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باكستان :عائشة ملك أول قاضية في المحكمة العليا

أدت عائشة ملك ،أمس اإلثنني ،قسم اليمني كأول امرأة تشغل منصب قاضية في املحكمة العليا
الباكستانية ،أعـلــى سلطة قضائية فــي الـبــاد ،بعدما كــانــت عينت سابقًا فــي املحكمة املحلية
بمدينة الهور .واختيرت عائشة لاللتحاق باملحكمة العليا في  7يناير /كانون الثاني الجاري ،ثم
وافقت اللجنة القضائية في البرملان على التعيني .وقال رئيس املحكمة العليا القاضي كلزار أحمد،
بعدما أقسمت عائشة اليمني أمامه« :تعيني القاضية عائشة استند إلى النزاهة والشفافية ،وهو
(العربي الجديد)
خطوة مهمة في تاريخ املؤسسة القضائية».

17

السويد :اختفاء  10آالف الجئ مرفوضين

ّ
أعلنت الشرطة السويدية أن  10آالف الجئ رفضت طلباتهم اختفوا عن األنظار .ورجحت انتقالهم
ّ
يصعب مهمة تقدير رقم املغادرين وتتبعهم ،ويعزز ظاهرة «مجتمع الظل»
عبر حدود أوروبا ،ما
الذي ّ
يعرض األشخاص املختفني الحتمال استغاللهم في شغل وظائف بأجور متدنية ،واملكوث
فــي مساكن غير الئـقــة صحيًا .وتـجــدد سـجــال «مجتمع الـظــل» أخـيـرًا بعد كشف عمل ام ــرأة من
طلب لجوئها وموضوعة على قوائم الترحيل في منزل رئيسة الوزراء ماغدالينا
نيكاراغوا رفض ّ
(العربي الجديد)
أندرسون .ثم تبني أنها تعمل في شركة نظافة.

خسائر
كورونا:
سنوات
تعليم
أظ ـهــرت دراس ــة بـعـنــوان «تــأث ـيــرات وبــاء
كورونا 19 -املحتملة على التعلم» ،أعدها
املعهد الوطني لإلحصاء في املكسيكّ ،أن
خسائر التعليم التي نتجت عن تفشي
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم وت ــداب ـي ــره
تـتــراوح بــن سنة و 3سـنــوات فــي أنحاء
الـعــالــم ،بحسب فـتــرات إغ ــاق امل ــدراس،
ونـجــاح تـجــارب الحصص االفتراضية،
وق ـ ـ ــدرة األه ـ ــل ع ـل ــى سـ ـ ّـد ال ـت ــأخ ـي ــر فــي
الـتـعـلـيــم ،وامـتــاكـهــم اإلم ـكــانــات املــاديــة
لتوفير دروس تعويض.
وعرضت الدراسة أمثلة عن عدم إتقان
تــام ـيــذ ف ــي امل ـك ـس ـيــك ج ـ ــدول ال ـضــرب
فــي ســن التاسعة ،وأش ــارت إلــى أن 5.2
ماليني تلميذ وطالب مكسيكي ،تتراوح
أعمارهم بني  3أعــوام و 29عامًا ،تركوا
ال ــدراس ــة خ ــال ال ـعــام ال ــدراس ــي -2020
 .2021واع ـت ـب ــرت امل ـك ـس ـيــك ب ــن أكـثــر
البلدان تضررًا بإغالق املدارس الرسمية،
الذي استمر نحو  17شهرًا .وقد عاد 25
مليون تلميذ إلــى فـصــول الــدراســة في
نهاية أغسطس /آب  .2021لكن في بداية
يناير /كانون الثاني الجاري ،قررت 12
والية من أصل  32إغالق املــدارس ،رغم
أن السلطات الصحية ال تصنف املدارس
أنها مراكز ّ
تلوث.
ك ــذل ــك ،ت ـحــدثــت ال ــدراس ــة ذات ـه ــا ع ــن أن
خـســائــر الـتـعـلـيــم ف ــي املــرح ـلــة الـثــانــويــة
ً
تعادل عامًا كامال في البرازيل ،ونصف
ّ
عــام فــي بلجيكا ،علمًا أن منظمة األمــم
امل ـت ـح ــدة لـلـعـلــم وال ـث ـق ــاف ــة «يــون ـس ـكــو»،
التي احتفلت أمس االثنني بيوم التعليم
ال ـع ــامل ــي ،اع ـت ــرف ــت ب ـ ـ ّ
ـأن أك ـث ــر م ــن 100
مليون طفل لن يصلوا إلى الحد األدنى
من إتقان القراءة بسبب األزمة الصحية.
(فرانس برس)

(تيد ألجيبي /فرانس برس)

األردن :إغالق جديد للمدارس

عمان ــ أنور الزيادات
ّ

عارض أهالي تالميذ ومسؤولو مؤسسات
ومنظمات تهتم بالتعليم في األردن قرار
مجلس الوزراء تأجيل بدء الفصل الدراسي
الثاني في امل ــدارس الحكومية والخاصة من صف
الروضة حتى الحادي عشر فترة  3أسابيع إضافية،
وتحديد موعد عودة التالميذ إلى مدارسهم في 20
فبراير /شباط املقبل.
وبــرر وزيــر الدولة لشؤون اإلعــام الناطق الرسمي
بــاســم ال ـح ـكــومــة األردنـ ـي ــة فـيـصــل ال ـش ـبــول ال ـقــرار
الــذي استثنى طــاب الثانوية العامة (التوجيهي)
وعددهم  134ألفًا ،وأولئك في املــدارس التي تعتمد
ب ــرام ــج تـعـلـيــم دول ـي ــة وال ــذي ــن ي ـن ــاه ــزون  12أل ـفــا،
بـمـحــاولــة الـحـفــاظ عـلــى صـحــة الـتــامـيــذ وال ـكــوادر
الـتـعـلـيـمـيــة ،وك ـس ــر حـ ـ ّـدة املـنـحـنــى ال ــوب ــائ ــي ال ــذي
َّ
يشهد تـصــاعـدًا .لكنه شــدد على أن خـيــار التعليم
عــن ُبـعــد غـيــر وارد ،مــوضـحــا أن ــه سـيـجــري تمديد
الـ ــدوام امل ــدرس ــي إل ــى فـتــرة مـســائـيــة مـمــاثـلــة لفترة
تأخير انطالق الفصل الثاني ،تمهيدًا إلنهاء العام
الدراسي في  6يونيو /حزيران املقبل.
واعتبر الشبول أن الخطوة تشكل فرصة لتطعيم
أكبر عــدد ممكن مــن التالميذ فــي إطــار حملة تبدأ

األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل مـخـصـصــة لـلـفـئــات ال ـع ـمــريــة بني
 12و 17ع ــام ــا ،وتـ ـه ــدف إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ــوق ــاي ــة مــن
الـفـيــروس عـنــد ال ـعــودة إلــى التعليم .لـكــن الخطوة
خ ــال ـف ــت دعـ ـ ـ ــوات م ـم ـث ـلــي م ـن ـظ ـمــة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
للقافة (يونسكو) ومنظمة األمــم املتحدة للطفولة
(يونيسف) ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدولي
في األردن لجعل املدارس آخر القطاعات التي تغلق،
ّ
للحد من خسائر التعليم
واألولى التي يعاد فتحها
التي قد تنعكس على األطفال لسنوات.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ان ـت ـق ــد م ـح ـم ــد الـ ـعـ ـب ــادي فـ ــي حــدي ـثــه
لـ«العربي الجديد» قــرار الحكومة ،واعتبر أن «كل
القطاعات الحكومية والخاصة عادت الى العمل بكل
طاقتها ،في حني أرجئت الدراسة من أجل مواصلة
تجهيل التالميذ .وأبناء املسؤولني والتجار الكبار
ال يعانون من تبعات القرار ،فهم يلتحقون بمدارس
الدولية فيما يدفع أبناء عامة املواطنني الثمن».
ويقول منسق حملة «ذبحتونا» الوطنية لحقوق
الطالب فاخر دعــاس لـ«العربي الجديد»« :ارتبط
ق ــرار اإلغ ــاق بـحــال إرب ــاك الـتــامـيــذ وذوي ـهــم من
وضـ ــع الـ ــوبـ ــاء .وب ـع ــدم ــا أرج ـ ـ ــأت وزارة ال ـتــرب ـيــة
والـتـعـلـيــم اس ـت ـئ ـنــاف الـ ـ ــدوام  20ي ــوم ــا ،تــراجـعــت
بــال ـقــول إن اإلجـ ـ ــراء م ـج ــرد تــوص ـيــة ،ث ــم حسمت
ال ـتــأج ـيــل ،م ــن دون أن ت ـق ــدم مـ ـب ــررات ك ــاف ـي ــة ،إذ

تحدثت عــن موجة رابـعــة مــن كــورونــا مــن دون أن
تحدد مكامن الخطر ،واكتفت بــإعــان أن األرقــام
الـتــي تـصــدرهــا وزارة الـصـحــة ح ــول ح ــال الــوبــاء
تكشف ارتفاع عدد اإلصابات وليس أرقام دخول
املـسـتـشـفـيــات والــوف ـيــات وال ـح ــاالت ال ـتــي تحتاج
الى عناية مشددة .وخالل الفترات املاضية وصل
عدد مرضى كورونا في املستشفيات إلى أكثر من
 ،1300وهو يناهز  600حاليًا.
ي ـض ـيــف« :اس ـت ـث ـنــت ال ـح ـكــومــة تــام ـيــذ الـثــانــويــة
العامة من القرار ،وأولئك في املدارس الدولية التي
تضم أبناء كبار املسؤولني والفئات املتنفذة ،ما
يعني أن الحكومة تــدافــع عــن مصالح أعضائها
الجدد والقدامى بحجج واهية ،مثل القول إن عدد
تــامـيــذ امل ـ ــدارس الــدول ـيــة قـلـيــل ،عـلـمــا أن تالميذ
ال ـب ــادي ــة وامل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة ع ــدده ــم قـلـيــل أي ـضــا،
فلماذا ال يستثنون؟»
مــن جـهـتـهــا ،تـطــالــب الـعـضــو املــؤســس فــي حملة
«نـ ـح ــو عـ ـ ــودة آمـ ـن ــة مل ــدارسـ ـن ــا» ال ــوط ـن ـي ــة أس ـيــل
الجالد ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،الحكومة
ب ــالـ ـع ــودة عـ ــن ق ـ ــراره ـ ــا ،ووق ـ ـ ــف ال ـت ـخ ـب ــط وعـ ــدم
استضعاف فئة األطـفــال ،وجعل التعليم أولوية.
تضيف« :يكفي االستخفاف بقطاع التعليم ،إذ ال
يمكن فتح مختلف القطاعات باستثناء املــدارس

فقدان المهارات
تقول كريمة أحمد ،وهي أم لخمسة أطفال
في مدارس حكومية ،لـ«العربي الجديد»« :يعاني
أبنائي كثيرًا في التعليم بعدما فقدوا مهارات
القراءة والكتابة ،في حين بت أنا نفسي عاجزة
عن متابعة دراستهم .من هنا أطالب الحكومة
بتسريع إعـــادة دوام الــمــدارس قبل أن يخسر
المجتمع جيًال كامًال ،بسبب البعد عن التعليم».

ب ـح ـجــة م ــواج ـه ــة ال ـج ــائ ـح ــة» .وت ـط ــال ــب ب ـ ـ «ع ــدم
حصر االهتمام بالتعليم ،فهناك قضايا تتعلق
بــالـنـمــو وال ـتــرب ـيــة ي ـحـتــاج إلـيـهــا األط ـف ــال الــذيــن
يجب تجنيبهم الـبـقــاء مثل األس ــرى فــي البيوت.
والنشاط املدرسي جزء من عملية التعليم وكذلك
العدالة .وكما جرى استثناء املدارس الدولية كان
يفترض أن يشمل اإلجراء التالميذ الذين يعانون
من صعوبات في التعلم ،وذوي اإلعاقات ،وأولئك
في مدارس املناطق النائية».
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ّ
شكلت الوعي
الثورة التي

أطلق يناير /كانون الثاني  2011الروح الجميلة للمصريين
في رحلة بحثهم عن وطن بعيد عن األلم واالستسالم
لشعارات تتكرر .اليوم اختفت أصوات الشوارع التي
باق
قمع األمن بعضها ،لكن الحلم ٍ

ليست ثورة  25يناير/
كانون الثاني 2011
تفصيًال عاديًا في حياة
المصريين ،بل هي حدث
عظيم حقق تغييرًا
ّ
وشكل وعيًا سياسيًا لدى
شرائح كبيرة منهم

ينـاير
المصريين
القاهرة ـ العربي الجديد

استدعائه للمرة األولــى إلــى مقر جهاز أمن
ال ــدول ــة ،وي ــوض ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
جهاز أمن الدولة حدد في اتصال أجراه معه
موعدًا لحضوره إلى املقر ،فوصل قبل دقائق
من املوعد ،وما أن تجاوز البوابة الحديدية
الخارجية ،حتى فوجئ بوضع غطاء أسود
سميك على رأســه وتكبيل يديه إلــى الخلف
بأصفاد ،مــع توجيه تعليمات صــارمــة إليه
بعدم التكلم ،واالنـصـيــاع ألوام ــر تسليم كل
املتعلقات الشخصية التي في حوزته.
ّ
ويـعــلــق ح ـمــزة« :ج ــرى تسليمي مــن يــد إلــى
أخ ــرى ،ونقلت مــن بــاب إلــى بــاب ومــن مكان
إلــى مـكــان ،شعرت بــأن األمــاكــن ّ
تغيرت فقط
من خــال األص ــوات املختلفة لقرقعة النعال
ع ـلــى األرض ـ ـيـ ــات .ث ــم س ــاد ص ـمــت طــويــل لم
أشعر خالله بــالــوقــت ،وظــام حالك جعلني
أعتقد بأنني لم أشاهد النور يومًا».
فــي الـيــوم األول الستدعائه إلــى مقر األمــن
الوطني ،مثل حمزة أمــام شخص مجهول
سأله عن حركة «شباب  6إبريل» وعالقته
بالثورة ،وعمن تكون الشخصية التي ّ
أثرت
فيه خاللها ،ومن يرى من الناشطني حاليًا،
وك ــذل ــك ع ــن م ـشــاركــة أف ـ ــراد ف ــي أس ــرت ــه في
الثورة.
وفي االستدعاءات الالحقة ،لم يخضع حمزة
ألي اس ـت ـج ــواب ،وظ ــل ف ــي غــالـبـيـتـهــا واق ـفــا
ً
م ـك ـبــا ل ـســاعــات ال ي ـعــرف ع ــدده ــا ،وحـضــر

الـشـخــص أو األش ـخ ــاص الـغــامـضــون الــذيــن
ال ي ـحــق ل ــه م ـعــرفــة هــوي ـت ـهــم بـ ــأي حـ ــال من
األحوال ،فقط في جلسات املثول التي تتزامن
مع مناسبات سياسية مثل ذكرى الثورة.

الصوت المؤلم
يؤكد حمزة أن أكثر ما يؤمله هي حال التخبط
الشديد في عالقته مع مصرّ« ،إذ أشعر أحيانًا
بأن مصر مجرد صوت ُيملي علي تعليمات
أمنية ،ويحدثني عن مفاهيم وطنية حاول
خــونــة وعـمــاء فــي ال ـثــورة هــدمـهــا .وأحيانًا
أشـعــر أن هــذا الـصــوت يـصــدر مــن أشخاص
يحيطون بــي فــي الـعـمــل وال ـشــارع واملـقـهــى،
وأن هناك من يراني ويسمعني دائمًا».
يـ ـضـ ـي ــف« :أع ـ ـ ـ ـ ــود أح ـ ـيـ ــانـ ــا مـ ـ ــن اسـ ـت ــدع ــاء
األم ــن الــوط ـنــي ،وأب ـكــي حـتــى لــو لــم أخـضــع
الس ـت ـج ــواب .وق ــد أك ـت ـفــي ب ـع ــزل نـفـســي عن
ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي أو ال ـص ـم ــت ،ك ـمــا يـمـكــن
أن أصـ ــرخ .لـكــن يـبـقــى ال ـس ــؤال األزلـ ــي ال ــذي
ي ــراودن ــي :هــل يمكن أن يتحول حلم صعب
املنال إلى كابوس بهذا الشكل؟».
الجو الرتيب
وبــاالن ـت ـقــال إل ــى ح ـلــم ال ـش ــاب م ــن مـحــافـظــة
اإلسماعيلية أحمد عبد الغفار ،فهو يخبر
«العربي الجديد» بأنه «قبل ثورة  25يناير/
كــانــون الـثــانــي  ،2011لــم تـكــن ل ــدي ذرة أمــل

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠﺴ

مفاجأة
الـتــزم حـمــزة بتنفيذ كــل التعليمات األمنية
امل ــوج ـه ــة إلـ ـي ــه ،ل ـك ــن م ـف ــاج ــأة ح ـص ـلــت إث ــر

القاهرة ــ العربي الجديد

حلم الروح
ٍ
باق
الجميلة
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في كل مرة يخرج الشاب املصري
في الثالثينيات من العمر حمزة
هشام مــن مقر أمــن الــدولــة ،يعود
مسرعًا إلــى منزله ويحكم إغ ــاق كــل أبــواب
شقته ويـطـفــئ األن ـ ــوار ،ويــوقــف كــل وســائــل
االت ـصــال بــه كــي يـنـعــزل وح ـي ـدًا مــع الصمت
والـ ـظ ــام .يـعـمــل ح ـمــزة مـهـنــدســا ف ــي شــركــة
لـتـصـمـيــم ال ـق ـط ــارات ال ـك ـهــربــائـيــة الـســريـعــة
فــي مصر .يحب عمله ويـحــرص بشدة على
تــأديـتــه بــإتـقــان ،ل ــذا يضطر إل ــى الـبـحــث عن
كذبة مقنعة للحصول على إجازة من العمل
بعد كل زيــارة يقوم بها ملقر أمن الدولة ،من
أجل تفادي تعريض عمله املهني ألي أذى من
«عالقته مع هذا املقر».
قـبــل  11عــامــا ،حـلــم ح ـمــزة بمستقبل مشرق
وواع ــد مثل مــايــن الشباب املصريني الذين
خــرجــوا فــي ث ــورة  25يـنــايــر /كــانــون الثاني
 .2011شارك ابن األسرة ميسورة الحال التي
تقطن فــي أح ــد أرق ــى أح ـيــاء امل ــدن العمرانية
الجديدة شرقي العاصمة القاهرة ،في الثورة
وان ـ ـخـ ــرط م ــع ت ـفــاص ـي ـل ـهــا .أع ـج ـب ـتــه تـجــربــة
املشاركة في فصيل سياسي للمرة األولى في
حياته ،فانضم إلــى حركة «شباب  6إبريل»،
وعاصر فترة ذروة نشاطها ،ثم شهد مراحل
ً
تخبطها وصوال إلى نقطة الصفر بعد انقالب
 3يوليو /تموز  ،2013حني انقطعت عالقته
بالحركة نهائيًا ،ليس فقط بسبب عزوفه عن
العمل السياسي بعدما انقلب الحال بالكامل
في السنوات السابقة ،بل ألن الحركة نفسها
ّ
لم تعد موجودة بعدما علقت عملها رسميًا.
ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع اس ـت ـم ــرار ال ـس ـل ـطــات في
محاسبة حمزة على انتمائه يومًا إلى حركة
سياسية حلمت بغد أفضل .اعتقل حمزة في
صـيــف ع ــام  2013خ ــال حـمـلــة أمـنـيــة كبيرة
شملت محيط مسجد الفتح ،وســط القاهرة،
وأودع السجن مع مئات من الشباب على ذمة
قضية سياسية اسـتـمــرت محاكماتها نحو
ثالثة أعوام ونصف العام .ثم صدر في النهاية
حكم قضى بحبسهم سنة واحدة ،والخضوع
ملــراق ـبــة ال ـشــرطــة ث ــاث س ـن ــوات ب ـعــد انـتـهــاء
امل ـه ـلــة .وإث ــر ان ـق ـضــاء م ــدة الـحـبــس ومــراقـبــة
الشرطة ،أخبر حـمــزة ،فــي آخــر مثول لــه أمــام
قسم الشرطة الذي يتولى مراقبته ،بأنه يجب
أن يـتـصــل دوري ـ ــا بـمـقــر األمـ ــن الــوط ـنــي قبل
مزاولة أي عمل أو الــزواج أو السفر أو تغيير
ع ـن ــوان اإلق ــام ــة ورقـ ــم ال ـه ــات ــف ،وب ــأن ــه مـلــزم
بزيارة مقر األمن الوطني لدى استدعائه.

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺼﺮ
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بــالـتـغـيـيــر ،إذ ك ــان إي ـق ــاع ك ــل ش ــيء بطيئًا
ورتيبًا من خــال الــوجــوه والـكــام واملشاعر
ذات ـهــا ،وس ــاد بالتالي حــال مــن الـجـمــود في
كل شيء ،لكن عندما اندلعت الثورةّ ،
تغيرت
ش ـخ ـص ـيــا ،وظـ ـه ــرت ن ـس ـخــة أج ـم ــل م ـنــي لم
أكــن أعرفها تـشــارك فــي التظاهرات وتهتف
وتـجــري مــن شــارع إلــى شــارع .تعمل وتحب
وتحلم ،وتتفاعل وتشارك».
يضيف« :قبل أشهر من انــدالع الثورة ،كنت
قد جئت من اإلسماعيلية إلى القاهرة ،وأنا
أع ـ ــرف ج ـي ـدًا أن ال ـح ـي ــاة ل ــن ت ـك ــون رحـيـمــة
وال مـ ـيـ ـس ــورة ،وأن ـ ـنـ ــي س ـ ــأواج ـ ــه أض ـع ــاف

11

عدد السنوات التي مرت على ثورة
يناير وحلم ماليين المصريين بمستقبل
مشرق وواعد

اﻟﺴﻮدان

الصعوبات التي يواجهها الشاب العادي من
سكان القاهرة .بحثت عن عمل كصحافي أو
كباحث حر بعد سنوات من مراسلة شبكات
ومحطات دولية من مسقط رأســي ،وأدركــت
ص ـعــوبــة ال ــرح ـل ــة وض ـي ــق ال ـف ــرص وضـعــف
اإلم ـكــانــات ،لـكــن ان ـع ــدام األم ــل بــاملـطـلــق كــان
الكابوس األشمل في حياتي مثل غيري».
ويــروي عبد الغفار أنــه كــان يستيقظ يوميًا
ويـتــوجــه إل ــى مـكــان عمله فــي منطقة وســط
ال ـقــاهــرة ،حـيــث يـقـضــي ســاعــات الـنـهــار بني
مجموعات الكتب والصحف وأوراق البحوث،
ثــم يـنـهــي يــومــه ب ـت ـنــاول ح ـســاء ال ـعــدس في
ً
مطعم شعبي وسط القاهرة ،متأمال الوجوه
نـفـسـهــا ،قـبــل أن يـمـضــي ال ـســاعــات األخ ـيــرة
م ـمــددًا عـلــى ســريــر ضـيــق فــي غــرفــة صغيرة
داخل شقة مشتركة مع عدد من الشباب .ثم
وج ــد نفسه بــن ليلة وضـحــاهــا واق ـفــا على
العتبة األولــى للحلم ،حني شاهد شبانًا من
كل األطـيــاف والفئات يهتفون في الـشــوارع،
ووج ــوه ــا تـسـتـبـشــر بــالـخـيــر ف ــي ك ــل م ـكــان،
فـخــرج معهم لـشـعــوره بــأن ال ـثــورة كتبت له
روح ــا جــديــدة ،وفتحت لــه صفحات الحياة
على مصراعيها.

أول ذرة حب
وي ـقــول« :كــانــت ال ـثــورة بالنسبة لــي جــوالت
ج ـ ــري م ــن شـ ـ ــارع إل ـ ــى شـ ـ ــارع وم ـ ــن مـنـطـقــة
إلــى منطقة .لــم يسبق لــي حينها أن هتفت

أو ش ــارك ــت ف ــي أي ت ـظ ــاه ــرة وان ـت ـخ ــاب ــات،
ولــم أتـعــامــل يــومــا مــع بـلــدي بمبدأ املواطنة
ً
والحقوق والواجبات .ثم بدا كل شيء جميال
ف ــي ي ـن ــاي ــر ،ف ـش ـعــرت ب ــال ــوط ــن واالح ـت ـض ــان
وال ـحــريــة» .يـضـيــف« :أول ذرة حــب حقيقية
مل ـصــر جـلـبـهــا ي ـنــايــر .سـيـظــل قـلـبــي يــرفــرف
ب ـحــب ي ـن ــاي ــر ،ك ـمــا ش ـع ــرت بــرفــرف ـتــه لـلـمــرة
األولى في حياتي بفضله».
واليوم ،ال يزال عبد الغفار يمارس الصحافة
والـبـحــث لكن على نـطــاق مـحــدود مــن خالل
العمل مع منظمة للمجتمع املدني املصرية
تتعاون مع جامعات خاصة.
وي ـ ـقـ ــارن ع ـب ــد ال ـغ ـف ــار ب ــن وض ـ ــع ال ـب ـحــوث
وال ـص ـح ــاف ــة ف ــي م ـص ــر خـ ــال وقـ ــت ال ـث ــورة
والوقت الحالي الــذي يمنع تنظيم مؤسسة
تـعـلـيـمـيــة ك ـبــرى نـ ــدوة أو مــؤت ـمــرا ملـنــاقـشــة
قضية مجتمعية ،ويقول« :تحيط التعليمات
األم ـن ـي ــة ب ـك ــل ت ـفــاص ـيــل األع ـ ـمـ ــال الـبـحـثـيــة
واألكاديمية بدءًا من اختيار موضوع البحث
ً
ومنهجيته ،م ــرورًا بمعالجته ،وص ــوال إلى
إعالن نتائجه وتقييمها».
وفـ ــي  10ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري،
أع ـل ـنــت الـشـبـكــة ال ـعــرب ـيــة مل ـع ـلــومــات حـقــوق
اإلن ـس ــان ،وه ــي إح ــدى املـنـظـمــات الحقوقية
املستقلة الرائدة في مصر منذ فترة طويلة،
أنها ستنهي عملها املستمر منذ  18عامًا في
البالد« ،بسبب سلسلة تهديدات واعتداءات
عنيفة واعـتـقــاالت مــن األمــن الوطني ،وقــرب

ثوار سابقون يشعرون
بأن مصر «مجرد صوت
يُملي تعليمات أمنية»
يقول بعض الثوار
إن قلوبهم ستظل
ترفرف بحب يناير

ان ـت ـه ــاء م ـه ـلــة م ـطــال ـبــة ك ــل امل ـن ـظ ـم ــات غـيــر
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون
الجمعيات ،واملحددة في نهاية الجاري».
وأورد بيان ملنظمة «هيومن رايتس ووتش»
أن «قانون  2019يفرض قيودًا صارمة على
عمل منظمات ويخضعها لرقابة حكومية
شديدة» .ووصف نائب مدير الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي املـنـظـمــة ج ــو س ـتــورك
إغ ـ ــاق ال ـش ـب ـكــة ال ـعــرب ـيــة مل ـع ـلــومــات حـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ــأن ــه «خـ ـ ـس ـ ــارة فـ ــادحـ ــة ل ـل ـحــركــة
ال ـح ـقــوق ـيــة امل ـص ــري ــة وش ــرك ــائ ـه ــا الــدول ـيــن
تـثـبــت أن ه ــدف الـحـكــومــة امل ـصــريــة إسـكــات
انتقادات املجتمع املدني املستقل».

«الـ ـث ــورة أج ـمــل وأط ـه ــر تـجــربــة عشتها
ف ــي حـ ـي ــات ــي ،وس ـت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك» ،ت ـقــول
الثالثينية ســارة عبد الـعــزيــز .تستذكر
األيــام األولــى للثورة وهي تدندن أغنية
للشيخ إمــام« :صباح الخير على الــورد
اللي فتح فــي جناين مـصــر» .وتـقــول إن
األغنية ّ
تعبر «حرفيًا عــن ثــورة يناير/
كانون الثاني ،رغم أنها سبقتها بأكثر
م ــن ربـ ــع قـ ـ ــرن .ال ـ ـثـ ــورة أث ـب ـت ــت بــالـفـعــل
ّ
أن مـصــر ولدة وشـعـبـهــا يـسـتـطـيــع أن
ي ـح ـقــق ال ـن ـص ــر» .وتـ ـق ــول« :مـ ــا أحــدث ـتــه
ال ـث ــورة م ــن تـغـيـيــر ج ــذري ف ــي املجتمع
لهو أمــر عظيم ،فقد أثبتت أن األمــل في
الـتـغـيـيــر م ـم ـكــن» ،مـضـيـفــة« :م ـصــر اآلن
ليست كـمــا كــانــت قـبــل ال ـث ــورة .صحيح
أن هناك غالء ،إال أن بعض الفئات زادت
رواتـبـهــا .بــات لدينا مترو األنـفــاق ،كما
ّ
أن االستجابة إلى الشكاوى تتم سريعًا.
وص ـ ــار لــدي ـنــا ب ــرن ــام ــج ت ـكــافــل وك ــرام ــة
(برنامج التحويالت النقدية املشروطة
الذي أطلقته وزارة التضامن االجتماعي
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة تـ ـط ــوي ــر شـ ـبـ ـك ــات األمـ ـ ــان
ّ
االج ـت ـمــاعــي) .صـحـيــح أن املـبـلــغ هــزيــل،
ّ
لكن أشعر أن هناك من يفكر في الفقير».
تتابع ســارة« :عشت خالل الثورة أجمل
أي ــام حـيــاتــي ،على الــرغــم مــن تأثيراتها
السلبية واإليجابية فــي آن .مصر التي
نـحــب تستحق مـنــا جميعًا التضحية.
كما أن الشهداء الذين ضحوا بدمائهم
ّ
فعلوا ذلــك ألن مصر تستحق» .وتؤكد
ّ
أن «ث ــورة يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي حققت
هدفها وأسـقـطــت نـظــام حسني مـبــارك،
بـ ـع ــدم ــا رفـ ـ ــع الـ ـشـ ـع ــب امل ـ ـصـ ــري ش ـع ــار
ال ـش ـعــب ي ــري ــد إسـ ـق ــاط ال ـن ـظ ــام ،ونـجــح
بــال ـف ـعــل ف ــي تـحـقـيــق الـ ـه ــدف خـ ــال 18
يومًا فقط ،وأوصل رئيسًا بقي مسيطرًا
على الحكم ملدة  30عامًا إلى املحاكمة».
تضيف« :انتخب املصريون ثالثة رؤساء
(ثــانـيـهــم عــدلــي مـنـصــور لــم ُينتخب بل
عـ ّـن رئيسًا مؤقتًا) مــا بــن عامي 2012
و ،2020وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا».
بــدورهــا ،تقول العشرينية مــرام بــدوي
إن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن عـمــرهــا ل ــم يكن
ي ـت ـجــاوز الــراب ـعــة ع ـشــرة ح ــن انــدلـعــت
الثورة ،وبالتالي لم تتمكن من املشاركة
فيها ،إال أن تأثيرها كــان كبيرًا عليها.
وت ـش ـيــر إل ــى أن «الـ ـث ــورة ك ــان ــت عــامــة
مضيئة في تاريخ الشعب املصري في
وجه االستبداد والفساد .كما ساهمت
في زيادة الوعي السياسي والتخطيط
للمستقبل».
أمــا األربعيني أحمد إمــام ،الــذي شارك
في الثورة منذ يومها األول ،فيقول إن
«العالم كله شهد أن ما حدث كان أعظم
ثورة في التاريخ ،بسلميتها ومبادئها
وش ـ ـهـ ــدائ ـ ـهـ ــا األبـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ــذي ـ ــن ض ـح ــوا
بحياتهم فــي سبيل مستقبل الــوطــن»،
مضيفًا أن «شـهــداء الـثــورة ومصابيها
وج ـن ــوده ــا امل ـج ـهــولــن واملـعـتـقـلــن هم
أهم وأعظم إنجاز للثورة .ومن أجلهم،
س ـن ـب ـق ــى م ـخ ـل ـص ــن ملـ ـص ــر وم ـ ـبـ ــادئ
ثورتنا حتى تتحقق كل أهدافها ،وينال
ثوارها الحرية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث والـ ـك ــات ــب
امل ـص ــري مـحـمــد جـبــريــل إن أه ــم إنـجــاز
حققته ث ــورة يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي هو
«تشكيل ال ــوع ــي» .ويــوضــح فــي حديثه
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «عـ ــودة الـنــاس
لـلـعـمــل ال ـس ـيــاســي فـضـيـلــة م ــن فـضــائــل

ال ـ ـثـ ــورة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارتـ ـف ــاع نسبة
الــوعــي السياسي وفهم تكوين السلطة
ومــواقــع النفوذ فــي الــدولــة» .يضيف أن
«ال ـثــورة تسببت أيـضــا فــي زي ــادة إثــارة
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة ،مثل
قـضـيــة ال ـحــريــات الـشـخـصـيــة ،وتشكيل
تيارات اجتماعية جديدة».
ّ
وي ـ ــرى ج ـبــريــل أن «اسـ ـتـ ـع ــادة الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة كـقـضـيــة م ــرك ــزي ــة لـلـعــرب
تـعــد مــن أه ــم إن ـج ــازات ال ـث ــورة» .ويــذكــر
غناء طالب كلية الطب في كلية املنصور
ال ـجــام ـعــة« :أنـ ــا دم ــي فـلـسـطـيـنــي ،خــال
تـخــرجـهــم» .ويــوضــح أن ال ـثــورة «نقلت
القضية من جماعة اإلخوان املسلمني إلى
ّ
عموم التيارات السياسية» ،مضيفًا أن
«القضية الفلسطينية باتت ملكًا للناس
أنفسهم وه ــذا جـيــد ،وإن كــان ينقصها
ال ـتــأط ـيــر ال ـس ـيــاســي م ــن خـ ــال تشكيل
لـجــان وتنظيم نـ ــدوات» .ويشير إلــى أن
ّ
هذا الوضع «يبقى مؤقتًا ولو طال ،إذ إن
القضايا الوطنية ليست ثابتة ،بل إنها
في صعود وهبوط» ،مؤكدًا أن «الثابت
الــوحـيــد هــو أن فلسطني ستظل قضية

مصرية ومصيرية بالنسبة للعرب».
وفــي مــا يتعلق بــالــوعــي ،يـقــول جبريل:
«لم نعد كما كنا قبل الثورة ،إذ اكتسبنا
خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى األرض بـ ـ ــدأت
بالتراكم منذ اللحظة التي نزلنا فيها
إلــى ال ـشــارع» .يضيف« :الجميع أصبح
يفكر وي ـســأل ويـعــي كـيــف ك ــان الرئيس
امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـب ــارك مـتـحـفـظــا ج ـدًا
ع ـل ــى ش ـ ــروط صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي،
فنفذ أبطأ برنامج إصالح اقتصادي في
التاريخ».
ويؤكد« :مع ذلك ،فإن تشكيل الوعي يعد
في حد ذاتــه إنجازًا عظيمًا ،وسيستمر
إلى أن يؤمن الشعب بأن التغيير مسألة
ضرورية» ،مشيرًا إلى أن الثورة منحت
كل من شارك فيها من ناشطني وشباب
وت ـ ـي ـ ــارات س ـي ــاس ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة خ ـب ــرات
عملية لــم تكن لتكتسب لــوالهــا .يتابع:
«األثــر الــذي تركته الثورة سيستمر إلى
حني استكمال املشروع .وهــذا ما يدركه
الـجـمـيــع سـ ــواء م ــن ه ــم ف ــي الـسـلـطــة أو
ي ـمــارســون الـعـمــل الـسـيــاســي م ــن خــال
التيارات السياسية».

تحيا مصر (فايد الغزيري)Getty /

ذكرى ال يمكن نسيانها (أحمد إسماعيل /األناضول)

االنقسام حول اللقاحات يتوسع في أوروبا
يصر بعض المشككين
بفيروس كورونا الجديد
في أوروبا على رفض
إلزامية اللقاحات،
وينظمون تظاهرات في
الشوارع في محاولة
للحفاظ على هامش
الحرية الذي تكفله
أنظمتهم الديمقراطية

معارضون للقاحات
في بروكسل (نيكوالس
إيكونومو)Getty /

ناصر السهلي

ُ
ت ـقــابــل اإلجـ ـ ـ ــراءات األوروب ـ ـيـ ــة ال ـه ــادف ــة إلــى
فـ ــرض ح ـص ــول امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى ال ـل ـقــاحــات
املضادة لكوفيد 19-بالرفض من قبل بعض
الــذيــن ي ـجــدون فــي األم ــر انـتـهــاكــا لحريتهم
الـشـخـصـيــة .ورغ ــم اخ ـتــاف اإلج ـ ــراءات بني
دولـ ـ ــة وأخـ ـ ـ ــرى ،ي ـب ــدو أن ال ـق ــاس ــم امل ـش ـتــرك
ه ــو إصـ ـ ــرار م ــواط ـن ــن ع ـلــى رفـ ــض إلــزام ـيــة
اللقاحات.
وش ـه ــدت ع ــدد م ــن املـ ــدن ال ـســويــديــة ،بينها
ال ـعــاص ـمــة اس ـتــوك ـهــولــم وغــوت ـن ـبــرغ (ثــانــي
أكبر مدينة تقع في مقاطعة فاسترغوتالند
فــي الساحل الغربي مــن السويد) تظاهرات
ضمت اآلالف ممن يشككون بجائحة كورونا
ويــرفـضــون الـلـقــاحــات ،ودع ــت إليها «حركة
الحرية» للدفاع عن رفض التلقيح اإللزامي.
وكانت تظاهرة يــوم السبت املاضي كبيرة.
وتفيد تقديرات شرطة استوكهولم بمشاركة
مــا ال يقل عــن  3آالف فــي االحـتـجــاجــات ،في

وقت يقول املنظمون إن عدد املحتجني وصل
إلــى  18ألـفــا ،بــاإلضــافــة إلــى بضعة آالف في
الـ ـجـ ـن ــوب .وت ـ ـحـ ــدث جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ال ـســويــدي ع ــن «اس ـت ـغــال ج ـهــات مـتـطــرفــة»
لـحـمــات مـعــارضــة الـلـقــاح .مــن جـهــة أخ ــرى،
ســاهــم ات ـســاع نـطــاق املـشــاركــة الشعبية في
رفض اإلجــراءات إلى إغالق مراكز اللقاحات
خشية تخريبها.
ّ
واس ـ ـت ـ ـغـ ــلـ ــت جـ ـ ـه ـ ــات يـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـش ــددة
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ورف ـع ــت الف ـت ــات ك ـتــب عليها
«مــن أجــل ســويــد ح ــرة» ،و«نـعــم للحرية ،ال
لتصاريح التلقيح (ج ــواز كــورونــا)» ،و«ال
تـلـمـســوا أط ـفــال ـنــا» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى رفــض
املتظاهرين حملة حكومية لتلقيح األطفال
ف ــي ظ ــل زيـ ـ ــادة أعـ ـ ــداد امل ـص ــاب ــن بـمـتـحــور
«أم ـي ـكــرون» مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا الـجــديــد،
والسعي إلى فرض «جواز كورونا».
وتشير الصحف الـســويــديــة املحلية إلــى أن
امل ـح ـت ـجــن ي ــري ــدون إج ـب ــار ال ـس ـل ـطــات على
التراجع عن قرارها بفرض «جواز كورونا».

شهد عدد من
المدن السويدية
تظاهرات ضمت اآلالف
تحاول إيطاليا
إقناع مواطنيها بضرورة
تلقي اللقاحات

ويقول أحد منظمي التظاهرات ماكس فينثر
إلحـ ــدى الـصـحــف ال ـســويــديــة إن «الـحـكــومــة
تتجه إلى تبني التلقيح اإلجباري ،األمر الذي
يـتـعــارض مــع فـكــرة الـحــريــة فــي مجتمعنا».
وبـحـســب «ح ــرك ــة ال ـح ــري ــة» ،ف ــإن اإلج ـ ــراءات
السويدية «تتعارض مع املبادئ األساسية

لحقوق اإلن ـســان لــديـنــا ،ويشعر كـثـيــرون أن
إلزامية التلقيح تمثل مشكلة».
ليست السويد الــدولــة الوحيدة التي تشهد
احـتـجــاجــات مـنــاهـضــة إللــزام ـيــة الـلـقــاحــات.
ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،ح ـي ــث ت ــرت ـف ــع أعـ ـ ـ ــداد اإلصـ ــابـ ــات
وال ــوف ـي ــات األمـ ــر الـ ــذي يـشـكــل ضـغـطــا على
ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي ،تـشـهــد ت ـحــركــات مـمــاثـلــة.
وينسحب األمر على كل من فنلندا والبرتغال
وبــري ـطــان ـيــا وأوك ــرانـ ـي ــا وفــرن ـســا وبلجيكا
وإي ـط ــال ـي ــا وأمل ــان ـي ــا وغ ـي ــره ــا .إال أن نسبة
املشككني تبقى أقــل مــن املقتنعني بـضــرورة
الحصول على اللقاحات.
ويــركــز منظمو ه ــذه ال ـت ـظــاهــرات عـلــى مبدأ
الحرية .وقال رئيس حزب «الجبهة الوطنية»
املـ ـتـ ـش ــدد ف ـ ـلـ ــوريـ ــان ف ـي ـل ـي ـب ــو« :ال لـلـفـصــل
ال ـع ـن ـصــري ب ــن املـلـقـحــن وغ ـي ــر املـلـقـحــن».
يـشــار إلــى أن فرنسا ستفرض إظـهــار جــواز
ك ــورون ــا ع ـلــى األشـ ـخ ــاص م ــا ف ــوق  16سنة
قبل الــدخــول إلــى مطعم أو مقهى أو مسرح
أو الـسـفــر بــالـقـطــار مل ـســافــات طــوي ـلــة .وعلى

الرغم من تخفيف بعض القيود التي تتعلق
بالعمل فــي امل ـنــزل ،تسجل فرنسا إصــابــات
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة يـ ــوم ـ ـيـ ــا .وف ـ ــرض ـ ــت ك ـ ــل مــن
إيطاليا واليونان إلزامية اللقاحات بالنسبة
لألشخاص ما فوق الـ  50عامًا.
أما النمسا ،فبدت إجراءاتها أكثر تشددًا ،إذ
أقرت الغالبية البرملانية قانونًا يلزم جميع
املواطنني الذين تبلغ أعمارهم  18عامًا وأكثر
فــي الـبــاد على تلقي الـلـقــاحــات .ويستثني
ً
الـ ـق ــان ــون كـ ـ ــا مـ ــن الـ ـح ــوام ــل واألش ـ ـخـ ــاص
املتعافني من كوفيد 19-خالل األشهر الستة
املاضية ،واألف ــراد الــذيــن ال يمكن تطعيمهم
ألس ـبــاب طـبـيــة .وس ـيــواجــه األش ـخ ــاص غير
امللقحني بعد ذلك غرامة تصل إلى  685دوالرًا
ً
إذا لم يكن لديهم شهادة لقاح أو أظهروا دليال
على استثنائهم .هـكــذا تصبح النمسا أول
دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاحات.
قـ ــرار دف ــع امل ـع ــارض ــن ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـشــارع
م ــا أدى إل ــى وقـ ــوع ص ــدام ــات ب ــن الـشــرطــة
واملـ ـحـ ـتـ ـج ــن .وت ـ ـبـ ــرر ال ـس ـل ـط ــات خ ـطــوت ـهــا

بالصعوبة التي تواجهها لتضييق الفجوة
مع جيرانها األوروبيني في ما يتعلق بتلقي
الجرعة الثالثة ،إذ لم تتجاوز النسبة لديها
 47في املائة ،بينما وصلت إلى  59في املائة
في الدنمارك على سبيل املثال.
من جهتها ،تحاول إيطاليا إقناع مواطنيها
بـ ـض ــرورة تـلـقــي ال ـل ـقــاحــات ب ـه ــدف تخفيف
الـضـغــط عـلــى عـنــاصــر الـشــرطــة ال ـتــي تعمل
ع ـل ــى الـ ـت ــأك ــد م ــن حـ ـص ــول امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
اللقاحات .وتــواجــه فرنسا صــراعــا سياسيًا
ح ــادًا ب ــن الـيـمــن وال ـي ـســار قـبــل أس ــاب ــع من
االن ـت ـخــابــات ،وق ــد تـلـقــى الـبـعــض تـهــديــدات
بــالـقـتــل ،فــي وق ــت تـفـيــد اسـتـطــاعــات ال ــرأي
ب ـ ــأن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ي ـخ ـش ــون ع ـل ــى مـسـتـقـبــل
الديمقراطية في بالدهم.
ويقلق توجه األوروبيني نحو اعتماد إلزامية
الـ ـلـ ـق ــاح ــات رئ ـي ـس ــة امل ـف ــوض ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
أورسـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــراليـ ــن ،وتـ ـق ــول إن هـنــاك
حاجة ملناقشة إلزامية اللقاحات في ظل تكرر
وتوسع مشهد املعارضني في الشارع.

