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ّ
لماذا ال تجدد المعارضة المصرية نفسها؟
على الرغم من قسوة
القرارات التي اتخذتها
الحكومة المصرية
أخيرًا ،اقتصرت االنتقادات
واالحتجاجات على مواقع
التواصل االجتماعي ،مع
تحركات يمكن القول إنها
خجولة جدًا .لقد أكدت
الوقائع األخيرة مرة أخرى
ٌ
مفقود
أن العمل الحزبي
معارضة
في مصر ،وأنه ال ُ
حدث
حقيقية يمكنها أن ت ِ
تأثيرًا على األرض
القاهرة ــ أحمد فوزي
مسؤول في وزارة الخارجية ،مشددًا
على التزام بالده بعملية جنيف.
وف ـي ـمــا ت ـش ـيــر خ ــاص ــة ال ـت ـقــريــر إلــى
ت ــراج ــع دي ـب ـل ــوم ــاس ــي أم ـي ــرك ــي ـ ـ فــي
امللف السوري ـ لحساب موسكو ،في
ّ
لتوسع
وقت تندفع فيه واشنطن أكثر
حضورها العسكري على األرض عبر
قــواعــد عسكرية وم ـطــارات ومــرابــض
مدفعية ،خرجت تحذيرات من دمشق
تجاه واشنطن ،تؤكد أنها وحلفاءها
سـ ـي ــردون ع ـلــى أي ع ـ ــدوان م ـق ـبــل ،إذ
أوضح نائب وزير الخارجية ،فيصل
امل ـق ــداد ،أن «ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة هي
األفـضــل بالنسبة لـلــدولــة الـســوريــة»،
م ــوضـ ـح ــا «أن الـ ـجـ ـي ــش وحـ ـلـ ـف ــاءه
يـ ـتـ ـق ــدم ــون فـ ــي كـ ــل أن ـ ـحـ ــاء س ــوري ــا،
واملصالحات الوطنية تحقق إنجازات
كـ ـبـ ـي ــرة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن دم ـش ــق «ل ــن
ت ـس ـت ـغ ــرب قـ ـي ــام ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية بارتكاب اعتداءات جديدة...
لـكــن يـجــب أن يـحـسـبــوا بـشـكــل دقيق
ردود األفعال من سوريا أو حلفائها،
والتي لن تكون كما كانت في العدوان
األول».
(األخبار)

قـ ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـل ــة ،وقـ ـ ــف ح ـمــديــن
صباحي على سلم نقابة الصحافيني
فــي وس ــط ال ـقــاهــرة هــاتـفــا ضــد تسليم
ج ـ ــزي ـ ــرت ـ ــي تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران وصـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـي ـ ــر إل ـ ــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ألـ ـق ــى ص ـب ــاح ــي ،امل ــرش ــح
الرئاسي السابق والذي نافس الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ف ــي انـتـخــابــات
 ،2014كلمة هاجم فيها النظام الحالي.
بعدها بأيام ،ألقت قوات األمن املصرية
الـقـبــض عـلــى الـنــاشــط ال ـي ـســاري كمال
خليل ،من مقر إقامته ،التهامه بـ«إهانة
ال ــرئـ ـي ــس وال ـ ــدع ـ ــوة ل ـل ـت ـظ ــاه ــر ون ـشــر
إش ــاع ــات كـ ــاذبـ ــة» ،خـ ــرج ب ـ ُعــدهــا على
ذمة القضية وبكفالة ،فيما قبض على
صـحــافـيــن آخ ــري ــن ونــاش ـطــن بسبب
االعتراض على التنازل عن الجزيرتني.
البعض قال إن املعارضة املصرية ّ
دبت
فيها الحياة ،وإنها ستعود سريعًا إلى
ال ـشــارع ،خصوصًا أن أح ــوال مصر ال
ّ
تسر شعبها.
لكن الواقع أشار ،بعد توقيع السيسي
على االتفاقية بشكل نهائي ،إلى أنه ال
مـعــارضــة حقيقية لـلــرئـيــس والسلطة
ال ـحــال ـيــة ،خـصــوصــا أن االحـتـجــاجــات
في قضية تيران وصنافير ،إلى جانب
املـســار الـقـضــائــي امل ـتــواصــل ،اقتصرت

مع سوريا
مـنـهــا» .وأض ــاف أن «بـعــض الجهات
حاولت التشويش على تلك الحقيقة
بتحريف تصريحات املـهـنــدس التي
تحتفظ مديرية االعالم بتسجيالتها
ً
الكاملة والـحــرفـيــة» ،م ـشـ ّـددة على أن
«املـهـنــدس ي ـ ّ
ـردد دوم ــا تقديم الحشد
وشكره للشعب ،واملرجعية الدينية،
والحكومة العراقية لدعمها املتواصل
له».
واتسمت عــاقــة «الـحـشــد» بالعبادي
مؤخرًا بـ«التوتر» ،بتوصيف مصادر
ّ
األول ،حينما هــاجــم األخ ـيــر قـيــادات
«ال ـح ـشــد» ال ـتــي «ل ــم تـحـكــم الـحـصــار
ّ
ـان
ح ــول تـلـعـفــر ،بــل تــوجـهــت إل ــى مـكـ ٍ
آخـ ـ ـ ـ ــر» ،فـ ـم ــا ك ـ ــان م ـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ّ
لـ«منظمة بدر» هادي العامري إل أن
ّ
ّ
بهجوم آخر ،متهمًا
رد على العبادي
ٍ
إيــاه بـ«عرقلة استعادة مدينة تلعفر
وع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــدود (ال ــواق ـع ــة غــربــي
املوصل)».
وت ــذه ــب مـ ـص ــادر ّ
األول إلـ ــى وص ــف
الـ ـعـ ـب ــادي ب ـ ــ«ال ـ ـحـ ـ ّـسـ ــاس» تـ ـج ــاه أي
تـ ـص ــري ـ ٍـح يـ ـخ ــرج ضـ ـ ـ ـ ّـده ،ف ـي ـم ــا ي ــرى

ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
فـيـمــا غــابــت ال ـت ـظــاهــرات عــن ال ـشــوارع
وامليادين ،في ما خال بعض التجمعات
الخجولة هنا وهناك.

من هم المعارضة المصرية؟
قـلـيـلــون جـ ـدًا يـمـثـلــون اآلن امل ـعــارضــة،
وهــم شخصيات مـعــروفــة تقريبًا منذ
أيام الرئيس األسبق حسني مبارك .بل
إن دائ ــرة املـعــارضــة خــال حكمه كانت
أوس ــع مــن اآلن بكثير .أم ــا ال ـيــوم ،فقد
ضاقت حلقة املعارضة حتى أصبحت
ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـعــامــة مـثــل حـمــديــن صـبــاحــي وخــالــد
عـلــي ،وكــاهـمــا ك ــان مــرشـحــا للرئاسة
وي ـظ ـه ــر آخـ ـ ـ ــرون أحـ ـي ــان ــا م ـث ــل ه ـشــام
ج ـن ـي ـنــة ،وك ــذل ــك عـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب في
ال ـبــرملــان ،تـحــديـدًا املـجـمــوعــة املـعــروفــة
ب ــاس ــم « 25ـ ـ ـ ( »30تـ ـض ــم ن ــواب ــا مـثــل
املخرج خالد يوسف وهيثم الحريري
وأح ـمــد ال ـط ـن ـطــاوي) .وت ـقــف فــي صف
امل ـع ــارض ــة مـجـمــوعــة م ــن الـحـقــوقـيــن،
ّ
وبعضهم مــتـهــم فــي قضية «التمويل
األجنبي» التي أحياها نظام السيسي
خ ــال الـسـنــة األخ ـي ــرة ،مـثــل الحقوقي
جمال عيد ،وبالطبع عــدد من الشباب
غ ـيــر امل ـن ـظــم حــزب ـيــا .وي ـظ ـهــر م ــن وقــت
إل ــى آخ ــر تــابـعــون ل ــ«ال ـت ـيــار الشعبي»
وحـ ـ ــزب «ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» ،وي ـق ـت ـصــر ظ ـهــور
املعارضة تقريبًا على القاهرة ،فلم يعد
هناك فعاليات ألي صوت معارض في
املحافظات األخرى.

تمويت السياسة في ثالث سنوات
يخشى نظام السيسي من التظاهرات
الرتباطها في السنوات األخيرة بإطاحة
الرئيسني مـبــارك ومحمد مــرســي .لــذا،
حني ظهرت املعارضة له بشكل حقيقي
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ن ـي ـســان/
أبـ ــريـ ــل  ،2016ع ـم ــل ع ـل ــى ال ـت ـض ـي ـيــق
ع ـل ـي ـه ــا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،وع ـ ـمـ ــد إل ـ ـ ــى ال ـق ـب ــض
الـعـشــوائــي عـلــى ع ــدد مــن املتظاهرين.
فـ ـح ــن أعـ ـل ــن ب ـش ـك ــل مـ ـف ــاج ــئ تــوق ـيــع
الـحـكــومــة ،بــرئــاســة شــريــف إسماعيل،
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة إع ـ ــادة تــرس ـيــم ال ـح ــدود
البحرية بني مصر والسعودية ،والتي
تـتـضـمــن ال ـت ـنــازل ع ــن جــزيــرتــي تـيــران
وصنافير للمملكة ،تظاهر أعضاء من
حزبي «الكرامة» و«الدستور» وشباب
مــن مختلف الـحــركــات السياسية غير
امل ـن ـظ ـمــة ،ل ـكــن ال ـث ـمــن كـ ــان غــال ـيــا ج ـدًا

وقـتـهــا ،حــن عـمــل األم ــن امل ـصــري على
تكبيد املعارضة التي ظهرت ألول مرة
وقتها منذ مجيء السيسي إلى الحكم
خسائر فادحة ،معنوية بالقبض على

لم ِّ
تؤد اإلجراءات
االقتصادية إلى صنع
معارضة حقيقية

كثيرين ،ومادية بالكفاالت التي خرج
بها شباب على ذمة قضايا تظاهر (تم
جمع خمسة ماليني جنيه لكي يخرج
عـ ــدد م ــن ال ـش ـب ــاب امل ـق ـب ــوض عـلـيـهــم)،
ً
وهكذا وصوال إلى املشهد األخير ،حني
وافق السيسي على تسليم الجزيرتني
للسعودية ،فلم يعترض أحد.

الوجوه القديمة ال تنفع؟
إل ـ ــى ج ــان ــب تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر ،ات ـخــذ
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي وال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اقـتـصــاديــة ع ــدة مـنــذ ج ــاء إل ــى الـحـكــم،
تضررت منها كل الطبقات االجتماعية،
لـكــن ه ــذا ل ــم ي ـ ّ
ـؤد إل ــى صـنــع مـعــارضــة

حقيقية .األحـ ــزاب لــم يـعــد لـهــا وج ــود،
ّ
فـقــد تـفــكــك ح ــزب «امل ـصــريــن األحـ ــرار»
أخـيـرًا إلــى جبهتني ،وال صــوت لحزب
«ال ـ ــوف ـ ــد» ،أم ـ ــا ح ـ ــزب «ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» فـهــو
يـعــانــي دائ ـم ــا م ــن مـشــاكــل مــال ـيــة ،وإن
كان هو األكثر عددًا على األرض ،وعمل
شباب كثيرون من خالله في السياسة
عبر مشاركتني لحمدين صباحي في
االنـتـخــابــات الرئاسية ( 2012و)2014
وفعاليات سياسية أخرى عديدة .لكن
حال األحزاب نفسها وعدم قدرتها على
الوقوف ضد محاوالت تفتيتها جعال
الشباب يعملون خارجها ،وهذا أسهم
أكثر في خلق معارضة غير منظمة .إذًا،
هذه معارضة موجودة بالفعل ،لكنها
غـيــر فــاعـلــة ت ـمــامــا ،وال ظـهـيــر شعبيًا
لها اآلن ،في وقت ال أمل فيه في فعالية
أحزاب بسبب التضييق األمني عليها،
والتدخالت التي تــؤدي إلــى تقسيمها
إلى كيانات متصارعة .من جهتهّ ،
عبر
املواطن عن ملله تكرار الوجوه نفسها
ً
ال ـتــي ال تـعـطـيــه أمـ ــا ف ــي تـغـيـيــر ج ــاد.
رب ـمــا ي ــرى الـبـعــض أن امل ـحــامــي خــالــد
ّ
عـلــي م ـع ــارض ج ـ ّ
ـدي وج ــدي ــد ل ــم تمله
شــاشــات الـتـلـفــزيــون وال املــواطــن بعد،
وه ــو ي ـقــوم بــأمــور عـلــى األرض بعيدًا
عــن التظاهر والـهـتــاف فقط الـلــذيــن لم
يعد لهما جــدوى فــي ظــل التضييقات
األمنية ،فقد حصل خالد علي على حكم
بـمـصــريــة جــزيــرتــي ت ـي ــران وصـنــافـيــر
وأحـكــام أخــرى عديدة تنتصر لحقوق
العمال.
م ـس ــأل ــة ال ـت ـظ ــاه ــر والـ ـهـ ـت ــاف ت ــؤك ــد أن
امل ـعــارضــة امل ـصــريــة ال ت ـجــدد أفـكــارهــا
وال أشخاصها .فقد أصبح معروفًا أنه
حــن تتظاهر سيقبض عـلـيــك .وحتى
كتابات مواقع التواصل االجتماعي لم
تعد منظمة وال هــي تـحــدث زخـمــا في
قـضـيــة مـعـيـنــة ،األم ــر ال ــذي ك ــان يمكن
أن يحدث بالفعل إن كان هناك تنظيم
لذلك .،ويبدو أن االنتخابات الرئاسية
التي يحني موعدها بداية السنة املقبلة،
ل ـي ـســت ع ـل ــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ـعــارضــة
مـصــر ،إذا مــا استثنينا تلميح خالد
عـلــي قـبــل ف ـتــرة إل ــى اح ـت ـمــال تــرشـحــه.
أم ــا الـبــاقــون «ف ــا ح ـ ّـس وال خ ـبــر» .في
امل ـح ـ ّـص ـل ــة ،يـمـكــن الـ ـق ــول إن مـعــارضــة
مصر تعيش اآلن في عصر «الهوجة»
التي تنتهي أســرع مما يمكن ،فال هي
تؤثر في النظام وال هي تشعر الشعب
بها.

استعاد الجيش ،أمس،
منطقتي الخاتونية
والطوالب في الموصل
القديمة (أ ف ب)

م ــراقـ ـب ــون أن رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ب ــات
حـ ـ ــذرًا ًم ــن «أداء ال ـب ـع ــض ت ـج ــاه ــه»،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة أول ـ ـ ـئـ ـ ــك امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل،
وصـفــت م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن الـعـبــادي
تصريحات املهندس بـ«غير املسؤولة
وال ـخ ـط ـي ــرة» ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى مـضـمــونـهــا
«االت ـه ــام ــي» ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص «تــرتـيــب
أمور مع الرياض».
ٍ
وأشـ ـ ــار امل ـه ـن ــدس ف ــي كـلـمـتــه إلـ ــى أن
الـقــوات األميركية «تسعى لالنتشار،
وب ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـوة ،ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة ـ ـ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـ ـه ــدف ت ـش ـك ـي ــل مـنـطـقــة
خـ ّ
ـاصــة بــالـنـفــوذ األم ـيــركــي» ،مـشـ ّـددًا
على أن قواته «ستمنع ذلك» .وأوضح
أن «األميركيني يريدون تأمني الطريق
م ــن ع ـ ّـم ــان إل ــى بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث ن ـشــروا
م ـن ـظــومــة صـ ــواريـ ــخ أرض ـ ـ أرض»،
ّ
متهمًا األميركي بـ«السعي إلى سرقة
ال ـن ـص ــر م ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة عـلــى
تـنـظـيــم داعـ ـ ـ ــش» .م ـي ــدان ـي ــا ،اس ـت ـعــاد
ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ،أمـ ـ ــس ،مـنـطـقـتــي
ال ـخ ــات ــون ـي ــة والـ ـط ــوال ــب ف ــي املــدي ـنــة

ال ـق ــدي ـم ــة ،ف ــي املـ ــوصـ ــل ،وأعـ ـل ــن ذل ــك
قــائــد «عـمـلـيــات ق ــادم ــون يــا نـيـنــوى»
عبد األمـيــر يــارالـلــه ،فيما أعـلــن قائد
«الـ ـش ــرط ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة» رائـ ـ ــد شــاكــر
ج ــودت اس ـت ـعــادة ق ــوات ــه ل ـل ـمــرأب ذي
ال ـط ــواب ــق ،وج ــام ــع الـ ـخ ــزام ،وســاحــة
النقل األيمن في املدينة القديمة.

استفتاء كردستان
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ــل الـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة
ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن م ــواق ـف ـه ــا إزاء إج ـ ــراء
«االس ـت ـف ـت ــاء» املــرت ـقــب ف ــي  25أي ـلــول
املقبل .وأعربت رئيسة «كتلة االتحاد
الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي» ف ــي مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،آال ط ــالـ ـب ــان ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،عــن
مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى «إجـ ـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء
مــن أج ــل االس ـت ـقــال ،شــريـطــة تفعيل
برملان اإلقليم ،وبإجماع كل األطــراف
السياسية الكردية» .وأوضحت أن من
الضروري أن يكون «االستفتاء وسيلة
لـتــوحـيــد ال ـب ـيــت الـ ـك ــردي ال ــداخ ـل ــي»،
ب ـهــدف الـتـبـيــان لـ ــ«األط ــراف الـعــربـيــة
وال ـت ــرك ـم ــان ـي ــة أن ال ـ ـكـ ــرد ي ـطــال ـبــون

بصوت واحد بإجراء االستفتاء ،وحق
تقرير املصير».
بـ ــدوره ،ق ــال عـضــو املـكـتــب السياسي
ل ــ«ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـكــردسـتــانــي»
إب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي ،إن «مـ ـمـ ـثـ ـل ــي
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ ــ 28امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فــي
كـ ــردس ـ ـتـ ــان أب ـ ـل ـ ـغـ ــوا امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــدت ــه األح ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـك ــردي ــة م ـع ـه ــم ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،

ع ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ــر م ـ ــوض ـ ــوع االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء»،
مشيرًا إلى أن «املمثلني أبلغونا عدم
الحديث عن إجراء االستفتاء ...وقالو
لـنــا لـيــس هـنــاك ّ
أي دول ــة تــدعـمـكــم ،ال
األمــم املتحدة ،وال أميركا ،وال الــدول
الكبرى» .وأضاف أن «وسائل اإلعالم
ن ـ ـشـ ــرت مـ ـضـ ـم ــون م ـ ــا دار ف ـ ــي ذل ــك
االجتماع بشكل معكوس».
(األخبار)

