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تلفزيون

على الشاشة

ّ
سلسلة وثائقية على «الميادين» :تعرفوا إلى «حروب الجيل الخامس»
زينب حاوي
بـعــد تــأجـيــل مـتـكــرر بـفـعــل األحـ ــداث
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدنــاهــا أخ ـي ـرًا،
تطل سلسلة حلقات «حــروب الجيل
الخامس» (تقديم :رانــا أبي جمعة ـ ـ
ّ
ومعد :زاهر العريضي ـ ـ بحث:
منتج
سعاد حمود ـ ـ ـ إخراج :بوال حماليا)
ال ـل ـي ـل ــة ( )21:00ع ـل ــى «املـ ـي ــادي ــن»،
لتطرح مفهوم هذه الحروب كإحدى
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـت ـظـ ّـهــر حــدي ـثــا في
ّ
ّ
اإلعـ ـ ـ ــام ،وت ـش ــك ــل م ـح ــل ب ـح ــث عـنــد
ّ
امل ـنــظــريــن وال ـع ـل ـمــاء املـخـتـصــن في
ّ
هذا املجال .في األلفية الثالثة ،تبدلت
األدوات وطرق املواجهة في صراعات
ال ـ ـ ــدول والـ ـجـ ـم ــاع ــات ب ـغ ــض ال ـن ـظــر
ع ــن تـ ـف ــاوت م ـس ـتــويــات ـهــا امل ـعــرف ـيــة
وقـ ــدرات ـ ـهـ ــا امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـتـكـنــولــوجـيــة :مــن ح ــرب تقليدية
في استخدام الجيوش الكالسيكية
النظامية (الجيل األول) ،إلى مفهوم
ح ــرب «ال ـع ـصــابــات» كـمــا حـصــل في
«فييتنام» وأميركا الالتينية (الجيل
الثاني) ،مرورًا بحروب الجيل الثالث
ال ـتــي مثلتها ال ـح ــروب االسـتـبــاقـيــة
أو ال ــوق ــائ ـي ــة ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي غــزو
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ـل ـعــراق (،)2003
وليس انتهاء بحروب الجيل الرابع،
ّ
التي ما زالت محط جدل بني الباحثني
وت ـض ــم أدوات مـخـتـلـفــة ف ــي سبيل
إخ ـضــاع الـ ــدول ال ـع ــدوة وإضـعــافـهــا
ب ـغ ـيــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا .وتـتـشـعــب
لـتـشـمــل حـ ــروب «ال ـج ـيــل ال ـخــامــس»
التي تندرج ضمن مشهدية ّ
تغيرت
ف ـي ـهــا األدوات ال ـس ــاب ـق ــة وتـ ـط ـ ّـورت
تـكـنــولــوجـيــا ،وح ـتــى ف ــي م ــا يـخـ ّـص
طبيعة املجتمعات .وهنا ،حديث عن
كيفية املــواجـهــة التي تقودها حتى
مجموعات صغيرة يمكن أن تتحدى
ً
دوال عظمى ،بأكالف زهيدة وفاعلية
عالية.
تركز السلسلة املذكورة ،على الجانب
املـعــرفــي والتوثيقي لـحــروب الجيل
الـ ـخ ــام ــس وم ـ ــا س ـب ـق ـه ــا ،مـ ــن خ ــال

إفــراد مساحات ملتخصصني ،ومواد
األرش ـي ــف
ب ـصــريــة تـتـقــاطــع م ــا ب ــن ّ
واإلنـ ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف ،ب ـغ ـي ــة ض ـ ــخ امل ــزي ــد
ُ
م ــن األم ـث ـلــة ح ــول دول اســتـضـعـفــت
وخ ـض ـع ــت ل ـل ـض ـغــوط االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـل ـع ــب ف ــي ســاحــات ـهــا املـجـتـمـعـيــة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
عـلـيـهــا وع ـلــى م ـق ـ ّـدرات ـه ــا .السلسلة
ل ــم ت ـح ــص ع ـ ــدد ح ـل ـق ــات مـ ـع ــن ،بــل
ت ــرك ــت هـ ــذا األم ـ ــر م ـف ـتــوحــا ،بسبب
اح ـت ـم ــال تـشـعــب مـ ـح ــاور امل ـنــاق ـشــة،
مــا يحتاج إف ــراد مـســاحــات إضافية
ل ـ ـهـ ــا .سـ ـتـ ـق ــدم الـ ـحـ ـلـ ـق ــات رانـ ـ ـ ــا أب ــي
جمعة الـتــي خــاضــت سابقًا تجارب
نقاشية فــي بــرامــج حــواريــة ك ـ «آخــر

طبعة» ،و«حوار الساعة» إلى جانب
ت ـغ ـط ـيــات خ ــاص ــة .وهـ ــا ه ــي تــدخــل
ال ـيــوم فــي مـعـتــرك متخصص أكـثــر،
إذ ت ـق ــول لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن م ــا يـمـ ّـيــز

تفكيك المجتمعات من الداخل
وممارسة الضغوط االقتصادية
سلسلة «ح ــروب الـجـيــل الـخــامــس»،
خ ــروجـ ـه ــا عـ ــن اآلن ـ ـيـ ــة والـ ـح ــدثـ ـي ــة،
وإح ــاطـ ـتـ ـه ــا بـ ــ«عـ ـن ــاوي ــن مـ ـح ــددة»
مشغولة بعمق أكثر ،برفقة «ضيوف
تـكـنــوسـيــاسـيــن»ّ .أم ــا مـنـتــج ومـعـ ّـد

البرنامج زاهــر العريضي ،فيخبرنا
عـ ــن م ـض ــام ــن ال ـح ـل ـق ــات واخ ـت ـي ــار
عـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـن ـ ــدرج ض ـمــن
ح ـقــول متشعبة يـصـعــب تـحــديــدهــا
فــي إط ــار واح ــد ،كــاإلعــام التقليدي
والـ ـح ــدي ــث واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أدوات كــل
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب ،إلـ ــى
جانب مفهوم «اإلرهـ ــاب» واملجتمع
املـ ــدنـ ــي واسـ ـتـ ـه ــداف ــه لـلـمـجـتـمـعــات
لـتـفـكـيـكـهــا ،وال تـسـتـثـنــى ال ـح ــروب
السيبرانية (اإلنـتــرنــت) ،والضغوط
االقتصادية ،والحروب البيولوجية
ً
(ن ـش ــر ال ـف ـي ــروس ــات مـ ـث ــا) ،وال ـغ ــاز،
وامل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات ،وحـ ـ ـ ــرب االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت،
والفضاء ،والتجارة ،وحرب العقول..

ستدير رانا أبي جمعة سلسلة حلقات «حروب الجيل الخامس»

ستتناول كل حلقة (تمتد كل واحدة
م ـن ـهــا ع ـلــى مـ ــدى خ ـم ـســن دق ـي ـقــة)،
محورًا من هذه املحاور ،تتم مناقشته
مـ ـ ــع ضـ ـ ـي ـ ــوف مـ ـخـ ـتـ ـص ــن ،أجـ ــانـ ــب
وعرب ،تبعًا للمحور املناقش .اتكأت
الـحـلـقــة تـبـعــا لـلـعــريـضــي ،إل ــى مــواد
م ـعــرف ـيــة ،م ــن ك ـتــب ودراس ـ ـ ــات حــول
حروب الجيل الخامس ،التي يختلف
حــول ـهــا ال ـخ ـب ــراء كـتـصـنـيــف زم ـنــي،
لكن تبقى الفكرة فــي هــذا املوضوع
مـتــركــزة بشكل أســاســي حــول آليات
هذه الحروب .على أن ّ
تدشن الحلقة
األولـ ــى ،بتمهيد مـعــرفــي وأرشـيـفــي
لـ ـح ــروب األجـ ـي ــال ال ـس ــاب ـق ــة ،وط ــرح
أم ـث ـلــة ف ــي ه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،لـتـكــون
املـ ــادة امل ـقــدمــة أق ــرب إل ــى الـجـمـهــور،
ك ــاإلط ــال ــة ع ـلــى م ـفــاصــل تــاريـخـيــة
ف ــي ص ــراع ــات الـ ـ ــدول وال ـج ـم ــاع ــات.
يمكن هـنــا ت ـنــاول أح ــداث  11أيـلــول
ً
م ـ ـثـ ــا ،أو ف ـض ـي ـحــة «بـ ـ ــاك ووتـ ـ ــر»،
أو ح ــرب «ف ـي ـي ـت ـنــام» ...أو م ــا عــانــت
م ـنــه إيـ ـ ــران أو ف ـن ــزوي ــا بـخـصــوص
الـ ـضـ ـغ ــوط االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،أو كـيــف
اس ـت ـخــدم الـيـمـنـيــون الـتـكـنــولــوجـيــا
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـس ـع ــودي
على أراضـيـهــم .وربـمــا األه ــم مــن كل
ذلك ،حيازة جماعات صغيرة أدوات
متطورة ملواجهة العدو ،كاستخدام
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة (درونـ ـ ـ ـ ـ ــز) فــي
ال ـ ـصـ ــراعـ ــات واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت ب ــأك ــاف
بسيطة والـعـمــل على تطويرها في
هــذه الصراعات .يسقط هنا ،فعليًا،
مفهوم الدول املهيمنة ،وقدرتها على
الـسـيـطــرة واح ـت ــال األرض والـعـقــل
معًا ،لنكون أمام أدوات وآليات باتت
متاحة لدول «عالم الجنوب» بهدف
مواجهة أعدائها .هكذا ،يضاء على
جوانب هامة ،تتعلق بقدرة الشعوب
ـ ـ ـ ـ إن أرادت ط ـب ـعــا ـ ـ ـ ـ ع ـلــى مــواج ـهــة
أجندات وضغوط عــادة ما تأتي من
دول مهيمنة وغربية.
«حروب الجيل الخامس» الليلة  21:00على
«امليادين»

رمضان 2020
ّ
شركات اإلنتاج اللبنانية :تقليص عدد المسلسالت واالستغناء عن المحلي
زكية الديراني
ّ
تعلم شركات اإلنتاج جيدًا أن التأخر
فــي تصوير املسلسالت الرمضانية
ّ
سيسبب لها أزمة هي في غنى عنها،
ّ
وقـ ــد ي ـع ـ ّـرض ـه ــا ل ـخ ـطــر ت ـغــي ـب ـهــا عــن
شهر الصوم .من هذا املنطلق ،يضع
ّ
القائمون على كل عمل درامــي ،خطة
ي ـتــم اع ـت ـم ــاده ــا ل ـل ـت ـصــويــر ويـمـشــي
الفريق عليها .وبما أن شهر رمضان
ّ
هــذا الـعــام يـحــل أواخ ــر شـهــر نيسان
ّ
(أبريل) املقبل ،فإن تواقيت التصوير
لــن تتأخر أكـثــر ،إذ ستنطلق غالبية
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـش ـه ــر
الـ ـح ــال ــي .ه ـ ـكـ ــذا ،س ـ ـتـ ــدور ك ــام ـي ــرات
املخرجني هذا األسبوع أو األسبوعني
َ
ّ
ليستمر
املـقـبــلــن عـلــى أب ـعــد تـقــديــر،
الـتـصــويــر خ ــال شـهــر رم ـضــان .على
أن ي ـش ـه ــد شـ ـه ــر ش ـ ـبـ ــاط (فـ ـب ــراي ــر)
امل ـقـبــل تـصــويــر الــدف ـعــة األخ ـي ــرة من
ّ
األعمال الدرامية التي ستتوزع على
ال ـشــاشــات الـعــربـيــة والـلـبـنــانـيــة .في
ّ
ّ
«صباح
تستعد شركة
هــذا السياق،
إخوان» لعدد من املسلسالت املشتركة
وه ـ ـ ــي« :ال ـه ـي ـب ــة ( »4ف ـ ـ ـ ــؤاد ح ـم ـيــرة
وســامــر ال ـبــرقــاوي) ال ــذي يجمع تيم
حسن ومـنــى واص ــف وعـبــده شاهني
وأويــس مخلالتي .صفارة التصوير
ستنطلق في الساعات املقبلة ،بعدما
حـ ّـدد بعد غد الخميس املقبل موعدًا
ّأولـ ـي ــا لـلـتـصــويــر ع ـلــى مـ ــدار خمسة
أيام في دمشق ،ينتقل بعدها الفريق
إل ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت الس ـت ـك ـم ــال ال ـت ـصــويــر

بـعــدمــا انـضــم إلـيــه ع ــادل كــرم وديـمــة
َ
قندلفت .وفي اليومني املقبلني ،يشرع
فـيـلـيــب أس ـم ــر ف ــي ت ـصــويــر مسلسل
«( »20 20كـتــابــة نــاديــن جــابــر وبــال
ش ـحــادات) ال ــذي يجمع نــاديــن نجيم
وقـصــي خــولــي للمرة الثانية بعدما
الـتـقـيــا فــي «خـمـســة ون ــص» (إلي ـمــان
سعيد وفيليب أسمر) خالل رمضان
املــاضــي .على الضفة نفسها ،انتهى
فريق مسلسل «أســود فاتح» (تأليف
أمني جمال وإخراج كريم العدل) الذي
يـجـمــع هـيـفــا وه ـب ــي وأح ـم ــد فـهـمــي،
م ــن الـتـحـضـيــر ل ــأم ــور املـتـعـلـقــة بــه،
وسـيـنـطـلــق الـتـصــويــر ف ــي الـســاعــات
املـقـبـلــة بــن ال ـقــاهــرة وب ـي ــروت .كذلك
تـسـتـعــد «ص ـ ّـب ــاح إخـ ـ ــوان» لـتـصــويــر
مسلسل «من اآلخر» (تأليف إياد أبو
الشامات وإخــراج شــارل شــال) الذي
يجمع معتصم الـنـهــار وري ـتــا حايك
وس ـن ـت ـي ــا ص ــام ــوئـ ـي ــل .ال ـ ــواض ـ ــح أن
ّ
ّ
«صباح إخوان» قلصت عدد أعمالها
املشتركة هذا العام ،بعدما كانت في
ّ
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة تـتـخــطــى األربـعــة
وال ـخ ـم ـســة أعـ ـم ــال .ك ـمــا تـ ـش ــارك فــي
إنـتــاج عــدد مــن املسلسالت املشتركة
كما حصل العام املاضي في مسلسل
«دقـ ـيـ ـق ــة صـ ـم ــت» (لـ ـس ــام ــر رضـ ـ ــوان
وشوقي املاجري ـ ـ أنتجته مع «إيبال
الدولية» /هالل أرناؤوط).
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى «إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز»،
ف ـق ــد ّ
وسـ ـع ــت م ـشــاري ـع ـهــا امل ـش ـتــركــة
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،وس ـت ـن ـط ـل ــق ب ـت ـصــويــر
م ـس ـل ـســات ـهــا دفـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ــدة .ق ـ ـ ّـررت
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حضور «صباح إخوان» في
القاهرة يقتصر على مسلسل
«نساء من ذهب»
الـشــركــة ال ـتــي يــديــرهــا ج ـمــال سـنــان،
ب ـ ـ ــدء تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل «دان ـ ـت ـ ـيـ ــل»
(الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي
الـقــاســم امل ـخــرج املـثـنــى ص ـبــح) الــذي
يجمع سـيــريــن عـبــد ال ـنــور ومحمود
نـصــري ،فــي الخامس والعشرين من

الـشـهــر ال ـحــالــي .كــذلــك سينطلق في
التاريخ عينه تصوير مسلسل «أوالد
آدم» (ك ـت ــاب ــة رام ـ ــي ك ــوس ــا وإخ ـ ــراج
الليث حجو وإنـتــاج «إيـغــل فيلمز»)
إلــى جانب ماغي بو غصن ودانييال
رحمة ومكسيم خليل وقيس الشيخ
نجيب .فــي املـقــابــل ،لــن تـقـ ّـدم «إيـغــل»
ه ــذا ال ـع ــام ّ
أي مـسـلـســل لـبـنــانــي كما
ح ـص ــل الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــع «أسـ ـ ــود»
(كلوديا مارشيليان وسمير حبشي)
الــذي جمع باسم مغنية وورد الخال

ّ
ودال ـيــدا خليل وغـيــرهــم .فقد فضلت
الـ ـش ــرك ــة ع ـ ــدم ت ـق ــدي ــم ع ـم ــل لـبـنــانــي
ألن ــه يـ ّ
ـرجــح أن ال تـعــرضــه الـشــاشــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـس ـب ــب األزمـ ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ال ـتــي تـعـصــف ب ـه ــا ،ف ـي ـكــون مـصـيــره
ّ
الـتـجـمـيــد .ه ــذا األمـ ــر يـكــلــف الـشــركــة
املنتجة خ ـســارة مــالـيــة هــي فــي غنى
عنها .من جانبها ،تنطلق شركة «اي
سي ميديا» لصاحبها إيــاد الخزوز
بـتـصــويــر مـسـلـســل «ال ـس ــاح ــر» ال ــذي
يجمع عابد فهد وستيفاني صليبا
مـطـلــع شـهــر شـبــاط (ف ـبــرايــر) املـقـبــل.
عـلــى أن يـكــون الـتـصــويــر فــي بـيــروت
وربـ ـم ــا ف ــي أب ــوظ ـب ــي أيـ ـض ــا ،ريـثـمــا
تتضح تفاصيل الـعـمــل .الــافــت هذا
الـعــام هــو غـيــاب اإلنـتــاجــات املصرية
املشتركة ،واقتصار حضور «صباح
إخـ ـ ــوان» ف ــي ال ـق ــاه ــرة ع ـلــى مسلسل
ّ
«نـ ـ ـس ـ ــاء م ـ ــن ذهـ ـ ـ ــب» (ورشـ ـ ـ ـ ــة ك ــت ــاب
وإخـ ــراج وائ ــل إح ـس ــان) ال ــذي يجمع
ن ــادي ــا ال ـج ـن ــدي ون ـب ـي ـلــة ع ـب ـي ــد .أم ــا
ّ
«إي ـ ـغـ ــل» ،ف ـت ـغ ـيــب ك ــل ـي ــا ع ــن ال ــدرام ــا
املصرية املشتركة بسبب منع شركات
اإلنتاج املصرية التي تستحوذ عليها
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ،ع ـمــل ال ـشــركــات
األخ ــرى فــي ال ـقــاهــرة .بــالـتــالــي ركــزت
الشركة على الــدرامــا الخليجية التي
تحضر فيها ّ
بقوة.
باختصار ،تنطلق الكاميرات قريبًا،
ّ
وال مجال للتأجيل بعد وإل سيخرج
العمل من السباق الدرامي كما حصل
مــع الـكـثـيــر مــن امل ـشــاريــع فــي األع ــوام
السابقة.

مرآة الغرب

هنا تونس

ماركل «تهرب» من العائلة المالكة...
ّ
فتش عن العنصرية؟
نادين كنعان
ّ
ال ن ـك ـشــف سـ ـ ـ ّـرًا إذا ق ـل ـنــا إن ح ـيــاة
ميغان ماركل مع العائلة املالكة في
بريطانيا ليست وردية .منذ أن ّ
قررت
امل ـم ـث ـلــة األم ـيــرك ـيــة تـغـيـيــر حـيــاتـهــا
وحمل لقب دوقة ساسكس بزواجها
من األمير هاري في  ،2018أصبحت
ّ
مواقع التواصل
هدفًا للميديا ورواد ّ
االج ـت ـمــاعــي .صـحـيــح ّأن ـه ــا مـعـتــادة
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـه ــرة و«ت ـ ـطـ ــفـ ــل» وس ــائ ــل
ّ
اإلعالم ،غير أن ما طالها من «قسوة»
منذ ارتباطها رسميًا بحفيد امللكة
ّ
إليزابيث الثانية تخطى التوقعات
في كثير من األحيان.
لـكــن أخ ـي ـرًا ،طـفــح الـكـيــل .فــي خطوة
ّ
شكلت مفاجأة للرأي العام وأربكت
ق ـ ـصـ ــر بـ ــاك ـ ـن ـ ـغ ـ ـهـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ه ـ ـ ّــاري
وميغان ،يوم األربعاء املاضي ،أنهما
ّ
قـ ـ ّـررا الـتـخــلــي عــن مـهــامـهـمــا امللكية
الرئيسة ،على أن يمضيا وقتًا أطول
ف ــي أم ـيــركــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وي ـع ـمــا من
أجـ ــل «االسـ ـتـ ـق ــال امل ـ ـ ــادي» وإن ـش ــاء
مـ ّ
ـؤس ـســة خـيــريــة ج ــدي ــدة .ج ــاء ذلــك
بعد عام مضطرب شهد مواجهة مع
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام وخ ــاف ــا م ــع شقيق
هاري األكبر ،األمير وليام.
وفـيـمــا ال تـ ــزال املـ ـح ــاوالت مـسـتـمـ ّـرة
في صفوف العائلة املالكة لـ «احتواء
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارك» تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة
«املـخـ ّـيـبــة ل ــآم ــال» ،انـتـشــرت مـقــاالت
ّ
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي الـ ــذي
ّ
دف ــع ب ــات ـج ــاه ح ـســم ه ــذا الـ ـق ــرار هو
«العنصرية» الـتــي لــم تــرحــم الفنانة
الـبــالـغــة  38عــامــا مـنــذ ال ـي ــوم ّ
األول.
فهي مولودة ألم من أصــول أفريقية،
وأب من املستوطنني األوروبيني .جاء
ذلــك بعدما وصـفــت صحف ومــوا ّقــع
إخـ ـب ــاري ــة مـ ــا ف ـع ـل ــه ال ـث ـن ــائ ــي ب ــأن ــه
«أن ــان ــي» و«س ــوء فظيع فــي التقدير
والحكم»...
لـكــن مـ ــاذا ل ــو أولـ ــت وس ــائ ــل اإلع ــام
اهـتـمــامــا أكـبــر باملجتمعات املـلـ ّـونــة
في بريطانيا؟ ألــن تجد ّ
ربما إعالن
ميغان وهاري أقل إثارة للدهشة ،ال
ّ
سـ ّـيـمــا فــي ظ ــل وج ــود رئ ـيــس وزراء
ج ــدي ــد (بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون) لــديــه
ّ
سـجــل حــافــل بتصريحات عنصرية
عـ ـلـ ـنـ ـي ــة ،ب ـع ـض ـه ــا ق ـ ــد يـ ــدفـ ــع ح ـتــى
وجنتي دونالد ترامب إلى االحمرار؟
هــذا مــا أكــدتــه أف ــوا هـيــرش فــي مقال
رأي نـ ـش ــرت ــه أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ف ـ ــي ص ـحـي ـفــة
«نـ ـ ـي ـ ــويـ ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز» األمـ ـي ــركـ ـي ــة.
صــاح ـبــة ك ـت ــاب «ب ــري ــت (يـ ـ ــش) :عن
ال ـع ــرق وال ـه ــوي ــة واالنـ ـتـ ـم ــاء» ،لفتت
أيضًا إلى مشروع خروج بريطانيا
ّ
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي امل ــرت ـب ــط ب ـ
«ال ـق ــوم ـي ــة األصـ ـلـ ـي ــة» وال ــرغـ ـب ــة فــي
«تـخـلـيــص ال ـب ــاد م ــن أع ـ ــداد كـبـيــرة
ً
م ــن امل ـهــاجــريــن» ،ف ـضــا ع ــن «حـنــن
إمبراطوري كبير».
ب ـ ــدءًا م ــن ّأول مــان ـش ـيــت ع ــن كــونـهــا
صاحبة حمض ن ــووي «إكــزوتـيــك»،
مـ ـ ـ ــرورًا ب ــوص ــف «آرت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـي» ،اب ـن ـهــا
الــوحـيــد مــن «هـ ــاري» ،بــأنــه يشبه الـ
ً
«شـيـمـبــانــزي» ،وصـ ــوال إل ــى اق ـتــراح
ّ
مثير للسخرية يفيد بــأن استهالك
ميغان لــأفــوكــادو مرتبط ب ـ «القتل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي» (!) ،وم ـ ــن ثـ ــم ت ـصــويــر
كـتــاب ّالـطـبــخ الـخـيــري ال ـخــاص بها
على أنــه يساعد اإلرهابيني بطريقة
أو بــأخــرى ...هــذه ّ
عينة بسيطة ّ
مما
ّ
قـيــل عــن مــاركــل فــي املـيــديــا املحلية،
ّ
ودفع بها وبهاري إلى اتخاذ إجراء
قــانــونــي ضـ ّـد صحيفة «ذا ميل أون
صـنــداي» ،ومــن ثــم مقاضاة ناشري
َ
صحيفت ْي «ص ــن» و«دي ـلــي مـيــرور»
ّ
ب ـس ـبــب ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ب ــاخـ ـت ــراق هــاتــف
األمـ ـي ــر الـ ـس ــادس ف ــي تــرت ـيــب والي ــة
ال ـع ــرش ،لـيـصـ ّـعــدا بــذلــك معركتهما
ّ
ضد صحف التابلويد.
ت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـ ـ ــذي ق ـســم
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ّ
ّ
ال ـبــري ـطــان ـيــن ،أك ـ ــد امل ــرش ــح لـقـيــادة
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،ك ــاي ــف
ّ
لــويــس ،أن نـظــرة سريعة على حجم
ال ـع ـن ـص ــري ــة الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت ب ـم ـي ـغــان
م ــارك ــل م ــن ِق ـبــل ّاإلعـ ــام الـبــريـطــانــي
كـفـيـلــة بــإث ـبــات أن ــه «م ــن الـصـعــب أن
يكون املــرء جــزءًا من العائلة املالكة».
وفـ ـ ــي ح ــدي ــث ضـ ـم ــن «نـ ـي ــوزن ــاي ــت»
على «بــي .بــي .سي  ،»2قالت املغنية
ّ
إن «كـ ّـل كلمة ُتستخدم ّ
ضد
جامليا
ميغان غــارقــة فــي العنصرية» ،فيما
رأى ال ــروائ ــي ال ـسـيــر فـيـلـيــب بــوملــان
ّ
أن بريطانيا «دولــة كريهة» ،مضيفًا
على تويتر« :بالطبع ميغان ماركل
ّ
تتعرض للهجوم من ِقبل الصحافة
ّ
ٍّ
ألنها من أصــول أفريقية» .على خط
ـواز ،نـشــرت «هافينغتون بوست»
مـ ٍ

ّ
اقتراح مثير للسخرية يفيد بأن
استهالك ميغان لألفوكادو
مرتبط بـ «القتل الجماعي»

ً
م ـق ــاال ب ـع ـنــوان «ملـ ــاذا يـعـتـقــد الـســود
ّ
أن العنصرية دفعت ميغان وهــاري
إلى ترك العائلة امللكية» ،حاولت فيه
شرح املوضوع.
ّ
أولـئــك الــذيــن يزعمون أن التصويب
ّ
عـ ـل ــى مـ ـيـ ـغ ــان ال ي ـت ـع ــل ــق ب ـع ــرق ـه ــا،
يجدون صعوبة في شرح محاوالت
ربـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ــأش ـ ـ ـكـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم
ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة ،كـ ـ ـ ــاإلرهـ ـ ـ ــاب ون ـ ـشـ ــاط
ا ّل ـع ـصــابــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى حقيقة
أنـهــا تـعـ ّـرضــت للهجوم األكـثــر عنفًا
ب ـس ـب ــب م ـ ـمـ ــارسـ ــات ج ــذب ــت ال ـث ـن ــاء
عندما فعلها أفراد آخرون في العائلة
املالكة .أتذكرون إدانة وسائل اإلعالم
ّ
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـهــا ح ــن ح ــل ــت ضيفة
على رئــاســة تحرير عــدد مــن النسخ

ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــن مـجـلــة «ف ـ ـ ــوغ» ،في
ت ـن ــاق ــض ص ـ ــارخ م ــع م ــا حـ ــدث حــن
ت ــرأس األم ـيــر تـشــارلــز تـحــريــر مجلة
 Country Lifeم ـ ّـرت ــن ،وكــذلــك األمــر
بالنسبة إل ــى ه ــاري فــي أح ــد بــرامــج
«هيئة اإلذاع ــة البريطانية» ،ودوقــة
ك ــام ـب ــري ــدج ك ـيــت ف ــي «هــافـيـنـغـتــون
بوست».
ّ
ه ـن ــا ،تـ ـش ـ ّـدد أف ـ ــوا ه ـي ــرش ع ـلــى أن ــه
«ف ــي املـجـتـمــع ال ـبــري ـطــانــي الـطـبـقــي
وال ـ ـجـ ــامـ ــد ،ال ي ـ ـ ــزال هـ ـن ــاك ارتـ ـب ــاط
ع ـم ـيــق ب ــن االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات والـ ـ ـع ـ ــرق...
إذ غــالـبــا مــا يـتــم إخ ـبــار األش ـخــاص
ـل) ال ــذي ــن ي ـب ــرزون
امل ـل ــون ــن (الـ ـق ــائ ـ ّ
ويحققون نجاحات ال
إلــى الواجهة ّ
ترقى ّ للشك بأنهم يجب أن يكونوا
ُ
«ممتنني» ،أو تطلب منهم املـغــادرة
إذا ك ــان ال يعجبهم ذل ــك» .ببساطة
شديدة ،ال يزال الدور األساسي إلرث
ت ــاري ــخ اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـبــريـطــانـيــة
ّ
التفوق األبيض حاضرًا
املبنية على
ال ـ ـي ـ ــوم :دورهـ ـ ـ ــا ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي ت ـج ــارة
الــرقـيــق وأيــديــولــوجـيــات العنصرية
ال ـت ــي مـكـنـتـهــا ،وس ـي ــاس ــات تجنيد
أشـ ـخ ــاص م ــن ال ـك ــاري ـب ــي وأفــري ـق ـيــا
للعمل بأجور منخفضة ثم التمييز
ضدهم في التعليم والسكن ،ناهيك
بـ «فضيحة» الترحيل غير الشرعي
ل ـب ــري ـط ــان ـي ــن سـ ـ ــود فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ّ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ...مـ ــن دون أن ن ـن ـســى أن
الـعــائـلــة املــال ـكــة ب ـحـ ّـد ذات ـه ــا ج ــزء ال
ّ
يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن ه ـ ــذه املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ،ال بــل
هــي صاحبة إرث يـعـ ّـج باملمارسات
التمييزية والطبقية.
طــري ـقــة ال ـت ـعــامــل م ــع م ـي ـغــان مــاركــل
أث ـب ـت ــت م ــا ي ـع ــرف ــه ك ـث ـي ــرون ضـمـنــا:
بغض النظر عن خصالك الحميدة أو
إنجازاتك أو األعمال الصالحة التي
تسهم بها في املجتمع ...العنصرية
لن ترحمك أبدًا!

غازي الزغباني
يمسرح ذاكرة جيل
تونس ــ بثينة عبد العزيز غريبي
أكـثــر مــن عـشــر س ـنــوات مــن ال ـع ــروض ،ول ــم تفقد مسرحية «وزن
ّ
الريشة» بريقها! هذا ما يؤكده رهان غازي الزغباني ( 1975ـ كاتب
ّ
ّ
ومخرجها ومؤلفها وممثلها) عليها ،وأيضًا انتظام حضور
نصها ّ
الجمهور كلما جرى اإلعالن عن عرض جديد ،كان آخرها في الرابع
من كانون الثاني (يناير) الحالي ،حني افتتحت املسرحية أنشطة
فضاء «الرتيستو» في تونس العاصمة للسنة الجديدة .حني بدأت
عروضها عــام  ،2009كانت املسرحية قــد فتحت الـبــاب أمــام جيل
ّ
مسرحي صاعد في تونس ليشق طريقه إلى األضواء ،بلغة مسرحية
جديدة وأدوات أدائية مختلفة .مساحة كان يحتكرها «كبار» اإلنتاج
املسرحي في تونس ،على رأسهم توفيق الجبالي والفاضل الجعايبي
ً
وعز ّالدين قنون .لم يكن سهال اقتناص بعض من الضوء نظرًا إلى
ما حققه هــؤالء من تراكم في اإلنتاج وسمعة في الداخل والخارج
وتوافر الفضاءات والدعم املقدمة إليهم.
لم يصل كثيرون من جيل غــازي الزغباني إلى مواقع أساسية في
املشهد املسرحي التونسي أو العربي ،فالعوائق التي تحول دون ذلك
كثيرة ،تشبه إلى ّ
حد كبير تلك العوائق التي تتناولها «وزن الريشة»
تـحــديـدًا .على خــاف كثيرين ،عــرف الزغباني كيف يــأخــذ موقعه
في املشهد ،إذ نجح في تأسيس مسرح مستقل (الرتيستو) بات
له حضور خاص في املشهد الثقافي في مدينة تونس .هكذاّ ،
فإن
ُ
املسرحية التي تقرأ كسيرة لجيل في داللته األوســع ،وعالقاته مع
األســرة والتعليم والجنس ،وصراعاته مع السلطة واألب ،ومالمحه
الثقافية واالجـتـمــاعـيــة ،تــرســم أيـضــا سـيــرة جـيــل مـســرحــي يأخذ
مساحة القول على الخشبة /الحلبة من جيل اآلب ــاء ،ويـطـ ّـوع الفعل
املسرحي في خدمة قضاياه ورؤاه.
تروي «وزن الريشة» قصة رمزية ملالكم تتتالى هزائمه ،ليس فقط
على الحلبة ،وإنما في جميع محطات حياته .يعود النص إلى سنوات
طفولته األول ــى فــي إض ــاءة كوميدية ّ
لتقبل الـسـطــوة األبــويــة وعــدم
ُ
القدرة على الخروج من حالة القصور التي فرضت عليه ،ويضيئها
الزغباني مرة بهزيمة فوق الحلبة ،ومرة بهزيمة في الحياة اليومية
كالفشل الــدراســي أو العجز عــن بـنــاء عــاقــة عاطفية مـتــزنــة .لكن
ّ
املسرحية التي يبدو هيكلها دراميًا ،تقوم في األساس على التهكم
والفكاهة اللطيفة.
بأن «وزن الريشة» تروي ّ
من زاوية أخرى ،يمكن القول ّ
تحدي غازي
الزغباني كمسرحي /مالكم في صــراع املــواقــع الثقافية في بــاده.
معنى نلتقطه من إصراره على العودة سنويًا إلى هذا العمل ،تحديدًا،
بالتوازي مع عروض مسرحياته الجديدة« .وزن الريشة» باتت تبدو
ً
ّ
بذلك مثل مرافق للزغباني في مساره الفني ،فنحن ال نجد له عمال
آخر ال يزال يعود إليه باستمرار كما هي الحال مع «وزن الريشة»
على الرغم من النجاحات التي حققتها أعمال مثل «بالتو» (،)2015
و«الهربة» ( ،)2018و«عقاب أحد» ( ،)2016و«الدرس» ( )2013إضافة
َ
إلى عمليه األخيرين اللذين ّقدمهما في  ،2019ونعني «سيكاتريس»
و«طروف» (إخراج باالشتراك مع املسرحي البريطاني كريس وايت).
في هذه األعمالّ ،نوع الزغباني بني أدوات مسرحية كثيرة ،فاعتمد
على االقـتـبــاس كما فــي «بــاتــو» (عــن نـ ّـص لـجــان بــول ســارتــر) أو
«عقاب أحــد» (عن إدوارد ألبي) .وفي «رنديفو» ،أعــاد صياغة «في
انتظار غودو» لصامويل بيكيت ،وهو عمل ّ
يقدم فيه ّ
تصورًا طريفًا
ملجمل مسرح العبث وإمكانيات تأصيله ضمن املسرح التونسي.
كما اعتمد على نصوص من تأليفه كما في «وزن الريشة» و«الدرس»،
ّ
وأخرى لكتاب تونسيني كحاله مع «الهربة» عن نص لحسن ميلي،
و«سيكاتريس» (نص لحاتم جوهر).
على مستويات أخرى ،اختبر املخرج التونسي النزعة الفرجوية في
مسرحية «روميو وجولييت» حيث حضرت املوسيقى بقوة ضمن
مفردات العمل في قراءة فريدة للنص الشكسبيري الشهير ،وقارب
الواقع السياسي بكثير من الجرأة في مسرحية «بالتو» التي توافرت
فيها إمكانيات إنتاجية ضخمة مقارنة ببقية أعماله.
له ّ
بــن كــل هــذه األع ـمــال ،تــأتــي «وزن الــريـشــة» مثل ضــابــط إيـقــاع في
مسيرة غ ــازي الــزغـبــانــي ،كــأنــه يستعيد مــن خاللها نـشــوة الفعل
املسرحي .حتى على املستوى املضموني ،هي عمل ّ
يقدم رؤية ّ
تأملية
في الحياة مفادها أن االنتصار الحقيقي ليس ذلك الذي يختطف من
ّ
التحدي إلى ما ال
الخصم بعد «ضربة قاضية» ،وإنما هو مواصلة
نهاية .حكمة هذه املسرحية يمكن اختصارها في دعوتها لإلصرار
على أحالمنا حتى لو كانت بـ« ...وزن الريشة».
غازي الزغباني في مسرحية «وزن الريشة»

