باسمه تعالی
رصد فرهنگی بيست و پنجم :
 ششمين جشنواره بين المللی فيلم های هنری بيروت:برگزاری ششمين دوره از
جشنواره بين المللی فيلم های
هنری بيروت ،سال گذشته به
دليل خيزش مردمی در لبنان ،به
تعويق افتاد .امسال شرايط برای
برگزاری اين جشنواره به رغم
اپيدمی كرونا به صورت محدود
فراهم شد .لذا تصميم به برگزاری اين جشنواره به صورت مجازی و همزمان به صورت
محدود در سالن سينما «مونو بيروت» از تاريخ سوم تا نهم دسامبر گرفته شد .در جشنواره
امسال تنها  20فيلم مستند و داستانی حضور دارند در حالی كه در جشنواره قبلی حدود پنجاه
فيلم از سراسر جهان حضور داشتند .برنامه های ديگری مانند موسيقی ،رقص ،هنرهای
بصری ،معماری و ادبيات نيز در اين سالن به نمايش درخواهند آمد.
كشورهای آلمان ،بلژيك ،آمريكا ،كانادا ،اسپانيا ،سوريه و برخی كشورهای ديگر حضور
دارند .لبنان تنها با يك فيلم با عنوان « زن و شهر» كه با حمايت سفارت آمريكا در بيروت
و گالری "آليس مغبغب" توليد شده است در اين جشنواره حضور يافته است.
 توليد فيلم داستانی با همكاری شركت فيلم سازی مصری جهت پخش در ماه مباركرمضان:
شركت های توليد فيلم «ايگل فيلمز» و«صبّاح إخوان» در لبنان قرار دادی را جهت توليد
سريالی داستانی با شركت توليد فيلم های سينمايی مصری و زير نظر شبكه تلويزيونی
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عربستانی "ام بی سی" جهت پخش در ماه مبارك رمضان منعقد كرده است .به دليل ممنوعيت
تصوير برداری فيلم های داستانی از سوی دولت كنونی مصر قرار است تصوير برداری
توسط شركت "صباح اخوان" در بيروت انجام شود.
 تأسيس مؤسسات رسانه ای جديد با حمايت آمريكا و كشورهای عربی:در شرايطی كه رسانه های محور مقاومت
از بحران مالی و تنگناهای اقتصادی شديد
و مقابله با جنگ نرم دشمنان به سر می
برند ،فضای رسانه ای لبنان و جهان عرب
اخيرا شاهد تأسيس مؤسسات رسانه ای
جديدی است كه با حمايت آمريكا و برخی
كشورهای عربی و با هدف جمع آوری
اطالعات و نظر سنجی عمومی از طريق
نشر برخی خبرها و بازخورد آن در جامعه و نيز گسترش تعصب های مذهبی و دينی ،ايجاد
تفرقه و دغدغه ها و نگرانی های فكری ،يأس در جامعه و انحرافات اخالقی و فساد ،فعاليت
خود را آغاز كرده اند تا بتوانند در مقابله با رسانه های محور مقاومت موفق شوند.
 اهدای ملزومات پزشكی به جمعيت"بيت المرأة" در صور از سوی يونيفل !:گروهان ايتاليايی يونيفل (نيروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان) به تازگی بسته
هايی حاوی ملزومات پزشكی ،پوشاك و اسباب بازی كودكان ،به جمعيت "بيت المرأة" در
شهر صور ،اهدا كرد .قرار است اين هدايا به خانواده های نيازمند در روستاهای اطراف
شهر صور توزيع شوند.
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-

بسيج عمومی دفتر سازمان ملل در لبنان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت
بر عليه زنان:

دفتر سازمان ملل در بيروت با همكاری شورای ملی زنان لبنان ،به مناسبت روز جهانی
مبارزه با خشونت بر عليه زنان ،و به دليل افزايش آمار خشونت بر عليه زنان در لبنان در
دوران اپيدمی كرونا ،با هدف آگاه ساختن زنان نسبت به حقوق اجتماعی خود ،اقدام به اطالع
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رسانی عمومی و اجتماعی و انتشار پالكاردهای تبليغاتی جهت باال بردن سطح آگاهی
اجتماعی زنان و بانوان جامعه نسبت به حقوق خود و جلوگيری از هرگونه خشونت بر ضد
آنان نموده است.
 دعوت از رئيس شورای ملی امور زنان لبنان توسط نيروهای حافظ صلح سازمانملل در ناقوره:
خانم "كلودين عون" رئيس شورای ملی امور زنان لبنان ،به مناسبت روز جهانی مبارزه با
خشونت بر ضد زنان به مقر نيروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان جهت سخنرانی
دعوت شد.
دعوت يك طرف نظامی بين المللی از رئيس شورای ملی امور زنان در مقر خود در منطقه
مرزی جنوب لبنان ،مسئله ای است كه بايد نسبت به اهداف و مسائل پشت پرده آن تأمل نمود.
 برپايی نمايشگاه تصاوير انفجار بندر بيروت در قاهره با هدف حمايت از لبنان:به تازگی نمايشگاهی از تصاوير سياه و سفيد از مناطق آسيب ديده انفجار بندر بيروت در
قاهره برگزار گرديد .اين نمايشگاه با هدف حمايت از قربانيان و مناطق آسيب ديده بيروت
بر اثر انفجار اخير بوده و در حاشيه اين نمايشگاه كاالهايی ديگر جهت فروش به
بازديدكنندگان و اهدای
سود حاصل از آن به حادثه
ديدگان

انفجار

عرضه

شده

بيروت
و

نيز

صندوقی جهت دريافت
كمك های مردمی و تحويل
آن به صليب سرخ لبنان
قرار دارد.
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 برگزاری مزايده خيريه در لندن جهت كمك به حادثه ديدگان انفجار بيروت:از سوی مركز مزايده های" " Sotheby'sدر لندن ،و با حضور جمعی از هنرمندان،
طراحان لباس و جواهرآالت ،مزايده ای با عنوان » To Beirut with Love« :برگزار نموده تا
از طريق پنج جمعيت خيريه ،سود حاصل از مزايده به حادثه ديدگان انفجار بندر بيروت
ارسال گردد.در اين مزايده لباس های برخی هنرمندان و بازيگران مشهور جهان نيز عرضه
شده است.
 برگزاری كارگاه آموزشی مجازی با عنوان «تعليم و تعلم از راه دور و تأثير آن برروش های تدريس»:
جمعيت فرهنگی خيريه نوآوری آموزشی با همكاری مركز علوم زبانی و ارتباطات دانشگاه
لبنان و زير نظر وزارت فرهنگ ،كارگاه آموزشی مجازی با عنوان« :تعليم و تعلم از راه
دور و تأثير آن بر روش های تدريس» برگزار نمود .گفتنی است به دليل وجود مشكالت
مختلف پيرامون نحوه آموزش از راه دور ،دهها استاد دانشگاههای لبنان ،قديس يوسف و
آنطونی و نخبگان و اساتيد دانشگاههای كشورهای عربی در اين نشست به معرفر ديدگاههای
خود پيرامون آموزش از راه دور و مشكالتی كه با آن روبرو هستند پرداخته و تجربيات خود
را در اين عرصه به اشتراك گذاشتند.
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 انتشار پانصد و دومين شماره از مجله المستقبل العربی:پانصد و دومين شماره از مجله "المستقبل العربی" از سوی
مركز مطالعات "الوحده العربية" در بيروت منتشر شد.
موضوع ويژه اين شماره به مسئله طايفه گری در فلسطين و
اوضاع كنونی كرونا اختصاص يافته است .عناوين مقاالت
منتشر شده عبارتند از  :در خصوص دوگانگی دولت و جامعه
در عرصه سياسی عربی؛ طايفه گرايی سياسی و واقعيت
اجتماعی بحران زده عرب ها در جهان عرب؛ خطر انتشار
كرونا در كشورهای عربی؛ پيوستن مناطقی از فلسطين به
قلمرو صهيونيست ها؛ ديپلماسی اقتصادی مراكش در آفريقا؛ جنگ های تجاری در جهان و
تأثير آنها بر آسيای ميانه و آذربايجان؛ چهار هزار سال تاريخ فلسطين در تاريخ؛ بازنگری
در مفهوم نوآوری و تجدد پس از خروج استعمارگران؛ روابط عراق با آفريقا؛ پيش نويس
اصالح قانون اساسی الجزاير 2020؛ و پايان بخش اين مجله به معرفی چند كتاب عربی و
خارجی اختصاص دارد.
 توليد تئاتری با موضوع انفجار بندر بيروت:با گذشت چهار ماه از انفجار مهيب بندر
بيروت كه منجر به كشتن شدن دهها تن
و زخمی شدن صدها نفر ديگر و ويرانی
بخشی از منطقه ساحلی بيروت گرديد.
بخشی از پزشكان و پرستاران بيمارستان
آمريكايی بيروت ،مشاهدات خود را از
حادثه و حادثه ديدگانی كه به بيمارستان
منتقل شده بودند را به صورت داستانی
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بيان كرده و توسط خانم "سحر عساف" قرار است به صورت نمايشنامه ای توليد و در معرض
ديد تماشاگران و به صورت مجازی از طريق برنامه "زوم  " Zoomقرار گيرد .اين اقدام
با هدف عدم فراموش شدن اين حادثه صورت گرفته است ،تا كسانی كه از اين حادثه دور
بوده اند بتوانند با مشكالتی كه قربانيان حادثه با آن روبرو بوده اند آشنا گردند.
گفتنی است اين گونه تئاترها كه به نوعی مستند به شمار می روند تنها در آمريكا و برخی
كشورها مرسوم بوده و در لبنان برای نخستين بار است كه چنين حادثه ای از طريق زبان
تئاتر بازگو می شود.
 -موزه فلسطين به رغم وجود چالش ها همچنان به ميراث گذشته پای بند است:

موزه فلسطين در كنار دانشگاه "پيير زيت" در كرانه غربی و در مساحتی با وسعت چهل
هزار متر مربع در سال 2016م افتتاح شد .اين موزه يك مؤسسه غير دولتی و خصوصی
بوده و از حمايت های مؤسسات مردمی به ويژه مؤسسه «التعاون» بزرگترين مؤسسه مردمی
فلسطين ،برخوردار است .همچنين از حمايت های برخی مؤسسات بين المللی فرهنگی
متخصص در زمينه آرشيو و موزه داری بهره مند است .هيچ گونه گرايش سياسی نداشته و
حتی تصوير محمود عباس رئيس دولت خودگردان را نيز نصب نكرده است .با وجود
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اشغالگران ،استمرار فعاليت اين موزه با موانعی روبروست و بسياری از آثار گرانبهای آن
توسط صهيونيست ها به غارت رفته است ،اما به رغم تمام اين مشكالت و تالش صهيونيست
ها جهت محو آثار تاريخی فلسطين همچنان برخی از نسخه های خطی ،اسناد و آثار هنری
و ماندگار سرزمين فلسطين در اين موزه نگهداری می شود .همچنين در حال جمع آوری
آثار بجای مانده از گذشته و اسناد مهم ديگر فلسطين بوده و در حال ذخيره سازی آنها به
صورت ديجيتالی و مجازی بوده كه تاكنون توانسته بيش از  200هزار سند و آثار تاريخی
كه شامل تصاوير مختلف ،اسناد ،آثار تاريخی و هنری از سال 1800م تاكنون را در فضای
مجازی عرضه كند .همچنين اين موزه مراحل مختلف و مهم تاريخ فلسطين را روايت می
كند .و در حال آماده سازی بخش سمعی و بصری بوده كه شامل آرشيو نمايشنامه ها ،مقاطع
ويديويی و صوتی تاريخی و مهم بوده و برای نخستين بار توانست در كرانه غربی نخستين
استو ديوی اين منطقه را جهت ترميم و بازسازی اسناد تاريخی صوتی و تصويری تأسيس
كند .و تاكنون پنج نمايشگاه بين المللی با عناوين ذيل برپا كرده است:
 ايستادگی شهر اشغال شده بيت المقدس تاريخچه اجتماعی و مبارزاتی در گلدوزی پارچه های فلسطين رابطه هنر فلسطين با وضعيت كنونی عرضه مجموعه ای از پيوست های سياسی و تاريخی تاريخچه چاپ و نشر و سانسور مطالب و متون در شهر اشغال شده بيت المقدساضافه بر اين كه با همكاری "دارالنمر" در بيروت نمايشگاهی نيز در اين شهر برگزار
نمود .جهت بازديد از اين آرشيو می توان به آدرس ذيل مراجعه نمود:
)(https://palarchive.org/ar
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 تالش برای به آتش كشيدن كليسای"الجثمانيه" در بيت المقدس:چندی قبل ،يكی از ساكنان شهرك های
صهيونيستی در تالش ناكام قصد داشت
تا كليسای فلسطينی الجثمانيه و يكی از
مهمترين كليساهای بيت المقدس را به
آتش بكشد.اين صهيونيست با داخل
كردن بنزين به اين كليسا و سوزاندن
يكی از صندلی های اين كليسا قصد به
آتش كشيدن آن را داشت كه با مقابله
سريع كشيش اين كليسا روبرو شد .پس
از اين اتفاق گروههای فلسطينی ،اين
اقدام را محكوم كردند ،همچنين شورای
كليساهای كاتوليكی مناطق مقدس فلسطين با صدور بيانيه ای ضمن محكوم كردن آن،
اين اقدام را با اهداف نژاد پرستانه عنوان كرد.جنبش حماس نيز اين عمل را نشانه
رفتارهای نژادپرستانه و تندروی صهيونيست ها بر شمرد كه به هيچ اصول اخالقی و
ارزشی پای بند نيستند .جبهه ملی آزادی فلسطين،جبهه دموكراتيك آزادی فلسطين،
مجلس ملی فلسطين نيز هر يك جداگانه با صدور بيانيه هايی ضمن محكوم كردن اين
عمل ،آن را به عنوان يكی از تجاوزهای هميشگی به مقدسات و مردم بی دفاع فلسطينی
معرفی كردند.
 برگزاری كارگاه آموزشی مجازی جهت تقويت حضور مجازی مؤسسات فلسطينی:جمعيت عربی توسعه رسانه اجتماعی فلسطين ،كارگاهی آموزشی جهت تقويت حضور
ديجيتالی و مجازی مؤسسات رسانه ای فلسطينی را در فضای مجازی بين المللی برگزار
كرد .هدف از برگزاری اين كارگاه يك روزه توانمند سازی جامعه مدنی فلسطين و نيز
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كشورهای عربی ديگر جهت حضور پر رنگ در فضای مجازی از طريق تقويت حرفه ای
و دفاع از حقوق ديجيتالی و رسانه ای خود در فضای مجازی بين المللی بوده است.
 پايان دوران خوشی ميان االزهر و امارات:با روی كارآمدن «عبدالفتاح السيسی» و پس از ايجاد اصالحات در قانون اساسی مصر ،شيخ
االزهر"احمد الطيب" توانست با حمايت های امارات در منصب خود باقی بماند و از طوفان
عزل و نصب های جديد رئيس جمهور روی كارامده مصر در امان بماند.
اما در حال حاضر پس از سازش آشكار امارات با رژيم صهيونيستی و فشارهايی كه بر
روی ديگر كشورها جهت سازش با اين رژيم صورت می گيرد ،و از سوی ديگر حمايت
های امير امارات از شيخ احمد الطيب و امضای منشور انسانی كه با حضور پاپ و احمد
الطيب در دوسال قبل ،صورت گرفت .اما وضعيت روابط ميان شيخ االزهر و "بن زايد" در
حال حاضر كامال تيره شده است .چرا كه تاکنون شيخ احمد الطيب به طور قاطع با سازشكاری
مخالفت كرده و با صدور بيانيه ای با عنوان"حكم به تقسيم كردن فلسطين" خواستار
احيای دوباره مسئله فلسطين شد تا همچنان در دلها و انديشه مردم و نسل جوان زنده بماند و
به دست فراموشی سپرده
نشود .اين در حالی است
كه امارات فشار شديدی بر
مصر جهت سازش با رژيم
صهيونيستی وارد آورده
است .به گفته منابع آگاه از
ماهها قبل روابط ميان اين
دو ،قطع شده است .زيرا
شيخ االزهر كه به صورت
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منظم به امارات سفر می كرد ،مدتهاست كه به اين كشور سفر نكرده است .و حتی برخی
دعوت ها را برای مسافرت به امارات با هواپيماهای خصوصی رد كرده است .همين منابع
می گويند :شيخ احمد الطيب تمايلی برای سوء استفاده امارات از نام و جايگاه دينی وی در
جهت سازش امارات با رژيم صهيونيستی را نداشته و مانند گذشته امارات از وی در مواجهه
با "السيسی" حمايت نمی كند .به ويژه آن كه دولت مصر نسبت به تمديد رياست دكتر حسن
الشافعی ،رئيس«مجمع اللغة العربية» كه با نظر شيخ االزهر معرفی شده و دوبار نيز در
مجمع شورای زبان عربی باالترين رأی را آورده ،مخالفت كرده است .دولت مصر خواهان
انتصاب دكتر صالح فضل به رياست اين مجمع است .درست است كه دولت ابوظبی از
بركناری شيخ احمد الطيب در زمان ايجاد اصالحات در قانون اساسی مصر جلوگيری كرده
است ،اما شيخ االزهر بر اين باور است كه تاكنون حمايت های بسياری از امارات كرده و
لطف آنها را به نوعی جبران كرده است .اما اين بار در مسئله سازشكاری ديگر حاضر به
همراهی با دولت امارات نبوده ،حتی به قيمت بركناری او از منصب شيخ االزهری باشد.
در حال حاضر به رغم تيرگی روابط ميان "السيسی"و "بن زايد" ،اما همچنان دربهای
برقراری ارتباط ميان اين دو باز بوده و با اين كه شيخ "احمد الطيب" همچنان مورد خشم
رئيس جمهور مصر می باشد ،اما قانون اساسی اين كشور اجازه بركناری شيخ االزهر را به
وی نمی دهد ،با اين حال برخی از نزديكان السيسی جهت دور كردن شيخ االزهر از صحنه
سياسی كشور ،از شيخ احمد الطيب خواسته اند تا به بهانه مشكالت جسمی و سالمتی اش،
استعفايش را تقديم رئيس جمهور كند ،كه وی از اين كار امتناع ورزيده است.
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 برگزاری سيزدهمين جشنواره داستان سرايی در اردن:سيزدهمين دوره از جشنواره داستان سرايی
سنتی با عنوان « احساس شادی» همراه با
اجرای قطعات موسيقی سنتی اردنی
فلسطينی و در رده های سنی مختلف ،و به
رغم وجود اپيدمی كرونا در كشور اردن
برگزار شد.
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