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MEDIA

أخبار

دعت رئيسة التحرير التنفيذية
لـ«أسوشييتد برس» ،سالي بزبي،
إلى إجراء تحقيق مستقل في
الغارة الجوية اإلسرائيلية التي
استهدفت ودمرت مبنى الجالء
الذي كان يضم مكتب الوكالة وقناة
ً
مؤكدة أن الرأي العام يحق
الجزيرة،
له معرفة الحقائق.

طلبت منظمة «مراسلون بال
حدود» من المحكمة الجنائية
الدولية ،التحقيق في قصف
إسرائيل لمبنى الجالء ،باعتباره
جريمة حرب محتملة .وذكرت
في رسالتها أن مكاتب  23منظمة
إعالمية دولية ومحلية قد دمرت
في غزة ،خالل األيام الستة الماضية.

أعلنت وكالة «فرانس برس»
أنها ستستضيف فريقي
وكالة «أسوشييتد برس» وقناة
«الجزيرة» في مكتبها في قطاع
غزة ،بعد تدمير االحتالل المبنى
يضم مكاتبهما في القطاع،
الذي
ّ
ً
مطالبة باحترام
السبت الماضي،
ّ
«الحق في اإلعالم».

21

ّ
شن صحافيون أميركيون
هجمات على «أسوشييتد برس»،
ّ
لصف االحتالل ،حتى
منحازين
حينما يقصف مؤسسات إعالمية،
ومتسائلين «لماذا تملك الوكالة
أصًال مكتبًا في غزة»! وكان بينهم
الصحافي في «نيوزويك» جوش
هامر الذي حذف تغريدته.

كيف تسيطر الرواية اإلسرائيلية على اإلعالم الفرنسي؟ ننشر ،بتصرّف ،وبالتزامن مع موقع «أوريان  ،»21جزءًا من
يضم تجارب لصحافيين عملوا في فلسطين المحتلة ،على أن ينشر المقال كامًال على الموقع اإللكتروني
مقال
ّ

«النمل اإلسرائيلي الحاقد» رقيبًا على اإلعالم الفرنسي
جان ستارن

ب ــن مـضــايـقــات ت ـقــوم بـهــا حـفـنــة منزعجة
مــن املــؤيــديــن إلســرائـيــل وبــن ت ــردد هيئات
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ت ـت ـط ـل ــب ت ـغ ـط ـي ــة األخـ ـ ـب ـ ــار فــي
إسرائيل /فلسطني إرادة فوالذية أو وسيلة
إعــام ـيــة مـسـتـقـلــة .ف ـقــد ك ــان لـلـعـنــف ال ــذي
تعرض لــه الصحافي تشارلز أنــدرلــن منذ
«قـضـيــة» الـطـفــل الفلسطيني محمد ال ــدرة
أث ـ ـ ــره .ي ـ ــروي ث ــاث ــة ص ـح ــاف ـي ــن ،م ــن ث ــاث
ه ـي ـئ ــات ت ـح ــري ــر ،ع ـم ـل ــوا ف ــي ثـ ــاث ف ـت ــرات
مختلفة ،غطوا أوضاع إسرائيل وفلسطني،
ط ــال ـب ــوا ب ـع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــويــات ـهــم ،عن
املكاملات الهاتفية غير الالئقة ،والتهديدات
غـيــر املـبـطـنــة ،والـلـعـبــة امل ــزدوج ــة لــرئــاســات
تحريرهم.
عمل األول ،دعونا نسميه إيتيان ،كمراسل
في القدس ليومية وطنية ،والثاني ،مــارك،
في وسيلة إعالمية سمعية ـ بصرية ،وكان
ال ـث ــال ــث ،فـيـلـيــب ،مـبـعــوثــا خ ــاص ــا منتظمًا
ألسبوعية .مثل معظم املبعوثني الخاصني
واملــراسـلــن فــي إســرائـيــل ،يثني هــؤالء على
جـ ـ ــودة ال ـع ـم ــل ف ــي ه ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد :ال ـص ـحــافــة
هناك متعددة ،ومـصــادر املعلومات كثيرة
وم ـف ـتــوحــة ،وامل ــواض ـي ــع م ـت ـنــوعــة .وحــدهــا
املعلومات املتعلقة بـ«األمن القومي» تخضع
للجنة الرقابة العسكريةُ ،
ويمنع نشرها في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ،وال ـس ـبــب بـشـكــل أســاســي
ه ــو م ـنــع ال ـت ـع ــرف إلـ ــى ه ــوي ــة ال ـج ـن ــود في
وســائــل اإلع ــام السمعية ـ ـ البصرية .ولكن
هــذا يخص أســاســا الصحافة اإلسرائيلية
التي غالبًا ما تكون عنيدة ،وال تــزال كذلك
على الرغم من املـنــاورات الكبيرة لبنيامني
نتنياهو وأصدقائه من مليارديرات وسائل
اإلعالم لتطويعها.
نـ ـش ــر ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن مـ ــراس ـ ـلـ ــي ص ـح ـي ـف ـتــي
«ل ــوم ــون ــد» و«ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون» أو هـيـئــات
تـحــريــر أخ ــرى عـنــد عــودت ـهــم م ــن إســرائـيــل
ك ـت ـبــا غــال ـبــا ب ـق ــدر م ــا ت ـك ــون رائـ ـع ــة ،تـكــون
ن ـقــديــة ب ـخ ـصــوص امل ـج ـت ـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
ال يـكـمــن املـشـكــل إذًا ف ــي إس ــرائ ـي ــل« ،نعمل
هـنــاك بشكل جـيــد ،فــالـنــاس مـعـتــادون على
الصحافة ويمكن الذهاب إلى كل مكان ،كل
شــيء مفتوح .املضايقات نتعرض لها في
فرنسا» .يقول روني باكمان  ،الذي عمل ملدة
طويلة فــي «لــو نوفيل أوبـســرفــاتــور» ،وهو
اليوم يعمل في موقع «ميديابارت» .ولكي
نكون أكثر دقــة :تتم مضايقة الصحافيني،
والتعتيم على املثقفني املنتقدين للسياسة
اإلسرائيلية.
لنترك هــؤالء الصحافيني الثالثة يتكلمون
بشكل أوسع:

إيتيان ،مراسل سابق ليومية
«املـفــاجــأة األول ــى عندما أقـمــت فــي الـقــدس،
ت ـم ـث ـلــت فـ ــي مـ ـج ــيء أح ـ ــد رؤسـ ـ ـ ــاء ت ـحــريــر
الجريدة لزيارتي وقدم لي أحد (األصدقاء)
ال ـقــدامــى مــن امل ــوس ــاد .ربـطـنــي ه ــذا األخـيــر
بعميل أصغر في االستخبارات اإلسرائيلية
ي ـط ـل ــق ع ـل ــى ن ـف ـس ــه اس ـ ــم ب ـ ــول ،وه ـ ــو أح ــد
الضباط املسؤولني عن الصحافة األجنبية.
ق ــدم لــي ب ــول بــانـتـظــام وثــائــق فــي مجلدات
بالستيكية ال أستعملها ،ألنــه ال يمكنني
ثان أو ألن املعلومات
التأكد منها من مصدر ٍ
التي تتضمنها غير مهمة .غير أنني كنت
أج ــد ه ــذه املـعـلــومــات نـفـسـهــا م ـن ـشــورة في
الـجــريــدة فــي أكـثــر مــن م ــرة ،بتوقيع رئيس
التحرير ،الــذي ّ
تبي أنه يأتي إلى إسرائيل
من دون إخطاري .وقد ذهب حتى إلى إجراء
م ـقــاب ـلــة ص ـحــاف ـيــة م ــع رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء من
دون أن يشاركني فيها ،على عكس العرف
الــذي ينص على أن يكون املراسل في البلد
حاضرًا خالل املقابلة.
بعد أشهر قليلة من ذلك ،تلقيت تكليفًا غير
عادي من قسم املجتمع في الصحيفة :مقال
حول اليهود الفرنسيني الذين هاجروا إلى
إسرائيل بسبب تنامي معاداة السامية في
ّ
فــرن ـســا .ل ـكــن اسـتـطــاعــا ســريـعــا كـشــف لي
أن الــواقــع مختلف تمامًا .فعدد املهاجرين
ال ـقــادمــن مــن فــرنـســا لــم يـكــن قــد ارت ـفــع في
فـتــرة تكليفي بــالـتـقــريــر ،وك ــل مــن قابلتهم
قــالــوا لــي إنـهــم قــدمــوا إل ــى إســرائـيــل ب ــوازع
صـهـيــونــي ولـيــس خــوفــا ،وأن «الـبـلــد الــذي
يتعرض فيه اليهود للخطر هو إسرائيل.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــهّ ،
زودنـ ـ ـ ـ ــي مـ ـص ــدر فــي
ال ــوك ــال ــة ال ـي ـه ــودي ــة بــإح ـصــائ ـيــات حــديـثــة
تظهر الـبــروفــايــل (الـنـضــالــي) للمهاجرين
من فرنسا :أكثر من  90في املائة منهم مروا

ف ــي فــرن ـســا بـ ـم ــدارس أو ه ـي ـئــات ي ـهــوديــة.
وتــؤكــد أغلبية كبيرة منهم بأنها هاجرت
ألسباب أيديولوجية .لكن هذه النتيجة لم
ترض الصحافية املكلفة بمتابعة مقالي من
ِ
قسم املجتمع ،ولــم أكــن أعــرف وقتها بأنها
م ـقــربــة م ــن ال ـي ـمــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ف ــي ال ـيــوم
الـتــالــي وج ــدت مقالي فــي الـجــريــدة مبتورًا
ومنقوصًا مــن األرق ــام املزعجة .الصحافية
ً
ً
نـفـسـهــا عـ ــادت وك ـت ـبــت م ـق ــاال م ـجــامــا عن
(الجالية اليهودية الفرنسية الغاضبة من
الصحافة).
ك ــذل ــك ،وبـ ـم ــا أنـ ـن ــي ك ـن ــت أذهـ ـ ــب بــان ـت ـظــام
إل ــى الـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة وأع ـطــي الكلمة
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ،اح ـت ــج امل ـج ـلــس التمثيلي
لـلـمــؤسـســات الـيـهــوديــة فــي فــرنـســا (كــريــف
 ،)CRIFل ــدى إدارة الـصـحـيـفــة ال ـتــي أعـمــل
فيها .وقــد عرفت ذلــك من رئيس الـ(كريف)
نـفـســه .ف ــي نـهــايــة مــؤتـمــر ك ــان ي ـش ــارك فيه
ف ــي الـ ـق ــدس اس ـت ــدع ــان ــي جــان ـبــا وســأل ـنــي:
(هل اتصل بك مديرك؟) ،سألته ملا يمكن أن
تهمه اتصاالت خاصة بالجريدة ،وأجبته:
(ال يتصل بــي مــديــري مطلقًا ،فهو يثق بي
تمامًا) ،ثم تركته.
عرفت بتفاصيل القصة الحقًا بعد سفري
إلى باريس .إذ التقيت مدير التحرير الذي
شرح لي( :لقد ُدعيت إلى رحلة إلسرائيل من
قبل الكريف ،وذهبت إلى هناك من أجل أن
أنـعــم بـســام .لــم أرغ ــب فــي محادثتك بشأن
ما قالوه لي ،حتى ال أزعجك أو أؤثر عليك،
وبالطبع لــم أكتب أي شــيء عــن املــوضــوع).
عندما تــم اسـتـبــدال هــذا املــديــر بعد تغيير
أحــد املساهمني فــي الـجــريــدة كنت قــد عدت
إلــى بــاريــس .وتباهى خليفته في كل مكان
بــأنــه ج ـعــل م ــن ال ـيــوم ـيــة (صـحـيـفــة مــؤيــدة
إلسرائيل)».

مارك ،مراسل وسيلة إعالمية
سمعية بصرية
«تسعى إسرائيل منذ زمن طويل إلى تطبيع
صورتها دولـيــا ،ولكن املشكلة ال تكمن في
بنيامني نتنياهو بقدر ما تكمن في داعميه
فــي فــرنـســا .عندما ننفذ تحقيقًا صحافيًا
من الضفة الغربية ،ينزعج وينفعل هؤالء
على الشبكات اإلجتماعية ،وفــي مواقعهم
ويـتـهـمــونـنــا ب ـم ـع ــاداة ال ـســام ـيــة وب ـتــرويــج
أخ ـب ــار ك ــاذب ــة .إن ــه ه ــذي ــان ك ــام ــل .املـشـكـلــة

ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـن ــا فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات ال ـس ـم ـع ـيــة
الـبـصــريــة ،أن ــه خــافــا لـلـصـحــافــة املـكـتــوبــة،
الـ ـت ــي ل ـي ــس ع ـل ـي ـهــا رق ــاب ــة خ ــارجـ ـي ــة ،يـتــم
تتبعنا من طرف مجلس السمعي ـ البصري
ّ
األعـ ـل ــى ،ع ـل ـمــا أن أعـ ـض ــاء هـ ــذا امل ـج ـلــس ال
يعرفون شيئًا وال يدركون حتى كيف نعمل،
ولكنهم يعتبرون أنه علينا (ضمان معالجة
مـتــوازنــة لـلـنــزاع) ،كما يمكنهم أن يوجهوا
إلـيـنــا (ت ـح ــذي ــرات) .إن ــه سـيــف ديموقليس
مشهر فوق رؤوسنا.
هـكــذا تــم توجيه االتـهــام ل ــ(راديــو فــرانــس)،
ف ــي يــول ـيــو /ت ـمــوز  ،2020م ــن قـبــل مجلس
ال ـس ـم ـع ــي ـ الـ ـبـ ـص ــري األع ـ ـلـ ــى ب ـخ ـصــوص
ت ـقــريــر حـ ــول تــدم ـيــر ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ل ـع ـيــادة متنقلة ملـكــافـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
األراض ــي املحتلة بثته (فــرانــس أنتير).
فــي ّ
لقد كذبت تنسيقية األنشطة الحكومية في
األراضــي املحتلة ،وهي فرع الجيش املكلف
بالسلطة في املناطق املحتلة ،التقرير املبني
على مصادر خاصة بإذاعة (فرانس أنتير).
وقـ ّـدم النائب الفرنسي ميار حبيب شكوى
إلى مجلس السمعي ـ البصري األعلى ،علمًا
أن الرجل يعتبر أساسًا بــأن إذاعــة (فرانس
أنتير) هــي وكــر لإلسالمويني ـ اليساريني.
ّ
َّ
وعلي أن أفكر مرتني
كل ذلك يجعلني حذرًا،
ق ـبــل أن أق ـت ــرح مــوضــوعــا م ــا .فــأنــا ال أري ــد
التعرض إلى املضايقات باستمرار ،كما أن
رئاسة تحريري ال تريد تلقي توبيخات من
مجلس السمعي ـ البصري األعلى».

يروي ثالثة صحافيين
من ثالث هيئات تحرير
تجربتهم
رقابة ذاتية؟ جبن؟
كسل؟ تأييد؟ «قليل
من كل ذلك» ،يقول
آالن غريش

فيليب ،مراسل خاص لمجلة
«زرت إسرائيل وفلسطني كثيرًا ،رغم أن ذلك
لم يكن جوهر عملي .ذهبت إلى هناك للمرة
األول ــى قبل  20عامًا فــي رحلة استكشافية
نـظـمـتـهــا الـلـجـنــة ال ـي ـهــوديــة األم ـيــرك ـيــة في
باريس .لم أكن األول وال األخير الذي قام بهذا
النوع من الرحالت .كان ذلك منظمًا ومدفوع
النفقات بــالـكــامــل .تــدعــو اللجنة اليهودية
األميركية عادة مختلف أنواع الزمالء وليس
فقط املراسلني في األقـســام الدولية .فهناك
ُ
كـتــاب أعـمــدة ،ورؤس ــاء تحرير ،وصحافيو
أقـســام .فــي مجموعتي كــان هناك صحافي
متخصص في مسائل النقل ،وزميلة تغطي
ق ـضــايــا االس ـت ـه ــاك وال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة في
قسم تحرير تلفزيوني .كانت األمور محكمة
ويـتــم تسييرها بسرعة ،قمنا بجولة على
م ــن ط ــائ ــرة ع ـمــوديــة ف ــي ال ـن ـقــب والـتـقـيـنــا
ع ــددًا مــن ال ـنــواب وال ـ ــوزراء ،والتقينا حتى
ً
فــي ذلــك الــوقــت ممثال عــن معسكر الـســام.
على حد علمي لم يكتب أحد شيئًا ولم يكن
يطلب منا شــيء ،ولكن بالطبع عندما تتم
دعوتك إلــى رحلة شبيهة ،ال يمكن البصق
في الصحن .في البداية لم أواجه أي مشكلة
فــي تمرير مقاالتي ،على الــرغــم مــن أن أحد
رؤسـ ـ ــاء ال ـت ـحــريــر كـ ــان ي ـن ـشــر اف ـت ـتــاح ـيــات
م ــوالـ ـي ــة أكـ ـث ــر ف ــأكـ ـث ــر إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وك ــان ــت
تتناقض مع ما كنت أكتبه… تلقيت بسبب
أحــد مقاالتي العديد مــن الرسائل املعادية
وأع ــرف أن رئــاســة التحرير هــي أيضًا ومن
دون شك تلقت مكاملات من أصدقاء مؤثرين
في الجريدة .ثم شيئًا فشيئًا ،ومــن دون أن
يخبرني أحد بشيء ،صار من الصعب أكثر
فأكثر الذهاب إلى هناك .كان يقال لي( :هل
أن ــت م ـتــأكــد؟)( ،ف ــي الحقيقة لــم يـعــد الـقــراء
مهتمون بهذا املوضوع)( ،أليس ذلك مكلفًا
بـعــض ال ـش ــيء؟) ،ولـكــن كــل هــذه الـحـجــج لم
تكن تقدم في ما يخص كتابة االفتتاحيات.
فــالــرأي املؤيد إلسرائيل أصبح جامحًا في
الجريدة من دون أن يقابله تحقيق ميداني
أكثر اتزانًا».
تجربة غيوم جاندرون
عـ ــرض غ ـي ــوم جـ ــانـ ــدرون ،م ــراس ــل جــريــدة
«لـ ـيـ ـب ــراسـ ـي ــون» ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ـ فـلـسـطــن
بــن عــامــي  2017و ،2020ال ـحــال ه ــذا ،في
مقال نهاية عمله كمراسل هناك ،نشر في

تعرّض الصحافي تشارلز أندرلين لضغوط ومحاكمات بعد قضية محمد الدرة (جويل ساجيه/فرانس برس)

ال ـيــوم ـيــة ف ــي  16دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
:2020
«أص ـ ـب ـ ـحـ ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وفـ ـلـ ـسـ ـط ــن الـ ـي ــوم
م ـت ـش ــاب ـك ـت ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أي وق ـ ــت م ـض ــى،
ب ـح ـق ــائ ــق ل ـي ـس ــت مـ ـت ــوازي ــة بـ ــل م ـت ـكــدســة،
وبأقدار كما لو أنها مكبلة باألصفاد .ففي
حــن يتجذر املستوطنون ،مــا يضفي على
الضفة الغربية طــابــع التكساس ـ كوشير،
نوع من بالد دونالد ترامب املتكررة ،حيث
يـقــوم رع ــاة البقر الــذيــن يــرتــدون القلنسوة
ال ـصــوف ـيــة (ك ـي ـب ــا) ب ــإع ــادة ل ـعــب أس ـط ــورة
الـحــدود ،بشاحنات صغيرة وبـنــادق أم 16
أم ــام ه ـنــود وعـ ــرب ،وي ـق ــوم عــامــل ب ـنــاء من
ج ـنــن بـكـســب ق ــوت ــه ف ــي ورش ـ ــات ت ــل أبـيــب
وراء الجدار املجتاز بتصريح أو بدونه .في
الوقت نفسه ال يحلم الشباب الفلسطيني،
املحروم من أي آفاق ،سوى بالبحر».
فــي لـقــاء لــه مــع دومـيـنـيــك ف ـيــدال فــي معهد
ال ـب ـح ــث وال ـ ــدراس ـ ــات /املـ ـت ــوس ــط وال ـش ــرق
األوس ــط( /إري ـمــو) ،بعد أســابـيــع قليلة من
نشر هذا املقال ،تأسف جاندرون ،مثله مثل
كــل الصحافيني الفرنسيني الــذيــن يغطون
األحداث في تل أبيب وفي القدس ورام الله،
مــن املضايقات التي يقوم بها املتعصبون
ل ـل ــدف ــاع ع ــن إس ــرائ ـي ــل ف ــي ف ــرن ـس ــا« .ه ـنــاك
طــري ـقــة ج ــد مـنـظـمــة ف ــي تـسـيـيــر االعـ ـت ــداء،
هناك أشـخــاص يقومون بذلك طــوال اليوم
على شبكات التواصل االجتماعي ،يفككون
تقارير مراسلني بحثًا عن معلومات مظللة
مــزعــومــة» .يــواصــل غ ـيــوم ج ــان ــدرون« :فــي
البداية كنت أجادل ،ولكن مع أشخاص بهذا
الـكــم مــن س ــوء الـنـيــة ومستعدين لتحريف
كلماتك ،تأتي األوقات التي ال يجب الدخول
ف ـي ـهــا ف ــي ال ـن ـق ــاش ألنـ ــه ف ــي الـ ــواقـ ــع لـيــس
نقاشًا».

حراس إسرائيل
ب ــن «ف ـ ــراغ ـ ــات» ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء وذك ــري ــات
هــاربــة ،ليس مــن السهل تقييم املعالجة
اإلعالمية للعالقة بني فرنسا وإسرائيل.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه «ل ـي ــس م ــوض ــوع ــا»،
كما قيل لي بطرق مختلفة خالل األشهر
األخيرة ،فإن هناك حراسًا قائمني يتولون
م ـه ـم ــة ت ـص ـف ـيــة حـ ـس ــاب ــات ال ـص ـحــاف ـيــن
الذين يقومون بتأدية واجبهم فقط .من
هم هؤالء؟ الصحافي كليمون وال ـ راينال
وموقعه «إنفو إيكيتابل» ،واملحامي جيل
وي ـل ـي ــام غ ــولــدن ــاغ ـي ــل ،ال ـ ــذي ي ـت ـجــول في
البالتوهات العديدة للسمعي ـ البصري
الـيـمـيـنـيــة ،وبــالـطـبــع م ـيــار حـبـيــب ،ال ــذي
ال يـمـكــن تـجـنـبــه ،الـ ــذي ك ـث ـيـ ًـرا م ــا يـكــون
فــي امل ـنــاورة ملضايقة الصحافيني ،وهو
املـعـتــاد على الـظـهــور بانتظام على قناة
.I24News
ويتم نقل مواقف هــؤالء بانتظام من طرف
الـ«كريف» ومعهم شخصيات مختلفة ،مثل
آالن فينكلكروت ،وجاك تارنيرو ،وصموئيل
بريغانو والعديد من مستخدمي اإلنترنت
واملواقع الفرنسية اإلسرائيلية ذات الــرواج
الضعيف ،مثل  ،JJS Newsوأيضًا الشبكات
االجـتـمــاعـيــة طـبـعــا .بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم ،وفــي
تعارض مع العقل واملالحظة البسيطة ،فإن
شيطنة إســرائـيــل أمــر مرعب فــي الصحافة
الفرنسية .فهم يطالبون بإعالم «مـتــوازن»
ك ـمــا ل ــو أن ل ـه ــذا امل ـص ـط ـلــح م ـع ـنــى .يـشــرح
أح ــد ال ــزم ــاء ال ـعــام ـلــن ب ــال ـق ــدس« :لــديـهــم
فكرة خاطئة عن املعلومة (املتوازنة) التي،
بحسبهم ،يجب أن تكون باستمرار مؤيدة
إلسرائيل».
ي ــذك ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـج ـم ـلــة
الشهيرة للمخرج جــان ـ ـ لــوك غ ــودار حول
املوضوعية فــي التلفزيون« :خمس دقائق
لـلـيـهــود ،وخ ـمــس دقــائــق لـهـتـلــر» ،وق ــد أكــد
ل ــي أح ــده ــم أن م ـيــار حـبـيــب حــرفـهــا بشكل
كبير لينتقد التغطية اإلعالمية لفلسطني
لتصبح فــي شـكــل «خـمــس دقــائــق لليهود،
وخـمــس دقــائــق إلســرائ ـيــل» .وم ــع ذل ــك ،فــإن
أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـص ـف ـهــم ب ـي ــوت ــر صـ ـم ــوالر،
امل ــراس ــل ال ـس ــاب ــق ل ـج ــري ــدة «ل ــوم ــون ــد» في
ال ـق ــدس ،ب ــ«ال ـن ـمــل ال ـحــاق ــد» ،يـنـجـحــون في
فــرض «األومـيــرتــا» (الـصـمــت) .يعلق رونــي
بــاكـمــان «سمعت ذلــك م ــرارًا مــن أصــدقــائــي.
فهم يـجــدون صعوبة مـتــزايــدة أكـثــر فأكثر
فــي الـعـمــل ،حيث يـقــال لـهــم( :هــل تعتقد أن
فلسطني أمــر يستحق الـعـنــاء؟ انـتـهــى ،لقد
قضي األمر)».
* ينشر بالتزامن مع موقع «أوريان »21
https://orientxxi.info/ar
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منوعات فنون وكوكتيل
متابعة

بيروت ـ العربي الجديد

ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــو م ـ ــواق ـ ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
حجب
البحث عــن أساليب لكسر ّ
شــركــات ال ـتــواصــل ،الـتــي ب ــات واض ـحــا أنـهــا
تـ ـت ــواط ــأ مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ض ـ ّـد
ّ
الفلسطينيني ،فتحجب كــل املحتوى الناقد
لــاح ـتــال أو الـ ــذي يـكـشــف زي ــف ادع ــاءات ــه،
كـمــا تـحـجــب ح ـســابــات وم ـن ـش ــورات وتمنع
صفحاتها.
كلمات بعينها من الـتــداول عبر
ً
وب ـم ــوازاة ذل ــك ،تعطي هــذه املــواقــع مساحة
واسعة للرواية اإلسرائيلية ،سواء من خالل
اإلعـ ــانـ ــات امل ــدف ــوع ــة ،ق ـب ــل م ـق ــاط ــع فـيــديــو
«يــوت ـيــوب» عـلــى سبيل امل ـثــال ،أو مــن خــال
التغريدات املدفوعة كذلك.
في السابق ،كان األسلوب األبــرز هو إضافة
ع ــام ــات تـنـقـيــط إل ــى الـكـلـمــات لفصلها عن
بـعـضـهــا ،أو إض ــاف ــة م ـســافــات ب ــن األح ــرف
في الكلمات التي تعتبرها خوارزميات هذه
الـشــركــات ممنوعة .وتتضمن تلك الكلمات
«مـقــاومــة» و«ح ـمــاس» وأسـمــاء فلسطينيني
مقاومني لالحتالل وغيرها من التعابير التي

بينما يتواصل االحتالل بشكل مباشر مع إدارات شركات التواصل لحجب المحتوى الفلسطيني،
يحاول المدونون العرب التحايل على حجب منشوراتهم من خالل الكتابة بطريقة مبتكرة

المقاومة اإللكترونية

تضامن عربي منزوع النقاط

الفلسطينيني،
تناهض االح ـتــال وتـنــاصــر
ّ
كـمــا تـعــابـيــر ألحـ ــزاب وتـنـظـيـمــات تصنفها
الواليات املتحدة إرهابية .وهو التبرير الذي
تلجأ إليه شركات التواصل كي تبرر حجبها.
م ــا زال اس ـت ـخ ــدام هـ ــذا األسـ ـل ــوب مـسـتـمـرًا،
ّ
كـمــا تـلـجــأ إل ـيــه وســائــل إ ًعــام ـيــة تـغــطــي ما
يحصل في فلسطني لحظة بلحظة وتحاول
تـخـطــي الـحـجــب ،وبـيـنـهــا مــوقــع «الـجــرمــق»
والتلفزيون «العربي» عبر تويتر.
ّ
لكن األسلوب املستجد هذه املرة هو التدوين

ّ
باللغة العربية غير املنقطة ،وهــي الطريقة
التي كانت مستخدمة قديمًا في أصل إنشاء
واستخدام اللغة العربية .وقراءة هذه الجمل
سهلة للمتحدثني بالعربية ،إذ يستطيعون
ب ـس ـهــولــة ف ـهــم ال ـج ـم ـلــة م ــن دون ّأي عــائــق.
ّ
ويشير متبعو هذه الطريقة إلى أنها تدمج
حالتني معًا ،وهما العودة إلى أصــول اللغة
العربية ،التي يستطيع العرب فهمها لكن ال
يمكن للغرب قراءتها ،باإلضافة إلى تخطي
الـ«ألغوريثم أبارتهايد» (الفصل العنصري

األسلوب المستجد هو
التدوين باللغة العربية
ّ
المنقطة
غير

ل ـ ـل ـ ـخـ ــوارزم ـ ـيـ ــات) ،ال ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـم ــده ش ــرك ــات
التواصل حاليًا.
وه ـن ــاك تـطـبـيــق يــد ّعــى «أك ـت ــب» يـســاعــد في
تحويل الكلمات املنقطة إلى كلمات من دون
ن ـق ــاط ،وي ـع ــود ت ــاري ــخ إن ـشــائــه إل ــى يـنــايــر/
ّ
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي .لـ ـك ــن مـسـتـخــدمــا
يــدعــى خــالــد الشمعة أع ـلــن ،فــي تـغــريــدة لــه،
ع ــن ت ـط ــوي ــر ص ـف ـحــة ويـ ــب وت ـط ـب ـيــق ج ــوال
بسيط بتقنية  PWAيعمل مــن دون اتصال
وي ـم ـك ـنــه ت ـح ــوي ــل ال ـن ـص ــوص امل ـك ـت ــوب ــة مــع

وسوم في
الصدارة
مع استمرار االنتفاضة
الفلسطينية وتصدر
وسومها قائمة
األكثر تداوًال ،مثل
و IsraelTerrorists#و
دون
ّ ،FreePalestine#
مغردون مصريون وعرب
معاناة الفلسطينيين «تحت
األنقاض» ،الناتجة عن
استهداف قوات االحتالل
األبراج والبنايات ،وأبرزوا مع
الصور قصص صمود
الرجال والنساء واألطفال،
إلى جانب بطوالت
المسعفين (الصورة) ،الذين
يتحدون الموت رغم قلة
اإلمكانات.
ّ
ظل تضامن شعبي مع الفلسطينيين (األناضول)
تحاول شركات التواصل إسكات الصوت العربي في

قراءة

عمار فراس
ّ

بثت نتفليكس ،منذ عــدة س ـنــوات ،وثائقيا
ب ـع ـن ــوان «جـ ـن ــازة ال ـح ـلــم األمـ ـي ــرك ــي» ،ال ــذي
يناقش فيه نعوم تشوميسكي تكوين أميركا
كبلد قائم على حماية الثروة ،والحفاظ على
مصالح فئة واحدة تتحكم وتمتلك وتتناقل
ه ــذه الـ ـث ــروة .ك ــان ذل ــك قـبــل ال ــوب ــاء واألزمـ ــة
ّ
الحالية .ومــؤخـرًا ،وفــي ذات السياق،
املالية
بثت نتفليكس موسمًا جديدًا من Explained
بعنوان «املــال» .وفــي الحلقات الخمس منه،
نتعرف على العالقة بــن املــال ومؤسساته،
وب ـ ـ ــن «ال ـ ـب ـ ـشـ ــر» ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة.
ونستخدم كلمة بشر بسبب كمية الهيمنة
والـتــاعــب الـتــي يتعرض لها املــواطـنــون ،إذ
تصل إلى حد املأساة في الكثير من األحيان.
املــال وتراكمه هو محرك الرأسمالية ،فكلما
ازداد املال ازداد «استعباد» فئة على حساب
أخـ ـ ــرى .هـ ــذه الـحـقـيـقــة ي ـش ــار إل ـي ـهــا ف ــي كل
حـلـقــة مـ ــرارًا .ه ـنــاك عـطــب فــي شـكــل أمـيــركــا،
وكــل مـحــاوالت التغيير ترتبط اآلن بالجيل
الجديد ،الواعي لهذا العطب ،والــذي يحاول
أن ي ـع ـيــد ل ـل ــدول ــة دوره ـ ـ ــا ،بــوص ـف ـهــا هـنــاك
ل ـخــدمــة األف ـ ـ ــراد ،ول ـي ـســت لـحـمــايــة األث ــري ــاء
واملـسـتـثـمــريــن وامل ــؤس ـس ــات وال ـب ـن ــوك .ومــع
الـتـطــور الـعـلـمــي ال ــذي وظـفـتــه الــرأسـمــالـ ّـيــة،
ي ـت ـكــرر أم ــام ـن ــا الـ ـك ــام امل ـع ـت ــاد؛ فـبــالـنـسـبــة
للبنوك ،نحن أرق ــام وبيانات على أساسها
ُ
ُ
وت ّ
وج ْه.
تقاد حياتنا
ت ــراج ـي ــدي ــا االسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـت ــي ي ـش ـيــر إلـيـهــا
املـسـلـســل تــرتـبــط بــال ـفــرد نـفـســه ،وتتلخص
ب ــاآلت ــي :كــي «تـعـيــش» فــي أم ـيــركــا ،وتتمكن
من التعلم واستئجار شقة والعمل ،عليك أن

ّ
الهش ()Getty
العطب في النظام وأالعيبه وليس في السلوك البشري

كي «تعيش» في أميركا
وتتعلم وتسكن عليك أن
تكون مدينًا للبنك

صحافيون في
الميدان في
غزة (محمد
عابد/فرانس
برس)

رصد

انحياز DW
برلين ـ العربي الجديد

ّ
ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ــداث املـ ـتـ ـس ــارع ــة ف ـ ــي ف ـل ـس ـطــن،
خ ـصــوصــا الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي الـعـنـيــف على
ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وم ـ ـحـ ــاوالت الـتـهـجـيــر والـتـضـيـيــق
املستمرة في الـقــدس ،باإلضافة إلــى االعـتــداءات
ع ـل ــى فـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل امل ـح ـت ــل ،وفـ ــي وق ــت
ينجح املـ ّ
ـدونــون وامل ـغــردون فــي إيـصــال الصوت
الـفـلـسـطـيـنــي وحـقـيـقــة م ــا يـحـصــل ف ــي فلسطني
منذ احتاللها إلــى العالم ،عبر مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،تـظـهــر الـعــديــد مــن وســائــل اإلع ــام
التقليدية في مظهر املنحاز لالحتالل في كثير
ّ
من األحيان ،حتى حينما تقرر أن تسير وفق خط
تحريري «محايد».
فــي هــذا اإلط ــار ،انتشرت على مــواقــع التواصل،
صورتني لصفحتني من مجموعة خطوط عريضة
أرس ـلــت مــن رئـيـســة تـحــريــر مــؤسـســة «دويـتـشــه
فيلله» األملانية املمولة حكوميًا ،مانويال كاسبر
كالريدج ،واملرسلة إلى اإلعالميني والعاملني في
املــؤسـســة ،تـحــدد لهم كيفية تغطية مــا يحصل
فــي األراض ــي ّاملحتلة واملــواج ـهــات مــع االحـتــال
اإلسرائيلي ،لكنها تتحاشى بشكل كبير اإلشارة
إلى جرائم االحتالل وانتهاكاته ،مما يؤدي إلى
انحياز فــي التغطية ضــد الفلسطينيني ،وربما
تغييب الرأي الفلسطيني من األصل.
ت ـت ـض ـمــن اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات خ ـط ــوط ــا ل ـك ـي ـف ـيــة ت ـعــامــل

امل ــؤسـ ـس ــة فـ ــي م ـن ـص ــات ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وع ـب ــر
شــاشــاتـهــا ومــواقـعـهــا مــع امل ــوض ــوع ،كـمــا تشدد
على ض ــرورة إيـضــاح مـصــادر الـصــور املعروضة
أو القصص وغيرها .وفي الدليل ،تطلب املؤسسة
إيقاف وإلغاء أي مقابلة مع أشخاص قد ينكرون
املحرقة اليهودية أو يستخدمون إش ــارات نازية
أو ينشرون آراء عنصرية أو معادية للسامية أو
إســامــوفــوبــويــة ،فــي املقابلة أو عبر حساباتهم
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ث ــم أن يـقــوم
املــذي ـعــون بــإيـضــاح وج ـهــة الـنـظــر ون ـفــي كالمهم
ب ـع ــده ــا ،وذل ـ ــك ب ـمــا يـ ـت ــاءم أي ـض ــا م ــع ال ـقــوانــن
األملانية ،حسبما توضح املذكرة في أكثر من مكان.
وإن كــان ما سبق يعتبر طبيعيًا ،فــإن املؤسسة
ت ـع ـت ـب ــر فـ ــي ت ـع ــري ـف ـه ــا ملـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة «ك ــل
محاوالت تشويه سمعة دولة إسرائيل والتقليل
من مصداقيتها ونــزع الشرعية عنها» ،بحسب
ّ
الدليل نفسه ،ما يعني أن كل اآلراء الفلسطينية
أو ال ــداع ـم ــة لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ــد تعتبر

إرشادات «دوتشيه
فيلله» :انتقاد إسرائيل
هو معاداة للسامية

ً
ّ
«م ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـس ــامـ ـي ــة» ،فـ ــي حـ ــن أن «م ـ ـعـ ــاداة
السامية» هي التحريض على اليهود وليس على
دول ــة االح ـتــال ،الـتــي تـحــاول وتـعــزز التهمة في
ّ
تصور إظهار الحقيقة وكأنها
حال انتقادها ،كي
كراهية مبنية على أساس ديني.
ّ
ل ـكــن أك ـثــر م ــا أثـ ــار الـغـضــب ه ــو طـلــب املــؤسـســة
االم ـت ـن ــاع ع ــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـف ـصــل الـعـنـصــري
(أب ــارت ـه ــاي ــد) ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه االح ـ ـتـ ــال ،مطلقًا
وبــأي شكل من األشكال .كما تطلب املذكرة عدم
اإلش ـ ــارة إل ــى االسـتـعـمــار وم ـمــارســات االح ـتــال
االس ـت ـع ـم ــاري ــة .وت ـم ـن ــع ال ــوث ـي ـق ــة اإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى
فلسطني باستخدام هــذا التعبير ،بــل استخدام
«الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة» أو «غ ـ ـ ـ ــزة» أو «األراض ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية» في حالة اإلشــارة إلى االثنني معًا.
كـمــا تـمـنــع الــوثـيـقــة اإلش ـ ــارة إل ــى أع ـضــاء حركة
ً
حماس كناشطني ،معتبرة أنها منظمة إرهابية
بحسب القوانني األوروبية.
ويــذكــر أن رب ــط ان ـت ـقــاد الـصـهـيــونـيــة ب ــ«م ـعــاداة
الـســامـيــة» ،قــد ّ
كرسته حكومات وأنظمة غربية
ف ــي ال ـع ـ َ
َ
ـام ــن األخـ ـي ــري ــن ،خ ـصــوصــا ف ــي فــرنـســا
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ف ـع ــام  2019أقـ ــر الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونــالــد ترامب مرسوم جديد
في ما خص تعريف معاداة السامية ،بينما أقرت
مــدن فرنسية عــدة فــي قوانينها املحلية تجريم
مـ ـع ــاداة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،أس ـ ــوة ب ـت ـجــريــم م ـع ــاداة
السامية.

إضاءة

المال في الواليات المتحدة :أن تبدأ حياتك مديونًا
تكون مدينًا للبنك؛ أي تبدأ حياة األميركي
بـحـقـيـقــة أن ــك واقـ ــع ف ــي ال ــدي ــن الـ ــذي يتمثل
بـبـطــاقــات االئ ـت ـم ــان ،ال ـتــي يـشـكــل رصـيــدهــا
ونقاطها األساس الذي يتم عبره منح الفرد
ّ
الوهمية .وهنا ،تكمن
«رفاهيات» االستهالك
التراجيديا ،ال يمكن الفكاك مــن هــذا الدين،
ومهما كان الشخص غنيًا أو واعيًا« ،النظام»
نفسه لن يقبل به من دون هذا «الدين».
النظام
نكتشف في كل حلقة ،أن العطب في
ّ
وأالعيبه ،وليس في السلوك البشري الهش؛
ف ـش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن وك ــازي ـن ــوه ــات امل ـقــامــرة
والبنوك وشركات اإلعــان ،كلها تعمل معًا
كــي تستنزف األمـيــركــي حتى لحظة موته.
تـعــرفـنــا الـسـلـسـلــة عـلــى أســال ـيــب الـتـســويــق
التي تتحرك بني االحتيال وجــذب االنتباه،
الخيط دقيق بني االثنني ،لكن يختلف أثره
باختالف الطبقة االجتماعية التي ينتمي
إليها الـفــرد ،فالفقراء هــم األكـثــر وقــوعــا في
خ ــدع ال ــرب ــح ال ـســريــع وال ـت ـســويــق ال ـهــرمــي،
النماذج التي تسمح الرأسمالية بوجودها
ً
كــونـهــا قــائـمــة خــدعــة م ـفــادهــا« :ادفـ ــع قليال
وبـعــد وقــت قصير ستنال ث ــروة» .وبالرغم
من القوانني الصارمة التي تمنع هذا النوع
م ــن الـ ـخ ــدع ،ل ـكــن امل ــاي ــن م ــا زال ـ ــوا يـقـعــون
ضـحــايــا لـهــذه «ال ــوع ــود» ،وه ــذا مــا يـحــاول

ً
نقاط إلى كلمات بال نقاط ،تسهيال للعملية،
وه ــو م ــا ل ـقــي رواج ـ ــا ع ـبــر امل ـن ـص ــات .وعـبــر
«فـيـسـبــوك» و«تــوي ـتــر» ،تنتشر مـنــذ يومني
ه ــذه ال ـطــري ـقــة ف ــي ال ـك ـتــابــات ع ــن فـلـسـطــن.
وقال أحد املغردين« :ماك يحجب ّ
أي محتوى
على فيسبوك ّ
ضد إسرائيل واآلن هناك من
يكتب الجمل من دون نقاط ...كم أنت كبيرة
أيتها اللغة العربية» .وكتبت نهلة الطنيخي
على «فيسبوك» بكلمات يمكن قراءتها من
دون نـقــاط« :إســرائـيــل كيان محتل والقدس
عربية إلى األبد ومارك ّ
حول» .وسخر هشام
ً
ش ـي ـتــوس ق ــائ ــا« :م ـس ــؤول ــو فـيـسـبــوك وهــم
يحاولون قــراءة املنشورات من دون نقاط»،
ـة» .وعـلــى
مـضـيـفــا« :إســرائ ـيــل دول ــة إره ــاب ـي ـ ً
النحو نفسه ،ذهبت ميما املهدي قائلة« :ربنا
ينتقم من الصهاينة الكفرة ومارك وإسرائيل
وينصر األقصى».
وفي الهبة الفلسطينية الحالية ،تبرز مواقع
التواصل كأداة إليصال الصوت الفلسطيني
إلى العالم ،كما إعادة السيطرة على الرواية
ح ــول مــا يحصل فــي فلسطني وســردهــا من
وج ـهــة الـنـظــر الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ـت ــي تكشف
كـيــف يـعـيــش الـفـلـسـطـيـنـيــون تـحــت احـتــال
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ع ـن ـص ــري ق ــات ــل م ـن ــذ اح ـت ــال
ّ
فلسطني عام  .1948لكن دول العالم تقف إلى
جــانــب االح ـت ــال ،ومـعـهــا شــركــات الـتــواصــل
ّ
علنية
ال ـتــي تـقـيــم مــع االح ـت ــال اجـتـمــاعــات
للتضييق على املحتوى الفلسطيني .وقامت
«تــويـتــر» و«فـيـسـبــوك» و«إن ـس ـت ـغــرام» بقمع
يفضح
امل ـح ـتــوى الـفـلـسـطـيـنــي وذلـ ــك الـ ــذي
ّ
روايــات االحتالل وزيــف ادعــاءاتــه كما يوثق
الـهـمـجـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وال ـظ ـلــم والـتـهـجـيــر
وال ـت ـن ـك ـيــل ال ـ ــذي ي ـحــل بــالـفـلـسـطـيـنـيــن في
نكبتهم املستمرة منذ  73عامًا.
وبينما كانت السنوات السابقة تشهد تواطؤًا
سريًا بني االحتالل وعمالقة سيليكون فالي،
ّ
تجلت بإقفال عشرات الصفحات الفلسطينية
منذ ال ـعــدوان على غــزة عــام  ،2014بــات هذا
التعاون أكثر مباشرة ووضوحًا في العدوان
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،إذ
اجـتـمــع ،الخميس املــاضــي ،وزي ــر ال ـعــدل في
دولة االحتالل اإلسرائيلي بيني غانتس مع
َ
مديرين ّمن شركتي «فيسبوك» و«تيك توك»،
ّبهدف حثهم على إزالة املحتوى الذي ادعى
ّ
«يحرض على إسرائيل».
أنه
ون ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «جـ ـي ــروزالـ ـي ــم ب ــوس ــت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،تـفــاصـيــل
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي ع ـقــد ع ـبــر تـطـبـيــق «زوم»،
وجـ ـ ـم ـ ــع غـ ــان ـ ـتـ ــس مـ ـ ــع املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ«فيسبوك» نيك كليغ ،ومـســؤول العالقات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـس ـي ــاس ــة الـ ـع ــام ــة ف ــي «ت ـيــك
توك» في أوروبا تيو بيرترام .ودعا غانتس
امل ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـيــذيــن إلـ ــى إزال ـ ــة امل ـح ـتــوى
ال ـ ــذي «قـ ــد ي ـح ــرض ع ـل ــى ال ـع ـن ــف أو يـنـشــر
م ـع ـلــومــات م ـض ـل ـلــة» ،وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ــرورة
«اتخاذ إجــراءات فورية ملنع أكبر قدر ممكن
مــن الـعـنــف» .وادع ــى الــوزيــر اإلسرائيلي في
ّ
االجـتـمــاع أن «ه ــذه إجـ ــراءات مــن شــأنـهــا أن
تمنع بشكل مباشر العنف والتحريض عبر
وسائل التواصل من قبل العناصر املتطرفة
التي تسعى إلــى إلحاق الضرر ببلدنا» .ردًا
على ذلــك ،أعــرب املسؤولون التنفيذيون في
«فيسبوك» و«تيك تــوك» عن التزامهم بمنع
التحريض من منصاتهم.
ّ
وجاء هذا االجتماع في ظل «هبة» إلكترونية
فـلـسـطـيـنـيــة ،م ـنــذ بـ ــدء ح ـم ـلــة «أن ـ ـقـ ــذوا حي
ً
الشيخ ج ــراح» ،شـهــدت تفاعال عامليًا كبيرًا
مـعـهــا ،إذ نـجــح م ـغ ــردون فـلـسـطـيـنـيــون في
حـ ـش ــد ت ــأيـ ـي ــد غـ ــربـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن قـبــل
فنانني والعـبــي كــرة ق ــدم ،ومـخــرجــن ،كانوا
غالبًا ما يفضلون الصمت خالل االعتداءات
اإلسرائيلية السابقة.
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الدراما المشتركة والمنافسة على الشكل والمضمون
املـسـلـســل أن يـشـيــر إل ـي ــه؛ ال ـح ــظ وال ـصــدفــة
والوعد بالثروة ،كلها أكاذيب ،وال مكان لها
فــي ه ــذا الـنـظــام .كــل ش ــيء ،كـمــا فــي كازينو
ال ـق ـمــار ،مـحـســوب وقــائــم عـلــى عـلــم واض ــح،
ومصمم كي يخسر املستهلك ويربح البنك/
الـكــازيـنــو/شــركــة الـتــأمــن .ريــاضـيــات بحتة
تغطيها طبقة المـعــة مــن الـبـهــرجــات أشبه
بطعم مزركش بانتظار أن تتلقفه الفريسة.
نشاهد في الحلقات عددًا من «الخبراء» في
التالعب بهذا النظام ،كاملقامرين املحترفني
ومستخدمي بطاقات االئتمان القادرين على
كـســب مــزايــاهــا مــن دون الــوقــوع فــي الــديــن،
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـق ــول ــون إن ـه ــم ق ـ ـ ــادرون على
مـقــاومــة ال ـغــوايــات الـعــاطـفـيــة والتسويقية
من أجل تحقيق الربح .لكن ،كما يتضح من
كالمهم ،فــاألمــر يحتاج إلــى مـهــارة ودراســة
ووعي قد يستهلك حياة الفرد بأكملها ،أي
كــي ينجو ويتحذلق فــي هــذا الـنـظــام ،عليه
أن ي ـك ــرس نـفـســه ل ــذل ــك ،ال أن يـعـيــش وهــو
واثق بأن أحدًا لن يحتال عليه ،أي أن الوعي
ً
ّ
الرأسمالية» يعني التفرغ كامال
بـ«اللعبة
لها ،فال خيار آمنًا ،وال بد دومًا من الحذلقة
والصرامة ،وأحيانًا اللجوء للقضاء.
أس ـ ـ ـ ــاس امل ـ ـ ـ ــال ه ـ ــو ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،ق ـي ـم ـت ــه وق ـي ـم ــة
ال ـت ـع ــام ــات عـ ـب ــره ت ـن ـبــع م ــن ات ـف ــاق ـن ــا عـلــى
ج ـ ــدواه ،وم ــا يـكـتـنــزه م ــن م ــزاي ــا .ه ــذه الثقة
وح ـس ــن ال ـن ـ ّـي ــة ،ك ـمــا ن ــاح ــظ ف ــي الـسـلـسـلــة،
معدومان لدى الشركات واملسوقني ،بعكسنا
نحن كبشر ،نميل إلــى أن نثق بــاآلخــر ،وما
يعدنا بــه ،وكـســر هــذه الثقة بـصــورة دائمة
يخلق التوحش والفردانية الـشــديــدة :إن لم
أثق بما يعلن لي ،وما يتحكم بحياتي ،كيف
سأثق باآلخرين؟

حفل موسم رمضان
بمجموعة ال بأس بها
من اإلنتاجات العربية
المشتركة ،التي تقدمت
ُ
على اإلنتاجات المصرية
والسورية واللبنانية
المحلية
إبراهيم علي

ي ـت ـســابــق امل ـن ـت ـجــون ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى جــذب
الجمهور في مجموعة من املسلسالت التي
ُ
أصـبـحــت تـشـكــل لـهــم م ـصــدر أربـ ــاح طــائـلــة.
والــواضــح أن استراتيجية الــدرامــا العربية
املشتركية ،باقية ،ال بل سيزداد نشاطها في
الـسـنــوات املقبلة ،بسبب تفضيلها مــن قبل
الـجـمـهــور وامل ـح ـطــات ال ـجــاهــدة ل ـش ــراء هــذا
النوع من املسلسالت.
ّ
وي ـب ـق ــى الـ ـسـ ـب ــاق «امل ـ ـح ـ ـمـ ــوم» بـ ــن ال ـك ــت ــاب
وامل ـ ـخـ ــرجـ ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ودم ـ ـش ـ ــق ،وذلـ ــك
ط ـمـ ًـعــا ف ــي ال ـع ـمــل ض ـمــن ال ـقــائ ـمــة الـخــاصــة
لعدد املسلسالت املفترض إنجازها من قبل
ً
شــركـتــي اإلن ـت ــاج األك ـثــر نـشــاطــا (ال ـصـ ّـبــاح/
إيغل فيلم).
سلسلة مــن االنـطـبــاعــات الـتــي أظ ـهــرت هــذه
ال ـس ـنــة ت ـنــاغـ ًـمــا واض ـ ًـح ــا ف ــي م ـعــرفــة «س ــر»
اللعبة ،وكــان ذلــك ضــروريــا بعد  10سنوات
من دخــول الــدرامــا املشتركة السوق العربي،
واهتمام الجمهور بهذا النوع ،واجتماع أبرز

املمثلني من جنسيات مختلفة في عمل واحد.
الواضح ،في األعمال التي ُعرضت في موسم
ً
رم ـضــان ،أن تـقـ ً
ـدمــا ملحوظا أظـهــره املخرج
اللبناني فيليب أسمر فــي مسلسل «»2020
(نص بالل شحادات) .والثابت أن أسمر ،الذي
اعتاد لسنوات على مشاهد القصور الفخمة،
نزل هذه املــرة إلى حي شعبي ،وقــدم املمثلة
اللبنانية نادين نسيب نجيم بقالب بسيط،
وأب ـعــدهــا عــن مـلـعــب االن ـت ـق ــادات إلصــرارهــا
عـلــى اخ ـت ـيــار امل ــارك ــات وال ـح ـقــائــب الـعــاملـيــة
فــي أدوارهـ ــا .وظـهــرت سما/حياة عبد الله،
في املسلسل بثياب عادية جـدًا وتسريحات
ومــاكـيــاج مـقـنــع ،ل ــزوم الشخصية ،وتـصــدر
م ـش ـهــد ال ـح ــي ال ـش ـع ـبــي وم ـت ـج ــر ال ـخ ـض ــار،
وال ـع ـشــوائ ـيــات ،ال ـص ــورة كــامـلــة ه ــذه امل ــرة،
بعيدًا عن املشاهد املتكلفة للدراما اللبنانية
التي أغــرق فيها املخرج فيليب أسمر نفسه
ل ـس ـنــوات .ول ــم يشكل « »2020وح ــده ،نقطة
التحول أو االخـتــاف في الشراكة اللبنانية
الـســوريــة لتنفيذ األع ـمــال الــدرام ـيــة .الكاتب
ب ــال شـ ـح ــادات نـفـســه شـ ــارك فـيـلـيــب أسـمــر
قبل وقــت فــي مسلسل «ال حكم عليه» ،لعب
دور البطولة فيه قصي خولي وفاليري أبو
شقرا ،وربما كان محاولة مناسبة لخلع ثوب
النمطية «اللبناني» في نقل الصورة والواقع
الحقيقي للقصة والسيناريو.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـت ـ ًجــه امل ـن ـت ـجــون ف ــي األع ـم ــال
امل ـش ـت ــرك ــة ،الحـ ــقـ ــا ،إل ـ ــى اس ـت ـث ـم ــار ال ـكــاتــب
ّ
ال ـســوري أكـثــر مــن ال ـكــتــاب الـلـبـنــانـيــن ،بعد
ّ
أن أثبت بعض الكتاب السوريني خبرة في
هذا النوع من الدراما ،ومنهم بالل شحادات،
ورام ـ ـ ـ ــي كـ ــوسـ ــا .هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـف ــاع ــل ،أو تـ ـب ــادل
الخبرات ،يحمل الدراما اللبنانية ،خصوصًا

شارك اللبنانيان يوسف الخال وطوني عيسى في مسلسل سوري محلي «خاتون» (فيسبوك)

فــي مــوســم رم ـض ــان ،إل ــى ف ـض ــاءات جــديــدة،
ويعزز حضورها من ناحية املنتج اللبناني،
ومـســانــدة الـســوق الخليجي على شــراء هذا
اإلنـتــاج ،وعــرضــه ،وهــو مــا يسهم فــي دوران
عجلة الدراما العربية .تنفس موسم الدراما
املشتركة في رمضان  2021الصعداء ،وشكل

ً
ت ـح ــول واض ـ ًـح ــا ف ــي طــريـقــة تـعــاطــي املنتج
والـكــاتــب وامل ـخــرج مــع املـحـتــوى ،عـبــر سعي
إلـ ــى ت ـق ــديــم م ـض ـمــون ج ـي ــد ،وص ـ ــورة أك ـثــر
ً
إقناعا للمشاهد.
هـ ـك ــذا ،ي ــدخ ــل اإلنـ ـت ــاج ال ـل ـب ـنــانــي الـخــريـطــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ـعــد ع ـق ـ ٍـد م ــن ال ـت ـج ــاذب ــات حــول

مشاريع أو إنتاجات الدراما املشتركة ،التي
شكلت تحوالت من خالل املنافسة الواضحة
ّ
لجهة استمالة املمثلني والكتاب واملخرجني،
مـ ــا ي ــؤك ــد أن م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـع ــرب ـي ــة
امل ـش ـتــركــة ه ــو ال ـغــالــب أمـ ــام ك ــل اإلن ـتــاجــات
املحلية األخرى.

