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العالم

ُ
ّ
ّ
طالبية يتنافس فيها مئات
تشهد تونس اليوم انتخابات
شبابي تصاعد في األسابيع األخيرة،
تونس عقب زخم
ّ
المرشحين على أصوات أكثر من  240ألف طالب ــ ناخب محتمل ،في  200مؤسسة جامعية

ّ
االنتخابات الطالبية «تحتدم» اليوم

ّ
ّ
صراع بين «اإلسالميين واليساريين»
تونس ــ مالك الزغدودي
ّ
تونسية هــذه األيــام
ال تخلو جامعة
ّ
م ــن م ـظ ــاه ــر ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ــي ــة.
امللصقات التي تحمل صور املرشحني
على الجدران ،واألغاني ذات الخلفيات
والـ ــدالالت املختلفة ترتفع أصواتها
في ساحات الكليات واملعاهد العليا
اسـتـعــدادًا النتخابات ممثلي الطلبة
ف ــي امل ـجــالــس الـعـلـمـ ّـيــة ،وال ـت ــي ت ــدور
ال ـي ــوم الـخـمـيــس وس ــط تـنــافــس حــاد
مــرت ـقــب ب ــن االتـ ـح ــادي ــن (اإلس ــام ـ ّـي
ّ
واليساري) ،األكبر في البالد.
رغ ــم ت ـعـ ّـدد املـحـطــات االنـتـخــابـيــة في
تــونــس بـعــد ال ـث ــورة ،مــن االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
واالن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة املــرت ـق ـبــة في
 6أي ــار/م ــاي املـقـبــل ،إل ــى االنـتـخــابــات
الـ ـقـ ـط ــاع ـ ّـي ــة ضـ ـم ــن «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــام
ّ
التونسي للشغل» و«عماد املحامني»
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـه ـن ـ ّـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ال ـتــي
تشهد بدورها انقسامًا عامًا بني من
ّ
«اإلسالميني
يمكن تصنفيهم تجاوزًا
ّ
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــانـ ـ ّـيـ ــن» ،ف ـ ـ ـ ــإن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ُ
«املـ ـج ــال ــس ال ـع ـل ـم ـيــة» ت ـح ــاف ــظ عـلــى
ّ
ّ
الخصوصية والـجــاذبـ ّـيــة .ولعل
نــوع
ّ
امل ـي ــزة األبـ ــرز لــانـتـخــابــات الـطــابــيــة
هي في كونها أولى تجارب املمارسة
الديموقراطية ضمن إطار مؤسساتي،

ّ
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ـ ّـي ،الـ ـ ـ ــذي ي ــتـ ـس ــم ب ـح ـ ّـدي ــة
ق ــد ت ـصــل إلـ ــى ح ـ ــدود تـ ـب ــادل الـعـنــف
بــن ال ـحــن واآلخ ـ ــر ،رمــزي ـتــه ،خــاصــة
ل ـن ــاح ـي ــة دوره فـ ــي ت ـق ـي ـي ــم ح ـض ــور
ّ
السياسية في صفوف «نخبة
القوى
املستقبل».
وتـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـط ــاب ـ ّـي ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات:
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـب ــة ت ــون ــس»،
أعـ ـ ــرق ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ،ويـ ـض ـ ُّـم ش ـبــاب
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار وال ـ ـقـ ــومـ ـ ّـيـ ــن ،و«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
العام التونسي للطلبة» العائد إلى

النشاط بعد حظره في فترة بن علي
الرتـ ـب ــاط ــه ب ــاإلس ــام ـ ّـي ــن ،و«صـ ــوت
الـ ـط ــال ــب ال ـت ــون ـس ــي» وه ـ ــي مـنـظـمــة
ج ــدي ــدة ل ـهــا تــأث ـيــر مـ ـح ــدود ،ع ــاوة
على املستقلني .وقد ُع ِقدت انتخابات
«املجالس العلمية» للمرة األولى عام
 ،1971وذلـ ــك ب ـعــدمــا ك ــان «االت ـح ــاد
ال ـع ــام لـطـلـبــة ت ــون ــس» ال ــذي تـ ّ
ـأســس
ّ
الذراع الطالبية
عام  1952ولعب دور
للحركة الــوطـنـ ّـيــة ،املـمـ ّـثــل الـحـصـ ّ
ـري
ل ـل ـط ـل ـب ــة داخـ ـ ـ ــل الـ ـهـ ـي ــاك ــل املـ ـس ـ ّـي ــرة
للجامعة.

لــم تـكــن الـغــايــة مــن تـلــك االنـتـخــابــات
األولى تكريس العمل الديموقراطي،
ّ
تحول «االتحاد» إلى مركز ّ
إن ّ
قوة
إذ
لليسار ،دفع نظام بورقيبة إلى فرض
االنـتـخــابــات ليتمكن طلبة «الـحــزب
االشـ ـت ــراك ـ ّـي ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري» (ال ـحــاكــم
حينها) ،من املنافسة .كــان ذلــك زمن
ّ
ال ـح ــزب ال ــواح ــد ،وب ـمــا أن الـجــامـعــة
ّ
ظــلــت الفضاء الوحيد املـتــوافــر على
ّ
ّ
ح ــري ــة نـسـبــيــة ل ـل ـن ـشــاط ،ف ـقــد كــانــت
االنتخابات أشبه بـ«محرار» لتقييم
ّ
الشعبية.

ٌ
حدث بمعايير الماضي؟

ب ـعــد غ ـي ــاب طـلـبــة «حـ ــزب الـتـجـ ّـمــع»
الحاكم وسقوط نظام بن علي ،عاد
ّ
الطالبي إلى ما ُيشبه ما كان
الصراع
عليه فــي سـنــوات الثمانينيات :بني
ال ـي ـســاريــن واإلس ــام ـ ّـي ــن .وال ت ــزال
آثـ ــار م ـع ــارك ذل ــك ال ـج ـيــل الـجــامـعـ ّـي
ّ
ّ
السياسيني
حاضرة في البالد؛ فجل
ال ـب ــارزي ــن الـ ـي ــوم ،سـ ــواء م ــن «حــركــة
ّ
الشعبية»،
النهضة» ،أو من «الجبهة
الـتـكـتــل املـ ـع ــارض ال ـي ـس ـ ّ
ـاري األك ـبــر

ّ
ّ
التونسية ثالث منظمات (عن الويب)
الطالبية
تعمل على الساحة

ٌ
ُ
تحمل قائمة لالتحاد اليساري اسم:
القدس عاصمة أبدية لفلسطين
جـمـهــوره وفــاعـلــوه مــن الـشـبــاب الــذي
تشير األرقام إلى عزوفه عن املشاركة
ّ
في ّ
االنتخابية.
بقية املحافل
ُ ِّ ُ
ويـ ـم ــث ــل «امل ـج ـل ــس ال ـع ـل ـم ــي» سـلـطــة
ت ـشــاركـ ّـيــة ،م ـكـ ّـونــة م ــن عـمـيــد الكلية
ونائبه ،إضافة إلى جملة من األساتذة
امل ـن ـت ـخ ـب ــن عـ ــن أقـ ـس ــامـ ـه ــم ،وث ــاث ــة
ممثلني عن الطلبة .يتخذ هذا املجلس
ّ
القرارات التي ُت ّ
العلمية
سير الشؤون
واإلداريـ ــة داخــل أس ـ ّـوار الجامعة ،في
ُ
ُ
صـ َـيــغ
م ــا ي ـم ـكــن وص ـفــه ب ــأن ــه إحـ ــدى ِ
الـتـعــدديــة فــي «تــونــس ال ـحــاملــة» بعد
ّ
ال ـثــورة .ورغ ــم أن دور ممثلي الطلبة
داخــل املجلس يقتصر على االقـتــراح
واالس ـت ـش ــارة ،ولـكــن يـبـقــى للتنافس

مصر

القيود تصل لـ«اإلعالم الدولي»
القاهرة ــ جالل خيرت
ب ـعــدمــا وص ـلــت ال ـق ـيــود ع ـلــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـلـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــورة غ ـيــر
م ـس ـبــوقــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـعــامــل
م ــع م ــوض ــوع ــات مـ ـح ــددة ،م ــن بينها
االخ ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـ ـق ـ ـسـ ــري ،بـ ــاتـ ــت ج ـه ــات
سيادية تــديــر مسألة تحسني صــورة
مصر في الخارج في العمل باستكمال
الـضـغــوط لتصل إلــى وســائــل اإلعــام
العاملية خالل الفترة املقبلة .تحرك ال
يتوقف فقط على تأخير إنهاء اعتماد
أسماء بعض املراسلني ووضع عراقيل
فـ ــي عـ ـم ــل وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـع ــامل ـي ــة

وم ـن ـح ـهــا حـ ـق ــوق الـ ـب ــث امل ـب ــاش ــر مــن
الـ ـش ــارع وت ـع ـمــد ت ــأخ ـيــر ال ـت ـصــاريــح
الـ ـت ــي ي ـح ـص ـل ــون ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـع ـمــل فــي
ال ـ ـش ـ ــارع ،ل ـك ــن ام ـ ـتـ ـ ّـد أيـ ـض ــا لـيـشـمــل
امل ـح ـتــوى ال ــذي ُيـ ــذاع وت ــرى األج ـهــزة
أن فيه إساءة للدولة املصرية الراغبة
فــي تـصــديــر اإلن ـج ــازات الـتــي يعلنها
الــرئ ـيــس ووزراء حـكــومـتــه والـتــركـيــز
على مواجهة اإلرهاب دون النظر إلى
تبعات ذلك على حياة املواطنني.
فــي األشـهــر األخ ـيــرة زادت اإلج ــراءات
الــروت ـي ـن ـيــة ال ـت ــي تـحـصــل بـمــوجـبـهــا
ع ــدد م ــن الـفـضــائـيــات عـلــى تـصــاريــح
التصوير فــي ال ـشــارع ،تــأخــر بعضها

وطـلــب مــزيــد مــن اإلجـ ــراءات لبعضها
اآلخر ،مع التأكيد أنه في حال مخالفة
سي َ
الـقــواعــد الـعــامــة ُ
سحب التصريح
َ
ويوقف حتى إشعار آخر.
استغلت الهيئة العامة لالستعالمات
الـ ـت ــي ي ــرأسـ ـه ــا ن ـق ـي ــب ال ـص ـحــاف ـيــن
األسـ ـب ــق ض ـي ــاء رشـ ـ ــوان واملـ ـق ــرب من
النظام تقرير بثته قناة «بي بي سي»
ع ــن اخ ـت ـف ــاء ق ـس ــري ل ـف ـتــاة وأصـ ــدرت
بـيــانــا ف ـنــدت فـيــه األخ ـط ــاء اإلعــامـيــة
الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ف ـي ـه ــا م ــراسـ ـل ــة ال ـق ـن ــاة
البريطانية الـشـهـيــرة .تفنيد لــم يكن
كافيًا للجهات السيادية التي اختارت
اإلعالمي عمرو أديب املقرب من النظام

ل ـ ُـي ـس ـ ِّـج ــل لـ ـق ـ ً
ـاء آخـ ــر م ــع األم ويـظـهــر
الفتاة التي قال التليفزيون البريطاني
إنها تعرضت لالختفاء القسري ،وقد
تزوجت وأنجبت ،لكن ثمة تشكيكات
خرجت في رواية األسرة بعد ظهورها
ع ـلــى ت ـل ـي ـفــزيــون م ــدع ــوم م ــن ال ــدول ــة
ويتردد أنها تعرضت لضغوط لتغير
من حديثها.
ال ــاف ــت ف ــي األم ـ ــر ل ـيــس املـ ـح ــاوالت
املضنية التي بذلت لتكذيب «بي بي
سي» ،لكن دعوة هيئة االستعالمات
وهي الجهة املنوط بها التعامل مع
اإلعالم العربي واألجنبي في مصر
ملقاطعة القناة البريطانية الشهيرة

حتى تعتذر.
دعـ ــوة أطـلـقـتـهــا الـهـيـئــة إلج ـب ــار «بــي
ب ــي س ــي» ع ـلــى االع ـ ـتـ ــذار ،ل ـكــن املـثـيــر
للسخرية أن بيان الهيئة الداعي إلى
املـقــاطـعــة اعـتـبــر أن ه ــذه الـخـطــوة «ال
ت ـش ـمــل وال تـ ـم ـ ّـس ح ــق ب ــي ب ــي س ــي،
وغيرها من وسائل اإلعــام األجنبية
امل ـع ـت ـم ــدة فـ ــي مـ ـص ــر ،فـ ــي ال ـح ـص ــول
ع ـلــى امل ـع ـلــومــات وال ـب ـيــانــات الــازمــة
لعملها ،فهذا حق أصيل لها ،وواجب
على االستعالمات تسهيل حصولها
عليه».
لم تمرر األجهزة السيادية رغبتها عبر
تكليفات وقرارات غير قانونية ،لكنها

