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ذكرى »رابعة«: موسم التحريض في اإلعالم المصري

ذاكرة صحافية تأبى النسيان

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــول الــــذكــــرى الـــســـادســـة  ــام مــــن حـ ــ قـــبـــل أيــ
ملـــذبـــحـــة فــــض اعـــتـــصـــام أنــــصــــار الــرئــيــس 
ــل مــحــمــد مـــرســـي، بــمــيــدان  ــراحـ ــزول الـ ــعـ املـ
ــــي الـــــرابـــــع عـــشـــر مــن  ــة، فـ ــ ــــدويـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ رابـ
الــنــظــام  ــــام  إعـ ــدأ  بــ آب 2013،  أغــســطــس/ 
املــصــري، مــجــدًدا، التحريض ضــد أعضاء 
ــوان املــســلــمــن واملــتــعــاطــفــن  ــ جــمــاعــة اإلخــ
ــم، وشـــيـــطـــنـــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــر والــ ــــي مــــصــ مـــعـــهـــم فــ

املعتصمن والناجن منهم. 
حملة التحريض هذا العام، بدأت برعاية 
أمنية، على لسان رئيس املؤسسة العربية 
لــلــدراســات األمــنــيــة، العميد سمير راغــب، 
الذي بادر بإطاق تصريحات تلفزيونية 
إلحـــــــدى الـــفـــضـــائـــيـــات املـــصـــريـــة يـــــوم 12 
ــال فــيــهــا »إن  ــ قـ ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ أغـــســـطـــس/ آب 
مـــا فــعــلــتــه الــــدولــــة مـــن فـــض هــــذه الـــبـــؤرة 
ــام وســـائـــل اإلعـــــام، أفــضــل  اإلجـــرامـــيـــة، أمــ
الـــجـــمـــاعـــة اإلرهـــابـــيـــة  أفــــــــراد  شـــــــيء. وأن 
)جماعة اإلخوان املسلمن( كانوا يحملون 
ــكـــوف عــــــــاوة عـــلـــى األســـلـــحـــة  ــنـ ــيـ ــكـــاشـ الـ
وســاح  والطبنجات  والسيوف  البيضاء 
ــيـــر األمـــنـــي  ــبـ الـــــخـــــرطـــــوش«. وتـــــابـــــع الـــخـ
ــفــــض 104  ــد الــ ــعـ ــــت بـ ــعـ ــ تـــصـــريـــحـــاتـــه »وقـ
حـــوادث فــي 22 محافظة خــال 16 ساعة، 
أي حادث كل 10 دقائق، واالعتداء على 18 

كنيسة وديرا، و25 منزال«.
ــفــتــهــا 

ّ
تـــصـــريـــحـــات راغــــــــب، الــــكــــاذبــــة، تــلــق

وسائل اإلعام التي يسيطر عليها جهاز 
املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وتــتــلــقــى األوامــــــر من 
الــضــابــط أحــمــد شــعــبــان، وكــأنــهــا وجــدت 
ــا، بــل واجــتــهــدت فــي نشرها 

ً
صــيــًدا ثــمــيــن

عــلــى نــطــاق واســــع، رغـــم أنـــه بــالــبــحــث عن 
اسم »املؤسسة العربية للدراسات األمنية« 
البحث »غــوغــل«، لن يقود إال  على محرك 
العميد  لــهــذا  األخــيــرة  التصريحات  لتلك 
ومـــؤســـســـتـــه، وأخـــــبـــــار مـــــحـــــدودة أخــــرى 
فـــي مـــواقـــع إخــبــاريــة مــغــمــورة ومــجــهــولــة 

بتواريخ قريبة. 
تقارير بعنوان »ال تنسى إرهاب اإلخوان« 
و»موسم أكاذيب رابعة«، و»سبوبة ذكرى 
رابعة«، خرجت بها وسائل إعام النظام، 
خال األيام القليلة املاضية، كما لم تغفل 
نشر تصريحات  بالطبع  اإلعـــام  وســائــل 
على لسان أعضاء بمجلس النواب وخبراء 

منوعات
اعتذار 

»المملكة«
عّمان ـ العربي الجديد

قّدمت قناة »اململكة« األردنية اعتذارًا رسميًا 
جــّراء  من  »فيسبوك«؛  على  عبر صفحتها 
خطأ ارتكبته مذيعة موجز أنباء الثامنة يوم 
األحد 11 أغسطس/آب املاضي، حني وسمت 
االحتالل  »جيش  بـــ  الــســوري  النظام  جيش 
السوري«، األمر الذي تسبب في جدل واسع 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتناقل  على مــواقــع 
التواصل مقطع فيديو يوثق  ناشطو مواقع 
زلة لسان املذيعة، بتسمية الجيش السوري 
 
ً
بـ »جيش االحتالل السوري«، ما أثار جدال

القناة  لتنشر  التواصل،  مواقع  على  واسعًا 
الفور بيان اعتذار جاء فيه »تــوّد قناة  على 
ورد  عما  مشاهديها  مــن  تعتذر  أن  اململكة 
أحــد مواجزها  فــي  مــن خطأ غير مقصود 

»حيث  البيان  وأضــاف  باألمس«.  اإلخبارية 
السورية  العربية  الجمهورية  ُوصــف جيش 
الشقيقة خطأ بـ »جيش االحتالل السوري« 
ــد تـــمـــت مــحــاســبــة املـــســـؤولـــني عــــن هـــذا  ــ وقـ

الخطأ«.
الحباشنة  ساندي  األردنــيــة  املذيعة  وكتبت 
»فيسبوك«:  على  الرسمية  صفحتها  على 
شديد  أقـــدم  وأن  عــــذرا..  استماحتكم  »أود 

من  أمــس  مني  ورد  عما  باسمي  اعــتــذاري 
زلـــة لــســان مــحــضــة.. حــيــث إن يــومــنــا كــان 
عــصــيــبــًا أمـــس ملـــا قـــام بـــه جــيــش االحــتــالل 
املسجد  لباحات  استباحة  مــن  اإلسرائيلي 
األقصى وعبارة »جيش االحتالل السوري« 
خرجت مني بالخطأ وليس مبررًا هذا الخطأ 
لــذا أعتذر وبشدة مــرة أخــرى عن هــذه الزلة 

وأتمنى أن أبقى عند حسن ظنكم دائمًا«.

ويمجدون  الفض  بقرار  يشيدون  أمنين، 
تحت  مصر،  بتاريخ  بشرية  مذبحة  أكبر 
النظام  عناوين وعــبــارات من نــوع »حسم 
برئاسة عبد الفتاح السيسي«، و»استعادة 

هيبة الدولة والحرب على اإلرهاب«. 
 تقديرات املنظمات الحقوقية 

ّ
ُيشار إلى أن

والـــحـــكـــومـــيـــة املـــصـــريـــة مــنــهــا والـــدولـــيـــة، 

اخـــتـــلـــفـــت فــــي تــــعــــداد ضـــحـــايـــا املـــذبـــحـــة، 
، بينهم 

ً
فــالــتــقــديــرات تــبــدأ مــن 333 قــتــيــا

مجهولة،  حــالــة  و52  مــعــلــومــة  حــالــة   247
و7 حاالت من الشرطة، بحسب التقديرات 
الــحــكــومــيــة املــصــريــة الـــصـــادرة عــن وزارة 
الشرعي، وتصل  الطب  الصحة ومصلحة 
املصرية  الحقوقية  الــتــقــديــرات  بعض  فــي 

ـــ2200 حــالــة بحسب آخــر إحــصــاء صــادر  لــ
عن مستشفى رابعة العدوية امليدان، بينما 
 لـــــ2600 قتيل بحسب 

ً
يــرتــفــع الــعــدد قــلــيــا

ــا أعــلــنــتــه جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان املــســلــمــن،  مــ
آنـــــــــذاك. بــيــنــمــا ذكــــــرت مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتــش«، في تقريرها الصادر 12 
 عدد الضحايا هو 

ّ
أغسطس/ آب 2014، أن

الــعــدد في  أن ينخفض  قــبــل   ،
ً
قــتــيــا  1150

التقرير الصادر عن املنظمة ذاتها في 14 
أغسطس 2015، لـ817 حالة.

ســيــنــاريــو تــحــريــضــي جـــديـــد، يــعــيــد إلــى 
ــــام املـــصـــري في  األذهـــــان مــمــارســات اإلعـ
الــتــعــلــيــمــات  تــلــقــى  صــيــف 2013، عــنــدمــا 
ببدء التحريض على املعتصمن وصدرت 
ــقـــاريـــر صــحــافــيــة تـــتـــحـــدث عــن  حــيــنــهــا تـ
ــام املـــســـلـــح« و»عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل  ــتـــصـ »االعـ
والتعذيب أسفل منصة االعتصام بميدان 
رابعة العدوية« و»احتواء االعتصام على 
أســلــحــة كــيــمــاويــة وصــــواريــــخ نــقــلــت من 
باألطفال  و»االتجار  لاعتصام«،  سورية 
فــي االعــتــصــام وانــتــشــار األمـــراض ونكاح 

الجهاد«. 
ووصل التحريض في اإلعام املصري إلى 
ــه، يـــوم الـــفـــض، حــيــث خــرجــت معظم  ــ أوجـ
الصحف املصرية بعناوين احتفالية، منها 
»حــرق مــصــر... معركة الجماعة األخــيــرة« 
كما جاء في »الشروق«، و»معركة املصير.. 
اليوم«،  »املصري  في  الجماعة«  أو  الدولة 
و»مــصــر تــواجــه اإلخـــوان اإلرهــابــيــن« في 
»التحرير«، و»اإلخوان يحرقون مصر« في 
»الوطن«، و»وانــزاح كابوس اإلخــوان« في 
»األخـــبـــار« الــحــكــومــيــة، و»مــصــر تستعيد 

هيبتها« في »الوفد«.
ــات  ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــزيــ ــ وكــــــــــــان مــــــركــــــز الــ
واالستشارات قد أصدر دراســة عام 2016 
ــقـــاســـم وربـــيـــع  مــــن إعـــــــداد بـــاســـم جـــــال الـ
ــان، وإشـــراف وتحرير محسن 

ّ
الــدن محمد 

محمد صالح، بعنوان »مصر بن عهدين 
أكدت  مقارنة«،  دراســة  والسيسي:  مرسي 
فــي مصر دخل  أن املشهد اإلعــامــي  فيها 
مــرحــلــة جــديــدة بــالــغــة الــداللــة والــخــطــورة 
بــعــد عــــزل الــرئــيــس مـــرســـي، حــيــث تــحــول 
اإلعام بشكل واضح إلى أداة صريحة في 
االنتقالية  السلطة  السياسي بن  الصراع 
ــديـــدة واإلخـــــــــوان املــســلــمــن وأنـــصـــار  الـــجـ

الثورة والتغيير في مصر.

تقارير جديدة ـ قديمة 
إلعالم النظام المصري 

تمّجد المجزرة

استدعت وزارة 
الداخلية الصحافيين 

لمهّمة برفقة
قواتها

القاهرة ـ العربي الجديد

أعوام ستة مرت على أبشع مجزرة بشرية 
ــديــــث. وبــيــنــمــا  مـــصـــريـــة فــــي الـــعـــصـــر الــــحــ
روايــاتــهــم حول  تثبيت  مرتكبوها  يــحــاول 
الواقعة، يروي صحافيون عايشوا اعتصام 
رابعة الذي استمر نحو 50 يومًا شهاداتهم 
»العربي الجديد«، مؤكدين أنها مطبوعة  لـ

في ذاكرتهم ويحفظونها كأسمائهم.
»صــــاح. ل« مــراســل صــحــافــي تــابــع أخــبــار 
 مـــنـــذ بـــدايـــتـــه، 

ً
االعــــتــــصــــام لــحــظــة بـــلـــحـــظـــة

»الــعــربــي الــجــديــد«، بــشــرط عــدم  يــتــحــدث لـــ
ذكر اسمه الكامل أو املكان الذي كان يعمل 
ـــه تم 

ّ
فيه خشية املــاحــقــة األمــنــيــة. يــقــول إن

تكليفه من قبل الصحيفة التي يعمل فيها 
بمتابعة اعتصام رابعة العدوية، كونه كان 
متخصصًا في شؤون »اإلسام السياسي« 
واألحـــزاب اإلسامية، ويوضح أنــه في هذا 
املوعد من كل عــام، ُيجّيش النظام املصري 
اعتصامي  عــن  للحديث  اإلعــامــيــة  كتائبه 
في  و»النهضة«  الــعــدويــة«  »رابــعــة  ميداني 
الــقــاهــرة، بــاعــتــبــارهــمــا بــؤرتــن مسلحتن 
أمن  إرهــابــيــة تهدد  تــؤويــان عناصر  كانتا 
واستقرار الباد. لكن الحقيقة أن هذا كذب 
العظمى  للواقع بصلة، فالغالبية  وال يمت 
مـــن املــعــتــصــمــن كـــانـــوا أشــخــاصــًا عــاديــن 
ــــن املــــحــــافــــظــــات األخــــــرى  مــعــظــمــهــم قــــــدم مـ
واألريـــــــــــاف. ويـــضـــيـــف أنـــــه تـــابـــع الــحــديــث 
الــذي أدلــى به العميد سمير راغــب، رئيس 
للدراسات  العربية  »املؤسسة  بـ تسمى  مــا 
ــه اعـــتـــصـــام  ــيـ األمــــنــــيــــة«، والــــــــذي وصــــــف فـ
»الــتــمــرد املــســلــح«، في  »رابــعــة الــعــدويــة »بـــ
ومــنــاطــق حيوية،  منطقة جــهــات ســيــاديــة 
وزعم أن »الفيديوهات أثبتت أن إرهابين 
كانوا يحملون الكاشينكوف، عاوة على 

والطبنجات  والسيوف  البيضاء  األسلحة 
ه على يقن 

ّ
وساح الخرطوش«. ويؤّكد أن

بــأن ما قاله راغــب هو محض افــتــراء، ألنه، 
بــحــســب قـــولـــه، كــــان عــلــى عــلــم بــكــل كــبــيــرة 
وصغيرة داخل ميدان االعتصام، وأنه كان 
يتجول في جميع أرجــاء امليدان ويعلم ما 
ــــود مــكــان  يـــحـــدث داخـــلـــه. ويــشــيــر إلــــى وجـ
الــتــجــاري،  واحـــد قــرب مبنى »طيبة مـــول« 
كـــان بــه 4 قــطــع ســـاح كــانــت مــع أفــــراد من 

غير جماعة اإلخوان املسلمن، لكنه ال يعلم 
على وجه التحديد إلى أي جهة كان ينتمي 
هــؤالء، وكيف قاموا بإدخال تلك األسلحة 
إلـــــى مـــقـــر االعــــتــــصــــام. ويـــضـــيـــف املــــراســــل 
ــــؤالء الـــذيـــن  ــه بــاســتــثــنــاء هــ ــ ــ

ّ
الـــصـــحـــافـــي أن

يــعــدون على أصــابــع اليد الــواحــدة والذين 
ال يعلم أحــد من أيــن جــاؤوا وإلــى أي جهة 
كانوا  املعتصمن  من  اآلالف  فــإن  ينتمون، 
سلمين قطعًا، ولم يرتكبوا أي مخالفات، 

الداخلية  أبلغت وزارة  البعض.  يّدعي  كما 
املصرية الصحافين املعتمدين لديها، فجر 
يــوم الــرابــع عشر مــن أغــســطــس/آب، بأنهم 
مــســتــدعــون ملــهــمــة صــحــافــيــة بــرفــقــة قـــوات 
أمنية، وسريعًا ما فطن هؤالء الصحافيون 
إلى أن الوزارة قصدت عملية فض اعتصام 
املراسلون  توجه  وبالفعل،  العدوية.  رابعة 
إلى املكان املتفق عليه ورافقوا قوات األمن 

التي توجهت إلى ميدان »رابعة العدوية«.
ويقول »أحمد. ص«، وهو مراسل صحافي 
كان موجودًا في اللحظات األولى القتحام 
املـــيـــدان عــلــى املــعــتــصــمــن، إن روايــــة األمــن 
 
ً
املصري والتي تقول إن أول من سقط قتيا
فـــي ذلــــك الـــيـــوم هـــو ضــابــط شـــرطـــة، غــالــبــًا 
صــحــيــحــة، ولــكــن املــشــكــوك فـــي صــحــتــه أن 
املعتصمن،  برصاص  الضابط سقط  هــذا 
ــرًا ألنــــــه مـــهـــمـــا بـــلـــغ مـــســـتـــوى تـــدريـــب  ــظــ نــ
ــد مــنــهــم فــي  ــ املــعــتــصــمــن، فـــلـــن يــنــجــح أحـ
خصوصًا  بالرصاص،  الضباط  استهداف 
أنــهــم كــانــوا على مــســافــات بعيدة جــدًا من 
القوات  قــوات األمـــن، ناهيك عــن أن ضباط 
الــــخــــاصــــة الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي الــعــمــلــيــة، 
الحماية  وســائــل  بــأحــدث  مجهزين  كــانــوا 
الشخصية مثل الدروع والخوذ، ما يصعب 
التقليدية  بــاألســلــحــة  اســتــهــدافــهــم  عملية 

»الكاشينكوف«. مثل رشاش الـ
ويــضــيــف خــالــد أنــــه يــرجــح أن يــكــون هــذا 
الضابط قد تم استهدافه بواسطة قناصة، 
لــيــكــون حــافــزًا لــزمــائــه عــلــى الــهــجــوم على 
ــه. ويــــؤّكــــد أن هــــؤالء  ــ ــقــــام لـ ــتــ املــــيــــدان واالنــ
القناصة قــامــوا بــدور بشع فــي ذلــك اليوم، 
وأنــــــــه شــــاهــــد بـــعـــيـــنـــيـــه عـــــشـــــرات الــقــتــلــى 
الذين  القناصة  هــؤالء  يسقطون برصاص 
احتلوا البنايات املجاورة لاعتصام والتي 

يتبع معظمها للقوات املسلحة.

مناهضون للحكم العسكري يهربون من الغاز المسيل للدموع في ديسمبر 2013 )محمود خالد/فرانس برس(

صحافيون غّطوا المجزرة وعايشوا االعتصام )مصعب الشامي/فرانس برس(

تزامنًا مع ذكرى مذبحة  المصري  اإلعالم  إلى  الراحل محمد مرسي  الرئيس  المسلمين وأنصار  التحريض على اإلخوان  يعود موسم 
رابعة السادسة، كما يعود للتهليل للمجزرة التي رّوج لها قبل حصولها ومّجدها بعدها
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وهو ما لم تقل به السلطات الرسمية، بينما 
صمت تمامًا عن سقوط املئات من املعتصمني.
وعبر الفنان عزت العاليلي عن أسفه الشديد، 
تجاه »ما تقوم به جماعة اإلخوان من أعمال 
ــاء املـــصـــريـــني فـــي الـــشـــوارع  ــ عــنــف وســـفـــك دمـ
ــــى أنــهــم  بـــعـــد فــــض اعـــتـــصـــامـــهـــم«، مـــشـــيـــرًا إلـ
للخروج  والتفاهم  الحوار  كل سبل  »رفضوا 
من هذه األزمة ألنهم يريدون الخراب ملصر«. 
كــمــا حــّمــلــت املــمــثــلــة إلـــهـــام شـــاهـــني، جــمــاعــة 
ــا يــحــدث  »اإلخــــــــوان املــســلــمــني« مــســؤولــيــة مـ

ــا مــن  ــ
ً
ــوف ــام والـــكـــنـــائـــس، خــ ــ ــــسـ ــن حـــــرق األقـ مــ

وضعهم داخلها، واتهمتهم بأنهم هم »الذين 
يوم  والقتل  واإلرهـــاب  العنف  أعمال  ارتكبوا 
28 يــنــايــر2011«، وهــي األحــــداث الــتــي حوكم 
بسببها رموز نظام الرئيس املخلوع، حسني 
األسباب  االتجاه، ولنفس  مبارك. وفي نفس 
من  التأييد  جــاء  مــن سابقيهم،  الــتــي سيقت 
فردوس عبد الحميد، وأحمد وفيق، واملخرج 
علي عبد الخالق، وصالح عبد الله، ولوسي، 
الــحــلــفــاوي، وكذلك  الــصــاوي، ونبيل  وخــالــد 

القاهرة ـ صفية عامر

ــر الـــــيـــــوم ســـــت ســـــنـــــوات عــلــى  ــمــ تــ
ــة، الــتــي  ــنـــهـــضـ ــة والـ ــعــ ــزرة رابــ ــجــ مــ
عــــرفــــت إعـــالمـــيـــًا بــــاســــم »مـــذبـــحـــة 
رابــعــة«، ونفذتها قــوات األمــن املصرية لفض 
اعـــتـــصـــامـــات املـــعـــارضـــني النــــقــــالب 3 يــولــيــو 
2013، حيث كانت االعتصامات الرئيسية في 
ميداني رابعة العدوية في القاهرة، والنهضة 
في محافظة الجيزة. اختلفت التقديرات حول 
عدد القتلى واملصابني في األحداث، حيث جاء 
لــوزارة الصحة سقوط  الرسمية  التقارير  في 
670 قتيال ونحو 4400 مصاب من الجانبني. 
في حني تقول األرقام واملؤشرات غير الرسمية 
إن العدد تجاوز األربعة آالف. بالطبع، لم يغب 
الــحــدث، وتــم استخدامهم كما  الــفــنــانــون عــن 
االنقالب  نظام  نظر  وجهة  لتبني  معتاد  هو 

ومهاجمة اإلخوان لتمرير الجريمة.
هـــاجـــم املـــخـــرج خـــالـــد يـــوســـف، الـــــذي أشـــرف 
عــلــى إخــــراج مــظــاهــرات 30 يــونــيــو، استقالة 
ــبـــرادعـــي، قــائــال إنــهــا خــيــانــة لــشــعــب مصر  الـ
وثورته، ووجه التحية لـ 43 شهيدا من أبناء 
الــشــرطــة، زعـــم أنــهــم قــتــلــوا فــي أعــمــال الــفــض، 

تمثل هذه البرامج 
اإليمان بعدم القدرة 

على جعل الحياة أفضل

شارك بعض الفنانين 
في مسيرات خرجت 

ترفض انقالب 30 يونيو

فّصل النظام المصري 
قوانين تجّرم استخدام 

شعار رابعة

2223
منوعات

املنتج و»الــشــاعــر« مــدحــت الــعــدل، الـــذي مهد 
لعملية فض رابعة والنهضة، بتأليف أغنية 
»إنـــتـــو شــعــب وإحـــنـــا شـــعـــب«، الـــتـــي غــنــاهــا 
ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر، كـــان  عـــلـــي الـــحـــجـــار. وعـ
ا مغايًرا، 

ً
هناك من الفنانني من اتخذوا موقف

جماعة  مع  جانبهم  من  الحاد  الخالف  فرغم 
ــنـــوا فـــــوًرا  ــلـ اإلخــــــــوان املـــســـلـــمـــني، إال أنـــهـــم أعـ
من  كــان  بالقوة.  االعتصامات  لفض  رفضهم 
أبرزهم خالد أبو النجا، مؤكًدا أن اختالفه في 
الرأي مع املتظاهرين ال يعني فض االعتصام 

بالقوة؛ ألن ذلــك يعيد البالد إلــى الــوراء وفق 
تصريحاته، ورغم تأييده ملظاهرات 30 يونيو 

إال أنه اعتبر ما حدث »نقطة سوداء«.
 لـــم يــخــتــلــف الــفــنــان هــشــام عــبــد الــحــمــيــد عن 
: »كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن يـــتـــم فــضــه 

ً
ســـابـــقـــه قــــائــــال

تم  الــتــي  بالطريقة  ولــيــس  الــدولــيــة  باملعايير 
بها وهــى غير مقبولة«. وبعد مــرور شهرين 
على فض اعتصامي »رابعة والنهضة«، نشر 
الــفــنــان أحـــمـــد حــلــمــي فـــي 20 أكــتــوبــر 2013، 
ــن االنـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة وطــريــقــة  الـــعـــديـــد مـ
أدائـــهـــا فــي إدارة شــــؤون الـــبـــالد، وهــاجــم من 
خــــالل صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك عــــــدًدا كــبــيــًرا 
مــن مــؤيــدي فــض اعــتــصــامــي رابــعــة الــعــدويــة 
: »اكــتــشــفــت الــفــتــرة األخــيــرة 

ً
والــنــهــضــة، قــائــال

إن فيه مصريني كتير، ماشيني بمبدأ طز في 
اإلنسانية والدم والكرامة والثورة، بس املهم 

مرسي ميرجعش الحكم«.
حـــــمـــــزة نـــــمـــــرة كــــــــان أبــــــــــرز مــــــن رفــــــــض فــض 
ــارك بــعــد ذلـــك فــي عـــدد من  االعــتــصــامــني، وشــ
املـــســـيـــرات الـــتـــي خـــرجـــت لـــرفـــض 30 يــونــيــو، 
وبــعــد الــفــض كــتــب عــلــى حــســابــه الشخصي 
على موقع تويتر: »رجاء وإنت بتعيد وقاعد 
نــاس  فــيــه  إن  افــتــكــر  أســـرتـــك ووالدك،  وســــط 
والدهم دمهم ساح، وناس والدهم مرميني في 

السجون ظلم، وناس والدهم اتيتموا«.
التعبير عن رفــض املذبحة وجــرم الــحــدث، لم 
يــقــتــصــر عــلــى الــفــنــايــن املــصــريــني، بـــل جـــاءت 
املـــشـــاركـــة مــــن فـــنـــانـــني عــــــرب؛ فـــكـــانـــت أغــنــيــة 
»طالع« للفنان املغربي رشيد غالم، في شهر 
أهــداهــا  الــتــي  األول 2013،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــورة  ــة، لـــتـــرســـم صــ ــدويــ ــعــ ــة الــ ــعــ لـــضـــحـــايـــا رابــ
مـــا وقــــع فـــي يــــوم حـــزيـــن عــاشــتــه مــصــر بعد 
االنــقــالب الــعــســكــري، وتـــال ذلـــك مــشــاركــتــه في 
أوبــريــت »رابــعــة الــصــمــود«، فــي مــــارس/ آذار 
2013، والذي خاطب العالم بعدة لغات، منها 
العربية والــتــركــيــة واإلنــكــلــيــزيــة واإلســبــانــيــة، 
وجمع عدًدا من الفنانني، مثل وجدي العربي، 
إبراهيم  واألردنـــي  املصريني،  موسى  وحامد 
الــــدردســــاوى، والــتــركــي محمد عــلــي أرســـالن، 
والفلسطينية ميس شلش، وإسالم شكري من 
بوجبيلة،  الرحمن  عبد  والجزائري  إسبانيا، 
والــكــويــتــي أحــمــد الــهــاجــري، والــلــبــنــانــي عبد 
ــــوري يــحــيــى حــــــوا، إلـــى  ــسـ ــ ــه الـــزعـــبـــي، والـ ــلـ الـ
جانب فريق غنائي من أميركا، وعدد آخر من 

الفنانني املؤيدين لقضية ضحايا رابعة.
وشـــــارك املــغــنــي الــلــبــنــانــي األصــــل الــســويــدي 
ــر زيـــــــن، عـــبـــر إصــــــــــداره فــي  ــاهــ ــيـــة، مــ الـــجـــنـــسـ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أنشودة »حتى 
ال ننسى«، أكد فيها أن الثورة قادمة ال محالة 

بقوله: »حتما سنعود«.
وكان ألسماء البلتاجي ابنة القيادة اإلخواني 
النصيب  البلتاجي،  محمد  حــالــًيــا،  واملعتقل 
األكـــبـــر مـــن األغــــانــــي، بــعــد اســتــشــهــادهــا في 
التركية  األغنيات  تلك  أولــى  وكــانــت  املذبحة، 
هي »نامي في ســالم«، مستوحاة من كلمات 
والدها لها، وغنتها فرقة »جروب يورويوش«، 

وتمت إذاعتها في 27 أغسطس/ آب 2013. 
وفي 30 أغسطس 2015، أهدى الفنان التركي 
مــحــمــد عــلــي أرســـــالن أغــنــيــة جـــديـــدة ألســمــاء 
األرض  لؤلؤة  »يا  بـ فيها  ونــاداهــا  البلتاجي، 
ويا زينة السماء«، بجانب أغنية حورية وطن 
كلمات  مــن  الصنهاوي،  محمد  غناها  والــتــي 

إسالم هجرس وألحان صهيب شكري.
ووسط عملية تزييف التاريخ الجارية حالًيا 
وقلب الحقائق ألحــداث عاصرناها وشهدها 
ماليني، تجاه ثــورة 25 يناير 2011، وتشويه 
ــبـــل إعـــــــالم الــــنــــظــــام الـــرســـمـــي  رمـــــوزهـــــا مــــن قـ
والخاص برعاية املخابرات، واتهام من قاموا 
بها وساندوها ودعموها، بالخيانة والعمالة 
ملن سموهم بأعداء الوطن، فكان من الطبيعي 
أال يظهر عمل فني محايد يقف على حقيقة ما 

حدث، أسبابه ودوافعه ومآالته.

أجرته مروة عبد الفضيل

ببدء  أخيرًا،  عز  أحمد  املصري  الفنان  احتفل 
رزق:  فيلمه »والد  مــن  الــثــانــي  الــجــزء  عـــرض 
ق الجزء األول 

ّ
عودة أسود األرض«، الذي حق

منه قبل أربع سنوات نجاحًا كبيرًا، سواء على 
املستوى الجماهيري، أو النقدي. كما يستعد 
عــــز، هــــذه الـــفـــتـــرة، لــتــصــويــر فــيــلــمــني آخــريــن، 
»يونس«.  فيلم  بتصوير  مشغول  أنــه  بجوار 

التقته »العربي الجديد« في هذا الحديث.

¶ مــا رأيــك فــي  ردود الفعل على الــجــزء الثاني من 
»والد رزق«؟

- سعيد جدا بها. شيء جميل أن ترى نتيجة 
أمــام عينيك. نحن كفريق عمل  مجهود كبير 
فـــي الــفــيــلــم، بــذلــنــا مـــجـــهـــودًا كـــبـــيـــرًا؛ فــجــرعــة 
اآلكــشــن فــي هــذا الــجــزء أكثر مــن الــجــزء األول، 
كما أن هناك تفاصيل عديدة معقدة وكــان ال 
بــد مــن الــعــمــل عليها بشكل دقــيــق، وكـــل ذلــك 
العريان  املــخــرج طــارق  قــيــادة  بالتأكيد تحت 
الذي بذل مجهودًا غير عادي في هذا الفيلم. 
أحـــب الــعــمــل مـــع هـــذا املـــخـــرج ألنـــه مــريــح في 

نــاســا لــفــك رمـــوز الــكــون وتــحــديــد عــالقــتــه مع 
كل مستخدم، فهو يعمل على »ربط التجربة 
اإلنسانّية عبر املكان والزمان، ألن علم األبراج 
يــتــجــاوز غــرف الــنــوم وأعــمــالــنــا الــيــومــيــة، هو 
يــضــيــف ســحــرًا وغــمــوضــًا إلــــى عــالــم مــريــض 
وقلق، ويجعل اإليقاع اليومّي جزءًا من إيقاع 
الكون الواسع«. يتيح البرنامج، مقابل ثالثة 
وإيــقــاعــك  بـــرجـــك  مــقــارنــة  دوالرات، خــاصــيــة 
النجمي مع إيقاع شخص آخــر، ليتحول إلى 
إطالقه،  منذ   

ً
البرامج تحميال أكثر  من  واحــد 

ــتـــجـــاوزًا عــتــبــة الـــثـــالثـــة مـــاليـــني مــســتــخــدم،  مـ
ثــالثــة مــاليــني شــخــص يتلقون  إن هــنــاك  أي 
تــعــلــيــمــات مـــن ذكــــاء اصــطــنــاعــي عـــن أســلــوب 
حــيــاتــهــم. وبـــالـــطـــبـــع، كــــأي نـــظـــام أبـــــــراج، هو 
يكتفي بتعليقات عــاّمــة، »مــا رأيــك أال تضيع 
وقتًا اليوم؟« و»من تظن نفسك اليوم؟« و»هل 

تنوي أن تقوم بشيء جيد أو سيئ اليوم؟«.
ــّدر بــمــلــيــاري  ــقـ صــنــاعــة الـــروحـــانـــيـــات هــــذه تـ
دوالر، وبــعــضــهــا أشــــّد شــخــصــيــة، كــبــرنــامــج 
مــقــابــل  لــلــمــشــتــرك  يــؤمــن  الــــذي   »Sanctuary«
يــقــيــم جلسة  أبــــراج  20 دوالرًا شــهــريــًا خــبــيــر 
أســبــوعــّيــة خــاصــة ملــدة 15 دقــيــقــة، إلــى جانب 
الرسائل  لتبادل  لحظة  أي  في  متوافرًا  كونه 
الــنــصــّيــة مـــع املــســتــخــدم إلرشـــــاده فـــي حياته 
اليومّية. وكباقي البرامج، هناك خطر يرتبط 

عّمار فراس

واملــاورائــّيــة  الــروحــانــّيــة  النزعة  نفي  ال يمكن 
ــن حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــّيـــة، مــهــمــا تـــطـــور الــعــلــم  مــ
ــــــــزع الـــســـحـــر« مــــن هـــذا 

ُ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، و»ن

ــم، يــبــقــى تـــيـــار مـــن الـــروحـــانـــيـــات يبث  ــالـ ــعـ الـ
ويـــنـــتـــج يـــومـــيـــًا، ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه الـــكـــثـــيـــرون 
فـــي حــيــاتــهــم. مـــن هـــذا الــتــيــار، هــنــاك الــعــلــوم 
ــا، الــتــي  ــهـ ــراتـ ــيـ ــفـــسـ الــــســــاذجــــة، كــــــاألبــــــراج وتـ
أصــبــحــت صــنــاعــة مــتــكــامــلــة، ومـــؤخـــرًا بـــدأت 
تقتحم عوالم التطبيقات الهاتفّية، إذ بإمكان 
الــــواحــــد مــنــا أن يـــعـــرف »بــــرجــــه« ال فــقــط في 
بداية النهار، بل لحظة بلحظة، ليصبح الفرد 
أشــبــه بــعــالقــة مــبــاشــرة مـــع حــركــة الــكــواكــب. 
أخــيــرًا، قــامــت شــركــة »كــو-ســتــار Co-star« في 
دوالر،  ماليني  خمسة  بجمع  فالي  سيليكون 
الـــذي  ــراج،  ــاألبــ بــ الـــخـــاص  لــتــطــويــر تطبيقها 
يقدم خدمات شخصّية لكل مستخدم، بحيث 
يكون برجه خاصًا به، ال يشاركه مع اآلخرين 
ويعمل على تأويله وحده. تأتي خطورة هذا 
البرنامج أنه، ككل التطبيقات األخرى، متصل 
بــالــتــاريــخ الــشــخــصــي املــــوجــــود فـــي الــهــاتــف 
تأثيرًا  يعني  مــا  باملستخدم،  الــخــاص  النقال 
أكبر، مالئمًا لسلوك كل فرد وبصمته الرقمّية، 
التي تبدأ من تاريخ الوالدة وتنتهي بأسلوب 
ــرنــــت، واألمـــــاكـــــن الـــتـــي زارهــــــا،  ــتــ تــصــفــح اإلنــ
ــــدول املـــواعـــيـــد، وكـــل مـــا نــعــتــمــد فــيــه على  وجـ
هواتفنا النقالة. يقدم البرنامج نفسه كوسيلة 
املتنوعة، من  اليومية  التهديدات  للتحرر من 
الزحمة  إلى  النووّية،  البيئي والحرب  الخطر 
آمنة ووسيلة  القطار، هو أشبه بمساحة  في 
إليـــجـــاد مــعــنــى فـــي دوامـــــة الــجــنــون املحيطة 
بــنــا، إذ يعتمد عــلــى املــعــلــومــات الــعــلــمــّيــة من 

اللوكيشن، كما أنه دقيق للغاية، ويركز على 
التفاصيل الصغيرة. طبعا، ال بد من اإلشارة 
الجهيني، صاحب  العمل صــالح  مــؤلــف  إلــى 
الخبرة في كتابة األعمال، وهذا ينعكس على 

جماليات كثيرة في العمل.

¶ ملــاذا اتخذتم قــرار عمل جــزء ثــان من الفيلم بعد 
سنوات من عرض األول؟

- كــنــا قـــد أعـــددنـــا لــهــذا الـــقـــرار قــبــل أن نــدخــل 
الـــجـــزء األول، ولــكــن انــشــغــالــي في  لــتــصــويــر 
تــصــويــر بــعــض األعــــمــــال تــســبــب فـــي تــأجــيــل 
الــبــدء فــي العمل على الــجــزء الــثــانــي. والــقــرار 
ا من أن العمل يحتمل وجود 

ّ
جاء بعدما تيقن

ــزاء؛ فهناك أفـــالم تسمح بــذلــك، وأخـــرى ال  أجــ
تسمح، فكل شيء يتحدد حسب القصة.

¶ تصنيف الرقابة للفيلم +12 هل ترى أنه سيؤثر 
على إيراداته؟

- لــســُت مــعــتــرضــًا عــلــى الــقــائــمــني عــلــى جــهــاز 
الــرقــابــة عــلــى املــصــنــفــات الــفــنــيــة بــوضــع هــذا 
الـــشـــعـــار؛ ألن الــفــيــلــم بــالــفــعــل قــــد ال يــفــهــمــه 

األصغر سنًا من هذا العمر.

¶ الجزء األول من الفيلم القى انتقادات عديدة بسبب 
التي قد تكون غير الئقة. هل  وجــود بعض األلــفــاظ 

عملتم على تجاوز ذلك؟
- مــن شــاهــد الــفــيــلــم يــعــلــم جــيــدًا أنــنــا بالفعل 
تجاوزنا ذلك وقمنا بتخفيف بعض األلفاظ، 
وهذا للعلم ليس بسبب الرقابة ولكن أنا عن 
مــن جمهوري  أحــد  أن يخجل  أحــب  نفسي ال 
أثناء عرض الفيلم من لفظ أو مشهد، وال بد 
أن أراعـــي ذلــك، لكن مــع األخــذ باالعتبار عدم 
الخروج عن واقعية األحــداث التي قد تتطلب 

وجود بعض األلفاظ التي تناسب شخصيات 
العمل، وطبعًا من دون تجاوز بشكل كبير.

¶ هل من املمكن أن يكون هناك جزء ثالث من الفيلم؟
- أتــمــنــى بــالــفــعــل ألنـــي أحــبــبــت الــحــالــة التي 
ــلـــم ســــــــواء فــي  ــيـ ــفـ ــل فــــريــــق الـ ــ ــع كـ ــ عـــشـــتـــهـــا مـ

الـــكـــوالـــيـــس أو الـــتـــصـــويـــر، فــهــو مـــن األفــــالم 
القريبة جدا من قلبي.

بجوار  السينمائي  األضــحــى  عيد  ســبــاق  تــدخــل   ¶
أفالم قوية عديدة. ما رأيك في املنافسة؟

- ال أحـــب كــلــمــة املــنــافــســة، ألنــنــا فـــي الــنــهــايــة 

مـــمـــثـــلـــون مـــصـــريـــون نــــقــــدم مــنــتــجــًا مــصــريــًا 
لـــالرتـــقـــاء بــصــنــاعــة الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة. فــأنــا 
طــيــلــة تــجــربــتــي أفــكــر فــي األمــــر بــهــذا الــشــكــل، 
كما أن الجمهور سيستفيد من مشاهدة عدة 
ــــالم؛ إذ لــيــس مـــن املــنــطــقــي أال تــكــون هــنــاك  أفـ

اختيارات متعددة أمامه.

ــتــــي تــعــتــمــدهــا  ــّيـــة الــ ــات الـــشـــخـــصـ ــومـ ــلـ ــعـ ــاملـ بـ
هــــذه الـــبـــرامـــج، مـــن أجــــل تــقــديــم »الــنــصــائــح« 
وإمــكــانــّيــة اســتــغــالل ذلــــك مـــن قــبــل الــشــركــات 
اإلعــالنــّيــة، التي قــد تحول هــذه املنصات إلى 
لــلــتــرويــج ملنتجاتها، كــمــا حــصــل مع  وســيــلــة 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــّيــة ســابــقــًا كــدكــتــور أوز، 
بالترويج  متهم  ألنــه  القضاء  استدعاه  الــذي 
ملنتجات ال دوائية على أنها صحّية، مستفيدًا 
ــر أخــطــر مـــع بــرامــج  ــ مـــن مــهــنــتــه طــبــيــبــًا، واألمـ
األبراج، لكونها باألصل ال تعتمد على العلم، 
الشخصي  والسلوك  فلكّية  بل على معطيات 
للفرد، ما يجعل أسلوب التأثير أشد وأخطر.

املــثــيــر لــالســتــغــراب فــي هـــذه الــتــطــبــيــقــات، هو 
ُولد  الثالثة، الذي  انتشارها بني جيل األلفية 
املنتمون إليه في عالم شديد املادية والهيمنة 
التكنولوجية، فهذه البرامج تعكس عجزًا عن 
تغيير العالم، إذ تربط املصير الفردّي بعلوم 
 إيــقــاع 

ّ
وروحـــانـــيـــات مــتــخــّيــلــة، بـــصـــورة أدق

الــكــون وأجـــرامـــه، الــتــي يــبــدو تــأثــيــرهــا عبثيًا 
بالسياسة  املضبوطة  الــيــومــّيــة  الــحــيــاة  على 
واالقــتــصــاد والــظــاهــرة الــثــقــافــيــة، وكــــأن هــذه 
البرامج أشبه بعالمة على العدمّية، واإليمان 

بعدم القدرة على جعل الحياة أفضل.
هــــذه الــتــطــبــيــقــات تــكــشــف أيـــضـــًا عـــن الــيــأس 
الـــعـــمـــيـــق الــــــــذي أصــــــــاب الــــبــــشــــرّيــــة، لــــدرجــــة 
تــحــول الــحــيــاة الــيــومــّيــة إلــــى صــــراع لــلــبــقــاء، 
الفرد املعرض للحوادث  وتهديد دائــم لجسد 
والـــســـمـــوم، والـــضـــائـــع بـــني غـــابـــات اإلســمــنــت 
والــقــمــع السياسي واالســتــغــالل االقــتــصــادي، 
وخـــصـــوصـــًا بـــعـــد فــــقــــدان الـــثـــقـــة بــاملــؤســســة 
 روحــانــيــًا 

ً
الــديــنــّيــة، ليظهر عــلــم الــفــلــك بــديــال

وعـــاطـــفـــيـــًا يــمــكــن أن يــخــفــف ضـــغـــط الــحــيــاة 
اليومّية ومخاطرها.

أحمد عز: في انتظار »يونس«تطبيقات األبراج: من تظّن نفسك؟
بينما يستعد الممثل 

المصري لتصوير فيلمين 
جديدين، وعمله الحالي 

على فيلم »يونس«، ها 
هو يتابع نجاح الجزء الثاني 

من فيلم »والد رزق«

محمد كريم

على مدى السنوات الست املاضية؛ أصبحت شارة 
»رابـــعـــة« وشــعــارهــا واحــــدة مــن أشــهــر الــعــالمــات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة املــــنــــاهــــضــــة لـــالنـــقـــالبـــات  ــ ــزيـ ــ ــرمـ ــ الـ
واالســتــبــداد بــوجــه عـــام، فــقــد شــوهــد الــعــديــد من 
السياسيني إضافة إلى أعــداد من املتظاهرين في 
الشعار  هــذا  يرفعون  العالم وهــم  أنــحــاء  مختلف 
ــــد عــــن اعـــتـــصـــام مــــيــــدان رابــــعــــة شــرقــي 

ّ
ــــذي تــــول الــ

القاهرة، في الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى 14 
أغسطس/آب 2013، والذي انتهى بمجزرة مصورة 
الفضائيات وعبر  شاهدها املاليني عبر شاشات 
بصورة  انتشرت  الــتــي  والــصــور  الفيديو  مقاطع 
هــائــلــة بــفــضــل مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ثم 

سرعان ما تحّولت اإلشارة إلى أيقونة عاملية.
يتكون الشعار من كف يد واحدة بها أربع أصابع 
مــفــرودة مــع ثني اإلبــهــام، وقــد ظهر هــذا الشعار 
بــشــكــل تــلــقــائــي لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــــوالء لــالعــتــصــام 
اإلشــارة  أصــل  ونتائجها.  للديمقراطية  املناصر 
ــابــــع اصـــطـــلـــح عــلــيــهــا بــــني املـــواطـــنـــني  بــــأربــــع أصــ
املـــصـــريـــني والـــســـائـــقـــني لــلــتــعــبــيــر عـــن أن املــركــبــة 
متجهة إلــى مــيــدان رابــعــة، أو أن الــراكــب يــريــد أن 
ــدان املــركــزي  ــيـ ــة، ذلــــك املـ ــعـ يــتــجــه نــحــو مـــيـــدان رابـ

واملهم في القاهرة.
عــلــى الــرغــم مــن بــطــش سلطة 30 يــونــيــو بأنصار 
الديمقراطية في مصر؛ فإن استخدام هذه الشارة 

كـــان األكــثــر إزعـــاجـــًا لــلــنــظــام االنــقــالبــي عــلــى مــدار 
السنوات السابقة، ولذا فصلت القوانني التي تجّرم 
أو  يطبع  أو  يحمل  من  كل  استخدامها، ومالحقة 
يضع في مواقع التواصل االجتماعي شارة رابعة. 
وفــي إطـــار ذلـــك، كــانــت هــنــاك العديد مــن القضايا 
الهزلية، مثل القبض على تلميذ وولي أمره بعد أن 
أبلغت السلطات أن التلميذ يحمل مسطرة عليها 
على  فتاة تضع  على  القبض  كذلك  رابــعــة،  شعار 

مالبسها دبوسا يحمل إشارة رابعة، وغيرها!
كما صــدرت هــزات مزعجة للنظام في العديد من 
املحافل، أبرزها املحافل الرياضية، فالعب األهلي 
السابق أحمد عبد الظاهر رفع يده بإشارة رابعة 
بعد إحرازه هدفا في نهائي بطولة أفريقيا ألبطال 
الــــدوري، وهــو مــا أدى إلــى تغريمه وإيــقــافــه، كما 
شــهــدت حــفــالت تــتــويــج بــعــض األبــطــال املصريني 
في بعض اللعبات الفردية رفع شــارة رابعة، مثل 
الـــالعـــب مــحــمــد يـــوســـف رمـــضـــان الــفــائــز بــبــطــولــة 
للكونغ فو بروسيا 2013، والالعب محمد  العالم 

الــجــالصــي بــطــل الــعــالــم فــي لعبة الــجــيــو جيتسو 
بـــكـــنـــدا، والعـــــب الـــكـــونـــغ فـــو املـــصـــري هـــشـــام عبد 
الحميد الذي أشار بها في ماليزيا وغيرهم، وقد 
عانى جميع هــؤالء الالعبني من مالحقات إداريــة 
وأمنية وتشويه لصورتهم وإنجازاتهم الرياضية.

ــــي، كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مــن  ــاملــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى الــــصــ
ــارج مصر  ــ الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــاملــيــة خـ
رابعة وأحدثت جــداًل سياسيًا  التي رفعت شعار 
كبيرًا، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
وقد تم تأويل إشارته التي رفعها في بالده وفي 
الـــســـودان وتــونــس بــأنــهــا إشــــارة تــركــيــة خالصة، 
وهي أن الدولة التركية تقوم على 4 دعائم وهي: 
علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة. 
لــدى أنصار حزب  وفــي تونس ظهر شعار رابعة 

النهضة في إطار أنشطتها السياسية.
وفي محاولة التشويه املوجه لشعار رابعة، اتهم 
اإلعالم املناهض للديمقراطية في مصر وبعض 
بأنه شعار ينتمي  رابعة  العربية شعار  البلدان 
لــلــمــاســونــيــة الــعــاملــيــة، وأبـــــــرزوا فـــي ذلــــك صـــورا 
لــلــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات الــعــاملــيــة الـــتـــي تــرفــع 
يدها بــإشــارة تشبه إشـــارة رابــعــة، مثل الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، وأرتــــور مــاس  األمــيــركــي الــســابــق بــ
تشيني  وديــك  اإلسباني،  كتالونيا  إقليم  رئيس 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي جــــــورج بــــــوش، كــمــا 
شرت صورة في وقت سابق ألعضاء الكنيست 

ُ
ن

اإلسرائيلي يرفعون ما يشبه شعار رابعة.

ست سنوات على رابعة والنهضة

جرعة اآلكشن في الجزء الثاني من »والد رزق« أكبر )محمد الشاهد/فرانس برس(

اتهم اإلعالم المناهض 
للديمقراطية الشعار 
بأنه ينتمي للماسونية 
)Getty(

)Getty( تنتشر هذه التطبيقات بكثرة بين أبناء جيل األلفية الثالثة

)Getty( عبّر الفنانون عن رفضهم لالنقالب إّما بإعالن مواقف أو بالغناء أو بالرسم

بعد مرور ست سنوات على مذبحتي رابعة والنهضة في مصر، نرصد هنا ونُراجع مواقف 
عدد من الفنانين، المصريين والعرب، تجاه االنقالب العسكري الدموي

فنانون ومذابح

شعار سياسي عابر للحدود

فنون وكوكتيل
قضية

قراءة

حوارإضاءة

فاجأ الفنان الراحل خالد 
صالح جمهوره؛ إذ قال 
إنه كان ينتظر »فض هذا 

االعتصام بفارغ الصبر، 
خاصة وأنه كان بؤرة 

صديدية في مصر، ولكن 
لم يستجب أحد منهم 
إلى هذه المفاوضات 

التي استمرت نحو شهر أو 
أكثر«، وقال أيضًا إن »كل 

ما تفعله جماعة اإلخوان 
من أعمال تخريبية ستدينها 

قضائيا وقانونيا، واألهم 
في الوقت الحالي أن 

اإلخوان أصبحوا ملفوظين 
أمنيا وشعبيا«. لكن في 

آخر لقاء تليفزيوني معه، 
تراجع عن موقفه.
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