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عّمان ــ أنور الزيادات

عارض أهالي تالميذ ومسؤولو مؤسسات 
قرار  األردن  في  بالتعليم  تهتم  ومنظمات 
مجلس الوزراء تأجيل بدء الفصل الدراسي 
والخاصة من صف  الحكومية  املـــدارس  في  الثاني 
الروضة حتى الحادي عشر فترة 3 أسابيع إضافية، 
وتحديد موعد عودة التالميذ إلى مدارسهم في 20 

فبراير/ شباط املقبل.
وبــرر وزيــر الدولة لشؤون اإلعــالم الناطق الرسمي 
ــة فــيــصــل الــشــبــول الـــقـــرار  ــيــ بـــاســـم الــحــكــومــة األردنــ
)التوجيهي(  العامة  الثانوية  طــالب  استثنى  الــذي 
وعددهم 134 ألفًا، وأولئك في املــدارس التي تعتمد 
ــة والــــذيــــن يـــنـــاهـــزون 12 ألــفــًا،  ــيـ ــرامـــج تــعــلــيــم دولـ بـ
بــمــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــتــالمــيــذ والــكــوادر 
ــّدة املــنــحــنــى الـــوبـــائـــي الـــذي  ــ الــتــعــلــيــمــيــة، وكـــســـر حـ
التعليم   خــيــار 

َّ
أن لكنه شــدد على  تــصــاعــدًا.  يشهد 

عــن ُبــعــد غــيــر وارد، مــوضــحــًا أنـــه ســيــجــري تمديد 
ــــدوام املـــدرســـي إلـــى فــتــرة مــســائــيــة مــمــاثــلــة لفترة  الـ
تأخير انطالق الفصل الثاني، تمهيدًا إلنهاء العام 

الدراسي في 6 يونيو/ حزيران املقبل.
لتطعيم  فرصة  تشكل  الخطوة  أن  الشبول  واعتبر 
التالميذ فــي إطــار حملة تبدأ  أكبر عــدد ممكن مــن 

األســـبـــوع املــقــبــل مــخــصــصــة لــلــفــئــات الــعــمــريــة بني 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــوقـــايـــة مــن  12 و17 عــــامــــًا، وتــــهــــدف إلـ
لــكــن الخطوة  إلـــى التعليم.  الــعــودة  الــفــيــروس عــنــد 
ــالـــفـــت دعــــــــوات مــمــثــلــي مــنــظــمــة األمـــــــم املـــتـــحـــدة  خـ
للطفولة  املتحدة  األمــم  ومنظمة  )يونسكو(  للقافة 
)يونيسف( ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدولي 
في األردن لجعل املدارس آخر القطاعات التي تغلق، 
واألولى التي يعاد فتحها للحّد من خسائر التعليم 

التي قد تنعكس على األطفال لسنوات.
ــادي فــــي حــديــثــه  ــبــ ــعــ ــقـــد مـــحـــمـــد الــ ــتـ ــتـــه، انـ مــــن جـــهـ
»كل  أن  واعتبر  الحكومة،  قــرار  الجديد«  »العربي  لـ
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 
»ارتبط  الجديد«:  »العربي  لـ دعــاس  فاخر  الطالب 
ــاك الــتــالمــيــذ وذويــهــم من  قـــرار اإلغــــالق بــحــال إربــ
الــتــربــيــة  ــأت وزارة  ــ ــ ــاء. وبـــعـــدمـــا أرجـ ــ ــــوبـ الـ ــــع  وضـ
والــتــعــلــيــم اســتــئــنــاف الــــــدوام 20 يـــومـــًا، تــراجــعــت 
بــالــقــول إن اإلجــــــراء مـــجـــرد تــوصــيــة، ثـــم حسمت 
الــتــأجــيــل، مـــن دون أن تـــقـــدم مــــبــــررات كـــافـــيـــة، إذ 

تحدثت عــن موجة رابــعــة مــن كــورونــا مــن دون أن 
األرقــام  أن  بــإعــالن  واكتفت  الخطر،  مكامن  تحدد 
الــتــي تــصــدرهــا وزارة الــصــحــة حـــول حـــال الــوبــاء 
تكشف ارتفاع عدد اإلصابات وليس أرقام دخول 
املــســتــشــفــيــات والــوفــيــات والـــحـــاالت الــتــي تحتاج 
الى عناية مشددة. وخالل الفترات املاضية وصل 
عدد مرضى كورونا في املستشفيات إلى أكثر من 

1300، وهو يناهز 600 حاليًا.
يــضــيــف: »اســتــثــنــت الــحــكــومــة تــالمــيــذ الــثــانــويــة 
العامة من القرار، وأولئك في املدارس الدولية التي 
ما  املتنفذة،  والفئات  املسؤولني  كبار  أبناء  تضم 
أعضائها  مصالح  عــن  تــدافــع  الحكومة  أن  يعني 
الجدد والقدامى بحجج واهية، مثل القول إن عدد 
ــدارس الــدولــيــة قــلــيــل، عــلــمــًا أن تالميذ  ــ تــالمــيــذ املـ
الـــبـــاديـــة واملـــنـــاطـــق الــنــائــيــة عـــددهـــم قــلــيــل أيــضــًا، 

فلماذا ال يستثنون؟«
مــن جــهــتــهــا، تــطــالــب الــعــضــو املــؤســس فــي حملة 
ــا« الـــوطـــنـــيـــة أســيــل  ــنــ »نـــحـــو عــــــودة آمـــنـــة ملــــدارســ
الحكومة  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الجالد، 
ــا، ووقـــــــف الـــتـــخـــبـــط وعــــدم  ــ ــرارهــ ــ ــعــــودة عــــن قــ ــالــ بــ
أولوية.  التعليم  وجعل  األطــفــال،  فئة  استضعاف 
تضيف: »يكفي االستخفاف بقطاع التعليم، إذ ال 
املــدارس  باستثناء  القطاعات  فتح مختلف  يمكن 

ـــ »عـــدم  بــحــجــة مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة«.  وتـــطـــالـــب بـ
تتعلق  قضايا  فهناك  بالتعليم،  االهتمام  حصر 
ــال الــذيــن  ــفـ بــالــنــمــو والــتــربــيــة يــحــتــاج إلــيــهــا األطـ
البيوت.  فــي  األســـرى  مثل  الــبــقــاء  يجب تجنيبهم 
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«.

مجتمع
أدت عائشة ملك، أمس اإلثنني، قسم اليمني كأول امرأة تشغل منصب قاضية في املحكمة العليا 
املحلية  املحكمة  فــي  سابقًا  عينت  كــانــت  بعدما  الــبــالد،  فــي  قضائية  سلطة  أعــلــى  الباكستانية، 
بمدينة الهور. واختيرت عائشة لاللتحاق باملحكمة العليا في 7 يناير/ 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«.  

 10 آالف الجئ رفضت طلباتهم اختفوا عن األنظار. ورجحت انتقالهم 
ّ
أعلنت الشرطة السويدية أن

عبر حدود أوروبا، ما يصّعب مهمة تقدير رقم املغادرين وتتبعهم، ويعزز ظاهرة »مجتمع الظل« 
الذي يعّرض األشخاص املختفني الحتمال استغاللهم في شغل وظائف بأجور متدنية، واملكوث 
فــي مساكن غير الئــقــة صحيًا. وتــجــدد ســجــال »مجتمع الــظــل« أخــيــرًا بعد كشف عمل امـــرأة من 
نيكاراغوا رفض طلب لجوئها وموضوعة على قوائم الترحيل في منزل رئيسة الوزراء ماغدالينا 
)العربي الجديد( ها تعمل في شركة نظافة. 

ّ
أندرسون. ثم تبني أن

السويد: اختفاء 10 آالف الجئ مرفوضينباكستان: عائشة ملك أول قاضية في المحكمة العليا

أطفال  لخمسة  أم  وهي  أحمد،  كريمة  تقول 
في مدارس حكومية، لـ»العربي الجديد«: »يعاني 
مهارات  فقدوا  بعدما  التعليم  في  كثيرًا  أبنائي 
عاجزة  نفسي  أنا  بت  حين  في  والكتابة،  القراءة 
الحكومة  أطالب  عن متابعة دراستهم. من هنا 
يخسر  أن  قبل  ــدارس  ــم ال دوام  ــادة  إعـ بتسريع 

المجتمع جيًال كامًال، بسبب البعد عن التعليم«.

فقدان المهارات

ــة بــعــنــوان »تــأثــيــرات وبــاء  أظــهــرت دراســ
كورونا- 19 املحتملة على التعلم«، أعدها 
املعهد الوطني لإلحصاء في املكسيك، أّن 
تفشي  نتجت عن  التي  التعليم  خسائر 
ــا فـــي الـــعـــالـــم وتـــدابـــيـــره  جــائــحــة كــــورونــ
تــتــراوح بــن سنة و3 ســنــوات فــي أنحاء 
الــعــالــم، بحسب فــتــرات إغـــاق املــــدراس، 
االفتراضية،  الحصص  تــجــارب  ونــجــاح 
ــّد الـــتـــأخـــيـــر فــي  ــ ــل عـــلـــى سـ ــ وقـــــــدرة األهــ
الــتــعــلــيــم، وامــتــاكــهــم اإلمــكــانــات املــاديــة 

لتوفير دروس تعويض. 
إتقان  أمثلة عن عدم  الدراسة  وعرضت 
تــامــيــذ فـــي املــكــســيــك جـــــدول الــضــرب 
فــي ســن التاسعة، وأشـــارت إلــى أن 5.2 
ماين تلميذ وطالب مكسيكي، تتراوح 
أعــوام و29 عامًا، تركوا  أعمارهم بن 3 
الـــدراســـة خـــال الــعــام الـــدراســـي 2020-
أكــثــر  بـــن  املــكــســيــك  ــبـــرت  ــتـ واعـ  .2021
البلدان تضررًا بإغاق املدارس الرسمية، 
الذي استمر نحو 17 شهرًا. وقد عاد 25 
الــدراســة في  فــصــول  إلــى  تلميذ  مليون 
نهاية أغسطس/ آب 2021. لكن في بداية 
الجاري، قررت 12  الثاني  يناير/ كانون 
والية من أصل 32 إغاق املــدارس، رغم 
أن السلطات الصحية ال تصنف املدارس 

أنها مراكز تلّوث.
ــة ذاتـــهـــا عـــن أن  ــــدراســ كـــذلـــك، تــحــدثــت ال
خــســائــر الــتــعــلــيــم فـــي املــرحــلــة الــثــانــويــة 
 في البرازيل، ونصف 

ً
تعادل عامًا كاما

األمــم  أّن منظمة  بلجيكا، علمًا  فــي  عــام 
املـــتـــحـــدة لــلــعــلــم والـــثـــقـــافـــة »يــونــســكــو«، 
التعليم  بيوم  االثنن  أمس  احتفلت  التي 
الـــعـــاملـــي، اعـــتـــرفـــت بـــــأّن أكـــثـــر مـــن 100 
الحد األدنى  إلى  مليون طفل لن يصلوا 
من إتقان القراءة بسبب األزمة الصحية.
)فرانس برس(

Tuesday 25 January 2022
الثالثاء 25 يناير/ كانون الثاني 2022 م  22  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2703  السنة الثامنة

)تيد ألجيبي/ فرانس برس(



أمن  إلــى مقر جهاز  األولــى  للمرة  استدعائه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــة، ويـــوضـــح لــــ ــدولــ الــ
جهاز أمن الدولة حدد في اتصال أجراه معه 
موعدًا لحضوره إلى املقر، فوصل قبل دقائق 
البوابة الحديدية  من املوعد، وما أن تجاوز 
الخارجية، حتى فوجئ بوضع غطاء أسود 
الخلف  إلــى  سميك على رأســه وتكبيل يديه 
إليه  تعليمات صــارمــة  توجيه  مــع  بأصفاد، 
كل  واالنــصــيــاع ألوامـــر تسليم  التكلم،  بعدم 

املتعلقات الشخصية التي في حوزته.
ــق حــمــزة: »جـــرى تسليمي مــن يــد إلــى 

ّ
ويــعــل

أخـــرى، ونقلت مــن بــاب إلــى بــاب ومــن مكان 
إلــى مــكــان، شعرت بــأن األمــاكــن تغّيرت فقط 
النعال  لقرقعة  املختلفة  األصـــوات  من خــال 
عــلــى األرضــــيــــات. ثـــم ســــاد صــمــت طـــويـــل لم 
بــالــوقــت، وظــام حالك جعلني  أشعر خاله 

أعتقد بأنني لم أشاهد النور يومًا«.
الــيــوم األول الستدعائه إلــى مقر األمــن  فــي 
أمــام شخص مجهول  مثل حمزة  الوطني، 
إبريل« وعاقته   6 سأله عن حركة »شباب 
بالثورة، وعمن تكون الشخصية التي أثّرت 
فيه خالها، ومن يرى من الناشطني حاليًا، 
وكـــذلـــك عـــن مــشــاركــة أفـــــراد فـــي أســـرتـــه في 

الثورة.
وفي االستدعاءات الاحقة، لم يخضع حمزة 
ألي اســـتـــجـــواب، وظــــل فـــي غــالــبــيــتــهــا واقــفــًا 
 لــســاعــات ال يـــعـــرف عـــددهـــا، وحــضــر 

ً
مــكــبــا

الــشــخــص أو األشـــخـــاص الــغــامــضــون الــذيــن 
ال يــحــق لـــه مــعــرفــة هــويــتــهــم بــــأي حــــال 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 عاقته مع مصر، »ّإذ أشعر أحيانًا 
بأن مصر مجرد صوت ُيملي علي تعليمات 
حاول  وطنية  مفاهيم  عن  ويحدثني  أمنية، 
خــونــة وعــمــاء فــي الــثــورة هــدمــهــا. وأحيانًا 
أشــعــر أن هــذا الــصــوت يــصــدر مــن أشخاص 
يحيطون بــي فــي الــعــمــل والـــشـــارع واملــقــهــى، 

وأن هناك من يراني ويسمعني دائمًا«.
ـــاء  ــدعـ ــًا مــــــن اســــتــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ـــضــــيــــف: »أعـــــــــــود أحـ يـ
األمــــن الــوطــنــي، وأبـــكـــي حــتــى لـــو لـــم أخــضــع 
ــد أكــتــفــي بـــعـــزل نــفــســي عن  ــتـــجـــواب. وقــ السـ
ــارجـــي أو الـــصـــمـــت، كـــمـــا يــمــكــن  ــخـ الـــعـــالـــم الـ
ــــي الـــذي  ــرخ. لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال األزلـ ــ أن أصـ
يتحول حلم صعب  أن  يمكن  هــل  يـــراودنـــي: 

املنال إلى كابوس بهذا الشكل؟«.

الجو الرتيب
وبـــاالنـــتـــقـــال إلــــى حــلــم الـــشـــاب مـــن مــحــافــظــة 
يخبر  فهو  الغفار،  عبد  أحمد  اإلسماعيلية 
»العربي الجديد« بأنه »قبل ثورة 25 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2011، لــم تــكــن لـــدي ذرة أمــل 

القاهرة ـ العربي الجديد

في كل مرة يخرج الشاب املصري 
حمزة  العمر  من  الثاثينيات  في 
هشام مــن مقر أمــن الــدولــة، يعود 
أبــواب  إلــى منزله ويحكم إغـــاق كــل  مسرعًا 
شقته ويــطــفــئ األنـــــوار، ويــوقــف كــل وســائــل 
االتــصــال بــه كــي يــنــعــزل وحــيــدًا مــع الصمت 
والـــظـــام. يــعــمــل حــمــزة مــهــنــدســًا فـــي شــركــة 
لــتــصــمــيــم الـــقـــطـــارات الــكــهــربــائــيــة الــســريــعــة 
فــي مصر. يحب عمله ويــحــرص بشدة على 
تــأديــتــه بــإتــقــان، لـــذا يضطر إلـــى الــبــحــث 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 

»عاقته مع هذا املقر«.
عــامــًا، حــلــم حــمــزة بمستقبل مشرق  قــبــل 11 
الذين  املصريني  الشباب  مــايــني  مثل  وواعـــد 
خــرجــوا فــي ثـــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2011. شارك ابن األسرة ميسورة الحال التي 
املـــدن العمرانية  أرقـــى أحــيــاء  تقطن فــي أحـــد 
الجديدة شرقي العاصمة القاهرة، في الثورة 
وانــــخــــرط مــــع تــفــاصــيــلــهــا. أعــجــبــتــه تــجــربــة 
املشاركة في فصيل سياسي للمرة األولى في 
إبريل«،   6 »شباب  إلــى حركة  فانضم  حياته، 
وعاصر فترة ذروة نشاطها، ثم شهد مراحل 
تخبطها وصواًل إلى نقطة الصفر بعد انقاب 
عاقته  انقطعت  2013، حني  تموز  يوليو/   3
بالحركة نهائيًا، ليس فقط بسبب عزوفه عن 
العمل السياسي بعدما انقلب الحال بالكامل 
في السنوات السابقة، بل ألن الحركة نفسها 
قت عملها رسميًا. 

ّ
لم تعد موجودة بعدما عل

ــمـــرار الــســلــطــات في  ــتـ لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــع اسـ
محاسبة حمزة على انتمائه يومًا إلى حركة 
سياسية حلمت بغد أفضل. اعتقل حمزة في 
صــيــف عـــام 2013 خـــال حــمــلــة أمــنــيــة كبيرة 
القاهرة،  وســط  الفتح،  شملت محيط مسجد 
وأودع السجن مع مئات من الشباب على ذمة 
نحو  محاكماتها  اســتــمــرت  سياسية  قضية 
ثاثة أعوام ونصف العام. ثم صدر في النهاية 
حكم قضى بحبسهم سنة واحدة، والخضوع 
ملــراقــبــة الــشــرطــة ثــــاث ســـنـــوات بــعــد انــتــهــاء 
ــر انــقــضــاء مـــدة الــحــبــس ومــراقــبــة  املــهــلــة. وإثــ
الشرطة، أخبر حــمــزة، فــي آخــر مثول لــه أمــام 
قسم الشرطة الذي يتولى مراقبته، بأنه يجب 
ــن الــوطــنــي قبل  ــ ــًا بــمــقــر األمـ ــ أن يــتــصــل دوريــ
مزاولة أي عمل أو الــزواج أو السفر أو تغيير 
ــه مــلــزم  ــأنـ ــم الـــهـــاتـــف، وبـ ــ ــنـــوان اإلقــــامــــة ورقـ عـ

بزيارة مقر األمن الوطني لدى استدعائه. 

مفاجأة 
األمنية  التعليمات  كــل  بتنفيذ  حــمــزة  الــتــزم 
ــأة حــصــلــت إثـــر  ــاجـ ــفـ ــه، لـــكـــن مـ ــيــ ــة إلــ ــهـ املـــوجـ

ينـاير 
المصريين

حلم الروح 
الجميلة باٍق

أطلق يناير/ كانون الثاني 2011 الروح الجميلة للمصريين 
في رحلة بحثهم عن وطن بعيد عن األلم واالستسالم 
التي  الشوارع  أصوات  اختفت  اليوم  تتكرر.  لشعارات 

قمع األمن بعضها، لكن الحلم باٍق 

ثوار سابقون يشعرون 
بأن مصر »مجرد صوت 
يُملي تعليمات أمنية«

يقول بعض الثوار 
إن قلوبهم ستظل 

ترفرف بحب يناير

1819
مجتمع

ــيء بطيئًا  ــاع كـــل شــ ــقـ ــان إيـ بــالــتــغــيــيــر، إذ كــ
ورتيبًا من خــال الــوجــوه والــكــام واملشاعر 
ذاتــهــا، وســـاد بالتالي حــال مــن الــجــمــود في 
كل شيء، لكن عندما اندلعت الثورة، تغّيرت 
شــخــصــيــًا، وظـــهـــرت نــســخــة أجـــمـــل مــنــي لم 
وتهتف  التظاهرات  فــي  تــشــارك  أعرفها  أكــن 
وتــجــري مــن شــارع إلــى شـــارع. تعمل وتحب 

وتحلم، وتتفاعل وتشارك«. 
يضيف: »قبل أشهر من انــدالع الثورة، كنت 
القاهرة، وأنا  قد جئت من اإلسماعيلية إلى 
ــيـــدًا أن الـــحـــيـــاة لــــن تـــكـــون رحــيــمــة  ــــرف جـ أعــ
ــعـــاف  ــــي ســـــأواجـــــه أضـ ــنـ ــ وال مــــيــــســــورة، وأنـ

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 
صــعــوبــة الـــرحـــلـــة وضـــيـــق الـــفـــرص وضــعــف 
اإلمــكــانــات، لــكــن انـــعـــدام األمـــل بــاملــطــلــق كــان 

الكابوس األشمل في حياتي مثل غيري«. 
ويــروي عبد الغفار أنــه كــان يستيقظ يوميًا 
ويــتــوجــه إلـــى مــكــان عمله فــي منطقة وســط 
الــقــاهــرة، حــيــث يــقــضــي ســاعــات الــنــهــار بني 
مجموعات الكتب والصحف وأوراق البحوث، 
ثــم يــنــهــي يــومــه بــتــنــاول حــســاء الــعــدس في 
 الوجوه 

ً
مطعم شعبي وسط القاهرة، متأما

نــفــســهــا، قــبــل أن يــمــضــي الــســاعــات األخــيــرة 
مــمــددًا عــلــى ســريــر ضــيــق فــي غــرفــة صغيرة 
داخل شقة مشتركة مع عدد من الشباب. ثم 
وجـــد نفسه بــني ليلة وضــحــاهــا واقــفــًا على 
العتبة األولــى للحلم، حني شاهد شبانًا من 
الــشــوارع،  كل األطــيــاف والفئات يهتفون في 
ووجـــوهـــًا تــســتــبــشــر بــالــخــيــر فـــي كـــل مــكــان، 
فــخــرج معهم لــشــعــوره بــأن الــثــورة كتبت له 
الحياة  لــه صفحات  روحـــًا جــديــدة، وفتحت 

على مصراعيها.

أول ذرة حب
ويــقــول: »كــانــت الــثــورة بالنسبة لــي جــوالت 
جـــــري مــــن شــــــارع إلـــــى شــــــارع ومـــــن مــنــطــقــة 
أن هتفت  لــي حينها  يسبق  لــم  منطقة.  إلــى 

تـــظـــاهـــرة وانـــتـــخـــابـــات،  فــــي أي  أو شــــاركــــت 
ولــم أتــعــامــل يــومــًا مــع بــلــدي بمبدأ املواطنة 
 
ً
والحقوق والواجبات. ثم بدا كل شيء جميا
فـــي يـــنـــايـــر، فــشــعــرت بـــالـــوطـــن واالحـــتـــضـــان 
»أول ذرة حــب حقيقية  يــضــيــف:  والــحــريــة«. 
ملــصــر جــلــبــهــا يــنــايــر. ســيــظــل قــلــبــي يــرفــرف 
بــحــب يـــنـــايـــر، كــمــا شـــعـــرت بــرفــرفــتــه لــلــمــرة 

األولى في حياتي بفضله«. 
واليوم، ال يزال عبد الغفار يمارس الصحافة 
والــبــحــث لكن على نــطــاق مــحــدود مــن خال 
املصرية  املدني  للمجتمع  منظمة  مع  العمل 

تتعاون مع جامعات خاصة. 
ــار بــــني وضـــــع الــبــحــوث  ــفـ ــغـ ويــــقــــارن عـــبـــد الـ
ــثـــورة  ــــت الـ ــــال وقـ والـــصـــحـــافـــة فــــي مـــصـــر خـ
الــذي يمنع تنظيم مؤسسة  الحالي  والوقت 
ــــدوة أو مــؤتــمــرا ملــنــاقــشــة  تــعــلــيــمــيــة كـــبـــرى نـ
قضية مجتمعية، ويقول: »تحيط التعليمات 
ــة بـــكـــل تــفــاصــيــل األعــــمــــال الــبــحــثــيــة  ــيـ ــنـ األمـ
واألكاديمية بدءًا من اختيار موضوع البحث 
إلى  وصـــواًل  بمعالجته،  مـــرورًا  ومنهجيته، 

إعان نتائجه وتقييمها«.
ــــي 10 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري،  وفـ
أعــلــنــت الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق 
اإلنـــســـان، وهـــي إحـــدى املــنــظــمــات الحقوقية 
املستقلة الرائدة في مصر منذ فترة طويلة، 
أنها ستنهي عملها املستمر منذ 18 عامًا في 
الباد، »بسبب سلسلة تهديدات واعتداءات 
عنيفة واعــتــقــاالت مــن األمــن الوطني، وقــرب 

ــهـــاء مــهــلــة مــطــالــبــة كــــل املـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــتـ انـ
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــتـــســـجـــيـــل بـــمـــوجـــب قـــانـــون 

الجمعيات، واملحددة في نهاية الجاري«.
وأورد بيان ملنظمة »هيومن رايتس ووتش« 
قيودًا صارمة على  »قانون 2019 يفرض  أن 
حكومية  لرقابة  ويخضعها  منظمات  عمل 
شديدة«. ووصف نائب مدير الشرق األوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي املــنــظــمــة جـــو ســتــورك 
إغـــــاق الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق 
ــأنــــه »خـــــســـــارة فــــادحــــة لــلــحــركــة  اإلنـــــســـــان بــ
الــحــقــوقــيــة املـــصـــريـــة وشـــركـــائـــهـــا الــدولــيــني 
تــثــبــت أن هـــدف الــحــكــومــة املــصــريــة إســكــات 

انتقادات املجتمع املدني املستقل«.

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

تحقيق

القاهرة ــ العربي الجديد

»الـــثـــورة أجــمــل وأطـــهـــر تــجــربــة عشتها 
ــــك«، تــقــول  ــذلـ ــ ــي حـــيـــاتـــي، وســـتـــبـــقـــى كـ فــ
تستذكر  الــعــزيــز.  عبد  ســـارة  الثاثينية 
األيــام األولــى للثورة وهي تدندن أغنية 
الــورد  الخير على  إمــام: »صباح  للشيخ 
اللي فتح فــي جناين مــصــر«. وتــقــول إن 
يناير/ ثــورة  عــن  »حرفيًا  تعّبر  األغنية 

بأكثر  أنها سبقتها  رغم  الثاني،  كانون 
ــع قــــــرن. الــــثــــورة أثـــبـــتـــت بــالــفــعــل  ــ مــــن ربـ
أن  يــســتــطــيــع  دة وشــعــبــهــا 

ّ
مــصــر وال أن 

ــقــــول: »مــــا أحــدثــتــه  يــحــقــق الـــنـــصـــر«. وتــ
ــذري فـــي املجتمع  الـــثـــورة مـــن تــغــيــيــر جــ
لهو أمــر عظيم، فقد أثبتت أن األمــل في 
الــتــغــيــيــر مــمــكــن«، مــضــيــفــة: »مــصــر اآلن 
ليست كــمــا كــانــت قــبــل الـــثـــورة. صحيح 
أن هناك غاء، إال أن بعض الفئات زادت 
رواتــبــهــا. بــات لدينا مترو األنــفــاق، كما 
 االستجابة إلى الشكاوى تتم سريعًا. 

ّ
أن

وصـــــار لــديــنــا بـــرنـــامـــج تــكــافــل وكـــرامـــة 
املشروطة  النقدية  التحويات  )برنامج 
الذي أطلقته وزارة التضامن االجتماعي 
تـــحـــت مـــظـــلـــة تـــطـــويـــر شـــبـــكـــات األمــــــان 
 املــبــلــغ هــزيــل، 

ّ
االجــتــمــاعــي(. صــحــيــح أن

 هناك من يفكر في الفقير«.
ّ
لكن أشعر أن

تتابع ســارة: »عشت خال الثورة أجمل 
الــرغــم مــن تأثيراتها  أيـــام حــيــاتــي، على 
التي  مصر  آن.  فــي  واإليجابية  السلبية 
التضحية.  جميعًا  مــنــا  تستحق  نــحــب 
بدمائهم  ضحوا  الذين  الشهداء  أن  كما 
وتؤكد  تستحق«.  مصر   

ّ
ألن ذلــك  فعلوا 

 »ثــــورة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي حققت 
ّ
أن

مــبــارك،  نــظــام حسني  هدفها وأســقــطــت 
ــــري شـــعـــار  ــــصـ بـــعـــدمـــا رفــــــع الـــشـــعـــب املـ
ــنـــظـــام، ونــجــح  الــشــعــب يـــريـــد إســـقـــاط الـ
بــالــفــعــل فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف خـــــال 18 
يومًا فقط، وأوصل رئيسًا بقي مسيطرًا 
على الحكم ملدة 30 عامًا إلى املحاكمة«. 
تضيف: »انتخب املصريون ثاثة رؤساء 
)ثــانــيــهــم عــدلــي مــنــصــور لــم ُينتخب بل 
بــني عامي 2012  مــا  عــنّي رئيسًا مؤقتًا( 

و2020، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا«. 
بــدوي  مــرام  العشرينية  بــدورهــا، تقول 
إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــمــرهــا لـــم يكن 
يــتــجــاوز الــرابــعــة عــشــرة حـــني انــدلــعــت 
الثورة، وبالتالي لم تتمكن من املشاركة 
كــان كبيرًا عليها.  أن تأثيرها  إال  فيها، 
ــثــــورة كـــانـــت عــامــة  وتــشــيــر إلــــى أن »الــ
املصري في  الشعب  تاريخ  مضيئة في 
كما ساهمت  والفساد.  االستبداد  وجه 
في زيادة الوعي السياسي والتخطيط 

للمستقبل«.  
أمــا األربعيني أحمد إمــام، الــذي شارك 
الثورة منذ يومها األول، فيقول إن  في 
»العالم كله شهد أن ما حدث كان أعظم 
ثورة في التاريخ، بسلميتها ومبادئها 
ــــن ضـــحـــوا  ــذيــ ــ وشــــهــــدائــــهــــا األبــــــــــــرار الــ
الــوطــن«،  مستقبل  سبيل  فــي  بحياتهم 
الــثــورة ومصابيها  مضيفًا أن »شــهــداء 
وجـــنـــودهـــا املــجــهــولــني واملــعــتــقــلــني هم 
أهم وأعظم إنجاز للثورة. ومن أجلهم، 
ــادئ  ــ ــبـ ــ ــر ومـ ــلـــصـــني ملــــصــ ــقـــى مـــخـ ــبـ ــنـ سـ
ثورتنا حتى تتحقق كل أهدافها، وينال 

ثوارها الحرية«.
ــبــــاحــــث والـــكـــاتـــب  ــول الــ ــقــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
املـــصـــري مــحــمــد جــبــريــل إن أهــــم إنــجــاز 
حققته ثـــورة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي هو 
فــي حديثه  الـــوعـــي«. ويــوضــح  »تشكيل 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »عـــــودة الــنــاس  لـــ
لــلــعــمــل الــســيــاســي فــضــيــلــة مـــن فــضــائــل 

ــاع نسبة  ــفــ ــة إلــــى ارتــ ــافـ الــــثــــورة، بـــاإلضـ
السلطة  تكوين  وفهم  السياسي  الــوعــي 
ومــواقــع النفوذ فــي الــدولــة«. يضيف أن 
»الــثــورة تسببت أيــضــًا فــي زيـــادة إثــارة 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة، مثل 
قــضــيــة الــحــريــات الــشــخــصــيــة، وتشكيل 

تيارات اجتماعية جديدة«. 
 »اســـتـــعـــادة الــقــضــيــة 

ّ
ويـــــرى جــبــريــل أن

الــفــلــســطــيــنــيــة كــقــضــيــة مـــركـــزيـــة لــلــعــرب 
تــعــد مــن أهـــم إنـــجـــازات الـــثـــورة«. ويــذكــر 
غناء طاب كلية الطب في كلية املنصور 
الــجــامــعــة: »أنــــا دمـــي فــلــســطــيــنــي، خــال 
تــخــرجــهــم«. ويــوضــح أن الـــثـــورة »نقلت 
القضية من جماعة اإلخوان املسلمني إلى 
 
ّ
أن مضيفًا  السياسية«،  التيارات  عموم 

»القضية الفلسطينية باتت ملكًا للناس 
ينقصها  كــان  وإن  جــيــد،  وهـــذا  أنفسهم 
الــتــأطــيــر الــســيــاســي مـــن خــــال تشكيل 
أن  إلــى  نــــدوات«. ويشير  لــجــان وتنظيم 
 
ّ
هذا الوضع »يبقى مؤقتًا ولو طال، إذ إن

القضايا الوطنية ليست ثابتة، بل إنها 
أن »الثابت  في صعود وهبوط«، مؤكدًا 
فلسطني ستظل قضية  أن  هــو  الــوحــيــد 

مصرية ومصيرية بالنسبة للعرب«. 
وفــي مــا يتعلق بــالــوعــي، يــقــول جبريل: 
»لم نعد كما كنا قبل الثورة، إذ اكتسبنا 
بــــــدأت  األرض  عــــلــــى  عـــمـــلـــيـــة  خــــــبــــــرات 
فيها  نزلنا  التي  اللحظة  منذ  بالتراكم 
»الجميع أصبح  الــشــارع«. يضيف:  إلــى 
يفكر ويــســأل ويــعــي كــيــف كـــان الرئيس 
املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك مــتــحــفــظــًا جــدًا 
ــــروط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  عـــلـــى شــ
فنفذ أبطأ برنامج إصاح اقتصادي في 

التاريخ«. 
ويؤكد: »مع ذلك، فإن تشكيل الوعي يعد 
إنجازًا عظيمًا، وسيستمر  ذاتــه  في حد 
إلى أن يؤمن الشعب بأن التغيير مسألة 
ضرورية«، مشيرًا إلى أن الثورة منحت 
كل من شارك فيها من ناشطني وشباب 
ــبـــرات  ــارات ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة خـ ــ ــيــ ــ وتــ
يتابع:  لــوالهــا.  لتكتسب  تكن  لــم  عملية 
»األثــر الــذي تركته الثورة سيستمر إلى 
حني استكمال املشروع. وهــذا ما يدركه 
ــواء مـــن هـــم فـــي الــســلــطــة أو  ــ الــجــمــيــع سـ
يــمــارســون الــعــمــل الــســيــاســي مـــن خــال 

التيارات السياسية«.

الثورة التي شّكلت الوعي

ذكرى ال يمكن نسيانها )أحمد إسماعيل/ األناضول(

)Getty /تحيا مصر )فايد الغزيري

)Getty /قبل أن يُحظر االحتفال بالثورة  )كيم بدوي
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عدد السنوات التي مرت على ثورة 

يناير وحلم ماليين المصريين بمستقبل 
مشرق وواعد 

ليست ثورة 25 يناير/
كانون الثاني 2011 

تفصيًال عاديًا في حياة 
المصريين، بل هي حدث 

عظيم حقق تغييرًا 
وشّكل وعيًا سياسيًا لدى 

شرائح كبيرة منهم

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

االنقسام حول اللقاحات يتوسع في أوروبا
شهد عدد من 

المدن السويدية 
تظاهرات ضمت اآلالف

تحاول إيطاليا 
إقناع مواطنيها بضرورة 

تلقي اللقاحات

ناصر السهلي

ــقــابــل اإلجــــــــراءات األوروبــــيــــة الـــهـــادفـــة إلــى 
ُ
ت

ــــرض حـــصـــول املـــواطـــنـــني عـــلـــى الــلــقــاحــات  فـ
املضادة لكوفيد-19 بالرفض من قبل بعض 
الــذيــن يــجــدون فــي األمــــر انــتــهــاكــًا لحريتهم 
ــراءات بني  ــ ــ ــم اخـــتـــاف اإلجـ الــشــخــصــيــة. ورغــ
ــقـــاســـم املــشــتــرك  ــدو أن الـ ــبـ دولــــــة وأخــــــــرى، يـ
هـــو إصــــــرار مـــواطـــنـــني عــلــى رفــــض إلــزامــيــة 

اللقاحات.  
وشـــهـــدت عــــدد مـــن املــــدن الــســويــديــة، بينها 
الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم وغــوتــنــبــرغ )ثــانــي 
أكبر مدينة تقع في مقاطعة فاسترغوتاند 
تظاهرات  السويد(  مــن  الغربي  الساحل  فــي 
ضمت اآلالف ممن يشككون بجائحة كورونا 
الــلــقــاحــات، ودعـــت إليها »حركة  ويــرفــضــون 
التلقيح اإللزامي.  الحرية« للدفاع عن رفض 
كبيرة.  املاضي  السبت  يــوم  تظاهرة  وكانت 
وتفيد تقديرات شرطة استوكهولم بمشاركة 
مــا ال يقل عــن 3 آالف فــي االحــتــجــاجــات، في 

وقت يقول املنظمون إن عدد املحتجني وصل 
إلــى 18 ألــفــًا، بــاإلضــافــة إلــى بضعة آالف في 
ــهــــاز االســـتـــخـــبـــارات  ــنــــوب. وتــــحــــدث جــ ــجــ الــ
الــســويــدي عـــن »اســتــغــال جــهــات مــتــطــرفــة« 
لــحــمــات مــعــارضــة الــلــقــاح. مــن جــهــة أخـــرى، 
ســاهــم اتــســاع نــطــاق املــشــاركــة الشعبية في 
رفض اإلجــراءات إلى إغاق مراكز اللقاحات 

خشية تخريبها.  
ــتــــشــــددة  ــة مــ ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــــت جـــــهـــــات يـ ـ

ّ
ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ

الـــتـــظـــاهـــرات، ورفـــعـــت الفـــتـــات كــتــب عليها 
»مــن أجــل ســويــد حـــرة«، و»نــعــم للحرية، ال 
و»ال  كــورونــا(«،  )جـــواز  التلقيح  لتصاريح 
تــلــمــســوا أطــفــالــنــا«، فـــي إشـــــارة إلــــى رفــض 
املتظاهرين حملة حكومية لتلقيح األطفال 
فـــي ظـــل زيــــــادة أعــــــداد املـــصـــابـــني بــمــتــحــور 
»أمــيــكــرون« مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 

والسعي إلى فرض »جواز كورونا«. 
أن  إلــى  املحلية  الــســويــديــة  الصحف  وتشير 
ــار الــســلــطــات على  ــبـ املــحــتــجــني يــــريــــدون إجـ
التراجع عن قرارها بفرض »جواز كورونا«. 

ويقول أحد منظمي التظاهرات ماكس فينثر 
إلحــــدى الــصــحــف الــســويــديــة إن »الــحــكــومــة 
تتجه إلى تبني التلقيح اإلجباري، األمر الذي 
يــتــعــارض مــع فــكــرة الــحــريــة فــي مجتمعنا«. 
وبــحــســب »حـــركـــة الـــحـــريـــة«، فـــإن اإلجـــــراءات 
األساسية  املبادئ  مع  »تتعارض  السويدية 

الرغم من تخفيف بعض القيود التي تتعلق 
إصــابــات  فرنسا  تسجل  املــنــزل،  فــي  بالعمل 
ــة يــــومــــيــــًا. وفـــــرضـــــت كـــــل مــن  ــوقـ ــبـ ــسـ غــــيــــر مـ
إيطاليا واليونان إلزامية اللقاحات بالنسبة 

لألشخاص ما فوق الـ 50 عامًا.  
اتها أكثر تشددًا، إذ  أما النمسا، فبدت إجراء
يلزم جميع  قانونًا  البرملانية  الغالبية  أقرت 
املواطنني الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر 
الــلــقــاحــات. ويستثني  تلقي  الــبــاد على  فــي 
ــــخـــــاص  ــل واألشـ ــوامــ ــحــ ــــن الــ  مـ

ً
ــون كــــــا ــانــ ــقــ الــ

املتعافني من كوفيد-19 خال األشهر الستة 
الــذيــن ال يمكن تطعيمهم  واألفـــراد  املاضية، 
ألســبــاب طــبــيــة. وســيــواجــه األشـــخـــاص غير 
امللقحني بعد ذلك غرامة تصل إلى 685 دوالرًا 
 
ً
إذا لم يكن لديهم شهادة لقاح أو أظهروا دليا

أول  النمسا  تصبح  هــكــذا  استثنائهم.  على 
دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاحات. 
ــــرار دفــــع املـــعـــارضـــني لــلــنــزول إلــــى الـــشـــارع  قـ
ــوع صــــدامــــات بـــني الــشــرطــة  ــ ــى وقـ ــا أدى إلــ مـ
ــلـــطـــات خــطــوتــهــا  واملـــحـــتـــجـــني. وتــــبــــرر الـــسـ

بالصعوبة التي تواجهها لتضييق الفجوة 
مع جيرانها األوروبيني في ما يتعلق بتلقي 
الجرعة الثالثة، إذ لم تتجاوز النسبة لديها 
47 في املائة، بينما وصلت إلى 59 في املائة 

في الدنمارك على سبيل املثال. 
من جهتها، تحاول إيطاليا إقناع مواطنيها 
بـــضـــرورة تــلــقــي الــلــقــاحــات بـــهـــدف تخفيف 
الــضــغــط عــلــى عــنــاصــر الــشــرطــة الــتــي تعمل 
ــن حـــصـــول املــــواطــــنــــني عــلــى  عـــلـــى الـــتـــأكـــد مــ
سياسيًا  صــراعــًا  فرنسا  وتــواجــه  اللقاحات. 
حــــادًا بـــني الــيــمــني والــيــســار قــبــل أســـابـــع من 
االنــتــخــابــات، وقـــد تــلــقــى الــبــعــض تــهــديــدات 
ــرأي  بــالــقــتــل، فـــي وقـــت تــفــيــد اســتــطــاعــات الـ
ــلـــى مــســتــقــبــل  ــأن الـــفـــرنـــســـيـــني يـــخـــشـــون عـ ــ بــ

الديمقراطية في بادهم. 
ويقلق توجه األوروبيني نحو اعتماد إلزامية 
ــيـــة األوروبـــــيـــــة  ــفـــوضـ ــيـــســـة املـ الـــلـــقـــاحـــات رئـ
ــــن، وتــــقــــول إن هــنــاك  ــــراليـ ــــون ديـ أورســــــــوال فـ
حاجة ملناقشة إلزامية اللقاحات في ظل تكرر 

وتوسع مشهد املعارضني في الشارع. 

لــديــنــا، ويشعر كــثــيــرون أن  لحقوق اإلنــســان 
إلزامية التلقيح تمثل مشكلة«. 

تشهد  التي  الوحيدة  الــدولــة  السويد  ليست 
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة إللــزامــيــة الــلــقــاحــات. 
الــــيــــونــــان، حـــيـــث تـــرتـــفـــع أعــــــــداد اإلصــــابــــات 
ــــذي يــشــكــل ضــغــطــًا على  ــر الـ ــ ــيـــات األمـ والـــوفـ
الــقــطــاع الــصــحــي، تــشــهــد تــحــركــات مــمــاثــلــة. 
وينسحب األمر على كل من فنلندا والبرتغال 
وبلجيكا  وفــرنــســا  وأوكـــرانـــيـــا  وبــريــطــانــيــا 
نسبة  أن  إال  ــا.  ــيـــرهـ وغـ ــا  ــيـ ــانـ وأملـ وإيـــطـــالـــيـــا 
بــضــرورة  املقتنعني  مــن  أقــل  تبقى  املشككني 

الحصول على اللقاحات.  
الــتــظــاهــرات عــلــى مبدأ  ويــركــز منظمو هـــذه 
الحرية. وقال رئيس حزب »الجبهة الوطنية« 
لــلــفــصــل  فـــيـــلـــيـــبـــو: »ال  ــــان  ــــوريـ ــلـ ــ فـ ــدد  ــشــ ــتــ املــ
الــعــنــصــري بـــني املــلــقــحــني وغـــيـــر املــلــقــحــني«. 
يــشــار إلــى أن فرنسا ستفرض إظــهــار جــواز 
كـــورونـــا عــلــى األشـــخـــاص مـــا فــــوق 16 سنة 
أو مسرح  أو مقهى  إلــى مطعم  الــدخــول  قبل 
أو الــســفــر بــالــقــطــار ملــســافــات طــويــلــة. وعلى 

معارضون للقاحات 
في بروكسل )نيكوالس 

)Getty /إيكونومو
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