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االقتصاد  الــربــاط،  في  رونــالــدو 

»بألف  وفــي  للكرة!  السياسي 

ــور مــضــربــيــن عن  ــمــة« صــ كــل

ــام ملـــعـــتـــقـــل فـــــي مــصــر  ــ ــع ــطــ ــ ال

وملــعــتــقــلــيــن فــلــســطــيــنــيــيــن في 

ــلـــم«: خمسة  و»حـ إســرائــيــل. 

وخميسة من العين!

أوروبـــــا تــحــصــن نــفــســهــا ضد 

هجرات الفقراء. ولكنها تحتاج 

أليد عاملة: مفارقة وإشكاليات. 

ــزنـــس األدويــــــة املــــــزورة في  وبـ

تهريب  طــرق  يتبنى  موريتانيا 

املــخــدرات والــســاح في منطقة 

الصحراء ـــ الساحل.

 ،2015 الــســوريــة  امليزانية 

الــيــوم  ورق«.  عــلــى  ــمٌ  ــ »وهـ

مناهج  العربية؟  للغة  العاملي 

ــرة تــســحــق  ــفّـ ــنـ ــدريــــس مـ تــ

ــرة«  ــ ــك ــ جـــمـــالـــهـــا. وفــــــي »ف

إضراب عن الطعام أم حكم 

باإلعدام؟ 
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الباجي قايد السبسي: النظام واألمن والليبرالية االقتصادية

الثورات..

عُجرها وثمراتها

نهلة الشهال

أربع  منذ  انطلقت  التي  الثورات  هُزِمت 

إلى  أقصاها  من  منطقتنا  وعمت  سنوات، 

أقــصــاهــا، حــتــى المــســت املــمــكــن حــيــث لم 

تقع. هُزمت سياسياً، ليس فحسب بمعنى 

ـــ  التمكن من االستيالء على السلطة، وهو 

هذا االستيالء أو الطموح إليه ـــ حق وليس 

عُرّة، وذَهبت في سياقات متنوعة، كشفت 

اقلها  جميعها عن أعطاب أساسية، ليس 

السياسي  الخيال  وانعدام  الفكري  العجز 

ونقص التهيؤ.. وأمراض أخرى.

لكن، ألنه هناك »لكن« كبيرة:

فما وقع منذ أربع سنوات لم يكن مأمواًل، 

ألن الــيــأس مــن وقــوعــه كــان قــد بلغ أبعد 

التمرد والرفض  مــداه، بحيث حــوّل فكرة 

واالحتجاج واإلرادة.. إلى مفردات ال طائل 

منها. ليتبين أن جمراً كان تحت الرماد، 

وأن املوجة األخيرة تلك، التي نجحت في 

أو  السلطات  )فقلبت  السياسية  البنى  هــزّ 

القائمة(،  املعارضات  تَحدّت  هددتها، كما 

مــحــاوالت كثيرة أحبطت في  هــي وريــثــة 

كل مــرة، إلى حد إيقاع ذلك اليأس الذي 

أصبح أحد أدوات الحكم، جنباً إلى جنب 

مع القمع والتجهيل واإلفقار الخ..

وما وقع منذ أربع سنوات، وما دل عليه 

ــار رعـــب الــنــظــام املهيمن  مــن »إمـــكـــان«، أثـ

)بــاملــعــنــى الـــعـــام( فــلــجــأ إلـــى تــوســل كــل ما 

تملك أطرافه لكبح الثورة واستعادة الزمام. 

وعلى رأس األدوات القمع العنيف. كما أنه 

ــقــال )فالهزائم  لــو كــان هــنــاك تــآمــر كما يُ

تثير الــشــك بــالــنــفــس!( فــهــو وقـــع فــي هــذا 

البند وليس فــي إطــالق الــثــورات. وال شك 

ملخططات  حليفاً  كــان  الذاتي  القصور  أن 

الرِدة تلك.

وما وقع منذ أربع سنوات، وبرغم هزيمته 

السياسية، أوقف حالة متمددة، كانت أصاًل 

أحــد األســبــاب الــدافــعــة لــلــثــورات، سماتها 

اتجاه السلطات الحاكمة إلى التخلي عن 

البرّانية  وتبنّي  االجتماعية،  الوظائف  كل 

واالبتذال واالستهتار والتغول في الفساد.. 

ــر إلـــى حــد االســتــغــنــاء ـــــــ حتى  فــوصــل األمــ

رمزياً في السكن مثال وفي الخطاب، وليس 

فحسب في خيارات اإلنتاج ــــ عن كل صلة 

باملجتمع، وتحويل الناس )واملدن بما فيها 

الـــعـــواصـــم( الــــى »زائــــديــــن عـــن الــحــاجــة«، 

كـــمٌ مــهــمــل. تضطر الــســلــطــات الــيــوم إلــى 

استعادة االهتمام بالناس ولو كذباً، وإلى 

العودة الى »كسبهم« بمقدار قمعهم. 

ما وقع منذ أربع سنوات أرضٌ الستمرار 

السياسي  الحقل  هــوامــش  ففي  الــصــراع. 

ــتــــالك هـــــذه املـــجـــتـــمـــعـــات لــلــصــبــر  ظـــهـــر امــ

والعناد، وأزهرت إبداعات خالّقة. سيصير 

التغيير.

ــن كـــانـــوا  ــذيــ ــ ــاب ال ــبـ ــب الـــشـ ــلـ أغـ

لم  الشوارع  في  البوليس  يقارعون 

يكونوا يعرفون شيئا عن الباجي قايد 

املشهد  إلــى  عــودتــه  عند  السبسي 

الــســيــاســي الــتــونــســي فـــي كــانــون 

كان  حينذاك،   .2011 الثاني/يناير 

الحياة  من  انسحابه  قد مضى على 

السياسية عشرون سنة بالتحديد، 

أي مـــا يـــعـــادل عــمــرَ كــثــيــر مــنــهــم. 

وهــو يــبــدو الــيــوم فــي مــركــز اللعبة 

الــســيــاســيــة فـــي تــونــس الــجــديــدة 

التي تحملها ثورةٌ هم من قام بها. 

مخاضٌ غريب ذاك الذي يتمّ عكس 

فيجعل  البيولوجية،  األجيال  منطق 

 88 عمرُه  رجا  الحكم  سدّة  إلى  يوصل  العزيمة  ماضي  ثائرا ساخطا  شبابا 

سنة، ارتاد كلَّ أروقة الجمهورية التونسية وتردّد على كل صالوناتها.

كذلك، لم يكن شبّان 2011 بالتأكيد يعرفون الكثير عن بورقيبة، ذاك الذي 

كان التلفزيون، في طفولتنا، يدعوه »املجاهدَ األكبر«، وكان كل مساء يحكي 

لنا ذكرياتِه، وكنا نراه في فصل الحر يسبح في البحر. لم تهدهدهم مثلَنا 

آن  في  وكانت  حديثَه،  تتخلل  مميزةً  الزمــةً  كفاصلةً  معناه«  »تحصل  عبارةُ 

أن يفتن مخاطَبيه بسحر بيانه وأمــارةَ تبرّمٍ طفيف.  إرادته في  واحد عامةَ 

محاه  قد  كان  فجلُّه  هــذا،  كلّ  عن  الكثيرَ  يعرفون  الشبان  هــؤالء  يكن  لم  ال، 

نظام الحزب الدستوري الديموقراطي. ولهذا السبب، لم يكن الباجي قايد 

السبسي معروفا عندما برز على الساحة، فا هو رجل الثورة وال هو رجل بن 

علي، بل رجلٌ جديد في نظر أغلب من اكتشفوه حينذاك.

ناظري  عن  تغيب  أن  دون  من  السبسي  قايد  الباجي  بورتريه  هنا  أرســم 

املقاربة  املطلق سمةَ  الخطأ  املنتظر هذا. ليس  الطاغي وغير  ظروف ظهوره 

»عودة  آيــات  من  كآيتين  عليه  وللتصويت  تونس(  )نــداء  لحركته  النقدية 

للنظام القديم«، لكنها في نظري مقاربة قاصرةٌ منقوصة: علينا أن نتفق أوال 

عما هو »النظام القديم« وعلى ما يستحضره منه الباجي قايد السبسي، عن 

وعي أو عن غير وعي.

»لــوســوار«:  البلجيكية   للجريدة  تصريح  في  السبسي  قايد  الباجي  قــال 

»أنا تلميذ بورقيبة ونتاج مدرسته«. لننطلق من هذا االنتساب. ما مدرسةُ 

بورقيبة يا ترى؟ هي، أوّال، وبشكل بيّن، أسلوبٌ ليس من العسير التعرّفُ عليه: 

والرصانة  الجال  بين  وتناوبٌ  والعامية  الفصحى  العربية  ناصية  في  تحكّمٌ 

وبين حكي النوادر والحَمِلِ على الخصوم باللهجة التونسية )لهجة تونس 

آذانُ كلِّ  املشهد، تسمع  السبسي في  قايد  الباجي  العاصمة(. عندما يظهر 

من عرفوا بورقيبة لحنا صغيرا آتيا من ذلك العهد وما يازمه من فكاهةٍ وعدمٍ 

تكلّف، ومن وقارٍ أيضا ومن نبرةٍ تهديدية في حالة الغضب. ويمكن أن نحس 

خشيةَ األب )وما يُدان له به من احترام( لدى الصحفيين وهم يغطون ندواتِه، 

كما لدى محاوريه السياسيين.

وينبغي أن نضيف إلى األسلوب حذقاً سياسيا يعترف هو بأنه من صفاته. 

يعرف الباجي قايد السبسي أنه رجا استراتيجيا ويشير إلى ذلك بانتظام. 

ثوابته. ومثل  ببراغماتيته منافحا عنها كثابت من  يقرّ  الخبرة،  وهو باسم 

القوى  مــيــزان  واقـــعَ  يأخذ  بورقيبة، 

مكانا  لنفسه  فيجد  الحسبان  بعين 

القوة،  إلى  اللجوء  في  يتردّد  وال  فيه 

أيضا  الــدولــة  قــوةِ مهابته وســطــوةِ 

إن اقتضى األمر. الدولةُ، ال ريبَ، هي 

قايد  الباجي  تفكير  مركزَ  يحتلّ  ما 

وهيبتُها  شأنها  فــرفــعــةُ  السبسي، 

ــروزه  كــانــا فــي قــلــب خــطــابــه عــنــد بـ

التونسي  الــســيــاســي  املــشــهــد  عــلــى 

الدولة  هيبةُ  وتتوقف  الــثــورة.  بعد 

املعنوية  ويــتــوقــف حــســنُ صــورتــهــا 

ــهــا، وهــمــا  ــن يــمــثــلّ ــة عــلــى مـ ــ ــادي ــ وامل

يــتــمــاهــيــان لـــديـــه مـــع مــظــهــرٍ عــام 

ــوازيٍّ بــل قــل ارســتــقــراطــيٍّ.  ــورجــ بــ

ويعبّر عن رأيه هذا في كتابه عن بورقيبة قائا: »تأتي رفعة شأن الدولة من 

توازن وتماسك مؤسساتها، وبنفس القدر، من أناقة نُصُبها وجالها وجاذبيّة 

رموزها وسلوك ممثيلها سلوكا ال شيَة فيه«.  ليست املسألة في نظره محضَ 

وإذا كانت  أيضا.  أناقة  أيضا مسألةُ حسنِ مظهر وحتى  نزاهة، هي  مسألة 

يمكِّن  رمــزٌ  أيضا  وهي  االستمرارية،  رمــزُ  فألنّها  تفكيره  مركزَ  تحتلّ  الدولة 

الباجي قايد السبسي من أن يبدوَ كمنقذ للباد.

مركزية الدولة مفتاحٌ لفهم الكيفية التي تنطرح بها قضية النظام القديم 

الثمانية  سِنِيه  قمّة  فمن  السبسي،  قايد  الباجي  نظر  في  الجديد  والنظام 

والثمانين، وبشكل أخصَّ من موقعه في املجتمع كبورجوازيٍّ من بورجوازيّي 

العاصمة ،تعود أصولُه إلى نبالة عهد البايات )وقع أب جده، أصيل سردينيا، 

في األسْر ثم احتضنته األسرة الحاكمة فعاش في كنفها(، ال معنى للقطيعة 

واإلداريــــة  املؤسساتية  تــونــس  باستمرارية  قــورنــت  مــا  إذا  لــديــه  الــثــوريــة 

والترابية.

معاصروه  يعتبرُها  مسائلَ  من  االرستقراطية  املسافة  هــذه  على  وبوقوفه 

يــدرج  كــأنّــه  كثيرة  أحــيــان  فــي  السبسي  قايد  الباجي  يبدو  »مستعجلة«، 

االســتــمــراريــة  ســيــاقِ  أشــمــل،  ســيــاق  فــي  الحالية  السياسيةَ  الــخــصــومــاتِ 

للمجتمع  ثنائي  استقطاب  وجــود  أطروحةَ  بسهولة  يتبنى  لذا  التاريخية. 

والحياة السياسية في تونس، ناظرا إليه كإرثٍ وكإعادة إنتاج للصراع بين 

أهمّ تيارين عرفتهما مرحلة النضال من أجل السيادة الوطنية. وفي إطار هذا 

أجل  من  »املؤتمر  املــرزوقــي،  منصف  وحــزبُ  اإلساميون  يجسّد  السيناريو، 

أحد  يوسف،  بن  صالح  الى  )نسبة  »اليوسفي«  التيار  عــودةَ  الجمهورية«، 

قادة النضال من اجل االستقال الذي اختلف مع بورقيبة حول قبول األخير 

باالستقال الذاتي قبل إقرار فرنسا باالستقال التام، واتهمه بورقيبة بالتواطؤ 

مع عبد الناص وقطع على اثر ذلك في 1958 عاقات تونس الدبلوماسية مع 

مصر قائا »تونس عندها شخصيتها«. 

وقد اغتيل اليوسفي في 1961 في املانيا 

مــن قــبــل األجــهــزة الــتــونــســيــة(، بينما 

ــوَّر حــركــة نــــداء تــونــس حــامــلــةً  ــصـ تُـ

فإن  مــا،  وبشكل  التحديثي.  للمشعل 

تفعيلَ خطوط االنقسام القديمة صورةٌ 

من صور ترسيخ دعامة وطنية و«هوية 

تونسية« يُعَدُّ بموجبهما الخصومُ في 

نتذكر  أن  وعلينا  الوطن.  خونة  عِــداد 

هنا أنّ أوّلَ منصب سياسي رفيعٍ تقلّده 

منصبَ  كــان  السبسي  قــايــد  الــبــاجــي 

مديرِ األمن الوطني لتسيير األزمة التي 

إلى  ترمي  »مــؤامــرات«  اكتشافَ  تلت 

اإلطاحة ببورقيبة )كانون الثاني/يناير 

)1963

الترغيب  واقتران  األسلوب  هذا  عدا 

بــاألبــويــة الــتــســلــطــيــة، فــالــبــاجــي قايد 

زاويــة  مــن  بورقيبة  تلميذُ  السبسي 

جـــوهـــرِ اســتــراتــيــجــيــتــه الــســيــاســيــة، 

خصومات  في  يعيش  يزال  ال  بأنّه  االنطباع  إعطائنا  بدرجة  الوفاء  من  تلميذٌ 

ــلّ كــامــه عــن الــحــداثــة وســيــاســة الــقــرن الــواحــد  ــم كـ الــخــمــســيــنــيــات رغـ

مظاهر  من  آخر  مظهرا  جانبا  تضع  ما  كثيرا  الخصومات  هذه  والعشرين.. 

البراغماتية  فبدافع من  الراديكالي.  باليسار  السياسية، وهي عاقاته  ثقافته 

والحذق السياسي، ال تتطرق تصريحاتُه إال في ما ندر إلى القوى االجتماعية 

الثورية وإلى حلفائه الجدد املابعد شيوعيين. وهو كثيرا ما يستحضر ذكرى 

حكومة الوحدة الوطنية وسيادةَ مناخ هذه الوحدة في الباد حسب قوله غداة 

 1968 وحركات  العربي  القومي  التيار  قمع  في  هو  دورَه  ناسيا  االستقال.. 

التونسية بعده. وفي هذا الصدد، ال يسعنا إال أن ناحظ ما يحظى به من دعم 

من قِبل ضحاياه السابقين املجتمِعين على فوبيا اإلساميين وجوٍّ من الخوف 

الدعائي  الفيلمُ  الباغة  يبرّر في نظرهم كلَّ االستثناءات ويلخِّصه بمنتهى 

لحملة نداء تونس املتمحورُ كليةً حول خشية اإلرهاب اإلسامي.

أن  ذلك  السبسي،  قايد  الباجي  وجــوه  من  آخــرُ  وجــهٌ  يتجلى  وهنا تحديدا 

أبعدُ  هنا  وأنــا  عفويا.  انبثاقا  بعضُهم،  ذلك  إلى  أملح  كما  تكن،  لم  »عــودتَــه« 

الستار اصابعُ  اعتباره مجرد دميةِ »تحرك خيوطَها« من وراء  ما يكون عن 

خفيةٌ. والحقيقةُ أن ما يفاجئ املاحظ 

مــزايــاه  بها  تــبــدو  الــتــي  الطريقة  هــو 

ــامـــةً فـــارقـــة فــتــطــبــع شــخــصــيــتَــه  عـ

بطابع الجِدَّة مقارنة بمجمل الطبقة 

سنّه  فــإن  مــا،  وبــصــورة  السياسية. 

ــلــه من  ــا يــمــثّ ــه ومــ ــافــتَ املــتــقــدمــة وثــق

املعاصر  تونس  تاريخ  في  استمرارية 

من  الخروج  في سياق  قطيعة  عواملُ 

انفكّ يكسر كل  ما  نظام »بن علي«، 

ــلــح عــلــيــه مــن قـــواعـــدَ خــال  مــا اصــطُ

العهد البورقيبي. نظام كانت سماتُه 

البادية لغةً جامدة وذوقا رسميا مبتذال 

ومحسوبيةً من نوع جديد مبنيةً على 

مع  وبالتباين  للفساد.  واســع  تفشٍّ 

قايد  الباجي  ظهورُ  بــدا  النظام،  هــذا 

السبسي في حوار أذاعته قناة نسمة 

/ الثاني  كانون   17 في  التلفزيونية 

ملــا يمكن  إنــقــاذ  يــنــايــر 2011 وكــأنــه 

إنقاذه.

قايد  الباجي  إن تحوّل  إذاً  ال مفاجأةَ 

السياسة«  »مقاولي  نُخب  الجديدة،  والنخب  اإلعــام  مدلّل  إلــى  السبسي 

ففي  االجتماعي.  وسطِه  نفس  من  األحيان،  من  كثير  في  باملناسبة،  وهي   -

جعبته ما يبيعه في السوق السياسية: شيءٌ من الحنين )يا لنبرته املميَّزة!( 

مقرونةً  والحداثةُ  الديموقراطية  التطلعات  مع  توافقُها  يفترض  وسطوةٌ 

األدوات.  هذه  استخدام  على  االنتخابية  حملتُه  وتتركز  البورقيبي.  بــاإلرث 

يتعلّق  ذلــك،  األكبر. وعــدا  املجاهد  أمــام ضريح  انطاقها  لذلك صــوّرت حال 

األمر بالنسبة إليه باللعب با انقطاع على وتر التضاد بين »قبلٍ« )غيرِ محدّد 

املعالم( وبين ما تاه، ودون أن تساوره الخشية من اإلدالء بتصريحات فيها 

الذي لم تُحسِن قيادتَه، على رأيه،  التعالي على الشعب  شيء غير قليل من 

واملوضوع  في خطابه،  ذكرٌ  لهما  يأتي  يكاد  فا  ونظامه،  علي  بن  )ال  الترويكا 

حساس بالطبع ملن أصبح رئيس أول برملان بعد »االنقاب الطبي« الذي اطاح 

بمعلمه في السياسة(. وفي نطاق صناعة صورته هذه، ليست اآلفاتُ الرئيسية 

ال التفاوتَ االجتماعي وال الفقرَ بل تراكمَ األوساخ في الشوارع والعنفَ اإلرهابي 

املفترض وعلًا اجتماعية تُدرج في عداد األمراض األخاقية كالكحول والتعطل 

عن العمل، أو بمختصر العبارة، »العقلية الجديدة« )مؤتمره الصحافي بتاريخ 

األخاقي  االنــحــرافُ  مسماها  تحت  يندرج  التي   ،)2011 ايلول/سبتمبر   6

والكسل والعزم على مغادرة الباد )خال هذا املؤتمر الصحافي ذاتِه، وصف 

إلى  بـ »قطاع الطرق«(. وبالنظر  الراغبين في الهجرة  الباجي قايد السبسي 

النظام  لعودة  الباب  يفتح  السبسي  قايد  الباجي  بــأن  القول  فــإن  سلف،  ما 

املاضي،  مع  قطيعة  يمارس  ال  انه  االدق  الصحة:  كلَّ  صحيحا  ليس  القديم 

استمرارية  فكرةُ  على  يرتكز  ألنه  جديد  وكأنه  يبدو  طريقا  يفتح  هو  بينما 

الدولة التونسية بغرض إعاء كلمة »سياسة حديثة« قوامُها النظام واألمن 

عنها  يدافع  التي  السحرية«  الوصفة  هــي«  هــذه  االقتصادية.  والليبرالية 

بلغه  وما  لوال شخصيته  ممكنةٌ  لتصبح  ما كانت  منه، وهي وصفة  املقربون 

من العمر.

 وأساسُ هذه الوصفة توليفةٌ ذكية الجتذاب األجيال التي عرفت عهد »ما 

قبل بن علي« )أي تلك التي ترتاد مراكز التصويت( ولكنها مبنية أيضا على 

موجتُها  تحمل  التي  الصراعات  رحى  عليه  تــدور  بما  الشابة  األجيال  جهل 

عليه  الطاعنون  ويلقبُّه  »بجبوج«  فيسمّونه  به  املعجبون  يدلّله  رجا  اليومَ 

وجهيْ  سياسيا  يستغلّ  السبسي  قايد  الباجي  أن  والحقيقةُ  »الــغــول«.  بـ 

شخصيته هذين بما يليق بتلميذ نجيب لبورقيبة، أي كجدٍّ طيّب وكغولٍ 

في ذات الوقت.

ترجمه من الفرنسية ياسين تماللي

ليلى دخلي

باحثة مختصة في التاريخ االجتماعي، من تونس 

CNRS  ،تعمل في »املركز الوطني للبحوث العلمية«، فرنسا

مخاضٌ غريب، يُعاكس 

منطق األجيال 

البيولوجية، ويجعل 

شبابا ثائراً ساخطاً 

ماضي العزيمة يوصل 

إلى سدّة الحكم رجال 

عمرُه 88 سنة

تسمع آذانُ كلِّ من 

عرفوا بورقيبة لحنا 

صغيرا آتيا من ذلك 

العهد وما يالزمه من 

فكاهةٍ وعدمٍ تكلّف، 

ومن وقارٍ أيضا، ومن 

نبرةٍ تهديدية في 

حالة الغضب

كانت سماتُ نظام 

بن علي البادية لغةً 

جامدة وذوقا رسميا 

مبتذال ومحسوبيةً من 

نوع جديد مبنيةً على 

تفشٍّ واسع للفساد

بنظره، ليست اآلفاتُ 

الرئيسية التفاوتَ 

االجتماعي وال الفقر، 

بل تراكم األوساخ 

في الشوارع والعنف 

اإلرهابي املفترض، 

و»أمراض أخالقية« 

كالكحول والتعطل 

عن العمل

ملصق »أحب بجبوج« في شوارع تونس



 2015 القادمة  املالية  للسنة  السورية  للدولة  العامة  املوازنة  تُجاهر 

الــجــاري  بشقيّه  املنتظر،  اإلنــفــاق  بــنــود  احــتــســاب  فــي  متوقعة  بــأرقــام 

القيمة املتصوّرة لإلنفاق الجاري في مشروع  واالستثماري، بعدما بلغت 

مليار   134 بمقدار  يزيد  وهذا  ليرة،  مليار   1144 نحو  الجديدة  املوازنة 

بقيت  حين  في  الحالي،  العام  موازنة  في  الجاري  اإلنفاق  رقــم  عن  ليرة 

فيه قيمةُ اإلنفاق االستثماري املقترحة في حدود 410 مليار ليرة، بزيادة 

في  االستثماري  اإلنفاق  قيمة  ليرة فقط عن  مليار  متواضعة مقدارها 30 

موازنة العام الحالي.

لكن هل تكون الصفة االنكماشية في موازنة العام القادم هي ما يجدر 

أم يجدرُ  املــوازنــة؟  أرقـــام  فــي  املــؤكــد  العجز  تمويل  مــصــادرِ  مــع  بحثه 

أكثرالتقاطُ كلِّ األسئلة الشاقة التي طاردت حقيقةَ الرقم املرصود للدعم 

مشروعها  حــول  املالي  الحكومة  بيان  خــال  تمسكهُ  أن  دون  الحكومي 

للموازنة حينما عبرَ آمناً أمام مجلس الشعب في جلسةٍ خصصها لهذا 

الغرض أواخر شهر تشرين األول / أكتوبر املاضي.

الدعم االجتماعي رقمٌ  خاوٍ

تُقدِّر موازنة عام 2015 قيمة الدعم االجتماعي بنحو983.5 مليار 

يُسجّل  أن  الالفت  الــجــاري.  اإلنفاق  قيمة  املئة من  ليرة، أي 86 في 

هذا الرقم زيادة غيرَ مفهومة في احتسابها عن الرقم الذي مثلّهُ في 

موازنة العام الحالي، ومقدارها 368.5 مليار ليرة، في وقت تواظب 

فيه السلطة على تنظيم جوالتها لرفع الدعم عن أسعار املحروقات، 

العام، ما يخفّض  وكــان آخرها خــالل عطلة عيد األضحى من هــذا 

عملياً من قيمة فاتورة هذا الجانب في مشروع موازنة العام 2015 

ال العكس. بل أنَّ رقم الدعم االجتماعي الذي خصصته السلطة في 

موازنة العام الحالي يحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق، إذ ال تزال 

ساعاتُ تقنين الكهرباء تتراوح ما بين 12 إلى 16 ساعة في مناطق 

سيطرة السلطة. كما أن أبواب الشتاء التي شرّعها بردٌ باهظ الكلفة 

بدأ باكراً في سوريا، ولم يحمل السلطة سوى على توزيعِ كميات 

محدودة من مادة »املــازوت«، وصلت نسبتها في العاصمة بحسب 

تصريحٍ سابق ملدير محروقات دمشق إلى 25 في املئة فقط.

ألم تقترح السلطة على لسانِ حكومتها أن يكون دعمها للكهرباء هو 

األعلى قيمةً في بنودِ اإلنفاق على جدولِ أعمال الدعم االجتماعي، وحددتهُ 

في موازنة العام القادم بنحو 413 مليار ليرة، في حين أنها ستدعم أسعار 

معاً  يشّكان  الرقمان  وهــذان  ليرة؟  مليار   338 بنحو  النفطية  املشتقات 

نحو 76.3 في املئة من كامل الدعم االجتماعي املقترح. على األرض، تتكبّد 

دالالتهما معانٍ غير واقعية تكاد تلتصق بالفصام نظراً لغياب توافرهما، 

فأيُّ دعمٍ رصدته السلطة لهما في موازنة هذا العام، أو في موازنة العام 

القادم؟ 

فلسفة عجز املوازنات

األرقام الرسمية التي يحتمي بها مصرف سوريا املركزي تشير إلى وفرٍ 

مالي تحقق بين موازنتي العام 1995 والعام 2002 ويبلغ 330 مليار ليرة. 

لكن املعادلة انقلبت بعد موازنة العام 2003 ليصل العجز املتراكم في موازنة 

عام 2011 إلى 547 مليار ليرة، ثم ليصل العجز في موازنة عام 2012 إلى 

740 مليار ليرة، تلك التي بلغ فيها اإلنفاق الجاري قرابة 951 مليار ليرة. 

ثم ارتفع في موازنة عام 2013 ليصل إلى 1108 مليار ليرة، توزّعت حينها 

بين 317 مليار ليرة نفقات للوزارات واإلدارات العامة، بما فيها كلفة األجور 

والرواتب، واكتفت وقتذاك طاسمُ الدعم االجتماعي بنحو 512 مليار ليرة 

من كتلةِ اإلنفاق الجاري. وحينها وثّق االنفاق االستثماري أوّلَ انخفاضٍ له 

خال سنوات النزاع املسلّح الطويلة، فانخفض بمقدار 100 مليار ليرة بين 

موازنة العام 2011 وموازنة العام 2012.

مــــــــــــواردُ الــــــدولــــــة هـــــي األخــــــــــرى رَجَــــــمَــــــهَــــــا الــــــنــــــزاع املـــضـــنـــي، 

فانخفضت من 797 مليار ليرة عام 2012 إلى 638 مليار ليرة في موازنة 

العام 2013. إذ تقلّصت إيرادات الضرائب والرسوم من 278 مليار ليرة 

عام 2012 إلى 198 مليار ليرة عام 2013.

الثُلث  مقداره  بعجزٍ  تفاؤاًل  االقتصادية  التحليات  أكثرُ  تتكهّن  واآلن 

املؤكد  التدني  من  حالها  على  العامة  واملعطيات   ،2015 العام  موازنة  في 

ومعه  النفط  قطاع  عجز  ومــن  املحصّلة،  الضريبية  الدولة  إيـــرادات  في 

العامة  قطاع السياحة )نتيجة ما أحاقَ بهما من ضرر( عن رفد الخزينة 

الطرفين  اهتداءَ  افترضنا  إن  واحد،  عامٍ  خال  حقيقية  بإيراداتٍ  للدولة 

ستكون  لذا  القادم.  العام  خال  سياسيٍّ  حلٍّ  إلى  سوريا  في  املتنازعين 

موازنتها.. سواء  في  العجز  تمويل  إلى  إما  في سوريا مضطرةً  السلطة 

بطباعة نــقــود بــا قــيــمــة، أي الــدخــول فــي شـــرور تــضــخّــم إضــافــي، أو 

»بالتسنيد« الداخلي للدين العام وبيعه للناس على هيئةِ سندات خزينة، 

السوريين،  عامة  عند  اإلنــفــاق  بأولوياتِ  مرتبطة  التوجّه  هــذا  ونجاعة 

باالستدانة  أو  الدولة،  دينَ  به  مالياً يشترون  وفراً  لديهم  يجدون  وهل 

الخارجية من الدول الحليفة للسلطة في سوريا، وهذا أكثر الحلول حظّاً 

في التطبيق الواقعي. كل ذلك إن أرادت السلطة في سوريا التعامل جديّاً 

مع رقم العجز املتوقع، لكنها قد تُبقي أرقامَ املوازنة مجرّدَ أرقامٍ على ورق، 

فا تدخل نفقَ العجز من أساسه، بل تبقي حياة السوريين رديئةً خال 

العام القادم، مثلما كانت متقنةَ الرداءة خال األعوام املاضية لجهةِ شحِّ 

با  كهرباءٍ  ومن  نفطية،  مشتقاتٍ  من  الحياة  أساسياتِ  على  الحصول 

تقنين، أو قليلته، وسلّةٍ غذائية منطقيّة الكلفة ال تلحقُ بشبحِ سعر صرف 

الدوالر كلّما انقلبَ من حالٍ إلى حال. فيبقى اإلنفاق الجاري عملياً ضمن 

يتلّقفها  »بروباغاندا«  مجرّدَ  تالياً  املوازنة  أرقــامُ  وتكون  الدنيا،  حــدوده 

اإلعام الرسمي، ويسوّقها على أنها حقيقة مضيئة في زمن الحرب الذي 

على  قــادرةً  تــزالُ  ال  بأنها  الناس  على  الحكومةُ  بها  تَمُنُّ  ثمَّ  الباد،  ألفته 

إصدار موازنات عامة، والبلدُ على ما هو عليه من ظروف حرب ومحن. 

»جمع ذيل: ذيات، جمع بئر: بؤور

مبتدأ مجرور بالفتحة

جمع تكسير سالم وعامة إعرابه الواو والكسرة

وجمال  جميل  تعبير  أنــه  على  يــدل  جميل  تعبير 

التعبير«

كانت هذه إجابات تلميذ بالصف الرابع االبتدائي 

بإحدى املدارس املصرية عن أسئلة اختبار أسبوعي 

جَمَعَ  هكذا  للتاميذ.  العربية  اللغة  معلمة  تجريه 

املفرد، وأعرَبَ الكلمة، وعبّر عن وجه الجمال في إحدى 

االختبار.  أسئلة  عليها  وُضعت  التي  القطعة  عبارات 

إذ  التلميذ يعبر عن حالة عامة،  إنّ هذا  املعلمة  تقول 

اإلمائية  باألخطاء  التامذة  كتابات  تمتلئ  ما  دائما 

والنحوية واألسلوبية، كما أنهم يخلطون الفصحى 

بالعاميّة أثناء الكتابة.

العربية با تذوق

اللغة  فــإنّ  غيره،  وملايين  التلميذ  لهذا  وبالنسبة 

وكيف  دراســتــهــا.  مــن  ينفرون  صعبة  مــادة  العربية 

يقبلون عليها وهي تُقدَّم إليهم جافّة ومعقدة ومثقلة 

لها  ليس  التي  واملعلومات  واملصطلحات  بالقواعد 

عاقة مباشرة بتعلم اللغة وإتقان مهاراتها )االستماع، 

تذوق  دون  يحول  مما  الكتابة(،  الــقــراءة،  التحدث، 

سبيل  على  والــنــصــوص  لـــأدب  فبالنسبة  جمالها؟ 

أنــهــا تستهدف تكوين  املــفــتــرض  مــن  والــتــي  املــثــال، 

ــــذوق األدبــــي والــنــقــدي لـــدى الــدارســيــن )بــصــورة  ال

عن  والكشف  التعليمية(،  للمرحلة  وفقا  تدريجية 

امليول واملواهب األدبية وصقلها، يجد الدارس نفسه 

واستيعابه  فهمه  دون  مــن  الــنــص  بحفظ  مــطــالَــبــا 

حفظها(،  يُطلَب  ال  النصوص  )وبعض  تامة  بصورة 

ثم حفظ معاني املفردات ومواطن الجمال كما وردت 

في الكتاب أو مذكرة الدرس الخصوصي، وفي املرحلة 

الثانوية يُكدّس املقرر بمعلومات عن تاريخ األدب في 

العصور املختلفة وعن املدارس األدبية وخصائصها.. 

ما  ليسرد  كذلك،  حفظها  الــدارس  من  ويطلب  إلــخ 

حفظه فــي ورقـــة اإلجــابــة عند االمــتــحــان. وفــي حالة 

النسيان أو مواجهة سؤال »مبتكر« لم يمر عليه من 

تلك  غــرار  على  عبارات  »تأليف«  إلى  يلجأ  فإنّه  قبل 

استشعره  عما  بحريّة  التعبير  من  بدال  حفظها  التي 

الفرصة كي  يُعطَ  لم  ألنه أصا  النص،  في  من جمال 

يفهم ولم يتعلم كيف يتذوق النص وكيف يعبر عن 

إحساسه به.

اللغة ممارسة ال قواعد

من  شكوى  محل  دائــمــا  فهو  للنحو  بالنسبة  أمــا 

جانب الطاب الذين يضيقون بكثرة قواعده وتعقدها 

كما أنهم قد ال يرون فائدة أو جدوى من تعلمه ألنهم 

ال يستخدمونه في حياتهم اليومية. وقد بُذِلَت الكثير 

الدارسين،  على  النحو  تيسير  أجل  من  الجهود  من 

على اعتبار أن الهدف من دراسة النحو هو أن يصبح 

وكتابةً  قــراءةً  اللغة  استخدام  من  متمكنا  ــدارس  ال

غاية  و«ليس  أخطاء  دون  وتحدثًا بصورة صحيحة 

في ذاته« كما يقول د.علي مدكور في كتابه »تدريس 

فنون اللغة العربية«، وإنما هو إحدى وسائل تقويم 

كالبيئة  أخــرى  وســائــل  جانب  إلــى  والقلم،  اللسان 

اللـُّغوية الصالحة، وكثرة املران على االستماع والكام 

والقراءة والكتابة. رغم ذلك فإننا نجد مقررات اللغة 

والثانوية،  اإلعــداديــة  املرحلتين  في  سيما  ال  العربية 

وتعقيداتها،  بفروعها  النحوية  القواعد  على  تركز 

يدرسها الطاب بصرف النظر عن حاجتهم لكل هذه 

القواعد في كامهم أو كتاباتهم. يدعو الباحث إلى 

الذي يقوم عليه  األســاس  التفكير في تغيير  ضــرورة 

اختيار قواعد النحو املقررة بحيث يتعلم التلميذ ما 

يحتاج إليه فعا.

الفكرة نفسها يؤكدها د. أحمد هيكل في كتابه »في 

األساسي  الهدف  أن  إلى  واللغة«، حيث يشير  األدب 

الجامعية  قبل  املــراحــل  في  العربية  اللغة  تعليم  من 

يُتِمّ  من  يستطيع  بحيث  اللغوية  املَلَكة  تكوين  هو 

سليما  استعماال  العربية  يستعمل  أن  املــراحــل  هــذه 

على مستوى النطق والكتابة والقراءة، ولكنّ املناهج 

تزدحم بقواعد النحو والصرف ومصطلحات الباغة 

والنقد التي تستغرق وقتا وجهدا كبيرين، وذلك على 

حساب دروس االستماع والتعبير، وهو ما يحول في 

فاملناهج  األساسي.  الهدف  تحقيق  دون  األمر  نهاية 

تركز على تلقين القواعد النحوية والصرفية وال تهتم 

القواعد  أن  التطبيقية، رغم  باملمارسة  الكافي  بالقدر 

)ومن  املمارسة  تعلِّمها  وإنما  اللغة  تُعلِّم  ال  وحدها 

األنشطة  املدرسة  داخل  اللغة  ممارسة  وسائل  أهم 

املسرحي  والنشاط  والصحافة  كــاإلذاعــة  املختلفة 

مــدارســنــا(.  داخـــل  منعدمة  شــبــه  ولكنها  وغــيــرهــا، 

ويؤكد د.هيكل أن القواعد املطلوبة لسامة الحديث 

اختيار  وينبغي  كثيرة  ليست  والــكــتــابــة  والـــقـــراءة 

الضروري منها التي تساعد فعا على سامة اللسان 

اإلعــدادي  التعليم  مرحلتيْ  في  بها  واالكتفاء  والقلم 

متخصصين  إعــداد  ليس  هنا  الهدف  ألن  والثانوي، 

ــرورة  فــي عــلــوم الــنــحــو والـــصـــرف. ويــشــيــر إلـــى ضـ

مستواهم  يناسب  مــا  وتحفيظهم  التاميذ  ــراء  إقـ

يتذوقونها  وجعلهم  املختارة  العربية  النصوص  من 

تحويها،  التي  اللغوية  التركيبية  األنماط  ويعرفون 

بحيث يمكنهم بعد ذلك أن يقيسوا على تلك األنماط 

حين يقولون أو يكتبون دون أن يقعوا في الخطأ ودون 

الحاجة إلى حفظ قواعد معقدة.

معلمو اللغة العربية       

العربية،  اللغة  معلمي  مستوى  في  عام  ضعف  ثمّة 

والواقع أنه يمكن النظر إلى هؤالء املعلمين كضحايا 

ألنهم  تاميذهم،  مثل  الحاليّة،  التعليمية  للمنظومة 

اللُّغوي  اإلعــداد  يتلقوا  لم  ما. فهم  يوما  كانوا طابا 

كما  الجامعي،  حتى  األســاســي  التعليم  منذ  الكافي 

التدريس  مهنة  على  كافيا  تدريبا  يتلقوا  لم  أنهم 

أثناء الدراسة الجامعية، وهؤالء التحقوا بكليات اللغة 

العربية وأقسامها مضطرين، وليس بِناءً على اختيار 

حر ألن مجموع العامات هو الحاكم دائما وليس أي 

شيء آخر، ويكون همهم ـــ كغيرهم ـــ الحصول على 

حب  دون  مــن  يؤدونها  التي  الوظيفة  ثــم  الشهادة 

لــلــدورات  بالنسبة  وحتى  ــم.  دورهـ بأهمية  وعــي  أو 

أدائهم،  لتحسين  للمعلمين  تُنَظَّم  التي  التدريبية 

فإنها غالبا ما تكون مجرد محاضرات نظرية تحتوي 

االلتحاق بها  املعلمون على  على كام مكرر، يتسابق 

من أجل الحصول على »شهادة« )أيضا( وإثبات ذلك 

الترقي، دون  في ملفهم الوظيفي لاستفادة منه عند 

أن تؤدي هذه الدورات إلى تحسن حقيقي في األداء، 

األخــرى  بمكوناتها  املنظومة  استمرار  مــع  سيما  ال 

نفسها.

وإذا كانت األسباب التي أدت إلى هذا الوضع معقدة 

مستحيل،  الــحــل  أن  يعني  ال  ذلــك  فــإن  ومتشابكة، 

على  ــاح  واإلصــ للتغيير  حقيقة  إرادة  يحتاج  لكنه 

مــســتــوى املــنــاهــج وطـــرق الــتــدريــس وإعــــداد املعلم 

وأساليب التقويم التي يجب أن تجمع بين الشفهي 

وأن  فقط،  التحريري  على  تركز  أن  ال  والتحريري 

ــم هـــذه اإلرادة فــي صـــورة خُــطــط وإجــــراءات  ــتــرجَ تُ

التي  الكثيرة  العلمية  األبــحــاث  على  مبنية  تنفيذية 

أنجزت أو يمكن أن تنجز، وليس على مجرد تغييرات 

»ترقيع«  البعض:  يصفها  كما  أو  شكلية،  عشوائية 

تحت مُسمّى التطوير.

13 حكومة عربية ساهمت في عمليّات االعتقال السري والتسليم لحساب »سي آي إيه«: 

الجزائر، جيبوتي، مصر، األردن، ليبيا، موريتانيا، املغرب، السعودية، الصومال، سوريا، اإلمارات 

العربية املتحدة، اليمن، العراق. وتقرير الكونغرس )نشر منه 500 من أصل 6000 صفحة( 

وصف مصر بأنها »الدولة التي استقبلت أكبر عدد من املعتقلين« ملــــــف
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في سوريا: موازنةُ عام 2015 وهمٌ على ورق

اللغة العربية في التعليم: الجَمَال يُقدَّم مشوَّها

الوضع  يتجه  أيــن  ــى  »إل

ــا عقبات  فــي ســـوريـــا؟«، »م

ــج  ــي ــخــل ال دول  ــال  ــ ــق ــ ــت ــ ان

الـــعـــربـــيـــة لـــنـــظـــام حــكــم 

ــا أبـــرز  ديـــمـــوقـــراطـــي«، »مــ

نظم  بناء  أمــام  التحديات 

حـــكـــم ديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــي 

الدول العربية؟«...

ــن أســئــلــة  ــنــة مـ ــذه عــيّ هــ

اســـــتـــــطـــــاعـــــات الـــــــــرأي 

األخــــيــــرة الـــتـــي يــجــريــهــا 

العالم  العربية للديموقراطية«. الذي يحمل شعاره خريطة  موقع »الجماعة 

العربي، كرمز لشمول املنطقة بأنشطته وفي التعريف كما اختاره املشرفون 

عليه، يمثّل املوقع »ركناً من أركان املرحلة الثانية من جهود تعزيز املساعي 

تشرف  الجهود  هذه  من  األولــى  فاملرحلة  العربية.  الــدول  في  الديموقراطية 

الديموقراطية  أهدافها االستطاعية من خال مشروع دراسات  على تحقيق 

في البلدان العربية، املشروع الذي بدأ في العام 1991 متّخذاً من أكسفورد 

مقرّاً له«.

واملهتمين  الباحثين  بين  التواصل  دائــرة  توسيع  هو  املُعلن  املوقع  غرض 

واملعنيين بالديموقراطية في الباد العربية، من الناحيتين الجغرافية والفكرية، 

ومن ناحية تواصل األجيال. 

تبويبه يعكس كثافة املادة املتوفرة فيه. القسم املخصص للندوات واللقاءات 

يحمل الكثير من الروابط املؤدية إلى فيديوهات تسجيلية ملحاضرات. آخرها 

كان ملناقشة كتاب »أزمة العقل املسلم« لفهمي جدعان. 

في شكل   ، الباحثين  من  يرغب  ملن  االلكتروني  النشر  إتاحة  املوقع  وينوي 

كتب وبحوث ودوريات... ولهذا الغرض يقوم بتقديم سلسلة من النصوص 

لتعليم تقنيات استخدام اللغة العربية واستخدام عامات الترقيم... ولكنه، 

خال  تُقدّم  التي  واملداخات  والتعقيبات  األوراق  كل  بنشر  يقوم  حينه،  إلى 

اللقاءات السنوية ملشروع دراسات الديموقراطية منذ نشأته في العام 1991.

عن  نظير  مــروة  املصرية  الباحثة  أعدّتها  دراســة  البحوث  هــذه  بين  ومــن 

»املحاكمات العسكرية للمدنيين، مصر نموذجاً«. وتقول نظير في دراستها 

السلطة  الستقال  واضحاً  انتهاكاً  يعدّ  العسكري  للقضاء  املدنيين  »إحالة 

القضائية، بحيث يشكل األمر تهديداً ملبدأ الفصل بين السلطات...«.

روابــط  الديموقراطية«،  »مــؤشــرات  اســم  تحت  خانة  فــي  املــوقــع،  ويــوفــر 

مثل:  بها  املتصلة  واملفاهيم  بالديموقراطية  الصلة  ذات  الدولية  للمؤشرات 

في  للحوكمة  إبراهيم  محمد  مؤسسة  ودليل   ،2013 العاملي  السلم  مؤشر 

أفريقيا 2006، موسوعة االنتخابات 1998...

املباشر على عمل كل  الباحثين« فتمكين للقارئ من االطاع  أمّا في »نوافذ 

باحث وسيرته الذاتية واملوقع الذي يحوي أبحاثه ودراساته إن وُجد. آخر 

 ،2013 آب/أغسطس   31 في  أكسفورد  جامعة  في  كانت  الجماعة  لقاءات 

الديموقراطية  دراســات  ملشروع  والعشرين  الحادي  اللقاء  أعمال  في  وذلــك 

في البلدان العربية، صدر خاله كتاب »الديموقراطية املتعثرة«، الذي قدّم له 

منسّق  املوقع الدكتور علي خليفة الكواري، معتبراً إيّاه »محصلة التحركات 

»الديموقراطية  أن  إلــى  ومشيراً  الديموقراطية«،  أجــل  من  الراهنة  العربية 

وربما  بل غيابها،  تعثرها  العربي، وسوف يستمر  العالم  في  متعثرة  ستكون 

التي  والقوى  التيارات  تعي  حتى  والفساد  االستبداد  حكم  واستقرار  عــودة 

تنشد التغيير السلمي ضرورة إدراك الديموقراطية  باعتبارها نظاماً ومنهجاً 

عقانياً منضبطاً التخاذ القرارات وليست مجرد آلية ألية عقيدة...«.

ومتابعة  للقراءة  فيه  الغوص  غني.  للديموقراطية  العربية  الجماعة  موقع 

باحثيه، يوفر فهم الكثير من تفاصيل خريطة الديموقراطية في العالم العربي. 

http://arabsfordemocracy.org

منى عاّم

كاتبة وصحافية من مصر

ملــــــف
مـواقع / إصدارات

فكـــرة

باسم الساير - سوريا

وأمضى  آذار 2013،  منذ 17  معتقاًل  زال  ما  محمد سلطان 

حتى اليوم 326 يوما مضرباً عن الطعام. هناك استماتة من 

من  أكبر  واستماتة  توقيفه  على  االعــتــراض  فــي  الــشــاب  قبل 

السلطات في تجاهله بل وفي إساءة معاملته قدر اإلمكان وكلما 

ويوم  االنتباه.  يستحق  للقسوة  تقصد  الفرصة.  لهم  سنحت 

السبت املاضي، رفضت املحكمة املصرية االلتماس الذي قدّمه 

والده القيادي في جماعة اإلخوان صالح سلطان، والذي طالب 

فيه باإلفراج عن نجله. كان هذا الرفض السادس  للمحكمة.

بعض تفاصيل حالته الصحية حسب التقارير: 

- تعرّض لغيبوبة سكر نقل على إثرها للعناية املركزة في 

املستشفى، وتمّت إعادته في اليوم نفسه إلى السجن. 

- أصيب بنوبة عصبية فضرب رأسه عدّة مرات في الباب 

ــوات األمـــن بدفعه  الــحــديــدي املــــؤدي إلـــى غــرفــتــه، بــعــد قــيــام قـ

بــفــظــاظــة إلــــى داخــــل غــرفــتــه، بــيــنــمــا هـــو فـــي أقــصــى اإلنــهــاك 

بضمه  طلبه  رفــض  وقــد  للتنقل.  متحركا  ويستخدم كرسيا 

الى العنبر الذي يوجد فيه أبوه املعتقل كذلك في املكان نفسه. 

علماً أن هناك »لمّ شمل« معتادا في مثل هذه الحاالت. وجرى 

ابتزازه ملقايضة طلبه هذا بتوقفه عن إضرابه.

 6 )بــتــاريــخ  السجن  مستشفى  مــن  الطبيب  تقرير  يــقــول   -

تشرين أول/أكتوبر( أنّ »مؤشر السيولة في الدم عال وحرج 

واملسجون يحتاج للترحيل فوراً ملستشفى املنيل الجامعي خوفاً 

على حياته« )بحسب موقع »مدى مصر« الذي نشر تفاصيل 

ملفه الطبيّ(. والتقارير الصادرة عن مستشفى منيل الجامعي 

تظهر تناقضاً في تشخيص الحالة وصفته العائلة بأنه »تالعب 

الــتــي كانت  املحكمة  عــلــى  قــبــل عــرضــه  الصحية  بــاملــؤشــرات 

ستنعقد بعدها بساعات«. 

- املحامي حليم حنيش، عضو هيئة الدفاع عن سلطان قال 

بعد لقائه األخير به، »على مدار تعاملي معه في قضيته وبين 

املرة  التي رأيته بها في املحكمة، هــذه  الــزيــارات واملـــرات  كل 

األولى التي تكون حالته النفسية سيئة جداً...«.

يــبــدو األمــــر وكــأنــه حــكــمٌ )ضــمــنــي أم عــلــنــي؟( عــلــى الــشــاب 

بــاإلعــدام. من دون قــرار قضائي. هل القصد من هذه املعاملة 

ان تثبت السلطة أنها كيان »متماسك« ال يخضع لالبتزاز وال 

للعاطفة؟ ربما.. 

شابٌّ  حياته..  حساب  على  ولــو  سلطان،  ينهار  أن  مطلوب 

»هيبة«  تهتزّ  أالّ  املهم  كــرامــتــه.  وتـــداس  يكسر  أو  بالناقص. 

املبتذل،  التوتاليتاري  املنطق  ضمن  ومــن  وصــورتــهــا.  الــدولــة 

يفترض أن املساس بأمن مصر أو معارضة نظام الحكم القائم 

فيها، شيء واحد، على مقدار متشابه من الخطورة.

وللتذكير، فالشاب اعتقل في األصل بدال عن أبيه. ثم وجدت 

نــاشــط. هــل يستخدم هنا عبرة ملن  انــه هــو نفسه  السلطات 

اعتبر؟ عالوة على ان قانون البالدة يرخي بثقله.

»محمد سلطان«.. نداءٌ أخير؟

زينب ترحيني

أيمن الشوفي

صحافي من سوريا

الدعم  مليزانية  ليرة  مليار  منها 983.5  مــوازنــة 2015،  في  املتوقع  الــجــاري  اإلنــفــاق  ليرة هي حجم  مليار   1144

االجتماعي، أي 86 في املئة من قيمة اإلنفاق الجاري. لكن العجز املتراكم في موازنة عام 2011 وصل إلى 547 مليار 

ليرة، ثم إلى 740 مليار ليرة في موازنة عام 2012، تلك التي بلغ فيها اإلنفاق الجاري قرابة 951 مليار ليرة. ثم ارتفع 

في موازنة عام 2013 ليصل إلى 1108 مليار ليرة.. بينما انخفضت موارد الدولة من 797 مليار ليرة عام 2012 إلى 

638 مليار ليرة في موازنة العام 2013.

١٨ كانون األول / ديسمبر

اليوم العاملي للغة العربية



ــطــات الـــجـــزائـــريـــة مـــؤخـــراً  ضــبــطــت الــســل

تهريبها  يتم  كــان  املـــزور  ــدواء  الـ مــن  شحنة 

الصحراوية  والــطــرق  الكبرى  الصحراء  عبر 

ــدرات  ــخـ ــي تــهــريــب املـ املــســتــخــدمــة عـــــادة فـ

للوصول  معدة  الشحنة  وكانت  واألسلحة. 

إلـــى الــســوق املــوريــتــانــيــة. وتــنــشــط شبكات 

طرق  عبر  أفريقية،  دول  عــدة  بين  التهريب 

وغينيا  كــونــاكــري  بغينيا  مــوريــتــانــيــا  تــربــط 

بيساو. 

لــم يــعــد انــتــشــار األدويــــة املــــزورة فــي الــبــاد 

شـــأنـــاً داخـــلـــيـــاً، فـــ«مــعــهــد الــبــحــث ومــحــاربــة 

تزوير األدويــة« الفرنسي أكد وجود دور بارز 

للموريتانيين في نشر األدوية املزورة في الغرب 

أنها  على  مــشــدداً  لبادهم،  املتاخم  األفريقي 

تبلغ عشرات األطنان، الفتاً إلى التزايد الكبير 

األدويــة في موريتانيا مقارنة  أعداد موزعي  في 

أثبتت وثائق  لــهــا. وقــد  املــجــاورة  الـــدول  مــع 

إحدى  تورط  محلية  صحف  نشرتها  رسمية 

بتوزيع  األدويــة  لتوزيع  الرسمية  الشركات 

أدويـــة مـــزورة وصلتها فــي حــاويــات فــي العام، 

مختبر  إلــى  منها  عينات  أرســلــت  وقــد   2010

للمواصفات  مــوافــقــة  غير  بأنها  ردّ  تــونــســي، 

الــعــلــمــيــة. لــكــن الــشــركــة املــوريــتــانــيــة وزعــت 

ــا مــســتــوردو  ــ الــكــمــيــة عــلــى الــصــيــدلــيــات! وأم

ورجــال  برملانيون  فبينهم  وموزعوها  األدويـــة 

أعمال وضباط كبار في الجيش وعُمَد عواصم 

أكــثــر من  إلــى  ال يتعرضون  مــحــافــظــات، وهــم 

تنبيه حين تكتشف وزارة الصحة دواءً مزوراً 

في إحدى مؤسساتهم.

التغطية  مــن ضــعــف  املــوريــتــانــيــون  ويــعــانــي 

في  الطبيب  معاينة  تكاليف  بينما  الصحية، 

غاية االرتفاع. ومع الفوضى التي تطبع القطاع 

الصحي وغاء األسعار مقارنة بمستوى دخل 

في  النساء  طبيب  معاينة  سعر  يبلغ  الــفــرد، 

نواكشوط مثا خمسة عشر ألف أوقية، أي ما 

أطباء  أهم  أحد  ويقف  دوالراً.  خمسين  يعادل 

حاالت  ازديــاد  أمــام  مندهشاً  والتوليد  النساء 

اإلجـــهـــاض بسبب مـــوت األجـــنـــة، ويــرجــح أن 

األدويــة،  الرقابة على  إلى ضعف  يعود  السبب 

وبينها ما هو  مزور أو فاقد الصاحية.

وقد كشفت مصادر صحافية في نواكشوط 

تزوير  في  تنشط  التي  الشبكات  عشرات  عن 

واألكثر  منها  ثمناً  األغلى  تتابع  والتي  األدويــة، 

ــة الــحــمــل الــخــاصــة  ــ ــ ــاً، مــثــل أدوي اســـتـــخـــدامـ

بالتثبيت، وأدوية األطفال وضغط الدم ووسائل 

الــتــخــديــر مـــــروراً بـــاملـــضـــادات الــحــيــويــة بكل 

التفريق  يجعل  بشكل  التزوير  ويتم  أنواعها. 

دون  من  مستحيا  واألصــلــي  املــزور  املنتج  بين 

غينيا  أســواق  وتشكل  املختبرات.  إلى  اللجوء 

كوناكري أكبر ملتقيات املنطقة، حيث يتجمع 

الصين،  مــن  املــــزورة  األدويــــة  ســمــاســرة  فيها 

والهند، ونيجيريا، وغانا، وساحل العاج.

ويتخذ كل مهرب شريكاً له في الدولة التي 

ويستغلون  الــرســمــي،  نــشــاطــه  تستضيف 

ــدواء  ــ الـــرحـــات الــجــويــة إلرســــال شــحــنــات ال

الجمارك  فــي  بعاقاتهم  مستعينين  ــــزورة،  امل

املــراحــل كانت  مــن  وفــي مرحلة  املــوريــتــانــيــة. 

الخطوط الفرنسية تسيِّر رحلتين أسبوعيتين 

بين نواكشوط وكوناكري أغلب ركابهما من 

الدواء وسماسرته. كما نشطت بعض  تجار 

الفرنسية  األدويـــة  جمع  مجال  فــي  الشبكات 

ــادة  وإعـ الــصــيــدلــيــات  مــن  الــصــاحــيــة  منتهية 

تدوير تاريخها وبيعها في األسواق من جديد.

و«القضاء   »2015 عــام   للجميع  »الصحة 

ــم« اخـــرى  ــزاعــ عــلــى األمـــيـــة« مـــن ضــمــن »مــ

في  املتعاقبة،  املوريتانية  الحكومات  تعلنها 

امــام  املوريتاني  الصحة  وزيــر  يفتخر  حين 

البرملان هذا االسبوع بأن موريتانيا أصبحت 

لتخريج  مدارس  للطب وخمس  لديها كلية 

ضاعفت  حكومته  وأن  والقابات،  املمرضين 

ألفين  من  الصحة  مجال  في  البشري  الكادر 

الخمسة  االعـــــوام  ــال  خـ آالف  خــمــســة  ــى  الـ

املاضية.

ــوال  ويــواجــه الــشــارع املــوريــتــانــي هـــذه األحـ

بالكثير من السخرية.

لم يكن ثمة ما يستدعي توقع انتهاء القمة الرابعة بين 

في بروكسل منذ  انعقدت  التي  وأفريقيا  األوروبي  االتحاد 

بضعة أشهر، بطريقة مختلفة عن سابقتها التي انعقدت 

خطة  »وضــع  على  التأكيد  فيها  بما   ،2010 عام  ليبيا  في 

عمل ملكافحة الهجرة غير النظامية، وتشجيع قيام تعاون 

السرية وملكافحة  املأسوية للهجرة  العواقب  لتفادي  فعال 

االتجار بالبشر، عاوة على تعزيز الحماية الدولية لطالبي 

اللجوء وتأكيد الترابط بين التنمية والهجرة«. وبالطبع 

من  أيٍ  في  جــدي  تقدم  تحقيق  عن   2014 قمة  تعلن  فلم 

الطرف  يملك  فا  السابق،  مثل  وتماما  املذكورة.  املجاالت 

التي يفرضها  بالسياسات  القبول  إال على  القدرة  األفريقي 

تصاعد   مع  صرامتها  تتصاعد  والتي  ــي  األوروبـ اإلتــحــاد 

املطالبة  فيه  اليمينية  للتيارات  السياسي  الـــدور  تأثير 

بتشديد اإلجراءات األمنية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة. 

مواجهة  ضغوط  األفــارقــة  الزعماء  قـــدرة   فــي  يكون  ولــن 

اإلتحاد األوروبي ومطالبته لهم باتخاذ اإلجراءات األمنية 

أوروبــا.  إلــى  عبرها  أو  بادهم  من  الهجرة  ملراقبة  الازمة 

أو  بمعونة  وعــود  مع  الغالب  في  مترافقة  الضغوط  فهذه 

بتسهيات استثمارية.. أي بفساد مستشرٍ. 

متانة الدولة القُطرية 

ــادة اإلتــحــاد األوروبـــي عـــدداً مــن املعوقات التي  يــواجــه ق

حالت حتى اآلن دون صياغة سياسة أوروبية موحدة قابلة 

التي  تلك  أبرزها  بأشكالها.  الهجرة  مع  للتعاطي  للتنفيذ 

تتولد من التناقض املتأصل بين الدولة القُطْرية واإلتحاد 

األوروبي ككيان سياسي فوق قومي. لقد تكرّس استقرار 

االتحاد األوروبي كمنظومة سياسية، وبخاصة خال ربع 

القرن املاضي منذ نهاية الحرب الباردة. غير أنه لم يتمكن 

من  رئيسة  مجاالت  في  القطرية  الدولة  دور  إضعاف  من 

بينها الشؤون الخارجية والدفاعية والسياسة الضريبية، 

ففي  عبرها.  الهجرة  وإدارة  الــحــدود  مراقبة  على  عــاوة 

سام  اتفاقيات  دشنتها  التي  األســس  تبرز  املجاالت  هذه 

اإلقليمية  الدولة  لنشوء  مهّدت  والتي   )1648( ويستفاليا 

املعترف  الــســيــادة  ذات  الــدولــة  أي  ــا،  ــ أوروب فــي  الحديثة 

القوانين  وسن  القوة  استعمال  احتكار  على  والقادرة  بها 

وإنفاذها ضمن حدودها.   

وبينت محاوالت فاشلة كثيرة طوال العقود املاضية، منذ 

أولى الخطوات باتجاه إقامة »كيان أوروبي«  التي تمثلت 

الدولة  تخلي  صعوبة  مــدى   ،1957 عــام  رومــا  اتفاقية  في 

القطرية وأجهزتها عن سلطاتها  التي تكرّست عبر أربعة 

يتضح  الوضع  هــذا  تداعيات  أحــد  القرن.  ونصف  قــرون 

القوانين  بإنفاذ  األعضاء  الــدول  التزام  عدم  استمرار  في 

في  القيادية  املستويات  مختلف  تتخذها  التي  واللوائح 

وتطبيقها  واإلجـــراءات  القوانين  هــذه  فسريان  اإلتــحــاد.  

يتطلبان، حسب معاهدة اإلتحاد، أن يصادق برملان كل بلد 

على   املصادقة  تعطيل  إلى  الدول  بعد  لهذا تسعى  عليها. 

قانون  في برملانها أو قد تلجأ بعد املصادقة عليه  إلى عرقلة  

تختلف  وال  لتنفيذه.  الازمة  البيروقراطية  اآلليات  وضع 

في هذا  األصغر  دولــه  اإلتحاد عن  في  الكبرى  الــدول  حــال 

املجال. وتتزايد  أهمية هذا الفشل بفضل طبيعة وتركيبة 

األوروبي  اإلتحاد  الذي يقوم عليها  البيروقراطية  األجهزة 

التي   االتفاقيات  األحيان  والتي تقيد حركتها في كثير من 

وُضعت أساسا لضمان استقال قرار كل دولة قطرية. 

وفيما يتعلق بمراقبة الحدود وإدارة الهجرة، فإن عشرات 

مــروراً     )1957( رومــا  اتفاقية  منذ   تمت،  التي  االتفاقيات 

بإعان السوق األوروبية املوحدة في 1993 إلى يومنا،  لم 

تؤدِ إلى تجاوز تسوية ذلك التناقض املتأصل بين الكيان 

القطري والكيان ما فوق القومي. فالحريات األربع، أي حرية 

انتقال الرساميل والبضائع واألفراد والخدمات، التي قامت 

عراقيل  تواجه  زالــت  ما  املوحدة  األوروبية  السوق  عليها 

من  عــدد  تتخذها  التي  األحــاديــة  اإلجـــراءات  بسبب  جمة 

الدول األوروبية للحد من الهجرة إليها من  بلدان اإلتحاد 

األوروبي ومن خارجه. وال تنحصر هذه اإلجراءات األحادية 

ــرادٌ ينتمون إلــى األقــلــيــات األوروبــيــة  فــي مــا يتعرض لــه أفـ

وإيطاليا  فرنسا  في  )الغجر(  »الـــروم«  مثل  املستضعفة، 

بقية  إقناع  على  سنوات  منذ  تعمل  فبريطانيا  وغيرهما.  

انتقال   للحد من حرية  اإلتحاد بإضافة قيود جديدة  دول 

مواطني دول اإلتحاد األوروبــي، بهدف تقليص ما تسميه 

الحد  الحرية«.  واملقصود هنا هو  »سوء استخدام تلك 

كبلغاريا  الفقيرة  األوروبـــيـــة  الـــدول  مــواطــنــي  هــجــرة  مــن 

ورومانيا إلى بريطانيا وغيرها من البلدان األوروبية الغنية. 

وقد ازدادت احتماالت إضافة هذه القيود بعد أن تبنت تلك 

الدعوة دولٌ ذات تأثير منها أملانيا وهولندا والنمسا. 

اختاف املعطيات 

األوروبـــي.  اإلتــحــاد  دول  في  القُطرية  املعطيات  تختلف 

وفرنسا  لبريطانيا  االستعماري  التاريخ  سهّل  جهة،  فمن 

وهولندا على سبيل املثال استدعاء موجات األيدي العاملة 

وبنائها  اعمارها  إعـــادة  فــي  للمساهمة  مستعمراتها  مــن 

وقد  الثانية.  العاملية  الحرب  في  دمــار  من  شهدته  بعدما 

منتصف  منذ  املتتالية  الهجرة  موجات  بسبب  تكونت، 

آسيوية  أصـــول  ذات  بــشــريــة  تجمعات  املــاضــي،  ــقــرن  ال

املهاجرين.  تدفق  استمرار  في  بدورها  تسهم  وأفريقية 

لوجود  املعادية  التيارات  تتصاعد  أيضاً  البلدان  هذه  وفي 

تلك »الجاليات« واملطالبة  بوقف الهجرة. ليس للسويد 

االستعماري،  التاريخ  مثل هذا  البلطيق  دول  أو  بولندا  أو 

وال توجد فيها تجمعات بشرية ذات حضور عددي وتأثير 

البلدان  في  التي  كتلك  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي 

االستعمارية السابقة. بل إن دواًل أوروبية أخرى، مثل دول 

البلطيق ورومانيا وبلغاريا، ما زالت تعاني ظروفاً اقتصادية 

تتشابه في بعض مظاهرها مع ما تعانيه بلدانٌ في العالم 

الثالث. 

دول  في  االقتصادي  النمو  آفاق  أخرى تختلف  من جهة 

من  الخروج  على  بعضها  قــدرة  وفي  بل  األوروبــي  اإلتحاد 

األزمة االقتصادية الراهنة. فبينما نجد بعض دول اإلتحاد 

نفسها في حاجة إلى النظر إلى خارج أوروبا بحثاً عن أيد 

عاملة عالية الكفاءة، وخاصة في مجاالت التقنية والخدمات 

ركــود  مــن  تعاني  دواًل  أيــضــاً  نجد  والتعليمية،  الصحية 

تنموي ومن بطالة أعداد كبيرة من العمالة غير املاهرة.        

األوروبـــي   اإلتــحــاد  دول  جميع  تعاني  أخـــرى،  جهة  مــن 

احتماالت  ومــن  الطبيعي  السكاني  النمو  انخفاض  مــن 

اســتــمــراره فــي االنــخــفــاض. بــل إن 12 دولـــة فــي اإلتــحــاد 

الطبيعي  السكاني  النمو  من   2013 أرقــام  حسب  تعاني 

أوروبــا  سكان  عــدد  أن  إلــى  تقديرات  وتشير   السالب. 

كان  عما  نسمة  مليون  ثاثين  بمقدار   2050 في  سيقل 

إن  إلى  الديموغرافية  التوقعات  وتميل   .2010 في  عليه 

مما  القادمة  السنوات  فــي  ســيــزداد   الــعــدد  هــذا  تناقص 

إلى بذل جهود إضافية  سيضطر دول اإلتحاد األوروبــي 

على  التغلب  أســالــيــب  كــأحــد  إليها  الــهــجــرة  لتشجيع 

هذا  مــن  الــرغــم  وعلى  املتوقع.  الديموغرافي  االنكماش 

العامل  تأثير  فــإن   اإلتــحــاد،   دول  بين  املشترك  القاسم 

القرار السياسي في كلٍ منها يتفاوت  الديموغرافي على 

الدول  عن  أوروبــا تختلف  فــدول وسط  وإلحاحاً.   حدة 

اإلسكندنافية. ففي األخيرة يعي متخذو القرار أن الحفاظ 

على مستويات النمو االقتصادي الراهنة وضمان قدرتها 

على توفير خدمات مجتمع الرفاه حتى في حدودها الدنيا، 

العاملة  األيــدي  اجتذاب  على  الجدي  التنافس  يتطلبان 

عالية الكفاءة من مختلف مناطق العالم.  

أسبقية الحلول األمنية 

صياغة  عــن  اآلن  حتى  أألوروبــــي  اإلتــحــاد  عجز  بسبب 

إستراتيجية موحدة  للتعاطي مع ظاهرة الهجرة بأشكالها، 

فقد تركزت جهوده  في هذا املجال على االتفاقيات األمنية 

واإلجرائية التي يتم إقرارها في اللجان املشتركة لوزارات 

الداخلية أو وزارات العدل. ولم يكن في صلب اهتمام هذه 

االقتصادية/  العوامل  مع  التعاطي  صاحياتها  أو  اللجان 

الهجرة،  إلى  الناس  تدفع   التي  االجتماعية  السياسية/ 

توجد  ال  النظامية.  غير  أو  النظامية  الــطــرق  عبر  ســواء 

أو  الداخلية  وزراء  اجتماعات  تصدرها  التي  التقارير  في 

العدل األوروبيين مداخات أو إشارات لتفسير العاقة بين 

املغرب  أو في  اضطرار صياد سمك في قرية في موريتانيا 

األوروبية  الهجرة، وبين أساطيل صيد األسماك  إلى  مثا 

تلك  قبالة سواحل  السمكية   الثروة  التي تجرّف  العاملة 

البلدان، أو لاستفسار عن عاقة هجرة الناس بانتهاكات 

حقوق اإلنسان في بادهم على أيدي أنظمة تحكم بدعمٍ 

من دولٍ أوروبية. 

االتفاقيات  سلسلة  فــي  األمنية  الحلول  أولــويــة  تتبيّن 

واإلجراءات التي اتخذها اإلتحاد األوروبي حتى اآلن للحد 

أسبابها.  مع  التعاطي  دون  الهجرة،  تداعيات  بعض  من  

وهي إجــراءات  تنطلق من اعتبار الهجرة خطراً على أمن 

عــوارض  أحــد  اعتبارها  على  وليس  واســتــقــرارهــا،  ــا  أوروبـ

اختال موازين القوى في عاملنا، ونتائجه املتمثلة في عدم 

املساواة واستمرار أنماط االستغال التي دشنها االستعمار 

األوروبي. 

اإلتحاد  قــرار  فــي  أيــضــاً  األمنية  الحلول  أولــويــة  تتبيّن 

ملراقبة    2005 في  »فرونتكس«  وكالة  إنــشــاء   ــي  األوروبـ

الهجرة  أنــواع  لكل  تجريم  أداة  عملياً  لتصبح  الــحــدود، 

»غير الشرعية«. وباتساع نشاطها وصاحياتها، ارتفعت 

إلى  في 2005  يورو  االعتيادية من ستة مايين  ميزانيتها 

أكثر من 30 مليون يورو في 2014. 

األجــهــزة  مــع   تــعــاونــاً  ــراءات  ــ اإلجـ تلك  تطبيق  يتطلّب 

املعبر.  دول  وفــي  للمهاجرين  املــصــدرة  الــدول  في  األمنية 

يساهم هذا التعاون بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز 

قدرات األجهزة األمنية في تلك البلدان. فعلى الرغم من أن 

عبارات  تتضمن  الغرض  لهذا  املعقودة  التعاون  اتفاقيات 

بليغة حول أهمية التنمية واحترام حقوق اإلنسان، إال أنها 

ولتفعيل  لتطبيقها  الازمة  اآلليات  إلى  اإلشــارة  من  تخلو 

انتهاك  ومكافحة  الفقر  أسباب  وإزالــة  التنمية  مشاريع 

حقوق اإلنسان. 

اإلتحاد  أبرمها  التي  اإلقليمي  التعاون  اتفاقيات  أولى  من 

األوروبي مع دول أخرى، تلك التي عقدها مع الدول العربية 

الترتيبات  أدت  أفريقيا في 2005 و2006. فلقد  في شمال 

األمنية املشتركة إلى زيادة املخاطر التي يتعرض لها الذين 

يحاولون املرور بأراضي هذه الدول أو استخدام سواحلها 

للعبور إلى أوروبا. بل وتكفلت دول اإلتحاد األوروبي إنشاء 

املغرب  فــي  األمنية  األجــهــزة  وتأهيل  الترحيل  معسكرات 

وتونس وليبيا ومصر للقيام بدورها في سد طرق العبور 

منها إلى أوروبا.  

هجرة مطلوبة وهجرة مجرَّمة

ساهم غياب إستراتيجية أوروبية موحدة وقابلة للتنفيذ 

تسيِّر سياسات اإلتحاد األوروبي في إبقاء الوضع الحالي 

سياساتها  ــة  دول كــل  تقرر  أن  فــي  عملياً   أي  حــالــه،  على 

واالستقرار  إليها  الهجرة  لهم  تتيح  من  لجهة  الخاصة 

واإلجــــراءات  االتــفــاقــيــات  اتجهت  ذلــك  ــوازاة  ــ م فــي  فيها. 

السنوات  خال  األوروبــي  اإلتحاد  اتخذها  التي  التنفيذية 

املاضية  في اتجاهين مزدوجين: اتجاه يشجع الهجرة إلى 

أوروبا وآخر يجَّرم الهجرة إليها. األولى، هي هجرة األيدي 

املعنية  الهيئات  مــن  مسبقة  بموافقة  تتم  التي  العاملة 

فيها.  العمل  ســوق  احتياجات  ملواجهة  اإلتــحــاد  دول  فــي 

وتتنافس الدول األوروبية في تقديم مختلف التسهيات 

املهنية واملعيشية  لتشجيع »الهجرة النظامية« باجتذاب 

املهاجرين من أصحاب الكفاءة العالية، وخاصة في مجاالت 

الــدول  مــن  األســاســيــة، ســواء  والــعــلــوم   املعلومات  تقنية 

األوروبية األخرى أو من خارجها. وتزداد حدة هذا التنافس 

مع اقتناع متخذي القرار السياسي فيها بصعوبة معالجة  

غير  الهجرة  موجات  بدون  الديموغرافية  األزمة  تداعيات 

األوروبية. أما الثانية، وهي األكبر عددا بما ال يقاس، فهي 

يــنــدرج ضمنها  خليط  الــتــي  الــشــرعــيــة«  غير  »الــهــجــرة 

مركّب من فئات املهاجرين، بمن فيهم الهاربون من الفقر 

السياسي،  القمع  وضحايا  أمنية  ماحقات  من  والهاربون 

ضحايا  على  عــاوة  األهلية،  الحروب  أتــون  من  والهاربون 

الكوارث الطبيعية وضحايا عصابات االتجار بالبشر. 

مواجهة  األوروبـــي  اإلتــحــاد  في  مركزية  أجهزة  وتتولى 

كالترحيل  الــطــرق،  بمختلف  الشرعية«  غير  »الــهــجــرة 

وتوسيع  اللجوء،  طالبو  فيهم  بمن  للمهاجرين،  الفوري 

ذلك  وبموازاة  ومثياتها.  »فرونتكس«  وكالة  صاحيات 

تنشط هذه األجهزة املركزية في توثيق التعاون األمني مع 

أنظمة البلدان التي يفر املهاجرون منها أو التي يعبرونها 

في طريقهم إلى »القلعة األوروبية«.  

ظاهرة الهجرة: غلبة الحلول األمنية

عبد الهادي خلف

أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ـــ السويد، من البحرين

6.8 مليار دوالر هي قيمة خسائر الخزينة اليمنية من االعتداءات املتكررة

على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014،

أي وبحسب الحكومة اليمنية 94 في املئة

من إجمالي العجز الصافي في هذه السنوات قضيـــــة
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تمكين الشباب

)من االنترنت( إلى جزيرة »المبيدوزا« 

أكتاف  البلد. على  يبنوا  أن  الشباب  من  أريــد  الشباب.  أريــد  أنــا 

شبابنا  العظيم.  شبابنا  الجميل.  شبابنا  األمـــم.  تنهض  الــشــبــاب 

اكتشافات.  اكتشفوا  اخــتــراعــات.  لنا  اخــتــرعــوا  انــهــضــوا.  الــلــذيــذ. 

نستطع  لــم  مــا  افعلوا  الشباب.  عشاق  نحن  الشباب.  نحبّ  نحن 

لكم  لنسلم  األوان  آن  العواجيز.  دولــة  يا  ترحلي  أن  أوان  آن  فعله. 

فتّح في جناين مصر. نريدكم أن تبنوا  الــذي  الــورد  أنتم  الــرايــة. 

ــواري، أزقـــة، جــســوراً ومــطــارات. أنــا أعشق روح  ــوارع، حـ البلد، شـ

التحدي في الشباب والله. أثبتوا لي نفسكم. أريد أن أرى قدراتكم. 

انقلونا إلى املستقبل. اصنعوا لنا آلة زمن صغيرة بمهمة محدودة 

لتنقلنا إلى املستقبل. هذا تحدّ أمامكم هه؟ نحن أيضاً كنا شباباً 

مثلكم، ونريد منكم أن تثبتوا أنفسكم لنا كما أثبتنا نحن أنفسنا. 

أبــداً.  مثلنا  لستم  تــافــه،  شباب  أنكم  خاصة  صعبة،  أمامكم  املهمة 

أنتم مجرد صراصير باملقارنة بنا. ويمكننا أن ندوسكم باألقدام لو 

أردنا، ودسناكم فعاًل. هاهاهاها. تذكرون عندما دخلت الشرطة 

الجامعة. ماذا فعلتم أنتم؟ وال شيء. نحن أقوى منكم. أنتم ال شيء. 

ملــاذا، ألننا ال نريد. ألننا  ولكننا مع هذا لم نقتلكم جميعاً، تعرفون 

الجميل،  الشباب  املستقبل،  وكل  الحاضر  بالشباب. نصف  نؤمن 

على أكتاف الشباب تنهض األمم والله.

األدوية املزوّرة في موريتانيا

املختار ولد محمد

صحافي من موريتانيا

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف
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رونالدو في الرباط..

االقتصاد السياسي للكرة

تلقيت دعوة لندوة صحافية فيها كرة قدم وغناء. وما عالقتي 

فأختم  للنضج  أقربها  ألختار  مقاالتي  فحص  تابعت  بهذا؟  أنا 

التقليدية  املواضيع  باستنفاد  مهدد  أنــي  الحظت  صياغتها. 

البصّاص.  للسوسيولوجي  مرعب  أمر  وهذا  للسوسيولوجيا، 

لذلك ذهبت للندوة بحثاً عن آفاق جديدة.

وجدت فندقاً كقلعة في قلب الدار البيضاء. أبيض من الخارج 

لكن كله أسود من الداخل بفضل الرخام الفاخر الذي يتضاعف 

والحلويات،  بالعصائر  استقبلتُ  نهائي.  ال  بشكل  املــرايــا  في 

ودخلت قاعة ممتلئة، وليس مثل قاعات الندوات األدبية التي ال 

يحضرها إال منظموها. هناك تجهيزات جديدة هنا وما يكفي من 

امليكروفونات، وكراسٍ دافئة وأرضية مفروشة.. بخالف قاعات 

الندوات األدبية الباردة والجائعة وذات امليكروفونات املعطلة.

وهــذا  أعتدها.  لــم  أمكنة  فــي  نفسي  أجــد  البيضاء  الـــدار  فــي 

يوفر لي مواضيع لم يسبق لي تناولها. نحن هنا في عالم كرة 

التوالي.  الثانية على  املوندياليتو للمرة  املغرب  القدم. سينظم 

في السنة املاضية كان حفل االفتتاح مخجال للمغاربة، ألن فيه 

العشب  على  وتائهة  صغيرة  للكاميرات  تظهر  شعبية  راقصة 

االفتتاحيات«.  تاريخ  في  مهزلة  »أكبر  كان  املترامي.  األخضر 

الفايسبوك  من  الــقــدم«  لكرة  امللكية  »الجامعة  تلدغ  ال  ولكي 

مرتين، فقد تعلمت الدرس ولم تكرر الخطأ. وال بد للتعلم من 

ثمن.

كأس  تنظيم  فرصة  فــقــدان  بعد  املوندياليتو  تنظيم  يأتي 

أفريقيا خوفاً من وباء إيبوال الذي قتل 6388 شخصاً في أفريقيا 

الغربية. وهذا ما جعل املغرب يطلب تأجيل تنظيم املسابقة كي 

قائد  حياتو،  عيسى  لكن  مراكش.  إلى  إيبوال  األفارقة  يجلب  ال 

في  يــداً  للجزائر  إن  املغربية  الصحف  وقالت  رفــض.  املناسبة 

ذلك. فكُرةُ القدم سياسية أيضاً. 

لهذا السبب، حظي تنظيم املوندياليتو باهتمام أكبر. سيأتي 

ريال مدريد إلى الرباط. وهذه فرصة لتسويق املغرب. لتشجيع 

الندوة  فــي  املنظمة  اللجنة  ممثل  وقــال  الرياضية.  السياحة 

متطلبات  تفوق  األوروبــيــة  األنــديــة  »متطلبات  إن  الصحافية 

من  أهــم  رونــالــدو  كريستيانو  أن  أي  األفــريــقــيــة«،  املنتخبات 

منتخب أفريقي. واملغرب جاهز الستقبال النجوم. 

ستقدم  للموندياليتو  ترويجية  أغنية  تقديم  تم  ذلــك  بعد 

سيفرح  ديسمبر.  االول/  كــانــون   10 يــوم  االفــتــتــاح  حفل  فــي 

الجمهور. والفرح حق من حقوق اإلنسان. وحسب معد األغنية 

ومؤديها فهي أغنية عن  املغرب ناطقة باإلنكليزية، اللغة العاملية 

للوصول إلى متابعي املوندياليتو.  

قال معد األغنية، وهو الذي وضع أغنية ريال مدريد، إن هذه 

تطوان  مدينته  فريق  ألن  سعيد  أنــه  وأضــاف  للمغرب.  فرصة 

شمال املغرب سيشارك في املوندياليتو. وتمنى أن يحقق الفريق 

نتائج جيدة مثلما فعل فريق الرجاء البيضاوي الذي بلغ نهائي 

املوندياليتو ولعب ضد بايرن ميونخ في 2013.. دب الحماس 

األغنية.  املنظمون  وأطــلــق  الــنــدوة  فــي  الحاضرين  أوصـــال  فــي 

وهكذا صارت التوقعات عالية من الفريق املغربي التطواني الذي 

نتمنى أن يهزم ريال مدريد.

في الندوة تكررت كلمات الفرح. تمنح الكرة يوتوبيا جديدة 

للبشر. الكرة موضوع إجماع. وبخالف تشنج الندوات األدبية، 

لذلك عطّلت  الشباب.  مــزاج  تناسب  الكرة خفيفة  نــدوة  مــرّت 

عقلي النقدي ألدخل السياق بدل أن أالحظه من الخارج. سادت 

الندوة روح وطنية عالية. وبعد الندوة وجبة دسمة. وسيكون 

املرء جاحداً للكرة إن لم يشكر املنظمين ويلعن ندوات األدب.

منذ أيام، مساء العاشر من كانون األول/ديسمبر، كانت كل 

كاميرات العالم مسلطة على الرباط. كان حفل االفتتاح فخماً، 

الخاصة  األغنية  وتلك  املنور  أسماء  أداء  من  فيه نشيد وطني 

عشرة  طيلة  دولــة   151 شــاشــات  على  املــغــرب  باملوندياليتو. 

أيام. هذه فرصة غير مسبوقة للتعريف بالبلد الصغير سكاناً 

واقتصاداً، لكن الغني بما راكمه من رأسمال عمراني وال - مادي 

جد  فترات  تخللته  الذي  السياسي  االستقرار  من  قرون  طيلة 

قصيرة من القالقل غير الدموية!

الجائزة  جاءت  تماماً.  السابقة  الصورة  االفتتاح  حفل  مسح 

تستخدم  الكرة  صــارت  االفتتاح.  بحفل  تشيد  الفيفا  سريعاً: 

بها  تعرِّف  الشعوب  ألن  العصر  ملحمة  الكرة هي  أيضاً.  الغناء 

نفسها. أكبر دعاية ألي دولة هي كرة القدم. 

بخير.  الرباط  إذن  الرباط.  في  رونالدو  األضــواء.  تحت  املغرب 

سطيف.  وفــاق  فريقهم  ملساندة  للمغرب  الجزائريين  آالف  جــاء 

عيسى  سيحضر  الجزائر.  يكرهون  ال  املغاربة  أن  سيكتشفون 

بالتر  ـ مع جوزيف  أفريقيا  الذي حرمنا من تنظيم كأس  ـ  حياتو 

ديــكــتــاتــور إمــبــراطــوريــة كـــرة الـــقـــدم.. نجحت الــدعــايــة. بــدأت 

املنافسة بالرّكب على العشب األخضر، لنر النتائج ومزاج الشعب.

لــعــب فــريــق املــغــرب الــتــطــوانــي ضــد فــريــق أوكـــالنـــد سيتي 

النيوزيالندي.

مــدرب  النيوزيالنديين  لــدى  يــهــم.  ال  نــيــوزيــالنــدا؟  تقع  أيــن 

هزمت  قد  فإسبانيا  تاريخي.  عــدو  على  عثرنا  هكذا  أسباني. 

املغرب في معركة »حرب تطوان« سنة 1859 واحتلت شماله 

الريف ونفته. هذه هي  الخطابي في حرب  الكبير  وهزمت عبد 

اآلن  يعرقلون  الذين  اإلســبــان  مع  الحساب  لتسوية  الفرصة 

وصول طماطمنا ألسواق االتحاد األوروبي. 

الجماهير  جلست  والــســيــاســي  العاطفي  الشحن  هــذا  مــع 

واألســعــار  الفيضانات  نسيت  وقــد  الــشــاشــات  ــام  أمـ املغربية 

وداعش وغزة. وقد كانت الصدمة شديدة. خرج ممثل املغرب 

انطفأ  امليدان.  الحلم في  األولــى. تبدد  املقابلة  املسابقة من  في 

ماء.  دلــو  عليه  ــبَّ  صُ ساخن  سيارة  محرك  مثل  واحــدة،  دفعة 

صمت رهيب في املقهى. 

بعد الصدمة تدفقت السخرية لتصنع عزاءنا.

العزاء الراقص: قال املعلقون إن الراقصة كانت فأل خير. أنا 

عليه.  يعطفن  من  على كل  فأل خير  الراقصات  أن  واثق  أيضا 

فهو لن يصاب أبداً بالفقر الوجداني. 

العزاء السياسي: هزمنا النيوزيالنديون وليس األسباني. وأن 

الجزائريون.  يقصينا  أن  من  أفضل  النيوزيلنديون  يقصينا 

أيضاً.  الجزائريين  النيوزيالنديين هزموا  ان  الحظ  من حسن 

ال يمكن التفكير في الكرة من دون التفكير في السياسة. أردت 

أن أشرح كرة القدم بالسياسة، فوجدت أن كوندليسا رايس 

تقول »كرة القدم هي مثل الحرب، وهي تتعلق باالستيالء على 

األرض«. أي أنها تشرح السياسة بكرة القدم. 

العزاء املزعج للوحدة الوطنية: تصرَّف أنصار الرجاء بشماتة 

في الفريق القادم من الشمال، من األقاليم. ليس ملناطق املغرب 

القيمة نفسها إذاً. الفريق القادم من مدينة تطوان ليس عامليا 

بؤس  على  الجواب  عاملي.  البيضاوي  الرجاء  فريق  وحــده  إذاً. 

املحلي هو العاملي. العاملية عقدة لدى املغاربة.

الحقيقية  األسئلة  بــدأت  اإلنجاز،  وبــؤس  االفتتاح  فخامة  مع 

تظهر: ملاذا هزمونا؟

اندلعت معركة كالمية بين مدرب الفريق الخاسر ومهاجمه. 

ــنــزاع يــوجــد الــفــشــل. وبــمــا أن الــفــريــق أقصي  حيث يــوجــد ال

الــنــدوة  فــي  السبب.  هــو  الــحــظ  فــإن  الترجيحية  الــركــالت  فــي 

الصحافية قال مدرب الفريق الخاسر »لسنا إال املغرب التطواني 

والحمد لله على اإلقصاء«. من يمكنه االعتراض على قضاء الله 

الكروي؟

تشلّ  البيني.  النزاع  سببه  الــذي  للفشل  قــدري  تبرير  هــذا 

النزاعاتُ حيثما كانت الدول والحكومات والفرق واألسر. هكذا 

إمارة قطر  أقل من  النزاع الحلم. لدينا عزاء جديد: لسنا  بدّد 

وسيعمل املغرب على تنظيم مونديال 2026 الذي تقرر أن يكون 

للبشر يوتوبيا جديدة. في عالم  الكرة  تبني  أفريقيا. هكذا  في 

وتجعل  الشعوب،  تسلي  الــكــرة  للضجر.  مكان  ال  الــقــدم  كــرة 

على  تتسابق  فالحكومات  لذا  الشاشات.  كل  في  يُذكر  البلد 

تنظيم املنافسات الكروية بجد مهما كلفها ذلك. والربح املالي 

والسياسي مضمون.

100 أسير فلسطيني هو العدد املتصاعد للمعتقلين املضربين

عن الطعام في السجون اإلسرائيلية بعد أسبوع من انطالق اإلضراب احتجاجاً على شروط 

االعتقال ومطالبةً بإنهاء حالة عزل مجموعة من األسرى.

وذكر »نادي األسير« أن مصلحة السجون شرعت بخطوات لقمع اإلضراب

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات
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طيب من الواضح انو الشاباك اإلسرائيلي صاير يعتقل بتهمة التحريض على الفايسبوك!

ليش هيك يختي يا اسرائيل؟! انتو فاهمين شو بتعملوا؟! طب عندكم سجون كفاية؟! ما احنا 

كلنا بـ«نتفشش« على الفايسبوك؟! لشو تصغير العقل؟! مش أحسن ما نشتغل فيكم بالحقيقة! 

عامل  ليش  وال  الشعبية؟  لصفحة  اليك  عامل  ليش  املحقق؟  يقولي  بده  شو  أخدوني  اذا  متاًل  انو 

»شير« لستاتس ابو عبيدة؟ )...( يا أخي يا كابتن اعملي ريبورت بس مش تحبسني ! بعدين ملا 

كانوا يحبسونا ع مظاهرة الواحد كان يستحي من املعتقلين ملا يسألوه على تهمته! هأل شو بدنا 

نقول؟ على شو حبسوك يا رفيق؟ فايسبوك، والله أقسم بالله الشباب بزتونا ع قسم الجنائي! 

انت متخيل كيف ممكن تصير السجون؟ بتقلب مسخرة يختي يا اسرائيل! انتو احتالل عريق 

وإلكم سمعتكم بين االحتالالت، عيب هالحكي الله يرضى عليكم. 

انو تخيل بعد سنة بس تمتلئ السجون بمعتقلي الفايسبوك، بصير هيك الحوار:

- شو قصتك انشا لله بسيطة؟

- ال والله أنا مطول هون! محسوبك ادمن صفحة! وانت؟

- الله يفك أسرك يا بطل! والله أنا مش مبين لهأل! عملت poke ألفيخاي أدرعي، مش عارف بدهم 

يعتبروها محاولة اغتيال وإال تحرش جنسي! هيانا بنستنا املحامي نشوف شو بخلص معهم!!

 # بدنا_سجون_مع_واي_فاي  # شو_باسووردك_اعترف_اعترررف 

من صفحة alaa abu diab  على فايسبوك

عندما أفكّر في أحداث السنوات القليلة املاضية، وفي حصّتي الشخصية منها، أشعر أنني 

محظوظ وعديم الحظّ في آن واحد. نعم، أنا كنت شاهداً على هروب بن علي من قصره إلى 

البرملان. كنت  انتخابات  في  فوز سياسيّ عجوز من معاصريه  أيضاً، شهدت  لكنني،  جدّة، 

بالبراءة.  عليه  الحكم  شهدت  أيضاً  لكنني  القفص،  في  ووقوفه  مبارك  تنحّي  على  شاهداً 

شهدت سقوط القذافي لكنني، أيضاً، شهدت سقوط ليبيا في براثن حرب أهليّة. شهدت 

السوريين يهتفون بالحريّة لكنني، أيضاً، شهدتهم وقد صاروا الجئين.

املاضية مذاق حلو ومذاق مرّ، يتمازجان ويتناقضان. لكنني، برغم كلّ  القليلة  للسنوات 

شيء، ما كنت ألختار زمناً آخر. أنا أفضّل في أيّ يوم، وتحت أي ظرف، زمن التحوّالت الكبرى 

فيه  كانت  الذي  الهدوء  زمن  على  نحياه  الذي  الكبرى(  )والخيبات  الكبرى  واالصطفافات 

األخبار تقتصر على زيارات السيّد الرئيس، وأغنية »وين املاليين؟« تلخّص كل شيء. 

لقد أجابت السنوات القليلة املاضية على سؤال »وين املاليين؟«، كما وحررتهم من عتمة 

االجتماع  عالم  يقول   )...( املاليين؟  هؤالء  يريد  ماذا  أعمق:  جديدة  أسئلة  طارحة  السؤال 

الفرنسي بورديو »ما دام هنالك صراع هنالك تاريخ«. بعد كل ما حدث في السنوات القليلة 

التي مضت، وما سيحدث في السنوات القادمة، يمكن لنا أن نضيف: وهنالك مستقبل.

من صفحة Mahmoud Omar على فايسبوك

تربيت في بيت كانت أمي فيه بتناور بميزانية البيت، مناورات تفوق في حرفيتها وزراء مالية شاهدتهم 

يتخذون قرارات ينتحر بسببها املنطق. أمي كانت بتقدر بمعاش والدي الله يرحمه توفر قدراً من التعليم 

دايماً  وكانت  3 سنوات،  لله  العبد  هو  وأصغرهم  11 سنة  عمره  كان  أكبرهم  اللي  الثالثة،  ألوالدهــا  الجيد 

ميزانية التعليم أكثر أولوية من ميزانية الطعام. والشهر اللي فيه معرض الكتاب كانت تعمل مناورات عظيمة 

عشان نقدر نروح نشتري الكتب اللي نفسنا فيها بمختلف أذواقنا إحنا الثالثة.  عمرنا ما حسينا إن ناقصنا 

حاجة على مستوى التعليم وامللبس واملأكل، وملّا حصل احتياج في مدخوالت البيت املادية، عوّضته أمي بأنها 

كانت بتخيّط هدوم لجيراننا على مكنة »سنجر« اشتغلت في جوف الليل كثيراً وتستحق أن توضع في 

متحف للحضارة والكرامة... أمي حافظت على األرض الزراعية اللي ورثناها من جدي )والد أبي(، ورفضت إنها 

تلمسها أو تتصرف فيها على الرغم من الظروف... واألهم إنها ملّا كنت بروح أقف في فرن العيش والراجل 

يحطّ بالغلط 11 رغيف بدل 10، كانت بتجبرني أرجع للفرن بالرغيف الزيادة، حتى قبل ما اقلع جزمتي.

اآلن وبعد 3 سنين من العمل داخل الحكومة تخللت كثيراً من األوقات داخل الصندوق األسود، عندي 

قناعة إن أمى تنفع رئيس جمهورية...

من صفحة ahmed sakr على فايسبوك

التهمة فايسبوك؟ هنالك مستقبل

أمي رئيسة الجمهورية

مدونات

arabi.assafir.com »املزيد على موقع »السفير العربي

ـــ الهجرة غير الشرعية من القرن األفريقي إلى أوروبا ـــ محمود عبدي

ـــ في البحث عن حكاية لطارق  ـــ  ضحى العاشور 

Assafir Arabi ـــ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ــ

 @ArabiAssafir  :»ـــ تواصلوا معنا على »تويتر

الطيب العياط / تونس

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

محمد سلطان ـــ مصر                               100 مضرب عن الطعام في السجون اإلسرائيلية

إضراب عن الطعام

18 كانون األول 2014 ــ العدد 12951
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