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تشريعية  انتخابات  قبيل  املغرب 

أطفال  كلمة«  و»بألف  فاصلة. 

في العيد. وحلم: بائع الياسمين. 

اليمن  من  أن تخرج  املوقع:  وعلى 

والسينما  تعود،  وال  نزهة  في 

يحفظ  ومن  واملحرَّمات،  املغربية 

تراث موريتانيا.

تونس  في  الجديدة  الحكومة 

لـ»أشغال  الرسمية  النهاية  تعلن 

لكالم  جميل  إخـراج  الترميـم«: 

بين  أصــلــي  ــاق  ــف والتّ ــزدوج  مـ

»الشـيخيـن«. ومـن الصـومــال 

استغاثة ثقافية، فهل من مُجيب؟ 

و»بيتـونـة« عـن الوجـع العـراقي 

املتعدِّد.

»الوجع املكشوف«: تجربة املرض 

في السجون املصرية تصل أحياناً 

باملعتقلين إلى املوت نتيجة اإلهمال 

والكيدية. والجزائريون يحتجّون 

التي  »التقشّف«  سـياسات  على 

تـــودي بمكتسـبـات وتقديـمات 

متحقّقة.
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وضّب »عمران« حقيبة ظهرٍ صغيرة فيها وثائقه الشخصيّة وأوّلها جواز 

الداخلية  الثياب  من  قليل  إلى  إضافة  الجامعية،  تخرجه  وشهادة  سفره 

انتظرته  في سيارة  أشخاص  ثالثة  إلى  وانضم  الجافة،  األطعمة  وبعض 

تحت بيته في مدينة الالذقية، وما إن وصل حتى أقلعت »الفان« باتجاه 

»حميميم«، مطار الساحل السوري الوحيد. كانت الساعة الثامنة لياًل.

بالطائرة، وأما البرّ..

ستة أشهر من االنتظار واالتصاالت و »الواسطات« حتى تمكن الشاب 

إلى مطار »القامشلي« بعدما دفع ثمن  من حجز مكان في طائرة متجهة 

بطاقة السفر ما يعادل 35 دوالراً، ورشى وصلت إلى 100 دوالر، لتقريب 

دورٍ في السفر قد يمتد لشهور. فالضغط على رحالت »القامشلي« تحول 

إلى سوق سوداء بوجود عدد قليل من الطائرات التي تحوّلت إلى حامالت 

وهذه  والعساكر.  والشهداء  والبضائع  بالركاب  تغصّ  هوب«  »هوب 

الرحالت تتأخر دائماً عن مواعيدها ألكثر من يومين أو ثالثة وحتى خمسة 

أيام أحياناً ألسباب متعددة، ولكنها آمنة، وتستغرق ساعة ونصف مقابل 

نهار كامل للرحالت البرية ذات الخطورة األعلى والتكلفة األقل.

االنطالق من املطار محكوم بتفتيش قد يتكرّر مرات عدة تبعاً للظروف، 

بشكل  منه  والتأكّد  سفره  سبب  عن  الشخص  سؤال  من  طبعاً  بد  وال 

دقيق. وألن عدد الرحالت قليل، يتدخل بعض موظفي املطار بدماثة بطلب 

أطفالهم ألشخاص عندهم حاالت  مقاعد  أطفال عن  لديهم  تنازل ركاب 

الجديد  املسافر  ويدفع  »امتحان«)؟(،  أو  لعسكري  نقل  أو  كوفاة  طارئة 

ثمن املقعد رسمياً مع عدم استرجاع ما دفعه أهل الطفل.

الرحالت البرية للوصول إلى الحدود التركية عبر مناطق شمال حلب 

على  داعش  وسيطرة  املعارك  اندالع  منذ  تماماً  توقفت  وإدلب  والرقة 

متاح  غير  »كسب«  عبر  األساسية  الساحل  وطريق  هناك.  الطرقات 

)شمال  »الراعي  منفذ  عبر  الطريق  أما  املسافرين،  على  التدقيق  بسبب 

»جرابلس«  حول  الدائرة  املعارك  أغلقته  فقد  الحلبية(  »الباب«  مدينة 

وفيها. في الشهر املاضي اعتقل داعش 12 مواطناً من الرقة بعد وصولهم 

إلى أطراف املدينة هرباً منها. مصير هؤالء لم يُعرف حتى اآلن، وإن كان 

يرجّح مقتلهم.

ومع إغالق طرق مناطق شمال حلب، تركّزت األنظار على مناطق ريف 

الواقعة تحت السيطرة الكردية،  القامشلي، مثل »عامودا« و »تلّ تمر«، 

وتحوّلت إلى معابر رئيسية تشهد يومياً عبور عشرات األشخاص الذين 

يحاولون الهرب مرات عدة حتى تنجح محاوالتهم.

تجارة وحروب صغيرة

جانب  إلى  الكردية،  الذاتية  الوحدات  حماية  قادة  التجارة  هذه  يتولّى 

هذه  وبين  والعرب.  السريان  فيها  بما  األخرى  املكوّنات  من  مجموعات 

إذ  الصغيرة،  املدينة  يصل  »رأس«  كل  على  ضروس  حرب  املجموعات 

إن لدى كل جهة »عيونها« التي ترقب الواصلين عبر املطار، والحاضرة 

دوماً لتزويدهم بأرقام الهاتف السورية والتركية ملهربين في انتظارهم. 

وعادةً ما يكون الشخص الواصل إلى هناك قد سبق له إجراء اتصاالته 

لتأمين الجهة التي سوف تساعده في الهرب. ال يمكن لهؤالء األشخاص 

دون  الكردي(  الديمقراطي  الوحدة  )حزب  »اليكتي«  حواجز  من  النفاذ 

معونة من شخص نافذ فيها، وعادة ما ينقل الشخص بسيارة أمنية تابعة 

لهم.

تكلفة العبور تتراوح بين 1300 إلى 1600 دوالر أميركي، يدفعها الهارب 

التجارة،  بهذه  آخرين  وسطاء  يكلّف  الذي  التهريب  زعيم  وسيط  إلى 

هو  من  يعرف  بالطبع  أحد  وال  بعضاً،  لبعضهم  الوسطاء  مراقبة  مع 

األسايش  مع  يتعامل  كردي  أنه  يرجح  ولكن  األساسي،  التهريب  زعيم 

وال  املهربين سرية  بين  العالقة  منه.  هؤالء  ويقبض  الكردية،  واملخابرات 

يعرفون أية معلومات عن الجهات التي تدير التهريب.

في السيارة التي أقلتهم إلى »عامودا« تعرف عمران على رفاق الهرب، 

دفع  يستطيع  وال  للجيش  مطلوب  شابٌ  فهناك  أسبابه،  منهم  ولكل 

وجهه   17 الفرقة  بقايا  من  وآخر  األولى،  محاولته  وهذه  النقدي،  البدل 

من  الخروج  سوى  شيء  بأي  رغبة  له  يبق  لم  بالشظايا  مليء  كأحفور 

البلد بعد رفض تسريحه إال إذا دفع مبلغاً كبيراً ليس ضمن استطاعته 

على الرغم من إصابته الشديدة، أما الثالث فمن حمص )وهو في الثانية 

ويمّم وجهه  بيته  باع  أن  بعد  الدنيا  في  تجربة حظّه  ويريد  واالربعين( 

صوب املجهول، فقد مات أقرباؤه وأجهضت زوجته. عمران سوف يلتحق 

بإحدى الجامعات األملانية.

التركي  الداخل  من  هاتفي  اتصال  انتظار  ومهربيهم  الهاربين  على 

الحواجز  على  الصمت  التزام  الهاربين  وعلى  العملية،  بتوقيت  يخبرهم 

من القامشلي إلى عامودا، ومن األخيرة إلى الحدود. ال حقائب، وال أي شيء 

قد يسبب إعاقة للعملية. ينظر املهربون إلى الهاربين على أنهم متاع إذ ال 

يُعطَى هؤالء أية تفاصيل. ال يهم موقفك السياسي هنا، املهم أن تدفع املال.

أدرك الشاب ذو الوجه األحفوري أنه لن يتمكّن من إكمال محاولته، فقد 

رفض الزعيم نقله بسبب عدم قدرته على الجري، وسيعود إلى القامشلي 

استخبارات  نقطة  من  الطريق  الثالثة  سيكمل  فيما  الخامسة،  للمرة 

سوف  نارية  دراجات  على  السياج  إلى  الحدود  من  القريبة  األسايش 

عند  للكثيرين.  يُمنح  ال  امتياز  وهذا  قلياًل،  الركض  مغبة  عليهم  تخفف 

نقطة األسايش طلبوا الصمت كلياً، ولكن بعد طلب هؤالء عدم حمل أية 

حقائب أو أوراق رسمية انفجر الجميع، إذ إن فقدان هذه الوثائق سوف 

يعقّد الرحلة باتجاه أوروبا.

الشريط الشائك

بعد جدال واحتداد، وافق األسايش على حمل الهاربين لحقائب الظهر 

قرب  زراعية  أرض  إلى  النارية  الدراجات  على  الجميع  ركب  خاصتهم. 

الهاربين  الذي سيقلّ  التركي  السائق  بانتظار هاتف  الشائك  الشريط 

نقطة  هو  هنا  التزامن  التركي.  البوليس  جانب  تأمين  بعد  »قزلتبا«  إلى 

الفصل إذ ال يمكن التوقف على األوتوستراد املحاذي للحدود طوياًل وإال 

تعرض الهاربون إلطالق نار فوراً.

ركبنا  ساعة،  نصف  حوالي  بعد  االتصال  »أتى  القصة:  عمران  يكمل 

الحدودي،  السياج  إلى  ترابي  طريق  على  بسرعة  وانطلقنا  الدراجات 

مرتفعاً  سياجاً  تسلقنا  توقفها،  دون  الدراجات  عن  نزلنا  وصلنا  وعندما 

حوالي املترين وقفزنا، وبدأنا بالركض مجدداً لنجد أمامنا أربعة أسيجة 

وأسالكاً شائكة لم يخبرنا أحد عنها، ولكنها ليست مرتفعة. أحدها كان 

 300 حوالي  املسافة  كانت  مالبسنا،  وتشرطت  بينه  من  عبرنا  عريضاً 

بسرعة  املنتظرة  السيارة  دخلنا  أن  إلى  ركضاً  قطعناها  حواجز  مع  متر 

إن  إذ  الشجار،  بدأ  حتى  نرتح  نكد  لم  »قزلتبا«،  كراجات  إلى  وانطلقنا 

املهربين لم يدفعوا للسائق أجرته كما قال بعربية واضحة، لذلك إما أن 

ندفع مئة دوالر أو ينزلنا في منتصف الطريق، لم أكن قادراً على الشجار 

بعد جولة الركض تلك فدفعت صامتاً، وصل املبلغ في النهاية إلى 1600 

دوالر.

ال شكّ أن وراء هذه التجارة متنفذيها الكبار، ومن كل األطراف، الذين 

نقل  عمليات  وراء  من  عليهم  تتدفق  التي  الدوالرات  في  همّهم  ينحصر 

البشر من سوريا إلى تركيا.. وال أحد يعرف هوية هؤالء..

في  كثيراً  ينتظر  لم  ألنه  جداً  املحظوظين  من  نفسه  عمران  يعتبر 

في  اليوم  الشاب  يقيم  األولى.  املحاولة  من  هروبه  في  ونجح  القامشلي، 

إسطنبول منتظراً أن يكمل رحلته إلى أوروبا بعد أسبوعين على األكثر. 

فالشتاء قادم ولن تنتظره الجامعة.

 كاتب من سوريا

رصد وقائع تجارة نقل البشر بين سوريا وتركيا

كمال شاهين

حروب سوريا

االتفاق الروسي األميركي حول سوريا فوقي بالتأكيد، بل هو »تجريبي«، إذ يُعاد تأكيده 

ملواقع داعش  املشترك  القصف  بعد نجاحه  يبدأ  الصمود ألسبوع  بانتظار  كل 48 ساعة، 

والنصرة. 

والغاية املباشرة من االتفاق تستحقّ العناء.. كأن يأمن الناس على أرواحهم ولو نسبياً، ولو 

لبعض الوقت، وأن تصل اإلمدادات اإلغاثية للمحاصَرين. ولكنها غاية قاصرة جداً بالتأكيد 

أمام هول الكارثة املمتدة. 

يُضعفها  قد  وحده:  العسكري  باالستئصال  اإلرهابية  املجموعات  على  القضاء  يمكن  ولن 

القصف، ولكن وجود إطار يُدافَع عنه هو الحل، وهذا ليس متبلوراً بعد. وهنا فال يُفترض أن 

تؤخذ على محمل الجد تصريحات بشار األسد األخيرة والتي تريد أن توحي بأنه يُمسك ـ 

أو سيُمسك ـ بزمام األمور بوصفه يمثل »الشرعية«. كما يُفترض معاملة تصريحات أطراف 

املعارضة املختلفة، التي تقول إنها »تدرس« بنود االتفاق قبل إعالن موقفها، باملقدار نفسه من 

االستخفاف. هؤالء باتوا جميعهم، ومنذ زمن، أدوات بيد جهات إقليمية ودولية تتصارع حول 

الحامي واملنقذ، ما ال يمنع استمرار  أو باتوا مرتَهنين إلراداتها بوصفها  املنطقة،  النفوذ في 

حروبهم الصغيرة. 

ومثلما ال يمكن للقصف العسكري أن يُنهي الحالة، فلن يخرج أي طرف منها بنصر مبين، 

وال بربع نصر. والعجز ذاك يتشارك فيه أيضاً النظام ومعارضاته. فماذا إذاً؟ هل تستمر هذه 

الحروب عشرات السنين وتفتك باملاليين )السوريون الذين فقدوا حياتهم في 5 سنوات 

العمراني  الدمار  وعدا  واملشرّدين،  واملعطوبين  الجرحى  عدا  هذا  مليون،  ربع  تجاوزوا 

بيئة مفتوحة على كل  بالتأكيد، وهي على ذلك  املهول..(؟ هذه حال عقيمة  واالقتصادي 

االحتماالت، وأوّلها أن تترسّخ وأن تتمدّد وتعمّم الخراب. 

تصعب مللمة الحروب، وباألخص حين تصبح مدوّلة، وحين تتالعب بها قوى قريبة منها، 

أي إقليمية، توظفها في غايات شتى، وحين تستفيد منها شرذمة واسعة تشكّل جماعات 

وعصابات واقتصاداً كاماًل ونمط حياة، فتجعلها مألوفة.. 

ليس »العدل« سمة هذا االتفاق األولي اليوم، وكذلك كل اتفاق سيأتي، بما في ذلك ما سيُعتَبر 

نهائياً. وكلها ستكون محبِطة للناس وآلمالهم األصلية، كما لكل األطراف. ولن تعوّض الثمن 

الباهظ من أي زاوية نظر إلى األمر. ذلك أنّ هذا النزاع دخل في مستنقع مظلم وبال رجاء. 

وهنا تصبح التفاصيل هي املهمة: كيف مثاًل تُعطّل النيات االنتقامية )للجميع(، وبأي ترتيبات 

وضمانات يؤسَّس لتوازن يحول دون االنتكاس. على هذه الهشاشات يجدر النقاش والعمل، 

فهي وحدها ما يمكّن في الظرف السائد أن يشكل فارقاً.

نهلة الشّهال

رئاسة  من  ببادرة  املشكَّلة  التونسية،  الوطنية  الوحدة  حكومة  بدأت 

حكومته  اتُهمت  الذي  الصيد  الحبيب  إزاحة  بعد  أعمالها  الجمهورية، 

انتخابات 2014.  الفائز في  بأنها لم تطبق برنامج حزب »نداء تونس« 

الشعب«  فيه  »صارحت  بخطاب  الوطنية  الوحدة  حكومة  انطلقت  وقد 

التي  توجهاتها  عن  معلنة  املتردي،  واالجتماعي  االقتصادي  بالوضع 

ستعالج عبرها األزمة، واملتمثلة خاصة في كل أشكال التقشف التي تعني 

كل  وخفض  املوظفين  وتسريح  العمومية،  الوظيفة  في  التوظيف  وقف 

األجور  وتعني كذلك تجميد  االجتماعية،  للقضايا  العائدة   املالية  األعباء 

يتأكد  هذا  وفي  والهش..  املرن  بالتشغيل  واإلمعان  الضرائب،  وزيادة 

التوصيف  )بحسب  العمومية  ولسياساتها  للدولة  اليمنى«  »اليد  خيار 

الذي استخدمه بيار بورديو لتمدد النيوليبرالية واقتصاد السوق(، أي 

تآكل كل املكتسبات املرتبطة بدولة الرعاية االجتماعية التي تمثل »اليد 

سنة  منذ  وتراجعت  تونس  في  كثيرا  تقلصت  والتي  للدولة  اليسرى« 

صندوق  شروط  ضمن  الهيكلة  إعادة  تجربة  في  االنخراط  بعد   ،1986

النقد والبنك الدوليين، اللذين فرضا شروطاً لإلقراض تتمثل خاصة في 

أي  السوق،  يد  وإطالق  االجتماعية،  الرعاية  في  الدولة  تدخل  من  الحد 

التعويل على املبادرة الخاصة وعلى الخيارات الفردية بدل الجماعية.

املبادئ،  تلك  تطبيق  في  النجباء«  »التالمذة  أهم  أحد  تونس  وكانت   

بالتوازي مع نظام سياسي استبدادي يقوم على الزبائنية والفساد. وقد 

أدت املزاوجة بين ثالثية السوق واالستبداد والفساد إلى تمدد رقعة الفقر 

حيث يعيش مليون وستمئة ألف تونسي تحت خط الفقر أي بما يقدر بـ 

15.5 في املئة  من حجم السكان الجملي. ويوجد من بين هذه النسبة 

حوالي 500 ألف يجدون صعوبة في الحصول على املواد األساسية للحياة، 

للتنمية.  اإلفريقي  والبنك  لإلحصاء  الوطني  للمعهد  دراسة  بحسب 

املئة، أغلبها في  وإضافة إلى هذا، تصل نسبة البطالة إلى حدود 15 في 

صفوف خريجي الجامعات، كما تتزايد مظاهر التهميش األخرى بخاصة 

العالم الحضري حيث يكثر املتسولون والنشالون وعامالت الجنس  في 

السري وجامعو فضالت املزابل، وتتزايد الفجوة االجتماعية بين من هم 

داخل النسق االجتماعي واالقتصادي ومن هم خارجه. 

االستثمار السياسي للزمن  

لم تأتِ حكومة الوحدة الوطنية ببدائل للبؤس الحاصل بقدر ما جاءت 

إلدارة وضع اقتصادي متأزم، وهو أمر مفهوم. فاألحزاب املشاركة في هذه 

الحكومة التي تشكل مزيجاً من بعض اليساريين القدامى وبيروقراطيي 

الثاني  كانون   14 ثورة  منذ  تقدّم  لم  املتشددين  والليبراليين  النقابات 

املرتكز  كونها  رغم  االجتماعية،  املسألة  لحل  بديل  خطاب  أي  يناير   /

الرئيسي الذي أدى ويؤدي إلى االحتجاجات املتتالية )وآخرها كان أحداث 

انتظارية«  »سياسة  إلى  اللجوء  يتم  تزايدت  كلما  التي   ،)2015 مطلع 

التضحية  قيم  تتناول  أخالقي  منحى  ذات  خطابية  نزعة  على  ترتكز 

املحلية  السلطات  إلى  املركزية  السلطات  توكل  وعــادة،  والصبر.. 

مهمة إدارة األزمة عبر استقبال املحتجين في مكاتب املحافظ أو املعتمد 

واالستماع إليهم وتسجيلهم  في قوائم »عمال الحضائر« )خدمة مدنية 

لفائدة الدولة تكون بمقابل زهيد وأحيانا من دون عمل املعني باألمر(، مع 

تنمية » فن الوعود« ملجابهة الشبيبة الغاضبة، والعمل بقدر اإلمكان على 

التي  الشعبوية  بالخاصية  السياسة  هذه  وترتبط  صبرا.  أكثر  جعلها 

كابتة  وهي شعبوية  االستقالل،  منذ  التونسية  السياسية  النخبة  تميز 

الطبقي  »بالجانب  املرتبطة  املقوالت  لكل  ومغيِّبة  االجتماعية،  للصراعات 

وقد  والوطن.  باألمة  تتعلق  متعالية  مقوالت  باسم  االجتماعية«  للمسألة 

ناقفوا  »الزمنا  بعبارة  الشعبوية  هذه  عن  الجديد  الحكومة  رئيس  عبّر 

لتونس« من دون أن يحدد بالضبط ماهية نون الجمع هذه ومكوناتها، 

الخطابي  واإلسهال  الغامضة،  فالخطابات  فيها.  طرف  كل  ومسؤولية 

إلخ..  للشباب  الشغل  مواطن  وإيجاد  الشرائية،  القدرة  برفع  املتعلق 

نحو  أكثر  يتجه  الذي  تونس  في  السياسي  الخطاب  ميزات  من  صارت 

عليها  أخالقي  معنى  وإضفاء  األزمة«،  في  و«التصرف  البؤس«  »تسيير 

املهيمن  الخطاب  هذا  إن  بل  محدد.  مشروع  ورسم  بدائل  تقديم  بدل 

وغياب  للمساواة  البنيوية  األسس  على مساءلة  يتجرأ حتى  ال  والسائد 

السياسات  عبر  وترسيخها  إنتاجها  إعادة  وعمليات  االجتماعية  العدالة 

والخيارات االقتصادية.

تآكل األنظمة العمومية 

في ظل اقتصاد ليبيرالي هش يتسم بغياب القدرة التنافسية وضعف 

بالالمساواة  املتعلقة  األشكال  جميع  تونس  في  تتزايد  النمو،  حركة 

ونظام  الصحي  والنظام  التعليمي  النظام  يتآكل  حيث  االجتماعية، 

الطبقات  إضعاف  إلى  سنوات  مدى  على  أدى  مما  العمومية،  الخدمات 

فتوقاً  وأحدث  االجتماعي«،  »التماسك  خلخل  الذي  األمر  املتوسطة، 

املدن  في  سواء  لإلقصاء،  جديدة  أشكااًل  وأنتج  االجتماعية،  الروابط  في 

التزام  فك  من  وافراً  نصيباً  الثمانينيات  منذ  تونس  أخذت  األرياف.  أو 

انبثاق  إلى  األمر  هذا  أدى  وقد  الخاص،  القطاع  ودعم  االجتماعي  الدولة 

إلى الحكم،  مشاريع مجتمعية )الحركات الجهادية، وصول اإلسالميين 

انتشار الشعبوية(. لكن األمر ال يتعلق بهذا النطاق وحده بل بـ »تآكل 

والشعور  الالمساواة  تميزه  تونسي  سياق  ففي  العمومية«.  األنظمة 

املتنامي باإلقصاء االجتماعي، صار للطبقات املرفهة إمكانية التعويل أكثر 

والهشة  الضعيفة  الفئات  أن  حين  في  التمدد،  بصدد  خاص  قطاع  على 

بقيت تابعة لقطاع عمومي رث. فالتعليم والصحة بوصفهما الرمز القوي 

للسياسات التنموية واالجتماعية، بل ورمز مشروع التحديث الذي قامت 

به دولة االستقالل، صارا جزءاً من استقطاب هو في طور التشكل بين الـ 

»هُمْ« املحتكرون للرساميل املادية والرمزية، والـ »نحن« هشة ومقصية 

وموجودة على تخوم املجتمع، تناضل بكل الوسائل املتاحة الفتكاك مكان 

داخل النظام. فالصراع املجتمعي في تونس ليس صراعا طبقياً بالضرورة 

بل هو »صراع مواقع« حيث ال يطالب املهمشون بأن يتم تغيير النظام 

خطاباتهم  يجعل  ما  وهو  اآلخرين«،  مثل  »بالعيش  بل  كليا  السائد 

»الكرامة«  و  )االحتقار(  »الحُقْرة«  عن  تتحدث  معيارية  بنزعة  موسومة 

الالعدالة  دولة  أن  السائد  الشعور  أن  إالّ  الحياة«.  عيش  في  و»الرغبة 

تتنامى )بحسب الباحثة بياتريس هيبو( وذلك بغياب التناظر االجتماعي 

واملجالي )بين الفئات والجهات(، الذي يظهر بوصفه أحد مكونات الدولة 

ونتاج السياسات العمومية، وما تفعله الخيارات النيوليبرالية املتبناة هو 

إعادة إنتاج لالمساواة على مدى أزمنة متعاقبة وبأدوات متعددة، وهذا ما 

تكفلت به أغلب الحكومات التي جاءت ما بعد إزاحة بن علي، تحت ضغط 

شروط التداين الخارجي من جهة، واملطالبات االجتماعية من جهة أخرى. 

ومن مالمح إعادة إنتاج الالمساواة استمرار جعل املناطق الداخلية مجرد 

خزان لليد العاملة ومنجماً للثروات الطبيعية. باملقابل تُترك هذه املناطق  

من  املئة  في   52 الذي صار  يشكل  التهريب  اقتصاد  عبر  لتدبير حالها 

الناتج املحلي. فتلك املناطق صارت خارج سلطة الدولة االجتماعية.   

مواطَنة اجتماعية مهدَّدة

والسياسات  الخيارات  عن  الناتجة  الالمساواة  تصاعد  ظل  في 

االقتصادية، يسود لدى الفئات املقصية واملتوسطة شعور بأنهم يعيشون 

مواطَنة منقوصة، بل إنهم متروكون، وأن الثورة نفسها لم تقطع جذرياً 

مع صيرورة الالعدالة املرسخة عبر الزمن، وأن » الزواولة« )أي املعدمون 

تهميش  استمرار  أدى  كما  يحدث.  مما  األُوَل  املتضررون  هم  والفقراء( 

الداخل إلى صعود خطابات تطالب بالعدالة، ليس انطالقاً من خلفيات قيم 

املواطَنة بل استناداً إلى منطق جهوي يتعارض مع الفكرة الديموقراطية 

ومع مبدأ املساواة بين املواطنين. لكن وباملقابل تتجه اإلصالحات املزمع 

إفراغ  إلى  الدولي  النقد  الحميمة« مع صندوق  إجراؤها في إطار »العالقة 

فكرة املواطَنة من مضمونها االجتماعي الذي يضمن الحد األدنى للكرامة 

مثال  التشغيل  مجال  في  العمومية  السياسة  تتجه  حيث  االجتماعية، 

العمل«،  »مرونة  عبر  املهنية  الهشاشة  مأسسة  من  مزيد  إضفاء  إلى 

الجماعية  االتفاقيات  من صرامة  التشغيل  ويتحرر  القار  العمل  فيتراجع 

ويتزايد  املهنية،  الهويات  فتتحطم  الدولة..  تدخل  أو  التحكيم  ومن 

عدد املعطوبين اجتماعياً بفعل تآكل الدعامات املادية والعالئقية. يالحظ 

حيث  الكبرى  واملدن  الحضرية  الفضاءات  في  خاص  بشكل  األمر  هذا 

تتكثف املسافة والتمايزات املجالية والرمزية بين أحياء السكن الشعبي 

الفوضوي واألحياء الفخمة. وهكذا تحولت الشوارع العمومية في كثير 

من املدن التونسية إلى فضاءات للكفاح اليومي للفقراء القدامى والجدد  

الحياة  خالل  من  السياسة  وممارسة  للمعتاد«،  الهادئ  »االنتهاك  عبر 

اليومية حيث السعي الدؤوب للحصول على حقوق حضرية مثل السكن 

واألزقّة  العامة  والساحات  الشوارع  احتالل  من خالل  والشغل  والكهرباء 

مظاهر  تنامي  وبمقابل  للبيع.  املهربة  السلع  يعرضون  حيث  الضيقة 

الرثاثة والتهميش، تبرز في تونس »الدولة اليومية«، حيث بتنا إزاء دولة 

تحاول تأطير الهامش دون السعي إلى تغييره، عبر الصمت عن املخالفات 

القانونية للمهمَّشين وذلك لعدم قدرتها على توفير بدائل، لكنها تبقي 

لكل  حدود  وضع  أجل  من  القوية  األمنية  ذراعها  على  نفسه  الوقت  في 

أشكال تمدد الهامش غير املحبَّذة. و في الضفة األخرى تتنامى الحركات 

االجتماعية لتجد بذلك، وفي كل مرة، الدولة والنخبة السياسية نفسها 

ال  للدولة  اليمنى  اليد  أن تمدد  بعنف  أحياناً  تُذكِّر  فئات  لوجه مع  وجهاً 

يجب أن يذهب إلى حد غير معقول. 

باحث في علم االجتماع، من تونس

تونس: حين ترتفع »اليد اليمنى« للدولة

عبد الله عكر ـ تونس 

فؤاد غربالي



مليون دوالر خسائر قطاع الزراعة في تونس في موسم ٢٠١٥ 

إلى تلف محاصيل  ثلث  أدى  الذي  الجفاف  ـ ٢٠١٦ بسبب 

املساحات املزروعة (مليون و٢٠٠ هكتار). الخسارة تقدر بـ٢١ 

في املئة من قيمة اإلنتاج الزراعي و٧ في املئة من ميزانية تونس.

2 الـخمــيــــــس
متـابعـــات

الجزائريون يحتجّون: ماذا بعد «التقشف»؟

بلغة  تظهر  التي  والدولية  املحلية  التقارير  املسؤولين  صفو  عكّرت 

انخفاض  بعد  الجزائري  االقتصاد  يعيشه  الذي  الصعب  الوضع  األرقام 

(التي  الصيف  هذا  عطلتهم  نهاية  بعد  وجعلتهم  األسود،  الذهب  سعر 

إلى  يسارعون  املحافظات)  ووالة  للوزراء  فقط  أيام  بعشرة  تحددت 

الجاري  الشهر  مطلع  االجتماعي»  «الدخول  لتاريخ  تحسباً  االستنفار 

إضرابات  بإعالن  ونقابات  جماهيرية  تنظميات  فيه  تلوح  الذي  وهو 

التي  األخيرة  الحكومة  قرارات  خلفية  على  احتجاجات،  وتنظيم  واسعة 

النسبي للموظفين  التقاعد  إلغاء  تضرر بفعلها قطاع واسع من الشغيلة: 

بعض  حسم  ومع  القانونية  السنّ  إلى  الوصول  قبل  التقاعد  (اختيار 

العمومية  الوظيفة  قطاعات  نقابات  ترفضه  الذي  القرار  وهو  النسب)، 

بإبطاله. وتهدد 

التنفيذ مطلع 2017. وقد بررت الحكومة اتخاذه  القرار سيدخل حيز   

بالوضع الصعب لالقتصاد الوطني الذي يفرض سياسة تقشف سارعت 

دوالراً   40 الـ  حدود  البترول  سعر  بلوغ  بمجرد  إعالنها  إلى  الحكومة 

بهامش  تتمتع  أنها  أكدت  قد  الجزائرية  السلطات  وكانت  للبرميل. 

سعر  انخفاض  صدمة  بامتصاص  ولسنوات،  لها،  يسمح  للمناورة 

صدرت  الحكومة  في  ملسؤولين  رسمية  تصريحات  أنّ  إال  املحروقات. 

قول  حد  إلى  واضح،  بشكل  يتقلص  بدأ  الهامش  هذا  بأنّ  توحي  مؤخرا 

وهو  املوظفين،  رواتب  تسديد  على  قادرة  '‹السلطات  بأنّ  الوزراء  احد 

حاليا‹‹.  املتاح  السقف 

التي سخّرتها الحكومة لسنوات للجماعات  املالية املركزية  أمّا اإلعانات 

املحلية، فتوقفت، وعلى الواليات والبلديات التي تعاني عجزا في تحصيل 

أن  االستثمارية  واملشاريع  املالية  املداخيل  في  وفقرا  املحلية  الجبابة 

تفي  املواطنين وكي  تجاه  لتحمل مسؤولياتها  بدائل حقيقية  عن  تبحث 

املحلية. التنمية  بالتزامات  أخرى  من جهة 

االحتجاجات  اتساع 

إلى  مرفوع  الجزائري  الوطني  الدرك  لجهاز  رسمي  تقرير  تطرق  وقد 

مدن  بعض  مؤخرا  عرفتها  التي  االحتجاجات  ملوضوع  العليا،  السلطات 

أشار  إذ  املريحة»،  «غير  واملؤشرات  املعطيات  من  الكثير  وحمل  الجزائر، 

األشهر  خالل  العام»،  والنظام  «األمن  بـ  يتعلق  حادث   430 تسجيل  إلى 

اليوم.  في  حوادث  خمس  بمعدل  أي  الحالي،  العام  من  األخيرة  الثالثة 

في  املاضية،  بالسنة  مقارنة  املئة  في    14 بنسبة  انخفاضا  يظهر  والرقم 

االحتجاجات التي يقوم بها مواطنون جلّهم يعاني من مشاكل اجتماعية، 

االحتجاجات  نوعية  إلى  إشارته  التقرير هو  في هذا  بارزا  يبقى  ما  أنّ  غير 

املسبب  يعد  لم  الفئات  لبعض  الهش  االجتماعي  فالوضع  ومسبباتها. 

أصبح  بل  الطرقات،  على  أو  الشارع  في  احتجاج  حركة  لوقوع  الوحيد 

األوضاع:  تأجيج  في  سببا  املوقف  تقدير  عن  وعجزهم  املسؤولين  أداء 

الطابع  ذات  ومطالبهم  سخطهم  عن  يعبرون  يزالون  ال  '‹املواطنون 

في  التجمع  إلى  باللجوء  إما  اليومية،  بحياتهم  املرتبطة  االجتماعي 

الطرقات والشوارع أو بشن اإلضرابات (...). اهتزاز الثقة بين املواطنين 

احتجاج  حركات  حدوث  أثناء  خاصة  املحلي،  املستوى  على  واملسؤولين 

املتوترة  األوضاع  في  التحكم  عن  املعنيون  املسؤولون  يعجز  إذ  بالواليات، 

في  إجراءات  كاتخاذهم  واملنشود،  املطلوب  بالشكل  املواقف  وإدارة 

املحتجين  مع  للحوار  قنوات  بفتح  تسمح  األزمة  أثناء  املناسب  التوقيت 

في  املركزية  السلطات  وتسارع  باملواطنين».  االتصال  أشكال  تطوير  أو 

تدريب  إلى  االحتجاجات  موجة  فيه  تتزايد  الذي  بالتحديد  الظرف  هذا 

والة  (تلقى  الصعبة  واملواقف  األزمات  إدارة  على  واألمنية  املدنية  الكوادر 

بإدارة  خاصا  تكوينا  مؤخرا  شرطة  عميد   100 وحوالي  للجمهورية 

واالحتجاجات). األزمات 

تحليل  في  مختصة  دولية  هيئات  فيه  تتوقع  الذي  الوقت  في  هذا  يأتي 

الذين  الجزائريين  على  العجاف  السنوات  قدوم  االقتصادي  الوضع 

على  واالتكال  '‹السوسيال‹‹  سياسة  على  املاضية  العشرية  خالل  تعودوا 

املوظفين  من  واسع  قطاع  لدى  مريحا  انطباعا  ترك  مما  الدولة،  دعم 

االقتصاد  بقاء  مع  االجتماعية  أوضاعهم  بتحسن  الجامعات  وخريجي 

الوطني متماسكا بفعل مداخيل املحروقات التي تقدر بمليارات الدوالرات. 

خيارات  أنّ  بالجزائر  والسياسيين  االقتصاديين  من  كثير  ويرى 

تكفي  ال  قد  املحروقات  أسعار  انخفاض  أزمة  ملواجهة  الحالية  الحكومة 

على  أساساً  القائم  الجزائري  لالقتصاد  صدمة  أنّه  قيل  ما  المتصاص 

عائدات البترول. وانتقدوا قيام الحكومة بتبديد ما يقارب 48 مليار دوالر 

في أقلّ من ستة أشهر بعد بداية األزمة النفطية.

التي  والسياسية  االقتصادية  اإلصالحات  أنّ  املعارضة  أحزاب  وترى 

النفقات  التقشف وترشيد  إطالقها «سياسة  الحكومة من خالل  تباشرها 

الجزائري  املجتمع  داخل  والهشة  املتوسطة  الشرائح  تمس  العمومية» 

الشرائية  القدرة  وتدهور  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  من  يعاني  الذي 

الدينار.  لقيمة  غير مسبوق  وتراجع 

والواضح أن قطاع التربية والصحة والتعليم العالي وهيئات الجماعات 

عن  نجم  فقد  واسعة.  احتجاج  حركات  مع  موعد  على  ستكون  املحلية 

حساسة،  حكومية  قطاعات  ميزانية  انخفاض  التقشف  سياسة  تطبيق 

وتراجع الحكومة عن الزيادات في أجور العمال.. اإلعالم الرسمي يطمئن 

الجزائريين بأنّ الوضع متحكّم فيه، ولن تعرف الجزائر هزّات..

اجتماعية؟ جبهة 

وما  املحروقات  عائدات  على  كثيرا  تراهن  الجزائرية  السلطات  كانت 

تدفع  الدوالرات  مليارات  من  الخارج  إلى  البترول  تصدير  من  تجنيه 

تلبية  ثم  التنموية،  واملشاريع  التحتية  املنشآت  إنجاز  إلى  بجلّها  

وتطوير  املوظفين  أجور  بتحسين  يتصل  الذي  االجتماعي  االنشغال 

الشغل..  مناصب  وتوفير  والطرقات  للسكن  إنجاز  من  املعيشي،  إطارهم 

أزمة مالية خانقة.  أمام  وجدت هذه السلطات نفسها فجأة 

توحي  العام  للرأي  موجهة  ومعطيات  معلومات  األيام  هذه  تسوق  وهي 

قطاعات  وبعث  املحروقات  قطاع  خارج  االستثمار  إلى  الحكومة  باتجاه 

فدعا  الدولي  النقد  صندوق  تقرير  أما  وإنعاشها.  والصناعة  السياحة 

اقتصادية  إصالحات  في  وقت  بأقرب  الشروع  إلى  الجزائرية  السلطات 

شاملة قد تجعل من الدعم االجتماعي الذي توفره الدولة يتقلص بشكل 

عنها  تعبر  رفض  موجة  عليه  تترتب  أن  املتوقع  من  الذي  األمر  كبير..  

«الجبهة االجتماعية» التي تقول إنّ «إجراءات الحكومة تزيد الفقير فقراً 

غناً». والغني 

الجزائر كاتب صحافي من 

محمد مرواني
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الدجاج 

صار أضاحي 

املوريتانيين

املبرَّر  وغير  املذهل  االرتفاع  طغى 

على  موريتانيا  في  األضاحي  لثمن 

ربع  يعمل  بلد  في  الناس  أحاديث 

املليون من سكّانه (البالغ تعدادهم 

مجال  في  نسمة)  ماليين  أربعة 

تراجع  هكذا  الحيوانية.  التنمية 

العاصمة  في  املوريتانيين  آالف 

«الكبش»..  شراء  عن  نواكشوط 

من  فجأة  الغنم  رأس  سعر  ارتفع 

فقال  الضعف،  إلى  دوالراً  سبعين 

في  سيقتصرون  إنهم  مواطنون 

بينما  الدجاج،  على  أضاحيهم 

من  يقرب  مــا  البلد  فــي  يتوفر 

املواشي،  من  رأس  مليون  عشرين 

أغنام.  منها  املئة  في   70 من  أكثر 

مستوردي  أبرز  السنغال،  أنّ  كما 

من  أكثر  تستقبل  لم  األغــنــام، 

أضحية  ألف  وخمسين  سبعمئة 

الذي  االتفاق  وفق  العيد،  لهذا 

وقعته مع الحكومة املوريتانية. 

 صحافي من موريتانيا

املختار ولد محمد

«طالنا املرض.. لم أكنْ املريض الوحيد لكني كنت األوّل. في البداية 

أنه تطوّر وارتفعت  إال  أنني سأتغلّب عليه،  أصبت بدور برد وظننتُ 

إال  السجن  إدارة  مع  معركة  تطلّب  الطبيب  إلى  الذهاب  حرارتي. 

فازدادت حالتي  الظاهري،  الكشف  أي مجهود يتخطى  يبذل  لم  أنه 

من  لغيري  انتقلت  أنها  واألهمّ  باالرتفاع،  الحرارة  واستمرت  سوءاً 

ووقّعت  السجن  إلى  طبيبة  جاءت  الثالث،  اليوم  في  الزنزانة.  نزالء 

هكذا  حادة».  صدرية  بنزلة  مصابون  أننا  وأخبرتنا  علينا  الكشف 

اليساري، وأحد معتقلي  (الناشط  ناجي كامل  املهندس  بدأت رسالة 

وصنافير  تيران  جزيرتي  عن  التنازل  ضد  ابريل»   25» مظاهرات 

للمملكة السعودية). وهي تحكي عن نقطة الضعف األولى في تجربة 

أو  مريضاً  السجن  تدخل  وقد  املرض.  املصرية:  بالسجون  نزيل  أي 

يأتيك املرض داخله، وبكل األحوال فتلك هي اللحظة األصعب، إذ قد 

يصل التدهور إلى املوت: «األصعب هنا ليس املرض، بل فرص التعافي 

متراً مربعاً،   60 ال تتجاوز  48 معتقًال يعيشون في مساحة  منه، هناك 

أركانه  أحد  في  وتتراكم  نفسه  نومهم  مكان  في  الحمام  يدخلون 

قمامتهم. في ظل وضع كهذا ملاذا ال ينتشر املرض؟». وينتقل ناجي 

إليهم  حضر  الزمالء  استغاثة  ظل  «وفي  أصعب:  هو  ملا  رسالته  في 

زمالئكم  عرض  ليطلب  الجمهورية  رئيس  جاء  لو  بالنص  قال  مالزم 

على الدكتور فسوف أرفض أيضاً».

وقلة  التشخيص،  دقة  بعدم  شعور  بين  املرض  يعامل  وهكذا 

كنوع  العالج»  من  «املنع  واستخدام  التكدس  تداعيات  إلى  الرعاية، 

املتعلقة  الشكاوى  آالف  هناك  للسجناء..  العقاب  أو  «التكدير»  من 

العام على  الرأي  باإلهمال الطبي بالسجون، ومن بينها قصص هزّت 

ـ  السياسيين  السجناء  أعداد  تزايد  مع  ـ  املاضيين  السنتين  مدار 

ألنها ذهبت بأصحابها إلى املوت.

الداخلية: لسنا جزّارين وال مصلحة لنا 

الداخلية طوال الوقت بدفاع  الئحة الشكاوى تلك تواجهها وزارة 

مدعوم باملعلومات يشير إلى اهتمامها عبر السنوات بتطوير املنظومة 

بقطاع  الطبية  اإلدارة  عام  مدير  يقول  السجون.  داخل  الصحية 

مصلحة السجون في تصريحات صحافية: «املنظومة الطبية داخل 

السجون على مستوى عالٍ، وتشمل الطب الوقائي قبل العالجي (...) 

اهتماماً  املحددة من وزارة الصحة ونولي  املوسمية  التطعيمات  نوفر 

والدرن  كالجرب  السجون  في  انتشاراً  األكثر  باألمراض  خاصاً 

العام  تتوجه لجميع سجون مصر على مدى  قوافل  فهناك  (السل). 

ومعها سيارات متحركة مجهزة للفحص بأحدث األجهزة الطبية في 

في  فوراً  حجزها  يتم  فيها  مشتبه  حالة  أيّ  رصد  حال  وفي  العالم، 

العالجي  القسم  أما   (...) السجون  ملصلحة  تابعة  خاصة  مصحّات 

يومي  بشكل  تعمل  التي  الخارجية  العيادات  فلدينا  السجون،  في 

سنوياً  نشتري  الجمهورية.  مستوى  على  مركزية  مستشفيات  و6 

كميّات من األدوية املختلفة ال تقلّ تكلفتها عن 10 ماليين جنيه، لدينا 

بروتوكوالت خاصة  ولدينا  الكلوي  للغسيل  متطوّرة  وحدات خاصة 

لتلقّي  السجناء  املرضى  الستقبال  والفيروسات  األورام  معاهد  مع 

أشار  الحاد  الصحي  والتدهور  الطوارئ  حاالت  وعن  لديها».  العالج 

املركزي  سواء  للمستشفى  النقل  الحالة  تطلبت  حال  «في  انه  إلى 

بالسجون أو الجامعي، فيتم اتخاذ اإلجراء في الحال، بحيث ال يتعدّى 

الوقت الذي يستغرقه توقيع الكشف والخروج للتوجّه للمستشفى 

السياسيين  السجناء  األمني  املسؤول  وهاجم  ساعة».  نصف 

الحقيقة،  تشويه  يستهدفون  إنّهم  وقال  الحقوقية،  واملنظمات 

التي  الجراحية  العمليات  كمّ  على  شاهدة  الرسمية  الدفاتر  وإنّ 

منهم  توفي  من  وأن  املسلمين،  اإلخوان  جماعة  لقيادات  إجراؤها  تمّ 

بالقيادي  مثًال  إهمال طبي، وضرب  أي  وليس بسبب  لكبر سنه  كان 

السجن، وأكد  الذي توفي داخل مستشفى  فريد إسماعيل  الشهير 

أنه ليس للضباط داخل السجون مصلحة في اإلهمال الطبي، وقال: 

«لسنا جزّارين».

مآسٍ تحكي عن نفسها

لم  وسياسيون..   جنائيون  ومجهولون،  قيادات  ويمين،  يسار 

إلى حدّ وصفِه بـ «القتل  تستثنِ الشكوى من اإلهمال الطبي أحداً 

اختاره  الذي  االسم  من  البداية  وتأتي  السجون.  داخل  العمد» 

املسلمين  اإلخوان  بجماعة  القيادي  وهو  السجون  بقطاع  املسؤول 

فريد إسماعيل كحالة كاشفة ملا يدور حول قائمة املرضى بالسجون. 

ففي حين تستشهد مصلحة السجون بحجم ما قدمته له، فهناك 

حقوقية  ومنظمات  أسرته  باسم  املوثّقة  البيانات  من  العشرات 

االنفرادي  حبسه  داخل  تعرضه  من  وفاته  من  أسبوع  قبل  حذرت 

بنقله  االستجابة  تتمّ  لم  أنّه  إال  باملخ،  لجلطة  العقرب  سجن  في 

ومن  وفاته.  إلى  أدّت  غيبوبة  في  دخوله  بعد  إال  السجن  ملستشفى 

الصرخات  آخر  جاءت  املوت،  يقاومون  من  لسجل  الراحلين  سجلّ 

من داخل سجن العقرب نفسه، حيث أعلن القاضي الجليل محمود 

الطعام  عن  إضرابهما  جعفر  هشام  املعروف  والباحث  الخضيري 

دون  إليه  إعادتهم  على  السجن  إدارة  إصرار  ـ   إنه  قالوا  ما  ـ  بعد 

حكت  الجامعي.  العيني  القصر  مستشفى  داخل  عالجهم  استكمال 

زوجة جعفر عمّا عانته مع إدارة سجن العقرب منذ تشرين األول/ 

الحاد  للضمور  املعالجة  األدوية  إدخال  رفضوا  فقد  املاضي،  أكتوبر 

من  لهم  قالته  ما  رغم  أصًال،  منه  يعاني  الذي  البصري  بالعصب 

لم  إنّه  قالت  بصره.  لضياع  يعرّضه  األدوية  تناول  عن  التوقف  أن 

البروتستاتا  في  بورم  إصابته  بعد  األمر  وتفاقم  أحد.  لها  يستمع 

مصطحباً باحتباس بالبول منذ نيسان/ إبريل املاضي. تمّ نقله إلى 

القصر العيني إلجراء عملية جراحية لسحب عيّنة للتأكد من طبيعة 

الورم، ولكنهم فوجئوا بقرار من مأمور السجن بإعادته مرة أخرى 

تمّ تحديد موعد  التي  الجراحية  العملية  تتمّ  أن  إلى محبسه دون 

تلغى  ثم  متخصّص،  آخر  جامعي  بمستشفى  مرات  ثالث  إلجرائها 

لسبب قالت عنه الجهات الرسمية إنه «تعثّر نقله ألسباب أمنية». 

حالة املستشار محمود الخضيري كاشفة هي األخرى. فقد خضع 

تصريحاته  في  الرفيع  األمني  املسؤول  أكّد  كما  بالفعل،  الرجل 

النقاهة  فترة  تستغرق  بالقلب  دقيقة  جراحية  لعملية  الصحافية 

ـ  العقرب  سجن  إلى  أُعيد  ما  سرعان  لكنه  كاملة،  شهور   6 منها 

بينما  كبيرة  بصورة  حالته  تراجع  إلى  أدى  مما  ـ  مصر  في  األسوأ 

وأن  السن»  «كبر  هو  ذلك  في  السبب  أن  السجن  إدارة  تؤكد 

العملية تمّت بنجاح.

املجهولين سجالّت 

عن  باإلضراب  التفكير  رفاهية  يملكون  ال  مَن  بالتأكيد  وهناك 

الطعام. عالم من املجهولين ال يسمع عنهم أحد، وال يملك ذووهم 

إال املرور على مكاتب الشكاوى بالوزارة والنيابات علّ أحداً ينقذهم 

الطبي  اإلهمال  «أوقفوا  الحقوقية  الحملة  أرشيف  فمن  املوت.  من 

في السجون» رسالة السجين حسني عالم، 32 سنة، مدرّس، نزيل 

سجن استقبال طرّة منذ 2013، يعاني من ورم سرطاني في الغدد 

الورم  أن  أثبت الفحص باألشعة املقطعية  الليمفاوية بالرقبة. وقد 

كبر حجمه فضغط وأزاح األوعية الدموية املغذية للمخ وأنه يحتاج 

إجراءً  السجن  إدارة  تتخذ  لم  هذا  ورغم  سريع،  جراحي  لتدخل 

غير نقله للمستشفى املركزي داخل منطقة سجون طرة، وهي غير 

مستشفى  إلى  بنقله  يُسمح  ولم  الحاالت،  تلك  الستقبال  مجهزة 

خارجه، ولم يتمكّن أهله حتى من معرفة أسباب الرفض كما تفعل 

الوزارة فى حالة الشخصيات القيادية املعروفة. ومعه أصبح أملهم 

الوحيد بالعفو الصحي الذي يأتي غالباً بمناسبة األعياد. أما «عالج 

الكعب الداير» فهي كلمة اشتهرت حقوقياً مع حالة الشاب أحمد 

نصر الذي يعاني من بتر في قدمه اليمني وكسور في ذراعه األيمن 

وصديد وقصور في الدورة الدموية، وقرحة في املعدة، ونزيف في 

شبكية العين اليمنى، وشظايا خرطوش في العين اليسرى وحولها 

في األنف.. وهي حالة تعذيب واضحة. وكلّ ما يطالب الشاب به 

هو العالج، رافضاً الحديث عما تعرّض له. وعلى مدار سنة كاملة، 

مستشفيات  من  عدد  بين  أمنية  بقرارت  االنتقال  غير  يجنِ  لم 

إلى  الترحيالت  سيارة  داخل  مرة  من  أكثر  نقل  بل  السجون، 

فور  إعادته  تتم  ولكن  عملية،  إجراء  أمل  على  جامعي  مستشفى 

العملية  إجراء  «يتعذر  الشهيرة:  الجملة  هو  والسبب  وصوله، 

اليوم ألسباب أمنية».

من  بإشارة  يتم  املريض  نقل  قرار  فإن  السجون،  الئحة  وحسب 

الرفض،  أو  بالقبول  السجن  مأمور  عليها  يوقّع  السجن  طبيب 

الطبية  لإلدارة  األمر  رفع  للطبيب  يمكن  بينهما  االختالف  حالة  وفي 

دون  ومن  التي،  أمنية»  «أسباب  فـ  الرفض  سبب  أما  بالوزارة. 

تقارير  الطبية».  «األسباب  تجبّ  ما  كثيراً  دقتها،  مدى  في  الدخول 

ورصدت  املادة  تلك  عوار  إلى  أشارت  رسمية  وغير  رسمية  حقوقية 

لحقوق  القومي  املجلس  فقال  الطبي.  لإلهمال  نتيجة  وفاة  حاالت 

شهر  في  السنوي  تقريره  في  ـ  الرسمية  شبه  املؤسسة  ـ  اإلنسان 

أماكن االحتجاز كانت قد  الوفاة داخل  إن ظاهرة  املاضي  أيار/ مايو 

حل  بإيجاد  التقرير  وطالب  ثانية.  مرة  تعود  أنها  إال  لفترة  اختفت 

الوفيات  التكدس داخل السجون، وأرجع معظم حاالت  سريع ألزمة 

أما  االحتجاز.  أماكن  في  السيئة  واملعيشية  الصحية  الشروط  إلى 

ويتعرّض  حكومية  غير  مؤسسة  ــ  التعذيب  ملناهضة  النديم  مركز 

القائمون عليها لكثير من املالحقات األمنية ــ فقد وثّق 149 حالة وفاة 

أن أسباب  الطبي في السجون خالل عامين، وأوضح  اإلهمال  نتيجة 

الوفاة تراوحت ما بين اإلصابة بالسرطان وااللتهاب الكبدي الوبائي 

وأمراض القلب واألزمات الصدرية وغيبوبة السكر وجلطات الدماغ.

صوت املريض.. سوط األلم

تعنُّت أمني وعقاب بالحرمان من العالج، سوء رعاية في مستشفيات 

بشكل  املتراجعة  الطبية  الخدمة  مستوى  عن  ينفصل  ال  السجون 

موت  عمد..  قتلٌ  املصرية..  الحكومية  املستشفيات  داخل  عام 

السجناء  أهالي  من  العديد  ألسنة  على  الصورة  تبدو  هكذا  بطيء. 

بها  موثوق  يمكن تسجيل شهادة كاملة  وال  الحقوقية.  واملنظمات 

عن حقيقة ما عاش املريض الذي تتردّى حالته الصحية وهو داخل 

أسوار السجن..

 

  صحافية من مصر

منى سليم

سعد يكن ـ سوريا

«الوجع املكشوف»: تجربة املرض بالسجون املصرية

«مركز النديم ملناهضة التعذيب» 

وثّق 149 حالة وفاة خالل عامين 

نتيجة اإلهمال الطبي في السجون

هناك من ال يملكون رفاهية التفكير 

باإلضراب عن الطعام. عالم من 

املجهولين ال يسمع عنهم أحد



قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس
أردنياً مساهمون في نحو ٤٦٠ شركة برأسمال يبلغ حوالي ٧٧٥ مليون دوالر. بعض  نائباً 

هذه الشركات تحصل على تعاقدات مع الحكومة في مخالفة للدستور يتحايل عليها النواب 

باالنسحاب من شركاتهم قبل التعاقد أو بزيادة عدد املساهمين لالستفادة من ثغرة في الدستور 

تسمح بالتعاقد في حال كان عدد املساهمين في الشركة أكثر من عشرة (عن موقع  «حبر», األردن)
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استغاثة ثقافية من الصومال
على  والحرص  املستقبل  استشراف  املثقف  مهمة 

هو  مما  لالستفادة  مجتمعه  إعداد  شأنه  من  بما  القيام 

متوفر من أدوات، بقدر ما له من دور في مقاومة السلبيات 

مبدأ  ليحقق  األرض،  على  والعمل  التوعية  عبر  القائمة 

القيادة بالقدوة، متقدّماً في جهوده على ما يراه اآلخرون 

سيأتي  ملا  «املمكن»  التصوّر  لتقريب  ساعياً  واقعاً،  أمراً 

لكل من حوله، وهو ال بُدَّ من أن يكون تغييراً هادئاً يتحقق 

بطول النّفَسْ. 

(للترجمة  الثقافي   «SAHAN  / «الريادة  مشروع 

وللنشر وللتعارف اإلبداعي..) مسعى مستمر منذ ثمانية 

مع  تجاوباً  الصومال،  في  العربية  الثقافة  لخدمة  أعوام 

حاجة  إلى  تحولتا  وثقافتها  العربية  اللغة  أن  حقيقة 

يومية لفئة كبيرة من الصوماليين، كونها أداة يومية في 

الكلية  ونظرتهم  لقيمهم  أساسياً  ومصدرا  تعامالتهم، 

العربية  الثقافة  أخذته  جديد  بُعدٌ  وهو  والحياة.  للكون 

القيمة  يتجاوز  بما  الصومالي،  املجتمع  في  وأدوارهــا 

الدينية التقليدية للغة في هذا املجتمع املسلم.

التمكين للمستعربين الصوماليين

العربية  البالد  في  ولدوا  الصوماليين  من  اآلالف  مئات 

خالل قرن من الهجرة إلى شبه الجزيرة العربية ووادي 

إبّان  والعروبة  للعرب  الكره  ثقافة  من  موجة  لكن  النيل. 

جعلتهم  األم،  الوطن  إلى  بالعودة  املعاكسة  هجرتهم 

بهم،  االستخفاف  عبر  والتهميش  للعزل  ضحية 

في  فرصهم  وحجب  وقدراتهم،  مكانتهم  من  والتقليل 

على  املجتمع،  في  حجمهم  مع  يتناسب  بدور  القيام 

من  زاد  مما  يكون  وقد  والسياسي.  الثقافي  املستويين 

مقتضيات  في  انخراطهم  قلة  عليهم  الوضع  سلبية 

االنتماء  بين  يربط  الذي  الصومالي  الشعبي  املفهوم 

متوجاً  يأتي  الذي  الديني  واالنتماء  العربية  للثقافة 

ما  السياسي،  اإلسالم  لحركات  االنتساب  بمظاهر  عادة 

جعلهم حالة يتعسّر فهمها على الفئات الشعبية العامة، 

وهو ما يسهّل استهدافهم الهادئ بالعزل والتقليل من 

تأثيرهم حالياً، وهو أيضا ما قد يرشّحهم في املستقبل 

املنظور للمالحقة واالضطهاد. 

مشروع ثقافي إنساني

 «SAHAN  / «الريادة  مشروع  أعمال  من  الهدف 

الصومالي  للعنصر  أوسع  مجال  إتاحة  هو  الثقافي، 

املستعرب، سواء منه هؤالء الذين عادوا إلى وطنهم من 

مسقط رأسهم العربي، أو الذين تشربوا الثقافة العربية 

للثقافة  ممارستهم  سياق  في  البالد،  في  التقليدية  غير 

خبراتهم  ونقل  إليها،  واإلضافة  فيها  واإلبداع  العربية، 

تكون  بحيث  األم،  الصومالية  والثقافة  اللغة  إلى  منها 

نشاطات املشروع وفعالياته مخالفة ملا ترتكبه مجموعات 

املشاريع  ناحية، وأيضاً  البالد من  في  السياسي  اإلسالم 

أخرى.  ناحية  من  الغربية  الدول  من  املدعومة  الثقافية 

األُوَل يتخوفون من اإلبداع، وهو متناقض مع مسلكهم 

يحصرون  ما  وغالباً  والتلقين،  النقل  في  التقليدي 

العمل  من  التكسب  في  مشاريعهم  على  تركيزهم 

الخيري، بينما يتعمّد اآلخرون عدم السماح بمرور مُنتَج 

ثقافي عربي محلي ضمن فعالياتهم، ما لم يكن لتهدئة 

التيارات اإلسالمية في حال ظهور ما تعتبره تلك التيارات 

«تهديداً لثوابت املجتمع»!

والحال تلك، فال يمكن للمشروع أن يثبت ويتطور في 

عزلة وبال تواصل مع املنطقة العربية ومن دون دعم من 

ـ الصومالي مثًال  مراكز فيها، كأن يُطبع القاموس العربيـ 

(وهو أول قاموس مصوّر وقد صدرت الطبعة األولى منه 

بالصومال في آذار/ مارس 2013، وبإمكانيات  متواضعة)، 

أو أن تصدر عن دار نشر في املنطقة العربية القصائد 

ليست  العربية...  إلى  املترجمة  الصومالية  الشعرية 

بعض  تتطلب  ولكنها  مستحيلة،  أو  شاقة  جهود  تلك 

االهتمام.

كاتب من الصومال

محمود عبدي

92

نص ورسم مرتضى كزار

ما ينبت في الكفّ

االلتواء الذي أصاب كاحلي. ال أقضي مع الطبيب سوى  العيادة أسبوعياً ألعالج  أراجع هذه 

عشر دقائق أو أقل، وأقضي ساعة أو ما يزيد في صالة االنتظار، وعليّ أن أغفو وأتثاءب وأتمايل 

النوم  لنفسي:  قلت  فضيلة».  «االنتظار  الصالة  في  املعلّقة  األخالقية  النصيحة  في  أحدّق  وأنا 

وقلتُ  استيقظتُ  بجانبي،  الثرثارة  العجوز  وجه  في  الطبيب  سكرتير  صرخ  حينما  فضيلة. 

لنفسي: الصراخ فضيلة. تجاهلته العجوز ودخلت في حكاية جديدة غير تلك التي انقضت قبل 

دقائق. أقول لنفسي: الحكايات فضيلة. ثم وجدت نفسي وحيداً إالّ من تلك العجوز وفي فمها 

حكاية تمضغها. ربما عرفتْ بأني ال أعبأ بما يخرج منها، ال أهتم لقهقهتها. أنا مشغول بكاحلي. 

دفعتني  الباب،  عند  العجوز  مع  وتزاحمت  دخلت  باسمي،  ونادى  الطبيب  مساعد  خرج 

إلى الخارج ويطردها، لكن  أمام الطبيب، بدا للمساعد أن يسحبها  املريض  واحتلت كرسي 

الطبيب منعه وسمح لها أن تحتفظ بجلستها بيننا. 

من مساعده. ظلّ  أرحم  مزدوجة. كان  معاينة  بيننا  ال يحرج حضورها  الطبيب كي  أجرى 

يسألني ويضغط بأصابعه على كاحله ثم يلتفت ويسأل العجوز أسئلة روتينية يطلقها بال 

اهتمام وال عناية، والعجوز تجيب وتسهب وتفصّل. 

أسئلة مثل أغانٍ يحفظها ويتدرب على تجويدها، وأجوبة شيقة تبوح بها تلك املرأة وتطرب 

لها. يحدث كل ذلك وهي تقبض كفها وتطبقه بقوة، وتشرح للطبيب عن ذلك الشيء بداخله، 

تطلب منه أن تفتح كفّها، فيرفض، وتستشيره عن آالم يدها املغلقة منذ شهرين، تستفسر 

منه متى يجوز لها فتح أصابعها املغلولة فيعدها بأن ذلك سيحدث.. سيحدث في يوم ما، لكنه 

ليس اليوم وال غداً وال بعد غد. 

تزور  املرأة  هذه  أن  إلى  جيبي،  في  الطبيب  وصفة  وأضع  الباب  عليهما  أغلق  وأنا  توصلتُ 

باطن  في  الحجم  ضئيل  رجًال  ووجدت  صباح  ذات  استيقظت  بأنها  تتوهم  دورياً.  الطبيب 

تماماً  الذي يشبه  الرجل  ذلك  أطعمته من فطورها وسقته، حممته وغسلت مالبسه،  كفها، 

أحد صغارها الراحلين، يرفض أن يهبط من كفها، يأبى النزول إلى العالم. يجبرها على إخفائه 

وستره عن عيون الناس. لذلك فهي تطْبِق كفها عليه وهذا يشعرها بوخزة أليمة. 

ال تطمئن مع أحد غير الطبيب وال تفاتح أحداً غيره باملوضوع. وصارت تظن بأن الرجل الذي 

نبت في كفها ال يشبه ابنها الراحل، بل هو ابنها.. ابنها جداً كما تقول. 

قلت لنفسي: الوهم فضيلة.

حكومة «وحدة وطنية» في تونس أم حكومة حرب؟

وزراء  رئيس  لوالدته»:  معدا  املكان  «كان 

ثماني  فيها  «شاب»، حكومة «وحدة وطنية» 

وزيرات، خطاب مركّز حول  مقاومة الفساد 

أكثر  الفقيرة،  بالفئات  والنهوض  واإلرهاب 

من ثالثة أرباع نواب املجلس يمنحون ثقتهم، 

حرية..  بكل  يتحدثون  املعترِضون  النواب 

يتوجب علينا االعتراف بجودة اإلخراج الفني 

الشاهد  يوسف  لحكومة  الثقة  إعطاء  لجلسة 

قارناه  لو  خصوصا  الجديد،  الوزراء  رئيس 

الوحيدة  املشكلة  السابقة.  املماثلة  بالجلسات 

في األمر أنّه «أجمل من أن يكون حقيقياً» كما 

يقول املثل الفرنسي. لكن وبعيداً عن املشهد 

«الرسمي» املبهر فقراءة سياق والدة حكومة 

الشاهد وبرنامجها وتشكيلتها يطرح التالي:

١) السياق: حكومة النهايات والبدايات

الرئيس  إن   تونس  في  «األسطورة»  تقول: 

الشاهد  لحكومة  الشرعي  األب  هو  السبسي 

التي ولدت في أواخر شهر آب/ أغسطس، وإنّه 

ذلك بشهرين  قبل  عندما تحدث  نطفتها  زرع 

وطنية  وحــدة  حكومة  تشكيل  ضــرورة  عن 

تخرج البالد من أزمتها االقتصادية، وإنّ الجنين 

الداعمة  قرطاج»  «وثيقة  توقيع  بعد  تشكّل 

أحزاب  تسعة  طرف  من  الرئاسية  للمبادرة 

تموز/   13 في  كبرى  وطنية  منظمات  وثالث 

اللذان  هما  ومكانه  الحمل  تاريخ  لكن  يوليو. 

وفي   2013 صيف  فخالل  مشكلة.  يطرحان 

جمع  الذي  باريس»  «لقاء  بالتحديد:  باريس 

وزعيم  الغنوشي  راشد  النهضة  حركة  زعيم 

السبسي  قايد  الباجي  تونس  نــداء  حركة 

وأطــراف  تونسيين  أعمال   رجــال  (برعاية 

ما  سرعان  عنها).  يعلن  لم  بالتأكيد،  أخرى 

لإلعالم  «السري»  اللقاء  هذا  أخبار  «تسربت» 

أوج  في  يأتي  فهو  كبرى.  ضجة  أحــدث  ما 

من  موجة  بعد  تونس  تعيشها  سياسية  أزمة 

االغتياالت السياسية ورد فعل املعارضة املصرّة 

االعتصام  عبر  النهضة  حكومة  إسقاط  على 

أمام البرملان وتعطيله واالحتجاجات االجتماعية 

وأرجائها.  البالد  مدن  سائر  في  واملطلبية 

صدام  إلى  التحول  على  يوشك  كان   الوضع 

السحري  باريس»  «لقاء  جاء  وفجأة  دموي، 

رعته  (الذي  الوطني»  «الحوار  عنه  وانبثق 

كبرى منظمات املجتمع املدني التونسي). «لقاء 

باريس» لم يكن مجرد إعالن هدنة بل تسوية 

النظام  بموجبها  يقبل  و«تاريخية»،  كاملة 

التونسي (الذي لم يسقط يوماً منذ تأسيسه) 

ساملين  الحكم،  في  كشركاء  باإلسالميين 

غانمين وفق شروط معينة أهمها:

والعالقات  االقتصادي  بالنظام   املس  ـ عدم   1

الخارجية «التاريخية» لتونس.

«النمط  تغيير  محاولة  عن  التخلي  ـ   2

املجتمعي».

الجرائم  على  محاسبة  بأي  املطالبة  عدم  ـ   3

الحقوقية واالقتصادية التي ارتكبت طوال عقود 

الديكتاتورية. 

لم يكن أمام حركة النهضة، التي جربت بؤس 

أن  إال  الحكم والسلطة،  السجون واملنافي ولذّة 

سيناريو  تخشى  أصبحت  أنها  خصوصا  تقبل 

مماثال للذي حصل لإلخوان املسلمين في مصر.  

وصكوك  األمان  عهود  الطرفان  تبادل  وهكذا 

(حركة  املسلمون  اإلخــوان  وأصبح  الغفران، 

«املعدّل».  التونسي  النظام  من  جزءا  النهضة) 

اتفاقات  من  باريس  لقاء  بعد  حدث  ما  كل 

بمباركة  كان  حكومات  وتشكيل  وانتخابات 

ورعاتهما  والسبسي)  (الغنوشي  «الشيخين» 

االئتالف  والدوليين. تشكيل حكومة  اإلقليميين 

تونس،  آفــاق  نهضة  تونس،  (نــداء  اليميني 

انتخابات  نتائج  بعد  الحر)  الوطني  االتحاد 

أواخر 2014 لم يصدم إالّ الذين كانوا يتوهمون 

بأن النظام التونسي «العلماني» ما زال في صراع 

مع اإلسالميين، أو أن اإلسالميين جزء من «املسار 

كانت  التي  الصيد  الحبيب  حكومة  الثوري». 

تردد باستمرار أنّ مرحلة االنتقال الديموقراطي 

االستقرار  وقت  حان  وأنّه  انتهت  «الفوضى»  و 

تماما  تُجْهِز  أن  تستطع  لم  املؤسسات،  وحكم 

إلى  مرات عدة  املقاومة» واضطرت  على «جيوب 

صدامات  في  والدخول  للنقابات  تنازالت  تقديم 

املدن  وسكان  العمل  عن  العاطلين  مع  عنيفة  

املحرومة. كما أن التركيبة اليمينية - اليمينية 

بين  املنطقي»  «غير  التحالف  وهذا  للحكومة 

من  العديد  جعال  و«الظالميين»  «الحداثيين» 

األحزاب اليسارية ومنظمات املجتمع املدني ذات 

أن  ويبدو  الحكومة.  تعادي  العلمانية  التوجه 

الرعاة   / الشركاء  تقلق  بدأت  االضطرابات  هذه 

(االتحاد األوروبي، أميركا، صندوق النقد والبنك 

الدوليان، رجال أعمال محليون، الخ..)، واعتبروها 

على  شديدا  ضغطا  شكل  مما  عجز،  مظاهر 

كبش  بتقديم  يسرعان  وجعلهما  «الشيخين» 

فداء، فتخلوا عن رئيس الحكومة السابق. أدرك 

«أولو األمر» أن التشكيلة القديمة  تنقصها بعض 

هضمها  ويمكن  أشهى  تصبح  حتى  البهارات 

هي  الوطنية»  «الوحدة  فكانت  أسهل،  بطريقة 

الوصفة السحرية. 

٢ ) البرنامج أو باألصح «األجندة»

جلسة  في  طويال  الشاهد  يوسف  تكلم  

كان  الذي  خطابه  كثيرا..  يقل  ولم  الثقة  منح 

أشبه  كان  التونسية  العامية  باللهجة  أغلبه 

وعبارات  جمال  اقتطع  كأنه  بدا   : بـ«كوالج» 

مواقع  في  منشورة  وتغريدات  تحديثات  من 

لتكون  ورقة  في  ألصقها  االجتماعي،  التواصل 

كلمات  أكثر  بامتياز.  أجوف  شعبوياً  خطاباً 

تواترت في الخطاب هي: اإلرهاب، األمن، الفساد، 

التشغيل،  الفقيرة،  الطبقات  الثقة،  الشباب، 

استعان  الشاهد  أن  على  يدل  مما  النمو.. 

مبنياً  خطابا  له  ليصوغوا  التواصل  في  بخبراء 

على كلمات وعبارات مفتاحية قادرة على «ملس» 

الخطاب  كان  املستمعين.  من  ممكن  عدد  أكبر 

مسؤولية  الجميع  حمّل  فهو  «تعويمياً»  أيضا 

وشعباً  ومعارضة  حكومة  تونس:  في  الوضع 

تحديد.  أو  تنسيب  أي  بدون  وأحياء،  وأمواتاً 

فإن  الشاهد،  يوسف  «شباب»  من  الرغم  وعلى 

الحديث  السياسة:  قدم  قديما  كان  خطابه 

املستقبلية  والكوارث  الراهنة  الصعوبات  عن 

أي  يستعملها  مفردات  املرحلة..  واستحقاقات 

سياسي محترف كتغطية على فشله املستقبلي. 

كانت  املفتاحية  والعبارات  الكلمات  لكن 

بمثابة «سواتر دخّانية» يراد بها تمرير كلمات 

وعبارات مفتاحية أخرى هي زبدة حديث رئيس 

املديونية، تسريح  التقشف،  الجديد:  الحكومة 

إصالحات  ــروض،  ق تسديد  املوظفين،  آالف 

هي  هذه  أن   (!) الصدف  غرائب   ومن  هيكلية. 

نفسها مفاتيح تقرير البنك الدولي حول الوضع 

العاجلة  و«الحلول»  تونس  في  االقتصادي 

إلنعاشه: البرنامج الحقيقي. 

بل  برنامج،  ورعاتها  وحكومته  للشاهد  ليس 

في  تطبيقها  عدة يجب  بنود  فيها  «أجندة»  هو 

حكومة  املمكنة.  «الخسائر»  وبأقل  وقت  أسرع 

الشاهد جاءت لتعلن االنتهاء رسميا من أشغال 

مهامها  أن  ويبدو  السياسي،  النظام  ترميم 

األساسية تتلخص في ثالثة بنود:

(قمع  الجديدة  النظام  لحلة  التسويق  ـ 

«حرية»  من  هامش  مع  اقتصادي  ـ  اجتماعي 

التعبير والتنظيم لتصريف الغضب).

ـ إعالن انتهاء زمن «الدولة الراعية» والدخول 

من  ذلك  يستتبع  (وما  النيوليبرالية  عصر  في 

وتسريح  كالخصخصة  مؤملة»  «إجـــراءات 

العمال ورفع الدعم عن مواد وتقليص املصاريف 

العمومية..).

تحالفات  أية  تكوّن  أمــام  الطريق  قطع  ـ 

معارضة واسعة يمكن أن تعطل أو تبطئ مسيرة 

«اإلصالحات» الهيكلية املزمع تنفيذها. 

٣) التشكيلة

الجديدة  الحكومة  لتشكيلة  املدبر»  «العقل 

قرأ جيداً «فن الحرب» للحكيم الصيني «سون 

الذهبية  القواعد  أهم   من  أنّه  وفهم  تزو» 

وزيادة  األعداء  عدد  تقليص  الحرب  لكسب 

القليل من  األمر  اقتضى  لو  الحلفاء، حتى  عدد 

التنازالت والكثير من الهدايا والعطايا. حكومة 

يوسف الشاهد هي تطبيق عملي لهذه القاعدة، 

فهي تتشكل من «خليط» هجين يصعب تخيل 

حكومة  في  بالك  فما  واحد،  مكان  في  التقائه 

تضم  الوطنية»  «الوحدة  تشكيلة  واحــدة. 

نصف  ملدة  تونس  حكم  الذي  الحزب  بقايا 

النهضة)،  (حركة  املسلمين  واإلخــوان  قرن، 

آفاق تونس)، ويساريين  ونيوليبراليين (حزب 

(حزب املسار ـ الشيوعي سابقاً ـ ووزيرا مقربا 

وأحزابا  الديموقراطيين)،  الوطنيين  حزب  من 

التحالف   الجمهوري،  (الحزب  «وسطية» 

باإلضافة  «عروبيين»،  وحتى  الديموقراطي)، 

إلى عدد كبير من املستقلين (حزبيا)، ووجوها 

وبعض  كبارا  ورأسماليين  معروفة،  نقابية 

التكنوقراط. عندما تلتقي كل هذه املكونات في 

«جسم» واحد فإنه من الصعب تصديق فكرة 

تدفعنا  أن  الطبيعي  ومن  الوطنية»،  «الوحدة 

أمام  بأننا  االعتقاد  إلى  بالسوء  األمَّارة  أنفسنا 

حكومة محاصصة وترضيات هدفها األساسي 

هو «التعبئة العامة» قبل الذهاب إلى الحرب.

يتعمق هذا االتجاه أكثر عند االطالع على السير 

الذي  املعجزة»  «الفتى  فمثال  للوزراء.  الذاتية 

إلى  حزب  قواعد  من  سنتين  من  أقل  في  انتقل 

رئاسة حكومة، السيد يوسف الشاهد، هو خبير 

مستشارا  عمل  الفِالحي،  االقتصاد  في  وأستاذ 

لدى االتحاد األوروبي كما عمل موظفاً في السفارة 

ورسالة  بتونس،    (2011/2010) األميركية 

تتمحور   2003 سنة  ناقشها  التي  الدكتوراه 

وزيرة  الفِالحية.  األسواق  تحرير  حول  أساسا 

السيدة  املتجددة،   والطاقات  واملناجم  الطاقة 

«سيتي  في  موظفةً  عملت  روحــه،  شيخ  هالة 

«البنك  إلى  انتقلت  ثم   (2003-1997) بنك» 

الدولي» (2003-2007). السيد وزير االستثمار 

بتوجهه  معروف  الكافي،  عبد  فاضل  والتنمية، 

بورصة  رئيس  كان  أنّه  كما  املتطرف  الليبرالي 

والتجارة  الصناعة  وزير  عدة.  لسنوات  تونس 

اإلسالمي الهوى، الليبرالي العقيدة، زياد لعذاري، 

دولية  هيئات  لدى  مستشارا  اآلخــر  هو  عمل 

عدة. وهذه عينات عن «بروفيل» أغلب املاسكين 

بالوزارات الحساسة واملفصلية. طبعا كون وزير 

كان   الجهيناوي  خميس  «الجديد»  الخارجية 

أبيب  تل  في  التونسي  التجاري  للمكتب  مديراً 

بموضوع  أي عالقة  له  ليست  التسعينيات  خالل 

املقالة... لكن وجب التنويه. 

مكونات  أغلب  برضا  الحكومة  هذه  وتنعم 

وأغلب  النواب  وأغلب  السياسي  الطيف 

وأغلب  الكبرى  املدني  املجتمع  منظمات 

الثقة  وهذه  تونس.  و«أشقاء»  «أصدقاء» 

الكبيرة يجب أن تترجم  إلى أفعال وسياسات 

سنوات  خالل  نتائجها  تطرح  أن  املنتظر  من 

قليلة. فمع دخول العام 2017، ستجد الدولة 

األقساط  التونسية نفسها مجبرة على سداد 

في  اقترضتها  ضخمة  ــروض  ق من  ــى  األول

الثوري ورشوة  املسار  (لوأد  األخيرة  السنوات 

قطاعات وفئات معينة  وضمان والئها). وبما أن 

خزينتها  فارغة، والدائنين ال قلب لهم، فيبدو 

و/أو  «ممتلكاتها»  بيع  إلى  ستضطر  أنها 

تقليص مصاريف أبنائها حتى تفي بتعهداتها. 

ختاما...

ستعيش  تونس  بأن  تنبئ  املؤشرات  كل 

أزمات  كبيرة: حكومة تحظى بأغلبية برملانية 

غير  أجندة  بنود  تنفيذ  ستحاول  ساحقة 

بال  «ديموقراطي»  نظام  وطنية،  وغير  شعبية 

معارضة تقريباً، أغلبية شعبية ستجد نفسها 

من  والقاسية  الصعبة  االختيارات  موقع  في 

أو  التقشف»  الحرية،  أو  األمن  ثنائيات  نوع 

العجائز  بإيمان  سنكتفي  ربما  اإلفــالس... 

«جانـفي  شـهر  تـونـس,  «مهدي»  منتظرين 

تتكرر  حيث  يناير,   / الثاني  كانون  املجيد»: 

ومنذ 2011 االنتفاضات...

باحث من تونس

محمد رامي عبد املولى

خالد تكريتي - سوريا



مليار دوالر مساعدات عسكرية أميركية ستقدم إلى إسرائيل خالل السنوات العشر 

املقبلة بموجب اتفاق وقع في 14 أيلول/سبتمبر ، ويحل محل حزمة املساعدات التي 

ستنتهي عام 2018 وعمرها عشر سنوات. وأفادت وزارة الخارجية األميركية أن هذا 

االتفاق يمثل »أكبر تعهد منفرد ملساعدات عسكرية ثنائية في تاريخ الواليات املتحدة«.
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ السينما املغربية وخطوط التابو الثالثة ـ سعيد ولفقير

ـ أن تخرج في نزهة وال تعود ـ ابتهال حسين الضلعي

ـ األجانب يدعمون حفظ التراث العربي في موريتانيا ـ املختار ولد محمد 

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

عمار فرحات / تونس

»بائع الياسمين«
املغرب قبيل انتخابات تشريعية فاصلة

ماذا  لنرَ  إلكترونية.  مواقع  وعشرة  جرائد  عشر  أمامي 

يستهلك الرأي العام في الصيف؟ 

»زيرو  شعار  لها  وتتخذ  البالستيك  أكياس  تمنع  الحكومة 

الحملة، صادق مجلس  مع  وبالتزامن  ميكا« )صفر بالستيك(. 

أنظمة  بإصالح  املتعلقة  القوانين  مشاريع  على  املستشارين 

من  االقتطاعات  وزيادة  العمل  سن  تمديد  أي  إصالح:  التقاعد. 

أجور املوظفين. الغاضب قصير النظر يرى الحاالت الفردية فقط 

وال يرى الصلة بينها. من سيتذكر التقاعد بعد عيد األضحى؟ 

املهم هو أكياس البالستيك لتخزين اللحم. 

أساسية  مواضيع  تغليف  استراتيجية  تنجح  اآلن  إلى 

بمواضيع تكتيكية. مع حملة »زيرو ميكا« توقف الساخرون عند 

أوملبياد ريو دي جنيرو. بينما  حصيلة زيرو ميدالية ذهبية في 

بجنسيات  تألقوا  مغربيا  عشر  ثمانية  عن  الصحف  تحدثت 

كلف  وباملناسبة،  القوى.  ألعاب  في  وفرنسا  وإيطاليا  البحرين 

امللك أمير املؤمنين وزيرَ الرياضة بترؤس بعثة الحج الرسمية 

لكي يكفّر الوزير عن ذنوبه تجاه الرياضة املغربية في مكة. 

واضح أن السريالية والتكعيبية السياسية نشأت في املغرب. 

مضاربات  أخبار  املغربية  للجرائد  األولــى  الصفحات  على 

سياسية. كل سياسي يقول. وما قاله في املساء يمحوه الصباح. 

وأخبار عن زعيم سياسي أفسده املداحون فانفصل عن الواقع. 

»اإلرادة  عن  تعبيرا  واألصــدق  األقرب  أنّه  يزعم  حزب  كل 

امللكية«، وقد تقلص النقاش واملواجهة فصارت محصورة بين 

واملعاصرة«  »األصالة  وحزب  والتنمية«  »العدالة  حزبَي  زعيمَي 

عبد اإلله بنكيران وإلياس العماري. 

ردّاً على ذلك، قال امللك ـ بطنجة التي احتفت بأمراء الخليج  

أنني  السابع عشر 30-07-2016(: »كما  العرش  )في خطاب 

ملك لكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء، وكما قلت 

إليه  باالنتماء  أعتز  الذي  الوحيد  فالحزب  سابق،  خطاب  في 

نظامنا  في  خاصة  بمكانة  امللك  شخص  ويحظى  املغرب.  هو 

تفادي  وأحزابا،  مرشحين  الفاعلين،  جميع  وعلى  السياسي. 

استخدامه في أي صراعا ت انتخابية أو حزبية«.

ال  األحزاب  ألن  غاضب  امللك  أن  الخطاب  من  الجميع  فهم 

املغرب يسود ويحكم. اختفى صديق  امللك في  تتركه وشأنه. 

امللك وبقي الحزب الذي أسسه يخضع لالختبار. لقد كان قرار 

ضرورة  اإلسالميين  نفوذ  يكبح  حزب  بتأسيس  امللك  صديق 

»نداء  بتجمع  أشبه  صار  حزب  للكثيرين.  بالنسبة  تاريخية 

تونس«، وهو يجمع قوى مختلفة استعداداً لالنتخابات.  

أكتب على حاسوب مرتبط بشبكة انترنيت من الجيل الرابع، 

لكن املشهد السياسي الذي أعلق عليه لم يصل هذه املرحلة، 

إنه مهدد باالرتداد:  

امللك  تم في 2-8-2016 تسريب فيديو ملستشار وصديق 

رفقة وزير الخارجية في علبة ليلية بالدوحة بقطر واتهم حزب 

العدالة والتنمية بتسريب الفيديو.  

التوحيد  حركة  من  قياديين  اعتقال   2016-8-20 في  تم 

 - والتنمية  العدالة  لحزب  الدعوي  الذراع  وهي  ـ  واإلصالح 

متلبسين في السابعة صباحا في سيارة. 

صار الضرب تحت الحزام. وكان ذلك زلزاال صغيرا. 

من  الكثير  أن  والدليل  متوقع،  غير  زلزااًل  العربي  الربيع  كان 

لخالفتهم..  أوالدهم  يعدون   2010 في  كانوا  العرب  الرؤساء 

الهزات األقوى وقعت في ليبيا وسوريا واليمن. 

سلم  على  درجــات  عشر  من  سياسية  هزة  وبدل  املغرب، 

ريختر السياسي، يعيش زلزال الربيع العربي/ األمازيغي ولكن 

بالتقسيط، عن طريق هزات ارتدادية من درجة واحدة كل عام 

مع تزايدها قبيل انتخابات تشرين األول/ أكتوبر 2016.

أقرب  املشهد  املغرب  في  أو صدع.  انفجار  عن  الزلزال  ينجم 

ترك  في   2011 دستور  محرري  لحكمة  ذلك  ويعود  للصدع 

غموض احتياطي ملصلحة االستقرار. كيف؟ لم يحصل رئيس 

الوزراء على صالحيات كثيرة.  

باستيقاظ  سمحت  ولكنها  أحداً،  تقتل  لم  املغربية  الهزة 

النخبة والشعب، وخروجهم للعراء في انتظار توقف الهزات... 

في بلدان أخرى قتل مئات اآلالف وهاجر املاليين ألن الهزة كانت 

كارثية. 

زلزال  رافقت  التي  للصدمة  تدريجياً  تفريغاً  املغرب  يعيش 

الربيع العربي/ األمازيغي. زلزال بالتقسيط املريح. 

إحراق  بعد  ما  بوجود  يعتقد  حزب  حزبان.  احتك  كلما  هزة 

البوعزيزي لنفسه، وحزب يعتقد أن ما جرى كان نزوة ويجب 

العودة للوضع السابق.

قال امللك: »فبمجرد اقتراب موعد االنتخابات، وكأنها القيامة، 

مرشحين  وأحزاباً،  حكومة  والجميع  اآلخــر.  يعرف  أحد  ال 

وصراعات  فوضى  في  ويدخلون  صوابهم،  يفقدون  وناخبين، 

أقول  وهنا  االنتخاب.  يمثلها  التي  االختيار  بحرية  لها  عالقة  ال 

لتصفية  الوطن  على  ركوبا  كفى  ومعارضة:  أغلبية  للجميع، 

حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة«. 

الوطن، وأيضا بسبب مصالح  الهزات بسبب مصالح  تقوى 

الالعبين. هزات ارتدادية جعلت الجميع يخرج من مقره ليبقى 

لكي  االستطالعات  الداخلية  وزارة  منعت  وفد  سياسياً،  حياً 

كتب  فجأة  العراء..  في  فيبيت  الزلزال  سيشرده  من  يُعرف  ال 

عنوانه  مقااًل  النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  رئيس 

تال  وما  تماما،  خطا  ليس  التاريخ  لكم«.  شكرا  امللك...  »جاللة 

لألفضل  باالستمرارية  موعودا  ليس  لنفسه  البوعزيزي  إحراق 

دائما، بل إن االرتداد إلى األضداد وارد.  

عرافا  ليس  البصاص  السوسيولوجي  الصِدام؟  مآل  هو  ما 

لكنه يدرك أنه حين تختلط األوراق يستحسن اإلصغاء لحكمة 

تسلق  ديكَين  بين  معركة  بعد  إنه  الحكاية  تقول  الحكايات. 

الديك املنتصر الجدار لفرد جناحيه فأكله النسر. حينها خرج 

الديك املهزوم يتغزل بالدجاجات.

من الديك السعيد املهزوم؟ كثيرون لم يكونوا ليصوتوا له، 

الكثيرين  جعل  واحد  ديك  مع  اإلعالم  واصطفاف  الجدل  لكن 

يقررون التصويت للديك اآلخر. 

بين  والتيارات،  الديَكة  بين  الفاصلة  الخطوط  عن  بحثاً 

الجوهري والعرضي، يتضح أن تشتت النقاش العمومي يجعل 

أمراً معقداً. يصعب على السوسيولوجيا  الخروج بأية خالصة 

اإلمساك برغوة املزايدات. سؤال آخر يحتاج عرافة: 

كيف ستترجم الزاوية البودشيشية خطاب امللك ـ وبالغات 

وزارة الداخلية ضد حزب العدالة والتنميةـ  ملريديها الكثر خالل 

االنتخابات القادمة؟ 

هذا جدل الالعبين الكبار. لنرَ ما يجري عند الالعبين الصغار:  

وشاشة  الورق  من  عينيه  البصاص  السوسيولوجي  رفع 

الحاسوب ليرى األرض، في الصيف يلبس زبائن املقهى صنادل، 

ومشكوك  يفعلونه.  ما  الجوالين  األحذية  ماسحو  يجد  ال  لذا 

بأن بعضهم ال يأكل. ويمر متسولون وقد كتبوا طلباتهم على 

الذين  السوريين  الالجئين  أسلوب  ذلك  في  مستلهمين  ورقة، 

كثروا في املغرب، يقفون في محاور الطرق يحملون جوازاتهم 

يحظون  كانوا  للمساعدة.  طلباتهم  تبين  وأوراقــا  الزرقاء 

سينتهي  سوريا  زلزال  أن  أمل  على  البداية  في  كبير  بتعاطف 

قريبا. اآلن يبدو أنه زلزال أبدي. 

املوضوع  ما  يتصدقوا.  ال  لكي  أيديهم  املقهى  زبائن  يرفع 

الرئيسي للذين يستيقظون مبكرا في الصيف؟ 

الجواب: شمس الصباح صعبة وشمس ما بعد الظهر تسبب 

»املكلفة« )مرض يصيب الرأس(. ثمن نصف كيلو من أكياس 

عيد  مبكراً.  عليه  الحصول  من  بد  وال  تضاعف  البالستيك 

األضحى يقترب. يجب تحضير ثمن الكبش األقرن ال األصلع. 

بعد الذبح سيوضع اللحم في البالستيك ويخزن في الثالجة. 

لحظة اطمئنان وصمت. 

بعد العاشرة بدأت االتصاالت الهاتفية. يستخدم املتحدثون 

الرخص:  وأوراق  واملقاطعة  واإلدارة  باملحكمة  على صلة  معجماً 

معناه  الرجال؟  معنى  ما  االنتخابات.  في  الرجال«  »دعم  يجب 

األسخياء.

حكومة  سقطت  فقد  فايسبوك  على  أما  األرض.  على  هذا 

بنكيران وأعلن بنعزوز ـ املحلل املنتمي لحزب األصالة واملعاصرة 

الصباح  جريدة  وكتبت  والتنمية«،  »العدالة  حكومة  نهاية  ـ 

الحكومة  رئاسة  تسلمه  أن  للصباح  يعلن  العماري  »إلياس 

تكليف«.

إلياس  سيترشح  هل  صيده؟  قبل  بنكيران  جلد  يبيع  من 

العماري في الرباط؟ 

لن  العماري  الرباط.  قرب  سال  مدينة  في  بنكيران  سيترشح 

يترشح، ووزير الخارجية لن يترشح ألنه منشغل بالبيئة. 

في  نشأت  السياسية  والتكعيبية  السريالية  أن  واضح   ...

املغرب. كانت السريالية زلزاال في تاريخ الفن. في املغرب ترصد 

قشرة  في  الهزات  ستؤثر  هل  االرتدادية.  الهزات  الصحافة 

السياسة املغربية أم في نواتها؟ 

املحللون املتحزبون يقولون نعم وال. 

كاتب وسينمائي من املغرب

محمد بنعزيز

فرحة العيد

فلسطين AFP/ تصوير: حازم بدر العراق AFP/ تصوير: أحمد الربيعي األردن EPA / تصوير: جمال جاد الله 

تسليم جثمان بهاء أبو عليان عن صهيب عماد بعد جلسة الحكم

قررت مخابرات االحتالل )مساء األربعاء 31 آب/ أغسطس 2016( تسليم جثمان الشهيد عن صهيب عماد قبل جلسة الحكم

بهاء محمد عليان إلى ذويه، بعد منتصف الليل.

أوضح محامي هيئة شؤون األسرى واملحررين محمد محمود أن املخابرات اإلسرائيلية 

قررت تسليم جثمان الشهيد بهاء عليان إلى ذويه بشرط الدفن في مقبرة باب »املجاهدين« 

في شارع صالح الدين بالقدس، بحضور 25 شخصاً )فقط(، ودفع كفالة مالية قيمتها 20 

ألف شيكل.

مع  نار  وإطالق  طعن  عملية  تنفيذه  بعد   ،2015-10-13 بتاريخ  ارتقى  بهاء  الشهيد 

املقامة على  أبو غانم، في حافلة إسرائيلية في مستوطنة »أرمون هنتسيف«  األسير بالل 

أراضي قرية جبل املكبر، مطلع العام الجاري.. وقامت سلطات االحتالل بهدم منزل الشهيد 

عليان في القرية، كإجراء عقابي ضمن إجراءات أخرى اتُخذت ضد العائلة، بقرار من قائد 

الجبهة الداخلية لجيش االحتالل واملصادَق عليه من قبل املحكمة اإلسرائيلية العليا. 

)وقد دفن بحضور اآلالف من قوات الوحدات الخاصة وانتشار للشرطة(.

من صفحة ملى هاني غوشة )عن فايسبوك(

املحكمة قرّرت أن صهيب عماد مجرم وحكمت بحبسه 3 سنين، قضى منهم سنتين ونص يعني 

فاضل لّه نص سنة كمان.. 

كرسي  أو  بعكّاز  بيتحرّك  كونه  مافرقش..  طفل  كونه  مافرقش..  جريمة  أيّ  ارتكبش  ما  كونه 

متحرك ألن ركبته تآكلت من ظروف الحبس وصحّته بتتداعى.. مافرقش!

أنا مش قادرة أفهم إيه نوع البشر اللي ماسكين املحاكم في البلد دي، وجابوهم منين، بيروحوا 

ازاي يقعدوا في وسط أوالدهم وأحفادهم بعد حكم زيّ ده؟

ربنا ياخدكم ويحمي الدنيا دي من شروركم.. 

ربنا ياخدكم ويحمي روح أهالي األطفال دول من أنهم يستسلموا لعمى وغضب االنتقام.. 

ربنا ياخدكم ويحمي قلوب أوالدكم وأحفادكم من انهم يورثوا قساوة قلوبكم ووساخة أرواحكم. 

الحرية لصهيب عماد كل يوم، كل يوم. 

الحرية لألطفال من تعذيبكم وسجونكم وأقسامكم ومشارحكم وكل تفاصيل الكابوس اللي انتم 

فارضينه على حياتنا.

من صفحة Mona Seif  )عن فايسبوك(

8 أيلول / سبتمبر 2016 جلسة النطق بالحكم على الضحكة البريئة دي. صهيب بدل ما يشيل شنطة 

مدرسته، أو لعب العيد، أو تي شيرت برشلونة اللي بيلعب بيه كورة مع صحابه.. صهيب ده ماشي بعكاز 

من سنة تقريباً بسبب تدهور مفصل ركبته، وفشل العملية الجراحية اللي عملها وهو مسجون، بسبب 

سوء الرعاية الصحية...

أكتر من سنتين ونص حبس احتياطي يخالف صريح القانون اللي متفصّل على مزاجهم، وبرده مش 

بيطبّقوه. صهيب اعتُقل وعنده 15 سنة، من بيته والحرز هو املوبايل والكمبيوتر، ومتّهم بحرق عربيات 

الضّباط.. ومعاه 10 أطفال في القضية!

يتعالجوا..؟  أو  بيخرجوا  ومظاليم  بتفرق،  الدوشة  أن  على  أمثلة  لكم  باضرب  كنت  مرة  كام  فاكرين 

اللي علينا، يعني ندوس »شير« في 3 ثواني بس،  الدوشة بتفرق، بس إحنا نعمل  صحيح مش كلّ مرة 

صدّقوني مش كتير أبداً على طفل زي صهيب، بيقتلوا طفولته باإلجرام ده.

إحنا صوتهم، فبالش نسكت أرجوكم. هاندوّن عن صهيب ورفاقه طول اليوم.. وهانفضل #فاكرينكم

#الحرية_لصهيب_عماد_ورفاقه

من صفحة Omar Hazek )عن فايسبوك(
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