فيليب
زيمرمان ،الختراق منظمة "كو كالكس كالن".
ويش���ار إلى أن رون س���تولورث الواقعي ،كان قد انضم إلى
قوة ش���رطة " كولورادو سبرينجز" في العام  ،1978عندما كان
عم���ره وقتها  21عامًا ،حيث كان أول ش���خص ينضم إليها من
ذوي البشرة السمراء.
وش���اهد ستولورث  -الذي كان حريصًا على إرضاء مرؤوسيه
في الش���رطة  -إعالن���ًا بصحيفة "كو كالك���س كالن" وبدأ في
الكتابة إلى المنظمة.
وفي إطار ش���خصية الفيلم ،يقول ستولورث للمنظمة" :أنا
أكره حقًا تلك الجرذان الس���وداء وأي ش���خص ليس لديه دمًا
أبيض يجري في عروقه".
وقد أعرب ستولورث  -المتقاعد حاليًا  -عن دهشته من مدى
سهولة خداع المنظمة وقادتها .بينما كانت المنظمة معجبة
كثيرة برس���الة الكراهية التي أرس���لها لها ،لدرجة جعلتها
تقبل سريعًا انضمامه لعضويتها.
ويشار إلى أن الفيلم تم إهدائه لهاير أيضًا .وقد أعطت والدة

سبايك لي في العرض االفتتاحي للفيلم في بفرلي هيلز بكاليفورنيا ،أمس.

(أ.ف.ب)

هاير إذنًا للمخرج لي باستخدام لقطات فيديو للهجوم الذي أدى إلى مقتل ابنتها.
كما يعتقد لي أن رس���الة الفيلم يجب أن تكون دعوة لالس���تيقاظ موجهة لبقية
العال���م ،محذرًا من أن أنش���طة اليمين الراديكالي لم تك���ن مقتصرة على الواليات
المتحدة.
وقال لي :إن "هذا هراء موجود في العالم بأس���ره ...يجب أن نس���تيقظ .ال يمكننا
أن نظل صامتين".

دراسة %9 :من األلمان يتوقعون "موت" الصحف المطبوعة خالل  10أعوام
هامبورغ  -د ب أ :أظهرت دراس���ة حديث���ة اختالف المواطنين األلمان
في الرأي بشأن مستقبل الصحف المطبوعة.
وأوضحت الدراسة التي تم نشرها ،أمس ،أن  %9من األلمان يتوقعون
على نحو مؤكد أن وس���ائل اإلعالم المطبوعة "ستكون ميتة" في غضون
عشرة أعوام.
وأش���ارت الدراس���ة الت���ي أجرتها بواب���ة "شتاتيس���تا" اإللكترونية
األلمانية ،المعنية بقياس مؤش���رات الرأي ،بتكليف من مبادرة "نكست
ميدي���ا" في هامبورج ،إلى أن  %34يعتقدون أن موت الصحف المطبوعة
يعد أمرًا "صحيحًا نوعًا ما" ،فيما أوضح  %42أن ذلك "غير صحيح نوعًا ما".
وفي المقابل توقع  %15ممن ش���ملتهم الدراس���ة أنه سيكون هناك
وسائل إعالم مطبوعة خالل العشرة أعوام القادمة.
وأعرب  %52عن رأيهم في أن الصحف اليومية واألس���بوعية والمجالت

المتخصصة سوف تكون ذات أهمية بالنسبة لهم في المستقبل أيضًا،
وتراجعت هذه النسبة إلى  %29بالنسبة للمجالت اإلخبارية.
وبالنظر إلى التطورات التكنولوجية الحديثة ،أوضح بعض المشاركين
في االستطالع أن لديهم مخاوف فيما يتعلق بقطاع صناعة اإلعالم مثل
صحافة الروبوت.
وأعرب معظم األشخاص في ألمانيا عن تشككهم تجاه النصوص التي
ال يتم كتابتها من قبل صحافيين وإنما من قبل برامج حاسوبية استنادًا
إلى بيانات ونصوص مصاغة مسبقًا.
وأوضح  %3فق���ط أن مثل هذه األخبار اآللي���ة وصحافة الروبوت تعد
مجدية ،فيما أعرب  %49عن تشككهم حيالها ،وذكر  %28أنهم يرونها
سيئة .ورأى  %20أن األمر يتعلق بموضوع التقرير اإلخباري.
وأع���رب  %21فقط عن توقعاته���م في أن الذكاء االصطناعي س���وف

يفرض سيطرته في مجال الصحافة ،فيما أوضح  %45أنهم ال يعتقدون
ذلك ،وصرح  %34بأنه ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال.
وأوضح  %18ممن ش���ملتهم الدراسة أن األخبار المصممة آليًا تتمتع
بمصداقي���ة ،فيما لم ير  %43منهم ذلك ،ولم يحس���م  %39رأيهم في
هذا الشأن.
وأعرب  %91من المش���اركين في الدراس���ة عن تأييدهم لضرورة وضع
عالمة معينة على المقاالت التي يتم تحريرها آليًا ،فيما عارض  %4فقط
ذلك ،وأوضح  %5أن األمر بالنسبة لهم سواء.
تجدر اإلشارة إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة على اإلنترنت في الفترة
بين  17و 24أيار الماضي ،وش���ملت ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18
و 65عامًا.

ّ
جرش" :القطان" تختتم فعاليات الدورة الـ12
ّ
من "المدرسة الصيفية :الدراما في سياق تعلمي"

ُ
ّ
اختتمت ،أمسّ ،
ّ
تعلمي" ،التي
الصيفية :الدراما في س���ياق
فعاليات "المدرس���ة
ج���رش:
ّ
ّ
ّ
التربوي/مؤسس���ة عبد المحس���ن القطان في مدينة جرش
ينظمها برنامج البحث والتطوير
ّ
األردنية للعام الثاني عش���ر على التوالي ،بالتعاون مع مس���رح البلد ،وبالشراكة مع مبادرة
ّ
ّ
مدرس���تي/األردن ،ومدارس عمان الوطنية ،وذلك بمشاركة  111معلمة ومعلمًا من فلسطين
ً
ّ
التدريسية من فلسطين ،وبريطانيا ،واليونان.
ومصر واألردن والسودان ،إضافة إلى الهيئة
ٌ
مس���اقات ّ
ّ
ّ
تتضمن معرفة
متنوعة
فعاليات المدرسة عشرة ّأيام ،تخللتها
واس���تمرت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطبيقية ف���ي كل من الدراما التكوني���ة وعباءة الخبير وجمالي���ات الدراما .كما
نظري���ة
ّ
ّ
ّ
ّ
عمل مسائية في بناء الدور المسرحي ،قدمها عيد عزيز ،وأخرى
تضمنت الفعاليات ورشة ّ ٍ
ّ
قدمها رأفت أس���عد ،كما ُعرض فيلم "اشتباك" لمخرجه محمد
فنية حول صناعة األقنعة،
ّ
دياب ،الذي تدور أحداثه داخل عربة ترحيالت مكتظة بالمتظاهرين المصريين.
ّ
التربويّ :
ّ
"إن رؤية معلمينا يعملون
وقال وسيم الكردي ،مدير برنامج البحث والتطوير
ف���ي ّ
عدة دول هو أم���ر يبعث على األمل والفخر" ،مش���يرًا إلى النجاح���ات التي حققها
ّ
ّ
عمل ف���ي الدراما حول العالم،
معلم���ون منخرطون في المدرس���ة الصيفية بعقد ورش
ٍ
ّ
ً
ّ
الصيفية ،قد كان كفيال بأن يمكن المعلمين من
المدرس���ة
مضيفًا ّأن  12عامًا ،هو عمر
ِ
المس���اهمة في إعادة بناء عالق���ات القوة في المنظومة التربوي���ة ،بما يتيح للطلبة أن
ّ
ُ
البرنامج اآلن -بمس���اعدة المعلمين -إلى
يكونوا ش���ركاء في عملية تعلمهم .ويس���عى
ّ
بلورة ّ
ّ
ّ
الصيفية يمكنها من االنطالق إلى مستوى جديد من
للمدرسة
مس���تقبلي
تصور
ِ
العمل على مس���توى الرؤيا والمحتوى والطريقة ،وم���ن تعميق وجود برنامج الدراما في
ّ
ّ
ّ
التربوية.
شراكات مع المعلمين والمؤسسات
العربي من خالل خلق
الوطن
ٍ
ّ
ّ
بدورهم ،يتوزع المعلمون المش���اركون في ثالثة مس���تويات ،مستوى السنة األولى
ّ
المتقدمةّ ،
ثم مس���توى السنة الثالثة
للمبتدئين ،ومس���توى الس���نة الثانية للمرحلة
ً
ّ
ّ
تعل ّ
مي" ،إضافة إلى مش���اركة خريجين
س���ياق
للحصول على ش���هاد ٍة في "الدراما في
ٍ
ّ
الصيفية في حلقة المجاورة ،بحيث يحضرون المساقات األخرى
سابقين من المدرس���ة
ّ
ّ
ويتابعون ّ
عملية التعلم فيها بحثيًا.
التربوي قد ّ
ثقافيًا تربويًاّ
طور حلقة المجاورة لتكون برنامجًا ّ
ّ
وكان برنامج البحث والتطوير
يس���هم في بناء عالقات م���ا بين المعلمين القدامى والمعلمين الج���دد ضمن برنامج حواري
بينهم ،يسهم في تطوير مخططات التعليم وتطبيقاتها وتأملها وتقييمها ونقدها.
ّ
وفي هذا الس���ياق ،قالت المعلمة صفاء بدارنة ،المش���اركة في حلقة المجاورةّ ،إن هذه
ّ
التجربة قد ّ
معلمة إلى ناقدة وباحثة ّ
ّ
الصفي ،فعلى
متأملة في الدراما والعمل
حولتها من

 ..من فعاليات المدرسة.

ً
مساقات مع طلبة السنة
مدار ّ 10أيام ،كانت جزءًا فاعال ُومراقبًا في
ٍ
ً
ّ
ّ
َ
المحصل���ة ورقة بحثي���ة تتضمن تأمالتها
لتكتب في
الثاني���ة،
الخاصة ،ما س���ينعكس برأيها على رؤيتها لطلبتها في المدرسة
ّ
ّ
ّ
أيض���ًا ،فعلمتها هذه التجربة أنها أحيان���ًا -كمعلمة -قد تقصي
ّ
أحد طلبتها دون قص���د ،ألنها لم تعطه فرصًا كافية لالنخراط ،أو
لم تراع احتياجاته ّ
الخاصة.
ِ
ّ
ّأما ريهام عزيز ،مش���اركة مصرية في مستوى السنة الثانية؛
فاعتبرت هذا العام مختلفًا ّ
عما سبقه ،فهي عادت بعد المستوى
ّ
وبرغبة بتعميق خبرتها
التأسيس���ي بالعديد من التس���اؤالت،
ٍ
ً
ّ
في الدراما ،موضحة" :أنا أتش���وق للع���ودة إلى مصر اآلن ،ألجمع
كل المالحظات التي ّ
َ
خبرات وتجربة
ألس���تخلص منه���ا
دونتها
ٍ
منفردة ّ
ّ
خاصة بي ،ما ترافقه مس���ؤولية كبيرة للتعامل مع هذا

ّ
الكم من المعرفة ،وتحويلها إلى مخرجات واضحة في عملي".
َ
ً
وش���مل طاق���م الهيئة التدريس���ية ف���ي المدرس���ة كال من
الك���ردي ومالك الريماوي وفيفيان طنوس ومعتصم األطرش من
فلسطين ،وكوس���تاس أميروبولوس من اليونان ،وماغي هلسون
وتيم تايلور من المملكة المتحدة.
ّ
ّ
من الجدير بالذكر ّأن س���بعة معلمين من قطاع غزة قد تمكنوا
انقطاع لسنوات بسبب
من االلتحاق بالمس���اقات هذا العام ،بعد
ٍ
ُ
ّ
حركة أبناء
اإلس���رائيلي على
التقييدات التي يفرضها االحتالل
ِ
ّ
جزء كبير من المس���اقات،
القطاع ،فتمك���ن بعضهم من حضور ٍ
بينما اس���تطاع آخرون الوصول إلى مكان انعقاد المدرس���ة قبل
ُ
َ ّ
يومين م���ن اختتامها فقطَ ،
ْ
ومنع االحتالل عش���رة معلمين من
ّ
َ
الخروج من غزة خالل الفتر ِة المحددة لاللتحاق بالمساقات.

األرجنتين :مجلس الشيوخ يرفض تشريع اإلجهاض ..والتعبئة مستمرة
بوين���وس اي���رس-أ ف ب :رفض مجل���س الش���يوخ األرجنتيني امس،
مشروع قانون تش���ريع اإلجهاض ،قاضيًا على آمال الجمعيات النسائية
بعد أن كان مجل���س النواب قد وافق عليه في حزيران إذعانًا لمش���يئة
الكنيسة النافذة جدًا في البلد.
ووقع���ت حوادث ّ
متفرقة ف���ي البلد إثر اإلعالن ع���ن نتائج التصويت
وأوقف بعض المتظاهرين في إثرها.
وكانت خيبة األمل واضحة على الناش���طات المحتش���دات في ساحة
ّ
الكونغرس وانهمرت دموع البعض من مؤيدات الحق في اإلجهاض.
ّ
ّ
ّ
ولم تخف كاميال سفورس���ا اس���تياءها لكنها ظلت متسلحة بالصبر.
ّ
وقالت الش���ابة البالغة من العمر  21عاما "ليست سوى البداية .وكل هذا
ّ
ّ
سيستمر إلى أن نحصل على الحق في اإلجهاض .وهذه المسألة
الحراك
ّ
ّ
ماثلة في كل األذهان .وسنحقق مبتغانا".
وخالل الس���نتين األخيرتي���ن ،أعطت الحركات النس���ائية زخما كبيرا
لحم�ل�ات المطالبة بتش���ريع اإلجهاض في األرجنتي���ن ،ما دفع الرئيس
ماوريس���يو ماكري (يمين وس���ط) إلى إثارة نقاش حول هذه المس���ألة
ف���ي البرلمان ،وذلك للمرة األولى في تاري���خ هذا البلد الواقع في أميركا
الجنوبية وبالرغم من معارضة ماكري لهذه الفكرة.
ّ
وقالت المتظاهرة مايلين البالغة  24عاما "إنه ألمر مس���تفز بالفعل أن
نكون ق���د اقتربنا إلى هذه الدرجة من التش���ريع قبل أن يفلت من بين
أيدينا".
وأكد السيناتور ميغيل أنخيل بيشيتو المؤيد لتشريع اإلجهاض "لن
ً
ً
يدوم الحظر في المستقبل ،فعاجال أم آجال ستحصل النساء على جواب
ّ
ً
ً
شاف وسيتحتم التشريع عاجال ال آجال".

واعتبرت منظمة العف���و الدولية أن األرجنتين ّ
فوتت "فرصة تاريخية
لمناصرة حقوق النساء".
واحتش���د أنصار تش���ريع اإلجهاض بأعداد كبيرة من���ذ صباح اول من
امس في محيط ّ
مقر البرلمان ،حاملين أوشحة خضراء ترمز إلى نضالهم
ّ
من أجل إجهاض شرعي وحر ومجاني.
وقالت ش���ابة وهي تشير إلى الشاش���ة التي عرضت عليها أسماء أعضاء
مجلس الشيوخ الذين رفضوا مشروع القانون "ال تنسوا هذه األسماء أبدا".
وص���وت  38عض���وًا في مجلس الش���يوخ ّ
ّ
ض���د القانون الذي يس���مح
ّ
باإلجهاض حتى األسبوع الرابع عشر من الحمل وينص على مجانية هذه
ّ
العملي���ة في كل مراكز البالد الصحية ،ف���ي حين ّأيده  31عضوا وامتنع
اثنان عن التصويت ،بحس���ب األرقام الرسمية التي عرضت على الشاشة
العمالقة في ّ
مقر المجلس.
ُ
وقالت غابرييال ميشيتا رئيسة مجلس الشيوخ "رفض مشروع القانون
هذا".
وأضرمت حفنة من المتظاهرين المؤيدين لتشريع اإلجهاض النيران
بأل���واح عند أحد الحواجز الفاصلة بين المعس���كرين ورمت الحجارة على
عناصر ش���رطة مكافحة الش���غبّ .
ورد الشرطيون باس���تخدام خراطيم
المياه وقنابل ّ
مسيلة للدموع.
وفور اإلعالن عن النتيجة ،أطلقت مفرقعات وعلت صيحات الفرح وسط
حش���ود معارضي اإلجهاض المجتمعين في بوين���وس ايرس أمام ّ
مقر
البرلمان حيث جرت النقاش���ات تحت ش���عار "لننقذ روحين" ،أي المرأة
الحامل وجنينها.
وقالت ماريان���ا رودريغيس فاريال "بات جلي���ا أن األرجنتين تذود عن

ّ
الحق في الحياة .ونحن هنا لندافع عن الحياة وعن األطفال".
وق���ال األس���قف ألبرتو بوش���اتي رأس الحربة في الح���راك المناهض
للتش���ريع الذي تق���وده الكنيس���ة النافذة ج���دا ف���ي األرجنتين ،في
تصريح���ات لوكالة فرانس برس إن "هذا التصويت يدفعنا إلى التباحث
في اقتراحات أكثر إنسانية لحمل السناء في وضع صعب .فال غالب هنا
وال مغلوب".
واعتبر رجل الدين موقف الحراك المناهض للتشريع ّ
"تقدميا" ،خالفا
ّ ّ
لممارس���ات اإلجهاض "البالي���ة" في نظره والتي يج���ب أن تحل محلها
"اقتراحات تتماش���ى مع مبادئ القرن الحادي والعشرين وليس مشاريع
قتل بالية تعود للقرن العشرين".
وط���وال يوم األربع���اءّ ،
تحرك حاملو األوش���حة الخض���راء رمز النصال
لتش���ريع اإلجهاض في ساحة الكونغرس على أمل إقرار القانون ،بالرغم
من الميل الواضح إلى رفضه من مجلس الشيوخ.
وفي الرابع عشر من حزيران ،كان مجلس النواب قد ّ
أقر مشروع القانون
هذا الذي حظي بـ  129صوتًا مؤيدًا في مقابل  125صوتًا معارضًا.
ً
غير أن مجلس الشيوخ محافظ أكثر في تركيبته ،إذ إن كال من األقاليم
ّ
األربعة والعش���رين ممثل بثالثة نواب بصرف النظر عن عدد س���كانه.
وال يتناس���ب تمثيل بوينوس ايرس ،إقليمًا وعاصمة ،حيث يعيش ثلث
ّ
سكان البلد واألكثر تأييدًا لإلجهاض ،مع ثقلها الديموغرافي.
ّ
وتطرق النائب دانييل ليبوفيتس���كي إلى احتمال تنظيم اس���تفتاء
ّ
ح���ول هذه المس���ألة ،قائ�ل�ا "عندما يفك���ر مجلس الن���واب بطريقة ما
ّ
ويفك���ر مجلس الش���يوخ بطريقة أخرى ،قد يس���تحق األمر عناء تطبيق
الديموقراطية المباشرة .ومن المحتمل أن نقترح ذلك".

