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MEDIA

أخبار

أفادت وسائل إعالم محلية ّ
بأن
شرطة هونغ كونغ ألقت القبض
على رئيس التحرير التنفيذي
السابق لصحيفة «آبل ديلي»
المؤيدة للديمقراطية الم مان-
تشونغ ،أمس األربعاء .صدرت
النسخة األخيرة من «آبل ديلي» في
 24يونيو /حزيران الماضي.

حظرت السلطات الباكستانية،
أمس األربعاء ،تطبيق «تيك توك»
الصيني للمرة الرابعة ،بسبب
«المحتوى غير الالئق» ،وفق ما
أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت في
استياء عارمًا لدى
البالد .وأثار القرار
ً
مستخدمي المنصة واسعة االنتشار
في باكستان.

أبدت واشنطن ،ليل الثالثاء،
قلقها من شروط المحاكمة
التي أدين على إثرها الصحافي
المغربي عمر الراضي بالسجن
خمس سنوات ،وذلك بعد أيام
من إعرابها عن «خيبة أملها» جراء
الحكم الصادر في حق الصحافي
سليمان الريسوني.
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هبطت كبسولة «بلو أوريجين»
التي تحمل جيف بيزوس و 3آخرين
في صحراء غرب تكساس ،بعد
عبورها حدود الفضاء وعودتها
الثالثاء .جاءت المهمة بعد 9
أيام من اختراق مؤسس «فيرجين
غاالكتيك» ريتشارد برانسون حدود
الغالف الجوي.

ثالثة رؤساء وعشرة رؤساء وزراء وملك ،بينهم أربعة عرب ،على قائمة أهداف تقنية «بيغاسوس» التي طورتها
المجموعة اإلسرائيلية «أن إس أو» وتبيعها لزبائنها من حكومات العالم

ثالثة رؤساء وملك على قائمة «بيغاسوس»
لندن ـ العربي الجديد

استخدمت تقنية التجسس «بيغاسوس»
ال ـت ــي طــورت ـهــا ش ــركــة ال ـبــرم ـجــة والـهــايـتــك
اإلسرائيلية «أن إس أو غروب» في استهداف
 50أل ــف رق ــم هــات ـفــي ح ــول ال ـع ــال ــم ،بينها
ع ـشــرات األج ـه ــزة مــن ط ــراز «آي ـف ــون» ،وفقًا
لتحليل الـطــب ال ـشــرعــي .وتـضـ ّـمـنــت قائمة
املستهدفني بالتقنية اإلسرائيلية التي تباع
للحكومات مئات السياسيني واملسؤولني
ال ـح ـكــوم ـيــن .ل ـكــن مـ ــاذا ع ــن رؤس ـ ــاء ال ــدول
والـحـكــومــات الــذيــن يمكن الـقــول إنـهــم أكثر
األهـ ـ ـ ــداف امل ــرغ ــوب ــة؟ أربـ ـع ــة عـ ـش ــرة :ثــاثــة
رؤساء وعشرة رؤساء وزراء وملك.
ل ـ ــم ي ـ ـقـ ــدم أي م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ 14
أج ـه ــزت ـه ــم ال ـع ــام ـل ــة ب ـن ـظ ــام ت ـش ـغ ـيــل «آي
أو إس» م ــن «آيـ ـف ــون» أو «أن ــدروي ــد» إلــى
أي مــن املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة ال ـ ـ  17الـتــي
عملت على «مشروع بيغاسوس» بإشراف
املنظمة غير الحكومية الـتــي تتمركز في
ب ــاري ــس «ف ــورب ـي ــدن س ـتــوريــز» و«مـنـظـمــة
الـعـفــو ال ــدول ـي ــة» .وه ــذا يـعـنــي أن اخـتـبــار
الطب الشرعي الذي قد يكشف عن اإلصابة
ببرنامج التجسس الشهير «بيغاسوس»
لم يكن ممكنًا إجــراؤه .كما أنه لم يكن من
املمكن تحديد مــا إذا كــان أي زب ــون ل ـ «أن
إس أو» قــد ح ــاول توصيل «بيغاسوس»
إلى هواتف قادة هذه الدول.
لكن األسماء التي كشفت عنها التسريبات
هــي :الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
والـعــراقــي برهم صالح والجنوب أفريقي
سيريل رامافوزا ،ورئيس حكومة باكستان
ع ـم ــران خ ــان ون ـظ ـيــره امل ـص ــري مصطفى
مدبولي واملغربي سعد الدين العثماني،
إضافة إلى ملك املغرب محمد السادس.
كـمــا ضـمــت الـقــائـمــة سـبـعــة رؤسـ ــاء وزراء
ســابـقــن اسـتـهــدفــوا حــن كــانــوا ال يــزالــون
يشغلون مناصبهم :اليمني أحـمــد عبيد
بـ ــن دغ ـ ـ ــر ،والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
واألوغندي روهاكانا روغاندا ،والفرنسي
إدوارد فيليب ،والكازاخستاني بخيتجان
ساغينتايف ،والجزائري نور الدين بدوي،
والبلجيكي شارل ميشيل.
كــان مصدر مطلع على عقود «أن إس أو»
قــد كشف لصحيفة «نـيــويــورك تايمز» أن
قائمة زبائن املجموعة اإلسرائيلية تضم
ح ـكــومــات أذرب ـي ـج ــان وال ـب ـحــريــن والـهـنــد
وامل ـك ـس ـي ــك واملـ ـ ـغ ـ ــرب وامل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
وقــالــت األم ـي ـنــة ال ـعــامــة لـ ـ «مـنـظـمــة العفو
الدولية» أنييس كاالمار الثالثاء« :عرفنا
منذ فترة طويلة أن الناشطني والصحافيني
مستهدفون ،ولـكــن مــن الــواضــح أنــه حتى
أولـئــك الــذيــن فــي أعلى مستويات السلطة
ال يمكنهم ال ـهــروب مــن االنـتـشــار الشرير
لبرامج التجسس الخاصة بـ (أن إس أو).
لم يعد بإمكان (أن إس أو غروب) االختباء
وراء االدعاء بأن برامج التجسس الخاصة
ب ـه ــا ت ـس ـت ـخــدم ف ـق ــط مل ـح ــارب ــة ال ـجــري ـمــة.
يـبــدو أن (بـيـغــاســوس) هــو أيـضــا برنامج
التجسس املفضل ألولـئــك الــذيــن يــريــدون
التطفل على الحكومات األجنبية».
إلى ذلك ،علقت الرئاسة الفرنسية أول من
أمــس ،الثالثاء ،بأنه إذا صحت املعلومات
املـتـعـلـقــة بــالـتـنـصــت عـلــى هــاتــف مــاكــرون
فـ ـسـ ـتـ ـك ــون خـ ـطـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـ ـدًا .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن
الـسـلـطــات سـتـتـحــرى عــن ه ــذه املـعـلــومــات
إللقاء الضوء الالزم على التقارير.
وقــالــت صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية إنه
وف ـقــا ل ـل ـم ـصــادر ،ف ــإن أح ــد أرق ـ ــام هــواتــف
م ــاك ــرون ال ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه بــان ـت ـظــام منذ
ع ــام  2017م ــدرج فــي قــائـمــة األرق ـ ــام التي
اختارتها االستخبارات املغربية للتجسس
اإللـكـتــرونــي املـحـتـمــل .وذك ــرت أن التقنية
استهدفت أيضًا رئيس ال ــوزراء الفرنسي
السابق إدوارد فيليب و 14وزيرًا في .2019
وف ـت ــح م ـك ـتــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام ف ــي ب ــاري ــس
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــا ،ي ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ف ـ ــي مـ ــزاعـ ــم
ن ـشــرهــا م ــوق ــع «مـ ـي ــدي ــاب ــارت» اإلخـ ـب ــاري

االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي واثـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن ص ـحــاف ـي ـيــه
ب ــأن امل ـغــرب تـجـســس عليهما بــاسـتـخــدام
برنامج «بيغاسوس».
وب ـح ـس ــب وح ـ ـ ــدة ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي «إذاع ـ ـ ــة
فــرنـســا» ،شــريــك مجموعة وســائــل االعــام
الـتــي كشفت الـفـضـيـحــة ،ف ــإن «رق ــم هاتف
مـ ـل ــك املـ ـ ـغ ـ ــرب م ـ ــن األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــددت
كأهداف محتملة لبرنامج (بيغاسوس)».
وأكدت اإلذاعة «لقد تمكنا مع شركائنا في
الـكــونـســورتـيــوم ال ــذي أسـسـتــه (فــوربـيــدن

استهدفت
هواتف ماكرون
وبرهم صالح والملك
محمد السادس

ستوريز) التي تتبع لها وحــدة التحقيق
التابعة لـ (راديو فرنسا) من إثبات أن أحد
أرقــام الهواتف املدرجة على قائمة أجهزة
االسـتـخـبــارات املغربية تعود بالفعل إلى
محمد ال ـســادس .كما تـعــرض كــل محيطه
للمصير نفسه».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــال نـ ـش ــرت ــه
الـ ـث ــاث ــاء ع ـل ــى م ــوق ــع «فـ ــرانـ ــس إن ـف ــو تــي
ف ـ ــي» اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أن «أرق ـ ـ ـ ــام ال ـه ــوات ــف
الـ ـخـ ـلـ ـي ــوي ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ك ــونـ ـس ــورتـ ـي ــوم

فُ تح تحقيق بِشأن تجسس الرباط على صحافيين في باريس ()Getty

سنودن وصناعة «العدوى»

قال إدوارد سنودن إن على الحكومات فرض حظر عاملي
على التجارة الدولية لبرامج التجسس ،وإال فـ«مواجهة
عالم ال يكون فيه هاتف محمول آمنًا من املتسللني الذين
ترعاهم الــدولــة» .سنودن الــذي أطلق عــام  2013صافرة
اإلنذار من برامج املراقبة الجماعية السرية لـ «وكالة األمن
القومي» األميركية ،وصف مطوري البرمجيات الخبيثة
الربحية بأنهم «صناعة ال ينبغي أن تـكــون مــوجــودة»،
وذلــك في مقابلة مع صحيفة «ذا غــارديــان» البريطانية
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،بـعــد أول ــى ال ـت ـقــاريــر ال ـتــي نـشــرت
ّ
ضمن «مشروع بيغاسوس» .وحذر من أنه «إذا لم تقدم
الحكومات على أي خطوة لوقف بيع هــذه التكنولوجيا،
فلن تقتصر األه ــداف على  50ألـفــا .سيكون هـنــاك 50
مليون هدف ،وسيجري األمر أسرع بكثير مما يتوقعه
أي مـنــا» .وشـ ّـبــه سـنــودن الـشــركــات التي تقوم بتسويق

نقاط الضعف في نماذج الهواتف املحمولة املستخدمة
على نطاق واســع بصناعة «الـعــدوى» التي تحاول عمدًا
تطوير سالالت جديدة من املرض .وأوضح أن البرمجيات
الخبيثة التجارية مثل «بيغاسوس» قوية للغاية لدرجة
أن األف ــراد ال يمكنهم فــي الــواقــع فعل أي شــيء لوقفها.
وردًا على سؤال عن كيفية حماية األشخاص ألنفسهم،
قال« :ما الذي يمكن أن يفعله الناس لحماية أنفسهم من
األسلحة النووية؟».
وش ــدد عـلــى أن ال ـحــل الــوحـيــد الـقــابــل للتطبيق لتهديد
البرمجيات الخبيثة الـتـجــاريــة ،فــرض حظر دول ــي على
بيعها .وقال« :ما يكشفه (مشروع بيغاسوس) هو أن (أن
إس أو غــروب) تمثل حقًا سوقًا جديدًا للبرامج الضارة
( )...السبب الوحيد وراء قيام (أن إس أو) بذلك ليس إنقاذ
العالم ،بل كسب املال».

(م ـش ــروع بـيـغــاســوس) بـتـحــديــدهــا ضمن
ق ــائ ـم ــة األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن مـ ــن امل ـح ـت ـمــل
أنـهــم تعرضوا للهجوم بواسطة برنامج
التجسس (بيغاسوس) في املغرب» تشمل
أرقام «عدد كبير من أفراد العائلة املالكة»،
مـثــل رق ــم زوج ــة امل ـلــك ووالـ ــدة ول ــي العهد
سلمى بناني.
كما استهدف «األمـيــر مــوالي هـشــام ،أحد
أبـنــاء عمومة امللك الــذي يقع فــي الترتيب
الـ ــرابـ ــع ل ـخ ــاف ـت ــه» ،وامل ـل ـق ــب ب ـ ـ «(األمـ ـي ــر
األحـ ـم ــر) ن ـظ ـرًا مل ــواق ـف ــه امل ـن ـت ـقــدة لـلـنـظــام
املـ ـلـ ـك ــي» .وأشـ ـ ـ ــارت وحـ ـ ــدة ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
اإلذاع ــة كذلك إلــى أنــه «تــم اختيار مقربيه
ك ـل ـهــم ك ـه ــدف ل ـ ـ (بـ ـيـ ـغ ــاس ــوس)» ،زوج ـت ــه
وابنتيهما وأخـيــه األصـغــر األمـيــر مــوالي
إسـمــاعـيــل وح ـتــى مستثمر امل ــزرع ــة الـتــي
يملكها.
وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن يـ ـك ــون رج ـ ــل األعـ ـم ــال
وال ـص ـهــر ال ـســابــق لـلـحـســن ال ـث ــان ــي ،ف ــؤاد
الـ ـفـ ـي ــال ــي ،م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ،إذ
«أدخ ـل ــت أرقـ ــام هــواتـفــه املـحـمــولــة الثالثة
( )...فــي الـنـظــام ،بــاإلضــافــة إلــى رقــم أخته
وابنته (ابنة أخــت امللك محمد الـســادس)،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـهـ ـن ــدس ــن م ـع ـم ــاري ــن
فرنسيني مقيمني في الرباط كانا يعمالن
حينها في موقع بناء قصر بوزي كورسو،
وهو فندق فاخر يقع في ليتشي في منطقة
بوليا فــي إيطاليا ال ــذي كــان يملكه فــؤاد
الفياللي» .وأضاف املصدر «كما تم تحديد
( )...رق ــم مـحـمــد املـ ــديـ ــوري ،ح ـمــو محمد
الـ ـس ــادس والـ ـح ــارس الـشـخـصــي الـســابــق
للحسن الثاني» الــذي أعفاه امللك الحالي
من مهامه في مايو /أيار عام  ،2000عالوة
على «عضو فــي الشركة التي تدير أمــوال
العائلة املالكة».
وورد ذك ــر «ح ــاج ــب امل ـل ــك ،س ـيــدي محمد
ال ـع ـل ــوي ،سـكــرتـيــر امل ـلــك ال ـخ ــاص وثــاثــة
أفراد آخرين من عائلة األخير» إضافة إلى
«قائد الدرك امللكي املغربي ،الجنرال حرمو
وال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــرس الـشـخـصــي
ملحمد السادس» .ولم يصدر عن املغرب أي
تعليق حول هذه املعلومات .لكن الحكومة
املـغــربـيــة كــذبــت ي ــوم االث ـنــن مــا وصفتها
ب ـ ـ «االدعـ ـ ـ ـ ــاءات ال ــزائـ ـف ــة» حـ ــول اس ـت ـخــدام
أجـهــزتـهــا األمـنـيــة بــرنــامــج «بـيـغــاســوس»
للتجسس على هواتف صحافيني.
وفـ ــق ت ـح ـق ـيــق ن ـش ــرت ــه األحـ ـ ــد  17وسـيـلــة
إعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة دولـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،سـ ـ ـم ـ ــح ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
«بيغاسوس» الــذي طورته شركة «أن إس
أو» اإلسرائيلية بالتجسس على ما ال يقل
عن  180صحافيًا و 600شخصية سياسية
و 85ناشطًا حقوقيًا و 65صــاحــب شركة
فــي دول ع ــدة .واسـتـنــد التحقيق املشترك
الــى قائمة حصلت عليها «منظمة العفو
الــدولـيــة» و«فــوربـيــدن سـتــوريــز» .وأعلنت
املـنـظـمـتــان أن زب ــائ ــن شــركــة «أن إس أو»
ح ــددوا فــي اإلجـمــال مــا يصل إلــى  50ألف
رقم يمكن التجسس عليها منذ عام .2016
تزعم «أن إس أو» أن منتجها مخصص فقط
لالستخدام من قبل املخابرات الحكومية
ووكاالت إنفاذ القانون التي جرى التحقق
منها بهدف مكافحة اإلره ــاب والجريمة.
وق ــال مــؤســس املـجـمــوعــة شــالـيــف هوليو
إن القائمة املنشورة ألهداف «بيغاسوس»
املزعومة «ال صلة لها» بـ «أن إس أو» ،في
مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن بــوســت»
األميركية يوم األحد املاضي.
وفي رسالة منفصلة لـ «واشنطن بوست»
الـ ـث ــاث ــاء ،ق ــال ــت «أن إس أو»« :يـمـكـنـنــا
أن نــؤكــد أن ثــاثــة أس ـمــاء عـلــى األق ــل في
اس ـت ـف ـســارك ـ ـ إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون وامل ـلــك
م ـح ـمــد الـ ـس ــادس وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ملنظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة ت ـيــدروس غيبريسوس
ـ ـ ـ ل ــم ي ـك ــون ــوا ولـ ــن ي ـك ــون ــوا أب ـ ـ ـدًا أه ــداف ــا
لــزبــائــن (أن إس أو)» .وأض ــاف ــت الـشــركــة
فـ ــي رسـ ــالـ ــة الحـ ـق ــة أن «كـ ـ ــل املـ ـس ــؤول ــن
الحكوميني الفرنسيني والبلجيكيني أو
الدبلوماسيني املــذكــوريــن فــي القائمة لم
يكونوا أهدافًا لـ (بيغاسوس)».
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منوعات فنون وكوكتيل
شهادات

أخيرًا ،استطاع السوريون والسوريات مشاهدة الوثائقي «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها»،
ّ
ولهن مشاهدته
الذي كانت قد منعته الرقابة ،إال أن يوتيوب أتاح لهم

وقفة

ق .ق .ج

برواية ثالث دمشقيات

أنس أزرق

أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها
تاله رعد

ف ــي ع ــام  ،2006ش ــارك ــت ســوريــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان
البندقية بدورته الثالثة والستني،
ب ـشــريــط تـسـجـيـلــي ُج ـ ِـب ــل ب ــاألس ــى ،ليبصر
الـنــور للمرة األولــى فــي هــذا االحـتـفــال .غــادر
ال ـش ــري ــط ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان وق ـ ــد ح ـص ــل عـلــى
جائزة اتحاد الوثائقيني اإليطاليني ،وأكمل
ب ـعــدهــا طــري ـقــه بـحـثــا ع ــن األم ـ ــل« .أنـ ــا الـتــي
تحمل الزهور إلى قبرها» فيلم وثائقي ُص ّور
بــاألســود واألبـيــض ،لهالة العبدالله ّ
وعمار
ُ
الـبـيــك ،ص ـ ّـور وأن ـتــج بـكــل مــا يحمل االثـنــان
من ألم وذكريات ،استعارا عنوانه من إحدى
قصائد الـشــاعــرة دعــد ح ــداد ،الـتــي صارعت
الحياة هي األخرى وفارقتها باكرًا.
ّ
وثقت هالة عقودًا من حياتها وحياة ثالث
ن ـس ــاء م ــن رفــاق ـهــا يـجـلـســن أمـ ــام عــدسـتـهــا،
ي ـس ـتــرج ـعــن أح ــام ـه ــن املـ ـكـ ـس ــورة ويـحـكــن
ع ــن ح ــرق ــة امل ــاض ــي ،ب ــن فــرن ـســا وس ــوري ــة.

اس ـت ـعــانــت ب ـعــدهــا ب ـع ـ ّـم ــار ل ـتــوثــق يــوســف،
يوسف عبدلكي زوجها ،بضحكاته ولوحاته
وكل ما في عينيه من دمع ُكبتٌ ...
دمع لم ُ
ينج
ٍ
منه أبطال التسجيلي.
ـوالـ ــه ن ـحــو
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ف
ّ
ف ـ ــي  ،2010تـ ــابـ ــع الـ ـ ّ
م ـهــرجــانــات ُأخـ ــرى ،صــفــق ل ــه ال ـنــقــاد وف ــرح
بـجـمــالـيـتــه امل ـشــاهــد األوروبـ ـ ــي واآلس ـي ــوي،
فحتى ذلك الوقت ،كان الفيلم قد زار ُ 55بلدًا.
تقول هالة ،في مقال نشرته كصرخةٍ غمست
ُ
بالغضب ،إنها كانت تـسـ ّـر حقًا فــي عــروض
فيلمها التي جرت حول العالم ،لكنها كانت
تحلم باللحظة التي سيلتقي فيلمها ّ ألول
مر ٍة مع املشاهد السوري ،انتظرتها وحضرت
لها كثيرًا .وأخـيـرًا ،بعد مــرور أربــع سنوات
على صــدور فيلمها البكر هــذا ،تحكي هالة
أنها كانت على موعد مع دمشق في فبراير/
شباط  2010مع النساء الالتي يشبهنها في
الـشـبــاب ،أو ال يشبهنها ،مــع سـكــان املدينة
الذين كانوا ليفهموا خصوصية أملها وهي
تبكي املكان والقدر والقهر بكل خناجره.

هــالــة الـتــي وصـفــت فيلمها بالحبيب الــذي
ي ـتــوق لـلـقــائــه األول م ــع حـبـيـبـتــه ،أجهضت
الرقابة في األيام األخيرة موعده ،إذ أصدرت
قــرارًا مفاجئًا يمنعها من عرضه في دمشق.
أقـفـلــت أب ــواب صــالــة «ال ـك ـنــدي» فــي وجهها،
ً
فكانت مرة أخرى ضحية هذا املكان.
يبدو أن األح ــام ،حتى خــارج هــذا الشريط،
ت ــرف ــض اح ـت ـم ــال ـي ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ول ــأح ــام
املـكـســورة فيه أن تـحـ ّـولــه إلــى فيلم رعــب من
ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل .ه ــال ــة ،دعـ ــد ،وال ـ ــدة يــوســف
والـنـســاء الـثــاث الــاتــي ظـهــرن فـيــهّ ،
جسدن
املرأة في هذه البالد ،بكل ما تحمل من سحر
ـوف بــأن ـيــابــه ،ال ـتــي لم
وح ـلــم يطفئهما ال ـخ ـ ّ
يتخاذل ُ املحيط عــن سنها يومًا إلرهابهن.
أخ ـي ـرًا ،نـشــر ه ــذا الـشــريــط التسجيلي على
منصة اليوتيوب ،ليصبح املشاهد السوري
قــادرًا على االحتكاك به ألول مرة ،بعد مرور
ّ
ً
 15سنة على إصداره ،عله اليوم يأخذ قليال
من مجده املوعود.
ك ــان مــن املــدهــش حـقــا أن ت ــرى ن ـســاء الفيلم

ّ
ّ
الــاتــي كــن فــي املنفى مـقـ ِـبــات على عقدهن
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـع ـم ــر ،ي ـت ـمــاهــن م ــع ن ـســاء
ع ـشــري ـن ـيــات م ــا زلـ ــن ف ــي ال ــداخ ــل ال ـس ــوري،
ُيجلسن على سحابةٍ من األسئلة أمام شاشةٍ
تخرج الخوف مع الفراشات.
ّ
قابلنا ثالث نساء شاهدن الفيلم في دمشق ،كن
مرآة لنساء التسجيل .ضحى وسلمى وزينب،
ث ــاث شــابــات دخـلــت كــل منهن فــي دوامـتـهــا
ال ـخــاصــة ويــأس ـهــا ف ــي بـيـتـهــا ب ـعــد ال ـعــرض،
ضحى ( 28سنة) ،طبيبة ،تحاول السفر منذ
سنتني وتكرس حياتها لتحقيق حلمها في
الفرار .منذ سنتني ،تذهب إلى عملها صباحًا،

يسرد الفيلم قصص
نساء حلمن بالخروج من
دمشق في عام 2006

شاب ّات يبحثن عن سبيل للنجاة في بالد أخرى (عبد المنعم عيسى /فرانس برس)

ً
مساء ،تصف نفسها براقصة
تدرس األملانية
الباليه التي ُحبست في صندوق املوسيقى،
ترقص إن أرادوا هم لها الرقص ،وتعود إلى
الظالم إن أغلقوا الصندوق .عند سؤالها عن
ه ــوي ــة ف ــات ــح ال ـص ـن ــدوق وم ـغ ـل ـقــه ،ال تـجـيــب.
ت ـح ـلــم بــال ـحــريــة واألم ـ ـ ـ ــان ،ت ـح ـلــم بـمـمــارســة
الرياضة ملعالجة ظهرها الذي بدأ يشير إلى
بــوادر ديسك نتيجة ساعات عملها الطويلة
ف ــي ال ـع ـي ــادة ،لـكـنـهــا ال تـجــد ال ــوق ــت ل ــذل ــك .ال
يسعها النهار ،كما أن الليل يخيفها .ضحى
وشقيقها مسؤوالن ماديًا اليوم عن عائلتهما
املكونة من ستة أشخاص .تبكي عشرينياتها
في سؤالها عن شبابها ،وتقول إنها ُسرقت
منها.
عند سؤالها عن هوية السارق تحتد ،الحرب
ّ
كــفــت فــاهـهــا ويــدي ـهــا ،وال ـي ــوم ه ــي ال تــؤمــن
تريد الكرامة .فهي
بالحرب ،وإن كانت يومًا ُ
ال تــريــدهــا ال ـي ــوم بـعــد أن غـمـســت بــالــدمــاء.
ض ـح ــى ت ـش ــاه ــد ال ـش ــري ــط وتـ ـص ــاب ب ـنــوبــة
إح ـب ــاط ج ــدي ــدة خ ــوف ــا م ــن ال ـغ ــرب ــة ،وخــوفــا
م ــن انـ ـع ــدام ف ــرص االن ـت ـم ــاء .دم ـش ــق ليست
لسكانها ،دمشق تلفظ يافعيها إلى الخارج،
ً
وتنسى أنـهــم ّ
مكبلون أص ــا داخـلـهــا ،تحت
ال ـح ـصــار .ال م ـفــر ،ال ـغــربــة فـيـهــا ق ــد تـســاوي
الغربة في املنفى ،فهي ال تبارك النجاة.
نساء الفيلم بدأن بأحالم ال ّ
تحدها السماء،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــن ب ـ ـكـ ـ ٍّـم م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازالت ال ـق ــاس ـي ــة.
ســألـنــا سلمى ( 27سـنــة) عــن سـقــف األح ــام
وال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت ال ـ ـيـ ــوم ،لـ ـت ــروي ل ـن ــا أنـ ـه ــا هــي
أيـضــا لــم تعد تــرى ج ــدوى مــن اسـتـنــزاف أي
شــيء في هــذا املكان .تشرح أن دمشق اليوم
ليست دمشق في األمس ،ال املدينة وال أهلها
الـطـيـبــون .األش ـخ ــاص هـنــا ق ــارب ــوا الـجـنــون
ً
فــي مــراح ـلــه األخ ـي ــرةُ ،ر ّوضـ ـ ــوا ع ـنــوة كــي ال
ٍّ
يحلموا ،أو بالحقيقةِ ،سـيـقــوا إلــى حــد من
القحط والـجــوع يحصران تفكيرهم بتأمني
بــديـهـيــات يــومـهــم بوحشية مـفـتــرس جــائــع،
ٌ
بكل ما تحمله األنانية من معنى« .كل يريد
أن ينجو بنفسه فقط ،الفردية تطغى اليوم
ُ
عـلــى امل ـك ــان ،أن ــت ت ـحــرم ألس ـبــوعــن مــن لتر
الـبـنــزيــن ،تـقــف بـعــدهــا  11ســاعــة متواصلة
لتسطيع أن تحصل على نصف مستحقاتك،
ً
التي أصال تم تقليلها بقوانني متتالية على
م ــدى ش ـه ــور ،ت ـقــف خــاض ـعــا خــائ ـفــا راض ـيــا
بما قسموا لــك .عند استالمك حصتك التي
ستنفد قـبــل أن يـجــف عــرقــك ،ستجد نفسك
فرحًا بإنجازك الزائف ،ستفصلك دقائق عن
ِ
الـبـكــاء ،لـتــدرك أنــك لست إال أبـلــه .هــذا املكان
يجعل قــواك العقلية تتقلص إلــى الصفر إن
لم تنحدر عنه! تخيل اآلن أنك تخوض جميع
ه ــذه املـ ـع ــارك يــوم ـيــا ف ــي ه ــذا املـ ـك ــان ،أضــف
إليها أحــامــك الـتــي ُدف ـنــت ..واآلن زد عليها
معركة نجاتك كأنثى!».

إضاءة

«مزرعة كالركسون» ...جرّار المبورغيني يعيد تشكيل الطبيعة
عمار فراس
ّ

يرتبط اسم جيرمي كالركسون ببرنامج Top
 .Gearأحد أشهر برامج السيارات في العالم؛
ف ـكــارك ـســون وش ــري ـك ــاه ،ري ـت ـش ــارد هــامــونــد
وج ـم ـي ــس مـ ـ ــاي ،أش ــرك ــون ــا م ـن ــذ ع ـ ــام 2002
معهم فــي مئات املـغــامــرات التي تبدأ بقيادة
الـ ـسـ ـي ــارات ،واخ ـت ـب ــار أي ـه ــا أس ـ ــرع ،وتـنـتـهــي
باستكشاف العالم ،وتفجير املنازل ،وغيرها
مــن األفـعــال التي أمتعتنا لـسـنــوات .لكن عام
 ،2015تــم فصل كــاركـســون مــن برنامج Top
 .Gearالـسـبــب ،بــاخـتـصــار ،أنــه قــام بلكم أحد
امل ـن ـت ـج ــن .وب ــال ــرغ ــم مـ ــن إصـ ـ ـ ــرار املـعـجـبــن
وت ــوق ـي ـع ـه ــم الـ ـع ــرائ ــض ،غـ ـ ــادر ك ــارك ـس ــون،
واس ـت ـبــدل بـ ـ م ــات ال بــانــك ،امل ـع ــروف بــأدائــه
دور جوي في مسلسل  Friendsذائع الصيت.
لكن األخير لم يتمكن من مقاربة كالركسون
وال الكاريزما الخاصة به .عاد بطل برنامج
 Top Gearه ــذا ال ـع ــام عـبــر بــرنــامــج «مــزرعــة
كـ ــارك ـ ـسـ ــون» ،الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه وت ـب ـث ــه مـنـصــة
«أم ــازون بــرايــم» .وكما هو واضــح من االســم،
البرنامج يدور حول كالركسون ومزرعته في
كوستولدز في الريف البريطاني ،وكيف قرر
ً
نهاية أن يصبح مزارعًا.
ال يخيب الـبــرنــامــج تــوقـعــاتـنــا حــن نعلم أن
كــارك ـســون ف ـيــه؛ فـضـمــن الـحـلـقــات الـثـمــانــي،
نـتـعــرف إل ــى الـصـعــوبــات الـتــي يــواجـهـهــا إثــر
ق ــراره أن يـقــوم بنفسه بـكــافــة أع ـمــال الــزراعــة
والـحــراثــة وتربية املاشية ،وهــذا مــا نكتشف
استحالته ،بالرغم من أنه يمتلك املال ويحاول
تقديم حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه
املـ ــزارعـ ــن ،ل ـكــن ك ــل هـ ــذه ال ـح ـل ــول مـصـيــرهــا
الفشل ،لينتهي به األمر مستعينًا بمن حوله

م ــن أج ـ ــل إصـ ـ ــاح م ــا «خ ـ ــرب ـ ــه» ،إذ ال يـمـكــن
لشخص يظن نفسه ذكيًا أن يغير حرفيًا آالف
السنني من تقنيات وأعراف الزراعة ،سواء كنا
نتحدث عن كيفية قيادة املـحــرث ،أو أسلوب
نقل املياه من باطن األرض إلى ظاهرها.
ما يثير االهتمام في املسلسل ،وهو ما يتشابه
مــع  ،Top Gearهــو الحس باملغامرة الختبار
الفرضيات املستحيلة ،أو التي تبدو مقنعة
للوهلة األول ــى .هــذا األسـلــوب في تبني خطة
ذاتية ثم محاولة تطبيقها ،واكتشاف فشلها
الحقًا ،يحمل قيمة تعليمية داخله إلى جانب
شـكـلــه ال ـتــرف ـي ـهــي ،ف ـت ـكــرار عـمـلـيــة الـتـجــريــب
والفشل ،ثم االستعانة باملختصني ،يكشف لنا
ً
بــدايــة عــن الصعوبة الشديدة التي يواجهها
ً
من ّ
يقرر أن يصبح مزارعًا ،فضال عن التفاني
الـ ـض ــروري إلن ـج ــاز ه ــذا ال ـع ـمــل ،الـ ــذي يمكن
ببساطة أن يفشل ألسـبــاب طبيعية ،كهجوم
ال ـح ـشــرات ،غ ــزارة األم ـط ــار ،ن ــدرة األم ـط ــار ،أو
وب ــاء عــاملــي ي ـهــدد كــل الـعــامـلــن فــي ال ــزراع ــة.
يسخر كالركسون بصورة مباشرة من حماة
الطبيعية وحلولهم الالمنطقية ملشكالتها ،إذ
نراه يقطع األشجار ويحفر في األرض ويخرب
امل ـس ــاك ــن ال ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة ض ـمــن عـمـلـيــة wilding
التي تتيح إعــادة التنوع الحيوي واستعادة

يسخر كالركسون
من حماة الطبيعة
المتعصبين بسبب
مغالطاتهم
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م ــا فـ ـق ــده ال ـن ـظ ــام ال ـب ـي ـئ ــي ،وسـ ـب ــب سـخــريــة
كــارك ـســون يـكـمــن ف ــي أن كـثـيــريــن م ــن حـمــاة
الطبيعة واملتعصبني لتركها تعمل لوحدها،
ال يعلمون بدقة كيف تعمل «الطبيعة»؛ فقطع
كمية كبيرة من األشجار ال يعني قتل الغابة
التي ما زالــت ّ
غنية ،بل جــزء من استراتيجية
هدفها إيصال ضــوء الشمس إلــى األرض ،ما
يـتـيــح لـلـنـبــاتــات األص ـغــر أن تـنـمــو وتـتـكــاثــر.
أم ــا اسـتـخــدامــه لـبـلــدوزر ضـخــم إلن ـجــاز حفر
عـشــوائـيــة ف ــي األرض ،ف ــا يـعـنــي أن ــه يـخــرب
الـتــربــة ،بــل مـحــاولــة لخلق بـحـيــرات مرتجلة
إلنعاش حياة الحشرات وحثها على التكاثر
من أجل عمليات التلقيح .ما شاهدناه طوال
ّ
عشوائية يقوم بها
ثماني حلقات من جهود
عـجــوز أخ ــرق ،تنتهي بمشهد ال يـقــدر بثمن،
ن ــرص ــد ع ـب ــره ك ـيــف أعـ ـ ــادت الـطـبـيـعــة تــرمـيــم
نفسها .وبـبـســاطــة ،يمكن ال ـقــول ،إن التدخل
الـبـشــري ال يعني دائـمــا الـتـخــريــب ،بــل مــد يد
العون للطبيعة من أجل أن تشفي ما خرب طوال
مئات السنني .يكشف لنا كالركسون ،أيضًا،
عن التقنني الشديد الــذي تخضع له الزراعة.
في ذات الوقت ،كيف تحولت مفاهيم الـ«»Bio
ّ
املحلية» إلى خدعة تجارية؛ إذ
و«املحاصيل
نراه يحاول افتتاح متجره الخاص ،ليبيع ما
ينبت في أرضه ،لنكتشف أنه لم يحصد سوى
أطنان من البطاطا .في حني قامت مساعدته
ب ـشــراء كــل ش ــيء آخ ــر ،خـصــوصــا األف ــوك ــادو،
الـ ــذي ت ـخــرب زراعـ ـت ــه املـحـلـيــة ال ـتــربــة بشكل
كبير .وهنا تظهر املفارقة ،شركات املنتجات
ً
الطبيعية ليست إال شكال من أشكال الدعاية،
ال ـت ــي ال ت ـط ـبــق م ــا ت ـ ّـدع ـي ــه ،ب ــل ت ـح ـتــال على
القوانني ،مهددة املزارعني املحليني أنفسهم و
محاصيلهم املتنوعة.

شكلت ليفربول نقطة انطالق لماليين المهاجرين األيرلنديين والبريطانيين ()Getty

متابعة

مرفأ ليفربول يغادر «يونسكو»
سحبت منظمة يونسكو األربـعــاء مرفأ ليفربول
مــن قــائـمــة ال ـتــراث الـعــاملــي ،متحدثة عــن مـخــاوف
بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد املوقع أصالته،
فــي قــرار وصفته لندن بأنه «رجـعــي» ،معربة عن
«خيبة أمــل بالغة» تجاهه .وخــال اجتماع لجنة
التراث العاملي في املنظمة برئاسة الصنيّ ،
صوت
 13مندوبًا لصالح اقتراح سحب املرفأ الواقع في
شمال غربي إنكلترا من القائمة ،في مقابل رفض
خـمـســة أعـ ـض ــاء ،م ــا ي ـنــوف ع ـلــى أك ـثــريــة الـثـلـثــن
املطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العاملي.
وأصـبـحــت لـيـفــربــول تــالـيــا ثــالــث مــوقــع يـنــال هــذا
امل ـص ـي ــر ،ب ـع ــد قـ ــراريـ ــن م ـشــاب ـهــن طـ ـ ــاوال ســابـقــا
محمية املها العربي في سلطنة ُعمان سنة ،2007
ووادي إل ـبــه ف ــي مــدي ـنــة دريـ ـس ــدن األمل ــان ـي ــة سنة
 .2009ويعود هذا القرار إلى املخططات املوضوعة
مبان شاهقة
الستصالح املرفأ ،بما يشمل تشييد
ٍ
وم ــدرج جــديــد لـكــرة ال ـقــدم ،مــا قــد «يلحق أض ــرارًا
دائـ ـم ــة» بــال ـطــابــع ال ـت ــراث ــي ل ـل ـمــوقــع ،وفـ ــق لجنة
يونسكو.
وكــانــت ليفربول قــد أدرج ــت على قائمة يونسكو
للتراث العاملي إثر عملية تجديد طموحة للواجهة
البحرية وأرصـفــة السفن بعد عقود من التراجع.
وشكلت ليفربول نقطة انطالق ملاليني املهاجرين
األيرلنديني والبريطانيني وأيضًا للعبيد األفارقة
فــي الـقــرون املــاضـيــة .كما تشكل هــذه املدينة ذات
الـتــراث املوسيقي الغني مهد فرقة «بيتلز» .وقد

ساهم هذا التاريخ في صوغ ما اعتبرته يونسكو
«الطابع املميز والروحية الفريدة» للمدينة .غير
أن املـجـلــس ال ــدول ــي لــآثــار وامل ــواق ــع ،وه ــو هيئة
اسـتـشــاريــة لـيــونـسـكــو ،ك ــان قــد «ط ـلــب مـ ــرارًا» من
الحكومة البريطانية تقديم ضـمــانــات أق ــوى عن
مستقبل املدينة املدرجة منذ سنة  2012على قائمة
الـتــراث املـهــدد .إال أن مشاريع التجديد تواصلت
لدرجة باتت تفقد املوقع أصالته .ويشكل ملعب
ك ــرة ال ـقــدم الـجــديــد ل ـنــادي إي ـفــرتــون ال ــذي وافـقــت
عليه الـحـكــومــة مــن دون أي تحقيق ع ــام «أح ــدث
م ـث ــال ع ــن م ـش ــروع ض ـخــم ي ـت ـعــارض ت ـمــامــا» مع
أهداف اليونسكو ،بحسب املجلس.
ّ
وعلق ناطق باسم الحكومة البريطانية األربعاء
عـلــى ال ـق ــرار ،مـعــربــا عــن «خـيـبــة أم ــل بــالـغــة» لــدى
بــري ـطــان ـيــا .وق ـ ــال «ن ـع ـت ـبــر أن ل ـي ـفــربــول ال ت ــزال
تستحق تصنيفها عـلــى قــائـمــة ال ـتــراث الـعــاملــي،
ن ـظ ـرًا إل ــى الـ ــدور امل ـهــم ال ــذي أدت ــه أرص ـفــة السفن
فــي الـتــاريــخ واملــديـنــة بشكل أوس ــع» .وفــي فيديو

عمليات اإلصالح
الجارية هناك تغير من
الطابع التراثي للمكان

ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،أع ــرب ــت رئ ـي ـس ــة بـلــديــة
ل ـي ـفــربــول ال ـع ـمــال ـيــة جـ ــوان أن ــدرس ــون أي ـض ــا عن
«خ ـي ـبــة أم ـل ـه ــا» ،قــائ ـلــة إن ـهــا «ت ـ ّجــد ص ـعــوبــة في
فهم كيف يمكن ليونسكو أن تفضل بقاء أرصفة
سفن فارغة بدل بنائنا مدرج إيفرتون» .وأعلنت
عــزم سلطات املــديـنــة على الـتـقــدم بطعن فــي هذا
الـقــرار .كذلك نـ ّـدد رئيس منطقة ليفربول ستيف
روثــرام بهذا القرار «املتخذ من الطرف اآلخــر من
الـعــالــم على يــد أشـخــاص يـبــدو أنـهــم ال يفهمون
ال ـن ـه ـضــة» ال ـت ــي شـهــدتـهــا املــدي ـنــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة .ووصف سحب ليفربول من قائمة التراث
الـعــاملــي بــأنــه «تــدبـيــر رجـعــي ال يعكس الحقيقة
على األرض» .وأشار إلى أن «مواقع كثيرة أوردت
ذك ــره ــا يــونـسـكــو م ــوج ــودة ف ــي م ـنــاطــق تـحـتــاج
بشدة إلى االستثمارات» ،معتبرًا أن «مناطق مثل
ليفربول يجب أال ُت ّ
خير بني الحفاظ على وضعها
كموقع تــراثــي» أو مساعدة «مجتمعات متروكة
ملـصـيــرهــا» .وأب ــدت ب ـلــدان ع ــدة ،بينها أسـتــرالـيــا
التي يواجه الحاجز املرجاني العظيم فيها أيضًا
احتمال مالقاة املصير عينه ،معارضتها سحب
ليفربول من قائمة اليونسكو ،معتبرة أنه تدبير
«راديـ ـك ــال ــي» ف ــي ع ــز جــائ ـحــة ك ــوفـ ـي ــد .19-كــذلــك
طالبت البرازيل واملجر ونيجيريا بإرجاء القرار
عــامــا واح ـ ـدًا إلع ـط ــاء مــزيــد م ــن ال ــوق ــت للمجلس
ُ
البلدي الجديد الذي انتخب في مايو /أيار.
(فرانس برس)

تمنى ّ
علي الفنان املـبــدع عماد حجاج أن أشــاهــد سلسلة الــرســوم املتحركة
التلفزيونية «حب ،موت وروبوتات» .وتلبية لطلب صديقي ،مبتكر شخصية
«أبو محجوب» ،شاهدت موسمي العمل ،بحلقاته الـ  ،26على شبكة نتفليكس.
العمل ،كما ّ
يعرفه صــانـعــوه« :توليفة متنوعة ملخلوقات مرعبة ،ومفاجآت
مريعة وكوميديا س ــوداء ،عبر قصص مـخـتــارة بتقنية الــرســوم املتحركة،
يقدمها تيم ميلر وديفيد فينشر» .وهما مخرجان ومنتجان أميركيان ،من
أهم صناع الرسوم املتحركة في هوليوود.
والـحـقـيـقــة أن مــوضــوعــات السلسلة ت ــدور ح ــول امل ــوت وال ـحــب والــروبــوتــات،
وعالقتها باإلنسان ومستقبل البشرية ،الــذي يشبه مقامرة مؤلفة من هذه
العناصر الثالثة ،وهذا ما يبرز في شارة املسلسل ،حيث نجد ماكينة الحظ
ً
(السلوت ماشني) ،ببكراتها الثالث ،ولكن بدال من الرقم  ،7نجد شارات تشير
إلى املفاهيم الثالثة في عنوان املسلسل .ما تلخص إليه معظم الحلقات أن البشر
قد دمــروا حضارتهم وحياتهم ،بسبب غبائهم وكسلهم وغرورهم ،وبسبب
تالعبهم بالبيئة واملناخ والبيولوجيا ،والعبث بالتاريخ ومع األساطير .والكارثة
الكبرى هي تطويرهم واعتمادهم على اآلالت التقنية ،وال سيما الروبوتات.
تبدأ السلسلة بحلقتها األولى« ،الروبوتات الثالثة» ،إذ نشاهد روبوت يدوس
على جمجمة بشرية ،لنكتشف أن مــدن العالم قــد أبـيــدت ،والـحـيــاة فيها قد
انتهت بكارثة بيئية ،وسيطرت على األرض قطط معدلة وراثيًا ،وأن البشرية
قد فنيت بسبب غطرستها ،واعتقاد البشر أنهم قمة الذكاء ،وهم «ليسوا سوى
مجموعة أغبياء».
تسبح معظم أج ــزاء السلسلتني فــي فـضــاء المـتـنـ ٍـاه وخـيــال مـفــرط ،حيث
نجد حلقة «ما وراء صدع أكويال» تعالج ضياع األرواح وهيامها في عالم
بعيد عن كوكبنا ،وكأننا أمام مقاربة لرؤية دينية للحياة األخرى .في حلقة
أخــرى ،يعيش تاريخ البشرية في ثالجة قديمة؛ إذ يكتشف الــزوجــان في
حلقة «العصر الجليدي» حــروب البشر عبر التاريخ في ثالجتهم ،وعودة
الحياة للعصر الجليدي.
تحضر السياسة بشكل مباشر وغير مباشر في الكثير من الحلقات ،إذ
نجد أن مــآالت غباء السياسة وتــدهــور االقتصاد تنتهي بـكــوارث كبرى،
كما حصل في حلقة «حني يسيطر الزبادي» .وهذا اللنب هو مخلوق مطور
وفائق الذكاء ،ويستطيع تقديم حلول سحرية خالقة ملشاكل البشر التي
تسبب بها السياسيون وجشع الشركات ،ولكنه يطلب مقابل ذلــك حكم
والية أوهايو األميركية.
يفشل الساسة بتنفيذ توصيات وم ـعــادالت الــزبــادي؛ فينهار االقتصاد
العاملي باستثناء أوهايو التي تعيش رخاء ورفاهية؛ فيوقع الرئيس األميركي
اتفاقًا مع الزبادي بمنحها السلطة التنفيذية ،وإعالن حالة األحكام العرفية
مقابل تقديم الحل .كالعادة ،يفشل البشر في تطبيق حلول الزبادي بسبب
«غبائهم وغــروهــم»؛ فتقرر الــزبــادي الهجرة للفضاء ،حيث ال بشر .نرى
قصصًا متنوعة بخلفيتها الجغرافية ،وإن كانت معظمها تدور في العالم
الغربي ،وال سيما الواليات املتحدة؛ فنشاهد قصة من جنوب شرق آسيا
وأخرى من روسيا وثالثة من أفغانستان.
فــي هــذه القصص ،يحضر تــاريــخ مناطق العالم وأســاطـيــره وخــرافــاتــه ،مع
تداخل ملا صنعه اإلنسان بالعبث مع موارد الطبيعة والهزء من قيمة الحياة.
ـاع مــؤقـتــة» ،الـتــي تـســرد قصة الفتاة
يمكن هنا أن نستشهد بحلقة «مـسـ ٍ
اآلسيوية الجميلة املمسوخة (روح الثعلب) ،ويمكن أن تجد بها إشــارات
تحيل إلى توثب اآلسيويني وخداعهم واستنساخهم ملنجزات اآلخرين .تقدم
حلقة أخرى سيناريوهات كوميدية مختلفة ،على افتراض موت هتلر قبل
استيالئه على السلطة ،وماذا يمكن أن يحصل.
نـشــاهــد قـصــة عــن الـجـيــش األح ـمــر الـســوفـيـيـتــي ودخ ــول ــه حــربــا ســريــة مع
مخلوقات خرافية من أساطير الفالحني الغامضة في سيبيريا الروسية ،وهي
املخلوقات التي استعان بها الجيش األحمر عام  ،1917حيث أرسلت الثورة
البلشفية ضابطًا يؤمن بالخوارق في مهمة الستدعاء «كائنات شيطانية
للقتال بجانب الجيش األحمر».
باملقابل ،وفي حلقة أخرى ،يستعني الجيش األميركي ببشر معدلني وراثيًا،
ومــزوديــن بـقــدرات خــارقــة للقتال بأفغانستان ،وتكمن املفارقة أن هــؤالء
الخارقني يواجهون كائنات بقدرات عجيبة كمثل ميزاتهم ،وكذلك يواجهون
كره زمالئهم العاديني.
تكثف حلقة «النفايات» مـقــوالت املسلسل؛ إذ تتحول القمامة إلــى مخلوق
مفترس يتغذى على البشر ،بأوامر من صاحب املنزل« ،دايف القبيح» ،الذي
يستدعي هذا املخلوق املشكل من أكوام القمامة اللتهام عمدة املدينة.
تبدو صناعة املسلسل مبهرة تقنيًا ،وفي ثناياه الكثير من الرسائل املهمة
عن حياتنا ومستقبلنا ،ولكن الكثير من الحلقات مختزلة وكأنها سيناريو
أولي لم يطور بعد ،أو شيفرات مرسلة على شكل قصة قصيرة جدًا ،أو ما
يعرف بـ ق .ق .ج.

منصات
ّ

«نتفليكس» في طريقها إلى ألعاب الفيديو
بهدف «تعزيز وتحسين
خدمات» منصة
نتفليكس ،ستضيف
األخيرة لمشتركيها ألعابًا
للهواتف الذكية ،على أن
تخوض في سوق ألعاب
الفيديو قريبًا
تــدخــل «نـتـفـلـيـكــس» م ـجــال أل ـع ــاب الـفـيــديــو
س ـع ـي ــا م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى تـ ـن ــوي ــع أن ـش ـط ـت ـه ــا فــي
ظ ــل الـتـخـمــة ال ـتــي بـ ــدأت تـشـهــدهــا ســوقـهــا
األســاس ـي ــة وه ــي ال ـف ـيــديــو ع ـلــى ال ـط ـلــب ،ما
يــؤكــد أن الـتــوســع نـحــو قـطــاع األل ـعــاب بــات
خ ـطــوة ال ب ـ ّـد مـنـهــا ألي مـنـصــة ب ــث تدفقي
كبرى.
وق ــال الـشــريــك املــؤســس لــ«نـتـفـلـيـكــس» ريــد
هــاسـتـيـنـغــز ف ــي مــؤت ـمــر لـلـمـحـلـلــن ُعـ ـ ِـرض
عبر اإلنـتــرنــت ،الـثــاثــاء ،بعد نشر النتائج
ال ـف ـص ـل ـي ــة ،إن ال ـ ـهـ ــدف «تـ ـع ــزي ــز وت ـح ـســن
خ ــدم ــات» امل ـن ـص ــة« ،ولـ ـي ــس إنـ ـش ــاء مـصــدر
ربـ ــح م ـن ـف ـص ــل» .وس ـت ـض ـيــف «نـتـفـلـيـكــس»
ملـشـتــركـيـهــا ال ـحــال ـيــن م ــن دون أي تـكـلـفــة
إض ــافـ ـي ــة األلـ ـ ـع ـ ــاب امل ـص ـم ـم ــة فـ ــي ال ـب ــداي ــة
لـ ـلـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـل ــوح ـي ــة.
وأوضـحــت «نتفليكس» فــي بـيــان أن ألعاب
ّ
الـفـيــديــو سـتـشــكــل «ف ـئــة ج ــدي ــدة» لـهــا على
غــرار توسعها «فــي فئات األفــام والتحريك
والبرامج التلفزيونية» .وبات عدد مشتركي
م ـن ـصــة ال ـف ـي ــدي ــو ع ـن ــد ال ـط ـل ــب ي ـن ــاه ــز 210

م ــاي ــن .وح ـق ـق ــت «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ف ــي ال ــرب ــع
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة رب ـح ــا صــافـيــا
قيمته  1.35مـلـيــار دوالر ،أي نـحــو ضعف
ما حققته العام املنصرم ،لكن هذه النتيجة
السوق القلقة من أن تفقد
بقيت دون توقعات َ َ
املنصة شيئًا فشيئًا تق ُدمها على املنصات
املنافسة الكثيرة .وأبدت املجموعة ارتياحها
إلى كون نمو عدد املشتركني فاق توقعاتها،
وأشارت إلى أن اإلقبال الكبير على الفيديو
عند الطلب خالل مرحلة الجائحة كان يمنع
إجراء مقارنات طبيعية.
ّ
لكن هذا الواقع ال ّ
يغير استنتاجات املحللني،
وم ـف ــاده ــا أن «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ب ـل ـغــت ع ـلــى ما
ي ـبــدو درجـ ــة «ت ـخ ـمــة ســوق ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة» ،على ما الحظ إريك هاغستروم من
«إي ماركتر» .ومــع أنــه أشــار إلــى أن الشركة
«تمكنت من رفع األسعار وزيــادة إيراداتها
عـلــى الــرغــم مــن تـصــاعــد مـنــافـســة املـنـصــات
األرخص ثمنًا» ،فقد أفاد بأنها فقدت حصة
كبيرة من السوق لصالح «ديزني» .وحققت
املنصة عــائــدات قيمتها  7.3مليارات دوالر
مــن إبريل/نيسان إلــى يــونـيــو/حــزيــران ،أي
بزيادة  19في املائة.
ّ
فتعول
أمــا فــي مــا يتعلق بالفصل الـثــالــث،
عـلــى انـضـمــام  3.5مــايــن مـشـتــرك إضــافــي
إليها ،وهــو مستوى نمو على مــدى عامني
يعادل ذلك الذي كان عليه قبل الجائحة .ومن
شــأن هــذه النتيجة أن تطمئن املستثمرين
الذين يتساءلون عما إذا كانت «نتفليكس»
سـتـشـهــد ت ـبــاط ـؤًا ب ـعــدمــا اس ـت ـف ــادت بشكل
كبير فــي الـعــام الفائت مــن عمليات اإلغــاق
املــرت ـب ـطــة ب ــاألزم ــة الـصـحـيــة وم ــن مــوقـعـهــا
كـمـنـصــة رائـ ـ ــدة ف ــي م ـج ــال ال ـب ــث ال ـتــدف ـقــي.

حققت «نتفليكس» في الربع الثاني من  2021ربحًا قيمته  1.35مليار دوالر ()Getty

ّ
وأصبحت املنافسة شرسة مذاك مع منصات
قديمة بينها «أمازون برايم فيديو» ،وأخرى
جديدة من أبرزها «ديزني بالس» و«آبل تي
فــي ب ــاس» و«إتـ ــش بــي أو مــاكــس» وكــذلــك
«بيكوك» و«أن بي سي يونيفرسال».
وتـضــاف إلــى هــذه املنصات تلك الترفيهية

التي تجذب املستهلكني ،من ألعاب الفيديو
إلى شبكات التواصل االجتماعي.
وأكـ ــدت «نـتـفـلـيـكــس» أن أربــاح ـهــا املتوقعة
تبقى ضخمة نظرًا إلــى أن البث التدفقي ال
يمثل راهـنــا ســوى  27فــي املــائــة فحسب من
الــوقــت ال ــذي يقضيه ال ـنــاس أم ــام شــاشــات

ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـنـهــا 7
فــي املــائــة لــ«نـتـفـلـيـكــس» ،فــي مـقــابــل  63في
املــائــة لـلـمـحـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،بـحـســب ما
نقلت املـجـمــوعــة عــن دراس ــة أجــرتـهــا شركة
«نيلسن».
(فرانس برس)

