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استهداف اإلعالم: االستخبارات الفلسطينية متهمة
رام اهلل ـ محمود السعدي 

         جهاد بركات

يـــوم األربـــعـــاء، اجــتــمــعــت إدارة »فــيــســبــوك« 
إعالمية  وســائــل  يمثلون  صحافيني   4 مــع 
الصحافيني  نقابة  يمثل  وخــامــس  مختلفة 
الفلسطينيني، إلطالعهم على تقريرها الذي 
كشفت فيه أنها أغلقت حسابات يستخدمها 
للتجسس  الفلسطينية  السلطة  أمــن  جهاز 
اإلنــســان  على صحافيني ونــاشــطــي حــقــوق 
ــــددت  ومــــعــــارضــــني ســـيـــاســـيـــني، بـــعـــدمـــا حـ
عــمــلــيــات تــجــســس »ذات دوافـــــع ســيــاســيــة« 
غــزة  مــقــرهــا  أن  بــهــا مجموعة يعتقد  تــقــوم 

وتابعة لحركة »حماس«.
ــاء قــبــل  ــ ــعـ ــ ــدر األربـ ــ ــــذي صـ ــأتـــي الـــتـــقـــريـــر الــ يـ
نـــحـــو شـــهـــر مــــن االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
إجــراؤهــا في 22 مايو/ املــقــّرر  الفلسطينية 

أيار املقبل حني ستتنافس خصوصًا حركة 
»فتح« املمثلة بالسلطة الفلسطينية ومقرها 
املحتلة،  الغربية  الضفة  في  الله  رام  مدينة 
وحــركــة »حــمــاس«، وذلــك للمرة األولـــى منذ 
15 عامًا. ووفقًا لتقرير»فيسبوك«، فإن جهاز 
الفلسطينية  للسلطة  التابع  الوقائي  األمــن 
ــة »فـــــتـــــح«، اســـتـــهـــدف  ــركــ ــتــــي تــــقــــودهــــا حــ الــ
ــــني لـــلـــحـــكـــومـــة  ــارضــ ــ ــعــ ــ »الــــصــــحــــافــــيــــني ومــ
ــان والـــجـــمـــاعـــات  ــ ــسـ ــ ونـــاشـــطـــي حــــقــــوق اإلنـ
ــاس فــي  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة املـــــوجـــــودة بـــشـــكـــل أسـ
الغربية وغــزة وســوريــة، واستهدف  الضفة 
بــدرجــة أقــل، املــوجــوديــن فــي تركيا والــعــراق 

ولبنان وليبيا«.
إلــى أن الجهاز استخدم »برمجيات  وأشــار 
خــبــيــثــة مــنــخــفــضــة الـــتـــطـــور مــتــخــفــيــة فــي 
آمــنــة«، للتسلل إلى  شكل تطبيقات دردشــة 
منها،  املعلومات  وجمع  »أنــدرويــد«  أجهزة 
بــمــا فـــي ذلــــك »ســـجـــالت املـــكـــاملـــات واملـــوقـــع 
كما  النصية«.  والرسائل  االتــصــال  وجهات 
أنــشــأ جــهــاز األمــــن الــوقــائــي تــطــبــيــقــًا زائــفــًا 
متعلقة  »مقاالت  لتقديم  الصحافيون  ُدعــي 

بحقوق اإلنسان للنشر« عليه.
أشار التقرير أيضًا إلى ما أسماه »عمليات 
الدولة«  ترعاها  التي  السيبراني  التجسس 
ــا ســـيـــاســـيـــة«،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــي يـــعـــتـــقـــد أن »دوافـ ــتــ الــ
وتقوم بها مجموعة »أريــد فايبر«. وأفــادت 
لــم تستهدف  فايبر«  »أريـــد  بــأن  »فيسبوك« 
االحـــــــتـــــــالل اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي هــــــــذه املـــــــــــرة، بــل 
مرتبطون  ــراد  »أفـ ضمنهم  مــن  فلسطينيني 
ومنظمات  )فتح(  لحركة  مؤيدة  بجماعات 
حــكــومــيــة فــلــســطــيــنــيــة وعـــنـــاصـــر عــســكــريــة 
وأمنية ومجموعات طالبية داخل فلسطني«.

ويقول ثائر فاخوري، وهو أحد الصحافيني 
املــتــعــاونــني مـــع قــســم الـــشـــراكـــات اإلعــالمــيــة 
»فــــيــــســــبــــوك« فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــــــط، إن  لـــــ
إليه  ناشطني وصحافيني كانوا يتوجهون 
مــنــذ عـــامـــني، لــلــشــكــوى بـــشـــأن »فــيــســبــوك« 
ــا عـــلـــى صــفــحــاتــهــم وانـــحـــيـــازهـــا  ــهـ ــتـ ــابـ ورقـ
لالحتالل اإلسرائيلي، لكن اجتماع األربعاء 
بــني أن تــلــك الــصــفــحــات كــانــت مــخــتــرقــة من 
»العربي  جهة فلسطينية. ويفيد فاخوري، لـ
ــانـــوا يــغــيــرون  ــأن الــقــراصــنــة كـ ــديـــد«، بــ الـــجـ
حـــســـابـــات الـــبـــريـــد اإللــــكــــتــــرونــــي الـــخـــاصـــة 

بالصفحات بعد اختراقها.
ويـــوضـــح أن األشـــخـــاص األكـــثـــر اســتــهــدافــًا 
فـــي عــمــلــيــة الــقــرصــنــة والــتــجــســس هــم من 
ــع  ــواقــ ــلــــى مــ ــاشــــطــــني عــ ــنــ الــــصــــحــــافــــيــــني والــ
التواصل واالجتماعي وحقوقيني يدافعون 
السياسية  آرائهم  على خلفية  معتقلني  عن 
ــر إلـــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــان. ويـ ــ ــسـ ــ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ وعـــــــن حـ
 أولـــئـــك املــخــتــرقــة حــســابــاتــهــم هـــم من 

ُّ
جــــل

الفلسطينية، وبعضهم  املعارضني للسلطة 
من املحسوبني على حركة »فتح« واألجهزة 
األمــنــيــة. االخــتــراقــات سببت أخــيــرًا مشاكل 
ــي تــطــبــيــق »مـــاســـيـــنـــجـــر« الــتــابــع  تــقــنــيــة فــ
ــــط. ووفــقــًا  »فــيــســبــوك«، فـــي الـــشـــرق األوســ لـــ
ــتــــراق الــتــي  لــفــاخــوري، فــإن تــطــبــيــقــات االخــ
الــقــراصــنــة بــدائــيــة، وبعضهم  يــســتــخــدمــهــا 
اســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــات حـــديـــثـــة مـــثـــل »األفـــعـــى 
خالل  تــوزع مــن  التطبيقات  تلك  القالعية«. 
الترويج عبر اإلنترنت لروابط معينة، وبعد 
الجهاز  وتحميلها يصبح  عليها  الضغط 
مخترقًا. مجدولني حسونة من الصحافيني 

»العربي  الذين اخترقت حساباتهم. وتقول لـ
ــئــــت بــعــدم  ــام 2019 فــــوجــ ــ ــا عـ ــهـ الـــجـــديـــد« إنـ
قدرتها على الولوج إلى حسابها على موقع 
»فــيــســبــوك«، فــاضــطــرت إلـــى إنــشــاء حساب 
آخر باالسم نفسه، ليحذف أيضًا بعد نحو 
أربـــع ســاعــات. ظــنــت حــســونــة حينها أن ما 
يــحــصــل اســـتـــهـــداف مـــن شـــركـــة »فــيــســبــوك« 
نفسها التي لم تتوان عن االنحياز لالحتالل 
اإلســرائــيــلــي، عـــن طــريــق »مــعــايــيــر« ليست 
إال خـــــوارزمـــــيـــــات تــــالحــــق املـــتـــحـــدثـــني عــن 
القضية واملقاومة الفلسطينية، في محاولة 

لتغييب الرواية الفلسطينية والتعتيم على 
جــرائــم االحـــتـــالل. وبــعــد تــواصــلــهــا بالطرق 
كــافــة مــع إدارة الــشــركــة، تــبــني لــحــســونــة أن 
حــســابــهــا اخــتــرقــه قــراصــنــة غـــيـــروا عــنــوان 
سلسلة  وعطلوه. وبعد  اإللكتروني  البريد 
مــراســالت بينها وبــني »فــيــســبــوك«، تمكنت 

قبل نحو شهرين من استعادة حسابها.
ــاء حــول  ــعــ تــــرى حـــســـونـــة أن مـــا كــشــف األربــ
مسؤولية األمن الفلسطيني عن قرصنة تلك 
الحسابات مسألة »خطيرة جدًا«، و»جزء من 
سياسة تكميم األفواه التي تتبعها السلطة 

الناشطني واملعارضني«.  ضد  الفلسطينية 
ــان األجـــــدر بــالــســلــطــة تــقــبــل آراء  ــقـــول »كـ وتـ
ــك الــــهــــجــــمــــات، ألن  ــلــ الـــجـــمـــيـــع وإيــــــقــــــاف تــ
واجبهم  بــل  أحـــد،  ضــد  ليسوا  الصحافيني 

إعالء صوت الوطن ومساعدة اآلخرين«.
القـــــــــت الــــــواقــــــعــــــة بــــــشــــــأن مـــــــا كـــــشـــــف عـــنـــه 
»فــــــيــــــســــــبــــــوك« ردودًا واســـــتـــــنـــــكـــــارًا، وســــط 
جرى  بما  تحقيق  فتح  بــضــرورة  مطالبات 
ومــحــاســبــة املـــتـــورطـــني، ملـــا يــشــكــلــه ذلـــك من 
الحريات  واقــع  وعلى  األهلي  للسلم  تهديد 

العامة الفلسطينية.
الــتــي اتخذها  بـــاإلجـــراءات  وفـــي مــا يتعلق 
الصحافيون بعد االجتماع، يقول الصحافي 
ثائر فاخوري: »أبلغنا املؤسسات اإلعالمية 
ووسائل اإلعالم بما جرى وكذلك مؤسسات 
ــان، وقــدمــنــا شـــكـــوى رســمــيــة  حـــقـــوق اإلنــــســ
اإلنـــســـان، ونحن  لــحــقــوق  املــســتــقــلــة  للهيئة 
نطالب النائب العام الفلسطيني والحكومة 
ــفــــاف، ألن  الــفــلــســطــيــنــيــة بــفــتــح تــحــقــيــق شــ
ذلـــك يــقــود لــالبــتــزاز والــفــضــائــح، وال يجوز 
أن نــســتــهــني بــــه، ألنــــه يــنــتــهــك خــصــوصــيــة 
ــا  ــ ــــدد الـــســـلـــم األهـــــلـــــي، وأنـ ــهـ ــ املــــواطــــنــــني ويـ
أستغرب من وصول تدخل األجهزة األمنية 
أخــرى، كــســوريــة والــعــراق وتركيا  إلــى دول 
لحقوق  املستقلة  الهيئة  وأعلنت  وليبيا«. 
في  الفلسطيني«،  املظالم  »ديـــوان  اإلنــســان 
بيان لها، أنها »تنظر بخطورة بالغة ملا ورد 
)فيسبوك(، نظرًا ملا يشكله  في بيان شركة 
الطبيعي  املواطنني  لحق  تهديد خطير  من 
الخاصة،  في الخصوصية وحرمة حياتهم 
الفلسطيني  األساسي  القانون  كفله  والــذي 
واعـــتـــبـــر االعــــتــــداء عــلــيــه جــريــمــة ال تسقط 
الــــدعــــوى الــجــنــائــيــة وال املـــدنـــيـــة الــنــاشــئــة 
الهيئة الحكومة  وطالبت  بالتقادم«.  عنها 
فلسطني  لدولة  العام  والنائب  الفلسطينية 

بإجراء تحقيق شفاف.
مركز »صدى سوشال« للدفاع عن الحقوق 
الـــرقـــمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وصــــــف، فــــي بــيــان 
مــر 

ٔ
نــه ا

ٔ
صــحــافــي، مــا أعلنته »فــيــســبــوك« بــا

عن  بالكشف  إياها  مطالبًا  الخطورة،  بالغ 
املتضررين  مــع  والــتــواصــل  كــثــر، 

ٔ
ا تفاصيل 

ي 
ٔ
ــن ا ــــم وتـــعـــويـــضـــهـــم عــ ــــورهـ لـــتـــصـــويـــب أمـ

االٕنترنت  ضرار متوقعة. ودعا مستخدمي 
ٔ
ا

ي 
ٔ
ــاء مـــشـــاركـــتـــهـــم ا ــ ــنـ ــ ثـ

ٔ
لـــلـــحـــرص الـــشـــديـــد ا

ــاء. وطـــالـــب املــركــز  ــفـــضـ بـــيـــانـــات فـــي هــــذا الـ
النائب العام الفلسطيني بسرعة التحقيق، 
في  متورط  أي  نتائجه، ومحاسبة  وإعــالن 
عــمــلــيــة الــقــرصــنــة والــتــجــســس اإللــكــتــرونــي 

بشكل مخالف للقانون.
وحــــاول »الــعــربــي الــجــديــد« الــحــصــول على 
ــام الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــعـ ــ ــنــــائــــب الـ ــــن الــ تـــعـــقـــيـــب مـ
الـــذي وجــهــنــا إلــى وحــدة اإلعـــالم فــي مكتبه 
على  بــنــاء  لهم  مكتوبة  بعثنا أسئلة  حيث 
طـــلـــبـــهـــم. ووعـــدوا بـــاإلجـــابـــة عـــن تـــســـاؤالت 

»العربي الجديد« يوم األحد املقبل.
أمــــا »االئــــتــــالف األهـــلـــي لــلــحــقــوق الــرقــمــيــة 
الفلسطينية« فدعا، في بيان له، »فيسبوك« 
التي  البيانات  إلــى ضـــرورة تقييم خــطــورة 
تم الوصول إليها، والعمل على معالجة أي 
ألحقت بحسابات وأجــهــزة ضحايا  أضــرار 
االخـــتـــراق. كـــمـــا طــالــب الــنــائــب الـــعـــام بفتح 
تــحــقــيــق جــــدي ومـــوســـع فـــي هــــذه الــجــريــمــة 
وتــقــديــم كــافــة املــتــورطــني فــيــهــا، بــمــن فيهم 
التقنيون واملسؤولون عنها على حد سواء، 
لـــلـــعـــدالـــة، فــيــمــا حــث الــحــكــومــة فـــي الــضــفــة 
ــع فـــي قــطــاع  ــواقــ الــغــربــيــة وســلــطــة األمـــــر الــ
فــوري وعــاجــل على  غــزة على العمل بشكل 

تقصي الوقائع والتحقيق في ما حدث.
الــهــجــمــات تعتبر  ــذه  ــد االئــــتــــالف أن هــ ــ وأكـ
ــقــــوق الـــرقـــمـــيـــة  ــلــــحــ ــًا صــــــارخــــــًا لــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »انـ
الــفــلــســطــيــنــيــة عــــامــــة، وتـــعـــديـــًا عـــلـــى الــحــق 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــة وحـ ــيــ فــــــي الــــخــــصــــوصــ
مشروعة  غير  ومالحقة  وتضييقا  خــاصــة، 
ــم مــن  ــرهـ ــيـ ــيـــني وغـ ــافـ ــاشـــطـــني والـــصـــحـ ــنـ ــلـ لـ
املـــدافـــعـــني عـــن حـــقـــوق اإلنــــســــان، وبــالــتــالــي 
اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، 
خــاصــة فــي ظــل االنــتــخــابــات املرتقبة، وهي 
مؤشر خطير ملا يمكن أن يؤثر على نزاهة 
االنتخابات عبر الفضاء الرقمي، ومزيدًا من 

االنزالق نحو الدولة البوليسية«.

استهدف جهاز األمن 
الوقائي حسابات في 
الضفة وغزة وسورية

يد قراصنة  على  فلسطينيين  مستخدمين  اختراق حسابات  حول  »فيسبوك«،  عنه  كشفت  ما  تبعات  تتصاعد 
يتبعون جهاز األمن الوقائي الفلسطيني، وسط مخاوف من تهديد السلم األهلي ومطالبات بتحقيق شّفاف

ال  الفلسطينيون  والحقوقيون  والناشطون  الصحافيون 
تستهدفهم فقط عمليات جهاز األمن الوقائي الفلسطيني، 
إذ يواجهون منذ سنوات مضايقات االحتالل ومالحقته 
استعدادها  عــدة  مــرات  أظهرت  التي  »فيسبوك«  لهم عبر 
بحرّية  تنادي  التي  الشعارات  على حساب  لــه،  للخضوع 
تعتمد سياسة  بينما  بينهم،  التمييز  وعــدم  املستخدمني 
ــورات الـــتـــي تـــغـــص بــالــكــراهــيــة  ــنــــشــ ــن املــ غــــض الـــنـــظـــر عــ

والتحريض ضد الفلسطينيني.
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ورصـــــد مــخــتــصــون فـــي مـــواقـــع الـ
تطوير املــوقــع األزرق، وهــو األكــثــر انــتــشــارًا فــي صفوف 
الــفــلــســطــيــنــيــني، لــخــوارزمــيــة خــاصــة تــحــذف املــنــشــورات 
الـــتـــي تــتــضــمــن كــلــمــات تــتــعــلــق بــاملــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي. 
و»كتائب  اإلســالمــي«  و»الجهاد  »حماس«  كلمات  وكانت 
القسام« و»سرايا القدس« و»الجبهة الشعبية« و»املقاومة 

والعبارات  الكلمات  هــذه  بني  من  و»شهيد«  الفلسطينية« 
التي عمل »فيسبوك« على حظر أي شخص يستخدمها 

أو حذف حسابه بمجرد أن يقوم بكتابة املنشور.
ــئـــات الـــنـــاشـــطـــني لــلــتــحــايــل عـــلـــى خـــوارزمـــيـــة  واضــــطــــر مـ
»فيسبوك« التي تعمل بتقنية الذكاء االصطناعي، إما عبر 
االستعاضة  أو  الحظر،  لهم  تسبب  التي  الكلمات  تقطيع 
عنها بجملة بديلة أو أحرف إنكليزية تدلل على مقصدهم 

من املنشور.
فــي املــقــابــل، تــشــيــر بــعــض اإلحــصــائــيــات غــيــر الرسمية 
التواصل  مواقع  في  املختصة  املؤسسات  تصدرها  التي 
االجتماعي إلى وجود منشور تحريضي إسرائيلي ضد 
الفلسطينيني كل 71 ثانية، وال تتخذ إدارة »فيسبوك« أي 
إجراء، عدا عن التنسيق املكثف بني بينها وبني الحكومة 

اإلسرائيلية الذي برز للعلن عام 2017.

ال صك براءة لالحتالل

MEDIA
منوعات

توفي الكاتب الصحافي والباحث أخبار
السوري محمد خليفة، يوم 

الخميس، في العاصمة السويدية 
استوكهولم، بعد صراع مع مرض 

»كوفيد-19«. وهو ناشط سياسي 
معارض من أبناء محافظة حلب، 

وهجر من سورية في ثمانينيات 
القرن الماضي.

في واقعة جديدة على نقابة 
الصحافيين المصريين، استبعد 4 

أعضاء محسوبين على المعارضة 
من تشكيل هيئة مكتب مجلس 

النقابة ولجانه المختلفة، ووزعت 
اللجان كلها على باقي أعضاء 

المجلس، على أن يتولى كل منهم 
إدارة اثنتين.

قال ما يقرب من ربع مستخدمي 
اإلنترنت )24.1 في المائة( الذين 

تتراوح أعمارهم بين 16 و64 
عامًا إن »واتساب« هي منصتهم 

المفضلة للتواصل االجتماعي. 
وتأتي »فيسبوك« في المرتبة الثانية 

في الترتيب الحالي، تليها منصة 
»إنستغرام«.

استهدف برنامج طالب بفدية 
قيمتها 50 مليون دوالر أميركي 

شركة »آبل«، بعد سرقة مجموعة 
من مخططات الهندسة والتصنيع 

للمنتجات الحالية والمستقبلية من 
»كوانتا«، وهي شركة مقرها تايوان 
تصنع أجهزة »ماك بوك« ومنتجات 

أخرى لـ»آبل«. 

تعتقد »فيسبوك« أن »دوافع سياسية« وراء العملية )محمد تالتين/األناضول(

Saturday 24 April 2021
السبت 24 إبريل/ نيسان 2021 م  12  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2427  السنة السابعة



قصة بطلتني تالحقان األثرياء وتوقعان بهم. 
على  بعد حصولهما  تتطلقان  ثــم  تــتــزوجــان 
النفقة، هي من القصص املستهلكة التي عادة 
ما تندرج تحت إطار الرومانسية الكوميدية. 
غير أن طابع القصة هنا أكثر جدية وتأزًما، 
لـــغـــايـــة يــــــراد بـــهـــا خـــلـــق واقــــــع رديــــــف لـــواقـــع 
الــشــارع اللبناني. وهــو مــا دفــع لظهور واقــع 
درامــــــي نــســتــطــيــع وصـــفـــه بـــالـــرديـــف، بــعــدمــا 
سحبت أحداثه حكاية »سحر« )املمثلة ماغي 
ــمــــة(، من  أبــــو غـــصـــن(، و»ريـــــــم« )دانـــيـــيـــال رحــ

مــضــمــونــهــا، عــن غــيــر قــصــد، لــتــكــون حكايات 
أهـــل الــحــي الــفــقــيــر وتــفــاصــيــل حــيــاتــهــم أكــثــر 
تــعــبــيــًرا ومــالمــســة لــهــمــوم املــواطــن اللبناني، 
وال ســيــمــا تــلــك الـــتـــي يــعــانــيــهــا مــنــذ انــهــيــار 
العامني  واملعيشي خالل  االقتصادي  الوضع 
األخـــيـــريـــن، مـــن هـــمـــوم الـــعـــالـــم اآلخـــــر لــحــيــاة 

»سحر« و»ريم«. 
فـــي هــــذا الــحــي الــفــقــيــر صــــور عــــدة، قـــد تــبــدو 
األحـــداث، ولكنها تختزل  هامشية في سياق 
هموًما بات التداول فيها من يوميات الشعب 

سالم أبو ناصر

تــخــتــار عــدســة املـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
ــلـــســـل  ــي املـــسـ ــ ــ ــر، فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فــــيــــلــــيــــب أسـ
الدرامي املشترك »للموت«، التنقل 
ــاملـــني مــتــنــاقــضــني مــــن حـــيـــث الــبــيــئــة،  بــــني عـ
الــدرامــي.  ومتقاطعني فــي األحــــداث والــبــنــاء 
الطابع  اللبناني تغلب على  الواقع  حكايات 
اللبناني  املــشــاهــد  وتــجــّر  للمسلسل،  الــعــام 
إلــيــهــا أكـــثـــر مــمــا تــفــعــل الــحــبــكــة الــرئــيــســيــة 
الدرامي،  القالب  فيه. وإن كان نجاُح اختيار 
ــا  بـــقـــصـــصـــه وأدواتـــــــــــــه وســـــرديـــــتـــــه، مـــرهـــونـ
بـــوجـــوه أبــطــالــه الــرئــيــســيــني، فــإنــنــا نعتكف 
عـــن الــتــمــحــيــص فــيــه ملــصــلــحــة الــشــخــصــيــات 
اللبناني  الواقع  أعباء  التي حملت  الثانوية 

املتردي اقتصادًيا ومعيشًيا. 
الحكاية ما أن خرجت من قبضة التمهيد بعد 
أعمدتها  تبني  أخـــذت  حتى  الثانية،  الحلقة 
الـــســـرديـــة، وتــســقــف لــنــا جـــدرانـــهـــا بــحــبــكــات 
ــرة  وأحـــــداث مــوجــزة حــصــرت نفسها فــي دائـ
التشويق والــصــراع، ولــو على حــســاب غياب 
الـــغـــمـــوض الــــهــــش. فـــعـــامـــل الـــتـــكـــهـــن مــرتــبــط 
بمناورة مستهلكة سبق للشاشات أن عرفتها. 

المسلسل يحاول أن يقدم 
حكاية واقعية يهرب 
فيها من ظرف صعٍب

المسلسل يهدف 
لخلق واقع رديف لواقع 

الشارع اللبناني
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اللبناني. على رأس هذه الصور، انهيار سعر 
صرف الليرة اللبنانية أمام الــدوالر، وتبعات 

ذلك على حياة املواطن.
فــعــائــلــة »مـــحـــمـــود« )وســـــــام صــــبــــاغ(، تــمــنــح 
انطباًعا مناسًبا يحاكي في تفاصيله هموم 
املتعلم  الشباب  من  ا 

ً
انطالق اللبنانية،  األســر 

ــا يستفيد منه 
ً
الـــذي ال يــجــد لــدراســتــه مــوطــئ

الواقع  وظيفًيا فترزح طموحاته تحت وطــأة 
»مـــحـــمـــود«، خـــريـــج املــحــاســبــة  ـــ ومــقــصــلــتــه. فـ
ــن الــوحــيــد ألبـــويـــه، ســتــوهــنــه متطلبات  واالبــ

الــحــيــاة. فــنــرى مــشــهــًدا لــلــثــالجــة الــفــارغــة من 
والــديــون  التلفاز  لخدمات  وانقطاًعا  الطعام 
الخاص  التنفس  وجــهــاز  جهة،  مــن  املتراكمة 
بوالده وتكاليف شرائه أو استبداله الباهظة 
ــادق  الــثــمــن مــن جــهــة أخــــرى. واقــــع مــؤلــم وصـ
فـــي طـــرحـــه، يــجــعــل مـــن شــخــص »مـــحـــمـــود«، 
الــخــلــوق والــلــطــيــف، شــخــًصــا مــجــرًمــا، بعدما 
لجأ مكرًها، إلخراج والده من املستشفى ودفع 
وتفكيكها  إلى سرقة سيارة  تكاليف عالجه، 
وبيع قطعها. هذه املعالجة تم طرحها بكامل 
تفاصيلها، فنرى »محمود« وهو يجول هائًما 
الخاص  التنفس  جهاز   

ً
حامال الطرقات،  بني 

بــوالــده، والــصــراع األخــالقــي الــذي يعتمل في 
صدر »محمود« أمام السيارة املسروقة. وكذلك 
تــنــجــح شــخــصــيــة »ســــاريــــا« )كــــــارول عــبــود(، 
وزوجها »أمــني« )فــادي أبي سمرا(، بتسليط 
الضوء على العائالت املتهالكة واملتضعضعة 
ــبـــاط املــكــان بــالــذاكــرة وتـــزويـــج الفتيات  وارتـ
املادية، وغيرها من أمور  القاصرات للمنفعة 
تصب في خانة البحث عن لقمة العيش التي 
إذا  املتوازنة  لألسر  األخــالقــي  التصور  تفوق 
ما قورنت بحياة هذه األسرة وهمومها أمام 
واقــــع تــعــيــس وجـــاحـــد، يتطلب تــضــحــيــات ال 

حدود وضوابط لها، في سبيل مجاراته. 
الزين(،  الله« )أحمد  أما عن شخصية »عبد 
إنسانًيا  ــا 

ً
تــوازن تصنع  ملطفة  نسخة  فهي 

في الحي. »عبد الله«، الرجل املسن اللطيف 
يراعي  نــراه  بقالة صغير،  يملك محل  الــذي 
ــم املــالــيــة  ــهـ ــاتـ ــّيـــه أمـــــام أزمـ ضــائــقــة أبـــنـــاء حـ
دون  مساعدته  يقدم  والنفسية،  والعاطفية 
مقابل في كثير من األحيان. وهي شخصية 
موضوعية تعكس حالة التكافل االجتماعي 
جابر،  نــاديــن  العمل  كاتبة  تتصورها  التي 
إلى جانب شخصية »حنان« )رندة كعدي(، 
الـــتـــي ال تــخــتــلــف عــــن شــخــصــيــة عـــبـــد الــلــه 

بلطفها ورقتها. 
ــذا الـــحـــي الـــفـــقـــيـــر، وإن كــانــت  ــ شــخــصــيــات هـ
تــدور في حبكة جانبية، ستمهد لنا الطريق 
للدخول إلــى حــيــاة األغــنــيــاء وعــاملــهــم، أثبتت 
وجــودهــا ومــقــدرتــهــا األدائــيــة بــقــدر يــزيــد عن 
الشخصيات الرئيسية في الحكاية. وال نعزو 
هيمنة أدائها على أداء البطلتني الرئيسيتني 
ــب، بــــــل لــهــيــمــنــة  ــســ ــحــ ــلــــخــــبــــرة واملــــــــقــــــــدرة فــ لــ
الــحــكــايــات الــواقــعــيــة الـــتـــي يــحــتــاج املـــواطـــن 
الحكاية  إلــى  عبور  دونما  لرؤيتها  اللبناني 
األســاســيــة الـــدائـــرة فــي عــالــم األثـــريـــاء، والــتــي 
غدت ضرورة درامية لخلق الصراع، وتوسعة 
األحــداث، في سبيل نجاح العرض والصورة 
مقابل األلم والفقر. ولعل ذلك هو ما جعل كل 
من شخصية »هادي« )املمثل السوري محمد 
ــمـــد(، زوج »ريـــــم«، رجـــل األعـــمـــال الــثــري،  األحـ
ــثـــل الــــســــوري خــالــد  ــمـ وشــقــيــقــه »بــــاســــل« )املـ
الـــقـــيـــش(، خــلــيــل ســحــر، الــتــي تــعــمــل كوكيلة 
عقارات، تدوران في فضاء البطلتني وعاملهما 
الخاص درامًيا، دون تأثير وظيفي يضاهي، 
ــال مـــشـــتـــركـــني، حــجــم  ــطـ ــأبـ أمــــــام مــوقــعــهــمــا كـ
املشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
املـــــــراد تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــهــا فــــي الــجــانــب 
اآلخــر. وبذلك اكتفى وجودهما كعامل مكمل 
من  ويــعــزز  الرئيسية  الحبكة  يخدم  إنتاجًيا 
عــلــى حسابهما  الطبقتني  بــني  الـــواقـــع  فــصــل 
أداء  واقعية  بارتفاع  سمح  مــا  وحضورهما، 

أبناء الحي الفقير وحضورهم.
الــنــفــســي  ــن  ــ ــزمـ ــ الـ ــــي ســــيــــاق  فـ تـــعـــرفـــنـــا،  وإن 
لألحداث، على ماضي »سحر« و»ريــم«، وهو 
ماٍض يراد به تصوير عالم قاٍس يبرر جريمة 
الــفــتــاتــني الــلــتــني تــربــتــا فــي مـــأوى األيـــتـــام، ثم 
قــررتــا الــهــرب واالنــتــقــام مــن الــرجــال األغنياء 
نــفــســي ومنطقي  رابــــط  هــنــاك  يــكــون  أن  دون 
يدفعهما لدخول عالم األثرياء من وجهة نظر 
الكاتبة، سوى الفقر والذل. وهذان سببان قد 

يكونان كافيني في نظر الكاتبة.

ــا  ــ فـــرضـــت »نــتــفــلــيــكــس« بــصــمــاتــهــا فــــي زوايـ
األرض األربع مع تجاوز عدد مشتركيها مئتي 
مليون، ثلثهم خارج أميركا الشمالية. وباتت 
الكثير  يتنافس  الــتــي  الــتــدفــقــي  الــبــث  منصة 
من أفالمها على جوائز األوسكار األحد، كما 
القليلة  الترفيهية  املجموعات  مــن  »ديــزنــي«، 
الــقــادرة على إحــداث أثــر ثقافي على مستوى 

العالم كله.
ومـــــــــن بـــــــني املـــــســـــلـــــســـــالت الــــــتــــــي تـــعـــرضـــهـــا 
في  »غوغل«  واألكثر بحثا على  »نتفليكس«، 
كــــاي« و»ذي  ــرا  ــوبـ »كـ عــــام 2020،  األرجـــنـــتـــني 
كوينز غامبيت«. وفي الهند يتصدر مسلسل 
»ال كاسا دي بابيل« الذي يعرض أيضا على 
هــذه املنصة عــدد املــشــاهــدات ويــأتــي خامسا 

في مصر وأوال في نيجيريا.
فـــي الـــبـــرازيـــل، وفــقــا ملــوقــع »أومـــلـــيـــت«، أدى 
ــثـــالـــث مــــن »كــــوبــــرا كــــاي«  إطــــــالق املــــوســــم الـ
فــي أوائــــل كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر إلـــى زيـــادة 
عمليات البحث عن مدارس الكاراتيه بنسبة 
75 فـــي املـــئـــة. وفــــي الــــعــــراق، قــــام مــعــارضــو 

دراميا. إال أن املسلسل يبدو بشقيه: املاضي 
الــقــريــب واملـــاضـــي الــبــعــيــد، أبــعــد مـــا يــكــون 
عن الــواقــع. فهل يعتبر ســرد قصة عن حب 
ــقـــة بـــني شــخــصــني غــريــبــني يــلــتــقــيــان  املـــراهـ
صـــدفـــة فـــي أثـــنـــاء قــصــف املـــديـــنـــة واقــعــيــا؟ 
بالطبع ال. لكن األســوأ من ذلــك، أن الحكاية 
تبدو  املــاضــي  للقرن  تــعــود  الــتــي  الرئيسية 

أكثر انفصاما عن الواقع. 
يــحــاول املــســلــســل رســـم صــــورة مــثــالــيــة عن 
الواقع السوري في الثمانينيات، من خالل 
وقصة  الوسطى  الطبقة  مــن  عائلة  حكاية 
حــــب ســــاذجــــة لـــلـــغـــايـــة. فـــوفـــقـــا لــلــمــســلــســل، 
ــان املــجــتــمــع الــــســــوري مــنــفــتــحــا ألقــصــى  ــ كـ
الحدود بذلك الوقت، ليس مثاليا وحسب، 
بــــل يـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــلــغــة 
الــعــصــر الـــحـــالـــي؛ فــــــزواج فـــتـــاة بــالــســابــعــة 
يقبل  أحــد  ال  الجميع، حيث  ينتقده  عشرة 
بالزواج املبكر. قد تمّر بعض الشخصيات 
لكنها  بالحكاية،  مظلما  جانبا  تملك  التي 
شخصيات مكروهة ال تمثل الحالة العامة، 
وترتكب أخطاًء فردية لتبرر كل التجاوزات 
واألخـــــطـــــاء الـــتـــي كـــانـــت تــرتــكــبــهــا أجـــهـــزة 
ــال، هـــنـــاك رجــل  ــثــ الــــدولــــة. فــعــلــى ســبــيــل املــ
مـــعـــارض بـــني شــخــصــيــات املــســلــســل، وهــو 
بـــخـــالف الـــواقـــع يــتــمــتــع بــحــريــتــه ويــتــمــكــن 

عمر بقبوق

كــاتــبــة ســـوريـــة تــعــيــش فـــي دمـــشـــق، تــهــرب 
مـــن الــقــصــف فـــي إحــــدى لــيــالــي ســنــة 2014، 
تــصــادفــه بطريقها،  مــنــزل  أول  إلـــى  فــتــلــجــأ 
ليستقبلها رجل خمسيني يخبرها أنه يوم 
سعدها، وأنها ستحصل على جائزة نوبل 
إذا مـــا كــتــبــت قــصــتــه الــتــي تــعــود أحــداثــهــا 
القصة  فتبدأ بتدوين  الثمانينيات،  ألواخر 
التي  يسردها بطريقة الفالش باك البطيء، 
وتقاطعه بني الحني واآلخر بأسئلة سخيفة 

ال تضيف إلى الحكاية أي نكهة. 
شخصية الكاتبة التي ال تكاد تظهر في كل 
حلقة أكثر من دقيقة، تؤديها ديمة قندلفت، 
ليكون  الــبــدايــة،  التي يتصدر اسمها شــارة 
ق  »بعد عدة سنوات« هو مسلسل جديد ُسوِّ
على اسم قندلفت املنفوخة إعالميا دون أن 
 النظر عن 

ّ
يكون لها فيه دور ُيذكر. وبغض

ترتيب اسم ديمة قندلفت بني أبطال العمل، 
فــإن حــضــورهــا فــي عــام ذلــك الــزمــن بــالــذات، 
عـــام 2014، يــبــدو غــريــبــا بــــدوره؛ فــمــا دامــت 
فــكــرة املسلسل تـــدور حــول ســرد قصة حب 
سردها  يجري  ال  فلماذا   ،1989 لعام  تعود 
بالزمن الحالي! هل يحاول صناع املسلسل 
الهروب من الواقع السوري املنهك اقتصاديا 
اليوم إلى زمن الصراع العسكري في محيط 
دمــشــق الـــذي كـــان أكــثــر اســتــقــرارًا، كــمــا كــان 
املاضي  العقد  ببداية  الــدرامــا  يهرب صناع 

من أجواء الثورة إلى سنة 2010؟  
هــــذا االفــــتــــراض يــعــطــي بــطــريــقــٍة مـــا قيمة 
لــلــمــســلــســل ال يــمــتــلــكــهــا، فــفــيــه نــفــتــرض أن 
املــســلــســل يـــحـــاول أن يــقــدم حــكــايــة واقــعــيــة 
يـــهـــرب فــيــهــا مــــن ظـــــرف تــصــعــب تــرجــمــتــه 

الــحــكــومــة بــتــصــويــر ونـــشـــر مــقــطــع فــيــديــو، 
وهــم يــرتــدون بــدلــة حــمــراء ويضعون قناعا 
 للذي يضعه أبطال مسلسل »ال كاسا 

ً
مماثال

»أصبحت  العالم  أنحاء  كل  في  بابيل«.  دي 
شخص  ألي  النهائية  الــوجــهــة  )نتفليكس( 
رائــج«،  فيلم جديد(  أو  يبحث عن )مسلسل 
وفق ما كتب أوليفر سكينر مدير التسويق 
ــة الـــدبـــلـــجـــة »فـــويـــســـز« أخــــيــــرًا فــي  ــركـ فــــي شـ

منشور على مدونته.
مسلسالت  تنشر  التي  »نتفليكس«  وتمكنت 
اإلنترنت،  على  اللغات  عــشــرات  إلــى  مترجمة 
السائدة  املحادثات  توجيه  من  سابقة،  وهــي 
عــلــى الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة حـــول محتواها 
فــي األشــهــر األخـــيـــرة، مــن »تــايــغــر كــيــنــغ« إلــى 
»لوبني«. ومع ذلك، ثمة فجوة بني مسلسالت 
لجوائز  ترشيحا   35 ورغــم  وأفالمها.  املنصة 
األوســـكـــار، لــم يــكــن ألي مــن األفــــالم املــرشــحــة 

تأثير شعبي كبير.
وفي عالم تلفزيوني أكثر تشظًيا من أي وقت، 
لديه  )نتفليكس(  على  معينا  »مسلسال  فــإن 
التأثير الثقافي نفسه للذي تملكه املسلسالت 
األميركية  الشبكات  على  تعرض  كانت  التي 
الكبرى )»إيه بي سي« و»سي بس إس« و»إن 
بي سي«( حتى ثمانينيات القرن العشرين«، 
كــمــا قــــال أســـتـــاذ عــلــم االجـــتـــمـــاع املتخصص 
كاليفورنيا.  جامعة  فــي  الترفيه  صناعة  فــي 
ــم وصــــول املــنــصــات املــنــافــســة إلـــى حجم  ورغــ
بفضل  سباقة  املنصة  زالـــت  مــا  »نتفليكس«، 
مستهلكيها  عــــــادات  ــول  حــ الــبــيــانــات  ــم  ــراكـ تـ
املشتركني البالغ عددهم 207 ماليني، على ما 
أكد أسوين بوناثامبيكار األستاذ في جامعة 
فيرجينيا، مضيفا »تتيح لهم فهم االتجاهات 
التي تتجاوز العوامل الديموغرافية وتحديد 

املــســلــســل الـــــذي يـــرغـــبـــون بــمــشــاهــدتــه«. لكن 
غير  »نتفليكس«  تركتها  الــتــي  البصمة  هــل 
األمــر أشبه بالسؤال عما  مسبوقة؟ »سيكون 
أقــوى  )نتفليكس(  لـ الثقافي  التأثير  كــان  إذا 
مــن تأثير )ديــزنــي(. لست متأكدًا مــن أن هذه 
هــي الــحــال فــي الــوقــت الــحــالــي«، وفـــق لويس 
ــارت األســــتــــاذ فـــي قــســم عـــلـــوم املــعــلــومــات  ــ ويــ

»ليبر« في بروكسل.  واالتصاالت في جامعة 
وأوضـــح »مــا هــو مــؤكــد هــو أن هــذه األســـواق 
الناشئة الجديدة في آسيا وأميركا الالتينية 
بسبب  خــصــوصــا  نتفليكس«،  أولـــويـــات  هــي 
ظهور طبقة وسطى »تتمتع بإمكان الوصول 
إلــــى أنـــمـــاط جـــديـــدة مـــن االســـتـــهـــالك الــرقــمــي 
والــثــقــافــي« ولــديــهــا »تــقــارب قــوي إلــى حــد ما 

مــع هــذا الــنــظــام األســـاســـي«. وبــهــدف ترسيخ 
ــا فـــــي الــــــخــــــارج، وكـــــذلـــــك االمـــتـــثـــال  ــ ــودهــ ــ وجــ
للقوانني املحلية، تنتج »نتفليكس« املزيد من 
 
ً
املحتوى املحلي، وأنتجت في سابقة مسلسال

إسبانيا )»ال كاسا دي بابيل«( وآخر فرنسيا 
)»لوبني«( حققا شهرة عاملية.

)فرانس برس( 

الــدوائــر  بــإحــدى  مــن الحصول على وظيفة 
الرسمية في الدولة! لكن حكاية هذا الرجل 
أن  بــعــد  مـــأســـاوي  املـــعـــارض تنتهي بشكل 
ــل ويــقــضــي نحبه بــالــســجــن، كــمــا هو 

َ
ُيــعــتــق

حــال معظم معارضي نظام األســد في تلك 
الــحــقــبــة، لــكــن الـــفـــرق أنـــه لـــم يــعــتــقــل بسبب 
بطش النظام، ولم يمت تحت التعذيب؛ بل 
لــه، وألن أحدهم  الشعب  كــره  ِقل بسبب 

ُ
اعت

لفق له تهمة االتجار باملخدرات، ومات في 
السجن موتا طبيعي!

االجتماعي بصورة مثالية  الواقع  تصوير 
فـــي عــهــد األســـــد لــيــس مــشــكــلــة »بـــعـــد عــدة 
ســنــوات« الــوحــيــدة، بــل إن املشكلة األكــبــر، 
هي أن حكاية املسلسل برمتها ال تستحق 
السرد، فهي مجرد حكاية عن حب سطحي 
ــة، يـــبـــدأ ويــنــتــهــي دون  ــقـ ــراهـ فـــي مــرحــلــة املـ
بكائية  إثـــارة، وال تصاحبه ســوى مشاهد 
ذلــــك،  ــــى  إلـ بـــاإلضـــافـــة  وأداًء.  نـــصـــا  رديــــئــــة 
يــبــدو اإلخـــــراج ضعيفا ومــلــيــئــا بــالــثــغــرات 
واألخطاء؛ فبعض األزياء تبدو حديثة، وال 
تنتمي إلى ذلك العصر، وتظهر في هوامش 
مــشــاهــد الــســوبــر مــاركــت مــنــتــجــات لــم تكن 

موجودة حينها. 
فــعــلــيــا، ال يمكن تــوصــيــف تــجــربــة »بــعــد عــدة 
ــة، نصا  ــئــ ــوات« إال بــكــونــهــا تــجــربــة رديــ ــنــ ســ
، لكن خطورتها تكمن بأنها 

ً
وإخراجا وتمثيال

تقدم صورة شاملة عن حكايات السوريني في 
ذلك الزمن؛ ليضعنا ذلك أمام السؤال: من يملك 
حكايات السوريني؟ وهل ستصبح الحكايات 
التي رسمها النظام السوري بالدراما عن هذه 
املرحلة الهامة مرجعا لفهم التاريخ يوما ما؟ 
وال سيما أن املعارضة عجزت طوال 10 أعوام 

عن صنع بديل.

نتفليكس 200 مليون أثر في العالم»بعد عدة سنوات«... من يملك حكاية السوريين؟
تمتلك شبكة »نتفليكس« 

أكثر من مئتي مليون 
مشترك في كّل أنحاء 

العالم. وهي من منّصات 
البث التدفقي القليلة التي 

تدخل أفالمها سباق 
جوائز األوسكار

بغداد ـ زيد سالم

تــــزداد االنـــتـــقـــادات فــي الـــعـــراق حـــول بــعــض بــرامــج 
عرض في املوسم الرمضاني 

ُ
املقالب املتلفزة التي ت

الجاري، ال سيما املتضمنة ظهورا متكررا للسالح 
والرصاص الحي واستخدام ممثلني ألداء مشاهد 
قــتــل وتــرهــيــب فــنــانــني وريــاضــيــني ومــشــاهــيــر على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــتــم اســتــضــافــتــهــم، 
وإيهامهم بأنهم وقعوا رهينة تنظيم »داعش« قبل 

أن يتم إنقاذهم من قبل القوات العراقية.
ويقصد منتجو هذه البرامج، الترفيه عن العراقيني 
فــي شهر رمــضــان الـــذي يشهد هــذا الــعــام أكــثــر من 
ــــالء األســـعـــار  ــة، مــنــهــا املــحــنــة االقـــتـــصـــاديـــة وغـ ــ أزمــ
فيروس  تفشي  إلــى  إضافة  الدينار،  قيمة  وتــراجــع 
»كــورونــا«، الــذي دفع الحكومة العراقية إلى إعالن 
ــتـــجـــوال الــكــلــي يـــومـــي الــجــمــعــة والــســبــت،  حــظــر الـ
والجزئي في بقية األيام ابتداًء من الساعة الثامنة 
مــســاًء وحــتــى الــفــجــر، إال أن صــحــافــيــني ومــراقــبــني 
ــعــزز الــتــرهــيــب وتــزعــزع 

ُ
يــجــدون أن هـــذه الــبــرامــج ت

عيد إلى األذهان 
ُ
األمن املجتمعي، إضافة إلى أنها ت

ــريــــات احـــتـــالل تــنــظــيــم »داعـــــــش« ملــــدن عــراقــيــة،  ذكــ
ــداث تمثلت بالتفجيرات  ومــا نتج عــن ذلــك مــن أحـ

وعمليات الخطف والقتل.
وُيعرض على املحطات العراقية نحو خمسة برامج 
استعراضا  تتضمن  غالبيتها  باملشاهير،  مقالب 
نــاريــة وإصــابــة بعض  مسلحا والــتــعــرض لطلقات 

ــــي مـــــدروس، مـــن بـــني هــذه  الــعــامــلــني، فـــي أداء درامـ
الـــبـــرامـــج »ســـــرك بــبــيــر« و»طـــلـــقـــة تـــونـــي« و»طــنــب 
رســــالن«، واألخــيــر هــو األخــطــر مــن ناحية الحبكة 
وطريقة التعامل مع الضيوف، حيث يتم دعوة أحد 
عــادت  عائلة  لــزيــارة  خــيــري  عمل  بحجة  املشاهير 
إلى دارها في إحدى املدن املحررة بعد القضاء على 
الضيف  بــوصــول  الحلقة  وتــبــدأ  »داعـــــش«،  تنظيم 
املشهور إلى منزل العائلة الضحية، ثم يظهر فجأة 
املنزل  يقتحمون  التنظيم،  مــن  عناصر  املشهد  فــي 
أنه  فيعتقد  عينيه،  ويعصبون  الضيف  وُيــهــددون 

حقا على وشك املوت على أيدي عناصر التنظيم.
وتنتهي الحلقة بمشهد عناصر من األمن العراقي، 
وقوات »الحشد الشعبي« الذي يمّول البرنامج عبر 
التي يمتلكها قياديون  التعاقد مع محطة »آسيا« 
ــم، آراس  ــ ــرزهـ ــ بــالــحــشــد الــشــعــبــي وســـيـــاســـيـــون أبـ
قائمة  املتحدة على  الــواليــات  الــذي تضعه  حبيب، 
جماعات  بتمويل  لتورطه  االقتصادية  عقوباتها 
مسلحة مــوالــيــة إليـــران فــي ســوريــة. وفــي السياق، 

قال مصدر من هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية، 
الــقــانــونــيــة ملحاسبة  ــراءات  ــ ــ إن »هـــنـــاك بــعــض اإلجـ
بــعــض الــقــائــمــني عــلــى الــبــرامــج الــتــي بــاتــت تتبنى 
الترهيبية«،  املقالب  فكرة  مــن  أكثر  الترهيب  فكرة 
»العربي الجديد«، أن »بعض برامج املقالب  مبينا لـ
التي عرضت على املحطات العراقية هي من إنتاج 
مديرية إعالم الحشد الشعبي، وهي مديرية فتية، 
غير مطلعة على الئحة قواعد البث اإلعالمي التي 
تمنع املــظــاهــر املــســلــحــة إال فــي األعـــمـــال الــدرامــيــة، 
وبما يقتضي سياق هذه األعمال وليس في سبيل 
نشر الفكر املسلح أو إظهار الجماعات املسلحة على 

أنها جماعات بطولية«.
أما الفنان واملمثل العراقي، أسعد مشاي، فقد أشار 
أو  باملمثل  املقالب تستخف  برامج  »بعض  أن  إلــى 
أو أي شخصية مشهورة، من أجل  العراقي  الفنان 
الــحــصــول عــلــى املـــشـــاهـــدات واألربــــــاح عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وبــعــضــهــا يــفــتــقــر إلــــى أي 
الترهيب  عــلــى  تعتمد  وهـــي  إبــداعــيــة  فنية  جــهــود 
وتخويف الضيوف، وقد تصاعدت حدة التخويف 
الــذي يمارسه بعض مقدمي برامج املقالب إلــى أن 
الئقة  غير  بطريقة  ويــجــّره  الضيف  عيني  يعصب 
عــلــى األرض، وهــــذا أمـــر غــيــر مــحــبــب ومـــرفـــوض«، 
الجهات  »مــن واجــب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مؤكدًا 
الصحافية  االنتهاكات  حــاالت  رصــد  عن  املسؤولة 
أن  التلفزيوني  البث  شــروط  ومخالفة  واإلعــالمــيــة 

تقوم بمحاسبة املخالفني«.

شخصيّات ثانوية تخطف البطولة

)Getty( »قام معارضو الحكومة في العراق بلبس بدالت حمراء مماثلة لبدالت أبطال »ال كاسا دي بابيل

يتّم إيهام الضيوف 
في برنامج »طنب 
رسالن« بأنّه تم 
اعتقالهم من 
قبل تنظيم الدولة 
)Getty( اإلسالمية

)Getty( شخصيّة الكاتبة في المسلسل تؤّديها ديمة قندلفت التي ال تظهر ألكثر من دقيقة في كّل حلقة

تشارك دانييال رحمة في بطولة المسلسل )فيسبوك(

متناقضان،  عالمان  أسمر،  فيليب  اللبناني  للمخرج  حاليًا  يعرض  الذي  »للموت«،  مسلسل  في 
عالم األغنياء وعالم الفقراء. واستطاع الثاني أن يجذب المشاهد وجدانيًا أكثر من األّول

للموت

برامج المقالب في العراق

فنون وكوكتيل
دراما

شاشة

رصدنقد

ليست المرة األولى التي 
تجتمع فيها ماغي بو 

غصن )الصورة( مع دانيال 
رحمة في عمل درامي 

ُمشترك، الموسم الماضي 
كانت باكورة تعاونهما 

في مسلسل »أوالد آدم« 
الذي فتح الباب أمام رحمة 

لدخول »مملكة« بو 
غصن وزوجها جمال سنّان 
صاحب شركة »إيغل فيلم«. 
ويُحكى عن توقيع عقد 
بين رحمة و»إيغل فيلم« 

طويل األمد. يُْذَكر أن سنان 
منح ثقته لرحمة، بمنحها 
دور البطولة للمرة األولى 

في مسلسل »تانغو«)2018( 
إخراج رامي حنا.
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