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وليد شرارة
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وخبر

مـع بـدء تخفيـف إجـراءات اإلقفـال التـي فرضهـا فيـروس كورونـا
فـي إسـبانيا ،اسـتعادت بعـض الفضـاءات الثقافيـة والفنية نشـاطها
بحـذر مـع التـزام الزائريـن بمعاييـر صارمـة للوقايـة والحفـاظ علـى
السلامة .فـي معـرض Genealogies of Art : Or the History of
 Art as Visual Artالمسـتمر لغايـة  31أيـار (مايـو) الحالـي ،يسـتمتع
الجمهـور بأكثـر مـن  100عمـل ألسـماء بـارزة مـن بينهـا بابلو بيكاسـو،
قسـطنطين برانكوسـي وغيرهمـا( .خورخـي غيريـرو ـــ أ ف ب)

ينظم «املرصد العاملي للذمية» ( ،)Dhimmi-Watchندوة عبر تطبيق «زوم» في 2
حزيران (يونيو) املقبل بعنوان «ضحايا اإلســام السياسيّ :
الذميون بني املاضي
ّ
يضم مجموعة من الشخصيات
والحاضر» .وملن ال يعرفه ،فإن هذا املرصد الذي
ّ
املتطرفة ،وبعضها من أيتام االستعمار الفرنسي في الجزائر،
الصهيونية واليمينية
ّ
يجمعها عداء هستيري لإلسالم والعرب ،تأسس على قاعدة املفاهيم والفرضيات
التي بلورتها الكاتبة بات يئور حول اإلســام و«مشروعه للسيطرة العاملية» .بات
يئور ،واسمها الحقيقي جيزيل ليتمان عريبي ،كاتبة بريطانية من أصل يهودي
مصري ،ولدت سنة  1933في مصر وهاجرت مع عائلتها إلى بريطانيا في سنة
 1956بعد معركة السويس ،حيث درست علم اآلثار في جامعة لندن والتقت زوجها
وانتقلت للعيش معه في سويسرا في سنة  .1960شاركت يئور
دايفيد ليتمانّ ،
في العملية التي نظمها املوساد والوكالة اليهودية لتهجير أكثر من  500من اليهود
املغاربة إلى إسرائيل« ،عملية مورال»ّ ،
وكرمها الرئيس الصهيوني شمعون بيريس
ّ
سنة  2008في احتفال خاص على شرفها تم في ذكرى العملية .لكن الدور األخطر
لبات يئور كان على مستوى الدعاية األيديولوجية-السياسية .فالقراءة التي تقدمها
لتاريخ الفضاء الـعــربــي-اإلســامــي ،بوصفه سلسلة مــن عمليات القتل والتنكيل
بأتباع الــديــانــات األخ ــرى بهدف أسلمتهم أو تحويلهم إلــى «أرق ــاء» داخــل حــدوده،
والسعي املستمر لغزو بقية أنحاء املعمورة للسيطرة عليها ،ولحروب العالم املعاصر
باعتبارها استمرارًا لهذا الصراع املزمن واألبدي بني اإلسالم من جهة ،والحضارة
«اليهودية-املسيحية» ،حولها إلى مرجع فكري للتيارات األكثر تشددًا في أوساط
اليمني الصهيوني والغربي املـتـطـ ّـرف .أطــروحــات يئور فــي الــواقــع نسخة ّ
مشوهة
وشــديــدة البدائية عن نظرية صــراع الحضارات التي طرحها صامويل هانتغتون
ألنها تجهر بما يعتقده هذا األخير في ّ
سره ،أي أن النزاعات بني الدول هي دينية في
جوهرها .طبعًا ،بالنسبة إليها وإلى من يدعمها ،وظيفة هذه األطروحات هي تعزيز
التحالف بني إسرائيل وقــوى اليمني الفاشي الصاعدة في الغرب األورو-أميركي
للتصدي للعدو املشترك اإلسالمي .غير أن مغاالة يئور في التطرف وكراهية العرب
واملسلمني جعلتها «صديقة مزعجة» حتى لبعض الـقــوى اليمينية املـنـحــازة إلى
إسرائيل في أوروبا .فهي لم تتردد في أحد كتبها« ،أورابيا :املحور األوروبي-العربي»،
ّ
بالتورط في مؤامرة تهدف إلى تحويل القارة العجوز إلى
باتهام االتحاد األوروبي ّ
«مستعمرة إسالمية» ،ال أقــل ،نتيجة للعالقات االقتصادية والنفطية التي تجمع
بني دولها ودول عربية وإسالمية منتجة للنفط .لم تمنع هذه التحليالت الخرقاء
ّ
لفيفًا مــن أيـتــام االستعمار الفرنسي والغربي الــذيــن يحنون الــى أيــامــه «املجيدة»،
واملسكونني بالحقد على الشعوب التي ألحقت باالستعمار الهزائم ،ومنهم ألكسندر
ديلفال ،وكلير بريير بالنشي وجاك تارنيرو والصهيوني سامي غزالن ،والجزائري
املتصهني بوعالم صنصال ،من عضوية لجنة شــرف املرصد العتيد .لكن ما ال
يمكن فهمه هو عضوية زوجة وزير االقتصاد اللبناني راوول نعمة ،السيدة لينا املر
نعمة ،في لجنة شرف مرصد الصهاينة املعتوهني .آراء وكتابات السيدة املذكورة،
التي تتقاطع مع هلوسات يئور ،ال تهمنا .لكن العضوية في هذا املرصد ،واملشاركة
في أنشطته ،جريمة بحق شعبنا وشهدائه ترقى إلى مستوى الخيانة.

«تكنولوجيا المراقبة» :خدمة لالحتالل وتجارة مربحة؟

«شبيبة طنجة»:
ندوة حول «ثقافة المقاومة»

رسوم «أستيريكس» لدعم
المستشفيات الفرنسية

في مناسبة الذكرى العشرين لتحرير جنوب
لبنان من االحتالل اإلسرائيلي ،تنظم «الشبيبة
الطليعية» في «حزب الطليعة الديمقراطي
االشتراكي» في مدينة طنجة املغربية ،بعد
غد السبت ،ندوة افتراضية بعنوان «حاضر
ٍ
ّ
ثقافة املقاومة» .يشارك في الندوة كل من
رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في
القدس املحتلة املطران عطالله حنا (الصورة)،
والنائب ّ
السابق في مجلس الشعب التونسي
ّ
عن «حزب التيار الشعبي القومي» مباركة
ّ
املركزية في حزب
البراهمي ،وعضو اللجنة
ّ
الطليعة عبدالله الزيدي ،على أن يتولى كاتب
فرع «الشبيبة الطليعية» نزار الهسكوري
ُ
ّ
ّ
مهمة إدارة النقاش .علمًا بأن الندوة ستنقل
مباشرة عبر صفحة «الشبيبة الطليعية»على
موقع فايسبوك.

بيعت أربعة رسوم أصلية أنجزها الفرنسي
ألبير أوديرزو ( 1927ـ  /2020الصورة) مع
رينيه غوسيني مقابل قرابة  400ألف يورو
في مزاد خيري ُمنحت عائداته ملستشفيات
باريس ملساعدتها في مواجهة كورونا.
وكان الثنائي قد ساهما في ابتكار شخصية
ّ
املصورة الشهيرة «أستيريكس» التي
القصص
بيع أكثر من  380مليون كتاب يستند إليها في
أنحاء العالم بـ  111لغة ،إضافة إلى تصوير
أفالم ومسلسالت تلفزيونية وإطالق ألعاب
ّ
فيديو مرتبطة بها ،وإنشاء متنزه فرنسي
ّ
ّ
وشخصياتها .آدا
مخصص للرسوم الهزلية
ّ
أوديرزو ،أرملة ألبير ،قالت إن املزاد وسيلة
لشكر «أبطالنا الجدد الذين قاوموا الغزاة»،
في إشارة إلى الوباء الذي قتل أكثر من  28ألف
شخص في فرنسا .من جهتها ،أوضحت دار
مزادات «أرتكوريال» لوكالة «فرانس برس»
ّ
أن آدا وابنتها سيلفي أرادتا «االنضمام إلى
ّ
األمة بكاملها في تكريم موظفي املستشفيات
الفرنسيني» لعملهم خالل الجائحة.

غد السبت ـ الساعة
ندوة «حاضر ثقافة املقاومة» :بعد ٍ
ً
مساء بتوقيت بيروت ـ بعد الظهر بتوقيت
السابعة
غرينتش ـ صفحة «الشبيبة الطليعية» على فايسبوك.

عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس،
يدعو «حملة ـ املركز العربي لتطوير اإلعالم
االجتماعي» إلى حضور حوار رقمي على
تطبيق «زوم» بعنوان «تكنولوجيا املراقبة:
من أداة تخدم االحتالل إلى تجارة مربحة».
ّ
يشارك في النشاط االفتراضي كل من :باحثة
السياسات في «برايفسي انترناشونال» إيفا
ديمونت بلوم ،مستشار األمان الرقمي في
منظمة «فرونت الين ديفندرز» للشرق األوسط
وشمال أفريقيا محمد املسقطي ،نائب مديرة
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
في «منظمة العفو الدولية» صالح حجازي
والباحثة في مركز «من يربح من االحتالل»
حال مرشود (الصورة) .في هذا املوعد الذي
يديره مدير «حملة» نديم ناشف ،مناقشة
لالستخدام املتزايد لتكنولوجيا املراقبة

حول العالم ،خصوصًا بعد أزمة كورونا،
ّ
وأي صالحيات ومعلومات تحصل عليها
التطبيقات الحكومية املختلفة من هواتفنا
الذكية ،مع تسليط الضوء على توظيف
االحتالل اإلسرائيلي لهذه التكنولوجيا ضد
الفلسطينيني عمومًا ،وسكان الضفة الغربية
ً
خصوصًا ،فضال عن العالقة التي تربط
بني الشركات املنتجة لتكنولوجيا املراقبة
والجيش اإلسرائيلي ،وكيف يتم تجريب هذه
التكنولوجيا على الفلسطينيني ،قبل اعتمادها
ّ
للمؤسسة األمنية
دوليًا لتكون «تجارة مربحة
والشركات الخاصة اإلسرائيلية».
«تكنولوجيا املراقبة :من أداة تخدم االحتالل إلى
ً
مساء ـ تطبيق
تجارة مربحة» :اليوم ـ الساعة السابعة
.ZOOM

