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مسؤولو »فيسبوك« يعتذرون 
عن حجب منشورات فلسطين

الشرطة الفرنسية والصحافة: 
عالقة تتدهور منذ سنوات

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تــســتــمــر جـــرائـــم اغــتــيــال وقــتــل اإلعــامــيــن 
ــتــــان، فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مــن  ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
انـــدالع حــرب أهــلــيــة، بعد أن قـــررت الــقــوات 
بحلول  نهائي  بشكل  االنسحاب  األجنبية 
تلك  أحــدث  كــان  املقبل.  11 سبتمبر/أيلول 
االغــتــيــاالت قتل اإلعــامــي ومــقــدم األخــبــار 
ســابــقــا فـــي مــحــطــة طـــلـــوع املــحــلــيــة نعمت 
نفذها مجهولون  اغتيال  إثر عملية  روان، 
في  أفغانستان  جنوب  قندهار  مدينة  فــي 
الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وبــاإلضــافــة 
ــــي مــحــطــة  ــبــــار فـ ــه مـــقـــدمـــا لــــأخــ ــونــ إلــــــى كــ
ــان الــــشــــاب الــعــشــريــنــي يــديــر  ــ ــــوع«، كـ ــلـ ــ »طـ
أن  قبل  برامج سياسية وأخــرى تحقيقية، 
أيـــام ليصبح  فــي املحطة قبل  العمل  يــتــرك 
الناطق باسم وزارة املالية. هذه املرة كانت 
الرئاسة األفغانية أول من شجبت الجريمة، 
 عـــن أســفــهــا الـــشـــديـــد، مـــع تــكــرارهــا 

ً
مــعــربــة

الحقائق،  لتقصي  التحقيق  بإجراء  الوعد 
كـــان شـــأن سياسيين كــثــيــريــن. كما  وكــــذا 
االجتماعي  الــتــواصــل  ــرواد منصات  لـ كــان 
نــصــيــب مـــن اإلدانـــــــات، حــيــث نــشــر الــكــاتــب 
نعمان دوست صورة اإلعامي نعمت الله 
وكتب  »فيسبوك«  فــي  صفحته  على  روان 
»إنـــي أحــــب األزهــــــار ولــكــن  مــرفــقــا إيـــاهـــا بــــ
ال أتــذكــر أنـــي قطفت يــومــا مــا أي زهــــرة، ال 
أدري كــيــف يــجــرؤ هــــؤالء عــلــى قــطــف هــذه 
الــزهــرة«، مشيرًا إلى صــورة الشاب نعمت. 
ــد دورانــــــــي  ــمــ ــنــــاشــــط نـــصـــيـــر أحــ ــر الــ ــشــ ونــ
في  نعمت على صفحته  لإلعامي  صــورة 
القلب  قاسي  »الــعــدو  إن   

ً
قائا »فيسبوك«، 

ــا حــــدث فـــي حـــق هــذا  ــدا، ومــ ــ وال يـــرحـــم أحــ
الشاب هو نموذج للظلم والضيم. إن أعداء 
الباد قتلوا الشاب اليانع نعمت الله روان«. 
عــلــى »تــويــتــر« نــشــرت اإلعــامــيــة حسيبه 
»طلوع«،  في محطة  العاملة  وهــي  أتكبال، 
مع نعمت: »ليس لدي كلمات أكتبها، لدي 
ذكريات كثيرة مع الشاب واإلعامي الرائع، 

ال أدري بأي ذنب قتلوه؟«.
لــيــســت األولــــــى من  اغـــتـــيـــال روان  جــريــمــة 
نوعها وال يبدو أنها ستكون األخيرة. ففي 
الفترة األخيرة، قتل العديد من اإلعامين، 
الصحافين  بن  وكــان  التهديدات.  وكثرت 
التي اغتيلت في  املستهدفن ماله ميوند 
التي كانت تعمل  أبـــاد، وهــي  مدينة جــال 
كــمــقــدمــة أخـــبـــار فـــي مــحــطــة »االنـــعـــكـــاس«. 
الــذي اغتيل  باإلضافة إلى ياما سياووش 
للبرامج في  كــان مقدما  أن  في كابول بعد 
محطة »طــلــوع«، وإلــيــاس داعـــي الـــذي قتل 
ــان يعمل  ــ فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد الــجــنــوبــي وكـ
مــــع وســــائــــل إعـــــــام مـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا قــتــلــت 
ــــاج فــي  ــــدوبــ ــــاث مـــوظـــفـــات فــــي قـــســـم الــ ثــ
محطة »االنــعــكــاس« في مدينة جــال أبــاد. 

منوعات

وما  تكرر،  واألحـــداث  القائمة،  هكذا تطول 
يصدر من ردود األفــعــال بعد كل حــادث ال 
الحكومة  بــه  إدانـــة وشــجــب، تقوم  يتغّير... 
واملؤسسات املعنية ونقابات الصحافين، 

ورواد منصات التواصل االجتماعي. 
 جــريــمــة قــتــل اإلعــــامــــي نــعــمــت روان 

ّ
لـــكـــن

 
ّ

ــاره تــهــديــد كــل ــ ــدل أثــ ــاءت فـــي خــضــم جــ ــ جـ
مـــن الــحــكــومــة وطـــالـــبـــان لــوســائــل اإلعــــام 

األفــغــانــيــة وطــلــب الــطــرفــن مــن اإلعــامــيــن 
الــحــيــاد أو تحمل  ــزام  ــتــ »الــ والــصــحــافــيــن 
الـــنـــتـــائـــج«. وكـــتـــب الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
»طالبان« ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له 
ه »منذ عدة أيام 

ّ
قبل يومن من الجريمة، أن

نشاهد بعض وسائل اإلعــام وهــي تروج 
األفغانية،  االســتــخــبــارات  لصالح  األخــبــار 
مــؤكــدًا أن وســائــل اإلعــــام األفــغــانــيــة ال بد 

وأن تــحــافــظ عــلــى الــحــيــاديــة الــكــامــلــة، وأال 
الحكومة  أجــنــدات  لترويج  وسيلة  تصبح 
األفــغــانــيــة«. فــي املــقــابــل كــشــف أعــضــاء في 
الـــبـــرملـــان أن رئـــيـــس االســـتـــخـــبـــارات أحــمــد 
ضياء سراج أكد أثناء تقديم إيجاز للبرملان 
الــرابــع من الشهر  حــول الوضع األمني في 
الجاري أن »بعض وسائل اإلعام  وبعض 
لصالح  يعملون  والناشطن  الصحافين 
أعـــداء هــذه الــبــاد، ويــســاعــدون الجماعات 
الــقــوات  النفسية ضــد  الــحــرب  فــي  املسلحة 
األفغانية  الــحــكــومــة  أن  مــوضــحــا  املسلحة 
ســوف تتعامل مــع كــل أولــئــك كاإلرهابين 

والذين يروجون للعنف واإلرهاب«. 
ــدات طــــالــــبــــان والـــحـــكـــومـــة  ــديــ ــهــ وأثــــــــــارت تــ
الــنــقــابــات الصحافية  امــتــعــاض  األفــغــانــيــة 
واإلعـــامـــيـــن، خــصــوصــا فـــي ظـــل املــخــاطــر 
ــذا  ــهــ ــم. بــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــلــــهــــم وحــ املــــــحــــــدقــــــة بــــعــــمــ
الــخــصــوص، يــقــول رئــيــس »لــجــنــة حماية 
حــــــقــــــوق الــــصــــحــــافــــيــــن واإلعـــــــامـــــــيـــــــن«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــوحــيــد الــلــه صــديــقــي لـــ
أن وســـائـــل  »املـــشـــكـــلـــة األســـاســـيـــة هــــي  إن 
اإلعـــــام فـــي أفــغــانــســتــان تــعــمــل حــالــيــا في 
الــحــرب وتبعاتها.  بــويــات  ســاحــة مفعمة 
ونــحــن فـــي الــحــقــيــقــة وقــعــنــا بـــن الــســنــدان 
واملــطــرقــة، كــل مــا ننشره ال يــرضــي أطــراف 
الـــحـــرب، وبــالــتــالــي هـــم يــــرون أنــنــا ننحاز 
لــلــطــرف الـــثـــانـــي واألمــــــر لــيــس كـــذلـــك. لقد 
اإلعامين  أجــل حقوق  مــن  رفعنا صوتنا 
ووســائــل اإلعـــام وسنفعل ذلــك فــي الفترة 
املقبلة رضي من رضي وسخط من سخط«. 
يضيف توحيدي أن »تهديد الطرفن بحد 
ذاته يشير إلى أننا نعمل مهنيا مع االلتزام 
بالحياد وإال كــان أحــد طــرفــي الــحــرب عنا 
راضـــيـــا، لــكــن مــا يــحــدث يــعــنــي أنــنــا نعمل 
بحيادية كاملة وال ننحاز إلى أي جهة لذا 
يهددنا طرفا الحرب وليس طرفا واحــدا«. 
أن  الــدولــي  مــن املجتمع  تــوحــيــدي  ويطلب 
»يــولــي اهــتــمــامــا كــبــيــرًا بمستقبل وســائــل 
اإلعــام في أفغانستان وأال يكتفي بمجرد 
التي ال  إصـــدار بيانات الشجب واإلدانــــات 
تكفي، إذ إنها ال تسمن وال تغني من جوع«. 
ــاد الــــــــذي يــــدعــــو إلــــيــــه كــل  ــيــ ــحــ وحــــــــول الــ
ــرفـــي الــــحــــرب الـــحـــكـــومـــة وطـــالـــبـــان  مــــن طـ
ــقـــــول اإلعـــــــامـــــــي مــحــمــد  ــ اإلعــــــامــــــيــــــن، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  إســمــاعــيــل عــنــدلــيــب لـــ
 »كـــا مـــن طــرفــي الـــحـــرب يــريــد مــنــا أن 

ّ
إن

نغطي األحـــداث كما يحلو له وليس كما 
هــي، وعندما نغطي األحـــداث كما هــي ال 
أنــنــا  بــالــتــالــي يــعــتــبــرون  ــر،  ــ يعجبهم األمـ
الثانية«، مؤكدًا أن »العمل  ننحاز للجهة 
في أفغانستان صعب جدًا، ومن الصعب 
أيضا أن ترضي أطـــراف الــحــرب. هــذا أمر 
الحياد  نــلــتــزم  أن  علينا  ولــكــن  مستحيل 

ونبرز الحقائق للعالم كما هي«.

طالبان والحكومة 
األفغانية هددتا 

اإلعالميين بحجة االنحياز

باريس ـ فادي الداهوك

تـــتـــدهـــور الـــعـــاقـــة بــــن اإلعـــــــام الــفــرنــســي 
والــشــرطــة مــنــذ ســـنـــوات، بــحــســب مــا أظهر 
ــــوزراء  تــقــريــر جـــديـــد. فــقــد تــســلــم رئـــيـــس الــ
الفرنسي جان كاستكس، أوائل مايو/أيار 
الحالي، تقريرًا خلص إلى »تدهور شديد« 
فـــي الــعــاقــات بـــن الــصــحــافــيــن والــشــرطــة 
مــتــواصــل مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات، كــانــت 
الــحــكــومــة قــد كــلــفــت بــه لــجــنــة مستقلة في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، في أعقاب 
املــادة 24 من قانون  التي أحدثتها  الجلبة 
األمــــن الـــشـــامـــل، والـــتـــي اســتــنــفــرت وســائــل 
ــــام فـــأصـــدرت بــيــانــات حــيــنــهــا تــدعــو  اإلعــ
تعرقل  ألنها  نظرًا  سحبها،  إلــى  الحكومة 
عمل الصحافة وحرية نشر املعلومات بما 
التقرير  الشرطة. ويطرح  انتهاكات  يخص 
اقتراحا مــن أجــل معالجة هــذا الوضع.   32
ــتـــعـــارض طـــرفـــان  ــا يـ ــنـــدمـ ــه »عـ ــ وأوضـــــــح أنـ
أســاســيــان جـــدًا فـــي الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة 
اآلخــر، يجب  أو يخاف أحدهما من  لأمة، 
أن نــتــحــرك«، وأضـــاف أن هــذا الــتــدهــور في 
الـــعـــاقـــات ُيـــاحـــظ عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
ــنـــاء الــتــظــاهــرات، الــتــي تــشــهــد تــوتــرات  »أثـ
قـــويـــة«. مـــن بـــن أبــــرز املــقــتــرحــات، يــوصــي 
الجسدية  السامة  »ضمان  بـ أواًل  التقرير 

جميع  تحت  الــتــظــاهــرات  فــي  للصحافين 
ــظــــروف، والـــســـمـــاح لــهــم بـــالـــوقـــوف وراء  الــ
خطوط عناصر إنفاذ القانون«. كما أوصى 
بأنهم  بــوضــوح  عناصرالشرطة  »بتذكير 
ال يــســتــطــيــعــون مـــن حــيــث املـــبـــدأ مــعــارضــة 
التي  للعمليات  أصــــوات  أو  الــتــقــاط صـــور 
ــة، وال  ــامــ ــعــ ــا فــــي األمـــــاكـــــن الــ ــهـ يــــقــــومــــون بـ
ــاب أولــــــى إزالـــــــة مـــثـــل هـــذه  ــ يــطــلــبــون مــــن بـ

التسجيات«.
وفـــي مــا يتعلق بــاملــادة 24 املــثــيــرة للجدل 
مــن قــانــون »األمــــن الــشــامــل«، والــتــي تنص 
عــلــى الــحــد مـــن إمــكــانــيــة بـــث صــــور تــدخــل 
ــن  ــاكــ ــــي األمــ الــــشــــرطــــة خــــــال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـ
تعليمات  »بإحالة  التقرير  يوصي  العامة، 
واضحة إلى الشرطة، مع التذكير بأن هذه 
إمكانية  على  تأثير  أي  لها  ليس  األحــكــام 
التقرير  هـــذا  وأعــــدت  تسجيل صــورتــهــم«. 
ــام  ــعـ لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة بــــرئــــاســــة املـــــراقـــــب الـ
السابق للسجون جــان مــاري ديـــارو. وتم 
تقديمه في ديسمبر/ كانون األول املاضي 
إلعـــادة كتابة املـــادة 24 مــن مــشــروع قانون 
الــشــامــل«، قــبــل أن تــعــيــد الحكومة  »األمــــن 
من  موسعا  تقريرًا  وتطلب  عملها  توجيه 
اللجنة إلعادة كتابة هذا التقرير. وتضمن 
التقرير مقابات وشهادات لعدد كبير من 
القانون  إنفاذ  الصحافين ومسؤولن من 

فـــي مــخــتــلــف األجـــهـــزة األمــنــيــة الــفــرنــســيــة. 
وأعلنت الحكومة أنها »أصــدرت تعليمات 
لــوزيــر الــداخــلــيــة ووزيــــر الــثــقــافــة بــضــرورة 
املشاركة في العمل الذي سيؤدي إلى تنفيذ 

كل هذه التوصيات«.
وكانت معظمو وسائل اإلعام الفرنسية قد 
أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، ســحــب كــل صحافييها 
املــيــدانــيــن قــالــت فــيــه إنــهــا تــخــشــى عليهم 
القانون بعد تبني  قــوات إنفاذ  اعــتــداء  من 
ــادة املــثــيــرة لــلــجــدل مـــن قــانــون  ــ الــبــرملــان املـ

»األمن الشامل«.

جدارية للصحافي األفغاني ياما سياووش الذي قتل في تفجير في نوفمبر الماضي )وكيل كوشار/فرانس برس(

)Getty/فابيان باللو(

واشنطن ـ العربي الجديد

اعتذر مسؤولون رفيعو املستوى في شركة »فيسبوك« لرئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد اشتية، خال اجتماع افتراضي، أقيم يوم الثاثاء املاضي، بعد أن اشتكى 
العدوان اإلسرائيلي  أثناء  مسؤولون للشركة من حجب منشورات فلسطينية في 
أوردتـــه  مــا  غـــزة، بحسب دبــلــومــاســي عمل على تسهيل االجــتــمــاع. وبحسب  على 
مجلة »تايم« األميركية، في تقرير لها السبت، فإن املسؤولن الفلسطينين غادروا 
 »فيسبوك« قــد أقــّر بــوجــود »مشكلة 

ّ
االجــتــمــاع يــوم الــثــاثــاء، ولديهم انطباع بــأن

وفقا  بمعالجتها،  وعـــدوا  وأنــهــم  بالشرطة«،  الخاصة  الــخــوارزمــيــات  فــي  متأصلة 
الــبــعــثــة الفلسطينية فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، حــســام زمــلــط. ومـــع التصعيد  لــرئــيــس 
اإلسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر، قّيد »إنستغرام« الوصول إلى املنشورات 
واستعاد  األقــصــى«.  »املسجد  عبارة  التي تضمنت  العربية  باللغة  والهاشتاغات 
»إنستغرام«، الذي تملكه شركة »فيسبوك«، الحقا العديد من املنشورات التي تشير 
إلى »األقصى«، الفتا إلى أن عمليات اإلزالة كانت بالخطأ. وقال متحدث باسم الشركة 
َدت الهاشتاغات من طريق الخطأ«. وأقّر فريق »فيسبوك«،  يِّ

ُ
ملجلة » ناشيونال«: »ق

 
ّ
بأن كليغ،  نيك  العاملية،  للشؤون  الشركة  رئيس  نائب  االجتماع  في  ترأسه  الــذي 
»فيسبوك« قد صنف، بشكل غير دقيق، بعض الكلمات التي يشيع استخدامها من 
قبل الفلسطينين، بما في ذلك »شهيد« و»مقاومة«، على أنها تحريض على العنف. 
وقال زملط: »لقد وعدوا بأنهم سيعيدون النظر في األمر، وسيعيدون تقييم إطار 
عملهم«. وحضر االجتماع نائب رئيس »فيسبوك« للسياسة العامة العاملية، جويل 
كابان، ومنسق سياسات الشرق األوسط وشمال أفريقيا عزام علم الدين. وردًا على 
أسئلة »تايم«، لم ينِف متحدث باسم »فيسبوك« أن فريق كليغ قد اعتذر للجانب 
الفلسطيني، ولم ينِف أن الشركة التزمت إعادة النظر وإعادة تقييم الطريقة التي 
تعاملت بها مع املنشورات واللغة. وكــان أشتية قد طالب خال االجتماع بوضع 
التواصل،   الفلسطينين عبر مواقع  حد لتحريض املستوطنن اإلسرائيلين ضد 

وتساءل عن اإلجراءات التي تقوم بها الشركة وتنتهك املحتوى الفلسطيني.

حرب مفتوحة على اإلعالميين األفغان

أعلن »المكتب اإلعالمي أخبار
الحكومي« في غزة أّن 68 صحافيًا 
يمثلون وسائل إعالم دولية، دخلوا 
غزة عبر حاجز بيت حانون، في يوم 

واحد، بتسهيل من كافة الجهات 
الحكومية في القطاع، لالطالع 

على األوضاع هناك بعد العدوان 
اإلسرائيلي العنيف.

استقال توني هول الذي كان يدير 
هيئة التحرير في »بي بي سي« 

عند إجراء المقابلة النارية المثيرة 
للجدل مع األميرة ديانا عام 1995، 

من منصب رئيس متحف »ناشونال 
غاليري« في لندن، بعد نشر تقرير 

مستقل يؤكد حصول خداع في 
المقابلة.

أطلقت محكمة في بنغالدش 
األحد بكفالة مشروطة سراح 

الصحافية المعروفة بتغطيتها 
القوية للفساد الرسمي في 

صحيفة »بروثوم ألو« الرائدة، روزينا 
إسالم، وسط احتجاجات في الداخل 

والخارج طالبت باإلفراج عنها، بعد 
اعتقالها اإلثنين.

دان »اتحاد اإلعالميين السوريين« 
الذي يتخذ من الشمال السوري 

مركزًا له، اعتداء عناصر من 
»الجيش الوطني السوري« 

المعارض على الناشط اإلعالمي 
العضو في االتحاد، عمار نصار أثناء 

تغطيته تظاهرة طالبت بالسماح 
لمهّجرين بدخول حلب.

تتكّرر حوادث اغتيال اإلعالميين في أفغانستان، وتتكرر معها بيانات الشجب واإلدانة، والوعود بالتحقيقات ومعاقبة المعتدين، من 
دون أن يغير ذلك في واقع التهديدات التي يتعرضون لها شيئًا
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املنابر  وانتهاكات وجــرائــم، بما يجعل هــذه 
ــة، أمــــــــام ســـطـــوة  ــ ــــدوهـ ــــشـ الــــرســــمــــيــــة تــــقــــف مـ
مشروعة ُيمارسها جيش من املدّونني الذين 
ضاقت بهم فسحة العيش داخل بلد لم يُعد 
 الــقــائــل مــمــن يـــجـــرؤون عــلــى تكييل 

ّ
فــيــه إل

داخــل  املــغــرب  عــن مصير  للمؤّسسات  النقد 
املسلسل الــديــمــقــراطــي املــعــطــوب، والـــذي ألــّم 
بــه مــنــذ تــجــربــة حــكــومــة الــتــنــاوب الــتــوافــقــي 
 
ْ
)دخــول اليسار للُسلطة( سنة 1998، بعد أن

ت القضية الفلسطينّية في مقّدمة اليسار 
ّ
ظل

املـــغـــربـــي مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن.
 يــأخــذ بــعــض املـــدّونـــني 

ْ
مـــن كـــان يــتــصــّور أن

املغاربة، على اختاف أعمارهم وتكويناتهم 
ضــرورة  عاتقهم  على  الحياتية،  ومشاربهم 
ــلــــة وتـــشـــجـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــني عــلــى  مــــواصــ
مــقــاومــتــهــم املــشــروعــة والــحــقــيــقــيــة فـــي وجــه 
 عـــددًا مــن رّواد املجتمع 

ّ
أن ــل. بــل نجد 

ّ
ــحــت

ُ
امل

ــفــوا عــنــد الـــتـــدويـــن، بل 
ّ
الفـــتـــراضـــي لـــم يــتــوق

ــارع لــلــتــنــديــد بــالــصــمــت  ــ ــشـ ــ خــــرجــــوا إلـــــى الـ
مغربيًا.  القضية  على  ُيخّيم  الـــذي  الــرهــيــب، 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

»فــلــســطــني تــنــتــفــض« و»فــلــســطــني 
تـــتـــحـــّرر«... بــمــثــل هــــذه الــعــبــارات 
غاربة وعيهم بالقضية 

َ
يستعيد امل

الفلسطينّية، في نقاش سجالّي محموم على 
صفحاتهم في وسائل التواصل الجتماعي. 
اليوم  الــذي يحدث   واحتجاجاٌت عن 

ٌ
صــراخ

في فلسطني، أمام صمت العالم وتزايد عدد 
غفير من الدول العربّية لركوب قطار التطبيع 

السياسي مع الكيان الصهيوني. 
صــوٌر مؤملة وحــزن ُيخّيم على وجــوه الناس 
املــرء لحظة قــراءة  وغــّصــة خانقة يشعر بها 
ما يكتبه بعض املدّونني املغاربة عن جرائم 
الحــتــال، مــا ُيــؤّكــد الـــدور الــذي باتت تلعبه 
ــام  ــعـ ــة الــــــــرأي الـ ــاعـ ــنـ ــات فــــي صـ ــّصــ ــنــ ــذه املــ ــ هــ
مارسه، بدون 

ُ
ت والتأثير الشرس الذي باتت 

وعي، على الجرائد واملجات اليومية داخل 
حقيقيًا،  ارتباكًا  تعيش  يجعلها  ما  املغرب، 
ــّرة وأكــثــر الــتــحــامــًا بــالجــتــمــاع  بــني أقــــام حــ
»هدنة«  املغربي، وبني منابر تعيش أشبه بالـ
فــيــمــا يــحــصــل داخــــل فلسطني مــن اعــتــقــالت 

جاء ترشيحي لـ»حرب 
أهلية« من مؤلف 

المسلسل أحمد عادل

تدوين المغاربة يؤكد 
دور المنصات في صناعة 

الرأي العام

األثاث الجلدي ليس 
مريحًا للجلوس فترة طويلة 

كما ال يدوم

2223
منوعات

صـــوٌر آللف املــظــاهــرات داخـــل أحــيــاء مدينة 
الدار البيضاء ومراكش وباقي املدن األخرى، 
تــزال تحتلها  التي ما  املكانة  عيد ســوى 

ُ
ت ل 

ــــي قـــلـــب الـــشـــعـــب املــــغــــربــــي مــنــذ  فـــلـــســـطـــني فـ
سبعينيات القرن املنصرم. 

 حــضــر فهو 
ْ
املــغــربــي غـــائـــب، وإن اإلعـــامـــي 

مجّرد أخبار يومية تمّر سريعًا داخل نشرات 
األخــبــار وعــلــى شــكــل تغطيات مــأخــوذة في 
الجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  مــن  عمومها 
ل تتعدى إحصاء عدد القتلى واملدن، والتي 

 وتفتيتًا. 
ً
اســتــهــدفــهــا الحـــتـــال قــهــرًا وقـــتـــا

دّونون ل ينقلون أخبارًا ول يحصون عدد 
ُ
امل

قوّية  يكتبون خطابات سجالّية  بل  القتلى، 
رة تضع الحتال داخــل قفص التهام 

ّ
ومؤث

ومختبر الفحص والنقد والتنديد بجرائمه 
ر عليه. 

ّ
لدى مؤّسسات رسمية عاملية تتست

الكــتــفــاء بنقل األخــبــار مــن مــصــادر إعامية 
الفلسطينّية  القضية  يخدم  ل  أخــرى  عربية 
إعـــامـــيـــًا، مـــن خــــال الــضــغــط عــلــى األنــظــمــة 
الــعــربــّيــة إلــــى الــتــأثــيــر فـــي ســلــطــة الحـــتـــال 
ــوء الــقــوانــني  وجــنــونــه ومــحــاكــمــتــه عــلــى ضــ
الدولية بخصوص العدد الكبير من املدنيني 
الذين قتلوا داخل عدد من املدن الفلسطينّية. 
خطابًا  تفرض  اليوم  نعيشها  التي  اللحظة 
نقديًا ل يهادن ول يقف حائرًا بني الضحية 
 نقرأ داخل اإلعام املرئي الرسمي 

ْ
والجاد. إذ

 الكسل والركون 
ّ

خطابًا انبطاحّيًا ل يجيد إل
إلى األخبار وإعادة توليف التقارير وإصدار 
الصمت  لغة  هــو  يمّيزها  مــا  كــاذبــة،  بيانات 
والرتــــبــــاك الــحــاصــل لــــدى هــــذه املــؤّســســات 
الــرســمــيــة فــي التعبير عــن رأيــهــا بــعــيــدًا عن 
التفكير فــي انــتــمــائــهــا إلـــى إعـــام رســمــي له 

حدوده وسياجاته.
هم نجوم 

ّ
املدّونون املغاربة ل حدود لهم، إن

ــالـــب والــفــقــيــه  ــطـ الـــلـــحـــظـــة الــفــلــســطــيــنــّيــة. الـ
ــــي هـــــم مــن  ــامـ ــ ــحـ ــ ــــب واألســـــــتـــــــاذ واملـ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـ
القضية في أجسادهم.  يقبضون على جمر 
ــّرة ل  إضـــافـــة إلـــى أنــــاس يــمــتــهــنــون مــهــنــًا حــ
عــاقــة لــهــا بــالــثــقــافــة، لــكــن لــهــم وعــيــًا كبيرًا 
ــّيـــة الــلــحــظــة  بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة وأهـــمـ
 املــــآزق 

ّ
ــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا عـــربـــيـــًا. إن ــنـ الـــراهـ

املغربّية  الصحافة  تعيشها  التي  الحقيقية 
ــدّونــــني تــجــاه  ــذه األيـــــــام، بــفــعــل ســـطـــوة املــ هــ
في  للتفكير  كــافــيــة  الــفــلــســطــيــنــّيــة،  الــلــحــظــة 
وظــيــفــتــهــا وســوســيــولــوجــيــة عــمــل يجعلها 
مجّرد بوصلة في يد رواد شبكات التواصل 
عملها  ُيسّهلون  جّهة  من  هم 

ّ
إن الجتماعي. 

ــا يـــجـــري وإتــــاحــــة فـــرصـــة كــبــيــرة  فـــي فــهــم مـ
للصحافي، حتى يفهم ما يحدث داخل املدن 
الفلسطينّية من سرقة وتدمير وقتل، بحكم 
منطلقاتها.  وتعّدد  الكتابات  هذه  آراء  زخم 
ها من جهة أخرى تضعها ضمن موقف 

ّ
لكن

ــمــيــت فــي أداء 
ُ
إشــكــالــي، يــقــوم على العجز امل

 تكون بوصفها 
ْ
وظيفتها كما ينبغي لها أن

 تأخذ موقفًا حاسمًا 
ْ
سلطة رابعة، ينبغي أن

د وجرائمه البشعة. 
ّ

من الجا
ونـــظـــرًا إلــــى أهـــمـــّيـــة هــــذه الـــخـــطـــابـــات، الــتــي 
وّجه يوميًا اإلعــام املغربي والتأثير 

ُ
باتت ت

جعل  العاملي،  الجتماع  داخــل  حدثه 
ُ
ت الــذي 

مـــؤّســـســـات شــبــكــات الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي 
ل وبشكل آنّي وعنيف في وجه عدد من 

ّ
تتدخ

مارس نوعًا من الحتال 
ُ
املدّونني املغاربة لت

ــط، الــــذي يــقــوم عــلــى ســيــاســة حضر 
ّ
والــتــســل

ـــدّون. 
ُ
امل حساب  ومعه  الفلسطيني  املحتوى 

قهٌر ل ُيــبــّدده ســوى قهٌر آخــر، يـــزداد فداحة 
سياسّي  تطبيع  حــمــأة  فــي  لهيبه  ويــتــأّجــج 
إلى  وصمت مؤّسسات عربية تلهث جاهدة 
التقوقع في ذاتها. ل بد من اإلعــام املغربي 
الراهنة،  خذ موقفًا صارمًا مع اللحظة 

ّ
 يت

ْ
أن

فّسر غياب اللحظة داخل اإلعام 
ُ
وإّل كيف ن

املــرئــي مــن خــال استضافة باحثني مغاربة 
ــنــاقــشــة املـــرحـــلـــة ومــــا يــطــبــعــهــا من 

ُ
وعـــــرب مل

مـــرارة وعــنــف، أمـــام عــشــرات الــبــرامــج الفنّية 
 
ّ
السخيفة حول الطبخ والديكور واملوضة. إن
املغرب، هي  عرفها  التي  فة، 

ّ
املكث التظاهرات 

من ثمرات املــدّونــني ومــن نتائج ما يسمى بـ 
»املجتمع الفتراضي« الذي ُيعّبر كما يشاء، 
ــر عــلــيــه اإلعــــام 

ّ
 فــطــن إلــــى مـــا يــتــســت

ْ
بــعــد أن

الــرســمــي فــي قضايا الجــتــمــاع املــغــربــي. من 
ــّم، أضـــحـــى صـــاحـــب ســلــطــة قـــوّيـــة يــنــزعــهــا  ــ ثـ
ــمــــّرس« على  ــتــ ــ

ُ
بــســهــولــة مـــن الــصــحــافــي »امل

التنمر والصمت أمام إغراءات دعم الدولة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الحياة  مــن تعطيل  أشــهــر  ثــاثــة  بعد نحو 
في شارع املتنبي وسط بغداد، وهو السوق 
يوم  في  الباد، وتحديدًا  في  للكتب  األكبر 
ــــراءات  الــجــمــعــة مـــن كـــل أســـبـــوع، بــســبــب إجـ
املقلق إلصابات  التفشي  إثر  التجول  حظر 
ــا حـــيـــنـــذاك، عــــادت الــحــيــاة  فـــيـــروس كـــورونـ
مـــجـــددًا إلــــى الـــشـــارع يــــوم الــســبــت املــاضــي 
الحظر  إلغاء  الصحية  السلطات  قــرار  بعد 
الــشــامــل يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت وإبــقــاءه 
جـــزئـــيـــًا. وإثـــــر تـــراجـــع مــلــحــوظ بــإصــابــات 
كـــورونـــا خـــال األســبــوعــني األخــيــريــن، قــرر 
ــوزراء الــعــراقــي، بعد اجــتــمــاع له،  مجلس الــ
الحظر  بــإلــغــاء  الــحــظــر،  إجــــــراءات  تخفيف 
الــــشــــامــــل، يـــومـــي الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت، وأن 
يكون جزئيًا كسائر أيام األسبوع، يبدأ من 

 وحتى الساعة 5 فجرًا.
ً
الساعة 9 ليا

وُيـــعـــد يــــوم الــجــمــعــة مـــن أهــــم األيــــــام الــتــي 
توافد مثقفني  املتنبي، من  يشهدها شــارع 
وإعـــامـــيـــني، حــيــث تـــقـــام فــعــالــيــات ثــقــافــيــة 

جاء ترشيحي من مؤلف املسلسل أحمد عادل 
الــــذي ســبــق وشــاركــتــه مـــن قــبــل فـــي مسلسل 
»الكاستينغ«  نفس  تقريبًا  وهــو   ،»2 »نــمــرة 
الــكــســر«، حــيــث إن  الـــخـــاص بمسلسل »ضـــد 
»العدل جــروب«،  إنتاج شركة  املسلسلني من 
التعامل معها، ألن  أحببت جــدًا  وهــي شركة 
ومحترفون،  محترمون  عليها  القائمني  كــل 
ــا العربية  ولــهــم أســمــاؤهــم فــي ســـوق الـــدرامـ

بشكل عام.

¶ هل تجدين أن مبررات الشر لدى نادين مقنعة؟
دعونا نتفق على شيء، أل وهو أن كل إنسان 
ا. 

ً
في الحياة بداخله الخير وبداخله الشر أيض

املوضوع هو أي نزعة تنتصر داخل اإلنسان.

 لهيفا وهبي 
ً
¶ هــل دورك فــي املسلسل كــان بــديــا

التي اعتذرت عن املشاركة في العمل؟
الدور الذي كانت ستقدمه هيفا ليس »ضرة« 
ــدور الـــذي  ــ ــا، بـــل هـــو الـ ــذي قــدمــتــه أنــ يـــســـرا، الــ

قدمته املمثلة املصرية أروى جودة.

¶ ماذا يمثل لك الوقوف أمام اسم كبير بحجم يسرا؟
أحبها جًدا منذ صغري وكنت أشاهد أعمالها 
ســـواء أفـــام أو مــســلــســات، ول أخــفــى عليكم 
أنــنــي كــنــت خــائــفــة جـــدًا مـــن الـــوقـــوف أمــامــهــا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــلــبــنــانــيــة، سينتيا خليفة،  املــمــثــلــة  اســـم  ملــع 
ــًرا، فـــي الــــدرامــــا الــتــلــيــفــزيــونــيــة املــصــريــة  أخــــيــ
من خــال مشاركتها بشخصية »نــاديــن« في 
ــلـــيـــة«، والــــــذي عــــرض في  مــســلــســل »حـــــرب أهـ
املــاراثــون الدرامي لشهر رمضان، أمــام يسرا، 
كما شاركت أيضًا في نفس املوسم من خال 
تــجــســيــدهــا شــخــصــيــة »مــــايــــا« فــــي مــســلــســل 
»ضـــد الــكــســر« مــع نيللي كــريــم. ومـــن قــبــل أن 
تــطــل سينتيا عــلــى الــجــمــهــور املـــصـــري، فهي 
مــعــروفــة عــلــى مــســتــوى لــبــنــان حــيــث شــاركــت 
في مسلسات عديدة، منها »روبي« الذي كان 
»جـــذور«  ومسلسل  لها  تمثيلية  تجربة  أول 
ملعرفة  التقتها،  الجديد«  »العربي  وغيرهما. 
وما  املصرية  الدراما  في  مشاركتها  كواليس 

هي مشروعاتها القادمة.

¶ ما شعورك مع قرائتك لشخصية »نادين« وهي ال 
تزال سطورًا على الورق؟

لم  الشخصية  ألن  الشديدة،  بالحيرة  شعرت 
يسبق لي على مــدار سنوات عملي أن قدمت 
مثلها، ألني دائمًا اعتدت على تقديم شخصية 
الــطــيــبــة املــســاملــة. وكــمــا شــاهــد الــجــمــهــور في 
ــدًا، لــذا  املــســلــســل شــخــصــيــة نـــاديـــن شـــريـــرة جــ
لــم أكــن أعــرف مــا هــي بدايتها وكيف سأكون 
ترجمت  ولــكــن  الشخصية.  بخطوط  ممسكة 
كل عامات الستفهام في ذهني إلى مذاكرة 
جدية لكل ما تتطلبه الشخصية من تفاصيل 
ــيـــدات، والـــحـــمـــد لـــلـــه قــدمــتــهــا  ــقـ ودوافــــــــع وتـــعـ

بالشكل الذي جعل الكثيرين يشيدون بها.

¶ من وراء ترشيحك للعمل في »حرب أهلية«؟

وندوات ومحاضرات، تقيمها مراكز ثقافية 
في الشارع، تستضيف أكاديميني ومثقفني، 
عَرض الكتب املتنوعة في الشارع بكثرة 

ُ
وت

قياسًا بــاأليــام األخــــرى. األكــاديــمــي، هاشم 
علي، وهو أستاذ لألدب العربي في جامعة 
 »شــارع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بــغــداد، أكــد لـــ

ــتــــرجــــع طـــعـــمـــه الـــــخـــــاص، ول  املـــتـــنـــبـــي اســ
إلـــى عــودتــه«،  املثقفني  ــش 

ّ
تــعــط بــعــد  سيما 

ليل  منذ  »اتفقنا  الجديد«:  »العربي  لـ  
ً
قائا

أمس، أنا وعدد من األصدقاء، على الذهاب 
صــبــاحــًا إلــــى املــتــنــبــي، ووصــلــنــا مــبــكــريــن، 
ــا الـــشـــارع مــزدحــمــًا جـــدًا أكــثــر مما  ووجـــدنـ
كان متوقعًا، بسبب اإلقبال ولهفة املثقفني 
: »حــصــلــنــا 

ً
ــاء الـــكـــتـــب«. وأكــــــد قــــائــــا ــنـ ــتـ لقـ

وبأسعار  الكتب،  مــن  جيدة  مجموعة  على 
تنافسية. كــانــت جــولــة رائــعــة أعــيــدت فيها 
الــحــيــاة الـــى شــــارع املــتــنــبــي«. أّمــــا الــشــاعــر 
فقال:  الــعــزاوي،  باسل  العراقي،  واإلعــامــي 
ـــارع والـــتـــقـــيـــنـــا بــعــض  ــشــ ــ »تـــجـــّولـــنـــا فــــي الـ
النشاطات  عـــودة  بلهفة  ننتظر  األصــدقــاء. 
بشكل كامل في الشارع، من فعاليات أدبية 
»الــعــربــي  ونــــدوات ومــهــرجــانــات«، مــؤّكــدًا لـــ
املتنفس  هــو  املتنبي  أن »شـــارع  الــجــديــد«، 
أثر  ولــه  الذين ل يستغنون عنه،  للمثقفني 
في حركة الثقافة العراقية من أدب وفن، ول 

يمكن هذه الحركة أن تشل«.
أبــو خــالــد، ذو الـــ 58 عــامــًا، وهــو أحــد باعة 
الــكــتــب فـــي شــــارع املــتــنــبــي، أكــــد أن »عــــودة 
الحياة إلى شارع املتنبي يوم الجمعة، هي 
عـــودة للثقافة واملــطــالــعــة والــعــلــم«، مــؤكــدًا 
الفترة  طــوال  »حرمنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
السابقة من هذا املهرجان األسبوعي، حيث 
بــغــداد ومــن خارجها  يــتــوافــد املثقفون مــن 

املتنبي، يلتقون ويجلسون في  إلــى شــارع 
املقاهي وعلى ضفاف النهر، وهم يتحدثون 
ــن الـــكـــتـــب وآخــــــر اإلصـــــــــــدارات الــثــقــافــيــة،  عــ
ــاف:  ــ ويـــقـــتـــنـــون مــــا يـــرغـــبـــون مـــنـــهـــا«. وأضــ
»اليوم تمكنا من بيع أعداد كبيرة من الكتب 
واملجات الثقافية العلمية. كان يومًا مميزًا. 

 الــحــيــاة 
ّ

ــل أبـــعـــد الـــلـــه كـــورونـــا عـــنـــا، فــقــد شــ
وعطل حركة الثقافة في الشارع«.

ومع عودة الحياة إلى الشارع، بدأت املراكز 
األدبية فيه بالستعداد إلعادة املهرجانات 
العيسى،  طــالــب  وقـــال  الثقافية،  والـــنـــدوات 
وهــــو مــديــر املـــركـــز الــثــقــافــي الـــبـــغـــدادي في 

شارع املتنبي، بتغريدة له إن »إدارة املركز 
الفعاليات  عـــودة  تعلن  الــبــغــدادي  الثقافي 
في  الــبــغــدادي  الثقافي  املــركــز  فــي  الثقافية 
شارع املتنبي، يوم الجمعة املقبل املوافق الـ 
28 من الشهر الجاري، آملني للجميع دوام 

الصحة والسامة«.

ألن مــشــاهــد عـــديـــدة رئــيــســّيــة تــجــمــعــنــا مــعــًا. 
لذلك فضلت أن أقوم بتهدئة نفسي، فأرسلت 
الــزهــور، ورسالة أعبر لها عن  إليها باقة من 
مــدى حبي لــهــا، وكــيــف أنــهــا أيــقــونــة وملهمة 

بالنسبة لي.

¶ هل وجهت إليك أي نصائح؟
املثال  سبيل  فعلى  مــبــاشــرة،  نصائح  ليست 
هي لم تتدخل في أدائــي حتى تجعلني على 
طبيعتي وأخرج ما بداخلي، بل كانت تتدخل 
في أشياء بسيطة تخص سير املشهد نفسه، 
وأنا للعلم أكون سعيدة جدا بأي نصيحة من 
نجمة بحجم يسرا، لها تاريخ فني كبير، وأنا 
أعتبر أن وقوفي فقط أمامها، عامة مضيئة 

في السيرة الذاتية لي.

¶ ما املختلف في شخصيتك التي قدمتها من خال 
مسلسل »ضد الكسر«؟

مـــســـلـــســـل »ضــــــد الــــكــــســــر« الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
قــدمــتــهــا، تــدعــى مـــايـــا، وهـــي صــاحــبــة عقلية 
ــــك يـــعـــود إلــــى أنـــهـــا لــهــا جـــذور  مــنــفــتــحــة، وذلـ
أميركي ونصفها مصري،  أميركية، فنصفها 
وتفعل ما تريد أن تفعل في حياتها بصرف 
في  أوقعها  وهـــذا  مــن حولها،  آراء  عــن  النظر 

العديد من املشاكل.

¶ ماذا عن الوقوف أمام الفنانة نيللي كريم؟
أحببتها جدًا فهي إنسانة بسيطة وتلقائية، 
حــتــى طــريــقــة حــوارهــا فيها ســاســة جميلة، 
ولم أشعر بأي غربة وأنا معها في املسلسل، 
بـــل شــعــرت أنــــي أعــرفــهــا مـــن ســـنـــوات طــويــلــة 
ونيللي خفيفة الظل جــدًا، وتمنح ملن حولها 

طاقة إيجابية.

تخفيف إجراءات كورونا يعيد الحياة لشارع المتنبي في بغدادسينتيا خليفة: لست بديلة لهيفا وهبي في »حرب أهلية«
عادت الحياة إلى شارع 

المتنبي في العراق بعد 
ثالثة أشهر من تعطيل 

الحياة بسبب إجراءات 
الحظر، إذ كان التجّول 

ممنوعًا يومي الجمعة 
والسبت

كارين إليان ضاهر

ل تــقــتــصــر أهــمــيــة ديـــكـــور املـــنـــزل عــلــى الــنــاحــيــة 
الجمالية، فكل تفصيل فيه له أثر نفسي بوجوده 
أو حتى بغيابه على املوجودين فيه. في الواقع، 
كثر يقعون في أخطاء عديدة في هذا املجال، في 
تــفــاصــيــل تنعكس سلبًا عــلــى أهـــل املــنــزل ســواء 
أهمية  هنا  من  البعيد،  للمدى  أو  مباشر  بشكل 
الوقوع فيها في  تجنبها والحرص على تجنب 
تصميم املنزل، كما توضح في حديثها مهندسة 

الديكور آية قمر الدين. 
ثمة خــطــوات عــديــدة تــحــذر منها قمر الــديــن في 
ــا الــنــفــســي الــســلــبــي على  ــرهـ ــزل ألثـ ــنـ تــصــمــيــم املـ
ــهــا تعتبر من 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ املــقــيــمــني فــيــه، مــع اإلشـ

األخطاء الشائعة التي يجهل كثيرون ما يمكن أن 
تسببه. إذ يجب عدم تصميم املنزل بشكل يبدو 
الدين  أو ضيقًا. فتشدد قمر   

ً
فيه أصغر مساحة

وواســعــًا  بسيطًا  يــبــدو  املــكــان  أهمية جعل  على 
ومفتوحًا بغياب العوائق للنظر بشكل أساسي. 
فــمــن الــخــطــأ أن يــبــدو املــكــان صغير املــســاحــة أو 
ضيقًا أو تكثر فيه األغــراض واألثــاث والعوائق. 
انطاقًا من ذلــك، يجب عــدم اعتماد األثــاث كبير 
 ألن هــذا ينعكس 

ً
الحجم في غــرف صغيرة مثا

سلبًا على الحالة النفسية ألصحاب املنزل. 
ــا عــدم الخلط مــا بــني أكــثــر مــن طــراز 

ً
ويــجــب أيــض

فــا تمانع قمر  غــرفــة معينة.  ديــكــور  فــي  معتمد 

املنزل، أي  أكثر من أسلوب في  الدين في اعتماد 
أن يكون كاسيكيًا في غرفة وعصريًا في أخرى. 
فــي املــقــابــل، يــجــب عـــدم املـــزج بــني األســلــوبــني في 
غرفة واحــدة بطريقة غير متناغمة وكأنه ما من 
تناسق بني األثــاث أو األكسسوارات أو األغراض 
أل يكون هناك  أيضًا   

ً
فــا يجوز مثا املــوجــودة. 

الــطــراز واألرضية  تناسق بني األسقف من حيث 
ـــهـــا تــــكــــون مــتــنــاغــمــة 

ّ
ــل ــدران. فـــاملـــســـاحـــة كـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ

 
ً
عامة فيها  وللموجودين  للنظر  مريحة  لتكون 

أن كل ما هو  النفسية، بحيث يبدو  الناحية  من 
موجود فيها متكامل. بهذه الطريقة يكون املكان 

مريحًا ودافئًا ومألوفًا.
ويـــجـــب عــــدم اعـــتـــمـــاد األثــــــاث الـــجـــلـــدي. بــالــدرجــة 
ــاث مــريــحــًا  ــ ــنـــوع مـــن األثــ ــذا الـ ــى ل يــعــتــبــر هــ ــ األولــ
لــلــجــلــوس لــفــتــرة طــويــلــة. كــمــا أن املــشــكــلــة فــيــه في 
ــه يــعــطــي انــطــبــاعــًا  ــم أنـ ــ ، واألهـ

ً
ــه ل يــــدوم طـــويـــا أنـ

بالوجود في مكتب وليس في منزل حيث يفترض 
اللون  تجنب  ويجب  مختلفة.  تكون  أن  بــاألجــواء 

الــلــون، تنصح  البعض هــذا  األحــمــر. ففيما يحبذ 
الجدران  أو  لألسقف  اعتماده  بتجنب  الدين  قمر 
أو حتى لألثاث. علمًا أن األحمر معتمد في مطاعم 
األطــعــمــة ســريــعــة الــتــحــضــيــر لعـــتـــبـــاره لــيــس من 
األلوان التي توحي بالراحة وتدعو للمكوث فترة 
ما  إلــى  إضــافــة  للنظر،  ليس مريحًا  فهو  طــويــلــة. 
يسببه من مشاعر أقرب إلى العدوانية، وهذا ما ل 

يعتبر مرغوبًا أبدًا في املنزل.
ويـــجـــب عـــــدم نـــقـــل تــصــمــيــم مـــنـــزل كـــمـــا هـــــو. فــقــد 
يعجب أصــحــاب املــنــزل بــديــكــور مــعــني ويــرغــبــون 
بنقله كما هــو واعــتــمــاده فــي منزلهم. فــي الــواقــع، 
ثــمــة مــعــايــيــر عــديــدة يــجــب عـــدم إهــمــالــهــا. فيجب 
الــتــفــكــيــر بــالــديــكــور الــــذي ُيــشــعــر أصـــحـــاب املــنــزل 
ع  بالراحة والــدفء والحب فيه، ويجب عدم التسرُّ
فــي الخــتــيــار حــرصــًا عــلــى هـــذه املــعــايــيــر وتجنبًا 
. هــذا وتحذر 

ً
يــكــون مــمــا الـــذي يمكن أن  للديكور 

قــمــر الــديــن مــن اخــتــيــار الـــرمـــادي، ولـــو بـــدا رائــجــًا، 
املــنــزل،  فــي  فــي استخدامه  املبالغة  ألنــه ممل عند 

خصوصًا أنه يفتقد إلى الحيوية.
ومن الضروري تجنب الجدران السوداء. ففي حال 
لجدار  األســود  اعتماد  يمكن  التغيير،  في  الرغبة 
واحد ول يمكن اعتماده لكافة الجدران، خصوصًا 
 
ً
أنــهــا تــعــطــي انــطــبــاعــًا بـــأن املــكــان أصــغــر مــســاحــة
 
ً
ويؤثر سلبًا على املزاج. فاألسود قد يكون جميا
لفترة قصيرة عند اعتماده، لكن على املدى البعيد 

سرعان ما يسبب وجوده في املحيط الكتئاب.

نجوم اللحظة الفلسطينية الراهنة

)Getty( تقام في الشارع فعاليات ثقافية وندوات ومحاضرات، تنظمها مراكز ثقافية

ال مانع في 
اعتماد أكثر 
من أسلوب في 
المنزل أي أن 
يكون كالسيكيًا 
)Getty(

)Getty( خليفة: شعرت بالحيرة الشديدة، ألن الشخصية لم يسبق لي أن قدمت مثلها

خالل تظاهرة تضامن مع فلسطين في الرباط، 15 مايو )جالل مرشدي/األناضول(

في ظّل كسل وضعف اإلعالم المغربي الرسمي في تغطية المقاومة الشعبية في فلسطين، 
يتولّى المدّونون المغاربة نقل األخبار وإيصال الواقع إلى المغربيين

المدّونون الَمغاربة

أخطاء في ديكور المنزل

فنون وكوكتيل
رصد

إضاءة

أمكنةدردشة

عرفت الساحة التونسية 
أيضًا العبين جددًا خالل 

التحركات المناصرة للقضية 
الفلسطينية، وهم 

الناشطون اإللكترونيون 
الذين شنوا حملة مناصرة 

كبيرة في منصات التواصل 
بكل اللغات.

وكان للتونسيين حضور 
أكبر في »فيسبوك« على 
حساب »تويتر«. وواصل 

عدد التدوينات والتغريدات 
ارتفاعه منذ العدوان 

اإلسرائيلي على حي الشيخ 
جراح، وتوسع حملة 

االعتداءات بعد ذلك على 
كامل األراضي الفلسطينية 

المحتلة.

في تونس 
أيضًا
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