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األزمة وفرص الّتجاوز
تجارب الشعوب واألمم ما يدعو إىل النظر والتحقيق يف ما يتعّي استخالصه منها من دروس وِعرب، يف 
زمن املحن واألزمات. ولعلّنا يف تونس اليوم، والبالد تعيش أوضاعا حرجة عىل األصعدة االقتصادية 
واملالية واالجتامعية وتكابد من أجل إنجاح مسارها الدميقراطي وحاميته من مخاطر الفوىض 
واالنتكاس، يف أمّس الحاجة إىل االستهداء بتجارب دول شبيهة بنا، استطاعت، عىل صغر حجمها 
الجغرايف وضعف وزنها السّكاين ونُدرة مواردها الطبيعية، أن تغالب العوائق واملكبّالت وأن تريس، يف غضون بضعة 

عقود، قواعد مجتمع ناهض واقتصاد مزدهر.

ومن األمثلة العديدة التي ميكن أن نسوقها، يف هذا الصدد، مثال فنلندا، هذا البلد األورويب الذي أقيمت فيه، 
غداة الحرب العاملية الثانية، املدارس ومحاضن األطفال حول املصانع لتمكي النساء من العمل، تعويضا لآلالف من 
الرجال الذين سقطوا ضحايا يف املعارك العسكرية وُشحذت فيه الهمم والعزائم من أجل البناء والتحديث، فكانت 
بذلك بداية نهضة شاملة، قوامها نظام تربوي رائد، وصناعة عرصيّة راهنت منذ نهاية األربعينات عىل تكنولوجيات 
االتصال واملعلومات، حتّى أضحت فنلندا تتصّدر باستمرار قامئة الدول يف مجاالت الصّحة ونوعية الحياة والتعليم 

والدينامية االقتصادية والبيئة السياسيّة.     

وما كان لهذه اإلنجازات أن تتحّقق لوال الوعي املواطني برضورة تقاسم التضحيات بي أفراد املجموعة وأداء الواجبات 
وخاّصة الواجب الجبايئ وصواب الخيارات الكفيلة بتجميع الطاقات وتعبئتها من أجل تجسيمها ولوال كذلك شفافية 

اإلدارة والحوكمة الرشيدة لقادة أكّفاء كانوا يحملون رؤى ومشاريع لنمط تنموي متفرّد.  

والشّك أّن أهّم ما ميكن استخالصه من ِعرب من املثال الفنلندي هو أّن األزمات، مهام تعاظمت مخاطرها، تحمل يف 
طياتها فرصا ينبغي استثامرها الجتناب عوامل السقوط واالنحدار وتغيري الواقع نحو األفضل، بكّل ما يتطلّبه ذلك من 
ثقة يف النفس وتفاؤل باملستقبل. وقد علّمنا التاريخ أّن األمم الراقية غالبا ما تولد من رحم التحّدي يف زمن الصعاب.  

يحملنا هذا عىل التساؤل عاّم إذا كانت الطبقة السياسيّة ومختلف األطراف املشاركة يف ترصيف الشأن العاّم يف 
تونس قادرة اليوم عىل تبديد ما استبّد لدى شعب محبط من شعور بالخوف من املستقبل وإشاعة األمل يف صفوف 
رشائح  واسعة من التونسيي ملّوا من وعود مل تحّقق، أطلقتهاالحكومات املتعاقبة منذ 14 جانفي 2011، وذلك 
بتفكيك مغالق أزمة مستفحلة، لعلّها األكرث خطورة منذ االستقالل، وباعتامد منهجية ناجعة لتجاوزها، وفق خطط 

وبرامج تأخذ يف االعتبار العاجل واآلجل.

باستطاعة تونس أن تواجه التحّديات املاثلة أمامها ، رشيطة إقرار الخيارات الصائبة وزرع الثقة يف النفوس ومكافحة 
الفساد والتهرّب الجبايئ والتقاسم العادل للتضحيات بي التونسيي وتجّذر ثقافة املواطنة لديهم، عالوة عىل اإلرساع 
بوضع إصالح منظومتي الرتبية والتكوين املهني موضع التنفيذ، واعتامد اقتصاد املعرفة والقطاعات ذات القيمة 

املضافة رافعاٍت للنمّو، يف إطار منوال جديد للتنمية، يكرّس العدالة االجتامعية ويتيح فرص الشغل لطالبيه.

فهل تكون األزمة دافعا للوعي الجامعي حتّى تصيغ تونس، مبا متتلكه من طاقات برشيّة ونخب كفأة،  مرشوعا 

حضاريّا شامال يكون أمنوذجا يف محيطها العريب واإلسالمي؟ ذلك هو املؤّمل. .
ع.ه
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إقنــاع حفرت مبســانـدة 
حكومة الوحدة يف ليبيا 
تحرص الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وقوى 
غربيّة عظمى عىل أن يساند اللواء خليفة حفرت 
حكومة الوحدة يف ليبيا وأن ينضّم بطريقة أو 
بأخرى إىل القيادة. وقصد إقناعه بذلك، ستوكل 
لوفد خاّص رفيع  املستوى مهّمة اللقاء به يف 
القاهرة مع ترك املجال له لتحديد الخيار الذي 
يراه مناسبا لالنخراط مبارشة يف عملية املساندة 

أو من خالل قّواته املسلّحة.

قّمة 5+5 خاّصة بليبيا
تعتقد فرنسا أّن إيجاد تسوية لألزمة الليبية 
اإليجايب  الدور  عىل  كبري  حّد  عن  يتوقّف 
هذا  يف  تونس  به  تضطلع  أن  ميكن  الذي 
الخارجية  وزير  تباحث  وقد  الخصوص. 
الفرنيس جان مارك أيرو مع نظريه التونيس 
خميّس الجهيناوي بشأن القّمة 5+5 الخاّصة 
بليبيا والتي تقّرر عقدها خالل القّمة 5+5 

التي انعقدت مؤّخرا مبرسيليا.

100 وكـــالة أسفـــــار فرنسية 
قـــريبـــا يف تــــونس

من أجل تنشيط السوق الفرنسية، تنظّم وحيدة جعيّط، ممثّلة 
الديوان الوطني للسياحة التونسيّة بباريس بداية من يوم 17 
نوفمرب الجاري جولة سياحيّة كربى يف تونس دعيت إليها 100 
بالتعاون مع رشكة طريان نوفال  وكالة أسفار فرنسيّة، وذلك 
سياحية  مناطق  فيها  املشاركون  وسيزور   .  )Nouvelair( آر 

ساحلية يف كّل من قرطاج والحاممات وسوسة واملنستري.

اهتــــمــام فــــرنيس 
بالنقــل الحـــديــــدي
الحديدي  النقل  بتطوير  تبدي فرنسا اهتامما 
يف تونس، وهو ما أكّده الوزير األّول الفرنيس 
أعربت  وقد  الشاهد.  ليوسف  فالس  مانوال 
 )RATP( البارييس  للنقل  املستقلّة  الوكالة 
 )SNCF( الفرنسية  الحديدية  السكك  ورشكة 
يف  رغبتها  عن   )Alsthom( آلستوم  ورشكة 
املساهمة يف إنجاز الشبكة الحديدية السيعة 
الخفيف  املرتو  وشبكة  الكربى  تونــــس  يف 

بصفاقس أو يف تنفيذ مشاريع أخرى.

تعيني الجاّميل ممّثال خاّصا للجامعة العربية إىل ليبيا
وأخريا، وعىل غرار االتحاد األورويب واالتحاد األفريقي، عيّنت جامعة الدول العربية ممثاّل لها إىل 
ليبيا. وقد تّم اختيار صالح الدين الجاّميل من بي ثالثة مرّشحي لتويّل هذه املهّمة. وقد عمل 
الجاّميل سفريا لتونس يف عدد من العواصم العربية منها طرابلس، وشغل خطّة كاتب دولة لدى 

وزير الشؤون الخارجية مكلّف بالشؤون املغاربية والعربية واألفريقية. 

برنامج خــــاّص باملنـــاطق الحدودّية يف مجال 
القــروض الّصغــرى

من بي اإلجراءات التي ستتّخذها الحكومة للحّد من التجارة املوازية والتّهريب والقضاء عليهام 
إن تسّنى ذلك منح قروض صغرى ملتساكني املناطق الحدودية. وسيعلن يوسف الشاهد قريبا 

عن برنامج خاّص يف هذا الصدد.
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حملتـــا تربّع لفائدة مدرسة ريفّية بوالية نــــابل
تربّع  حملتي  الزيتونة«  و»تونس  األمل«  و»تونس  علّيسة«  »تونس  كلوب  ليونيس  نوادي  تنظّم 
يومي 26 نوفمرب و25 ديسمرب 2016 لتمويل مرشوع اجتامعي مشرتك يتمثّل يف بناء قاعة متعّددة 

االختصاصات وتهيئة فضاءات صحيّة وإنشاء مكتبة باملدرسة االبتدائية بهنشري قرط بوالية نابل.

 جمعّيـــة »غــــاية« ُتطلق حملة كفالة فريدة من نوعــها
يف إطار ٲنشطتها الرامية إىل اإلحاطة باألطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية، ٲطلقت 
جمعيّة »غاية«، التي تُسرّي الضيعة الرتبويّة للمعاقي بسيدي ثابت، ٲّول حملة فريدة 
من نوعها تتيح الفرصة لكّل شخص للتربّع لفائدة الجمعيّة واملشاركة يف دعم انشطتها 
مبا يكفل تحسي الحيــاة اليومية للمنتفعي بخــــدماتها. فمن خالل مـــــوقع الواب 
www.journeedereve.tn ميكن لكّل شخص اختيار وجهة معيّنة واألنشطة التي يريد القيام بها ومعرفة تكاليفها، 

وملواصلة اللعبة، يقوم املستخدم بالتربع لفائدة الجمعية، انطالقا من 10 دنانري، والتمتع برحلة افرتاضيّة شيّقة.  

وتوفّر الضيعة الرتبويّة بسيدي ثابت وسائل العالج لألطفال بطرق مختلفة منها ركوب الخيل. كام توفّر الرعاية الشاملة 
لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية واملنتمي إىل ا�رس محدودة الدخل. وتضّم الضيعة 70 منتفعا ترتاوح ٲعامرهم بي 6 و30 
سنة. كام تساهم يف إعداد الشباب من ذوي االحتياجات الخصوصية لالندماج االجتامعي واملهني من خالل التدريب 

املهني.  

تعــاون بني »صانويف« وجمعّية »دارنا« لفـــائدة ا�طفال 
فاقدي السند

يف إطار املسؤولية االجتامعية  للمؤّسسات، وللموسم الثاين عىل التوايل، تؤكّد »صانويف تونس« 
دعمها ومساندتها لجمعية »دارنا«، من ٲجل إعادة البسمة إىل األطفال  فاقدي السند الذين يعانون 

من إعاقات خفيفة. 

ولتحقيق مشاريع الجمعية واملتمثلة يف إحداث وحدات عيش ودور للحضانة  والدعم املدريس  
وغريها، تعّهدت »صانويف« بتخصيص 500 مليم عن كل علبة دواء Rhinacare® يتّم بيعها يف 
الصيدليات خالل الفرتة املمتّدة من 2 نوفمرب إىل 31 ديسمرب 2016 لدعم الجمعيّة، علام وأنّه تّم  

خالل سنة 2015 جمع مبلغ 5 آالف دينار من هذه العملية  ُحّول كامال لفائدتها. 

ويف هذا اإلطار قال السيد شكري الجريبي، رئيس صانويف تونس : »بفضل التعاون مع جمعيّة »دارنا«، نحاول أن نساهم 
يف تحسي حياة األطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة«.

ورّصح السيد إلياس  بوصاع، رئيس جمعية دارنا : »إن جمعيّتنا تعمل عىل عدة محاور منها الصحة والرتبية  والتكوين. 
ونحن نحيّي مبادرة »صانويف« تونس التي ساندتنا  يف التزامنا بتوفري  حياة الئقة ألطفالنا«. 

وثيـــقــــة مــرجعيــة 
حول اإلرهـاب يف تونس
»اإلرهـــاب يف تـــونس مــن خـــالل امللّفات 
املركز  مؤّخرا  نرشها  دراسة  عنوان  القضائية«، 
اإلرهاب  حول  والدراسات  للبحوث  التونيس 
الذي أنشأه املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
أعّدتها  التي  الدراسة  هذه  واالجتامعية.وتعترب 
الخرباء والباحثي وثيقًة مرجعيّة ذات  ثلّة من 
للظاهرة  تقّدم توصيفا دقيقا  إذ  بالغة،  أهميّة 
علمي  جرد  خالل  من  تونس  يف  اإلرهابيّة 
الظاهرة  بهذه  املتعلّقة  القضائية  للملّفات 
كانت  أن  بعد  فيها،  الواردة  للبيانات  وتحليال 
أغلب البحوث والدراسات يف هــــذا الشــــأن 
تعتمد بشكــــل كيّل عىل األدبيــــات النظرية 
والفكرية للتنظيامت اإلقليميّة والعاملية يف ظّل 
املستوى  عىل  التونسية  بالحالة  االهتامم  نُدرة 

التنظيمي امليداين أو عىل املستوى الفكري.

وتتكّون الدراسة التي تقع يف 155 صفحة من 
أربعة أبواب، يتضّمن أّولها بيانــات عامة حول 
املتهمي باإلرهاب وتوزيعهــم حسب متغرّيات 
املدنية  والحالة  االجتامعي  والصنف  الجنسيّة 
والفئة العمرية واملستوى التعليمي واملهن، فيام 
يتناول الباب الثاين عنارص التأثري واالستقطاب، 
من خالل األشخاص والجوامع واملساجد ووسائل 
التواصل االجتامعي واألنرتنت  اإلعالم وشبكات 
املؤرشات  إىل  الثالث  الباب  ويتطرّق  والكتب. 
الخارجية لالنتمــاء إىل التنظيمـــات اإلرهابيّة، 
وفيه استعـــراض ألشكــال البيــعة ومستوياتها 
الذي  الحريب  أو االسم  الكنية  ومعلومات حول 
يطلق عىل كّل إرهايب  والتدرب واالنضامم إىل 
وتهريب  وخارجها  تونس  داخل  املعسكرات 
بؤر  إىل  والتسفري  السفر  وشبكات  السالح 
يسلّط  فإنّه  واألخري،  الرابع  الباب  التوتّر...أّما 
يف  التونسية  اإلرهابيّة  التنظيامت  عىل  الضوء 
مبايعة  عىل  وبالخصوص  والخارج،  الداخل 
أفراد ومجموعات من تونس لتنظيامت إرهابية 

موجودة يف الخارج.  

ٲصــــداء الجمعيــــات
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حراك املشهد السيايس االجتامعي الوطني وفيه يقع تقدير املواقف 
وبناء العالقات مع األحزاب والحركات ومع جهاز الحكم. لذلك فإنه 
بتشكيلته الجديدة قادر عىل بلوغ رؤية أوضح وتحاليل أدق وبدائل 
الوسط االجتامعي  يتيح متوقعا يف  التنفيذي مام  للمكتب  تتاح  أوفر 
العريض طاملا حرصت الحركة عليه. بهذا يتوّجب عىل النهضة الجديدة 
تغيري أولوياتها بالعمل خارج مقولة »أسلمة املجتمع« السائدة عىل 
بالتخيل  املجتمع  قدرات  تعزيز  الرئيس  هدفُها  ليصبح  قبالً  مواقفها 
أعيت  كام  أرهقتها  التي  الخانقة  اإليديولوجية  الشمولية  أعباء  عن 

غريها ونصبت حواجز منيعة بينها وبي املخالفي.

5	• يدعم هذا املستوى خاصة جانب من نهضويي الخارج ممن عاشوا 
يف املهجر ضمن مجتمعات غربية سارت شوطا يف نسق العيش املشرتك 
رغم التنّوع بل عرفت بفضله كيف تجعل التعدَد عنرَص ثراٍء ومناعة. 
النسق رغم أقليتهم فإن تأثريهم، خاصة شبابيا،  املنظوون يف هذا 
بهام  يتمتعون  اللذين  والوعي  وللخربة  رهاناتهم  إىل طبيعة  يرجع 
ناجمٌة  الربهانية واإليالفية  قّوتُهم  نُظرائهم حركيا.  لكثري من  خالفا 
عن متثل خيار مركزي مستقبيل وهو أن تونس، وكل املنطقة، تتغرّي 
بصورة الرجعة فيها. لذلك هم حريصون عىل تخفيض نسبة التشنج 
خاصة مع أحزاب اليسار والتيار الحدايث لوعيهم أنهم بذلك يدعمون 

تيار التغيري الصاعد.

يف الحلقة األخرية نجد من ميكن، بالنظر إىل حجمهم، تشبيههم بـ»املنشفيك« 
الروس. هم األقلية التي تعترب أن الحزب ال يتطّور بالقدر الكايف وأن 
تطّوره يحصل برشوط خارجية أكرث من كونه نتيجة عوامل داخلية 
اختيارية وأنه ُملزم بهذا التطور وإال سيتجاوزه الزمن. هاجُس هؤالء يف 
مواصلة التشبُِّث بَوْهَمْي: أن اإلسالم ما زال محلَّ تنازع يف تونس وأن 
الهدف الرئييس للحزب هو أن يكون يف الحكم. ما يزيد من أهمية هذه 
األقلية هو أن سرب اآلراء الذي تُجريه الحركة بي الحي واآلخر يثبت أن 
موقعها يف املجتمع التونيس ويف إدراك هذا األخري لها مل يسّجال تغيريا 

يُذكر يف السنتي املاضيتي. 

6	• مقتىض هذا أن الحزب، يف نظر »املنشفيك« الجدد، يحتاج إىل العمل 
لالنعتاق من رحلة الخوف املضنية الناتجة عن معضلة تحديد الذات التي 
تقع من خالل املخالفي واملعاندين أساسا مام يُضعف أداَء الحركة ويشكك 
يف مصداقيتها. هو تحرر يقتيض توفري خيارات اسرتاتيجية وأهداف كربى 

يقتضيها السياق الوطني واإلقليمي والدويل. أساس هذا تأهيٌل حزيب يربط 
د يسمح للحزب  الحرية السياسية بالحرية االقتصادية يف فضاء ثقايف موحِّ
مبوقع اجتامعي واضح له أهداف ليربالية ال تُفيض بالرضورة ألن يصبح حزبا 

ليرباليا.
          

استبيان وضع النهضة الجديدة إزاء ما تجده من صدٍّ يحتاج إىل تجاوز 
وهم التفرقة بي الحامئم والصقور ألن طبيعة السريورة الداخلية ووجهتها 
بعيدة عن هذا التشخيص. صميم اإلشكال يف طبيعة وعي القيادة ومدى 
انخراطها  يف »ثورة كوبرنيكية« تُسهم فيها قواعد الحزب. ضمن هذا 
السياق يتحّدد مصري ُخطاف النهضة وهل ميكنه أن يصنع الربيع ومعه 
نعرف هل يتاح للحزب التموقُع يف الوسط االجتامعي العريض الذي 
طاملا اعتربَه أساَس قوة الدستوريي يف تونس؟ منتهى هذا معرفُة إمكانية 
تَطُّلُع الحزب عندئذ إىل مكانة تاريخية ملرشوعه الجديد وطنيا ومغاربيا 

بل وعربيا.

ا.ن.

ق  ها نوعا من »التفّسخ« ومبالغٌة ال تصدَّ 1	• هي »مفاجأة هائلة« ميكن عدُّ
ألنها أقرب إىل »الضحك عىل الذقون«. بهذه العبارات املُنِكرة علّق أحد 
اإلعالميي التونسيي عىل خرب انضامم عنارص معروفة غري نهضوية بعُضها كان 
شيوعيا، إىل املكتب السيايس لحزب النهضة الذي أُعلن عن تركيبته األسبوع 

األول من شهر أكتوبر املايض.

2	• مل يكن هذا املوقف مام يجري يف النهضة حالة استثنائية. هو تواصل 
الفت، يف املجال اإلعالمي والثقايف والسيايس، لإلرصار عىل رفض ما يصدر عنها 
من مواقف ومبادرات الكتساب ثقة املالحظي والنخب فضال عن قسم من 
مرتادي وسائل التواصل االجتامعي وفئات هامة من املجتمع إلقناعهم بجّدية 
م منوذًجا داالّ عن هذه الحالة ما صدر أخريا عن  توجهاتها. أفضل ما يُقدَّ
د، زياد األخرض، يف بيان شديد  رئيس حزب الوطنيي الدميقراطيي املوحَّ
اللهجة تعليقا عىل نرش صورة مصافحة بي رئيس الحركة والقياديَّ يف 
الجبهة الشعبية ونائب األمي العام لـ»الوطد« محمد جمور. اعترب األخرض 
أن نرش الصورة توظيٌف رخيص وخدمة ألهداف سياسية وأيديولوجية 
وأن مصافحة الغنويش هي من باب»العفوية ورفعة األخالق«  فال تعني 
السياسية  »املسؤولية  النهضة  تغرّيا يف موقف حزبه يف تحميل حركة 
واألخالقية يف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد«. من جهة أخرى ويف 
نفس االتجاه رصّحت النائبة يف املجلس التأسييس والقيادية بحزب املسار 
الدميقراطي االجتامعي سلمى بّكار يف أواخر أوت املايض أنها وقيادي 
حزبها،]عّفسوا عىل قلوبهم[ أُكرهوا إكراًها عىل املشاركة يف حكومة فيها 
نهضويون. هذه املواقف وغريها تذكّر بقولة: لو خرجت من جلدك ما 
عرفتك و»ما اعرتفُت بك«. لذلك فال غرابة إن علّق املالحظ الساخر عىل 
انضامم عنارص غري نهضوية  إىل املكتب السيايس لحزب النهضة بأنها  

ستضيّع هوية الحزب !

3	• كيف يفّس ويواجه النهضويون هذا التّخندق املعاند ملا تصنعه حركتهم؟ 
عند البحث تكتشف تنّوعا مهاّم يف اإلجابات التي تتوزع عىل أربعة مستويات 
متداخلة ومتفاوتة يف األهمية. نجد يف درجة أوىل تقييام يحاذي الالمباالة 
املُستحرِضة لقصة جحا وابنه وموقف املارّة من سلوكهام مع حامرهام 
إن ركباه معا أو نزال عنه كالهام أو ركبه أيٌّ منهام. ال تاُلَحظ لدى هؤالء 
أي تحليل لهذا اإلرصار: ما هي أسبابه؟ وماذا ينبغي فعله للتقليص 
منه؟ يف هذا املستوى يقترص املوقف عىل اعتزاز عقدي حريك َمُشوٍب 
اقترص هذا  إن  غرابة  لذلك ال  »املعادين«.  بغيظ مكتوم من هؤالء 
الفريق عىل القول، وإن بصوت خافت، »ليموتوا بغيظهم«. الالفت يف 

هذا املستوى األول ممن تركزت لديه ثقافة » الفرقة الناجية« أنه وإن 
مل يكلف نفسه عناء تحليل »مكابرة الخصوم« فهو ال يرتدد يف نقد ما 
تنخرط فيه قيادته من خيارات ومواقف خاصًة ما اتصل بالفصل بي 
السيايس والدعوي. إنها، يف تقديرهم، سياسات غري مجدية بل تهّدد 

الصف الداخيل للحركة.

يف املستوى الثاين يشخِّص نهضويون وضع حركتهم إزاء املخالفي 
بوعي الواقعية السياسية يف إيجاز:  نحن بي االستئصال واالستقرار. 
لوضع  العودة  إما  سبيلي:  بأحد  محكوم  الحزب  أن  هذا  معنى 
املحارَص الذي يجعله ضد الكل أو أن يشق طريقه ليكون عامال 
ضمن الكل. يف هذه الحالة الثانية ال بد لرحلة الخوف والتحدي 
من أن تنتهي خاصة أن الواقع الوطني واإلقليمي والدويل تغرّي 

نوعيا وهو مستمر يف تحّوله.

4	• عندئذ يصبح السؤال املطروح: كيف لجامعة عقائدية احتجاجية بلغت 
عقدها الرابع وعرفت طورا معايريُه صارمٌة يف قبول األعضاء وأخذ البيعة عنهم 
ومتابعتهم أن تصبح حزبا مدنيا متفتّحا بقّوِة وعيه عىل الكفاءات وأصحاب 

الرأي باختالف مشاربهم؟  
          

اإلشكال الذي يواجه هذا السؤال تنظيميٌّ باألساس؛ إنه ال يجعل من 
دخول عنارص جديدة ممن خاضوا تجارب حزبية قومية أو يسارية أو 
ممن انفصلوا عن الحركة األم من اإلسالميي التقدميي عنرصا حاسام يف 
مواجهة مصاعب هيكلية ال صلة لها بالحداثة التنظيمية التي ينشدها 
الوافدون. ذلك، يف تقدير العديد، الخطُر املرتبص بالحزب فيام بعد 
املؤمتر العارش وملواجهة مناهضة املعاندين وهو الذي سيجعل انضامم 
العنارص الجديدة إىل املكتب السيايس أقرب إىل الُخطّاف الذي ال يصنع 
الربيع. مع ذلك فإنك حي تسأل أحد املتوجسي من هذه العوائق 
الداخلية الهيكلية: كيف يحتمل النهضويون هذه املعيقات املوروثة 
من فرتات املحن؟ يجيب مبتسام ومستنكرا: وماذا فعل الذين انفصلوا 

عن إخوانهم !

يف املستوى الثالث يحّدثك عن آفاق ما بعد املؤمتر العارش ولوائحه 
وعالقاته القائلون بوالدة »النهضة الجديدة« املعتربون االنضامم إىل 
املكتب السيايس ميكن أن يُحدث تغيريات نوعية يف الحزب. ذلك أن 
املكتب يف صياغته الجديدة يحتل موقعا قياديا حّساسا فيه يتّم رصد 

ُخــّطاف «الّنهضــة» فـــــي رحلــة الخـــــوف
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املشهد السمعي البرصي يف تونس

الفوضى والشفافّية المفـــــــقودة

يف غضون بضعة سنوات فقط، عرف املشهد السمعي البرصي يف تونس 
تضّخام الفتا يف عدد القنوات اإلذاعية والتلفزّية. فقبل 14 جانفي 
2011، كانت قامئتها تتأّلف من 14 محّطة إذاعية منها 9 محّطات 

عمومّية ومن 4 قنوات تلفزية إثنتان منها عموميتان، يف حني تضّم حالّيا  46 محّطة 
إذاعية -البعض منها مل يرشع بعد يف البّث- من بينها 11 محّطة عمومّية، إذا ما 

اعتربنا اإلذاعة اإلخبارية، و14 قناة تلفزّية ، إثنتان منها عموميتان، وقناة »الزيتونة« 
التي تبّث بشكل غري قانوين، فانتقلنا بذلك إىل عهد تنامى فيه دور الخواّص بّثا 

وإنتاجا، وهي نزعة ال تختّص بها تونس، بل هي راسخة يف العديد من البلدان،  
والسّيام تلك التي اختارت نهج التحّرر واالنفتاح يف مجايل اإلعالم واالتصال. 

ويدفعنا هذا التطّور الكّمي الرسيع إىل طرح جملة من األسئلة وهي : ما مرّد هذه 
الطفرة؟ هل تعكس حرصا عىل تلبية رغبات ملّحة وميوالت جلّية استقرئت لدى 
الجامهري؟ من يقف وراء املحطات والقنوات املستحدثة؟ ما هي مصادر متويلها؟

ما هو مدى شفافيتها املالّية؟ ما انعكاس ذلك عىل استقالليتها؟ هل أّن حجم سوق 
اإلشهار كفيل بأْن يوّفر عائدات مالّية كافية؟ ماذا أضافت يف الواقع إىل العرض 

الربامجي من حيث الجودة والتنّوع؟ أّي تقييم لدور الهيئة املستقّلة لالتصال 
السمعي البرصي ، بصفتها سلطة تعديلية، إىل جانب الهياكل املعنية 
األخرى، يف فرض االلتزام بالقانون وبأخالقيات املهنة؟ إىل أين يسري 

  Ù القطاع السمعي البرصي يف تونس؟

 • إعداد عبد الحفيظ الهرقام

ملــــف
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بي املطالب التي رُفعت إثر 14 
جانفي 2011  تكريس حريّة التعبري 
قطاع  وإصالح  الصحافة  وحريّة 
اإلعالم وإعادة هيكلته وتعديله 
ومزيد تحرير املجال السمعي البرصي مبا يتيح إنشاء 
قنوات جديدة وذلك للقطع مع عهد رقابة الدولة 

عىل هذا القطاع وهيمنتها عليه.

كخطوة أوىل عىل درب إصالح القطاع، أحدثت يف مارس 
2011 الهيئة الوطنيّة إلصالح اإلعالم واالتصال التي 
ُعهد إليها بتقييم وضع اإلعالم وأدائه وتقديم مقرتحات 
للنهوض به، وصدر يف 2 نوفمرب 2011 املرسوم 116 
املتعلّق بحرية االتصال السمعي البرصي وبإحداث 

هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبرصي.

	الهايكا	واألمر	الواقع

ملّا بارشت هذه الهيئة أعاملها يف ماي 2013 بعد 
تسمية أعضائها، كان عليها أن تتعامل مع وضع نجم 
عن فراغ قانوين وعن غياب سلطة تعديلية استمّر 
زهاء السنتي، ماّم أّدى إىل بروز ظاهرة البّث اإلذاعي 
والتلفزي العشوايئ  وتزايد االخالالت والتجاوزات 
عىل مستوى املضامي اإلعالمية بسبب عدم احرتام 
أخالقيات املهنة وطغيان نزعة البحث عن اإلثارة، 

عىل حساب أهداف الرسالة اإلعالمية.

إزاء شتّى أشكال االنفالت والفوىض والقرصنة، اضطرّت 
الهايكا إىل النظر يف مطالب التسوية لعدد من املنشآت 
التي سبق لها الحصول عىل موافقة مبدئية من الوزير 
األول سنة 2011 بناء عىل رأي الهيئة الوطنية إلصالح 
اإلعالم واالتصال، واعتامد »منهجيّة إدماج« القنوات 
التي تبّث بدون ترخيص من خالل فتح باب الرتشحات 

للحصول عىل إجازات بعث إذاعات وتلفزات جديدة، 
بعد إنجاز أربع كراسات رشوط لضبط كيفيّة إحداث 
واستغالل قنوات إذاعية وتلفزية وذلك يف مارس 
2014. فمعظم القنوات التي كانت تبّث بصفة غري 
قانونية منحت تراخيص، باستثناء قنوات »متمرّدة« 
ظلّت إىل اليوم مارقة عن القانون، تواصل البّث غري 
عابئة بالعقوبات التي تسلّطها عليها الهايكا مبا يف 
ذلك اللجوء إىل حجز املعّدات عمال بالفصل 31 من 

املرسوم 116 الصادر يف 2 نوفمرب 2011.  
       

الّتسابق	نحو	الّتموقع	

قبل 14 جانفي 2011، كان البعض من أهل املهنة 
ورجال األعامل يأمل يف بعث إذاعة أو تلفزة خاّصة، 
لكّن إجازة البّث واالستغالل منحت إىل عدد محدود 
من القنوات وفق كرّاس رشوط ضبط هامش تحرّكها 

ال سيّام يف مجال األخبار.

واقترص األمر عىل قنايت »حّنبعل« و»نسمة« يف امليدان 
التلفزي و»موزاييك أف.أم« و»إكسربيس أف. أم« 
امليدان  يف  أف.أم«  و»شمس  أف.أم«  و»جوهرة 
اإلذاعي. ومنذ أن تحّرر القطاع السمعي والبرصي 
يف مستوى الترشيع ورفعت القيود التي كانت تكبّله 
يف السابق، إزداد التسابق نحو احتالل املواقع يف 
املشهد الجديد، كّل من منطلق ما كان يروم بلوغه 

من أهداف وتحقيقه من مصالح.

وال نعتقد أّن باعثي القنوات الجديدة استندوا كلّهم، 
قبل إنشاء محطّاتهم، إىل دراسات جدوى اقتصادية 
وإىل مخطّطات ماليّة واقعية، وكذلك إىل بحوث 
ميدانية الستطالع انتظارات الجامهري قصد رسم 
توّجهات القناة املزمع إحداثها وتحديد مضامينها 
وسياستها الربامجية. ولعّل ما يدفعنا إىل تبّني هذا 
الرأي أّن كّل القنوات املستحدثة هي قنوات جامعة  
باستثناء عدد قليل منها )»شبكة تونس اإلخبارية« 
و»إذاعة الزيتونة« و»إذاعة تونس الثقافية«( وكأّن 
الرغبة قد انتفت لدى املتلقي يف متابعة قنوات 
متخّصصة تستجيب ألذواقهم وميوالتهم يف عرص 
الطفرة اإلذاعية والتلفزية الناجمة عن الثورة الرقميّة ، 
يف حي أّن الدراسات أثبتت أّن وفرة العرض الربامجي 
أّدى إىل انشطار كتلة الجمهور وانقسامها إىل كتل 

جامهري أصبحت لها رغبات مخصوصة ومعايري محّددة 
لتقبّل املاّدة السمعية البرصيّة. مل يكن بعث هذه 
القنوات إذا نابعا من طلبات فعليّة للجامهري أريد 
أن يستجاب لها من خالل عروض برامجية، بقدر ما 
كان وليد حرص من أصحابها عىل التموقع يف املشهد 
السمعي البرصي حتّى ولو شابه االكتظاظ، وذلك 
بعيدا عن منطق تسديد الخدمة لطالبيها الذي هو 

أساس كّل مرشوع اقتصادي ناجح.  

من

سالح	بن	أيدي	لوبيات	املال	والسياسة	

مع مرور الزمن بدأت تتّضح شيئا فشيئا خيوط اللعبة يف 
املشهد اإلعالمي واالتصايل يف تونس اليوم، إذ مل يعد خافيا 

أّن العديد من القنوات اإلذاعية والتلفزية باتت أدواٍت 
توظّفها لوبيات املال والسياسة يف توجيه الرأي العام 

والتأثري يف العاّمة وصّناع القرار. وقد دفع بعض أصحاب 
النفوذ املايل والسيايس  بأشخاص مّمن لهم دراية باإلنتاج 

اإلعالمي والتسيري اإلداري إىل الواجهة قصد الحصول 
عىل إجازة البّث وتشغيل القناة، ليبقوا هم وراء الستار، 

ماسكي بزمام األمور، يحّددون الخيارات الربامجية 
ويرسمون خطط التحرّك حسب ما تقضيه أهدافهم.

وقد اتُبعت هذه الطريقة كمخرج لتجاوز ما ينّص عليه 
الفصل التاسع من كراس الرشوط الذي أعدته الهايكا 

للحصول عىل إجازة إحداث واستغالل قناة تلفزية 
خاّصة، إذ مبقتضاه »يلتزم الحاصل )ة( بأّن ال يكون 

منتميا لحزب سيايس. كام يلتزم بأن ال يتّم تسيري املنشأة 
اإلعالمية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو يف هيكل 
قيادي لحزب سيايس«. وقد استندت الهايكا سنة 2014 

إىل هذا الفصل لرفض منح إجازة لقناة »الزيتونة«، 
نظرا إىل أّن ممثّلها القانوين آنذاك »كان عضوا يف حركة 
النهضة« مع دعوة هذه القناة إىل تسوية وضعيتها غري 
أنّها واصلت البّث رغم قرار حجز معّداتها وقد أثارت 

هذه القضية جدال واسعا يف األوساط اإلعالمية يف ذلك 
الحي . واستنادا إىل الفصل نفسه تّم يف مرحلة أوىل رفض 

منح اإلجازة لقناة »الجنوبية« بسبب »انتامء ممثلها 
القانوين  إىل حزب سيايس« قبل منحها اإلجازة بعد حّل 

اإلشكال القانوين.  



شؤون وطنية

العدد 11 • نوفمرب 152016

اللجمي رئيس الهايكا أّن »بعض وسائل اإلعالم مطّوقة 
بنفوذ املال ورجال األعامل والسياسيي«.1

نقاط	استفهام				

أكرث من نقطة استفهام تُطرح حول متويل العديد 
من القنوات الخاّصة ومصادره. كيف تستطيع كّل 
هذه القنوات أن تصمد يف محيط يحتدم فيه التنافس 
وأن تحصل عىل حّصتها من اإلشهار باعتباره موردها 

األسايس، إّن مل نقل الوحيد؟ 

فسوق اإلشهار تبدو غري قادرة عىل االتّساع لهذا 
الكّم الهائل من القنوات اإلذاعية والتلفزية. وحسب 
مؤسسة »سيغام كونساي« حصلت القنوات التلفزية 
سنة 2015 عىل مبلغ قدره 139,3 مليون دينار من 
مجمل االستثامرات يف مجال اإلشهار، 70 باملائة منها 
تقريبا كانت من نصيب »نسمة« و»الحوار التونيس« 
و»التاسعة«  يف حي بلغت حّصة القنوات اإلذاعية 
من هذه االستثامرات 32 مليون دينار وقد استأثرت 
»موزاييك أف.أم« و»جوهرة أف.أم« و»شمس أف.أم« 
بقرابة 90 باملائة منها.  وما عدا هذه القلّة القليلة 
من القنوات، فإّن البقية الباقية تواجه صعوبات 

ماليّة حاّدة تهدّدها بالزوال واالندثار.

وال نتصّور أّن دعم الدولة للقنوات اإلذاعية يف شكل 
تخفيض يف تعريفة البّث الذي يؤّمنه الديوان الوطني 
لإلرسال اإلذاعي وال املنحة املقّدمة لإلذاعات الجمعياتية 
من شأنهام أن يحاّل مشكل القنوات املايل، بقدر ما 
ميثاّلن مساهمة يف تخفيف حّدته. لذلك تظّل قضية 

شفافيّة التمويل قامئة. 

يبقى من الصعب الكشف بدقّة عن مصادر متويل 
عّدة قنوات تلفزية ومحطّات إذاعية خاّصة وإذاعات 

جمعياتية. وأحسن مثال عىل ذلك »راديو كلمة« الذي 
مل تتوفّر لدى الهايكا إثباتات بشأن عالقة سليم الرياحي 

رئيس الحزب الوطني الحّر به. وقد فتحت الهيئة تحقيقا 
بخصوص متويل هذه املحطّة. كام يصعب  يف بلد تغيب 

فيه الشفافية التاّمة بخصوص املوارد املاليّة لألحزاب 
والجمعيات التي يفوق عددها 18 ألف جمعية، التثبّت 

يف متويلها لقنوات إذاعية وتلفزية من عدمه  . 

اإلذاعات	الخاصة	والجمعياتية	التي	تبث	عىل	شبكات	التشكيل	الرتددي	
		قبل	14	جانفي	2011 1ـ	

الوضعية التعاقدية مع  ديوان االرسال اإلذاعة
اإلذاعي والتلفزي		

التغطية املسموح بها ترخيص الهايكاإمضاء االتفاقية
حسب الرتخيص

التغطية النظرية الحالية

تغطية وطنية منذ جويلية تغطية وطنية مرخص لها2003متعاقدةموزاييك 
 2016

سوسة واملنستري مرخص لها  2005متعاقدةجوهرة 
واملهدية والقريوان 

واليات سوسة واملنستري 
واملهدية والقريوان 

تونس الكربى وبنزرت تغطية وطنية مصادرةآخر2010  متعاقدةشمس 
والوطن القبيل وواليات 

الساحل والقريوان وصفاقس 
وسيدي بوزيد وقابس 

وقفصه وقبيل 

واليات تونس الكربى تونس الكربى وصفاقس مرخص لهاآخر2010 متعاقدةاكسربيس 
وصفاقس 

تغطية وطنية عىل شبكة الديوان واإلذاعة غري متعاقدة مصادرة2007غري متعاقدةالزيتونة
معه وتتمتع بإعفاء استثنايئ من دفع معاليم البث 

مبقتىض مراسلة ممضاة من وزير تكنولوجيات االتصال 
ووزير االتصال خالل سنة 2007  

إذاعات		متحصلة	عىل	املوافقة	املبدئية	يف	أوت	2011	وأمضت	الحقا	اتفاقية	مع	الهايكا
	بعد	14	جانفي	2011	 2ـ	

الوضعية اإلذاعة
التعاقدية 

ترخيص إمضاء االتفاقية
الهايكا

التغطية املسموح بها 
حسب الرتخيص

التغطية النظرية الحالية

بنزرت بنزرت مرخص لها2011 متعاقدةأوكسيجني 

قابس قابس مرخص لها2011 متعاقدةأوازيس 

تونس الكربى تونس الكربى مرخص لها2011 متعاقدةابتسامة 

القريوان القريوان مرخص لها2011 متعاقدةصربة 

الوطن القبيل مرخص لها2011 متعاقدةكاب 

تونس الكربى تونس الكربى مرخص لها2011 متعاقدةكلمة 

القرصين القرصين مرخص لها2012 متعاقدةالشعانبي 

مدني مدني مرخص لها2012 متعاقدةأوليس 

تنشط منذ 2011 ومل تحصل عىل الرتخيص يف سيدي بوزيدمرخص لها----غري متعاقدةالكرامة
استعامل الذبذبة من الوكالة الوطنية للرتددات وهي 

اآلن يف طور التفاوض للتعاقد مع الديوان وتسوية 
وضعيتها حسب االتفاقية املمضاة مع الهايكا

مل ترشع يف االستغالل إىل هذا التاريختونس الكربىمرخص لها----غري متعاقدةالحرية

تنشط منذ 2011 ومل تحصل بعد عىل الرتخيص تونس الكربىمرخص لها----غري متعاقدةراديو 6
يف استعامل الذبذبة )97.2 ميغاهرتز( من الوكالة 

الوطنية للرتددات 
إذاعة جمعياتية مرخصة لها وهي طور التفاوض قفصةمرخص لها----غري متعاقدةصوت املناجم

للتعاقد مع الديوان

وقد يكون من الهّي اليوم تحديد الجهة أو الجهات 
التي تقف وراء قناة ما، وذلك مبتابعة ما تبثّه من مواد 
وتتناوله من مواضيع وكذلك من خالل رصد التوّجهات 
الفكرية والسياسيّة ملنتجي برامجها واملشاركي فيها، 

ماّم ميّكن من استكشاف خلفية خطّها التحريري 
ومنطلقاته. ولعلّنا ال نبالغ  إذا قلنا إّن بعض القنوات 
تحّولت إىل سالح اقتصادي وسيايس بي أيدي لوبيات 
متنّفذة تستخدمه خدمة ألجنداتها. وقد أكّد النوري 
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وملّا كانت الشفافيّة املاليّة أحد الرشوط املطلوبة 
من كّل قناة  وعالمة من عالمات استقالليتها إزاء 
الهايكا منذ  والسيايس، رشعت  املايل  النفوذ  قوى 
الصائفة املاضية يف النظر يف الشفافيّة املاليّة لعدد 
من القنوات، من خالل زيارات ميدانية إىل مقرّاتها 
ومطالبة املرشفي عليها مبّدها بالوثائق املاليّة. لكّن 
السؤال الذي يتعّي طرحه: هل تقترص هذه املراقبة 
عىل عدد محدود من القنوات أم أنّها ستنسحب عىل 
قنوات أخرى بعيدا عن منطق االنتقائية وحرصا عىل 

تطبيق القانون عىل الجميع؟  

التوازن	املفقود	بني	الكّم	والكيف	

غنّي عن البيان أّن  وفرة العرض الربامجي تتيح للمتلقي 
خيارات متعّددة، عالوة عىل كونها تساهم يف تطوير 
الصناعة السمعية والبرصية عىل صعيدي البنية التحتيّة 
واإلنتاج. بيد أّن لنا أن نتساءل عاّم إذا أّدت هذه 
الوفرة إىل تنويع املضامي وتجويدها يف ظّل مناخ 

حريّة التعبري واإلبداع.  

والرّد عىل هذا السؤال يستوجب، بال شّك، القيام 
بدراسات علميّة معّمقة تستند إىل أدوات نقديّة 
صارمة. لذلك ليس بوسعنا إاّل إبداء  مالحظات قد 

تغلب عليها االنطباعية واآلراء الذاتية.  

تلفزيّا، ميكن القول إّن كثافة الربامج الحواريّة ذات 
الطابع السيايس أساسا أضحت إحدى السامت الغالبة 
عىل الشاشة فال تكاد تخلو برمجة قناة من هذا الجنس 
الربامجي الذي يعتمد عىل االستقصاء وإلقاء الضوء 
عىل األحداث اعتامدا عىل محلّلي وخرباء، البعض 
منهم أصبح يتنّقل من »بالتو« إىل آخر، كأّن البديل قد 
انتفى يف بلد يعّج بالكفاءات يف مختلف االختصاصات. 
وغالبا ما تتحّول هذه الربامج إىل حلبة للعراك وتبادل 
الشتائم والتهم بي املشاركي فيها بعد أن يكونوا قد 
وقعوا يف رشاك االستفزاز املنصوب عن قصد بحثا عن 
اإلثارة والحصول عىل أعىل نسبة مشاهدة. كام غدا 
تحقيق الضّجة اإلعالمية )buzz( هدفا مشرتكا بي 
القنوات من خالل تضخيم الحدث، حتّى وإن بدا 
تافها، ومسحة املأساة البرشية يف برامج »تليفزيون 
الواقع«، فضال عن استنساخ أمناط جاهزة ومستوردة 
يف حصص املنّوعات واأللعاب، فيام اكتسحت املواّد 

إذاعات	متحصلة	عىل	الرتخيص	من	الهيئة	العليا	املستقلة	لالتصال	السمعي	والبرصي
	بعد	إحداث	الهايكا 3ـ	

	اإلذاعات	العمومية

التغطية النظرية الحاليةالتغطية املسموح بها حسب الرتخيصترخيص الهايكاإمضاء االتفاقيةالوضعية التعاقدية اإلذاعة
تونس الكربى تونس الكربى مرخص لها2015 متعاقدةرصاحة 

الوطن القبيل الوطن القبيل مرخص لها2015 متعاقدةراديو ماد 
سوسة واملنستري سوسة واملنستري مرخص لها2015 متعاقدةكنوز 

صفاقس صفاقس مرخص لها2015 متعاقدةالديوان 
مساكن مساكن مرخص لها2015 متعاقدةمساكن 

سوسة سوسة مرخص لها2016 متعاقدةنجمة 

املنستري املنستري مرخص لها2016 متعاقدةالرباط 
املهدية املهدية مرخص لها2016 متعاقدةاملهدية 

تونس الكربى تونس الكربى مرخص لها2016 متعاقدةثقافة وموسيقى 
مل ترشع يف االستغالل إىل هذا التاريخصفاقسمرخص لها----غري متعاقدةسيفاكس

القرصين القرصين مرخص لها2015 متعاقدةقرصين 

القريوان القريوان مرخص لها2016 متعاقدةدريم 
القرصين القرصين مرخص لها2016 متعاقدةهنا القرصين  

نفزاوة نفزاوة مرخص لها2016 متعاقدةنفزاوة  
إذاعة جمعياتية مرخصة لها ومل تحصل بعد عىل تونسمرخص لها----غري متعاقدةأمل

الرتخيص يف استعامل الذبذبة )93.4 ميغاهرتز( من 
الوكالة الوطنية للرتددات

إذاعات جمعياتية تبث بصفة ظرفية وبدون توزرمرخص لها----غري متعاقدةالجريد
الحصول عىل موافقات الوكالة الوطنية للرتددات 

ومل تتصل بالديوان  روادمرخص لها----غري متعاقدةكامبيس

رقابمرخص لها----غري متعاقدةالرقاب

إذاعات	غري	مرخصة	من	الهيئة	العليا	املستقلة	لالتصال	السمعي	والبرصي	وتستغل	
ترددات	دون	الحصول	عىل	موافقة	الوكالة	الوطنية	للرتددات

	إذاعات	عشوائية 4ـ	

التغطية ترخيص الهايكاإمضاء االتفاقيةالوضعية التعاقدية اإلذاعة
تونس الكربى ------------القرآن الكريم

صفاقس ------------النور 
سوسة )توقف البث نهاية سبتمرب 2016(------------سوسة أف أم

التغطية السكانيةشبكات البثاإلذاعة

1/ اإلذاعات املرتبطة باإلذاعة املركزية

اإلذاعة الوطنية
FM 60 %التشكيل الرتددي

املتوسطة وطنية   شاملةاملوجات
عربسات ونايلسات وهوت بريدالشبكات الفضائية

 RTCI إذاعة تونس الدوليةFM 85%التشكيل الرتددي
52%املوجات املتوسطة
عربسات ونايلسات وهوت بريدالشبكات الفضائية

100 %التشكيل الرتددي FMإذاعة تونس الثقافية
عربسات ونايلساتالشبكات الفضائية

%100التشكيل الرتددي FMإذاعة الشباب

25%التشكيل الرتددي FMإذاعة بانوراما
2/ اإلذاعات الجهوية العمومية

45%التشكيل الرتددي FMإذاعة املنستري
25%إذاعة صفاقس

20%إذاعة قفصة
15%إذاعة الكاف

10%إذاعة تطاوين
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الرتفيهية مساحات واسعة يف الربمجة، عىل حساب 
مّواد أخرى، يف مجاالت هاّمة كالثقافة والوثائقيّات 
والعلوم  بشتّى أصنافها، مع تحقيق تقّدم الفت يف 
مستوى تقنيات اإلبهار، من حيث اإلضاءة والتصوير 

وهندسة الديكور.

ولعّل من  بي العالمات املضيئة يف املشهد التلفزي 
التي ينبغي اإلشارة إليها، ما قّدمته قنوات »نسمة« 
و»حّنبعل« و»الحوار التونيس« و»التاسعة« إىل جانب 
»الوطنيّة« من إنتاجات يف مجال الدراما، خالل شهر 
رمضان املايض، عىل الرغم ماّم شابها، من هنات، ماّم 

ميّهد الطريق لقيام صناعة دراميّة تونسيّة.
 

 أّما يف ميدان اإلذاعة، فإّن أبرز ما ميكن مالحظته 
هو أّن جملة من محطّات خاّصة أنشئت بعد 14 
جانفي 2011 بدأت تشّق طريقها بثبات لتتبّوأ مواقع 
لها يف املشهد الوطني ، من خالل مامرستها إلعالم 
القرب يف املناطق التي تغطيها، رغم احتدام املنافسة 
والصعوبات املاليّة التي تواججها، عىل غرار »ابتسامة 
أف. أم« )تونس الكربى( وراديو ماد )نابل( و»كاب 
أف. أم« )الحاممات( و»صربة أف. أم«)القريوان(  
وراديو »الديوان« )صفاقس( ...، ماّم أضفى حركيّة 
أكرب عىل القطاع. غري أّن درجة الحرفيّة  والتميّز وروح 

االبتكار تختلف من محطّة إىل أخرى. 

أّما املحطات الجمعياتية، فإنّها تصارع من أجل البقاء 
بسبب ندرة املوارد املاليّة  ونقص املؤهالت املهنيّة 
لدى العاملي فيها. وال ندري كيف ميكن أن تستمّر 

هذه التجربة الوليدة، يف ظّل أوضاع هّشة .

العصيان	يف	وجه	القانون
 

وكثريا ما تتلّقى الوكالة تشكيات من إذاعات مرّخصة 
الذبذبات من  لها، نظرا ملا تتسبّب فيه  قرصنة 
تشويش عىل بثّها، فتقوم مبراقبة دورية بواسطة 
محطّات ثابتة ومتنّقلة لتحديد مصدر التشويش، 
وبحمالت قياسات، بالتنسيق مع الديوان الوطني 
لإلرسال اإلذاعي والتلفزي، وتلفت النظر عند وقوع 

أّي تجاوز.     

وقد علّلت الهايكا رفضها منح إجازة إلذاعة النور، 
حسب مصادرنا، بخلّو امللف من بيانات بشأن 
كيفية تغطية االلتزامات املاليّة ومن معطيات 
دقيقة حول التجهيزات التقنية واملوارد البرشية، 
عالوة عىل أّن التوجهات االساسية للربمجة التعكس 
التنّوع الذي ميثّل طبيعة قناة جامعة، يف حي 
يفتقر ملف إذاعة القرآن الكريم إىل مخطط مايل 
واضح وتصّور للتعديل الذايت وكذلك إىل مرشوع 
برامجي يتّسم بالتنّوع، فضال عن غياب البيانات 
التقنية.وبالنسبة إىل  الرضورية بشأن املعدات 
إذاعة سوسة أف.أم، فإّن أسباب الرفض تكمن يف 
املخطّط املايل وغياب التنّوع يف الشبكة الربامجية.      
أّما يف املجال التلفزي، فإّن قناة »الزيتونة« تعّمدت 

االستمرار يف البّث دون إجازة رغم دعوات الهايكا 
املتكّررة إىل التوقّف التلقايئ عن البّث. وقد صدر عن 
الهايكا قرار بحجز معّدات القناة، لكّن ال يشء من 
ذلك قد حصل . وقد فّس البعض عدم تنفيذه بغياب 
اإلرادة السياسيّة يف تطبيق القانون بالحزم الالزم.    
ومل يبق اآلن أمام الهيئة سوى إحالة ملفات القنوات 
املخالفة عىل النيابة العمومية، كام رّصح بذلك النوري 

اللجمي.2 

هل	أصبحت	قناة	»الحوار	التونيس«	
مالحقة	؟

 
ال تقترص اهتاممات الهايكا عىل مالحقة القنوات 
»املارقة« عن القانون لتعّمدها البّث دون ترخيص، 
بل ترتكّز كذلك عىل رصد أّي  إخالل بأخالقيات املهنة 
وبااللتزامات الواردة يف كرّاس الرشوط الذي وقّعت 
عليه القناة. وقد تتالت يف السنوات األخرية قرارات 
تقيض بتسليط خطايا ماليّة أو بإيقاف برنامج من 
الربامج. وقد استأثرت قناة »الحوار التونيس« بالنصيب 
األكرب من هذه العقوبات، خاّصة بسبب ما احتواه، 
يف نظر الهايكا، برنامج عالء الشايب »عندي ما نقلك«، 

من »خروقات«. 

وفّند النوري اللجمي ما اعترب مالحقة  لهذه القناة 
دون غريها قائال : »نحن ال نستهدف قناة الحوار بصفة 
خاّصة، وإمّنا  نتابع كل القنوات وكثريا ما نغّض الطرف 
عن إخالالت بسيطة، وكثريا ما دعونا القامئي عىل 
قناة الحوار ولفتنا نظرهم إىل الخروقات املوجودة، 
غري أنّنا ال ميكن أن نتسامح مع االخالالت الجسيمة. 
ويف تعاملنا مع اإلخالل ال يهّمنا اسم القناة ألنّنا نقف 
عىل نفس املسافة من الجميع«. وأضاف: »بعض 
القنوات التي ال تعجبها قراراتنا تحاول تأليب الرأي 
العام ضّدنا لكننا نحاول أن نبقى ثابتي ألنّنا متاكّدون 

من صّحة قراراتنا ومدى التزامنا بالقانون«.3

وال شّك أّن ما تتعرّض اليه الهايكا أحيانا من حمالت 
إعالميّة بسبب ما تتخذه من قرارات من شأنه أن ميّس 
من هيبتها  ومصداقيتها، كام أّن  انعدام اإلمكانيات 
لديها لتطبيق القانون يحّد من فعالية دورها كسلطة 
تعديل ومراقبة للقطاع السمعي البرصي، عالوة عىل 
أنّه كثريا ما تغيب عن الهيئة املعلومة بشأن استخالص 

يف مشهد سمعي برصي موسوم بسطوة 
الكّم وبضحالة املضامي أحيانا يبقى دور 
القطاع العمومي محوريّا يف تعديله، من 
خالل ضامن تنّوع املنتوج وجودته لسّد 
كّل الثغرات والنقائص، انطالقا ماّم ُحّدد 

له من وظائف يف مجاالت اإلخبار والرتفيه 
والتثقيف، وهو ما يستدعي اإلرساع 

بإصالح املرفق العام  والنهوض به هيكليّا 
وتقنيا وإنتاجيّا.

لنئ استطاعت معظم القنوات اإلذاعية 
والتلفزية التي كانت تبّث دون ترخيص 
بعد  جانفي 2011  أن تسّوي وضعيتها 

إثر حصولها عىل إجازات من الهايكا، فإّن 
بضعة محطّات واصلت البّث خارج إطار 

القانون، يف تحّد للهيئة. فال التحذيرات 
املتكّررة املوّجهة لها وال العقوبات املاليّة 

التي ُسلّطت عليها حملتها عىل إيقاف 
البّث. ويتعلّق األمر بإذاعة »النور« 

و»بإذاعة القرآن الكريم« وبإذاعة »سوسة 
أف.أم«. وقد توقّفت هذه املحطّٰة عن 
البّث يف سبتمرب املايض. وتعترب القرصنة 

تعّديا عىل الطيف الرتّددي الذي هو 
ملك عام للدولة ، وتتوىّل الوكالة الوطنية 

للرتّددات الترصّف فيه والسهر عىل حسن 
استعامله. 
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الخطايا الذي هو من مشموالت القباضات املاليّة 
ومتابعة حجز املعّدات املوكول إىل الضابطة العدليّة.

تجهيزات	مهّربة	وخروقات	بالجملة	
 

من االلتزامات الواردة يف كراسات الرشوط املتعلّقة 
بالحصول عىل إحداث واستغالل قنوات إذاعية وتلفزية 
سواء كانت  خاّصة أوجمعياتية االلتزامات التقنية، 
ومنها رضورة تطابق استغالل الطيف الرتددي مع 

الرشوط التقنية الرضورية املحددة.

وتُسلّم يف ذلك شهادة تطابق تخّص املواصفات 
التي  اإلرسال   البّث وتجهيزات  الفنية إلشارات 
عاملية  معايري  وفق  الدولية  الهيئات  تضبطها   
ومكان البّث والحّد األقىص لقّوة البّث ومواصفات 
وارتفاع أعمدة الالقطات الهوائية والرشوط الفنية 

الرضورية لضامن السالمة العاّمة، وذلك إىل جانب 
التزامات أخرى ينبغي التقيّد بها لضامن جودة 

الرسالة اإلعالمية.

الجهة  هو  االتصالية  والدراسات  البحوث  ومركز 
الرسمية التي تصدر شهادة يف تطابق التجهيزات 
واملعّدات للرشوط املذكورة وتسهر عىل مراقبتها. 
فهل احرتمت كّل القنوات هذه االلتزامات ؟ الجواب 
عن هذا السؤال هو قطعا »ال«، إذ ال تخفي مصادر 
عليمة وجود العديد من اإلخالالت العديدة، خاّصة 
وأّن معّدات وتجهيزات تقنية دخلت تونس زمن 
الفوىض واالنفالت األمني عن طريق التهريب دون 
أن توظّف عليها معاليم ديوانية ودون أن تخضع 
للمراقبة عند تركيزها يف املحطات اإلذاعية والتلفزية، 
ويتعلّق األمر بالخصوص بالالقطات الهوائية التي 

استعملت يف البّث العشوايئ.  

وتشري ذات املصادر أّن املراقبة الدقيقة للمعّدات 
والتجهيزات ستفيض حتام إىل رفع خروقات جسيمة 
تستدعي سحب اإلجازات، إىل جانب تجاوزات أخرى 
يف مجاالت امللكية الفكرية واألدبية واملضامي اإلعالمية 

والربمجة والشفافية املاليّة.

فالتساهل املفرط وغياب الردع القانوين 
هام من أسباب مظاهر الفوىض السائدة 
اليوم يف القطاع السمعي البرصي والتي 

يتعّي مواجهتها بإحكام التنسيق بي 
الهايكا والديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي 

والتلفزي والوكالة الوطنية للرتّددات 
ومركز البحوث والدراسات االتصالية 

والجهات املعنية األخرى، سّدا للثغرات 
التي يستغلّها املخالفون، فضال عن رضورة 

ضامن التناسق بي الترشيعات، والسياّم 
بي مرشوع القانون الخاّص باالتصال 

السمعي البرصي الذي سيعّوض املرسوم 
عدد 116 ومرشوع املجلّة الرقميّة اللذين 

هام قيد الدرس.
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هكذا يرتاءى لنا الوجه والقفا يف املشهد السمعي والبرصي 
يف تونس اليوم، مشهد يطغى عليه تضخّم يف عدد 
القنوات تجاوز ما هو موجود يف بلدان عربية كاملغرب 
الذي يعّد 10 قنوات تلفزية و20 محطّة إذاعية واألردن 
الذي يضّم القطاع اإلذاعي والتلفزي فيه 9 منشأة مرئية 
و38 منشأة مسموعة. ومل يولّد هذا التضّخم، كام سبق 
أن بيّنا، تنّوعا يف املضامي  بقدر ما أّدى إىل رواج أمناط 
برامجية، ال سيّام يف املجال التلفزي الخاّص، تقوم عىل 
منطق الربح، حتّى ولو كان ذلك عىل حساب أهداف 
الرسالة اإلعالمية، من خالل البحث بكّل الطرق عن 
استقطاب املشاهد، مع كّل  ما يف ذلك من سقوط يف 
االبتذال واالسفاف والسطحية، يف العديد من األحيان، 
دون اعتبار ملتطلبات املوضوعية واحرتام لقواعد املهنة 
ومراعاة للذوق السليم واألعراف االجتامعية .. عيوب 
عّدة تتزيّن مبساحيق اإلبهار، يف غياب مضامي هادفة  
تفتقر إىل الجودة والتجديد يف أساليب العرض والتناول.

ويظّل النقص الفادح يف تخّصص القنوات أحد مواطن 
الضعف األساسية يف املشهد السمعي البرصي التونيس ، 
وقد سعى املرفق العمومي إىل تداركه من خالل إنشاء إذاعة 
ثقافية وإذاعة إخبارية مل ينطلق بثّها بعد. ويف هذا الصدد، 
أعلن النوري اللجمي أّن الهايكا ستتّجه يف املستقبل نحو 
إطالق طلب عروض إلحداث إذاعات أو تلفزات متخّصصة 
مبواصفات محّددة ويف جهات معيّنة مل تشملها التغطية. 
فلعّل من املفارقات التي تطبع املشهد السمعي والبرصي 
الوطني انعدام التوازن يف تغطية الجهات إذاعيّا من خالل 
محطّات خاّصة وجمعياتية، إذ أّن مناطق الشامل الغريب 
والعديد من مناطق الجنوب الغريب تفتقر إىل مثل هذه 
املحطّات، عىل الرغم من توفّر ذبذبات يف الطيف الرتدّدي. 
يف الظاهر إذا يبدو املشهد السمعي والبرصي مصطبغا 
بالتعددية يف مناخ تنافيس، ولكّن هذه التعدديّة مل تفض، 
يف تقديرنا، إىل التنّوع املنشود، بل قد تكون أّدت إىل نوع 
من تسطيح للذوق العام وإىل بروز تجاوزات وإخالالت، 
يف ظّل ضعف التنسيق بي املتدّخلي يف القطاع والرتدّد يف 
تطبيق القانون عىل املخالفي تحت وطأة ضغوط جهات 
متنّفذة، فضال عن هشاشة األوضاع املهنيّة وتأزّمها يف عدد 
من القنوات التي يجد العاملون فيها أنفسهم مهددين 
بـالطرد، كام هو الشأن خاّصة بالنسبة إىل راديو كلمة، 
وانعدام قدرة جزء من املنشآت عىل االستمرار يف النشاط 
يف مشهد ال بقاء فيه إاّل ملن  كان أكرث شطارة ودهاء 

. ومالءة ماليّة. 

تكمن اإلشكاليات الحقيقية واألكرث خطورة يف الزوايا املعتّمة لعامل يكتنفه كثري من 
الضبابية والغموض. فغياب الشفافية بشأن املوارد املاليّة لعديد القنوات والدور الخفي 
الذي تلعبه لوبيات املال والسياسة يف توجيهها هام من املخاطر التى ال تغيب تأثرياتها 

عن العقول البصرية ، يف سياق مرحلة االنتقال الدميقراطي التي تعيشها تونس اليوم. 
فام هي اآلليات اإلضافية التي يتعّي وضعها، يف مستوى الترشيع واملراقبة، ملزيد 
تنظيم القطاع السمعي والبرصي وحاميته من كّل أشكال الفوىض وللحيلولة دون 

استعامل مقّنع لإلعالم يف املعارك السياسيّة واالنتخابية، خدمة ألجندات حزبية ومصالح 
اقتصادية؟ ذلك هو السؤال الذي ال مناص من طرحه اليوم بغية إيجاد الحلول الناجعة 

للمشاكل التي يعاين منها هذا القطاع.       

« مع رئيس الهايكا )العدد-211 الثالثاء 25 أكتوبر 2016( »آخر خرب 1، 2، 3، انظر الحوار الذي أجرته صحيفة 
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واحدة ولسنة واحدة فقط. وأسباب هذا التأخري مزدوجة فهناك عدالة 
انتقائية بارشتها حكومة »الرتويكا«، قبل تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة، 
إذ تفاوضت مع رجال النظام السابق وبعض رجال األعامل املُقّربي 
منه عىل تسويات تحت الطاولة، مام ألقى ظالال كثيفة يف وقت ُمبكر 
عىل مسار العدالة االنتقالية. ومتثل السبب الثاين يف أن اهتامم رئاسة 
الهيئة اتجه إىل إدارة املعارك الداخلية والبحث عن املظاهر، وهو ما 
جعل التعاليق السلبية تطغى عىل متابعة وسائل اإلعالم لنشاط الهيئة.

3•	معضلة	الوثائق

منذ أن أرسلت الهيئة شاحنات نقل األثاث من باب الخرضاء إىل قرص 
قرطاج لتسلُّم وثائق رئاسة الجمهورية واملراقبون يتساءلون عن رسِّ 
اإلرصار املُتكرِّر عىل جمع الوثائق ذات الطابع السيايس واملايل، وتحديدا 
عن احتامل وجود رابط بي هذا املسعى والعالقات املُتوتّرة بي رئيسة 
الهيئة ومسؤولي حاليي يف الدولة، وكذلك خصوماتها مع نشطاء سابقي 
يف الحركة الحقوقية. وهذا يستدعي العودة إىل التذكري باملعاين األصيلة 
للعدالة االنتقالية بوصفها ال تنبني عىل الثأر واالنتقام، وإمنا عىل الوصول 
إىل حل وسط بي الحاكم السابق واملحكوم، بي ُمقرتيف االنتهاكات 
وضحاياهم. وهي باألحرى محاولة ملراجعة ما حدث من أجل الخروج 
منه بطريقة سلمية، بُغية إعادة بناء وطن يسع الجميع يف املستقبل، 
قوامه احرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون. بهذا املعنى 
يُشّكل تطبيق العدالة االنتقالية رشطا رضوريا ملعالجة ملفات املايض، 
ومن ثَم التقدم إىل األمام لتحقيق االنتقال الدميقراطي املنشود. فالتعامل 
مع مرياث االنتهاكات يفتح الطريق أمام مناهج متعّددة تشمل، من 
بي ما تشملُه، العدالة الجنائية وعدالة جرب الرضر والعدالة االجتامعية 
والعدالة االقتصادية... ولذا فإنها ال تقترص عىل محاسبة ُمقرتيف الجرائم، 

وإمنا ترمي أيضا إىل االتعاظ منها ملنع تكرارها يف املستقبل.  

4•	الفرصة	الفريدة

 Max du Preez قبل أيام زار تونس اإلعالمي العتيق ماكس دوبريز
الذي كافح ضد نظام امليز العنرصي يف أفريقيا الجنوبية، قبل أن يتوىل 
مسؤولية البث التلفزيوين لشهادات ضحايا ذلك النظام. وذكَر دوبريز 
التونسيي بأن مسار العدالة االنتقالية لحظٌة عظيمٌة ال تحدث سوى مرة 
واحدة، وال ميكن تكرارها وال مقارنتها بكتابات املؤرخي. وأنُقل من كالمه 

هذه الُجملة التي تُغني عن أي تعليق أو إضافة، إذ قال »تونس لديها 
اآلن لحظة لكتابة التاريخ. لحظة فريدة من نوعها لتقول: ال نستطيع 
فعل ذلك عن طريق مؤّرخ واحد أو كاتب واحد، بل نستطيع كشعب 
تسجيل كل تاريخنا، ما حدث قبل الثورة وأثناءها، وهذا )التسجيُل( 
سوف يبقى. إن أضاعت تونس هذه الفرصة، فلن تأيت مرة أخرى... لن 
تأيت مرة أخرى. ولهذا عندما يتعلّق األمر بالحقيقة، وعندما يتعلق األمر 

بالتاريخ … فنحن نكتب التاريخ اآلن«.

ر.خ.

كبريا  اهتامما  االنتقالية  العدالة  موضوع  التونسيون 
عىل إثر سقوط النظام السابق، باعتبارها ُركنا أساسيا 
من أركان االنتقال الدميقراطي. وتجسد هذا االهتامم 
بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة يف أواخر 2013. لكن 
بقدر اإلجامع عىل رضورة هذه اآللية وحاجة البالد إليها بُغية »محاسبة 
املسؤولي عن االنتهاكات وتعويض الضحايا ورِد االعتبار لهم«، مثلام جاء 
يف القانون املُحدث للهيئة، تباعدت املواقف من تشكيلة أعضائها ومن 

مالبسات تكوينها وانتهاء بالحكم عىل أدائها. 

وميكن اختزال املآخذ التي أثريت والتزال تُثار حولها يف النقاط الجوهرية التالية:

1	•	التكوين 

تَم إحداث هيئة الحقيقة والكرامة يف نهاية 2013 بعد مصادقة املجلس 
دت مهامها بـ»كشف  التأسييس عىل »قانون العدالة االنتقالية«. وُحدِّ
حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان طيلة الفرتة املُمتدة من أول جويلية 
1955، )أي بعد شهر من حصول تونس عىل االستقالل الداخيل(، إىل 31 
ديسمرب 2013« )أي تقريبا تاريخ إنشاء الهيئة نفسها(. وبدأت التشققات 
تظهر عىل جدارها منذ تشكيل الهيئة وتوزيع املسؤوليات بي أعضائها، 
إذ كان خروج املناضل الحقوقي خميس الشامري منها »ألسباب خاصة« 
رضبة قوية ملصداقيتها، السيام أن املعايري املوضوعية كانت تُبوئُُه اعتالء 

رئاسة الهيئة، بحكم معرفته بعديد التجارب يف العدالة االنتقالية، ومنها 
تجربتي املغرب وأفريقيا الجنوبية، وهام من التجارب العاملية املُهمة 

يف هذا املجال.
ثم توالت االستقاالت واإلقاالت حتى كادت تشمل نصف أعضاء الهيئة 
األصليي )بقي تسعة أعضاء فقط من أصل 15 عضوا(. وتم االحتكام 
يف بعض اإلقاالت للقضاء، الذي أبطل قرار إعفاء نائب رئيس الهيئة من 
مهامه، غري أن رئاسة الهيئة ال تزال ترفض تطبيق القرار القضايئ إىل اليوم. 
وهذا يدلُّ عىل محدودية الصفات القيادية للرئاسة وافتقارها للقدرة 
عىل التجميع. وال ميكن فصل تشكيل الهيئة عن سياقه التاريخي املتمثّل 
يف سيطرة »الرتويكا«، وتحديدا »حركة النهضة«، عىل حقيبتي العدل 
والعدالة االنتقالية، وهو ما ستظهر بعض تجلياته يف ميل الهيئة إىل عائلة 
سياسية دون العائالت األخرى من ضحايا النظام السابق. وستكون حصص 
الشهادات العلنية األوىل املُقّررة ليوم 18 من الشهر الجاري محكا ملعرفة 

مدى ميالن الكفة إىل طرف دون آخر.

2•	األداء

مل ترشع الهيئة يف تلّقي امللفات والشكاوى إال يوم 15 ديسمرب 2014، أي 
بعد مرور سنة بكاملها عىل تكوينها، ويف حي كان ُمقّررا أن تنتهي من 
تلك العملية يوم 15 ديسمرب 2015 قّررت متديدها إىل 15 جوان 2016، 
علام أن القانون ضبط مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة 

حّتى تكون العدالة االنتقــــــالّية لحظة لكتابة التاريخ

العدالة االنتقالية هي فلسفة ومنهجية، 
هدفها معالجة مرياث انتهاكات جسيمة، 
ومساعدة الشعوب عىل االنتقال بشكل 

مبارش وسلمي وغري عنيف إىل الدميقراطية 
دافيد تولبارت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية

أوىل
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تعليب زيت الّزيتــــــون

الفـــــــرص المـــتـــــــــاحــــة
•  تضاعف تصدير الّزيت املعّلب 40 مرة خالل عرش سنوات

• لتونس اليوم 50 عالمة تونسية لزيت الّزيتون املعلب دخلت 40 سوقا يف كافة القارّات
• عائدات تصدير الّزيت املعّلب تراوحت  بني 200  و 300 مليون دينار

• تونس أول منتج لزيت الّزيتون البيولوجي يف العامل

 • إعداد خالد الّشابي
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أحدث تصدير زيت الزيتون املعلب ثورة يف 
 1996 سنة   منذ  التونسية  التصدير  عادات 
 %  90 حوايل  تصدر  تونس  كانت  أن  بعد 
من زيت الزيتون سائبا إىل إيطاليا وإسبانيا. 
ويؤكد السيد عبد السالم الواد رئيس الغرفة 
لليدرز  الزيتون  زيت  ملصّدري  الوطنية 
منذ  اقتنعت  املصدرة  الرشكات  أّن  العربية 
تلك الفرتة بأّن تصدير الزيت الَسائب  ليس 
وكان  التونيس  لالقتصاد  مضافة  قيمة  فيه 
واإلسبان،  اإليطاليي  لدى  مناولة  عن  عبارة 
لعالمات  أوىل  نواة   1997 سنة  منذ  فبعثت 
تونسية للزيت املعلب تم ترويجها يف السوق 
املعارض  يف  شاركت  ثم  البداية  يف  املحلية 
منذ  الدولية  والصالونات  العاملية  الغذائية 
لزيت  الرتويج  بهدف   2001–2000 موسم 
الزيتون التونيس املعلّب يف األسواق الخارجية 

واالنطالق يف تصديره . 

	الزيت	املعلّب	وهياكل	الدعم	

النجاح  وسائل  النشاط  لهذا  تتوفّر  وحتى 
رشكات  عليها  تسيطر  عاملية  سوق  خضم  يف 
السيد  حسب  تّم  دولها  من  مدعومة  كربى 
مجموعة  من  وباقرتاح  الواد  السالم  عبد 
النهوض  صندوق  إحداث  الصناعيي  من 
وكان   .2006 سنة  املعلب   الزيتون  بزيت 
الهدف من إنشائه، حسب السيد نور الدين 
العقريب مدير عام الصناعات الغذائية بوزارة 

املترصفة  اإلدارة  وهي  والتجارة  الصناعة 
الزيتون  زيت  ترويج  هو  الصندوق،  يف 
ذات  العمليات  ومتويل  عموما  التونيس 
بتدخالت  القيام  وكذلك  العامة  املصلحة 
العمليات  يف  باملساهمة  الصناعيي  لدى 

 . الخاصة  املصلحة  الرتويجية ذات 

فبخصوص العمليات ذات املصلحة العامة، أكد 
الكامل  ومحمد  العقريب  الدين  نور  السيدان 
والتغليف  للتعبئة  الفني  للمركز  العام  املدير 
لليدرز العربية أّن هذه املهمة أوكلت  إىل املركز 
وذلك من حيث الترصف وتسيري برنامج النهوض 
بالزيت املعلب كالقيام بالدراسات واستكشاف 
األســواق واملشــــاركة يف الصالونات واملعارض 
دعم  بهدف  الرتويجية  الحمـــالت  وتنظيــــم 
العمليات التي تعـــرف بزيت الزيتون التونيس 
املعلــــب للنهــوض به وتطوير صادراته، علام 
أّن املركز يهتم أيضا منذ إنشائه سنة 1996 بكل 
املتدخلي يف التعليب وهو يقدم خدمات فنية 

يف مجال الجودة والتأهيل والتدريب ....

أما العمليــات ذات املصلحــة الخاصة املوجهة 
إىل املؤسسات فهــــي مــن مشموالت اإلدارة 
الصناعة  بوزارة  الغـــــذائية  للصناعات  العامة 
والتجارة ويتدخــــل الصنـدوق لدعم املؤسسات 
عند املشاركة يف املعارض لتنمية صادراتها من 
الزيت املعلب أو عند  إحداث عالمات تجارية 
من  فقط  ميوَّل  الصندوق  أّن  علام  جديدة... 
خالل مساهمة املصدرين مبعلوم يوظف بنسبة 
0.5 % من القيمة املرصح بها لدى الديوانة عىل 

تصدير زيت الزيتون غري املعلب . 

ويصادق عىل تلك الربامج املجلس التونيس لزيت 
الزيتون املعلّب الذي يرشف عىل اجتامعاته وزير 
الصناعة والتجارة فيتوىل، حسب السيد محمد 
تدخالت  مجال  يف  األولويات  ضبط  الكامل، 
املؤسسات  ملفات  يف  الرأي  وإبداء  الصندوق 
التي تطلب مساعدة الصندوق بخصوص ترويج 
زيت الزيتون املعلب واملصادقة عىل امليزانيات 
السنوية لتلك العمليات. ويشري السيد نور الدين 
الربنامج  عىل  يصادق  املجلس  أن  إىل  العقريب 

السنوي للعمليات ذات املصلحة العامة ويحدد 
له امليزانية الالزمة ويتوىل متابعة تنفيذه. 

تطّور	اإلنتاج	والّتصدير

ويؤكد السيد عبد السالم الواد أنّه قبل إحداث 
الصندوق سنة 2006 كانت تونس تصدر حوايل 
ضمن  املعلّب  الزيتون  زيت  من  طن   500
إنتاج عام بلغ آنذاك حوايل 150 ألف طن أي 
بنسبة  تقدر بحوايل 0.3 % وقام بتلك العملية 
الوقت حوايل 5 مصدرين. ويف موسم  ذلك  يف 
2006 – 2007 تم تصدير 194.1 ألف طن من 
بينها 1.9 ألف طن معلب أي بنسبة 1 % . ثم 
موسم  طن  ألف   340 إىل  ليصل  اإلنتاج  تطّور 
من  ألف طن  منها 311  ُصّدر   2015 –  2014
بينها 20 ألف طن معلّبا أي أّن تصدير املعلب 
ومثّل  َسنوات  مـــرة  خــالل 10  تضاعف 40 
آنذاك نسبة 6.4 % من إجاميل الزيت املصدر، 
مشريا إىل أّن تونس حصلت يف تلك السنة عىل 
املصانع  عدد  وزاد  العامل.  يف  مصدر  أّول  لقب 

أصبح زيت الزيتون يف تونس اليوم  منتجا اسرتاتيجيا إىل جانب 
إنتاج التمور. فغابات الزيتون تغطي حوايل 1700 هكتار تنتج 
زيتونا من أنواع مختلفة وعديدة أهمها نوعان هام الشماليل 

والشتوي. ويشتغل يف مجال زيت الزيتون يف بالدنا أكرث من 300 ألف فالح أي أّن 
%60 من الفالحني تحصل مداخيلهم كّلها أو بعضها من زيت الزيتون وينتجون 
معا كمعدل يف العرشية األخرية ما بني 150 و180 ألف طن. ويشّغل القطاع ما 

يزيد عن 15 ألف شخص. وقد بدأت تونس تتبوأ املراكز األوىل بني الدول املنتجة 
واملصدرة لزيت الزيتون السائب وزيت الزيتون املعلب. وقد 
حجز املعلب مكانا له يف السوق العاملية وهو تطّور يدّر عىل 
Ù .تونس أرباحا مضاعفة مقارنة بتصدير الزيت السائب
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املصدرة للزيت املعلب عن 30 مصنعا، وكسبت 
الخربة  ذوي  من  املصّدرين  من  نسيجا  تونس 
تونسية  عالمة   50 حوايل  وكذلك  والكفاءة 
أسواق  وتوّسعت  مختلفة.  بنسب  تصدر 
إىل  تونسية  وبعالمات  املعلّب  الزيت  تصدير 
أكرث من 40 سوقا يف القارات الخمس مبشاركة 
حول  للدراسات  وكان  مصدر.   200 من  أكرث 
التونيس  الزيت  إىل  بالنسبة  الواعدة  األسواق 
نور  السيدين  الصندوق، حسب  بها  قام  التي 
الهام  دورها  الكامل،  ومحمد  العقريب  الدين 
مثال  كشفت  فقد  إليه،  أرشنا  الذي  التطور  يف 
أّن املستهلك الفرنيس كان سنة 2006 و 2007 

يجهل أّن لتونس زيت زيتون. 

ورسم الصندوق لنفسه هدفا هو الرفع من نسبة 
إجاميل  من   %  10 إىل  املصّدر  املعلّب  الزيت 
انتاج زيت الزيتون خالل 10 سنوات وهو ما تم 
إنجازه فعال ألنه حقق تقريبا  نسبة 13 % سنة 
2011. وبفضل دعم الصندوق حصل تحّسن يف 
القدرات الرتويجية للمصانع كام حصل التحّسن 
مستوى  عىل  املؤسسات  بي  املنافسة  بفعل 
التعليب وطرق  مستوى  البرشية وعىل  املوارد 

العرض وتصنيف اإلنتاج.

اإلشكاالت	املطروحة	عىل	القطاع

زيت  تعليب  عرفه  الذي  التطور  هذا  ورغم 
الزيتون وتصديره فإنّه يعيش صعوبات لّخصها 
السيد نور الدين العقريب يف تذبذب إنتاج زيت 
الزيتون عموما بسبب الظروف املناخية يف البالد 
وقلة األمطار وضعف املعرفة باألسواق العاملية 
لدى عديد املؤسسات وارتفاع كلفة اإلنتاج عىل 
الزيت  سعر  من  يرفع  ماّم  الوطني،  املستوى 
هو  ملا  الصندوق  مسايرة  وعدم  التصدير  عند 
موجود عىل مستوى العامل نوعيا وماديا. كام أّن 
دعمه للمؤسسات غري كاف فقـــد  استعمـــل 
مثـــال ما قيمته  مليوين دينار فقط من مداخيله 
املقدرة سنة 2015 بـ 10 ماليي دينار، علام أّن 
مداخيله ملوسم 2015 – 2016 ستبلغ حوايل 3.5 
مليون دينار من جملة مداخيل صادرات زيت 

الزيتون املقدرة بـ 700 مليون دينار.

ويف نفس السياق أشار السيد عبد السالم الواد 
إىل صعوبات أخرى مثل ضعف مردودية إنتاج 
الهكتار الواحد من الزيتون بل هو األضعف يف 
الدول املنتجة، فاملعدل يف تونس هو 100 كلغ 
زيت للهكتار بينام يصل إىل 200 كلغ يف سوريا 
و140 كلغ يف املغرب و400 كلغ يف إسبانيا وعدم 
توفر مصانع للقوارير الزجاجية التي تأخذ أشكاال 
فنية والتي تستورد من الخارج إذ ال  يوجد يف 
تونس إال مصنع واحد للقوارير العادية وكذلك 
قوارير  وسدادات  أغطية  إىل  بالنسبة  األمر 
الزيت وإىل عدم متكي الفالح من دعم مبارش 
عىل اإلنتاج كام تفعل الدول املنافسة. فالزيوت 
األوروبية  السوق   من  بدعم  تتمتع  األوروبية 
عىل  مبارش  دعم  من  الفالح  بتمكي  املشرتكة 
اإلنتاج يقدر بـ 1 يورو تقريبا عىل كل كيلو زيت 

منتج.

سبل	التطوير	والتجديد
	

يف  الصعبة  بالعملة  بالدنا  عائدات  كانت  لقد 
املوسم االستثنايئ 2014–2015 300 مليون دينار 
من تصدير زيت الزيتون املعلب. أما يف موسم 
حدود  إىل  تونس  صّدرت  فقد   2016  -  2015
الزيت  من  طن   13600 املايض  أكتوبر  شهر 
املعلب بعائدات تقدر بحوايل  200 مليون دينار 
 –  2016 املوسم  هذا  إنتاج  يكون  أن  وينتظر 

2017 ضعيفا بسبب الظروف املناخية.

وانطالقا من هذه اإلحصائيات كان من الرضوري 
التفكري يف سبل تطوير اإلنتاج والتصدير وهياكل 
 : الواد  السالم  عبد  السيد  يقرتح  لذا  املساعدة 
العمل عىل الحد من تأثري عنرص املعاومة )تنتج 
شجرة الزيتون مرة كل سنتي ( عىل اإلنتاج وذلك 
بغابات  العناية  خالل  من  اإلنتاج  يف  بالزيادة 
الزيتون املوجودة وتشبيبها وخدمة األرض بطرق 
علمية وغراسة أشجار زيتون جديدة  وخاصة يف 
زراعة  بهدف  اإلنتاج   لتطوير  السقوية  األرايض 
حوايل 10 آالف شجرة زيتون كل سنة ملدة 10 
املكثف  االعتناء  الرضوري  من  أنه  كام  سنوات 
بالزراعات السقوية واالستفادة من التقدم العلمي 
يف هذا املجال ألن الهكتار السقوي الواحد قادر 

عىل استيعاب غراسة 1600 شجرة زيتون . مع 
تشجيع االستثامر يف زيت الزيتون وزيادة عدد 

مصانع التعليب لتصل إىل حدود 60 مصنعا. 

أّما السيد نور الدين العقريب فقد اقرتح  مراجعة 
عىل  الصندوق  يقّدمه  الذي  الدعم  سقف 
مؤسسة  كل  بها  تقوم  التي  العمليات  مستوى 
وتنويع العمليات ذات املصلحة العامة وتحقيق 
حجم تصدير من الزيت املعلّب يفوق 50 ألف 
دراسات  تحديث  مع   2020 سنة  أفق  يف  طن 
الصي  مثل  مهمة   بأسواق  لالهتامم  األسواق 
يتوىل  مهني  هيكل  وبعث  والهند  والربازيل 
الترصف يف الصندوق ويجمع كل املتدخلي يف 
انطلقت  التي  الدراسة  من  واالستفادة  امليدان 
اسرتاتيجية  ووضع  الصندوق  تدخالت  لتقييم 

جديدة للنهوض بزيت الزيتون املعلب .

وللزيت	املعلّب	مشارب	أخرى

عىل   2015 سنة  تونس  حصول  إىل  وإضافة 
مرتبة أول مصدر لزيت الزيتون يف العامل بفضل 
من   ، الصندوق  ودعم  املصنعي  مجهودات 
الرضوري أيضا اليوم العمل عىل الزيادة يف حجم 
الزيت املعلّب املصدر للوصول إىل تصدير كمية 
مهمة من إنتاجنا باعتبار الفرق يف العائدات عىل 
االقتصاد التونيس مهّم جدا ) املعلب يدر عىل 
تونس قيمة مضافة تقدر بـ 1 د عن كل لرت من 
الزيت مقارنة بالسائب ( ولضامن مركز متقدم 

يف العامل للبالد. 

الزيتون  انتقل مصنعو زيت  ومن جهة أخرى، 
املعلّب إىل مرحلة جديدة من اإلنتاج وخاصة 
بالنسبة إىل زيت الزيتون البيولوجي الذي حصد 
يف فرتة وجيزة مرتبة مرشفة يف العامل فأصبحت 
البيولوجي يف  الزيتون  لزيت  منتج  أّول  تونس 
العامل حسب إحصائيات موسم 2015 – 2016 
بإنتاج قُّدر بـ 30 ألف طن ورغم أّن املعلّب منه 
كان بكميات قليلة فقد تم تصديره إىل عديد 
وإسبانيا  وإيطاليا  املتحدة  كالواليات  البلدان 
وفرنسا واليابان وأملانيا وبريطانيا وكندا وماليزيا 

واإلمارات العربية املتحدة .

تفّنن مصنعو  األجنبي  املستهلك  وملزيد جلب 
الزيت املعلّب يف أشكال القوارير التي يعبّأ فيها 
الزيــت والتي أصبحـــت أشكاال فنية جميلــة 
وجّذابة. كام أصبحت تلك القوارير تقتنى من 
مجاال  فتح  مام  كهدايا  لتقدم  األجانب  قبل 

جديدا للمصدر التونيس. ويُصّدر الزيت املعلّب 
أيضا بنكهات غذائية مختلفة خاصة لليابان كام 
ليستخدم يف صناعة  املعلّب  الزيـــت  يُصــّدر 
املعالجة  تلك  وخاصة  املختلفة  التجميل  مواد 

للوجه وللشعر. 

مجاالت  والتجـــديد  التنويع  هـــذا  فتح  وقد 
املنتوج  هذا  عــــاليا  ومثّن  للتصدير  جديدة 
ستحقق  جديدة  مضـــافة  قيمــــة  وأعطاه 
يف  الصعبة  العملة  من  مهمة  عائدات  لتونس 

املستقبل. 

2014 
2015

2013 
2014

2012 
2013

2011 
2012

2010 
2011

2009 
2010

2008 
2009

2007 
2008

2006 
2007

2005 
2006

 

20 16,5 15,6 13 12,9 7,3 5,5 2,4 1,9 1,3 الصادرات	من	زيت	الزيتون	املعلّب

311 54 163 147 107 99,6 142 179,3 194,1 135,8 إجاميل	صادرات	زيت	الزيتون

6,4 30,6 9,6 8,8 12 7,3 3,9 1,4 1 0,9 النسبة	املئوية	%	)املعلّب	/إجاميل		الصادرات	(

 الوحدة :  1000طن

املصدر : اإلدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة

تطّور	كمّيات	الصادرات	من	زيت	الّزيتون		املعلّب
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كيف	كانت	البدايات	؟	وما	هي	اإلشكاالت	التي	اعرتضتكم	؟

 الحظنا بعد خمس سنوات من انطالق تجربتنا أي يف موسم 2004 – 2005 أّن النتائج مل 
تكن مرضية وأّن عملية تصدير زيت الزيتون املعلب مل تقّدم ما كنا ننتظره منها بسبب 
املنافسة الشديدة من البلدان األجنبية وخاصة من املنتجي اإليطاليي واإلسبان الذين 
كانوا يبيعون الزيت يف األسواق العاملية بأسعار ال يستطيع الزيت التونيس منافستها رغم 
أّن زيوتهم أساسها الزيت الذي يشرتونه من تونس سائبا.وقد طرح هذا الوضع ثالثة 
إشكاالت أّولها مشكل جودة اإلنتاج وكيفية التحكم يف سلسلة اإلنتاج واالستمرار فيها 
ومطابقتها للمواصفات العاملية علام أن التحكم يف سلسلة إنتاج زيت الزيتون كام فعلت 
مؤّسستنا يضمن لنا جودة يف اإلنتاج بنسبة 80 % عىل األقل. أما اإلشكال الثاين فيعود 
إىل سعر التكلفة الذي ال نستطيع التحّكم فيه ما دمنا ال نتحّكم يف كل مراحل سلسلة 

اإلنتاج. ويتعلق اإلشكال الثالث باملحافظة عىل استمرارية اإلنتاج بالتخفيف 
من أثر الظروف املناخية لبالدنا عليه، لذلك كانت أغلبية زراعاتنا من شجر 

الزيتون سقوية  تدعمها التكنولوجيات الحديثة يف االستغالل واإلنتاج .

االسرتاتيجية	الناجحة

	هل	لك	أن	تحدثّنا	عن	االسرتاتيجية	التي	توخّيتموها	
للوصول	بزيت	الزيتون	املعلّب	يف	مؤّسستكم	إىل	املركز	

الذي	هو	عليه	اليوم	؟

لقد رأينا يف الظروف التي أرشت إليها أّن الحّل يكمن يف اإلنتاج 
املندمج لذلك عملنا عىل تحقيق ذلك وتم إعداد اسرتاتيجية 
الزراعة  مرحلة  من  الزيتون  زيت  إنتاج  مراحل  بكل  تهتم 
تلك  إلنجاح  الالزم  االستثامر  وضع  وتّم  التعليب  مرحلة  إىل 
االسرتاتيجية فاستثمرنا يف الزراعة يف مساحة تقدر بحوايل 300 
هكتار من شجر الزيتون حتى بلغ إنتاجنا اليوم حوايل 4000 
طن ينتظر أن يتطور يف السنوات الثالث القادمة إىل 9000 طن. 
واقتنت املؤسسة معرصة متطّورة مختّصة يف إنتاج وتعليب 
زيت الزيتون كام تضّمنت خطة تنفيذ هذه االسرتاتيجية بعث 
برتكيز  فقمنا  التونسية  البالد  خارج  وتركيزها  ترويج  رشكات 
واحدة يف كندا لتغطية كل بلدان أمريكا الشاملية ولدينا اليوم 
مرشوع لرتكيز رشكة ترويج ثانية يف أملانيا تغطّي أوروبا ثم يف 

املستقبل نفّكر يف رشكة تصدير يف الصي لتغطية بلدان آسيا.  

إنتاج	ذو	موقع	متميز

الذي	 املعلب	 الزيتون	 زيت	 أنواع	 هي	 ما	
ترّوجونه	؟	وما	موقعكم	بني	املنتجني	التونسيني	؟

نذكر أننا قمنا بدراستي قبل ترويج زيتنا يف الخارج ساعدتانا عىل 
اختيار تسمية العالمة التي سنطلقها عىل نوع الزيت وكذلك نوع 
البطاقة التي تلصق عىل املنتوج وذلك بطريقة علمية .كام تأكّد 
االستهالكية  والتقاليد  الزيتون  زيت  بي  الوطيدة  العالقة  لدينا 
للبلدان. لهذا نحن ننتج 6 نوعيات من الزيتون ثالثة منها تونسية 
هي الشماليل والشتوي والوساليت واثنتان من إسبانيا هي أربيكينا 
اليونان هي كورنييك .ونرّوج خاصة ثالث  وأربوزاتا وواحدة من 

عالمات معلبة هي عالمة الربكة وهي من أقدم العالمات املعلبة لزيت الزيتون يف تونس 
وترّوج يف تونس وننتج كذلك عالمة اوليفا وتروج يف الخارج وعالمة قرطاج وتروج يف الصي 
خاصة .وإنتاجنا حاصل جميعه عىل عالمة الجودة إيزو 22000 . أما عن موقعنا فنحن 
اليوم ضمن الرشكات الخمس األوىل يف السوق املحلية ونأيت يف العرش األوائل بالنسبة إلنتاج 

وتصدير زيت الزيتون املعلب. 

هل	لك	أن	تقّدم	لنا	عالمة	أوليفا	املنترشة	يف	عّدة	أسواق	عاملية	؟

لقد انطلقت عالمة أوليفا موسم 2008 – 2009 بعد إجراء دراسة بهدف إطالق 
عالمة جديدة تغزو األسواق العاملية وفيها نوعان من زيت الزيتون املعلب : التقليدي 
واملمتاز وهذا النوع األخري مستخرج من زيتون حقول حفوز وهو ذو عالمة مثبتة 
لألصل خاضع لكراس رشوط تحدد طريقة إنتاجه نتّبعها بحذافرها . ونحن 
فخورون اليوم باملكانة التسويقية لهذا الزيت يف األسواق العاملية وهذه 
خطوة مهمة خطوناها يف تطبيق اسرتاتيجيتنا ويف فرتة وجيزة وميكننا مزيد 

تطويرها يف املستقبل.

الصعوبات	واآلفاق

ما	هي	الصعوبات	التي	تواجهكم	ملزيد	النهوض	بتصدير	
زيتكم	املعلب	؟

هناك عدة صعوبات نذكر منها قلة اإلمكانيات وعدم معرفة املستهلك 
األجنبي يف حاالت كثرية لبالدنا وتأثري لوبيات الرتويج يف الخارج  وبعض 
التعقيدات اإلدارية وارتباط إنتاجنا بالظروف املناخية  لذلك علينا مزيد 

تطوير صندوق النهوض بزيت الزيتون املعلب وتطوير الرتويج .

ما	هي	آفاق	تطوير	زيتكم	املعلّب	؟	وما	هي	أبرز	
الّتحّديات	؟

نطّور اليوم نشاطنا يف إنتاج زيت الزيتون املعلّب ببعث وحدة 
.كام  للتصدير  كليا  بالقريوان معدة  املتكامل  للتعليب  جديدة 
نطّورشهادات املنشأ ولنا مجموعة من الشهادات املطابقة نعّدلها 
سنويا حسب طلبات الدول وطلبات الحرفاء، هذا إضافة إىل مزيد 
االستثامر يف زراعة شجر الزيتون . ونحن نطمح إىل إنتاج 1000 
طن خالل سنتي و2000 طن خالل السنوات الثالث القادمة مع 
أننا صّدرنا يف حدود 300 طن يف املوسم األخري، علام أنّنا نصدر 
كل ما ننتجه .كام لدينا اسرتاتيجية مرحلية  لالستثامر يف رشكات 
التوزيع يف كل بلدان العامل . أما أبرز تحّد علينا رفعه يف املستقبل 

فهو تنويع األسواق يف الخارج ليصبح لنا متوقع عاملي .

ويف	الختام	؟

الزيتون  إنتاج وتصدير زيت  الحكومة إىل مزيد تشجيع  أدعو 
عموما واملعلّب خصوصا ومزيد زراعة شجر الزيتون والرّتكيز عىل 
هذا اإلنتاج ألنه قادر عىل أن يوفّر لتونس حوايل 2000 مليون 
دينار يف السنة ولنا فيه قدرة تفاضلية تجعل تقوية اإلنتاج فيه أمرا 

مفيدا لالقتصاد التونيس.

حاوره	خالد	الّشايب

كل زيوتنا حاصلة على عالمة إيزو 22000كل زيوتنا حاصلة على عالمة إيزو 22000

زيت زيتون  مؤسسة سالمة للّزيوت هو زيت أنتج 
يف مجّمع عائيل من املجّمعات الصناعية العريقة يف 

الصناعات الغذائية يف تونس . تأسس منذ سنة 1930 
عىل يد املرحوم إبراهيم سالمة . وقد بنى هذه الجموعة الغذائية عىل 

إنتاج زيت الزيتون واالتجار فيه . ونقل هذا االهتامم بزيت الزيتون 
إىل االبن السيد عيل سالمة ثم إىل الحفيد الشاب السيد شهاب سالمة 
املدير العام ملؤسسة سالمة للّزيوت والذي حال عودته إىل تونس سنة 
1994 بعد إنهاء دراسته يف كندا اندمج يف املجمع ، وبداية من موسم 
1998 – 1999 أدار هذه الرشكة لتعليب زيت الزيتون  وكان هدفه 

تطوير هذا القطاع من حيث التعليب والرتويج املحيل والتصدير . ومن 
هنا انطلق مرشوع زيت الزيتون املعلب الذي سيكون له فيام بعد 

صيته عىل املستويني الوطني والدويل . مديره العام 
Ùالسيد شهاب سالمة يحدثنا عن هذا اإلنجاز

شهاب سالمة، املديــر العام ملؤسسة سالمة للّزيوتشهاب سالمة، املديــر العام ملؤسسة سالمة للّزيوت
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 بـــاب بحـــــر: فجأة خلت شوارُع العـــــــــاصمة مــن البــاعة الفـــْوضوييـــن!

ّزة
عـــ

ــو
 بــ

امر
عــ

التونسيّون الـذين يظهـــرون 
فــي ريبــــورتاجات التلفـزة 
الّصعــــداء، فبــدوا مبتهجي 
مسورين وُهم يتجّولــون يف 
شـوارع شبه خالية، وأضاف الخيــال الّشعبي 
الوايل  حســنات  سجــــّل  إىل  اإلنجاز  هذا 
الجديد الذي يبدو صاحب كرامات ال تُحىص.

يدركـــون  جيّــدا  العاصمة  يعرفــون  الذين 
من  جــــــــزء  الجــــــّوالي  البــــاعـة  أن 
حتى  الّسبعينات  منذ  البشــريّة  جغرافيتها 
البلديّة  الرّشطة  بي  والفــّر  الكـــّر  أصبــــح 
محــــــيـــط  يف  الّصناديــــق  وأصحـــاب 

العـــاّمــــة وشـــــارع شــــارل  املــغــــازة 
ديغول مشهدا فولكلوريّا يوميّا يجّسد الرّصاع 
األزيل بي الفـوىض والّنظام، وهو رصاع مل ينته 
ومل يفض إىل غـــالب ومغلوب، ففي كــّل يوم 
يهرب الباعـــُة ثم يعودون، ويختــفي أعوان 
الّسلطة هؤالء  تنظّم  ثم يرجعون، مل  البلديّة 
الباعة كام فعلت مع ماسحي األحذيــة الذين 
يجلسون يف أمــان تحت األشجار املمتّدة من 
شارع قرطاج إىل شـارع الحّرية مرورا بشـارع 
باريس، فهـــم ال ينافسون يف مهنتهـم أحـــدا 
بينام تقــــّض البضائع الّصينيــــة والتـــّركـية 
الذين  الحوانيت  أرباب  مضاجع  املهـــّربة 

تثقل كاهلهم الرّضائب واإلتاوات. 

ماذا فعلت الّسلطة لتحّقق هذا اإلنجاز التّاريخي 
دون أن تثري حفيظـة املنظاّمت الحقوقيّة؟

الكاتب العام لنقابة  تأيت عىل لسان  اإلجابُة 
الباعة املستقلّي يف نرشة األنباء الرّئيسية،لقد 
عرف الفريق الّصحفي من أين تؤكل الحقيقة، 
إىل  يشري حتى  أن  الطّريق من غري  واخترص 
أنه قد تعّذر مثال الحصول عىل ترصيح من 
الوالية، ليس ذلك مهاّم وال رضوريّا يف غمرة 
الوفاق التّاريخي الحاصل بي الّنظام والفوىض. 
كهـل ال تخطئه العي بلحيته الكثّة التي تذكّرك 
بأجواء املساجد الخارجة عن الّسيطرة، يتحدّث 
الباعة منذ أن صارت لهم نقابة  باسم هؤالء 

وصار اسمهم »التّجار املستقلّي«، هذه النقـابة 
ذاتها انتـزعت من الّسلطة يف ظروف غامضة 
التّونسيـة  الرشكة  مقّر  عىل  بالحصـول  وعدا 
التّاريخي  املعقل  قرطاج  شارع  يف  للتـوزيع 
للثّقـافة والفنـون واآلداب وجعله سوقا آخر 
لخردوات الّنـظام الّدويل الجديد، ووعدا آخر 
بتمكينهم من العمل داخل فضاءات مهيأة يف 
مقابل  املقبل  العام  مطلع  الخلفــيّة  األنهـج 
الّشوارع  فإن  ولذلك  بحر،  باب  عن  التّنازل 
الخالية التي تزيّن واجهـات نرشات األنباء هي 
حلول مـؤقّتة ال تعكس انتصـارا للّنظام عىل 
بداية مرحلة جديدة  الفوىض بقدر ما متثّـل 

من التّعايش السلمي بينهام.

محطّة  من  املمتّدة  املنطقة  بحــــر،  باب 
املدينة  باب  إىل  الّشاملية  الّضاحية  قاطرات 
العتيقة، سمفونية من األمناط املعامرية ستظّل 
االجتامعية  التّحوالت  حيويّة  عىل  شاهدة 
املّد  حركة  أن  ورغم  العصور،  عرب  تونس  يف 
جذب  نقاط  ظهور  إىل  أفضت  قد  العمراين 
التّخيّل عن  فإّن  البحرية،  جديدة عىل ضفاف 
البساطة  هذه  مبثل  التّاريخي  البلد  وسط 
سيكون خطأ اسرتاتيجيّا قاتال ترتكبه الحكومات 
املتسّعة،فهي تفرّط يف متحف حّي وال تفّكر 
يف استثامرات جامليّة ممكنة لفائدة األجيال 

املقبلة.
ع.ب.

وتنّفس
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عرفت العيّاش، عرفتو شيّاش، فكأمنا ولد ويف يده جبّاد ، أو كأّن أّمه فطمته عىل املعّسل من دون باقي 
لوالد. فهو كل  يوم يشيّش، ولو يبدا   » تر« مريّش ، الراجل ما يعرفيش حدودو، وعىل الشيشة، يبيع 
جرودو .  فإذا مل يبق يف جيبه دورو، يدور يتسلّف ألن املعّسل قبل فطورو. وبالفعل فإن الشيشة تبدأ 
مع العياش قبل قهوة الصباح، وتستمر حتى وقت املرواح، وقد أسدل الليل ستاره، بينام عّدل صاحبي 
أوتـاره، بعد أن دّخن رابع أو خامس شيشة، ودون هذه » الدوزة« يخاف تطلعلو الحشيشة، ويويّل كيف ما يف رمضان، 

يتلّكش من غري سبب عىل أي إنسان.

وألن حب الشيشة يف العياش متأصل، فإن الجبّاد ال يفارقه وال باكو املعّسل، يدور بيهم يف قفة قابسية، جابهالو واحد 
صاحبو هدية.  والجبّاد يالزمه، لخوف صاحبي من عدوى تفاجؤو، أما باكو املعسل فمن باب االقتصاد وليس من باب 

الرتف، بحيث ما يخلص القهواجي كان يف الشقف.

وكم قلت للعياش إن من يخاف عىل صحته ، ويشفق عىل ميزانيته، يفك عليه م الشيشة مرة وحده، ال يخىش بعدها 
ضيق نفس أو فّدة ، وليبحث عن وسيلة  أخرى للرتفيه، واملاء املايش للسدرة الزيتونة أوىل بيه.  لكن العياش كان يف كل 

مرة يسمع ويفلّت، متخذا من نصائحي موقف الرافض   املتعّنت.

وذات يوم جاءين العياش إىل اإلدارة ، حامال معه البشـــــــارة : »ça y est، حلفت عىل الشيشة بأغلظ األميان، ولن يكون 
لها يف حيايت مكان«، فأرسعت إىل تهنئته بحراره، سائال إيّاه كيف اتخذ قراره.

قال العياش : » حدث ذلك ذات مساء، عندما مل يبق يف املقهى  أحد غريي من الحرفاء. كان النادل يجمع ما تبقى من 
الكؤوس والقوارير،  يف انتظار ذهاب الحريف األخري، الذي هو عبدكم الحقري، وكنت مع شيشتي األخرية يف حوار، وأنا 

أتابع  بنصف عي عىل التلفزة آخر األخبار.

وبينام كنت مستغرقا يف أحىل األحالم، ال يعكر صفوها ال سالم وال كالم، شاهدت أمامي فجأة شبحا يتصاعد إىل السامء، 
وسط دخان الشيشة الذي مأل الفضاء...  حّدقت مليا فإذا بالشبح يتخذ شيئا فشيئا شكل جّني عمالق، سّد عيّل كل اآلفاق، 

مثل ذلك الذي نراه يف قصص » ألف ليلة وليلة«، بل زاد عليه بلحية كثة طويلة.

ارتعدت فرائيص بالكامل والتامم، وتعطلت يف حلقي لغة الكالم، عندما خاطبني الجّني، بصوت  جهوري، رّددت صداه 
جدران املقهى وكل الحي :»حبيك لبيك، م الرشق يجيك، م  الغرب يجيك، كل ما تشتهيه يكون يف لحظة بي إيديك«.

وقبل أن أمتالك نفيس ، وأستعيد رباطة جأيش، مل أدر كيف خرج الجواب من بي شفتي دون سابق تأّمل : من فضلك، 
شيشة وكرتوشة معسل«. وانطلقت من الجني ضحكة خلخلت النوافذ واألبواب، عندما سمع مني هذا الجواب، ثم قال 

يف نربة كلها احتقار : »أهذا طلبك أيها الحامر؟ عليك بالنادل ملثل هذا األمر اليسري، أما أنا فقد سخرت لألمر الكبري«.

وفجأة وجدت النادل واقفا أمامي : »يا معلم خلصني يف الحساب، رانا من بكري سّكرنا الباب«، فأجبته  وأنا بي يقظة 
ومنام، وقد ثقل عىل لساين الكالم : إيه؟ وفيني الشيشة  وكرتوشة املعسل يل قال عليهم العفريت ؟«.  جحظت عينا النادل 
املسكي ونظر إيّل، وكأنه أصابه شك يف مداريك العقلية، ثم قال : »الله يجرب لك يا معلّم ! عن أي عفريت تتكلم؟ يظهر يل 

يا صاحبي الشيشة رشبت لك عقلك، أيه خلصني من فضلك !«.

قال العياش : »وهل تريد يا صاحبي بعد هذه الفضيحة العاملية، أالّ أطلّق الشيشة بالثالث، وهي أصل  البلية ؟«.

ع.ل

مـــرّيــــــش ويشّيـــــــش !
يوميات مواطن عّياش

حمر
األ

ل 
عاد

منذ





شؤون عربّيةشؤون عربّية

41 40 العدد 11 • نوفمرب 2016العدد 11 • نوفمرب 2016

بغـــــداد كمـــــا شــــــاهدتـهـــــــا
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العاصمة بغداد وخاصة املنطقة 
الخرضاء يف جادرية الكرادة، حيث 
يسكن القادة السياسيون واألمنيون 
وعائالتهم  وراء جدران سميكة من 
االسمنت املسلح والحواجز األمنية وكامريات املراقبة، 
تحرسهم الفرق األمنية والعسكرية املدججة بالسالح. 
الحواجز يف كل مكان واملراقبة األمنية املتشددة يف 
مختلف الطرقات واملنافذ ومداخل الفنادق واملطاعم 
واملؤسسات كيف ال وما زال شبح الهجوم االرهايب 
عىل املجمع التجاري )مول الكرادة ( قلب العاصمة 
بغداد الذي راح ضحيته مئات األبرياء ليلة عيد الفطر 
يخيّم عىل النفوس ويلقي بظالله الحزينة عىل املكان.

تفجري تبّنى التنظيم اإلرهايب »داعش« مسؤوليته 
عىل غرار بقية الجرائم التي نّفذها، وكان وراء سخط 
الشعب العراقي وتسيع املسؤولي باتخاذ القرار 

الحاسم لخوض املعركة ضّده. فقبل وصول الفريق 
الصحفي التونيس إىل العراق بـثالثة أيام وتحديدا 
يوم 17 أكتوبر 2016، أعطى رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إشارة  انطالق تحرير مدينة املوصل  
مركز محافظة نينوى شامل بغداد التي سيطر عليها 
التنظيم منتصف 2014، بعد انسحاب مريب للقوات 
العراقية.  فباتت هذه املدينة التي تبعد حوايل 480 
كلمرتا شامل بغداد ترزح هي وسكانها منذ أكرث من 
تحت سيطرة التنظيم اإلرهايب الذي يقتل أبناءها 

ويسبى نساءها وهّجر اآلالف من سكانها.

»	قادمون	يا	نينوى	..شعار	معركة	
تحرير	املوصل«

 ترتفع األناشيد الحامسية عرب مكرّبات الصوت املنبعثة 
من املحالّت والّدكاكي املمّجدة للحشد الشعبي الذي 

األمنية والجيش  القوات  باقي  يخوض إىل جانب 
ومختلف تنظيامت املتطوعي املنتمية للعشائر معركة 
تحرير املوصل التي يعتربها العراقيون معركة كرامة 
ومعركة مصري فرفعوا لها شعارات »قادمون يا نينوى«، 

»املوصل تتحّرر«، » الحشد يجمعنا«.

 يقول املهندس أسعد . ص الذي التقيناه ذات مساء يف 
أحد النوادي التي تقصدها العائالت العراقية للرتفيه  
إّن » املوصل تعترب تحّديا  لكل العراقيي ، فاإلرهابيون 
داسوا عىل كرامة هذا الشعب وال بّد من اسرتداد 
الكرامة، لقد أذلّوا الجيش وما حدث ما كان ليقع 

لوال فساد القيادات باملحافظة« عىل حّد تعبريه .
  تزامنت رحلة الفريق الصحفي التونيس إىل العراق 
أيضا مع إحياء عاشوراء، ذكرى استشهاد سيّدنا الحسي 
حفيد رسول الله صىّل عليه وسلّم، مناسبة يحييها 
العراقيون بكثري من الحزن واألمل  وتنتظم مواكب 
العزاء وتلتحف عديد املباين وواجهاتها باللون األسود، 
وبالّصور املجّسمة لسيّدنا الحسي وأفراد عائلته. 
وامللفت لالنتباه يف كّل هذا أنه بالرغم من أجواء 
الحزن من جهة )عاشوراء( والحرب من جهة أخرى 
)املوصل(، وما تعيشه العاصمة بغداد من تعزيزات 
أمنية وحواجز كبرية تتسبّب يف تعطيل حركة املرور 
لساعات، خاصة يف ساعات الّذروة وعىل امتداد اليوم 
إال أّن سكان العاصمة بغداد يتحولون كل يوم إىل 
وظائفهم وأعاملهم يف الصباح الباكر وبنفس الحامس 

حيث، تفتح املحالت وتتوفّر بها كل املواد والبضائع .
يختلف نسق الحياة خاصة بالليل من حي إىل آخر، 
فكلام كانت الحامية والتعزيزات األمنية كثيفة عىل 
غرار أحياء الكرادة الجادرية، املنصور، األعظمية وجد 
املواطنون فرصة للخروج إىل الّسمر يف املقاهي وتناول 
العشاء يف املطاعم واملحالت املؤّمنة عىل ضفاف 
دجلة، أما باقي األحياء الشعبية فتخبو فيها الحركة 
ليال، مثلها مثل عرشات املقاهي واملطاعم العائلية 
التي كانت منترشة عىل شارع أبو نواس عىل ضفاف 
دجلة وتختص يف سمك املسقوف املشوي فقد أقفلت 
جميعها تقريبا ألنها مكشوفة ويصعب تأمي حياة 

الناس الذين يتوافدون عليها . 

»شارع	املتنّبي	....خزّان	الفكر	العاملي«	

أجواء الحرب والدّمار والعدوان التي ّمر وميّر بها العراق 
منذ عرشات السني... العراق مل تطفىء لدى العراقيي 
جذوة حّب املعرفة وغذاء الفكر والروح املعهودة 
لديهم، فقد حافظوا عىل عادتهم يف التوافد كل يوم 

جمعة كبارا وصغارا...  نساء شيوخا... كهوال وأطفاال 
عىل شارع املتنبي الذي يعد خزّان الفكر العاملي، هذا 
الشارع الذي تنبعث من ثناياه رائحة التاريخ، ويقع 
عىل الضفة الرشقية من نهر دجلة وسط العاصمة 
العراقية، بغداد، وليس بعيدا عن منطقة امليدان 
وشارع الرشيد، تنترش عىل جانبيه ماليي الكتب، من 
مختلف األجناس الفكرية واالختصاصات العلمية ، 
من املعاجم إىل كتب التاريخ والتفاسري إىل الروايات 

البوليسية، وكتب الهندسة والفيزياء. 

 هذا الشارع الذي يعود تاريخه إىل العرص العبّايس 
عندما كان مكانا للتأليف والرتجمة، ورغم تعرّضه يف 5 
مارس 2007 لتفجري سيّارة ملغّمة ذهب ضحيّتها 30 
شخًصا، وكان أوالد صاحب أشهر مقهى به املعروف 
باسم مقهى »الشاهبندر«  الخمسة ضمن ضحاياه، 
باإلضافة إىل تدمري أقدم مكتبة يف الشارع، »املكتبة 
العرصية«، التي يعود تأريخ تأسيسها إىل العام 1908، 
وال تزال تغّص كل صباح جمعة بالزوار ومريدي 

املعرفة .

تقول رواء . د  املعيدة بالجامعة العراقية، إّن مكتبة 
الجامعة ال تخلو من الكتب، لكن لهذا الشارع رونقه 
الخاص، فهو يعّد خزّان الفكر البرشي واإلنسانية 
جمعاء، وكلام بحثت عن العملة النادرة وجدتها 
يف هذا الشارع وبسعر أرخص من باقي الفضاءات. 
هذا الشارع هو أيضا ملتقى األدباء والشعراء واملثقفي 
والفناني واإلعالميي العراقيي من مختلف األفكار 
والثقافات واإليديولوجيات، التي تعلو أصواتهم يف 

مقهى »الشهبندر« تعبريا ودفاعا عنها .

»القشلة...فضاء	الحــوار	واملناظرات	
الفكريّة«

 ليس بعيدا عن شارع املتنبي تنتصب ساعة قشلة 
بغداد املتميزة والتي تعد واحدة  من أشهر آثار 
العاصمة بغداد. والقشلة كلمة تركية األصل تعني 
املكان الذي ميكث فيه الجنود أو الحصن أو القلعة أو 
الساي ومقر وايل الحكومة العثامين. يف 2013 تولت 
محافظة )والية( بغداد، تطوير منطقة القشلة وساعتها 

قادمون يا نينوى .... املوصل تتحرر .الحشد يجمعنا ..لبيك 
يا حسني .... شعارات وعبارات والفتات وأعالم اعتلت املباين 

وارتسمت عىل الجدران يف أحجام وألوان مختلفة ، وهي 
أول ما يستقبلك ما أن تطأ قدماك أرض العراق بدءا باملطار. 
شعارات وعبارات تقرأ فيها مشاغل العراقيني وتعطي صورة 
حية عن إيقاع الحياة يف بغداد التي وصلها الفريق الصحفي 

Ù.التونيس يوم 20 أكتوبر

تحتمي
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التاريخية وتأهيلها بعد سنوات عىل إغالقها لتكون 
رصحا تقام فيه النشاطات التي يتضّمنها مهرجان 
بغداد، عاصمة الثقافة العربية للعام 2013. ولعل 
أجمل ما اشتملت عليه الرتميامت نصب بوابة 
حديديّة مشابهة لنصب قرص باكنغهام يف لندن، 
باعتبار أّن الساعة أصغر بعرش سنوات من عمر 
ساعة »بيغ بن« بلندن إىل جانب نصب 12 مدفعا 
قدميا بجوار نهر دجلة. رافقت ساعة القشلة حياة 
وكانت  ونصف  قرن  من  أكرث  بغداد  العاصمة 
الشاهدة عىل كل األحداث التاريخية والسياسية، 
الذي حكم يف  باشا  نامق  لزمن  تاريخها  يعود 
السنوات 1861 – 1863، لكنها مل تكتمل وتم 
إمتام البناية وإضافة طابق وبرج للساعة يف زمن 
مدحت باشا الذي حكم يف السنوات 1868-1871، 
وقد شهدت ساحة القشلة تتويج أّول ملك للعراق يف 
العرص الحديث وهو امللك فيصل األول بن الحسي 

وذلك يف 23 أوت 1921.

كل يوم جمعة وعىل غرار شارع املتنبي تزدحم  ساحة 
القشلة وأروقتها  بآالف الزوار، حيث تتحّول إىل منتدى 
ضخم تتجاور فيه املحارضات الفكرية والسياسية مع 
القراءات الشعرية  فضال عن ورش الحرف اليدوية 
ورشات الرسم ، واملوسيقى والتصوير. يف قلب الساحة 
انتصبت خيمة كبرية للحشد الشعبي تعرض فيها 

صور الشهداء ومقتنياتهم الشخصية.

التعبري	عن	 ..ساحة	 التحرير	 »ساحة	
املطالب	واالحتجاج«

من شارع املتنبي ميكن العبور إىل ساحة التحرير مشيا 
عىل األقدام وساحة التحرير هي إحدى الساحات 
الرئيسية يف وسط مركز العاصمة بغداد وتقع يف منطقة 
الباب الرشقي، شهدت منذ بداية السنة مظاهرات 
لعرشات اآلالف من العراقيي، املطالبي باإلصالح 

ومحاربة الفساد ومحاسبة املفسدين..

سميت بساحة التحرير نسبة إىل التحرر من االحتالل 
واألستعامر االجنبي، ويّزينها عىل الجانب الرشقي منها 
نصب كبري يُعرف باسم نصب الحرية الذي صّممه 

ونّفذه النحات العراقي جواد سليم.

العاصمة  وسط  الصحفي  الفريق  قضاه  أسبوع 
بغداد، التقى خالله بعدد من املسؤولي عىل رأسهم 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، استمع إىل الناس 
وهمومهم ومشاغلهم كام تحول إىل مدينة املوصل 
حيث تجري عملية  تحرير هذه املدينة ورافق 
قوات الرشطة االتحادية إىل عي صفية أقرب نقطة 
من خط املواجهة مع عنارص التنظيم. املحصلة أنّه 
ورغم مرور أكرث من 30 سنة من الحروب والدمار... 
...يواصل العراقيون تشبثهم ببلدهم ووحدة ترابه 
فهم مؤمنون بأنه رغم اآلالم » ال يزال عىل هذه 

األرض ما يستحق الحياة«..
ض.ط.
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الدميقراطيـــــون وحــــاولت 
مرّشحتهم االنتقال باملعركة إىل 
امليدان الذي ال يتقنه ترامب، أي 
الحوار الجّدي والنقاش العقالين. 
ولكّن الفشل كان حليفهم، ألنّهم اصطدموا 
بعوائق موضوعية وأخرى ذاتيّة تطرح بإلحاح 
إشكالية العقالنية يف زمن ثورة املعلومات. ويجمع 
املختّصون عىل أّن االنفجار الكّمي للمعطيات 
يعيق التفكري املوضوعي، ويفسح املجال أمام 
شكل جديد من أشكال التيه النفيس. فرتاكم 
ويدفع   ، العادي  املواطن  يرهق  املعلومات 
بالكثريين إىل رّدة فعل سلبيّة من خالل االنكفاء 
عىل الذات واالكتفاء بالحلول التبسيطيّة التي 
توهم مبنح معاٍن كليّة ميكن من خاللها االطمئنان 
إىل الفهم. وقد نجح ترامب يف تسويق فكرة 
بسيطة مفادها أّن مشاكل الواليات املتحدة 
تعود كلّها إىل هيمنة هوليغرشية املال والسياسة 
عىل القرار الفيديرايل، وأّن من واجب الشعب 
التصّدي لهذه القّوة الخفيّة التي قطعت مع 

املصلحة العاّمة خدمة لغاياتها الضيّقة.       
                                                 

فشلت حملة هيالري كلينتون يف إقناع الناخبي 
بضعف هذه النظريّة، فهي مل تأت بتصّور مضاّد 
ميكن أن تبني عىل أساسه تعبئة ملشاعر إيجابية 
متنح األمل. فقد اطأمنّت كلينتون إىل أسبقيتها 
باعتبارها مرّشحة النخب الـكالسيكية. ودّعم 
تلك الطأمنينة رساب استطالعات الرأي وإغراء 
التحاليل السياسية التي مل يحمل أصحابها دونالد 

ترامب محمل الجّد.

وتلك رّدة فعل سلبية ظهرت معاملها من خالل 
شيطنة مرّشحة الدميقراطيي ملنافسها مع االكتفاء 
بالتأكيد عىل عجزه عن إدارة شؤون البالد. وهو 
موقف دفاعي سعى إىل الحفاظ عىل أسبقيّة 
تآكلت مبرور األيّام. وكان البيت الدميقراطي 
يحرتق، وأصحابه فرحي ألّن املفتاح يف جيوبهم.

ويبقى السؤال : من صّوت لرتامب ؟ وللجواب عليه 
ينبغي أن نعرتف بأّن مرّشح الحزب الجمهوري 
رضب مثال ساطعا عن الثورة التي يشهدها عاملنا 
يف ما يخّص مقبولية الخطاب السيايس لدى 

املواطن العادي .وهي اإلشكالية األهّم عىل املدى 
املتوّسط والبعيد ألنّها ترتبط بطبيعة الحدود التي 
ينبغي أن ينضبط لها الخطاب السيايس يف إطار 
املنافسة الدميقراطية. ويف هذا السياق، يكون 
فوز ترامب أبرز تجسيد للتغيري الذي تشهده 
أركان هذا الخطاب يف كّل الدميقراطيات تقريبا.

االحرتام  معايري  ألدىن  انضباط خطابه  فعدم 
والكفاءة والجديّة مل يقابل برّدة الفعل املتوقّعة 
يف بلد ذي تقاليد دميقراطية عريقة، إذ مل يعاقبه 
ظاهرة  أنّه  عىل  معه  بالتعامل  العاّم  الرأي 
هامشيّة وشاذّة. بل إنّه تبّنى حلوال التبسيطيّة 
ألكرث املشاكل تعقيدا، كالعالقات الدوليّة ومسألة 
الهجرة ومستقبل الهيمنة األمريكية. وليست باقي 
الدول الدميقراطية مبعزل عن سيناريو مشابه. 
ومن ذلك توقّع العديد من املالحظي حضورا قويّا 
ألقىص اليمي يف االنتخابات الفرنسية للعام املقبل، 
ممثاّل يف مارين لوبان وحزب الجبهة الوطنيّة.

وهذا االنحراف عادّي يف السياسة، إذ أّن الشعبوية 
أّس فيها قديم قدمها. ولكّنه ميتّد اليوم بشكل 
إمربيايل بحيث مل يعد مجرّد أداة تأثري يف إطار 
ترسانة من تقنيات الخطاب. فالشعبوية ، كام 
ظهرت يف خطاب ترامب، قد تحّولت إىل غاية 
جوهريّة ال منافس لها، من دون أن يكون ملثل 
هذا االنحراف أّي أثر سلبّي عىل شعبيّة السيايس 
املذكور، بل عىل العكس ، فقد ظّل ترامب ينتقل 
باملالحظي من مفاجأة  إىل أخرى يف نطاق نسق 

تصاعدي انتهى به إىل البيت األبيض.

ويعترب انتصاره هذا تجسيدا لهيمنة مخاوف 
عميقة عىل قطاعات واسعة من الشعب األمرييك 
ترى يف نفسها ضحيّة العوملة واالنفتاح االقتصادي. 
وميكن اختصار هذه املخاوف يف ثالثة عوامل 
أساسيّة، أّولها أّن البلد يواجــــه خطر فقدان 
امتيازاته كقّوة مهيمنة بحكم بروز منافسي 
إقليميي ودوليي. وثانيها أّن طبقته الوسطى 
تخىش من خطر تراجع وزنها بسبب مخلّفات 
األزمة االقتصادية وتفاقم الفوارق االجتامعية. 
وثالثها أّن املواطن األمرييك األبيض، خاّصة إذا 
كان بعيدا عن الواجهات الساحليّة يف الرشق 

والغرب، يشعر بتهديد إثنّي ولغوّي ناجم عن 
الضغط الدميقراطي الذي تفرضه األقليّات املختلفة 
والهجرة الوافدة. وهي عنارص أرضّت كثريا بعالقة 
الحزب الدميقراطي بقواعده الشعبية. فقد نجح 
الجمهوريون يف تصويره عىل أنّه أداة النخب 
املعوملة. وقد احتّدت األزمة بي نخب الدميقراطيي 
وبعض هذه القواعد إثر تسيبات الويكيليكس 
التي أثبتت انحياز إدارة الحزب لهيالري كلينتون 
 Bernie Sanders عىل حساب بارين ساندرس
الذي  مثّل الجناح الشعبي للدميقراطيي إبّان 
االنتخابات التمهيدية من أجل مرّشح الحزب. 
وهو ما دّعم رواية ترامب التي صّورت كلينتون 
عىل أنّها مرّشحة النخب بامتياز. ومل يستوعب 
أبرز املحلّلي خطورة هذا الرشخ الذي فصل 
بي املكّوني األساسيي للحزب الدميقراطي، أال 
وهم النخب التقّدمية التي تعترب املستفيد األكرب 
من العوملة، وممثّلو الطبقات الشعبية الذين 
كانوا يفّضلون الطابع التقّدمي للدميقراطيي عىل 
العقلية املحافظة للجمهوريي. وهي الصورة 

النمطية التي نجح ترامب يف كسها.      
                                          

لقد وقع الزلزال إذا. وهو حدث ال ميكن بأّي 
حال من األحوال فصله عن زلزال آخر كان قد 
هّز أركان البيت األورويب بعد تصويت الشعب 
الربيطاين لصالح الخروج من االتحاد األورويب. 
وهام مفاجأتان تطرحان أسئلة عن مستقبل 
الدميقراطيات الليربالية ومدى قدرتها عىل التأقلم 
مع متغرّيات العامل. ذلك أّن الواليات املتحدة 
وبريطانيا متثاّلن معقل العوملة الليربالية املنتشية 
منذ التسعينات بتفّوقها اإليديولوجي والجيو 
سيايس. وبالتايل فإّن سنة 2016 قد تتحّول لدى 
املؤرخي إىل لحظة مفصليّة تنتهي معها مرحلة 
ميكن التعبري عنها بعهد العوملة السعيدة. وال 
ينبغي أن يفهم من هذا الكالم عىل أنّه تفسري 
لنهاية العوملة، ألنّها ظاهرة اقتصادية وثقافية 
واتصالية تتجاوز الفعل السيايس باعتبارها أكرث 
عمقا وأشّد رسوخا. ولكّن عوملة انتهت بنزوع 
أكرث الشعوب استفادة منها إىل انعزالية تتناقض 
ومبادئها الليربالية. ولعّل عوملة أخرى تنشأ عىل 

أنقاضها، ولكّننا ال منلك بعد تحليل ماهيتها.
أ.ب.

ترامــــب رئيـســـا
هل هو  زحف اليمين المتشّدد في العالم؟

إّن لسان حال العامل يقول : ماذا حدث 
للناخب األمرييك ؟ ولإلجابة عىل هذا 

السؤال علينا أّن نذّكر بأّن الواليات املتحدة 
األمريكية قد عاشت خالل األشهر املاضية واحدة 

من أسوأ الحمالت االنتخابية عىل مدى تاريخها. لقد 
هيمنت الفضائح بشّتى أشكالها عىل الحملة واألسئلة 

التي طرحتها. فغاب الحوار الجّدي، وفرضت 
الشعبوية نفسها محرّكا رئيسا للمشاعر دون 

Ù. .العقول
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أّي	قراءة		لفوز	ترامب	الذي	كان	
مفاجئا	للعديد	من	املالحظني؟

نعيش اآلن تراجعا للتطّور السيايس واألخالقي للمجتمع 
األمرييك، هذا التطّور الذي كان شهده بعد ارتقاء 
األقليات فيه إىل السلطة وإىل مواقع اتخاذ القرار. كّنا 
نأمل أن يتواصل ويتدّعم هذا التطّور العميق الذي 
كان يدّل  عىل تفتّح املجتمع األمرييك عىل مختلف 
مكّوناته وعىل العامل بعد انتخاب باراك أوباما الذي 

أحمد ونّيس، وزير الشؤون الخارجية األسبق

فــي انتخــاب تــرامــــــب قطيـعـــة 
في الدينـامية الليبراليةاألمريكيـة

يف حديث خّص به ليدرز العربية إثر فوز دونالد ترامب 
يف السباق نحو البيت األبيض، أعرب السيد أحمد ونّيس 

الديبلومايس ووزير الشؤون الخارجية األسبق عن استغرابه 
لهذه النتيجة وهو الشعور الذي تأّكد، يف تقديره، من خالل التحاليل 

داخل الساحة األمريكية والخطوات التي اتخذتها أطراف، رشكاء للواليات 
املتحدة يف أوروبا وآسيا وغريها، وكذلك من خالل ردود الفعل يف 

األسواق املالّية والبورصات العاملّية. واعترب أّن صعود ترامب إىل 
Ù..دّفة الحكم ميّثل قطيعة يف الدينامية الليربالية األمريكية

ينتسب إىل إحدى هذه األقليات التي مل تكن تنعم 
مبنزلة كان من املؤّمل أن تتواصل وتتعّزز بانتخاب 
سيّدة، وهي هيالري كلينتون، يف سباق الرئاسة، لكّن 
هذه الدينامية قد انكست . نخىش إذا تراجعا للتنمية 
السياسية والتنمية الليربالية للمجتمع األمرييك ومرّد 

ذلك عامالن :
 العامل األّول يكمن يف القاعدة االنتخابية املنارصة 
لرتامب طوال الحملة والتي ظلّت ثابتة بنسبة 40 
باملائة تقريبا. هذه القاعدة مل تنهار عىل الرغم من 
هفواته وزالّته وترصيحاته التي كشفت عن قلّة 
معرفته بامللّفات الهاّمة يف مجال العالقات الدوليّة، 
إن مل نقل إنّها كانت تعكس جهال لها. بقيت هذه 
القاعدة املتكّونة من البيض الربوتستانت املنحدرين 
من أصول إيرلندية مرصّة عىل موقفها، رغم اقتناعها 
بأّن مرّشحها مل يكن أحسن من ميثّل رغباتها ألنّها تؤمن 
مبنطق القّوة والشّدة والغلبة، ومبرتبة عليا متنحها حّقا 

مرشوعا يف مامرسة السلطة انتزعتها منها األقليات. 
رجع هؤالء بقّوة وقد أحيى فيهم خطاب ترامب 
هذه النزعة وغّذاها.لقد لعب املرّشح الجمهوري 
عىل هذا الوتر الحّساس ووعد أنصاره بتمكينهم 
من اسرتجاع مكانتهم، عىل حساب األقليات التي 
أصبحت تطمح إىل املساواة أمام الدستور والقانون 
ويف الواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس.«نحن 

األسياد«، كان ذلك الشعاراملرفوع. 

نسبة قليلة من الوسط الذي مثّل القاعدة االنتخابية 
للحزب الدميقراطي تحّولت إىل اليمي املتشّدد، ماّم 

منح الفوز لرتامب.

ويتمثّل العامل الثاين يف اللويب اليهودي. إرسائيل 
هي عدّوة الخّط التحّرري الليربايل الذي يتامىش مع 
التحّوالت العاملية التي عشناها يف العرش سنوات 
األخرية، والتي أعادت التوازن السيايس يف الساحتي 
الدوليّة واألمريكيّة. ليس من مصلحة إرسائيل أن 
الخّط  االمريكية  يف هذا  املتحدة  الواليات  تظّل 
الذي  تأكّد بانتخاب أوباما والذي كان سيتواصل  
بوصول هيالري كلينتون إىل البيت األبيض. يُفّسٓ 
فوز ترامب بتالقي مصالح إرسائيل الضيقة ومصالح 
البيض الربوتستانت وكذلك بتضافر العامل األّول 
والعامل الثاين. اليوم أصبحنا نخىش عىل موازين 
القوى يف العامل من االختالل بعد أن بدأت تعتدل 
ىف منحى جديد. وتحّسبا لرتاجع بالده عن االنخراط 
يف التوازنات العاملية، وانطالقا من إميانه بتقاسم 

املسؤوليات. عىل الصعيد الدويل، سارع باراك أوباما 
بالتوقيع عىل اتفاقية مؤمتر باريس بشأن تغيري املناخ 
COP 21 يف 3 سبتمرب 2016 يف الصي، ألنّه كان 
يخىش أّن القاعدة الربملانية بعده ميكن أاّل ترّخص 
بالتوقيع عىل هذه االتفاقية،  كام كان الشأن يف 
عهد بيل كلينتون، حيث تّم التوقيع عىل اتفاقية 
كيوتو، غري أّن التصديق عليها مل يحصل. لذلك رأينا 
باراك أوباما ينزل بكّل ثقله يف الحملة االنتخابية 
إىل جانب زوجته ملساندة هيالري كلينتون، إذ قّل 

وندر أن يفعل ذلك رئيس مبارش للسلطة.  

ما	هي	تداعيات	صعود	ترامب
عىل	القضية	الفلسطينية	؟

الخوف كّل الخوف من عودة الخّط اإلرسائييل 
إىل الهيمنة مبا ينطوي عليه من خطر جسيم 
عىل وضع  القدس. سيكون موضوع القدس أّول 
تهديد، والله نسأل أن يحمينا من التهديدات 
املوالية  بالنسبة إىل القضية الفلسطينية. كام 
يخىش أن يقع الفيتو األمرييك يف مجلس األمن 

يف قبضة إرسائيل. 

يف	كلامت،	ما	هي	أبرز	دالالت	فوز	
ترامب؟

هو يف نظري قطيعة يف الدينامية الليربالية للواليات 
املتحدة األمريكية.

حاوره	عبد	الحفيظ	الهرقام
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ما جاء يف الفقرة الخامسة من املادة 
 »JASTA الثانية من قانون »جاستا
الذي اعتمده الكونجرس األمرييك 
 2016 سبتمرب   12 االثني  يــوم 
بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة عرش ألحداث 

11 سبتمرب 2001.

ولفظة »جاستا JASTA« هي اختصار باللغة االنجليزية 
 Justice :السم »قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب
Against Sponsors of Terrorism Act« الذي 
حّفت بإطالق مرشوعه، ثم بالتحضري ملناقشته، ثم 
مبناقشته واعتامده ومحاولة الرئيس األمرييك الفاشلة 
تجميد ترشيعه باستخدام حّق النقض، ضجة كبرية، 
فهو كام يؤكد خرباء القانون الدويل، يهدم أساسا 
من األسس الراسخة يف القواني واألعراف الدولية 
حيث أنه ينزع عن الدول الحصانة السياسية التي 
كانت، إىل حد إصداره، تتمتع بها ومتنع من محاكمتها 

وإخضاعها لوالية قضاء دولة أخرى.

وقد أجمع املالحظون عىل أن املقصود بهذا القانون 
أوال وبالذات هو اململكة العربية السعودية... حيث 
أنه سيسمح ملترّضري أحداث  هجامت 11 سبتمرب 
2001 أو أرَُسِِهْم برفع دعاوى قضائية عليها والحصول 

منها عىل تعويضات عن األرضار التي لحقت بهم.
وبالفعل فإن القانون أّدى منذ أن كان مجرّد مرشوع 
إىل إحداث حالة من التوتّر يف العالقات بي واشنطن 
والرياض التي وصل بها األمر اىل حد التهديد ببيـــع 
ما يقّدر بـ750 مليار دوالر من استثامراتها يف الواليات 
املتحدة ومن األصول التي متلكها يف سندات الخزينة 

األمريكية لألوراق املالية ...

وبقطع النظر عن أن البعض يقّدر منذ اآلن حجم 
التعويضات التي يُتََوقَُّع أن تحكم بها املحاكم األمريكية 
ملترّضري األحداث بأربعة أضعـــاف هذا املبلـــغ 
أي ما يعادل ثالثة آالف مليار دوالر وهو ما سريهن 
السني، ومهام تكن  السعودي لعرشات  االقتصاد 

التطورات التي يُْحتََمُل أن تعرفها حالة التوتر بي 
واشنطن والرياض يف الفرتة املقبلة، فإنني أعتقد أن 
الرتكيز املتعّمد عىل أن القانون يستهدف اململكة العربية 
السعودية يحجب عن األنظار خطورة هذا القانون 
الذي ينبغي أن نشّدد عىل أنّه، كام متّت صياغته، 
ينطوي عىل قدر كبري من املكر، فهو ال يتطرق إىل 
أحداث 11 سبتمرب 2001 وال إىل أي دولة بعينها، مام 
يعني أنه يرّشع مستقبال ملحاكمة أي دولة من دول 
العامل يف أي حادثة من حوادث اإلرهاب )أو ما تعتربه 
واشنطن إرهابا( ارتكبت يف أي وقت من األوقات، 
مبا يف ذلك الحوادث السابقة عىل صدور القانون...

ويخىش الخرباء أن تكون لهذا القانون تداعيات وخيمة 
عىل العالقات الدولية وعىل االقتصاد العاملي، ذلك 
أنه من املتوقّع أن تقوم دول العامل أو عىل األقل 
بعضها، عمال مببدإ املعاملة باملثل، بإقرار ترشيعات 
مامثلة للقانون األمرييك من أجل محاكمة الواليات 
املتحدة عىل ما اقرتفته من »مآس« ال تحىص وال تعّد 

يف شتّى أنحاء العامل.

وإذا حدث ذلك، فإنه سيؤّسس لحالة من الفوىض 
الترشيعية والسياسية العارمة التي ستنجم عن مناخ 
الشك والقلق اللذين سيدفعان مختلف دول العامل إىل 
اعتامد قواني وقواني مضاّدة وسياسات وسياسات 
مضاّدة من أجل تحصي نفسها ومعاملة خصومها 

مبثل ما يعاملونها به... 

أما من الناحية االقتصادية، فإنّه سيؤدي إىل خلخلة 
النظام االقتصادي العاملي خاصة وأنه من املُتََوقَّع أن 
يفيض إىل حجز أموال دول تجري مقاضاتها وقد متتد 
محاكامتها يف قضايا قد تكون ثابتة وقد تكون كيدية 
لفرتات طويلة، وهو ما سيؤّدي إىل اإلرضار بحقوق 
ومصالح شعوب كاملة من أجل إرضاء بعض األفراد...

الذي سيمنح  القانون  ويف رأيي، فإن إصدار هذا 
الواليات املتحدة »حقا إضافيا« للتدخل ىف الشؤون 
الداخلية لبقية دول العامل، يعني أن واشنطن ما تزال، 
بعد مرور خمس عرشة سنة عىل أحداث 11 سبتمرب 

2001 التي ينبغي أن نذكّر بأن الكثري من الغموض 
اليزال يلّفها، ماضية قدما يف سياسة االنتقام واالبتزاز 
التي دّشنها الرئيس جورج بوش الصغري مبارشة بعد 

هذه األحداث. 

ونحن جميعا نتذكّر كيف وظّفت الواليات املتّحدة 
هذه األحداث يف خدمة أهدافها االسرتاتيجية...

فبحّجة هذه األحداث، عمدت إىل فرض ترسانة من 
القواني التي جعلت كل التحويالت املالية الدولية 
يف العامل متر عرب بنوكها بدعوى مراقبة األموال حتى 
ال تذهب إىل التنظيامت اإلرهابية،  وال يدري أحد 
كم جنت الواليات املتحدة من األموال من هذه 
القواني املجحفة التي أثبتت األحداث، خاصة يف 
العراق وسوريا وبعد قيام »الدولة االسالمية يف العراق 
والشام« أنها ال تجدي نفعا يف مكافحة اإلرهاب 

والحيلولة دون متويله.

ولعله ليس غريبا أن نالحظ يف هذا السياق أن مرشوع 
قانون »جاستا« طُرَِح أّوَل مرة يف ديسمرب 2009، أي 
سنة بعد األزمة االقتصادية واملالية التي هزّت الواليات 

املتحدة األمريكية والعامل سنة 2008.

وبحّجة هذه األحداث، قامت الواليات املتحدة بشّن 
حروبها املدّمرة عىل أفغانستان ثم عىل العراق ثم 
عىل سوريا، وهو ما أتاح لها التّمركز يف املنطقة بصورة 
غري مسبوقة، ومّكنها من ضامن أمن حليفتها ارسائيل 

لعّدة عقود قادمة...

أما عن مبيعاتها من األسلحة لدول املنطقة فحّدث 
وال حرج، إذ أنها تعادل سنوات من أيام العمل ملصانع 
األسلحة األمريكية، ومئات املليارات من الدوالرات...
وبحّجة هذه األحداث دوما،  سّوغت  واشنطن 
سياستها الرامية إىل إقامة ما سّمته »الرشق األوسط 
الجديد«، باالعتامد عىل نظرية »الفوىض الخالّقة« 
التي نجحت يف الرتويج لها ثّم يف تطبيقها فأشاعت 

قــــانــــون «جـــــاستــــــــــا»... أو  حـــــكــــــــم «قـــــراقــــوش» األمريكي المعاصر؟
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»إن األشخاص أو الجهات أو الدول التى 
تساهم أو تشارك ىف تقديم دعم أو 

موارد سواء بشكل مبارش أو غري مبارش 
ألشخاص أو منظامت تشكل خطرا داهام وارتكاب 

أعامل إرهابية تهدد سالمة مواطني الواليات 
األمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية 
أو اقتصادها، ُيَتَوّقع جلبها للمثول أمام املحاكم 

األمريكية للرد عىل أسئلة حول تلك 
Ù.»األنشطة

هذا
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الفوىض يف املنطقة العربية مرشقا ومغربا وخليجا 
وهي اآلن تسعى إىل إعادة تشكيلها مبا يخدم مصالحها 

اآلنية واملستقبلية.

عىل أن أخطر ما ينطوي عليه قانون »جاستا« يف نظري 
هو أنه يأيت ليؤكد أن »املكر األمرييك« ال حدود له... 
فلقد منح هذا القانون   املحاكم األمريكية »حق 
وقف الدعوى ضد أية دولة أجنبية، إذا ما شهد وزير 
الخارجية بأن الواليات املتحدة تشارك بنيّة حسنة مع 
الدولة األجنبية املّدعى عليها بغية التوصل إىل حلول 
للدعاوى املرفوعة عىل الدولة األجنبية، أو أي جهات 
أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى املرفوعة بشأنها«... 
وواضح من هذا الحّق أن قانون »جاستا« مل يأت 
إلقامة العدل أو إلحقاق الحق، وإمنا جاء لتمكي 
الواليات املتحدة من آلية جديدة ملامرسة    ما تريده 
من ضغوط عىل الدول حتى ترضخ ملا متليه عليها.

وكل ذلك ينبغي أن يدفع دول العامل إىل الوقوف 
يف وجه هذا القانون املاكر خاّصة وأن واشنطن ما 
تزال ترّص عىل عدم تعريف االرهاب حتى يظل 
مفهومه مطّاطا يتمّدد ويتقلّص كام تريد له أن 
يتمّدد وأن يتقلّص عىل غرار ما نراها تفعله اآلن 
مع التنظيامت اإلرهابية يف سوريا التي قد تتحول 
بــ»قدرة أمريكا« إىل تنظيامت معارضة من حّقها 
بل من واجب »املجتمع الدويل« أن يدعمها باملال 
وأن ميّدها بالعتاد وحتى باملرتزقة  القادمي من أبعد 
أصقاع األرض. والتحرّك يف مواجهة هذا القانون ميكن 
أن يستند إىل ما قاله الرئيس األمرييك وكبار املسؤولي 

يف اإلدارة األمريكية عنه... فلقد أكد الرئيس باراك 
أوباما أن إصداره »يضع مفهوم الحصانة السيادية 
يف خطر اذ أنه يفسح املجال أمام حكومات أخرى 
ملقاضاة قرارات وأفعال اإلدارة األمريكية يف مختلف 
بقاع العامل«. ويف حوار مع مجموعة من الجنود 
األمريكيي السابقي واملبارشين، اعترب أن إصدار قانون 
»جاستا« يعنى »أن املسؤولي األمريكيي حول العامل 
قد يكونون مهّددين باملعاملة باملثل«... كام حّذر من 
أنه »يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة، من 

بينها حلفاء تاريخيون للواليات املتحدة«.

ومن جانبه وصف وزير الدفاع آشتون كارتر بـ»الفكرة 
السيئة«.

أما مدير املخابرات املركزية »ىس. آى. إيه«، جون 
برينان، فقد حّذر من أن القانون ستكون له »تداعيات 
خطرية« عىل األمن القومي األمرييك، وقال إن »النتيجة 
الحكومة  مسؤويل  عاتق  عىل  ستقع  األشد رضرًا 
األمريكية الذين يؤدون واجبهم ىف الخارج نيابة عن 
بلدنا«... واملقصود بالتحرّك باالستناد إىل هذه األقوال، 
هو أن تعمل الدول العربية والدول اإلفريقية وهي 
املستهدفة واملهّددة أكرث من غريها بهذا القانون، عىل 
أن تحّول »املخاوف االفرتاضية« التي عرّبت عنها إىل 

حقائق ميدانية ملموسة.

ومعنى ذلك أن هذه الدول ال ينبغي، كام فعلت 
حتى اآلن، أن تقف عند الّشجب واإلدانة والتعبري عن 

االعرتاض والرفض بل ال بّد أن تتخذ مواقف  فاعلة 
واجراءات عملية تبّي لألمريكيي أن ما حّذر منه 
رئيسهم وكبار مسؤويل إدارتهم مل يكن مجرد كالم...

ورمبا كانت املرحلة االنتقالية التي يعيشها العامل اآلن 
من أنسب املراحل لإلقدام عىل فعل ذلك، ففي الوقت 
الذي بدأت فيه التعددية القطبية تتأكد وترتّسخ من 
جديد بالتدريج، أضحى هامش املناورة واملداورة أوسع 
وال بّد من استغالله يف التوقّي من مفاجآت اآليت...

وانطالقا من خيبة األمل الكبرية التي أفىض إليها 
إحداث املحكمة الجنائية الدولية التي بات االتحاد 
اإلفريقي يهّدد باالنسحاب منها ألنها اختصت يف 
مالحقة القادة األفارقة دون غريهم، سيكون من واجب 
الدول العربية والدول اإلفريقية أن تعمل عىل استباق 
األحداث وأن تتجّنب يف تعاطيها مع قانون »جاستا« 
األمرييك تكرار نفس الخطإ الذي ارتكبته يف التعاطي 
مع املحكمة الجنائية الدولية التي تحّولت إىل واقع 
تصعب زحزحته... ورمبا كان من املمكن يف هذا النطاق 
عكس الهجوم األمرييك من خالل التأكيد عىل حاجة 
العامل إىل فك ألغاز أحداث 11 سبتمرب 2001، فمثلام 
يقول الصحايف عادل الحريب يف مقال صادر يف جريدة 
»الرياض« السعودية:  »ملاذا ال نتحّدث عن حاجة 
العامل إىل مزيد من اإليضاح حول الفريق املكلّف 
بالتحقيقات يف أحداث الحادي عرش من سبتمرب، 
وكيف تّم تشكيله؟ ومن هم أعضاء هذا الفريق؟ 
وكيف متّت التحقيقات؟ وهل متت يف غوانتانامو أم 
يف سجن أبو غريب أم يف ساحة حرة تحت الشمس؟«.

إنها أسئلة جديرة بالطّرح، وأعتقد أن وقت طرحها 
قد حان... وإن مل نفعل فال نَلُوَمنَّ إال أنفسنا إن 
كان قانون »جاستا« سيكون مبثابة حكم قراقوش 
األمرييك املعارصالذي سيتوىل تنفيذه رئيس جديد 
اسمه دوالند ترامب تفاجأ العامل صباح األربعاء 
09 نوفمرب 2016 بانتخابه، بعد أن تخلّلت حملته 
االنتخابية مقوالت غوغائية استفزازية متهّورة لن 
تلبث أن ترفع من منسوب التوتر بي الواليات املتحدة 
وبي العامل وخاصة بينها وبي اإلسالم واملسلمي إن 
حاول تطبيقها تجسيام لشعار »إعادة العظمة إىل 
أمريكا« الذي ال شّك أنه أغرى الشعب األمرييك 

بالتصويت له بكثافة. 
م.ا.ح
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َتـخُلــــُد َبـْعــــدهم أحـــاديُثـهم ...
كّلام أراد بعضنا أن 

يستعرض خرية األعالم 
الّتونسّيني يف الفكر 

والّثقافة أو يف العلوم 
واآلداب اكتفى غالبا بالعودة إىل عهود 

سالفة يسرتجعها وأزمنة ماضية 
يستحرضها، فذكر ابن خلدون وابن 
رشيق وابن الجّزار وابن عرفة وابن 

منظور ... وقّلام التفت إىل املعارصين 
وأعالم املاضـي القريب والحارض 

القائـم، وذاك ما ساّمه 
أحد نّقادنا »حجاب 

Ù.»املعارصة

دي
ّدري

 ال
ب

حبي
 ال

د.
 

كثري من رجاالت العلم والفكر 
والثّقافة قلييل الحّظ من العناية 
واالهتامم رغم غزارة عطائهم 
وقيمة إضافاتهم وبالغ إسهامهم 
يف إغناء الثّقافة الوطنيّة وتزكية الحياة الفكريّة 

ببالدنا. 

وقد ال يُلتفـــُت إىل هـــؤالء األعــــالم إاّل 
ألرواحهم  تحيًّة  فتُقام  يغـــادرونا  أن  بعد 
إحياًء  وتلتئم  واألربعينيّات،  التّأبي  مواكب 
لذكراهم بعــُض الّندوات وامللتقيات، وتُكتب 
يف شأنهم بعض املرايث وكلامت الوفاء ثّم يلّفهم 
الّنسيان من جديد.  والحّق أّن أكرث من أعطوا 
وبذلوا بعيدا عن االحتفاء والتّنويه ومبنــأى 

عن اإلكبار والتّثميــــن هم رجـــــال العلم 
يف الجــــامعة التّونسيّــــة وال سيّام الرّواد 
املؤّسســــون والبُناة األوائل الّذين كافحوا 
من أجل إحداث الّنواة األوىل للتّعليم العــايل 
يف تونس املستقلّـة منــذ ما يقرب ستّي عاما 
)1958(، فقد عملوا يف صمت تعّففا وترفّعا 
وزُهدا يف األضــواء، ولكن أيضا تنــاسيا من 
عديد وسائل اإلعالم وإعـــراضا عن العلـــم 

وأهله.

وقد وافــت املنيّة كثريا منهم يف الّسنوات 
األخرية عىل غرار األساتذة أحمد عبد الّسالم 
)1922 - 2007( ومحّمد عبد الّسالم )1934 
- 2008( والّشاذيل بو يحيى )1918 - 1997( 
وفرحات الّدرشاوي )1928 - 2007( ومحّمد 
الّسوييس )1915 - 2007( فلم نَر إحياء يليق 
إاّل ما كان من  العلميّة والفكريّة  مبكانتهم 
مبادرات زمالئهم األساتذة وطلبتهم القدامى 
إليها  انتسبوا  التّي  الجامعيّة  واملؤّسسات 

بالتّدريس والبحث. 

وها إّن الّساحة الجامعيّة والثّقافيّة تفقد يف 
األسابيع األخرية األستاذ الكبري والعاّلمة منجي 
الّشميل )1931 - 2016( رائد الّدراسات األدبيّة 
الحديثة واملقارنة يف تونس الّذي غيّبه املوت 
يوم 13 سبتمرب املايض، كام فقدت قبل ذلك 
بأشهر قليلة )13 ماي 2016( الجامعي الّشهري 
واألستاذ املتميّز عبد القادر املهريي )1934 
- 2016( رائد الّدراسات اللّغويّة والّنحويّة، 
وقبله بأشهر أخرى األستاذ محّمد اليعالوي 
)1929 - 2015( املختّص يف الدراسات األدبيّة 

والّشعريّة القدمية والرّتجمة .

وقد أردنا لهذه الورقة أن تكون تحيّة خالصة 
ألرواحهم الطّاهرة، واعرتافا صادقا مبا أسدوا 
من جميل، وامتنانا ملا بذلوا مــــن عطاء، 
واعتزازا مبا تركوا من أثر، ووفاء ملا أنهجـــوا 

من ُسبل.

ولعّل أبرز ما يشرتك فيه هـــذا الثــــّالوث 
أّن  األخـــرية  األشهـــر  يف  غــــادرنا  الّذي 

أفراده جمعوا يف تكوينهم املتي بي التّشبّع 
بأصول الثّقافة العربيّة القدمية لغًة وحضارًة 
وتاريخا وأدبا وبي التّزّود من مناهل الثّقافة 
الغربيّة الحديثة فكرا ومنهجا ورؤية وتصّورا، 
فكانوا رموزا لجيل متجّذر يف هويّته الحضاريّة، 
منغرس يف بيئته الثّقافيّة وُمنفتح عىل الّروافد 
األجنبيّة، يغتني من الرّصيد الكويّن ويحاور 

الرّتاث اإلنسايّن.

أّن أهّم خصلة من خصالهم تكمن يف  غري 
أنّهم جمعوا بي ثالثة أنواع من الّنشاط قلاّم 

اجتمعت لغريهم: 

الّنشاط العلمّي األكادميّي بحثا وتدريسا   -
وتأطريا وتأليفا، فكانوا من األساتذة املتميّزين 
الّذين تخرّجت عىل أيديهم نخبة من علامء 
أساطي  والبالغة وصفوة من  والّنحو  اللّغة 
األدب والّنقد، أرشفوا عىل عرشات الرّسائل 
واألطروحات، وأّسسوا وحدات البحث املختّصة 
العلميّة  املجاّلت  أهّم  من  واحدة  وبعثوا 

n األستاذ املنجي الشميلn األستاذ محمد اليعالويn األستاذ عبد القادر املهريي

ظّل
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املُحكَّمة يف البالد العربيّة كلّها »حوليّات الجامعة 
التّونسيّة« وأحاطوها بالّرعاية والّصون حتّى 
أصبحت يف أعىل درجة من التّقدير العلمّي 

رشقا وغربا. 

أسوار  خارج  والفكرّي  الثّقايف  الّنشاط   -
هؤالء  يكن  مل  إذ  وأروقتها،  الجامعة 
األساتذة مــــن الّصنف الّذي يكتفي بأداء 
عىل   – األكــــادمييّة  العلميّــــة  وظيفته 
لهم  أّن  أدركوا  وإمّنا  وخطورتــها-  نبلها 
املشاركة  ونُباًل وهي  أهميّة  تقّل  ال  رسالة 
الفاعلة يف إذكاء الحركة الثّقافيّة والفكريّة 
وتنشيطها، فألقوا املحارضات وساهموا يف 
أعامل الّندوات وامللتقيات يف جميع أرجاء 
البالد، ونرشوا الفصول واملقاالت يف املجاّلت 
الحياة  )الفكر،  عناوينها  مبختلف  الثّقافيّة 
الثّقافيّة، رحاب املعرفة ... وغريها(، وكانوا قد 
أّسسوا يف بداية ستّينات القرن املايض مجلّة 
»التجديد« تطلّعا إىل املساهمة يف تجديد 
والتّشييد  البناء  حركة  معاضدة  ويف  البالد 
التّي كانت تقوم بها الّدولة التّونسيّة الفتيّة 
يف جميع األصعدة األخرى. وقد وجدوا يف 
تسيري هذه املجلّة كثريا من العناء وواجهوا 
حجبها،  عىل  أُجربوا  حتّى  العراقيل  عديد 
فتوقّفت عن الّصدور أواخر سنة 1962 يف 

سياق تاريخّي وسيايّس مخصوص.

- الّنشاط الوطنّي، فقد متيّز الثّالوث: الّشميل- 
املهريي- اليعالوي بانخــــراطهم يف الحيـــاة 
العــــاّمة واضطــــالعهــــــم مبســــؤوليّات 
عــــديـــدة يف الحقليـــن التّــــربوّي والثّقـــايف 
ومبهاّم برملانيّة وحكوميّــــة، ال يدفعهم إىل 
ذلك التّعلّق بتويّل املناصب واحتالل املواقع بل 
كانت تُعرض عليهم هذه املسؤوليّات فيتحّملون 
أعباءها بأمانة وإخالص مدفـــــوعي بحسٍّ 
وطنّي عاٍل وبشعور عميق بواجب أداء ما 
الوطن، وهكذا تحّمل  إزاء  عليهم من دين 
األستاذ  محّمد اليعالوي مسؤوليّة وزير للّشؤون 
الثّقافيّة )1978 - 1979( وعضـــويّة مجلــــس 
الّنـــــواب لدورتي )79 - 81( ثّم )89 - 94(. 
وتـــوىّل األستاذ عبد القادر املهريي خـــطّة 

مديـــر مســــاعد بالحزب االشرتايك الّدستوري 
رئيـــس  ونـــائب  الّسبعينــــات  بــــداية 
املجلس االقتصادي واالجتامعي وكاتب دولة 
للتّعليم العايل والبحث العلمي )ماي- نوفمرب 

.)1987

أّما األستـــاذ منجـــي الّشمـــيل فكــــــان 
أحـــد مؤّسيس نقابة التّعليم العايل التّابعة 
وأحد  للّشغل  التّونيّس  العام  لالتّحـــاد 
عن  للّدفاع  التّـــونسيّة  الّرابطة  مؤّسيس 
حقوق االنسان وأحد أعضاء أّول هيئة مديرة 
الجمهوريّة  مثّل  كام   ،)1979-1983( لها 
التّنفيــــذي  املجلــــس  يف  التــــّونسيّة 
متتــــاليتي  لدورتي  اليونســـكو  ملنظّمة 

.)1995 - 1991(

وال شّك يف أّن الجمع بي هذه األوجه املتعّددة 
من الّنشاط إمّنا هو دليل إميان بأهميّة دور 
املثّقفي ورجال الفكــــر يف اإلدالء بآرائهـــم 
واملشاركة يف تسيري حياة شعبهم والّنهوض 

مبستقبل أّمتهم. 

غري أّن األثر العميق الّذي تركه هؤالء الرّواد 
ما  إرساء  يف  ساهموا  أنّهم  هو  املؤّسسون 
ميكن أن نعتربه »مدرسة تونسيّة« يف البحث 
والتّفكري تستند إىل قيم العقالنيّة والحداثة 
والتّنوير، وكانوا يجّسمون مرشوعا وطنيّا ذا 

أربعة أبعاد كربى:

1 - بُعد علمّي معريّف: فقد أنجزوا وأطّروا –كام 
ذكرنا- أعامال علميّة يف اللّغة مبختلف علومها 
وفروعها، ويف األدب بشتّى أجناسه وأطواره، 
ويف الحضارة بجميع شعبها ومشكليّاتها، وإمّنا 
خالصة هذه األبحاث سعي دائب وجهد ُمضن 
من أجل معرفة يقي سليمة من شوائب الوهم 
والتّقريب وعلم دقيق خالص من شوائن الّزيف 

والتّلبيس.

2 - بُعـــد منهجـــّي: فقــــد كانوا حــــريصي 
البحث  منــــاهـــج  أشـــّد  ترسيــــخ  عىل 
أساليب  أكرث  وإرساء  ورصامة  دقّة  العلمّي 

الّدرس حداثة وعقالنيّة، وإّن قوام منهجهم 
التّثبّت والتّحقيق والتّحّري والتّدقيق واألناة 
والكّد  واإلعنات  والجّد  والرّصامة  والّصرب 
جعلوا  الّنحو  هذا  وعىل  والتجرّد،  والّنزاهة 
من الجامعة التّــــونسيّة مــــدرسة للبحـــث 
العلمّي املنهجــّي ومعقال من معاقل العلم 
الّصحيح وقلعة من قالع العقل الجيّد ومعلام 

من معامل الحداثة.

3 - بعـــد فكــــرّي: فقــــد كانوا – مبا أشاعوه 
مــــن معــــرفة دقيقة ومبا جــــّذروه من 
منهج صارم- يعرضون أمنوذجا  لفكر حدايّث 
مستنري يقطع مع الّسطحيّة والّسهولة ويقّدم 
مثاال عن عقليّة التميّز واإلتقان وروح اإلضافة 

واالبتكار والخلق.

عــــاّم:  ثقـــايف  حضــــاري  بعـــد   -  4
من  صورة  آثارهم  مبجمل  أعطوا  ألنّهــــم 
ومثّلوا  متألّقة،  المعة  التّونسيّة  الثّقافة 
العلمّي والفكرّي جانبا من هذه  بإنتاجهم 
الرّصيد  ضمن  االندراج  عىل  قادرا  الثّقافة 
الرّتاث  إىل  اإلضافة  ثــــابت  االنســــايّن، 
الكـــويّن. إنّهم يصدرون عن تصّور مستنري 
ورؤية متبرّصة ملا ينبغي أن يكون عليه مرشوع 

ثقايف فكرّي. 

الجامعة  الكبار وألعالم  إّن لهوالء األساتذة 
التّونسيّة عموما مزيّة ال تُنكر وفضال ال يُجحد 
عىل الحياة العقليّة التّونسيّة مبا أّسسوا له 
أرســـوه  ومــــا  رفيعة  ساميــــة  قيم  من 
من منـــــاهـــج يف التّفكري قومية، ولكّنهم 
كانوا يؤّسسون دون اّدعاء وضجيج ويبنون 
أّدوا رسالتهم  أو ضوضاء ألنّهم  دون جلبة 
بأمانة الّصديقي؟ وصرب املجتهدين وتواضع 
املريدين، فإذا غيّبهم املوت فإّن ذكرهم باٍق 
الّشاعر )زهري بن أيب  ال ميوت، وقدميا قال 

ُسلمى(: 

أَلَْم تََر أَنَّ النَّاَس تَْخلُُد بَْعَدُهم

               ْ أََحـاِديثُُهـْم َواملَرُْء لَيَْس ِبَخالـِِد.
ح.د.
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من حظ ّ الثقافة التونسّية أن اجتمع، 
ـّة  عند إنشاء وزارة الشؤون الثقافّية، ثل
من أصحاب املواهب العالية، اضطلعوا 

مبسؤولّية إرساء املعامل األّولّية للعمل 
الثقايف يف مختلف املجاالت؛ أخّص بالذكر منها 

السينام، واملرسح واملوسيقى والفنون الشعبّية، 
والفنون التشكيلّية، واألدب والنرش، واملكتبات، إضافة 

إىل املحافظة عىل الرتاث التاريخي 
واملعامري واملعامل األثرّية، من كّل 
Ù .العهود التي مرّت بها البالد

بي
قلي

 ال
لي

شاذ
ال

الّطاهر شريعة «منّظـر الشـأن الّسينـــــــــمــــائــي  فــي تــونـــــس»
للسينام، من بي هذه املجاالت 
متميّز،  خاّص  شأن  جميعا، 
ألهّميتها يف هذا العرص؛ لكن 
أيضا ألّن الرجل الذي أسندت 
إليه إدارة ُ الشؤون السينامئيّة، يف الوزارة، كان 
يجمع بي الثقافة العاّمة والخربة بهذا القطاع 
ـ استقاها أثناء تنشيطه للنوادي السينامئيّة 
يف مدينة صفاقس، حيث كان أستاذا، وبّث يف 
تالميذه االهتامم بالسينام، ال فحسب متعةً  
فنـّية، لكن كذلك وسيلة ً إىل املعرفة والثقافة 

والتمرّس بطرائق الجدال.

 والعمل الذي قام به قطاع السينام، يف الستينات، 
الطاهر  قة من  باجتهادات متواصلة ومعمَّ
رشيعة، ذو وجوه متعّددة.  يف ذلك العهد مل 
تكن التلفزة قد أّسست بعد؛ وكانت قاعات 

السينام منحرصة يف كربيات املدن، وبِقلـّة.

 وكان هذا النقص يُشعر الجامهري بالحرمان، 
ألّن السينام يُنظـَر إليها إذاك عىل أنّها وسيلة 
تثقيف، من خالل مظاهر ترفيهيّة. وكانت البالد 
ُمقـِْدمة عىل معركة التنمية التي تـُعترب الثقافة 
من أهّم وسائلها. فقامت إدارة السينام بتنظيم 
شبكة من العروض املتنقلة، مع االجتهاد يف 
حسن اختيار األفالم التي تتوفّر فيها – بقدر 

اإلمكانـ   جاذبيّة اإلمتاع وفوائد التثقيف.

 ثّم إّن تونس كان يتطلـُّع طموُحها إذاك إىل 
إنشاء صناعة سينامئية وطنيّة. وكان ذلك 
يحتاج إىل فتح مسالك التوزيع يف وجه اإلنتاج 
التونيس؛ إذ التوزيع كانت تسيطر عليهـ  داخل 
البالد نفسهاـ  رشكات ُدولية تـَحتكر التوزيع 
ى إذاك  يف العامل؛ وكان سائُر البالد التي تسمَّ

بالعامل الثالث – وتـُنَعُت اليوم ببالد الجنوب 
ـ خاضعة للرتاتيب التي تفرضها تلك الرشكات.

 فكانت إلدارة السينام معارك، من أجل الحصول 
القاعات  يف  الوطنيّة،  لألفالم  حصص  عىل 
التونسيّة؛ وكان ذلك جزءا من معركة العامل 
وكان الطاهر  الثالث يف سبيل فرض حقوقه. 
رشيعة يشعر بأهّمية هذا الرهان، سياسيا، 
وبعالقته بحّرية الدول »النامية« يف تقرير 
لذلك  الغربيّة  الرشكات  وكانت  ؛  مصريها 
تناِصبه الخصاَم بال هوادة، وتتـّهمه مبيول 
يسارية متطرّفة –وهذه التهمة كانت إذاك 

عىل جانب من الخطورة.

 ومن الوسائل التحّررية التي اتخذتها وزارة 
الشؤون الثقافيّة، بتخطيط من الطاهر رشيعة 
يف هذا الصدد، تأسيُس ِمهرجان سيناميئ تتكتل 
فيه طاقات املجتمعات العربيّة واملجتمعات 
اإلفريقيّة. ثّم ترامى الطموُح، عند تسلـّم حامدي 
الصيد إدارة املِهرجان، إىل شمول أقطار أمريكا 

الجنوبيّة ؛ لكن بقي حلام، مل ير النور.

 .J.C.C فكان تأسيس املِهرجان املعروف برمز 
أيّام قرطاج السينامئيةـ  وسيلة إلنشاء عمل 
غرَضي  يَخدم  للغرب،  تابع  غري  سيناميئ 

متضامني :
فتَح وجهة جديدة يف اإلنتاج والتوزيع، لفائدة 
شعوب كانت قارصة عن اإلنتاج، وسوقا للتوزيع 

األجنبي.

وإنشاء نفوذ ُدويل جديد يف املجال الثقايف، 
يَخدم مصالح مجتمعات مهضومة الحقوق. 
وذلك جانب من املعركة التي خاضها الدكتور 
مختار مبو، ملّا ترأس منظمة اليونسكو.  وكانت 
هذه الروحية الكفاحية من أهّم عوامل الشهرة 

التي َحِظي بها املِهرجان منذ انطالقه.

 وفعال، كسبت تونس الرهان الذي كان مُيثله 

هذا املِهرجان، إذ حظي بتجاوب واسع يف البالد 

العربيّة ويف القارّة اإلفريقيّة. والحّق يُقال، 

كان للطاهر رشيعة، يف ذلك، دور هاّم، خاصة 

من خالل شبكة لالتصاالت العربيّة واإلفريقيّة 

التي تنامت لديه منذ اضطالعه مبسؤوليّة :  

»منظـّر الشأن السيناميئ يف تونس«  - كام 

كان يحلو له أن يُقال عنه.

 ولنئ مل تسمح لنا األيّام باللقاء، بعد أن انرصف 

كالنا إىل شؤون أخرى، فعالقتنا، ولو عن بعد، بقيت 

حيّة يف الذاكرة، النعقادها عىل موافقات عميقة.

 وملّا بلغني أنّه يُعاين من مرض ُعضال، اتصلت 

به تلفونيا. وكان ذلك من أريحيات األقدار، 

إذ توفـّي بعد ذلك، بقليل.
ش.ق.

كان
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األحيان إالّ أنّهم كانوا ميّررونها عىل محّك الّنقاش 
والّنقد املّر فيام بينهم طبًعا، اعرتافًا بفضل الزّعيم 
واعتزازًا به، وبتونس الّصاعدة نحو التّطّور والرّقّي 
يف جّل املجاالت أو يكاد الّصعود! ولكم أحببناه 
حي ناقش معّمر القذايف، وحي رصخ : إيّن فقري 
ال أملك سوى كسوة واحدة، وحي أعطى للمرأة 
صّك الحريّة والكرامة واإلنصاف عىل بياض، وحي 
عّمم التّعليم باملّجان، والصّحة باملّجان، وحي أزال 
األكواخ، وحي نادى الفلسطنيّي إىل الّسالح، إىل 
الّنضال، إىل املقاومة املسلّحة ضّد العدو الّذي 
تسانده الّدول العظمى. عىل أنّه ارتكـــب أغالطًا 
فادحـة ال يغتفرها له إنسان ولو كان عىل غاية 
التّسامح. فقد تشّفى من أواخر أبناء وبنات الّساللة 
الحسينيّة املالكة، وتشّفى من األعيان ومن شيعة 
بن يوسف، واضطهد الّشيوعيي، وأغلق جامع 
الّزيتونة ماّم تسبّب يف قيام نبتة شاذّة غريبة يف 
جنان تونس، وهّدم الكثري من أبواب املدينة، وقلب 

حومة باب سويقة رأًسا عىل عقب، وحطّم نهج 
سيدي البشري، وكاد يهّدم املدينة العربية العريقة.

الّناس  اللّئام وأسقاط  وكّنا ننزّهه عن تشجيع 
والّسذج املغّفلي والقدامى يف الخيانة والغدر 
والطاّمعي والجّهال واملستكلبي الوصوليي الّذين 
تسلّلوا إىل دواليب الّدولة وإىل الحزب حاملي 
معهم ذممهم الرّخيصة وقفافهم وهم يرضبون 
البنادير. ومعلوم أّن كّل نظام سيايس عىل وجه 
األرض وعىل مدى الّدهر ينتظم فيه أمثال أولئك 
يف صفوف الّنظام، وهم الكرثة الكاثرة من املجتمع، 
بغية أن يكتسب ذاك الّنظام الرّشعيَة املأمولة 
والّدوام إىل قيام الّساعة... وكّنا نقول نحن الشبّان 
يف مجالسنا : ...لو ظّل الحبيب بورڤيبة زعياًم 
مجاهًدا فقط ال غري واكتفى بزعامته، لو وضع 
ا لزعامته غداة االستقالل، وَسلَّم قيادة البالد  حدًّ
الجذري  اإلصالح  وريادة  الجمهوريّة  ورئاسة 

للمجتمع لآلخرين الّسياسيي وغري الّسياسيي 
ا محرتًما، ومرجًعا مبّجالً، لبقي  لبقي رمزًا نورانيًّ
ا طوال حياته وبعد مامته،  معبود الجامهري حقًّ
ال مهانًا مخذوالً من ابن عيل! ... كًّنا نتأّسف 
ونتحّس ونحزن بعد بورڤـيبة... إزاء هذا الّذي 
كان املؤّسس لتونس الحديثة وللحداثة التّونسيّة 
وللفكر الّسيايس التّونيس العبقري ! لكّن استياءتنا 
املتكّررة وخيبات آمالنا كانت أعظم... ونقول: 
بعد بورڤـيبة املفّكر جاء دور القردة الجّهال!

غضب	الرئيس	عىل	محتوى	مرسحيتي

كان ال بّد يل أن أقّدم بكلمـات رغم طولهـا الّنسبــي 
الّتي  الزّنج«  »ديوان  ما حدث حول مسحيتي 
شاهدها الرّئيس الحبيب بورڤـيبة يف املسح بقرص 
قرطاج. ولقد خيّم سوء فهم عن قصد أو عن غري 
قصد فيام يخّص موضوع املسحيّة أّوال وبالّذات ثّم 

n عبد الّلطيف الحمروين

وكنت  الرّصاص،  بقلم  صّورتُه 
أحّب التّصوير، وقد اعتربته يف 
قرارة نفيس بطالً كأبطال األساطري 
والرّوايات جاءوا إلنقاذ املضطهدين 
بفضل قوة الّساعد وقوة التّفكري واالنتصار عىل 
األرشار يف نهاية املغامرات. صّورتُه بلحية املنفى 
يف برج البوف نقالً عن الّصحف الّتي كان يقرأها 
أيب، ال تشبه يف يشء عىل كّل حال اللّحية الّتي 
يتظاهر بها اإلخوانجيّة يف الّشوارع اليوم، لحيته 
لحية الكفاح من أجل الحريّة حريّة تونس، لحية 
تليق به، وبنضاله املستميت، وبتونس املكافحة 
املقاومة الّشهيدة. وبالّشعب التّونيس الّصامد أمام 
االستعامر وعدوانه، لحية تضفي عىل وجهه نورًا 
وبهاًء واحرتاًما. وقد كسبت تلك الّصورة قلوب 
الكثري من التّونسيي... يومئذ. ورأيته عىل أعىل 
الباخرة الّتي أرست بامليناء، وأنا واقف مع أخي 
األكرب سيدي محّمد عىل الرّصيف تحت شمس 
محرقة يف ذلك اليوم األغر، يوم فرح الّشعب 
التّونيس برجوع زعيمه إىل أرض الوطن مظّفرًا 
منصورًا، وهو يلّوح مبحرمته البيضاء لتحيّة الجامهري 
املتغارصة املتزاحمة الّتي جاءت الستقباله. وقد 
قالت الّصحافة يومئذ إنّه كان يبيك بدموع الّسعادة 
مبا كان يشاهده من اآلالف املؤلّفة من البرش 
الزّاحفي إليه من الرّب والبحر. وأتذكّر إن مل تخني 
الّذاكرة أّن املكان الّذي احتللناه عىل الرّصيف كان 
ا من املكان الخاّص ببعض املسؤولي.  قريبًا جدًّ
وأشهد أيّن رأيت الوزير الطّاهر ابن عاّمر ببدانته 
املعروفة وببدلته الغامقة وبشاشيته اإلسطنبولية 
يحيّي الزّعيم الّنازل بالّسلّم إىل الرّصيف بحركات 
عريضة متكّررة، رافًعا ذراعيه وساعديه ويديه 
جميًعا نازالً بها جميًعا مثنى وثالثا ورباعا، ووجهه 
متهلّل وأساريره جذالنة إىل أن وصل أمام الّسلّم... 

فكان الفرح العارم بالقدوم.

عشنا سنتي 1956 و1957 يف رََغٍد من الحبور 
والّسعادة بالحريّة. وكأّن الّناس كانوا يحلمون، 

ميشون كأنهم كانوا ُمحلِّقي يف االطمئنان كعصافري 
الّصباح، وقد هزّتهم انتصارات الزّعيم وتَْعتََعتْهم، 

وما هم بسكارى!...

ولعّل تونس مل تعرف مثل ذلك االطمئنان وتلك 
الّسعادة والّسكينة العميقة الّشاملة، وبعد سنة 
1956 إىل هذا اليوم. وقد ُخيّل للتّونسيي أن باب 

العرش قد انفتح عىل مرصاعيه...

أزمات	الشّدة

عرفْت الّسنوات الّستُّون التّونسيّة أزمات الّشّدة، 
وَصَدمات العنف والحّدة، فبسط يف األثناء الحزب 
الحّر الّدستوري التّونيس بديوانه الّسيايس سلطانه 
املهيمن عىل أغلب طبقات املجتمع وعىل جميع 
أنحاء البالد، وحتّى عىل بعض الّنفوس الّضعيفة 
والهزيلة. عىل أّن الّشبّان الّذين أفاقتهم الّسياسية 
الوطنية وكذلك الخارجية الّدولية، والتّعليم واملعرفة 
ونسبيّة حريّة الّصحافة قد كانوا يطرحون ألف 
سؤال حول حال تونس ومصريها، واكتشفت مؤامرة 
الخونة واملجرمي، وُمنع الحزب الّشيوعي، وسكتت 
اللجنة التّنفيذية للحزب القديم كام كان يقال بعد 
إفحامها بكرامة االستقالل عىل مراحل ومحطّات 
فيها املّد والجزر. زد عىل ذلك أّن املجتمع بدأ يفرز 
مجموعات قليلة العدد والتّأثري من الّزيتونيي 
الغاضبي، واملاركسيي، والعروبيي، والّنارصيي، 
واالشرتاكيي وبرامجهم وأهدافهم متشّددة تارة 
وطورًا متسامحة من نوع اشرتاكية إسكندينافية... 
وعىل كل، فقد أُفرغ االتحاد العام التّونيس للشغل 
من محتواه الفكري االجتمـاعي وكّنا نقـــول: 
»...فرحات حّشاد يتقلّب يف قربه... وياليته ظّل 
ا ومل تقتله اليد الحمراء االستعامرية... موته  حيًّ

خسارة لتونس وللمغرب وللعرب كافة!«

لنئ أصغى الّشبّان املثّقفون إىل خطب الرّئيس 
الحبيب بورڤيبة وقبلوا أفكاره قبوالً حسًنا يف أغلب 

«ثــــــــــــــورة الـــزنــــــــــــــج» المسرحّيــــــــة  التــــي أغضبـــت بـــــورڤــيــــــبــــة

كانت عالقتي بالحبيب 
بورڤيبة بوصفه رئيس 
الجمهورية عىل رضبني 

إثنني: عالقة غري مبارشة 
طويلة املدى وعالقة مبارشة مل تستغرق 

أكرث من نصف ساعة عىل وجه 
الّتقريب.

هذا ال يعني أيّن مل أعرف الّزعيم 
الحبيب بورڤيبة من قبل.أمل تكن 
صورته املعنوية وتأثرياته ومواقفه 

الّنضالية وترصيحاته الّسياسية الّنارية 
حينا والّذكّية واملراوغة واملخاتلة حينا 
قد رافقت يقظتي الّطفولّية وتواصلت 
سنوات مراهقتي وشبايب؟ كان تحرير 

تونس من االستعامر هو الغاية الّسامّية 
لديه. ومن أجل تحقيقها عرف الّسجون 

واملنايف، وظل صامدا إىل 
Ù .الّنهاية الّسعيدة
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فيام يتّصل بعالقة الرّئيس باملسحيّة ومبا شاهده 
فيها. مسحيّة »ديوان الزّنج« من أشهر مسحيايت. 
فلقد تصّدت لها الّصحافة الفرنسيّة واملغربيّة بالّنقد 
واالنتقاد فضالً عن الّصحافة التّونسية عند افتتاحها 
ملهرجان الحاّممات الّدويل ثّم لدى توزيعها يف مهرجان 
قرطاج وداخل البالد وخارجها بحرص وتشجيع من 
وزارة الثّقافة وعىل رأسها يومئذ األستاذ الّشاذيل القليبي 

ثّم بعد زمن عىل رأسها األستاذ محمود املسعدي.

مل تر وزارة الثّقافة رضورَة لدعويت إىل مرافقة املسحيّة 
الّتي كان يرشف عليها املرحوم املنصف السوييس 
بإدارته وإخراجه، ليك تقّدم » ديوان الزّنج« التي طلبها 
الرّئيس بعد أن قرأ مقاالً عنها يف جريدة »لوموند« 
الفرنسية ينّوه بها، أو لعل تّم اقرتاحها عليه ملشاهدتها 
يف مسح قرص قرطاج الرّئايس، ال أدري عىل وجه 
الحقيقة. مل أحرض عرض مسحيّتي حينئذ، وكّل ما 

سمعته عن العرض كان من الوزير محمود املسعدي 
نفسه ومن الفّنان املرحوم املنصف السوييس ومن 

بعض املمثّلي املشاركي يف العرض.

إيّن أعلم منذ الّسنوات الّستّي من القرن العرشين 
أّن الرّئيس الحبيب بورڤـيبة كان يعشق فّن املسح 
وفّن التّمثيل والّنصوص األدبية العالية ذات الّصبغة 
املسحية الكالسيكية. وهو رئيس الّدولة الوحيد يف 
العامل العريب ويف القارّة اإلفريقية الّذي ألقى خطابًا 
ا عظياًم يف فّن املسح، ألنّه يعترب  ا وسياسيًّ منهجيًّ
املسح مدرسة تثقيف وتعليم وأخالق، بل مدرسة 
لتكوين املواطني يف الّنضال والوطنيّة. وقد كان هو 
شخصيًّا موهوبًا يف فّن التّمثيل حسب املواصفات 
واألساليب الكالسيكيّة املتّبعة يف عرصه، لكّن فّن 
التّمثيل ال يكتمل إالّ بجامل اإللقاء وروعته، إلقاء 
»الترّيادات« املوجودة يف مسحيّة »شهداء الوطنيّة« 
مثالً )الرّتجمة العربية لنّص الكاتب املسحي الفرنيس 
روسطان »وطن«. وقد كان الرئيس الحبيب بورڤـيبة 
أمام كامريا التّلفزة التّونسيّة ممثاّلً موهوبًا، مدهًشا 
يف الحركات ويف سامت وجهه ويف إلقاء الكالم، ويف 
أّن  الّنفسية كالفرح والغضب. وال يخفى  تعابريه 
الكاتب املسحي كان يف ذلك العرص ذا تأثري حاسم 
يف فرقة التّمثيل ويف منهاج اختياراتها ويف مسؤوليّته 
عن األفكار الّتي يعرّب عنها املمثّلون أمام الجمهور. 
لكّن العرص تغرّي وتغرّي معه فّن املسح وفّن التّمثيل 
وفّن الكتابة واحتّل مكانة املؤلّف القدمية املخرُج. 

وصار املؤلّف يف درجة ثانية.

لقد أحدثت مسحيتي » ديوان الزّنج« صدمة للرّئيس 
الحبيب بورڤـيبة عىل أكرث من صعيد. فاملسحية تروي 
حوادث الثّورة املسلّحة الّتي قام بها الزّنج بزعامة 
عيل بن محّمد ضد الخالفة العباّسية يف سباخ مدينة 
البرصة بجنوب العراق، وانتصارهم عليها وتحّررهم 
من االستعباد. ويضّم مجلس الثّورة الّذي يرأسه عيل 
بن محّمد شابًا ثوريًّا اسمه رفيق. فهو ال يرىـ  خالفًا 
لرأي الزّعيم عيل بن محمد ـ أن الثّورة ال تنتهي 
بانتهاء االستعباد وبالحصول عىل الحريّةـ  وإمّنا يرى 
أن تتواصل... ويؤيّد رأي الّشاب فيلسوٌف عجوز 
خرب الّدهر والّناس. ويحّل فجأة وفٌد رسمّي عن 
الخالفة العبّاسيّة ببالد الزّنج، ليعرتف باستقالل الزّنج 
وبحريّتهم. ويَْستَِتبُّ الّسلم واألمان بينهام، فيطلب 

علـي بن محّمد من الخالفة العبّاسيّة أن تسعف 
الزّنج بطوابري من املهندسي وصيارفة األموال والبّنائي 
نَّاع واملرشّعي والفالحي ألّن الزّنج بقوا جّهاالً  والصُّ
يي ال يحسنون شيئًا، كام طلـب عيل بن محّمد  أُمِّ
قرًضا ماليا ألّن بالد الزّنج ال تنتج شيئًا إالّ امللـح، امللـح 
فقـط ال غري. فُمِنَح الزّنـج حينئــذ ما يعادل ماليي 
الّدنانري العباسية الّذهبيّة لتنشيط حياة البالد وبناء 

مدينة املختارة عاصمة الزّنج.

وبعد فرتة زمنيّة عاد الوفد الرّسمي العبايس إىل بالد 
الزّنج ليعاين ما تّم إنجازه بفضل ما منحته الخالفة من 
مساعدة اإلطارات العبّاسية املقتدرة  لتكوين الزّنج 
وبفضل األموال العباسية املسندة القتصاد بالد الزّنج 
بغية عودة الرّوح والّنشاط. فيرّصح عيل بن محّمد 
أّن الزّنج مل يتعلّموا شيئًا. ويرّصح الوفد أّن القرض 
قد ذهب يف بطون الزّنج وتبّدد يف لَْهوهم، وليس يف 
صالح مشاريع الّنهوض والثّورة. فيتّجه الّشاب رفيق 
عند ذلك نحو الزّعيم عىل بن محمد ويرصخ يف وجهه: 
يا خائن!!! ألّن عيل بن محّمد هو الّذي أراد التّعاون 
مع عدّو املايض وألّن رفيًقا يرى أّن الوفد العبّايس 
قد فرض عىل الزّنج استعباًدا جديًدا لكن ليس من 

الّنوع الّسابق القديم... واستفحل الرّصاع بينهام.

اهتّز الرّئيس الحبيب بورڤـيبة اهتزازًا عنيًفا حي 
رأى املمثّل الّشاب الّذي اضطلع بدور رفيق، وهو 
يرصخ يف اتّجاه عيل بن محّمد: يا خائن! اهتـّز 
وغضـب، ونهـض من كرسيّـه والحــق عبد اللّطيف 
وهو  املؤلّف،  بدور  قام  الّذي  املمثّل  الحمروين 
يجري ليرضبه ِببَِكيتَِته )بعصاه(!!! وهو يقول حانًقا: 
»هذا املؤلّف يسبّني!... يصفني بالخيانة!!!« وكأّن 
األمر قد أشكل عليه، فحسب الرّئيس أّن املمثَّل 
هو املؤلّف كاتب مسحيّة!  وأحّس بأنّه هو عيل 
بن محمد رئيس ثورة الزّنج وأنّه هو زعيمها بال 
ما  وبي  محّمد  بن  عيل  دور  بي  فوقع  منازع. 

يتصّوره وهو تطابق تاّم.

هذا املشهد درامّي بل مأساوّي بامتياز لألسف حي 
أذكره يف يومنا هذا. فالحبيب بورڤـيبة ال يستحّق 
الِسباب وال الّشتائم وال القدح يف ِعرْضه الّنضايل وال 

n محمود املسعدي

رميه بالخيانة رغم ما اقرتفه من األخطاء الّشنيعة. 
ولسُت مطلًقا مّمن يسبّونه اليوم وال مّمن يطلبون 
عدم الرّتّحم والّدعوة عليه بالكفر واإللحاد، غفر 
الله لهم، زاعمي أنّه الئيك! بينام هم يجهلون أو 
الاّلئكيّة ومامرستها يف  باألحرى يتجاهلون معنى 

الّدولة الّدميقراطية.

يف الّصباح الباكر، كنت يف مكتب الوزير محمود 
املسعدي. لقد كان عىل أهبة التّوّجه إىل قرص قرطاج 
وأنا معه ملقابلة الرّئيس الحبيب بورڤـيبة. والحّق أيّن 
كنت أترقّب ما سينزل يب من املصائب! بعد »اإلنسان 
الّصفر«، وبعد »رأس الغول«، وبعد »ثورة صاحب 
الحامر« الّتي َجرَّت يل الويالت من الّنظام ومن الحزب 
وديوانه الّسيايس... والختام سيكون مع مسحيتي 
»رحلة الحالج« وبعد مرور سنتي هاجرت إىل املغرب 
األقىص اتّقاء من رّش الّزبانية الّذين تطوعوا التّهامي 

وكادوا يدخلونني إىل السجن.

وبََّخِني محمود املسعدي، وجعلني املسؤول عن 
كّل ما حدث! ولكن، الّذي يوبّخني هل هو الكاتب 
ا هو وزوجته السيّدة رشيفة   الّذي عرفته شخصيًّ
منذ طفولتي أم هو الوزير اليابس يف موقفه الرّسمي 
الّصلب وهو يرمقني بعينه الزّرقاء الّتي تنكرين؟ هكذا 
تساءلت. امتنع عن الّدخـول يف تفاصيــل ما حدث 
من كارثة باألمس . رمرم ما جرى بكلامت رسيعة 
وقال يل: »ستقول له ماذا « ؟ أجبته: »... لكن موضوع 
مسحيّتي ال يهّمه وال عالقة له مبضمونها... فتونس 
بلد صغري وفقري، وليس له نفط وال نحاس مثل بلدان 
العامل الثّالث... واملسحية تخاطب البلدان املتخلّفة 
الكربى ذات املوارد املالية الّتي ال تحىص وال تعّد«... 
أجابني باندهاش: » جوابك أدهى! .. كيف ال تهّمــه 
املسحيّة؟... يهــّمـه كــــّل شيئ!!! ال ترافقني... 
سأكلّمه عن محاوالت الطّليعة األدبيّة... والّشبّان 

الّذين يحاولون...«

أقّدم  أن  مّني  ينتظر  املسعدي  محمود  لعّل 
عاّم  بورڤـيبة  الحبيب  الرّئيس  إىل  اعتذارايت 
اقرتفته من جرمية؟  من يدري؟ الله أعلم بخبايا 
الّصدور... عىل أّن املسح فّن خطري عىل الّسياسة 

والّسياسيي.
ع.م.

أعلم أّن املرض الخبيث قد ناله يف الّصميم. لكّنه مل يُبال 
به، مل يأبه لَُه. قالها يل يف الهاتف الجّوال. كان له صمود 
من حديد، واستعداد ملصارعة الطّوارئ، وحّس فطرّي كأنّه 
طبيعّي لركوب املكاره والّصعاب بغية الفوز بالّنجاح. هذه 

املرّة غلبه املرُض الخبيث...

كنت ال أحّب أن أزوره يف املستشفى، وهو خارَج صّحته، 
طوره الّصحّي، طوره الحيوّي، طوره اإلبداعي. ليايل كُّنا فيها 
نعربد عىل املعقول واملقبول واملرذول من الكالم واملوقف 
وسلوك البرش يف املسحيات عىل الرّكح لنمتطي املجهول، 
لنباغت املعلوم، لنتناول املهمل املرتوك، لنشحذ ِسنان العقل 
والقلب والرّوح، لنسري رغم أشواك الّدروب. نظّل عىل الرّكح 

يرقبنا الّنجم إىل أن يطّل علينا بريق من الفجر.

املسح قضية حياته، نهاره ويومه، راحته وتعبه، أكله ورشبه، 
سكونه وهيجانه ورصاخه وخصامه ورسوره.

أشاع الَفرََح والُفرجة والّذوق الجميل والفهم الّسليم يف القرى 
واألرياف والّضواحي وأطراف البالد فضال عن قلب املدن.

، ثّقف من مل ميلك حتّى رسم أبجد، من هو  َعلَّم، كّون، َربَّ
عار من كّل تجربة، من هو ضحيّة العرص املتغّول، من هو 
فقري أعزل. نّشطهم، زرع الحّب، بذر بذور اإلرادة والعزمية، 
دّربهم إىل أن يَْفَنى الجهد عىل الفّن، عىل الُحْسن، عىل 
الفهم، عىل الفكر، وطّنهم عىل اإلبداع. ربح لفائدة تونس 
أسامء يف محبّة تونس، ورجاالً يف إمناء تونس، ونجوًما تتألّق 

يف تنوير تونس، وأعالًما يف خلود تونس.

رّحالة، جوَّاب آفاق بي املغرب واملرشق. رفع راية يف الّدار 
البيضاء، يف مِتْڤاد برشق الجزائر، يف القاهرة، يف بغداد، يف 
ن، يف دمشق، يف بريوت، يف الكويت، يف الّدوحة، يف  َعامَّ
ارقة باإلمارات العربيّة املتّحدة، يف ُعْجامن. أكرب باًعا  الشَّ
من سفري معتمد ومن وزير مفّوض، فبصمته بارزة باقية، 
وتأثريه دارج، ومنزلته شهرية. تالميذه كُرْث صاروا أحبابه 

بعد سنوات يف كّل مكان من العرب والعروبة.

ه وحبيبِته ما منحته إيّاه من خري الفّن  أعطى لتونس أمِّ
العميم.

قال يل: إالم أترقّب مسحية امللك الّشهيد املنصف باشا باي. 
أجبته: بصدد املراجعة. وزميلتنا منى نور الدين تنظر إلينا...

سالم عليك يا منصف ورحمك الله كلاّم عرضت مسحية 
لك ولسواك يف هذه الّدنيا. وسالم عىل ما أّسسَت. فهل 

ستحمل فرقة الكاف اسمك إىل األبد؟ 
عز	الّدين	املدين

المنصـــف السويسي
المسرحـــي المعّلــم
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فنجــــان الّثـــــأر

تقاليد العشرية رضورة أخذ الثأر، 
وذلك كرشط ال رجعة فيه يك تستعيد 
أمام  وهيبتها  شموخها  العشرية 
محيطها العشائري. ولهذا التقليد 
طقوس خاصة ،يقوم ضمنها شيخ العشرية يف جلسة 
استثنائية وعاجلة بصب فنجان من القهوة ويعلن 
أن من سريتشف فنجان القهوة سيكون ملزماً باألخذ 
بالثأر. ويعرب الجالسون، وهم من أفراد العشرية، عن 

رغبتهم يف رشب هذا الفنجان. ومن يختاره الشيخ يعترب 
منذ لحظة تناول فنجان القهوة أمل العشرية يف محو 
عارها وفارسها الذي سيحمل لها البرشى املوعودة. 

هكذا كانت تسري حياة العشرية التي ما إن تأخذ 
بثأر اعتداء أملّ بها حتى تستعد لثأر آخر ويجري 
هذا الكّر والفّر تحت رصامة عقل عشائري متغلغل، 
يُعادل بي الرشف يف مفهومه الخاص واملطلق واألخذ 

بالثأر وهي معادلة لطاملا أهدرت دماء بالباطل . 
وقد رصد عديد من العلامء أصحاب األقدام الراسخة 
يف ميدان علم االجتامع مبختلف فروعه، كيف أن 
العشائرية كمنظمة قيمية متجذرة يف املناطق ذات 
التاريخ القبيل كأفريقيا والخليج وبعض بلدان املرشق 
واملغرب، حيث ما زال يجري توظيف قيم  القبيلة 
وتنسج عالقة قامئة عىل االعرتاف الضمني واملتبادل 
بي القبيلة والدولة. ويصل األمر يف بعض األقطار 
إىل أن القبيلة متثل وسيلة حامية للفرد من الدولة. 

فنجان	قهوة	الثأر

ولكن ما مل نرش إليه مبارشة، هو أن العشائرية قيمة 
رئيسة يف كافة أرجاء العامل اإلنساين، أي أن النزعة 
القبلية بكل ما تحمله من تقاليد وأعراف تشمل حتى 
املناطق التي مل تعرف القبيلة والعشرية يف تاريخها، 
هذا باإلضافة إىل أن العشائرية تسود قيم الحارض 
وتتصدرها متاماً، كام كانت ترأس عشائر املايض وقد 
اختارت العشائرية أثوابا جديدة، بحيث أصبحت 
تتمظهر يف أشكال وقوالب وكيفيات تعتمدها كأقنعة 
تنكريّة لها. إن العامل الذي نتحرك فوق أدميه، أشبه 
ما يكون بعشرية كبرية أو بفضاء عشائري تعبق فيه 
روح الثأر وفورة الدم التي ال أجل الستكانتها وكأن كل 
العامل يرشب فنجان الثأر، الواحد تلو اآلخر وأحيانا يف 
جلسة جامعية يكون فيها فنجان الثأر سيّد العقول، 

ومحرّك »القوى الدوليّة«!. 

ويعترب إبليس أول شارب لفنجان الثأر، عندما رفض 
أن يسجد آلدم وقرر االنتقام منه ونجح يف إغوائه ويف 
أن يتسبب له يف الطرد من الجنة والنزول إىل الدنيا، 
حيث الخطيئة، ومن يومها إىل اليوم وآدم ومعه حواء 

يبتلعان مرارة ذلك النب وذلك إىل حي. 

وألن الوجود اإلنساين انطلق بارتشاف فنجان الثأر، فقد 
قامت العالقات طيلة الصريورة التاريخية عىل مبادئ 
العداء املتواصل، من رصاعات فجر التاريخ إىل الرصاع 
بي اإلسالم وإمرباطوريتي الفرس والروم، إىل العداء 
بي العرب والغرب، وبي العرب املسلمي واليهود، 
وبي املحافظي والتقدميي، وبي أمريكا واالتحاد 
السوفيايت )سابقا(، وبي أمريكا وليبيا، وبي جورج 
بوش األب واالبن والعراق، وبي الرصبيي واملسلمي 

البوسنيي، وبي.. وبي..!. 

كل هذه العالقات العدائيّة وغريها يف عدد أوراق 
الشجر، تتغذى من روح الثأر وتطلق العنان ملا هو 
عشائرّي حتى يستفحل ويفعل يف الخصم املقابل 
كل األذى املرتقب ومثله الذي يفوق الخيال ابتكارا. 

رصاعات	يف	تعارض	مع	العقلنة

لقد أصبحت العشائرية بدورها تتعدى ما هو سيايس 
واجتامعي وأخالقي لتشمل االقتصاد واإلعالم فظهرت 
عشائريات اقتصادية وعلمية وإعالمية، وكّل يغني 
عىل عشريته السية التي ال يدركها وإن كانت تدركه 

وتحرّكه وتوّجهه وتحّول له وجهته. 

فهل يعني هذا أن فنجان الثأر هو الذي يحرك عجلة 
الزمن وهو الذي يدفع بدورة الحضارات؟ وهل أن 
فنجان الثأر يضاهي يف القيمة الحياتية املاء، حيث 
ال قدرة للجسد الضعيف الهش عىل االستغناء عنه. 
أغلب الظن أن العقلنة كظاهرة مرتبطة بالحداثة 
وأحد مظاهرها ورشوطها مل تستطع التأثري يف العقل 
االجتامعي الثقايف السيايس اإلنساين وذلك ألن قيم 

القبيلة تقف ضدها بقوة.

ال شك يف أن التاريخ البعيد والقرون املاضية، تعج 
بأطباق ترتاصف فيها فناجي الثأر وتكتظ إىل درجة 
قد ال يحتوي املطبخ اإلنساين غريها من أدوات منزليّة 
ونفسيّة. ولكن ما يحرك الفناجي يف املايض هام قنبلتان، 
األوىل قنبلة الرشف.. وبالتايل ال بّد من محو العار. 
والقنبلة الثانية تتعلق مبعطيي اثني هام العقيدة 
والغنيمة كام أبرز بذلك املفكر الراحل محمد عابد 

الجابري. 

ويف أغلب الحاالت، كان وجدان الجامعة هو الذي 
يصّب القهوة يف فناجي معّدة خصيصاً لألخذ بالثأر. 
ولقد حافظ منطق الثأر عىل أهم امليكانزمات التي 
تحركه وتربره، حيث ال تزال الغنيمة كبعد هام يف 
العقل السيايس العاملي تفعل فعلها، وهو ما أصبح 
يُعرّب عنه اليوم بلعبة املصالح الحيوية، التي جّسدتها 
بوضوح تام القوى الدولية الكربى يف العامل. وشاهد 
العامل طبعا يف الحرب العاملية األوىل ما فعلته أملانيا يف 
شخص هتلر عندما قرر االنتقام بدوره وأن يثأر وأن 
يحرق اليهود وأن يحتل أرايض فرنسية وأن يشعل 

لهيب الحرب العاملية الثانية التي أخرجت العرب 
من دائرة نصاب األمور. 

أما الرصاع العريبـ  اإلرسائييل فهو الرصاع األكرث رشبا 
لفناجي الثأر. 

رصاع	قيم	متفاوتة	العضالت

إن هذا الجو العاملي، الذي مل يتوقف لحظة عن رشب 
فنجان الثأر، أصبح من التجذر إىل درجة يستحيل 
فيها قطع هذه العادة القدمية املتجددة، لذلك فكل 
مساعي السالم ذات األهداف اإلنسانية املثالية كثريا 
ما تسقط يف ماء الخيبة وهو أمر طبيعي جدا، إذ كيف 
ميكن لثقافة فنجان الثأر أن تفسح رواقاً إلحالل ثقافة 
السالم. بل إن من يقّدمون أنفسهم باعتبارهم عقالء 
العامل ال يتصورون قيام مجتمع عاملي دون أن يتم 
فيه تناول فنجان الثأر كربوتوكول أصبح من التقاليد 
الصارمة والتي دونها تسقط أسطورة الوجود بأكمله. 

ولقد صّدق العامل بدوره هذا التصور واعتربه مرآة 
كاشفة لطبيعة النفس البرشية، التي يسكنها الخري 
والرش وتحيط بها املالئكة والشياطي واستند الكثري 
إىل أول جرمية ارتكبت يف األرض كحجة دامغة وهي 
جرمية قابيل وهابيل، اليشء الذي جعلنا أجياال بعد 
أجيال نقبل بهذه الحقيقة املنقوشة يف األلواح الخالدة. 

وتناولنا جميعا هذا الطعم التاريخي برشبنا فنجان 
الثأر وتحّمل مضاره وآثاره، التي ال تنتهي، حيث إن كل 
العامل أصبح يتناول نفس الفنجان ويتهافت عليه ويبدو 
أن ما حققته اإلنسانية من انتصارات وانكسارات عىل 
نخب فنجان الثأر مل يجلب لها سوى الغنب الحضاري 
والفقر اإلنساين والخواء الروحي، بحيث إن من ميسك 
بفنجان الثأر هو الذي مييل عىل العامل قانونه وذلك إىل 
أن ينتقل نفس الفنجان إىل يد أخرى وهكذا دواليك 
إىل أن تتهشم كل الفناجي وينفذ النب من هذه األرض! 

فهل ميكن أن نتحدث عن حداثة فكرية ذهنية حقيقية 
والحال أن قيم القبيلة والعشرية تتحكم فينا وتفعل 
فعلها حتى اليوم وأكرث من أي وقت مىض يف جمهوريّات 

ودول تّدعي التحديث والحداثة وما بعد الحداثة ؟ 
أ.م.

إّن قــراءة مسرتخية لبعـــض الوقــــائع، تجعلنا نقر بأن 
العشـــائرّية التزال قامئة الذات وتتحّكم يف منط التفكري ويف 

مختلف أشكال السلوك سواء الخاص باألفــراد أو 
باملجموعات أو بالشعوب وليس صحيحا  اعتبارها 

Ù. ظاهرة ذات سياق تاريخي ال حضور لها خارجه

سى
ــو

 مـ
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أّن نجــــم التّجريــــد يف الفّن 
العاملي بدأ آنذاك يف األفول بعد 
عقود من االزدهار، فإّن ظهوره 
بتونس يُعدُّ عالمًة صحيّة ملا كان 
اتّجاهات  مع  تساوقت  وأفكار  رؤى  يحمله من 
مل  واآلداب.  الفنون  مجاالت  يف  أخرى  تجديديّة 
حافال  فكريّا  مناخا  بل  فنيّة  نزعة  مجرّد  يكن 
ساهم  ماّم  الّسائد،  للفّن  واملراجعات  بالّنقد 
حركة  بعث  يف  والّسبعينات  الستّينات  خالل 
الفّناني  رأى بعض  لقد  ثقافيّة نشطة ومتنّوعة. 
أزمة  من  للخروج  ملّحة  رضورًة  التّجريد  يف 
تشخيصيّة  مواضيع  جملة  يف  التّعبري  حرصت 
والّصورة  الّشعبية  املشاهد  عن  تخرج  تكاد  ال 
البرشيّة )portrait( واملنظر الطّبيعي والطّبيعة 
الّصامتة )nature morte(. ورغم أّن التّشخيص 
كان له ممثّلوه املميّزون من فّناين مدرسة تونس 
وغريهم أمثال عاّمر فرحات وعبد العزيز قرجي 

وعيل بن اآلغا والّزبري الرّتيك وحاتم امليّك، الّ أنّه 
ُذ غالبا  تحّول عند آخرين إىل تسجيليّة باهتة تُنفَّ

مبعالجات مدرسيّة. 

من	الّنظرة	الخارجية	إىل	الرؤية	الباطنية	

)أو  االبتعاد  يف  أساسا  التّجريدي  الرّسم  يتمثّل 
االنفصال( عن الواقع املريئ يف أشكاله امللموسة 
للرّتكيز عىل مساحة اللّوحة من حيث كونها حيَّز 
نقل  ليس  فالهدف  ؛  بذاتها  تشكيليّة  عالقات 
ترجمة  وإمّنا  تأويلها  أو  الخارجي  العامل  صورة 
أشكال  منظومة  إىل  للفّنان  الّذاتيّة  األحاسيس 
أّي مضمون »حكايئ«. ورغم  وألوان مجرّدة من 
أّن التّجريد ظّل فّنا نخبويّا ملا يطرحه من أفكار 
بالغ  كان  أنّه  إالّ  الواسع،  للجمهور  معتادة  غري 
فئة  لدى  خلق،  إذ  عموما  الثّقافة  يف  التّأثري 
املثّقفي عىل األقّل، وعيا غري مسبوق مبكانة الفّن 

ومعانيه ووظائفه مبا كان يثريه من أسئلة ملّحة 
يف إطار الحداثة.

أثر	الّتجريد	يف	الحركة	الّتشكيلّية

مسار  يف  حتّى  ما،  نحو  عىل  التّجريد،  أثّر  وقد 
مزيدا  لديهم  مولّدا  التّشخيصيي  الفّناني  بعض 
من االهتامم بالعنارص التشكيليّة البحتة يف بناء 
رّسامي  كبار  من  بعضهم  دفع  لقد  بل  العمل، 
مدرسة تونس إىل تأويالت للواقع املنظور حّولته 
من الوضوح واالستقرار إىل تعبرييّة تعتمد املجاز 
بذلك  تشهد  مثلام  الغموض  وحتّى  واالختزال 
أعامل عبد العزيز قرجي الذي تخىّل منذ نهاية 
ستّينات القرن املايض عن منمنامته الرّصينة إىل 
»الطّفويل«.  أو  »الخام«  التّشخيص  من  رضب 
مزيد  إىل  الّدفع  يف  أيضا  التّجريد  أثر  ونالحظ 
ابن  عيل  فرنى  الّشكليّة،  بالرّضورات  العناية 
إىل  االنفعاليّة  اللّونيّة  أجواءه  يغادر  مثال،  اآلغا، 
متثيل األشياء والّشخوص باختزال ضمن تكوينات 
يختفي منها البعد الثّالث وتُْنَجُز بخطوط واضحة 

ومعالجة لونيّة حرّة.

رّسامون	تجريديّون

شبه  يف  التّجريدّي  الفّن  تطّور  من  الّرغم  وعىل 
إليه  جلب  أنّه  إال  العريض  الجمهور  عن  عزلة 
امتّدت عىل مدى  مميّزة  تجارب  قّدموا  رّسامي 
ذلك  رّواد  أحد  الرّتيك وهو  الهادي  منهم  عقود؛ 
الفّن حيث اكتشف »التعبرييّة التّجريديّة« خالل 
 ،1959 سنة  املتّحدة  الواليات  إىل  دراسيّة  رحلة 
مساحات  قوامه  تأّميل  تجريد  إىل  تحّول  ثّم 
هادئة ذات حدود ضبابيّة تغطّيها ألوان شّفافة. 
الهادي الرتيك فيام بعد، مع احتفاظه  وقد أنجز 
باملعالجة اللّونيّة ذاتها، تّكوينات تغطّيها خطوط 
النسيج  بأْسِديَِة  يذكّر  تأثري برصي  ذات  متوازية 

وأخرى  تلّمح إىل ما يشبه املناظر الطّبيعيّة.
 

ومن مزايا التّجريد أن دفع إىل االهتامم باإلرث 
خصوصياته  اكتشاف  وإعادة  اإلسالمي  الفّني 
مفاهيم  ظهور  بقرون  سبقت  التّي  التّشكيليّة 
الفّن الحديث األورويب يف منتصف القرن التّاسع 

الّتجريد يف الفن الّتشكييل إىل أين ؟ 

قراءة في الحركة الّتجريدّية في تونس

تي
لوا

 ال
لي

ع

أّدى ظهور الّتجريد يف الفنون الّتشكيلّية بتونس عىل يد جيل جديد 
من الفّنانني، يف نهاية الخمسينات من القرن املايض، دورا هاّما يف 

تّطور الحركة الفنّية ويف الّساحة الّثقافية  التي كانت، آنذاك، تعيش 
بداية تحّوالت يف مفاهيم األدب واملوسيقى واملرسح والّسينام. وقد طرح الّرّسامون 

التجريدّيون أمثال الهادي الرّتيك ونجيب بالخوجة ورفيق الكامل وغريهم رؤى جديدة 
ـــ يف املستوى املحيّل عىل األقّل ـــ حول دور الفّن ووظائفه يف املجتمع واّتجهت إىل 

البحث عن صالت بالّثقافات األخرى تخرج الفن الّتشكييل من حدود 
Ù.املحلّية أو إىل إعادة الّصلة باملوروث الفّني لثقافة العربّية اإلسالمّية

ورغم
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عرش، وذلك برتكيزه عىل تعبرييّة األشكال يف ذاتها وإعراضه عن نقل األشياء 
كام تبدو يف الواقع. وقد أفاد فّنانون تونسيون من تلك العودة إىل املنابع 
اإلسالميّة  العامرة  ِبْنيََة  استوحى  الذي  بالخوجة  نجيب  أبرزهم  من  وكان 
وهيكلية الخّط الكويف، ولطفي األرناؤوط  املُتأثّر بتكوينات الرّقش العريب 
ونجا مهداوي الذي قّدم تأويال برصيّا خاّصا للخّط العريب. وخاض فّنانون 
العتيدة  بتكويناته  بالطّيّب  رضا  منهم  مميّزة  تجريدية  تجارب  آخرون 
الّرزّاق  وعبد  الهنديّس  بأسلوبه  الّسويف  وحسن  األزرق  باللّون  واحتفائه 
الّساحيل الذي أنتج أعامال تؤدّي فيها العالمات دورا بنيويا والحبيب شبيل 

ذو األسلوب املُْشبَع بشاعريّة عميقة وهادئة. 

الذروة	ثم	االنحسار	

الّسبعينات  خالل  الرّسامي  من  ثان  جيل  األوائل  التّجريديي  وتال    
والثاّمنينات، اجتمعوا حول قاعات رفعت شعارات الطّليعة مثل »ارتسام« 
بيدة ونورالدين  الكامل والحبيب  بينهم رفيق  و«التّصوير« و«ِشيم«، من 
لهم  مّمن  وغريهم  منّور  وأسامء  العزّايب  وابراهيم  الفخفاخ  ورشيد  الهاين 
مساهامت متقطّعة يف التّظاهرات الفنيّة. وال يزال بعضهم متمّسكا ، منذ 
الحابل  فيها  اختلط  فنيّة  ساحة  عن صخب  بعيدا  خالص  بتجريد  عقود، 

بالّنابل. 

الزّمن،  تـــونس عىل مدى عقدين من  التّجـــريدي يف  االتّجـــاه  لقد منا 
موىّف  إىل  التّشكيليّة  الحركة  عىل  يكاد  أو  وسيطر  تجــاربه  وتنّوعت 
الثاّمنينات ثّم أخذ يف االنحسار مع عودة بعض أتباعه إىل التّشخيص وظهور 
جيل جديد ركب موجة التّشخيصيّة املحدثة الّناشئة يف الفّن العاملي، بينام 
اتّبع آخرون موجة »واقعيّة جديدة« تخلّت عن الرّسم أصال واتّجهت إىل 
installa- )عرض أشياء وقطع من العامل امللموس يف ما يُسّمى بالتنصيبات 

tions( التي اكتسبت هيمنة واضحة يف تظاهرات الفّن املعارص. 
إرث	الّتجريد	الّضائع

بالطّيّب  رضا  أمثال  الكبار  التجريديي  بعض  الوفاة  أدركت  وقد  واليوم 
ونجيب بالخوجة وعبد الّرزاق الّساحيل وأقعد املرض آخرين مثل الهادي 
الرّتيك فقد بقي منهم قلّة يجهدون من أجل أن يحتفظ ذلك الفّن ببعض 
األروقة  يف  تُعرض  سلعة  إىل  أقرب  هي  بأعامل  يعّج  محيط  يف  الحضور 
يشّكل  ما  بينها  من  يربز  أن  ودون  جاّد   تنظري  إىل  استناد  دون  العديدة 
أّدى  لقد  املجتمع.  حياة  من  وموقعه  الفّن  قضايا  بوعي  يطرح  اتّجاها 
التّجريد يف زمنه دورا هاّما يف تغيري الذهنية الثقافيّة وخلق مجاال للجدال 
اليوم بعد  إليه  التّشكيليّة ما تفتقر  الّساحة  والحجاج وتبادل اآلراء باتت 
أن تحّولت إىل سوق واألعامل الفنيّة إىل مجرّد بضاعة. فهل تكون للتّجريد 
عودة قويّة إىل فضاء اإلبداع وهل ال يزال بإمكانه التّعبري عن رؤى جديدة 

تحرّك الّسواكن وتنري الطّريق إىل املستقبل ؟.
ع.لـ	.
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كام توّجه بورقيبة إىل ضيوف املؤمتر وكان أغلبهم من البلدان العربية 
واآلسيوية إىل جانب ممثلي عن االشرتاكيي الفرنسيي املساندين للقضية 
التونسية لرشح خاصيات الكفاح التونيس وثوابته املتمثلة يف اسرتجاع 
السيادة الوطنية وتاليف كل مظاهر االزدواج مع الفرنسيي املقيمي بشأن 
صيغ بقائهم ومصالحهم وتاليف القطيعة مع فرنسا الحريات واإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.

وأكّد بورقيبة أّن تونس مل تحظ بدعم خارجي ال من الدول العربية وال 
من األمم املتحدة يف كفاحها ومل تصلها ولو خرطوشة واحدة من املرشق 
إال أنها تبقى وفيّة لجذورها العربية اإلسالمية ومنفتحة عىل التّعاون مع 

الجميع وفقا للظروف السياسية واملصالح االقتصادية. 

وبخصوص االتفاقيات، أشار إىل جوانبها األساسية وما تتيحه من فرص 
للتّعجيل ببلوغ االستقالل التام لكّن بصورة متدرّجة وبالتعاون مع فرنسا 
عىل  مراجعتها  إمكانية  تتيح  فصولها  وأّن  خاّصة  املساواة  قدم  وعىل 
ضوء التطورات والحاجيات، مؤكدا وجوب احرتامها مشريا إىل مثال صلح 
الحديبية بي الرسول محمد صىل الله عليه وسلم وقريش ومحّذرا من 

مخاطر الفوىض واالضطرابات.

وعاب الحبيب بورقيبة عىل صالح بن يوسف مناهضة سياسة الحزب 
ما  وأّن  تدفعه  أنَّ عوامل شخصية  الوطنية، مؤكّدا  الصفوف  وتقسيم 
يدعو إليه من شأنه ضياع الوطن وفرقة شعبه وداعيا إىل التبرص واتباع 

الحقيقة واالبتعاد عن الوهم واملغامرات. 

وإثر الخطاب ويف جلسة مغلقة صادق املؤمتر باقرتاح من بورقيبة عىل 
دعوة صالح بن يوسف ليرشح وجهة نظره أمام الجميع ويفصل بعدها 
املؤمتر يف الخالف. ومتيّزت الجلسة أيضا بانضامم الباهي األدغم إىل وجهة 
نظر بورقيبة ماّم جعل مهّمة رئاسة املؤمتر تؤول إليه وكان ملوقفه تأثري يف 
ممثيل الجامعة الدستورية لتونس العاصمة الذين اكتفوا مبوقف محايد 

بعد أن كانوا يؤيدون وجهة نظر صالح بن يوسف.

ُخّصص اليوم الثاين من املؤمتر لالستامع  إىل رؤساء الوفود من البلدان 
األجنبية وكذلك رؤساء املنظامت الوطنية ومثلام كان متوقّعا فإن صالح 
بن يوسف رفض دعوة املؤمتر متعلاّل بوجوب تعليق أشغال املؤمتر مّدة 
َعب املساندة لألمانة العامة من الحضور ومعتربا أّن  أسبوع لتمكي الشُّ

دعوته تقيم الدليل عىل أنه مازال يُعترب األمي العام للحزب الدستوري. 
واصل املؤمتر أشغاله يف إطار اللجان السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
وقد برز يف املجالي األخريين األمي العام لالتحاد التونيس للشغل أحمد 
بن صالح ومصطفى الفياليل. وال شّك أن املؤمتر شّكل رجع صدى 
للحالة العامة للبالد املتّسمة بارتفاع نسب البطالة والفقر واملرض 
والجهل وسوء التغذية يف صفوف أبناء الشعب، لذلك كان الرتكيز 
كبريا عىل مطالبة الحزب والحكومة بإيجاد حلول عاجلة وآجلة لهذه 
اآلفات وحاز تأييد املؤمترين. وصادق املؤمتر يف ختام أشغاله عىل الالئحة 
السياسية املقّدمة من الحبيب بورقيبة وساند بالتايل االتفاقيات محور 
الجدل والخالف بي الدستوريي. كام صادق عىل الالئحة االقتصادية 
واالجتامعية مؤكدا أّن الهدف أّوال وأخريا هو تحقيق االستقالل التام 

وتكوين جيش وطني.

نجح املؤمتر يف ظروف صعبة تنظيميا وانترص سياسيا لفائدة الحبيب 
بورقيبة، ماّم أدخل البالد يف مواجهات دامية وتدخالت خارجية يف الرصاع 
بي الفرقاء أصدقاء ورفاق الكفاح والسجن واملحن باألمس. ومن املفارقات 
أن االتفاقيات موضع الخالف مل تعّمر طويال ففي بعض أشهر تبّخرت 
لتفسح املجال إىل بروتوكول 20 مارس 1956 الذي ألغى معاهدة الحامية 
واعرتف لتونس باستقاللها التام متاما مثل املغرب إذ أن فرنسا ركّزت عىل 
مستعمرتها الجزائر ذات املوارد النفطية الهامة وتخلت عن املحميتي 

ذات املوارد املحدودة .

وميكن أن نرجع إىل اتفاقيات 3 جوان 1955 لنبّي الجهد الذي بذله 
املتفاوضون بتوجيه من الحبيب بورقيبة وخاصة املرحومي 

املنجي سليم والهادي نويرة ومحمد املصمودي لتثبيت 
السيادة التونسية والتعامل مبا هو ممكن مع املصالح 

القوية للجهاز االستعامري. وألّن االستقالل والسيادة 
الوطنية مل يكونا هدية َمنزّلة فإن معرفة ما َحّف 
بالوصول إليهام من أحداث ومواقف من شأنه 
تقوية العزم الجامعي للمحافظة عليهام يف الظروف 
الدقيقة الحالية املتميّزة بتنامي تيّار العوملة واحتدام 

َهة وإنّه من السهل التفريط فيهام  الرصاعات املُوجَّ
إذا ما تغلّبت األنانية عىل املصلحة العاّمة يف زمن العس 

الذي يتطلّب العمل والجهد ونبذ الفرقة واالنقسام .

ا.ع.

يبدو أّن الذكرى الستي للمؤمتر الخامس للحزب الدستوري 
الجديد ستحظى باالهتامم، فللبالد همومها وإشكالياتها 
فامذا يغنيها العودة إىل ماض ال يزال متنازعا عليه يف ما 
يخّص املوضوع الرئييس للمؤمتر واملتمثل يف اتفـاقيات 
3 جوان 1955 املعروفة باتفاقيات االستقالل الداخيل ومالحقها الخمسة.

هل كانت هذه االتفاقيّة خطوة إىل األمام كام قال الحبيب بورقيبة أم 
خطوة إىل الوراء كام أرصَّ صالح بن يوسف؟ علينا أّوال استحضار األحداث 
التي أّدت إىل رشوخ كبرية يف الحركة الوطنية كادت تؤدي إىل حرب أهلية 
وثانيا استخالص العرب منها وتجّنب مخاطر انقسام جديد يف املجتمع 
التونيس يف الحارض كام نبّه إىل ذلك األستاذ توفيق الحبيب يف افتتاحية 

»ليدرز« بالفرنسية يف عددها األخري.

تلك االتفاقيات وجد فيها بورقيبة ضالته إذ ألغت الحكم األجنبي والحامية 
املفروضة واعرتفت لتونس بسيادتها الداخلية ومل تُرض بن يوسف إذ مل 
متّكن تونس من سيادتها الخارجيّة وتساهلت مع مصالح الجالية الفرنسية.

ملاذا	مؤمتر	وملاذا	صفاقس؟

الجمعة	7	أكتوبر	1955 بجامع الزيتونة املعمور إثر الصالة خطب صالح 
بن يوسف واعترب أّن االتفاقيات ُركّزت ورشّعت لكل ما استوىل عليه دون 
حق االستعامر ودعا إىل الكفاح إىل جانب الجزائر واملغرب إذ أّن تونس 

لن تستقّل إال معهام.

عمل صالح بن يوسف مند عودته بتاريخ 13 سبتمرب يف مناهضة رصيحة 
لبورقيبة عىل إفشال االتفاقيات من الداخل حيث أّن الحمالت الخارجية 

التي تّم شّنها ضّده انطالقا من مرص أو من جنيف مل تأت باملرجّو. 

األحد	9	أكتوبر جمع الحبيب بورقيبة الديوان السيايس وحصل بجهد 
الدستوري وإقالته  عىل قرار منه برفت صالح بن يوسف من الحزب 
من أمانته العامة وكذلك الدعوة لعقد مؤمتر للنظر يف تطورات القضية 

الوطنية وفصل جوهر الخالف مع األمي العام.

بادر صالح بن يوسف بتعبئة القواعد حوله وهو رجل الجهاز مند عدة 
سنوات والرئيس الفعيل أثناء غياب بورقيبة يف الرشق العريب يف الفرتة 

1946-1949 وأثناء اعتقاله يف الفرتة 1952-1955 وتحّصل عىل دعم 
الجامعة الدستورية للعاصمة واتحاد املزارعي واألوساط  التقليدية املتأثّرة 
باملشاعر والشعارات العروبية والدينية وهو الوتر الحّساس الذي لعب 

عليه الزعيم املُقال.

ويف املقابل فإن الحبيب بورقيبة حظي بدعم جهات الساحل والقريوان 
الدستورية  األوساط  وكذلك  الخصوص  وجه  عىل  وبنزرت  وصفاقس 
للصناعية  التونيس  التونيس للشغل واالتحاد  العام  التقدمية واالتحاد 
والتجارة لكن مل يكن عقد مؤمتر عام باألمر الّهي خارج العاصمة لذلك 
كان خيار صفاقس ُمرَّحبًا به فقد كانت دوما موالية له وداعمة لعمله 
ماليّا وسياسيّا، كام أنّها كانت يف شبه حياد من الخالف بي رئيس الحزب 
واألمي العام وبعد أن تأكّد من قدرات الوطنيي والنقابيي بصفاقس 
عىل تنظيم املؤمتر وحاميته دعا الحبيب بورقيبة إىل عقده بتاريخ 15 

نوفمرب 1955.

وصف األستاذ حامد الزغل يف كتابه »جيل الثورة« كيف أقام البّناؤون 
رسداقا ضخام يف فناء الحي الزيتوين بهياكل من األخشاب مغطّى بالبيشان 
وهي األغطية القطنية املستعملة يف النقل وتجهيزه باإلضاءة ومضّخامت 
الصوت وكل املستلزمات حتّى تتّسع قاعة الجلسات العامة للـ1300 نائب 

يف املؤمتر ومئات الضيوف واملالحظي والصحفيي.

ويف الواقع، فقد تجّند األهايل الستقبال الضيوف وساهموا بصفة فّعالة 
يف تأمي الحاجيات الرضورية لإلقامة واإلعاشة للمؤمتر خالل أربعة أيام. 
أما الحبيب بورقيبة فقد أقام مبنزل الزعيم الهادي شاكر، رفيقه يف الكفاح 
الذي استشهد يوم 13 سبتمرب 1953، والذي يبعد 2 كلم عن مقر املؤمتر 

بطريق العي.

افتتح املؤمتر يوم الثالثاء 15 نوفمرب برئاسة الدكتور أحمد علولو 
رئيس الجامعة الدستورية بصفاقس ورئيس لجنة التنظيم ومتيّزت 
الذي  الحزب  بورقيبة رئيس  الحبيب  االفتتاحية بخطاب  الجلسة 
قام خالل ساعتي من الزمن بتحليل شامل للكفاح الوطني والنتائج 
املتوّصل اليها، طالبا من املؤمتر أّوال الفصل يف الخالف الذي جدَّ 
بينه وبي صالح بن يوسف وثانيا    ما يتعّي عىل الحزب والحكومة 
اتباعه من مسالك لبلوغ االنعتاق الكامل والحقيقي للبالد والكرامة 

لكل التونسيي. 

ـّـــــــــبـــــــــــة   الـــّذكــــــــرى المـــغــــيــ
ال

املؤمتر الخـامس للحزب الدستوري الجديـــد )15ـ    19 نوفمـــرب 1955(



وثائق نادرة
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هي الصور التي ترسم مراحل مختلفة من مسرية محّمد 
املصمودي، املناضل الدستوري ووزير الخارجية األسبق، الذي 
تويفّ يوم 7 نوفمرب الجاري، غري أّن هذه الصورة التي نعرضها، 
هي من الصور النادرة التي يظهر فيها املرحوم إىل جانب 
الزعيم صالح بن يوسف األمي العام للحزب الّدستوري الجديد ووزير 
العدل ومحّمد بدرة، وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة َمحّمد شنيق 
وشارل حبيب مالك السيايس والديبلومايس اللبناين يف لقاء جمعهم  يف 
جانفي 1952 بباريس. كان محّمد املصمودي آنذاك ممثّل الحزب يف 

العاصمة الفرنسيّة. 

وقد تحّول الوفد الوزاري التونيس إىل باريس لتقديم شكوى ضّد فرنسا 
إىل األمانة العاّمة لألمم املتحّدة يوم 14 جانفي من تلك السنة. وتقّرر 
رفع هذه الشكوى إثر توّصل وزارة شنيق مبذكّرة 15 ديسمرب1951 التي 
نكثت فيها فرنسا وعودها السابقة، فتأزّمت العالقات بي الطرفي.وقد 

أكّدت يف هذه املذكّرة ما ييل: 

• أّن االستقالل الداخيل هو يف الواقع إقرار للسيادة املزدوجة.
• أنّه ال بد أن يكون للفرنسيي وجود يف الدولة ويف الحكومة ويف الهيئات 

النيابية واملجالس البلدية بدعوى أنهم قاموا بقسط وافر يف بناء اقتصاد تونس.
• أّن بي تونس وفرنسا روابط أبديّة ال تنفصــــم عراهــــا.

وقد ُعهد إىل لجنة مختلطة بي ممثيل التونسيي وممثيل الجالية الفرنسية 
بالنظر يف اإلصالحات التي ستقود إىل »السيادة املزدوجة«.

»واهتزّت الحكومة الفرنسيّة للمباغتة وما انطوت عليه من تحّد وجدت 
نفسها معه- وهي الدولة العظمى- تقف فجأة وألّول مرّة موقف االتّهام يف 
محفل دويل ليحاسبها الضمري العاملي عن سياستها وترصّفاتها يف بلد تعتربه 

جزءا من إمرباطوريتها«.)كتاب،الحبيب بورقيبة، حياته، جهاده، ص 110(.
 وقد كان تراجع فرنسا عن وعودها سببا يف اندالع الثورة املسلّحة يف 18 

جانفي 1952.

والجدير بالذكر أّن شارل حبيب مالك )1987-1906( كان العريب الوحيد 
الذي شارك يف صياغة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، يف ديسمرب 1948، 
بصفته رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع ملنظّمة األمم املتّحدة.
وقد شغل منصب وزير الخارجية بي نوفمرب 1956 وسبتمرب 1958، وترأّس 

الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة بي عامي 1958 و1959

محّمـــد المصمــــــودي في لقــــــاء 
تـــــونســــي-لبنـــــاني ببــــــاريس

عديدة

 من اليمني اىل اليسار: شارل مالك ومحمد بدرة وصالح بن يوسف ومحمد املصمودي
n
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فغيش  تونس،  أوضاع  يف  يخوضان  ومتفائل 
سارت  »إذا  وقال:  املتفائل  مالمح  اليأس 
إىل  الّنحو، فسنضطّر جميعا  األمور عىل هذا 
التّسّول«، فقاطعه املتشائم: »نتسّول؟ ومّمن 

نتسّول، إذا رصنا كلّنا متسّولي؟«...

يف جزيرة صغرية ضائعة يف أعايل البحار، يقف رجل رّث الهندام، 
تكاد لحيته تغطّي ركبتيه، يلّوح بيديه لباخرة متّر؛ وعىل سطح 

الباخرة، مسافر يسأل: »أيّها القبطان، من يكون ذاك الرّجل؟«

 - »أوه، ال أدري؛ يف كّل عام منّر بهذه الجزيرة؛ ويف كّل مرّة 
يلّوح لنا بيديه؛ ال أدري ماذا يصيبه كلاّم رآنا؛ يكاد يجّن كلاّم 
ابتعدنا«. إىل أين تذهب سفينة الحكومة، والّشباب رمْت به 

األمواج عىل الجزيرة ينتظر؟...

حياة  يحّب  ال  ولكّنه  للتّجنيد،  مطلوب  شابٌّ  حاّمدي، 
له  يجد  علّه  طبيب،  وهو  صاحبه،  إىل  فلجأ  العسكر، 
حاّمدي؛  يا  الطّبيب:»اسمع  له  فقال  ورطته؛  من  مخرجا 
إنّهم يجّندون كّل من هّب ودّب، هذه األيّام؛ وال أرى لك 
يقبلوا بك؛  فلن  فإذا وجدوك مخصيا،  ؛  الَخيْصَ إالّ  مخرجا، 
الفتى،  ولكن هل تقبل أن تفرّط يف فحولتك؟«؛ ومل يرتّدد 
لك!  بدا  ما  يا صاحبي  العسكر:»افعل  حياة  يحّب  ال  فهو 
لجنة  إىل  مىض  ثّم  صاحبه؛  وخصاه  عيّل!«؛  الله  يعّوض 
التّجنيد آمنا مطمئّنا؛ وفحصه الطّبيب العسكري عىل عجل، 
وقال:»أنت ال تصلح للخدمة العسكريّة! قدمك مسطّحة!«. 

 ، أيّها الرّاكضون يف ركـــاب حّكـامكم، ال تستعجلــوا الَخيْصَ
فأقدامكم مسطّحة«...

قالت املعلّمة لتالمذتها:»َمْن منكم، يقّص علينا قّصة عجيبة، 
عاش أطوارها بحّق وحقيق؟«؛ فرفع املهّذب عثامن إصبعه، 
وقال: »عندنا، يف حديقة البيت، برئ عميقة، ليس فيها ماء؛ 
ولكّن أيب يأب أن يردمها، أو يقيَم حولها سياجا. منذ أسبوع، 

سقط أيب يف تلك البرئ«؛ فجفلت املعلّمة وقاطعته: »وكيف 
فأجــاب  عثامن؟«،  يــا  بخري،  هو  هل  عثامن؟  يا  حاله 
منذ  توقَّف  فقد  آنستي،  يا  بخري،  صــار  »أظّنــه  الّصبّي: 

صباح أمس، عن طلب الّنجدة«.

كيف حال الحكومة، يف القاع هناك؟ َخَفَت الّصوت، ومل نعد 
نسمع شيئا... يا يس يوسف! يا يس يوسف! هل تسمعني؟ 

كيف حال الجامعة يف القاع؟... 

حلواين بخيل، شحيح، يقــول لصغريه: »اسمــع يا ولــدي، 
حلوى  حبّة  كلِّ  من  اِلَْحْس  والرّشاء؛  البيع  علينا  تفسْد  ال 
لْحسًة واحدة، ثّم لّفها يف غالفها وأعدها إىل مكانها، نبيعها«. 
كذلك يطوف وزراؤنا يف رشق البالد وغربها برصّة مشاريع، 
لحسة واحدة لكّل مدينة... دجاجة سقطت يف برئ عميقة 
فقفز يف إثرها فتًى يافع يحاول إنقاذها، ولحقـت به أختــه، 
ثّم أخواهمـا وكانـوا جميعـا ال يجيدون الغوص والّسباحة، 
أيضا؛  الّسباحة  يجيدان  ال  شهامن  جاران  إلنقاذهم  فهّب 
وعندما حّل أعوان الحامية املدنيّة مبوقع الحادثة عىل جناح 
الّسعة، بعد يومي ونيف، ولهم يف ذلك عذرهم فاملسالك 
أخرجوا  الّرومان،  عهد  منذ  قدم  تطأها  مل  وعرة  هناك 
الجثامي الستّة؛ وكانت يف انتظارهم مفاجأة سعيدة أنَْسِت 
األهل حزنهم عىل شهدائهم، فقد قفزت الّدجاجة حيّة يف 
متام عافيتها ثّم ركنت تضع بيضتها، وكانت الفرحة مضاعفة. 

مل يذهب دم الّشهداء هدرا.
ص.و.

متشائم


