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معهد »رويترز«: حاجة 
شعبية إلى أخبار موثوقة

هونغ كونغ: صحيفة »آبل 
ديلي« تتوقف عن الصدور

واشنطن، طهران، بغداد
العربي الجديد

صـــادرت الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، يوم 
إخباريًا  موقعًا   36 نطاق  املــاضــي،  الثالثاء 
مـــواقـــع  مـــنـــهـــا   33  

ّ
إن الــــعــــدل  وزارة  قــــالــــت 

ــة  ــ ــاد اإلذاعــ ــحــ إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــســتــخــدمــهــا »اتــ
اإليراني، و3 مواقع  والتلفزيون اإلسالمي« 
حزب  »كــتــائــب  مليشيا  تــديــرهــا  إلكترونية 
الـــلـــه« الــعــراقــيــة املـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، وفــقــًا 
لبيان صدر عن الوزارة، التي أشارت إلى أن 
العقوبات  النتهاك  استخدمت  املــواقــع  هــذه 
األميركية. أتت اإلجراءات في إطار ممارسة 
الــصــالحــيــات الــرئــاســيــة »فــــي وجــــه تــهــديــد 
ــد بــنــود  ــاء فـــي أحــ اســتــثــنــائــي«، وفــــق مـــا جــ
الــقــانــون الــــواردة فــي الــرســالــة الــتــي نقلتها 
 إدراج 

ّ
»فـــرانـــس بــــرس«. وقــالــت الــوكــالــة إن

اتــحــاد اإلذاعــــات والــتــلــفــزيــونــات اإلسالمية 
على القائمة األميركية السوداء يحول دون 
تــعــامــل األمــيــركــيــن والـــشـــركـــات األمــيــركــيــة 

واألجنبية منه أو مع فروع له.
الثالثاء،  مــســاء  اإليــرانــي،  التلفزيون  وأفـــاد 
بــــأن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة أغــلــقــت 
ــــرس تـــي فــي«  ــالـــم« و»بــ مـــواقـــع قــنــاتــي »الـــعـ
ــرة« الــيــمــنــيــة  ــيــ ــســ ــاة »املــ ــنــ ــتــــن، وقــ ــيــ اإليــــرانــ
الثالثة  املــواقــع  وعـــادت  للحوثين.  التابعة 
نطاقات  باستخدام  األربــعــاء،  أمــس  للعمل، 
ــدة. كــمــا صــــــادرت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة  ــديــ جــ
ــدة، بــعــضــهــا يــتــبــع لــقــنــوات  ــ ــديـ ــ عـــراقـــيـــة جـ
فــضــائــيــة اتــهــمــتــهــا بــالــعــمــل ضــمــن »اتــحــاد 
اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون اإلســالمــي« املــقــرب من 
ــرى تابعة  ــ ــرانــــي، وأخـ ــثـــوري اإليــ الـــحـــرس الـ
من  املدعومة  العراقية  الله«  »كتائب حزب  لـ
طهران، وذلك بعد 3 أشهر من قيام واشنطن 
بمصادرة موقعن إخبارين للمليشيا. كما 
ظهرت إشعارات على موقع قناة »اللؤلؤة« 
تبث  والــتــي  بالعربية  الــنــاطــقــة  البحرينية 
من بريطانيا، باإلضافة إلى قناة »فلسطن 
اليوم«. عند زيــارة املواقع، ظهرت رسالتان 
ـــــه »تـــّم 

ّ
بــالــعــربــيــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، تـــقـــوالن إن

االســتــيــالء على هــذه املـــواقـــع«. وُكــتــب تحت 
هــــذه الـــعـــبـــارة بــاإلنــكــلــيــزيــة »لـــقـــد اســتــولــت 
حكومة الواليات املتحدة على نطاق )املوقع( 
بموجب أمر استيالء... في إطار إجراء إلنفاذ 
الــقــانــون مـــن قــبــل مــكــتــب الــصــنــاعــة واألمـــن 
ومــكــتــب إنـــفـــاذ قـــوانـــن الــتــصــديــر ومــكــتــب 

التحقيقات االتحادي«.
وأكــد مصدر في هيئة اإلعــالم واالتــصــاالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عـــددًا من  الــعــراقــيــة لـــ
ــبـــاريـــة حــجــب مــنــذ لــيــل أمـــس،  املـــواقـــع اإلخـ
ــتـــب عـــلـــى املــــواقــــع املــحــجــوبــة  ــاء. وكـ ــثــــالثــ الــ
أنـــهـــا مـــصـــادرة مـــن قــبــل حــكــومــة الـــواليـــات 
املتحدة األميركية، موضحًا أن أبرز املواقع 
ــــودرت هـــي مــوقــع قــنــاة  اإلخـــبـــاريـــة الــتــي صـ

منوعات

ــا« الـــفـــضـــائـــيـــة املـــمـــلـــوكـــة لــلــســيــاســي  ــ ــيـ ــ »آسـ
املشمول بالعقوبات األميركية آراس حبيب، 
ــاق« الــتــي يــمــلــكــهــا رئــيــس  ــ ومـــوقـــع قــنــاة »آفــ
ــق نــــــوري املــــالــــكــــي، إضـــافـــة  ــبــ الــــــــــوزراء األســ
»النعيم«  هــي  أخــــرى،  قــنــوات فضائية  إلـــى 
و»اإلشــراق« و»كربالء« و»األنــوار« و»املسار 
األولى«. وأشار املصدر إلى أن الحجب شمل 
»كتائب  لـ التابعة  »املــعــلــومــة«  وكــالــة  أيــضــًا 

الوكالة  أن هذه  مبينًا  العراقية،  الله«  حزب 
سبق أن صودرت من قبل الواليات املتحدة، 

وتمت استعادتها في وقت الحق. 
ــارات بــعــد أيــــام مـــن انــتــخــاب  ــعــ ظــهــرت اإلشــ
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، وهـــــو أحـــــد املــحــافــظــن 
البارزين وأحد أشد منتقدي الغرب، رئيسًا 
جــديــدًا إليــــران، وبــعــدمــا أّجـــل مبعوثون من 
إيـــــران وســــت دول كـــبـــرى، بــيــنــهــا الـــواليـــات 

املــتــحــدة، مــحــادثــاتــهــم حـــول إحــيــاء االتــفــاق 
ــرانـــي لــعــام 2015 وعـــــادوا إلــى  الـــنـــووي اإليـ

عواصم بالدهم للتشاور.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، فـــي تــصــريــحــات 
ــد جـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة، نــقــلــتــهــا  ــعـ مـــتـــلـــفـــزة بـ
»فــرانــس بـــرس«: »سنلجأ إلــى كــل الوسائل 
وأيضا  الخطوة،  )...( إلدانــة هذه  القانونية 
لكشف هذه السياسة الخاطئة من الواليات 
املــتــحــدة، والــتــي تــبــدو غــيــر بــنــاءة فــي حن 
ــاق حـــول  ــ ــفــ ــ تــــجــــرى مـــبـــاحـــثـــات بــــشــــأن االتــ
البرنامج النووي«. ورأى واعظي أن خطوة 
الواليات املتحدة »تتعارض مع مبدأ حرية 
و»تعني  بـــه«،  فــاخــرت  لطاملا  الــتــي  التعبير 
الحد من حرية التعبير من خالل استخدام 
لـــلـــحـــؤول دون انـــعـــكـــاس وجـــهـــات  وســــائــــل 

النظر املختلفة على الرأي العام«.
ــا قـــالـــه واعــــظــــي جـــــاء أيـــضـــًا فــــي بــيــانــات  مــ
االســتــنــكــار لــلــقــنــوات واملــــواقــــع املــحــجــوبــة. 
واعتبرت »العالم« في بيان، أن إغالق مواقع 
»مـــحـــور املـــقـــاومـــة«،  إلــكــتــرونــيــة مــرتــبــطــة بــــ
أي  تــطــيــق وجــــــود  أمـــيـــركـــا »ال  أن  يــكــشــف 
ــال«. ونـــــددت قــنــاة  مــنــافــس لــهــا فـــي أي مـــجـ
»قــرصــنــة  »املـــســـيـــرة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن بـــ
مؤكدة  النشر«،  لحقوق  أميركية ومصادرة 
فـــي بـــيـــان، مـــواصـــلـــة »الـــتـــصـــدي لــلــقــرصــنــة 
األمــيــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة عــلــى أمــتــنــا بكل 
الــوســائــل املــتــاحــة«. وأكـــدت قــنــاة »فلسطن 
املـــتـــحـــدة  الـــــــواليـــــــات  ــة  ــكــــومــ الــــــيــــــوم« أن حــ
ــع  ــوقــ ــلــــى حــــجــــب املــ ــــت عــ ــدمــ ــ األمــــيــــركــــيــــة أقــ
اإللكتروني للقناة على شبكة اإلنترنت، في 
مع  ينسجم  وتعسفي  قانوني  غير  ــراء  »إجـ
سياسات االحتالل اإلسرائيلي في محاربة 
املــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي«. وقــالــت الــقــنــاة في 
ــثـــالثـــاء: »إن الــخــطــوة الــتــي  ــيـــان، مـــســـاء الـ بـ
أقدمت عليها واشنطن منافية لكل املواثيق 
واملعاهدات الدولية التي تنص على احترام 
تعتبر رضوخًا  بــل  والتعبير،  الـــرأي  حــريــة 
ــــذي عــجــز عن  واضـــحـــًا ملــطــالــب االحـــتـــالل الـ
الفلسطينين  والـــصـــورة  الـــصـــوت  تــغــيــيــب 
الطائرات  ألقتها  التي  الحقد  عبر صواريخ 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 

خالل العدوان األخير على قطاع غزة«.
وكـــان مــدعــون أمــيــركــيــون قــد اســتــولــوا، في 
عـــلـــى شــبــكــة مــن  تـــشـــريـــن األول،  أكـــتـــوبـــر/ 
نطاقات اإلنترنت، قالوا إنها استخدمت في 
حملة شنها الحرس الثوري اإليراني لنشر 
معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء 
ــــرز«. وقـــالـــت وزارة  ــتـ ــ الـــعـــالـــم، بــحــســب »رويـ
العدل األميركية آنذاك إنها سيطرت على 92 
نطاقًا، يستخدمها الحرس الثوري اإليراني 
للظهور كمنافذ إعالمية مستقلة »تستهدف 
وأوروبـــا  املتحدة  الــواليــات  فــي  الجماهير« 

والشرق األوسط وجنوب شرقي آسيا.

رسالة على المواقع 
جاء فيها: تم االستيالء 

على النطاق

لندن ـ العربي الجديد

أعــــلــــنــــت صـــحـــيـــفـــة »آبــــــــل ديـــــلـــــي« املــــؤيــــدة 
ــغ، أمـــس  ــ ــونـ ــ ــي هــــونــــغ كـ ــ ــيـــة فـ ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ لـ
ــا ســتــتــوقــف عــــن الــــصــــدور.  ــهـ األربـــــعـــــاء، أنـ
وأصدرت الصحيفة بيانًا جاء فيه: »نشكر 
نـــا عــلــى والئـــهـــم، ونــشــكــر صحافيينا  قـــراء
التزامهم  على  لدينا  واملعلنن  وموظفينا 

طوال السنوات الـ26 املاضية«.
كان مجلس إدارة شركة »نكست ديجيتال« 
»آبل ديلي« قد قال يوم االثنن إنه  املالكة لـ
ســيــغــلــق عــمــلــيــات الــصــحــيــفــة بــحــلــول يــوم 
كونغ  هــونــغ  سلطات  استمرت  إذا  السبت 
في منع الوصول إلى الحسابات املصرفية 
ــار املـــحـــرريـــن  ــبــ ــقــــال كــ ــتــ لـــلـــشـــركـــة، بـــعـــد اعــ

واملديرين التنفيذين فيها.
 قـــســـم الــــشــــؤون املـــالـــيـــة فــي 

ً
ــال ــعـ وتــــوقــــف فـ

اإلنكليزية  بــالــلــغــة  ــا  ــدارهـ وإصـ الصحيفة 
ــخــــاص بـــهـــا وقــســم  ــتــــر« الــ ــاب »تــــويــ ــســ وحــ
الصحيفة  الــعــمــل. وأوضــحــت  عــن  الفيديو 
أنها ستصدر عددها الورقي األخير اليوم 
الــخــمــيــس، بــيــنــمــا ســتــتــوقــف عـــن تــحــديــث 
اليوم  ليل  منتصف  اإللكترونية  نسختها 
ــــارت إلـــى أنــهــا اتــخــذت قــرارهــا  نــفــســه. وأشـ
هــذا بعدما أخـــذت بعن االعــتــبــار »سالمة 
 
ّ
املـــوظـــفـــن والــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا«. لــكــن

نسخة »آبل ديلي« اإللكترونية في تايوان 
لن تتأثر بالقرار.

ومالحقات  ضغوطات  ديلي«  »آبــل  تواجه 
شديدة من سلطات هونغ كونغ، لتأييدها 
للديمقراطية  املــؤيــدة  التظاهرات  ودعمها 
ذ أكثر من 500 

ّ
في املدينة عام 2019. إذ نف

شـــرطـــي الــخــمــيــس املــــاضــــي مـــداهـــمـــة ملــقــر 
الــصــحــيــفــة، وصــــــــادروا أجـــهـــزة كــمــبــيــوتــر 
وأقـــراص صلبة ودفــاتــر صحافين. أوقــف 
وُوّجــهــت  الصحيفة،  مسؤولي  مــن  خمسة 
التهم إلى رئيس التحرير راين لو ومديرها 
فـــــرج عن 

ُ
الـــعـــام شــونــغ كــيــم-هــونــغ، فــيــمــا أ

انتظار  فــي  مالية  بكفالة  اآلخــريــن  الثالثة 
تحقيقات إضافية.

ــثـــري جــيــمــي الي )73  ــن صــاحــبــهــا الـ ــ وأديــ
عامًا( بأحكام عدة بالسجن، النخراطه في 
 .2019 عــام  للديمقراطية  مؤيدة  تظاهرات 
قانون  بموجب  إليه  التهمة  أيضًا  ُوجــهــت 
األمــن الــقــومــي، وُجــمــدت أصــولــه فــي هونغ 
كـــونـــغ. كــذلــك جـــّمـــدت الــســلــطــات الخميس 
أصـــواًل لصحيفة »آبــل ديــلــي« قيمتها 2.3 

مليون دوالر.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، األربــــعــــاء، ألــقــت شــرطــة 
ــل يــبــلــغ من  هــونــغ كــونــغ الــقــبــض عــلــى رجـ
القوات  مــع  التواطؤ  بزعم  عــامــًا،   55 العمر 
للخطر.  القومي  األمــن  لتعريض  األجنبية 

ــم يـــذكـــر أي  وفــــي حـــن أن بـــيـــان الـــشـــرطـــة لـ
أسماء أو منشورات، ذكرت وسائل اإلعالم 
املــحــلــيــة أن الــرجــل يــكــتــب عــمــودًا فــي »آبــل 

ديلي« تحت اسم لي بينغ.
تتراجع هونغ كونغ تدريجيًا في الترتيب 
السنوي ملنظمة »مراسلون بال حدود« غير 
الحكومية لحرية الصحافة، إذ انتقلت من 
املــرتــبــة 18 عـــام 2002 إلـــى املــرتــبــة 80 هــذا 
الــعــام. أمــا الصن الــقــاريــة فهي فــي املرتبة 

فة.
ّ
177 من أصل 180 دولة مصن

قناتا »برس تي في« و»العالم« اإليرانيتان بين المواقع المصادرة )فرانس برس(

)Getty/أنتوني كوان(

 جائحة 
ّ
نشر معهد »رويترز« لدراسات الصحافة، أمس األربعاء، تقريرًا أشار إلى أن

فــيــروس كــورونــا أّدت إلــى إذكـــاء حالة مــن النهم للحصول على أخــبــار موثوقة في 
 غالبية واضحة من الناس تريد من املؤسسات اإلعالمية أن 

ّ
وقت األزمة العاملية، وأن

تكون محايدة وموضوعية. وزادت الثقة باألخبار في أثناء الجائحة، خصوصًا في 
غرب أوروبا، فيما بدا عدم الثقة واضحًا بشكل خاص في وسائل اإلعالم التي تشهد 
حالة من االستقطاب في الواليات املتحدة. وقال املعهد في تقريره السنوي لألخبار 
 املنابر اإلخبارية يجب 

ّ
 غالبية واضحة من الناس في الدول كافة تعتقد أن

ّ
الرقمية إن

النظر وتــحــاول أن تكون محايدة. استند  أن تعكس مجموعة واســعــة مــن وجــهــات 
ت 46 سوقًا وأكثر من نصف سكان العالم. وأوضح 

ّ
التقرير إلى استطالعات رأي غط

 الثورة التكنولوجية املتسارعة  أّدت إلى وصول 73 في املائة من األشخاص إلى 
ّ
أن

بينما يستخدم  عــام 2020،  املائة  في   69 ارتفاعًا من  الذكية،  الهواتف  األخبار عبر 
كثيرون شبكات التواصل أو تطبيقات املراسلة ملطالعة األخبار أو مناقشتها.

ويصل تطبيق »تيك توك« اآلن إلى 24 في املائة من الفئة العمرية األقل من 35 عامًا، 
مع معدالت انتشار أعلى في آسيا وأميركا الالتينية. وُينظر إلى »فيسبوك« على 
مثل  املراسلة،  تطبيقات   

ّ
أن رغــم  الخاطئة،  املعلومات  لنشر  الرئيسي  الشريان  ــه 

ّ
أن

 عمالقة التكنولوجيا شكلوا 
ّ
»واتساب« تؤدي دورًا أيضًا. وقال معهد »رويترز« إن

للمعارضة، مستشهدًا باحتجاجات في بيرو وإندونيسيا وتايالند  أيضًا وسيلة 
وميانمار والــواليــات املــتــحــدة. وتــوجــد أكبر نسبة مــن األشــخــاص الــذيــن ال يثقون 
بــاألخــبــار فــي الــواليــات املــتــحــدة، حيث أّدت هزيمة دونــالــد تــرامــب فــي االنتخابات 

الرئاسية األميركية عام 2020 إلى انخفاض الطلب على األخبار.
 تغطية وسائل اإلعــالم ظاملة، كانوا ممن لديهم 

ّ
 الذين شعروا بــأن

ّ
وبشكل عــام، إن

وجهة نظر سياسية ذات ميول يمينية. وشعر الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بن 
18 و24 عامًا واألميركيون السود ومن ينحدرون من أصل إسباني واألملان الشرقيون 
ه تجري تغطية أخبارهم 

ّ
وبعض الطبقات االجتماعية واالقتصادية البريطانية بأن

بشكل غير عادل.
)رويترز(  

واشنطن تصادر مواقع »موالية لطهران«

أكدت مصادر لـ»العربي الجديد« أخبار
داخل قناة »فرانس 24« عربي، 

وقف مدير القناة العربية، المصري 
نبيل الشوباشي، والمذيع التونسي 
الشهير توفيق مجيد، عن العمل، 

بعد شكاوى بحقهما تتهمهما 
بالتحرش والتنمر، إلى حين تبيان نتائج 

التحقيق.

سيتمّكن عدد محدود من 
مستخدمي شبكة »تويتر« ذوي 
العدد الكبير من المتابعين على 

المنصة في الواليات المتحدة من 
اختبار ميزات جديدة تتيح لهم 

تحقيق مداخيل من حساباتهم 
عبر اشتراكات مدفوعة، من خالل 

»تيكيتد سبيسز« و»سوبر فولوز«.

أعلنت شركة »الكرامة القابضة« 
التي تتصرف في أسهم إذاعة 

»شمس أف أم« الخصخصة 
)التفويت( رسميًا في أسهم 

اإلذاعة التي صادرتها الدولة 
التونسية إلى المستثمر الخاص، 

رؤوف العوادي، المدير العام 
لمؤسسة »ماكسوال للتصرف«.

ُتطلق شركة »فيسبوك« تغييرات 
في األدوات التجارية التي تتيحها 

لمستخدميها. إذ قالت إنّها 
ستوسع نطاق خاصية »المتاجر« 

المتوفرة على »إنستغرام« ليشمل 
تطبيق »واتساب« للتراسل في عدد 

من الدول و»سوق فيسبوك« في 
الواليات المتحدة.

استولت الواليات المتحدة على نطاقات تابعة لمواقع وقنوات إخبارية، بينها إيرانية وعراقية ويمنية وبحرينية وفلسطينية، قائلًة 
إنّها »موالية لطهران«، وسط إدانات لهذه الممارسة التي اعتبرت منافية لحرية التعبير
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عودة مشوشة
يبدو أن موجة التعافي بــدأت تبشر بتحسن 
الــرهــان  يــكــون طفيفًا، لكنه ملحوظ. ومــع  قــد 
على اللقاحات، ثمة بعض املؤشرات التي قد 
، سمحت 

ً
تدل على تغيير ما. ففي أملانيا مثال

الثقافية  األنشطة  بعض  بمعاودة  الحكومة 
الــتــي تــقــام فــي الــهــواء الــطــلــق فــقــط، كــعــروض 
األفــالم، لكن لم يتم تحديد موعد بعد إلعادة 
السماح  أو  السينما،  أو دور  املــســارح  افتتاح 
بإقامة الحفالت املوسيقية. لهذه األسباب، تم 
إلغاء سبعة مهرجانات موسيقية مؤخرًا، كان 
من املقرر أن ُيجرى معظمها هذا الصيف في 
واملهرجانات  القاعات  بذلك  لتستمر  أملانيا، 

األملانية بإغالق أبوابها منذ أكثر من عام.
كــذلــك األمــــر فــي جــارتــهــا فــرنــســا، الــتــي أسفر 
اإلغالق فيها عن خسائر قد ال تتمكن الحكومة 
مـــن تـــداركـــهـــا، إذ نــشــر مــجــلــس شــيــوخــهــا في 
مــنــتــصــف شــهــر مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي تــقــريــرًا 
أوضـــــح فــيــه الــخــســائــر الـــتـــي تــكــّبــدهــا قــطــاع 

العروض  وتحّملت  الفائت،  العام  في  الثقافة 
الحية الخسارة األكبر بمقدار 2.3 مليار يورو.
بإجراءات  املنددة  االحتجاجات  سلسلة  ومع 
الــحــكــومــات املــفــروضــة ملــنــع انــتــشــار فــيــروس 
ــا فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، انــتــهــى  كــــورونــ
ــع مــمــثــلــي الــقــطــاع  ــرفـ األمــــــر فــــي بـــروكـــســـل، بـ
الحكومة، مطالبني فيها  الثقافي دعوى ضد 

باستئناف نشاطهم الفني دون تأخير.
ويبدو أن الحال نفسه في املدن العربية، التي 
اعتادت أن تشهد حراكًا ثقافيًا أيضًا، يتخبط 
ــيـــوم فـــي دوامــــــة اإلغـــــــالق، فبعد  ــو اآلخـــــر الـ هـ
العربية،  املــهــرجــانــات  عــمــل  تعليق  اســتــمــرار 
كــــ قـــرطـــاج ومــــوازيــــن وجــــــرش، والـــتـــي تــأخــذ 
مواقعها سنويًا في تونس واملغرب واألردن، 
شــارف الضيق أن يبلغ حــد االنــفــراج، وبــدأت 
بــــوادر الــنــور بــالــظــهــور فــي الــشــمــال، إذ تمت 
في  الجائحة  تجريبي ضمن  أول حفل  إقامة 
شمال إنكلترا، ضم هذا الحفل 5000 شخص، 
وتزامن مع حفل آخر في برشلونة، تم التبليغ 

تاله رعد

انتهت قيود كــورونــا فــي اآلونــة 
ــيـــرة، بــتــكــّبــد قــطــاع الــثــقــافــة  األخـ
ات  خــســائــر جــّمــة، تبعًا لــإجــراء
لتفضي  الوباء،  أجل  اتخاذها من  تم  التي 
أخــيــرًا إلــى شــل حركة الــســوق الثقافية في 
تقييم  إلــى  واســتــنــادًا  العالم.  بــلــدان  معظم 
أجـــرتـــه الــيــونــســكــو مـــع نــهــايــة عــــام 2020، 
الوباء  ألحقها  التي  اآلثـــار  مــن  فيه  حــذرت 
ــلـــني فــــيــــه، كــانــت  ــعـــامـ بـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــة والـ
 
ّ
النتائج صادمة. أشارت التقديرات إلى أن
»قطاع السينما وصناعة األفالم سيسجل 
ــي عـــام  ــارة عـــشـــرة مـــاليـــني وظـــيـــفـــة فــ ــســ خــ
2020، فــي حــني قــد تــقــلــص ثــلــث املــعــارض 
خــالل  الــنــصــف  إلـــى  موظفيها  عـــدد  الفنية 
ة أشهر من اإلغــالق 

ّ
لحق ست

ُ
األزمــة، وقــد ت

خــــســــارة مـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــــى مــــا يــــربــــو عــن 
املـــوســـيـــقـــى«. بـــقـــطـــاع  دوالر  ــيـــارات  ــلـ مـ  10

نتعرف إلى تجربة 
المصمم من خالل تحليل 

منظومة السوق 

هل عّوض البث المباشر 
تمامًا ما افتقدناه مع 

الحفالت الحية؟

كلّما تفاقم الظرف 
السياسي تغّولت قبضة 

الرقابة
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بـــال الــجــمــيــع الـــســـؤال األصـــعـــب، مـــاذا سيحل 
ــرة الـــتـــي اقــــتــــات الــكــوكــب  ــاشـ ــبـ ــعـــروض املـ ــالـ بـ
أن أصبحت  لعام كامل بعد  عليها موسيقيًا 
اإلنترنت؟  عبر  تنظم  واملهرجانات  الحفالت 
هـــل َســـتـــؤتـــَمـــْت حــفــالتــنــا إلــــى األبــــــد، أم أنــنــا 

سنعود لنحيا معها في الفراغ امللموس؟
ــه كــان لجائحة 

ّ
أشــار تقييم اليونسكو إلــى أن

كـــوفـــيـــد-19، دور فـــي اإلســـــراع بــالــتــغــيــيــر إلــى 
استبقت خمس سنوات  أنها  إال  االفتراضية، 
من التقدم في غضون ثالثة أشهر! ومن هنا، 
 ٪46 

ّ
بــأن التوجيهية  اليونسكو  ذّكر وثيقة 

ُ
ت

مـــن عــــدد الـــســـكـــان فـــي الـــعـــالـــم غــيــر متصلني 
ــعـــل شــخــصــًا  بــــاإلنــــتــــرنــــت، األمــــــــر الــــــــذي يـــجـ
واحـــــدًا تــقــريــبــًا مـــن بـــني كـــل شــخــصــني بــعــيــدًا 
عن الــوصــول إلــى هــذا العالم االفــتــراضــي، من 
دون أن نتطرق إلى من يستطيعون االتصال 
تحمل  ببساطة  يستطيعون  وال  بــاإلنــتــرنــت 
رفاهية التذاكر االفتراضية، أو من لم يعتادوا 
عــلــى اســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت بـــعـــد. تــجــعــل هــذه 
إلى االفتراضية في  الكامل  الحقائق االنتقال 
الوقت الحالي مبكرًا، إن لم نقل إنه غير عادل. 
في  للتطبيق  قابلية  أكثر  املــوضــوع  يبدو  قد 
وقٍت الحق، يكون فيه الكوكب أكثر استقرارًا 
التي قد  »القلبة«  ليضع خطة مدروسة لهذه 
تتطلب بالضرورة بنية تحتية داعمة، قادرة 
على مواجهة كل الثغرات الحالية واملستجدة. 
أغلبنا  له 

ّ
طــريــٍق ال يفض إلــى  إننا حقًا نسير 

بــــالــــضــــرورة، لــكــنــنــا مــحــكــومــون بــالــجــمــاعــة، 
سنستيقظ قريبًا بأسالك أكثر، ووحدة أكبر.

ال شـــك بــــأن الــحــفــالت املـــبـــاشـــرة عــــادت بــربــح 
ــادي عــلــى معظم الــفــنــانــني الــذيــن  مــعــنــوي ومــ
ارتـــــادوا هـــذه املـــوجـــة. إذ جعلت الــشــاشــة من 
له،   

ً
كــامــال مسرحًا  يختاره  الـــذي  الفنان  حيز 

يــكــون فــي بــعــض األحـــيـــان حــر الــتــصــرف فيه 
إن كان له منصته الخاصة التي يستطيع أن 
زت هذه 

ّ
يعّبر من خاللها كما يحلو له. كما عز

الــخــطــوة مــن استقالليته أحــيــانــًا، وفــهــمــه ملا 
يدور حوله بشكل أفضل، وعادت على بعض 
يكون حلمًا  قــد  املتابعني بحظ حضور حفل 
ــر لهم الــوصــول إلــيــه يــومــًا فــي الحياة 

َ
لــم يــوف

الواقعية.
كان البث املباشر حقًا شريكًا حقيقّي األنس، 
ــم تــبــخــل مــوســيــقــاه بــاســتــذكــار املـــاضـــي أو  لـ
 
ً
اســتــدعــاء املستقبل. يكاد كــل مــن ارتـــاد حفال

حــيــنــهــا يــحــمــل بــذاكــرتــه مــوســيــقــى تــصــوريــة 
واحدة على األقل منه، يمكنها أن تعيده ليوٍم 
اآلن،  سماعها  فــور  القاسية  الحجر  أيـــام  مــن 
الذي  الجديد  الواقعي بصديقه  لقائه  أو فور 
املفضل.  انه 

ّ
لفن مــبــاشــٍر  بــٍث  مــن  تــعــّرف عليه 

كــــان لـــهـــذه الـــحـــفـــالت االفـــتـــراضـــيـــة الــنــصــيــب 
ــبـــر حــقــًا مـــن الـــســـعـــادة وتــمــديــد الــشــعــور  األكـ
بالوحدة. لكن هل عّوض البث املباشر تمامًا 

ما افتقدناه مع الحفالت الحية؟

ــة جــورجــيــو  ــيـ ــالـ ــة اإليـــطـ عـــــاد ســـيـــد املــــوضــ
أرماني )86 عامًا( إلى جذوره، أول من أمس 
االثنني، بتشكيلة مرتقبة جدًا للرجال تجمع 
بني حرية الحركة واألناقة القصوى، متّوجًا 
أســبــوع املــوضــة فــي مــيــالنــو. أقــيــم الــعــرض 
فــي إطــــار أخــضــر وحــمــيــم فــي مــقــر أرمــانــي 
الــتــاريــخــي فـــي فــيــا بـــورغـــونـــوفـــو، بــالــقــرب 
مــن حــي املـــوضـــة. وحــّيــا املــصــمــم املخضرم 

الجمهور بحرارة في نهاية العرض.
كانت دار »أرماني«، في مايو/أيار املاضي، 
أول دار أزيــاء إيطالية كبرى تعلن معاودة 
كانت  بعدما  متفرجني،  العروض بحضور 
كذلك السّباقة في بداية جائحة »كوفيد-19«، 
االمتناع  إلى   ،2020 عام  فبراير/شباط  في 
عــن إقــامــة عــــروض مــن هـــذا الـــنـــوع. وأّكــــدت 
تــشــكــيــلــة ربـــيـــع وصـــيـــف 2022، وعــنــوانــهــا 
»الـــعـــودة إلـــى حــيــث بـــدأ كــل شــــيء«، أي فيا 
بـــورغـــونـــوفـــو، الــطــابــع الــكــالســيــكــي ألزيــــاء 
الدار، مطّعمة بشيء من الخفة. قال أرماني 
لــلــصــحــافــيــني فـــي نــهــايــة الـــعـــرض »تــعــكــس 
بعد  الذهنية  حالتي  الــجــديــدة  مجموعتي 

ثيمة الصراع بني الفن واإلبداع، وبني الواقع 
املحكوم بالسوق وآلية عمله. فنشهد قصة 
تــفــوق شــاب مــوهــوب فقير قـــادم مــن الغرب 
 Midwest beginnings األوســـــط  األمـــيـــركـــي 
ونـــجـــاحـــه فـــي نـــيـــويـــورك، مــديــنــة األضـــــواء 
ا 

ً
والشهرة. فقد شملت دائرة أصدقائه بعض

ــا فــي الــعــالــم، بما في 
ً
مــن أكــثــر الــنــســاء بــريــق

ذلــك إلــيــزابــيــث تــايــلــور، وبــابــي بــالــي، وليزا 
للتصاميم  ــا 

ً
مــرادف اسمه  وأصــبــح  مينيلي. 

األنيقة الكالسكية. 
الحــقــًا، وفــي أوج نــجــاح هــالــســتــون، لــم يعد 
قادرًا على إدارة أعماله من الناحية العملية 
ــــوق وشــــــروطــــــه. ولـــــهـــــذا، خــســر  ــــسـ ــن الـ ــمـ ضـ
اســمــه لشركة جــي ســي بيني. ففي  املصمم 
ــع هالستون صفقة ترخيص 

ّ
وق عــام 1983، 

مدتها ست سنوات بقيمة 1 مليار دوالر مع 
واشتملت  بالتجزئة.  للبيع  السلسلة  هــذه 
ــــس واألكــــســــســــوار  ــــالبـ مـــجـــمـــوعـــتـــه عـــلـــى املـ
بأسعار  والعطور  التجميل  ومستحضرات 
الدخل.  متوسطة  األميركية  للمرأة  معقولة 
في ذلك الوقت، اعتبرت هذه الخطوة مثيرة 
للجدل، إذ لم يقم أي مصمم آخر بترخيص 
السعر.  متوسط  تجزئة  ملتجر  تصميماته 
وبينما تحمس هالستون لهذه الصفقة، فقد 

مايا البوطي

 )Halston( »هــالــســتــون«  مــســلــســل  اســتــطــاع 
كعمل  تأطيره  يتجاوز  أن  حلقات(،  )خمس 
ــاء، مــن خـــالل طـــرح ناقد  ــ م ملــحــبــي األزيــ ُمـــقـــدَّ
ــم بــث  يــبــحــث فــــي صـــلـــب قــضــيــة اإلبـــــــــداع. تــ
املسلسل على منصة نتفليكس، وهو مقتبس 
العمل   .Simply Halston الذاتية  السيرة  عن 
مــن ابتكار شــار وايـــت، وهــو كاتب مسرحي 
ــدمــت عــروضــه على مسرح بــــرودواي، ومن 

ُ
ق

ــوان  ــ إخــــــرج دانــــيــــال مـــيـــنـــاهـــان، وبـــطـــولـــة إيـ
مــكــريــغــور، وريــبــيــكــا ديـــــان، وديــفــيــد بيتو، 

وكريستا رودريغيز، وبيل بوملان. 
تـــدور أحــــداث الــعــمــل حـــول املــصــمــم الشهير 
روي هالستون فرويك، الذي يعتبر رائدًا في 
مجال تصميم األزياء، إذ استطاع أن يصبح 
الواليات  في  املوضة  عالم  في  فارقة  عالمة 
املتحدة األميركية في فترة السبعينيات. ما 
يميز العرض أنه ال يدور حول قصة نجاح 
كما هو سائد، بل هو قصة صعود ومن ثم 
هبوط. فربما قد يبدو اســم هالستون غير 
مألوف للجيل الحديث املعتاد على ماركات 
لكن  كــاليــن،  كالفني  مثل  ملصممني  شهيرة، 
هذا ما يجعل سؤال املسلسل يشكل قضية 

جوهرية.
يــســلــط الــعــمــل الـــضـــوء عــلــى مــصــمــم مــبــدع 
ــم صـــــورة حــديــثــة وبــســيــطــة ومــتــحــررة  رســ
ألزيـــاء فــتــرة الديسكو واملــخــدرات وصــاالت 
الـــرقـــص الــفــخــمــة، وطـــبـــع روح تــلــك الــفــتــرة 
بــإبــداعــه. لــكــن، مــا يــدفــع إلـــى الــتــســاؤل هــو: 
أين بات اسم هذا الفنان في املشهد العاملي 
ــا يــجــيــب مسلسل  ــذا مـ ــ لــــأزيــــاء الــــيــــوم؟ وهـ
»هــالــســتــون« عــنــه، مــن خـــالل الــتــركــيــز على 

ــاء: إنـــهـــا كــالســيــكــيــة جــــدًا مـــن نــاحــيــة،  الــــوبــ
لكنها أيضًا غير رسمية ومريحة«. وأضاف 
ميزة  التشكيلة  تحمل  أن  أردت  »بــالــطــبــع، 
عالمتي التجارية املتمثلة في أناقة معينة 
بال مجهود«. طغى على تشكيلة املايسترو 
القطن والكتان والحرير وحتى الساتان. أما 
األلوان فتراوحت بني األزرق والبيج الرملي 
وحتى األبيض املائل إلى الصفرة، من دون 
ــود، وهـــو الــلــون املفضل  إهــمــال الــلــون األســ
ــــرت اللمسات  لـــدى جــورجــيــو أرمـــانـــي. وذّكـ
الحمراء والخضراء بــاأللــوان املــوجــودة في 
الــطــبــيــعــة، وهـــو اتــجــاه تــكــرر لـــدى أكــثــر من 
دار أزياء خالل أسبوع املوضة في ميالنو. 
كان عرض أرماني األخير من ثالثة عروض 
حــضــوريــة قــدمــتــهــا كــبــريــات دور األزيـــــاء، 
بعد ذاك الذي قدمته »دولتشه إيه غابانا« 
السبت و»إيترو« األحــد. وآثــرت معظم دور 
األزيــــــاء بـــث عــــروض تــقــديــمــيــة مــســجــلــة أو 
أفــــالم قــصــيــرة عــلــى املــنــصــة الــتــي وفــرتــهــا 
غرفة املوضة اإليطالية ألسبوع ميالنو، أو 
على منصاتها التواصلية الخاصة أو حتى 

الشبكات االجتماعية.
واخـــتـــارت دار »بـــــرادا« الــنــســق االفــتــراضــي 
لــعــرضــهــا، األحـــــد، الــــذي أقــيــم جــزئــيــًا على 
ــا، رمــــــزًا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــرديـ ــ شـــــاطـــــئ مــــشــــمــــس فــــــي سـ
الســتــعــادة الــحــريــة بــعــد فــتــرات مظلمة من 
الحجر. نيويورك لن تعاود نشاطها في هذا 
فيما  املقبل،  سبتمبر/أيلول  في  إال  املجال 
أقيم بالنسق االفتراضي أسبوع املوضة في 

لندن الذي بات »محايدًا جنسانيًا«.
بعد ميالنو، انتقلت شعلة أسابيع املوضة 
ــاريـــس مـــن خــــالل مــجــمــوعــة عـــروض  ــى بـ إلــ
لــلــمــالبــس الــرجــالــيــة الــجــاهــزة اعــتــبــارًا من 

أمــس الــثــالثــاء، تتبعها األزيـــاء فــي يوليو/
ــقـــطـــاع إلـــى  ــذا الـ ــ ــبـــل. ويـــســـعـــى هـ ــقـ تـــمـــوز املـ
تحديد هويته الجديدة في مرحلة ما بعد 
جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19«، انــطــالقــًا مــن الصيغ 
العروض خالل  في  مَدت 

ُ
اعت التي  الجديدة 

مــرحــلــة الـــوبـــاء، وفـــي ظـــل امــتــنــاع عـــدد من 
املشاركة  عــن  األزيـــاء  املصممني ودور  كبار 
في البرامج املألوفة، مفضلني وضع جدول 
األزيــــاء  بــني دور  ومـــن  الـــخـــاص.  أنشطتهم 
البرنامج  فــي  املــدرجــة  والسبعني  االثــنــتــني 

الـــرســـمـــي ألســـبـــوع املـــوضـــة الـــرجـــالـــيـــة في 
باريس، وحدها »ديور« و»إيرميس« وأربع 
إلى  عالمات تجارية أخــرى دعت الجمهور 

حضور عروضها.
)فرانس برس(

أضرت بسمعته، وتسببت بفقدانه السيطرة 
على أعماله. لذا، وبعد حني، قام بيرغدورف 
غــودمــان بــإســقــاط خــط هــالــســتــون املــحــدود 
من متجره بعد وقت قصير من اإلعالن عن 
الـــصـــراع،  هـــذا  وضــمــن   .Halston III خــطــط 
يــلــمــس املــتــابــع مــعــانــاة هــالــســتــون، الــفــنــان 
املـــرهـــف، فـــي مــواجــهــة مــنــظــومــة رأســمــالــيــة 
تنهش أولئك األشخاص غير القادرين على 

استيعاب قوانينها والتعاطي معها.
مــن الــالفــت أن املسلسل هــو مــن إنــتــاج رايــن 
مــيــرفــي، املــعــروف باشتغاله عــلــى مــوضــوع 
الشهرة واألقليات. لكن ما يميز أعماله أنها 
بل عن  النجاح،  الشهرة من منظور  تقدم  ال 
طريق تحليل املنظومة والعطب الذي يؤدي 
فيها إلى سحق األفراد، رغم املوهبة واإلبداع. 
املنظومة  تـــردي  عــكــس  عــلــى  يعمل  فميرفي 
التي تطيح باملثليني واألقليات العرقية، رغم 
على  وقدرتهم  والنجاح،  الشهرة  تحقيقهم 
لتجردهم  تعود  أنها  لنرى  إبداعهم.  إثبات 
التمييز  بسبب  املستحقة،  امــتــيــازاتــهــم  مــن 

والعنصرية واآلفات املجتمعية األخرى.
الــســبــعــيــنــيــات، وحــيــث التمييز  فــتــرة  فــفــي 
ــراع هــالــســتــون بني  ضـــد املــثــلــيــني يــظــهــر صــ
الشخصي، وبني ما يفرضه الجو العام من 
أقــنــعــة اجــتــمــاعــيــة تــخــنــق فــــرادة كــل إنــســان 
واخـــتـــالفـــه عـــن اآلخــــريــــن. ويـــبـــدو أن مثلية 
هــالــســتــون قــد شــكــلــت وصــمــة عــلــى حــيــاتــه، 
دفعته إلى اإلدمــان، وملعاناة نفسية أضرت 
املسلسل خيوطًا  املهنية. كما رسم  بحياته 
باهتة غير متعمقة ملاضي هذا الفنان، الذي 
ساهم في تشكيل حياته املستقبلية، وكانت 
الضوء  تسليط  تــم  لــو  أكــثــر جمالية  لتبدو 

عليها بشكل أكبر.

أرماني في ميالنو: العودة إلى حيث بدأ كل شيء»هالستون«... صفقة المليار دوالر الخاسرة
كانت دار »أرماني« 

في مايو الماضي أول 
دار أزياء إيطالية تعلن 

استئناف العروض بحضور 
متفرجين، وها هي 

تعود اليوم بتشكيلة 
جديدة

عدنان حمدان

تــواجــه الشباب الــعــرب، منذ انـــدالع الــثــورات في 
املنطقة، مجموعة من التحوالت الكبرى، تتأرجح 
حول مفاهيم أساسية أعادت الحروب تعريفها. 
وبــني االنــقــســام على تعريف »الــوطــن« واالتــفــاق 
على معنى »الهوية واالنتماء« يأتي الفن العربي 
متأخرًا في اللحاق بسرعة التغييرات السياسية 
أدمغة  على  الفعلية  وانعكاساتها  تحدث،  التي 

الشباب وأفكارهم.
من هنا، كانت الدراما في املنطقة العربية واحدة 
من الفنون قصيرة النظر في التعبير عن الواقع 
املعقد وشرحه، ومحاولة السير جنبًا إلى جنب 
العربي، في أحــالم الخروج من نفق  مع الشباب 
ــــان، وبــنــاء أرضــيــة متينة  الــبــطــالــة، وإيـــجـــاد األمـ

ملشروع حياتي مزدهر ومتكامل.
وعـــلـــى أثـــــر ذلــــــك، فـــقـــدت الـــــدرامـــــا الـــعـــربـــيـــة ثــقــة 
املشاهد املحلي، وأخذ يجد في مشاريع أجنبية 
تــتــحــدث عــن املــنــطــقــة وصــراعــاتــهــا واقــعــيــة أكبر 
فــي اإلحــســاس بجحيم املنطقة، ومــا تعانيه من 
عن  نتفليكس،  منصة  مــســلــســالت  وفـــي  ويــــالت. 

تنظيم »داعش«، مثال واضح على ذلك.
ر وأعاق الدراما العربية من الوصول 

ّ
فما الذي أخ

ــام بــمــشــاكــلــهــم وإعــــادة  ــ إلـــى جــيــل الــشــبــاب واإلملــ
روايتها بشكل درامي فني متوازن؟

ال يلبث أن يرتفع سقف الرقابة عربيًا في مجال 

الــطــرح الـــدرامـــي والــســمــاح لــلــنــصــوص الجريئة 
بــالــعــبــور إلـــى الــشــاشــة، حــتــى يــعــود وينخفض 
وربما إلى حال أسوأ مما كانت عليه قبل االرتفاع.
 ارتــفــاع سقف الرقابة 

ّ
وقــد يــرى بعض النقاد أن

قبل  من  قــرارًا سياسيًا معتمدًا  إاّل  ليس  جزئيًا، 
األنــظــمــة، للتنفيس عــن الــشــعــب والــحــديــث أمــام 
الــدول األخــرى عن التحرر املوجود في الفن. في 
 الرقابة ترفع سقفها حني 

ّ
حني يجد رأي آخر، أن

تــدخــل الــبــالد فــي مــرحــلــة فــوضــى، وال يستطيع 
النظام الحاكم السيطرة على زمام األمور.

وفــي جـــرأة األعــمــال الــدرامــيــة املــصــريــة الــتــي قدمت 
إبان ثورة يناير، مثال حقيقي على السقف املرتفع 
لــلــدرامــا الــتــلــفــزيــونــيــة، تــشــاركــهــا فـــي ذلـــك الـــدرامـــا 
السورية التي أنجزت خارج أسوار النظام، وتمكنت 
بــدعــم شـــركـــات إقــلــيــمــيــة مـــن اســتــعــراض تــعــقــيــدات 

الوضع السوري ولو بشكل مرحلي أقرب لآلنية.
ــال انــعــكــســت تــمــامــًا بــعــدمــا أطـــبـــق الــجــيــش  الـــحـ
قطاع  على  السلطة، وهيمن  زمــام  على  املــصــري 

اإلنـــتـــاج الـــدرامـــي مــحــتــكــرًا الـــســـوق بــشــكــل كــامــل 
ــتـــي تــحــولــت  ــم »املـــتـــحـــدة لـــإعـــالم« والـ تــحــت اســ
تدريجيًا في إنتاج نصوص قائمة على حكايات 
ــادة الــعــســكــريــني، وتمجيد  ــقـ أبــطــال الــشــرطــة والـ
الجيش في بعد صارخ عن واقع الشارع املصري 
املـــســـحـــوق، وحـــجـــم الـــحـــريـــات املـــنـــحـــدر بــســرعــة 

قياسية في ظل القبضة األمنية الشديدة.
في سورية أيضًا، ومع تغييب الحدث السياسي 
عــن أجــنــدة وســائــل اإلعـــالم، وعـــدم تــصــدر الشأن 
الحركة  تراجعت  املنطقة،  دول  أولــويــة  الــســوري 
الــدرامــيــة، فــي حــني أطــبــق النظام على الشركات 
العاملة في الداخل، والحقها بشكل أمني، سواًء 
عبر منع النصوص اإلشكالية، أو فرض غرامات 
مالية كبيرة، وكان التوجه نحو اإلطباق املطلق 
على الطرح الدرامي الجريء بعد عرض مسلسل 
ــمــــت«، الــــــذي أنـــجـــز داخــــــل ســـوريـــة،  »دقـــيـــقـــة صــ
ووصــفــه كــاتــب الــعــمــل ســامــر رضــــوان بــأنــه نص 

معارض للسلطة الحاكمة في دمشق.
ص 

ّ
تلخ أن  كــامــيــرا مسلسل  فــي  لقطة  تتسع  لــن 

تــعــقــيــدات الــواقــع الـــذي تعيشه الــعــديــد مــن دول 
املــنــطــقــة وســـط تــعــويــم لــلــمــشــكــالت الــيــومــيــة في 
العريضة من  املــواطــن والــذهــاب للعناوين  حياة 
قبل الجهات املتحكمة في الصناعة، واستنساخ 
ــام »الــــفــــورمــــات« أو  ــظـ الـــحـــكـــايـــات ســــــواء عـــبـــر نـ
االقتباس غير املعلن أو إعادة إنتاج عمل أجنبي 

بممثلني عرب.

سنستيقظ قريبًا بأسالك أكثر

طغى على تشكيلة أرماني القطن والكتان )ميغيل مادينا/ فرانس برس(

)Getty( الحق النظام السوري كثيرًا من شركات اإلنتاج في دمشق

)Getty( رسم المسلسل خيوطًا باهتة غير متعمقة لماضي هالستون

)Getty( عادت ووهان الصينية لتقديم العروض الحية بحضور الجمهور

مع الرهان على اللقاح، هناك مؤشرات على عودة الحفالت الموسيقية الحية، بعد انقطاع 
ألكثر من عام بسبب جائحة كورونا. لكن، تبقى هذه العودة مرهونة بتساؤالت عدة

عودة الموسيقى الحية

دراما ثابتة رغم التحوالت الكبرى

فنون وكوكتيل
مشهد

إضاءة

أزياءقراءة

أنس أزرق

يجتهد املسلسل اإلسرائيلي »فوضى« بمواسمه الثالثة، وحلقاته 
الـــ 36، بــإقــنــاع املــتــفــرج بجهود وبــطــولــة جــنــود فــرقــة املستعربني 
ــلـــة اإلرهــــابــــيــــني  ــفـ ــة مــــن يــســمــيــهــم »الـــسـ ــهـ ــمـــواجـ ــلــــيــــة، بـ ــيــ اإلســــرائــ
ه إزاء مغامرة 

ّ
الفلسطينيني«. يلعب املسلسل على إيهام املشاهد بأن

شيقة، ينتصر فيها »أخالقيو إسرائيل ضد كراهية الفلسطيني«.
مــاكــرة، لكن  املــعــنــى، جـــذاب وحبكته مغرية  بــهــذا  املسلسل،  نــعــم، 
ــًا؛ فــال يــغــدو الفلسطيني  نــحــتــاج هــنــا إلـــى إســقــاط الحقيقة أرضــ
صاحب األرض، وال هو املحاصر وال هو املقتول، وال جدران ترتفع 
املستوطن،  اإلسرائيلي  أرضــه ومنزله وحقه. ويصبح  بينه وبــني 
 وســائــل الــقــتــال والتقنية وكــراهــيــة الــعــرب، هــو من 

ّ
واملــدجــج بــكــل

يحارب اإلرهاب نيابة عن العالم بأسره.
وال عجب أن يحمل املسلسل نظرة اإلعجاب والتقدير للمستعربني؛ 

فمؤلفه وبطله األساسي من جنود املستعربني؛ 
أي املــؤلــف الــصــحــافــي اإلســرائــيــلــي، آفـــي يــســخــاروف، بــاالشــتــراك 
البطل  مع املمثل اإلسرائيلي، ليئور راز، والــذي يــؤدي أيضًا دور 
راز  اإلســرائــيــلــي، وكـــان  الجيش  فــي  »دورون«. كالهما خــدمــا معًا 
الفلسطينيني  الغربية للقبض على  املتسللني للضفة  الجنود  من 
املــطــلــوبــني خـــالل االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة، وهـــو مــن ســكــان مستوطنة 
ــــدم فــــي املـــخـــابـــرات  ــم، ووالــــــــده مـــهـــاجـــر عــــراقــــي خـ ــ ــيـ ــ مــعــالــيــه أدومـ
املــســلــســل، إذ يتمتع والــد  يـــرد فــي  اإلســرائــيــلــيــة، وهـــذا التفصيل 
البدو  مع  صداقة  بعالقة  راز،  جسدها  التي  الشخصية  »دورون« 

العرب.
أطلق املسلسل في إسرائيل عام 2015، ورعى حفله االفتتاحي رئيس 
الــوزراء األسبق، إيهود بــاراك، وهو متوفر عبر شبكة »نتفليكس« 

وأيضًا على قنوات إسرائيلية.
خطورة املسلسل، أو سخافته - ويحدد ذلك وعي املتلقي وثقافته 
ــي- تــكــمــن بــتــصــويــر  ــالقــ ــم مــوقــفــه األخــ ــ ومـــوقـــفـــه الــســيــاســي، واألهــ
ها نتاج تفوق وذكــاء بشري 

ّ
أن املستعربني على  انتصارات وحــدة 

 هذه االنتصارات 
ّ
وإبداع ووطنية عناصر الوحدة، ويغفل العمل أن

وليدة تقدم تقني، وتدريب محترف، وإمكانات مادية تصل إلى حّد 
استنفار دولــة االحــتــالل كاملة، من أجــل مجند، أو حتى استعادة 

جثته. 
يقدم املسلسل التفوق التقني بشكل ثانوي؛ فاالستعانة باألقمار 
الــهــواتــف والــقــدرة على  الصناعية والــطــائــرات املــســيــرة، وشبكات 
الولوج إليها، والتعامل والتنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، 
الــوحــدة على  بــل شجاعة وإصـــرار عناصر  الحاسمة،  ليست هــي 

سحق »اإلرهاب« وحماية »املواطن والوطن« اإلسرائيليني.
تكمن الخطورة، أيضًا، بتصوير عناصر وحــدة املستعربني، رغم 
بعضهم  عــن  يتخلون  ال  وأخــالقــيــون،  مبدئيون  هم 

ّ
بأن جرائمهم، 

بعضًا، وال يتخلون عن مبادئهم مقابل عدو »إرهــابــي« بال وازع 
وال ضمير.

ورغم قساوة املستعربني ومهامهم الخطرة؛ فإنهم يتمتعون بروح 
أبــدًا؛ فيحرصون على  الدعابة، وال يتخلون عن حسهم اإلنساني 
إنقاذ  الفلسطينيني، ويغامرون في سبيل  األطفال  حياة وسالمة 
عائالت املتعاونني، وال ينسون إنقاذ ماعز علق على شريط شائك.
الفلسطينية،  اللهجة  يتقن  راز،  ليئور  اإلسرائيلي،  املسلسل  بطل 
وهو فارس مقدام، كما ال نجد إسرائيليًا جبانًا في املسلسل، في 
الفيزيائي  كاملعالج  فلسطينيًا،  منهم  بالكثير  العمل  يحفل  حني 
الـــذي يــقــرر اغــتــيــال رئــيــس الــوحــدة النقيب غــابــي فــي املستشفى، 

ومثال ذلك أيضًا الفتى املالكم بشار، ابن عميد األسرى.
يغرقنا املسلسل بــروايــة الــحــزن اإلســرائــيــلــي مــن خــطــف مــواطــن، 
أو مــقــتــل أحـــد عــنــاصــر الـــوحـــدة، أو ضــحــايــا تفجير مـــا، ويــصــور 
عابرًا  الفلسطيني  الحزن  يمر  بينما  وعــنــاق،  تعاطف  لقطات  لنا 
ــه الفلسطينيون  ومــفــهــومــًا ومـــبـــررًا؛ فــهــو حــصــاد طبيعي ملــا زرعـ

»اإلرهابيون«.
أخـــطـــاء املــســتــعــربــني مـــبـــررة فـــي ضـــوء أهــدافــهــم الــنــبــيــلــة؛ فيغدو 
الــتــعــذيــب فــي املستشفيات واســتــغــالل الــرهــائــن ونــســف الــبــيــوت، 
وحتى إطالق النار على الجرحى، أمرًا تافهًا، مقابل القبض على 

قيادي من حماس.
فـــي املـــوســـم الـــثـــالـــث، تـــركـــز حــلــقــات كــامــلــة عــلــى خــطــف مــســتــوطــن 
ومستوطنة ومعاناتهم الشبيهة بمعاناة الجندي شاليط. وتهّب 
إســرائــيــل الجــتــيــاح غـــزة فــي ســبــيــل إطــــالق ســراحــهــمــا، وتتساقط 
قيادات حماس األمنية والعسكرية أمامهم، من هاني الجعبري أبو 
محمد، إلى مساعده عصام يونس، انتهاء بعميد األسرى أبو بشار.

بــعــده عـــن ســـت إصـــابـــات، لـــم ُيـــعـــرف بــعــد في 
إذا كــان حضورهم للحفل هــو السبب في  مــا 
لــم يسمع عن  إصاباتهم هــذه أم ال. ومــن منا 
مــهــرجــان ووهــــان الــــذي ضــم 11 ألـــف مــشــارك 
بــكــمــامــات وبــدونــهــا. ال شــك بـــأن الــكــوكــب بــدأ 
قطعي  تقدير  يوجد  ال  لكن  التعافي،  بموجة 
للفنانني  رًا 

ّ
مبش املستقبل  يبدو  ولــذا  ملّدتها، 

بقدر ما هو مربك.

ماذا عن االفتراضي؟
في  ُيطرح  املقلقة،  التغيرات  من  الكم  هــذا  مع 

فوضى
وقفة
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