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MEDIA

سجن
قرصان

دي ــن ق ــرص ــان إل ـك ـتــرونــي أوك ــران ــي بالسجن
عـشــرة أع ــوام فــي الــواليــات املتحدة ل ــدوره في
عملية سطو واسعة على أرقام بطاقات ّ
ّ
بنكية
ّ
كلفت «خسائر تتجاوز مليار دوالر» ،وفق ما
أف ــادت وزارة الـعــدل األميركية .وتـ ّ
ـزعــم فيدير
ُ
ه ـلــديــر ( 35ع ــام ــا) مـجـمــوعــة ت ـع ــرف بــاســم
«اف أي ان  )FIN7( »7تـتـكـ ّـون مــن قراصنة
اخترقوا األنظمة املعلوماتية لنحو  3600فندق

ومطعم وكازينو في  47واليــة أميركية ودول
أخـ ــرى (بــري ـطــان ـيــا ،أس ـتــرال ـيــا وفــرن ـســا) بني
 2015و.2018
أوق ــف هـلــديــر فــي أملــان ـيــا ع ــام  ،2018وجــرى
تــرحـيـلــه إل ــى س ـيــاتــل ع ـلــى ال ـســاحــل الـغــربــي
للواليات املتحدة .وكــان القراصنة قد نجحوا
ب ـح ـلــول ذلـ ــك ف ــي س ــرق ــة أرق ـ ــام ب ـط ــاق ــات 15
مـلـيــون ش ـخــص ،واسـتـعـمـلــوهــا لـجـنــي أرب ــاح

عـلــى «اإلن ـتــرنــت املـظـلـمــة» (دارك ويـ ــب) ،وهــي
ج ــزء م ــن اإلن ـتــرنــت ال يـظـهــر عـلــى مـحــركــات
البحث .واستعملت املجموعة شركة معلوماتية
مقرها روسـيــا وإســرائـيــل واجـهــة ألنشطتها
والستقطاب قراصنة إلكترونيني آخرين.
وقــال املــدعــي الـعــام نيكوالس ماكيد فــي بيان
إن «املـتـهــم واملـتــواطـئــن مـعــه اخـتــرقــوا ماليني
الحسابات املالية وسببوا ألميركيني خسائر
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ت ـ ـجـ ــاوزت م ـل ـي ــار دوالر وك ـ ـبـ ــدوا االق ـت ـص ــاد
األميركي خسائر».
أوق ــف أي ـضــا فــي أوروب ـ ــا وج ـهــان مـهـمــان في
مـجـمــوعــة «اف أي ان  »7ع ــام  ،2018وهـمــا
دمـيـتــرو ف ـيــدوروف وأنــدريــه كــولـبــاكــوف ،وقد
وج ـهــت إلـيـهـمــا  26ت ـه ـمــة ،أب ــرزه ــا االح ـت ـيــال
والقرصنة اإللكترونية وتشكيل وفاق إجرامي.

(فرانس برس)

سجال مصري حول لجنة المرأة في نقابة الصحافيين
يعود السجال إلى نقابة الصحافيين المصريين بعد أيام على انتخابات تجديدها النصفي ،وهذه المرة بسبب تشكيل لجنة للنساء ،بين
من اعتبر ّ
ّ
إلهاء
ظل ظروف الصحافيات ،فيما رفضها آخرون باعتبارها
أن لها أهمية قصوى في
ً
القاهرة ـ العربي الجديد

أث ـ ــار ق ـ ــرار ن ـق ـيــب ال ـص ـحــاف ـيــن امل ـصــريــن،
ضـيــاء رشـ ــوان ،بتشكيل لـجـنــة لـلـمــرأة في
النقابة ،ضمن تشكيل لجان املجلس وفقًا
لقرار سابق للمجلس في دورته في الفترة
ً
من  2013وحتى  ،2015سجاال في األوساط
ال ـص ـحــاف ـيــة ،ب ــن م ــؤي ــد ل ـل ـقــرار وم ـعــارض
لــه .وكــان الـخــاف فــي وجـهــات النظر يــدور
ّ
حــول أهمية تشكيل لجنة تــركــز على دور
ّ
ّ َ
يتعرضن له ،كونهن نساء
الصحافيات وما
ّ
ّ
وإعالميات فقط ،أو اعتبار املحاولة مجرد
ّ
وقت إلى
إلهاء يمكن أن
يحول اللجنة في أي ٍ
ً
لجنة مهينة بدال من داعمة للصحافيات.
فـ ـق ــد ع ـ ـ ـ ــارض بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن وكـ ـب ــار
الصحافيني فكرة تشكيل اللجنة ،واتهموا
نقيب الصحافيني الحالي بمحاولة إلهاء
ال ـص ـح ــاف ـي ــن عـ ــن أزمـ ــات ـ ـهـ ــم وم ـشــاك ـل ـهــم
ّ
األصـلـيــة ،بشغلهم بقضايا نوعية ،وكــأن
الرسالة مرادها« :دعكم من الحريات وركزوا
فــي القضايا النوعية» كما قــالــوا .ورفــض
عدد من الصحافيني والنقابيني السابقني
ً
هذا املقترح جملة وتفصيال ،وعلى رأسهم
نقيب الصحافيني األسـبــق ،يحيى قــاش،
الذي هاجم تشكيل تلك اللجنة «النوعية»
الـ ـت ــي ت ـم ـنــح ت ـم ـي ـي ـزًا ل ـل ـص ـحــاف ـيــات عـلــى
أس ـ ــاس الـ ـن ــوع ف ـق ــط ،م ـس ـت ـن ـك ـرًا هـ ــذا على
كيان مثل نقابة الصحافيني شهد قامات
نـقــابـيــة ب ــارزة مــن ال ـن ـســاء .وطــالــب قــاش،
وهو نقابي بارز ومخضرم ،بإعادة النظر
فــي ق ــرار اسـتـحــداث لجنة امل ــرأة بالنقابة،
ّ
بدعوى أن «نقابة الــرأي والحريات تحتل
ف ـي ـهــا ال ـص ـح ــاف ـي ــات  -ت ــاري ـخ ـي ــا  -مـكــانــة
مرموقة ،وكادت تقترب أعدادهن في بعض
الفترات من نصف أعــداد املقيدين بجداول
ال ـن ـقــابــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت تـعـتــز دائ ـم ــا بــرمــوز
مهنية مــن النساء أسست صحفًا ،وتولت
رئاسة تحرير ،واحتلت مواقع نقابية ،من
وكيل إلى سكرتير عام إلى أمني صندوق،
وغ ـي ــره م ــن األدوار امل ـه ـمــة ،ب ــل «ت ـصــدرت
أس ـمــاء بعضهن قــائـمــة أول مــائــة مؤسس
للنقابة» .وتساءل قــاش« :لو كانت بيننا
نـبــويــة مــوســى ،أو فــاطـمــة ال ـيــوســف (روز
ال ـ ـيـ ــوسـ ــف) ،أو ن ـع ـم ــت رشـ ـ ـ ــاد ،أو أم ـي ـنــة
السعيد وغيرهن كثيرات ،هل يقبلن هذا أو
يسعني إليه ،وهل يمكن أن تقبل الزميالت
ّ
فــي نـقــابــة ال ــرأي وال ـحــريــات اآلن ،بـعــد كــل
هذا التاريخ الحافل ،أن يتحولن إلى مجرد
نــوع!؟ وهل يمكن أن تضم نقابتنا أمانات
نوعية للشباب وامل ــرأة وغيرها على غرار
األحزاب السياسية؟».
نقيب الـصـحــافـيــن األس ـبــق أمل ــح إل ــى «بــدء
تسلل بعض أجــواء العتمة ،وغــش األفكار.
طرح البعض هذه الفكرة في أوقات سابقة،

ت ـص ــدت ل ــه زمـ ـي ــات ون ـق ــاب ـي ــات وكــات ـبــات
ّ
كـبـيــرات ،إلدراك ـهــن أن فــي هــذا األم ــر إهانة
وتـقــزيـمــا لـلـمــرأة ول ـيــس تـكــريـمــا» .وتمنى
قالش ،لو كانت الفكرة «ال تزال مجرد اقتراح
ومحل بحث ومناقشة» وقال« :ما نحتاجه
ل ـي ـســت أول ــوي ــات ــه م ـثــل هـ ــذه األفـ ـك ــار الـتــي
تذهب بنا إلــى أماكن غريبة علينا ،وتزيد
من وحشة كياننا النقابي ،وتجافي تاريخه

تمسكت صحافيات
ّ
باللجنة وتشكيلها في
ّ
ّ
ظروفهن
ظل

رفض يحيى قالش اللجنة باعتبارها تمييزية مهينة للنساء (محمد الراعي /األناضول)

االتحاد األوروبي وتصدير تقنيات
الرقابة لألنظمة القمعية
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ت ـ ــؤرق م ـســألــة ت ـصــديــر ال ــدول ــة األوروبـ ـي ــة
وس ــائ ــل وت ـق ـن ـي ــات ت ـت ـيــح ت ـت ـبــع وم ــراق ـب ــة
املعارضني والناشطني في األنظمة القمعية،
وم ـن ـهــا ال ـع ــرب ـي ــة ،امل ــؤس ـس ــات وامل ـن ـظ ـمــات
الـحـقــوقـيــة وأح ــزاب ــا سـيــاسـيــة ف ــي أوروبـ ــا.
وتعالت مطالب الوقف التام لتصدير هذه
ال ـت ـق ـن ـيــات ،وت ـح ــدي ـدًا امل ـص ـن ـعــة م ـن ـهــا فــي
أوروبا ،بعد قتل الصحافي السعودي جمال
خاشقجي ،داخــل قنصلية بــاده في مدينة
إسطنبول التركية خريف عام  .2018ودفعت
ب ـع ــض األحـ ـ ـ ـ ــزاب ب ــالـ ـتـ ـع ــاون بـ ــن ال ـي ـس ــار
(بمن فيهم الخضر) ويـســار الــوســط (كتلة
االجتماعي الديمقراطي) في اتجاه اتخاذ
إج ـ ـ ــراءات م ـش ــددة ح ــول ه ــذا ال ـش ــأن خــال
الصيف املقبل ،وخاصة بعد الكشف عن دور
التقنيات األوروبية في قمع ثورات «الربيع
العربي» ،وفق ما كشف برملاني يساري في
بروكسل لـ«العربي الجديد».
وهكذا ،بعد  10سنوات من مساهمة تقنيات
أوروبـيــة ،ومن بينها دنماركية ـ بريطانية
وإيـ ـط ــالـ ـي ــة وف ــرن ـس ـي ــة وأملـ ــان ـ ـيـ ــة ،وأخ ـ ــرى
إســرائـيـلـيــة ،فــي قـمــع احـتـجــاجــات «الــربـيــع
ال ـعــربــي» ،يــذهــب األوروب ـي ــون إل ــى تسوية،
بعد التصويت األولي ،نهاية الشهر املاضي،

ال ـنــاصــع ،فــي االن ـح ـيــاز لـلـحــريــة ،والــوعــي،
وقـبــول الـتـنــوع ،واالخ ـتــاف ،واالسـتـنــارة».
أوجه الرفض أيضًا جاءت من منطلق عدم
تحويل النقابة لحزب سياسي يشكل لجانًا
نوعية للمرأة والشباب والفالحني والعمال،
ً
ّ
فضال عن اإلش ــارة إلــى أن املجلس الحالي
لجان
املدعوم من النظام ،بإمكانه استحداث
ٍ
نوعية وتعطيلها وقتما يـشــاء ،كما حدث

ّ
على قرار شكل معضلة لألوروبيني ،وفق ما
كشفت تقارير أوروبية.
التسوية الجديدة ،املتوقع تبنيها رسميًا من
«املجلس األوروبــي» خالل الصيف ،وتطبق
على الفور ،ستشمل منع الشركات الخاصة
ً
التي تحتاج أصال ملوافقات أمنية لتصدير
تقنيات حساسة على األق ــل فــي الــدنـمــارك،
وال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،م ــن ت ـصــديــر تـكـنــولــوجـيــا
«االستخدام املــزدوج» ،إال بعد إجــراء تقييم
تشارك فيه املفوضية األوروبية.
وتـفـيــد امل ـص ــادر بــأنــه «رغ ــم أن الـيـســار في
البرملان األوروبــي ،ومعه منظمات حقوقية
ك ـث ـيــرة ،غ ـيــر راض ت ـمــامــا ع ــن امل ـق ـت ــرح ،إال
أنــه سيجري دعــم ما تقدمت به أكبر الكتل
البرملانية فــي يسار الــوســط (االجتماعيني
الديمقراطيني)».
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة سـ ـتـ ـمـ ـن ــع وصـ ـ ــول
التكنولوجيا الـحـســاســة ل ــدول «وتـحــديـدًا
ح ـيــث ت ـم ــارس عـمـلـيــات تـجـســس ومــراق ـبــة
وتـ ـعـ ـق ــب املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ونـ ــاش ـ ـطـ ــي ح ـق ــوق
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان» ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا قـ ــالـ ــت م ـس ــؤول ــة
«مجموعة الخضر» في البرملان األوروبــي،
التشيكية ماركيتا غريغوروفا.
وت ـ ـ ـ ــرى مـ ـنـ ـظـ ـم ــات حـ ـق ــوقـ ـي ــة أن «إص ـ ـ ــاح
القانون سيعبد الطريق لتطبيق سياسات
تـصــديــر أكـثــر ص ــرام ــة» ،كـمــا ج ــاء فــي بيان

م ــع لـجـنــة ال ـحــريــات بــالـنـقــابــة ،ال ـتــي خفت
بــريـقـهــا عــامــا تـلــو آخ ــر ،حـتــى وص ــل األمــر
إلى تالشي دور اللجنة مقابل قدرة النقيب
وح ــده على الـتـفــاوض مــع الــدولــة والنظام
مــن أج ــل اإلفـ ــراج عــن ع ــدد مــن الصحافيني
املحبوسني على ذمــة قضايا سياسية في
بعض املناسبات ،كما حدث قبل انتخابات
التجديد النصفي وأول ليلتني في رمضان.
كانت هــذه الكلمات التي تمسك بها مئات
الـصـحــافـيــن وعـ ــدد م ــن الـنـقــابـيــن ،كفيلة
بـبــدء حملة هـجــوم مـضــاد ،مــن قبل بعض
الـصـحــافـيــات الـلــواتــي عـ ّـبــرن عــن تمسكهن
بــالـلـجـنــة وأهـمـيـتـهــا ف ــي ال ــوض ــع ال ــراه ــن،
ف ـ ــي مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات خ ــاص ــة
ب ــال ـص ـح ــاف ـي ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،عـ ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ومجموعات التراسل
الخاصة بالصحافة .واعتبرت صحافيات
ّ
أن الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة امل ـ ــرأة
ّ
بالنقابة «ما هو إل قفز على الواقع ودفن
ل ـل ــرؤوس فــي ال ــرم ــال» وأكـ ــدن عـلــى أهمية
هذه اللجنة في الوقت الراهن الــذي تعاني
فـيــه الـصـحــافـيــات مــن أزم ــات ع ــدة لكونهن
صحافيات ،مثل التحرش الجنسي ،وعدم
الـتـمـكــن ،وأزمـ ــات إجـ ــازات الـحـمــل ورعــايــة
األطفال وغيرها.
ج ــزء م ــن ال ـخ ــاف م ــره ــون بــاح ـت ـمــال عــدم
وجــود مرشحة فــائــزة فــي مجلس النقابة،
ّ
فــي دورات انـتـخــابـيــة الح ـقــة ،مــا يعني أن
لجنة املــرأة حينها ستؤول ّ
ألي من أعضاء
املـجـلــس ال ــرج ــال ،وبــالـتــالــي ه ــذا مــا ينفي
أهـمـيــة الـلـجـنــة وديـكــوريـتـهــا .أم ــا الـجــانــب
اآلخر من الخالف ،فمرهون بعضو مجلس
ال ـن ـقــابــة ال ــوح ـي ــدة ال ـف ــائ ــزة ف ــي انـتـخــابــات
الـتـجــديــد الـنـصـفــي األخ ـي ــرة فــي  2إبــريــل/
ن ـي ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ،دع ـ ــاء الـ ـنـ ـج ــار .ف ـه ـنــاك
م ــن ي ـع ــارض «تـشـكـيــل لـجـنــة خــاصــة لـهــا»
لـعــدم وج ــود دور لـهــا فــي مجلس النقابة،
ّ
خـصــوصــا أن اسـمـهــا ك ــان ضـمــن األس ـمــاء
األربعة املدعومة مباشرة من أجهزة أمنية
في مصر قبل االنتخابات .يـ ّ
ـرد معارضون
ّ
عـلــى ه ــذه الـفــرضـيــة بـ ــأن ه ــذا اف ـت ــراء على
الــزمـيـلــة عـضــو مجلس الـنـقــابــة ،واسـتـبــاق
ل ــأح ــداث واخ ـ ـتـ ــزال لـحـقـهــا ف ــي أن تثبت
ن ـف ـس ـهــا وق ــدراتـ ـه ــا ال ـن ـق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـ ــدورة
النقابية الحالية ومدتها  4سنوات كاملة.
وبني املؤيدين واملعارضني لتشكيل اللجنة،
ووس ـ ـ ــط ال ـ ـخـ ــاف ع ـل ــى أج ـ ـنـ ــدة أولـ ــويـ ــات
النقابة والصحافيني ،كانت هناك أصوات
ً
مـحــايــدة تـتـســاءل أوال عــن طبيعة اللجنة
املـسـتـحــدثــة ،ومـهــامـهــا وتـشـكـيـلـهــا ،وآلـيــة
عملها وبرنامجها ،إذ من دون إجابات عن
هذه التساؤالت ،ستتحول إلى قطعة ديكور
فــي مـجـلــس الـنـقــابــة بــل سـيـكــون وجــودهــا
مهينًا للصحافيات.

عمالقة التكنولوجيا يكافحون
تغير المناخ تماشيًا مع بايدن
واشنطن ـ العربي الجديد

()Getty

مـشـتــرك ملـنـظـمــات دول ـي ــة ،بـيـنـهــا «منظمة
الـعـفــو ال ــدول ـي ــة» و«م ــراس ـل ــون ب ــا ح ــدود»
و«ل ـج ـنــة ح ـمــايــة ال ـص ـحــاف ـيــن» و«ه ـيــومــن
رايتس ووتــش» و«االتـحــاد الدولي لحقوق
اإلنسان».
ويعتبر املدافعون عن وقف تصدير معدات
وتقنيات أوروبـيــة للدول القمعية أن تبني
التشريع خطوة باتجاه مزيد من الشفافية،
وإن ك ــان ــت ل ـي ـســت ك ـمــا رغ ـب ـهــا امل ـطــال ـبــون
بوقف تام للتصدير.

بينما يـ ّ
ّ
تضر
ـوجــه نــاشـطــون بيئيون حــول الـعــالــم غضبهم نحو شــركــات عمالقة
ّ
ّ
بالبيئة بممارساتها ،تتحول شركات في «سيليكون فالي» ملكافحة تغير املناخ،
تـمــاشـيــا مــع أول ــوي ــات الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،جــو ب ــاي ــدن ،ال ــذي دع ــا إل ــى قـمــة عاملية
فــي مناسبة «ي ــوم األرض» .فــاألسـبــوع املــاضــي ،أعـلـنــت شــركــات «آب ــل» و«غــوغــل»
و«فيسبوك» عن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها ملكافحة ّ
تغير املناخ.
ّ
وأطلقت «آبل» املصنعة لهواتف «آيفون» صندوقًا جديدًا حجمه  200مليون دوالر
أميركي ،سيستثمر في مشاريع تتعلق بالغابات والتحريج للمساعدة في امتصاص
الكربون من الغالف الجوي .ومن املفترض أن يحقق صندوق «ريستور فاند» الذي
أطلق بالشراكة مع «كونسرفيشن إنترناشيونال» و«غولدمان ساكس» عوائد على
االستثمارات .أما «غوغل» فبادرت إلى إضافة مقاطع فيديو خالل «الفاصل الزمني»
ّ
التحول الذي
على موقعها املجاني «غوغل إيرث» ،مما يتيح للمستخدمني مشاهدة
تعانيه بعض املناطق الجغرافية .وسيستعني ّ
محرك البحث على اإلنترنت في ذلك
بعشرات املاليني من الصور التي التقطتها األقمار االصطناعية خالل األعوام السبعة
والثالثني األخيرة .ويتيح ذلك للمستخدمني رؤية املدن تمتد إلى البحار أو الغطاء
الجليدي يتقلص على ّ
مر السنني .في ما يتعلق بـ«فيسبوك» فقد انضمت إلى نادي
الشركات التي تتكل بالكامل على استخدام الطاقة املتجددة .وأفاد بيان صادر عن
ّ
شبكة التواصل التي أعلنت عن هذا الهدف عام  2018بــأن «عمليات (فيسبوك) لم
ُ
صدر ّ
أي انبعاثات للغازات املسببة النبعاث الغازات الدفيئة منذ عام  .»2020كذلك
ت ِ
أعلنت عن مبادرات عدة لالحتفال بـ«يوم األرض» ،من خالل مؤتمرات افتراضية على
املنصة ،وتسليط الضوء عبر «إنستغرام» على عالمات تجارية بيئية ،باإلضافة
ُ
إلى برامج عن الطبيعة تعرض ألصحاب خوذات الواقع االفتراضي «أوكيولوس».
أعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول املناخ في  22إبريل /نيسان الجاري ،لتصادف مع
«اليوم الدولي ّ
ألمنا األرض» قبل االجتماع الكبير لألمم املتحدة ،املقرر في نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل ،في غالسكو باسكتلندا.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

عمر بقبوق

ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء األول مـ ـ ـ ــن م ـس ـل ـس ــل
«امل ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـث ـ ـتـ ــه
«نـيـتـفـلـكــس» قـبــل سـبـعــة أشـهــر،
ً
كــان عمال فنيًا متوسط املـسـتــوى ،فيه من
اإلي ـجــاب ـيــات ب ـقــدر م ــا فـيــه م ــن الـسـلـبـيــات؛
إذ كــان قائمًا فــي األصــل على فرضية غير
متماسكة حــول منصة مستقلة تملك قدرًا
ً
ه ــائ ــا م ــن امل ـع ـل ــوم ــات امل ــوث ــوق ــة وت ـح ــاول
ّ ّ
العديد من القوى املجهولة اختراقها ،إال أن
ّ
كل ما يحدث ضمن فضاء املنصة ومقرها
لــم يـكــن مقنعًا ال ـب ـتــة ،فــا ي ـتــوافــق شكلها
ومـكــانـتـهــا مــع لـغــة الـشـخـصـيــات واألف ـكــار
التي يتم تداولها فيها .وفي املقابل ،كانت
األح ــداث فــي املسلسل تسير بشكل أفضل
كلما ابتعدنا عن املنصة ودخلنا بتفاصيل
حياة مؤسسها «كرم» وعالقاته الشخصية
مــع أســرتــه ومحيطه ،لينجح املسلسل في
هذا الجانب بخلق دراما بنسق تصاعدي،
وينتهي الجزء األول نهاية موفقة ومشوقة،
بعد أن يقع مؤسس املنصة «كرم» في الفخ
الذي نصبه له أخوه ،الذي يتزعم مجموعة

ً
ينسج حكاية تخالف ّ
كل
ارتباكا لدى المشاهد .إذ
يخلق الجزء الثاني من مسلسل «المنصة»
ُ
ول
التوقعات ،وفيها كثير من المفارقات ،إلى حد تضارب المعلومات مع الجزء األ ّ

«المنصة »2

متى سيحترم صنّاع الدراما العربية جمهورها؟

إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي إح ـ ـ ــدى املـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة
الخارجة عن سيطرة النظام.
ربـمــا كــانــت اللحظة الــدرام ـيــة الـجـيــدة ،التي
ن ـج ــح ال ـ ـجـ ــزء األول ب ــال ــوص ــول إل ـي ـه ــا فــي
ـان بعد
نهايته ،قد حفزت على إنتاج جــزء ثـ ٍ
أشهر قليلة فقطُ ،حشد فيها املزيد من نجوم
ّ
الدراما السورية ،لكن النتيجة كانت مخيبة
لآلمال ،حتى ُبالنسبة ألنصار الجزء األول من
املسلسل؛ إذ نسفت في الجزء الثاني معظم
الخطوط الدرامية الجيدة التي جرى بناؤها
في الجزء األول ،وأضيفت خطوط جديدة لم

تنجح بتطوير الحكاية األصلية قيد أنملة؛
لتمضي الحلقات الثماني التي يتكون منها
الـجــزء الـجــديــد ثقيلة وغـيــر مقنعة ،ونشهد
فيها هبوطًا حادًا في سوية العمل .وال يمكن
أن نـعــزو الـسـبــب فـقــط إل ــى اسـتـبــدال املـخــرج
األملاني رودريغو كريشنر ،باملخرج املصري
ياسر سامي ،فاملشكلة األساسية كانت وما
زالت في نص هوزان عكو.
يـ ـح ــاول «املـ ـنـ ـص ــة» ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي أن
ّ
ينسج حكاية تخالف كــل الـتــوقـعــات التي
خرجنا بها بعد انتهاء الجزء األول ،لتسير

المشكلة األساسية
كانت وما زالت في نص
هوزان عكو

الـحـكــايــة وف ـقــا لـخــط غــريــب ،يقتنع «ك ــرم»
ّ
(مـكـسـيــم خ ـل ـيــل) بـنـهــايـتــه أن أخـ ــاه «آدم»
(سامر إسماعيل) هو ضحية بدوره أيضًا،
ل ـي ـت ـشــاركــا رح ـل ــة الـ ـه ــروب م ــن ال ـف ــخ ال ــذي
دخـلــه «ك ــرم» على يــد أخـيــه .فعليًا ،مشكلة
«املنصة  »2ال تكمن في هذا التحول
حبكة
ّ
باملسار ،إنما في ما ينجم عن هذا التحول
م ــن م ـف ــارق ــات وت ـض ــارب ــات م ــع املـعـلــومــات
ّ
التي حصلنا عليها في الجزء األول؛ إذ إن
هوزان عكو انتقى ما يحلو له من األحداث
السابقة وتخلى عــن أح ــداث أخ ــرى ليبني

قسوة
التكنولوجيا
جسد مسلسل «المنصة»
ّ
صراعات مختلفة يعيشها
اإلنسان المعاصر ،في 12
حلقة درامية مكثّفة،
بدءًا من قسوة تكنولوجيا
المعلومات وصراعاتها
واإلعالم اإللكتروني
والشبكات العالمية المتورطة
بعمليات إرهابية في الشرق
األوسط ،وصوًال إلى حرارة
العالقات اإلنسانية والحب
ّ
والتفكك األسري
والمنفى
والعنف .المسلسل يشترك
فيه نخبة من الممثلين
العرب مثل مكسيم خليل
(الصورة) ،وعبد المحسن
النمر ،ومعتصم النهار،
وسامر إسماعيل.

يشارك الممثل السوري سامر إسماعيل في بطولة المسلسل ()Getty

اليف ستايل

الحفاظ على الجسم رطبًا
الترطيب هو املفتاح األول لفقدان الــوزن في
رمضان .فشرب كمية كافية من السوائل بما
يعادل لترين أو ثمانية أكــواب من السوائل
ً
يوميا ال يمنع من اإلصــابــة ًبالجفاف أثناء
الـصـيــام فحسب ،بــل يقلل أيــضــا مــن الرغبة
ال ـش ــدي ــدة ف ــي تـ ـن ــاول ال ـس ـكــر ب ـعــد اإلفـ ـط ــار،
ويمكن تقسيمها على النحو التالي :كوبان
فـ ــي اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار ،أرب ـ ـعـ ــة أك ـ ـ ـ ــواب بـ ــن اإلفـ ـط ــار
وال ـس ـح ــور (ل ـيــس أك ـثــر م ــن ك ــوب واحـ ــد في
ال ـســاعــة) وك ــوب ــان ف ــي ال ـس ـحــور .وم ــن املـهــم
اإلش ـ ــارة إل ــى أن امل ـشــروبــات املـحـتــويــة على
الـكــافـيــن مـثــل الـقـهــوة أو ال ـشــاي األسـ ــود ال
تـحـســب ،ويـنـصــح بتجنب ه ــذه املـشــروبــات
املدرة للبول واستبدالها بشاي األعشاب.
التقليل من السعرات الحرارية
ال ب ــد م ــن م ــراق ـب ــة االس ـت ـه ــاك ال ـي ــوم ــي مــن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــرات ال ـ ـحـ ــراريـ ــة واالن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ألحـ ـج ــام
ال ـح ـص ــص امل ـت ـن ــاول ــة ،ف ــاس ـت ـه ــاك س ـع ــرات
ح ــراري ــة أك ـث ــر م ــن ال ـحــاجــة ال ـيــوم ـيــة ي ــؤدي
لــزيــادة ال ــوزن ،حتى لــو كانت تلك السعرات
الـحــراريــة الــزائــدة آتـيــة مــن مـصــادر صحية.
ف ـل ـخ ـس ــارة  0.45إلـ ــى  0.90ك ـي ـل ــوغ ــرام فــي

عدم إهمال وجبة السحور
من املهم للغاية عدم تخطي وجبة السحور،
إذ تعتبر هذه الوجبة بمثابة وجبة الفطور
فــي األي ــام الـعــاديــة ،وهــي الـتــي تـســاعــد على
تحمل ســاعــات الـصـيــام وتـقـلــل مــن الشعور
بالجوع خالل النهار ،وتحافظ على أكبر قدر
ممكن من الطاقة .والتخلي عن هذه الوجبة
س ـي ــؤدي إل ــى ج ــوع أك ـثــر ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
واملبالغة في األكل عند تناول وجبة اإلفطار.
وي ـن ـصــح بـتــأخـيــر وج ـب ــة ال ـس ـحــور لتمكني
الجسم من االستفادة من الطاقة والعناصر
الغذائية ألكبر قــدر من ساعات النهار ،وأن
ت ـك ــون وج ـب ــة ال ـس ـح ــور خـفـيـفــة م ــن الـطـعــام
املغذي سهل الهضم.

يجب تقليل استهالك
األطعمة المالحة ألنها
تزيد الشعور بالعطش
تناول التمر عند اإلفطار يقلل الشعور بالجوع ()Getty

جمع العسل في غرب أفريقيا
محمد الحداد

وجــد فريق من العلماء بقيادة جامعة بريستول
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أول دل ـي ــل ع ـل ــى ج ـن ــي ال ـع ـس ــل فــي
العصور القديمة ،داخــل شظايا فـخــار عثر عليه
في غرب أفريقيا ما قبل التاريخ ،يعود تاريخها
إلى حوالي  3500عــام .تشير األدبيات التاريخية
واإلث ـنــوغــراف ـيــة مــن جـمـيــع أن ـحــاء أفــريـقـيــا أيضا
إلــى أن منتجات النحل والعسل والـيــرقــات كانت
مهمة كمصدر للغذاء وفي صنع املشروبات التي
تحتوي على العسل ،مثل البيرة والنبيذ.
بــاسـتـثـنــاء ال ـفــن ال ـص ـخــري م ــن الـعـصــر الـحـجــري
ال ـقــديــم الـ ــذي يـظـهــر الـنـحــل وأق ـ ــراص الـعـســل في
ال ـف ـتــرة ال ـتــي ام ـت ــدت م ــن  40.000إل ــى  8000عــام
مضت ،فــإن الباحثني عـثــروا على القليل جـ ًـدا من
األدل ـ ــة الـبــاقـيــة عـلــى االس ـت ـغــال ال ـب ـشــري الـقــديــم
لنحل العسل ،ومعظمها موجود في أفريقيا.
ف ــي الـ ــدراسـ ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي دوريـ ــة
 Nature Communicationsيــوم  14إبريل/نيسان،
ً
أجــرى الباحثون تحليال كيميائيًا ألكثر من 450
قطعة خزفية من عصور ما قبل التاريخ من ثقافة
«نــوك» في وســط نيجيريا للتحقيق في األطعمة
التي كانوا يطبخونها في أوانيهم .كشفت النتائج
الـ ـت ــي ت ــوص ـل ــوا إل ـي ـه ــا أن ح ــوال ــي ث ـل ــث األوانـ ـ ــي
الفخارية التي استخدمها شعب نوك القديم كانت

تستخدم ملعالجة أو تخزين شمع الـعـســل .نحل
الـعـســل هــو أه ــم مـلـ ِقــح للمحاصيل الـغــذائـيــة في
الـعــالــم ،وتـسـتـخــدم منتجات خلية نـحــل العسل،
بما في ذلك شمع العسل وحبوب اللقاح لألغراض
الـغــذائـيــة والـطـبـيــة عـلــى حــد سـ ــواء ،وتــدعــم سبل
العيش وتوفر مصادر الدخل للمجتمعات املحلية
في معظم أنحاء أفريقيا ،من خــال تربية النحل
والـحـصــاد ال ـبــري .يـتــم جـمــع الـعـســل مــن أعـشــاش
النحل البرية في الغابات االستوائية املطيرة في
غرب إفريقيا ،من التجاويف الطبيعية في جذوع
األشـ ـج ــار وع ـل ــى ال ـجــانــب الـسـفـلــي م ــن األغ ـص ــان
السميكة ،وه ــو نـشــاط شــائــع بــن الـسـكــان لجني
سبل العيش.
تشير الــدراســة إلــى أنــه رغــم كــون العسل مصدرًا
ّ
مهمًا للتحلية ،كما استخدمت اليرقات ومنتجات
العسل في صنع مشروبات مثل البيرة والنبيذ،
إال أن ــه لــم يـتــوفــر لــديـنــا إال القليل ج ـدًا مــن األدل ــة

يتم التعرف على وجود
العسل في الفخار بتتبّع آثار
الدهون والشمع

الـبــاقـيــة عـلــى االس ـت ـغــال ال ـب ـشــري ال ـقــديــم لنحل
العسل .وتقول جولي دن الباحثة في الكيمياء في
جامعة بريستول ،واملؤلفة الرئيسية في الدراسة،
إن حوالي ثلث األواني الفخارية التي استخدمها
ش ـعــب ن ــوك ال ـقــديــم ك ــان ــت تـسـتـخــدم ملـعــالـجــة أو
تخزين شمع العسل.
وتوضح الباحثة في تصريح لـ«العربي الجديد»
أنـ ــه ي ـتــم ال ـت ـع ــرف ع ـلــى وج ـ ــود ش ـمــع ال ـع ـســل في
الفخار القديم من خالل تتبع آثار سلسلة معقدة
م ــن ال ــده ــون وال ــزي ــوت وال ـش ـمــع .م ــن املـحـتـمــل أن
يكون شمع العسل موجودًا نتيجة ذوبان أمشاط
الـشـمــع مــن خ ــال التسخني الـخـفـيــف ،مـمــا يــؤدي
إلى امتصاصه داخــل جــدران األوعية« .باإلضافة
إلى استخدام العسل مصدرًا للغذاء ،فقد يكون قد
تــم اسـتـخــدامــه لصنع امل ـشــروبــات ،الـتــي أصبحت
شائعة في جميع أنحاء إفريقيا اليوم ،على الرغم
من أنه يجب مالحظة صعوبة التعريف الكيميائي
لعملية التخمير القديم» تضيف دن.
لفتت الدراسة إلى أن كتابات املستكشفني القدماء
قدمت نظرة ثاقبة على العصور القديمة ملمارسات
جـنــي الـعـســل واس ـتـخــدام مشتقاته ،مـثــل كتابات
املـسـتـكـشــف امل ـغــربــي اب ــن ب ـطــوطــة الـ ــذي ذك ــر أنــه
الحظ في أسفاره في غرب أفريقيا أن السكان كانوا
يـشــربــون مـشــروبــا حــامـضــا مصنوعا مــن الــدخــن
املطحون ممزوجا بالعسل والحليب الرائب.

«زوج تحت اإلقامة الجبرية» ...حلم ذكوري تحققه الدراما
األسـ ـب ــوع ال ب ــد م ــن تـقـلـيــل  500إل ــى 1,000
سعرة حرارية في اليوم من النظام الغذائي.
وكنصيحة بسيطة تساعد على عدم اإلفراط
ب ـت ـنــاول ط ـع ــام اإلفـ ـط ــار ه ــي اإلفـ ـط ــار بــاملــاء
وبـضــع حـبــات مــن التمر ثــم الــذهــاب لصالة
املغرب قبل إكمال وجبة اإلفطار ،إذ سيتيح
هــذا الوقت للجسم البدء في تحضير نفسه
ل ـل ـط ـع ــام ،وس ـي ـق ـل ــل مـ ــن الـ ـشـ ـع ــور ب ــال ـج ــوع
وتناول كميات أكبر من الطعام.

يـعــانــي الكثير مــن زي ــادة ال ــوزن أث ـنــاء شهر
رم ـض ــان ،ول ـكــن يـمـكــن أن ي ـكــون ه ــذا الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ف ــرص ــة م ـث ــال ـي ــة لـ ـب ــداي ــة صـحـيــة
جديدة عند األشخاص الراغبني بفقد بعض
ال ـك ـي ـلــوغــرامــات ال ــزائ ــدة م ــن أوزانـ ـه ــم الـتــي
اكتسبها الجسم طوال العام.

دراسة

نحل العسل
ِّ
ملقح
هو أهم
للمحاصيل
الغذائية في
العالم ()Getty

شاشة

صيام رمضان ...فرصة إلنقاذ الوزن
يارا حسين

ّ
ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــاي ــة الـ ـج ــدي ــدة! ل ـك ــن املـشـكـلــة
ّ
الكبرى تكمن في أن هذه الحكاية الجديدة
غير مقنعة إطالقًا ،حتى لو تعاملنا معها
ب ـش ـكــل مـنـفـصــل ت ـمــامــا ع ــن الـ ـج ــزء األول؛
فهي مليئة باألخطاء والـثـغــرات الدرامية،
وتتداخل بها خطوط ال داعي لوجودها ،بل
جرى تركيبها إلقحام أكبر عدد من النجوم
من دون أن تربط بشكل جيد.
«املنصة  »2النظام الـســوري باللون
يرسم
ّ
األب ـي ــض ك ــأن ــه ال ـخ ـيــر امل ـط ـلــق ،ف ــي حـكــايــة
تـحــولــت فـجــأة إل ــى ص ــراع تـقـلـيــدي مــا بني
الخير والشر ،بعدما كانت في الجزء األول
أك ـثــر جــاذب ـيــة ،حــن ك ــان ال ـلــونــان األبـيــض
واألسود فيها يتشابكان لتتالشى بينهما
الـ ـ ـح ـ ــدود .وب ــال ـن ـس ـب ــة مل ــؤسـ ـس ــات ال ـن ـظــام
السوري وأفرعه األمنية ،فيجري تصويرها
في الجزء الجديد كنموذج فائق للمثالية؛
فالسجون أشبه بأجنحة الفنادق ،وعناصر
األم ـ ـ ــن ي ـم ـل ـك ــون أخـ ــاقـ ــا رفـ ـيـ ـع ــة ي ـب ــذل ــون
قصارى جهدهم لحماية الناس ،واألحكام
القضائية في أفرع األمن تتم ضمن معايير
إنسانية فائقة ،حيث ال يتعرض السجناء
ُ
نوع
للتعذيب ،بل يمنحون الحق باختيار ّ
املحاكمة؛ً ليتم تبرير مشهد اإلع ــدام بأنه
كان تلبية لرغبة «اإلرهابيني».
هذه الصورة املثالية الفائقة ألجهزة األمن
ّ
الـ ـس ــوري ،ت ـت ـفــوق بـمـثــالـيـتـهــا ع ـلــى ك ــل ما
ورد سابقًا في إنتاجات النظام الرسمية؛
الـتــي غالبًا مــا كــانــت تـتــرك ضمن األجـهــزة
األمـنـيــة هــامـشــا لـلـفـســاد لـتـبــريــر األخ ـطــاء.
ّ
وخطورة ذلك تكمن بأن هذه الصورة قد تم
تقديمها عبر مسلسل من إنتاج غير محلي
وب ـم ـشــاركــة مـمـثـلــن م ـعــروفــن بـمــواقـفـهــم
ّ
امل ـعــارضــة مـثــل مكسيم خـلـيــل .املـشـكـلــة أن
هذه الصورة يتم تبريرها في املسلسل من
خالل أحداث راهنة شائكة ،ليجري استثمار
األزم ــة التي عاشها اإلس ــام السياسي في
أوروب ــا مــؤخـرًا فــي خــدمــة مصلحة النظام
السوري.
بـطــل املسلسل هــو شـخــص ّضـعـيــف ،يلقي
بنفسه في عرين األسود لكنه ينجو دائمًا،
ال يعتمد بــالـنـجــاة س ــوى عـلــى املـعـلــومــات
الـتــي يملكها فــي منصته الــرقـمـيــة ،والـتــي
سيؤدي كشفها إلى انهيار الجميع .فعليًا
ّ
ستضر
ال يمكن فهم طبيعة املعلومات التي
الجماعات اإلرهابية إذا ما نشرت ،لكن إذا
ما تصالحنا مع الفكرة ،فما هي البيانات
التي تملكها املنصة وال يملكها أحــد آخر،
وكيف تملك املنصة معلومات عن كل شيء
وفقًا إلمكانياتها؟
في إحدى الحلقات ،يظهر فجأة «يوتيوبر»
إمـ ــاراتـ ــي ،ي ـهــاجــم امل ـن ـصــة وي ـس ـخــر منها
وي ـتــوعــد بـفـضــح أســال ـي ـب ـهــا ال ــا أخــاقـيــة
فــي الــوصــول للمعلومات .بعدها ،يجتمع
فــريــق املـنـصــة ملناقشة ه ــذه األزمـ ــة ،ووفـقــا
ـذه امل ـع ـلــومــات عن
لـبـيــانــاتـهــم ي ـص ـلــون ل ـه ـ ّ
«الـيــوتـيــوبــر» الشهير« :إن ــه يوتيوبر غير
مـعـجــب بــامل ـن ـصــة»! لـيـثـبــت ه ــذا االجـتـمــاع
ص ـح ــة ك ـ ــام «الـ ـي ــوتـ ـي ــوب ــر»« :املـ ـنـ ـص ــة لــن
تمنحك معلومات أكثر من غــوغــل» .فكيف
ّ
ملنصة كهذه أن تكون هدفًا لكل هذه الجهات
املتصارعة؟ وهل هناك نموذج لتكنولوجيا
املعلومات حول العالم شبيه بهذه املنصة
املتخيلة؟
ه ـن ــاك ح ـكــايــة مـضـحـكــة خ ــال ــدة ف ــي ذاك ــرة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،مـ ــا زال ي ـ ـتـ ــردد صـ ــداهـ ــا مـنــذ
ان ـطــاق ال ـث ــورة ال ـســوريــة حـتــى ال ـي ــوم ،عن
«فالشة» كان علي شعيبي ّ
يلوح بها على
ّ
قناة «الدنيا» كأنها سالح يمتلكه،
شاشة ّ
وي ـ ّـدع ــي أنـ ـه ــا ت ـح ـتــوي م ـع ـلــومــات خـطــرة
إن كشفها سيتضرر كـثـيــرون مــن الخونة
وأعداء النظام.
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عدم اإلكثار من األطعمة
التي تسبب زيادة الوزن
السكر هــو السبب األول لــزيــادة ال ــوزن في
رمضان وليس الطعام الذي يتم تناوله في
اإلفطار ،فلخسارة الوزن ال بد من استبدال
الحلويات الرمضانية واملشروبات الغازية
ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة م ــن الـسـكــر
ال ـص ـنــاعــي ب ــال ـف ــواك ــه ال ـط ــازج ــة وال ـف ــواك ــه
املجففة والعصائر الطبيعية قليلة السكر.
ك ـم ــا ي ـن ـصــح ب ــاس ـت ـه ــاك ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات
بطيئة االمتصاص كخبز الحبوب الكاملة
ً
واألرز البني بدال من تلك املكررة مثل الخبز
األبيض والباستا والبيتزا.
وينصح أيـضــا بتقليل اسـتـهــاك األطعمة
امل ــال ـح ــة ألنـ ـه ــا ت ــزي ــد ال ـش ـع ــور بــال ـع ـطــش،
وتـ ـ ــؤدي الـ ــى اح ـت ـب ــاس ال ـس ــوائ ــل وتـجـنــب
أو التقليل مــن اسـتـهــاك األطـعـمــة الغنية
بـ ــالـ ــدهـ ــون املـ ـتـ ـح ــول ــة ك ــاألطـ ـعـ ـم ــة امل ـق ـل ـيــة
وال ــوج ـب ــات ال ـجــاهــزة و الــوج ـبــات سريعة
التحضير.
ممارسة الرياضة
يـجــب االه ـت ـمــام بـمـمــارســة الــريــاضــة خــال
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان وال ـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـس ـتــوى
النشاط اليومي املعتاد إلى حد ما ،وتساعد
الرياضة في تعزيز حرق الدهون خصوصًا
عـلــى مـعــدة ف ــارغ ــة .ويـجـمــع املتخصصون
وخ ـب ــراء الــريــاضــة عـلــى أن أفـضــل األوق ــات
مل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ــدهـ ـ ــون
ي ـ ـكـ ــون ق ـب ــل اإلف ـ ـطـ ــار ب ـس ــاع ــة إل ـ ــى ســاعــة
ونصف ،ألن مستوى األنسولني منخفض
ويفضل ممارسة الرياضة الخفيفة معتدلة
الشدة كاملشي.

مسلسل «زوج تحت
ّ
محقر
اإلقامة الجبريّة»
للنساء بشكل فظيع.
متابعة الحلقات األولى
تكفي الكتشاف ّ
أن العمل
ليس سوى تجسيد لرغبات
وخياالت الرجل الشرقي
نور عويتي

يعيش الـعــالــم بأكمله ظــرفــا استثنائيًا منذ
انتشرت جائحة كورونا العام املاضي ،ومن
الطبيعي أن يؤثر هــذا الـحــدث على الفنانني
ّ
والكتاب ،لنرى انعكاسات اإلجراءات الوقائية
ّ
املشددة التي عطلت عجلة الحياة في الدراما
هذه السنة .وكان الحديث عن فيروس كورونا
وتأثيراته حاضرًا في العديد من املسلسالت
الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،م ـ ـثـ ــل :الـ ـج ــزء
الثاني مــن «املـنـصــة» و«ال ـشــك» .وفــي املوسم
الرمضاني الحالي تم بناء بعض الحكايات
بــاالسـتـنــاد إل ــى ه ــذا ال ـظ ــرف ،مـنـهــا مسلسل
«زوج تحت اإلقامة الجبرية»؛ الذي من املمكن
وص ـف ــه ب ــأن ــه أسـ ــوأ اس ـت ـث ـمــار درام ـ ــي لـظــرف
ّ
الحجر الصحي ،إذ إن هــذا الـظــرف لــم يخلق
ّ
لدى مخيلة الكاتبني فؤاد يمني وزهير قنوع
(مـخــرج العمل) ســوى حكاية هزلية ،هدفها
الــوحـيــد هــو تحقير الـنـســاء وط ــرح مــوضــوع
ت ـع ــدد الـ ــزوجـ ــات ب ـش ـكــل س ـط ـحــي وسـخـيــف

ّ
كأنه تلبية ألحــام ذكورية مكبوتة .متابعة
ّ
الـحـلـقــات األربـ ــع األولـ ــى تـكـفــي الك ـت ـشــاف أن
املسلسل ليس سوى تجسد لخياالت ورغبات
الرجل الشرقي ،بأن يكون محاطًا بعدد كبير
مــن الـنـســاء الـلــواتــي يتنافسن فــي مــا بينهن
إلرضائه وإسـعــاده مهما كــان ثمن ذلــك .يبدأ
ال ـع ـمــل ب ـ ــزواج «ي ــوس ــف» (زي ـ ــاد ب ــرج ــي) من
«ج ـ ــوري» (ه ـبــة نـ ــور) ،م ــن دون عـلــم زوجـتــه
ّ
األولـ ـ ــى «م ــاغ ــي» (ن ــادي ــن الـ ــراسـ ــي) ،فـيـكــلــف
«يـ ــوسـ ــف» أخـ ـ ــاه «عـ ــاصـ ــي» (هـ ـش ــام ح ـ ــداد)
بمهمة إخبارها وإقناعها باألمر.
هذا الظرف تنجم عنه مجموعة من املشاهد،
الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع ب ـش ـك ــل ح ــرف ــي األفـ ـ ـك ـ ــار كــافــة
التي حــاولــت الـحــركــات النسوية محاربتها
وال ـتــوع ـيــة ضــدهــا م ـنــذ سـ ـن ــوات؛ فالجميع
ّ
ي ـح ــاول إق ـن ــاع ال ــزوج ــة األول ـ ــى بـ ــأن الـ ــزواج
مــن ام ــرأة أخــرى هــو أمــر طبيعي وعليها أن
تتقبله ،وتنهال العبارات الواعظة على رأسها
كالسيل ،والتي يمكن تلخيصها بجملة تعاد
وتكرر باملسلسل« :املــرأة الصالحة هي التي
تحاول الحفاظ على زوجها وإرض ــاءه ّ
بأي
طــري ـقــة» .وف ــي الـ ـح ــوارات ال ـتــي تـغـيــب عنها
الـ ــزوجـ ــة األول ـ ـ ــى ت ـب ــرر ب ــاق ــي الـشـخـصـيــات
ال ـ ـ ـ ــزواج الـ ـث ــان ــي ًوتـ ـح ـ ّـم ــل ال ـ ــزوج ـ ّــة األول ـ ــى
املـســؤولـيــة كــامـلــة ،ليشيروا إلــى أنـهــا امــرأة
نكدية وكثيرة التطلب ،ويتفق الجميع على
ّ
أن العروس ًالجديدة تفوق ضرتها القديمة
ً
جـمــاال .نتيجة لذلك ،ترضخ ماغي بسهولة
وتـتـقـبــل األمـ ــر بــرحــابــة ص ــدر وت ــرض ــى بــأن
تعيش مع ضرتها في املنزل نفسه ً
بناء على
رغبة زوجها.
قـضـيــة ت ـعــدد ال ــزوج ــات قــدي ـمــة ق ــدم ال ــدرام ــا
العربية ،فهي بدأت مع مسرح يعقوب صنوع،
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ولـ ــم ت ـغــب ع ــن الـ ــدرامـ ــا ال ـعــرب ـيــة ط ـ ــوال قــرن
ّ
ونصف .لكن املشكلة في «زوج تحت اإلقامة
ال ـج ـبــريــة» ه ــي ال ــزاوي ــة ال ـت ــي ي ـج ــرى ت ـنــاول
القضية مــن خــالـهــا؛ فهو ال يـطــرح موضوع
الزوجات كمشكلة تعاني منها النساء
تعدد ّ
اليوم ،إنما يطرح املشكلة على النحو اآلتي:

كيف سيتزوج الرجل امــرأة أخرى في ظروف
الحجر الصحي؟ وقبل أن نصحو من صدمة
البداية املهينة للمرأة ،يقرر «يوسف» الزواج
ّ
ّ
مرة ثالثة ،ويعلل ذلك بأن عليه االلتزام باإلرث
العائلي ألجداده ّ ،الذين كانوا يتزوجون أربع
نساء أو أكثر ،وأنــه يخشى من ظــرف الحجر

ال ـص ـحــي ب ــأن ي ـحــول دون ذلـ ــك ،وأن يضطر
لـلـعـيــش م ــع زوج ـت ـيــه الـلـتــن تـتـحــالـفــان ملنع
زواجــه للمرة الثالثة .وبذلك يتركنا املسلسل
م ـصــدومــات كـنـســاء ف ــي ع ــام  ،2021فـهــل من
ّ
املعقول أن نشاهد دراما كهذه بعد كل الجهود
التي بذلتها الحركات النسوية!؟

