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الجزائر :نحو تكييف التعليم العالي مع المستجدات

ّ
كرمت أملانيا ،أمس األحد ،ذكرى نحو ثمانني ألفًا من مواطنيها كان فيروس كورونا الجديد قد
أودى بحياتهم ،وذلك في مراسم حضرتها املستشارة أنجيال ميركل وكذلك رئيس الدولة فرانك
فالتر شتاينماير ،بهدف التعبير عن التضامن مع أسر الضحايا الذين توفوا في عزلة بسبب
َ
كــوفـيــد .19-من جهتهم ،دعــا رؤســاء املناطق األملانية السكان إلــى إضــاءة شمعة أمــام نافذة في
ّ
بيوتهم مساء كل عطلة نهاية أسبوع ،في خطوة رمزية في السياق نفسه .وقالوا في نداء مشترك
(فرانس برس)
«نريد أن نعي ما فقدناه» وأن «نستعيد معًا القوة واألمل».

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن سعيها لتكييف نظام التعليم العالي،
في الكليات الجامعية واملعاهد العليا ،مع املستجدات الراهنة ،بهدف جعله مواكبًا للتخصصات
املطلوبة في سوق العمل ،مع استحداث تخصصات جديدة في مختلف املجاالت .وأوضح الوزير
ّ
عبد الباقي بن زيان أن من غير املنطقي اإلبقاء على الصيغة القديمة لهذا النظام الذي بدأ تطبيقه
عــام  ،2004وبالتالي ،يجرى العمل على تحسني هــذا النظام ليصبح التعليم الجامعي قاطرة
(وكالة األنباء الجزائرية)
حقيقية لالقتصاد الوطني.

«تاكسي الحمير» في السنغال
ّ
يتجه السنغاليون في املناطق الريفية إلى استخدام
عربات تجرها الحمير أو ما ُيطلق عليه «تاكسي
الحمير» عوضًا عن سـيــارات األج ــرة ،وذلــك سعيًا
إل ــى كلفة مــواصــات أق ــل .وتـشـيــر الـتـقــديــرات إلــى
ّأن ف ــي الـسـنـغــال خـمـســة مــايــن ح ـم ــار ،ف ــي حني
ّ
يسجل هذا العدد ارتفاعًا يومًا بعد يــوم ،نظرًا إلى
ّ
اإلقبال الكبير على استخدامها في ظل غالء كلفة

املركبات العمومية .وفي مدينة توبا في غرب البالد،
ّ
يفضل السكان ركــوب عربات الحمير عوضًا عن
الـسـيــارات فــي تنقالتهم مــن مـكــان إلــى آخــر داخــل
املدينة .وبهدف جذب الزبائن ،يعمد أصحاب عربات
الحمير إلى تزيني عرباتهم وحميرهم بأبهى الحلل
قبل إطالق عليها صفة «تاكسي».
ونـظـرًا إلــى كثرة عــدد عــربــات الحميرّ ،ثمة مناطق

كثيرة ُت َّ
خصص لرعي الحمير ،ويمكن مصادفة تلك
ّ
الحيوانات في كل ناحية من نواحي أريــاف البالد.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تنتشر مستشفيات خاصة
بالحمير فــي مناطق مختلفة مــن الـسـنـغــال ،وهي
ّ
توفر عالجات مجانية لتلك الحيوانات املرغوبة.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى ّأن للحمير أهـمـيــة كـبـيــرة بني
س ـكــان ال ـس ـن ـغــال ،ويـظـهــر ذل ــك ف ــي امل ـثــل الشعبي

الشائع« :املزارع الذي ال يمتلك حمارًا ،يكون حمارًا».
ّ
من جهة أخرى ،تنظم مسابقات دورية للحمير في
ّ
كــل عــام ،في خــال االحتفاالت الوطنية في البالد.
ّ
ومــا يميز هــذه الـسـبــاقــات ،العناية الكبيرة بتزيني
الحمير ،ومنع استخدام السياط والعصي ،للتخفيف
من معاناتها.
(األناضول)

(رؤوف مالتاس /األناضول)

بدل طقوس رمضان
باكستان :كورونا ّ

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

اسـتـقـبــل الـبــاكـسـتــانـيــون شـهــر رم ـضــان،
ّ
ل ـل ـع ــام الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،فـ ــي ظ ــل
اسـتـمــرار تــداعـيــات جائحة كــورونــا ،وما
تبعها مــن آث ــار اقـتـصــاديــة ومجتمعية ونفسية.
ّ
ـذا
وخــافــا لـلـتــوقـعــات ،ف ــإن تــداعـيــات الـجــائـحــة هـ ً
ال ـعــام كــانــت أصـعــب عـلــى الـبــاكـسـتــانـيــن مـقــارنــة
ّ
بالعام املاضي ،إذ إن رمضان  2020كان بعد أشهر
ّ
من بداية الــوبــاء ،أمــا هــذا العام فــإن شهر الصوم
ّ
قــد حــل فيما الـعــالــم بالكامل غ ــارق فــي تداعيات
الجائحة.
يعيش معظم أبناء الشعب الباكستاني تحت خط
الفقر املــدقــع ،لــذا كــانــت لـكــورونــا تــأثـيــرات كبيرة
على املواطن العادي مقارنة باألثرياء وميسوري
الـ ـح ــال .ون ـظ ـرًا ل ـل ـحــالــة املـعـيـشـيــة ال ـه ـش ــة ،بــاتــت
م ـطــالــب وإجـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـطــات ملــواج ـهــة ف ـيــروس
ك ــورون ــا فــي مـهــب ال ــري ــح ،إذ مــع دخ ــول رم ـضــان،
وعلى الرغم من تحذيرات املسؤولني املتكررة من
مغبة انتهاك اإلج ــراءات الــازمــة ملواجهة املوجة
الـثــالـثــة م ــن ك ــورون ــا ،ال سـيـمــا الـنـســخ املـتـحــورة
الجديدة ،اكتظت األسواق الباكستانية باملواطنني
ال ــذي ــن ي ـت ـجــاه ـلــون أدن ـ ــى االح ـت ـي ــاط ــات ال ــازم ــة
كااللتزام بالكمامة والتباعد االجتماعي.
وح ــذر وزي ــر الـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة الـبــاكـسـتــانــي،

أسـ ــد ع ـم ــر ،خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي ،ق ـب ـيــل شهر
رمضان ،من تجاهل املواطنني القيود املفروضة،
ّ
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة س ـت ـض ـطــر إل ـ ــى ات ـخ ــاذ
إج ــراءات أكـثــر صــرامــة ،قــد تضر شريحة التجار
ّ
ورجال األعمال .وذكر أيضًا بـ«األوضاع املعيشية
الـصـعـبــة لـلـمــواطــن الـبــاكـسـتــانــي ،والـ ــذي أرهـقـتــه
ّ
تداعيات كــورونــا ،علمًا أن السلطات أضحت هي
ّ
أيضًا مرهقة من تنفيذ اإلج ــراءات ،خصوصًا أن
الوقت قد طال مع الجائحة ،وفي دولة فقيرة مثل
باكستان يعتبر تنفيذ ال ـقــرارات الحكومية أمـرًا
ّ
صعبًا ،لكن الحكومة مرغمة على ذلك ،خصوصًا
بعد التفشي السريع للموجة الثالثة من الوباء».
وأعـلـنــت الحكومة عــن آلـيــة ألداء الـفــرائــض خالل
شهر رم ـضــان ،إذ منعت مـجــددًا كـبــار الـســن ممن
ت ـج ــاوزوا الخمسني عــامــا ،واألط ـف ــال مــن الــذهــاب
ل ـل ـم ـســاجــد ،م ــع مـ ــراعـ ــاة ب ــاق ــي ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة
باإلجراءات الالزمة ،كااللتزام بالكمامة ،واحترام
ّ
التباعد االجـتـمــاعــي ،خصوصًا أن ق ــرارات العام
املــاضــي بقيت حبرًا على ورق ،إذ لــم يحترم أحد
ال ـت ـحــذيــرات الـحـكــومـيــة ،ب ــل عـلــى ال ـع ـكــس ،كــانــت
املساجد مليئة بكبار السن.
ّ
في ما يبدو ،فإن الحكومة قد تعبت من اإلجراءات،
وه ــو م ــا أمل ــح إل ـي ــه ال ــوزي ــر أس ــد ع ـم ــر ،وبــالـتــالــي
اكـتـفــت ب ــاإلج ــراءات الــورق ـيــة كـمــا ال ـعــام املــاضــي،
ّ
األم ـ ــر ال ـ ــذي رحـ ــب ب ــه امل ــواطـ ـن ــون ،خ ـصــوصــا أن

الطقوس الرمضانية جزء مهم من الشهر الفضيل.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول امل ــواط ــن مـحـمــد م ـش ـتــاق ،وهــو
أحــد سـكــان مدينة بـيـشــاور ،شـمــال غــربــي الـبــاد،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن الجائحة «لن تغادر حياتنا
ال ـيــوم ـيــة ،وبــال ـتــالــي عـلـيـنــا الـتـعــايــش مـعـهــا ،بال
تعطيل لحياتنا اليومية ،خصوصًا الدينية منها...
من األقارب من أخذ بجدية االحتياطات
لقد رأينا ّ
ال ــازم ــة ،لـكــنــه تــوفــي نتيجة مـضــاعـفــات إصابته
بكورونا ،بينما من تجاهل الفيروس ما زال على
قيد الحياة» .وتخالف الناشطة زاهره تسنيم ،رأي
ّ
مشتاق ،إذ تعتبر أن «الشريعة اإلسالمية والعقل
يأمراننا باالستماع ألهل التخصص ،أي األطباء،
بعدما ثبت تفشي الجائحة كنتيجة لــا َمـبــاالة،
وعــدم اتخاذ االحتياطات الــازمــة» مطالبة بأخذ
الحيطة والحذر.
وأعلنت السلطات عن منع التجمعات بأشكالها
ك ــاف ــة ،س ـ ــواء ك ــان ــت داخ ـ ــل امل ـس ــاج ــد أو امل ـطــاعــم،
وسمحت للمطاعم بإيصال الطعام إلــى املـنــازل،
ّ
لكنها منعتها من استقبال الزبائن وقت اإلفطار.
وتـ ــأثـ ــرت ال ـش ــري ـح ــة ال ـف ـق ـي ــرة والـ ـعـ ـم ــال م ــن تـلــك
اإلج ـ ــراءات إذ ع ــادة مــا تـقــام فــي باكستان موائد
الرحمن ،وهي عبارة عن إفطارات جماعية ينظمها
األثرياء ورجــال األعمال واملؤسسات الخيرية في
مختلف مـنــاطــق ال ـبــاد ،مــن أج ــل تــوفـيــر وجـبــات
ّ
الطعام للفقراء ،لكن السلطات منعتهم من تنظيم

أسواق لم ُتفتح
لم ُتفتح األســواق الرمضانية في باكستان هذا
العام خوفًا من التجمعات ،هي التي كانت توفر
الحاجيات بأسعار زهيدة .في المقابل ،يتجمع
الباكستانيون في األســواق التقليدية التي تكتظ
باألهالي وسط ارتفاع أسعار السلع ،على الرغم
من تأكيد الحكومة أنّها ستتعامل بشدة مع
التجار الذين يستغلون الوضع الحالي.

مــوائــد الــرحـمــن هــذا الـعــام بسبب تفشي فيروس
كورونا .ويتحدث الناشط محمد نديم لـ «العربي
الجديد» عن طرق بديلة اتبعها ميسورو الحال،
ً
بــدال من موائد الرحمن ،وذلــك عبر «توزيع املواد
الغذائية على األسر الفقيرة ،وتوزيع علب الطعام
وق ــت اإلف ـط ــار عـلــى ال ـع ـمــال وال ـف ـق ــراء املجتمعني
أمام املساجد ،ومحطات الوقود واألماكن العامة.
وعلى الرغمّ من عدم وصولها إلى مستوى موائد
الرحمن ،فإنها بديل جيد ،يستفيد منه كثيرون،
وهــو مــا حصل أيضًا فــي رمـضــان  ،»2020محذرًا
من التجمعات أمام املساجد خالل توزيع الطعام.
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بتول األحمر ...متطوعة في
الصفوف األمامية

ثمة قاعات لم ُتدهن جدرانها منذ سنوات في مدارس
ّ
تونسية ،وتبدو نوافذها التي تخترقها الرياح غير
ماء
قادرة على الصمود أكثر ،فيما تقطر أسقفها
ً
كلّما هطلت األمطار ،لتُصنَّف بالتالي غير آمنة

مدارس
تونسية
تونس ـ بسمة بركات

تفتقر مدارس ّ
عدة في تونس إلى
ُبـنـيــة تـحـتـيــة س ـل ـي ـمــة ،فبعضها
ش ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار
الفرنسي في خمسينيات القرن املاضي من
دون أن ُي ـص ــار إل ــى صـيــانـتـهــا ف ــي م ــا بـعــد،
وب ـعــض آخ ــر مـنـهــا يـقــع فــي أمــاكــن مـعــزولــة
من البالد من دون أسوار وال حراسة وال ماء
ّ
وال شـبـكــات ص ــرف ص ـحــي .ول ـعــل مشكالت
البنية التحتية املهترئة في مــدارس عديدة
وغياب الصيانة فيها تجعلها عامل تنفير
لـلـمـ ّ
ـدرســن الـعــامـلــن فيها وكــذلــك التالميذ
وأولياء أمورهم.
فـ ــي ال ـ ــواح ـ ــد والـ ـث ــاث ــن مـ ــن مـ ـ ـ ــارس /آذار
امل ــاض ــي ،وف ــي م ــدرس ــة شـ ــارع بــورق ـي ـبــة في
مدينة زرمــديــن التابعة لوالية املنستير في
الــوســط التونسي ،وبعد دقــائــق مــن مغادرة
تالميذ إحــدى قــاعــات الـتــدريــس ،انـهــار جزء
مــن سقفها ،مــا ّأدى إلــى حالة مــن الـفــزع بني
التالميذ والكادر التربوي .وقد أوضح على
األثر املندوب الجهوي للتربية في املنستير،
ّ
منجي سليم ،أن االنهيار وقع في خالل فترة
ّ
ّ
االستراحة وأن الحادثة لم تخلف إصابات.
ّ
لكن هذه املدرسة لم تعد آمنة للتالميذ كما
هي حــال عــدد آخــر من املؤسسات التربوية.
ّ
وي ـش ـيــر سـلـيــم إل ــى أن خ ـب ــراء متخصصني
كانوا قد عاينوا وضــع املــدرســة قبل سقوط
سـقــف قــاعــة الـتــدريــس تـلــك ودع ــوا إل ــى غلق
عدد من القاعات ،مضيفًا في تصريح إعالمي
ّ
أن هذه املدرسة القديمة جدًا موضوعة على
ُ
برنامج صيانة ومــن املتوقع أن تبنى فيها
سبعة أقسام جديدة.
ّ
ويؤكد مراقبون أن هذه املدرسة ليست حالة
معزولة .ففي معتمدية الهيشرية في والية
ّ
سيدي بوزيد ،وسط غربي تونس ،لم يتمكن
مقاول من إنجاز أشغال في قاعات مدرسة
وسـ ــورهـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ـ ـ ـ ّـرر ت ـع ـل ـيــق األشـ ـغ ــال
بسبب عجزه عن دفع أجــور العمال وتوفير
مــواد الـبـنــاء .فهو لــم يحصل على قسط من
قـيـمــة االتـ ـف ــاق امل ـب ــرم بـيـنــه وب ــن املـنــدوبـيــة
ّ
الجهوية للتربية في سيدي بوزيدُ .يذكر أن
املـ ّ
ـدرســن والتالميذ يعانون ظــروفــا صعبة
ّ
ثمة قاعات آيلة لالنهيار
في هذه املدرسة ،إذ ّ
باإلضافة إلى عدم توفر الكهرباء.
وتـشـيــر ت ـقــديــرات وزارة الـتــربـيــة التونسية
إلى نحو أربعة آالف مدرسة تعاني مشكالت
فـ ــي ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـت ـط ـل ــب صـيــانـتـهــا
ـارات ك ـب ـي ــرة ،م ــؤك ــدة ف ــي أك ـث ــر مــن
اس ـت ـث ـم ـ
مناسبة ّأنها ّ
أعدت برنامج دراسات من أجل
إعادة تأهيل املدارس التي تعاني تراجعًا في
البنية التحتية .وعـلــى هــامــش ملتقى ُعقد
قـبــل أي ــام لــإعــان عــن إط ــاق م ـشــروع «دعــم

سنوات من
ثالث
ٍ
التطوعي
العمل
ّ
اختبرت خاللها بتول
مهمة
األحمر أكثر من
ّ
إنسانية وعايشت أقسى
وأشدها
اللحظات
ّ
إيالمًا ،ال سيما انفجار
مرفأ بيروت
بيروت ـ سارة مطر

بنية تحتية
مهترئة ونقص
في الصيانة

للنظام التعليمي والـفـضــائـيــات التعليمية
ـف وزي ــر
وال ـج ــام ـع ـي ــة ف ــي تـ ــونـ ــس» ،ل ــم ي ـخ ـ ِ
التربية فتحي السالوتي لـ«العربي الجديد»
ّ
مستوى
أن «ثـ ّـمــة مشكالت ع ـ ّـدة قائمة على
ّ
الـبـنــي الـتـحـتـيــة فــي مـ ــدارس ع ــدي ــدة» ،لكنه
رأى في املقابل ّأن ّ
«ثمة جهودا كبيرة تبذلها
الـ ــوزارة مــع مختلف الـجـهــات املـمــولــة ســواء
على املـسـتــوى الــوطـنــي أو الــدولــي لتحسني
املــؤسـســات الـتــربــو ّيــة ولـتـكــون عنصر جذب
للتالميذ وغـيــر مـنــفــرة لـهــم .هــي تعمل على
خلق فـضــاء يستجيب للمعايير والـشــروط
الــازمــة ،وإنـجــازات عـ ّـدة تحققت بالفعل في
ّ
هذا املجال» .وأشــار السالوتي إلى أن تكلفة
ترميم امل ــدارس عالية جـدًا وتتطلب تضافر
جـهــود الــدولــة والـقـطــاع ّالـخــاص ومنظمات
املجتمع املدني ،مضيفًا أنه على الوزارة بناء
أسوار حول مدارس ال تملكها تمتد على 280
ّ
كيلومترًا ،في حني أن إمكانياتها لهذه السنة
تسمح بإنجاز ستة كيلومترات فقط.
المنظومة التربوية غير مستقرة

في سياق متصل ،يرى رئيس جمعية أولياء
ّ
ال ـتــام ـيــذ ف ــي ت ــون ــس ،رض ــا ال ــزه ــرون ــي ،أن
«واقع مدارس عديدة في تونس صعب جدًا،
إذ ّإن حالة بعضها كارثية»ّ ،
مبينًا لـ«العربي

ّ
الجديد» أن «مــوازنــة وزارة التربية تساوي
سـتــة مـلـيــارات و 728مـلـيــون دي ـنــار تونسي
(نحو مليارين و 400مليون دوالر أميركي)،
ّ
مخصص لألجور.
أكثر من  92في املائة منها
ّ
تخصص نسبة ثمانية فــي املائة
وبالتالي
فقط لالستثمار في املؤسسات التربوية ،ما
ّ
يعني أن مخصصات تحسني البنية التحتية
وت ــوفـ ـي ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــات فـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس ُت ـ َـع ــدّ
ّ
ضئيلة ج ـدًا» .ويؤكد الزهروني أن «املرافق
الـتــي تجعل التلميذ ي ــدرس فــي محيط آمن
على سبيل املـثــال ،عدد
ومــريــح شبه غائبةّ .
مــن امل ــدارس الـتــي عايناها تفتقر إلــى سور
ّ
خارجي وبالتالي هي غير محمية .كذلك فإن
املــرافــق الصحية على أهميتها منعدمة في
مدارس عديدة».
ويـعـيــد الــزهــرونــي ذل ــك إل ــى «ع ــدم اسـتـقــرار
املنظومة التربوية في تونس وغياب اإلرادة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـحـقـيـقـيــة ل ــإص ــاح ،م ــع عــدم
ّ
ّ
إش ــراك كــل األط ــراف ألن النهوض بــاملــدارس
ي ـت ـجــاوز وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـن ـقــابــات ويـمـتــد
ل ـي ـطــاول ك ــل املـهـتـمــن بــاملـلــف م ــن جمعيات
وم ـن ـظ ـمــات وأول ـ ـيـ ــاء أمـ ـ ـ ّـور .إذًا امل ـســؤول ـيــة
م ـش ـتــركــة» .وي ـش ـيــر إل ــى أنـ ــه «م ــن املـفـتــرض
أن تـكــون الـتــأثـيــرات السلبية لــوبــاء كــورونــا
ع ـن ـصــر دف ـ ــع ن ـح ــو اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة حـقـيـقـيــة
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إلصـ ــاح امل ـن ـظــومــة ال ـتــربــويــة ف ــي ت ــون ــس».
ً
ويشدد الزهروني على ّأن ّ
أخطاء كبيرة
«ثمة
ّ
ُ
األجيال املقبلة ،بعدما صارت
ترتكب في حق
ّ
ً
م ــدارس عــديــدة منفرة للتالميذ ب ــدال مــن أن
تستقطبهم .فراحة املـ ّ
ـدرســن والتالميذ من
ّ
ّ
والتميز» ،الفتًا إلى أن «تونس
شروط النجاح
تشهد سنويًا انقطاع نحو  100ألــف تلميذ
عن الــدراســة ،واألمـيــة في ارتـفــاع إذ تتجاوز
 20فــي املــائــة .كــذلــك ّ
بينت إح ــدى الــدراســات
ّ
ّأن ّ
معدل السن الدراسية لتالميذ تونس هو
ّ
أقل بأربع سنوات مقارنة ببلدان أجنبية ،في
معظم امل ــواد وخصوصًا فــي تلك العلمية».
ّ
يضيف الــزهــرونــي أن «مستقبل تونس هو
في الرصيد البشري وفي االستثمار في ذكاء
ّ
أبنائها فــي ظــل مـحــدوديــة قـطــاعــات أخــرى،
بالتالي إذا لم نستثمر في التعليم والذكاء

6.728.000.000

دينار تونسي ،ما يساوي نحو مليارين
و 400مليون دوالر أميركي ،هي
ميزانية وزارة التربية في تونس

ّ
االص ـط ـنــاعــي فـ ــإن ال ـت ــراج ــع الـعـلـمــي ســوف
ّ
يـكــون كـبـيـرًا وس ــوف يـحــل الـجـهــل ،بالتالي
ال بـ ـ ّـد ل ـل ـن ـهــوض بــامل ـن ـظــومــة ال ـت ــرب ــوي ــة من
إص ــاح البنية التحتية لـلـمــدارس والنظام
التعليمي».
تفاوت واضح

من جهته ،يرى رئيس الجمعية التونسية
ّ
لجودة التربية ،بلقاسم بلغيث ،أن «توفير
ظـ ـ ــروف م ــائ ـم ــة لـ ـل ــدراس ــة يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ــال
التجهيزات
صيانة البنية التحتية وتوفير
ّ
ّ
الضرورية في املــدارس ألن هذا األمــر يؤثر
على التعليم» ،مضيفًا لـ«العربي الجديد»
ّ
أن املـ ـس ــؤول ع ــن ال ـن ـه ــوض ب ــامل ــدارس هو
امل ـج ـمــوعــة الــوط ـن ـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا وزارة
ّ
التربية» .ويتابع أن «دور املجتمع املدني
يقتضي املساهمة في تحسني وضع بعض
املدارس ،كذلك األمر بالنسبة إلى دور أولياء
األم ــور .فسلطة اإلشــراف هي املسؤولة عن
إصالح وصيانة املؤسسات التربوية».
ّ
وي ــؤك ــد بـلـغـيــث أن «ث ـ ّـم ــة ت ـفــاوتــا واض ـحــا
الـيــوم بــن امل ــدارس ،خصوصًا بــن الريفية
والـ ـحـ ـض ــري ــة ،م ــا ّأدى إل ـ ــى غـ ـي ــاب ت ـكــافــؤ
ـن ال ـتــام ـيــذ وكــذلــك
ال ـف ــرص ّ الـتـعـلـيـمـيـ ّـة ب ـ ّ
مبينًا أن ــه «ال ب ـ ّـد مــن دعــم
بــن امل ــدرس ــن»،
امليزانية املرصودة للمؤسسات ،خصوصًا
االبتدائية منها والتي ما زالــت ميزانيتها
ض ـئ ـي ـل ــة ج ـ ـ ـدًا وال ت ـك ـف ــي ل ـت ــوف ـي ــر أب ـس ــط
املـ ــرافـ ــق واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات» .ويـ ـش ــدد بـلـغـيــث
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة أال ت ــواص ــل ال ــدول ــة تـبــريــر
غـيــاب الـنـهــوض وإص ــاح املـ ــدارس بنقص
ّ
«تحمل
املـ ــوارد املــال ـيــة» ،داع ـيــا ّإي ــاه ــا إل ــى

مسؤوليتها طاملا ّأن الدستور ّ
ينص على
ّأن الـتـعـلـيــم م ـجــانــي ،وإال ي ـتـ ّ
ـوجــب عليها
النظر في تغيير ذلك ليصير مجانيًا بنسب
م ـعـ ّـي ـنــة .وحـيـنـهــا تـفـتــح امل ـج ــال لـقـطــاعــات
ّ
أخـ ـ ــرى ل ـل ـت ــدخ ــل» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «امل ـح ــاف ـظ ــة
ّ
على مجانية التعليم تلزم الــدولــة بتحمل
مسؤوليتها في العناية باملدارس» .ويلفت
ّ
ب ـل ـغ ـيــث إلـ ــى ّأن «ث ـ ّـم ــة ع ــاق ــة ج ــدل ـي ــة بــن
الـظــروف املـتــوفــرة فــي مــدرســة مــا وامل ــردود
والـنـتــائــج .فاملناخ الـعــام ينعكس سلبًا أو
إيجابًا على التالميذ وعلى أداء ّ
املدرسني.
وم ـ ـثـ ــال ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،إذا ك ــان ــت امل ـج ـمــوعــة
الـصـحـيــة فــي مــدرســة م ــا مـهـت ّــرئــة وامل ـيــاة
ال ـصــال ـحــة ل ـل ـش ــراب غ ـ ّيــر م ـت ــوف ــرة ووض ــع
األقسام ّ
سيئ وال تتوفر قاعات للمطالعة
وال نـ ـ ــواد تــرف ـي ـه ـيــة ف ـي ـمــا ت ـغ ـيــب وس ــائ ــل
ّ
فإن تأثير ذلك ّ
سيئ بال
التبريد والتكييف،
ّ
واملدرسني».
شك على التالميذ
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن وزارة التربية تعمل
على برنامج خــاص باملؤسسات التربوية
(م ــا بــن عـ َ
ـامــي  2017و )2021ي ـهــدف إلــى
بناء  59مؤسسة تربوية جديدة في مختلف
الجهات وإعــادة تأهيل  384منشأة تربوية
أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـح ـســن ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـح ـت ـي ــة .وق ــد
ت ـ ّـم ت ـمــويــل ب ــرن ــامــج «ت ـع ـص ـيــر املــؤس ـســات
التربوية» من قبل الحكومة التونسية وبنك
االستثمار األوروبي والبنك األملاني للتنمية
واالتحاد األوروبي بقيمة  220مليونًا و500
ألــف يــورو ،وقــد بلغ حاليًا مرحلته الثانية
ال ـت ــي تــرت ـكــز ع ـلــى إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل امل ـ ــدارس
االبتدائية وبناء مدارس جديدة في مختلف
ّ
جـهــات ال ـبــاد .وقــد مــكــن بــرنــامــج «تعصير

واقع مدارس عديدة
في تونس صعب جدًا إذ
ّ
إن حالة بعضها كارثية
الترميم يتطلب جهود
الدولة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني

املؤسسات التربوية» حتى اآلن من بناء 20
ً
مــؤسـســة تــربــويــة جــديــدة فـضــا عــن إع ــادة
تأهيل وصيانة  261منشأة تربوية أخرى
ّ
موزعة بني مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية
عمومية .وتحترم املباني التربوية الجديدة
امل ـش ـ ّـي ــدة م ــن ض ـمــن ه ــذا ال ـبــرنــامــج الـبـيـئــة
ومبادئ البناء املناخي الحيوي ،من خالل
توفير الطاقة عبر العزل الحراري للجدران
واألسقف واستخدام الزجاج املزدوج عالوة
على استغالل الطاقات املتجددة مع األلواح
الحرارية إلنتاج املــاء الساخن واالستفادة
م ــن م ـي ــاه األم ـ ـطـ ــار .وه ـ ــذا املـ ـش ــروع يـهــدف
كــذلــك إل ــى ت ـكــويــن ع ــدد م ــن كـ ـ ــادرات وزارة
التربية في مجال التنمية املستدامة وإدارة
املـ ـش ــاري ــع ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــوف ـيــر م ـعــدات
تكنولوجية وعلمية مـتـطـ ّـورة فــي عــدد من
املؤسسات التربوية.

ليبيا :حكومة الوحدة تفتح ملفات جرائم سابقة
في ليبيا ،كما في البلدان
التي تخرج من حروب
واقتتاالت داخلية ،تأتي
المصالحة الوطنية
للمضي قدمًا.
ضرورية
ّ
والمصالحة تقتضي
إقفال ملفات شائكة
من خالل كشفها وليس
التستر عليها .فهل بدأت
فعًال مرحلة المصالحة
في البالد؟

بحث عن مفقودين في
مقابر جماعية (محمود
تركية /فرانس برس)

طرابلس ـ العربي الجديد

بـ ــدأت ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لحكومة
الوحدة الوطنية في ليبيا بمتابعة قضايا
ج ـنــائ ـيــة س ــاب ـق ــة ،ت ــزام ـن ــا م ــع إط ـ ــاق مـســار
امل ـص ــال ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـه ــدف «طـ ـ ـ ّـي صـفـحــة
املاضي» .وقد أعلن املجلس الرئاسي الجديد
أخيرًا عن تأسيس املفوضية الوطنية العليا
للمصالحة في ليبيا ،وســط ترحيب محلي
واسع النطاق .وعلى الرغم من أهمية مسار
امل ـص ــال ـح ــة ك ــواح ــد م ــن أبـ ـ ــرز اس ـت ـح ـقــاقــات
ّ
الفترة ،فــإن نائب رئيس املجلس الرئاسي،
ّ
عبد الله الالفي ،أكد أن املصالحة «ال تعني
ت ـ ــرك مـ ـل ــف امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ضــد
ّ
اإلنـســانـيــة» ،مـشــددًا على ض ــرورة إحــالــة كل
املتورطني إلى القضاء.
وقد سبق ذلك إعالن وزيرة العدل في حكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة ،حليمة عـبــد الــرحـمــن ،عن
بدء تشكيل لجنة بمشاركة دولية تهدف إلى
«حث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية

ع ـلــى اإلفـ ـ ــراج ع ــن املـعـتـقـلــن ف ــي سـجــونـهــا»،
مطالبة كل الجهات غير املعترف فيها من قبل
الدولة بــ«اإلفــراج السريع وغير املشروط عن
املواطنني الليبيني املسجونني بغير وجه حق
ومن دون ّ
أي تهم أو أوامر قبض في حقهم».
م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،ش ـه ــدت ال ـب ــاد جـمـلــة من
التغييرات واإلج ــراءات السريعة في امللفات
املـتـعـلـقــة بــالـجــانـ َـبــن الـجـنــائــي والـحـقــوقــي،
خصوصًا بعد العثور على  10جثث ملقاة
في الهواري ،إحدى ضواحي مدينة بنغازي،
ش ــرق ــي ل ـي ـب ـيــا ،ف ــي وقـ ــت ط ــال ــب ف ـيــه رئـيــس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
مكتب النائب العام بفتح تحقيق في
الدبيبة
ّ
ذلــك ،مؤكدًا أنــه «ال يمكن ملثل هــذه األحــداث
أن تـتـكــرر م ــرة أخـ ــرى ،وال ـت ـســامــح مـعـهــا أو
التغطية عليها تـحــت ّ
أي ذري ـعــة لــن يكونا
َ
م ـق ـبــولــن» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ي ـقــول الـنــاشــط
املــدنــي مــن بنغازي جمال دعـيــب ،لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن ذل ــك «ي ـع ـكــس طــري ـقــة تـعــامــل
الحكومة الجديدة مع امللفات الجنائية عبر

المصالحة ال تعني ترك
ملف المتورطين في
الجرائم ضد اإلنسانية
المقابر الجماعية
والسجون السرية هي من
أصعب القضايا في البالد
نقلها إلى الجهات العدلية تالفيًا ّ
لجرها إلى
تعقيدات تلك امللفات من جهة ،فيما يعكس
مــن جهة أخ ــرى إص ــرارًا لــدى الحكومة على
فتح ملفات االنتهاكات».
ّ
وي ـش ـيــر دع ـي ــب إل ــى أن «ع ـم ـل ـيــات االع ـت ـقــال
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ،ف ــي م ــا يـ ـب ــدو ،ع ـلــى الـعــاصـمــة

اختارت الشابة اللبنانية بتول األحمر
( 23عــامــا) أن تلتحق بـصـفــوف الــدفــاع
املــدنــي مـنــذ ع ــام  ،2018إس ــوة بغيرها
ّ
م ــن ال ـش ــاب ــات ،لـتـثـبــت مـعـهــن أن امل ــرأة
ّ
ق ــادرة عـلــى الـتـمـ ّـيــز وال ــري ــادة فــي شتى
ّ
الـ ـقـ ـط ــاع ــات واملـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ،كـ ـم ــا ت ـخــطــي
أصعب املهام واألحداث.
ب ـت ــول ،امل ـت ـطـ ّـوعــة ف ــي امل ــرك ــز اإلقـلـيـمــي
للدفاع املدني  -برج البراجنة (الضاحية
الـجـنــوبـيــة ل ـب ـي ــروت) ،ت ـقــول لــ«الـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد»« :ل ـع ــل أص ـع ــب املـ ـه ــام ،كــانــت
يــوم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من
أغ ـس ـطــس /آب  .2020ك ـنــت يــوم ـهــا في
مركز برج البراجنة ،فسارعنا باالتجاه
إلـ ـ ــى امل ـ ــرف ـ ــأ ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنـقــاذ وإسـعــاف الجرحى ونقلهم إلى
املستشفيات .كان املشهد ّ
مروعًا ومبكيًا،
فكيفما نـظــرنــا رأي ـنــا أش ــاء الضحايا
والدمار الهائل ،ولم نسمع سوى صراخ
األهــالــي واألق ـ ــارب واألح ـب ــاء ينتظرون
خـبـرًا عــن حـيــاة أحـبــابـهــم .كــانــت ّ
مهمة
أليمة لن تفارق ذاكرتي».
وإذ تسرد ما حمله االنفجار من معانا ٍة
ومأسا ٍة على مستوى الشعب اللبناني
ّ
ّ
ك ـ ـكـ ــل ،ت ـض ـي ــف« :ت ــولـ ـيـ ـن ــا ك ــذل ــك م ـهــام
اإلطـفــاء وإزال ــة الــركــام على مــدى يومني
من دون أن نعرف طعم النوم
متتاليني ّ
حينها ،وكنا بالتوازي نواصل عمليات
البحث عــن الضحايا وإنـقــاذ وإسـعــاف
املصابني في املباني السكنية والشوارع
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات واملـ ـح ــال
التجارية الواقعة ضمن نطاق املناطق
امل ـح ـي ـط ــة ب ــاالنـ ـفـ ـج ــار .وق ـ ــد اس ـت ـم ـ ّـرت
مهامنا ساعات طويلة».
سبق لألحمر املشاركة في إطفاء حرائق
مساحات واسعة من
لبنان التي التهمت
ٍ
األراض ــي واألح ــراج واملناطق السكنية،
قبل اندالع انتفاضة  17أكتوبر /تشرين
األول ( 2019ح ــرك ــة شـعـبـيــة مـطـلـبـيــة).
ت ـصــف مـشـهّــد ت ـلــك ال ـح ــرائ ــق ب ــ«املــؤلــم
والفظيع ،لكنني لم أستسلم للمصاعب
ت ـمــامــا ك ـمــا ل ــم يـسـتـسـلــم زم ــائ ــي ،فقد
ّ
ّ
وتحدينا
وضعنا كل هواجسنا جانبًا،
النيران ،وحاولنا إطفاء أكبر قدر ممكن
من املساحات ،على ّالرغم من الصعوبات
التي واجهتنا ،إذ كنا ال نلبث أن نطفئ
ّ
ج ـهــة حــتــى تـتـسـ ّـبــب ال ــري ــاح بــاشـتـعــال
ال ـن ـيــران فــي جـهــةٍ أخـ ــرى .وكــذلــك كانت
ال ـح ــال ف ــي ال ـح ــرائ ــق ال ـتــي نـشـبــت بعد
انفجار املرفأ بفتر ٍة وجيزة» .وال تنسى
األحـمــر تداعيات جائحة كــورونــا «ومــا
ـراءات وقــائ ـيــة
ف ــرض ـت ــه ع ـ ّل ـي ـنــا م ــن إجـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ّ
ّ
شديدة ،لكننا تعلمنا معها كيف نذلل
ال ـص ـع ــاب ،وأث ـب ـت ـنــا ح ــرص امل ـ ــرأة على
ً
الـتــوعـيــة وااللـ ـت ــزام ،بـمــا يـضـمــن حـيــاة
صـحـيــة آم ـن ــة ل ـه ــا ،ولـعــائـلـتـهــا وأف ـ ــراد
مجتمعها».
بـتــول ،الـتــي يعمل والــدهــا أيـضــا ضمن
فــرق الــدفــاع املــدنــي ،تلفت إلــى «إيمانه
ـرأة وم ـن ــا ّص ــرت ــه
ال ـع ـم ـي ــق بـ ـ ـق ـ ــدرات امل ـ ـ ـ ـ ّ
لحقوقها» وتشير إلــى أنـهــا تــأثــرت به
ك ـث ـي ـرًا ،فـقــد ك ــان ال ــداع ــم األس ــاس ــي لها
ولشقيقتيها اللتني ّ
تطوعتا لفتر ٍة معها
«وهـ ـك ــذا ،ك ـن ـ ُـت وم ــا زل ــت م ــن املــؤمـنــن
بــأهـمـ ّـيــة الـعـمــل اإلن ـســانــي ،واملـنــدفـعــن

طــرابـلــس ،حيث مـقـ ّـر الحكومة ،بــل ّ
توسعت
ـدث في
ل ـت ـط ــاول م ـنــاطــق ب ـع ـيــدة م ـثــل م ــا ح ـ ُ
مــدي ـنــة إج ــداب ـي ــا ،ش ــرق ــي الـ ـب ــاد .ف ـقــد أع ـلــن
ف ـي ـه ــا عـ ــن ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ع ـصــابــي
ّ
متورط في تجارة املخدرات منذ أعوام ،وفق
منشور لوزارة الداخلية .وفي جنوب البالد،
أعلنت السلطات األمنية عن تسيير دوريات
ّ
سيارة لتأمني الطرقات بني املــدن واملناطق،
باإلضافة إلــى إعــادة تنشيط مراكز الشرطة
في معظم املناطق ،تزامنًا مع إعــان ملديرية
أمن بنغازي عن تفعيل دوريات أمنية جديدة
ّ
فــي داخ ــل أحـيــاء املــديـنــة» .يضيف دعـيــب أن
«نـ ـش ــاط امل ـجــام ـيــع امل ـس ـل ـحــة ت ــراج ــع بشكل
كـبـيــر فــي ع ــدد مــن امل ـنــاطــق ،وس ــط مـخــاوف
قادتها من أن تطاولهم حمالت فتح امللفات
الـجـنــائـيــة ،ال ـتــي أك ــدت وزارة ال ـعــدل بــدء هــا
التحقيق فيها ،خصوصًا ما يتعلق باإلخفاء
السرية».
القسري والسجون ُ
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أخـ ــذ قـ ــرار الف ــت يــؤكــد
إصرار السلطات الجديدة في ليبيا على فتح

ن ـحــو ال ـص ـفــوف األمــام ـي ــة ف ــي مــواجـهــة
والحوادث والتفاني في سبيل
الكوارث
ّ
إنقاذ األرواح ،بغض النظر عن املخاطر
التي قد تعتري مهامنا».
ّأم ـ ـ ــا ش ـق ـي ـق ـهــا ال ــوحـ ـي ــد ،املـ ـتـ ـط ـ ّـوع فــي
إح ـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـك ـش ـف ـي ــة ،ضـمــن
قسم اإلسعاف ،فينتظر بــدوره أن يبلغ
الـثــامـنــة ع ـشــرة ،كــي يـنـضـ ّـم إل ــى الــدفــاع
املدني .تعلق األحمر« :يتابع أخي عملي
وعمل والــدي ويـحــاول دائمًا االكتساب
ّ
مــن خـبــرتـنــاّ لـنــاحـيــة إن ـجــاز ك ــل مهمة،
ـدورات عــدة
خـصــوصــا أن ـنــي خـضـعـ ُـت لـ ـ
ٍ
في اإلنقاذ واإلسعاف ،وقريبًا سأخضع
لدورة إطفاء».
ّ
تخصصت فــي مجال
كــانــت األحـمــر قــد
ت ــزي ــن وت ـن ـس ـي ــق األع ـ ـ ـ ـ ــراس ،مـ ــن دون
أن ي ـس ـم ــح لـ ـه ــا الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
بمزاولة هذه املهنة.
والظروف الصحية ّ
كــذلــك ،اضـطـ ّـرت للتوقف عــن العمل في
أح ــد امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ،بـسـبــب اإلق ـفــال
ّ
التخص ّص
ال ـعــام .وه ــي إذ تطمح إل ــى
ّ
كذلك في برمجة الكمبيوتر ،تؤكد أنها
ستواصل مسارها في العمل اإلنساني
«فــاملــرأة متساوية بقدراتها مع الرجل،

ً
ّ
وحـ ــتـ ــى أقـ ـ ـ ــوى م ـ ـنـ ــه» م ـ ـنـ ــاشـ ــدة املـ ـ ــرأة
ّ
اللبنانية أن «تتحدى املصاعب من دون
ـوف أو خشية ،وأن تــواصــل ً النضال
خـ ٍ
للحصول عـلــى حقوقها كــامـلــة ،وعلى
رأسها وقف العنف ضد النساء».
تـ ـضـ ـي ــف« :أش ـ ـعـ ــر ب ــالـ ـق ــوة والـ ـك ــرام ــة
ّ
والفخر كلما أرتــدي زي الدفاع املدني،
ّ
َ
وفي حني أصادف من يسألني بتعجب:
ب ـنــت وب ــال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،أال ت ـخــافــن؟!
ـوع آخ ـ ــر :أيــن
ت ـطــا ّل ـع ـنــي أس ـئ ـلــة م ــن ن ـ ـ ٍ
ـت وكـ ـي ــف ي ـم ـك ـن ـنــا االلـ ـتـ ـح ـ ّـاق
ت ـ ـطـ ــوعـ ـ ِ
ب ــالّ ــدف ــاع امل ــدن ــي؟ هـ ـك ــذا ،أش ـع ــر كــأنــي
أحفز الشابات والنساء على االنخراط
ـي» .وت ـخ ـتــم
ب ـم ـي ــدان ال ـع ـم ــل اإلن ـ ـسـ ــانـ ـ
ُ ْ
ْ َ
متوجهة إلى النساء« :ال تخفن ،ولتكن
ٌ
قـلــوبـكـ ّـن ق ـ ّ
ـوي ــة ،فنجاحنا مــرتـبــط بما
ّ
نتحلى به من جرأ ٍة وعزيمةٍ وإراد ٍة».
ّ
والجدير ذكره ،أن الدفاع املدني اللبناني
ـص
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ـنــذ سـ ـن ــوات م ــن ّن ـقـ ٍ
ف ــي الـتـجـهـيــزات واملـ ـع ـ ّـدات واملــوظ ـفــن،
ُب ـ ـ ّـح صـ ــوت م ـت ـطـ ّـوع ـيــه وهـ ــم يـطــالـبــون
بإنصافهم وتثبيتهم في الوظيفة ،وهم
ّ
املتطوعون الذين حملوا ثقل ما عصف
ّ
أحداث مفجعة كل مرة.
بلبنان من
ٍ

شاركت في مهام اإلنقاذ بعد انفجار مرفأ بيروت (حسين بيضون)

تطوعت في الدفاع المدني عام ( 2018حسين بيضون)

املـلـفــات الجنائية .فقد قــرر الدبيبة تشكيل
لجنة ملعالجة ملفات ومطالب أهالي مدينة
تــرهــونــة (جـنــوب شــرق العاصمة طرابلس)
املتعلقة باملقابر الجماعية واملفقودين ،بعد
زي ــارة تــرهــونــة .وبـحـســب ال ـقــرار الحكومي،
ّ
َ
وزيري الداخلية
فإن اللجنة تشكلت برئاسة
والعدل في الحكومة ،ما يعني بحسب دعيب
ّ
«اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بامللف» .ويؤكد أن
«فتح الحكومة ملفات شائكة كملف املقابر
ال ـج ـمــاع ـيــة يـعـنــي االنـ ـط ــاق م ــن أع ـل ــى هــرم
القضايا الجنائية في اتجاه األسفل».
من جهتها ،تقول الناشطة الحقوقية الليبية
ّ
ب ــدري ــة ال ـح ــاس ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
«ذه ــاب السلطات إلــى فتح مثل تلك امللفات
ّ
يحتم عليها فتح ملفات أخرى شائكة كذلك،
من قبيل ملفات املجازر في شارع الزيت في
ب ـن ـغــازي ،حـيــث اع ـت ــاد ال ـن ــاس ال ـع ـثــور على
العشرات من القتلى بالجملة ،ومجزرة براك
ال ـشــاطــئ ال ـتــي راح ضـحـيـتـهــا قـبــل سـنــوات
ّ
أكثر مــن أربـعــن مــدنـيــا» .وتــرى الحاسي أن

«الجهود الرسمية غير كافية لبدء مصالحة
مجتمعية يمكن أن تجسر الهوة في النسيج
االجتماعي التي خلفتها سنوات من االنفالت
األمني» ،وتطالب بـ«تكثيف الجهود األهلية
كذلك من خالل العمل املدني املنظم» .وتتابع
ّ
الحاسي أن «السلطات ،في ما يبدو ،تحظى
بضوء أخضر من قبل داعميها الدوليني ،لذا
ّ
فإن وزارة العدل أشارت إلى تعاون دولي مع
ّ
لجنتها» ،الفتة إلى أن «قرار إنشاء املفوضية
الوطنية العليا للمصالحة منقوص ،إذ لم
َ
ُيعلن حتى اآلن مــن هــم أعـضــاؤهــا» .وتذكر
ّ
الـحــاســي أن «الـجـهــود الـســابـقــة للمنظمات
الدولية ،ومن بينها محكمة العدل الدولية،
ل ــم ت ـت ـم ـكــن م ــن ح ـل ـح ـلــة امل ـل ـف ــات ال ـجـنــائ ـيــة
ّ
طيلة سنوات» .وتكمل الحاسي أن القرارات
والخطوات املتداولة بشأن نشاط السلطات
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـلـ ـف ــات «م ـ ــا زال ـ ــت أول ـ ـيـ ــة .ف ـثـ ّـمــة
أم ــور كـثـيــرة تنتظر ّ
أي سلطة تــريــد إثـبــات
نفسهاّ ،أولـهــا تفعيل املؤسسات القضائية
للمحاسبة».

