
21

MEDIA

»الدم الحرام«: األثير الفلسطيني يتصدى لجرائم القتل

صحافيون سوريون يدعون لمقاطعة »واتساب«

نابلس ـ سامر خويرة

فــي وقـــت واحــــد، وعــبــر أثــيــر إذاعــــة »الــقــرآن 
الكريم« التي تبث من مدينة نابلس شمالّي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ونــحــو خــمــســة وعــشــريــن 
فــي الضفة  إذاعـــة ومنصة عبر »فــيــســبــوك« 
عام  املحتل  الفلسطيني  والــداخــل  الغربية 
1948، صدح صوت املنشدان فراس وأشرف 
طـــه، إيـــذانـــا بــانــطــاق حــمــلــة »الــــدم الــحــرام« 
الــرامــيــة إلـــى الــتــوعــيــة عــلــى مــخــاطــر جــرائــم 
الــقــتــل، الــتــي تــصــاعــدت بشكل مــتــســارع في 
املجتمع الفلسطيني، أخيرًا. وردد املنشدان: 
النفس حــرام،  »يــا من تستهتر بدماها تلك 
نفسك بــاريــهــا زكــاهــا بـــدوام اإلكــــرام، اسمع 
واصــــــغ قــــد قــلــنــاهــا بـــعـــريـــض األقــــــــام، هــي 

حملتنا اسميناها )الدم الحرام(«.
ــقـــران الــكــريــم  ــة الـ ــ يــقــول رئــيــس تــحــريــر إذاعـ
»العربي الجديد«: »انطلقت  أسامة ملحس لـ
الــحــمــلــة يــــوم الـــعـــاشـــر مـــن يـــنـــايـــر/ كــانــون 
أننا فقدنا  أن تتخيل  الــجــاري، ولــك  الثاني 
عشرة أرواح من أبناء شعبنا في أول عشرة 
ــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، هــذا  ــام فــقــط مــنــذ بـــدايـ ــ أيـ
فظيع جـــدًا، وغــيــر مــســبــوق، إنــه نــزف مؤلم 
ومــروع، وال يمكننا في إذاعــة القرآن الكريم 
 إلى تعزز القيم واملبادئ 

ً
التي تهدف أصــا

الدينية والشرعية واألخاقية إال أن نعلنها 
صرخة قهر، كفى للقتل«.

ــت 
َ
ــف

ِّ
ُوظ  ،

ً
كــامــا الــتــي تستمر شــهــرًا  الحملة 

ــة أو  ــلـ كـــــل بـــــرامـــــج اإلذاعــــــــــــة، ســــــــواء املـــســـجـ
املباشرة لصالحها، إضافة إلى بث أناشيد 
ــيـــة تــوعــويــة وتــحــذيــريــة  و»ســـبـــوتـــات« إذاعـ
من الوقوع في »الدم الحرام«. أما البرنامج 
الــرئــيــســي، فسيكون مــرتــن أســبــوعــيــا، وكل 
حــلــقــة ســتــتــنــاول مـــحـــورًا مــعــيــنــا، إذ يشير 
ملحس إلى أن متابعي اإلذاعة سيستمعون 
إلـــى مــقــابــات ومـــداخـــات مــن أشــخــاص لم 

يعهدوا خروجهم على أثير إذاعة القرآن.
وســــعــــيــــا لـــلـــتـــكـــامـــل بــــــن اإلعــــــــــــام املــــرئــــي 
الكريم مع  القرآن  إذاعــة  توافقت  واملسموع، 
تلفزيون »املدينة« التفاعلي، بصفته الشريك 
املصورة  الترويجات  إنتاج  على  اإلعــامــي، 
بالحملة، وتحديدًا  الخاصة  املرئية  واملــادة 
املــيــدانــيــة الــقــائــمــة عــلــى إجــــراء مــقــابــات مع 
املــواطــنــن فــي الــشــارع حـــول تفشي ظــاهــرة 
َبث تلك املواد املصورة عبر 

ُ
القتل، حيث ست

ــيـــوب« لــإذاعــة  صــفــحــة »فــيــســبــوك« و»يـــوتـ

منوعات
أزمة 
كونا

الكويت ـ خالد الخالدي

الكويتية )كونا(  األنباء  تشهد مؤسسة وكالة 
اضــطــرابــا كــبــيــرًا بــداخــلــهــا، عــقــب سلسلة من 
األخطاء الكبيرة في نشر األخبار، كان آخرها 
البالد الشيخ نــواف األحمد  نشر صــورة أمير 
ــورة ولـــي الــعــهــد الشيخ   مـــن صــ

ً
ــدال الــصــبــاح بــ

ــاح، فـــي خــبــر إلعـــالن  ــبـ مــشــعــل األحـــمـــد الـــصـ

لكرة  العهد  ولــي  لكأس  النهائية  املــبــاراة  موعد 
ــالم الـــكـــويـــتـــي عــبــد  ــ ــ ــر اإلعـ ــ ــ ــــقــــدم. وأعــــلــــن وزي ال
»كــونــا«، عن  له  املطيري، في تصريح  الرحمن 
وكالة  فيها  تقع  التي  املتكررة  األخطاء  رفضه 
املنشورة  الكويتية )كونا( في أخبارها  األنباء 
خــــالل الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، مـــؤكـــدًا رفـــضـــه مثل 
هــذه الــتــصــرفــات غير املــســؤولــة والــتــي تسيء 
إلــى تــاريــخ الــوكــالــة الرسمية فــي الــبــالد.  وقــال 

تغطية  فــي  مهم  دور  »لها  الوكالة  إن  املطيري 
ــة بـــكـــل مــصــداقــيــة  ــيــ ــ ــدول ــ األخــــبــــار املــحــلــيــة وال
وشــفــافــيــة، بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدرًا مـــوثـــوقـــا، إال 
الــتــي وقــعــت تــؤثــر عــلــى مكانتها  أن األخـــطـــاء 
ــة«، مـــؤكـــدًا أنــــه »ســيــعــمــل عــلــى إعــــادة  املـــرمـــوقـ

األمور إلى نصابها في الوكالة«. 
العام للوكالة  وأحــال وزيــر اإلعــالم نائب املدير 
ملعرفة  التحقيق  إلــى  بالحادثة  املعني  والفريق 

ــوع ومــحــاســبــة املــقــصــريــن  مـــالبـــســـات املــــوضــ
 .

ً
لضمان عدم تكرار مثل هذه األخطاء مستقبال

وكـــان املــديــر الــعــام قــد قــدم استقالته فــي وقت 
الخالفات  األســبــوع، فيما تتصاعد  هــذا  سابق 
داخــل املؤسسة، بحسب ما ذكر مصدر رفيع 
»العربي الجديد«. وتعّرضت  املستوى بداخلها لـ
واسعة  النتقادات  كونا  الكويتية  األنــبــاء  وكالة 

في الكويت، عقب اختراقها مطلع عام 2020.

والـــتـــلـــفـــزيـــون والـــصـــفـــحـــات الـــشـــريـــكـــة عــلــى 
مستوى الوطن، وفق ملحس.

ــع مـــلـــحـــس: »لــــــن نـــكـــتـــفـــي بـــالـــدعـــاة  ــابــ ــتــ ويــ
في  مختصون  معنا  سيكون  بل  واملشايخ، 
املـــجـــال األمـــنـــي، وكـــذلـــك مـــن عــلــمــاء الــنــفــس 
ــاع، ورجــــــــــال الــــعــــشــــائــــر ولــــجــــان  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
العائات  اإلصــاح، وسنعمل للوصول إلى 
الــثــكــلــى لنسمع عــن مــعــانــاتــهــا، وكــذلــك ملن 

لغيرهم  ليكونوا عبرة  قتل،  ارتكبوا جرائم 
قبل الوقوع في املحظور«.

الحملة ستركز أيضا على انتشار جرائم 
الــقــتــل فـــي فــلــســطــن املــحــتــلــة، حــيــث فــاق 
 عام 2020، 

ً
عدد القتلى هناك الـ 143 قتيا

ــعـــام الـــجـــديـــد، وفــي  وخــمــســة مــنــذ بــــدء الـ
الــشــأن يــقــول ملحس: »نــحــن ال نــفــرق بن 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة أو الــداخــل 

فلسطن،  كــلــهــا  هــــذه   ،1948 عــــام  املــحــتــل 
ــا يـــجـــري  ــ ــــورة مــ ــطــ ــ ــنـــا نـــســـتـــشـــعـــر خــ ــنـ لـــكـ
هــنــاك، فــي ظــل تــقــاعــس شــرطــة االحــتــال 
اإلسرائيلي عن القيام بدورها، كذلك فإن 
النساء،  قتل  جــرائــم  على  اإلذاعــــة ستركز 
وتحديدًا تلك التي تقع بـ )داعــي الشرف، 

وأيضا القتل على خلفية الثأر(«.
وملــحــاولــة الــوصــول إلــى أوســـع شريحة من 
املــواطــنــن عــلــى اخـــتـــاف أمـــاكـــن وجـــودهـــم، 
عـــرضـــت اإلذاعــــــــة عـــلـــى الـــجـــســـم الــصــحــافــي 
ــم الــحــمــلــة والــــتــــرويــــج لــهــا،  ــ ــــي دعـ ــــامـ واإلعـ
بــصــفــتــهــا حــمــلــة وطــنــيــة ولــيــســت خــاصــة، 
إذ إنـــهـــا تــحــمــل »هـــّمـــا عـــامـــا« يــشــتــرك فيه 
الجميع. ويقول ملحس: »هذا امللف الشائك 
ــا ألهــمــيــة 

ّ
ــا مــن ــ ــ مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة، وإدراكـ

ــــام، وخــاصــة اإلعــــام االجــتــمــاعــي بكل  اإلعـ
تفرعاته، فقد توصلنا مع اإلذاعــات املحلية 
العامة،  الفيسبوك  صفحات  مسؤولي  ومع 
والقــيــنــا تــجــاوبــا فـــوريـــا مــنــهــم، إذ اشــتــرك 
نحو خمس وعشرين إذاعة محلية وصفحة 
فيسبوك في نقل الحلقة األولى من برنامج 
ــدم الـــحـــرام(، الــتــي وصــلــت إلــى نحو 600  )الـ
ألف متابع، وحظيت بأكثر من 300 مشاركة 
)شير(، ونتوقع أن يتضاعف أعداد وسائل 
ــام  ــ ــــال األيـ اإلعـــــــام املـــشـــاركـــة فــــي حــمــلــة خـ

القليلة القادمة«.
ويــــــــــرى الــــصــــحــــافــــي مــــحــــمــــد أنــــــــــور مـــنـــى، 
رئـــيـــس تــحــريــر راديــــــو »هـــــوا نـــابـــلـــس«، أن 
ــــام بـــات الـــيـــوم عــلــى املــحــك تــجــاه هــذا  اإلعـ
الذي يعاني منه املجتمع  القيمي  االنحدار 
وقفه  فــي  كبير  واجـــب  وعليه  الفلسطيني، 
أو إبـــطـــائـــه عــلــى األقــــــل. ويـــتـــابـــع مــنــى في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »اســتــشــعــارًا  حــديــث لـــ
بخطر هذه املرحلة، تشاركنا في بث حملة 
)الــــدم الـــحـــرام( عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــر، وعبر 
صفحتنا على »فيسبوك«، فهذا ما تحتمه 
على  املــلــقــاة  االجتماعية  املسؤولية  علينا 
وعلى   - الحملة  على  نعول  ونحن  عاتقنا، 
إذاعــة القرآن أيضا التي لها جمهور واسع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة والــداخــل 
لــتــعــزيــز  عــــام 1948-  املــحــتــل  الــفــلــســطــيــنــي 
الوازع الديني لدى أفراد املجتمع، ملا له من 
أهمية كبرى في وقف جرائم القتل، وكذلك 
ــادة هــيــبــة الـــقـــانـــون والــضــغــط على  ــ فـــي إعــ
املــشــرعــن لــتــعــديــل قــانــون الــعــقــوبــات الــذي 

 في هذا املجال«.
ً
يعتبره البعض متساها

الحملة ترّكز على 
انتشار جرائم القتل في 

فلسطين المحتلة

يستخدم الصحافيون 
السوريون التطبيقات 

لممارسة عملهم

عماد كركص

ــذي أحــــدثــــه تـــعـــديـــل أو تــحــديــث  ــ ــ الــــجــــدل الـ
سياسة الخصوصية من قبل إدارة تطبيق 
اململوك لشركة  الفوري  للتراسل  »واتساب« 
الذي يستخدم كذلك لألغراض  »فيسبوك«، 
التجارية والدعائية، بات حديث مستخدمي 
الــتــطــبــيــق عــبــر الــعــالــم، لــجــهــة الــتــخــوف من 
تعرض بياناتهم للبيع أو املشاركة، بدءًا من 

الثامن من شهر شباط/ فبراير املقبل.  
فــي  ــيــــن  ــافــ ــحــ الــــصــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن  بــــيــــد أن 
ــالــــم، وبــيــنــهــم  ــول الــــعــ ــ ــ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وحـ
صــحــافــيــون ســـوريـــون، أعــلــنــوا عــبــر مــواقــع 
األيـــام املاضية  الــتــواصــل االجتماعي خــال 
عــــن اتـــجـــاهـــهـــم ملــقــاطــعــة الــتــطــبــيــق والـــبـــدء 
ــرى أكــــثــــر أمــنــا  ــ ــ بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات أخـ

الستخدامها خال عملهم. 
ويــشــيــر خـــبـــراء فـــي األمـــــن الـــرقـــمـــي إلــــى أن 
»واتــســاب« قــد تسمح  لـــ الــجــديــدة  السياسة 
إلدارة التطبيق بمشاركة معلومات العماء 
مــــع الـــســـلـــطـــات وجــــهــــات حـــكـــومـــيـــة وحــتــى 
 الــخــبــراء 

ّ
ــركـــات الـــتـــجـــاريـــة، كـــذلـــك فـــــإن الـــشـ

يـــشـــيـــرون إلـــــى أن »واتــــــســــــاب« يـــعـــمـــد إلـــى 
ــا يــعــنــي  تـــخـــزيـــن بـــيـــانـــات املـــســـتـــخـــدمـــن، مــ
، بينما 

ً
احــتــمــالــيــة اســتــخــدامــهــا مــســتــقــبــا

األمر مختلف بالنسبة لغيره من التطبيقات 
»ســيــغــنــال«، حــيــث إن بــيــع الــجــهــاز، على  كـــ
سيفقد  »سيغنال«  ملستخدم  املــثــال،  سبيل 
جــمــيــع املـــعـــلـــومـــات نـــظـــرًا لـــعـــدم تــخــزيــنــهــا، 
ــكـــان مــســتــخــدم »واتـــــســـــاب« أن  ــإمـ بــيــنــمــا بـ
يستعيد بياناته ومعلوماته على التطبيق 
كونها مخزنة لدى الشركة املالكة، ما يعني 

أن بإمكان الشركة استخدامها.  
وطــــالــــب الـــصـــحـــافـــيـــون الــــســــوريــــون كــذلــك 
زماءهم ومستخدمي »واتساب« في الباد 

تواصل  على  ليحصلوا  باملقاطعة،  عموما 
آمن ضمن إجــراءات عملهم، في ظل الوضع 
الــســيــاســي واألمـــنـــي الــصــعــب الــــذي تشهده 

الباد منذ اندالع الثورة السورية.  
ــار عــلــى  ــيــــطــ ــافــــي مـــحـــمـــد بــ ــــب الــــصــــحــ ــتـ ــ وكـ
صفحته: »الــصــديــقــات واألصـــدقـــاء األعـــزاء؛ 
أحــيــطــكــم عــلــًمــا أنــنــي لــن أســتــخــدم بــرنــامــج 
)واتس آب( اعتباًرا من يوم األربعاء القادم، 
13 كانون الثاني 2021، وذلك بعد السياسة 

الجديدة التي ستبدأ بها )واتس آب( والتي 
تتيح للشركة استغال معلومات شخصية 
عـــن املــســتــخــدمــن ملــصــالــحــهــا الـــتـــجـــاريـــة«. 
مـــضـــيـــفـــا: »يــمــكــنــكــم الــــتــــواصــــل مـــعـــي عــلــى 
ــنــــال( و)تـــلـــغـــرام/  ــيــــغــ بــرنــامــجــي )signal/ســ
telegram( اعتباًرا من يوم االثنن. وأدعوكم 
إلى اتخاذ نفس اإلجراءات لحماية بياناتكم 

ومعلوماتكم الشخصية«. 
وعــّبــر الــصــحــافــي فـــراس ديــبــة عــن مخاوفة 

ــار إلــــى أن »واتـــــس أب ما  ــ بــتــهــكــم، حـــن أشـ
رح يبقى مــكــان آمــن بعد 8 شــبــاط.. ومــارك 
زوكــنــبــرغ نــــاوي يبيعنا نــحــن وبــيــانــاتــنــا.. 
ــوا على  ضبوا غراضكن مــن الــواتــس وروحـ
ســـيـــغـــنـــال .. تــطــبــيــق مـــحـــتـــرم وابـــــــن حـــال 

ومستوى األمان فيه عالي«.  
الــعــوض: »شكرا  أنــس  قــال الصحافي  فيما 
لـــم أعــــد اســتــخــدم تطبيقكم،  ــاب لــكــن  واتـــسـ
العالم جميل مع تطبيق )سيغنال(«، وأشار 
أن »واتـــســـاب سيجبر جميع  إلـــى مــاحــظــة 
املــســتــخــدمــن عــلــى املــوافــقــة عــلــى السياسة 
الجديدة بحلول 8 آذار القادم، وهي مشاركة 
ستفقد  وإال  فــيــســبــوك،  مـــع  خــصــوصــيــتــك 
الـــوصـــول إلـــى رســائــلــك وجــهــات اتــصــالــك«. 
وأضاف في منشور الحق: »هذه املعلومات 
الــتــي ســيــشــارك فيها تطبيق واتــســاب بعد 
تــحــديــث الــســيــاســة الــــجــــديــــدة.. لـــهـــذا أدعـــو 
الجميع إلى استخدام تطبيق سيغنال فهو 
آمن حتى اللحظة«. ولفتت الصحافية ديما 
الــســيــد إلـــى أنــهــا بــــدأت بــتــرويــج اســتــخــدام 
تطبيقات أخرى غير واتساب، بالقول: »من 
الــصــبــح عــم دور عــلــى غــروبــات الــواتــس أب 

وقلن نزلو سيغنال ونعيش هونيك«. 
ويـــســـتـــخـــدم الـــصـــحـــافـــيـــون والـــنـــاشـــطـــون 
املؤيدين  الــســوريــون، ال سيما  اإلعــامــيــون 
لـــلـــثـــورة، تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
املــخــتــلــفــة ملـــمـــارســـة عــمــلــهــم خــــال الـــثـــورة، 
ــــال اخـــتـــراق  وتـــعـــرضـــوا لــلــمــاحــقــة مــــن خـ
بــيــانــاتــهــم، ومــــن ثـــم تـــعـــرض الــكــثــيــر منهم 
لخطر القتل أو االعتقال أو االختفاء القسري، 
تطبيقات  استخدام  على  وباتوا يحرصون 
آمــنــة لــتــجــاوز مــســألــة اخــتــراق بياناتهم أو 
ســواء  املــفــروضــة،  السلطات  مــع  مشاركتها 
في  املسيطرة  الجهات  مــن  غــيــره  أو  النظام 

أماكن مختلفة من الباد.

)Getty( تستمر الحملة شهرًا كامًال

)Getty( طلب واتساب الموافقة على مشاركة البيانات مع فيسبوك أو المغادرة نهائيا

تشترك أكثر من 20 إذاعة ومنصة فلسطينية في حملة توعوية بعنوان »الدم الحرام«، التي تسلّط الضوء على الجرائم في فلسطين 
المحتلة، وخصوصًا بعد ارتفاع األرقام خالل العام الماضي
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على شرائح جديدة من املستمعني، والبقاء 
. فالكالم 

ّ
على الساحة الفنية، وإن بزخم أقل

املــنــبــثــق مــن الـــثـــورة والــقــيــم الــتــي أرســتــهــا، 
بــــدأ يـــتـــبـــّدد أمـــــام دمـــويـــة املــشــهــد املــصــري 

واالنقسام الحاد في الشارع.
أذكــى مــن نجح فــي ذلــك التغيير كــان فريق 
»كــايــروكــي«، الـــذي بــدأ يــقــّدم لــونــًا مختلفًا؛ 
ــــودة فــي  ــمـ ــ ــبــــاســــط حـ ــــع عـــبـــد الــ ــتــــعــــاون مـ فــ
»غــريــب فــي بــالد غــريــبــة«، ثــم طـــارق الشيخ 
فـــي »الـــكـــيـــف«، وهـــو مـــا شــّكــل فـــارقـــًا كبيرًا 

فـــي انـــتـــشـــار الـــفـــرقـــة. فــلــو تــابــعــت فـــي تلك 
املـــرحـــلـــة تــقــديــم مــوســيــقــى الــــــروك املـــراهـــق 
الـــهـــاي ســـكـــول«، لــكــان انــتــشــارهــا  أو »روك 
تـــالشـــى حــتــى اخــتــفــى تــقــريــبــًا، خــصــوصــًا 
أن هــــذا الــنــمــط املــوســيــقــي فـــي طــريــقــه إلــى 
االنقراض في العالم، علمًا أن أّول من أرسى 
واملغنني  املستقلة  الــفــرق  بــني  التعاون  هــذا 
فــرقــة »افــتــكــاســات«، حني  كــانــت  الشعبيني 
قدمت مــع حــجــازي متقال أغنية »فــداديــن« 
في ألبوم »دندشة«. لكن األغنية لم تنتشر 

سليم فؤاد

في عام 2013، وفي السياسة كما 
 مصر عادت 

ّ
في املوسيقى، بدا أن

الــجــديــدة، إلى  إلــى مطلع األلفية 
فــي السياسة،  الــدكــتــاتــوري  الحكم  ســنــوات 
وســـنـــوات الــبــوب الــتــجــاري فــي املــوســيــقــى. 
القليلة األخيرة كانت مجّرد  السنوات   

ّ
كــأن

ما  تغيير، سرعان  لنسمات  فاصل، فسحة 
سكنت. 

رفعتها  التي  السياسية  األغــانــي  تراجعت 
مغنو  ليعود  الــثــورة،  بعد  املستقلة  الــفــرق 
البوب ويمسكوا بزمام املبادرة: من »تسلم 
األيــادي« إلى »بشرة خير«. أغــاٍن »وطنية« 
األفــراح والخطوبات، وعلى  في   

ّ
تبث باتت 

الشواطئ وفي سيارات املارة... وأمام لجان 
االنتخابات طبعًا.

وبــعــيــدًا عـــن عـــشـــرات الــتــفــاصــيــل املــرتــبــطــة 
بـــهـــذه األغــــانــــي، والـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة الــتــي 
أرسيت في البالد، أصبح كل من ال يرقص 
على »تسلم األيــادي«، مشتبهًا به. في هذه 
السنة تــحــديــدًا، أدركـــت الــفــرق أنــهــا تحتاج 
إلــى تغيير املــحــتــوى الـــذي تــقــّدمــه، للعثور 

مع هروب الناس إلى 
الطبيعة أصبحت الجزمة 

البالستيكية دارجة

أصبح كل من ال يرقص 
على أغاٍن مثل »تسلم 

األيادي« مشتبهًا به

تمت عبر هذا الموقع 
320 ألف صفقة بقيمة 

140 مليون يورو

2223
منوعات

كـــحـــال أغـــانـــي كـــايـــروكـــي. فـــي عـــامـــي 2015 
املستقلة  املوسيقى  كــانــت  وبينما  و2016، 
البقاء على  تعيد تشكيل هويتها وتحاول 
الــســاحــة، عــرفــت ثـــالث فـــرق ذروة نجاحها 
وانتشارها: »كايروكي«، و»مسار إجباري«، 

و»شارموفرز«. 
وقـــد نجحت األخـــيـــرة فــي إثــبــات وجــودهــا 
املــوســيــقــي بــصــوت مختلف عــن كــل الــفــرق 
مقارنتها  ويمكن  مصر،  في  سبقتها  التي 
ــل طلعت  ــراحــ الــ بــتــجــربــة  بـــآخـــر  بــشــكــل أو 

زيــن. عامل آخــر ساهم في بقاء هــذه الفرق 
فــي صـــدارة املــشــهــد، وهــو املاركتينغ الــذي 
»إرثها« على  رافق عملها، فبدأت الترويج لـ
إحياء  خــالل  من  البديلة،  املوسيقى  ساحة 
حفالت بمناسبة مرور 10 أو حتى 15 سنة 
عــلــى تــأســيــســهــا، وســاهــمــت هــــذه الــدعــايــة 
كبير،  بشكل  حفالتها  بنجاح  كبير  بشكل 
ــــواء فـــي ســاقــيــة الـــصـــاوي أو فـــي أمــاكــن  سـ

أخرى مثل »كايرو فستيفال«.
ــروع لــيــلــى«  ــ ــشـ ــ ــاءت حـــفـــلـــة فــــرقــــة »مـ ــ ــ ثـــــّم جـ
ــــزح، لــيــبــدأ  ــــالم قــــوس قـ ــــع أعـ الــلــبــنــانــيــة ورفـ
الكبرى  الحفالت  على  التدريجي  اإلطــبــاق 
فـــي مـــصـــر، ويـــبـــدأ عــصــر آخــــر مـــن عــصــور 

التضييق على املوسيقى املستقلة. 
مخرج  إيجاد  إلــى  مجددًا  الفنانون  اضطر 
تــحــّول مــوضــوع تنظيم حفلة  لــهــم، بعدما 
كــبــيــرة، أو إنـــتـــاج ألـــبـــوم وبــيــع ســيــديــهــات 
مـــهـــمـــة، شـــبـــه مــســتــحــيــل. انـــتـــقـــلـــت الــلــعــبــة 
بشكل تــام إلــى الــفــضــاء االفــتــراضــي، وبــات 
ــّداد املــشــاهــدات على  مــعــيــار الــنــجــاح هــو عــ
املعيار، عادت  »يــوتــيــوب«. وبناء على هــذا 
شــركــات االتـــصـــاالت لــتــخــتــار نــجــومــهــا في 

مواسم اإلعالنات املختلفة. 
عــّداد املشاهدات هــذا، هو الــذي فتح املجال 
أمــام ظهور أنــواع موسيقية ونجوم أغنية 
جدد. سطع نجم مغني املهرجانات، ثم الراب 
ترتفع،  الشعبية  أسهمهم  وباتت  والــتــراب. 
خصوصًا أن إنتاج هذا النوع من املوسيقى 
غير مكلف إنتاجيًا. فبدل مساحات العرض 
الــكــبــيــرة، ووجـــــود أربـــعـــة أو خــمــســة أفــــراد 
يؤلفون فرقة، ال يحتاج مغني املهرجانات 
أو الــتــراب ســوى إلــى البــتــوب وميكروفون 
وصوته. فاألنماط املوسيقية هذه تستخدم 
األوتوتيون، والـ EDITING بشكل رئيسي، 
بــنــي عــلــيــه هــــذا الـــنـــوع املــوســيــقــي. كــمــا أن 
اإليقاعات املستخدمة هي عبارة عن نماذج 
)samples( مسجلة مسبقًا وموجودة داخل 
وأشهرها  الــصــوت،  تحرير  برامج  مكتبات 

.fruity loops في هذا املجال
الـــتـــي تعالجها  لــلــمــواضــيــع  بــالــنــســبــة  ــا  أمــ
هــــذه األغــــانــــي، فــهــي بــشــكــل عــــام مــنــاســبــة 
لـــشـــعـــب/شـــعـــوب مـــقـــمـــوعـــة، كـــمـــا هــــي حـــال 
بأنه  املستمع  تقنع  أغـــاٍن  املــصــري.  الشعب 
ــع بــقــوة غــيــر مـــوجـــودة فـــي الحقيقة: 

ّ
يــتــمــت

أنـــت الــبــطــل/الــقــوي/الــنــظــيــف مــقــابــل اآلخــر 
الضعيف/الخائن/املجرم.

وكي تحصد األغاني التي تعتمد هذا النمط 
أن تختار  )مــهــرجــانــات/تــراب/راب(، يجب 
فــي اصطفافاتها  فاقعة  أغــانــي ومــواضــيــع 
ــانـــي محمد  وقــطــبــيــتــهــا. وهــــكــــذا، تــبــقــى أغـ
رمضان، الذي يطل علينا في كل أغنية وهو 
يحارب أعداءه الوهميني، فهو الرقم 1 الذي 

يستحيل االنتصار عليه.
لم يبتكر رمضان هذا النوع من التحديات 
أعــداء غير موجودين. بل إن  الغنائية ضد 
هـــذه الــقــاعــدة أســاســيــة فــي هـــذا الــنــوع من 
 ،dissing باسم  عامليًا  ومــعــروف  املوسيقى، 
الــخــصــم املــوجــهــة ضــده  أي تقليل احـــتـــرام 
األغنية. هنا، ظهر الفْرق بني الفرق املستقلة 
واألنـــــواع املــوســيــقــيــة الــجــديــدة الــتــي بــدأت 
تزدهر منذ عام 2015. فيمكن ألي فرقة، مثل 
»كايروكي« أو »شارموفرز«، أن تقّدم أغنية 
تتحدث فيها عــن يــوم عـــادي فــي حــيــاة أي 
مواطن، من دون تحديات. بل يمكن أن تذهب 
أبعد من ذلك من خالل بعض النصائح التي 
المست في أحيان كثيرة كورسات التنمية 
البشرية، لكن ذلك شبه مستحيل في أغنية 
أو أغنية مــهــرجــانــات. وهـــذا تحديدًا  تـــراب 
ــجــه تــدريــجــيــًا نحو 

ّ
مـــا جــعــل الــجــمــهــور يــت

الــقــوة والــتــفــّوق، في  الــتــي تظهر  املوسيقى 
وقت يعيش في حياته الحقيقة أقسى أنواع 

القمع والذل والفقر.

ربيع فران

مجّددًا، يطرح مسلسل »ال حكم عليه« قضية 
تــجــارة األعـــضـــاء، بــعــد أن تــنــاولــهــا الثنائي 
ــــي كـــوســـا والــلــيــث حــجــو فـــي عــــام 2019  رامـ
مــن خــالل مسلسل »مــســافــة أمــــان«. محاولة 
لقصي  ــحــســب 

ُ
ت األداء،  فـــي  جــــدًا  مــتــمــاســكــة 

ــاب عن  خــولــي )يــلــعــب دور نــســيــم(، الــــذي غـ
بسبب  املاضية،  السنة  الرمضانية  الــدرامــا 
فيليب  )إخـــــــراج   »2020« مــســلــســل  تــأجــيــل 
املقبل. كما تطل علينا  املــوســم  إلــى  أســمــر(، 
فــالــيــري أبـــي شــقــرا )زمــــن(؛ وقـــد أظــهــرت من 
في طريقة  ا 

ً
ملحوظ تقدًما  األولــى  الحلقات 

األداء، بدور املحامية التي تسعى إلى كشف 
بــحــادث دهــس متعمد،  جريمة قتل والــدهــا 
تلت والــدة نسيم مع 

ُ
في اليوم نفسه الــذي ق

زوجــهــا الطبيب جمال )أســعــد رشـــدان(، في 
ظروف غامضة.

ــادة  ــ ــلـــف إعــ ــتـــح مـ تـــعـــيـــد املـــحـــامـــيـــة، زمـــــــن، فـ
بــعــد خمس  تــه  بــراء علن 

ُ
لت نــســيــم،  محاكمة 

سنوات من سجنه، ويطلق سراحه، ويدخل 
مــع املــحــامــيــة رحــلــة أخــــرى فــي تــتــّبــع مافيا 

العام، لكن بطريقة عصرية، فاعتمدتها دور 
األزيــاء كل على طريقتها. ومــن هــذه الطرق، 
مزجها مع األلــوان املعدنية أو الذهبية. فال 
أن  أن هــذه الصيحة يمكن  يخفى على أحــد 
ــفـــاء هــذه  ــدًا، إال أن إضـ ــ تـــبـــدو كــالســيــكــيــة جـ
انتعاشًا  يزيدها  عليها  العصرية  اللمسات 
لــتــواكــب الــعــصــر. قــد يــجــد الــبــعــض صعوبة 
ــوان  ــ األلـ لــكــثــرة   Patchwork ـــ  الــ تــنــســيــق  فـــي 
اختيار  األفــضــل  الحالة،  هــذه  فــي  املتداخلة. 
بـــألـــوان مـــوجـــودة فــي خــزانــة   patchwork ـــ الـ
 ليسهل تنسيقها. كذلك يمكن 

ً
املالبس أصال

ارتدائها  لــدى  أجمل  القطعة بشكل  تبرز  أن 
مع سروال أسود أو مع قميص أبيض. كذلك، 
مع   patchwork الـــ  الجاكيت  تنسيق  يعتبر 

.
ً
فستان موحد اللون سهال

تعتبر  الــقــدمــني:  عند  الفضفاضة  الــســراويــل 
السراويل الواسعة عند القدمني والفضفاضة، 
ارتــداؤهــا في  التي يمكن  املريحة  القطع  مــن 
أي وقــت كــان. كذلك تتوافر في أساليب عدة 
وأقمشة متنوعة، ويسهل تنسيقها مع كنزة 
مريحة  ة 

ّ
لطل قميص  مــع  أو  ناعمة،  صوفية 

تتسم بالبساطة العصرية.
السويتشرت  تعتبر  القصيرة:  السويتشرت 
ــن الــقــطــع  ــــد مــ ــزائـ ــ ــاس الـ ــقــ الـــقـــصـــيـــرة ذات املــ
املتعددة.  بقّصاتها  خزانتك،  فــي  األساسية 

كارين إليان ضاهر

فــي الــعــام املــاضــي، بـــدت املــالبــس الرياضية 
األكـــثـــر رواجـــــًا خــــالل أشــهــر الــحــجــر املــنــزلــي 
بسبب كــورونــا. وإذا كــان االتــجــاه اليوم إلى 
التغيير، إلى حد ما، ال يبدو ممكنًا االبتعاد 
تــمــامــًا عـــن األجــــــواء الــتــي نــعــيــشــهــا وروتــــني 

الحياة املتبع في ظل الوباء. 
في عالم املوضة، ثمة ميل واضح إلى املالبس 
ــلـــيـــزر وســـــــروال  ذات املــــقــــاس الـــــزائـــــد، مــــن بـ
وقميص لعام 2021. من جهة أخرى، من أهم 
الشروط التركيز على القطع األساسية، ال ألن 
حياتنا تتطلب ذلك فحسب، بل أيضًا بهدف 
الحد من الهدر الحاصل في املوضة واملسيء 
إلى البيئة بشكل واضح؛ إذ تتجه دور األزياء 
العاملية إلى إعادة التدوير، وإلى كل ما يمكن 

أن يخفف من األذى تجاه البيئة.
الـــجـــزمـــة الــبــالســتــيــكــيــة: بــعــد أشـــهـــر طــويــلــة 
مـــن الـــحـــجـــر، نــتــيــجــة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، بــدت 
الطبيعة امللجأ األول واألخير. لذلك، أصبحت 
األكسسوارات املناسبة للنزهات في الطبيعة 
 ،

ً
والــصــيــد، ومنها األحــذيــة، اخــتــيــارًا مفضال

التي تبدو جذابة ضمن كل  ومن الصيحات 
القطع الخاصة باملغامرات.

احتل مكانة مهمة ضمن  البرمودا:  الشورت 
صيحات العام املاضي، وال يزال موجودًا في 
عام 2021. يتميز بتعدد االختيارات املتاحة 
ة 

ّ
مــعــه إلطــاللــة عملية مــريــحــة، أو حــتــى لطل

رســمــيــة مـــع قــمــيــص أو بــلــيــزر. كـــذلـــك يــبــدو 
يتطلب  الــذي  اليوم  حياتنا  لروتني  مناسبًا 

التركيز على املالبس املريحة والعملية.
الـ patchwork: عادت صيحة الـ Patchwork مع 
خليط من الرقع امللونة، إلى الواجهة في هذا 

تــجــارة األعــضــاء، مــا يسفر عــن غضب ابنّي 
الطبيب، الواضح أنهما شركاء في الجريمة.

يتخطى املخرج فيليب أسمر عالم الصورة 
هذه املرة، وينتفض على أعماله في الدراما 
املحلية اللبنانية، فيخالف ما يفرضه املحلي 
املشتركة:  الــعــربــيــة  الـــدرامـــا  مــع  فــي تعاطيه 
الرواية  إيقاع متسارع لألحداث، شريط من 
 
ً
ــــى مــســتــغــال يـــبـــدأ ســريــًعــا مـــن الــحــلــقــة األولــ

ــــداث املــفــروضــة مــن داخـــل ســجــن قضى  االحـ
فيه نسيم محكوميته إلى الفضاء الخارجي 

الغارق في تفاصيل القضية وتشعباتها.
عليه«،  »ال حكم  فــي  واضــًحــا  التطور  يظهر 
وذلــــك عــبــر اجـــتـــراح مــفــاهــيــم أخــــرى يــحــاول 
ــأداء رفــيــع،  ــ قــصــي خـــولـــي الــتــغــلــب عــلــيــهــا بــ
بعيًدا عن ممثل »الشكل«. وجهه ال يخلو من 
نتواءات واضحة أصيب بها داخل السجن، 
وكــذلــك حـــال فــالــيــري أبـــي شــقــرا الــتــي تثبت 
في هذا الدور أنها ممثلة تتفوق على لقبها 
)ملكة جمال لبنان 2015(، وكأنها أمام بداية 
جـــديـــدة مــرســومــة بــعــنــايــة بــعــد مــشــاركــتــهــا 
ــاردة فــي »مــا فــيــي« )2019(  ــا بطولة بـ

ً
ســابــق

للمخرجة رشـــا شــربــتــجــي، وكــذلــك مــرورهــا 
ــة«، مــــن إخـــــــراج ســامــر  ــبـ ــيـ ــهـ الـــعـــابـــر  فــــي »الـ

البرقاوي 2018.
رؤية املسلسل تتناسب مع فلسفة السخرية 
التي  األعــضــاء،  أمــام قضية تجارة  الدرامية 
تــشــغــل الــعــالــم بــقــالــب قــصــة حــب بــني نسيم 
وخطيبته نور، التي تتركه بعد اتهامه بقتل 
ــا، ثـــم انـــدفـــاعـــه نــحــو املــحــامــيــة  ــهــ أمــــه وزوجــ
»زمن«. كل هذا يحدث بعيدًا عن املتداول في 
بعض املسلسالت، التي تحفل بها املنّصات 
هــــذه الـــفـــتـــرة، وتــحــشــد لــنــوع مـــن الــتــشــويــق 
املستعار غير املبرر، أمام فرضيات وتيارات 

أصـــبـــحـــت مـــكـــشـــوفـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــشــاهــد 
ــعــــادي، والـــتـــحـــول الـــدائـــم فـــي غــــزو بعض  الــ
الــقــضــايــا وطــرحــهــا بــطــريــقــة درامـــيـــة تلتزم 
بشروط الحرفية للفريق العامل، وتستمهل 
املشاهد العادي قليال هذه املرة، ال بل تحمله 

إلى نهاية من املرجح أنها سعيدة. محاولة 
ــدم الــقــديــم  ــهـ ــيــــدة  فــــي »ال حـــكـــم عـــلـــيـــه« لـ جــ
إلــى ما يعانيه املجتمع  وتــجــاوزه، والتلفت 

اليوم من قضايا.
تصبح  شائكة  اجتماعية  وقضايا  قصص 

نــصــوصــا درامــــيــــة، لــكــن هــــذه املـــــرة ينضج 
ــالـــم املـــنـــّصـــات  ــر، ويـــنـــقـــذ عـ ــاشـ ــبـ الــتــعــبــيــر املـ
الــتــكــرار األحــــادي لسلسلة مــن القضايا  مــن 
ــال  ــ ــكـ ــ ــنــــســــخــــة عـــــــن الــــــــغــــــــرب، فـــــــي أشـ ــتــ املــــســ

وسيناريوهات مملة.

واألهم أنها من القطع التي يسهل تنسيقها 
ة مريحة في أي وقت كان، وخصوصًا إذا 

ّ
لطل

عصرية  تبدو  فإنها  كذلك   .oversized كانت 
 بالسويتشرت الكالسيكية األسلوب. 

ً
مقارنة

ــة عــصــريــة الفـــتـــة، ُيــنــصــح بــاعــتــمــادهــا 
ّ
لــطــل

الفساتني  الــعــالــي.  الخصر  الــســروال ذي  مــع 
الصوفية: هي ليست مريحة فحسب وعملية 
املنزل للعمل عن  ارتــداؤهــا في  بحيث يمكن 
خصوصًا  بالشياكة،  أيــضــًا  تمتاز  بــل  بــعــد، 
عــنــد ارتــدائــهــا مــع حـــذاء ذات الــكــعــب العالي 

واألكسسوارات الالفتة للخروج من املنزل. 
ــري الـــالفـــت لــلــنــظــر: مـــن مــنــا ال يشعر  ــزهــ الــ
بالتحسن عند ارتداء لون قوي والفت للنظر؟ 
السعادة  أســـرار  مــن  الفرحة تعتبر  فــاأللــوان 
بأمس  نحن  التي  بها  نشعر  التي  الداخلية 
الــحــاجــة إلــيــهــا فـــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، نــظــرًا 
للضغوط الكثيرة التي نخضع لها. وبشكل 
خاص، يبدو الزهري القوي من النيون إلى الـ 

bubble gum من أبرز ألوان هذا املوسم.
ــــود الـــــيـــــوم مـــوضـــة  ــعـ ــ األكــــــتــــــاف الــــــــبــــــــارزة: تـ
الــثــمــانــيــنــيــات فــي صــيــحــة األكـــتـــاف الـــبـــارزة. 
مما ال شك فيه، أن األكتاف املبالغ بحجمها، 
اليوم.  املتبع  الحياة  ال تبدو مالئمة لروتني 
لكن ثمة جاكيتات عديدة وبليزرات بقصات 
مدت فيها هذه الصيحة مع معدل 

ُ
مالئمة اعت

مناسب من حشوة الكتفني.
أن ثمة مبالغة  لــك  بــدا  إذا  األكــمــام الضخمة: 
الــتــي تعتمد على األكــمــام  فــي هــذه الصيحة 
الـــضـــخـــمـــة، فـــمـــا عـــلـــيـــك إال اخـــتـــيـــار صــيــحــة 
ــام املــنــتــفــخــة الـــتـــي ال تـــــزال رائـــجـــة في  ــمــ األكــ
هــذا الــعــام، بعد أن كانت من أبــرز الصيحات 
فــي الــعــام املــاضــي. تتميز تلك األكــمــام كبيرة 

الحجم بمعدل معقول بطابعها الرومانسي.

»ال حكم عليه«... في إثر مافيات تجارة األعضاءسنة ثانية وباء: ماذا نرتدي في 2021؟
يتناول مسلسل »ال حكم 

عليه«، من كتابة نادين 
جابر وبالل شحادات، 

وإخراج فيليب أسمر، 
قضية اجتماعية مهّمة، 

بأداء الفت من الممثلين

أعلنت النيابة العامة في كوبلنتس بغرب أملانيا، 
أمس الثالثاء، تفكيك »أوسع« موقع إلكتروني في 
املــزورة  والعملة  املــخــدرات واألوراق  لبيع  العالم 
على »اإلنــتــرنــت املــظــلــم« )دارك ويـــب(. وأضــافــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي بــيــان أنـــه تـــم إلـــقـــاء القبض 
ل املوقع الذي عرف عنه املحققون أنه 

ّ
على مشغ

العالم، وهــو أسترالي  فــي  للبيع  »أوســـع« موقع 
عمره 34 عامًا، على الحدود األملانية الدنماركية، 
ووضــــــع قـــيـــد االعــــتــــقــــال االحـــتـــيـــاطـــي. وتــابــعــت 
النيابة أن »أكثر من عشرين خادمًا في مولدافيا 

وأوكرانيا ضبطت أيضًا«.
»أشــهــر«  مــدى  على  تحقيقاتها  النيابة  وأجـــرت 
مـــع شــرطــيــني مـــن جــهــاز الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
املــركــزي فــي أولــدنــبــرغ. وســاهــم فــي التحقيقات 
ــدة دول، مــثــل الـــواليـــات  أيـــضـــًا شـــرطـــيـــون مـــن عــ
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــدنــــمــــارك ومـــولـــدافـــيـــا  املـ
وأوكرانيا. وبحسب نيابة كوبلنتس فإن املنصة 
وبالنسبة  الــخــوادم.  توقيف  بعد  االثــنــني  فككت 
للمحققني، فإن موقع »دارك ماركت« كان »بدون 
أي شـــك أكــبــر ســـوق فـــي الــعــالــم عــلــى دارك ويــب 
مــع حــوالــى 500 ألــف مستخدم وأكــثــر مــن 2400 
بائع«. وتابعت النيابة أن »320 ألف صفقة تمت 
بتكوين  الرقمية  الــعــمــالت  عبر  األقـــل«  على  فيه 
ومــونــيــرو بــقــيــمــة إجــمــالــيــة يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
140 مليون يورو. وكانت هذه املنصة »تستخدم 

بشكل خاص لبيع املخدرات من كل األنواع«، كما 
املوقع  على  أيضًا  يباع  وكــان  النيابة.  أوضــحــت 
»عمالت مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة 
أو مـــزورة وبــطــاقــات هــواتــف نقالة ال تــعــرف عن 
املـــســـتـــخـــدم«، أو حــتــى فـــيـــروســـات مــعــلــومــاتــيــة. 
 ما تم ضبطه يفترض أن يتيح 

ّ
وقالت النيابة إن

فــتــح تحقيقات جــديــدة بحق  اآلن وصـــاعـــدًا  مــن 
الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.

ويــــرى بــاحــثــون مــخــتــصــون أن شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
تــنــقــســم إلـــــى طـــبـــقـــات عـــــدة مــــن حـــيـــث إمــكــانــيــة 
بمثابة  األولـــى  الطبقة  وتعتبر  إليها.  الــوصــول 
التقليدية  البحث  محركات  وتستطيع  السطح، 
أمــورًا  تضّم  ال  الثانية  والطبقة  إليها،  الــوصــول 
الـــ »آي بــي« IP، من دون  مريبة، لكنها تستخدم 
تــحــديــد نــطــاق لــــه، مـــا يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا. 
أمـــا الــطــبــقــة الــثــالــثــة فــهــي األكــثــر عــمــقــًا، وتــعــرف 
بأسماء عدة بينها Deep Web )الشبكة العميقة(، 

 Dark Webاإلنترنت املخفي(، و( Hidden Internet
)اإلنترنت املظلم(.

ويشّبه املختصون »اإلنترنت املظلم« بالغابة، إذ 
ُيستغل  لذا  فيه،  والهويات  األفعال  إخفاء  يمكن 
هــذا الــجــزء مــن اإلنــتــرنــت عـــادة فــي األعــمــال غير 

القانونية.
وال يمكن الوصول إلى الشبكة العميقة بواسطة 
ــب األمـــر 

ّ
مــحــركــات الــبــحــث الــتــقــلــيــديــة؛ إذ يــتــطــل

بــرامــج أو مــتــصــفــحــات خــاصــة لــلــوصــول إلــيــهــا. 
ــــالل الــشــبــكــة املـــظـــلـــمـــة، يــمــكــن لــشــبــكــات  ــن خـ ــ ومـ
األعمال  وإجـــراء  التواصل  الخاصة   straphanger
الكشف  املــشــبــوهــة بشكل ســـري، دون  الــتــجــاريــة 
عـــن مــعــلــومــات تــعــريــف مــســتــخــدمــيــهــا. لــكــن، من 
جــهــة أخـــــرى، غــالــبــًا مـــا يــتــم الــخــلــط بـــني الــويــب 
املــظــلــم والــويــب الــعــمــيــق. ويــتــضــح للباحثني أن 
شــبــكــة الـــويـــب املــظــلــم تــشــكــل جـــــزءًا صــغــيــرًا من 
ب برامج متخصصة 

ّ
الويب العميق، لكنها تتطل

لــلــوصــول إلـــى مــحــتــواهــا، وبــالــتــالــي فــهــي مرتع 
لــلــمــقــرصــنــني ومــحــتــرفــي الــجــريــمــة اإللــكــتــرونــيــة 
وشــبــكــات االتـــجـــار الــجــنــســيــة، وفـــي هـــذا الــعــالــم 
املعتم سيسهل على املتصفح أيضًا العثور على 
الفيروسات  وبرامج  املخترقة  االئتمان  بطاقات 
واملــــــــواد اإلبـــاحـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــاألطـــفـــال وتـــجـــار 

السالح واملخدرات. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

مصر ما بعد 2013

يخرج قصي خولي من نمطية الفتى الوسيم إلى دور مرّكب )تلفزيون دبي(

تتاجر هذه 
المواقع 
بالمخدرات 
واألفالم اإلباحية 
)ماركوس بات/ 
)Getty

)Getty( تميل معظم دور األزياء إلى تصميم مالبس ذات ألوان فاتحة

)Getty( ُحظر النشاط الفني والموسيقي في الميادين المصرية والفضاءات العامة

بعد صعود العسكر إلى سّدة الحكم في مصر، عادت األغنية المصرية المستقلة إلى شكلها 
الذي سبق الثورة؛ أغنية متخففة من كل ما هو سياسي، تناقش مواضيع يومية ضحلة

الموسيقى المستقلة ]2/2[

تفكيك موقع في ظلمة اإلنترنت

فنون وكوكتيل
مشهد

تكنولوجيا

نقدأزياء

إلى جانب صعود المؤسسة 
العسكرية في مصر، 

وسيطرتها على المشهد 
الثقافي، والموسيقي على 
وجه الخصوص، صعدت 

أيضًا نقابة الموسيقيين 
المصريين، وتطبّعت بالبدلة 
العسكرية ذاتها، وأخذت، 
بقيادة هاني شاكر، تمنع 

وُتوقف وُتحاكم كل من 
ال يروق لها، فكان فنانو 
أغاني المهرجانات من 

أوائل ضحايا النقابة؛ إذ تم 
منعهم من الغناء، وإحياء 

الحفالت. أكثر من ذلك، 
ُمنعت حفالتهم أيضًا 
في بلدان عربية أخرى 

بطلب من شاكر.

النقابة بالزي 
العسكري
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