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شعارات ميدان التحرير:
قصص من حلو الثورة ّ
ومرها
يزيد عدد ناخبيها على  67ألفًا.
ـ �ـ �ـ ال��راب �ع��ة وال �خ��ام �س��ة :ت�س�ي�ط��ر عليهما
ال� �ق� �ب ��ائ ��ل وت � ��وص � ��د األب � � � � ��واب أم� � � ��ام ف ��وز
مرشحني حضريني أو شيعة.
ّ
ّ
التنوع املتنافر في الدائرة الثالثة،
ُفي ظل
ن� �ظ ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ق �ل ��ق إل � ��ى ال �ح ��ادث�ي�ن
األمنيني األخيرين بأكثر من مقاربة:
أوالها ،الخشية من ردود فعل ذات منحى
م��ذه �ب��ي ان � �ط ��وى ع �ل �ي��ه إح � � ��راق ال�خ�ي�م��ة
االنتخابيةّ ،بعض دوافعه شريحة ناخبة
شيعية ـــ سنية ت��دع��م امل��رش��ح الجويهل،
وفي عدادها رجال دين.
ثانيتها ،لم تقتصر الشتيمة على املرشح،
بل طاولت قبيلته التي استنفرت رجالها،
ُ
وذك � ��ر أن أع �ض��اء ه��ا ت� �ن ��ادوا ع �ب��ر م��وق��ع
«تويتر» إل��ى مهاجمة الخيمة الرئيسية
وإحراقها.
ث��ال�ث�ت�ه��ا ،ل��م ي �ك��ن ث� ّ�م��ة راب� ��ط ب�ي�ن إح ��راق
ال�خ�ي�م��ة وم �ه��اج �م��ة ال �ق �ن��اة ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ّ
ال � �ت ��ي اس� �ت� �ض ��اف ��ت م ��رش� �ح�ي�ن ،ف��اس �ت �ف��ز
أحدهما مرشحي القبيلة املهاجمة ،األمر
ال��ذي يجعل م��ن الخيط املذهبي والقبلي
املشدود ّ
مبررًا مشروعًا إلثارة القالقل.
ّ
على نحو كهذا ،تعبر ال��دائ��رة الثالثة عن
أغ ��رب ص ��راع س�ي��اس��ي يجعلها ال تشبه
سواها من الدوائر من جهة ،ويتيح تبادل
األص � � � ��وات ب �ي�ن م��رش �ح �ي �ه��ا م ��ن داخ �ل �ه��ا
وم��ع ت�ك�ت�لات ال��دوائ��ر األخ ��رى ،م��ا ّ
يسهل
ً ُّ
قليال توقع بعض النتائج .بذلك ،يتوقف
ُ
النجاح ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة على ت�ب��ادل غير
َ
م�ع��ل��ن ل�ل�أص��وات إل ��ى ح�ين ال��وص��ول إل��ى
صناديق االق �ت��راع .م��ن دون ه��ذا التبادل،
ي�ف�ق��د امل��رش��ح ف��رص��ة ال �ف��وز ب�س�ب��ب وط��أة
ال�ت�ن��اف��س وت�ن��اق��ض االت �ج��اه��ات ،وه��و ما
حمل أح��د مرشحيها قبل أسبوعني على
ال �ق��ول ،ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ،إن��ه ي�ع��رض علنًا
ت� �ب ��ادل األص� � � ��وات ب �ي �ن��ه وب �ي��ن م��رش�ح�ين
آخرين في الدائرة.

ال��دع��وة ع� ّ�دة م ��رات ،غير أن��ه ك��ان يرفض
دائ �م��ًا» .وذك��ر الفضل أن املسلم أت��ى إلى
القناة ،ومع بدء املناظرة حدث االقتحام
ُ
وق � �ط� ��ع ب� ��ث ال� �ب ��رن ��ام ��ج .وت� � �س � ��اءل «ه ��ل
ّ
ك��ان��ت م��ؤام��رة م��رت�ب��ة م��ن قبل املسلم مع
املحتجني؟».
وات �ه��م ال �ف �ض��ل امل �س �ل��م ب��أن��ه م��ن «خ�لاي��ا
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ال�ن��ائ�م��ة ال�ت��ي تسعى
إل��ى إشعال املنطقة» .وأض��اف إن��ه حاول
الخروج من القناة للتفاهم مع الجموع،
إال أن األم��ن منعه م��ن ذل��ك .وت��اب��ع «ه��ذه
ديموقراطية الغوغاء التي يسعون إليها،
ان �ف�لات أم �ن��ي ك��ال��ذي ي�ح�ص��ل ف��ي معظم
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة» .وح ��اول ��ت «األخ� �ب ��ار»
االتصال باملرشح فيصل املسلم للوقوف
على تفاصيل الحادث ،لكنه لم يجب.

«املكتوب م�ق��روء م��ن عنوانه ،إذ إن لهجة
ال �خ �ط��اب��ات دائ �م ��ًا ن ��اري ��ة وت �ح��ري �ض �ي��ة»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه «ق ��د ي�ح�ص��ل ت�غ�ي�ي��ر في
ّ
بعض األسماء والوجوه ،إال أن التصعيد
سيستمر على النهج نفسه».
وق� ��د ل� �ج ��أت ج �م �ع �ي��ات ع � � ّ�دة إل� ��ى ت��وزي��ع
منشورات لتوعية الناخب الكويتي حول
العملية االنتخابية ،وحثه على التصويت
مل ��ن ي � ��راه م �ن��اس �ب��ًا م ��ن دون أي ض �غ��وط،
ّ ً
ّ
االمتناع عن
م��ذك��رة في الوقت نفسه ب��أن
ّ
التصويت قد ي��ؤدي إل��ى ف��وز مرشح غير
مرغوب فيه.
ّ
تجدر اإلشارة الى أن نسبة التصويت في
االن�ت�خ��اب��ات التشريعية األخ�ي��رة ف��ي عام
 2009بلغت نحو  58في املئة ،فيما يتوقع
أن تكون هذه ّ
املرة أكبر من ذلك.

استقبل ميدان التحرير،
على مدى األيام املاضية،
املصريني ،بمختلف
توجهاتهم السياسية ،وهو
ما تجلى من خالل الشعارات
والهتافات التي اختزلت في
طياتها بعض الخالفات
ّ
بني املشاركني في الذكرى،
ومطالب املؤمنني بضرورة
استكمالها
القاهرة ــ جمانة فرحات
ان�ق�ض��ت س�ن��ة م�ن��ذ ان� ��دالع ث ��ورة «25
يناير» وميدان التحرير ال ي��زال قبلة
امل�ح�ت�ج�ين امل �ص��ري�ين ع�م��وم��ًا وس�ك��ان
ال� �ق ��اه ��رة خ �ص��وص��ًا .م �ن �ص��ات ت�ع�ل��و
وت �ت �ف �ك��ك وف� �ق ��ًا مل �ق �ت �ض �ي��ات امل��رح �ل��ة.
خيم صامدة منذ ع��ام وأخ��رى غابت،
ٌ
�وه
ع �ل��ى ع �ك��س خ �ي��م م �س �ت �ح��دث��ة .وج � ً
موجودة في امليدان باستمرار تاركة
ب�ص�م��ات�ه��ا ،ف��ي م�ق��اب��ل أخ ��رى ع��اب��رة.
زح�م��ة لباعة متجولني يعرضون في
ب�س�ط��ات�ه��م م�خ�ت�ل��ف أن� ��واع ال�ب�ض��ائ��ع
والطعام .يثيرون الشفقة على حالهم
ح�ي�ن��ًا ،وي�ت�ح��ول��ون إل��ى م ��اد ٍة للتندر
ح �ي �ن��ًا آخ� ��ر ب �س �ب��ب االت� �ه ��ام ��ات ال �ت��ي
تالحقهم ب��أن�ه��م «م�خ�ب��رون» يمثلون
ع�ي�ن ال �س �ل �ط��ات ،ال� �ت ��ي غ ��اب ��ت ب� ّ
�زي �ه��ا
الرسمي عن امليدان في اآلونة األخيرة.
وم ��ن وس ��ط ه ��ذا امل��زي��ج ال ��ذي يضفي
سحره على ميدان التحرير ،وتحديدًا
ب�ع��د ه �ب��وط ال �ظ�ل�ام ،ت �ب��رز ال �ش �ع��ارات
وال� �ه� �ت ��اف ��ات ،ال� �ت ��ي ي �خ �ف��ي ك ��ل م�ن�ه��ا
حكاية إما ملعتقل ال يزال يحاكم أمام
امل �ح��اك��م ال�ع�س�ك��ري��ة ،أو ش�ه�ي��د سقط
ولم ينل قاتلوه قصاصهم ،أو مصاب
ت� �ح ��ول إل� ��ى رم� ��ز ل� �ل� �ث ��ورة ،أو م�ط�ل��ب
يبحث راف�ع��وه عمن يلبيه ،أو مجرد
موقف حرص حاملوه على إيصاله.
ليلة ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن ك��ان��ون
ال �ث��ان��ي ،ص ��دح ص ��وت م�ح�س��ن ع��ال�ي��ًا
ي � ��ردد« :ي �ل��ي ب �ت �س��أل إي ��ه ال �ق �ض �ي��ة ...
قتلوا شهيد طلب الحرية»« ،يا أهالي
ان �ض �م��وا ل�ي�ن��ا ال �ح��ري��ة ل�ي�ك��م ول�ي�ن��ا».
ً
ً
توقف قليال م�ح��اوال التقاط أنفاسه،
نظر إل��ى زميله أحمد ف�ب��ادره األخير
ب��ال �ق��ول س��ري �ع��ًا« :ت ��وق ��ف ع ��ن ال�ق�ل��ق
س �ي��أت��ون غ� � �دًا ،س �ت �ش��اه��د ب� ��أم ع�ي�ن��ك
�ت ك ��ان فيه
أن �ن��ي ع �ل��ى ح� ��ق» ،ف ��ي وق� � ٍ
ش ��اب آخ ��ر ق��د ت��ول��ى م�ه�م��ة اس�ت�ك�م��ال
إث � ��ارة ح �م��اس امل � ��ارة ،م � ��رددًا ب�ص��وت
ع��ال« :ي�لا يا مصري ان��زل من دارك ...
الطنطاوي هوا مبارك».
ق �ل��ق م�ح�س��ن م��ن ح �ج��م امل �ش��ارك��ة في
ال ��ذك ��رى األول� � ��ى ل �ل �ث��ورة س ��رع ��ان م��ا
سيتبدد صباح الخامس والعشرين،
ب �ع��دم��ا أث �ب ��ت امل� �ص ��ري ��ون أن وع�ي�ه��م
ب� � �ض � ��رورة اس � �ت � �م� ��رار وج � ��وده � ��م ف��ي
امل� � �ي � ��دان ،إل � ��ى ح�ي��ن ت �ح �ق �ي��ق أه � ��داف
ال� �ث ��ورة ،ف��ي أع �ل��ى م �س �ت��وي��ات��ه .وه��ي
أه� � ��داف ل ��م ت �ك��ن ال �ص �ح��ف امل �ص��ري��ة،
التي واكبت الحدث ،بحاجة لنشرها
على صفحاتها .كما لم تكن الحركات
ال �ش �ب��اب �ي��ة ب �ح��اج��ة ل �ت��وزي �ع �ه��ا ضمن
م �ن �ش��ورات .ف �ش �ع��ارات وه �ت��اف��ات من
ن��زل إل��ى امل�ي��دان كانت كفيلة بإيصال
الرسالة كاملة.
امل �ط��ال �ب��ات ب�ت�س�ل�ي��م ال �ع �س �ك��ر ال�ح�ك��م
ف��ورًا ت�ج�س��دت ف��ي ش �ع��ارات م��ن قبيل
«ص ��رخ ��ة أم ش�ه�ي��د ب �ت �ق��ول  ...ع��اي��زة
املجلس كله ي�غ��ور»« ،مطلوب تسليم
ال �س �ل �ط ��ة ب� �ج ��د م� ��ش ف� ��وت� ��و ش� � ��وب»،
«وق � � � ��ول م � ��ا ت� �خ ��اف ��ش امل� �ج� �ل ��س الزم
ي�م�ش��ي .يسقط يسقط ح�ك��م العسكر،
إح� �ن ��ا ال �ش �ع ��ب ال� �خ ��ط األح� � �م � ��ر» .أم ��ا
ش � �ع ��ارا «أن� � ��ا ال م �غ �ف��ل وال ط ��رط ��ور،
م ��ش ح �س �ت �ن��ى  ٦ش� �ه ��ور» و«م �ج �ل��س
ع�س�ك��ر ص�ب��اح ال�خ�ي��ر دا ان��ت رئيسك
ملياردير» ،فلم يكن وليد يتوقف عن

ت��ردي��ده�م��ا ،م�ش��ددًا على أهمية إب��راز
ه� ��ذه ال� �ش� �ع ��ارات ف ��ي امل � �ي� ��دان ك��ون �ه��ا
ت� ��أت� ��ي ل� �ف� �ض ��ح امل� �ج� �ل ��س ال �ع �س �ك ��ري
وم�م��ارس��ات��ه ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحاول
فيه األخير تشويه الحقيقة وتصوير
ن �ف �س��ه ع �ل��ى أن� ��ه ل ��م ي��رت �ك��ب أي خ�ط��أ
بحق املحتجني منذ تسلمه الحكم.
من جهتها ،اخ�ت��ارت نيرمني التعبير
ع��ن م��وق�ف�ه��ا ال��راف��ص ل �ل��دع��وات ال�ت��ي
أط�ل�ق�ه��ا ال �ب �ع��ض ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال �ث��ورة
وليس استكمالها ،من خ�لال هتافها
«ما فيش احتفاالت ما فيش احتفاالت
ج � ��اي �ي��ن ن� �ج� �ي ��ب ح� � ��ق ال� � �ل � ��ي م� � � ��ات»،
و«ي �ل �ل��ي ن� ��ازل ت�ح�ت�ف��ل إخ��وات �ن��ا لسه
بتتدفن».
و«إخ ��وات� �ن ��ا ل �س��ه ب �ت �ن��دف��ن» ت�خ�ت�ل��ف
ك�ث�ي�رًا ع��ن ش�ع��ار «اإلخ� ��وان واملجلس
إيد واحدة» ،الذي ارتفع منذ الخامس
وال�ع�ش��ري��ن م��ن ي�ن��اي��ر وح�ت��ى ال��ذك��رى
األول � ��ى ل�ج�م�ع��ة ال �غ �ض��ب ،ف��ي ان�ت�ق��اد
واض� � � � ��ح مل � ��وق � ��ف ج � �م� ��اع� ��ة اإلخ� � � � ��وان
امل�س�ل�م�ين ال �ت��ي ب��ات��ت ف��ي ن�ظ��ر بعض
امل� �ح� �ت� �ج�ي�ن ت � �ت � �س� ��اوى م � ��ع امل �ج �ل ��س
العسكري ف��ي س��رق��ة ال �ث��ورة ،وه��و ما
دفع البعض إلى رفع شعار «بيع بيع
 ...ال �ث ��ورة ي��ا ب ��دي ��ع» ،ف��ي إش� ��ارة إل��ى
امل��رش��د ال �ع��ام ل�ل�إخ��وان م�ح�م��د ب��دي��ع،
«وهما اثنني سرقوا ال�ث��ورة ،العسكر
واإلخوان».
واإلخ � � ��وان ال ��ذي ��ن ش �ه��د ك ��ل م ��ن وج��د
ف ��ي امل � �ي� ��دان ب �ع �ض��ًا م ��ن م �ح��اوالت �ه��م
االس �ت �ف��زازي��ة ،وب�ي�ن�ه��ا ت�ع�م��ده��م رف��ع
ص� ��وت ال � �ق� ��رآن ك �ل �م��ا دخ� �ل ��ت م �س �ي��رة
ج��دي��دة ملحاولة إب�ع��اد األن�ظ��ار عنها،
حاولوا الرد على االنتقادات املوجهة
إل �ي �ه��م م��ن خ�ل�ال ص �ي��اغ��ة ش�ع��ارات�ه��م
وهتافاتهم ال�خ��اص��ة .فعندما توقف
اإلخ � ��وان ع��ن ت��ردي��د «ال �ل��ه أك �ب��ر ول�ل��ه
الحمد» وارتفع هتاف «عايزين نرجع
زي زم��ان إي��د وح��دة في امل�ي��دان» ،أتى
ال ��رد س��ري�ع��ًا م��ن خ�ل�ال «ق ��ول ل�ل��زم��ان

اإلخوان المسلمون
باتوا في نظر بعض
المحتجين يتساوون مع
ّ
المجلس العسكري

ي��رج��ع ي��ا زم � ��ان ،ن��ازل�ي�ن ن�ع�م��ل ث��ورة
مش نحتفل بالثورة».
أم� ��ا ن � ��واب ال� �ب ��رمل ��ان ،اإلخ � � ��وان م�ن�ه��م
وال� �ل� �ي� �ب ��رال� �ي ��ون وامل �س �ت �ق �ل ��ون ال ��ذي ��ن
وص�ل��وا إل��ى مناصبهم الجديدة بعد
ال� � �ث � ��ورة ،ف �ل��م ي �س �ل �م��وا ب� ��دوره� ��م م��ن
االن �ت �ق ��ادات ،وخ �ص��وص��ًا أن ال�ج�ل�س��ة
األول ��ى ك��ان��ت كفيلة ب��إظ�ه��ار ال�خ�لاف
ال �ح��اد ب�ي�ن م �ك��ون��ات��ه ،ف�ع�ل��ت ه�ت��اف��ات
ال�ب�ع��ض «ال �ث��ورة ف��ي امل �ي��دان م��ش في
البرملان».
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،اس� �ت� �ح ��وذ ش �ه��داء
ال� � �ث � ��ورة وامل � �ط� ��ال� ��ب ب ��ال� �ق� �ص ��اص م��ن
قاتليهم على نصيب وافر من شعارات
ميدان التحرير.
فبينما اخ �ت��ار ال�ب�ع��ض ارت ��داء أقنعة
ت�ح�م��ل ص ��ور ع ��دد م��ن أش �ه��ر ش �ه��داء
ال � �ث ��ورة امل �ص��ري��ة أو م �ص��اب �ي �ه��ا ،م��ن
الشيخ عماد عفت ومينا دانيال ،إلى
الشاب أحمد ح��رارة ،صدحت أصوات
م �ج �م��وع��ات ش �ب��اب �ي��ة ت � ��ردد «وح �ي ��اة
دمك يا شهيد ثورة ثاني من جديد»،
«القصاص القصاص قتلوا إخواتنا
ب � ��ال � ��رص � ��اص» و«س� � ��ام� � ��ع أم ش �ه �ي��د
بتنادي الداخلية قتلوا والدي».
أم��ا شعار «ي��ا نجيب حقهم يا نموت
زي� �ه ��م» ،ف�ي�ح�م��ل وق �ع��ه ال �خ��اص ل��دى
ال�ش��اب منعم .م��ن داخ��ل الخيمة التي
ج� �ل ��س م �س �ت��ري �ح��ًا ف �ي �ه��ا إل � ��ى ج� ��وار
وال ��ده س��ام��ي وش�ق�ي�ق��ه ع�م��ر ووال��دت��ه
ن� ��دى ،ب �ع��د ع��ودت��ه م��ن ت �ظ��اه��رة أم��ام
ّ
ماسبيرو ،أكد الشاب ،الذي لم يتخط
ال�س��اب�ع��ة ع�ش��ر رب �ي�ع��ًا ،أن��ه ال يخشى
املوت.
وب�ي�ن�م��ا ك��ان ال�ن�ق��اش ع�ل��ى أش ��ده بني
ال �ج��ال �س�ين ف ��ي ال �خ �ي �م��ة ح ��ول م ��ا إذا
كان الجيش والبلطجية سيقتحمون
ال� �خ� �ي ��م ل� �ف ��ض االع � �ت � �ص� ��ام ب ��ال� �ق ��وة،
وخ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا ت �خ �ط��ت ال �س��اع��ة
الواحدة والنصف فجرًا ،وكان اإلخوان
امل� �س� �ل� �م ��ون ق� ��د اق � �ت� ��رب� ��وا م� ��ن ت�ف�ك�ي��ك
منصتهم التي أبقوها حتى فجر يوم
السبت املاضي ،أطل منعم برأسه إلى
خ ��ارج ال�خ�ي�م��ة ،م�ش�ي�رًا ب��إص�ب�ع��ه إل��ى
مبنى ي�ش��رف على امل �ي��دان ،طالبًا من
امل��وج��ودي��ن داخ��ل الخيمة أن يرفعوا
ص ��ورت ��ه ع �ل �ي��ه إذا م ��ا اس �ت �ش �ه��د ف��ي
امل ��واج �ه ��ات ال �ت��ي ك��ان��ت م �ت��وق �ع��ة في
أي ل�ح�ظ��ة .ح��دي��ث م�ن�ع��م ع��ن امل ��وت ال
يقلق وال ��ده ع�ل��ى اإلط�ل�اق ،ب��ل يدفعه
إلى التأكيد أن الثورة ال تزال بحاجة
إلى مزيد من الدماء لتنتصر ،وهو ما
يبرر من وجهة نظره اختياره النزول
ب��رف �ق��ة ول ��دي ��ه وزوج� �ت ��ه إل� ��ى امل �ي ��دان
ووضع أرواح أفراد عائلته ً
فداء ملصر
وبناء مستقبلها.

مصريون شاركوا في احياء الذكرى األولى للثورة يوم االربعاء املاضي (عمرو ماراغي  -أ ف ب)

اشتباكات تغلق معبد
«إدفو» في األقصر
أغلق أصحاب «الحناطير»،
أمس ،معبد «إدفو» السياحي
في محافظة األقصر جنوب
مصر ،إثر اشتباكهم مع عدد
من أصحاب املتاجر السياحية
في املنطقة األثرية .وذكر
املوقع اإللكتروني لصحيفة
«األهرام» املصرية أن أصحاب
الحناطير أغلقوا معبد «إدفو»
بوجه السائحني على خلفية
االشتباكات ،فيما طالب رئيس
غرفة شركات السياحة في
األقصر ،ثروت العجمي« ،بتدخل
رئيس مجلس الوزراء كمال
الجنزوري إلنهاء الفوضى
التي ّ
تعم األقصر وإعادة األمن
واالستقرار إلى املدينة السياحية،
خاصة أن السياحة املصرية
تخسر يوميًا  50مليون دوالر».
(يو بي آي)

الغارد تزور تونس
بدأت رئيسة صندوق النقد الدولي
كريستني الغارد (الصورة)،
أمس ،زيارة رسمية لتونس
تستغرق يومني ،هي األولى لها
منذ انتخابها لهذا املنصب في
األول من تموز املاضي .وتجري
الغارد خالل الزيارة مشاورات

ومباحثات مع الرئيس التونسي
املؤقت منصف املرزوقي ،ومع
رئيس الحكومة التونسية
املؤقتة حمادي الجبالي ،ومع
عدد من أعضاء حكومته ،إلى
جانب محافظ البنك املركزي
التونسي مصطفى كمال النابلي.
وتمحورت املباحثات حول السبل
الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية،
ودعم االقتصاد التونسي في هذه
املرحلة االنتقالية ،وسط خشية
الحكومة التونسية من تدهور
األوضاع االقتصادية في البالد.
(يو بي آي)

الجيش التونسي
يشتبك مع سلفيني

أعلن الكاتب العام لنقابة الحرس
الوطني في صفاقس ،محمد
التونسي ،أمس ،أن قوات األمن
والجيش اشتبكت مع مجموعة
مسلحني سلفيني في مدينة بئر
علي بن خليفة قرب صفاقس
جنوب البالد .ووفقًا للتونسي،
فإن «ثالثة مسلحني ملتحني
يعتقد أنهم سلفيون تبادلوا
إطالق النار مع قوات األمن
والجيش في املنطقة ،قبل أن
يهربوا من السيارة لتتواصل
االشتباكات» .وأضاف أن قوات
الحرس عثرت على كميات من
بنادق الكالشنيكوف والذخيرة
داخل السيارة ،بينما تسعى قوات
أخرى إلى تطويقهم في منطقة
معزولة بعيدًا عن السكان.
(رويترز)

