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العالم

العالم

مصر

فلسطين

ُ
نهك غزة:
«كورونا» ي ِ
ّ
العمال تحت المقصلة

تعديالت «هيئة الشرطة»:
صالحيات مطلقة لـ«األمن الوطني»
يمضي عبد الفتاح السيسي في
تعزيز قبضته على األجهزة الهامة في
البالد ،وعلى رأسها «األمن الوطني».
آخر خطواته ،في هذا السبيل ،إمضاؤه
تقوي سطوته على الضباط،
تعديالت ّ
وتحول «الداخلية» و»األمن الوطني»
ُ
إلى هيئتين استثماريتين
القاهرة ــ رمزي باشا
اعـتـمــد الــرئـيــس امل ـصــري ،عـبــد الفتاح
الـسـيـســي ،ال ـت ـعــديــات ال ـجــديــدة على
قانون «هيئة الشرطة» ،والتي دخلت
ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ فـ ــورًا ب ـعــد ن ـشــرهــا في
ُ ّ
«ال ـجــريــدة الــرس ـم ـيــة» ،لــت ـعــزز سريعًا
قبضة الرئيس ووزي ــر الداخلية على
األج ـهــزة املـهـ ّـمــة ،وفــي ّ
مقدمها «األمــن
َ
الــوط ـنــي» ال ــذي قـ ـ ِـوي ن ـفــوذه بـصــورة
َ
ّ
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .وت ــوسـ ـع ــت ،بـمــوجــب
التعديالت األخيرة ،صالحية «املجلس
األعلى للشرطة» ،الذي صارت سلطته
ت ـق ــدي ــري ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ــرار فـ ــي ش ــأن
الضابط الذي يجري نقله أو يستقيل
ويطلب العودة إلى العمل؛ إذ سيكون
من حقه وحده إعادته في هذه الحالة
من دون النظر إلى التقارير ّ
السرية في
شأنه ،وفق ما كان ّ
ينص عليه القانون
ّ
الــذي اشترط تقدير «جيد» على األقل
عــن آخــر عــامــن ،وهــي خـطــوة ستفتح
ب ــاب ــا ل ـضـ ّـبــاط كـثـيــريــن اضـ ـط ــروا إلــى
االستقالة مــن أجــل تسوية أوضاعهم
ّ
أو الـتــرشــح لــانـتـخــابــات كــي يـعــودوا
من دون شروط.
أي ـض ــا ،أص ـب ــح م ــن ح ــق امل ـج ـلــس (مــن
أق ـ ـ ــدم أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـش ــرط ــة) ع ــزل
الضباط مــن وظائفهم بشكل نهائي،
ُ ّ
ف ــي خ ـط ــوة س ــت ـع ــزز عـمـلـيــة اإلق ـص ــاء

بموجب التعديالت الجديدة ،بات من حق وزارة الداخلية االستثمار على غرار الجيش (أ ف ب)

بـ ـح ــق بـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ف ـ ــي م ــواق ــع
عـ ـ ّـدة نـتـيـجــة مــواق ـف ـهــم الـسـيــاسـيــة أو
خلفياتهم العائلية ،وستقصي جهات
ق ـضــائ ـيــة أخـ ـ ــرى م ــن امل ـش ـه ــد .ك ــذل ــك،
أقصى التعديل منصب «النائب العام»
ورئـيــس «محكمة استئناف القاهرة»
من عضوية «مجلس التأديب األعلى»
ّ
املختص بمحاكمة الضباط الحاصلني
ُ
عـلــى رت ـبــة لـ ــواء ،لــتـضـحــي املـحــاكـمــة،
ح ـص ـرًا ،ل ــدى رئـيــس «املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـش ــرط ــة» وعـ ـض ــوي ــة ث ــاث ــة أع ـض ــاء
يختارهم وزيــر الداخلية ،إضــافــة إلى
رئ ـيــس «إدارة ال ـف ـتــوى» ف ــي «مجلس
الدولة» ،في ما من شأنه ،هو اآلخر ،أن

يجعل املحاكمة سياسية ال قضائية.
وعلى غــرار استثمارات الجيش ،بات
م ــن ح ــق وزارة الــداخ ـل ـيــة االسـتـثـمــار
ب ـمــوجــب ال ـت ـعــديــات ال ـج ــدي ــدة ،الـتــي
اعـ ـتـ ـب ــرت أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وال ـج ـه ــات
ً
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا أم ـ ـ ــواال ع ــام ــة ،وأن ـ ــه في
سـ ـبـ ـي ــل ت ـح ـص ـي ـل ـه ــا يـ ـمـ ـك ــن ات ـ ـخـ ــاذ
إجـ ــراءات الـحـجــز اإلداري ،األم ــر الــذي
يعني إمكانية مصادرة املمتلكات َمن
أراض ّوعـ ـق ــارات وأرص ـ ــدة بـنـكـيــة ِل ــن
ٍ
تستحق عليهم أمــوال لـلــوزارة .كذلك،
س ـي ـكــون ل ـ ــ«األمـ ــن ال ــوط ـن ــي» نصيبه
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،ب ـع ــدم ــا ب ـ ــات مــن
ّ
ّ
«التصرف في املخلفات الناتجة
حقه

َ ّ
ّ
صالحيات
تعززت
هذا ّالجهاز بصورة
تتخطى ما للمخابرات
وأجهزة أخرى

مــن أنـشـطـتــه ،وتـشـمــل مــا يـتـ ّـم ضبطه
م ــن أمـ ـ ــوال أو ن ـق ــود أو م ــا ي ـعــادل ـهــا،
واستخدام عائداتها في الصرف منها
على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة
لــه» ،بما يجعله وزارة داخــل ال ــوزارة،
ًّ
مستقل بذاته عن أفرع الوزارة املختلفة.
وعـلـيــهُ ،يـعـ ّـد «الــوطـنــي» (ســابـقــا «أمــن
الــدولــة») الفائز األكبر من التعديالت؛
إذ أصبحت ّ
مهمته «مكافحة اإلرهــاب
ّ
وال ـجــري ـمــة امل ـنــظ ـمــة وال ـخ ـط ـيــرة ومــا
يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـجـبـهــة
ال ــداخ ـل ـي ــة» ،م ــع م ـشــارك ـتــه ف ــي وضــع
س ـيــاســات األمـ ــن وم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذهــا،

منحته «أحقية
علمًا بــأن الـتـعــديــات
ّ
االطـ ـ ـ ــاع أو ال ـت ـح ـ ّـف ــظ ع ـل ــى ّ
أي
ط ـل ــب
ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول
على صورة منها من الجهة املوجودة
ف ـي ـهــا هـ ــذه امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ...ب ــأم ــر قـضــائــي
ُ ّ
م ـس ـب ــب» ،ف ــي خ ـط ــوة س ــتـ ـع ــزز ن ـفــوذ
ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.
ومــن اإلضــافــات الالفتة «أحـقـ ّـيــة رصد
املشكالت الـتــي تــواجــه الــدولــة وقياس
اتجاهات الرأي العام في شأنها ،ورفع
تقارير إلى الجهات املعنية في الدولة
ّ
الت ـخ ــاذ الـ ـ ــازم ن ـحــو حــل ـهــا واح ـت ــواء
ّ
آثــارهــا ،مع إلــزام الضباط املعينني في
ـض عـشــر سـنــن (على
الـقـطــاع ول ــم تـمـ ِ
تعيينهم) أن يـ ـس ـ ّـددوا قـيـمــة التكلفة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـن ـف ـق ــات ال ـ ـفـ ــرق والـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة وال ـب ـع ـث ــات
وغيرها ّ
مما حصلوا عليه لتأهيلهم
لـلـعـمــل ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ف ــي حـ ــال انـتـهــت
خ ــدم ـت ــه ب ــاالس ـت ـق ــال ــة أو بــال ـن ـقــل إل ــى
وزارة الداخلية
وظـيـفـ ًـة مــدنـيــة خ ــارج ُ
بناء على رغبته» .كما ق ّيد التحاق
أو
الـ ـضـ ـب ــاط بـ ـه ــذا الـ ـجـ ـه ــاز بـ ــ«ض ــواب ــط
ّ
محددة سيجري اعتمادها ،مع أحقية
ّ
رئيس الجهاز في نقل أي ضابط إلى
جهة أخرى حال فقدانه الشروط الواجب
توافرها ...من وجهة نظره» ،األمر الذي
ي ـف ـتــح ب ــاب ــا لـلـتـقـيـيـمــات الـشـخـصـيــة.
أي ـ ـضـ ــا ،سـ ـيـ ـك ــون مـ ــن غـ ـي ــر امل ـس ـم ــوح
لجميع املتقاعدين مــن الجهاز اإلدالء
بـ ّ
ـأي تصريحات إعالمية أو معلومات
مــن دون مــوافـقــة رسـمـيــة مــن ال ـ ــوزارة،
ّ
حتى بعد
التزامًا بقاعدة السرية التامة ّ
انتهاء خدمتهم ،مــع تقييد ترشحهم
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات بـ ـم ــوج ــب ت ـص ــري ـح ــات
مكتوبة من «املجلس األعلى للشرطة».
ّ
ّأمــا بقية التعديالت ،فعززت صالحية
الضباط ،وبينها إلغاء تعيني املدنيني
ف ــي مـنـصــب م ــدي ــري إدارات املــوظـفــن
املــدنـيــن وتـعـيــن ضــابــط شــرطــة على
رأسها.

تقرير

طارق علي
«ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـشـ ــري املـ ـ ـق ـ ــال ب ـ ـيـ ــوم واح ـ ـ ــد،
تـ ـ ّ
ـوجـ ـ ْـهـ ـ ُـت إلـ ـ ــى ال ـج ـن ــائ ـي ــة ألش ـت ـكــي
َ
بـسـبــب ت ـنــاولــي م ــن ِقــبــل إي ــاد خليل،
مدير مـشــروع سمريان ،التابع لرجل
ّ
األعمال مازن حماد .كان حط منشور
ضـ ّـدي على الفيس متهمني بالفساد
وق ـبــض رشـ ــوة ،لـهـيــك تــوجـهــت لـفــرع
األم ــن الـجـنــائــي لتقديم دع ــوى بحقه

َ
كان ُيؤخذ على «اتحاد
الصحفيين» نأيه بنفسه عن
مشاكل أهل هذه المهنة
بــالـتـشـهـيــر .وأن ــا مــوجــود جـ ـ ّـوا ،دخــل
املـ ـح ــام ــي وكـ ـي ــل م ـ ــازن حـ ـم ــاد (رجـ ــل
أع ـ ـمـ ــال  -ط ـ ــرط ـ ــوس) ،وت ـ ـ ـ ّـم تــوق ـي ـفــي
ألن ـهــم مـ ّـدع ـيــن ع ـلـ ّـي ك ـم ــان» ،ه ــذا ما
قاله الصحافي في جريدة «الــوحــدة»
السورية كنان وقــاف لــ«األخـبــار» عن
ما حدث له أخيرًا ،بعد نشره تحقيقًا
اس ـت ـق ـصــائ ـيــا ف ــي األول م ــن أيـ ـل ــول/
سبتمبر ال ـج ــاري ،بـعـنــوان «الــوحــدة
تفتح ملف كهرباء طرطوس ...محطات
كـ ـ ـه ـ ــروض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد مـ ــوصـ ــوف
واختراع اسمه الكهرباء» ،تناول فيه
مـلـفــات وزارة الـكـهــربــاء وتـقـصـيــرهــا.

وكـ ـ ـ ــان وقـ ـ ـ ــاف نـ ـش ــر أيـ ـض ــا فـ ــي وق ــت
سابق تحقيقًا صحافيًا عن املشاريع
ّ
ّ
املستجدة ،متهمًا رجل
الكهروضوئية
ّ
األعـ ـم ــال مـ ــازن ح ـمــاد وس ــي ــدة تــدعــى
لطيفة وشريكتها بالسرقة عن طريق
قبض مبالغ مضاعفة عن االستحقاق.
بعد يــومــن مــن التحقيق األخ ـيــر ،أي
ف ــي ال ـثــالــث م ــن الـ ـج ــاري ،ت ـ ّـم تــوقـيــف
ك ـ ـ ـنـ ـ ــان .إثـ ـ ٌـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ــك ،انـ ــدل ـ ـعـ ــت م ــوج ــة
ت ـضــام ـن ـيــة م ـع ــه ،وت ـص ــاع ــدت لتلفت
ّ
قضيته .لكن ،ما
االنتباه الرسمي إلى
بدا مستغربًا هو أن صحيفته وقيادة
شرطة محافظة طرطوس أصدرا بيانًا
ّ
يدعي أن الصحافي ّ
«تم توقيفه بسبب
ّ
ّ
قيادته لسيارة مهربة وتخلفه عن أداء
الخدمة العسكرية»ّ ،
ليرد أهله بنشر
ّ
صورة دفتر الخدمة الخاص بابنهم،
موضحني أن كنان وحيد ومعفى من
الخدمة ،ما دفع قائد شرطة طرطوس
فــي الـيــوم التالي إلــى تسجيل اعتذار
ّ
علني من وقاف ،وكذلك فعلت جريدته
التي «اعتذرت تحت ضغط من وزارة
اإلعــام» بحسبه .وحاولت الصحيفة
ّ
ّ
ت ـبــريــر م ــا ات ـه ـم ــت ب ــه مــوظ ـف ـهــا بــأنــه
ّ
«نجم عــن خطأ م ــرده تشابه األسماء
ب ـ ــن م ـ ــوق ـ ــوف اس ـ ـمـ ــه خـ ـلـ ـي ــل وق ـ ــاف
ُوالصحافي كنان وقاف»!
أط ـل ــق سـ ــراح ك ـنــان ب ـعــد يــومــن على
تــوق ـي ـفــه ،وذل ـ ــك ت ـحــت ض ـغــط املــوجــة
الـتـضــامـنـيــة م ـعــهُ .ي ـخ ـلــي وق ـ ــاف ،في

حديثه إلى «األخبار» ،الصحيفة التي
يعمل فيها مــن املسؤولية عــن الخطأ
ّ
ُ ّ ً
حمال املسؤولية
ـوارد في اتهامه ،م
ال ـ ً
ُ
ً
كاملة لقيادة الشرطة ،قائال« :أحتفظ
ب ـح ـقــي ب ـ ـ ّ
ـاالدع ـ ــاء ع ـل ــى ق ــائ ــد شــرطــة
طــرطــوس بـسـبــب االت ـهــامــات املشينة
واملعيبة التي َو ّجهها لي ( )...سأالحق
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ول ـ ـ ــن أت ـ ـ ـنـ ـ ــازل ع ـ ــن ح ـق ــي،
وكذلك بالنسبة إلــى املدير التنفيذي
لـلـمـشــروع بـسـبــب تـشـهـيــره بـ ــي» .في
امل ـق ــاب ــل ،يـعـتـبــر رج ــل األعـ ـم ــال ،م ــازن

حماد ،في تصريح إلى «األخبار» أنه
«ك ــان مــن حـقــي ال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى الـقـضــاء
َ
ألنـ ـن ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــت ل ـل ـظ ـل ــم واإلس ـ ـ ـ ــاءة
والتشهير» ،وأن «ما نشره الصحافي
حــولــي وح ــول ملف الطاقة الشمسية
م ـغ ـلــوط ،واملـشـكـلــة كــانــت أســاس ــا في
أن ـ ــه ش ــارك ــه ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا
ّ
وشهر بي وأساء ّ
إلي عبر تعليقاته»،
مستدركًا بأنه «أسقط حقه الشخصي
التعرض ّ
ّ
ألي ضغوط» .ويرى
من دون
ّ
الحرج
الظرف
«استغل
وقاف
أن
حماد
ِ

يبدو أن واشنطن تريد استغالل الرابط العشائري الذي يجمع
بعض العشائر في المنطقة بالسعوديين (أ ف ب)

غزة ــ عمر موسى

ّ
يـتـفــقــد ال ـســائــق الـ ـش ــاب ،مـحـمــد ظــاهــر،
س ـ ّـي ــارت ــه امل ــرك ــون ــة ق ـب ــال ــة ب ـي ـتــه ش ـمــال
ق ـطــاع غـ ــزة .يـتـفـ ّـحــص حــالــة بـطــاريـتـهــا
ّ
ومحركها .الساعة اآلن تشير إلى الرابعة
ع ـص ـرًا .ك ــان مــن املـفـتــرض ،فــي مـثــل هــذا
الوقت ،أن يجوب الشارع ليلتقط رزقــه.
لكن ّ
«هياني ّقدامك» ،يقول ظاهر« ،بظل
أتفقدها حتى ما تتعطل مع الوقفة إلي
شـكـلـهــا م ـطــولــة ك ـث ـي ــر ...وب ــرج ــع أن ــدب
هالحظ» .ألقى املمسحة من يده ،وأضاف
م ــع ت ـن ـه ـيــدة م ـس ـمــوعــة« :فـ ــوق الـعـيـشــة
الصعبة ،كان ناقصنا كورونا! آه يا غزة
شو ّ
مخبى إلنا» .منذ  15يومًا لم يخرج
ظاهر ( 29عامًا) إلى عمله كغالبية عمال
غ ـ ــزة ،ع ـلــى إثـ ــر ح ـظــر ال ـت ـج ــول ال ـشــامــل
بعد تسجيل أكثر من ألف حالة مصابة
بـ ـفـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» .ب ـض ـيــق ط ــاف ــح،
يضيف« :لـ ّ
ـدي خمسة أوالد ال أستطيع
تــوف ـيــر ط ـعــام ـهــم م ـنــذ فـ ــرض ال ـح ـظــر»،
متابعًا« :ال أحد ينظر إلينا».
سريعًاّ ،
تبدت تبعات تفشي «كورونا»
َ
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـح ــاص ــر م ـن ــذ مـ ــا يــزيــد
عـلــى  14عــامــا عـلــى ح ـيــاة ال ـن ــاس .لكن
الضرر املباشر ،وبنسبة كبيرة ،كان من
نصيب عمال املياومة ،وهــم بالتحديد
ّ
املتجولون وأصحاب البسطات
الباعة
وسائقو األجــرة وعمال رياض األطفال
واملـ ـح ــال ال ـت ـج ــاريــة وامل ـص ــان ــع .وح ــال
َ ّ
ظاهر تنسحب على هؤالء الذين تعطلت
أعـمــالـهــم ت ـمــامــا .ي ـقــول رئ ـيــس نـقــابــات
الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،س ــام ــي ال ـع ـم ـصــي،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن « 160أل ـف ــا م ــن عـمــال
املـيــاومــة قــد ت ـضـ ّـر ُروا بـصــورة مباشرة
أو غير مباشرة» .وق ّدرت خسائر هؤالء
خالل األيــام العشرة األولــى من اإلغالق
بـنـحــو  27ـ ـ  29م ـل ـيــون دوالر .ويـشـيــر
العمصي إلى أن  %90من عمال غزة هم
تحت بند «اليومية» ،وأنهم يحتاجون
إل ــى دع ــم كبير مــن الـجـهــات املختصة،

مـضـيـفــا« :ق ـبــل ك ــورون ــا ،ك ــان ه ـنــاك ما
ّ
يزيد على  250ألــف متعطل عن العمل،
واآلن يصل العدد مع استمرار اإلغالق
إلى  300ألف»َ .
وفــق العمصي ،قـ ّـدمــت النقابة مقترحًا
إلى وزارة العمل إلنشاء صندوق إلغاثة
الـ ـعـ ـم ــال ،وت ـخ ـص ـيــص جـ ــزء ث ــاب ــت مــن
املعونات الخيرية واملنح لهم .لكن فرض
الـحـظــر «ع ــرق ــل الـنـقــابــة ع ــن امل ـتــاب ـعــة...
هناك وعود بخطوات ملموسة قريبًا».
أم ــا «ال ـع ـم ــل» ،ف ـي ـقــول وكـيـلـهــا مــوســى
السماك ،إنها تضع عمال املياومة على
ّ
رأس سلم االهتمامات ،الفتًا إلى إضافة
ّ
 70ألـ ــف اسـ ــم م ــن ال ـع ـم ــال امل ـت ـضــرريــن
لالستفادة من منحة املئة دوالر القطرية،
إلى جانب األسر الفقيرة .غير أن هناك
تشكيكًا فــي ج ــدوى هــذه الـخـطــوات ،إذ
مقارنة مع العدد اإلجمالي لعدد الذين
َ ّ
تعطلوا ،وقيمة املساعدة نفسها (340
ُ
شيكل) ،ال يبدو أنها تعني العمال خالل
أزم ـت ـه ــم .ي ـق ــول ب ــائ ــع بـسـطــة امل ــاب ــس،
محمد املــدهــون ( 32عــامــا)« :شــو بدها
تعمل  100دوالر؟ بدها تطعمي عائلة؟
يدوب تكفي حاجات األطفال».
على صعيد الوباء ،تذكر وزارة الصحة
فــي غــزة أن مستوى اإلصــابــات ال يــزال
َّ
ضمن النسب املتوقعة ،وأنه «لم يتخط
ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ال ـخ ـط ــط املـسـبـقــة
للوزارة» .وتلفت مصادر في «الصحة»
إل ــى أن األخ ـي ــرة اس ـت ـفــادت م ــن تأخير
وصــول «كــورونــا» إلــى القطاع لتدريب
 11أل ــف ك ــادر مــن الـ ــوزارة واملــؤسـســات
ال ـط ـب ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وك ــذل ــك ف ــي تـعــزيــز
ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ومـ ـت ــابـ ـع ــة
الـ ـتـ ـج ــارب ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ال ــوب ــاء .يـقــول املـتـحــدث بــاســم الـ ــوزارة،
أشــرف القدرة ،إنهم كانوا يتوقعون أن
ُت َّ
سجل يوميًا  260حالة« ،ما يعني أننا
لــم نتجاوز مرحلة العمل على احتواء
الوباء» .ويضيف« :عــدد املرضى الذين
يحتاجون إلى التنفس االصطناعي من

تقول «الصحة» إن
اإلصابات لم تتجاوز
توقعاتها لكن أزمة
الدواء كبيرة

مجمل اإلصابات التي جرى تسجيلها
أربعة أشخاص فقط ،في حني أن ما بني
 50إل ــى  55يتلقون الـعـنــايــة السريرية
ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـع ــزل ...حـ ــاالت الــوفــاة
املسجلة كانت تعاني من أمراض مزمنة
في حالة متقدمة».
على رغــم هــذا التفاؤل املـحــدود ،يصف
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـصـيــدلــة ف ــي غ ــزة ،منير
الـ ـب ــرش ،ال ــواق ــع الـ ــدوائـ ــي بـ ــ«الـصـعــب

ج ـدًا» ،خاصة أن املستلزمات الخاصة
بـ ـم ــواجـ ـه ــة «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ال ت ـك ـف ــي غ ــزة
سـ ــوى أس ـب ــوع ــن أو ش ـهــر واح ـ ــد على
أقـصــى تقدير .ويـبـ ّـن الـبــرش أن خدمة
الرعاية األولية الضرورية في مواجهة
الـ ـج ــائـ ـح ــة تـ ـع ــان ــي مـ ــن عـ ـج ــز بـنـسـبــة
 ،%60وم ـس ـتــودعــات األدويـ ـ ــة ف ــي غــزة
ت ـعــانــي م ــن ن ـقــص  %50م ــن األص ـن ــاف
الـضــروريــة واملطلوبة فــي هــذه املرحلة
خصوصًا للمرضى الــذيــن هــم بحاجة
إلــى الـخــدمــات األســاسـيــة كغسل الكلى
والسرطان والهيموفيليا ،كما أن %37
من ّاملستلزمات الطبية الضرورية غير
متوفرة.
إلـ ــى ذل ـ ــكُ ،س ـ ّـج ـل ــت ف ــي غـ ــزة 195ح الــة
ج ـ ــدي ـ ــدة حـ ـت ــى ظـ ـه ــر أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـي ــرت ـف ــع
إجمالي املصابني إلى  1551بينها 1427
حالة نشطة (1422داخل القطاع ،و 5في
مراكز حجر املسافرين) ،فيما بلغ عدد
ح ــاالت الــوفــاة  9( 10داخ ــل املحافظات
بينهم طفل رضـيــع ،وحــالــة واح ــدة في
مراكز الجحر).

زاد «كورونا» على مئات آالف المتعطلين  160ألفًا
من عمال المياومة باتوا من دون عمل (أ ف ب)

تقرير

ّ
اإلفراج عن كنان وقاف« :بشرة خير» لصحافيي سوريا؟
الن ـت ـخ ــاب ــات غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة
طرطوس مدفوعًا من القائمة املنافسة،
وح ــاول تهديدي واب ـتــزازي» .وهــو ما
يــرفـضــه ك ـ ّنــان ،مـعـتـبـرًا أن «ح ـمــاد لم
ُيـسـقــط ح ــقــه ،لـقــد اض ـ ًطــر لــذلــك تحت
الضغط ولـيــس سماحة كما يـ ّـدعــي»،
مضيفًا« :إذا استطاع أن يثبت أنني
ُ ْ
ّ
بالبينة
هـ ّـددتــه أو اب ـتــززتــه فــلـيـتـقـ ّـدم
ّ
للقضاء».
وأنا سأذهب وأسلم نفسي
َ ّ
وكان وزير اإلعالم ،عماد سارة ،تدخل
إثر تصاعد موجة التضامن مع وقاف
َ
لدى وزارتــي الداخلية والعدل ،إلطالق
سراحه فــورًا ،وهو ما أشــار إليه سارة
ق ـب ـيــل إط ـ ــاق س ـ ــراح ك ـن ــان ب ـســاعــات.
وي ـق ــول وزيـ ــر اإلع ـ ــام ف ــي حــديــث إلــى
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» إن «م ــن واج ـب ــي مـبــاشــرة
َ
ّ
معرفة قضية ّ
أي مــوظــف ،وصلنا في
الـ ـب ــداي ــة أن ت ــوق ـي ــف ال ـص ـح ــاف ــي ك ــان
ألسـبــاب غير صحافية ،ألنــه فــي ّحال
كان العمل جناية فإن الوزارة ال تتدخل،
لكن من خالل املتابعة الحقًا عرفنا أن
الـتــوقـيــف ك ــان بـسـبــب مـ ــادة إعــامـيــة،
فـ ـ ــورًا ت ــواص ـل ـن ــا م ــع وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
والعدل للتنسيق» .ويشير سارة إلى أن
«الخطأ وقع بسبب التعامل بالقانون
الـعــام مــن دون االنتباه لــوجــود قانون
خ ــاص هــو قــانــون اإلعـ ـ ــام» ،موضحًا
أن «قــانــون اإلع ــام ال ـخــاص أق ــوى من
ال ـقــانــون ال ـع ــام إن ُوج ـ ــد ،هـنــا ل ــم يـتـ ّـم
إخبار الــوزارة وال اتحاد الصحافيني،
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ّ
ّ
االتحاد األوروبي يهدد لندن بالمالحقة القضائية
ل ــذل ــك ق ـم ـن ــا ب ــإلـ ـح ــاح ُمـ ـشـ ـت ـ َـرك نـحــن
واتـ ـح ــاد ال ـص ـحــاف ـيــن إلط ـ ــاق س ــراح
كنان وقاف» .ويؤكد «رفض توقيف ّ
أي
إعالمي إطالقًا ،فالقانون يسمح للجهة
ال ـثــان ـيــة بـ ــأن ت ـن ـشــر ب ـن ـفــس امل ـســاحــة
واملـكــان الــذي نشر فيه الصحافي ،أي
أن القانون واض ــح ،وال يجوز توقيف
الصحافي نتيجة مقال كتبه».
وبـح َـســب ال ـقــانــون ال ـخ ــاص لــإعــام،
ُي ـع ــاق ــب اإلع ــام ــي إذا م ــا أخ ـط ــأ عــن
طــريــق إدارتـ ــه أو عــن طــريــق الـ ــوزارة،
إال أنه في
وليس عن طريق التوقيفَ .
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،ك ــان ُي ــؤخ ــذ على
«اتـحــاد الصحفيني» نأيه بنفسه عن
مشاكل أهــل هــذه املهنة ،قبل أن تأتي
الحادثة األخـيــرة وتثبت فاعليته إذا
ما تعاون مع وزارة اإلعــام .والجدير
ذكره ،هنا ،أن االتحاد أصدر بيانًا أكد
فـيــه «ع ــدم ج ــواز تــوقـيــف ّ
أي صحفي
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  108ل ـعــام
.»2011
ّ
وعـ ـل ــى رغـ ــم كـ ــل م ــا سـ ـل ــف ،ي ـب ـقــى أن
ال ـص ـح ــاف ــة الـ ـس ــوري ــة ل ـي ـس ــت بـخـيــر
ب ـعــد .سـبــق أن ت ـ ّـم إي ـق ــاف الـكـثـيــر من
الصحافيني نيابيًا أو إداري ــا ،وحتى
ي ـص ـب ــح مـ ــا ح ـص ــل لـ ــوقـ ــاف «ق ــاع ــدة
ّ
ثــابـتــة» ،ال يمكن اعـتـبــار مــا حــدث إل
ً
استثناء شاذًا عن قاعدة «االستقواء»
عـلــى الـصـحــافـيــن وت ـج ــاوز الـقــوانــن
التي تحميهم.

ُ
ّ
املستجدة بني بريطانيا واالتـحــاد األوروبــي
ـراوح األزمــة
تـ ِ
ّ
ّ
املضي قدمًا في التشريع
مكانها ،في ظل إصرار لندن على
املثير للجدل ،والــذي من شأنه أن يلغي معاهدة خروجها
ّ
التكتل .اإلصــرار البريطاني َ
تبلور ،أمــس ،رفضًا ملهلة
من
ّ
منحتها املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة للمملكة املــت ـحــدة ،لسحب
م ـشــروع ال ـقــانــون ال ــذي يـعـيــد الـنـظــر فــي بـعــض ال ـتــزامــات
و«يضر ّ
ّ
بشدة بالثقة» املتبادلة،
األخيرة بشأن «بريكست»،
ّ
على ّ
حد تعبير املفوضية ،التي أكدت أن االتحاد «لن يتردد»
في اللجوء إلى القضاء .وقالت املفوضية ،في بيان ،إنه من
خالل مشروع القانون الــذي ّقدمته يوم األربـعــاء« ،أضـ ّـرت
اململكة املتحدة على نحو خطير بالثقة» مع االتحاد ،مضيفة

إن «األمـ ّـر متروك اآلن للحكومة البريطانية الستعادة تلك
الـثـقــة» .إل أن وزيــر الــدولــة البريطاني ،مايكل جــوف ،أبلغ
نائب رئيسة املفوضية األوروبية ،مــاروس سيفكوفيتش،
خالل محادثات طارئة في لندن ،أن حكومته «لن تفعل وال
تستطيع» أن تفعل ما طلبه.
ويأتي اإلنــذار األوروبــي لبريطانيا عقب اجتماع ُعقد في
لندن دعا إليه االتحاد األوروبــي بشكل عاجل بني غوف
وسيفكوفيتش ،بـهــدف الـحـصــول عـلــى تــوضـيـحــات في
شأن ّ
نص مشروع القانون البريطاني .إذ يعتبر االتحاد
ّ
ّ
أن دخ ــول ه ــذا ال ـنــص حــيــز الـتـنـفـيــذ سـيـشــكــل «انـتـهــاكــا
خطيرًا ج ـ ّـدًا التـفــاق ال ـخ ــروج» ،املـبــرم فــي كــانــون الثاني/

يحذّر التكتّل من أنّ التشريع يشكّل انتهاكًا التفاق الخروج وخصوصًا في ما يتعلّق بإيرلندا (أ ف ب)

ّ
يـنــايــر امل ــاض ــي ،وال سـيـمــا فــي مــا يـتـعــلــق بــالـبــروتــوكــول
ال ـخــاص بــإيــرلـنــدا وإيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ،وال ــذي يـهــدف إلــى
ّ
تجنب العودة إلى وضع حدود في الجزيرة .وذكر البيان
األوروب ــي أن سيفكوفيتش قــال «بعبارات واضحة جدًا»
لنظيره البريطاني «إن التنفيذ الكامل ،وفي الوقت املناسب،
التفاقية االنسحاب ،بما في ذلك بروتوكول إيرلندا /إيرلندا
الشمالية ( )...التزام قانوني» ،داعيًا «الحكومة البريطانية
سحب إجراءات مشروع القانون بأسرع وقت ممكن،
إلى ّ
وفي كل األحوال قبل نهاية الشهر» ،مؤكدًا أن االتحاد «لن
ّ
يتردد» في استخدام سبل االنتصاف القانونية املنصوص
عليها في اتفاق االنسحاب ،في مواجهة مشروع القانون
البريطاني.
بـ ــدوره ،نـ ّـبــه كـبـيــر مـفــاوضــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ميشال
بــارنـيـيــه ،إل ــى أن «ال ـخــافــات الـكـبـيــرة ال ت ــزال قــائـمــة» في
ّ
املحادثات التجارية مع اململكة املتحدة ،لكنه قال إن التكتل
ّ
التوصل إلــى اتفاق ،على الرغم من الخالف الكبير
ملتزم
ّ
«بريكست» .وحذر بارنييه ،في بيان ،من أنه «ال
شأن
في
ّ
ينبغي ألحد أن يقلل من أهمية العواقب العملية واالقتصادية
واالجتماعية لسيناريو عدم ّ
التوصل إلى اتفاق».
وبحسب وثيقة داخلية ،فإن االتحاد األوروبــي قد «يباشر
إج ــراءات انتهاك األحـكــام ذات الصلة بــالـبــروتــوكــول» لدى
محكمة الـعــدل التابعة لالتحاد األوروب ــي ،والـتــي يمكن أن
تصل إلى ّ
حد فرض «مبلغ مقطوع أو دفع غرامة» .كذلك،
يمكن لالتحاد «استخدام آلية تسوية املنازعات املنصوص
عليها في اتفاق االنسحاب» ،والتي ّ
تنص على إنشاء «هيئة
تحكيم» ّ
مخولة أيضًا فرض «عقوبات مالية».
(األخبار ،أ ف ب)

