 50عاماً من العمل مع املشاهري :املوسيقى
لطاملا استُخدمت املوسيقى من شىت األنواع يف مجع األموال ملنظمة العفو الدولية ،ولكنها أثبتت أيضاً أبهنا متثل أداة فعالة للرتبية على
حقوق اإلنسان وزايدة الوعي هبا .فمن إصدارات األلبومات العاملية إىل املهرجاانت واحلفالت املوسيقية ،ظلت املوسيقى تُستخدم من
أجل حقوق اإلنسان من قبل خمتلف قطاعات الناس يف سائر أحناء العامل .ومن جنوم موسيقى الروك األمريكيون يف املدرجات الضخمة
إىل أغاين نساء سرياليون من أجل التوعية مبشكلة ارتفاع معدالت وفيات األمهات يف بلدهن ،ال تزال املوسيقى متثل منرباً ممتازاً لتغيري
أوضاع حقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان اآلن!

رحلة عاملية ضمت عشرين حفالً موسيقياً خريايً ومتت على مدى ستة أسابيع يف عام  .1988وقد أُقيمت احلفالت املوسيقية بعنوان
"حقوق اإلنسان اآلن!" هبدف التوعية ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف الذكرى األربعني لصدوره وبعمل منظمة العفو الدولية.
وشارك يف العروض كل من بروس سربينغستني وفرقة إي سرتيت وستنغ وبيرت غابرييل وتريسي تشامبان ويوسو ندور ،ابإلضافة إىل فنانني
ضيوف من مجيع البلدان اليت استضافت احلفالت املوسيقية.
كما شارك يف الرحلة نشطاء حقوق اإلنسان وسجناء رأي سابقون من شىت أحناء العامل؛ بقيادة سوين فنكاتراثنام من جنوب أفريقيا .ويف
كل مكان ذهبوا إليه عقد الفنانون وقادة منظمة العفو الدولية مؤمترات صحفية ملناقشة أوضاع حقوق اإلنسان ،ومت تزويد الذاهبني إىل
احلفالت املوسيقية بنسخ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بلغاهتم اخلاصة .كما أُتيحت هلم فرص التعهد بدعم اإلعالن العاملي
واالنضمام إىل احلركة العاملية حلقوق اإلنسان.

مؤامرة األمل

قافلة موسيقية جالت يف أرجاء الوالايت املتحدة ،ونظمت ست حفالت موسيقية خريية خالل شهر يونيو/حزيران  .1986وكان هدف
"مؤامرة األمل" زايدة الوعي قحقوق اإلنسان وبعمل منظمة العفو الدولية يف عيدها اخلام والعشرين .وقد جنحت الرحلة يف نشر
ودعتهم إىل التحرك دفاعاً عن سجناء الرأي.
وتوصيل املعلومات املتعلقة مبنظمة العفو الدولية إىل أبناء اجليل اجلديدَ ،
وبذل بعض أبرز فناين موسيقى الروك أسبوعني من وقتهم الثمني يف ذروة موسم الرحالت الصيفية .وشارك يف حفل "مؤامرة األمل" كل
من فرقة  U2وستنغ وبيرت غابرييل ولو ريد وجوان ابيز واألخوة نيفيل .وقد سافروا من غرب الوالايت املتحدة إىل شرقها ،وانضم هلم يف
الطريق جنوم آخرون يف الفن.

"مل يكن بوسعنا أال نقوم هبذا النشاط أخالقياً وروحياً" ،قال آرت نيفيل ألعضاء منظمة العفو الدولية والصحفيني يف املدن الست اليت
استضافت القافلة.
ويف كل حمطة توقف عندها الفنانون عقدوا مؤمتراً صحفياً ،واستخدموا املوسيقى لنشر الرسالة املتعلقة مبا تقوم به منظمة العفو الدولية،
وملاذا تقوم به ،وكيف يستطيع كل شخص املساعدة على وقف انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق املشاركة يف عمل منظمة العفو
الدولية.
وقال بونو جلمهور احمليني يف سان فرانسيسكو ولوس أجنيل ودنفر وشيكاغو وأتالنتا ويف "ستاد جيانت " يف نيوجريسي" :إنين أقدم
احرتامي إىل األشخاص الذين يقومون هبذا العمل".
وخلَّص لو ريد رسالة الرحلة للذاهبني إىل احلفل املوسيقي قائالً" :إن موسيقى الروك "تتعلق ابلطاقة واحلرية ،ولذا فإن هلا عالقة مباشرة
مبنظمة العفو الدولية ،وهي أروع مجاعة عملت معها.".
وقد تبىن الفنانون الذين شاركوا يف رحلة "مؤامرة األمل" ستة سجناء رأي ،وقاموا قحملة طوال الرحلة حتت اسم" :أُكتب رسالةِّ ،
حرر
شخصاً" .ويف كل حفل موسيقي كان متطوعو منظمة العفو الدولية يوزعون بطاقات بريدية موجهة إىل احلكومات املعنية تطالبها
وحث ستنغ اجلمهور على توقيع بطاقات بريدية أو كتابة رسائل "من أجل السجناء ومن أجل مستقبلنا حنن".
إبطالق سراح السجناءَّ .
ومل يستطع مقاومة إغراء القول" :أ ْن يكون لديك ديكتاتور صديق ابملراسلة رمبا يكون أمراً مسلياً" .وبعد أن قامت منظمة العفو الدولية

جبمع تواقيع عشرات اآلالف من البطاقات الربيدية يف املدرجات الرايضية وسلمتها إىل سفارات احلكومات ،مت اإلفراج عن اثنني من
سجناء الرأي الستة؛ إذ أطلقت السلطات السوفييتية سراح اتتياان أوسيبوفا اليت ُسجنت ألهنا انضمت إىل جمموعة يف موسكو ملراقبة
انتهاكات حقوق اإلنسان .كما أطلقت سلطات جنوب أفريقيا سراح توزاميل غويتا ،الذي كان متهماً ابخليانة بسبب انتقاده العلين
لسياسات نظام الفصل العنصري يف البالد.

وقدم فنانو الرحلة أداءهم على املسرح وخارجه .فرقصوا يف ردهات الفنادق وانضموا إىل جلسات ارجتالية مكتظة يف املطاعم احمللية وإىل
العاملني البائسني يف الرحالت اجلوية ،وشاركوا يف حرب الوسائد خالل الرحلة اجلوية إىل الساحل الشرقي .والتحق ابلقافلة يف نيوجريسي
فيال كويت ،كاتب األغاين النيجريي اجلريء الذي كان سجني الرأي حىت قبل بدء الرحلة بوقت قصري .وعزف على البيانو أمام 55,000
متفرج يف "ستاد جيانت " ،بينما عزف كارلوس سنتاان على اجليتار وغىن روبن بليدز سانغ أغنية "موفييت" (إمض قُدماً) ،وهي أغنية من
أجل احلرية .وقد أوقف روبن بليدز املوسيقى للحظة وقال للجمهور" :كنت أعمل حمامياً يف أمريكا الالتينية ،ومن جتربيت الشخصية
ميكنين أن أقول لكم إنه مت إنقاذ حياة العديد من األشخاص بسبب هذه املنظمة".
وذكر بونو عدة أماكن وقعت فيها انتهاكات حلقوق اإلنسان ،وقاد مجهور "ستاد جيانت " يف إنشاد "ال مزيد" .وغىن جاكسون براون
"حيوات يف امليزان" مبصاحبة عازف الفلوت الذي كان قد ُسجن يف تشيلي جملرد عزفه على آلته املوسيقية ،لي إال.
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وكتب تيموثي وايت ،وهو الكاتب األكثر مبيعاً وكبري احملررين يف صحيفة "رولينغ ستون" سابقاً ،يف كتاب برانمج الرحلة" :مثلما أن
موسيقى "الروك أند رول" اليت تُعزف يف هذه املناسبة تسمو بروحك ،دعها تدفعك إىل القيام قحركة من القلب جتاه َمن هم أبم
احلاجة ملعرفة أنك تشارك يف رحلتنا ’مؤامرة اخلوف‘".
ودعم عدد من مشاهري املوسيقيني وجنوم هوليود القافلة يف أماكن خمتلفة من الرحلة ،وكان من بينهم بوب ديالن ،مايلز ديفيز ،مادوان،
شون بن ،مرييل سرتيب ،روبن وليامز ،روبرت دينريو ،يوكو أونو ،مايكل جيه فوك  ،وحممد علي .وقد ازدادت عضوية فرع منظمة
العفو الدولية يف الوالايت املتحدة يف صيف عام  1986أكثر من الضعف.
وبثت القناة التلفزيونية  MTVعلى اهلواء مباشرة احلفل املوسيقي اخلتامي الذي نُظم يف  15يونيو/حزيران يف "ستاد جيانت " .وكتب
أحد النقاد يف جريدة نيويورك اتميز ،الذي غطى أخبار احلفل املوسيقي ،يقول" :لقد كان احلفل اخلتامي – الذي صدح فيه عشرات
املغنني أبغنية بوب ديالن "سيُطلق سراحي" ،إىل جانب  25سجيناً ممن أُطلق سراحهم مبساعدة منظمة العفو الدولية – ميثل صورة ال
تُنسى المتزاج موسيقى الروك مع الضمري".
ث

من شيلي  ...عناق األمل

)(1990

حفل موسيقى "الروك والبوب" على مدى يومني .وقد أُقيم حفل "من تشيلي  ...عناق األمل" يف ستاد تشيلي الوطين ،الذي كان
أضخم مركز اعتقال يف البالد ،حيث مارست السلطات العسكرية عمليات التعذيب واإلعدام عقب االنقالب العسكري الذي أطاح
قحكم الرئي سلفادور أليندي يف عام  .1973وقد جنح حفل "عناق األمل" يف إعادة ستاد سنتياغو إىل شعب تشيلي بصورة رمزية.
وبدأ كل يوم من يومي احلفل  13-12أكتوبر/تشرين األول  1990بغناء الفنانني أغنية بوب ماريل "إهنضوا وقفوا معاً" ،تلتها دقيقة
صمت حداداً على الذين أُزهقت أرواحهم يف املدرج الرايضي .وشارك يف احلفل الفنانون روبن بليدز ،جاكسون براون ،بيرت غابرييل،
وينتون مارساليز ،فرقة "نيوكيدز أون ذي بلوك" ساينيد أوكونور ،والفرقتان احملليات "إنيت إليماين" و"كونغريسو" .واختتم ستنغ احلفل
املوسيقي يف الساعة الثالثة من صبيحة يوم  14أكتوبر/تشرين األول أبغنية "إهنم يرقصون لوحدهم" (كويركا سوال) ،اليت كتبها بعد أن
شهد كرب العائالت اليت اختفى أحباؤها أو قُتلوا إابن احلكم العسكري يف تشيلي.
وخالل احلفل ،قرأت فرقة "نيو كيدز أون ذي بلوك" إعالانً دعا إىل احرتام حقوق اإلنسان .واختتمت فرقة "ذي هيت" فقرهتا الفنية

بصرخة أمام مجهور ضم  80,000متفرج" :دعوان نقيم حفلة للحرية" .وأوقد ساينيد أوكونور مشعة على املسرح إحياءً لذكرى رودريغو
روخاس دي نيغري ،البالغ من العمر  19عاماً .وحتدثت والدته فريونيكا دي نيغري إىل مراسل جريدة نيويورك اتميز يف جنازة ابنها يف
عام  ،1986قائلةً :كان ابين ميلك كل شيء يف الوالايت املتحدة ،ولكنه مل يشعر ابلسعادة قط ،فقد كان دائماً حيلم بتشيلي" .ويف
يونيو/حزيران  1986عاد إىل مسقط رأسه مع صديق له ،وبعد ستة أسابيع قبض رجال يرتدون بزات رمسية على الشابني ،وسكبوا
عليهما سائالً وأضرموا النار هبما ،قحسب رواية بعض األقرابء.
وخالل فقرة جاكسون براون ،طالب احلكومة التشيلية ابإلفراج عن صحفيني تشيليني كانوا متهمني بنقل أنباء كاذبة عن ارتكاب
انتهاكات حلقوق اإلنسان على أيدي أفراد اجليش .وحىت يف أكتوبر/تشرين األول  ،1990أي بعد مرور سنتني على انتقال تشيلي من
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احلكم العسكري إىل الدميقراطية ،ظلت القوانني اليت متنع توجيه اهتامات إىل اجليش انفذة املفعول .وتنقَّل أعضاء منظمة العفو الدولية
بني أفراد اجلمهور أثناء احلفل املوسيقي ،حيث مجعوا تواقيع على العرائض اليت تدعو إىل إطالق سراح السجناء السياسيني حول العامل.
وقالت إحدى املوظفات يف الفرع التشيلي ملنظمة العفو الدولية" :مع وصول الدميقراطية ،وستنغ بشكل خاص ،أصبح اجلميع يتحدثون
عن منظمة العفو الدولية" .ويف الشهر الذي سبق إقامة احلفل املوسيقى ،قالت املوظفة" :وصلت إىل مكاتبنا الرثة أكثر من  500رسالة
أسبوعياً من تشيليني يريدون االنضمام للمنظمة" .ومضت تقول" :إن موظفي منظمة العفو الدولية ،الذين مل يكونوا مراتحني أبداً لرؤية
الرجال الذين يرتدون بزات رمسية وهم يقفون على البوابة ،أخذوا يعتادون على زايرات أفراد الشرطة طلباً لتذاكر جمانية".

محلة "ختيَّل"

تربع بوكو أونو قحقوق النشر يف أغنية "ختيَّل" إىل محلة هتدف إىل نشر رسالة السالم وحقوق اإلنسان وتربية الشباب يف شىت أحناء العامل
على حقوق اإلنسان يف أعقاب هجمات  11سبتمرب/أيلول على مركز التجارة العاملي.
أما الفقرة الرئيسية يف احلملة فكانت عبارة عن شريط فيديو كامل ملوسيقى املؤلف املوسيقي يف هوليود هانز زمير .ويصور الفيديو أطفاالً
من شىت أحناء العامل وهم يغنون أغنية "ختيَّل" .كما سجل األغنية كل من جاك جونسون وويلي نيلسون ومشيل نديغيوسيلو.

وابإلضافة إىل أغنية "ختيَّل" ،فقد تربَّع يوكو أونو بباقي حقوق النشر لكتالوج لينون اخللفي ،وهو ألبوم يسمى "كارما السريع" أُنتج
هبدف مجع األموال حلملة "العدالة من أجل دارفور" والتوعية هبا .وسجل نسخاً حصرية من ٍ
أغان رمزية من كتالوج جون لينون كل من:
فرقة "بالك آيد بيز" ،سنو ابترول ،رجينا سبيكتور ،ليين كرافيت  ،غرين داي ،يو  ،2بن هاربر ،أفريل الفني ،آر إي إم ،أيرو مسيث،
كريستينا أغويلريا ،غرين داي ،ذي كيور ،ويوسو ندور .وأطلقت شركة "وورنر براذرز" القرص املدمج لألغاين .وقد ذهب التسجيالت و
 98ابملئة من مجيع العوائد لصاحل منظمة العفو الدولية .وأصبح األلبوم "بالتيين" يف العديد من البلدان ،وقامت فرقة "غرين داي"
بتصميم قميص قطين لرتويج القرص املدمج واحلملة.

"بورتيشيد"

يف عام  ،2009كتبت فرقة بورتيشيد الربيطانية وأصدرت اسطوانة إلحياء ذكرى اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،أمستها "تشي ذي تري"
لتنـزيلها رقمياً .وقد مت التربع جبميع العوائد واحلقوق إىل منظمة العفو الدولية.

مثن الصمت
أغنية ُكتبت لالحتفاء ابلذكرى الستني لتوقيع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .وشارك يف أغنية "نمن الصمت" عدد من املوسيقيني
العامليني املشهورين ،وأنتجها أندريه ليفني ابلتعاون مع "لينك يت يف :تلفزيون بال حدود" .وقد مت التربع بصايف عوائد مبيعات األغنية إىل
منظمة العفو الدولية.
والفنانون املشاركون يف األغنية هم :ستيفن ماريل (مجايكا) ،نتايل مريتشانت (الوالايت املتحدة) ،جوليتا فينيغاس (املكسيك) ،أترسيو
بيالدوس (كولومبيا) ،يونغتشني هلامو (التبت) ،أجنليك كيدجو (بنني) ،يراب بوينا (كواب/الوالايت املتحدة) ،تشيونيسو مراري
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(زمبابوي) ،رشيد طه (فرنسا/اجلزائر) ،كريان أهلواليا (اهلند) ،اميانويل جال (السودان) ،هاف ماسكيال (جنوب أفريقيا) ،تشايل آان
(الوالايت املتحدة) ،نتاشا أطل (اململكة املتحدة/مصر).
وبدأ شريط فيديو املوسيقى بقراءة لورن فيشيورن مقدمة كتبتها أليشيا ابرتوين لشريط الفيديو ،الذي أظهر املوسيقيني وهم يغنون أمام
مندويب األمم املتحدة يف نيويورك.
أنظرhttp://blog.amnestyusa.org/amnesty/the-price-of-silence/ :

ريتشارد هافز وفرقة "كيان"
(مستمر منذ عام )2009
ما برح ريتشارد هافز ،عازف الطبل يف فرقة "كيان" ،يدافع عن محلة منظمة العفو الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام ويدعم بشكل خاص
السجني األمريكي احملكوم ابإلعدام تروي ديفيز.
ورافق ريتشارد مناضلي منظمة العفو الدولية إىل جورجيا يف عام  2010للمشاركة يف عقد لقاءات مع تروي ديفيز يف "سجن التشخيص
والتصنيف" يف جاكسون جبورجيا ،لتقد م دعوى استئناف يف قضيته.
وأوضح هافز أن "تروي بريء ،ومع ذلك فقد ظل جيل على حافة اإلعدام ،وقد ظل على قيد احلياة بسبب األحكام اليت صدرت يف
اللحظات األخرية .وال يزال يناضل من أجل إجياد فرصة إلثبات براءته".
كما شارك ريتشارد يف الرزمة الرتبوية ملنظمة العفو الدولية بعنوان "مسألة حياة أو موت".
أنظرhttp://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=19037:

"معاانة النساء احلوامل"
يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2009وكجزء من محلة "لنطالب ابلكرامة" ،أرسلت منظمة العفو الدولية بعثة إىل سرياليون .فقد سافر نشطاء
وموسيقيون وفرقة مسرحية يف قافلة يف أرجاء البالد ،حيث اتصلوا مبجتمعات حملية ،أغلبها يف املناطق الريفية .وإلبراز ظاهرة ارتفاع
معدالت وفيات األمهات يف البالد ،عملت القافلة على تشجيع الناس على أن ينشطوا يف املطالبة قحقوقهم ومساءلة السلطات.
والتقت جمموعة من الفنانني املوسيقيني يف سرياليون من أجل إنتاج أغنية "معاانة النساء احلوامل" ،وهي فيديو انتجته أوموتوال جاكاند
إيكندي ،املمثلة يف تويل وود اليت غنت ورقصت على املسرح .وزحف اجلمهور املستثار إىل األمام ابجتاه املسرح اللتقاط الصور وتوصيل
الرسائل إليها بصوت عال .وما فتئت أوموتوال ،وهي جنمة سينمائية كربى يف غرب أفريقيا ،تساعد منظمة العفو الدولية يف التوعية
بقضية ارتفاع معدالت وفيات األمهات ابعتبارها من قضااي حقوق اإلنسان.
شاهد الفيديو على الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=2nsBhJfCMJI
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أوزي أوزبورن
)(2010

سجل أسطورة موسيقى الروك أوزي أوزبورن طبعة جديدة من أغنية جون لينون "كيف؟" لالحتفال بعيد ميالد جون لينون السبعني
املوافق يوم السبت 9 ،أكتوبر/تشرين األول .2010
وشهدت األغنية اليت صدرت يف سائر أحناء العامل حصرايً على " "iTunesذهاب  81بنساً من كل  99بنساً من حتميل  iTunesيف
اململكة املتحدة إىل منظمة العفو الدولية .ويُظهر شريط فيديو مرفق أوزي أوزبورن يف أماكن خمتلفة من نيويورك ،ومنها النصب التذكاري
جلون لينون يف املتنـزه املركزي.
شاهد الفيديو على الرابط:
http://www.protectthehuman.com/videos/ozzy-osbourne-sings-john-lennon-s-how
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