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بريد
المحروسة
ّ
«تكح» التراب .في وطن
الطبقة الوسطى في مصر تلفظ أنفاسها ،والطبقة الفقيرة
 ،2016ما الذي انتظره المصريون من هذا العام
القصب يرتفع سعر السكر .في نهاية
ُ
الكئيب ولن يحضره بابا نويل

َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ٌ َ َّ ِّ ْ
كار2016 ...
و ِإذا ما التأم جرح جد ِبالتذ ِ

رضوان آدم

ال ـع ـس ـك ــري وح ـ ــده ال ي ـك ـفــي لـلـقـضــاء
على زمــر اإلره ــاب وإع ــادة االسـتـقــرار
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاد» ،خـ ـص ــوص ــا أن «م ـ ـشـ ــروع
ال ـت ـس ــوي ــة ي ـت ــزام ــن م ــع االنـ ـتـ ـص ــارات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ح ـف ــظ
دمـ ــاء ال ـعــراق ـيــن ،وي ـن ـشــد االس ـت ـقــرار
السياسي واالجتماعي للبالد».
(األخبار)

مأزق الحكومة
سيكون عجزها عن
تحمل ردود الفعل
الشعبية

ً
املصري بــدال من املستورد واملسعر
بسعر شديد التدني حتى تستطيع
الشركة املنتجة التوسع في إنتاجه،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ـي ـن ـجــم ع ـن ــه تـغـطـيــة
احتياجات املواطن بالبديل املصري
األرخص.
أم ـ ــا األزم ـ ـ ــة األكـ ـب ــر الـ ـت ــي س ـتــواجــه
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـت ـب ـق ــى فـ ــي غ ـ ـيـ ــاب أي
ً
م ـشــاريــع أو م ـص ــادر تـضـمــن دخ ــا
ب ــال ـع ـم ـل ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـق ــري ــب
الـعــاجــل ،بـعــدمــا بــات الـتـعــويــل على
ان ـت ـع ــاش ال ـح ــرك ــة ال ـس ـيــاح ـيــة أمـ ـرًا
صعب املـنــال ،بعد األح ــداث األمنية
األخيرة.

ونحن نقرأ هــذه السطور ،يكون قــرار تحريك
أسـ ـع ــار الـ ـ ـ ــدواء ف ــي م ـص ــر ق ــد وصـ ــل مـحـطــة
اإلحباط الشعبي .سنة  2016سرقت حافظة
الـنـقــود ،فــي أوتــوبـيــس وع ــود السلطة الـتــي لم
ُ
تنفذ .الطبقة الوسطى تلفظ أنفاسها ،والطبقة
الفقيرة «تـكـ ّـح» الـتــراب .ونحن نشرب قهوتنا
اآلن ،سيكون علينا أن نعرف أن مصر ،التي
ُ
تعرف بوطن قصب السكر ،رفعت سعره إلى
 10.5جـنـيــه (ن ـصــف دوالر أم ـيــركــي) ُوي ـبــاع
الكيلو منه بقرابة ال ــدوالر فــي بعض املتاجر.
ّ
سيكون عليك عزيزي القارئ أن تفكر وتسأل:
ما الذي انتظره املصريون من هذا العام الكئيب
ولن ُيحضره بابا نويل؟
ّ
عندما كنا نمشي في شوارع القاهرة ،ونسأل
ال ـن ــاس ّأي ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة املــاضـيــة
ع ــن خـ ـي ــاره ــم ،وكـ ـ ــان امل ــرشـ ـح ــان ال ــوح ـي ــدان
فيها :الفريق عبد الفتاح السيسي ،وحمدين
ََ
صباحي ،كانوا يقولون بنفس واحد« :السيسي
طـبـعــا .عــايــزيــن نـحـ ّـس بــاألمــن واألمـ ــان يــا أبــو
الـ ُـعـ ّـريــف» .قــالــوا إن الــرجــل العسكري« ،يعرف
شعابها» ،وهذا ُش ْغلهّ .
مر عامان ونصف على
حكم املرشح الفائز ،ولم يتحقق األمن .الجديد،
هــذا الـعــام ،أن املدنيني دخـلــوا املــواجـهــة ،وباتوا
جــزءًا من أهــداف التفجيرات اإلرهابية .حادث
الكنيسة البطرسية خير دلـيــل ،وهـنــاك وقائع
ّ
أخرى :التوتر في سيناء والوادي.
جرحَّ ،
جد بالتذكار ُ
«إذا ما التأم ُ
جرح» .في آب
املــاضــي ،قــال السيسي إنــه لن يرفع الدعم عن
املصريني إال بشرط؛ «قسمًا بالله مش هرفعه
غير ملــا أخليهم أغنياء وبعدها هشيل الدعم
عـنـهــم ألن ـهــم ب ـكــده م ــش هـيـكــونــوا محتاجني
دعم» .على العكس ،قررت الدولة رفع الدعم عن
الفقراء ،ولم تتخذ إجراءات حمائية للمطحونني
كما وع ــدت الـحـكــومــة .اقـتــرضــت مــن صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،وقـ ــررت تـعــويــم الـجـنـيــه (مطلع
الشهر املــاضــي) ،فارتفعت األسـعــار بجنون.
ها هي ترفع أسعار األدوية ( %50للدواء األقل
مــن  50جنيهًا ،و %30ل ـلــدواء ملــا بــن  50إلى
 100جنيه ،و %25ملا بني  100إلى  150جنيهًا،
وزيادة  %30على كل صنف دواء مستورد).
ّ
وعـ ٌـد بألف وعــد طــار في الـهــواء .بشرت ّالدولة
(كـ ــانـ ــون األول  )2015امل ــواطـ ـن ــن بـتـحـ ُّـســن
أحــوال ـهــم فــي ال ـعــام ال ـتــالــي .ق ــال آنـ ــذاك أشــرف
العربي من موقعه في وزارة التخطيط ،ملناسبة
تجديد الثقة في حكومة رئيس الوزراء شريف
إسماعيل ،إن «برنامج عمل الحكومة يركز على
العدالة االجتماعية وضبط األسعار ،ومكافحة
اإلرهـ ـ ــاب وتــوف ـيــر االح ـت ـيــاجــات األس ــاس ـي ــة...
بــرنــامــج الـحـكــومــة سيعالج الـقـيــود األســاسـيــة
الراهنة التي تــواجــه البلد كالعجز فــي املــوازنــة
العامة للدولة والدين العام».
ٌ
كالم حكومي تكذبه كل املؤشرات؛ املشروعات
ّ
الـقــومــيــة بــاتــت عــوائــدهــا فــي خـبــر ك ــان .البنك
امل ــرك ــزي ي ـق ــول ف ــي آخ ــر ت ـقــريــر إن م ـعــدالت
التضخم زادت فــي تشرين الثاني وح ــده إلى
( ٪20.73م ـق ــاب ــل  ٪15.72خـ ــال تـشــريــن

األول) .ارتـفــع معدل التضخم الشهري خالل
الـشـهــر املــاضــي إل ــى  %5نتيجة رف ــع أسـعــار
السلع الغذائية واملواصالت واملالبس ،واقتربت
نـسـبــة الـفـقــر امل ــدق ــع م ــن ( %7ك ــان ــت  %4في
 ،)2012فيما تقترب نسبة من يعيشون تحت
خــط الفقر مــن  .%30رفعت الحكومة شرائح
استهالك الكهرباء تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا
عنها خالل  ،2017ثم ُرفعت شرائح الكهرباء
والغاز.
لــم تـعــالــج الـحـكــومــة الـعـجــز فــي امل ــوازن ــة؛ تقول
وكالة «فيتش» ّالدولية إن عجز املوازنة املصرية
 %11.6في العام املالي الجاري (،)2017/2016
رغــم تطبيق اإلصــاحــات التي شملت تطبيق
ضريبة القيمة املضافة وخفض دعــم الوقود.
الــوكــالــة تتوقع أن يرتفع الــديــن الحكومي إلى
 %99من الناتج املحلي اإلجمالي في العام املالي
الجاري نتيجة ارتفاع الدين الخارجي وانهيار
الجنيه أمام الدوالر.
ّ
ّ
فــي الــوقــت نفسه ،مــر  2016ولــم تتخذ الــدولــة
قرارات لتخفيف العبء عن املواطنني .لم تفرض
ّ
االستراتيجية،
التسعيرة اإلجبارية على السلع

ّ
مر عامان ونصف
على حكم السيسي ولم
يتحقق األمن
ّ
التصاعدية على األغنياء
ولم تفرض الضريبة
ورجال األعمال الذين ينافسون مشايخ النفط
ّ
العائلية .الفقراء وحدهم يدفعون
في احتفاالتهم
ّ
و«يــأخــذون على قـفــاهــم» .لــم تنجح الــدولــة في
الـقـضــاء على رج ــال أعـمــال نـظــام م ـبــارك ،ولم
تسحب منهم األراض ــي وث ــروات الشعب التي
نهبوها برعاية األب الروحي املخلوع في .2011
على العكس ،شهد العام الجاري ازدياد نفوذهم
فــي الـبــرملــان ووســائــل اإلعـ ــام ،وعــودتـهــم إلــى
مناصب سياسية رسمية ،وتربعهم على ّ
سدة
ّ
ّ
امللكية في ّ
شعبية وشركات
منصات إعالمية
ّ
تجارية مؤثرة.
لم تحاول السلطة الحاكمة في  2016تجميل
صورتها والحفاظ على شعبيتها التي باتت
ّ
اقتصادية
في أدنى مستوياتها .اتخذت قرارات
قاسيةّ :
عومت الجنيه ،ورفعت أعباء املعيشة
ً
املرتفعة أصــا ،فارتفعت معدالت البطالة .بدأ
الناس يفكرون في الضربة املوجعة التالية .لم
ينجح مؤتمر الشباب األخير في شرم الشيخ
(تشرين الثاني املــاضــي) في تلميع الشعبية.
لــم ينجح لـقــاء سائقة «الـتــروسـكــل» املسكينة
فــي تـبــديــد امل ـخ ــاوف وج ـ ّـر تـعــاطــف املــواطـنــن،
ّ
ب ــل ال ـن ــاس «بـتـكــلــم نـفـسـهــا م ــن ال ـغ ــا» .تبقى
الشعبية مرشحة لالنخفاض في العام الجديد،
خصوصًا أن املاليني يقعون اآلن من البطاقات
الـتـمــويـنـيــة ،وأس ـع ــار ال ــوق ــود سـتــرتـفــع بنسبة
كبيرة في شباط املقبل ،طبقًا ملصادر مطلعة.
سياسيًا ،هناك أكثر من نافذة كانت السلطة في
غنى عن فتحها هذا العام ،ورغم ذلك فتحتها،

فدخلت عليها ريــاح الغضب الشعبي .قضية
توقيع ترسيم الـحــدود البحرية مــع السعودية
ُ
ّ
استفزت الناس ،وتثير حتى
(نيسان املاضي)
هذه اللحظة االحتقان ضد السلطة ،واألخيرة ال
تنفي رأيها الرسمي بسعودية الجزيرتني حتى
أمــام القضاء الــوطـنــي ،وتشاكسه بطعن وراء
ّ
بمصرية تيران وصنافير
اآلخر رغم أنه أفتى
ّ
(املحكمة اإلدارية العليا تحسم هويتهما في 16
ُ
كانون الثاني املقبل).
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري وعـ ـ ــد ،ف ــي أك ـث ــر م ــن ل ـقــاء
ّ
أجنبية ،بتحسني
تلفزيوني مع وسائل إعــام
مـنــاخ الــديـمــوقــراطـيــة فــي مـصــر أوائـ ــل ،2016
ول ــم يـتـحـقــق شـ ــيء .الـسـيـســي ق ــال أك ـث ــر من
مــرة إن «التنمية أولــويــة ،وشــرط مهم لتحقيق
الديموقراطية» .لــم تتحقق التنمية وتراجعت
الديموقراطية ،بل اقتحمت وزارة الداخلية نقابة
الـصـحــافـيــن ُ
وح ـك ــم بــالـسـجــن عـلــى نقيبهم.
ي ـق ــول ت ـقــريــر ح ــدي ــث ،صـ ــادر ع ــن «مــؤسـســة
مــؤشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـح ـقــوقـ ّـيــة» ،إن قــرابــة
 1126انتهاكًا وقــع لحرية التعبير وال ــرأي في
.2016
أكثر من ذلك ،أصدرت الدولة قانون الجمعيات
األه ـل ـ ّـي ــة ،وم ــن ش ــأن ــه تـجـمـيــد ع ـمــل مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ال ـت ــي ت ــرص ــد ف ــي ت ـقــاريــرهــا
أوضـ ـ ــاع ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة والـ ـح ـ ّ
ـري ــات وح ـقــوق
اإلنسان .هناك أكثر من  63صحافيًا يقبعون
ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،ف ـي ـمــا ت ــراج ــع وجـ ـ ــود أح ـ ــزاب
املعارضة والتيارات األخرى التي كانت نشطة
أيام الرئيس اإلسالمي املعزول محمد مرسي.
قوانني الصحافة واإلعــام ،التي أقرها البرملان
قـبــل أيـ ــام ،تــزيــد قبضة ال ـ ّـدول ــة عـلــى الصحف
والفضائيات ،وتجعل الهيئة الوطنية لإلعالم
(الــرئـيــس يختار رئيسها) ،جهة رقابية على
حرية الصحافة والتعبير ،ألنها ستمثل رأي
السلطة.
في العام ُاملقبلُ ،
سيحاكم املدنيون أمام القضاء
ال ـع ـس ـكــري م ــع أن املـ ـ ــادة  204م ــن الــدس ـتــور
املصري تمنع «محاكمة املدنيني أمــام املحاكم
العسكرية طاملا لم يكن اعتداء على مؤسسات
ّ
ّ
البطرسية دفعت
الكاتدرائية
عسكرية» .حادثة
الحكومة إلى التسريع بالخطوة داخل البرملان،
وهي ستعقد مؤتمرًا في كانون الثاني املقبل،
من أجل تحديد مواعيد تعديل الدستور بدعوى
مواجهة اإلره ــاب .املــراقـبــون يتخوفون مــن أن
املصطلح الفضفاض (إرهــاب) سوف يتوسع
ّ
ليضم معارضني سياسيني ينتقدون
ويتغول،
السلطة ويكتبون فــي سكة مــا تسميه مصر
ّ
الرسمية ،هذه األيام« ،نشر املناخ التشاؤمي في
البالد».
أيــام قليلة ويدخل عــام  2017املحروسة .أيام
ُ
قليلة وتعلن الحكومة مفاجآتها التالية قراراتها
ال ـتــي الـتــزمـتـهــا أم ــام ج ـهــات الـتـمــويــل الـ ّـدولـ ّـيــة.
ُ
ســاعــات قليلة وت ـخ ــرج الـسـلـطــة مــن جعبتها
قــرارات وتتخذ خطوات تضرب شعبيتها في
ُ
مقتل ،وتدخل الحياة السياسية في «فريزر»
ال ـثــاجــة .ه ــو ع ــام جــديــد ق ــد يــدفــع املـصــريــن
ّ
الترحم على أيام  2016الصعبة ،أو الزمن
إلى
الجميل!

