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حملة إعادة جثمان شاب مهاجر 
لغزة: #صالح_الزم_يرجع

مرشحان للرئاسة التونسية يطالبان 
بحقهما في الحوارات التلفزيونية

بغداد ـ زيد سالم

الــعــراق ظاهرة  منذ عــام 2010، شــاعــت فــي 
»الــجــيــوش اإللــكــتــرونــيــة« الــتــي ابــتــدعــتــهــا 
أحــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، مـــــن أجــــل 
السيطرة على مواقع التواصل االجتماعي، 
ولــعــل »فــيــســبــوك« هــو األبــــرز، كــونــه األكــثــر 
 يقتصر عمل 

ّ
اســتــخــدامــا فــي الــعــراق. وظـــل

تلك الجيوش على تلميع صور السياسيني 
الذين يمولون الصفحات في التطبيق بعد 
توظيف عشرات الشبان كمسؤولني ومدراء 
الخصوم  دعــم تصفية  إلــى   

ً
إضــافــة عليها، 

الــســيــاســيــني وإســقــاطــهــم مـــن خـــال فبركة 
مقاطع مصورة لهم أو وثائق مزورة.

العراق  في  اإللكترونية  الجيوش  وتطورت 
حتى بات لكل حزب جيش، يميل أينما مال 
ويذهب وقتما ذهب، حتى بانت التطورات 
األخيرة من خال اتهام شخصيات عسكرية 
عــراقــيــة بــالــتــخــابــر مــع دولــــة أجــنــبــيــة، مثل 
في  العسكرية  قائد  وهــو  الفاحي  محمود 
األنــبــار. وأخــيــرًا، واجـــه ناشطون  محافظة 
وصحافيون ومدونون حملة من االتهامات 
والــتــهــديــدات مــن خـــال حــســابــات مجهولة 
هوية، يشتبه بارتباطها بفصائل مسلحة 
مــدعــومــة مــن إيـــــران، وأبــــزر االتــهــامــات هو 

العمالة إلسرائيل.
وتــزامــن هـــذه الــتــهــديــد مــع تــصــاعــد التوتر 
ــــران.  ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وإيـ بـــني الـــواليـ
ــازن أســـلـــحـــة ومــعــســكــرات  ــعـــرضـــت مــــخــ وتـ
لتفجيرات  الشعبي  الــحــشــد  لــقــوات  تــابــعــة 
الحشد  تقول فصائل  طــائــرات مسّيرة  عبر 
أنها إسرائيلية، حيث ألقت هذه الصفحات 
املجهولة، وأبرزها »ما تعبر علينا« باللوم 
على »عماء« أسهموا بالهجمات، من خال 
قائمة بأسماء وصور مدونني وكتاب ُكتب 
املــدونــني ال يعلمون  »بــعــض هـــؤالء  عليها 
األهـــــــــداف الــحــقــيــقــيــة لـــلـــمـــشـــروع املــتــمــثــلــة 
للتطبيع  العراقي  الجماعي  الوعي  بتهيئة 
مع إسرائيل، وقد عملوا من أجل املال فقط«.

وأدرجـــت أسماء عــدد من الصحافيني على 
الــائــحــة ومــنــهــم: الــصــحــافــي عــمــر الــشــاهــر، 
ــمـــي،  ــاشـ ــهـ ــــب هــــشــــام الـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــث والـ ــــاحـ ــبـ ــ والـ
والــصــحــافــي والــكــاتــب عــلــي وجــيــه، ورســـام 
البرامج  ومقدمة  فــاح،  أحمد  الكاريكاتير 
ــاز، واملـــــــــدون شـــجـــاع فـــــارس،  ــتـ ــمـ جـــمـــانـــة مـ
والــصــحــافــي رضـــا الــشــمــري، والــنــاشــطــون 
ــا، وحــســني  ــريـ ســتــيــفــن نــبــيــل، وصــقــر ال زكـ

علي، وعمر محمد.
وعلى أثــر هــذا التصعيد، وّجــه املــدون علي 
وجيه رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية 
عــــادل عــبــد املـــهـــدي ورئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد 
مهدي  أبــو  ونائبه  الفياض  فــالــح  الشعبي 
اإلجــابــة عــن عائدية  املــهــنــدس طالبا منهم 
هـــذه الــصــفــحــة، الــتــي أغــلــقــت بــعــد الضجة 

منوعات

B

ن وجيه عبر »فيسبوك«:  فتها. ودوَّ
ّ
التي خل

ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ »مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات، ونـــــحـــــن مــ
للتحريض  نتعرض  واملــدونــني  اإلعاميني 
عــلــى قــتــلــنــا مـــن مـــدّونـــني وصــفــحــات تشير 
لها...  تابعة  أو  الهيئة،  أنها مقربة من  إلــى 
أرجو اإلشــارة الى ما إذا كان هناك توجيه 
للتحريض على دمنا، واتهام مجموعة من 
اإلعاميني الوطنيني بتهم سخيفة وفارغة 

أولها »التطبيع مع اسرائيل«، أو »العمالة«، 
وننتظر منكم أن تشيروا بشكل واضح، الى 
ما إذا كانت هذه الصفحات والشخصيات 

تابعة لكم«.
ــيـــاق، قــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  فـــي الـــسـ
العراقي علي البديري، إن »األحزاب العراقية 
مــنــذ ظــهــور مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــفـــحـــات  ــي »الـــصـ ــ ــ ــئـــة وهـ ــيـ ــنـــت بــــدعــــة سـ ــبـ تـ

أجل  من  اإللكترونية  والجيوش  الوهمية« 
الـــتـــرويـــج ملــشــاريــعــهــا مـــن جــهــة وتــصــفــيــة 
األحـــزاب  كــل  إن قلت  أبــالــغ  خصومها، وال 
ولـــعـــل الـــديـــنـــيـــة هــــي أكـــثـــر األحــــــــزاب الــتــي 
تعتمد هذا املنهج«، مشيرًا إلى أن »الكارثة 
ــا تــــمــــارس تــســطــيــحــا كـــبـــيـــرًا فــــي طـــرح  أنـــهـ
املواضيع، وقد الحظنا أن كثيرًا من النواب 
والــســيــاســيــني والــصــحــافــيــني يــتــعــرضــون 
ــريــــض مــن  ــتــــحــ ــات والــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ لـــلـــتـــنـــمـــر واالتــ

خالها«.
الجديد«،  »العربي  وأوضــح في حديٍث مع 
أن »البرملان ملزم بتشريع قوانني تحاسب 
هدد العراقيني 

ُ
الصفحات التي تحرض أو ت

بــاملــاحــقــات والــقــتــل، ولــعــل قــانــون جــرائــم 
النواب  الذي يقبع في مجلس  املعلوماتية 
منذ سنوات هو املتخصص بهذا الجانب، 
ودون وجود قانون يلزم الحكومة بمتابعة 
هذه الصفحات ومحاسبة القائمني عليها، 
لن يهدأ الوضع وستبقى األحزاب تسيطر 

على عالم السوشيال ميديا«.
من جانبه، أشار أمير املهنا، وهو محرر في 
وكالة أنباء عراقية، إلى أن »جنود الجيوش 
اإللكترونية يتقاضون رواتب من الدولة، إذ 
هم  »فيسبوك«  صفحات  على  القائمني  إن 
على األغلب موظفون في الحكومة العراقية 
فّرغتهم من  الــتــي عّينتهم،  األحـــزاب  ولــكــن 
أجل إدارة صفحات قريبة منها، تهدف إلى 
تصفية خــصــوم األحــــزاب إعــامــيــا«. وبــنيَّ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــصــفــحــات التي  لـــ
الدينية ساهمت  ـــدار مــن بعض األحـــزاب 

ُ
ت

ألكثر من مرة بفضح مواطنني عاديني، وقد 
إلــى مشاكل اجتماعية  أدت هــذه الفضائح 
ــــة خــــصــــوصــــا وأنــــــهــــــا روجــــــت  ــريـ ــ ــائـ ــ ــــشـ وعـ
ملعلومات زائفة لها عاقة بشرف عراقيني«، 
الفتا إلى أن »الصحافيني عموما في العراق 
يعرفون عائدية الكثير من الصفحات التي 
تديرها جيوش األحزاب اإللكترونية، ولكن 
ما أن يتم فضح عائدية واحدة حتى تظهر 

صفحات رديفة أخرى«.
ــة املـــنـــضـــويـــة  ــلـــحـ وتــــمــــلــــك الــــفــــصــــائــــل املـــسـ
الصفحات  عشرات  الشعبي  الحشد  ضمن 
الوهمية التي تدعم قرارات الفصائل وتلمع 
قــادتــهــا، بحسب مــصــدر مــن مديرية إعــام 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قــال  الــذي  الحشد، 
»بعض الفصائل املوالية إليــران استعانت 
لبنانيني  بخبراء  املاضية  السنوات  خــال 
بــمــجــال التصميم وإنـــشـــاء املــحــتــوى، وقــد 
اإلعامية  رحلتها  أخـــرى  فصائل  بــاشــرت 
عبر مواقع التواصل بعد أن أرسلت شبانا 
إلى إيران للتدرب على صناعة املحتويات 
»جيوش املقاومة  التي تسمى فيما بينهم بـ
أو  وبــالــعــادة تحمل مدنية  اإللــكــتــرونــيــة«، 
معارضة للحكومة من أجل الحصول على 

تأييد شعبي ومتابعني بأعداد كبيرة«.

تصفية الخصوم 
السياسيين عبر فبركة 

مقاطع أو تزوير وثائق

تونس ـ محمد معمري

 من املرشح الرئاسي نبيل القروي 
ّ

طالب ُكل
ــوقــــوف فـــي أحــــد الـــســـجـــون الــتــونــســيــة  املــ
ــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي وتــبــيــيــض  بـــتـــهـــمـــة الــ
األموال، واملرشح سليم الرياحي املوجود 
في فرنسا بعد أن وجهت له تهم مالية في 
تونس، بحقهما في الحضور التلفزيوني 
لبرنامجهما  االنتخابية  بالدعاية  للقيام 

السياسي.
ــوار الـــتـــونـــســـي« مــن  ــ ــحـ ــ ــاة »الـ ــنـ وطـــلـــبـــت قـ
الهيئة العليا املستقلة لانتخابات إجراء 
حوار مع القروي من داخل سجن املرناقية 
ــــوف فــــيــــه، وهــــــو مـــــا وافـــــقـــــت عــلــيــه  ــوقــ ــ املــ
 إدارة الــســجــون فـــي تــونــس 

ّ
الــهــيــئــة، لــكــن

ــوار مـــع مـــوقـــوف أو  ــراء حــ ــ اعــتــبــرت أن إجـ
الهيئة  فــي صاحيات  يدخل  ال  مسجون 
من  هــو  بــل  لانتخابات  املستقلة  العليا 
مــشــمــوالت الــقــضــاء الــتــونــســي، لــذلــك من 
املــنــتــظــر أن يــتــوجــه مــحــامــو الـــقـــروي إلــى 
الـــقـــضـــاء حــتــى يــمــّكــنــه مـــن إجــــــراء حـــوار 
تلفزيوني يعرض فيه برنامجه السياسي 

كغيره من املرشحني.
فــــي املـــقـــابـــل، رفـــــض الـــقـــضـــاء الــتــونــســي، 
ــــس االثــــنــــني، طـــلـــب مـــحـــامـــي الـــريـــاحـــي  أمـ
بــإيــقــاف املــنــاظــرة الــثــالــثــة بــني املرشحني 

الرئاسية، مطالبا باملشاركة  لانتخابات 
فــيــهــا عــبــر األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، وهــــو ما 
رفضه التلفزيون الرسمي التونسي الذي 
اشـــتـــرط الــحــضــور فـــي االســـتـــديـــو كبقية 

املرشحني من أجل املشاركة في املناظرة.
ودعم القضاء التونسي رفض التلفزيون. 
وكتب الرياحي على صفحته في فيسبوك 
»قوبل طلبنا بإجراء املناظرة التلفزية عن 
بعد باستعمال تقنيات االتصال الحديثة 
بــالــرفــض، وكــمــا كـــان مــتــوقــعــا، األســبــاب 
كانت واهية وغير جدية وتضرب مباشرة 
حقنا في التواجد والدفاع عن برنامجنا 

االنتخابي ككل املترشحني«.
وأكــــد الــريــاحــي تمسكه بــحــقــه فــي إجـــراء 
األمــر مشاركته  بداية  في  معلنا  مناظرة، 
عــبــر صفحته فــى فــيــســبــوك فــي املــنــاظــرة 
ليتراجع بعد ذلك، معلنا أنه سيتوجه إلى 
القضاء التونسي مجددًا من أجل نيل هذا 
الحق. إذ كتب »وبناء على رأي األساتذة 
التشويش  املحامني ورغبة مني في عــدم 
عــلــى عــمــل الــقــضــاة بــخــصــوص قضيتي 
االستعجالية هذه، سألغي اليوم تواجدي 
الخاصة  فيسبوك  صفحة  على  مــبــاشــرة 
بي على أمل أن يمكنني القضاء من حقي 

في املشاركة في املناظرة«.
ُيذكر أن تونس تشهد انتخابات رئاسية 

سبتمبر/أيلول   15 يـــوم  ألوانـــهـــا  ســابــقــة 
ــاة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي  ــ الــــجــــاري بـــعـــد وفــ
الــســابــق مــحــمــد الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي. 
ويشارك في هذه االنتخابات 26 مرشحا 
ــا مــــوقــــوف فــي  ــمـ مــنــهــم مـــرشـــحـــان أحـــدهـ
ــو  ــا وهـ ــرنـــسـ الـــســـجـــن واآلخــــــــر فــــــار فــــي فـ
ــذه االنـــتـــخـــابـــات حــدثــا  ــا يــجــعــل مــــن هـــ مــ

استثنائيا بكل املقاييس.

تسيطر األحزاب على مواقع التواصل عبر جيوشها اإللكترونية )صباح عرار/فرانس برس(

)ياسين قايدي/األناضول(

غزة ـ عالء الحلو

سادت حالة من الحزن املمزوج بالغضب صفحات مواقع التواصل االجتماعي فور 
الشاب، صالح كمال حمد، من مدينة بيت حانون  العثور على جثمان  انتشار نبأ 
شــمــالــي قــطــاع غـــزة، غــارقــا فــي أحـــد أنــهــر الــبــوســنــة. ورافــــق الــحــزن الــعــام مطالبات 
بضرورة إعادة جثمان شهيد الغربة صالح على وسم »#صالح_الزم_يرجع«، غداة 
تأكيد الجهات الرسمية في البوسنة بعد تطابق الشهادات والدالئل نبأ وفاة الشاب 

حمد غرقا والعثور على جثته إلى جانب نهر، بينما كان يحاول الهجرة.
وامتألت مواقع التواصل االجتماعي بصور حمد قبل وفاته، والــذي فقد أثره منذ 
قرابة ثاثة أسابيع وقد أرفقت بعبارات الرثاء والحزن واملطالبات بعودة جثمانه 
قام  الوطن. وضم وسم #صالح_الزم_يرجع صــورًا ملنشورات وتغريدات  أرض  إلى 
الشاب حمد بنشرها على صفحته عبر فيسبوك، ومنها وصيته بأن يتم لفه بغطاء 
والدته، ال باألعام والرايات، إلى جانب صور أليمة للحظة العثور واالستدالل عليه.

وقال الناشط أمني عابد في منشور له على موقع »فيسبوك«: #صالح_الزم_يرجع، 
بــاألمــس فــقــدنــا الحبيب تــامــر )الــســلــطــان(، والــيــوم لــحــق بــالــركــب الحبيب صــالــح، 
وربما سنفقد الكثير من الشباب، كما يفقد كل شاب في غزة مستقبله أمام عينه«. 
وتابع عابد في منشوره املرفق إلى جانب صورة الشهيد حمد: »أعيدوا لنا صالح 
 البكاء يشفع لنا، ادعوا األخ الرئيس أبو مازن، واألخ رئيس 

ّ
لنحتضنه ونبكي، عل

الــوزراء أبو إبراهيم، ومعالي السفير في البوسنة للعمل على إحضار جثة شهيد 
الغربة/ صالح حمد، سامحنا يا صالح، خانتنا الكلمات بفقدك يا حبيب«.

قام  البيوك على وســم #صــالــح_الزم_يــرجــع صــورًا ملنشورات  الناشط عماد  ونشر 
الشاب حمد بنشرها سابقا حول حالة اليأس التي يمر بها شباب وأهالي قطاع غزة 
نتيجة الحصار والظروف املأساوية، واصفا الشباب بأنهم يهربون من املوت إلى 
املوت«. من ناحيتها؛ كتبت الناشطة سندس عماد عبر موقع »تويتر«: شهيد جديد 
خرج من غزة للبحث عن الحياة التي سلبت منا، فقتله ظلم العالم في نهر البوسنة، 

الشاب صالح حمد رحمك الله وألهم ذويك الصبر والسلوان«.

الجيوش اإللكترونية... إرهاب ضّد العراقيين

وقت 
مواقع 
التواصل

لندن ـ العربي الجديد

ــــذي يقضيه املــســتــخــدمــون على  ال الــوقــت  ــال  طـ
بنحو  العالم،  االجتماعي حول  التواصل  مواقع 
60 في املائة في املتوسط، خالل السنوات السبع 
األخــيــرة، وفــق ما أفــادت دراســة جديدة أعدتها 
في  البحثية  إنــدكــس«  ويــب  »غــلــوبــال  مؤسسة 
لندن. وأفــادت الدراسة، الصادرة في أغسطس/

آب املاضي، بأن الوقت الذي يقضيه املستخدم 
عــلــى مــواقــع وتــطــبــيــقــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ارتفع من 90 دقيقة يوميًا عام 2012 إلى 143 

دقيقة في الربع األول من عام 2019 الحالي.
التي  الــشــعــوب  قــائــمــة  الفيليبينيون  ويــتــصــّدر 
ــول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ تــقــضــي الـــوقـــت األطـ
مقارنة  يوميًا،  دقيقة   241 بمعدل  االجتماعي، 
بـ 45 دقيقة فقط في اليابان. في املقابل، أشارت 

الدراسة نفسها إلى أن تحليل بيانات 1.8 مليون 
شخص بّي أن الفترة التي يقضيها املستخدم 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ظــلــت على 
حالها، أو تناقصت، في 20 دولة من إجمالي 46 

شملتها الدراسة.
وهذا ترتيب الدول من األطول وقتًا في استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي إلى األقصر يوميًا: 
 3( نــيــجــيــريــا  ودقــيــقــة(،  ســاعــات   4( الفيليبي 

ساعات و36 دقيقة(، مكسيكو )3 ساعات و10 
تركيا )3 ساعات و5 دقائق(، روسيا  دقائق(، 
الهند )ســاعــتــان و25  )ســاعــتــان و28 دقــيــقــة(، 
دقيقة(، الصي )ساعتان و19 دقيقة(، الواليات 
اململكة  دقيقة(،  و57  )ساعة  األميركية  املتحدة 
)ساعة  إسبانيا  دقيقة(،  و50  )ســاعــة  املتحدة 
و43 دقيقة(، فرنسا )ساعة و28 دقيقة(، أملانيا 

)ساعة و15 دقيقة(، اليابان )45 دقيقة(.

بـ»العمالة إلسرائيل«، وهي  باتهامات ترتبط  إلكترونيّة حملًة تحريضيّة ضّد صحافيين وناشطين عراقيين،  قبل أسبوع، شنّت جيوش 
تهمة معلّبة درجت تلك الجيوش على إلصاقها بخصومها
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الذي أداه في فيلم the dictator. يسير املسلسل 
على عدة خطوط زمنية، فتبدأ حلقته األولى 
الــعــام 1965،  فــي  كــوهــن  مــن لحظة محاكمة 
لــيــعــود الحــقــا إلـــى املـــاضـــي وتـــبـــدأ الــحــكــايــة، 
ومعها وعند كل تفصيل يعود إلى املستقبل 

ليضيء على تفصيل أو معلومة.
لعله أول تجسيد درامــي لحكاية أحــد أشهر 
لــدى إســرائــيــل، وتكمن أهميته  الــجــواســيــس 
عليه  القبض  روايـــة  لتزيد  التوقيت  هــذا  فــي 

عــدة،  عليها جهات  اختلفت  والــتــي  غموضا، 
حيث تصر الرواية السورية أن إلقاء القبض 
ــارة  ــ ــــال تـــتـــبـــع إشــ ــان مــــن خــ ــ ــلـــى كــــوهــــن كــ عـ
الــبــث الــتــي كــان يــقــوم بها مــن منزله فــي حي 
أبــو رمــانــة، فيما تذهب روايــة سورية أخرى 
للقول إن السفارة الهندية اشتكت من وجود 
تشويش على اإلرسال الاسلكي، فبدأ املكتب 
الــثــانــي )املـــخـــابـــرات آنـــــذاك( بــقــطــع الــكــهــربــاء 
وتــتــبــع أي إشـــــارة غــيــر مــرخــصــة لــيــعــثــر في 

عابد ملحم

 the( »تــحــت عـــنـــوان »الـــجـــاســـوس
نــتــفــلــيــكــس،  شـــبـــكـــة  ــــت 

ّ
بــــث  ،)spy

الجاسوس  عــن  سلسلتها  أخــيــرًا، 
ــــن، فــي  ــــوهـ ــي كـ ــلــ ــي املـــــعـــــروف إيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ســت حــلــقــات. رغـــم الــحــرق الــســريــع فــي املـــادة 
النّصية للمسلسل لفترات مفصلية في حياة 
كوهن )الذي عّرف نفسه بـ كامل أمن ثابت( 
كتحضيره قبل انطاقه إلى دمشق واختصار 
املسلسل  أن  إال  منها،  كثيرة  عمرية  مــراحــل 
لم  فــي حياته  تفاصيل مهمة  عــدة  رّكـــز على 
يكن - ربما - قد أضــيء عليها في ما مضى، 
ــه اســتــطــاع بــســهــولــة اخــتــراق  لــعــل أبـــرزهـــا أنـ
آنــــذاك، في  الــســوريــة  الدبلوماسية  األوســــاط 
وقت كان السوريون يتنّدرون في ما بينهم، 
فيسأل أحــدهــم: مــن الــرئــيــس الــيــوم؟ فيجيب 

اآلخر: ال أعرف لم أسمع الراديو اليوم!
املسلسل من إخراج غيديون راف، ومن بطولة 
ــــارون كـــوهـــن، الــــذي ُعــــرف بــتــأديــتــه  ســاشــا بـ
لألدوار الكوميدية، خاصة التي يّجسد فيها 
شخصيات عربية يؤديها بإنكليزية مطّعمة 
باللكنة العربية، كدور معمر القذافي الشهير 

بدأ التاريخ المشترك 
بين الثنائي مع مسلسل 

»عيلة ست نجوم«

رسالة سياسية أريد منها 
إظهار كوهين على أنه 

أحد األبطال الخالدين

تتورط بوليوود 
في أسوأ أنماط التعبير 
الشعبوية عن التفوق
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أكــده  مــا  كــوهــن متلبسا، وهــو  النهاية على 
املسلسل.

ــة، فـــهـــي تــحــمــل طــابــعــا  ــريـ ــة املـــصـ ــ ــــروايـ ــا الـ ــ أمـ
تــــروي أن عميلها  الـــشـــيء، إذ  درامـــيـــا بــعــض 
313 املـــعـــروف بـــاســـم رفـــعـــت الــجــمــال )رأفــــت 
الــهــجــان(، اســتــطــاع رؤيـــة صـــورة كــوهــن مع 
إحدى عشيقاته في تل أبيب، فسألها من هذا، 
لتقول إنه زوج خالتها، فطارت برقية مباشر 
للقيادة املصرية التي أبلغت بدورها الجانب 

السوري، فيما تذهب الرواية اإلسرائيلية إلى 
القول إن كامل أمن ثابت كان مكشوفا وتحت 
املراقبة أثناء إجازة له في زيورخ وعندما عاد 

إلى سورية تم القبض عليه مباشرة.
ورغم ضخامة إنتاج السلسلة، إال أنها وقعت 
في كثير من املغالطات التاريخية، سواء على 
الظرف  أو حتى في مراعاة  التوثيق،  صعيد 

الزمني الذي يقدمه العمل.
بعيدًا عن صراع أجهزة املخابرات التي كانت 
آنذاك تريد إحراج الطرف اآلخر، خاصة بعد 
ــام 1961،  ــة عـــن مــصــر فـــي عــ انـــفـــصـــال ســـوريـ
وتـــدهـــور الــعــاقــات مــع جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
املسلسل  يقدم  السلطة،  إلــى  البعث  وصعود 
ــلـــومـــات جــــديــــدة عــــن حــــيــــاة الـــجـــاســـوس  مـــعـ
اإلســرائــيــلــي األشــهــر، رغــم أنــه يتبنى وجهة 
الــنــظــر اإلســرائــيــلــيــة بشكل أســاســي لطبيعة 
الــتــي كشف عنها كوهن  وحــجــم املــعــلــومــات 
مــن خـــال عــمــلــه فــي دمــشــق، لــتــصــل إلـــى حد 
»الــشــطــحــات« الــتــي تــشــبــه شــطــحــات نــجــدت 

إسماعيل أنزور.
، يستطيع كــوهــن فــي الــحــلــقــة الــرابــعــة 

ً
مــثــا

أن يصل إلى إحــدى نقاط التماس الجنوبية 
ويــعــرف الــكــثــيــر عــن املــخــابــئ الــســريــة، أو ما 
يــعــرف بــمــشــروع شـــال بـــل، ويــبــلــغ إســرائــيــل 
عـــن أحـــد الــتــحــركــات عــبــر تــحــدثــه مـــع مـــزارع 
إسرائيلي على الطرف اإلسرائيلي على نقطة 

التماس تلك! هذا مثال بسيط.
ــرى، إال أن  ــ ورغــــم عــشــرات »الــشــطــحــات« األخـ
املــســلــســل يــؤكــد أن أمـــن الــحــافــظ الــــذي كــان 
سفيرًا فــي بيونس آيـــرس آنـــذاك كــان لــه دور 
إلــى سورية  فــي تسهيل دخــول كوهن  كبير 
بصفته رجـــل أعــمــال ثـــري عــائــد إلـــى الــوطــن، 
الحافظ قبل  أمــن  التي نفاها بشدة  الــروايــة 
»شاهد  ببرنامج  الشهير  لقائه  في  عاما   18
على العصر« الــذي سجل في عام 2001 على 
قناة الجزيرة، مشّددًا على أنه لم يسمع باسم 

كوهن إال بعد إلقاء القبض عليه.
قدر  مــواقــع تصويره  تقريب  املسلسل  حــاول 
ــكــــان مـــن الــبــيــئــة الــدمــشــقــيــة بــشــوارعــهــا  اإلمــ
وأبــنــيــتــهــا وســـيـــاراتـــهـــا، إال أنــــه ظـــل حبيس 
النكهة املصرية، خصوصا في أشكال املباني 
ــاء. أمــا على صعيد طبيعة  والــشــوارع واألزيــ
فكانت  قدمها،  التي  دمشق  أهــل  شخصيات 
أيضا مشّوهة؛ إذ يقوم القادم الجديد بشراء 
ــلــــى األثــــــــاث، يـــتـــقـــدم مـــنـــه شــخــص  ــر وأغــ أفـــخـ
مــجــهــول ويـــعـــرض عــلــيــه ابــنــتــه لــيــتــزوجــهــا 
لــتــكــون هــي الــفــتــاة »صــالــحــة« الــتــي كـــان من 
أي  يــقــدم  أن  مــن دون  يتزوجها،  أن  املفترض 
مبرر درامـــي، مــا جعل األمــر سطحيا للغاية 

وبعيدًا عن طبيعة أهل دمشق.
من جهة أخرى، يقدم املسلسل الضابط سليم 
حــاطــوم الــــذي تــعــاون مــع كــوهــن فــي إحــدى 
زياراته إلى الجبهة األمامية كضابط منحل 
أخــاقــيــا، وكــذلــك الــضــابــط مــعــزى زهــر الدين 
الــــذي أوحــــى فـــي أحـــد مــشــاهــد املــســلــســل أنــه 
مثلّي الجنس، فيما تقوم زوجة أمن الحافظ 
عبر  بكوهن  بالتحرش  اللقطات  إحــدى  فــي 
ــاك بــعــضــوه الــــذكــــري، والحـــقـــا يخبر  ــســ اإلمــ
أمــــن الــحــافــظ كــوهــن بــأنــه يــجــب أن يلحق 
زوجـــتـــه قــبــل أن تــتــحــرش بــالــبــقــيــة، كــإشــارة 
ــه يــعــلــم بـــاألمـــر. الــحــفــات الـــتـــي كــان  عــلــى أنــ
يقيمها كوهن في دمشق في املسلسل مليئة 
بالجنس الجماعي واملثلي، وتفيض بالعري 
والخاعة، وتمتلئ بالرقص والتمايل الخليع 
 All I Have To Do Is Dream على أنغام أغنية
لــســان  أوربـــيـــســـون.  روي  األمــيــركــي  للمغني 
الدمشقي،  املجتمع  هــو  ذلــك  إن  يقول  حالها 
مجتمع واهم حالم منحل أخاقيا ويستطيع 
أيــا كــان أن يشتريه ولــو بساعة يــد؛ كما فعل 
الــحــدود، ليمنعه من  كوهن مــع ضابط أمــن 
تفتيش حقائبه التي كان يحمل فيها أجهزة 

اإلرسال، فأهداه ساعته وكان له ما أراد. 

ربيع فران

يــعــرض حــالــيــا، على »إم بــي ســـي«، مسلسل 
»عــــروس بـــيـــروت«، وهـــو قــصــة مقتبسة عن 

املسلسل التركي »عروس إسطنبول«.
بـــدايـــة، بــــدا واضـــحـــا أن هـــنـــاك حـــالـــة تخبط 
داخــــل الــفــضــائــيــة الــســعــوديــة بــشــأن الــدرامــا 
ــــح، أيـــضـــا، أن الـــقـــنـــاة، أو  ــــواضـ الـــتـــركـــيـــة. والـ
القائمن عليها، وقــعــوا فــي ورطـــة، ووجــدوا 
أنفسهم أمــام خيارين: إمــا شــراء املسلسات 
الــتــركــيــة، أو اإلنــتــاج عــلــى الــطــريــقــة التركية. 
ــرارات سياسية،  ــ قـ يــقــع ضــمــن  الــخــيــار األول 
باتت تسيطر على املحطة، فيما كان بإمكان 
ــتـــاج عــلــى الــطــريــقــة  الــفــكــرة الــبــديــلــة، أي اإلنـ
التركية، أن تبدو أكثر مرونة لو ُعرفت كيفية 
اســتــثــمــارهــا. الــســؤال هـــو: مــن وضـــع شــروط 
إنتاج أول عمل تلفزيوني يّدعي أنه لبناني؟

لــيــس بــإمــكــان شـــركـــة خــلــيــجــيــة إنـــتـــاج عمل 
كهذا تحت هوية أو شعار أنه لبناني ملجرد 
الـــتـــســـويـــق فـــقـــط، فـــمـــن املــــعــــروف أن املــمــثــل 
ربــمــا باستطاعته  تــونــســي،  عــابــديــن  ظــافــر 

»عــيــلــة 6 نـــجـــوم«، تــمــكــن الــثــنــائــي مـــن خطف 
التناغم ما بن األنــمــاط التي  األنــظــار بسبب 
ــمـــا شــخــصــيــة »جـــمـــيـــل« )أيـــمـــن  قـــدمـــاهـــا، وهـ
والضعيف  والجبان،  القصير،  الرجل  رضــا(، 
ياخور(،  )باسم  »فــرج«  واللعوب، وشخصية 
الــــرجــــل الــــطــــويــــل، قـــــوي الـــبـــنـــيـــة، االنـــفـــعـــالـــي 
الكثير  فــي  الكوميديا  ُبنيت  األفـــق.  ومــحــدود 
مـــن الــلــحــظــات بــاملــســلــســل عــلــى هـــذا الــتــنــاغــم 
بـــن الــشــخــصــيــتــن، الــلــتــن انــتــقــلــتــا مــعــا إلــى 
نجوم«،   7 »عيلة  السلسلة،  من  الثالث  الجزء 
ــم تــكــريــس  ــ ــيــــق«. وتـ ــفــ بـــاســـمـــي »بــــديــــع« و»شــ
الثنائي بشكل أوضح عندما خرجا من عباءة 
»عائلة النجوم«، وقدما معا سلسلة إعانات 
ــا بــالــســمــات  ــتــــزمــ ــــه«، والــ ــريـ ــ ــــوفـ بـــســـكـــويـــت »كـ

املتناغمة التي كوناها في املسلسل.
التسعينيات،  نهاية  في  أي  الفترة،  تلك  وفــي 
ــا بــبــطــولــة الـــعـــديـــد مــن  ــ ــارك يــــاخــــور ورضــ ــ شــ
ــا، تـــحـــت جــنــاح  ــعـ املـــســـلـــســـات الـــكـــومـــيـــديـــة مـ
)أيمن  املرحلة  تلك  في  األول  الكوميديا  نجم 
ــــدان(، إال أن تــلــك املــســلــســات لــم تــتــح لهما  زيـ
رايــة  يحمل  كثنائي  قدرتهما  إلبـــراز  الفرصة 
الـــكـــومـــيـــديـــا؛ حــيــث إن وجـــودهـــمـــا مــعــا على 
الــشــاشــة كـــان مـــحـــدودًا لــلــغــايــة فــي مسلسلي 
»بطل من هذا الزمان« و»أنت عمري«، وكذلك 

عمر بقبوق

العلني بن  الشجار  أن مسلسل  الــواضــح  من 
النجمن السورين باسم ياخور وأيمن رضا، 
الذي بدأ الشهر املاضي على قناة »لنا«، حن 
حل رضا ضيفا على برنامج »أكلناها« الذي 
يــقــدمــه يـــاخـــور، لـــم يــنــتــِه حــيــنــهــا؛ فــالــشــجــار 
انتقل إلى ساحة السوشال ميديا، حن شتم 
رضا ياخور، بعدما ذكر األخير اسم األول في 
حلقة استضاف بها الشيف أنطوان اللبناني، 
لــيــبــدو أن املــكــاشــفــة الـــتـــي جــمــعــت الــنــجــمــن 
قــد فتحت شهيتهما  على مــائــدة »أكــلــنــاهــا«، 
عــلــى الــتــنــاحــر. رغــــم أن الـــخـــاف بـــن يــاخــور 
ورضـــا لــيــس جــديــدًا، إذ مــضــى عــلــى انفصال 
األمر  أن  إال  15 عاما،  يقارب  ما  فنيا  الثنائي 
الجمهور مع هذا  أن تعاطي  الافت لانتباه 
الــخــاف قــد أخـــذ طــابــعــا حميميا، وانــتــشــرت 
بعودة  يــرغــبــون  لجماهير  التعليقات  مــئــات 
الــثــنــائــي إلـــى الــكــومــيــديــا مـــجـــددًا، آمــلــن بــأن 
ــذه الــــعــــودة خـــطـــوة تــصــحــيــحــيــة في  تــمــثــل هــ
التي باتت عاجزة  السورية  الكوميديا  مسار 

عن إرضاء املتابعن في األعوام األخيرة.
بــالــعــودة لــتــاريــخ الــثــنــائــي املــشــتــرك، فــقــد بــدأ 
فــعــلــيــا ســنــة 1996، حـــن حـــل يـــاخـــور ورضـــا 
ــه  ــارس الــحــلــو وأنـــدريـ ــن فـــ

َ
كــبــديــلــن لــلــمــمــثــل

»عائلة  الثاني من مسلسل  الجزء  في  سكاف 
الــــنــــجــــوم« )عـــيـــلـــة 6 نــــجــــوم(، وبــــــدا الــتــنــاغــم 
شراكتهما  لتستمر  حينها،  واضحا  بينهما 
الــفــنــيــة ألعــــــوام بـــعـــدهـــا. هـــنـــا، نــشــيــر إلــــى أن 
رضــــا ويـــاخـــور الــتــقــيــا بــمــســلــســلــن قــبــل هــذا 
الــتــاريــخ، هــمــا »مــوزايــيــك« و»صــــوت الفضاء 
الرنان«، إال أن هذين املسلسلن لم يكن لهما 
أي دور بــتــأســيــس تــلــك الــشــراكــة الــفــنــيــة. في 

ــاًء عــلــى  ــنــ ــد بـــأنـــه لـــبـــنـــانـــي، بــ ــاهـ ــشـ ــاع املـ ــنــ إقــ
ــدور، لــكــن ال يــمــكــن الـــقـــبـــول أو  ــ ــ مــتــطــلــبــات الـ
إقناعنا بمجريات األحداث التي تتقاطع بن 
 ،

ً
مثا وبــيــروت.  التصوير،  مكان  إسطنبول، 

عائلة  فيا  فيها  تظهر  التي  للمشاهد  كيف 
»ضـــاهـــر« فـــي إســطــنــبــول أن ُيـــزعـــم أنــهــا في 

مدينة جبيل اللبنانية؟
ـــشـــاهـــد؟ ومــا 

ُ
ملــــاذا كـــل هــــذا الــتــحــايــل عــلــى امل

الــهــدف فــي الــربــط بــن موقعي تصوير على 
أنهما موقع واحــد؟ على األقــل أمــام املشاهد 

اللبناني الذي يفّرق جيدًا.
خاصة »الحدوتة« في »عروس بيروت«، أم 
متسلطة ألربــعــة شــبــان )تـــؤدي دورهـــا تقا 
شـــمـــعـــون(، تــريــد الــتــحــكــم بــــقــــرارات أبــنــائــهــا 
الــذيــن ال يــرفــضــون لــهــا طــلــبــا. بتعبير آخــر: 

ممنوع رفض حكم »املاما«.
وحده فــارس، االبن البكر )يــؤدي دوره ظافر 
عــابــديــن(، يــبــدأ مــحــاولــة التغيير، أو الــثــورة 
ضمن القصر.  يختار مغنية عادية يلتقيها 
ــــروت الــلــيــلــيــة،  ــيـ ــ ــــع بـ ــرابـ ــ ــــي أحــــــد مـ ــة فـ ــدفــ صــ
ــام. يحملها إلــى  ــ فــيــتــزوجــهــا خـــال ثــاثــة أيـ
ألف  حكايات  من  رحلة  لتبدأ  العائلة،  قصر 
ليلة وليلة من دون أي مراعاة لرؤية درامية 
ها »حدوتة« 

ّ
تتماشى مع العصر الحالي. كأن

فيلم عربي يعود إلى الخمسينيات، تستعيد 
الــحــرب بــن الــحــمــاة والــكــنــة، تــحــت بــنــد: من 
بإمكانها الصمود أكثر والفوز بقلب فارس؟

املسلسات،  تلك  كثيرًا  تشبه  تــركــيــة،  ســيــرة 
أحيلت إلــى كــل مــن الكاتبن بــال شــحــادات 
ليقّدما نّصا بدا ضعيفا جدًا،  وندين جابر، 
كــــان بــإمــكــانــهــمــا الــعــبــور إلــــى مــســاحــة أكــثــر 
ــااًل لــــو اســـتـــفـــادا مــــن الـــقـــصـــة األصـــلـــيـــة،  ــمــ جــ
ــار واقــعــي أكــثــر، واالنــفــتــاح  وطــرحــهــا فــي إطـ

الــعــام للمجتمع، ال إلــى مــبــارزة ملجرد إثــارة 
العواطف.

أداء املمثلن بــدا مقبواًل وجــيــدًا رغــم ضعف 
ــم ُيــحــســن  ــــف الـــتـــي لــ ــواقـ ــ الـــــحـــــوار. بـــعـــض املـ
املــخــرج إدارتـــهـــا وتــحــريــكــهــا وتــوزيــعــهــا في 
إطار مناسب، أصبحت مجرد عرض تجاري 

ــعــــربــــي، والــــعــــودة  مــــوجــــه إلـــــى الـــجـــمـــهـــور الــ
بــالــصــورة إلـــى أســئــلــة أصــبــحــت كليشيهات 
فـــي كـــل مــســلــســل يــجــمــع عـــــددًا مـــن املــمــثــلــن 
ــاول، مـــن دون  ــحــ مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة ويــ
أي تــبــريــر، اإلجــابــة عــن ســـؤال: ملـــاذا يتحدث 
ــل 

ّ
كــــل واحــــــد مــنــهــم بــلــهــجــة مــخــتــلــفــة؟  يــمــث

املــســلــســل خــطــوة كـــان يمكن أن تــتــحــّول إلــى 
املشتركة  الدراما  عرف يتماشى مع جمهور 
كانت  لكنها  ــا جــمــاهــيــريــا،  رواجــ تلقى  الــتــي 
بحاجة أن تتخذ من الفكرة موضوعا أعمق، 
ملعالجته وطرحه بطريقة مقنعة أكثر، وليس 

مجرد تقليد.

في مسلسل »جميل وهناء«.  أبــدًا  يلتقيان  ال 
لــيــبــدو واضــحــا أن رضـــا ويــاخــور لــم يتمكنا 
بالدراما  فني  كثنائي  من ترسيخ وجودهما 
التجارية  اإلعــانــات  ولكن  حينذاك،  السورية 

لبسكويت »كوفريه« تكفلت باألمر.
في بداية األلفية الجديدة، حصل الثنائي على 
أول فرصة للعب أدوار البطولة املطلقة، فخرجا 
من عباءة أيمن زيدان وسامية الجزائري في 
مسلسل »2×2« )2001(؛ لكن الغريب في األمر 
دوري  بــه  تقاسما  الـــذي  الوحيد  املسلسل  أن 
فحلقات  بــأي مشهد؛  فيه  يلتقيا  لــم  البطولة 
املسلسل كانت مقسومة إلى جزأين، وفي كل 
واحد يلعب أحدهما دور البطولة املطلقة. في 
السنة نفسها، بدأ مشروع »بقعة ضوء«، الذي 
التي  الفنية  للشراكة  الحقيقي  التتويج  كــان 
دامت بن ياخور ورضا سبعة أعوام؛ لكن هذا 
املشروع كان فعليا بداية النهاية، فمع حلول 
الخافات  وصلت  املسلسل  من  الثالث  الجزء 
بن الثنائي إلى ذروتها، ليتناوب كل منهما 
عــلــى بــطــولــة جـــزء مــن »بــقــعــة ضــــوء«، بجانب 
الــســوريــة، ولينتهي  الــدرامــا  نخبة مــن نجوم 
الــحــلــم بــتــكــويــن الــثــنــائــي قــبــل وصـــولـــه إلــى 

مرحلة النضج.
ــر األكــثــر غــرابــة أنـــه بــعــد انــفــصــال يــاخــور  األمـ
ورضــا فنيا، شــارك كل منهما نجوما آخرين 
بأعمال كوميدية حققت نجاحات كبيرة، ربما 
شراكة  مثل  املشتركة،  أعمالهما  نجاح  تفوق 
بــاســم يــاخــور مــع نــضــال ســيــجــري بمسلسل 
ــا مع  »ضــيــعــة ضـــايـــعـــة«، وشـــراكـــة أيـــمـــن رضــ
ســـامـــر املــــصــــري بــمــســلــســلــي »أبــــــو جــانــتــي« 
و»على جميع الجبهات«. مع ذلك، هناك نسبة 
كبيرة من الجمهور السوري تعول على عودة 

الثنائي الزدهار الكوميديا مجددًا.

»عروس بيروت«... إعادة تدوير الدراما التركيةأيمن رضا وباسم ياخور... بقعة ضوء على تاريخ مشترك
كان يمكن تفادي 

األخطاء في مسلسل 
»عروس بيروت«، لكن 
الرغبة في إنتاج عمل 
على النمط التركي لم 

تمنح المنتجين وقتًا أكثر 
لتحسين جودة الدراما

محمد هديب

وقــفــت املــمــثــلــة الــبــاكــســتــانــيــة مــهــويــش حــيــاة أمــام 
حـــفـــل تـــكـــريـــمـــي لـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــنــرويــجــيــة 
الصناعة  تنتجها  التي  األفــام  إن  وقالت  أوسلو، 
للكراهية  تــروج  )بوليوود(،  الهندية  السينمائية 

ورهاب اإلسام.
وأضافت: »لــدى جيراننا واحــدة من أكبر صناعة 
األفــــــام فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــمــكــن أن 
يصنعون  يفعلون؟  مـــاذا  لجمعنا،  يستخدموها 
الباكستانين أشــرارًا«.  ظهر 

ُ
أفاما ال حصر لها ت

جـــرى ذلـــك فــي 12 أغــســطــس/آب املــاضــي، أي بعد 
ــــادة 370  أســـبـــوع مـــن إعــــان الــهــنــد إلـــغـــاء بــنــود املـ
مــن الــدســتــور، الــتــي تــمــنــح الــحــكــم الـــذاتـــي لــواليــة 
»جامو وكشمير«، الشطر الخاضع لسيطرتها من 
اإلقليم الذي تتقاسمه مع جارتها باكستان. فتح 
الذاتي باَب املخاوف في الوالية ذات  إلغاء الحكم 
القومية  ــزاودات  املــ بــاب  وكــذلــك  املسلمة،  الغالبية 
الهندوسية التي تشكل غالبية سكان شبه القارة 

الهندية )800 مليون من أصل 1300 مليون(.
املــتــابــع لــشــؤون بــولــيــوود يــاحــظ أن الــتــذمــر من 
باألمر  ليس  الهندوسي  القومي  التعصب  وتيرة 
الجديد. وهناك نجوم عديدون صّرحوا بأن املناخ 
الفني العام يتأثر بما يحيطه من نزوع واسع إلى 

الهيمنة القومية، وصعود العنف ضد املسلمن.
يـــفـــضـــل الــــفــــنــــانــــون الــــهــــنــــود عـــــــادة الــــتــــحــــدث عــن 

فــي تحديد هوية  يــتــورطــوا  أن  التعصب مــن دون 
الطرف املقصود. إنهم مواطنون وفنانون يريدون 
تبدو  يتلقونها  التي  الـــردود  لكن  منفتحة.  هوية 
قــصــفــا لــجــبــهــة مــعــاديــة، فــهــم يــتــحــولــون فــــورًا من 
ــــى مـــشـــكـــوك فــــي هـــويـــتـــهـــم، أو  مـــواطـــنـــن هـــنـــود إلـ

موالن لباكستان.
وفي عام 2015 صنف كل من النجمن شاروخ خان 
لب منهما أن 

ُ
وعامر خان على أنهما ضد الهند، وط

ينتقا إلى باكستان إذا لم يكن بإمكانهما مؤازرة 
اليمن املتشدد. وقال جيراج سينج، أحد كبار قادة 
حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم »سيكون ملثل هؤالء 
الهند«،  األشخاص مكان في باكستان وليس في 
كما نقلت بي بي سي. وذكر بيان للحزب عن عامر 
خان، أنه »ال ينبغي أن ينسى أن الهند جعلت منه 

نجما، وكان من الخطأ اإلساءة إلى الباد«.
هو ال ينسى، وكذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي ال ينسى شعبية هذا املمثل، فاستقبله غير 
مرة في مكتبه، ووّجه له الدعوة ضمن كوكبة من 

ــاروخ  الــفــنــانــن، مـــن بــيــنــهــم أمــيــتــاب بــاتــشــان وشــ
خان، لتشجيع الناس على التصويت. عامر خان 
يؤمن بأكبر ديمقراطية في العالم، لكن امتعاضه 
مــن التعصب جــاء خــال نــقــاش فــي حفل فني في 
بعد  إنــه  قــال  2015 حــن  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
تكرار حــوادث التعصب سألت زوجته »هل علينا 

مغادرة الهند؟«.
ما يفكر فيه عامر خــان هو ما يمكن أن يفكر فيه 
أي فنان ذي عقل نقدي عادي يتساءل مع صحيفة 
إن »نظرة  املــاضــي  إبــريــل/نــيــســان  فــي   »Daily O«
ــه شـــوكـــت عـــلـــي ســتــجــبــرك عــلــى  ــ ــــى وجـ واحـــــــدة إلـ
قليلة  أيـــام  قبل  احتفلت  أمــة  بــالــعــار، ألن  الشعور 
بــامــتــاكــهــا أســلــحــة مـــضـــادة لــألقــمــار الــصــنــاعــيــة 
ــة الكراهية من  فــي الــفــضــاء عــاجــزة تماما عــن إزالـ
أراضــيــهــا«. لــم يــأت تغيير واقـــع واليـــة كشمير إال 
االستعائية«،  الديمقراطية  »الــدولــة  عــن  تعبيرًا 
بــحــســب وصـــــف مـــوقـــع مـــيـــدل إيـــســـت اإلخــــبــــاري 
الــتــي كانت  الهند  إن  أيــضــا  قــال  الـــذي  البريطاني 
الــيــوم  ــدأت  بـ عنصرية  حــركــة  الصهيونية  تعتبر 

تستنسخ فكرتها وتطّبقها في عموم الباد.
للقومية  لــلــتــرويــج  مــجــال  هــي  مثلما  وبــولــيــوود 
فإنها  وتهميشهم،  اآلخــريــن  وتنميط  املــســيــطــرة، 
في النسخة الترامبية من التعصب ال تكتفي بدّس 
الــدعــايــة فــي األعــمــال الفنية، بــل تــتــورط فــي أســوأ 
أنماط التعبير الشعبوية عن التفوق، حن يصبح 

الفنانون ناطقن سياسين في حلبة التغريدات.

بروباغندا إسرائيلية في مسلسل إيلي كوهين

ليس بإمكان شركة خليجية إنتاج عمل كهذا تحت هوية أو شعار أنه لبناني لمجرد التسويق فقط )فيسبوك(

تقول مهويش 
حياة إن السينما 
البوليوودية 
تروج للكراهية 
واإلسالموفوبيا 
)فيسبوك(

حين انفصل الثنائي قّدم كل منهما على حدة أعماًال ناجحة أيضًا )فيسبوك(

يتألف المسلسل من 6 حلقات )نتفليكس(

حياة  في  مهّمة  تفاصيل  على  نتفليكس،  شبكة  تبثه  الذي  »الجاسوس«،  مسلسل  يرّكز 
الجاسوس الصهيوني إيلي كوهين. هنا، قراءة في العمل الذي يتألّف من ست حلقات

الجاسوس

بوليوود والتعصب القومي

فنون وكوكتيل
مسلسل

قضية

نقدإضاءة

ينتصر المسلسل للمسألة 
اليهودية وإسرائيل، فيقدم 

الجنود السوريين على 
أنهم يستهدفون األطفال 

والمدنيين عمدًا، ومثال 
ذلك في مشهد كان فيه 

كوهين على الجبهة 
الجنوبية بعد أن سمح له 

سليم حاطوم بإلقاء نظرة 
عبر منظار فرأى مجموعة 
من األطفال يلعبون على 

الطرف اإلسرائيلي )هل 
وجود األطفال هناك 

منطقي؟(، فطلب منه 
حاطوم أن يمسك الرشاش 

ويجرب أن يقتل أحدًا 
منهم. يرفض كوهين 

متذرّعًا بعبارة »لست 
جنديًا«.

لست جنديًا
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