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زوكربيرغ يصارع العالم: هل تصمد »فيسبوك«؟

صحافة مصر في مهب التعديالت الدستورية

ماجدولين الشموري

خالل مؤتمر مطّوري شركة »فيسبوك« في 
كاليفورنيا، األسبوع املاضي، شّدد املؤّسس 
مــارك زوكربيرغ، على  التنفيذي،  والرئيس 
لنكون  الــحــريــة  تمنحنا  »الــخــصــوصــيــة  ن  أ
على سجيتنا«. وأعلن عن تشفير تطبيقي 
»إنــســتــغــرام دايــركــت« و»مــاســيــنــجــر«، وهي 
 في يناير/كانون 

ً
خطوة كشف عنها أصــال

الثاني املاضي، وفصلها في مارس/آذار.
ــــالل شــهــر مـــايـــو/أيـــار الـــحـــالـــي، أعــلــنــت  وخـ
األّم  ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــركـ وشـ »إنــــــســــــتــــــغــــــرام«  ــة  ــنــــصــ ــ م
»فيسبوك« عن حذف حسابات شخصيات 
سياسية أميركية مثيرة للجدل، النتهاكها 
الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــاصـــــة بـــــــ »الــــشــــخــــصــــيــــات 
واملــنــظــمــات الـــخـــطـــرة«، بــعــدمــا حـــظـــرت، في 
إبريل/نيسان املاضي، أكبر منظمات وقادة 

اليمني املتطرف في اململكة املتحدة. 
وشكلت إشهارات زوكربيرغ وخطواته جزءًا 
من خطته، التي لم تظهر أي عالمات نجاح 
إلـــى اآلن، الــســاعــيــة إلـــى طــمــأنــة الحكومات 
ــول الـــعـــالـــم واســـتـــعـــادة  ــ ــتـــخـــدمـــني حــ واملـــسـ
ثقتيهما املتزعزعة وسط سلسلة الفضائح 

ها منذ عام 2016.
ّ
التي تهز

إذ أفــادت شكوى، يــوم الخميس، بــأن موقع 
ــن غير  »فــيــســبــوك« يــولــد بــطــريــقــة آلــيــة وعــ
قصد محتوى لجماعات مرتبطة باإلرهاب، 
لفشل أنظمة الــذكــاء االصطناعي الخاصة 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فــــي كــشــف 

تطرف هذا املحتوى.
وطـــالـــب الـــشـــريـــك املـــؤســـس لــــ »فــيــســبــوك«، 
كريس هيوز، بـ »تفكيك احتكار )فيسبوك( 
وإخــضــاع الشركة ألحكام القانون لجعلها 
لــة أمـــام الشعب األمــيــركــي«، في  أكــثــر مــســاء
ــويـــورك  ــيـ مــقــالــة رأي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »نـ

تايمز« األميركية، يوم الخميس.
ورأى هــيــوز أن نــفــوذ زمــيــلــه الــســابــق مــارك 
زوكـــربـــيـــرغ »غــيــر مــســبــوق وال يــتــوافــق مع 
 إياه املسؤولية 

ً
التقاليد األميركية«، محمال

عن الثغرات املتعلقة بالخصوصية وغيرها 
من األخطاء. واتهم »فيسبوك« باالستحواذ 
أو تقليد منافسيه كلهم، لتحقيق الهيمنة 
في مجال وسائل التواصل االجتماعي، ما 
يــجــعــل املــســتــثــمــريــن مــتــردديــن فـــي دعـــم أي 

منافسني.
ــوز لــتــقــســيــم  ــ ــيـ ــ ــي أطــــلــــقــــهــــا هـ ــ ــتـ ــ ــوة الـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ

منوعات
تشيلسي 

مانينغ
ــن مــحــلــلــة  ــ ــة عـ ــيــ ــيــــركــ ــت الـــســـلـــطـــات األمــ ــ ــرجـ ــ أفـ
بــارات العسكرية الــســابــقــة، تشيلسي  تــخــ االســ
ريــن بتهمة ازدراء  هــ عــد سجنها شــ غ، بــ نــ يــ ــ ان مــ
املحكمة، يــوم الخميس. لكنها تــواجــه احتمال 
عودتها مجددًا في موعد أقربه األسبوع املقبل، 

وفق مجموعة مدافعة.
وســجــنــت مــانــيــنــغ مــطــلــع مـــــــارس/آذار املــاضــي، 
ــام لجنة محلفني  لرفضها اإلدالء بــشــهــادة أمـ

تــحــقــق فــــي مـــجـــمـــوعـــة »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«. وأدى 
ــحــرب في  ــال ــة مرتبطة ب ــوثــائــق ســري تسريبها ل
العراق وأفغانستان إلى جعلها بطلة للناشطني 
املــنــاهــضــني لــلــحــرب والـــســـريـــة، وســاهــمــت في 
تحّول »ويكيليكس« إلى قوة فاعلة في الحركة 

العاملية ملناهضة السرية.
واتــهــم قـــاض، فــي مـــــارس/آذار املــاضــي، مانينغ 
بــازدراء املحكمة وأمر بحبسها في إجراء غير 

عقابي يهدف إلجبارها على اإلدالء بإفادتها في 
القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة 
العامة في املحكمة الفدرالية في ألكسندريا في 
والية فرجينيا. وقال الفريق القانوني »لذا فمن 
املمكن إيقافها مرة أخرى بتهمة ازدراء املحكمة، 
وإعــادتــهــا إلــى مركز التوقيف فــي ألكسندريا، 

ربما في موعد أقربه 16 أيار/مايو«.
ــتـــراضـــات  وكـــانـــت مــانــيــنــغ قـــالـــت إن لــديــهــا اعـ

»أخالقية« على نظام هيئة املحلفني، وردت على 
جميع األسئلة املتعلقة بدورها في »ويكيليكس« 
قبل أعوام.  وعام 2010 سّربت مانينغ أكثر من 
700 ألف وثيقة سرية على صلة بالحربني في 
ــعــراق وأفغانستان، بينها أكثر من 250 ألف  ال
برقية دبلوماسية، ما تسبب للواليات املتحدة 

بإحراج دولي كبير.
)فرانس برس(

ــــت  ــات القـ ــ ــ ــركـ ــ ــ »فـــــيـــــســـــبـــــوك« إلـــــــــى ثـــــــــالث شـ
استحسان العضو الديمقراطي في مجلس 
ــــذي أكــد  الـــشـــيـــوخ، ريـــتـــشـــارد بــلــومــنــتــال، الـ
ــرورة الــتــقــســيــم، مــطــالــبــا قــســم مــكــافــحــة  ــ ضــ
االحــتــكــار فــي وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة ببدء 
تحقيق. لكن »فيسبوك« رفضت املطالبات 
بتقسيمها، معتبرة أنه يجب التركيز على 

تنظيم اإلنــتــرنــت. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، زار 
ــرغ الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس،  ــيـ ــربـ زوكـ
ــع الـــرئـــيـــس  ــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، لـــالجـــتـــمـــاع مـ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، لــلــتــفــاوض 
حــول تنظيم اإلنترنت. إذ تسعى السلطات 
الفرنسية إلى تسريع الجهود التي تبذلها 
الــحــكــومــات مـــن بــرلــني إلـــى كــانــبــيــرا لجعل 

شركات التكنولوجيا، وخاصة »فيسبوك«، 
أكــثــر مــســؤولــيــة عـــن املــحــتــوى غــيــر الــالئــق 
الذي توزعه منصاتها، عبر إقرار قوانني من 
شأنها فرض »واجــب رعاية« على منصات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــشــعــبــيــة، يطالبها 

بمسح محتوى الكراهية.
كما أن مــاكــرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا، 
ــــرن، ســيــعــقــدان اجــتــمــاعــا مع  جــاســيــنــدا أرديـ
قــادة القطاع التكنولوجي األسبوع املقبل، 
ــــي إطـــــــار جـــهـــودهـــمـــا ملـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف  فـ

واإلرهاب على اإلنترنت، في باريس.
فــي الــوقــت نفسه، فــرض االتــحــاد األوروبـــي 
قــيــودًا واســعــة على كيفية تعامل الشركات 
مــــع الـــبـــيـــانـــات مــــع تــــزايــــد املــــخــــاوف بــشــأن 
الخصوصية. وتبحث الحكومات في كيفية 
فــرض ضــرائــب على عمالقة التكنولوجيا، 
ومـــــا إذا كـــانـــت بـــعـــض الــــشــــركــــات تــســتــغــل 
حجمها وقدرتها السوقية إلحباط املنافسة.

ــلــــى قــــانــــون  ــورة عــ ــافــ ــغــ ــنــ وقـــــــد صـــــادقـــــت ســ
جديد، يوم األربــعــاء، يشترط على منصات 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــســـح أو  ــتــــواصــ وســــائــــل الــ
تــصــحــيــح املـــقـــاالت أو الــبــيــانــات املــنــشــورة 
عـــلـــى مــنــصــاتــهــا الـــتـــي تــعــتــبــرهــا حــكــومــة 
سنغافورة خاطئة. وأقّر البرملان األسترالي، 
الشهر املاضي، مشروع قانون يلزم شركات 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي بـــــإزالـــــة املـــحـــتـــوى 
العنيف على منصاتها بسرعة، وتتضمن 
العقوبات بحق املخالفني أحكاما بالسجن 
وغرامات ضخمة. واقترحت اململكة املتحدة 
إنــــشــــاء هـــيـــئـــة تــنــظــيــمــيــة جــــديــــدة مــخــولــة 
بـــإجـــبـــار الـــشـــركـــات عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
بــشــأن التضليل والتنمر واألخــبــار الزائفة 
عبر اإلنترنت. ونفذت أملانيا، العام املاضي، 
قانونا يهدد بغرامات كبيرة للشركات التي 
تفشل في إزالة املحتوى املتطرف أو خطاب 
ــتـــحـــدة، تكمل  الـــكـــراهـــيـــة. وفــــي الــــواليــــات املـ
لجنة التجارة الفيدرالية تسوية قد تتضمن 
فرض غرامة قيمتها خمسة مليارات دوالر 

أميركي على »فيسبوك«.
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن »فــيــســبــوك« تــجــذب 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري مــســتــخــدم حــــول الــعــالــم. 
وتــمــلــك أيـــضـــا »واتـــــســـــاب« و»مــاســيــنــجــر« 
و»إنستغرام«، وكــل منها يستخدمها أكثر 
من مليار شخص. وبعد شراء »إنستغرام« 
و»واتــــســــاب«، أصــبــح لـــدى »فــيــســبــوك« 2.7 

مليار مستخدم شهريا عبر منصاتها.

اتهمت شكوى 
»فيسبوك« بإنشاء 

محتوى إرهابي

الصحف المصرية 
تجاهلت عمدًا خيار 
مقاطعة االستفتاء

القاهرة ـ العربي الجديد

على الرغم من محاوالت السلطات املصرية 
الدستورية  الــتــعــديــالت  لتمرير  ة  ت ي م ت س مل ا
من دون معارضة تذكر، لم تكف املنظمات 
الــحــقــوقــيــة املـــصـــريـــة والـــدولـــيـــة عـــن فضح 
انــتــهــاكــات الــرئــيــس املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ونظامه من قمع وحجب وتقويض. 
ورصـــدت تــقــاريــر حقوقية عــدة االنتهاكات 
خــالل األشــهــر الثالثة األولـــى مــن عــام 2019 
الذي شهد إقرار تعديالت دستورية تسمح 
لــلــســيــســي بــالــبــقــاء فـــي الــســلــطــة حــتــى عــام 
2030، كان أبرزها التصنيف العاملي لحرية 
الصحافة لـ »منظمة مراسلون بال حــدود« 
الـــذي كــشــف تــراجــع مــصــر إلـــى املــرتــبــة 163 
عامليا من إجمالي 180 بلدًا، بتراجع مركزين 

عن العام املاضي.
كما أن السلطات املــصــريــة تــوّســعــت بشكل 
فـــــــّج، خــــــالل االســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى الـــتـــعـــديـــالت 
الدستورية، في حجب املــواقــع اإللكترونية 
لدرجة حجب 34 ألف موقع إلكتروني على 
مستوى العالم عن املستخدمني في مصر، 
في إطار سعيها إلى مالحقة روابط املواقع 
التابعة لحملة »باطل« املناهضة للتعديالت 

الدستورية وفقا ملؤسسة »ِنت بلوكس«.
وكــانــت عــــدوى حــجــب املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
قــد بـــدأت فــي مصر فــي 24 مــايــو/ أيـــار عام 
2017، عــنــدمــا أقـــدمـــت الــســلــطــات املــصــريــة 
عــلــى حــجــب 21 مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا، وكــانــت 
أغلبها إخبارية. الحقا، توسعت السلطات 
فــي حجب مــواقــع لتشمل عـــددًا ضخما من 
املواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة 
إلــى أن وصــل عــددهــا إلــى 513 موقعا على 
األقل، علما أن حجب »العربي الجديد« سبق 
هــذه الخطوات، في ديسمبر/ كانون األول 

عام 2015، وال يزال محجوبا في مصر.
والتعديالت الدستورية كشفت صراحة عما 
حاول النظام املصري مواراته خالل سنوات 
مـــضـــت، إذ كـــانـــت الــتــعــلــيــمــات ملــؤســســات 
ــة، والــــتــــزم بــهــا  ــ ــحـ ــ اإلعـــــــالم صـــريـــحـــة وواضـ
الــجــمــيــع، ومـــن خـــرج عــنــهــا طــاولــه الحجب 
ــا كــشــفــت ورقــــة بحثية  ــق مـ واملــــصــــادرة، وفــ
صادرة في الخامس من مايو/ أيار الحالي 
ــري لــحــريــة  ــ ــــصـ ــد املـ ــ ــــرصــ ــن مـــؤســـســـة »املــ ــ عـ

اإلعــالم«، وعنوانها »صحافة محاصرة في 
سياق انتخابي«.

الــدراســة التي تناولت الشبكات اإلخبارية 
الخمس »الــهــالل الــيــوم« و»الــيــوم السابع« 
و»مصراوي« و»املشهد« و»األهالي« وجدت 
أن الـــصـــحـــف »تـــجـــاهـــلـــت عـــــن عـــمـــد خـــيـــار 
مقاطعة االســتــفــتــاء، وافــتــقــرت إلـــى املهنية 
فــي تــنــاول هـــذا الــخــيــار وتــوضــيــح أســبــابــه، 
وركـــزت على حــث املــواطــنــني على املشاركة 

في التصويت«، وتساءلت حول ما إذا كانت 
قــد تحولت إلــى »منبر للفصيل السياسي 
ــذي تــدعــمــه  ــ ــ ــاه الـ ــ ــجـ ــ ــم، لـــدعـــمـــهـــا االتـ ــاكــ الــــحــ

السلطة التنفيذية في االستفتاء«.
وأشــارت الــدراســة إلــى أن اتجاهي املقاطعة 
والرفض لم ُيشر إليهما بمهنية وحيادية، 
ــة لـــهـــمـــا،  ــبــ ــاســ ــنــ ــرد املـــــســـــاحـــــات املــ ــ ــفـ ــ ولـــــــم تـ
وباألخص االتجاه الرافض لتلك التعديالت 
الــذي حصل على 11 فــي املــائــة مــن إجمالي 

األصوات في نتيجة االستفتاء. 
ــتــقــريــر إلـــى أن املـــــواد الصحفية  وخــلــص ال
املـــــرصـــــودة تـــشـــابـــهـــت فــــي »الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــلـــمـــني(،  ــة )اإلخــــــــــــوان املـــسـ ــ ــزاعـ ــ اســــتــــخــــدام فـ
واســـتـــخـــدام الــــرمــــوز الــديــنــيــة فـــي الــدعــايــة 
لالستفتاء، ووْصف املمتنعني عن التصويت 

باآلثمني، واستخدام األطفال وكبار السن«.
ــتــقــريــر أيــضــا إلــــى أن »مصطلح  وخــلــص ال
ـــخـــدم بــكــثــرة فـــي الــتــرويــج 

ُ
)الـــوطـــنـــيـــة( اســـت

للتعديالت الدستورية. ولم تنشر التعديات 
والرشاوى االنتخابية أمام اللجان. وغلبت 
على عــدد مــن املضامني الصحافية صــورة 
ــرافــــضــــني  تـــحـــمـــل تـــشـــويـــه املــــعــــارضــــني والــ

للتعديالت الدستورية«.
وفــي السياق نفسه، أكــدت »مؤسسة حرية 
الفكر واإلعالم« أن تراجع أعداد االنتهاكات 
خـــــالل الـــشـــهـــور األخـــــيـــــرة ال يـــعـــّبـــر إطـــالقـــا 
عــن تغير ســيــاســاتــي فــي تــعــامــل السلطات 
املصرية مع الصحافيني، بقدر ما يعبر عن 
الواقع الذي آلت إليه أوضاع حرية الصحافة 
واإلعالم في ظل سيطرة الدولة على الكثير 
مـــن وســـائـــل اإلعــــــالم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــالــة 
القمع التي تعرض لها الصحافيون خالل 
الــفــتــرات الــســابــقــة، والــتــي زادت مــع صــدور 
ــزاءات »املــجــلــس األعــلــى لــإعــالم«،  الئــحــة جــ

في 18 مارس/ آذار املاضي.

يسعى زوكربيرغ إلى استعادة ثقة الحكومات والمستخدمين )أرتور ويداك/نورفوتو(

التعديالت الدستورية تسمح ببقاء السيسي إلى 2030 )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تالحق األزمات »فيسبوك« ومؤّسسها مارك زوكربيرغ الذي يواجه تحديات عالمية بشأن خصوصية المستخدمين وخطاب الكراهية 
ومحتوى التطرف واإلرهاب، فضًال عن ارتفاع أصوات تنادي بتفكيك الشركة وإخضاعها للمساءلة
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Saturday 11 May 2019



من الجهود الفنية والثقافية لكشف حقيقته 
وتغير شكله اآلن، لكن هذه الجهود مقتصرة 
ــــو املــــــلــــــّون، وتــظــهــر  ــانــــب واحـــــــــد؛ هـ ــلـــى جــ عـ
املشكالت حني يوظف من »غير امللونني« أو 
البيض، كون دالالته ترّسخ تاريخًا قمعيًا ال 
يمكن للسياق أن يعيد تعريفه بسهولة، وهذا 
مـــا حــصــل مـــع شــركــة »غــوتــشــي« الــشــهــيــرة، 
التي أنتجت كنزة بقبة عالّية تصل حد الفم، 
الــذي نــراه ُمفرغًا، وحوله شفتني حمراوين، 

ــار عــاصــفــة مــن االنــتــقــادات، خصوصًا  مــا أثـ
أن الكنزة طرحت فــي األســـواق أثــنــاء »شهر 
الفخر األســـود« فــي الــواليــات املتحدة، وإثــر 
بتقديم  للشركة  التنفيذي  املــديــر  قـــام  ــك،  ذلـ
اعتذار رسمي. نقرأ فيه: »لقد أخطأنا خطأ 
الجهل  لكن  الــثــقــافــي،  الجهل  بسبب  كــبــيــرًا، 
ليس عذرًا، ونحن نتقّبل كل املسؤولّية تجاه 

ها الخطأ.. لم يكن األمر مقصودًا أبدًا«.
ســؤااًل  يطرح  للموضوع،  »غوتشي«  تـــداُرك 

عّمار فراس

أثـــــــارت أغـــنـــيـــة الــــرابــــر األمـــيـــركـــي 
جاي زي-Jay z، »حكاية أو. جي« 
-نسبة إلى العب كرة القدم أو جي 
ســيــمــبــســون- الـــجـــدل، إذ نــســمــع فــيــهــا كيف 
الفيديو  فــي  ــون« ملّونًا، ونــرى 

ّ
»املــل سيبقى 

كليب الوجه األسود ذا الشفتني الحمراوين، 
كنموذج عن امللّون؛ الكلمة التي نستخدمها 
عوضًا عن اللفظ الــذي يوظفه جــاي زي. ما 
الــذي  الــســابــق،  أو املكياج  الــقــنــاع،  أن  يهمنا 
نراه في األغنّية، يستدعي تاريخ العنصرّية 
األشــكــال  فــي  وترسيخها  تمثليها  وكيفية 
الثقافّية والفنّية، إذ كان »البيض« يضعونه 
ليلعبوا دور امللونني، الذين كانوا ممنوعني 
مــن الــتــأديــة عــلــى املــســرح، وتــحــّول إلـــى رمــز 
العنصري، ورسم صورة  الفصل  لسياسات 
إذ يخفي بظهوره حقيقة ما  نمطّية كاذبة، 
ل عبدًا سعيدًا، حرًا 

ّ
املــلــّون، فهو يمث يمر به 

سعيدًا، مشهورًا سعيدًا، غنيًا سعيدًا، فقيرًا 
ســعــيــدًا، حــســب أغــنــيــة جــــاي زي، هـــو وجــه 

العنصرّية املزّين الزائف.
الكثير  محط  جعلته  القناع  هــذا  حساسية 

تلتزم دانييال رحمة 
في شكلها بمظهر 

المحامية الجادة

هل هناك رموز مقدسة 
ال تمكن استعادتها 

بسبب تاريخها؟

تم قصف مقّر قناة 
»األقصى« في شهر 

نوفمبر المنصرم

2223
منوعات

حـــــــول حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر: هـــــل هــــنــــاك رمـــــوز 
ــادرة أو مــقــدســة ال تــمــكــن اســتــعــادتــهــا  مـــصـ
أو الــتــعــامــل مــعــهــا فــقــط بــســبــب تــاريــخــهــا؟ 
أن  إال  فيه،  الــذي تحضر  السياق  كــان  مهما 
الـــجـــدل اشــتــعــل فـــي فــرنــســا أثـــنـــاء مــهــرجــان 
»داينوسيس« املسرحّي الذي تقيمه جامعة 
السوربون، وذلك بسبب مسرحّية »حامالت 
فبعد تسرب صــورة  الــشــراب« ألسخيلوس، 
ومــؤســســات ضد  ناشطون  قــام  للتدريبات، 

الجامعة،  مسرح  أمــام  بالتجمع  العنصرّية 
ــن الــــــدخــــــول، وحـــكـــمـــوا  ــ ــــاس مـ ــنـ ــ ــعــــوا الـ ــنــ ومــ
السبب،  »عــنــصــرّيــة«.  بأنها  املسرحّية  على 
بـــاخـــتـــصـــار، هـــو أن أحــــــداث املـــســـرحـــّيـــة في 
املـــخـــرج أن يجعل  ــار  ــتــ الـــنـــيـــل، واخــ حــــوض 
املمثالت الالتي يؤدين شخصيات ساقيات 
املـــيـــاه مــلــونــات بـــاألســـود مـــع مــالمــح بـــارزة 
وفاقعة األلوان. ما وجده البعض كاستعادة 
للقناع األسود، وقام الناشطون بإطالق بيان 
الــســوربــون،  فــي  كولونيالية  دعــايــة  بعنوان 
في تأكيد على خطأ هذه املمارسة، واعتبروا 
عــرض املــســرحــّيــة خطأ أفـــدح وإصــــرارًا على 

العنصرّية.

اّدعاء الرقابة على الفن
هذا املنع أثار حفيظة الكثيرين من العاملني 
ــــدي  ــلــــق وجـ ــــرح الــــفــــرنــــســــي، إذ أطــ ــــسـ ــــي املـ فـ
ــان مــنــوشــكــني بــيــانــًا ينتقدان  ــ مــعــوض وأريـ
 
ً
فيه هذه الهجمة الشرسة التي انتهت فعال

بمنع املسرحّية، ورأيا في ذلك تهديدًا لحرية 
ــة المــنــطــقــّيــة، خــصــوصــًا أن  ــابـ الــتــعــبــيــر ورقـ
مع  يتطابق  ال  املسرحية  فــي  الــفــنــّي  الشكل 
ــود«، وتــتــالــت املــقــاالت  ــ تــاريــخ »الـــوجـــه األســ
الــتــي تــدافــع عــن حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي  تــرى 
أن ما حصل فاتحة لرقابة جديدة، فالقناع 
اإلغــريــقــي الــداكــن ليس الــوجــه األســـود؛ فهل 
»األداء«  أن  يــعــنــي  هـــــذا  ــل  هــ مـــنـــعـــه؟  يـــجـــب 
حسب  مقّسمة  التنّكر  وأشــكــال  و»التمثيل« 
اللون والجنس، وهناك ما ال يجب االقتراب 

منه ألنه حكر على فئة ما.
الــجــلــبــة ذاتـــهـــا حــصــلــت فـــي ســيــاق مــشــابــه، 
لــكــن عــلــى مــســتــوى دولــــــّي، حـــني اســتــضــاف 
أريان  الــذي تديره  الفرنسّي  الشمس  مسرح 
ــا«،  ــاتـ ــانـ مــنــوشــكــني املــســرحــيــة الـــكـــنـــدّيـــة »كـ
الــتــي لــم تــعــرض فــي كــنــدا، كـــون الــكــثــيــر من 
الـــنـــاشـــطـــني اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى أنـــهـــا تــتــنــاول 
السكان األصليني من دون وجــود أي واحد 
منهم ضمنها، ومن دون حتى استشارتهم 
ــنــــاول تـــاريـــخـــهـــم  ــتــ ــي تــ ــتــ ــكــــايــــات الــ ــــي الــــحــ فـ
وصراعهم، ليأتي رد املخرج ربويرت لوباج 
بــأنــه يحق ألي أحــد أن يمثل أي أحـــد، ومن 

.
ّ
دون ذلك فال وجود للفن

المساواة بين الجالد والضحية
ــاربــــات »الـــبـــيـــضـــاء« الـــتـــي ظــهــرت  ــقــ ــذه املــ ــ هـ
ــرًا يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا بــــــأن األبـــيـــض  ــ ــؤخـ ــ مـ
املــســتــعــمــر تــاريــخــّيــًا واملــنــتــفــع إلـــى اآلن من 
شــكــل الـــتـــاريـــخ والـــعـــالـــم، يــطــالــب بــحــقــه من 
الــحــكــايــة الــتــاريــخــّيــة، واملــشــاركــة فــي أدائــهــا 
وتمثيلها بصورة قد ال تبّرئه، لكنها تجعله 
عــلــى قـــدم املـــســـاواة مـــع الــضــحــّيــة. وهــــذا ما 
يــطــرح ســـــؤااًل عـــن »الـــحـــق بــالــظــهــور« الـــذي 
مــنــعــت مــنــه األقــلــيــات الــعــرقــيــة والــجــنــســّيــة، 
ـــســـتـــعـــمـــر مـــصـــادرة 

ُ
ــــل يـــحـــق لــلــقــامــع وامل وهـ

صوت الضحية؟ بل وتبنّي نزعة رومانسّية 
مــأســاة، متناسيًا دوره  أيــضــًا ضحية  بــأنــه 
مباشرة.  غير  بــصــورة  ولــو  فيها  الجوهري 
وهــــل بــبــســاطــة يــمــكــن تــنــاســي رمــــوز الــقــمــع 
ــه وتــوظــيــفــهــا ضـــمـــن الـــفـــن بــحــجــة  ــاريـــخـ وتـ

التسلية والترفيه؟
في سياق مشابه ملا تشهده املنطقة العربّية، 
ــد أن يــلــعــبــوا  ــ  ملـــؤيـــدي نـــظـــام األسـ

ّ
هـــل يـــحـــق

دور املتظاهرين في الساحات؟ أو هل يحق 
أن  السيسي واملــوافــقــني على حكمه  ملــؤيــدي 
يــــؤدوا أدوار الــثــائــريــن واملــتــظــاهــريــن؟ هــذه 
الـــتـــســـاؤالت مــشــروعــة ويــحــق لــلــمــشــاهــديــن 
ــي ظــل  ــاشـــطـــني طـــرحـــهـــا، خـــصـــوصـــًا فــ ــنـ والـ
اإلنـــتـــاجـــات الــفــنــّيــة املـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تميع 
ضــمــنــهــا االخـــتـــالفـــات الــســيــاســّيــة وتــتــحــول 
مــســاحــة الــلــعــب إلــــى مــســاحــة لــلــصــداقــة في 
تــجــاهــل لــلــمــواقــف الــســيــاســّيــة، ومــــا يعنيه 
تالشيها على الشاشة بحجة الدراما والفن.

A A

نور عويتي

بعد الفشل الذريع  ملسلسل »الواق واق« الذي 
تـــم عـــرضـــه فـــي املـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي املــاضــي 
األخير  يعود  حجو،  الليث  السوري  للمخرج 
العمل  أمـــان«.  املــوســم بمسلسل »مسافة  هــذا 
مـــن تــألــيــف إيـــمـــان ســعــيــد، وبــطــولــة كــاريــس 
بشار، وسالفة معمار، وقيس الشيخ نجيب، 
ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة »إيـــمـــار الـــشـــام« لــإنــتــاج 
ــم الـــتـــســـويـــق لــلــعــمــل عـــلـــى أنـــــه ال  ــنــــي.  تــ ــفــ الــ
»تيمة« للمسلسل،  يتناول الحرب السورية كـ
ــا بــعــد الـــحـــرب.  ــا يــحــكــي عـــن مــرحــلــة مـ ــمـ وإنـ
وأكــد حجو هــذا األمــر من خــالل تصريحاته 
فـــي املــؤتــمــر الــــذي أعــلــن مـــن خــاللــه عـــن بــدء 
مرحلة التصوير في دمشق. وبــرر ذلــك، بأن 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب هــي أكــثــر حساسية 
وخـــطـــورة مـــن مــرحــلــة الـــحـــرب نــفــســهــا، وأن 
الـــعـــمـــل يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــعـــالقـــات اإلنـــســـانـــيـــة، 
الناس،  الثقة بني  كالحب والــخــوف وانــعــدام 
ــلـــى الـــرغـــم من  ــبــــالد. وعـ بــعــد مـــا مـــر عــلــى الــ
ــا بــعــد الـــحـــرب«،  أن اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »مــ

عن املــال واملــلــذات. تظهر عبد الـــرازق مختلفة 
في الشكل عن األدوار التي لعبتها في السنوات 
السابقة، »بنت بلد« ُمتشحة بالسواد وفقيرة، 
الــبــنــات بما تيسر  فــي مــجــال تجميل  وتعمل 
لها من وسائل، وذلــك من أجــل املــردود املالي. 
 خضعت 

ْ
لم يتغير شكل عبد الــرازق كثيرًا، إذ

لعمليات شدٍّ بسيطة في الوجه، وهي مقبولة 
قياًسا إلى باقي زميالتها. 

ريم خوري
في لبنان، بات في حكم املؤكد، أن االستعانة 
بــالــجــمــيــالت، هــو أســـاس إنــتــاج أي مسلسل 
ــتـــرك. اكـــتـــشـــاف هــذه  لــبــنــانــي أو عـــربـــي ُمـــشـ
السنة كان ريم خــوري، وصيفة سابقة مللكة 
جــمــال لــبــنــان، والـــتـــي تــلــعــب دورا مــحــورًيــا 
قــصــيــرًا فـــي مــســلــســل »الـــكـــاتـــب« رغــــم بعض 
االنــتــقــادات الــخــاصــة حـــول آلــيــة وســيــنــاريــو 
وطـــرح فــصــول جــريــمــة تقضي بــهــا »تــمــارا« 
)ريم خوري( نفسها. تأتي محاوالت املخرج 
السوري رامي حنا جيدة، لجهة توظيفه مثل 
شتركة. الالفت أن 

ُ
هذه املواهب في الدراما امل

 املاكياج 
ّ
 إن

ْ
خوري، اعتمدت على البساطة، إذ

خفيف، ويتناسب مع عمرها، كونها، بحسب 
الرواية، ال تزال قاصرا. وهو ما يذكرنا هنا 

بيروت ـ العربي الجديد

ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل عـــــــــرض مــــجــــمــــوعــــة كـ ــ ــــواصــ ــتــ ــ يــ
رمضان  »بــــازار«  ضمن  الــعــربــيــة،  املسلسالت 
هذه السنة. السؤال الــذي ُيطرح، هو عن دور 
الــيــوم، وإذا  الــدرامــا العربية  املــرأة املمثلة في 
ما كانت قد حققت تقدًما في األيام األولى من 

بداية العروض.

سالفة معمار وكاريس بشار
العربية  الـــدرامـــا  فــي  املــمــثــالت  أدوار  تختلف 
بــحــســب جــنــســيــة املــســلــســل والــقــائــمــني عليه. 
اإلجابة حــول هــذا التساؤل، تشي بــأن بعض 
املــخــرجــني الــســوريــني ال يــعــولــون عــلــى شكل 
املمثلة بالدرجة األولـــى، بل على أدائــهــا. لكن 
على  الواضحة  التجميل  كمية  يخفي  ال  ذلــك 
وجـــــه املـــمـــثـــلـــة الــــســــوريــــة ُســــــالف مـــعـــمـــار فــي 
أن معمار  الــواضــح،  أمـــان«.  »مسافة  مسلسل 
ناحية  مــن  واضــحــة  تجميل  بعمليات  قــامــت 
الـــخـــديـــن ورســــــم الـــشـــفـــاه. بـــخـــالف زمــيــلــتــهــا 
ــاريــــس بـــشـــار الـــتـــي خــضــعــت لــعــمــلــيــة شــد  كــ
ذلـــك واضـــًحـــا، وانعكس  وجـــه بسيطة. وكـــان 
فــي مسلسل  فظهرت  بشكل جيد،  بشار  على 
أمــان«، بشكل ال يمت بصلة لدورها  »مسافة 
في مسلسل »سالسل دهب« الذي ينقل صورة 
 يتناسب 

ْ
طلقة في الحارة الشعبية. إذ

ُ
املرأة امل

شــكــلــهــا فـــي »ســـالســـل دهـــــب« جــــدًا مـــع إطـــار 
العمل، والبيئة الشامية التي ينقلها.

غادة عبد الرازق
وتجسد غادة عبد الرازق في مسلسل »حدوتة 
ثالثة  لديها  فقيرة  لعائلة  زوجـــة  دور  ــرة«،  ــ ُم
وبحثه  زوجها،  تخلف  بسبب  تفقدهم  أوالد، 

النظام  إعـــالم  مصطلحات  كبير  لحد  يشبه 
إال  األزمــة«.  »االنتصار« و»انتهاء  كـ السوري 
أنــه كــان من الصعب الحكم على العمل بأنه 
سيحتوي على أي بعد سياسي قبل عرضه، 

اعتماًدا على تلك التصريحات.
ولـــكـــن بــعــد عــــرض الــحــلــقــات الـــثـــالث األولــــى 
مـــن الــعــمــل، نــــرى كــمــيــة الــتــكــثــيــف الــســيــاســي 
العمل إليصال  الــذي سخره صناع  والترميز 
بروباغندا  تــخــدم  الــتــي  السياسية  رسالتهم 
النظام. فجميع املشاعر واملخاوف والحبكات 
الــلــوم على جميع  إلــقــاء  الــدرامــيــة تعمل على 
ــواء بـــالـــداخـــل او  ــ املـــعـــارضـــني الــــســــوريــــني، ســ
ــالـــخـــارج، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة مـــا وصــل  بـ
الداخل،  في  اليوم  السوري  املواطن  إليه حــال 
من تشرد وفقر وانعدام األمــان، دون إلقاء أي 
لوم على الدولة. ويبدأ العمل بصوت الراوية 
)شكران مرتجى( التي تسرد ما يلي: »كل يوم 
بتفيق من النوم وفي بقلبك غصة، ليش فقت 
وصار معي هيك، ما في شيء بصير صدفة، 
هي سلسلة أقدار متشابكة بيناتنا. بحياتك 
فــكــرت أنـــو تــوصــل مــعــك أنـــك تــدعــم الــجــريــمــة 
يلي  الشخص  وهـــاد  بتحبه،  شخص  كــرمــال 
بـــدك تعمل جــريــمــة ألنـــك بتحبه يــا تـــرى أنــت 
بتحبه عــنــجــد....عــايــشــني بــنــفــس املــكــان وكــل 
واحد عم يغني على ليله، وبفكر أنو ما دخله 

بالوجع يلي عم يصير مع التاني«.
يــعــطــي الــعــمــل انــطــبــاعــًا عــامــًا بــكــره الــشــارع 
السوري للمعارضني فيه، األمر الذي يتمثل 
العمل، والتي  بشخصية وفــاء موصللي في 
وإلقاء  املــعــارض،  ابنها  تقوم بشتم وضــرب 
ودفعه  الــثــانــي،  بابنها  لتغريره  عليه  الــلــوم 
للخروج في مظاهرات، وهو األمر الذي أدى 
إلى اختفائه. وتقوم موصللي بتذكير ابنها 

على الدوم بأن أحوال البلد كانت جيدة، وبأن 
الشعب كان مرتاحًا، إلى أن قام هو من معه 
»تخريب بلدهم«، فتكرر: »ما كان ناقصنا  بـ
واملصيبة  وخربتوها«.  أنتوا  أجيتوا  شــيء، 
أن هـــذه الــكــلــمــات ال تــطــرح كــوجــهــة نــظــر من 
املحتمل مجادلتها، فابنها يكتفي بالصمت 

ــي اإلهــانــات والــنــدم عند سماعه لهذه 
ّ
وتــلــق

العبارات، وكأنه ارتكب ُجرمًا بالفعل، وليس 
لديه ما يدافع به عن نفسه.

بـــمـــهـــاجـــمـــة  أمــــــــــــان«  ــة  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ »مـ يـــكـــتـــفـــي  وال 
ــار  ــ املــــعــــارضــــني وتـــحـــمـــيـــلـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة دمـ
سورية، وإنما يحاول أن يبرر كل ما ارتكبه 

الــنــظــام مـــن جـــرائـــم مـــن خـــالل تعليقها على 
شماعة اإلرهاب. 

باكتشاف رامي للممثلة دانييال رحمة السنة 
 وضعها 

ْ
إذ »تــانــغــو«.  فــي مسلسل  املــاضــيــة 

حــنــا عــلــى الـــخـــط الــســلــيــم فـــي عـــالـــم الـــدرامـــا 
ثانية  مــرة  البطولة  حــق  ومنحها  املشتركة، 
هــذا املوسم في مسلسل »الــكــاتــب«، من نص 

وسيناريو لريم حنا.
 رحمة تظهر هذه املرة بشكل بسيط، ال يبتعد 
ــا فـــي »تـــانـــغـــو«. لكنها  ــ بـــالـــضـــرورة عـــن دورهـ
الــجــادة  املــحــامــيــة  فــي شكلها بمظهر  تــلــتــزم 
املعجبة بالكاتب يونس جبران، والتي تتطوع 
لــم تخضع  قــتــل.  اتــهــام بجريمة  مــن  لتبرئته 
دانــيــيــال رحــمــة لــعــمــلــيــات تــجــمــيــل، بـــل تظهر 

بماكياج خفيف يتناسب مع طبيعة الدور. 
فــي الــســيــاق، ال انــقــالبــات كــثــيــرة فــي الشكل 
تركيز  هــو  الــالفــت  لكن  للممثالت.  بالنسبة 
املُبهر  »املــاكــيــاج«  على  اللبنانيات  املمثالت 
املغردين حال  أحــد  تناول  النوم.  أثناء  حتى 
إن نجيم   

ً
قــائــال نــاديــن نسيب نجيم،  املمثلة 

نومها، وشعرها  مــن  املسلسل  فــي  تستيقظ 
ُمسرح وال تنسى التفريق بني أحمر الشفاه 
ــاء فــتــرة  ــنــ لــلــنــهــار الــــــذي يـــتـــحـــول زهــــرًيــــا أثــ
النور  عبد  تقل سيرين  وال  الــلــيــل.  أو  الــنــوم 
عــن زمــيــالتــهــا فــي اإلفــــراط بــاســتــخــدام مــواد 
الــدقــائــق  مــن  الــشــفــاه يظهر  أحــمــر  التجميل. 
األولى لظهور عبد النور في مقدمة برنامج 
تلفزيوني. لكن يبدو أن هذا اللون من أحمر 
الشفاه سيرافق »نور رحمة«، كما هو اسمها 
في املسلسل طوال الشهر، وكذلك اإلكثار من 
االستراحة  فترة  األســـاس، حتى خــالل  كريم 
ــرًا جـــــدًا بــــرأي  والـــــنـــــوم. الـــشـــكـــل أصـــبـــح مــــؤثــ
املتابعني على مواقع التواصل. وصار ُيشكل 
املــســلــســل، ويحظى  يــقــوم عليها  قـــاعـــدة، قــد 

بنجاح ونسبة مشاهدة مرتفعة. 

»مسافة أمان«: رواية عن الكيميائي لخدمة النظام السوريالمرأة في المسلسلالت الموسمية... عين على الشكل
رغم اّدعاء مخرج عمل 

»مسافة أمان«، الليث 
حجو، بأّن المسلسل لن 

يتطرّق إلى السياسة، إال أّن 
الحلقات األولى كشفت 

انحياز المسلسل لرواية 
النظام

غزة ـ يوسف أبو وطفة

غــيــبــت األزمـــــــات املـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــقــنــوات 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ ــــزة األعــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غـ
والبرامج الترفيهية عن شاشاتها في شهر رمضان 
لـــهـــذا الـــعـــام، فـــي وقــــت أغــلــقــت فــيــه قـــنـــوات أخــــرى، 
وسرحت العاملني فيها. واعتاد الفلسطينيون في 
السنوات األخيرة على مشاهدة برامج ومسلسالت 
ــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، والـــتـــي  ــة تـــعـــرضـــهـــا الــ ــ ــيـ ــ درامـ
تحاكي واقع مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، أو تلك 
التي  الــكــومــيــدي  الــطــابــع  ذات  الترفيهية  الــبــرامــج 
الــداخــل.  مــن  الفلسطيني والــغــزي  تــصــور املجتمع 
ــذا الـــعـــام مـــغـــايـــًرا عـــن ســابــقــه فـــي ضــوء  ــبـــدو هــ ويـ
الــتــي تعصف باملؤسسات  املــالــيــة  ــة  األزمــ اشــتــداد 
ــتــــهــــداف االحــــتــــالل لــبــعــض املـــقـــار  اإلعـــالمـــيـــة واســ
التابعة لهذه الوسائل، وتدميرها كلًيا. ومع إغالق 
أخــيــرًا، ومــن قبلها قناة  الفضائية  »الــقــدس«  قناة 
»الكتاب«، غابت برامج الترفيه، كبرنامج الكاميرا 
عبر  تبث  كانت  التي  البرامج  من  وغيرها  الخفية 
شاشات هاتني القناتني لسنوات عدة. وشكلت هذه 
ت لسنوات عبر القنوات املحلية 

َ
البرامج التي ُعِرض

التلفزيوني  اإلنــتــاج  طبيعة  فــي  حقيقيًا  اخــتــراقــًا 
املحلي. ال سيما وأن الغزيني اعتادوا على متابعة 
هـــذه الــبــرامــج مــن خـــالل الــقــنــوات الــعــربــيــة، والــتــي 

ــاورة لــهــم.  ــجــ ــع فـــي بـــلـــدان عــربــيــة مــ ــواقــ تــجــســد الــ
ولــجــأ الــكــثــيــر مـــن مـــعـــّدي ومــنــتــجــي هـــذه الــبــرامــج 
اإلنترنت، وتحديدًا يوتيوب،  إلى استخدام شبكة 
لــتــصــويــر بـــرامـــج أو حــلــقــات مــــحــــدودة، فـــي ضــوء 
إغالق املؤسسات اإلعالمية أبوابها بسبب أزماتها 
املالية، وتوقف آخرون عن اإلنتاج لذات السبب. أما 
فضائية »األقصى« التابعة لحركة حماس، والتي 
الثاني  للعام  املحاصر إسرائيليًا  القطاع  تبث من 
عشر على التوالي، فلم تقم هي األخرى بإنتاج أية 
 لألزمة املالية التي 

ً
أعمال درامية هذا العام، نتيجة

تعصف بها، وقصف مقرها الرئيس في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي.

ويـــؤكـــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــبــكــة »األقـــصـــى« 
التي يمر  املالية   األزمــة 

ّ
أن اإلعالمية وســام عفيفة 

بالسلب  انعكست  عــام،  املــقــاومــة بشكٍل  إعــالم  بها 
القطاع  في  الدرامية  واألعمال  البرامج  إنتاج  على 

هـــذا الـــعـــام، إلـــى جــانــب الـــدمـــار الــــذي حـــل بــالــقــنــاة 
بــعــد تــدمــيــرهــا كــلــيــًا. ويــوضــح عــفــيــفــة، فــي حــديــٍث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــدمــار الـــذي حــل بالقناة  لـــ
الــفــضــائــيــة أســهــم فــي خــســارة مــعــدات كــانــت تقدر 
بمبالغ تصل ما بني 2 إلى 3 ماليني دوالر أميركي، 
وهـــو مـــا صــّعــب فــرصــة إنـــتـــاج أيـــة أعـــمـــال درامــيــة 

جديدة هذا العام.
تتناسب  بجودة  كامل  درامــي  عمل  إنتاج  وتكلفة 
مــع واقـــع العمل فــي القطاع وفــي ضــوء اإلمكانات 
املتاحة يتطلب مبلغ 100 ألف دوالر أميركي إلنتاج 
30 حلقة. في الوقت الــذي تمر فيه وسائل اإلعالم 

املحلية بأزمة مالية خانقة، وفق عفيفة.
وبحسب املسؤول في شبكة »األقصى« اإلعالمية، 
فإن قرارًا قد اتخذ بالتوقف عن اإلنتاج ملدة تتراوح 
ما بني عام إلى عامني من أجل تقييم التجربة التي 
في  املاضية، خصوًصا  السنوات  مــدار  جــرت على 
ضـــوء عـــدم وجـــود إمــكــانــيــة لــلــمــقــارنــة بــني الــدرامــا 
ــــزة نــظــرًا  الـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة املــنــتــجــة فــــي غـ
اإلنتاج  تجربة  أن  والحصار. ويضيف  لإمكانات 
الدرامي في غزة تعتبر صعبة وقاسية في  العمل 
القطاع،  ضوء الحصار اإلسرائيلي املفروض على 
واســتــهــداف املــقــار الــخــاصــة بــالــوســائــل اإلعــالمــيــة 
وتــدمــيــرهــا، إلــى جــانــب ضعف اإلمــكــانــات املتاحة 

مقارنة بالدول العربية واألجنبية.

أقنعة سوداء تتساقط عن وجوه البيض

)Getty( الممثلة السورية سالفة معمار

مقّر قناة 
»األقصى« 
المدّمر في غّزة 
)العربي الجديد(

غادة عبد الرازق من »حدوتة ُمرة« )المكتب االعالمي لإلنتاج(

)Getty( في األغنية، يمثّل الملّون عبدًا سعيدًا، حرًا سعيدًا، مشهورًا سعيدًا

مع الجدل الذي أثارته أغنية »حكاية أو. جي«، نستعيد مجموعًة من األحداث »الفنية« التي 
وقعت في اآلونة األخيرة، انبثق منها أسئلة حول العنصرية ومفهومها

حكاية أو. جي

غياب الدراما في غزّة

فنون وكوكتيل
قضية

قضيَّة

نقدتلفزيون

اختار جاي زي واحدة من 
أكثر القضايا إشكاًال في 

تسعينيات القرن الماضي 
للغناء عنها. كل األدلة 

الجنائية كانت ُتشير إلى أّن 
أو. جي سيمسون قد قتل 
زوجته السابقة وعشيقها، 
لكّن فريق المحامين الذي 

عيّنه استطاع أن يوّجه 
األنظار بعيدًا عن األدلة، 
لتصّب في اتجاه آخر؛ 
لون الُمتّهم. وهذا ما 
وّضحه المسلسل الذي 

تناول القضية وُعرض قبل 
عامين؛ اللعبة كانت في 
خطاٍب شعبوي، يستثمر 

العنصرية لتبرئة القاتل.

اتجاه آخر
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


