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العالم

تونس انطلقت عملية العدالة االنتقالية في تونس عام .2013
وباعتبار ّأن مهمتها تسليط الضوء على الجرائم واالنتهاكات
التي ارتكبت في البالد بين عامي  1955و ،2013إال أننا نرى ّأن
هذه العملية تتعرض اليوم لإلضعاف

«العدالة االنتقالية»
 ...أفق ملتبس!
تونس ــ ليليا بالز
الواحدة
كانت حميدة العجنقي في
ُ
والعشرين مــن عمرها عندما ألقي
ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات
بتهمة جمع املال ملساعدة السجناء
ف ــي ت ــون ــس .ج ــردت ـه ــا ال ـش ــرط ــة مــن
ُ
ثـيــابـهــا وه ـ ــددت بــاالغ ـت ـصــاب بعد
تعرضها لـلـضــرب ،وهــي حـتــى اآلن
بانتظار اعتذار من الدولة التونسية
عن االنتهاكات التي ارتكبت بحقها
في ظل نظام بن علي.
ً
«ال أري ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاال أو أي ن ـ ـ ـ ــوع م ــن
ال ـت ـعــوي ـضــات ،أري ــد فـقــط أن يشهد
أوالدي على اعتذار الدولة التونسية
م ــن أمـ ـه ــم .وأري ـ ـ ــد أيـ ـض ــا أن تـ ـ ّ
ـدون
هــذه الحقبة فــي كـتــب الـتــاريــخ وأال
يـطــويـهــا ال ـن ـس ـيــان» ،ت ـقــول حـمـيــدة
التي تبلغ اليوم الثامنة واألربعني
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر وال ـ ـتـ ــي ق ــام ــت بـ ـك ــل مــا
ي ـم ـك ـن ـهــا الـ ـقـ ـي ــام بـ ــه كـ ــي ال يـنـســى
ال ـتــون ـس ـيــون .أدلـ ــت بـشـهــادتـهــا في
مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» ع ـ ــام  2015وتـ ـح ــدث ــت مــن
خاللها عن كل ما عانته ،ثم ظهرت
ع ـل ــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ــوط ـن ــي
ضـمــن جـلـســات االس ـت ـمــاع العلنية
ل ـه ـي ـئــة ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة ،وه ــي
هـيـئــة م ـســؤولــة عــن عـمـلـيــة الـعــدالــة
االنتقالية في تونس.
لـكــن بالنسبة إل ــى حـمـيــدة ،كــل هــذا
غير كــاف .وهــي اليوم ،شأنها شأن
غ ـي ــره ــا م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،ت ـخ ـشــى أال

تستكمل القضية ألن واليــة الهيئة
تنتهي خالل سبعة أشهر ،وال يبدو
أن الـ ــدولـ ــة أو امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي ص ــدد
تولي أمــر العدالة واملصالحة التي
يجب أن تــأتــي الحـقــا .وقــد صادقت
رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى ق ــان ــون
بشأن املصالحة اإلدارية بعد عامني
من النقاش البرملاني والـخــاف .إال
أن هذا القانون أثار انتقادات حركة
املجتمع املــدنــي «مــانـيــش مسامح»
ومنظمة « »I Watchغير الحكومية
ا ّملـعـنـيــة بمكافحة الـفـســاد باعتبار
أن ــه مـخــالــف لـلــدسـتــور وأن ــه يخلق
عملية مــوازيــة لـلـعــدالــة االنـتـقــالـيــة.
«املشكلة في هذا القانون تكمن في
كــونــه ي ـقــوم بــالـضـبــط بـمــا ن ـقــوم به
أولئك الذين
من خــال التحكيم مع
يطلبون املـصــالـحــة ،إال ّأن ــه ال ّ
يقدم
ت ـق ــري ـرًا ،وال أرش ـي ـف ــا ول ـي ــس هـنــاك
أي شـفــافـيــة ف ــي آل ـيــة ع ـم ـلــه» ،تـقــول
رئ ـي ـســة الـهـيـئــة س ـهــام ب ــن ســدريــن.
كما أنــه مــا زال على القانون املــرور
تـحــت املــراق ـبــة الــدس ـتــوريــة املــؤقـتــة
بسبب اعتراض بعض النواب على
إقراره خالل التصويت في البرملان.
ومنذ ذلــك الحني ،لم تتمكن الهيئة
ّ
املكونة من ستة أعضاء من التوصل
ُ
إلى اتفاق ليصار الحقًا إلى إرسال
الـ ـق ــان ــون إلـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الذي صادق عليه األسبوع املاضي.
وت ــواص ــل هـيـئــة الـحـقـيـقــة والـكــرامــة
ال ـع ـمــل ع ـلــى  62 626قـضـيــة رفـعــت
م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا ع ـ ــام  .2014بـيـنـمــا

جلسات االسـتـمــاع املغلقة (عــددهــا
 42ألــف جلسة في الوقت الحاضر)
والـتــي تنتهي فــي تـشــريــن الـثــانــي/
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،وه ـ ـ ــي ب ـ ـصـ ــدد ص ـي ــاغ ــة
تقريرها النهائي.
على مــدى ثــاث س ـنــوات ،لــم ُي ّ
سهل
عمل الهيئة جزئيًا بسبب األزمــات
الداخلية ،لكن أيضًا بسبب االفتقار
إلــى الــدعــم الـسـيــاســي .فعلى سبيل
املثال ،لم يحضر رئيس ّ الجمهورية
أي جلسة استماع .كما أنه يقف وراء
القانون الذي يقترح إجراء مصالحة
مـ ــع امل ــوظـ ـف ــن اإلداريـ ـ ـ ـ ــن امل ـت ـه ـمــن
ُ
بــالـفـســاد .اســتـخــدمــت رئيسة هيئة
الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين
ك ـك ـب ــش ف ـ ـ ــداء وحـ ـمـ ـل ــت م ـس ــؤول ـي ــة
الخلل في عمل الهيئة .انتقدت تارة
بسبب دورها كقاضية (هي نفسها
نــاشـطــة فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـســان،
وتعرضت للمالحقة والسجن أثناء
الديكتاتورية) ،وتارة أخرى بتهمة
س ـ ــوء إدارة ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
الـعــديــد مــن االسـتـقــاالت خــال فترة
تــولـيـهــا الــرئــاســة .إال أن ـهــا واصـلــت
ع ـم ـل ـهــا ،وهـ ــي الـ ـي ــوم أق ـ ــوى م ــن أي
وق ــت م ـض ــى ،ت ـت ـحــدث إل ــى وســائــل
اإلع ـ ـ ــام وت ـط ـل ــب ح ــق الـ ـ ــرد ع ـنــدمــا
ت ـت ـعــرض لــان ـت ـقــادات وت ـق ــول إنـهــا
تنوي إتمام فترة رئاستها للهيئة.
الـضـحــايــا مــن جهتهم ،ال ي ــرون في
س ـهــام ب ــن س ــدري ــن ال ـع ــائ ــق ،لكنهم
ق ـل ـق ــون مـ ــن ع ـ ــدم نـ ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة.
وقــد اعـتـبــرت رئيسة املــركــز الــدولــي

«سلفي
ُّ
يهاجم
الشرطة»
ُجـ ـ ــرح ش ــرطـ ـي ــان ،أم ــس،
أحدهما إصابته خطيرة،
بـطـعـنــات سـكــن «نـفــذهــا
سـ ـلـ ـف ـ ّـي» أم ـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
التونسي .وقــال املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
يـ ـ ــاسـ ـ ــر م ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاحّ ،إن
«س ـل ـف ـيــا ه ــاج ــم بسكني
ش ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وأص ـ ـ ـيـ ـ ــب
أحدهما في جبينه ،بينما
أصـيــب اآلخ ــر فــي عنقه،
وهو في العناية الفائقة»،
ّ
مــوضـحــا أن ــه تــم توقيف
املـ ـه ــاج ــم .وق ــال ــت وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ّإن امل ــوق ــوف
«اعترف حسب املعلومات
ّ
ّ
األول ـيــة بــأنــه تبنى الفكر
الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري قـ ـب ــل ث ــاث
سـ ـن ــوات وي ـع ـت ـب ــر ق ــوات
األم ــن طــواغ ـيــت ،وقتلهم
ً
شكال من الجهاد» .وقال
مصدر أمني ّإن املهاجم
عشريني «وال يبدو عليه
ّ
ّأي ندم» ،مضيفًا أنه «قال
ل ـن ــاّ :أدي ـ ـ ــت الـ ـص ــاة ه ــذا
الصباح وق ــررت أن أقــوم
بعمل في سبيل الجهاد».
(أ ف ب)

على مدى ثالث
سهل
سنوات ،لم ُي ّ
عمل هيئة الحقيقة
والكرامة

ل ـل ـعــدالــة االن ـت ـقــال ـيــة (وال ـ ـ ــذي يـضــم
ائتالف وجمعيات تعنى بالضحايا
وتـهــدف إلــى العمل على مرحلة ما
بعد هيئة ّالحقيقة والكرامة) سلوى
غ ــان ـت ــري ،أنـ ــه «ل ــم ي ـتــم ب ـعــد إن ـشــاء
ال ـ ـغـ ــرف امل ـت ـخ ـص ـص ــة الـ ـت ــي يـتـعــن
عـلـيـهــا الـنـ ّظــر ف ــي قـضــايــا مـعـيـنــة».
وأضــافــت أنــه «يـجــب االسـتـمــاع إلى
أصوات هؤالء الضحايا ومطالبهم
بــال ـعــدالــة ح ـتــى ب ـعــد ان ـت ـهــاء مهمة
ه ـي ـئ ــة ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة .لــدي ـنــا
ق ــان ــون ب ـش ــأن الـ ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة
فـ ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس وه ـ ـ ــو يـ ـ ـح ـ ــدد أهـ ــدافـ ــا

الجزائر

الطلبةُ ...يهاجرون
هجرون؟
ي
أم
ُ َّ
أثار مشهد تدافع عشرات الطلبة
الجزائريين في عاصمتهم أمام «المركز
الثقافي الفرنسي» ،بهدف التسجيل
إلكمال دراستهم في الخارج ،جد ًال محليًا
فسر فيه ناشطون
واسعًا .وفي وقت ّ
وسياسيون هذا اإلقبال على الهجرة
كدليل صارخ على إخفاق سياسات
النظام ،ق ّلل أنصار السلطة من ذلك
واعتبروا ّأن الرغبة في الدراسة في الخارج
طموح عادي قد يسكن كل شاب

الجزائر ــ محمد العيد
كانت الصور اآلتية من قلب الجزائر
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،ص ــادم ــة
بالنسبة إلــى كثير من الجزائريني،
بعدما شــاهــدوا العشرات مــن أبناء
البلد وهم يتدافعون (في مشهد قد
يـبــدو مهينًا) أم ــام «املــركــز الثقافي
الفرنسي» الجتياز امتحان الكفاء ة
فــي الـلـغــة الفرنسية امل ـفــروض على
كل من يرغب في إتمام دراسته في
هذا البلد.
ّ
األدهـ ـ ـ ــى مـ ــن ذل ـ ــك أن ه ـ ــذه ال ـص ــور
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ــع ذكـ ـ ـ ـ ــرى «األول م ــن
ن ــوف ـم ـب ــر» ـ ـ ـ ت ــاري ــخ انـ ـ ــدالع ال ـث ــورة
التحريرية مــن املستعمر الفرنسي
ـ ـ ـ ـ ــ ،مـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـه ـ ــور ع ـ ـشـ ــرات
الـتــأويــات التي وصــل بعضها إلى

حد االعتقاد بوجود مؤامرة.
ت ـف ــاع ــل ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات مــع
ظاهرة الطلبة الراغبني في الدراسة
ّ
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،ب ــالـ ـق ــول إن األم ـ ـ ــر ال
يـتـعـلــق ب ــال ــدراس ــة وإن ـم ــا بــالــرغـبــة
في ترك البالد والهجرة منها نحو
واق ــع أف ـض ــل ،وذل ــك بــاسـتـعـمــال كل
الوسائل والتقنيات املمكنة ،سواء
بمبرر الرغبة في إكمال الدراسة في
ال ـخــارج أو غـيــر ذلــك مـمــا هــو متاح
في عالم الهجرة.
بات الشباب في الجزائر ،من خالل
م ــا يـظـهــر م ــن تـفــاعـلـهــم ف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ،يترقبون كل
ال ـفــرص ال ـتــي ت ـتــاح لـلـهـجــرة ،حيث
ت ـش ـكــل م ــواع ـي ــد م ــواض ـي ــع ال ـقــرعــة
الـخــاصــة بــالـهـجــرة ألمـيــركــا وكــذلــك
نـ ـظ ــام الـ ـهـ ـج ــرة الـ ـج ــدي ــد إل ـ ــى ك ـنــدا
وحتى طرق الدراسة في دول كانت
إلى وقت قريب بعيدة عن االهتمام
مـثــل رومــان ـيــا وأوك ــران ـي ــا ،أك ـثــر ما
يـسـتــرعــي ان ـت ـبــاه ال ـش ـبــاب اآلن ،بل
ّ
إن الـ ـبـ ـع ــض أصـ ـب ــح ي ـس ـت ـث ـمــر فــي
ـاه
ه ــذا ال ـس ــوق م ــن خ ــال ف ـتــح «م ـق ـ ٍ
لإلنترنت» متخصصة في مساعدة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب عـ ـل ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ك ـ ــل وف ــق
متطلباته وظروفه.
ّ
غـيــر أن ه ــذا اإلق ـب ــال غـيــر املـسـبــوق
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج،
وت ـ ُ
ـزام ــن ذل ــك مــع اسـتـفـحــال ظــاهــرة

ال ـه ـج ــرة (غ ـي ــر الـ ـس ـ ّ
ـري ــة) بــالـنـسـبــة
إلــى العاطلني مــن العمل وأصـحــاب
املـسـتــوى امل ـحــدود ،أع ــادا مــن جديد
طـ ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤالت ب ـش ــأن األس ـب ــاب
ال ـت ــي ت ــدف ــع بـ ـه ــؤالء ال ـش ـب ــاب نـحــو
م ـغ ــادرة ب ــاده ــم ،وم ــدى ارتـبــاطـهــا
بــاألزمــة املــالـيــة الـتــي تـضــرب بشكل
خـ ـ ــاص الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ت ـض ــاء ل ــت
ف ـ ـ ــرص حـ ـص ــولـ ـه ــم عـ ـل ــى م ـن ــاص ــب
شغل ،فــي ظــل تــراجــع القطاع العام
ع ــن الـتــوظـيــف وض ـعــف املــؤسـســات
الخاصة.
ّ
بـحـســب اإلح ـصــائــات الــرسـمـيــة ،فــإن
نـسـبــة الـبـطــالــة تــرتـفــع عـنــد الـشـبــاب
لتصل إلى  23في املئة ،مقارنة بمعدل
ُ ّ
املئة.
عــام ســابــق كــان ي ـقــدر ب ـ  10فــي ّ
وهي أرقام يرى كثير من الخبراء أنها
ال ُت ِّ
عبر عن «الحقيقة األسوأ بكثير».

قد ُتبرز حماسة الشباب
للهجرة رغبة في البحث
عن حلول فردية

ف ـ ـ ــي اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث ف ـ ـ ــي ع ـل ــم
االجتماعي السياسي ،ناصر جابي،
ّ
أن فـ ـش ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـع ــام ــة فــي
الجزائر وعدم بروز أي أمل للتغيير
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،أديـ ـ ــا بـ ـه ــؤالء ال ـش ـبــاب
إلـ ــى الـ ـي ــأس م ــن واق ـع ـه ــم وال ــرغ ـب ــة
فـ ــي ت ـح ـس ــن م ـس ـت ــواه ــم امل ـع ـي ـشــي
ع ـب ــر ال ـه ـج ــرة واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن كــل
ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة ل ــدي ـه ــم .واع ـت ـبــر
ّ
حديث إلى «األخبار» ،أن
جابي ،في ِّ
ما يجري ُيمثل خطورة بالغة على
مستقبل ال ـجــزائــر ،كــونــه يـبــرز عــدم
ث ـقــة ال ـش ـبــاب ال ـج ــزائ ــري بمستقبل
ب ـ ــاده ـ ــم .وتـ ـ ـخ ـ ـ ّـوف جـ ــابـ ــي مـ ــن أن
اسـتـمــرار هــذا الــوضــع سـيــؤدي إلــى
إفراغ الجزائر من كفاء اتها العلمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وس ـي ـن ـع ـكــس بــال ـتــالــي
تـقـهـقـرًا عـلــى املـسـتــويــن الـسـيــاســي
واالجتماعي ،وخــاصــة ملــن ُيفترض
بهم أن يكونوا من النخبة.
ّ
ب ـي ــد أن ح ـ ــزب «ال ـت ـج ـم ــع ال ــوط ـن ــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» (املـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
املـ ـ ــواالة وال ـ ــذي يـنـتـمــي إل ـي ــه أحـمــد
أوي ـح ـيــى ،أي ال ــوزي ــر األول) اعتبر
ّ
أن هـ ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل «ال ي ـس ـت ـج ـيــب
ّ
ل ـل ـح ـق ـي ـق ــة» .وق ـ ـ ـ ــال ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
«الـ ـبـ ـع ــض يـ ـح ــاول ت ـش ــوي ــه ص ــورة
ال ـج ــزائ ــر ك ــون شـبــابـهــا تــدفــق على
امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـفــرن ـســي ،زاع ـمــن
ّ
أن القضية تتعلق بالتأشيرة ،لكن

