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MEDIA

أخبار

أعلن صحافيون ّ
أن الصحافي
والناشط المدني العراقي باسم
مختف منذ األحد الماضي.
الزعاك،
ٍ
ُسجل آخر ظهور للزعاك خالل بث
مباشر على «فيسبوك» ،لتغطيته
احتجاجات القوى الخاسرة لالنتخابات،
قرب المنطقة الخضراء في بغداد،
قبل أن يختفي.

ستستضيف شركة «رايت فورج»
للبنية التحتية لإلنترنت الصديقة
للمحافظين ،منصة التواصل
االجتماعي الجديدة للرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب
«تروث سوشال» ،وفق ما أعلن
رئيسها التنفيذي مارتن أفيال ،متوقعا
 75مليون مستخدم لها.

كشفت دراسة أجراها موقع
«تويتر» أنه يضخم تغريدات
األحزاب والمؤسسات ذات الميول
اليمينية ،على حساب اليسار.
وقالت إدارة الموقع إنها توصلت
لالكتشاف أثناء التحقيق في
خوارزميته والمحتوى السياسي،
ً
مضيفة أنها ال تعرف السبب.
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بدأت محكمة بريطانية ،أمس
تقدمت
األربعاء ،النظر في طعن
ّ
به الحكومة األميركية ضد قرار
قاض بريطاني رفض
صدر عن
ٍ
طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»
جوليان أسانج ( 50عامًا) ،لمحاكمته
بتهمة نشر أسرار عسكرية ،في نظر
يستمر ليومين.

يؤدي «القصور اللغوي» في شركة «فيسبوك» إلى سياسات ممنهجة من التمييز
تكشف تقارير جديدة كيف
ّ
وانتهاك حقوق المستخدمين في التعبير ،حول العالم ،وخصوصًا بالعربية ،ما يحصل في فلسطين نموذجًا

طريق التمييز في «فيسبوك» معبّد بقصور لغوي
واشنطن ــ العربي الجديد

تـ ـت ــوال ــى تـ ـس ــريـ ـب ــات الـ ــوثـ ــائـ ــق ال ــداخ ـل ـي ــة
والتبليغات عن ممارسات شركة «فيسبوك»
ّ
بـحــق املستخدمني ،وانتهاكها لحقوقهم،
ُ
تحديدًا فــي التعبير ،مــا يـغــرق الشركة في
أزمات جديدة .هذا األسبوع ،أشارت تقارير
ٍ
جديدة إلى أن «فيسبوك» سمحت لخطاب
الكراهية بــاالزدهــار على الصعيد الــدولــي
بسبب القصور اللغوي ،وأك ــدت أن عمالق
التواصل االجتماعي يعرف أن خوارزميته
ت ـغــذي االس ـت ـق ـطـ ُـاب ال ـس ــام عـبــر اإلن ـتــرنــت.
ال ـت ـق ــاري ــر الـ ـت ــي نـ ـش ــرت االثـ ـن ــن امل ــاض ــي،
اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ــى آالف ال ــوث ــائ ــق ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـتــي راجـعـتـهــا م ــواق ــع إخ ـبــاريــة أمـيــركـيــة.
الوثائق املــذكــورة قدمتها املوظفة السابقة
في «فيسبوك» فرانسيس هوغن ،لدعم ما
كشفته في شهادة لها أمــام «لجنة األوراق
املالية والـبــورصــات» ،وقدمها مستشارها
القانوني إلــى الكونغرس بصيغة منقحة.
وحصل على النسخ املنقحة  17وكالة أنباء
أمـيــركـيــة ،بينها «س ــي أن أن» و«واشـنـطــن
بوست» و«أسوشييتد بــرس» و«نيويورك
تايمز».
تــزعــم هــوغــن أن الــوثــائــق تــؤكــد أن شــركــة
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ف ـض ـل ــت مـ ـ ـ ـ ــرارًا م ـصــال ـح ـهــا
املــالـيــة على ســامــة مستخدميها ،مــا دفع
الواليات املتحدة إلى تشديد تدقيقها في
نشاط عمالق التواصل االجتماعي .كانت
صحيفة «وول ستريت جورنال» قد بدأت
بـنـشــر ه ــذه الــوثــائــق مـنـتـصــف سبتمبر/
أيلول املاضي تحت عنوان ،Facebook Files
ق ـبــل أن ت ـصــل إل ــى امل ــؤس ـس ــات اإلعــام ـيــة
األخرى .وأعلنت شركة «فيسبوك» أرباحًا
رب ــع سـنــويــة تــزيــد عـلــى  9م ـل ـيــارات دوالر
أم ـيــركــي االث ـن ــن ،ب ــزي ــادة نسبتها  19في
املائة ،بعد ساعات من نشر تقارير إخبارية
حول نشاطاتها .وأعلنت أيضًا ارتفاع عدد
مـسـتـخــدمـيـهــا إلـ ــى  2.91م ـل ـيــار شـخــص.
ق ـضـ ّـيــة «ال ـق ـص ــور ال ـل ـغ ــوي» ك ــان ــت األب ــرز
ُ
مـ ّـمــا كـشــف عـنــه ،إذ كشفت عــن مـمــارســات
ّ
إق ـص ــائ ــيــة حـ ــول ال ـع ــال ــم بـسـبــب عـ ــدم فهم
ال ـل ـغ ــات ،وبـيـنـهــا ت ـحــدي ـدًا م ــا يـحـصــل في
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .ف ـق ــد أفـ ـ ـ ــادت «واش ـن ـط ــن
بـ ـ ــوسـ ـ ــت» و«روي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرز» و«أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد
ب ـ ــرس» بـ ــأن «ف ـي ـس ـب ــوك» كــاف ـح ــت لـضـبــط
امل ـح ـت ــوى ال ـ ــذي ي ـغ ــذي خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة
وال ـع ـن ــف ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـن ــام ـي ــة ،وبـيـنـهــا
ال ـه ـنــد .ج ــزء م ــن امل ـش ـك ـلــة ،أن «فـيـسـبــوك»
ل ــم تــوظــف ع ــددًا كــافـيــا م ــن امل ـشــرفــن على
املحتوى الذين يمتلكون املهارات اللغوية
املناسبة والسياق الثقافي .وكتب ساميد
ً
شــاكــرابــارتــي ال ــذي كــان م ـســؤوال عــن قسم
النزاهة املدنية في «فيسبوك» ،في مذكرة
داخلية عــام  2019اطلعت عليها صحيفة
«واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» :الـحـقـيـقــة املــؤملــة أننا
ببساطة ال نستطيع تغطية العالم بأسره
بمستوى الــدعــم نفسه» .زاد عــدد متابعي
«فيسبوك» زيــادة هائلة خــال انتفاضات
الربيع العربي عام  ،2011من مستخدمني
ع ــرب وج ـ ــدوا ف ـيــه فــرصــة ن ـ ــادرة للتعبير
بـ ـح ــري ــة ومـ ـ ـص ـ ــدرًا ل ــأخـ ـب ــار فـ ــي مـنـطـقــة
تـمــارس فيها الحكومات ضــوابــط صارمة
لكن كل ذلك تغير في السنوات
على كليهماَ .
األخ ـي ــرة ،فـ ُـحــذفــت حـســابــات الـعـشــرات من
ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـن ـش ـط ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــن.
واختفت أرشيفات الحرب األهلية السورية.
وأصبحت املصطلحات العادية محظورة
على املتحدثني باللغة العربية ،ثالث أكثر
اللغات استخدامًا على فيسبوك من ماليني
حول العالم.
في مايو/أيار املاضي ،خالل ّ
الهبة الشعبية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى غـ ــزة ،حظر
تطبيق «إن ـس ـت ـغــرام» لـفـتــرة وج ـيــزة وســم
«األقصى» ،في إشارة إلى املسجد األقصى
في البلدة القديمة بالقدس .اعتذرت شركة
فيسبوك ،التي يتبعها تطبيق إنستغرام،
الحقًا وأوضحت أن خوارزمياتها أخطأت
فــي اعتبار ثــالــث أقــدس مــوقــع فــي اإلســام
جماعة كتائب شهداء األقـصــى ،وهــي فرع
م ـس ـلــح م ــن «ح ــرك ــة فـ ـت ــح» .بــال ـن ـس ـبــة إل ــى

العديد من املستخدمني الناطقني بالعربية،
ً
كان هذا مثاال قويًا على كيفية قيام وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي بـتـكـمـيــم الـخـطــاب
السياسي في املنطقة .تلقى حسن اصليح،
الصحافي البارز في قطاع غــزة املحاصر،
إش ـ ـعـ ــارًا مـ ــن ف ـي ـس ـب ــوك ي ـ ـقـ ــول« :ت ـ ــم وق ــف
ح ـســابــك بـسـبــب ان ـت ـهــاك مـعــايـيــر مجتمع
فـيـسـبــوك» ،وذل ــك فــي ذروة حــرب غــزة عام
 ،2014بعد تصنيف منشوراته اإلخبارية
ع ـلــى أن ـه ــا ان ـت ـه ــاك ــات مل ـعــاي ـيــر فـيـسـبــوك،
وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت «أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» .في

العراق األول عربيًا في
بالغات خطاب الكراهية
على فيسبوك

لحظات كان قد فقد كل ما جمعه خالل ست
سنوات :ذكرياته ،وتقارير عن غزة ،وصور
لـغــارات جوية وقصف إسرائيلي للقطاع،
واألهـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك  200000ش ـخــص كــانــوا
يتابعونه .ولــم تكن تلك املــرة األول ــى التي
يــوقــف فيها حـســابــه ،بــل الـســابـعــة عـشــرة،
وت ـع ــن ع ـل ـيــه أن ي ـب ــدأ م ــن ال ـص ـف ــر .تـعـلــم
اصليح الــدرس ،فبات يتجنب كلمات مثل
«شهيد» و«أسير» ،وإذا كتب عن جماعات
مـسـلـحــةُ ،يـضـيــف رمـ ــوزًا أو م ـســافــات بني
ال ـ ـحـ ــروف ،ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـف ــاف بـ ــات هو

يحظر فيسبوك مضامين وصفحات فلسطينية ويحابي االحتالل (محمد تالتين/األناضول)

«أخطاء» معولمة

«أخطاء» فيسبوك التي تؤدي إلى قمع التعبير ال تقتصر
على اللغة العربية فقط؛ إذ يكشف فحص امللفات أنــه في
أكثر املناطق اضطرابًا في العالم يتم نشر محتوى اإلرهاب
وخطاب الكراهية ألن الشركة ال تــزال تفتقر إلى موظفني
يـتـحــدثــون الـلـهـجــات املـحـلـيــة ويـفـهـمــون الـسـيــاق الـثـقــافــي.
كما أنها فشلت في تطوير حلول إلكترونية تمكنها من
كـشــف امل ـح ـتــوى الـسـلـبــي بــالـلـغــات املـحـلـيــة املـخـتـلـفــة .في
ً
أفغانستان وميانمار مثال ،سمحت هذه الثغرات بانتشار
املحتوى اإلرهابي وخطاب الكراهية والتحريض ،لكن في
سورية واألراضي الفلسطينية ،يقوم موقع فيسبوك بحظر
مصطلحات وكلمات شائعة ليست ذات «مدلول إرهابي» أو
يحض على كراهية .وقال متحدث باسم شركة فيسبوك
لـ«أسوشييتد برس» إنه على مدار العامني املاضيني قامت
الشركة بتعيني املزيد من املوظفني املطلعني على الثقافات
واللغات املحلية ،في محاولة لتجنب تلك املسألة الشائكة.

بالنسبة للمحتوى الـعــربــي ،قالت «فيسبوك» إنــه ال يــزال
أمامها املزيد من العمل للقيام به ،وإنها تقوم بأبحاث لفهم
املشكلة بشكل أفـضــل وتحديد كيفية تجنبها لتحسني
ً
املـحـتــوى .ورغ ــم ّأن ه ــذه املشكلة تظهر أيــضــا فــي الهند
وميانمار ،إال أنها تشكل تحديات خاصة في اللغة العربية،
ً
ســواء لألنظمة اآللية أو البشر .فمثال ،تضم اللغة العربية
العامية املغربية كلمات فرنسية وأمــازيـغـيــة .أمــا العربية
املـصــريــة فتضم كلمات مــن أص ــول تــركـيــة ،فيما لهجات
أخرى في العالم العربي أقرب إلى لغة القرآن .وفي كثير من
الحاالت ال تفهم هذه اللهجات خارج موطنها.
ّ
ردت «فـيـسـبــوك» فــي تــدويـنــة ،أك ــدت فيها أنـهــا تستثمر
املــزيــد فــي ه ــذه الـ ــدول ،وتـحــديـدًا فــي مـيــانـمــار وإثـيــوبـيــا.
وأش ــارت إلــى أنـهــا وظـفــت  40ألــف شخص يعملون في
مـجــال الـســامــة واألمـ ــن ،بـمــا فــي ذل ــك ف ــرق عــاملـيــة تقوم
بمراجعة املحتوى بأكثر من  70لغة.

وغـ ـي ــره ي ـج ـيــدون ـهــا لـ ـخ ــداع خ ــوارزم ـي ــات
فيسبوك .مــن ذلــك اسـتـخــدام كتابة عربية
يعود عمرها إلى قرون ال تستخدم النقاط
أو الهمزات التي تساعد على التمييز بني
األح ــرف املـتـشــابـهــة .إال أن اصـلـيــح يعتقد
ً
أنــه ُحـظــر ملـجــرد قيامه بعمله مــراســا في
غزة ،ينشر صور املتظاهرين الفلسطينيني
املصابني ،واألمهات الالتي يبكني أبناءهن،
وتصريحات من «حركة حماس» .وجاء في
إحــدى وثائق فيسبوك أن الوضع الحالي
«يـحــد مــن مـشــاركــة املـسـتـخــدمــن (ال ـعــرب)
فــي ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي ،مــا ي ـعــوق حقهم
في حرية التعبير» .تضم القائمة السوداء
لفيسبوك حــركــة حـمــاس فــي غ ــزة ،وحــزب
ال ـل ــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـع ــدي ــد م ــن الـجـمــاعــات
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ـه ــا ال ـك ـث ـي ــرون
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،كـمــا تـظـهــر الــوثــائــق
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .وق ــال ــت م ــي امل ـ ـهـ ــدي ،املــوظ ـفــة
الـســابـقــة فــي فـيـسـبــوك ،ال ـتــي كــانــت تعمل
ع ـلــى ت ـعــديــل امل ـح ـتــوى ال ـعــربــي ح ـتــى عــام
« 2017إذا نـشــرت عــن نـشــاط متشدد دون
إدانته بوضوح ،فستعامل كما يعامل هذا
النشاط» .لكن ردًا على «أسوشييتد برس»،
أوض ـ ـحـ ــت ش ــرك ــة ف ـي ـس ـب ــوك أنـ ـه ــا تـسـعــى
لتطوير سياسات االع ـتــدال بها مــن خالل
خ ـبــراء مستقلني لـضـمــان ع ــدم انـحـيــازهــم
إلــى ديــن أو منطقة أو منظور سياسي أو
أيديولوجي .وأضــافــت« :نعلم أن أنظمتنا
ليست مثالية».
ّ
وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن موظفني
س ــاب ـق ــن ف ــي ال ـش ــرك ــة ي ـق ــول ــون إن بـعــض
الحكومات تـمــارس ضغوطًا على الشركة،
وتهدد بغرامات ،ما يدعم فرضيات ينشرها
الـنــاشـطــون مـطــالـبــن الـشـبـكــة بالشفافية.
ّ
وأوضـحــت أن إسرائيل هــي «مـصــدر مربح
ً
لعائدات اإلعالنات على فيسبوك» ،مشيرة
ّ
إل ــى أن فيها املـكـتــب ال ًــوحـيــد لـ«فيسبوك»
ّ
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،م ـض ـي ـفــة أن «أج ـ ـهـ ــزة األم ــن
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ــراقـ ــب ف ـي ـس ـب ــوك وت ـغ ــرق ــه
بآالف األوامــر لحذف حسابات ومنشورات
فلسطينية تـعـتـبــرهــا ت ـحــري ـض ـيــة» .وق ــال
أش ــرف زي ـت ــون ،الــرئـيــس الـســابــق لسياسة
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
في الشركة ،الــذي غادرها عام « :2017إنهم
يهيمنون على أنظمتنا ويتغلبون عليها،
م ــا ي ـج ـبــر ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب أخـ ـط ــاء ملـصـلـحــة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .ك ــذل ــك اش ـت ـك ــى ال ـص ـحــاف ـيــون
وال ـن ــاش ـط ــون الـ ـس ــوري ــون ال ــذي ــن يـغـطــون
أخبار املعارضة في الـبــاد ،من الرقابة مع
قيام كتائب إلكترونية تدعم الرئيس بشار
األســد بالشكوى بشكل متكرر من محتوى
املعارضة إلزال ـتــه .وقــال رائ ــد ،وهــو مراسل
ســابــق فــي مــركــز حلب اإلعــامــي املـعــارض،
اكتفى بذكر اسمه األول فقط خشية االنتقام،
لـ«أسوشييتد برس» ،إن فيسبوك أزال معظم
توثيق قصف الحكومة الـســوريــة لألحياء
واملستشفيات ...وأضــاف« :يبلغنا فيسبوك
دائمًا أننا نخرق القواعد ،لكنه ال يخبرنا
مــا هــي ال ـق ــواع ــد» .وت ـقــول إح ــدى الــوثــائــق:
«في كثير من أنحاء العالم العربي ،تعتمد
شركة فيسبوك بشكل مفرط على مرشحات
الــذكــاء االصـطـنــاعــي الـتــي ترتكب أخـطــاء».
أما عندما تستعني شركة فيسبوك بالبشر
في عمليات تعديل املحتوى ،فإنها تعتمد
عـلــى مـجـمــوعــة عــامـلــن محليني معظمهم
من املغاربة الذين يبدو أنهم يبالغون في
قدراتهم اللغوية .وتقول إحدى الوثائق إنهم
غالبًا مــا يتوهون وســط ترجمة  30لهجة
عربية مختلفة ،ويـشـيــرون إلــى منشورات
عربية غير مسيئة على اإلطــاق على أنها
محتوى إرهــابــي فــي  77باملائة مــن امل ــرات.
إحصائيًا ،يحتل العراق املرتبة األولــى في
املنطقة من حيث بالغات خطاب الكراهية
على فيسبوك .وقال ناشط في مجال حرية
الصحافة في بغداد لـ«أسوشييتد بــرس»،
تـ ـح ــدث بـ ـش ــرط ع ـ ــدم ال ـك ـش ــف عـ ــن هــوي ـتــه
خشية االنتقام« :يحاول الصحافيون فضح
انتهاكات حقوق اإلنسان ،لكن يتم حظرنا
ف ــورًا .نحن نفهم أن فيسبوك يـحــاول الحد
م ــن تــأثـيــر املـلـيـشـيــات ،لـكــن األمـ ــر ال يسير
على هذا النحو».
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منوعات فنون وكوكتيل
إصدار

في ألبومه الجديد« ،يا فاتني» ،يستعين محمد حماقي بتلك «الخلطة» السحرية التي استند
إليها معظم مغنّي البوب العربي في العقدين األخيرين .خلطة آمنة وسهلة للمستمع

وقفة
آكل بيض النمل

محمد حماقي

البوب في كوالج من األلحان
جمال حسن

ه ــل وص ـلــت مــوسـيـقــى ال ـب ــوب في
ال ـع ــال ــم إلـ ــى م ـن ـت ـهــاهــا ،ولـ ــم تـعــد
قـ ــادرة عـلــى االب ـت ـكــار؟ عـلــى األق ــل،
يبدو ُ
العقم واضحًا في نسخته العربية ،ولم
تـعــد اإلص ـ ـ ــدارات الـحــديـثــة قـ ــادرة عـلــى وشــم
ً
حقبة بأسلوبها ،لتبدو ألحانها شكال مفرطًا
في تركيب كوالجي؛ أي أنها إعــادة تدوير أو
تـنـسـيــق م ــواك ــب ،ف ــي مـشـهــد م ــا بـعــد حــداثــي
مأزوم .ذلك أيضًا ما يخبرنا به األلبوم الثامن
للمغني املصري ،محمد حماقي« ،يا فاتني»،
وإن كــانــت فـيــه بـعــض االسـتـثـنــاءات القليلة.
افتتح حماقي ألبومه بنشر أغنية «زيها مني»
على السوشيال ميديا .تتخذ األغنية طابعًا
ً
فرائحيًا ،يضم جمال إيقاعية سريعة نابضة
بروح شعبية مصرية ،على إيقاع الصعيدي.
ومنذ اللحظة األولــى ،تأتي مفعمة بالنشاط
والجمل الراقصة ،لكنها تحيط نفسها بكثير
من الثيمات الشعبية املصرية ،ليس لكونها

ُ
تدرج «ليل ُيا عني» ،أو بسبب توظيف صوت
الـكـيـبــورد املـبــرمــج بــأصــوات شعبية مألوفة
ط ــامل ــا سـمـعـنــاهــا ف ــي أغ ــان ــي الـتـسـعـيـنـيــات،
بــل لكونها أيـضــا احـتــاطــت بــألـحــان مأمونة
تضمن النجاح .وتلك ظاهرة أحيتها أغاني
املهرجانات ،خالل آخر عقد ،ويعززها امللحن
شافعي فــي تـيــار األغـنـيــة املـصــريــة الحديثة.
فتحضر ثيمات البلدي والشعبي في ألحانه
األخ ــرى لـحـمــاقــي ،بــل إن ــه فــي ع ــرض مستمر
يـ ـح ــاول إحـ ـي ــاء غ ـنــائ ـيــة الـسـبـعـيـنـيــات الـتــي
مثلتها ألحان بليغ حمدي ،وتحديدًا في لحن
املذهب.
وفــي الـغــرب ،هناك توجهات نحو موسيقى
السبعينيات ،بالعودة إلى أنماط مثل الفانك
والديسكو والـســانــث بــوب ،لكن املكساجات
الحديثة تلعب دور التجديد الشكلي.
وس ـب ــق لـحـمــاقــي ال ـتــوجــه ن ـحــو ب ـعــض تلك
األساليب ،في ألبوم «عمره ما يغيب» .لكنه
يجعله أكـثــر وضــوحــا فــي إصـ ــداره األخـيــر،
ليستخدم الـفــانــك ديسكو فــي أغنية «طالع

م ــوض ــة» ،ذات ال ـل ـحــن ال ـســريــع واإلي ـق ــاع ــي،
كذلك في أغنية «مش قادر أنسى»؛ إذ يوظف
الفانك ديسكو ،أيضًا ،في بعض الخطوط.
ح ــدد حـمــاقــي هــويـتــه فــي اخ ـت ـيــاره األشـكــال
املوسيقية ،وإن كان أيضًا أي ألبوم موسيقي
يشترط وجــود أنـمــاط معينة ،مثل املقسوم
ف ــي ج ــان ـب ــه الـ ـش ــرق ــي ،واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرو ،وب ـعــض
األشـ ـك ــال ال ـغ ــرب ـي ــة ،ك ـمــا ه ــو ف ــي ألـ ـب ــوم «يــا
فــاتـنــي» .ووس ــط كثير مــن األل ـحــان الــواهـنــة
ف ــي ه ــذا األلـ ـب ــوم ،ه ـن ــاك أغ ـن ـي ـتــان أو ث ــاث،
تأتي كاستثناء .بل إن أغنية «لو هاتسيب»،
على مـقــام الـنـهــاونــد ،يمكن أن تـكــون األكثر
تميزًا بني إصــدارات البوب هذا العام .تتسم
األغ ـن ـي ــة ب ـطــابــع ال ـف ــول ــك ،وط ــري ـق ــة ال ـعــرض
املوسيقي الـكــوالجــي .فتبدأ ك ــوردات غيتار
الفولك متفردة ،ثم التصعيد من خالل تدعيم
ديكوري متصاعد لآلالت ،وأيضا تطعيمها
بأشكال موسيقية مختلفة.
ي ـه ـي ـمــن صـ ــوت ال ـف ــول ــك كـخـلـفـيــة تـصــاحــب
الغناء ،كخلفية لغناء الكوبليه ،لتبدأ أصوات

أخرى بمصاحبته مع غناء املذهب .وبشكل
يـتـصــاعــد ،نـجــد خلفية ك ـمــانــات ،مــع بعض
مــؤثــرات ال ـهــاوس ورت ــوش جــرسـيــة لصوت
كـيـبــورد .ويلعب صــوت الغيتار الكهربائي
ً
تـ ــدخـ ــا مـ ـ ـح ـ ــدودًا ب ـل ـم ـح ــة روك .وي ـس ـت ـمــر
التصعيد حتى تظهر الضربات اإليقاعية،
وت ـ ــزداد ح ــدة ال ـغ ـي ـتــار ال ـك ـهــربــائــي بـصــوت
الــروك ،مع استمرار الكمانات ،وتحديدًا في
الفاصل املوسيقي الختامي .ونلمح في ذلك
ً
شكال مــن الزينة الـجــذابــة تالئم أغنية بوب
حــدي ـثــة .ق ــد ي ـكــون ف ــي ه ــذا األس ـل ــوب إع ــادة
هضم ألنماط مختلفة من املوسيقى العاملية،

يعود ملحن العمل إلى
أسلوب شرقي يكاد
ينقرض في أغاني البوب

جاءت خيارات حماقي أكثر تقشفًا في تفاصيلها الموسيقية (فيسبوك)

أنس أزرق

لكنها جاءت بنسق فريد في موسيقى البوب
العربية؛ إذ تبدو مدروسة ومتأنقة تساهم
في تصاعد ترنيمية اللحن .من املعروف أن
موسيقى البوب ال تميل إلى االبتكار خارج
أنساق معروفة؛ فامللحن تامر علي ،يعود في
أغنية «ليلة من لياليك» ،ألسلوب شرقي يكاد
ينقرض في أغاني البوب العربية ،بالعودة
ً
للتحوالت املقامية ،وإن اتخذ تحوال طفيفًا.
األغنية على مقام الكرد ،وهذا املقام يمتد في
ً
غـنــاء الكوبليه ،ليشهد تـحــوال على البيات
فــي آخــر خانتني (م ــازورت ــن) ،بــروح شرقية
تطريبية ،في منحى مفاجئ شبيه باملوال،
وهو تلوين يضفي ُبعدًا قاتمًا.
فـ ــي غـ ـن ــاء املـ ــذهـ ــب ،ت ــزي ــد م ـس ــاح ــة ال ـب ـيــات
ال ـش ــرق ــي ،إل ــى أربـ ــع خ ــان ــات ،وبـصـيـغــة أقــل
مـ ـف ــاج ــأة .ف ــال ـش ـح ــن ال ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه ال ـت ـحــول
املـقــامــي بــذلــك الـطــابــع ،جعل األغـنـيــة مميزة
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـي ــار امل ــوس ـي ـق ــي .ول ـع ـل ـهــا ف ـكــرة
س ـي ـن ــزع ل ـه ــا امل ـل ـح ـن ــون ،وقـ ــد ت ـت ـس ــع .إذن،
يحاول البوب العربي إنقاذ نفسه في مالذات
قديمة وآمـنــة ،مــع إع ــادة توظيفها بتقنيات
جــديــدة .وهــو منحى تطمئن إليه موسيقى
البوب العاملية ،بزحزحة الزمن نحو بعض
مــامــح السبعينيات وملـحــات الثمانينيات.
ولعل حماقي في ألبومه الثامن ،يؤكد هذا
االتـجــاه بشكل أوس ــع ،مــع تأكيد شخصيته
الغنائية ،التي كانت أحد أسباب نجاحه منذ
صدور أول ألبوماته في  ،2003ليصبح أحد
أبــرز نجوم البوب العربي .على أن خياراته
ه ــذه املـ ــرة ات ـخ ــذت م ـظ ـه ـرًا أك ـث ــر تـقـشـفــا في
تفاصيلها ،خصوصًا باملضامني الشعبية،
وف ـ ــي ب ـع ـض ـه ــا مـ ـح ــاك ــاة ألسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـب ــوب
ال ـشــرقــي ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات بــاالع ـت ـمــاد على
الكيبورد والدور اإليقاعي ،لكن هناك بعض
األن ــواع املوسيقية املختلفة .لـكــن ،م ــاذا عن
األغنية الرئيسية« ،يــا فــاتـنــي»؟ إنـهــا أيضًا
محاولة لتأكيد شخصية حماقي نفسه في
غناء املقسوم ،وإن استهلت بمؤثرات طفيفة
في املطلع ُسرعان ما تنحسر .وبينما يأتي
الغناء في الكوبليه ُمطعمًا بمالمح زخرفية،
ت ـق ـت ـصــر ال ـخ ـل ـف ـيــة اإلي ـق ــاع ـي ــة ع ـل ــى الـطـبـلــة
الشرقية ،فيما يتحول املقسوم في املذهب
متكئًا على فرشة درامز ُمبرمج ،مع حدة في
النبر النغمي .بمعنى أن النسيج في بعض
األلحان جاء بتفاصيل محدودة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الف ـ ـ ـتـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدم تـ ــوظ ـ ـيـ ــف امل ــوسـ ـيـ ـق ــى
اإللـكـتــرونـيــة ،باستثناء لحن بــاهــت لعمرو
ـان
مـصـطـفــى ،ه ـ ًـو «ح ـلــم ال ـع ـمــر» .وه ـن ــاك أغ ـ ٍ
تبنت أشـكــاال موسيقية غربية ،مثل أغنية
«ب ـن ـفــارق» عـلــى الـ ــروك بـ ــاالد ،وت ـحــدي ـدًا في
ضــربــات الـغـيـتــار ،لـكــن ه ــذا االت ـجــاه يكسره
ف ــاص ــل مــوس ـي ـقــي ذو ط ــاب ــع ش ــرق ــي ،ت ـبــرز
فـيــه آل ــة ال ـع ــود ،لتنتهي ب ـضــربــات الـغـيـتــار
الكهربائي باألسلوب الغربي.

إضاءة

عمار فراس
ّ

ال ن ـنــاقــش ك ـث ـي ـرًا م ــوض ــوع م ــراق ـب ــة الـصــن
ملواطنيها ،كونه أصبح حقيقة ال جدل فيها،
بــل وق ــرارًا سـيــاديــاُ ،يـعـ ّـد الـخــوض فيه جــزءًا
م ــن الـنـظــريــة الـسـيــاسـ ّـيــة وأســال ـيــب الـحـكــم.
في حني أن الواليات املتحدة ،مألت األخبار
بفضائح املــراقـبــة ،ســواء تلك الرسمية التي
كـشـفـهــا إدوارد س ـن ــودن ،أو تـلــك الـتـجــاريــة
الـتــي نكتشف أن فيسبوك يمارسها .املثير
لالهتمام ،أن الفضائح األميركية «أدس ــم»،
كــون ـنــا جـمـيـعــا م ـتــورطــن ب ـه ــا ،ونـسـتـخــدم
فـيـسـبــوك وتــويـتــر وغ ـي ــره ،لـكــن مــا ت ـقــوم به
الصني ،شأن آخر .أن نقول إن الصني تراقب
ً
«ال ـج ـم ـيــع» أم ــر م ـبــالــغ ف ـي ــه .ل ـكــن ع ـم ــا بما
نصحنا بــه جوناثان هيلمان ،مؤلف كتاب
«طــريــق الـحــريــر الــرق ـمــي» ،قمنا باستخدام
مـنـصــة  ،shodanال ـتــي تـكـشــف ع ــن األج ـهــزة
امل ـت ـص ـل ــة ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت ،وك ـت ـب ـن ــا ف ــي م ـحــرك
البحث كلمة  ،Hikvisionوهي شركة كاميرات
صينية ،ليصبح األم ــر أوض ــح ،وقــد صاغه
ه ـي ـل ـمــان ك ــاآلت ــي« :ال ـن ـتــائــج تـشـبــه خــريـطــة
توزع فيروس كورونا حول العالم»؛ أي بما
معناه :إن الصني في كل مكان.
ال ـش ــرك ــة الـص ـي ـن ـيــة ســاب ـقــة ال ــذك ــر ،تمتلك
شراكات واسعة مع وزارة الدفاع الصينية،
نــاهـيــك ع ــن ان ـت ـشــار كــامـيــراتـهــا ف ــي أنـحــاء
العالم؛ في القواعد العسكرية واملجمعات
الـسـكـنـيــة والـ ـش ــوارع .وحـصـلــت ع ــام 2015
عـلــى دع ــم حـكــومــي صـيـنــي ب ـم ـقــدار ثــاثــة
مليارات دوالر ،علمًا أن أسعار الكاميرات
م ـن ـخ ـف ـض ــة ،بـ ــل وه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــروض خ ــاص ــة
للمتعاقدين الراغبني بشراء كميات كبيرة.

ما هو السيناريو األمثل
لتفادي المراقبة؟ هل
ننقطع عن العالم؟
الرأسمالي (إيفان آبرو)Getty/
تختلف تقنيات الصين في المراقبة عن النموذج
ّ

من وقفة وداعية لـ هاتشينز (مصطفى عدلي /األناضول)

قضية

لغز رصاصة موقع التصوير
لوس أنجليس ــ العربي الجديد

أف ــادت أوس ــاط مطلعة فــي هــولـيــوود بــأن مساعد
املخرج الــذي أعطى املمثل أليك بالدوين السالح،
الـ ـ ــذي ت ـس ـبــب ب ـم ـق ـتــل م ــدي ــرة ال ـت ـص ــوي ــر هــالـيـنــا
هاتشينز ،خــال التمرين على أحــد مشاهد فيلم
«راسـ ــت»  Rustاألس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ك ــان قــد ُصــرف
مـ ــن ف ـي ـل ــم سـ ــابـ ــق ،ب ـس ـب ــب ضـ ـل ــوع ــه فـ ــي ح ــادث ــة
ُ
ناري .وقال أحد منتجي فيلم
استخدم فيها سالح ُ
«فــريــدومــز ب ــاث» ال ــذي أن ـتــج سـنــة  ،2019لــوكــالــة
«فرانس برس» ،إن مساعد املخرج ديفيد هالز كان
قــد ُصــرف مــن عمله على هــذا الفيلم ،بعد إصابة
أح ــد أفـ ــراد فــريــق الـعـمــل ب ـج ــروح طـفـيـفــة« ،خ ــال
تشغيل ســاح بـصــورة عــرضـيــة» .وأش ــار املصدر
ُ
نفسه إلى أن «هالز طرد من موقع التصوير فورًا
بعد الطلق الناري الذي خرج من األكسسوار .ولم
يستأنف فريق اإلنتاج التصوير إال بعد مغادرة
ّ
دايف املكان» .وخالل تصوير فيلم «راســت» ،سلم
ديفيد هالز املمثل أليك بالدوين سالحًاُ ،يفترض
أنــه غير محشو ،استخدمه املمثل للتمرين على
مشهد .غير أن طلقة نــاريــة خــرجــت منه بصورة
عرضية ،وأدت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا
هاتشينز ،وإصابة املخرج جويل سوزا بجروح.
وذكـ ــر م ــوق ــع «ذي راب» ،امل ـت ـخ ـصــص ف ــي مـجــال
ً
ال ـتــرف ـي ــه ،ن ـق ــا ع ــن مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى أجـ ــواء
تـصــويــر «راسـ ــت» ،أن ال ـســاح ال ــذي أودى بحياة

ُ
هــال ـي ـنــا هــاتـشـيـنــز كـ ــان ق ــد اس ــت ـخ ــدم ق ـبــل بضع
س ــاع ــات م ــن أفـ ــراد طــاقــم الـعـمــل لـلـتـصــويــب على
ّ
معلبات .وتحظر الـقــواعــد الـصــارمــة املعمول بها
في قطاع السينما في هــذا املجال وجــود أي نوع
مــن الــذخــائــر الحية فــي مــوقــع الـتـصــويــر ،تحديدًا
لـتـفــادي هــذا الـنــوع مــن ال ـحــوادث .ســألــت املسعفة
املـعـتـمــدة ف ــي مــوقــع تـصــويــر «راس ـ ــت» شيريلني
شــايـفــر« :ه ــل ه ــذا تـمــريــن؟» بـعــد سماعها صــوت
الـطـلـقــة ال ـن ــاري ــة ال ـت ــي قـتـلــت هــات ـش ـي ـنــز .وطـلـبــت
شايفر من أعضاء طاقم الفيلم الضغط على جرح
الضحية ،واالت ـصــال بــالـطــوارئ ،حــن هــرعــت إلى
م ـكــان الـ ـح ــادث .ف ــي تـقــريــر اإلص ــاب ــة ال ــذي قدمته
املـسـعـفــة ،واطـلـعــت عليه صحيفة «وول ستريت
جورنال» ،زعمت شايفر أنه لم يصدر تنبيه بشأن
إطالق النار ،قبل الحادثة.
الرئيسية في مقتل هاتشينز هو
يبقى أحد األلغاز
ُ
نــوع الــرصــاص الــذي أطـلــق مــن البندقية ،وكيفية
وصــولــه إلــى موقع التصوير .يأمل املحققون في

أطلقت عريضة تدعو إلى
حظر األسلحة النارية في
مواقع التصوير

أن يلقي تحليل الطب الشرعي لألدلة الباليستية
ال ـضــوء عـلــى ه ــذه األسـئـلــة .وق ــال املـتـحــدث باسم
إدارة شــرطــة ســانـتــا فّــي ،خ ــوان ريـ ــوس ،اإلث ـنــن،
إن «هـ ــذه قـضـيــة م ـع ــق ــدة» .وأض ـ ــاف أن املحققني
«ينظرون في كل ما كان يجب اتباعه من معايير
السالمة» ،مشيرًا إلى أن األمر سيستغرق وقتًا قبل
التوصل إلى الحقائق بشأن ما حدث بالضبط.
أطلقت عريضة على موقع  change.orgتدعو إلى
حظر األسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير،
وتحسني ظروف العمل ،وحثت أليك بالدوين على
تولي زمام املبادرة في هذه الحملة .وجمعت أكثر
من  30ألــف صــوت بحلول صباح الثالثاء .ودعت
مخرجة فيلم «بوكسمارت»  ،Booksmartأوليفيا
وايلد ،إلى فرض ما سمته «قانون هالينا».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ط ــرح مـسـلـســل «ذا روك ــي»
ال ـت ـل ـفــزيــونــي س ـيــاســة ج ــدي ــدة ت ـح ـظــر اس ـت ـخــدام
البنادق «الحية» .تأجل عرض فيلم وثائقي رواه
أليك بالدوين في أميركا الشمالية .وأعلنت شركة
اإلنتاج البريطانية «مونتروز بيكتشرز» أن فيلم
«ف ـل ـي ـنــت :ه ــو كـ ــان ي ــو تـ ــراسـ ــت؟» ل ــن ي ـع ــرض في
الواليات املتحدة وكندا خالل الشهر الحالي.
بثت «بي بي سي» الفيلم الوثائقي الذي يستكشف
أزمة املياه في فلينت في والية ميشيغن ،وال يزال
متاحًا على «آي بالير»  .iPlayerوكان من املفترض
أن يـصــل إل ــى دور الـسـيـنـمــا ف ــي م ــدن مـثــل لــوس
أنجليس ونيويورك وتورنتو يوم غد الخميس.

أثـ ــار الـفـيـلــم الــوثــائ ـقــي Roadrunner: A Film About Anthony
 ،Bourdainإنتاج  ،2021عن الطاهي العاملي ومقدم البرامج والكاتب
ً
ّ
أن ـتــونــي ب ــوردي ــن ( ،)2018 - 1956ج ــدال ب ــن ص ــنــاع األف ـ ــام ،حــول
استخدام املخرج األميركي ،مورغان نيفيل ،تقنية الذكاء االصطناعي
إلنتاج صوت الراحل بوردين ،واستخدامه في الفيلم ثالث مــرات ،من
دون اإلشارة إلى ذلك.
وضع بطل الفيلم ،بوردينّ ،
حدًا لحياته في عام  ،2018أثناء تصويره
حلقة تلفزيونية من برنامجه «بال تحفظات» ،على شبكة  ،CNNفي
مدينة ستراسبورغ الفرنسية ،وكــان الــراحــل ،حينها ،من أنجح وأملع
نجوم املجتمع الغربي؛ إذ يتابع برامجه عن الطبخ والطعام والثقافة
ً
ماليني املشاهدين في كل حلقة ،فضال عن إطالالته كمحكم متميز في
برامج مسابقات الطبخ واختيار الطهاة.
شاهدت الفيلم بدعوة من «مؤسسة الــدوحــة لــأفــام» .وكــان صادمًا
بالنسبة لي أن ينتحر بوردين .يظهر ذلك في اللقطات األولى من الفيلم،
ّ
ليوظف املـخــرج بعدها كــل املـشــاهــد لــإجــابــة عــن س ــؤال :مل ــاذا انتحر
ّ
بوردين وهو يملك كل أسباب الحياة؟
ّ
رص ــدت الـكــامـيــرا كــل تفاصيل حـيــاة بــورديــن ،وك ــأن الـكــامـيــرا كانت
تالزمه حتى قبل عمله مقدمًا لبرامج السفر والطعام .استطاع املخرج أن
يظهر لنا الوجه اآلخر للنجاح والشهرة واملتعة ،وكذلك استطاع التقاط
التغير الــذي طــرأ على شخصية هــذا الفنان الحالم؛ ابـتـ ً
ـداء من تقديمه
ً
للطعام الفاخر ،وتذوق الوجبات اللذيذة ،وصوال إلى مزج ثقافة الطعام
بالوضع السياسي واملعيشي واالجتماعي ،عبر جوالته .يقول الطاهي:
«أسافر حول العالم وأتناول الكثير من القرف ،وأفعل ما أريده».
فــي برامجه األول ــى ،كــان يركز على تــذوق الطعام وطهيه ،ولكنه ّ
غير
ذلك الحقًا ،ليتحدث عن املوسيقى والشعر والرواية والسياسة ،ضمن
ثقافة الطعام؛ فحاور الكثير من املوسيقيني والسياسيني على طاولة
الطعام .ومن هذه اللقاءات ،واحد في فييتنام ،في عام  ،2016حيث حاور
الرئيس األميركي األسبق ،بــاراك أوباما ،في مطعم فييتنامي محلي،
وهما يتناوالن البيرة.
عمل أنتوني بوردين كطاه في مطعم راق في مانهاتن األميركية ،وكتب
عدة مقاالت ،مثل مقاله الشهير «ال تأكل قبل أن تقرأ هذا» ،متحدثا عن
كواليس املطاعم ،ثم ألف عدة كتب عن عمله وأســرار املطبخ وإبداعات
وإخ ـفــاقــات الـطـبــاخــن ،لـكـنــه ن ــال ش ـهــرة كـبـيــرة بـعــد أن حـقــق كـتــابــه،
«مغامرات في عالم الطهي» ،أعلى املبيعات في عالم الكتب ،عام 2000؛
فبدأ بتقديم البرامج التلفزيونية عن الطعام والسفر ،ومنها برنامج
«جولة طاه» ،و«بال تحفظات» ،و«أماكن غير معروفة».
َ
تناول األطباق املحلية املختلفة ،مثل السجق األسود في فنلندا ،وخصي
األغـنــام فــي املـغــرب ،وبيض النمل فــي املكسيك ،وأفـعــى كــوبــرا كاملة،
ومقلة عــن الفقمة ،وقلب ينبض ،وقــرش مخمر فــي آيسلندا ،وشــرج
الخنزير في ناميبيا واصفًا إيــاه بالوجبة األســوأ في حياته .والحقًا،
صــرح ب ـ ّ
ـأن «تشيكن مــاك نــاغــت» كــانــت أكـثــر األطـعـمــة قــرفــا بالنسبة
لــه ،تعبيرًا عن موقفه من ثقافة «الفاست فــود» .كما اشتهر بوردين
بتعليقاته الساخرة عن النباتيني ،معتبرًا نمط حياتهم فظًا.
أثر عمله واضطراره إلى السفر  250يومًا في العام الواحد على حياته
الشخصية ،وأدى ذلك إلى انفصاله عن زوجته الثانية وطفلتهما .وربما
كان هذا أحد أسباب انتحاره ،والــذي وصفه أحد أصدقائه في الفيلم:
«مأساة بلمسة من القدر».
ّ
يعتبر مخرج الفليم مورغان نيفيل من أملع صناع األفالم الوثائقية
عن السير الشخصية؛ فقد فاز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي 2014
عن فيلم  ،Feet from Stardom 20ورشح فيلمه الوثائقي «أفضل
األعــداء» لألوسكار  .2016يدور األخير حول املناظرات التلفزيونية
بني املفكرين ،جورج فيدال وويليام باكلي ،خالل االنتخابات الرئاسية
عام .1968
وكان فيلم «ألن تكون جاري؟» عن مقدم البرامج فريد روجرز (،)2018
من أكثر األفالم الوثائقية تحقيقًا لألرباح.
يختصر مورغان عمله بعبارة« :كيف لقصة قصيرة أن تكون نافذة
مثالية للصراعات داخل النفس البشرية؟».

متابعة

«طريق الحرير الرقمي» :الصين شقيقة األخ األكبر
ُون ـقــرأ أن ــه فــي ع ــام  ،2019أنـتـجــت الـشــركــة
ثلث كاميرات املراقبة في العالم ،وانتشرت
مبيعاتها في  150بلدًا.
ل ــن ن ـت ـح ــدث ع ــن دور هـ ــذه ال ـك ــام ـي ــرات فــي
مراقبة األقليات في الصني واستهدافها ،لكن
ال بد من اإلشارة إلى الفرصة السانحة التي
تقدمها الصني للدول الديكتاتورية؛ إذ توفر
لها أنظمة مراقبة رخيصة الثمن ومتوافرة
ب ـك ـثــرة .يـنـسـحــب األمـ ــر ع ـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
الذكية ،والساعات
األخرى؛ األجهزة املنزلية
ّ
الرقمية ،وامليكروفونات؛ فالصني
الرياضية
توظف «إنترنت العالم» لخلق شبكة مراقبة
عــاملـ ّـيــة .تختلف تقنيات الـصــن فــي املراقبة
ّ
الرأسمالي؛ هي تقليدية ،وأقل
عن النموذج
شبهة؛ إذ لسنا بحاجة إلــى خلق حسابات
عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون وفـ ـيـ ـسـ ـب ــوك م ـ ــن أج ـ ـ ــل ضــخ
املعلومات .يكفي فقط امتالك تكنولوجيا في
املنزل .نقصد هنا األجهزة البريئة ظاهريًا،
م ـث ــل ث ــاج ــة رق ـم ـي ــة ذات ك ــام ـي ــرا وش ــاش ــة،
وأن ـظ ـمــة حـمــايــة مـنــزلـيــة ،يـمـكــن أن تتحول
فـجــأة إلــى أجـهــزة تجسس تبث «كــل شــيء»
إلى الصني.
ما يثير الرعب في هــذا الشأن هو تعدد من
يراقبوننا ،لــم يعد هـنــاك «أخ كبير» واحــد،
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«مهرجان بابل للفنون» وعودة العراق إلى الغناء
بــل «أخــويــة» ،ال نعلم بــدقــة كيف نتجنبهم،
األمر يتجاوز وسائل التواصل االجتماعي،
ف ــالـ ـش ــوارع ت ـح ــوي ك ــامـ ـي ــرات ،وامل ـج ـم ـعــات
السكنية كذلك .وال نعلم بدقة كيف ستستفيد
ه ــذه األخ ــوي ــة مــن ص ــور أوجـهـنــا وأســالـيــب
حركتنا .املحزن أننا ،كــأفــراد ،نقف مكتوفي
األي ــدي :هل ننقطع كليًا عن العالم للنجاة؟
واأله ــم :مــا هــو سيناريو تـفــادي املــراقـبــة إن
كان موجودًا؟
ك ـشــف امل ـح ـق ـقــون ال ــدولـ ـي ــون ،الح ـق ــا ،ت ــورط
شــركــة املــراقـبــة بــانـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان.
لكن هناك تجاهال لــدور املراقبة ذات الذكاء
االص ـط ـنــاعـ ّـي ،وأث ــره ــا عـلــى س ــوق الـعـمــات
ً
مـ ـ ـث ـ ــا ،أو ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــات ال ـب ـن ــاء
والخدمات إلعادة النظر في توزيع خدماتها.
لـكــن مــا يثير الـحـيــرة ،هــو أن الـبــديــل دائـمــا،
وبحجة الحفاظ على األمن العاملي والوطني،
يـتـمـثــل بــالــواليــات امل ـت ـحــدة ،والـتــأكـيــد على
أه ـم ـيــة ري ــادت ـه ــا ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،م ــن أجــل
الحفاظ على الخصوصية وأمــن مواطنيها
ومواطني العالم أجمع ،الشأن الذي ال داعي
للخوض في تحيزه ،ناهيك عن أن الواليات
ً
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ت ـشــكــل ب ــدي ــا ال ي ـع ــول ع ـل ـيــه ،وال
يختلف عن الصني كثيرًا ،سوى بنظام اللعب
واملشاركة الذي يورطنا فيه.
ال ـش ــأن اآلخـ ــر الـ ــذي يـخـبــرنــا ع ـنــه هـيـلـمــان،
هــو خضوعه ل ــدورة تقدمها شــركــة املراقبة
ّ
الصينية ،ومــا أثــار استغرابه هــو أنــه تعلم
كـيـفـيــة تــرك ـيــب األجـ ـه ــزة وص ـيــان ـت ـهــا ،لكن
مــن دون أي تـعــريــف بإمكانية استخدامها
بشكل سيئ ،أو كيف يمكن تفادي انتهاكات
الخصوصية وحقوق اإلنسان ،الشؤون التي
ترتبط أحيانًا بعوامل ّ
تقنية.

على الرغم من األوضاع
السياسية واألمنية في
العراق ،تتجه شركات
اإلنتاج إلى تنظيم المزيد
من الحفالت الغنائية
إبراهيم علي

لسنوات ما قبل االحتالل األميركي للعراق
( ،)2003عــرفــت بـغــداد بأنها عاصمة الفن
والثقافة ،وتـفــردت بــألــوان غنائية خاصة،
أسست لثورة ما بعد الثمانينيات ،من جيل
ثــان ألبــرز املغنني العراقيني ،الذين طبعوا
األغ ـن ـيــة الـخـلـيـجـيــة ب ـلــون م ـت ـفــرد ،ال ي ــزال
ً
عموما.
مسيطرًا على املحيط الخليجي
أسماء كثيرة حصدت شهرة واسعة في تلك
الفترة ،وعاشت األغنية العراقية عصرها
الذهبي ،ثم بدأت الهجرة من العراق ،وبدأت
معركة السباق على االنتشار والشهرة في
العالم العربي .وتحولت مجموعة من أبرز
األص ــوات العراقية ،إلــى نجوم عــرب ،نذكر
مـنـهــم ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال سـ ـع ــدون جــابــر،
وك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر ،وم ـح ـم ــود أنـ ـ ــور ،ورض ــا
عبدالله ،وماجد املهندس.
وفي السنوات األخيرة ،استطاعت األغنية
العراقية أن تحجز لنفسها قاعدة شعبية،
ليس أقلها سيطرة مغنني عراقيني شباب
ع ـلــى الـ ـن ــوادي الـلـيـلـيــة ،ب ــن دب ــي واألردن
وبـ ـي ــروت ،وض ـم ــان ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـهــويــة
الـغـنــائـيــة ال ـعــراق ـيــة ،رغ ــم ال ـت ـطــور التقني

املوسيقي واختالف األداء .قبل أيــام ،عادت
املغنية اللبنانية إليسا إلــى ب ـيــروت ،بعد
حـفــل وص ــف ب ـ «االسـتـثـنــائــي» فــي ال ـعــراق.
واع ـت ـب ــرت صــاح ـبــة «ع ب ــال ــي حـبـيـبــي» أن
مشاركتها ضمن هذا الحفل ،تعتبر إضافة
ملـسـيــرتـهــا الـغـنــائـيــة ،كــونـهــا عـمـلــت كثيرًا
ل ــزي ــارة الـ ـع ــراق ،ول ـق ــاء ج ـم ـهــورهــا ه ـنــاك،
خصوصًا بعد املعلومات التي أثيرت حول
مـنـعـهــا م ــن دخ ـ ــول ال ـ ـعـ ــراق ،ومـعــارضـتـهــا
ل ـحــزب ال ـلــه الـلـبـنــانــي ،مــا اع ـت ـبــره البعض
استفزازًا لبعض العراقيني املؤيدين للحزب
هناك.
ح ـفــل إل ـي ـســا ت ـحــول إل ــى م ـنــاس ـبــة ،جمعت
ً
ً
نجاحا الفتا
أكثر من ألفي شخص ،ولقي
في الشارع العراقي ،بسبب ندرة الحفالت.
وف ـت ــح ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ـب ــاب أمـ ــام املـنـتـجــن
وامل ـت ـع ـه ــدي ــن ال ـف ـن ـيــن ل ـخ ــوض ال ـت ـجــربــة،
ليصل قبل أيام املغني املصري هاني شاكر،
للمشاركة في مهرجان بابل الدولي القائم.
واملعروف أن مهرجان بابل للفنون تأسس
سـنــة  ،1985لـكـنــه تــوقــف ع ــام  ،2003وذلــك
بعد اجتياح القوات األميركية للعراق ،وهو
ســه فــي فعاليات
يستعيد هــذه السنة أنـفــا ً
وقاعة حفالت جهزت حديثا ،تتسع ألكثر
مــن ثــاثــة آالف م ـت ـفــرج ،وي ـش ــارك ع ــدد من
الفنانني والفنانات العراقيات ،لعل أبرزهم
شذى حسون ورحمة رياض ،على أن يفتتح
املهرجان اليوم بحفل لهاني شاكر ،وحاتم
ال ـعــراقــي ،والـفـنــانــة الـكــويـتـيــة ش ـمــس ،كما
ت ـشــارك اللبنانية ن ــوال الــزغـبــي فــي ليالي
املـ ـه ــرج ــان وكـ ــذلـ ــك ف ـي ـف ـي ــان مـ ـ ـ ــراد ،وه ــال ــة
قصير من سورية ،على أن يختتم في األول
مــن نوفمبر/تشرين الـثــانــي املـقـبــل .ووفــق

وُ صف حفل إليسا في العراق بـ«االستثنائي» (أنور عمرو/فرانس برس)

م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة ،تـعـمــل ش ــرك ــات إن ـتــاج
وت ـع ـه ــدات ف ـن ـيــة ،ع ـلــى م ـف ـكــرة السـتـقـطــاب
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـغ ـ ـن ـ ــن ،خ ـ ــال
الفترة املقبلة.
أب ــرز املــرش ـحــن املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة نـجــوى
كــرم ،والـفـنــان وائــل كـفــوري ،الــذي استمهل

ً
قليال بسبب فترة النقاهة التي يقضيها،
ب ـع ــد حـ ـ ــادث ال ـس ـي ــر الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ل ــه فــي
بيروت منتصف هذا الشهر.
أم ــام ذل ــك ،تـســأل معظم املـنـتــديــات ونشطاء
على مواقع التواصل االجتماعي ،عن غياب
كاظم الساهر عن كل هذه الفعاليات الغنائية،

وهـ ــو امل ـغ ـنــي ال ـع ــراق ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي خلع
عـبــاءة املحلية ،واسـتـطــاع القفز إلــى العالم
الـعــربــي كـحــالــة غـنــائـيــة خــاصــة مـنــذ ثالثني
ً
عاما ،ودشن متابعون «وسم» كاظم الساهر
في العراق ،ملطالبة املتعهدين بتنظيم حفل
«للقيصر» ،على غرار الفنانني اآلخرين.

