
من هي نادية 
عكاشة..؟

ماكينات من الخارج ضخت ماليين
الدوالرات الستهدافي وقلب تونس

نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لـ»الشارع المغاربي« :

»حسب رواة الحديث عمر بن الخطاب كان أفضل 
من الرسول وهو المؤلف الحقيقي للقرآن«

المفكر المغربي رشيد أيالل لـ»الشارع المغاربي«

contact@acharaa.com : البريد االلكتروني -www.acharaa.com العدد 220 - من الثالثاء 4 إلى االثنين 10 أوت 2020 - الثمن : 1200 مليم - الموقع االلكتروني

لزيارة موقعنا اضغط هنا:

www.acharaa.com

 أسبوعية مستقلّة تحرتم القارئ

• »ال وجود لعيد األضحى في كتاب اهلل«

رعاية خارجية بوساطة محّلية :
هل ُتخرج »يد« قطر النادي 

االفريقي من مستنقع الديون؟

 المقومات االقتصادية للدولة تتفكك

هل تنجو تونس من أخطر
أزمات وجودها ؟

ظل رئيس الجمهورية.. 
ولغز في الساحة السياسية :

• للغنوشي االستعداد لالستقالة من البرلمان 
• انجمو نطلبو من عبير موسي مغادرة المجلس



تصدر جريدة الشارع املغاربي 
عن رشكة »كوثر العاملية لالتصال« 

 رشكة محدودة املسؤولية رأس مالها 20000 دينار

العنوان : 102 شارع يوغرطة موتيال فيل 
1002 تونس 

الهاتف : 034 063 36 - الفاكس : 065 890 71 
contact@acharaa.com : الربيد االلكرتوني 

مستشارو التحرير :
مسعود الرمضاني- جمال الدين العويديدي - 

املنصف السليطي- االسعد جمعة - 
 كريم امليساوي - السيدة ساملية - رشيد أيالل

التحرير :
عواطف البلدي - أنور الشعايف- عامر الجريدي  

 منى املساكني - صالح بوزيان - - أماني الخديمي
خالد النوري - تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير :
هيفاء العرييض

مدقق لغوي: 
نور الدين حميدي

BETA : املطبعة
i@beta.com.tn

الشارع التلفزي واالذاعي:
منري الفالّح

االستشارات التاريخية :
د.محمد لطفي الشايبي

رئيس قسم الرياضة :
العربي الوسالتي

المؤسسة والمديرة المسؤولة
كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زيّود - احلبيب القيزاين

رئيس تحرير مساعد 
ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

اإلشراف على اإلخراج :
سندة بن الحبيب

االفتتاحيةاالفتتاحية

»الحرقة« أو االحتراق : فشل الدولة وتواطؤ المجتمع !
أمست للتونسينّي تقاليد عريقة يف كّل ما يتعّلق بالحرق واالحرتاق والحرائق، حتّى أّن 
ثورتهم قبل نحو عرشة أعوام انطلقت بمشهد حرق الذات. ثّم تكّررت مأساة منبوذي 
الدولة مراًرا وتكراًرا عىل مّر السنوات بشتّى األساليب امُلفجعة. وتحّولت الحدود البحريّة 
للبالد إىل مرسح لنوع آخر من احرتاق الشباب اليائس امللقى به يف غمار األمواج. هذه 
الدولة  لفشل  آخر  عنوانًا  "الحرقة"، فخّطت  أو  الرسيّة  الهجرة  اشتّدت مأساة  األيّام 

وتواطئ املجتمع...
تزامنًا مع الطقس الحارق، خالل األيّام األخرية، انترشت الحرائق الهائلة بكثافة يف 
غابات عديدة بالشمال الغربي، وكأنّها تنتقم من روعة املتنّفس األخرض لتلك املناطق 
املحرومة. ورغم جهود الحماية املدنيّة فقد عجزت، يف ظّل شّح إمكانيّاتها،  عن تطويق 
نزيف الحرائق بالرسعة الالزمة، حتّى أكلت الحرائق مئات الهكتارات من الغطاء الغابي، 
أبقارها ومصادر  املعدمة وحرقت  العائالت  النريان مساكن بعض  ألسنة  بل وداهمت 
رزقها. كانت صوًرا ومشاهد موجعة جّدا تلك التي تداولتها املواقع اإلخباريّة وصفحات 
امليديا االجتماعيّة عن الحرائق املنترشة هنا وهناك. ويف األثناء، تكشف وزارة الداخليّة 
عن إيقاف شاّب بشبهة تعّمد إرضام النار يف منطقة غابيّة. فهل هي جريمة معزولة 
يبدو  األحوال،  كّل  يف  مناسبات سابقة؟!  يف  ثبت  كما  أكثر من منطقة،  يف  متكّررة  أم 
الشباب  "تُغري"  قد  النفيس  االضطراب  تغذّي حالة من  واالحرتاق  الحرق  أّن مشاهد 
البائس، فعاًل ومصطلًحا، عىل أكثر من صعيد. وقد يجد بعضهم يف عمليّة حرق اآلخر 
االجتماعي  والسيما  املختلفة،  بأشكاله  الحرمان  عن  نفسيًّا  تعويًضا  الذات  حرق  أو 
واالقتصادي. سياق يمكن أن تندرج فيه أيضا فئة جحافل الشباب اليائس من تحّسن 
أوضاعه يف بلده الذي تصبح الهجرة الرسيّة هي املشغل الوحيد واألفق األوحد يف نظره.

انفجار "الحرقة"
الهجرة  بأّن ظاهرة  بداية هذا األسبوع،  الجمهوريّة قيس سعيّد، يف  اعرتف رئيس 
غري النظامية قد تفاقمت خالل شهر جويلية املايض، وعرفت أرقاما قياسية مقارنة 
بالسنوات املاضية. جاء ذلك خالل زيارة عمل قام بها رئيس الدولة، يوم األحد املايض، 
لكل من امليناء البحري بصفاقس واملنطقة البحرية للحرس الوطني باملهدية. ولإلشارة 
االيطاليّة  الداخليّة  لوزيرة  سعيّد  قيس  استقبال  من  أيّام  بعد  تأتي  الزيارة  هذه  فإّن 
بقرص قرطاج، معرّبة عن انشغال بالدها من ارتفاع منسوب الهجرة الرسيّة للتونسينّي 

نحو السواحل اإليطالية.
خالل  كبريا،  جهدا  الداخليّة  بوزارة  واالتّصال  اإلعالم  مصالح  بذلت  جهتها  ومن 
الفرتة األخرية، حتى ترُبز جهود وحدات الحرس الوطني الربي والبحري والجوي يف 
التصّدي لهذه الظاهرة، وتُبعد يف املقابل االنتقادات املوّجهة إليها بشأن أسباب تفاقم 

الهجرة الرسيّة خالل الفرتة األخرية...
أّن دفق الوعي "املفاجئ" بمعضلة الهجرة الرسيّة  القائم إذن يف  يكمن اإلشكال 
قد  إيطاليا  أّن  واملؤّكد  مصالحها.  عن  للدفاع  أجنبيّة  دولة  تدّخل  بعد  إاّل  يعتمل  لم 
منسوب  من  الحّد  أجل  من  التونسيّة  السلطات  عىل  الضغط  وسائل  كّل  استخدمت 
الضّفة  جار  تقديم  مدى  عن  املقابل  يف  التساؤل  ينبغي  لكّن  النظاميّة،  غري  الهجرة 
الشمالية للمتوّسط أليّة حوافز تنموية لتونس، من شأنها أن تُسهم يف الحّد من هذه 
اآلفة التي تدفع الشباب التونيس إىل مصارعة تالطم األمواج وأسلحة حرس الحدود يف 

الدول املستقبلة للهجرة.
الدول، جّراء نخب  السيايس يف تونس واستضعاف  االستقرار  أّن غياب  والواضح 
مستوى  عىل  والسيما  نتائجه،  تظهر  بدأت  قد  مصالحها،  عن  إاّل  تبحث  ال  حزبيّة 
يف  املبالغة  يف  يرتّدد  لم  اإليطايل  اإلعالم  أّن  من  ذلك  عىل  أدّل  وال  الخارجيّة.  العالقات 
تصوير األوضاع امأساوية يف تونس، إىل درجة حديث صحيفة "الستامبا" االيطالية 
عن ظاهرة "الهروب الجماعي من تونس" نحو السواحل اإليطاليّة. واألكثر من ذلك 

أّن الصحيفة اإليطاليّة املذكورة قد حّذرت، نقال عن مسؤولني أمنينّي إيطالينّي، من 
"إمكانيّة مواجهة وضع خطري يُذّكر بهجرة اآلالف من سكان ألبانيا الجماعية سنة 
"يُمثّل مشكال  التونسينّي  املهاجرين  تدّفق موجات  وأّن خطر  ايطاليا"،  نحو   1991

عويصا للحكومة االيطالية".
ووفق الصحيفة ذاتها، فإّن إحصائيات وزارة الداخلية اإليطاليّة تحّدثت عن وصول 
حوايل 4000 مهاجر رسّي تونيس إىل السواحل اإليطاليّة خالل األسابيع الثالثة األوىل 
من شهر جويلية املايض. وهو ما يعترب رقما ضخما طبعا، لكنّه ال يربّر التضخيم يف 

توصيف األوضاع مثلما ذهب إىل ذلك اإلعالم اإليطايل.
ومع ذلك، من الرضورة التأكيد عىل أّن تونس رغم صعوبة أوضاعها الحاليّة، فإنّها 
االقتصاديّة  مفاوضاتها  يف  رابحة  قضيّة  الرسيّة  الهجرة  ملف  من  تجعل  أن  يمكن 
والسياسيّة مع الدول األوروبيّة التي تسّلط عىل تونس ضغوطا كربى لتُصبح مجّرد 
رشطّي منزوع الصالحيات والسيادة، ومكّلف فقط بمنع مرور املهاجرين نحو الضّفة 

الشماليّة للمتوّسط...
حرق الذات أو اآلخر

التونسينّي  لعموم  السلوكيّة  التغيريات  يالحظ  أن  مختّص  متابع  ألّي  يمكن 
األوضاع  تعّكر  نشوئها  يف  أسهم  تغرّيات  وهي  الثورة.  بعد  ما  سنوات  امتداد  عىل 
جانفي  بعد  املتعاقبة  الحكومات  مختلف  فشل  ظّل  يف  واالجتماعيّة،  االقتصاديّة 
األوضاع  تعّكر  من  الحّد  األقّل  عىل  أو  التونسينّي،  النتظارات  االستجابة  يف   2011
وتراجع املقدرة الرشائيّة للطبقة الوسطى وارتفاع أسعار املواد االستهالكيّة وتفاقم 
البطالة يف صفوف الشباب بشكل غري مسبوق وتزايد نسب الفقر... وهي أوضاع 
أّدت إىل انسداد األفق أمام الشباب التونيس. ويف ظل انغالق أبواب الهجرة النظاميّة 

وصعوبة الحصول عىل تأشريات السفر، باتت الهجرة الرسيّة األمل الوحيد... 
إنّها إذن فئة من الشباب أخذ اليأس يغتالها بعد أن تجاهلت النخب السياسيّة 
االندماج  ظروف  من  األدنى  الحّد  لها  توّفر  ولم  قضاياها،  املتصارعة  والحزبية 
االجتماعي. شباب بات عاجزا عن معالجة واقعه املأزوم محليًّا. واملؤسف أّن سعيه 
إىل الهجرة الرسيّة بات يجد قبوال كبريا يف الوسط االجتماعي، حتّى أن الكثري من 
إنّه  املوت".  "قوارب  يف  ألبنائهم  أمكنة  لحجز  املاليّة  املستحّقات  توّفر  العائالت 
تواطؤ مكشوف  يُعاضده  لشبابها،  الحلول  األدنى من  الحّد  إيجاد  يف  للدولة  فشل 
والخالص  للنجاة  سبيل  من  أمامه  يجد  يعد  لم  ما  لحظة  ففي  بأرسه.  للمجتمع 
سوى الطريقة األسهل لالحرتاق الذاتي. فإن لم يحرق أنفاسه بالبنزين والنار أو 
يراه أحد  الذي  إىل حرق اآلخر  السلوك اإلجرامي  يلجأ عرب  املخّدرات، فقد  بتعاطي 
حرق  أي  "الحرقة"،  أو  الرسيّة  الهجرة  إىل  رأًسا  يتوّجه  وعندها  مأساته.  أسباب 
بلده.  إىل  أجّل تفادي ترحيله  الشماليّة من  الضّفة  إىل  الرسميّة حني يصل  وثائقه 
بها  املعمول  القوانني  كّل  أيضا  ويحرق  السابقة،  أزماته  مراحل  كّل  يحرق  وبذلك 
التخّلص من جحيم واقعه  إىل  بل ويحرق ماضيه أصال سعيا  يف تونس والخارج، 

املأزوم وبحثًا عن الفردوس األوروبي املرسوم يف خياله.
عالم استفادت منه عصابات تنظيم رحالت الهجرة الرسيّة رغم شّدة العقوبات 
الجزائيّة التي تصل إىل 20 عاما سجنا وأكثر من مائة ألف دينار خطايا مالية. ومع 
ذلك تزايد نشاط تلك العصابات بكثافة. "حّراقة" وصفهم رئيس الجمهوريّة قيس 
سعيّد، يوم األحد املايض، بأنّهم عبارة عن "حيتان الرّب" وأنّهم "أخطر من حيتان 
الجماعات  بعض  من  بتغطية  تنعم  العصابات  تلك  أّن  مستبعًدا  وليس  البحر". 
من  تنتقم  وكأنّها  بل  البالد،  يف  األزمة  وضع  تُؤبّد  فقط  ال  باتت  التي  السياسيّة 
الدولة الوطنيّة بأرسها، وتعمل عىل إفشال كّل حكوماتها، وفتح املجال يف املقابل 

لـ"الحّراقة" والحرتاق كّل اآلمال...
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زووووم 

تعيش دول الجوار الليبي ويف مقدمتها تونس 
منذ اشهر حالة من االستنفار االمني بسبب تواتر 
التقارير حول تدفق األالف من االرهابيني واملرتزقة  
هؤالء  من ترسب  وذلك خوفا  ليبيا  اىل  من سوريا 
تحديات  من  ذلك  يفرض  وما  حدودها  داخل  اىل 
امنية كبرية خاصة ان هؤالء االرهابيني مدعومون 
مقدمتها  ويف  والدولية  االقليمية  القوى  بعض  من 

تركيا.
واكد املرصد السوري لحقوق االنسان يف اخر 
تقرير له نرشه عىل موقعه يوم غرة اوت الجاري 
و  “املرتزقة”  نقل  تواصل  الرتكية  الحكومة  ان 

االرهابيني  من سوريا اىل االرايض الليبية. 
دفعة جديدة من  انه رصد وصول  اىل  واشار 
الفصائل املوالية ألنقرة تضم مئات االرهابيني من 
عدد  لوصول  باإلضافة  السورية،  الجنسية  حملة 
آخر من األجانب واىل عودة العرشات نحو األرايض 

السورية عقب انتهاء عقودهم.
الذين  االرهابيني  أعداد  ان  اىل  املرصد  ولفت 
من  ان  قال   10000 بنحو  يقدر  ليبيا  اىل  وصلوا 

بينهم 2500 تونيس. 
إىل  ذهبوا  الذين  املجندين  عدد  ان  واوضح 

األرايض الليبية حتى اآلن يناهز 17000 “مرتزق” 
 350 بينهم  من  ان   قال  السورية  الجنسية  من 
منهم  عاد  انه  اىل  مشريا  الـ18  سن  دون  مراهقا 
اىل سوريا نحو 6000 بعد انتهاء عقودهم وتسلم  
تواصل  تركيا  ان   مربزا  املالية،  مستحقاتهم 
إىل  “املرتزقة”  الفصائل  عنارص  من  املزيد  جلب 

معسكراتها وتدريبهم.
القتىل  من  مزيداً  وثق  انه  املرصد  وابرز 

وأن  الرتكية”،  الحكومة  “مرتزقة  صفوف  يف 
ليبيا،  يف  العسكرية  العمليات  جراء  حصيلتهم 
بلغت نحو 481 قتيال منهم 34 مراهقا دون سن 

الـ 18.
املرصد  مدير  الرحمان  عبد  رامي  وذّكر 
السوري يف مداخلة تلفزية له عىل قناة "العربية" 
عن  تحدث  ان  له  سبق  بأنه  االحد  أمس  أول  يوم 
نقل املجموعات االرهابية من سوريا إىل ليبيا عرب 

األرايض الرتكية  منذ شهر نوفمرب 2019 وبأن عدد 
هؤالء بلغ نحو 10 آالف قال ان من بينهم 2500 
رحلة  يف  انطلقوا  االرهابيني  ان  اىل  مشريا  تونسيا 
ليبيا  إىل  الرتكية  األرايض  عرب  سوريا  من  العودة 
لهؤالء  تركيا  بنقل  يعلم  الدويل  املجتمع  ان  مؤكدا 

املرتزقة اىل ليبيا..
التونسيني  عدد  ان  عىل  الرحمان  عبد  وشدد 
كانوا  الذين  االرهابيني  صفوف  يف  األضخم   هو 
انهم  وعىل  االرهابي  داعش  تنظيم  مع  يقاتلون 
دخلوا اىل سوريا عرب ليبيا وتركيا وعىل انهم بدؤوا 
الفائت مذكرا  العام  اكتوبر من  منذ  العودة  رحلة 
بان السلطات التونسية تعلم بوجود ما بني 4000  
و 5000 تونيس ضمن صفوف التنظيم االرهابي .

رواتب  تدفع  لم  الرتكية  الحكومة  ان  وكشف 
تقدم  بعد  وانها  االول  الشهر  يف  املرتزقة  لهؤالء 
قوات الوفاق الليبية رصفت لهم الرواتب واملكافآت 

ألنهم كانوا رأس الحربة يف القتال والتقدم هناك. 
سوريا  إىل  عادوا  االرهابيني  بعض  ان  واكد 
منهم  عددا  وان  عقودهم  انتهاء  بعد  لالسرتاحة 
بعد  للقتال  عاد  اآلخر  البعض  وأن  البقاء  فّضل 

تجديد العقد.

المرصد السوري لحقوق االنسان :

تركيا نقلت اىل ليبيا 10000 ارهايب منهم 2500 تونيس

الغنوشي وسعّيد
نجح رئيس مجلس نواب الشعب والنهضة راشد الغنويش 
االستمرارية عىل  الثقة وضمن  مأزق الئحة سحب  يف تخطي 
ان  أكد  منه،  مقربني  وصف  حسب  انتصار،  املجلس،  رأس 
أصعب  أحد  ورئيسها  للنهضة  بالنسبة  تمثل  كانت  الالئحة 
"املحن" التي عاشت عىل وقعها الحركة خالل العرشية االخرية 
وان تداعياتها يف صورة مرورها كانت ستكون مؤثرة بشكل 

سلبي عىل استقرار البالد .
وخالل االيام التي سبقت الجلسة، التقى الغنويش ممثلني 
الثقة،  لالئحة سحب  الداعمة  واالحزاب  الكتل  من  أو مقربني 
وحاول االقناع بمسألتني : االوىل امكانية اعادة النظر يف العديد 
والثانية  االوىل  الربملانية  الدورة  عرفتها  التي  االخطاء  من 
التحذير من " استغالل وتوظيف عدم الرضاء عىل االداء  من 
قبل قوى اقليمية" يرى الغنويش انها "تسعى لرضب التجربة 

الديمقراطية التونسية".
قدم  بأنه  الجلسة،  قبل  الغنويش  التقى  من  بعض  ويؤكد 
تعهدات بخصوص كيفية ادارة املجلس خالل الدورة الربملانية 
الحبيب  ديوانه  مدير  تغيري  ضمنها  من  يكون  قد  القادمة 
الغنويش حز يف نفسه عدم  ان  ايضا  يؤكد  خرض، ومنهم من 
اتصال رئيس الجمهورية قيس سعيد به وتهنئته بالبقاء عىل 

رأس الربملان خاصة " حتى من منطلق املجاملة".

ندوة استثنائية جدا لندوة السفراء .. 
وتأجيل اجتماع مجلس الوزراء 

للمرة الثانية على التوالي
الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية ستكون استثنائية 
بكل املقاييس بالنسبة لهذه السنة، اوال باعتبارها ستتم عرب "تقنية 
الفيديو" بالنظر اىل تزامنها مع عودة تفيش فريوس كورونا، من جهة 
وعدم تمكن عدد من السفراء من العودة اىل تونس من جهة اخرى 

بالنيابة منذ  التي تسري  الخارجية  املرة بمقر وزارة  . وستعقد هذه 
اقالة الوزير نور الدين الري وتعويضه بكاتبة الدولة سلمى النيفر.

واملعلوم انه جرت العادة ان تعقد الندوة يف االسبوع االخري من 
ان يتقرر  5 أوت قبل  االربعاء  شهر جويلية، وتقرر عقدها يوم غد 
الجاري،  أوت   12 ليوم  االرجح  وعىل  القادم  لالسبوع  تأجيلها 
وستكون الندوة الحالية الـ38 تحت عنوان "من أجل رشاكة لتعزيز 

االمن والسلم ودفع التنمية املتضامنة".
الجمهورية  رئيس  خاللها  يقدم  مناسبة  اول  ستكون  والدورة 
وقعه  عىل  تعيش  دقيق  ظرف  يف  الخارجية  سياسته  سعيد  قيس 
خطابه  سيقدم  الرئيس  كان  ان  املعروف  غري  من  والزال  املنطقة، 
املنتظر عرب تدخل مبارش ام انه سيُقدم بشكل مسجل ام انه سيوجه 

كمكتوب للمشاركني يف الندوة بشكل افرتايض .
وبالحديث عن التأجيل، فقد اكدت مصادر موثوق بها لـ"الشارع 
التوايل تأجيل اجتماع مجلس  الثانية عىل  انه تقرر للمرة  املغاربي" 
اجتماع كان مقررا  ثانية   املنقيض ومرة  االسبوع  أوىل  الوزراء مرة 
لليوم الثالثاء 4 اوت، وقد يعقد يوم بعد غد الخميس، ورجح مصدر 
وزاري ان يكون موكب املعايدة الذي سينتظم يف قرص قرطاج اليوم 

وراء قرار التأجيل .
خالف عبو والشواشي 

العمومية  بالوظيفة  املكلف  الدولة  وزير  بني  العالقة 
الدولة  امالك  الفساد محمد عبو ووزير  والحوكمة ومكافحة 
الشوايش  غازي  بالنيابة  التجهيز  ووزير  العقارية  والشؤون 
ليست يف أحسن حاالتها .  هذا ما يُتناقل منذ مدة يف الكواليس 
السياسية وداخل التيار ال نفي قاطع  لهذا الخالف مع تحفظ 
حول أسبابه والتشديد عىل انه " اختالف وليس خالف" وعىل 
الذي  الحزب"  داخل  الديمقراطية  اوجه  من  "وجه  ذلك  ان 
5 سنوات من تأسيسه اىل احد املكونات االساسية  تحول بعد 

يف املشهد السيايس.
لالختالف  عالقة  "ال  انه  يؤكدون  الحزب  من  مقربون 
ان  عىل  مشددين  للحزب"  السيايس  بالخط  الوزيرين  بني 
اجتماع  اخر  يف  اقرارها  تم  التي  االخرية  الكربى  التوجهات 
للمجلس الوطني، ومنها املوقف من النهضة واعتبارها عنرصا 
معطال يف العمل الحكومي تمت بتصويت اغلبي . ولم يستبعد 
البعض ان تكون لالختالف عالقة بـ" بالزعامتية" اآلفة التي 
السياسية مؤكدين  العائالت  االحزاب وحتى  تدمري  يف  تسببت 
ان "االمر يتعلق بمنافسة سياسية بني القياديني" وان ذلك " 
لن يمس باستقرار الحزب" وعىل وجود من يحاول" توظيفها 

ببعض  مذكرين  الداخل"  من  الحزب  لرضب  وتضخيمها 
سحب  الئحة  عىل  التصويت  جلسة  بخصوص  الترصيحات 
االيهام  ومحاولة  الغنويش،  راشد  الربملان  رئيس  من  الثقة 
الحزب  لقرار  مخالف  بشكل  صوتوا  التيار  من  نواب  بوجود 

والكتلة الديمقراطية الداعمة لالئحة .
يف  متناغم  بشكل  التصويت  عىل  واظب  التيار  بأن  ونذّكر 
االزمة  من  وايضا  املشاورات  من  متماسكا  وخرج  الربملان، 
السياسية التي رافقت اتهام رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 
بتضارب املصالح، ونذّكر بأن عبو والشوايش تداوال عىل االمانة 
العامة للحزب، وعىل ان التيار رشح الشوايش لرئاسة الربملان، 
لحقيبتي  الثنائي  ورّشح  الرئاسية،  لالنتخابات  عبو  ورشح 
الداخلية والعدل يف مشاورات تشكيل حكومة الفخفاخ، ورشح 
الحامدي  الرتبية محمد  الثالثة عبو والشوايش ووزير  وزراءه 

لرئاسة الحكومة يف املشاورات االخرية.

من + 1,3 الى - 3,9 %
ان  الوطني لالحصاء بالجزائر  الديوان  كشف تقرير صادر عن 

النمو االقتصادي بالبالد دخل ألول مرة يف مرحلة وصفها بالسلبية.
التقرير اكد ان النمو  االقتصادي بالجزائر تراجع خالل الثالثة 
اشهر االوىل من العام الجاري اىل  - 3.9  % بعدما كان خالل نفس 
2019 1.3+  % خالصا اىل ان الرقم يجسد انزالق  الفرتة من عام 

البالد نحو متاهة الركود االقتصادي.
وحسب التقرير من املنتظر اذا لم يتم تدارك االمر مرور اقتصاد 
نهاية  البالد  عرفتها  التي  تلك  من  بأسوإ  وصفها  بفرتة  الجزائر 

الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املايض. 
اىل  بالنظر  منتظرا  كان  النمو  نسبة  تراجع  ان  اوضح  التقرير 
النفط  انخفاض سعر  نتيجة  البالد  عرفتها  التي  االقتصادية  االزمة 
وما  كورونا  ازمة  بّلة  الطني  زاد  ما  ان  اىل  مشريا   2014 عام  منذ 

تسببت فيه من انهيار السعار الذهب االسود.
بقطع  الخام  الداخيل  الناتج  تراجع  نسبة  ان  التقرير  واضاف 
النظر عن عائدات النفط كانت كبرية وانها انخفضت من 3.6+ % 
خالل الثالثي االول من عام 2019 اىل 1.5- % العام الجاري مؤكدا 
ان القطاعات االكثر ترضرا هي قطاع املحروقات والنقل واملواصالت 

والتجارة والخدمات والنزل واملقاهي واملطاعم والعقارات.
وختم املعهد تقريره باالشارة اىل ان االقتصاد الجزائري سيجد 
عىل  سنوات   6 طيلة  البالد  عاشت  بعدما  عافيته  الستعادة  صعوبة 

مخزون عائدات النفط ملا كان سعره يف السماء.
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2020 مديرة للديوان الرئايس خلفا لطارق الطبيب، لتتسع دائرة  28 جانفي  لم تكن نادية عكاشة محل أي اهتمام سيايس يف املشهد حتى يوم تعيينها بتاريخ 
االهتمام بهذه الشابة التي اصبحت تتقلد اهم منصب بمؤسسة رئاسة الجمهورية برتبة وزيرة، مع االعالن عن تشكيلة حكومة الفخفاخ والحديث وقتها عن دور 

لعبته يف اختيار وزير الداخلية هشام املشييش الذي يتداول ايضا انها دعمته يف املشاورات االخرية ليكلف يف الختام بتشكيل الحكومة..

ظل رئيس الجمهورية .. ولغز في الساحة السياسية : 

من هي نادية عكاشة ..؟
كوثر زنطور
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جويلية   22 يوم  وتحديدا   تقريبا،  سنة  منذ 
الجامعية  االستاذة  عكاشة،  نادية  رفعت   2019
املساعدة املختصة يف القانون العام بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية بتونس وقتها، شكاية بمنى كريم 
النارص،  محمد  )وقتها(  الربملان  رئيس  مستشارة 
ماجستريها،  رسالة  من  معطيات  رسقة  بتهمة 
نفوذها   باستغالل  املستشارة  وقتها  واتهمت 
الشاهد  يوسف  الحكومة  ورئيس  الربملان  ورئيس 
العايل سليم خلبوس بالتسرت عليها  التعليم  ووزير 
هذه  بعد  سنة  القانون«.  عىل  و»الدوس  وحمايتها 
النفوذ  باستغالل  متهمة  عكاشة  اصبحت  القضية 

وبالصعود الرسيع يف عالم السياسية بفضل 
تلك املعركة الجامعية وخفاياها من ذلك 
وخاصة وقوفها يف وجه  االستاذة سناء 
يف  التربيز  مناظرة  عضوة  عاشور،  بن 

القانون العام.

من هي نادية عكاشة ؟
الجامعة  يف  عكاشة  مسرية  تُشبه 
مسرية  السياسية  الحياة  يف  كما 
قيس  الجمهورية  رئيس  استاذها 
التكوين  يف  يشرتك  الثنائي  سعيد، 
االكاديمي، ويقول مقربون من سعيد 
حتى  يشبه  ما  عكاشة  يف  يرى  انه 
التطابق يف املسار املهني مع مساره، 
فهو الذي قال ذات مرة ان اطروحته 
قامات  قبل  من  حورب  وانه  رُسقت 
لذلك  الدستوري،  القانون  يف  كربى 
الوضعية  نفس  تكون عكاشة عاشت 
من  جزء  رسق  يوم  الجامعة  يف 
ووجدت  روايتها  حسب  ماجستريها، 

املتهمة  بالرسقة )مستشارة رئيس الربملان وحزب 
اعضاء  ومن  السلطة  من  محمية  تونس(  تحيا 

اللجنة.
عكاشة  بني  التقاء  نقطة  الحادثة،  تلك  شكلت 
وسعيد املرشح لالنتخابات الرئاسية وقتها واالستاذ 
»الرافض للظلم« وملثل هذه املمارسات والبعيد عن 
»جماعة النفوذ«، وملن ال يعرف االنسة عكاشة فقد 
منذ  والجهات  املعاهد  تجوب  ايضا  كسعيد  كانت 
سقوط نظام بن عيل، للمشاركة يف عمليات تثقيف 
ومتطلبات  السياسية  باملفاهيم  الشباب  وتوعية 
نظمتها  عديدة  انشطة  بحضور  االنتقالية  املرحلة 
التي  السيايس«  للتثقيف  السيايس  »الوعي  جمعية 
سنوات  منذ  ليبيا  يف  املفقود  الصحفي  اسسها 

سفيان الشورابي.
وندوات  مستديرة  موائد  يف  عكاشة  وشاركت 
2011، اي بعد شهرين فقط  وانشطة منذ مارس 
حول  مستديرة  مائدة  ذلك  ومن  الثورة،  قيام  من 
»الشباب واالنتقال الديمقراطي« التي تمت بتنظيم 
مع جمعية التثقيف الشبابي بالرشاكة مع املنظمة 
غري الحكومية املثرية للجدل »فريدم هاوس« بتاريخ 
عكاشة  لنشاطات  وبالعودة   ،2011 مارس   25
خالل تلك الفرتة نذكر مثال مشاركتها يف ندوة حول  
املجلس التأسييس باملعهد الثانوي العڤبة بالعاصمة 

بتاريخ 18 مارس 2011 .
ويف الندوة تحدثت عكاشة عن ثورة 14 جانفي 
وقالت »الشعب صاحب السيادة ..هذه فكرة يجب 
التأكيد عليها والزم انشدو فيها صحيح ..بعد الثورة 
املطلقة..  السيادة  له  السيادة..  صاحب  الشعب 
بيدو  االمور  زمام  خذا  الشعب  أن  بينت  الثورة 
شارع  من  ويبني  ومستقبله.  واقعه  تغيري  وحاول 
انه  الشهداء..  ودماء  والجهات  بورقيبة   الحبيب 
صاحب السيادة ال رئيس وال حكومة وال اية سلطة 
..املجلس  الشعب   فقط  السيادة  صاحب  البالد  يف 
التأسييس ستكون له  مرشوعية ثورية.. ال الحكومة 
االنتقالية وال مجلس املستشارين وال اية هيئة اخرى 
لها املرشوعية الثورية باستثناء املجلس التأسييس.. 
للشعب السيادة املطلقة منذ تاريخ الثورة«، املقاربة 

املتطابقة مع الطرح الدستوري لقيس سعيد.
ملا  االوىل  السنوات  خالل  عكاشة  حافظت 
تبعد  ال  بطريقة  امليداني،  النشاط  عىل  الثورة  بعد 
عند  الجمهورية،  لرئيس  التفسريية  الحملة  عن 
اتحاد  قبل  من  الحكومة  لرئاسة  مؤخرا  ترشحيها 
اكد  الجامعة،  يف  اليساري  الفصيل  تونس،  طلبة 
مصدر منه لـ»الشارع املغاربي« ان عكاشة كانت 
خالل فرتة الدراسة الجامعية ناشطة ضمنه وانها 
االرشيف  ان  عىل  قياداته مشددا  من  البتة  تكن  لم 

يؤكد انها كانت من الناشطني صلبه.

حزب  نظمها  ندوة  يف  ايضا  عكاشة  وشاركت 
2013، وكانت  13 ماي  حركة نداء تونس بتاريخ 
الدستوري  القانون  استاذة  اهم  من  كوكبة  ضمن 
ندوة  ويف  الحرشاني،  فرحات  العميد  غرار  عىل 
نظمها الحزب الذي يتزعم املعارضة وحول مرشوع 
قانون محدد يف املشهد السيايس وقتها، واعتربت يف 
مداخلة نقلتها وكالة تونس افريقيا لالنباء ان قانون 
تحصني الثورة ال يمثل ممارسة قانونية سليمة وانه 

قانون يهدف لالنتقام واالقصاء.
اسست اذن سنوات ما بعد الثورة، والنقاشات 
عالم  لدخول عكاشة  بامتياز  كانت دستورية  التي 
السيايس والدستوري،  التثقيف  السياسة من بوابة 
وللمشاركة كخبرية وباحثة يف عدة ندوات، وكانت 
الدستورية  املحكمة  حول  ماجستريها  رسالة 
العمل  يف  ومساهمتها  الدستوري  القايض  وسلطة 
الترشيعي،  منطلقا ملزيد فرض نفسها يف املشهد، 
لنادية  تقريبا  اليتيم  الحوار  ان  املفارقات  ومن 
كان  اليوم،  عليه  العثور  يمكن  الذي  عكاشة 
"يوم  برنامج  يف   2017 جويلية   26 بتاريخ 
سعيد" عىل االذاعة الوطنية، مرفوقة بعدنان بن 
يوسف، ثنائي غري معروف يف الساحة السياسية 
اصبح بعد سنتني، احد اهم الفاعلني يف القصبة 
وقرطاج، عكاشة بصفتها مديرة ديوان رئايس 
االعالمي  املستشار  الوزير  بصفته  والثاني 

لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ.
الحقيقة .. واالشاعة 

ينظر جل الفاعلني يف املشهد لدور نادية 
عكاشة يف القرص بتوجس وريبة، فالقادمة 
من  الوطني  القرار  يف  املؤثرين  دائرة  اىل 
االستاذ  تجمع  التي  الثقة  عالقة  بوابة 
ومحسوبة  معروفة،  سياسية  هوية  بال  بطالبه، 
واالسالم  النهضة  معاريض  وعىل  »اليساريني«  عىل 
اال عن تعاظم دورها يف  السيايس واليوم ال حديث 
املشهد السيما بعد اختيار هشام املشييش لتشكيل 
الكواليس  تقول  والتي  عليها  املحسوب  الحكومة، 
كانت  وانها  »الزهراء«  الجهة  نفس  اصيال  انهما 
القانونية  بالشؤون  مكلفا  مستشارا  تعيينه  وراء 
بتشكيل  فمكلفا  للداخلية  وزيرا  ثم  الرئاسة  يف 

الحكومة.
اساتذة  دوائر  من  املقربني  من  عدد  يقول 
اليوم  القرص  يف  يحدث  ملا  ان  وقاماتها،  القانون 
»معركة  الجامعة  شهدتها  سابقة  بمعارك  عالقة 
القانون  استاذة  كبار  احد  لخصها،  اعرتاف« 
الدستوري القريب من قيس سعيد عندما كان زميال 
له يف الكلية، »الرجل كان بعيدا عند دوائر النفوذ.. 
او بآخر من قبل عائلة بن عاشور  الطاغية بشكل 
اي  تقديم  وعن  النضال  عن  بعيدا  كان سعيّد  وان 
من  ايضا  يكن  لم  فإنه  عيل  بن  فرتة  خالل  موقف 

جماعة عائلة تريد االستئثار لنفسها قطاع كامل«.
اكدوا  الرئاسة  مؤسسة  من  مقربون  اخرون 
طالت  انتقادات  بعد  جاء  عكاشة  نادية  تعيني  ان 
الشباب يف طاقمه  الرئيس بسبب عدم تعويله عىل 
وانه  السلطة  تسلمه  اول  عنه  املعلن  االستشاري 

بخالف ذلك جاء بمثابة رد اعتبار لعكاشة وغريها 
مذكرين  الحظوة«  اصحاب  عليهم  »استقوى  ممن 
بما جد بينها وبني زميلتها منى كريم واصطفاف 
متهمة  مع  عكاشة،  رواية  حسب  اللجنة،  عضوة 
قدم يف  ولها  منهم  قريبة  برسقة بحوث فقط النها 

السلطة.
كان تعيني رد اعتبار، ايضا للثقة التي تحظى 
بها عكاشة لدى الرئيس وحولتها اىل ظله بما مس 
من االعراف وايضا من الربوتوكول التي كان يطبق 
بشكل حازم يف الرئاسة، واصبحت مديرة الديوان، 
الوزيرة القادمة بال اية تجربة يف التسيري االداري، 
تحرض كل االجتماعات يف املقام االول، امنية كانت 
ان  الكواليس  تقول  ذلك  من  اكثر  دبلوماسية،  او 
او  بشكل  وزارات   3 يف  تتدخل  اصبحت  عكاشة 
بآخر، الداخلية والدفاع والخارجية، وان ازمة كبرية 
كادت ان تحدث بعد ان تدخلت يف مسألة تهم وزارة 
الحكومة  برئيس  مبارش  بشكل  واتصلت  الداخلية، 

الياس الفخفاخ.
هشام  ملنارصة  يهدف  وقتها،  التدخل  كان 
والتغيريات  التعيينات  لبعض  الرافض  املشييش، 
التي شهدتها الوزارة، االمر كاد ان يصل اىل تصادم 
رأسا،  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  تدخل  لوال 
اقالة  يف  دورا  لعكاشة  ان  ايضا  املعطيات  وتقول 
وزير الخارجية نور الدين الري، وسبق ان اتهمها 
الحامدي  محمد  السابق  املستشار  ضمني  بشكل 

بالوقوف وراء خروجه من القرص الرئايس.
لغز  اىل  عكاشة  تحولت  املشييش  تكليف  ومع 
يف املشهد السيايس، وبات كثريون يرون ان املرور 
اىل الرئيس يقتيض قطعا املرور عرب مديرة ديوانه، 
عديدين  جعل  بما  مكتبها  يف  تطبخ  القرارات  وان 
يحاولون التقرب منها، علهم يتمكنون من التاثري يف 
القرارات الصادرة عن رئاسة اصبحت تمسك بزمام 
املبادرة السياسية وتتحكم بشكل متزايد يف القرار 

الوطني.
املقابل تنفي مصادر اخرى، منها مستشار  يف 
عكاشة  نادية  يكون  ان  الرئايس  بالقرص  سابق 
رئيس  يكون  وان  جديدة«  قرطاج  »حاكمة 
او  سلطتها،  تحت  واقعا  سعيد  قيس  الجمهورية 
انها صاحبة االمر والنهي يف املؤسسة مربزة انه من 
الصعب ان يقبل قيس سعيد اية سلطة عليه، معتربة 
ان عكاشة تمثل صوت الرئيس وتوجهاته وان  مرد 
الرئاسة   يف  املتعاظم  دورها  بخصوص  االنطباع 
»اخطاء بروتوكولية من قبل طاقم استشاري بصدد 

تهرئة رصيد الرئيس بسبب اخطاء متعددة«.
ان  عىل  الكواليس  يف  حديث  هناك  اليوم 
يف  تدار  الحكومة  لتشكيل  الحقيقية  املشاورات 
حكما  اخرى  مرة  ستشهد  البالد  ان  وعىل  القرص 
بشكل  حكومة،  ورئيس  ديوان  مدير  بني  بتنسيق 
يشبه ما حدث بني الحبيب الصيد ورضا بلحاج ثم 
هام  فرق  مع  الشاهد،  ويوسف  العزابي  بني سليم 
هو انه ليس للثنائي الجديد املؤثر يف املشهد، عكاشة 
واملشييش ال تاريخ سيايس وال تجربة فعلية يف ادارة 

الحكم.. فهل ينجحا ؟.
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مجعية يف تونس متنح »شهادة يف الرّدة« !
لطفي النجار

رصاع األضداد محّرك للتاريخ ودافع له نحو »التقّدم« كما عّلمنا 
الدرس الهيجيل، والرصاع يف مجالنا التداويل العربي اإلسالمي يتّخذ 
قيمة  تحّرف  التي  »التدافع«  قبيل  من  مشّوهة  مفهومية  صيغا  له 
إىل  به  وتنحو  واالقتصادية  املاديّة  قاعدته  فتلغي  والرصاع   الجدل 
مسارات ودروب تجرّت خاللها قضايا »هووية« ما أنزل الله بها من 

سلطان وموضوعات ال تنفع الناس وال تبقى يف األرض.
»شهادة الرّدة« التي أتحفتنا بها جمعية »إنارة« هي من جنس 
بني  العنيف  للصدام  الطريق  ييرّس  الذي  »التدافع«  من  الّرهط  هذا 
تستعر  نريان  عىل  يلقى  جديد  حطب  وهي  الواحد،  الجسد  أطراف 
أرض  عىل  السيايس  اإلسالم  »تباشري«  الحت  أن  منذ  رماد  تحت 
انطالق   كإعالن  األوىل  الرصاصة  أطلق  عقد...الذي  منذ  الخرضاء 
القصف والرمي  األثناء  فتتاىل يف  اإلسالم،  حرب مقّدسة مع / ضّد 

وتعّددت املنّصات وتكاثرت الخنادق. 
يكتب املنّسق العام »لخندق الرّدة«، عفوا لجمعية »إنارة« : » هذه 
شهادة رّدة تحمل طابع جمعية إنارة الالدينية إلثبات خروج املعني 
باألمر من اإلسالم«، ثّم يسهب يف رشح كيفية طباعتها وطرق اإلمضاء 

 ) )هكذا !  خاّص  دفرت  يف  لتسجيلها  اإلدارية  اآلليات  مفرّسا  عليها 
لشهادة  اإلفتاء.  دار  يف  بها  االستظهار  وحيثيات  إشهارها  ورشوط 
إاّل  املرتّد  الدينية  تصّح  ال  »مقّدسة«  أدوار  »منّسقها«  حسب  الرّدة 
بأدائها وهو ما يتوّجب االستظهار بها »بهدف استثناء صاحبها من 
االمتثال للقوانني اإلسالمية التي تمنعه من رشاء الخمر أيّام الجمعة 

وتمنعه من الزواج بشخص تصنّفه الرشيعة اإلسالمية كافر وتحرمه 
من حّقه يف إسناد أسماء غري إسالمية ألبنائه«.

 نقول ألهل فسطاط الرّدة من جماعة »إنارة« املرّوجني لشهائد 
الرّدة أّن هذا الهراء هو دفع بالبالد نحو »ظالم« النبش يف نوايا الناس 
وضمائرهم، و سقوط غبّي وأرعن يف رشاك »وكالء الله عىل األرض« 
العلمنة  رداء  لها  تتّخذ  مضاّدة«  »َدْعَوَشة  املطاف  نهاية  يف  وهو 
و  الزندقة  و  الرّدة  أو  والكفر  اإليمان  إّن  وبهتانا.  زورا  والحداثة 
الهرطقة أو سّمها ما شئت شأن خاّص نعمل جميعا نخبا ومواطنون 
وجمعيات وأحزاب عىل أن يكون مجالها حرصا هو الضمري ويمنع و 
يحّجر دستوريا محاسبة الناس عىل عقائدها ومعتقداتها. وال يحتاج 
إىل شهادة و«دفرت خاص« وطباعة  أيضا  املسلم  املؤمن  أو  »املرتّد« 
وإمضاء واستظهار عند الحاجة كي يثبت ما رسب يف ضمريه...نحن 
يف حاجة إىل تفعيل فصول الدستور فحسب وإىل »دولة مدنية«، دولة 
مواطنني »بالفم واملال« وليس إىل »دولة« يتدافع عىل أرضها »مؤمنون 
متعصبون« ومرتدون موتورون«...كفى توظيفا لإلسالم... هو بّراء 

مما تأتون...لقد مللنا وكفرنا بما تّدعون...

الغنويش يف حاجة لعبري... وعبري يف حاجة للغنويش !
لطفي النجار

يحمل العنوان :"الغنويش يف حاجة لعبري..
إىل  يميل  ظاهرا  للغنويش"  حاجة  يف  وعبري 
التناقض واملخاتلة وباطنا هو األقرب إىل منطق 
مترّسع  أّويل  انطباع  ففي  واألشياء.  التاريخ 
أن  لضّدين  : كيف  يحاججك  أن  ما  ملدّع  يمكن 
الحيوية  الحاجة  يلتقيا ويجتمعا، بل ويتبادال 
واملشرتكة إىل البقاء والوجود وهما يبغيان معا 
األضداد  أّن  نجيب  ؟.  متبادال  واستئصاال  نفيا 
وجودها  واجب  وما  تجتمع  "أشكالها"  عىل 
وبقاء  ضديدها  بوجود  إاّل  الفارابي  قول  عىل 

شبيهها.
لم تكن "جولة" سحب الثقة من الغنويش وما 
تداعت له من نتائج سياسية معلومة سوى صداما 
نتيجة  النهضة  جسد  يف  تشقق  ما  التحام  يف  زاد 
تحقيق  يف  مستمر  وتعثّر  الحكم  يف  مطّول  مكوث 
شيئا يذكر يف ميزان التنمية واإلقالع،ورأْب ما برز 
داخل  لرؤوس  انشقاق  محاوالت  من  السطح  عىل 

ونزوع  النهضوي  البيت 
تحت  من  الخروج  إىل 

لقد  "الزعيم".  جلباب 
بالنسبة  مويس  عبري  مثّلت 

خالف  كّل  عربها  جرّي  الّسماء  من  هديّة  للغنويش 
برأسها  تطّل  بدأت  فتنة  بها  ووأد  الحركة  داخل 

عنوانها "معركة الخالفة".

الغنويش يف حاجة لعبري...
حاجة  وهي  لعبري  حاجة  يف  الغنويش  فعال 
الشيخ  تململ  يغررنّك  ال  اذ   ، وحيوية  سياسية 
النقد  من  وابل  اىل  يستمع  وهو  احيانا  وغضبه 
الالذع من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبري 
ال  السيايس  عمره  "أرذل"  يف  وهو  فالرجل  مويس، 
يمكن ان تحّركه كلمات وخطابات واتهامات لعبري 
وهو الذي خاض معارك طاحنة لنظامني سياسيني 
واجسام  كتل  ضّد  القول  له  يحلو  كما  و"تدافعا" 
الدستوري  الحزب  من  وأشد رضاوة  اكرب  سياسية 
الحر. يعلم الغنويش علم اليقني أن خطابه السيايس 
فقد  "املظلومية"  مفهوم  عىل  أساسا  ينبني  الذي 

الثمانينات  جاذبية  له  تعد  ولم  واشعاعه  بريقه 
االوىل  والسنوات  املايض  القرن  من  والتسعينات 
بعد الثورة. ويعلم الغنويش يف االن ذاته ان مفهوم 
"املظلومية" يمكن اعادة الدفع به اىل حلبة الرصاع 
تذهب  التي  عبري مويس  السيايس من خالل وجود 
بعيدا يف معاداة االسالميني ويسهل عندهم اتهامها 
باالستئصال واعادة تجربة السجون واملنايف. تمثل 
للم  الغنويش  لدى  فرصة  مويس  عبري  "ظاهرة" 
ثم  اوال  الحركة  حول  واملنارصين  القواعد  شمل 
رمزيتهما.  اهرتأت  ان  بعد  وقيادته  زعامته  حول 
الظاهرة  واملقصود طبعا عبري تمّكن  كما ان هذه 
بخدمة  اتهامها  تيسري  من  وجماعته  الغنويش 
االسالميني  ومعاداة  )االمارات(  خارجية  اجندات 
وتربّئ ساحتهم )حسب وجهة نظرهم طبعا( من 
باالرتباط بقوى خارجية لتجعلهم دعاة  اتهام  كل 

روجوا  كما  بالرشعية  وتمسك  وديمقراطية  ثروة 
وهتفوا فور سقوط الئحة سحب الثقة.

عبري يف حاجة للغنويش...
لنقل  او  شبيهه  اىل  الشبيه  يحتاج  املقابل  يف 
مويس  عبري  هنا  املقال  وقصد  ضديده  اىل  الضديد 
زعيمة الحزب الدستوري الحر التي تدرك ان بقاء 
الغنويش عىل رأس الربملان هو نصف نرص ونصف 
عثرة  يعد  ما  وهو  الالئحة  سقطت  اذ  لها.  هزيمة 
ودائم  مستمر  نرص  ولكنه  لعبري  بالنسبة  بسيطة 
بقاء  ان  وتوظيفه.  استثماره  يف  تواصل  ان  يمكن 
مويس  عبري  لخطاب  مرشوعية  يعطي  الغنويش 
واعتبار  االسالميني  معاداة  عىل  اساسا  املبني 
والترسيع  اسقاطه.  وجب  اخوانيا  زعيما  الغنويش 
باسقاطه يجعل عبري والحزب الدستوري الحر من 
عىل  الرهان  يمكن  وكبري  وازن  دون خصم  ورائها 

مصارعته. 
لقد جعلت عبري مويس من مقولة "تنظيم االخوان 
االسالميني(  عند  املظلومية  )كمفهوم  املسلمني" 
رافعة سياسية ملعاركها وبوصلة تزن بها القضايا 
وتفرق عىل ضوئها الساحة اىل فسطاطني : فسطاط 
الوطنية  الدولة  أعداء  وهم  َوااَلُهْم  ومن  االخوان 
زعيمهم  رأسهم  وعىل  والحداثة  التنوير  وخصوم 
االخوان  اعداء  وفسطاط  الغنويش   راشد  وقائدهم 
وانصار الدولة الوطنية البورقيبية. ان هذا التقسيم 
السيايس وااليديولوجي لعبري مويس ال يبتعد 
كثريا عن التقسيم "االسالموي" النهضوي 
الذي يرى ان الساحة مقسومة ايضا اىل 
وهم  واالصالة  والدين  الهوية  انصار 
واملسخ  التغريب  وانصار  االسالميني 
مويس.  عبري  رأسهم  وعىل  الحضاري 
هما إذن وجهان لعملة واحدة تهدف 
والتدافع  اإليديولوجي  التقسيم  إىل 
االجتماعي  الجسم  أطراف  بني 
الدين  باسم  تارة  الواحد، 
وطورا  والهويّة  واألصالة 
بورقيبية  نوستالجيا  باسم 

ليست سوى مطيّة للحكم والتسيّد.
إىل  تحتاج  بمعنى  الغنويش  إىل  عبري  تحتاج 
لكماتها  باستمرار  تسّدد  كي  السيايس  وجوده 
تحتاج  كما  حسابه،  عىل  املتتالية  النقاط  وتسّجل 
مرشوعية  تجد  حتى  "اإلسالموي"  لخطابه 
أّوال  اإلسالميني يف خطابها  من  السيايس  للتخويف 
املايض.  إىل  وحنينا  نزوعا  "التوانسة"  يف  وتحّرك 
ويحتاج أيضا الغنويش إىل عبري حتى تطول زعامته 
ويتيرّس له تمرير خطابات املظلومية داخل حركته 
سيناريوهات  من  لجماعته  "مضاد"  تخويف  عرب 
عبري... تحّققه  انتخابي  نرص  صورة  يف  تنتظرهم 
هما ضديدان شبيهان يتصارعان ويتخاصمان ولن 
أو  ...سيبقيان معا  إاّل بوجود اآلخر  يصّح أحدهما 
وتلك  يطول  أمدا  األمر  هذا  معا...سيتطّلب  يندثرا 

قّصة أخرى... 
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يواجه حزب قلب تونس موجة غضب واسعة بسبب الئحة سحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنويش ، حملة يعتربها نبيل القروي رئيس 
الحزب مدعومة من الخارج ويعلن يف حوار لـ"الشارع املغاربي" اعتزامه رفع قضايا بأطراف قال انها تقف وراءها.. ويف الحوار يرد القروي عىل 
من يتهمه بالخيانة ويؤكد انه غري متخوف من حل الربملان ويشدد عىل ان الحل يف املجلس يف رئيسة حزب الدستوري الحر عبري مويس ورئيسه 

راشد الغنويش.

نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لـ»الشارع المغاربي« :

● حاورته : كوثر زنطور ● نقل أماني الخديمي

حزب قلب تونس ُمتهم اليوم بالخيانة عىل 
خلفية جلسة التصويت عىل الئحة سحب الثقة 
من رئيس الربملان راشد الغنويش ، كيف تردون 

عىل هذه التهمة ؟ 
يعني  الخيانة  عن  ...الحديث  البداية  اىل  لنعود 
وجوبا وجود اتفاق منذ البداية .. أنا لم اكن متفقا 
خيانة... عن  الحديث  اصال  يُسقط  فهذا  أحد  مع 
 38 كنا  الجميل  حكومة  تشكيل  عند  أنه  واذكر 
نائبا وكان مصري حكومة الجميل حسابيا عند قلب 
تونس ...جاءنا يوسف الشاهد وتحيا تونس والتيار 
التنسيق  منا  وطلبوا  الشعب  وحركة  الديمقراطي 
عىل  واتفقنا  وقتها..  املقرتحة  الحكومة  إلسقاط 
للعائلة  ممثلة  تكون  نائبا   92 تضم  كتلة  تجميع 
الوسطية الديمقراطية الحداثية لتستطيع التأثري يف 
املشهد السيايس ومن ذلك التشكيل الحكومي القادم 
وحتى نتمكن من  الضغط عىل النهضة وتكون من 
منطلق ذلك موجودة يف حكومة بوزير واحد مثال أو 
بوزيرين ويف الحقيقة لم أُسقط حكومة الجميل بسبب 
هذه االتفاقية وكان املوقف منها ومن تركيبتها  ولم 
غري  من  أنّه  رأيت  ولكني  بها  كثريا  مقتنعا  اكن 
الثاني لم  املمكن مرور حكومة الجميل ألنّنا الحزب 
نكن ممثلني فيها...كانت حكومة حزب واحد له 54 
لوحدها  الحكم  تويل  امكانية  يمنحها  ال  وذلك  نائبا 
اختارت  عندما  هو  العهدة  هذه  يف  األّويل  ...الخطأ 
حركة النهضة حكومة الجميل ...وقبلها قمنا باتفاق 
يقيض بحصول الغنويش باعتباره املمثل عن الحزب 
الثاني  الحزب  ويتحصل  الربملان  رئاسة  عىل  األول 
محددين  وكنا  االول  نائبه  منصب  عىل  تونس  قلب 
ايضا يف انتخاب النائب طارق الفتيتي ودفعنا حتى 
يصعد ملنصب النائب الثاني للرئيس حتى تكون لنا 
سياسية  حسابات  ...كلها  املجلس  مكتب  يف  اغلبية 

دقيقة وواضحة.
وكتلة  تونس  وتحيا  والشعب  التيار  تتهم  

االصالح بالخيانة ؟
بعد سقوط حكومة الجميل عقدنا ندوة صحفية 
معهم  اتفقنا  الذين  خرج  الندوة  ...وسط  مشرتكة 
فمن الذي خان اآلخر ؟ هم من بدؤوا بالخيانة وليس 
وبعض  تونس  وتحيا  والتيار  )الشعب  مبادئ  لهم 
وجدناهم  أسبوعني  مرور  وبعد  املستقلني(  النواب 
يف الحكومة مع حركة النهضة وكانوا يطلبون منها 
عدم ترشيك قلب تونس يف الحكومة ...بعد  4 أشهر 
للحكومة  السيايس  الحزام  بتوسيع  النهضة  طالبت 
.. لريفضوا ذلك... رفضوا دخول قلب تونس الحكم 
اتضح  النهاية  ..ويف  بالفساد  متهمون  اننا  بتعلة 
ألّن  الكبري  الفاسد  عىل  بالتسرت  من  قاموا  هم  انهم 
الياس الفخفاخ رئيس حكومة ترصيف االعمال هو 
اكرب فاسد ..."طلع الفساد علينا موش عليكم" بعد 
الحكومة  من  بالخروج  النهضة  حركة  اقنعنا  ذلك 
رئيس  من  الثقة  لسحب  لوم  الئحة  بايداع  وقمنا 
الجمهورية  رئيس  اعلن  اليوم  نفس  ...يف  الحكومة 
قبول استقالة الفخفاخ وهذا سيسجله التاريخ ألنه 
الذي  للربملان  العودة  الفخفاخ  عىل  يُفرتض  كان 
وبالتايل  منه  يسحبها  من  هو  وبالتايل  الثقة  منحه 
ملف  بخالف  هذا  الدستور  عىل  تحيل  عملية  هناك 

تضارب املصالح  ألّن هذا أمر يعنيه بل ما وقع هو 
الفخفاخ  كان  وإن  الديمقراطي  املسار  عىل  تحيل 
رجل دولة وشخصا رصينا لكان واجه الربملان مثلما 
فعل الحبيب الصيد وحاول اقناع املمضني عىل الئحة 
سحب الثقة خالل األسبوعني أو قام بإصالحات يف 

حكومته ...هو اختار طريق التحيل السيايس .
ُربّما فرضت عليه االستقالة ؟ 

مقارنة  مرات   4 صالحيات  الحكومة  لرئيس 
كيف  أفهم  ...لم  الجمهورية  رئيس  بصالحيات 
يمكن أن تفرض عليه االستقالة...ال أحد يستطيع ان 
يفرض عليه ذلك غري ضمريه وأنا متأّسف أّن رئيس 
الجمهورية انساق يف هذه اللعبة ألنّه من املفروض 
يريد... مثلما  تأويله  وليس  الدستور  يطبق  ان 

استقالة  اختار  الجمهورية  رئيس  الن  متأسف  انا 
الفخفاخ .. كان من املفروض ان يرفضها وأن يقول 
له اذهب للربملان... بخالف ذلك للمرة الثانية يعتمد 
املراسالت...ال  عىل  املشاورات  يف  الجمهورية  رئيس 
تسيري  مسؤول  اّي  او  الجمهورية  رئيس  يستطيع 
هذه البالد دون حوار وربما لو قام بتجميع مختلف 
هو  هذا  وقال  والكتل  واالحزاب  والفرقاء  االطراف 
فعل  مثلما  الحكومة  لتشكيل  األنسب  الشخص 
يوسف  مع  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس 
الشاهد لكان ذلك أنسب..ربما كنا نرىض بذلك الن 

االختيار تم بالتشاور والتوافق.
رئيس  من  أم  النهضة  من  الخطا  ان  تعترب 

الجمهورية ؟
النهضة  حركة  طرف  من  كان  األول  الخطأ 
مسار  يف  اليوم  يدفعنا  الجمهورية  ورئيس 
الالّاستقرار السيايس ألنّنا نرى احزابا ال يرتكونها يف 
كل مرة تحكم ولهذا ال يمكن ان يكون هناك حزام 
الناخبني  إرادة  يعكس  ان  بإمكانه  مستقر  سيايس 
لكانوا  التيار  او  مويس  عبري  أرادوا  لو  الناخبون   ..
تونس  ولقلب  للنهضة  ولكنهم صوتوا  لهما  صوتوا 
..مجبورون اليوم عىل الحكم مع بعضنا...ليس من 
السيايس  النظام  الن  بل  طبعا  كربى  قناعة  منطلق 
هو من فرض ذلك ..ثّم ال يستطيع أي حزب الحكم 
النداء  كان  عندما   2014 ..سنة  لوحده  منفردا 
حكما  الترشيعية  يف  الفائزين  طليعة  يف  والنهضة 
مع بعضيهما واليوم يجب عىل الحزب األول والثاني 

وربما الثالث والرابع الحكم سويا.
بالعودة اىل الئحة سحب الثقة ، شخصيا ما 

هو موقفك منها ؟
...لم  الغنويش  من  الثقة  لسحب  رافضا  كنت 
يأخذوا رأينا قبل احالتها ..اودعنا الئحة سحب الثقة 
من رئيس الحكومة يف نفس اليوم وبصفة انتقامية 
قاموا بإيداع الئحة سحب الثقة من الغنويش وكانت 
من  الثقة  الغنويش  يسحب  ال  حتى  للضغط  أداة 
الفخفاخ ...لعبة بينهم .. حلفاء تشاجروا.. لكن نحن 
كحزب قلب تونس لم يتم التشاور معنا قبل احالة 
؟   اسبابها  ما هي  الغنويش  من  الثقة  الئحة سحب 
بخالف ذلك كيف تتم احالة الئحة سحب الثقة دون 
ان تكون لالطراف املوقعة عليها اغلبية 109 أصوات 
...حاولوا  عريان"  الناس  بمتاع  متغطي  ؟  "ايّل 
الضغط باقرتاح سمرية الشوايش رئيسة للربملان ... 

هم يكذبون بكل ببساطة .. كل ذلك تكنبني وتمكميك 
إسقاط  نريد  واليوم  الجميل  طيح  قلك  قبل  كيما 
الغنويش وال نستطيع فعل ذلك دونك ولكن رغما عن 
انفك .. بل اكثر من ذلك ال يتفاوضون معك كحزب 
وكرئيس حزب وانما يتوجهون لنوابك ... ورغم ذلك 
الربملان  رئيس  سيكون  من  املسارين  ضبط  طلبنا 
سيتم  وكيف  القادمة  الحكومة  يف  سنفعل  وماذا 
تشكيلها .. لكن اتضح انه ليس هناك طرف واضح 
للنقاش والتفاوض .. تقريبا هناك 30 شخصا ألنّهم 
غري متفاهمني مع بعضهم.. لم يتواصلوا معنا ولو 
ويرفضون  الحكم  دخولنا  ويرفضون  كحزب  ملرة 
اصدروا  ومثلما  لهم  يختارون  مثلما  معنا  التحالف 
الئحة سحب الثقة من رئيس الربملان غدا يصدرون 
الئحة سحب ثقة من رئيس الجمهورية واليوم هناك 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  بلطجية  تحريض 
الداخل  من  وتقسيمه  الحزب  رضب  ويحاولون 
..وافتكاك نواب منك ..هذا بالنسبة للمجموعة التي 
ضغطت علينا للتصويت عىل سحب الثقة.. يف املقابل 
هناك النهضة.. كتلة بـ54 نائبا نستطيع التواصل 

معهم ولهم الجدية يف التعامل معنا
لنختزل كالمك: اخرتت التعامل مع النهضة 
الن هناك اعرتافا بك وبحزبك مقابل تيار وشعب 
وتحيا تونس واالصالح ال يعرتفون بك ويسعون 

لتوظيفك يف كل معركة ؟
نعم هذا هو ...وانا رفضت الدخول يف هذا املسار 
االستقطاب  اعادة  محاولة  ايضا  نرفض  ..ونحن 

التجمع    ..  2012 الثنائي عىل شاكلة ما حدث سنة 
الثالث...نحن  الخيار  نمثل  ونحن  اإلسالميني  ضّد 
ثابتون ومن يقدم لنا رؤية فيها استقرار للبالد نحن 

معه.
رئيسا  فيها  بالد  يف  كنا  املايض  الخميس  يوم 
حكومة وليست فيها حكومة ..واحد مستقيل واآلخر 
البالد  تسرّي  لحكومة  وجود  ال  املقابل  ...يف  مكلف 
...ارادوا سحب الثقة من رئيس الربملان ودفع البالد 
نحو املجهول ألنّه ال يوجد اتفاق حول من سيعوضه 
كانت  األمور  أّن  لو  نتحّدث  ان  املمكن  من  كان   ..
رئاسة  ستتوىل  الشوايش  سمرية  ان  وقالوا  واضحة 
الغنويش  اسقاط  يتّم  ولكن  الغنويش  بعد  الربملان 
لننظر يف  املكان شاغرا لنعود بعد أسبوعني  ويبقى 

من سيرتأس املجلس فهذا غري معقول. 
الغنويش  تعويض  عىل   اتفاق  هناك  لكن 

بسمرية الشوايش ؟
يرتأس  من  حول  بينهم  ما  يف  غريمتفقني  هم 
من  نعلم  وال  شاغرا  املكان  الربملان...سيبقى 
سيرتأسه...هل تعتقدون أّن املغزاوي ومويس وتحيا 
؟.... الشوايش  التصويت عىل  تونس سيتفقون عىل 
واحداث  الثقة  الربملان...سحب  رأس  قطع  أرادوا 
شغورعىل راس الربملان... مغامرة خطرية يف الوقت 
الحايل ولكن هذا ال يعني أننا نتفق مع الغنويش يف 

إدارة الربملان.
من  الغنويش  مّكن  تونس  قلب  األخري  يف 
عىل  بقائه  وراء  كان  من  وهو  الربملان  رئاسة 
رأسه .. يف املرحلة االوىل كان اتفاق عىل تمكني 
الشوايش من منصب النائب االوىل.. واليوم هل 

هناك اتفاق ؟ 
واضحة  طلبات  وقدمنا  رشوط  كراس  قدمنا 
لرئاسة  يصعد  لم  الغنويش  الربملان...  رئاسة  حول 

الربملان فقط بأصوات نواب قلب تونس.
نكثتم  لناخبيك..  الطرح  هذا  ستقدم  كيف 
النهضة  مع  التحالف  بعدم  انتخابي  بوعد 

ليصبح الحزب يف نجدة الغنويش ؟
 لسنا خونة ...حركة الشعب كانت ضّد النهضة 
ثّم دخلت معها الحكم ...حركة الشعب والتيار قاما 
بحمالت ضّد النهضة ...انا قمت بترصيح واحد بعد 
خروجي من السجن بخصوص املوقف من التحالف 

من النهضة.
ورسالتك الشهرية التي وجهتها من السجن 
واتهمت فيها النهضة بالتواطئ مع االرهاب ؟ 

أنا لم أنف ما ورد يف تلك الرسالة ولم أقل أنها 
حاكما  لست  ولكنني  خرجت  عندما  صحيحة  غري 
.. مانيش قايض ..ومقتنع اىل حد اآلن بما كتبت يف 
..النّظام  الرسالة ولكن هناك قضاء هو من يحسم 
السيايس لألسف يجربنا عىل  التعامل مع األشخاص 

املوجودين  يف الساحة .
اليوم انت يف تحالف مع النهضة ؟

ومصري  النهضة  مصري  اليوم   يقرر  من  نحن 
وعىل  اليمني  عىل  املحدد  العنرص  ونحن  الحكومة 
اليسار ..  وقلب تونس هو من اسقط حكومة الجميل 
الجميل  النهضة .  املائة حكومة  100 يف  التي كانت 
يف  يدخلون  الفخفاخ...  مثل  "يحسب"  يعرف  ال 

ماكينات من اخلارج ضخت ماليني الدوالرات الستهدايف وقلب تونس

• الهايكا ظالمة اكثر 
من عبد الوهاب عبد اهلل

• قدمنا للغنوشي 
طلبات واضحة حول 

رئاسة البرلمان
• انجمو نطلبو من عبير 
موسي مغادرة المجلس

• سحب الثقة من 
الغنوشي كان سيكون 

مغامرة خطيرة
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باآلالم  ولد  ....نحن حزب  مغامرات وتحيّل سيايس 
اخون  السياسيني ولن  الفرقاء  كّل  وُرفض من قبل 
من انتخبوني الذين 90 يف املائة منهم ال يهمهم ال يف 
الغنويش وال يف النهضة وال يف التيار ويف قيس سعيّد.. 
والرشب  االكل  يريدون  املعيشة..  هو  يهّمهم  ما 
والعمل والعيشة الكريمة وتوفر وسائل النقل...هذا 
هو ما نحارب لتحقيقه...ال يهّمني الشجار الحزبي 
السياسوّي...رئيس الربملان موجود اليوم ويمكن ان 

يكون مشكلة وعبري مويس يمكن ان تكون مشكلة.
ماذا اشرتطتم عىل الغنويش كونكم السبب 

يف بقائه يف املجلس؟ 
منح  الحزب  لكن  ُمحدد  ...انا  هذا غري صحيح 
لنّوابه للتصويت استنادا اىل ما تميل عليهم  الحريّة 
إلسقاط  كّلهم  صّوتوا  ولو  ومبادئهم  ضمائرهم 
الغنويش لسقط ...هناك نواب من أحزاب اخرى إّما 
تغيّبوا أولم يصّوتوا وليس قلب تونس هو من ترك 
...هناك مجموعة أخرى  الربملان  الغنويش عىل رأس 
اإلصالح...  وكتلة  تونس  وتحيا  والتيار  الشعب  من 
التصويت وكنت متخوفا  للنواب حرية  الحزب ترك 
خيانة  من  حذرتهم  ولكني  انقسام  حدوث  من 

اآلخرين ونحن عىل كل حال موقفنا واضح.
كيف ذلك ؟

غري  أنفسهم  واعتربوا  تغيّبوا  نواب  هناك 
نواب  يكون  ان  املمكن  ...من  معنيني  مهتمني وغري 
يميلون  الذين  تونس  تحيا  والتيار وخاصة  الشعب 
التاريخ  تبينوا   ... امللغاة   الورقات  وراء  الرياح  مع 

..هؤالء يقولون كالما ويفعلون أشياء أخرى.
الكثري  وأّن هناك  اليوم صعبة  املسألة  أّن  رأيت 
يف  حريتهم  أعطيتهم  وبالتايل  الضغوطات  من 
لهم  قلت  يل  وبالنسبة  للتصويت  بالنسبة  االختيار 
بهذه  ليس  ولكن  غدا  الغنويش  يذهب  أن  يمكن 
العمل  الربملان  الطريقة وبالنسبة يل حتى يستطيع 
يجب التخيل عن املشاكل املوجودة بني األحزاب ألّن 
الشعب والتيار ليس لهما إشكال مع الغنويش بل ان 
...أطراف  الحكومة  إلسقاط  انتقام  مسألة  املسألة 
أنّه  فارغة يف حني  تتجاذب وتتشاجر حول مسائل 
بسبب كوفيد19-  سيصبح لدينا مليون عاطل عن 
يكون  ولن  حادة  اجتماعية  أزمة  وسنعيش  العمل 
دواء...هذه هي  وال  وما يرشبون  يأكلون  ما  للناس 

املشاكل الحقيقية وليس من يبقى عىل الكريس .
من تبعات الجلسة..انك يف قطيعة اليوم مع 

عائلتك السياسية ؟
الثاني  الدور  يف  ؟  السياسية  عائلتي  كانت  اين 
عائلتي  ممثلو  دعا  هل  الرئاسية  االنتخابات  من 
وغريهما  مويس  وعبري  الشاهد  كيوسف  السياسية 
ألم  الجمل؟  حكومة  اسقاط  بعد  يل؟  للتصويت 
يشرتطوا عدم ترشيك قلب تونس؟ وبالتايل ال أعرتف 
"الزواولة"  امثل  أنني  أشعر  أنا  العائلة..  بهذه 
ذهبت  الذين  ..االشخاص  املحتاجني  واألشخاص 
اإلدارات  يف  يعملون  الذين  املوظفني  وحتى  اليهم 
..األشخاص الذين ال يجدون طعاما وال وسيلة نقل 
وال ماال لرشاء الحليب ألبنائهم ولو لم أدخل السجن 
تعلمون  كما  والترشيعية  الرئاسية  نتائج  لكانت 
مغايرة. من يتهموننا بالخيانة رأينا صفحاتهم عىل 
الكريم  لعبد  صوتوا  ممن  أنّهم  وتبني  "فايسبوك" 
الشاهد ويتهموننا  الزبيدي ولعبري مويس وليوسف 
الشاهد مثال؟  ..أين هو يوسف  بالخيانة  املقابل  يف 
له  من  علينا...  "مزية"  أيّة  مويس  او  للشاهد  ليس 
الترشيعية... يف  لنا  صّوت  من  هو  علينا"  "مزية 

ترصف  سوء  بسبب  جاءت  الثقة  سحب  وعريضة 
الغنويش يف الربملان ولهذا عندما قمنا بنقاش عميق 
وسط الحزب قررنا إعطاء ثقتنا للربملانيني  بما اننا 
دائما  ونتوصل  نسكت  لن  برملانيني...نحن  لسنا 
عىل  يعاب  كان  ما  الطاولة  عىل  ووضعنا  لنتيجة 
ودستورية  ترشيعية  مؤسسة  ..الربملان  الغنويش 
أبواب  عىل  كتلة  كرئيس  تطرق  ان  معقوال  وليس 
اإلدارة يف الربملان وتجد فيها رمزا من رموز النهضة 
وكأنّك ذهبت اىل "مونبليزير" ..هذا خطأ ويجب ان 
رئيس  ديوان  تدير  مثال  ادارية  كفاءة  هناك  تكون 

هذا  سنصحح  ونحن  الصحيح  هو  وهذا  الربملان 
املسار.

هل   .. املسار  تصحيح  عن  تتحدث  وانت 
من ذلك دفع الغنويش لتقديم استقالته خاصة 
بوجود 97 نائبا يقولون انه شخص غري توافقي 
االنقسام وهناك  بهذا  الربملان  يدير  ان  وصعب 
باالستقالة  حزبه  داخل  من  حتى  ينصحه  من 
من رئاسة الربملان والخروج من الباب الكبري ؟

يشء  كل  السياسة  ويف  الطاولة  عىل  يشء  كّل 
ممكن وسنقوم بما فيه مصلحة للبالد وكلمتنا اليوم 

تُسمع لدى كّل األطراف .
ما هي وضعية الحزب اليوم يف وجه غضب 

ناخبيه وحتى املتابعني للشأن العام ؟ 
  الحملة التي تُشّن اليوم عىل قلب تونس ليست 
حملة رأي عام...هناك  ماكينات من الخارج تتكلف 
ماليني الدوالرات، تعمل اليوم عىل أحزاب معينة ألّن 
كّل  ...يف  معلوم  وهذا  املنطقة  يف  استقطاب  هناك 
باعتصام  تقوم  أو  وتتكّلم  مويس  عبري  تخرج  مّرة 
أو تقوم بـ"الشو" نجد البث املبارش يف كل القنوات 
الربملان  جعلت  مويس  وعبري  السهرة  نجمة  وكأنّها 
"ستار اكاديمي" ألّن لديها 7 أو 8 تلفزات تبث ما 
يوجد  هل  اليوم  يف  ساعة   13 مبارشا  بثا  به  تقوم 
قّط يصطاد لله ؟ ملاذا تبث بعض القنوات اإلماراتية 
اىل  الصباح  من  مويس  عبري  واملرصية  والسعودية 
الليل ومسلطني الضوء عىل مسألة "االخوان" ؟ لم 
يعد االستقطاب يهمنا وهي ال تستطيع العيش دون 
املسنودة  اليوم  األحزاب  بعض  تكتيك  ذلك..بالتايل 
أّن  أيضا  وواضح  واضح   اجنبية  اطراف  قبل  من 
هناك اطرافا تريد ادخالنا يف الفوىض مثلما وقع يف 

ليبيا .
حملة  وراء  بالوقوف  اقليمية  اطرافا  تتهم 

تستهدفك وحزبك ؟ 
ونواب  انا  كلنا  شكاية  وسنرفع  عشناه  ما  هذا 
التي تستهدف  ...املاكينة  للقضاء  حزبي.. سنتوجه 
راشد الغنويش أصبحت بعد االنتخابات تستهدفنا.. 
صفحات  يف  البنائي  املوت  تمني  حتى  االمر  وصل 
فايسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  مدعمة 
عيد  نعش  لم   ... واختي  وامي  ولزوجتي  والبنتي 
اضحى كالعادة بسبب هذا الضغط وانا لست خائفا 
وافهم جيدا وليس لدى الرأي العام وال لدى التونيس 
الحقد والكراهية بل هذه ظاهرة من قبل اشخاص ال 
يؤمنون اال بالدكتاتورية.. يريدون ان يأمروا الناس 
باالمتثال ملا يريدون ...ما نعيشه غري معقول...هناك 
نواب من حزبي قاموا بالتصويت عىل سحب الثقة من 
بالخيانة... ويتهمونهم  اليوم  ويشتمونهم  الغنويش 

يتعاملون مع قلب تونس بمنطق إن  صّوت معهم 
ليس له "مزية" وان لم يصوت يُسب ويُشتم ...لسنا 
خائفني وكتلتنا متماسكة والنواب متماسكون ولهم 
قناعاتهم ...كل هذا الشتم لقلب تونس النه املحدد يف 
كل يشء وحتى يف الحكومة الجديدة هو املحدد ولهذا 
عليهم أن يعتربوننا ويتحّدثون معنا ولن تقبل بأّن 

يُتعامل معنا مثل "البهيم القصري" .
كيف ترى الحكومة القادمة ؟  

القول  استطيع  كنت  عادية  حالة  يف  كنا  اذا 
العالم  يف  الربملاني  النظام  يف  الحكومة،  أرى  كيف 
اصال  تكليفه  يتم  ال  برملاني  حزام  له  ليس  من 
بتشكيل الحكومة واليوم دائما باملقلوب مثلما وقع 
مع الفخفاخ أين تّم اختيار رئيس حكومة دون ان 
االمر يحدث  .. نفس  يكون مدعوما بحزام سيايس 
مرتني ...فقط املجنون ينتظر نتيجة افضل بعد ان 
تم انتهاج نفس األسلوب للمرة الثانية إالّ اذا ارتدى 
الرجل ثوب رجل دولة ورئيس حكومة وليس مثلما 
فعل الفخفاخ الذي لم يكن يوما رئيس حكومة بل 
ظّل دائما وزيرا أّول ...اذن اذا فهم املشييش مصلحة 
ليس  فنحن  السياسية  األطراف  مع  وتشاور  البالد 

لدينا اّي اشكال معه ونتعامل مع الواقع.
ماذا يعني بالنسبة لكم ان يفهم املشييش 

مصلحة البالد ؟
االستقرار ومصلحة البالد تقتيض حكومة تضم 

لديها  وطنية  أخرى  واحزابا  والنهضة  تونس  قلب 
والنجاج...االطراف  للتشكل  حظوظ  باملائة   100
عىل  االقلية  دكتاتورية  ضد  ونحن  اقلية  األخرى 
أصبحت  املرض..  هذا  تونس  يف  لدينا   .. األغلبية 
األقلية تريد ان تتحكم يف األغلبية وان رفضت ترسل 

اليك البلطجية.
كفاءات  املشييش حكومة  اختار  يف صورة 

مستقلة ..هل ستُصّوتون لها؟
نحن بوصلتنا مصلحة تونس دائما ..ال نبحث 
عن الحقائب او املناصب وال عن وزراء دولة نحن 
له  وسنقول  املشييش  عىل  برنامجنا  سنعرض 
ننصحك بهذا الربنامج الذي بامكانه تهدئة االوضاع 
وبامكانه ان يميض بنا اىل االمام.. ويف النهاية فليكن 
السيايس  االستقرار  فقط  نريد  ونحن  عونه  يف  الله 

...ال نريد شورشة ومحاوالت لحل الربملان.
وقد  الربملان  حل   .. مطروح  التوجه  هذا 
كانت  مهما  الحكومة  عىل  تُصّوتون  يجعلكم 

تركيبتها ؟
ومنذ  اقوى  سنعود  الربملان  حل  تم  صورة  يف 
عن  صادرة  اَراء  سرب  نتائج  عىل  اطلعت  ايام 
مؤسسة "سيغما كونساي" .. حافظنا عىل مخزوننا 
وال  انرتنيت  لهم  ليس  لنا  صّوتوا  ..من  االنتخابي 
 550  .. الغنويش  يهمهم يف  ما يحدث وال  يتابعون 
الفا. الذين صوتوا لقلب تونس يف الترشيعية مازالوا 
موجودين...لسنا خائفني من حل الربملان واستنادا 
األوائل  الثالث  االراء قلب تونس ضمن  لنتائج سرب 
دون  النه  اليوم  للتجميع  حاجة  يف  البالد  دائما. 
توافق ال نستطيع التقدم ... نحتاج اليوم اىل حزام 
سيايس قوي وانا يدي ممدودة لجميع األطراف منذ 

اليوم األول .
لك  الرافض  املوقف  هذا  تقديرك  يف  ملاذا 

ولحزبك من قبل قيس سعيد ؟
لجميع  رافض  سعيّد  ..قيس  ملاذا  اعرف  ال 
بها  قام  التي  اللقاء  سلسلة  بخالف   .. األطراف 
األسبوع األول بعد دخوله القرص مع ممثيل االحزاب 
سيايس  أي  التاريخ  ذلك  منذ  يقبل  لم  والكتل.. 
سعيد  لقيس  الحكومة...اقول  يف  وزراء  باستثناء 
البالد  البالد ألّن  نريد منك لّم شملنا وليس تقسيم 
وعىل  األحزاب  تفكيك  او  الربملان  حل  تتحمل  لن 
بالطريق  ان يمر  ان يغري نظاما سياسيا  من يريد 

الصحيح الذي هو الربملان ويف صورة تّم حّل الربملان 
يف الوضع الذي نمر به اآلن ستعم الفوىض ...البالد 
يقوم  كان  الشاهد  يوسف  ألّن  سنوات   3 تعمل  لم 
االقتصادية  النتائج  اآلن  الشخصية وترون  بحملته 
عىل املؤسسات العمومية نتيجة الغطرسة باإلضافة 
فيها وعالوة عىل ذلك  لم نعمل  اآلن  اىل مرور سنة 
فان  بانتخابات جديدة  االن كل يشء ونقوم  نوقف 
الذي  ...االشخاص  الوضع  عىل  سلبي  تأثري  لذلك 
يقرضوننا األموال وبصدد مساعدتنا لن يسكتوا عىل 
ذلك وسيتخّلون عنا...ما يحصل غري معقول نحن 
نريد إيجاد حلول للناس....ما هو القرار الذي كان 
سيتخذه الباجي يوم الخميس ؟ سيقول صوتوا مع 
االستقرار وليس مع الفوىض ايحب استقرار وكان 

الغنويش مشكلة نحكيو معاه. 
هل طلب منه ذلك وهل له االستعداد لتقديم 

االستقالة ؟
لم ال يكون له االستعداد لذلك ؟

نهايته  يعني  قد  الربملان  من  الخروج  الن 
السياسية ؟

الحزب  اىل  والعودة  الربملان  من  الخروج 
نهايته  وليست  ذلك  اعتقد  ال  ال..  ؟  نهاية سياسية 

السياسية.
مسألة  لالستقالة  الغنويش  دعوة  يعني 

مطروحة ؟
الداخيل  النظام  تغيري  ايضا  ومطروح  نعم 
وتعديله يف صورة واصلت عبري مويس ما تقوم به 
من تعطيل.. انجمو نطلبو منها تخرج من الربملان.

من  نائب  مطالبة  يمكن  ال  ذلك؟...  كيف 
الخروج من الربملان ؟

يف  نفكر  ونحن  فوىض  حالة  هناك  اصبحت 
استقرار املجلس .. اشكال الغنويش خلقته وتسببت 
فيه عبري مويس.. عنارص توتر يجب ان يتم ايقافها.. 
نفس  ويف  الغنويش  ويف  مويس  عبري  يف  واملشكل 
املقدار .. الزمهم يتفاهمو النهاء هذا املشكل .. عبري 

والغنويش.
كيف ترد عمن يقول ان نبيل القروي تحت 
الضغط.. وانه اليوم تحت ضغط قرارغلق قناة 

نسمة ؟
ان  وحتى  "نسمة"  قناة  غلق  يستطيعون  ال 
قاموا بذلك نستطيع إيجاد حل عربالبث من بلد آخر 
او عىل قناة يوتيوب وأنا اريد البقاء يف تونس ..وال 
ممن  نسمة،  بخصوص  عيل  ضغط  لديه  شخص 
صدر قرار الغلق ؟ الهايكا اصبحت هيئة للمس من 
الحرية كما انها ظاملة.. انا شخصيا اخوض معركة 
عىل مسائل مبدئية اهمها حرية التعبري .. يف االصل 
ما  ..لكن  تعدييل  دور  ولها  للحرية  حامية  الهايكا 
نشاهد هو العكس.. عشنا كقناة نسمة عاما تحت 
حكم بن عيل .. ويمكنني القول ان الهايكا اظلم من 

عبد الوهاب عبد الله.
االنتقال  مكاسب  من  تعترب  الهايكا  لكن   

الديمقراطي ؟
... بدورها الحايل ؟ يمكن من  من يقول ذلك؟ 
يتعمش  من  ..هناك  داخلها  من  مستفيدة  اطراف 
منها.. هذه هيئة عندها 8 سنوات لم تجدد اعضاءها.

هذا اشكال الربملان وليس الهيئة ؟
طريق  عن  مبادرة  تقديم  الربملان  قرر  عندما 

كتلة شفتو شنوة صار ..
متحالف  وانت  الحريات  عن  تتحدث  كيف 

مع ائتالف الكرامة املصنف بعدو الحريات ؟
تجمعي  مصنف  واَخر  فاسد  مصنف  كنت  انا 
ال  التصنيفات  هذه  مثل  ارهابي..  مصنف  واَخر 
الشعب  أحد..  مع  متحالفا  لست  يشء..  يف  تقدم 
والتيار وتحيا تونس واإلصالح تحالفوا مع النهضة 
وائتالف  النهضة  مع  بالتحالف  يتهمونني  اليوم 
واصبحوا  انتخبوا  الكرامة  ائتالف  نواب  الكرامة.. 
اعضاء يف الربملان.. واذكر انه من مجموع 28 قانون 
لم نصوت مع ائتالف الكرامة اال عىل 5 قوانني ولم 

نصوت مع النهضة إال عىل 13.

• الفخفاخ فاسد وُمتحّيل 
سياسي

• لو كان الباجي حيا لطلب 
التصويت مع االستقرار

• نحن ثابتون ومن يقدم 
لنا رؤية فيها استقرار 

للبالد نحن معه
• للغنوشي االستعداد 

لالستقالة من البرلمان
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"ما كل مرة تسلم الجرة"... هذا املثل ينطبق مع األسف عىل الحالة االقتصادية واالجتماعية التونسية يف الظرف الراهن وذلك عىل وقع تلويح »مستشهري« 
التجربة الديمقراطية الضالة يف البالد بقطع اإلمدادات املالية، من ناحية واصطفاف إحدى الطوائف وراء محور إقليمي استيطاني بما يعني خرق مبادئ 

حياد السياسة الخارجية الوطنية مع كل ما سيرتتب عن ذلك من مواقف دولية من إنعاش االقتصاد التونيس أو باألحرى إنقاذه، من ناحية أخرى. 

كريمة السعداوي

 المقومات االقتصادية للدولة تتفكك

هل تنجو تونس من أخطر أزمات وجودها ؟

كافة  اليوم  تونس  يف  تجتمع  آخر،  جانب  يف 
ناسفة  اجتماعية  اضطرابات  لحدوث  العوامل 
تتجىل  تنموي كاسح وغري مسبوق  يف ظل فشل 
الجريمة  وتفيش  الزاحفة  البطالة  يف  بوادره 
أحال رشائح  بما  الرسية  الهجرة  وتفاقم ظاهرة 
مختلفة وواسعة من التونسيني إىل رحل هائمني 
مخز  شكل  يف  املتوسط  بحار  يف  وجوههم  عىل 
وسط صمت مفزع من »النخبة« والعامة عىل حد 
سواء وأحاديث مزلزلة لـ »قائد« ال يملك هو ومن 

يواليه اإلمكانيات الفعلية لتحقيق طموحاته.    

تونس تعيش أزمة انهيار 
منوالها التنموي

التنمية  وزير  العزابي  سليم  محمد  رصح 
الدويل يف حكومة ترصيف  والتعاون  واالستثمار 
بأن   ،2020 جويلية   28 الثالثاء  يوم  األعمال 
تاريخها  يف  اقتصادية  أزمة  أسوء  تعيش  تونس 
للتوافق حول  إىل حوار مجتمعي واسع  وتحتاج 
منوال تنمية جديد، بعد أن كشفت أزمة كورونا 
برضورة  مناديا  القديم  التنمية  منوال  فشل 
كما  لإلنجاز.  املالئمة  السياسية  الظروف  توفري 
عىل  بسنتني  واجتماعية  سياسة  إىل هدنة  دعا 
االقتصادية  الوضعية  من  البالد  إلنقاذ  األقل 

واالجتماعية السيئة، وفق تقديره.
هشام  أن  السياق،  ذات  يف  العزابي،  وأكد 
املشييش نجح يف وزارة الّداخلية وهو ابن اإلدارة 
هذا  يف  الحكومة  برئاسة  وتكليفه  التونسيّة، 
وتعرب  ثقيلة.  مسؤولية  بل  هدية  ليس  الّظرف 

منظومة  تردي  عن  واضح  بشكل  الرؤية  هذه 
التنمية يف البالد وفشلها الصارخ بصفة يصعب 

تداركها إىل حد بعيد. 
السياسات  خصوصيات  يف  التدقيق  أن  غري 
أنها  يربز  االستقالل  منذ  تونس  يف  االقتصاديّة 
اتسمت بعدة مراحل تخللتها أزمات عميقة لعل 
أشدها وطأة تلك التي سبقت بداية حكم بن عيل 
يف اواخر 1987. وكانت كل مرحلة مرتبطة بتأزم 
األوضاع االقتصاديّة واملاليّة عىل نحو يؤدي غالبا 

إىل تحّوالت جذريّة يف الخيارات التنمويّة للبالد. 
استقاللية  فقدت  تونس  أن  عموما  ويالحظ 
توجهاتها  تحديد  يف  التخطيطي  قرارها 
تفاقم  مع  تزامنا  الكربى  والتنموية  االقتصادية 
وانخراطها  الثمانينات  مطلع  املالية  أزمتها 
الحر  التبادل  اتفاقيات  ويف  التداين  سياسة  يف 
والربامج  املجحفة  السوق  اقتصاد  ومنظومة 
للمؤسسات  املرشوطة  والقروض  اإلصالحية 
الدولية وذلك يف إطار يتطابق مع األسف  املالية 
االقتصادية واالجتماعية  املنظومة  مع ما تشهده 

الراهنة والتي بدأت تلفظ آخر أنفاسها.

مسرية الخيبة 
دون الخوض يف التفاصيل التاريخية الدقيقة 
ملسرية الفشل التنموي يف تونس والتي امتدت عىل 
عدة مراحل، فقد تميّزت املرحلة املمتّدة من فجر 
االقتصادي  الدور  بأهمية   1969 إىل  االستقالل 
منهج  وتبني  العام  وللقطاع  للدولة  املركزي 
)مخططات  االسرتاتيجي  التنموي  التخطيط 

السيادة  مقومات  لرتكيز  سعيا  خماسية( 
االقتصادية الوطنيّة وبناء أسس الدولة التونسيّة 
الفرتة  تلك  خالل  تونس  اعتمدت  وقد  الحديثة. 
باألساس عىل كفاءاتها االقتصادية الوطنية وعىل 
إمكانياتها الذاتية لتحديد خياراتها اإلسرتاتيجية 

الكربى.
بداية  منذ  املمتّدة  املرحلة  اتسمت  املقابل،  يف 
االنفتاح  سياسة  بانتهاج   1986 إىل  السبعينات 
1972 الستقطاب  عىل الخارج من خالل قانون 
االستثمارات األجنبيّة املوجهة للتصدير والسعي 
مع  بالتوازي  الوطني  الخاص  القطاع  لبناء 
اقتصادي  بدور  االضطالع  يف  الدولة  استمرار 
التحتية  البنى  استثماراتها يف  مركزي من خالل 
املديونية  أزمة  بروز  مع  والخدمات  والصناعات 

تونس  النخراط  مهدت  التي  الثمانينات  مطلع 
اإلصالح  بربنامج  وااللتزام  العوملة  منظومة  يف 

الهيكيل والتأهيل الشامل لصندوق النقد الدويل.
ومن 1986 إىل جانفي 2011 تميّزت املرحلة 
أزمة  وترسيخ  للخارج  املالية  التبعية  بتعميق 
تونس  خضوع  من  عنها  ترتّب  وما  املديونيّة 
للربامج اإلصالحية والقروض املرشوطة للهيئات 
املالية الدولية الدائنة واالنخراط يف منطقة التجارة 
االندماج  إطار  يف  األوروبي  اإلتحاد  مع  الحّرة 
بمنظومة اقتصاد السوق مع تخيل الدولة عن أي 

دور اقتصادي مبارش يف الدورة اإلنتاجية.
استرشاء  العامة  سمتها  الحقة  مرحلة  ويف 
تعمقت  العام،  املال  يف  الترصف  وسوء  الفساد 
بسبب  املديونية  وأزمة  االقتصادية  األزمة 
التي  االقتصاديّة  الخيارات  من  العديد  تكريس 
املفرط  والّلجوء  عيل  بن  نظام  تبناها  وأن  سبق 
مجّددا  والخضوع  الخارجي  التداين  لسياسة 
املرشوطة  املاليّة  واملساعدات  اإلصالحية  للربامج 
أن  املنتظر  ومن  العامليّة  املاليّة  للمؤسسات 
املؤسسات  ديون  بحساب  املديونية  نسبة  تصل 
املحيل  الناتج  من   %  95 من  أكثر  إىل  العمومية 
جل  تعمدت  وقد  الجاري.  العام  نهاية  اإلجمايل 
هذا  تعميق   2011 بعد  ما  منظومة  حكومات 
إلنجاح  العاملية  املال  دوائر  مع  بتواطئ  التوجه 

املنظومة املعلوم فشلها مسبقا أيا كان الثمن.

منوال الفشل ال يصنع النجاح
دققت  التي  واملقاربات  الدراسات  هي  نادرة 
بشكل منهجي ومستقيم معياريا يف أسباب فشل 
والتي  الراهنة  سيما  وتبعاته  التنموي  املنوال 
اإلطاحة  عىل  للتدارك  قابل  غري  وبشكل  توشك 
بالكامل بكافة التوازنات االجتماعية واالقتصادية 
سنة  حصل  ملا  كثريا  مشابه  سياق  يف  لتونس 
1986 ولكن دون تدخل دوائر املال العاملية هذه 

املرة باعتبار انحالل مجمل مؤسسات الدولة.
التي  التشخيصات  أن  إجماال  الواضح  ومن 
إىل  الصواب  جانبت  قد  التنموي  باملجال  تعلقت 
رؤية شاملة  من  تنطلق  لم  أنّها  بحكم  كبري  حد 
ودقيقة للتجربة التنموية التونسية ولم تستخلص 
والسلبيّة،  اإليجابيّة  نقاطها  من  والعرب  الدروس 

امليزان االقتصادي 2020 - امتيازات لـ »مستثمرين«
بـ 900 مليون دينار والتفويت بالكامل يف الطاقة الضوئية لألملان

عنوان "امليزان  تحت  رسمية  وثيقة  عىل  املغاربي"  "الشارع  تحّصل 
التنمية  وزارة  الفارط  أكتوبر  شهر  يف  2020" أعّدتها  لسنة  االقتصادي 
املايل  بالشأن  املعنية  الهياكل  بالتعاون مع جل  الدويل  والتعاون  واالستثمار 
القادمة  الثالث  للسنوات  البالد كخارطة طريق  يف  واالجتماعي  واالقتصادي 
و ذلك باعتبار ما ورد فيها من معطيات و مؤرشات نوعية و كمية و ذلك يف 
غاية االستفاضة و الشمول عىل مستوى التقديرات و التقييمات مما يجعل 
منها بمثابة "امليزانية املوازية" سواء تعلق األمر بالعام القادم أو بالسنتني 

التي تليانه.
ويتأكد من هنا أن مصادقة لجنة املالية الوقتية ومن بعدها الربملان عىل 
ال  نقاش  أي  ودون  معدودات  أيام  ظرف  يف   2020 وميزانية  املالية  قانون 
يعدو أن يكون إال سيناريو محكم ملرسحية معدة بشكل مسبق بالتوافق بني 

أطراف الحكم.
و"هيكلة   " العامة  "التوازنات  وهي  أجزاء  ثالثة  الوثيقة  وتتضمن  هذا 

االقتصاد" و"التنمية البرشية" و"االقتصاد الجهوي".
الدولة قد منحت طيلة  أن  الوثيقة  االقتصاد" أبرزت  ويف محور "هيكلة 
وتكنولوجيني  "مستثمرين" صناعيني  لـ  مالية  امتيازات  الحالية  السنة 
وآخرين ينشطون يف مجال الخدمات املرتبطة بالقطاع الصناعي بقيمة 760 
مليون دينار )م.د( ومنحا بنحو 140 )م.د( بعد دراسة  2344 ملفا، علما أن 
كل التقارير و النرشيات اإلحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة واملؤسسات 

الصغرى و املتوسطة و وكالة النهوض بالصناعة و التجديد لم تفصح عىل 
باالمتيازات واملنح و دواعي  انتفعت  التي  القطاعات  املعطيات وال عىل  هذه 
تمتعها بها، خصوصا وان عدد املشاريع الصناعية املرّصح بها حسب بيانات 
أكتوبر  الدويل يف تراجع ملحوظ )23 % نهاية  التعاون  وزارة االستثمار و 
القطاع  البالد منذ بداية مشاكل  لم تشهده  2019( يف ظل تصّحر صناعي 

سنة 2000 .
إعطاء  املنتظر  من  انه  االقتصادي  امليزان  وثيقة  معطيات  تفيد   كما 

امتيازات ومنح بنفس القيمة خالل السنة القادمة.
ترسيخ  مزيد  نحو  متجهة  تونس  أن  الوثيقة  ذات  تربز  آخر،  جانب   يف 
بيع الطاقة الفوتو ضوئية وذلك عىل مرحلتني األوىل تواصلت من 2015 إىل 
2019 والثانية ستمتد طيلة الفرتة ) 2020 /2022(. هذا ويذكر أن املانيا 
رئاسة  املهدي جمعة  تويل  مع  االخرية سيما  الخمس  السنوات  تحتكر طيلة 
يف  البديلة  بالطاقات  املتصلة  املشاريع  و  الدراسات  البالد  انجاز  حكومة 
والغاز  للكهرباء  التونسية  للرشكة  الفنية  اإلمكانيات  كافة  توفر  رغم  تونس 

لتنفيذ مثل هذه املشاريع. 
الفوتو  الطاقة  إنتاج  من   30% احتكار  عىل  األملانية  السلطات  وتراهن 
استثمارات  رصد  عرب   2030 بحلول  منها  األهم  القسم  وتصدير  ضوئية 

ضخمة تناهز 7 مليار دوالر أي ما يساوي 15.7 مليار دينار.
املصدر : موقع الشارع املغاربي – 14 ديسمرب 2019.

هيكلة الناتج املحيل اإلجمايل

الشارع السياسيالعدد 220 - الثالثاء 4 أوت 2020
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من → الدروس  استخالص  إىل  تسع  لم  أنّها  كما 

الدول  الناجحة لعدد هام من  التنموية  التجارب 
الصناعية الصاعدة التي نجحت يف التموقع بقّوة 
من  الحر  والتبادل  السوق  اقتصاد  منظومة  يف 
يف ظل  نسيج صناعي محيل عرصي  بناء  خالل 
ما تشهده تونس من تصحر صناعي سعت عدة 

أطراف إلحالله وتكريسه يف البالد. 
نفوذ  مواقع  عدة  األسف  مع  تحركت  كما 
التوريد للقضاء  التي تتمعش من  خصوصا تلك 
يف  ونجحت  الوطني  الصناعي  النسيج  عىل 
مسعاها مما أضعفه وجعله غري قادر عىل منافسة 
صناعات الدول ذات املقدرة الصناعية من حيث 
التحكم  وكذلك  العالية  املضافة  والقيمة  الجودة 
خالل  من  املتطّورة  والتكنولوجيات  التكلفة  يف 
عرصيّة  محليّة  إنتاج  وأساليب  أدوات  تطوير 
بسبب  ليس   - والصناعيني  للمستثمرين  جاذبة 
رخيصة  العاملة  واأليادي  الرضيبية  الحوافز 
من  لالستفادة  وخاّصة  أيضا  بل   - فقط  الثمن 
تساعدهم  التي  العرصيّة  اإلنتاجيّة  املنظومات 
القدرة  إنتاجهم والحفاظ عىل  عىل تقليص كلفة 
تحقيقه  يمكن  ال  ما  وهو  ملنتجاتهم  التنافسيّة 
ميزة  عىل  تعتمد  تزال  وما  ظّلت  التي  بتونس 
تفاضلية واحدة وهي التدنّي النسبي لكلفة اليد 

العاملة.
األسباب  أحد  خرباء،  عدة  تقدير  يف  وهذا 
يف  التونسيّة  التنمويّة  التجربة  لفشل  الرئيسيّة 
األخرى  القطاعات  من  وغريه  الصناعي  القطاع 
أّن  باعتبار  والخدمات  الفالحة  خاّصة  ومنها 
الصناعيّة  البلدان  غرار  عىل  تنجح  لم  تونس 
والعلمية  الصناعيّة  ثورتها  إنجاز  يف  الصاعدة 
بركب  االلتحاق  أبواب  بفتح  لوحدها  الكفيلة 

التقّدم والحضارة والتنمية الحقيقية.

مجابهة التصحر الصناعي
واملسار الصحيح للتنمية

بتونس  التصنيع  تجربة  أن  يتضح  وهكذا 
متذبذبة  كانت  تنموي  منحى  أي  أساس  وهي 
مرحلة  إىل  األمر  واقع  يف  تصل  ولم  ومتقطعة 
املبّكر  التخيل  إيل  ذلك  ويعزى  الحقيقي  النضج 
يهدف  كان  الذي  االسرتاتيجي  التخطيط  عن 
مع  قوي  وطني  قطاعي  نسيج  لبناء  باألساس 
بتوزيع  الجهوي  التوازن  مراعاة  إىل  السعي 
الجهوي غري  التكامل  إطار  التنموية يف  األقطاب 
الثمانينات  مطلع  منذ  التونسية  الدولة  تخيل  أن 
عموما،  اإلنتاجية  املنظومة  يف  دورها  عن 

التجربة  إفشال  إيل  أدى  تحديدا،  والصناعية 
اضطرار  بعد  خاصة  برمتها  التونسية  التنموية 
للهيئات  اإلصالحية  الربامج  إطار  يف  ـ  تونس 
هام  جانب  لخوصصة  ـ  الدائنة  الدولية  املالية 
من بعض قطاعاتها اإلسرتاتيجية مثل صناعات 
الخدمية  القطاعات  من  العديد  وكذلك  اإلسمنت 
التي  االتصاالت  وتكنولوجيا  السياحة  مجال  يف 
تم التفريط فيها عموما يف ظروف مريبة لصالح 
املقربني  املحليني  وحلفائهم  األجانب  املستثمرين 

من دوائر الحكم.
وعىل صعيد متصل يالحظ أن فشل ما يسّمى 
بربنامج تأهيل الصناعات التونسية ـ املمول من 
التبادل  اتفاقية  إطار  يف  األوروبي  االتحاد  قبل 
إىل  ساهم  ـ   1995 لعام  الصناعية  للسلع  الحر 
التونيس  اإلنتاجي  النسيج  إضعاف  يف  كبري  حد 
غري  أوروبية  منافسة  أمام  للصمود  املؤهل  غري 
إىل تحويل تونس  أيضا  أّدى  املتكافئة ـ وهو ما 
إىل سوق استهالكية مفتوحة أمام الصناعيني من 
كل حدب وصوب من ناحية ومن ناحية أخرى إىل 
سوق استهالكية للبضائع املتدفقة عيل تونس من 
غري  واالقتصاد  املوازية  والتجارة  التهريب  بوابة 
املهيكل الذي تضخم حجمه إىل درجة استحواذه 
التونسية، وكل  50 ٪ من األسواق  أكثر من  عىل 
ذلك عىل حساب املنظومة اإلنتاجية التونسية التي 
وجودها  عىل  للحفاظ  جّمة  بصعوبات  تصطدم 
أو  اندثر  بعضها  أن  بل  الداخيل،  الصعيد  عىل 

يكاد.
اتفاقيات  تقييم  رضورة  يؤكد  ما  وهذا 

التبادل الحر مع االتحاد األوروبي ليس فقط من 
الديوانية  املوارد  يف  عنها  املرتتب  النقص  زاوية 
والرضيبية بل أيضا من حيث انعكاساتها املدّمرة 
الشأن  وكذلك  التونيس  االقتصادي  النسيج  عىل 
يقتيض  األمر  وهذا  املوازية.  للتجارة  بالنسبة 
قبل  والحذر  والحيطة  الدراسة  ومزيد  الرتيّث 
الحرة  التجارة  منطقة  توسيع  يف  قدما  امليض 
الزراعية  والسلع  الخدمات  قطاع  إىل  أوروبا  مع 
املنافسة  أمام  للصمود  بالتأكيد غري مهيئة  وهي 
ما  عىل  القضاء  إىل  حتما  سيؤّدي  مما  األوروبية 
أي  دون  التونسية  اإلنتاجية  املنظومة  من  تبقى 
األسواق  من  املقابل  يف  تونس  استفادة  يف  أمل 

األوروبية.

التفريط يف الثروات البرشية
سبب رئييس للتخلف

املؤكد  من  فانه  سبق،  عما  النظر  بغض 
األخرى  الرئيسية  األسباب  أحد  أن  إىل  التطرق 
التونسية  التنموية  التجربة  فشل  إيل  املؤدية 
األجانب  املستثمرين  تونس لصالح  تفريط  وهو 
التفاضلية  ميزاتها  يف  عموما  األوروبية  والدول 
العلمية  البرشية  ثرواتها  يف  املتمثلة  الوحيدة 
الثمن  كما فرطت يف طاقاتها اإلنتاجية رخيصة 

لصالح الصناعيني األوروبيني واألجانب.
واملالحظ أن الدول الصناعية الصاعدة سعت 
ومهندسيها  العلمية  كفاءاتها  عىل  الحفاظ  إىل 
ومفكريها  وباحثيها  الفكرية  وطاقاتها 
العلمية  األرضية  شكلوا  الذين  االسرتاتيجيني 
كما  الحديثة،  الصناعية  لنهضتها  الصلبة 

املحلية  البرشية  اإلنتاجية  طاقاتها  عىل  حافظت 
ذات التكلفة املتدنية لتوظيفها لصالح بناء نسيج 
إنتاجي وطني حديث ولم تسمح بتحويل وجهة 
الخارجية  املنافسة  لصالح  البرشية  ثرواتها 

واملستثمرين األجانب.
أياديها  عن  تخليها  جانب  فإيل  تونس،  أما 
العاملة غري املختصة لصالح املستثمرين األجانب 
نخبها  من  هام  جانب  يف  أيضا  فرطت  فإنها 
الكفاءات  تهجري  سياسة  خالل  من  العلمية 
املدارس  ومنظومة  الفني  التعاون  وكالة  عرب 
خرية  من  أجيال  منها  تخّرج  التي  النموذجية 
شباب تونس الذين انتهى بهم املطاف لالستقرار 
بالخارج بعد تخرجهم من الجامعات األمريكية 
واألوروبية حيث يتم استقطابهم للعمل واالندماج 
البلدان  لهذه  واالقتصادية  اإلنتاجية  الدورات  يف 
لبناء  إليهم  الحاجة  أمس  يف  تونس  أن  والحال 
نهضة تنموية حقيقية تخرجها نهائيا من الفقر 
ظل  يف  اليوم  تقريبا  أصبح  أمر  وهو  والتخلف 
شبه  أمرا  املوت  »ثقافة«  ورواد  العبثيني  وجود 

مستحيل.
للقطع  مدعوة  تونس  أن  القول  وخالصة 
عىل  والتعويل  الخارج  إىل  االرتهان  سياسة  مع 
نفسها كما كان ذلك الشأن خالل األفاق العرشية 
للتنمية يف حقب طويلة من تاريخها االقتصادي 
لرسم اسرتاتيجية وطنية للتنمية قوامها تحقيق 
الثورة الصناعية والعلمية الوطنية وبناء منظومة 
لالستثمارات  جاذبة  عرصية  صناعية  إنتاجية 
ذات القيمة املضافة ألعالية هذا فضال عن تطوير 
غرار  عىل  منافسة  تصديرية  وطنية  صناعات 

كوكبة الدول الصاعدة.
يف  الجديدة  االستثمار  مجلة  فان  وبالتايل 
عىل  ترتكز  أنها  باعتبار  للمراجعة  أكيدة  حاجة 
فضال  السبعينات  لبداية  الفاشلة  املقاربة  نفس 
األمن  مقومات  عىل  خطرا  تشكل  كونها  عن 

القومي االقتصادي التونيس .
االقتصادية  تونس  أزمة  أن  يتضح  وهكذا 
واملالية تعزى يف جانب كبري منها إىل إرادة هدامة 
للطبقة السياسية الحاكمة واملدرسة االقتصادية 
وأصحاب  الفوضوية  التونسية  الليربالية 
االقتصادية  السياسات  عىل  املهيمنني  املصالح 
عن استخالص العرب من إخفاقاتهم االقتصادية 
االقتصادية  بالسياسات  العبثي  وتمسكهم 
الهاوية  إىل  اليوم  تونس  أوصلت  التي  الفاشلة 

املالية واالقتصادية.
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لقد كانت البالد التونسية خالل الفرتة الحديثة 
النشاط  يف  املؤثرين  الفاعلني  بني  من  مؤثرا  فاعال 
احتاجت  لذلك  املتوسط  األبيض  بالبحر  القرصني 
التخاطب  عمليات  يسهل  مصطلحات  قاموس  إىل 
والتواصل مع مختلف األطراف، وأمام فقر قاموس 
اللغة العربية يف هذا املجال وعجزها عن أن تكون 
لغة تواصل عمد الفاعلون يف املوانئ املتوسطية ويف 
اصطلح  تواصل  لغة  ابتكار  عىل  القائمة  األنظمة 
  Lingua franca الهجينة  باللغة  تسميتها  عىل 
مقتبسة  ألفاظ ومصطلحات  من  خليط  لغة  وهي 
املتعاملة معه مهمتها  املتوسط واملوانئ  لغات  من 

تسهيل التواصل بني مختلف الفاعلني. 
لقد انترشت العديد من هذه األلفاظ يف وثائق 
إىل  ،نشري  القرصنة  بنشاط  املتعلقة  األرشيف 
بعضها إلبراز هذا االنفتاح الذي فرضته النشاطات 
انعكس عىل  والذي  األطراف  البحرية بني مختلف 
نصوص  يف  نفسه  وفرض  الديبلوماسية  اللغة 
الوثائق  يف  مذكورا  نجده  إذ  والنزاعات  املعاهدات 
  pirateبه واملقصود  زبنطوط1  مصطلح  ومنه 
نظرا لعدم وجود مرادف له يف العربية، واملصطلح 
بمعنى   Disbendato االيطالية  اللغة  مقتبس من 
ال  فالزبنطوط   la Banda املجموعة  عن  الخارج 
يحرتم املواثيق واملعاهدات وهو خارج عن القانون 
عند  معلومة  وأفعالهم  الزبنطوط  أحوال  »فإن 
جميع الناس يأخذون األرزاق وال يعطون الناولون 
املراكب«،  ويغرقون  الرقاب  معهم  تسلم  وال  بل 
خالل  ظهرت  التي  املسيحية2  الفرسان  فحركات 
شكل  يف  تنتظم  كانت  الصليبية  الحروب  فرتة 
تحت  وتعمل  املنظمة  قوانينها  لها  مجموعات 
فإضافة  القرصنة.  نشاط  نشأ  ومنها  الدولة  إمرة 
َحوَّلها إىل  البحر  رشوط، وتقنني نشاط لصوصية 
»جهاد بحري« بإصباغها بصبغة رشعية. فعندما 
فمعناها  زبنطوط  كلمة  املغرب  بالد  بحارة  اعتمد 
دارج لدى األوروبيني وبالتايل محددة لصفة لص 

البحر لدى جميع األطراف. 
التقاء  وباعتبار البحر األبيض املتوسط مجال 
واحتكاك عىل جميع املستويات إضافة إىل فضاءات 
يجعلها  لم  األخرية  هذه  اتساع  فإن  بحرية  أخرى 
املتوسط،  حمالة ثقل ثقايف وتنظيمي، بنفس ثقل 
لذلك كان دور القرصنة يف املتوسط جد مهم يف بناء 
تخضع   قرصنة،  عملية  فكل  بحرية.  دولية  نظم 

ملحاسبة وتقييم وفق االعرتاضات 
املترضر،  يقدمها  أن  يمكن  التي 
وهو إما أن يكون صاحب املركب 
أو صاحب البضائع املوجودة بها. 
قرصنة  عملية  تعرض  فعندما 
أوال  يقع  واملحاسبة  التقييم  عىل 
قرصنة  عملية  كونها  يف  الفصل 
للمواصفات.  تخضع  رشعية 
القانون  من  نوع  هناك  وبالتايل 
القرصانية  للعمليات  املنظم 
يمكن  ال  الضوابط  هذه  وبوجود 
»بربرية«  همجية  عن  الحديث 
أو  للبحار«  »قانون  عن  وإنما 

ُعرف. 
مكتوب  قانون  غياب  يف 
والعالقات  البحرية  املالحة  ينظم 
الدولية يف املجال البحري ويضبط 
العديد من  املعامالت كانت هناك 

مصادر ضبط املعامالت البحرية تذكرها الوثائق 
نقاش  يف  بالقول  اختزلته  ما  منها  األرشيفية 
حول رشعية عملية قرصانية »إن قرصاننا إنما 
قوانني  أخذهم  يف  يخالف  ولم  بحجة  أخذهم 
من  أحد  مع  صلحنا  رشوط  غالب  وال  البحر 
أن  أظن  وما   ... )أوروبا(  الغروبا  دول  أهل 
بمخالفة  ترىض  أو  ذلك  تقبل  ال  االنقليز  دولة 
الرشوط أو بخرم قوانني أسسوها ورضوا بها 
عىل  أو  أحد  مرضة  عىل  وتساعد  الدول  جميع 
فعل عيب أو جور«.أو كذلك »أهل املعرفة من 
كل جنس العارفني بقوانني البحر وأحكامه« ، 
وعموما يمكننا القول إّن »قانونا دوليا للبحار« 
قد تبلور تدريجيا نتيجة التجاذبات التي تمت 
األقل  ،عىل  األطراف  الزمن وبني مختلف  عرب 
يف خطوطه الكربى التي بدأت عرفا وتحولت 
كثريا  ارتبطت  قوانني  إىل  العرف  بحكم 
بموازين القوى. وقد لعبت انقلرتا دورا هاما 
فرنسا  إىل  إضافة  الكربى  مالمحه  نحت  يف 
األرشيفية  الوثائق  يف  هذا  وسمي  وهوالندا 
بالعرف والتقاليد البحرية وقوانني البحر أو 
االتفاقيات  جانب  إىل  هذا  البحرية  الطريقة 

واملعاهدات التي تتم بني الدول.
ويف إطار تنظيم هذه املعامالت ووضع 

األنشطة  يف  الثوابت  من  تدريجيا  أصبحت  قوانني 
البحرية، منها ما ظهر قبل الفرتة الحديثة إال أنّه 
النشاط  ضوابط  من  باعتباره  وجوده  عىل  حافظ 
تبدو طريفة وهجينة  قد  كلمات  البحري. ظهرت 
إال أنّها جوهرية يف وضع »قانون للبحار ولنشاط 
بالعالقة  املرتبط  هي  األلفاظ  فهذه  القرصنة« 
باآلخر واملشرتك بني مختلف األطراف نذكر منها 
كلمة »بونة بريزة« Bona Prisa وهي التي تحسم 
يف رشعية العملية القرصانية وهي لفظة من جذور 
لكننا  املتوسط  يف  كبري  بشكل  استعملت  ايطالية 
نجدها مستعملة حتى من طرف االنقليز وهو دليل 
واملصطلحات   األلفاظ  املعنى. وعموما  عىل شيوع 
يف  املمارسة  شيوع  شائعة  نجدها  البحرية 
الفضاءات البحرية واألطراف الفاعلة فيها. ونعتقد 
باعتبارها  كونية  مصطلحات  ثالثة  هناك  أن 
التي  البحرية  املعامالت  كل  يف  رئيسية  رشوطا 
البحر  السفينة. فال معنى لسفينة يف  تحدد هوية 
دون تحديد هويتها لذلك نجد يف الوثائق التونسية 

ت  كلما
أجنبية رغم وجود كلمات عربية يمكن استعمالها، 
يف  وإنما  اللفظ  وجود  يف  يكمن  ال  هنا  فاملشكل 

إشاعة املعنى وتتمثل هذه الكلمات يف:
وهو   la lettre de marque »باسبورت«   -
ويضفي  السفينة  لرايس  يسلم  الذي  الرتخيص 
نجده  والباسبورت  الرشعية.  الصفة  عمليته  عىل 
ينطبق كذلك عىل العمليات التجارية، فالباسبورت 
من  السفينة  لحماية  الحاكم  يقدمه  ضمان  هو 
أو  مبارشة  له  التابعة  العسكرية  القوى  اعتداء 
حليفته ويختزن الباسبورت ثقل املعاهدات املربمة 
والعسكرية  التجارية  واالتفاقيات  الدول  بني 
الكلمة  اعتماد  االعتباطي  من  فليس  والسياسية. 
األسس  من  فهي  الجميع  بني  عليها  املتعارف 

الرئيسية للغة البحرية.
فلكل  الراية  وهي   bandiera »البنديرة«   -
رايتها  وأعرافه«  البحر  »قوانني  حسب  سفينة 
يف  التعامل  يف  جدا  مهم  وذلك  هويتها  تحدد  التي 
سفن  مهاجمة  يف  الحق  للقرصان  فليس  البحار. 
دول حليفة أو لها معاهدة مع الدولة، 
املخالفة  حالة  ويف  نوعها،  كان  أيا 
عامل  فالراية  للعقاب.  نفسه  يعرض 
تستعمل  نجدها  لذلك  ذلك،  يف  محدد 
من  فهمها  ليسهل  األوروبية  باللغات 
مثلها مثل  فالبنديرة  األطراف.  جميع 
مستعملة  هجينة  كلمة  الباسبورت 
باعتبارها  األطراف  جميع  طرف  من 
فللبالد  للمعامالت،   رئيسيا  محددا 
العثماني  مصطلحها  التونسية 
ذلك  رغم  لكن  السنجق  هو  املعروف 
كلمة  تعتمد  ال  البحرية  املعامالت  يف 
فالبنديرة  »البنديرة«.  وإنما  سنجق 
الجميع  بني  الشائع  املعنى  تختزن 

واملتمثل يف تحديد االنتماء والهوية.
أو  األلفاظ  هذه  جانب  إىل 
املصطلحات هناك تسميات تؤكد عىل 
يتعلق  ما  كل  تشمل  الوثائق  ذكرها 

تقديم  يمكننا  القرصنة   بنشاط 
تفاصيل  يف  الدخول  دون  بعضها 

معانيها لضيق املجال.
تأكيدا  األرشيف  وثائق  يف  نجد 
استعمال  مثل  السفينة  نوعية  عىل 
»فرقاطة«  أو  »قرية«  سفينة  كلمة 
التي  التسميات  من  وغريها   frégate
السفينة  طبيعة  تحديد  شأنها  من 
مع  التعامل  كيفيات  وبالتايل  ونوعيتها 
العمليات التي تتم يف البحر انطالقا من 
فالتعامل  واستخداماتها.  السفن  نوعية 
ورشوطه«  البحر  »قوانني  حسب 
بروتوكوالت  فهناك  السفن  بنوع  تحدد 
االعتبار  بعني  تأخذ  البحر  داخل  تعامل 
مع  القرصان  فتعامل  السفينة.  نوعية 
من  مراحل  عرب  يمّر  تجارية  سفينة 
يف  صغرية  سفينة  يف  عنه  ممثلني  تنقل 
عىل  واالطالع  الهدف  السفينة  اتجاه 
السفينة  وجنسية  )الباسبورت(  وثائقها 
لكن  املحّملة  السلع  وجنسية  )البنديرة( 
الحليفة  الدول  سفن  احرتام  يقع  عموما 
التعامل  هذا  املحايدين.  سلع  واحرتام 
أي  »قرية«  السفينة  تكون  عندما  يختلف 
الحربية.  السفن  من  نوع  فرقاطة وهو  أو  حربية 
كما أن نوعية السفينة تحدد الكيفية التقنية التي 
تتحرك بها السفينة القرصانية وهي مسائل يهتم 

بها أهل االختصاص من البحارة.
وانطالقا من الرصيد اللغوي املتوفر يف الوثائق 
يمكن  املستعملة  األلفاظ  قاموس  ومن  األرشيفية 
أن نستخرج بروتوكوالت التعامل داخل البحر من 

جهة والقواعد التنظيمية لنشاط القرصنة.
عموما  املغرب  بالد  مارسته  الذي  النشاط  إّن 
ودون البحث عن الجذور التاريخية لظهوره، وإن 
وعوامل  الظاهرة  تتبع  عىل  يساعد  قد  ذلك  كان 
انتشارها، نشاط رشعي متعارف عليه يف العالقات 
الدولية وتناولته الوثائق الدبلوماسية دون تحميله 
طبعت  التي  السلبية  الشحنة  هذه  سلبية.  شحنة 
مراحل  ويف  املستهدفة  األطراف  بعض  مواقف 
ومجاالت معينة من الرصاع. فعندما أُعلنت الحرب 
عىل القرصنة املتوسطية التي تقودها بالد املغرب 
يف  تمارسها  الوقت  نفس  يف  وانقلرتا  فرنسا  كانت 
جانب  إىل  نؤكد  يجعلنا  ما  وهو  األطليس  املحيط 
العديد من الدارسني أن هذا النشاط مرتبط شديد 

االرتباط بموازين القوى يف اعتماده ويف تعريفه.
-----------------

1 - األرشيف الوطني التونيس، دفرت 2847 ص.4 
2 - تطلق كلمة زبنطوط عىل النشاط غري الرشعي 
هي  وتعكس  االيطالية  من  مشتقة  التسمية  وهذه 
البحرية  املمارسات  لهذه  تاريخية  مرحلة  األخرى 
فمن أقدم املجموعات العسكرية املنظمة واملدعومة 
 Bandato ou( من الدول األوروبية ومن الكنيسة

Ordre( والتي قادت الحروب الصليبية نذكر:
Chevaliers-Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem (crée à Jérusalem vers 1080), 
appelés depuis Chevaliers de Rhodes puis 
Chevaliers de Malte depuis 1565 avant 
son expulsion de l›île et sa dissolution par 
Bonaparte en 1798.

مصطلحات القرصنة بالبالد التونسية خالل الفرتة احلديثة
د. محمد فوزي المستغانمي
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الّسوق السيايس

✔ الفاهم بن يفهم

السوق السيايس إضافة تسعى »الشارع املغاربي« من خاللها إىل الخوض يف الصور التي تُخامر أذهان التونسيني 
بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العاّمة، بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم امللتصق أساسا باللحظة الراهنة. فليس املغزى 
من السوق السيايس القيام بتقييم صارم، فالذاتية ركن ركني يف أّي توصيف ألداء الغري. وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن 

حبيسا يف مرتبة الرديء إىل عتبة املتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال يف سوقنا...

أنصاف المواقفرجال ال يهابون النار رديء جدا
مع  تزامنا 
بعيد  االحتفال 
املبارك  األضحى 
عىل  البالد  عاشت 
حرائق  اندالع  وقع 
بالجملة أتت خاصة 
الوسط  مناطق  عىل 
رافقت  وقد  الغربي 
النريان  موجة 

الشديد  الحّر  من  موجة  وأيّام  ساعات  امتداد  عىل  املتصاعدة 
والسيطرة  اإلطفاء  ومحاوالت  جهود  وتكبيل  تعطيل  يف  زادت 
ما  بكّل  العيد  طقوس  بإحياء  الجميع  انشغال  ورغم  عليها... 
يختزله هذا اليوم االستثنائي من نسمات روحانية ربانية فإّن 
أوتوا  ما  بكل  تجنّدوا  الحقيقيون  الوطن  وحماة  تونس  رجال 
من وقوة ومن مسؤولية  ومن زاد وعتاد للسيطرة عىل الحرائق 
االمكانيات  واملمتلكات رغم محدودية  لألرواح  املتواترة حماية 

وتواطئ املناخ الذي زاد يف لهيب األجواء... 
جنود  كعادتهم  كانوا  املدنية  والحماية  املطافئ  رجال 
عهدناهم  مثلما  وكانوا  األزمات  مواجهة  يف  األمامية  الصفوف 
وجه  يف  األمان  وصّمام  وللعباد  للبالد  الواقي  الدرع  دائما 
والتزامهم  الوطني  حّسهم  بفضل  ونجحوا  املتصاعدة  النريان 
املهني واألخالقي يف التصّدي للحرائق التي أتت عىل مساحات 

شاسعة...
رجال  يكون  أّن  يقتيض  والواجب  الرضورة  أّن  صحيح 
ال  هذا  ولكن  املعركة  أرض  اىل  الواصلني  أّول  املدنية  الحماية 
يربّر أو يرّشع تجاهل تضحياتهم وغّض الطرف عن بطوالتهم 
ومالحمهم يف إنقاذ األرواح البرشية والثروات الطبيعية فهم عند 
يهابون  ال  والشدائد رجال من معدن خاص... رجال  األزمات 

النار وال األرشار...

حسن جدا
من  الثقة  سحب  جلسة  تبعات  مازالت 
بغيومها  تلقي  الغنويش  راشد  الربملان  رئيس 
عىل املشهد السيايس يف تونس خاصة بعد ما 
بخصوص  كبريين  ولغط  جدل  من  رافقها 
الكلمة  لها  كانت  والتي  امللغات  الورقات 
يوم  يف  الثقة  سحب  الئحة  إسقاط  يف  الفصل 

تاريخي سيبقى عالقا طويال يف األذهان.
املسار  طبيعة  يف  الخوض  عن  وبعيدا 
تثبيته  الجماعة  ينوي  الذي  الديمقراطي 
عملية  شّكلت  الربملان  قبّة  تحت  فيه  والسري 

التصويت يف حّد ذاتها محور جدل كبري مازال متواصال اىل اليوم خاصة أّن الطريقة 
التي ُحسمت بها األمور يف الجلسة املثرية للجدل ال ترتقي اىل مستوى السلوك الطبيعي 

ملجموعة  من النواب من املفروض أنهم نخبة من حماة هذا الوطن...
 18 ورقة ملغاة كانت كفيلة لتمديد إقامة الغنويش عىل رأس الربملان ولكنها يف 
املقابل عّرت حقيقة بعض النواب املتالعبني بمصالح الوطن خدمة ملصالح شخصية 
وأجندات حزبية ضيّقة وكشفت عن جوانب خفيّة ومخفية يف سلوكياتهم وترّصفاتهم 
املليئة بالنفاق والزور وباملكر والخديعة  ... هؤالء قّدموا نصف موقف يعبق برائحة 
الخبث والجبن فال اختاروا مصارحة الشعب واالصطفاف وراء محور »سيدي الشيخ« 
املنادية بتحرير الربملان من قبضة  بكّل قناعة وثبات وال انحازوا لنداءات االستغاثة 

»االخوان« مثلما يصفهم البعض...
األصل يف املوضوع ليس مرور الالئحة من عدمها فلكل حزب أالعيبه السياسية 
ولكل كتلة تصوراتها وقناعاتها وخاصة حساباتها ولكن الطريقة التي ترّصف بها 
النواب الـ 18 الذين ألغوا أصواتهم ال تليق بنواب شعب فّوضهم الشعب للتكلم باسمه 
وبالدفاع عن مصالحه يف الرّس والعلن... هؤالء لم تكن لهم الشجاعة الكافية إلعطاء 
موقف رسمي يلزمهم واختاروا الهروب من الحساب والعقاب ومن عدسات الكامريا 
ولعبوا عىل كّل الحبال العالقة والزائلة فخانوا العهد وامليثاق واألخالق ولم يجنوا من 
فعلتهم هذه سوى االحتقار والتقزيم من طرف الشعب الذي تفّطن أخريا عىل ما يبدو 
أنه أمام مجموعة من املرتزقة يتحّركون فقط بالتعليمات واالمالءات ويحارضون يف 

األخالق يف العلن ويلعنون الرشف يف رّسهم...

صورة تتحدث

قالوا 
املنصف السليطي

تبنى  ال  األوطان  ان  
واملمانعة  واملكابرة   باملغالبة 
ونرش  املضاد  والعنف  والعنف 
ولكن   الحقد   وإشاعة  الكراهية 
وباالستقرار   االجتماعي  بالعدل 

السيايس واحرتام املؤسسات  وباملشاركة  والحوار 
وتغليب املصلحة الوطنية .

املدعوم  املشييش   السيد   حكومة  ان  اعتقد   
والفاعليني  املهنية  واملنظمات  األحزاب  جميع  من 
كيف  ولكن  عليها  املصادقة  ستتم   االجتماعيني 
نحافظ عليها وتحافظ عىل استمرارها واستقرارها  
وتكون حكومة تتسع للجميع  و لكل التوانسة   وال 
تنقض غزلها كسابقتها...خاصة ونحن نعيش  عىل 
مرمى حجر من حالة ضياع اقتصادي ينذر بالخطر 

املحدق بالوطن  ..تلك هي املهمة الصعبة !...

حسونة الناصفي
مارست  النهضة   حركة 
النواب  عىل  ضغوطات 
الربملان  لرئيس  ومستشارين 
صالحياتهم  وتجاوزوا  تدخلوا 
ومارسوا ضغوطات   غري عادية 

يتحصلون  التي  واالمتيازات  أماكنهم  عىل  للحفاظ 
عليها  وقيادات مركزية من حركة النهضة اتصلت 
التأثري  لغاية  الكتل  مختلف  من  بنواب  بدورها 
عليهم بكل الطرق حتى ال يصوتوا عىل سحب الثقة 

من الغنويش.
باألسماء مهما  هؤالء  عن  بالكشف  اتعهد  وانا 

كانت نتيجة التصويت.

رفيق عبد السالم
هناك التفاف كامل من أبناء 
الغنويش  حول  النهضة  حركة 
موحد  النهضوي  …الجسم 
يف  سيظل  … الغنويش  حوله 
عن  النظر  بغض  الحركة  قيادة 

الغنويش  املوقع… تونس والنهضة يف حاجة لراشد 
ونحن راضون عن أدائه يف ترؤس الربملان.

بالديمقراطية  ترتبص  كثرية  قوى  هناك 
التونسية ومجرد وجود برملان تونيس حر يزعجها 
..مجرد وجود انتخابات نزيهة يزعج بعض الدول 
او  املنتخب  الربملان  ملفهوم  معنى  لديها  ليس  التي 

االنتخابات النزيهة …

 مصطفى بن احمد 
رشعيّة  أّن  بنّي  التصويت 
الغنويش ُمست بشكل كبري وانه 
فقد الصفات املطلوبة لتقلد هذا 
املنصب والجلسة كانت ايجابية  
عىل  نسقت  التي  املجموعة  الن 

الالئحة اشتغلت مع بعضها ألّول مرة.
تمرير  لتّم  ذلك  ولوال  ملغاة   ورقة   20  هناك 

الالئحة.

نبيل حجي
طغيا  واملتاجرة  الشعبوية 
املتعلق  القانون  مرشوع  عىل 
بطالتهم   طالت  من  بتشغيل 
يحرتم  لم  أنه  درجة  اىل 
االخالالت  من  الدستور والعديد 

مرشوع  شابت  واالجرائية   والقانونية  الدستورية 
حبة  مثل  الوهم وهو  قانون  اسميه  وانا  القانون 
املغالطات  املاء بسبب  يف  تذوب رسيعا  التي  الدواء 
عن  للمعطلني  قدمها  التي  واالوهام  تضمنها  التي 

العمل ممن طالت بطالتهم.

يف ذكرى ميالد الزعيم الراحل
الحبيب بورقيبة "باني الدولة 
ومحرر املرأة" كما اختار أن 

يُكتب عىل قربه :

ُولد فقريا... شّب مجاهدا...
عاش زعيما... ومات فقريا...
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الّسك الّديمقراطيخزعبالت سياسية تونسية
منير الفالح

املفروض الجمعة هذي كنّا نعّديوها يف املعايدات والّزيارات 
وإال  و"العّلوش"  الكبري  العيد  مع  الّطفولة  ذكريات  وإثارة 
هذا  والعام  يدركه...  املرء  يتمنّى  ما  ماكّل  لكن  ّ"الكبش"... 
منّا،  وحدة  وكّل  واحد  كّل  متاع  العاديّة  املشاغل  عىل  وزيادة 
وحتّى  البعيد  املستقبل  من  الخوف  من  حالة  عندنا  وّلينا 

القريب.
الخوف والقلق جاي من إنعدام الّرؤية ألكثر من ميل كيف 

ما يقولوا جماعة الرصد الجّوي واملالحة والّصيد البحري.
رّشامة  برشا  عندنا  بالدنا  يف  صحيح 
كّل  عىل  تنبري  ُمحرتف  نفيس،  عىل  وأنا  ونبّارة، 
صحيح  روحي(لكن  عىل  )حتّى  حّد  وكّل  يشء 
وخاّصة  البالد  يف  تحكم  إيّل  الّجماعة  أنّو  زادة 
باش  للعادة  خارقة  مجهودات  عاملني  الربملان 
وساعات  املشهد"مدغدش"  يخّليوا  يزيدوا 

حتّى"مسّود"!
املسألة مش بركة متعّلقة بخالفات وأصوات 
)إاّل  الكّل  أنّهم  املسألة  وكذا...  الربملان  يف  عالية 
كبري  َشبَه  عندهم  تقريبا  والّوا  ربّك(  رحَم  من 
مّرة مع  نهار وطولو وهّم  املنقالة"  بـ"رّقاص 

هذا ومّرة مع اآلخر.
عرض  جلسة  بيه:  أتحفونا  مشهد  وآخر 
الخريجي  راشد  السيّد  من  الثّيقة  سحب  الئحة 
النّواب...واملشهد  مجلس  رئاسة  من  الغنّويش 
متاع نهار الخميس 30 أوت 2020، نهار الوقفة، 

كانت عندو مقّدمات وتلته تبعات.
تصّدعت  وذنينا  العاّمة،  الجلسة  تاريخ  تحديد  قبل 
املجلس  مكتب  وهاهو  امُلعاكسة  والترّصيحات  بالترّصيحات 
التّاريخ  وتحّدد  ديوانه...  رئيس  من  وخيّل  ديوانه  وهاهو 
بدأ  الّساعة،  هاك  ومن  مّدتها.  وحتّى  الجلسة  سري  وطريقة 
كذا  كذا  وصلنا  الحساب:  شاّدين  هنا  من  وهاهم  "العرض" 
قلوبهم(  واملؤّلفة  الغنّويش  )جماعة  واألخرين  تصحاحات، 
يرجعوا: باش يكون عرس ديمقراطي وهات من هاك الُجَمل 
وقاعدين  دستور  أحسن  عندهم  التّوانسة  كيف:  املُقولبة، 
سحب  بالئحة  املعني  من  حتّى  تي  الكّل...  فصوله  يف  يفّعلوا 
نيش  وما  بدبّابة  راني ماجيتش  قاللنا  الغنّويش،  الثّيقة، يس 
باش نقعد غصب عىل النّواب ويف كّل الحاالت هو قبل بعرض 
الاّلئحة عن طيب خاطر )بارك الّله فيه، يعني كان مثال ينّجم 
تكون  باش  الجلسة  أنّو  متأّكد  وهو  تتعّدى؟(  يخّليهاش  ما 

تأكيد الثّيقة يف شخصو!
التلفزة  قّدام  ناس  برشة  وتسّمرت  املوعود،  اليوم  وجاء 
وليلة  النّاس محدودة  متاع  وامليزانيّة  الّدنيا سخونة  )خاّصة 
عيد( وبطبيعة الحال كانت ُفرصة باش يجي حذايا عشريي 

...climatiseurالّروج ونرشبو قهيوة تحت الـ
وكيف كّل مّرة، الّله ال يقطعلنا عادة، بدات سلسلة نقاط 
النّظام ورئيس الجلسة، كيف العادة زادة، يتفاعل يف كّل مّرة 
)وحّسيت والّله أعلم كاينّو عامل مجهود خاص باش يظهر

بكّلها  مش  النّهضة  كتلة  إيّل  والحظت   )présidentiable
حارضة )حسب ماهو عىل الّشاشة( وكيف قلت ياخي وينهم 
الّروج وقايل ياخي بجّدك تحكي؟ ياخي ما  بقيّتهم؟ شعل يفّ 
ويحرضوا  الكّل  يحرضوش  ما  باش  قّرروا  أنّهم  بالكش  يف 
بعدد رمزي؟ ونزيدك زيادة، الجماعة األخرين قالوا زادة باش 
يصّوتوا ضّد الئحة سحب الثّقة؟ وكيف الّروج شافني نغزرلو، 
نبيل  جماعة  زيادة:  نزيدك  وباش  مخلوف  جماعة  تي  قايل 

القروي باش يعملوا كيفهم!
وقتها، بديت نثبّت أكثر يف الحارضين وامُلصّوتني!

عاد الحظت إيّل فّمة شكون دخل وما صّوتش،وفّمة شكون 
إيّل من املفروض  ما ظهرش ِجملة )هنا نحكي عىل األطراف 
من  الغنّويش  بإسقاط  معنينّي  خاطر  عىل  وتصّوت  تجي 
رئاسة املجلس( وتفّرجت زادة يف اإلعالن عن حضور السيّدة 
سمرية الشّوايش ملمارسة واجبها رغم وجودها يف تلك األيّام 
باملستشفى )ربّي يشفيها( وبعد دخولها وسط ترحاب كبري 
امُلرّحبني بجيّانها نّواب  وحتّى تصفيق ويف الصّف األّول متاع 
النّهضة واإلئتالف وبعد طبعا البّد من فاصل "الّشغب امُلعتاد" 

وقت التّصويت وتقاسم أدوار البطولة فيه كّل من عبري مويس 
بَّة"  وعدد من نّوابها يف مواجهة نّواب النّهضة واإلئتالف و"السِّ

هي "التّأثري عىل النّواب" والتّصوير بالهواتف الجّوالة!
واملناداة  والتّصويت  واملناداة   l'échauffement هاك  بعد 
نفدلك  زعمة  زعمة  حبّيت  التّصويت،  باب  وغلق  أخرى  مّرة 
الّروج وقلتلو: هيّا نعملو خطار عىل شكون باش يربح!  مع 
عالقة  حتّى  ماعندك  إنت  أّما  وقايل:  بالّضحك  طرشق  ياخي 
باش  أّما  بشعرة  يسّلكها،  باش  الغنّويش  ولدي  يا  بالحساب! 

ينڨزها! مازلت نخزرلو مستغرب وقام الّصياح يف التّلفزة!
ويف  بالفرحة  تنڨز  الّزغالمي  يمينة  النّايبة  لقيت  تلّفت، 
يّدها ورقة وهاك الّرئيس يحّب يفرّس للنّاس الحارضين غادي 
إيّل باش يعلن  عليها  الحقيقيّة هي  النّتائج  إيّل  التاّلفز  وقّدام 
هو بجاللة قدره وكرسيه... ويف الحقيقة حتّى اإلذاعات عندها 

عىل األقّل دقيقتني وإاّل ثالثة أعلنت عىل سقوط الاّليحة!
ما  قد  خاطر  عىل  يحرّي!  الحقيقة،  بعد،  شفناه  إيّل  اليشء 
تتوّقع حاجات من نّواب املجلس متاع 19، ينجحوا يف مفاجأتك 

ويمشيوا ألبعد من توّقعاتك!
عّدو  تقول  للمقابلني  متلّفت  واحد  كّل  مدارج  زوز  شفنا 

باش يهجم، ويا زغاريط يا نشيد وطني!
ياخي بجّدهم جماعة النّهضة حاسني رواحهم منترصين؟ 

يا جماعة، راهو رئيس حزبكم ما منّع كريس رئاسة الربملان 
قرابة  راهو  جماعة  يا  القروي!  وحزب  الكرامة  بإئتالف  كان 
النصف متاع نّواب املجلس رافضني ورافضات رئاسة الغنّويش! 
لشؤون  حزبكم  إدارة  مستقبل  يف  كبري  مشكل  فّمة  وعمليّا 
املجلس)كان قعد(! ال والسيّد خرج بعد نتائج التّصويت وعمل 
ترصيح )ُمحاط بالـgalerie متاعو( أنّو مستعّد باش يتعامل 
إيجابيّا مع املكّلف بتشكيل الحكومة )يس املّشييش( ورئيس 

الّدولة يس قيس سعيّد!
أنّو  يعلم  كاينّو  تحّسوا  الّراجل 
لل"العركة"  ومستعّد  تحضرياتو  كّمل 

الجاية!
وقالوا  زادة  خرجوا  امُلقابل،  والشّق 
يف  املاتش  وبقيّة  أوىل  جولة  هذي  إيّل 
يقول،  حّب  الجاية...   saisonالـ أّول 
وما  فرسة  بيهم  هاربة  الجماعة 
باش  لرواحهم  ُمهلة  حتّى  خذاوش 
يفرزوا شكون بالحّق معاهم يف تنحية 
وساق  هنا  ساق  وشكون  الغنّويش 

غادي!
من  تأّكد  دوب  الّروج،  عشريي 
هاك  يف  يجري  خرج  التّصويت،  نتيجة 
نشوف  نميش  خّليني  وقايل  القايلة 
املدام مازالش حاجتها بقضية ماكانش 
وباش  خلوقي  فّسدويل  اليوم  الجماعة 

يكّملوا عىل عيدي لوكان تنقص حاجة من قضيات العيد!
أّما أنا، قعدت نتفّكر قّداش كنّا ظاملني مجلس14 ونقولو 
ما  )كيف  طلعت"طيّارة"  هذيكة  الرتكيبة  ياخي  رسك  عليه 
يقولوا الّشبيبة( بالنّسبة ملجلس 19 إيّل نظريًّا غالب عليه طابع 
اليمني الّديني أو الّليربايل أو الشعبوي وكيف تزيد تثبّت مليح 
عىل يحافظوا  باش  التّحالفات  لكّل  مستعّدين  غالبيّتهم  تلقا 

يقّدمولنا حكاياتهم  باش  الحكم ومحاوالتهم  يف   strapontin
والنّاشئة  الفريدة  التّونسيّة  الّديمقراطيّة  متاع   emballageيف
و...و...كّلها رسك يّسء وزيد ما نعرفوش حتّى نهاية العرض 

املاسط هذا وقتاش...
عيدكم وعيدكّن مربوك عىل أّي حال.

 

نهار الخميس إيّل فات يواتي نهار الوقفة كيف ما يقولو النّاس 
يف  الحّجاج  عىل  الفرجة  يف  نعّدووه  العادة  عمري...ويف  يف  إيّل 

التلفزة  وتحضري خرضة العيد..
السنة بها الكورونا حتى الفرجة عىل الحج تحّسها باردة 
لبيت  الكيف...دخلت  طرّيت  الخايضة  البالد  حكاية  وزيد 
وحاطط  يّدو  يف  تليفونو  محرز  الطفل  هاك  لقيت  القعاد 

التلفزة عىل الوطنيّة 2 تلفت لقيت البالصة هي املزلس 
عباد  هاهي  الرحيم  الرحمان  اللّه  بسم  والباقي 

الصحن  يف  ..وإيّل  واقفني  آخرين  هاهم  قايمة 
عاطي  والصياح  الدروج  يف  الوسطاني..وإيّل 

مسد..
هي وخيّتكم بيّة املالحة صحيح مرا يف الّدار 
الوجوه  بعض  نعرف  وليت  أما  روحها  وعىل 
وحتى تلقيمتهم زادة...تلفت للطفل محرز وقتلو 

شنّوة أخرتها يف ها الجماعة !؟ جاوبني ماهو كي العادة تّوة يوىف 
يا  تعرف  قتلو  أنا  عاد  والنواح...  وبالصياح  بالتزغريط  الطرح 
محرز وليدي قبل يف الفرح وإاّل يف بعيد الرش املوت كانت النّاس 
تدفع شويّة فلوس تكري بيهم يا زغراطات يا نّواحات ...يخي قايل 
اكثر من  اليوم  الكرية متاعهم  أما  الغفلة  يا حرسة هاذوكم وقت 

ثالثة مالين يف الشهر...  
يتصدّع  بدأ  رايس  وحسيت  نتفّرج  قعدت  وخيّتكم   أكهو 

الّراس  تعّمر  عربي  قهيوة  عملت  مشيت  وليت 
قدام  تمسمرت  ورجعت  زهر  قطرية  وزدتها 
ويف  خارج  ..والخر  ينادي  فيّل  ونشوف  التلفزة 
باليصكم  شدو  تصيح  ...ولخرى  ورقة  يدو 
عىل  تنادي  وبعد رجعت  التصويت..  نوّقفو  ال 
األسامي ورضبنا عىل ها املعدن سويعتني.. 
الطاولة  عىل  الصندوق  فّرغو  وبعد 
شكون  متاع  أخرى  عركة  وقامت 
من  يّدي  وفك  عالرشيمة   يعس 
املّرة  هذي  الحقيقة  لكن  شوشتك 
الحسبة  طّولتش...وحسبو  ما 
والظاهر من حركاتهم الغنّويش 

نْقزها ...
والصياح  الركيض  وبدأ 
النتيجة  قرأ  باش  شاح  ريقو  املطرقة  متاع  الراجل  هاك  وحتى 

النهائيّة...  
!؟  عبري  موش  هذي  يخي  ملحرز  قلت  تزغريطة  وسمعت 
جاوبني وهو يضحك حتى األخرين راهم عندهم برشة زغراطة... 

قتلو يا لطيف حتى الحويجة املتسميّة عليها عبري فّكوهالها ...
الحاصيلو ربّي يقّدر الخري وهاضاك هو... 

✔ أختكم بّية المالحة

L'AgorA

عبري مويس :حتى التزغريط فّكوهوهلا



بليبيا  القتال  ساحات  مختلف  شهدت 
يسبق  الذي  بالهدوء  أشبه  هدوءا  مؤخرا 
تتحدث  صحفية  تقارير  ضوء  يف  العاصفة 
ملعركة  وتركية  مرصية  استعدادات  عن 
استعداداتلم  النفطي،  الهالل  بّوابة  رست، 
تكن زيارات وزير خارجية العربية السعودية 
بما  عنها  بعيدة  العربية  الدول  من  العديد  اىل 
من  للموقف  نهائية  ترتيبات  بوضع  يوحي 
تركيا. لكن نظرة اىل األحداث التي هّزت الدول 
تكشف   1967 جوان  هزيمة  منذ  العربية 
هدف  وأن  أبيب  تل  اىل  تقود  الخيوط  كل  أن 
املرشوع الصهيو-أمريكي يف املنطقة هو منع 
يعني  بما  ارسائيل  عدا  اقليمية  قوة  أية  قيام 
-اذا  املرصية-الرتكية  العسكرية  املواجهة  أن 
الشعبي  للمصل  تجسيدا  ستكون   - وقعت 
هنري  قال  كما  أو  بعضه"  يكرس  "فّخار 
كيسنجر عن الحرب االيرانية - العراقية خالل 
هناك  الحروب  "يف  املايض  القرن  ثمانينات 
عادة خارس ورابح، لكن يف هذه الحرب يجب 

أن يكون خارسان".
اندحار  األحداث عقب  واجهة  اختفاء من  بعد 
تحت  طاربلس  العاصمة  مشارف  عىل  من  قواته 
ضغط هجومات قوات تركية تدعم قوات وميلشيا 
السبت  يوم  منذ  عاد  الوطني.  الوفاق  حكومة 
االتراك  واصفا  األضواء  اىل  حفرت  خليفة  الفارط 
مذكرا  درسا  بتلقينهم  متعهدا  واملرتزقة  بالغزاة 
الليبيني  لم يروا منهم طيلة تقائهم يف البالد  بأن 
أكثر من 300 عام اال الرش والعبث والقتل والنهب.
تهديد ووعيد حفرت لم يكونا بمعزل عن تحذير 
يف  الرشعية  غري  "التحركات  من  انقرة  القاهرة 
تحركات  املرصية  الخارجية  اذ وصفت  املتوسط" 
املنطقة  يف  مرص  حقوق  عىل  "اعتداء  بأنها  تركيا 
"األهرام"  صحيفة  صّدرت  وفيما  االقتصادية 
سيلقن  الليبي  "الشعب  بعنوان  االوىل  صفحتها 
صحيفة  كتبت  قاسيا"  درسا  الرتكي  الغازي 
تطالب  طرابلس  مظاهرات   : اليوم"  "املرصي 

بطرد مرتزقة أردوغان".
ينفخ حفرت األمريكي الجنسية يف نار املواجهة 

مدعوما بمرص، حليفة الواليات املتحدة ضد حليفة 
"الناتو"  بحلف  والعضو  املتحدة  للواليات  أخرى 
من  املنزعجة  السعودية  من  بتحريض  تركيا  هي 
الدور الرتكي التنامي يف الدول االسالمية اىل جانب 

االمارات وفرنسا.
الثالثة  بالده  بأحد جيوش  الزّج  السييس  قّرر 
يف حرب جديدة ليس ضد ارسائيل وانّما ضد تركيا 
فاتورة  بدفع  التي ستتكفل  السعودية  من  بايعاز 
بتحريض  ايضا  ولكن  العسكرية  املغامرة  هذه 
بالساحة  االحداث  تجاوزتها  التي  فرنسا  من 
اىل  ليبيا  وتحّول  بثقفها  تركيا  نزول  بعد  الليبية 
وكر للتنظيمات االرهابية بما يهّدد قواتها يف دول 
الصحراء االفريقية مع ما لذلك من انعكاسات عىل 
الخليج  دول  أن  السييس  فهل نيس  فيها،  مصالها 
"الناتو"  تدخل  دعمت  السعودية  رأسها  وعىل 
يف  للتسبب  املليارات  وظفت  وأنها  ليبيا  لتخريب 
دبابري  عّش  اىل  البالد  حّولت  ليبية  سوداء  عرشية 
لقوى  والبحرية  والجوية  الربية  حدودها  وفتحت 
أكرب  يمثل  الذي  نفطها  كنز  يف  طمعا  خارجية 
تسبّب  من  يؤتمن  وكيف  افريقيا؟  يف  االحتياطات 
للكيان  الجّو  ليخلو  سوريا  ثم  العراق  تدمري  يف 

الصهيوني يف املنطقة؟
الوطن  خريطة  عىل  نظرة  إلقاء  يكفي 
واالنحالل  الرتّهل  حالة  عىل  للوقوف  العربي 

عليها  بات  التي  والتجزء  والضعف  والضياع 
املحتل  الكيان  التطبيع مع  طبقا ملسار يقود نحو 
من  كينسجر  هنري  تمكن   1967 هزيمة  فبعد   :
 1973 حرب  يف  وسوريا  مرص  انتصار  احتواء 
اطالق  وقف  لخرق  االرسائيليني  مع  التآمر  عرب 
الدفرسوار"  "ثغرة  بـ  يعرف  ما  وتحقيق  النار 
وجّر  الوراء  من  املرصية  الجيوش  أحد  ملحارصة 
السادات  زيارة  بعد  قادت  مفاوضات  اىل  مرص 
الشهرية اىل ارسائيل اىل معاهدة كامب ديفيد التي 
الصهيوني  الكيان  مع  باتفاقية سالم  كبّلت مرص 
وعزلت سوريا. ومع قيام الثورة االيرانية وسقوط 
الشاه غّررت أمريكا ودول الخليج بصدام حسني 
بالده يف حرب رضوس خرج  توريط  يف  ونجحت 
احتالل  ثم كان فخ  اقتصاديا  العراق منهكا  منها 
العراق  تدمري  اىل  النهاية  يف  قاد  الذي  الكويت 
وغزوه قبل أن يأتي الدور عىل سوريا ثم السودان 
بعدما رضبت رياح ما يسمى بـ "الربيع العربي" 

أغلب الدول العربية.
أما بالنسبة لرتكيا فقد صدق اردوغان أن بالده 
عضو كامل الحقوق بالحلف األطليس ولكنه نيس 
أنه ال عالقة لها حضاريا ودينيا وال اقتصاديا بدول 
هذا الحلف وأنه تم تجنيدها غصبا عنها باعتبارها 
الحرب  يف  املانيا  مع  املنهزمة  املحور  دول  احدى 
العاملية الثانية لسّد ثغرة الجانب الجنوبي الرشقي 

يسمى  كان  ما  معسكر  مواجهة  يف  أوروبا  من 
االتحاد السوفياتي خالل فرتة الحرب الباردة.

يف  بالده  دور  أن  يصدق  ان  أودوغان  يريد  ال 
وأن  السوفياتي  االتحاد  بسقوط  انتهى  الناتو 
املنظومة الرشقية أصبحت تابعة  العديد من دول 

لـ "الناتو".
اليوم وتحت غطاء الرصاع عىل الكعكة الليبية 
بمرص  برتكيا  مرص  رضب  مخطط  مالمح  تتضح 
املخطط  ان  الوحيد.  الفائز  هي  ارسائيل  لتكون 
كامب  اتفاقيات  عرب  مرص  تحييد  فبعد   : واضح 
اقليمي  دور  أي  عن  تغييبها  زمن  حان  ديفيد 
أن  يبو  ولكن  تركيا  عىل  ينطبق  التكتيك  ونفس 
اردوغان لم يفهم بعد أن ميثاق حلف الناتو جامد 
بينما املصالح تتغرّي وأنه يوم ينتهي دور الحليف 

يُرمى به يف مزبلة التاريخ.
يخطي من يظن أن تركيا أم مرص ستخرجان 
رابحتني من املواجهة يف ليبيا. فحقائق الجغرافيا 
أن  تؤكد  االوسط  الرشق  منطقة  يف  والتاريخ 
من  به  واملسموح  للحياة  القابل  الوحيد  املرشوع 
طرف الدول الغربية وعىل رأسها الواليات املتحدة 
كأمرباطورية  الكربى"  "ارسائيل  مرشوع  هو 
وحاكمة وحيدة باملنطقة تدور يف فلكها بقية دول 

املنطقة.
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فخ صهيو-أمريكي شعاره »فّخار يكّسر بعضه« :

كيف خيدم الصدام املرصي-الرتكي مرشوع "إرسائيل الكربى"؟

جون بولتون : أمريكا ستنسحب من "الناتو" إذا فاز ترامب
أعرب املستشار األمني السابق للرئيس األمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، 
عن اعتقاده بأنه من املمكن أن تنسحب الواليات املتحدة من حلف شمال األطليس 

"الناتو" حال فاز ترامب بوالية ثانية.
ونقلت صحيفة “هاندلسبالت” األملانية الصادرة أمس عن بولتون “فقط حفنة 
من الجمهوريني تود االنسحاب من الناتو، لكن يف حال فوز ترامب بوالية ثانية، قد 

تسقط هذه الحواجز… من يعرف ماذا ينوي أن يفعل يف الوالية الثانية؟”.
ونصح بولتون األوروبيني، حال فوز ترامب باالنتخابات يف الثالث من نوفمرب 
املقبل، بتكثيف دبلوماسيتهم مع الكونغرس، وقال: “يمكن ملجلس النواب ومجلس 
الشيوخ الوقوف ضد الرئيس… إذا كان هناك انسحاب من الناتو أو انسحاب آخر 
مهم للقوات من أوروبا، فقد تكون هناك مقاومة قوية من كل من الديمقراطيني 

والجمهوريني... لذلك، من األفضل لألوروبيني التواصل مع الكونغرس”.
منافسه  أمام  الرأي  استطالعات  يف  حاليا  تراجعت  ترامب  شعبية  أن  يذكر 
الديمقراطي جو بايدن. لكن هذا ال يعني أي يشء لبولتون، حيث قال: “يجب أال 
نقلل من قدرة الحزب الديمقراطي عىل اإلخفاق يف االنتخابات”، مشريا إىل أن بايدن 
ال بد أن يشارك يف ثالث مناظرات تلفزيونية أمام ترامب، وال يزال هناك نحو مئة 

يوم حتى االنتخابات، وقال: “هذه فرتة أبدية من منظور السياسة األمريكية”.
وال يعلق بولتون، املحافظ املتشدد الذي شغل منصب مستشار األمن القومي 
لرتامب حتى سبتمرب 2019، آماال كبرية عىل فوز بايدن، وقال: “سأكون حزينا 
للغاية بغض النظر عمن سيفوز يف اليوم التايل لالنتخابات”، مضيفا أن بايدن 

»يجلس يف قبو منزله وال يخرج كثريا، وإذا فاز ولم يكن يعرف بالضبط ما 
يجب فعله، فسنستبدل فقط مشكلة بأخرى جديدة”.

أنغيال مريكل هي “آخر  املستشارة  إذا كانت  وعندما سئل عما 
زعيم يف العالم الحر”، قال بولتون: “القادة الوحيدون يف العالم 

الحر هم قادة الواليات املتحدة. وإذا كان الرئيس األمريكي غري 
قادر عىل القيام بذلك، فإن العالم الغربي يف خطر ألن ال أحد 
يمكنه أن يحتل هذه املكانة”، مضيفا أن مريكل “شخصية 
قوية للغاية داخل االتحاد األوروبي”، لكن يتعني التساؤل 
إىل متى ستستمر قوة أملانيا بعد أن تغادر مريكل منصبها، 
وقال: “ربما ستبقى يف منصبها لفرتة أطول من املتوقع”.
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واشنطن وأزمة دول الخليج
أّن واشنطن تسعى  STRATEGIKA 51 كشف  موقع 
قطر  بني   2017 سنة  منذ  القائمة  األزمة  إلنهاء  حثيثا 
املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  والعربية  جهة  من 
لقطر  مقاطعة  فرض  إىل  أدت  والتي  ومرص  والبحرين 
االسرتاتيجية  ملخططاتها  خدمة  وذلك  عليها  وحصار 

باملنطقة.
مجلس  دول  بني  القائم  الخالف  أفسد  املوقع  وحسب 
التعاون الخليجي وقطر جهود واشنطن وحليفتها ارسائيل 
الحتواء ايران وأفشل مرشوع اسقاط نظام الرئيس بشار 
األسد يف سوريا بفعل اختفاء التنظيمات االرهابية وفلول 
التنظيمات  عدا  ما  يف  عنها  التمويل  قطع  بعد  املرتزقة 
املوالية لرتكيا والتي تحتفظ بتواجد يف منطقة ادلب تحت 

الحماية الرتكية.
هوك  بريان  زيارة  أن  اىل  أشار   STRATEGIKA 51
املبعوث األمريكي الخاص اليران بالدوحة اىل قطر مؤخرا 
تندرج يف اطار محاولة بالده انهاء األزمة بني دول الخليج 
اىل  بقوة  العودة  املتحدة  الواليات  اعتزام  وتؤكد  وقطر 

املنطقة.
عن  البنتاغون  برتاجع  ذلك  عىل  املوقع  واستشهد 
قواعده  عدد  بأفغانستان ومضاعفة  قواته  عدد  تخفيض 
العسكرية بالعراق وبرشق سوريا ورفع مستوى حضوره 
األبيض  البحر  ورشق  االحمر  والبحر  وارسائيل  باألردن 

املتوسط وبمياه الخليج.

مجزرة اقتصادية
تتمركز  عمالقة  رشكة  تديره  الذي  األمريكي   Yelp موقع 
انشطة  عن  االعالن  يف  واملتخصص  فرانسيسكو  سان  بمدينة 
مراكز التجارة والتسويق لسلعها بما يف ذلك معروضات املطاعم 
يف  قدم  والصحة  والتجميل  األجسام  كمال  رياضة  ومحالت 
تقريره األخري عن تداعيات أزمة كورونا عىل االنشطة االقتصادية 
بـ  وصفها  مزعجة  مأساوية  أرقاما  االمريكية  الواليات  بكل 

"املجزرة".
وحسب Yelp، بلغ عدد املؤسسات املغلقة اىل حدود يوم 10 
جويلية املايض 132580 مؤسسة مقارنة بـ140 ألف مؤسسة 

أغلقت أبوابها يف شهر جوان املايض.
لكن املشكل - دائما حسب املوقع -  انه بينما انخفض عدد 
اإلغالقات املؤقتة شهد عدد املؤسسات التي اغلقت أبوابها نهائيا 
ارتفاعا منها 72842 مؤسسة قال انها افلست بما يمثل زيادة 
بنسبة 41 ٪ مقارنة بأرقامه يف شهر جوان املايض اي أن هناك 
  15 نهائيا بني  أبوابها  اغلقت  باملوقع  15742 مؤسسة مدرجة 

جوان و10 جويلية املاضيني.

املوقع أشار اىل أن املطاعم ومحالت البيع بالتفصيل تأتي يف 
طليعة الفضاءات املترضرة مؤكدا تعرض 26160 مطعما للغلق 

منها 15770 أشهرت افالسها.
وأضاف املوقع أن مراكز التجميل سجلت 4897 غلقا نهائيا 
نهائيا  غلقا   1930 سجلت  االجسام  كمال  رياضة  مراكز  وأن 
تفيش  ظل  يف  االجتماعي  التباعد  رشط  تحقيق  صعوبة  بسبب 

فريوس كورونا.

مطاردة من الجيل السادس
تسعى   observateurcontinental موقع  ذمة  عىل 
بريطانيا وفرنسا واملانيا واسبانيا  االربع  االوروبية  الدول 
لتصنيع  القارة  يف  العسكرية  الصناعة  عماد  تعترب  التي 
أف  طائرات  ملنافسة  السادس  الجيل  من  مطاردة  طائرة 
35 االمريكية و"سو57" الروسية و"جي 20ب" الصينية.

املوقع أضاف أنه إذا كان الربيطانيون يفضلون تجهيز 
يتوجه  االلكرتوني،  للمسح  بشبكة  "تايفون"  مقاتلتهم  
طائرة  صنع  مرشوع  نحو  واالسبان  واألملان  الفرنسيون 

جديدة من األلف اىل الياء.
أول تحليق للمطاردة  أن يتم  املنتظر  املوقع من  ووفق 
الجديدة سنة 2025 وأن يتم دخولها الخدمة الفعلية سنة 
2040 وسيشارك يف املرشوع رشكة آرباص أو رشكة داسو 
االملانية ورشكة    MTU Aero Engines الفرنسية ورشكة 
 Indra ورشكة  الفرنسية    Safran Airoaft Engines

Sistemas االسبانية.

المحلل السياسي ألكسندر نازاروف: 

ربام حتكم أمريكا العالـم ملئة عام قادمة والعرب سيدفعون الثمن
السيايس  املحلل  كتب  العنوان  هذا  تحت 
الواليات  "ليست  نازاروف:  ألكسندر  الرويس 
تتضخم  عمالق،  لبنان  سوى  األمريكية  املتحدة 
مصطنع،  نحو  عىل  به  املعيشة  مستويات 
غري  أمواال  يطبع  املركزي  والبنك  هائلة  والديون 

مغطاة لسد الفجوة يف امليزانية.
املتحدة  الواليات  فإن  لبنان،  انهيار  نرى  وكما 
لكنها  باالنهيار،  األخرى محكوم عليها  األمريكية هي 
الكارثة  هذه  تمحو  أن  يمكن  أكثر.  ال  وقت  مسألة 
الواليات املتحدة من عىل خريطة الكوكب، بما سيؤدي 

إىل حرب أهلية وتفكك البالد إىل أجزاء.
يف  الفائضة  الصناعات  من  الكثري  إنشاء  تم  لقد 
العالم عىل مدار العقود األربعة املاضية، بتحفيز الطلب 
اآلن لخفض  الوقت  اإلقراض، وحان  زيادة  من خالل 
االستهالك، ووفقا لبعض التقديرات فإن ما يصل إىل 
40 % من اإلنتاج العاملي يجب أن يفلس خالل األزمة 

العاملية الحالية.
إن 40 % من الناتج املحيل اإلجمايل العاملي يبلغ 
تقريبا مجموع الناتج املحيل اإلجمايل للواليات املتحدة 
بلغ   ،2019 عام  يف  مجتمعتني.  والصني  األمريكية 
دوالر،  تريليون   142 العاملي  اإلجمايل  املحيل  اإلنتاج 
وحتى مع تخفيض الخسائر املقّدرة إىل الثلث بدال من 
47 تريليون دوالر، فإن هذه القيمة أكرب  40 %، أي 
من إجمايل الصادرات العاملية للسلع والخدمات يف عام 

2018، والتي بلغت 25.3 تريليون دوالر.
األجنبية،  السلع  استرياد  وقف  بعد  حتى  أنه  أي 
ظل  ويف  إنتاجها.  خفض  إىل  أيضا  البلدان  ستضطر 
خفض  عىل  القادرة  الدول  ستكون  الظروف،  هذه 
وارداتها والحفاظ عىل صادراتها أو حتى زيادتها هي 
الدول األقل ترضرا . بالطبع، سوف يكون ذلك ممكنا 
فقط من خالل القضاء عىل اإلنتاج يف البلدان األخرى، 

ويف املقام األول يف البلدان املصدرة.
عىل  قادرة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تكون  لن 
االقتصاد  يفقد  حيث  سلمي،  بشكل  ذلك  تحقيق 
ولن  األخرية،  العقود  يف  التنافسية  قدرته  األمريكي 

الطبيعي  للمسار  ووفقا  سوءا.  إال  الوضع  يزداد 
املتحدة،  الواليات  تخرس  أن  املحتم  فمن  لألحداث، 
املنافسون  يسيطر  بينما  تقريبا،  صادراتها  وتتوقف 
والصني  أملانيا  مثل  املصدرين،  بني  من  كفاءة  األكثر 
وكوريا الجنوبية وغريها عىل السوق املحلية. يتبع ذلك 
الحال اضطرابات سياسية، وتضخم مفرط،  بطبيعة 
وفوىض داخلية يف ما تبقى من بقايا الصناعة، لتعاني 
الواليات املتحدة األمريكية يف نهاية املطاف من مصري 

االتحاد السوفياتي.
يخوضها  التي  التجارية  الحروب  تأتي  ال  لذلك 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، من فراغ أو استنادا 
حتى  وليست  عقيل،  انحراف  أو  شخصية  نزوات  إىل 
بداية حرب، وإنما هي مجرد خطوة أوىل خجولة، ألن 
األزمة قد اندلعت لتوها، وسوف تجد الواليات املتحدة 
تدمري  فإما  مصريي:  سؤال  أمام  نفسها  األمريكية 

املنافسني أو املوت بمفردها.
األمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  فإن  ذلك،  ومع 
الفرصة إلصالح كل يشء، والخروج منترصة من تلك 
الحرب. وللقيام بذلك، تحتاج أمريكا إىل القيام بثالثة 

أمور:
- تدمري رأس املال األجنبي والتخلص من الديون.

- تدمري إمكانات اإلنتاج لدى الخصوم.
- إعادة تشغيل النظام املايل الخاص من جديد.

فقد  املادي،  التدمري  هي  دائما  الطرق  أبسط  إن 
تحديدا،  الهدف  لهذا  السابقة  العاملية  الحروب  بدأت 
الراهن. ولن تكون  الوقت  يعد ممكنا يف  لم  ذلك  لكن 
التحالفات السابقة مهمة عندما تقاتل حليفك السابق 
من أجل البقاء، ومن أجل املكان الوحيد املتبقي تحت 
الشمس. لهذا  الضحية األوىل لن تكون للحرب، وإنما 
للواليات  الحاليني  الحلفاء  عىل  األمريكية،  لإلمالءات 
للواليات  الرئيسيني  الخصوم  لكن  األمريكية.  املتحدة 
بالطرق  وتدمريها  نووية،  أسلحة  يمتلكون  املتحدة 

العسكرية هو أمر صعب للغاية.
فكيف يمكن تحقيق الهدف األول إذن؟

من الرضوري زعزعة استقرار العالم كله، وخلق 

جميع  من  املال  رأس  يندفع  بحيث  الذعر  من  حالة 
وهي  أال  موثوقية”  األكثر  “األصول  إىل  العالم  أنحاء 
ثم  األمريكية،  واألسهم  األمريكية  الخزانة  سندات 
تخفيض قيمة الدوالر ورأس املال من خالل التضخم 

املفرط.
عىل  عديدة  دول  إجبار  الرضوري  من  كذلك 
وتنظيم  ديونها،  مقابل  أصولها  أهم  سداد  أو  بيع 
أسواق  من  األموال  رؤوس  وإخراج  اإلفالس  حاالت 
الدول  يف  لالنهيار  ما سيصبح سببا  ثالثة، وهو  دول 
األكثر هشاشة، ييل ذلك رشاء األصول بأي مبالغ من 

الدوالرات املطبوعة بال غطاء.
املتحدة األمريكية  الواليات  النهاية، بإمكان  ثم يف 
العربية  اململكة  عىس  فماذا  ديونها.  سداد  رفض 
الواليات املتحدة عن  إذا تقاعست  السعودية أن تفعل 
 40 أو  للمملكة؟  بها  تدين  دوالر  مليار   159 سداد  

مليار دوالر للكويت و30 مليارا للعراق؟
الهدف الثاني هو كيفية تدمري صناعة اآلخر؟ 

يجب حرمان هذه الصناعة من األسواق والحصول 
الصني  اقتصاد  حرمان  يمكن  وكيف  املوارد.  عىل 
الرئيسيني  التجاريني  املنافسني  األوروبي،  واالتحاد 

للواليات املتحدة األمريكية من املوارد؟
إمدادات  السؤال قطع  أية إجابة عن هذا  تتضمن 
ومن  سهال،  أمرا  ذلك  ليس  عنهما.  والغاز  النفط 
االتحاد  من  فكل  مبارش،  بشكل  به  القيام  الصعب 
األوروبي والصني ليسا أعزلني من الناحية العسكرية، 
األمريكية  العقوبات  تحمل  عىل  قادرين  يكونا  وقد 

والحصار العسكري. لكن الخيار األكثر واقعية واألقل 
تكلفة هو زعزعة استقرارهما، أو تدمري موّردي الطاقة 
الرئيسيني لهذه املناطق: روسيا وشمال إفريقيا وشبه 

الجزيرة العربية.
عىل  عقوبات  األمريكية  املتحدة  الواليات  تفرض 
مشاريع الطاقة الروسية، بما يف ذلك “السيل الشمايل” 
من  اإلمدادات  قطع  يمكن  كيف  الرتكي”.  و”السيل 
هذه  يف  األهلية  الحروب  خالل  من  إفريقيا؟  شمال 
مضيق  بإغالق  العربية؟  الجزيرة  شبه  وعن  البلدان. 
وجريانها  إيران  بني  مدمرة  حرب  بإثارة  أو  هرمز، 
العرب، أو إثارة جولة أخرى من “الربيع العربي” أو 
من خالل دعم الحركات اإلسالمية. أو ببساطة يمكن 
مع  الحال  كان  كما  النفط،  تصدير  من  العرب  منع 
فإن  سيناريو،  ألي  ووفقا  األخرية.  “أوبك+”  صفقة 
صادراتها  من  بجزء  االحتفاظ  من  ستتمكن  روسيا 
لالتحاد األوروبي والصني، حيث تمتلك أسلحة نووية 
دفع  عليهم  فسيتعني  العرب  أما  معها،  برية  وحدودا 

الفاتورة بالكامل.
ستكون إعادة تشغيل النظام املايل أكثر صعوبة. 
احتياطي  األمريكية  املتحدة  الواليات  فلدى  ذلك،  ومع 
الطرف  ليس  األقوى  والطرف  الذهب.  من  ضخم 
القادر عىل التنافس والتطور كي يصبح فوق اآلخرين 
فحسب، وإنما أيضا الطرف القادر عىل خفض مستوى 
النظر  برصف  بينهم  فيما  األفضل  ليصبح  املحيطني 
الواليات  تمكنت  وإذا  متدنيا.  كان  ولو  مستواه  عن 
املتحدة األمريكية من زعزعة استقرار دول أخرى إىل 
مستوى أسوأ من مستوياتها، فإن الدوالرات الجديدة، 
إذا كانت مدعومة بالذهب، ستصبح مرة أخرى العملة 

العاملية األكثر موثوقية.
املتحدة األمريكية عىل عرش  الواليات  لقد تربعت 
تم  أن  الثانية، بعد  العاملية  الحرب  أعقاب  هيمنتها يف 
إىل حد كبري، وهذا  تتأثر هي  العالم، ولم  بقية  تدمري 

سيناريو يمكن تكراره.
فهل ستحاول الواليات املتحدة األمريكية تنفيذ هذا 

السيناريو الراديكايل أم تفضل موتها؟ ما رأيكم؟".
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تنويه : نظرا لوفرة املادة املرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء، فإننا نستسمح الجميع يف يشء من التأخري يف النرش مع الوعد بأن جميع املراسالت محفوظة وستنرش يف اإلبّان.

النص  به  حاكت  كالما  الرشقي  آمنة  كتبت 
الكثريين  ثائرة  فثارت  ورسًما،  ايقاًعا  القرآني 
ينكرونه  ومّمن  الحداثّي  الفكر  يدعون  ممن 
تهديدها  ماديًّا من خالل  بتعنيفها  األمر  وانتهى 
يقيض  حكم  صدر  إذ  قانونيّا  وبتعنيفها  بالقتل 
التّناقض بني  يتبّدى  أخرى  بسجنها. وهكذا مرة 
ما يقّره الدستور من مبادئ تضمن حرية الضمري 
العقليّة  وبني  واإلبداع  التعبري  وحرية  واملعتقد 
عىل  تلتّف  كيف  تعرف  التي  الّسائدة  الّرجعيّة 
هذه القيم التي ناضلت اإلنسانية من أجلها حتى 
صارت من بديهيات األنظمة الّديمقراطيّة، وكان 
األديان  ازدراء  عصا  عىل  بالتوكئ  االلتفاف  هذا 
وقد  الجمعي.  للضمري  الدينية  املشاعر  خدش  أو 
من  املجتمع  تحرير  أّن  هذه  الفعل  ردود  كشفت 
القوانني  بسّن  فقط  يكون  ال  الّرجعّي  الفكر 
الفضاءات  يف  مضمونها  ترسيخ  بمتابعة  وإنّما 
التي يتشكل داخلها الوعي الجمعي مثل املساجد 
واملؤسسات  والشباب  الثقافة  ودور  واملدارس 
اإلعالمية العامة عىل األقل، غري أّن ما سّجلناه هو 
العكس تماًما، فهذه الفضاءات ما انفّكت تكّرس 
يف  للدين  قروسطية  نظرة  متفاوتة  بدرجات 
وجهها األكثر بشاعة بل تجّرأت عىل ما هو أخطر 
ملنطق  الهوية  عن  الّدفاع  شعار  تحت  رّوجت  اذ 
صحيح  َمَرضيّا،  رفضا  االخر  ورفض  التعّصب 
السائدة  الرجعية  الذهنية  تغيري  يصعب  أنّه 
أنّه  أيًضا  وصحيح  تقّدميّة،  قوانني  سّن  بمجرد 
واملكلومة  املهزومة  املجتمعات  تتحّصن  ما  كثريا 
كشكل  ماضيها  من  مرشقة  بلحظات  حضاريًّا 
منّ أشكال مقاومة الوافد الغالب ال سيما يف غياب 
تْغييبه  استمرار  عىل  تسهر  الذي  النقدّي  الفكر 
هيْمنتها  تأبيد  قصد  لالستعمار  العميلة  القوى 
أّن ما  واستحواذها عىل مقّدرات شعوبها، ورغم 
أتت آمنة الرشقي وغريها مّمن عرّبوا عن موقفهم 
ومن  عاّمة  بصفة  الدينّي  الفكر  من  رصاحة 
اإلسالم خصوًصا ال ينخرط يف قراءة نقدية واعية 
ال  الوهم  وتكريس  الوعي  تخريب  يف  الدين  لدور 
سيّما إذا ما  ارتبط بالسياسة، فإن ما دار حولها 
التونيس  رصيد  هشاشة  عىل  دليال  يَُعّد  جدل  من 
من قيم التسامح واالختالف وحجة دامغة عىل أن 
ما ورد يف الدستور حول الحرية ليس إالّ ذر رماد 
عىل العيون الغاية منه تزيني نظام رجعي بقناع 
ما  رسعان  مغشوشة  توافقات  من  ُقدَّ  حداثّي 
الّزائفة يف أول اختبار جّدي. ولم  تظهر مالمحها 
تكن »سورة« كورونا املناسبة األوىل التي كشفت 
بل  والجماهري  للمثقفني  الّرجعّي  النظام  خداع 
الّرجعّي  النظام  عّرت  أخرى  مناسبات  سبقتها 
وما يقوم عليه من ِحيل للتّغرير بالنخب والحاملني 
بمناخ ديمقراطي يليق بالتضحيات التي قام بها 
الشعب التونيس قبل الثورة وبعدها ، وكان التربير 

بالديمقراطية  التونيس  عهد  حداثة  أّن  حينها 
لكن   ، وثوابته  الدينية  مشاعره  مراعاة  تقتيض 
هذا التربير تواصل بل إّن حاضنته تطّورت وبلغ 
مع بعض األحزاب اليمينية الثورجيّة حّد مراجعة 
مكاسب دولة االستقالل خصوًصا ما تعلق منها 
باألحوال الشخصيّة، وأمىس ما حسبه عدد كبري 
استخالص  عىل  واملتهاِفِتني  النظر  قِصريي  من 
النتائج رّدة فعل ظرفية أصال يف التّعاطي مع كل 

ممارسة تسائل مبدأ الحرية يف معناه العاّم.
عىل أن صنيع آمنة الرشقي وما شابهه 
ملقاومة  ومبترسة  ضيّقة  نظرة  يختزل 

ممارسات  عىل  تنهض  الدينية  الرجعية 
الشعب  يراه  ما  عىل  تقفز  استفزازية 
ممارسات  وهي  املقدسات  أقدس  من 

الربوز  مقصدها  استعراضية 
إعادة  نقل  لم  إن  والظهور 
القائم  الرصاع  يف  النفخ 
بما  وااليمان  الكفر  عىل 
قضية  يجعل  أن  شأنه  من 
عن  الدفاع  الرئيسية  الشعب 
مقدساته. ومَؤدَّى هذا الفعل 
السيايس  اإلسالم  تمرتس 
وإذا  املشهد.  صدارة  يف 
بأشكالها  الحرية  بأّن  سلمنا 
رضبًا  إالّ  ليست  املختلفة 

يف  الشعب  عىل  السخرية  من 
تستحوذ  اقتصادّي  منوال  ظّل 

النّضال  فإّن  الشعب  قليلة عىل مقدرات  قلة  فيه 
إالّ يف إطار  الحرية ال يستقيم  الحقيقي من أجل 
رؤية ثورية تزاوج بني التنمية والديمقراطية وال 
يستثمر  فكري  مسلك  سياق  يف  إالّ  ناجًعا  يكون 
كل طاقات الشعب بما يف ذلك الطاقة الدينيّة من 
هو  الباب  هذا  يف  واملقصود  املجتمع  تثوير  أجل 
ويف  والقهر.  الظلم  تشجب  قيم  من  الدين  يف  ما 
السياسة  ورجل  املثقف  عىل  يجب  الذي  الوقت 
احرتام رمزيات الشعب املفقر عليه أن يقرتب من 
الطبقة املسحوقة لينال ثقتها ، وحينئذ  بإمكانه 
تراه  بما  تتعلق  ويعاركها يف مسائل  أن يصدمها 
عىل  الحريات  اجل  من  النضال  لكن  لها.  ثوابت 
شاكلة امنة الرشقي لن يزيد النخبة اال بعدا عن 
معركتها  والتشغيل  الكرامة  تعد  التي  الجماهري 

الحاسمة. 
    وال يمثل ما سبق من تحليل دعوة إىل التخيل 
للفهم  للنخبة  نداء  هو  بل  الحرية  مطلب  عن 
وتنزيلها  إطارها  يف  املمارسات  هذه  مثل  ووضع 
ضمن شواغل الشعب حتى ال يتّم توظيفها مثل 
كّل مرة من اليمني الديني الرجعّي. أّما من ناحية 
إبداعية فال يختلف اثنان يف أّن املبدع حّر يف ما يكتب 
وليس ثمة من سلطة مهما عال شأنها أن تحاكم 

إىل  ترتقي  ال  أّن »سورة كورونا«  فنيّا رغم  عمال 
درجة العمل األدبّي ناهيك عن عّدها عمالً إبداعيا 
شطحة  املتسامحة  التقديرات  أحسن  يف  هي  بل 
رفضه  عن  يعرّب  فتئ  ما  شباب  شطحات  من 
الّرجعية  قوى  ورمًزا  فعالً  ترسمها  التي  للقيود 

التي أحكمت قبضتها عىل الّرقاب.
إن معركة الفكر والعلم والفّن مع الدين ومن 
يحملون لواءه اغتصابًا مازالت طويلة خاّصة يف 
يف  ترى  وعميلة  متخلفة  رأسماليّة  أنظمة 
هذا الّلواء سالحها األكثر مضاء يف تخريب 
الوعي بما يضمن تأبيد مصالحها ومواجهة 
يتوّقف  لم  الرصاع  وهذا  التغيري.  قوى 
إىل  املتقدمة  الرأسمالية  األنظمة  يف  حتى 
أنّها تخوضه بحرفيّة  حّد اآلن  بالرغم من 
أكثر وأدّق من خالل فلسفتها للفكر الدينّي 
املجتمع تحت مسميات  وموضعته يف قلب 
الجامعية  املؤسسات  تسهر  منّمقة  مثالية 
عىل رعايتها. مثل هذا القول  يحتّم عىل 
النخبة أن تعَي هذا املأزق، ذلك  أّن 
معتقدات الجماهري ليست باألمر 
عزلها  نستطيع  وحتى  الهنّي 
من  بّد  ال  العام  الشأن  عن 
االستفزاز  يف  االنخراط  عدم 
وإن  االستعرايض  والتّشويه 
ملا  دائًما  وسيحصل  حُصل 
عليه الوضع من تعقيد يجعل 
دائمة  مواجهة  يف  العلم  من 
مع الوهم  فإنه علينا تدبّر  هذا األمر يف حيثياته 
بشكل  واضحة  بوصلة  وفق  والخاّصة  العاّمة 
يحول دون استثماره من الّلوبي الدينّي. ومثل هذا 
الفعل يتطّلب جرأة وعدم انسياق وراء التّسميات 
الرصاحة  منّا  وتقتيض   . الخداعة  والشعارات 
مواقع  يربحوا  لم  مثقفينا  من  بعًضا  إّن  القول 
الدين  إىل  الالذع  النقد  بإصبع  يشري  من  تجريم 
التّهم  ترسانة  وحشد  الهوية  مقوالت  باستدعاء 
ليس أقلها  تهمة الفرنكفونية. أّما البعض اآلخر 
بمعزل  ذاته  يف  الحرية  عن  الدفاع  يتجاوز  فلم 
حني  يف  سوسيواجتماعّي،  هو  بما  عالقتها  عن 
التزم آخرون بما تميل عليهم انتماءاتهم الحزبية 
الضيقة، يف حني أّن املرجّو هو استدعاء هذا النقد 
أو  أنصاره  من  بالدين  املتاجرين  لفضح  الالذع 
الحقيقية  القضايا  إىل  األنظار  وتوجيه  خصومه 
ال  املنهج  هذا  أّن  والواقع  الشعب.  تخّص  التي 
يلتزم به إال مثقف عضوي ال يزدري الجماهري وال 
الحرية  بأّن مطلب  إيمانا منه  يحتقر معتقداتها 
يجب أن يقرتن لزاما بمطلب العدالة االجتماعية 
بمقدساتها  بالتحرش  تتغري  ال  الشعوب  وأن 
وإنما بالزج بها يف مسار نضايل يحدث معه الفرز 

الواقعي وامللموس بني الوهم والحقيقة. 

بقلم : د. السيد التوي
دكتور في اللغة واالداب العربية

يف حرية الّنقد الديني
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المفكر المغربي رشيد أيالل لـ»الشارع المغاربي«

»حسب رواة احلديث عمر بن اخلطاب كان أفضل 
من الرسول وهو املؤلف احلقيقي للقرآن«

سة عىل »خرافة الرواية ورواية الخرافة«، من القرآن ومن املنهج العلمي لتمحيص كتب الرتاث... ويشّكل خصما جديدا لـ»مشايخ« اليوم، النه  ينطلق يف تقويضه لألساطري املؤسَّ
يختلف عن خصمهم التقليدي املعروف، الذي كان يمثّله العلماني والشيوعي وصاحب النزعة املادية... هو املفكر املغربي والباحث يف نقد الرتاث الديني وعلم مقارنة األديان رشيــد 
أيــالل الذي خّصص وقته لالطالع عىل الرتاث اإلسالمي وقراءة كتبه »الصفراء«، اليشء الذي أّهله الستعمال سالح »املشايخ« الرتاثي واستفزازهم  بتفنيد »تخاريفهم« والرد عىل 

»تّرهاتهم«. استفزاز قابله سب وشتم وقذف وتجريح شخيص بلغ حد التهديد بالقتل.. 
"الشارع املغاربي" التقى الباحث للحديث عن جديده وعن فحوى تشكيكه يف صحة وجود عيد االضحى بالقرآن وعن سبب رفضه الصالة عىل الرسول والتصّوف والحجاب 

ومسائل دينية اخرى..

البخاري  احاديث  صحة  يف  تشكيكك  بعد 
عرب كتابك »صحيح البخاري نهاية اسطورة« 
قبيل  فيديو  رشيط  يف  املسلمني  اىل  خرجت 
يف  لتشكك  األضحى  عيد  بشعرية  احتفالهم 
)عيد  بالقرآن  الدينية  الشعرية  هذه  وجود 

االضحى واالضحية(... لو توضح لنا أكثر؟
غايته  تكون  نفسه  يحرتم  باحث  هناك  ليس 
يبحث  هو  بل  التشكيك،  أجل  من  التشكيك  هي 
ما  يف  ليرشكهم  بحثه  بنتائج  الناس  إىل  ويخرج 
توصل إليه، بدون هدف مسبق، سوى الوصول إىل 
الحقيقة التي مع كامل األسف ال ترتك لك صديقا، 
وكعادتي بحثت يف القرآن حول يشء اسمه شعرية 
عيد األضحى أو األمر بذبح األضحية يف يوم اسمه 
عيد األضحى، لكني لم أجد شيئا، وكل ما ذكر يف 
بالهدي  مرتبطة  كانت  الذبح  شعائر  من  القرآن 
واملحتاجني،  للمساكني  املقدمة  والقالئد  والبدن 
الحج يف  القانع واملعرت، واملرتبطة أساسا بشعرية 
سورة الحج، والتي رشعنا من خالل سلسلة الحج 
القرآن  من  املستنبطة  ورؤيتنا  تصورنا  بتقديم 
كما  وليس  به،  املرتبطة  واملفاهيم  الحج  لشعرية 
هؤالء  بأن  أخربك  دعيني  بل  الفقهاء،  لنا  علمها 
الدنيا  وأقاموا  أيالل  رشيد  عىل  يعرتضون  الذين 
ولم يقعدوها بسبب قويل إن أضحية العيد أو عيد 
سألتهم:  إذا  الله،  كتاب  يف  له  وجود  ال  األضحى 
سيكون  الله؟«  رسول  ضحى  مرة  من  »كم 
املناسبة  وما  سألتهم  وإذا  واحدة،  مرة  جوابهم 
التي ذبح فيها األضحية؟ سيقولون لك: )يف حجة 
 81 بعد  مات  رواياتهم  حسب  والرسول  الوداع(، 
السنة  إىل  لم يعش  أنه  أي  الوداع،  يوما عن حجة 
الحج  لنرى هل سيضحي خارج منظومة  املوالية 
الصحابة  بأن كثريا من  يروون  بل هم  وطقوسه، 
العيد طيلة حياتهم  أضحية  ذبحوا  أنهم  يثبت  لم 
»سبل  كتاب  ويف  كثري«  ابن  »تفسري  يف  جاء  كما 
ويف  للشاطبي  »االعتصام«  كتاب  ويف  السالم« 
كتاب »بداية املجتهد ونهاية املقتصد« وغريها من 
الكتب، وبالتايل فإن موقفهم صعب للغاية عندما 
كتاب  بدون هدى وال  أيالل  يعرتضون عىل رشيد 

منري !!
البخاري« ما  انك شّككت يف »صحيح  بما 

هو أكذب حديث تعّرضت اليه؟
من  البخاري  صحيح  يف  حديث  وأكذب  أغرب 
يف  ورد  الذي  الحديث  هو  الشخيص  رأيي  خالل 
إذا جامع ثم عاد ومن دار عىل  الغسل باب  كتاب 

ُد بُْن  ثَنَا ُمَحمَّ نسائه يف غسل واحد برقم 264  َحدَّ
ثَِني  ثَنَا ُمَعاذُ بُْن ِهَشاٍم ، َقاَل : َحدَّ اٍر ، َقاَل: َحدَّ بَشَّ
َقاَل  َماِلٍك  أَنَُس بُْن  ثَنَا  َقاَل : َحدَّ َقتَاَدَة ،  أَِبي ، َعْن 
: َكاَن النَِّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم يَُدوُر َعىَل ِنَساِئِه 
اَعِة الَواِحَدِة، ِمَن اللَّيِْل َوالنََّهاِر، َوُهنَّ إِْحَدى  يِف السَّ
ُكنَّا   : َقاَل  ؟  يُِطيُقُه  أََوَكاَن  أِلَنٍَس  ُقْلُت  َقاَل:  َة  َعرْشَ
َعْن  َسِعيٌد،  َوَقاَل  ثاَلَِثنَي  ُقوََّة  أُْعِطَي  َُّه  أَن ُث  نَتََحدَّ

ثَُهْم ِتْسُع ِنْسَوٍة. َقتَاَدَة، إِنَّ أَنًَسا، َحدَّ
األمور  هذه  الراوي  علم  كيف  أستغرب  أنا 
عليه  يتجسس  كان  هل  الرسول؟  عن  الحميمية 
وهو يدخل عىل نسائه؟ أم هل كان الرسول يفيش 
كان  وهل  الحميمية؟  وعالقاته  فراشه،  أرسار 
الرسول قذرا –حاشاه- حتى يجامع نساءه بشكل 
متتايل وبغسل واحد، ثم كيف كانوا يقيمون القوة 
الجنسية للرسول عىل طريقة قوة محرك السيارات 
للسخرية،  أمور مثرية  األحصنة،  بعدد  يقيم  الذي 
الواحد  القرن  يف  يزال  ال  من  للشفقة  مثري  بل 

والعرشين يصدق مثل هذا الكذب.
أول  وجود  يف  أيضا  شّككت  قد  كنت 
خليفتني )ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب( 
تآمرا  انهما  تقول  فيديو  رأيناك يف رشيط  ثم 
عىل الرسول بمعية عثمان بن عفان.. أال ترى 
ان يف االمر تناقضا؟ )كأنك تعرتف بوجودهما 

يف اتهامهما بالتآمر عىل الرسول(.
الرتاث  بدراسة  أقوم  عندما  دائما  أنا  أبدا  ال 
اإلسالمي أنبه بأني ال أؤمن بصحة هذه األحداث، 
لكن أقدم الخالصة التي يمكن استنتاجها بدراسة 
نناقشهم،  الذين  هؤالء  به  يؤمن  الذي  الرتاث  هذا 
ال  وأنا  أعتقد،  بما  ال  يعتقدون  بما  ألزمهم  فأنا 
عليه  يطلق  ما  أن  بهذا، حيث  ألذكر  فرصة  أفوت 
بعد  إال  تدوينه  يتم  لم  لإلسالم  املبكر  التاريخ 
يعتمد  ولم  سنة،  مائتي  من  بأزيد  الرسول  وفاة 
مدونوه إال عىل الشائعات واألخبار التي تلقى هنا 
شهدوا  ممن  شخص  أي  حضور  بدون  وهناك، 
أي  األحداث،  شهد  من  شاهد  ممن  أو  األحداث 
بدون شهود عيان، وبالتايل فاالعتماد عىل تصديق 
نطلق  من  صدقه  وهم..  مجرد  ثقة  ألنه  الراوي 
أن نشق عىل  يمكن  ال  الحديث، ألننا  علماء  عليهم 
اآلن  طالحهم،  من  صالحهم  لنعلم  الناس  قلوب 
العلوم تطورت واملناهج العلمية للتأكد من صدق 
لكن  كبري،  بشكل  تطورت  التاريخية  األحداث 
البدائية  الطرق  عىل  يعتمدون  زالوا  ما  شيوخنا 
اآلن  وشخصياته،  التاريخ  أحداث  من  التثبت  يف 

والباليوغرايف  والفيلولوجي  الكوديكولوجي  لدينا 
النقاشة  وعلم  واالركيولوجي  الدبلوماتيك  وعلم 
وغريها من العلوم التي تحدد األحداث وتعيد رسد 

قصصها بالعلم ال بالظن.
أهان  الخطاب  بن  عمر  إن  أيضا  قلت 
ذلك  حدث  كيف  زوجاته..  وعاكس  الرسول 

وما هو دليلك؟ 

الحديث  كتب  بل  ذلك  يقول  من  أنا  لست 
وعىل رأسها صحيح البخاري هو الذي يتهم هذه 
أؤمن  ال  والتي  الخطاب(  بن  )عمر  الشخصية 
كتاب  البخاري  صحيح  يف  لكن  أصال،  بوجودها 
هذا  نجد  اْلرَبَاِز  إىَِل  النَِّساِء  ُخُروِج  بَاب  الوضوء 

الحديث:
اللَّيُْث  ثَنَا  َحدَّ َقاَل  بَُكرْيٍ  بُْن  يَْحيَى  ثَنَا  َحدَّ  146
َعْن  ُعْرَوَة  َعْن  ِشَهاٍب  ابِْن  َعْن  ُعَقيٌْل  ثَِني  َحدَّ َقاَل 
ُكنَّ  َوَسلََّم  َعَليِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَِّبيِّ  أَْزَواَج  أَنَّ  َعاِئَشَة 
يَْخُرْجَن ِباللَّيِْل إِذَا ترََبَّْزَن إىَِل اْلَمنَاِصِع َوُهَو َصِعيٌد 
أَْفيَُح َفَكاَن ُعَمُر يَُقوُل ِللنَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم 
اللَُّه  َصىلَّ  اللَِّه  َرُسوُل  يَُكْن  َفَلْم  ِنَساَءَك  اْحُجْب 
َعَليِْه َوَسلََّم يَْفَعُل َفَخَرَجْت َسْوَدُة ِبنُْت َزْمَعَة َزْوُج 
ِعَشاًء  اللَّيَايِل  ِمْن  َليَْلًة  َوَسلََّم  َعَليِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَِّبيِّ 
َوَكانَْت اْمَرأًَة َطِويَلًة َفنَاَداَها ُعَمُر أاََل َقْد َعَرْفنَاِك يَا 
َسْوَدُة ِحْرًصا َعىَل أَْن يَنِْزَل اْلِحَجاُب َفأَنَْزَل اللَُّه آيََة 
َعْن  أَُساَمَة  أَبُو  ثَنَا  َحدَّ َقاَل  َزَكِريَّاُء  ثَنَا  َحدَّ اْلِحَجاِب 
ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة َعْن أَِبيِه َعْن َعاِئَشَة َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ 
اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم َقاَل َقْد أُِذَن أَْن تَْخُرْجَن يِف َحاَجِتُكنَّ 

َقاَل ِهَشاٌم يَْعِني اْلرَبَاَز...
من  أكثر  ولنسائه  للرسول  إهانة  هناك  هل 
الرسول بدون حياء حسب نص  يأمر  هذه، حيث 
إحدى  ويعاكس  بل  نساءه،  يحجب  أن  الحديث 
يف  بالتربز  حاجتها  لقضاء  ذاهبة  وهي  نسائه 
باسمها  ويناديها  غريب  بشكل  فيحرجها  الخالء، 
أمام املأل بأنه عرفها، طبعا كان يفعل ذلك حسب 
الحجاب،  فينزل  الرسول  يضايق  كي  البخاري 

وحسب الرواة فقد كان له ذلك.
صحته  ويدعي  الخبل  هذا  مثل  يروي  من  إن 
ونسائه  الرسول  إهانة  يتعمد  أو  أخرق،  إما  فإنه 
وإظهاره بمظهر الضعيف أمام عمر بن الخطاب.

الجميع يعلم ان عثمان بن عفان هو من 
جمع القرآن يف مصحف ونراك تشكك يف ذلك.. 

ومن هو مؤلف القرآن الحقيقي إذن ؟
القراء  عىل  أعرض  بل  شيئا  أقول  ال  دوما  أنا 
وعموم املتابعني لقناتي وصفحاتي ما هو موجود 
يف كتب الرتاث، وكتب الرتاث مع كامل األسف تقدم 
عمر بن الخطاب عىل أنه هو صاحب القرآن حتى 
أنهم قالوا بأنه ليس هناك آية يف القرآن ليس فيها 
من رأي عمر، بل هناك كثري من اآليات حسب رواة 
الحديث واملفرسون ليست يف الحقيقة سوى كالم 
ينسبون  بل  قرآنا،  ذلك  بعد  فنزل  به  تفوه  لعمر 
بل  كذا مسألة،  بأنه وافقت ربي يف  يقول  أن  إليه 

● حاورته : عواطف البلدي
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الرسول محمد، لكن 
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ينسبون للرسول بأنه أخربنا أن عمر بن الخطاب 
محدث من الله، أي أن الله يلهمه الصواب، حتى أن 
كثريا من األحكام خالف فيها الرسول فنزل القرآن 
يؤيد رأي عمر ضدا عىل رأي الرسول، وهذا معناه 
كان  الحديث  رواة  حسب  الخطاب  بن  عمر  أن 
افضل من الرسول بل هو املؤلف الحقيقي للقرآن 
وليس الله، استغفر الله من حكاية قول كفر تنهد 

لها الجبال !!
التصفية  حد  بلغت  تهديدات  اىل  تعّرضت 
الجسدية واتُّْهمت بااللحاد ألنك قلت »ال ولن 
اصيّل عىل النبّي« ... لو ترشح لنا سبب قولك 

ذاك..
اليومي  خبزي  أصبحت  بالقتل  التهديدات 
والكفر  باإللحاد  رميت  نعم  اللطف،  الله  نسأل 
أكفر  آرائي  من  رأي  كل  عند  بل  عديدة،  مرات 
لهم  قلت  ملا  دمي، سيما  إلهدار  السيوف  وتنتىض 
بأني لن أصيل عىل النبي بالطريقة التي تفعلون، 
اقول  وأنا عندما  أنا  عليه  بالصالة  أمرني  الله  ألن 
عىل  األمر  أرد  فإني  النبي  عىل  وسلم  صيل  اللهم 
النبي،  عىل  يصلون  ومالئكته  الله  سبحانه،  اآلمر 
الذي  أن أصيل عليه وأسلم تسليما اليشء  وأمرني 
هذا  وتنفيذ  بتطبيق  أقوم  أن  عيل  يجب  أنه  يعني 
الله كي يصيل عليه  األمر اإللهي، ال أن أحيله عىل 
هو، بدون أدنى تفكري، ومفهوم الصالة من الصلة 
ومن الدعاء، وهذا يقتيض أن أدعو للرسول بالخري، 
يف  نهجه  بتطبيق  به  دائم  اتصال  عىل  أكون  وأن 
إلينا، والعمل بمقتضياتها،  بها  التي جاء  الرسالة 
لذلك وردت كلمة تسليم والتي ليست هي السالم 
صلة  عىل  نكون  أن  أي  التصديق،  هو  فالتسليم 
برسالته ونصدق بنبوته وصحة هذه الرسالة وهو 
التسليم، فنحن أمام مفهومني )الصالة والتسليم( 
أما  التصديق،  والتسليم  والصلة  الدعاء  والصالة 
ترديد جملة بال معنى وإعادة األمر إىل الله لتنفيذه 

ففيه عصيان ألمر الله، ورّد أمره عليه.
هل تعّرضت حقا اىل تهديدات من إرهابي 

تونيس؟ كيف ؟
فيسبوك  عىل  صفحة  لديه  اإلرهابي  هذا  نعم، 
فيديو نرشه  أفتى يف  ياسني وقد  أبو محمد  باسم 
يف  حالل  دمي  بأن  الفيسبوكية،  صفحته  عىل 
انتظار من ينفذ الفتوى بقتيل، وقال بأن قتيل أمر 
مفروغ منه ورشعي، ولم يكتف بذلك بل اتهم أمي 
التي ال يعرفها بالزنا وأني ابن حرام، بل وصل به 
األمر إىل شتم ابنتي والتحرش بها بألفاظ تنم عن 
مرض عضال يعيشه هذا الشخص، وسب زوجتي 
بشكل غريب ينم عن سوء أدب وانعدام لألخالق، 
أدنى  منا  يستحقون  وال  اآلفاق  شذاذ  هؤالء  وأن 
أن  جمعاء  وللبرشية  أمتنا  لكل  الله  نسأل  التفاتة 

تسرتيح من رشورهم التي ال أول لها وال آخر.
لو  الخالفة..  وهم  عن  كثريا  تحّدثت 
تحدثنا عن اغرب املواضيع التي تعّرضت اليها 

وأبشعها؟
سلسلة وهم الخالفة يف شقها األول ركزت فيها 
عىل مكانة املرأة يف دولة الخالفة اإلسالمية اعتمادا 
تطرقت  ما  أبشع  ومن  والفقه،  الحديث  كتب  عىل 
له، هو أن الفقه الرتاثي االسالمي أجاز لويل الطفلة 
أن يزوجها بمن يريد ولو كانت يف املهد، ولو كانت 
تبلغ ساعة واحدة من حياتها، وليس لها الحق إذا 
رشدت أن تحل ما عقده وليها أو القايض، وهذا فيه 
تعد واضح عىل الطفولة بل عىل الرضيعة واعتداء 
أغرب وأبشع ما عرضته من  براءتها، بل من  عىل 
أقوال هؤالء الفقهاء أن املرأة كالدار املستأجرة إذا 
الطبيب وال رشاء  أجرة  الزوج  فليس عىل  مرضت 
الدواء، والحقيقة أن كتب الرتاث الفقهي والحديثي 
وأسميه  فقها  الذي يسمى  الخبل  هذا  بمثل  مألى 

شذوذا عن كل ما هو انساني.
التصّوف ولد ومات مع الحاّلج...  قلت ان 

ملاذا؟ وكيف تنظر اىل متصّوفة اليوم؟
انساني  ملذهب  التأسيس  يحاول  كان  الحالج 
معتقد  وال  ودين  دين  بني  يفرق  ال  التصوف،  يف 
الله،  يتجىل  وفيهم  سواسية  الناس  فكل  ومعتقد 
لذلك ال ودود حقيقي إال لله، فإهانتك أو كرهك ألي 
كراهية  الحالج  عند  يعترب  األرض  وجه  عىل  كائن 
لله، فهو قد عمل عىل تذويب كل الفرقاء وكل األنواع 
والفناء  اإللهي  العشق  بوثقة  يف  املذهبيات  وكل 
أنا أهوى  ومن  أهوى  من  )أنا  اإللهية،  الذات   يف 

نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبرصتني أبرصته وإذا 
أنا روحه روحي وروحي روحه من  كان  أبرصته 

رأى روحني حال بدنا(.
محرتيف  من  فأغلبهم  اليوم  متصوفة  أما 
الصوفية  من  اتخذ  وأغلبهم  والسبح،  املفرقعات 
وسيلة للكسب وأخذ الهبات املغدقة عليهم، ومنهم 
داعش  إىل  أقرب  فأصبح  وتسلف  توهبن  من 
واإلخوان إليه من العشق الصويف والجمال الصويف 

الحقيقي الذي داء به الحالج.
وتأخر  املسلم  غري  الغرب  تقّدم  ملاذا 

املسلمون؟
ألن العقل املسلم عقل قيايس، وليس تجريبيا، 
اتخذ من نموذج تاريخي)القرون الهجرية الثالثة 
األوىل( قياسا للحقيقة فأراد القياس عليه بالرجوع 
أصبحت  فقد  وبالتايل  وواردة،  كل شاردة  إليه يف 
عجلتنا تسري للوراء وليس لألمام، وبهذه الطريقة 
لن نتقدم أبدا، مهما مكثنا، ومهما طال بنا الزمن 
إليه بعقلية  ألننا ال نسترشف املستقبل وال نتطلع 
ونتطلع  حارضنا  اىل  حتى  ننظر  ال  بل  املستقبل 

إليه بعقلية الحارض، بل نتطلع أو ننظر إليه بعقل 
يناسب  املعريف  كان سقفهم  الذين  الصالح  سلفنا 
عرصهم، ببطئه وسذاجته، لكن العقل الغربي هو 
األحداث  ويستقرئ  ويرصد  يالحظ  تجريبي  عقل 
ظروف  يف  التجربة  ويعيد  ويجرب  ويفرتض 
متعددة ومناخات متغايرة ليخلص اىل النتيجة أو 
من  جاهزة  النتائج  هذه  تأتيه  وال  بنفسه  النتائج 
مجاهل التاريخ. فتقدم الغرب ألنهم عاشوا العرص 
واستفادوا من فلسفاته وتقنياته وعلومه، وتأخرنا 
ألننا نعيد انتاج تجربة مر عليها أزيد من الف سنة.
الذي  االسالمي  الفكر  تجديد  اىل  اضافة 
للخروج  برأيك  الحل  ما  الجميع..  فيه  خاض 

من هذا التأخر التاريخي وهذا االرتداد؟
كشأن  الدين  مع  نتعامل  أن  هو  لدينا  الحل 
فردي ال يعني الدولة أو املجتمع، وأن يعود رجل 
الدين إىل املسجد يركز عىل تقوية الجانب الروحي 
والسيايس  العلمي  الشأن  عن  ويبتعد  للمسلمني 

نعيد  وأن  والرتبوي،  والتعليمي  واالقتصادي 
علماء  الحقيقيني  العلماء  بتكريم  للعلم  االعتبار 
واإلنفاق  العلمي  البحث  وتشجيع  الحقة،  العلوم 
عليه يجب أن يكون من أولويات الدولة، للنهوض 
حتى  املتخلفة  لبلداننا  والعلمي  التنموي  بالشأن 
امليادين  نوطن عقوال بحاثة مكتشفة  يف مختلف 
وحده  بهذا  والفنية،  والقانونية  والفكرية  العلمية 

يمكن أن تقوم لنا قائمة.
خرافة  من  املسلمني  عقول  تتحرر  متى 

الرواية ورواية الخرافة؟
العلمية  باملناهج  املعزز  العقل  يكون  عندما 
املتطورة مقياسا لقبول الرواية، ال العنعنة املقدسة 
للرجال، حيث بمقتضاها تصبح الرواية فرع عن 
الراوي، ال العكس، فعلم الحديث أعرج مع كامل 
يعتدل  أن  إىل  يحتاج  مقلوب  ومنهاجه  األسف 
حد  عىل  رأسه  عىل  امليش  بدل  رجليه  عىل  ليميش 

تعبري كارل ماركس منتقدا فلسفة هيڤل.
وسلوكا  اعتقادا  اليوم،  نحتاج  اسالم  أي 

وترشيعا وسياسة؟
اإلسالم الذي نحتاج إليه اليوم هو إسالم يخلق 

الحياة العامة وال يكون مهيمنا عليها، 
يبني اإلنسان وال يتدخل يف قراراته، 
غريه،  عن  ينفيه  وال  للحب  يؤسس 

يستحرض  أن  إىل  السيايس  يدعو 
عليه كيف  يميل  اإللهية، وال  الرقابة 

يرشع،  كيف  أو  يحكم، 
إسالم  إىل  نحتاج  نحن 

يكون روح كل يشء 

يكون  أن  مهيمنا أو حاكما دون 
يبني  عالقة عمودية بني فاإلسالم 

وخالقه  ما اإلنسان  أول  تقتيض 
بالرسول  اقتداء  للعاملني  رحمة  نكون  أن  تقتيض 
أمورنا  كل  بل  أمرنا  لكن  بذلك  الله  وصفه  الذي 
أمرنا  كما  بيننا  شورى  هي  والدنيوية  العامة 

القرآن.
تتهم باإللحاد كثريا وأحينا بالتشيع، بينما 
املعتقد  هو  فما  قرآني  عنك  يقولون  آخرون 

الحقيقي لرشيد أيالل؟
ولو  تصنيفي،  يف  يحارون  هؤالء  أن  يعجبني 
كانوا أذكياء ملا شغلوا أنفسهم بالحديث كثريا عن 
هو  الشخص  من  يهم  ما  النهاية  ففي  شخيص، 
العقليات  بعض  لكن  أفكاره،  مناقشة  أو  دراسة 
الذي  والتعديل  الجرح  تعيش عىل مرض  زالت  ما 
أيضا  وألنه  الشخص،  يف  ويختزلها  الفكرة  يقزم 
أن  تستطيع  ال  العقول  هذه  أن  تجد  ما  كثريا 

الشخصنة  إىل  تسعى  لذلك  األفكار  هذه  تناقش 
خندقة  يف  لحظة  كل  تتخبط  لذلك  فيها،  والبقاء 
خانة،  أو  معني  إطار  داخل  ووضعهم  خصومها 
مجرد،  بشكل  أفكارهم  تناقش  أن  تستطيع  وال 
ومرة  ملحد،  هذا  أخرى  ومرة  ماسوني  هذا  فمرة 
مسلم  إنسان  أني  والحقيقة  وهكذا،  شيعي  هذا 
لكن  محمد،  الرسول  بنبوة  وأؤمن  بالقرآن  أومن 
يعتقده  له مغايرة عما  تصوري لالسالم ونظرتي 
هؤالء الفقهاء، أنا أؤمن أن ختم النبوة يعني انتهاء 
عرص الوحي وبداية عرص اإلنسان، الذي تكون فيه 
وحي  وهو  اإلنسان،  اكتشفه  الذي  للعلم  السيادة 
الله يف الكون، لذلك فنحن إزاء أنبياء آخرين ووحي 
والعلماء  وقوانينه  العلم  وهو  تقليدي،  غري  آخر 
واالزدهار  التقدم  نحو  بنا  تسري  التي  وعبقريتهم 

إلسعاد اإلنسان.
ما جديد رشيد أيالل؟

كنت  األول  كتابني  إلصدار  أتهيأ  الله  بعون   
إلصداره  الفرصة  وأتحني  سنة  قبل  عنه  أعلنت 
من؟«  أسطورة  واملعراج  اإلرساء   »: بعنوان  وهو 
إطار  يف  واملعراج  اإلرساء  قصتي  أتتبع  حيث 
الحقيقي  مصدرها  عىل  ألقف  املصادر،  نظرية 
وأعرض  أعرضها  كما  القديمة،  األساطري  من 
لتناقضاتها يف الرواية اإلسالمية، واختالفها الشديد 
بني رواتها، لنكتشف ونكشف رس هذا التناقض 
نعرض  دائما  وكعادتنا  العجيب، 
هذه الروايات عىل املناهج العلمية 
أمام  ستثبت  هل  لنرى  املعارصة 
كما  الحديثة  التاريخية  املناهج 
والتعديل  الجرح  أمام  صمدت 

الذي أسسه رجل الدين؟
فهو  الثاني  اإلصدار  أما 
حيث  الحجاب«  وراء  ما   « بعنوان 
الحديث  إطار  يف  املؤلف  هذا  يأتي 
الترشيع  يف  الحجاب  موقع  عن 
اإلسالمي كن يغفل الكثري من املفكرين 
فما  الحجاب،  وراء  عما  والباحثني 
يخفيه رجل الدين واإلسالم السيايس 
الحجاب،  من  بكثري  أخطر  للمرأة 
القوانني  من  وترسانة  منظومة  إنها 
وتدفنها  املرأة  ستقتل  والترشيعات 
وهي حية، لذلك فإني أنأى عن الرصاع 
الفكري من مناقشة قضية لباس ألنها 
يف النهاية تبقى قضية شخصية جدا، 
لها عالقة بقناعة تلك التي ترتدي أو 
املعتقد  عن  بعيدا  الحجاب  ترتدي  ال 
أو فيه، لكن الكل يغض الطرف عن 
لنصوص  وتفسريية  وحديثية  فقهية  ترسانة 
القرآن تشكل الخطر الحقيقي عىل املرأة، التي 
يريده  ما  حقيقة  عىل  تقف  عندما  ستصدم 
اإلسالميون بها، وبالنسبة يل يف هذا الكتاب حاولت 
أن أبقى محايدا ال أطرح عىل القارئ رأيي إال ملاما، 
حيث ارتأيت أن ال أتدخل يف هذه النصوص املهينة 
للمرأة والحاطة من كرامتها من نصوص يف كتب 
كبار األئمة ومن الكتب التي يعتربها الفقهاء املرجع 
ألصحابها  أن  ويعتربون  لهم،  األساس  الديني 
سيصدم  طبعا  الديني،  الشأن  يف  الفيصل  الكلمة 
الكثريون عندما يقرأون هذا الكتاب، لكن أقول لهم 
هي الحقيقة الواقع الذي ال يرتفع مع كامل األسف.
إىل  أنبه  أن  الحوار معكم،  هذا  نهاية  وأريد يف 
أني عندما أطرح أية فكرة أو رأي فإني ال أهدف 
إىل إثارة الزوابع بقدر ما أريد أن يفكر الناس من 
الذي وضعنا فيه غصبا عنا، ونغري  القمقم  خارج 
عقولنا،  عىل  يحجر  ال  وأن  تفكرينا  مناهج  من 
لنتنسم عبريا من فضاء أرحب مما يف القمقم الذي 
األنفاس  نفس  ترديد  بكثرة  تلوث  قد  يكون  لربما 

منذ أربعة عرش قرنا.

• ارهابي تونسي هددني بالقتل
• أبشع ما قرأت من أقوال الفقهاء 

أن المرأة كالّدار المستأجرة إذا 
مرضت فليس على الزوج أجرة 

الطبيب وال شراء الدواء
• متصوفة اليوم اتخذوا من 

الصوفية وسيلة للكسب ومنهم 
من توهبن وتسلف فأصبح إلى 

داعش واإلخوان أقرب
• علم الحديث أعرج ومنهاجه 

مقلوب يحتاج إلى أن يعتدل ليمشي 
على رجليه بدل المشي على رأسه

الشارع الثقافي العدد 220 - الثالثاء 4 أوت 2020

www.acharaa.com


www.acharaa.comلزيارة موقع اضغط هنا

18

»ولدك راجل« ومسألة اهلجرة السّيةسينما

مختلفة  أنواعا  نشأته  منذ  املرسح  كان 
إيشيل  تراجيديات  فكانت  بعضها  مع  تتعايش 
وساترييات  أريستوفان  كوميديات  مع  تتناظر 
برتينس فظل تاريخ املرسح تاريخ أنواع ال أحد 
منها يُقيص غريه أو يّدعي أنه املرسح ، وتواصل 
مع تعدد الجماليات واملدارس والنماذج فتنافذت 
وأثْرت بعضها بإختالفاتها فُوجدت اليوم يف كل 
امُلشاهد  وعىل  جنب  إىل  جنبا  األنواع  كل  مدينة 
أن يختار ما يروق له ألن تعدد األنواع من تعدد 
حيث  تونس  يف  يختلف  األمر  لكن  املشاهدين، 
يوجد  فكما  جمالية  دكتاتورية  البعض  يمارس 
يوجد  األحزاب  بتعدد  السياسة  يف  يؤمن  ال  من 
عندنا يف املرسح من ال يؤمن بتعدد األنواع ليطرح 
هو  يقدمه  فما  خارقا  تراجيديا  بطال  نفسه 
املرسح أو ال يكون، أما اآلخرين فجميعهم مجرد 
ُصنّاع تابعني مبتدئني مكرِّرين وهم غري متمّكنني 
ملجرد أن أدواتهم وجمالياتهم تختلف عنهم فهم 
ال يؤمنون مثال بالكاتب املرسحي والنص عندهم 
ال يُكتب أبدا إال بجسد املمثل والحوار ال يُلفظ إال 
للتمارين  مراكمة  الركح  عىل  فمه  من  خرج  إذا 
يمكنها  ال  الصادقة  املرسح  ولغة  واإلرتجاالت 
نستعملها  ال  ألننا  الفصحى  بالعربية  تكون  أن 
يف  يُمعن  البعض  إن  بل  حياتنا  من  اليومي  يف 
الشوفينية ومازلت أتذكر أستاذا يف املعهد العايل 
للمرسح كان يردد أن لهجة بعض جهات البالد 
ال  نقاط(  بثالث   ( القاف  حرف  تتلفظ  التي 
تصلح لغة للمرسح وهو قمة الجهل فال وجود 
 Ferdinand قال  مثلما  أخرى  من  أرقى  للغة 
جمالية  لدكتاتورية  تمثّلهم  لكن   de Saussure
نظرية  بإستبطان  واإلّدعاء  اإلقصاء  عىل  قائمة 
داروين يجعلهم يعتقدون أنهم األقوى ووحدهم 
األفضل ففي كل بلدان العالم بما فيها " األقوى 
املرسحية  الثورات  أكرب  والتي شهدت  مشهديا" 
جنبا  األنواع  كل  شاهدنا  ليمان  إىل  بريشت  من 
إىل جنب ولكل منها جمهوره. أما نحن فإما هو 
تجاري خالص ُمستسهل مستهرت بأدنى رشوط 
العمل املرسحي أو هو ُمحرِتم  ويفّ لقواعده لكنه 
عندنا  املرسحي  املشهد  فيه  يكاد  وحيد  بنوع 
نحن  وإذا  ويتناسل  فيتطابق  ويتماثل  يتشابه 
أمام جمالية واحدة وإن تختلف بعض تفاصيلها 
نُّقادنا  بعض  إىل  إنتقلت  العدوى  هذه  ،و 
واحد  بمنوال  وأدواتهم  ومراجعهم  فمقاييسهم 
فهل قرأنا يوما قراءة نقدية علمية عن مرسحية 
كوميدية مثال؟ وهل نملك فعال حركة نقدية إال 

من بعض أقالم عىل خشبات الركح الواحد؟
هؤالء  رجع  إذا  إال  مرسحنا  حال  يصلح  لن 
الذي  ذاك  كبريهم  مثل  أحجامهم  إىل  امُلدعني 
رّصح يوما أنه لم يشاهد مرسحية لزمالئه منذ 
للسفر  الوقت  كل  يجد  حتما  لكنه  سنة  ثالثني 
ما  فيها  يجد  عّله  األجنبية  العروض  وحضور 
ياُلص و يُتناص. ، إن آفة مرسحنا اإلّدعاء وهو 
لألسف موجود يف كل األجيال ولن يصلح حالنا إال 
أن املرسح مسارح والجمهور  متى عرف هؤالء 

جماهري وأن املعرفة تواضع.

المسرح 
مسارح 

والجمهور 
جماهير

● أنور الشّعافي

العمايل  الفيلم  مهرجان  فعاليّات  ضمن 
بورْقيبة  منزل  بمدينة  أسبوع  منذ  املنعقد 
واملخصص يف هذه الدورة لسينما الهجرة تم 
عرض فيلم "ولدك راجل" للمخرج التونيس 

املهاجر "هيفل بن يوسف"...
والفيلم عبارة عن سفر يف عمق املعاناة والغربة 
املحفوفة باملخاطر، وهو رصد لشخصيّات تائهة، 
منها من يتوق للعودة إىل وضعه السابق يف تونس 
ومنها من يتسّلح بالصرب ويفّضل العيش يف هذه 

الوضعيّة عىل العودة إىل بلده مهزوما.
بني  جمع  بامتياز  اجتماعي  وثائقي  فيلم 
هذه  أّن  هل  امللّح:  التساؤل  يثري  لكنه  التضاّد، 
مغادرة  عىل  فعالً  مجربة  كانت  الشخصيات 
نسق  تواصل  أن  يمكن  كانت  أنّها  أم  الوطن؟ 

حياتها العادي يف وطنها؟
هذه الوثيقة هي نموذج لشخصيات من جملة 

أنّه  إبّان الثورة، وهو تدّفق ال يعني  اآلالف التي غادرت بلدها 
الذهنيّة  الصورة  لتلك  تفعيل  هو  ما  بقدر  الوطن  من  هروب 
التي ترتسم يف الخيال وهي أّن أوروبا هي "الجنّة املوعودة"… 
لكّن هذا الوثائقي الذي جّمع صوراً من هموم الهجرة الرّسية 

وأوهامها يحيل عىل الواقع من زاوية أخرى…
رغم األرشطة الكثرية التي وثقت للهجرة الرسية يف مختلف 
تتبع  يف  نجح  الوثائقي  الرشيط  هذا  فإن  ومظاهرها  أطوارها 
تجربة  خوض  اختاروا  التونسيني،  الشباب  من  مجموعة 
وتحديدا  أوروبا  نحو  رشعية  غري  هجرة  عملية  يف  “الحرقة” 
فرنسا وسويرسا، أين تّم تصوير الفيلم عىل امتداد أربع سنوات 

وقام املخرج بمقاربة هذه الظاهرة بشكل مختلف.
الفيلم يراوح بني الوثائقي والروائي ويصور عىل مدار ساعة 
من الزمن  حياة مجموعة من الشبان التونسيني الذين يعيشون 

يف أوروبا. كما أنه الفيلم األول يف رصيد هذا املخرج الشاب.
من ولنئ كانت الحرقة موضوع العديد 
األفالم الوثائقية، فإن فيلم 'ولدك راجل' 
يتطرق أكثر ملوضوع الغربة وطريقة 
بني  الخارج،  يف  الشبان  هؤالء  عيش 
وكيفية  وجنيف  مونبوليي  باريس، 

تأقلمهم مع نمط العيش األوروبي.
من  العديد  الفيلم  وتضمن 
يعيشه  الذي  الواقع  عن  الشهادات 
الشبان املغرتبون وكيفية خروجهم 
يف  منهم  عدد  ورغبة  أوروبا  إىل 
املجتمع  وقسوة  تونس  إىل  العودة 
منهم،  "الفاشلني"  مع  التونيس 
مع  اليومية  الحياة  يف  ومعاناتهم 
اختلفت  مهما  األوروبي  املجتمع 
طرق الوصول إىل أوروبا رشعيّة 

كانت أم رسيّة.
األوىل  املرحلة  انطلقت 
 2012 سنة  الفيلم  لتصوير 
بن  هيفل  املخرج  كان  عندما 
يف  صور  معرض  يقيم  يوسف 
باريس  الفرنسية  العاصمة 
من  مجموعة  عىل  تعّرف  ثّم 
املقيمني  التونسيني  الشبان 
أوروبا  يف  رشعية  غري  بصفة 
اجتماعية  ظروف  من  هربا 
يواجهونها  كانوا  صعبة 

مرارة  يقل  ال  بواقع  ليصطدموا  تونس  يف 
أحيانا  فيها  تجاوزوا  تجارب  خوض  إىل  اضطرهم  وصعوبة 
الخطوط الحمراء وقانون الدول التي يقيمون بها، حيث يّوثق 
ولكن،  املخّدرات”،  “تجارة  امتهن  تونيس  شاب  شهادة  الفيلم 
وعىل رغم من قساوة ظروفهم، نجح بعضهم يف كسب رزقهم 

الشارع  يف  كالرقص  بسيطة  مهن  خالل  من 
وركوب دراجة هوائية لتمكني السياح من جولة 

يف حديقة األمراء بمقابل.
تعامل  عن  يوسف  بن  هيفل  املخرج  ويقول 
مليئة  دارجة  وبلغة  فيلمه  مع  الثقافيّة  السلط 
الفيلم  راجل..  :"ولدك  والسخرية  باملرارة 
نبني  خالني  إيّل  سينما..  نخدم  علمني  إيّل 
وندور  مونرتيال..  يف  سينما  متع  "فستيفال" 
يتعدا  وين  الفيلم  ونتعلم..   نتطور  و  العالم.. 
املوضوع  خاطر  نقاش..  ويخلق  كومبيل  يعمل 
التناول  وخاطر  الهجرة..  شخصيا...  يمسني 
بعيد  و  بيه  عيّل مستانسني  الفيلم مختلف  متع 

عالكليشيات والبكائيات... فلم بسيط ومزيان.
الجائزة  حتى  هز  إيّل  ورغم  هذا..  ورغم 
 Centre او   cnci ال  فانو  جينيف..  يف  الثانية 
  National du Cinéma et de l'image
Centre National du Cinéma et de l’Image محبش ال 
يدعم ال يرشي الفيلم.. )املركز بخالف ميزانية دعم األفالم فكل 
  ) عام عندو ميزانية  يرشي افالم مستقلة وحارضة ويعديهم 
مرة كلموني نهارة عرض األفالم عىل اللجنة  قالويل الديفيدي 

محبش يخدم .
تقيل  تكلمني  ومبعد  ترفض  انك  أما  يرفضو..  حقهم  ومن 
يهتم  سينما  مهرجان  بيه  نفتتحو  باش  فيلموك  عىل  نحبو 
فتّضحك  الناس  ويجيب  مهم  فلم  خاطرو  الهجرة  بموضوع 

شوية لحكاية..
ومذابينا نعرفو ويني األفالم إيّل ترشيو فيها.. شنوا أضافت 

للناس... 
كما حكاية ال jcc خرجو الفلم من املسابقة من بعد يجريو 
ويجّريو باش زدتهم عروض لشدة الطلب وختمو بيه املهرجان 

وعداوه يف السجن و.... وعىل فكرة ماخذيت حتى فرنك راني.
 OIM وعندي شابيرت املنظمة العاملية للهجرة مكتب تونس ال
الدولية  املنظمة   -  Tunisie - IOM Tunisia
للهجرة بتونس  مديتلهم الفيلم 
من  لسلسلة  رمزي  جد  بسعر 
الحوم..  يف  وعداوه   .. العروض 
وكنت  مانع  حتى  وماعندي 
يف  يتعرض  فيلمويا  انو  فرحان 
وغريها  "السيدة"  كما  باليص 
ماتوصللهاش  إيّل  االماكن  من 
انو  املفاهمة  وكانت  السينما.. 
تصري حملة تحسيسية كبرية ضد 
الغري رشعية بعد  الهجرة  مخاطر 
العروض .. وطفاوني بعد ماخدمو 
عملو  يضحك  إيل  زيد  و  بينا.. 
وناداو  الهجرة  سينما  حول  ندوة 
ببن  يفرقو  ال  نأكدلكم  ملخرجني 
صف فيزا وصف خيط حرقة وحتى 

استدعاء بالكذب مافماش...
وحبني  حبيتو  فيلمويا  وعادي.. 
نخدم  كفاه  وعلمني  العالم  ودار 
أزمة  توفا  افالم  زوز  بعدو  وخدمت 

الكورونا ونرشع يف التوزيع متاعهم..
اما كتبت هذا خاطر شدني الضحك 

اليوم كي مازالو يطلبو فيه..
وخاطر نحب اي مخرج شاب ياقف 
الدومان  ها  إيّل  ويعرف  حقو..  عىل 

جوجمة كبرية.."
واملستفز  الخطري  الكالم  هذا  بعد 

املوّجه مبارشة لوزارة الثقافة ومؤسساتها تجف األقالم . 

✔ أبو يوسف

هيفل بن يوسف
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... إنه حلم ، كما عرب عنه الفنانون وجميع أبطال هذه األمسية 
خالل   من  نسمة  عرب  مروا  الذين  كل   ،و  االستثنائية  املوسيقية 

العديد من املسلسالت التي تم بثها يف السنوات األخرية.....
، تونسية وأجنبية مدبلجة  ، حققت نجاًحا باهًرا  مسلسالت  
الذين  املبدعني  من  كبري  فريق  وراءها  كان  التونيس  املشاهد  لدى 
املشاهدين من ممثلني ساهموا باصواتهم وادائهم  صنعوا سعادة 
املميز ومن موسيقيني وفنانني وكتاب سيناريو ومخرجني وكذلك 

فريق االنتاج....
ومن هنا جاءت فكرة جمع موسيقى جينرييك هذه املسلسالت 
اوركسرتالية الوركسرتا  كتابة  مميزا يف  موسيقياً  التي ولدت عمالً 
تقديمها  تم  القريف  شادي  الفنان  قيادة  تحت  الفيالرموني  تونس 
امام جمهور كبري من املمثلني والصحفيني والضيوف يف أكروبوليوم 

قرطاج ، يوم األربعاء 29 جويلية  2020 
تم  من  رصيًدا   15 حوايل  وتقديم  عزف  تم  العرض  خالل   

تنفيذ هذه املسلسالت من قبل األوركسرتا املتكون من حوايل ثالثني 
موسيقيًا، باإلضافة إىل الجوقة ....

فريد    للموسيقار  موسيقية   بمقطوعة  السهرة  افتتحت 
األطرش...

عيل  محمد  الفنان  رفقة  دغنوج،  آية  املطربة  قامت  ذلك،  بعد 
شبيل، باداء جينرييك مسلسل "الحب إليل كواني"

ثم ادى الفنانون تباعا جينرييك باقي املسلسالت : قبل صالح 
فرزيت )"أنا ولدك يا   بابا"(، حسان الدوس )"قطوسة الرماد"(، 
)"الحفرة"(،  بن قمرة  لرمان"(، فوزي  ا أحمد )"قلوب  بن  أسماء 
عيىس املاجري )"الريح يف الربيمة"( ، كافون مع نرسين جابر )"حبك 
الله عن "بنات فضيلة". هذا باإلضافة إىل  درباني"( وروضة عبد 
مقطوعتني موسيقييتني ملسلسيل "بني نارين" و"نسيبتي لعزيزة".
لطفي  الراحل  تكريم  تم  املسلسالت،  هذه  أغاني  تقديم  خالل 
يف  غناه  والذي  "العصابة"،  مسلسل  جينرييك  ادى  الذي  جرمانة 

السهرة  الثنائي كافون وفوزي بن قمرة....
املرسح  عىل  أيوب  وابنه  كريم  شقيقه  ور   بحض التكريم   كان 
اللذين تحدثا عن الفراغ الذي تركه الفنان لطفي جرمانة يف  العائلة 

وعىل الساحة الفنية يف تونس.

حلم حتّول من الشاشة الصغرية إىل املسح الكبري"نسمة المحبة"

االوىل  العربية  الرتجمة  صدرت  للنرش"  شامة  "دار  عن 
سيايس  وناشط  كاتب  نقاش)  لجيلبار  "كريستال"  لرواية 
من  للهروب  كمحاولة  السجن  يف  االوىل  روايته  كتب  يساري 
امللل يف وقت يتمطى بال نهاية و نزوال عند رغبة صديقته التي 
نصحته بأاّل ينتظر السماح له بدخول كتب لزنزانته والرشوع 
األساتذة  تعريبها   يف  اشرتك  (.وقد  الخاص  كتابه  كتابة  يف 
محمد  وهم   ، سياسيا   سجينا  ايضا  كان  وكاتب  األكادميون 
صالح فليس ونارص الوسالتي وفتحي عطوي .اهمية الرواية 
تأتي من شخصية كاتبها السيايس اليساري الذي قىض عرش 
ان  يمكن  التي  والوقائع  الشواهد  ومن  االعتقال  يف  سنوات 
يسقطها التاريخ من ذاكرته املكتوبة لكن األدب يوثقها لتصبح 

إخبارا عن التاريخ نفسه .
بدأ جيلبار نقاش روايته باستخدام تقنية امليتا رسد حيث 
شارك القارئ ظروف كتابة الرواية ورشح لنا دواعي اختيار 
البطل الدكتور عفيف ليكون واجهته عىل املجتمع خارج السجن 
وفئة اجتماعية اخرى مرفهة. وهذا يعطي الكاتب امكانية بث 
التي يرغب يف تضمينها بروايته  القضايا  عيون اخرى ترصد 
والتي لها عالقة بمجتمع ما بعد االستقالل ومؤسسات الدولة 
التي ارهقها نظام التعاضد ثم ما تعيشه النخبة من تضييق عىل 
الحريات يؤدي اما اىل سجن مادي كاملعتقل او السجن النفيس 
الذي تعيش الشخصيات عىل اختالفها فلكل شخصية سجان 
السجن  الخوف هو  ان  انفعاالتها وسلوكها، ويبدو  يتحكم يف 
طالبا  ايضا  فعفيف)كان  الرواية  ابطال  يعيشه  الذي  األكرب 
يساريا(  يخاف عىل رفاهيته التي تساهم فيها مهنته كطبيب 
الترصيح  عىل  يجرؤ  ال  ،لذلك  املزدحمة  وعيادته  باملستشفى 
بإخالالت الدولة يف القطاع الصحي من نقص لالدوية واهرتاء 
ويكتفي  الطبية   االطارات  يف  الفادح  والنقص  التحتية  للبنية 
للتفاهم  ايجاد سبل  اىل  يسعى حتى  ان  دون  داخليا  بالتذمر 

يخاف   ايضا  ،وهو  ومساعديه  زمالئه  وبني  بينه 
ان يفقد هدوء حياته العائلية لو اكتشفت 

زوجته املتفانية خياناته. ثم نبيهة 
زوجة عفيف التي رغم اقتناعها 
العمل  يف  االنخراط  برضورة 

خوفها  خلف  تتوارى  السيايس 
عىل عائلتها وتعرتف بأنه حتى ال 

الثائر الحقيقي الخوف  يعرف قلب 
البد ان ال تكون له عائلة.

خوف  عىل  فهم  النضال  رفاق  اما   
دائم من التشكيك يف  جدوى تضحياتهم 

السيايس  فالسجني  التغيري  عىل  وقدرتها 
رهني املحبسني، السجن وفكره الذي يحرضه 

دائما عىل الثورة والتمرد عىل كل االوضاع حتى 
وان لم تكن لها عالقة بالسلطة. 

ظروف  نقاش  جيلبار  لنا  نقل  السجن  من 
السجون  اقىس  من  سجن  يف  عامة  املساجني  عيش 

وخاصة  ذبابة  الهواء  يكفي  ال  حيث  التونسية 
الكثري  يوضع  الذي  الرأي  لسجناء  اليسء  الوضع 

للحمام  اال  منها  يخرجون  ال  منفردة  زنزانات  يف  او منهم 
من  حتى  يحرمون  عندما  قسوة  وحدتهم  وتزداد  للفسحة 
حيازة الكتب واألقالم .وتحدث بإسهاب عن فحوى نقاشاتهم 
ونضاالتهم التي لم تنقطع وعن تحملهم التعذيب وصمودهم 
عىل مبدأ "من تكلم خان " وبعد تجربة السجن أقر بأنه كان 
وان  االخطاء  من  الكثري  والتخطيط  الحوار  يف  اسلوبهم  يف 
االيديولوجيات املاركسية سيطرت عليهم كأقوال ال كأفعال وان 
الثورة االشرتاكية لم تكن لتنجح يف تلك الفرتة بل يجب التمهيد 
األساسية  قوتها  الفالحون  يمثل  وطنية  "ديمقراطية  لثورة 

بعد  العديد  بأن  ايضا  نقاش  جيلبار  واقر   "
واقعهم  مع  تأقلموا  النضال  من  سنوات 
يفكر يف  انتهوا كأي مواطن  و  به  ورضوا  
ضمان عيشه ومستقبل ابنائه مثلهم مثل 
الدكتور عفيف الذي ترك تاريخه النضايل 
خلف اسوار الجامعة.اما جيلبار نقاش 
ال  طريقي  ان  "يقني  عىل  ظل  فقد 
الذي  الطريق  غري  يكون  ان  يمكن 
سلكت "مؤكدا بذلك عىل انه سيثبت 
نضال  عن  يتخىل  ولن  املبدأ  عىل 
للحركة  املؤسس  فيه  كان  عقود 
كمثل  مثله  بتونس  الشيوعية 
عىل  وحيدا  "يقف  حر  طائر 

ارض الحرية".
بأن  القول  يمكن 
"كريستال" رواية داخل رواية 
تختلف  وال  شخصياتها  تختلف  اخرى 
هواجسها وال اإلرهاصات املتعددة التي تحيا فيها  
واالحداث  نقاش  جيلبار  يوميات  بني  املرتجمون  ميز  وقد 
الخاصة بالرواية االخرى بخط مختلف، وأسست الشخصيات 
كبري  روائي  لعمل  املختلفة   واألماكن  واالنفعاالت  واألحداث 
واسلوب  تقنيات  من  الرواية  نجاح  مقومات  كل  عىل  يحتوي 
للرتجمة  الجيد  باملستوى  التنويه  من  والبد  مشوق.  مرتابط 
نفسه  املرتجم  منح  حيث  االصيل  للعمل  الكثري  اضاف  الذي 
حق الترصف يف االستطرادات املطولة لجيلبار نقاش واختزل 
البعض منها حتى ال يتوه القارئ ويضيع النسيج الرسدي منه 

ولعل الرتجمة قد تميزت عن النص األصيل .

»كريستال« رواية من بلور امللح والورق
نائلة الشقراوي

الشارع الثقافي العدد 220 - الثالثاء 4 أوت 2020

www.acharaa.com


www.acharaa.comلزيارة موقع اضغط هنا

20

فضاء اإلبداع
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وأنيسه  ومقعده  زاده  مسافٍر  كّل  أخذ 
طريقها  تشّق  لونها،  أخرض  حافلٍة  يف  وحديثه 
عىل غري اهتداٍء. حافلٌة بدت للوهلة األوىل سليمًة 
وبلوغ  والتخّطي  التّجاوز  عىل  قادرة  معافاًة 
يف  رجٍل  بيد  الحافلة  مقود  الوصول.  نقطة 
بل  الحديث  قليل  القامة،  ربع  العمر،  منتصف 
أّما  الّطريق ويواصل املسري.  معدومه، يحّدق يف 
املسافرين، فستّة وخمسون راكبًا، يحملون زاًدا 
منهم  الوجوه  شحيًحا.  زمنًا  يعيشون  ضنينًا، 
واالبتسامات  به  تيش  مّما  أكثر  تحجب  باهتة، 

مائتة باردة تلسع أّكثر مّما تنفع.
كنّا نجلس مثنى، ال يلغو األخ مع أخيه، بل 
اليسار.. واتّجاه  اليمني  اتّجاه  متنافرة،  الوجوه 
واالختناق  الكآبة  من  مناًخا  أغدق  الذّي  األمر 
البّلورية  الواجهة  يل  اتّخذت  الّروح.  واعتصار 
الحافلة  العالم.  عىل  منها  أُطّل  وجهة  املحاذية 
وأنا  والغامرة،  العامرة  تبتلع  الّطريق،  تلتهم 
النّبت والجدب،  املفاوز واملعمار،  متسّمر..تنهب 
الحيوان واإلنسان، وأنا ُمتجّمد، ال يرف يل جفٌن. 
ما  واألعاجيب، سّجلت حافظتي  العاديات  رأيُت 
سّجلت، وأسقطت ما أسقطت. سّجلت الحافظة 

مشاهد يف غاية الغرابة.
يف  والخرفان  األغنام  من  قطيع  يل  تراءى 
كذلك..الخرفان  يبدو  أو  وحيٍد،  ذئٍب  مواجهة 
وأنياٌب  مسنونُة،  قروٌن  لها  نبتت  النّاعمة 
تسيل  واملناخُر   شهٌب،  منها  العيون  مسمومة.. 
ثائرتها،  ثارت  الّدماء...خرفان  من  خيوًطا 
ويّممت الّذئب هدًفا، فسعت يف إثره سعيًا ال راّد 
الّساب وبقي يل موسم  الكّل يف  له، إىل أن غاب 

العجاج أثًرا أستمسك به.
ال  بديٌن،  حماٌر  املفازات  إحدى  يف  يل  تراءى 
تبدو عليه عالمات الّشيخوخة أو اإلنهاك، يمتطي 
بـملك  الحكي  يف  يُعرف  الّسباع،  من  رضبًا 
عركتها  عيني،  كّذبت  مركوٌب.  األسد  الغاب..إّن 
جيًّدا حتّى استعادت الّصفاء، وأعدُت الكّرة فلم 
تمّلكتني  الّرعدة،  أخذتني  حسريًا.  النّظر  يعد 
أرمق  وأنا  واملرارة  الحسة  استطعمت  الّشفقة، 
من ذوات الحافر نوًعا يُعربد فوق ظهر األسد..
لقد استطاب له املقام هناك علًفا ومرشبًا ورفثًا 
املسارب،  يف  يرتنّح  هزاٍل،  يف  والّسبع  وروثًا، 

الّرأس منه ُمطأطأ، والّزبرة يف سقوط وتناثٍر.
طفيليّة  نبتات   – للعجب  –ويا  يل  تراءت 
عن  تخرج  العظيمة   األشجار  كفالة  يف  عائشة 
وتأخذ  وتتشامخ  تتسامق  طورها..طفيليّات 
برؤوس  أشبه  ثماًرا  وتفرز  عمالقة  أشكااًل 
اإلفالس،  من  مارٌد  الغابات  فيصيب  الّشياطني، 
بالبنط  مصكوًكا  جديًدا  عنوانًا  اإلجداب  ويكون 

العريض.
لغيًطا  يصدر  الّصغار،  من  حشٌد  يل  تراءى 
الجيف،  حول  املتحّلق  الّذباب  بأصوات  أشبه 
يُطارُد أمًرا جلاًل، ويرجُم كائنًا مهيبًا، يُسّمى عند 
األقدمني رسواًل. نعم، إّن الحجارة ما عادت من 
هدًفا  لتُصيب  األوىل،  أهدافها  وأخطأت  سّجيل، 
حادثًا..وتُلحق األذى بالقيمة واملعنى..لقد تراءى 

يل األلم ينتعُل األرض، ويتأبّط محفظة، ويأمل يف 
الخالص..إنّها رؤيا بنكهة العمى!!

واحدٍة،  وتريٍة  عىل  تعزف  جوقٌة  يل  تراءت 
وتغنّي يف كّل مّرة نشيًدا واحًدا، لها من األلوان 
لونًا يتيًما ال يُشّق له غبار. جوقٌة تصطّف يف كّل 
تزّكي مراميه، وتربّر مساعيه،  قائٍد،  نشيٍد وراء 
وتحّسن أحواله وأقواله وأعماله، وتوّجه األعناق 
اإلنشاد،  وفتنني  العزف،  أعجبني  نحوه.  برفٍق 
وتمّلكني األداء...لكّن صوتًا يف أعماقي يُحّفزني 
عىل االرتياب، ويستحثّني عىل أن أقتلع عينّي من 
الّصدئة  مسامريه  البنّاء  يقتلع  مثلما  املرأى  هذا 

من األخشاب الّسميكة.
أبواب  يطرق  أسماٍل،  يف  اإلنسان،  يل  تراءى 
املنجاة  ألواح  ويطلب  موصدة،  وهي  الحياة 
"ليس  الّصدى  فريتّد  ويستغيث  نأٍي،  يف  وهي 
أّمه  ثدي  جّف  رضيًعا  رأيتُه  ُمغيٍث".  من  هناك 
فصخ إىل أن ابتلعه الّصاخ، رأيته طفاًل يطلُب 
يف العيد كساًء زاهيًا، ويأمل يف لعبٍة يُشارُك بها 
األتراب فإذا بالفاقة تغرس فيه اإلحباط وتثلمه 
بثلمة اليأس، رأيته كهاًل يعّب من ينابيع الحياة 
ويُنّضد  واإلخفاقات  واملرض  املواجع  كؤوس 
جنٍب.. إىل  جنبًا  واألرق  والقلق  والحاجة  التّعب 
وساد  عىل سواده،  بياضه  أتى  شيًخا  رأيته  إنّي 
عند الجفاف عىل ماء الحياة، فتسيّدت التّجاعيد، 
وتقارب  الُحدبة،  وتعملقت  األخاديد،  وهيمنت 
ُمتّكأَ  الخشبيّة  العصا  تعثّر، وتقّدمت  الخطُو يف 

يُبرّش بعطالٍة ُعضويٍّة.
متواشجة،  ساللم  الحال،  هذه  عىل  كنت 
كادت  هّزة  عىل  استفقت  إىل  متنافذة،  ومدارج 
أصفر  وحافلة  ومرٍج،  وهرٍج  ظهري،  تقسم 
وذات  اليمني  ذات  وعثاء  ترتنّح يف طريق  لونها، 
الّشمال كمخموٍر هتكت سرته بنت العنب...ألّول 
يحدث؟  ماذا  إلهي،  يا  صمتي:  عن  أخرج  مّرة 
لم أحصد جوابًا من هذه الكثرة من الفالنيني...
لعّل خطبًا حدَث حينما كنت يف نومتي الّصغرى 

ورؤياي الكربى!!
الّسائق  ناحية  املقود،  ناحية  أتطّلع  وقفت 
هذه..وكانت  رحلتنا  يف  تفويضه  وقع  الذي 
منتصف   يف  كان  الذي  الّسائق  إّن  املفاجأة. 
ترّهل  كبّارة،  شيًخا  صار  القامة،  ربع  العمر، 
منه الجسد، وشاخت الّروح..يمسك املقود بيدين 
راعشتنْي، ويُثرثر كثريًا..بجواره شيخ آخر يبادله 
كّل  والكلمات..يقايضه  والقهقهات  النّظرات 
يشٍء...هل املسافرون غري راضني عن الّسائق أم 
هل انقسمت بهم الثّنايا بني الشيخنْي...أجدني يف 

غفلٍة، وأبعد عن ترجيح اإلجابة.
إىل  يؤّدي  عاد  ما  الّطريق  أّن  يعنيني  ما  كّل 
الهدف، إذ انخسفت بنا األرض، ووجدنا أنفسنا 
عن  نفتّش  الظلمة،  بطن  يف  األرض،  جوف  يف 
دليٍل وال من دليٍل..نبحث عن آيٍة أو عالمٍة دون 
املسافرين  بني  وقفت  أن  منّي  جدوى...فكان 
أطرقوا  النّاس  أيّها  الخراب خطيبًا:  يف  العالقني 
تشفع  نواقيسها...عّلها  ودّقوا  قلوبكم  أبواب 

لكم!!

هند الزيادي

شيطان لكل قرية

ال يمكن ان نطلق عىل »هنشري العطش« اسم قرية...عمرانيا ال يمكن ان تكون قرية .هي 
ليست اكثر من مجموعة تجمعات سكنية متناثرة عىل سفح جبل وعىل هضباته املحيطة به.جبل« 
سيدي عبد الرحمان املكي اليل حجره يبكي«.هذه التجمعات سمتها األساسية انه تسكنها بضعة 
اخيه،  بجانب  األخ  فيبني  األرض  رقعة  نفس  يف  تتوسع  عائلة  ومعلومة...كل  معروفة  عائالت 
وكالهما يبني بيته اىل جانب بيت األب.وهكذا نتحصل عىل قوم بينهم صلة دم متينة، يجتمعون 
حول االب فيقّدسونه ويهابونه ويحيطونه بهالة من التّبجيل،ظاهريا،أّما الواقع فهو يشء آخر.

ضيعة »هنشري العطش« تحكمها النساء،إذ بإمكان النساء ان يغرين قرارا مصرييا كالزواج أو 
رشاء بقرة أو الشهادة يف نزاع حول إرث مثال ، وهن يخبزن خبز الطابونة.

»هنشري العطش« ضيعة بعيدة نسبيا عن العمران وتعيش عىل زراعة العنب أساسا ومجموعة 
يقوم عىل  محصول  اقتصاد سنوّي  العائالت فهو  اقتصاد  الصغرية..اما  الّزراعات  أخرى من 
العنب او محصول القمح .النساء بني املحصول واملحصول يتصفن.يمارسن احب الرياضات 
عىل  عجيبة  قدرة  يحتاج  الدجاج  مع  التعامل  رياضة؟ألن  هي  الدجاج.ملاذا  قلبهن.تربية  اىل 
الجري. جري إلدراك الدجاجة التي ستذبح.جري إلمساك الدجاجة التي سرتّقد فوق البيض...

جري لجمع الدجاج وإدخاله اىل بيته...أقول »بيته« ألن دجاج هذه الضيعة ال يسكن األقنان 
املعتادة بل يسكن مباني فاخرة يمكن أن نقول عنها« فياّلت« مقارنة بما اعتاد عليه الّدجاج 
يف بقية أنحاء العالم. فالنّساء يأخذن الحجارة الّرمليّة التي تكثر يف املنطقة ويبنني بها بيوتا 
مقّسمة إىل غرف وردهات تصلح الواحدة منها لعزل الدجاج الحاضن ، وأخرى لعزل الّديكة 
وقت الحاجة وأخرى لتجميع الصيصان الصغرية أين تقّدم لها وجبة البيض الفاخرة بعد سلقه 
وتقطيعه.املهم ان الدجاج هو اهم كائن يف الضيعة، هو الكائن املدّلل،لذلك فان النسوة يحببن 
الجديد.هو صاحب  الضيعة  يعاديه...واملربوك اصبح شيطان  الدجاج ويعادين من  يحّب  من 
اكرب حقول العنب هناك.رجل طيب ،محبوب جدا، وتقّدره النسوة ألنّه ال يتأخر عن املساعدة يف 
كل املواقف،حتى ان سيارته ال تكاد تهدأ...وال تستقر عىل خّطة...فهي تارة السيارة التي تحمل 
العروس اىل منزلها..وهي تارة سيارة اإلسعاف التي تحمل املرىض منهم اىل املستشفى البعيد 
وهي طورا سيارة النقل العمومي التي تحمل تالميذ الضيعة اىل أقرب معهد ثانوي..ألنه ليس 

لضيعة »هنشري العطش« مكان يذهب اليه ابناؤها ممن ارتقوا اىل الثانوية... 
سيارة املربوك ايضا حملت نصف نساء الضيعة اىل املستشفى ليلدن...وعادت بنصف اطفال 
الضيعة من اقرب مستوصف ملا ارتفعت الحّمى يف أجسادهم الّصغرية، أو عند تغيري ضمادات 
ختانهم عىل يد املمّرض الوحيد الذي أنجبته الّضيعة.كل ذلك لم يشفع للمربوك حني قرر ان 
يضع الدواء الّسام حول دوايل العنب يف حقله القريب من منازلهن...الرجل كانت  له وجهة نظر 
بوجبات  يكتفي  يعد  عليه...لم  السكوت  املمكن  غري  من  واصبح  حّده  تجاوز  معقولة:الدجاج 
القمح والشعري والبيض والبطيخ وقشور الطماطم املعصورة وحبات الّذرة...ال بد ان يعتدي 
عىل حبات العنب الوليدة يف دواليها؟.هذا والله امر جلل عند املربوك الذي يقيض العام كله يجري 
من شمال حقله اىل جنوبه يدلل دواليه ويسقيها ويشّذبها ويرعاها ويضع لها الّسماد ويكّلمها 
متغّزال بخرضة أوراقها وجمال شكلها، عساها تنجب له حبات جميلة تحّسن جودة محصوله 
وتشعره بالفخر أمام بقية الفالحني الذين يبيعون محصولهم ايضا ملصنع الخمور الوحيد يف 
املنطقة...املربوك أيضا يبيع عنبه ملصنع الخمور ذاك ولكّن هذا ال يمنعه من أن يكون  إنسانا 
الصلوات يف موعدها وال يخلف فرضا، ويحب كل  ،ويؤدي  ،قنوعا  الله  مساملا راضيا  بقضاء 
مخلوقات الله،كل مخلوقات الله ماعدا الّدجاج، ألنّه تطاول كثريا واعتمد عىل حماية النساء له 

ليستبيح حقله وعنبه وهما أغىل عنده من الولد.
نشبت اذن يف الضيعة حربا باردة بني املربوك وربّات الدجاج...هو يضع السّم حول الدوايل 
ينصب  وسكناته...هو  املربوك  حركات  كل  لهّن  لينقل  املكّلف  العامل  ويرشني  يكنسنه  وهن 
ولم  األزمة  واشتدت  جيدا  العالقات  بعيدا...توتّرت  بها  ويلقني  يتلفنها  وهن  للدجاج،  الفخاخ 
تبد لها بوادر انفراج...إىل أن قّرر املربوك أّن ذلك يكفي، فأعطى خربا لزوجته أّن سيّارته لن 
تخرج من هنا فصاعدا اىل أي مكان...وانه ما عىل النسوة سوى تدبري حّل ملشاكلهن بعيدا عن 
سيارته...وأعلن انه سيأتي من الغد بجّرافة من أقرب مدينة لهدم ّكل منازل الدجاج واألقنان 

املحيطه بديارهن ألنها مبنية أساسا عىل أرضه...
للمربوك،  ملك  الحقيقه  يف  هي  املحيطة  األرض  كّل  املهّمة.فعال،  الجزئيّة  هذه  نسني  لقد   
لدجاجاتها.بات  شقة  لتبني  منها  تقّرض  منهن  كل  جعلت  حني  يعرتض  لم  طيبته  من  وهو 
من الواضح أّن ذلك هو إعالن حرب. وأّن املربوك اختار اللجوء إىل القوة.وأنّهن إن لم يحزمن 
رشقيّة   مصطبة  عىل  مساء  مجلسهن.  انعقد  لذلك  محالة.  ال  للمربوك  معقود  فالنّص  أمرهن 
الحقل  بيته عند عودته من  املربوك يف  بزيارة  قرارا جماعيا  اتخذن  ثم  األمر طويال.  وتباحثن 
وطلب مساعدته يف البحث عن صفقة مجزية لبيع دجاجهن كّله دفعة واحدة.فهن يف الواقع« 
مجموعة عجائز تقدمت بهن الّسنون ولم تعد لهن قدرة عىل تحمل مسؤوليات الدجاج الكبرية« 

حسب ما قالته العجوز أّم الّسعد،أكربهّن والنّاطقة بإسمهّن.

محرز راشدي

رؤيا ساكِن املسافاِت
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الشارع اإلذاعي والتلفزي
صفحة من اعداد منير فالح

الشّغالني  بعالم  تعنى  التي  السينما  يف  بتخّصصه  تونس  املهرجان يف  هذا  يتفّرد 
...خاصة أنّه يلتئم  يف مدينة تعد تاريخيّا مدينة عّمالية بامتياز لتوفّرها عىل منشآت 

صناعيّة كربى لعّل أهّمها مصنع الفوالذ ... 
قبل  ملا  تعود  التي  العريقة  السينمائيّة  تقاليدها  أيضا  املدينة  هذه  يميّز  وما 
االستقالل أي منذ أن كانت تسمى »فرييفيل« ملا كانت تعد خمس قاعات سينما أربع 
منها يف قلب املدينة والخامسة يف منطقة تينجة... ومنزل بورْقيبة من املدن املؤّسسة 

للجامعة التونسيّة لنوادي الّسينما منذ الخمسينات من القرن املايض... 
علم  يف  الباحث  بي  اتصل  بنزرت  بوالية  للثقافة  مندوبا  كنت  مّلا   2014 سنة  يف 
السينما األستاذ فرج حمدي صحبة زوجته مربيّة  االجتماع وأحد رّواد حركة نوادي 
آنذاك السيدة حمدي وإقرتحا عيلّ دعم  األجيال ورئيسة نادي سينما بمنزل بورْقيبة 
العّمايل  الفيلم  ملهرجان  األوىل  الدورة  تنظيم  عىل  ومساعدته  باملكان  السينما  نادي 
بالتوازي مع احتفال الطبقة الشغيلة بالفكر والّساعد بعيد العّمال املوافق لغّرة ماي ...
لقت هذه الفكرة صداها يف أعماق أعماقي وتذكرت الجلسات العامة للنادي التي 
املسلطة  والشبيبة  الحركة  تدور بني منخرطي  كانت  التي  والصاعات  عليها  أرشفت 
من النظام للسيطرة عىل النّادي وتدجينه وتذكرت امللتقى التكويني الذي أرشف عليه 

أستاذنا عفيف املحرزي يف أحد معاهد املنطقة وكان ذلك يف سنة 1973 ...   
طموحهما  مستوى  يف  وكانا  ولوجيستيّا  ماديّا  ودعمتهما  اقرتاحهما  عىل  وافقت 

وأقاما دورة ناجحة جّدا...
اإلفتتاح  الشهر وحرض حفل  نفس  من   4 إىل  ماي  غرة  من  األوىل  الدورة  التأمت 

كضيف رشف وعراب الدورة املسحي والسينمائي الكبري الفاضل الجعايبي...
وباختياره  للسينما  املحب  والشباب  املثقفني  إهتمام  الجعايبي  جلب  بحضوره 
أنّه كان ومازال وسيبقى املثقف املناضل  أّكد  هذا املهرجان ليكون ضيف رشف فيه 

واملسكون بهموم شعبه..
ومن الحارضين ايضا نذكر زهرية بن عمار التي رغم مشاكلها الصحية جراء كس 
يف ساقها كانت حارضة وكأني بها ارادت ان تحيّي بطريقتها اباها الروحي الحبيب 
وكعادته  الدعوة  لبى  سايس  بورقيبة..وجمال  منزل  مدينة  اصيل  الله  رحمه  شبيل 
اضفى جّوا من املرح عىل الحارضين..وفرحات الداهش جاء مرفوقا بثلة من الفنانني 
حليمة وصامد حجي  بن  عمار ورضا  بن  املخرجني  هشام  من  الشبان...كما حرض 
والحبيب املستريي واملنتج رايض تريمش ومدير التصوير التونيس العاملي طارق بن 

عبد لله...
وهكذا أّكد املهرجان أنّه ولد كبريا وأنه سيعيد ملدينة منزل بورقيبة بريقها الثقايف 

املعهود..
يف سنة 2016 واصل الصديق والزميل مراد عمارة خلفي عىل رأس مندوبيّة الثقافة 
كبريا  جماهرييّا  نجاحا  الثانية  الدورة  وعرفت  سخيّا  وكان  للمهرجان  دعمه  ببنزرت 
وزادها دفعا مساهمة املنظمة الشغيلة يف تنظيمها وحرضت حفل اإلفتتاح شخصيّات 
سياسيّة  مرموقة نذكر من بينها األستاذ مصطفى بن جعفر رئيس املجلس التأسييس 
وحّمة الهّمامي النّاطق الّرسمي بإسم الجبهة الشعبيّة وسامي الطاهري عضو الكتب 

التنفيذي للمنظمة الشّغيلة وعديد الوجوه الّسينمائيّة واملسحيّة...
وتعّطل تنظيم املهرجان ملّدة أربعة أعوام لظروف تهّم نادي سينما منزل بورْقيبة 

وأخرى لعدم تحّمس املندوبيّة لدعمه واملساعدة عىل تنظيمه...
لكن إرصار الثنائي فرج والسيدة حمدي ورفيق دربهما منري الدريدي  أعاد الحياة 
ورفعوا  الصّحي  الحجر  فرتة  انتهاء  بعد  لتنظيمه  جديدا  تصّورا  وقّدموا  للمهرجان 
السينماتاك هشام بن  العون من مدير  العمايل والهجرة ووجدوا بعض  الفيلم  شعار 

عمار ومساعدة لوجيستيّة محتشمة من مندوب الثقافة...
إلتأمت الدورة وكان اإلفتتاح منذ أسبوع وكان الجمهور يف املوعد وخاصة منهم 
اإلقتصاد   رجل  يتقّدمهم  الضيوف  من  ثّلة  وأيضا  املنطقة  شباب  من  الّسينما  احبّاء 
ووزير املاليّة السابق حكيم بن حّمودة ومنرية يعقوب رئيسة تحرير مجلة »شاشات 
الحبيب  السينمائي  واملخرج  السينما  نوادي  حركة  ترأست  إمرأة  وأول   « تونسيّة 
املستريي ومدير السينماتاك هشام بن عمار والبشري السحباني ممثل املنظمة الشغيلة 

ومحّدثكم ...
لكن مندوب الثقافة برز وكأن األمر ال يعنيه واألدهى واألمر أنّه لم يوفر املساعدة 
الّلوجستيّة إلنطالق العروض بدار الثقافة يف أحسن الظروف مّما تسبب يف نقلة الحفل  

إىل قاعة سينما خاصة ...  
التظاهرة  هذه  دعم  يف  سباقة  كعادتها  ستكون  املندوبيّة  أن  إعتقدت  شخصيّا 
وإنجاحها تنفيذا لوعد وزيرة الثقافة بتمويل ومساعدة التظاهرات الخاصة التي تلتزم 

بتعليمات ما بعد الحجر الصّحي لكن وعدها لم يجد اآلذان الصاغية...
هذه  مثل  تشجيع  املفروض  من  كان  انه  األمر  يهّمه  من  أذن  يف  بالهمس  وأختم 
املبادرات التي تخدم يف العمق تثقيف الشباب املولعني بالفن الّسابع يف منطقة شعبيّة 
تشيح  إيّل  عندي  »عندكيش  تظاهرات  عن  واإلبتعاد  املتزّمتة  األفكار  عليها  تسيطر 

ويهّزها الّريح«.

من يريد رضب مهرجان الفيلم 
العاّميل بمنزل بورْقيبة!؟

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 115(
دروس من السرية البورْقيبّية

أنتريتي نّبار

عين على التلفزيون 

املخرج التلفزي حممود بوْقطفة يف ذّمة اهلل 
محمود  املخرج  األعىل  الرفيق  إىل  انتقل 
بوڨطفة وذلك إثر حادث أليم بجهة قربص يوم  

األحد 26 جويلية 2020... 
التلفزيون  ملؤسسة  بوقطفة  محمود  انتمى 
انتمى  ثّم  للربامج  النهائي  البث  عىل  كمرشف 
لسلك املخرجني وبدأ كمساعد مخرج إىل جانب 

املخرجني الرواد وانتهى كمخرج .
كانت يل تجربة معه داخل قناة 7 من خالل 

برنامجي »سينما وجمهور« و»لحن وكلمة«...    
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه –

هل يتوقف برنامج »إيّل بعدو«؟
برنامج  إيقاف  قّررت  التونيس«  »الحوار  قناة  أن  يبدو 
مصدر  العرض...وأفاد  من  واحد  موسم  بعد  بعدو«  »إيّل 
أتُِّخذ بعد تقييم دقيق ملعدل  القرار  أن  القناة  مسؤول من 
التي  املؤثرة  اإلنسحابات  إىل  باإلضافة  الربنامج  نجاح 
السليماني  وخولة  عزيزة  بن  مرام  مغادرة  منها  حصلت 
الحمراوي يف مرحلة  الغربي وبسام  يف مرحلة أوىل وكريم 

ثانية.

»كوثر بن هنية« من جديد يف مهرجان البندقّية 
مسابقة  يف  هنية  بن  كوثر  التونسية  املخرجة  تشارك 
الدويل  فينيسيا  مهرجان  من   77 للدورة  الرسمية  “آفاق” 
وهو  ظهره”   باع  الذي  “الرجل  الطويل  الروائي  بالفيلم 

رابع فيلم روائي طويل لها...
الفيلم من بطولة املمثلة اإليطالية مونيكا بيلوتيش 

السوري  الالجئ  قصة  ويروي  ماهي...  ويحيي 
األجهزة  قبل  من  مالحق  وهو  عيل  سام 

رسام  عليه  يقرتح  ثم  بالده،  يف  األمنية 
األوربية  التأشرية  وشم  رسم  أمريكي 
يف  يشارك  كي  ظهره  عىل  “الشنغن” 

معارض فنية أوربية وينتشله من الفقر 
والترشد ويدخله عالم الشهرة واألضواء 
بيلوتيش  قبل  من  الحًقا  استغالله  ويتم 

املسؤولة عن تنظيم تلك املعارض.

دّرة زّروق ضد التحّرش
دعم  زروق يف حملة  درة  الفنانة   ساهمت 
ضحايا التحرش واالعتداء الجنىس، حيث نرشت 
أسود«،  »ظرف  مسلسل  من  ملشهد  فيديو 
نقل  سيارة  سائق  من  للتحرش  فيه  تعرضت 
الطريق،  من  ليقلها  به  لالستنجاد  اضطرت 
ورضبه  نفسها  عن  بالدفاع  واجهته  لكنها 
من  ونزلت  للتوقف  دفعته  حتى  يدها  بشنطة 

السيارة دون أن يتمكن من املساس بها.
وحثت الفنانة درة، الفتيات عىل عدم الخوف أو التنازل 
من  مشابهة  مواقف  ألي  التعرض  حالة  ىف  حقوقهن  عن 
تعليقها  ىف  وكتبت  الجنىس،  االعتداء  محاولة  أو  التحرش 
عىل مقطع الفيديو الذى نرشته عرب حسابها الشخىص عىل 
بتتعرض  كتري  »بنات  »تويرت«،  االجتماعى  التواصل  موقع 
ملواقف شـبه املوقف إىل حصل مع سعاد ىف ظرف أسود.. 
أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما 

حصل«.

األردين باسل غندور يفوز بجائزة جلنة 
التحكيم يف مهرجان »كارلو فيفري«

فاز فيلم “الزقاق” للمخرج باسل غندور بجائزة لجنة 
 ،”EastErn PromisEs“ األفالم  صناعة  لربنامج  التحكيم 
ضمن فعاليات املهرجان السينمائي الدويل يف كارلويف فاري 
بالتشيك، وهو أول فيلم روائي طويل لـباسل غندور.
“باسل غندور” هو مؤلف ومخرج ومنتج 
املتحدة  الواليات  يف  السينما  درس  أردني، 
“ذيب”  فيلم  تأليف  يف  وشارك  األمريكية، 
ألفضل  األوسكار  لجائزة  ترشح  الذي 
فيلم أجنبي وفاز بجائزة “بافتا” أفضل 
فيلم عمل روائي أول يف فئة األفالم غري 
“الزقاق”  ويعترب  باإلنقليزية،  الناطقة 
العمل الروائي الطويل األول الذي يتوىل 

الغندور إخراجه.

الدروس  بعض  عن  عطيّة  مصطفى  الصديق  تحّدث 
الدرس  أّن  اىل  الوزراء واشار  التعامل مع  للزعيم يف كيفيّة 
ينعم  أن  »أرفض  الزعيم  قال  عندما  الخالد    البورقيبي 

الوزراء بالبذخ عىل حساب الشعب!«.
تناهى إىل مسامع الرئيس بورْقيبة من  الثقاة املقربني 
منه ان وزير الخارجية محمد املصمودي يعتزم بناء مسكن 
ثالث له يف املرىس فآستشاط غضبا وأرعد وأزبد وهو يولول، 
ان  حني  يف  منازل  ثالثة  يمتلك  أن  لوزير  :«كيف  ملتاعا  
األغلبية من أبناء الشعب  غري قادرة عىل آمتالك ولو نصف 
إليه من معلومات   منزل ؟ !« ، وللتأكد من حقيقة ما نقل 
دعا الوزير األول الهادي نويرة إىل مكتبه وأمره بأن يبحث 
يف املسألة ويوافيه بتقرير مفصل ودقيق ال يغفل عن شاردة 
أو واردة  . تدخلت وسيلة ، بكل ثقلها ،  للدفاع عن صديقها 
الوزير ، مربرة صنيعه بحرصه عىل السكن يف منطقة قريبة 
اآلخرين يوجدان  ، ألن منزليه  السيادة يف قرطاج  من مقر 
والثاني يف    ، املهدية  مدينة  رأسه  األول يف مسقط   ، بعيدا 
وأمر  التربير  بهذا  يقتنع  لم  بورقيبة  لكن   ، ضاحية منوبة 
الدولة  سالمة  تهم  مسائل  يف  التدخل  عن  بالكف  زوجته 
وهيبتها . غضبت وسيلة غضبا شديدا ،  وقيل أنها هجرت 
منزل الزوجية يف محاولة للضغط عىل بورقيبة حتى يتخىل 
عن إزعاج محمد املصمودي الذي يعترب أحد أقرب املقربني 
 ، أتت زوجته  بما  الزعيم  يكرتث  لم  أرسارها .  وكاتم  منها 
للوطن،  العليا  املصلحة  ، ولكن  فراقها  الذي ال يطيق  وهو 

بالنسبة إليه كانت فوق كل اعتبار . 

وضمنه  تقريره  نويرة  الهادي  أعد  مطول  بحث  بعد 
محمد  منزل  ان  بالخصوص،   ومنها،  املعلومات،  كل 
املصمودي يف املهدية ، والذي ورثه عن والديه، يتكون من 
غرفتني صغريتني وبيت استحمام ، وانه غري صالح للسكن. 
أقىص  يف  اجتماعي  مسكن  عن شبه  عبارة  فهو  الثاني  أما 
الوصول  صعوبة  مع  البناء  مكتمل  وغري  منوبة  ضواحي 
إليه بيس لغياب الطرقات املعبدة. عندما إطلع الزعيم عىل 
منزل  ببناء  املصمودي  ملحمد  وسمح  روعه،  هدأ  التقرير 
الرئيس  قرر  حتى  معدودات  أيام  تمض  ولم  املرىس...  يف 
بورقيبة إلقاء خطاب روى فيه الحكاية وقال بالخصوص: 
 » الشعب  بالبذخ عىل حساب   يتباهى وزرائي  أن  »أرفض 
وكان ذلك يوم غرة أوت 1973 قبل يومني من عيد ميالده 

السبعني .
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لم تمنع عودة البطولة الوطنية إىل النشاط من الخوض يف بعض األسئلة املستديمة واملحيطة دائما وأبدا بالنادي االفريقي والتي يبقى أهّمها بطبيعة الحال املآل 
القانوني لوضعية النادي بعد سقوط قائمة محمد عيل البوغديري وإلغاء فعاليات الجلسة االنتخابية التي لم يكتب لها أن ترى النور ليبقى الحال مثلما هو عليه... 

عبد السالم اليونيس ثّم البقيّة...

رعاية خارجية بوساطة محّلية :

هل ُترج »يد« قطر النادي االفريقي من مستنقع الديون؟

املديرة  الهيئة  رئيس  كان  بعيد  غري  زمن  اىل 
األّول  املدان  اليونيس  السالم  عبد  االفريقي  للنادي 
االفريقي  النادي  داخل  األمور  اليه  وصلت  ما  يف 
يف  املسؤولية  كل  استثناء  بال  الجميع  حّمله  وقد 
بعد  الديون  حجم  وتفاقم  الجمعية  مستوى  تدني 
أن تسبّب بقراراته الخاطئة يف تكبيد كاسة الفريق 
خسائر اضافية وبالتايل زاد يف تعميق أزمة الديون 
العميقة بطبعها... ولكن جاءت جلسة 19 جويلية 
االنتخابية والتي بقيت مجّرد حرب عىل ورق لتقلب 
من  برأسه  اليونيس  وينفذ  عقب  عىل  رأسا  األمور 
الفشل  ومسؤولية  التهم  كّل  عنه  ويبعد  إبرة  ثقب 
اىل  األخرية  التطورات  بها  رمت  أن  بعد  والغرق 
ملعب الكبارات الذين فشلوا مّرة أخرى يف أن يكونوا 

بالفعل "كبار" النادي...

براءة من دم االفريقي...
السالم  عبد  االفريقي  النادي  رئيس  اعرتاف 
عىل  يقتص  ولم  علنيا  كان  بالفشل  اليونيس 
شديد  تعنّت  وبعد  فالرجل  املغلقة  الجلسات 
واستجاب  للهرب  الطرق  أقص  اختار  ومكابرة 
منح  بأن  االفريقي  شعب  ولصخرة  الشارع  لنداء 
هيكلها  يف  ممثّلة  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة 
القانوني اللجنة املستقلة لالنتخابات رشف التعّهد 
باملسار االنتخابي لالفريقي من خالل االرشاف عىل 
بيع االنخراطات وتحديد موعد للجلسة االنتخابية... 
االنتقادات  فوهة  من  اليونيس  فّر  التكليف  وبهذا 
النادي  ملّف  وعاد  األنظار  عن  اسمه  وتوارى 
االفريقي اىل طاولة الكبار... واليونيس كمن اعرتف 
من  أٌقّر  وهو  له  ذنب  ال  الذنب  من  فالتائب  بذنبه 
خالل انسحابه املؤّجل بالفشل ومنح البقيّة فرصة 
جعل  التوّجه  وهذا  االنقاذ  عملية  يف  فعليا  الرشوع 
اليونيس  أّن شمس  إثم  الظّن  الجميع يظن وبعض 
وأن صفحته طويت  املغيب  نهائيا عىل  قد شارفت 
روحه  يف  النفخ  عىل  أرّص  البعض  ولكن  نهائيا 
املسلوبة  رشعيته  رميم  إحياء  خالل  من  جديد  من 
املرتشحة   الوحيدة  القائمة  فسقطت  جماهرييا... 
لالنتخابات وخلت قوانني النظام األسايس للجمعية 
أّن  بتعّلة  الرحيل  برضورة  تلزمه  فصول  أيّة  من 

الهيئة الحالية تضّم أقّل من ثالثة أعضاء...
الهديّة  اليونيس  السالم  عبد  تلّقف  جانبه  من 
أنّه أمام منافسني من ورق زادهم وعتادهم  وأيقن 
بيع الشعارات الوهمية واللعب عىل مشاعر الجماهري 
الغاضبة والثائرة وألنه بات يعرف أّن الساحة خالية 
الرشعي  الرئيس  ثوب  يف  الواجهة  يف  للظهور  عاد 
يتحّرج  يعد  لم  أنه  ذلك  من  األكثر  بل  واملنتخب 
اىل  النيابية  مدته  بإكمال  نواياه  عن  الكشف  من 
غاية جوان 2022 متسّلحا يف ذلك بحصانة املكتب 
بحالة  وأيضا  الرشعية  صّك  منحه  الذي  الجامعي 
األنفس  اىل  تسّلل  الذي  الجماهريي  واليأس  السلم 

بعد صدمة الجلسة االنتخابية "البيضاء"...
ثقة  وبأكثر  قّوة  بأكثر  وربّما  عاد  اليونيس 

طبول  مجّرد  منافسيه  أّن  أيقن  أن  بعد  النفس  يف 
يديه  يملك بني  بات  وأنّه  الضجيج  ال تصدر سوى 
ورقتني مهمتني... األوىل قانونية والثانية وهي األهّم 

مالية وتتعّلق بعقد استشهار تاريخي وقيايس...
الطرح القانوني...

اىل ما ذهبت  الحايل واستنادا  القانوني  الوضع 
والتي  القانونية  والتفسريات  القراءات  جّل  اليه 
أتى عىل جزء كبري منها املحامي والناطق الرسمي 
أن هيئة عبد  األسبق لالفريقي كمال بن خليل هو 
اليونيس تعترب حاليا هيئة تسيريية وقانونا  السالم 

إىل  الدعوة  أو  الفريق  قيادة  مواصلة  إما  بإمكانها 
برضورة  تنادي  التي  واألصوات  أخرى  انتخابات 
تعيني اللجنة املستقلة لالنتخابات التابعة للجامعة 
لجلسة انتخابية أخرى يف أجل أقصاه شهران هي 
أصوات مخالفة للقانون األسايس للجمعية وللقانون 

العام لألسباب التالية:
التابعة  لالنتخابات  املستقلة  اللجنة  تعّهد   -
استثنائي  تعّهد  القدم هو  لكرة  التونسية  للجامعة 
لم يتطّرق له القانون األسايس للجمعية وجاء نتيجة 
غياب للجنة انتخابات تابعة للجمعية تكون منتخبة 

من رحم الجلسة العامة...
هذا التعهد االستثنائي كان بموجب طلب وكالة 
التي تبقى رغم  للفريق  املديرة  الهيئة  لها  أسندتها 
عن  قانونا  املسؤولة  الوحيدة  الجهة  االستقاالت 
الفريق حتى صعود هيئة أخرى بموجب انتخابات 
أسندها  ممن  للسحب  قابلة  تبقى  الوكالة  وهذه 
مارست  اللجنة  و  له  أسندت  ممن  عنها  للتخيل  أو 
حقها يف اإلعالن عن انتهاء مهمتها بسقوط القائمة 
التي قدمت ترشحها وبالتايل تعذر إجراء  الوحيدة 

االنتخابات.
املستقلة  اللجنة  أن  جدال  فرضنا  لو   -
لالنتخابات لم تعلن عن انتهاء مهمتها فإنه ال حق 
جديد  تفويض  دون  أخرى  لجلسة  الدعوة  يف  لها 
من هيئة االفريقي باعتبار انتهاء موضوع تكليفها 
بإعالن تعذر االنتخابات لسقوط القائمة. وبالنسبة 
القانون  من   28 الفصل  من  الخامسة  للفقرة 
األسايس الذي يحاول البعض استعماله للدفع نحو 
انتخابية جديدة فهي ال تهم بأي حال  عقد جلسة 
وشكل وضعية الحال. ذلك أن الفقرة املذكورة تذكر 

رصاحة " ويف صورة عدم ورود ترّشح أية قائمة يف 
أجل  يف  لجلسة جديدة  الدعوة  تقع  املحددة  اآلجال 
شهر عىل األدنى وشهرين عىل األقىص "وبالتايل فإن 
استحضار تلك الفقرة والحديث عن غياب ترشحات 
قائمة  هناك  ألّن  يستقيم  ال  املحددة  اآلجال  يف 
قائمة محمد عيل  القانوني وهي  األجل  ترشحت يف 
البوغديري وتم تسجيلها بسجل الرتشحات ثم بعد 
لعدم  إسقاطها  اللجنة  قررت  الرتشحات  باب  غلق 
للرتشح  الواجبة  الرشوط  القائمة  رئيس  استيفاء 
 28 الفصل  من  الخامسة  الفقرة  ليست  وبالتايل 

املذكور موضوع نقاش حاليا.
جلسة  عقد  اىل  الدعوة  الشكلية  الناحية  من   -
انتخابية جديدة من طرف املنخرطني تقتيض قيام 
ثالثة أرباع من العدد الجميل من املنخرطني بالقيام 

بها وما عدا ذلك ال يستقيم الحال.
إذا بلغة القانون فإّن ما تبّقى من الهيئة الحالية 
التسيريية  املهام  مواصلة  يف  الرشعية  كامل  له 
للجمعية بل األكثر من ذلك أن رئيس النادي له كامل 
الصالحيات لرفض االستقاالت الواردة من األعضاء 

التسعة املستقيلني كما أنّه يحق لهؤالء أو لبعضهم 
السياق ذاته علم "الشارع  سحب استقاالتهم... يف 
املغاربي" أّن اليونيس سيقوم بتسمية أعضاء جدد 
الهيئة  رشعية  عن  الدائر  الجدال  نهاية  وبالتايل 

الحالية وعن قانونية تواجد عضوين فقط بها...
وبلغة القانون رّجح فرار الكبارات كّفة اليونيس 
حني  اىل  النادي  رأس  عىل  إقامته  تمديد  قّرر  الذي 
إشعار الحق خاصة أّن الورقة الثانية التي بني يديه 

تكفي إلسكات جبهة املعارضني برمتها...
قطر عىل الخّط...

خرج  االنتخابية  الجلسة  انعقاد  من  يوم  قبل 
عبد السالم اليونيس يف تصيح إذاعي ليلقي خطبة 
الوداع ويومها رّصح بأن عهدته انتهت وبأنه حاول 
مساعدة االفريقي وبأنه رغم املغادرة لم يبخل عن 
مّد يد العون بما أنّه توّسط يف جلب عقد استشهار 
النادي  اخراج  الجديدة عىل  الهيئة  ضخم سيساعد 
من أزمته الراهنة... تصيح حّول وجهة الجدل من 
يف  الخوض  اىل  املرتقب  الخليفة  هوية  يف  الخوض 
يخّمن يف  البعض  االستشهار وراح  عناوين صفقة 
الجهة التي تقف وراءه... "الشارع املغاربي" كان 
بدايته  منذ  التاريخي  العرض  بتفاصيل  علم  عىل 
هي  الحالية  واملعلومات  وراءه  تقف  التي  والجهة 
ذاتها فاملستشهر هو قطر وتحديدا رشكة الخطوط 
 25 الـ  سقف  يالمس  واملهر  القطرية  الجوية 
مليارا والوسيط ليس عبد السالم اليونيس أو حركة 

النهضة مثلما يحاول البعض ترويجه...
الصفقة هندسها وجه ريايض تونيس بارز يعترب 
هو االسم األقوى حاليا يف كرة القدم التونسية وهو 
الذي هندس العملية منذ بدايتها ونّسق ترتيباتها... 
والعقد موجود منذ أسابيع عىل طاولة اليونيس الذي 

يحاول تغيري بعض البنود التي يتضمنها...
وراء  تقف  التي  والجهة  الكبري  املايل  الرقم 
عىل  الركوب  يحاولون  البعض  جعلت  الصفقة 
األحداث وهناك من حاول تسييس العالقة وهذا أمر 
مفهوم خاصة أّن لقطر من ينوبها يف تونس وهي ال 

تتجاهلهم أو تتجاوزهم يف أّي موضوع...
يف  للتحّرك  الورق  كبارات  عاد  آخر  جانب  من 
تحت  من  مجّددا  البساط  سحب  أمل  عىل  الخفاء 
أقدام اليونيس خاصة أّن املال موجود ولم يعد هناك 

خوف من الفقر...
االستشهار  عقد  صفقة  تفعيل  انتظار  ويف 
الالفتة  تلك  بعد  يهضموا  لم  القطريني  أّن  يبدو 
مباراة  يف  االفريقي  جمهور  رفعها  التي  الشهرية 
االفريقي الوديّة أمام باري سان جرمان يوم رفعوا 
عليها  واستوىل  الفقراء  صنعها  القدم  "كرة  شعار 
األغنياء"... فكان الرّد عىل ما يبدو يف مستوى الوقع 
الذي خّلفه يف النفوس وقد يكون ميالد عهد جديد 
قطر  و"ساسة"  االفريقي  جمهور  بني  العالقة  يف 
الذين اشرتطوا عىل رجالهم يف تونس "وصاية" غري 

مرشوطة عىل فريق الشعب...
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علم »الشارع املغاربي« أّن الفنّي عبد الحّق العاليمي 
الذي كانت له تجارب رياضية عديدة بتونس يف خطة 
املسؤول الفنّي عىل غرار اإلدارة الرياضية والفنيّة 
بات  الصفاقيس  بالنادي  أهمها مروره  والتي كان 
الديار  خارج  املّرة  هذه  ستكون  جديدة  مهنية  تجربة  خوض  من  قريبا 

وتحديدا يف الخليج العربي.
عبد الحّق الذي عرفه الجمهور الريايض أكثر من خالل شقيقه املحامي 
نحو  للتوّجه  يجهّز حقائبه  الريايض  القانون  يف  املختّص  العاليمي  طارق 
له  عرض  وصول  بعد  املنتخب  صلب  الفنّية  االدارة  خّطة  لتويّل  البحرين 
صيغة  اآلن  حّد  اىل  يكتس  لم  والعرض  املاضية  القليلة  الساعات  خالل 

عىل  املرشفني  أّن  بما  الحاصل  تحصيل  من  يعترب  لكنه  رسمية  تعاقدية 
االتحاد البحريني للعبة أجمعوا عىل االسم املقرتح ملنحه رشف تحّمل 

املسؤولية وبالتايل فإّن األمر مسألة وقت ال غري. 
الوجهة  يكن  لم  العاليمي  الحق  عبد  أّن  اىل  نشري  أن  بقي 
يف  الحالل  أوالد  أحد  نصيحة  ولكن  البحرينيني  لألشقاء  األوىل 
العاليمي  اسم  بارك  املسألة  يف  مشورته  تّمت  والذي  تونس 
وتكليفه بهذه املهّمة وقد كانت هذه النصيحة كافية لحسم 
الصفقة التي قد يكتب لها أن ترى النور يف األيّام القادمة 
وذلك بعد االتفاق بني الجانبني عىل كامل التفاصيل املالية 

والتعاقدية.

العاليمي يطري اىل البحرين

تصنيفها  يمكن  والتي  والتجارب  باملغامرات  حافلة  رياضية  مسرية  بعد 
مرورا  االفريقي  بالنادي  بداية  لها  لعب  التي  الفرق  قيمة  باعتبار  بالناجحة 

بالرتجي الريايض اىل النادي البنزرتي وصوال اىل االتحاد الريايض 
املنستريي وبينهم تجربة احرتافية خاطفة بالدوري الرويس بدأ 

يف  بثبات  طريقه  يشق  الهيرشي  وليد  السابق  الدويل  الالعب 
ملسريته  نهائيا  حدا  وضع  أن  بعد  الريايض  التحليل  ميدان 

الرياضية.
املنابر  لعديد  دسما  عنوانا  كان  الهيرشي  وليد 
االعالمية ليس لعالقة مبارشة بعالم الساحرة املستديرة 
بداخله  دفينة  مواهب  عن  كشف  الرجل  ألّن  ولكن 

بدأ  فالهيرشي  الرياضة  عالم  عن  البعد  كل  بعيدة 
يرّص  حيث  الفّن  عىل  الحياء  من  بقليل  ولو  يدخل 
التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحاته  يف  سواء 
الربامج  ببعض  حضوره  خالل  أو  االجتماعي 
التلفزية عىل تقديم صورة جديدة لوليد الهيرشي 
الهواية  مجّرد  عىل  يقترص  لم  واألمر  الفنّان... 
الصيفية  الفضاءات  بعض  مع  تعاقد  فالهيرشي 

الفنانني  بعض  جانب  اىل  غنائية  سهرات  لتقديم 
املعروفني لينجح يف ظرف وجيز يف إقحام نفسه يف 

عالم السمر والسهر والطرب...
التي وجدها من بعض  الحظوة  ولكن رغم 

اسم  يف  وجدت  التي  والفضاءات  املطاعم 
بحكم  مجانية  اشهار  عملية  الهيرشي 

جمهور  له  حديثا  الصاعد  الفنان  أّن 
مجاله  يف  سابقة  يعترب  وهو  عريض 
العبا  شاهدنا  أّن  لنا  يسبق  لم  حيث 

الغناء  مع  يتعاقد  الرياضية  بمسريته 
بهذه الطريقة فإّن وليد الهيرشي مازال 

وهو  القدم  كرة  عالم  واىل  امليدان  اىل  يحّن 
يعتقد يف رسيرته أنه مازال قادرا عىل العطاء 

وبالتايل لم ال تعليق فكرة اعتزاله اىل موعد الحق 
بل هي  تخامره  عابرة  أفكار  مجّرد  ليس  واألمر 

رغبة حقيقية تنتظر ترجمتها عىل أرض الواقع.
لـ»الشارع  كشفت  فيها  موثوق  مصادر 

العودة  يف  جّديا  يفّكر  الهيرشي  وليد  أّن  املالعب املغاربي«  اىل 
القادمة قد تكون مستقبل املرىس حيث تشري املصادر ذاتها اىل  ووجهته 

أّن هناك من اقرتح عىل مسؤويل املستقبل التعاقد مع الهيرشي ليكون العبا 
بالفريق يف املوسم القادم والعرض مازال عىل طاولة الدرس خاصة أّن هناك 

من »املرساوية« من هو غري متحّمس لهذه الفكرة برمتها.

بعد  النشاط  اىل  القدم  لكرة  األوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة  عادت 
العودة  تزامنت  وقد  كورونا  فريوس  تفيّش  بسبب  إجباري  توقف 
االياب  الرابعة من مرحلة  الجولة  التي كانت تحت عنوان 

عودة  ومع مع  اللعني  الفريوس  تفيش  عن  الحديث 
تساعد  لم  قياسية  حرارة  درجات 
اىل  يرتقي  فنّي  مستوى  تقديم  عىل 

انتظارات الجميع.
ومبارشة  منتظرا  كان  ومثلما 
االستئناف  جولة  نهاية  صفارة  بعد 
السبت  يومي  بني  دفعتني  عىل  دارت  التي 
التغيريات  من  جملة  عن  الحديث  بدأ  واألحد 
التي سواء اختارت  الفنيّة  عىل مستوى األطر 
أو  االنتقادات  جحيم  من  هروبا  االنسحاب 
التي تراوح مكانها تحت مقصلة  تلك األسماء 
االقالة... البداية كانت بالنادي البنزرتي الذي أقال 
األخبار  تلك  تزامنت  ثّم  الحيدويس  سفيان  مدّربه 
نادي  الجنوبية  الضاحية  فريق  ملدّرب  مفاجئ  انسحاب  مع 
منصبه  من  االستقالة  قّرر  الذي  طاسكو  نبيل  األنف  حمام 
قبل أن يعود يف عشية نفس اليوم ليعدل عن قراره بتعّلة أن 
ذلك كان »لحظة غّش«... ثّم سبقهما يف ذلك مدّرب اتحاد بن 
لدوافع شخصية  االنسحاب  قّرر  الذي  الخياري  قردان نضال 
وقد يكون التغيري القادم يف عاصمة األغالبة حيث تشري بعض 
األخبار اىل اقرتاب اقالة االطار الفني بقيادة نور الدين النابيل 

الذي كانت تعريفة النجم ثقيلة يف دفرت حساباته...
ويف انتظار التعّرف عىل بقيّة العناوين تتّجه النيّة اىل إقالة 
املدّرب نبيل طاسكو من مهامه بعد املردود الهزيل الذي ظهر 
به فريق حمام األنف يف مباراة هالل الشابة والهزيمة بثالثية 
كاملة... قرار االقالة بات من تحصيل الحاصل ومسألة وقت 
ال غري إن لم يكن رئيس الهمهاما الفاضل بن حمزة قد أشعر 
مدّربه فعليا بقرار االستغناء عنه والبديل يبدو جاهزا حيث 
شكري  باملدّرب  اتصل  حمزة  بن  أّن  املغاربي«  »الشارع  علم 
الخطوي وعرض عليه فكرة تدريب الفريق والعرض قد يتّوج 

بتوقيع رسمي يف صورة االتفاق عىل بعض التفاصيل. 
قبول  بشأن  مرتّددا  مازال  الخطوي  أّن  اىل  نشري  أّن  بقي 
البنزرتي  النادي  فريق  من  اضافيا  عرضا  يملك  ألنّه  العرض 
مع  التعاقد  مهّمة  األسود  سعيد  السابق  رئيسه  اىل  فّوض  الذي 
األسود وبعد جملة من  فإّن  ذاته  املصادر  مدّرب جديد, وحسب 
السابق  املدّرب  الخطوي  مع  التعاقد  برضورة  اقتنع  املشاورات 
للمنتخب األوملبي قبل أن يطفو اسم املدرب قيس اليعقوبي عىل 
واجهة االحداث... وال يعرف الحقيقة أّي وجهة سيختار شكري 
يف  الراغبني  أّول  كان  الذي  الهمهاما  بعرض  القبول  إّما  الخطوة 
وصاله أو املغامرة والذهاب اىل بنزرت حيث ال يشء يضمن النجاح 

االّ بعض األمنيات والنوايا الصادقة.
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 الفنان وليد اهليرشيشكري اخلطوي عنوان االستئناف
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TUNIS - Rte de sousse, GP1 Km7 2033 - Mégrine
Tél.: (+216) 70 130 070 - 70 130 060
Fax : (+216) 71 425 253

SOUSSE - Rte de ceinture, 4022 Z.I.Akouda - Sousse
Tél.: (+216) 70 130 040 - 70 130 050
Fax : (+216) 73 343 233

GABES - Rte de Tunis , Km 0,5 BP 31 - 6001 Hached Gabés
Tél.: (+216) 70 130 090
Fax : (+216) 75 274 151

SFAX - Rte de Gabes, bvd de l’environnement, km 2,5 - Sfax
Tél.: (+216) 70 130 020
Fax : (+216) 74 281 020

SsangyongTunisie.officiellef


