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هادي الحسيني

ودع الحياة السياسية للمرة االخيرة بخطاب مؤثر

�أوباما :الدميقراطية ميكن �أن ترتاجع اذا ا�ست�سلمنا للخوف
بغداد ـ العالم
توجه الرئي�س االمريكي ب�اراك أوباما
للم�رة االخيرة ،الثالث�اء ،إىل الوالي�ات
املتحدة والعالم يف خطاب مؤثر دعا فيه
إىل التيقظ.
وهت�ف أوباما وس�ط التصفي�ق الحاد
"نعم اس�تطعنا" ،يف اش�ارة إىل ش�عار
حملت�ه االنتخابي�ة الش�هري "نع�م
نستطيع".
وب�دا التأثر الش�ديد يف بع�ض االحيان
عىل الرئي�س ال�ـ 44للوالي�ات املتحدة
الذي سيسلم منصبه االسبوع املقبل اىل
قطب االعمال دونالد ترامب.
وح�ذر أوبام�ا ( 55عاما) يف ش�يكاغو
الت�ي ش�هدت انطالقت�ه السياس�ية
الالمع�ة والتي احتف�ل فيها قبل ثماني
س�نوات بانتخابه رئيس�ا للبالد من أن
"الديمقراطي�ة يمك�ن أن ترتاج�ع اذا
استسلمنا للخوف".
وتابع "ديموقراطيتنا مهددة يف كل مرة
نعتربها حقا مكتسبا" ،مشددا عىل ان

الدستور االمريكي "هدية ثمينة" لكنه
ال يتمتع باي قدرة لوحده.
وشدد عىل االنجازات التي تحققت خالل
واليتي�ه املتعاقبتين ،مع�ددا خصوصا
خل�ق الوظائف واصالح نظ�ام التأمني
الصح�ي وتصفي�ة اس�امة ب�ن الدن.
ودع�ا اوباما الذي غزا الش�يب ش�عره
وخرس من وزنه بعد ثماني سنوات عىل
راس الق�وة العظمى يف العالم الش�عب
االمريك�ي اىل الوح�دة مح�ذرا م�ن ان
العنرصية ال تزال "مس�الة خالفية" يف
الواليات املتحدة.
وقال أم�ام نحو عرشين ألف ش�خص
تجمع�وا يف هذه املدين�ة بوالية ايلينوي
(ش�مال) والتي تعرف فيها عىل زوجته
وولدت فيها ابنتاه "علينا جميعا ،اىل اي
ح�زب انتمينا ،ان نتمس�ك باعادة بناء
مؤسساتنا الديمقراطية" ،مشددا عىل
قدرة االمريكيني العاديني عىل التغيري.
"ال زلت اؤمن" بذلك
وشدد اوباما الذي يتمتع بشعبية عالية
على "ق�درة االمريكيين العاديني عىل
احداث تغيير" .وحاول طمانة مؤيديه

الذي�ن ال يزال�ون تحت تاثير االنتخاب
غري املتوقع لرتامب ،من خالل اش�ادته
بالتقدم الذي حقق�ه وبثقته القوية يف
قدرة الشعب االمريكي عىل التقدم.
وقال أوباما "املرة االوىل التي اتيت فيها
اىل شيكاغو كنت قد تجاوزت العرشين
ببضع س�نوات وكنت اح�اول ان افهم
م�ن انا وكن�ت ال ازال ابح�ث عن هدف
لحياتي".
واض�اف "هن�ا تعلم�ت ان التغيري يتم
عندما يقرر اش�خاص عاديون االلتزام
واالتح�اد للمطالب�ة ب�ه .وبع�د ثماني
س�نوات يف سدة الرئاس�ة ال زالت اؤمن
بذلك".
وم�ع ان أوبام�ا ل�م يات أب�دا عىل ذكر
ترام�ب باالس�م ،اال ان�ه وج�ه الي�ه
بع�ض التحذيرات خصوصا يف مس�ألة
التغيريات املناخية.
وقال "يمكننا ويتعني عليها ان نناقش
الطريقة املثىل للتصدي لهذه املشكلة".
وتابع أوبام�ا الذي ادىل بكلمته يف قاعة
ماكغورميك باليس ان "االكتفاء بإنكار
املش�كلة ال يعني خيانة االجيال املقبلة

فحس�ب وإنم�ا ايض�ا خيان�ة جوه�ر
روح االبت�كار وايجاد الحل�ول العملية
للمش�اكل وه�ي ال�روح التي ارش�دت
آباءنا املؤسسني".
وكان أوباما أدىل بكلمة بعد فوزه االول
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية يف  5ترشي�ن
الثان�ي /نوفمبر  2008يف غرانت بارك
القريبة.
وتاب�ع امام الحش�د الذي تح�دى الربد
للحض�ور "اذا كان هن�اك اح�د ال تزال
لديه شكوك بان الواليات املتحدة مكان
يمكن ان يتحقق فيه أي يش ،اعتقد انه
حصل عىل الرد هذا املساء".
ثناء مليشيل
تهاف�ت الن�اس من�ذ فجر الس�بت من
أج�ل الحصول عىل البطاق�ات املجانية
لحض�ور الخط�اب االخير للرئي�س
وانتظروا يف الطوابري رغم الصقيع.
واظه�ر اس�تطالع اجرت�ه جامع�ة
كوينيبي�اك ونشر قب�ل س�اعات عىل
الخطاب ان  55%من الناخبني يؤيدون
إداء أوبام�ا الرئ�ايس (يف مقابل )39%
وه�ي اعلى نس�بة للرئيس منذ س�بع

سنوات.
يف املقاب�ل ،سيش�ارك ترام�ب صب�اح
االربع�اء يف مؤتمر صح�ايف يف نيويورك
للم�رة االوىل منذ انتخاب�ه يف الثامن من
ترشين الثاني /نوفمرب.
وسيكون لشيكاغو حيث ال يزال أوباما
يمتلك منزال دورا اساس�يا يف "حياة ما
بعد" البيت االبيض فهي س�تكون مقرا
ملكتبته الرئاسية واملؤسسة التي تحمل
اسمه.
ول�م يتمك�ن أوبام�ا من حب�س دمعة
انحدرت عىل خده عندما التفت لش�كر
زوجته ميش�يل وابنتيه ماليا وساش�ا
على التضحي�ات الت�ي تعين عليه�ن
القيام بها بسبب توليه الرئاسة.
واش�اد مط�وال بابنتيه ولوح�ظ غياب
ساش�ا االصغر س�نا ( 15عاما) والتي
برر البيت االبيض الحقا عدم حضورها
بانه�ا س�تخضع المتح�ان م�دريس يف
صباح اليوم التايل.
وق�ال أوبام�ا "من بني كل م�ا حققته
يف حيات�ي ،اعظ�م فخ�ر يل ه�و انن�ي
والدكما".

فيلت :موت رف�سنجاين يهدد االتفاق النووي الإيراين
بغداد ـ العالم
تق�ول صحيفة "فيل�ت" األملانية ،يف
تقري�ر له�ا أم�س ،إن إي�ران فقدت
بم�وت الرئي�س الس�ابق علي أكبر
هاش�مي رفس�نجاني؛ أح�د أب�رز
الوج�وه السياس�ية من�ذ الث�ورة
اإليراني�ة ،وأكبر الداعمين للرئيس
الحايلحس�نروحاني.
وقال�ت الصحيف�ة ،إن رفس�نجاني
يع�د م�ن أبرز رج�ال األعم�ال الذين
دعم�وا الث�ورة اإليراني�ة ،وأحد أهم
رجال الدين ،مشرية إىل دوره البارز يف
االتفاق النووي اإليراني "الذي أصبح
مصريه عىل املحك بعد رحيله".
ونقل�ت الصحيف�ة ترصيح املرش�د
األعىل للثورة اإليرانية ،عيل خامنئي،
الذي علق فيه عىل وفاة رفس�نجاني،
األح�د امل�ايض ،قائال" :لق�د خرست
رفيق�ا" ،مشيرة إىل أن خامنئ�ي
أعلن ح�دادا وطني�ا ملدة ثالث�ة أيام،
باإلضاف�ة إىل إعالن اليوم التايل لوفاة
رفسنجاني عطلة رسمية.
يخف يف حديثه
وقالت إن خامنئي لم
ِ
اختالفاته القديمة مع رفس�نجاني،
حي�ث ق�ال" :ال يمك�ن أن تلغ�ي
االختالفات القائم�ة بيننا منذ حقبة
زمني�ة طويلة؛ راب�ط الصداقة الذي

يجمعنا".
وأش�ارت إىل الجدل ال�ذي أثاره موت
رفس�نجاني عىل مس�توى الصحافة
اإليراني�ة ،إذ اختل�ف تناولها لحادثة
الوفاة بني الصح�ف الداعمة للنظام
اإليراني الت�ي أص�درت عناوين مثل
"إي�ران تنعى املل�ك العظي�م" ،وتلك
املناوئة له الت�ي تحدثت عن الحادثة
بشكل مقتضب.
ونقلت "فيلت" عن الخبري يف الشؤون
السياسية عدنان طبطبائي قوله إنه
"بموت رفسنجاني؛ سيفقد روحاني
س�لطته التي تلقى دعم�ا من طيف
واسع من النخبة السياسية".
وأضاف طبطبائي" :تتفق أغلب اآلراء

السياس�ية عىل أن رفس�نجاني أحد
أبرز أعمدة الث�ورة ،نظرا لتأثريه عىل
رج�ال الدين ورج�ال األعمال ،فضال
ع�ن أن موته س�يخلق فراغا كبريا يف
الس�احة الدينية واالقتصادية".
وأوضح�ت الصحيف�ة أن االتف�اق
الن�ووي خل�ق ج�دال واس�عا ل�دى
األوس�اط اإليراني�ة ،حي�ث ت�رى
األصوات املحافظ�ة أن روحاني قدم
تن�ازالت كبيرة للغرب عندم�ا وافق
عىل إبرام االتفاق النووي مقابل رفع
العقوبات التي فرضها املجتمع الدويل
عىل إي�ران بحج�ة تطوير األس�لحة
النووي�ةبصف�ةرسي�ة.
وأضاف�ت أن رفس�نجاني يف املقابل؛

يعد أب�رز الداعمين لروحان�ي الذي
وعد الش�عب اإليراني بتحقيق نهضة
اقتصادي�ة بع�د رف�ع العقوبات عن
إي�ران ،التي تعي�ش يف الوقت الراهن
رصاعا سياسيا بني املعسكر املتشدد
ال�ذي ينتم�ي إلي�ه خامنئ�ي ،وبين
معس�كر رفس�نجاني ،وخاص�ة مع
ق�رب االس�تحقاق االنتخاب�ي ال�ذي
يطم�ح م�ن خالل�ه الرئي�س الحايل
حسن روحاني إىل إعادة انتخابه.
وأش�ارت إىل أن رفس�نجاني يع�د
مهن�دس االتف�اق الن�ووي اإليراني،
"وبوفات�ه؛ يواج�ه ه�ذا االتف�اق
خط�را ،نظرا للدور الب�ارز الذي لعبه
رفس�نجاني يف نج�اح املفاوض�ات،
باعتب�اره الش�خص ال�ذي ح�دد
الشروط األوىل للتف�اوض ،بصحب�ة
روحان�ي ،ووزير الخارجي�ة اإليراني
جواد ظريف".
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن العالق�ات
الت�ي جمع�ت حكوم�ة روحان�ي
بالفقيد رفسنجاني؛ جعلت املراقبني
اإليرانيني يلقبون�ه برئيس الحكومة
الفعيل عن�د املفاوضات ،على الرغم
م�ن أنه كان ش�خصية مكروهة من
قبل التيار املحافظ يف إيران.
وأش�ارت إىل أن رفس�نجاني ع�رف
عند توليه منصب الرئاس�ة منذ عام
 1989إىل غاي�ة  ،1997بتوجهه نحو

االنفت�اح االقتصادي ،حي�ث إنه بعد
الح�رب العراقي�ة؛ حمل على عاتقه
مس�ؤولية وضع برنامج إلعادة بناء
االقتصاد اإليراني.
وأك�دت الصحيف�ة أن الفقيد انتخب
رئيس�ا للربمل�ان اإلسلامي عند تويل
املصل�ح محم�د خاتم�ي الس�لطة،
"وعن�د انتخ�اب محم�ود أحم�دي
نج�اد رئيس�ا إلي�ران ع�ام 2009؛
انض�م رفس�نجاني إىل صف�وف
املتظاهرين الذي�ن يطالبون بالتغيري
الديمقراطي".
ويف هذا الس�ياق؛ ق�ال طبطبائي إن
"نقط�ة ق�وة رفس�نجاني تكمن يف
عدم انتمائه ألي معس�كر سيايس"،
مضيفا أن "هذا ُيعد الس�بب املبارش
يف أن�ه كان يلع�ب دور الوس�يط بني
أغلب األطياف السياسية ،ولذلك يعد
موته خسارة لكل الساحة السياسية
اإليرانية".
وتاب�ع طبطبائ�ي" :يف ص�ورة بقاء
رفس�نجاني عىل قيد الحي�اة؛ كانت
عملي�ة انتق�ال الس�لطة القادم�ة
ستحدث يف هدوء".
ويف الخت�ام؛ أك�دت الصحيف�ة أن
"امل�رض الخبي�ث ال�ذي يعان�ي منه
الرئي�س الح�ايل إلي�ران ،حس�ن
روحاني؛ سيجعل املستقبل السيايس
إليران عىل املحك يف األيام املقبلة".

هشام الهبيشان*

«العامل» تتحدى الواقع
وت�شعل �شمعتها الثامنة

تزامنا ً م�ع اضاءة صحيفتن�ا صحيفة "العالم" الش�معة
الثامنة يف مسريتها اإلعالمية ،ما زلنا نعيش يف ظالل حرب
إعالمي�ة كبرى تنتهجها بعض ال�دول واألنظم�ة العربية
والغربي�ة ،بس�بيل تحيي�د اإلعالم ع�ن رس�الته الحقيقية
وتوجيه�ه بالصورة التي يخدم مصالحها ،واتضح للجميع
أخيرا ً ّ
أن هذه الح�رب بدأت تأخذ أنماطا ً وص�ورا ً مختلفة
بطريقة عمله�ا ومفاعيلها ونتائجه�ا ،فهناك من يحاول
تغيي�ب دور اإلعلام "املهني" العربي بش�كل ش�به كامل،
لطمس الحقائق وإضعاف املعنويات ،ووس�ط كل هذا ،ما
زلنا نرى بارقة أمل ونور تبعثها لنا بعض الصحف ووسائل
اإلعلام العربية ،ومنها "العالم" ،التي كرس�ت كل جهدها
وعملها يف سبيل نقل الحقيقة والتعامل مع الواقع بمهنية
إعالمية ،ولم ترض�خ لكل الضغوط واالمالءات التي يحاول
البع�ض فرضها عليها لتحييد بوصلتها املهنية والعمل عىل
إعادة توجيهها.
يف الفترة املاضي�ة ،كن�ا نتح� ّدث عن مجموع�ة كبرية من
املعارك اإلعالمية التي تس�تهدف األم�ة وجزء منها العراق،
ويف الوق�ت ال�ذي انخرط�ت به الكثير من وس�ائل اإلعالم
بمس�ار ه�ذه الحرب ،وقف�ت صحيفة "العالم" ش�امخة
بمهنيته�ا وس�لوكها اإلعالمي املحايد الداع�م لكل مظلوم
واملساند لكل صاحب حق ،واملنرب املفتوح لكل صاحب رأي
ناب�ذة للطائفية ومحذرة م�ن االنقس�ام والضياع ،نارشة
للعل�م وللمعرف�ة .وهذا هو نه�ج رس�التها اإلعالمية منذ
البداي�ة ،وبرغم محاوالت إس�كات وتغييب ص�وت العالم،
كج�زء م�ن منهجية الح�رب متع� ِّددة الوج�وه والفصول
واألنم�اط التي ُت ُّ
ش�ن على اإلعالم املهني يف ه�ذه املرحلة،
وه�ذه املعادلة أصبحت واضحة لجمي�ع املتابعني ،صمدت
العال�م وبرهنت للجميع أن صمودها يف وس�ط هذا الزحام
هو عن�وان انتصار ومجد وش�موخ للعالم ول�كل كادرها
اإلعالمي واإلداري.
الي�وم عىل جمي�ع من راه�ن عىل محاول�ة تغييب صوت
«العال�م» ،أن يعرتف ّ
أن صوت العالم قد هزمهم وأس�قط
عنه�م ورق�ة الت�وت األخيرة ،فالي�وم وبفض�ل رس�الة
"العال�م" ومهنيته�ا ن�رى أن هن�اك ازديادا كبريا بنس�بة
املتابعين للصحيفة س�واء كانوا ق�راء أم متابعني أو حتى
كتاب واصح�اب رأي ،فـ"العالم" ش�كلت ،رغم محدودية
مواردها ،نقلة نوعية يف مس�ار اإلعالم العربي املهني ،وهذا
ما يزعج بعض القوى العربي�ة وحتى الغربية التي أنفقت
حتى اليوم ماليني ومليارات من الدوالرات عىل إعالمها الذي
ظهر وجه�ه الحقيقي أخرياً ،وأصبح إعالما ً ناطقا ً باس�م
التقسيم واملذهبية والطائفية والقتل والتخريب ،وهو بعيد
ّ
كل البعد عن طموحات وتطلعات الش�عب العربي ،بعكس
العالم التي تجس�د يف نظر الكثريين اليوم مفهوما ً حقيقيا ً
لتطلعات وطموحات الش�عوب العربية الساعية إىل التحرر
وهزيمة كل املش�اريع التي تس�تهدف الشعب العربي من
املحيط إىل الخليج وال تستثني أحدا ً باملطلق.
ختاماً ،فإني اهنئ نفيس وكل كادر عمل "العالم" باضاءة
صحيفتنا الش�معة الثامنة يف مسيرتها اإلعالمية ،ونشكر
بهذه املناس�بة العزيزة علينا كل ش�خص س�اهم بوصول
"العالم" إىل م�ا وصلت له اليوم ،وبإذن الله تعاىل وبعزيمة
صن�اع "العال�م" وراس�مي لوح�ة مهنيته�ا وش�موخها
اإلعالمي ،س�تبقى ص�وت العالم العربي ،وص�وت كل حر
ورشي�ف بهذا العالم ،لع�زة ورفعة هذه األم�ة وجزء منها
عراقن�ا العزي�ز ...وهذه تحي�ة وتهنئة م�ن األردن العربي
لـ"لعالم" مع دعواتنا لها باملزيد من التقدم والعطاء.
* كاتب وناشط سيايس ـ األردن.

ميدل �إي�ست �آي� :إذا مل يجر ال�سي�سي «تغيريات مهمة» فقد يغرق فـي 2017
بغداد ـ العالم
نرش موق�ع "ميدل إيس�ت آي" يف لن�دن مقاال
للكات�ب عمرو خليف�ة ،ابتدأه بالق�ول إن رأس
الس�نة مرتب�ط تقليدي�ا باألم�ل ،لك�ن منذ أن
س�يطر عب�د الفتاح الس�ييس عىل الس�لطة يف
مرص ،أصبح األمل بعيد املنال.
ويقول الكات�ب" :كنت أتحدث قب�ل يومني مع
زمي�ل يل وصل إىل نيوي�ورك قريبا ،حيث تبني يل
برسع�ة أن قلة األم�ل وتنام�ي الغضب أصبحا
معي�ار واقعن�ا الجدي�د ،وق�ال يل إن راتب�ه يف
نيوي�ورك ال يكفي�ه يف مرص؛ بس�بب التضخم
املف�رط ،وق�ال يل" :اشترينا غس�الة بـ3500
جني�ه مصري ( 195دوالرا أمريكيا) قبل ثالث
سنوات ،وأصبح ثمن الغس�الة ذاتها يف السوق
أم�س  17أل�ف جني�ه مصري ( 945دوالرا
أمريكيا)".
ويضي�ف خليف�ة" :مع ذل�ك ،ف�إن صديقي يف
ح�ال أفضل من كثري م�ن املرصيني من الطبقة
املتوس�طة والطبقة املتوس�طة الدني�ا ،وما لم
تكن غارقا مثلهم س�يصعب عليك أن تستوعب
التوقع�ات املخيف�ة :دون تغييرات سياس�ية
واقتصادي�ة مهم�ة ومب�ارشة ف�إن م�ن غير
املحتمل أن يتم السييس عامه هذا يف الرئاسة".
ويشير الكات�ب يف مقال�ه ،إىل أنه "ج�رى هذا
األس�بوع حوار غريب يف املقهى ذاته ،الذي كان
 99%من زبائنه يؤيدون الس�ييس ،واستخدموا
الق�وة يف امل�ايض ض�د األص�وات املعارضة له،
وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل
الس�ييس؟ فبالنس�بة للكثري لم تعد املس�ألة إن
كان يجب عىل الس�ييس أن يذه�ب ،ولكن متى
س�يذهب ،وكيف ،وم�ن يمكن أن يح�ل محله،
ويصبح الس�ؤال املرك�زي :هل هن�اك حوارات
مشابهة يف دوائر السلطة؟".
مطرقة تبحث عن مسامري
ويق�ول خليفة" :إذا أردنا أن نقس�م فرتة حكم
السييس إىل نصفني ،يمكننا القول مطمئنني بأن
اإلخفاقات األوىل ناتجة عن العقلية العس�كرية
الت�ي تعم�ل كمطرقة تع�د كل يشء يف طريقها
مس�مارا يج�ب أن يس�وى ب�األرض ،وس�واء
كانت تلك املس�امري مواطنني مرصيني مساملني
ذوي اتج�اه إسلامي ،أو ناش�طني ثوريني ،أو

مفكري�ن ،أو صحافيين ،فإن�ه م�ن الواض�ح
أن الس�ييس أصب�ح رئيس�ا ،وق�رر أال يس�مع
املرصي�ون صوتا غير صوته ،وتوق�ع البعض
بأن�ه يرى نفس�ه جم�ال عبد الن�ارص الجديد،
مس�تبدا قوميا ينقذ مرص م�ن عوامل التدهور
السيايس واالقتصادي ،لكنه يفعل ذلك بعقلية:
(عىل طريقتي ..وليس طريقة أخرى)".
ويضي�ف الكات�ب" :م�ع أن�ه من املع�روف أن
الس�ييس كان واح�دا م�ن ع�دد ضئي�ل م�ن
املسؤولني الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة ،التي
ذهب ضحيتها أكث�ر من ألف مرصي ،إال أنه لم
يواجه مش�كلة يف أن يصبح رئيسا؛ ألن املفهوم
الع�ام كان أن�ه س�يخلص مصر م�ن اإلخوان
املسلمني ،وكان ذلك كفيال بأن يضمن له الفوز
يف االنتخابات" .ويس�تدرك خليفة بأن "الرضب
بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت اإلثم األكرب
يف أن حاول�ت أن تقدم حلوال سياس�ية يف إطار
ديني مسألة ،وحل مشكلة دولة يف حالة انهيار
هو مسألة أخرى".
ويلف�ت الكاتب إىل أنه "لم تمر فرتة طويلة عىل
س�جن أكثر من  60ألف مرصي بس�بب آرائهم
السياس�ية ،يعدهم النظام مثريين للمش�كالت
حتى تبني أن تكميم األفواه توس�ع أكثر ليشمل
هجوم�ا عىل املنظمات غير الحكومية واإلعالم
برمته ،وحاول بعض محبي السييس القول بأن
هناك أقلية يف مناصب عليا هم من يستخدمون
تكتيك اليد القوية ،والس�ييس نفس�ه يرص عىل
أن الصحافيين املرصيين يتمتع�ون بحري�ات
ال تضاه�ى ،وقال الس�ييس يف أيلول /س�بتمرب
( :2015ال أريد أن أبالغ ..لكن لدينا حرية تعبري
غري مسبوقة يف مرص)".
ويس�تدرك خليفة ب�أن "الحقائ�ق عىل األرض
تكذب ادعاءات السييس ،حيث أطلق عليه تقرير
(مراسلني بال حدود) وصف (مفرتس الحريات
الصحافي�ة) ،واألثر س�لبي مضاع�ف ،فإن لم
يتمك�ن الصحافي�ون م�ن إرس�ال تقاريره�م
بحرية ،ف�إن نظام الضواب�ط والتوازنات ميت
ابت�داء ،ويحرم الس�لطة الخامس�ة من دورها
الناق�د ،ويح�رم املرصيني حقه�م يف املعلومات
والتحليلات امله�م ج�دا ،خاصة عندم�ا تكون
رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع".
ويورد الكاتب "مثاال عىل ذلك هو استثمار قناة
السويس ،حيث كلف املرشوع  8.5مليار دوالر،

ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع
الرسوم بس�وى  ،0.0033%بعد أن تم االنتهاء
م�ن التوس�عة ،فهل كان س�يكون لدين�ا مبلغ
 8.5ملي�ار دوالر اآلن يف هذه الفرتة االقتصادية
العصيب�ة ل�و تمت�ع الصحافي�ون املرصي�ون
بحرية التحقيق وكتاب�ة التقارير للقارئ حول
املرشوع قبل بدئه؟".
وين�وه خليف�ة إىل أن "النص�ف الثاني من فرتة
حكم السييس تتعلق بفش�له االقتصادي التام،
الذي أصبح أكثر س�وءا بس�وء إدارته للعالقات
الدولي�ة املتع�ددة ،خاص�ة يف الخلي�ج ،الذي له
أهمي�ة خاص�ة ،وال�ذي خسر ثقت�ه يف قيادة
السييس ،ويف خرسانه ملؤيديه الداخليني وداعميه
الخارجيني ،فإن السييس يزيد النار عىل نفسه،
فكثري ممن دعموه يف اإلمارات والسعودية ومن
رج�ال األعمال املرصيين والطبقة املتوس�طة

العلي�ا -هذا عدا عن  27ملي�ون مرصي معدم،
بم�ا يف ذلك كثير من األقباط -كلهم يش�عرون
بأن الس�ييس خذله�م ،ويتخل�ون عنه برسعة،
فغرد امللياردير املرصي نبيل س�اويريس الشهر
املايض ،قائلا( :ال أدري كي�ف كان عام 2016
بالنسبة لك ،ولكنه بالنسبة يل كان فظيعا)".
ويعل�ق الكات�ب قائال" :فإن كان�ت األمور بهذا
الس�وء سياس�يا واقتصاديا ،لتجع�ل رجال من
(الطبقة العليا) يشكو ،فكيف تظنون األكثرية
العظمى من التس�عني مليون مرصي رأوا العام
املايض تحت قيادة الس�ييس؟ وإن كان السييس
س�يقيض ع�ام  2018بصفت�ه مواطن�ا ،أو أن
يالقي مصريا مش�ابها لسابقيه ،فإن االقتصاد
س�يكون ه�و الذي وض�ع حبل املش�نقة حول
رقبت�ه ،فمنذ تخفيض س�عر الجني�ه املرصي،
بن�اء على أح�د رشوط صن�دوق النق�د الدويل

لتقدي�م قرض قيمته  12ملي�ار دوالر ،ارتفعت
أس�عار الس�لع إىل عن�ان الس�ماء" .ويق�ول
خليف�ة" :عندم�ا تحدثت مع ع�دد من املحللني
يف ترشين الثان�ي /نوفمرب امل�ايض ،كان هناك
توقع�ان أجم�ع عليهم�ا الجمي�ع :التضخم يف
مرص ،واألس�عار سرتتفع بشكل كبري ،ويصبح
إيج�اد ش�بكات أمان اجتماعي أم�را يف غاية يف
األهمية" .ويضيف الكاتب" :لألس�ف ،بالنسبة
للش�عب واملؤلم غالبا للس�ييس ،ه�و أن التوقع
األول حصل ،فالتضخم يف طريقه ليصبح 20%
وأكث�ر من ذل�ك ،لكن لم يتم إيجاد أي ش�بكات
أمان ،وتراجعت األمور بش�كل رسيع إىل حد أنه
خلال حديث عىل (س�كايب) فيديو الحظت أن
الت�ي كانت يف الطرف اآلخر كانت تلبس مالبس
دافئة ،وتلف نفس�ها ببطانية ،وكنت أعرف أن
الجو بارد يف القاهرة ،فسألتها ملاذا ال تستخدم

مدفأتها ،فكان جوابها( :هل تعرف كم ارتفعت
تكلف�ة الكهرب�اء ،وك�م س�يكلفني اس�تخدام
املدف�أة؟)" .ويفي�د خليف�ة ب�أن "املرصيين
يضطرون ملواجهة خيارات تحت حكم السييس
يجب أال يضطر أي إنسان ألن يواجهها ،فعندما
يك�ون هن�اك م�ا يكفي م�ن املرصيين ،الذين
يعانون الربد والجوع والغضب ،فلن تس�تطيع
أي حس�ابات سياس�ية أو أمني�ة أن توق�ف
الطوفان الذي ال بد منه".
صفقات األسلحة السخية بينما يجوع الشعب
ويجد الكاتب أن "ما يرسع من نهاية الس�ييس
السياسية ،هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إال
بصفته عس�كريا ،فمع أن الس�ييس يعلم جيدا
بأن�ه اقتصاد بل�ده ينحدر إىل حدود لم تش�اهد
من قب�ل ،إال أنه اس�تطاع أن يك�ون ثاني أكرب
مشتر لألس�لحة بعد قط�ر ع�ام  ،2015حيث
أنف�ق ما يق�ارب  12ملي�ار دوالر ،وعندما يجد
املرصي�ون م�ن الطبقات كله�ا يف ه�ذا الوقت
صعوبة يف رشاء األرز والس�كر والش�اي وزيت
القيل؛ بس�بب انفجار األس�عار وقلة املعروض،
كيف يمكن لشخص أن يتخيل بأال يفور التنور،
مع علم الناس أن املليارات تنفق عىل األس�لحة،
الت�ي يف الغالب ستس�تخدم يف قمعهم وليس يف
الحرب؟".
ويذه�ب خليف�ة إىل أن "هذه التداعيات ليس�ت
غربية عن ديكتاتوريي العالم ،لكنها أيضا تقود
يف الع�ادة إىل النهاية املعروف�ة للقصة ،وعندما
تفك�ر يف قصة الس�ييس تذك�ر بأن السياس�ة
والحف�اظ عىل الس�لطة هي كأحجي�ة مكعب
روبي�ك وبناء العالق�ات ،مريس قبله اس�تعدى
الكثير م�ن املعس�كرات القوية ودف�ع الثمن،
والس�ييس ينىس ذلك ،لكن هذه السنة ستذكره،
فف�ي اللحظ�ة التي يب�دأ فيها األش�خاص غري
املناس�بني يف صفوف الرشط�ة والجيش الفهم
بأن رئاس�ته تسير ضد مصالحهم ،س�يصبح
مجرد مالحظة عىل هامش التاريخ".
ويؤكد الكاتب أن "ال أحد بكامل عقله يستطيع
الج�زم بتاري�خ ع�زل الس�ييس عن الس�لطة،
فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من
عل�م الغيب ،لك�ن ما هو أكيد هو أن الس�ييس،
وبدال م�ن أن يصح�ح أخطاء الحك�م الكثرية،
فإنه يس�تمر بالزح�ف نحو الهاوية بأس�لوبه
املضحك املبكي".

