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من يفّكر في مصلحة تونس؟
بالدنا هذه األيّام عىل وقع تجاذبات سياسية حاّدة 
مرسُحها مجلس نواب الشعب، وقد ألقت الحرب 
اإلقليمية الدائرة يف ليبيا بظاللها عىل الوضع الداخيل 
لتعّمق األزمة السياسية أكرث وتوّسع الرشخ بني 

األطياف املكّونة لالئتالف الحكومي ذاته! 

تعّددت املظاهر الدالّة عىل هذا الوضع غري العادي، فمن دعوات 
إىل تنظيم اعتصاماٍت للرحيل بساحة باردو، إىل جدل تجاوز عرشين 
ساعًة يف مجلس نواب الشعب ظاهرُه الديبلوماسية الربملانية وباطنه 
والقيادة  النيابية  املسؤولية  الربملان بني  رئاسة  التداخُل يف مستوى 
الحزبية، ومن دعوات إىل إسقاط الحكومة وحّل املجلس وتغيري النظام 
برُّمته إىل تراشق بتهمة التبعيّة والتذيّل ألطراف أجنبية تنطوي عىل 

قدر كبري من التخوين.

معارك إيديولوجية ال عالقة لها بحياة التونسيني اليومية وال بوضعهم 
االجتامعي الصعب، ومع ذلك تستمّر النخبة السياسية يف لعبة كرس 
العظام التي تبدو يف سياق األزمة االقتصادية غري املسبوقة بسبب جائحة 
كورونا أشبه باالنتحار الجامعي، ففي الوقت الذي يفرتض أن يتّجه فيه 
اهتامم مختلف مكّونات الطيف السيايس حكومة ومعارضة إىل البحث 
عن حلول ممكنة للخروج من الوضع االقتصادي األصعب منذ االستقالل 
يغرق املجتمع السيــــايس أكرث فأكرث يف الفرقـــة والتشـــرذم ما يجعل 

التونسيني وفق أحدث سرب لآلراء أكرث تشاؤما من أي وقت مىض.

لقد أثبتت النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات الرئاسية والترشيعية 
األخرية أّن النظام السيايس بشكله الحايل يعترب أحد مكّونات األزمة 
السياسية الخانقة يف تونس منذ 2011، وأّن التمثيلية الربملانية بصيغتها 
الراهنة مل تعد تحظى بثقة التونسيني الذين اختاروا رئيسا للجمهورية 
من خارج املنظومة الحزبية التقليدية، لكّن الدعوة إىل مراجعة النظام 
السيايس وإعادة تأسيسه تحت ضغط الشارع قد يرّشع للفوىض ويفتح 

األبواب عىل مرصاعيها أمام املجهول.

 وأمام رضورة التعايش مع هذا الوضع يف انتظار تغيريه باألدوات 
الترشيعية املناسبة وضمن األطر املؤسساتية الدميقراطية، مل تبذل 
النخب ما ينبغي من جهد الستعادة ثقة الناخب وإضفاء سمة إيجابية 

عىل صورة رجل السياسة يف الذهنيّة العاّمة. بل يبدو ذلك بعيدا عن 
اهتامماتهم اآلنية. ال سيّام أّن العنف اللفظي املتبادل بني النّواب 
بالتوهات  متأل  التي  والتخوين  الكراهية  امتدادات يف خطابات  له 
الربامج السياسية ومواقع التواصل االجتامعي، مبا يجعل الوضع العام 
يف البالد عىل درجة من االحتقان تنبئ بانفجار وشيك يف ظّل أزمة 

خانقة وآفاق مسدودة.

يرى البعض يف هذا الحراك السيايس صورة من الوضع العام يف البالد 
عشيّة الحوار الوطني يف 2013، ألّن االئتالف الحاكم يبدو برتكيبته 
الحالية غري مؤّهل لإليفاء باستحقاقات الوضع االقتصادي واالجتامعي، 
ويفتقر إىل حزام سيايس قوّي يسنده ورؤية واضحة ومطمئنة تقوم 
آثار  المتصاص  مستقبلية  مشاريع  وطنية وحزمة  إنقاذ  عىل خطة 
األزمة، لكّن هذا التشبيه مجانب للواقع، فقد لعبت شخصية الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبيس يف تلك املرحلة دورا أساسيا وحاسام إلعادة 
التوازن للحياة السياسية وقيادة البالد نحو أفق جديد انترصت فيه 
الدميقراطية عىل الفوىض،  يعود الفضل يف ذلك بقدر كبري إىل حكمة 
رئيس الجمهورية ورفيق دربه محمد النارص رئيس مجلس النواب 
اللذين قادا كّل من موقعه مرحلة صعبة كانا حّضا فيها الفرقاء عىل 
أن يجتمعوا إىل كلمة سواء من أجل تونس، واليوم أمام تاليش صوت 
الحكمة والعقل وأمام الرصاعات الداخلية لألحزاب الكربى واملواجهات 
الراديكالية بني النّواب املنتخبني تبدو البالد يف أتون معركة يحرتق 

بنريانها الجميع وال ينترص فيها أحد!

لقد كانت بالدنا أرسع يف السيطرة عىل جائحة كورونا من عّدة دول 
أخرى، وهي تخوض اآلن قبل غريها استحقاقات املرحلة التي تليها، 
وهي مرحلة وإن كانت صعبة من ناحية تراجع مؤّشات النمو وتقهقر 
مداخيل القطاع السياحي وارتفاع معّدالت البطالة فإنّها تنطوي عىل 
فرص واعدة، ال سيّام أّن هذا الوباء قد فرض عىل النظام العاملي واقعا 
جديدا، ولن يعود العامل بعده إىل ما كان عليه سابقا، لكّن هذه املرحلة 
تتطلّب أكرث من أّي وقت مىض لحمة وطنية واسعة النطاق الستثامر 
املمكن واملتاح ووضع خطط اسرتاتيجية ال لتجاوز آثار األزمة فحسب 
بل الحتالل موقع جديد يف عامل ما بعد كورونا. يتطلّب هذا فقط 

الرؤية الواضحة والتفكري الجّدي يف مصلحة تونس قبل كّل يشء.. 
ع.ه 

• بقمل عبد احلفيظ اهلرڤام
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حديث حرصي خّصت به مجلّة ليدرز الناطقة بالفرنسية الحظت 
ثريّا الجريبي وزيرة العدل وحقوق اإلنسان  أّن نظامنا السيايس 
يف حاجة ملّحة إىل املحكمة الدستورية، مؤكّدة أّن يف غياب هذه 
املؤّسسة الدستورية األساسية، فإّن دميقراطيتنا ستبقى مبتورة 

وغري مكتملة.

واعتربت أنّنا سندخل باستمرار هذا الغياب يف وضع »اإلجراءات املستحيلة«، 
مشرية إىل أّن هذه النظرية الوارد تطبيقها يف فقه القضاء تسمح بتجاوز 
هذا »اإلشكال« . ويف هذا السياق اقرتحت أن يقوم كلٌّ من املجلس األعىل 
للقضاء ورئيس الجمهورية  مببادرة تتمثّل يف أن يُعيِّنا، كّل من جهته، أربعة 
أعضاء، لنحصل بذلك عىل جملة تسعة أعضاء ، مبا أّن مجلس نواب الشعب 

قد توفّق إىل انتخاب عضو واحد.

 وأضافت : »ومبا أّن النصاب املطلوب هو ثلثا جملة األعضاء ، فإّن املحكمة 
الدستورية ميكنها أن ترشع يف أعاملها يف انتظار أّن ينتخب الربملان األعضاء 
الثالثة املتبقني.هذه النظرية تعترب أكرث مطابَقًة ألحكام الدستور الذي 
يعطي األولوية لرئيس الجمهورية يف تعيني األعضاء األربعة ، وبعده يأيت 
بتسلسل مجلس نواب الشعب واملجلس األعىل للقضاء. وهذا الرتتيب 
الدستوري قد قَلَبَه القانون األسايس رقم 50 املؤرّخ يف 03 ديسمرب 2015 

املتعلّق باملحكمة الدستورية.

تلك هي اقرتاحات عمليّة يراد من ورائها إزالة العطل وانفراج الوضع، 
لكّنني أرى من الرضوري الذهاب عىل عجل إىل تنقيح قانون سنة 2015 
وذلك بالنظر إىل أنّه يخىش أن تصاب املحكمة الدستورية بشلل كامل وأن 

تكون عاجزة عن القيام مبهامها«.

وأكّدت ثريّا الجريبي أّن استقاللية القضاء ليست امتيازا يذهب إىل القضاة 
أو غاية يف حّد ذاتها ، بل هي وسيلة ال غنى عنها لضامن قضاء عادل  منصف 

ومحايد وبال انحياز للمتقاضني.

والحظت أّن هذه االستقاللية ينبغي أن تُْضمن بالنظر إىل السلطة السياسية، 
وتجاه السلطة االقتصادية وسطوة املال أيضا، وحتّى صلب الجهاز القضايئ 
تجاه االطراف املكلفة باإلشاف عىل مســار القضاة املهنـــي، مضيفة أنّـــه 
ال ينبغي أن يخضع القضاة ألّي إشاف ميارسه رؤساؤهم ، أو متارسه الهيئات 

مقترحات ثرّيا الجريبي للتسريع 
بتركيـــز المحـــكمة الـــدستــورية
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املُوكَل إليها مرافقة مسارهم املهني، او تقرير مآلهم عىل املستوى التأديبي.
واعتربت  أّن كّل القرارات ذات الصلة بحياة القضاة املهنية ينبغي حتام 
أن تُبْنى عىل أساس الجدارة، ونظافة اليد والكفاءة والنجاعة ال غري ، طاملا 
أّن ليس للقايض غري القانون يْحتِكم إليه، وغري وجدانه وضمريه وقناعته 

العميقة وفقا للرتتيبات والنواميس القانونية الجاري بها العمل.

وشّددت عىل وجوب أن تكون مقاييس التقييم واضحة ودقيقة وأن يقع 
نرشها للعموم  يف نطاق الشفافية الكاملة ، مربزة رضورة أن تكون جميع 
القرارات التي يتّم إقرارها عىل أساس هذه املقاييس ُمعلَّلة وأن تُرْفع لِعلْم 
القضاة املعنيني ، »إذ ليس هنالك من ظلم أشّد سوءا من الظلم الذي 

يسلّطه أولئك الذين بيدهم إصدار األحكام والبّت يف القضايا«.

وشّددت  ثريّا الجريبي عىل أّن العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية ال تقوم عىل التنافس ، وإّنا تؤّسس عىل التكامل، يف إطار صالحيات 

كل طرف، وفقا ألحكام الدستور والقوانني الجاري بها العمل.

وذكرت أّن الوزارة تنظر بعني االحرتام إىل املؤّسسات، وليس يف نيّتها بأّي 
حال من األحوال وال من إرادتها التدّخل يف صالحيات مؤّسسات أخرى، 
لكّنها يف املقابل سوف لن تسمح البتّة وبأّي وجه من الوجوه بأن يقع 

التدّخل يف صالحياتها الخاّصة بها.

وأوضحت أّن مختلف القراءات التي تتعلّق بالنصوص القانونية مفيدة 
للدميقراطية ، مبدية العزم عىل مواصلة  العمل مع املجلس األعىل للقضاء ملا 
فيه خري املتقاضني ومبا يخدم مصلحتهم. والحظت أنّه ما  كان لالختالفات 

يف التأويل أن تحدث لو كانت املحكمة الدستورية قامئة.
 

ويِف حديثها عن اإلصالحات املزمع إنجازها يف املجال القضايئ أفادت الوزيرة 
بأنّه تبَنيَّ وجود العديد من النصوص التي مل تعد مطابقة لنّص الدستور  
من بينها عىل وجه الخصوص مجلّة اإلجراءات الجزائية واملجلة الجزائية .

وأوضحت أنّه تشّكلت يف سنة 2014 لجنتان .كلّفت األوىل مبراجعة مجلّة 
اإلجراءات الجزائية ، وقد فرغت من أعاملها وتّم النظر يف املرشوع من 
طرف مجلس الوزراء يف قراءة أوىل. وصدرت توصية تقيض بأخذ مختلف 

آراء االطراف املعنية وبتوسيع دائرة االستشارة.

أماّ اللجنة الثانية فقد كلُّفت مبهّمة مراجعة املجلة الجزائية. وهي عىل 
وشك االنتهاء من أعاملها. وأكّدت ثريّا الجريبي حرص وزارة العدل عىل 
إحالة املرشوعني عىل رئاسة الحكومة ثّم عىل مجلس نواب الشعب وذلك 

يف أقرب اآلجال..
 

ومن جهة أخرى، بيّنت الوزيرة أّن تحديث البنية األساسية السجنية يعّد 
جانبا ُمهامًّ جّدا ضمن العمل الرامي إىل أنسنة ااملنظومة  العقابية، مربزة 
رضورة أن تكون هذه البنية األساسية مطابقة للمعايري الدولية وللدستور 

مبا يحفظ الكرامة البرشية.

وذكّرت بإنجاز العديد من املشاريع الرامية إىل تطوير الوحدات السجنية 
وتوسيعها ، وبناء سجون جديدة مبقاييس دولية عىل غرار سجون قابس 

وأوذنة وبرج الرومي 2 وقريبا سجن بيّل. 

وأكّدت ثريّا الجريبي السعي إىل تخفيف االكتظاظ يف الوحدات السجنية ، 
مذكّرا بأنّه تّم االهتداء بعُد إىل بعض الحلول كالعقوبات البديلة واألشغال 
ذات املصلحة العاّمة، مشرية إىل أّن وزارة العدل بصدد مراجعة نقاط 
تضّمنتها مجلّة اإلجراءات الجزائية بغرض التنصيص عىل السوار اإللكرتوين . 
وأضافت أنّه حرصا منها عىل تطبيق العقوبات البديلة بشكل جيّد، انطلقت 
الوزارة منذ سنة 2013 يف تجربة املكاتب املصاحبة، وقد أقيم أّول هذه 
املكاتب يف والية سوسة حيث تّم تعيني خمسة مرافقني عدليني بإشاف 

مباش من حاكم تنفيذ العقوبات.

كام أبرزت حرص الوزارة عىل تعميم مكاتب املصاحبة مستفيدًة يف ذلك 
من تجارب سابقة ومن بعض النتائج اإليجابية املسّجلة كانخفاض نسبة 
الَعْود للجرمية بالنسبة إىل األشخاص تحت املتابعة . وأفادت بأنّه تّم فتح 
ستّة مكاتب مصاحبة جديدة )تونس، بنزرت، منوبة، املنستري، القريوان، 
قابس(، وبأّن سبعة مكاتب أخرى هي بصدد اإلنشاء )أريانة، باجة، قفصة، 

بن عروس، الكاف، مهدية، مدنني(.

وأوضحت ثريّا الجريبي بأنّه أمكن لـ 2361  شخصا االنتفاع بالعقاب البديل 
وقبلوا العمل للصالح العاّم يف بعض املؤّسسات العاّمة واملجموعات املحلية 

وعدد من الجمعيات الخريية. 



أربعينية المرحوم 
الشاذلي القليبي 

 
تعتزم وزارة الشؤون الثقافية إقامة أربعينية فقيد 
تونس واألّمة العربية املرحوم الشاذيل القليبي الذي 
غيّبه املوت يوم 13 ماي املايض عن سّن تناهز 94 عاما.

وعلمت ليدرز العربية أّن وزيرة الشؤون الثقافية 
شرياز العتريي تحرص عىل أن يكون موكب األربعينية  
يف مستوى قيمة الراحل الكبري الذي ترك بصامت 
جليّة يف كّل محطّات مسريته الحافلة وطنيا وعربيا، 
مديرا عاّما لإلذاعة الوطنية ووزيرا للثقافة واإلعالم 
ووزيرا مديرا لديوان الرئيس الحبيب بورقيبة وأمينا 

عاما لجامعة الدول العربية وكاتبا ومفّكرا المعا. 

ومن املرّجح أن يرشف إلياس الفخفاخ عىل موكب 
األربعينية الذي سيقام مبدينة الثقافة بالعاصمة يف 
موعد مل يحّدد بعد. ويتضّمن الربنامج إىل جانب 
كلامت رسمية شهادات يف شكل تسجيالت فيديو 
تعرض باملناسبة حول مناقب الراحل وإسهاماته الكبرية 
يف مختلف املجاالت التي كان له فيها دور بارز، عىل 
الصعيدين الوطني والعريب. كام سيتّم توزيع كتاب 
يضّم شهادات عن شخصية الراحل الكبري ومسريته 
كلّفت باإلشاف عىل إعداده الدكتورة رجاء بن سالمة 

املديرة العاّمة للمكتبة الوطنية.    
  

فهل يتّم مبناسبة األربعينية إطالق اسم الشاذيل 
القليبي عىل مدينة الثقافة تكرميا لروح الفقيد الذي 
كان مؤّسس وزارة الشؤون الثقافية ومهندس العمل 

الثقايف يف تونس بعد االستقالل؟ 
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الشروع في بناء الطريق الجديدة المؤدّية 
إلى قربص بداية من 15 جوان 2020 

تعترب قربص التي تبعد نحو 60 كلم عن العاصمة الوجهة األوىل لالستشفاء 
باملياه الساخنة يف تونس بفضل عيونها السبع : عني الصبيّة وعني الفكرون 

وعني كانسريا وعني أقطر وعني العرتوس وعني الشفاء والعرّاقة.

تعيش هذه املدينة الصغرية الواقعة يف الوطن القبيل من هذا الصنف من 
السياحة ولكّن حركيّتها تراجعت بصفة ملحوظة خالل العقدين األخريين 
بسبب انقطاع الطريق املؤديّة إليها من جهة سليامن -املريسة نتيجة 
تساقط الحجارة من الجبال املحيطة بها ووجد زوار العيون أنفسهم 
مجربين عىل قطع مسافة أطول بأكرث من 20 كلم للوصول إىل مزارهم، 

مرورا بدوالة من جهة معتمدية تاكلسة.

عاش سّكان قربص عىل امتداد أكرث من عقدين من الزمن عىل أمل أن يعاد فتح الطريق القدمية 
األقرب للوصول إليها، عساها تستعيد بريقها. وها أّن هذا املرشوع الذي طال انتظاره سريى النور 
قريبا وإن كانت أشغال إنجازه ستستغرق نحو ثالث سنوات من بعد أن حٌدد يوم 15 جوان 2020 

موعدا رسميًّا النطالق مرشوع الطريق الجهوية 128 بني عني اقطر وقربص.

 ويشّكل انطالق إنجاز الطريق حدثا بارزا بالنظر إىل أهميّته االقتصادية واالجتامعية وانعكاسه املباش 
عىل حياة أهايل قربص وزّوارها، فضال عاّم يتميّز به املرشوع من خصوصيّات فنيّة تكاد تكون األوىل 

من نوعها يف تونس.

قّدرت تكلفة املرشوع بـ 95 مليون دينار، وهي تكلفة باهضة لطريق ال يتجاوز طولها كيلومرتين 
ونصف الكيلومرت. ولكّن املرشوع يشتمل عىل جملة من األشغال الكربى من بينها بالخصوص إعادة 
تهيئة الطريق الجهوية  128 من عني اقطر إىل قربص وتوسعتها وحاميتها من تساقط الحجارة، باإلضافة 
إىل إنجاز أشغال معالجة املنحدرات وإنجاز منشآت إسناد وأشغال حامية بحرية وإنجاز منشآت 
مائية وأشغال لتأمني الحامية من انهيارات الكتل الحجرية . كام يتضّمن املرشوع إنجاز أشغال عىل 
مستوى جسم الطريق وطبقة السري وتركيز املنشآت املائية لترصيف مياه األمطار والتنوير العمومي 

وتهيئة مجموعة من الفضاءات وتركيز إشارات اأفقية وعمودية. 
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مقاييس جديدة لتعيين المسؤولين في اإلدارة 
الجهــوية وتعمـــيم الــرقمنة بـــوزارة الــداخلية    

أكّد السيد هشام املشييش وزير الداخليّة يف حديث حرصي خّص به مجلة 
ليدرز الناطقة بالفرنسية أنّه ال خالص ألسالك األمن املختلفة إال يف ظّل 
االستقاللية، مربزا رضورة  أن تبقى هذه األسالك يف منأى عن كّل التجاذبات 

السياسية. وأبدى حرصه الشديد عىل  أن يكون األمر عىل هذا النحو.
وأعلن أنّه يعتزم وضع جملة من املقاييس الدقيقة لالقرتاحات املتعلّقة 
بتعيني إطارات وزارة الداخلية يف الخطط الوظيفية اعتامدا عىل تقييم 
مرقّم  ومنصف ملهاراتهم، ومتحيص لنشاطهم  ولكّل أعاملهم وذلك بحرفيّة 

وموضوعية . 

ويكتيس إصالح النظام األسايس الخاّص لقّوات األمن أهميّة قصوى يف نظر 
وزير الداخلية الذي يرى وجوب إنجازه بشكل عاجل ، كام هو الشأن 

بالنسبة إىل املصادقة عىل القانون املتعلّق بحامية أعوان قّوات األمن 
والنظام العاّم حني مباشتهم ملهامهم.

 وأشار إىل أّن ذلك ينطبق أيضا عىل إطارات  اإلدارة الجهوية وأعوانها، 
مؤكّدا أنّه عازم متاما عىل » القطع نهائيا مع مامرسات قد أكل عليها 
الدهر وشب وتتمثّل يف تعيني إطار جهوي يف منصب ما ألسباب شتّى، 
لكن دونا أّي اعتبار للعامل األسايس والوحيد الذي ينبغي وجوبا أن 
يعتمد كمقياس وهو عامل الكفاءة والقدرة عىل تقديم ما هو منتظر 

منه أن يقّدمه من خدمات للجهة التي يعمل بها«. 

وقال السيد هشام املشييش : »سوف لن نرىض يف املستقبل بأن 
تكون لنا إطارات جهوية يجهلون ما هو مطلوب منهم، وال يدرون 
عىل وجه التحديد ملاذا هم يف الخطّة التي يشغلونها، وملاذا يقع 
االستغناء عنهم حينام يعفون من تلك الخطّة. وسننكّب يف نفس 
لفائدة إطارات  النظر يف قانون أسايس خاّص جديد  الوقت عىل 
ويحّفزهم عىل  مهنتهم  شأن  من  يعيل  وأعوانها  الجهوية  اإلدارة 

التدّرج يف سلّم الرتقية...« 

وأفاد وزير الداخلية بأنّه يسعى يف هذا السياق إىل االهتداء إىل صيغة 
تعاقدية يجد فيها املسؤولون يف اإلدارة الجهوية ضالّتهم، ويتّم يف 
إطارها التنصيص الدقيق عىل املهاّم التي يعهد بها إليهم، عىل أن 
يخضع أداؤهم املهني إىل االختبار وفق نظام تقييمي دقيق، مشريا إىل 
أّن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات األخرية لنظام أسايس خاّص 

ينطبق عىل إطارات اإلدارة الجهوية وأعوانها. 

ومن جهة أخرى، أكّد السيد هشام املشييش أّن مطاردة اإلرهابيني 
حيثام ُوجدوا متواصلة، مربزا العزم الراسخ عىل التصّدي لكّل أصناف 
الجرمية  )العنف، املخّدرات الخ.( ، رغم أّن اإلحصائيات تشري إىل 
تراجع هذه الظواهر، غري أنّه  يخىش تصاعد ظاهرة انخراط الشباب 
فيها وتزايد انخراط األحداث يف مثل هذه االنحرافات الخطرية. وعرّب 
الوزير عن استيائه من انخفاض نسق التنبيه إىل أعامل العنف ضّد 
النساء واألطفال ومالزمة الصمت تجاه ما يحدث من تجاوزات عىل 

هذا الصعيد.

وشّدد عىل  رضورة تعميم نظام الرقمنة مبختلف مصالح وزارة الداخلية 
باعتباره من األولويات العاجلة، معتربا أّن الوزارة » مل تبادر بعُد إىل إنجاز 
ثورتها الرقمية رغم ما تتوفّر عليه من طاقات ذات بال وما يتحىّل به 

أطاراتها وأعوانها من خربة ودراية يف هذا املجال«. 



نرشت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مؤّخرا تقريرا يقع يف 295 
صفحة عن الزيارات الوقائية االستهدافية إىل أماكن االحتجاز يف سياق 

التعاطي مع جائحة كورونا.

ونوعية  االحتجاز  تراقب ظروف  وباعتبارها هيئة عموميّة مستقلّة 
املعاملة يف كّل األماكن السالبة للحريّة مثل مراكز االحتفاظ والسجون 
ومراكز اإلصالح ومراكز اإليواء ومراكز املهاجرين ومؤّسسات العالج 
املستخدمة  املطارات واملوانئ والوسائل  العبور يف  النفيس ومناطق 
لنقل األشخاص املحرومني من حّريتهم، قامت الهيئة بزيارات خالل 
فرتة الحجر الصّحي حرصا منها عىل حامية األشخاص املحرومني من 
حريّتهم من اإلصابة بالعدوى الوبائية لفريوس كورونا وراسلت كّل 

جهات اإلشاف عىل األماكن السالبة للحريّة لحثّها عىل تكثيف إجراءات 
التوقّي من العدوى خاّصة يف األماكن املكتظّة التي تشّكل بيئة مالمئة 

النتشار الوباء.

كام نرشت الهيئة »إعالن مبادئ بخصوص معاملة األشخاص املجرّدين 
من حّريتهم يف سياق التعاطي مع وباء كورونا ومنع انتشاره«. 

ولقد خاضت الهيئة التي يرأسها السيد فتحي جراي يف اآلونة األخرية 
تجربة جديدة ونوعية تتمثّل يف زيارة مراكز الحجر الصّحي وفق منهجية 
وتصّور مبتكرين وذلك مواكبة منها لوضعية األشخاص الذين جرّدوا 
من بعض حريّتهم وقتيا وأخضعوا للحجر الصّحي اإللزامي ملّدة 14 

واقـــــع أمــــــاكـــــن االحتجـــــاز فـــي سيـــاق 
التـــــعــــــــاطي مـــع جـــائحـــة الكـــورونـــــــا
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الجديد في الدورة 36 لمعرض 
تونس الــــدولي للكــتــاب 

 
ستكون موريتانيا ضيف شف الدورة السادسة والثالثني ملعرض تونس الدويل للكتاب التي ستنتظم 
بقرص املعارض بالكرم  من 13 إىل 22 نوفمرب 2020 بعد أن كان مقّررا أن تُقام من 8 إىل 19 أفريل 

املنرصم إالّ أّن  جائحة كورونا فرضت ترحيلها إىل هذا املوعد الجديد يف انتظار انجالئها متاما.
وذكر الدكتور مربوك املّناعي رئيس الهيأة املديرة لهذه الدورة يف اتّصال أجرته معه ليدرز العربية أّن 
مشاركة موريتانيا يف هذه الدورة سيكون مناسبة لعرض مجموعة كبرية من املخطوطات التي يزخر 
بها هذا البلد املغاريب الشقيق والغاية من ذلك لفت النظر إىل النقص الكبري الحاصل يف مجال تحقيق 
املخطوطات، فضال عن إبراز مرحلة انتقال الكتاب من حالة املخطوط إىل عامل النرش. كام أّن عرض 
هذا الرتاث الثمني سيكون، عىل حّد تعبري الدكتور مربوك املّناعي، مبثابة الرحلة الرمزية للمخطوط 
انطالقا من شنقيط ومتبكتو، مركزي اإلشعاع العلمي والثقايف يف غرب أفريقيا، نحو األندلس بالخصوص.    

ومن مميّزات هذه الدورة واألنشطة املواكبة لها، حسب الدكتور مربوك املّناعي، الرتكيز عىل الكتاب 
تأليفا وصناعة وطباعة ونرشا وقراءة ونقدا وتجلية التقاطعات بني شتّى رضوب اإلبداع من أدب 

وسينام ومرسح وموسيقى وفنون تشكيلية وإنسانيات. 

يوما فور عودتهم من الخارج يف فضاءات متفاوتة اإلمكانيات واملرافق 
التي ال تخضع يف إداراتها ويِف التعامل مع املودعني بها لربوتوكول مرعي 

وملعايري موّحدة. 

بالنّص والصورة ظروف عيش األشخاص املجرّدين  التقرير  ويوثّق 
من حريّتهم، بشكل مباش، يف السجون ويِف مراكز اإليواء ويِف أقسام 
الطّب النفيس ويِف مراكز الحجر الصّحي اإللزامي التي استحدثت 
يف سياق مجابهة جائحة كورونا ومحاولة الحّد من تفّشيه. وكانت 
هذه الزيارات التي أجريت خالل شهر أفريل فرصة ملعاينة ما تّم 
الفريوس داخل أماكن االحتجاز  للتوقّي من  اتّخاذه من إجراءات 
والوقوف عىل نوعيّة املعاملة التي يلقاها األشخاص املحتجزون من 
القامئني عىل تلك األماكن والعاملني فيها سواء أكانوا من اإلطار الطبّي 
وشبه الطبّي أو من اإلطار اإلداري أو من اإلطار األمني مبن يف ذلك 

أعوان الحراسة. 

وقد زارت الهيئة مراكز الحجر الصّحي اإللزامي بجهتي سوسة والحاممات 
وبنزل كاب مهدية وبالقريوان وبنزل الباشا بتونس العاصمة ومببيت 
الحّي الجامعي بربج السدرية -سليامن. كام زارت سجون برج العامري 
واملرناقيةوقابس وسجن النساء مبّنوبة ومركز اإليواء والتوجيه للمهاجرين 
بالوردية وقسم الطّب النفيس الرشعي وبعض أقسام الطّب النفيس 
الهيئة مقرتحات وتوصيات لتحسني ظروف  األخرى مبّنوبة. وأعّدت 

إقامة النزالء واإلحاطة بهم.
ومن بني هذه التوصيات : 

يف  اإللزامي  الصّحي  الحجـــــــر  ينظّم  قانوين  إطار  وضع   •
مقتضيـــــــاته  ويحّدد  للحــــــــريّة  السالبة  األماكـــــــن 

واستتباعاته
آليّة  أدوار جميع املتدّخلني يف  إجراءات لتنظيم  • وضع دليل 

الحجر و/ أو العزل الصّحي بفضاءات االحتجاز.
• تحديد الضامنات القانونيّة األساسيّة للخاضعني للحجر أو للعزل 
الصّحي  وللطاقم الطبّي وشبه الطبّي وسائراألعوان واملوظّفني 

الذين يتعاملون معم.
• تأمني رعاية ومعاملة إنسانية متكافئة لجميـــــع الخاضعني 
للحجر الصّحي مبن فيهم من يخضعون للعزل الصّحي أو لإليواء 

الوجويب.
• تأمني املرافقة النفّسية  لكّل من يحتاجها من بني الخاضعني 

للحجر أو للعزل الصّحي أو لإليواء الوجويب.
• توفري املساعدة النفسيّة االجتامعية ملن يحتاجها من بني النزالء 

وأفراد ارٔسهم عند االقتضاء.
• توفري الرتتيبات التسرييّة الالزمة تسهيال لحركة النزالء املرىض 

واملسّنني وذوي اإلعاقة.
• تنظيم دورات تدربيّة تنشيطية قامٔية عىل السيناريوهات )لفائدة 
اإلطارات الطبيّة وشبه الطبيّة يف مجاالت الطّب الوقايئ والطّب 

االجتامعي وإدارة األزمات الصحيّة.
• تنظيـــم دورات تدريبيـة تفاعليـة مشرتكـة لإلطارات الطبيّة 
ومجـــابهــة  األزمـــات  بإدارة  املعنيـــة  واإلدارات  واألمنيـة 

الجــوائح   
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ما فتى الجيش الوطني الذي تحتفل تونس بالذكرى الرابعة والستني النبعاثه 
يوم 24 جوان الجاري يشهد نقلة نوعية الفتة من حيث  تطّور موارده 
البرشية وبلوغ أفراده، عىل اختالف اختصاصاتهم، مستوى عمليّاتيا رفيعا، 
فضال عن تجهيزه بأحدث األسلحة واملعّدات املتوفّرة لدى الجيوش األكرث 

تقّدما يف العامل. 

ويِف غمرة االحتفال بهذه الذكرى كانت ليدرز حارضة يف القاعدة البحرية 
ببنزرت لتنقل إىل قرّائها بالكلمة والصورة والفيديو عمليّة بيضاء قام بها 
الفوج 51 لطالئع جيش البحر الذي يضّم نخبة تتميّز بتكوين عال تلّقته يف 
مدارس عسكرية يف تونس والخارج، وقدرة عمليّاتية فائقة تؤّهلها للقيام 
مبهامها عىل أفضل وجه، مستخدمة وسائل لوجيستية ومعّدات وأسلحة 

جّد متطّورة وأساليب قتالية من أعىل طراز.
 

وقد كانت هذه العمليّة البيضاء مناسبة للوقوف عىل الجاهزية العالية 
لهذا الفوج وملشاهدة أحدث مقتنيات جيش البحر واملتمثّلة بالخصوص 
يف أربعة خوافر ألعايل البحار )Offshore Patrol Vessl ( وطول الواحدة 
منها 72 مرتا. اثنتان من هذه البواخر ذات الطوابق املتعّددة مجّهزتان 

مبنّصة إلقالع وهبوط طائرات مروحية وطائرات بدون طيار. وميكن 
لهذه البواخر البقاء ملّدة أسبوعني متتاليني يف أعايل البحار دون الحاجة 

إىل التزّود بالوقود.    

وتتوفّر يف كّل خافرة  املواصفات الدولية للمحافظة عىل البيئة، ويتمثّل 
دورها يف مراقبة املنطقة االقتصادية الخالصة ومقاومة القرصنة واإلرهاب 
والبحث واإلنقاذ بالبحر واملساهمة يف املهام اللوجيستية واملساعدة يف 
مقاومة الكوارث الطبيعية، إىل جانب القيام بالعمليّات ضمن أسطول 
جيش البحر يف نطاق الحامية والدفاع عن املصالح البحرية الوطنية باملياه 
الخاضعة للسيادة والوالية التونسية والسيّام املنطقة االقتصادية الخالصة 

والجرف القاري وذلك عرب : 

• املراقبة البحرية 
• االعرتاض بالبحر 

• التفطّن املبّكر للعمليّات املعادية بالبحر أو القادمة من البحر 
• التدّخل الرسيع أثناء املهام العمليّاتية أو اإلغاثة بالبحر 

• القيام عند الحاجة مبهاّم باخرة تكوين لفائدة مدارس من جيش البحر 

الفوج 51 لطالئع البحرية من 
مفاخر الجيش التونسي 
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• املساهمة عند االقتضاء يف املهاّم ذات الصالح العاّم 
• التدّخل إلطفاء الحرائق

• التدّخل بواسطة الغّواصني، علام وأّن الخافرة مجّهزة بفضاء للغّواصني 
ومنّصتني للغوص وهي مزّودة أيضا مبدفعي مياه إلطفاء الحرائق عىل منت 
السفن املنكوبة، ومبسبار جانبي للكشف عن حطام السفن والتعرّف عىل 
األجسام الصلبة بقاع البحر. كام أّن الخافرة مجّهزة بزورقني رسيعني نصف 
صلب، طول كّل واحد منهام 9 أمتار ويزن 3300 كغ  وتبلغ رسعته 36 عقدة.

ويتكّون الطاقم من ربّان  وميكانييك و6 أفراد من طالئع البحرية، مجّهزين 
بأسلحة فردية ميكن إضافة سالح رّشاش إليها. 

 
ويف ترصيح لليدرز بنّي  العميد بالبحرية جامل بن عمران آمر مجمع الخافرات 
أعايل البحار بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت أّن جيش البحر التونيس يساهم 
يف مهاّم املرفق العاّم و يقّدم النجدة للبّحارة يف حالة الخطر عىل مدار اليوم 
ويحافظ  عىل البيئة البحرية مبراقبة أنشطة الصيد ومنع الصيد العشوايئ، فضال 
عن  تأشري وتأريم اإلشارات البحرية لتسهيل املالحة وتأمينها من املخاطر. كام 
يتوىّل جيش البحر إصدار الخرائط البحرية الخاّصة للمناطق الواقعة تحت 
السيادة والوالية التونسيتني ليربهن للمجموعة الدولية عىل بسط السلطة 

عىل املجاالت البحرية الوطنية  وليدفع الدول إىل اقتناء الخرائط بالطابع 
التونيس . وأوضح العميد بالبحرية جامل بن عمران أّن هذا النشاط يندرج 
ضمن الدبلوماسية البحرية التي يلعب فيها جيش البحر دورا هاّما من خالل 
فرض سلطة الدولة يف املجال البحري الوطني الذي تعربه البواخر األجنبية 
ومن خالل رفع العلم التونيس عىل بواخرنا يف مدن أجنبية والتعريف بتونس، 
وبرتاثها وإنجازاتها، وهذا يتحّقق عرب وسائل منها املوارد البرشية التي هي أهّم 
عنرص يف ظّل تواضع اإلمكانيات املاّدية للبالد مقارنة بإمكانيات بلدان أخرى . 

وأضاف أّن جيش البحر يضمن موارد لخزينة الدولة من خالل تحرير 
محارض خطايا ماليّة ضّد املخالفني يف مجال الصيد البحري ، سواء أكانوا 
تونسيني أو أجانب،  وكذلك عند القيام بالتأريم وبيع الخرائط عىل الصعيد 

الدويل بالعملة الصعبة.

وأكّٰد أّن البحرية التونسية خرجت من منطق املهاّم التقليدية الضيّقة 
املتمثّلة يف حامية الحدود الوطنية،  لتساهم اليوم  يف حياة الشعب 
التونيس ويقّدم املساعدة لكّل من يحتاج إليها خاّصة عند حدوث جوائح 

وكوارث طبيعية. 
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الحكومة حاليا أكرب أزمة سياسية، منذ انبعاثها يف 
املستحكم بني  الخالف  أساُسها  املايض،  فيفري   29
مكّوناتها، مبا مل يعد يحتمل املُساكنة، ومن ثَم بروز 
الحاجة إىل إعادة تشكيل االئتالف الحاكم. وقد كانت 
التباينات واضحة منذ الحملة االنتخابية بني »النهضة« و«التيّار«، 
وبينها وبني »حركة الشعب«، وبني »التيّار« و«تحيا تونس«... 
حتى اعترب البعض الحكومة »كوكتاال« متفّجرا. وأتت مناقشة 
الالئحة الخاصة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الربملانية، يف 
مجلس النواب، لتكون الصاعق الذي قّوض الثقة متاما بني األطراف 
املؤتلفة، فالعالقة بني مكّونات الحكومة بعد تلك الجلسة، ليست 
)ولن تكون( مثلام كانت قبلها، كام أكّد ذلك بوضوح رئيس حركة 

»النهضة«. 

وبتعبري آخر، فإّن رئيس الحركة وضع رئيس الحكومة أمام خيارين 
أحالهام حنظل، فإّما التخيّل عن وزراء »حركة الشعب« واستبدالهم 
بوزراء من »قلب تونس« و«ائتالف الكرامة«، أو تنسحب »النهضة« 
من االئتالف. وانسحابُها يؤدي آليا إىل إسقاط الحكومة، ورمّبا 
االتفاق مع رئيس الجمهورية عىل إعادة تكليف الفخفاخ، أو 

ترشيح شخصية نهضوية لرئاسة حكومة جديدة.

ُمالطفة

املؤكّد أّن »النهضة« وعدت »قلب تونس« بإدماجه يف الحكومة، 
واألرجح أّن هذا األمر كان النقطة املحورية يف اللقاء الذي جمع 
رئييس الحزبني يف بيت رئيس »النهضة«. وال أدّل عىل هذا التوافق 
الجديد من قول رئيس »النهضة« رّدا عىل سؤال يف الحوار الذي 
أجرته معه قناة »نسمة« )لصاحبها نبيل القروي( إّن الوضع الطبيعي 
هو أن تكون األحزاب األربعة األوىل )الفائزة يف االنتخابات( يف 
الحكم. كام برّش يف الحوار نفسه، بقرب حصول »تطورات يف بنية 
الحكومة«، موضحا أّن ما ينطبق عىل »حركة الشعب« ينسحب 

أيضا عىل حزب »تحيا تونس«. 

يف املقابل انتهج قسم كبري من نّواب »قلب تونس«، يف جلسة 
الربملان أسلوب املاُلطفة، ومل يُصّوت كثري منهم عىل الالئحة املُدينة، 
دبلومايس،  العسكري مجرّد خطإ  باملُنجز  الرّساج  تهنئة  ُمعتربا 
وليس أكرث من ذلك. كام أغدق نبيل القروي كثريا من الورود 
عىل رئيس »النهضة« ُمشيدا بوطنيته، ومؤكّدا أّن ليست له أيّة 
مشكلة مع حزب »النهضة«، بينام يذكر التونسيون أنّه كّرر مرات، 
قبيل االنتخابات األخرية، رفضه أّي شكل من التحالف معها. بهذه 

• بقمل رشيد خشانة

 النهــضــة وشـــــــركــاؤهـــا... 
مـــن حلفـــــاء إلى غــــرمـــــاء
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الخلفية نفهم دعوة »قلب تونس« إىل التوّجه نحو »وحدة سياسية 
وطنية تقودها شخصية متثّل صوت العقل«. وهذه دعوة رصيحة 
لربط انضامم »قلب تونس« إىل الحكومة باختيار رئيس حكومة 
جديد، وهو ما تجىّل من هجوم القروي غري املرّبر عىل رئيس 
الحكومة الحايل. غري أنّه قال يف الوقت نفسه إّن من مصلحة 
تونس توسيع الحزام السيايس للحكومة، ألّن ذلك سيكون له تأثرٌي 
إيجايٌب. عىل من؟ عىل »قلب تونس« وليس عىل الحكومة طبعا. 
غري أّن هذه املسألة ال قول فيها لـ»قلب تونس«، ألنّها تندرج 

ضمن صالحيات رئيس الجمهورية.

ائتالف يف باردو وائتالف القصبة 

ويف ضوء ما أظهرته جلسة املساءلة، تقف »النهضة« و»حركة 
الشعب« عىل طريف نقيض يف السياسة الخارجية، مبا فيها امللف 
الليبي، الذي سيكون ملّفا تونسيا بامتياز يف املرحلة املقبلة. ويجوز 
القول إّن الجدل العنيف بني الحلفاء يف تلك الجلسة، أظهر أمام 
الجميع انهيار الثقة وضآلة فرص املُساكنة بني ائتالف يف باردو 
وائتالف ُمواز يف القصبة. فـ»حركة الشعب« تتّهم »النهضة« بإطالق 
جحافل الجيش األزرق االلكرتوين للهجوم عليها، و«النهضة« ترّد 
بأّن ترصيحات قيادات »حركة الشعب« غري مسؤولة وأّن تصويتها 
عىل الئحة رفض أّي تدخل عسكري يف ليبيا سبقُه تهديد بسحب 
الثقة من رئيس الربملان. وبلغ التباعد ذروته عندما صّوتت »حركة 
الشعب« املشاركة يف الحكم، إىل جانب »الدستوري الحّر« الذي 
يتزعم املعارضة، وضّد رئيس الربملان، شيكهـــا يف االئتـــالف 

الحاكم.

كام أّن حزب »ائتالف الكرامة« مثال ليس عىل قلب رجل واحد 
مع »التيّار« أو »تحيا تونس«، املُشاركني يف الحكومة، لكنه كثريا 
ما يبدو العضد األمين لـ»النهضة« يف الربملان، سواء يف املسائل 

الداخلية أم الخارجية. 

وثيقة التضامن الحكومي 

من هنا مل يعد املوضوع املحوري هو إصالح العالقة بني »النهضة« 
وشكائها، الذين هاجموها بشّدة يف جلسة الربملان، وإّنا إنهاء 
الرشاكة أصال، السيّام بعد تفاقم الخالف عىل وثيقة االستقرار 
والتضامن الحكومي. فقبل انكسار الجرة بني »النهضة« و»حركة 
الشعب« يف الربملان برزت خالفات عميقة أّدت إىل امتناع »النهضة« 
عن التوقيع عىل الوثيقة. وقال الغنويش إنّه رفض التوقيع عىل 
وثيقة التضامن الحكومي »ألنّنا لسنا متضامنني، يف انتظار الوصول 
إىل تضامن حقيقي قائم عىل أرضية مشرتكة«. ومن غري املستبعد 
يف الوضع الراهن أن تُحفظ الوثيقة يف األدراج، خصــوصا إذا 
إاِلَّ أّن ضّم »ائتالف الكرامة« إىل  ما تغرّيت مكّونات االئتالف. 
اليوم ُمربكا  التشكيلة الحكومية، مثلام تُؤمل »النهضة«، بات 

لها، بعدما سعت بجميع الوسائل، إىل طأمنة فرنسا والعواصم 
الغربية عموما، بأّن نهج االعتدال راسخ يف أذهان قواعدها. وكانت 
مناقشة مرشوع الالئحة التي تقّدم بها »ائتالف الكرامة«، ملطالبة 
فرنسا باالعتذار عن الجرائم االستعامرية، قّمة اإلحراج لرئيس 
الربملان. وتتجىّل األهمية التي يوليها الفرنسيون ملصري مرشوع 
الالئحة، يف املكاملة التي استمرت ثالثة أرباع الساعة بني الرئيسني 
سعيد وماكرون، والزيارة املستعجلة التي أّداها السفري الفرنيس 
لدى تونس إىل مقر »النهضة«. واألرجح أّن الحركة ستعطّل إحالة 
املرشوع عىل النقاش، تفاديا إلحراجات هي يف غنى عنها، السياّم 
أّن أوضاعها الداخلية تحتاج إىل إعادة ترتيب، بعد الحل املفاجئ 
للمكتب التنفيذي، والبحث الجاري إلعادة تشكيله. وال تقّل هذه 
الجبهة الداخلية تعقيدا وسخونة عن امللفات األخرى املتعلّقة 

بالتحالف الحكومي.

ومن املفروض، عند صدور هذا العدد أن يكون التفويض الذي 
حصلت عليه حكومة الفخفاخ قد انتهى يوم 11 جوان الجاري، 
وبالتايل أصبحت مهّمتها أعرس من ذي قبل، إذ عليها أن متيش 

بني املسامري لتحافظ عىل أحجار االئتالف من التساقط. 

املُساكنة ليست ُمداهنة 

يف ظّل الخسائر االقتصادية الكبرية التي تحّملها االقتصاد الوطني 
جراء فريوس »كوفيد19«، والتوقّعات التي تنتظر نّوا سلبيا خالل 
هذا العام، تحتاج البالد إىل وقف القصف اإلعالمي املتبادل، وإيجاد 
صيغة للُمساكنة بني الكتل السياسية املؤمنة بالدميقراطية، بعيدا 
عن املُراكنة واملُداهنة. ويقتيض ذلك تأمني حّد أدىن من االنسجام 
بني مكّونات املشهد الربملاين، مع استمرار وجود معارضة، وإن 
كانت متشددة وقُصووية عىل غرار »الحزب الدستوري«. ولهذا 
السبب يكون مفيدا من الناحية األخالقية والرمزية االتفاق عىل 
ميثاق للتضامن الحكومي، يلتزم به الجميع، يك ال نرى يف املستقبل، 
من يضع رجال يف الحكومة وأخرى يف املعارضة، أو من يجلس بني 

كرسيني، لتحصيل فوائد من هنا وهناك.

والبّد من أن يكون وضعنا الداخيل سليام ليك نتمّكن من استثامر 
العنارص اإليجابية التي رافقت تعاطي تونس مع الجائحة، والتي 
شّجعت شكاءنا يف الخارج، وخاّصة يف أوروبا، عىل إبداء االستعداد 
لتطوير التعاون الثنايئ ومتعّدد األطراف معنا، خصوصا يف القطاع 
السياحي. واملهّم هو إعادة األمل للشباب الذي مازال عرشات 
منه يلجؤون لالنتحار عىل إثر شعورهم بأّن أبواب العمل واألمل 
موصدة يف وجوههم، واألخطر من ذلك أّن هذه الظاهرة شملت 
أطفاال، سّنهم دون الخامسة عرش وهم ميثّلون بحسب إحصاءات 
علمية، 16 يف املئة من إجاميل املنتحرين. أليس لهؤالء حٌق يف 

الحياة ... الكرمية؟
ر.خ.
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تعترب شكة »أوباليا فارما« فرع من فروع مجموعة مختربات 
»ريكوردايت« العاملية من أهّم الرشكات الرائدة يف صناعة األدوية 

يف بالدنا. 

وقد ساهمت هذه املجموعة منذ تأسيسها سنة 1988 من قبل 
الدكتورة يف الصيدلة، علياء الهدة، يف نهضة الصناعة الدوائية يف 
تونس وذلك من خالل إنتاج الدواء وفق أعىل املواصفات العاملية 

وباالعتامد عىل فريق عمل يضم أفضل الخربات الوطنية.

وقد كانت املهّمة الرئيسية للدكتورة علياء الهدة املديرة العامة 
لـ«أوباليا فارما« هي تلبية إحتياجات املرىض مع ضامن التوازن 

بني توفري الرعاية واملعايري الدولية.

أوباليا فارما: إشعاع وطني ومتّيز دويل

وقد ساهمت شكة أوباليا فارما باإلشعاع عىل املستوى الوطني، 
كام متيزت أيضاً بحضور دويل قوي يف منطقة إفريقيا والرشق 
األوسط وبلدان الخليج العريب منذ سنة 1994. مام ساهم يف 
الدوائية  الرشكة   ،Recordati قبل مجموعات  إستحواذها من 

العاملية متعددة الجنسيات واملدرجة يف بورصة ميالن اإليطالية، 
لتصبح معروفة بـ Opalia Pharma Recordati Group يف 

جويلية 2013.

أوباليا فارما ريكورداتي ڤروب 
دوية وطنيا ودوليا

أ
ي صناعة اال

ف
ف � دة والتم�يّ الر�ي



وقالت السيدة علياء الهّدة:

 »لقد تطورت شكتنا برسعة كبرية لتصبح واحدة من أهّم جواهر 
الصناعة الرائدة يف سوق األدوية التونسية من حيث التطوير 
والتصنيع والتسويق.  ولقد بلغت مجموعتنا هذا النجاح من 
خالل التخصص يف إنتاج األدوية ذات العالمات التجارية العامة 
يف األمراض الجلدية ويف أمراض الجهاز الهضمي والقلب واألوعية 

الدموية وأمراض النساء والجهاز التنفيس.«

وأضافت السيدة علياء الهدة: »عرفت »أوباليا فارما ريكوردايت 
قروب« )Opalia Pharma Recordati Group( يف وقت مبكر 
جًدا كيفية اإلنفتاح عىل العامل وتطوير إمكانات تصدير قوية، 
وتوسعت الكتساح األسواق اإلفريقية وبلدان الخليج العريب لتصبح 

اليوم متواجدة يف أكرث من 30 بلد«.

وأضافت قائلة: »لقد أّدى الطلب املتزايد عىل منتجاتنا، والتطورات 
التكنولوجية والعلمية لإلستثامر املستمر يف كل ما يتعلق برفع 

طاقة التصنيع لإلستجابة لطلب األسواق الداخلية والخارجية. 

معايري جودة مبقاييس عاملية

وأكّدت املديرة العامة ألوباليا فارما : »أّن أهم مبدأ حافظت عليه 
شكتنا هو إلتزامها بنهج أخالقي تجاه شكائها وعمالئها، وهذا ما 
أدى إىل اعتامد نظام جودة خاص بها بني عىل احرتام البيئة وعىل 
الحفاظ عىل الصحة و عىل سالمة موظفيها وتلتزم الرشكة بتطبيق 
.»GMP معايري جودة عالية أو ما يسمى مامرسات التصنيع الجيد

وأضافت: »إّن املوارد البرشية لـأوباليا فارما ريكوردايت املتكونة 
العليا يف مجاالت متعددة  الشهادات  من 60 % من أصحاب 
وعلامء ذو كفاءات متميزة ومؤهلة بدرجة عالية وتستفيد من 

التدريب املستمر عىل املعايري الوطنية والدولية.

وللحفاظ عىل التميز والجودة العالية ملنتجاتها، تقوم مجموعتنا 
بإعادة استثامر ٪15 من حجم مبيعاتها كل عام يف البحث والتطوير.«

وقالت السيدة علياء الهدة:

»إنّه ويف ظّل السوق التنافسية التي توجد اليوم، أصبح من الرضوريات 
التي ال غنى عنها أن نويل اهتامما بالغا ملصانع األدوية وباملنشآت 

الصحية وذلك من خالل تحسني جودة املنتجات والخدمات.«

وأكّدت السيدة علياء الهدة: » عمدت »أوباليا فارما ريكوردايت 
قروب« )Opalia Pharma Recordati Group( منذ تأسيسها 
التخطيط اإلسرتاتيجي املتواصل الذي يحقق  إىل اإلعتامد عىل 
نجاحاته من خالل العمل املبني عىل النظام واملوارد البرشية. 
الصحيحة  القرارات  إتخاذ  املؤّسيس ميكن  التنظيم  فمن خالل 
والتوجيه وفق معايري عاملية. وقد إستطاعت مجموعتنا طيلة 
هذه السنوات أن تقدم آداءا ثابتا وخدمات ذات جودة عاملية.«

تحصلت شكة »أوباليا فارما ريكوردايت ڤروب« )Opalia Pharma Recordati Group( عىل عدة معايري نظام الجودة 
اآليـزو ISO والتي من بينها:

Sécurité Patient االتحاد األورويب / سالمة املرىض CGMP •
Medical Device اإلتحاد األورويب / أجهزة طبيّة •

Gulf Cooperation Council Certification  شهادة مجلس التعاون الخليجي •
  Système de management qualité نظام إدارة الجودة / ISO 9001: 2008 •

  Système de management environnemental نظام اإلدارة البيئية ISO 14001: 2004 •
• OHSAS 18001 : 2007 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

  Système de management de la santé et de la sécurité de travail 
• ISO 13485: 2012: األجهزة الطبية - أنظمة إدارة الجودة - املتطلبات لألغراض التنظيمية

Dispositifs médicaux - Système de management qualité – Exigences à des fins règlementaires 
Gestion de la sécurité de l’information إدارة أمن املعلومات :ISO 27001: 2013 •
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شؤون وطنّية

أزمة كوفيد 19- أكرث من أّي وقت مىض هشاشة نظام الصّحة 
يف تونس وما يشوبه من نقائص عديدة ميكن تلخيصها يف قصور  
السياسة املنتهجة يف هذا القطاع الحيوي، ونقص املوارد البرشية 
والتجهيزات الطبيّة يف أغلب املراكز االستشفائية العمومية 
التي تعيش أوضاعا كارثية، واختالل التوازن يف الخارطة الصحيّة الوطنية. 

منذ أكتوبر 2012 انطلقت املرحلة األوىل للحوار املجتمعي حول الصّحة 
وانتهت يف سبتمرب 2014 بتنظيم ندوة وطنية تّوجت بإصدار الكتاب 
األبيض لقطاع الصّحة وفيه تقييم للوضع القائم وتوصيات إلصالح املنظومة 
. وقد تبّنت الندوة الوطنية ذلك ثّم انعقدت ندوة وطنية ثانية يف جوان 
2019 خرجت بنداء يركّز عىل أهميّة أخذ ملّف اإلصالح بالجّد الالزم من 
خالل »مرشوع السياسة الوطنية للصّحة« وإعداد مرشوع قانون جديد 
للصّحة، غري أّن ال يشء أنجز يف املجال الصّحي منذ ذلك التاريخ، نظرا 
النعدام إرادة سياسية موّحدة للرشوع يف اإلصالح، إذ ظّل كّل طرف من 

األطراف املعنية يقارب هذا امللّف الجوهري من زاويته الضيّقة. 

يف هذا العامل الجديد، عامل ما بعد الكورونا، بات من الرضوري صياغة 
سياسات عموميّة جديدة تشمل مختلف القطاعات ومن بينها بالخصوص 
القطاع الصّحي وفق تخطيط حصيف ومنهج حكيم يف التنفيذ، وهـــو 

ما تعكف عليه عديد الدول التي زلزلتها األزمة الحالية.

أّي منظومة صحيّة نريد؟ ذلك هو السؤال العريض املطروح يف هذا 
امللّف والذي تتفّرع عنه عّدة أسئلة نحاول اإلجابة عنها بعد عرض موجز 
للواقع الحايل للمنظومة الصحيّة : ما هي أولويات اإلصالح؟ ما مكانة 
املستشفى العمومي يف إطاره ؟ وبأّي موارد برشيّة من إطار طبّي وشبه 
طبّي ميكن النهوض باملنظومة الصحيّة؟ وماذا عن التكوين الطبّي والبحث 
العلمي؟ وكيف نضمن التغطية الصحيّة الشاملة والتأمني الصّحي لعموم 
التونسيني؟ ما هي مصادر متويل القطاع؟ وما أهميّة التكامل بني القطاعني 
العاّم والخاّصوبأّي طريقة ميكن إقراره؟ كيف ميكن تطوير صناعة الدواء 

وضامن األمن الدوايئ؟  

لرسم تصّور للمنظومة الصّحية املنشودة استطلعنا وجهات نظر وزير 
الصّحة ورئيس لجنة الصّحة والشؤون االجتامعية يف مجلس نّواب الشعب 
وعدد من الخرباء مّمن لهم إملام واسع بإشكاليات قطاع الصّحة وتجربة 

طويلة يف مجال الطّب مامرسة وبحثا.  

الصّحة العمومية مكسب فرّطنا فيه 

بقدر ما كان املواطن التونيس يفتخر مبكسب هاّم من مكاسب دولة 
االستقالل أال وهو املنظومة الصحيّة واعتبارها مع قطاع التعليم من أعمدة 
التنمية يف تونس والتي ساهمت يف تبّوؤ تونس موقع محرتم ضمن الدول 
النامية ، فإنّه أصيب بالذهول إىل درجة الصدمة عندما اكتشف بعد 14 
جانفي 2011 تهالك املنشآت الصحيّة وتدهور الخدمات فيها. وجاءت 
جائحة كورونا لتؤكّد هذا الواقع املرير ولتفرض عىل تونس كام عىل 
غريها من الدول وضع اسرتاتيجية تنمية جديدة قوامها الصّحة باعتبارها 
ركيزة من ركائز األمن القومي يف نفس مرتبة الدفاع واألمن وهذا يفرتض 
إعطاءها األولويّة واالستفادة من الجائحة لتحويلهاإىل فرصة لبناء منظومة 
صحيّة تستحّقها تونس وتلبّي حاجيات مواطنيها وفق مقاربات جديدة . 

تجاوزنا تقييم الواقع 

لقد خضع واقع النظام الصّحي للدرس والتمحيص من عديد األطراف الرسمية 
وغري الرسمية مثل بعض الجمعيات املتخّصصة واالتّحاد  العام التونيس 
للشغل لكّن أهّم إطار عولجت فيه املسألة بكّل دقّة وتوّسع واستغرق 
العمل فيه أكرث من 5 سنوات هو االستشارة التي سّميت »الحوار املجتمعي 
للصّحة«. فقد كشف الحوار كّل النقائص وصدر عنه يف مرحلة أوىل سنة 
2014 الكتاب األبيض للصّحة الذي حّدد التوّجهات واالسرتاتيجيات العاّمة 
ومخطّطات الصّحة ثّم متّخض عن الحوار يف مرحلة ثانية سنة 2019 مرشوع 
متكامل هو »مرشوع السياسة الوطنية للصّحة يف أفق سنة 2030« يقرتح 
وسائل عالج مكامن الداء يف املنظومة ويخطّط لها عىل كّل املستويات. 
وحّددت سّت مراحل أساسية لبناء تلك السياسات واعتامدها عىل املدى 

كشفت

أّي منظـــومة صحّيــــة نريد؟  
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املتوّسط واملدى البعيد ، لكّن املرشوع بقي إىل اليوم حبيس الرفوف ومل 
يتّم الرشوع يف إنجاز أّي من املقرتحات الواردة يف الحوار ولعّل من أهّم 
األسباب كرثة عدد الوزراء الذين تداولوا عىل وزارة الصّحة لفرتات قصرية 

واملزايدات السياسية وانتشار جائحة كورونا ....

وحتّى ال نتعّمق يف املعضالت التي ساهمت يف انهيار املنظومة الصحيّة 
التونسية والتي تّم تدارسها مبا فيه الكفاية وباعتبار أّن ملّفنا هذا يعالج 
املسألة الصحيّة من منظور مستقبيل سنقترص عىل ذكر أهّمها وهي: انهيار 
خدمات الصّحة األساسية أو الخّط األّول للصّحة وتدهور وضع املستشفى 
العمومي وترّدي خدماته وتواضع تجهيزاته ونقص موارده البرشية واملالية 
وعدم توفّر األدوية وعجز نظام التأمني عىل املرض عن أداء دوره، فضال 
عن التفاوت بني الجهات يف توفري الخدمات الصحيّة للمواطن وانعدام 
التكاملبني القطاعني العاّم والخاّص وضعف البحث العلمي الطبّي رغم 
توفّر الكفاءات وعدم االهتامم بالصناعات الطبيّة وأخريا غياب الحوكمة 
وتفيّش الفساد يف املنظومة. فكيف السبيل إىل إصالح كّل ذلك مستقبال ؟ 

املرفق العمومي والرشاكة بني العمومي والخاّص

ليبقى املرفق العمومي قاطرة الصّحة يف املستقبل يرى د. سهيل العلويني  
إعادة االعتبار إىل املستشفى العمومي املهّمش ألنّه أساس الصّحة يف تونس 
وتطوير هندسته إن كان جديدا أو ترميمه أو إعادة بنائه  ليتامىش مع ما 
يتطلّبه القرن الحادي والعرشون . ولتحسني مردوديّة املستشفى يقرتح 
هذا الطبيب الذي ترأّس لجنة الصّحة والشؤون االجتامعية يف مجلس 
نّواب الشعب اعتامد فكرة بعث األقطاب الصحيّة املتخّصصة يف الجهات، 
إضافة إىل قطب للطّب االستعجايل مجهّز بالكامل  يف كّل والية  وإنشاء 

مستشفيات جامعية يف الداخل إىل جانب األقطاب الجامعية.

ويبقى الرتكيز عىل مراكز الصّحة األساسية واملستشفيات املحلية والجهوية 
بالنسبة إىل املناطق الداخلية وتوفري التجهيزات واملوارد البرشية واملالية 
الالزمة لعملها مطلبا مهاّم . فقد كانت حسب د . عبد الوهاب العبّايس 
الطبيب والخبري الدويل  من أولويات السياسة الصحيّة يف تونس ملّدة 30 
سنة بعد االستقالل من مفاخر املنظومة ، لكن حدثت عّدة إخالالت 
أفقدتها تلك امليزة منذ سنة 2000 وأصبح الخّط األّول مهّمشا وأثّر سلبا يف 
الخّط الثالث فأصبحت املنظومة تعمل عكس املنطق. وتؤكّد اإلحصائيات 
الرسمية  فكرة د. العبّايس ذلك أّن 20 ,2 % من بني 2161 مركزا للصّحة 
األساسية يف تونس تؤّمن خدمات صحيّة طيلة األسبوع  بينام أكرث من 
نصف املراكز تعمل يوما واحدا يف األسبوع . كام تعاين املستشفيات 
الجهوية من نقص يف التجهيزات األساسية واملوارد املالية والبرشية ويف 
األطبّاء وخاّصة طّب االختصاص ماّم يجعلها عاجزة عن أداء دورها . 
إضافة إىل أّن جميعها ال تعمل بعد الظهر لذلك يلجأ املواطن إىل أقسام 

االستعجايل وهذا من أسباب االكتظاظ فيها . 

وحسب د.  عبد الوهاب العبّايس إذا أردنا أن ننجح يف إصالح املنظومة 
الصحيّة فال بّد من رؤية تشاركية لإلصالح تنخرط فيها كّل الجهات ذات 

العالقة بالصّحة ويؤكد د. أبوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية 
ألصحاب املصّحات الخاّصة ذلك بدعوته إىل معاضدة القطاع الخاّص ملجهود 
القطاع العاّم وفتح املجال أمام املواطن ليستفيد من الخدمات الصحيّة 
يف القطاعني الخاّصوالعمومي عىل حّد سواء وبتكّفل من صندوق التأمني 
عىل املرض ماّم يحّد من االكتظاظ يف املستشفيات العمومية لتستطيع 
لعب دورها يف التكوين والبحث العلمي ووضع اإمكانيات القطاع الخاّص 

التقنيّة والتجهيزات عىل ذّمة القطاع العاّم .

التكوين الطّبي والبحث العلمي 

لقد كشفت أزمة كورونا  قصورا آخر يف املنظومة الصحيّة وهو ضعف 
البحث العلمي الطبّي رغم أّن القانون الذي ينظّمه يصفه املختّصون 
باملمتاز لذلك علينا حسب د. الشاذيل الدزيري الطبيب والباحث أن 
نخرج املنظومة من مسار استهالك نتائج البحوث األجنبية إىل مسار 
االنتاج الوطني لبحوثنا الخاّصة التي تركّز عىل األمراض املتكاثرة يف تونس 
. وهذا يدعونا إىل رضورة إفراد البحث العلمي بباب خاّص يف السياسة 
الصحيّة، تحّسبا للمخاطر الصحيّة الجديدة التي ميكن أن تظهر مستقبال 
وقد تكون متأتّية من فريوسات جديدة أو من التلّوث أو من أخطاء 
تجارب الحرب الجرثومية أو النووية أو من عودة بعض األمراض املعدية 
للظهور من جديد، إضافة إىل شيخوخة السّكان والصّحة النفسيّة للمواطن 
.. وهذا حسب د. سهيّل العلويني هو الوقت األنسب لتعزيز البحث 
العلمي و التحفيز عىل االبتكار والتصنيع الطبّي لضامن املناعة الصحيّة 
لتونس ومواجهة كّل التحّديات القادمة وإلزام القطاع الخاّص باملساهمة 
يف البحث العلمي، عالوة عىل بعث مخابر بحوث يف الجهات تتبع معهد 

باستور لتعميم البحث العلمي الطبّي.

أّما بالنسبة إىل التكوين الطبّي فتونس تعتمد منهجية تكوين أسايس يف 
الطّب ذات جودة عاملية لذلك يتزايد الطلب عىل الطبيب التونيس يف 
الخارج كام أشار د. العلويني . وتذكر بعض اإلحصائيات أّن معّدل هجرة 
األطبّاء يزيد عن األلف يف السنة وسيتجاوز األلفني سنة 2022 لذلك تعاين 
املستشفيات العمومية من نقص يف األطبّاء وخاّصة أطبّاء االختصاص ماّم 
يجعل كثافة عدد األطبّاء بالنسبة إىل 10000 ساكن تساوي 13 طبيبا بينام 
هي تصل إىل 33 يف البلدان املتقّدمة. واملطلوب تحسني وضع املستشفيات 
التي يتكّون فيها األطبّاء وتجهيزها وتحسني وضع املكّونني يف القطاع 

العمومي والبيئة الجامعية التي يعمل فيها الطبيب. 
 

التأمني الصّحي للجميع

إّن العمل عىل إرساء تأمني صّحي شامل للجميع يصطدم بعجز نظام 
التأمني عىل املرض الحايل والصناديق االجتامعية حتّى باتت عبئا عىل 
الدولة بسبب ندرة املوارد رغم إثقال كاهل املواطن بدفع 38 % من 
نفقات التغطية الصحيّة .وألّن منظومة التأمني عىل املرض مجزّأة وفيها 
عّدة متدّخلني ماّم أفرز عديد املشاكل وفتحت الباب أمام الفساد وعدم 
اإلنصاف يقرتح د. عبد الوهاب العبّايس بعث منظومة تأمني موّحدة )أو 
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صندوق( توفّر تغطية شاملة لكّل املواطنني وينخرط فيها كّل األطبّاء وميكن 
متويلها من مساهمة املواطن بنسبة معقولة من الدخل وبتوفري موارد أخرى 
مثل األداء عىل ما يستهلكه املواطن من مواّد مرضّة بالصّحة كالكحول والتبغ 
وهناك من يقرتح تحويل مساهمة املواطن التي تذهب للتلفزة عرب فاتورة 
الكهرباء والغاز إىل املنظومة الجديدة . ويف نفس اإلطار يقرتح د. صالح 
الدين السالمي، الطبيب ووزير الصّحة السابق توفري التغطية االجتامعية 
للجميع وبعث منظومة تأمني صّحي موّحدة تعمل عىل متكني املواطن من 
الحّد األدىن من الخدمات الصحيّة مع تشجيع املواطنني واملؤّسسات عىل 
االنخراط يف منظومات تأمني تكميلية للمنظومة العاّمة يف حني يتواصل 

تكّفل املنظومة العاّمة باألمراض املزمنة والخطرية.  
 

متويل الصّحة

متثّل املصاريف العاّمة للصّحة حوايل 7,1 % من الناتج الداخيل الخاّم 
منذ أكرث من 5 سنوات منها 4,4 % تأيت من ميزانية الدولة ومن الصندوق 
الوطني للتأمني »كنام« عىل املرض و 2,7 % من املواطن .وميكن حسب 
د. عبد الوهاب العبّايس إعادة تنظيم املوارد املالية املوجودة مام ميّكن 
من توفري سيولة هاّمة للقطاع بعد تفعيل الصندوق املوّحد مثل تحويل 
الصناديق االجتامعية لكّل املوارد املالية الخاّصة بصندوق التأمني عىل 
املرض مباشة إىل الصندوق وزيادة مداخيل »الكنام« بتوسيع االنخراط 
فيها لكّل األجراء وكل العاملني ومتكينها من الترصّف يف املوارد املالية 
املخّصصة للعائالت املعوزة  التابعة إىل وزارة الشؤون االجتامعية ، هذا 
عالوة عىل توفري موارد إضافية من ميزانية الدولة التي عليها أن تلعب 
دورا تعديليا مع العمل عىل تقليص مساهمة املواطن يف إنفاقه عىل 
املصاريف الصحيّة . كام ميكن االستفادة من املساعدات التي حصلت 
عليها الدولة ملواجهة أزمة كورونا وتوجيه نسبة من القروض إىل القطاع 
الصّحي. ويقرتح د. سهيّل العلويني الزيادة يف ميزانية الصّحة لتصل إىل 
3 آالف مليون دينار واعتامدها لتحسني مستوى الرواتب يف القطاع 
الصّحي  وكذلك فرض الضامن الصّحي عىل العاملني يف القطاع املوازي 
واملقّدر عددهم بحوايل مليوين شخص. وهناك مقرتح يدعو إىل مساهمة 
القطاع الخاّص بنسبة من األرباح املتأتّية من تصدير الخدمات الصحيّة 

وعالج األجانب يف متويل القطاع الصّحي العمومي .

األمن الدوايئ ضحّية الفساد

تعاين املستشفيات ومراكز الرعاية األساسية من نفاد مخزون األدوية 
وفقدانها بسبب غياب سياسة صحيّة جديّة للدولة يف هذا املجال وسوء 
االستخدام الرشيد للمخزون ونقص التمويل، إضافة إىل تنامي ظاهرة 
تهريب األدوية يف السنوات األخرية والتي تكلّف املجموعة الوطنية خسائر 

ناهزت حسب مصالح الديوانة سنة 2018, 400 مليون دينار.

ويرى د. صالح الدين الساّلمي رضورة أن توفّر الدولة كّل األدوية للمواطن 
وخاّصة املتعلّقة باألمراض املزمنة حتّى يجدها يف كّل مراكز الصّحة األساسية 

واملستشفيات العمومية مع الحرص عىل وضع آليات ملقاومة التبذير. 

الخالصة
  

يجمع الخرباء الذين استطلعنا آراءهم  يف إطار هذا امللّف عىل أّن الدولة  
مدعوَّة إىل القيام  بإصالحات عاجلة إلنقاذ املنظومة الصحيّة ضمن رؤية 

مستقبلية ممنهجة تنبني عىل : 
• وضع املواطن يف قلب املنظومة الصحيّة واعتباره شيكا فاعال.

• إرساء مقاربة الحوكمة الرشيدة والشفافية وحسن إدارة املستشفيات 
العمومية ووضع آليات للمراقبة الجديّة واملحاسبة وهياكل متابعة ، ومقاومة 
الفساد يف تلك املؤّسسات )رسقة األدوية( وتضارب املصالح )العيادات الخاّصة 
التي يقوم بها أطبّاء القطاع العمومي أحيانا ألكرث من حّصتني يف األسبوع كام 
ينّص عىل ذلك القانون( ماّم يرّض باملستشفى العمومي ومبصلحة املواطن. 
• رقمنة القطاع الصّحي بأكمله انطالقا من امللّف الطبّي للمواطن وصوال 

إىل اإلدارة.
• إرساء مقاربة الجودة يف الخدمات الصحيّة. 

• تطبيق الرعاية الصحيّة التي تساعد عىل التصّدي لألمراض قبل وقوعها.  
• تطبيق املساواة يف التمتّع بالخدمات الصحيّة الجيّدة بني املواطنني وبني 

الجهات وتطبيق مبدإ اإلنصاف بني الجهات واملواطنني.
• إعادة االعتبار إىل الخّط األول و إعطاء منظومة طبيب العائلة مكانتها 

كبّوابة للدخول إىل املنظومة الصّحية.  
• إعادة االعتبار إىل القطاع العمومي للصّحة ومزيد تدقيق مهاّم املستشفيات 
العمومية املحلية والجهوية والجامعية وإحكام أدوارها ومّدها باإلمكانيات 
التي تجعلها قادرة عىل تقريب الخدمات الصحيّة الجيّدة للمواطن والحفاظ 
عىل الكفاءات الطبيّة يف املستشفيات العمومية ومتكينها من الحوافز املالية 
والوظيفية الالزمة مع تكّفل الدولة بتسديد ديون املستشفيات العمومية 

بالكامل وبعث األقطاب الطبيّة املتخّصصة يف الجهات.
• تشجيع البحث العلمي وتثمني املبادرات الجديدة يف البحث ودعمها 
وإفراد التكوين الطبّي والبحث العلمي الطبّي امليداين مبوارد مالية خاّصة 
به ال تدخل يف املصاريف العاّمة للمستشفى الجامعي وتشجيع األطبّاء 
عىل البحث العلمي ليصبح لدينا  أطبّاء مختّصون يف البحث العلمي الطبّي 
وإنشاء وحدات بحث يف كّل املستشفيات الجامعية وبعث وكالة وطنية 

للبحث يف املجال الطبّي تنّسق بني مراكز البحوث وتترصّف فيها. 
• الرفع من املصاريف العاّمة للصّحة إىل حوايل 9 % من الناتج الداخيل 

الخاّم يف حدود سنة 2030 مع إعادة ترتيب املوارد املالية املوجودة. 
• تجميع منظومات التأمني عىل املرض تدريجيا يف منظومة قاعدية موّحدة 

مع إمكانية تأمني تكمييل ال يكون له تأثري سلبي يف املنظومة.  
• إقرار شاكة بني القطاعني العاّم والخاّص ليصبح القطاع الخاّص مكّمال 

للقطاع العمومي ولتتضافر جهودهام وإمكانياتهام  ملصلحة املواطن. 
• تحقيق األمن الدوايئ بتشجيع صناعة األدوية يف تونس لتوفري االكتفاء الذايت 
ولتغطية حاجيات املستشفيات العمومية التى ال تحصل اليوم إالّ عىل ربع 
حاجياتها ودعم الصيدلية املركزية للمحافظة عىل نشاطها باسترياد األدوية 
واملستلزمات الطبيّة واألمصال والتالقيح وبتزويد املؤّسسات االستشفائية 

العمومية باملنتجات املحلية واملستوردة..
خالد الّشايب
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ولعلّه يبدواليوم أكرث إرصارا وتصميام عىل الدفع دون إبطاء نحو إصالح 
جذري وشامل لقطاع الصّحة الذي زادت األزمة الحالية يف الكشف عن 

هشاشته وعمق مشاكله. 

كيف ترتاءى لوزير الصّحة مالمح اإلصالح الذي 
ينشده الجميع اليوم ؟ بأّي موارد برشيّة وبأّي طرق 
متويل ميكن إنجازه؟ ما مكانة املستشفى العمومي 

مستقبال يف النظام الصّحي؟ كيف السبيل إىل ضامن 
تغطية صحّية شاملة وعادلة لكّل التونسيني؟ 

تلك هي البعض من األسئلة التي يجيب عنها الدكتور عبد اللطيف امليّك 
يف هذا الحديث. 

 
ليدرز: بات الجميع مقتنعا اليوم أكرث من أّي وقت مىض برضورة وضع 
سياسة جديدة تنهض بقطاع الصّحةوتطّوره. ما هو تصّوركم لهذه السياسة؟ 
عبد اللطيف امليّك : الصّحة هي مفهوم أفقي مرتبط بعديد املحّددات وما 
املنظومة الطبيّة إالّ حلقة من حلقات املنظومة الصحيّةالتي تتعلّق بنمط 
عيش التونسيني : هل ميارسون الرياضة ؟ هل تغذيتهم صحيّة ؟ هل سكنهم 
متطابق مع املقاييس الصحيّة؟ هل العالقات االجتامعية والظروف النفسية 
مريحة بدرجة أنّه ليس لدينا ضغط نفيس؟.. يف مقاربتنا لإلصالح  سنعمل 
عىل إدخال كلّتلك املحّددات تحت تأثري جملة من السياسات التي تجعلها 
تتحّسن بحيث يصبح نط عيش التونيس يساعد عىل البقاء يف صّحة جيّدة 

، ثم نّر إىل املنظومة الطبيّة ليتّم معالجة إشكاالتها.

ما هي أولوياتكم ملعالجة إشكاالت هذه املنظومة ؟

يجب أن تكون الخارطة الصحيّة بخطوطها الثالثة منترشة انتشارا عادال 
ومتوازنا يف كّل مناطق البالد، ماٌم يعني بعث منشآت جديدة وتوفري 

تجهيزات وموارد برشيّة جديدة. وهذا يتطلّب: 
• إرساء خارطة طبيّة عادلة.

ـي
ّ
عبد اللطيف املك

وزيـــــــــــر الصّحـــــــــــة

الخـــروج بالقطاع الصّحــــــي
مــــــــن األزمـــة إلى الفرصـــة

 

لم تمّر سوى أّيام قليلة على عودته إلى وزارة الصّحة في 
موّفى شهر فيفري المنصرم حّتى وجد عبد اللطيف المّكي 
نفسه في خضّم الحرب ضّد فيروس كورونا قائدا للجيش 

األبيض التونسي الذي يواجه ببسالة كبيرة وكفاءة عالية وباء 
فّتاكا تأّذى منه العالم بأسره.    وقد كان من أوكد األولوّيات 

المطروحة على الوزير الجديد تشكيل فريق من األطّباء 
والخبراء لوضع الخطط الناجعة للتوّقي من الجائحة 

وتسخير كّل اإلمكانيات،على تواضعها، لمعالجة المصابين 
ومتابعة كّل المستجّدات لحظة بلحظة، مع التفكير في 
الوسائل الكفيلة بالتصّدي ألسوء السيناريوهات، فضال 

عن القيام بعمل اّتصالي يومي لتوعية المواطنين بضرورة 
االلتزام بالحجر الصّحي وبقواعد الحماية من الفيروس.. 

أعباء ثقيلة، مضنية يتحّمل وزرها عبد اللطيف المٌكي بجلد 
ورباطة جأش، إلى جانب كّل القضايا األخرى التي يتعّين 

مباشرتها والبّت فيها، في قطاع حيوّي وحّساس مثل قطاع 
الصّحة.  يعود عبد اللطيف المّكي، هذا الطبيب والقيادي 

البارز في حركة النهضة، إلى وزارة الصّحة حامال معه 
خالصة تجربته األولى وزيرا في حكومتي حّمادي الجبالي 

وعلي العريض من 24 ديسمبر 2011 إلى 29 جانفي 2014. 

ي ا�ب
ّ

• بقمل خالد الش
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• توسيع طاقة استيعاب املنظومة الصحيّة يف اختصاصات جديدة 
ومتطّورة. 

• تأهيل املوارد البرشية. 
• تغيري منظومة األجور لتصبح منظومة تحفيزية تدعم جاذبية القطاع 
العمومي مبا يحدث التوازن بني القطاعني العاّم والخاّص ومبا يحّد من 

هجرة الكفاءات الطبيّة إىل الخارج. 
• معالجة منظومة صيانة التجهيزات الطبيّة.

• إصالح منظومة متويل قطاع الصّحة. 
• ضامن األمن الدوايئ يف البالد وهذا يقتيض شاكة مع املصّنعني ووضع 

سياسات وسّن قوانني. 
• رقمنة القطاع رقمنة كاملة مبا يساعد عىل الشفافيّة والحوكمة الرشيدة.
• دعم البحث العلمي مبا يساعد عىل تطوير منظومتنا العالجية والدوائية.

هذا كلّه ينبغي أن ينجز يف إطار شاكة بني القطاعني العاّم والخاّص من 
أجل الخروج بالقطاع الصّحي من وضعية األزمة إىل وضعية الفرصة ألّن 
االستثامر يف قطاع الصّحة سيجعل منه قاطرة التنمية يف تونس وليس 
كام يتصّور البعض عبئا عىل ميزانية الدولة وسيكون فرصة للنهوض 
باالقتصاد التونيس عرب تصدير الخدمات الصحيّة سواء باستقبال املرىض 
األجانب أو بتكوين اإلطارات الطبيّة والصحيّة لدول أخرى أو تصدير 

األدوية والتجهيزات الطبيّة .

وقد بدأنا نخطّط لهذا منذ سنة 2012 ولكن تعطّل عملنا يف األثناء، 
واآلن الفرصة متاحة الستئناف ما شعنا فيه، مع تقديري للجهود التي 

بذلت منذ تلك الفرتة إىل اليوم .

ما مآل االستشارات والحوار املجتمعي حول 
الصّحة التي متّت يف الفرتة املاضية ؟

سيتّم االعتامد عليها وتثمني نتائجها ألّن الحوار أطلق يف سنة 2012 
وال بّد من األخذ بنتائجه ومن أهّمها تطوير الخّط األّول وإصالحه 
حتّى يكون قادرا عىل امتصاص ما بني 60 % إىل 70 % من املشاكل 
الصحيّة للمواطن التونيس وهذا سيكون له تأثري إيجايب جّدا عىل 

الخطنّي الثاين والثالث. 

مراجعة التمويل من حيث الحجم وحسن استعامل 
املوجود من أين سيأيت التمويل لتحقيق تلك السياسة 

خاّصة وأّن ميزانية الصّحة العمومية ضعيفة ؟

كشفت األزمة األخرية أهميّة قطاع الصّحة باعتباره قطاعا ينتمي إىل 
الدائرة الضيّقة لألمن القومي مثــل الجيش واألمن والديــــوانة لذلك 
ال بّد أن تنمو ميزانية وزارة الصّحة بالقدر الكايف مقارنة بالناتج الداخيل 
الخام. ومن جهة أخرى علينا االستفادة كام ينبغي من األموال التي 
تدفع للصندوق الوطني للتأمني عىل املرض »الكنام« التي ال يستفاد 
منها كام يجب نتيجة للهيكلة التي عليها الصندوق وكذلك استعامل 
األموال التي تدفع من جيب املواطن أو ما يسّمى باملعلوم التعدييل 
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الذي ميكن باستعامله أن نخّفض ماّم يدفعه املواطن وتصبح نتائج ما يدفعه 
للعالج أفضل. لذلك فمشكل التمويل ينظر إليه عىل مستويني : مستوى 

الحجم من ناحية ومستوى حسن استعامل املوجود من ناحية ثانية.

متى تتوّقعون تحقيق أهداف اإلصالح املرتقب ؟

إّن إرساء إصالح بهذا الحجم يتطلّب 10 سنوات ليؤيت أُكله بفاعلية قصوى 
ويرُتجم بنسبة 100 % إذا كان هناك استقرار سيايس وإذا اشتغلنا عىل 
تحقيق اإلصالح عىل مدى 5 سنوات بالرشاكة والتعاون مع كّل األطراف، 

حينذاك سيالحظ املواطن تغيري مالمح املنظومة الصحيّة .
 

املستــشــفـــى العـــمـــومــــي هـــــو 
العمـــود الفقـــري للمنظــومــة الطبّيـة

 
أهّم مشكل يف قطاع الصّحة يكمن يف املستشفى 
العمومي. هل ستكون له األولوية يف اإلصالح ؟ 

إّن العمود الفقري للمنظومة الطبيّة هو املستشفى العمومي ويوم يسقط 
املستشفى العمومي سيليه سقوط القطاع الخاّص لذلك فإّن إنقاذ املستشفى 

العمومي وتثمني دوره هو هدف رئييس يف اإلصالح  وال بّد من اعتامده 
مؤّشا من مؤّشات نجاح اإلصالح. 

ما هي أسباب تدهور األوضاع يف 
املستشفى العمومي حسب رأيك ؟

يف تقديري الخاّص هناك سياسات خوصصة ُسلكت منذ نهاية الثامنينات 
وتسعينات القرن املايض جعلت القطاع العمومي يضعف بدل أن يقوى 
ويتطّور، وهي سياسات دفعت إىل الخوصصة الفوضوية يف قطاعي التعليم 

والصّحة خاّصة.

كيف تقّيم نظام الوقت الكامل املعّدل الذي يسمح 
لصنف من األطّباء مبزاولة نشاط خاّص يف املستشفى؟ 

وما مدى تأثريه عىل أداء املستشفى العمومي ؟ 

هو من السياسات غري السويّة التي تّم سلوكها للتحّكم يف األطبّاء وكان من 
األفضل أن يتّم تعديل منظومة األجور ومنظومة القوانني دون اللجوء إىل 
تلك الطريقة . وتقييم هذه التجربة اليوم سلبي عموما وعندما ستوضع 
اإلصالحات سأعمل عىل إنهائها لكن بطريقة معقولة وأنا متأكّد أّن تنفيذ 
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اإلصالحات سيفقد هذه الطريقة جدواها بصورة سلسة وسيتخىّل عنها 
األطبّاء من تلقاء أنفسهم، فضال عن اإلجراءات التي ميكن أن تتّخذها اإلدارة .

منظومة تكوين طّبي مستمّر

ما مكانة التكوين الطّبي يف اإلصالح املرتقب ؟ 

منظومة التكوين الطبّي هي من أفضل ما لدينا وباإلمكان تطويرها فالتكوين 
األسايس الذي يتلّقاه الطبيب واإلطار شبه الطبّي جيّد لكن هناك جانب التكوين 
املستمّر الذي علينا الرتكيز عليه ألّن العلوم الطبيّة يف تطّور يومي  وال بّد من 
منظومة تكوين مستمّر حتّى يحافظ الطبيب واإلطار شبه الطبّي عىل مستواهام.

لكن هذا يقابله نقص يف املستشفيات 
الجامعية يف داخل البالد خاّصة ؟

نحن عازمون عىل أن تكون يف املناطق الداخلية مجموعة مستشفيات جامعية 
ومجموعة من كلّيات الطّب وسيتّم الحديث مع السيد رئيس الحكومة يف 
املوضوع ألنّه أمر رضوري إذ ال ميكن أن يعمل مستشفى جامعي وينشط إذا 
مل يكن يف محيط كلية طّب تبعد عنه ما بني 60 إىل 70 كلم عىل أقىص تقدير.  

صندوق للتأمني عىل املرض لصالح الفئات الهّشة
 

كيف السبيل إىل تحقيق التكامل بني القطاعني 
العاّم والخاّص يف إصالح املنظومة الصحّية؟ 

علينا الخوض يف هذا املوضوع انطالقا من مبدإ أّن قطاع الصّحة هو قطاع 
واحد وأّن كليهام ينتمي إىل قطاع الصّحة التونيس ولكّن القطاع الخاّص 
له خصوصيّته إذ ميكن أن يركّز عىل تصدير الخدمات الصحيّة بينام يركّز 
القطاع العمومي عىل توفري الخدمة لعموم املواطنني مهام كانت أوضاعهم 

االجتامعية وبالتايل يوجد تكامل بني القطاعني. 

هل تعتقد أّن القطاع الصّحي قادر عىل توفري 
التغطية الصحّية الشاملة للمواطن التونيس 

مهام كان دخله ووضعه االجتامعي؟

علينا أن نعمل عىل تحقيق ذلك وهذا واجب ومفروض بالدستور ألّن 
بطاقات العالج  البيضاء والصفراء ودفرت الصندوق الوطني للتأمني عىل 
املرض »الكنام« تسبّبت يف حدوث تفاوت طبقي يف الحصول عىل الخدمات 
الصحيّة وبالتايل ال بّد من حّل جذري بوجود صندوق للتأمني عىل املرض 
لصالح الفئات الهّشة ميّول بطرق مبتكرة ويصبح لكّل مواطن بطاقة 
تأمني صّحي ويحصل عىل عالجات بصورة عادلة فاملسألة إنسانية قبل 
كّل يشء ويجب أاّل يستمّر فيها التفاوت بالرغم من مجهود الدولة يف 

العناية بأصحاب البطاقات البيضاء والصفراء.
خ.ش.

خالد الكرييش
 رئيـــس لجنـــة الصّحة والشؤون االجتامعية بالربملان

إحداث توازن في المنظومة الصحّية
 

ونحن نخوض يف ملّف الصّحة ومقّومات إصالحه كان لزاما علينا أن نستطلع رأي 
رئيس لجنة الصّحة والشؤون االجتامعية مبجلس نّواب الشعب، باعتبار املجلس 

سلطة محورية يف اعتامد السياسات العمومية وإقرار كّل إصالح.

ينطلق األستاذ خالد الكرييش )حركة الشعب( الذي انتخب رئيسا لهذه اللجنة 
للدورة النيابية  الحالية من  تشخيص لوضع القطاع الصّحي  يف الوقت الراهن 

ليعرض جملة من التصٌورات بغية النهوض به.

يعترب رئيس اللجنة الربملانية أّن البنية الصحيّة التحتيّة مهرتئة وتعاين من عديد 
النقائص واإلخالالت نتيجة تهميش القطاع  وعدم إيالئه االهتامم الالزم وكّل 
اإلصالحات بقيت حربا عىل ورق سواء تعلٌق األمر باألوضاع باملستشفيات الجهوية 
واملحلية أو باختالل الخارطة الصحيّة عىل مستوى التوزيع الجغرايف فاملستشفيات 
التي صّنفت جامعيّة أغلبها يف الساحل والعاصمة والشامل الرشقي وهذا مرتبط 
بالسياسة يف مجال التعليم العايل التي ركّزت أكرث عىل األقطاب الجامعية يف مدن 
معيّنة، إضافة إىل أّن املستشفيات يف الجهات تعاين من انعدام التجهيزات ونقص 

يف اإلطار الطبّي وشبه الطبّي، لذلك يقرتح:

• وضع اسرتاتيجية إلصالح القطاع بعد انتهاء أزمة كورونا قصد إحداث توازن 
يف املنظومة الصحيّة.

• توفري موارد إضافية لوزارة الصّحة وتحويل موارد أخرى إليها من ميزانية الدولة.
• تحويل املستشفيات الجهويّة إىل مستشفيات جامعيّة وبالتوازي مع ذلك إنشاء 

أقطاب جامعيّة يف محيط هذه املستشفيات.
• دعم املستشفيات املحلية من حيث ااملوارد البرشية والتجهيزات.

• مراجعة منظومة التأمني عىل املرض والسعي إىل أن تشمل كّل فئات املجتمع
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الدكتورة حبيبة بن رمضان األستاذة يف الطّب ووزيرة الصّحة 
السابقة أّن اإلدماج والتقّدم  التكنولوجي هام أساس النظام الصّحي 
للقرن الحادي والعرشين، مربزة أهميّة الدميقراطية الصحيّة 
التي كرّسها دستور 27 جانفي 2014. تقول الدكتور بن رمضان :   

»عندما نتناول  القضايا الصحيّة الرئيسية ، فإنّنا نيل إىل اختزالها يف االنتقال 
الوبايئ، ويف التحّول من األمراض املعدية إىل األمراض غري املعدية.
لكن يتبنّي أّن هذا املنظور أحادي البعد ، ألنّه يتجاهل األبعاد األخرى 

التي تحّدد استجابة النظام الصّحي للضغوط املختلفة التي 
يخضع لها ؛ وهي التحّول الدميقراطي الذي يضع املواطن يف 
قلب النظام الصّحي والثورة التكنولوجية يف جميع تطبيقاتها 
كأداة ترصّف وتقييم للخدمات. هذا الثالوث هو الذي يشّكل 
»التحّول الصّحي يف القرن الحادي والعرشين«. من خالل 

الجمع بني التغيريات الوبائية والتغيريات يف مستوى 
املنظومة والتغيريات املجتمعية واملؤّسسية والفردية ، 
يصبح املفهوم منطلقا لتحليل قدرات النظم الصحيّة 
عىل التكيّف مع تطّور الوضع الوبايئ واملشاكل 
الناشئة، وكذلك الصمود إزاء الضغوط الناجمة 

عن متطلّبات النجاعة واإلنصاف.

وعىل الرغم من أّن تونس دخلت عهد التحّول 
الوبايئ منذ ثالثة عقود ، إاّل أنّها أن مل تكيّف 
بعد نظامها الصّحي ملواجهة مقتضيات 
هذه الوضعيّة الجديدة ، ذات التداعيات 
الصحيّة الجسيمة والكلفة االقتصادية 
الباهضة بالنسبة إىل الدولة والتي ال 
ميكن لألرس تحّمل أعبائها املتفاقمة. 
تتسبّب األمراض غري املعدية )أمراض 

القلب واألوعية الدموية ، والرسطان، 
والسّكري، وأمراض الجهاز التنّفيس املزمنة( 

يف أكرث من 60 ٪ من حاالت الوفاة. وكمصدر لهذه 
األمراض ميثّل التدخني وسوء التغذية ونط الحياة الخايل 

من الحركة سلوكيات شائعة جًدا، إذ يعاين 34 ٪ من 
التونسيني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 سنة وما فوق 

من زيادة الوزن ، وواحد من كّل أربعة يعاين من السمنة 
املفرطــــة )نسبة السمنة هي الضعف عــــند النســــاء( 
و15 ٪ مصابون بداء السكري و 28 ٪ مصابون بارتفاع ضغط 

الــــدم و48 ٪ من الرجال مدّخنون.

وبحكم التزامها بتنفيذ جدول أعامل أهداف التنمية املستدامة ، وبوجه أخّص 
الهدف الثالث منها وعنوانه »الصحة الجيّدة والرفاه« واملتمثّل يف »ضامن 
متتّع الجميع بأناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر«، فإّن تونس 
مطالبة مبراجعة اسرتاتيجيتها للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 
والتي يجب أن تعطي فيها األولوية للتدّخالت التي تضمن أفضل عالقة 
بني التكلفة والنجاعة وأن تعتمد املقاربة املتعددة القطاعات املربمجة منذ 

عرشين عاما، والتي مل تُطبَّق أبدا. 

لقد أىت التحّول الدميقراطي ببداية عهد جديد يف تونس، ومّكن من تأكيد 
الحّق يف الصّحة ورضورة انتفاع جميع املواطنني بالخدمات الصحيّٰة  
وال سيّام منهم األكرث الفقر، دون تحّمل أعباء ماليّة مرتتّبة عىل العالج. 
كام وضع الدستور الجديد أسس الدميقراطية الصحيّة التي متّكن 
املواطنني من املشاركة يف صنع القرار عىل جميع املستويات، املحيّل 

منها والجهوي والوطني.

وعىل صعيد آخر، تضع الثورة التكنولوجية النظام الصّحي 
أمام تحّدي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتّصال يف إدارة 
أنظمة املعلومات وكذلك يف الرعاية والوقاية، من خالل 
التطبيب عن بُعد والتطبيقات املحمولة. وهذا االستخدام 
ليس فقط عنرص تحديث للترصّف؛ إنّه عنرص مركزي يف 
إدماج الفئات االجتامعية الذي بدونه ستكون هذه الفئات 

مهّمشة، هذا إذا مل تُقَص متاما من النظام.

وتربز جائحة كوفيد- 19 األخرية ، الذي تسبّب فيها 
فريوس سارس كوفيد2-، مركزية مفهوم »التحّول الصّحي 
يف القرن الحادي والعرشين«. وأظهرت الحاجة إىل 
تالزم البعدين األساسيّني لـ »النظام الصحي يف القرن 
العرشين« وهام اإلدماج  والتقّدم التكنولوجي. كام 
كشفت قدرة نظامنا الصّحي عىل استباق تفيّش وباء 
خطر للغاية غري متوقع ومكافحته؛ وأظهرت الجائحة 
كذلك أّن جميع الفئات االجتامعية قد استفادت من 
نفس الخدمات الصحيّة وفًقا ملتطلّبات ضامن حّق الجميع 
يف الصّحة والتي  تطّورت استنادا إىل تكنولوجيات املعلومات 

واالتّصال الجديدة .

هذه التطّورات هي التي يجب أن تكون مصدر إلهام 
وتوجيه بالنسبة إىل نظامنا الصّحي وأساس تعاملنا مع 
التحّول الوبايئ لننخرط يف »نظام صّحي للقرن الحادي 

والعرشين«.

د. حبيبــــة بــن رمضــان 
وزيرة الصّحة ســابقا

النــظام الصــــّحي  التـــونســي والتحـــّوالت الكبــــرى 

تعت�ب
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من الخرباء األكّفاء الذين حرصت ليدرز العربية عىل استجالء تصّوراتهم 
بشأن إصالح نظام الصّحة يف تونس الدكتور سهيٌل العلويني، وهو طبيب 
مختّص يف الجراحة العاّمة وجراحة األطفال، عمل يف بلجيكا واإلمارات 
العربية املتحدة وتونس. كان يف الدورة الربملانية السابقة رئيسا للجنة 
الصّحة والشؤون االجتامعية بعد انتخابه نائبا عن نداء تونس ويشغل 
حاليا خطّة مستشار لدى منظّمة الصّحة العاملية مبكتبها يف تونس، إىل 
جانب تولّيه رئاسة منتدى برملانيّي منطقة شامل أفريقيا وشق املتوّسط 

  .EMRO للصّحة والحياة الطبيّة
 

يف تقدير الدكتور سهيّل العلويني ميكن تطوير املنظومة الصحيّة وفق 
ثالثة محاور وهي: 

1 – تطوير املستشفيات ونظام العالج ومنظومة الصّحة العمومية باعتبارها 
أساس الصّحة يف تونس إذ أّن 80 % من الشعب التونيس يؤّمون املستشفيات 

العمومية.

2 – مراجعة نظام العمل باملستشفيات العمومية وعالقتها بالجامعة 
بالفصل بني الخطّة العالجية والخطّة التدريبية التي تتبع املستشفيات 
الجامعية وفتح املجال ملن له الكفاءة للدخول إىل القطاع العاّم وبالتايل 
مّد الجسور بني القطاعني العاّم والخاّص ألنّٰ هدفهام واحد هو خدمة 
الصّحة العمومية، إىل جانب النهوض باألقسام الطبيّة يف القطاع العمومي 

وإخراجها من الخطّة اإلدارية لتصبح مسؤولية كّل قسم مرتبطة بالطبيب 
املرشف عليه. ويحّق لرئيس القسم أن يكون متفرّغا للوظيفة مع مراعاة 

الناحية املاديّة املرتتّبة عىل ذلك.

3 - مراجعة منظومة التأمني الصّحي )املتمثّلة اآلن يف الصندوق الوطني 
للتأمني عىل املرض( لتصبح مستقلّة وغريمرتبطة بالصندوقني االجتامعيني 
)الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وصندوق التقاعد والحيطة االجتامعية( 
وتوفّر تغطية شاملة لكّل التونسيني ، مع البحث عن موارد أخرى لها وعدم 
االقتصار عىل االقتطاع من أجور املوظّفني. وتضمن املنظومة الجديدة 
تغطية لكّل تكاليف العالج وتنتفع من خدماتها الفئات الفقرية والهّشة 
)أصحاب البطاقات البيضاء والصفراء(.  ويكون كّل األطبّاء ملزمني باالنخراط 
فيها لضامن تغطية شاملة للتونسيني . والهدف من ذلك التخفيض من 
مصاريف عالج التونيس الذي يدفع لذلك حوايل 35 % من أجره بينام 
نالحظ أّن تكاليف العالج يف املنظومات العاملية ال تتجاوز 7 % من دخل 
األجري. وينبغي العمل عىل تطوير ميزانية الصّحة للوصول بها إىل حوايل 
10 % من ميزانية الدولة إذ هي اليوم أقّل من 7 %  وذلك ال يكفي 

للنهوض بالقطاع الصّحي .

ومن متطلّبات تطبيق ذلك إقرار شاكة مع كّل املهتّمني بالقطاع واعتامد 
مخرجات الحوار املجتمعي حول الصّحة بعد عرضها عىل كّل املتدّخلني يف 
القطاع واالتّفاق عىل ااإلجراءات الرضورية النخراط الجميع يف اإلصالح. 

د. سهّيل العلويني
الخبري لدى منظّمة الصّحة العاملية والرئيس السابق 

للجنة الربملانية للصّحة والشؤون االجتامعية

تخصيص حــــــوالي 10 بالمــائة من 
ميـــزانــيــة الدولة لقـــطاع الصّحة 
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د. أبو بكر زخامة
 رئيس الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب املصّحات الخاّصة

التكامل الفعلي بين القطاعين العاّم والخـاّص
 يفتـــح آفـــاقــا عـالجية أرحب للمواطنين

تعيش املنظومة الصحيّة التونسية اليوم تنافسا وأحيانا تضاربا يف املصالح بني 
القطاعني العاّم والخاّص، األمر الذي يقتيض العمل عىل إرساء تكامل بني القطاعني 
قصد النهوض باملنظومة برّمتها. عن هذا التكامل املنشود يتحّدث الدكتور 
أبو بكر زخامة، وهو أستاذ مختّص يف األمراض الصدرية كان من باعثي قسم 
اإلنعاش يف مستشفى األمراض الصدرية يف أريانة الذي عمل فيه مّدة 18 سنة 
وهو عضو مؤٌسس للجمعية التونسية لألمراض الصدرية. نرش عديد البحوث 
العلمية حول األمراض الصدرية واإلنعاش وأشف عىل عدد كبري من أطروحات 
الدكتورا يف الطّب يف عديد االختصاصات املتعلّقة باألمراض الصدرية. وهو إىل 
جانب ذلك رئيس الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب املصّحات الخاّصة وعضو 

املكتب التنفيذي التحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

يقول الدكتور أبو بكر زخامة : 
»يعيش القطاع الصّحي االستشفايئ الخاّص اليوم تحّديات كبرية، إذ يتعرّض لألسف 
الشديد إىل حمالت تشويه ال تتناسب مع دوره الّريادي يف أداء خدمات صحيّة 
متطّورة ذات جودة وتضمن السالمة للمرىض ماّم أعطى لتونس إشعاعا إقليميّا 
و دوليا يف مجال السياحة العالجيّة ويحّمله البعض مسؤولية انهيار املنظومة 
الصحيّة العموميّة وهو اليوم مهّدد باالنهيار من جرّاء تداعيات وباء كورونا. 

إّن القطاع الصّحي الخاص هو اليوم يف حاجة إىل رّد االعتبار وإىل دعم رصيح 
من الدولة فهي مدعّوة إىل :

• إرساء قواعد التكامل الفعيل بني القطاعني العمومي والخاّص الذي من شانه 

أن يساهم يف رفع مردود الخدمات الصحيّة يف القطاعني وفتح آفاق عالجية 
أرحب للمواطنني وذلك بـ :

• متكني أطبّاء القطاع الخاّص من مساعدة أطبّاء القطاع العمومي عىل القيام 
بعيادات وأعامل كشف وعالج باملستشفيات وهذا من شأنه  تقريب الخدمات 

الصحيّة من املواطنني وترسيعها.
• وضع اإلمكانيات التقنية الطبيّة والكشفية بالقطاع الخاّص عىل ذّمة القطاع 

العمومي حتّى نخترص تقديم الخدمة الصحيّة للمرىض.
• عدم التمييز بني القطاع العمومي و القطاع الخاّص يف التكّفل باألمراض 
والعمليّات الجراحيّة بالنسبة إىل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض وإعطاء 

الحريّة واملساحة العالجيّة الالّزمة للمواطن للعالج يف كال القطاعني .
• تخفيف الضغط عىل املستشفيات العمومية حتّى تتفّرغ أكرث للتكوين 

والبحث العلمي وفسح املجال للتمّكن من الطّب املتطّور .
• االنكباب من اآلن عىل التفكري يف آليات جديدة استرشافية لفتح آفاق أرحب 
لتصدير الخدمات الصحيّة مع رضورة تفعيل االسرتاتيجية الوطنيّة الخاّصة 

بتصدير الخدمات الصحيّة .
• التمّكن من تقنيات التسويق الحديثة واستنباط آليات جديدة مع االعتامد 

أكرث عىل الوسائل التي تستهدف املستهلك مباشة.
• دفع القطاع الصّحي نحو التميّز باعتامد مقاربة الجودة باملؤّسسات الصحيّة 

ضامنا لجودة الخدمات الصحيّة وسالمة املرىض. 
• توفري حوافز جديدة لتسهيل استقطاب املرىض األجانب وذلك عىل مستوى 

تأشرية الدخول ورفع الحواجز وأداء الدخول«. 
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البحث يف املجال الطبّي محور مهّم من محاور املنظومة الصحيّة التي 
يراد إرساؤها يف تونس.وقد أبرزت جائحة فريوس كورونا الحاجة امللّحة 
إىل بحوث طبيّة جّد متطّورة. استطلعنا بخصوص هذا املوضوع رأي 
األستاذ الجامعي والباحث يف الطّب الدكتور الشاذيل الدزيري. وهو مختّص 
يف  الجراحة العاّمة، درّس البيداغوجيا الطبيّة ومنهجية البحث الرسيري 
واإلحصائيات املُطَبّقة يف الطّب.كان رئيس قسم االستعجايل مبستشفى 
شارل نيكول بالعاصمة من 2001 إىل 2007 ثّم رئيس قسم الجراحة من 
2008 إىل 2018 . ترأّس أيضا اللجنة الطبيّة باملستشفى، وكذلك الجمعية 
التونسية للعلوم الطبيّة من  2010 إىل .2012وهو مدير مركز املحاكاة 
الطبيّة التابع ملجمع اتحاد الجامعات »أونورييس« منذ .2018وهو عضو 
يف عديد الجمعيات املهتّمة بالجراحة من ذلك املجمع األمرييك للجرّاحني 
األمريكيني والجمعية العاملية للجراحة. له حوايل150   بحثا طبيّا منشورا يف 
املجاّلت املتخّصصة يف تونس ويِف العامل وهو رئيس تحرير سابق للمجلّة 

الطبيّة التونسية وعضو هيأة تحرير املجلّة األمريكية للجراحة حاليا.
 

يذكّر الدكتور الشاذيل الدزيري يف البداية بأّن البحث العلمي يف تونس 
ينظّمه قانون ممتاز، عالوة عىل إحداث لجنة لألخالقيات الطبيّة. ويعترب 
أّن التكوين يف الطّب تكوين جيّد يف تونس التي لديها معهد يعّد قدوة 
يف البحث التجريبي هو معهد باستور، كّل ذلك يساعد، يف نظره ، عىل 
البحث العلمي يف الطّب خاّصة وأّن األدمغة متوفّرة. ويستدّل يف هذا 
الشأن مبا قام به بعض الشباب التونيس ملواجهة جائحة فريوس كورونا 

من صناعة جهاز للتنّفس االصطناعي مبكّونات تونسية رصفة كلّفته حوايل 
400 أورو بينام يباع بـ 4000 أورو يف فرنسا. وهذا الجهاز ميكن تصديره 

إىل دول شامل إفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويضيف الدكتور الشاذيل الدزيري : »يف الواقع البحث العلمي يف تونس 
ال يلقى الدعم الالزم، لدينا ال محالة بحوث بيد أنّها غري كافية . ومع هذا 
تحتّل تونس املركز األّول يف شامل أفريقيا يف مجال النرش الطبّي وهي 

الرابعة أفريقيا والخامسة يف العامل اإلسالمي.

ولتطوير البحث العلمي علينا تشجيع األفكار واملبادرات الجديدة يف 
البحث الرسيري وتوفري دعم ماّدي للباحثني ليصبح لدينا أطبّاء مختّصون 
يف البحث الطبّي وأيضا إنشاء وحدات بحث يف كّل مستشفى جامعي مع 
متكينها من األجهزة واألدوات واإلمكانيات املاديّة الالزمة ليك تقوم  بعملها 
وتركَّز عىل األمراض املتكاثرة يف املجتمع التونيس التي علينا االهتامم بها 
يف البحث العلمي . وينبغي لنا أيضا االستفادة من البحوث التي تنجز 
يف البيئة الطبيّة التونسية ومتابعة نتائجها ألنّه باإلمكان تصديرها عامليا 
وإبرازها ضمن ما يُجرى من بحوث طبيّة يف العامل .ونحتاج لتنظيم البحث 
العلمي يف الطّب إىل بعث وكالة وطنيّة للبحث يف املجال الطبّي تترصّف 
يف مراكز البحوث يف الطّب وتنّسق بينها، وكذلك إىل تشجيع األطبّاء عىل 
الحصول عىل دكتورا دولة يف البحث العلمي الطبّي يف امليدان الرسيري 

إضافة إىل املوجود يف اختصاصات البيولوجيا واألمراض الجينية«. 

د. الشاذيل الدزيري
 أستاذ جامعي يف الطّب وباحث

بعــــث وكــــالــــــة وطـنــــــّيــــة 
للبحـــث فـــي المجال الطـّبــي 
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د. صالح الدين السالمي
 األستاذ الجامعي ووزير الصّحة السابق   

هكـــــذا يـمـــكــــن أن نــــــحـــــقِّـــــــق
 التغـطـيـــــة الصحّيــــة الشــــامـلــــة

تحتّل التغطية الصحيّة  الشاملة مكانة هاّمة يف مرشوع تطوير املنظومة الصحيّة 
التونسية مستقبال بهدف تطبيق املعايري الدولية يف هذا املجال. يقّدم لنا  الدكتور 
صالح الدين السالمي تصّوره آلليات إرساء هذه التغطية الشاملة، وهو وزير 
الصّحة يف حكومة الباجي قايد السبيس وأستاذ يف كليّة الطّب يف تونس ورئيس 
قسم أمراض املفاصل يف مستشفى الرابطة سابقا. عمل رئيس مخرب بحث يف 
أمراض املفاصل والعظام حتّى سنة 2013 وترأّس الجمعية التونسية ألمراض 
الروماتيزم يف تسعينات القرن املايض والجمعية األفريقيّة  ألمراض املفاصل وشغل 
منصب نائب رئيس الجمعية العاملية ألمراض املفاصل .وله عديد املنشورات يف 

عدد كبري من املجالت املتخصصة يف مجال أمراض الروماتيزم.  

 يقول الدكتور صالح الدين الساّلمي : 
»عندما نتّحدث عن إرساء تغطية صحيّة شاملة للمواطن يجب أن يكون ذلك 
يف إطار مرشوع إصالح املنظومة الصحية ككّل . وهذه التغطية تفرضها اليوم 
وضعية املواطن التونيس املثقل بتكاليف النفقات الصحية والتي متثّل حوايل 
37.5 % من مجموع النفقات الصحية العامة بينام تحّدد معايري منظمة الصّحة 
العاملية تلك النسبة مبا ال يتعدى 20 %  من النفقات لذا ستساهم التغطية 
الشاملة يف التقليص من هذه النسبة تدريجيا إىل ما بني %20  و25 % يف حدود 

السنوات الخمس القادمة . 

ميكن تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خالل: 
1 - إيجاد موارد متويل جديدة حتى نصل تدريجيـــــا إىل تحقيــــق هـــــدف 
الـ 20 % و25 %  وذلك بتوظيف أداءات عىل كّل ما يرّض بصحة املواطن تذهب 
عائداتها مباشة  إىل منظومة التغطية الصحية مثل األداء عىل الكحول والتبغ 
وامللح والسكر والصناعات امللوثة ..الخ.. وهذا ال يعطي أكله إاِلَّ  إذا متّكنت 
الدولة من القضاء عىل ظاهرة التهريب وخاّصة تهريب املواّد التي ستوظّف 

أداءاتها لفائدة الصّحة . 

2 - تعميم التغطية االجتامعية عىل الجميع وعىل القطاعات املوازية التي يشتغل 
فيها اليوم ما بني 15 % إىل %20  من العاّمل وهم ال يتمتّعون بالتغطية مع فرض 
عقوبات صارمة عىل املؤّسسات التي تتخاذل يف توفري التغطية االجتامعية للعاّمل .

3 - العمل عىل التخلص من نظام السقف بالنسبة إىل املعامالت بني صندوق 
الوطني للتأمني عىل املرض »الكنام« واملؤّسسات  االستشفائية التابعة لوزارة 

الصّحة ليصبح العمل مببدإ »الدفع حسب الفوترة« مع األخذ بعني االعتبار مبدأ 
العمل بنظام التكلفة الفعلية للخدمات الصحيّة.

4 - عدم التمييز بني الفئات االجتامعية أمام الخدمات الصحيّة وذلك بدمج كل 
منظومات التأمني التابعة لـ »الكنام« ومنظومات التغطية للعائالت املعوزة بحيث 
تصبح لدينا منظومة عاّمة موّحدة متّكن املواطن من الحّد األدىن من الخدمات 

الصحيّة مهام كان دخله أو وضعه االجتامعي .

ويف نفس الوقت يتّم تشجيع املواطنني واملؤّسسات عىل االنخراط يف 
منظومات تأمني مكّملة للمنظومة العامة ليصبح لدينا منظومة عامة توفّر 
الحد األدىن من الخدمات الصحية مطابقة للمواصفات الدولية تكّملها 
مؤّسسات التأمني باستثناء األمراض املزمنة والخطرية التي تكون كلّهاعىل 

نفقة املنظومة العاّمة.

5 - متكني الهيأة الوطنية لالعتامد يف قطاع الصّحة من الترسيع بوضع بروتوكوالت 
العالج لكّل األمراض التي تغطّيها املنظومة العامة كأساس السرتجاع املصاريف 
ووضع اسرتاتيجية لرتشيد النفقات الصحية حتى نحّد من الفساد والرسقات والتبذير.  

6 - تعصري ورقمنة الترصّف يف املنظومة الصحية وإدارتها  بداية من امللّف الطبي 
يف املستشفيات  وصوال إىل »الكنام«  ووزارة الصّحة ... مع توفري الربمجيات 

الالزمة للربط بينها عن بعد . 

7 - إيالء منظومة طبيب العائلة املكانة التي تستحّقها لتكون باب الدخول إىل 
املنظومة الصحيّة وهذا يتطلّب رسكلة كّل أطباء الخّط األول حتى يتمّكنوا من 

االنخراط يف منظومة طبيب العائلة هذه .

وعلينا بصفة تدريجية وعىل املدى املتوسط توحيد مسارات العالج والتقليص من 
املنظومات الصحية املتعّددة للعالج  يف عدة مؤّسسات وطنية وكذلك منظومة 

العالج التابعة إىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي .

وأخريا عىل الدولة توفري كّل األدوية للمواطن يف كّل مراكز الصّحة األساسية 
وخاّصة املتعلقة باألمراض املزمنة وميكن للمواطن أن يساهم مساهمة مالية 

رمزية للحصول عىل الدواء حتّى نتفادى التبذير.

وهكذا نصل تدريجيا إىل الهدف األسمى النهايئ أال هو تأمني موّحد لكّل املواطنني«. 
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لن ينطلق إصالح املنظومة الصحيّة من فراغ بل سيجد القامئون عىل هذا 
اإلصالح ماّدة ثريّة للغاية لرسم سياسة وطنية جديدة للصّحة تتمثّل بالخصوص 
يف مخرجات الحوار املجتمعي حول الصّحة الذي ينتظر الجميعنتائجه 
عىل امليدان. ومن بني أعضاء اللجنة الفنيّة للحوار الدكتور عبد الوهاب 
العبّايس، وهو طبيب من قدماءالصّحة العمومية قام بتطوير اسرتاتيجية 
الرعاية الصحيّة األساسية يف تونس يف سبعينات القرن املايض. عمل موظّفا 
دوليّا يف منظّمة اليونيسيف ملّدة 12 سنة ومثّلها يف عّدة بلدان خاّصة يف 
أفريقيا.كام عمل يف مقرّاملنظمة مكلّفا بالعالقات مع املنظاّمت الصحيّة 
املوجودة يف جنيف. كام عمل يف منظّمة الصّحة العاملية بجنيف وكان 
منّسقا للرشاكة من أجل الصّحة. وهو عضو مؤّسس للجمعية التونسية 
للدفاع عن الحّق يف الصّحة التي أنشئت سنة 2012 وعضو كذلك بالجامعة 

املغاربية للصّحة العمومية.

يحّدثنا الدكتور عبد الوهاب العبّايس عن مراحل الحوار املجتمعي وأهّم 
ما انبنى عليه مرشوع السياسة الوطنية للصّحة املنبثق عن الحوار. 

 
مراحل الحوار املجتمعي للصّحة

»انطلقت املرحلة األوىل للحوار يف شهر أكتوبر من سنة 2012  وانتهت يف 
سبتمرب 2014 بتنظيم الندوة الوطنية التي أشف عليها رئيس الحكومة آنذاك 
مهدي جمعة وصدر عن اللجنة الفنية الكتاب األبيض لقطاع الصّحة وفيه تقييم 
للوضع القائم وتوصيات إلصالح املنظومة . وقد تبّنت الندوة الوطنية ذلك.

وانطلقت املرحلة الثانية للحوار إثر ذلك لصياغة سياسة صّحية وطنية 
جديدة تأخذ بعني االعتبار توصيات الندوة الوطنية مع ترشيك كّل املعنيني 
يف 24 والية لضامن انخراطهم يف بناء املرشوع الجديد. وتّم تقديم املرشوع 
خالل الندوة الوطنية التي انعقدت يف جوان 2019 وخرجت الندوة بنداء 
يركّز عىل أهميّة أخذ هذا املرشوع بالجّد الالزم وإنجازه كام ينبغي لصالح 
املواطن والبالد. وتبّنت وزارة الصّحة »مرشوع السياسة الوطنية للصّحة« 
وأنشأت وزيرة الصّحة آنذاك لجنتني تتوىّل األوىل توظيف توصيات مرشوع 
السياسة الصّحية يف إعداد مخطّط التنمية القطاعي للصّحة، وتتوىّل الثانية 

إعداد مرشوع قانون جديد للصّحة ليعرض الحقا عىل مجلس النّواب 
د التوّجهات  للمصادقة، علام أنّه ال يوجد قانون يؤطّر املنظومة الصحيّة ويحدِّ

العاّمة للصّحة منذ 1991.

أهّم التوصيات الواردة مبرشوع السياسة الوطنية للصّحة 

انبثقت عن الندوة الوطنية لسنة 2014 ثالث توصيات هاّمة لتطوير 
القطع وهي أّوال اعتبار املواطن يف قلب املنظومة الصحيّة ليكون هدفها 
األسايس وثانيا تقليص التفاوت وعدم املساواة يف مستوى النفاذ إىل 
الخدمات الصحيّة الجيّدة من الناحية االجتامعية ومن الناحية الرتابية 
عىل مستوى الجهات من أجل تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة وثالثا 
دعم النهوض بصّحة املواطن واملحافظة عليها وإعطائها األولوية القصوى 
التي تستحّقها قبل اإلصابة باألمراض من خالل سياسية للوقاية منها، ذلك 
أّن 83 % من مصاريف الصّحة تستنفذها األمراض املزمنة تتسبّب يف 8 
وفيات تقريبا من كّل 10 وفيات مبّكرة.  وميكن التقليص من حجم هذه 
األمراض ووقاية املواطن منها قبل وقوعها بتحفيز املواطن عىل اإلقالع 
عن التدخني أو توعيته بالتخفيض من استهالك السّكر وامللح أو حثّه عىل 

مامرسة الرياضة ...الخ ..

وقد تّم خالل الحوار املجتمعي ما بني 2014 و 2017  تقييم الوضع 
وتسجيل استمرار أزمة قطاع الصّحة وعدم إنجاز أّي إصالحات لتغيري 
الوضع وتواصل الحوار بنسق مطّرد من صيف 2017 إىل جوان 2019  

ومتّخض عنه » املرشوع الوطني للسياسة الصّحية » سنة 2019 .

وإذا أردنا النجاح يف اإلصالح علينا إعادة االعتبارإىل الخط ّاألول للصّحة 
الذي يضّم مراكز الرعاية األساسية واملستشفيات املحليّة وأطبّاء الطّب 
العاّم يف القطاع الخاّص واعتامد صّحة العائلة والجوار بوابة للمنظومة 
الصحيّة وعلينا إعادة االعتبار للقطاع العمومي وتوفري املوارد البرشية 
وتحفيزها وإيجاد املوارد املالية والتمويل الالزم ، فضال عن دعم املستشفيات 
العمومية حتّى تساهم يف تحقيق اإلنصاف املرجو ولتضطلع بدورها يف 

التكوين والبحث العلمي«. 

د. عبد الوهاب العّبايس 
عضو اللجنة الفنية للحوار املجتمعي حول الصّحة 

المنظومة الصحّية، من الحوار المجتمعي
 إلى مشروع السياسة الـــوطنية للصّحــة
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1

يوم األربعاء 3 جوان وطوال عرشين ساعة أي إىل مشارف فجر الخميس، 
انعقدت مبجلس نواب الشعب جلسة هي األوىل من نوعها يف تونس 
املستقلة، جلسة استامع أو مساءلة حتى ال نسّمي املسميات بأسامئها. 
فلقد كانت محاكمة أو محاسبة عىل األقّل. وكان املُحاَسب هو رئيس 
الربملان املوقّر الشيخ راشد الغنويش »زعيم اإلخوان باملنطقة«.  لست 
أدري ملاذا يتضايق الشيخ راشد من مواجهته بهذا االنتامء الذي تشهد 

به ترصيحات وصور وفيديوات...

2

أما املآخذ املوجبة لهذا االستجواب فهي عديدة أهّمها تجاوز صالحيات 
وتسرّت عىل اتصاالت تورط املجلس وتخابر مع قوى أجنبية تتدخل 
عسكريا يف الشأن الليبي لصالح شّق دون آخر مبا يتناىف مع مصلحة 
تونس العليا ومع حسن الجوار إزاء شعب شقيق من حقه أن ينتظر مّنا 
التدّخل بالحسنى بني فرقائه املتحاربني. املدعي العام يف هذه القضية 
امرأة عنيدة مشاكسة هي عبري مويس، رئيسة الحزب الدستوري الحّر.

 
3

كّل األحزاب وكّل الكتل تكّن للسيدة عبري كراهية ما بعدها كراهية 
ألنّها من »األزالم« مل تطلب العفو والغفران بل تتحدى وال تبايل 
مبعارض أو معرتض بل إّن جانبا كبريا من رفقائها القدامى يشاطرون 

»الثورجيني« و«املتربوطني« عداءهم لها ألنّها مل تغفر لهم »طلب 
املغفرة« عىل عتبات »مونبليزير«. لقد بذل التائبون جهودا مضنية 
إلحياء التجّمع تحت مسّميات مختلفة فلم يفلحوا بسبب تناقضاتهم 
ولحّب الزعامة املتأّصل عند الجميع وتأيت هذه املرأة الثابتة فتستويل 
عىل الحزب أصال وفرعا بكامل تاريخه املئوي. لقد حاولوا أن يجدوا 
لها اختالس دينار واحد من أموال الدولة أو الحزب فباؤوا بالفشل. 
املخيف يف هذه املرأة أنّها اجتثّت من دخيلة نفسها غريزة الخوف.

4

السيدة عبري مويس محامية بارعة تحسن حبك مداخالتها وتقّدمها 
بفصاحة نادرة ويالم عليها صالبة مواقفها ورفضها أليّة مرونة سياسية. 
دخلت الربملان يف ستّة عرش نائبا فشّوشت عىل الجميع عالقاتهم 
التوافقية وأعلنت الحرب عىل النهضة وتوابعها وفيهم من هو سليط 
اللسان غليظ الذهن يقابل حجاجها بالبذاءة والفحش والعنف فال 
ترتاجع. هي التي كانت وراء إفشال مترير اتفاقيتني مع تركيا وقطر 
متّسان بالسيادة الوطنية وهي التي حرمت الشيخ راشد من أن يتمتع 
يوما واحدا بحالوة الرئاسة. وألنٌها باملرصاد لحركاته وسكناته لجأ إىل 

الرسية.

5

ملا فشل الحبيب الجميل مرشح النهضة لرئاسة الحكومة، هرع الشيخ 
إىل تركيا للتشاور مع السلطان أردوغان. ولوال متابعة عبري لنشاطه 

ُماَسباٌت 
قــــاســـيـــة
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ملر املجلس عىل الحدث مرور الكرام. ولكّن القطرة التي أفاضت 
الكأس هي تهنئته التليفونية لفائز الرساج بتحرير قاعدة الوطية 
العسكرية عىل أيدي مرتزقة تركيا الدواعش. كانت التهنئة رسيّة وما 
كان ألحد أن يعلم بها إال أّن رئيس حكومة طرابلس أىب إالّ أن يشكر 
رئيس مجلس النواب التونيس عىل تأييده للتدّخل األجنبي يف القطر 

الشقيق فانكشف األمر...

6

كانت جلسة املساءلة مهولة تعرّض فيها الشيخ إىل أقىس أنواع التوبيخ 
والتقريع ال من ِقبَِل عبري وحدها بل من نواب آخرين أيضا ليسوا 
من أنصارها: منجي الرحوي، مربوك كرشيد، فيصل التبيني، طارق 
الفتيتي وغريهم... كانت نتيجة التصويت عىل الئحة إعالن رفض 
الربملان التدخل الخارجي يف ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية 
داخل الرتاب التونيس قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل 94 نعم 07 
احتفاظ و68 ال. ولكّنها كسب غري منتظر لعبري ولوال امتناع كتلة 
التيار الدميقراطي عن التصويت لحصلت الالئحة عىل الـ 15 صوتا 
التي تنقصها. تلك كانت مشيئة السيد محمد عبو وللرجل حساباته 

نرجو له أن تكون صحيحة...

7

وبرصف النظر عاّم جرى داخل املجلس من تجاذبات ومساومات 
وتهديدات حصل ما حصل وأذعن الشيخ راشد ويف كلمة الختام 
كان متعبا ومتواضعا شكر جميع املتدخلني عىل »نصائحهم« وعىل 
انتقاداتهم باعتبارها »نصائح أيضا«. ويف اآلخر انتابني ما يشبه 
التعاطف مع رجل يف الشوط األخري من حياته السياسية جّر عىل 
نفسه هذا الوابل من التأنيب املّذل. ولكّن السيدة سمية الغنويش 
تداركت استسالم الوالد لألمر فكتبت عىل صفحتها الفيسبوكية 
للرفع من معنوياته املنهارة : »دّوخ دكتاتوريتني حكمتا عليه باإلقامة 
الجربية واملؤبّد واإلعدام.. وها هو مازال ثابتا يناطح السحاب. 
رجاحة عقله وطول نفسه وهدوء أعصابه كانت وال تزال سالحه 
الذي هزم به خصومه، يرمقهم من عليائه شامخا اذ يتبارون يف 
البذاءة والرصاخ والتحريض وبّث الكراهية.. سيمّر الناعقون، مرور 
العابرين، ويبقى الغنويش ومرياثه الفكري والسيايس حيّا نابضا يف 

وجه الطغاة واملهرّجني«. 

8

لقد مّر الشيخ بيوم عصيب وكنت أوّد أن أقف باملقال عند هذا 
الحّد ولكّن رجال آخر مير بأيام عصيبة هو دونالد ترامب. ستامئة 
مدينة أمريكية تستشيط غضبا بعد مقتل مواطن أمرييك من أصل 
أفريقي عىل يد شطي أبيض متطرّف طرحه أرضا ونزل بركبته عىل 
رقبة ضحيّته. يف حني كان ثالثة من األعوان ميسكون ببقية الجسم 

حتّى ال يتحرّك. دام الضغط 8 دقائق و47 ثانية واملسكني، جورج 
فلويد، اسم سيبقى يف البال، يحرشج ويكّرر »ال أستطيع أن أتنّفس« 
حتى لفظ النفس األخري. كان ذلك يوم 25 ماي املايض فخرجت 
مظاهرات غاضبة مل تشهد لها أمريكا مثيال وبدل أن يعالج السيد 
ترمب األمر بالحكمة ظهر عىل الشاشة وهو يرفع كتاب اإلنجيل 
أمام كنيسة »القديس دجون« القريبة من البيت األبيض وهو يتوّعد 
»قطّاع الطرق واإلرهابيني واملارقني«فازدادت املظاهرات عنفا. وهكذا 
املتدينون غري موفّقني أبدا. السيد ترمب يرغي ويزبد ويتّهم إيران 
وحزب الله وفنزويال بالوقوف وراء األحداث بإضافة الصني التي 
أرسلت وباء الكورونا إىل أكرب دمقراطية بيضاء يف العامل وهكذا تتبّنى 
اإلدارة األمريكية نظرية املؤامرة واإلنجيليون، دواعش املسيحية 

املتشّددة، يف حرية من أمرهم، وما زالت العواقب غري معروفة...

9

يوم 30 ماي، يف الوالية الحادية والخمسني، إرسائيل، يف القدس 
الرشقية، تطلق الرشطة الرصاص بدم بارد عىل شاب فلسطيني 
لالشتباه يف كونه يحمل سّكينا. هذا الشاب تصفه أمه بواحد من 
املالئكة فهو مصاب بالتوّحد وميّر يوميا أمام مركز الرشطة التي 
قتلته وهو يف طريقه إىل مدرسة مختّصة باملتوّحدين. الدمقراطية 
اإلرسائيلية اختّصت من زمان يف قتل ذوي االحتياجات الخاصة من 
الشيخ ياسني إىل هذا الولد واسمه إيّاد الحالق وبكاه أهله يف وسط 
عريب ميوج بني مدافع عن لقمة العيش وبني مطبع ساء طبعه...

10

منذ أن داهمتنا الكورونة وأنا أخّصها مبا يجود به القلم فال بّد 
يل من أداء هذا الواجب نحو فريوس أقعد الدنيا ومل يقمها. يف 
يوم 2 جوان، قبل إخضاع شيخنا للمساءلة بيوم، قام مواطن تقي 
صالح من الريف املرصي باستقدام طبيب إىل بيته بغرض تطعيم 
بناته املراهقات الثالث ضّد الكوفيد 19. وكان ذلك ففقدن الوعي 
»وعندما أفقن فوجنئ بأّن أرجلهن مقيّدة، وشعرن بآالم يف أعضائهن 
التناسلية، فأخربن والدتهن املطلّقة التي أبلغت السلطات املختصة 
بالواقعة.« كانت عملية ختان بالغدر ولكّنه غدر مبارك محمود 
فاألب حريص عىل تطبيق »سّنة نبوية« يرّوج لها وجدي غنيم 
تخفيضا من حساسية املرأة الجنسية وبالتايل حفاظا عىل الفروج. 
محاكمة  إىل  الجانيني  املرصي  العام  النائب  أحال  جوان   3 ويف 
جنائية عاجلة. القانون املرصي الظامل الكافر يقيض بسجن األب 
التقي بثالث سنوات وبسجن الطبيب الحامل لزبيبة الصالة بسبع 
سنوات. آه لو كان محمد مريس العياط ما زال يف الحكم لوزّع 
جوائز عىل بطيل العّفة اإلسالمية. جزئية مستخرجة من التحقيق: 
بينام كان الطبيب يقوم بالجرمية كان األب يقوم مقام املمرّض 

يعاين وميسح الدم، وال حياء يف الدين...
ع.ق.
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شباب العدم، قتلى «الزمبريط»

ي الزيدي • بقمل  د. من�ب

فاجعة أخرى ُتَخطُّ في سجّل المآسي المفتوح في مجتمعنا. أكثر من 
ستِّين شخًصا أغلبهم من الّشباب ُأصيبوا بحالة تسّمم جماعّي جّراء 

تناولهم مشروًبا اعتادوا على تعاطيه كماّدة ُمسِكرة. ُتوفّي منهم ثمانية، من 
بينهم ثالثة أشّقاء من أسرة واحدة، وفقد آخرون البصر. جّدت الحادثة 

في منطقة ريفية تتقاسمها القيروان والقصرين وهما من أقّل الواليات 
حظّا وأكثرها فقرا. وكان ذلك أّيام عيد الفطر. هذا المشروب اسمه 

«الزمبريط». هو ُمرّكٌب كيميائي من الكحول المستعمل في العطورات 
الشعبية المعروفة باسم «القوارص» يتّم مزجه بالماء ليتحّول إلى شراب 

ُمسِكر رخيص الّثمن سريع المفعول قوّي األثر. وكان هذه المّرة مغشوًشا.
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القاع  غطاء  تكشف  الحادثة 
الخفّي اآلسن، وتُسلِّط الّضوء عىل 
ليست  املظلمة، وهي  دهاليزه 
األوىل. و»الزمربيط« ليس املرشوب 
الوحيد فهنالك أنواع أخرى. وكلّها 
مواد كيميائيّة قاتلة تُذهب الوعي وتُدّمر 
الجسد. ويُعرف املدمن عليها بـ »الزبراط«؛ 
مثلام تُعرف مامرسة شّم املادة الالصقـــة 
القــويّة la colle forte بـفعل»يكلفر«...

الّشباب الفقري املُعدم يجد يف هذه الّسموم 
ما يساعده عىل أن يغيب عن الوجود ولو 
لحني.. وعدد كبري منهم يفقد الحياة إن 

عاجال أم آجال.

األشّقاء الثاّلثة الذين راحوا ضحيّة الّسم 
مع  َخرٍِب  بيت  يف  يعيشون  املغشوش 
والَديِهم. أحدهم متزّوج وله طفل واالثنان 
اآلخران أعزبان. الّسن بني الثاّلثني واألربعني 
أّن  ذلك   املتأّخر،  الّشباب  وهي مرحلة 
الّشباب أضحى فرتة انتظار آخذة يف التّمّدد 
إىل  املؤّدي  القطار  وصول  تأّخر  بحكم 
الكرامة. يسكنون يف منطقة »الّشوايحية«..

دشة معزولة غري بعيد عن جبال »مغيلة« 
حيث اختبأ اإلرهاب، تعيش عىل اقتالع 
الحلفاء والَحَجر. نعتها الوالد املكلوم حرفيًّا، 
ملَّا سألته الّصحافة، بأنّها »منطقة وحشية« 
بأنّها  الحياة هناك  الثكىل  األّم  ووصفت 
»أحوال َضنَكا« و»ظروف حاّدة«. وقالت 

عن نفسها بأنّها »محروقة«.

ليس جديدا عىل هؤالء الّشباب تعاطي 
كحول »القوارص«. فذلك دأب أغلب الّناس 
فيها  يَنُشد  جامعيّة  مامرسة  إنّه  هناك. 
وقت  وألطول  برسعة  الغياب  املنسيون 
ممكن. هم ال يطلبون الُسْكر بل يسعون 
إىل التاّليش. يدركون أّن املرشوب سمٌّ زعاف 
ولكّنهم ال يأبهون بالهالك. رصخ أحدهم 
يف وجه املجتمع بأنّه حّي ميّت وأنّه لن 
يتوقّف عن شب الكحول املسموم وقد 

بلغ منه حّد الثامنية لرتات يوميا.

مل يكن األشّقاء الثاّلثة يَسَكرون ليلة عيد 
الفطر بل كانوا يدقّون أبواب العدم. كان 

والوالدة شاهدين صامتني. عندما  الوالد 
تعّكرت حالة أوالدهم اعتربا أّن األمر ال يعدو 
أن يكون َسكرة من َسَكرات الحياة امليّتة. 
نوبة رصاع مع القهر واملقت والحرمان. مل 
يكن يف األمر انتشاًء كان يف األصل انتهاًء...

شقيقهم الرابع رّصح أنّه لو كان بحوزته 
وقت الحادثة ديناران لكان التحق بأشّقائه 

يف قعدة املوت األخرية.

أزاح قتىل »الزمربيط« الّستار عن كواليس 
عن  األقنعة  ونزعوا  املعدمني.  تراجيديا 
واالجتامعي.  الّسيايس  الّنفاق  كمبارس 
ومدحوا  بالكادحني،  تغّنوا  الذين  أولئك 
الّشباب ونزعوا عليه ُحلَل البطولة، وأغرقوه 
وعوًدا،واستخدموه سيوفًا من خشب يف 
مبارزاتهم؛ وبعد انتهاء العرض وضعوا نّص 
املرسحية  انتظار  يف  الدرج  يف  املرسحية 
عن  يبحثون  املنسيون  وعاج  القادمة... 

خاّمرة املوت األسود.

إغراق الهموم يف برك املُسكرات املغشوشة 
املقهورين  األرض  شباب  أغلب  شأن 
والضائعني يف أدغال عامل الحيف والظلم. 
تقيض هذه الّسموم عىل أكرث من 3 ماليني 
يعادل  ما  أي  ألف ضحيّة سنويا،  و300 
133 مليون سنة حياة مهدورة، منظّمة 
استهالك  ربع  أّن  تؤكّد  العاملية  الصّحة 
العامل من املُسِكرات يتّم يف القطاع غري 
املنظّم، وأن مثّة عادات شب سيّئة بصدد 
التّفيّش ترمي إىل فقدان اإلدراك والوعي 
تُتلف  وهــي   Bing drinking برسعة 
بســـرعة  الحـــيوية  واألعضاء  الكبــــد 
املثال  سبيل  عىل  كينيــــا  يف  فائقــــة. 
األحياء  يف  يُصنع  جعة  مرشوب  هنالك 
الفقرية يحمل اسم Changaa   ومعناه 

»اقتلني برسعة«!

تُعربد العوملة املتوّحشة ويدفع الّشباب 
مثن األقداح املكسورة. هنالك اليوم فئة 
آخذة يف االتساع يطلق عليها يف األوساط 
مصطلح:  الدولية  واملنظاّمت  األكادميية 
التّعليم  خارج  الّشباب  ومعناه   NEET

والعمل والتّدريب.

الحياة...شباب  دائرة  خــارَج  شباب  أّي 
يف  عنهــــم  نعرف  مـــــاذا  العــــدم. 

بـــــالدنا؟  ...ال يشء!

الّشباب  رقبة  عىل  بثقله  الحرمان  نَزَل 
هو  وها  التّنّفس.  عىل  قادرا  يعد  فلم 
يعيش رصاعا دراماتيكيا بني كونه الفارس 
األسطوري الحامل لشعلة الحرية والكرامة، 
وبني كونه كائنا تطحنه “الحقرة«، يسري 
الالّيقني  عتمة  يف  معزوال  أعزال  وحيدا 

وانعدام األمان.

نُُذرا  القاتل،  »الزمبريط«  حادثة  تحمل 
اجتامعية تلوح يف األفق، وعىل املجتمع أن 
يصحو ويفيق. التّعامل مع مآيس املُعدمني 
وفق منطق أخالقي أو سياسوي أو شعبوي 
هو إمعان يف »الحقرة«، وتعميق لجهل 
ليعيش  ُخلق  بجيل  املجتمع ومؤّسساته 
فوجد نفسه إىل املوت أقرب..                                                                                            
م.ز.
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس  
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تمــــع حمب

يوميات مواطن عّياش

ـَـــــــاِصــْك  نحَّــى الم
وْلبـــس الڤــــــوانــدوات )*(

العيّاش اليوم وهو يف غاية االستبشار، فور أن علم 
ليهنئني  انتظار،  بإعادة فتح املقاهي بعد طول 
بالعودة الزكيّة، إىل قعداتنا اليومية، وليرضب معي 
موعدا أعجل من العجل، للقاء كدنا نفقد فيه األمل، 
بعد أن هددتنا الكورونا يف وجودنا، وسجنتنا يف بيوتنا، فأصبحنا 
نكتفي بقهوة الدار، ولكن أين هي من قهوة جامعية محاطة 
بالتنبري والضامر ؟ ودعوتنا اليوم إن شاء الله تخلط الشسيشة، 

حتى ترجع تحىل لنا العيشة. 

وعندما وصلت مقهى الحّي وهو ال يبعد عن بيتي إال خطوات، 
فوجئت بأّن العيّاش نزع عنه املاصك ولبس قواندوات ، فبادرته 
دون أن أسلم، وحتّى قبل أن يتكلّم : »ما هذا يا عيّاش ؟ راهو 
فريوس الكورونا ما زال ما مشاش«، فأجاب يف استخفاف : »يت 
اقعد الساعة يا شاف، قال لو كوفيد وكورونا، ياخي ما تعرفش 
عندنا سيدي محرز وسيدي بلحسن يحميوونا ؟ ويظهر يل زادة 
جيناتنا طلعت قوية، ناس تقول من ماكلة الهندي، وناس تقول 

من خلطتنا الرببرية العربية...«.

ومل أترك املجال للعيّاش يك يكمل الغوص يف نظريته الجينية، 
وعاجلته بسؤال، خطر يل فجأة عىل البال : »ولكن ملاذا تركت 
يديك يف القواندوات، وأنت متأكّد – كام أرى – من أّن الكورونا 
وفات ؟«، فأحابني : »ال يا صديقي تلك قضية أخرى، ال عالقة 
لها بهذه الجائحة الكربى«. قلت : »وما هي القضية ؟«، فأجاب: 
»قضية عالقات برشية ، فأنا ال ميكنني التعامل مع بعض الناس 
إال بالقواندوات، حتّى أحافظ عىل ما بيني وبينهم من مسافات«.

قات : »وأّي أصناف من البرش ، تحب تقعد معاهم بالقدر ؟«، 
فأجاب : »من يعتقد مثال أنّه خفيف روح ، وهو يف الواقع ماسط 
السط فدلكتو تطلّع الروح . وإليقاف هذه املساطة قبل الفيضان، 
ال بّد من استعامل قواندوات الجدية يف اإلبّان...ومع الناس يل 
كرثولها م التمقنني ، ويك تهب عليهم النسمة يقولو متقلقني، 
من  ديراكت  جاي  روحي  ونعمل  التفينيس،  قواندوات  نلبس 
باريس.كام أحافظ عىل قواندوايت الجتناب التامس، مع كثري من 
الناس، يبدون يل من حيث النظافة موش ال باس ، حتّى لو عملوا 
رضبات جافال ملاضيهم القريب والبعيد ,وبيّضوا بالجري والدهن 
حارضهم الجديد السعيد...ومثة زادة برشة  ناس ،ال تشاطرهم 
الفكر واإلحساس، لكّن حضورهم مفروض عليك ،وظروف األرسة 
أو العمل تقودهم عنوة إليك ، فال تجد غري قواندواتك، لتشعرهم 

بأّن الرتيسيتي مقصوص بينهم وبيناتك«.

وفهمت بالطبع أّن العيّاش يتحّدث عن قواندوات رمزية مجازية، 
مل تصنع من جلد أو مادة بالستيكية، وأّن له فيها مآرب أخر ، أكرث 
ماّم ذكر، لكن مع ذلك ما طاقني صرب، عىل سؤال كان يف ذهني 
أحّر م الجمر : »لكن سامحني يا عيّاش، إذا لبس كّل الناس مثلك 
القواندوات ، فكيف ميكن أن نعرف األيادي التي بها مغطاة، 
أمتّسخة هي يلزمها ترفريفة، أم هي نظيفة عفيفة ؟«، فلم يجد 
العيّاش لسؤايل من جواب ، وخرّي عىل هذا املوضوع غلق الباب: 
»آه ؟ آش قولك يف شيشة تفاّح يف املقصورة وراء الكونتوار ؟ 

موش خري من هالحكاية والخّنار ؟«..
ع.ل.

)*( انظر يف عددنا السلبق : »العياش البس املاصك من قبل الكورونا«.  
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ملجموعة  التابعة   Terra Delyssa التجارية  العالمة  تحّصلت 
CHO املختّصة يف تصدير زيت الزيتون عىل امليدالية الفضية 
هذا العام لـ »أفضل زيت زيتون يف العامل 2020«، وهي مسابقة 
خاّصة باختبار جودة زيت الزيتون، وتعترب األكرث تنافسا يف العامل.

وتنضاف هذه امليدالية إىل القامئة الطويلة من الجوائز التي فازت 
بها Terra Delyssa، ومنها مسابقة »منتوج العام 2019« يف أملانيا، 
و»نكهة العام 2018« بفرنسا وجائزة الجودة الوطنية لعام 2015.

كّل هذا التميّز لـTerra Delyssa هو يف الواقع مبثابة رّد للحمالت 
املختلفة لتشويه زيت الزيتون التونيس، وذلك من خالل املذاق 
األصيل لهذا املنتج الراقي الذي يستجيب ألدّق املعايري الدولية.

 Terra Delyssa زيت تونيس أصيل ذو نكهة ممّيزة
لقد كان زيت الزيتون التونيس، منذ عّدة عصور وحتّى منتصف 
التسعينات، مطلوبا من قبل الجميع لجودته وملذاقه املميّز، 
ولكن مل يتم إالّ مؤّخرا، تأسيس عالمات تجارية محلية تحمل 

العلم التونيس يف عّدة دول من العامل.

كان للسيّد عبد العزيز املخلويف، مؤّسس مجموعة CHO  سنة 
1996، حلم راوده منذ أن كان صغريا. فالرجل مل يرث عن أبيه 
الفالح مهنته فقط بل كذلك حبّه لألرض وخاّصة لشجر الزيتون. 
وبدأ الرئيس التنفيذي حلمه من طاحونة ليجعلها بعد 20 عاًما 
واحدة من أقوى مجموعات زراعة الزيتون عامليا، يف سوق فيها 

املنافسة يف غاية الصعوبة، خاّصة من قبل املنتجني العامليني. 

Terra Delyssa  أّن زيت العزيز املخلويف  السيّد عبد  وقال 
موجود يف 42 دولة و ينافس أعرق العالمات التجارية ويصّدر 
منه ماليني الزجاجات سنويا. وأكّد مدير مجموعة CHO أّن 
املذاق الفريد للزيت وشفافيته والتصميم الجّذاب للزجاجات 
خّوله للحصول عىل املركز األّول يف كندا واملركز الثالث يف فرنسا 

وصّنف بني العرشة األوائل يف الواليات املتحدة. 

وقال السيد عبد العزيز املخلويف: »إنّه لفخر كبري لنا كتونسيني عاّمة 
وكمنتجني لزيت الزيتون خاّصة أن نرى كيف غزا الزيت التونيس 
األسواق العاملية حتّى أنّه أصبح مستهلكا من طرف الرياضيني 
واملشاهري نظرا ملا يتميّز به من مذاق ممتاز ومن جودة عالية«.

®DELYSSA
وعمدت مجموعة  CHO املختّصة يف إنتاج وتصدير زيت الزيتون 
إىل الجمع بني األصالة والتكنولوجيا املتقّدمة يف وقت واحد، 
وهذا ما مّكنها من جعل عالمتها Terra Delyssa  واحدة من 
بني العالمات التجارية االوىل يف الســـوق العاملية. والجــــدير 
بالــــذكـــر أنّ Terra Delyssa  قامت بالتعـــاون مـــع شـــركة 
IBM Food Trust  بإعــــداد جميع مراحل اإلنتاج التي باإلمكان 

نسخها وتتبّعها وتخزينها يف قاعدة بيانات مؤّمنة.

جعل كّل هذا اإلتقان يف العمل والحب الصادق لألرض ولشجر 
الزيتون من مجموعة  CHO  سفرية جديرة بتمثيل العلم التونيس 

األصــالـــــة واإلتـــقـــان
وراء هـــذا النـــجــــــــاح

موعة حمب

يتون ي تصد�ي زيت الز
ف

الرائدة �



من خالل الذهب األخرض الذي تنتجه وتصّدره، والذي أكسبها 
صفة مشّغل اقتصادي مصادق عليه منذ عام 2019، وهي صفة 

متنح للمؤّسسات األكرث موثوقية عىل املستوى الدويل. 

االلتـــزام البيئـــي واملجــتـــمــعـــــي 
  CHO مـــن أولــويـــات مجمـــوعـــة

باإلضافة إىل كونها ناشطا عامليًا رائًدا يف مجال إنتاج زيت الزيتون، 
أظهرت مجموعة CHO التزاما مجتمعيا وبيئيا هاّما. ويتجىّل هذا 
االلتزام بشكل خاّص يف دعمها املتواصل للمزارعني والطواحني 
التونسيني، ولكن أيضا من خالل أشكال مختلفة من الوعي ومامرسات 
»حسن السلوك« وذلك عن طريق عديد الدورات التدريبية املختلفة 
التي تنظّمها املجموعة من أجل تسليط الضوء عىل معايري الجودة 

وآثارها وأهميّة كّل مرحلة يف عمليّة اإلنتاج.

وتلتزم مجموعة CHO أيًضا بتنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
التي تقوم أساسا عىل تقليل االستعامالت الكربونية وتشجيع االستثامر 

يف مجاالت التنمية اإلقليمية لخلق فرص عمل وثروات جديدة.

وأكّد السيّد عبد العزيز املخلويف أّن »املساحة التي تشغلها الزجاجة 
املستمر  البرشي  املال  رأس  مثرة عمل  بالتأكيد  الرّف هي  عىل 
لـمجموعتنا، ولكّنه أيًضا مثرة املساعدة الثمينة من إدارتنا التونسية 
و لرشكائنا وعمالئنا ومورّدينا. نحن نذكّر أنفسنا باستمرار بأن هدفنا 
هو تحسني خدماتنا، وزرع حبّنا للمنتجات التونسية يف قلوب 
املستهلكني، ورفع علم وطننا عاليا جّدا يف جميع أنحاء العامل«. 

وختم قائال : »مساهمتنا مع زمالئنا يف ترسيخ األصول التونسية 
أولويتنا  تبقى  أولوية، ولكن  بالتأكيد  الدولية هي  السوق  يف 
الرئيسية هي الحفاظ عىل هذا البلد من خالل تعزيز مسؤوليتنا 

االجتامعية تجاه بيئتنا وشكائنا ورأساملنا البرشي.«
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الشــاذلي الــقــليــبــي بــيــــن 
اآلمال والعقبات والــنـتــائــج 

انتقل مقّر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس كما هو معروف 
إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني( عام 

1979، وكانت القاهرة مقّرا للجامعة لمّدة خمس وثالثين عاما.
وقد اختيرت تونس لتكون المقر الجديد للجامعة العربية ألسباب كثيرة أهّمها 

واقعية تونس وعقالنيتها واعتدالها وحكمتها، ورصانة نظامها السياسي، كما 
ساعد على ذلك تناقضات سياسية بينّية بين أكثر األقطار العربية، وانتخب لهذه 

المرحلة الصعبة المفّكر  والسياسي التونسي المعروف األستاذ الشاذلي القليبي 
أمينا عاما للجامعة فهو ابن نظام بورقيبة العريق الذي توّلى المسوؤلية بعد 

كفاح شعبي طويل، وصاحب استراتيجية المراحل وصوال إلى االستقالل التاّم. ن املرصي ف سل�ي •بقمل د.حمي الد�ي
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بالذكــــر أّن تـــونس قّررت 
الحفـــاظ عىل استقــــاللية 
أتاح  العربية، ماّم  الجامعة 
ألمينها العاّم حرية التحرّك يف 
رسم  التوّحهات ويِف تنظيم الهيكل العام 
العربية  الطاقات  بكل  ورفدها  للجامعة 
ومن كّل الجنســيات وخـــاصة الجنسيّـــة 

املرصية. 

كان األستاذ الشاذيل يدرك بحكم ثقافته 
وتجربته الوطنية والقومية أّن أزمة الجامعة 
العربية مل تكن يف املقّر فقط ، فاملقّر ميكن 
أن يكون هنا أو هناك فكّل عاصمة عربية 
كانت  إذا  للجامعة  مقرّا  تكون  أن  ميكن 
قريبة من األماين القومية، ورأى أّن األزمة 
تكمن يف املبادئ والوثائق األساسية التي 
تحكم القرارات كامليثاق والوثائق األخرى 
التي وضعت قبل خمس وثالثني سنة فلم 
تعد قادرة عىل التالئم مع إرادة الشعوب 
األهداف  تحقيق  إىل  وتطلّعاتها  العربية 
واآلمال القومية يف الحرية والوحدة وتحرير 
األرض املغتصبة، وبخاّصة أّن هذه الوثائق 
األساسية للجامعة كانت وسيلة لتمرير الكثري 
من األخطاء أو تفسريها تفسريا ال ينسجم 

مع الواقع العريب بحجج مختلفة.

كام أدرك وبحكم تجربته الثقافية العميقة 
أّن األزمة األخالقية السياسية تكمن أيضا 
يف تناقضات مواقف الدول تجاه القضايا 
املصريية، وفْقد روح الثقة بينها سواء يف 
التكامل أو التكافل أو التعاون العريب، وأّن 
هناك تناقضا أكرب بني إرادة الشعوب وإرادة 

الحّكام.

ومن خالل هذا الوعي رأى أّن الوضع ال بّد 
أن يعالج عن طريق نرش الوعي القومي 
وتنميته عىل كل املستويات ثقافيا واجتامعيا 
وسياسيا وتربويا، وأّن ذلك يحتاج إىل مرشوع 
مستوى  وعىل  شمولية  أبعاد  ذي  قومي 

الشعوب يف الوطن العريب.

بفكر  املثقف  الشاذيل  فكر  يلتقي  وهنا 
أيضا  الواعي، ومن هنا  املثقف  السيايس 

يبدو الشاذيل القليبي الرجل األهّم يف تاريخ 
يتّخذ  مرة  فألّول  املشرتك،  العريب  العمل 
مرشوع عريب ركيزته األوىل اإلنسان العريب 
وليس الحاكم والسيايس فقط، وهي رؤية 
جديدة مل تعتد الجامعة عىل طرحها أو 

مامرستها.

أّما وثيقة ميثاق الجامعة العربية فقد وجد 
األستاذ الشاذيل أّن بحثه سيؤّدي إىل اختالف 
كبري بني الدول، فرأى أن يؤّجل بحثه إىل 
بديلة  أّن وضع وثائق مهمة  حني، ورأى 
أخرى تعالج القضايا االقتصادية واالجتامعية 
والفكرية والثقافية والرتبوية هي األهّم يف 
هذه املرحلة، ورأى أيضا أّن املرحلة تتطلّب 
تنشيط مؤّسسات العمل العريب املشرتك، 
أن  بد  ال  متعاقبة  لقاءات رسيعة  وعقد 
تكون الطريق األقرب لتحقيق إصدار هذه 
الوثائق. ففي عام 1979 وهو العام الذي 
أنتخب فيه دعا إىل مؤمتر قّمة يعقد يف 
تونس يف شهر نوفمرب بهدف لقاء عريب بعد 
كامب ديفيد يتجاوز فيه األزمات السياسية 
الخالفية، وتقّرر أيضا عقد قمة اقتصادية 
يف عامن.ولتكون الوثائق والقرارات علمية 
موضوعية متخّصصة دعا أكرث من مثانني 
متخّصص يف كّل املجاالت العربية لوضع 
وثائق متخّصصة يف هذه املجاالت املتعّددة، 
وتّم عقد االجتامع يف الحبانية-العراق يف 
شهر يناير)جانفي(   1980ومتّكن املشاركون  

من إصدار الوثائق املهمة التالية :

1 -  اسرتاتيجية العمل املشرتك
2 -  امليثاق االقتصادي القومي 

3 -  عقد التنمية العربية 
4 -  الخطّة الشاملة لتنفيذ عقد التنمية 

5 -  املخاطر املستقبلية للتحّدي الصهيوين.

ويف عام 1980 ُعقدت القّمة االقتصادية يف 
عاّمن-األردن وأقرّت الوثائق الهاّمة التي 
أصدرها الخرباء ومندوبو الدول )يف الحبانية-

بغداد( وكلّها وثائق هاّمة تجاوزت يف معانيها 
ومضامينها وألفاظها ميثاق الجامعة العربية، 
كام أصدر املؤمتر قرارات بعقد القمة سنويا 
يف شهر نوفمرب من كّل عام  ورفع مستوى 

متثيل الدول بحيث ال يقّل عن رئيس الدول 
أو نائبه أو رئيس الوزراء.

ومن املالحظ أّن هذه القرارات كانت تهدف 
إىل تجاوز امليثاق وأّن العمل قد بدأ بتحويل 
الجامعة العربية إىل مؤّسسة قومية ذات 
أهداف شعبية متعّددة، وأّن مرحلة جديدة 

قد بدأت يف الجامعة العربية.

والرؤساء  امللوك  أّن  أيضا  املالحظ  ومن 
العرب وقّعوا عىل وثائق وقرارات عىل هذا 
املستوى القومي الرفيع سواء يف معانيها أو 
ألفاظها كالتخلّف والتجزئة والتبعية وهي 
قرارات وألفاظ مل يكن من السهل وضعها 
يف أية وثائق للجامعة العربية، باإلضافة 
إىل أّن بعضها كان شعارات تطلقها الطالئع 
القومية يف الخمسينيات والستينيات من 

القرن املايض.

وهكذا تكون الجامعة وخالل أقّل من عام 
واحد عىل انتخاب األستاذ الشاذيل القليبي 
أمينا للجامعة العربية قد وفّقت يف تنشيط 
مؤّسسات العمل العريب املشرتك فعقدت 
قمتني وأصدرت وثائق مهّمة يف املجاالت 
االقتصادية والرتبوية )محو األمية( والثقافية 
ومجابهة الخطر الصهيوين والسعي إىل نّو 

الوعي القومي.

عىل  فركّز  القليبي  الشاذيل  عمل  وتواىل 
أّن  واعترب  املشرتك  العريب  العمل  وحدة 
مؤّسسات العمل العريب املتعددة تشّكل 
وحدة مع األمانة العامة لتحقيق أهدافها 
الفنية املتخّصصة وبذلك أنهى الخالف الذي 
استمّر سنوات بني األمانة العامة ومنظامتها 

البالغ عددها 22 منظمة.

كام سعى املرحوم األستاذ الشاذيل القليبي إىل 
تحويل مؤّسسة الجامعة إىل ناد يلتقي فيه 
املثّقفون واملفّكرون العرب من االختصاصات 
العربية املتعّددة فعقدت الندوات التي 
حرضها جمهور غفري من كّل األقطار العربية 
سعى من خاللها املشاركون إىل رفد الجامعة 
بأرائهم لتطوير العمل العريب املشرتك متهيدا 

الجدير
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لشعبنته وإدارته بطرق دميقراطية وساعد 
عىل ذلك وجود املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم ومديرها العام الدكتور 
محي الدين صابر يف تونس وبذلك اشرتك 
العربيان يف محاوالت تحويل الجامعة إىل 

مؤّسسة قومية.

العريب  الجمهور  بني  الصلة  ولتحقيق 
ومؤّسسات الجامعة خّصص ساعة موحدة 
اسبوعيا يف كّل اإلذاعات العربية سميّت 
»بيت العرب« تجمع يف هذه الساعة التي 
تذاع يف كّل الدول العربية األفكار املشرتكة 
للمساعدة يف شح املفهوم القومي وتوثيق 
العالقة بني الشعب العريب الواحد، كام أصدر 
مجلة »شؤون عربية« لتحقيق هذا الهدف 

الكبري الساعي إىل تنمية النمّو القومي.

ويف هذه الفرتة بالذات تطّورت الظروف 
العربية نحو األسوأ سواء يف لبنان أو عىل 
مستوى القضية الفلسطينية، وعىل مستويات 
فانتقل  لذكرها،  اآلن  املجال  ليس  أخرى 
املرحوم الشاذيل القليبي إىل لبنان إليجاد 
تسوية لألزمة يف هذا البلد وزار كّل الدول 
األوروبية لرشح األوضاع يف األرض املحتلة 
والتجاوزات الصهيونية لقرارات األمم املتحدة 
وإلدانة العدوان اإلرسائييل. كام زار دوال 
آسيوية متعدّدة لرشح األوضاع يف األرض 
العربية املحتلّة ودحضا للعدوان الصهيوين 
عىل لبنان ومارس كّل الوسائل الدبلوماسية 
العريب  الوضع  حقائق  لنرش  والسياسية 
وخاصة لدعم العراق يف حربه ضّد إيران، 
وأّسس مكاتب للجامعة العربية ملواصلة 
هذه املهّمة يف أكرب العواصم العاملية، فضال 
عن الجهود الكبرية التي بذلها لتنقية األجواء 
العربية، والسيّام العالقات السورية العراقية. 

النتائج

وهنا ال بّد أن يتساءل القارئ الكريم، ملاذا 
وصلت الجامعة العربية إىل ما وصلت إليه؟ 
تقول سرية الراحل الكبري إنّه بذل خالل 
السنوات العرش التي توىّل فيها األمانة جهدا 
كبريا فوضع الوثائق واالسرتاتيجيات يف كّل 

املجاالت العربية، وعقد القمم املختلفة، 
وعاش عىل أرض الواقع العريب بفهم ودراية 
وخربة سعيا إىل تحقيق األهداف القومية 
العليا متجاوزا كل العقبات وبكل الوسائل 
األخالقية لشق طريق جديد للواقع القومي 
إال أّن الظروف السياسية والتناقض الكبري 
النظر  وجهات  واختالف  السياسيني  بني 
وضآلة الطموح وسيطرة اليأس واختالف 
مصادر القرار، وضياع االسرتاتيجيات كان 
دون  حالت  التي  الكأداء  العقبات  ميثّل 
الوصول إىل األهداف القومية التي سعى 
الراحل  الشاذيل وبذلك قام  إليها األستاذ 
الكبري بالواجب الكبري بأمانة وإخالص ليس 
من السهل أن يقوم بها أمني عام أو فريق 

متكامل يؤمن بوحدة هذه األمة.

كان الشاذيل صاحب رسالة ورغم كّل الذي 
حصل فقد أرّص عىل مرشوعه يف وقت وقف 
فيه الكثريون يتكلّمون ولكن بدون مرشوع، 
وال بّد يف هذا املجال أن نورد بعضا من 

مرشوعه:

العربية  »إّن مجتمعاتنا ودولنا واملنطقة 
اليوم إىل مراجعة  الحاجة  بأمّس  بأرسها 
مقاصدها وأساليب التعاطي معها وذلك 
باتّخاذ فلسفة جديدة للعمل العريب املشرتك 
تقوم عىل مرشوع حضاري يشرتك املجتمع يف 
وضعه ويكون من مقاصده ترسيع النهضة 
يف كّل أقطارها حتى ال تبقى املنطقة العربية 
ممزقة أشالء متناثرة شبابها يستحي من 

االنتامء إليها«.

ويف عام 1990 عادت الجامعة العربية إىل 
القاهرة بعد تفعيل املاّدة العاشة من امليثاق 
التي تنّص عىل أّن القاهرة هي املقّر الدائم 
للجامعة العربية، وعقدت القمة يف القاهرة 
يف العام نفسه فقّررت املوافقة عىل تدويل 
الحرب ضد العراق بعد احتالله للكويت.

فاستقال الراحل الكبري الشاذيل القليبي من 
األمانة العامة.

وهنا ال بّد لنا من الوقوف احرتاما لتلك 
الشخصية القومية ألسباب كثرية أهّمها أنّه 

أعطى لألّمة معنى األّمة الواحدة بآمالها 
العريب  بالعمل  مؤمنا  وظّل  وطموحاتها 
املشرتك رغم كّل النكسات التي أصابته، ورغم 
كّل ذلك طرح مرشوعا حضاريا لبناء النمو 
القومي واملهّم أنّه صاحب رؤية وموقف 
اسرتاتيجي صلب ال يعرف االرتجال، واستقال 
هذا الرجل العظيم تعبريا عن مبدإ قومي 

أخالقي ينحني أمامه الرجال.

رحل هذا الرجل لكّنه سيبقى حيّا ما دامت 
هناك أّمة من املحيط إىل الخليج. 

وفيام ييل بعض وقائع هذه االستقالة:

»كنت منفردا يف مواجهة نفيس، فقد كان 
األمر يتعلّق مبشكلة خطرة فقد تجّنبت أّي 
اتّصال هاتفي مع الخارج، وما كنت أريد 
أن تتداخل آراء بعض األصدقاء أو املعاونني 
مع مشاغل ذاتية، كان ال بّد أن يكون قراري 
حرّا , أن أتحّمل مسؤوليته مبلء إراديت، ويف 
الثالث من ايلول سبتمرب 1990 قّررت أن 
أغادر منصبي يف صمت أو يكاد حتى ال 
أصب الزيت عىل النار يف وقت بلغ فيه 
الشقاق العريب ذروته، إذ مل يكن مثة درس 
يلّقن ألحد، فالجميع يشرتكون يف تحّمل 
املسؤولية وأنا يف املقام األول إذ مل أمتّكن 
من تجنيب البلدين الجارين هذه العاقبة 
الوخيمة لخصومة تافهة وفاجعة يف اآلن 
أســـابيع  منذ  يتواجهان  نفسه جعلتهام 

عدة«. 

بأخالقية  الكبري  الراحل  استقال  وهكذا 
يف  مسؤول  بها  يتحىّل  أن  يندر  ضمريية 
منصب كبري كأمني عام للجامعة العربية. 
الشاذيل  األستاذ  الكبري  الراحل  الله  رحم 

القليبي.
م.س.م.

*دبلومايس أردين سابق صاحب كتاب »تاريخ العمل العريب 
املشرتك: اآلمال والعقبات والنتائج«، وكتاب »جامعة الدول 
العربية من كامب ديفد إىل تونس«، نرش وتوزيع مؤّسسات 

بن عبد الله، تونس
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لم يكن مفاجئا، في نظري، أْن يعلن حلف شمال األطلسي، حينما احتدمت معركة 
طرابلس بين قّوات حكومة فائز السراج وقّوات المشير خليفة حفتر، أّنه يدعم، 

أمنّيا ودفاعّيا )يعني عسكريا(، حكومة الوفاق الوطني، وأّنه يؤّيد تدّخل تركيا 
في ليبيا، لمناصرتها. غير أنَّ الاّلفت في هذا الموقف، هو أّنه جاء بمثابة رّد على 

البيان الخماسي الذي أصدرته كّل من فرنسا واليونان )وهما عضوان أساسّيان 
في حلف شمال األطلسي( وقبرص ومصر واإلمارات العربية المتحدة، للتنديد 

بهذا التدّخل. ويبدو واضحا من خالل هذا الموقف المنحاز، أنَّ الحلف رّجح 
كّفة تركيا على كّفة فرنسا واليونان... فما هو مغزى هذا الترجيح؟ وما هي خفايا 

وقوف الحلف إلى جانب تركيا، ظالمة ال مظلومة، رغم كّل االرتجاجات التي عرفتها 
العالقة بينهما خالل السنوات األخيرة خاّصة فيما يتعّلق باألزمة السورية وما اكتنف 

وقائعها من مالبسات غامضة، وما تخّلل المواقف منها من التباسات ُمَحيَِّرة؟ ي اه�ي احلصا�ي • بقمل حممد إ�ب

التـــدّخل التركـي في ليبيــــا: 
إّن وراَء اأَلَكَمـــِة مـــا وراَءها... 
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األمر املؤكّد، كام جاء عىل لسان األمني العام 
لحلف شامل األطليس، أنَّ أعضاء الحلف قد 
يختلفون حول مواضيع عديدة، غري أنَّ تركيا، 
مهام كانت االختالفات معها، تظّل عضوا هاّما فيه.

وقد تراكمت خالل السنوات األخرية االختالفات 
بني تركيا وبني الحلف من ناحية، وبينها وبني 
الواليات املتحدة خاّصة والدول الغربية عامة، 

من ناحية أخرى.

فرتكيا العضو الهاّم يف حلف شامل األطليس آثرت، 
بعد أْن اصطدمت بروسيا يف سوريا يف مرحلة 
أوىل، أْن تعقد معها العديد من التفاهامت فيام 
يتعلّق بأطوار الحرب السورية، وهي مل تَْكتَِف 
اشرتاء منظومة »إس  أقدمت عىل  بل  بذلك 
400« الدفاعية الروسية رغم كل التحذيرات 

والتهديدات األمريكية واألطلسية. 

ثّم إنّها ذهبت إىل أبعد ذلك حني أّسست لرتابط 
مستقبيل وثيق مع موسكو من خالل إنشاء 
األنبوب الذي سيزّودها بالغاز الرويس، وسينقل 
عربها إىل أوروبا قسام من احتياجاتها من هذه 

املادة الحيوية.

َحة لالنضامم إىل االتحــــاد األورويب  وتركيا املرشَّ
ما فتئت تنتهج إزاء أوروبا سياسة يصفها شكاؤها 
األوروبيون بــ«االبتزازية«، فهي بعد أْن تسبّبت 
لها يف أزمة كبرية سنة 2015 بسامحها ملوجة 
عارمة من الالجئني السوريني بالهجرة إليها، ال 
تتوّرع عن التلويح بالسامح ملوجات جديدة 
باجتياحها إْن هي مل تستجب لطلباتها، )مهام 
كانت مجحفة(، وإْن مل تدعم تحرّكاتها، )مهام 
كانت غري مرشوعة(، يف سوريا، واآلن يف ليبيا.

وتركيا التي تّدعي البطولة يف مكافحة اإلرهاب، 
تريد من الحلف أن يرى ما ترى يف تصنيفها 
للجامعات اإلرهابية، حتى إّن الرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون اتّهمها، خالل القمة السبعني 
يف  لندن  يف  املنعقدة  األطليس  لحلف شامل 
ديسمرب 2019 بـأنّها »تعمل أحيانا مع مقاتلني 
العراق  اإلسالمية يف  الدولة  بتنظيم  مرتبطني 
املقاتلني  »تحارب  املقابل  يف  وهي  والشام«، 
األكراد الذين ساعدوا الحلفاء يف القتال ضّد هذا 
التنظيم«، بل إنّها هّددت خالل نفس القّمة 

بعرقلة إجراءات الدفاع يف منطقة البلطيق إذا 
مل يوافق الحلف عىل اعتبار املقاتلني األكراد 

إرهابيني...

وقد جاء نقل اآلالف من املقاتلني السوريني وغري 
السوريني إىل ليبيا ليثبت هذا االتهام، علام بأّن 
أنقرة كانت من بني الدول التي شاركت يف مؤمتر 
برلني يف جانفي 2020، ووافقت عىل مقّرراته 
التي دعت إىل وقف التدّخالت الخارجية يف ليبيا، 
وحظر إرسال السالح إىل أطراف النزاع فيها...

وتركيا التي أبرمت مع فائز الرساج رئيس حكومة 
التي  التعاون األمني  اتفاقية  الوطني  الوفاق 
أتاحت لها التدّخل يف ليبيا، قبضت، عىل ما 
يبدو،مسبقا مثن منارصتها له عندما قرنتها بإبرام 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بني البلدين التي 
ستضمن لها الفوز بنصيب من ثروات البحر 
األبيض املتوسط من الغاز والنفط، وستسمح لها 
بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، 
كام ستضفي الرشعية عىل عمليات االستكشاف 
غري القانونية التي شعت يف القيام بها، منذ سنة 
2019، يف عرض سواحل قربص، تحت حامية 
بوارجها الحربية... ويف تجاهل تاّم العرتاضات 
االتحاد األورويب ودول املنطقة عىل مامرساتها 

أحادية الجانب... 

الرتكية  والتحرّكات  املواقف  هذه  ُجملة  إّن 
وغريها تجعل من تركيا، عىل األقل يف الظاهر، 
شيكا »مستفزّا ومزعجا« لحلف شامل األطليس 
وللواليات املتحدة األمريكية وألوروبا، وهي، 
عىل هذا األساس كفيلة، نظريّا، بأن تحرشها يف 
الزاوية، وأن تعزلها، غري أّن ما حدث ويحدث 
حتى اآلن هو العكس متاما فالواليات املتحدة 
رسعان ما ترتاجع عن تهديداتها ألنقرة، وأوروبا 
لطلباتها، وحلف شامل  تستجيب  ما  رسعان 

األطليس رسعان ما يصطّف إىل جانبها... 

والّسبب يف ذلك، فيام يرى املحلّلون، هو أّن 
تركيا تقّدم للواليات املتحدة وألوروبا والحلف 
لها...  يقّدمها  أن  لغريها  »خدمات« ال ميكن 
وقد جاء التدّخل الرّتيك يف ليبيا ليكشف املزيد 
من خفايا هذه »الخدمات« ومن أرسار اللّعبة 
الرتكية األمريكية األوروبية األطلسية يف املنطقة 

العربية، مرشقا ومغربا.

ولقد كّنا خالل العرشية األخرية، نشعر، ونحن 
نتابع أطوار األزمة السورية، بنوع من الحرية 
املتضاربة  الروابط  خليط  من  واالستغراب 
تضاربها  من  بالّرغم  كانت،  التي  واملتنافرة 
وتنافرها، تجمع بني األطراف اإلقليمية والدولية 
املتحرّكة عىل الساحة السورية، ومن التّوافقات 
والتّفاهامت غري املنطقية التي تتم بينها والتي 

تؤّدي عادة إىل نتائج غري مفهومة.

أّما اليوم فيبدو أّن الرؤية اتّضحت. 

ل  إّن تدّخل تركيا، بكّل قّوة، يف ليبيا هو جزء ُمَكمِّ
ألجندة التمّدد »العثامين الجديد« يف املنطقة 
بعد مرشقها  مغربها  يف  وبالتحديد  العربية 
وخليجها، وهو يضمن ألنقرة تحقيق العديد 
من املآرب، إذ أنّه، أوال وبالذات، يوفّر لها حالّ 
للتخلّص من جزء من »عمالئها« املتجّمعني يف 
إدلب، كام إنّه يسمح لها برتسيخ حضورها يف 
الحوض الغريّب للبحر األبيض املتوّسط، ويف بالد 
هي إحدى البوابات الهاّمة إىل القارة األفريقية 
التي باتت مطمعا لكافة القوى الصاعدة يف 

العامل.

التدّخل  هذا  فإّن  الثّنايئ،  الّصعيد  عىل  أّما 
يسمح ألنقرة بضامن التزّود بالنفط الليبي 
الذي اعتادت أن تستورد كّميات هاّمة منه 
طيلة العرشين سنة املاضية، وقد يوفّر لها، 
بني  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  بفضل 
البلدين، مصدراً جديداً للغاز الطبيعي، ثم إنّه 
سيمكنها من أْن تحافظ عىل مصالح الرشكات 
أبرمت مع طرابلس، يف  التي كانت  الرتكية 
أواخر عهد العقيد معمر القذايف، عقودا تقّدر 
قيمتها اإلجاملية بنحو 16 مليار دوالر، ورمّبا أن 
توّسع دورها يف السوق الليبية التي ستكون، 
عندما تحني ساعة إعادة اإلعامر، زاخرة بفرص 

االستثامر املُْجِزي.

وإذا كان حلف شامل األطليس يغّض الطرف عن 
كل ذلك، ورمّبا ال يرى مانعا من دعمه فألّن تركيا 
بصدد متكينه من تحقيق أهداف اسرتاتيجيته 
يف الرشق األوسط، فهي توفّر له البيئة املالمئة 
لولوج املنطقة والعمل فيها، وتفتح له أبواب 
التدّخل يف أزماتها ورصاعاتها الداخلية والبَيِْنيّة 

عىل مرصاعيها.

إّن
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واملقصود بالبيئة املالمئة التي توفّرها تركيا للحلف 
بتدّخلها يف ليبيا،هي البيئة التي تتحّول فيها ليبيا 
إّما إىل دولة تابعة ال تستطيع التحّكم يف مصريها 
)يف حالة متّكن حكومة الوفاق الوطني، باالعتامد 
عىل الّدعم الرتيك، من تثبيت تفّوقها الحايل كليا 
ونهائيا عىل الجيش الوطني الليبي(، أو يف حالة 
عودة الرصاع إىل االحتدام والتعّقد من جديد، 
إىل دولة فاشلة يرتع فيها اإلرهاب، وتزدهر فيها 
الرشعية، وقد  والهجرة غري  املنظمة  الجرمية 
تنقطع اإلمدادات النفطية منها إىل أوروبا، ماّم 
سيدفع الحلف إىل التدخل فيها تحت ذريعة 

مساعدتها عىل إعادة بناء مؤسساتها.

ومن املهم يف هذا السياق أْن نذكّر بأّن اسرتاتيجية 
حلف شامل األطليس يف املنطقة ويف العامل عرفت، 
الباردة، تطورا مفصليا، إذ  الحرب  انتهاء  مع 
انتقلت خالل العرشية األخرية من القرن العرشين 
وبالتحديد بني سنتي 1991 و2001، من عقيدة 
تقوم عىل »الردع« إىل عقيدة تقوم عىل »الدفاع 
عن املصالح الجامعية« للدول األعضاء خارج 
أراضيها خاّصة يف منطقة حوض البحر املتوسط.

ودون الّدخول يف التفاصيل، فإنّنا نشري إىل أّن 
مجال التدّخل األطليس يف األزمات ظّل منذ 
نشأة الحلف وحتى الحرب الباردة، مقترصا 
بوقوع  ومرتبطا  األعضاء،  الدول  أرايض  عىل 
التي  التحوالت  أّن  عدوان عىل إحداها، غري 
شهدها العامل منذ مطلع التسعينات من القرن 
املايض وما نجم عنها من تهديدات مستجّدة، 
دفعت بالحلف إىل اعتامد اسرتاتيجية جديدة 
تقوم، أوال، عىل وجوب أن »يضع الحلف يف 
اعتباره اإلطار الكوين، إذ ميكن أن تتأثر مصالحه 
ومصالح الدول األعضاء األمنية بسبب مخاطر 
تتجاوز مجرد العدوان عىل أرايض أحد أعضائه، 
مبا فيها األعامل اإلرهابية، والجرمية املنظمة، 
وإعاقة تدفّق املوارد الحيوية إلىالدول األعضاء«، 
كام تقوم ثانيا عىل اعتبار أّن »البيئة األمنية 
مل تعد تقترص عىل أراضيه، إذ أن الرصاعات 
واالضطرابات التي تشهدها الدول الواقعة خارج 
حدوده قد تلقي بظاللها عىل أمن دوله ذاتها، 
الطاقة،  أمن  قضية  اإلطار  ويقع ضمن هذا 
حيث أّن الجزء األكرب من االستهالك العاملي من 
إمدادات الطاقة مير عرب أرايض مختلف بلدان 
العامل، وبالتايل فإن تلك اإلمدادات قد تكون 

عرضة للمخاطر والهجامت واالنقطاع« ثّم إّن 
»األزمات والرصاعات التي تدور خارج أرايض 
الحلف قد تهّدد مصالحه بشكل مباش، وبالتايل 
يتعني عليه التدخل حيثام أمكنه وحيثام اقتضت 
الحاجة ذلك للحيلولة دون اندالع األزمات أو 
إلدارتها حال وقوعها، ثم،بعد انتهائها، إلعادة 
االستقرار واملساعدة عىل إعادة إعامر املناطق 

التي تندلع فيها«.

ويف إطار هذه االسرتاتيجية الجديدة اندرج الحوار 
الذي أطلقه الحلف سنة 1994 مع سبع دول 
متوسطية، هي تونس واملغرب، وموريتانيا، ومرص، 
للتعاون  والجزائر، وذلك  وإرسائيل، واألردن، 
يف محاربة تهديدات محتملة ألعضاء الحلف، 
مثل الهجرة غري الرشعية، وتهريب املخدرات، 

واألنشطة اإلرهابية. 

كام اندرج الحقا تدّخله يف كّل من كوسوفو 
سنة 1999 وأفغانستان سنة 2003.

وإىل ذلك، فقد اهتّم الحلف يف فرتة تالية بتطوير 
التعاون األمني الثنايئ بني دول الحلف وبلدان 
الرشق األوسط املوّسع، فكان أن طرحت يف جوان 
2004 مبادرة اسطنبول للتعاون االسرتاتيجي 
التي شّكلت بداية لهذا التعاون الذي يشمل 
ستة مجاالت ميكن للدول االختيار فيام بينها 
وهي: اإلصالح الدفاعي والتعاون العسكري، 
ومكافحة اإلرهاب، والتصدي النتشار أسلحة 
الدمار الشامل، وأمن الحدود، والتخطيط لحاالت 

الطوارئ املدنية وإدارة األزمات.

وقد انضّمت إىل هذه املبادرة أربع دول خليجية 
هي الكويت، واإلمارات، وقطر، والبحرين، بينام 
بقيت كّل من اململكة العربية السعودية وسلطنة 

عامن خارج إطارها.

والجدير باملالحظة يف هذا السياق أّن الحلف 
حاول أن ينتهج سياسة مغايرة للسياسة التي 
اختارتها الواليات املتحدة األمريكية، فيام سّمته 
»الحرب عىل اإلرهاب«، والتي شّنت مبوجبها 
حربيها عىل أفغانستان)2001( والعراق )2003(، 
فأطلق مبادرات للرشاكة يف إطار ما ساّمه »األمن 
الناعم«، الذي يشمل التدريب واالستشارات، 

وإدارة األزمات...

ومع ذلك فقد ظلّت صورة الحلف سلبيّة يف 
املنطقة العربية، وظّل من جانبه يتحنّي الفرصة 
املالمئة لتنفيذ اسرتاتيجيته الجديدة فيها، وقد 
منحه هبوب رياح ثورات ما سّمي بــالربيع 
يف  التدّخل  له  أتاح  إذ  الفرصة،  العريب هذه 
ليبيا سنة 2011، باالستناد إىل مرجعية إقليميّة 
)قرار جامعة الدول العربية رقم 7298 بتاريخ 
2 مارس 2011( ودوليّة )قرارا مجلس األمن رقم 
1970 ورقم 1973(، وبدعوى اإلسهام يف تجسيد 
السياسة بعيدة املدى التي كان الرئيس األمرييك 
السابق باراك أوباما أعلن عنها »لدعم اإلصالح 
الدميقراطي والتنمية االقتصادية يف شامل إفريقيا 
املؤّسسات  ستشّكل  حيث  األوسط،  والرشق 
بشكل  الخاضعة  الحديثة  واألمنية  الدفاعية 
منتخبة  سلطات  جانب  من  للمساءلة  كامل 
دميقراطيا، أولوية حيوية أمام ليبيا والكثري من 

الدول األخرى باملنطقة«.

وما يُخىش اليوم هو أن يرى الحلف فيام يجري 
ليك  فرصة جديدة  الليبية  الساحة  اآلن عىل 
يحاول أن يحّقق يف ليبيا ويف املنطقة املغاربية 

ما مل يستطع تحقيقه يف التدّخل األول...

ومثل هذا االحتامل يبقى واردا ألّن تدّخل تركيا 
يف ليبيا، وإْن استطاع أْن يقلب ميزان القوى 
بني الطرفني الليبيني املتصارعني، من املتوقَّع أن 
يؤّسس، ال سيّام يف حالة تحّوله إىل وجود تريك 
دائم عىل األرض الليبية، ملرحلة جديدة ولشكل 

جديد من الرصاع الليبي الليبي. 

واملهّم يف ضوء ما تقّدم أْن يدرك الذين يتوّهمون 
أّن خطورة الوضع يف ليبيا عىل أمننا الوطني 
واملغاريب والعريب متأتية فحسب من التدّخل 
الرتيك، أّن وراء أكََمِة هذا التدّخل ما وراءها 
من تدّخالت رصيحة أو خفيّة ممكنة أخرى 
قد تحوِّل ليبيا إىل حلبة حقيقية لتدافع مدّمر 
بني األطراف اإلقليمية والدولية التي تصادمت 
من قبل عىل الساحة السورية والتي يبدو أنّها 
تريد أن تصّفي حسابات بعضها البعض عىل 

الساحة الليبية ورمبا أبعد منها.  

التحيّل بأكرب قدر  فإنّنا ندعو إىل  ولكّل ذلك 
ممكن من اليقظة والحذر...

م.ا.ح
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الواقع، يدرك الجميع أّن املنافسة الصينية 
األمريكية يف املجال االقتصادي بلغت 
أشواطا متقّدمة، وقد تحّولت إىل رصاع 
إقليمي ودويل عىل الزعامة والنفوذ بالتوازي مع 
نهاية األحادية القطبية وإعادة تشكيل املشهد 
الجغراسيايس من خالل بروز قوى إقليمية صاعدة 
الهيمنة  تحجيم  إىل  تسعى  جديدة  وتكتاّلت 
األمريكية الغربية التي سادت العامل بعد انهيار 
االتحاد السوفيايت. وقد اعتاد املالحظون منذ انتخاب 
الرئيس ترامب عىل حمالته الدورية عىل الصني 
يف إطار سياسته الحامئية وأسلوب إدارته للحرب 

خفـــايا األزمــة المتصـــاعــــــدة 
في العـــالقـــات بيـــن الصــيـــن 
والــواليات المتحــدة األمريكيـة 

يبدو أّن االنتفاضة غير المسبوقة 
التي تجتاح الواليات المتحدة في 

عالقة بالجريمة العنصرية التي 
ذهب ضحّيتها مواطن أمريكي من 

أصول أفريقية، قد حجبت نسبّيا 
الحملة المتواصلة للرئيس ترامب 

ضّدالصين على خلفية أزمة الكورونا 
و ما خّلفته من حصيلة كارثية من 

حيث عدد الضحايا األمريكيين 
وهو ما انعكس سلبا على شعبّيته 

وأضحى يهّدد حظوظه االنتخابية.

يف

ف مصط�ف • بقمل أمحد �ب
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التجارية التي يخوضها ضّد القوى االقتصادية 
والتجارية الصاعدة املهّددة ملكانة أمريكا كأكرب 
قّوة اقتصادية يف العامل واملتحديّة لسلطتها يف 

مناطق نفوذها التقليدية.
 

 جذور الرصاع الصيني 
األمرييك املتصاعد

 
بعد سقوط االتحاد السوفيايت مل تتحّول الصني 
مباشة إىل املنافس والعدّو الجديد للواليات 
املتحدة بل أصبحت إحدى الوجهات املفّضلة 
للمستثمرين والصناعيني األمريكيني الباحثني 
عن تضخيم املرابيح وتقليص كلفة اإلنتاج يف 
إطار انتشار العوملة املالية والتجارية الخاضعة 
للهيمنة األمريكية الغربية. كام أصبحت الصني 
من أكرباملقرضني للواليات املتحدة من خالل مئات 
آالف املليارات من سندات الخزينة األمريكية 
التي اقتنتها ومن أكرب املزّودين للسوق األمريكية 
من املواّد االستهالكية وكذلك من املواّد األوليّة 
الصناعية.وانعكس ذلك سلبا عىل امليزان التجاري 
وميزان املدفوعات للواليات املتحدة مثلام أّدى 
إىل تفيّش البطالة يف املناطق الصناعية األمريكية. 
العوملة  أزمة  بفعل  قتامة  الوضع  ازداد  وقد 
االقتصادية التي اندلعت سنة 2007 بأمريكا 
قبل امتدادها إىل أوروبا وبقيّة أرجاء العامل. 

وهكذا تعّززت مكانة الصني كقّوة اقتصادية 
صاعدة ومنافسة خاّصة وأّن جّل القوى الصناعية 
الغربية نسجت عىل نفس املنوال ماّم جعلها 
تابعة للصني وعدد محدود من البلدان اآلسيوية 
يف التزّود بعديداملواّد والسلع الحيوية ومنها 
لوباء  للتصّدي  الرضورية  الطبيّة  التجهيزات 

الكورونا املستجّد.     

واملعلوم أّن الرئيس ترامب، توّخى منذ انتخابه 
املنافسني  مع  تعامله  يف  صدامية  مقاربة 
االقتصاديني مبا فيهم الحلفاء التقليديني الغربيني 
كأملانيا واالتحاد األورويب بسبب العجز الذي 
تشكو منه املبادالت األمريكية معهم معتربا أّن 
جميعهم استفادوا اقتصاديا وتجاريا عىل حساب 
االقتصاد األمرييك وأّن الوقت قد حان لتصحيح 
هذا الوضع. ولكّن الحملة عىل الصني وروسيا 
تتّخذ منحى تصاعديا ألّن النزاع معهام يتعّدى 

دائرة التنافس التجاري ليطال الرصاع الخافت 
السيايس والعسكري عىل زعامة العامل من خالل 
السيطرة عىل مناطق النفوذ واكتساب مقّومات 
الهيمنة العلمية والتكنولوجية فضال عن التحّكم 

يف الرثوات واملواقع واملمرّات االسرتاتيجية. 

واملالحظ أّن الصني تشكو من السياسة األمريكية 
التوسعيّة يف محيطها األمني املباش وتعترب الوجود 
العسكري األمرييك يف بحر الصني ومضيق تايوان 
تهديدا ألمنها ووحدتها الرتابية وهي تعمل منذ 
عقود عىل تدعيم قّوتها العسكرية وتعزيز نفوذها 
اإلقليمي بهدف مواجهة الخطراألمرييك وإبعاده 
عن حزامها األمني حتّى يتسّنى لها اسرتداد جزيرة 
تايوان سلام  أوحربا. لذلك سعت منذ سنوات إىل 
بناء تحالفات جديدة تساعدها عىل تحجيم الهيمنة 
األمريكية وإعادة التوازن إىل العالقات الدولية 
وهي تلتقي يف ذلك مع عديد البلدان املعرّضة 
مثلها لسياسة التهديد والعقوبات األحادية التي 
تنتهجها اإلدارة األمريكية بتنسيق مع حلفائها 
ضّد بعض البلدان ومنها خاّصة إيران وروسيا 

وفنزويال وغريها. 

وهذا هو اإلطار الذي جاء فيه  مرشوع طريق 
الحرير وإحداث مجموعة »الربيكس« وكذلك  
»معاهدة شانغهاي« و املبادرة الروسية بإرساء 
عن  فضال  األوروآسياوية«،  الكربى  »الرشاكة 
البنك الذي تّم إحداثه سنة 2014 مببادرة من 
الصني لتمويل مشاريع البنى التحتية يف املنطقة 
اآلسيوية مع اإلشارة إىل أّن مثل هذه املبادرات 
تطمح إىل أن تتوّصل، عىل املدى املتوّسط، إىل 
بعث مؤّسسات وهياكل سياسية ومالية موازية 
لصندوق النقد الدويل والبنك العاملي ولألدوات 
التي تعتمد عليها الواليات املتحدة وحلفائها 
لفرض سطوتها املالية والتجارية وخنق البلدان 

التي ترفض الخضوع لهيمنتها.

تواجه  املتحدة  الواليات  أصبحت  وهكذا 
جبهات  عىل  ومتزامنة  عديدة  تحديات 
أمام  الردعية  قدراتها  أثّرعىل  ماّم  مختلفة 
الصني وحلفائها خاّصة يف ظّل تعاظم قّوتهم 
العسكرية واالقتصادية وجرأتهم املتزايدة عىل 
تحّدي الواليات املتحدة ومواجهة مخطّطاتها 
والسعي إىل إفشالها مثلام حصل يف سوريا 

الهيبة  سّجلت  حيث  الخليجية  واملنطقة 
التدّخل  بعد  شديدة  انتكاسة  األمريكية 
الرويس ثّم الرضبة العسكرية اإليرانية ضّد 
قائدها  اغتيال  عىل  رّدا  األمريكية  القواعد 

قاسم سليامين.

ويبدو أّن غياب الرّد األمرييك هو الذي دفع 
طهران إىل توسيع دائرة تحّديها للواليات املتحدة 
املفروض  البحري  الحصار  بإقدامها عىل كرس 
عىل فنزويال واستعدادها ملزيد من الخطوات 
ضعف  مستغلّة  الصني  مع  بتنسيق  املامثلة 
املوقف الداخيل للرئاسة األمريكية وما يرتّدد 
عن تحّفظ القادة العسكريني األمريكيني إزاء 

النزعات الحربية لرتامب.

ويعتقد البعض من املختّصني أّن القيادة اإليرانية 
تسعى مبعيّة حلفائها وخاّصة منها الصني إىل 
رضب مصداقية الرئيس األمرييك والقضاء عىل 
حظوظ إعادة انتخابه وهي ترى أّن الظرفية 
الحالية قد تكون األفضل لتحقيق هذا الهدف 
سيّام يف ظّل ما صدر عن املفّكراألمرييك نوام 
شومسيك من تحاليل مؤكّدة عىل الطابع املتعّمد 
لنرش الفريوس بالصني وإيران وأوروبا يف إطار 
القوى املهّددة  مخطّط مدبّر سلفا يستهدف 
للزعامة األمريكية وذلك يف أفق إعادة تشكيل 

العامل مبا يحافظ عىل هذه الهيمنة. 

ولعّل هذا ما يفرّسالحّدة املتزايدة ملواقف ترامب 
األخرية إزاء الصني يف عالقة بأزمة كورونا ماّم 
جعل الرصاع الصيني األمرييك الخافت نسبيا 
طيلة السنوات املاضية، يعود إىل صدارة األحداث 
فضال عاّم يشهده من صخب وتهديدات متبادلة 
األهداف  حيث  من  واضح  نوعي  تحّول  يف 
االسرتاتيجية التي يصبو إىل تحقيقها كال الطرفني. 

ففي ندوته الصحفية األخرية بتاريخ 29 ماي 
املنقيض مل يكتف ترامب بتحميل الصني مجّددا 
املسؤولية عن تفيّش فريوس كورونا يف الواليات 
املتحدة والعامل بل أعلن عن سحب الوضع القانوين 
الخاّص املمنوح إىل هونغ كونغ لحرمان الصني 
من االمتيازات االقتصادية ذات الصلة كام هّدد 
ضمنيا بدعم الحراك االنفصايل يف هونغ كونغ 
وهو ما يشّكل خطّا أحمرا بالنسبة إىل الصني 
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طاملا أّن األمر يتعلّق مبا تعتربه مساسا بوحدتها 
الرتابية مثلام هو األمر بالنسبة إىل تايوان.

تشديد  عن  أعلن  االقتصادي  الجانب  ويف 
العقوبات عن شكة هواوي الصينية العمالقة 
املختّصة يف مجال تكنولوجيات االتّصال التي 
سبق استهدافها بتهمة التجّسس االقتصادي يف 
البلدان الغربية حيث تسعى اإلدارة األمريكية 
وحلفائها إىل الحيلولة دون متّددها واكتساحها 
للمجاالت الحّساسة واألمنية والدفاعية كالصفقات 
العمومية. هذا وأعلن أيضا يف ذات السياق عن 
تضييق الخناق عن آالف الطلبة الصينيني الذين 
بالجامعات  دراستهم  مواصلة  من  سيحرمون 
األمريكية وهو من اإلجراءات املتّبعة عادة مع 
البلدان املعادية التي تشّكل خطرا عىل األمن 

القومي األمرييك. 
 

التداعيات املنتظرة للتصعيد بني 
الصني والواليات املتحدة األمريكية

 
متيّزت ردود الفعل الصينية عىل االتّهامات األمريكية 
يف مرحلة أوىل بتحّفظها املعهود ورغبتها يف عدم 
مسايرة األسلوب االنفعايل واملتشّنج للرئيس ترامب 
بل إّن الصني، بعد نجاحها النسبي يف التحّكم يف 
الجائحة، سارعت بإغاثة البلدان األخرى املترّضرة 
من الوباء مبا فيها الواليات املتحدة. لكّن الخطاب 
الرسمي الصيني تحّول تدريجيا باتّجاه الحّدة 
والتصعيد والتهديد باتّخاذ التدابري الالزمة للرّدعىل 
ما تعتربه تعّديا عىل مصالحها الحيوية ومساسا 
بأمنها القومي وتدّخال يف شؤونها الداخلية. ولعّل 
من أبرز املواقف الصادرة عن كبار املسؤولني 
الصينيني، ترصيحات وزير الخارجية الذي تحّدث 
ألّول مرّة عن احتاملية تدهورالعالقات الصينية 
األمريكية إىل درجة حصول »حرب باردة« بينهام.

وللتذكري، فقد سبق للصني أن رّدت باملثل عىل 
الصادرات  ضّد  املوّجهة  األمريكية  الخطوات 
األمريكية بالرفع يف الرسوم الجمركية عليها كام 
تلّوح بأنّها متتلك أوراق ضغط كثرية أخرى سيام 
وأنّها تسيطر عىل نسبة هاّمة من إنتاج بعض 
الرضورية  األّولية  واملواّد  الحّساسة  املكّونات 
الحيوية  املجاالت  يف  االسرتاتيجية  للصناعات 

والدفاعية.

وكام سبق بيانه تحظى الصني بتضامن قوّي من 
حلفائها التقليديني بخالف الرئيس ترامب الذي 
عزل نفسه نسبيا داخليا وخارجيا وبرز يف ثوب 
الرئيس االنفعايل وغري املسؤول مبا أبداه من سوء 
إدارة ألزمة الكورونا ونزعته للتملّص من مسؤوليّة 
تقديراته الخاطئة ملخاطر الوباء وعدم االكرتاث مبا 
خلّفه من خسائر برشية فادحة فضال عن ترسّعه 
بالدعوة إىل استئناف النشاط االقتصادي وكّل ذلك 
لدواعي تطغى عليها االعتبارات االنتخابية البحتة.

ويف ذات السياق ال بّد من اإلشارة إىل التداعيات 
الزّج  عن  الناجمة  العكسية  والنتائج  السلبية 
مبنظّمة الصّحة العاملية يف املواجهة مع الصني 
دفع  وإيقاف  األمريكية  العضوية  وقرارتعليق 
إجراء  وهو  ميزانيتها  يف  األمريكية  املساهمة 
مامثل لخطوات سابقة تستهدف األمم املتحدة 
ومنظاّمتها املتخّصصة وتكرّس هذه السياسة القناعة 
بأّن الواليات املتحدة مرصّة عىل تهميش القانون 
األممي يف إدارة العالقات الدولية بالتوازي مع فرض 
سياسة القّوة والهيمنة لتغليب املصالح األمريكية 
عىل حساب املصلحة املشرتكة للمجموعة الدولية.

ويف املقابل عزّزت هذه السياسة التقارب والتنسيق 
الرويس الصيني مثلام أظهرت توّجها أوروبيا جديدا 
بالنفس عن هذه الرصاعات  النأي  يسعى اىل 
والسعي اىل إنقاذ الكيان األورويب املترّضر من 
جائحة كورونا وبلورة سياسة خارجية مستقلّة عن 
الواليات املتحدة تراعي املصالح الذاتية األوروبية 
والتوازنات الجديدة يف العالقات الدولية. ويف 
هذا الصدد تجدراإلشارة إىل املستجّدات التالية:

- تسارع وترية التضامن والتنسيق بني الصني وروسيا 
يف مواجهة الخطر األمرييك املشرتك الذي يستهدف 
الحفاظ عىل الريادة األمريكية للعامل من خالل رضب 
املقّومات التي جعلت الصني تصعد ألّول مرّة إىل 
صدارة القوى االقتصادية والتجارية رغم العقوبات 
والتضييقيات األمريكية املفروضة عىل الصادرات 
الصينية وتحرّكات اإلدارة األمريكية الهادفة لرضب 
وإفشال مرشوع الطريق الحريري. وتجدراإلشارة 
يف هذا السياق إىل التحرّكات األخرية للدبلوماسية 
األمريكية للضغط عىل إرسائيل وبلدان الجوار 
للحّد من الحضور االقتصادي الصيني املتنامي 

يف املنطقة.

كام نشري اىل الترصيحات األخرية لوزير الخارجية 
املتضامنة  الروسية  الدوما  ورئيس  الرويس 
بقّوة مع الصني باعتبار أّن ما تتعرّض له بيكني 
يشبه السياسة العدائية األمريكية التي أّدت 
اىل اإلطاحة باالتحاد السوفيايت السابق وهي 
تستهدف إعادة نفس السيناريو اليوم يف مواجهة 
التفّوق اإلقتصادي الصيني ومرشوع عودة روسيا 
للتموقع مجّددا كقّوة عظمى فاعلة ومؤثّرة يف 

املشهد السيايس الدويل.

- الخطاب الهاّم الذي ألقاه رئيس الدبلوماسية 
األوروبية جوزاف بورال بتاريخ 25 ماي املنقيض 
حيث اعترب أّن أزمة كوفيد رسّعت من وترية 
التحّوالت التاريخية يف العامل معتربا أّن القرن 
الحادي والعرشين يؤّش إىل تحّول نقطة االرتكاز 
اآلسيوية  القارّة  باتّجاه  واالقتصادي  السيايس 
ماّم يحتّم مراجعة جذرية للسياسة الخارجية 
األوروبية ما يراعي هذا املعطى االسرتاتيجي 
املحوري. وأقّر بأّن أوروبا تتعرّض إىل ضغوط 
من الطرفني املتصارعني عىل زعامة العامل موصيا 
باتّباع خّط مستقّل عن الجميع يراعي املصالح 
األوروبية الرصفة، ومؤكّدا عىل أهميّة اإلعداد 
الجيّد للقّمة األوروبية الصينية املزمع عقدها 

أواخر العام الجاري.

تزامنت  الترصيحات  هذه  أّن  واملالحظ 
مع التحرّكات واملبادرات التي تسعى من 
خاللها املفّوضية األوروبية، بإيعاز من أملانيا 
وفرنسا، إلعادة إحياء مرشوع الكيان القومي 
األورويب املتعرّث واملرتاجع يف سلّم األطراف 
والتجّمعات الفاعلة عىل الساحة الدولية 
خاّصة يف ظّل األزمات املتتالية التي يعيشها 
وآخرها إخفاقه يف الحفاظ عىل الحّد األدىن 
من التضامن بني أعضائه يف مواجهة أزمة 

الكوفيد.

وال شّك أّن تونس مدعّوة، يف ظّل هذه املتغرّيات، 
إىل إجراء تقييم شامل ملسرية عالقاتها وتعاونها 
مع الخارج وتحديدا مع املجموعة األوروبية مع 
مراعاة التوازنات الجديدة الحاصلة أواملرتقبة 
العليا  الدولية مبا يخدم املصالح  العالقات  يف 

للشعب التونيس.
أ.ب.م
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دب الّتــونســــّي
أ
ي اال

ف
البـــــــوهيــــمــــّيــــون �

مـــن الّتـــمرُّد إلــى االنـكـسـار

أيرس الّسبل إىل وضع تعريف قريب املأخذ هو القول بأّن البوهيمّي أديب 
خاض تجارب باملعنى الذي قصده هايدغرHeidegger يف بعض كتاباته 
من لفظ »التّجربة« وال سيّام حني يقول: »أن نخوض تجربًة مع يشء يعني 
أنَّ هذا الّذي نتّجه إليه ونيّممه إّنا هو يلمسنا ويخاطبنا ويسكننا حتّى نصبح مثله ..«

وعىل هذا الّنحو فإّن أدب البوهيميّني هو من جنس أدب التّجارب، ذاك األدب الذي يُغامر 
بالكيان ويطّوح به يف أفق غري معتاٍد )يُراجع مقال األستاذ العادل خرض »جّدة القديم 
محاولة لتحديد حداثة البطل يف أدب املسعدي«، ضمن مجموع محمود املسعدي مبدعا 
ومفّكرا(. ومن ثَمَّ فإّن هذا األدب ال يُدرَُس مبقوالت نقديّة متعارفة أو مبقوالت »قويّة« 
عىل حّد عبارة الفيلسوف اإليطايل جياين فاتيمو من قبيل »البنية والّداللة« و»األسلوب« 
و»األصالة« و»املعارصة« و»وظيفة األدب« و»التّحّوالت االجتامعيّة« وغريها. واملقوالت 

اعتادت معاجم الّلغة واألدب أن تعّرف »البوهيمّي«Le bohème» بأّنه ذاك 
الفّنان أو األديب الذي يعيش على الكفاف ويحيا حياة مضطربة مشوَّشة 

ويميل إلى الّتطّرح في ديارات الّلهو والّشراب ويعيش بين الّتيه والّتشّرد وعدم 
االستقرار. غير أّننا نرى أّن البوهيمّيةLe bohémianisme حالة مرّكبة ومعّقدة  
تتداخل فيها عناصر عديدة فيها الّذاتّي الحميم وفيها الموضوعّي االجتماعّي. 

لعّل

•بقمل د. احلبيب الدريدي
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»القويّة« عنده هي التي تبحث عن أبنية ثابتة ومرجعيّات قادرة 
عىل توفري أساٍس وحيٍد ونهايئٍّ لفهم األثر األديّب، وهي لذلك ال تناسب 
أدب التّجارب ألنّها ال تُساعد عىل فهمه وقراءته بل هي تشّوهه 
وتُحرّفه وترصفنا عاّم ينبغي االلتفات إليه حّقا كهشاشة اإلنسان يف 
هذا العامل وقلّة بأسه وحقارة شأنه وشقائه ومآله إىل الفناء والزّوال 

مبا يجعـل وجوده يف الّنهاية بال أساس مكني وال ضامنة.

فإذا اعتربنا أدب البوهيميّني من »أدب التّجارب« صار من الرّضورّي 
أن نرضب صفحا عن املقوالت القويّة اليقينيّة الثّابتة وأن نستبدلها 
مبا يُسّميه »فاتيمو« مقوالت »ضعيفة« وهي تلك التّي تويل عناية 
ملا انفلت من كّل يقني وحساب وعقل وحكمة ألّن هذا الّذي انفلت 

هو من جنس ما مل نُفّكر فيه وما مل نتوقّعه. 

يف ضوء هذا التّصّور سنحاول أن نعرض لنامذج من التّجارب البوهيميّة 
يف أدبنا التّونيّس الحديث واملعارص، وهي تجارب تشرتك يف الّنزوع 
إىل العدميّةNihilisme املتأتيّة من اإلحساس الفاجع بالَفْقد وما 

يرتتّب عنه من وعي بتفّكك الكيان وتالشيه.

وقد تظهر هذه الّنزعة يف أربعة تجليّات أساسيّة هي:

• اليأس والخيبة واإلحباط
• التّشاؤم والترّبّم والقلق الّنفيّس والحرية 

• الثّورة عىل الّسائد والقديم ورفض كّل شكل من أشكال الّسلطة 
)األخالقيّة،االجتامعيّة، الّسياسيّة ...(

• امليل إىل اللّّذة باعتبارها وجها من وجوه الخالص من مأساويّة 
الوضع البرشّي.

محّمد العريبي )1915 - 1946(
يبدو أّن ما أيقظ مشاعر الرّفض والثّورة والتّمرّد يف نفس العريبي وفكره 
هو حادثة جرت يف الحفل الّذي أُقيم بتونس سنة 1933 إلحياء ذكرى وفاة شاعر 
الّنيل حافظ إبراهيم، فلاّم تُليت قصيدة شاعر الجزائر مفدي زكريّا: »كََذَب النَّاُس 
أنَت لسَت مبيٍِّت ...« استاء بعُض شيوخ الّزيتونة وأنكروا هذا القول ورموا الّشاعر 
بالكفر واإللحاد، وأثار ذلك جداًل بني مؤيٍّد للّشاعر ومعارٍض فرتك هذا الحادث يف 
نفس العريبي، وهو يف الّسابعة عرشة من عمره، رصاعا باطنيًّا عنيًفا. وانتهى به 
األمر إىل أن انقطع عن دروس الجامع األعظم وتخىّل عن اللّباس التّقليدّي لطلبة 
الّزيتونة، وترك مطالعة الكتب العربيّة بجميع أنواعها وأقبل عىل مطالعة الكتب 
الفرنسيّة وأصبح يهيم بأفكار الطّاهر الحّداد وقاسم أمني بعد أن كان يُعلُن بافتخار 
»أنّه لن يُوّسَخ عينيِه مبطالعة هذيانهام«، ويذكر زين العابدين الّسنويس أنّه أصبح 

ُ لكشفها أمام أعني الخلق أجمعني«. »مُيزّق برقَع كّل امرأٍة تتسرتَّ

لقد داخله شكٌّ عاصٌف يف ما كان يُعتربُ من املسلاّمت والثّوابت فثار عىل 
القـديم وعىل الثّقافة التّقليديّة الّسـائدة وراح يبحث يف اآلداب الغربيّة 

عن معنٍي جـديد يستقي منه معنى الوجود. 

ويف تلك الّسنة نفسها 1933 التحق بجامعة »تحت الّسور« وقُبل انخراطُُه 
بعدما قرأ عليهم قصيدة »املاَلل« التّي أحدثت ضّجًة كربى كادت أن 

تلحقه بالحّداد والّشايّب املارقنَْي وتصّنفه يف عداد الزّنادقة. وهي قصيدة 
بالغة األهميّة يف مساره الفكرّي واإلبداعّي تلّخص أوىف تلخيٍص مذهبه 
البوهيمّي، فهي انفكاك من سلطة املعقول ولواذٌ بالاّلمعقول وتحّرٌر من 
التّعاليم والّضوابط والقواعد يصل حّد »العبث« باملقّدسات واالستخفاف 
بها، وهي تعبري يف الّنهاية عن اليأس من العثور عىل معنى للوجود مبا 

نيا:  يُفيض إىل الّشعور باللّعنة والعدميّة وسوء املنقلَب يف الدُّ

فهــــــاِت الكـــأَس واسقينـــــا َملَلـــُت العقـــل والّدينـــا 
وبعــــٌث للُمنـــى فـــيــنــــــا  وغــــنِّ فالغنـــا ســلـــوى 
عـــىل نـــخـــــِب املـــصـلّينـــا وهــــّيا نــــرفـــع الكــأس 

إىل أن يقول يف آخر القصيدة :   

أمـــــزّْق ستـــــر إحســـاســي  دعينــــي أعتـــزْل نفســـي 
وأحــــصـــُد لعنــــة الّنـــــاس  فــأقـــطــــُف لعنـــة الرّّب 
يُعـــــانُق شـــامــــخ اليــــأِس وأضحــــُك إذ أرى نحســـي 

يف  تويّف  حيُث  وباريس  والجزائر  برازافيل  بني  العريبي  وتنّقل 
ديسمرب 1946 يف بيت صديقته الفرنسيّة. وال يُعلم إن كان ذلك 

انتحارا أو نتيجة اإلرساف يف الرّشاب.

منّور صامدح )1931 - 1998(
نشأت أزمة منّور صامدح من التقاء ثالثة عوامل كُربى: 

• أزمة القيم التّي الحظها بَُعيَْد االستقالل، فقد رأى تدافع بعض 
صغار الّنفوس نحو احتالل املواقع واملناصب بعد أن آل األمر 
إىل التّونسيّني فاستفحلت االنتهازيّة واألنانيّة والّنفاق االجتامعّي 

والّدسائس. وقد لّخص تلك األزمة يف البيت الّشهريين:

قــــد خّيــــبــــــــا أمـــلــــي  شيـــــئـــــان يف بـلــــدي 
واإلخـــــــــالُص يف العمــــــل الّصـــــــــدق يف القـــــول 

وهكذا وقع يف مفارقة عاصفة، فإّما أن يصدع برأيه رصيحا جارحا وهو 
ما مل يعد متاحا، وإّما أن يصمت ويخنع ويخون ضمريه ووعيه وهو أمٌر 

ال يُحتَمُل.
• وضعيّته يف اإلذاعة حيث كان مراقبا للربامج، وهو موقع حّساٌس يُحسُد 
عليه، فكان هدفا للمكائد والّدسائس واألراجيف واملؤامرات حتّى بات 

محّل تتبّع أمنّي.
• خيبة عاطفيّة مريرة زلزلت كيانُه وأحبطت عزمُه وأخمدت لهيب نشاطه، 
فدخل يف حلقة مفرغة من االنهيار العصبّي فالعالج فاالنهيار من جديد. 

إّن الخيبة التّي ُمني بها هي خيبة الّشاعر املوهوب ال تُقّدُر موهبته، 
والوطنّي املتحّمس يُخمد الواقع لهيب حامسته، واملوظّف املرموق 
يتألّب عليه األعداء فرُيمى يف غياهب اإلهامل، والعاشق املستهام يهزأُ 
الّدهر بأمله البكر، فيشعر بالعبثيّة ويفقد املعنى، ذلك أنّه مل يحتمل 
ما أصاب املجتمع من تشّوهاٍت وانحرافاٍت ومل يرض لنفسه الحاملة 
الطّامحة ما لقيته من تثبيط وجفاٍء فانتابُه شعور باالغرتاب دفعه 



58

ثقافة وفنون

06
2020

العدد
54

تدريجيّا إىل الهروب واالنفصال عن الواقع واالنكفاء عىل الّنفس، 
فأقبل عىل اللّذات إقباال شديدا ُمفرطا منهجه يف ذلك »وداوين بالتّي 
كانت هي الّداُء« كام يذكر شقيقه عبد الرّحيم صامدح يف تقديم 

أعامله الكاملة.

ورشحت من أشعاره أصداء الّنزعة البوهيميّة والّدعوة إىل التّهتّك 
واجتناءاللّذات، فهو يقول يف قصيدة ليايل العمر:

وال تُخـــِف املغّبـــة واملــالَما تهّتْك يف الهوى ما شئَت وامرحْ 
ودع آالمـــها ملـــن استقاما فام تجنــــي سوى اللّّذات فيها 

ولكّنها اللّّذة التّي يحتمي بها من اضطرام حرائق اليأس والخيبة 
والعدم يف نفسه:

وحــــريٌق وعاصٌف مجنون يف فؤادي مناحــــــة وُشجونْ 
وضياعــي تحاُر فيه الظّنون  الّضباب الكثيف يغمـر روحي 
مات فيه الّضياُء فهو دجون أنا كأٌس بغري خمـــــٍر وأُفـــٌق 
يف أســــاها مزاهري واللّحون ونشيــــد معــــّذٌب رّجعـتــه 
ودمــــوٌع وفّيـــة ال تخـوْن أنا قبــــٌر دفنـــُت فيه األماين 

جامل الّدين حمدي )1935 - 2000(
قّصٌة من أشّد قصص الّشعراء مأساويّة لّخصها صاحبها يف االسم املستعار 
الّذي راسل به الّصحف واإلذاعة يف خمسينات القرن املايض وهو 
»التّائه الغريب«. ُولد الّشاعر بقبيّل سنة 1935 وانتقل مع والده 
الّذي كان يشتغل بالقضاء إىل العاصمة، انتمى إىل التّعليم الّزيتويّن 
حتّى شهادة التّحصيل، وقبل أن يدخل امتحاناتها نشبت خصومة بينه 
وبني أحد أساتذته انتهت بفصله عن الّدراسة فصال نهائيّا، ونزل الخرب 
كالّصاعقة عىل والده القايض املثّقف، فأقدم يف نوبة غضب جامح 
عىل طرده من البيت، وهكذا أُلقي شــــابًّا إىل حياة التّسّكع والّضياع 

يُجّربها مرّة عسرية. 

ومل تكفه محنة الطّرد من الجامع األعظم ومحنة الّنبذ من البيت األرسّي 
حتّى يبلوه الّدهر بوفاة أّمه وقدوم امرأة جديدة لتحتّل مكانها، فتعّمقت 
األزمة مصطبغة بالحقد والرّغبة يف االنتقام. ومل يجد من مالٍذ سوى أن 
يزيد إىل غربته الّنفسيّة غربة حقيقيّة فاختار الهجرة إىل فرنسا، وهناك 
انتسب إىل معهد اللّغات الرّشقيّة، ولكّن ضيق ذات اليد وحياة الترّشّد 
والّضياع حاال دونه ومواصلة الّدراسة فعاد إىل تونس يجّر أذيال سعٍي 
خائٍب ومرارة حبٍّ مستحيل بسبب عدم تكافئ املستوى االجتامعّي 

 .»Evaمع أستاذة اللّغات الرّشقيّة »إيفا

تزّوج جامل الّدين حمدي بعد أن انتُدب موظّفا بالّشؤون العدليّة 
بإدارة األمن الوطنّي سنة 1957، ولكّن هذا الزّواج مل يدم سوى سنوات 
قليلة وانتهى نهاية فاجعة بسبب الخيانة حسب رواية محّمد صالح 
الجابري يف كتابة » الّشعر التّونيّس املعارص« . ولكّن الّشاعر خلَّد هذه 
األزمة املريرة بقصيدة رائعة )ندم ومرارة( تــروي القّصة عىل لســـان 

املـــرأة نفســـها: 

يف طريقـــي أنا أســـري إليه مـــلء نفيس هــواجيس املجنونْه
وظنــــوٌن متيـــُد يب عاصـــفاٍت كاللّيــــايل صـــالبًة ورعــونه

أتُـــرى مـــا يزاُل ينتظُر اآلن رجـــوعي أم أوصــد الباب دونه
خنُتـــُه خنُتــُه وقد كنـُت أقسمُت مدى العمِر أنّني لن أخونه

وهكذا تنّقل من صدمة الطّفولة املرّوعة وصدمة الّشباب الّضائع إىل 
صدمة الخطيئة املدّوية فأسلم الّشاعر نفسه إىل قتامة اليأس والحزن: 

خيبـــٌة إثـــر خيبٍة فجـــُر ُعمرـــي وعـــذاٌب صباُحه ومساؤْه
وفــــراٌغ أعــــوامـــه قـــد تقـــّضت وبهـــا ودَّع الُفؤاَد رجاُؤْه

محّمد املهدي بن نصيب )1954 - 2003(
اعتربه بعض الّنّقاد أحد » الّنواسيّني« الجدد ألنّه اعتنق مذهب أيب 
نّواس يف التّهتّك واإلغراق يف اللّّذة الحسيّة. مل ينل درجات علميّة ُعليا 
ألّن مساره التّعليمّي توقّف عند حدود الباكالوريا دون أن يحصل عىل 
شهادتها. ورغم ذلك فقد كان يحمل ثقافة تنويريّة ال بأس بها صهرتها 
الّنقاشات الّسياسيّة والرّصاعات اإليديولوجيّة التي خاضها مناضال يساريّا 
يُحارب التّيّارات الّدينيّة والفكر القروسطي ويُناهض الخانعني للثّقافة 
التّقليديّة الذين يرزحون تحت ركام الجمود الفكرّي واالنغالق والتحّجر. 

واصطبغ شعره بصبغة الكآبة والتربّم والّشكوى ورثاء الّنفس ألنّه كان يف 
قطيعة شبه تاّمة مع محيطه بأبعاده املختلفة: فهي قطيعة سياسيّة ألنّه 
كان ثائرا رافضا لكّل سلطٍة، وهي قطيعة إيديولوجيّة ألنّه كان ضائقا كّل 
الّضيق بالفكر املتشّدد الّذي أهدر دمه وأصدر يف شأنه حكم اإلعدام: 

مـــــا طعـــــــــُم الّشــــــــعـــــــــر
وســـاقي تُداعبها قطرات من نهر حياٍة 

واألخــــرى تســــافر نحـــو القــبـــــر
مسجـــون يف قمقــــم هــذه اللّعنــات

محكــوٌم إعـــــــداما وباإلثـــــبــــات

مل  به  واملشتغلني  الّشعر  أهل  ألّن  إبداعيّة  فنيّة  قطيعة  وهي 
يقّدروا موهبته ومل يقبلوا خياراته الفنيّة الخارجة عن املألوف. 
وملّا وجد أنّه مرفوض منبوذ تتعاوره الّسهام من جميع االتّجاهات 
اعتصم بالخمرة والتّجربة الحسيّة اإليروسيّة عساه يرتوي من 
ظإم الحرية والوحشة، فال غرابة إذا أن يسمّي مجموعته الّشعريّة 

الثّانية »قصائد ظامئة«.

ترتاءى البوهيميّة يف الّنهاية تجربة إبداعيّة وجوديّة يف آن صادرة 
عن شعور عاٍت وممضٍّ بهشاشة الوجود اإلنسايّن وانتفاء املعنى. 
وهي تعكس حرية عميقة تطّوح بالفرد وتقذف به إىل مجاهل 
االغرتاب والوحشة، فهو أشبه بأيب هريرة املسعدي » مات يف 
باطنه بعض ما يكون به اإلنسان إنسانًا أو عميْت بصريٌة »فيكون 

ذلك أّول انحداره إىل نحبه..
ح.د.     





06
2020

العدد
54 60

ثقافة وفنون

عندما ُسئل المخرج الشاّب عبد الحميد بوشناق: «من هو بطل مسلسل عّشاق 
الدنيا؟» أجاب بكل ثقة في النفس: «إذا حّددت لي بطال واحدا من بين الممّثلين 

الذين ظهروا في المسلسل بجزأيه، سأعتزل اإلخراج!» وكان المقصود بالبطل: 
الممّثل الذي استحوذ على النصيب األوفر من األضواء. لكّن التساؤل عن البطل 

بالمفهوم األصلي للمصطلح وبمفاهيم مجازية أخرى يمكن أن يكون مدخال مناسبا 
لمقاربة قّصة المسلسل وكيفّية عرضها على الشاشة، ال سّيما أّن «نوبة» في الموسم 

األّول لم يكن عمال عاديا بشهادة كثير من النّقاد والمختّصين ويمكن اعتباره عالمة 
ممّيزة في سياق تطّور الدراما التلفزيونية التونسية، وجاء الجزء الثاني بعنوان «عّشاق 
الدنيا» ليؤّسس على هذا النجاح، ويراكم األسئلة حول هذه التجربة وما تتضّمنه من 

خطوات إبداعية في اّتجاه القطع مع الصور النمطية والقوالب التلفزيونية المكّررة.

نــــــــيـــــا
ّ

ـــــاق الـــــد
ّ

عــــش

الكائن الضعيف أمام قدر ظالم

• بقمل  عامر بوعّزة
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الجزء األّول كام يف الواقع مثّلت فكرة 
إقامة عرض »نوبة« عىل ركح املرسح 
العام 1991 مصالحة  األثري بقرطاج 
والفّن  الرسمية  الثقافة  بني  تاريخية 
املهّمش املقموع تحت أضواء »العهد الجديد«. 
وانبنت أحداث املسلسل عىل متضاّدات مكانية 
تعرّب عن التضاّد بني املركز والهامش، كأن يكون 
دخول ماهر بعد خروجه من السجن إىل بيت 
»بابا الهادي« اخرتاقا رمزيا لفضاء املدينة 
املغلق وتقاربا ممكنا بني عاملني مختلفني 
ومتناقضني:املدينة حيث عامل الفن الشعبي 
»املوندو« يف مقابل املنزه السادس الذي يرمز 

إىل الطبقة املتوسطة.

من مثّة ميكن اعتبار »املكان« البطل األّول يف 
مسلسل »نوبة«بجزأيه، فالقّصة بنيت عىل 
فكرة »املدينة« التي فقدت يف خضّم تطّورات 
املجتمع مكانتها املعنوية والروحية من حيث 
هي موطن »البَلْدية« ومستقّر األعيان وعلامء 
الدين. مدينة التسعينات هذه متثّل املجتمع 
الهاميش حيث تتحكَّم  »الفتّوة« يف موازين 
القوى، ويُستخدم العنف يف فرض السلطة، 
وينحرس حضور النظام أمام هيمنة املارقني عنه.

املدينة هي دامئا اإلطار الرمزي األّول لرصاع 
القوة، وعودة ماهر وبرينغا إليها تأيت يف سياق 
الحاجة إىل اسرتجاع السلطة املفقودة واحتالل 
موقع الزعيم الشاغر، ولهذا أرّص برينغا عىل 
أن يسكن يف بيت غنوش ويجعل من متجر 
املادية  سلطته  مقّر  كان  الذي  األعشاب 
واملعنوية محال لكراء أشطة الفيديو. فكان 
هاجس السيطرة عىل املدينة، املحرّك األسايس 
ألحداث املسلسل مع تجريد العنف املوظف 
لهذه الغاية من معاين الفوىض والبلطجة 
قيم  منظومة  تقوم عىل  فالفتّوة  والظلم، 
أيضا! يعرّب عن ذلك مشهد توبيخ النّشال يف 
الحلقة األوىل ألّن النشل يجلب العار، أو رفض 
أتباع برينغا االنصياع له حني أمرهم برضب 
حبيبة! وهكذا ترتبط الفتوة باألخالق والشهامة 
ومتثّل امتدادا لحرافيش نجيب محفوظ التي 
تعترب مرجعا هاّما يف دراسة فكرة »الفتّوة« يف 
الرواية واملجتمع، لكّن املسلسل يتجاوز هذه 
النظرة املحدودة للفتّوة ليكشف ارتباطاتها 
املافياوية واملصالح االقتصادية والسياسية 

املتشابكة التي تسندها، يف تنظيم يخضع 
لرتاتبية هرمية يظهر فيها وراء كل شخص 

قوّي شخص آخر أقوى منه.

وكّل مشاهد العنف التي تدور يف حواري 
بأشكالها  السلطة  اسرتداد  مجالُها  املدينة 
املختلفة. يدخل يف هذا السياق رصاع برينغا 
مع ماهر وحبيبة، ومواجهة وسيلة لصاحب 
البيت الذي يريد إخراجها منه، أو مشهد 
تعنيف كريّم لوسيلة يف محلّه وهو يحاول 
اسرتجاع السلطة املعنوية للرجل أمام امرأة 
يحبّها لكّنها تبدو مستقلة بذاتها. وارتباط 
املدينة برصاع القوى والبحث عن السلطة 
تيمة أساسية يف السينام التونسية، صّور ذلك 
النوري بوزيد يف »ريح السد« حيث الرصاع 
بني جيلني من أجل الحرية واالنعتاق، وكانت 
خرائب املدينة وأطاللها مرسحا لرصاع املثقف 
اليساري والسجني السيايس يف »صفايح من 
ذهب« مع شقيقه املتديّن عبد الله، فلم 
تنعتق الكامريا من ضيق األزقة وقتامة األطالل 
اال يف املشهد األخري مع الحصان الذي أطلقه 
النوري بوزيد عىل شاطئ البحر يركض يف اتجاه 
أفق مرشق، أّما املنصف ذويب يف »سلطان 
املدينة« فقد استخدم مفهوم الفتّوة مبعنى 
السلطة داخل فضاء الوكالة الذي تجّمعت 
فيه كل تناقضات املجتمع وعاهاته. لكن 
املدينة يف التلفزيون ظلّت دامئا داخل اإلطار 
الذي رسمه عيل اللوايت يف »الخطّاب عىل 
الباب« والذي ال يبتعد كثريا عام يتوفر يف 
رسوم زبري الرتيك من عنارص فولكلورية ترتبط 
بالذاكرة الجامعية أكرث مام تتقيد بالراهن، 
وتعرّب عن الحنني إىل الزمن املفقود حيث 
السلطة املطلقة للشاذيل التاّمر الرجل البلدي 
الحكيم وال ينازعه فيها أحد يف البيت أو 
خارجه. وقد قّوض عبد الحميد بوشناق هذه 
الصورة املثالية الرومنسية عندما قّدم املدينة 

عىل الشاشة بخلفيتها السينامئية. 

اإلفراج عن الذاكرة والحنني إىل الزمن املفقود
جعل عبد الحميد بوشناق يف الجزء األّول 
من املسلسل حفل نوبة التاريخي عىل ركح 
املرسح األثري بقرطاج 1991 نقطة تقاطع 
شيّقة بني الدراما مبا هي فعل روايئ متخيّل 
والواقع التاريخي يف بعده التسجييل. وقد 

مثّل الكازينو يف »عّشاق الدنيا« الذي تقع 
أحداثه العام 1992 إطارا ملخاطبة ذاكرة املتفرّج 
وتحريك وجدانه عرب استحضار الحركة الفنية 
واملوسيقية للتسعينات. وهذه واحدة من 
نقاط القوة يف تجربة »نوبة« بجزأيها: أن 
تكون ذاكرة املتفرّج ركنا من أركان يف اللعبة 
الرسدية !فاملسلسل مل يكتف بإعادة بناء 
ديكورات املرحلة بل جعلها مرجعية املسلسل 
البرصية والصوتية، تجىّل ذلك خصوصا يف 
استخدام الخلفيات املوسيقية وحضور بعض 
نجوم الغناء، وفضال عن ذلك تعّددت اإلشارات 
الهامشية إىل املرحلة، كقول الفنانة ليلياء 
الدهامين وهي تعتذر للرجل النافذ حني دعاها 
إىل مواصلة السهرة معه بعد نهاية وْصلتها: 
»غدوة عندي بروفة مع نجيب الخطّاب«. 
والحنني محرّك قوّي للعملية التواصلية فالفرتة 
املذكورة مسكوت عنها حاليا، وال توجد أّي 
أعامل وثائقية أو تسجيلية تتناولها، ويجري 
التعتيم عليها بشكل ممنهج، ما يجعل املتفرج 
يقبل بشغف عىل مشاهدة كل ما ميتّإليها 
بصلة، وقد فرّس أحد النّقاد إقبال الجمهور 
بكثافة عىل مشاهدة األعامل القدمية بأّن 
»النوستالجيا رفض للواقع، ورمبا هي طريق 

للهروب من شقاء الحارض«.

لكن يف تجربة بوشناق يختلف األمر بني »نوبة« 
اق الدنيا« كثريا، فالعمل األّول كان  و»عشَّ
أقرب إىل سينام املؤلف، إذ تحدث املخرج 
عن فكرة املسلسل وكيف كانت الصور التي 
احتفظ بها يف ذاكرته من عرض نوبة األصيل 
يف قرطاج نواة للعمل تأّسست عليها القصة 
املتخيلة. أما يف »عشاق الدنيا« فلم تكن 
للمرجعية الواقعية وظيفة أساسية، فبدت 
القرائن السياقية باهتة ومسقطة وبال مربر 
وال يغري انتزاعها من األحداث شيئا، نذكر يف 
هذا املجال اإلشارة العرضية إىل االعتداءات 
مباء النار عىل الفتيات، أو أحداث باب سويقة 
وحجز »كريّم« للتحقيق معه حول استخدام 
مخزنه. وال شك أّن األمر يبدو أيضا مسقطا 
مصدق  صالح  أداها  التي  الشخصية  يف 
برباعة شديدة، واإلحالة عىل قضية مشهورة 
باملخّدرات  لالتجار  دولية  بشبكة  تتعلّق 
اتهم بالضلوع فيها شقيق الرئيس بن عيل. 
والعقدة الوحيدة التي لعب فيها السياق 
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التاريخي دورا فاعال ووظيفيا تقع يف مركز 
األمن حيث متّت التغطية عىل االعتداء الذي 
فقد فيه ضابط األمن فتحي عائلته، ونفت 
السلطات األعىل الطابع االنتقامي عن الحادث 
عمدا، يف إشارة إىل إعالء الدواعي السياسية 
عىل الحّق الشخيص وغياب العدالة، ما يرّبر 
استخدام العنف يف كل معادالت السلطة 
من  صورة  هو  الذي  املدينة  فضاء  داخل 
املجتمع. كام تضّمن الحوار الذي دار بني 
»داندي« ونجوى حول الكبت السيايس يف 
املجتمع عىل أهميته إسقاطا زمنيا ال ينسجم 
وطبيعة املرحلة، ففي الواقع مل تكن األمور 
آنذاك عىل تلك الدرجة من القتامة، ومحتوى 
الحوار ينطبق متاما عىل مرحلة متأخرة من 

»العهد الجديد«.

يذكر  شيئا  التاريخية  اإلشارات  تضف  مل 
للمسلسل، وخالفا للجزء األول الذي كان فيه 
حفل قرطاج 1991 حجر األساس، لن يتغري يشء 
لو انتفت هذه اإلشارات، فالعمل من ناحية 
التيمة األساسية ال يبتعد كثريا عن األعامل 
الدرامية الكالسيكية التي تتعلق بشبكات 
املافيا الدولية واالتجار باملمنوعات ومراكز 
القوى، دون أن تكون لهذه التيمة بالرضورة 
صلة مباشة بالواقع التاريخي أو بحيّز زمني 
محّدد. وقد وقع يف هذا الخطأ نفسه أحد أهم 
األعامل الدرامية التي عرضت هذا املوسم 
يف عدة شاشات عربية وهو مسلسل مرصي 
بعنوان »ليالينا 80«، فقد لفت االنتباه بقّوة 
منذ عرض شارته الرتويجية مبقدمة تستدعي 
فرتة الثامنينات وتحرّك زوبعة من الحنني يف 
نفوس املتفرجني، لكن توظيف اإلطار الزمني يف 
األحداث الدرامية ظّل سطحيا وباهتا إىل  الحّد 
الذي يجعل أحد أبطال املسلسل وهو جالس 
يف الكافيترييا ال يهتم مبشهد جنازة الرئيس 
أنور السادات يعرض عىل شاشة التلفزيون!، 
مبا يخالف منطق األشياء والحقيقة املوضوعية، 
وهو ما ينطبق يف نوذج  الحال عىل الربود 
والسطحية يف تعامل بوشناق مع قضية ماء 

الفرق أو أحداث باب سويقة! 

عّشاق الدنيا: تراجيديا معارصة
هناك فارق كبري بني كاتب الرتاجيديا واملؤّرخ، 
فاألّول يكتب عاّم ميكن أن يحدث بينام الثاين 

يتحدث عام وقع  بالفعل. وعندما نصُف 
العمل بالرتاجيديا فإنّنا نقف عىل واحدة 
من أهم النقاط املميزة يف تجربة »نوبة« 
بجزأيها، فاملأساة تقوم عىل رصاع تراجيدي 
للبطل مع القدر، واملتفرج يتطّهر أمام هذه 
املأساة حسب أرسطو من انفعاالت الشفقة 
والخوف. وبهذا املعنى يتعّدد أبطال »عّشاق 
الدنيا« الذين تتوفر فيهم مواصفات البطل 
الرتاجيدي الكالسيكية، ذلك الذي يصارع 

قدره وال ينترص عليه.

لقد حرص بوشناق عىل إضفاء طابع إنساين 
عىل كّل الشخصيات مبا يجعلها ال تظهر 
بشكل نطي ثابت بل تراوح بني أقىص القّوة 
ومنتهى الضعف، وهو ما يعّزز قدرتها عىل 
التأثري يف املتفّرج وتحريك انفعاالته، وهي 
واحدة من أهّم سامت البطولة املأساوية. 
فكّل شخصية تراوح بني القوة والضعف، 
وتتعّدد يف هذا السياق املشاهد املتضاّدة 
التي ينتقل فيها األبطال من النقيض إىل 
النقيض، كام وقع بني منية وزوجها السابق 
داندي عند اكتشـــاف مــــرضه، أو صــــورة 
حبيبة وهي تترّضع أمام رضيح سيـــدي 
محرز التي تناقض صورتها وهي تتصّدى 
لربينغا أو تقود عمال عدوانيا يف الكازينو... 

الخ 

وترتبط متالزمة القوة والضعف بالتغري الذي 
يطرأ عىل الشخصيات وهو ما يسميّه أرسطو 
»الهارماتيا«: لحظة التحّول يف مسرية البطل 
املأساوي، وأبرز مثال عىل ذلك »داندي« 
الذي ينتقل مبجرّد اكتشافه إصابته مبرض 
السيدا من حال إىل آخر، وتتغرّي املشاعر التي 
ميكن أن يثريها يف نفس املتفرج، إذ يتعاطف 
معه ويشفق عليه بعد أن كان يخاف أن 
يفسد بحضوره العالقة الجميلة التي أنشأتها 
منية مع توفيق! أو مفتش الرشطة فتحي 
الذي كان مصدرا رئيسا للخوف من السلطة 
ثّم أصبح بعد الحادث االنتقامي الذي فقد 
فيه أرسته موضوعا للشفقة. أو برينغا الذي 
نراه يف نهاية املسلسل يف وضع مناقض متاما 

للصورة التي كان عليها.

أّما العنرص الرتاجيدي األبرز يف املسلسل فهو 
مواجهة الكائن الضعيف لقدر ظامل، تجىّل 

ذلك يف شخصية فرح وكريم ووجدي، وبدرجة 
أكرب يف مستوى ماهر ووسيلة، ومتثّل النهاية 
املأساوية التي يتزامن فيها قتل إبراهيم ملاهر 
مع اكتشاف وسيلة أّن ماهر هو ابنها ذروة 
الرتاجيديا يف بعدها اإلغريقي األصيل حيث 
يتحّكم سوء التفاهم وانعدام املعرفة يف 
مصائر الشخصيات ويجعلها ضعيفة ومنقادة 

إىل قدر ال تتحّكم يف توجيهه.

وميكن عىل سبيل الخامتة التنويه إىل أّن 
اعتامد الصدفة يف تشكيل األحداث وربط 
العالقات بني الشخصيات ميثّل نقطة ضعف، 
حيث تفتقر بعض األحداث إىل قّوة إقناع 
داخلية، كظهور داندي ونجوى بشكل متزامن 
وعودتهام معا يف نفس الوقت أو اكتشاف 
نفس  فرح هي  أن  املأجور  القاتل  كريم 
الطفلة التي عرفها يف امللجأ ما دفعه إىل 
ارتكاب جرمية قتل دوافعها سيكولوجية، كام 
إّن شخصية غنوش فقدت يف سياق تسلسل 
األحداث مربر وجودها وفاعليتها وبدت 
باهتة وغري رضورية بتاتا. أما أبرز نقاط 
القوة يف املسلسل فهي املشاهد ذات الطابع 
املرسحي التي ترك فيها املخرج للممثلني 
مساحات شاسعة للتعبري الفردي والثنايئ 
عىل غرار مشهد التصالح بني وجدي وفرح 
أو املشاهد التي يكون فتحي الهداوي طرفا 
فيها، كام إّن الحوار صيغ بإتقان شديد، ومل 
تفسده إال عملية التقاط الصوت التي تجعل 
اإلنصات إىل ما يقوله املمثلون صعبا للغاية.

القراءة  هذه  يف ضوء  نوبة  تجربة  تبدو 
التجديد  عىل  تقوم  تلفزيونية  مغامرة 
القطع  بوضوح  فيها  يتجىّل  والتجريب، 
مع الصورة النمطية للمسلسل التلفزيوين 
التسلسل  مستوى  سيّام يف  ال  التقليدية، 
الخطي والحبكة الدرامية. حيث مزج عبد 
الحميد بوشناق بني تقنيات عدة من قصص 
العصابات والقصص الرومنسية والتنويعات 
النفسية  الرواية  بني  االستعراضية، ومزج 
العمل  كاهل  أثقل  هذا  كل  والسياسية. 
يستدعي  ما  األناط  لكل  وعاء  وجعله 
أسلوبا جديدا يف املشاهدة قصد االنتباه 
إىل التفاصيل الغزيرة والتقاط خيوط الحبكة 

املرمية يف كّل اتجاه.
ع.ب.ع 
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هو واحد من بين كثيرين مّمن لم تعر له الهيستوغرافيا الرسمية اهتماما 
بالمّرة، بل ورد الحديث عنه لماما في بعض النصوص المتعّلقة بتاريخ الحركة 

الوطنية على الرغم من إسهاماته القّيمة في مناهضة االستعمار الفرنسي. 
يمّثل حسونة العّياشي نموذجا للمّثقف التونسي في نهاية القرن التاسع عشر 

والنصف األول من القرن العشرين الذي حمل هموم وطنه فانبرى يدافع 
عن هويته ويناصر النضال من أجل استقالله محاميا وصحفيا ومناضال في 
أحزاب سياسية. هدفنا من هذا المقال هو الكشف عن جوانب من مسيرة 

األستاذ حسونة العياشي وإبراز مكانته كعلم من أعالم تونس األجّلاء. ف يوسف • بقمل د. عادل �ب

ي
حســـونـــة العـــــّيــــا�ش

رمز من رموز النضال الوطني 1958-1873 
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العيايش  بن محّمد  األستاذ حسونة 
مبدينة سوسة سنة 1873 وسط أرسة 
ميسورة من كبار املالّكني أصيلة مدينة 
طبلبة، كانت شأنها شأن عديد العائالت 
األخرى قد استقرّت بجوهرة الساحل مثل عائالت 
عيّاش وبلعجوزة والغّشام وبن ريّانة وشبيل...، منذ 
مطلع القرن التاسع عرش. أّما والدته فهي عروسيّة 
بنت محّمد زين العابدين من العائالت الدينية 
»العاملة« بسوسة. يف سنة 1880 التحق باملدرسة 
الصادقية ثّم باملدرسة العلويّة بتونس العاصمة )التي 
أحدثت سنة 1884 لتكوين املعلّمني(، فكان أّول من 
أحرزشهادة »مؤّهل اللغة العربية ) الربيفي (« بتونس 
عند إحداثها رسميا سنة 1890 ثّم ديبلوم املدرسة 
الصادقية. ويف جوان 1893 حصل عىل ديبلوم ترشيح 
املعلمني ليعنّي إثر ذلك معلاّم باملدرسة الفرنسية 
- العربية باملنستري التي عمل بها سنة واحدة )بني 
1893 و 1894( ليشّد الرحال ثانية نحو العاصمة 
حيث أعّد الجزء الثاين من الباكالوريا مبعهد كارنو 

واجتازه بنجاح يف جوان 1895.

وبالتوازي مع الدراسة عمل موظّفا بإدارة األوقاف. 
بنفس  بينه وبني مسؤول فرنيّس  إثر خالف  وعىل 
اإلدارة، عرّيه بكونه ال يحمل شهادة جامعية وبكون 
للتونسيّني غري قادرين عىل االرتقاء إىل مرتبة الفرنسينّي 
يف التعليم والحضارة، قّرر مواصلة تعليمه العايل يف 
الحقوق. يف خريف 1895 تحّول إىل باريس والتحق 
بكلية الحقوق التي تخرّج منها يف جوان 1898 دون 
إعالم والدته املريضة بذلك. وبهذه الكلية درس جنبا 
إىل جنب مع كّل من: »ألبار سارو« )1962-1872(الذي 
سيصبح نائبا فوزيرا و »إدوارد هرييو »)1872-1947(، 
النائب فالوزير ثّم رئيس حكومة »ائتالف اليسار« 
بفرنسا بني 1924 و 1926. وكان حسب شهادة ابنه 
املرحوم مصطفى العيايش كثريا ما يتناقش معهام خارج 
مدرّجات وقاعات الدرس حول األوضاع السياسية يف 
تونس وفرنسا والعامل. وذات يوم توّجه إىل أحدهام 
بالقول: » صديقي إدوارد لو كُتب لك أن تصبح وزيرا 
يوما ما هل متنح تونس استقاللها؟ » فأجابه: » أنت 
تحلم كثريا صديقي، لكن لو تحّقق حلمك هذا لن 

أبخل عن تحقيق ذلك من أجلك وأجل بالدك«!
 

ُمَحاٍم متألّق

يف خريف 1898 رّسم بسجّل املحاماة باملحكمة 
الفرنسية بسوسة )أحدثت سنة 1887وميتّد مجالها إىل 

الحدود الجزائرية غربا وإىل حدود الرتاب العسكري 
جنوبا(، فكان أّول محام تونيس مسلم بها. ومبكتبه 
املالصق ملنزل والده بالصبط الذي يحمل اسم العائلة 
»صبط العيّايش« فتح مكتبه، الذي رسعان ما تحّول 
إىل خليّة تعّج باملتقاضني من مدن وقرى جهتي 
الساحل والوسط وحتّى من جهات أخرى من البالد. 
وقد اختّص يف القضايا املتّصلة بالشؤون العقارية ثّم 
القضايا السياسية نتيجة نشاطه السيايس الوطني. ومن 
القضايا التي رافع فيها :فضيّة هنشري أوالد بالواعر ضّد 
الرشكة الفرنسية األفريقية بالنفيضة وقضيّة هنشري 
سيدي الهاين وهنشري الحمراء بالساحلني )ضّد كّل من 
مؤّسسة البايليك وإدارة امللكيّة العقارية( وانتفاضة 
الفراشيش بتالة والقرصين سنة 1906 التي نظرت 

فيها املحكمة الفرنسية بسوسة... 

ومبكتبه أيضا أجرى العديد من املحامني املبتدئني، 
أصييل مدينة سوسة وجهة الساحل تربّصاتهم يف 
مهنة املحاماة، نذكر من بينهم األساتذة : صالح 
د معروف وُمحّمد  بلعجوزة والبشري عكاشة وامحمِّ
مليكة وُمحّمد ِبرْش و التّوهامي الّصيد و الطيّب 
الغّشام...، ليصبحوا جميعا مثل أستاذهم من املحامني 
البارزين بالجهة و خاّصة من الوطنينّي املنخرطني يف 
العمل السيايس صلب الحزب الدستوري ثّم صلب 

الحزب الدستوري الجديد.

صحفّي موهوب 
 

يعود نضال حسونة العيّايش ضّد االستعامر إىل فرتة 
دراسته بباريس حيث نشط إىل جانب مجموعة من 
الطلبة األرمن املنادين باالنفصال عن اإلمرباطورية 
العثامنيّة يف حركة »تركيا الفتاة« بباريس متّخذين من 
صحيفة »ميشفريي« Mechveret« )الحقيقة( التي 
قاموا ببعثها منذ ديسمرب 1895 وتواصل صدورها 
إىل غاية سنة 1908، الّناطق الرّسمي لحركتهم. وقد 
توىّل الطالب حسونة العيّايش كتابة عديد املقاالت 
عىل أعمدة هذه الصحيفة انتقد فيها بأسلوب الذع 
الّسياسة الفرنسيّة الرّسمية املنتهجة يف تونس. وقد 
أثارت هذه املقاالت حفيظة سلطات الحامية بتونس 
العاصمة ومبدينة سوسة. فبتعليامت من املقيم 
العام الفرنيس، توىّل املراقب املدين استدعاء ويّل 
أمر الطالب حسونة العيّايش وتحذيره من مغبّة 
صحيفة  تـــولّت  كام  اإلدارةالفرنسيّة.  مهاجمة 
 L’Avenir de Sousse »مستقبـــــل ســــوسة«
الصادرة مبدينة سوسة يف عددها الصادر يوم 24 

أكتوبر 1897 نرش مقال بعنوان: »حالة حسونة 
العيّايش«، أوردت فيه مقتطفات من مقال مغرض 
ضّد فرنسا لنفس الطالب، كان قد نرشه قبل أسبوعني 
بصحيفة »ميشفريي »Mechveret«، مذكّرة إيّاه 
مباضيه الدرايس والوظيفي املتألّق يف ظّل النظام 
الفرنيس، وبكتاباته املهيّجة بالّصحف الصادرة بتونس 
 Le Progrès« »مثل »الحارضة« و »تقّدم الوسط
الحامية  لنظام  املتواصل  وانتقاده   »du Centre
بتونس ومؤّسساتها ومنابرها الرسميّة وصحفـــها 
ويف مقّدمتها صحيفــــة »ال ديباشــــــتـــــونزيان 
»La Dépêche Tunisienne« محّذرة الرأي العام 
الفرنيس من أمثاله وواصفة إيّاه بـ »الثّعبان الذي 

يقوم باإلحامء ». 
 

وقبلها بسنة ويف عددها الّصادر يوم 10 أكتوبر 1897 
إثر مقال كان قد نرشه بصحيفة تقــــّدم الوسط 
»Le Progrès du Centre«، انتقد فيه الطالب 
حسونة العيّايش الحالة التي أصبح عليها التونسيّون 
منذ انتصاب الحامية...، تهّجمت نفس الّصحيفة عىل 
صاحب املقال واصفة إيّاه بالجحود ونكران الجميل... 
بالقول: »... لو مل تأت فرنسا إىل هنا بحضارتها وروح 
عدالتها ألصبح حسونة العيّايش مؤّدبا فظّا عوضا عن 
دراسة الحقوق بكليّة باريس. أهكذا يعرتف بالجميل 

للذين علّموه وقاموا بعتقه ؟... «.
 

وإىل جانب كتابته بالّصحف املذكورة أعاله، كتب مئات 
املقاالت يف صحف أخرى صادرة بتونس )باللغتني 
 »La Voix du Tunisien« :العربية والفرنسية( مثل
و »Le Courrier de Tunisie« )ماسونية التوّجه( 
و »Tunis Socialiste«... وبجميع صحف األحزاب 
 »Le Tunisien « :التي انتمى إليهــا وهي تباعــــا
و »التونيس« )لسان حال حركة الشباب التونيس بني 
1907 و 1911( و »اإلرادة« )لسان حال الحزب 
الحّر الدستوري( بني 1920 و1934 و »الربهان« 
)لسان الحــــــزب اإلصــــالحي( والعمـــل التونيس 
و L’ActionTunisienne )لسان حال الحزب الدستوري 

الجديد( بني 1936 و 1938.

ويف ماي 1921 بعث صحيفة »صوت الساحل« التي 
صدر عدد وحيد منها...، وهو ما يعطينا فكرة عن 
الّنفس النضايل الطويل للرّجل كام سنبيّنه الحقا. ويف 
اعتقادنا تحتــــاج مقاالت األستــــاذ حســــونة 
العيّــــــايش لدراســـــة مستقلّة بذاتها بعـــد جردها 
وتجميعها بغاية دراستهـــــا وتحليلها واستجـــــالء 

ولد
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أفكار ومواقف صاحبها من كربى القضايا الوطنية 
واإلقليمية والدولية... !

عضو ناشط بعديد الجمعّيات الوطنية
 

بعد تجربته الصحفية بباريس، بدأ األستاذ حسونة 
العيّايش نشاطه الوطني بتونس باالنخراط بالجمعيات 
الثقافية واالجتامعية التونسية: »الجمعيّة الخلدونيّة« 
منذ تأسيسها سنة 1896 فـ »جمعيّة قدماء املدرسة 
الصادقيّة« سنة 1905 وحرض االجتامعات والتظاهرات 
الثقافية لهاتني الجمعيتني بالعاصمة وتدريس الحقوق 
بالجامعة الخلدونية والكتابة بانتظام يف نرشاتهام 
الرسمية...ويف ذات السياق كان وراء تأسيس عديد 
الجمعيات الثقافية واالجتامعية مبدينة سوسة وقرى 
الساحل فكان، إّما عضوا يف مكاتب بعضها أو مستشارا 
قانونيا للبعض اآلخر منها عىل غرار »الجمعيّة الخرييّة 
اإلسالمية بسوسة« التي ترأّسها بني 1909 و 1914. 
كام انضإّمىل »الحجرة التجارية املختلطة بالوسط« 
)أحدثت سنة 1892( وتقّدم النتخابات رئاستها يف 
جوان سنة 1928 لكّنه ُهزم أمام منافسه رجل األعامل 

باملهدية، الجيالين بن رمضان.
 

ناشط يف جّل التنظيامت 
واألحزاب السياسية الوطنية

 
منذ تأسيسه سنة 1906 انضّم األستاذ حسونة العيّايش 
إىل »النادي التونيس » Le Cercle Tunisien«. وفور 
تأسيس حركة الشباب التونيس يف فيفري 1907، كان 
أّول املنضوين صلبها وممثاّل لها ومراسال لصحيفتها 

»Le Tunisien« بجهة الساحل. 
 

و قد انخرط األستاذ حسونة العيّايش يف الحزب 
التونيس فور تأسيسه يف مارس 1919 ثّم يف الحزب 
الحّر الدستوري التونيس إثر انبعاثه يف مارس 1920 
وأصبح من أبرز وجوهه بجهتي الوسط والساحل. 
وقد أّهله ذلك ليكون كاتب عام الوفد الدستوري 
الثاين الذي تحّول إىل باريس برئاسة الطاهر بن 
عاّمر يف 24 ديسمرب 1920 للتعريف بالقضيّة 
التونسية يف األوساط الرسمية الفرنسية وضّم كالّ 
من: فرحات بن عيّاد وإييل زارا )محاٍم يهودي( 
وعبد الرّحامن اللّزّام وحّمودة املستريي. ويف يوم 
6 جانفي 1921 نجح األستاذ حسونة العــــيّايش 
 Georges - 1857 »يف مقـــــابلـــــة »جورج ليڨ
Leygues«  1933، رئيس الحكومة ووزير الشؤون 

الخارجية الفرنسيّة )بني 21 سبتمرب و 16 جانفي 
 .)1921

وبعد أن ألقى األستاذ حسونة العيّايش نيابة عن 
كامل أعضاء الوفد كلمة أمام »جورج ليڨ«، أخذ 
هذا األخري الكلمة ليِعَد التونسينّي بالقيام بإصالحات 
سياسية وقرِب اإلعالن عن تكوين مجلس نيايب وتنظيم 
انتخابات خاّصة باملجلس الجديد... كام أعلن رسميّا 
عن إنهائه ملهاماملقياملعام الفرنيس بتونس، »إتيان 
فالندان »Etienne Flandin« الذي شغل هذا املنصب 
من 26 أكتوبر 1918 إىل 1 جانفي 1921 وتعويضه 
بالّسيد، »لوسيان سان«. كام نصحهم بتدارس كّل 
الشؤون املتّصلة بتونس واإلصالحات التي سيتّم 
إدخالها يف تونس مع السيّد »برييّت »، مدير شؤون 
شامل أفريقيا بوزارة الخارجيّة الفرنسيّة واالتّصال 
كذلك باملقيم العام الجديد قبل تحّوله إىل تونس... 

 
ويف أعقاب كلمته توّجه األستاذ حسونة العيّايش 
إىل الوزير الفرنيّس بالقول: »وما هو نوع املجلس 
واالنتخابات السياسيّة التي ترومون إنجازها بتونس 
يا جناب الوزير ؟«، أجابه »جورج ليڨ« قــــائال: 
»سأترك لكم أيّها السادة تحديد وتقديم األشكال 
التي ترونها رضوريّة والتي تقبلون بها أنتم أّوال« !

 
األستــــاذ  ربطت  التي  الدراسة  عالقة  وبحكم 
حــسونة العيــــايش بالّسيـــــد  إدوارد هوريو 
Edouard Herriot، الوزير الّسابق والنائب بالربملان 
ورئيس الحزب الراديكايل االشرتايك الفرنيس بني 
)1919 و 1926 )فقد تدّخل هذا األخري أّوال لرتتيب 
عقد االجتامع بني أعضاء الوفد الدستوري ورئيس 
الحكومة »جورج ليڨ« يوم 6 جانفي 1921 ثّم ثانية 
برتتيب اللّقاء الذي جمع أعضاء الوفد الدستوري 
الثاين باملقيم العام الجــــديد لوســيان ســـان 
Lucien Saint قبل تحّوله إىل تونس، وذلك بحضور 
الّسيد برييّت، )مدير شؤون شامل أفريقيا بوزارة 

الشؤون الخارجيّة(. 

ورغم أّن اللّقاء قد تّم يف جّو ودّي للغاية ووعد 
»لوسيان سان« يف كلمته بحّل جميع املشاكل العاجلة 
التي تواجهها البالد، ال سياّم يف مجال التعليم العمومي 
والصّحة والفالحة ويف مقّدمتها الديون املتخلّدة 
بذّمة الفالّحني التونسيّني منذ اندالع الحرب العامليّة 
األوىل والتي تهّددهم باإلفالس وبيع أراضيهم...، 
فإنّه مل يذكر إطالقا كلمة »الحزب الدستوري« كام 

رفض مرشوع حكومة مسؤولة أمام املجلس النيايب، 
وهام مطلبان كان قد أكّد عليهام أعضاء الوفد 
الدستوري ويف مقّدمتهم األستاذ حسونة العيّايش. 
ويعود هذا الرّفض إىل مخاوف املقيم العام الجديد 
من ردود فعل اليمني الفرنيس بتونس املتمثّل يف 
حزب املعّمرين أو املتفّوقون، وهو ما يتناىف مع 
الوعد الذي قّدمه رئيس حكومته »جورج ليڨ« 
إىل أعضاء الوفد الدستوري الثاين رّدا عىل سؤال 

األستاذ حسونة العيّايش !
 

وإثر هذا الّلقاء اتّصل األستاذ حسونة العيّايش ثانية 
بالسيّد »إدوارد هوريو« الذي تدّخل لدى زميلهام 
املشرتك يف الدراسة بكلّية الحقـــوق ببــــاريس، 
ألبار سارو، )وزير املستعمرات من 1920 إىل 1924( 
يف حكومات كّل مــــن ألكساندر ملرّيان وجورج 
ليڨ ثّم أريستيد بريان ورميون بوانكاّري، الذي توىّل 
إدراج مسألة محو جميع ديون املزارعني التونسيّني 
يف جدول أعامل حكومة جورج ليڨ، وهو ما تحّقق 
الحقا واستفاد منه مئات املزارعني الذين أثّر فيهم 

اندالع الحرب العاملية األوىل وتبعاتها أمّيا تأثري. 
 

وبعودة الوفد الدستوري من فرنسا، عقد أعضاؤه 
يوم 15 جانفي 1921 تجّمعا شعبيّا بتونس العاصمة 
إلعالم الرأي العام التونيس بنتائج اتصاالتهم مع 
باريس.  بالعاصمة  الفرنسيّة  الحكومة  مسؤويّل 
بإلقاء  العيّايش  تّم تكليف األستاذ حسونة  وقد 
الخطاب اإلعالمي أمام الجامهري بالساحة املجاورة 
ملدرسة جامع الهواء، حرضه حسب تقارير الرشطة 
الفرنسيّة قرابة 500 شخص. ورغم سوء الظروف 
املناخيّة والنزول املتواصل للمطر ظهرية ذلك اليوم، 
فقد استمع الحارضون بانتباه  إىل خطاب األستاذ 
حسونة العيّايش وهتفوا بحياة الحزب وقادته. ويف 
يوم 21 جانفي 1921 توّجه وفد وطنّي ضّم أبرز 
شخصيّات البالد من مختلف األوساط: دستورينّي، 
محامني، مالّكني،عقارينّي، تّجارا، فالّحني، صحفينّي 
و محاربني قدامى... ملقابلة املقيم العام الجديد 
لوسيان سان وإبالغه مشاغل األهايل، وكان من بني 
أعضائه املحاميان حسونة العيّايش وصالح بلعجوزة.

 
االنضامم إىل الحزب اإلصالحي 

)1926 - 1921(
 

فور انبعاثه يف أواخر سنة 1921 انضّم األستاذ حسونة 
العيّايش إىل الحزب اإلصالحي برئاسة حسن القاليت 
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ومجموعة من املحامني واملثّقفني املعتدلني يتقّدمهم 
د بورقيبة  الصادق الزمريل ومحّمد نعامن وامحمِّ
ورشيد حيدر وأحمد بنيس ومحّمد محسن والطاهر 
املهريي والشاذيل القسطيّل ويوسف زوينت ومحّمد 
سعيد القلعي وعيل الخليص ومصطفى القاليت... 
وقد أصبح األستاذ العيّايش ممثاّل لهذا الحزب بجهة 
الساحل ومرافقا لقيادته أثناء زيارتها للجهة أّول 
محطّة رئيسية يف طريقها إىل وسط وجنوب البالد 
ومحّررا بصحيفته »الربهان«. لكن إثر فشل وجوه 
هذا الحزب يف انتخابات املجلس الكبري سنة 1926، 
تراجع هذا الحزب تدريجيّا إىل أن زال كلّيّا سنة 1928.

 
النضال صلب الحزب الحّر الدستوري 

الجديد )1934 - 1958(
 

إثر انشقاق مجموعة »العمل التونيس« من الحزب 
الحّر الدستوري يف أواخر سنة 1933، أبدى األستاذ 
حسونة العيّايش تعاطفا مع زمالئه املحامني صلب 
الحزب. وبوصفه وجها من الوجوه الوطنيّة البارزة 
بالجهة، شارك إىل جانب محّمد الجربوعي )عضو 
الّشعبة لكن مل تكن لديه نيابة قانونيّة( يف مؤمتر 
قرص هالل ثّم توىّل توجيه رسالة مساندة إىل القيادة 
الجديدة للحزب املنتخبة يف أعقاب أشغال املؤمتر.

وعىل إثر موجة القمع التي تعرّضت لها البالد منذ 
صائفة 1933 والتي احتّدت بصفة خاّصة يف خريف 
1934 يف عهد املقيم العام الفرنيس مارسال بريوطون 
Marcel Peyrouthon )من جويلية 1933 إىل مارس 
1936( إثر إصداره لألوامر االستثنائية و التضييق 
عىل الحّريات العامة والخاصة كحّرية الّصحافة 
واالجتامع والتعبري وإيقاف جميع الوطنينّي من 
مختلف األحزاب والتنظيامت السياسيّة والزّج بهم 
يف الّسجون واملحتشدات واملنايف بجنوب البالد، ويف 
مقّدمتهم قادة الحزب الدستوري الجديد...، انتظمت 
يوم 4 سبتمرب مبدينة سوسة مظاهرة صاخبة 
ضّمت قرابة 2.000 شخص جابوا شوارع املدينة 
كام أغلقت جميع الدكاكني واملحالّت التجارية 
احتجاجا عىل القمع واألوامر الزجريّة. ويف يوم 
7 سبتمرب وحوايل الساعة 16.20 اعتدى شخصان 
عىل نائب قنصل إنجلرتا، السيّد إنجرير فتصّدى 
لهام بطلقتني ناريتني. وإثر ذلك مباشة اجتمع 
سبعة محامني مسلمني من مدينة سوسة يف مكتب 
األستاذ حسونة العيّايش لتدارس األوضاع السياسيّة 
الدقيقة بالبالد والّسبل الكفيلة بتجاوزها. وبعد 

نقاش مطّول للمسألة، صاغ هؤالء املحامون الئحة 
احتجاج قاموا بتوجيه نظري منها إىل املقيم العام 
الفرنيس بتونس ونظري آخر إىل وزير الخارجيّة 

الفرنيس قبل نرشها بالّصحف الوطنيّة. 

وقد ترأّس مؤمتر نهج الرتيبونال للحزب الدستوري 
الجديد املنعقد بني 31 أكتوبر و 02 نوفمرب 1937. 
وبالتوازي مع املظاهرة الحاشدة التي انتظمت 
بتونس العاصمة يوم 8 أفريل1938 ونادت بربملان 
تونيس ومتكني التونسيّني من الحّريات... قاد 
األستاذ حسونة العيّايش مظاهرة مامثلة انتظمت 
مبدينة سوسة عىل الساعة العاشة صباحا من 
نفس اليوم، ضّمت حسب التقارير الرّسمية أكرث 
من 200 متظاهر جابوا شوارع املدينة العتيقة 
والساحة الكربى وشوارع املدينة األوروبية رافعني 
الرّايات الوطنيّة، هاتفني بحياة الحزب الدستوري 
الجديد وزعامئه ومنّددين باإلجراءات املتّخذة 
ضد قادة الحركة الوطنيّة ومنادين بحكومة وطنيّة 
مسؤولة... و قد انتهت هذه املسرية أمام مبنى 
املراقبة املدنية وسلّم األستاذ حسونة العيّايش 
املراقب املدين بسوسة الئحة احتجاج رسميّة. 
وقد شارك يف هذه املظاهرة إىل جانب سكان 
مدينة سوسة عدد هاّم من سّكان القرى واألرياف 

املجاورة لها. 

وبعد املظاهرة الّصاخبة التي عرفتها تونس العاصمة 
من الغد والتي أسفرت عن سقوط عرشات القتىل 
والجرحى وفرض حالة الحصار عىل كامل البالد...، تّم 
يوم 14 أفريل 1938 إلقاء القبض عىل عدد من وطنيّي 
املدينة ويف مقّدمتهم األستاذ حسونة العيّايش وإحالته 
عىل املحكمة العسكرية بتونس بتهمة »التّحريض 
عىل الّشغب والتآمر عىل أمن الدولة«... وقد أحيل 
عىل قايض التحقيق العسكري »دي ڤريان دي كايال 
»De Guérin De Cayla« وبقي رهن االعتقال 
بالسجن العسكري بالعاصمة مع عرشات الوطنينّي 
ويف مقّدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة والطاهر صفر 
والبحري قيقة... ومل يتّم اإلفراج عنه إالّ يف شهر فيفري 
1939 ألسباب صّحية )مرض القلب والرشايــــني( 
وتقّدمه يف الّســــّن )65 سنة(. وقد ظّل بيته قيد 
املراقبة وُمنع جميع سكان املدينة من دخول بيته 

باستثناء صهره السيّد ْحِميده زين العابدين. 

وللحقيقة فإّن األستاذ العيّايش قد ضعف وانهار 
أمام تتايل جلسات التحقيق وتربّأ من العديد من 

املقاالت التي حّررها بنفسه ونرُشت عىل أعمدة 
 L’Action Tunisienne صحيفة »العمل التونيس« و
بني 1936 و 1938 التي متّت مكافحته بها من 
طرف »دي ڤريان دي كايال« نفسه. فقد شّدد يف 
أجوبته عىل أنّه مل يكن يوافق بورڤيبة يف ترشيك 
التالميذ والشارع يف املظاهرات واملسريات ونبذه 
للعنف الذي كان يدعو إليه بورڤيبة رصاحة يف خطبه 
وترصيحاته ومقاالته. وقد اغتاظ الزعيم الحبيب 
بورڤيبة كثريا من أجوبة األستاذ حسونة العيّايش 
واصفا إيّاه بـ »الضعيف« وتجاهله يف زياراته الرسميّة 
ملدينة سوسة مطلع االستقالل رغم كونه كان يرتّدد 
عىل مكتبه وبيته بسوسة وسانيته بضاحية خزامة 
الستشارته يف عديد القضايا الوطنية يف طريق الذهاب 
إىل املنستري أو العودة منها إىل تونس. كام تهّجم 
عليه يف اجتامع رسمّي تّم بثّه يف التلفزة التونسيّة 
يف مطلع السبعينات بالقول: »ليس مبدينة سوسة 
د معروف«، متناسيا  من مناضل صميـــم غريامحمِّ
تضحيــــات ونضاالت الرّجل التي تعود إىل سنة 

1896 ببـــاريس!
 

نهاية مسرية مهنية ووطنية طويلة 
 

إثر خروجه من السجن يف فيفري 1939، لزم األستاذ 
حسونة العيّايش البيت وانسحب نهائيا من الساحة 
السياسية وبقي يتابع الشأن الوطني عرب الّصحافة 
واإلذاعة، إىل حني وفاته يوم 04 نوفمرب 1958. وقد 
تّم تشييع جثامنه يف جنازة مهيبة توىّل خاللها زمالؤه 
وتالميذه املحامون وهم يرتدون بدلة املحاماة حمل 
نعشه من مقّر سكناه باملدينة العتيقة عىل أكّفهم 
إىل غاية املقربة القبلية بسوسة وقام عميد املحامني 
آنذاك الشاذيل الخالدي وبجانبه نائبه بجهة الوسط 
والساحل، األستاذ محّمد برش بتأبينه بكلمة مطّولة 
وجّد مؤثّرة، استعرض خاللها املسرية املهنية للرجل 
التي امتّدت عىل مدى أربعني سنة ، مربزا خصاله 
ونضاله من أجل تحّرر تونس وانعتاقها من الظلم 

واالستعامر. 

واعرتافا له بالجميل أطلق اسمه عىل   نهج  مبدينة 
سوسة   )يقع بني محطّة القطار ووسط املدينة( 
وكذلك عىل قاعة مبحكمة االستئناف. واليوم وبعد 
أكرث من ستني سنة عن رحيل املناضل األستاذ حسونة 
العيّايش نعتقد جازمني أنّه آن األوان لتجميع كّل 

كتاباته   ومقاالته يف كتاب يليق مبسريته ونضاالته.
ع.ب.ي
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القضاء والقضاة للمّنوبي زّيود 
الكتب التي استهوت القرّاء ورّحب 
األخرية كتاب  األشهر  النّقاد يف  بها 
املّنويب زيّود »القضاء والقضاة، مفهوم 
القضاء وتاريخه، شوطه وآدابه، نوادر 
القضاء »الصادر عن دار »نقوش عربية«  
والذي كّنا قّدمناه يف عدد سابق من مجلّتنا 

)العدد 49 - 15 جانفي 2020(. 

يتميّز الكتاب بطرافة املضمون وجزالة التعبري 
وأناقة األسلوب وفيه يتناول املؤلَّف مبنهج 
بالرجوع إىل  القضاء  علمي صارم مسألة 
الرتاث العريب الزاخر بنامذج عن القضاء 
ونوادر القضاة. وإىل جانب نوادر جديدة 
قاضيا  تجربته  من  زيّود  املنويب  امتاحها 
تخرّي من الرتاث نصوصا »تتوفّر عىل عمق 
الرؤية وقّوة املنطق تصلح أن تكون رساجا 
يف أوقات الظلمة وانفراجا يف زمن الُكربة 
بل  وتراثنا  تاريخنا  به  لنمّجد  ال  والغّمة 
لنلمس الجّدة يف الرتاث ونرتك الغّث منه 
ونستفيد ماّم تركه أجدادنا من مرياث«، 

كام جاء يف املقّدمة. 

وليست الغاية من قراءة تاريخ  القضاء، 
يف نظره، متجيد القضاء أو تبخيسه وإّنا 
تجاوز التاريخ املعلوم قصد استخراج القيم 
اإلنسانية  الخالدة منه »ألّن القضاء ينبني 

عىل قيم العدل واملساواة واإلنصاف«.

لدى  ومحام  سابق  قاض  زيّود  واملّنويب 
التعقيب صدرت له أعامل أدبية وقانونية 
منها مجموعتان قصصيتان ومرسحية وكتاب 
بعنوان »محاكامت الفكر واإلبداع« وروايات 
التي  الجاّلد«  منها »دفاتر موىس  عديدة 
نالت جائزة كومار للنّص الروايئ البكر سنة 
2005 ورواية »ليايل حارس الربج« الفائزة 
بالجائزة األوىل ملدينة تونس سنة 2008 
توفيق  بجائزة  الفائزة  »الجنون«  ورواية 

بّكار للرواية العربية 2018.

من
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النوادر الجديدة 
ومن نوادر القضاة أنَّني سمعت نادرة طريفـــة عندما كنت يف 
مجلس قضاء املحكمة االبتدايية بقفصة يف السنة 1981-1982.

فقد روي يل أحد الزمالء ما حصل لرئيس املحكمة يف العقد السابق 
من زمننا ذلك قال : خرج رئيس املحكمة يف يوم قائظ للنزهة 
نحو  فلام سارا  له.  زميل  بسيارته  الشمس يصحبه  قبل غروب 
ميلني إذ وجدا عونني من الحرس الوطني يستظاّلن تحت شجرة 
عىل الطريق. فأشارا عىل السيّارة بالوقوف. فقال أحد العونني 
للسائق رئيس املحكمة الذي ال يعــــرفه : لن أطلـــــب منـــك 

أوراق الســـيّارة. 

لقد تعبت أنا وزمييل من حرارة الطقس والوقوف عىل قارعة 
الطريق فهل أن متتّعنا بأغنية. فابتسم الرئيس وقال : لك ما تريد. 
فأراد زميله أن يؤنّب العون فهمزه الرئيس ثّم وّجه السؤال إىل 
العون : أتريد أغنية من الرتاث أم من الطرب الحديث؟ فقال 
العون : أمتعنا مبا شئت. فرتنّم الرئيس بأغنية من أغاين صليحة. 
فَلاَمَّ فرغ قال له العون : أحسنت. صحبتك السالمة أنت ومن 
معك. فرفض الرئيس السري وقال للعون : لقد طلبت مّني الغناء 
فأنشدتك وقد أىت دوري ألطلب منك أن ترقص وأنا أصّفق لك. 
: أتجرؤ أن تطلب من السلطة  إيّاه قائال  العون ناهرا  فاغتاظ 
: وإذا كانت سلطتي أقوى من سلطتك.  الرئيس  الرقص. فقال 
وأخرج من جيبه بطاقته املهنية. فُصعق العون وطلب العفو وكاد 
يحبُو أمام قدمي القايض الذي أرّص عىل طلبه. فأرّس العون إىل 
زميله الواقف تحت الشجرة فأشار عليه بتلبية الطلب. فطفق 
العون يرقص والقايض يصّفق. ثّم أىت للقايض وقال : اعذرين فأنا 
البادئ والبادئ أظلم. وإّنا فعلت ذلك للرتويح عن النفس القلقة 
وما كنت أجرؤ عىل ما فعلت لو كنت أعلم أنَّك قاض. فابتسم 
الرئيس وقال ال : ال بأس. واحدة بواحدة. صحبتك السالمة. وواصل 

سريه. ص 152، ص 153

**************

وحّدثني أحد املحامني قال : رافقت أحد القضاة يف توّجه عىل 
عني محّل النزاع وكان عّقارا شاسعا ليس فيه إال زياتني. فنصب 
لنا املّدعي طاولة وكرايس تحت زيتونة. وكان ذلك القايض زّميتا 
ركينا كأنّه يــــريد التحّكم يف الهــــواء والتـــراب فال يطيق طنني 
ذبابة أو صوت جدجد. فصادف وهو يلتقــــي بيّنة املّدعــــي 
أن مّر أعرايب يسوق حامره وقد نهق الحامر ورّوث وصــــاحبه 
يرضبه بالصوت فصاح القايض يف وجهه : قف. قف يا هذا! أال 
تدري أنّها محكمة !؟ فالتفت إليه األعرايب وهــــــو مل يعرفه 

وقال : وهل صارت زياتني فالن محكمة !؟ ص 155

**************

مثل رجالن أمام قايض الُجنح من أجل تهمة تبادل العنف الشديد. 
وقد أقّر كالهام بالجرم وشهد مبثله الشهود. فسأل القايض كّل 
متَّهم عن مهنته فقال األّول بّناء وأجاب الثاين : نّساج. فقىض 
عىل البّناء بالسجن وقىض عىل النّساج برتك السبيل. فقيل  له: ما 
الفرق بينهام حتّى تقيض عليهام بهذا الحكم؟ قال : األّول يعمل 
يف الهواء املطلق. أّما النّساج فهو محبوس كامل نهاره يف حانوت 

الحياكة فال نريده حبسا عىل حبس. ص 155، ص 156

**************

جاءين شاّب لطيف ُمهّذب يف مثل سّني عندما كنت قاضيا يف 
محكمة يف الجنوب، زميل يف الدراسة كان يل، فظهر عليه يف القول 
من الرتّدد ما رابني. فرجوته أن يصارحني مبا لديه بعد أن تذاكرنا 
أشياء لطيفة عن زمن الدراسة. وكنت متعّودا عىل أن يستوقفني 
أحدهم ويسألني يف مسألة عن القانون لالسرتشاد. فلاّم استأنس 
يب واطأمّن إيّل قال : اآلن يف كُربة ما أظّن أّن أحدا مثيل قد عاشها 
أو تعرّض إليها. وال شأن لعميل فيها فأنا موظّف مستور الحال 
بعيد عن السؤال، أقوم بوظيفتي عىل أقوم وجه حتّى إذا كنت 
يف يوم من األيّام أسري عىل رصيف شاطئ إذ اعرتضني شخص 
وسلّم عيّل بحرارة هاّشا باّشا وطلب مّني أن أشب معه قهوة 
فاعتذرت وأنا يف الحقيقة ال أعرفه وقد استغربت من عرضه إىل 
أن قال يل : إىل أين وصلت قضيّتي؟ وما الــــذي أنجـــــزته يل؟ 
فاستغــــربت مرّة أخرى من قوله فأظهر بدوره من االستغراب 
آكرث ماّم أظهرت ثّم بعد يومني استوقفني شخص آخر وقال يل : 
يا رجــــل، من العيب أن تنىس أقاربك وال تحرض يف جنازة ابن 

خالتك فالن الفالين.

 ويِف الحقيقة مل تكن يل خالة أو خال بل عّمة وأعامم. ويف اليوم 
املوايل عندما كنت مبكتب املدير يف اإلدارة الجهويّة التي اشتغل 
فيها دخلت سكريتريته فنظرت إيّل بوجه باسم ورّحبت يب وسألتني: 

إىل أين وصلت قضيّتي؟ فلاّم رأت إنكاري لها أضافت :

تلك الكمبياالت التي سلّمتها إيّاك ما هو مصريها؟ فلاّم زدت 
إنكارا لها سألتني : ألست األستاذ فالن املحامي ؟ وهكذا تواصلت 
محنتي مع حرفاء ليسوا يف الحقيقة حرفايئ حتّى تأكّدت أّن شخصا 
يشتغل محاميا هو شبيه يل. وقد استوقفني مرّة أحدهم وعرض 
.فلاّم  بها  كلّفني  تكملة ألجرة قضيّة  إنّه  قال  ماليا  مبلغا  عيّل 
أنكرت القضيّة وأجرتها وقف مندهشا فعالجته بالقول : لست 
محاميك. وما أنا بفالن الفالين. فو الله يا سيّدي القايض بقيت 
يف حرية من أمري وما زاد من حرييت أنّني مل أتجّرأ عىل الذهاب 
إىل مكتب املحامي الذي هو شبيه يب ووجدت حرجا يف اللقاء 
به والتحّدث إليه حيث رصت ألزم داري أكرث من الخروج إىل 
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الشارع. فلاّم فرغ من مقالته رّق لحاله قلبي فعرضت عليه أن 
أالقيه بشبيهه يف موعد ومكان معيّنني. حتّى إذا التقيا طفق كّل 
واحد ينظر إىل اآلخر باستغراب شديد، وكانا مثل توأمني ال فرق 
بينهام يف املالمح وحتّى يف الطول والعرض. فعرضت عىل أحدهام 
مازحا أن يطلق لحيته وعىل األخر أن يواظب عىل حلقها. كام 
ة  عرضت عىل زمييل يف الدراسة أن يلبس نظّارات واقية من أَِشعَّ
الشمس يف حني أن يلبس املحامي نظّارات بيضاء وحاولت أن 
أقرتح عىل كّل واحد منهام ما يبعد الشبه لدى الناس مع صاحبه.

وبعد أشهر افتقدت ذلك الصديق املوظّف فسألت عنه فقيل يل: 
إنّه قد طلب نقله من العمل من الجنوب إىل الشامل وسّوغ داره 
ورحل مع زوجته. وما تذكّرته بعد ذلك إال عندما قرأت رواية 
األديب الربتغايل خوزيه ساراماغو الحائز عىل جائزة نوبل لآلداب 
وعنوانها : »اآلخر مثيل« تروي محنة رجل تضايق كثريا من وجود 

شبيه مثله. وملّا انتهيت منها طويت الكتاب وقلت يف نفيس:

الحمد لله أن كانت قّصة صديقي أحسن حاال وأرفق مآال من 
نهاية بطل تلك الرواية. ص 156، ص157

**************

نــــوادر مــــن التــــراث 
فـــــراسة القــــــــاضي 
دليـــل على كفـــــاءته 

أ- النّص 

»وقال : خرج إياس بن معاوية، فسمع نُباح كلب فقال: هذا كلب 
مشدود ثّم سمع نباحه فقال : قد أُرسل. فَانتَُهوا إىل املاء فكان 
كام قال. فقال له غيالن أبو مروان : كيف علمت أنّه موثوق وأنّه 
أُطلق؟ قال : كان نُباحه وهو موثوق يُسمع من مكان واحد، فَلاَمَّ 

أُطلق سمعته يقرُب مرّة ويبعد مرّة، ويترصّف يف ذلك. 

وقالوا : مّر إياس بن معاوية ذات ليل مباء، فقال : أسمع صوت 
كلب غريب. قيل له : كيف عرفت ذلك؟ قال بخضوع صوته وشّدة 

نُباح اآلخر. فسألوا فإذا هو غريب مربوط والكالب تنبحه« 1 

وكان يوما يف بريّة. فأعوزهم املاء، فسمع نُباح كلب. فقال : هذا 
عىل رأس برئ، فاستقّروا النباح، فوجدوه كام قال، فقيل له يف ذلك، 

فقال : أليّن سمعت الصوت كالذي يخرج من برئ«.2

ب- التحليل  

هذه ثالث نوادر أورد الجاحظ اثنتني منها يف كتابه الحيوان يف 
حديثه عن طبائع الكالب وأورد األخري زيد الفيّاض يف كتابه عن 
القايض إياس بن معاوية. هي نوادر تُظهر فراسة القايض إياس 
بن معاوية وهو املشهور بذكائه ورسعة بديهته ويف هذه النوادر 
تغلب الفراسة عىل الذكاء، ألّن الفراسة »يف اللغة : التثبّت والنظر. 
ويف اصطالح أهل الحقيقة : هي مكاشفة اليقني ومعاينة الغيب«3 
ينقدح ذهن القايض إياس نحو املعرفة فيحكم بأّن الكلب تارة 
عىل رأس برئ وأخرى موثوق ويف حالة ثالثة فقد أرسل من مربطه. 
فهل ذلك يُعّد كشفا للغيب دون معاينة للميدان كام جاء يف 
اصطالح أهل الحقيقة أم هو التثبّت والنظر كام جاء يف اللغة؟ 
والتثبّت يقتيض الرويّة وإعامل العقل، أّما النظر فيقتيض التدقيق. 
ألّن فعل نظر يعني لغــــًة نظر يف األمر : تدبّره وفّكـــر فيه 

يُقّدره ويقيسه.

وقد يقتيض النظر التبرّص والفصل فيُقال نظر بني الناس أي حكم 
وفصل دعاويهم. كام يُقال عن الحكيم أو العامل إّن له بُعد النظر.

وال ينقص إياسا بُعُد نظر. وقد قّدر نُباح الكلب وقاسه فعرف حال 
الكلب وموضعه من صوته. فهل استعمل القايض إياس القرينة 
وهي من وسائل اإلثبات القانونية وتعني استنباط يشء مجهول 
من يشء معلوم؟ والذين درسوا أقضية إياس بن معاوية يدركون 
أنّه سيّد القضاة يف استنباط القرائن وأذكاهم يف فرز األشياء من 

بعضها مهام التبست. 

لقد بّرر إياس حكمه يف حال الكلب فتثبّت مرافقوه من ذلك فتيّقنوا 
من صّحة حكمه. والفراسة تتطلّب الحذق بل هي الحذق نفسه 
وقد اشتهر بعض العرب بها النقداح معارفهم بحكم تجاربهم. 
فهي موهبة تصقلها التجربة وتجارب العرب كثرية مع محيطتهم 

وبيئتهم وخاّصة حيواناتهم األليفة. 

وليس لنا اليوم ونحن نقرأ هذه النوادر إاّل أن نتساءل : لو كان 
مثُل إياس بن معاوية بيننا اآلن أال يستحّق منصب قايض تحقيق 

أّول يف مراتب قضاة التحقيق؟ 

---------------
1 -الجاحظ- كناب الحيوان، املجلّد األّول، الجزء الثاين- دار الكتب العلمية بريوت. 

الطبعة الثانية 2003 ص.ص 292-293.

2 - زيد الفّياض- القايض إياس بن معاوية- دار األلوكة للنرش- اململكة السعودية. 

الطبعة األوىل 1437 هـ .ص 106. 

3 - عىل الجرجاين- كتاب التعريفات- دار الكتاب العريب-بريوت. الطبعة الثانية 

1992، ص 212.
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 قد يبدو من العسري جّدا عىل الفكر اإلنساين أن يتعامل مع 
الظاهرة الدينيّة مبعزل عن منطق التأويل الذي يستدعي يف الغالب 
مواقف تّدعي القدرة عىل تفكيك التجربة الدينيّة وقراءة الّشأن 
الّديني بنزعة عقالنيّة تسعى جاهدة إىل كرس األنظمة املعرفيّة 
املتأّسسة  عىل قراءات سطحيّة ملجموعة من املتديّنني الّربوبيني 
أو الكتابيني مأخوذة أحيانا بالتفسري الفقهي واألسطوري، وهنا 
تكمن مركزيّة اإلميان العقيل باعتباره السبيل األكرث فاعليّة يف 
إدراك الوعي الكامل بالخالص اإلنساين يف عاملي الّشهادة والغيب.

 ولكن قد يتغرّي الفكر يف حيازته للعقالنيّة وانضباطه وفق شوط 
املنطق العقيل فريكن إىل أرضيّة لزجة كحّل وحيد ونهايئ للخروج 
من دوامة البحث اإلشكايل والنقدي املحفوف دامئا بالقصور يف 
استيفاء شوط القول مبرشوعيّة الحقيقة املطلقة حول مفاهيم 
جوهريّة هي باألساس املحرّك الرئيس للظاهرة الدينيّة، ونعني 
بذلك مفاهيم » اإلله، اإلنسان، الطبيعة » فتربز القراءة الروحانيّة 
الصوفيّة بديال عن الطروحات العقليّة واملنطقيّة وتتحّول حقيقة 
اإلميان من تجربة فلسفيّة علميّة قامئة عىل فهم عقالين ملستويات 
الوجود اإللهي واإلنساين إىل تجربة نورانيّة صوفيّة تقدر عىل 
تقديم إجابات دينيّة عىل الكثري من األسئلة الشائكة واملتعلّقة 

بقضايا اإلنسان يف أبعاده الروحيّة ككائن برشّي أكرمته املشيئة 
اإللهيّة وكرّمته باستخالفها يف األرض .

يف مضمون الكتاب ودالالته               

 ويف هذا السياق ميكن تنزيل كتاب الكاتبة التونسيّة ألفة يوسف 
الصادر حديثا تحت عنوان » وجه الله: ثالثة سبل إىل الحّق« 
عن دار مسكلياين للّنرش وهذا الكتاب ميثّل مرحلة جديدة من 
مراحل بحث األستاذة ألفة يوسف يف قضايا اإلميان وإشكاالته 
الدينيّة عىل امتداد عقدين من الزمن من خالل مؤلفات عديدة 
باألحكام  مرتبطة  دينيّة  النظر يف مسائل  الكاتبة  فيها  أمعنت 
الفقهيّة والترشيعات الدينيّة فضال عن العودة إىل البحث يف أصل 
الّدين واإلميان الغيبي وذلك من خالل تركيزها عىل عناوين من 
قبيل«حرية مسلمة« و«ناقصات عقل ودين« و«اإلخبار عن املرأة 
يف القران والسّنة« و«شوق قراءة يف أركان اإلسالم« وصوال إىل 
إصدارها األخري » وجه الله: ثالثة سبل إىل الحّق« ، وهذا الكتاب 
الّدين  دراسة  التفكري يف  مثّل مرحلة جديدة من مراحل  وإن 
بجميع مكّوناته ومستوياته املعرفيّة الحسيّة واملّاديّة فإنّه جاء 

عندما تطرق الصوفية أبواب العقالنية ..    

قراءة في كتاب  «وجه الله: ثالثة 
سبل إلى الحّق» 

للاكتبة ألفة يوسف



عندما تطرق الصوفية أبواب العقالنية ..    

قراءة في كتاب  «وجه الله: ثالثة 
سبل إلى الحّق» 
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معلنا عن قطيعة نقديّة مع التفكري العقالين يف مساءلة التجربة 
اإلميانيّة التي يعيشها اإلنسان أنطولوجيا وايبستيمولوجيا ومحّمال 
يف اآلن نفسه بإجابات تّدعي اليقني املعريف الكفيل بإزالة القلق 
املدهش الذي ما انفك يعرتي اإلنسان يف بحثه عن حقيقة الوجود 
يف إطالقيته ونسبيته »الوجود املطلق والوجود النسبّي«. وبقليل 
من التمّعن يف كتاب » وجه الله: ثالثة سبل إىل الحق« للكاتبة 
ألفة يوسف نستنتج أّن املقّدمات التي انبتت عليها أفكار هذا 
الكتاب ترتكز أساسا عىل األبعاد الروحيّة يف صياغة طبيعة العالئق 
الجامعة بني اإلنساين واإللهي أو بني الكيّل والجزيئ وهو مدار 
اشتغال الصويف يف انشغاله باإللهيات املجرّدة وإنكاره اإللهيات 
الحسيّة ويف رحلته أيضا نحو معانقة املطلق وتجميل الطريق 

املؤدية إىل الله .

الطريق إىل الله بني العقيل والنوراين 

ملّا كان الله يف املنظور الصويف أجمل من الطريق إليه، فإّن الكاتبة 
ألفة يوسف حّددت ثالثة سبل كفيلة بتحقيق الوصول إىل الحّق 
الذي هو اسم من أسامء الله الحسنى املدرجة يف مدّونة الفقه 
اإلسالمي ، وهذه الّسبل الثالث هي طريق العمل ، وطريق الرّضا 
وطريق الّذكر. ولكّن الاّلفت أّن مجموع هذه الطرق التي أشنا 
الديني  أخرجناها من سياقها  كلاّم  إليها تطرح سؤاال جوهريا 
الروحاين والقينا بها تحت وصاية العقل والتفكري . ذلك أّن التجربة 
اإلميانية القامئة عىل العمل تبقى محكومة بقيود الرّضا والقناعة 
ومدعّوة إىل إنشاد هذا الخالص يف التسبيح والّذكر فال عمل إذن 
خارج حدود الرّضا وال فعل يف قلب موازين الواقع إذا ما اقتىض 
األمر ذلك، وهي رؤية صوفيّة تحرص تجربة إميان الفرد يف معاين 
الرّضا والقناعة واستلهام الصرب وتدعوه إىل أن يعمل يف حدود 
املمكن واملتاح له برشوط القاعدة الفقهيّة التي تعطي لإلنسان 
إمكانات العمل عىل تحسني شوط الحياة دونا تعّد عىل حرمة 
الرّضا مبشيئة الله وتقديره، يعني جدال العمل يف حدود الرّضا 
وكّل عمل خارج هذه املقّررات الفقهيّة املحّددة لدين الله هي 

انحراف وسقوط يف البدع والهرطقة املوجبتني للّعنة األبديّة.

وهذه املقّررات املحمولة عىل الرّضا مبشيئة الله والتي ال يحّق 
للفرد مجرّد التفكري يف تجاوزها، إّنا هي مقّررات فقهيّة صادرة 
عن مشارب دينيّة ربطت إرادة اإلنسان بأغالل تفسرييّة أودعته 
يف غياهب الجهل وحرصت سعادته وشقاءه يف مدى التزامه بتلك 
املرشوطيات املألوفة لدى املحيط الفقهّي واألصويل، فالجمع بني 
طريق العمل، وطريق الرّضا هو نسف لطريف التفاوض بني الفعل 
اإلنساين واإلرادة اإللهيّة. وتزداد النزعة الصوفيّة يف كتاب »وجه 
الله« للكاتبة ألف يوسف عمقا واتّساعا يف حديثها عن طريق 
الّذكر سبيال مؤّديا حتام إىل الله الحّق من خالل عزوف الّنفس عن 
الشهوات والتجايف عن الدنيا التي هي يف نظر الصويّف دار فانية 
وزائلة، فالّذكر مبا هو قطع عالقة القلب بالحياة الّدنيا وانرصافه 

إىل الشقاء من أجل الوصول إىل دار الخلود والبقاء، هذا الطريق 
مبثابة طريق العزلة واملجاهدة بتصفية القلب لذكر الله وتزكية 
الّنفس وتهذيب األخالق، وهي الطريق التي سلكها اإلمام أيب حامد 
الغزايل يف آخر حياته بعد ما انتبه إىل قصور العقل عن إدراك 
جوهر اإلميان وحقيقته أثناء رحلته مع العقالنيّة واملعتزلة. وهو 
ما جعل الخروج عن منطق العقل يف الوصول إىل فهم حقيقي 
ألرسار اإلميان ممكنا بالركون إىل التسليم بنور مشكاة النبّوة، وما 
اإلميان إالّ نور يلقى به يف الصدور وما اإلميان إالّ تجربة فرديّة 

ذاتيّة معلّقة بالقلب ال بالعقل.

 فهل وقفت الكاتبة ألفة يوسف عىل مشارف النهاية التي تّوقف 
عندها أبو حامد الغزايل يف كتابه » املنقذ من الضاللة« وهي 
العربيّة واللسانيّات تعّدد  اللغة  التونسية املختّصة يف  الباحثة 

املعنى يف القرآن واملهتمة باملقاربات النقديّة للّفكر اإلسالمي؟
من املؤكّد أن كتاب »وجه الله ثالث سبل إىل الحّق« ال يعتمد 
لغة كتب املتصّوفة التي يعرس فهمها من قراءة أوىل وتتطلّب 
الدالليّة وإّنا جاء  التعبرييّة وأرسارها  جهدا كبريا لفّك رموزها 
تتوفّر عىل  العادي  القارئ  متناول  مألوفة ويف  لغة  الكتاب يف 
تبسيط للمفاهيم وتفاسري تساعد عىل اسرتسال الفهم ملنت الكتاب 
ومضامينه. ومبقدور القارئ أن يتعّقب أطروحات الكاتبة كام 
انعكست يف عنوان الكتاب« وجه الله ثالثة سبل إىل الحّق« وهو 
عنوان يكشف عن املسارات املمكنة املؤّدية إىل املطلق واملقرتنة 
بتضمني آخر وهو أّن »وجه الله« هو تصّور ذهني من إنتاج 
نزعة عقليّة محكومة بالحاجة إلشباع رغبة  املؤمن يف االنرصاف 
إىل الّذات اإللهيّة املطلقة عرب فعل إصباغ املعنى عىل صورتها 
ونتبنّي ذلك من خالل استحضار الكاتبة لعبارة وجه الله الواردة 
أيضا  والتي تشمل  القدمية  للحضارات  التاريخيّة  الرسديات  يف 
الحضارات البابليّة والكنعانيّة والتوراتيّة وصوال إىل إله محّمد 
وإله عيىس وإله إبراهيم وموىس . فالله نفسه يتحّول إىل وجهة 
مخصوصة يتعنّي عىل املؤمن البحث عن السبل املؤّدية للوصول 
إىل تلك الوجه املعيّنة، فالله واحد ولكن الطريق املؤّدية إليه 
ابن  تعبري  حــــّد  األنفـــس عىل  عدد  بحسب  وكثرية  عديدة 

القيم الجوزّي.

ومهام يكن من أمر يبقى هذا الكتاب إضافة نوعيّة وكميّة للمكتبة 
العربيّة يف جهودها إىل اغناء الفكر الديني وتنويعه ولكن ليس 
بالعقل وحده يستطيع اإلنسان أن يحيا بفكرة االستخالف عىل 
األرض بل يحتاج كذلك إىل نزعة روحانيّة متنح اإلنسان القدرة 
عىل بلوغ حسن البقاء . فهل كان ال بّد من التجربة الصوفيّة 
النورانيّة ليكتمل اإلميان بإحياء القلب وإيقاظه من سباته التاريخي 
العميق؟ وهل أّن قدر العقالنيّة يكمن يف إنتاج الحقيقة يف حني 

تظّل النزعة الروحانيّة نورا ييضء الطريق إىل تلك الحقيقة؟..
د. األسعد العياري
كاتب وشاعر وإعالمي
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القطط تمــوء 
وال تــــنـــبــــح

ركّاب الطّائرة يف مقاعدهم يف انتظار أن تُقلع، 
ومل يطل انتظارهم كثريا فقد صعد طيّاران 
اثنان يف زيّهام األنيق وبنظّارتني سوداوين، 
واحد يقوده كلب قصري بال ذيل، تتدىّل أذناه 
وتكنسان املمّر وينّط بسيقان ثالث، واآلخر يتحّسس طريقه بعّكاز 
أبيض، ثّم أوصدا خلفهام باب قمرة القيادة. بعض الرّكّاب تبادلوا 
الهمسات والّضحكات، وبعضهم تبادلوا الّنظرات بيشء من الحرية 
والخوف املكبوت... لحظات بعدها، بدأت املحرّكات تدور وانطلقت 
الطّائرة عىل املدرج تطويه طيّا ومل تقلع، وارتفعت رسعتها ومل تقلع، 
ونظر الرّكّاب يف هلع إىل البحرية يف آخر املسلك. يا إلهي سنسقط يف 
البحرية ونهلك غرقا! ثم استجمعوا شجاعتهم أو خوفهم ورصخوا بصوت 
واحد عال عىل أصوات املحرّكات: »يا إلهي سنغرق!«؛ يف تلك اللّحظة 
متاما بدأت الطّائرة ترتفع يف الجّو يف رفق كأنّها ريشة عصفور تدفعها 
نسمة عليلة، وحلّقت فوق البحرية ومضت يف الّسامء بعيدا... اآلن 
اسرتجع الرّكّاب سكينتهم واستوت قلوبهم املتعبة يف صدورهم وتبادلوا 
الّضحكات والّدردشات:« كم كّنا خّوافني وأغبياء وكم جزعنا لهذه املزحة 
الطّريفة!« ثّم انغمسوا يف شؤونهم صغريِها وكبريِها ونسوا الحادث. ويف 
القمرة، مّد القبطان يده يتحّسس لوحة القيادة ثّم شّغل الطّيّاَر اآليلَّ 
وقال ملساعده: »هل تعرف ما يقلقني يف مثل هذه الرّحالت؟«، قال: 
»ال، أيّها القبطان«. قال: »ما يخيفني حّقا أالّ يرصخ الرّكّاب يف الوقت 
املناسب. تصّوْر لو تأّخروا يف الرّصاخ، كّنا متنا جميعا!«... لذلك كلّه، 
قََدرُنا نحن أن نرصخ طول الوقت يك ال تأخذنا حكومتنا إىل البحرية يف 

آخر املدرج... يا رب! صوتنا بّح، والحكومة ثُقل منها الّسمع...   

***

البـــــائع يغريـــه: »هذا  وقف رجل يقلّب ببّغاء، فقال لــه 
ببّغاء تحفة؛ إنّه يتكلّم لغتني اثنتني، العربيّة والفرنسيّة«؛ فقال 

البائع:  فرّد  اللّغة؟«؛  أختار  وكيف  أها!  »أها،  متعّجبا:  الّرجل 
»بسيطة؛ يف كّل ساق خيط، فإذا شددت الخيط اليمني، تكلَّم 
عربيّة قّحة؛ وإذا شددت الخيط الّشامل، تكلَّم بلغة موليري«؛ 
فقال الّرجل: »وإذا شددُت الخيطني معا؟«؛ فصاح الببّغاء: »أيّها 
الغبّي! تتكرّس خلقتي!«... كأيّن بالحزب الحاكم يشّد عىل نفسه 
الخيْطنْي معا...وهي عادة سيّئة، يسّميها أهل الّسياسة الخطاَب 

املزدوج؛ وتنفر منها حتّى الّشياطني... 

***

يحىك أّن شيطانا استوطن هذه البالد العجيبة زمنا طويال، ثّم عّن 
له يف أحد األيّام أن يحرق إىل بالد الطّليان؛ فقال له شياطني بالد 
العجم: »ملاذا هجرت بالد اإلسالم إىل بالد الّنصارى؟«؛ فقال لهم: 
»أنا ال أحّب الجاحد، ناكر الجميل. مازال الواحد منهم يتوّدد إيّل 
ويتمّسح عىل عتبايت حتّى أعلّمه كيف يرسق وينهب ويخدع، فإذا 
اشتّد عوده وصّح عظْمه وكرث شحمه وفاز يف االنتخابات، أو اشرتى 
مجرّد شاحنة صغرية، »كميونة بايش«، كتَب عليها »هذا من فضل 

ريّب... يا أخي، رّدوا األمانات إىل أصحابها«... 
 

***

فأٌر جوعان، برّح به الجوع، يريد أن يخرج من جحره ليقتات، ولكّنه خائف 
مرتّدد؛ أال يكون هناك، يف الخارج، قّط يرتبّص به؟ فأصاخ الّسمع، فلم 
يسمع مواًء، ولكّنه سمع نباحا؛ فتنّفس الّصعداء، »القطط متوء وال تنبح؛ 
هذا كلب، وليس بيني وبني الكالب عداء«؛ فخرج، فوثب عليه قّط شس 

فافرتسه...حتّى القطط تنبح...كيف للفأر أن يفرق يف الخطاب املزدوج؟.
ص.و.
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