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قضية منذ «أحداث  30يونيو»  ،2013واندالع حوادث عنف
في مصر عقب عزل محمد مرسي ،توسعت المحاكم في
إصــدار أحكام اإلعــدام التي شملت المئات من المتهمين،
وهو ما ينظر إليه الكثير من الحقوقيين على أنه مخالف
للمعايير الدولية ويشوب إجراءاته الكثير من الثغرات

اإلعدامات في مصر

العدالة فوق
المشنقة!
أحمد عابدين
فــي ال ـثــالــث مــن ت ـمــوز امل ــاض ــي ،قضت
محكمة النقض املصرية بتأكيد حكم
اإلعـ ــدام بـحــق ثــاثــة مــواطـنــن (يــاســر
شكر وياسر األباصيري املحتجزين،
وولـ ـ ـي ـ ــد ح ـب ـي ــب غـ ـي ــابـ ـي ــا) عـ ـل ــى ذم ــة
القضية «رق ــم  6300لسنة  2013كلى
شــرق اإلسـكـنــدريــة» ،املعروفة إعالميًا
ب ــ«أحــداث مكتبة اإلسـكـنــدريــة» ،وذلــك
ع ـلــى خـلـفـيــة مـقـتــل م ــواط ـن ــن وأف ـ ــراد
في اإلسكندرية،
شرطة وأعمال شغب ّ
شمال الـقــاهــرة ،عقب فــض اعتصامي
النهضة ورابعة العدوية .وبذلك ،صار
ّ
هذا الحكم باتًا ونهائيًا ،وفي انتظار
التنفيذ.
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل ع ـن ـب ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ،ح ـص ـلــت
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى شـ ـه ــادة أحـ ــد ه ــؤالء
املـتـهـمــن ،ي ـقــول فـيـهــا« :اس ـمــي يــاســر
عبد الصمد شـكــر ،أبـلــغ مــن العمر ٤٣
ع ــام ــا ،وأع ـم ــل مـحــاسـبــا قــانــون ـيــا ،تم
القبض عـلـ ّـي يــوم  ٢٦فـبــرايــر (شـبــاط)
 2014م ــن م ـنــزلــي إل ــى مـبـنــى مــديــريــة
أمـ ــن اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ح ـيــث ت ــم إي ــداع ــي
فــي الـطــابــق الـخــامــس امل ـع ــروف باسم
"ال ـس ـل ـخــانــة"» .يـضـيــف يــاســر مــرتــديــا
الـبــدلــة ال ـح ـمــراء وه ــو بــانـتـظــار املــوت
ف ـ ــوق حـ ـب ــل املـ ـشـ ـنـ ـق ــة« :ت ـ ــم ت ـعــذي ـبــي
بــال ـضــرب امل ـب ــرح وتـعـلـيـقــي وصـعـقــي
ب ــال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي أع ـض ــائ ــي الـجـنـسـيــة
وباقي األماكن الحساسة من جسدي،
وتهديدي بإحضار زوجتي وتعريتها
أم ــام أفـ ــراد ال ـشــرطــة وإح ـض ــار وال ــدي
ووالــدتــي وتعذيبهما كــذلــك إلجـبــاري
على االعتراف بكل ما يريده الضباط».
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع« :تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاوب ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ع ـلــى
تعذيبي وأحــدهــم قــال بكل غيظ إنني
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ع ــن م ـق ـتــل أخ ـي ــه في
أحد األحداث ...تم منعي من النوم ملدة
ثالثة أيــام حتى خــارت قــواي وأجبرت
على االعتراف أمام كاميرا بأنني أحد

املشاركني في أحداث العنف مستخدمًا
ناريًا».
سالحًا ُ
بعد ذلــك ،نقل شكر إلى القاهرة حيث
ُّ
ات ـ ـهـ ــم ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي أربـ ـ ــع ق ـضــايــا
مـنـهــا «ت ــأس ـي ــس تـنـظـيـمــات إرهــاب ـيــة
واملشاركة في القتل وأحــداث العنف»،
ُ
وق ّدم في بعضها أمام محاكم عسكرية
وأخرى مدنية كان منها قضية «مكتبة
اإلسكندرية» التي ُحكم فيها باإلعدام
فــي  25أيـلــول  ،2015ثــم ُرف ــض الطعن
وت ــم تــأيـيــد الـحـكــم فــي ت ـمــوز املــاضــي.
يــوضــح األب ألرب ـع ــة أط ـف ــال ،أكـبــرهــم
في السنة األولــى من الثانوية العامة
وأصـ ـغ ــره ــم  5س ـ ـنـ ــوات ،أن ت ـل ــك هــي
امل ــرة األولـ ــى ف ــي حـيــاتــه ال ـتــي يقبض
عليه فيها ،وأن اليوم الذي حدثت فيه
حــوادث القتل كــان موجودًا في إحدى
ال ـش ــرك ــات مل ــراج ـع ــة ال ـح ـس ــاب ــات وفــق
عمله ،وقــد قدمت تلك الشركة شهادة
للمحكمة بشأن ذلك.
تعقيبًا على حديثه ،يقول أحد محاميه
إن أوراق التحقيقات خلت من أي دليل
على إثبات تورط موكله في القتل ،وإن
الحكم استند حصرًا إلى شهادة عدد
من ضباط الشرطة ومحضر تحريات
ض ـ ـبـ ــاط األم ـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي وم ـح ــاض ــر
الـضـبــط واالس ـت ـجــواب ال ــذي تــم تحت
التعذيب ،وإن نيابة النقض أثبتت في
مذكرتها أن بعض أوراق القضية التي
اسـتـنــد الـحـكــم إلـيـهــا م ـف ـقــودة ،وبــذلــك
يتعني على املحكمة أن تبني حكمها
عـلــى الــوقــائــع الـثــابـتــة فــي ال ــدع ــوى ال
على «أمور ال سند لها في األوراق».
قـصــة شـكــر واح ــدة مــن قـضــايــا كثيرة
أصـ ــدر ع ــدد م ــن املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة
امل ـصــريــة وال ــدول ـي ــة ب ـيــانــات بـشــأنـهــا،
ُ
وهي في مجملها تطالب بوقف تنفيذ
ّ
أحكام اإلع ــدام في مصر ُبعد التوسع
الكبير فــي تلك العقوبة املـفــزعــة .كما
أطلق عــدد مــن الحقوقيني واملنظمات
ح ـم ـلــة ب ــاس ــم «أوق ـ ـفـ ــوا اإلعـ ـ ـ ـ ــدام» .فــي

ُ
منذ عزل مرسي ( )2013أحليت أوراق  2081شخصًا على المفتي قبل الحكم باإلعدام (آي بي إيه)

تصدر قرارات
اإلعدام بالجملة
واعتمادًا على قرائن
ضائعة أو مجهولة!
هذا السياق ،يقول شريف عــازر ،وهو
باحث حقوقي في املفوضية املصرية
لـلـحـقــوق وال ـح ــري ــات ،إن ال ــداف ــع وراء
ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة «لـ ـي ــس س ــرع ــة وت ـي ــرة
إصـ ـ ــدار أحـ ـك ــام اإلع ـ ـ ــدام خ ــاص ــة أنـهــا
تـ ـج ــري ب ـش ـكــل دوري ومـ ــوسـ ــع عـلــى
العشرات من املتهمني منذ عــام ،2013

لـكــن امل ـفــزع حــالـيــا ســرعــة الـسـلـطــة في
تـنـفـيــذ تـلــك األح ـك ــام ع ـلــى املـتـهـمــن»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ـك ــم ع ـل ــى 15
شخصًا فــي يــوم واحــد .يضيف عــازر:
«كان ذلك أمرًا مفجعًا ،وأخبار التنفيذ
تصدر دوريًا بحق متهمني استنفدوا
إج ــراءات التقاضي والـطـعــن ،وهــو ما
قد يكون ردًا على الهجمات اإلرهابية،
لكنه تصرف غير سليم طبقًا للمعايير
الدولية».
وم ـط ـل ــب ال ـح ـم ـلــة م ــن ال ـس ـل ـط ــات هــو
«ت ـح ـق ـي ـقــات ج ـ ــادة وح ـق ـي ـق ـيــة ملـعــرفــة
املتهمني الحقيقيني في أحداث اإلرهاب
والقتل» ،خاصة أن ما رصدته ووثقته
عــن غــالـبـيــة تـلــك ال ـح ــاالت أنـهــا أخــذت
ش ـك ــل األح ـ ـكـ ــام ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،وح ـ ــاالت
الـقـتــل الـجـمــاعـيــة ،مـثــل قضية أح ــداث
استاد بورسعيد املحكوم فيها على 10
أشخاص باإلعدام بحكم تام ونهائي

في واقعة مقتل  74من مشجعي النادي
األهلي .لذا يرى منظمو الحملة أنه من
الـ ـض ــروري «ال ــوص ــول إل ــى أش ـخــاص
بعينهم وإدانتهم بجميع أركان التهم
املــوجـبــة لحكم اإلعـ ــدام ك ــأن يـكــون في
حــالــة سـبــق إصـ ــرار وت ــرص ــد ومـعــرفــة
سابقة بالقتيل ،وهــو أمــر لــم يتحقق
ف ـي ـه ــا وال فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا...
بجانب قــدر كبير مــن االنـتـهــاكــات من
مثل االختفاء القسري والتعذيب بحق
امل ـت ـه ـمــن وم ـحــاك ـم ـت ـهــم أم ـ ــام مـحــاكــم
عسكرية تفتقر إلــى كثير مــن معايير
املحاكمات العادلة».
أيـضــا ،قضت املحكمة العسكرية يوم
الثالثاء املاضي بإحالة أوراق  36متهمًا
على املفتي إلب ــداء ال ــرأي الـشــرعــي في
إعدامهم كإجراء استباقي قبل الحكم
بإعدامهم ،وذلــك على خلفية اتهامهم
ب ــاس ـت ـه ــداف ك ـنــائــس ال ـب ـطــرس ـيــة فــي

الـعـبــاسـيــة ،ومـ ــاري جــرجــس بطنطا،
واملرقسية فــي اإلسـكـنــدريــة ،إذ ضمت
ال ـق ـض ـي ــة  48م ـت ـه ـم ــا م ـن ـه ــم  34قـيــد
االحتجاز و 15هاربًا.
ووفــق حصر أجرته «املنظمة العربية
لحقوق اإلنـســان» فــي بريطانيا ،فإنه
م ـن ــذ أحـ ـ ــداث ع ـ ـ ُـزل ال ــرئـ ـي ــس ال ـســابــق
مـحـمــد م ــرس ــي ،أح ـي ـل ــت أوراق 2081
شـخـصــا عـلــى املـفـتــي كـخـطــوة سابقة
ل ـل ـح ـك ــم ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام ،ك ـ ــان م ـن ـه ــم 138
حــوك ـمــوا أم ــام مـحــاكــم عـسـكــريــة .وتــم
ت ــأي ـي ــد ال ـح ـك ــم ع ـل ــى  986مـ ــن ال ـع ــدد
اإلجمالي في  73قضية مختلفة منها
ُ
 13ن ـظــرت أم ــام دوائ ــر عـسـكــريــة ،ومــن
بــن تلك األحـكــام استنفد  57شخصًا
درج ـ ــات ال ـت ـقــاضــي وص ـ ــارت األح ـكــام
بحقهم نهائية وواجـبــة التنفيذ .وقد
نفذت السلطات املصرية الحكم بحق
بالفعل في  5قضايا مختلفة،
 27منهم ُ
من بينها  3نظرت أمام دوائر عسكرية،
فيما ينتظر  30آخ ــرون تنفيذ الحكم
بحقهم في أي وقت.
أما منظمة «عدالة للحقوق والحريات»،
ف ــرص ــدت ف ــي ت ـقــريــر آخـ ــر ،ع ــن أح ـكــام
اإلع ـ ـ ــدام ف ــي أول  100يـ ــوم م ــن ال ـعــام
الجاري ،إحالة أوراق  39شخصًا على
املفتي ،وإص ــدار حكم أول درجــة بحق
 36مـتـهـمــا ،فـيـمــا اسـتـنـفــد  5متهمني
إجـ ـ ــراءات الـتـقــاضــي و ّه ــم ف ــي انـتـظــار
تنفيذ الحكم ،بينما نــفــذت السلطات
الحكم بحق  8متهمني ،وقبلت نقض
 8آخــريــن .يقول إســام الربيعي ،وهو
بــاحــث ف ــي املـنـظـمــة ،إن ه ــذه األح ـكــام
وص ـف ـه ــا امل ـ ـفـ ــوض الـ ـس ــام ــي ل ـح ـقــوق
واإلنـ ـس ــان ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة وكــذلــك
األمـ ــن ال ـع ــام للمنظمة بــأنـهــا أحـكــام
«تـفـتـقــد ض ـمــانــات امل ـحــاك ـمــة ال ـعــادلــة
واملنصفة» ،وهــو وصــف ينطبق على
مــا شــاهــدنــاه فــي إج ــراءات املحاكمات
التي رصدناها.
ي ـع ـط ــي ال ــربـ ـيـ ـع ــي أمـ ـثـ ـل ــة عـ ـل ــى ت ـلــك
اإلج ــراءات بإنشاء دوائ ــر استثنائية،
وإص ـ ــدار أح ـك ــام إعـ ــدام جـمــاعـيــة دون
وجــود قرينة أو دليل مــادي ملموس،
م ـض ـي ـف ــا« :ه ـ ـنـ ــاك ح ـك ــم ش ـه ـيــر ص ــدر
خالل نصف ساعة فقط قضى بإعدام
أكثر من  500شخص ،باإلضافة إلى 7
أنماط من االنتهاكات الجسيمة بحق
املتهمني تم رصدها في القضايا وهي
ت ـعــرض املـتـهـمــن لــاخ ـت ـفــاء الـقـسـ ّـري
والتعذيب ،وعــدم السماح أو التعنت
أو املـ ـم ــاطـ ـل ــة ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور م ـح ــام ــن
م ــع امل ـت ـه ـم ــن ،وامل ـم ــاط ـل ــة ف ــي ع ــرض
املتهمني عـلــى الـطــب الـشــرعــي إلثـبــات
آثــار التعذيب وبعض الـحــاالت ال يتم
عرضها نهائيًا ،وأشدها خطورة هي
التحريات مجهولة املصدر التي يقوم
ب ـهــا ج ـه ــاز األمـ ــن الــوط ـنــي أو جـهــات
الـتـحــري ،ويعتمد عليها الـقـضــاة في
إص ــدار اإلعـ ــدام ،وتظهر بــوضــوح تام
فــي الـجـمـلــة الـشـهـيــرة امل ـت ـكــررة منهم:
«اس ـت ـقــرت عـقـيــدة املـحـكـمــة لـتـحــريــات
األمن الوطني».

مصر

أموال «اإلخوان» إلى خزانة الدولة
وافـ ــق مـجـلــس ال ـن ــواب امل ـص ــري أم ــس،
ع ـل ــى ق ــان ــون ج ــدي ــد ي ـن ـظــم إجـ ـ ـ ــراءات
التحفظ والـتـصــرف فــي أم ــوال جماعة
«االخ ــوان املسلمني» املصنفة إرهابية
قانونًا ،في خطوة نحو السيطرة على
أمــوال ـهــا وض ــم ممتلكاتها وأصــولـهــا
إلى خزانة الدولة.
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الـتـشــريــع الـجــديـ
ٍ
تبذلها الحكومة املصرية لوضع جميع
ممتلكات أع ـضــاء الـجـمــاعــة (الـســائـلــة
واملنقولة) تحت تصرفها ،وهــي تقدر
بمئات املاليني من الجنيهات ،علمًا بأن
مجلس ال ـنــواب ع ـ َّـدل مـشــروع القانون
فــي املـنــاقـشــات األخ ـيــرة ليشمل «كافة
ال ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة» ،ف ــي مـحــاولــة
إلضـ ـف ــاء ص ـي ـغــة أك ـث ــر ع ـمــوم ـيــة عـلــى
القانون املستهدف به «اإلخ ــوان» دون
غيرهم.

وخ ـ ـ ـ ــال مـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ـ ـقـ ــانـ ــون أثـ ـن ــاء
ت ـ ـصـ ــويـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب ،طـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـع ــض
ال ـب ــرمل ــان ـي ــن ب ـت ــوج ـي ــه األم ـ ـ ـ ــوال ال ـتــي
يجري التحفظ عليها ومصادرتها إلى
«صندوق تكون عائداته ألسر الشهداء،
باإلضافة إلى إدخالها خزانة الدولة».
وي ـ ـنـ ــص ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــت بــه
الحكومة ملجلس الـنــواب على تشكيل
هيئة قضائية من سبعة قضاة تكون
مـســؤولــة عــن أعـمــال التحفظ واإلدارة
والتصرف فى أمــوال جماعة «االخــوان
املـسـلـمــن» ،على أن يـقــوم وزي ــر العدل
بترشيحهم ،فيما سيكون مقر انعقاد
اللجنة املشكلة في محكمة االستئناف.
وبحسب القانون ،سيصدر قرار تعيني
أع ـض ــاء ه ــذه الـلـجـنــة م ــن ق ـبــل رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ع ـق ــب م ــواف ـق ــة املـجـلــس
األعلى للقضاء على أسمائهم ،وتكون

ً
مـ ـ ــدة انـ ـت ــدابـ ـه ــم عـ ــامـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا ق ــاب ــا
للتجديد ،بينما يكون رئيس اللجنة
أعضائها في السلك القضائي.
أقدم
هذا القانون ُامل ّ
كون من  18مــادة كشف
مصدر برملاني لــ«األخـبــار» أنــه يهدف
أيضًا إلى «التحفظ على أموال الالعب
محمد أبوتريكة (نجم املنتخب املصري
والـنــادي األهلي سابقًا) ،ولذلك يعمل
الـبــرملــان على إق ــراره قبل ص ــدور حكم
القضاء اإلداري في الدعوى التي يطعن
فيها أبو تريكة ضد قرار التحفظ على
أمواله».
وب ـ ــاش ـ ــرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـص ــري ــة مـنــذ
فـتــرة التحفظ على عــدد مــن الشركات
واملــدارس الخاصة واملحالت الشهيرة
وش ــرك ــات ص ــراف ــة ك ـب ــرى ،بــاعـتـبــارهــا
ُّ
مـ ـ ــن مـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ات ـ ـه ـ ـمـ ــوا
بــدعــم «اإلخ ـ ــوان» وتــوفـيــر «دع ــم مالي
ألن ـش ـط ـت ـهــا اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،ف ـي ـمــا تنظر
املحاكم في طلبات عــدة لرفع التحفظ
ع ــن ال ـش ــرك ــات وال ـح ـس ــاب ــات الـخــاصــة
ســواء أمــام محاكم القضاء اإلداري أو

مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ،وهـ ــي األح ـك ــام
التي تقوم الحكومة والنيابة بالطعن
عليها باستمرار في حال صدور حكم
ملصلحة املتحفظ على أمواله.
وال ت ــوج ــد إح ـص ــائ ـيــة دق ـي ـق ــة لحجم
األمــوال املتحفظ عليها وتمنع اللجنة
املسؤولة عن إدارة هذه األموال إصدار
أي بيانات أو أرقام حول حجم األعمال
ّ
التي تديرها ،علمًا بأن نسب الشركات
واألموال املتحفظ عليها تضاعفت أكثر
من مــرة بعد صــدور قانون «الكيانات
اإلرهابية» الذي وسع من الحاالت التي
يمكن اعتبار الشخص أو الجهة فيها
إرهابيًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد من
ع ــرض األرقـ ــام األول ـي ــة مل ــوازن ــة -2018
 2019التي تتضمن زيــادة في فاتورة
امل ـحــروقــات والـكـهــربــاء بـنـســب ت ــراوح
بني  20و %45وتراجع في املخصصات
املــالـيــة لـبــرامــج الـحـمــايــة االجتماعية
ون ـســب ال ــزي ــادة ف ــي ال ــروات ــب مـقــارنــة
ب ـ ــاألسـ ـ ـع ـ ــار ،واف ـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب

ال توجد إحصائية دقيقة لحجم األموال
المتحفظ عليها (روجيه أنيس)

عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة روات ـ ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــواب رئ ـي ــس
الجمهورية ورؤســاء مجلسي الشعب
وال ـ ـشـ ــورى ال ـســاب ـقــن ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة والـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـلــى أن
ت ـســري زيـ ــادة رواتـ ــب الــدبـلــومــاسـيــن
وفــق التعديالت الجديدة بأثر رجعي
(بـ ــدءًا مــن منتصف ع ــام  ،)2015وهــو
مــا يتطلب موافقة ثلثي األعـضــاء في
ت ـصــويــت عـلـنــي س ـي ـجــري الـ ـي ــوم .من
جهته ،رأى رئـيــس الـبــرملــان علي عبد
ّ
ال ـعــال ،أن الـتـعــديــات بمثابة «تقنني
ألوض ـ ــاع قــائ ـمــة بــال ـف ـعــل ،ول ــن تكلف
خ ــزان ــة ال ــدول ــة أي عـ ـ ــبء» .وب ـمــوجــب
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـج ــدي ــدة ،ت ـص ــل رواتـ ــب
الـ ـ ــوزراء ال ـصــاف ـيــة إل ــى ن ـحــو  42ألــف
ج ـن ـيــه ،وهـ ــو ال ـح ــد األقـ ـص ــى لــأجــور
املنصوص عليه في القانون للعاملني
فــي إدارات ال ــدول ــة ،فيما انـتـقــد نــواب
م ـ ــن ت ـك ـت ــل « »30-25زيـ ـ ـ ـ ــادة روات ـ ــب
الدبلوماسيني بنسب أكبر بكثير من
رواتب فئات عدة في املجتمع املصري،
ومنهم املعلمون.

25

وقفة

ّ
على بعد نحو ثمانية كيلومترات عن مركز العاصمة التونسية ،يقع حي اسمه «دوار
هيشر» .مثل ضواحينا الكثيرةُ ،تالحقه النظرات «المستشرقة» التي تبحث عن صور
ّ
متخيلة تضفي المعنى على عالمها

دوار هيشر ...غير موجود
ِولد البالد
فــي تــونــس ،ال تستبق الــدولــة ال ـت ـطــورات .وفــي مسألة
التنظيم املــديـنــي ،كــانــت تدخالتها (وال ت ــزال إلــى ّ
حد
بعيد) تــأتــي «فــي الــوقــت الــاحــق» :يستقر الـنــاس في
منطقة م ــا ،يـبـنــون بـيــوتــا كيفما ات ـفــق ،وعـنــدمــا تبدأ
م ــام ــح ح ـ ّـي ب ــال ـب ــروز ،تـظـهــر ال ــدول ــة وت ـب ــدأ عـمـلـيــات
ً
«التهذيب» و«اإلدماج» .لهذا السبب ،ولغيره ،ليس سهال
ّ
أن تكون من سكان ّ
شعبي في تونس ،فما بالك لو
حي
كان اسمه ّ
«دوار هيشر».
ّ
ال ـح ـ ّـي ف ــي ال ـخ ـطــاب اإلع ــام ــي ،وع ـلــى غـ ــرار مختلف
أشكال الوصم التي تقوم على ثنائيتني متناقضتني،
هو في الوقت نفسه «بــؤرة لتفريخ اإلرهــاب» و«مكان
تزدهر فيه الجريمة» ،وبذلك هو رقعة «منفلتة» تحتاج
ّ
التونسيني ،واملراقبني من
إلى «ضبط» .وبما ّأن أغلب
الخارج عامة ،لم يسبق لهم أن زاروا املنطقة ،أو عاشوا
فيها ،فقد صارت تلك الصورة سائدة.
ّ
والتطرف غريبان عن
ال يعني ذلــك طبعًا ّأن الجريمة
الحي ،لكن مغزى القول ّإن حصر الحياة االجتماعيةّ
ّ
ّ
لعشرات آالف الناس بني هذين النقيضني ،اختزال يخل
بالفهم .بالتالي ،يمكن ملن زار املنطقة مــرارًا ،كما ملن
أقام فيها ،القول بارتياح ّإن «دوار هيشر غير موجود»،
فهو صورة متخيلة أكثر من كونه حقيقة قائمة.
ّ
والتطور« :إطفاء الحرائق»
النشأة
في بداية القرن العشرين ،سطت فرنسا على ما يقارب
مـلـيــون هـكـتــار (ن ـحــو  10آالف كـيـلــومـتــر مــربــع) من
األراضي التي تستغلها القبائل بصفة مشتركة ،وذلك
ً
ّ
بحجة ّأن ال مــالــك لـهــا ،وجعلت مــن أهلها عـمــاال لدى
ّ
ّ
الفالحني الفرنسيني ،واألوروبيني ،الذين استجلبتهم،
أو جعلتهم فــاحــن مــن دون أرض .فــي حينه ،بــدأت
موجات النزوح نحو العاصمة واملدن الكبرى بحثًا عن
عمل.
أمــا بعد االستقالل فــي منتصف الخمسينيات ،فقد
بدأت الدولة بوضع برامج «للقضاء على األكواخ»ّ ،
وتم
ّ
أراض ومساكن منظمة ،وأوكلت
وضع مخططات لبيع
ٍ
املؤسسات مثل «الشركة الوطنيةّ
ّ
املهمة إلى عدد من
ّ
ّ
الـعـقــاريــة» و«الــوكــالــة العقارية للسكنى» و«الصندوق
الــوطـنـ ّـي لتحسني املـسـكــن»ّ .
لكن ذلــك لــم يوقف البناء
ّ
ّ
غير املنظم ،خاصة في ظل استمرار تدفق الناس من
األرياف إلى املدن.
ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات ،ب ــدأ ح ـ ّـي «دوار هـيـشــر» بــال ـبــروز،
ّ
وتوسع عبر العقود الالحقة ،وال يزال يكبر إلى اليوم.
ّ
ُ
ُ
على املستوى الشعبي ،يعرف أيضًا بـ«البدرية» ،وهي
كـلـمــة ت ـعــود إل ــى ان ـف ـجــار مـعـمــل لـصـنــع الــذخ ـيــرة في
نهاية الستينيات ،وهــي تحريف لكلمة «»poudrière
ّ
الفرنسية.
في فترة التأسيس ،لم يكن يوجد فصل بني هذا الحيّ
ً
خاصة ّ
«حي التضامن» .ما حصل
واألحياء املجاورة،
ّ
الشعبي،
الحقًا يـنــدرج عمليًا فــي خانة تــوزيــع الثقل
محافظتي أريــانــة ومـنــوبــة التي
ُوالـفـقــر والـبـطــالــة ،بــن ّ ُ
لحق بها «دوار هيشر».
وأ
أنشئت ً في مطلع األلفية ِ
ّ
ّ
تواصال مع سياسة «الترقية االقتصادية واالجتماعية»،
بدأت الدولة عددًا من املشروعات .جرى استغالل أرض
ّ
ّ
للحي ،تمتد على مساحة 60
الشرقية
على الـحــدود
هكتارًا ( 0.6كيلومتر مربع) ،إلنشاء منطقة صناعيةّ
ّ
نهاية الثمانينيات ،صــارت اليوم تشغل أكثر من 10
آالف عــامــل .وإل ــى جــانــب امل ـعــامــل ،وف ــي بــوابــة الـحـ ّـي،
جرى «زرع» فيالت وعمارات للطبقة الوسطى يسكنها
أس ــاس ــا م ــوظ ـف ــو الـ ــدولـ ــة (ب ـع ـض ـهــا م ـس ــاك ــن مـهـنـ ّـيــة
لعناصر مــن الـجـيــش) ،وهــي سياسة بــدأهــا بــن علي
ّ
الشعبية ،ملنع نشوء «بؤر فقر».
وشملت أغلب األحياء

أبعد من سياسة الدولة
اليوم ،يؤوي ّ
الحي حوالى  85ألف ساكن ،على مساحة
ّ
ّ
ال تتجاوز  9.5كيلومترات مربعة .تـحــده مــن الشرق
مـنـطـقــة صـنــاعـ ّـيــة و«ح ـ ـ ّـي ال ـت ـضــامــن» ،وم ــن الـشـمــال
ّ
ّ
جبانة وسفح جبل ،ومن الجنوب سكة قطار تفصله

ّ
الحي حوالى  85ألف ساكن (رسم السازوا جوسيه)
يؤوي

أراض زراعية بصدد
عن مركز املحافظة ،ومن الغرب
ٍ
ّ
التحول إلى امتداد ّ
يتوسع فيه.
ّ
يعمل معظم سكان الحي في وظائف دنيا ،من العمل
فــي الـبـنــاء واملـعــامــل إلــى الــرتــب الـصـغــرى فــي الجيش
ّ
تجارية ّ
حرة تتركز غالبًا في
والشرطة ،أو في أعمال
الرسمية أنّ
ّ
ّ
تظهر األرق ــام
ة.
املحلي
املتاجر أو السوق
ّ
ّ
الوطني
نسبة األمـ ّـيــة لــدى الـشـبــاب أق ــل مــن املـسـتــوى
ً
(امل ـت ــدن ــي أص ـ ــا 4 ،ف ــي املـ ـئ ــة) ،أم ــا نـسـبــة ال ـت ـمــدرس
ّ
الوطني
الـجــامـعـ ّـي لــدى الـشـبــاب فهي مماثلة للمعدل
ّ
ّ
املتخرجني الجامعيني
(حوالى  40في املئة) ،أما بطالة
فهي أعـلــى مــن املـعــدل الــوطـنـ ّـي (حــوالــى  20فــي املئة)
بعشر نقاط ّ
مئوية.
في ّ
الحي مئات من املهاجرين السابقني ،إلــى إيطاليا

الصورة عن هذه الضاحية
متخيلة أكثر
في تونس
ّ
من كونها حقيقية

أس ــاس ــا ،ويـمـكــن أن تـسـتـمــع ب ــا نـهــايــة إل ــى قصص
«الـحــراقــة» ومغامراتهم في بــاد أوروب ــا .انضم إليهم
م ـئــات آخـ ــرون ه ــاج ــروا فــي ف ـتــرة ال ـث ــورة (وص ــل إلــى
ّ
تونسي «غير
أوروب ــا حينها حــوالــى  20ألــف مهاجر
شرعي») ،بعضهم عاد خائبًا وبعضهم ال يزال هناك.
خــرج مــن الـحـ ّـي أيـضــا عـشــرات مــن الـشـبــان ،توجهوا
إلى سوريا أو غيرها من املناطق الساخنة ،أو شاركوا
ّ
إرهابية في تونس ،بعدما ضربت موجة
في عمليات
ّ
ّ
ّ
الجهادية» الحي في السنوات الثالث الالحقة
«السلفية
على سقوط نظام بن علي.
ّ
لكن من األشياء التي ال ُيحكى عنها ،أنه على بعد بضع
مئات من األمتار من املسجد الذي رفعت على صومعته
ّ
صوفية
«راية العقاب» ،ملدة شهر أو يزيد ،توجد زاوية
شاب ّ
ّ
تأسست على يد ّ
حولته قنبلة من مخلفات الحرب
ّ
العاملية ،أفقدته بصره ،إلى شيخ طريقة .الفرق بني نمطي
ّ
ّ
«الجهادية» اجتذبت أساسًا الفقراء من
التدين ،هو ّأن
ّ
ّ
ّ
ّ
ذوي املستوى التعليمي والثقافي املتدني ،فيما تتكون
ن ــواة الــزاويــة مــن مريدين أثــريــاء ،ومثقفني فــي حــاالت

ـادمــن فــي أغلبهم مــن خــارج الـحـ ّـي .اختالف
كثيرة ،قـ
ّ
الجمهور ُاملستهدف قد ُي ّ
السلفيني
فسر عدم مهاجمة
ّ
الفكري،
للمتصوفة أيام سطوتهم البائدة ،رغم تنافرهم
وتعاملهم بخشونة مع «العصاة» واألمن.
ّ
وخاصة
تجمع شبان الـحـ ّـي عالقة متوترة بالسلطة،
ب ــاألم ــن .ي ــروي صــديــق« :خ ــال نـشــأتــي اع ـتــدت رؤيــة
الوطني تجوب ّ
ّ
الحي ،وكان
الــدوريــات املعززة للحرس
ّ
الروتيني توقف سيارات الرتل أمام مقهى ما ومن
من
ّثم اقتياد رواده إلى املخفر من دون موجب ،أو مالحقة
ع ـنــاصــر مـلـثـمــن وم ـس ـل ـحــن ب ـ ـهـ ــراوات م ــن أخ ـشــاب
وترحيلهم بعد
الشجر لشباب "زائــديــن عن الحاجة"،
ّ
ّ
العسكري» .انتهى كل ذلك
القبض عليهم لتأدية الواجب
ّ
اليومّ ،لكن ،وكما تظهر دراســة ميدانية حديثة ،قامت
بها منظمة «أنترناشيونال ألــرت» ،ال تزال الريبة تجاه
األمن موجودة لدى أغلب الشبان املستجوبني ،وهو أمر
ّ
األساسي في ّ
ّ
الحي
«الحرس»
تجسد في حرق مخفر
ّ
(يوجد مخفران آخران) ملا ال يقل عن مرتني ،منذ حرقه
ّأول مرة خالل أحداث الثورة.
املشكلة الكبرى ،حسب مــا تقول نتائج الــدراســة ،هي
«الــوصــم» الــذي يشعر به الشبان بسبب انتمائهم إلى
ّ
الحي ،ويرون ّأن اإلعالم قد أسهم في ذلك ،وهو بالتأكيد
ً
استنتاج صائب؛ فبعض «برامج الجريمة» املتلفزة مثال
ُ ِّ
ّ
حصري على أحياء العاصمة
تركز عملها بشكل شبه
ّ
ّ
الشعبية ،وهي تجعل حاالت فردية (مهما كثر عددها)
مـعـيــارًا للتمثيل .ويــرتـبــط األم ــر بشكل كبير بغياب
ّ
هياكل تنظيم ّ
وسياسي عن «دوار هيشر» .فرغم
مدني
ّأن الجزء األكبر من سكانه عمال ،ورغم وجود املنطقة
الصناعيةّ ،
ّ
فإن نشاط النقابات شبه معدوم ،وباستثناء
حــركـتــي «ن ــداء تــونــس» و«الـنـهـضــة» ،ال يــوجــد مـقــر أو
نشاط ّ
ألي أحــزاب أخــرى ،فيما بــدأت بعض الجمعيات
تظهر وتنشط ،ولو باستحياء.
غـ ـي ــاب هـ ــذه ال ـه ـي ــاك ــل الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـن ـظــم ح ــاالت
ّ
ّ
الحي
العفوي وتقدم خطابًا مضادًا حــول
االحتجاج
أس ـه ــم ف ــي ت ـجــذيــر ال ـخ ـط ــاب ال ـس ــائ ــد« .مـ ــن الـنــاحـيــة
ّ
الشخصية ،صارت ردود فعل الناس ،عند إبالغهم عن
ّ
إقامتي في الحي ،متوقعة وتحوم غالبًا حول التساؤل
عن تفاصيل املكان الخطر» ،يضيف الصديق .ينطبق
ّ
شخصية
األمر نفسه على ردود الفعل عند ّأول معاينة
ّ
للمنطقة« ،وه ــو أم ــر جـ ّـربّـتــه مــع أصـ ّـدقــاء وإعــامــيــن
ّ
محليني وأجانب .فبعد كل زيارة يتملكهم اإلحساس
ّ
بــالــوقــوع فــي فــخ األح ـكــام املسبقة والـخـطــاب السائد،
ويتعمق اقتناعي ّ
بأن الناس ال يعرف بعضهم بعضًا،
حتى في نطاق بعض الكيلومترات ...رغم املزاعم ّ
بأن
العالم صار قرية صغيرة» ،يختتم ذاك الصديق.

