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شبكات اجتماعيّة صوتية 
بديلة لـ»كلوب هاوس«

خطوات تساعد في التحقق 
من األخبار الكاذبة

واشنطن ـ العربي الجديد

شركات  بتعامل  قة 
ّ
املتعل الفضائح  تستمّر 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــع املــحــتــوى الـــذي 
يــنــشــر فــيــهــا، خــصــوصــا »فــيــســبــوك«، الــتــي 
تسمح بازدهار التطّرف على موقعها، كما 
ال تـــقـــوم بــالــجــهــد الــكــافــي لــكــبــح الــتــضــلــيــل 
اليومني  وخــال  الكراهية.  خطاب  وانتشار 
املاضيني، كشفت ثاثة تقارير منفصلة عن 

حجم املشكلة في املوقع. 
ــن إرشــــــــــادات املـــراجـــعـــة  فـــوفـــقـــا لـــشـــريـــحـــة مــ
الداخلية ُسّربت إلى صحيفة »ذا غارديان«، 
ــنــــمــــر واملــــضــــايــــقــــات  ــتــ تــــســــمــــح ســــيــــاســــة الــ
ــتــــهــــداف   بــــاســ

ً
ــــوك« صـــــــراحـــــــة ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فــــــي »فـ

»الشخصيات العامة« بطرق محظورة على 
املــوقــع، بــمــا فــي ذلـــك »الـــدعـــوة إلـــى موتهم«  

العامة  الشخصيات  »فــيــســبــوك«  وُيــعــّرف   .
متابعني  يملكون  الــذيــن  األشــخــاص  هم 

ّ
بأن

كثرًا أو يحظون بتغطية صحافية. 
ــعــتــبــر هـــذه الــفــئــة أهـــدافـــا مــســمــوحــا بها 

ُ
وت

ــا نــريــد  ــنــ ــ
ّ
ــواع مــعــيــنــة مــــن اإلســــــــاءة »ألن ــ ــ ألنـ

السماح باملناقشة، والتي غالبا ما تتضمن 
ــقــــاديــــة لــــأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــتــ تـــعـــلـــيـــقـــات انــ
يــظــهــرون فــي األخــبــار« تــوضــح »فيسبوك« 

ملشرفيها.
اطلعت  الــتــي  التفصيلية  اإلرشــــــادات  وفـــي 
عليها الصحيفة، والتي تمتد إلى أكثر من 
300 صفحة ويعود تاريخها إلى ديسمبر/

كانون األول 2020، توضح »فيسبوك« كيف 
والشخصيات  لـــأفـــراد  الــحــمــايــة  بــني  تميز 
ــرح الـــشـــركـــة: »بــالــنــســبــة إلــى  ــشـ الـــعـــامـــة. وتـ
ــات الــــعــــامــــة، نــــزيــــل الـــهـــجـــمـــات  ــيـ الـــشـــخـــصـ
الـــشـــديـــدة، وكـــذلـــك بــعــض الــهــجــمــات الــتــي 
ــاب الــشــخــصــيــة  ــســ ــع فـــيـــهـــا رابـــــــط حــ يــــوضــ
الــعــامــة فــي املــنــشــور أو الــتــعــلــيــق. بالنسبة 
إلــى أبعد من   حمايتنا تذهب 

ّ
فــإن لــأفــراد، 

ذلك: فنحن نزيل املحتوى الذي ُيقصد منه 
اإلهــانــة أو الــعــار، بما فــي ذلـــك، على سبيل 
املثال، االدعاءات املتعلقة بالنشاط الجنسي 

لشخص ما«.
الـــعـــاديـــني  وال يـــمـــكـــن اســــتــــهــــداف األفــــــــــراد 
»دعــــوات املـــــوت« عــلــى »فــيــســبــوك«، لــكــن،  بـــــ
بالنسبة للشخصيات العامة، ال مشكلة في 
الـــدعـــوة إلـــى مـــوت أحـــد املــشــاهــيــر املحليني 
 رابط حسابه ال يوضع في 

ّ
الصغار، طاملا أن

املنشور لإلشارة إليه، على سبيل املثال.
وتعريف الشركة للشخصيات العامة واسع، 
سب جميع السياسيني، بغض النظر 

َ
إذ ُيحت

قد  كــانــوا  إذا  عــن ترتيبهم ومستواهم ومــا 
انتخبوا أو يترشحون ملنصب.

الكراهية  »مكافحة  مــركــز  مــؤســس  ووصـــف 
الــرقــمــيــة« عـــمـــران أحـــمـــد، مـــا جــــرى الــكــشــف 
ه »مذهل«. وقال أحمد: »على الرغم 

ّ
عنه بأن

من الهجمات البارزة في السنوات األخيرة، 

منوعات

الــبــرملــانــيــة البريطانية  فــي ذلـــك مــقــتــل  بــمــا 
جــو كــوكــس )2016( والــهــجــمــات اإلرهــابــيــة 
املــحــلــيــة فــي الــكــابــيــتــول األمــيــركــي )يــنــايــر/ 
 فــيــســبــوك ال 

ّ
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي( فـــــإن

املوظفني  للعنف ضد  الترويج  على  يعاقب 
العموميني، إذا لم يجِر وضع رابط حسابهم 
ــه نــتــيــجــة لــذلــك،  ــ ـ

ّ
فـــي املـــنـــشـــور«. وأضـــــاف أن

قــد تــتــعــرض ســامــة املــســؤولــني الرسميني 

 والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة األخــــــــرى لــلــخــطــر. 
ــمــــة »آفـــــــــــاز«  ــنــــظــ ــر ثـــــــــــاٍن ملــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وخــــــلــــــص تـ
ــــى حــمــايــة  ــيـــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلــ ــيـــر الـــربـــحـ غـ
إلى  املضللة،  املعلومات  من  الديمقراطيات 
 موقع »فيسبوك« سمح لجماعات، كثير 

ّ
أن

أنــون«  »كيو  مثل  منها على صلة بحركات 
العنف  بتمجيد  ومــلــيــشــيــات،  و»بـــوغـــالـــو« 
بــــالــــواليــــات   2020 ــام  ــ عــ انـــتـــخـــابـــات  ــــال  خــ

املتحدة وكذلك خال األسابيع التي سبقت 
التي شهدها مبنى  الــدامــيــة  الشغب  أعــمــال 
الكونغرس األميركي )كابيتول( في يناير/ 
كانون الثاني املاضي، بحسب »أسوشييتد 

برس«.
»آفــاز« عن 267 صفحة ومجموعة  وكشفت 
ــهــا نــشــرت مــواد 

ّ
عــلــى »فــيــســبــوك« زعــمــت أن

مــجــدت الــعــنــف فــي خــضــم انــتــخــابــات 2020 
إلى 32 مليون مستخدم. كذلك، وجد التقرير 
والصفحات  املجموعات  ثلثي  مــن  أكــثــر   

ّ
أن

لها أسماء تتماشى مع العديد من الحركات 
املتطرفة املحلية. أولى هذه الحركات كانت 
»بوغالو« التي تروج لحرب أهلية أميركية 
والثانية  الحديث،  املجتمع  وانهيار  ثانية 
هي حركة املؤامرة »كيو أنــون« التي تدعي 
 الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 

ّ
أن

ــان يــخــوض مــعــركــة ســريــة ضـــد »الـــدولـــة  »كــ
العميقة«. باإلضافة إلى طائفة من »مشتهي 
األطــفــال« الــذيــن يــعــبــدون الشيطان والــذيــن 
هــولــيــوود وشــركــات كبرى  يسيطرون على 
ووسائل إعام وهيئات حكومية. والبقية من 
مليشيات مختلفة مناهضة للحكومة. وقد 
تم حظرها جميعا إلى حّد بعيد من جانب 
الرغم  »فيسبوك« منذ عام 2020. لكن، على 
»االنتهاكات الواضحة«  مما وصفتها آفاز بـ
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ّ
أن وجـــدت  فقد  »فــيــســبــوك«  لسياسات 

مــن هـــذه الــصــفــحــات واملــجــمــوعــات كــانــت ال 
مــارس/   18 املنصة حتى  على  تـــزال نشطة 
آذار الجاري، وكــان لديها أقل بقليل من 27 

مليون متابع.
 
ّ
ــّرت شـــركـــة »فــيــســبــوك« أن ــ مـــن جــانــبــهــا، أقــ

ها 
ّ
لكن مــثــالــيــا«،  »لــيــس  ســيــاســتــهــا  تطبيق 

 التقرير »يشّوه عملها ضد التطرف 
ّ
قالت إن

العنيف واملعلومات املضللة«. وقالت الشركة 
ــهــا »قــامــت بأكثر مما قــامــت به 

ّ
فــي بــيــان إن

أّي شركة إنترنت أخــرى لوقف تدفق املــواد 
الـــضـــارة« مــســتــشــهــدة بــحــظــرهــا »مـــا يــقــرب 
وإزالــة  عسكرية«  اجتماعية  حركة   900 مــن 
عـــشـــرات اآلالف مـــن صــفــحــات ومــجــمــوعــات 
ها تعمل 

ّ
وحسابات »كيو أنون«. وأضافت أن

دائــمــا عــلــى تحسني جــهــودهــا فــي مواجهة 
املاضي،  الثاثاء  ويــوم  املضللة.  املعلومات 
ــنـــت مــنــظــمــة »مــــراســــلــــون بــــا حــــــدود«  ــلـ أعـ
ـــهـــا قـــدمـــت شـــكـــوى قــانــونــيــة ضـــد شــركــة 

ّ
أن

»فـــيـــســـبـــوك« فـــي فـــرنـــســـا، مــتــهــمــة مــوقــعــهــا 
لـــلـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي بـــانـــتـــهـــاك قـــواعـــده 
الخاصة، عبر فشله في حماية مستخدميه 
مــن خــطــاب الــكــراهــيــة. وأشــــارت »مــراســلــون 
ــــدود«، ومــقــرهــا الــعــاصــمــة الفرنسية  بــا حـ
ها تقاضي موقع »فيسبوك« 

ّ
باريس، إلى أن

بــســبــب »مـــمـــارســـاتـــه الـــتـــجـــاريـــة املــضــلــلــة«، 
 الـــشـــركـــة ســمــحــت 

ّ
ــان، أن ــيــ ــي بــ مـــضـــيـــفـــة، فــ

»االنـــتـــشـــار الـــهـــائـــل« لـــخـــطـــاب الــكــراهــيــة  بــــ
واألخبار الزائفة عبر موقعها. 

يسمح موقع »فيسبوك« 
بدعوات الموت 

وانتشار خطاب الكراهية

بيروت ـ العربي الجديد

ها اليوم 
ّ
األخبار الزائفة ليست جديدة، لكن

يــمــكــن أن تــنــتــشــر بـــســـرعـــة فــــي اإلنـــتـــرنـــت 
ــذا،  ــــاس. لــ ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ ــرار وحــ ــقــ ــتــ ــرة االســ ــدمــ مــ
غير   factcheck.org مـــشـــروع  يــســتــعــرض 
الـــربـــحـــي مــجــمــوعــة مــــن الــتــفــاصــيــل الــتــي 
يجب االنتباه إليها حتى ال يقع القارئ في 

مصيدة األخبار الزائفة. 

ضعوا المصدر في اعتباركم 
تــصــنــف الــكــثــيــر مـــن املـــواقـــع نــفــســهــا على 
الخيالية  األخـــبـــار  فـــي  متخصصة  ـــهـــا 

ّ
أن

ــار«  ــنــــشــ ــمــــوذجــــي »املــ ــرة، مـــثـــل نــ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
بينما هناك  العربيني.  الحدود«  و»شبكة 
ــار  ــبــ ــــي نـــشـــر األخــ ــــع مــتــخــصــصــة فـ ــــواقـ مـ
الكاذبة عن قصد، بغرض ترويج نظريات 
.  عــلــى املـــســـتـــوى الــعــاملــي 

ً
ــثــــا املــــؤامــــرة مــ

من  بــقــائــمــة   Snopes.com مــوقــع  يــحــتــفــظ 
بينما  املعروفة.  املزيفة  اإلخبارية  املواقع 
ــربــــي يـــجـــب أن يــتــجــول  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
ــقـــارئ فـــي املـــوقـــع الــــذي قـــرأ مــنــه الخبر  الـ
فــيــه.  ويتم  الكتابة  مــن أجــل معرفة نمط 
واملواضيع على  املــقــاالت  تصنيف بعض 
ها تنتمي إلــى املــواد الساخرة، لــذا، من 

ّ
أن

األفضل االنتباه إلى سياق املقال ونمطه. 

ال تكتفوا أبدًا بالعنوان 
كم 

ّ
استفز أو  انتباهكم  لفت عنوان مقال  إذا 

فا تسارعوا بــإعــادة نشره فــورًا، بل اقــرأوا 
تــفــاصــيــلــه أواًل. حــتــى فــي املـــواقـــع املــوثــوقــة 
يكون العنوان جزءًا من الحقيقة فقط، لغرض 
وأحيانا  بالقراءة،  وإغرائه  الجمهور  جذب 
قد ُيفَهم من العنوان عكس املضمون تماما.

تحققوا من الكاتب والمتحدثين 
اب خياليني، 

ّ
يعتمد عدد من املواقع على كت

ــهــم 
ّ
أو قــد يــجــرى تــقــديــم املــتــحــدثــني عــلــى أن

نخبة متخصصة، على العكس من الحقيقة. 
لذا، من األفضل إجراء بحث عن اسم الكتاب 

واملتحدثني أيضا. 

تحققوا من تاريخ النشر 
بـــعـــض الـــقـــصـــص الــــكــــاذبــــة لــيــســت مــزيــفــة 
ها عرضة للتاعب. أحيانا يكون 

ّ
تماما، لكن

ه 
ّ
الحدث قد وقع قبل سنوات وُيقدم على أن

ها من حدث 
ّ
ج صورة على أن جديد، أو تروَّ

معني بينما هــي مــن حــدث آخـــر، والقاعدة 
تــنــطــبــق عــلــى الـــفـــيـــديـــو. مـــن األفـــضـــل أخــذ 
مقتطف من نّص املقال ونسخه في محرك 
البحث، وكذلك البحث في عناوين املقاطع 
ها في الغالب تكون منشورة في تواريخ 

ّ
ألن

مختلفة، أو تدور حول موضوع مختلف.

راجعوا تحيزاتكم 
يقود التحيز إلى تساهل القارئ مع املقاالت 
ــار واملـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــؤيـــد وجــهــة  ــبــ واألخــ
نظره، فيعيد نشرها بشكل متسّرع من دون 

التأكد من الخطوات أعاه. 

زُوروا »مسبار« 
قد تأخذ الخطوات أعاه بعض الوقت فيما 
يتلقى صحافيون  لــهــذا  مــشــغــول،  الــقــارئ 
ــن أجــــــل فــضــح  ــ ــتــــطــــوعــــون مـ رواتــــبــــهــــم ويــ
عبر منصات مخصصة  الــكــاذبــة  األخــبــار 

لهذا الغرض، موقع »مسبار« أحدها. 

تزدهر الجماعات المتطرفة مثل كيو أنون على الموقع رغم حظرها )فرانس برس(

)Getty(

لندن ـ العربي الجديد

طلقت في أوائل 2020 زيادة هائلة 
ُ
شهدت الشبكة الصوتية »كلوب هاوس«، التي أ

في عدد املستخدمني خال الفترة األخيرة، ووصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 13 
مليونا في سنة واحدة، رغم حصرّيتها، وهو ما جعل الجمهور متشوقا لتجربتها 
بالرغم من صعوبة ذلك. وتكمن الصعوبة طبعا في ضرورة امتاك املستخدم جهاز 
»آيفون« والحصول على دعوة. وبالنسبة ملن ال يحققون هذه الشروط، هناك شبكات 

اجتماعية أخرى. هذه عينة من البدائل:
»كلوب هاوس«  لـ ¶ Spaces: أعلنت شبكة التدوين املصغر »تويتر« خدمة منافسة 
تحمل اسم »سبايسز« وتوفر مكانا حيث يمكن للمستخدمني التواصل باستخدام 

الصوت، مع مميزات إضافية مثل الترجمة الفورية الذكية.
الستخدام  فــرصــة  ويتيح  والــبــودكــاســت،  للموسيقيني  مصمم  تطبيق   :Wavve  ¶
الصوت للترويج بشكل أفضل لعمل املستخدم عبر الشبكات االجتماعية الشهيرة، 

مثل »فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام«.
»املصغر«. تسمح  للبودكاست  االجتماعية  الشبكة  نفسها  املنصة  Riffr: تسمي   ¶
للمستخدمني بإنشاء مقاطع قصيرة يمكن تحميلها بعد ذلك إلى موجز املستخدم 
ملشاركتها مع العالم. يمكن أن يتراوح طول املقاطع من خمس ثواٍن إلى ثاث دقائق. 
يمكن أيــضــا البحث عــن مــوضــوعــات داخـــل املــنــصــة، بــاإلضــافــة إلــى إنــشــاء مجتمع 

وتعزيزه من خال متابعة ما يفضله املستخدم.
¶ Spoon: »سبون« بدورها تستخدم الصوت إلنشاء عــروض مباشرة حيث يمكن 
لأعضاء الجلوس واملشاركة. باإلضافة إلى ميزة الحصول على أموال عبر التبرعات 

من مستخدمي الشبكة اآلخرين.
¶ مـــشـــروع »فـــيـــســـبـــوك«: ألن »فــيــســبــوك« يــنــســخ كـــل املــنــافــســني، كــشــفــت صحيفة 
املوظفني  من  طلبوا  األزرق  املوقع  في  التنفيذيني  املسؤولني  أن  تايمز«  »نيويورك 
 امليزة الجديدة ستدمج في 

ّ
إنشاء نسخة من »كلوب هاوس«. وتقول التسريبات إن

خدمة »ماسينجر«.

محتوى »فيسبوك«: تنّمر وتطرّف وتضليل وفضائح

سترصد منصة مشاهدة المقاطع أخبار
»يوتيوب« العناصر المعروضة في 

مقاطع الفيديو وُتنشئ قائمة 
بالمنتجات التي يمكن أن يرغب 

المشاهد في شرائها، في خطوة 
وصفها الخبراء بالضخمة، متنبئين 

بنهاية الدعاية واإلعالنات على اإلنترنت 
كما نعرفها. 

يستخدم مخترقون حسابات 
ومواقع إلكترونية مزيفة، في 

محاوالتهم الختراق حاسبات 
وهواتف جوالة ذكية خاصة 

بأقلية اإليغور المسلمة في الصين، 
تستهدف الناشطين والصحافيين 

والمنشقين في عدة دول، حسبما 
أعلنت شركة »فيسبوك«. 

نددت أكثر من 150 صحافية 
رياضية في فرنسا بالتمييز الجنسي 

والتحرش والتعصب، وقلن إنهن 
يتعرضن لهذه األمور بشكل متكرر 

من جانب زمالء. وسمعت أصوات 
النساء في 13 بالمائة فقط من 

تغطيات الرياضة كافة في فرنسا 
العام الماضي. 

أعلنت شبكة »إنستغرام« أنها 
ستضيف قريبًا خيارًا جديدًا لحفظ 

القصص )ستوريز( كمسودات، 
حتى ينشرها المستخدم الحقًا. 

ويعني هذا مزيدًا من المرونة 
في استخدام القصص، وسيكون 

مفيدًا  لألفراد والمؤثرين 
والعالمات التجارية.

ليس اتهام »فيسبوك« بالتقصير في إدارة المحتوى على موقعها مجّرد ادعاءات، بل هناك تقارير تكشف حجم المشكلة في الشبكة 
االجتماعية الكبرى في العالم، من التنمر والسماح به، إلى ازدهار التطرف، والسماح بالتضليل
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أو حنني حسام  ألطون، رويــتــرز(،  الدين  فخر 
ــم، أو حتى فــرقــة »بــروديــدجــي«  ومـــودة األدهــ

و»نيرفانا«.
الذاكرة القصيرة إلى السنوات  نعود بشريط 
 علينا شبح األسرة 

ّ
القليلة املاضية، حني أطل

الــعــربــيــة وقــيــمــهــا، وذلـــك بــالــتــوازي مــع الـــردة 
ممكنة  بــدت  التي  الديمقراطية  على  العنيفة 
ألشهر قليلة عام 2011، في منطقتنا. تراكمت 
»الخدوش« في جلد األسرة، وتزعزعت قيمها. 

ــد غــيــر قــابــل  ــ فـــلـــأســـرة الــعــربــيــة مــفــهــوم واحـ
لالجتهاد: أب يحمي سمعة األسرة ويطهرها 
كـــل دنـــس مــمــكــن، وأم وأوالد خــاضــعــون  مـــن 
لسلطته. كيف إذًا تخرج فتاة بمالبس ضيقة 
لترقص على »تيك توك«؟ أين سلطة والدها؟ 
أين سلطة كل اآلباء؟ لعل توصيف ليلى أرمن، 
فــي مقالها »أكــــواد الــفــرجــة واالخــتــفــاء« على 
مــوقــع »مــــدى مـــصـــر«، هـــو األكـــثـــر تــعــبــيــرًا عن 
الحالة،  مفهوم األســرة وسلطة األب في هــذه 

ليال حداد

تعلن  الـــحـــالـــي،  آذار  مــــــارس/  فـــي 
ــــن اتـــفـــاقـــيـــة  ــا انـــســـحـــابـــهـــا مـ ــيـ ــركـ تـ
إســطــنــبــول ملــكــافــحــة الــعــنــف ضــّد 
املــرأة. خالل األشهر األخيرة، تالحق الفتيات 
تــوك«،  لرقصهن عبر تطبيق »تيك  فــي مصر 
ــام  أو الــتــقــاطــهــن صــــــورًا بـــــــرداء فـــرعـــونـــي أمــ
األهـــرامـــات. عــام 1997، يـــرفـــض مــديــر سلسلة 
ليتش، بيع  »كيمارت«، آلن  الضخمة  املتاجر 
ــدجــــي«  ــروديــ ــوم الـــفـــرقـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بــ ــبــ ألــ
ال  بـــ 3 ســنــوات،  قبلها   .The Fat of the Land
 In العمالقة ألبوم  مــارت«  »وول  تبيع متاجر 

Utero لفرقة »نيرفانا«.
مواقف حصلت في ثالث قارات، وتفصل بينها 
فــتــرات زمنية تـــراوح بــني أشهر وســنــوات. ما 
االتــفــاق على حماية »قيم األســرة«  يجمعها؟ 
مـــن املــتــطــاولــني واملــعــتــديــن عــلــيــهــا، إن كــانــت 
مضمون اتفاقية  »مجموعات تخطف بعض 
إســطــنــبــول وتــســتــخــدمــهــا فــي غــيــر موضعها 
الــجــنــســيــة، بما  املــثــلــيــة  التطبيع مــع  لــصــالــح 
واألســريــة«  املجتمعية  القيم  مــع  يتماشى  ال 
)رئــيــس دائـــرة االتــصــال فــي الــرئــاســة التركية 

ستؤدي أصالة نصري 
دورًا في مسلسل يتألف 

من 8 أو 10 حلقات

تتضّخم القيم 
لترى أّن فعًال كالرقص 

يستوجب السجن

كوكب أومواموا 
مكّون من النيتروجين 

N2 المتجّمد

2223
منوعات

إذ تقول إن »األسرة ليست باعتبارها حاضنة 
ألفــرادهــا، وإنــمــا لــصــورة املجتمع، فــي تمثله 

األبوي لتنظيم العالم«.
الــنــظــام )املـــصـــري فـــي هــــذه الـــحـــالـــة( الــعــاجــز 
من  املقبل  النجومية  دفــق  على  السيطرة  عــن 
املباشر  التواصل االجتماعي وتأثيره  مواقع 
ال  الــتــي  الطريقة  اخــتــار  الشباب  آالف  بمئات 
ثــّم منح  يــعــرف غــيــرهــا: االعــتــقــال والتشهير، 
»حماية  ساميًا:  هدفًا  هــذا،  الالعقالني  عنفه 

قــيــم األســـــرة«. مــن بــإمــكــانــه أن يــقــف فــي وجــه 
ــذا؟ مـــن ســيــحــمــل تــبــعــات وصـــول  ــهـ تــهــديــد كـ
االنحالل القيمي إلى عائلته ال سمح الله؟ من 
أن يعارض تصدي األجهزة لهذا  يجرؤ على 
ــت الــقــادم مــن خــلــف شــاشــات الــهــواتــف؟ 

ّ
الــتــفــل

هـــذه هــي األســــرة الــشــرق أوســطــيــة املحافظة 
نفسها التي ترتعد قيمها ملنظر فتاة راقصة 
أو شابة بمالبس ضيقة، وتكمل يومها بشكل 
أو منظر  أمــام فيديو تحرش جماعي،  عــادي 
أب يجلس قرب جثة ابنته شاربًا الشاي، وهي 
تلفظ أنفاسها االخيرة بعدما قتلها، أو زوج 
يقتل زوجته بعد سنوات من العنف ثم يخرج 

على الشاشات ليبّرر فعلته.
 
ً
 فعال

ّ
م القيم بشكل ال عقالني، لترى أن

ّ
تتضخ

بينما تصغر  الــســجــن،  يــســتــوجــب  كــالــرقــص 
وتصغر حتى تكاد تختفي أمام حادث واضح 
ومـــلـــمـــوس كـــالـــتـــحـــّرش الــجــنــســي فــــي شــــارع 
عــام أمـــام عــشــرات املــــارة. وتــتــوّســع الــيــد التي 
تحّرك قيم األسرة حسب احتياجاتها عربيًا، 
لتسيطر على النقابات الفنية، وعلى املحتوى 

اإلعالمي، واإلنتاج املوسيقي.
كانت  كــونــي، وإن  وقدسيتها  األســـرة  مفهوم 
ــــني أنـــظـــمـــة دكـــتـــاتـــوريـــة  تـــبـــعـــاتـــه تـــخـــتـــلـــف بـ
أشـــكـــااًل مختلفة ومــتــفــاوتــة  وأخـــرى تـــمـــارس 
ــة »بــــروديــــدجــــي«  ــرقــ ــفــ ــيــــة. فــ ــقــــراطــ ــن الــــديــــمــ ــ مـ
اضــــطــــرت إلـــــى طـــــرح نـــســـخـــة ثـــانـــيـــة مــــن »ذا 
غـــالف مختلفة  بـــصـــورة  ــد«،  ــ ذا النـ فـــات أوف 
وإيـــحـــاءات جنسية أقـــل فــي كــلــمــات األغــانــي. 
وفــرقــة »نــيــرفــانــا« لــم تسلم مــن سيف األســرة 
وقيمها، وأنتجت أيضًا نسخة أكثر »محافظة 
ومــــراعــــاة« مـــن »إن يـــوتـــيـــرو«. ومـــن هـــي هــذه 
ــركـــي؟ ال  ــيـ ــي املـــفـــهـــوم الــشــعــبــي األمـ األســــــرة فـ
تختلف عــن تــلــك الــعــربــيــة: أســــرة مــن زوجــني 
مــغــايــَري الــجــنــس )غــيــر مــثــلــيــني( مـــع أطــفــال. 
شكل وحيد وثــابــت لــأســرة حــاولــت اإلدارات 
تكريسه  التسعينيات  مطلع  مــنــذ  املــتــعــاقــبــة 
الدفاع عن  عبر قوانني مختلفة بينها قانون 
بــيــل كلينتون عــام  إدارة  أقــرتــه  الـــذي  الــــزواج 
ــزواج بصفته  ــ الـ تــعــريــف  1996، ويــنــص عــلــى 
ارتــبــاطــًا بــني رجــل وامــــرأة، ويعطي الــواليــات 
حق رفض االعتراف بزواج املثليني، أو مبادرة 
الزواج التي خصصت لها إدارة جورج دبليو 
بوش عام 2004 ومليار ونصف مليار دوالر 
الــزواج بني األميركيني، بعد ضغط  لتشجيع 

كبير من مجموعات محافظة.
ــيـــاســـات  ــمــــوس لــــهــــذه الـــسـ ــلــ ــلـــي املــ ــتـــجـ أمــــــا الـ
املرشحني  تقديم  فهي  األســـرة،  لقيم  ســة  املــقــدِّ
خـــالل االنــتــخــابــات ألنــفــســهــم كــرجــال وأزواج 
مخلصني، أو كزوجات وربــات بيت ناجحات 
في أعمالهن كذلك، بما يطمئن املجتمع على 
مــحــافــظــة هـــذا املــرشــح أو تــلــك املــرشــحــة على 

القيم التي تقوم عليها األسرة األميركية.
ع، فإن األسرة بشكلها 

ّ
وعكس التصّور املتوق

عقود.  قبل  كــذلــك  تكن  لــم  واملــثــالــي  التقليدي 
فــالــفــتــرة الــذهــبــيــة لـــأســـرة الــبــيــضــاء، أي في 
املــاضــي، شــهــدت عــشــرات  الــقــرن  خمسينيات 
املــخــدرات والكحول لدى  آالف قصص إدمـــان 
األمــــهــــات األمـــيـــركـــيـــات فـــي ضـــواحـــي الــطــبــقــة 
عليهن  املمارسة  الضغوط  بسبب  الوسطى، 
املثالية«، بحسب  للتماثل مع »شخصية األم 
مــــا تــشــيــر أســــتــــاذة الـــتـــاريـــخ املـــحـــاضـــرة فــي 

»جامعة مينيسوتا« إيلني تايلو ماي.
ملــاذا نعود إلى قيم األســرة األميركية اليوم؟ 
ــّدم لـــنـــا نـــمـــوذجـــًا لـــلـــمـــعـــارك الــتــي  ــقــ ألنـــهـــا تــ
املنطقة.  فــي  املــقــبــلــة  األشــهــر  لــنــا  ستحملها 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا املــجــتــمــعــات  ــات الــ ــاشـ ــقـ ــنـ ــالـ فـ
الــغــربــيــة وال تـــــزال تــخــوضــهــا فـــي مــواجــهــة 
تحويل قيم األسرة إلى فزاعة، وشماعة لكل 
أشـــكـــال قــمــع الــنــســاء وتــدجــيــنــهــن بصفتهن 
الــفــئــة األكــثــر هــشــاشــة اجتماعيًا وقــانــونــيــًا، 
تــنــطــبــق بـــجـــوانـــب كـــثـــيـــرة عـــلـــى مــــا تــشــهــده 

املجتمعات العربية اليوم. 

إبراهيم علي

الــصــحــافــيــني  أحـــــد  أطـــلـــق  عـــــام 2004،  فــــي 
الــعــامــلــني فـــي »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة 
»آيـــبـــود«  ــودكــــاســــت« اخـــتـــصـــارًا لــــ ــم »بــ ــ اسـ
و»بــــرودكــــاســــت«، وتـــرجـــمـــت إلــــى الــعــربــيــة 

لتصبح »مدونة صوتية«.
»بــودكــاســت« أن  الـــ فــي عــام 2019، استطاع 
وأصبح  العربية،  املنطقة  في  تقدمًا  يحقق 
لــه مــتــابــعــوه، وهـــم مــن فــئــة عــمــريــة مــحــددة 
هــــواة  مــــن  مــعــظــمــهــم  عــــامــــًا،  بــــني 20 و34 
ســس 

ُ
االســتــمــاع املــبــاشــر أو املــســجــل. كــمــا أ

التي تبث  اإللكترونية  التطبيقات  عدد من 
األغاني والتسجيالت الخاصة عبر املواقع 

االفتراضية للغرض نفسه.
املواقع  على  اإللكترونية  املنّصات  تتنامى 
البديلة يومًا بعد يوم، ولم تعد حكرًا على 
اإلصــــــــــدارات املــوســيــقــيــة والـــفـــنـــيـــة، وحــتــى 
ــة، بــــل يـــدخـــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــي  ــيــ ــدرامــ الــ
صلب إنتاج برامج خاصة بهذه املواقع أو 

املنّصات، بعيدًا عن املحطات التلفزيونية.
الــصــوت. ساعد  لــم يتوقف عند  األمـــر  لكن 

أنه  إلــى  كــذلــك،  منصور،  يشير  الصحافية«. 
شــاهــد املــســلــســل عــنــدمــا ُعـــرض عــلــى شاشة 
أداء أصالة  السوري: »لم يكن في  التلفزيون 
نصري ما يمكن أن يشكل سقطة للعمل، فقد 
امتازت حينها بالعفوية والبعد عن االفتعال 
والتصنع، لكن بقي االنطباع السائد حينها 
أن أصــالــة يمكن أن تــتــفــوق فــي الــغــنــاء أكثر 
مــن التمثيل. كــان ذلــك قبل أن تــدخــل أصالة 
مـــرحـــلـــة الــنــجــومــيــة الــغــنــائــيــة بــانــتــشــارهــا 
إلــى سوبر ستار  الــواســع، وتحولها  العربي 
بدءًا من النصف الثاني من تسعينيات القرن 

العشرين«.
 الـــنـــاقـــد والـــصـــحـــافـــي مــحــمــد مــنــصــور، 

ّ
لـــعـــل

ـــقـــوا لــأرشــيــف الــفــنــي من 
ّ
ــرز مـــن وث ــ ــد أبـ أحــ

النقد  في  املشتغلني  السوريني،  الصحافيني 
والجانب الفني. كما يعد منصور من أوائل 
خريجي قسم النقد في املعهد العالي للفنون 

املسرحية بدمشق.
ــي عـــالـــم  ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ ــن تــــجــــدد تـــجـــربـــة أصـ ــ أمــــــا عـ
املــتــابــع عن  مــنــصــور، وهــو  التمثيل، فيشير 
ــع تــطــور وغــنــى  ــه »مـ كــثــب ملــســيــرتــهــا، إلـــى أنـ
أن أصــالــة ستجتاز  أشــك  الفنية، ال  التجربة 
امـــتـــحـــان الــتــمــثــيــل بـــتـــفـــوق، لـــكـــن عــلــيــنــا أال 
ننسى أن ثــالثــة عــقــود مــن احـــتـــراف الــغــنــاء، 

عماد كركص

بــزوغ موهبتها كمغنية  قرابة 35 عامًا منذ 
تسعينيات  مطلع  فــي  صيتها  ذاع  ســوريــة، 
القرن املاضي، انتظرتها أصالة حتى تختار 
مجااًل فنيًا آخر إلى جانب احترافها الغناء، 
إذ ســيــكــون املــتــابــع الــعــربــي عــلــى مــوعــد مع 
إطاللة أصالة على الشاشة الصغيرة، كممثلة 
ره لها املنتج املصري جمال 

ّ
في عمل سيحض

أن  الحالي،  الشهر  الــذي أعلن، مطلع  الــعــدل، 
من  فــي مسلسل  الــســوريــة ستظهر  الــفــنــانــة 
ثماني إلى عشر حلقات، بعد أن عرض عليها 

هو نفسه هذا العرض الفني الجديد.
شـــــريـــــحـــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن جـــــمـــــهـــــور أصـــــالـــــة 
ومــتــابــعــيــهــا، وكــذلــك كــثــيــر مــن الصحافيني 
املختصني في الشأن الفني، اعتقدوا أن هذه 
ستكون اإلطاللة األولى ألصالة كممثلة. لكن 
منصور  محمد  السوري  والصحافي  الناقد 
وضــح، في حديث إلى »العربي الجديد«، أن 
بدايات أصالة في مشوارها الفني، بمراحلها 
املــبــكــرة، شــهــدت مشاركتها فــي عمل درامــي 
: »ربما 

ً
عرض على التلفزيون السوري، قائال

ال يعرف الكثيرون أن أصالة مارست التمثيل 
من  العشرينيات  فــي  كــانــت  عندما  الــدرامــي 
الــــذي أنتج  عــمــرهــا، فــي مسلسل )املــغــنــون( 
في سورية عام 1990 وكتبه املخرج اإلذاعي 

مروان عبد الحميد وأخرجه سليم صبري«.
 يضيف: »كان العمل يروي سير أشهر املغنني 
والعباسية  األمــويــة  العصور  في  واملغنيات 
ومـــا بــعــدهــا، وقــامــت أصــالــة ببطولة إحــدى 
أنني  الحلقات وغنت ومثلت حينها، وأذكــر 
الــرواس  استوديو  فــي  التصوير  موقع  زرت 
في دمر )قرب دمشق( وكنت في بداية حياتي 

الـــخـــطـــاب  ــر« أو  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــهــــور »املـ الــــظــ ـــل  ــامـ عــ
املـــبـــاشـــر، مــــن خـــــالل املــــواقــــع االفـــتـــراضـــيـــة 
البديلة، مجموعة ال بأس بها من الفنانني 
الـــظـــهـــور واســـتـــبـــيـــان آراء املــتــابــعــني،  عــلــى 

وتقوية العالقة املباشرة مع الجمهور.
بــعــد بـــدء حــمــالت الــحــظــر فــي مــــارس/ آذار 
مــن الــعــام املــاضــي فــي العالم بسبب تفشي 
ــــروس كـــــــورونـــــــا، اعــــتــــمــــدت مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــ فــ
ــانـــني واإلعــــالمــــيــــني الــــعــــرب عــلــى  ــنـ ــفـ مــــن الـ
ــؤالء الـــفـــوز، أو  ــاول هــ ــ »بـــودكـــاســـت«، وحـ ـــ الـ
الــتــواصــل مـــع الــجــمــهــور، عـــن طــريــق حـــوار 
يــجــمــع بــني أســالــيــب الــحــيــاة والــغــنــاء لــدى 
املــغــنــني، وكــانــت لــلــفــنــانــة الــســوريــة أصــالــة 
نــصــري جــــوالت مــبــاشــرة مــن خـــالل محّمل 

الصور الشهير »إنستغرام«. 
اللواتي  الفنانات  من  نصري  أصالة  كانت 
املتابعني،  ظهرن مــرات عديدة للحديث مع 
وحققت أكثر من مليوني متابعة طيلة فترة 
البث املباشر، وما بعده. فيما حاول زمالء 
التطبيقات، وإقــامــة  أصــالــة االســتــفــادة مــن 
بث على املحمالت الخاصة، منها 

ُ
حفالت ت

إنستغرام ويوتيوب، وحتى تيك توك، كما 
هو حال الفنانة نانسي عجرم، التي قدمت 

حفلني حصدا أكبر نسبة مشاهدة.
إليسا  اللبنانية  املغنية  ارتــأت  السنة،  هذه 
تقديم برنامج خاص من نوع »بودكاست«، 
لــروايــة  نفسها  التسمية  عليه  أطلقت  كما 
تفاصيل خاصة، وآراء شخصية للمتابعني.

ــانــــت هـــــــذه املـــــــــرة بــتــطــبــيــق  ــعــ ــتــ ــا اســ ــيــــســ إلــ
ــانــــي الـــعـــربـــيـــة  ــر لــــأغــ ــنــــاشــ »أنـــــغـــــامـــــي«، الــ
واألجنبية، إلنتاج ما يشبه برنامجًا مدته 
ال تــتــجــاوز 12 دقــيــقــة، تـــروي فيه تفاصيل 
من حياتها بالصوت والصورة، إلى جانب 

املناسبات التي اختارت فيها جزءًا من أغان 
أدتها وحققت ماليني املتابعات، وجعلتها 
ــيــــات الـــعـــربـــيـــات  ــنــ ــغــ ــر املــ ــ ــثـ ــ واحــــــــــدة مـــــن أكـ
تــأثــيــرًا، بحسب اإلحــصــاءات األخــيــرة. لكن 
»الـــبـــرنـــامـــج« الــــخــــاص بــإلــيــســا لــــم يــحــقــق 
املبتغى في عدد املتابعني الذي بقي خجواًل 

ــــذي فــرضــتــه  بــســبــب خـــاصـــيـــة الــتــطــبــيــق الــ
»أنغامي« للدخول ومتابعة حكايات إليسا 
مساء كل يوم أربعاء، وينتظر أن يتم إنهاء 
 من »بودكاست« إليسا لتقرير 

ً
املوسم كامال

نشره من دون شروط في ما بعد.
ــذا، تـــأتـــي مــــحــــاوالت الـــفـــنـــانـــني الـــعـــرب  ــكــ هــ

ــة أحــــيــــانــــًا، لــجــهــة اســتــغــالل  ــ ــــدروسـ غـــيـــر مـ
ـــروج بــمــحــتــوى  ــخـ الـــعـــالـــم االفـــتـــراضـــي، والــ
مــفــيــد لــلــمــتــابــعــني يـــخـــدم حـــضـــور الــفــنــان 
بــــالــــدرجــــة األولـــــــــــى، بـــعـــد نــــــــدرة الـــحـــفـــالت 
ــفـــروض حــالــيــًا بــســبــب تفشي   والــتــبــاعــد املـ

فيروس كورونا.

لــن تجعل املــقــارنــة بــني أصــالــة املــطــربــة ذات 
التجربة  ذات  املمثلة  وأصالة  الطويل،  الباع 
أبدعت  مهما  التمثيل،  صــالــح  فــي  الناشئة، 
أصـــالـــة فــيــه. وعــلــيــنــا أال نــنــســى، أيـــضـــًا، أنــه 
بــاســتــثــنــاء املــطــربــة شـــاديـــة واملــمــثــلــة ســعــاد 
حـــســـنـــي، وكــلــتــاهــمــا تــفــوقــتــا فــــي تــجــربــتــي 
والحرفية  الــنــجــاح  بنفس  والــغــنــاء  التمثيل 
الغناء ممثالت  كــان معظم نجمات  والتألق، 
متواضعات األداء نوعا مــا«. مذكرًا، في هذا 
السياق، بأم كلثوم التي ظهرت في عدة أفالم، 
الــذي  املــســتــوى  بنفس  ممثلة  تكن  لــم  لكنها 

كانت فيه كمغنية.
وسينتظر الجمهور إطاللة أصالة الجديدة، 
ــذي لم  ــ ــادم، الـ ــقــ ملــعــرفــة أدائــــهــــا فـــي الــعــمــل الــ
الــدرامــي،  أو تصنيفه  نــوعــه  اآلن  إلـــى  يختر 
سوى أنه لن يتناول حياة أصالة شخصيًا، 
غنائية بحسب  فقرات  أداء  أنــه ستخلل  بيد 
ــعـــدل، الــــذي أملـــح فـــي حــديــث  املــنــتــج جــمــال الـ
مصنوعًا  سيكون  العمل  أن  إلــى  تلفزيوني 
التمثيل،  مجال  فــي  إدخالها  بهدف  ألصــالــة 
بـــنـــاء عــلــى رؤيـــتـــه واقـــتـــراحـــه. وربـــمـــا يــكــون 
الفكرة، من خالل أداء  العدل قد انطلق بهذه 
وال  كليباتها،  مشاهد  فــي  التمثيلي  أصــالــة 
سيما األخــيــرة، إذ أتقنت العديد من األدوار 

الصعبة، إلى جانب أدوار أخرى مركبة.
بيد أن تطور الدراما العربية ووصولها إلى 
مرحلة ال بأس بها من الحداثة التي طرأت 
عــلــى الــشــكــل واملـــضـــمـــون، قـــد يـــفـــرض على 
أصالة أن تعطي جهدًا أكبر للظهور كممثلة 
بذات املستوى الذي ظهرت به كمغنية طيلة 
مــا ستنتظره بشغف،  عــقــود، وهــــذا  ثــالثــة 
عيون املتابعني وانطباعاتهم، وأقالم النقاد 

والصحافيني.

التواصل االفتراضي ملجأ الفنانين في زمن كوروناأصالة نصري ومغامرة جديدة على الشاشة الصغيرة
يعيش العالم عصر 

التقنيات المرئية 
والصوتية، لكن في 

زمن كورونا يبدو االنتصار 
للـ»بودكاست« الذي 

يستثمره الفنانون اليوم

برلين ـ العربي الجديد

ــا مــّر الجسم السماوي املعروف 
ّ
في عــام 2017، مل

احتل  الشمسي،  نظامنا  عبر  »أومــوامــوا«  باسم 
ــاويـــن الـــصـــحـــف ونــــشــــرات األخـــــبـــــار. الــكــتــلــة  ــنـ عـ
الــصــخــرّيــة الــتــي تشبه الــســيــجــار أثــــارت اهتمام 
الخبراء وعلماء الفلك واألشخاص العاديني على 

حّد سواء. 
فــي األخــبــار، انــتــشــرت التحليالت والــفــرضــيــات، 
وبينها أن يــكــون أول دلــيــل عــلــى الــحــيــاة خــارج 
ــبــًا، أو كــويــكــبــًا، أو 

ّ
ـــه قــد يــكــون مــذن

ّ
األرض، أو أن

احتمالّية  كان  بينها  األغــرب   
ّ
لكن  جليديًا. 

ً
جبال

اصطناعيًا  »جسمًا  األسطواني  الجرم  يكون  أن 
رســــــــــل مـــــن حـــــضـــــارة فـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى خـــــارج 

ُ
أ

مجموعتنا الشمسية«.
غالًبا ما يعود هذا االهتمام اإلعالمي والعلمي 
إلـــى مــظــهــره الــصــخــري الــغــريــب. بــاإلضــافــة إلــى 
ذلــك، لم يستطع علماء الفلك الذين رصــدوا هذه 
ــارز« في  ــتـ الــقــطــعــة مـــن خــــالل تــلــســكــوب »بــــان سـ
هــــاواي تــقــديــم أّي تــفــســيــرات معقولة لــنــوع هــذا 
الــجــســم الــغــريــب. تــم إطـــالق اســـم أومـــوامـــوا على 
هذا الشيء، ألنه يعني في هاواي »القائد« أو في 

سياق آخر »الكشافة«. 
أو من  أو كويكبًا،  الجسم مذنبًا  هــذا  كــان  رّبــمــا 
الــنــجــوم. ويــقــول عالم  بــني  البينية  الــجــســيــمــات 
الــفــلــك فـــي جــامــعــة هــــارفــــرد، آفــــي لـــــوب، إن هــذا 

لــه عالقة بشكل مــن أشكال  رّبــمــا تكون  الجسيم 
الحياة خارج كوكب األرض. 

في سياق آخر، يقوم باحثان من جامعة أريزونا 
في الواليات املتحدة األميركية بمحاولة جديدة 
فــإن  ديـــش،  ــا آلالن جــاكــســون وستيفن 

ً
اآلن. وفــق

أنه  »أومــوامــوا«، هــو  لـــ األكــثــر ترجيحًا  التفسير 
جزء من كوكب خارج املجموعة الشمسّية. ويقول 
الباحثان إن هذه القطعة هي جزٌء من كوكٍب من 
الباحثان  ويضيف  الشمسّية.  املجموعة  خــارج 
أن هذا الكوكب قد فقد هذه القطعة أثناء دورانه 

حول نجمه في مكاٍن ما في الفضاء. 
قــام جــاكــســون وديـــش بمقارنة أومـــوامـــوا بجرٍم 
الشمسي،  نظامنا  من  ومــعــروف  سماوي محدد 
ــع خــصــائــص  ــ ــه تـــقـــريـــًبـــا مـ ــائـــصـ ــوافــــق خـــصـ ــتــ تــ
أومواموا، وهو: بلوتو. الجرم السماوي الصغير، 
ــــوس ونــبــتــون بــعــيــًدا عن  والــــذي يــقــع بــعــد أورانــ
نظامنا الشمسي. في يوم من األيــام، كان بلوتو 
سنوات  بضع  قبل  ولكن   ،

ً
مستقال كوكًبا  ُيعتَبر 

ــن األجـــــــرام  ــمـ ــك بــتــصــنــيــفــه ضـ ــلـ ــفـ ــاء الـ ــمـ ــلـ قــــــام عـ
السماوية الصغيرة. 

انفصل عن  ــا 
ً

أيــض بلوتو  فــإن  للباحثني،  ــا 
ً
ووفــق

كوكب ما أثناء حصول تصادٍم قوّي قبل حوالي 
نصف مليار سنة. هذا االصطدام فصل الشظّية 
ــن جــاذبــيــة  ــلــــي وابــــتــــعــــدت عــ ــوكـــب األصــ ــكـ ــن الـ عــ
ى وصلت 

ّ
نجمها وصارت تسبح في الفضاء حت

إلـــى نــظــامــنــا الــشــمــســي. يعتقد عــلــمــاء الــفــلــك أن 
املتجّمد  النيتروجني  أومواموا مكّون من  كوكب 
فة 

ّ
املؤل الــخــارجــّيــة  الطبقات  فــإن  ذلـــك،  N2. ومــع 

الحركة  نتيجة  ذابــت.  قد  النيتروجني  من جليد 
معظم  الكويكب  هــذا  فقد  الفضاء،  فــي  املستمرة 
ح. 

ّ
كتلته واتخذ بشكل تدريجي هذا الشكل املسط

ا على 
ً

وللمفارقة يوجد النيتروجني املتجّمد أيض
سطح بلوتو، حيث تزيد درجة الحرارة عن 200 
درجة مئوية تحت الصفر. يجادل الباحثون بأن 
هذا الشكل املعني من جليد النيتروجني يمكن أن 

يفّسر أساسًا جميع خصائص »أومواموا«. 
العاملان بعض  قــام بها  التي  التحليالت  أظهرت 
الخصائص الغريبة. عندما ابتعدت عن الشمس 
، صــارت تطير بشكل 

ً
الشمسي مثال في نظامنا 

ــع 
ّ
أســـــرع. لـــم تــصــدر أي غــــاز أو غــبــار كــمــا يــتــوق

املــرء مــن الكويكبات بــالــعــادة، والـــذي يصدر عن 
إلى أن تبخر  الباحثون  ر. ويشير 

ّ
املتبخ الجليد 

النتروجني يمكن أن يسّبب التسارع دون أن يترك 
أّي بقايا مرئية.  

ضمادات لخدوش الحياء العام

بودكاست إلليسا أول برنامج لفنانة تروي فيه تجاربها في الحياة )أرشيف(

نتيجة الحركة 
المستمرة في 
الفضاء، فقد 
هذا الكويكب 
معظم كتلته 
)فيسبوك(

)Getty/سبق لها وأن ظهرت بمسلسل يحمل عنوان »المغنون« عام 1990 )مايكل بورو

برأ القضاء المصري فتاة »تيك توك« مودة األدهم من التعدي على القيم والمبادئ األسرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

أعاد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة فتح ملف القيم األسرية 
التي باتت سالحًا في يد بعض األنظمة لتشديد قبضتها الحديدية على المجتمعات

قيم األسرة

ما هو »أومواموا«؟

فنون وكوكتيل
قضية

علوم

ميدياإضاءة

بعد تبرئتهن من تهمة 
التعدي على قيم 

األسرة، قررت محكمة 
جنايات القاهرة، االثنين 

الماضي، تأجيل نظر 
أولى جلسات محاكمة 
حنين حسام )الصورة( 

ومودة األدهم و3 آخرين 
بتهمة االتجار بالبشر إلى 
18 إبريل/ نيسان، لحضور 

المتهمين المحبوسين من 
محبسهم. وهي تهمة 
أخرى تضاف إلى قائمة 
االتهامات التي سيقت 

ضد من بتن يعرفن اليوم 
بفتيات »تيك توك«.

تهمة 
جديدة
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