ما بعد وباء كورونا ال يمكن
أن يكون مثل ما قبله

آن األوان ملراجعات كربى حلامية الوطن والشعب
● بقلم  :جمال الدين العويديدي
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...يوم أمس وأنا اتحدث إىل أحد أهم
الفاعلني يف الدائرة املضيقة لرئيس
الحكومة إلياس الفخفاخ ،يف نقاش حول
االجراءات القادمة ملواجهة تفيش فريوس
كورونا ،والسيناريوهات املحتملة ،عرب
صاحب املكاملة يف نهايتها بشكل كبري عن
خطورة الوضع ،بقوله «قد لن نتمكن
بعد اسبوعني من االتصال ببعضنا».
استغربت األمر وأجبته ساخرة «يف كل
األحوال حتى اليوم لم يؤكد العلماء انه
يمكن لكورونا أن تتنقل بالهاتف» .الرد
كان مقتضبا لكنه مزلزال« :لن نجرأ عىل
االتصال ببعضنا للحديث عن املأساة
وعن عدد من فارقونا بسبب كورونا».
هذا السيناريو االسود ،واملرير الذي
يح ّذر منه كل من تابع تطورات تفيش هذا
الوباء يف بلدان قبلنا ،خاصة يف ايطاليا،
أين خرج الوضع عن السيطرة ودخلت
البالد يف إحدى أحلك فرتاتها ،ورغم قتامة
املشاهد الواردة علينا من هناك ،ومن
ايران وقبلها من ووهان الصينية واليوم
من فرنسا واملانيا وغريها من الدول التي
تصارع مثلنا هذا الوباء لكن بإمكانات
ضخمة ،فان ال يشء ييش بأننا مدركون،
شعبا وسلطة ،بأن القادم سيكون
املأساة يف صورة غياب تحرك رسيع».
أنظر ص 4

الموقع االلكتروني  -www.acharaa.comالبريد االلكتروني contact@acharaa.com :

أسبوعية مستقلّة تحرتم القارئ

حتى ال تصل تونس للمأساة

في استهتار النخبة وغياب القيادة وايديولوجيا الغباء

حظر التجوال ملقاومة العصيان

ب» علينا القتال
«كُتِ َ
من أجل تونس...

عندما احتاجت البالد إلى ّ
كل طاقاتها:

حرضت املنظامت املهنية ..وغابت اجلمعيات اخلريية
● الطاهري  :اتحاد الشغل وضع كل إمكاناته المادية والبشرية ومقراته تحت تص ّرف الصحة العمومية

مؤرخون يكشفون كيف واجهت تونس أوبئة القرن : 19

● بني  1864و 1867هناك من أكلوا حلم بعضهم واجليفة والكالب والقطط
تفش التيفوس
احلد من ّ
وب َّراكْ » ودور شارل نيكول يف
ّ
«ب َ
● عام ُ
التحرز
● االستثناء التونيس يف مقاومة الطاعون أو سياسة محودة باشا يف اتباع
ّ
الصحي)
و"الكرنتينة" (احلجر
ّ

الشارع السياسي
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االفتتاحية
االفتتاحية

ُ
ب» علينا القتال
«ك ِت َ
من أجل تونس...
لطفي النجار

الجوائح واألوبئة كالحروب تستدعي اقتدارا وحكمة لدى
ّ
ورصا لصفوف الجيوش والشعوب عىل قاعدة االنضباط
القيادة
ّ
وااللتزام الوطني كي يتحقق النرص عىل العدوّ  .والحرب ض ّد
الوباء هي حرب استثنائية تخاض ضد عدوّ المرئي تفرض
ّ
خاص .هذا
بالرضورة نفريا استثنائيا وتعبئة عامّ ة من نمط
ّ
مبسط لراهننا اليوم ولِما يجب أن يكون عليه الحال.
اختزال
ويف اختزال آخر صادم نقول أنّنا يف حالة حرب و ُ
كتِب علينا
ّ
صفا
القتال من أجل تونس تحت لواء قيادة واحدة وحيدة،
ّ
ّ
يشقنا خلف أمننا وجيشنا نسند
مرتاصني ال خالف
واحدا
جميعا درعنا يف هذا القتال أصحاب "السرتات البيضاء" وهم
جنودنا البواسل يف هذه األيّام الصعبة.
نقول لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ،لقد منحك القدر دورا
ومسؤولية واختبارا عسريا وفرصة أيضا :دورك ومسؤوليتك أن
تعلن القرارات الرضورية وتتّخذ اإلجراءات الواجبة يف ساعتها
بل ويف لحظتها دون تباطىء أو تردّد أو تأخري ّ
ّ
فإن هذا
وإل
العدوّ الالمرئي سيحصد مئات األرواح ستتحمّ ل عبئا كبريا لو
ّ
تأخرت أو أسأت التقدير .وهو اختبار
سقطوا ال قدّر الله إن
فجئي لحكمتك والقتدارك ولقدرتك عىل االسترشاف ،ويف النهاية
هي فرصة لك لتكون قائد حرب.
أنت اليوم قائد حرب .وللحرب أعرافها ورشوطها التي يجب
أن يلتزم بها الك ّل" :وحدة مقدّسة" من الجميع دون استثناء،
أحزابا ومن ّ
ظمات وجمعيات ونخبا ورجال أعمال ومواطنون،
مع تعليق فوري لك ّل الخالفات واالختالفات السياسية
واإليديولوجية إىل أن تم ّر جائحة "الكورونا" .فاالستثمار
الحزبي والتقاتل السيايس واإليديولوجي والش ّد والجذب بني
اليمني واليسار والوسط زمن الحرب خيانة وطنية موصوفة.
والتخاذل والتهاون وعدم االمتثال لإلجراءات والتوصيات
الرسمية جريمة يف ّ
حق تونس.
عىل الطبقة السياسية أن تعلن الهدنة بني أطرافها ،وأن
ّ
تتوقف فورا عن حرب داحس والغرباء بني معسكر "اإلسالم
السيايس" أو "املحافظني" و جبهة الحداثيني العلمانيني ،وأن
تصمت داخلها مدافع الرتاشق اإليديولوجي والسيايس بني
"ثوّار الكرامة" وجماعة "عبري" .يف كلمة مفتاح لكل نرص
ممكن :عىل اليساريني واإلسالميني وال ّليرباليني والقوميني
ّ
يكفوا عن أن
والتيّاريني وأنصار الثورة والثورة املضادة أن
يكونوا كذلك ،ويجعلوا هويّتهم الوحيدة اليوم...تونسيون
متوحّ دون ،مقاومون ومقاتلون ض ّد هذا الوباء وال يشء دون
ذلك.
ّ
عىل رجال األعمال واملقتدرين أن يضخوا ما أمكن من أموال
إلسناد "املجهود الحربي" ،وعىل شعبنا الكريم أن ينضبط لك ّل
قرار أو إجراء رسمي مستجد من القيادة.
أيّاما صعبة تنتظرنا ،نحتاج خاللها إىل "اقتصاد حرب"
بك ّل ما للمفهوم من معان ،وال سيّما الرضب بأياد حديدية عىل
املحتكرين واملضاربني وتوفريالبضائع واملؤن وتيسري التزوّد
بها وحماية لصغار املنتجني والحرفيني والتجّ ار والفقراء
ّ
وخاصة التصدّي للجريمة التي تنتعش عادة يف
واملعدمني
الحروب والجوائح.
والتوحّ
العامّ
د
ة املواطنية" والنفري
المف ّر إذن من "التعبئة
خلف القيادة دون أن نكرتث كثريا للمقارنات الشعبية بني
رؤساء العالم كماكرون ومريكل ورئيسنا قيس سعيّد .يف
النهاية يبقى قيس سعيّد رئيسنا ويمكن أن يكون صمته
يف األيّام األخرية من قبيل "الضا ّرة النافعة" ّ
ألن خطابات
الحماسة الفائضة واإلنشائيات الزائدة لها تداعيات خطرية يف
هذا الظرف الدقيق الذي يتط ّلب حسابا دقيقا يف اختيار الكلمات
دون إفاضة يف الكالم.
ّ
آخر الكالم...نقول إللياس الفخفاخ تسلح بالحكمة
والشجاعة والجرأة وتقدّم..نحن جميعا إىل جانبك ...أنت قائد
هذه الحرب ...وسننترص.
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باهلناء يس وديع...
أنا وخيّتكم بيّة ما عنديش يارس مع الكورة لكن
هاأليّامات من كثر ما نتبّع يف أخبار وباء كورونا ،ال ّله
ماعافينا ،سمعت هاك الوليّد الشباب إلياس الفخفاخ
يقول منّوه ّكة ال ثمّ ة ال إجتماعات كبرية ال حفالت ،ياخي
سألت هاك ال ّ
طفل محرز وقلتلو ياخي حتّى التّياترو ما
ّ
ّ
ثمّ اش؟ وال ّله قالقة وكنت نستنى تدىف الدّنيا شويّة ونقلك
ته ّزني للمرسح أنا وخالتك!
ياخي جاوبني وقايل يا من عاش،توّة ما ثمّ ة يشء لني
توىف كورونا! ياخي قلتلو:إن شاء ال ّله النّاس الك ّل الباس
ّ
والصرب مفتاح الفرج.
عاد نهار األحد دخل للدّار هو وولد أختي قبل الفطور
وهمّ ا يرغيوا ويغليوا...خرجت نجري من الكوجينة
وسألتهم :إن شاء ال ّله خري،شبيكم؟ اش ثمّ ة؟
ياخي ولد أختي قايل:ال يا خالتي،نتحدّثو عىل جامعة
الكورةّ ،
نفخوا النّاس الكل وعملوا إجتماع يف وقت كورونا
ّ
وكيخ بالضحك!
عاد أنا خذيت شويّة يف خاطري ودوب ما روّ ح الطفل
ولد أختي وأنا مكِ نت محرز ولدي وقلتلو تو ّة تفهّ مني!
إل دخل طاست ّ
عاد اليشء ّ
مخي هو يس وديع الجريء
(قالويل طبيب!) عمل إنتخابات باش يزيد يقعد أربعة
سنني أخرين عىل قلب الكوّارجيّة رئيس وهوعندو ثمنية
سنني يف الكريس ،زيد ّ
ترشح وحدو وجاب مائة يف املئة

أصوات وزيد قالوا أنّو ثمّ ة شكون نبّهو وقالو راهو يساق
باش تل ّم ميّات عباد لكن ما عمل كان ّ
إل يف راسو!
وخيّتكم مكنتني البهتة وقلتلو يا وليدي هذا آش خلّ
عىل بن عيل(يرحمو) حتى بن عيل يف طنبكو كان يحشم
يط ّلع النتيجة مائة يف امليّة كان ينحي واحد واإل إثنني عىل
العينني...
ضحك محرز وقايل يامّ ي ما تزيدش ّ
تكس راسك
بهدرة جامعة الكورة ،راهي دولة عىل روحها!
آش باش يقول الواحد؟ ال إاله ّإل ال ّله...
أيّا ّ
نبقيكم عىل خري. ....

✔ أختكم ب ّية المالحة
دعاء

للتأمل

ّ
ّ
التوقي
مركز على طريقة
أكثر واحد
من الكورونة ...الدجاجة

«يا ُمفرج الكرب يا ُمجيب
المضطرين ،اللهم
دعوة ُ
ألبس كل مريض ثوب
ً
عاجلا
الصحة والعافية
غير ً
آجلا يا أرحم الراحمين،
اللهم اشفه ،اللهم
اشفه ،اللهم اشفه،
اللهم آمين ،ال َّل ُ
م ِإ َّنا
ه َّ
ك مِ ْ
س َأ َل َ
س َأ ُل َ
ك
ن َخ ْي ِر َما َ
َن ْ
مِ ْن ُه َن ِب ُّي َ
ح َّم ٌد صلى
ك ُم َ
اهلل عليه وسلم َو َن ُع ُ
وذ
ن َ
اس َت َع َ
ك مِ ْ
ِب َ
اذ
ش ِّر َما ْ
مِ ْن ُه َن ِب ُّي َ
ح َّم ٌد -صلى
ك ُم َ
َ
اهلل عليه وسلمَ -وأ ْن َ
ت
ك ا ْل َب َل ُ
س َت َع ُ
انَ ،و َع َل ْي َ
اغ،
ا ْل ُم ْ
َو َلا َح ْو َل َو َلا ُق َّو َة ِإ ّ
ال ِباهللِ».

مستشارو التحرير :
مسعود الرمضاني -جمال الدين العويديدي -
منري الفالّح
املنصف السليطي -االسعد جمعة
 كريم امليساوي  -السيدة ساملية  -رشيد أيالل االستشارات التاريخية :الشارع التلفزي واالذاعي:

المؤسسة والمديرة المسؤولة

د.محمد لطفي الشايبي

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

معز زي ّود  -احلبيب القيزاين
رئيس تحرير مساعد
ورئيس قسم الثقافة

التحرير :

رئيس قسم الرياضة :

عواطف البلدي  -أنور الشعايف -عامر الجريدي
منى املساكني  -صالح بوزيان  -أماني الخديمي -
خالد النوري  -تميم أوالد سعد -كريمة السعداوي اإلشراف على اإلخراج :

لطفي النجار

العنوان  102 :شارع ﻳﻮﻏﺮطﺔ ﻣﻮﺗﻴﺎل ﻓﻴﻞ
 1002تونس
الهاتف  - 36 063 034 :الفاكس 71 890 065 :
الربيد االلكرتوني contact@acharaa.com :

العربي الوسالتي

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير :

هيفاء العرييض

تصدر جريدة الشارع املغاربي
عن رشكة «كوثر العاملية لالتصال»
رشكة محدودة املسؤولية رأس مالها  20000دينار

سندة بن الحبيب
مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
املطبعة BETA :
i@beta.com.tn
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دراسة كل السيناريوهات

االجراءات املعلن عنها من قبل رئيس الحكومة الياس
الفخفاخ  ،ملكافحة تفيش فريوس كورونا املستجد يوم
الجمعة املايض جاءت بعد سلسلة مشاورات مطولة
ودراسة لتداعياتها او كلفتها االقتصادية  ،وتمحورت
النقاشات حول بعض القرارات منها غلق الحدود
البحرية والجوية  .وحسب مصدر قريب من القصبة فإن
نقاشات " مستفاضة" وفق توصيفه  ،رافقت املشاورات
حول تعليق صالة الجمعة والجماعة  ،وإقرار ذلك بدل
إجراء كان سيتم االعالن عنه وهو غلق املساجد .
وخالل االيام االخرية وخاصة الـ 72ساعة االخرية
وضعت عىل طاولة النقاش كل السيناريوهات املمكنة
بما يف ذلك االسوأ  ،ال قدر الله وكيفية التعاطي معها
 ،من ذلك حظر التجول وفرض االقامة الجربية وغلق
بعض املدن وعزلها  ،واعداد بعض املقرات والفضاءات
مركزيا وجهويا ومحليا لتحويلها اىل مستشفيات وقتية
 ،وقد جرى التنسيق يف هذا الصدد مع الوالة .
من جهة اخرى علم "الشارع املغاربي" ان هناك
خالفات حول التدرج يف االعالن عن االجراءات بني أحزاب
تدعو للمرور اىل االقىص ثم التقليص يف االجراءات وأخرى
تطالب بالتدرج وعدم خلق حالة من الهلع.

نفي

كذب مصدر مطلع لـ"الشارع املغاريي" ان يكون رئيس
الجمهورية قيس سعيد قد دعا اىل تفعيل الفصل  80من
الدستور الذي ينص نصفه عىل انه "لرئيس الجمهورية يف حالة
خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البالد أو استقاللها،
يتع ّذر معه السري العادي لدواليب الدولة ،أن يتخذ التدابري
التي تحتمها تلك الحالة االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس املحكمة
الدستورية ،ويُعل ُِن عن التدابري يف بيان إىل الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابري إىل تأمني عودة السري العادي
لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ،ويُعترب مجلس نواب الشعب
يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة .ويف هذه الحالة ال يجوز
لرئيس الجمهورية ح ّل مجلس نواب الشعب كما ال يجوز
تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُ يضّ ثالثني يوما عىل رسيان هذه التدابري ،ويف كل

زووووم
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وقت بعد ذلك ،يُعهَ د إىل املحكمة الدستورية بطلب من رئيس
ُّ
البت يف استمرار
مجلس نواب الشعب أو ثالثني من أعضائه
الحالة االستثنائية من عدمه .وترصح املحكمة بقرارها عالنية
يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابري بزوال أسبابها .ويوجه رئيس
الجمهورية بيانا يف ذلك إىل الشعب".
وابرز املصدر ان الوضع الحايل يتعلق فعال بخطر داهم ،
وان تفعيل الفصل  80الذي قال انه اجراء غري ممكن بالنظر
اىل عدم وجود محكمة دستورية  ،ليس من الخيارات املطروحة
بالنسبة للرئاسة التي طلبت من قطر وتركيا مساعدة صحية
خاصة انه سبق لقطر ان قدمت مساعدة هامة للصني خالل
فرتة تشفي كورونا بها وكانت طائرتها الخطوط القطرية هي
اول رشكة طريان حطت بالصني خالل تلك الفرتة.

صالحيات واسعة

اكد مصدر رفيع املستوى لـ"الشارع املغاربي" ان
رئيس الحكومة الياس الفخفاخ منح للوالة " سلطة
تقديرية" يف عالقة بفرض االلتزام باإلجراءات املعلن
عنها ملواجهة فريوس كورونا املستجد  ،والحيلولة دون
اتساع رقعة التمرد عليها سواء يف عالقة بالتجمعات او
تعليق صالة الجمعة والجماعة .
ومنح الفخفاخ وفق نفس املصدر  ،للوالة صالحيات
تفعيل االمر املتعلق بحالة الطوارئ متى استوجب
االمر ذلك  ،عىل غرار فرض االقامة الجربية عىل كل من
رفض االلتزام بالحجر الصحي وتعريض حياة املواطنني
للخطر .
وطلب من الوالة ايضا التنسيق الجيد مع مختلف
الهياكل املعنية  ،واالستعداد لكل الفرضيات  ،منها املرور
للمرحلة الرابعة او الخامسة من مواجهة وباء كورونا
 ،ال قدر لها  ،ودراسة االمكنة التي يمكن استعمالها
كمستشفيات وقتية  ،يف صورة دخول تونس يف مرحلة
اإلسوإ يف عالقة بالتعاطي مع الوباء  ،وهي تفشيه.

حظر التجول

اكد مصدر امني رفيع املستوى لـ"الشارع املغاريي" ان
وزارة الداخلية طلبت من رئاسة الحكومة فرض حظر التجول
يف أكثر من مناسبة واخرها يوم امس االثنني وانه سبق لها
ان دعت اىل التنسيق حول كل الفرضيات املطروحة بما فيها
امكانية عزل بعض املدن يف صورة تحولها اىل مناطق تمثل
بؤرا النتشار فريوس كورونا.
ولفت نفس املصدر اىل أن أعوان الوزارة واطاراتها
شددوا عىل جاهزيتهم لفرض تطبيق القانون يف اطار االلتزام
باالجراءات املعلن عنها من قبل الدولة للحيلولة دون انتشار
فريوس كورونا .
وفرض حظر التجول تحول اىل طلب يُتناقل بقوة عىل
مواقع التواصل االجتماعي وطالب به حتى عدد من النواب

والسياسيني بالنظر اىل عدم التزام عدد من املواطنني خاصة
بالحجر الصحي بما يهدد بانتشار خطري للفريوس وخروج
الوضع عن السيطرة واملرور اىل سيناريو ايطاليا ال قدر الله.

تعليق أشغال البرلمان

من املنتظر ان ينظر مكتب مجلس نواب الشعب يف
امكانية تعليق أشغاله لفرتة قد تتواصل شهرا  ،مع
امكانية التمديد يف اطار اجرءات التوقي من فريوس
كورونا  ،وسيتم ادراج هذا القرار استنادا اىل تطورات
الوضع  ،وبالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة .
يشار اىل ان رئيس الجزائر عبد املجيد تبون أجل
زيارته الرسمية اىل تونس  ،التي كان من املزمع ان يلقي
خاللها خطابا يف مجلس نواب الشعب  ،والتأجيل جاء
بسبب فريوس كورنا الذي كان وراء قرار تعليق اشغال
الربملان الجزائري.

تطبيقات

منذ أيام قليلة كان لوزير الصحة عبد اللطيف املكي لقاء
بمجموعة من املهندسني الشبان الذين قدموا يف اطار مبادرة
ملعاضدة املجهود الوطني ملكافحة فريوس كورونا وقدموا
حسب ما اكد مصدر مطلع لـ"الشارع املغاربي" تطبيقة
لتتبع املعنيني بالحجر الصحي.
واملعلوم ان الصني استعانت مثال يف حربها ملكافحة فريوس
كورونا املستجد بالتكنولوجيات الحديثة التي كانت من ضمن
االليات التي استعملتها يف حربها التي باتت تعترب انموذحا
ودعا مختصون يف تونس الستنساخها والتقيد باالجراءات التي
تم اتباعها.

مستلزمات الوقابة

طالبت وزارة الوظيفة العمومية واالصالح االداري
ومكافحة الفساد بميزانية خاصة تخصص لحماية
موظفي مختلف مؤسسات الدولة ومنشأتها عرب تكفل
الدولة بتوفري مسلتزمات الوقاية بمختلف أشكالها
للتوقي من فريوس كورونا .وحسب ما أكد لـ"الشارع
املغاربي" مصدر موثوق به فان وزارة املالية تجاوبت
رسيعا مع هذا الطلب .

مشاورات متواصلة

الوضع االستثنائي الذي تعيش عىل وقعه البالد جعل
رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يف مشاورات تقريبا يومية
مع مختلف الفاعلني للتداول حول االجراءات وتداعياتها .ومن
املنتظر أن يكون للفخفاخ اليوم اجتماع بمجلس نواب الشعب
هو ووزير الصحة عبد اللطيف املكي سيجمعهما برئيس
الربملان واعضاء مكتب املجلس .ويلتقي الفخفاخ غدا االربعاء
ممثلني عن وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة يف اول
لقاء منذ تسلمه رسميا السلطة.

سعيد
رسالة إىل رئيس ّ
الدولة قيس ّ

مانيش باش نغنّيلك Mr le président,je vous fais une
 lettreأو باألصحّ  Le déserteurلـ Boris Vianأكيد راك تعرفها
(أنا وإيّاك من نفس الجيل تقريبا) وما نيش زادة باش نعلن أنّي
و ّليت من «مريداتك» ،ال مازلت مقتنعة بأنّي خذيت القرار ّ
الصحيح
وإمتنعت عن التّصويت يف الدّور الثّاني...
نحبّ نق ّلك اليوم أنّي كيفك مُد ّرسة متقاعدة (مع حفظ املقامات
العلميّة) وطول عمري وقت نحبّ نحكي مع تلميذاتي وتالميذي
خارج ساعات الدّرس ويف مواضيع تهمّ هم ،نستعمل ال ّلغة األقرب
لعقولهم ووجدانهم باش توصل ال ّرسالة...
اليوم واأليّامات هذي الك ّل (وحتّى ديمة بالنّسبة ليك) أنت ما
عادش تلقي يف درس وال ّ
ّ
ّ
ّهم/هن به
والطلب يدوّنوا ما تمد
طالبات
من مفاهيم ومعلومات...
ّ
لذا ،إذا عندك نيّة الخروج من صمتك والتوجّ ة للشعب ،قبل
أو نهار عرشين مارس ،ح ّ
ط يف إعتبارك ّ
أن مهمّ تك (عىل محدوديّة
صلوحيّاتك) تُميل عليك الخدمة مع الحكومة باش تحاولوا تنقذوا
ما يمكن إنقاذه بالقرارات ّ
الصارمة واملوحّ دة والواضحة كحرض
التّجوال واإلعالن عىل إجراءات عاجلة وإستثنائيّة ملساعدة الفئات

ّ
املؤسسات ّ
ّ
الصغرى عىل مصري
الهشة بطبعها وطمأنة أصحاب
عملتها بتعويضها عن الخسائر ومنع قطع املاء والكهرباء عن
ّ
ّ
الخاصة
املؤسسات الصحيّة
البيوت لح ّد مرور هذه األزمة وتسخري
(مصحّ ات ومخابر ومصانع أدوية) ملؤازرة مجهود التصدّي للوباء،
وإلزام األعراف بدفع أجور العامالت والعمّ ال يف موعدها وفرض
مساهمات إستثنائيّة عىل البنوك وإلزامها بتأجيل دفع أقساط
القروض العائليّة.
كما وبما أنّك قائدا أعىل للقوات املس ّلحة ،يتوجّ ب عليك اإلذن
بتسيري حمالت مشرتكة بني الجيش وأعوان الصحّ ة يف الخ ّ
ط األوّل
ّ
السن والعائالت ا ُملعوزة.
لتوزيع معدّات الوقاية مجانا عىل كبار
,Monsieur le Président
كانك ناوي باش تتحدّث أخريا ،إبعد عىل zone de
 confortمتاعك وتحدّث وكأنّك تعيش معنا ،بلغتنا ال كمح ّلل
ينظر ّ
للسهل من قمّ ة الجبل...
ّ
ّ
عىل خاطر التنظري والتخطيط وإستباق الكوارث ،أنا ماعادش
(الل ط ّلعتّك)ال يف املنظومة ّ
عندي حتّى أمل ال يف املنظومة ّ
الل قاعد
تحكي عليها وكأنّك تحلم بصوت مرتفع...

سيّدي رئيس الدّولة ،حاول باش تثبت ولو مل ّرة واحدة أنّك فعال
من هذه البالد ،من هذا العالم وحدّثنا بلغتنا ،ال ّلغة العاميّة!

✔ منيرة يعقوب
وجدة
متقاعدة،أم
مواطنة من هذا البلد
ّ
ّ
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حتى ال تصل تونس للمأساة
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ايام مفصلية سرتسم وجه تونس ربما لعقدين  ،أو أكثر  ،كيفية ادارة الحرب واالجراءات الواجب اتخاذها اليوم قبل غدا ملواجهة تفيش فريوس كورونا ستكون
فعال محددة بعد تعثر واضح يف الخطاب السيايس الرسمي يف بداية التعاطي مع هذه الجائحة ليدخل اليوم أصحاب االختصاص ( االطباء) عىل الخط مطالبني بفرض
اجراءات قصوى حتى ال تصل تونس للمأساة .
يوم أمس وأنا اتحدث إىل أحد أهم الفاعلني
يف الدائرة املضيقة لرئيس الحكومة إلياس
الفخفاخ ،يف نقاش حول االجراءات القادمة
ملواجهة تفيش فريوس كورونا ،والسيناريوهات
املحتملة ،عرب صاحب املكاملة يف نهايتها بشكل
كبري عن خطورة الوضع ،بقوله «قد لن نتمكن
بعد اسبوعني من االتصال ببعضنا» .استغربت
األمر وأجبته ساخرة «يف كل األحوال حتى اليوم
لم يؤكد العلماء انه يمكن لكورونا أن تتنقل
بالهاتف» .الرد كان مقتضبا لكنه مزلزال« :لن
نجرأ عىل االتصال ببعضنا للحديث عن املأساة
وعن عدد من فارقونا بسبب كورونا».
هذا السيناريو االسود ،واملرير الذي يحذرّ
منه كل من تابع تطورات تفيش هذا الوباء يف
بلدان قبلنا ،خاصة يف ايطاليا ،أين خرج الوضع
عن السيطرة ودخلت البالد يف إحدى أحلك
فرتاتها ،ورغم قتامة املشاهد الواردة علينا من
هناك ،ومن ايران وقبلها من ووهان الصينية
واليوم من فرنسا واملانيا وغريها من الدول
التي تصارع مثلنا هذا الوباء لكن بإمكانات
ضخمة ،فان ال يشء ييش بأننا مدركون ،شعبا
وسلطة ،بأن القادم سيكون املأساة يف صورة
غياب تحرك رسيع».

ظرف دقيق

يف القصبة  ،مركز ادارة االزمة  ،ينظر
بـ»تفكري عميق» مثلما يقول أحد اعضاء
الحكومة لتطورات الوضع يف تونس  ،السلوك
املجتمعي كشف قصور االجراءات االولية
الهادفة ملواجهة «كورونا» رغم رصامة بعضها
 ،واالدهى ان نتيجة نفس ذلك القصور يف
ايطاليا مثال كان معلوما ،وتداعياته ايضا
ومع ذلك يرتقب الجميع الخطوات القادمة
ويتساءل عن كلفة أية خطوة يمكن اتباعها عىل
االقتصاد بواقعه الصعب .
هناك من يعترب ان الدعوات التخاذ اجراءات
قصوى ال حسابات اقتصادية فيها مغامرة بل
عني الشعبوية  ،ومنا من يدعو للتضحية بـ»
املئات وحتى باالالف» مقابل حماية املجموعة
 ،يف ظل صعوبات كبرية قادمة اهمها امكانية
العجز عن سداد االجور يف صورة تأكد قرار
صندوق النقد الدويل عدم رصف قسط جديد
من القرض الذي كان قد منحه اىل تونس لكن
الكل يجمع عىل أن توقيت اقرار االجراءات هو
االهم .
فخالل االيام القليلة املاضية تعددت
الفيديوهات املنشورة عرب مواقع التواصل
االجتماعي لعدد من أطباء االختصاص  ،ممن
سيكونون يف الخط االمامي للحرب  ،جنود
املقاومة يف مواجهة جائحة كورونا حذروا فيها
من التباطئ الخطري يف اقرار اجراءات هناك
من وصفها حتى باملصريية تتعلق بتطبيق
كل فصول االمر املتعلق بحالة الطوارئ
ودعوة الجيش للنزول للشوارع وفرض منع
التجوال  ،مؤكدين ان ال حلول لتونس ملواجهة
سيناريوهات اخرى غري االستباق بشكل عايل
املستوى ملنع الوصول لفرضيات قاسية .

هذه الفرضيات تتمثل قطعا يف العجز
التام عن استقبال املرىض وعن استيعاب
عددهم الذي سيكون كبريا جدا يف صورة
تفيش الفريوس عىل غرار ما يحدث يف ايران
ويف ايطاليا  ،والتجارب املقارنة تؤكد ان ذلك
يعني مأساة حقيقية عىل تونس وشعبها  ،وان
االنسانية ستمحى وقتها لدى أطباء سيكونون
مجربين عىل اتخاذ قرارات من قبيل اختيار بني
املرىض  ،بمعايري تتعلق بالسن وبمن له فرص
أكثر للنجاة  ،واملعلوم ان واقع مستشفياتنا
سيجعل مأساتنا مضاعفة عن تلك التي عاشت
عىل وقعها ايطاليا .
الحل يف املرور رسيعا  ،التخاذ كل اجراءات
التحوط  ،واالنتقال من التدرج يف اقرارها اىل
التدرج يف التقليص منها  ،بما يحول دون
خروج الوضع عن السيطرة  ،وذلك هو قلب
التحدي الذي تواجهه السلطات اليوم  ،املتمثل
يف خطة تستبق مراحل التعاطي مع هذا الوباء
 ،من خالل املرور اىل املرحلة الثالثة رغم ان
الوضع ال يزال يف املرحلة.
ويف ادارة االزمة  ،اختار رئيس الحكومة
الياس الفخفاخ منهجية تشاركية  ،وكانت
املشاورات الية متبعة قبل اتخاذ اجراءات قد
تواجه بالرفض  ،عىل غرار قرار تعليق صالة
الجمعة وصلوات الجماعة  ،الذي عوض قرار
غلق املساجد  ،ويف بعض القرارات التي قد
تمس االقتصاد وبعضها جوبه بتحفظ من
أرباب العمل  ،الذين باتوا يستعدون الفالس
شبه مؤكد وعاملني بأن الدولة لن تكون قادرة
عىل مرافقتهم يف مرحلة « ما بعد الوباء» .
لكن مع هذا فان عددا كبريا من رجال
االعمال دخلوا عىل الخط واعلنوا استعدادهم

لدعم املجهود الوطني ملحاربة « كورنا»
 ،وبعضهم يستعد لسيناريوهات قادمة
ستفرضها اجراءات مواجهته  ،او تداعياتها
املحتملة .واكدت مصادر مطلعة لـ»الشارع
املغاربي» ان كربى املجمعات التونسية يف
تواصل مع رئاسة الحكومة  ،حول مختلف
مراحل مواجهة الوباء  ،وإلعداد العدة لكيفية
ادارة االزمة يف الفرتات القادمة السيما يف
صورة تواصل االمر الشهر وما يعني ذلك
من كارثة ال قدر الله  ،اجتماعية واقتصادية
وطبعا صحية .

املأساة ..

غياب تحرك رسيع وحنكة ومسؤولية
عالية يف ادارة الحرب عىل هذه الجائحة ،
بوحدة وطنية صماء ينطلق بانهاء كل مظاهر
االستهتار والحسابات السياسية وااليديولوجية
 ،وفرض تطبيق القانون  ،يعني املرور اىل
االسوأ  ،الذي يعني عددا قد يكون مهوال من
الوفيات وسنة دراسة وجامعية بيضاء وغلق
مئات املؤسسات االقتصادية وربما العجز عن
توفري االدوية وعدد من املواد االخرى  ،وارتفاعا
كبريا يف االسعار وفقدان االف مواطن الشغل .
بني القصبة وقرطاج وباردو  ،اين بات
التنسيق عايل املستوى هناك مخاوف من
«تمرد» يف صورة املرور اىل اجراءات قصوى
 ،يقول مصدر قريب من دائرة القرار انها
فرضية ممكنة يف صورة غياب خطة اجتماعية
متكاملة ترافق هذه االجراءات  ،التي تعني
«الجوع» بالنسبة لعدد كبري من املعنيني بها ،
ممن لن يقدروا عىل توفري املأكل والدواء وغريها
من االساسيات  ،او للمؤسسات التي ستعجز
عن توفري االجور ملوظفيها .

الخوف من العصيان والتمرد وخروج
الوضع عن السيطرة يف ادارة دواليب األزمة
سيناريو يتحدث عنه الكثريون يف اعىل رأس
السلطة  ،يشددون عىل وجوبية دراسة كل
السيناريوهات  ،وعىل ان الوضع بخطورته
قد يتحول يف غياب الحنكة واملسؤولية نحو
االخطر واالسوأ بدخول البالد يف حالة فوىض
 ،بما جعل البعض يتحدث عن امكانية اعالن
رئيس الجمهورية قيس سعيد يف خطابه اليوم
الثالثاء  17مارس  2020عن تفعيل الفصل
 80من الدستور  ،ملواجهة «الخطر الداهم»
الذي سيم ّكن من مواجهة تفيش كورونا وايضا
اي عصيان ممكن .
هذه الفرضية مطروحة للنقاش  ،عىل اكثر
من صعيد  ،ويقول مصدر امني رفيع املستوى
ان تقارير امنية وعسكرية نبّهت من « فوىض»
قد تكون بنفس خطورة كورونا واىل ان دقة
الوضع تستوجب تطبيق اجراءات صارمة ،
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد طالب بعد
اجتماع حرضه رؤساء الكتل يف وثيقة وجهها
اىل رئاستي الجمهورية والحكومة بفرض
حظر التجول وغلق الحدود.
الوضع خطري جدا  ،ويتطلب اعىل درجات
املسؤولية املشرتكة من مختلف الفاعلني ،
لتجنب املأساة والسيناريو االسوأ  ،لتغليب
االنسانية عىل االنانية للبحث عن حلول من رحم
الوطنية ومن ثوابت الدولة الوطنية يف الوحدة
واملقاومة ونبذ حبّ الذات امام املصلحة العليا
للوطن ..انها لحظة الحقيقة إما ان نكون
جميعا ونتعاضد او تكون الخسارة موجعة
وراسخة يف ذاكرة جيل كامل...
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ما بعد وباء كورونا ال يمكن أن يكون مثل ما قبله :

آن األوان ملراجعات كربى حلامية الوطن والشعب
جمال الدين العويديدي

منذ ّ
تفش وباء فريوس كورونا يعيش العالم
عىل وقع تغريات كربى عميقة ومصريية .يف سنة
 ،1973صدر كتاب بعنوان «عندما تستيقظ
الصني سيهت ّز العالم» ،للسيايس والدبلومايس
الفرنيس« ،أالن برييفيت» ،وهو يُعترب « تقريرا
استقصائيا عن وضع الصني يف خضم الثورة
الثقافية» .وقد اصبح هذا الكتاب مرجعا ً
أساسيا لفهم ما يجري يف الصني حيث مكن من
تفكيك لغز نوابض الثورة الصينية ،واسترشاف
ّ
وتتلخص فكرة
مستقبل الصني املعارصة.
الكتاب يف أن الصني ،بفضل ثورتها الثقافية
وقوة إرادة شعبها ،ستتمكن من فرض إرادتها
وقوتها االقتصادية والعلمية يف العالم .وهو ما
نشهده اليوم يتحقق عىل أرض الواقع.
باملقابل يشهد العالم منذ عدة عقود أزمة داخلية
بدأت تنخر االمرباطورية األمريكية التي تربعت عىل
عرش العالم باملطلق منذ الحرب العاملية الثانية
وخاصة منذ سقوط االتحاد السوفياتي .هذا األزمة
كثريا ما اتخذت صيغة أخالقية مارقة حيث تخطت
كل الخطوط الحمراء أمام العالم .فهي أول بلد يف
العالم تجرأ عىل استعمال القنبلة الذرية يف اليابان
ضد املدنيني كما استعمل قنابل النابالم الحارقة ضد
املدنيني يف فيتنام .وهي من احتلت العراق كذلك تحت
ادعاءات واهية وكاذبة وقتلت وشنعت يف السجون.
وهي أيضا من تقرر اليوم «ضم ما ال تملك ملن ال
يملك» لتمنح القدس الفلسطينية والجوالن السورية
للكيان الصهيوني يف خرق صارخ للقرارات واملواثيق
الدولية.
غري أن هذا السيل من الخروقات تضاعف
وبطريقة طغت عليها البلطجة واالستكبار منذ وصول
صقور املحافظني الجدد املتأثرين باللربالية الجديدة
وبالفكر العقائدي الديني الداعي إىل التدخل بقوة
السالح لفرض الهيمنة والسطو عىل ثروات البلدان.
هذه الهيمنة فرضت ليربالية جديدة منذ
الثمانينات تعتمد فتح األسواق للبضائع املستوردة
وخاصة فتح رؤوس األموال بدعوى تشجيع االستثمار
الخارجي يف الواجهة ولكن يف باطنها هي وسيلة
للسطو عىل ثروات البلدان النامية والفقرية خاصة
يف الدول اإلفريقية والعربية الغنية باملواد األولية.
كما اعتمدت اتفاقيات رشاكة غري متكافئة فرضتها
عرب املنظمة العاملية للتجارة التي وضعت قوانينها
طبقا ملصالحها وعرب املؤسسات املالية التي تسيطر
عليها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ويف مقدمتها
صندوق النقد الدويل حيث تمتلك أمريكا أكرب حصة
بنسبة  ٪17,4من حصص الصندوق مع حق الفيتو
لكل قرار ال توافق عليه.
غري أن ترصيحات دونالد ترامب قبل وبعد
انتخابه بينت أن كل هذه املؤسسات التي استفادت
منها الواليات املتحدة الكثري ،ال تصمد أمام مصالحها
إذا ما استلزم األمر التنكر لها .وقد تبني ذلك من خالل
ترصيحاته يف حملته االنتخابية بأن مصلحة «أمريكا
تبقى األوىل» « .»America firstكما يُلوّح إىل اليوم
أنه يسعى للسطو عىل نفط العراق ونفط سوريا بكل
بلطجة مدعيا يف بث مبارش أنه «ال توجد دولة عراقية
وأنه سوف يُطوّق منابع البرتول بجيشه لكي يضخ
منه ما شاء .كما قام بطريقة أحادية فرض معاليم
ديوانية عىل املنتجات املوردة من الصني وعىل البلدان
الصديقة له من االتحاد األوروبي ورصح حرفيا «ال
احرتم قوانني املنظمة العاملية للتجارة بل واتركها لكم

كيف يمكن الخروج من هذا
الوضع

ألني لم أعد اعرتف بها» هكذا
بكل صلف.

وباء كورونا كشف
القناع بني الدول التي
تتعامل بحكمة وبأخالق
إنسانية وبني من دمّ ر
القيم اإلنسانية

انتشار وباء كورونا وكيفية
التعامل معه من طرف البلدان
يف العالم بني بالكاشف وجه
مُرشف صادر عن دول كربى
صاعدة وواعدة يف مقدمتها
الصني وكذلك إيران جعلت
من حياة البرش وصيانتها
العنرص األسايس يف تحرك
الدولة الوطنية بمعناها الرائد
والعايل ودورها املحوري يف
صون الشعوب واألوطان .وقد تجىل هذا الدور الراقي
من خالل دقة التنظيم ورسعة التدخل والتنفيذ وقمة
املردودية والنجاعة للسيطرة عىل الوضع وتطويق
انتشار هذا الوباء الذي يتميز برسعة العدوى .كل
ذلك يف إطار الشفافية والوضوح يف نرش املعلومات
الدقيقة وا ُملحيّنة بكل مصداقية سعيا للمحافظة عىل
األرواح البرشية بوصفها ثروة ال تُعوض ترتقي فوق
كل الحسابات املادية واملالية رغم أهميتها القصوى.
أما يف الجهة األخرى فقد كشف هذا الوباء الخطري
الوجه االنتهازي واملستهرت بالنظر لترصيحات ترامب
دائما الذي اعترب يف البداية أن بالده غري معنية بهذا
الوباء ألنها م ّ
ُحصنة وانه يمثل فرصة للواليات املتحدة
للتفوق عىل الصني مما ينم عن تشفي وفقدان تام ألي
شعور إنساني .كما انه وجد يف انتشار وباء كورونا
يف إيران فرصة ملزيد استنزاف هذا البلد الذي رفض
االنصياع للهيمنة االمريكية والغربية رغم الحصار
الظالم الذي يتعرض له منذ أربعني سنة .كما رفضت
إيران ،وهي مسألة محورية ،الدخول يف املنظومة
الليربالية الجديدة وهنا مربط الفرس ،التي دمرت
اقتصاد جريانه يف كامل الدول العربية تقريبا .يف
األثناء قامت إيران بتنمية قدراتها الذاتية وتمكنت
بفضل منظومة تعليمية رائدة يف العالم من استيعاب
العلوم والتكنولوجيا الحديثة جدا ووفرت لذلك ما ال
يقل عن  20ألف عالم وباحث من اعىل مستوى يف
العالم وهي مستمرة يف تكوين ألفني عالم وباحث
سنويا يف الوقت الحارض.
غري أنه رغم هذه البلطجة املستمرة فقد بني
الواقع اليوم أن هذا الترصف املتهور وغري االخالقي
الذي لم يكن مبنيا عىل حكمة وحسن تدبري أن الصني
وكذلك إيران نجحتا يف تطويق خطورة هذا الوباء
الذي بدأ بالرتاجع .بينما بؤرة العدوى انتقلت إىل
البلدان األوروبية وهي تنترش أيضا يف الواليات املتحدة
بصفة خطرية وانقلب السحر عىل الساحر.

آن األوان ملراجعات كربى يف تونس
لحماية الوطن والشعب

املهم يف هذا التقديم للوضع حسب اعتقادنا هو
يعترب مدخال ملا يجب علينا اليوم أن نستخلصه يف
تونس وهي تستعد مثل بلدان العالم ملجابهة هذا
الوباء الخطري يف ظروف سياسية واقتصادية ومالية
واجتماعية منهارة .ويف وضع تقهقرت املرافق
العمومية الصحية والتعليمية خاصة من جراء سياسة

تفكيك الدولة الوطنية واستنزاف مواردها عىل مدى
ثالثة عقود تقريبا.
لقد تعرضنا يف عديد املقاالت التحليلية االقتصادية
بالدرجة األوىل إىل خطورة الوضع االقتصادي واملايل
يف البالد وبينا بوضوح أن املنوال التنموي الذي تم
اعتماده بوصفة وإمالءات من صندوق النقد الدويل
منذ سنة  1986قد أوصل البالد إىل أزمة عميقة تبينت
من خالل انتفاضة الحوض املنجمي ثم أدت إىل ثورة
انتهت بسقوط النظام تحت راية «شغل حرية وكرامة
وطنية» .غري ان ما جرى يف ماي  2011اثر قمة
«دوفيل» للبلدان الكربى السبعة ّبي قدرة املنظومة
الليربالية الغربية وحلفائها يف الداخل يف تطويق هذه
الهزات االجتماعية واستعمال «اسرتاتيجية الصدمة»
عرب بث الخوف والرتهيب لإلجهاض عىل تطلعات
الشعوب يف الحرية والكرامة .وقد نجحت هذه
السياسة يف تثبيت نفس املنوال الذي أدى إىل مزيد
انهيار الوضع االقتصادي واالجتماعي.
هو ما يفرس الخضوع لنفس املنوال الذي يتواصل
إىل اليوم بعد تدخلني اثنني من طرف صندوق النقد
الدويل بني سنة  – 2015 2012وبني سنة 2016
 -2020ويبدو أن التدخل الثالث يف الطريق حسب
ترصيح رئيس الحكومة الحايل.

الوضع الناتج مبارشة عن تدخل
صندوق النقد الدويل يف سنة  1986يتبني
تفصيال من خالل هذا الجدول

هذه املؤرشات السلبية املوثقة هي نتيجة حتمية
لسياسة تفكيك الدولة وإفالس الخزينة العمومية
والخوصصة املفرطة وغري الناجعة وتدمري القطاع
العمومي.كما جاءت نتيجة اتفاق رشاكة و ُّقع سنة
 1995مع االتحاد االوروبي غري متكافئ أدى إىل
تصحر صناعي عميق أفلس أكثر من  55باملائة من
املؤسسات الصناعية املحلية ودمر أكثر من  400ألف
موطن شغل مستديم بني سنة  1996وسنة 2010
فقط بشهادة البنك الدويل واملعهد الوطني لإلحصاء.
هذا الوضع أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة وخاصة
منها أصحاب الشهادات العليا .حيث شهدت البالد
تعطيل شبه كامل لخلق مواطن الشغل يف القطاع
العمومي والقطاع الخاص .مما ادى إىل هجرة أدمغة
استنزفت الثروة البرشية للبالد لتنتفع بها الدول
الكربى االوروبية التي استنزفت املؤسسات و الثروات
الوطنية وعطلت املسرية التنموية ومازالت تدفع إىل
املزيد.

هذا الدمار الشامل الذي طاملا تعرضنا
له بالنقد املوضوعي والبناء الذي لم يكن
بدافع إيديولوجي او سيايس منحاز ولكن
بدافع وطني خاصة ألنه طرح مفاهيم هامة
وخطرية تبينت بالكاشف من خالل انتشار
وباء كورونا .نذكر يف طليعتها رضورة
تعزيز دور الدولة الوطنية لحماية الوطن
والشعب عرب توفري االكتفاء الذاتي الغذائي
والصحي بمنظومة إنتاجية محلية ذات
قيمة مضافة عالية احتسابا ألي طارئ
وتجنبا ألي ابتزاز خارجي .كما تتجيل عرب
توفري وتعزيز املرافق العمومية األساسية
خاصة يف قطاع الصحة العمومية والتعليم
والنقل .اليوم تجابه تونس وباء كورونا
ب  270رسير إنعاش يف املرافق الصحية
الوطنية بمعدل  2رسير لكل  100ألف ساكن .يف
إيطاليا يوجد  5100رسير بمعدل  8,4رسير إنعاش
لكل  100ألف شخص وهي رغم ذلكم تعاني من
ارتفاع عدد املصابني وتستنجد يف الخارج؟ فماذا
يمكن أن يجري يف تونس لو ال سمح الله انترش الوباء
بنفس الدرجة التي وصلت إليه إيطاليا؟
نقولها بصوت عال وبكل قوة آن األوان للقطع
النهائي مع التداين املستمر والسالب للحرية وللسيادة
الوطنية وللتنمية .آن األوان ملصارحة الشعب
التونيس حول الوضع الحقيقي للبالد واالبتعاد عن
املغالطات الكربى .من ذلك ما نسمعه عن كتلة األجور
يف القطاع العمومي التي يعتربونها باطال سببا يف
عجز ميزانية الدولة والحال أنها يف سنة  2010كانت
تمثل  37 ٪من امليزانية ب  6,8مليار دينار مقابل
ميزانية ب  18,3مليار دينار .وتمثل اليوم ٪40
فقط من ميزانية الدولة لسنة  2020ب  19,03مليار
دينار مقابل ميزانية ب  47,3مليار دينار .وهو فارق
ضئيل جدا خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار نسبة
التضخم وانهيار قيمة الدينار .مغالطة كربى أيضا يف
احتساب قيمة العجز التجاري الذي تعرضنا له عديد
املرات .ناهيك عن تهريب رؤوس األموال إىل الخارج
الذي نرشنا تفاصيله يف االسبوع الفارط بوثائقه
الثابتة حيث تبني أن  60مليار دوالر امريكي مهربة
ومودعة يف خارج البالد وهو مبلغ يساوي ضعف
املديونية الحالية.
ما تبني من هشاشة وضعف أمام هذه الكارثة
يدعو حتما للقطع مع هذه السياسة الليربالية املشوهة
التي أدت إىل تدمري االقتصاد الوطني وإىل تعطيل
املسرية التنموية.
يجب التذكري أيضا أن العالم بأرسه قادم عىل
مراجعات كبرية وعميقة للخروج من العوملة «La
 « démondialisationالتي تبني محدوديتها أمام
هذه الكارثة وسوف تكون لها تداعيات كبرية أيضا
عىل اقتصادنا الذي راهن جزافا عىل املناولة حيث
عديد الرشكات الكربى العاملية سوف ترتاجع إىل
بلدانها لضمان تزويد مؤسساتها الكربى داخليا
تفاديا ملا يمكن أن يحصل من للتزويد من الخارج
تبني هشاشته .لذلك من الرضوري والحتمي أال يكون
املنوال التنموي ما بعد وباء كورونا كما كان األمر ما
قبله والبدائل متوفرة بدون شك إذا توفرت اإلرادة
السياسية الرضورية.
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الخطر يطرق أبواب تونس:

معز ز ّيود

يف مواجهة املزايدات والتهاون!

بات خطر جائحة كورونا عىل أبواب بالدنا .هذا مخترص تأكيدات العديد من أطبائنا ،ومن بينهم وزير الصحّ ة عبد اللطيف امل ّكي نفسه الذي ح ّذر من ّ
أن أمامنا
أيّام معدودة ،فإمّ ا السيطرة عىل الوضع أو الوباء الشامل .ومع ذلك ال يزال االرتباك سيّد املوقف ،بل وبلغت املزايدات والتهاون أوجهما ،يف ظ ّل وعي مواطني شبه
غائب...
حتّى الحرب العامليّة لم تكن منترشة عىل وجه
األرض مثلما نُعاين هذه األيّام وباء كورونا الذي
تحوّل رسميّا إىل «جائحة» ج ّراء التزايد املستمر
وبنسق شديد الرسعة لضحاياه عىل امتداد العالم.
وباستثناء الصني التي بدأت تتح ّكم يف انتشاره،
فإن العالم بدا عاج ًزا عن ّ
ّ
توقع حدّة األسوأ القادم.
فقد جاور عدد املصابني  180ألف شخص يف قرابة
 160بلدا ،وحصد أرواح حوايل  7آالف شخص .ويف
إيطاليا التي ال تبعد عن تونس سوى بضع عرشات
من الكيلومرتات عمّ ت فاجعة الفريوس الشبح الذي
اخرتق رشايني حوايل  15ألف مواطن ،ليتساقط
عرشات املوتى ك ّل يوم ويتجاوز عددهم 1800
قتيل .ويف هذه األثناء ال تزال الحياة تسري بشكل
شبه طبيعي يف مناطق عديدة ببالدنا .ورغم ّ
دق
ناقوس الخطر منذ أسبوع تقريبًا بعد إعالن رئيس
الحكومة اتخاذ إجراءات غري مسبوقة ،و»تبشري»
البعض برضورة االستعداد لتسجيل آالف اإلصابات
يف تونسّ ،
فإن «الوعي املواطني» لم يرق بعد إىل
ما يتط ّلبه الوضع الدقيق .واألكثر من ذلك أنّ
جموعً ا من التونسيّني مازالوا غارقني يف املزايدات
األيديولوجيّة ،وكأنّهم يُقيمون يف ذات صحراء زمن
الجاهليّة...

نقطة الالعودة!

ال أحد إطالقا يف مأمن من اإلصابة بالفريوس
اللعني يف أيّ مكان من العالم مهما كانت وضعيته
املاديّة أو مكانته العامّ ة .فقد أصاب الفريوس الكثري
من كبار املسؤولني والوزراء والربملانيّني يف دول
عديدة .وليست تونس بمنأى عن ذلك طبعً ا ،ناهيك
ّ
وأن وايل نابل محمد رضا مليكة كان قد أعلن ،يوم
األحد املايض ،عن وضع نفسه يف الحجر الصحّ ي
الذاتي ج ّراء تواصل زوجته مع امرأة التقت بطبيب
عائد من مرص ثبتت إصابته بالفريوس .امللفت
للنظر ّ
أن الوايل املذكور كان قد شارك قبل ساعات
(من إعالن وضع نفسه يف الحجر الصحّ ي الوقائي)
يف ندوة الوالة بإرشاف رئيس الحكومة إلياس
وال
الفخفاخ وعدد من الوزراء ،فضال عن ٍ 23
آخر .يبدو هذا إذن سيناريو يف منتهى الفظاعة ،إذ
يعني ّ
أن هناك احتماالت ،مهما كانت ضعيفة ،يف أن
يحدث ما نخشاه وهو أن يُصيب البالء من أوكلت
لهم املهام العليا إلدارة البالد.
حالة االرتباك بدأت تظهر للعيان إذن عىل
مختلف األصعدة ،وأوّل أسبابها محدوديّة الوعي
وق ّلة االنضباط العام والرتاخي يف تطبيق القانون
وفرض اإلجراءات الصارمة الرضوريّة يف مثل هذه
الظروف العصيبة ،والسيما يف ظ ّل التحذيرات
ّ
املختصني يف العالم بشأن
املتواترة من أطبائنا وكبار
وجود خطر حقيقي للوصول إىل نقطة الالعودة.

يف استهتار النخبة وغياب القيادة!

ربّما يمكن اليوم تفهّ م لهفة الكثري من
التونسيّنيّ ،
تحسبًا أليّام عصيبة قادمة ،عىل اإلقبال
ّ
عىل التموين الذي بات يُهدّد بإفراغ املحلت
والفضاءات التجاريّة الكربى والصغرى من شتّى
البضائع االستهالكيّة .ومع ذلك ّ
فإن ما يبلغ درجة
اإلجرام ّ
أن البعض لم يُبال إطالقا بتعريض حياة

خصوصا ،من أجل دعوة رئيس الجمهوريّة قيس
سعيّد إىل إعالن «يوم وطني للصالة من أجل رفع
البالء» .وطبعً ا ّ
فإن بعضهم قد اتّهموا رئيس الدولة
بأنّه غري قادر عىل أخذ املبادرة لنرصة الشعب
التونيس املسلم نظ ًرا إىل «تاريخه املخرضم يف
مخالطة النارصيّني والقوميّني» وما دام «يتبع
الشيعة املجوس وماكرون اللئيم»...
حسب االجراءات ا ّلتي أق ّرها الفخفاخ وانتقاله
برسعة قصوى اىل املرحلة الثالثة بخصوص املساجد
وغلقها هو اعالن فاضح عىل ّ
أن املص ّلني يحملون
«فريوسا « أخطر من «كورونا» وفرض عليهم
ّ
لتوقي خطورتهم .أمّ ا مرتادو
العزل الجماعي
املقاهي والحانات فهم يف مأمن من «كورونا» .

حظر التجوال ملقاومة العصيان!

اآلخرين لخطر العدوى املميتة الداهم ،تحت شعار
«خليها بسرت ربي» .فقد عاينّا ،بعد إعالن رئاسة
الحكومة تلك اإلجراءات الوقائيّة ،كيف ّ
أن أقدمت
بعض النخب عىل الرمي قبل غريها بك ّل التوصيات
عرض الحائط .ويمكن يف هذا الصدد الوقوف مثال
عىل سلوك رئيس جامعة كرة القدم وديع الجري
الذي أرصّ عىل عقد جلسة عامّ ة إلعادة انتخابه وسط
حضور عدد كبري ممّ ن يفتقرون للح ّد األدنى من
ّ
ومسييها
الوعي من رؤساء الجمعيّات الرياضيّة
وجموع من الصحفيني واملحامني وغريهم .أثبت
رئيس جامعة كرة القدم إذن ،بمعاضدة أتباعه
من مسؤويل الجمعيّات الرياضيّة واملق ّربني منهم،
ً
استخفافا منقطع النظري بتوصيات وزارة الصحّ ة
وبقرارات رئاسة الحكومة املتع ّلقة بحظر كافةّ
التجمّ عات والتظاهرات الثقافيّة والرياضيّة.
والسؤال املطروح إذن هو إذا أقدمت النخبة
املرتاقصة تلك عىل مثل هذا التهاون الذي بلغ درجة
العصيان املعلن عن االلتزام بالقانون ج ّراء حسابات
شخصيّة مُغرقة يف األنانيّة ،فكيف يمكن لوم عامّ ة
التونسيّني عىل التهافت عىل ك ّل يشء عىل حساب
غريهم؟! .ال غرابة إذن ،وحال النخبة هكذا ،أن
يندفع صغار املحتالني إىل استغالل الوضع السائد
لتحصيل األرباح وابتزاز املواطن واحتكار البضائع
االستهالكيّة ومواد التنظيف ومضاعفة أسعارها
واملتاجرة بعمليّات التعقيم وإفراغ الصيدليّات من
سوائل التطهري وبعض األدوية وما إىل ذلك...
صحيح طبعً ا ّ
أن املجتمع التونيس ال يزال يعاني
من بواسري األنانيّة والجهل والوعي شبه املفقود.
ومع ذلك ّ
فإن النخب السياسيّة املتعاقبة تتحمّ ل
قبل غريها املسؤوليّة األوىل لألوضاع السائدة ،ألنّها
لم تُعط املثل عىل الحكم الرشيد ورفعة السلوك
واإليثار ،بل طفقت تتكالب منذ سنوات طويلة
إىل غاية اليوم عىل التشاحن والتجاذب والتطاحن
من أجل تحصيل مكاسب عىل حساب عموم أفراد

الشعب الذين أصابتهم ألوان اإلحباط ولم تسمح
لهم بالتحوّل إىل صفوف مواطنني يؤدّون واجباتهم
توازيا مع املطالبة بحقوقهم...

يف أيديولوجيا الغباء

رغم السلطات السعودية ألغت مناسك العمرة،
ورغم ّ
أن معظم الدول اإلسالميّة أوقفت صالة
الجماعة يف مساجدهاّ ،
فإن حمالت التشويه بلغت
أوجها يف تونس يف هذا املضمار بعد أن أق ّرت رئاسة
الحكومة العمل باملثل تجنّبا لالنتشار الرسيع
للعدوى بالفريوس القاتل .وعىل إثر ما شوهد يوم
الجمعة املايض من إقبال غفري عىل الجوامع ،وهو ما
عينّاه مثال أمام جامع بمنطقة سكرة التابعة لوالية
أريانة ،أعلنت وزارة الشؤون الدينيّة السبت املايض
حرص دخول الجوامع واملساجد عىل اإلطارات
املسجدية دون سواهم .وقدّمت املربّرات املستندة
إىل األصول الرشعيّةّ ،
توقيًّا من وباء كورونا والح ّد
من انتشاره ،باعتبار ّ
أن «الرضورة تُقدّر بقدرها»
و»الرضورات تُبيح املحظورات» و»درء املفاسد
مقدّم عىل جلب املصالح».
ومع ذلك انهالت جموع «املؤمنني» بالشتائم
واملزايدات واتّهام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
ّ
«يشن حربًا عىل
بـ»الشيوعي الظالم» الذي
املص ّلني» والحكومة بـ»العلمانيّة» ووسائل اإلعالم
بـ»اليساريّة» وتوعّ دهم ببئس املصري يف يوم الدين.
ورغم ّ
أن تلك الصفات ليست بالجرائم ،فإنّها
تعكس حدّة الجهل والغباء لدى فئة من التونسيّني
التي تزعم من شدّة الحمق ّ
أن ال ح ّل لر ّد االبتالء
ّ
سوى الصالة الجماعيّة والدعاء .وكأنهم ال يعلمون
ّ
بأن الصني التي ابتهجوا لتع ّرضها لعقاب ربّاني
عىل قمعها للمسلمني ،بدأت تحتفل بانتصارها عىل
فريوس كورونا ،وتم ّد يد املساعدة إىل العالم للح ّد
من انتشار الفريوس املميت.
واملثري للسخرية ّ
أن الكثريين أطلقوا حمالت،
عىل امليديا االجتماعيّة وعىل شبكة «فيسبوك»

رغم أهميّة اإلجراءات الرسميّة املعلنة للح ّد من
رسعة انتشار الوباء عىل غرار قرارات غلق الحدود
البحريّة والجويّة واملقاهي واملالهي وتعليق صالة
الجماعةّ ،
فإن التهاون والسلوك األناني بدا سيّد
املوقف يف تونس من شمالها إىل جنوبها .وال يتع ّلق
األمر فقط باالكتظاظ الذي ال تزال تشهده األسواق
ّ
واملحلت التجاريّة ،وإنّما يكم ُن أيضا يف استمرار
فتح الكثري من القاعات الرياضيّة أمام جيوش
الشباب ،يف ظ ّل أجوا ٍء ي ّ
ُعفنها العرق واألنفاس التي
قد تستنشق الفريوس املكروه وتُشيعه يف أفواه
الجميع يف أيّة لحظة.
األمر ذاته ال نزال نراه يف نواحي املدن باملطاعم
واملقاهي املنفتحة عىل املمارسات القديمة غري
املسؤولة .واألكثر من ذلك ّ
أن أصحاب املالهي قد
أثبتوا قدرتهم الفائقة عىل رضب اإلجراءات الرسميّة
اإلجباريّة عرض ك ّل الحوائط .فقد غ ّلفت بعضها
بلورها بلحاف السواد األظلم ،وفتحت ذراعيها يف
قلب النهار والقيلولة للمرتاقصني والسكارى لنفث
أنفاسهم يف اتّجاه بعضهم البعض ،دون مباالة بما
قد يُنتجه ذلك من أهوال وبائيّة بعد مغادرة تلك
املحالت املغلقة...
يتط ّلب الوضع ،اليوم إذن ،تجاوز متاهة
األيديولوجيّات والقناعات السلوكيّة ،بل ويستوجب
تطبيق القانون برصامة عىل الجميع تجنّبًا لحصول
الكارثة املرتقبة والتقليص قدر املستطاع من
وبالها .ومن ثمّ ة نحن قادمون ال محالة إىل مرحلة
تطبيق حظر التجوال بشدّة متناهية ،أسو ًة بإجراء
رضوري اتّخذته العديد من الدول التي كبّدها
ّ
متوقعة .كما
الفريوس الخبيث مجازر برشيّة غري
ّ
أن حظر التجوال من شأنه أن يُسهم كذلك يف الح ّد
من سطوة املجرمني الذين انطلقوا بعد يف اعرتاض
املواطنني لسلب ممتلكاتهم والفتك بأرواحهم.
ويف املقابلّ ،
فإن ال يشء يفوق أهميّة ثنائيّة
االلتزام بالقانون والتضامن األخوي بني التونسيّني.
فبكثري من دفق الحبّ والوطنيّة ،أعلنت امرأة
تونسيّة تُقيم يف املهجر استعدادها لوضع عمار ٍة
تمتلكها عىل ذمّ ة وزارة الصحّ ة الستخدامها يف
«الحجر الصحّ ي» للحاالت املشتبه بإصابتها
حي لتونس التي نهيم
بالفريوس القاتل .مثال ّ
بحبّها...
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الشارع السياسي

عندما احتاجت البالد إلى ّ
كل طاقاتها:

حرضت املنظامت املهنية..
وغابت اجلمعيات اخلريية

● الطاهري  :اتحاد الشغل وضع كل إمكاناته المادية
والبشرية ومقراته تحت تص ّرف الصحة العمومية

محمد بوعود

ال أحد يُنكر أن البالد اليوم يف وضعية أكثر من حرجة،
والقادم ربّما أخطر ،وان جهود الدولة وحدها ال تكفي ،وتبقى
دوما يف حاجة اىل معاضدة كل أبنائها ،وخصوصا الطاقات
القادرة عىل اعطاء االضافة وتقديم الدعم ،وتوفري الخدمة
الرضورية أو املبالغ املالية ،أو كل ما يلزم الدولة ،وخصوصا
القطاع الصحي ،للقيام بدوره يف مواجهة كارثة كورونا
العاملية.
وقد تعالت األصوات منذ أيام تنادي بوجوب وقوف الجميع
ملواجهة داء كورونا القاتل ،ورضورة تجنّد كل من يقدر عىل
تقديم العون ،وتساءل كثري من املدونني واإلعالميني عن الدور
الذي يمكن أن تساهم به املنظمات املهنية والجمعيات وكل
التشكيالت املدنية التي تمتلك طاقات وامكانات قادرة عىل
اسناد املجهود الرسمي ألجهزة الدولة.
أسبوعية «الشارع املغاربي» تلقي الضوء عىل مساهمات
هذه املنظمات والجمعيات ،وما قامت به يف النهوض بواجباتها
تجاه وطن يحتاج اىل كل دعم وإسناد.
البداية مع االتحاد العام التونيس للشغل ،الذي
أكد لـ«الشارع املغاربي» يف اتصال مع االمني
العام املساعد املكلف باإلعالم سامي الطاهري
ان االتحاد وضع كل إمكاناته املادية والبرشية
واالعالمية ومقراته وكل ما يقدر عليه تحت
ترصّ ف الصحة العمومية ،وأنه لن يبخل
بأي مجهود لدعم الدولة يف هذا الظرف
العصيب.
وأوضح الطاهري ان االتحاد
العام التونيس للشغل،
ومنذ الهيئة االدارية التي
سامي الطاهري
انعقدت يوم  10مارس
الجاري «أصدر بيانا ض ّم
ست نقاطّ ،
توضح للنقابيني وللرأي العام كيفية التعاطي مع هذا
الوباء وكيفية التصدي له وتعلم الرأي العام بأن كل ابناء االتحاد عىل
ذمة الدولة ويف خدمة املجموعة الوطنية ،وتؤكد عىل رضورة انضباط
كل العمال واالطارات ملا يصدر عن الهياكل الصحية من تعليمات
وتوصيات» مضيفا «وأرفقناه البيان بمنشور تفصييل يف الغرض،
واصدرنا يوم السبت بالغا بإيقاف جميع االرضابات والوقفات
االحتجاجية واالجتماعات والندوات وكل االنشطة النقابية ،والتجنّد
فقط لدعم الدولة ،واقرتحنا أيضا صندوقا لجمع التربعات لفائدة
املستشفيات العمومية ،تبنّته وزارة الصحة ،وان كانت أضافت اليه
جملة غري مفهومة حول التعويضات املالية للمترضرين ،كما قدّم
االتحاد مائة ألف دينار لرشاء سكانار ملستشفى القرصين ،ووُضعت
كل هياكل االتحاد يف حالة استنفار ،وتساهم الجامعة العامة للصحة
يف كافة اللجان الجهوية ملجابهة فريوس كورونا اضافة طبعا اىل
ان االمني العام تقابل مع رئيس الحكومة ،ورئييس اتحاد االعراف
واتحاد الفالحني لوضع التصور النهائي للقرارات التي أعلنها رئيس
الحكومة والتي ساندها االتحاد بكل قوة».
أما اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،والذي
اتصلت أسبوعية «الشارع املغاربي» بعضو مكتبه التنفيذي توفيق
العريبي ،ملدنا باستعداداته لتعزيز دور الدولة يف مواجهة هذا
الوباء فقد أحالنا اىل مقررات وبيانات االتحاد واالتحادات الجهوية،
والتي أصدرت بيانات  ،تؤكد فيها عىل وقوفها بشكل كامل اىل جانب
معاضدة جهود الدولة.
يف الوقت نفسه أكد هشام اللومي املكلف باالعالم يف اتحاد
االعراف يف حديث اذاعي أن االتحاد يتفهّ م جيدا ما تعيشه البالد وانه
يقوم بدور كبري يف التوعية والحرص عىل سالمة كل العمال يف كل
القطاعات .وأضاف أن هناك عديد التحفظات عىل كلمة رئيس الدولة
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مالحظا أنها لم تعط حلوال للمؤسسات الصغرى ومصريها ،وتأثري
الوباء عىل مواطن الشغل ،والخسائر التي سيتسبب فيها الفريوس.
كما عُ قد اجتماع ملجلس رؤساء االتحادات الجهوية لالتحاد
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة املايض
ُخصص للنظر يف تأثريات فريوس كورونا عىل الوضع االجتماعي
واالقتصادي بالجهات وملتابعة سري عمل االتحادات الجهوية .وأعرب
الحارضون عن استعداد منظوريهم للمساهمة بطريقة فعالة وجدية
يف تطبيق اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم يف الحد من انتشار
فريوس كورونا».
يف املقابل ،ويف جانب آخر من املعادلة ،تبدو الجمعيات الخريية،
التي يٌقدّر عددها بعرشات اآلالف ،غائبة تماما عن املشهد ،بل ولم
يرد لها ذكر يف أي موقع من مواقع االنرتنات والتواصل االجتماعي،
ولم نرى لها بيانا واحدا يعرب عن مساندة الدولة وال عن تربّعها
بمبالغ مالية وال عن تسخري إمكانات يف معاضدة جُ هد املجموعة
الوطنية ملواجهة هذا املصاب الجلل.
ويف الوقت الذي نجد أن جمعيات معروفة يف الكويت ويف قطر ويف
السعودية والفليبني تضع رغم ثرائها كل إمكاناتها ومواردها تحت
ترصّ ف حكوماتها ووزارات الصحة،
وأعربت منذ اليوم األول عن تجنّدها
لخدمة مواطنيها .ويف الوقت الذي
تربّع مواطنون صينيون بمبالغ
تفوق ميزانية الدولة التونسية
لوزارة الصحة الصينية ولضحايا
مدينة ووهان ،نجد الجمعيات
الخريية التونسية ،والتي كثريا
ما أثريت أسئلة كبرية
ّ
ومحية حول الثروات
املالية الكربى التي
توفيق العريبي
تترصف فيها ،وحول
املالية،
مواردها
والهبات التي تأتيها بال حساب من الخارج ،ومن جهات غري معروفة
األهداف والتوجهات ،ورغم أن بعضها كان يف سنوات معيّنة يرصف
املليارات يف أشياء ال معنى لها ،ويف دفوعات ال يعلمها اال الضالعون يف
العلم ،وكان بعض هذه االموال يذهب حتى اىل أنشطة ترض بالدولة
واملجتمع ،وقيل أيضا يف تسفري الشباب اىل بؤر التوتر ،ويف اقامة
الخيمات الدعوية التي ال جدوى منها اال مزيد تأجيج الفتن والتطرف
وخلق البيئة املناسبة لالرهاب لم يظهر لهذه الجمعيات أثر يف الوقت
العصيب الذي تمر به تونس ،ولم تعرب حتى من باب رفع العتب
عن استعدادها للمساهمة ،وال عن رغبتها يف تقديم الدعم ،بل ان
مسرييها غرسوا رؤوسهم يف الرمال كالنعامة ،واعتربوا ان املسألة ال
تعنيهم ،وان ما غنموا من سنوات التسيّب وتحت يافطات مكافحة
الفقر وغريها ،يكفيهم وان بقية الشعب ال تعنيهم.
«الشارع املغاربي» حاولت االتصال بعماد الدايمي ،النائب
السابق ومدير ديوان الرئيس االسبق منصف املرزوقي ،والذي كانت
تربطه عالقة قوية بجمعية قطر الخريية االسالمية الستيضاح ما اذا
كانت هذه املنظمة عىل استعداد ملؤازرة جهود الدولة ،فوجدناه عىل
سفر وهاتفه ّ
يرن عند شخص آخر كما حاولت «الشارع املغاربي»
االتصال باملسؤولني عن جمعية «خليل» الخريية لكنها لم نظفر بأي
ردّ.
الجمعيات الخريية لزمت الصمت تاركة وراءها وأمامها أسئلة
ّ
محية ،خصوصا أنها كانت اىل حدود االمس القريب تترصف يف
عرشات بل مئات املليارات أحيانا ،لتنكشف زمن العُ رس والجدب
والوباء حقيقتها وهي انها تتحرك إما الهداف غامضة ومشبوهة
وغري معروفة ،أو الهداف انتخابية دعائية ال عالقة لها بالفعل
االنساني من قريب وال من بعيد.

تونس و آلة الزمن ...
«خوذو عيني شوفو بيها»
● المازري طبقة
نتفق جميعا ،يف اطار روح التوافق ،ان املشهد السيايس يف
ّ
معقد يف بعضه ،متدنّي يف بعضه اآلخر ،مشهد يتميز
تونس
بالتشنّج واحرتاف صناعة التهم والقائها وخلق االزمات دون
التفكري يف حلول ملا صنعت ايديهم او ربما ألسنتهم ،مشهد
سيايس اكت ّ
ّ
املندسني يف مجال السياسة حملتهم رياح
ظ ببعض
االنتخابات اىل قلب الساحة السياسية ضمن زلزال ديمقراطي
لم يعرف شمال افريقيا وعموم العرب مثيال له.
نتفق جميعا ،يف اطار روح التعايش ،ان االزمة السياسية يف
تونس ،خ ّلفت ازمات اقتصادية واجتماعية ،وجعلت منسوب
الثقة يف عموم السياسيني يف أدنى مستوياتها ،وأصبحت عىل
اثرها االنتخابات من هدف مواطني يسعى لها الجميع اىل هدف
للمقاطعة والعزوف من فئات واسعة من الشعب التونيس،
مرض ديمقراطي أصاب الشعب التونيس أصبح يُؤ ّرق كامل
الساحة السياسية خوفا من انتخابات  2019ان تتحول اىل
انتخابات دون صناديق.
حصيلة تبدو ،وبكل حيادية ،سلبية ولكن  ...مع مثل هذا
الحراك السيايس والذي زاده رونقا الحراك االجتماعي بقيادة
منظمة االتحاد العام التونيس للشغل ،جعل تونس وكأني بها
استق ّلت آلة زمن طارت بها عقودا نحو املستقبل تاركة وراءها
األشقاء واألصدقاء من دول كانت تشاركهم نفس الهموم
واملآيس.
يف تونس أصبح النقاش ملتزم بنواميس "القانون
واملؤسسات" ويف وقت ال تزال شعوب أخرى ترنو اىل حرية
التعبري وممارسة السياسة يبحث الشعب التونيس ،سياسيا،
عن تأسيس املحكمة الدستورية وانغمس يف نقاش هدفه
تفعيل الدستور وتطوير فصوله حتى يواكب رسعة "آلة
الزمن" التي انتقلت به نحو مستوى آخر فاق حتى رسعة
"االنتقال الديمقراطي" .حالة سياسية بلغها الشعب التونيس
اىل درجة ان مج ّرد تهديد لحرية التعبري اصبحت تستنفر جميع
القوى السياسية واملدنية.
عجيبة هي "آلة الزمن" ،فاذا استثنينا بعض االنحرافات
التي ال تغيب عن اي جدال سيايس ،فان اساليب املحاججة
السياسية والنقاشات ذات األبعاد االنتخابية تطورت وتخ ّلصت
يف ما تخلصت من نزعة االقصاء التي تميز االنظمة السياسية
ذات الرأس الواحد واللسان الواحد ،واذا اخذنا بعني االعتبار
املستوى الثقايف واملعريف املتطور الذي يتميز به الشعب التونيس
فاننا لن نستغرب الحركية التي يعرفها الشارع السيايس يف
تونس والتي تحدد دائما مزاج الطبقة السياسية وتوجهاتها
وتعدّل كل انحراف تفرضه االهواء االيديولوجية تحت قبة
الربملان او املساءالت االعالمية التي تعتمد االثارة أسلوب
خطاب.
ان كان االنتقال الديمقراطي رشّ ع استبعاد الشعب من
املعارك السياسية وجعل من الديمقراطية حكما دون شعب،
فان آلة الزمن اعادت توزيع االوراق او عىل االقل جعلت من امر
قابل للتطبيق ،فالوعي املجتمعي يف تونس وبفضل هذه النقلة
الكبرية يف الزمن السيايس اصبح املوجه االسايس والرئيس
للحياة السياسية عموما ،وما يفصلنا عن النتائج امللموسة اال
القليل ،فاالجيال القادمة ستؤرخ ملا نعيشه اليوم كحدث فارق
يف تاريخ تونس الحديث.
تونس ،وخوذو عيني شوفو بيها ،اصبحت تمثل ضمري
الشعوب يف املنطقة والبوصلة الحقيقية لتحديد اتجاه "األمام"،
وربما الحراك السيايس العاصف داخليا يحجب عنا حقيقة
موقع تونس اقليميا ودوليا ومكانتها لدى الشعوب العربية،
"اإلجابة هي تونس" هكذا يقول االشقاء يف مرص.
س" ،آلة الزمن" هي الشعب التونيس صاحب
ليس يف االمر ِ ٌ
النمط املجتمعي الفريد ومستوى الوعي املواطني املتميز
وقابلية عجيبة عىل التأقلم مع التغريات والطوارئ واالهم
ربما ،ميزة هذا الشعب هي تلك الروابط التي تجمع بني أفراده
عىل اختالف انتماءاتهم السياسية والجغرافية فـالذي يجمع
بينهم اكرب وأعظم
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الصحة يف تونس ...يف الرديء و األردإ

٨

كريمة السعدواي

رغم تحقيق مكاسب صحية مهمة يف الحقبة التي تلت استقالل البالد يعيش املرفق الصحي عىل غرار مختلف املرافق العامة منذ بداية الثمانينات ومع استقالة
الدولة من إدارة الشأن االجتماعي ،املرفق الصحي عىل غرار مختلف املرافق العامة عىل وقع أوضاع مرتدية تفاقمت منذ  2011غداة استرشاء الفوىض التي شملت
كافة القطاعات .وتجلت معالم هذه الفوىض بالخصوص يف تردي املنظومة الصحية عرب انتقالها من وضع رديء إىل وضع أردإ وطالت حالة تعفن القطاع شقيه العام
والخاص ولكن بدرجات جد متفاوتة.
تتسم ،عموما ،األوضاع الصحية يف تونس
باهرتاء املنظومة الصحية العمومية إذ ال تتجاوز
ميزانيتها خارج املوارد الذاتية للمؤسسات
االستشفائية العمومية نحو %5.4من ميزانية
الدولة و بعدم املساواة يف املحددات االجتماعية
للصحة وغياب التوازن يف تقديم الخدمات الصحية
وصعوبة الحصول عىل األدوية األساسية وضعف
جودة الخدمات والصعوبات املالية للحصول عىل
الخدمات الصحية واسترشاء الفساد يف القطاع.

بني الحق و اإلقصاء

نادرة هي الدراسات و التقارير التي حاولت
التطرق باستفاضة إىل وهن منظومة الصحة يف
البالد وحالة ترديها وارتكازها بشكل خاص عىل
إقصاء فئات اجتماعية واسعة من التونسيني من
الحصول عىل الخدمات الصحية يف ظل تطور
واضح للمنظومة عىل مستوى القطاع الخاص يف
سياقات تحف بها العديد من اإلشكاليات.
ويعترب التقرير الذي نرشته الجمعية التونسية
للدفاع عن الحق يف الصحة ( )1يف أواخرسنة 2016
احد ابرز املراجع لتقييم القطاع الصحي وآفاق
تطويره بحكم إعداده من قبل هيئة مستقلة تتكون
من أطباء ومهنيني وخرباء متخصصني يف الشأن
الصحي الوطني .ويتطلب قطاع الصحة العمومية
يف تونس  -وفق التقرير  -الذي قيم أيضا املنظومة
الخاصة -إصالحات جوهرية خالل الفرتة القادمة
نظرا للضعف الفادح نتيجة غياب إنجازات تذكر يف
األعوام التي تلت  2011عىل مستوى البنية التحتية
اىل جانب تراجع دعم املوارد البرشية واالنخفاض
امللحوظ يف نسق بناء مستشفيات جديدة أو
تجهيز املستشفيات باملستلزمات الحساسة من
االت وتجهيزات وغريها وعدم استقرار حوكمة
القطاع بعدما تداول عىل وزارة الصحة عدد كبري
من الوزراء وكان معدل مدة بقاء الوزير عىل رأس

الوزارة يف حدود السنة ال اكثر مما ال يمكن من
القيام بإصالحات جوهرية.
وجرى الرتكيز بوضوح عىل مشكل غياب عدد
كاف من أطباء االختصاص يف الجهات الداخلية
كأحد النقائص الجوهرية يف القطاع الصحي
العمومي ملا يسببه من إقصاء جهوي وفئوي باعتبار
انه يحرم رشائح اجتماعية واسعة من املواطنني من
خدمات صحية أساسية ورضورية سيما ان هذا
النقص أصبح ،حسب الجمعية التونسية للدفاع
عن الحق يف الصحة ،يشمل أيضا مستشفيات املدن
الكربى بفعل املغادرة إىل القطاع الخاص أو الهجرة
إىل الخارج.
وتوجد ،استنادا إىل تقرير الجمعية ،آليتان يمكن
أن تكونا قادرتني عىل تجاوز هذا النقص الخطري:
اآللية األوىل هي الخدمة العسكرية اإلجبارية لألطباء
بعد التخرج .وتعترب هذه اآللية غري عادلة وتمييزية
ألنها تنطبق فقط عىل األطباء ،نساء ورجاال،
دون املهن األخرى .وهي أيضا غري كافية لحل
هذه املعضلة إذ أن النقص يف أطباء االختصاص
بالجهات الداخلية جد فادح .اآللية الثانية هي
الحصص املستمرة لبعض االختصاصات الحيوية
ويف بعض املستشفيات وهي التي وقع إقرارها سنة
 2015وبمقابل سخي جدا لكنه ال يتناسب مع
األجور يف الوظيفة العمومية ( 600دينار لحصة
عمل بـ 24ساعة) .وقد تم اعتماد هذا اإلجراء إىل
حني إيجاد حل جذري للمعضلة.
يف جانب آخر ،ابرز التقرير انه ولنئ يجري
التأكيد عىل أن الصحة حق يكفله الدستور وعدد
كبري من املعاهدات الدولية ،فإن التونسيني يعانون
من إقصاء مفزع ،عىل هذا الصعيد ،سيما يف ما
يهم عدم إلحاق أصحاب بطاقات العالج املجاني
بالصندوق الوطني للتأمني عىل املرض.
ومن غري املقبول ،عىل هذا األساس ،بناء عىل
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تقديرات خرباء الجمعية التونسية للدفاع عن الحق
يف الصحة أن يكون يف البالد صنفان من املواطنني
 :حوايل  8ماليني منخرطون يف الصندوق الوطني
للتأمني عىل املرض (وهي مؤسسة تأمني وطنية
ضخمة توفر جملة من املنافع يف املجال الصحي)
وحوايل  3ماليني (من الرشائح الفقرية) ينتفعون
بخدمات العالج املجاني فقط يف املستشفيات
العمومية دون أن يكونوا منخرطني يف الصندوق.
هاتان املنظومتان عالوة عىل أنهما تمييزيتان
بني املواطنني ،لهما نتائج سلبية عىل ميزانيات
املستشفيات اذ انه من الصعب تحديد الحاجات
الحقيقية واملصاريف الفعلية خالل عالج هذا
الصنف من املرىض يف املستشفيات.

القطاع الصحي الخاص يحتكر  %70من التجهيزات الطبية الثقيلة
بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة
الصحة مؤرخ يف  18اكتوبر  2016يتعلق بإلغاء الرشط العددي للسكان
للحصول عىل املعدات الطبية الثقيلة يف املؤسسات الصحية الخاصة وباعتبار
ان القطاع الصحي الخاص يتوفر عىل  % 70من التجهيزات الطبية الثقيلة
وان العمليات املرتبطة بهذه املعدات تقام يف آجال قصرية جدا ودون تأخري،
فان هذا القرار ال مربر له مما يستدعي لفت انتباه الرأي العام إىل املضاعفات
السلبية عىل صحة املواطنني التي ستنجر عنه وإىل التبذير يف املوارد املالية
الذي يمكن ان يسببه ذلك سيما يف ما يهم :
• التضخم يف عدد املعدات الطبية الثقيلة يف القطاع الخاص دون مقاييس
موضوعية وهو ما يمثل عامال يدفع لتقديم خدمات ال تخضع لرضورة طبية
وال فائدة منها للمرىض
• هذه الخدمات دون فائدة تثقل كاهل الصندوق الوطني للتأمني عىل
املرض وتزيد يف صعوباته املالية
• التوريد غري املربر لهذه املعدات بالعملة االجنبية يشكل عبئا إضافيا عىل
امليزان التجاري وعىل ميزان الدفوعات
• هذا القرار سيزيد من تركيز املعدات الطبية الثقيلة يف املدن الكربى
وبالتايل يؤدي إىل تفاقم عدم التوازن الجهوي
• يدفع القرار املختصني من أطباء و فنيني إىل املزيد من الهجرة من
القطاع العمومي إىل القطاع الخاص مما يتسبب يف مزيد من املعاناة للمواطنني
يف املستشفيات العمومية.

وعليه فانه من املؤكد طلب سحب قرار وزيرة الصحة املؤرخ يف 18
اكتوبر 2016باعتبار أن املعدات الطبية الثقيلة يجب أن تخضع لخارطة
صحية عادلة تعتمد عىل مقاييس موضوعية وتشمل كل القطاعات املقدمة
للخدمات .كما انه من الرضوري االمتناع عنه املوافقة عىل أي تجهيز طبي
ثقيل يف القطاع الخاص ما لم يتوفر يف املستشفيات الجامعية لتتمكن هذه
املستشفيات من القيام بدورها يف الخدمات الصحية والتعليم والبحث
العلمي مما يقتيض ترسيع الهيئة الوطنية لالعتماد الصحي برنامجها املتعلق
بتقييم تكنولوجيات الصحة وإعطاء األولوية يف هذا الربنامج لتقييم املعدات
الطبية الثقيلة األكثر استعماال.
ويعترب هذا القرار من القرارات التي تندرج يف اتجاه معاكس لهدف
التغطية الصحية الشاملة الذي التزمت به تونس وجددت التزامها به خالل
الندوة العاملية حول تعزيز الصحة وأهداف التنمية املستدامة التي انعقدت
مؤخرا يف الصني سيما ان قطاع الصحة الذي يواجه أزمة عميقة وحادة ال
يتطلب إجراءات لفائدة بعض املصالح الخاصة مثل هذا القرار بل يتطلب
إصالحا شامال يهدف إىل تفعيل الحق الدستوري يف الصحة.
يف هذا االتجاه فانه من الواجب االلتزام بمقتضيات الحوار املجتمعي
حول الصحة الذي يتقدم ببطء مع ترشيك كل األطراف يف بلورة اسرتاتيجية
وطنية للصحة للقيام بهذا اإلصالح.
التونسية للدفاع عن الحق يف الصحة  -ديسمرب 2016

إشكاليات التمويل

تناهز ميزانية وزارة الصحة العمومية
( )2دون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات
العمومية  2544.43مليون دينار مما يمثل نحو
 5.4%من امليزانية العامة للدولة ،ترصفا وتجهيزا.
منها  12مليون دينار للتوقي من فريوس "كورونا"
املستجد مما يعادل نسبة  .% 0.47وتعكس هذه
النسب الضعف الفادح للتمويالت املرصودة ألحد
أهم القطاعات يف البالد باعتبار شبه انعدام وزنها
املايل يف سياق الحفاظ عىل صحة  11مليون مواطن
اغلبهم خارج منظومات التغطية الصحية ،من جهة
والقسم االكرب منهم يعاني األمرين جراء اهرتاء
املنظومة الصحية العمومية الذي هو بصدد التفاقم
من عام اىل اخر ،من جهة اخرى.
وتبلغ نفقات االجور لوزارة الصحة 1990.8
مليون دينار  -عىل موارد الدولة  -مما يعني انها
تشكل نسبة  78%من امليزانية والبقية أي 553
مليون دينار ،ال غري ،مخصصة للبنية التحتية
والتجهيزات ،بمختلف انواعها .كما تفيد معطيات
امليزانية بان مرصودات الرعاية الصحية االساسية
هي يف حدود  426.4مليون دينار وان االعتمادات
املخصصة للخدمات الصحية االستشفائية ال
تتجاوز  952.6مليون دينار وتلك املتعلقة بالبحث
والخدمات الصحية االستشفائية الجامعية 866.5
مليون دينار .ونسوق هذه املعطيات واالرقام
الضحلة ،دون ادنى تعليق...
ويف خضم هذه البيانات واالحصائيات املالية
التي تبني ما الت اليه اوضاع قطاع الصحة
العمومية من تدهور فان وزير الصحة عبد اللطيف
املكي ما انفك يردد ان االوضاع الصحية يف البالد
تحت السيطرة وان تونس قادرة عىل تطويق
فريوس "كورونا" مؤكدا ان دول كربى كفرنسا
استلهمت التجربة التونسية يف هذا املجال للتعامل
مع الوباء الذي بات يهدد العالم بارسه .كما ان
رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد شدد ،عىل
هامش ارشافه عىل اجتماع مجلس األمن القومي يوم

→
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→ االثنني  9مارس الجاري ،عىل "أن يف تونس رجال
ونساء قادرون عىل مواجهة األوبئة" دون ان يوضح
كيف يمكن لهم ذلك باعتبار املرصودات املالية
واملخصصات اللوجستية والبرشية املتاحة.
غري ان التدقيق يف وضعية القطاع الصحي
ومكوناته تكشف ان تونس عاجزة اليوم عن
مقاومة أي وباء او مرض حتى لو تعلق االمر
بأبسطها بحكم حالة افالس ملعظم املؤسسات
الصحية االساسية كالصيدلية املركزية التي تبلغ
ديونها غري املستخلصة  1.9مليار دينار ومعاناة
الصناديق االجتماعية من ثغرات مالية تقدر بأكثر
من  4مليارات دينار بسبب انهيار املنظومات
املالية للمستشفيات وعجزها عن االيفاء التام
بتعهداتها.
كما انه رغم تطوّر ميزانيّة وزارة الصحّ ة
خالل السنوات الخمس األخرية بنسبة ،30.9%
فأن هذا ّ
ّ
الحقيقي يف هذا
املؤش ال يعكس الوضع
ّ
القطاع الحيويّ  .فالغوص أكثر يف تقرير امليزانيّة
التفصيليّة لهذه الوزارة ،يكشف أبعاد السياسة
ّ
تدخلها ودعم
الحكوميّة القائمة عىل تقليص
ّ
املخصصة لوزارة
الصحّ ة العموميّة .فامليزانية
الصحّ ة مثلت سنة  2019زهاء  % 5.1سنويا
من إجمايل ّ امليزانيّة العامّ ة للدولة ،علما أن % 87
منها مخصصة لنفقات الترصّ ف والتسيري يف حني
ّ
املخصصة للتنمية والتطوير
لم تتجاوز النفقات

 269مليون دينار أي ما نسبته  % 13من ميزانيّة
وزارة الصحّ ة فقط.
ّ
ملخصصات التنمية
العمومي
بل ان التمويل
ّ
ّ
الصحيّة انخفض بنسبة  .% 27فالتقشف
الحكومي يف هذا املجال ال ّذي يرتبط بصحّ ة
ّ
التونسيّني وحياتهم ،إضافة إىل تراكم ديون
املستشفيات العموميّة والتي بلغت خالل سنة
 2019حوايل  700مليون دينار (وهو ما يمثّل
ّ
مخصصات التنمية)،
تقريبا ثالثة أضعاف
ألقى بظالله عىل تطوّر البنية التحتيّة الصحيّة
العمومي عىل تقديم
الصحي
ومدى قدرة النظام
ّ
ّ
الخدمات الالئقة للمواطنني .وخالل السنوات
العرش األخرية ،وعىل الرغم من زيادة عدد الس ّكان
بمليون شخص تقريبا ،إال ّ ّ
أن املرافق الصحيّة
العموميّة لم تتطوّر بما يتماىش مع هذا النموّ
الديمغرايف ّ بحسب األرقام الصادرة عن املعهد
الوطني لإلحصاء ( )3إذ لم تشهد البالد خالل
العقد املنرصم إنشاء سوى ثالث مستشفيات
عموميّة ليصبح العدد اإلجمايل ّ  14مستشفى ملا
يزيد عن  11مليونا ونصف مليون ساكن ،يف حني
ّ
املختصة البالغ
لم تشهد املعاهد واملراكز الصحيّة
عددها  21منشأة ،أيّ تطوّر منذ سنة .2008
أمّ ا املستشفيات الجهويّة واملحليّة ،فقد
انخفض عددها تباعا من  33إىل  32بني سنتي
 2008و ،2016ومن  109إىل  108مستشفى
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محليّا خالل نفس الفرتة.
ولم تقترص تبعات السياسة الحكوميّة
العمومي عىل
الصحي
"التقشفيّة" يف القطاع
ّ
ّ
البنى التحتيّة ،بل امتدّت ارتداداتها لتشمل
العنرص البرشيّ وخصوصا عىل مستوى األطبّاء.
خيار السلط يف ش ّد حزام مصاريفها يف هذا املجال
حقيقي صلب منظومة
أدّى إىل إحداث نزيف
ّ
الصحّ ة العموميّة .إذ وبموازاة تطوّر عدد األطباء
التونسيّني البالغ عددهم حسب بيانات املعهد
الوطني لإلحصاء؛  14892طبيبا سنة ،2017
بنسبة نمو تقدر بـ  % 22.5خالل العرشيّة
األخريةّ ،
فإن حصيلة تطوّر عدد األطباء يف املرافق
الصحيّة العمومية لم تتجاوز خالل نفس الحقبة
 % 14كمعدّل عام لتكون النتائج كارثيّة انطالقا
من سنة  ،2011إذ انخفض عدد األطباء يف
املستشفيات العموميّة من  6971طبيبا إىل 6753
يف سنة .2017
اجماال ،من الواضح اليوم أن جل ركائز
ودعائم السياسة االجتماعية يف تونس ،تقادمت

مقتطف من التقرير  31لدائرة المحاسبات حول التصرف
في مستشفى عزيزة عثمانة  -ديسمبر 2018
بهدف التحقق من مدى توفق مستشفى عزيزة عثمانة يف أداء املهام
املوكولة إليه ،تولت الدائرة خالل سنة  2017إنجاز مهمة رقابية غطت
الفرتة  2012-2016وامتدت يف عديد الحاالت إىل موىف سنة  2017وشملت
هياكل املستشفى الطبية واإلدارية .واستندت الدائرة يف أعمالها عالوة عىل
النصوص القانونية إىل معايري املنظمة العاملية للصحة والربوتوكوالت
العالجية املعتمدة واملعايري الدولية للرقابة.
وشهد النشاط االستشفائي للمستشفى تطورا هاما خالل الفرتة 2012
  2016لم يرافقه تطور مواز يف وسائل العمل من موارد برشية ومادية.كما إتضح أنه يتم تأمني اختصايص طب األطفال وطب التخدير واإلنعاش
بقسم أمراض النساء والتوليد من طرف طبيب واحد لكل منهما.
وقد ساهم تدهور ظروف حفظ الصحة وتجاوز طاقة االستيعاب وعدم
توفري فضاءات بديلة ومالئمة إليواء مرىض الوحدات املعزولة خالل فرتة
تعقيمها وصيانتها يف تسجيل وفيات من مرىض قسم أمراض الدم بلغ
عددها  46حالة سنة  2012و 59حالة سنة .2013
وشابت الترصف يف األدوية واملستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية
إخالالت تعلقت خاصة برصف األدوية واالستالم والترصف يف املخزون  .من
ذلك أن املستشفى لم يسجل بسجالته كميات أدوية مستلمة من مصحة
العمران بقيمة  402,9الف دينار خالل الفرتة  .2015 - 2012كما استلم
املستشفى خالل الفرتة  2015 - 2013أدوية خصوصية ملرىض بقيمة
 156,4أ.د بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها باملخزون من بينها أدوية بقيمة

 55,2أ.د وأفاد املستشفى بعدم توصله بها رغم أنه تم حسب الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي تسليمها ألحد أعوانه.
ومن ناحية أخرى ،تحمل املستشفى كلفة مناولة تحاليل طبية كان
بإمكانه القيام بها وذلك بسبب عدم عرض أذون التزود املتعلقة بها عىل
مخابر املستشفى .وعىل سبيل املثال بلغت هذه الكلفة  15,2أ.د بعنوان 68
تحليال خالل الفرتة  - 2016ماي .2017
وتم التكفل بمرىض يحملون بطاقات عالج مجاني يف إطار الربنامج
الوطني للعائالت املعوزة وبمرىض معاقني دون احرتام اإلجراءات املوضوعة
للغرض .وت ّم تقدير مجموع الخدمات واألدوية املسندة يف هذا اإلطار بما
قيمته  897أ.د .كما تم التكفل بمرىض عىل أنهم من أعوان الصحة دون
ثبوت أحقيتهم بمجانية العالج وبلغت قيمة الخدمات واألدوية املسندة
لفائدتهم  86أ.د.
وبلغت قيمة الخدمات واألدوية املسندة للمرىض من املضمونني
االجتماعيني وأويل حقهم يف إطار التعريفات داخل السقف خالل الفرتة
 2016 2012دون احرتام اإلجراءات املوضوعة يف الغرض ما قدره 726,7أ.د وهي مصاريف رفض الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض
إرجاعها إىل املستشفى وتعترب نقصا يف مداخيله .كما أعاد املستشفى فوترة
ّ
متحصلني عىل قرارات تكفل ألمراض الدم يف
خدمات طبية مسندة ملرىض
إطار التعريفات الجزافية خالل فرتة رسيان هذه القرارات واستخلص ما
قيمته  355,8أ.د من الصندوق دون موجب.

٩

وتقوضت بفعل الزمن وهو ما تثبته بصفة
مفصلة بيانات دراسة انجزتها الجامعة العامة
للصحة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايربت
ستيفتونغ" ونرشت يف بداية سنة  2017تحت
عنوان "وهن نمط الحوار االجتماعي يف قطاع
الصحة العمومية"( .)4كما أنه ورغم السعي
املحموم ملعظم الضمائر والقوى الحية يف البالد
سيما عرب دعوات ال تنتهي يف وسائل االعالم،
لتثبيت ما بقي للتونسيني من حقوق اقتصادية
واجتماعية ،فانه بات جليا ان املنظومة االجتماعية
تآكلت وأن نواقيس الخطرأذنت بقرب انهيارها.
ويتقاطع مكونا املنظومة األساسيان يف الوهن،
ففي الوقت الذي سجلت مؤسسة الضمان عىل
املرض عج ًزا وأزمة اعتلت الصحة العمومية
والخاصة بدورها ،يف حلقة مفرغة يجزم الخرباء
بأن ال إصالح إلحداهما دون تقويم األخرى.
صيحات فزع من هنا ،ونواقيس خطر تدق هناك
ايذانا بقرب انهيار املنظومة الصحية يف تونس
والوضع الذي هو يف غاية الرداءة مفزع للجميع،
بكل تفاصيله.
---------------

مراجع :
تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن الحق يف الصحة  -أكتوبر
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وهن نمط الحوار االجتماعي يف قطاع الصحة العمومية
 دراسة من انجاز الجامعة العامة للصحة بالتعاون معمؤسسة "فريدريش ايربت ستيفتونغ" ،ديسمرب .2016
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حدث يف صور
خالص تونس بني ايادي
ابنائها ..إما الوعي بخطورة
املرحلة والتضحية ..والتضحية
شنوّة تعني؟ ...حاجة بسيطة
تش ّد دارك وتتقيّد بتطبيق
االجراءات مهما كانت رصامتها
ملدة يمكن تتواصل بني اسبوعني
أو  20يوما .او االستهتار
وهذا يعني السيناريو االسوأ ..
للتذكري السيناريو االسوأ يعني
مئات الوفيات ان لم نقل االالف
وانهيار اقتصادي وخسارة
مواطن شغل ربما تكون أيضا
باآلالف ...ال عرس ال طهور وال
تقهويج وتجنب االكتظاظ..
هذي التضحية ايل باش تمنّعنا..
سلوك التونيس الوعي او العكس
سيكون محددا طبعا مع
اجراءات تفرق فقط يف توقيتها
الذي سيصنع الفارق..

١٠
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الشارع السياسي

السوق السيايس
ّ

قالوا

السوق السيايس إضافة تسعى «الشارع املغاربي» من خاللها إىل الخوض يف الصور التي تُخامر أذهان التونسيني
بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم امللتصق أساسا باللحظة الراهنة .فليس املغزى
من السوق السيايس القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركني يف أيّ توصيف ألداء الغري .وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن
ّ
املتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال يف سوقنا...
حبيسا يف مرتبة الرديء إىل عتبة

✔ الفاهم بن يفهم

حسن

جنود مكافحة
كورونا

تواجه تونس حربا تقاوم فيها بزادها البرشي،
الذي يعد ثروتها الوحيدة يف ظل الصعوبات املتهددة
التي تشكو منها عىل مختلف االصعدة ،ونحن نراقب
االجراءات املعلن عنها من بقية دول العالم ،التي
خصصت لتنفيذها ميزانيات ضخمة .ويف تونس
ورغم ان ما يتناقل يف الكواليس من تفاصيل قد
تكون حتى محبطة بالنظر اىل محدودية االمكانات
املادية للدولة التونسية يف مواجهة "فريوس
كورونا" ،الجائحة العاملية ،ندرك ان الخالص يف
االستثناء التونيس ،يف رصديها البرشي.
هذا االمتياز التونيس ،يجعلنا نمنح مختلف
الساهرين عىل مواجهة كورونا ،من كفاءات
عليا بوزارة الصحة عىل مستوى لجنة االزمة او
االطارات الطبية وشبه الطبية واعوان واداريني،
عالمة حسن جدا لهذا االسبوع ،ونقول لهم انتم
ابطال تونس يا أصحاب "البدالت البيضاء" الذين
خرج عدد كبري منهم للتوعية وتقديم النصح،
وللتفسري وللدفع نحو االلتزام باإلجراءات املعلن
عنها ،لتفادي حدوث السيناريو االسوأ ،وحتى
يبقى الوضع تحت السيطرة.
أبطال تونس يف حربها عىل كورونا ،الصمود..
الصمود ،وسنكون معكم ،ملعاضدة مجهوداتكم
الجبارة ،كل من موقعه حتى ال تعيش تونس املأساة
وحتى نخرج من الحرب بأخف االرضار ،سيكون
ابناء تونس جنودها يف هذه الفرتة الحرجة ،التي
ال خالص فيها اال بوحدة وطنية صماء وتضامن
كبري ووعي خالص وروح مسؤولية عظيمة  ،بعيدا
عن أية حسابات مهما كانت  ،حتى يحيا الوطن،
وتسلم أرواح التونسيني.

صورة تتحدث

رديء جدا
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أثرياء كورونا

يف تونس  ،كما يف بلدان عديدة أخرى ،تقرتن األزمات الكربى كالجفاف واألوبئة والحروب
بنقص يف عدد من مواد اإلستهالك قد يبلغ حد الفقدان ال فقط بسبب إختالل ميزان العرض
وال ّ
طلب لكن أيضا وبالخصوص بفعل فاعل :اإلحتكار واملضاربة!
ففي زمن األوبئة (كما هو الحال اآلن :وباء كورونا) عمد ويعمد عدد من عديمي ّ
الضمري
شهدنا منذ
بل والح ّد األدنى من اإلنسانية إلحتكار املستلزمات الطبيّة واملواد الغذائيّة وقد ِ
بداية التّحذيرات من إنتشار وباء كورونا يف تونس نقصا متعاظما يف املواد ا ُمل ّ
عقمة والكمّ امات
ّ
والقفازات ويف األيّام األوىل كان عىل من يريد إقتناء يشء منها الحضور عند ّ
الساعات بل
معقم" ألطفاله أو ّ
الدّقائق األوىل لفتح املتاجر الكربى ع ّله يظفر بقنّينة "جال ّ
بقفازات ملن
كان مُجربا عىل إستعمال النّقل العمومي...وشيئا فشيئا م ّرت الوضعيّة من النُّدرة إىل الفقدان
لتجدها بعد ذلك يف بعض نقاط البيع بأسعار تساوي عدّة أضعاف ّ
السعر األصيل!
ِّ
وحتّى بعد بالغ وزارة التّجارة ال ّذي سعّ رت بمقتضاه عبوات "الجال ا ُملعقم" ،تواصلت
ّ
النُّدرة بل وسمعنا بعض ممثّيل الهياكل ا ُملمثّلة ّ
ومحلت بيع املواد شبه الطبيّة
للصيادلة
يتذمّ رون من عدم إستشارتهم قبل التّسعري!
ّ
املتدخلني يف املجال
ردود األفعال من هذا القبيل تُد ّلل عىل وجود عد ٍد (دون تعميم) من
الصحّ ي يغلب يف ترصّفاتهم اله ّم "الربحي" عىل جوهر دورهم الصحّ ي بما يعني من تقديم
واجب إسداء الخدمة يف زمن األزمة عىل ما قد ينتُج عن ذلك من "خسارة" ماليّة!
أمّ ا بالنّسبة للمواد الغذائيّة ومواد التّنظيف املنزيل ،وإن إعتدنا يف تونس عىل موجات
ّ
الشاءات غري العاديّة يف بعض املواسم أي ما نسمّ يه "ال ّلهفة" عىل إقتناء أكثر ممّ ا يلزمنا،
ّ
فإن األمر يُصبح أش ّد خطورة لو تناولنا املسألة من زاوية إمكانيّة تراجع نسق تصنيع
ا ُملعجّ نات وغريها من املواد الغذائيّة بسبب تحديد ساعات العمل أو نقص تزويد باملواد األوّليّة
أو ألسباب أخرى...تصبح مظاهر إختفاء مواد غذائيّة يف املسالك ا ُمل َراقبة مقابل ظهورها يف
األسواق "املوازية" أو "العشوائيّة" مع إقرتان هذه النّوعيّة من البيع بغياب للرشوط الصحيّة
للتّخزين والعرض أو البيع املرشوط إىل غري ذلك من الهنات ،ال مج ّرد موجة معتادة من
"اإلحتكار" الذي ولألسف ّ
الشديد نعيش يف شبه تطبيع معه ،بل ترتقي إىل مسألة أمن
قومي!
لذا ويف ظ ّل نقص الوعي ا ُملواطني برضورة اإلحجام عن التّهافت عىل الرشاءات املبالغ
فيها ويف ظ ّل تخوّفات (فيها املرشوع) من نقص بعض األغذية وبوجود عدد من عديمي
ّ
الضمري والباحثني عن إستغالل الوضع الوبائي واإلستثمار يف الخوف،وجب عىل الدّولة
التّعامل برصامة شديدة حتّى إن بلغ األمر تحديد سقف املشرتيات من بعض املواد بالتّوازي
مع التّزويد اليومي ّ
بالسلع وتشديد املراقبة عىل املبيعات...هكذا تكون الدّولة القويّة عىل األق ّل
زمن األوبئة واألزمات!

عبد اللطيف املكي

هذه موجة يجب ان
نستعد لها من اجل ان
نخفف االرضار ...وادارة
هذه االزمة تتطلب جهدا
تنظيميا كبريا..والخطة
الوطنية للتصدي لفريوس كورونا كانت
نقطة رئيسة يف ندوة الوالة لذلك استأذنا
رئيس الحكومة لالجتماع بالوالة اليوم
يف وزارة الصحة الستكمال التحسيس
واالستيعاب والنقاش معهم واالستماع
اليهم والستيعاب اكثر ما يمكن من الخطة
الوطنية باعتبار ان الوايل سيكون املرشف
االول عىل تنفيذ هذه الخطة يف جهته مع
االدارات املعنية ..وهذه حلقة تفاعلية
واسعة وعميقة بني السلطة الجهوية
ووزارتي الصحة والداخلية واول عنرص
يف نجاح الخطة هو وعي املواطن واذا
كان هناك من يهدد صحة الناس بعقلية
التحدي فانه سيقع تطبيق القانون عليه
النه مثلما ان اخالقنا ووعينا وسيلة ملقاومة
هذا املرض فان القانون هو ايضا وسيلة
من وسائل مقاومة هذا الفريوس ووعي
املواطن والتجاوب رضوري لنجاح الخطة.
وعىل قدر االحتياط عىل قدر ما تكون
مدة هذه االزمة قصرية وعىل قدر تهاوننا
ستكون املدة طويلة.

خالد الكرييش

توصلنا بعد مشاركتي
يف خلية املتابعة لفريوس
كورونا مع املدير الجهوي
للصحة بسوسة ومدير
عام مستشفى فرحات
حشاد اىل ان القرارات املتخذة من قبل
رئاسة الحكومة وان كانت هامة فانها لم
تلق استجابة لدى املواطنني خاصة يف عالقة
بحمالت التحسيس والتوعية والحظت
خاصة عدم التزام املشمولني بالحجر
الصحي والذاتي بالتعليمات وباالمتثال
لتطبيقه ...ثبت ان الوعي املواطني الذاتي
كذبة كربى باالضافة اىل غياب الوعي
واستهتار املواطنني بهذا الفريوس وعدم
اتخاذ االحتياطات الالزمة ..ال بد من تطبيق
القانون وال بد اال تكون ايادي الحكومة
مرتعشة .

عبري مويس

العملية
تمت
ّ
بنجاح...

 ..الحزب الدستوري
الحر أعلن منذ مؤتمر
الثبات الذي عقده يف 13
اوت  2016انه يتبنى
كل املوروث الفكري
والسيايس الدستوري منذ  1920اىل اليوم
دون ان يسقط اية مرحلة من مراحل الحزب
الحر الدستوري العريق الذي تاسس سنة
 1920و ساهم يف تحرير البالد ويف بناء
دولة االستقالل وهذا منصوص عليه يف
نظامنا االسايس ..
والناس اليوم فهموا ان الحزب
الدستوري الحر هو الوريث الرشعي
والوحيد للحركة الدستورية يحمل افكارها
وخطها السيايس ويحافظ عليها ..شعارنا
حفظ االمانة واستمرار الرسالة و بالتايل
فان كل محاوالت التشويش والعرقلة
والتكتل ضدنا ال تزعجنا وال تقلقنا وال
تستحق حتى ان نتحدث عنها.
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خزعبالت سياسية تونسية
منير الفالح

يقول القايل مش ك ّل يشء نجّ مو نفدلكو
بيه :صحيح كوباء هو موضوع يف غاية
ّ
يوصل
الجديّة وحتّى الخطورة بما أنّه ينجّ م
للموت...
ّ
أمّ ا،آش تحبّ تعمل؟أنا أوّال نبّار حتى قبل
التّقاعد وزيد كيف ما يقولوا " :الكساد يع ّلم
الفساد"لذا ق ّررت باش نواصل...زيد عىل
هذا،وبال ّرغم من أنّي أبعد بالصة مشيتلها
هي الفضاء التّجاري يف الحومة وبخالف
عشريي ال ّروج والعائلة ما إختلطت مع حتّى
ح ّد هاأليّامات،قاعد نطبّق وحدي يف حظر
التّجوال.
ا ُملهمّ ،هانا قاعدين يف الدّار ونتبّعو يف
اإلذاعات والتّالفز والفايس بوك ،وعىل ذكر
التّلفزة ،نهار الجمعة 13مارس (الجمعة
الفايتة) نتف ّرج وهالسيّد ّ
إل يحكي عىل الجال
ّ
ّ
ويوخر ويقول:
املعقم لليدين وأسعارها،يقدّم
ّ
"إستعمال الجال املعقم مش من عاداتنا...
"عاد خوكم ته ّزيت وتح ّ
طيت وتذ ّ
كرت روحي
آش عملت يف حبيب قلبي "أبو سمرة" وزير
ّ
السابق وحكاية زيت ال ّزيتونة وأنا
الفالحة
ّ
حقاني:يا يس سمري،نحبّ
صحيح نبّار لكن
نعتذرلك علنيّا ورسميّا عىل عدد التّنبريات
الفايسبوكيّة وغريها ّ
إل ط ّلعتهم فيك،هاهو
جاء واحد يحبّ يفهّ منا ّ
أن إستعمال مادّة مطهّ رة
ّ
لليدين زمن الوباء مش من عاداتنا!بالله السيّد هذا
شنوّة يحبّنا نفهمو؟ مثال نه ّزوا يف يدّنا رويّس ثوم
ونفركو بيه يدينا ك ّل شويّة؟
عاد ،حبّيت نق ّلك يا يس سمري ،راني ما كنتش
متصوّر يخرجلنا واحد بطلعة كيف هذي يف ظرف
ّ
نظن أنّو العادات والتّقاليد
كيف هذا والحقيقة كنت
ته ّم املاكلة بركة!
ما عليناش،هاأليّامات ال قهوة وال والو! يعني
التّليفون خدّام ومع صاحبي ال ّروج ،القعدة يف
جنينة الدّار(يف الهواء ال ّ
طلق) وبيناتنا طاولة طولها
ّ
معقمني ك ّل يوم
ميرتو وعرشين وكرايس بالستيك
بالجافال(وهذا الك ّل تحت املراقبة املشدّدة لوزارة
ّ
معنتها،إل نتحدثوه أنا وال ّروج
الدّاخليّة املنزليّة)
ينجّ م يتسمع حتّى للمركز يف الحومة!
وحديثنا بطبيعة الحال عىل الكورونا وما تابعها
وقبل كلمة رئيس الحكومة يس إلياس الفخفاخ نهار
الجمعة،كان التّنبري والتّخرنني ك ّلو يدور يف موضوع
وينهم ال ّرئاسات الثّالثة؟ (السيّد قيس سعيّد:عدّيها
كلمة ثالثة رئاسات امل ّرة هذي ،تي الثّالثة مع بعضكم
وشوف وشوف) وبعد كلمة يس إلياس طبعا وبما أنّو
ليل،ال ّروج حرص باش يعمل معايا إجتماع بالهاتف
وطبعا تحليل"عميق"متاع زوز أنرتيتيّة...
وإنتهت املكاملة بنصف ساعة بموعد عىل قهوة
دياري يوم ّ
السبت صباحا وجدول أعمالنا كان،كيف
ما تفاهمنا من قبل،الحديث عىل الكورونا يف تونس
ويف العالم!وخ ّلينا من الفدلكة،ال ّزوز فرحنا أنّو رئيس
الحكومة تك ّلم أخريا وخذا بعض القرارات رغم
أنّنا(ال ّزوز) كنّا ننتظرو أكثر شويّة ك ّل ح ّد حسب
رأيه طبعا.
أنا،مثال كنت نتمنّى ّ
أن رئيس الحكومة يعلن
عىل قرارات أكثر رصامة ووضوح،كيف مثال توقيت
الخدمة وتقسيم املو ّ
ظفني والعملة عىل زوز فرق يف ك ّل
مركز عمل باش الخدمة تميش وينقص اإلكتظاظ يف
ّ
وج(إل هو
وسائل النّقل الجماعي،بينما صاحبي ال ّر
كان يف األصل إطار إداري)قايل تحكي ه ّ
كة خاطرك
ّ
الفن والثّقافة وما تعرفش الواقع،لو
من جماعة

الشارع السياسي

خزعبالت يف زمن الكورونا

كان تاخذ الحكومة قرار كيف ما تقولّ ،ملا تاكل
ّ
ّ
وتول النّاس الك ّل تحبّ تخدم ّ
ّات،خل
الصبحي
بعضها
ّ
ّ
ّ
عاد كان الزوج والزوجة يخدموا ،توّة يول كيفاش
ّ
ترصيلنا ك ّل ح ّد يف وقت؟وهات من هاك
وعالش باش
الحكايات!
ّ
الحق يف الوضع إلّ
هو كيف تجي تشوف،عندو
ّ
عليه اإلدارة متاعنا ّ
بالحق عرصيّة ،راهي
إل لوكانت
ّ
الجانب األكرب من الخدمة تتعمل عن بعد وحتى
التّعامل مع املواطنني واملواطنات ما يكون رضوري
كان يف وضعيّات قليلة وحتّى بالنّسبة للتّعليم راهو
كان ممكن تحديد تاريخ إنتهاء العطلة بصورة نهائيّة

األسبوع السيايس بالتونيس
إعداد  :بيّة املالحة

منظمة الصحة العاملية أعلنت فريوس كورونا جائحة
وقررت جل الدول التي رضبها هذا الوباء القاتل وضع مدن
بأكملها تحت الحجر الصحي واغلقت حدودها لكن كوريا
الشمالية التي يحكمها كيم جونغ أون بقبضة حديدية ،لم
تبد أي قلق يف هذا الخصوص بل أعلنت عدم تسجيلها أية
حالة وسط ذهول شعوب العالم.
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وإطالق التّدريس عن بعد ،يبقى اإلمتحانات،
يمكن نلقاو حلول من بعد...
ّ
وبطبيعة الحال ما كانش ممكن أنو زوز
توانسة يحكيوا عىل تعامل رئيس الحكومة
مع "أزمة الكورونا"من غري ما طول يمشيوا
للمقارنات مع رؤساء دول أخرى ويف برشة
ّ
ّ
الحق نخ ّرجوا هاك الكميّة متاع
الحق
حاالت
ّ
وخاصة الفرنسيس!
اإلنبهار بالرباينيّة
وصديقي ال ّروج هاأليّامات منبهر برئيس
فرانسا ماكرون ،قايل :مالّ رئيس ومالّ خطاب
ّ
ومل ومالّ ،عاد أنا حبّستو وقلتلو ياخي ما
يظهرلكش أنّو تف ّ
كر ليلة ال ّرعد أنّو الصحّ ة
ما يلزمهاش تخضع لقوانني املنافسة
وال ّربح؟ياخي مش آالف الفرنسيس عندهم
أكثر من عام وهم يتظاهروا ك ّل سبت
باش يحافظوا عىل مكاسبهم اإلجتماعيّة
ّ
قال:إيه عىل ك ّل حال وقت ك ّلم
وخدمهم؟
ّ
الشعب الفرنساوي كان مستع ّد وعندو
ّ
والشكات والتعويض
إجراءات ته ّم املدارس
عىل الخساير وتقدّم البحوث العلميّة...
مالقيت ما نجاوب كان:أحنا س ّ
كرنا املدارس
والجامعات قبلهم!
الحاصيلوّ ،
دقت ساعة مرواح ال ّروج
لدارو وقعدت برشة حاجات أخرى تدور يف

ّ
مخي.
مثال،عالش تحديد وقت تسكري القهاوي واملطاعم
و"املالهي"لألربعة؟ ّ
يخي الكورونا ما تخرج كان يف
العشيّة وال ّليل ويف الصباح والقايلة ترقد!!!
ْ
"القديمة" القهاوي عندهم
حسب معلوماتي
وقتهم واملطاعم عندهم وقتهم واملالهي عندهم
أوقات وطقوس مخالفة تماما!
وإذا كان املقصود تنقيص اإلكتظاظ،زعمة فمّ ة
ما يكفي من الحافالت والقطارات باش النّاس تحرتم
مسافة املرت بيناتها؟
ّ
ّ
محيتني:عالش الترصيحات
وفمّ ة حاجة أخرى
الك ّل (عىل األق ّل ّ
إل سمعتها) ما فيهاش التّأكيد
ّ
ّ
ّ
بوضوح أنّو عدد اإلصابات هو العدد إل ت ّم التفطن
ليه بركة وينجّ م يكون العدد أكثر ...خاطر صحيح
كش يف العدد ّ
مانش ّ
إل تقدّم فيه ك ّل يوم وزارة
ّ
الصحّ ة،لكن يلزم زادة الناس ما تواصلش يف الالمباالة
وما تشوف يف اإلحتياط واجب كان يف تخزين املاكلة!
أمّ ا حكاية تحجري ّ
السفر هذي عجبتني يف حاجة
ُ :
نقص الحديث عىل جوازات السفر الدّيبلوماسيّة
متاع النوّاب! هذا موضوع عىل األق ّل باش نرتاحو
منه لني يتعدّى وباء الكورونا...كان حيانا ربّي.
أمّ ا راني نحب نعرتف بحاجة :بعد ما شفت ،ويف
الدّول الك ّل من أوروبا ألمريكا ،الناس الكل تخ ّزن
يف شويّة ماكلة،ق ّررت باش نميش حتّى أنا نرشي
شويّة مقرونة وكسكيس وطماطم ح ّ
كة وشويّة
مواد تنظيف عىل ما يأتي...شبيني أنا زايد من خلق
ربّي؟
وزعمة يكفي مخزون املعدنوس ّ
إل حكالنا عليه
السيّد وزير التّجارة؟ ّ
ّ
ترصيلنا ناكلو يف بريكة
ول
ك ّذابة!؟
تصوّروا بركة،يجي شهر رمضان ويقولوا
ّ
القهاوي مس ّ
والشيشة ما فمّ اش؟ما نحكيوش
كرة
عىل املهرجانات والسهرات الفنيّة والدّوالبات ّ
إل باش
تاقف!
أنا هاني من توّة نقرتح عليكم إقامة صلوات
منفردة لكن تخضع لتنسيق باش تميش علينا
هالكورونا وتربى النّاس الك ّل يف العالم الك ّل ونرجعوا
للخرجات والتّنبريات عىل جماعة ّ
السياسة وغريهم...

العدد  - 89االثنني  21أوت 2017
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● إعداد  :الحبيب القيزاني

بين حرب النفط وتسونامي «كورونا» :

العالـم يدخل مرحلة «نظام الالّنظام»

منذ  3سنوات واثر فوز دونالد ترامب
باالنتخابات الرئاسية االمريكية ،كتب سفري
فرنسا بواشنطن  Gerard Arnaudعىل تويرت
 « :ان العالم ينهار أمام أعيننا» وكان كالم
الديبلومايس املحنّك استرشافا صحيحا .٪ 100
ذلك أن قيادة أكرب قوة عرفها تاريخ االنسانية
من طرف «سمسار عقارات» ال يمكن توقع
ماهية قراراته رمت بالعالم يف محيط من
الفوىض رمت به يف مرحلة "نظام الالنظام".
فوىض ال يعرف أحد اىل أي مصري تقود عالم
تعصف بدوله اليوم حربان  :حرب نفط يؤكد الخبري
الفلسطيني الدكتور عبد الحي زلوم أنها حرب من
حروب الجيل الخامس االقتصادية وحرب عاملية
وطحن عظام ستكون لها آثار عميقة عىل الجغرافيا
االقتصادية والسياسية يف العالم» وحرب ثانية عىل
فريوس كورونا الذي تحوّل اىل وباء عاملي ال يحصد
االرواح باآلالف فحسب وانّما أوقف عجلة اقتصادات
الدول ووضعها عىل عتبة االفالس والقحط واملجاعة
وسط تبادل اتهامات بني الصني والواليات املتحدة
حول منشئه واطالقه.
الحقيقة ان الحربني املذكورتني هما نتاج ازمات
تداخلت وتراكمت بفعل رصاع القوى العظمى عىل
تأمني مصالحها وضمان مستقبل شعوبها ،لخصه
منذ عامني الرئيس الرويس فالديمري بوتني بقوله
«اذا لم يكن هناك مكان لروسيا يف هذا العالم فأي
معنى لوجوده؟» يف تلويح باطني بأن بالده عىل
استعداد لسلك سياسة عيل ّ وعىل أعدائي اذا حاولت
اية دولة منعها من تثبيت وجودها كقوة عظمى
تمتلك الز ّر النووي .
 أزمة أوىل هي أزمة نظام عاملي فرضهاالمريكان لكنه يف ظل تم ّرد روسيا والصني بات
يرتنح بما أوقع العالم اليوم يف مرحلة «نظام
الالنظام  « l’ordre du désordreوما قد
يصاحب ذلك من فوىض ع ّززتها سياسات دونالد
ترامب العدوانية  :فقد دخل الرجل منذ وصوله اىل
البيت االبيض يف حرب تجارية ضارية مع الصني
وانسحب من االتفاق النووي مع ايران ومن معاهدة
الصواريخ متوسطة املدى املوقعة مع موسكو ايام
االتحاد السوفياتي .وهو اىل ذلك يرفض انضمام
بالده اىل اتفاقية املناخ وفرض عقوبات اقتصادية
عىل ايران وعىل كل دولة او رشكة تتعامل معها اىل
جانب تسليط عقوبات عىل الصني وروسيا يف محاولة
للح ّد من تم ّردهما عىل نظام القطب الواحد واطالق

يدي البنتاغون لتنفيذ سلسلة اعتداءات واغتياالت
وانقالبات عىل رؤساء يعترب دولهم "مارقة" وأهدى
القدس الرسائيل يف تح ّد صارخ للعاملني االسالمي
واملسيحي .كلها قرارات تعكس سياسة "بلطجة"
امرباطورية ترفض ّ
املس بنظام يضعها فوق كل
الدول.
ثاني األزمات مالية ع ّرت أكذوبة النظام املايل
العاملي االفرتايض والذي يم ّر بحالة موت رسيري
منذ صدمة عام  2008بسبب التغاظي عن معالجة
أسبابها واالكتفاء بمعالجة آثارها .والنظام العاملي
"امليت" يقوم أساسا عىل الدوالر ويرتبط مبارشة
بعالم النفط محرك اقتصادات كل الدول .ولفهم
حرب النفط الجديدة التي اندلعت مع رفض روسيا
ّ
وتكفل السعودية نيابة عن
التخفيض يف انتاجها
األمريكان باغراق السوق عرب الرتفيع يف انتاجها
يكفي ان نعرف ان إسرتاتيجية واشنطن كانت وال
زالت تقوم عىل سياسة شعارها " :لتمدير الدول
املنتجة (دول منظمة االوبيب) يكفي الرتفيع يف
اإلنتاج اىل اقىص طاقته ،ولتدمري الدول املستهلكة
يكفي خفض االنتاج".
ولكن اية مصلحة ألمريكا -املسيطر الحقيقي
عىل النفط السعودي  -من حرب االسعار اليوم ؟ هذا
السؤال يضعنا أمام األزمة الثالثة وهي أزمة انتاج
النفط والتحكم يف كمياته وأسعاره .واجابة عن هذا
السؤال اعترب د .عبد الحي ز ّلوم أن ما يجري اليوم
هو صدمة نفطية معاكسة لصدمة عام  1973لرفع
االسعار آنذاك بنحو  .٪ 400مضيفا لوم " :كانت
الزيادة عام  1973جزءا من خطة اعدّت يف مؤتمر
بلديربريغ بالسويد يف ماي  1973ارشف عليه وزير
خارجية أمريكا آنذاك هنري كيسنجر وكبار رؤساء
مجالس ادارات البنوك والرشكات النفطية الكربى
لبناء نظام مايل افرتايض جديد يعتمد عىل قدرة
الواليات املتحدة عىل طباعة ما تريد من دوالرات بال
رقيب وبال تغطية فعلية بعد أن فك الرئيس نيكسون
ارتباط الدوالر بالذهب وألغى نظام سعر الرصف
الثابت حسب اتفاق برايتن وودز سنة .1944
كان جزءا من الخطة الرتفيع يف أسعار النفط
لطباعة مزيد من الدوالرات ثم ارجاعها اىل البنوك
االمريكية لتغطي ديون الواليات املتحدة عرب سندات
الخزينة .كما تم فرض تسعري النفط بالدوالر
فقط لفرض الطلب عليه .ومثلما كان مخططا له
اضطرت الدول النامية خصوصا للتداين بالدوالر
لتسديد فواتري استهالكها من النفط ومن هنا بدأ

نظام مصيدة الديون التي افقدت الدول سيادتها
االقتصادية وبالتايل سيادتها السياسية .وكان ذلك
سببا يف انفجار كميات الدين العاملي اىل ان وصلت
اىل ما هي عليه اليوم .وعىل سبيل املثال عندما كان
سعر النفط  120دوالرا للربميل واالستهالك العاملي
 90مليون برميل يوميا كان ذلك يمكن امريكا من
طباعة  10مليارات و  300مليون دوالر يوميا
اي ما يوازي  3,759تريليوم دوالر سنويا يعود
أغلبها اىل خزائن البنوك االمريكية وسندات الخزينة
االمريكية وكانت ديون الدول املستهلكة وخصوصا
منها الفقرية تزداد بما يعادل هذا املبلغ تقريبا.
ويبدو ان املطلوب اليوم هو تخفيض االسعار منعا
النفجار ّ
فقاعة الديون العاملية وخصوصا يف الواليات
املتحدة" .ويستشهد زلوم بترصيح لرئيس البنك
املركزي االمريكي جريوم باول قال فيه "الدين
العاملي ينمو أكثر من النموّ االقتصادي وهذا امر
غري قابل للبقاء " ليخلص اىل أن " تريليونات
املطابع االمريكية للدوالرات تأتي من الهواء وتدخل
يف فقاعة الدين العاملي التي ستنفجر وبذلك تعود
تلك الدوالرات اىل الهواء من حيث أتت ...وهكذا
تنتهي مرسحية النظام املايل االفرتيض الذي جعل
ّ
ليتطفل عىل النظام
من االقتصاد العاملي كازينو
االقتصادي املنتج".
األزمة الرابعة هي ظهور فريوس كورونا .وقد
زاد تحوّله اىل وباء عاملي طني االقتصاد العاملي ب ّلة
اذ أنه أوقف املبادالت التجارية وعطل وسائل النقل
بني الدول ب ّرا وبحرا وجوّا بل وحتى داخل الدول مما
ع ّ
طل حركة النموّ  .وقد خرس سوق املايل العاملي قبل
اندالع حرب النفط الجديدة بني روسيا والسعودية
 ٪ 16من قيمته وانهارت اسهم كربيات البنوك
والرشكات اىل درجات غري مسبوقة وكانت خسائر
القيمة السوقية ألسهم الرشكات الكربى خالل اوىل
 3ايام بعد فشل االتفاق عىل حصص انتاج النفط يف
"أوبيب" حوايل  2تريليون دوالر.
ان الركيزة االساسية التي تتمحور حولها هذه
االزمات هي النظام املايل العاملي الذي فرضته
امريكا عىل العالم بعد نهاية الحرب العاملية الثانية
والذي يقوم أساسا عىل اعتبار الدوالر العملة
الوحيدة الصالحة للمبادالت التجارية العاملية
وخصوصا لرشاء أو بيع النفط .ويف انتظار تم ّكن
الصني وروسيا من اعداد عملة عاملية جديدة ّ
تكس
هيمنة الدوالر سيكون لسقوط سعر النفط رابحون
وخارسون.

بالنسبة ألمريكا فإن تدني سعر برميل النفط
اىل  26دوالرا سيمثل كارثة لصناعة النفط االمريكي
عموما وصناعة استخراج نفط غاز الشيست الذي
تحاول واشنطن عربه تحقيق اكتفائها الذاتي
ومزاحمة السوق الروسية اساسا يف معركة كرس
عظام لتدمري اقتصاد هذا البلد .ذلك أن كلفة برميل
نفط الشيست هي حوايل  50دوالرا وهذا يعني أن
الرشكات االمريكية محكوم عليها باالفالس اىل جانب
خسارة امريكا جزءا هاما من انتاجها اليومي .ورغم
أن هبوط أسعار النفط سيفيد االقتصاد االمريكي
فإن عواقبه عىل قطاع النفط االمريكي ستكون
وخيمة ويجرب أمريكا عىل مزيد من التوريد وبالتايل
مزيد من العجز يف ميزان دفوعاتها.
أما روسيا فقد رصّ ح الكرملني بأن لها فائضا
بـ  150مليار دوالر يكفيها ملواجهة املنافسة من
 4اىل  10سنوات لكن مداخليها من العملة الصعبة
ستتأثر بفعل تراجع سعر النفط.
يف الصني هبط استهالك النفط بنحو ٪ 20
نتيجة تفيش كورونا .وتحتاج الصني السترياد حوايل
 7ماليني برميل يوميا كانت تستوردها بسعر 70
دوالر للربميل .ومع انخفاض السعر فإن فاتورة
توريد النفط ستنخفض لديها بـ  280مليون دوالر
يوميا اي بحوايل  100مليار دوالر سنويا.
أوروبا من ناحيتها ستستفيد من انخفاض سعر
برميل النفط لكن هبوط معدل التنمية العاملي نتيجة
وباء كورونا وركود االقتصاد الصيني سيزيدان من
أزمة العديد من دولها.
تبقى العربية السعودية -أكرب منتج للنفط يف
العالم  -ومعها دول الخليج وهذه الدول ستخرس
سنويا حوايل  300مليار دوالر بفعل انخفاض
االسعار.
الرابح الوحيد حتى اآلن هو مجموعة الدول
النامية غري املنتجة للنفط والتي ستوفر مليارات
الدوالرات التي كانت تتطلبها اسعار مرتفعة للنفط
ّ
لتضخها يف قطاعات متنوعة من التنمية.
يدخل العالم اليوم مرحلة فوىض ربما تؤرش عىل
بداية انهيار االمرباطورية االمريكية والرأسمالية
املعلوماتية التي تحاول فرضها عىل دول العالم.
فوىض يفرضها تم ّرد القوتني العظميني األخريني
روسيا والصني ويواجهها الديناصور االمريكي
برشاسة عىل كل الواجهات رفضا للتنازل عن ريادته
العالم.
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فأي عقاب ينتظره؟
حممد بن سلامن يتمرد عىل أمريكا ّ

أردوغان وKrasukha
عىل ذمة موقع  Avia-proيعود غضب أردوغان عىل
روسيا أساسا اىل اكتشاف سالح الجو الرتكي نصب روسيا
بسوريا منظومة حرب الكرتونية معروفة بنجاعتها بعيدة
املدى .املنظومة تعتمد عىل  3وسائل تعرف بـ Krasukha2
و Krasukha3و Krasukha4وتمكنت من تحييد طائرات
ّ
املسية وابطال فاعليته أنظمة توجيه
أف 16الرتكية والطائرات
الصواريخ بها بنسبة  % 90خالل معركة ادلب.
املوقع نقل عن خرباء ومالحظني ان نصب روسيا انظمة
الحرب االلكرتونية املذكورة يعني انها مصمّ مة عىل حماية
الجيش السوري وتمكينه من أداء عال.
 5آالف طن من االسلحة
في شهرين!
كشفت صحيفة "الغارديان" الربيطانية ،أن اإلمارات
العربية أرسلت خالل الشهرين االولني من عام  2020أكثر من
 5آالف طن من اإلمدادات العسكرية لدعم قوات خليفة حفرت يف
ليبيا ،رغم قرار حظر تصدير االسلحة اليها.
وحسب الصحيفة نقلت االمارات هذه الشحنات عرب أكثر
من  100رحلة جوية منذ منتصف جانفي املايض ،استنادا اىل
بيانات تعقب الرحالت الجوية الصادرة عن املنظمة العاملية
للطريان.
ورجّ حت "الغارديان" أن تحتوي هذه الشحنات عىل
مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى ،مشرية للقصف املدفعي
طويل املدى عىل العاصمة طرابلس والذي وجهت فيه أصابع
االتهام لقوات حفرت.
ونقلت عن خرباء قولهم إن الشحنات قد تحتوي ً
أيضا عىل
أجهزة تكنولوجيا االتصاالت وقطع غيار ومعدات أساسية
لخوض الحرب.
وذكرت أن معظم تلك الرحالت غادرت إىل ليبيا من قواعد
عسكرية يف اإلمارات ،وأن بعضها غادر من قاعدة عسكرية يف
إريرتيا تديرها اإلمارات منذ  ،2016وتخضع ملستوى ضعيف
من الرقابة الدولية ،بحسب الصحيفة.
وأشارت "الغارديان" اىل أن تلك الرحالت تمت عرب طائرات
نقل ضخمة مستأجرة ،أكدت أنها كانت تهبط يف مطار قريب
من بنغازي ،معقل حفرت ،أو يف غربي مرص أو يف مدينة العقبة
األردنية.
بولونيا ...والية أمريكية ؟!
الصحفي األمريكي الشهري بوب وودوورد اعترب بموقع
 decryptnewsonlineأن بولونيا باتت جديرة أكثر من أي
وقت مىض بلقب الوالية االمريكية رقم .51
وودوورد كشف أن فرصوفيا وعكس خطاب رئيسها الذي
يعوّل عىل تطوير صناعة االسلحة االوروبية التي تقودها أساسا
فرنسا وأملانيا ،اشرتت وتواصل تقديم طلبيات لرشاء اسلحة
هجومة ودفاعية امريكية مديرة بذلك ظهرها لرشكات صنع
االسلحة االوروبية.
وبعد أن أشار اىل أن بولونيا تعتزم تخصيص ميزانية بـ
 133مليار دوالر لرشاء اسلحة ومعدات عسكرية من أمريكا،
أكد وودوورد أن واشنطن وافقت بداية شهر مارس الجاري
عىل بيع فرصوفيا  180صاروخا مضادا للدبابات و 79بطارية
صواريخ تصنعها رشكتا رايتون ولوكهيد االمريكيتني بكلفة
تناهز  100مليون دوالر بعدما تلقت القوات الخاصة البولونية
يف ديسمرب  4 2019طائرات هيلكوبرت من نوع sikorsky
.S-70i Black Hank
الصحفي كشف ايضا أن بولونيا تعتزم تعزيز التواجد
العسكري األمريكي بأراضيها مذ ّكرا بأن رئيسها وقع يف شهر
سبتمرب  2019اتفاقية للدفاع املشرتك.
وودوورد أضاف أن فرصوفيا طلبت من البنتاغون أيضا
امدادها بـ  32طائرة من نوع أف  35قال أنه سيتم تسليمها
اليها بني  2024و 2030بكلفة ترتاوح بني  4,6و 6٫5مليارات
دوالر اضافة اىل صواريخ مضادة للصواريخ وأخرى مضادة
للطائرات و 70صاروخا موجها بال ّليزر.

"ربما يصبح ويل العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،عدوا للغرب
شأنه يف ذلك شأن الرئيس الرويس ،فالديمري بوتني لكن هل تتحمل
اململكة مواجهة مع الغرب؟»
بهذا السؤال عنون املحلل السيايس الرويس اكسندر نازاروف مقاال
له بموقع "روسيا اليوم" كتب فيه " :تسببت اململكة العربية يف ما
يشبه نهاية العالم يف بورصة النفط العاملية بخروجها من اتفاقية
أوبك ،+وانخفضت أسعار النفط بمقدار الربع تقريبا إثر هذا القرار.
وكالعادة رأى جزء من الصحافة الغربية يف ذلك مؤامرة من بوتني
عىل صناعة النفط الصخري األمريكي ،محمّ لة إياه مسؤولية املبادرة
التي أدت إىل انهيار أسعار النفط رغم أن روسيا دائما ما دعت إىل
الحفاظ عىل حصص السوق عند املستوى السابق املنخفض ،حتى ال
تهبط األسعار.
أما يف الجزء األغبى من الصحافة الغربية والعربية فسادت نظرية
ترى يف الوضع الراهن حربا سعودية روسية يسعى كل طرف فيها إىل
إفالس اآلخر.
لقد فقدت كل من اململكة العربية السعودية وروسيا ودول األوبك
حصتها يف السوق بخفض مستوى اإلنتاج ،وهو ما جعل النفط
الصخري األمريكي يشغل هذه الحصة ،وكلما انخفض مستوى إنتاج
البلدين من النفط ،ارتفع مستوى إنتاج الواليات املتحدة األمريكية من
النفط الصخري ،وشغل تلك الحصة من السوق .بمعنى أن اململكة
العربية السعودية وروسيا تخرسان عىل أية حال ،ولن يساعد أي
خفض جديد لإلنتاج سوى يف تأجيل هذه الخسارة قليال .أي أن
االقرتاحات السعودية لتخفيض اإلنتاج عىل املدى الطويل كانت طريقا
مسدودا ،وكان السعوديون يدركون ذلك.
إن هذا الوضع غري مربح إطالقا للمملكة العربية السعودية،
فالوضع املايل يف اململكة يسء للغاية ،وحينما كان سعر النفط - 60
 65دوالرا للربميل بلغ عجز ميزانيتها حوايل  1/5أو  6.4%من الناتج
املحيل اإلجمايل .ولكن يف ظل سعر برميل النفط حول  30دوالرا،
ستحل باململكة العربية السعودية كارثة ،قد تؤجلها االحتياطيات،
ولكن ليس لفرتة طويلة .والرياض ال تستطيع معارضة الواليات
املتحدة األمريكية بشكل علني.
لهذا السبب قررت اململكة العربية السعودية خفض إنتاج النفط
العاملي ال من خالل الحصص ،وإنما عرب محاولة إفالس املنتجني
اآلخرين .وبالطبع لن تكون روسيا أول املفلسني هذا اذا كان مقدرا
لها أن تفلس ،فلديها احتياطيات مالية ضخمة ،وتكاليف االنتاج لديها
منخفضة ،ولكن صناعة النفط الصخري األمريكية هي التي قد تعاني
من خطوة كهذه .لذلك فالرضبة السعودية لن ترضّ روسيا وإنّما
البلدان التي تعاني من كلفة انتاج مرتفعة بما يف ذلك الواليات املتحدة
األمريكية ،وهنا استخدمت الرياض الخالف الرويس ذريعة ،وغطاء
لحربها عىل النفط الصخري األمريكي ،ومع كل هذا فليس ذلك هو
املهم».
وتابع نازاروف " :دعونا اآلن نناقش املهم :يف العالم الحديث،

من يحدد سعر النفط والذهب هو أكرب البنوك العاملية ،وخاصة بنوك
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى .نقطة وكفى.
إن أكثر من  % 90من مضاربات النفط يف العالم ال تنتهي بتوريد
حقيقي للبرتول ،فأكثر من  % 90من “عروض” النفط ،هي لـ
“النفط الورقي االفرتايض” ،وهي عبارة عن عقود خيارات وأخرى
آجلة ( ،)Options & Futuresوغريها من األدوات ،التي يتمكن من
خاللها أسياد النظام املايل العاملي يف العالم من التالعب بأسعار النفط
والذهب والسلع األساسية األخرى.
وقبل تفجري الرشق األوسط ،طوال العقد األول من القرن الحادي
والعرشين ،رفعت الواليات املتحدة األمريكية أسعار النفط عىل نحو
مصطنع ممّ ا سمح لها بتمويل صناعتها الستخراج النفط الصخري
واالستقالل عن النفط العربي .وانفجرت املنطقة بعد ذلك ،ولم يعد
ذلك يقلق الواليات املتحدة األمريكية عىل اإلطالق.
عادت أسعار النفط إىل االنخفاض بشكل حاد ،بعد االنقالب املدبّر
يف أوكرانيا وبدء املواجهة بني روسيا والغرب ،رغم أن استخراج النفط
وعمليات إنتاجه ظلت عىل نفس الوترية ،ولم تختلف كثريا عن ذي قبل.
حاولت الواليات املتحدة األمريكية آنذاك الضغط عىل روسيا باستخدام
سالح أسعار النفط املنخفضة.
املثال الثالث كان هجوم الطائرات الحوثية بال طيار عىل منشآت
النفط السعودية ،وهذا يف حقيقة األمر زلزال جيوسيايس ينقل املنطقة
بأكملها إىل فئة موردي النفط غري اآلمنني .وأدرك الجميع املخاطر
الهائلة التي تحيط بهم ،ومع ذلك لم تتفاعل أسعار النفط مع ذلك
الحادث واستمرت يف االنخفاض.
يتم التالعب بأسعار النفط والذهب يف املكاتب املكيفة بواشنطن
ّ
يتعي علينا أن نعرتف بهذه الحقيقة ،وال يعني اإلنتاج
ولندن.
الحقيقي عىل أرض الواقع أي يشء ،وال يملك منتجو النفط تأثريا كبريا
يف تحديد سعره.
عىل خلفية هذا أعلن ويل العهد السعودي ،محمد بن سلمان فجأة
أن له الحق يف تحديد أسعار النفط للسعودية ،وليس لسادة العالم،
فبدأ باتفاقية أوبك +مع روسيا ،واآلن يخوض حرب عصابات.
اليوم ،وحينما تصبح صناعة النفط الصخري األمريكي إحدى
ضحايا انخفاض األسعار ،سيفرس ذلك كتح ّد رصيحا للواليات املتحدة
األمريكية ،أما السعي للعب دور يف تحديد أسعار النفط ،فهذا ذنب ال
يغفره الغرب أبدا ،تلك هرطقة عىل أعىل املستويات.
أود التذكري هنا بأن مشكلة الغرب مع روسيا هي تحديها النظام
العاملي السائد .واآلن لم تعد روسيا وحدها ،وها هو محمد بن سلمان
ينضم إىل بوتني يف معسكر “األرشار” ،حتى ولو لم يدرك هو شخصيا
ذلك بعد.
ما أخشاه فقط هو أن السعودية ليس لديها ما يكفي من املوارد
ملواجهة الغرب ،وال أظن أن يستمر هذا التمرد طويال..
يرسع من التحول االسرتاتيجي
عىل أي حال ،أعتقد أن ذلك سوف ّ
للمملكة العربية السعودية تجاه الصني".

«سفوبودنايا بريسا»:
أردوغان عرض على بوتين تقاسم النفط السوري
يف تطرقها اىل ما أسمته "لعبة أردوغان املفضوحة بخصوص
النفط السوري" .كتبت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" أن الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان دعا نظريه الرويس فالديمري بوتني
إىل "دعم تطوير حقول النفط يف سوريا حتى يستعيد اقتصادها
تعافيه" مضيفة أنه وفق أردوغان ،يمكنه تقديم هذا االقرتاح للزعيم
األمريكي دونالد ترامب أيضا.
ونقلت الصحيفة عن الخبري الرويس يف مشاكل الرشق األوسط
ميخائيل بالبوس قوله " :الحقول الكبرية يف رشق سوريا ،تحت
سيطرة الواليات املتحدة بالكامل .من ناحية أخرى ،تريد تركيا
املشاركة يف اعادة اعمار سوريا بعد الحرب والتأثري يف اقتصادها"
مضيفا " :املشكلة الرئيسية ،ليست يف الواليات املتحدة ،فهي ،عاجال
أم آجال ،سوف تغادر .املشكلة الرئيسية ،يف عدم رغبة الحكومة
السورية يف السماح لرتكيا باملشاركة .وللواليات املتحدة مصلحة يف
إضعاف التعاون الرويس الرتكي بشكل عام ،ولكن من املشكوك فيه
أن تتمكن من عرض يشء محدد".
وعن األستاذ املساعد يف الجامعة املالية بموسكو ،غيفورغ
مريزايان ،نقلت الصحيفة قوله "الرئيس الرتكي ،عىل الرغم من

أنه مغامر ،يُظهر ،مرة أخرى ،أنه سيايس بارع للغاية .فبعد فشله
يف إقناع فالديمري بوتني برتكه “وجها ً لوجه مع األسد” ،يحاول
أردوغان ،مدركا ً أن روسيا وإيران وسوريا ستخرجه ،عاجالً أم
آجالً ،من األرايض السورية ،إحداث انقسام بني الحلفاء .إنه يحاول
التظاهر بأن بوتني يتفق مع تركيا عىل رسقة النفط السوري .إال أن
استفزازات الرئيس الرتكي السلطان ستمنى بالفشل .نعم ،هناك
خالفات بني الحلفاء ،لكن حتى اآلن توحدهم الرغبة يف إخراج تركيا
من سوريا .فاالحداث االخرية اظهرت ان تركيا ال ترغب يف مشاركة
بناءة يف التصدي لالرهابيني واملرتزقة وباتت اآلن عقبة أمام
التسوية السياسية يف سوريا وإنهاء الحرب األهلية هناك" متسائال :
"أال يخىش أردوغان ،بعرضه أخذ النفط من األكراد ،مواجهة غضب
الواليات املتحدة؟"
ليجيب " :ال ،ال يخىش .العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا
مخربة عمليا ،لكنها لن تتدهور إىل ما دون مستوى معني .فرتكيا،
رشيك مهم يف الناتو ،وال مصلحة لألمريكيني يف قطع العالقات معها
تماما .وألش َد ما يريد أردوغان طرد األمريكيني من سوريا ،فهم
يعوقونه هناك .لكنه يريد أن يفعل ذلك بأياد روسية".

الشارع
الثقافي
وقفة
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اهلويات القاتلة
االنفتاح بديال عن
ّ

يف زمن التحوالت الكربى ،والحدود املفتوحة ،وربما
انمحاء الخصوصيات ،يغدو الحديث عن االنغالق ،أو
الخصوصية ،أو الهويات رضبا من الجنون ،أو نوعا
من التعبري القايس عمّ ا تعاني الثقافات الضعيفة
تجاه نظرياتها القوية .إنه اإلحساس بالدونية ،وجلد
الذات تعبريا من املرء عن عزلة اضطرارية تديم قلق
اإلنسان الوجودي ،وتؤبّد معاناته مع واقع ليس له
منه غري حضوره الجسدي .محنة اإلنسان وهو يواجه
ثقافة شاخت لتعرب بتخلفها وضعفها عن مآزقها،
وهواجسها ،وحصارها لكل من يرغب ،أو يتقن فن
الخروج .معنى ذلك أننا رصنا وبفعل االنغالقات الكربى
نشبه إىل ح ّد كبري مثلما أشار عبد الر ّزاق الجربان إىل
ما كان يسمّ يه كولن ولسون بالالّمنتمي ،وهو ليس
سوى ذلك اإلنسان الحارض فينا ومعنا ،والذي يشعر
ّ
بأن الفوىض واالضطراب أعمق من النِّظام الذي يؤمن
ً
به قومه .ويرضب لنا مثال ببطل جحيم باربوس ،الذي
يلجأ إىل غرفة يف الفندق ليغلق بابها ،ويعيش لريقب
اآلخرين من ثقب يف الحائط .إنّه كما يقول باربوس:
«يرى أكثر وأعمق ممّ ا يجب».

لكن هل االنفتاح محنة؟

نعم إنه محنة ،من حيث أنه يشعر صاحبه باالغرتاب
عن واقعه ،وعدم القدرة عىل االندماج فيه .وكذلك
شعوره بالحصار الذي تمارسه الثقافة بفعل آليات
سيطرتها ،ووظائفها املختلفة بدءا بالثوابت والخطوط
الحمراء ،وانتهاء بالعزل ،واإلقصاء .لكي تتذوق حالوة
أو ألم االنفتاح ،أو سمّ ه ما تشاء من املسميات تحتاج
ْ
ألن تكون غريباً ،لتشعر بهذا الحصار ،وهذا الحضور
ّ
ّ
الالشعوري للثقافة ،وضيق النماذج ومساحات األمان
التي ترسمها .تحتاج لتقرأ نفسيات من يشعرون ك ّل
يوم بالضغط ،والرتهيب ،والالتسامح الفكري كلما
ّ
يوسعوا من مداركهم ،أو ينظروا بعيون أخرى
أرادوا أن
غري تلك التي منحتها لهم الثقافة بقوة اإلكراه ،لتجعلهم
أرسى داخل صناديق تفكريهم ،وهنا تبدأ املحنة.
االنفتاح هو تجربة تكسري املألوف ،أو لنقل بتعبري
أدق هو فن اإلصغاء للذات عىل حد تعبري جمال عيل
الحالق .لكن الجميل وهنا املفارقة أنها تجربة ممزوجة
لعقل يأبى ْ
أن يقنع ،أو يعيش بعيدا عن التوتّرات.
بالقلق
ٍ
وقد نضيف أيضا أنها تجربة السؤال ،أي أن قدر املنفتح
أن يسأل .وليس معنى ذلك أن يضع عالمات استفهام يف
نهاية كل جملة ،لكن السؤال هنا بمعنى مسرية البحث
املتواصلة ،وغري املنتهية بقناعات تنتهي يف الغالب إىل
مفاهيم الثبات والجمود.
مشكلة هذا اإلنسان أن آليات تفكريه ،وأنماط
سلوكه تختار دوما ُ االنغالق ،ليس قصدا ،ولكن ألن
االنغالق يثري فيه غريزة األمان ،والبعد عن مواطن األلم.
ومع مرور الزمن تتحول هذه اآلليات إىل أصنام ذهنية
تجدد آليات سيطرتها يف مسرية متواصلة ،وتستمر

15

يف اخرتاق العقل اإلنساني حتى تميت فيه كل عنارص يف مقابلها تحريضا وترغيبا عىل االلتحام بالجماعة،
اإلبداع والتجديد .والطريف أنه ك ّلما ح ّ
طم اإلنسان صنما ً طمعا يف اإلحساس باملزيد من التّعويض النّفيس .وهي
إال وأقام مكانه آخر ،ودافع عنه ،أو مات من أجله ،أو الحالة نفسها التي يخلقها االستبداد عرب منظومة
ّ
تعصبه اتجاهه .وهنا نفهم كيف تتج ّذر يف املجتمع من خالل ثالثية( :التجريم/
كان ضحية لنزعات
أن ينتقل اإلنسان من فكرة ،أو أدلوجة ،أو عقيدة التحريم/التأثيم) والتي تتيح للمرء ْ
يمكن ْ
أن يتمثَّل شعار
إىل ممارسة الفعل التّدمريي عىل نفسه ،أو عىل غريه «اخضع ترضع» .فالتّجريم :يمارسه االستبداد عن
يف حرب وهمية تأخذ طابع املقدّس شكالً ،يف حني أنها طريق أجهزته القمعية (األمن وما يدور يف فلكه)،
ّ
املؤسسة الدينية ،حيث
أما التحريم :فهو وظيفة
حرب مدنسة بفعل امتداداتها ونتائجها املأساوية.
وألن املنفتح ال محيط له ،تماما ً
ّ
ّ
كالسهم املنطلق يف ال خضوع دون تضييق مساحة املباح .أما التأثيم:
الفضاء مثلما قال جمال عيل الحالق .كان لزاما أن يغرد فهو يع ّزز التجريم والتحريم ،بجعل طاقة اإلنسان
خارج العقل الجمعي وإكراهاته ،عن طريق السؤال .محدودةْ ،
بأن يشعرها دوما ً بعقدة الذنب ،حتى يكبح
ّ
معنى آخر ،جماحها ،أو يجعلها مهدورة ال نفع فيها .لذا ال يمكن
السؤال ا ّلذي يعني ال ّرغبة يف البحث عن
ً
خارج خيمة الحقيقة ا ّلتي ترسمها الجماعة ،وتصادق للمجتمعات التّأثيمية التي تعيش عىل عقدة (الذنب
عليها الثّقافة وح ّراسها وسدنتها .وأيضا ً
السؤال واإلثم)ْ ،
ّ
أن تسترشف مستقبلها إال ّ مرفوقة بالرتدّد،
واجرتار املايض ،والخوف من العقابّ ،
ألن بني عقدة
الذي يمنح العقل التميّز والتفرد ،والخروج
ّ
الذنب والفشل ارتباط وثيق ،قد يصل بالفرد أو
من ربقة نمطية قاتلة ،تستهدف العقل،
ّ
الجماعة إىل سلوك اإلرهاب واإلجرام بوصفهما
السؤال
وتميت عنارص الحياة فيه .إنّه
تطهريا ً ذاتياً ،وبحثا ً عن خالص ممكن.
الذي يعطيك إمكانية العيش مع اآلخرين،
دون ْ
• إخضاع املرأة :يؤكد مصطفى حجازي عىل
أن تحتويك سياجاتهم ،أو تحارصك
ْ
دور املرأة املركزي يف لحمة العصبيات ،بحيث
قيود أفكارهم .فيكفي أن تسأل كي
ُ
أن إخضاعها الكامل وفرض القوانني األكثر
تعب إىل حيث تتالقى مع ذاتك يف وحدة
تزمتا عليها هو ديدن األصوليات قديما وحديثا،
وجودية ال يستطيع العقل املنغلق إدراكها.
فصورتها ال يمكن ْ
أن تخرج عن املرأة العورة ،أو
وهنا يقف اإلنسان بعقله املنفتح ليم ّد
عن كونها مصدر الغواية.
بفكره ك ّل أوارص االتصال مع
الجميع ،دون ْ
• املؤامرة أو خطاب
أن تذيبه
املظلومية :يختار املنغلق دوما
شعاراتهم ،أو تنزاح
خطاب املظلومية بوصفها
به تعبرياتهم إىل حيث
يوسف هريمة
تعويضا نفسيا عن إخفاقاته،
مركز ثقلِهم الفكري
باحث مغربي مهتم بالشأن الثقايف والفكري العربي
وعجزه عن مسايرة كثريا
والثّقايف.
تكورات عرصه .وهذا االختيار
لكن كيف تضمن
هو اسرتاتيجية واضحة يهدف من خاللها املنغلق إىل
الثقافة سريورتها املنغلقة؟
ّ
للثقافة آليات حصارها ،وضبطها ،منها ما يكون مواراة جرحه النرجيس ،من خالل إيمانه الصخري بأن
مضمرا داخل قنوات تعليمنا ،ونشأتنا ،وقوالب تفكرينا ،هناك من يحيك املؤامرات لديمومة تخلفه .وهنا مقتل
ومنها ما يكون واضحا من أساليب القمع الفكري ،التّفكري والعقل وال ّرؤية .فكلما تلبّست بنيتنا العقلية
بهذا النّوع من التّفكري ،ك ّلما ِ
خسنا أنفسنا أكثر .وما
واالعتداء الجسدي .ولعل أهم هذه األساليب:
أن نتحدّث أشار إليه إيريك فروم يفيدنا يف هذا ّ
الصدد« :فلكي نفهم
• العقيدة مكان العقل :ال يمكن ْ
عن العقيدة يف حضور العقل ،فكالهما خصمان ال ديناميات العملية االجتماعية علينا ْ
أن نفهم ديناميات
يلتقيان إال لِماما .لهذا فاالنغالق يتغ ّذى من التّهويالت العمليات ّ
السيكولوجية العاملة داخل الفرد عىل نحو
ّ
أن نفهم الفرد فإنه يتوجب علينا ْ
اإليديولوجية التي ينتجها ح ّراس العقيدة (املسلمات /ما أردنا ْ
أن نراه يف
ِّ
الثوابت/األصول ،)...أو املستفيدون املبارشون من سياق الحضارة التي تشكله» .لهذه األسباب نفهم
تأزيم الوضع ،أو ديمومته من تجار الخوف ،وصناعة كيف ّ
ترصفه
أن العقل املنغلق يخوض رصاعات وهمية
ِ
ثقافة التيئيس .وما لم نصلح هذه األعطاب الثقافية ،عن تداعي منظومته الدّينية ،والثقافية ،واالجتماعية،
أن سماحة الدين ،قد تتحوّل إىل مصنع أو اإلجابة عن األسئلة الحارقة التي تنتظره .ولن يكون
فسنكتشف كم ّ
هناك حل لهذه اإلشكاليات إال باالحتماء بالخطاب
لتفريخ العنف.
• تعزيز صورة اإلنسان اآلثم أو املذنب :تعمل املؤامراتي بغية تجييش البرش وحشدهم ورصفِهم عن
الثقافة املنغلقة عىل ترسيخ ذهنية يف رصاع دائم مع أيِّ يشء يتبادر إىل ذهنهم ،فال يشء يعلو فوق صوت
بالضعف .وتنمي املعركة.
ّ
ذاتها .فتك ّرس اإلحساس اإلنساني

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.
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الشارع الثقافي

كيف واجه التونسيون أوبئة القرن 19؟

"الدويرية"..
"الكرنتينة" شملت احلجيج وعائالت
ّ
عواطف البلدي

اجل ُزر والسجون وعزيزة عثامنة أهم أماكن احلجر الصحي
• ُ

عاش "التوانسة" كما شعوب العالم بأرسه يف التاريخ جوائح وأوبئة مرعبة أتت عىل الحرث والنسلّ ،
وغيت من الرتكيبة الس ّكانية ونمط الحياة والسلوك والقيم .األوبئة الفتاكة
هي كما الحروب الكربى منعرج يف التاريخ تأفل معها دول وجماعات وتربز قوى وأمم أخرى .نفتح يف "الشارع املغاربي" صفحات القرن  19من تاريخنا الوطني ونكشف صحبة
مؤ ّرخني مختصني ما خفي من آالم الناس ومقاومتهم للجوائح التي كانت عنوانا حزينا للنصف الثاني من ذلك القرن.
ّ
ومعب لحال تونس خالل
يف توصيف مختزل
العرشيات األخرية من القرن  19كتب أحمد بن أبي
الضياف يف "إتحاف أهل الزمان" " :وكانت تونس
مرعى ّ
السوائم ومبيت الوحوش" .وهو وصف دقيق
يكشف حالة الفراغ البرشي وانتشار الحيوانات
املتوحّ شة ّ
والسائبة واقرتابها من مراكز الحرض .وقد
صارت تونس عىل هذه الحال املرعبة بعد جائحة
الكولريا وانتشار الجدري يف كل مناطق البالد يف
ظ ّل األميّة والفقر املدقع وانعدام شبه ّ
كل للمرافق
الصحّ ية.
مناخات القرن التاسع عرش يف تونس ( يف النصف
ّ
خاصة) تحيلك عىل فيلم رعب بعد أن عاش
الثاني
التونسيون يف القرن  18حربا أهلية مدمّ رة (الفتنة
الباشية الحسينية) وأوبئة ومجاعات وجفاف .نفتح
ّ
ملف "أوبئة القرن  "19لنرصد ما حصل
اليوم
من مآس ونعاين طرق التصدّي وكيفية مقاومة
التونسيني رغم ق ّلة ذات اليد حينها.

"ال مف ّر من القدر"

يقول أحمد بن أبي الضياف يف كتابه "إتحاف
أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان (ج ،3
ص  " :)167 – 165ويف شوال من السنة 1233
(أوت  1818م) وقع يف الحارضة طاعون ،وأول من
نبه له حكيم من مسلمة اإلفرنج اسمه رجب الطبيب.
وملا أخرب الباي بذلك أمر برضبه وسجنه كاملجرمني،
فامتُحن بسبب علمه .و لم يلبث أن فشا َخطبُه (يقصد
الطاعون) ومات به من أعيان أهل العلم ووصل عدد
املوتى به يف الحارضة اىل أكثر من األلف يف بعض
األيام ،و دام نحو العامني ( )...وافرتق الناس يف
هذا الطاعون إىل قسمني ،قسم يرى االحتفاظ وعدم
ُ
الخلطة بالعمل املسمى بالكارنتينة (الحجر الصحي
=  )la quarantaineوربّما ساعدته بعض ظواهر
من الرشع ،كقوله ّ
صل الله عليه وس ّلم" :ال عدوى
وال طرية" و"فر من املجذوم فرارك من األسد" ،أي
ال عدوى مؤثّرة ،نفى تأثريها فبقي أصلها ،مع دليل
فإن غالب من ّ
التجربةّ ،
تحفظ حفظه الله ...وعىل
هذا جماعة كشيخنا ...محمد بريم [الثالث] وقسم ال
يرى هذا االحتفاظ ويرى التسليم ملجاري القدر ومن
املقدور ال يغني الحذر ،كشيخنا...محمّ د بن سليمان
املنّاعي ...وأ ّلف ك ّل منهما رسالة حافلة يف االستدالل
عىل رأيه بالنصوص الفقهيّة… ومن القسم الثاني أبو
عبد الله حسني باي ،فقد كان يسخر من أصحاب
الكرنتينة ويقول لهم" :ال مف ّر من القدر" ،ويدور
ّ
أزقة الحارضة وحارة اليهود ،لكثرة املرض بها.
وقوّى بذلك قلوب س ّكان البالد  ...وهذا الطاعون هو
أوّل الرتاجع الذي وقع يف هذه اإليالة بعد وفاة املرحوم
أبي محمّ د حمّ ودة باشا ،ألنّه نقص من اإليالة قدر
النصف ،وبقيت اغلب املزارع مع ّ
طلة ال أنيس بها...
والجدير بالذكر أن الجالية األوروبية املقيمة يف تونس
لم يصبها منه رضر يذكر ،فقد اعتصمت بالقنصليات
وطبقت قواعد صحية صارمة منعت عنها العدوى".
لم يكن األمر ّ
هي عىل شيوخ وفقهاء الدين انذاك
بعد رفض اغلبهم قرار "الكرنتينة" وإغالق املساجد
واألسواق واملدارس القرآنية ومقامات االولياء عىل

فوزي املستغانمي:
تعترب موجة  1867األكثر تأثريا
لتزامنها مع الوضعية الصعبة
التي كانت تعيشها البالد وسياسة
االنتقام التي مارسها الباي
ضد الرعية بعد ثورة
عيل بن غذاهم ()1864

عادل دبّوب :
الشيخ ابراهيم الرياحي ف ّر اىل
بستانه بجهة سليمان خوفا من
االصابة بالعدوى وأهايل الوطن
القبيل اضطروا ألكل لحوم الكالب
والقطط وكل انواع النباتات الربّية
ّ
والتلغيدة
كالخبّيزة

حسني بوج ّرة:
سياسة حمودة باشا الحسيني
القائمة عىل اتباع التحرز
والكرنتينة ( الحجر الصحي أربعني
يوما )..جعلت من تونس استثناء
يف مجال مقاومة العدوى الوبائية

غرار الشيخ ابراهيم الرياحي والشيخ املنّاعي،
ظنّا منهم ان هذا سيؤثّر عىل الحياة االقتصادية
واالجتماعية انذاك ...يقول الباحث يف التاريخ عادل
دبّوب يف مقارنته بني أوبئة القرن التاسع عرش
بتونس ووباء كورونا املستفحل اليوم بشتّى بلدان
العالم ومن بينها تونس ان "الحجر الصحّ ي ليس
جديد حيث كان يطبّق بجزيرة زمربة خاصة عىل
الحجيج العائدين من مكة املصابني بمرض "الهواء
االصفر" (الكولريا) وكانت الدولة آنذاك قد عزلتهم
يف جزيرة زمربة  40يوما وتحدث عن األوبئة األخرى
كالجدري ..وقد حاول خري الدين التونيس حماية
البالد من األوبئة خاصة عىل مستوى املوانئ الكربى
ترسب عرب
كميناء حلق الوادي" مشريا إىل أن "الوباء ّ
املناطق الحدودية كالجزائر نظرا للعالقات القبلية
واملصاهرة بني التونسيني والجزائريني انذاك ولذلك
اغلب االوبئة كانت تصل الينا عن طريق البلدان
املجاورة".
وأوضح دبّوب ان أوبئة عدة استفحلت بتونس

يف القرن املايض كالكولريا والطاعون والجدري وهو
اخطر األوبئة ومن أكثرها تأثريا عىل البالد والعباد
آنذاك ."..مضيفا "كان للمستعمر الفرنيس آنذاك دور
يف الحد من تفيش الوباء خاصة يف ما يتع ّلق بحمّ ى
"العفن" (التيفوس) وخصصت له جانبا من األبحاث
وذلك بعد إحداث معهد باستور وقد ّ
توصل كل من
ارنست كونساي وشارل نيكول اىل ان حرشة "القمل"
هي املتسببة يف نقل العدوى من جسم آلخر ..وللتذكري
فإن شارل نيكول حاز عىل جائزة نوبل للطب بفضل
ابحاثه يف تونس وتالقيحه ضد حمى العفن" ..
وأردف دبّوب "ابن أبي ضياف قال يف كتابه
"مات الثلثان وبقي الثلث" نظرا ألن سنوات املجاعة
وتحديدا  1867ارتبطت باألوبئة والعكس بالعكس
ويسمّ ى ايضا بعام "بوب ّراك" نظرا ألن الرضع
املولودون بتلك السنة بسبب املجاعة كانوا "جلد عىل
العظام" ال يقدرون عىل الوقوف أو امليش و" ِب ْر ُكو"
يف العام االول من ميالدهم بسبب نقص االغذية
واالوبئة" مشريا اىل ثورة عيل بن غذاهم سنة 1864
والقمع الذي طالها بعد ذلك واىل الظروف االقتصادية
والجفاف ونقص االنتاج وهروب بعض السكان من
اراضيهم".
وتحدّث دبّوب عن مسألة رفض االهايل التالقيح
من الناحية الدينية ألنهم يعتربون ان اجسادهم
عبارة عن اجسام نظيفة وان التالقيح ستدنسها
وانها مخالفة للدين النهم يرون ان الله خلق االنسان
يف صورته وال يمكن له املساس بها بالتلقيح ..متابعا
"وجد املستعمر صعوبة يف اقناع االهايل برضورة
التلقيح وقد فرضت تونس اول تلقيح اجباري سنة
 1922ضد الجدري".
وقال دبّوب "البكترييا او هذه الفريوسات
كالكولريا والطاعون وغريهما ال تستقر يف تونس
وانما هي تدخل البالد فتقتل من تقتل ثم تزول مع
الوقت" ..مضيفا "هذا ال يعني ان تونس استثناء
ولكنها تميزت عىل مستوى التالقيح ألن املستعمر
فرضه حفاظا عىل رعاياه وال ننىس عدد املستشفيات
التي وجدت وعدد األطباء الفرنسني." ..
وأردف "وباء الطاعون سنة  1930كان االكثر
انتشارا فقد دخل عن طريق الجرذان القادمة عىل

متن السفن البحرية وقد اصابت "الدويريّة" ألنهم
يشتغلون حمّ الة" بامليناء وكانوا يسكنون مع بعضهم
وكان عددهم قرابة  1000شخص (عرش واحد)
قريبا من نهج الباشا  ..فتفطن اليهم ارنست كونساي
الذي كان طبيبا ب َلديا انذاك وأذِن باخالء السجن
املدني بتونس وحجزهم هناك ...ومن املفارقات ان
كونساي تويف بعد سنة ونيف ج ّراء هذا الوباء وتم
دفنه بالرابطة مثل شارل نيكول الذي دفن بمعهد
باستور ..مضيفا "فاق عدد الوفيات  40ألف شخص
رغم ان فرنسا تعمّ دت اخفاء عدد الضحايا الحقيقي
النها تعترب ذلك وصمة عار ورضب ملرشوعية وجودها
بالبالد التونسية".
ويف حديثه عن مخلفات وبعض اسباب هذه
االوبئة قال دبّوب "هناك مراسالت ْ
لقيّاد من جهة
الوطن القبيل اىل الباي تؤكد ان هناك عدد من االهايل
لجؤوا بسبب األوبئة والجوع اىل اكل لحوم بعضهم
وتحديدا يف الفرتة املمتدة بني  1864و  1867او اما
يسمى بعام بوب ّراك ..واضطروا ألكل الجيفة ولحوم
الكالب والقطط واي حيوان يسري امامهم وجميع
ّ
والتلغيدة " مضيفا
انواع النباتات الربّية كالخبّيزة
"سنة  1861لم يتجاوز عدد التونسيني املليون
مقارنة بالقرن الثامن عرش الذي بلغ فيه عددهم
مليونني ونصف ساكن ..وبعد انتشار االوبئة تق ّلص
عدد التوانسة وارتفع يف ما بعد نسبيا ليصل اىل حوايل
مليون و 100ألف وفق احصائيات املستعمر الفرنيس
اثر انتصاب الحماية".
ومن بني الطرائف التي ذكرها دبّوب قال "ف ّر
الشيخ ابراهيم الرياحي اىل بستانه بجهة سليمان
خوفا من االصابة بالعدوى وألنه كان من بني رجاالت
الدين املعارضني للتلقيح ولقرار الحجر الصحي .كما
لم تكن هناك سياسة صحية واضحة فقط تم احداث
مستشفى عزيزة عثمانة سنة  1879سنتني قبل
انتصاب الحماية بعد ذلك بنى الفرنسيون مستشفى
شارل نيكول الذي كان يسمى باملستشفى الفرنيس
واملستشفى االيطايل بناه املستعمر االيطايل الذي احتله
الفرنسيون يف الحرب العاملية الثانية وسمّ ي انذاك
 hôpital de la Libérationوبعد االستقالل دعا
الطاهر بن عمار بورقيبة اىل تغيري اسمه بمستشفى

وثيقة الضبطية وفيها اشارة اىل مرض "الوقت"
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الشارع الثقافي

"الحبيب ثامر"..

"الكرنتينة" بني الطب والدين!

ويقول املؤ ّرخ حسني بوج ّرة املختص يف
تاريخ االوبئة بدوره "مع منتصف القرن الرابع
عرش عرفت املجتمعات البرشية كارثة ديمغرافية
لم تعرف لها مثيل سابقا ،بحكم فداحة الخسائر
البرشية ،فقد مثلت ما بني نصف سكان املعمورة
وثلثيها .وهي تندرج يف إطار ما سمّ ي بعودة وباء
الطاعون ،الذي بعد أن اختفى تماما طيلة سبعة
قرون رجع بك ّل قوّة منطلقا من بالد الهند ليشمل
كافة بالد العالم متبعا خاصة املسالك والطرق
البحرية ومتّخذا من السفن البحرية مالذا له،
باإلضافة للقوافل والط ّرق الربّية" مضيفا "أمّ ا
عن طريقة انتقاله بالعدوى فقد كانت باالحتكاك
بني املصابني به واألصحّ اء خاصة عن طريق
املالمسة واستنشاق الهواء وال ّرذاذ واعتماد
مالبس املطاعني سواء قبل وفاتهم أو بعد وفاتهم.
أن أطبّاء ذلك العرص كانوا يؤمنون ّ
يف حني ّ
بأن
انتقاله كان عن طريق الهواء املتأتّي من ال ّروائح
الكريهة ومن الجثث املتكدسة ،باإلضافة لحركات
الكواكب ..ومنذ ذلك التاريخ مثّل الطاعون ظاهرة
دورية "تعود كل اثني عرش سنة أو خمسة عرش
سنة إذا صدّقنا الوزان الفايس املسمّ ى بـ" ليون
اإلفريقي" بعد أن أرسه القراصنة البنادقة".
وتابع بوج ّرة "منذ القرن الرابع عرش وأمام
عجز العلم والفكر الطبّي عن تشخيص هذا الوباء
وعىل تحديد الوسائل الكفيلة بالح ّد من انتشاره
وعىل اكتشاف املصل أو ال ّلقاح الذي يسمح
بالتصدّي له ،راجت النظرة الدينية التي اعتربته
نقمة إلهية مس ّلطة عىل البرش سواء يف الفكر
املسيحي أو يف الفكر اإلسالمي :األول نسبه لسهام
رئيس ال ّرماة بالجيش الروماني والثاني إىل طعن
ّ
الجن" .قائال "لكن يف املقابل ،وقع التأكيد عىل
ظاهرة العدوى وعىل عبثية أي مجهود ملواجهة
وباء الطاعون لدى أصحاب االتجاه الديني
املتشدّد ،وهو االتجاه الذي فرض نفسه وكانت
له الغلبة عىل حساب االتجاه الديني القائم عىل
محاولة الجمع والتوفيق بني الفكر الطبي العلمي
والفكر الديني ..يف حني ّ
أن الفكر املسيحي ولنئ
أخذ بنظرية النقمة اإللهية ،فهو لم يقل بنفي آلية
العدوى كما لم يحكم عىل كافة الجهود ال ّرامية
ملواجهة العدوى بالعبث".
عىل املستوى الطبي قال بوج ّرة "رغم
الدعوات إىل تجنّب محاولة التصدّي للطاعون،
فقد تميّز الثنائي األندليس ابن خاتمة وابن
الخطيب بوضعهما اإلصبع عىل رضورة مقاومة
العدوى رحمة باملسلمني الذين لم يصابوا بعد
وعمال بالقاعدة التي ّ
تنص عىل أآلّ تلقوا بأنفسكم
للتهلكة ،يف حني أن ابن الخطيب اعتمد يف حجاجه
عىل ما أفضت إليه املعرفة القائمة عىل الطريقة
التجريبية ،فقد قال يف رسالته مقنعة السائل
عن املرض الهائل" فإن قيل كيف نس ّلم دعوى
العدوى وقد ورد الرشع بنفي ذلك ،قلنا وقد ثبت
وجود العدوى بالتجربة واالستقراء"...
وأشار الباحث اىل االستثناء التونيس يف مجال
مقاومة العدوى الوبائية عىل صعيدين نظري
وواقعي قائال "عىل الصعيد النظري ،هناك خاصة
ّ
(املتوف سنة  )1831صاحب
رسالة بريم الثاني
خطة شيخ اإلسالم ،تحت عنوان "حسن النّبأ يف
جواز التحفظ من الوباء" ،التي ارتبطت بطاعون
 1818الذي خالله حسب اين أبي الضياف
"افرتق اناس إىل قسمني :قسم يرى االحتفاظ
وعدم الخلطة ..وقسم ال يرى هذا االحتفاظ ويرى
التسليم إىل مجاري القدر" .وقد كان عىل رأس
القسم األول الحنفي بريم الثاني الذي فقد زوجته
وأوالده الخمسة يف طاعون  ،1784والذي تميّز
بإعادة االعتبار البن خاتمة األندليس ولنظريته يف

وجوبية التح ّرز من الوباء ومواجهة العدوى"..
وتابع بو ج ّرة "أما عىل صعيد الواقع ،فهناك
خاصة وأساسا سياسة حمودة باشا الحسيني
القائمة عىل اتباع التحرز والكرنتينة ( الحجر
الصحي املرضوب عىل املصابني بالطاعون الذي
كان يدوم أربعني يوما )..التي جعلت من تونس
استثناء يف مجال مقاومة العدوى الوبائية"

ّ
مختصة
مجلس صحي وفرق

من جهته اعترب املؤرخ محمد فوزي
املستغانمي مسألة "الطواعني او االوبئة ظاهرة
دورية خالل الفرتة الحديثة رغم غيابها النسبي
خالل القرن  18قائال "عادت يف اواخره
وبدايات القرن  19لتظهر أصناف جديدة منها
أساسا الكولريا التي عرفت بـ"الهواء األصفر"
أو "الهيضة" أو "بو شالل" أو "بو قليب".
واصطلحت عىل تسميتها الوثائق األرشيفية
بـ"مرض الوقت" باعتبار انه صنف جديد غري
معروف وضع يف خانة األوبئة لرسعة انتشاره
وفتكه بالبرش .ينتقل بصفة مبارشة عن طريق
مالمسة الشخص املصاب أو بصفة غري مبارشة
عن طريق تناول األغذية ورشب املياه امللوثة.
ويكون اكثر فتكا للفئات الفقرية لضعف املناعة
لديها وهو من االوبئة املجسدة للعوملة الوبائية
عىل غرار العوملة االقتصادية والثقافة وغريها".
وتابع "كان أول ظهور للوباء بآسيا ثم انترش
يف شكل موجات اجتاحت البالد التونسية أول مرة
سنة  1836وقدر عدد املوتى بحوايل  1200ثم
ثانية سنة  1849-1850وثالثة سنة 1856
واألكثر أهمية موجة  1867التي خلفت حوايل
 25ألف ضحية لحوايل مليون ونصف ساكن يف
ثمانينات القرن  19وكانت معدالت الوفاة بني
6و 8%عموما لكنها تفاوتت حسب الجهات.
ففي مدينة قابس مثال قدرت بحوايل 22%
( 2000ضحية لحوايل  9000ساكن)" مضيفا
"تعترب موجة  1867األكثر تأثريا لتزامنها مع
الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها البالد
وسياسة االنتقام التي مارسها الباي ضد الرعية
بعد ثورة عيل بن غذاهم ( )1864حيث بلغ به
األمر إىل إعدام العادل باي وثلة من كبار جنراالته
مثل إسماعيل السني والجنرال رشيد أصهار
البايات".
وأوضح املستغانمي انه يف اطار تحديث
التعامل مع االوبئة والطواعني أسست الدولة
تحت ضغط االوروبيني "املجلس الصحي"
لفرض الحجر الصحي "الكرنتينة" وذلك يوم
 24أكتوبر سنة  .1835واتخذت (الدولة) يف
ستينات القرن إجراءات جديدة أمنية ملحارصة

املناطق املوبوءة ومنع الخروج منها أو الدخول
إليها وتش ّكلت يف الغرض فرق مختصة تحت نظر
رئيس الضبطية التي كانت تقوم بدوريات تحدد
الخطورة ومرفقة بأطباء منتدبني للغرض وتقدم
تقارير يوميا حول األوضاع يف املدينة والربضني
وتحدد عدد املوتى وأسماءهم وسبب الوفاة
وتنعت من مات منهم "مات بمرض الوقت"
أو "مات بالجدري" أو غريها من األمراض".
مضيفا "تعترب وثائق الضبطية (البوليس) من
أهم مصادر دراسة الظاهرة التي عكست كذلك
التصورات السائدة حيث كان أول املستهدفني
بالتفتيش هم اليهود باعتبار اإلرث الثقايف الذي
يربط بينهم وبني كل سوء يصيب املسلمني .كما
تبني دراسة هذا الوباء التخبط الذي كانت عليه
الدولة وعىل رأسها الباي وكذلك املجتمع بنخبتيه
الدينية أو السياسية..
وتابع املستغانمي " تراوحت املواقف بني
رضورة التحفظ أو االستسالم ،فاالستسالم
مرتبط بمسألة اإليمان بالقضاء والقدر وأنصاره
يشككون يف درجة إيمان من ينادي بالتحفظ
واالحتماء باملحاجر الصحية ويف هذا الصدد
ينقل لنا أحمد بن أبي الضياف استياء وغضب
رجال الدين من التحفظ املبالغ فيه من قبل أحمد
باي فيقولون" إن التحفظ بالكرنتينة لم يكن يف
امللة اإلسالمية ،وهي اخرتاع األمم اإلفرنجية".
واكتفت هذه الفئة االجتماعية بالصالة والدعاء
مثلما حصل أيام موجة الكولريا زمن أحمد باي
( )1837-1855حيث أمر باجتماع  40رشيفا يف
جامع الزيتونة لقراءة سورة يس والدعاء بهدف

بعض الطرائف املسجّ لة
يف مجال مقاومة األوبئة:
باالنطالق من بعض األبيات الشعرية
ّ
سيتبي لنا النفاق االجتماعي لدى بعض
الفئات االجتماعية من رجال الدين ومن
أعيان القوم الذين يرصّحون برضورة
التقيد بما ورد يف املتون الدينية من
استسالم للقضاء والقدر:
عن القضاة واملفاتي مثال:
وقالت القضاة املفاتي
األرجح الذهاب للفالة
ونرتك الرخام والنقوش
مخافة ان نركب النعوش
		
ونرتك امليش لدار الحكم
ألنها مجلبة للسقم
التخفيف من شدّة هذا املرض" ،قائال "يف املقابل
يذكر لنا عدم استقرار أحمد باي يف مكان واحد
تحفظا وخوفا من الكولريا حيث يقول "وارتحل
الباي إىل بستان وزيره أبي النخبة مصطفى
خزنه دار املعروف بقرطاجنة...ثم انتقل من
قرطاجنة إىل املحمدية ...ثم وقع بها املرض فرجع
إىل باردو ،فوقع به املرض ،فانتقل إىل غار امللح
 ،فوقع بها املرض ،...فرجع إىل املحمدية واستقر
بها ،ثم رجع إىل قرطاجنة ثانيا".
يقول املؤرخ فوزي املستغانمي "كانت لهذا
الوباء تأثريات اقتصادية واجتماعية وخيمة
السيما انه تزامن مع إفالس الدولة التي أصبحت
عاجزة كليا عن تسديد ديونها للدائنني األوروبيني
نتيجة ال فقط االنهيار الديمغرايف وإنما اإلنهاك
الذي أصاب التونسيني تلك السنة  1867التي
نعتها ابن أبي الضياف بالسنة الشهباء ورسخت
يف الذاكرة الجماعية باسم عام "بوب ّراك" الن
البالد يف نظرهم بركت نهائيا حيث فرض عليها
الكومسيون املايل  1869املمهد لالستعمار" .

بالع ّكاز
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قايضت بالكُتب ّكل
ُ
ولست نادما
ال ّدنياُ ,
عىل يشء
● كمال العيادي
(الكينغ)

حدث ذلك سنة  1978وكان يل من العمر
عرش سنوات وأشهر قليلة ،وكنت يف طريقي إىل
املدرسة االبتدائيّة باملنصورة بالقريوان ،حني
ّ
ممزق الصفحات
عثرت عليه .كان كتابًا ضخمً ا،
وبال غالف ،ملقى إىل جانب الرصيف ،وكانت
الصفحات األوىل منه مب ّللة بزيت أخرض ،عرفت
بالخربة فو ًرا أنّه زيت ملوخيّة تونسية ،عرفت
ذلك من بقايا الرائحة وشكل توزيعه الشفاف
عىل مساحة الورق وخربتي التي اكتسبتها من
تلطيخ كراساتي بزيوت أكل الوالدة رحمها الله.
ُ
وانهمكت بك ّل لهفة
نسيت يومها املدرسة كليّا،
ودهشة عىل ما تبقى من هذا الكنز الورقي الذي
بني يدي .بعد أن م ّزقت بحذر الصفحات ا ُملل ّ
طخة
األوىل واألخرية منه .والحقيقة أنه كان يتجاوز
الخمسمائة صفحة ،تبدأ من الصفحة الخمسني
السن ا ُملب ّ
ّ
كر،
تقريبًا ،ولم أكن أعرف أيّامها يف ذلك
ّ
أن ما وقع بني يدي هي إحدى الطبعات املرصية
القديمة نسبيًا ،لكِ تاب "الحيوان" للجاحظ .أو ّل
كِ تاب ّ
غي مجرى حياتي لألبد.
ّ
ّ
أذكر كل ذلك بالتفصيل اآلن ،ألن أخي األكرب
فاجأني يومها وأنا مقرفص أقرأ ما بني يدي،
وأحاول ّ
فك طالسم وأحاجي املئات من العبارات
التي لم أكن أتصوّر أنها يمكن أن تكون عربيّة
أصالً .وطبعً ا ،رضبني أخي أكرمه الله رضب
من يرى شقيقه األصغر يبيع للتوّ حياته ويتبع
غواية الشيطان وطريق الالرجوع والخسارة.
ّ
حق ،فمن يومها نفث
وفعالً .كان أخي عىل
الجاحظ سحره العذب يف روحي املندهشة الطريّة
فقايضت بال ُ
ُ
كتب ك ّل الدّنيا وخيّبت
املستوفزة،
أحالم األهل يف أن أصبح ضاب ً
طا يف القمارق أو
محاميا أو قاضيا أو طبيبا أو مهندسا ،رغم
تفوقي املذهل يف الدراسة ،عرب ك ّل مراحلها.
ً
طريقا ال عودة منه ،طريق الكتابة
وسلكت
وال ُ
كتب وعشق الحرف والنصوص الفصوص
والتيه يف أودية وبحور الشعر والرسد والحكاية
الفاتنة والعبارة املارقة ،ووالله ،لوّ خريوني
اليوم مليون م ّرة ،الخرتت نفس الطريق .فمهنة
الكاتب ،عىل ك ّل الشقاء الذي يصاحبها ،وعىل
تداخلها وضبابيتها وعدم االستقرار النفيس
وال املادي وال حتى االجتماعي فيها فضال ً عن
أخطار عقم بذورها املحتمل ،وطول انتظار
مواسم حصاد وجني ثمارها التي قد ال تكون
وال تتحقق خالل حياة الكاتب أصالً ،هي أروع
ّ
وأحس بل أعرف أنّه لو
وأجمل مهنة وأنبلها.
م ّر يوم واحد ولم أكتب فيه ولو صفحة واحدة
وأسوّدها باملالحظات والخربشات والهوامش،
ولم أقرأ فيه خمسني صفحة عىل األق ّل من
ّ
أتصفحه ،يمكن
كتاب ورقي وأش ّم رائحته وأنا
أن أفقد أعصابي .نعم .يمكن أن أرصحّ علناً،
وبال خجل بأنني مُ دمن للقراءة .وبأنني رغم
ضعف برصي ،أستطيع حتى لو حدث أن لم
أجد نظارتي الطبية ،كما يحصل كثريًا معي ،أن
أقرأ نصف الجمل بعيني الواهنة ،ونصفها اآلخر
بقلبي ،خاصة إذا كانت من ال ُ
كتب التي أعيد
ّ
قراءتها منذ ربع قرن باستمرار ،وال أمل منها.
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الشارع الثقافي

«فرتية» يف مهرجان األقرص
وليد الطايع حيدث
ّ

نال فيلم “فرتية” لوليد الطايع جائزة لجنة
التحكيم يف مهرجان األقرص للسينما اإلفريقية يف
دورته التاسعة والذي إنتظم من  6مارس 2020
إىل اليوم  12مارس .2020
« فرتية » يع ّد أول فيلم طويل يف مسرية وليد
الطايع جمع فيه قامات فنية عىل غرار عيىس حراث
وجمال مداني وصباح بوزويتة وريم الحمروني،
وتدور أحداث الفيلم سنة  2004تاريخ إحتضان
تونس للقمة العربية .ويف األثناء تعيش
البالد من الصباح إىل املساء وسط
أجواء محمومة وساخرة ،بسبب هذا
الحدث السيايس العربي ،بينما تحاول
الشخصيات يف الفيلم حل مشاكلها.
تتقاطع شخصيات هذه القصص دون
أن تلتقي نهائيًا.
و“فرتيّة“ هي كلمة متداولة يف
اللهجة العامية التونسية وتعني الفوىض
العارمة.
يقول وليد الطايع إن“فكرة إنجاز
هذا الفيلم كانت تدور يف ذهنه منذ 12
سنة أي قبل سنوات من حدوث ثورة جانفي .2011
ويسلط الفيلم الضوء عىل املرأة ”صالحة“ التي
تسكن يف حي شعبي ،وتحاول أن تكسب قوتها
بكل الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة فتجدها تارة
ضمن النائحات بمقابل وطو ًرا ضمن املساعِ دات
عىل إقامة حفالت الزفاف ،قبل أن تتحول ً
الحقا إىل
بائعة خمر ومخدرات.
وحذر املخرج التونيس يف الفيلم ،من خطورة
العودة إىل املربع األول أمام ما يجري اليوم يف تونس
من تكالب للسياسيني عىل السلطة وعدم اكرتاث ملا
يحصل للمواطنني من تراجع يف القدرة الرشائية
وتهديد للحريات وللنمط االجتماعي القائم.
يذكر ّ
أن لجنة التحكيم قررت أيضا منح
تنويه خاص لفيلم ” حبيب ” إخراج شادي عيل –

مرص أما جائزة أحسن إسهام فني يف فيلم روائي
قصري وهي (شهادة تقدير وقناع توت عنخ آمون
الربونزي) نالها فيلم ” طيف الزمكان ” للمخرج
كريم تاجوات من املغرب.
ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم
الروائي القصري ” راستا ” للمخرج سمري بن شيخ
وهو إنتاج مشرتك لساحل العاج والجزائر وهي
(قناع توت عنخ آمون الفيض) والفيلم يمثل نظرة

إنسانية لوضع سيايس معقد يجرب فيه األطفال عىل
حمل السالح أما جائزة النيل الكربى ألحسن فيلم
روائي قصري وهي ( قناع توت عنخ آمون الذهبي)
منحت لفيلم ” بابلينجا ” للمخرج فابيان داوو –
بوركينا فاسو.
أما املسابقة الدولية ألفالم الدياسبورا فنال
جائزة أحسن إسهام فني يف فيلم (شهادة تقدير
وقناع توت عنخ آمون الربونزي) فيلم سيدة النيل
للمخرج عتيق رحيمي – رواندا – فرنسا وجائزة
لجنة التحكيم الخاصة ( قناع توت عنخ آمون
الفيض) ذهبت الجائزة لفيلم ” بابيشا ” للمخرجة
مونيا مدور – الجزائر – فرنسا وجائزة النيل
الكربى ألحسن فيلم ( قناع توت عنخ آمون الذهبي)
ذهبت اىل فيلم ” قطار امللح والسكر ” إنتاج

مشرتك لثالثة دول هي (موزمبيق وجنوب إفريقيا
والربتغال ).
وبخصوص مسابقة األفالم التسجيلية الطويلة
جاءت جوائزها كالتايل  :نال جائزة أحسن إسهام
فني يف فيلم تسجييل طويل (شهادة تقدير وقناع
توت عنخ آمون الربونزي) فيلم ” أمي ،إني أختنق،
هذا هو آخر فيلم يل عنك ” للمخرج جرييمايا
موزيس – لوسوتو أما جائزة لجنة التحكيم
الخاصة للفيلم التسجييل الطويل وهي (
قناع توت عنخ آمون الفيض) فقد ذهبت
أيضا ً لفيلم ” أمي ،إني أختنق ،هذا هو
آخر فيلم يل عنك ” للمخرج جرييمايا
موزيس – لوسوتو وجائزة النيل الكربي
ألحسن فيلم تسجييل طويل ( قناع توت
عنخ آمون الذهبي) ذهبت لفيلم ” الوقت
يف صالحنا ” للمخرجة كاتي لينا نداي
– السنغال.
أما جوائز لجنة تحكيم األفالم
الروائية الطويلة فحصل فيلم “الخط
األبيض” للمخرجة ديزيريه كاهيكوبو –
ناميبيا عيل تنويه خاص.
جائزة أفضل اسهام فني ذهبت إيل فيلم
“ديزرانس”للمخرجة أبولني تراوريه بوركينا
فاسو – ساحل العاج ونال جائزة أفضل فيلم
“أطالنطيك” للمخرجة ماتي ديوب – من السنغال.
جائزة مؤسسة شباب الفنانني املستقلني التي
تنظم مهرجان األقرص للسينما اإلفريقية ذهبت
لفيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات – مرص
أفضل فيلم روائي طويل حصدها فيلم
“أطالنطيك” من السنغال والفيلم املرصي “حبيب”
لسيد رجب نال تنويه خاص وفيلم ” صندوق الدنيا
” حصد جائزة رضوان الكاشف.

✔ أبو يوسف

«الجندر والنسوية والدين في إشكاليات خطاب قضايا النساء» لشيماء عيسى

املختلف واملؤتلف يف الكتابة اجلندرية

صدر مؤخرا عن دار «منشورات كارم
الرشيف» للنرش كتاب «الجندر والنسوية والدين:
يف إشكاليات خطاب قضايا النساء» للباحثة شيماء
عيىس ...كتاب «بمثابة مداخل معرفيّة وتاريخيّة
واصطالحيّة لنظريّات الجندر تبنّت فيه الباحثة
منهجا تحليليّا استقرائيّا مقارنا ،وهو أيضا فرصة
للوقوف عىل بعض إشكاليات هذه النظريّات
وصداها يف الثقافة واملجتمع والدين.
انطلقت الكاتبة يف رشح مصطلحات عنوان
كتابها التي سنجد صداها يف ج ّل مراحل البحث
مفاهيمي إضافة إىل مواكبتها
تقريبا يف مدخل
ّ
مفاهيم وحقول معجميّة موازية كالنسويّة
والجنوسة وحقول معرفيّة كالعلمانيّة والحداثة.
وأوردت الباحثة يف الفصل األوّل الحاضنة الثقافيّة
واملعرفيّة لهذا املفهوم وأصوله التاريخية تحت
عنوان «األصول النظريّة للجندر» مس ّلطة الضوء
عىل لحظتني مهمّ تني هما الحداثة وما بعد الحداثة
من البنيويّة إىل التفكيكيّة ومن النسويّة إىل الجندر».
تطرح الباحثة شيماء عيىس يف كتابها جملة من
التساؤالت امللحّ ة أبرزها سؤال عن مفهوم الجندر؟
وما هي سياقاته التاريخيّة واإلبستيمولوجيّة؟
وما هي مرتكزات هذا املفهوم ومكوّناته النظريّة
والتطبيقيّة واملنهجيّة؟ وما هي أه ّم النظريّات
التي رافقت الجندر؟ وما هي تأثرياته الثقافيّة
واالجتماعيّة؟ وما هي انعكاساته عىل الخطاب
العقديّ اإلسالمي املعارص الذي ّ
عب يف هذا اإلطار
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عن جملة من اإلشكاليّات
املنهجيّة واملفهوميّة؟ وما هي
السياقات املعرفيّة التي تناولت
فيها النسويّة اإلسالميّة؟ وما
هي رشوط إمكان نسويّة
إسالمي؟ وما مدى
وجندر
ّ
صحّ ة استعمال هذا املصطلح
ّ
اإلسالمي؟ وما
السياق
يف
ّ
هي جملة العوائق املنهجيّة
واإلجرائيّة التي وصمت مقوالت
النسويّة اإلسالميّة؟ وتتأتّى
أهميّة هذا املبحث من املوضوع
نفسه فمباحث الجندر
ّ
والنسويّة والنوع تستهوي العديد من املفكرين
والباحثني باعتبار ّ
أن هذه املفاهيم تش ّكل محور
التحديث االجتماعي يف العالم.
بحث ّ
يعب عن أسئلة وإحراجات الراهن
بامتياز .فمقوالت الجندر مهيمنة عىل النقاش
واإلسالمي .وهي مح ّل جدال
الغربي
الفكريّ
ّ
ّ
واجتماعي الرتباطه أساسا بأسئلة الهويّة
معريف ّ
ّ
والخصوصيّة أمام طوفان العوملة والكونيّة.
واختيارنا هذا املوضوع ،إضافة إىل أنّه معارص
ّ
خاصة يف ضوء الجدل القائم
ومطروح بإلحاح
ّ
حول االتّفاقيات الدوليّة التي تتبنى مقوالت النوع
االجتماعي من ناحية ورفض بعض املجتمعات
هذه املقوالت فنحن حقيقة أمام قطيعة إبستيميّة

تعكس عدم التالؤم الفكريّ
والتفاوت واالختالف املعريف ّ بني
املجتمعات».
وشيماء عيىس مؤلفة
الكتاب ،كاتبة وشاعرة وناشطة
حقوقية وسياسية وباحثة
مختصة يف علوم اجتماع الدين،
متحصلة عىل ماجستري عقيدة
ومقارنة األديان من جامعة
الزيتونة ،وديبلوم مدرسة
الدراسات العليا يف العلوم
االجتماعية بباريس اختصاص
سوسيولوجيا الدين .ومؤسسة
ورئيسة نادي «أفكار نساء» ،وعضو ّ
مؤسس ملكتب
« أديان من أجل السالم تونس» .ونرشت العديد من
املقاالت والدراسات التي تعنى بالظاهرة الدينية
وبالنسوية .وشاركت يف عدة ملتقيات ومؤتمرات
وندوات بتونس ولبنان واألردن واملغرب وأمريكا
وأملانيا وفرنسا والسنغال ...صدرت لها  3دواوين
شعر ،منها« :بيانو الجمعة» و«مقامات ألرجوحة
املوت» .ولها مساهمات كمحللة سياسية يف عدة
قنوات تلفزية تونسية وعربية ودولية.
يذكر ان الكاتبة قدّمت كتابها الخميس املنقيض
بالفضاء النموذجي للمطالعة بمدينة الثقافة
بالتعاون مع «منشورات كارم الرشيف».

✔ ابتهال الوذرفي

الكورونا
المسرحية
في البرامج
التلفزية

الشعافي
● أنور
ّ

إذا كان املرسح فنا طازجا يُستهلك آنيا
ويستدعي أن نذهب إليه إال يف نوعه الذي
يأتي إلينا وهو املرسح يف البيت le théâtre
 à domicileفإن ما يُقدم -تجاوزا -عىل أنه
مرسح وهو ليس بمرسح يف بعض القنوات
التلفزية يُعترب إهانة لهذا الفن النبيل،
هذه اإلهانة التي ترتقي إىل مرتبة الخيانة
عندما يمارسها بعض الدارسني لهذا الفن
ألنهم يكتسبون رشعية اإلنتماء ومصداقية
الشهادة ملا يقدمونه من أعمال خالية من
كل مضمون فكري واستسهاال لفن األداء
وقفزا عىل القواعد املرسحية حيث أنهم
يأكلون من ثديي املهنة مما يصنفهم يف
خانة الدعارة املرسحية واألخطر من ذلك
أنهم ينقلون عدوى التفاهة وهذا يجعلهم
مثاال حقيقيا لكتاب Alain Deneault
فيدفع أحدهم إىل التطاول عىل الفن النبيل
ملجرد تواجده يف منطقة «أبعد من الزهو»
بإحدى القنوات التلفزية مع مساندة من
بعض أهل املهنة أنفسهم.
بعض هذه الربامج التي يؤثثها زمرة
من املنتمني للمهنة والخائنني لها يضعهم
يف خانة املرسح املوازي ببيعهم لبضاعة
مه ّربة تعتمد مسالك مكرسة للرداءة
يختلط فيها الحابل بالنابل والعارف
بالجاهل بل إن هؤالء املتسلحني برشعية
اإلنتماء يُعتربون عمالء مزدوجني بلعبهم
عىل حبلني وكل ذلك تحت أنظار النقابة
املدافعة عن املهنة وأنظار مصالح وزارة
الشؤون الثقافية.
إن املرسح امله ّرب هو بالرضورة
رخيص القيمة الفكرية وإن كان غايل
القيمة املادية وعندما تسكت السلط
الرقابية يتمادى «كناترية املرسح»
فيتجرؤن أكثر وينجزون ما يسمونه
مرسحيات تلقى قبوال يف القاعات التجارية
واملهرجانات املروجة للرداءة مستغلني
حضورهم املتكرر يف بعض القنوات ليصبح
ما يقدمونه نموذجا يُحتذى به فتنحدر
األذواق وينحرس املرسح الراقي ويصبح
غري مرغوب فيه رغم أن ما يقدمونه
يرضب عرض الركح بأدنى قواعد هذا الفن
لكنهم باملقابل يحصدون جمهورا غفريا
وماال وفريا وهم بذلك أشبه باملومس ألنهم
يبيعون فنهم وشهادتهم لكن ما أبعدهم
عن تشبيه أرسطو العميق للممثل باملومس
ألنه يعري جسده للشخصية ويبيعها
للجمهور.
َ
وكل العالم بعيش عىل وقع فريوس
الكورونا  Covid-19و سبل الوقاية منه
يمكننا إتباع نفس التوصيات للوقاية من
الكورونا املرسحية فيجدر بنا حينئذ القيام
بعملية غسل دماغ للمشاهدات السابقة
ووضع عصابة عىل العينني وحجر الربامج
التي تقدم التفاهة املرسحية ووضع
مقدميها يف الحجر الفني ألنهم أخطر من
فريوس الكورونا الذي يقيض فقط عىل 2%
من مرضاه لكن فريوس التفاهة يقيض
عىل شعب كامل وجيل قادم.
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الشارع الثقافي

الفلسفة وحدث «كورونا»:

مخسة دروس أساسية
محمد محسن الزارعي /جامعة صفاقس
●
ّ
ما تزال حالة الهلع ترسي يف كيان اإلنسانية بسبب هذا املولود الجديد – القديم
الذي ح ّل بيننا« :كوفيد  »19أو «فريوس كورونا» ،باحثا لدينا عن حضن ليشاركنا
أكثر املواضع حميمية عندنا ،هذا الضيف الذي كان وقعه شديدا إىل ح ّد أُنسينا فيه
الفريوسات التي ألفناها وكوارثنا وأزماتنا اليومية ،والتي هي يف الواقع ال تقل خطورة
عنه .ولهذا الفريوس ،الذي شغل الناس ومأل الدنيا ،استتباعات يمكن اإلشارة إليها
بعجالة يف شكل دروس خمسة:

الدرس األول :هشاشة الوجود اإلنساني

ظهور كورونا املفاجئ وتأثريه الواسع يربهنان م ّرة أخرى عىل هشاشة اإلنسانية،
فهي أق ّل ما يمكن أن يقال فيها إنسانية قابلة لالخرتاق ،رغم التحصينات التي أوجدتها
لنفسها طيلة عقود من الزمن .فهل التقدّم العلمي ،الذي استنزف جهدا المحدودا
وتمويالت وموارد كبرية ،يمثل ضمانة لحياة سعيدة وهادئة لإلنسانية؟ال يبدو
األمر كذلك ،فمقولة التقدّم العلمي ما عادت لتؤخذ عىل محمل الجدّ .واملعادلة التي
يضعها البعض بني تقدّم العلمي ورفاه اإلنسان ال يمكن تأكيدها يف ضوء قلق التهديد
«الكوروني» للوجود البرشي.ث ّم ّ
إن الفلسفة كثريا ما شككت يف تلك املعادلة منذ زمن
بعيد بدءًا بتهجني الكائن ومرورا بتحسينه وإكماله وانتها ًء بتصنيعه مع عرص الذكاء
االصطناعي .إننا نشهد تقدّما علميا ناعما ،غري أنّه ال يحجب هشاشة وضع اإلنسان يف
العالم.ولكن ما الذي قد تفعله اإلنسانية إزاء هذا النوع من املخاطر ،مخاط َر تطرح
مهامّ ا تتعدّى طاقة اإلنسان؟

الدرس الثاني:حالة الذعر والخوف

تضعنا حاالت الهلع الهائل التي أنتجها فريوس كورونا ،إزاء وضع هستريي وخيايل ّ،
شبيه بما يقدّم يف بعض أفالم سينما الخيال العلمي أو بعض الروايات التي تصوّر
ظاهرة الطاعون وقد ه ّز مُ دُننا وعزلها وأح ّل الفوىض فيها (ألبار كامي) .تثار لدينا
والعدمي ،ويظهر داخلنا إحساس بالتهديد والخوف
مخاوف قديمة تتصل بالكارثي
ّ
ّ
ّ
من املجهول .يتنامى هذا اإلحساس بالذعر أمام قادم ال نتوقع متى يحل بيننا،وأمام
تدافع ّ
الصور واملشاهد التي تقدّمها وسائل اإلعالم وتضخمها ،وأمام هول االنتشار
الرسيع للفريوس ،وعدم القدرة عىل السيطرة عليه ،وغياب عالج ناجع ،وإمكانية تكوّن
أجيال جديدة له ،وأمام ّ
توفر شبكات تبادل وتواصل ناجعة أسهمت واقعيّا يف ترسيع
ّ
العدوى .وجميع تلك الظواهر يمكن أن تؤدّي إىل أشكال من السلوك الالعقالني ،وتضع
اإلنسان إزاء حاالت من الرتدّد وغياب اليقني وفقدان األمل .إنّه إحساسا ألزمة ،األزمة
التي يوجد فيها اإلنساني أمام هول الحدث وعظمته.

الدرس الثالث :كورونا وسياسات الهيمنة

تنتاب عديد املحللني شكوك كبرية أمام حدث هذا الفريوس ،وال يمكن للبعد السيايس
املرتبط بالرغبة يف الهيمنة وتوسيع النفوذ أن يستثني فرضية إدارة الهيمنة عرب زرع
الفريوسات .وهي فرضية يمكن أن تجد ما يدعمها يف ضوء ّ
توسع ذلك الفريوس يف مناطق
دون غريها :الصني ،وإيران وإيطاليا مثال .هذا إىل ما ييش به تفيش ظواهر العنرصية
التي برزت يف اآلونة األخرية ض ّد الصينيني وبعض املنتمني إىل البلدان اآلسيوية.

الدرس ال ّرابع :املساواة أمام املخاطر

هذا الفريوس ،يمكن أن ينتهي إىل وضع خطري ال يُستثني فيه أحد :وضع الوباء،
وضع يتساوى فيه الجميع :الغني والفقري ،والنامي وغري النامي ،واألسود واألبيض.
وهكذا فإن هذا الفريوس أدى قسمة عادلة للرش ،لكن إىل ما ستؤول قسمة الوباء :هل
ستدفع يف املستقبل إىل مزيد التضامن ،وإعادة النظر يف أشكال الهيمنة العاملية؟ ليست
حالة اإلنسانية املتضامنة شعارا وقتيا قد يُرفع حني تشتد األزمة ،بل ينبغي أن تتحول
تلك الحالة إىل جهد يومي يقتيض من الدول إعادة تقسيم الثروات ،وتأهيل البلدان
والجهات لدعم قدراتها الذاتية عىل مجابهة الكوارث واألوبئة مجابهة متضامنة .أيمكن
ساعتها الحديث عن «الطاعون املوقِظ» أو «الفريوس املح ّرر» .وجميعها ترتبط بحاالت
التضامن أو حاالت املقاومة الجماعية للوباء؟

الدرس الخامس« :يف محاسن» كورونا

19

يف كورونا ما يشري إىل الوباء ،ولكن ثمّ ة أيضا ما يشري إىل عرضية الوباء .فنحن
أمام مفارقة أساسية :تضع اإلنسان يف موضع يخرس فيه الكثري ،ولكنّه ينتهي إىل
ّ
يحصل فيه تدريجيّا حالة من الصفاء واملعرفة بما يواجه من رشور ومخاطر.
انتصار
إنّه إحساس يستدعينا للتفكري يف األشكال التي يعرضها اإلنسان ملقاومة هذا املجهول
القادم إلينا عنوة لهدمنا من الدّاخل.
وحتى نستكمل هذه الخواطر ،يمكننا القول إن فريوس «كورونا» يفزع وتكشف
هشاشة اإلنساني ويع ّ
طل الفعل ،ولكن «ثمّ ة ما هو حسن يف كورونا» ،هذا ما تشري
إليه إحدى املقاالت ضمن صحيفة( :)le Canard enchainéوعنوانه «تحيا كورونا»(
«  .)» Vive le coronaفقد سعى صاحبه إىل الربّط بني ظهور «كورونا» وتراجع
البيئي واالنحباس الحراري والتلوث والضجيج املرتبط بحركة النّقل واملصانع،
اإلخالل
ّ
ّ
وتحسن مؤرشات املناخ وانخفاض أسعار املحروقات وغريها .هذا صحيح ،لكننا نعتقد
ّ
أن أهم إيجابيات كورونا أنها تستنهضنا لنف ّكر نقديّا يف بؤس إنسانية مازالت تعتقد
يف حمايتها عرب نظام العوملة .فكورونا أظهرت إىل السطح فعال هشاشة تلك العوملة.

سنهزم كورونا !
السيد التوي (كاتب وشاعر)
● د.
ّ
لع ّل أهم حكاية يجب أن نستحرضها ونحن نجابه وباء كورونا ،هي حكاية السمكات الثالث الواردة
ّ
وملخصها أن صيّاديْن وردا غديرا فتواعدَا أن يأتيَا يف اليوم املوايل لِيصيدَا ما فيه من سمك،
يف كليلة ودمنة
َ
وكان يف الغدير سمكات ثالث :كيسة وأكيس منها وعاجزة ،صادف أن سمعن ما دار بني الصيّاديْن من
حديث .أمّ ا األكيس فقد ف ُ
طنت إىل الخطر فاجتهدت حتى هربت قبل أن يح ّل الصيّادان بالغدير ،أمّ ا الكيسة
ّ
فتدبّرت أمرها حني استحال هروبها من املجرى الذي يربط الغدير بالنهر ،فتماوتت فوضعها الصيادان عىل
األرض بني النهر والغدير فقفزت نحو املاء ونجت ،أمّ ا العاجزة فلم تنتبه إىل املصيبة واستم ّرت يف إقبال
أن األشد حزمً ا هو من ّ
وإدبار إىل أن ِصيدت .والعربة من هذه الحكاية ّ
يتوقع الخطر قبل وقوعه ،والحازم
من يتدبّر أمره حني وقوع الكارثة ،يف حني ّ
أن الغافل من يظ ّل يف تردّد إىل أن يح ّل به الخطر الدّاهم ،فال
يستطيع له ردّا .ونحن يف تونس علينا أن نترصّ ف مثل السمكة الحازمة ،فالنازلة أحاطت بنا وليس لنا
منها مخرج إال ّ باتخاذ التّدابري الالّزمة كتلك التي تتخذها ك ّل الدوّل يف الحرب؛ أي تجنيد ك ّل طاقاتها
ولكن ّ
ّ
َ
املؤشات التي نراها ال تنبئ بخري ،فالحكومة حسب
التصدّي لهذا الوباء،
املاليّة والبرشيّة من أجل
متناسني ّ
ِ
أن األمور إن خرجت عن ّ
السيطرة
الرسعة القصوى
ترصيحات مسؤوليها تتنظر أن يم ّر الوباء إىل ّ
ال يمكن دفعها أبدًا ويعود ذلك عىل ع ّد عوامل:
• إذا كانت إيطاليا وهي من الدّول الثّماني األقوى يف العالم تتخبّط حتى أدركت درجة الهلع يف ظ ّل
نقص التّجهيزات ّ
الصحيّة ،ولم تتم ّكن من محارصة املرض رغم اإلمكانات ال ّلوجستيّة التي تمتلكها ممّ ا
أحوجها إىل املساعدة الصيّنية ،وإذا كانت أملانيا الدّولة التي تحمل عبء اقتصاد االتّحاد األوروبّي واملعروفة
بانضباط شعبها تعلن ّ
ّ
مخصصة ميزانيّة خياليّة
أملاني سيصابون حتمً ا بهذا الوباء
أن أكثر من  60مليون
ّ
للتصدّي لهذه اآلفة  ،وإذا كان العمالق ّ
يني بما لديه من طاقات علمية وتقنية وتكنولوجية فضالً عن
الص ّ
ّ
عقليّة التّضحية لدى شعبها قد ذاقت ألوانًا من املعاناة يف تصدّيها للمرض الفتاك ،فما بالك بتونس التي
ال ّ
تتوفر فيها طاقات ماديّة وبرشيّة ولوجستيكيّة كافية ملجابهة األمراض ا ُملعْ دِية العاديّة .ولِنق ّرب صورة
أن األدوية ّ
املأساة املنتظ َرة نشري إىل ّ
الضورية ألصحاب األمراض املزمنة والخطرية مفقودة يف أحيان
كثرية ،وإىل ّ
أن مستشفياتنا عىل ق ّلتها وتواضعها تكاد تخلو من التّجهيزات التي من شأنها أن تقاوم
ّ
األمراض املألوفة ناهيك عن األوبئة املتطوّرة .وستتعقد الوضعيّة أكثر اذا كثر عدد املصابني بالفريوس
ً
وتساوقا مع نقص التّجهيزات .وقتئذ سيموت
تزامنًا مع تعط ّل حركة النّقل وشلل الحركة االقتصاديّة
ّ
النّاس باألمراض املزمنة واألق ّل خطورة قبل كورونا ،وسيقيض كل شخص نحبَه بمج ّرد أن يصل إىل املرحلة
التي تتط ّلب اإلنعاش.
• نفرتض أنّنا انتظرنا الوباء إىل أن ينترش وهي مسألة واردة فتخيّلوا كيف سيكون الوضع ،أكيد سيلزم
الناس منازلهم ،ولكن هيهات كيف لربّ عائلة عليه أن يعمل ك ّل يوم ّ
ليوفر َ
قوت يومه أن يستجيبَ لهذا
طل حركة النّقل هل بإمكان الدّولة أن ّ
ومنيس ،ولِنذهبْ أبعد من ذلك ،فحني تتع ّ
توفر الغذاء
اإلجراء ال ّر
ّ
للناس أم أنّها سترتكهم ملصريهم املجهول فتع ّم الفوىض والجريمة واالقتتال من أجل س ّد ال ّرمق.
ونيس معركة خارسة منذ البداية ،فالتونيس الذي "يقاتل" من أجل بيضة يف
• املراهنة عىل وعي التّ ّ
ونيس الذي يتأوّل
ونيس الذي يدخل املراحيض ويرتكها كما االسطبل ،والتّ ّ
رمضان أو حزمة بقدونس  ،والتّ ّ
ّ
ّ
ّ
ونيس الذي يستغل هذه الظروف للمضاربة والربح
هذا املرض ميتافيزيقيا محمّ ال برؤية متخلفة للدين ،والت ّ
املربي ويطبّل ويه ّلل ألعدائه الطبقيّني،
ونيس الذي يحقد عىل
األقىص وبيع أوهام التطبّب الكاذب ،والتّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتشفى يف األمم األخرى حني تحل بها املصائب مدّعيًا أن ذلك ليس إال عقابًا من الله ملعاداتها
ونيس الذي
والتّ ّ
ونيس الذي يصوّت للفاسدين ثم يحتجّ عليهم ،ال يعوّل عليه ال ّلهم فئة متنوّرة ال يخلو منها
اإلسالم ،والتّ ّ
ّ
ّ
ّ
ونيس ألن عقليّته من صنع اإلرادات ّ
السياسيّة املتعاقبة التي عملت
أيّ شعب .وليس يف ذلك إدانة للشعب الت ّ
ظ ّ
عىل تجهيله .ولكنّنا -مع ذلك -ال نعدم أن يستيق َ
مكسا طبقات من االنتهازيّة
الضمري
ونيس ّ ً
الحي للتّ ّ
ّ
واألنانيّة التي تجثم عىل صدره ،ضمري النّخوة والع ّزة واإلباء والتّضحية الذي رأيناه مرا ًرا يخرج من قمقمه
زمن األزمات.
ّ
ما نخافه أن يكون سياق كورونا أخطر من كورونا نفسها ،وأن تستم ّر مرحلة تفش الوباء بتبعاتها
القاتلة .ونحن ال نقول هذا ترويعً ا للتّونسيّني وإنّما لتحميل املسؤولية التّاريخيّة لحكومة يبدو أنّها تسري
قومي وكذلك لِتنبيهها إىل ّ
أن األمر يتع ّلق بحرب
يف مسلك ال يقوم عىل التّعامل مع الوباء عىل أنّه مسألة أمن
ّ
إذَا خرسناها تكون نتائجها بالنّظر إىل العوامل التي ذكرنا وخيمة ،نعم نحمّ لها مسؤولية الدّموع واآلهات
اليومي.
والخوف والجزع التي قد تصبح خبزنا
ّ
إن املشاهد الدّرامية امل ْر َ
ً
ّ
استنساخا َملا حدث من أهوال يف القرون الوسطى زمن حلول
تقبة ستكون
ّ
ّ
ّ
ّ
األوبئة .لكن مقابل هذا الحجم الكبري من التشاؤم يمكننا التفاؤل إذا اتخذنا الخطوات التالية:
• أوال ً تعبئة كل املوارد املاليّة والبرشيّة للدّولة من أجل توفري التّجهيزات التي من شأنها أن تتابع حاالت
املرض وتحارصها ،ولِتكن اإلجراءات موجعة فالقضيّة تتع ّلق بوجودنا من عدمه ،بمعنى أن تُ َخ َّ
صص ك ّل
االعتمادات يف شتى الوزارات ّ
للصحّ ة والداخلية والجيش ،وأن يت ّم استدعاء جميع أعوان الصحة  :أطباء
ّ
ّ
ّ
مم ّرضني ...من العاطلني للعمل ،وأن نجن َد رجال التعليم للتوعية واإلرشاد وتسهيل العمليات اللوجستيكيّة.
• تخصيص املبيتات واملعاهد وبعض العمارات يف كل والية ومعتمديّة ،بعد تهيئتها ،الستقبال املرىض
والعناية بهم.
• توريد املوا ّد الغذائيّة من الدّول الصديقة مؤونة شهريْن عىل األقل دفعً ا للهفة عىل الغذاء.
• تجنيد اإلعالم واإلعالميني للتّوعية .
• تجنيد مجلس النّوّاب للعمل عىل مقاومة الوباء وتأجيل ك ّل الخالفات ّ
السياسيّة.
• ك ّل من يستثمر هذا الوباء سياسيًّا او اقتصاديًّا أو إعالميًّا َ
يعاقب بتهمة الخيانة العظمى
• يرشف ال ّرئيس قيس سعيد وقيادات أركان الجيش عىل ك ّل هذه اإلجراءات.
بهذا ال ّ
طريقة وبإيماننا العميق بالله وبتضحيّتنا من أجل وطننا سنهزم كورونا وسنقدّم ً
درسا للعالم
يف حبّ األرض.
وال عاش يف تونس من خانها.

العدد  - 207الثالثاء  17مارس 2020

الشارع الثقافي

فضاء اإلبداع
رقص
● سامي مسلماني
انا لست مغرورا اذا قلت:
احسن السباحة،
انا احسن السباحة فعال
لكني عندما قرات التاريخ البرشي كدت
اغرق
يف الدماء واالسئلة.
ملاذا تكثر االخطاء كلما كثر البرش؟
هل االنسان غلطة بساقني ام هو عالمة
استفهام دون نقطة اسفلها؟هل لذلك
يسقط دائما مثل كيس ميلء بثمار
عفنة؟...
السؤال االكرب،السؤال ذو الشاربني
املفتولني،السؤال املكتنز باللحم الصايف...
كان:
ملاذا لم يكتب املؤرخون تاريخ الرقص
مثال؟!
االنسان منذ بداياته كان يرقص مثلما
يحارب ويغنّي
فلماذا كتب تاريخ القتل فقط؟
لست خبريا بطبقات االرض ولكني لست
ساذجا القتنع بان اللغة ال تستجيب اال
لقرع الطبول وصليل السيوف وقطع
الرؤوس....
الرقص انخطاف اىل خارج الزمن،
شعر يتحرك،
كتابة عىل الهواء،
تنظيم بارع لفضاء ال صخور فيه وال
مسامري،
الجسد فيه هو القلم والصفحة،النار
واملاء،السفح والقمة...
انظر جيدا اىل االصابع.اليست ريشات
تعزف عىل اوتار ماال يرى؟
تأمّ ل االقدام وهي تغمز االرض وتهمزها
،اليست اعالنا خافتا عن حقنا االزيل ّ يف
الحياة؟
انظر اىل الهامة املرفوعة حينا واملطاطاة
حينا آخر،اليست صفحة المعة لنهر
ينساب وال يف ّكر.
انظر اىل مالمح الوجه وهي تتماوج مع
حركات الجسد االخرى،اليست حقائق ال
يزيّفها الكتبة...
الرقص تفكري خارج االطار واطار خارج
التفكري...حروفه بيضاء وبريئة ،
ربما لذلك علينا ان نكون ناضجني و
اكثر ّ
خفة
كي نرقص...
رقصتي االوىل كانت يف الثالثني
وكان الحب.
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سيمر هذا املوت
ّ
● سلوى الرابحي
َ
ط َرقت عظامي جلدها
َ
الغربان قرع طبولها
كي تُسم َع
لم يلتفت أح ٌد سوى
ّ
ظل يودّع جثتي نحو الحقيقة خائفا
ناديت ّ
ُ
ظلُ " :خذْ عظامي ُس ّلما"

أريد أن أشرتي
مسدسا

● توفيق مقطوف

أريد أن أشرتي مسدسا
لكن كل أعدائي يرتدون صدريات واقية.
مثل هيمنغواي
أريد أن أفتح النار عىل رأيس
لكن فان غوغ فعل ذلك سابقا
ولم ينجح يف إصابة البؤس !
مع ذلك
أريد أن أشرتي مسدسا
حني أغمض عيني أرى أعدائي عراة
عزل
بال صدريات واقية.
بإمكاني إنهاء األمر.
أريد أن أفتح النار عىل املرآة
عىل مصابيح اإلنارة
عىل الجسور و املطارات
عىل الساعة
عىل الحاجة عىل اإلستثناء عىل اإلستئناف عىل اإلستدارك
عىل اإلستقواء بالصحراء
عىل املجاز
أريد أن أفتح النار بال توقف
بال تململ
بال تردد
بال تمييز
بال إنحياز
أريد أن أفتح النار إىل الخلف
إىل فوق
إىل تحت
عىل هنا عىل هناك عىل هو عىل هما عىل نحن عىل هم و
هن و أنتم ..عىل أنت أيها املندس يف املسجد و املرشب و
قرص العدالة.
أريد أن أفتح النار يف السقف
عىل الجدار
عىل القفل
عىل النافذة
و الباب
عىل الدولة و الخيمة و الحزب
عىل إشارات املرور
عىل السطر األول من الدستور
عىل شواهد القبور
عىل زواج صالح من ثمود
يف األحفاد املهربني إىل املايض
يف الجدود القادمني من الحجاز.
أريد أن أفتح النار عىل شعراء الرثاء
عىل جوائز النفط و العسكر
عىل اللون األحمر يف الراية
عىل حرية املرأة يف القبيلة

إنّي منحت َك أضلعي تميش عليها نح َو ضو ٍء يف ّ
السما ِء فال
ْ
تخف
ورأيت ّ
ظل يف الضياء مح ّلقا
ّ
لكنه لم يلتفت
سقطت عظامي ك ّلها
واألرض َش ّق ْت جسمها َرحِ ما يُواري سوأتي
ً
عاوية ،تجمّ ع جثتي
والريح،
كم كنت وحدي يا إلهي...
كنت أرسم يف الغبار وصيّتي:
" سيم ّر هذا املوت حتما كي تعيش قصيدتي"
عىل الشهداء الذين بال عشرية
عىل " شكري * " كي يفلس الرفاق
فال يجدون أصال تجاريا أو بنك نضاالت
عىل جبال الفسفاط
عىل هيئات التحقيق
عىل قشة الغريق
عىل الشجرة التي غطت الغابة
عىل الجراد و النخلة و الحمامة و الفراشات.
أريد أن أفتح النار
عىل رأيس
عىل قلبي
أريد أن أفتح النار
وأنا أثأر للقبح
للقيح
للجرح
للقحط
لألخطاء املمنوعة من الصفح
للمغتصبات
لألمهات العازبات
للمقطوعني من شجرة
للشاربني من الغمام
لآلكلني من الفتات
للمخدرين املخربني بالتربيرات
للمولودين بال لقب عائيل
للموءودة يف القرن الواحد و العرشين
ألجل عينيها الطاهرتني
ألجل عينيها املائيتني
ألجل عينيها املغتصبتني
بالرشف الفاجر سأفتح النار
وأنا أقدم رأيس إىل املشنقة
وأنا أحمل خطيئتي للمحرقة
وأنا أنصهر يف زجاز الخدعة
ألتحم باألغنيات الخالدة
وأنا أستقبل ذخرية الثموديني
وأنتم
تفتشون يف دوالب مالبسكم
يف صوركم القديمة
يف نهود نسائكم و شفاههن
و أرحامهن
عن حميض النووي
عن شبهة لتنكرونها
وأنتم تغمسون رؤوسكم يف سطل بول
و نظراتكم الخائفة تحت النظارت.
أريد أن أشرتي مسدسا
لكن
كل
أعدائي يرتدون أصدقائي السفلة.

awatefbeldi@gmail.com

يف فنيس
● ليلى عطاء اهلل
ال أحد يرى رعشة قدميك
يف قلب املاء
وال الوحل الذي غطى أصابعك
وأنت تصافحني رجاال
يبست أكفهم
من الصمت والوحشة
يف فنيس يهطل املطر
دافئا كرائحة بعيدة
يغسل الرتاب العالق
بني ضفائرك واملرايا
تولدين دفعة واحدة
كزهرة برية
بال وجع املخاض
تسري ين يف شوارعها املائية
املدينة الوحيدة
التي ال تتعثرين يف حصاها
وأنت تذهبني إىل عنوان قديم
يف فنيس تصلني دائما
بقدمني طاهرتني
من أوحال الوقت
وبقلب خفيف
من آثار تلك الريح الجنوبية

الفؤا ُد
اهلائ ُم
● عبد الرزاق شاكر
سعَ ْت َ
إل َّ أ ّم عيىس بالهوى
َّ
ّ
ّ
ُ
حتى فقدْت الضيْ َم و اللوَائِعَ ا
تَاجٌ عَ ىل َرا ْ ِس أفاخر ِب ِه ...
ِب ِّ
ْ
الشعْ ِر و الجَ وَاهِ ِر ُم َر َّ
صعا
َف ِإ ْن َر َ
آها ن َ ِ
اس ٌك ُمتَعَ بِّ ٌد
َل ْرتَ َّد عَ ْن دِ ين ِِه ُمتَمَ ِّردَا
و ْ
إن َرأيْتُها َغ َز ْت ُفؤادِيَ
َ
َ
َ
و بَات جَ َسدِي لها م ْرتعا
و سا َل حِ ْبُ َق َل ِمي مُعَ ْر ِبدًا
العروض ضائِعَ ا
و راحَ ِشعْ ِري ِف
ِ
َفذا ُف َؤادي ا ْلهَ ا ِئ ُم ِف حُ بّهَ ا
َض ِم مَ َق َّ
ظ َّل عَ َل ا ْلو َ
َق ْد َ
طعَ ا
ْ
أشتَ ُ
اق إىل أ ِّم عِ َ
يس و ال َّلظى
يَ ْك ِوي َف َؤادِيَ ا ْلعَ لِي َل ا ْل ُمد ِْمعَ ا
َل َق ْد س َك ْر ُت ِم ْن َزمَ انِي ا ْلمُعْ َد ِم
حتّى َف َقد ُ
الصو َ
ْت ّ
ْت و ا ْلمَ ْسمَ عَ ا
و ْ
إن ُه ِزمْ ُت ِف الهَ وى فإنَّنِي
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ما ِزلت ف ِار َس الحُ ِ
روف األشجَ عَ ا
أ ِ
حاسدِي َد ْع عَ ن ْ َك َلو ِْمي َفانَا
ْ
ْ
ْ
َ
ال أشت ِهي الحَ َرا َم و المَ وَانِعَ ا
يا الَئ ِِمي نَجْ ٌم أنا ُمتَ َل ْ ِلئ ٌ
ويف َ
الف َضا ِء الَحَ نُو ًرا َس ِ
اطعَ ا
جَ اد ْ
َت ِب َي ال ُّدنْيا و نِعْ َم الجُ و ِد
ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
صق ٌر أنا و ِف العُ ال مُتَفعَ ا
وض حَ الِما
َق ْد هِ مْ ُت ِف بَ ِّر ا َلعَ ُر ِ
أجْ نِي حُ ً
روفا كال ُّد َر ِر الالَّ ِمعَ ْة
حَ ِّد ْد ُخطا َك يا َزمَ ا ُن إِنَّنِي
َق ْد ِص ُ
ْت شاعِ ًرا عَ نِيدًا ضالِعَ ا
َهامَ ْت ِب َي ال ُّدنْيَا و مَ ا عا َديْتُهَ ا
ُ
ّ
وعَ َّلمَ تْنِي هامَ تِي التوَاضعَ ا

الشارع اإلذاعي والتلفزي
صفحة من اعداد منير فالح

أنتريتي ن ّبار

عيل العبيدي
واخلوف من اآلخر

الهيسترييا العامة املسيطرة عىل التونسيني يف األيّام األخرية
بسبب تسجيل حاالت إصابة بفريوس كورونا ذ ّكرتني بصديقي
ال ّلدود ّ
السينمائي عيل العبيدي وتخيّلت ردّة فعله علما أنّه
ّ
«موسوس» ويهاب املرض و«يركبو الشك» ويتحاىش خطر
العدوى.
ويف هذه البطاقة سأتحدّث عن بعض الطرائف التي عشتها
برفقته ذات صيف يف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من
القرن املايض .
ّ
حالة الخوف من اآلخر هذه تمكنت من عيل العبيدي نتيجة
إقامته  5سنوات يف رومانيا يف عهد الدكتاتور تشاوسيسكو...
و ّملا عاد إىل تونس أصبح يش ّك يف ك ّل يشء ويف ك ّل شخص وإذا
نظر إليه أحدهم يرى فيه أحد أعوان البوليس ّ
يايس...و ّملا
الس ّ
ْ
بورقيبة مثال ويتوجّ ه إليه أي شخص ال تربطه
نتجوّل يف شارع
به عالقة بالتحيّة كان يلتفت يل قائال « :بوووليس ..مع شكون
جاي..معايا أنا.»...
ويضيف « :راني نشمّ هم عىل بعيد» وللتاريخ هذا الترصّ ف
الخاص بعيل العبيدي استغ ّله الفنّان األمني النّهدي يف إحدى
سكاتشاته التلفزيّة معيدا نفس العبارة «بوووليس»...
ذات مساء إلتقينا يف مقهى الحفيص باملرىس مع مجموعة
من أهل ّ
السينما يعرفون جيّدا عقدة يس العبيدي وخوفه املريض
من البوليس ومن اآلخر عموما ...واستغ ّل أحدهم الفرصة
الرسي األمريكي
وإختلق حكاية خياليّة عن قدرة البوليس
ّ
وتمكنّه من معرفة أدق الجزئيّات يف حياة أي إنسان موجود يف
أي مكان من العالم عرب األقمار ّ
الصناعيّة بمج ّرد معرفة فصيل
دمه ومن خالله يصلون ألصل و فصل ايّ شخص..
تابع عيل العبيدي الرواية بكل إهتمام وإرتسمت عىل وجهه
عالمات الخوف والخشية ...و ّملا عدنا إىل العاصمة ونزلنا من
«التّاكيس» أمام نزل املشتل فاجأني بسحب بطاقة تعريفه
وتوجيهها للسماء يف إتّجاه األقمار ّ
الصناعيّة قائال« :انا عيل
تونيس توّة تعرضويل..توّة تعرضويل...
العبيدي مخرج سينمائي
ّ
انتم وجماعة املرىس» وإنخرطنا يف ضحكة هسترييّة...
بعد هذه الحادثة بأسابيع عيّنت عىل رأس دار الثقافة
ابن خلدون وكان عيل العبيدي يؤنسني يوميّا ويذهب معي
للمكتب وصادف أن اعرتضنا ذات يوم عىل مدرج دار الثقافة
شاب معتوه وإتجّ ه لعيل العبيدي معيدا نفس العبارة« :عندك
سيقارو ...تعطيني ْ
ْ
سيقارو »..
تسمّ ر عيل يف مكانه ومن وقع «الفجعة» ناوله علبة السجائر
بأكملها...ث ّم سألني« :هل تعرف من يكون !؟» فأجبته مبتسما:
«هو شاب معتوه تعوّد عىل الجلوس أمام دار الثقافة ومن حني
آلخر يطلب سيجارة من أحد الروّاد» فأجابني قائال « :دوّي ْو إنت
املعتوه وسيدي تاتة هاك راهو بووووليس يقيّد يف األحوال....
قريت يف رومانيا و نعرف رواندهم».
وأختم بهذه الطرفة التي تمّ ت بمكتبي وكان معنا يومها
ّ
والصحفي محسن عبد الرحمان وكان
املرحوم سمري العيّادي
ّ
عيل العبيدي يحكي آخر «النكت» التي كانت تتداول عن بن عيل
وزوجته ليىل ..وكان بني النكتة واألخرى يذهب للباب الخارجي
ّ
ينصت علينا  ...وأثناء روايته إحدى
للتثبّت هل هناك من
«النكت» خرج فأر من  faux_plafondوجعل يتسلق الستار
ّ
فتوقف عيل العبيدي عن الكالم وأشار بأصبعه للستار قائال:
...
«امممم..امممممم »..فحاول يس سمري طمأنته قائال« :راهو
مج ّرد فأر يا عيل شبيك ترعش» وأ ّكدت له أنّنا حاولنا املسك
بهذا الفأر ولكنّنا فشلنا  ...لكن يس عيل «عينيه وساعت» وقال
ّ
بالضحك»
لنا «دوّي ْو هاكي كامريا» يس سمري «طاح يتص ّكك
وانا صحت يف وجهه « :زيتيش توّة من هبالك؟» فأرصّ عىل
موقفه قائال« :فار مر ّكبيلنو كامريا...ما شفتش البانوراميك ّ
إل
عملو ...راهو سجّ لنا عىل بعضنا  ..مشينا باصينا »...وخرج من
املكتب يجري «ساقيه أعىل من راسو» ..
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الزعيم
ملّا يعشق ّ

بما أنّنا يف شهر مارس شهر االحتفال باليوم العاملي للمرأة
سأخصص طرفة هذا االسبوع للحديث عن «العشقة» التي عاشها
ْ
بورقيبة وحقيقة حبّه لرفيقة حياته وسيلة ...كيف التقاها أوّل م ّرة؟
كيف تحدى الجميع للفوز بها؟ كيف تغ ّزل بها؟ وأخريا كيف تزوّجها ؟
تقول الروايات املتواترة أنّه رآها ألول مرة يف أواسط ثالثينات القرن
املايض يف بيت إبنة عمتها زوجة شقيقه أحمد ،كان هو متزوج من
«ماتيلد الفرنسية» التي أنجبت له ابنه الوحيد ،وتكربه بنحو  12عاما،
واعتنقت اإلسالم عام  1958وحملت اسم «مفيدة» ،وكانت «وسيلة»
ابنة مالك كبري لألرايض ،ومتزوجة من الطبيب «عيل الشاذىل» ،تعددت
اللقاءات بينهما ثم توقف كل يشء حني أصبح بورقيبة يف املنفى ،وبعد
عودته إثر الحرب العاملية الثانية التقاها ثانية ،وحني ملحها من جديد
يف بيت أخيه تقدم نحوها ليقبل يديها عىل مرأى من النسوة وهو يردد:
«ألم أقل لك منذ لقائنا األول أن النساء ال يحتجبن من الزعماء واألطباء»،
كانت وقتئذ يف الثالثني من عمرها ،ولديها ابنة يف طور املراهقة اسمها
«نبيلة» ،وحني اضطر «بورقيبة» إىل السفر من جديد ،وكانت مرص هي
محطة منفاه ،بدأت هي يف مواجهة العواصف مع عائلة زوجها ،بعد أن
أفصحت عن عالقتها بالرجل الذي كان يتزعم حزب الدستور وقتئذ.
وسادت عديد اإلشاعات ّ
بأن الرئيس ّملا كان يف القاهرة كان يعارش
نساء كثريات حسب ما قال عنه رجال من حزبه يف تونس ،واحدة اسمها
«وهيبة» ،وثانية اسمها «سكينة» التي قالت إن لها ابنة منه ثمرة هذه
العالقة ،فاعرتف بالعالقة لكنه لم يعرتف بالطفلة ،وثالثة ابنة الفنان
املرصي سيد شطا (ولد يف مرص  1897واستقر يف تونس ،)1943
ونرشوا يف تونس صورة له وهو يعانقها عىل شاطئ اإلسكندرية ،عرفت
«وسيلة» بكل ذلك فقررت مواجهته ،وأقنعت زوجها بالسفر ألداء
فريضة الحج ،وحطت يف القاهرة ودبرت لقاء رسيا معه ،أقسم فيه
برباءته ،وبأن صورته مع ابنة «شطا» هي مع عائلة هذا الفنان الذىي
تعرف عليه وأكرمه يف غربته.
ارتباطها بزوجها لم يمنع من وجود عالقة روحية بينهما حيث
كثريا ما تراسال حتى وهو يف املنفى ووجد بورقيبة يف جالطة التي نقل
إليها يف  21ماي  1952فرصة الكتابة اىل عشيقته «وسيلة» خري مالذ
للتخفيف من أعباء البعد عن األهل واألصدقاء وقسوة املنفى ...وجاء يف
إحدى مراسالته« :تطلبني مني أن أم ّزق رسائلك ..إن مسودّاتك اللطيفة
تؤث ّر يف ّ إىل درجة أنه من الصعب عيل ّ االبتعاد عنها وإذا ما نرشت يوما
نقي وجادّ ،حبّا
ما فإن الناس سوف لن يجدوا فيها سوى حبّ نزيه ّ
كبريا لم يثنني البتة عن واجبي تجاه الوطن» وهذا يقيم الحجة عىل
متانة العالقة الغرامية بينهما وكثريا ما ربط بورقيبة بني حبه للوطن
وحبه لوسيلة واعترب حبه لها شمعة تنري درب حياته وانه ال يوجد
عشق يف كامل التاريخ البرشي يوازي عشقه لوسيلة وأكثر من ذلك فقد
ارس ألحد أصدقائه انه مستعد لتنفيذ كل ما تطلب منه وسيلة بما يف
ذلك تخليه عن العمل السيايس والحياة العامة....وإمعانا من وسيلة يف
إثبات جدارتها للفوز بقلب بورقيبة شاركت يف عديد االحتجاجات لتثبت

إيمانها بالحركة الوطنية ولتفنّد ما روّ ج عنها من إشاعات بأنها عميلة
فرنسية وضعت عن طريق املخابرات الفرنسية لتسهل مراقبة تحركات
وقرارات بورقيبة ونشاطاته ....
هزت هذه العالقة أركان أكثر من بيت ،وأكثر من طرف ،عارضها
ابنه «الحبيب» ونصحه بإنهائها ألنها تىسء إليه كزعيم ،وتيسء إىل
أمه كامراة فاضلة وصبورة ،وعارضتها الزوجة ماتيلد ،ألنها تطعن يف
كرامتها كزوجة وأم ،أما الزوج عيل الشاذيل فهددها بالطالق ،لكنه لم
يفعل لوقوعه تحت سحر شخصيتها وسطوة عائلتها الكبرية ،غري أن كل
ذلك لم يزحزح العالقة بينهما ،وبقي كل ىشء معلقا عىل طالق «ماتيلد»

التي صممت «وسيلة» عليه كرشط للزواج.
وافقت «ماتيلد» عىل الطالق تحت إلحاح بورقيبة وابنهما ،واشرتطت
أن تظل حاملة للقب «بورقيبة» ،وتدفن يف تونس قريبة من ابنها ،وقالت
وهي تمسح دموعها للباهي األدغم «رئيس الوزراء يف ما بعد» الذي
ذهب إلقناعها« :إنني مسلمة ،وال أتمنى مكروها للرئيس» .كان ذلك
يف جويلية  ،1961ويف  12إفريل  1962تم زواج العاشقان ،وحملت
«وسيلة» لقب «املاجدة» ،أي سيدة تونس األوىل ،واحتلت صورها جدران
البنايات ومكاتب اإلدارات وبيوت الحزبيّني ،ودكاكني التجار والجزارين
وباعة الخرض والغالل يف املدن والقرى ،وخالل سنوات قصرية أصبحت
هي تقريبا الحاكم الفعيل ،امتدت يديها إىل جميع امللفات ،تمكنت من
بلورة كتلة سياسية ضاربة لم تقترص عىل أقاربها فقط بل جمعت جميع
الحساسيات السياسية ،أطاحت بوزراءّ ،
ونصبت آخرين ،شكلت غرفة
عمليات يف القرص إذ كانت مغرمة بعالم االستخبارات ،أصبحت رئيسة
أخرى للبالد أو رشيكة يف القرار.
وظلت عىل هذا النفوذ الطاغي حتى بدأت يف االنحدار عام ،1982
بفعل رصاعاتها مع بعض رجال بورقيبة الذين نصبوا حوله شبكة
محكمة دفعته إىل تغيري موقفه منها فيقوم بإهانتها وإهانة أقاربها ،وىف
عام  1986وجدت نفسها مطلقة وحيدة يف شقتها بباريس ،ويف صيف
 1999رحلت إىل األبد.

عين على التلفزيون
عائشة بن أمحد وهند صربي يستنكران العدوان
اإلرهايب عىل األمنيني

استنكرت هند صربي وعائشة بن أحمد العمليّة اإلرهابيّة التي
استهدفت أعوان األمن يف منطقة البحرية بالعاصمة وذهب ضحيّتها
املالزم أوّل توفيق امليساوي.
عائشة بن أحمد كتبت تغريدة عىل حائطها عىل انستاغرام قالت
فيها:
«رحم الله شهيد األمن توفيق امليساوي وربي يشفي املصابني...
عاشت تونس».
امّ ا النجمة هند صربي فقد نرشت عىل حسابها عىل انستاغرام
صورة لعلم تونس وكتبت قائلة« :كأنه قدرنا أن نظل دوما ندفع الثمن
من خرية أبنائنا كي يعيش الوطن ...رحم الله الشهيد املالزم أول توفيق
امليساوي ولعن الله اإلرهاب ومن يدعمه ومن ينارصه .عاشت تونس».

لطفي العبديل اجلاسوس

أعلنت قناة «التاسعة» الخاصة عن الرشوع قريبا ً يف تصوير سلسلة
«الجاسوس» ،من بطولة لطفي العبديل وإخراج ربيع التكايل.

وت ّم نرش ملصق السلسلة ،وهو عبارة عن تركيب فوتوشوب لصورة
بطل سلسلة أفالم جيمس بوند دانيال كريغ وهو يتكئ عىل سيارته
الشهرية ،واستبدل رأس الفنان الربيطاني برأس الفنان لطفي العبديل،
والغاية من ذلك ش ّد اهتمام املتابعني والدعاية للعمل بطريقة ذكية.
تشارك يف بطولة هذا العمل املمثلة التونسية املقيمة يف مرص «دارين
حداد» التي تعود إىل األعمال التونسية بعد غياب  10سنوات كان آخرها
سلسلة «دار الخالعة» إىل جانب ث ّلة من املمثلني نذكر منهم لطيفة
القفيص ورياض النهدي ومحمّ د السيّاري.

الوطنية يف رمضان
«باي الشعب» عىل موجات اإلذاعة
ّ

ككل سنة تستعد اإلذاعة الوطنيّة لتأثيث برمجة خاصة بشهر
رمضان ومن ضمن هذه الربامج نجد العمل الدرامي التاريخي يتحدّث
عن ثورة عيل بن غذاهم ...
هذا العمل من إخراج محمد عيل بالحارث وتأليف جالل بن ميلود
التلييل وتمثيل ثلة من املمثلني  :صالح مصدق  ،عزيزة بولبيار  ،نضال
السعدي  ،جمال املداني  ،سحر الورغي  ،محمد حبيب بالحارث  ،نجيبة
بن عامر  ،زينب أمني  ،اميمة املحرزي  ،بشري الغرياني..
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الدكتور وديع الجريء يتم ّرد على القانون وعلى كورونا :

جلسة السقوط األخالقي والريايض !

منى المساكني

عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم السبت املايض جلستها العامة االنتخابية والتي لم تسفر عن أيّة عناوين جديدة تذكر باستثناء تمديد العهدة الجامعية
لوديع الجريء عىل رأس الحرم الجامعي للم ّرة الثالثة عىل التوايل وهو الذي دخل السباق االنتخابي بمفرده بال خصوم وال منافسني يف مشهد انتخابي ركيك بال مساحيق
تجميلية وال بهارات ديمقراطية .
رضّ لو خرج الجريء وقال ّ
إن الجلسة ستتأجّ ل اىل
موعد الحق ّ
ألن صحّ ة الناس أه ّم من كل يشء؟ ما
رضّ لو قال الجريء إن جامعته يجب أن تعطي
أحسن مثال وتكون قدوة لبقيّة الهياكل واملؤسسات
الرياضية واملرافق الحكومية وتشارك بالتايل يف
ّ
والتوقي من انتشار
املجهود الوطني للتصدّي
فريوس كورونا؟ ث ّم ما رضّ الجريء لو ق ّرر تعليق
نشاط كرة القدم اىل أجل غري مسمى حفاظا عىل
سالمة الالعبني واملسؤولني عىل غرار ما حصل يف
العالم بأرسه؟
كان هذا أيرس وأفضل السبل ولكن الجريء
كعادته وبعناده املفرط واملبالغ فيه بك ّل األخالقيات
والتحذيرات والقرارات رضب عرض الحائط
وهو تعمّ د ذلك حتى ال يقال «يف ظهره» أنه رضخ
لإلمالءات وللتعليمات الفوقية .فمن يعرف جيّدا
وديع الجريء يدرك أكثر من غريه ّ
أن الرجل يتل ّذذ
بالسباحة عكس التيّار وأنه ال يمتثل سوى للقوانني
التي يسنها أمّ ا البقيّة فهي أمور ال تعنيه وال
تشغله ودائما يكون غطاؤه يف ذلك علوية واحرتام
القانون ...أو باألحرى قانونه الخاص املكتوب عىل
املقاس.

جلسة انتخابية دارت يف أجواء طبيعية عىل
ايقاعات التصفيق واالبتسامات و»التعنيق» رغم
تزامنها مع ظرف استثنائي تعيش فيه البالد عىل
وقع ّ
تفش فريوس كورونا وهو ما طرح أكثر من
نقطة استفهام حول دواعي انعقادها يف هذا الظرف
الصعب ووسط أسئلة حارقة أكثر وأكرب حول
تشبّث وديع الجريء بعقدها يف هذا التوقيت بالذات
رغم املطالب املتك ّررة بتأجيلها إىل موعد الحق بحكم
الخطورة الكبرية التي قد يمثّل انعقادها اآلن عىل
األمن الصحي التونيس.

سقوط مفهوم الدولة...

يوم الجمعة املايض خرج رئيس الحكومة
الياس الفخفاخ مخاطبا الشعب التونيس للتنبيه
اىل خطورة هذا الفريوس العاملي الذي يجتاح
ك ّل أَصقاع املعمورة ...رئيس الحكومة تحدّث
باقتضاب غري مربّر وغري مفهوم عن خطورة الوضع
الصحّ ي الذي يتهدّد البالد وما قد ينج ّر عن ّ
تفش
هذا الفريوس القاتل من تداعيات خطرية عىل البالد
وعىل العباد وأٌق ّر جملة من االجراءات االستثنائية
والعاجلة التي تتماهى مع طبيعة الظرف الراهن
وأه ّم ما جاء عىل لسان الفخفاخ باإلضافة اىل غلق
املجالني الجوّي والبحري الذي يبدو أنه أمر صعب
التحقيق عىل أرض الواقع عىل االق ّل اىل ح ّد اآلن
قراره غلق املقاهي واملطاعم وتعليق التظاهرات
واألنشطة الثقافية والرياضية والعروض واملعارض
بما يدّل عىل حساسية الظرف الراهن الذي تعيشه
البالد والذي يبقى محمودا شئنا أم أبينا مقارنة
بما يحدث يف بعض دول الجوار عىل غرار ايطاليا
التي توقفت فيها مرافق الحياة بالكامل عىل أمل أن
تحيا من جديد بعد التصدّي والقضاء عىل فريوس
كورونا.
بعدها بساعات قليلة ويف أوّل امتثال لتعليمات
ولتوجيهات الدولة ولرجاالتها ظهر رئيس الجامعة
التونسية لكرة القدم وديع الجريء يف اجتماع
ّ
موسع يض ّم أه ّم وأبرز الوجوه الرياضية يف كرة
القدم التونسية داخل فضاء مغلق لعقد الجلسة
االنتخابية لجامعة كرة القدم يف تم ّرد علني عىل
قرارات الدولة ويف رضب رصيح لعلوية القانون
ولتماسك املجهود الوطني الذي بالكاد يقوى عىل
الصمود يف وجه هذا العصيان املدني املتقاطع مع
حالة الالوعي تجاه قضية وطنية يجوز القول إنها
قضيّة حياة أو موت.
هكذا ودون موجب يذكر وبال التزام أخالقي وال
معنوي تجاه الدولة ودون أيّ إدراك لعواقب األمور
يعقد الدكتور جلسته االنتخابية ويم ّرر من خاللها
رسالة سلبية لكل التونسيني مفادها سقوط مفهوم
الدولة وعلوية قراراتها تحت نعل أٌقدامه.

ترصّ ف غري مسؤول...

لم يكن وديع الجريء وجماعته الوحيدين الذين
رضبوا بتوصيات رئاسة الحكومة عرض الحائط
والجريء ليس االستثناء الوحيد يف ركب املارقني
عىل القانون فبعض املستهرتين العابرين عىل

رسائل سلبية...

جنبات الحدث سخروا من شعور الحيطة واليقظة
اللذين يسودان بني الجميع وحوّلوا بعض املقاهي
والحانات واملطاعم الليلية اىل بؤر اجتماعات
صباحية ترقص عىل نخب االنفالت األخالقي
واالجتماعي الذي يرضب بعض الفوضوين .ولكن
ما يلفت نظر األعمى ليس شطحات هؤالء املراهقني
الباحثني عن «البوز االفرتايض» وإنما ترصّ فات رجل
من املفروض أنه مسؤول يسكن بداخله «طبيب»
يعرف جيّدا ما الذي ينتظرنا جميعا وما الذي يمكن
ان يتسبب فيه الخروج عن حالة الوعي الجماعي يف
طريق التصدّي لهذا الوباء العاملي.
ومن املفروض أن وديع الجريء يعرف أكثر من
غريه وهو الدكتور املسؤول أن مثل هذه التجمعات
البرشية تشكل اآلن بالذات خطرا كبريا عىل األمن
القومي الصحّ ي التونيس وأن حالة عدوى واحدة
داخل قاعة الجلسة االنتخابية كانت قد تكفي ال
قدّر الله لقتل تونس بكاملها ّ
ألن اشغال الجلسة
االنتخابية ضمّ ت كل الوجوه الرياضية املعروفة من
كامل تراب الجمهورية وجميع الواليات بمعنى أن
ترسب حالة عدوى واحدة فقط أثناء أو بعد االنتهاء
ّ
من مراسم الجلسة االنتخابية قد يرضب املجهود
الوطني يف التصدي لهذا الفريوس القاتل يف مقتل
وقد ينهي آخر آمالنا يف دحره بعيدا عنّا.
كان يمكن أن يكون اللوم والعتاب خفيفا
حليما لو تع ّلق األمر بترصّ ف غري مقبول صدر
من شخص غري مسؤول أو فاقد ربّما لكل املدارك
الثقافية والعلمية والطبية لكن أن يصدر هذا من
وديع الجريء نفسه وهو الرجل العاقل والدكتور
الذي يعرف ما له وما عليه فهذا رضب من رضوب
الجنون إن لم نقل قمّ ة االستهتار والالمباالة بل هو

جنون العظمة الذي أعمى بصريته عن كل يشء وال
كريس عرشه يتأرجح عىل وقع غزواته
يرى سوى
ّ
وانتصاراته.

عناد مجاني...

ال يشك عاقالن يف ّ
أن رئيس الجامعة التونسية
لكرة القدم وديع الجريء رجل قوّي واسم فاعل
يف املسالك الرياضية والسياسية بالبالد وال يختلف
اثنان يف ّ
أن الدكتور وديع الجريء نجح بفضل
حنكته ودهائه يف بناء امرباطورية مرتامية األطراف
من حوله تجاوز محيطها املربّع الريايض ليصل اىل
ما هو أبعد وأعمق وجميعنا نحيّي يف هذا الشخص
ثباته وصالبته وحسن تدبريه وخاصة طريقة إدارة
معاركه وخصوماته القانونية واملبدئية ولكن هذا
ال يعني أنّه معيص من العيوب والذنوب بل إنه
يدفع نفسه أحيانا اىل مربّع النقد واألحكام املسبقة
والجاهزة بال موجب وبال مربّرات وإال ّ ملاذا ك ّل هذا
االرصار عىل عقد جلسة انتخابية لجامعة رياضية
معروفة نتائجها قبل انعقادها.؟ الجميع يعرف
أن قائمة الجريء هي القائمة الوحيدة التي دخلت
السباق االنتخابي ومعروف كذلك أن تأجيلها ال
يفتح وبلغة القانون آجل الرتشحات لها مجدّدا
كما ّ
أن كل النصوص والفصول لم ولن ترشّ ع تحت
أيّ ظرف تعديال جديدا للسباق االنتخابي وبالتايل
ّ
بإن وديع الجريء هو رئيس لجامعة كرة القدم
مهما تأجلت جلستها االنتخابية وال أحد سيتج ّرأ
عىل التجريح أو التشكيك يف رشعية وجوده عىل
رأس الجامعة .ولكل هذه االعتبارات كان لزاما عىل
الدكتور الجريء توجيه رسائل توعوية تتناسب
وتتالءم مع طبيعة منصبه ومركزه وخاصة مع
طبيعة املرحلة الحساسة التي تعيشها البرشية فما

صحيح ّ
أن وديع الجريء رتبّ نفسه لذلك
املوعد االنتخابي وصحيح أنه جهّ ز نفسه ولسانه
وكتيبته للدفاع عن موقفه وعن رجاحة ترصّ فه
وصحيح ّ
أن الجلسة االنتخابية للجامعة دارت يف
ظروف صحيّة مشجّ عة باعتبار أن اللجنة الطبّية
للجامعة ّ
وفرت كل األمور اللوجيستية والتنظيمية
ّ
وخاصة إجراءات التوقي من انتشار الفريوس
ولكن هذا ال يعني أننا تجنبنا الوقوع يف الخطيئة
ّ
ألن طريقة التصدّي للفريوس ال تخضع للرتاتيب
التي ّ
نصت عليها اللجنة الطبية للجامعة وفرضيات
حصول العدوى ال قدّر الله تبقى قائمة الذات ّ
ألن
ّ
التنقل من جسد اىل
هذا الفريوس اللعني قادر عىل
آخر دون صوت وال ضجيج وبال أيّة أعراض تذكر
لذلك كان لزاما عدم املجازفة بصحّ ة األشخاص
وعدم تجميعهم يف مكان واحد.
وبعيدا عن فريوس كورونا الذي نرجو الله
تعاىل أن يرفعه عنّا خ ّلفت الجلسة االنتخابية
للجامعة التونسية لكرة القدم عديد الرسائل
السلبية التي ّ
تلقفتها جبهة املعارضة النائمة يف
العسل عىل غرار فوز قائمة الجريء بك ّل األصوات
بنسبة  100يف املائة يف سابقة لم تقدر عليها حتى
األنظمة السابقة بك ّل عتادها وبكامل جيوشها وهو
ما يتعارض حقيقة مع مناخ الديمقراطية الذي
نعيشه اليوم والذي بدأ يضيق تدريجيا بفضل نخبة
من الكفاءات الرياضية التونسيّة التي ّ
تص عىل
السباحة فقط يف فلك األقوياء والتسبيح بإنجازاتهم
وبقدراتهم الخارقة عىل التسيري والتدبري وهذه ميزة
أخرى للجريء الذي نجح والحقيقة تقال يف تطويع
خصومه قبل معاوينه واستطاع تحصني نفسه من
الدسائس واملؤامرات وحتى من االنقالبات.
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«سيد أمحد» خارج املوضوع
يف أوّل ظهور إعالمي رسمي له كوزير لشؤون الشباب والرياضة لم يكن مرور أحمد قعلول
بربنامج األحد الريايض مقنعا بامل ّرة بل إن االنتقادات التي طالت السيّد الوزير جعلت البعض
يتساءل عن مصري هذه الحقيبة يف ظ ّل املشاكل التي تراكمت منذ سنوات والتي تفاقمت أكثر
بعد وصول الوزيرة السابقة ماجدولني الشارني والتي حوّلت الوزارة اىل مخرب تجارب.
وبالعودة اىل الظهور االعالمي لوزير الرياضة فإن اجابة عن عديد االسئلة الحارقة لم تكن
موفقة بامل ّرة وكانت غالبيتها خارج املوضوع وغري متماهية مع طبيعة الوضع الراهن الذي
تعيشه البالد .وبدا من خالل اجابات «سيد أحمد» حول الجلسة االنتخابية للجامعة التونسية
لكرة القدم وحول أسباب ودوافع عدم تأجيل النشاط الريايض خاصة يف كرة القدم اىل حد اآلن
رغم التحذيرات التي يرددها البعض بشأن امكانية تفيش فريوس كورونا وتغلغله
يف املجتمع التونيس لم يكن الوزير عىل قدر كبري من االنتباه واليقظة وخاصة
الفطنة والذكاء الذي تتطلبه بعض االجابات يف هذا التوقيت بالذات.
وزير شؤون الشباب والرياضة بدا كعادته مساملا مهادنا مطيعا ملا
يردّده البعض له يف الكواليس ويف الغرف املغلقة وبدا جليا أن الرجل ال
يريد التصعيد مع ايّ طرف وال يريد خوض نزاعات أو خصومات
يراها يف األصل مجانية كما ّ
أن عالقة الصداقة القوية التي
تجمعه برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء
جعلته يتحرج من الغوص يف بعض االسئلة واملواضيع
الحارقة.
تقريبا تشكل كرة القدم التونسية االستثناء الوحيد
يف تونس وربما يف العالم حيث مازلنا نخاطر بصحّ ة
العبينا ومسؤولينا دون إدراك للعواقب
الوخيمة التي من املمكن ان
تنجر عنها ويبدو أن وجود
قعلول عىل رأس الوزارة لن
يغري شيئا يف حال الرياضة
والرياضيني ألنه امتدادا
السابقني
لسياسات
بدليل عدم تحركه
اليقاف أشغال الجلسة
االنتخابية لجامعة كرة
القدم أو حتى ملج ّرد انتقاد انعقادها
يف هذا التوقيت بالذات رغم تحذيرات
وقرارات رئيس الحكومة الياس
الفخفاخ الذي أمر بتعليق كل
األنشطة والتظاهرات الرياضية
والثقافية والتي ربما قد يكون
وزيره املك ّلف بحقيبة الرياضة
والشباب غافال عنها.

ّ
تفش فريوس
رغم أجواء الرعب التي تطبق عىل كافة أنحاء العالم بسبب
كورونا لم تتح ّرج الجامعة التونسية لكرة القدم من مواصلة النشاط الريايض
وتثبيت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس التي
دارت يوم األحد املايض يف وقت كانت فيه كل البطوالت
واملسابقات العاملية تعيش حالة بطالة اجبارية بسبب
املخاوف من تواصل انتشار هذا الفريوس املرعب.
الخوف من فريوس كورونا لم يستثن أحدا والجميع
ّ
تفش العدوى سواء العبني أو مد ّربني
يشعر بالرعب من
أو حتى مسؤولني باستثناء أولئك الذين كرسوا حاجز
الخوف واجتمعوا يف نزل املرادي إلحياء مراسم
الجلسة االنتخابية للجامعة التونسية
القدم.
لكرة

اليونيس يف عزلة

خرج النادي االفريقي من سباق الكأس وانعدمت حظوظه ك ّليا
ّ
املحل يف هذا املوسم بحكم ابتعاده بفارق
عىل اللعب من أجل التتويج
كبري عن متصدّر ترتيب البطولة ليبقى األمل الوحيد إلنقاذ موسم
املائوية العام املقبل هو حجز مقعد يف كأس الكنفدرالية أو البطولة
العربية إن كتب للنشاط الريايض أن يعود بشكل طبيعي يف الفرتة
ّ
توقف
القادمة يف ظ ّل اللخبطة الكبرية الحاصلة يف هذه الفرتة بسبب
النشاط.
يتحمّ
ل مسؤولية كبرية منه الحكم
الخروج من سباق الكأس
محرز املالكي الذي أدار املباراة بسوء نيّة مفضوحة فقد ساعد عىل
تقدّم االتحاديني من خالل منحهم مخالفة غري موجودة تسببت يف
هدف املباراة الوحيد كما أنه حرم فريق باب الجديد من رضبة جزاء
واضحة وأعلن عن تس ّلل غري موجود حرم االفريقي من فرصة هدف
ّ
محقق.
وقبل الحديث عن تقييم موضوعي للحكم محرز املالكي الذي
كان تعيينه من البداية مريبا ألنه من رابطة تونس وال يجوز منطقيا
ترسيمه ملباراة يكون فيها فريق من العاصمة طرفا .وال ب ّد من العودة
ساعات قليلة اىل الوراء وتحديدا اىل الليلة التي سبقت املواجهة حيث

فريوس كورونا
يرعب «كادار»
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من بني الالعبني الذين عاشوا
أسبوعا صعبا بسبب الخوف من اصابته بعدوى
فريوس كورونا نجد العب النادي االفريقي عبد
القادر الوسالتي الذي رفض التحوّل اىل املنستري
لخوض مباراة الكأس أمام اتحاد املكان.
عبد القادر الوسالتي الذي تعاىف مؤخرا من
مخلفات االصابة التي لحقته والذي انتظم
يف التدريبات بشكل عادي كان من املفروض
أن يكون يف قائمة الالعبني املدعوين لتلك
املباراة لكنه التمس من مد ّربه لسعد الدريدي
أن يعفيه من هذه الرحلة متعلال بمخاوفه
الكبرية من االصابة بالفريوس« .كادار» قال
حرفيا إنه يرفض أن يجازف بنفسه وبأنه
ّ
يتمسك البعض
يستغرب يف اآلن نفسه كيف
يف تونس بإقامة مباريات كرة القدم يف وقت
ّ
توقفت فيه اللعبة عن النشاط يف كل أرجاء
العالم.
من جانبه احرتم مد ّرب االفريقي قرار
العبه ورفض التصعيد معه ألنّه يدرك هو
اآلخر أن سالمة العبيه قبل ك ّل يشء حتى لو
تع ّلق األمر بمباراة العمر.

كانت األجواء غري مشجعة بامل ّرة ليس بسبب قيمة الرهان أو
استهتار الالعبني ولكن بسبب تواجد رئيس النادي عبد السالم
اليونيس الذي ش ّ
كل التحاقه بمق ّر اقامة الفريق باملنستري
مصدر تشويش للجميع .الالعبون لم يكونوا ينتظرون وصول
اليونيس ألنهّ أخلف وعده وتسبب يف تعطيل حصول الالعبني
واالطار الفنّي عىل مستحقاتهم املالية .ومعروف أن حمادي
بوصبيع االب الروحي للفريق كان قد منح منذ االسبوع املايض
شيكا بقيمة  300ألف دينار لتسوية وضعية االطار الفنّي
والالعبني ولكن رئيس االفريقي ع ّ
طل ترصيف الشيك
ّ
يوفر لنفسه نصيبا من املبلغ بتعلةّ
ألنّه يريد أن
ترصيف شؤون يومية بالفريق وهذا األمر لم يعجب
ال الالعبني وال بوصبيع نفسه لذلك ش ّ
كل وجوده يف
النزل ليلة املباراة اشكاال للجميع وحتى الالعبني
تجنّبوا محادثته أو الجلوس اليه يف محاولة
لتمرير رسالة غضب ع ّله يفهم مضمونها وهذا
ربمّ ا ما انعكس سلبا عىل جاهزية الالعبني
الذهنية يوم املباراة.
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