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منال ابتسام تنزع الحجاب ..أنصار األمس أعداء اليوم
الحجاب محور جدل ال ينتهي على مواقع التواصل في فرنسا
حجاب املش� � ��اركة في برنامج “ذا فويس” ،بنس� � ��خته الفرنسية الفنانة منال
ابتسام يثير جدال كبيرا مجددا على مواقع التواصل االجتماعي في فرنسا
والعالم العربي.
باري��س  -ال يزال اس����م منال ابتس����ام
يش����غل حيزا كبيرا عل����ى مواقع التواصل
االجتماعي ،فرنس����يا وعربيا ،خاصة بعد
إعالنه����ا نزع احلجاب وتأكيدها مللها من
اعتبارها “رمزا لإلسالم” ،وفق تعبيرها.
وأث����ارت مش����اركة من����ال ومغادرتها
لبرنامج “ذا فويس” ،بنس����خته الفرنسية،
الكثير من اجلدل.
ولفت شكل منال ،الفرنسية من أصول
عربي����ة ،األنظ����ار بق����در ما فع����ل صوتها.
ففيم����ا كانت تغن����ي مزيجا م����ن أغنيتني،
هما “هاليلوي����ا” باإلجنليزية و”يا إلهي”
بالعربية ،س����حر صوتها جلن����ة التحكيم
واملتابعني قبل عامني.
ولم تتمكن الش����ابة من إكمال رحلتها
ف����ي البرنام����ج بع����د أن طالته����ا الكثي����ر
م����ن االنتق����ادات عل����ى مواق����ع التواصل
االجتماع����ي ،تتهمها باإلره����اب واالنتماء
إلى اليمني اإلسالمي املتطرف.
ونشرت الش����ابة املسلمة ،التي أبهرت
جلن����ة ح� ّ
���كام البرنام����ج الغنائ����ي ،مقطع
فيدي����و مس����جل على صفحته����ا في موقع
فيسبوك ،تعلن فيه عن قرارها باالنسحاب
من البرنامج ،مؤك����دة أن كل ما حصل من
تداعيات بعد ظهورها في مرحلة الصوت،
خالف متاما رسالتها التي متحورت حول
السالم واحلب والفن فقط.
وكان����ت ق����د انتش����رت العدي����د م����ن
املقاالت والتعليقات على ش����بكة اإلنترنت
حت����ث القائمني على برنام����ج “ذا فويس”
باس����تبعاد ابتس����ام وع����دم الس����ماح لها
باملش����اركة ف����ي البرنام����ج ،الس����يما بعد
التركي����ز على حجابها الذي “يس����يء” في
نظر كثيرين إلى الئكية فرنسا.
وتعرضت ابتسام إلى عمليات منظمة
للنبش في حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي ونش����ر العديد من مستخدمي
مواق����ع التواص����ل تعليقاته����ا التي ألقت
فيه����ا باللوم على احلكومة الفرنس����ية في
تفجي����رات ني����س  ،2016ونش����روا فيدي����و
غنائيا لفلسطني.
وكتب����ت الصحافي����ة في رادي����و “آر.
ت����ي.أل” ألبا فينتورا ،مق����اال قالت فيه إن
البرنام����ج ف����ي البداي����ة ،اس����تهدف فكرة
التنوع ف����ي املجتمع ،والحقا “لم يكن أمام
منال س����وى مغ����ادرة البرنامج (…) ألن ما
كتبت����ه قبل  18ش����هرا لم يك����ن محتمال أو
مقب����وال” .لكنّ منال قام����ت بخلع احلجاب
معلن����ة أنه����ا م ّلت م����ن اعتباره����ا “علما
لإلسالم”.

وتعرضت ابتس����ام إل����ى حمالت تنمر
منظمة من “مس����لمني” لم يرق لهم تخليها
عن “رم����ز” املرأة املس����لمة وهو احلجاب
فيم����ا دعمه����ا آخ����رون .وكال له����ا بعض
املتابعني ش����تائم .وانتق����د آخرون حتويل
أمر شخصي إلى قضية رأي عام.
ولطاملا تناقلت صور “منال احملجبة”
عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي
كمغنية مس���لمة ومثال يحت���ذى للفتيات
املسلمات .لكن بس���بب قرارها ،كان الفتا
أن أنص���ار األم���س بات���وا أع���داء اليوم
والعكس .وقال مغرد:

األمم ال تنهار بانهيار االقتصاد بقدر
ما تنهار بانهيار األخالق.

KIMFOR123
سابقا كان يقال :ال شيء يكشف
أسرار اإلنسان كصيدليته ِ
(خزانة
أدويته) ومكتبته (نوعية كتبه)!
أعتقد أنه يصح اليوم أن يقال:
وألبوم الصور في هاتفه.

وتهكم آخر:

منال ملت من اعتبارها «علما لإلسالم»
يذك���ر أنه رغ���م خلع من���ال حلجابها
ال ت���زال مؤسس���ات معني���ة مبقاوم���ة
اإلس�ل�اموفوبيا تس���تخدم صورته���ا في
حمالته���ا .وكان آخره���ا إبرازه���ا ف���ي
تغري���دة عل���ى حس���اب “التجم���ع ض���د
اإلس�ل�اموفوبيا ف���ي فرنس���ا” الرس���مي
على تويت���ر قبل يوم�ي�ن ،صحبة فتاتني
مـحجبتني إحداهما مرمي بوجيتو رئيسة
لالحت���اد الوطني لطلبة فرنس���ا بجامعة
السوربون املسمى اختصارا بـ”أوناف”.
واألس���بوع املاضي ،غادر برملانيون
مييني���ون وجمهوري���ون ،اجتماع���ا
بالبرمل���ان الفرنس���ي؛ رفض���ا لوج���ود
م���رمي بوجيت���و الطالب���ة احملجب���ة في
االجتم���اع ،معتبري���ن ذلك منافي���ا للقيم
الفرنس���ية الالئكية ،وذلك خالل جلس���ة

كان���ت تناق���ش مس���تقبل الط�ل�اب ف���ي
فرنسا.
وأفادت آن كريستني النغ ،عضو حزب
اجلمهورية إلى األمام احلاكم بفرنس���ا،
ف���ي تغريدة عب���ر تويتر ،بأنه���ا ترفض
وج���ود مـحجبة في اجتماع للبرملان قلب
الدميقراطية.
كم���ا أضاف���ت “بصفت���ي ُمدافعة عن
حقوق املرأة والقيم العلمانية ،ال ميكنني
قب���ول ش���خص يرت���دي احلج���اب ف���ي
االجتماع”.
يش���ار إلى أن مرمي بوجيت���و عُ ينت
عام  ،2018رئيسة لالحتاد الوطني لطلبة
فرنس���ا بجامعة الس���وربون ،وتعرضت
النتق���ادات ش���ديدة اللهجة م���ن عدد من
الوزراء؛ على خلفي���ة ارتدائها احلجاب،

كان���ت أش���هرها م���ن صحيفة “ش���ارلي
إيبدو”.
على مواق���ع التواص���ل االجتماعي،
اجتاحت موجة م���ن التضامن تويتر مع
مرمي بوجيت���و ،معتبرين أن ما تعرضت
له في قاعة مجلس النواب أمر عنصري،
وهو األمر الذي عبرت عنه أيضا منظمة
 SOS_Racismeالفرنس���ية املناهض���ة
للعنصرية.
فيما اعتبر العديد من الفرنسيني أن
احلمالت التي ُتشن باسم العلمانية وقيم
فرنسا ،ليس���ت سوى غطاء للهجوم على
ش���خص مرمي ،التي أخ���ذت على عاتقها
أيض���ا مس���ؤولية الدف���اع عن النس���اء
احملجبات في فرنسا “سواء كنا مسلمات
أو غير مسلمات”.

رجال الدين باتوا صناع محتوى للحفاظ على المتابعين وتبرعاتهم
واش��نطن  -بعد مرور س���تة أش���هر
على انتش���ار وباء كوورنا ،أصبح إبقاء
“املؤمن�ي�ن” متصلني برج���ال الدين على
اإلنترنت يتطلب االستثمار واإلبداع في
استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
وبداف���ع اخل���وف م���ن أن العدي���د
م���ن املصلني ق���د يتخلون ع���ن خدمات
الوع���اظ إلى األب���د ،حت���ول العديد من
القادة الدينيني بشكل فعال إلى صانعي
محتوى عبر اإلنترنت .ويستخدم الكثير
منهم حتلي�ل�ات الوس���ائط االجتماعية
ومع���دات الفيدي���و والص���وت املتطورة
حملاولة من���ع أعضائهم من إغالق عالمة
التبويب .ف���ي الوقت نفس���ه ،يحاولون
احلف���اظ عل���ى املجتمع احلقيق���ي الذي
كانت فيه أنشطتهم الشخصية ذات مرة.
ويش���ير تقري���ر ملوق���ع ”فوك���س”
األميرك���ي إلى أن األمر ال يتعلق بضمان
حضور الطق���وس الدينية فحس���ب ،بل
يتعلق ً
أيض���ا باحلفاظ عل���ى التبرعات
املنتظم���ة ،والت���ي اعت���ادت العديد من
املجتمعات الدينية جمعها بأنفسها.
ووف ًقا ملركز بي���و ،لم يغير معظم َمنْ
يحضرون الطق���وس الديني���ة مقدار ما
يتبرعون به .لكن أولئك الذين غيروا ذلك
املقدار على األرجح سيتبرعون بالقليل.
لقد حدث التحول إلى اخلدمات عبر
اإلنترنت فج���أة ،كما يق���ول إيان حياة،
نائ���ب رئيس املبيعات في ش���ركة “ريش
راي���ت” ومقره���ا ويسكونس���ن والت���ي
تساعد الكنائس في املشاركة على شبكة
اإلنترنت .ويوضح أنه قبل الوباء ،كانت
الكنيس���ة النموذجية تركز على حتويل
ش���خص ما يتوقف عن طري���ق موقعها
اإللكترون���ي إل���ى زائ���ر ش���خصي ،لكن
التركي���ز اآلن أكثر بكثير على املش���اركة

املنتظمة عب���ر اإلنترن���ت .يتذكر حياة،
أن زعيمه الديني نفس���ه ،مازحه مؤخ ًرا
عن أنه أصب���ح فجأة “صانع محتوى” ،
مشي ًرا إلى أنه كان عليه أن يتعلم بسرعة
كيفية إنتاج مشاركات على الويب.
وأخبر قادة ديني���ون موقع “ريكود”
أن جزءًا من االلتزام املستمر بالبث عبر
اإلنترن���ت ينبع من حقيقة أن العديد من
املؤسس���ات الدينية تتوقع احلاجة إلى
من���وذج هج�ي�ن للتفاعل عب���ر اإلنترنت
والتفاعل الشخصي على املدى الطويل.
ومث���ل الكنائ���س ،اخت���ارت العديد
من املجتمع���ات اإلس�ل�امية واليهودية
ً
أيض���ا االس���تمرار ف���ي ب���ث األنش���طة
الديني���ة ،حت���ى مع عودته���ا إلى بعض
اخلدمات الشخصية احملدودة املتباعدة
اجتماعيًا.
وأش���ارت حميرة نواز ،نائبة رئيس
مجلس إدارة مركز اجلالية املس���لمة في
إيست باي في مدينة بليسانتون بوالية
كاليفورنيا إل���ى أن معظم ُ
اخلطب كانت
ُت َب���ث بالفعل على
يوتيوب
وفيسبوك
قبل تفشي
اجلائحة،
وقد اكتسبت
بالفعل
جمهو ًرا
في اخلارج.
وحتصل
نسبة كبيرة
من مقاطع
الفيديو
التي ينتجها
املركز على

الناس بتحط مناخيرها في كل حاجة
إال الكمامة.

DrMAlAbdullatif

@AbdelSaeedFr
اليوم أصب� � ��ح أعداؤها الس� � ��ابقون
داعم� �ي��ن لها وأش� � ��د املدافعني عنها!
وفي املقابل ،تواجه هجوما عنيفا من
اجلالية املس� � ��لمة التي كانت تؤيدها
ف� � ��ي الس� � ��ابق وذلك بس� � ��بب نزعها
للحجاب.

@lmgaveriaux
اس� � ��تيقظت متأخرة بعض الش� � ��يء..
لك� � ��ن م� � ��ن الواضح أن منال تنش� � ��ر
صورا له� � ��ا دون حجاب وهذا يؤدي
إل� � ��ى اآلالف من التعليق� � ��ات من هذا
القبي� � ��ل .لذا مهما فعل� � ��ت ،كل هؤالء
الفتيات الصغيرات ،س� � ��يغضبونهم
فق� � ��ط ألنه� � ��ن ي� � ��ردن أن يك� � ��ن على
طبيعتهن.

wownotwow2

في مجتمعاتنا يسرح وميرح
مجرمون وفاسدون وهاربون من
العدالة… هؤالء هم وجه الشر الذي
يعيش في كل زمان ومكان… وعوضا
عن إحقاق احلق والعدل وبحمايتها
لهم من خالل القوانني وغياب
االستقاللية والروتني املحُ ِبط،
تتحوّ ل السلطة القضائية إلى
ّ
األقل في عيوننا.
املذنب األوّ ل… على

@MennelOfficial
أن تك� � ��ون عل� � ��ى طبيعتك ف� � ��ي عالم
يس� � ��عى باس� � ��تمرار إلى تغييرك هو
أعظم إجناز.

وكتبت صحافية تعليقا على تغريدة
لشخص قال فيها “كنا نعرف أن املوسيقى
تأتي من الش���يطان ،ونحن نعرف اآلن أن
الشيطان سيطر عليك” .وقالت:

أبرز تغريدات العرب

RicardoRKaram

ولفت����ت إل����ى أ ّنه����ا تدع����م الفتي����ات
احملجب����ات لك ّنها لم تعد ق����دوة لهنّ ومن
كان����ت ق����دوة لهنّ فإنه����ا تؤي����د أنّ يبقني
مـحجبات وتدعم ذلك.
وفي تغريدة على حس����ابها الرس����مي
على تويتر باللغتني الفرنسية واإلجنليزية
قالت ابتسام:

@Parisforlife93
منال دون حج� � ��اب ،والله ،أقل جماال
بكثير منها باحلجاب.
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إبقاء «المؤمنين» متصلين
برجال الدين على اإلنترنت
أصبح يتطلب االستثمار
واإلبداع في استخدام وسائل
التواصل االجتماعي

مش���اهدات كبي���رة .وتقول ن���واز ،ملوقع
“ريك���ود” إنه في ح�ي�ن أن املجتمع تلقى
تبرع���ات متزاي���دة للمحتاج�ي�ن ولبنك
ْ
ش���هدت التبرعات
الطعام في املس���جد،
املُقدَّمة لتش���غيل املسجد تراجعً ا .وقالت
“نشعر بالقلق” ،مش���ير ًة إلى أن تكاليف
تشغيل املسجد – مثل اإلصالحات ودفع
أجور املوظفني وفواتير الكهرباء – ظلت
كما هي تقريبًا خالل اجلائحة.
وتس���اءلت “إلى متى سنظل قادرين على
االس���تمرار دون حدوث من���و في قاعدة
التبرعات اخلاصة بعمليات التشغيل؟”
ويقول احلاخام ليز كينجس���تون من
معبد “بينينس���وال بيث إل” اليهودي في
مدينة س���ان ماتي���و بوالي���ة كاليفورنيا
“كن���ت أمزح م���ع قائ���د جوق���ة الترتيل
قائ�ًل�اً  :يب���دو أن لقب���ك اآلن أصبح قائد
جوقة الترتيل /صان���ع احملتوى” .وفي
األعي���اد اليهودي���ة في س���بتمبر ،تطلب
بعض املعابد من أعضائها ش���راء تذاكر
حلضور الطقوس الدينية،
وهي ممارسة
منوذجية
جلمع
التبرعات،
بينما يقدم
آخرون
طقوسا
ً
دينية
مجانية
عبر
اإلنترنت.
ويضيف
كينجستون
“إذا كان
الن���اس

يعان���ون مال ًّيا ،ف���إن املعاب���د اليهودية
س���تعاني أيضا .وإذا شعر الناس بأنهم
طقوسا دينية ،فسيتوقفون
ال ميارسون
ً
فعل ًّيا عن االنضمام إلينا”.
ويب���دو الق���ادة الديني���ون محق���ون
في القلق بش���أن فق���دان انتباه أتباعهم،
إذ وج���د مركز بي���و أن  30ف���ي املئة من
احلاضري���ن للمناس���بات الدينية الذين
كانوا يشاهدون اخلدمات على التلفزيون
أو عبر اإلنترنت كانوا يش���اهدون ً
أيضا
محتوى من مؤسسات دينية خارج نطاق
املصلني ف���ي منازلهم .وهذا ميثل حتديًا
للمؤسس���ات الدينية األصغر التي تعمل
مبوارد مح���دودة؛ إنهم يتنافس���ون مع
اآلخرين الذين لديه���م املزيد من اإلنتاج
واخلبرة التكنولوجي���ة التي تظهر على
أشرطة جانبية للمشاهدين على يوتيوب
وفيسبوك.
وب���دأ بع���ض الزعم���اء الدينيني في
االستثمار في معدات عالية اجلودة.
وقال بري���ان كوملان ،رئيس كنيس���ة
“س���انت توم���اس” األس���قفية ف���ي باتل
كريك ،وه���ي مدينة صغي���رة في جنوب
ميش���يغان ،إن كنيسته أنفقت حوالي 10
في املئة من ميزانيتها الس���نوية البالغة
 300أل���ف دوالر عل���ى مع���دات س���معية
وبصري���ة جدي���دة بع���د أن أصب���ح من
الواض���ح أن “زووم” تطل���ب أكثر من أن
تكون كامي���را الكمبيوتر احملمول جيدة
مبا في���ه الكفاية .يتعني على الكنيس���ة
ً
أيضا مراعاة الفجوة الرقمية إذ ال ميتلك
حوال���ي الربع من حوال���ي  250من أبناء
أبرشيتها النشطني ما يكفي من اإلنترنت
لب���ث الفيدي���و ،لذل���ك جل���أت “س���انت
ً
أيضا إلى القن���اة التلفزيونية
توماس”
احمللية العامة لبث خدماتها.

alfheedA
“حقك” ،هو “حقيقتك” ..إن تنازلت
عنه حتولت إلى “كذبة”!

pGE9QBFu1hALig0
نحن ال نعشق هواتفنا ،لكننا
نعشق أشخاصا ال جتمعنا بهم إال
الهواتف؛ فسالم على من جعلوا من
الدقيقة في وجودهم تساوي حياة.

moola_abood
قصة الوالئيني وازدواجيتهم..
أميركا في  2003جميلة ألنها اقتلعت
نظام صدام حسني الذي أزعج
اخلميني ،وأميركا في  2014قبيحة
ألنها بدأت تزعج الرهبر.
قاسم سليماني الذي قتلته أميركا
في نظرهم شهيد ،صدام الذي
قتلته أميركا في نظرهم مجرم .هم
عصابات تعمل في هذا البلد ألجل
مصلحة إيران فقط وطبق ًا ألهواء
طهران.

MustafaKamill
لك أن تتخيل أن أكثر كلمة “إيجابية”
في  2020هي “.”Negative

Walid3MMM
أبرز طموحات التونسي اليوم هي
احلليب واخلبز والبطاطا والعالج
واألمن… هل هذه حقوق الجئني أم
مطالب شعب؟

تابعوا
ahlamalshamsi
أحالم

