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MEDIA
تمويل
«بي
بي
سي»

لندن ــ العربي الجديد

أكــد املــديــر الـعــام لهيئة اإلذاع ــة البريطانية ،تيم
ّ
ديفي ،أنه سيتعني قطع خدمات وعــروض «بي
بــي س ــي» نتيجة فـجــوة الـتـمــويــل الـنــاشـئــة عن
صفقة تجميد رســوم الترخيص التي يدفعها
مشاهدو البث التلفزيوني ملدة عامني ،وفق ما
نقلته «بــي بــي س ــي» .وق ــال ديـفــي ّإن التسوية

التي ستشهد تجميد تكلفة ترخيص التلفزيون
لـلـعــامــن املـقـبـلــن« ،س ـتــؤثــر عـلــى إنـتــاجـنــا في
الـخـطــوط األمــام ـيــة» .وعـنــدمــا سئل عما يمكن
ّ
قطعه ،قال« :كل شيء على جدول األعمال».
وفــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي ،أطلقت الحكومة
مـ ـف ــاوض ــات ل ــاتـ ـف ــاق ع ـل ــى ت ـك ـل ـفــة تــرخ ـيــص
الـتـلـفــزيــون ،وهــي جــزء مــن تـســويــة تـمــويــل ملــدة
خـمــس س ـنــوات مــن امل ـقــرر أن ت ـبــدأ فــي إبــريــل/

نيسان  .2022واعـتـبــرت وزي ــرة الثقافة نادين
دوريس اإلثنني أن التجميد سيساعد األشخاص
الذين يعانون من ارتفاع تكاليف األسرة .وقالت
نادين دوريــس ملجلس العموم« :يجب على «بي
بي سي» دعم الناس في وقت تتعرض مواردهم
ّ
املالية لضغوط ،وأن تحقق مــدخــرات وكـفــاءات،
وتستخدم املليارات من التمويل العام الذي تتلقاه
ّ
لتقدم للمشاهدين واملستمعني واملستخدمني».

21

هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة س ـت ـك ــون أي ـض ــا ض ــرب ــة كـبـيــرة
ملالية «بــي بــي ســي» بينما تـحــاول التنافس مع
وسائل إعالم إخبارية ممولة من القطاع الخاص
وأمـ ـث ــال نـتـفـلـيـكــس وخ ــدم ــات ال ـب ــث الـتــرفـيـهــي
األخرى املمولة من اشتراكات املستهلكني .تبلغ
ً
تكلفة ترخيص التلفزيون ً
جنيها
حاليا 159
ً
إسترلينيا ،وتتلقى «بي بي سي»  3.7مليارات
ً
جنيه إسترليني سنويا لتمويل خدماتها.

حاولت االستخبارات الدنماركيّة تخويف الصحافة وترهيبها لمنعها من نشر تسريبات وقضايا أحرجت أجهزتها،
كما أحرجت السياسيين في البالد ،في ما تواجهه المؤسسات الصحافية بعمل مهني وفضح ٍأكبر

استخبارات الدنمارك في شباك الصحافة
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

كوبنهاغن ،خــال األسابيع القليلة
عاشت
ً
املــاضـيــة ،حــالــة غير مسبوقة فــي تاريخها
الحديث ،بسبب تعرض صحافتها ،وهيئة
البث العام( ،التلفزيون الدنماركي «دي آر»)،
لضغوط استخبارية للتأثير عليها .كان ذلك
ّ
قبيل الكشف أن من بني من جرى اعتقالهم
فــي سـيــاق مــا يسمى «قضية التسريبات»
هــو رأس الـجـهــاز األمـنــي الـعـسـكــري ،الرس
فيندسن ،املــوقــوف منذ  4ديسمبر/كانون
األول امل ــاض ــي ،وخ ـلــف أب ـ ــواب مـغـلـقــة ُمـنــع
فيها نشر اسمه ،إلى أن قررت املحكمة رفع
حظرها أخيرًا ،ومــددت حبسه حتى الرابع
من الشهر املقبل ،بينما أطلق  3مشتبهني
من الجهاز األمني املدني «بيت».
ً
عادة ما تتخذ قصص التغطية الصحافية
في الدنمارك (كبقية دول الشمال) صيغة
«ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة مـ ــن» أو «وف ـق ــا
لـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات» و«جـ ـ ـ ـ ــرى االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى».
ومثلما كــان يـتــوق ال ـقــارئ فــي كوبنهاغن
لـ ــاطـ ــاع عـ ـل ــى حـ ـق ــائ ــق فـ ــي سـ ـي ــاق حـقــه
ّ
امل ـشــروع بتدفق املعلومات إلـيــه ،يـبــدو أن
أصــاب ــع االس ـت ـخ ـبــارات الــدنـمــاركـيــة كــانــت
تراقب وتنبش ملعرفة من يسرب معلومات
حساسة ،شكلت فــي  3قضايا على األقــل،
إح ـ ــراج ـ ــا ،ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـثـ ـغ ــرات فـ ــي ت ـق ــاري ــر
مصنفة «ســريــة» و«ســريــة لـلـغــايــة» .ورغــم
اع ـت ــراف رؤسـ ــاء تـحــريــر بـعــض الـصـحــف،
ال ــذي ــن ت ـمــت زي ــارت ـه ــم أو ال ــذي ــن «زاروا»
ال ـج ـه ــاز األمـ ـن ــي ،أن ال ـح ــدي ــث م ـع ـهــم كــان
للتخويف مــن نـشــر املــزيــد مــن املـعـلــومــات
ح ـ ــول م ـع ـت ـق ـلــي دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول
املــاضــي ،إذ مــن بــن األربـعــة موقوفني كان
م ــدي ــر جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
ّ ّ
«إف إي» فيندسن ،إل أن األمــر كــان يشمل
ق ـضــايــا ن ـشــر ح ـســاســة أخ ـ ــرى .حـســاسـيــة
«قضية التسريبات» هذه األيام عائدة إلى
الوزن الثقيل للمشتبه به (مع  3آخرين) في
الـقـضـيــة ،وهــو مــديــر جـهــاز االسـتـخـبــارات
العسكرية ،فيندسن ،الذي وجد نفسه يقع
في شباك جهاز االستخبارات املدنية ،بيت،
بعد مراقبة وتنصت عليه استمر لشهرين.
اآلن ،وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات م ـ ـسـ ــؤولـ ــي
امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة و«م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
امل ـط ـب ــوع ــات» و«ن ـق ــاب ــة ال ـص ـحــاف ـيــن» في
الــدن ـمــارك ،فــإن االسـتـخـبــارات الدنماركية
اس ـت ـخــدمــت ل ـغــة الــوع ـيــد ال ـســريــة م ــع تلك
الصحافة ،قبل فضحها من قبل الصحافة
نفسها ،عبر طــرح إمكانية تقديم شكاوى
ب ـح ــق م ــؤس ـس ــات ـه ــم ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ق ــان ــون
العقوبات املتعلق بالخيانة ،املادة  109من
قانون العقوبات ،والتي تــودي بصاحبها
إل ــى ال ـس ـجــن  12ع ــام ــا .وق ــد س ـبــق لـجـهــاز
االس ـت ـخ ـبــارات «ب ـيــت» أن ذه ــب فــي بــدايــة
األل ـف ـيــة إل ــى م ـحــاولــة ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى زمـيــل
صـحــافــي ،سـتــي مــاتـيــاســن ،ال ــذي عـمــل في
«إنفورماسيون» .وتعلق األمر بتقرير عن
ناشطني فلسطينيني أراد األمــن (املتعاون
بشكل وثيق مع املوساد منذ الثمانينيات،
بحسب مــا كشف عميلها السابق الهارب
إلى كندا فيكتور أوستروفيسكي في كتابه
«عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـخـ ــداع») م ـعــرفــة هــويــاتـهــم
الحقيقية ومصادر ماتياسن .واستخدمت
في سبيل الضغط عليه مراقبة هاتفه بأمر
ق ـضــائــي ،ول ــم تـسـتـطــع ف ــي نـهــايــة املـطــاف
انتزاع معلومة واحدة عن املصادر.
حـ ـت ــى مـ ــع اكـ ـتـ ـش ــاف ق ـض ـي ــة ال ـت ـس ــري ـب ــات
إل ــى ال ـص ـحــافــة ،ل ــم ت ـتــوقــف ال ـص ـحــافــة في
كوبنهاغن عن نشر قصص وتقارير تتعلق
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال بــالــاج ـئــن ال ـســوريــن،
ح ـي ــث ت ـن ـش ــر ال ـص ـح ــف مـ ــا يـ ـتـ ـع ــارض مــع
التوجه السياسي األمني بتقدير «مناطق
آم ـن ــة» إلع ـ ــادة هـ ــؤالء إل ــى دم ـشــق وري ـف ـهــا،
وبذلك تستند إلى تقارير ليست في متناول
الجمهور .رغم ذلك ،تبقى أهم القضايا التي
أثارت اهتمام األجهزة األمنية في كوبنهاغن
تتعلق بمعلومات حساسة ،شكلت صدمة
للرأي العام وأثرت فيه وبتوجهاته .بالنسبة

ل ـل ــرأي ال ـع ــام ،ف ــإن ف ـضــح ال ـص ـحــافــة لعمق
التعاون األمني بني استخباراتهم والجانب
األم ـي ــرك ــي ،وخ ـصــوصــا أن ــه م ـتــواصــل منذ
ال ـت ـس ـ ًع ـي ـن ـيــات ع ـل ــى ه ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــوى ،شـكــل
ً
صدمة وسجاال دفع بالبرملانيني من أحزاب
اليسار إلى استجوابات وضرورة السيطرة
أكثر على أعمال األمن بما يتوافق والحقوق
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن .فــال ـت ـج ـســس
والتعاون مع وكالة األمن القومي األميركي
 NSAأديــا إلى فضيحة تدحرجت ووصلت
إلـ ــى ذروتـ ـه ــا ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول ،2020
واستمرت حتى ربيع العام املاضي .كشف

توعدت
االستخبارات
ّ
الصحافة بشكاوى
تودي للسجن  12عامًا

الـتـلـفــزيــون الــدنـمــاركــي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تسريب
أمـنــي ،كيف أن مـخــابــرات الــدنـمــارك سلمت
مـعـلــومــات عــن مــواطـنــن دن ـمــارك ـيــن ،وهــو
ما يعارضه القانون ،بل وصل أمر التعاون
إلــى منح األميركيني فرصة التجسس على
هاتف املستشارة األملــانـيــة السابقة أنغيال
ميركل ،وساسة أوروبيني آخرين من خالل
تمكني وكــالــة األم ــن الـقــومــي األمـيــركـيــة من
الــوصــول إلــى كابل اتـصــاالت حساس جـدًا.
ّ
وشكلت القضية حرجًا كبيرًا لساسة البلد
ّ
في عالقتهم باألوروبيني .ورغم أن كورونا
ط ـغــى ع ـلــى األنـ ـب ــاء ،ك ـمــا ق ــدم ــت الــدن ـمــارك

قضية التسريبات تشغل الدنمارك منذ أسابيع (كيلد نافنتوفت/فرانس برس)

إصرار على االستمرار

بالنسبة للقراء واملتابعني لوسائل اإلعــام والصحافة في
الدنمارك ،فإن دور «السلطة الرابعة» ال يستهان به ،وال تؤخذ
محاولة التضييق عليه باستخفاف ،إذ تبقى حرية النشر
واملـطـبــوعــات والــوصــول إلــى املـعـلــومــات وحـمــايــة املـصــادر
مــن أهــم مــا يضع كوبنهاغن ومجموعة دول الشمال في
مقدمة الــدول التي تعيش فيها الصحافة حــريــات كبيرة.
ويبدو أن السنوات األخـيــرة حملت الكثير من املنغصات
للسلطة الرقابية التي يوليها املتلقي االسكندنافي ،رغم
انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،أولوية قصوى لناحية
اعتبارها مصدر معلومات موثوقًا به.
َ
على ذلك وغيره ،لم يبق جسم إعالمي لم يندد بمحاولة
تخويف الصحافة ً
أخيرا .فقد دانت «مؤسسة املطبوعات»
و«ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن» ف ــي ال ــدن ـم ــارك م ـح ــاوالت تــدخــل
األجهزة األمنية في عملها .بل توسع السجال املتواصل
ليشمل البرملان الدنماركي ،حيث يذهب اليسار ويسار
الــوســط إل ــى اسـتـجــوابــات بــرملــانـيــة لــوزيــرة الــدف ــاع ،ترينا

برامسن ،التي تقع في نطاق صالحياتها «االستخبارات
العسكرية» ،إف إي ،ووزير العدل ،نيك هيكروب ،باعتبار
الجهاز املدني ،بيت ،يخضع لوزارته ولقيادة شرطة البالد.
بل إن مؤسسات دولية ،مثل «لجنة حماية الصحافيني»
الدولية ،أصدرت خالل األيام املاضية مواقف تدعو فيها
الدنمارك إلــى احـتــرام حرية الصحافة واستمرار تمكني
الصحافيني من العمل في الظروف املالئمة ملهامهم.
في املجمل ،فــإن ما تخلفه قضية محاولة االستخبارات
الـتــأثـيــر ،بــالـتـهــديــد بـقــانــون الـعـقــوبــات الـجـنــائـيــة املتعلق
بالخيانة ،هو مزيد من إصرار الصحافة على لعب دورها،
والـكـشــف بمهنية عــن تلك الـتـهــديــدات وتعهد محرريها
ورؤس ــاء التحرير فيها بمواصلة نشر الحقائق للرأي
العام ،وهو ما ظهر خالل األيام املاضية ،تزامنًا مع اإلعالن
عن اعتقال رئيس الجهاز األمني ،بتركيز بعض الصحف
على قضية الالجئني السوريني من خالل تقارير تنافي
تمامًا االتجاهات السياسية.

ت ـف ـس ـيــرات سـيــاسـيــة لـ ــدول أوروبـ ـي ــة حــول
ّ
م ــا ج ـ ــرى ،ف ـ ــإن ذلـ ــك ال ـت ـع ــاون ج ـلــب املــزيــد
م ــن ال ـش ـك ــوك ال ـت ــي ع ـ ــززت دور الـصـحــافــة
ومصداقيتها في إنارة قضايا تهم مصالح
الجمهور ويومياته في ظل نظام ديمقراطي
وشـفــافـيــة أمـنـيــة تـمـنــع الـتـعــرض لحرياته
األســاسـيــة ،بما فيها حــق االط ــاع على كل
ما يجري.
ال ـ ـق ـ ـض ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي أبـ ـ ــرزت ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـص ـحــافــة ب ـت ـســري ـبــات قــدم ـت ـهــا صحيفة
«إكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــادي ـ ــت» وأخ ـ ــاف ـ ــت ك ــوالـ ـي ــس
االسـتـخـبــارات ،تمثلت فــي تسريب تقارير
«سـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ّ
وجـ ـ ـ ــه خ ــالـ ـه ــا جـ ـه ــازا
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات املـ ــدنـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،فــي
م ـنــاس ـبــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،آخ ــره ــا ف ــي مـ ــارس/
آذار ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ت ــوص ـيــات لـلـحـكــومــة
الــدن ـمــارك ـيــة ،بـعـمــل ج ــدي «إلخـ ـ ــراج نـســاء
وأطفال على عالقة بالدنمارك من مخيمي
الروج والهول في شمال سورية وإعادتهم
إل ــى كــوبـنـهــاغــن» .وصـلــت الـتـســريـبــات عن
معتقالت متهمات باالنتماء إلى «داعــش»،
ومـ ـعـ ـتـ ـق ــات م ـ ــع أطـ ـف ــالـ ـه ــن /الـ ـقـ ـص ــر فــي
س ـج ــون ت ــدي ــره ــا مـيـلـيـشـيــات ك ــردي ــة ،إلــى
مكتب رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن،
وت ـق ـضــي بـ ـض ــرورة اس ـت ـع ــادة ه ـ ــؤالء «ملــا
ي ـم ـكــن أن ي ـش ـك ـلــه ت ــرع ــرع ال ـق ــاص ــري ــن فــي
ظـ ــروف يـنـقـلـبــون فـيـهــا إل ــى ال ـت ـطــرف ضد
ً
وخصوصا الخوف من تهريبهم
الدنمارك
مــن املعسكرين» .نشرت صحيفة «إكسترا
بالديت» تلك التسريبات ،وثارت ضجة بني
الدنماركيني بعدما ظلت السياسة الرسمية
تعتبر الـنـســاء ًواألط ـفــال «أداروا ظهورهم
لبلدهم» ،رافضة استعادتهم .وتحت وابل
مــن ال ـس ـجــاالت اض ـطــرت كــوبـنـهــاغــن حتى
ديـسـمـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي اسـتـعــادة
النساء والقصر واألطفال .لكن تحت دخان
تلك العودة ،التي حظيت بتغطية إعالمية
وق ـض ــائ ـي ــة ،وب ـس ـب ــب ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي لـعـبـتــه
الـصـحــافــة كــانــت األج ـه ــزة األم ـن ـيــة تفتش
بغضب عن املسربني لتقارير سرية .الضربة
الـثــالـثــة واألق ـس ــى لـجـهــازي االسـتـخـبــارات
ال ــدن ـم ــارك ـي ــن ،ال ـع ـس ـكــري وامل ــدن ــي ،كــانــت
في نشر تسريب أمني لـ«بيرلنغسكا» عن
معلومات مؤكدة ومصنفة «سري للغاية»
عــن قضية شــاب دنـمــاركــي ،أحـمــد سمسم،
(م ــن أص ــول ســوريــة ول ــد وكـبــر فــي الـبـلــد)،
وحكمت عليه محاكم إسبانيا بالسجن 8
سنوات في  2018عن تهمة «االنضمام إلى
داعش» .اعتقل الشاب في ّ ،2017وظل لعام
كامل يحاول إقناع مدريد أنه كان يسافر إلى
سورية بمعرفة الجهازين األمنيني في بلده
الدنمارك .ورغــم رفــض األخيرين االعتراف
بـ ــه ،ف ـق ــد م ـض ــت ص ـح ـي ـفــة «ب ـيــرل ـن ـغ ـك ـســا»
بــإحــراجـهـمــا مــن خ ــال نـشــر تـقــاريــر تؤكد
ّ
أن ال ـش ــاب س ـم ـســم ،الـ ــذي ت ـعــرض لــوصـلــة
تخوين وإس ــاءة في الصحافة الدنماركية
ً
بــاع ـت ـبــاره «إره ــاب ـي ــا» بــالـفـعــل ك ــان عـمـيــا
لــأمــن الــدنـمــاركــي .وشـكــل نـشــر معلومات
س ــري ــة ف ـض ـي ـحــة حـقـيـقـيــة لــاس ـت ـخ ـبــارات
الدنماركية ،واضـطــرت الدنمارك في العام
املاضي إلى استعادته من سجون إسبانيا،
وخـفــض الـحـكــم إل ــى  6س ـنــوات .الـنـشــر في
الـقـضـيــة اسـتـمــر حـتــى األيـ ــام األخ ـي ــرة من
ال ـس ـنــة امل ــاض ـي ــة ،إذ رفـ ــع م ـحــامــو سمسم
ق ـض ـيــة مل ـحــاك ـمــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات م ــن أج ــل
ف ــرض اع ـت ــراف رس ـمــي ب ــه سـعـيــا لتبرئته
ّ
وإطـ ــاق س ــراح ــه .ول ـعــل الـقـضـيــة األخ ـيــرة،
املتعلقة بنشر تفاصيل مسربة مــن أروقــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،وس ـع ــي
سـمـســم إل ــى ج ــر ال ـج ـهــازيــن أمـ ــام املـحــاكــم
يعتبر من أكثرها حساسية .فمدير جهاز
االستخبارات العسكرية فيندسن هو املتهم
الرئيس في تسريب املعلومات السرية إلى
الصحافة ،وتلك تهمة ثقيلة تحمل تصنيف
ّ
«خـيــانــة» رغــم أن الصحافة وبـعــض الــرأي
العام يبديان نوعًا من التعاطف مع رئيس
الـجـهــاز املعتقل ،وال ــذي أص ـ ّـر بنفسه على
نشر اسمه في الصحافة في طلبه للقاضي
الذي أبقى االسم سرًا منذ الشهر الفائت.
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

باريس ــ العربي الجديد

إذا كـ ــانـ ــت «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ج ـع ـلــت
«مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرس» أولـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ف ــإن ه ــذا الـعــالــم
امل ـ ـ ـ ــوازي ف ـت ــح ش ـه ـيــة ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـج ـهــات
األخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــرك ــات ألـ ـع ــاب ال ـف ـي ــدي ــو ،مـثــل
«روب ـ ـلـ ــوكـ ــس» و«فـ ــورت ـ ـنـ ــايـ ــت» ،وع ـ ـ ــدد مــن
امل ــؤس ـس ــات ال ـنــاش ـئــة املـتـخـصـصــة ،وأخ ـي ـرًا
ع ــال ــم ال ـت ـص ـم ـي ــم واألزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء .وي ـش ـك ــل عــالــم
«م ـي ـتــاف ـيــرس» م ــا يـشـبــه نـسـخــة رق ـم ـيــة عن
عاملنا املحسوس يمكن الــوصــول إليها عبر
اإلنترنت .وبفضل الواقع االفتراضي والواقع
املـ ـع ــزز ،م ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـيــح ه ــذا الـعــالــم
امل ـ ــوازي زيـ ــادة الـتـفــاعــات الـبـشــريــة بــدرجــة
كبيرة ،عبر تحريرها من القيود املادية.
وأطلقت مجموعات التكنولوجيا األميركية
العمالقة ،وفي طليعتها «فيسبوك» ،مشاريع
ضـخـمــة فــي ه ــذا امل ـج ــال .وت ـهــدف مجموعة
م ــارك زوك ــرب ـي ــرغ ،ال ــذي غـ ّـيــر اسـمـهــا أخـيـرًا
إلــى «مـيـتــا» ،إلــى ترسيخ مكانتها كمنشئ
ملساحة رقمية عاملية معيارية ،مثل متجر

تحول
تحاول العالمات التجارية تأسيس وجود لها في عالم «ميتافيرس» ،خوفًا من تفويت
ّ
تكنولوجي واجتماعي مهم يبدو أنه سيكون مستقبل اإلنترنت

عالم «ميتافيرس»

أزياء تصمم وتباع في فضاء افتراضي

التطبيقات من «آبل» أو محرك بحث «غوغل».
وحــالـيــا ،تعمل املـنـصــات اإللـكـتــرونـيــة التي
تعتبر ِّ
ممهدة لرؤية «ميتافيرس» ملستقبل
ّ
اإلن ـت ــرن ــت كـمـشــاغــل ع ـم ــل ،ت ـط ــور مـنـتـجــات
م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـب ـيــع فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ــواق ـع ـي ــة.
ّ
وي ـت ـق ــل ــص الـ ـح ــاج ــز بـ ــن الـ ـع ــامل ــن الــرق ـمــي
وامل ــادي ،بــدءًا بأحذية رياضية مصممة في
ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي وم ـص ـنــوعــة ف ــي الـعــالــم
ً
ال ـح ـق ـي ـقــي ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـص ـم ـمــن ال ــذي ــن
ي ـج ــرب ــون م ــاب ــس ع ـلــى ش ـخ ـص ـيــات رقـمـيــة

رمزية (أفــاتــار) قبل صنعها .ويقول مصمم
األزيــاء الفرنسي جوليان فورني الــذي يدير
داره الخاص لألزياء« :في الحياة الواقعية،
ّ
ّ
تكلف صناعة املنتجات الكثير» ،معتبرًا أن
اإلن ـتــرنــت «م ـك ــان مـفـتــوح الخ ـت ـبــار األش ـيــاء
افتراضيًا ،وإعــادة إنشاء صلة وصــل وثيقة
مع التجربة في الحياة الواقعية».
وي ــأت ــي ال ـص ـخــب ح ــول ال ـس ـلــع االف ـتــراض ـيــة
ّ
وسط توقعات بأن عالم «ميتافيرس» ،وهو
نـسـخــة م ــن ال ــواق ــع االف ـت ــراض ــي لــإن ـتــرنــت،

ابتكر مصممون
تصاميم ثالثية األبعاد
ّ
لتعذر اللقاء بالعمالء

سيحل مكان اإلنـتــرنــت الـحــالــي .فــي األشهر
األخ ـي ــرة ،ح ــاول ع ــدد مـتــزايــد مــن الـعــامــات
التجارية تأسيس وجود في منصات رقمية
ّ
يتحدث عنها الجميع ،خوفًا من تفويت أي
ّ
تحول تكنولوجي واجتماعي مهم .ومسألة
اإلنترنت،
تفاعل املستخدمني مع السلع عبر
ً
ّ
وماذا يختارون أو يتجاهلون ،تشكل فرصة
منخفضة األخطار والكلفة لدى الشركات في
عملية تطوير منتجاتها.
وي ـق ــول ال ـشــريــك ف ــي ش ــرك ــة «مــاك ـي ـنــزي أنــد

عقارات ومتاجر
وسفارة
أعلنت شركة «ريبابليك ريلم»
الشهر الماضي ،عن إنفاقها
 4.3ماليين دوالر لشراء أرض
عبر «ذا ساندبوكس» ،وهي
منصة تتيح دخول عالم
افتراضي يمكن للمشاركين
فيه الدردشة واللعب
والمشاركة في الحفالت.
وعلى موقع «ديستراالند»،
أنفقت شركة «توكنز.
كوم»  2.4مليون دوالر
على شراء عقار في «فاشن
ستريت» ،تعتزم تحويله إلى
وجهة للمتاجر االفتراضية
للمجموعات الفاخرة.
كذلك ،أعلنت باربادوس،
المستقلة حديثًا عن التاج
البريطاني ،عن نيتها إنشاء
سفارة في «ميتافيرس».

يتقلّص الحاجز بين العالمين الرقمي والمادي (ميغيل كانديال/األناضول)

أزياء

ي ـع ــود ب ـي ــار كـ ـ ــاردان ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي أس ـبــوع
املــوضــة فــي ب ــاري ــس ،فــي مـحــاولــة لـبــث حياة
جــديــدة فــي الـعــامــة الـتـجــاريــة ،وف ــق مــا قاله
رئ ـي ـس ـهــا ال ـج ــدي ــد ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس بـ ــرس»،
بعد أكثر من عــام بقليل على وفــاة مؤسسها
األس ـطــوري .رحــل مصمم األزي ــاء الشهير في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول  2020ع ــن  98عــامــا،
بعدما بنى إمبراطورية تجارية مربحة جدًا
مــن خ ــال نـشــر تــراخـيــص للعالمة التجارية
الـتــي تحمل اسـمــه فــي كــل أنـحــاء الـعــالــم .بقي
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـض ــوء حـتــى ال ـن ـهــايــة ،م ــع تقديم
ع ــروض فــي روسـيــا وكــازاخـسـتــان وحـتــى في
ســور الصني العظيم خــال السنوات األخيرة
ّ
من حياته .لكن كاردان بقي بعيدًا عن عروض
األزي ــاء الرئيسية فــي العقدين األخـيــريــن من
ح ـيــاتــه ،وهـ ــذا أم ــر يــريــد اب ــن شـقـيـقــه وخلفه
املـ ـخـ ـت ــار ب ـع ـن ــاي ــة رودريـ ـ ـغ ـ ــو ب ــازي ـل ـي ـك ــات ــي
كاردان عكسه.
أن يكون حرًّا

وقــال بازيليكاتي ـ ك ــاردان ،لوكالة «فرانس
ب ـ ـ ــرس» ،ق ـب ــل انـ ـط ــاق أسـ ـب ــوع امل ــوض ــة فــي
باريس« :بيار أراد أن يكون ح ـرًا» .وأضــاف:
«مع اقترابه من عيد ميالده الثمانني ،قال إن
ثمة الكثير من املصممني الشباب الذين يجب
أن يكونوا جزءًا من أسبوع املوضة وال يريد
أن يقف في طريقهم».
ّ
لـكــن بازيليكاتي ـ ك ــاردان يعتقد أن الــوقــت
حان إلعادة إطالق العالمة التجارية.
وال ـخ ـطــوة األولـ ــى سـتـكــون عــرضــا تــذكــاريــا
مخصصًا لبيار كاردان في  28يناير/كانون
الثاني ،في نهاية أسبوع املوضة.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة:

تصميم من أصل 50

ل ـكــن م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،ب ــدأ كـ ـ ــاردان بيع
ت ــراخ ـي ــص اسـ ــم عــام ـتــه ال ـت ـج ــاري ــة ملـئــات

رحل مصمم األزياء الشهير في ديسمبر  2020عن  98عامًا (بيير فوثي )Getty /

بقي كاردان بعيدًا عن
عروض األزياء الرئيسية
في آخر عقدين

تسخر المخرجة
النا واتشاوسكي
في الجزء
الجديد من «ذا
ماتريكس» من
النوستالجيا
(بودرول
تشوكرات)Getty/

هوليوود

أهذه نهاية العالم؟
عمار فراس
ّ

ف ــي ع ــام  ،1989ص ــدر لـلـنــاقــد األم ـيــركــي فــريــدريــك
جيمسون ،كتاب «ما بعد الحداثة :املنطق الثقافي
لـلــرأسـمــالـيــة امل ـت ــأخ ــرة» .واح ـ ــدة م ــن أبـ ــرز الـنـقــاط
الواردة في هذا الكتاب ،وأكثر األفكار اقتباسًا ،هي
توصيفه للمنتجات الـثـقــافـيــة ،حينها ،بوصفها
أسيرة النوستالجيا؛ هي تعيد استهالك املاضي
وامل ــأل ــوف وتـقــديـمــه ،وال ت ـطــرح أسـئـلــة نـقــديــة ،بل
تراهن على متخيلنا عما نعرفه ،وتحاول الكسب
م ـنــه .ال ـك ــام ال ـن ـظــري املـخـتـصــر ال ـس ــاب ــق ،يتجلى
فــي املسيرة املهنية للمخرج األميركي جيه .جيه.
أبــرامــز ،الــذي بنى شهرته على النوستالجيا ،في
إخــراجــه األج ــزاء الجديدة مــن «املهمة املستحيلة»
و«ستار تريك» و«كلوفيلد بارادوكس» .وينسحب
األم ــر عـلــى االس ـتــوديــوهــات أي ـضــا ،الـتــي استغلت
موجة التنوع الجندري ،لتعيد إنتاج «أوشينز ،»7
و«طاردوا األشباح».
هــذه الـظــاهــرة تجلت بأوجها فــي الـجــزء الــرابــع من
سلسلة «مــاتــري ـكــس» ،ال ــذي يحمل عـنــوانــا فرعيًا:
«ال ـب ـع ــث» .وف ــي ه ــذا الـ ـج ــزء ،تـسـخــر امل ـخــرجــة النــا
وات ـش ــاوس ـك ــي م ــن ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا ،وض ـغ ــط شــركــة
«وارن ــر بـ ــراذرز» عليها إلنـتــاج جــزء جــديــد بعد 18
عشر عامًا ّ من إصدار الجزء الثالث ،ما جعل النتيجة
تبدو وكأنها تلبية لكل «مــا يطلبه الجمهور» من
ّ
البهلوانية،
مـشــاهــد؛ فهناك كــل الـقـتــال والـحــركــات

كل نظريات التفسير التي تناولت املاتريكس ،وكل
التساؤالت التي طرحت على مدى سنوات موجودة
في الفيلم الجديد .ال نحاول أن نقدم قــراءة نقدية لـ
«ذا مــاتــريـكــس» ،لـكــن االخ ـتــاف بينه وب ــن األف ــام
النوستالجية األخرى ،يكمن في أنه يعي وقوعه في
هذه املشكلة ويسخر منها ،موظفًا كل أفالم السلسلة
السابقة ،مقتبسًا من نفسه ومتهكمًا عليها ،وكأنه
يسخر من املاضي ،واألهم ،يستهدف شبق الجماهير
إلى ما هو ماض وجميل ،ورغبتهم بتكراره لألبد.
ه ــذا األس ـل ــوب فــي اإلن ـت ــاج وال ـع ـمــل يــدفـعـنــا ،إلــى
طرح ســؤال «الجديد» :ما هو الجديد الــذي يمكن
أن نــراه أو نبحث عنه؟ خصوصًا أن الحنني إلى
املــاضــي ،وزخرفته وفــق مخيلة معاصرة يعمينا
عما يحصل حاليًا« .الجديد» عادة وعلى اختالف
نوعيته ،يدفعنا ،إلى إعادة النظر في البنية التي
أنتجته وال ـش ــروط ال ــذي ظـهــر ضمنها ،وه ــذا ما
ال ن ــراه فــي األف ــام النوستالجية التقليدية التي
ت ـحــولــت بـسـبـبـهــا اس ـت ــدي ــوه ــات اإلنـ ـت ــاج إل ــى ما

انتقادات عدة
طاولت فيلم «ال تنظر
إلى األعلى» أخيرًا

يشبه مطاعم الوجبات السريعة ،التي تعدك بذات
الــوج ـبــة ،وذات الـطـعــم وذات ال ـث ـمــن ،ف ــي ك ــل مــرة
تدخلها كي تأكل ،وهــذا بالضبط املنطق الحالي
فــي األف ــام تلبي رغـبـتـنــا ب ــأن «ال ن ـع ــرف» ،بــل أن
«ن ـتــذكــر» ك ــي تــربــح ب ـنــاء عـلــى ال ـتــاريــخ الـســابــق،
وتقدم منتجات قابلة للتوقع ،ال جديد فيها ،مجرد
تكرار مع تعديالت طفيفة ،في رهان على املألوف
واملتعارف عليه ،واألهم أنه ذو نتائج مضمونة.
ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم هـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــاربـ ــة مـ ــن ن ـق ـي ـض ـه ــا ،عـبــر
االنتقادات التي طاولت فيلم «ال تنظر إلى األعلى»
الذي بثته نتفليكس أخيرًا ،إذ رآه البعض ُمخيبًا
للتوقعات ،فالعالم ينتهي فــي الفيلم ،والبشرية
تفنى ،فــي مقارنة مــع فيلم Doctor Strange love
املنتج ع ــام ،1964للمخرج ستانلي كوبريك .عمل
ذو ن ـهــايــة سـيـنـيـكــة مـشــابـهــة مل ــا ش ــاه ــدن ــاه على
نتفليكس ،حيث الجميع يـمــوت ،وكــل املـحــاوالت
ال ـف ــردي ــة وال ـس ـعــي إلن ـق ــاذ ال ـب ـشــريــة م ــن ق ـبــل فئة
م ــن ال ـع ـل ـمــاء ت ـف ـشــل ،وكــأن ـنــا م ـح ـكــومــون بــاملــوت
مسبقًا .وه ــذا مــا ال ن ــراه فــي األف ــام «التقليدية»
ّ
النوستالجية ،تلك الـتــي ال ينتهي فيها العالم،
وينتصر الـخـيــر عـلــى ال ـشــر ،وي ـفــوز الـبـطــل بقلب
البطلة ،وتـعــود الحياة إلــى طبيعتها ،التوقعات
الـتــي لــم تتحقق فــي فيلم «ال تنظر إلــى األعـلــى»،
وكأنه ال يجوز أن نموت جميعًا وأن يفشل البطل،
ف ــا حـنــن ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم ،ب ــل ك ــارث ــة نـنـكــرهــا ثم
تصيبنا ،من دون بطل قادر على الوقوف بوجهها.

إنتاج

«بيار كاردان» يعود إلى أسبوع الموضة في باريس
«ن ــري ــد الـ ـع ــودة إلـ ــى أس ــاب ـي ــع امل ــوض ــة ،مــرة
واحدة على األقل في السنة .نحن نحتاج إلى
الدعاية».
وتــابــع« :عـ ّـمــي فعل الكثير والــدعــايــة جــاءت
بشكل طبيعي .لكنه ّ
كرس الجزء األخير من
حياته لإلبداع وليس للتوزيع».
ساهم كاردان في إحداث ثورة في عالم املوضة
فــي ستينيات ال ـقــرن املــاضــي وسبعينياته
بتصميمات جريئة ومستقبلية استفادت
من اإلثارة التي كانت في أوجها حول عصر
الـفـضــاء .وانـطــاقــا مــن ذل ــك ،سيقام العرض
ال ـت ـكــري ـمــي ف ــي م ـت ـحــف ال ـط ـي ــران وال ـف ـضــاء
خارج باريس.
وأوضح بازيليكاتي ـ كاردان« :أردنا أن يكون
املوضوع هو الفضاء الخارجي الستحضار
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ع ـن ــدم ــا أراد ب ـي ــار كـ ـ ـ ــاردان أن
يصمم مالبس مشابهة لبزات الــرواد الذين
ي ـســافــرون ف ــي سـفــن ف ـضــائ ـيــة» .وأشـ ــار إلــى
أنــه «كــان األول ،بل الوحيد الــذي تجرأ على
القيام بذلك مع أندريه كـ ّ
ـوريــج ،وقــد تعرض
النتقادات من الجميع في ذلك الوقت».

كومباني» لالستشارات ،أخيم بيرغ ،لوكالة
ّ
«فرانس برس» ،إن هذا األمر ُيعتبر جزءًا من
اتجاه أساسي لالستفادة من البيانات التي
ُجمعت عبر اإلنترنت« ،لتطوير مجموعات
أفـضــل ،ولــوضــع تــوقـعــات أف ـضــل» .ويضيف
ّ
أن جائحة «كوفيد »19-ساهمت في تقليص
املسافة بني الواقعني االفتراضي والحقيقي،
عبر دفع عدد كبير من املصممني إلى ابتكار
تصاميم ثالثية األب ـعــاد ،لـعــدم ال ـقــدرة على
لقاء العمالء شخصيًا.
نـهــايــة فـبــرايــر/شـبــاط  ،2021أطـلـقــت شركة
 ،RTFKTبالتعاون مع الفنان ،FEWOCiOUS
مجموعة محدودة اإلصــدار تضم  621زوجًا
م ــن األح ــذي ــة ال ــري ــاض ـي ــة االف ـت ــراض ـي ــة عـبــر
«ال ــرم ــوز غـيــر الـقــابـلــة لــاس ـت ـبــدال» (إن إف
ت ــي) ،وه ــي مـنـتـجــات رقـمـيــة يمكن شــراؤهــا
وب ـي ـع ـهــا ب ــاس ـت ـخ ــدام ت ـ ّق ـن ـيــة «ب ـلــوك ـت ـشــن»
(س ـل ـس ـلــة ال ـك ـت ــل) .وت ـمــث ـلــت إحـ ــدى جــوانــب
العملية بمطابقة كل زوج رقمي بيع في ذلك
مشتر
الـيــوم بأحذية ملموسة ،ويمكن لكل
ٍ
الحصول عليها بعد ستة أسابيع.
وي ـ ـقـ ــول بـ ــونـ ــوا ب ــاغ ــوت ــو ،وه ـ ــو واح ـ ـ ــد مــن
مــؤسـســي  RTFKTال ـتــي اس ـت ـحــوذت عليها
شركة «نايكي» العمالقة في ديسمبر/كانون
األول ،لصحيفة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»:
ّ
«نعتقد أن العالقة العاطفية تجاه األشياء
امل ـل ـمــوســة ال تـ ــزال م ـهـ ّـمــة ،وي ـم ـكــن أن تــزيــد
االرتباط» باملنتجات الرقمية .وأنشأ تطبيق
 ،Agletال ــذي يـمــزج بــن األحــذيــة الرياضية
االف ـتــراض ـيــة وال ــواق ــع امل ـع ــزز ،ح ــذاء «تـيـلــغ»
ال ـخ ــاص ب ــه ،ع ـلــى غـ ــرار أح ــذي ــة «أدي ـ ـ ــداس»
و«ريبوك» .ويقول الرئيس التنفيذي للشركة،
ّ
راين ديفيد مولينز ،إن شركته تخطط حاليًا
لصنع أحذية رياضية حقيقية ،مشيرًا إلى
ّ
ّ
تضم  500حذاء بيعت
أن الدفعة األولى التي
حـتــى قـبــل ب ــدء اإلنـ ـت ــاج .ويـضـيــف «بـمـجــرد
تـمـكـنـنــا م ــن ت ـحــديــد ح ـجــم ال ـط ـلــب ف ــي هــذه
املنصات ،يصبح من األسهل بناء قناة نحو
العالم الحقيقي لتصنيع املنتجات».
وبــدأ التطبيق التعاون مع مصممني شباب
ق ــد ت ـكــون كـلـفــة إطـ ــاق عــامـتـهــم الـتـجــاريــة
امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة بـ ــاه ـ ـظـ ــة ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء .ويـ ـ ــرى
ّ
مولينز أن «املـبــاشــرة فــي تصميم املنتجات
اف ـتــراض ـيــا أس ـهــل ب ـك ـث ـيــر» .وتـعـتـبــر منصة
ً
 Farfetchل ــأزي ــاء ال ــراق ـي ــة م ـث ــاال آخ ــر على
ازده ــار هًــذا املـجــال .وأطلقت فــي أغسطس/
آب صيغة تسمح بالطلب املسبق ملنتجات
«بالنسياغا» أو «أوف-واي ـ ــت» أو «دولتشه
أنــد غابانا» الرقمية فقط .وتتعاون املنصة
مع شركة «دريس إكس» الذي يصمم مالبس
ّ
للتوصل إلى إصدارات مقنعة قدر
افتراضيةّ ُ ،
اإلمكان .وتصنع القطع بعد ذلك في املشاغل،
بحسب الطلبات املسبقة فقط ،وهــي طريقة
جذابة خصوصًا للعالمات التجارية الراقية
ً
بدال من شركات املالبس الجاهزة الضخمة.
وق ــد ّ تـســاعــد ه ــذه الـطــريـقــة ف ــي الـعـمــل على
ت ـج ــنــب اإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي اإلنـ ـت ــاج وال ـس ـل ــع غـيــر
املباعة التي أصبحت مصدر قلق للتكاليف
املرتبطة بها.
ومع ذلك ،لم يقتنع الجميع بفكرة تحويل ما
وتعتبر دار األزيــاء
هــو رقمي إلــى ملموس.
ّ
االفتراضية «ذا فابريكنت» أنه «يمكن ارتداء
القطع الرقمية وجمعها واملـتــاجــرة بها في
عــالــم مـيـتــافـيــرس ،مــن دون الـحــاجــة إذًا إلــى
جهات في العالم الــواقـعــي» .ال تــزال الشركة
ال ـهــول ـنــديــة ت ــرى أن ال ـن ـفــاذيــة ب ــن الـعــاملــن
أمــر جيد عندما يختار األشـخــاص «إدخــال
ج ـمــال ـيــة ال ـع ــال ــم االفـ ـت ــراض ــي ف ــي حـيــاتـهــم
املــاديــة» .ويـقــول بـيــرغ «فــي النهاية ،يتعلق
األمر باالستحسان» ،مضيفًا «إذا كان شيء
ما مرغوبًا في هذا الفضاء (االفتراضي) ،فلم
ال يكون مستحسنًا في فضاء آخر؟».
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هل تحكم منصة «شاهد» الدراما الرمضانية في 2022؟
الشركات واملنتجات ،من خالطات الطعام
ً
إلى أجهزة الرد اآللي وصوال إلى السردين
املعلب.
وكــانــت تلك الـخـطــوة مربحة ج ـدًا ولــم يندم
عليها بيار كاردان إطالقًا ،إذ ّ
صرح لصحيفة
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ف ــي ع ــام « :2002خ ــال
الحرب ،كنت أفضل أن أشم رائحة السردين
أكثر من رائحة العطر».
لـ ـك ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ب ـع ـض ـه ــم ،ق ـل ـل ــت تـلــك
التراخيص من جاذبية العالمة التجارية مع
إلصاق اسمها على مالبس رديئة النوعية
ومنخفضة السعر في كل أنحاء العالم.
اخـتـيــر بــازي ـل ـي ـكــاتــي-كــاردان ،وه ــو مهندس
ومصمم غــرافـيــك ،خلفًا لعمه فــي عــام 2018
بعدما عمل معه منذ التسعينيات ،خصوصًا
على األكسسوارات.
وروى بازيليكاتي-كاردان« :لقد أحب بساطة
معينة ،حــب املـنـحـنــى .لـقــد أوض ــح لــي أنني
كنت أقوم باألمور بشكل غريزي».
بعدما أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة،
بقي يصمم نظارات ويختار األفكار املرشحة
ألن يتم تطويرها في التشكيالت املستقبلية.
وقـ ـ ـ ــال« :ف ـ ــي ت ـص ـم ـيــم مـ ــن أص ـ ــل  ،50أج ــد
شيئًا جديدًا وأختاره» لكنه يدرك الحاجة
إل ـ ــى «تـ ـج ــدي ــد» الـ ـع ــام ــة ال ـش ـه ـي ــرة رب ـمــا
م ــع م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـص ـم ـمــن مــن
الخارج .وكل ذلك من دون نسيان مؤسسها
األسـ ـط ــوري :يـخـطــط بــازي ـل ـي ـكــاتــي-كــاردان
لتنظيم حدث في  2يوليو/تموز لالحتفال
ب ــال ــذك ــرى املـ ـئ ــوي ــة ل ـب ـي ــار كـ ـ ـ ـ ــاردان ،وه ــذه
امل ــرة قــد يـكــون فــي الـبـنــدقـيــة ،مسقط رأس
مصمم األزياء.
(فرانس برس)

تنته
حتى الساعة ،لم
ِ
عمليات تصوير معظم
المسلسالت الخاصة
بموسم رمضان .2022
هل تحرم الشاشات
الصغيرة المسلسالت
لمصلحة المنصات؟
إبراهيم علي

بني الحني واآلخر ،يجري تداول معلومات،
ت ــؤك ــد أن ال ـي ــد ال ـط ــول ــى ل ـل ــدرام ــا الـعــربـيــة
املـشـتــركــة ،أصـبـحــت ِمـلـكــا ملنصة «شــاهــد»
السعودية ،التي تسيطر على معظم ،إن لم
يكن كــل ،اإلنـتــاجــات واملـسـلـســات العربية
القصيرة والطويلة ،وتلك الخاصة بموسم
رمضان .ويبدو أن شركات اإلنتاج اللبنانية
أو العربية ،أصبحت «موظفًا» لدى مجموعة
 ،MBCالتي تتفرع منها «شــاهــد» ،وهــذا ما
ب ــدا واض ـح ــا م ــن خ ــال اإلن ـت ــاج ــات األخ ـيــرة
التي ُعرضت حصرًا على املنصة السعودية،
واملعروفة بـ «أعمال شاهد األصلية».
فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــيُ ،ع ــرض الـجــزء
األخـ ـي ــر م ــن م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة» ،وحـصـلــت
«شــاهــد» على حصرية ال ـعــرض ،تــزامـنــا مع
عــرضــه على ُ ،4 MBC
وح ــرم جمهور لبنان
ً
متابعته كامال على محطة  ،MTVالتي كان
لها الحق الحصري في عرضه داخل لبنان.
أوق ـع ــت حـصــريــة ع ــرض مـسـلـســل «الـهـيـبــة»

شركات اإلنتاج في مأزق كبير لجهة التعاون
م ــع امل ـح ـطــات الـعــربـيــة وال ـف ـضــائ ـيــة ،وحـتــى
امل ـن ـص ــات .وت ـك ـشــف م ـع ـلــومــات ح ـصــريــة أن
إنـتــاجــات شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» ملــوســم رمضان
ُ
 ،2022ل ــن ت ـع ــرض ع ـلــى ال ـش ــاش ــات املحلية
في لبنان ،وربما على الفضائيات األخــرى،
وورد منها مسلسل «ب ـيــروت  ،»303لسيف
رضـ ــا ح ــام ــد ،وامل ـ ـخـ ــرج إي ـل ــي س ـم ـع ــان ،مــن
بطولة عابد فهد وســافــة معمار ومعتصم
النهار ونادين الراسي .وتؤكد املعلومات أن
القرار اتخذ من قبل «شاهد» ،بل كان شرطًا
أســاس ـيــا ف ــي االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـشــركــة املـنـتـجــة
واملـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـه ـ ّـدد
معظم املحطات اللبنانية بفقدانها ملحتوى
رمضاني كما جرت العادة ،وإجبار املشاهد
عـلــى االن ـت ـقــال إل ــى امل ـن ـصــات .يــؤكــد مصدر
في شاشة لبنانية ،في تصريحات خاصة
ّ
لـ «العربي الجديد» ،أن درامــا رمضان هذا
امل ــوس ــم سـتـكــون م ـعــدومــة عـلــى الـشــاشــات
ً
التي تعاني أصال من قلة إنتاج ،فيما تعمل
شــركــات إن ـتــاج أخ ــرى عـلــى تــدويــر الــزوايــا
الـيــوم بــن املـسـتــورد الـسـعــودي واملحطات
األخــرى ،بسبب التزامات واتفاقيات مادية
ومعنوية ،جرت قبل سيطرة «شاهد» على
اإلنتاجات العربية بمجملها.
يلفت املصدر ،في حديثه لـ «العربي الجديد»،
إلى أن شركات اإلنتاج ستقع ،في حال عدم
التوصل الى اتفاق مع الجهة السعودية ،في
مأزق انخفاض نسبة املشاهدة ،والسبب عدم
اهتمام نسبة من الجمهور باملنصات خالل
رم ـض ــان ،وتـفـضـيــل امل ـشــاهــدة التلفزيونية
التقليدية ،وهــذا ما يقلل من نسبة املتابعة.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،ي ــرى أن ردود الـفـعــل على

عُ رض مسلسل «الهيبة» بجزئه الخامس حصريًا على «إم بي سي» و«شاهد» ()MBC

حلقات املسلسل أو العرض ،يقتضي تفعيل
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ع ـبــر امل ـح ــرك ــات أو الـصـفـحــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،م ــا ق ــد ُي ـس ـهــم ف ــي رف ــع زي ــادة
نسبة الترويج والنجاح بشكل أوتوماتيكي،
كأن يصبح املسلسل «ترند» ،ويرتبط بوسم

(هاشتاغ) خالل فترة العرض املسائية .وفي
ُ
الـسـيــاقُ ،عـلــم أن شبكة «نتفليكس» تسهل
عملية ال ـعــرض املـحـلــي ،أو ال ت ـعــارض ذلــك.
ً
هـ ـك ــذا ،مـ ـث ــا ،س ـي ـع ــرض م ـس ـل ـســل «ل ـل ـمــوت
 »2لـ ـن ــادي ــن جـ ــابـ ــر ،وف ـي ـل ـي ــب أس ـ ـمـ ــر عـلــى

«نتفليكس» ،وعلى شاشة  MTVاللبنانية
في الوقت نفسه ،وربما سيباع لعدة محطات
خليجية فضائية ،كأبوظبي أو دبي ،وحتى
 ،MBC4ألنــه مــن إنـتــاج كــامــل لشركة «إيغل
فيلمز» وال شراكة لـ«شاهد» ضمنه.

