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»فورتنايت« خارج الصين نهائيًا 
بعد قيود

السودان: السلطات األمنية 
تبدأ بمهاجمة اإلعالم

القاهرة ـ العربي الجديد

يشرع البرملان املصري في مناقشة مشروع 
اليوم  اعتبارًا من  قانون »مواجهة األوبئة« 
والذي  الثاني،  نوفمبر/تشرين   16 الثالثاء 
يحتوي فــي مـــواده على مـــادة تجيز حبس 
الــصــحــافــيــن. يــهــدف مــشــروع الــقــانــون إلــى 
وضــــع »تـــشـــريـــع مــتــكــامــل ملـــواجـــهـــة حـــاالت 
الصحية« حفاظًا  والجوائح  األوبئة  تفشي 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة وســـالمـــة املــواطــنــن، 
نــظــرًا ملـــا شــهــده الــعــالــم أجــمــع مـــن جــائــحــة 
ــا الــســلــبــيــة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــا وتـ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ــدة )االقــــتــــصــــاديــــة،  ــ ــعــ ــ عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف األصــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــصـــحـــيـــة( وفــــــي ضــــــوء مــا 
تتخذه الدولة املصرية من إجراءات وتدابير 
الجائحة،  تلك  تداعيات  للحّد من  احترازية 
والتي كان لها الفضل في املرور منها بأقل 

خسائر ممكنة.
لــكــن، فــي إطــــار هـــذا الــهــدف الـــعـــام، تتعاظم 
فــــرص حــبــس الــصــحــافــيــن املـــصـــريـــن، في 
ترسانة القوانن والتشريعات التي صدرت 
عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة. إذ يــنــص 
ــه »مع عدم اإلخالل 

ّ
أن مشروع القانون على 

بـــأّي عــقــوبــة أشـــد مــنــصــوص عليها فــي أّي 
ــر، يــعــاقــب بــالــحــبــس وبــغــرامــة ال  قــانــون آخــ
تــزيــد عــلــى عــشــريــن ألـــف جــنــيــه، أو بــإحــدى 
ــالــــف أحـــد  ــــن خــ  مـ

ّ
ــاتــــن الـــعـــقـــوبـــتـــن، كــــــل هــ

اللجنة  التدابير الصادرة من  أو  اإلجـــراءات 
ــادرة تــنــفــيــذًا لـــهـــا وفــقــًا  ــ ــــصـ أو الـــــقـــــرارات الـ
ألحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة 
ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة 
آالف جنيه، أو بإحدى هاتن العقوبتن، كل 
َمــن حــرض على مخالفة أحــد اإلجــــراءات أو 
الــتــدابــيــر الــصــادرة مــن اللجنة أو الــقــرارات 
ــام هـــذا  ــكــ الـــــصـــــادرة تــنــفــيــذًا لـــهـــا وفـــقـــًا ألحــ
ــقــــررة في  الـــقـــانـــون. ويـــعـــاقـــب بــالــعــقــوبــة املــ
 من أذاع أو نشر أو روج 

ّ
الفقرة السابقة: »كل

عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو 
مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من 
املواطنن  العام بن  السلم  شأن ذلك تكدير 

أو إلحاق الضرر باملصلحة العامة«.
وعادة ما يندرج تحت عبارة »األمن القومي 
 ما يتعلق بانتقاد 

ّ
والسلم واألمن العام« كل

املصري، وبموجب  للنظام  السياسي  األداء 
هــذه املـــادة، يتم القبض على عــدد كبير من 
الــصــحــافــيــن واإلعــالمــيــن، كــمــا يــتــم إغــالق 
صحف وحظر مواقع تحت دعــوى اإلخــالل 
املصري  الدستور   

ّ
أن القومي. ورغــم  باألمن 

)2014( ألــغــى بــشــكــل نــهــائــي فــي مــادتــه 71 
 

ّ
الــحــبــس االحــتــيــاطــي فــي قــضــايــا الــنــشــر إال

فــي ثــالث حـــاالت حــصــرًا وهــي التمييز بن 
املواطنن، والتحريض على العنف والطعن 
ــًا لــنــقــيــب  ــقــ ــــه وفــ

ّ
فــــي أعــــــــراض األفـــــــــــراد، فــــإن

سالمة  املحسن  عبد  الــســابــق،  الصحافين 

منوعات

 القوانن املصرية املختلفة تحتوي على 
ّ
فإن

جيز حبس الصحافين في قضايا 
ُ
35 مادة ت

نشر.وبالفعل، خالل السنوات املاضية، عكف 
النظام على إضافة مواد في عدد من القوانن 
تــجــيــز حــبــس الــصــحــافــيــن، كــمــا حــصــل في 
قانون االتصاالت وقانون العقوبات املصري 
 
ّ
وقــانــون مكافحة جــرائــم اإلرهـــــاب. ومـــع أن

نصوص هذه القوانن عامة فقد استطاعت 
السلطات أن توجه من خاللها اتهامات إلى 
مواقع  ومستخدمي  ونــاشــطــن  صحافين 

التواصل، إذ تضمنت اتهامات مثل »إساءة 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي، نشر 
األخـــبـــار الــكــاذبــة، واالنــضــمــام إلـــى جماعة 
إرهابية«. فهناك القانون رقم 175 لسنة 2018 
بشأن جرائم تقنية املعلومات، والذي صدر 
ليس ملالحقة الصحافين فحسب، بل ملالحقة 
 مستخدمي مواقع التواصل، بل والشبكة 

ّ
كل

اإللكترونية ككل.
ومـــن الــســمــات الــرئــيــســيــة لــقــانــون مكافحة 
العقوبات  تغليظ  املعلومات،  تقنية  جرائم 

والتوسع فيها لتتبع الصفحات والحسابات 
ف  الساخرة ومالحقة املسؤولن عنها. ويوصِّ
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات هذا 
النوع من الحسابات بأنه »اصطناع املواقع 
والحسابات الخاصة والبريد اإللكتروني«. 
وتـــصـــل الــعــقــوبــات طــبــقــًا لــلــمــادة )24( من 
القانون إلى عقوبة الحبس إلى مدة ال تقل 
عن 6 أشهر وبغرامة ال تقل عن 10 آالف جنيه 
وال تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتن 
العقوبتن كــل مــســؤول عــن إدارة املــوقــع أو 
الــحــســاب الـــخـــاص أو الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
في  بإهماله  تسبب  املعلوماتي،  النظام  أو 
تعرض أي منهم إلحدى الجرائم املنصوص 
 عن القانون رقم 180 

ً
عليها في القانون. فضال

لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم، 
وهو القانون الذي أثار فور صدوره عاصفة 
مــن الــغــضــب بــن الــصــحــافــيــن واملــهــمــومــن 
بحرية الصحافة، وكذلك في أروقة املؤسسات 
ــقـــانـــون على  الــصــحــافــيــة، حــيــث احـــتـــوى الـ
الجزاءات  من  املمنوعات والئحة  من  قائمة 
قــيــوًدا على الصحافة واإلعــالم،  التي تضع 
على  بالتحريض  االتــهــام  رقعة  يوسع  كما 
اإلرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات 

كالحبس والغلق والحجب.
ولــهــذا تــضــج الــســجــون املــصــريــة، بــعــشــرات 
الــصــحــافــيــن، مــمــن ســجــنــوا بسبب آرائــهــم، 
بعضهم  حبس  مــدد  انقضت  وبعضهم  بــل 
احتياطًيا وما زالوا في السجون باملخالفة 
للقانون. ويبلغ عدد الصحافين واإلعالمين 
املصرين في السجون، 76 صحافيًا وإعالميًا 
نقابيًا وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر 
)منظمة  اإلعــالم  العربي لحرية  املرصد  عن 

مجتمع مدني مصرية(.
 مــصــر نــجــحــت فـــي الــحــفــاظ 

ّ
يـــشـــار إلــــى أن

على تدني مرتبتها املتأخرة في التصنيف 
العاملي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة 
»مراسلون بال حدود« لعام 2021، إذ حافظت 
مصر على تراجعها في املركز 166، الذي يقّيم 
انطالقًا من  بلدًا،   180 اإلعالمي في  الوضع 
قيم مدى تعددية وسائل اإلعالم 

ُ
منهجية ت

واســتــقــاللــيــتــهــا وبــيــئــة عــمــل الــصــحــافــيــن 
 عما يحيط 

ً
ومستويات الرقابة الذاتية، فضال

بعملية إنتاج األخبار من آليات داعمة مثل 
اإلطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة 

البنية التحتية.
»مــراســلــون بــال حــــدود« أشــــارت أيــضــًا إلــى 
 أكــثــر دول الــشــرق األوســــط »اســتــبــدادًا« 

ّ
أن

السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها 
الــقــمــعــيــة املــتــمــثــلــة فـــي »تــكــمــيــم الــصــحــافــة، 
ــــالم في  لــتــحــكــم قبضتها عــلــى وســـائـــل اإلعـ
سياق جائحة كــوفــيــد-19، إذ جــاءت األزمــة 
العميق  الــصــحــافــة  جـــراح  لتعمق  الصحية 
 في هذه املنطقة« التي ما زالت األصعب 

ً
أصال

واألخطر في العالم بالنسبة للصحافين.

يبلغ عدد الصحافيين 
واإلعالميين المصريين 

في السجون 76

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــن الــــدولــــة فــي  ــ تــســتــمــر ســـلـــطـــات نـــيـــابـــة أمـ
احــتــجــاز مــديــر مكتب قــنــاة »الــجــزيــرة« في 
الـــخـــرطـــوم، املــســلــمــي الـــكـــبـــاشـــي، مـــن دون 
السماح ألسرته وزمالئه بمقابلته. وكانت 
قــوة بـــزّي مــدنــي قــد ألــقــت القبض، السبت، 
»مليونية  من  بعد ساعات  الكباشي،  على 
وأحالته  لالنقالب،  املناهضة  نوفمبر«   13
إلــــى نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة. ومــــن املـــرجـــح أن 
املوجهة  بالجرائم  تتعلق  ببالغات  يواجه 
ضد الدولة، ومنها نشر املعلومات الكاذبة 
استدعت  كما  والــنــعــرات.  الكراهية  ــارة  وإثـ
ن 

َ
السلطات األمنية، في وقت سابق، مراسل

آخرين بمكتب »الجزيرة«، هما أسامة سيد 
أحــمــد، املــوجــود حــالــيــًا بــواليــة الــقــضــارف، 

ومراسل الجزيرة مباشر، محمد عمر.
وتحتج سلطات االنقالب منذ 25 أكتوبر/
الــتــغــطــيــة  ــلـــى  عـ املـــــاضـــــي،  األول  ــريـــن  تـــشـ
ــــوات، وتــنــكــر  ــنـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــدد مـ ــعــ اإلعــــالمــــيــــة لــ
الــحــقــائــق، بما فيها ادعــاؤهــا عــدم وجــود 
ــقــــالب بــالــحــجــم الـــذي  تـــظـــاهـــرات ضـــد االنــ
ــا تــنــكــر  ــمـ ــحــــف، كـ ــوات والــــصــ ــنــ ــقــ تــنــقــلــه الــ
الـــتـــي تعلنها  بــــاألعــــداد  ســـقـــوط ضــحــايــا 
لــجــنــة األطـــبـــاء املــركــزيــة. وخــــالل مليونية 
السبت، أصيب الصحافي حمد سلمان من 

صحيفة »التيار« أثناء تغطيته لألحداث، 
ما استدعى نقله إلى املستشفى.

»العربي  لـ فتحي،  خــالــد  الصحافي  يــقــول 
النظام االنقالبي  إن ما يقوم به  الجديد«، 
يــعــيــد إنـــتـــاج ذات عــقــلــيــة الــنــظــام الــبــائــد، 
ــلـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وحـــريـــة  ــتـــهـــدافـــه لـ بـــاسـ
الصحافة وحرية التعبير، وهي سياسات 
الــبــائــد ولــن تنفع النظام  الــنــظــام  لــم تنفع 
ــــى أن ذلـــك  االنـــقـــالبـــي الـــحـــالـــي، مـــشـــيـــرًا إلـ
الـــســـلـــوك بــمــا فــيــه الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة 
الصحافة يتزامن مع قطع خدمة اإلنترنت 
وفــــي  االنـــــــقـــــــالب،  مـــــن  األول  الـــــيـــــوم  ــنــــذ  مــ
ذلــــك حـــرمـــان لــلــســودانــيــن مـــن حــقــهــم في 
حقوق  مــن  كحق  املعلومة  على  الــحــصــول 
الصحافين  أن  فتحي  ويــوضــح  اإلنــســان. 
ــنـــاخ الــكــبــت  ــيـــن ســـيـــواجـــهـــون مـ الـــســـودانـ
وتكميم األفواه، بنفس األساليب السلمية 
ــمـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــنـــظـ ــة. ويــــدعــــو املـ ــربــ ــجــ املــ
والدولية الناشطة في مجال حرية اإلعالم، 
ــام بـــمـــا يـــجـــري فــــي الــــســــودان  ــمـ ــتـ ــــى االهـ إلـ
وخطورة األوضاع الصحافية منذ انقالب 

25 أكتوبر املاضي.
وكـــانـــت مــحــكــمــة فـــي الـــخـــرطـــوم قـــد أمــــرت، 
اإلنترنت  خدمة  بإعادة  املاضي،  األسبوع 
لكل املشتركن، إال أن السلطات االنقالبية 
رفضت تنفيذ حكم القضاء، بحجة أن قرار 

قــطــع الـــخـــدمـــة صــــدر بـــأمـــر طـــــــوارئ، وهــو 
ــد، أصــــدر قاضي  فـــوق كــل األحـــكـــام. واألحـــ
املحكمة أمرًا جديدًا بإعادة الخدمة، رافضًا 
األســـبـــاب املــقــدمــة مــن شــركــات االتــصــاالت 

بعدم تنفيذ حكمه السابق.
السودانيون على وسائل اإلعالم  ويعتمد 
ــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى املـــعـــلـــومـــات،  الـــخـــارجـ
ــنـــوات الــتــلــفــزة، ويــتــحــاشــون  خــصــوصــًا قـ
االســـتـــمـــاع لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الــواقــع 

تحت سيطرة االنقالبين.

)Getty/حبس صحافيين بناًء على قوانين نصوصها عامة )فضل داود

)محمود حجاج/األناضول(

 ُحــجــبــت لــعــبــة »فـــورتـــنـــايـــت« الــشــهــيــرة الــتــي يــســتــخــدمــهــا املـــاليـــن حــــول الــعــالــم، 
نهائيًا عن املستخدمن في الصن االثنن مع انتهاء املهلة التي حددتها الشركة 
الجاري  الشهر  أعلنت مطلع  »إبيك غايمز«  لها. وكانت شركة  املطّورة  األميركية 
التي تفرضها  القيود  وقــع  الصن، على  »فورتنايت« في  نها ستوقف نسختها  أ
بكن لتشديد قبضتها على القطاع الرقمي. ولم تستثن هذه القيود قطاع ألعاب 
إدمــان  انتقادات بسبب  البالد لكنه يواجه  ــرادات كبيرة في  إيـ يــدّر  الــذي  لفيديو  ا
الكثير من الالعبن اليافعن ألعاب الفيديو. وفي آب/أغسطس، فرضت السلطات 
 حصرت بموجبها الفترة املسموح باستخدام ألعاب الفيديو خاللها 

ً
قيودًا مشددة

بثالث ساعات أسبوعيًا لألشخاص دون سن 18 عامًا، فيما بعض األطفال كانوا 
يمضون ساعات طويلة يوميًا في اللعب أمام الشاشة. وكانت »فورتنايت« تضم 
العنيفة  املحتويات  تخضع  حيث  للصن  مخصصة  تجريبية  نسخة   2018 نذ  م
الجاري،  الشهر  ومنذ مطلع  مــشــددة.  مراقبة  إلــى  والحساسة سياسًيا  واملبتذلة 
مــا أعلنت »إبيك  الــصــن، بحسب  فــي  توقفت »فورتنايت« عــن قبول العبن جــدد 
في  العمالقة  الصينية  »تنسنت«  مجموعة  مستثمريها  بــن  تضم  التي  ايمز«  غ
مجال اإلنترنت. ولم يخف العبو »فورتنايت« في الصن حزنهم على نهاية هذه 
صنف »فورتنايت« من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم، 

ُ
اللعبة في البالد. إذ ت

إذ يزيد عدد مستخدميها عن 350 مليونا، أي أكثر من سكان الواليات املتحدة.
الالعبن عبر اإلنترنت في مناطق معادية.  التشاركية على تفاعل  اللعبة  وتقوم 

ويسعى كل العب ضمن املجموعة إلى أن يكون الصامد الوحيد إلى النهاية.
يــغــادر الصن خالل  التكنولوجيا  فــي عالم  اســم كبير  وبــاتــت »فورتنايت« ثالث 
شهر. فقد أعلنت »ياهو«، إحدى شركات اإلنترنت األكثر رواجا في العقد األول من 
القرن الحالي، بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أنها ستوقف نشاطاتها في 
الصن بسبب »تزايد الصعوبات في البيئتن التجارية والقانونية«. كذلك أعلنت 
الشهر  »مــايــكــروســوفــت«،  ملجموعة  التابعة  املهنية  للعالقات  إن«  »لينكد  بكة  ش

املاضي انسحابها في الصن بسبب »البيئة الصعبة« في البالد.
)فرانس برس(  

»مواجهة األوبئة« وحبس الصحافيين المصريين

اختراق 
إف بي آي

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات االتـــحـــادي األمــيــركــي 
)إف.بي.آي( أّن املتسللني الذين اخترقوا خادمًا 
املــكــتــب وأرســــلــــوا عـــشـــرات اآلالف من  ـــديـــره  ي
أي  إلــى  لم يصلوا  املزيفة  اإللكترونية  لرسائل  ا
عــلــى شبكته.  مــعــلــومــات شخصية  أو  ــات  ن ا ـ ـ ي ـ ـ ب
وقـــال املكتب إنــه أصــلــح خلل البرمجيات الــذي 

ــوقــوع الــهــجــوم. ونــشــأت رســائــل البريد  سمح ب
ــكــتــرونــي املــزيــفــة مــن خـــادم يــديــره »إف بي  اإلل
ــه اإللكترونية  ــت ــواب آي« لنقل اإلخـــطـــارات إلـــى ب
التي يستخدمها املكتب للتواصل مع الوكاالت 

الحكومية واملحلية. 
وبعض الرسائل اإللكترونية التي ُوّجهت باسم 
لــتــهــديــدات السيبرانية  كــشــف عــن ا ــ ل مجموعة ا
ــوزارة األمــــن الــوطــنــي، جــــاءت بــعــنــوان  ــ الــتــابــعــة لـ

»عـــاجـــل: عــامــل تــهــديــد فــي األنــظــمــة«. وحـــذرت 
ــم أهـــــــداف لــهــجــوم  ــهـ ـــني مــــن أنـ

ّ
الـــرســـائـــل املـــتـــلـــق

ذه عصابة ابتزاز معروفة، 
ّ
نف

ُ
د« ت

ّ
إلكتروني »معق

حسب ما قالت »سبامهاوس«.
وأضــاف مكتب التحقيقات أن الخادم املخترق 
ــن خـــدمـــة الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي  لـــيـــس جــــــزءًا مــ
للشركات التابعة له. وقال »إف.بي.آي« في بيان 
ــتــرز« إن رسائل البريد اإللكتروني  نقلته »روي

املزيفة حــذرت من هجوم إلكتروني، وصــدرت 
ــد إلـــكـــتـــرونـــي  ــريــ ــوان بــ ــ ــنـ ــ ــــن عـ ــدو مـ ــبــ ــا يــ ــ ــــي مـ فـ
شــرعــي ملكتب التحقيقات. وفـــي أغــســطــس/آب 
املاضي، طلب البيت األبيض من كبرى شركات 
التكنولوجيا واملؤسسات املالية وبعض شركات 
ــجــهــود، للتغلب  البنية التحتية بــذل املــزيــد مــن ال
عــلــى الــتــهــديــد املــتــزايــد الــــذي تــشــكــلــه الــهــجــمــات 

اإللكترونية على االقتصاد األميركي.

الزّج  بينها  للحرية والتعبير،  لكنّه ينطوي على عقوبات سالبة  الوبائية«،  الحاالت  المصرية سّن قانون »لمواجهة  السلطات  تعتزم 
بالصحافيين في السجون، كما حبس كّل من ينتقد سياسات النظام
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رفــات موتاهم. وفــي حــال تنفيذ قــرار اإلزالـــة، 
سيفقد الــعــالــم موقعًا فــريــدًا لــن يــعــوض، هو 

بمثابة »جبانة طيبة« للمصرين املحدثن«.
وكشفت الكاتبة املصرية، لوتس عبد الكريم، 
عــن عــزم املــســؤولــن بمحافظة الــقــاهــرة، على 
ــدم مـــقـــبـــرة مــلــكــة مـــصـــر الـــســـابـــقـــة، فـــريـــدة،  ــ هـ
ــام  ووالـــديـــهـــا، وأســــرة ذو الــفــقــار بــمــقــابــر اإلمـ

الشافعي، وذلك إلقامة نفق.
كتبت عضو املجلس األعلى للثقافة، ومجلس 
ــة، عـــلـــى صــفــحــتــهــا عــلــى  ــيـ ــارجـ الــــشــــؤون الـــخـ

»فــيــســبــوك« تــحــت عـــنـــوان »مـــن املـــســـؤول عن 
هــذه الجريمة فــي حــق امللكة فــريــدة؟«، تقول: 
 

ً
»اتصلت بي أسرة امللكة فريدة، كي نجد حال
ملشكلة مروعة هزت مشاعرهم وآذتني كثيًرا 
غير مصدقة أن يحدث هذا في بلدي مصر. إذ 
أنذرت األسرة بهدم قبر امللكة فريدة ووالديها 
وأســـرة ذو الفقار فــي مقابر اإلمـــام الشافعي 

بحجة إقامة كوبري«.
وأضافت عبد الكريم أنه »تقرر نقل رفات امللكة 
فريدة وذويها إلى مقبرة صغيرة في منطقة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن مثقفون مصريون ومهتمون 
بالتراث املعماري، أن مدينة املوتى 
في القاهرة »تواجه أكبر تحدٍّ في 
تاريخها، وهو إزالتها بالكامل من أجل إنشاء 
طرق ومحاور جديدة، كما حدث في يوليو/
تموز 2020، عندما أدى إنــشــاء محور علوي 
-يــقــطــع جــبــانــة الــغــفــيــر بــشــكــل عـــرضـــي- إلــى 
إزالـــة عــشــرات املــدافــن، وتــشــويــه منطقة ظلت 
محتفظة بــتــجــانــســهــا الــعــمــرانــي واملــعــمــاري 
ألكثر من مائة عــام، قاطعًا هويتها البصرية 

ومدمرًا وحدتها«.
ــالـــت مــجــمــوعــة »إنــــقــــاذ جـــبـــانـــات الــقــاهــرة  وقـ
التاريخية«: »يعتبر هذا الدمار أولى خطوات 
املـــخـــطـــط االســـتـــراتـــيـــجـــي لــــعــــام 2050 الــــذي 
يوصي بإزالة الجبانات. وما زالت تصريحات 
املسؤولن مبهمة عن طبيعة املشروعات التي 
ستنفذ في املنطقة. فتارة يــدور الحديث عن 
مـــحـــاور عـــمـــالقـــة، وتــــــارة أخـــــرى عـــن مــنــاطــق 
خــضــراء. الــشــيء الــوحــيــد األكــيــد، هــو وصــول 
رســائــل ألصــحــاب األحــــواش ليستعدوا لنقل 

ُتحظر األفالم في 
أوكرانيا ألّن الممثلين 

»يهددون أمن البالد«

تقرر نقل رفات الملكة 
فريدة إلى مقبرة صغيرة 

في منطقة نائية

جرت استضافة الفنانين 
الغزيين إلحياء حفالت لعائالت 

في سيناء

2223
منوعات

نائية على أطــراف مدينة 15 مايو مساحتها 
40 متًرا، عبارة عن قبرين، واحد للرجال وآخر 
جبانات  »إنــقــاذ  مجموعة  وكشفت  نساء«.  ل ل
ــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة« عــن الــعــديــد مــن املقابر  ال
األخــــــرى املــــهــــددة بــــاإلزالــــة مـــن أجــــل مــشــروع 
تطوير املنطقة الذي تنفذه الحكومة املصرية، 
ومــن ضمن هــاتــه املــقــابــر مــدفــن عائلة محمد 
ــردار »الـــجـــهـــاديـــة« )الــجــيــش  ــ ــا، ســ ــــب بـــاشـ راتـ
املـــصـــري( فــي عــهــد إســمــاعــيــل بــاشــا. الــكــاتــب 
ا عن 

ً
املهتم بالتراث ميشيل حنا، كشف أيض

مخطط إلزالة مقبرة علي باشا مبارك. وكتب 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«: »عــلــي باشا 
مـــبـــارك الــــذي خــطــط الـــقـــاهـــرة، ســيــذهــب إلــيــه 
الــبــلــدوزر )آلـــة الــحــفــر( كــي تخطط )املــقــصــود 

تحفر( فوق رأسه«.
ومــــن ضــمــن املــقــابــر املـــهـــددة بــــاإلزالــــة أيــضــًا، 
مــقــبــرة أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي، وشــاعــر 
النيل حافظ إبراهيم، والشيخ املقرئ محمد 

رفعت وغيرهم من أعالم مصر.
ــانــات القاهرة  وبحسب مجموعة »إنــقــاذ جــب
ــة املــــوتــــى فــي  ــنـ ــديـ ــتـــوي مـ ــيــــة«، تـــحـ ــتــــاريــــخــ الــ
الــقــاهــرة، الــتــي يطلق عليها »الــقــرافــة«، على 
ثالث جبانات رئيسية تكون »متصل جنائز 
اإلطــالق« يمتد بطول 12 كلم من الشمال إلى 
الجنوب، بــمــوازاة القاهرة التاريخية شرقًا، 
تـــحـــت ســـفـــح املـــقـــطـــم، ويـــحـــتـــل مـــســـاحـــة ألـــف 
هكتار، ويتكون من: مدافن باب النصر شمااًل 
ــام الــشــافــعــي  ــ ــ ــر- وجـــبـــانـــة اإلمـ ــغــ ــــي األصــ -وهــ
جـــنـــوبـــًا، وجـــبـــانـــة صــــحــــراء املـــمـــالـــيـــك شـــرقـــًا. 
ويــعــود تــاريــخ إنــشــاء جــبــانــات الــقــاهــرة إلــى 
القرن السابع امليالدي مع إنشاء أول عاصمة 
عربية ملصر -الفسطاط- أي أنها سابقة على 
قاهرة املعز. وتعتبر أقدم مقابر إسالمية في 
العالم العربي ال تزال مستغلة في دفن املوتى.

وعــلــى مـــدى أربــعــة عــشــر قــرنــًا، تــوســعــت تلك 
ــلـــق عــلــيــهــا »الــــقــــرافــــة«، ثم  الــجــبــانــة الـــتـــي أطـ
اســتــحــدثــت جــبــانــات أخـــــرى بــعــد ذلــــك حيث 
أضاف كل عصر من العصور الالحقة جبانة 
ــدة حـــتـــى أصـــبـــح ملـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة هـــذا  ــديــ جــ
املتصل الجنائزي الضخم. وتضم »القرافة« 
منشآت جنائزية هائلة ومدافن أصغر حجمًا 
تعود إلى جميع العصور، منذ إنشائها، ومن 
بينها املجموعات الجنائزية للمماليك التي 
تعد مــن أروع مــا أنتجته العمارة اململوكية. 
وقد قام بزيارتها العديد من الرحالة األجانب 
والــــعــــرب مــنــذ الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى وأشــــــادوا 
بحسن بنائها وعظمة آثــارهــا، حتى شبهها 
الــرحــالــة ابــن جبير بمتحف لــآثــار وبــإحــدى 

عجائب الدنيا.
 
ً
وتضم جبانات القاهرة اليوم 78 أثرًا مسجال
على قائمة اآلثار، من ضمن 537 أثرًا إسالميًا 
)15%( ترجع إلى العصور الفاطمية واأليوبية 
واململوكية والعثمانية، باإلضافة إلى العديد 
مــن املــواقــع الــتــي دفــن فيها الصحابة وكبار 
املـــتـــصـــوفـــة فــــي اإلســــــــالم، أمــــثــــال: ابـــــن عــطــاء 
ــنــــون، ورفــــــاق الـــحـــالج )الـــقـــرافـــة  ــ الـــلـــه، وذي ال
الــجــنــوبــيــة(، والــعــالمــة ابـــن خـــلـــدون، واملـــؤرخ 
املــقــريــزي )قــرافــة بــاب الــنــصــر(. وال تقل عنها 
ــر الـــبـــرجـــوازيـــة واألرســتــقــراطــيــة  ــ مـــدافـــن األسـ
ــواش  ــ وأعـــــــالم مـــصـــر الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا أحـ
وتشبه القصور، فهي تحتل مساحات تتراوح 
بن مئة متر إلى عدة مئات من األمتار املربعة، 
وتــحــتــوي على عــدة مــبــان تطل على أحــواش 
ســمــاويــة، ومــشــيــدة غالبًا بالحجر والــطــوب، 
وقــــام بــوضــع بــعــضــًا مـــن تــصــمــيــمــاتــهــا كــبــار 
املــعــمــاريــن املــصــريــن أمــثــال: مصطفى باشا 
ــمـــود ريـــــاض،  فـــهـــمـــي، وحـــســـن فـــتـــحـــي، ومـــحـ

واإليطالي إرنستو فيروتشي.
ومــــا زالـــــت مــديــنــة املـــوتـــى فـــي الـــقـــاهـــرة تثير 
دهشة وإعــجــاب السائحن األجــانــب، وقــد تم 
إدراج أجزاء كبيرة من الجبانات داخل نطاق 
القاهرة التاريخية املسجلة على قائمة التراث 
ــانـــي لــلــيــونــســكــو عــــام 1979. كــمــا أنــهــا  اإلنـــسـ
تعتبر مناطق ذات قيمة معمارية متميزة، 
وبها العديد مــن املقابر واألحــــواش مرتبطة 
بشخصيات تاريخية. كما أن التعامل على 
تــلــك املــنــطــقــة ال بـــد فــيــه الــــرجــــوع إلــــى وزارة 
السياحة واآلثـــار، لوجود العديد من املباني 
األثـــريـــة، إضــافــة إلـــى أن املـــادتـــن 20 و21 من 
الالئحة التنفيذية لقانون حماية اآلثــار رقم 
117 لسنة 1983 وتعديالته، تضعان معايير 

للتعامل مع مثل هذه املناطق حال التطوير.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت هيئة متاحف قطر، أخــيــرًا، اختيار 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة، مـــديـــنـــة مـــبـــدعـــة فــي 
ــم  ــ ــيـــم، ضـــمـــن شـــبـــكـــة مـــنـــظـــمـــة األمـ الـــتـــصـــمـ
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 

للمدن العاملية املبدعة.
هــكــذا، تنضم الــدوحــة إلـــى 246 مــديــنــة في 
شــبــكــة املــــدن اإلبـــداعـــيـــة الــتــابــعــة للمنظمة 
األمــمــيــة، والــتــي تسلط الــضــوء عــلــى إبـــداع 
ــاالت؛ هــــي الــــحــــرف،  ــ ــجـ ــ ــدن فــــي ســـبـــعـــة مـ ــ ــ املـ
والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة والــتــصــمــيــم، والــفــيــلــم، 
ــن الــطــبــخ، واألدب، والــفــنــون اإلعــالمــيــة،  وفـ

واملوسيقى.
وتعزز شبكة املدن العاملية املبدعة، التعاون 
ــتــــي حـــــــددت اإلبــــــــــداع كــعــامــل  بــــن املـــــــدن الــ

استراتيجي للتنمية الحضرية املستدامة.
في هذا السياق، قالت رئيسة مجلس أمناء 
متاحف قــطــر، الشيخة املــيــاســة بنت حمد 
آل ثـــانـــي، فـــي بــيــان لــلــهــيــئــة صــــدر أول من 
أمــس األحــد إن »الحصول على لقب مدينة 
التصميم، يعتبر استحقاقًا وإنجازًا رائعًا 

أيضًا منتج الفيلم مع رفاقه في فرقة »كفارتال 
95«؛ ســـيـــرغـــي وبــــوريــــس شــيــفــيــر وأنــــدريــــه 
ياكوفليف، وكــذلــك املــخــرج واملــنــتــج الــروســي 
سيرغي ليفنيف. في عام 2017، أي قبل عامن 
ــتـــي فــــاز فيها  ــات الـــرئـــاســـيـــة الـ ــابـ ــتـــخـ مـــن االنـ
زيلينسكي، عــارض الرئيس الحالي واملمثل 
الــكــومــيــدي الــشــهــيــر بــشــدة الــحــظــر املــفــروض 
ــى املسلسل التلفزيوني »ســفــاتــي« )كلمة  عــل
ــــدي الــعــريــس والـــعـــروس(،  روســـيـــة تــعــنــي والـ
بسبب مشاركة أحد املمثلن الرئيسين فيه، 
وهو املمثل الروسي فيودور دوبرونرافوف، 
الــذي منعته إدارة أمــن الــدولــة األوكــرانــيــة من 
دخول أراضي أوكرانيا، ومنعته من العرض. 
حينها، قــال زيلينسكي: »إذا كنت تعمل في 
خدمة األمــن في أوكرانيا، فاحرص على أمن 
أوكــرانــيــا حتى نتمكن مــن السير فــي الشارع 
بأمان، حتى ال يخاف األطفال. بسبب سفاتي، 
لم يشنق أّي شخص نفسه حتى اآلن«. وفي 
عام 2019، حظرت وكالة السينما الحكومية 
ــع خــمــســة أفــــالم،  ــوزيـ فـــي أوكـــرانـــيـــا عــــرض وتـ
أحـــدهـــا قــــام بــبــطــولــتــه الــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي، 
وهــو فيلم »أول ثمانية مواعيد« للمخرجن 
ديــفــيــد دودســــون وألــكــســنــدر مالياريفسكي، 
بسبب لعب املمثلة الروسية يكاترينا فارنافا 
دور الــبــطــولــة فــيــه، وهــــي مـــدرجـــة فـــي قــائــمــة 

سامر إلياس

 عن 
ً
كشفت صحيفة »أخــبــار أوكــرانــيــا« نــقــال

ه منذ عام 
ّ
بيانات وكالة السينما الحكومية، أن

2015، أوقــفــت الــوكــالــة الحكومية األوكــرانــيــة 
ادات تــوزيــع لفيلم الكوميديا  ـ هـ ـ للسينما، شـ
الـــروســـي »رجــيــفــســكــي ضـــد نــابــلــيــون« الـــذي 
ــوره املــخــرج مـــاريـــوس فــايــســبــيــرغ، ولعب  صــ
فــيــه الــرئــيــس األوكـــرانـــي الــحــالــي، فلوديمير 
ــكـــي، دور اإلمـــــبـــــراطـــــور الـــفـــرنـــســـي،  ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ زيـ
نابليون بــونــابــرت. يـــروي فيلم »رجيفسكي 
ضد نابليون« قصة إرسال الشاب رجيفسكي 
املتنكر بـــزي فــتــاة، لــيــغــري نــابــلــيــون ويشتت 
انــتــبــاهــه عـــن الـــحـــرب وغــــزو روســـيـــا فـــي عــام 
1812. يــحــفــل الـــفـــيـــلـــم بـــاملـــشـــاهـــد واملــــواقــــف 
الـــكـــومـــيـــديـــة، وال يــتــطــرق إلــــى أّي مــواضــيــع 
تاريخية أو سياسية لها عالقة بروسيا، وال 

حتى بأوكرانيا...
ــة الــســيــنــمــا الــحــكــومــيــة  ــالــ ــًا لـــبـــيـــان وكــ ــقــ ووفــ
األوكـــرانـــيـــة »لــــم تـــصـــدر الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
لألفالم شهادة تأجير لفيلم رجيفسكي ضد 
نابليون، املنتج فــي روســيــا فــي الــعــام 2011، 
ومن إخراج الروسي ماريوس فايسبيرغ، إلى 

أّي شركة توزيع منذ أكتوبر 2015«.
ُحظر الفيلم بعد إدراج الفنان الروسي، يوري 
غالتسيف املشارك فيه، في قائمة األشخاص 
الذين يهددون األمن القومي األوكراني. ولعب 
املمثل الكوميدي الروسي دورًا قصيرًا في هذا 
درج 

ُ
الفيلم. وفي أكتوبر/تشرين األول 2015، أ

في قائمة العقوبات األوكرانية.
أنتج فيلم »رجيفسكي ضد نابليون« الروسي 
ـــام 2012. ولــــم يلعب  األوكـــــرانـــــي املـــشـــتـــرك عـ
زيلينسكي الدور الرئيسي فيه فحسب، بل كان 

على املستوى العاملي، وهو إنجاز يتوافق 
ـــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة 2030، ورؤيــــــة  ـ مـــــع رؤيـ
متاحف قطر في لعب دور رئيسي في بناء 
أمــة متمّيزة، ومبتكرة، ومتقدمة من خالل 
تعزيز اإلبداع، واملعارف الثقافية، والترابط 

بن أبناء املجتمع«.
وأكدت، كذلك، التزام متاحف قطر كمؤسسة 
وطـــنـــيـــة بـــتـــعـــزيـــز رعــــايــــة الـــنـــظـــام الــبــيــئــي 
الثقافي، من خالل املبادرات التي تتمحور 

على االبتكار واالستدامة.
ــا، قــــــالــــــت املـــــــــديـــــــــرة الــــعــــامــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ـــدن  »يـــونـــســـكـــو«، أودري أزوالي، إن »املـ لــــ
اإلبداعية في جميع أرجــاء العالم، تحرص 
على جعل الثقافة ركــيــزة مــن الركائز التي 
تــبــنــى عــلــيــهــا إســتــراتــيــجــيــاتــهــا، ولــيــســت 

مجرد عنصر ثانوي فيها«.
العاملية  للمدن  وتعمل شبكة »يونسكو« 
»تــحــقــيــق مــهــمــة مــشــتــركــة،  املـــبـــدعـــة مــعــًا لـــ
وهــي وضــع اإلبــــداع واالقــتــصــاد اإلبــداعــي 
في صميم خططها للتنمية الحضرية، ما 
يجعلها آمنة، ومرنة، وشاملة، ومستدامة، 
ــة األمـــــــم املـــتـــحـــدة  ــطـ ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع خـ ــمـ بـ
للتنمية املستدامة لعام 2030«، وفقًا لبيان 

الهيئة.
تجدر اإلشــارة إلى أن لجنة التراث العاملي 
ــام 2013  »يــونــســكــو« أدرجـــــت عــ الــتــابــعــة لـــ
ــة فــــي قـــطـــر ضــمــن  ــ ــريـ ــ ــارة األثـ ــ ــزبــ ــ ــنـــة الــ مـــديـ

قائمتها ملواقع التراث العاملية.
ــواقـــع  ــم املـ ــ ــد أهـ ــ ومـــديـــنـــة الـــــزبـــــارة، هــــي أحـ
األثرية املحمية التي كانت تمثل أكبر مدن 
الخليج العربي التقليدية لصيد وتجارة 
اللؤلؤ بالفترة املمتدة ما بن القرنن 18 
و19. وفــي منتصف الــعــام الــجــاري، وقعت 

هيئة متاحف قطر اتفاقية توأمة مع وزارة 
الثقافة الروسية. 

تتعلق االتفاقية بقلعة الزبارة األثرية في 
قــطــر، وحـــصـــون »كـــرونـــشـــتـــادت« الــبــحــريــة 
)كــرونــشــلــوت، وبــيــتــر األول، واإلمــبــراطــور 
ـــا. تـــهـــدف  ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــــي روسـ ـ ـــدر األول( فـ ـــنـ ـــسـ ـــكـ ألـ

ــى تــيــســيــر عــمــلــيــة الـــتـــرويـــج  ــ ــيـــة إلـ ــفـــاقـ االتـ
ملواقع التراث الثقافي القطرية والروسية، 
ــتــــعــــاون بــن  وكــــذلــــك إلـــــى تـــعـــزيـــز ُســــبــــل الــ
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــاالت الــثــقــافــة والــحــفــاظ 
ــتـــراث الــتــاريــخــي، وتــوســيــع نــطــاق  عــلــى الـ
ــة إلــى  ــافـ ــة، إضـ ــوديــ الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة الــ

إنـــشـــاء الـــشـــراكـــات املـــثـــمـــرة بـــن املــنــظــمــات 
ــازت مدينة  الــســيــاحــيــة. مــن جــهــة أخــــرى، فــ
»جــائــزة اليونسكو ملدن  الــوكــرة القطرية بـــ
الــتــعــلــم لــعــام 2021«، وذلـــك ضــمــن 10 مــدن 
حــول العالم لتحقيقها إنــجــازات بــارزة في 

مجال التعلم مدى الحياة.

األشــــخــــاص الـــذيـــن يــشــكــلــون تـــهـــديـــدًا لــألمــن 
القومي ألوكرانيا. 

 الـــتـــي شــــارك 
َ

تــــجــــاوز مـــنـــع األفــــــــالم األعـــــمـــــال
فــيــهــا مـــمـــثـــلـــون روس مـــصـــنـــفـــون فــــي خــانــة 
أعـــداء أوكــرانــيــا؛ فقد حــظــرت وكــالــة السينما 
الحكومية في أوكرانيا، فيلم نيكوالي بيري 
 قرارها بأن 

ً
»مشاغبون من تيمبلباخ« مبررة

املــمــثــل الــفــرنــســي جـــيـــرارد ديـــبـــارديـــو، املــقــرب 
من الرئيس بوتن والحاصل على الجنسية 
الــروســيــة، أدى دور البطولة فــيــه. األمـــر ذاتــه 
ينطبق على فيلم »منجل ماشيتي« للمخرج 
 ستيفن 

ّ
ـــــرت رودريــــغــــيــــز، ألن األمـــيـــركـــي روبـ

سيغال يلعب دور البطولة فيه.
ولــم تقتصر حــرب الحظر فــي أوكــرانــيــا على 
األفالم واملسلسالت؛ إذ طاولت قائمة ضخمة 
مـــن الــكــتــب واملـــطـــبـــوعـــات، ضــمــت لــهــا لجنة 
الدولة للبث التلفزيوني واإلذاعي في أوكرانيا 
18 كتابًا مــن روســيــا، منعت استيرادها إلى 
الـــبـــالد فـــي يــنــايــر 2021. وتــضــمــنــت الــدفــعــة 
األخــيــرة حــظــر اســتــيــراد كــتــب دار نــشــر »مــان 
وإيفانوف وفيربر«، ألن أغلفة كتبها تحوي 
إعالنات لدور النشر »إكسمو« وAST وشركة 
ــيـــة مــدرجــة  »يـــانـــدكـــس«، وهــــي شـــركـــات روسـ

بالفعل في قائمة العقوبات في أوكرانيا.
ــة األمـــــــــن األوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــدمـ ــ ــة خـ ــمــ ــائــ ــم قــ ــ ــــضـ وتـ
للشخصيات املحظور دخولها البالد أسماء 
208 شخصيات ثقافية، ويتم تجديدها من 
ا لقرار دائرة األمن األوكرانية، 

ً
وقت آلخر وفق

واملجلس الوطني األوكراني للبث التلفزيوني 
 فــنــانــن روســــًا راحــلــن، 

ّ
واإلذاعــــــي. الــالفــت أن

مثل يوسف كوبزون وفالنتن غافت، ما زالوا 
على قائمة األشخاص الذين يشكلون تهديدًا 

لألمن القومي األوكراني.

الدوحة ضمن قائمة »يونسكو« للمدن العالمية المبدعة»رجيفسكي ضد نابليون«... الرئيس األوكراني ممنوع من العرض
بإعالنها مدينًة 

مبدعًة في التصميم، 
تنضم الدوحة إلى 

246 مدينة في شبكة 
المدن اإلبداعية التابعة 

للمنظمة األممية

سيناء ـ محمود خليل

شـــهـــدت مــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء، إحـــيـــاء حــفــالت 
بــمــشــاركــة فــنــانــن بـــدو مــن غـــزة لــلــمــرة األولــــى، في 
ــهـــدوء األمـــنـــي الــــذي تــشــهــده املــحــافــظــة منذ  ظـــل الـ
عدة أسابيع، والتسهيالت املحدودة التي يقدمها 
الجيش املصري للمواطنن على الكمائن والحواجز 
العسكرية، مــا سمح بــعــودة مــئــات املــواطــنــن إلى 
ــقــرى، التي كانت مسرًحا لعمليات  منازلهم فــي ال
الجيش ضد »تنظيم والية سيناء« املوالي لداعش. 
وشكل حضور الفنانن الفلسطينين عبر معبر 
رفح البري، الواصل بن سيناء وقطاع غزة، بارقة 
أمل في ذهاب األوضاع الحياتية في شمال سيناء 

لألفضل خالل الفترة املقبلة.
في هذا السياق، قال أحد وجهاء عائلة أبو سنجر، 
»بديعة  التي استضافت الفنانن، أو من يسمون بـ
الــدحــيــة« )تـــراث شعبي بـــدوي(، إن الفكرة جــاءت 
مــن بــاب التغيير، وإحــيــاء الحفالت بشكل جديد. 
ــاق عــلــى استضافة  ــفـ وبــعــد نــقــاش طــويــل، تــم االتـ
الــبــديــعــة مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة إلحـــيـــاء حــفــالت 
خاصة بالعائلة فــي شمال سيناء، وتــحــديــًدا في 
مدينة الشيخ زويد، التي باتت تنعم باألمان بعد 
ا 

ً
سبع سنوات قاسية، عاشت فيها املدينة صنوف

من الرعب والخوف، نتاج تدهور الحالة األمنية، 
وتنفيذ داعـــش هجمات فــي قلب املــديــنــة، مــا دفع 
الكثيرين إلــى تــركــهــا، حتى عـــادت األمـــور إلــى ما 

كانت عليه. وأشــار إلــى أنــه كــان هناك هاجس من 
موافقة األجــهــزة األمنية على استضافة الفنانن 
الفلسطينين، إال أن ذلــك الهاجس أزيــل بحضور 
ــادات األمـــنـــيـــة املـــيـــدانـــيـــة إلــــى الــحــفــل.  ــيـ ــقـ بــعــض الـ
وأوضـــــح أن االســتــضــافــة كـــانـــت لــبــديــعــة الــدحــيــة 
املعروفن في غزة، وهم أيوب وأنس أبو جليدان، 
ومحمود أبــو خــمــاش، وجميعهم مــن مدينة رفح 
املــالصــقــة لــلــحــدود مــع مــصــر، وتــربــطــهــم عــالقــات 
صــداقــة ومتابعة ألعمالهم الفنية مــن قبل مئات 

الشباب البدو في شمال سيناء.
ا نسبًيا  يــشــار إلــى أن شــمــال سيناء يشهد هـــدوًء
منذ فترة، ما انعكس إيجابا على حياة املواطنن، 
مــن حيث غياب مشاهد االشتباكات والهجمات، 
والــقــصــف املــدفــعــي والــــرصــــاص الــعــشــوائــي، كما 
اعــتــاد السكان على ذلــك طيلة الــســنــوات املاضية. 
ـــارات مكوكية لقيادات  فيما شــهــدت املحافظة زيـ
عسكرية وأمنية خــالل الفترة املاضية، وتبعتها 
قــرارات تتعلق بالحياة اليومية للمواطنن، على 

صعيد تحسن شبكات االتصال وإمدادات الوقود، 
وتسهيل الحركة على الطرقات، والسماح لسكان 
عــدد مــن الــقــرى بــالــعــودة إلــيــهــا، وصـــرف جــزء من 
التعويضات واملستحقات املالية للمواطنن بعد 
فترة طويلة من االنتظار، عدا عن تخفيف وجود 
قــــوات الــجــيــش فــي املــنــاطــق الــســكــنــيــة وتسليمها 

لقوات الشرطة املدنية.
وفي التعقيب على ذلك، قال أحد مشايخ محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــطــاع غزة  شــمــال سيناء لـــ
»مــرتــبــط بــعــالقــات تــاريــخــيــة عــلــى كــافــة األصــعــدة 
مــع محافظتنا، إذ إن عــشــرات الــعــائــالت مقسمة 
بن شطري الــحــدود كــآل زعــرب وقشطة والشاعر 
وبــرهــوم وسنجر والــحــمــايــدة وأبـــو عكر والكثير 
ــتــي تنقسم بــن املنطقتن،  مــن القبائل العربية ال
وكــذلــك تــربــط عــالقــات الــقــرابــة واملــصــاهــرة الكثير 
من الفلسطينين باملصرين في الجانب اآلخر من 
الحدود، ولطاملا كان كل طرف فيهم سنًدا لآخر، 
خــالل فــتــرة األزمــــات، كالحصار اإلســرائــيــلــي على 
غـــزة، والــحــصــار املــصــري عــلــى رفـــح املــصــريــة قبل 

سنوات«.
يوضح: »وبالتالي، إن أي شخص قــادم من غزة، 
ا علينا. وحضور 

ً
ا عزيز

ً
ا منا وضيف نعتبره جــزًء

الــبــديــعــة لــلــدحــيــة مــن غـــزة لــســيــنــاء، يعتبر مهما 
بالنسبة لنا كسكان شمال سيناء، ويعبر لنا عن 
الـــذي كــان قائًما طيلة  تغيير حقيقي فــي املشهد 

السنوات املاضية«.

الموتى ُمهّددون بهدم مدينتهم

)Getty( في سوق واقف التراثي

تشهد منطقة 
شمال سيناء 
استقرارًا أمنيًا 
نسبيًا )كريس 
)Getty/ماكغاريث

الرئيس فلوديمير زيلينسكي في لقطة من »رجيفسكي ضد نابليون« )فيسبوك(

)Getty /من المقابر المملوكية بعد مرور الجرافات )محمد مصطفى

ضمن مخطط يرمي إلى بناء األنفاق وإحداث تغييرات عمرانية عديدة في مدينة القاهرة، تم 
هدم عدد من الَجبّانات )المقابر( التاريخية في القاهرة، وسيُهدم المزيد منها أيضًا

جبّانات القاهرة

فنانون من غزة في سيناء

فنون وكوكتيل
تراث

متابعة

إضاءةقضية

بينما يجري هدم المقابر 
وإزالتها وترحيلها، إال 

أن مقابر أخرى تحظى 
باهتمام ورعاية شديدين؛ 

إذ نفذت محافظة 
القاهرة، مؤخرًا، حملة 
لتنظيف مقابر اليهود 
بالبساتين من القمامة 
والمخلفات، إذ رفعت 

أجهزة المحافظة أكثر من 
5 آالف طن من المخلفات، 

ومن المقرر أن تنفذ 
المحافظة مرحلة أخرى 
من النظافة بالمقابر لرفع 

تالل الرتش المتراكمة داخل 
المقابر بالقرب من الطريق 

الدائري وتقدر بآالف 
األطنان.

آالف األطنان
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