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«الوجع املكشوف» :تجربة املرض
في السجون املصرية تصل أحياناً
باملعتقلين إلى املوت نتيجة اإلهمال
والكيدية .والجزائريون يحتجّون
على سـياسات «التقشّف» التي
تـــودي بمكتسـبـات وتقديـمات
متحقّقة.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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الحكومة الجديدة في تونس
تعلن النهاية الرسمية لـ«أشغال
الترميـم» :إخـراج جميل لكالم
مـــزدوج والتّــفــاق أصــلــي بين
«الشـيخيـن» .ومـن الصـومــال
استغاثة ثقافية ،فهل من مُجيب؟
و«بيتـونـة» عـن الوجـع العـراقي
املتعدِّد.

3

املغرب قبيل انتخابات تشريعية
فاصلة .و«بألف كلمة» أطفال
في العيد .وحلم :بائع الياسمين.
وعلى املوقع :أن تخرج من اليمن
في نزهة وال تعود ،والسينما
املغربية واملحرَّمات ،ومن يحفظ
تراث موريتانيا.
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تونس :حين ترتفع «اليد اليمنى» للدولة
بدأت حكومة الوحدة الوطنية التونسية ،املشكَّلة ببادرة من رئاسة
الجمهورية ،أعمالها بعد إزاحة الحبيب الصيد الذي اتُهمت حكومته
بأنها لم تطبق برنامج حزب «نداء تونس» الفائز في انتخابات .2014
وقد انطلقت حكومة الوحدة الوطنية بخطاب «صارحت فيه الشعب»
بالوضع االقتصادي واالجتماعي املتردي ،معلنة عن توجهاتها التي
ستعالج عبرها األزمة ،واملتمثلة خاصة في كل أشكال التقشف التي تعني
وقف التوظيف في الوظيفة العمومية ،وتسريح املوظفين وخفض كل
األعباء املالية العائدة للقضايا االجتماعية ،وتعني كذلك تجميد األجور
وزيادة الضرائب ،واإلمعان بالتشغيل املرن والهش ..وفي هذا يتأكد
خيار «اليد اليمنى» للدولة ولسياساتها العمومية (بحسب التوصيف
الذي استخدمه بيار بورديو لتمدد النيوليبرالية واقتصاد السوق) ،أي
تآكل كل املكتسبات املرتبطة بدولة الرعاية االجتماعية التي تمثل «اليد
اليسرى» للدولة والتي تقلصت كثيرا في تونس وتراجعت منذ سنة
 ،1986بعد االنخراط في تجربة إعادة الهيكلة ضمن شروط صندوق
النقد والبنك الدوليين ،اللذين فرضا شروطاً لإلقراض تتمثل خاصة في
الحد من تدخل الدولة في الرعاية االجتماعية ،وإطالق يد السوق ،أي
التعويل على املبادرة الخاصة وعلى الخيارات الفردية بدل الجماعية.
وكانت تونس أحد أهم «التالمذة النجباء» في تطبيق تلك املبادئ،
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
 15.5في املئة من حجم السكان الجملي .ويوجد من بين هذه النسبة
حوالي  500ألف يجدون صعوبة في الحصول على املواد األساسية للحياة،
بحسب دراسة للمعهد الوطني لإلحصاء والبنك اإلفريقي للتنمية.
وإضافة إلى هذا ،تصل نسبة البطالة إلى حدود  15في املئة ،أغلبها في
صفوف خريجي الجامعات ،كما تتزايد مظاهر التهميش األخرى بخاصة
في العالم الحضري حيث يكثر املتسولون والنشالون وعامالت الجنس
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
النقابات والليبراليين املتشددين لم تقدّم منذ ثورة  14كانون الثاني
 /يناير أي خطاب بديل لحل املسألة االجتماعية ،رغم كونها املرتكز
الرئيسي الذي أدى ويؤدي إلى االحتجاجات املتتالية (وآخرها كان أحداث
مطلع  ،)2015التي كلما تزايدت يتم اللجوء إلى «سياسة انتظارية»
ترتكز على نزعة خطابية ذات منحى أخالقي تتناول قيم التضحية
والصبر ..وعــادة ،توكل السلطات املركزية إلى السلطات املحلية
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
جعلها أكثر صبرا .وترتبط هذه السياسة بالخاصية الشعبوية التي
تميز النخبة السياسية التونسية منذ االستقالل ،وهي شعبوية كابتة
للصراعات االجتماعية ،ومغيِّبة لكل املقوالت املرتبطة «بالجانب الطبقي
للمسألة االجتماعية» باسم مقوالت متعالية تتعلق باألمة والوطن .وقد
عبّر رئيس الحكومة الجديد عن هذه الشعبوية بعبارة «الزمنا ناقفوا
لتونس» من دون أن يحدد بالضبط ماهية نون الجمع هذه ومكوناتها،
ومسؤولية كل طرف فيها .فالخطابات الغامضة ،واإلسهال الخطابي
املتعلق برفع القدرة الشرائية ،وإيجاد مواطن الشغل للشباب إلخ..

عبد الله عكر ـ تونس
صارت من ميزات الخطاب السياسي في تونس الذي يتجه أكثر نحو
«تسيير البؤس» و»التصرف في األزمة» ،وإضفاء معنى أخالقي عليها
بدل تقديم بدائل ورسم مشروع محدد .بل إن هذا الخطاب املهيمن
والسائد ال يتجرأ حتى على مساءلة األسس البنيوية للمساواة وغياب
العدالة االجتماعية وعمليات إعادة إنتاجها وترسيخها عبر السياسات
والخيارات االقتصادية.

تآكل األنظمة العمومية

في ظل اقتصاد ليبيرالي هش يتسم بغياب القدرة التنافسية وضعف
حركة النمو ،تتزايد في تونس جميع األشكال املتعلقة بالالمساواة
االجتماعية ،حيث يتآكل النظام التعليمي والنظام الصحي ونظام
الخدمات العمومية ،مما أدى على مدى سنوات إلى إضعاف الطبقات
املتوسطة ،األمر الذي خلخل «التماسك االجتماعي» ،وأحدث فتوقاً
في الروابط االجتماعية ،وأنتج أشكاالً جديدة لإلقصاء ،سواء في املدن
أو األرياف .أخذت تونس منذ الثمانينيات نصيباً وافراً من فك التزام
الدولة االجتماعي ودعم القطاع الخاص ،وقد أدى هذا األمر إلى انبثاق
مشاريع مجتمعية (الحركات الجهادية ،وصول اإلسالميين إلى الحكم،
انتشار الشعبوية) .لكن األمر ال يتعلق بهذا النطاق وحده بل بـ «تآكل
األنظمة العمومية» .ففي سياق تونسي تميزه الالمساواة والشعور
املتنامي باإلقصاء االجتماعي ،صار للطبقات املرفهة إمكانية التعويل أكثر
على قطاع خاص بصدد التمدد ،في حين أن الفئات الضعيفة والهشة
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
السائد كليا بل «بالعيش مثل اآلخرين» ،وهو ما يجعل خطاباتهم
موسومة بنزعة معيارية تتحدث عن «الحُقْرة» (االحتقار) و «الكرامة»
و«الرغبة في عيش الحياة» .إلّ أن الشعور السائد أن دولة الالعدالة
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
لتدبير حالها عبر اقتصاد التهريب الذي صار يشكل  52في املئة من
الناتج املحلي .فتلك املناطق صارت خارج سلطة الدولة االجتماعية.

مواطَنة اجتماعية مهدَّدة

في ظل تصاعد الالمساواة الناتجة عن الخيارات والسياسات
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
والفقراء) هم املتضررون األُوَل مما يحدث .كما أدى استمرار تهميش
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
إجراؤها في إطار «العالقة الحميمة» مع صندوق النقد الدولي إلى إفراغ

فكرة املواطَنة من مضمونها االجتماعي الذي يضمن الحد األدنى للكرامة
االجتماعية ،حيث تتجه السياسة العمومية في مجال التشغيل مثال
إلى إضفاء مزيد من مأسسة الهشاشة املهنية عبر «مرونة العمل»،
فيتراجع العمل القار ويتحرر التشغيل من صرامة االتفاقيات الجماعية
ومن التحكيم أو تدخل الدولة ..فتتحطم الهويات املهنية ،ويتزايد
عدد املعطوبين اجتماعياً بفعل تآكل الدعامات املادية والعالئقية .يالحظ
هذا األمر بشكل خاص في الفضاءات الحضرية واملدن الكبرى حيث
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
عبر «االنتهاك الهادئ للمعتاد» ،وممارسة السياسة من خالل الحياة
اليومية حيث السعي الدؤوب للحصول على حقوق حضرية مثل السكن
والكهرباء والشغل من خالل احتالل الشوارع والساحات العامة واألزقّة
الضيقة حيث يعرضون السلع املهربة للبيع .وبمقابل تنامي مظاهر
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
في الوقت نفسه على ذراعها األمنية القوية من أجل وضع حدود لكل
أشكال تمدد الهامش غير املحبَّذة .و في الضفة األخرى تتنامى الحركات
االجتماعية لتجد بذلك ،وفي كل مرة ،الدولة والنخبة السياسية نفسها
وجهاً لوجه مع فئات تُذكِّر أحياناً بعنف أن تمدد اليد اليمنى للدولة ال
يجب أن يذهب إلى حد غير معقول.

فؤاد غربالي
باحث في علم االجتماع ،من تونس

رصد وقائع تجارة نقل البشر بين سوريا وتركيا
وضّب «عمران» حقيبة ظهرٍ صغيرة فيها وثائقه الشخصيّة وأوّلها جواز
سفره وشهادة تخرجه الجامعية ،إضافة إلى قليل من الثياب الداخلية
وبعض األطعمة الجافة ،وانضم إلى ثالثة أشخاص في سيارة انتظرته
تحت بيته في مدينة الالذقية ،وما إن وصل حتى أقلعت «الفان» باتجاه
«حميميم» ،مطار الساحل السوري الوحيد .كانت الساعة الثامنة ليالً .

بالطائرة ،وأما البرّ..

ستة أشهر من االنتظار واالتصاالت و «الواسطات» حتى تمكن الشاب
من حجز مكان في طائرة متجهة إلى مطار «القامشلي» بعدما دفع ثمن
بطاقة السفر ما يعادل  35دوالراً ،ورشى وصلت إلى  100دوالر ،لتقريب
دورٍ في السفر قد يمتد لشهور .فالضغط على رحالت «القامشلي» تحول
إلى سوق سوداء بوجود عدد قليل من الطائرات التي تحوّلت إلى حامالت
«هوب هوب» تغصّ بالركاب والبضائع والشهداء والعساكر .وهذه
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،
وال بد طبعاً من سؤال الشخص عن سبب سفره والتأكّد منه بشكل
دقيق .وألن عدد الرحالت قليل ،يتدخل بعض موظفي املطار بدماثة بطلب
تنازل ركاب لديهم أطفال عن مقاعد أطفالهم ألشخاص عندهم حاالت
طارئة كوفاة أو نقل لعسكري أو «امتحان»(؟) ،ويدفع املسافر الجديد
ثمن املقعد رسمياً مع عدم استرجاع ما دفعه أهل الطفل.
الرحالت البرية للوصول إلى الحدود التركية عبر مناطق شمال حلب
والرقة وإدلب توقفت تماماً منذ اندالع املعارك وسيطرة داعش على
الطرقات هناك .وطريق الساحل األساسية عبر «كسب» غير متاح
بسبب التدقيق على املسافرين ،أما الطريق عبر منفذ «الراعي (شمال

مدينة «الباب» الحلبية) فقد أغلقته املعارك الدائرة حول «جرابلس»
وفيها .في الشهر املاضي اعتقل داعش  12مواطناً 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
القامشلي ،مثل «عامودا» و «تلّ تمر» ،الواقعة تحت السيطرة الكردية،
وتحوّلت إلى معابر رئيسية تشهد يومياً عبور عشرات األشخاص الذين
يحاولون الهرب مرات عدة حتى تنجح محاوالتهم.

تجارة وحروب صغيرة

يتولّى هذه التجارة قادة حماية الوحدات الذاتية الكردية ،إلى جانب
مجموعات من املكوّنات األخرى بما فيها السريان والعرب .وبين هذه
املجموعات حرب ضروس على كل «رأس» يصل املدينة الصغيرة ،إذ
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
النفاذ من حواجز «اليكتي» (حزب الوحدة الديمقراطي الكردي) دون
معونة من شخص نافذ فيها ،وعادة ما ينقل الشخص بسيارة أمنية تابعة
لهم.
تكلفة العبور تتراوح بين  1300إلى  1600دوالر أميركي ،يدفعها الهارب
إلى وسيط زعيم التهريب الذي يكلّف وسطاء آخرين بهذه التجارة،
مع مراقبة الوسطاء لبعضهم بعضاً ،وال أحد بالطبع يعرف من هو
زعيم التهريب األساسي ،ولكن يرجح أنه كردي يتعامل مع األسايش
واملخابرات الكردية ،ويقبض هؤالء منه .العالقة بين املهربين سرية وال
يعرفون أية معلومات عن الجهات التي تدير التهريب.

في السيارة التي أقلتهم إلى «عامودا» تعرف عمران على رفاق الهرب،
ولكل منهم أسبابه ،فهناك شابٌ مطلوب للجيش وال يستطيع دفع
البدل النقدي ،وهذه محاولته األولى ،وآخر من بقايا الفرقة  17وجهه
كأحفور مليء بالشظايا لم يبق له رغبة بأي شيء سوى الخروج من
البلد بعد رفض تسريحه إال إذا دفع مبلغاً كبيراً ليس ضمن استطاعته
على الرغم من إصابته الشديدة ،أما الثالث فمن حمص (وهو في الثانية
واالربعين) ويريد تجربة حظّه في الدنيا بعد أن باع بيته ويمّم وجهه
صوب املجهول ،فقد مات أقرباؤه وأجهضت زوجته .عمران سوف يلتحق
بإحدى الجامعات األملانية.
على الهاربين ومهربيهم انتظار اتصال هاتفي من الداخل التركي
يخبرهم بتوقيت العملية ،وعلى الهاربين التزام الصمت على الحواجز
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
للمرة الخامسة ،فيما سيكمل الثالثة الطريق من نقطة استخبارات
األسايش القريبة من الحدود إلى السياج على دراجات نارية سوف
تخفف عليهم مغبة الركض قليالً  ،وهذا امتياز ال يُمنح للكثيرين .عند
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
خاصتهم .ركب الجميع على الدراجات النارية إلى أرض زراعية قرب

الشريط الشائك بانتظار هاتف السائق التركي الذي سيقلّ الهاربين
إلى «قزلتبا» بعد تأمين جانب البوليس التركي .التزامن هنا هو نقطة
الفصل إذ ال يمكن التوقف على األوتوستراد املحاذي للحدود طويالً وإال
تعرض الهاربون إلطالق نار فوراً.
يكمل عمران القصة« :أتى االتصال بعد حوالي نصف ساعة ،ركبنا
الدراجات وانطلقنا بسرعة على طريق ترابي إلى السياج الحدودي،
وعندما وصلنا نزلنا عن الدراجات دون توقفها ،تسلقنا سياجاً مرتفعاً
حوالي املترين وقفزنا ،وبدأنا بالركض مجدداً لنجد أمامنا أربعة أسيجة
وأسالكاً شائكة لم يخبرنا أحد عنها ،ولكنها ليست مرتفعة .أحدها كان
عريضاً عبرنا من بينه وتشرطت مالبسنا ،كانت املسافة حوالي 300
متر مع حواجز قطعناها ركضاً إلى أن دخلنا السيارة املنتظرة بسرعة
وانطلقنا إلى كراجات «قزلتبا» ،لم نكد نرتح حتى بدأ الشجار ،إذ إن
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
ينحصر همّهم في الدوالرات التي تتدفق عليهم من وراء عمليات نقل
البشر من سوريا إلى تركيا ..وال أحد يعرف هوية هؤالء..
يعتبر عمران نفسه من املحظوظين جداً ألنه لم ينتظر كثيراً في
القامشلي ،ونجح في هروبه من املحاولة األولى .يقيم الشاب اليوم في
إسطنبول منتظراً أن يكمل رحلته إلى أوروبا بعد أسبوعين على األكثر.
فالشتاء قادم ولن تنتظره الجامعة.

كمال شاهين
كاتب من سوريا

حروب سوريا
االتفاق الروسي األميركي حول سوريا فوقي بالتأكيد ،بل هو «تجريبي» ،إذ يُعاد تأكيده
كل  48ساعة ،بانتظار الصمود ألسبوع يبدأ بعد نجاحه القصف املشترك ملواقع داعش
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.
ولن يمكن القضاء على املجموعات اإلرهابية باالستئصال العسكري وحده :قد يُضعفها
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
النفوذ في املنطقة ،أو باتوا مرتَهنين إلراداتها بوصفها الحامي واملنقذ ،ما ال يمنع استمرار
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  5سنوات
تجاوزوا ربع مليون ،هذا عدا الجرحى واملعطوبين واملشرّدين ،وعدا الدمار العمراني
واالقتصادي املهول)..؟ هذه حال عقيمة بالتأكيد ،وهي على ذلك بيئة مفتوحة على كل
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 كامالً 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 مثالً 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
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

»اﻟﻮﺟﻊ اﳌﻜﺸﻮف« :ﺗﺠﺮﺑﺔ اﳌﺮض ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن اﳌﺼﺮﻳﺔ
»ﻃﺎﻟﻨﺎ اﳌﺮض ..ﻟﻢ أﻛﻦْ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ اﻷوّل .ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
أﺻﺒﺖ ﺑﺪور ﺑﺮد وﻇﻨﻨﺖُ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺗﻐﻠّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﻄﻮّر وارﺗﻔﻌﺖ
ﺣﺮارﺗﻲ .اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺗﻄﻠّﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺴﺠﻦ إﻻ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺬل أي ﻣﺠﻬﻮد ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮي ،ﻓﺎزدادت ﺣﺎﻟﺘﻲ
ﺳﻮءاً واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ،واﻷﻫﻢّ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻐﻴﺮي ﻣﻦ
ﻧﺰﻻء اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ .ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺟﺎءت ﻃﺒﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ووﻗّﻌﺖ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻨﺎ وأﺧﺒﺮﺗﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﻨﺰﻟﺔ ﺻﺪرﻳﺔ ﺣﺎدة« .ﻫﻜﺬا
ﺑﺪأت رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻧﺎﺟﻲ ﻛﺎﻣﻞ )اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻴﺴﺎري ،وأﺣﺪ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ
ﻣﻈﺎﻫﺮات » 25اﺑﺮﻳﻞ« ﺿﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( .وﻫﻲ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ
أي ﻧﺰﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن اﳌﺼﺮﻳﺔ :اﳌﺮض .وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺮﻳﻀﺎً أو
ﻳﺄﺗﻴﻚ اﳌﺮض داﺧﻠﻪ ،وﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺘﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺻﻌﺐ ،إذ ﻗﺪ
ﻳﺼﻞ اﻟﺘﺪﻫﻮر إﻟﻰ اﳌﻮت» :اﻷﺻﻌﺐ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﳌﺮض ،ﺑﻞ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻣﻨﻪ ،ﻫﻨﺎك  48ﻣﻌﺘﻘﻼً ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  60ﻣﺘﺮاً ﻣﺮﺑﻌﺎً،
ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺤﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻧﻮﻣﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ أرﻛﺎﻧﻪ
ﻗﻤﺎﻣﺘﻬﻢ .ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ ﻛﻬﺬا ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﳌﺮض؟« .وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻧﺎﺟﻲ
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﳌﺎ ﻫﻮ أﺻﻌﺐ» :وﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﺰﻣﻼء ﺣﻀﺮ إﻟﻴﻬﻢ
ﻣﻼزم ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻟﻮ ﺟﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻋﺮض زﻣﻼﺋﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺴﻮف أرﻓﺾ أﻳﻀﺎً«.
وﻫﻜﺬا ﻳﻌﺎﻣﻞ اﳌﺮض ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم دﻗﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،وﻗﻠﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻜﺪس واﺳﺘﺨﺪام »اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج« ﻛﻨﻮع
ﻣﻦ »اﻟﺘﻜﺪﻳﺮ« أو اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء ..ﻫﻨﺎك آﻻف اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺼﺺ ﻫﺰّت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﳌﺎﺿﻴﻴﻦ ـ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ـ
ﻷﻧﻬﺎ ذﻫﺒﺖ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻮت.

ﻓﺮﻳﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﳌﺎ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن.
ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺸﻬﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻨﺎك
اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺛّﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ أﺳﺮﺗﻪ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﺣﺬرت ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ وﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﺣﺒﺴﻪ اﻻﻧﻔﺮادي
ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺮب ﻟﺠﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﺦ ،إﻻ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢّ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻨﻘﻠﻪ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ أدّت إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ .وﻣﻦ
ﺳﺠﻞّ اﻟﺮاﺣﻠﻴﻦ ﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺎوﻣﻮن اﳌﻮت ،ﺟﺎءت آﺧﺮ اﻟﺼﺮﺧﺎت
ﻣﻦ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺮب ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺨﻀﻴﺮي واﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺮوف ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ إﺿﺮاﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
ﺑﻌﺪ ـ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ـ إﺻﺮار إدارة اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻴﻪ دون
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻼﺟﻬﻢ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﺣﻜﺖ
زوﺟﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻤّﺎ ﻋﺎﻧﺘﻪ ﻣﻊ إدارة ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺮب ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺪ رﻓﻀﻮا إدﺧﺎل اﻷدوﻳﺔ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻀﻤﻮر اﻟﺤﺎد

ﺑﺎﻟﻌﺼﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ أﺻﻼً  ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
أن اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﻳﻌﺮّﺿﻪ ﻟﻀﻴﺎع ﺑﺼﺮه .ﻗﺎﻟﺖ إﻧّﻪ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ أﺣﺪ .وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻮرم ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﺗﺎ
ﻣﺼﻄﺤﺒﺎً ﺑﺎﺣﺘﺒﺎس ﺑﺎﻟﺒﻮل ﻣﻨﺬ ﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ .ﺗﻢّ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﻋﻴّﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻮرم ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى
إﻟﻰ ﻣﺤﺒﺴﻪ دون أن ﺗﺘﻢّ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻲ آﺧﺮ ﻣﺘﺨﺼّﺺ ،ﺛﻢ ﺗﻠﻐﻰ
ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻧﻪ »ﺗﻌﺜّﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ«.
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮي ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى .ﻓﻘﺪ ﺧﻀﻊ
اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻛّﺪ اﳌﺴﺆول اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ
ﻣﻨﻬﺎ  6ﺷﻬﻮر ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أُﻋﻴﺪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺮب ـ

اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ـ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺆﻛﺪ إدارة اﻟﺴﺠﻦ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻫﻮ »ﻛﺒﺮ اﻟﺴﻦ« وأن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤّﺖ ﺑﻨﺠﺎح.

ﺳﺠﻼّت اﳌﺠﻬﻮﻟﻴﻦ

وﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣَﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻹﺿﺮاب ﻋﻦ
اﻟﻄﻌﺎم .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﻢ أﺣﺪ ،وﻻ ﻳﻤﻠﻚ ذووﻫﻢ
إﻻ اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﻮزارة واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت ﻋﻞّ أﺣﺪاً ﻳﻨﻘﺬﻫﻢ
ﻣﻦ اﳌﻮت .ﻓﻤﻦ أرﺷﻴﻒ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ »أوﻗﻔﻮا اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن« رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻴﻦ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﻼم 32 ،ﺳﻨﺔ ،ﻣﺪرّس ،ﻧﺰﻳﻞ
ﺳﺠﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﺮّة ﻣﻨﺬ  ،2013ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ورم ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺪد
اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ .وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ أن اﻟﻮرم
ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﻪ ﻓﻀﻐﻂ وأزاح اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﳌﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺦ وأﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج
ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮﻳﻊ ،ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ إدارة اﻟﺴﺠﻦ إﺟﺮاءً
ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺮﻛﺰي داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺠﻮن ﻃﺮة ،وﻫﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﻬﺰة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،وﻟﻢ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺧﺎرﺟﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜّﻦ أﻫﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ

»ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ«
وﺛّﻖ  149ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻮزارة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ .وﻣﻌﻪ أﺻﺒﺢ أﻣﻠﻬﻢ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد .أﻣﺎ »ﻋﻼج
اﻟﻜﻌﺐ اﻟﺪاﻳﺮ« ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﺷﺘﻬﺮت ﺣﻘﻮﻗﻴﺎً ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎب أﺣﻤﺪ
ﻧﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺘﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻲ وﻛﺴﻮر ﻓﻲ ذراﻋﻪ اﻷﻳﻤﻦ
وﺻﺪﻳﺪ وﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،وﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺪة ،وﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،وﺷﻈﺎﻳﺎ ﺧﺮﻃﻮش ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﺴﺮى وﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﻧﻒ ..وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ واﺿﺤﺔ .وﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﺎب ﺑﻪ
ﻫﻮ اﻟﻌﻼج ،راﻓﻀﺎً اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺮّض ﻟﻪ .وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻟﻢ ﻳﺠﻦِ ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﺮارت أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺴﺠﻮن ،ﺑﻞ ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة اﻟﺘﺮﺣﻴﻼت إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻮر
وﺻﻮﻟﻪ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة» :ﻳﺘﻌﺬر إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻴﻮم ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ«.
وﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻓﺈن ﻗﺮار ﻧﻘﻞ اﳌﺮﻳﺾ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺴﺠﻦ ﻳﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ،
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻺدارة اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة .أﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻓـ »أﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ،وﻣﻦ دون
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺪى دﻗﺘﻬﺎ ،ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺠﺐّ »اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﺔ« .ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻋﻮار ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ورﺻﺪت
ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ .ﻓﻘﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ـ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ إن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻮﻓﺎة داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
اﺧﺘﻔﺖ ﻟﻔﺘﺮة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪس داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن ،وأرﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت
إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز .أﻣﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ــ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﻌﺮّض
اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ــ ﻓﻘﺪ وﺛّﻖ  149ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وأوﺿﺢ أن أﺳﺒﺎب
اﻟﻮﻓﺎة ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن واﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ
وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺪرﻳﺔ وﻏﻴﺒﻮﺑﺔ اﻟﺴﻜﺮ وﺟﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﺎغ.

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﻟﺴﻨﺎ ﺟﺰّارﻳﻦ وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻨﺎ

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﻜﺎوى ﺗﻠﻚ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻓﺎع
ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن .ﻳﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ» :اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلٍ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ )(...
ﻧﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻧﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً
ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎراً ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻛﺎﻟﺠﺮب واﻟﺪرن
)اﻟﺴﻞ( .ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻮاﻓﻞ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﺠﻮن ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎم
وﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺎرات ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻲ ﺣﺎل رﺻﺪ أيّ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻓﻮراً ﻓﻲ
ﻣﺼﺤّﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ) (...أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
و 6ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .ﻧﺸﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎً
ﻛﻤﻴّﺎت ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻦ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻄﻮّرة ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻮي وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻷورام واﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮﺿﻰ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻟﺘﻠﻘّﻲ

ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﺎﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﳌﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﻢ أﺣﺪ

اﻟﻌﻼج ﻟﺪﻳﻬﺎ« .وﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺤﺎد أﺷﺎر
إﻟﻰ اﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻮاء اﳌﺮﻛﺰي
ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن أو اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪّى
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺘﻮﺟّﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ« .وﻫﺎﺟﻢ اﳌﺴﺆول اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ،وﻗﺎل إﻧّﻬﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
وإنّ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻢّ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢّ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎدات ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻨﻬﻢ
ﻛﺎن ﻟﻜﺒﺮ ﺳﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ أي إﻫﻤﺎل ﻃﺒﻲ ،وﺿﺮب ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدي
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺠﻦ ،وأﻛﺪ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻀﺒﺎط داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ،وﻗﺎل:
»ﻟﺴﻨﺎ ﺟﺰّارﻳﻦ«.

ﺻﻮت اﳌﺮﻳﺾ ..ﺳﻮط اﻷﻟﻢ

ﺗﻌﻨُّﺖ أﻣﻨﻲ وﻋﻘﺎب ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻼج ،ﺳﻮء رﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺴﺠﻮن ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم داﺧﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ..ﻗﺘﻞٌ ﻋﻤﺪ ..ﻣﻮت
ﺑﻄﻲء .ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺴﺠﻨﺎء
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﺎش اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﺗﺘﺮدّى ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻫﻮ داﺧﻞ
أﺳﻮار اﻟﺴﺠﻦ..

ﻣﺂسٍ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻳﺴﺎر وﻳﻤﻴﻦ ،ﻗﻴﺎدات وﻣﺠﻬﻮﻟﻮن ،ﺟﻨﺎﺋﻴﻮن وﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ..ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﺜﻦِ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ أﺣﺪاً إﻟﻰ ﺣﺪّ وﺻﻔِﻪ ﺑـ »اﻟﻘﺘﻞ
اﻟﻌﻤﺪ« داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره
اﳌﺴﺆول ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﺠﻮن وﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ٢٠١٥
ـ  ٢٠١٦ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺛﻠﺚ
اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ )ﻣﻠﻴﻮن و ٢٠٠ﻫﻜﺘﺎر( .اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻘﺪر ﺑـ٢١
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ و ٧ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ.

ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

ﺳﻌﺪ ﻳﻜﻦ ـ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻳﺤﺘﺠّﻮن :ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ »اﻟﺘﻘﺸﻒ«؟
ﻋﻜّﺮت ﺻﻔﻮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻠﻐﺔ
اﻷرﻗﺎم اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض
ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد ،وﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻄﻠﺘﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ )اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪدت ﺑﻌﺸﺮة أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮزراء ووﻻة اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت( ﻳﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ﺗﺤﺴﺒﺎً ﻟﺘﺎرﻳﺦ »اﻟﺪﺧﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
وﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻠﻮح ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻈﻤﻴﺎت ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﻼن إﺿﺮاﺑﺎت
واﺳﻌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺮر ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ :إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
)اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻦّ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻊ ﺣﺴﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺴﺐ( ،وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﺗﻬﺪد ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ.
اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﻠﻊ  .2017وﻗﺪ ﺑﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذه
ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻒ ﺳﺎرﻋﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺑﻠﻮغ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺣﺪود اﻟـ  40دوﻻراً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎﻣﺶ
ﻟﻠﻤﻨﺎورة ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ،وﻟﺴﻨﻮات ،ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص ﺻﺪﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ
اﳌﺤﺮوﻗﺎت .إﻻ أنّ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪرت
ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄنّ ﻫﺬا اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺪأ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،إﻟﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل
اﺣﺪ اﻟﻮزراء ﺑﺄنّ '›اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻫﻮ
اﻟﺴﻘﻒ اﳌﺘﺎح ﺣﺎﻟﻴﺎ››.
أﻣّﺎ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺨّﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺠﺒﺎﺑﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺮا ﻓﻲ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أن
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻛﻲ ﺗﻔﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

اﺗﺴﺎع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

وﻗﺪ ﺗﻄﺮق ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺮﻓﻮع إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﳌﻮﺿﻮع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻌﺾ ﻣﺪن
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﺣﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﳌﺆﺷﺮات »ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻳﺤﺔ« ،إذ أﺷﺎر

إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ  430ﺣﺎدث ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم« ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أي ﺑﻤﻌﺪل ﺧﻤﺲ ﺣﻮادث ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
واﻟﺮﻗﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺟﻠّﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻏﻴﺮ أنّ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻬﺶ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﳌﺴﺒﺐ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻮﻗﻮع ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أو ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ
أداء اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻗﻒ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻷوﺿﺎع:
'›اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺸﻮارع أو ﺑﺸﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت ) .(...اﻫﺘﺰاز اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﺪوث ﺣﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎج
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ،إذ ﻳﻌﺠﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳌﻌﻨﻴﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﳌﺘﻮﺗﺮة
وإدارة اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب واﳌﻨﺸﻮد ،ﻛﺎﺗﺨﺎذﻫﻢ إﺟﺮاءات ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﳌﺤﺘﺠﻴﻦ
أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ« .وﺗﺴﺎرع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻈﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻜﻮادر اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ )ﺗﻠﻘﻰ وﻻة
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﻮاﻟﻲ  100ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈدارة
اﻷزﻣﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت(.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪوم اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺠﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﻮدوا ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ '›اﻟﺴﻮﺳﻴﺎل›› واﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻟﺪى ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ
وﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺤﺴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات.
وﻳﺮى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ أنّ ﺧﻴﺎرات
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ
ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻣﺎ ﻗﻴﻞ أﻧّﻪ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺎﺋﻢ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﺘﺮول .واﻧﺘﻘﺪوا ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  48ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻓﻲ أﻗﻞّ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﺗﺮى أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ أنّ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼﻗﻬﺎ »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ« ﺗﻤﺲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻬﺸﺔ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
وﺗﺮاﺟﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر.
واﻟﻮاﺿﺢ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎج واﺳﻌﺔ .ﻓﻘﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ،
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل ..اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻄﻤﺌﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﺄنّ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻦ ﺗﻌﺮف اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻫﺰّات..

ﺟﺒﻬﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮاﻫﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻣﺎ
ﺗﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺠﻠّﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ
إﻃﺎرﻫﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ ،ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﻄﺮﻗﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ..
وﺟﺪت ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺠﺄة أﻣﺎم أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.
وﻫﻲ ﺗﺴﻮق ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﺗﻮﺣﻲ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﺑﻌﺚ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﻧﻌﺎﺷﻬﺎ .أﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺪﻋﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ..اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﺔ رﻓﺾ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
»اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إنّ »إﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻓﻘﺮاً
واﻟﻐﻨﻲ ﻏﻨﺎً«.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮواﻧﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺪﺟﺎج
ﺻﺎر أﺿﺎﺣﻲ
اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻃﻐﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺬﻫﻞ وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮَّر
ﻟﺜﻤﻦ اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﻤﻞ رﺑﻊ
اﳌﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺳﻜّﺎﻧﻪ )اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺪادﻫﻢ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ .ﻫﻜﺬا ﺗﺮاﺟﻊ
آﻻف اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻧﻮاﻛﺸﻮط ﻋﻦ ﺷﺮاء »اﻟﻜﺒﺶ«..
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ رأس اﻟﻐﻨﻢ ﻓﺠﺄة ﻣﻦ
ﺳﺒﻌﻴﻦ دوﻻراً إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ،ﻓﻘﺎل
ﻣﻮاﻃﻨﻮن إﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮون ﻓﻲ
أﺿﺎﺣﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺟﺎج ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣــﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن رأس ﻣﻦ اﳌﻮاﺷﻲ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻏﻨﺎم.
ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﺴﻨﻐﺎل ،أﺑﺮز ﻣﺴﺘﻮردي
اﻷﻏــﻨــﺎم ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺒﻌﻤﺌﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ أﺿﺤﻴﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻴﺪ ،وﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي
وﻗﻌﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.

اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
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ﻧﺎﺋﺒﺎً أردﻧﻴﺎً ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  ٤٦٠ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  ٧٧٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .ﺑﻌﺾ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪات ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻮاب
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة )ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ﺣﺒﺮ« ,اﻷردن(

ﺣﻜﻮﻣﺔ »وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮب؟
»ﻛﺎن اﳌﻜﺎن ﻣﻌﺪا ﻟﻮﻻدﺗﻪ« :رﺋﻴﺲ وزراء
»ﺷﺎب« ،ﺣﻜﻮﻣﺔ »وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ« ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ
وزﻳﺮات ،ﺧﻄﺎب ﻣﺮﻛّﺰ ﺣﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻹرﻫﺎب واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ،أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻧﻮاب اﳌﺠﻠﺲ ﻳﻤﻨﺤﻮن ﺛﻘﺘﻬﻢ،
اﻟﻨﻮاب اﳌﻌﺘﺮِﺿﻮن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ..
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﻮدة اﻹﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﺠﻠﺴﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻮ ﻗﺎرﻧﺎه
ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧّﻪ »أﺟﻤﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً« ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮل اﳌﺜﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻟﻜﻦ وﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ
»اﻟﺮﺳﻤﻲ« اﳌﺒﻬﺮ ﻓﻘﺮاءة ﺳﻴﺎق وﻻدة ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻫﺪ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 (١اﻟﺴﻴﺎق :ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺎت واﻟﺒﺪاﻳﺎت

ﺗﻘﻮل» :اﻷﺳﻄﻮرة« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻫﻮ اﻷب اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وإﻧّﻪ
زرع ﻧﻄﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ
ﻋﻦ ﺿــﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣــﺪة وﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺨﺮج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وإنّ اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺗﺸﻜّﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج« اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺴﻌﺔ أﺣﺰاب
وﺛﻼث ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ  13ﺗﻤﻮز/
ﻳﻮﻟﻴﻮ .ﻟﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان
ﻳﻄﺮﺣﺎن ﻣﺸﻜﻠﺔ .ﻓﺨﻼل ﺻﻴﻒ  2013وﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ» :ﻟﻘﺎء ﺑﺎرﻳﺲ« اﻟﺬي ﺟﻤﻊ
زﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وزﻋﻴﻢ
ﺣﺮﻛﺔ ﻧــﺪاء ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ
)ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺟــﺎل أﻋﻤﺎل ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وأﻃــﺮاف
أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ( .ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
»ﺗﺴﺮﺑﺖ« أﺧﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء »اﻟﺴﺮي« ﻟﻺﻋﻼم
ﻣﺎ أﺣــﺪث ﺿﺠﺔ ﻛﺒﺮى .ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ أوج
أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ
اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ورد ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺼﺮّة
ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻋﺘﺼﺎم
أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺗﻌﻄﻴﻠﻪ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﳌﻄﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد وأرﺟﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎن ﻳﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺻﺪام
دﻣﻮي ،وﻓﺠﺄة ﺟﺎء »ﻟﻘﺎء ﺑﺎرﻳﺲ« اﻟﺴﺤﺮي
واﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ »اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ« )اﻟﺬي رﻋﺘﻪ
ﻛﺒﺮى ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ(» .ﻟﻘﺎء
ﺑﺎرﻳﺲ« ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮد إﻋﻼن ﻫﺪﻧﺔ ﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ و»ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ« ،ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ(
ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺳﺎﳌﻴﻦ
ﻏﺎﻧﻤﻴﻦ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻫﻤﻬﺎ:
 1ـ ﻋﺪم اﳌﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ »اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ« ﻟﺘﻮﻧﺲ.
 2ـ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ »اﻟﻨﻤﻂ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ«.
 3ـ ﻋﺪم اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻃﻮال ﻋﻘﻮد
اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺮﺑﺖ ﺑﺆس
اﻟﺴﺠﻮن واﳌﻨﺎﻓﻲ وﻟﺬّة اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،إﻻ أن
ﺗﻘﺒﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﺸﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻠﺬي ﺣﺼﻞ ﻟﻺﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻫﻜﺬا ﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻬﻮد اﻷﻣﺎن وﺻﻜﻮك
اﻟﻐﻔﺮان ،وأﺻﺒﺢ اﻹﺧــﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن )ﺣﺮﻛﺔ

ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻜﺮﻳﺘﻲ  -ﺳﻮرﻳﺎ
اﻟﻨﻬﻀﺔ( ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ »اﳌﻌﺪّل«.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﺎن ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ
»اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ« )اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ واﻟﺴﺒﺴﻲ( ورﻋﺎﺗﻬﻤﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼف
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ )ﻧــﺪاء ﺗﻮﻧﺲ ،ﻧﻬﻀﺔ آﻓــﺎق ﺗﻮﻧﺲ،
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ( ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أواﺧﺮ  2014ﻟﻢ ﻳﺼﺪم إﻻّ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻫﻤﻮن
ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ »اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ« ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﺻﺮاع
ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،أو أن اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ »اﳌﺴﺎر
اﻟﺜﻮري« .ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮدد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أنّ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
و »اﻟﻔﻮﺿﻰ« اﻧﺘﻬﺖ وأﻧّﻪ ﺣﺎن وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
وﺣﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗُﺠْﻬِﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ »ﺟﻴﻮب اﳌﻘﺎوﻣﺔ« واﺿﻄﺮت ﻣﺮات ﻋﺪة إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺻﺪاﻣﺎت
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻜﺎن اﳌﺪن
اﳌﺤﺮوﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ  -اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ »ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ« ﺑﻴﻦ
»اﻟﺤﺪاﺛﻴﻴﻦ« و»اﻟﻈﻼﻣﻴﻴﻦ« ﺟﻌﻼ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ذات
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎدي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻳﺒﺪو أن
ﻫﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﺪأت ﺗﻘﻠﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎء  /اﻟﺮﻋﺎة
)اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻴﺎن ،رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻴﻮن ،اﻟﺦ ،(..واﻋﺘﺒﺮوﻫﺎ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺠﺰ ،ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ
»اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ« وﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﺴﺮﻋﺎن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺒﺶ
ﻓﺪاء ،ﻓﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ .أدرك
»أوﻟﻮ اﻷﻣﺮ« أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻬﺎرات ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ أﺷﻬﻰ وﻳﻤﻜﻦ ﻫﻀﻤﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﻬﻞ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ »اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻫﻲ
اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ.

 ( ٢اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺑﺎﻷﺻﺢ »اﻷﺟﻨﺪة«

ﺗﻜﻠﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮا ..ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن
أﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎن أﺷﺒﻪ
ﺑـ»ﻛﻮﻻج«  :ﺑﺪا ﻛﺄﻧﻪ اﻗﺘﻄﻊ ﺟﻤﻼ وﻋﺒﺎرات
ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت وﺗﻐﺮﻳﺪات ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أﻟﺼﻘﻬﺎ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻟﺘﻜﻮن
ﺧﻄﺎﺑﺎً ﺷﻌﺒﻮﻳﺎً أﺟﻮف ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز .أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎت
ﺗﻮاﺗﺮت ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻫﻲ :اﻹرﻫﺎب ،اﻷﻣﻦ ،اﻟﻔﺴﺎد،
اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺜﻘﺔ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،
اﻟﻨﻤﻮ ..ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻫﺪ اﺳﺘﻌﺎن
ﺑﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻴﺼﻮﻏﻮا ﻟﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎً
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ »ﳌﺲ«
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﻴﻦ .ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺎب
أﻳﻀﺎ »ﺗﻌﻮﻳﻤﻴﺎً« ﻓﻬﻮ ﺣﻤّﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ :ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺷﻌﺒﺎً
وأﻣﻮاﺗﺎً وأﺣﻴﺎء ،ﺑﺪون أي ﺗﻨﺴﻴﺐ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ »ﺷﺒﺎب« ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﻓﺈن
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻛﺎن ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﻜﻮارث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ ..ﻣﻔﺮدات ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺘﺮف ﻛﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺳﻮاﺗﺮ دﺧّﺎﻧﻴﺔ« ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎت
وﻋﺒﺎرات ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ زﺑﺪة ﺣﺪﻳﺚ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ :اﻟﺘﻘﺸﻒ ،اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﺴﺮﻳﺢ
آﻻف اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗــﺮوض ،إﺻﻼﺣﺎت
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﺼﺪف )!( أن ﻫﺬه ﻫﻲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ و»اﻟﺤﻠﻮل« اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﻹﻧﻌﺎﺷﻪ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ورﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺑﻞ

اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺜﻘﻒ اﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻋﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ أدوات ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺪوة ،ﻣﺘﻘﺪّﻣﺎً ﻓﻲ ﺟﻬﻮده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاه اﻵﺧﺮون
أﻣﺮاً واﻗﻌﺎً ،ﺳﺎﻋﻴﺎً ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﺼﻮّر »اﳌﻤﻜﻦ« ﳌﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻻ ﺑُﺪَّ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻫﺎدﺋﺎً ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻄﻮل اﻟﻨّﻔَﺲْ.
ﻣﺸﺮوع »اﻟﺮﻳﺎدة  «SAHAN /اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ
وﻟﻠﻨﺸﺮ وﻟﻠﺘﻌﺎرف اﻹﺑﺪاﻋﻲ (..ﻣﺴﻌﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻋﻮام ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﺗﺠﺎوﺑﺎً ﻣﻊ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺘﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ أداة ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ

ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،وﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻘﻴﻤﻬﻢ وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮن واﻟﺤﻴﺎة .وﻫﻮ ﺑُﻌﺪٌ ﺟﺪﻳﺪ أﺧﺬﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأدوارﻫــﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ.

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼل ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ووادي
اﻟﻨﻴﻞ .ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮه ﻟﻠﻌﺮب واﻟﻌﺮوﺑﺔ إﺑّﺎن
ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم ،ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ
ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺰل واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﻢ،
واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ ،وﺣﺠﺐ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻠﻰ

ﻫﻮ »أﺟﻨﺪة« ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻮد ﻋﺪة ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ وﺑﺄﻗﻞ »اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ« اﳌﻤﻜﻨﺔ .ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﻠﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ أﺷﻐﺎل
ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﺒﺪو أن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮد:
ـ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺤﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻗﻤﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ »ﺣﺮﻳﺔ«
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻐﻀﺐ(.
ـ إﻋﻼن اﻧﺘﻬﺎء زﻣﻦ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ« واﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ )وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ
»إﺟـــﺮاءات ﻣﺆﳌﺔ« ﻛﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﺴﺮﻳﺢ
اﻟﻌﻤﺎل ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاد وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.(..
ـ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ﺗﻜﻮّن أﻳﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺳﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻞ أو ﺗﺒﻄﺊ ﻣﺴﻴﺮة
»اﻹﺻﻼﺣﺎت« اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

 (٣اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
»اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺪﺑﺮ« ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻗﺮأ ﺟﻴﺪاً »ﻓﻦ اﻟﺤﺮب« ﻟﻠﺤﻜﻴﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ »ﺳﻮن
ﺗﺰو« وﻓﻬﻢ أﻧّﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮب ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻷﻋﺪاء وزﻳﺎدة
ﻋﺪد اﻟﺤﻠﻔﺎء ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺎ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ .ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة،
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ »ﺧﻠﻴﻂ« ﻫﺠﻴﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺨﻴﻞ
اﻟﺘﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
واﺣــﺪة .ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ »اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﻀﻢ
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻧﺲ ﳌﺪة ﻧﺼﻒ
ﻗﺮن ،واﻹﺧــﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ )ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ(،
وﻧﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ )ﺣﺰب آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ( ،وﻳﺴﺎرﻳﻴﻦ
)ﺣﺰب اﳌﺴﺎر ـ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً ـ ووزﻳﺮا ﻣﻘﺮﺑﺎ

اﳌﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ
ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻠﺔ اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﺎً
ﻋﺎدة ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﺴّﺮ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬّﻞ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ اﻟﻬﺎدئ ﺑﺎﻟﻌﺰل واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺷّﺤﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﻨﻈﻮر ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ واﻻﺿﻄﻬﺎد.

ﻣﺸﺮوع ﺛﻘﺎﻓﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع »اﻟﺮﻳﺎدة «SAHAN /
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻫﻮ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎل أوﺳﻊ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ

اﳌﺴﺘﻌﺮب ،ﺳﻮاء ﻣﻨﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا إﻟﻰ وﻃﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺮﺑﻮا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻹﺑﺪاع ﻓﻴﻬﺎ واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ
ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻷم ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺸﺮوع وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎً اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
اﻷُوَل ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع ،وﻫﻮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺤﺼﺮون
ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻤّﺪ اﻵﺧﺮون ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮور ﻣُﻨﺘَﺞ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ

ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻒّ
أراﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻴﺎدة أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﻷﻋﺎﻟﺞ اﻻﻟﺘﻮاء اﻟﺬي أﺻﺎب ﻛﺎﺣﻠﻲ .ﻻ أﻗﻀﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺳﻮى
ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ أو أﻗﻞ ،وأﻗﻀﻲ ﺳﺎﻋﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ،وﻋﻠﻲّ أن أﻏﻔﻮ وأﺗﺜﺎءب وأﺗﻤﺎﻳﻞ
وأﻧﺎ أﺣﺪّق ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠّﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺔ »اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻀﻴﻠﺔ« .ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ :اﻟﻨﻮم
ﻓﻀﻴﻠﺔ .ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺮخ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﺜﺮﺛﺎرة ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ،اﺳﺘﻴﻘﻈﺖُ وﻗﻠﺖُ
ﻟﻨﻔﺴﻲ :اﻟﺼﺮاخ ﻓﻀﻴﻠﺔ .ﺗﺠﺎﻫﻠﺘﻪ اﻟﻌﺠﻮز ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻀﺖ ﻗﺒﻞ
دﻗﺎﺋﻖ .أﻗﻮل ﻟﻨﻔﺴﻲ :اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻓﻀﻴﻠﺔ .ﺛﻢ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ وﺣﻴﺪاً إﻻّ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز وﻓﻲ ﻓﻤﻬﺎ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﻤﻀﻐﻬﺎ .رﺑﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖْ ﺑﺄﻧﻲ ﻻ أﻋﺒﺄ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ،ﻻ أﻫﺘﻢ ﻟﻘﻬﻘﻬﺘﻬﺎ .أﻧﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎﺣﻠﻲ.
ﺧﺮج ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻧﺎدى ﺑﺎﺳﻤﻲ ،دﺧﻠﺖ وﺗﺰاﺣﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎب ،دﻓﻌﺘﻨﻲ
واﺣﺘﻠﺖ ﻛﺮﺳﻲ اﳌﺮﻳﺾ أﻣﺎم اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﺑﺪا ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪ أن ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻳﻄﺮدﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻨﻌﻪ وﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
أﺟﺮى اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺤﺮج ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ .ﻛﺎن أرﺣﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪه .ﻇﻞّ
ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ وﻳﻀﻐﻂ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺣﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ وﻳﺴﺄل اﻟﻌﺠﻮز أﺳﺌﻠﺔ روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﻼ
اﻫﺘﻤﺎم وﻻ ﻋﻨﺎﻳﺔ ،واﻟﻌﺠﻮز ﺗﺠﻴﺐ وﺗﺴﻬﺐ وﺗﻔﺼّﻞ.

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﻴﻦ( ،وأﺣﺰاﺑﺎ
»وﺳﻄﻴﺔ« )اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ،اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ( ،وﺣﺘﻰ »ﻋﺮوﺑﻴﻴﻦ« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﻴﻦ )ﺣﺰﺑﻴﺎ( ،ووﺟﻮﻫﺎ
ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،ورأﺳﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎرا وﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻓﻲ
»ﺟﺴﻢ« واﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﻜﺮة
»اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ
أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻷﻣَّﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ وﺗﺮﺿﻴﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻫﻮ »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺤﺮب.
ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮزراء .ﻓﻤﺜﻼ »اﻟﻔﺘﻰ اﳌﻌﺠﺰة« اﻟﺬي
اﻧﺘﻘﻞ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺰب إﻟﻰ
رﺋﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﻫﻮ ﺧﺒﻴﺮ
وأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔِﻼﺣﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ) (2011/2010ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ورﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2003ﺗﺘﻤﺤﻮر
أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻔِﻼﺣﻴﺔ .وزﻳﺮة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ،اﻟﺴﻴﺪة
ﻫﺎﻟﺔ ﺷﻴﺦ روﺣــﻪ ،ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻮﻇﻔﺔً ﻓﻲ »ﺳﻴﺘﻲ
ﺑﻨﻚ« ) (2003-1997ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ »اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ« ) .(2007-2003اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﺘﻮﺟﻬﻪ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﺑﻮرﺻﺔ
ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة .وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻬﻮى ،اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،زﻳﺎد ﻟﻌﺬاري،
ﻋﻤﻞ ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ
ﻋﺪة .وﻫﺬه ﻋﻴﻨﺎت ﻋﻦ »ﺑﺮوﻓﻴﻞ« أﻏﻠﺐ اﳌﺎﺳﻜﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻮزارات اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﳌﻔﺼﻠﻴﺔ .ﻃﺒﻌﺎ ﻛﻮن وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ »اﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺧﻤﻴﺲ اﻟﺠﻬﻴﻨﺎوي ﻛﺎن

أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ أﻏﺎنٍ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ وﻳﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪﻫﺎ ،وأﺟﻮﺑﺔ ﺷﻴﻘﺔ ﺗﺒﻮح ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة وﺗﻄﺮب
ﻟﻬﺎ .ﻳﺤﺪث ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻫﻲ ﺗﻘﺒﺾ ﻛﻔﻬﺎ وﺗﻄﺒﻘﻪ ﺑﻘﻮة ،وﺗﺸﺮح ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺪاﺧﻠﻪ،
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻔّﻬﺎ ،ﻓﻴﺮﻓﺾ ،وﺗﺴﺘﺸﻴﺮه ﻋﻦ آﻻم ﻳﺪﻫﺎ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﺘﻔﺴﺮ
ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻐﻠﻮﻟﺔ ﻓﻴﻌﺪﻫﺎ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺳﻴﺤﺪث ..ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم وﻻ ﻏﺪاً وﻻ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ.
ﺗﻮﺻﻠﺖُ وأﻧﺎ أﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎب وأﺿﻊ وﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻲ ،إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺮأة ﺗﺰور
اﻟﻄﺒﻴﺐ دورﻳﺎً .ﺗﺘﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ذات ﺻﺒﺎح ووﺟﺪت رﺟﻼً ﺿﺌﻴﻞ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ
ﻛﻔﻬﺎ ،أﻃﻌﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻄﻮرﻫﺎ وﺳﻘﺘﻪ ،ﺣﻤﻤﺘﻪ وﻏﺴﻠﺖ ﻣﻼﺑﺴﻪ ،ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً
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.
ﻻ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻻ ﺗﻔﺎﺗﺢ أﺣﺪاً ﻏﻴﺮه ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .وﺻﺎرت ﺗﻈﻦ ﺑﺄن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي
ﻧﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻔﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﺑﻨﻬﺎ اﻟﺮاﺣﻞ ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﺑﻨﻬﺎ ..اﺑﻨﻬﺎ ﺟﺪاً ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل.
ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ :اﻟﻮﻫﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ.

ﻣﺪﻳﺮاً ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ
ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع
اﳌﻘﺎﻟﺔ ...ﻟﻜﻦ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ.
وﺗﻨﻌﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺿﺎ أﻏﻠﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأﻏﻠﺐ اﻟﻨﻮاب وأﻏﻠﺐ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻜﺒﺮى وأﻏﻠﺐ
»أﺻﺪﻗﺎء« و»أﺷﻘﺎء« ﺗﻮﻧﺲ .وﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ أﻓﻌﺎل وﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻄﺮح ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات
ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻓﻤﻊ دﺧﻮل اﻟﻌﺎم  ،2017ﺳﺘﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط
اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻗــﺮوض ﺿﺨﻤﺔ اﻗﺘﺮﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة )ﻟﻮأد اﳌﺴﺎر اﻟﺜﻮري ورﺷﻮة
ﻗﻄﺎﻋﺎت وﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺿﻤﺎن وﻻﺋﻬﺎ( .وﺑﻤﺎ أن
ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﺎرﻏﺔ ،واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻻ ﻗﻠﺐ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ »ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ« و/أو
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻲ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ.
ﺧﺘﺎﻣﺎ...
ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺄن ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺘﻌﻴﺶ
أزﻣﺎت ﻛﺒﻴﺮة :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺎﺣﻘﺔ ﺳﺘﺤﺎول ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد أﺟﻨﺪة ﻏﻴﺮ
ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮ وﻃﻨﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم »دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ« ﺑﻼ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻮع ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻷﻣﻦ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻘﺸﻒ« أو
اﻹﻓــﻼس ...رﺑﻤﺎ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻳﻤﺎن اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ »ﻣﻬﺪي« ﺗـﻮﻧـﺲ ,ﺷـﻬﺮ »ﺟﺎﻧـﻔﻲ
اﳌﺠﻴﺪ« :ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ ,ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺮر
وﻣﻨﺬ  2011اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت...

ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻟﻰ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻴﺎرات
»ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻟﺜﻮاﺑﺖ اﳌﺠﺘﻤﻊ«!
واﻟﺤﺎل ﺗﻠﻚ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أن ﻳﺜﺒﺖ وﻳﺘﻄﻮر ﻓﻲ
ﻋﺰﻟﺔ وﺑﻼ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ دون دﻋﻢ ﻣﻦ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﺄن ﻳُﻄﺒﻊ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﺮﺑﻲ ــ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﻼً
)وﻫﻮ أول ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻮّر وﻗﺪ ﺻﺪرت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ آذار /ﻣﺎرس  ،2013وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ(،
أو أن ﺗﺼﺪر ﻋﻦ دار ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ...ﻟﻴﺴﺖ
ﺗﻠﻚ ﺟﻬﻮد ﺷﺎﻗﺔ أو ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ
اﻻﻫﺘﻤﺎم.

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪي

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل
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نـوافــذ

املغرب قبيل انتخابات تشريعية فاصلة

أمامي عشر جرائد وعشرة مواقع إلكترونية .لنرَ ماذا
يستهلك الرأي العام في الصيف؟
الحكومة تمنع أكياس البالستيك وتتخذ لها شعار «زيرو
ميكا» (صفر بالستيك) .وبالتزامن مع الحملة ،صادق مجلس
املستشارين على مشاريع القوانين املتعلقة بإصالح أنظمة
التقاعد .إصالح :أي تمديد سن العمل وزيادة االقتطاعات من
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.
إلى اآلن تنجح استراتيجية تغليف مواضيع أساسية
بمواضيع تكتيكية .مع حملة «زيرو ميكا» توقف الساخرون عند
حصيلة زيرو ميدالية ذهبية في أوملبياد ريو دي جنيرو .بينما
تحدثت الصحف عن ثمانية عشر مغربيا تألقوا بجنسيات
البحرين وإيطاليا وفرنسا في ألعاب القوى .وباملناسبة ،كلف
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.
على الصفحات األولــى للجرائد املغربية أخبار مضاربات
سياسية .كل سياسي يقول .وما قاله في املساء يمحوه الصباح.
وأخبار عن زعيم سياسي أفسده املداحون فانفصل عن الواقع.
كل حزب يزعم أنّه األقرب واألصــدق تعبيرا عن «اإلرادة
امللكية» ،وقد تقلص النقاش واملواجهة فصارت محصورة بين
زعيمَي حزبَي «العدالة والتنمية» وحزب «األصالة واملعاصرة»
عبد اإلله بنكيران وإلياس العماري.
ردّاً على ذلك ،قال امللك ـ بطنجة التي احتفت بأمراء الخليج
(في خطاب العرش السابع عشر « :)2016-07-30كما أنني
ملك لكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء ،وكما قلت
في خطاب سابق ،فالحزب الوحيد الذي أعتز باالنتماء إليه
هو املغرب .ويحظى شخص امللك بمكانة خاصة في نظامنا
السياسي .وعلى جميع الفاعلين ،مرشحين وأحزابا ،تفادي
استخدامه في أي صراعا ت انتخابية أو حزبية».
فهم الجميع من الخطاب أن امللك غاضب ألن األحزاب ال
تتركه وشأنه .امللك في املغرب يسود ويحكم .اختفى صديق
امللك وبقي الحزب الذي أسسه يخضع لالختبار .لقد كان قرار
صديق امللك بتأسيس حزب يكبح نفوذ اإلسالميين ضرورة
تاريخية بالنسبة للكثيرين .حزب صار أشبه بتجمع «نداء
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:
تم في  2016-8-2تسريب فيديو ملستشار وصديق امللك
رفقة وزير الخارجية في علبة ليلية بالدوحة بقطر واتهم حزب
العدالة والتنمية بتسريب الفيديو.
تم في  2016-8-20اعتقال قياديين من حركة التوحيد
واإلصالح ـ وهي الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية -

متلبسين في السابعة صباحا في سيارة.
صار الضرب تحت الحزام .وكان ذلك زلزاال صغيرا.
كان الربيع العربي زلزاالً غير متوقع ،والدليل أن الكثير من
الرؤساء العرب كانوا في  2010يعدون أوالدهم لخالفتهم..
الهزات األقوى وقعت في ليبيا وسوريا واليمن.
املغرب ،وبدل هزة سياسية من عشر درجــات على سلم
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
ينجم الزلزال عن انفجار أو صدع .في املغرب املشهد أقرب
للصدع ويعود ذلك لحكمة محرري دستور  2011في ترك
غموض احتياطي ملصلحة االستقرار .كيف؟ لم يحصل رئيس
الوزراء على صالحيات كثيرة.
الهزة املغربية لم تقتل أحداً ،ولكنها سمحت باستيقاظ
النخبة والشعب ،وخروجهم للعراء في انتظار توقف الهزات...
في بلدان أخرى قتل مئات اآلالف وهاجر املاليين ألن الهزة كانت
كارثية.
يعيش املغرب تفريغاً تدريجياً للصدمة التي رافقت زلزال
الربيع العربي /األمازيغي .زلزال بالتقسيط املريح.
هزة كلما احتك حزبان .حزب يعتقد بوجود ما بعد إحراق
البوعزيزي لنفسه ،وحزب يعتقد أن ما جرى كان نزوة ويجب
العودة للوضع السابق.
قال امللك« :فبمجرد اقتراب موعد االنتخابات ،وكأنها القيامة،
ال أحد يعرف اآلخــر .والجميع حكومة وأحزاباً ،مرشحين
وناخبين ،يفقدون صوابهم ،ويدخلون في فوضى وصراعات
ال عالقة لها بحرية االختيار التي يمثلها االنتخاب .وهنا أقول
للجميع ،أغلبية ومعارضة :كفى ركوبا على الوطن لتصفية
حسابات شخصية ،أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة».
تقوى الهزات بسبب مصالح الوطن ،وأيضا بسبب مصالح
الالعبين .هزات ارتدادية جعلت الجميع يخرج من مقره ليبقى
حياً سياسياً ،وفد منعت وزارة الداخلية االستطالعات لكي
ال يُعرف من سيشرده الزلزال فيبيت في العراء ..فجأة كتب
رئيس فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب مقاالً عنوانه
«جاللة امللك ...شكرا لكم» .التاريخ ليس خطا تماما ،وما تال
إحراق البوعزيزي لنفسه ليس موعودا باالستمرارية لألفضل
دائما ،بل إن االرتداد إلى األضداد وارد.
ما هو مآل الصِدام؟ السوسيولوجي البصاص ليس عرافا
لكنه يدرك أنه حين تختلط األوراق يستحسن اإلصغاء لحكمة
الحكايات .تقول الحكاية إنه بعد معركة بين ديكَين تسلق
الديك املنتصر الجدار لفرد جناحيه فأكله النسر .حينها خرج
الديك املهزوم يتغزل بالدجاجات.
من الديك السعيد املهزوم؟ كثيرون لم يكونوا ليصوتوا له،
لكن الجدل واصطفاف اإلعالم مع ديك واحد جعل الكثيرين
يقررون التصويت للديك اآلخر.
بحثاً عن الخطوط الفاصلة بين الديَكة والتيارات ،بين

 ..بــألــف كـلــمـة

األردن  / EPAتصوير :جمال جاد الله

مليار دوالر مساعدات عسكرية أميركية ستقدم إلى إسرائيل خالل السنوات العشر
املقبلة بموجب اتفاق وقع في  14أيلول/سبتمبر  ،ويحل محل حزمة املساعدات التي
ستنتهي عام  2018وعمرها عشر سنوات .وأفادت وزارة الخارجية األميركية أن هذا
االتفاق يمثل «أكبر تعهد منفرد ملساعدات عسكرية ثنائية في تاريخ الواليات املتحدة».

حـلـــــم..

الجوهري والعرضي ،يتضح أن تشتت النقاش العمومي يجعل
الخروج بأية خالصة أمراً معقداً .يصعب على السوسيولوجيا
اإلمساك برغوة املزايدات .سؤال آخر يحتاج عرافة:
كيف ستترجم الزاوية البودشيشية خطاب امللك ـ وبالغات
وزارة الداخلية ضد حزب العدالة والتنمية ـ ملريديها الكثر خالل
االنتخابات القادمة؟
هذا جدل الالعبين الكبار .لنرَ ما يجري عند الالعبين الصغار:
رفع السوسيولوجي البصاص عينيه من الورق وشاشة
الحاسوب ليرى األرض ،في الصيف يلبس زبائن املقهى صنادل،
لذا ال يجد ماسحو األحذية الجوالين ما يفعلونه .ومشكوك
بأن بعضهم ال يأكل .ويمر متسولون وقد كتبوا طلباتهم على
ورقة ،مستلهمين في ذلك أسلوب الالجئين السوريين الذين
كثروا في املغرب ،يقفون في محاور الطرق يحملون جوازاتهم
الزرقاء وأوراقــا تبين طلباتهم للمساعدة .كانوا يحظون
بتعاطف كبير في البداية على أمل أن زلزال سوريا سينتهي
قريبا .اآلن يبدو أنه زلزال أبدي.
يرفع زبائن املقهى أيديهم لكي ال يتصدقوا .ما املوضوع
الرئيسي للذين يستيقظون مبكرا في الصيف؟
الجواب :شمس الصباح صعبة وشمس ما بعد الظهر تسبب
«املكلفة» (مرض يصيب الرأس) .ثمن نصف كيلو من أكياس
البالستيك تضاعف وال بد من الحصول عليه مبكراً .عيد
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
معجماً على صلة باملحكمة واإلدارة واملقاطعة وأوراق الرخص:
يجب «دعم الرجال» في االنتخابات .ما معنى الرجال؟ معناه
األسخياء.
هذا على األرض .أما على فايسبوك فقد سقطت حكومة
بنكيران وأعلن بنعزوز ـ املحلل املنتمي لحزب األصالة واملعاصرة
ـ نهاية حكومة «العدالة والتنمية» ،وكتبت جريدة الصباح
«إلياس العماري يعلن للصباح أن تسلمه رئاسة الحكومة
تكليف».
من يبيع جلد بنكيران قبل صيده؟ هل سيترشح إلياس
العماري في الرباط؟
سيترشح بنكيران في مدينة سال قرب الرباط .العماري لن
يترشح ،ووزير الخارجية لن يترشح ألنه منشغل بالبيئة.
 ...واضح أن السريالية والتكعيبية السياسية نشأت في
املغرب .كانت السريالية زلزاال في تاريخ الفن .في املغرب ترصد
الصحافة الهزات االرتدادية .هل ستؤثر الهزات في قشرة
السياسة املغربية أم في نواتها؟
املحللون املتحزبون يقولون نعم وال.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

عمار فرحات  /تونس
«بائع الياسمين»

arabi.assafir.com

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
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

فرحة العيد

العراق  /AFPتصوير :أحمد الربيعي

فلسطين  /AFPتصوير :حازم بدر

مدونات

عن صهيب عماد بعد جلسة الحكم

تسليم جثمان بهاء أبو عليان

عن صهيب عماد قبل جلسة الحكم

املحكمة قرّرت أن صهيب عماد مجرم وحكمت بحبسه  3سنين ،قضى منهم سنتين ونص يعني
فاضل لّه نص سنة كمان..

قررت مخابرات االحتالل (مساء األربعاء  31آب /أغسطس  )2016تسليم جثمان الشهيد
بهاء محمد عليان إلى ذويه ،بعد منتصف الليل.

 8أيلول  /سبتمبر  2016جلسة 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  15سنة ،من بيته والحرز هو املوبايل والكمبيوتر ،ومتّهم بحرق عربيات
الضّباط ..ومعاه  10أطفال في القضية!
فاكرين كام مرة كنت باضرب لكم أمثلة على أن الدوشة بتفرق ،ومظاليم بيخرجوا أو يتعالجوا..؟
صحيح مش كلّ مرة الدوشة بتفرق ،بس إحنا نعمل اللي علينا ،يعني ندوس «شير» في  3ثواني بس،
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

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

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  25شخصاً (فقط) ،ودفع كفالة مالية قيمتها 20
ألف شيكل.

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.

الشهيد بهاء ارتقى بتاريخ  ،2015-10-13بعد تنفيذه عملية طعن وإطالق نار مع
األسير بالل أبو غانم ،في حافلة إسرائيلية في مستوطنة «أرمون هنتسيف» املقامة على
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.

من صفحة ( Omar Hazekعن فايسبوك)

الحرية لألطفال من تعذيبكم وسجونكم وأقسامكم ومشارحكم وكل تفاصيل الكابوس اللي انتم
فارضينه على حياتنا.
من صفحة ( Mona Seifعن فايسبوك)

(وقد دفن بحضور اآلالف من قوات الوحدات الخاصة وانتشار للشرطة).
من صفحة ملى هاني غوشة (عن فايسبوك)

