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العالم

العالم

مصر

ال أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة .هذه حال األجهزة
تسيطر على الوضع ،وسط
المختلفة في مصر .حالة ترقب
ٌ
ومتضاربة ،وقلق من كسر حاجز الخوف
معلومات متناقضة
ٌّ
بصورة غير مسبوقة ،وتخبط في إدارة الموقف .صحيح أن
وصحيح أن األمن لم
التظاهرات لم تكن كبيرة لجهة األعداد،
ّ
يقمعها بقسوة ،على رغم أنه َح ِرص على فضها ،وأنها وصلت
إلى ميدان التحرير ،لكن كل هذا إن كان ُي َّ
فسر بسلوك مقصود

الدولة لفهم ما يحدث وقياس حجمه ،فقد ُيفهم على
من ٍّ
ّ
أنه ً«ترو» من الطرف المحرك في حال كان هذا الطرف موجودًا
ّ
ستستمر «جمعات» الغضب على ما يبدو في
فعال .هكذا،
األسابيع المقبلة ،ربما مع توسع طفيف في أعداد المتظاهرين
وأماكن المسيرات ،يقابله تصاعد في القمع ومستوى االعتقاالت
أيضًا .وما ّ
يصعب حسم الموقف أن مفارقات كثيرة وعالمات
استفهام تدور حول المشهد من جميع جهاته :هل هناك

من قرر االنقالب على عبد الفتاح السيسي الذي َسجن
والده الروحي في الجيش ،سامي عنانّ ،
وقص أظفار
كثيرين؟ هل محمد علي الذي يعترف بأنه كان جزءًا
من منظومة الفساد يعمل وحده كنسر جريح ،أم أن
هناك من عرف من أين تؤكل الكتف؟ هل التظاهرات
عفوية محضة ولم تصل إلى ّ
حد التنظيم والتحشيد؟
أسئلة كثيرة تنتظرها أسابيع ال أيام ،على ما يبدو

ّ
تخبط غير مسبوق في المخابرات العامة:

إلى أين يمضي
حراك «كسر الخوف»؟
القاهرة ــ األخبار
ّ
عـلــى رغ ــم تــركــز إدارة األزم ـ ــات داخــل
مصر خالل السنوات الخمس املاضية
فـ ــي يـ ــد الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل ،الـ ــذي
انتقل من منصب مدير مكتب رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة إل ـ ــى م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات
العامة ،ويعمل برفقة مساعده األيمن
أحمد شعبان ،فإن حالة التخبط التي
يدير بها الرجالن األزمة الراهنة بعد
ما ّ
فجره املـقــاول والفنان محمد علي
عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء
قصور واستراحات رئاسية ،لم تحدث
م ــن ق ـب ــل ،ح ـتــى ف ــي أص ـع ــب األوق ـ ــات،
ك ـمــا ف ــي م ــواج ـه ــة ج ـ ّمــاعــة «اإلخـ ـ ــوان
املـسـلـمــون» ال ـتــي صــنـفـتـهــا الحكومة
صـ ـ ــادرت أمــوال ـهــا
ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة و ّ
وأم ــوال قيادتها وشــنــت عليها حربًا
كبيرة.
ح ــال ــة ال ـت ـخ ـبــط هـ ــذه امل ـ ــرة مــرتـبـطــة
بكسر حــاجــز الـخــوف ،وخــاصــة بعد
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـك ـس ـيــة الـ ـت ــي ج ـ ــاء بـهــا
«م ــؤتـ ـم ــر الـ ـشـ ـب ــاب» ال ـ ـ ــذي أك ـ ــد فـيــه
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ما
ق ــال ــه املـ ـق ــاول املـ ـص ــري ،ب ــل زاد على
ذل ــك نـيـتــه ب ـن ــاء امل ــزي ــد م ــن الـقـصــور

غـيــر عــابــئ بــات ـهــامــات ال ـف ـســاد الـتــي
الحـ ـقـ ـت ــه ب ـ ـص ـ ــورة غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة،
ّ
وأي ـض ــا تـشــكــل نـ ــواة ل ـت ـظــاهــرات في
الشارع تطالب برحيله للمرة األولى،
مثلما حدث في القاهرة وبور سعيد
ٌ
تظاهرات،
والسويس واإلسكندرية.
وإن كانت بــأعــداد مـحــدودة ،إال أنها
تلقى دعـمــا مـعـنــويــا كـبـيـرًا مــن آالف
الـشـبــاب ،مــا بــن يائسني مــن النظام
بفعل اإلحباطات املتكررة عقب «30
يونيو» ،ومــا بني مكتفني باملتابعة.
أم ــا «اإلخـ ـ ـ ــوان» ،ف ـت ـحــاول بصعوبة
الـ ـع ــودة إلـ ــى امل ـش ـه ــد ،وقـ ــد أصـ ــدرت
بيانات تؤيد فيها الـحــراك الشعبي
الـبـعـيــد كـلـيــا عــن الـجـمــاعــة وقــادتـهــا
املـقـيـمــن فــي ال ـخ ــارج ،بـعــدمــا فـقــدت
جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ق ــوت ـه ــا ع ـل ــى م ــدار
السنوات املاضية.
كل ذلك بات ّ
يرسخ فكرة أن التغيير
ل ــن ي ـك ــون م ــن دون مــواف ـقــة ال ـن ـظــام،
بل سيأتي من داخله ،لكن مع حراك
شعبي مقبول يمكن التعويل عليه.
ت ـف ـس ـيــرات ع ــدة تـ ــدور ح ــول طبيعة
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن يـ ـح ــدث خـ ـ ــال األيـ ـ ــام
املقبلة ،وهــي مرتبطة بأبعاد قائمة
ب ــاألس ــاس ع ـلــى ال ــوض ــع الـسـيــاســي

السودان

ّ
«لجنة حمدوك» للتحقيق في «فض االعتصام»:

ٌ
محاولة لتنفيس الغضب؟
ُ
تشكيل «المجلس السيادي»
والحكومة االنتقالية
يعن ،بالنسبة إلى
لم ِ
السودانيينُ ،أن ملفات
الجرائم التي ارتكبت خالل
الثورة قد أغلقت وصارت
ّ
طي النسيان .الضغوط
الشعبية والمسيرات أثمرت
تشكيل لجنة ثانية عبر ّرئاسة
الوزراء للتحقيق في فض
القيادة العامة،
اعتصام ُ
في خطوة نظر إليها من
زاويتين

الخرطوم ـــ فاطمة المبارك
م ـن ــذ ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـ ّي ــة
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،ظـ ــلـ ــت ق ـض ـي ــة ف ــض
اعـتـصــام ال ـق ـيــادة الـعــامــة فــي الثالث
مـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو املـ ــاضـ ــي فــي
ّ
الخرطوم ،والذي خلف قتلى تجاوزوا
مائة وعددًا من الجرحى واملفقودين،
مـ ــن دون م ـح ــاس ـب ــة أو م ـح ــاك ـم ــات،
ولذلك استمرت في األسابيع املاضية
الـتـظــاهــرات فــي الـعــاصـمــة للمطالبة
بـمـحــاكـمــة رمـ ــوز ال ـن ـظــام وبــال ـعــدالــة
وال ـق ـص ــاص ل ـل ـش ـهــداء .امل ـت ـظــاهــرون
ّ
ســل ـمــوا م ــذك ــرة ل ــوزي ــر الـ ـع ــدل ،نصر
ّ
الـ ــديـ ــن ع ـب ــد ال ـ ـب ـ ــارئ ،ف ـي ـم ــا ت ـســبــب
ضغطهم املـتــواصــل فــي تعجيل قــرار
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـبــد ال ـل ــه ح ـم ــدوك،
َ
تشكيل لجنة مستقلة برئاسة قاضي
محكمة عليا وعضوية سبعة آخرين
م ـم ـث ـل ــن عـ ــن «ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل» و«الـ ـ ــدفـ ـ ــاع»
و«الــداخ ـل ـيــة» ،إضــافــة إل ــى شخصية

ل ـ ــدى رأس الـ ـنـ ـظ ــام ،إذ إن امل ــأم ــول
ُ
مــن داخ ــل األج ـهــزة حــالـيــا أن تـجــرى
«ع ـم ـل ـي ــة تـ ـح ــول ديـ ـم ــوق ــراط ــي» مــن
ُ
ال ـ ــداخ ـ ــل ،ت ـع ـ ِّـج ــل ب ــرح ـي ــل الـسـيـســي
مــن السلطة ربما قبل  2026كما هو
م ـق ــرر وف ــق ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة
التي جرت الربيع املاضي ،ما يخلق
ً
م ـج ــاال لـلـحـيــاة الـسـيــاسـيــة وفــرصــة
لعمل األح ــزاب ،إلــى جانب تسويات
ف ــي شـ ــأن امل ـس ـج ــون ــن وخ ــاص ــة مــن
الشباب.
حتى اآلن ،تبدو هذه الرؤية الداخلية
س ــائ ــدة لـ ــدى ال ـق ـط ــاع األع ـ ـ ــرض مــن
املـتـعــاونــن مــع الـنـظــام ،وخــاصــة أن
تــدخــل نـجــل الـسـيـســي ،مـحـمــود ،في
الـ ـق ــرارات ،والـ ــدور ال ــذي يـقــوم بــه لم
ً
ي ـع ــودا ي ـل ـق ـيــان قـ ـب ــوال ،ك ـمــا أن ثمة
حالة غضب وفـقــدان للسيطرة على
ّ
م ـتــاب ـعــة املـ ــوقـ ــف ،ف ــي ظـ ــل م ـحــاولــة
السـ ـتـ ـخ ــدام فـ ــزاعـ ــات ع ـ ــدة م ــن أج ــل
ّ
ال ـس ـي ـط ــرة بـ ــأقـ ــل األض ـ ـ ـ ــرار امل ـم ـك ـنــة
راهـ ـن ــا .ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ك ــان الـتـســويــق
يقوم على أن ما يحدث هو «مؤامرة
إخوانية» .لكن مع االعتراف بالحراك
ّ
تحولت
الشعبي وصـعــوبــة إن ـكــاره،
ُ
االستراتيجية لتظهر الدولة وكأنها

قومية مستقلة ومحامني مستقلني.
كــان الفـتــا تأليف اللجنة وفــق قانون
 ،1954وص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار مـ ــن رئ ـيــس
النائب العام ،إذ إن اللجنة
ال ــوزراء ال
ُ ّ
الـســابـقــة ال ـتــي شــك ـلــت لـلـهــدف نفسه
كــانــت بــرئــاســة ال ـنــائــب ال ـع ــام ،ووف ــق
قانون اإلجراءات الجنائية لعام .1991
جراء ذلك ،قوبل إعالن حمدوك بجدل
قانوني كبير .يقول البرملاني السابق
عـبــد الجليل عجبنا ،إن ال ـقــرار «غير
مـ ـ ـ ـ ــدروس» ،م ـض ـي ـفــا ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـب ــار» أن «ه ــذه اللجنة لــن تكون
مستقلة ما لم توكل إلــى ثالثة قضاة
بمحكمة مديرية وثالثة وكــاء نيابة
ّ
وثـ ــاثـ ــة م ـح ــام ــن م ـس ـت ـق ـلــن ال ت ـقــل
خبرتهم عن  15عامًا» .وانتقد عجبنا
وجــود ممثلني عــن الشرطة والجيش
واألمــن في اللجنة ،ألن «هــذه الجهات
قــد تكون متهمة بارتكاب الجريمة...
تشكيل رئيس الوزراء للجنة يعني أن
قــراراتـهــا ال تصل الـجـيــش ،ألن قائده
األع ـلــى هــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة،
واألخير خارج سلطة رئيس الوزراء».
ً
بناء على ما سبق ،فهم كثيرون خطوة
حمدوك في سياق املجاملة والخروج
السهل مــن مــأزق الضغوط الشعبية،
وذل ــك يـعــود إلــى أن أولــويــات حكومة
ال ــرج ــل اآلن تـصـفـيــة ال ـخــدمــة املــدنـيــة
من أفــراد النظام السابق ،وهو ما بدأ
مع إعفاء بعض القيادات العليا .لكن

أفيد عن خطف الناشطة والمحامية ماهينور المصري
أمس من أمام مقر نيابة أمن الدولة (أ ف ب)

من المقرر أن
يلتقي السيسي
ترامب في
نيويورك اليوم

ت ــواج ــه «ق ـ ــوى خ ــارج ـي ــة» مـخـتـلـفــة،
بداية من إثيوبيا التي جرى تصدير
أزمـ ـ ـ ــة «سـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» م ـع ـه ــا إل ــى
الــواجـهــة بعد عــام مــن جـمــود امللف،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ت ــدوي ــر ق ـصــة ال ـص ــراع
م ــع تــرك ـيــا .إذ إن تـعـلـيـمــات ص ــدرت
أم ــس بــاسـتـغــال ت ـغــريــدات مـقـ ّـربــن
من أنقرة وربطها بمسألة التنافس
املـ ـص ــري ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ــي ع ـلــى الـ ـغ ــاز في
الـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط .ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـن ـ ّـص
ت ـك ـل ـي ـف ــات اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــري خ ــال
األيــام املقبلة على الحديث عن رغبة
ت ــرك ـي ــا والـ ـ ـ ــدول املـ ـع ــادي ــة مل ـص ــر فــي
استهداف الرئيس وأســرتــه ،وإفقاد

الشعب الثقة باملؤسسات املختلفة
وصدقيتها.
س ـي ـع ـمــل اإلعـ ـ ـ ــام ع ـل ــى ال ـت ــأك ـي ــد أن
الـسـيـســي يـحـقــق أه ـ ــداف «ث ـ ــورة 25
يناير» باستقالل القرار املصري ،وأن
ـدث حاليًا هــو مـحــاولــة للنيل
مــا يـحـ ّ
م ـم ــا ح ــق ـق ــه .ك ـم ــا س ـي ــزي ــد ال ـت ــروي ــج
ل ـف ـك ــرة أن «اإلخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن» ي ـس ـعــون
إل ــى ال ـف ــن وإثـ ـ ــارة ال ـش ـغــب م ــن أجــل
الـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـخ ــاف ــات الــداخـلـيــة
واالنشقاقات لديهم ،وهو ما يجري
عبر مواقع التواصل االجتماعي على
نحو أكثر تنظيمًا .والالفت أن النظام
لــم يـجــد وجــوهــا سـيــاسـيــة يستعني

القيادي في «قوى الحرية والتغيير»،
ســاطــع ال ـح ــاج ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار» إن
الـقــانــون يعطي رئـيــس الـ ــوزراء الحق
في تأليف هذه اللجنة ،وإن هذا األمر
واحــد مــن مهمات املرحلة االنتقالية،
مـشـيـرًا إل ــى أن املـ ــادة  16مــن الوثيقة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ذك ـ ـ ــرت أن مـ ــن م ـه ـمــات
«االن ـت ـق ــال ـي ــة» تــأل ـيــف ل ـج ـنــة تحقيق
وطنية مستقلة .وأبدى الحاج تقديره
ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ألن ـه ــا «ب ــداي ــة تنفيذ
فعلي ملطالب الشعب ...أتمنى أن نصل
إلى نتائج عادلة».
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،ي ــؤك ــد
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي وزارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل ،تـمـنــى
إخـفــاء اسـمــه ،أنــه ال يــوجــد مــا يمنع
كان الفتًا تكوين اللجنة وفق قانون 1954
وعبر رئيس الوزراء ال النائب العام (األناضول)

فهم كثيرون
خطوة حمدوك في
سياق المجاملة
والخروج السهل من
مأزق الضغوط

تشكيل رئيس ال ــوزراء هــذه اللجنة،
بــل إن هــذا «يعطيها بعدًا مهمًا في
تحقيق ال ـعــدالــة ،ألن م ـصــدر ال ـقــرار
صاحب سلطة عليا» .ويلفت املصدر
إلى إمكانية رفع النتائج الحقًا إلى
النائب العام الذي من واجبه توجيه
ّ
االتهامات الجنائية .من جهته ،يذكر
الـكــاتــب والـقــانــونــي نبيل أدي ــب ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بـ ــأن لـجــان
التحقيق لـعــام « 1954تعمل ملعرفة

الحقيقة والتوصل إليها ،ثم تضعها
أم ـ ــام ال ـج ـهــة ال ـت ــي كـلـفـتـهــا (رئ ــاس ــة
الـ ــوزراء)» ،موضحًا أن قــانــون 1954
ُيمنع استخدام أقــوال الشهود التي
أدلـ ــي بـهــا أم ــام أي محكمة جنائية
أو م ــدنـ ـي ــة .ويـ ـضـ ـي ــف أدي ـ ـ ـ ــب« :إذا
ات ـض ــح أن ه ـن ــاك مـشـكـلــة تـسـتــدعــي
املساءلة الجنائيةُ ،ت ّ
حول إلى النائب
الـعــام ليبدأ الـتـحـ ّـري والتحقيق من
ً
البداية ...لجنة حمدوك أوسع مجاال

بها خــال األي ــام املــاضـيــة ،فاستعاد
وجوهًا ُمنعت من الظهور قبل شهور
ورب ـمــا س ـن ــوات ،مــن بينهم إبــراهـيــم
عيسى الذي جرى استغالل تدوينته
للدفاع عــن الــدولــة ،إضــافــة إلــى نشر
تسجيالت لإلعالمي الساخر باسم
يوسف املمنوع من دخــول مصر عن
فبركة الفيديوات من ِق َبل «الجزيرة»
القطرية.
وبينما تتسرب معلومات متضاربة
ع ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع وج ـ ــود
السيسي في نيويورك من أجل رئاسة
وف ــد ال ـبــاد فــي اجـتـمــاعــات الجمعية
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،أك ــد املتحدث
الـعـسـكــري ،العقيد أرك ــان حــرب تامر
ال ــرف ــاع ــي ،أن ال ـب ـيــانــات وامل ـع ـلــومــات
الخاصة بالقوات املسلحة كافة تصدر
ع ـب ــر امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـك ــري فـ ـق ــط .فــي
غضون ذلك ،تأثرت البورصة املصرية
التي أوقف فيها التعامل أمس بسبب
هبوطها بنحو  ،%5.32وســط حالة
من املخاوف من األوضــاع السياسية.
واآلن ،تـ ـ ــزداد املـ ـخ ــاوف ب ـعــدمــا دعــا
م ـح ـمــد ع ـلــي إلـ ــى ت ـظ ــاه ــرات جــديــدة
الجمعة املـقـبــل ،فــي وقــت ال ت ــزال فيه
ال ـشــرطــة تـحـتـجــز نـحــو  200شخص
مـنــذ ت ـظــاهــرات الـجـمـعــة امل ــاض ــي من
دون أن ّ
تحرر بحقهم أي محاضر.
وبينما من املقرر أن يلتقي السيسي
نظيره األميركي ،دونالد ترامب ،يرى
كثيرون أن هــذا لــن يعطي ضمانات
أكـ ـي ــدة ل ـلــرئ ـيــس املـ ـص ــري ف ــي ش ــأن
الـسـيـطــرة عـلــى الــوضــع ،وخــاصــة أن
األخـيــر فعل كــل مــا يمكنه مــن داخــل
ال ـن ـظــام وخ ــارج ــه لـقـمــع مـعــارضـيــه،
في وقت ّ
ترددت فيه أنباء عن توسع
االع ـت ـق ــاالت امل ــدروس ــة ال ـتــي طــاولــت
أمــس الناشطة واملحامية ،ماهينور
ُ
اختطفت من أمام ّ
مقر
املصري ،التي
ن ـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة ،ع ـقــب خــروجـهــا
م ــن ح ـض ــور الـتـحـقـيـقــات م ــع بعض
املتهمني املقبوض عليهم.

من لجنة النائب العام».
ومن املتوقع أن تقود نتائج التحقيق
ّ
إلى إشكاالت تعكر صفو الشراكة بني
الـعـسـكــر و«ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،على
خـلـفـيــة ح ــدي ــث ع ــن اح ـت ـمــال ـيــة ت ــورط
«قـ ــوات الــدعـ ّـم ال ـســريــع» وق ــوى أمنية
أخــرى في فض االعتصام ،خاصة أنه
ورد في نتائج اللجنة السابقة ضلوع
ض ـبــاط م ــن األم ــن و«ال ــدع ــم الـســريــع»
في مهاجمة املعتصمني ،وتجاوز تلك
ال ـق ــوات مـهـ ّ
ـامـهــا واقـتـحــامـهــا منطقة
االعـ ـتـ ـص ــام .ل ــذل ــك ،وفـ ــي حـ ــال عـمـلــت
اللجنة بـتـجـ ّـرد وشـفــافـيــة ،فقد يظهر
تـ ــورط ج ـه ــات م ـس ــؤول ــة ،ل ـكــن ال ـحــاج
يستبعد حدوث خالف مع العسكريني،
ألن «الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة أق ـ ّـر ّت مبدأ
العدالة وأن ينال أي مجرم تلوثت يده
بدم الشهداء العقاب الالزم».
ي ـش ــار إل ــى أن ــه قـبـيــل ت ــوج ــه ح ـمــدوك
إلــى نـيــويــورك ،مـســاء السبت املاضي
لـلـمـشــاركــة ف ــي اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العامة لألمم املتحدة الـ ،74أصدر عددًا
مــن الـ ـق ــرارات أع ـفــى بـمــوجـبـهــا وكــاء
وزراء ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم الـعــالــي
ً
واملاليةُ ،م ِّ
عينًا بدال منهم وكالء جددًا،
ك ـمــا أن ــه أع ـف ــى األمـ ــن ال ـع ــام ل ــدي ــوان
الـضــرائــب ،فيما تتحدث مـصــادر عن
قــرارات أخــرى سيتخذها فور عودته،
ّ
وك ــلـ ـه ــا تـ ـص ـ ّـب فـ ــي «خـ ــدمـ ــة ال ـت ــوج ــه
الثوري».
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ّ
القروي وسعيد في وسائل اإلعالم:

صعود النقيضين
لعب اإلعالم التونسي
أدوارًا متضاربة خالل
االنتخابات الرئاسية ،شملت
الدعاية والدعاية المضادة،
ّ
وأدت إلى اتهام غالبية
القنوات بمخالفات مالية.
لكن المفارقة تكمن في
أن َمن ّ
تصدر نتائج الدورة
األولى ،أي قيس ّ
سعيد ،كان
ّ
أقل المرشحين حضورًا في
اإلعالم ،بينما ّ
عول المتصدر
قناة
الثاني ،نبيل القروي ،على ٍ
يملكها لصناعة حضوره
السياسي
حبيب الحاج سالم
عـلــى ام ـت ــداد الـشـهــر ال ـج ــاري ،فرضت
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ـل ــة ل ــإع ــام
ال ـس ـم ـعــي الـ ـبـ ـص ــري» غـ ــرامـ ــات مــالـيــة
على وسائل اإلعالم املرئية واإلذاعات،
َ
ل ــم ت ـس ــلــم م ـن ـه ــا ،ت ـق ــري ـب ــا ،سـ ــوى تـلــك
ّ
اململوكة للدولة .تركزت أسباب العقاب
ِّ
ح ـ ــول خ ـ ــرق الـ ـق ــواع ــد امل ـن ــظ ـم ــة ال ـتــي
ّ
س ـبــق لـلـهـيـئــة أن ح ـ ّـددتـ ـه ــا ،وأهــم ـهــا
عــدم ّاالنـحـيــاز للمرشحني أو ضـ ّـدهــم،
وتجنب التأثير على الناخبني بطرق
م ـلـ ـت ــوي ــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى ن ـتــائــج
استطالعات الرأي قبل إغالق صناديق
االقتراع .ولخصت «هيئة اإلعالم» تلك
الخروقات في بيان أصدرته منتصف
الشهر الجاري ،حذرت فيه من «تفاقم
تأثير مــراكــز الضغط املــالــي والحزبي
في وسائل اإلعالم» .وجاء في البيان أن
هذه التدخالت في وسائل اإلعالم ُت ّ
عد
«محاوالت (لــ) التراجع عن مكتسبات
الثورة» ،وتهدف إلى حرمان املواطنني
مــن حـقـهــم فــي «االخ ـت ـيــار واملـحــاسـبــة
وفــق إرادة حــرة بعيدًا مــن التضليل».
وات ـ ـه ـ ـمـ ــت املـ ـهـ ـنـ ـي ــن املـ ـنـ ـخ ــرط ــن فــي
امل ـم ــارس ــات امل ــذك ــورة ب ــ«ال ـت ـخ ـلــي عن
شــرف املهنة وأخــاقـيــاتـهــا األساسية
من تفسير ونقاش وتدقيق في برامج
كل املرشحني على السواء» .لكن النقطة
األهم في بيان الهيئة هي توجيه اتهام
لبعض أصحاب القنوات التلفزيونية
ّ
«معنيون
واإلذاعية باالنحياز ،إذ إنهم
مباشرة بنتائج االنـتـخــابــات ،خاصة
ّ
وق ــد تـعــلـقــت بـهــم ق ـضــايــا جــزائ ـيــة ما
زال ــت جــاريــة» .وإذا كــان هــذا التلميح
يـخـ ّـص قـنــاتــن ب ــال ــذات ،هـمــا «نسمة»
و«الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـت ــون ـس ــي» ،فـ ــإن امل ـســألــة
تتجاوزهما إلى بقية القنوات املنحازة
بدورها إلى أحزاب ،وهو ما يظهر في
العقوبات املفروضة عليها.
عملت قـنــاة «ال ـح ــوار الـتــونـســي» على
ال ــدع ــاي ــة املـ ـض ــادة لــرئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـح ــال ــي ،ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد ،والــدعــايــة
ملصلحة وزي ــر الــدفــاع املستقيل ،عبد
الـكــريــم الــزبـيــدي .وتــولــى مــديــر القناة
ومالك غالبية أسهمها ،سامي الفهري،
ق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـم ـل ــة ،وشـ ـم ــل ذلـ ـ ــك زيـ ـ ــارة
امل ــرش ــح املـقـيــم خـ ــارج ال ـب ــاد ألسـبــاب
قضائية ،سليم الرياحي ،وإجراء حوار
ّ
معه تركز حول كشف كواليس الحكم
خــال فترة الشاهد ،وتصويره كرجل
ص ـف ـق ــات س ـيــاس ـيــة م ـش ـبــوهــة وت ــاب ــع
لــ«حــركــة النهضة» (راج ــع «األخ ـبــار»،
ع ــدد  ُ .)3849ال ـحــوار الـثــانــي امل ـهـ ّـم في
هذا السياق أجري مع الزبيدي ،وتركز
ُ
خصوصًا ،كما تالحظ «هيئة اإلعالم»
في بيانها ،على مهاجمة الشاهد في
ُ
أغـلــب أجـ ــزاء ال ـح ــوار ،فـيـمــا لــم تـكـ َّـرس
س ـ ــوى فـ ـت ــرة م ـ ـحـ ــدودة ل ـل ـح ــدي ــث عــن
ب ــرن ــام ــج ال ـض ـي ــف .وث ـم ــة رأيـ ـ ــان حــول

املــوقــف املـنـحــاز ال ــذي اتـخــذتــه الـقـنــاة.
مـ ــن جـ ـه ــة ،يـ ـق ــول مـ ـح ــور الـ ـفـ ـه ــري إن
الشاهد في صدد تشكيل ديكتاتورية
ّ
ج ــدي ــدة ،وهـ ــو ُي ـس ــل ــط ض ـغــوطــا على
اإلع ـ ــام ب ـهــدف ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه .ومــن
جهة ثانية ،يرى محور آخر أن الفهري
يحاول التغطية على فساده املفترض،
خصوصًا أنــه ُمتهم باالستيالء على
أم ــوال الـقـنــاة الـعــامــة أثـنــاء فـتــرة حكم
زين العابدين بن علي ،واقتراب موعد
حسم هذه القضية ،وذلــك عبر افتعال
صــراع مع رئيس الحكومة يجعله في
وضع الضحية.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــض م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،دعـ ـم ــت
قـ ـن ــاة «الـ ـت ــاسـ ـع ــة» رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
وانخرطت في دعاية مضادة للزبيدي،
ّ
لكنها فعلت ذلك بطريقة أقل وضوحًا،
وق ـ ـبـ ــل بـ ــدايـ ــة ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
بـ ــدورهـ ــاُ ،ع ــوق ـب ــت ق ـن ــاة «ال ــزي ـت ــون ــة»
ّ
(ال تـحـمــل رخ ـصــة ل ـل ـبــث) النـحـيــازهــا
ملرشح «حــركــة النهضة» ،عبد الفتاح
مــورو .وباستثناء القناتني العامتني،
تـ ـع ـ ّـرض ــت ب ـق ـي ــة ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات لـ ـغ ــرام ــات
بسبب خــروقــات مـمــاثـلــة ،لـكــن ّ
أهمها
تـ ـل ــك امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـقـ ـن ــاة «نـ ـسـ ـم ــة» ذات
ال ـج ـم ـهــور الـ ــواسـ ــع .ت ــرك ــزت الــدعــايــة
ال ـتــي خــاضـتـهــا ال ـق ـنــاة امل ــذك ــورة على
شـخــص مــالـكـهــا ،نبيل ال ـق ــروي ،الــذي
جاء في املرتبة الثانيةّ ،
ومر إلى الدور

ّ
تركزت الدعاية التي
خاضتها قناة «نسمة»
على شخص مالكها
نبيل القروي

الـثــانــي لــانـتـخــابــات ،عـلــى رغ ــم كونه
م ــوق ــوف ــا ف ــي ال ـس ـج ــن ب ـس ـبــب قـضــايــا
ـوال وت ـه ـ ّـرب ضــري ـبــي .في
تبييض أمـ ـ ّ
ّ
واقع األمر ،بثت «نسمة» دعاية مركزة
ـن ع ــام،
ملــالـكـهــا لـفـتــرة ام ـت ــدت ألك ـثــر م ـ ّ
تحت شعار العمل الخيري املتمثل في
ّ
تلقي مساعدات وإعادة توزيعها على
أع ــن ال ـك ــام ـي ــرات .ج ــرى ك ــل ذل ــك على
َ
رغم أن القناة تعاني مشاكل قانونية،
ّ
فـهــي تفتقد إج ــازة ب ــث (بـعــد رفضها

تـجــديــد إجــازتـهــا الـقــديـمــة) ،كـمــا أنها
ل ــم تــدفــع امل ـخــال ـفــات امل ـتــراك ـمــة عليها
ألع ـ ـ ــوام ،والـ ـت ــي ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا مـئــات
آالف الـ ــدوالرات .نهاية شهر نيسان/
أبــريــل ،أص ــدرت «هيئة اإلع ــام» ّقــرارًا
ب ـح ـج ــز م ـ ـعـ ــدات «نـ ـسـ ـم ــة» ،وس ــخ ــرت
للتنفيذ .لكن
الحكومة الـقــوة الـعــامــة
ّ
القناة تمكنت من استعادة بثها بعد
انقطاعه ألي ــام .وخــال شهر رمضان،
قـ ـ ّـررت الـحـكــومــة مـنــع جمعية «خليل
إقامة
تــونــس» (املرتبطة بالقناة) مــن ّ
مــوائــد إفـطــار ،لكن عمليات املنع ُبثت
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ،م ــا أس ـه ــم ف ــي تــأجـيــج
مـظـلــومـيــة ال ـق ــروي ال ــذي يــرفــع شـعــار
«مقاومة منظومة الحكم الفاسدة».
ّ
يـمــثــل الـ ـق ــروي ،ون ـجــاحــه ف ــي توظيف
اإلع ـ ــام لـلـصـعــود س ـيــاس ـيــا ،نـمــوذجــا
ّ
املتصدر نتائج الجولة
نقيضًا للمرشح
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة،
قـيــس سـعـ ّـيــد .ط ــوال فـتــرة نـشــاطــه بعد
س ـق ــوط ن ـظ ــام ب ــن ع ـل ــي ،أب ـق ــى سـعـ ّـيــد
ح ـض ــوره اإلع ــام ــي ف ــي ن ـط ــاق ضـ ّـيــق،
حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت أبـ ـ ـ ــرز مـ ـحـ ـط ــات ظـ ـه ــوره
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة تـعـلـيـقــاتــه ع ـلــى بـعــض
املـســائــل الــدسـتــوريــة والقانونية أثناء
نـشــرة األن ـب ــاء الــرئـيـســة لـلـقـنــاة العامة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـظ ــى بـنـســب
مشاهدة عالية في األعــوام األولــى بعد
الـ ـث ــورة .أث ـن ــاء حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،لم
ي ـظ ـهــر س ـعـ ّـيــد سـ ــوى م ـ ــرات قـلـيـلــة في
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،وكـ ــان م ـ ــروره عبرها
موجزًا ومركزًا .يعود ذلــك ،جزئيًا ،إلى
ع ــدم اه ـت ـمــام وســائــل اإلعـ ــام ب ــه ،على
رغـ ــم ك ــون ــه م ـت ـص ــدرًا ل ـغــال ـب ـيــة نـتــائــج
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ،لكنه أيـضــا خيار
ات ـ ـخـ ــذه هـ ــو وح ـم ـل ـت ــه ل ـع ـل ـم ـه ـمــا ب ــأن
صــداق ـيــة كـبـيــرة
اإلعـ ـ ــام ال ي ـح ـظــى ب ـم ـ ّ
لدى الناس ،وكذلك لتجنب اإلجابة عن
بـعــض األس ـئ ـلــة امل ـحــرجــة أو املـصـ ّـمـ ّمــة
لــإيـقــاع ب ــه .ال ـيــوم ،ص ــار سـعـ ّـيــد يمثل
ُ
أحـجـيــة ل ــإع ــام ،حـيــث تـنـصــب يوميًا
جلسات نقاش في القنوات التلفزيونية
واإلذاع ـ ـ ــات ل ـت ــداول س ـ ّـر ص ـع ــوده .بلغ
األم ـ ــر حـ ـ ّـد دخ ـ ــول ب ـعــض امل ـع ـل ـقــن في
بـ ــرامـ ــج م ـت ـل ـف ــزة فـ ــي مـ ــوجـ ــات غـضــب
هستيرية ،كـ ّ
ّ
سعيد
ـرد فعل على رفــض
ّ
الـحـضــور ضيفًا لــديـهــم« .ل ـغــز» سعيد
جعل بعض املعلقني يربطونه بأقصى
اليسار ،وأقــام آخــرون صلة بينه وبني
«حـ ــزب ال ـت ـحــريــر» ،بـيـنـمــا ي ـح ــاول هو
تقديم إيضاحات عبر مداخالت موجزة
ف ــي ق ـن ــوات أجـنـبـيــة وب ـعــض الـصـحــف
املحلية ،وهو يعلم أن غضب املاكينات
ّ
اإلعالمية عليه لن يزيده إل شعبية.

فرضت «هيئة اإلعالم» غرامات ّ
مالية على غالبية
وسائل اإلعالم المرئية وعدد من اإلذاعات (أ ف ب)

