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أكشاك

عودة إبراهيم عيسى رئيس «التحرير»
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
أم� ��س ص� ��در ال� �ع ��دد ّ
األول م ��ن ص�ح�ي�ف��ة
«التحرير» التي يرأس تحريرها إبراهيم
ع �ي �س��ى .وي� �ع ��ود ه� ��ذا األخ� �ي ��ر إل� ��ى ع��ال��م
ال �ص �ح��اف��ة امل �ك �ت��وب��ة ب �ع��د ت �س �ع��ة أش�ه��ر
م� ��ن ال � �غ � �ي� ��اب ،م� �ن ��ذ إق ��ال� �ت ��ه م� ��ن رئ ��اس ��ة
ت�ح��ري��ر ج��ري��دة «ال��دس �ت��ور» ف��ي تشرين
األول (أك � �ت ��وب ��ر) امل ��اض ��ي إث � ��ر ش��رائ �ه��ا
م��ن ال�س�ي��د ال �ب��دوي ،ورض ��ا ّإدوارد .وإن
ك ��ان إص� ��دار ال �ج��ري��دة ق��د ت��أخ��ر أس��اب�ي��ع
بسبب تباطؤ ال�ج�ه��ات املعنية ف��ي منح
املطبوعة الترخيص ،فإن الكادر البشري
ك��ان ح��اض �رًا وج��اه �زًا م�ن��ذ ف�ت��رة طويلة.
إذ رف ��ض  80ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ع��ام �ل�ين في
«ال ��دس � �ت ��ور» االس� �ت� �م ��رار ف ��ي وظ��ائ �ف �ه��م

بعد مغادرة عيسى ،وق��رروا مرافقته في
رحلته الجديدة.
إذًا رغم التأخير ،صدرت «التحرير» بروح
ال �ث��ورة ال�ت��ي قلبت املشهد اإلع�لام��ي في
ّ
وتصدر صفحتها األولى «لوغو»
مصر.
م �م �ي��ز ه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن أس ��د ق �ص��ر ال�ن�ي��ل
ال�ش�ه�ي��ر ،وإل ��ى ج��ان�ب��ه كلمة «ال�ت�ح��ري��ر».
ون�ق�ل��ت ه��ذه الصحيفة ع�ل��ى صفحاتها
أمس العبارات التي كتبها املصريون على
فايسبوك وت��وي�ت��ر خ�لال ال �ث��ورة ،لتكون
أول مطبوعة تنقل ال�ف�ض��اء اإللكتروني
لقرائها ال العكس .وبهذه الطريقةّ ،
تعرف
جمهورها الذي ال يتابع مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي على حقيقة م��ا ي�ج��ري على
ه��ذه الشبكة التي كانت محركًا رئيسيًا
لـ«ثورة  25يناير».

وب � � � ��دا واض� � �ح � ��ًا م� �ن ��ذ ال� � �ع � ��دد األول أن
الصحيفة جذبت ع��ددًا من األق�لام املهمة
ذات ال �ج �م��اه �ي��ري��ة ف ��ي م �ص��ر م �ث��ل ب�لال
ف �ض��ل وع �م ��ر ط ��اه ��ر ،إل� ��ى ج ��ان ��ب ج �م��ال
فهمي وط��ارق ال�ش�ن��اوي ،ونبيل ف��اروق،
وم�ح�م��د ع�ب��د ال �ق ��دوس ،وأس��ام��ة غ��ري��ب،
وم�ح�م��د ش�ع�ي��ر ،وخ��ال��د ال �ب��ري ،ومحمد

نقلت الفضاء
اإللكتروني إلى
صفحاتها المطبوعة

املنسي قنديل ،ومحمد فتحي.
وف� �ي� �م ��ا اخ� �ت� �ل ��ف ال� �ب� �ع ��ض ح� � ��ول امل� � ��ادة
ال�خ�ب��ري��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ق��دم
امل� �ح ��ررون ع� ��ددًا م��ن األخ �ب ��ار ال�ح�ص��ري��ة
مثل منح رئيس الحكومة عصام شرف
 20في املئة من ميزانية جهاز االتصاالت
م �ك��اف��آت ألع �ض��اء م�ج�ل��س إدارت � � ��ه .وه��و
امل�ب�ل��غ ال ��ذي ق � ّ�در ب��امل�لاي�ين .ك��ذل��ك نشرت
ال�ج��ري��دة ت�ق��ري�رًا ح��ول دي ��ون رج ��ال عهد
ح�س�ن��ي م �ب��ارك ل��دى امل �ص��ارف امل�ص��ري��ة.
وك �م��ا ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،أف � ��ردت «ال �ت �ح��ري��ر»
مساحات لفن الكاريكاتير والكوميكس
أب ��رزه ��ا ك ��ان ل�ل�م��رش�ح�ين امل�ح�ت�م�ل�ين في
سباق الرئاسة املصرية الذين يتنافسون
ل��رك��وب «م �ي �ك��روب��اص» ال��رئ��اس��ة .وظهر
ّ
كل منهم وهو ّ
يقدم األسباب التي تحتم

اختياره لقيادة البالد.
وف �ي �م��ا ت�م�ي��ز اإلخ � ��راج ال �ف �ن��ي ل�ل�ج��ري��دة
ب � �ط ��اب ��ع م �خ �ت �ل ��ف ع � ��ن ال� � �س � ��ائ � ��د ،ات �ه ��م
ص� �ح ��اف� �ي ��ون ف � ��ي «ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر» ج ��ري ��دة
«امل � �ص� ��ري ال � �ي� ��وم» ب �س ��رق ��ة ال� �خ ��ط font
ال� ��ذي ك��ان��ت ت �ن��وي ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �ج��دي��دة
استعماله ،واستخدامه ف��ي ع��دد السبت
امل��اض��ي ،أي ق�ب��ل ي ��وم واح ��د م��ن ص��دور
ّ
ال �ص �ح �ي �ف ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة .وامل � � �ع � � ��روف أن
«املصري اليوم» ال ت��زال املطبوعة األكثر
توزيعًا في مصر ،ومعها طبعًا صحيفة
ّ
«ال� �ش ��روق» .ل�ك��ن األك �ي��د أن ع��رش هاتني
ال�ص�ح�ي�ف�ت�ين م �ه��دد ال� �ي ��وم ب �ع��د ص ��دور
«ال �ت �ح��ري��ر» وغ �ي��ره��ا م��ن ال�ص�ح��ف ال�ت��ي
ستصدر تباعًا في األسابيع املقبلة ...فهل
يكون البقاء لألقوى؟

على الشاشة

«الجزيرة»
تكتشف
اليسار
العربي
وراء الشمس

ليال حداد
ف ��ي ك ��ان ��ون ال �ث ��ان ��ي (ي� �ن ��اي ��ر) م ��ن ال �ع��ام
املاضي ،حزمت هويدا طه أمتعتها وبدأت
رحلة البحث عن اليساريني العرب .بعد
أنهت الصحافية املصرية
أكثر م��ن ع��ام،
ّ
رح �ل��ة ال �ب �ح��ث ،ف��وث�ق�ت�ه��ا ف��ي ش��ري��ط من
ثالثة أج��زاء يحمل عنوان «اليساريون».
االثنني املاضي ،عرضت قناة «الجزيرة»
ال �ج��زء ّ
األول م��ن ال�ع�م��ل ال��وث��ائ�ق��ي ال��ذي
حمل عنوان «ال �ج��ذور» .وأض��اءت خالله
على ن�ش��أة ال�ح��رك��ة اليسارية ف��ي لبنان،
وس ��وري ��ا ،وم �ص��ر ،وال � �س� ��ودان ،وال�ي�م��ن،
ً
وسلطنة ُع�م��ان ...هكذا اكتشفنا مثال أن
ّأول ح��رك��ة ي�س��اري��ة ف��ي ال�خ�ل�ي��ج العربي
ان �ط �ل �ق��ت م ��ن ُع� �م ��ان« ،ف �ي �م��ا ع �ج��زت عن
ت �ص��وي��ر م �ش��اه��د ف ��ي ت ��ون ��س ،وامل �غ ��رب،
والجزائر ،ألن «الجزيرة» كانت ممنوعة
م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ه � ��ذه ال� � � ��دول» ت� �ق ��ول ط��ه
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .إذًا ع��رض��ت ط��ه ف��ي ال�ج��زء
األول الحالة اليسارية من بدايات القرن
العشرين حتى الخمسينيات.
أم��ا بعد ظهر ال�ي��وم ،فموعدنا مع الجزء

يطرح الجزء الثاني التحديات التي واجهت الحركات اليسارية في العالم العربي (مروان طحطح)
ال� �ث ��ان ��ي «االم� � �ت� � �ح � ��ان» .ه� �ن ��ا س �ن �ش��اه��د
التحديات التي واجهها اليساريون منذ
منتصف القرن املاضي« :ثورة  »1952التي
أدت إل��ى انتهاء الحكم امللكي ف��ي مصر،
و«ث � ��ورة  »1958ف��ي ال � �ع ��راق ...ث��م ننتقل
األسبوع املقبل إلى جزء «الحصاد» ،الذي
س�ي�ض��يء ع�ل��ى ن �ش��وء ال �ي �ت��ار اإلس�لام��ي
في العالم العربي وانتشاره ،إل��ى جانب
م � �ق� ��اب�ل��ات م� � ��ع ن� ��اش � �ط �ي�ن ف� � ��ي ح� ��رك� ��ات
اليسار العربي الجديد .وفي هذا الجزء،
س�ن�ت�ع� ّ�رف إل��ى «م�س��اه�م��ات الشيوعيني
وال � �ي � �س ��اري �ي�ن ف� ��ي ح ��رك ��ة ال� �ت� �ن ��وي ��ر ف��ي
ً
العالم العربي» ،ص� ّ�ورت مثال «مقابالت
ف��ي «تلفزيون ال�ج��دي��د» ،وإذاع ��ة «ص��وت

ال �ش �ع��ب» ف��ي ل �ب �ن��ان ،ك�م��ا س��أت �ط� ّ�رق إل��ى
الفنون مثل اإلرث الذي تركه الشيخ إمام»
تقول طه لـ «األخبار».
لكن مل��اذا اخ�ت��ارت هويدا طه ال�ع��ودة إلى
ال �ح��رك��ة ال �ي �س��اري��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي؟
ً
ي �ب��دو ج��واب �ه��ا م �ب��اش �رًا وص��ري �ح��ًا «أوال
ألن �ن��ي ي �س��اري��ة ،ث � ّ�م خ �ط��رت ال �ف �ك��رة في
بالي بعدما عرضت «ال�ج��زي��رة» سلسلة
وث��ائ�ق�ي��ة ب �ع �ن��وان «اإلس�ل�ام� �ي ��ون»» .بعد
عرض هذه السلسلةّ ،
توجهت الصحافية
امل �ص��ري��ة إل ��ى إدارة ال�ف�ض��ائ�ي��ة ال�ق�ط��ري��ة
وق� ّ�دم��ت اق �ت��راح�ه��ا «واف �ق��ت امل�ح�ط��ة ول��م
تضع لي ّ
أي محاذير».
م��وع��دن��ا إذًا ال� �ي ��وم م ��ع ج� ��زء ج��دي��د من

ال��وث��ائ �ق ً��ي ال � ��ذي ق��اب �ل��ت ف �ي��ه روي� � ��دا طه
مجموعة كبيرة من الضيوف ،بينهم :عبد
ال�غ�ف��ار ش�ك��ر (م �ص��ر) ،وح�س�ين ال �ع��ودات
(سوريا) ،ومحمد دكروب (لبنان) ،وفالح
عبد الجبار (العراق).
ّ
فتعد طه سلسلة
أما بعد «اليساريون»،
ج��دي��دة تتناول خاللها املقولة الشهيرة
«ال�ق��اه��رة تكتب ،ب�ي��روت تطبع ،وب�غ��داد
ت� �ق ��رأ» ،ف �ت �ج��ول ع �ل��ى ال �ع ��واص ��م ال �ث�لاث
للتأكد مما إذا كانت هذه النظرية ال تزال
صالحة في أيامنا هذه.
ال �ي��وم  17:00ع�ل��ى «ال �ج��زي��رة» واإلع� � ��ادة غ�دًا
14:00

قد تكون إح��دى أب��رز املفارقات التي
رافقت العمل على سلسلة «اليساريون»
أن رويدا طه (الصورة) أنهت إعدادها
في  24كانون الثاني (يناير)  ،2011أي قبل
يوم واحد من انطالق الثورة املصرية،
ال��ت��ي أط��اح��ت ن��ظ��ام حسني م��ب��ارك.
واملعروف أن هذه الصحافية املصرية
ّ
تعرضت أك��ث��ر م��ن م��رة ملضايقات
أج��ه��زة األم��ن امل��ص��ري ،وأب��رزه��ا عام
 2007عندما عرضت شريطًا بعنوان
«وراء الشمس» على شاشة «الجزيرة».
وأث��ار هذا الوثائقي ردود فعل عنيفة
في مصر ،ألنه ّ
صور شهادات أشخاص
تعرضوا للتعذيب في املراكز األمنية.
وأدى الشريط إلى محاكمة طه وإصدار
قرار بسجنها ملدة ستة أشهر.

ريموت كونترول

صدر القرار ،فأطل مروان

«أخبار املستقبل»

 ...وانفرج وليد

< 21:00

تستقبل بوال يعقوبيان في حلقة الليلة
من «إنترفيوز» النائب م��روان حمادة
(ال �ص ��ورة) ب�ع��د أك�ث��ر م��ن س�ت��ة أع��وام
على محاولة اغتياله .وتسأله ّ
عما إن
كان صدور القرار االتهامي سيكشف
ع��ن امل�ج��رم�ين أم أن��ه ق��رار سياسي ال
قضائي ،وماذا عن كلمة السيد حسن
نصر الله األخيرة؟

mtv

< 21:30

م��اذا بعد ص��دور ال�ق��رار االت�ه��ام��ي؟ ما
ه��ي اآلل �ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذه؟ وم ��اذا
عن ردود الفعل السياسية عليه؟ وهل
يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى محاصرة
«ح��زب ال�ل��ه» ف��ي ال��داخ��ل؟ ه��ذه األسئلة
يطرحها وليد عبود في «بموضوعية»
ع�ل��ى ال��زم�ي��ل ع�م��ر ن�ش��اب��ة (ال �ص ��ورة)،
ونوفل ضو ،والعميد أمني حطيط...

من ّ
يصوب على الحكومة؟

«املنار»

< 21:30

ال � ��وزي � ��ر ال� �س ��اب ��ق م� �ي� �ش ��ال س �م��اح��ة
(ال � �ص � ��ورة) ي �ط��ل ف ��ي «ب�ي��ن ق��وس�ي�ن»
ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن ت��وق �ي��ت ص� ��دور ال �ق��رار
االت� �ه ��ام ��ي وع�ل�اق� �ت ��ه ب� ��إق� ��رار ال �ب �ي��ان
ال� � � ��وزاري .ك��ذل��ك ت �ت �ط��رق ال �ح �ل �ق��ة إل��ى
صدقية املحكمة الدولية ،وخصوصًا
ب�ع��د امل�س�ت�ن��دات ال �ت��ي أظ�ه��ره��ا السيد
حسن نصر الله في خطابه.

يوم مع دوللي شاهني

otv

< 20:45

دول�ل��ي ش��اه�ين (ال �ص��ورة) ه��ي ضيفة
وس � � ��ام ص� �ب ��اغ ف� ��ي «خ� ��دن� ��ي م� �ع ��ك».
ون�ت�ع��رف ف��ي حلقة الليلة إل��ى طريقة
عيش ه��ذه املغنية اللبنانية ،فنقضي
ً
معها ي��وم��ًا ك��ام�لا .ك��ذل��ك تخبرنا عن
مشاريعها السينمائية والتلفزيونية
والغنائية ،وإقامتها بني لبنان ومصر،
وزواجها وغيرها من املواضيع.

سهرة «حميمة» مع زافني

«املستقبل»

< 21:45

ت � � �ج � ��ول ال � �ل � �ي � �ل� ��ة ك � ��ام� � �ي � ��را «س � �ي � ��رة
وانفتحت» ف��ي ال�ش��ارع وت�س��أل امل��ارة
ع ��ن ح �ي��ات �ه��م ال �ص �ح �ي��ة وال �ج �ن �س �ي��ة
والنفسية .ويجيب زاف�ين قيومجيان
عن تساؤالت املشاهدين «الحميمة»،
وه��واج �س �ه��م ال �ج �ن �س �ي��ة م ��ع األط �ب��اء
س �ل �ي �م��ان م ��ره ��ج ،وم � � ��اري ش �م��اس،
وباسكال رعد.

نيللي تحارب «العصابة»

«روتانا زمان»

< 14:30

تعرض «روت��ان��ا زم��ان» فيلم «عصابة
الشيطان» ،بطولة نيللي ،وفريد شوقي،
وم �ح �م��ود امل �ل �ي �ج��ي ،وإخ � � ��راج ح�س��ام
ال��دي��ن مصطفى .وت ��دور أح��داث��ه حول
ام��رأة تكتشف أن زوجها املقتول كان
ع �ض �وًا ف ��ي ع �ص��اب��ة إج ��رام �ي ��ة ت�ق��رر
م �ت��اب �ع��ة ج��رائ �م �ه��ا م ��ن خ �ل�ال ت�ه��دي��د
الزوجة السترداد مبالغ مالية منها.

