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MEDIA

رفع
الحجز

تونس ـ العربي الجديد

أع ـل ــن ع ـم ــر حـ ـن ــن ،امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم املـحـكـمــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي مـحــافـظــة ب ــن عـ ــروس (ج ـنــوب
ال ـعــاص ـمــة ال ـتــون ـس ـيــة) ،ال ـث ــاث ــاء ،أن املـحـكـمــة
قضت برفع الحجز عن معدات قناة «الزيتونة»
ال ـخ ــاص ــة ،وه ــو م ــا يـعـنــي آل ـي ــا نـقـضــا للحكم
الصادر لفائدة الهيئة العليا املستقلة لالتصال

البصري (الهايكا) وإمكانية عــودة القناة للبث
مــن جــديــد .كما أعلن أيضًا أن املحكمة قضت
برفع الحجز عن معدات إذاعة «القرآن الكريم»،
وهو ما يعني أنها ستعود للبث من جديد ،في
حني ّأيدت املحكمة قرار «الهايكا» في ما يتعلق
بحجز م ـعــدات قـنــاة «نـسـمــة تــي فــي» الخاصة
وقطع البث عنها.
ُيذكر أن قوات األمن التونسي كانت قد اقتحمت

قناة «الزيتونة» يوم  6أكتوبر وحجزت معداتها
وقطعت البث عنها ،تنفيذًا لـقــرار الهايكا التي
لــم تمنح القناة إج ــازة البث بسبب مــا اعتبرته
عدم احترام للقانون ،باعتبار أن صاحب القناة
ه ــو أس ــام ــة ب ــن س ــال ــم ع ـضــو مـجـلــس ش ــورى
حــزب حركة النهضة ،وهــو مــا ينفيه بــن سالم
الـ ــذي أك ــد أن ــه ب ــاع أس ـه ـمــه ف ــي ال ـق ـنــاة ألســامــة
الصيد .كذلك قامت قــوات األمــن التونسي يوم

21

 27أكتوبر بحجز معدات إذاعة «القرآن الكريم»
وقـطــع الـبــث عنها ،بسبب جمع مالكها سعيد
الجزيري بني رئاسة حزب «الرحمة» وعضوية
البرملان التونسي املعلقة أعماله ،وهو ما يمنعه
الـقــانــون الـتــونـســي .وت ـ ّـم فــي نفس الـيــوم حجز
معدات قناة «نسمة تي في» ألن غازي القروي،
املالك الرئيسي للقناة ،يجمع بني ملكية القناة
وعضوية مجلس نواب الشعب املعلقة أعماله.

«فيسبوك» يفاقم أزمة المهاجرين في أوروبا
لقي ما ال يقل عن  11شخصًا حتفهم على جانبي الحدود البولندية البيالروسية ،منذ تجمع آالف المهاجرين لمحاولة العبور إلى
أوروبا صيفًا ،وتصاعدت األزمة هذا الشهر .وبين االتهامات المتبادلة ،يبرز الدور الذي لعبه «فيسبوك» في مأساة كثيرين
لندن ـ العربي الجديد

أزم ـ ـ ــة املـ ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى تـ ـخ ــوم االتـ ـح ــاد
األوروبي تراوح مكانها ،إذ اتهم الرئيس
الـ ـبـ ـي ــاروس ــي أل ـك ـس ـن ــدر لــوكــاش ـي ـن ـكــو،
االثنني ،سلطات االتحاد األوروبي برفض
أي ح ــوار مــع مينسك ،حــول مصير ألفي
م ـهــاجــر عــال ـقــن ع ـلــى الـ ـح ــدود الـشــرقـيــة
للتكتل .ويخيم آالف املهاجرين ـ معظمهم
من األكــراد العراقيني ـ في ظــروف قاسية
م ـن ــذ أي ـ ــام ع ـن ــد ح ـ ــدود بـ ـي ــاروسـ ـي ــا مــع
بولندا ،على أمل دخول االتحاد األوروبي
ال ــذي يتهم مينسك بتنظيم تــدفــق آالف
املهاجرين ،انتقامًا للعقوبات املفروضة
عـلـيـهــا ،إث ــر قـمـعـهــا املـسـتـمــر للمعارضة
منذ .2020
هـ ـ ـ ــذه االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ال ت ـع ـفــي
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وتـحــديـدًا
«ف ـي ـس ـب ــوك» ،م ــن مـســؤولـيـتـهــا إزاء هــذه
األزمة ،فقد لعبت دورًا حيويًا في تضليل
األش ـخــاص ال ــذي وق ـعــوا فــريـســة الــوعــود
ال ـفــارغــة م ــن املـسـتـغـلــن وال ــدج ــال ــن على
شبكة اإلنترنت.
مـنــذ يــولـيــو/تـمــوز امل ــاض ــي ،شـهــد موقع
«فيسبوك» ارتفاعًا «صاروخيًا» في عدد
صـفـحــات وح ـســابــات بــالـلـغـتــن الـعــربـيــة
وال ـكــرديــة ،تتعلق بالهجرة إلــى االتـحــاد
األوروبـ ـ ــي ،وف ـقــا ملــا كشفته رئـيـســة قسم
األبحاث والتحليل في شركة «سيمانتيك
ف ـي ـج ـن ــز» ،م ــون ـي ـك ــا ريـ ـشـ ـت ــار ،لـصـحـيـفــة
«نيويورك تايمز» االثنني املاضي.
وقــالــت ريـشـتــار« :فــاقــم مــوقــع (فيسبوك)
أمام كل
هذه األزمة اإلنسانيةُ ،
واآلن نحن ُ
هؤالء األشخاص الذين أحضروا وضللوا
صراحة ُ
وسرقوا».
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مــراق ـبــة م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
«سيمانتيك فيجنز» رصدت ،منذ يوليو/
تـمــوز املــاضــي ،عـشــرات املجموعات التي
أنشئت على «فيسبوك» لتبادل املعلومات
حول طرق الهجرة ويستخدمها املهربون
لإلعالن عن خدماتهم.
وفقًا للشركة نفسها ،ارتفع عدد األعضاء
فــي مجموعة مغلقة تحمل اســم «هجرة
األقـ ــويـ ــاء م ــن ب ـي ــاروس ـي ــا إلـ ــى أوروبـ ـ ــا»
Migration of the powerful from Belarus
 to Europeمن  13600في سبتمبر/أيلول
املاضي إلى نحو  30ألف حاليًا .مجموعة
أخــرى تحمل اســم «بيالروسيا أونالين»
 Belarus Onlineارتفع عدد أعضائها من
 7700إل ــى  ،23700خ ــال الـفـتــرة نفسها.
وع ـ ـلـ ــى م ـن ـص ــة «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» ،اج ـت ــذب ــت
القنوات املخصصة لبيالروسيا كطريق
إلى أوروبا أيضًا آالف األعضاء.

أف ـ ــاد ال ـب ــاح ـث ــون بـ ــأن امل ـه ــرب ــن ش ــارك ــوا
ع ــان ـي ــة أرقـ ـ ـ ــام ه ــوات ـف ـه ــم وأع ـ ـل ـ ـنـ ــوا عــن
خدماتهم ،على «فيسبوك» ،بما فــي ذلك
ش ـهــادات بالفيديو ألشـخــاص قيل إنهم
وصلوا إلى أملانيا بنجاح عبر بيالروسيا
وبولندا.
فـ ــي أحـ ـ ــد املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات ،أعـ ـل ــن واح ـ ـ ــد مــن
املهربني عــن «رح ــات يومية مــن مينسك

استُغلت منصات
التواصل في
االحتيال على الراغبين
في الهجرة

اتهامات متبادلة بين االتحاد األوروبي وبيالروسيا بشأن األزمة (صفا كاراجان /األناضول)

حملة إلكترونية ضد محاربة
الرواية الفلسطينية
رام اهلل ـ العربي الجديد

ـون ون ـش ـطــاء فلسطينيون،
أط ـلــق صـحــافـيـ ً
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،حـ ـمـ ـل ــة رافـ ـ ـض ـ ــة لـ ـ ـع ـ ــودة م ــوق ــع
«فـيـسـبــوك» لسياسته امل ـعــاديــة للمحتوى
الفلسطيني ،والتي حملت شعار «فيسبوك
ي ـح ـج ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» .وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
بـ ـع ــد قـ ـي ــام «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» بـ ـح ــذف وت ـق ـي ـيــد
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
فلسطينية ،وآلالف الحسابات الشخصية
مل ــواطـ ـن ــن وصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ح ـي ــث ي ـس ـت ـهــدف
الـ ـح ــذف ص ـف ـحــات وح ـس ــاب ــات اإلعــام ـيــن
الفلسطينيني بشكل خاص ،لنقلهم األخبار
املـتـعـلـقــة بــال ـجــرائــم اإلســرائ ـي ـل ـيــة وانـتـهــاك
الحريات.
واستهجن النشطاء سياسة الكيل بمكيالني
ال ـتــي تنتهجها إدارة امل ــوق ــع ،فـفــي الــوقــت
ُ
ال ـ ــذي تـ ـص ـ ّـع ــد ان ـت ـه ــاك ــات ـه ــا ضـ ــد الـ ــروايـ ــة
الفلسطينية بحجج واهية ،ال تحرك ساكنًا
إزاء ال ـت ـح ــري ــض اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ـصــاعــد،
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى قـ ـت ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
واعـتـقــالـهــم ،خــاصــة بـعــد العملية األخـيــرة
فـ ــي ب ـ ــاب ال ـس ـل ـس ـلــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس امل ـح ـت ـلــة.
ودعـ ـ ـ ــت ال ـح ـم ـل ــة الـ ـنـ ـشـ ـط ــاء ف ـ ــي فـلـسـطــن
والـ ـع ــال ــم إلـ ــى دعـ ــم الـ ــروايـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وحــق اإلعــام الفلسطيني في نشر األخبار

إلـ ــى أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى م ـس ــاف ــة  20كـيـلــومـتـرًا
فقط سيرًا على األق ــدام» .وحــذر كاتب في
منشور آخر ،في  19أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،مــن أن الــرحـلــة «لـيـســت مناسبة
لألطفال بسبب البرد».
م ـهــرب آخ ــر يـحـمــل اس ــم مـسـتـخــدم Visa
 Visaعـلــى «فـيـسـبــوك» ّ
روج لــرحــات من
ً
بيالروسيا إلى أملانيا عبر بولندا ،قائال

والحقيقة دون تقييد ،من خالل النشر عبر
وسم .FbCensorsJerusalem#
وقـ ــالـ ــت ال ـح ـم ـل ــة فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي «إن
فيسبوك ّ
يغيب الــروايــة الفلسطينية التي
تفضح انتهاكات االحتالل في مدينة القدس،
كـمــا تقمع خــوارزم ـيــات فيسبوك املحتوى
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــرق ـم ــي ،وال ت ــراع ــي ال ــواق ــع
الفلسطيني ال ــذي ُيـجـبــر عـلــى نـقــل أسـمــاء
أشـخــاص وجـهــات وأح ــزاب وصــور وأماكن
ق ــد يـعـتـبــرهــا ف ـي ـس ـبــوك تـنـتـهــك م ـعــاي ـيــره،
بينما ال يحذف صفحات إسرائيلية تقوم
بالتحريض املباشر على قتل الفلسطينيني
والعنف ضدهم» .وأكدت الحملة أن فيسبوك
يتبنى رواي ــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي بشكل
كــامــل مــن خ ــال إتــاحــة الـفــرصــة للمحتوى
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى امل ـح ـتــوى
الفلسطيني ،الفـتــة إل ــى أن إدارة فيسبوك
تتحول بالتدريج إلى جزء أصيل من نظام
االحتالل االستعماري يوجهه متى وكيفما
يشاء لقمع الفلسطينيني وتغييب روايتهم،
وأن إخفاء االنتهاكات ما هو إال مشاركة في
الجريمة وإخفاء الحقيقة.
وأش ــارت الحملة إلــى وج ــود خطر حقيقي
ي ـه ــدد امل ـح ـتــوى الـفـلـسـطـيـنــي خ ــاص ــة بعد
تطوير «فـيـسـبــوك» خــوارزمـيــة تمكنها من
حــذف مـنـشــورات املستخدمني إن اشتملت

إنها تستغرق من  8إلى  15ساعة ،ومحذرًا
«ال تتصلوا إذا كنتم خائفني».
بـ ــدأ ت ــداف ــع امل ـه ــاج ــري ــن إلـ ــى ب ـيــاروس ـيــا
على أمل االنضمام إلى االتحاد األوروبي
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ،عـنــدمــا
خففت الجمهورية السوفييتية السابقة
س ـي ــاس ــات ال ـت ــأش ـي ــرات املـ ـش ــددة لبعض
ال ـب ـل ــدان ،ال سـيـمــا الـ ـع ــراق .واس ـت ـش ـعــارًا
لـفــرصــة ت ـجــاريــة مــرب ـحــة ،بـ ــدأت شــركــات
السفر في إقليم كردستان العراق باإلعالن
على «فيسبوك» ومنصات أخرى عن توفر
ال ـتــأش ـيــرات إل ــى ب ـيــاروس ـيــا .واسـتـخــدم
امل ـهــربــون وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
للترويج لبيالروسيا كباب خلفي يسهل
الدخول منه ألوروبا.
وفــي حــديــث لــ«نـيــويــورك تــايـمــز» ،وصف
محمد فرج ( 35عامًا) العالق على الحدود
ب ــن ب ـي ــاروس ـي ــا وب ــولـ ـن ــدا ،وهـ ــو ك ــردي
عــراقــي ،األخـبــار الكاذبة على «فيسبوك»
بأنها «صبت الطني فوق رؤوسنا ،ودمرت
حياتنا» .كردي آخر من العراق أعرب عن
أس ـف ــه ألن أي م ـس ـتــوى م ــن ال ـتــدق ـيــق في
الـحـقــائــق «ل ــن يـمـنــع ال ـنــاس مــن التشبث
بقشة األمل التي يوفرها (فيسبوك)».
مــن جهة ثــانـيــة ،أك ــدت شــركــة «فيسبوك»
الـ ـت ــي صـ ـ ــارت تـ ـع ــرف رس ـم ـي ــا ب ــ«م ـي ـت ــا»
أن ـهــا تـحـظــر امل ـن ـش ــورات ال ـتــي تـسـهــل أو
ت ــروج لـتـهــريــب ال ـب ـشــر ،وأن ـه ــا خصصت
فــرقــا ملراقبة واكـتـشــاف املحتوى املتعلق
بــاألزمــة .وأضافت أنها تعمل مع وكــاالت
إنفاذ القانون واملنظمات غير الحكومية
ملــواجـهــة تــدفــق األخ ـبــار الـكــاذبــة املتعلقة
بالهجرة.
وش ـ ــددت ف ــي ب ـيــان وج ـه ـتــه ل ــ«ن ـيــويــورك
تايمز» على أن «تهريب األشـخــاص عبر
الحدود الدولية غير قانوني ،وال ُيسمح
باإلعالنات ،أو املنشورات ،أو الصفحات،
أو امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي تــوفــر أو تـسـهــل أو
تنسق هــذا النشاط .نحن في (فيسبوك)
نزيل هذا املحتوى فور أخذ العلم به».
لـكــن األح ـ ــداث فــي بـيــاروسـيــا كـشـفــت أن
ال ـش ــرك ــة ال ت ـ ــزال تـ ـص ــارع ف ــي مـعــركـتـهــا
ضــد املـحـتــوى املـحـظــور ،خــاصــة املنشور
بلغات غير اإلنكليزية ،علمًا أن منصاتها
ُ
اســت ـغ ـلــت ع ـلــى ن ـحــو م ـشــابــه خ ــال أزم ــة
الهجرة األوروبية في .2015
وتعليقًا عـلــى ه ــذا ال ــوض ــع ،ق ــال العضو
فــي بــرملــان االت ـحــاد األوروبـ ــي ،السياسي
الهولندي يورون النيرز ،إن املوقع األزرق
«ال يأخذ مسؤولياته على محمل الجد،
وكنتيجة مـبــاشــرة لــذلــك ،نــرى أشخاصًا
يائسني وسط البرد وفي الوحل ،في غابة
ف ــي ب ـيــاروس ـيــا ،ألن ـهــم آم ـن ــوا بــاألخ ـبــار
الزائفة التي وفرها لهم (فيسبوك)».

«آبل» تقاضي «إن إس أو»
التجسسية اإلسرائيلية
واشنطن ـ العربي الجديد

(أحمد غرابلي/فرانس برس)

على أسـمــاء أح ــزاب فلسطينية ،منها على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال« :ح ـ ـمـ ــاس ،الـ ـجـ ـه ــاد ،جـبـهــة
شعبية ،ق ـســام ،ســرايــا ،شـهـيــد» حـتــى دون
النظر إلى السياق الذي وردت به مما يشكل
ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ـت ـعــدي ع ـلــى حــريــة
اإلعـ ــام .وخ ــال ع ــام واح ــد ح ــذف فيسبوك
أكثر من  350صفحة فلسطينية ،بينما أبقى
آالف الصفحات اإلسرائيلية التي تحرض
ضـ ــد ال ـ ـعـ ــرب .واع ـ ـتـ ــرف ف ـي ـس ـب ــوك رس ـم ـيــا
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة لـ ـ ـ ــ %90م ــن ط ـل ـب ــات حـكــومــة
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـح ــذف ح ـســابــات
ومواد فلسطينية.

رفـعــت شــركــة «آب ــل» األمـيــركـيــة ،الـثــاثــاء ،دع ــوى قضائية ضــد مجموعة «إن إس
أو» اإلســرائـيـلـيــة ،صاحبة برمجية «بـيـغــاســوس» الـتــي مكنت مستخدميها من
اخـتــراق أجـهــزة «آيـفــون» وق ــراءة البيانات املــوجــودة فيها ،بما فــي ذلــك الرسائل
ّ
واالتصاالت األخرى .وذكرت قناة «سي إن بي سي» األميركية؛ أن «آبل» تسعى من
خالل الدعوى للحصول على أمر قضائي دائم بحظر على «إن إس أو» استخدام
برامجها أو خدماتها أو أجهزتها ،كما تسعى للحصول على تعويضات تزيد عن
 75ألف دوالر.
وق ــال رئـيــس قسم الهندسة األمـنـيــة فــي «آب ــل» إيـفــان كرستيك ،فــي تـغــريــدة على
ّ
«تويتر» ،إن الدعوى «بمثابة تحذير ألصحاب برامج التجسس اآلخرين» .وأضاف
ّ
أن «الخطوات التي تتخذها آبل اليوم سترسل رسالة واضحة ،في مجتمع حر،
مفادها بأنه من غير املقبول استخدام برامج تجسس ترعاها الدولة ،كسالح ضد
املستخدمني األبرياء ،وأولئك الذين يسعون لجعل العالم مكانًا أفضل».
ّ
وذكــرت «آبــل» ،الثالثاء ،أنها أصلحت العيوب التي مكنت برمجية «بيغاسوس»
من الوصول إلى البيانات الخاصة بأجهزتها ،وطلبت من مستخدميها تحديث
أجهزتهم باستمرار ،لضمان حماية أمنية قصوى.
وبحسب الــدعــوى املرفوعة ،فإنه يمكن ملستخدمي «بيغاسوس» مراقبة أنشطة
مالك «آيفون» عن ُبعد ،وجمع رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية وسجل
التصفح ،والوصول إلى امليكروفون والكاميرا في الجهاز.
ّ
وكشفت «آبل» أن الهجمات استهدفت عددًا محدودًا من عمالئها ،ووعدت بإبالغ
املستخدمني الذين ربما تم استهدافهم عبر البرمجية .وفي وقت سابق من الشهر
الجاري ،أدرجت وزارة التجارة األميركية مجموعة «إن إس أو» في القائمة السوداء،
ومنعتها من استخدام التكنولوجيا األميركية في عملياتها.
كما تقوم شركة «ميتا» (فيسبوك سابقًا) بمقاضاة «إن إس أو» بشكل منفصل،
الختراق األخيرة مستخدمي برنامجها «واتساب».
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منوعات فنون وكوكتيل
الغالف

ليل الثالثاء  -األربعاء أطلقت «ناسا» مركبة «دارت» إلبعاد كويكب عن األرض ،في مهمة غير
ّ
تشكل حماية مستقبلية للبشرية من اصطدام أي أجساد فضائية بكوكبنا
مسبوقة قد

وقفة
تفاهة الدور

مركبة «دارت»

أنس أزرق

«ناسا» في مهمة غير مسبوقة لحماية األرض
واشنطن ـ العربي الجديد

ب ــدأت وك ــال ــة ال ـف ـضــاء األمـيــركـيــة
«نــاســا» ،ليل الثالثاء  -األربعاء،
مـهـ ّـمــة غـيــر مسبوقة عـبــر إطــاق
مــركـبــة فـضــائـيــة بـســرعــة  24أل ــف كيلومتر
في الساعة ،لتصطدم بأحد الكويكبات في
عملية تهدف إلــى َحــرف مـســاره ،ويمكن أن
تتيح مثيالتها للبشرية تفادي اصطدام أي
ً
أجـســام فضائية بكوكب األرض مستقبال.
وأطـ ـلـ ـق ــت عـ ـل ــى امل ــركـ ـب ــة ت ـس ـم ـي ــة «دارت»
( ،)DARTوه ــي كـلـمــة تـعـنــي بــاإلنـكـلـيــزيــة
«الـسـهــم الصغير» ،مـكـ ّـونــة فــي هــذه الحالة
مـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ــرف األولـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارة Double
( Asteroid Redirection Testاختبار إعــادة
تــوج ـيــه كــوي ـكــب م ـ ـ ــزدوج) ،وق ــد أق ـل ـعــت من
كاليفورنيا محمولة على صاروخ «فالكون
 »9من شركة «سبايس إكــس» ،عند الساعة
العاشرة و 21بالتوقيت املحلي (السادسة
و 21بتوقيت غرينتش األرب ـع ــاء) .وكتبت

«ن ــاس ــا» ف ــي ت ـغــريــدة ب ـعــد إطـ ــاق املــرك ـبــة:
«كويكب ديمورفوس ،نحن قادمون إليك».
ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات مـ ــن اإلق ـ ـ ـ ــاع ،أع ـل ـن ــت شــركــة
ّ
«سـ ـب ــاي ــس إك ـ ـ ــس» أن الـ ـ ـظ ـ ــروف امل ـنــاخ ـيــة
ّ
مــؤاتـيــة إلط ــاق املــركـبــة فــي الــوقــت امل ـحــدد.
ـالــم فــي «نــاســا» امل ـشــارك فــي هــذه
وق ــال ال ـعـ ِ
املـهـ ّـمــة ،تــوم ستاتلر ،فــي مؤتمر صحافي،
ّ
إن هذا االختبار «سيكون تاريخيًا» ،مشيرًا
ّ
ّ
إلى أن «البشرية ستغير للمرة األولى حركة
جرم فضائي طبيعي في الفضاء» .انفصلت
ح ـم ــول ــة «دارت» وه ـ ــي فـ ــي ح ـج ــم س ـي ــارة
صغيرة عــن ص ــاروخ الــدفــع بعد دقــائــق من
عملية اإلطــاق ،لبدء رحلة مدتها  10أشهر
في أعماق الفضاء ،على بعد نحو  11مليون
كيلومتر من األرض.
وبمجرد الــوصــول إلــى وجهتها ،ستختبر
«دارت» ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـس ــار
كويكب باستخدام الـقــوة الحركية املطلقة
واالصطدام به بسرعة عالية ،لدفع الجلمود
ال ـف ـضــائــي ب ـع ـيــدا ع ــن مـ ـس ــاره ،ب ـمــا يكفي

إلب ـع ــاد أي م ـصــدر تـهــديــد لـكــوكــب األرض
في املستقبل .ستعمل كاميرات مثبتة على
املركبة ،وكذلك على مركبة فضائية صغيرة
ب ـح ـجــم حـقـيـبــة الـ ـي ــد ،س ـي ـتــم إط ــاق ـه ــا من
«دارت» قبل حوالي  10أيام من االصطدام،
عـلــى تسجيل مــا سـيـحــدث وإرس ـ ــال صــور
للعملية إلى األرض.
وال ـكــوي ـكــب الـ ــذي سـتـسـتـهــدفــه «دارت» ال
ي ـش ـكــل أي ت ـهــديــد حـقـيـقــي لـ ـ ــأرض ،وهــو
صغير جدا مقارنة بكويكب تشيكشولوب
املـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األرض قـ ـب ــل
حوالي  66مليون عام ،ما أدى إلى انقراض
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــورات .لـ ـك ــن الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ي ـق ــول ــون
إن ال ـكــوي ـك ـب ــات ال ـص ـغ ـيــرة أك ـث ــر ان ـت ـشــارًا
وتشكل خطرًا أكبر على املــدى القريب من
ال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظ ــري ــة .ال ـكــوي ـكــب املـسـتـهــدف
هو «قمر صغير» بحجم ملعب لكرة قدم،
يــدور حــول جلمود أكبر بخمس مــرات في
ن ـظــام كــوي ـكــب ث ـنــائــي يـسـمــى ديــدي ـمــوس،
وهي كلمة يونانية تعني التوأم.

واختار فريق البحث في ناسا هذا النظام
بــالـتـحــديــد؛ ألن قــربــه الـنـسـبــي م ــن األرض
وتكوينه الثنائي يجعالنه مثاليا ملراقبة
نتائج االصطدام.
المركبة «دارت»

واملــركـبــة «دارت» هــي األح ــدث بــن بعثات
نــاســا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة السـتـكـشــاف
الـكــويـكـبــات ،وه ــي بـقــايــا صـخــريــة تشكلت
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـك ــوي ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـش ـم ـس ــي قـبــل
 4.6م ـل ـيــارات س ـنــة .وقـ ــدرت نــاســا التكلفة
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تختبر «دارت» قدرتها
باستخدام القوة الحركية
المطلقة

م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو مـبـلــغ ي ـقــل ك ـث ـيــرا عن
تـكـلـفــة ال ـعــديــد م ــن امل ـه ــام الـعـلـمـيــة األك ـثــر
كذلك
طـمــوحــا لــوكــالــة الـفـضــاء األمـيــركـيــةً .
تـحـتــوي املــركـبــة الـفـضــائـيــة «دارت» أيــضــا
على أدوات متطورة للمالحة والتصوير،
بـمــا ف ــي ذل ــك آل ــة ت ـصــويــر لــوكــالــة الـفـضــاء
اإليطالية تحمل اسم Light Italian CubeSat
وت ـه ــدف بـشـكــل أس ــاس ــي ل ـت ـصــويــر لحظة
تحطيم الكويكب لتغيير م ـســاره ،واآلث ــار
الالحقة لهذه العملية .قال توم ستاتلر وهو
أحد العاملني على برمجة «دارت»« :نأمل أن
تمنحنا  ،CubeSatاللقطة أو الصورة األكثر
الكويكب .ستكون
روعة لتأثير  DARTعلى
ً
هذه صورة تاريخية ومذهلة حقا».
أساليب إبعاد الكويكب

املهمة التي سيقوم بها «دارت» لحرف مسار
الكويكب تعتمد طريقة «الرواطم الحركية».
أي عندما يرسل جسم ثقيل من األرض في
مسار اصطدامي مع الكويكب ،فيؤدي ذلك
إلى دفعه عن مساره االصطدامي مع األرض.
لكن هــذه ليست الطريقة الــوحـيــدة املمكنة
إلبـ ـع ــاد األجـ ـس ــام ال ـف ـضــائ ـيــة ع ــن كــوكـبـنــا،
وإن كانت التقنية الوحيدة الجاهزة تمامًا
بالتكنولوجيا املتوفرة حاليًا .فاألساليب
األخـ ـ ـ ــرى ،ق ــد تـعـتـمــد ع ـلــى ت ـحـلـيــق مــركـبــة
فضائية بالقرب من الكويكب لتغيير مسار
الجاذبية فيه .أما الخيار األكثر تطرفًا فهو
إح ــداث انـفـجــار ن ــووي قــريــب مــن الكويكب،
لـكــن آثـ ــاره قــد ت ـكــون خـطـيــرة عـلــى الـفـضــاء
ّ
وعلى األرض على ّ
حد سواء .كما أن اللجوء
إل ــى ه ــذا الـخـيــار يعتمد عـلــى معايير عــدة
ب ـي ـن ـهــا ح ـج ــم وت ــرك ـي ـب ــة ال ـج ــرم/ال ـك ــوي ـك ــب
املـسـتـهــدف وهـمــا الـعــامــان ال ـلــذان يلعبان
دورًا بارزًا في تحديد مكان التفجير بدقة.
كويكبات في مدار األرض

ف ــي ال ـف ـض ــاء ،ي ــوج ــد كـثـيــر م ــن الـكــويـكـبــات
والنيازك واألجرام التي تسير في كل اتجاه
وتصطدم بالكواكب في املجموعة الشمسية.
ً
يظهر على سطح املــريــخ ،مـثــا ،العديد من
الحفر التي تحدثها مثل هــذه التصادمات.
حفر أو فوهات صدمية شبيهة بها أيضًا،
ت ـب ــدو واض ـح ــة ع ـلــى س ـطــح ال ـق ـم ــر .األرض
ك ــذل ــك ع ــرض ــة مل ـثــل ه ــذه ال ـت ـص ــادم ــات ،لكن
اآلث ــار الـظــاهــرة الص ـطــدام الكويكبات التي
تنجح في الــوصــول إلــى سطح األرض ،قبل
أن تحترق ،أقل بكثير من تلك الظاهرة على
أس ـطــح ال ـك ــواك ــب ال ـص ـخــريــة ف ــي املـجـمــوعــة
الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة .ي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي ذل ـ ــك إل ــى
العمليات الجيولوجية النشطة في األرض،
ُ
والتي تخفي معظم هــذه اآلثــار ،مثل نشاط
الصفائح التكتونية والبراكني ،وغيرها.

يساوي حجم الكويكب مساحة ملعب كرة قدم تقريبًا ()Getty

نقد

يـخـطــو امل ـخــرج الـكـنــدي ديـنـيــس فيلنوف،
خطوته الجريئة عبر إخ ــراج الـجــزء األول
من فيلم ( Duneالكثيب) ،املأخوذ عن رواية
ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي ،ال ـتــي َتـَحـمــل ذات االس ــم،
للكاتب فرانك هربرت .فشل شباك التذاكر
في تجربة ديفيد لينش عن الــروايــة ذاتها
عام  ،1984واملشروع غير املكتمل للمخرج
أل ـي ـخــانــدرو خ ــودوروف ـس ـك ــي ،بــاتــا مقدمة
م ـن ــاس ـب ــة تـ ــوضـ ــح صـ ـع ــوب ــة إن ـ ـجـ ــاز عـمــل
مأخوذ عن روايــة الخيال العلمي األضخم
واألكـ ـ ـث ـ ــر م ـب ـي ـ ًـع ــا ،م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
املــاضــي .إال أن فيلنوف يتجاهل هــذه املرة
ج ــرس اإلنـ ـ ــذار ،ويـطـلــق م ـشــروعــه الـخــاص
عبر ساعتني ونـصــف ،شكلت الـجــزء األول
مــن سلسلة قــد تـطــول ،حسب مــا أعلن عنه
ُ
عنون املخرج
صناع الفيلم مرات عدة؛ إذ ي ِ
فيلمه ب ـ «الـكـثـيــب :ال ـجــزء األول» ،وينهيه
بجملة مفادها بأن ما هذه إال البداية فقط
ملا هو آت.
وعلى الرغم من ّ
تعرض فيلنوف للنقد الالذع
ً
سابقا مــع فيلم  ،2049 Blade Runnerإال أن
شــركــة «وارن ـ ــر ب ـ ــروس» ،واف ـقــت عـلــى إنـتــاج
فـيـلــم كـثـيــب عـبــر ج ــزأي ــن ،مـتــأمـلــة أن تسفر
مغامرته الجديدة في اقتباس الرواية املعقدة
ع ــن ن ـت ــائ ــج تـ ـتـ ـج ــاوز ت ـج ــرب ـت ــي امل ـغ ــام ــري ــن
السابقني .نتابع عبر الفيلم رحـلــة يقودها
بول أتريديس ،أمير شاب ينحدر عن ساللة
أتريديس ( )Timothée Chalametبعد قبول
وال ــده ،ال ــدوق ليتو أتــريــدس (،)Oscar Isaac
السيطرة على كــوكــب أراك ـيــس الـصـحــراوي،
وهو مصدر «التوابل»؛ الثروة األكثر أهمية

القـتـصــاد ال ـكــواكــب« ،الـعـقــار املـهـلــوس» كما
والوقود
يراه أهل الصحراء ،ومصدر الطاقة ً
لـلـتـنـقــل ب ــن الـ ـك ــواك ــب .ي ـت ـضــح ،الح ــق ــا ،أن
املهمة املــوكـلــة لساللة أتــريــديــس ،ليست إال
ً
فخا نصبه أعــداؤهــم؛ إذ ُيقتل ال ــدوق ،وتتم
مالحقة األمير الشاب وأمه التي تمتلك قدرة
غامضة على التحكم في إرادة اآلخرين.
ي ـج ـم ــع ال ـف ـي ـل ــم ب ـ ــن ال ـ ــدرام ـ ــا الـ ـف ــانـ ـت ــازي ــة
والرمزية ،ويحمل تأويالت عدة تشير إلى ما
هو طبقي وديني وسياسي .قصة يتصارع
فيها ال ـســادة األثــريــاء على امل ــوارد املربحة،
فــي منطقة رمـلـيــة شــاسـعــة وخ ـط ـيــرة .مثال
واضــح عن الحروب التي يخوضها البيض
في الشرق األوس ــط ،من أجــل الحصول على
الثروات ،متجاهلني رغبة من يعيشوا هناك؛
ً
اسـتـعـمــار مـعــاصــر ،وإمـبــريــالـيــة ،فـضــا عن
ال ـب ـعــد امل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي وال ــروح ــان ــي املـتـمـثــل
ً
فــي ق ــدرات بــول «املـخـتــار» ووالــدتــه ،وصــول
إلــى فلسفة الـصـحــراء نفسها ،بما فيها من
كائنات وعوالم وحكم وأساطير.
يــولــي فـيـلـنــوف اهـتـمـ ً
ـامــا كـبـيـ ًـرا لـلـصــدامــات
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،أو ال ـت ـح ــال ـف ــات وامل ـك ــائ ــد
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ـك ـنــه ال ي ـب ــدي ذات الـ ـق ــدر من
االهتمام عندما يتعلق األمــر ببناء العوالم

يحمل العمل تأويالت
عدة تشير إلى ما هو
طبقي وديني وسياسي
يبدو األشخاص غاية في الصغر مقارنة بما حولهم من األشياء ()Imdb

يحوي العمل مقاربة نقدية وساخرة لمرحلة المراهقة (نتفليكس)

إضاءة

مراهقون ووحوش في «فم كبير»
عمار فراس
ّ

بـ ـ ــدأت ش ـب ـكــة ن ـت ـف ـل ـي ـكــس ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ب ـب ــث امل ــوس ــم
الخامس من مسلسل الكرتون «فم كبير» ،بطولة
وإن ـت ــاج املـمـثــل وال ـكــوم ـيــدي ،نـيــك ك ــرول .نتتبع
في السلسلة مغامرات طالب الصف السابع في
إع ــدادي ــة «بــريــدجـتــون نـيــك ب ـيــرش» ،وعالقاتهم
مع وحوش الهرمونات التي ترافقهم ،إلى جانب
ّ
الحب ،التي قد تتحول إلى
تعرفهم على «فراشة»
ّ
الكراهية ،وتهدد املراهقني وأصدقاءهم
«أفعى»
على ّ
حد سواء.
ّ
وكمية البذاءة فيها ال
السلسلة موجهة للكبار،
يفوقها ســوى تلك الـتــي نشاهدها فــي مسلسل
 .South Parkلكن هــذا ال يعني أنـنــا أم ــام مــا هو
رديء أو خال من املعنى ،بل يمكن القول إن «فم
كـبـيــر» ي ـحــوي م ـقــاربــة نـقــديــة وس ــاخ ــرة ملرحلة
امل ــراهـ ـق ــة ،وم ـ ــا ي ــراف ـق ـه ــا م ــن ت ـغ ـي ــرات جـســديــة
ونفسية ،تتخذ شكل وحوش لطيفة ومرعبة في
ذات الوقت .يكشف لنا املسلسل عن موضوعات
املــراهـقــة امل ـت ـعــددة .لـكــن ،فــي ه ــذا املــوســم يطغى
«الحب» بكل أشكاله ،وطيفه الواسع على حياة
املراهقني.
هـنــاك إشكالية فــي الـحــديــث عــن هــذه املواضيع
بــالـلـغــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،كــون ـنــا ن ـح ــاول ت ـف ــادي أغـلــب
املوضوعات والنكات واإلح ــاالت التي ال تسمح
ب ـهــا ال ـث ـقــافــة الــرس ـم ـيــة واملـ ـت ــداول ــة ع ـل ـنــا .وه ــذا
بالضبط ما يحاول املسلسل اإلضــاءة عليه ،كل

مــا هــو مـسـكــوت عـنــه ،وي ـتــداولــه املــراه ـقــون سـ ّـرًا
في عقولهم ،مهما بلغ «انحرافه» وبــذاء تــه .كأن
املـسـلـســل يـضـعـنــا أمـ ــام الوعـ ــي امل ــراه ـق ــن ،ومــا
يـ ــدور ف ــي خ ـلــدهــم ،ع ـبــر تـجـسـيــد ه ــذه األف ـك ــار،
إم ــا عـبــر ال ــوح ــوش ،أو عـبــر الـ ـب ــذاءة ،ال ـتــي عند
الـتــدقـيــق فيها تـبــدو بــريـئــة؛ أي أن املــراه ـقــن ال
يفقهون ما يقولونه وال معانيه ودالالتــه ،وهذا
ما يكسب املسلسل حيويته؛ فكل ما يقال أشبه
بنكات بريئة ،كونها على ألسن مراهقني ،وهذا
ما يتضح حني يحاول أحدهم شرح ما يدور في
خـلــده؛ إذ يـبــدو ســاذجــا ُ
ومـحــرجــا ،وال يمثل أي
ّ
«كراهية».
«شر» أو
يمتلئ املسلسل ،في هذا املوسم ،باإلحاالت إلى
مسلسالت وأفــام أخــرى ،إذ نشاهد تهكمًا على
حلقة «املسابقة» من مسلسل ساينفيلد ،الذي
يبث حاليًا على شبكة نتفليكس أيـضــا .كذلك،
ه ـن ــاك س ـخــريــة ش ــدي ــدة اإلب ــاح ـي ــة م ــن ال ـبــرامــج
املخصصة للميالد .ونالحظ أن املسلسل يحاول
اخ ـت ـبــار أش ـك ــال أخـ ــرى م ــن ال ـت ـحــريــك ،كتحريك
الــدمــى والـ ـ  ،stop motionكما نشاهد فــي إحــدى

يستكشف المسلسل في
مواسمه تساؤالت البلوغ
العاطفي
والنضوج
ّ

الحلقات؛ كيف يلتقي نيك ،املــراهــق الــذي يمكن
القول إنه بطل املسلسل ،مع نيك رول ،املمثل الذي
يؤدي صوته ،ويخوضان حديثًا حول عالقتهما
ومستقبلهما املشترك .مع ذلك ،نراهما يسخران
مـ ــن مـ ـح ــاول ــة امل ـس ـل ـس ــل إظ ـ ـهـ ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات
الحقيقية إلــى جــانــب تلك الـكــرتــونـ ّـيــة ،بوصفها
«تجربة» قد تهدد طرافة الحكاية؛ أي يمكن القول
إن املسلسل ينتقد أي َمـحــاولــة لتغيير أسلوب
ُ
العرض ،تلك التي قد تنفر الجمهور واستمرار
اإلنتاج.
يستكشف الـعـمــل ت ـســاؤالت الـبـلــوغ ،والـنـضــوج
الـعــاطـفـ ّـي ،ناهيك عــن «الـعـنــف» ال ــذي يظهر فيه
بصورة مرحة .لكن التأمل فيه يكشف خطورته؛
ف ــاإلح ــراج والـخـجــل ،بــالــرغــم مــن أنـهـمــا عــابــران،
لـكـنـهـمــا ي ـت ـحــوالن إل ــى سـلـطـتــن ق ــادرت ــن على
تـهــديــد امل ــراه ــق ،وكـيـفـيــة إدراك ـ ــه ل ــذات ــه ،ناهيك
عن الضغط الــذي يمارسه األقــران بعضهم على
ّ
مستقبلي
الـبـعــض اآلخـ ــر .كــل ه ــذا رب ـمــا لــه أث ــر
على الفرد ،لكنه ال يظهر على الشاشة ،ما يدفع
املـشــاهــد إل ــى تــذكــر طفولته ومــراهـقـتــه ،وم ــا مر
به من لحظات ربما ما زال أثرها حاضرًا حتى
اآلن ،كأن يصبح أضحوكة املدرسة ،أو يتعرض
للتنمر ،أو ي ـنــزوي وح ـي ـدًا بسبب حـبــه للخيال
ال ـع ـل ـمـ ّـي ،ه ــذه ال ـض ـغــوطــات يــرافـقـهــا دوم ــا عــدم
ن ـضــوج عــاطـفــي ورغ ـبــة بــالـتـفــوق عـلــى األقـ ــران،
م ــا ق ــد ي ـت ــرك ج ــروح ــا خ ـفـ ّـيــة م ــن ال ـص ـعــب تتبع
أعراضها.

ّ
يمثل نقيب الفنانني السوريني الراحل أخيرًا ،زهير رمضان (- 1959
 ،)2021حالة نموذجية تصلح للدراسة االجتماعية ،لفهم طرق إفساد
النظام االستبدادي ملواطنيه الطيبني العاديني ،وال سيما املوهوبني منهم.
يـتـحــدر املـمـثــل الــراحــل مــن محافظة الــاذق ـيــة ،وتـحــديـدًا مــن قــريــة دم
سرخو ،التي أصبحت جزءًا من املدينة .انتسب إلى املعهد العالي للفنون
املسرحية ،وتخرج من قسم التمثيل فيه عام  ،1983ليبدأ عملية صعود
مهنية وسلطوية ،وصلت به إلى مجلس الشعب ورئاسة نقابة الفنانني
منذ  ،2014حتى وفاته.
يعرف أبناء دفعة زهير رمضان في املعهد ،أنه انتقل إلى دمشق من
ً
قرية صغيرة ،حــامــا نـقــودًا قليلة وموهبة ال بــأس بها ،وقلبًا طيبًا،
وشهامة ولهفة أهــل الساحل الـســوري الطيبني .فــي طــريــق الصعود،
تحولت الشهامة إلى شراء ذمم ،وتبدلت لهفة اإلغاثة إلى تقديم خدمات،
وانقلب املنبت الطائفي إلى استثمار مفيد.
صار أبو ذكوان مندوب األجهزة األمنية عند الفنانني ،واستطاع تقديم
خــدمــات ملــن ق ـصــده ،ومـنـهــم مــن دل ــه عـلــى سبيل إعـفــائــه مــن الخدمة
العسكرية ودفع بدل االغتراب ،رغم أنه لم يغادر سورية قط.
ً
في عام  ،2011وقبل انــدالع الثورة السورية ،كان كل ذلك مقبوال عند
معظم الفنانني والفنانات ،ومرحبا بــه ،حتى غــدا كثير منهم جليسًا
وضـيـفــا فــي اس ـتــراحــات كـبــار الـضـبــاط وامل ـســؤولــن ،وف ــي مقدمتهم
شقيق الرئيس ماهر األسد ،الذي كان يراعى شؤونهم العامة والخاصة.
لم يكن زهير رمضان وحيدًا في لعب هذا الدور األمني ،وليس مجرد
أجير رخيص لهذه األجهزة ،ولم يكن عديم املوهبة وال ضعيفها ،بل
كان مومنًا بحق بما يقول ويعمل ،بعدما استطاب آليات النظام وصار
جــزءًا منه ،وهــي آلـيــات تقوم على العصبية الطائفية وبـنــاء املصالح،
وتقديم الخدمات والزبائنية .ومن هنا كان شعار محازبيه في انتخابات
األخيرة للنقابة« :الوفاء بالوفاء».
حدثني صديق يعمل في مجال اإلعــام الفني عاد إلى دمشق ،وكان
مطلوبًا للمراجعة األمنية؛ فاتصل بأصدقائه من الفنانني للمساعدة؛
فقال له أحدهم بعد مراجعة ملفه إنه ال يستطيع أن يخدمه ألنه مطلوب
مــن األم ــن الـعـسـكــري ،فيما هــو يـمــون عـلــى أم ــن ال ــدول ــة ،نــاصـحــا إيــاه
باالستعانة بفنان آخر حدد له اسمه.
ُعرف رمضان واشتهر في العالم العربي بــأدواره املتقنة ،مثل املختار
بيسة فــي مسلسل «ضيعة ضــايـعــة» ،ومــديــر املخفر أبــو ج ــودت في
«بــاب ال ـحــارة» ،ولكن النصيب األكـبــر مــن الشهرة واالنـتـشــار كــان مع
تصريحاته تجاه زمالء وزميالت خالفوا رأيه السياسي ،وتجرؤوا على
«النيل من رموز الدولة وقائد الوطن».
فصل رمضان قرابة  200فنان ،وأكثرهم من املعارضني ،بحجة عدم
دفع اشتراكاتهم املالية ،ومنهم حاتم علي وجمال سليمان ومكسيم
خليل ومازن الناطور وعبد الحكيم قطيفان وسميح شقير ولويز عبد
الكريم ويارا صبري ،وحتى الراحلة مي سكاف.
ثم صرح بأنه مستعد الستقبال أي ممثل معارض ترك البلد ويريد
العودة إلى «حضن الوطن» ،وأنه مستعد ألخذه باليد إلى مكاتب رؤساء
األفرع األمنية لتسوية أوضاعه.
يستثني رمضان أولئك الذين ساهموا في «سفك الــدم الـســوري» ،أو
كانوا «عونًا لألميركان والصهاينة» .وبكل األحــوال؛ فهم حفنة قليلة،
والوطن أفضل وأكثر انسجامًا من دونهم ،ويقدر رمضان عددهم بـ
 13شخصًا على األكثر ،مهددًا إياهم وغيرهم بقطع لسان من يسيء
لرموز الدولة السورية.
علمت السلطة رمضان أن يكون صلبًا قويًا حتى تجاه املوالني أمثاله؛
فهو يهددهم بالسجن واإلب ـعــاد ،ومنهم الفنان بسام كوسا وبشار
إسماعيلّ ،
رادًا انتقاداتهم إلى الغيرة.
ّ
مات النقيب وهو يرى أن مهمة النقابة ومنتسبيها من الفنانني تتمثل
فــي أنهم «فصيل طليعي ملتزم بقضايا املجتمع ،ويساهم فــي بناء
الوطن واإلنسان» ،حسب شعار آخر مؤتمر سنوي ُعقد تحت إشرافه.
إنه دور يمثل ذلك الذي تكلمت عنه حنا أرنــدت ،واصفة من عملوا مع
النظام النازي بـ «تفاهة الشر».
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الشخصية أو النفسية .هــذا مــا سعى مدير
ال ـت ـص ــوي ــر إل ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ـيــه ع ـب ــر حــركــة
الـكــامـيــرا وزواي ــاه ــا؛ يـبــدو األش ـخــاص غاية
في الصغر مقارنة بما حولهم من األشياء،
األصوات غير البشرية هائلة ،وتلك البشرية
منها غاية في الضعف والهزال .هذه ليست
مـ ـس ــاح ــات ص ــديـ ـق ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،إذن ،بــل
لشدة
بقاع تكاد تفوق االستيعاب البشري ً
شساعتها .للكون مأساته الخاصة أيــضــا،
وك ــذل ــك ص ــراع ــات ــه وش ـيــاط ـي ـنــه وم ـع ــادالت ــه
امل ـع ـقــدة .ال ح ـ ــوارات كـثـيــرة عـبــر الـفـيـلــم ،بل
ص ــور وتــراك ـيــب ج ـمــال ـيــة ،ومـ ـف ــردات سـمــع-
بقية
بـصــريــة ت ـخــدم تـقـنـيــة ال ـس ــرد ،وتـكـمــل ً
القصة ،أو تعطي ملحة عما سيحدث الحقا.
ل ـيــس م ــن ال ـص ـعــب أبـ ـ ـ ًـدا اس ـت ـي ـضــاح م ـقــدار
الـجـهــد ال ــذي ق ــام بــه كــل مــن امل ـخــرج ومــديــر
ال ـت ـص ــوي ــر ،ومـ ـش ــرف ال ـت ــأث ـي ــرات الـبـصــريــة
لــرســم ع ــوال ــم ال ـف ـي ـلــم .كــذلــك األمـ ــر بالنسبة
لـ ــإضـ ــاءة وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،الـ ـت ــي أل ـف ـه ــا هــانــز
زيمر ،واملستوحاة في معظمها من أصوات
الطبيعة والزواحف وحركة الرمال.
يؤخذ على الفيلم ضعفه على مستوى ّ
النص،
فعلى الرغم من أنه مأخوذ عن روايــة أدبية،
إال أن نص الفيلم يفتقر إلى كثير من العمق،
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـب ـنــاء ع ــوال ــم الـشـخـصـيــات
واألحـ ــداث الــدرام ـيــة .يشير ضـعــف العنصر
الــدرامــي إلــى وجــود خلل بنيوي فــي عملية
«أفلمة» الــروايــة ،وهــي مهمة جذرية تتطلب
إعـ ــادة ب ـن ــاء ،يـصــل ف ــي بـعــض األح ـي ــان إلــى
ردم النص الروائي ،فبقيت األحداث الخلفية
غ ــام ـض ــة ،ت ــراخ ــى ال ـخ ــط ال ــزمـ ـن ــي ،وجـ ــاءت
ال ــدواف ــع غـيــر مقنعة ت ـمـ ً
ـامــا؛ ألن ـهــا مـجـتــزأة
وغير كاملة.

أيام قليلة ويطوي
مسلسل «الهيبة :جبل»
صفحة الجزء األخير.
نتساءل :ماذا أضاف
هذا الجزء للممثل عبد
المنعم عمايري؟
ربيع فران

لـ ــم ي ـض ــف ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــام ــس مـ ــن مـسـلـســل
«ال ـه ـي ـب ــة» ل ـح ـضــور امل ـم ـثــل الـ ـس ــوري عـبــد
املـنـعــم ع ـمــايــري .عـلــى الـعـكــس ،يـنـعــدم دور
البطولة أمام حضور زميله ،بطل السلسلة،
تـيــم ح ـســن ،لـتـتـحــول املــواج ـهــة ب ــن قــوتــن
متصارعتني ،الرابح ضمنها ،من دون شك،
هو «جبل».
ق ـبــل ق ــراب ــة عـ ــام ،ق ــدم ع ـبــد امل ـن ـعــم عـمــايــري
واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز أدواره ف ــي مـسـلـســل «قـيــد
مـجـهــول» ،مــن كـتــابــة ل ــواء يــازجــي ومحمد
أبو لنب ،من إخراج السدير مسعود .يومها،
ت ــوس ــم ج ـم ـه ــور ال ــرج ــل خـ ـيـ ـرًا ف ــي ال ـق ـفــزة
النوعية التي استحقها بطل «بقعة ضوء»،
وطــال ـبــه بــاملــزيــد مــن الـعـمــل عـلــى مـثــل هــذه
األدوار.
يـجـســد ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـمــايــري ف ــي «الـهـيـبــة:
جبل» دور «بديع»؛ ركيزة الخصم األساسية
فــي الـحـبـكــة ملــواجـهــة «ج ـبــل» داخ ــل الـقــريــة
ال ـح ــدودي ــة :الـهـيـبــة ،ال ـتــي يـعـيــش ُسـكــانـهــا
على التهريب كمصدر رزق أول ،إلى جانب

معارك «الهيبة» املفتوحة مع العصابات في
العراء والسهول.
ّ
تـحــدي هــذه العصابات يبقى فــي التخلص
مــن «ج ـبــل» ،كـمـحــاولــة لبسط نـفــوذ املــافـيــا،
وتـ ـسـ ـيـ ـي ــر أمـ ـ ــورهـ ـ ــا ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا .هـ ـك ــذا،
استنجدت شــركــة اإلن ـتــاج بـعـمــايــري ،ضمن
س ـي ـنــاريــو يـقـضــي بـتـعـيـيـنــه م ـه ـنـ ً
ـدســا لسد
مياه يقام في «الهيبة».
مــن دم ـشــق بــات ـجــاه ل ـب ـنــان ،يـقـطــع املـهـنــدس
«ودي ـ ـ ـ ــع» ،ص ــاح ــب الـ ـس ــواب ــق ،بـ ـج ــواز سـفــر
مزور ،الحدود .ويصل الهيبة لتسهيل مهمة
عبور مقاتلي «داعــش» إلــى لبنان ،وتهريب
آثــار مدينة تــدمــر ،عــن طريق سـ ّـد املـيــاه ،إلى
أوروبا ،لبيعها في مزاد علني هناك.
ّ
فــي الـشـكــل ،اسـتـطــاع كــتــاب الـجــزء الخامس
تـ ـص ــوي ــر الـ ـتـ ـب ــاي ــن ب ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء «داعـ ـ ـ ـ ــش»،
وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا« .وديـ ـ ـ ــع» ال ـ ـهـ ــارب م ــن ال ـع ــدال ــة
ّ
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال ي ـه ـتــم إال بـ ــاملـ ــال ،وي ـس ـقــط
أم ــام امـتـحــان أول ام ــرأة تـصــادفــه ،وينافس
أص ــدق ــاءه فــي نــوعـيــة الـخـمــر املفضلة لــديــه،
وجل ما يسعى إليه هو تهريب آثار وبيعها
إلى أوروبا ،مقابل عمولة مالية كبيرة.
يـنـفــذ ع ـمــايــري دوره ب ـحــرف ـيــة ،ل ـكــن ذل ــك ال
ً
يعفيه مــن كونه مـســؤوال عــن مساحة الــدور
الذي وافق عليه ،ما وضعه في قالب هامشي
ً
قياسا بالصراع بني «جبل» و«داع ــش» .في
الــوقــت نفسه ،ينفذ «ودي ــع» أجـنــدة أسـيــاده
مــن خــال «الـخـتـيــار» ،قائد املافيا «الـســري»
الــذي ال يظهر ،لكنه يتحدث في الهاتف مع
عـمــائــه ،رغـبــة فــي االنـتـصــار على جبل مرة
أخ ــرى ،ذل ــك بـعــد أرب ـعــة مــواســم مــن الـصــراع
وال ـحــرب .لكن النتيجة مخيبة ،إذ ال بــد من
خ ـســارة «وديـ ــع» أم ــام الـبـطــل ال ــذي ال ُيقهر،
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أي «جبل» ،وتحويل القصة إلى فيلم أكشن،
وت ــوق ــع ان ـه ـيــار األبـ ـط ــال ،وك ـش ــف الـحـقــائــق
كاملة قبل الحلقة األخيرة ،من باب تشويق
املـشــاهــد ،والـلـعــب عـلــى عنصر املـفــاجــأة في
أن الخير املتمثل في أحقية «جبل» وزعامته
ل ـ ـ «ال ـه ـي ـب ــة» س ـي ـن ـت ـصــر م ـه ـمــا ب ـ ــدا ال ـظ ــام

محيطًا بــالـقــريــة وأهـلـهــا ومـصـيــرهــا .ربـمــا،
ل ــم يـسـتـطــع ع ـمــايــري رف ــض ال ـع ــرض امل ـقــدم
ل ــه م ــن ش ــرك ــة ال ـص ـ ّـب ــاح ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي هــذا
ال ـجــزء ،لكن الــواضــح أنــه واف ــق بـســرعــة ،ولم
ينتبه إلى بعض الشوائب التي كان بإمكانه
ت ـف ــادي ـه ــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن «ن ـم ـط ـيــة» االن ـت ـص ــار

املفروض أن يالزم البطل األوحــد تيم حسن،
لسبب واحد يدخل في إطار صدقية املبارزة
ب ــن «ال ـق ـط ـبــن» ،األول رغ ــم سـجـلــه الـحــافــل
بالتهريب والقتل هو «الخير» ،والثاني هو
«ال ـش ــر» املستطير ال ــذي يــريــد دم ــار ال ـقــرى،
مقابل نزواته ومآربه ،واألمر سيان.

