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العالم

تونس

أزمة مع الصحافة...
التسلط»
عيد «أشباح
ّ
ُت ُ
بمجرد انتهاء أزمة االحتجاجات العنيفة
التي عرفتها البالد في بداية الشهر الجاري،
الصراع .الطرف
بدأت دورة جديدة من ّ
المرة ليس
المقابل لوزارة
ّ
الداخلية هذه ّ
الداخلية بإشارته
إال الصحافة ،إذ أثار وزير
ّ
الصحافيين
إلى «عالقة غائمة» بين
ّ
والمحتجين ،وتلميحه إلى «عمليات
ّ
الصحافيين
نقابة
ق
ن
ح
شملتهم،
تنصت»
َ
َ
ّ
ّ
الحقوقية
وطيف واسع من المنظمات
ّ
تونس ــ حبيب الحاج سالم
أثناء جلسة استماع داخل لجنة األمن
البرملانية ،أول من أمسّ ،
ّ
فجر
والدفاع
وزير الداخلية التونسي لطفي براهم،
ّ
ّ
الصحافيني .ورغم أن برنامج
أزمة مع
الجلسة لم يشمل في األصل موضوع
ّ
ال ـت ـعــامــل األمـ ـن ـ ّـي م ــع ال ـص ـحــافــة ،ف ــإن
الـنـقــاش تــدحــرج فــي ذل ــك االت ـج ــاه ،إذ
أراد بــراهــم أن يـكــون الـنـقــاش املتعلق
ب ــالـ ـح ــري ــات س ـ ـ ّ
ـري ـ ــا ،ل ـك ــن ن ـ ــواب ـ ــا ،مــن
ّ
املعارضة بالخصوص ،أصروا على أن
تكون الجلسة ّ
علنية.

ف ــي خ ـض ــم الـ ـنـ ـق ــاش ــات ،هـ ــدد ال ــوزي ــر
«امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدون ـ ـ ـ ــن» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ــى اعـ ـت ــزام ــه
رف ــع ش ـكــوى للمكلف ال ـعــام بـنــزاعــات
ّ
الــدولــة ،مـفــادهــا تتبع كــل مــن «يشكك
فــي املــؤسـســة األم ـنـ ّـيــة أو كـتــابــة أمــور
ّ
ّ
األمنيني» .ولم يكتف
تمس معنويات
بذلك ،فقد أشار أيضًا إلى رصد أجهزة
الـ ـ ـ ــوزارة م ـكــاملــة ل ـي ـلـ ّـيــة ب ــن ص ـحــافـ ّـي
ّ
ّ
ـداث
أج ـن ـب ــي وم ـح ـت ــج ــن ،خـ ــال األح ـ ـ ّ
األخ ـيــرة ،وهــو مــا تــم تــأويـلــه على أنـ ّـه
س ـي ــاس ــة ت ـن ـ ّـص ــت م ـم ـن ـه ـجــة ف ــي ح ــق
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحافيني .لعل األهم من كل ذلك ،أن
هــذا الـتـطـ ّ
ـأت مــن ف ــراغ ،بــل كان
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ر
ـو
ِ
يعتمل منذ مدة.
نـقـيــب الـصـحــافـيــن نــاجــي ال ـب ـغــوري،
ّ
صحافية عقدت أمس،
أشار خالل ندوة
إلى وجود «حالة من التراجع الخطير
الصحافيني وفي وضع ّ
ّ
حرية
في عمل
الصحافة» .هذا التراجع بدأ بتصريح
لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،ال ـب ــاج ــي قــائــد
السبسي ،خالل االحتجاجات األخيرة،
ّ
األجنبية
فــي حــق مــراسـلــي الصحافة
ال ــذي ــن اع ـت ـبــر أن تـغـطـيـتـهــم «شـ ّـوهــت
 .)٣٣٧٠ومنذ ذلك
البالد» (راجع العدد
ُ
ال ـح ــن ،ي ـق ــول ال ـب ـغ ــوري« :أط ـل ـق ــت يد
األمنيني بشكل ّ
ّ
فج».
ّ
تصريح وزير الداخلية ،أول من أمس،
ليس إذًا أكثر من النقطة التي أفاضت

الكأس .رغم إشارته في إجاباته داخل
ّ
شهرية
البرملان إلى عقد وزارته لقاءات
ّ
الصحافيني ،وتأكيده الحقًا على
مــع
ً
انفتاحها مستقبال عـلــى الـنـقــابــة في
سبيل تجاوز «بعض األخطاء أو سوء
التقدير والـتـفــاهــم مــن الـطــرفــن» ،فقد
بدا كمن يبرر سوءًا حدث بالفعل .فقد
ّ
صحافيني
تلقت النقابة شـكــاوى مــن
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ـع ــرضـ ـه ــم مل ـ ـمـ ــارسـ ــات
ّ
قمعية ،وفي بيان لها يعود إلى يوم 27
كانون الثاني /جانفي الجاري ،قالت
إن ّ
أمنيني بـ ّ
ـزي مــدنـ ّـي قــامــوا بافتكاك
هاتف أحد املراسلني وبطاقة اعتماده
في محاولة لثنيه عن تغطية تدخلهم
ّ
ال ـع ـن ـي ــف لـ ـف ــض إحـ ـ ــدى ال ـت ـظ ــاه ــرات.
وق ــد أج ــاب املـتـحــدث الــرس ـمـ ّـي ل ــوزارة

الــداخـلـ ّـيــة ،حينما اتصلت بــه النقابة
لالستفسار ،بالقول« :تلك مشكلتكم،
ّ
توجهوا إلى القضاء».
ال ي ـق ـت ـصــر األم ـ ــر ع ـل ــى ح ـ ــادث فـ ــرديّ
ّ
ف ــي ح ــق أح ــد ال ـص ـحــافـ ّـيــن ،إذ اعتبر
ال ـن ـق ـي ــب أن تـ ـل ــك الـ ـ ـح ـ ــوادث ص ـ ــارت
م ـت ـكــررة وتـ ـج ــاوزت امل ـع ـهــود .وأش ــار،
في السياق ،إلى تلقي النقابة شكاوى
ّ
ّ
صحافيني لتحرشات
تضمنت تعرض
أمـنـ ّـيــة شـمـلــت افـتـكــاك م ـعــدات عملهم
ومحاولة االطالع على تغطياتهم قبل
ّ
للتنصت
نـشــرهــا وت ـعــرض هــواتـفـهــم
ومتابعتهم في ّ
مقار عملهم وسكنهم.
رغم ّكل ذلك ،ال تقتصر رهانات ّ
حرية
الـصـحــافــة وديـمــومـتـهــا عـلــى التعامل
ّ
األمـ ـن ـ ّـي ،ذل ــك أن ج ــذور املـشـكـلــة أكـثــر
عمقًا.

سياسات االلتفاف  ...واألزمات

نقيب الصحافيين ناجي
األمنيين
البغوريُ :يد
ّ
فج
ُأطلقت بشكل ّ

ي ـ ــؤط ـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ـ ّـي ال ـ ـيـ ــوم
مــرســومــان ص ــدرا ع ــام  .2011يتعلق
األول (امل ـ ــرس ـ ــوم ع ـ ــدد  )115ب ـحـ ّ
ـريــة
ال ـص ـحــافــة وال ـط ـبــاعــة وال ـن ـش ــر ،فيما
يـتـعـلــق ال ـثــانــي (امل ــرس ــوم ع ــدد )116
بــال ـق ـطــاع ال ـس ـم ـعــي الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ،حيث
يـنـتـظــم ب ـمــوج ـبــه ال ـه ـي ـكــل الـتـعــديـلــيّ
ً
م ـم ـثــا ف ــي «ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا املستقلة
ّ
لــاتـصــال الـسـمـعـ ّـي ال ـب ـصـ ّ
ـري» ،إال أن

الحكومة تعتزم الـيــوم االلتفاف على
املرسومني ،عوض تطويرهما.
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ق ـ ّـدم ــت «وزارة
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة
واملـجـتـمــع امل ــدن ـ ّـي وح ـقــوق اإلن ـســان»
إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون
ّ
تنظيمي جــديــد ،فيما أص ــدرت نقابة

الجزائر

«التقشف» يزدادون
رقعة اإلضرابات ّتتسع :ضحايا
ّ
تبدو الجزائر في هذه األيام كأ ّنها
تغلي فوق نار إضرابات واحتجاجات
تمس قطاعات مهنية واجتماعية
ّ
واسعة ،يشتكي أصحابها في
الغالب من تدني مستوى المعيشة
وتدهور األوضاع المهنية وظروف
العمل ،وذلك بسبب سياسة التقشف
المنتهجة منذ ثالث سنوات
الجزائر ــ محمد العيد
منذ أكثر من أسبوعُ ،
يجد القادم إلى
ال ـجــزائــر الـعــاصـمــة صـعــوبــة كبيرة
في الــوصــول إليها بسبب الحواجز
األم ـن ـي ــة ال ـك ـث ـي ـفــة امل ــوض ــوع ــة عـلــى
جـمـيــع امل ــداخ ــل الـشــرقـيــة والـغــربـيــة
والجنوبية للعاصمة ،والتي ّ
حولت
حياة املوظفني والقادمني إليها من
أجل قضاء مصالحهم إلى ما يشبه
الجحيم.
ويعود سبب خنق مداخل العاصمة
إلــى رغبة السلطات في منع وصول
فئة متقاعدي و«معطوبي الجيش»
إل ــى الـســاحــات الـكـبــرى ،حـيــث ُيمنع
التظاهر وفـقــا للقانون .وه ــؤالء هم
فئة ترفع منذ مدة مطالب اجتماعية
ل ــم ت ـت ـح ـقــق ،إذ ي ـع ـت ـبــرون أنـفـسـهــم
ضـ ـح ــاي ــا «ظـ ـ ـل ـ ــم» الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ــي
ي ـت ـه ـمــون ـهــا ب ــاالس ـت ـن ـج ــاد ب ـه ــم فــي
مــرحـلــة الـعـشــريــة ال ـس ــوداء (سـنــوات
التسعينيات) ،قبل أن تتخلى عنهم
عـ ـق ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــن وت ـح ـق ـي ــق

املصالحة الوطنية.
ُ
وتجد هذه الفئة تعاطفًا واسعًا معها
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ألن أغ ـ ـلـ ــب أف ـ ـ ــراده ـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــانـ ــون مــن
أمـ ــراض وي ـت ـقــاضــون أجـ ــورًا زهـيــدة
ال تـكـفــي إلع ــال ــة عــائــات ـهــم .غ ـيــر أن
وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي امل ـس ــؤول ــة
عــن هــذه الـفـئــة ،أعلنت رفضها هذه
الـ ـح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،وأص ـ ـ ــدرت
ّ
ب ـي ــان ــا ش ــدي ــد ال ـل ـه ـج ــة ذكـ ـ ـ ــرت فـيــه
ب ـ ــأن ب ـع ــض م ــن ي ـن ـس ـبــون أنـفـسـهــم
إل ــى مـتـقــاعــدي الـجـيــش «ي ـحــاولــون
بـ ــث م ـغ ــال ـط ــات وزرع الـ ـش ــك وس ــط
الــرأي العام الوطني ،حيث يقدمون
أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم
االجـتـمــاعـيــة وامل ــادي ــة ويستعملون
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ك ــوسـ ـيـ ـل ــة ضـ ـغ ــط ل ـف ــرض
م ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـهـ ــم» .والقـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان
انـتـقــادات مــن قبل أط ــراف سياسية،
إذ رأته حادًا في مضمونه تجاه فئة
ك ــان ل ـهــا ف ـضــل كـبـيــر ف ــي اس ـت ـعــادة
األمن .وفي هذا الصدد ،أعلن «حزب
الحركة الديموقراطية االجتماعية»
املحسوب على أقصى اليسار ،أثناء
ّ
ندوة صحافية أمس ،أن من الواجب
التكفل بهذه الفئة التي ساهمت في
الحفاظ على النظام الجمهوري الذي
كان مهددًا في بداية التسعينيات.
ّ
بـيــد أن رق ـعــة االح ـت ـجــاج ال تقتصر
عـلــى فـئــة واح ـ ــدة ،إذ بــاتــت رقعتها
تـ ـتـ ـس ــع بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ل ـت ـش ـم ــل كــل
الـ ـقـ ـط ــاع ــات .ومـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز امل ـح ـت ـجــن
حاليًا «األطباء املقيمون» ،أي الذين
ي ــزاول ــون دراس ـ ــة ال ـط ــب ف ــي مــرحـلــة
التخصص ،إذ يستمر إضرابهم منذ
نـحــو شـهــر احـتـجــاجــا عـلــى إلــزامـهــم
ال ـع ـمــل ف ــي ظـ ــروف صـعـبــة م ــن دون
أن ت ـتــوفــر ل ـهــم اإلمـ ـك ــان ــات .وأخ ــذت

ُعد «األطباء المقيمون» من أبرز المحتجين حاليًا (أ ف ب)
ي ُّ

تختلف المقاربات
السياسية لتفسير هذه
االحتجاجات المتواصلة

الـحــركــة ب ـع ـدًا واس ـعــا إث ــر «الـتـعــامــل
البوليسي» مــع هــؤالء بسبب رفض
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـمــاح ل ـهــم بــالـتـظــاهــر
خارج مستشفيات العاصمة ،وغزت
ص ـ ـ ــور الـ ـ ـض ـ ــرب م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي .ول ــم تـشـفــع إل ــى ال ـيــوم
جلسات الـحــوار التي جمعت وزارة
ال ـص ـحــة بـ ـه ــؤالء األطـ ـب ــاء ف ــي وقــف
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـه ــم ،بـ ــل إن األم ـ ـ ــر ت ـفــاقــم
داخ ــل املستشفيات الـجــزائــريــة بعد
انضمام املمرضني واالختصاصيني

النفسيني إلى اإلضراب ،وهو ما أدى
إلى حالة فوضى عارمة ،وصلت في
بعض األحيان إلى حد االشتباك مع
املــرضــى الــذيــن ال يتفهم كثير منهم
عــزوف األطباء عن تقديم العالج إال
في حدوده ُ
الدنيا.
وفـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـج ــزائ ــري ــة أيـ ـض ــا،
ي ـبــدو ال ـغ ـضــب ع ــارم ــا ل ــدى نـقــابــات
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم اس ـت ـج ــاب ــة
وزارة التربية ملطالبهم االجتماعية.
ووصـ ــل األمـ ــر بـبـعــض امل ـ ــدارس إلــى
عدم التدريس ملدة ثالثة أشهر كاملة
نـتـيـجــة هـ ــذا اإلض ـ ـ ــراب ال ـ ــذي يـمـ ّـس
ع ـ ــددًا م ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ،م ـثــل بـجــايــة
والـ ـبـ ـلـ ـي ــدة .وق ـ ــد دف ـ ــع ه ـ ــذا ال ــوض ــع
بأولياء التالميذ إلى االحتجاج ضد
األســاتــذة املـضــربــن ،متهمني إياهم
بتضييع مصير أبـنــائـهــم الــدراســي
لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـق ــف وزارة
التربية عاجزة عن إيجاد الحل لهذه
املعضلة ،تمامًا مثلما تعجز وزارة
التعليم العالي عن ّ
فك إضراب طلبة
امل ــدارس العليا املتواصل هــو اآلخــر
منذ ثالثة أشهر.
ولـ ـ ـي ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــر بـ ــأح ـ ـسـ ــن حـ ـ ـ ــال فــي
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـق ــل ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ـ ّـر ن ـقــابــة
مضيفي الطيران بالخطوط الجوية
الجزائرية على اإلضراب الذي يتجدد
في كل مرة ،بسبب احتجاجهم على
ع ــدم تطبيق االتـفــاقـيــة الـتــي وقـعــوا
عليها مع اإلدارة في ما يخص زيادة
األجـ ـ ـ ـ ــور .وي ـع ـي ــش مـ ـط ــار ال ـج ــزائ ــر
الدولي ،إثر ذلك ،اضطرابًا كبيرًا في
حركة السفر ،واحتجاجات ال تتوقف
من املسافرين.
وت ـس ـت ـع ـم ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات إزاء ه ــذه
الـحــركــة الـعــارمــة مــن االحـتـجــاجــات،
وسائل عدة من أجل كبح جماحها،

