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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
ّ
ّ
المحسوسة ـ
كوميكس ضمن عمله البحثي واألكاديمي ،أصدر المهندس
المعماري عصام شمالي قصة مصورة ّجديدة ّبعنوان «كتيب األشياء ّ
ّ
ّ
ّ
عمرانية» .هنا ،نتابع في خطين ـ سردي ونظري ـ قصة مبنيين يعيشان في فضاء ما .القصة المصورة باللغة اإلنكليزية ،تتبنى وجهة
قصة حب
ّ
ّ
المفكر األميركي غراهام هارمان
والمادة انطالقًا من نظرية
نظر األبنية

وقفة

فيلق نتفليكس للسالم العالمي!
نوح عواضة

يوم وقع االسمنت في غرام األبنية التقليدية

ّ
عصام شمالي :قصة حب ...عمرانية!

روان عز الدين
ّ
قصة حب بني عمارتني في مدينة غير
ّ
معروفة .لكن هذه قصة قد تجري في أي
ّ
التقليدية
مكان تتجاور فيه الـعـمــارات
والعمارات الحديثة .العمارتان الحديثة
ّ
ّ
والتقليدية هما بطلتا ّ
املصورة
القصة
للمهندس واألكــادي ـمــي عـصــام شمالي
ب ـع ـنــوان «ك ـتـ ّـيــب األش ـي ــاء املـحـســوســة ـ
ق ـ ّـص ــة ح ــب ع ـم ــران ـ ّـي ــة» .ق ــد ي ـب ــدو ه ــذان
العنصران بداية ّ
لقصة مألوفة عن هجمة
ّ
اإلسمنت على العمارات التقليدية .وهو
مشهد ّ
مكرر في بيروت التي يغيب عنها
ّ
ّ
أي تخطيط مــديـنــي .لـكــن الـكـتــاب الــذي
ص ــدر أخ ـي ـرًا بــاإلنـكـلـيــزيــة ،هــو حصيلة
ج ـهــد ب ـح ـثــي أراد ش ـمــالــي أن يـخــرجــه
ّ
املصورة لتبسيط
ضمن إطار القصص
العالقة بني التقليدي والحديث ،وبعض
املـفــاهـيــم الـعـمــرانـ ّـيــة وفـلـسـفـتـهــا بغاية
الــوصــول إلــى جميع الـنــاس إلــى جانب
امل ـت ـخ ـص ـص ــن وامل ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــن .ت ـجــربــة
ّ
ـؤل ـفــه ّ
األول سـنــة 2018
ج ــدي ــدة ،تـلــت مـ
بعنوان Spacing Forth the Architecture
 ،Selfscapeال ــذي اقـتـصــر عـلــى الجانب
النظري في فلسفة العمارة.
مـ ــن خ ـ ــال رسـ ــومـ ــات أولـ ـيـ ـف ــر ه ــاش ــم،
ّ
نتعرف إلى بطلني آخرين ،يظهران على
هــامــش الـعــاقــة الـتــي يقيمها املبنيان،
ّ
املهدمة وشبكة الخطوط
هما العمارة
ً
ّ
املـتــوازيــة املستقبلية .ضمن  11فصال،
ّ ّ
نتابع ّ
خيالية ،إل أنها
قصة بـحــوارات
تخضع أساسًا إلطار نظري ينطلق منه
مقسمًا فصول ّ
شمالي ّ
القصة استنادًا
إليه .يحمل كل فصل عنوانًا يقوم على
مفهوم ّ
محدد مثل االنسجام والفوضى،
ّ
وركائز العمارة الفيتروفية وغيرها من
املفاهيم التي يقترحها شمالي كمراجع
وركائز للمعماريني في عملهم .ال يترك
األمر ّكله للخيال ،تبدو ّ
القص ّة كتطبيق
ّ
ّ
مجرد
النظريات ،أو أنـهــا
مـصـ ّـور لهذه
ّ
قالب لشرح األفكار العلمية والهندسية

ح ــول ال ــوق ــت وال ـف ـض ــاء .يـلـتــزم شمالي
بوجهة نظر العمارات ،أو ّ
املادة ،انطالقًا
ّ
م ــن ن ـظ ـ ّ
ـري ــة امل ـف ــك ــر األمـ ـي ــرك ــي غ ــراه ــام
هـ ــارمـ ــان عـ ــن األشـ ـ ـي ـ ــاء ،الـ ـت ــي ت ـنــاقــض
ـزي ــة ال ـب ـش ـ ّ
امل ــرك ـ ّ
ـري ــة لـ ــدى ك ــان ــط .ت ـقــوم
ّ
ّ
نظرية هارمان على استقاللية األشياء
ّ
والعناصر غير البشرية ،خصوصًا في
تـلـقــي الــزمــن وال ـف ـضــاء .مــن هـنــا ،يخلو
الـكـتــاب مــن ّ
أي كــائــن ح ـ ّـي ،إال األشـجــار
التي تظهر في بعض الصفحات .تأخذ
ال ـع ـم ــارات س ـمــات ب ـشـ ّ
ـريــة تـتـجـ ّـســد في
فـعــل ال ـح ـ ّـب ،وحــاجـتـهــا إل ــى مساحتها
ّ
الـخـ ّ
ـاصــة ،أو إلــى التفلت مــن خطوطها
ّ
الـ ـهـ ـن ــدس ــي ــة .سـ ـن ــرى مـ ــا ت ـ ـ ـ ــراه ،ونـ ـق ــرأ
حــواراتـهــا ،كــل املناظير هــي مناظيرها
وفــق االسـكـتـشــات الـتــي تبقى ملتصقة
ب ــال ــرس ــم ا ّلـ ـهـ ـن ــدس ــي وال ت ـح ـي ــد ع ـن ــه.
ّ
التقليدية ،ما هو
عمومًا ،تمثل العمارات
ّ
أبعد مــن هيكلها وحــدودهــا .تمتد إلى
املكان الذي ّ
عمرت فيه وتحمل مالمحه.
وفي الكتاب ،فإن العمارة التقليدية هي
عمارة من الحجر والقرميد كالعمارات
ّ
اللبنانية .تبدأ ّ
عاطفية،
القصة بعالقة

ّ
ل ـك ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات تـ ـت ــوق ــف ع ـن ــد س ـمــات
ّ
هــذه الـعـمــارات وعـنــاصــرهــا العمرانية.
ستدعو العمارة التقليدية تلك الحديثة
إلــى الـتـقــاط أنفاسها ومـحــاولــة االت ــزان
ب ـس ـبــب طــول ـهــا ال ـش ــاه ــق م ـق ــارن ــة بـهــا.
يأتي التوصيف العمراني الدقيق لهذه
ّ
تتذمر
األبنية على لسانها هــي ،حيث
ّ
املجردة
العمارة الحديثة من خطوطها
ال ـصــارمــة ،الـتــي تـحــول دون اندماجها
مع العناصر األخــرى كما تسعىّ .
يقدم
ش ـم ــال ــي ب ــراديـ ـغ ــم م ــاك ــدون ــال ــدز ال ــذي
تـتـجــاوز فـيــه طـقــوس مـطــاعــم الــوجـبــات
ال ـســري ـعــة أم ـي ــرك ــا ف ـح ـســب ل ـت ـصــل إلــى
كــل أوج ــه الـحـيــاة خ ــارج أم ـيــركــا .النقد
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه ش ـم ــال ــي لـ ـه ــذه ال ـه ـج ـمــة
الـعـمــرانـ ّـيــة ال ـجــاهــزة واملـسـتـنـسـخــة هو
نـقــد لـغـيــاب ال ـخ ـيــال .ه ــو اس ـت ـعــارة عن
السلطة والسيطرة على املشهد بأكمله،
وع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــارات ن ـف ـس ـهــا .ه ـن ــا تـشـ ّـبــه
ّ
ّ
التقليدية ببناء
القصة حصار األبنية
الـبــانــوبـتـيـكــون ،الـسـجــن ال ــدائ ــري الــذي
ّ
ص ـ ّـم ـم ــه املـ ـن ــظ ــر اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ج ـيــري ـمــي
ّ
بينثام عام  .1785يتوسط باحة السجن
ّ
برج يتيح للحارس مراقبة كل الزنازين.
إال أنه يضع البيت التقليدي في الوسط،
ف ــي إح ــال ــة إلـ ــى امل ـش ـه ــد امل ــدي ـن ــي ال ــذي
ت ـتـ ّـم فـيــه م ـحــاصــرة ال ـب ـيــوت التقليدية
ومراقبتها من النوافذ الكثيرة املرتفعة.
ضمن هذا اإلطار السرديّ ،
ثمة تعريفات
وفلسفية ع ـ ّـدة ،تعدّ
ّ
ومــراجــع عـمــرانـيــة
رك ــائ ــز أس ــاس ـي ــة ل ـف ـهــم ال ـع ــاق ــات الـتــي
ت ـقــوم عليها الـبـيـئــة الـعـمــرانـيــة .أسئلة
كثيرة فــي الـكـتــاب ،إال أن شمالي يبني
إجــابــات ـهــا ب ــوض ــوح ،م ـظـ ّـه ـرًا ارتـبــاطـنــا
بــاملـحـيــط الـ ــذي نـعـيــش ف ـي ــه :ه ــل تبقى
األش ـي ــاء عـلــى حــالـهــا مــع م ــرور الــوقــت؟
ب ـعــد ت ـج ــاذب وت ـنــافــر بـيـنـهـمــا ،يسعى
املـبـنـيــان فــي الـفـصــول الــاحـقــة إليـجــاد
ع ــاق ــة م ـت ـنــاغ ـمــة تـ ـح ــوي اخ ـتــاف ـه ـمــا،
ّ
عــاقــة تـشــكــل فــي الــوقــت نفسه الفضاء
الذي يحيط بنا.

ّ
ديفيد لينش محاورًا القرد المتيم :ذروة السوريالية
ستريمينغ

شفيق طبارة
«ك ــم م ــرة شــاهــدت الـفـيـلــم؟» ك ــان هــذا
ال ـ ـسـ ــؤال األول ال ـ ـ ــذي وج ـه ـت ــه ألح ــد
األصـ ــدقـ ــاء خـ ــال حــدي ـث ـنــا ع ــن فـيـلــم
دي ـف ـي ــد ل ـي ـن ــش الـ ـج ــدي ــد «مـ ـ ـ ــاذا فـعــل
ج ـ ـ ـ ـ ــاك؟» .فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،أفـ ـ ـ ــام لـيـنــش
تشاهد أكـثــر مــن م ــرة ،فكيف إذا جاء
ف ـي ـل ـمــه ال ـج ــدي ــد ك ـه ــدي ــة م ـف ــاج ــأة مــن
الـ ـب ــداي ــة ح ـت ــى ال ـن ـه ــاي ــة م ــن دون أن
نـتــوقـعــه ،ومــدتــه سـبــع ع ـشــرة دقـيـقــة،
ومـتــوافــر على نتفليكس منذ  20من
الشهر الجاري يوم عيد ميالد املخرج
األم ـيــركــي ال ـ ــ .74ج ــواب صــديـقــي كــان
متوقعًا ،بخاصة أنه عند انتهائي من
مـشــاهــدة الفيلم ،أع ــدت املـشــاهــدة من
دون تفكير مرارًا.
م ـن ــذ م ــا يـ ـق ــرب أربـ ـع ــة أع ـ ـ ـ ــوام ،دارت
ش ــائ ـع ــة حـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــاون م ـح ـت ـمــل بــن
دي ـف ـيــد لـيـنــش ونـتـفـلـيـكــس ،ول ـكــن لم
يكن هناك شــيء مــؤكــد .فــي  8تشرين
الثاني (نوفمبر)  2017خالل معرض
لينش «الهواء هو النار» الذي أقيم في
«مؤسسة كارتييه للفن املعاصر» في
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باريس ،عرض الفيلم ملرة واحــدة ولم
يشاهده كثيرون ،ثم ُوضع في األدراج
حتى يوم االثنني الفائت ،عندما قدمته
نتفليكس لنا وكان هذا التعاون األول
بـيـنـهـمــا .عـلـمــا ب ــأن آخ ــر أف ــام لينش
الروائية الطويلة كان Inland Empire
عــام  .2006منذ ذاك الحني وهــو يقدم
أفـ ــامـ ــا قـ ـصـ ـي ــرة ووث ــائـ ـقـ ـي ــات حـتــى
عــام  2017عندما عــاد بموسم جديد
ملسلسل «توين بيكس» ،واليوم يقدم
لنا هذه الهدية «ماذا فعل جاك؟».
ك ــل ش ــيء مـثـيــر لـلـسـخــريــة ف ــي «م ــاذا
ف ـع ــل ج ـ ـ ـ ــاك؟» ،وف ـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
مـضـحــك ل ـل ـغــايــة .م ــزي ــج م ــن أف ـ ــام الـ ـ
 noirوالكوميديا السوداء واملوسيقى
أع ــادن ــا ف ـيــه لـيـنــش إل ــى كــاسـيـكـيــات
األف ــام الـســوريــالـيــة بـصــورة األبيض
واألسـ ـ ـ ـ ــود وب ـ ـصـ ــوت فـ ـي ــه ه ـس ـه ـســة،
يشبه كثيرًا فيلمه األول «إرايزرهيد»
(.)1977
إذن ،مــن هــو ج ــاك؟ وم ــاذا فـعــل؟ جــاك
ك ــروز ق ــرد يتمتع ب ـقــدرة عـلــى الـكــام.
أنـيــق ومشتت وم ــراوغ ببدلة جميلة
وص ــوت رف ـي ــع .يـجـلــس ف ــي كافيتريا

محطة القطار ،منتظرًا قهوته .فجأة،
يدخل لينش ،ويجلس مقابله ويبدأ
الـحــديــث بينهما .لـيـنــش هــو محقق.
وم ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة ،ي ـص ـبــح
واضـ ـح ــا أن ل ـي ـنــش ي ـح ـقــق م ــع ج ــاك
ال ـ ــذي قـ ــد يـ ـك ــون أو ال يـ ـك ــون مــذن ـبــا
بــارتـكــاب جــريـمــة قـتــل شـخــص يدعى
ماكس .ودافع القتل هو دجاجة تدعى
تــوتــاتــابــون كــان جــاك ّ
متيمًا بـهــا .هل
م ــا ف ـع ـلــه ف ـيــه شـ ــيء م ــن الـ ـغ ــراب ــة؟ لم
تبدأ الغرابة بعد ..مع وصــول القهوة
(هي واحدة من عالمات لينش املميزة
فــي أفــامــه ،يحبها ج ـدًا وك ــان تقريبًا
ي ـشــرب  20فـنـجــانــا ف ــي ال ـي ــوم حسب
الحديث ،ولكنه يتخذ
قــولــه) .يستمر
ً
منعطفًا أكـثــر غ ــراب ــة بـسـبــب األسـئـلــة
واألج ــوب ــة الـتــي تـكــون ت ــارة فلسفية،
وط ــورًا مضحكة ،وت ــارة عبثية لتبدأ
فأكثر.
القصة بالوضوح أكثر
ّ
نـحــن أم ــام عـمــل يــوصــف بــأنــه «بـيــور
لينش» .يحقق ديناميكية بني العبث
والـ ـع ــاطـ ـف ــة ط ـ ـ ــوال الـ ـح ــدي ــث وطـ ـ ــوال
م ــدة الـفـيـلــم .الـعـبــث متمثل فــي حيلة
خ ـلــق الـ ـق ــرد امل ـت ـك ـلــم ،ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن

ت ـكــون مـشـتـتــة بـعــض ال ـش ــيء ،لـكــن ال
ً
ي ـس ـت ـغ ــرق األم ـ ــر وقـ ـت ــا ط ــوي ــا حـتــى
يبدو هذا الشيء السوريالي طبيعيًا
جدًا .والعاطفة تكمن في تفسير القرد
لـلـحــب ،خــاصــة فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة.
ي ـب ــدأ ال ـف ـي ـلــم ك ـل ـغ ــز ،وروي ـ ـ ـ ـدًا يـصـبــح
اسـ ـتـ ـه ـ ً
ـزاء ،خ ــاص ــة أن الـشـخـصـيـتــن
تـتـكـلـمــان م ــع بـعـضـهـمــا بــاالسـتـعــارة
(قـ ـلـ ـيـ ـل ــة هـ ـ ــي األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة).
تـسـتـهــزئــان بــأجــوبــة بـعـضـهـمــا الـتــي
ت ـك ــون أح ـي ــان ــا ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد عن
ال ـســؤال ،لكنها قريبة ج ـدًا فــي الوقت
نفسه ،فنستغرب ال ـجــواب ونضحك،
ّثم نبحث عن العالقة بينهما ونجدها:
إنه أسلوب لينش في الكتابة.
يشبه الفيلم األح ــام الغريبة ،تمامًا
كـ ـم ــا نـ ـت ــوق ــع مـ ــن لـ ـيـ ـن ــش .م ـج ـمــوعــة
مــن الـ ـح ــوارات ال ـتــي تـتــألــف مــن جمل
ق ـص ـي ــرة ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن أفـ ـك ــار أو أم ـث ـلــة،
ليست بالضرورة مترابطة كما ذكرنا،
لكنه يقدمها بطريقة موازية بموهبته
الفذة في ترتيبها لتأتي واضحة ولو
كانت غريبة عن بعضها .هذه األفكار
مـنــاسـبــة تـمــامــا لـلـجــو ال ـع ــام للفيلم،

ّ
في املشاهد املقطعة بحدة ،تــارة على
وجــه لينش ،وطــورًا بشكل قريب جدًا
مــن وج ــه ج ــاك .أف ـكــار لينش مـجــردة،
وهـ ــو ي ـع ــرف ت ـمــامــا ك ـيــف ي ـق ــدم هــذه
ّ
األفكار بطريقة فكاهية تولد العبثية
فــي بـعــض األو ّق ـ ــات .ألن لـيـنــش يفهم
السينما على أنها فن تجريدي ،فهو
ّ
يشرك فيه املشاهد ألن أســاس رؤيته
هـ ــو أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـع ـمــل
ال ـســوريــالــي .وه ــذا مــا يــؤكــده الفيلم،
وع ـب ـث ـيــة املـ ــوقـ ــف ،وف ـك ــاه ــة الـ ـح ــوار،
وغــرابــة ال ـجــو ،والـنـهــايــة األغ ــرب تمر
عـلـيـنــا كــأن ـنــا ن ـشــاهــد ش ـي ـئــا واق ـع ـيــا
نصادفه دائمًا في حياتنا اليومية.
ســوريــالـيــة لـيـنــش واقـعـيــة جـ ـدًا ،على
الرغم من أن هذه الفكرة والجملة غير
متجانسة ويمكن أال تكون مفهومة،
لكن ال يمكن التعبير عن الفيلم إال بها.
القرد املتكلم ،املنتظر للقطار املتأخر،
ّ
املتيم بدجاجة واملتهم بجريمة قتل
كانت واقعية جـدًا حتى تتر النهاية.
أقنعنا لينش بها رغــم سورياليتها.
هذا شيء ال يمكن تحقيقه إال إن كان
اسمك ديفيد لينش.

في عصر التطور الرقمي ،لم يعد هناك حاجة إلرســال بعثات للتبشير بنمط
حـيــاة وسـيــاســة ال ـب ـلــدان ،ودف ــع تكاليف إلل ـقــاء امل ـحــاضــرات لـســاعــات كـمــا في
الـســابــق .األمــر بــات يختصر بإنتاج مسلسل أو فيلم فيه كــل عــوامــل الجذب.
بعدها ينشر عبر منصة إلكترونية تمتلك الجاذبية والرفاهية ،والشهرة ،لتنشر
األفكار والدعاية التي تناسب اإلدارة األميركية وتطلعاتها إلى شعوب األرض
كافة.
ليست نتفليكس املنصة الوحيدة في العالم التي تعرض األفالم واملسلسالت .ثمة
مواقع أخرى مثل  Amazon prime ،Huluو .HBOإال ّأن نتفليكس هي الوحيدة
التي تترجم معظم إنتاجاتها إلى اللغة العربية .فاالشتراك الشهري بنتفليكس
ليس مكلفًا ،بــل بإمكان املشترك مشاهدة األف ــام واملسلسالت بالقدر الــذي
يريده وفي مختلف األوقات مقابل  ،12$بينما يتكلف الفرد ملشاهدة فيلم واحد
في دور السينما برفقة أحدهم  ،20$عدا عن تحمل التكاليف الجانبية .يحرص
ريد هاستينغز ومعاونوه على استهداف أكبر عدد من املشتركني من مختلف
الشعوب .فهو ذو خلفية أكاديمية يعمل إلــى جانب منصبه كرئيس تنفيذي
لنتفليكس في منظمات ومجالس أميركية غير ربحية .كما أنه عضو سابق في
مجلس والية كاليفورنيا للتعليم .ومعروف بأنه داعية إلصالح التعليم من خالل
املدارس املستأجرة في الواليات املتحدة .قد يكون ذلك له عالقة بنوعية األفالم
الجنسية اإلرشادية على نتفليكس .في  ،2019أنتجت نتفليكس الجزء األول من
 Sex Educationوهو مسلسل يحكي قصة مراهق يتعاون مع صديقته ملعالجة
املشاكل الجنسية لزمالئهما في الجامعة.
اليوم تشهد السينما نقلة نوعية من دور السينما إلى املنازل واملكاتب من خالل
مواقع األفــام التي باتت متوافرة عبر تطبيقات الهواتف والتلفزيونات الذكية.
في عام  ،2011شهد العالم العربي انطالق «شاهد.نت» وهو أول موقع إلكتروني
رسمي يعرض املسلسالت العربية على قنوات  MBCيستطيع املستخدم من
خالله مشاهدة الحلقات التي فاتته .اليوم تدخل األفالم واملسلسالت من خالل
ً
نتفليكس العالم العربي ،متخطية حدود الرقابة .بعدما كانت عام  1997محال
لتأجير األفــام في «سكوتكس فالي» في كاليفورنيا ،توسعت نتفليكس في
عام  ،2013وأصبحت من منتجي األفالم والبرامج التلفزيونية والوثائقية .تظهر
خلفية ريــد فــي محتوى الشبكة ،ففي عــام  1981التحق هاستينغز بتدريب
ضـبــاط مـشــاة البحرية األمـيــركـيــة فــي قــاعــدة كوانتيكو ،ثــم انتقل إلــى «فيلق
السالم» ،وهي الــذراع الثقافية للحكومة
األميركية هدفها دعــم التعليم وتطوير
األعمال في مختلف بلدان العالم .كذلك،
بــاتــت نتفليكس الـيــوم متاحة فــي أكثر
م ــن  190دول ــة ح ــول ال ـعــالــم ،م ــع
بعض تحضر فلسطين
الضوابط التي تحددها سياسة الشبكة.
ً
مثال ،ال يستطيع املشاهدون في الهند بفيلم وحيد هو «عبر
مـشــاهــدة األ ّفـ ــام املـتــاحــة فــي الــواليــات الجدار» الذي يحكي
املتحدة .إال أنــه يمكن للجمهور العربي قصة شابين أحبا
م ـشــاهــدة جـمـيــع األف ـ ــام واملـسـلـسـ
ـات الفتاة ذاتها!
اإلسرائيلية املتوافرة بكثرة على الشبكة.
معظم تلك األفالم تسرد حكايات أمنية
قام بها جهاز املوساد في البلدان العربية
واألفريقية ،بينما تبقى فلسطني بفيلم
وحـيــد وهــو «عـبــر ال ـجــدار» ال ــذي يحكي
قصة شابني أحبا الفتاة ذاتها ،مقابل أفالم ومسلسالت إسرائيلية تحكي عن
«بطوالت املوساد والوجه اإلنساني للجيش اإلسرائيلي» في وقــت تشهد فيه
املنطقة العربية حملة للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي من خالل الفن.
تسعى وكالة االستخبارات املركزية لالستثمار في جميع املجاالت التي تقدم
لها املعلومات أو الترويج ملفاهيم تخدم أهدافها .على سبيل املـثــال ،تستثمر
 CIAفي مجال اإلنترنت من خــال شركة  In-Q-telالتي استثمرت بدورها
في  90شركة من بينها  microsoftو googleو FaceBookبمبلغ  150مليون
دوالر ،بهدف تزويد املخابرات املركزية بمعلومات عمن تعتبرهم «إرهابيني».
ً
كما قدمت  In-Q-telأكثر من  130حال تقنيًا ملجتمع االستخبارات .يأتي دور
نتفليكس في إطار الدعاية الثقافية ،لبث صورة إيجابية تعلق في ذهن املشاهد
حول الجيش األميركي.
في عــام  ،١٩٤٣أنتجت وكالة االستخبارات املركزية  Undercoverوهــو فيلم
وثائقي موجه لعناصر املخابرات املركزية من إخــراج جون فورد وهو ضابط
ســابــق فــي البحرية األمـيــركـيــة وعــن رئيسًا ملــا كــان يـعــرف بــوحــدة التصوير
في مكتب الخدمات االستراتيجية أي  CIAاليوم .تضع نتفليكس الفيلم على
منصتها إلى جانب العديد من األفالم العسكرية القديمة التي أنتجتها الوكالة
في حقبات زمنية مختلفة ،باإلضافة إلى أفالم جديدة تظهر «عظمة وإنسانية»
الجيش األميركي .غالبًا ما كانت تستخدم األفــام لبث دعاية خالل الحروب،
فقد استعان هتلر أيضًا باملخرجني األملان إلنتاج أفالم تحاكي عظمة النازية،
لكنها كانت تعرض في صاالت أملانيا فقط .تتوجه نتفليكس اليوم ألكثر من
 ١٥٠مليون مستخدم حول العالم يشاهدون األفالم واملسلسالت ويتفاعلون
بتسجيل إعجابهم وتحديد أنواع األفالم التي يرغبون بها وإعطاء املقترحات،
ملعرفة رغبة الجمهور وتأثره بشكل مباشر.
تلقى نتفليكس اهتمامًا ودعمًا من مدراء استديوهات هوليوود ،الذين يطلقون
على ريد صفة الذكي وبأنه يمضي في مخطط ناجح .في عام  ،2013انتقلت
نتفليكس إلى وادي السيلكون وهي منطقة تضم الشركات التكنولوجية الكبرى
مثل  NASA Amesو googleو facebookوغيرها من الشركات الناجحة ،فيما
ال يعترف موظفو خدمة اإلجــابــة عــن رســائــل املستخدمني عــن وجــود مكاتب
لنتفليكس في العالم العربي ،بينما يفضح برنامج «غوغل إيــرث» وجــود أحد
املكاتب لها في عاصمة الكيان اإلسرائيلي ،ما يثير التساؤالت عن دور املكتب
إن كان تجاريًا أم مشغل خدمات الشركة في الشرق األوسط.

