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ضيف األسئلة العشرة
كمال الهذيلي

المكل
ّف العام بنزاعات الدولة

تراكم قضــايا األمـوال
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املشييش
يف خدمة املشييش..

أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ

عام من حكم قيس سعي ّد:

حوار مع الخبير االقتصادي
عز ال ّدين سعيدان :

توجه رصيح
ألول مرة منذ االستقاللّ ،
نحو طلب إعادة جدولة الديون

اتفاق مع النقد الدويل
يعني إما ترسيح املوظفني
أو التخفيض يف األجور

عبوية
الشّ
ّ
عىل حمكّ الواقع

ترسيبات هيالري
كلينتونَ « ...ما َث َّم ْش ِم ْن َها» !

االهمامي
حمه
ّ
● بقلم ّ :

بسبب نوايا خبيثة وقانون بريء:

«مكش» وتوفيق «جريء»
ّ
ضاعت الشابة بني أقدام وديع

contact@acharaa.com
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الشارع السياسي
االفتتاحية

L'Agora

تونس تسري
نحو املجهول...
جمال الدين العويديدي
يف وقت يشهد العالم رصاعات مصريية وحروب اقليمية محتدة عمقتها
جائحة كورونا حيث أصبح الرصاع من أجل الوجود يستدعي رص الصفوف
ونكران الذات ،تعيش تونس عىل وقع أزمة سياسية بني أطراف السلطة أدت
إىل حالة انفصام تام بينها وبني مصلحة البالد ومتطلبات شواغل عامة الشعب
مما يدفع إىل حالة يأس وإحباط تنذر بتفجّ ر جدّي للوضع االجتماعي.
الشك أن دور رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لكل الشعب التونيس يبقى
رمزا للسيادة الوطنية ومصدر توحيد الشعب عىل أسس وثوابت من املفروض
أن تظ ّل قاسما مشرتكا بني الجميع.
غري ان عديد التحركات التي قام بها رئيس الدولة منذ توليه السلطة لم تكن
مع االسف موفقة يف هذا الصدد.
ولعل الصور التي نرشتها رئاسة الجمهورية بمناسبة إحياء ذكرى عيد
الجالء والتي اظهرت وقوف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والوفد
الوزاري املرافق له عىل بعد امتار من مكان وقوف رئيس الجمهورية واكتفاءهم
بتحية العلم خري دليل عىل ذلك اذ اعتاد رؤساء الجمهورية التونسية السابقني
خالل املراسم الرسمية عىل مرافقة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب
الشعب ألداء املراسم بشكل جماعي .هذه الرسالة تلقاها الشعب كبادرة تفرقة
واستقواء وتعميق للفتنة ال تبعث عىل الطمأنينة يف وضع متفجر تعيشه البالد.
كذلك ما جاء عىل لسان رئيس الجمهورية بهذه املناسبة حيث "أشار رئيس
الدولة إىل أن التونسيني دفعوا رضيبة غالية من دمهم ،يف سبيل االستقالل
ومن أجل أن تبقى البالد ح ّرة منيعة ومحفوظة الكرامة ،منوّها بمعاني الجالء
والفداء وبكل من ضحّ ى بنفسه من أجل إجالء آخر جندي أجنبي من تونس،
يوم  15أكتوبر من سنة ".1963

وينو ال ّرئيس؟
نهار الفيشطة متاع عيد الجالء دخلت لبیت محرز
ّ
مزهرة وكعيبات غريّبة سخان من
ولدي بقهيوة عربي
ّ
كوشتهم نعرفو يموت عىل الحلو يف العشويّة يخي لقيتو
يكتب يف الفتة كبرية ..ضحكت وقتلو ّ
يخي من وقتاش
ولیت من جماعة "حالة وعي" ّ
ول عرق عليك صحيّبك
هاك الشباب متاع ك ّلنا معاك يس قيس ...
قايل يا بيّوتة الغالية انا راني ما متاع حتى حد اما قلت
نع ّلقها عىل باب الدّار ...قتلو وه وه تحب تبيع الدّار وعيني
حيّة هذا كفويا معاك ...تفلق بالضحك وقايل يخي شبیه
عقلک مشی لبعید ّ
يخي أنا ولد حرام باش نعمل ه ّكة
هاكي ّ
اللفتة مكتوب عليها "رانا راقدين لداخل" الحقيقة
بهّ مت وقتلو لشکون کاتب ها الكالم ..قايل برصاحة بعد
إل صار يف ْ
ّ
القرصين وتهديم الكشک عىل راس مواله ما
بقاش عندي ثقة يف رئيس البلديّة يمشیيش يجيب تراكس
ويدخل فينا فرنديس...
قتلو وال ّله عندك الحق الواحد ما بقاش فاهم کوعو من
بوعو يف ها البالد كيف ما قال البجبوج يرحمو ..وزدت
قتلو يعيّشک ّ
یخي وينو يس قيس سعيّد موش قال
ّ
متشبها بالخلیفة عمر ابن الخطاب" :لو عثرت بغلة يف
العراق لسألني الله عنها"
محرز ولدي مات بالضحك وقايل يا بيّوتة هاك رضبان
لغة وشعبويّة فارغة هانا اكثر من أحداش مليون عاثرين
ومدعثرين وحالتنا بالويل وزادت الكورونا يف غلبتنا
وال ّراجل ال حس ال خرب ال وينكم ال شنيّة أحوالكم ...
تنهدّت وقتلو ال ّله يرحم عبد الوهاب كيف غنّى ":قيس،

جئت تطلب نارا أم ترى جئت تشعل
البيت نارا؟"...
هو محرز ولدي خرج
من هنا وأنا ح ّليت
التلفزة نتف ّرج نلقاهم
جايبني يس رضا رشف
الدّين متاع الكرة ّ
إل
ّ
ول نائب يف الربملان
يحكي عىل ذكرى

عيد الجالء ّ
يخي سمعت كالم يط ّرش شقالك وشقتلك
الزعيم الوطني فرحات حشاد كان عندو دور كبري يف
معركة الجالء ...يا ديني فرحات حشاد ّ
إل أستشهد يف 05
ّ
ديسمرب  1952شارك يف معركة الجالء إل وقعت يوم 15
أكتوبر  1963معناها فرحات حشاد متويف عنده قريب
 11عام زعمة خرج من القرب شارك يف املعركة ورجع وإال
كيفاش ؟؟؟ عىل كل شكون يعرف "يحيي العظام وهي
رميم " يس رضا يعرف أكثر منا...راهو معطيلو يخي
إل ْ
زق ْ
موش هو ّ
زق بني الكرتوش ومنع من محاولة إغتيال
...
والحاصيلو ربّي يقدّر الخري وهضاك هو.

ابتسامة

✔ أختكم بيّة المالحة

هذا الخطاب الذي يجمع عليه كل التونسيني بال شك يتناقض مع ما سبق أن
أدىل به رئيس الجمهورية اثر زيارته األخرية لفرنسا يف وسائل اإلعالم الفرنسية
من ان وجود فرنسا عىل مدى خمس وسبعون سنة يف تونس لم يكن استعمارا
بل كان "حماية" أمام دهشة واستغراب الصحفي الفرنيس.
كان عىل رئيس الجمهورية أن يعلم أن ما صدر عنه وهو يتكلم بصفته
الرسمية يعترب اعرتافا لفرنسا بأنها كانت حامية لتونس وهو امر خطري
ومصدر للتفرقة وبث الفتنة كذلك يف ثوابت أجمع عليها الشعب التونيس.
وإذا أمكن أن نفهم من ترصيحه يف مدينة بنزرت أنه تراجع عما صدر
عنه يف باريس ،فإننا نرجو ان يكون االمر كذلك ولكن يجب عليه يف هذه الحالة
االعرتاف بخطيئته رسميا وتقديم اعتذاره للشعب التونيس احرتاما وتقديرا
لكل شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل تحرير تونس من االستعمار
الفرنيس.
كذلك التعتيم الذي ُ
ضب عىل اهم نتائج زيارة وزير دفاع الواليات املتحدة
االمريكية مؤخرا إىل تونس والذي تم ّكن حسب ما ذكرت وكالة األنباء الفرنسية
من التوقيع عىل اتفاقية عسكرية مع تونس ملدة عرش سنوات يف حني ان قيس
سعيّد كان قد وعد الشعب باملصارحة وبالشفافية وبأنه لن يفرط يف السيادة
الوطنية.
كان عليه أن يكشف عن محتوى هذا االتفاق الذي يأتي يف وضع متفجر
بمنطقتنا العربية والذي يمكن ان يزعج أشقاءنا يف الجزائر وليبيا.
كل هذه التحركات تبني أن تونس تُ ّ
سي بال أهداف مرسومة متفق عليها
داخليا وجامعة بني أغلبية الشعب التونيس من شأنها أن تفتح املجال لتعزيز
الوحدة والسيادة الوطنيتني عرب مراجعات معمقة ملنوال التنمية والتفاقيات
رشاكة دمرت املسرية التنموية.

ّ
يتوجه لعون مصحة « :خويا ...أنا تابع للمشيشي»...
مواطن

مستشارو التحرير :

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

معز زيّ ود  -الحبيب القيزاني
رئيس تحرير مساعد ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

مسعود الرمضاني -جمال الدين العويديدي
 المنصف السليطي -االسعد جمعة كريم الميساوي  -السيدة سالمية -رشيد أيالل
التحرير :

عواطف البلدي  -أنور الشعافي-
عامر الجريدي  -منى المساكني  -صالح
بوزيان  -أماني الخديمي  -خالد النوري -
تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي
مدقق لغوي:
نور الدين حميدي

الشارع التلفزي واالذاعي:

المستشار الرقمي:

ّ
الفالح
منير

بهاء الباهي

رئيس قسم الرياضة :

ّ
الفني :
المدير

العربي الوسالتي

فيصل بنعمران

االستشارات التاريخية :

اإلشراف على اإلخراج :

د.محمد لطفي الشايبي

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير :

هيفاء سالم

سندة بن الحبيب

العنوان :
 45شارع آالن سافاري
 1002تونس

الهاتف 36 063 034 :

الفاكس 71 890 065 :

contact@acharaa.com

المطبعة BETA :
i@beta.com.tn

تصدر جريدة الشارع المغاربي عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

contact@acharaa.com

العدد  231الثالثاء  20أكتوبر 2020

www.acharaa.com

الشارع السياسي

Essebsi

edh Caïd

Béji-Haf

L’énigme

Relation
tionnelle

hdha

d’Enna

com

aghrebstreet.

: redaction@m

.com - E-mail

: www.acharaa

العدد األول

حياة «الشارع المغاربي»

»d’Etat

indépendant
Hebdomadaire
: 800 millimes
2015 - Prix

Essid
Habib
!
ra pas
ne parti

أسبوعية مستقلّة

من االثنين  19إلى األحد 25
أكتوبر - 2015الثمن 800 :

Site web

Cour constitu

19 Octobre

«Coup

N° 1 - Lundi

03

مليم  -موقع الويب .com

 - www.acharaaالعنوان
االلكتروني contact@acharaa.com :

12:11

17/10/2015

طالعوا

الملحق

باللغة ا

لفرنسية

1

street 8p.indd

maghreb

«الشارع المغاربي» يدخل سنته السادسة :
معز ز يّود

مصداقية ،استقاللية ومهنية

تحتفي صحيفة «الشارع املغاربي» بمرور خمسة أعوام عىل صدور
عددها األوّل يف مثل هذا اليوم من عام  .2015مسرية قد ال تُمثّل تجربة
طويلة يف عالم الصحافة ،لكنّها جاءت يف زمن يفيض بالصعوبات
واألزمات والفخاخ ...واأله ّم عىل اإلطالق أنّها تُ ّ
جسد مرشوعً ا مهنيّا تاق
ُ
إىل تشكيل بديل صحفي نزيه ،يف ظ ّل مشهد إعالمي تالحقه األزمات
وتتقاذفه أمواج املصالح املتالطمة ويُهدّده االخرتاق والفساد...
تجربة استثنائيّة خاضتها هذه الصحيفة الناشئة بفضل تضحيات
أرسة صحفيّة متآزرة وإسهام أقالم مميّزة معروفة بنزاهتها وتجربتها
الطويلة .يف عددها األوّل كتبنا ّ
أن مرشوعنا هو إصدار «صحيفة ال
ّ
تُ ِ
وتوضح أبعادها وخلفيّاتها...
جامل وال تُعادي ،تنقل الحقيقة كما هي
ّ
جريدة تحرتم القارئ ،وتلتزم بالدقة واملوضوعيّة واألمانة الصحفيّة».
حاولنا بقدر الجهد واملستطاع تكريس هذه القيم اإلعالميّة .ال نُنكر
طبعً ا أنّنا ربّما لم نتف ّ
ٍ
هنات لم نحفل
طن يف أحيان قليلة إىل بعض
بها ،لكن لم تُبارحنا نزاهة الطرح يف أيّة لحظة أو عدد أو آونة .فقد
انترصت الصحيفة لخ ّ
ط تحرير معلن وال غبار عليه ،يُنارص قيم الحريّة
والديمقراطيّة والحداثة والدولة املدنيّة ،وينادي بالشفافيّة ومكافحة
الفساد يف ّ
كافة املجاالت وعىل رأسها القطاع اإلعالمي .نهج مهني
ً
خصوصا بالوضوح واملوضوعيّة واملصداقيّة يف طرح القضايا
يتّسم
ُ
الحقيقيّة ،بل واعتماد مرونة إيجابيّة تثمّ ن االنفتاح عىل جميع األفكار
واالتّجاهات وتُغني عن السقوط يف ممارسة اإلقصاء ض ّد تيّار ما أو
تلميع صورة غريه .إنّه تصوّرنا الذي كان وال يزال لِمَ ا ينبغي أن يكون
عليه العمل الصحفي ،يف مرحلة يغلب عليها لألسف االبتذال الشديد
وتزييف الحقائق وخدمة مدفوعة األجر للوبيّات املال والسياسة التي
تنخر القطاع اإلعالمي عرب بعض ممتهنيه ،ويُراد لها اليوم أن تقيض
تمامً ا عىل مكتسبات منحتنا إيّاها الثورة وشهداؤها.
يف عام  ،2015حني اهت ّزت تونس بالجريمة اإلرهابيّة تلو األخرى،
توّجت الصحيفة عددها األوّل باالهتمام بموضوع لم تطرحه وسيلة

إعالميّة أخرى قبلها :فرسمت بشكل مب ّكر عالقة رئيس الجمهوريّة
بنجله ،وح ّذرت من الخراب الذي يمكن أن يتسبّب فيه للحياة السياسيّة
وللبالد عمومً ا ...نظرة استرشافيّة ثاقبة ثبت بعد أعوام صوابها .هذا
مثال ملا يجدر بالصحافة املهنيّة االنتباه إليه ،ال مج ّرد الغرق يف الشأن
اليومي أو السري يف أحضان التيّار الجارف أو ضدّه...
ومن دون ش ّك ّ
أن خوض معركة النزاهة واملوضوعيّة من أش ّد
تحدّيات العمل الصحفي .فال يخفى ّ
أن ك ّل من ّ
تمسك بخيارات مهنيّة
مستق ّلة ولم تكن له ذراع ماليّة تسنده قد اضط ّر لدفع الثمن غاليًا،
والسيما عند االعتماد عىل موارد ذاتيّة يف ظ ّل شحّ مداخيل اإلعالنات التي
تتح ّكم فيها لوبيّات وكاالت االتّصال وشبكاتها األخطبوطيّة ،فضال عن
صعوبات توزيع الصحف الورقيّة وتحدّيات تطوّر تكنولوجيّات االتّصال
وغريها ...وهو ما أدّى إىل اغتيال تجارب صحفيّة عديدة يف تونس ج ّراء
عجزها عن الصمود بل ويُهدّد بالقضاء عىل الصحافة الورقيّة برمّ تها،
والسيما يف ظ ّل المباالة مشبوهة من السلطات العموميّة ،عىل خالف
ما يسود ك ّل ديمقراطيّات العالم التي ال تُساوم يف مسألة الحفاظ عىل
صحافتها املستق ّلة...
ومع ذلك ،تُلزمنا هذه الصعوبات والتحدّيات بالتذكري ،للم ّرة
األلف ،بفداحة املخاطر التي ترتبّص بوسائل اإلعالم التونسيّة من داخل
البالد وخارجها وتعمل ليال نها ًرا عىل رشاء ذممها ،بل وتهدّد رأسا
بمصادرة ّ
حق الشعب التونيس يف إعالم تعدّدي وح ّر ونزيه .وال أد ّل
عىل ذلك اليوم من توجّ ه مجلس نوّاب الشعب يف جلسته العامّ ة اليوم
إىل تعديل «املرسوم عدد  116لسنة  2011املتع ّلق بحريّة االتّصال
وبإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي» (هايكا) ،يف اتّجاه
إلغاء الصالحيّة األساسيّة للهيئة املتمثّلة يف إسناد إجازات ّ
البث للقنوات
اإلذاعيّة والتلفزيونيّة ،عىل خالف ما هو قائم يف الدول الديمقراطيّة.
تعديل بمثابة ّ
حق أريد به باطل ،فقد اقرتحت كتلة «ائتالف الكرامة»
مرشوع قانون تعديل املرسوم املذكور ،بمباركة «حركة النهضة»

العالقة بني يس الباجي وإبنه

خاص

اللغز

الب

اجي ّ
هيدد ب ّ
التربئ من حزب نداء تونس

ضيف األسئلة العشرة
المك ّل

كمال الهذيلي

ف العام بنزاعات الدولة

تراكم قضــايا األمـوال
املهربة عطّل استعــادة
ّ
مــا ُنـب
من تونس
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ً
شعا ر
رافعة
وضغوط حليفها صاحب حزب «قلب تونس»،
تحرير القطاع السمعي البرصي ،والحال ّ
أن إلغاء هذه «الرتاخيص»
سيُم ّكن لوبيّات الفساد من التدمري النهائي للمشهد اإلعالمي التونيس.
ّ
املتدفق من أذرع مافيا الفساد
ويف هذا املضمار سيُميس املال الفاسد،
والته ّرب الرضيبي يف الداخل ومن أنظمة الريع يف الخارج ،املتحكمّ
الوحيد يف اإلعالم التونيس ويف ما يبثّه للجمهور من مضامني .كما يبدو
من الواضح ّ
أن االبتزاز السيايس الذي سمّ اه رئيس الحكومة هشام
املشييش بـ»الوسادة السياسيّة» قد بدأ يؤتي أكله رسيعً ا بشأن هذا
املرشوع الجهنّمي .وهو ما يكشف أنّها عمليّة مبيّتة ،وال سيما بعد
الكشف أمس عن إقدام رئاسة الحكومة عىل سحب مبادرتها الترشيعيّة
املتمثّلة يف «مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بهيئة االتّصال السمعي
البرصي» .ومن ثمّ ة ينبغي الترصيح ،ال التلميحّ ،
بأن التعديل املرتقب
ً
صارخا للدستور التونيس
للمرسوم عدد  116يُش ّكل ال فقط انتها ًكا
الذي يوجب التعدّديّة اإلعالميّة ،بل ويُع ّد بمثابة جريمة قصوى يف ّ
حق
ً
وخصوصا رئيسا
التونسيّني ،تتحمّ ل مسؤوليّتها تلك الكتل الربملانيّة
حركة النهضة والحكومة ً
رأسا...
ّ
املحصلة ،نقول ذلك ونأتي عىل مثل هذه املثلة للتأكيد عىل أهميّة
ويف
دور اليقظة الذي تمثله تجارب صحفيّة صمدت إىل ح ّد اآلن يف وجه
التوظيف والتهميش والتضييق ،وكسبت خصوصا تحدّي االستمراريّة
بما بذلته من جهد من أجل الحفاظ عىل ثالثيّة «االستقالليّة واملصداقيّة
صحفي تكاد ال تستغني عنه النخب
واملهنيّة» ،حتّى باتت بمثابة مرجع
ّ
املستنرية باختالف مواردها الفكريّة...

زووووم

الغنوشي +موسي +عبو +كورشيد +طوبال+العلوي

مكتب المجلس على فوهة بركان

تًوحي كل املؤرشات بأن الدورة الربملانية الثانية لن تختلف كثريا عن
األوىل التي بلغ فيها التوتر ذروته بسبب ما شهد املجلس من مناكفات
ومشاحنات وتالسن بلغت حدا غري مسبوق بل ان فضاء الربملان عرف
من األحداث خالل السنة املاضية ما لم يشهد طيلة تاريخه .ويكفي القاء
نظرة عىل تركيبة مكتب املجلس لهذه السنة لتعصف بامنيات البعض يف
مشاهدة سنة برملانية هادئة تختلف عن سابقتها.
فقد أفرزت عملية توزيع املقاعد بني مختلف الكتل تركيبة "نارية"
ملكتب املجلس تجمع مختلف األضداد .فاىل جانب رئيس الربملان راشد
الغنويش ونائبيه األول والثاني سمرية الشوايش وطارق الفتيتي املمثلني يف
املكتب بالصفة فان تركيبة املكتب ستضم هذه السنة كال من عبري مويس
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وسامية عبو عن الكتلة الديمقراطية
ومربوك كورشيد عن الكتلة الوطنية وحافظ الزواري عن كتلة اإلصالح
وسفيان طوبال عن قلب تونس هذا طبعا اىل جانب ممثل كتلة ائتالف
الكرامة عبد اللطيف العلوي وممثيل حركة النهضة جميلة الكسيكيس
وماهر مذيوب ونوفل الجمايل.
وتظهر هذه الرتكيبة الجديدة ملكتب املجلس ان رئيس الربملان ورئيس
حركة النهضة سيكون محاطا بأبرز منتقديه وحتى من ألد خصومه،
األبرز هي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبري مويس التي ال تلقبه
إال ب "شيخ االخوان" او "سيدهم الشيخ" وتتجاوز يف الحوار معه حتى
مبدأ حفظ املقامات باعتباره رئيسا للمجلس.
كما ان النائبة سامية عبو التي تمثل الكتلة الديمقراطية ستحمل لواء
اكرب كتلة معارضة باعتبار ان كتلتها هي الثانية يف الربملان بعد حركة
النهضة وبال شك فان عبو ستكون معارضة رشسة لرئيس الربملان راشد
الغنويش وملمثيل تحالفه الربملاني ليس فحسب الن الكتلة الديمقراطية
اختارت صف املعارضة وانما ايضا بسبب ما حصل من تجاذب وتراشق

بالتهم بني حزبها التيار وبعض قيادات حركة النهضة عىل خلفية اسقاط
حكومة الفخفاخ.
ممثل الكتلة الوطنية يف مكتب املجلس النائب والوزير السابق
ألمالك الدولة والشؤون العقارية مربوك كورشيد له بدوره "سوابق"
كثرية مع حركة النهضة ورئيسها خاصة بسبب مواقفه من القضية
الليبية ووضعه كنائب منتخب عن جهة تعترب حركة النهضة انها ضمن
"مجالها الحيوي" وانتقاداتها املتتالية لتوجهاتها وما خلفه له من ردود
افعال حادة خاصة من قبل ما يعرف بالذباب األزرق.
حالة التوتر املرتقبة يف مكتب املجلس ال تتعلق برئيسه راشد
الغنويش فحسب فرتكيبته الجديدة ضمت ايضا من جانب حركة النهضة
النائبة جميلة الكسيكيس وكلنا يتذكر ما حصل بينها وبني كتلة الحزب
الدستوري الحر يف مطلع شهر ديسمرب من السنة املنقضية ملا تعمدت
هذه النائبة مهاجمة كتلة الدستوري الحر خالل جلسة عامة وما تبع ذلك
من ردود من انصار هذا الحزب وال نعتقد ان جراح تلك الحادثة اندملت
مما يجعلنا نتوقع مشادات اخرى مع عبري مويس رئيسة هذه الكتلة يف
اجتماعات مكتب املجلس.
لكن رغم "الجلبة املحتملة" واملعارضة الرشسة التي قد يلقاها رئيس
الربملان راشد الغنويش من قبل ابرز معارضيه ومنتقديه فان الحقيقة
ان تركيبة مكتب الربملان تجعل الكفة تميل لصالحه يف اتخاذ القرارات
بالنظر لطريقة التمثيل النسبي املعتمدة يف تحديد تركيبة املجلس.
ويتهم الغنويش من قبل معارضيه بإحكام السيطرة عىل مكتب
املجلس خاصة بعد ان توصل لضمان ائتالف برملاني مساند له .ورغم
اهمية دور مكتب املجلس فقد اثبتت التجربة اىل حد االن ان مساعدي
الرئيس يف املكتب ال يضطلعون فعال باملسؤوليات التي حددها لهم النظام
الداخيل وعىل سبيل املثال فان نائب الرئيس املكلف باإلعالم واالتصال ال

يضطلع بهذه املهمة بصفة فعلية بل غالبا ما يضطلع بها املكلف باإلعالم
باملجلس .كما يالحظ ان تفعيل بقية املسؤوليات ظل حربا عىل ورق.
وينص الفصل  56عىل ان مكتب املجلس يتمتع بالصالحيات التالية:
اإلرشاف عىل حسن سري مختلف أعمال املجلس ودواليبه واتخاذاإلجراءات التي يراها مالئمة يف الغرض.
اإلرشاف عىل شؤون املجلس اإلدارية واملاليةاعداد ميزانية املجلس واملصادقة عليها واإلرشاف عىل تنفيذها ومراقبتهااتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتيسري اضطالع أعضاء املجلس بمهامهم بحث الوسائل املتعلقة بتامني نشاط الكتل وضع برنامج العمل الترشيعي والنيابي عموما للمجلس خالل املدةالتي يضبطها عىل اال تقل عن شهر بصفة مسبقة.
إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل املجلسوملشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر.
تشكيل الوفود التي تمثل املجلس واختيار رؤسائها اال اذا كان الرئيساو احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة
 وضع الهيكل التنظيمي إلدارة املجلسمعاينة كافة أشكال الشغور باملجلس واإلذن بإعالنها أمام الجلسةالعامة .
واكد نفس الفصل عىل ان مكتب املجلس يتخذ كافة قراراته بأغلبية
الحارضين عىل اال تقل عن الثلث وانه عند التساوي يكون صوت الرئيس
مرجحا هذا طبعا يف ظروف سري العمل العادية.
وسيمكن اعتماد تدابري عمل استثنائية رئيس الربملان من صالحيات
اوسع علما ان مكتب املجلس كان قد صادق خالل اجتماعه يوم 12
اكتوبر الجاري عىل اعتماد تدابري استثائية يف عمله.
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املشييش يف خدمة املشييش

خالل اليومين المنقضيين رسخ رئيس الحكومة هشام المشيشي التحالف مع احزاب النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة ،وطبعت
حكومته مع مصالح هذا الحلف الثالثي تحت عنوان «خوذ وهات» ،وضاعت األولويات والتحديات التي تنتظر البالد على المستويين
االقتصادي والمالي عن مشيشي يبدو أنه ال يفكر ابعد من البقاء من منصبه الحالي كرئيس للحكومة.

يوم اول امس االحد  ،كان للمشييش اول ظهور
تلفزي يف حوار للقناة الوطنية االوىل  ،كان يفرتض
بالنظر اىل تزامنه مع ايداع مرشوع قانون املالية لسنة
 2021ومرشوع ميزانية الدولة ومرشوع قانون املالية
التكمييل ،ان يكون هذا الحوار منطلقا لنقاش عام
حول برنامج الحكومة وتوجهاتها الكربى ملواجهة
اخطر ازمة يعيشها االقتصاد الوطني.
مر املشييش عىل هذا امللف مرور الكرام ولم يقدم
أي جديد يذكر باستثناء اعتبار اعتماد الشفافية يف
املؤرشات واملعطيات بمرشوع قانون املالية انجازا،
معتربا ان ذلك كافيا لخلق الثقة لدى املانحني الكبار،
ينضاف اىل ذلك غياب اية مقاربة جديدة الدارة ازمة
كورونا الذي بات يثري توجسا حقيقيا لدى عموم
التونسيني ،وكان املشييش يوم اول امس بعيدا عن
دوره يف التعبئة رغم قوله إن البالد يف حرب مع هذه
الجائحة.

مشيشي األمس واليوم

ال يمكن الحكم عىل اداء رئيس الحكومة قبل حتى
استكمال الـ 100يوم عىل راس السلطة ،لكن مع هذا
فإن الفرتة الوجيزة التي مرت منذ صعوده اىل مؤسسة
رئاسة الجمهورية كمستشار قانوني حتى حصوله
عىل وزارة الداخلية فتكليفه بتشكيل الحكومة فنيله
ثقة مجلس نواب الشعب تشري اىل اننا ازاء شخصية
تتلون حسب التوازنات وقادرة عىل االنحناء متى
استوجبت الظروف ذلك.
انطلق االمر بدخول القرص كمستشار بفضل
صداقات نافذة مع مقربني من رئيس الجمهورية
مديرة الديوان نادية عكاشة والعميدة نائلة شعبان،
ليصبح بعد  30يوما فقط قضاها يف الرئاسة ،وزيرا
للداخلية يف حكومة الفخفاخ ثم يدخل رسيعا يف
مواجهة مع القيادات الكربى بالوزارة وعىل رأسها
املدير العام السابق لالمن الوطني كمال القيزاني.
كانت خفايا املواجهة ،تضارب يف االجندات بني
الرجلني ،املشييش الذي كان يف مسار «اضفاء روح
جديدة عىل الوزارة بإرشاف وتنسيق مع مديرة
الديوان الرئايس ،والقيزاني «ثعلب الوزارة» والرجل
القوي الرافض للمس بنفوذه فتطور الرصاع وتفرع
واستقوى املشييش بعكاشة التي وصل بها األمر إىل
حد التدخل بشكل مبارش لدى رئيس الحكومة وقتها

الياس الفخفاخ.
كان «الكوسان» خالل تلك الفرتة هما قيس سعيد
ونادية عكاشة  ،ورغم ذلك هزم املشييش يف معركته
امام القيزاني وفشل يف تمرير عدد من التعيينات،
وحافظ القيزاني عىل منصبه اىل حني تعيينه سفريا
يف الهاي ،بعد ان فشلت كل محاوالت ابعاده السباب
غري معلومة يتكتم الجميع عليها ،لكن ما يعرف عن
تلك الفرتة انها كانت فرتة رصاعات وتوترات لعب فيها
املشييش دور «االداة» لتنفيذ اجندة القرص الرئايس
الدافع لوضع اليد عىل الوزارة.
بعد ذلك شاءت الظروف ان يختار قيس سعيد
املشييش لرئاسة الحكومة بعد رفض  3مرشحني عىل
االقل ابرزهم وزير الدفاع السابق عماد الحزقي ،ويوم
التكليف ،كان للمشييش لقاء مطول بالرئيس سعيد
اتفقا خالله عىل مسار املشاورات وعىل دور االحزاب
وعىل «شكل الحكومة» وتركيبتها ،وقبل املشييش ان
يكون «أداة» لتنفيذ «مرشوع سعيد» القائم يف جزء
منه عىل حكم بال احزاب وربما عىل افشال املشاورات
وحل الربملان .
خالل فرتة املشاورات ،صعب عىل كل من التقى
املشييش ان يتحصل عىل أية معلومة بخصوص
حكومته املرتقبة ُ
وفهم وقتها ان االمر يدار يف الرئاسة
وان املشييش قبل بذلك باعتباره « ضمن االتفاق االويل
مع قيس سعيد».
ويذكر ان من بني ما علق يف ذهن الرجل وكان قد
أرس به ملن التقاهم ،تعليق رافق االعالن عن تكليفه
ّ
بتشكيل الحكومة «جابلهم الحاكم» تم تداوله وقتها
عىل موقع فايسبوك من قبل ناشطني للداللة عىل تطور
املعركة وقتها بني سعيد والنهضة وقلب تونس.
كان املشييش يضحك وهو يعود اىل هذا التعليق
الذي يشري ،وفق تقديره اىل «نهاية الفسحة» وبداية
العمل الجدي «ونهاية سطوة االحزاب» عندما كان
تحت جلباب الرئيس سعيد ومتماهيا مع نظرته
السلبية لالحزاب ومن خلفها لرؤيته لحكم ،لكن تغريت
االمور رسيعا بعد ان ضاقت به السبل وتيقن انه لن
يكون اكثر من مجرد موظف وان الرئاسة لم ترتك
له اي هامش حتى الختيار بعض الوزراء ،وبرتاكمات
و«ارسار» لم تعرف بعد حصلت القطيعة بني سعيد
واملشييش الطموح الذي وجد ضالته يف رئيس حزب

قلب تونس نبيل القروي.
التقى الرجالن او فرضت عليهما املصالح املشرتكة
اللقاء  :املشييش بال أي دعم ومهدد بعدم الحصول عىل
ثقة الربملان ومحارص من قبل رئاسة الجمهورية التي
يبدو انها كانت تدفع الفشال املشاورات والذهاب نحو
حل الربملان ،ونبيل القروي الباحث عن اي حل يحول
دون بقاء حكومة الفخفاخ باعتبار ان هذا السيناريو
كان مطروحا عرب تفعيل الفصل  100من الدستور او
حل الربملان يف صورة عدم حصول حكومة املشييش
عىل الثقة.
حصلت الصفقة ،وانضمت النهضة وائتالف
الكرامة اىل املكون الصلب واالسايس يف هذا التحالف
الجديد» القروي/املشييش» ،وقبل املشييش مثلما قبل
سابقا برشوط مسانديه الجدد وتعهد بتنفيذ بنود
االتفاق وااليفاء بالتزاماته مقابل التزام «الرتويكا»
بمنحه حزاما برملانيا يضم  120نائبا ،والتطبيق او
البدء يف التنفيذ انطلق مع اجتماع يف القصبة غداة
انطالق الدورة الربملانية وجمعه بنبيل القروي وسيف
مخلوف ونور الدين البحريي وانور معروف الباحث
عن دور يف الحكومة الجديدة ،وتعزز بشكل واضح
يوم امس بمباركة تعديل املرسوم  116وسحب
املرشوع الحكومي.
اليوم ينظر للمشييش كـ«اداة» لتنفيذ أجندة
الثالثي «النهضة/ائتالف الكرامة /قلب تونس»،
تماما مثلما كان يف وزارة الداخلية وايضا يف الفرتة
االوىل من مشاورات تشكيل الحكومة مع رئاسة
الجمهورية ،فسهولة الحصول عىل املناصب الكربى يف
الدولة والطموحات املتنامية ورغبة البقاء يف القصبة
جعلته يختار الطريق االسهل املتمثل يف االحتماء
بالرتويكا ،التي ستحتمي به وستكون مستفيدة اكثر
منه وهي التي تحكم وال تحكم.

الظهور الباهت

هذا التقديم كاف لفهم شخصية املشييش ،الذي
كان محل انتقادات واسعة بعد حواره التلفزي االول
الذي اختار ان يكون فيه «صديق الجميع»  ،فاالداري
الذي تعود عىل «الظل» والعمل يف الكواليس ،ظهر رغم
تجربته االدارية والوزارية غري ملم بملفاته ،يف مرحلة
دقيقة تتطلب املاما واسعا وقدرة هائلة عىل االستيعاب
وعىل التنفيذ وهنا يمكن العودة اىل محورين هامني يف

حوار هشام املشييش :

ادارة ازمة كورونا

هناك اجماع بني اعضاء اللجنة العلمية عىل ان
الفرتة القادمة ستكون صعبة وربما قاسية وعىل أن
البالد ستشهد فيها ،حسب ترصيح وزير الصحة يوم
امس ،ارتفاعا يف عدد الوفيات فيما ح ّذر الحببب غديرة
من انهيار املنظومة الصحية يف صورة تواصل ارتفاع
عدد االصابات بفريوس كورونا .مقابل قتامة الوضع
خرج املشييش للتونسيني بخطاب طمأنة مبالغ فيها
مقدما القطاع الخاص وامكانية التسخري كحل بديل
دون ان يقوم باي دور كقائد للحرب ،مثلما سماها
هو ،للتحسيس والتوعية وحتى لتحذير املسؤولني من
خطورة املرحلة القادمة.
وقد يكون الجديد ،هو ايحاء املشييش باملحاسبة يف
سوء ادارة ازمة كورونا خالل املرحلة االوىل يف اشارة
اىل حكومة الفخفاخ التي كان عضوا فيها.

الملف االقتصادي

اكتفى املشييش بالتأكيد عىل ان حكومته اختارت
تقديم املعطيات حول وضعية املالية العمومية بشفافية
مشددا عىل ان هيبة الدولة يف االيفاء بالتزاماتها يف
عالقة بسداد ديون املؤسسات العمومية والزيادات
املقررة وتفعيل قانون االنتدابات االستثنائية و اتفاق
الكامور مع توجه نحو االقرتاض من الجهات املالية
املانحة وايقاف نزيف املالية العمومية ،لكن دون
تقديم االليات لتحقيق هذه املعادلة الصعبة .
بدأت عنارص الثقة التي تأسست حول املشييش
إبان تكليفه بتشكيل الحكومة تتآكل واملعلوم أن من
أهمها االستقاللية والتحرر من منظومة اللوبيات،
ليصبح اليوم يف قلبها ومُتهما بخدمة مصالحها بسبب
اتفاق مكنه من الوصول اىل رئاسة الحكومة.
اما من يعتقد من النهضة وقلب تونس خاصة ان
الطريق سالكة وأن «املشييش يف الجيب» فليتذكر كم
تلون هذا الرجل يف اقل من سنة وقدرته الهائلة عىل
التحول من النقيض اىل النقيض محكوم بطموحات
تنامت رسيعا وضاعت معها التحديات العاجلة.
املشييش اراد ان يكون صديق الجميع بلغة خشبية
يف وقت اُنتظر منه ان يكون رجل املرحلة االقتصادية
بامتياز او قائد حرب شجاع.
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حوار مع الخبير االقتصادي عز ال ّدين سعيدان :

توجه رصيح نحو طلب إعادة جدولة الديون
ألول مرة منذ االستقاللّ ،
اتفاق مع النقد الدويل يعني إما ترسيح املوظفني أو التخفيض يف األجور
وزير االقتصاد واملالية متفائل بتوقع نسبة نمو بـ  8يف املائة سلبي!
وفوتت فرصة عىل تونس
حكومة الفخفاخ أساءت إدارة أزمة كورونا ّ

حوار  :كوثر زنطور  -نقل  :أماني الخديمي
يقدم عز الدين سعيدان الخبير االقتصادي قراءته لمشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية لسنة  2021معتبرا ان
االجراءات المضمنة تشير الى ان البالد ستدخل في المجهول مشددا في حواره مع «الشارع المغاربي» على ان تصريحات وزير االقتصاد
تشير إلى أن تونس ستطرح إعادة جدولة الديون ألوّل مرّة منذ االستقالل.
ما هي قراءتك ملرشوع قانون املالية لسنة
2021؟
هناك مرشوعا قانونني ،القانون التعدييل كما
مي سنة  2020ويف رأيي هو ليس قانونا تعديليا
ُس ّ
ّ
ألن القول بأنه سيكون تعديليا يطرح عندما تكون
هناك فوارق بسيطة والتعديل هو تغيري بسيط يف
جانب أو آخر والذي يحدث اليوم هو تسجيل تغيري
كبري جدا واعادة نظر كاملة وشاملة يف ميزانية
 2020والدليل عىل ذلك هو ّ
أن عجز امليزانيّة كان
مربمجا ان يكون  % 3وأنه سيكون اآلن يف التكمييل
أو التعدييل يف حدود .% 14
لع ّل هذا ج ّراء جائحة كورونا ؟
هي سبب من اسباب املرور من  3اىل ،% 14
يمكن القول ان هناك  3اسباب او مصادر ...االول هو
تقويم أو اصالح االرقام التي كانت مقدمة من طرف
حكومة يوسف الشاهد يف سنوات  2018و2019
والتي كانت بك ّل وضوح أرقاما غري صحيحة والدليل
عىل ذلك قول رئيس الحكومة هشام املشييش خالل
حواره التلفزي ليلة األحد  18أكتوبر الجاري ّ
«فضلنا
تقديم االرقام واملؤرشات الحقيقية بشكل شفاف
وكشف ك ّل ديون الدولة للمؤسسات العموميّة مع
التعهد بوجوب تسديدها عالوة عىل ديون الدولة
ازاء مزوديها من القطاع الخاص واملصدر الثاني
هو جائحة كورونا ولكن هناك مصدر ثالث وهو يف
رأيي االهم وهو سوء ادارة االزمة الناجمة عن جائحة
كورونا.
ملاذا تتهم حكومة الفخفاخ بسوء ادارة
االزمة؟
هي أساءت إدارة األزمة والدليل القاطع عىل ذلك
هو خسارة تونس  200ألف موطن شغل والدليل
الثاني خسارة آالف املؤسسات التي انقرضت
واندثرت وأفلست وأقفلت والدليل الثالث عىل ذلك
هو نسبة النمو املسجلة والتي أعلن عنها للمعهد
الوطني لالحصاء يف الثالثي الثاني وكانت 21.6 -
... %أليست هذه أد ّلة كافيّة وشافيّة عىل سوء إدارة
االزمة الناتجة والناجمة عن جائحة كورونا ؟ لكن
رغم هذه االدلة القاطعة هناك من يتمسك بمواقفه
حتى وان كان ذلك عىل انقاض االقتصاد.
ماذا سيرتتب عن العجز املسجل يف امليزانية
واملقدر بـ % 14وهي نسبة غري مسبوقة منذ
 4عقود ؟
 % 14من الناتج الداخيل االجمايل والعجز يقارن
بالنسبة للناتج الداخيل االجمايل و % 14تعني
 16مليار دينار من العجز يف الفارق بني النفقات

واملداخيل.
ّ
اآلن تقول الدولة أنها يف حاجة إىل  11ألف مليار
دينار خالل شهرين أي نوفمرب وديسمرب القادمني .
ما أعلن عنه وزير االقتصاد واملالية عيل
الكعيل بخصوص طرق كل االبواب بحثا عن 11
مليار دينار ،هل هو ممكن ؟
االبواب التي يتحدّث عنها وزير االقتصاد واملالية
هي مواصلة االقرتاض بأحجام كبرية من البنوك بما
يعني إقصاء املؤسسة االقتصادية من
االقرتاض لالستثمار واحتكار الدولة
ك ّل السيولة وبذلك تبتعد البنوك عن
لعب دورها يف اقراض املؤسسات
االقتصادية وهذا يُمثّل عائقا
كبريا بالنسبة للنمو وبالنسبة
للنشاط االقتصادي .أما
الباب الثاني الذي يتحدث
عنه الوزير فهو التوجه
اىل الجهات املانحة
منها
لنطلب
إعادة إقراضنا
نفس األموال
لخال ص
قر و ضنا
يعني
بعبارة لخرى هي مطالبة باعادة جدولة ديوننا
وبالتايل سندخل ألوّل م ّرة منذ االستقالل يف اعادة
جدولة الدين الخارجي وهذا امر يسء جدا ألنّه
سيفقدنا مكسبا من اهم املكاسب للدولة منذ
االستقالل ...تونس كانت تسدد قروضها دائما يف
الوقت املحدد وبالتايل ألوّل م ّرة سنطالب باعادة
جدولة الديون والوزير غ ّلفها عندما قال «يعاودوا
يسلفوهملنا الفلوس» .
ماذا عن البنك املركزي ؟
هذا يمثّل الباب الثالث ...دعوت منذ شهر افريل
اىل اقرار حل من الحلول هو ان يعيد البنك املركزي
رشاء دين الدولة بالدينار حتى يخفف الضغط عن
ّ
وخاصة عن الدولة حتى تتم ّكن من
االقتصاد ككل
تسديد املستحقات التي عليها.
هل يُفقده التأخري جدواه ؟
مثل الدواء لديه وقته ولديه مفعول معني  ،واذا
قدّم يف وقت متأخر فربّما ال يعطي نفس املفعول
او حتى ربما يعطي مفعوال معاكسا ...ملاذا ننتظر

• الوضع سنة  1986كان أفضل
• عىل البنك املركزي
التحصن بقانون االستقاللية
عدم
ّ

 8او  9أشهر يف وقت توجهت مختلف دول العالم
هذا االتجاه وجابهت هذه االزمة (كورونا) بإدارة
واضحة فيما تجنبنا نحن ذلك بتعلة مخاوف من
التضخم يف وقت اثبتت التجارب انه لم يكن لتداعيات
هذا الحل خطر تضخم مايل.
خرسنا  200الف موطن شغل ويف االثناء خرسنا
آالف املؤسسات وبلغنا نسبة نمو . % 21.6 -
ما هي وضعية االقتصاد التونيس اليوم
استنادا اىل املؤرشات واالرقام الرسمية املضمنة
يف مرشوع قانون املالية ؟
املؤرش االول يؤكد ان االقتصاد التونيس لم يعد
يفرز نموا بل بالعكس هو بصدد افراز انكماش
مما يعني انه عاجز عن خلق الثروة ومواطن الشغل
وبالتايل مداخيل الدولة تتقلص ...هذا هو التوصيف
االول .وبالنسبة للتوصيف الثاني يمكن القول ان
تونس دخلت يف ما يُسمّ ى التداين ا ُملشط ...يعني انه
اليوم اصبح هناك تشكيك يف قدرة تونس عىل تسديد
ديونها بشكل طبيعي والدليل عىل ذلك ترصيح
الوزير الذي قال فيه «نقولولهم عاودوا سلفونا
الفلوس» وتوجه به اىل املؤسسات الدولية املانحة

.أمّ ا التوصيف الثالث فهو ان نسبة البطالة وصلت
اىل مستويات غري مسبوقة ونحن اآلن يف مستوى
 % 20بطالة وسينتج عن ذلك شيئان خطريان
جدا هما انتشار الفقر ونسبة الفقر واخطر منها
نسبة االمية التي تسجل ارتفاعا الول م ّرة منذ
االستقالل ...وقتها كانت نسبة االمية يف حدود 65
 %وبدأت تنخفض بشكل متواصل اىل ان وصلنا
لـ  % 15واآلن عدنا اىل مستوى  % 20أمية واذكر
هنا بمغادرة  100الف طفل املدرسة سنويا.
وبخصوص ميزانية  2021فهناك مالحظتان
اوليتان تتمثل االوىل يف ان امليزانية تمثل  3مرات
ميزانية  ،2010كانت يف  18 ،2010مليار دينار
واليوم أصبحت  52.7مليار دينار .كانت ميزانية
 2010تمثل  % 28من الناتج الداخيل االجمايل
يعني ان جهاز الدولة كان يكلف االقتصاد % 28
من موارده  ..اليوم ميزانية  2021تمثل  % 44من
الناتج الداخيل االجمايل مما يعني ان ثقل الدولة
وكلفتها كاقتصاد اصبحت تمثل  % 44من االقتصاد
ستلتهمه الدولة بتكاليفها ومخارجها .مالحظة ثالثة
هي أنه عندما نقارن ميزانية  2010بميزانية 2021
سنجد ان هناك زيادة يف النفقات بـ .% 11فهل
يعقل ان تكون يف بلد يعاني من انكماش اقتصادي
منتظر سنة  2020بـ  % 10-زيادة يف النفقات
بـ % 11؟ ...يعني النتيجة الحتمية ستكون مزيد
اغراق الدولة يف الديون يف الداخل ويف الخارج .
رئيس الحكومة اعترب انه ال مناص من
التوجه اىل املؤسسات الدولية ،واملطروح طبعا
هو صندوق النقد الدويل ...اي اتفاق ممكن مع
هذا الصندوق يف ظل الوضع الحايل ؟
يف الحقيقة صندوق النقد الدويل ال يتفاوض
معنا والدليل عىل ذلك هو انه الغى مبلغ  1.2مليار
دينار من القرض االخري وخالل جائحة كورونا اقر
صندوق النقد الدويل برنامجا فيه تريليون دوالر
بعنوان مساعدات رسيعة جدا بالنسبة للدول التي
تطلب مساعدة تحصلت تونس عىل  745مليون
دوالر من مجموعها بالتزامات معينة التي تم التوقيع
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عليها خالل شهر افريل من طرف وزير املالية ومحافظ البنك املركزي وحتى تلك االلتزامات
التي هي بعنوان «قرض خاص بجائحة كورونا» والذي تم توقيعه يف افريل  2020من طرف
وزير املالية ومحافظ البنك املركزي لم يت ّم احرتامها وااللتزام بها وبالتايل اليوم لتونس اشكال
هو بأيّة لغة وبأي برنامج وبأية مقاربة سنحاول اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدويل ؟
هل يمكن ان تكون اتفاق مع النقد الدويل عىل شاكلة مع حصل سنة  1986؟
تجربة سنة  86كانت يف الحقيقة مختلفة عن وضعنا الحايل تماما ألنّه صحيح اننا قمنا
بربنامج اصالح هيكيل باالتفاق لكن تم تنفيذه وتم تسديد قرض الصندوق قبل أجله بـ3
ولكن الوضع يف  86كان غري الوضع اآلن ّ
ّ
ألن الوضع الحايل اخطر وأصعب بكثري من
سنوات
الوضع الذي عشناه يف تلك الفرتة وبالتايل هل سيقبل صندوق النقد الدويل ان يرافقنا يف برنامج
اصالح هيكيل غري مضمون وغري مؤ ّكد ؟ هذا هو السؤال املطروح .
ما هي الحلول املمكنة اذن ؟
هناك حلول اخرى اذا توفر الوعي بالشكل الكايف بحقيقة الوضع واذا انطلقنا من تقييم
حقيقي للوضع.
هل من هذه الحلول دور جديد للبنك املركزي؟
من املمكن ان يلعب البنك املركزي دورا كبريا ان ابتعد عن التحصن وراء قانون استقاللية
البنك املركزي الن استقالليته قرار معقول وكنت من املدافعني عنه ولكن ملا تمر البالد بظرف
استثنائي مثل هذا الظرف فانه ال مجال للحديث عن هذا ويصبح املهم هو ان نتمكن من انقاذ
االقتصاد التونيس .وكيف نتمكن من انقاذ املؤسسات االقتصادية التونسية وكيف نتمكن من
انقاذ مواطن الشغل ولكن ان نتحصن وراء االستقاللية ونقول اننا ندافع عن نسبة التضخم
املايل فقط ّ
فإن هذا خطري جدا والدليل عىل ذلك هو ان الدول التي انقذت اقتصاداتها لم تشهد
ارتفاعا يف نسبة التضخم املايل وبالتايل خرسنا فرصة كبرية جدا يف حسن ادارة ازمة كورونا
بسبب مخاوف واهية وخرسنا لالسف آالف املؤسسات و 200الف موطن شغل وبالطبع هذه
خسارة كبرية جدا بالنسبة لتونس ومحاولة تدارك مثل هذه الخسارة ستكون صعبة النه ال
يمكن بناء مؤسسات يف اشهر قليلة...
بالصعوبات الحالية لالقتصاد وحالة االنكماش هل يمكن ان يتم التوجه مثال نحو
التخفيض يف االجور مثلما ملح اىل ذلك محمد عبو عندما كان عضوا يف الحكومة؟
هناك من يجيب اليوم وخاصة املسؤولني السياسيني  .االنكماش رضب كل الدول وحتى يف
اوروبا هناك انكماش بأكثر من  % 10لكن الفرق الكبري بني هذه الدول وتونس هو ان هذه
الدول احسنت ادارة االزمة وهي اليوم تشهد نسق نمو رسيعا جدا مثل اوروبا والواليات املتحدة
االمريكية وحتى مرص واملغرب وكينيا ورواندا ...كل هذه الدول ستشهد نسب نمو ايجابية يف
سنة  2020مع انها لم تخرس مواطن شغل ولم تخرس مؤسسات النها ضخت السيولة واألموال
الالزمة القتصاداتها يف الوقت املناسب ونحن لم نفعل ذلك .وعندما نقول اننا خرسنا يف موىف
شهر جوان  161الف موطن شغل وأن الرقم بلغ  200الف فإن  161الف يقابلها نحو 750
الف تونيس كان لديهم دخل يف شهر مارس واصبحوا اآلن بال مداخيل .وعندما نتحدث عن 200
الف موطن شغل مفقود ّ
فإن قرابة  900ألف تونيس يف هذه السنة كانت لديهم مداخيل لم تعد
ُ
موجودة اآلن .لسنا بعيدين عن عً ش الشعب التونيس ...كم يستطيعون الصرب دون دخل ؟ ثم
انه عند الحديث مع صندوق النقد الدويل فإنه سيقول لك انت التزمت بتوقيع رئيس الحكومة
ومحافظ البنك املركزي لتكون كتلة اجورك يف معدل  12.4مليار دينار واليوم بلغت  17مليار
دينار ..امامك مساران هما إمّ ا التخفيض يف عدد املوظفني أو التقليص يف األجور مثلما حدث يف
بعض البلدان االخرى مع الزيادة يف ساعات العمل .علما أنّه ان تكلمنا بمنطق القدرة الرشائية
فقد تقلصت منذ  2011حتى اليوم إىل بـ % 50تقريبا مع تقلص استهالك املواد االساسية بـ
 % 21ولم تصل سابقا لهذا الرقم باالضافة اىل ّ
أن مستوى االدخار يف تونس كان يساوي 22
 %من الناتج الداخيل االجمايل واالدخار مهم جدا النه ممول لالستثمارات واذا تأثر االستثمار
فإنّنا سنتداين لتمويل االستثمار ومستوى االدخار نزل اآلن إىل  % 7ويتوقع وزير املالية % 8
سلبي يف نسبة النمو يف آخر السنة وهو متفائل بذلك ! ..أتصور انها ستصل اىل  % 10 -ولكن
هو يقول  % 8 -ويف نفس الوقت يزيد يف نسبة النفقات فبأيّ منطق يحدث هذا ؟
لكن الخطاب الرسمي ونتحدث مثال عن رئيس الحكومة ووزير املالية ال يعكس
كل هذه املخاطر؟
صحيح ..وغريب كيف نخرس  200ألف موطن شغل وآالف املؤسسات ومن املنتظر ان يكون
لدينا انكماش بـ  % 10وتكون لدينا اريحية يف نفس الوقت؟ كيف اقول للشعب التونيس انني
سأتوجه للداعمني واطلب منهم اعادة اقراضنا االموال التي علينا تسديدها يف الواقع وندخل يف
اعادة جدولة الول مرة يف تاريخ تونس منذ  1956ومع ذلك أتك ّلم بأريحية؟!
هل تقاسم املواقف الداعية لحوار اقتصادي باعتبار ان االجراءات املضمنة يف
مرشوع قانون املالية غري كافية ؟
ما نطالب به هو حوار جدي وحقيقي حول االوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية يف
تونس  ..اثني عىل هذا االقرتاح واظنه رضوريا ويف محله ونريد ان ينظم هذا الحوار يف اقرب
االوقات حتى نتوصل اىل تشخيص موحد نكون عىل االقل متفقني عليه ونعرف ما هو الوضع
الحقيقي وان لزم االمر حتى االطراف السياسية ومنظمات املجتمع املدني توقع عىل هذا
التشخيص لنستطيع من هنا االنطالق يف اصالحات حقيقية .أرى يف الواقع ّ
أن هذه امليزانية هي
ميزانية الهروب اىل االمام وهو هروب للمجهول واىل مزيد التداين بينما وصلنا قبل هذه امليزانية
اىل مستوى تداين مشط ووصلنا اىل اقتصاد اصبح عاجزا عن افراز النمو وخلق الثروة ومواطن
الشغل بل بالعكس أصبح يفرز نموا سلبيا ويخرس مواطن شغل باآلالف.
من يتحمل مسؤولية هذا الوضع  ،الوزير عيل الكعيل ملح اىل مؤرشات غري واقعية
من قبل حكومة الشاهد ووزير املالية رضا شلغوم؟
القانون الذي انبنت عىل اساسه ميزانية الدولة تضمن ثغرات كبرية جدّا بحيث يقول
(إل خ ّلصتو تقيدو ّ
هذا القانون ان امليزانية تُحسب عىل أساس دفعات ّ
وإل ما خلصتوش ما
تقيدوش) ولهذا السبب كانت ارقام عجز امليزانية خاطئة وحتى ارقام الدين العمومي كانت
خاطئة...هناك مسؤولية سياسية عظمى ولكن من الناحية القانونية فقد طبّق هؤالء القانون
بثغراته طبعا مع استغاللها ولكنهم يف الواقع طبقوا القانون.-
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«خمس دقائق أخرى أيها الجالد»:

الديمقراطية التونسية والتجديد
باملساواة فوق القانون
بقلم  :أيمن البوغانمي
يمثل تعطيل اإلنتاج السيف املسلط عىل رقبة الدولة التونسية وعىل رقاب الرشائح املنتجة من املجتمع .إذ لم يعد
باإلمكان إحصاء الحاالت التي تنحرف فيها املطلبية االجتماعية إىل ابتزاز رصيح مسترت بدور الضحية .قد يشري هذا إىل
أن تونس دولة ديمقراطية .فالديمقراطية هي النظام السيايس الوحيد الذي يتسابق الجميع فيه من أجل تبوئ موقع
الضحية .ولكن ماذا عن دولة القانون؟

اشتراء سلم اليوم بسلم الغد

لقد أضحى اعتصام الكامور وما شابه من قطع لضخ النفط رمزا لوباء التعدي عىل دولة القانون باسم املطلبية.
داء قد استرشى إىل درجة تكاد تونس تتحوّل معها إىل مجموعة من املناطق املتناحرة باسم أولية الجهة ّ
وحق التنمية
ومقاومة التهميش .وبعد نفط تطاوين ،وفسفاط قفصة ،وغاز قرقنة ،ما الذي سيحول دون قطع ماء الشمال مثال؟
أليس املاء كغريه من الثروات ،يقطع كما تقطع؟ أال يعاني الشمال الغربي من الفقر والبطالة والتهميش؟ أهو أق ّل حاجة
ألولوية التنمية؟
ليس يف هذا الكالم دعوة ملزيد الخروج عن القانون .ولكن فيه تذكري بما تؤدي إليه دوّامة الخروج عنه حني تصبح
متاحة للجميع .دوّامة ال تؤدي إال إىل الخراب والدمار ،حيث ال تنمية وال ثروة وال شغل ،بل وال سلم .ولعل من يعتقدون
أنهم يشرتون السلم االجتماعي ،يدفعون اليوم يف سبيل ذلك ثمنا باهظا :هو تقويض كل أساس ملبدإ املساواة أمام
القانون ،وتعويضه بمبدأ املساواة أمام الال قانون.
ّ
يتخفى وراءها محتجو
يع ّلق املعلقون ،ويتكلم املتكلمون يف املجال العام .فإذا كالمهم عذب ،عذوبة الحجج التي
الكامور .وبعد التطهر بالتذكري بأن الحق يف اإلرضاب وكل أشكال االحتجاج مكفول للجميع ،تجدهم يقيمون الصالة
بدعوة الدولة إىل حماية املحتجني .بل وال تفوتهم نوافل االعرتاف برشعية املطالب يف كل مكان .ثم يستدركون" :ولكن ال
مجال لتعطيل اإلنتاج واإلرضار باملصلحة الوطنية".
كالم جميل! حني يسمعه أجنبي يجهل تماما الوضع التونيس يذهب يف اعتقاده بالقول املذكور إنما يصف تعطيل
اإلنتاج واإلرضار باملصلحة الوطنية عىل أنهما إمكانية واردة .وعليه وجب تجنبها .قد يسأل هذا األجنبي الساذج :ولكن
كيف؟ أليس هذا الكالم ،عىل عذوبته ،يبقى قارصا ما دام لم ّ
يبي كيفية تجنب تعطيل اإلنتاج ،وما دام لم يقرتح وسيلة
الحسم يف حال الفشل يف تجنبها؟
أما التونيس العارف بأمور البلد ،فيسأل بالتأكيد أسئلة أخرى :ألم يتعطل اإلنتاج بعد؟ ألم تترضر املصلحة الوطنية
إىل حد اآلن؟ أليس هذا واقع الحال منذ سنوات؟ أال يستمر هذا رغم سياق الطوارئ باملعنى القانوني كما باملعنى
الواقعي للكلمة؟ ولكن بعد هذه األسئلة ،يخلص التونيس أيضا إىل نفس الحرية :إذا كان هذا هو الحال ،فما العمل؟

في الحكم من دون ممارسة السلطة

إذا كان أكثر املتكلمني يف املجال العام ال يجرؤون عىل اإلفصاح بأن للدولة الحق يف استخدام القوة الرشعية للتصدي
ملن يتجرأ عليها وعىل مصالحها ،وبأن تقصري أصحاب السلطة يف استخدام هذا الحق يعترب انتصارا ملجموعة تمارس
االبتزاز عىل حساب الغري والوطن ،فإن الحكومات املتعاقبة قد دأبت منذ سنوات عىل هواية الحكم ،ولكن من دون قدرة
ممارسة السلطة .قد تبدو هذه العبارة متناقضة .ولكنها ليست كذلك .فاشرتاء الوقت هي طريقة كل حكومة تريد أن
تبقى ،وسبيل كل مسؤول يسعى للحفاظ عىل كرسيه .ومن مظاهر اشرتاء الوقت االمتناع عن فعل أي يشء .وذاك رس
طول الحديث يف تونس عن اإلصالح يف مقابل قلة السياسات الفارضة لإلصالح .وأنى أن تفرض اإلصالح سلطة غري
قادرة عىل اللجوء إىل القوة الرشعية ،حتى حني تكون يف ّ
أمس الحاجة إليها ،وحتى حني تكون مربراتها بارزة للعيان؟
إن تونس تتبع منذ سنوات مثال أحدى األرستقراطيات يف فرنسا ،واسمها السيدة جان دوباري .لقد حوكمت
باالعدام بعد الثورة الفرنسية .وحني حان تنفيذ الحكم ،أخذت تتوسل للسجان وتقول" :أمهلني خمس دقائق أخرى
أيّها الجالّد" .أليس هذا بالتحديد ما فعلته الدولة التونسية ممثلة يف حكومة يوسف الشاهد حني وقعت اتّفاقا لم تكن
تقدر عىل تنفيذه مع اعتصام الكامور؟ أليس هذا ما تفعله اليوم حكومة املشييش مع ما يسمى بتنسيقية نفس االعتصام
ومع غريها من مختلف أشكال االحتجاج القانوني وغري القانوني؟ دولة تتم ّرغ كما تم ّرغت عشيقة امللك لويس الخامس
عرش ،وحكومة تقول كما قالت" :أمهلني خمس دقائق أخرى يا سيدي".

المساواة فوق القانون

"يف ظل النظام امللكي ،ال يمكن ألحد أن يكون فوق امللك .أما يف النظام الجمهوري ،فيمكن للبعض أن يكونوا فوق
القانون" .بهذه الكلمات ّ
عب الفيلسوف الفرنيس جون جاك روسو عن معضلة األنظمة التي نسميها اليوم ديمقراطية.
إذ أنها حني تمنع االمتيازات الشكلية ،ال ّ
توفر بالرضورة املساواة الفعلية أمام القانون .وذاك انحراف عن الديمقراطية
التي ال تستقر إال بدولة القانون.
ليست إقامة دولة القانون باألمر الهني كما يحسب املتكلمون .فدونها إخضاع الجميع لقواعد القانون ومبادئه ،رغم
وجود من يملكون القدرة والرغبة عىل أن يبقوا فوق القانون .وال يخفى عىل أحد أن تونس بلد يحفل بهؤالء .ولم يتسنى
بعد حتى تقليص عددهم .فكان التحدي :كيف يمكن الجمع بني الديمقراطية وغياب املساواة أمام القانون؟
يبدو أن الجواب جاء تونسيا توافقيا جديرا بأسطورة "االستثناء التونيس" :إذا كانت الدولة ال تستطيع فرض
املساواة أمام القانون ،فالديمقراطية تتطلب يف هذه الحالة املساواة أمام الال قانون.
لقد جاء مبدأ املساواة أمام القانون إلخضاع األقوياء .وانطلق من فرضية مفادها أنه ال يجوز أن يسلط سيف
القانون عىل الضعفاء دون سواهم .إن هذا املنطلق لم يتمثل "االستثناء التونيس" ،وما فيه من أصحاب سلطة يريدون
أن يحكموا دون ممارسة فعلية للسلطة ،ودون شجاعة تحمل تبعاتها .فإذا هم يعجزون أمام األقوياء ،ويعجزون أمام
الضعفاء .وال يبقى لهم بعد ذلك إال دعوة" :أمهلني خمس دقائق أخرى يا سيدي".
نتحدث كثريا يف تونس عن رجال الدولة .املشكل أن أكثر املتحدثني ال يعون ما تخفيه هذه العبارة .إذ يعتقدون أنها
تقترص عىل التعريض برجل السياسة ،عىل اعتبار أن رجل الدولة يف ّكر يف مصالح الشعب ورجل السياسة يف مصالحه
الخاصة أو الحزبية .والحقيقة أن عبارة رجل الدولة تعني أساسا ذلك السيايس الذي منح نفسه للدولة روحا وجسدا،
بحيث يكون مستعدّا لخدمتها ضد أي يشء ،ولو كانت مبادئه ،بل ولو كان الشعب نفسه .وذلك عىل اعتبار أن مصلحة
الشعب عىل املدى الطويل هي يف استمرار الدولة ويف استقرار مؤسساتها ,استمرارا يفوق بكثري أي خمس دقائق يمهلها
جالد أو هدنة تمنحها جماعة غاضبة.

contact@acharaa.com
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حسب املعايري الدولية ،تونس دولة فاشلة!
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كريمة السعداوي
يستخدم مصطلح الدولة الفاشلة من قبل السياسيين واالقتصاديين لوصف الدولة التي فشلت حكومتها في القيام بمسؤولياتها.
ولجعل التعريف أكثر دقة ،فقد قام الصندوق الدولي لدعم السالم أواسط  2005بوضع بعض الخصائص لوصف الدولة الفاشلة وتتمثل
أساسا في فقدان الدولة احتكار استخدام العنف وضمان االمن وضعف السلطة في البالد وعدم القدرة على تقديم قدر معقول من
الخدمات العامة الى جانب العجز عن التفاعل كعضو فعال في المجتمع الدولي.
ومن املؤسف بل ومن املفزع ،أن يؤكد اليوم جُ ل
املتابعني للشأن الوطني وطيف من أطراف دولية
مختلفة أن هذه الخصائص تنطبق عىل تونس و ذلك
باعتبار عجز الدولة منذ مدة عىل التحكم يف مقدراتها
األساسية وأبرزها الثروات الباطنية وعدم تمكنها من
انفاذ القانون يف هذا االطار سيما يف الحوض املنجمي
وعدة مناطق من الجنوب فضال عن تخليها بشكل أو
بآخر عن دورها يف ممارسة أهم احتكارين لها وهما
األمن و كذلك الجباية بالتعويل عىل االقرتاض املشط
وفقدانها أية سلطة عىل مستوى تقديم الخدمات
العامة تحت ضغط عصابات ومافيات تنشط يف كافة
املجاالت االقتصادية واالجتماعية.

تونس في كوكبة الدول
الفاشلة :مؤشرات دليلية

ألول مرة يف تاريخها املعارص ،صنفت تونس
مؤخرا يف املركز  83دوليا ضمن الدول املتقدمة
يف مؤرش املخاطر العاملي خالل سنة  ،2019وهو
املؤرش األسايس دوليا لتقييم هشاشة الدول وفشلها
وشمل املسح  186دولة حول العالم ،كما يربز
املسح أن مركز تونس يعترب متقدما مقارنة ببقية
الدول العربية .ويرتكز املؤرش يف التصنيف عىل ستة
مؤرشات أساسية تقيس درجة املخاطر السياسية
واألمنية واالقتصادية والديْن العام والتصنيف
االئتماني واألداء الهيكيل ومؤرشات الدخل وجودة
الحياة والسوق املالية واملرصفية.
وملزيد توضيح الصورة ،فقد احتلت تونس عىل
املستوى العربي املرتبة التاسعة ،حيث صنفت بعيدا
عن دول الخليج التي تصدرت أعىل القائمة كأقل
الدول يف املخاطر لتتواجد تونس مع عدد من البلدان
العربية التي جرى ادراجها يف أسوأ املراتب بسبب
تدهور أوضاعها وترديها ،وحلت تونس يف نفس
املجموعة املوجودة يف ذيل القائمة وهي التي تتكون
من بلدان تعاني من رصاعات كربى وذلك مع جيبوتي
وموريتانيا والسودان.
ويعترب الكثري من الباحثني وأبرزهم واضعو تقرير
ّ
"مؤش البلدان الفاشلة" الذي يصدر سنويا عن مجلة
"السياسة الخارجية" االمريكية و"املؤسسة الدولية
لصندوق السالم" أن انطباق املؤرشات الفرعية التي
ينبني عليها تصنيفهم عىل دولة كـ "فاشلة" يعجل
بشكل عام بفقدانها السيطرة عىل مقاليد االقتصاد
واملجتمع وحقها السيادي يف احتكار قوّتها بشكل
رشعي ،مما يع ّرضها لالضطرابات ،فتصبح السلطة
عاجزة عن تقديم الخدمات املجتمعية وهو ما يؤدي
النهيارها.
وانطالقا من مجمل هذه التوصيفات املعيارية،
فان مخاطر محققة قد تُ ْلقي اليوم بتونس يف غياهب
االنهيار وذلك بشكل رسيع ومفاجئ يتجاوز تقديرات
طيف واسع من الخرباء يف ظل "انتشاء" سياسيي
الفشل والعصابات التي تسعى بكل ما أ ُ ْ
وتيت من قوة
لإلثراء والقفز من املركب قبل غرقه.

المشيشي وتغييب الحقائق

يسعى رئيس الحكومة هشام املشييش باستمرار
الستغالل أية مناسبة ليرصح فيها خصوصا ،يف
هذا الظرف العصيب ،الذي تشهده البالد عىل وقع
كساد غري مسبوق وتحول الفساد اىل أكرب واهم
"مؤسسة" اجتماعية واقتصادية بأن حكومته تسري
نحو السيطرة عىل وباء كورونا وإنعاش االقتصاد
وبأنها تضع يف سلم أولوياتها الحفاظ عىل مصالح

املؤسسات والقدرة الرشائية للمواطنني…
كما يؤكد باستمرار أن مسعى حكومته هو بصدد
التجسيم بأخف األرضار يف سياق يعمد يف اطاره
اىل تغييب الخسارة املرتقبة للبالد لنحو  12%من
ناتجها املحيل االجمايل وزهاء نصف مليون موطن
شغل ،مع نهاية العام الحايل.
من جهة أخرى ،لم يَف رئيس الحكومة بأي من
تعهداته التي اعلن عنها بداية سبتمرب الفارط لدى
منحه الثقة يف قرص باردو حيث يتواصل نزيف املالية
العمومية وانصياع الحكومة لكل طلبات األطراف
"االجتماعية" مع ترك القطاع الخاص يغرق يف أوحال
تراكم مستحقاته لدى الدولة والتي تقدر بـ 8500
مليون دينار مما يشكل تأكيدا عىل أن تعامل هذا
القطاع مع الهياكل العمومية يف إطار الرشاكة ال
يمكن أن ينجر عنه سوى االفالس وعدم تحصيل
املستحقات وهو ما يعني انهيار مصداقية
الحكومة ومعها هذه الهياكل منذ الوهلة
األوىل لتقديم أي وعد وضياع أي
مفهوم للرشاكة بني القطاعني العام
والخاص اىل جانب التخيل تماما عن
مشاريع البنية التحتية و التنمية.

الميزانية المهزلة والغوص
في رمال االنهيار

يربز مرشوع قانون املالية للعام القادم املحال
من قبل الحكومة يوم الخميس  15أكتوبر 2020
إىل الربملان أن تونس تحتاج إىل تعبئة موارد
بقيمة  19.6مليار دينار من القروض الداخلية
والخارجية ،لتمويل ميزانية الدولة .2021
وطلبت الحكومة الرتخيص باستخالص موارد
للخزينة بقيمة  19.6مليار دينار ،من بينها 16.6
مليار دينار قروضا ً خارجية ،أي ما يعادل  6مليارات
دينار ،و 2.9مليار دينار قروضا ً داخلية ،إىل جانب
 100مليون دينار يف شكل موارد خزينة .وتقدر اجماال
ميزانية الدولة لسنة  2021بـ  52.6مليار دينار .يف
املقابل ،ذكر مرشوع امليزانية أن البالد ستسدد العام
املقبل قروضا ً خارجية بقيمة  6.5مليارات دينار
اضافة اىل  4.9مليارات دينار لسداد أصول الديون
الداخلية.
ّ
يتعي عىل
كما بني مرشوع قانون امليزانية أنه
الحكومة سد فجوتني ماليتني بقيمة  30مليار

دينار ،من بينها  10مليارات دينار إلكمال السنة
املالية  2020و 20مليار دينار للعام املقبل .وترجّ ح
مصادر قريبة من الحكومة أن تونس ستعتمد أساسا ً
عىل السوق املالية الداخلية لسد الفجوة املالية وتوفري
املوارد الالزمة لغلق ميزانية العام الحايل وسداد عجز
السنة املقبلة ،عرب إصدار أذون خزينة يمكن للبنوك
ورشكات التأمني وكبار املدخرين االكتتاب فيها
وذلك عىل غرار السنوات الفارطة مما يعني مواصلة
تحقيقها لثروات طائلة عىل حساب االقتصاد الوطني.
ويدل هذا التميش عىل أن اليد الخفية للهياكل
املالية من صندوق نقد دويل وبنك مركزي وبنوك
محلية وما شابهها هي التي ترسم مالمح ميزانية
الدولة وتتحكم يف مقدرات الدولة بالكامل.
يف جانب آخر ،تمثل قيمة القروض املزمع تعبئتها
لتمويل املوازنة حوايل  % 59من موارد الدولة املقدرة
بـ 33مليار دينار ،فيما سيكون العجز يف حدود 8
مليارات دينار ،أي  % 14من الناتج املحيل اإلجمايل،
بما يعني تضاعف عجز امليزانية إىل مثليه مقارنة
ّ
بتوقع سابق كان عند  7%من الناتج املحيل اإلجمايل،
ليكون أكرب عجز تسجله البالد يف ما يناهز  4عقود.
كما يتوقع أن يكون إجمايل الدين العام التونيس
يف حدود  108مليار دينار عام  ،2021مقابل 94

مليار دينار هذا العام ،بسبب فرتات استحقاق
مختلف القروض الخارجية املتعاقد عليها.
وبغض النظر عن األهداف والفرضيات املعتمدة
واإلجراءات املقرتحة ،فإن الجانب األكثر خطورة
يتمثل يف العجز العمومي املقدر بنحو  30مليار دينار
ملا تبقى من السنة املالية  2020وكذلك السنة املالية
القادمة حيث قدرت نسبة العجز يف امليزانية بـ 14%
من الناتج ( 8مليارات دينار).
ومن املتوقع أن تلجأ الحكومة إىل الحلول املالية
التالية رغم تأكيد العديد من الخرباء أنها خاضعة
بالكامل لطلبات صندوق النقد الدويل مما يجعل من
هوامش مناوراتها شبه منعدمة.
إصدار رقاع خزينة موجهة أساساإىل البنوك ورشكات التأمني وهو ما يؤدي
مبارشة إىل تواصل الضغوط عىل السيولة
البنكية وتوجيهها إىل املالية العمومية
عوض االستثمار الخاص والقطاعات
االقتصادية.
 رشاء قروض من قبل البنك املركزيوهو ما قد ينجر عنه ارتفاع التضخم
وتراجع سعر رصف الدينار خاصة إذا تجاوز حجم
تدخل البنك املركزي املستوى املقبول.
وتتوقع الحكومة أن تمكن اآلليتني املذكورتني من
توفري نصف عجز امليزانية التكميلية للسنة الحالية
وميزانية السنة القادمة وهو ما يعادل  15مليار
دينار .ويعترب هذا الهدف صعب املنال خاصة أن
البنك املركزي يتمتع باالستقاللية يف ظل عدم تجاوز
قدرة النظام البنكي عىل تمويل الخزينة العامة من
خالل رقاع الخزينة نحو  5مليارات دينار يف أفضل
الحاالت.
ويشدّد طيف واسع من االقتصاديني عىل أنه من
األجدر تنقيح قانون البنك املركزي لسنة  2016بما
يم ّكن هذه املؤسسة من تمويل خزينة الدولة يف حدود
مضبوطة كما هو الحال بالنسبة لعدد كبري من دول
العالم وبالتايل فإن تقنني تدخل البنك املركزي لتمويل
الخزينة العامة يعترب بصفة أو بأخرى أقل رضرا.
أما بالنسبة للجوء للتداين الخارجي ،فقد غدا
مؤكدا أن الحكومة التونسية ستعجز عن تفعيل
الديبلوماسية االقتصادية وسرتفع يف أحسن الحاالت
ويف ظروف شبه مستحيلة حوايل  3مليارات دوالر
وذلك بمواصلة اللجوء لصندوق النقد الدويل
واملؤسسات املالية العاملية يف غياب أي تناظر عىل
مستوى التفاوض وحد أزمة كوفيد من فرص تعبئة
املوارد املالية الخارجية برشوط م ّ
ُيسة.
وعىل صعيد التوجه نحو السوق املالية العاملية،
فان هذا الحل يبدو صعبا للغاية بالنظر لتدهور
ترقيم تونس االئتماني وتراجع جل املؤرشات
االقتصادية إال أن هذه الفرضية تظل قائمة إذا كان
ذلك بتقديم ضمانات عينية أو مالية ما يعني التفريط
يف مقدرات وأصول البالد وممتلكاتها اىل عتاة
السمارسة واملضاربني وهو أمر يبقى غري مستبعد
للحكومة الحالية.
أسئلة أخرى تبقى بال جواب لتؤكد فشل الدولة
التونسية وتتعلق بضعف مستوى االستثمارات
العمومية وتغوُّل كتلة األجور ونفقات الترصف
اإلداري عموما مقابل انفجار غري مسبوق للتداين
الخارجي يف غياب أية توجهات إيجابية تخص
اإلصالح الرضيبي ودعم محركات النمو.

contact@acharaa.com
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ترسيبات هيالري كلينتونَ « ...ما َث َّم ْش ِم ْن َها» !
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لطفي النجار

ش ّكلت ما ُسمّ ي بالترسيبات أو «الربيد
االلكرتوني» لوزيرة الخارجية األمريكية ّ
السابقة
هيالري كلينتون يف األيّام األخرية مدار خالف
ّ
قسم «التوانسة» إىل فسطاطني
واختالف
تح ّركهما معً ا «مضامني» هذه «الرسائل
املرسبة» .إذ ه ّلل «املعسكر» األوّل لل»ترسيبات»
ّ
فاعتربها دليل إدانة للثورة والثوّار وتصدّى
املعسكر الثاني تكذيبا أوتخفيفا لحدّة املعطيات
املضمّ نة يف «الربيد االلكرتوني» املزعوم للسيّدة
هيالري أو سكوتا وخجال لِما تحمله من ِّ
مس
ٍ
وتلويث «لِرباءَتها».
«ل ُِقد ُِسيّة» الثورة

ببساطة «ما ثمّ اش»
تسريبات !

صفحة يتيمة تضمّ نت كالما عامّ ا وأفكارا
غائمة دون معطيات دقيقة حول ما اصطلح عىل
تسميته حينها «بالربيع العربي» من كتاب مرتجم
إىل العربية ن ُ ِش منذ شهرين لهيالري كلينتون
ّ
خاص ووثائق ديبلوماسية
وبريد الكرتوني
متداولة منشورة منذ  2015يف موقع وزارة
الخارجية األمريكية يف قسم النفاذ إىل املعلومة
تتع ّلق بحادثة اغتيال السفري األمريكي يف ليبيا
سنة  .2012تع ّرضت وزيرة الخارجية ّ
السابقة
هيالري كلينتون يف ّ
الصفحة الوحيدة من كتابها
ّ
املخصصة لتونس إىل «متابعة األمريكان للوضع
يف تونس بك ّل قلق» زمن الثورة سنة 2011
كاشفة «تواصل ّ
السفري األمريكي مع كمال
مرجان وزير الخارجية التونيس آنذاك .ث ّم ّ
عبت
بصفتها املسؤولة األوىل عن تنفيذ السياسة
الخارجية للواليات املتّحدة األمريكية حينها عن
«استبشار اإلدارة األمريكية باالنتقال ّ
السلس
للسلطة» -قف انتهى .-هذا بالحرف ما جاء
يف فقرة الكتاب ،أمّ ا قضيّة «الربيد االلكرتوني»
فهي موضوع تحقيق قضائي بسبب استعمال
هيالري كلينتون لعنوان بريد الكرتوني شخيص
للرتاسل الرسمي عند اغتيال ّ
السفري األمريكي
كريستوفر ستيفنر يف بنغازي والهجوم عىل
القنصلية .وقد أسفرت العمليّة حينها عن مقتل
أربعة من مو ّ
ظفي القنصلية األمريكية (إضافة
للسفري) ،علما ّ
وأن أقارب الضحايا رفعوا قضايا
ّ
ضد هيالري كلينتون متهمني إيّاها باستخدام
خدمتها االلكرتونية الشخصية للرتاسل الرسمي،
وهو األمر الذي م ّكن املهاجمني من تحديد موقع
السفري ستيفنر.
رسبها موقع
هذا وقد كشفت وثائق
ّ

«ويكليكس» ( 2050رسالة من أصل  50ألفا
تعود إىل املراسالت االلكرتونية الشخصية تعود
لجون بوديستا رئيس الحملة االنتخابية لهيالري
كلينتون) عن موقف وزيرة الخارجية السابقة
للواليات املتحدة األمريكية الحقيقي إزاء اململكة
العربية املتحدة ،إذ ترى كلينتون ّ
أن الرياض هي
املصدّر الرئيس إليديولوجيا التط ّرف يف العالم
خالل السنوات ال 30املاضية ( الحظ ّ
أن مضامني
هذه الوثائق تسري عكس الترسيبات املزعومة
التي تصوّر لنا سعود الفيصل وعبد الله بن زايد
وزيرا الخارجية السعودي واإلماراتي كبطلني
ّ
للتدخل األمريكي يف شؤونهما الداخلية
مقاومني
خالل انتفاضة البحرينيني !! ).
الترسيبات
«خرافة
ماثمّ اش منها» جملة
وتفصيال ال «ثمّ ة»
الرسياطي وال الجنرال
عمّ ار وال عمالء
يف
والمتعاونون
ّ
الداخل .كل ما
يف األمر هو
فقط
إشارة
من الرئيس
ا أل مر يكي
تر ا مب
لو ز ير

الرس عن الدفعة الثانية
خارجيته بومبيو برفع
ّ
ّ
من»إيميالت» كلينتون ملا كانت وزيرة خارجية
ونرشها يف سياق املعركة االنتخابية الدائرة
رحاها اآلن يف الواليات املتّحدة األمريكيةّ .
توقف
األمر عند التهديد ولم ينرش يشء ،علما ّ
وأن وزارة
الخارجية األمريكية لم تنرش شيئا جديدا من
«بريد االلكرتوني» لكلينتون منذ  ،2015إضافة
إىل ّ
أن هذه ّاإليمايالت» املنشورة يف دفعتها
األولىة تتع ّلق بحادثة اغتيال السفري يف بنغازي
فحسب...
ترسع الكثريون إىل التصديق ؟ ومن
لِم
ّ

كرس العظام بني محورين إقليميني معلومني...
سياسة اكذب اكذب اكذب ويف اآلخر سيصدّقك
الجميع .وهذا ينسحب عىل املحورين املتصارعني
ّ
ومنصاتهما اإلعالمية.
استنتاج :عقلنا السيايس معطوب ومأزوم
يمينا ويسارا ،تح ّركه العاطفة واملخيال والغريزة
أحيانا .عقل «بافلويف» أرعن يشتغل وفق قاعدة
مترسع وأخرق فاته ّ
أن
الفعل ور ّد الفعل ،عقل
ّ
أحداث «الحدث الثوري التونيس» تحديدا أكرب
من «إيمايالت» مزعومة للسيّدة كلينتون
وأكثر تعقيدا وتركيبا من كالم عام يف
فقرة عابرة من كتاب يرتجم ويو ّزع
يف مرص املحروسة»...ارزنوا شويّة
يرحمنا ويرحمكم الله...اليش ّ
ول
ّ
يحشم ! «...
الثورة أكبر من

«إيمايالت»
كلينتون

يقف وراء هذه االختالقات والرتّهات؟ سنجيب
عن ّ
السؤالني بمالحظة ورصد واستنتاج ،تغنيان
عن البيان والتبيني.
ترسع جزء واسع من النّخب إىل
املالحظة:
ّ
التصديق بسبب َغلبة التوتّر اإليديولوجي عىل
التعقل والرصانة عندها ،وبسبب ّ
ّ
تفش «فكر»
املؤامرة وسيادته كتفسري كسول للعالم وأحداثه.
رصد :إمارات وممالك خليجية بعينها
اختلقت هذه الترسيبات عرب أذرعها اإلعالمية
–الحظ مثال البي بي يس املعروفة بحرفيتها
العالية لم تتع ّرض البتّة لهذه الترسيبات -وذلك
يف مناخات ملتهبة تحكمها سياقات معركة

صدّق
لألسف
الكثري هذه املراسالت
اإللكرتونية واستغ ّلها
لرضب
البعض
الثورة والتشكيك يف
رشعيتها والرتويج
لسينا ر يو ها ت
ّ
التدخل الخارجي
ّ
(خاصة
ودوره
األمريكان) يف إسقاط
نظام بن عيل .وذلك عرب
تغييب مقصود للعوامل الداخلية وتهميش
ظالم للدور الذي لعبه املنتفضون «التوانسة»
يف ّ
الساحات والشوارع عىل امتداد كل الجغرافيا
التونسية.
ّ
وتبي بالحجّ ة
اآلن وقد سقطت ورقة التوت
والربهان ّأل وجود أصال لهذه الترسيبات ،وجب
البحث املعمّ ق يف خفايا ودوافع وأسباب الثورة
ومساراتها وأحداثها وأبطالها الذين سقطوا
شهداء بالرصاص الغادر وذلك وفق رشوط
ّ
والتعقل التي من بينها اإلقرار
املوضوعية
النهائي والحاسم منّا جميعا دون استثناء بأنّنا
كنّا تحت «كالكل» نظام فرداني استبدادي فاسد
أسقطه «التوانسة» بانتفاضة غري مسبوقة...
هذا ما رصدناه بعقولنا وعشناه بك ّل جوارحنا
...البقيّة سنرتكها بعد أمد للمؤ ّرخني.

contact@acharaa.com
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سعيد:
عام من حكم قيس
ّ

حمك الواقع
ّ
عبوية عىل
الش
ّ
ّ

االهمامي
حمه
ّ
● بقلم ّ :

تعرّضنا في الجزء األوّل من هذا المقال إلى الظروف التي برز فيها قيس سعيّد وإلى األفكار والمواقف التي تش ّكل منها خطابه الشعبوي
خالل الحملة االنتخابيّة الرئاسيّة في خريف العام الماضي .كما تعرّضنا إلى أوجه الشبه بين شعبوية قيس سعيد وبين بعض الشعبويّات
األخرى في مختلف أنحاء العالم .ومن المهمّ اآلن االنتقال إلى الكيفيّة التي ستتج ّلى بها شعبويّة قيس سعيّد في الواقع بعد سنة من
وصوله إلى الحكمّ .
ّ
المحك للوقوف عند طبيعة ّ
أي خطاب سياسي .فاألشخاص أو األحزاب والتّنظيمات والجماعات بإمكانهم
إن الواقع يبقى
ّ
ولكن الحكم عليهم ال يتمّ إلّا من خالل
أن يُسمّ وا أنفسهم بما يُسمّ ون وأن يقولوا عن أنفسهم ما يقولون وأن يصفوا أنفسهم بما يصفون،
برامجهم الفعليّة وممارساتهم .فكيف تصرّف إذن قيس سعيّد خالل العام األول من عهدته من مختلف القضايا األساسية التي طرحت
ّ
والشعب؟ وإذا كان الشعب هو الذي يريد ،فماذا أراد خالل هذه الفترة وكيف تفاعل معه قيس سعيّد وماذا ّ
حقق له؟
أو طرحها واقع البالد
لقد ّ
قض قيس سعيّد كما ذكرنا حوايل العام يف
الحكم .ويمكن القول ّ
إن الحصيلة خالل هذا العام
هزيلة للغاية من حيث اإلنجازات العمليّة .فقيس
سعيّد لم يتقدّم بأيّ مرشوع قانون للربملان يف أي
قضية من القضايا الداخلية أو الخارجية .كما أنّه لم
يتّخذ أيّة خطوة عمليّة جدّية لصالح تونس وشعبها أو
قرارات تهم سري دواليب الدولة يف حدود ما تسمح له
به صالحيّاته الدستوريّة وهي ليست بالهيّنة كما يُزعم
باستثناء كونه ّ
عي رئيسني للحكومة بعد فشل الحكومة
األوىل يف نيل ثقة الربملان إثر انتخابات خريف .2019
ومقابل ذلك فقد تكاثرت ترصيحاته سواء خالل
مقابالته واستقباالته يف القرص أو خالل ّ
تنقالته داخل
البالد أو خارجها .وما من ش ّك يف أن هذه الترصيحات
وما تضمنته من مواقف يمكن اعتمادها الستجالء بعض
توجهات الرجل وفهم طبيعة شعبويّته التي ما انف ّكت
تحدث ردود فعل كثرية سواء كان ذلك عند "النخب"
السياسية واإلعالمية والثقافية أو عند عموم الناس .وقد
ارتأيت تبويب هذه الترصيحات وبعض ما قام به قيس
سعيد من أعمال (بعض التعيينات )...حسب املحاور
التالية :أوال :املسألة الوطنية :ثانيا :مسأـلة الحكم،
ثالثا :مسألة الحريات والحقوق واملساواة ،رابعا:
مسألة الحقوق االقتصادية واالجتماعية خامسا :مسألة
السياسة الخارجية والتطبيع مع الكيان الصهيوني
سادسا :مسألة األسلوب.

أوّال :المسألة الوطنية

يمكن تأكيد أن قيس سعيّد ال ّرئيس لم يتط ّرق
ٍ
وضاف
يف أيّة مناسبة من املناسبات بشكل ُم َمنْهج
إىل املسألة الوطنيّة ليقدّم تصوّرا أو برنامجا ملموسا
لتحرير تونس من القيود االستعماريّة الجديدة التي
أصبح اإلقرار بها أو ببعض مظاهرها ّ
الصارخة يرتدّد
حتّى عىل ألسنة عدد من املسؤولني الرسميّني آخرهم
إلياس الفخفاخ ،رئيس الحكومة ّ
السابق ،الذي اعرتف
يف آخر أيّام حكومته ّ
بأن البالد "مرهونة للخارج".
ّ
ولكن القليل من التّرصيحات التي وردت عىل لسان
قيس سعيّد تعطينا فكرة عن طبيعة مقاربته للمسألة
الوطنيّة .وما من ش ّك يف ّ
أن ترصيحه يف قناة فرنسا
 24بمناسبة زيارته األخرية لفرنسا يبقى الترصيح
األكثر داللة من بني جميع ترصيحاته .فهو لم يرتدّد يف
التّشكيك يف استعمار فرنسا لتونس محاوال إقامة فارق
بني "االستعمار" و"الحماية" .فردّا عىل ّ
الصحايف الذي
سأله عن الئحة االعتذار التي قدّمت يف مجلس النوّاب
أجاب " :املثل الفرنيس يقول :من يعرتف ،يتّهم نفسه"
( ،)Qui s’excuse, s’accuseوكأنه ينصح الفرنسيني
بأال يعتذروا لتونس وأال ّ يعرتفوا بـ 75سنة من
االستعمار املبارش وما صحبها من نهب وتدمري ممنهج
لقوى اإلنتاج ومقدرات البالد ومن اضطهاد لشعبها .
وهو ما استف ّز الصحفي الذي ر ّد عليه بانفعال "ولم
ال؟" .فحاول سعيّد إيجاد مخرج قائال" :يف تونس كنّا
تحت نظام الحماية وليس االستعمار املبارش ."...وهو
موقف لم يجرؤ عىل الترصيح به أي مسؤول تونيس يف

السابق وال حتى القادة الفرنسيون أنفسهم ،فقط غالة
االستعمار هم الذين ادعوا أنهم جاؤوا لتونس يف "مهمة
حضارية" وليس الستعمارها.
ومن البديهي أن رئيسا ال يعترب ما حصل لتونس
استعمارا مبارشا ال يمكنه أن يفتح عينيه عىل ما
تتعرض له اليوم من أشكال هيمنة استعمارية جديدة
متعددة األطراف :أوروبا (خاصة فرنسا) والواليات
املتحدة األمريكية الخ ...ومن أهم هذه األشكال إغراق
البالد يف املديونية .ورغم وجود حركة عاملية إللغاء
مديونية البلدان الفقرية والضعيفة ،ورغم ما أبدته
املؤسسات املالية الدولية ،بمناسبة جائحة كورونا
من "استعداد" للتفاوض حول مسألة املديونية فإن
قيس سعيد لم يحرك ساكنا ال لخوض حملة واتخاذ
مبادرات لتعليق تسديد القروض التونسية وتكوين
لجنة للتدقيق فيها وفرز ما فيها من ديون كريهة
ومن ديون استخدمت يف مصلحة عامة ،وال لتعبئة ما
يمكن تعبئته من قوى عاملية السرتداد األموال التونسيّة
امله ّربة للخارج والتي تقارب رسميّا الـ 38.5مليار
دوالر أغلبها يف عهد بن عيل .كما ّ
أن قيس سعيّد لم يثر،
مثله مثل بقيّة القوى التي حكمت تونس منذ سقوط
بن عيل وعىل رأسها "حركة النهضة" ،بعد عام من
الحكم مسألة إلغاء االتّفاقات الرسية وغري املتكافئة مع
الدول األجنبية ويف مقدّمتها اتفاقية ّ
الشاكة مع االتّحاد
األوروبي التي سببت يف عرش سنوات فقط تدمري حوايل
 10آالف مؤسسة صغرى ومتوسطة وأكثر من 300
ألف موطن شغل ،دون أن ننىس بالطبع االتفاقية
التجارية مع تركيا واالتفاقية العسكرية التونسية
األمريكية وغريها .ومن جهة أخرى فإن قيس سعيد لم
يدل بموقف من اتفاقية "األليكا" التي يسعى االتحاد
األوروبي إىل فرضها بالتقسيط عىل البالد قبل املوافقة
عليها بالجملة.

ثانيا :مسألة الحكم

لقد رصّ ح قيس سعيد أكثر من م ّرة ّ
أن "للشعب
التونيس فكرا سياسيا جديدا" (يقصد بالطبع فكره
هو) .كما رصّ ح أن مشاريع قوانينه لتغيري النظام
السيايس وتكريس فكرة املجالس التي بنى عليها
حملته االنتخابية موجودة وجاهزة وهي تنتظر الفرصة
املناسبة لتخرج من الرفوف وتتحول إىل قوانني فعلية
قابلة للتكريس .لكن عدا هذه الترصيحات الفضفاضة
فإننا لم نر شيئا يف الواقع عدا نزعة شخصية مستمرة
لخلق الظروف املناسبة الحتكار السلطة والعودة
إىل النظام الرئايس .لقد دخل قيس سعيد يف حرب
صالحيات ونفوذ مع رئيس الربملان ومن ورائه مع
حركة النهضة وحلفائها .وقد اشتدت هذه الحرب
بعد فشل حركة النهضة يف تمرير حكومتها (حكومة
الحزب األول يف االنتخابات ،حسب الدستور) برئاسة
الحبيب الجمني مما فسح املجال دستوريا لقيس سعيد
كي يعني من يراه "األقدر" لرئاسة الحكومة ،فنفض
الغبار عن إلياس الفخفاخ الذي تحمل مسؤولية حقيبة
وزارة املالية يف حكومة الرتويكا بقيادة حركة النهضة

( .)2011-2014وحني نعرف أن هذا الوزير الذي
عرف بتوجهاته الليربالية املتوحشة ووالئه للمؤسسات
املالية الدولية وقربه من فرنسا التي ال يستبعد أن
يكون لها دور يف اختياره ،ندرك أن قيس سعيد انقاد
يف تعيني الفخفاخ بمبدأ الوالء ال بربنامج حكومي يف
خدمة تونس وشعبها .ومن املعلوم أن الفخفاخ لم
يعمر أكثر من خمسة أشهر يف الحكم إذ انفجرت
فضيحة "تضارب املصالح" التي كان سعيد عىل علم
بها قبل تعيينه نهائيا وغض الطرف وهو ما ال يخول
له الحديث اليوم عن مقاومة الفساد.
وقد أتيحت فرصة ثانية لسعيد الختيار رئيس
حكومة جديد بعد أن دفع الفخفاخ لالستقالة قبل أن
يقيله الربملان وتعود صالحية تعيني رئيس الحكومة
للحزب األول يف االنتخابات أي حركة النهضة ،فما كان
منه إال أن اختار هشام املشييش طالبا منه اختيار وزراء
حكومته من خارج "األحزاب" (حكومة مستقلني) وهو
ما غذى الرصاع بينه وبينها .ومن املضحكات املبكيات
أن "العصفور النادر" الذي وقع االختيار عليه انقلب
عىل من اختاره (قيس سعيد) حتى قبل جلسة نيل
الثقة وارتمى يف أحضان خصومه أي ائتالف "حركة
النهضة" و"قلب تونس" و"ائتالف الكرامة" الذي
ضمن له املرور يف الربملان مقابل االنقالب عىل صاحبه.
وقد بينا يف كتابات سابقة أن حكومة املشييش ليست
سوى نسخة رديئة ،يف كافة املستويات ،من الحكومات
التي سبقتها ،وقد جاء مرشوع ميزانية العام القادم
ليؤكد أن حكومة "التكنوقراط" داخلة يف حرب ضد
الشعب املفقر واملنهوب أصال .وهكذا فإن قيس سعيد
لم يخرت مرة أخرى رئيس الحكومة عىل أساس برنامج
يحمل عىل األقل إصالحات تخفف من وطأة األزمة عىل
البالد والشعب واملجتمع بل اختاره عىل أساس املواالة
ظنا منه أنه سيتمكن بذلك من السيطرة عىل السلطة
التنفيذية وعزل خصومه يف الربملان وعىل رأسهم حركة
النهضة .وقد استمر قيس سعيد يف ردود الفعل عىل
املشييش ،املنقلب عليه ،يف ّ
تمش لتحقريه وتقزيمه.
فحني أقال املرشح لوزارة الثقافة حتى قبل املرور أمام
الربملان تمسك به قيس سعيد وفرضه .كما عني قيس
سعيد عددا من الوزراء يف مراكز هامّ ة .وهو ال يتح ّرج
يف استدعاء وزراء خارج رقابته دستوريا (وزير العدل،
وزير أمالك الدولة )...لي ُْسدِي التّوجيهات و"يهدّد".
وباإلضافة إىل ذلك فهو يستدعي ّ
املشييش ليقرعه
بسبب تعيينات قام بها وفقا لصالحيّاته (بقطع النظر
عن طبيعة هذه التعيينات) وينرش الفيديو للعموم دون
علم املعني .ومن جهة أخرى فإن سعيد ال يتوانى عن
التدخل يف الشأن القضائي يف حركات يريد بها تأكيد
"اهتمامه" ببعض القضايا التي تشغل أو ته ّز الرأي
العام ولكنه بذلك يخرق الدستور الذي "يحجّ ر كل
تدخل يف سري القضاء" ألنّه "سلطة مستق ّلة" وال ّ
حق
له كسلطة تنفيذية يف توجيهه أو يف إصدار أحكام
مسبقة يف هذه القضية أو تلك أو يف إضافة مصدر
آخر للترشيع وهو الرشيعة بعد أن ّ
بت الدستور يف

األمر منذ املجلس التأسييس .وما من ش ّك يف أن جيل
تسعينات القرن املايض يتذكر ما كان يفعله بن عيل
من دعوة بعض األشخاص ممّ ن لهم قضايا مع اإلدارة
أو املحاكم ومساءلتهم يف جلسات كانت تت ّم بالقرص
ّ
وتبث ليال يف وسائل اإلعالم ويظهر فيها بن عيل
بمظهر الرئيس "العادل" .وباإلضافة إىل ذلك فإن نربة
"أمنية ،عسكرية" ما انفكت تربز عند الرجل الذي ال
يفوّت فرصة ملغازلة املؤسستني املعنيتني واإلشادة
باستعدادهما للدفاع عن "الرشعية" وقد أبدى يف
ترصيح أخري تنويهه بكون "الجميع" يطلب منه تدخل
املؤسسة العسكرية وكأنه يريد "فتح شاهية" هذه
املؤسسة بالقول :إن املدنيني فاشلون يف إدارة شؤون
البالد وأن "الجميع" يريدكم مكانهم...
وخالصة القول إن قيس سعيد لم يظهر من خالل
سلوكه هذا اهتماما بتوجهات أو بربامج تهدف إىل تعميق
املمارسة الديمقراطيّة يف البالد وتوفري الح ّد األدنى
من وسائل العيش للطبقة العاملة وعموم الكادحني
وتحرير الوطن من مخالب مراكز النفوذ واملال األجنبي
وإنما أظهر رغبة جامحة يف احتكار السلطة سواء
من خالل رصاعه مع خصومه أو من خالل تعييناته
وترصيحاته أو ّ
تدخله يف العمل الحكومي وخاصة يف
القضاء .وهو ما يؤ ّكد ما قلناه أعاله من أن سعيد
يترصف ،شأنه شأن شعبويي اليمني ،بعقلية مستبدّة
ال بعقلية ديمقراطية وهو ما يفنّد كل دعاويه حول
"الديمقراطية املجالسية التشاركية" التي ال تمثل يف
تصوره غري غطاء غطاء لنظام مركزي ،فردي متس ّلط.

ثالثا :مسألة الحريات
والمساواة وحقوق اإلنسان

يمكن القول ّ
إن هذه املسألة هي التي كشفت بشكل
سافر بعض توجهات قيس سعيّد املحافظة ،املعادية
للحريات واملساواة وحقوق اإلنسان .فقد أدىل بدلوه يف
املدة األخرية يف موضوع املساواة بني الجنسني وخاصة
يف مجال اإلرث .كما أنه تدخل يف موضوع عقوبة
اإلعدام وتطبيق الرشيعة .وقد ّ
بي أنه ال يختلف عن
شعبويي اليمني بشكل عام إذ أنّه يحاول أن يتماهى مع
الروح املحافظة لقطاعات واسعة من املجتمع إلظهار
أنه متشبّث بقيم "الدين" و"العائلة" و"األخالق"
و"العدل" الخ...

في الحريات العامة والفردية

لقد تعرضت الحريات الفردية والعامة للعديد من
االنتهاكات منذ تويل قيس سعيد رئاسة الجمهورية.
وشملت هذه االنتهاكات مدونني وإعالميني ومحتجني
اجتماعيني وغريهم .ومع ذلك فإننا لم نسمع صوت
قيس سعيد ،وهو املسؤول عن احرتام الدستور وما جاء
فيه من حريات وحقوق ،منددا أو مدافعا عن الضحايا.
كما أننا لم نسمع صوته بخصوص موقفه من حرية
التفكري والتعبري واإلعالم بشكل عام وال بخصوص
الجدل الحاصل حول بعض مشاريع القوانني الخطرية
املقدمة إىل مجلس النواب ومن بينها مرشوع قانون
زجر االعتداءات عىل القوات الحاملة للسالح الذي
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الشارع السياسي
أثار استنكار كافة منظمات املجتمع املدني واألحزاب
الديمقراطية أو مرشوع تعديل املرسوم  116الذي
يفتح الباب للمافيات ولوبيات املال والفساد كي تضع
يدها بالتواطؤ مع قوى أجنبية عىل اإلعالم يف تونس.
ومن جهة أخرى وبالنسبة إىل حرية اإلبداع
والثقافة عامة فإننا ال نجد بعد عام من الحكم أية
بصمة لقيس سعيد .فهو ،عىل غرار كل الشعبويني
تقريبا ،ال يهتم باإلبداع والثقافة .إن املرات التي تحدث
فيها عن موضوع ذي صلة بالثقافة ال تصل ح ّد أصابع
اليد الواحدة .فحني سافر سعيد إىل فرنسا يف شهر
جوان املايض ،قال يف الندوة الصحفية بقرص اإليليزي،
ممتدحا مضيفه الرئيس الفرنيس ماكرون "املستوعب
ملتطلبات العرص"" :إنني أقرأ ترصيحاته وأقرأ كتبه
وأقرأ الكتب التي يقرأها" .ويف زيارة أداها بمناسبة يوم
 13أوت ،العيد الوطني للمرأة التونسية ،للممثلة القديرة
دلندة عبدو ،أكدت وسائل اإلعالم أنه "استحرض معها
"العديد من األدوار الشهرية لشخصيات من األعمال
املرسحية والتلفزية التي قدمتها ومنها بالخصوص يف
سلسلة حكايات املرحوم عبد العزيز العروي وسلسلة
"محل شاهد" .أما آخر مرة تدخل فيها يف موضوع
ثقايف فعند تعرض الفنان لطفي العبديل لحملة تشهري
حني تعرض يف أحد أعماله املرسحية لـ"كلسون عبري
مويس" ،فقد ذكر الفنان أن رئيس الجمهورية اتصل به
ليعرب له عن تضامنه .وفيما عدا هذا فال تدخل يذكر،
عىل ما نظن ،لرئيس الدولة يف املجال الثقايف وال مساندة
تذكر أيضا ألهل القطاع الذين يعانون من مشاكل
كبرية.
وما دمنا نتحدث عن مجال الحريات فال مناص من
التعرض ملوقف قيس سعيد من االغتياالت السياسية
وعىل رأسها اغتيال الشهيدين الكبريين شكري بلعيد
والحاج محمد الرباهمي .ففيما عدا استقبال أرملتي
الفقيدين والتعبري لهما عن التضامن فإنه لم يفعل شيئا
بخصوص كشف هذين االغتيالني والحال أن ملفيهما
بني يدي مجلس األمن القومي منذ فرتة حكم الرئيس
الراحل الباجي قايد السبيس .كما أنه لم يتقدم خطوة
واحدة بشأن ملف تسفري الشباب التونيس إىل سوريا
وغريها من بؤر التوتر زمن حكم الرتويكا بقيادة حركة
النهضة يف إطار مرشوع استعماري صهيوني رجعي
عربي لتمزيق املنطقة ومزيد إخضاعها.

مسألة المساواة بين الجنسين

ألقى قيس سعيّد يوم  13أوت املايض بمناسبة
العيد الوطني للمرأة التونسية املناسب للذكرى الرابعة
والستني ملجلة األحوال الشخصية التي تضمنت
إصالحات لفائدة املرأة واملجتمع التونسيني (منها
خاصة إلغاء تعدّد الزوجات الخ ) ...خطابا بقرص
قرطاج أمام جمع من النساء .ويف الوقت الذي كان
فيه الرأي العام النسائي والديمقراطي عامة ينتظر
من رئيس الدولة إعالن حزمة جديدة من اإلجراءات أو
املبادرات الترشيعية التي تكرس ما جاء يف الدستور
من تنصيص عىل مبدأ املساواة ،فاجأ النساء يف عيدهن
ّ
طموحهن إىل املساواة التامة يف الحقوق.
بأنه يناهض
وعاد بهن إىل الوراء معتمدا موقفا ال يختلف يف يشء
عن مواقف القوى الرجعية املحافظة من قضية تحرير
النساء ،بل إنّه لم يرق حتى إىل مستوى الطاهر الحداد
الذي طالب قبل  90سنة ،يف مؤلفه الشهري" :امرأتنا يف
الرشيعة واملجتمع" ،باملساواة يف الحقوق بني الجنسني
بما يف ذلك يف مجال اإلرث.
لقد ارتد قيس سعيد عن الدستور وهو مطالب
باحرتامه ،وعاد مرة أخرى إىل الرشيعة وتحول إىل
فقيه يؤوّل ،وحتى يف هذا املستوى فإنه لم يرق إىل
مستوى الشاطبي األندليس الذي أبدع قبل قرون املذهب
"املقاصدي" الذي اعتمده الحداد ومحمد الطالبي
وغريهما لتقديم قراءة تقدمية  ،بل استند إىل التأويالت
النصية ،األكثر جمودا وثبوتا ومعاداة للتغيري أي التي
تتشبث بالالمساواة قانونا ،أزليا موحيا بأن "املؤمن
الحقيقي" هو الذي يعادي هذه املساواة التي اعتربها
اختالقا "بورجوازيا" ال يعني "نساء الشعب" اللواتي
يعانني الفقر وكأنه فعل لهن شيئا يذكر إلخراجهن من
فقرهن بل كأن هؤالء النساء الكادحات الفقريات قادرات
عىل الحصول عىل حقوقهن االقتصادية واالجتماعية

دون أن يرقني إىل مستوى املواطنة القائمة عىل مبدأ
املساواة التي يمثل غيابها أحد أسباب وضعهن الدوني
أصال بما يعنيه من استغالل فاحش يفوق استغالل
العمال من الرجال . .وقد حاول ،لتربير موقفه ،إقامة
تضاد بني مبدأ املساواة "البورجوازي" ومبدأ "العدل"،
الذي يمثل حسب رأيه قمة الفكر اإلنساني .وهو هنا
ال يفعل سوى ترديد ما كان ردده قبله زعيم اإلخوان
املسلمني
إن العدل ال يطرح إال بني شخصني متساويي
الحقوق .فاملساواة هي الرشط األول للعدل .فبدون
هذا الرشط يصبح العدل مجرد خديعة لترشيع
الالمساواة والالعدل بالطبع .ملا سئل حسن البنا،
مؤسس "اإلخوان املسلمني" يف مرص ،يف أربعينات
القرن املايض عن الالمساواة يف املرياث أجاب أنها من
باب "العدل" ألن الرجل يعمل واملرأة ال تعمل (فما
املوقف إذن وقد أصبحت تعمل وتعيل؟) .وهي نفس
"الحجة" التي أثارها ممثلو حركة النهضة يف هيئة 18
أكتوبر عام  2007للمطالبة بتعويض كلمة مساواة
بكلمة عدل .وهو ما تم رفضه .ويف فرتة الحقة ،عند
مناقشة الدستور سعت حركة النهضة يف املجلس
الوطني التأسييس إىل تعويض كلمة املساواة بكلمة
"التكامل" وهي كلها خزعبالت لنفي مبدأ املساواة يف
الحقوق الذي يمثل مكسبا إنسانيا ال نقاش فيه ،حتى
وإن بقي يف املجتمع الرأسمايل مكسبا ال يتجاوز حدود
القانون وهو ما طرح ويطرح مواصلة النضال من أجل
تنزيل تلك املساواة القانونية يف الواقع عرب تغيري جذري
للعالقات االجتماعية .ويف املحصلة فإن سعيد ،مثله
مثل "اإلخوان" وكل املحافظني ،ال يتعامل مع مسألة
املرياث كمسألة اجتماعية ،تاريخية ،نسبية وانتقالية بل
سعى إىل تحويلها إىل دغم ( )dogmeغري قابل للتغيري
يف محاولة الستمالة القطاعات املحافظة يف املجتمع
وافتكاكها انتخابيا من حركة النهضة وباقي التيارات
الدينية املتطرفة .وهو ال يهمه أن يرتد عن الدستور
الذي ينص رصاحة عن املساواة بني النساء والرجاء يف
الحقوق ويدعو الدولة إىل العمل عىل رفع كافة أشكال
التمييز ،كما ال يهمه أن يختلق بدعا جديدة "ال عندها
ساس وال راس" ليقيم جدارا صينيا بني الفضاء العام
والخاص جاعال من هذا األخري فضاء مغلقا يتيح
للرجال ارتكاب ما يريدون من الجرائم واملخالفات عىل
حساب نسائهم وبناتهم بدعوى أنهم داخل "فضائهم
الخاص" وهو موقف يعود بنا إىل عصور الهمجية وال
يرقى إىل أبسط مكتسبات العرص الحديث التي تج ّرم
االعتداءات واالنتهاكات التي تحصل يف الفضاء العائيل
سواء استهدفت األطفال أو النساء.

مسألة حكم اإلعدام

لقد استغل قيس سعيد موجة االستنكار التي عقبت
الجريمة الشنيعة التي كانت ضحيتها الفتاة الشابة
رحمة لحمر ،لريكب املوجة ويطالب ،يوم االثنني 28
سبتمرب يف افتتاح اجتماع مجلس األمن القومي ،بالعودة
إىل تنفيذ حكم اإلعدام املعلق عمليا منذ مطلع تسعينات
القرن املايض إىل أن أصبح هذا التعليق موضوع تعهد
رسمي من تونس بعد التوقيع ،عام  ،2012عىل توصية
للجلسة العامة لألمم املتحدة تقيض بعدم تنفيذ حكم
اإلعدام .إن قيس سعيد وهو يديل بهذا املوقف مستندا
إىل حجة دينية ،داس أوال عىل الدستور الذي نص يف
فصله  22عىل أن "الحق يف الحياة مقدس ،ال يجوز
املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون"،
وداس ثانيا عىل تعهدات تونس الدولية وداس ثالثا
عىل استقاللية القضاء بإعطائه تقريبا حكما مسبقا يف
القضية وهو اإلعدام وهو يعلم ألن القانون يف ذاته ال
يقيض بحكم اإلعدام يف كل جرائم القتل .وهكذا فإن
قيس سعيد ،يجرنا إىل الوراء يف املوقف من حكم اإلعدام
الذي ألغته كليا أو جزئيا معظم بلدان العالم.
وإىل ذلك فإن قيس سعيد لم يفعل ما فعله إال
لتغطية القضية الحقيقية املطروحة عليه كمسؤول
سيايس وهي البحث عن أسباب تفيش الجريمة يف
بالدنا وكيفية مواجهتها وهو ما ال جواب لقيس سعيد
عليه ،مثله مثل الحكومة ومجلس النواب .إن إلغاء
حكم اإلعدام لم يسبب يف أي بلد من بلدان العالم تزايد
الجريمة كما أن اإلبقاء عىل تنفيذ حكم اإلعدام لم يسبب

تناقصها ،بل عىل العكس من ذلك فإن البلدان التي قلت
فيها الجريمة بشكل كبري هي من بني البدان التي ألغت
عقوبة اإلعدام ولها سياسة اقتصادية اجتماعية ثقافية
قادرة عىل خلق حد أدنى من التوازن لدى مواطنيها
ومواطناتها مما يجعلها تستبق الجريمة بالحد من
عواملها .وهذا هو دور السيايس الذي يفكر يف تطوير
وطنه وليس دوره مجاراة كل ما "يريده الشعب" بقطع
النظر عن صحته ومدى استجابته للتقدم اإلنساني.

رابعا :مسألة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية
والموقف من الفساد ونهب
المال العام والتهرب الضريبي

لقد جعل قيس سعيد من الحديث عن الفقراء
وخاصة شباب الثورة املعطل عن العمل محورا رئيسيا
يف حملته االنتخابية .وقد استمر يف ذلك حتى بعد
صعوده إىل الرئاسة ،دون أن يتغري نوع الخطاب إذ
أنه واصل التشهري بما يعانيه هؤالء الشباب من فقر
وبؤس سواء كان ذلك عند مقابلة بعضهم يف القرص أو
عند تنقله إىل بعض الجهات ناسيا أنه اليوم رئيس دولة
وأن املطلوب منه هو الفعل وليس االكتفاء بالتشهري
والتعبري عن التعاطف .فقيس سعيد لم يتقدم ولو
بمرشوع قانون واحد يحمل مقرتحا من شأنه تخفيف
بؤس أولئك الشبان .كما أنه لم يتقدّم برؤية عامة
وشاملة لتجاوز األزمة الخانقة التي تعيشها البالد.
والسبب يف ذلك هو أنه ال يحمل يف جرابه ال مقرتحات وال
تصورا .وهو ما يجعل حديثه عن الحقوق االقتصادية
واالجتماعية للشعب مجرد هراء ال يسمن وال يغني من
جوع .وهو ما بدأ يتفطن إليه قطاع واسع من الذين
باع لهم قيس سعيد الوهم يف حملته االنتخابية .إن ما
لم يفهمه سعيد هو أن قضية التشغيل التي تطرح
اليوم بحدة غري مسبوقة من شمال البالد إىل جنوبها
ومن غربها إىل رشقها هي العنوان األكرب ألزمة نمط
إنتاج نيوكولونيايل ،ريعي ،استهالكي مدمر للقطاعات
املنتجة ولقوى اإلنتاج تحديدا وال تستفيد منه سوى
أقلية من املافيات واللصوص املحليني واألجانب وأن ال
مستقبل لشعبنا ومجتمعنا ،كما سنبني ذلك يف املقال
األخري من سلسلة هذه املقاالت ،دون التخلص من نمط
اإلنتاج ذاك ومن حاضنته االجتماعية وتعويضه بآخر
جديد.
وال يختلف موقف قيس سعيد من ناحية الشكل من
مختلف القضايا األخرى ذات الطابع االقتصادي واملايل
واالجتماعي مثل قضايا الفساد والتهريب والتهرب
الجبائي ونهب املال العام ،فهو يتكلم ويشهّ ر ولكنه ال
يفعل شيئا رغم ما لديه من سلطات باعتباره الضامن
لتطبيق الدستور وصاحب األولوية يف تقديم مشاريع
القوانني ورئيس مجلس األمن القومي .ولكن ذلك هو
طبع الشعبويني وسلوكهم :كثرة الكالم عن الشعب
دون أي إنجاز جوهري وجدي لصالحه .وهو ما تبيّنه
التونسيات والتونسيون أيضا من خالل سلوك قيس
سعيد يف مواجهة جائحة الكورونا .ففيما عدا توزيع
بعض اإلعانات فإن الرجل لم يتخذ مبادرات قادرة
عىل مساعدتهم عىل التصدي للجائحة من قبيل تقديم
مرشوع قانون لتعليق تسديد املديونية إليجاد املوارد
الرضورية والقيام بحملة حول ذلك يف العالم.

خامسا :مسألة السياسة
الخارجية والموقف من التطبيع

يكاد يجمع املتابعون للشأن السيايس يف بالدنا عىل
أن قيس سعيد ال يملك عقيدة دبلوماسية ترتكز عىل
الدفاع عن مصالح بالدنا يف الساحة اإلقليمية والدولية
الدولية شديدة االضطراب والتقلب يف هذا الوقت .فال هو
أفلح يف رسم سياسة واضحة تضع بالدنا خارج حلبة
رصاع املحاور اإلقليمية ،وال هو أفلح أيضا يف القيام
بدور ناشط وفعال يف ح ّل األزمات التي تهز املنطقة
والتي لها تأثري يف وضع بالدنا ومصالحه وعىل رأسها
األزمة الليبية إذ ظل موقف الدبلوماسية التونسية سلبيا
وضعيفا يعكس يف الواقع حالة الضعف والوهن الداخيل
التي أوقعتها فيها منظومة الحكم الحالية وسابقاتها.
وبالطبع يبقى املوقف من القضية الفلسطينية هو
املوقف األخطر يف سلوك قيس سعيد .فقد رصّ ح عىل

املأل خالل حملته االنتخابية أن "التطبيع مع الكيان
الصهيوني خيانة عظمى" .ولكنه تناىس بعد وصوله
إىل قرص قرطاج هذا املوقف سواء عندما طرحت بعض
مظاهر التطبيع الداخلية يف مجال الرياضة وغريها أو
عند تعيينه أخريا أحد موظفي مكتب تونس بتل أبيب
يف زمن بن عيل ممثال لتونس يف األمم املتحدة أو فيما
يتعلق بموجة التطبيع الخليجية األخرية التي اعتربها
"شأنا داخليا".

سادسا :مسألة األسلوب
بشكل عام

لقد تميز قيس سعيد خالل هذه املدة بأسلوب
شعبوي خالص .فهو ال يرتك فرصة للحديث عن
املؤامرات التي تحاك ضده ،ضد "الرشعية" وقد ذهب
به األمر أحيانا إىل زيارة بعض مقرات قيادات عسكرية
وأمنية ليال للحديث عن تلك املؤامرات والتهديد بأنه
سيكشفها واحدة ،واحدة ويكشف املورطني فيها .ولكنه
ال يفعل بعد ذلك شيئا .كما أنه لم يرتدد يوم استقبال
أعضاء حكومة املشييش ألداء اليمني يف نعت خصومه
من ائتالف "النهضة-قلب تونس-ائتالف الكرامة"
بكونهم أعوانا لالستعمار والصهيونية واعدا مرة
أخرى بكونه سيكشفهم دون أن يتبع كالمه بإجراءات
فعلية .وليس خافيا أن اتّباع قيس سعيد هذا األسلوب
ليس مجانيا وإنما الهدف منه إبراز نفسه "منقذا"
محاطا باألرشار من كل جانب وأنه يف حاجة إىل "دعم
الشعب" .وهو أيضا طريقة لتغطية فشله مدة عام يف
تقديم أي يشء ينفع هذا الوطن وهذا الشعب وخاصة
فئات الشباب املهمش التي وعدها بالجنة.

خاتمة

هذه إجماال املالمح الكربى لتصورات قيس سعيد
ولعام من حكمه .فهو يف األساس لم ينجز شيئا يعتد
به لصالح هذا الوطن والشعب .وقد ظل يراوح مكانه
ويخوض حربا مع حركة النهضة وحلفائها محورها من
يحتكر السلطة ال خدمة مصالح الوطن والشعب .وما
من شك يف أن قيس سعيد يستفيد من تعفن منظومة
الحكم القائمة ومن بؤس خصومه الذين دمروا البالد
وأفلسوها .وهو ما يزال قادرا عىل االستفادة من هذا
الوضع أمام برملان مهزلة بأتم معنى الكلمة وحكومة
تخطط ملزيد "تربيك" الوطن ورهنه للمؤسسات املالية
الدولية وملزيد تفقري الشعب وتدمريه حسا ومعنى .كما
أنه يستفيد من وهن الحركة الثورية والتقدمية وعجزها
إىل ح ّد اآلن عن إعادة تنظيم صفوفها واالستفادة من
الوضع لتوسيع تأثريها وافتكاك زمام القيادة من
مختلف الشعبويات املوجودة .وهو يلقى نتيجة ذلك
كله الدعم من عديد األطراف والجماعات ،بعضها ال
يهمه ما يطرح قيس سعيد وال خطورة مرشوعه عىل
الحريات والديمقراطية بقدر ما يهمه عداؤه لحركة
النهضة ،وبعضها يائس محبط تفتنه وعود سعيد
الزائفة ويذهب يف اعتقاده أن للرجل ما يقول ولكن
خصومه يعرقلونه وبعضها الثالث ما يزال يرى
فيه الرجل النظيف دون اعتبار لتصوراته ومواقفه،
وبعضها الرابع يجذبه طابع الرجل املحافظ والرجعي
يف القضايا املجتمعية الخ ...وال نخال سعيد إال يف ّكر
يف اللحظة املناسبة للمرور إىل خطوة جديدة من تنفيذ
برنامجه (مثل حل الربملان والدعوة إىل انتخابات سابقة
ألوانها  )...يعبّئ له أنصاره املنتظمني يف تنسيقيات
بهدف تغيري النظام السيايس وتعويضه بنظام رئاسوي
يكون هو محوره .ومن هنا تتأتى خطورة قيس سعيد
والتيار الشعبوي يف تونس عامة يف مناخ عاملي موات
للشعبوية التي تطرح نفسها بديال جديا للديمقراطية
البورجوازية التمثيلية املتأزمة ،يف خدمة الرأسمال
املايل منفلت العقال .إنها تثري قضايا واقعية لتوظفها
يف خدمة مرشوع ال عالقة له بمصالح أصحاب تلك
القضايا من أبناء الشعب وبناته.
وبطبيعة الحال فإن األمور ال تسري وفق خط
مستقيم فاألوضاع يمكن أن تفاجئنا لهذا السبب
الطارئ أو ذاك بما لم نضعه يف الحسبان...
املقال القادم:

قلب تونس وائتالف الكرامة

contact@acharaa.com
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

قالوا
االفتتاحية

السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين
بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا باللحظة الراهنة .فليس
المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال في سوقنا...
هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

رديء جدا

ّ
النيابة العموم ّية

الترويكا الجديدة

تدوينة النّائب راشد الخياري بعد اغتيال أستاذ مادّة التاريخ بأحد معاهد ضاحية باريسيّة عىل
يد عنرص إرهابي بتع ّلة ّ
املس من ُقدُسيّة ال ّرسول محمد (صىل ال ّله عليه وس ّلم) ،التي ب ّرر ورشّ ع فيها
وسخط طيف واسع من املجتمع ّ
لعمليّة قطع رأس األستاذ ،أثارت موجة استهجان ُ
السيايس واملدني.
السخط هذه تخ ّ
موجة ّ
طت حتّى حدود البالد لتشمل عددا من ا ُملهاجرين كأفراد أو جمعيّات بل
وذهب عدد منها لرفع قضايا عىل النّائب املذكور.
هذه التّدوينة ،غري ا ُملستَغربة من ّ
الشخص ،تزداد خطورة بحُ كم أن صاحبها عضو بمجلس
النوّاب بدولة ّ
ينص دستورها عىل مدنيّتها...
تح ّركت النّيابة العموميّة حيث رصّ ح نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة اإلعالم واالتصال
باملحكمة االبتدائية بتونس محسن الدايل ،بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي ملكافحة االرهاب،
تعهّ دت يوم السبت  17أكتوبر  2020بتدوينة منشورة عىل مواقع التواصل االجتماعي ومنسوبة
لراشد الخياري حول جريمة قطع رأس أستاذ يف منطقة كونفالن سان أونورين قرب العاصمة
الفرنسية باريس والتي جدت مساء الجمعة  16أكتوبر الحايل.
ُ
هذا التح ّرك للنّيابة العموميّة هو يف صلب مهامّ ها ّ
لكن رسعته تعطي إشارة واضحة للـ"الحاضنة
السياسيّة" لإلرهاب حتّى يعلم هذا النّائب وغريه ّ
ّ
أن القانون يرسي عىل الجميع وأنّه ال تسامح ال مع
اإلرهاب العمليّاتي وال مع مُبيّضيه.
َ
ُ
ُ
ال ش ّك ّ
ّ
قتفني
أن دور النّيابة العموميّة يف التصدّي لكل األفعال املنافية للقوانني دون تمييز بني امل ِ
مهما كان مركزهم اإلجتماعي أو ّ
السيايس أسايس وحيوي ملجتمعنا الذي يسترشي فيه الفكر ا ُملتط ّرف،
بل ويُد ّلل للجميع ّ
أن تمجيد اإلرهاب جريمة يُعاقب عليها القانون وقد يدفع بالكثريين ملزيد الرتيّث
ّ
ّ
أشخاص معروفني بتبنيهم أفكار مُتط ّرفة ويستغلون"وجاهتهم"لج ّر عدد من
وعدم اإلنسياق وراء
ٍ
النبي األكرم.
عن
ّفاع
د
ال
غطاء
الناس وراءهم تحت
ّ
أن تعهّ د النّيابة العموميّة وفتحها تحقيق يقطع ال ّ
كما ّ
طريق عىل بعض التّرصيحات التي تتعمّ د
ّ
ّ
ُ
التدخل يف الشأن الدّاخيل التونيس (كامللحقة بقنصليّة دولة أجنبيّة التي طالبت برفع الحصانة
وا ُملحاكمة ّ
ّ
وخاصة سيُق ّلل بدرجة ما من
وإل ستسحب تصنيفها لتونس كدولة ديمقراطيّة) وأيضا
الحمالت التي يشنّها اليمني املتط ّرف الفرنيس عىل ا ُملهاجرين التّونسيّني بسبب تدوينة هذا"النّائب".

ّ
استحقتها هذا األسبوع
"يف نزول" ومالحظة "رديء
"الرتويكا الجديدة" (حركة النهضة وحزب قلب تونس
وائتالف الكرامة) التي ّ
عبت عن نيّتها التصويت لصالح
مرشوع قانون تنقيح املرسوم  116لالتصال السمعي البرصي
ّ
خاصة يف أه ّم مضامينه بإلغاء اإلجازة إلنشاء
والقايض
التلفزات واإلذاعات .وهذا التعديل املقرتح من ائتالف الكرامة
(صاحبة املبادرة) يتضمّ ن إخالالت وخطورة كربى تهدّد
القطاع بأرسه لتجعله مرتعا للمال الفاسد واالخرتاق الخارجي.
مبادرة "االئتالف" املدعومة من النهضة وقلب تونس ( إن ت ّم
التصويت عليها) ستجعل من تونس ساحة مفتوحة للرصاعات
اإلقليمية والتشابك بني املحاور :محور قطري تركي  /ومحور
إماراتي سعودي .ك ّل الكتل الربملانية رافضة لهذه املبادرة
الخطرية إضافة إىل من ّ
ظمات ناشطة يف املجتمع املدني ،نذكر
منها نقابة الصحفيني ،مراسلون بال حدود ،مركز تونس
لحرية الصحافة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
ومن ّ
ظمة أنا يقظ وذلك بسبب تهديد هذه املبادرة الحقوق
والحريات األساسية نتيجة ما ستسبّب من إغراق "للسوق"
التونسية من انتصاب "فويض" خطري للـ"تالفز" واإلذاعات
املدعومة ماليا وإيديولوجيا من جهات خارجية لها أجنداتها
ّ
الخاصة.
ومصالحها
ّ
إن مرشوع التعديل املسنود واملدعوم من "الرتويكا
الجديدة" مخالف لروح الدستور التونيس وهو خطر عىل
ّ
املحصلة هو تهديد
اإلعالم السمعي والبرصي وعىل الحرية ويف
حقيقي وفعيل لألمن القومي التونيس وطريق إىل الفوىض
ّ
والتدخل األجنبي ّ
السافر.

صورة تتحدث

قيس سعيد

كلما التقيت أحد الوزراء
اال وطلب مني التدخل لدى
االجهزة العسكرية لالستعانة
بها …تدخالت الجيش كانت
االنجع واألرسع يف كل املجاالت
خاصة التدخل عىل مستوى مدرسة الشهيدة مها
القضقايض بالبطاح من معتمدية فرنانة التابعة
لوالية جندوبة حيث تم تجديد هذه املدرسة بالكامل
ويجري تجديد الطريق التي تربط هذه املؤسسة
الرتبوية باملحيط املؤدي إليها باالضافة اىل حسن
تسيري الحياة العادية ..االسبوع املايض تم تسخري
دوريات مشرتكة بني الجيش وقوات االمن يف عدد
من املدن وهو ما ادخل االرتياح يف نفوس املواطنني.
....تدخل الجيش كان ناجعا أيضا أول امس
يف مدينة سبيطلة وامّ ن املؤسسات الرسمية وكان
العنرص الفاعل يف تهدئة االجواء.

راشد الغنوشي

...نحن ملتزمون بالقانون
ونحرتم النهضة وقياداتها
ويبقى املؤتمر سيّد نفسه ،وما
يحدث من حراك هو مظهر
من مظاهر الديمقراطية داخل
الحركة وككل مؤتمر قبله تختلف اآلراء ...اما
النقطة التي اشارت اليها الرسالة الثانية واملتعلقة
بالرتشح لالنتخابات الرئاسيىة الحديث حولها
سابق ألوانه ونحن بصدد اإلعداد للمؤتمر والذي
سيحسم يف كل القضايا بما يف ذلك مسألة الرتشح...

غازي الشواشي

النائب ياسني العياري
“منتحل صفة” فهو يتحرك
باسم «امل وعمل» وهو كيان
سيايس غري موجود اال عىل
صفحات التواصل االجتماعي
ويمارس السياسة خارج اطار رقابة الدولة ودائرة
املحاسبات وانا ادعوه اىل تأسيس كيان حزبي
حقيقي واملشاركة يف انتخابات ليعرف حجمه
الحقيقي .

زبير الشهودي

فكرة “الزعيم” هي فكرة
عرضية لم أسمع عنها يف التاريخ
إال ّ يف السنوات األخرية …لم أنشأ
يف تاريخ الحركة عىل هذا اللفظ
ولم أعرف رئيس الحركة إال ّملا
ك ّلفني حمادي الجبايل بأن أكون مديرا ملكتبه..

شوقي الطبيب

قيس سعيد
في قلبو  :آه يا
غنوشي لو كان
تعرف شنوّة الّي
ّ
محضرلك...
الغنوشي في
قلبو  :آه يا
سعيّد لو كان
تعرف شنوّة الّي
ّ
محضرلك...

قال محمد عبو انه توصل
بشكايات تتعلق بشبهات فساد
يف الهيئة وكرر ما قاله الياس
الفخفاخ يف هذا الصدد…
بدوري أعيد التأكيد ان معظم
هذه الشكايات صادرة عن أشخاص “ترضروا”
من قرارات اتخذتها ضمن مهامي كرئيس للهيئة.

هشام السنوسي

عندما يأتي شخص
ّ
فإن أوّل
ليستثمر يف البالد
يشء يقوم به هو دراسة جدوى
املرشوع واليوم تقول ك ّل
املؤرشات ّ
أن حجم االشهار يف
البالد قليل وقليل جدا ولهذا ّ
فإن أغلب مؤسساتنا
االعالمية تعاني من أزمة مالية وهم (ائتالف الكرامة
وقلب تونس والنهضة) يريدون اليوم فتح املجال
امام االجانب الذين يأتون من منطقتني محددتني
وهما تركيا وقطر الستثمار يف االعالم وهذا يعد
تدخال يف الشأن التونيس وستكون له تأثريات كبرية
يف املستقبل.
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خزعبالت سياسية تونسية

منير الفالح
نهار اإلربعاء  14أكتوبر يف أوّل ّ
السهريّة
وكيف برشة ناس ح ّ
طيت القناة الفرنسيّة
الثانية باش نتف ّرج عىل الحديث املبارش
لل ّرئيس الفرنيس إيمانوال ماكرون .مش الزم
نحكيو عىل الجوانب ّ
إل تهم ما حول الحوار،
مش الزم نع ّرج عىل إستعدادات أستوديو
األخبارّ ،
إل بدأت قبل ربع ساعة من التّوقيت
العادي بحضور مح ّللني يف األستوديو ومن
خارجه ...مش الزم زادة نحكي عىل الحوار
ّ
الصحفيّة بالتّذكري
نفسه وكيفاش بدأت
ّ
أن مسافة التّباعد بني الحارضين الثالثة
ّ
والصحفي) تزيد عن
(ماكرون والصحفيّة
املطلوب وتُغني عن لبس الكمامة ...مش
الزم نحكيلكم عىل تفاصيل هذا الك ّل ،حبّيت
بركة نقوللكم أنّي ووفاء ملوقعي كأنرتيتي
نبّار حبّيت نشوف آش باش يقول ماكرون
وه ّكة نعرف،تقريبا،شنيّة النّسخة التّونسيّة
للقرارات...
لكنّي لقيت ماكرون يحكي عىل منع
جوالن يف املدن الكبرية بعد التّسعة متاع ال ّليل
ويتحدّث للفرنسيس عىل رضورة إحرتام
الربوتوكول الصحّ ي من تباعد وحمل الكمّ امة
(والخطايا التّصاعديّة) وتك ّلم زادة برصاحة
وبأرقام واضحة عىل وصول املؤسسات
الصحيّة لطاقتها القصوى وشدّد زادة عىل
رضورة العمل باش تِتخ َلق الثّروة إلخ...
قلت هيّا ّ
الشنقة مع الجماعة خالعة ويف
حرضة الكورونا تساوت ال ّرؤوس!
من ُغدوة ،الخميس15أكتوبر ،من ّ
الصباح
ّ
وكل
قعدت عيني الفتة إلحياء ذكرى الجالء
تأهب لقنص أيّ حاجة ه ّكة ّ
ّ
وإل ه ّكة عىل
األق ّل بخصوص "تبديل الثّنيّة" وهي الدّعوة ّ
إل
وجّ هوها بعض النشطاء عىل مواقع التّواصل
اإلجتماعي لل ّرئيس قيس سعيّد ومن معه
باش يلفتوا اإلنتباه لألماكن ّ
إل ما تشملهاش
مظاهر ال ّزينة وال حتّى اإلهتمام أصال.
أمّ ا وقت ّ
إل يبدأ عشريك ال ّروج تنجّ م تعمل
التّخطيط ّ
إل تحبّ عليه لكن ك ّل يشء مرهون
يف ّ
دقة عىل الباب!
الحاصيلو ،قريب نصف النّهار (موعد
ْ
الباقات ّ
السخونة ،وهذي عادة
الخروج لرشاء
حتّى الكورونا ما تنحّ يهاش) جاء يس ال ّروج
متح ّزم وعنده ك ّل مظاهر املعنويّات املرتفعة!
قلتلو :يظهر فيك عندك أخبار سا ّرة ،تطلعيش
الحكومة باش"تمتّع جماهري األنرتيتيّة"
بال ّزيادات قبل ما يدور الحول؟
قايل :ال ،أصرب شويّة ولو نعرفكم
الصفاقسيّة يف موضوع الفلوس ما تنساوش!
ال ،جيت باش نسألك يا يس ّ
الشباب عىل
رأيك يف قرارات ماكرون! ضحكت وجاوبتو:
ّ
مدخلني أنا؟ قالك عيل ّ عايش يف باريس
آش
وإال ّ مرسيليا؟ قاطعني :حبّيت نق ّلك ،ماك
ديما تقول من وقت بدأت الكورونا نسمعو
الفرنسيس آش يقولوا وه ّكاكا نعرفو آش
باش تقول حكومتنا من غدوة! امل ّرة هذي
إل ه ّم ّ
ظهر بالدّليل ّ
ينقلوا علينا!
بطبيعة الحال ما حبّيتش نش ّد معاه الباس
يارس وزيد قلت خ ّليه مادامو لقى حكاية عمل
عليها كيف...
وبطبيعة الحال زادة مافمّ اش زيارة
لل ّروج توىف تَ ِبعاتها بمج ّرد خروجه من عندي
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حتى من ماكرون ّ
ينقل علينا!!
عىل خاطر ومن وقت عرفته ّ
ول عندي يقني
أنّو ديما فمّ ة منسوب من الصحّ ة يف حديثه:
السيّد إداري "مك ّرك" ،عمرو املهني الك ّل وهو
يحرتم يف القوانني واملناشري ّ
(إل ينجّ م الك ّل
يح ّ
طهم عىل جنب كيف تجيه تعليمات من
فوق) أمّ ا عنده ذاكرة "فيل" ُ
وقدرة عجيبة
عىل ّ
التكيز والتّجميع واإلستنتاج وكان قال:
ب ّرة عاد ،توّة الزم ك ّل يشء تردّو فيه سياسة
إمني ويسار وثوّار وض ّد الثّورة ...يف ال ّلحظة
ّ
بالضبط ،أعرف أنو عارف ومُقتنِع
هذيكة
بعكس ّ
إل كان يقول فيه! إنّما تقولش
عليه تولد إداري ال يعرف ال ه ّكة ال ه ّكة،
ّ
التحفظ" ومق ّرر
مُستميت يف "واجب
ّ
 sauf accidentأنّو يقعد هكاكة آلخر
نفس!
وهذا اليشء ّ
ّ
يفس
إل ينجّ م
ّ
"إرصاره" عىل شوفان النجاح
وحتّى التميّز يف ك ّل ما تعملو
ّ
ويفس طبعا حماسه
اإلدارة
ّ
الل مرشوط لحكومة الكفاءات
ّ
ّ
ومُستعِ ّد ينسبلها حتى نجاحات تتحقق
عىل امل ّريخ!
وبما أنّو املوضوع ال ّرئييس يف تونس ويف
ّ
فإن أيّ قعدة مع
العالم الك ّل هو الكورونا،
ال ّروج تدور...تدور ...والزم ّ
ترص عند الجائحة
وآثارها عىل البرش وعىل الحجر كيف ما يقولوا!
وأكثر حاجة نختلفو عليها وتوىف بجملته
ّ
مدخل ّ
السياسة؟) هي مسألة
ا ُملعتمدة (آش
ّ
حلن الحدود وتصنيف البلدان بهاك األلوان
متاع الـ ...circulationفأنا وكيف برشة
تونسيّات وتوانسة نظن أنّو القرار هذاكة
كان فيه وعليه وربّما كان من األفضل ّ
توخي
شويّة واقعيّة واإلعرتاف (كيف ما قالوه برشة
ُختصني يف ّ
ّ
السياحة يف الخارج) أنّو السوّاح
م
(خاصة النّوعيّة ّ
ّ
إل
األجانب مش باش يجيو
مستانسة تجي لتونس) والتّخطيط لألعوام
الجاية واإلكتفاء بإستقبال الجالية التّونسيّة
بالخارج وتوفري ك ّل رشوط ّ
السالمة إلخ...
وهنا طبعا ،عشريي يتن ّ
طر من بالصتو
ّ
ويقل ياخي شنوّة ذنبها حكومة يس هشام يف
املوضوع هذا؟
هو شاب ،ولد اإلدارة ،يحرتم نواميس
الدّولة وزيد ما نتصوّرش أنّه من نوع ّ
إل يعمل
فيها"ص ّك،تربح".آش يعمل؟هاك ّ
إل لقى !
تذ ّكرت أنا ّ entre-temps
أن يس هشام
كان وزير داخليّة مع يس إلياس الفخفاخ
ومش يف أي وزارة! يف الدّاخليّة وماندراك! حبّ
يقول خياشم البالد والحكم ...وال ّ ف ّك علينا من
هالحديث ،أنا راجل كبري وال فايدة...
وبإعتباري مواطن صالح ،نهار األحد
يف ال ّليل ،إستعدّيت وإعتدلت يف جلستي
قدّام التّلفزة وقلت خ ّليني نتبّع حوار رئيس
الحكومة ،بالكش يطلع عشريي عىل ّ
حق وأنا
عىل"ضالل مبني"!
املسألة األوىل وبخصوص الكورونا :ما
نعملو كان حسب ما تقول ال ّلجنة الطبيّة،
واملرض بلغ مرحلة العدوى املجتمعيّة واملخابر
ّ
إل تفوت السعر باش نعاقبوهم والفكرة
ال ّرئيسيّة "هانا باش نزيدو يف إسترياد les
 "testsباش نعدّلو ّ
السوق! الخالصة :الدوايات
ّ
السوق...
والتحاليل سلعة وتخضع ملنطق
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كيف أيّ سلعة أخرى! يعني كان تحبّو عىل
التدخل الحازم وحسب عبارة يس الفخفاخ،
يبطى شويّة!
ودائما وأبدا يف موضوع الـّ ،COVID19
إل
ما يلقاش بالصة يف اإلنعاش يميش لكلينيك
ّ
تتكفل باملصاريف ،يعني ،وإذا ما
وتوّة الدّولة
وقعتش ترجمة الحديث هذا إىل قرار واضح،
ب ّرا يا دجاجة وإنشاء ال ّله يجيك القمح
من باجة!
ويف ماعدى ذلك من املواضيع،
الدّولة تحرتم إلتزاماتها تطبّق
القانون وبخصوص قضيّة الهالل
ال ّريايض بالشابّة ورئيس جامعة
ّ
الحق
كرة القدم :الشابيّة عندهم
أمّ ا مش الزم يحتجّ وا ويمشيوا
للقضاء...إلخ.
مازلت يا ربّي العمال
عليك كيف قمت من جلستي
املعتدلة واملنضبطة وحبّيت
نرسح ساقيّا وجاء تليفون
ّ
من عند يس ال ّروج (طبعا)
يف موعده املنتظر وهو ك ّله
بهجة وزهو بالـprestation
 magnifiqueمتاع اإلبن البا ّر
لإلدارة التونسيّة وكيف قلت
له خالصة مالحظاتي ،غضب
وقايل :زايد! أمّ ا مش كان كتبت
عىل الكورة وهالل الشابّة
خري؟ سيّب ال ّراجل وإتلهى يف
هاك الفِ رق الكبرية ،ومنهم فريقك
ّ
املفضلّ ،
إل كاينو هالل الشابة فريق
من الهونولولو!
يف هذي ال ّروج عندو شويّة الحق!ّ

األسبوع السياسي بالتونسي

إعداد  :بيّة المالحة

سعيد يطوف بمدرعة حربية قالو من صنع تونيس...
معناها عىل األقل شطرها مستورد ولسان حاله يقول
يف قلبه  :أما ها الوحيّدة باهية تصلح لنهار الكشفة...

العدد  231الثالثاء  20أكتوبر 2020

contact@acharaa.com
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الشارع العالمي والعربي
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التوترات بدول آسيا الوسطى :

تقارير أمريكية تكشف اسرتاتيجية واشنطن لـ «خنق» روسيا

الحبيب القيزاني
النزاع األذري  -األرميني ليس في الحقيقة سوى الشجرة التي تخفي غابة زحف االمبراطورية األمريكية االستراتيجي  -العسكري
بمعاضدة من دول الحلف األطلسي الذي تتزعمه نحو روسيا ومحاصرتها وإلرساء حاجز جغرافي بينها وبين الصين عبر قطع طريق
الحرير الجديدة همزة الوصل التي تجمعهما.
كيف يحدث ذلك؟ ومنذ متى؟ وما هي الوسائل والحيل والدول التي توظفها أمريكا السترجاع هيمنتها األحادية على العالم بعد
بروز الصين وعودة روسيا الى الساحة العالمية ومن ورائهما دول اقليمية ترفض عولمة السيطرة األمريكية على العالم مثل
ايران في آسيا واألرجنتين في أمريكا الالتينية ؟ االجابة تحملها تقارير عدة منظمات ومعاهد تفكير أمريكية ّ
نظرت لضرورة مواصلة
"االحتواء الصامت" لروسيا قبل االلتفات للصين.

خالل األسابيع األخرية ،شهدت عدّة دول
متاخمة لروسيا سلسلة أحداث ال ينظر لها قادة
الكرملني قطعا بارتياح ،وإن كانت كل بؤرة توتّر
ال تمثل يف ح ّد ذاتها مصدر خطر حاسم عىل أمن
روسيا ّ
فإن تعاقبها وأحيانا تزامنها يوحيان بأن
شيئا ما يُطبخ ض ّد موسكو وأن وراءه اسرتاتيجية
تمزج بني العسكري واالقتصادي.
تؤكد ذلك دراسات حديثة صادرة عن معاهد
التفكري االسرتاتيجي ( )think tankمثل مؤسسة
 RANDاالمريكية لألبحاث والتنمية Research
 And Developmentالتي بعثتها رشكة دوغالس
للطريان عام  1948واملتخصصة ظاهريا يف
م ّد الجيش األمريكي بالدراسات االسرتاتيجية
واملستشارين ومؤسسة NED (national
 )endowment for democracyومعهد التحاليل
لألمن العاملي IAGS (institute for the analysis
 )of global securityومؤسسة Heritage
. Fondation
فهجوم أذربيجان العسكري عىل أرمينيا بمنطقة
ناغورني كاراباخ بدعم تركي بعد هدوء نسبي
بني الطرفني امتد طيلة ما يناهز الثالثة عقود،
ومحاوالت اسقاط رئيس بيالروسيا ،لوكاشينكو،

وترصفات االتحاد االوروبي وبريطانيا بخصوص
قضية «تسميم» املنشق الرويس نافالني واملظاهرات
التي اندلعت يف غريغيستان بآسيا الوسطى والتي
كانت تابعة لالتحاد السوفياتي كلها تحمل بصمات
املخابرات االنقليزية واالمريكية ومن ورائها مجموعة
من املنظمات الغربية الخاصة املتسرتة تحت عناوين
براقة مثل الديمقراطية وحقوق االنسان وحرية
التعبري وحق تقرير املصري والتي لها سوابق يف
تدبري االنقالبات وتغيري األنظمة السياسية.
واذا كانت موسكو قد لزمت الصمت اىل ح ّد اآلن
واكتفت بمراقبة ما يحدث بني اذربيجان وأرمينيا
حول مقاطعة ناغورني كارباخ فإن السيايس
الرويس أفغني برغوزين املعروف بلقب «رئيس
طاقم طهاة فالديمري بوتني» بالنظر المرباطورية
سلسلة املطاعم التي يملكها بروسيا رصّ ح يف حوار
أجرته معه صحيفة "زمان" الرتكية بأن النزاع
املندلع بناغورني كاراباخ من تدبري االمريكان متهما
نظام أرمينيا بالعمالة لصالح واشنطن.
برنغوزين لفت اىل انه ال يجب ان يغيب عن أذهان
متابعي النزاع املذكور ان رئيس وزراء أرمينيا،
نيكول باشنيان وصل اىل السلطة عام  2018بفضل
مظاهرات حاشدة انتظمت تحت شعار «الثورة

املخملية» واىل أنه حظي بدعم معلن وقوي من
مؤسسة ( Open Societyاملجتمع املنفتح) التابعة
للمليادير االمريكي جورج سوروس مذكرا بأن
االخرية موّلت بالبالد منذ عام  1997عدة منظمات
غري حكومية لدعم «الديمقراطية» وبأن باشنيان
ّ
عي بعد تقلده منصب رئاسة الوزراء املستفيدين
من أموال سوروس بأغلب املراكز الحساسة بالدولة
وخصوصا باألمن والدفاع.
وبالنسبة النحياز أنقرة اىل صف اذربيجان يف
النزاع القائم حول اقليم ناغورني كاراباخ يصعب
التصديق بأن تقدم تركيا العضو بالحلف االطليس
عىل خطوة مماثلة يمكن أن تقودها اىل مواجهة
مسلحة مع روسيا دون تلقي تطمينات ومساندة
مسبقة بأي شكل من االشكال من واشنطن باعتبار
ان منطقة ناغورني كاراباخ تتبع ارمينيا العضو
بمنظمة شنغهاي التي تضم مجموعة من دول
اوراسيا بما فيها روسيا وهي منظمة يتضمن
ميثاقها أيضا بندا يتعلق بالدفاع املشرتك.
كما انه من املهم التذكري يف هذا الصدد بأن مديرة
املخابرات االمريكية جينا هاسبال ومدير املخابرات
الربيطانية الجديد ريتشارد مور من املختصني يف
الشؤون الرتكية اذ كان مور سفريا لبالده بأنقرة

حتى عام  2017فيما شغلت هاسبال خطة مديرة
محطة املخابرات االمريكية بأذربيجان أواخر سنوات
التسعني من القرن املايض بعدما عملت كضابط يف
الـ «يس.آي.آيه» برتكيا وهي تتقن اللغة الرتكية.
ومعروف عنها ايضا أنها عملت بجناح مخابرات
بالدها املتخصص يف العمليات املوجهة ضد روسيا.
ومما يدعم فرضية وجود ضوء أخرض أمريكي وراء
التحرك الرتكي ترصيح أمني عام الحلف االطليس
جانس ستولتنبريغ بأن أمن الحلف من أمن تركيا
رغم التحفظات األمريكية عىل رشاء أنقرة منظومات
صواريخ روسية متطورة.

بيالروسيا أيضا

وال يقترص األمر عىل الرصاع الدائر بناغورني
كاراباخ إذا أن تحركات املعسكر الغربي يف املنطقة
طالت أيضا ببالروسيا التي تشهد منذ شهر أوت
مظاهرات تنظمها شخصيات معارضة تقيم ببعض
دول منطقة البلطيق التي انضمت منذ أعوام
قليلة اىل الحلف األطليس .وتتهم املعارضة الرئيس
لوكاشينكو بتزوير نتائج االنتخابات الرئاسية
االخرية .وتجدر االشارة اىل أن مؤسسة  NEDاملمولة
من طرف الحكومة االمريكية نرشت سنة 2019
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الشارع العالمي والعربي
قائمة بـ  34اعانة مخصصة لدعم مجموعات
معارضة اىل جانب تمويل الصحافة واالحزاب
املعارضة تحت الفتة «التشجيع عىل الديمقراطية».
لعبة رضب استقرار دول «الحديقة الخلفية»
لروسيا امتدت ايضا لجورجيا ،فيوم  29سبتمرب
املنقيض التقى الوزير االول الجورجي جيوجي
غاخاريا يف بروكسيل االمني العام للحلف االطليس
جانس ستولنتنبريغ ورصح هذا االخري بأن الناتو
«يدعم وحدة وسيادة جورجيا داخل حدودها
املعرتف بها دوليا» قبل أن يضيف «ندعو
روسيا لوضع ح ّد العرتافها باستقالل املنطقتني
االنفصاليتني بجورجيا ،أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
وسحب قواتها منها» .وتابع ستولنتنبريغ موجها
كالمه لغاخاريا « :اشجعكم عىل استعمال كل
الوسائل للتقارب مع الحلف االطليس واالستعداد
لالنخراط فيه».

ثورة جديدة في غيرغستان؟

اندلعت مؤخرا يف غريغستان احدى جمهوريات
االتحاد السوفياتي السابق مظاهرات شعبية
حاشدة اسقطت الحكومة لثالث مرة منذ .2005
واذا كانت ذريعة املظاهرات «تزوير نتائج
االنتخابات» فإنه ال يخفى أن للوكالة االمريكية
للتنمية العاملية  USAIDالتي تعترب بالنسبة

«إسقاط روسيا  :املنافسة انطالقا من موقع مالئم».
ّ
«توخي
تقرير أوضح واضعوه انهم يقصدون
اجراءات غري عنيفة يمكن أن تضغط عىل الجيش
أو االقتصاد الرويس أو النيل من سمعة النظام
السيايس بالداخل والخارج».
كما تطرق التقرير بالخصوص اىل ما أسماه
«اجراءات جغراسياسية لوضع موسكو أمام
مشاكل تفوق طاقة تحملها ومواجهتها» .ويتعلق
األمر حسب التقرير خاصة بـ «توفري إعانة حاسمة
ألوكرانيا والدفع نحو تغيري النظام ببيالروسيا
واستغالل التوترات بدول جنوب منطقة القوقاز
والح ّد من النفوذ الرويس بدول آسيا الوسطى» .كما
تناولت توصيات التقرير مناطق تقع بدائرة نفوذ
روسيا وتشهد حاليا توترات سياسية واجتماعية
وركزت بالخصوص عىل دول منطقة القوقاز
خالصة اىل ان جورجيا وأذربيجان وأرمينيا كانت
تنتمي لالتحاد السوفياتي واىل أن روسيا تحافظ
حتى اليوم عىل نفوذ معترب بها» واىل أن «روسيا
تعرتف بدولتي أوستيا الجنوبية وأبخازيا وملتزمة
بالدفاع عنهما» مضيفة «يمكن للواليات املتحدة
ايضا تجديد جهودها لض ّم جورجيا للحلف
االطليس».
وتناول تقرير مؤسسة  RANDايضا التوترات
بني ارمينيا واذربيجان مالحظا يف هذا الصدد آن

الى اليمين رامسفيلد مع ديك تشيني  :نهب نفط العالم بالقوة
ملالحظني دوليني مطلعني عىل أخطبوط ما يسمى
بمعاهد االبحاث االسرتاتيجية االمريكية دورا فيها
اىل جانب مؤسسة جورج سوروس الذي أنشأ
جامعة بعاصمة غريستان ،بشكاك ويموّل مشاريع
لـ «نرش العدل والحوكمة الديمقراطية وحقوق
االنسان» .ولتشديد الضغط عىل موسكو ،انضمت
مؤخرا أملانيا اىل جوقة الساعني لفرقعة استقرار
دول آسيا الوسطى باتهام الكرملني بتسميم املنشق
الرويس الكيس نافالني فيما يطالب البعض برلني
بإلغاء مرشوع أنبوب الغاز الرويس «نوسرتيم »2
الذي يزوّد أملانيا بالغاز الرويس ،خطوة من شأنها
اذا تحققت توجيه رضبة قاتلة لالقتصاد الرويس يف
ظل تراجع أسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا.
وقد كشفت التحقيقات أن رفيقة نافالني ،ماريا
بافشيك تقيم يف لندن وأنه يشتبه يف أن لها عالقة
وطيدة باملليادير االنقليزي يعقوب روتشيلد صديق
غريم بوتني ميخائيل خودوركوفسكي املحكوم عليه
بالسجن بتهمة التهرب الرضيبي.

توصيات تقرير معهد RAND

ان القاء نظرة عىل تزامن تحركات املعسكر
الغربي يف الدول املحيطة بروسيا أو ض ّد املصالح
االقتصادية االسرتاتيجية الروسية يكشف عن
وجود نوع من الهجوم املنسق .ومما يلفت االنتباه
ان أهداف الهجومات الغربية تتطابق مع الخطوط
العريضة والتوصيات الواردة بتقرير مؤسسة
 RANDاملوجه للبنتاغون سنة  2019تحت عنوان

«روسيا تلعب دورا رئيسيا يف الدولتني وخصوصا
يف مقاطعة ناغورني كاراباخ املتنازع عليها»
مضيفا « :بإمكان الواليات املتحدة الضغط من أجل
عالقة أوثق بني الناتو وأذربيجان وجورجيا وهذا
قد يدفع روسيا لتعزيز وجودها العسكري بأوستيا
الجنوبية وبأبخازيا وأرمينيا واذا لم يحدث ذلك
يمكن لواشنطن تشجيع أرمينيا عىل االنفصال عن
روسيا».
ومن التوصيات التي تضمنها تقرير مؤسسة
 RANDايضا تلك التي تتعلق بدول االتحاد
االقتصادي األورايس وبمرشوع طريق الحرير الذي
تبنيه الصني مشريا اىل أن من شأن استقطاب أنظمة
بعض دول االتحاد املذكور «اقامة حاجز بني روسيا
والصني وبني دول االتحاد نفسها».

اختراق الفضاء األوراسي

معهد  Heritage Fondationاملحسوب عىل
املحافظني الجدد جدّد من ناحيته عام 2019
نرش دراسة سبق له أن أصدرها سنة  2016يقول
فيها كاتبها لوك كوفاي وهو أحد قدماء الجيش
األمريكي" إن عىل الواليات املتحدة توسيع وجودها
يف املنطقة لعدّة أسباب منها تكثف التوترات بني
أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورني كاراباخ
(املحتل من طرف أرمينيا حسب تعبريه )اضافة
اىل احتمال تنظيم روسيا استفتاء حول ض ّم أراض
انفصالية بأوستيا الجنوبية» وبالنظر لـ «تنامي
التدخالت االيرانية يف املنطقة» و«تكثيف روسيا

وجودها العسكري بأرمينيا».
كوفاي اقرتح نقل القوات األمريكية التي
تق ّرر ترحيلها من شمال سوريا بعد تدخل روسيا
اىل جانب نظام بشار األسد وقضائها عىل فلول
املرتزقة واالرهابيني الذين حشدهم املعسكر الغربي
بمشاركة دول خليجية اىل جنوب جورجيا التي
يشكل األرمن معظم سكانها والواقعة بني أرمينيا
وتركيا .أمّ ا سبب اقرتاح كوفاي االول فهو أن أرمينيا
كانت وال زالت حليفا اسرتاتيجيا لروسيا اىل جانب
انها تؤوي قاعدة غيومري العسكرية الروسية وأنها
دولة عرض باالتحاد االقتصادي األورايس وبمنظمة
حلف األمن الجماعي اللذين تسعى واشنطن
لفرقعتهما.
السبب الثاني يهدف اىل فرض ضغط عىل تركيا
العضو بالناتو للمساعدة عىل تحقيق االخرتاق
االمريكي-األطليس للمنطقة لرضب املصالح
الروسية وكذلك االيرانية بعدما تحوّل الفضاء
األورايس اىل حقيقة جغراسياسية ذات ثقل يف عالم
متعدد األقطاب.

«صقور» المحافظين الجدد:
إعداد االقتصاد االمريكي للحرب

سياسة محارصة روسيا وقضم نفوذها يف
الدول الحليفة املحيطة بها الواحدة تلو األخرى
لم تكن وليدة السنوات األخرية .فمنذ عام 2004
أسس «صقور املحافظني الجدد» معهد التحاليل
لألمن الشامل Institute for the anlysis of
 "Global Security"IAGSووجهوا رسالة
مفتوحة للشعب االمريكي تضمنت مرشوعا لتحقيق
األمن الطاقي للواليات املتحدة حمل عنوان «تحرير
أمريكا».
وقد زكت مجموعة من معاهد الدراسات
والتفكري االسرتاتيجي فحوى الرسالة منها
بالخصوص  :مركز السياسة واألمن ومؤسسة
الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هيدسون ولجنة
األخطار الحارضة ومؤسسة املجلس الوطني
للدفاع.
أما جوهر مرشوع معهد  IAGSفينص عىل
تحقيق تخفيض يف استهالك الواليات املتحدة من
النفط ليس عرب الح ّد من الحاجة اليه وانما عن
طريق تنويع املحروقات طيلة فرتة محدودة بما
يسمح لالدارة االمريكية بالدخول يف حروب ضد
الدول املنتجة للنفط دون التسبب يف اضطراب
االقتصاد االمريكي .واملرشوع مثلما هو واضح
يعكس خيارا ال رجعة فيه لنهب ثروات الطاقة يف
أية بقعة من العالم بالقوة العسكرية.

العراق كان «بروفة» أولى

يكشف املحلل االسرتاتيجي أرثور لوبيك يف
مقال له بعنوان «رائحة نفط يف البيت االبيض»
صادر منذ شهر مارس  2004أن نائب الرئيس
رسا مجموعة عمل
جورج بوش ،ديك تشيني شكل ّ
حول السياسة الطاقية للواليات املتحدة مهمتها
النظر يف كيفية االستجابة لحاجات بالده املتزايدة
من النفط يف زمن تشحّ احتياطاته العاملية عىل
صعوبة استغاللها.
ويضيف لوبيك أن أوّل مشكل واجه مجموعة
تشيني هي أن دخول الجيش االمريكي يف مغامرات
عسكرية من أجل النفط سيزيد من حاجات بالده
اليه بالنظر اىل ان الجيش هو أكرب مستهلك نفط
يف العالم .
ويضيف لوبيك أن قريحة وزير الدفاع االمريكي
آنذاك دونالد رامسفيلد الذي كان أحد أعضاء
املجموعة تفتقت عن فكرة شن حرب عىل االرهاب
كغطاء الحتالل دول تعتربها واشنطن «مارقة»
وأن الرأي استقر يف الختام عىل رضب أفغانستان
باعتبارها وكر لالرهاب االسالمي (حركة طالبان)
ثم التحوّل اىل الهدف الحقيقي وهو غزو العراق
لوضع اليد عىل نفطه الذي كان يمثل آنذاك ٪ 15
من االنتاج العاملي وهو ما تم فعال".

الـ  10دول افريقية األعلى
تداينا

كشفت آخر احصائيات صندوق النقد
الدويل أن العرش دول افريقية األعىل تداينا مع
انطالق العام الجاري (أي عشية بدء األزمة
االقتصادية العاملية الناتجة عن تفيش فريوس
كورونا) هي السودان التي قالت االحصائيات
إنها تأتي يف املرتبة األوىل بنسبة تداين تناهز
 % 207من ناتجها الداخيل الخام ثم أريرتيا
بـ  % 165,1ثم جزر الرأس األخرض بـ 123,5
 %ثم املوزمبيق بـ  % 108,8ثم أنغوال بـ 95
 %ثم زمبيا بـ  % 91,6ثم مرص بـ % 84,9
ثم غمبيا بـ  % 80,9فموريتانيا بـ % 78,5
وجمهورية الكونغو بـ .% 78,5
املفاجأة تتمثل يف تصدّر السودان القائمة
رغم أنه املنتج الثاني للذهب يف القارة السمراء
بعد غانا اىل جانب تمتعه بنصيب وافر من مياه
النيل الصالحة للفالحة .ومن املفارقات ايضا
أن السودان يُعد من أفقر دول القارة بدخل
سنوي للفرد الواحد لم يتجاوز  442دوالرا عام
.2020

«أرامكو» ونهب نفط سوريا

موقع «الشبكة العاملية» كشف أن رشكة «أرامو»
السعودية للنفط قامت خالل املرحلة األوىل من
الحرب السورية برسقة النفط السوري تحت حماية
التنظيمات االرهابية واملرتزقة وبرعاية الواليات
املتحدة االمريكية.
املوقع أوضح أنه قبل تدخل روسيا للقضاء
عىل فلول املرتزقة واالرهابيني الذي دفعت بهم
السعودية وقطر واالمارات وتركيا بدعم من الواليات
املتحدة وبريطانيا وفرنسا وارسائيل نهبت الرشكة
السعودية  12برئا نفطية سورية قال أن أقمارا
اصطناعية أمريكية رصدتها عرب تقنية . SAR

إنعاش عسكري !

Manlio
االيطايل
الصحفي
صحيفة
يف
كشف
Dinucci
 il Manifestoأن جزءا هائال من االعتمادات
االقتصادي
املرصودة لصندوق االنعاش
يف ايطاليا ملجابهة تداعيات أزمة كورونا
االقتصادية واالجتماعية سيذهب للصناعة
العسكرية.
الصحفي أوضح ان ايطاليا ستتلقى يف
اطار صندوق االنعاش  209مليارات اورو خالل
الست سنوات القادمة قال ان منها  81مليار
أورو يف شكل اعانة و 128مليار اورو كقرض.
وأضاف ان وزارتي الدفاع والنمو االقتصادي
قدّما قائمة مشاريع عسكرية قيمتها 30
مليار اورو تتعلق بالحرب السيربنية والذكاء
االصطناعي واالتصاالت وادخال خدمة الجيل
الخامس منها يف الجيش اىل جانب بعث  36قمر
تجسس عسكري واطالق دراسات حول صنع
طائرة مطاردة من الجيل السادس (بعد طائرة
أف  )35وتطوير مروحيات صالحة لالستعمال
املدني والعسكري.
الصحفي الحظ أن آخر اهتمامات
الحكومات االيطالية يف اطار خضوعها لسياسة
الحلف االطليس هي مشاكل املواطنني ملمحا اىل
تغوّل املشاريع العسكرية عىل حساب التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
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الشارع الثقافي
وقفة

يف التعليم والثقافة
بقلم :هند الزيادي (روائية)
تقف تونس اآلن يف مرحلة حرجة من تاريخها بعد
عرش سنوات من تغيري سيايس نحاول إىل اآلن استيعاب
ّ
والتوقي من أخطاره.ولنئ اتفقت املجموعة الوطنية
تبعاته
املختلفة املشارب والوالءات عىل االهتمام بالجانب السيايس
فإنها أهملت ما هو أخطر وأهم منه.ذلك ان أغلبية األحزاب
كرست نفسها لنقد النظام السيايس واقرتاح البدائل وجندت
الصحف والقنوات التلفزية املختلفة للدفاع عن وجهة
نظرها يف ما تراه مناسبا للحكم ونحسب أن ذلك لم يكن يف
حقيقة األمر خالصا لعيون الوطن ومستقبله بقدر ما كان
بغاية تحقيق مكاسب سياسية آنية حزبية ضيقة يف إطار
املحاصصة التي مزقت أوصال الوطن وشتّتت جهودهّ ،
وإل
فكيف نفرس سكوت هذه األحزاب والقوى الوطنية عن أهم
وأخطر ما يمكن أن نعالج من تغيري وتطوير ونقصد به نقد
النظام التعليمي وتجديده وتطوير املناهج فيه بالتوازي مع
نقد النظام "الثقايف" ان جازت التسمية وتثويره.
يف إطار هذه التواشج بني ّ
امللفني الثقايف والتعليمي يتنزل
مقايل هذا فقد انتهيت للتو من مرشوع علمي مهم هو نقل
كتاب مدريس من اإلنقليزية إىل العربية لفائدة مؤسسة عربية
يف الكويت.وأثناء عميل كان قلبي كله مع تالمذتنا يف تونس.
فكرت ملاذا ال يحظون بكتب حيّة مثل هذا الذي عربته؟ ملاذا
ندرسهم برامج عفا عليه الزمن؟كتَبها برش لهم كل التبجيل
والتقدير بعقلية عقود ماضية يف واقع ماض لم يعد مناسبا
بأي شكل من األشكال لتالمذتنا الذين تجاوزوا مد ّرسيهم
يف كثري من املجاالت.اىل متى تتواصل مجزرة العقول عندنا.
واقعنا التعليمي بائس رغم اخالص أغلب األرسة التعليمية
وتفانيها يف تنفيذ برامج عفا عليها الزمن وصارت سجينة
بريوقراطية إدارية وذهنية مقيتة قتلت روح املبادرة واألمل
يف روح املتع ّلم واملع ّلم عىل ح ّد السواء .واقعنا التعليمي لم
يعد يوقد شغف أبناء القرن الواحد والعرشين وفضولهم
والحال أنه بقي أسري القرن العرشين وقضاياه.وألنّه ال أمل
لنا يف الطبقة السياسية التي أفرزتها األحداث وال رجاء يف
اهتمامها بالشأن التعليمي فقد رأيت أنه من املهم النظر يف
ما الحظت من ترابط شديد بني ما هو تعليمي وما هو ثقايف
ودورهما يف صنع الجيل الذي نطمح أن تقوم تونس عىل
أكتافه وينهض بها .

في التعليمي والثقافي

من الرضوري قبل الخوض يف املسألة ذكر مربرات هذا
االقرتان خاصة اننا تعودنا(أو هكذا يذهب يف ظن أغلبنا أن
املجاالت ال تتداخل وأنها ال تتقاطع عمليا مما فرض استقالل
كل قطاع بقضاياه وهياكله التي تتصدى ملعالجة القضايا
وهذا ادّى يف نظري إىل تشتت يف املجهودات واىل واقع أعرج
تغلب عليه الحلول التلفيقية القارصة ال الحلول الجذرية.
فحتى الخ ّل ُ
ص من أبناء القطاعني ما كانوا قادرين عىل طرح
األمر من زاوية تالزم الثقايف والرتبوي إذ ُفرض عليهم النضال

فرادى مشتتني ملتزمني بأطر إجرائية فرضتها بريوقراطية
متكلسة ونظر قارص عىل اإلحاطة بخطورة املسألة يف بعدها
الوطني إن لم نقل الكوني.
تختلف تعريفات الثقافة وتتنوع حسب تنوع زاوية
النظر إليها ولكن الثابت أن الثقافة هي محصلة تراكم حدث
يف تفاعل البرش مع أرضهم وواقعهم عرب العصور وهذا
التفاعل هو الذي انتج منظومات التفكري والرتاث الشفوي
والتاريخ وكل املعارف التي وصلت إلينا ونظمها داخل بُنى يف
التفكري وشكلها يف معارف مادية ملموسة ومعارف نظرية
ذات طبيعة مفاهيمية.وملا كان بقاء شعب ما رهني تواصل
هذا النسق املعريف وامتداده يف الزمن كان لزاما عىل املجموعة
أن تنقلها عرب الزمن إىل األجيال القادمة وتكلفها باملحافظة
عليها وهنا يأتي دور النظام التعليمي للقيام بمهمة الحفظ
تلك.فالتعليم هو أحد أه ّم األدوات التي تنتقل بها الثقافة من
جيل إىل جيل وفيه وبه يمكنها أن تتطور ويمكن أن يثوّر
الباحثون بناها ويطوّروها ويجعلوها مواكبة للعصور.
من هنا تصبح الحاجة ملحة جدا لالهتمام بالتعليم
وبأدواته وقنواته .ومن هنا نفهم ّ
أن من أراد النهوض
بالثقافة فالبد عليه أن يعمل جاهدا للنهوض بالتعليم
فال ثقافة بال تعليم وال تعليم دون ثقافة حية عرصية
تضع شخصية املجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده موضعها
الصحيح .ويف هذا املستوى يكون من السذاجة التفكري يف
أن القوى الحزبية املختلفة الفاعلة عىل الساحة يمكن أن
تويل هذين املجالني الحيويني االهتمام والنضال الرضوريني
فالواقع أثبت يف اكثر من مناسبة انتخابية أنها غري معنية
ببناء اإلنسان يف تونس بقدر اهتمامها باملناصب السياسية
والكرايس النيابية.لذلك فإن ح ّل أزمة التعليم والثقافة لن
يكون يف رايي ّإل ثمرة مجهود أبناء القطاعني بدرجة أوىل ثم
بمجهود الدولة أخريا ألنه بال قرار سيايس من القمة ال أمل
يف تعليم أو ثقافة.
لكن واقع الحال يكشف تخ ّليا واضحا من الدولة عن
التعليم والثقافة فرغم تعاقب الحكومات املختلفة لم
نشهد برنامجا حكوميا واحدا إلصالح هذا املجال أو ذاك.
واملؤسسات الثقافية ما تزال تعاني من غياب العناية والدعم
ودور الثقافة باتت بنايات تتداعى عند أول سيل خريفي
وتقطر ماء عىل مرتاديها .أما عن التعليم فحدّث وال حرج.
قد باءت كل محاوالت أهل القطاع اإلصالحية ومطالباتهم
ّ
متوقع طاملا لم تنخرط الدولة.فغياب
بالفشل وهو أمر
خطة اسرتاتيجية واضحة املنطلقات واألهداف والوسائل
كان هو املنطق السائد .وبمرور السنني والعقود ،وأكثر من
ستني سنة عىل االستقالل باتت الربامج التعليمية مومياوات
محنطة غري قادرة عىل إثارة حماس األجيال املتعاقبة وال
لفت انتباهها وال قدرة لها عىل مواكبة الذكاء املعلوماتي
للتالميذ والطلبة ،واألخطر من هذا أنها ماعادت قادرة عىل

ترسيخ الهوية املحلية للشعب التونيس إذ يكفي أن نذكر مثال
أنه ليس يف املقررات املدرسية أديب تونيس واحد باستثناء
محمود املسعدي.وصار التعليم غريبا عاجزا عن لعب دوره
الثقايف ملا تظافرت املعاول الهدامة لتجعل من اهتمام املجتمع
كله منرصفا يف آخر التحصيل العلمي إىل شهادة (ورقة) ال
قيمة لها إذا يخرج بها الطالب فال يجد عمال يف اغلب األحيان
وال يجد بعد سنوات من فائدة تقنية ملحتواها يف عالم تتطور
فيه املعارف باستمرار حتى بات التالميذ والطلبة يفوقون يف
كثري من األحيان أساتذتهم بحكم توجّ ههم لالنرتنات املعلم
ّ
املحل لم يعد يلبي
العاملي األكرب يف عرصنا هذا.ألن تعليمهم
تطلعاتهم وطموحاتهم بل صار عبءا عليهم لعدة أسباب
منها:
 كثافة الربامج وطولها وهو ما أرهق كاهل التالميذوالطلبة وحرمهم من حياة اجتماعية ومن وقت ح ّر
يمارسون فيه هواياتهم أو يقرؤون كتابا مفيدا وال يخفى
ما لهذا األمر من خطورة عىل نفسية األجيال الجديدة
ومعنوياتها وقدرتها عىل التطوّر والتغيري.
 بُعد هذه الربامج يف معظمها عن الحياة الواقعيةوانعدام عالقتها بها مما خلق رشخا تواصليا بني التلميذ/
الطالب وبني مجتمع يشعر أنه ضاق به ولم يعد بيئة حاضنة
له وألحالمه أو أفكاره وتصوراته وبهذا قتلنا قوتنا الضاربة
الفاعلة يف املستقبل وهذا لو تدرون أمر مهول.
 اعتماد مناهج تعليمية وتمشيّات ال تشجّ ع عىل الفكرالنقدي وال عىل استخدام امللكات الذهنية بل تك ّرس الحفظ
الغيبي للمعلومات وتنتج روبوهات تدرس لتنال شهادة ال
لتبني اإلنسان داخلها.
وهكذا فقد التعليم بك ّل مراحله دوره الثقايف وخال
من املضمون الذي كنا جميعا نرتجيه من وراء تدريس
أبنائنا الذين غابوا عن الفعل الثقايف فرصنا رغم كثرة عدد
أصحاب الشهائد عاجزين عن إيجاد قوة فاعلة شابة تحدث
التغيري املرجوّ نحو األفضل وأفرغت مؤسساتنا التعليمية
من األدمغة القادرة عىل التخطيط والتفكري ووضع
االسرتاتيجيات للتغيري الفعيل اإليجابي .وبدل ذلك صارت كل
طاقة هذه األجيال منصبّة عىل قضيّة واحدة هي :كيف نجد
السبيل املمكنة ملغادرة هذا البلد .حقيقة محزنة نعم ولكنها
الواقع.حتى أكثر أبناء الوطن رشاسة يف الدفاع عنه صاروا
يغادرونه شيئا شيئا بحثا عن بدائل لعيش كريم.الوطن
يفرغ شيئا فشيئا من ابنائه وصارت الثقافة والتعليم معويل ّ
هدم لألسف وليس طاقة بناء.

تنويه  :نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء ،فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.
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«الشارع المغاربي» يطرح السؤال على أدباء عرب :

عواطف البلدي

ملاذا يغيب األدب العريب عن جائزة نوبل ؟

كل سنة عن جوائز نوبل ولئن كان فوز االديب المصري نجيب محفوظ بالجائزة في مثل هذا الشهر من عام  1988استثناء
يغيب األدب العربي رواية وشعرا ّ
يتيما فإن غياب االدب العربي شبيه بغياب االمة العربية في الفيزياء والكيمياء والطب والفلك وسائر المناشط العلمية بحثا واكتشافا واختراعا .طرحنا
السؤال على بعض من أهم أدبائنا العرب من المشرق والمغرب ،وطبعا من تونس عن أسباب هذا الغياب وعمّ ا اذا كان نتيجة عيب في الجائزة بسبب
َ
ْب" فينا ؟
تسييسها أم أن
"العي ُ
"نعيب الزمان والعيب فينا ،ما للزمان عيب
سوانا" .هل هو عيب األدب العربي وضعفه وعدم
قدرة أصحابه عىل ترجمته ونرشه وترويجه ،أم
عيب الجائزة "املسيّسة" التي ينطلق مسندوها من
وعي الزال قائما باملركزية األوروبية وتفوّق آداب
وفنون "الرجل األبيض" فيحتفوا بأدب الشعوب
األوروبية واألمريكية مع استثناءات نادرة ألدب مغاير
ومختلف .سألنا بعضا من كتّابنا من ليبيا وسوريا
والبحرين والعراق واألردن واإلمارات وتونس فكانت
الحجج خليطا من العَ يْب َْي.

ثقافة متأزمة و أمة مأزومة

يقول الكاتب والروائي شكري املبخوت الحائز
عىل جائزة البوكر عام " 2015لدينا ،نحن العرب،
شعور رهيب بالضيم وق ّلة اعرتاف اآلخر بنا لذلك
نتساءل بمناسبة إسناد جائزة نوبل لألدب السؤال
العربي عن جائزة نوبل
نفسه" :ملاذا يغيب األدب
ّ
لألدب؟ واملفارقة أنّنا ال نسأل إال ّ عن نوبل األدب دون
غريها ".مضيفا "فلنبق إذن يف األدب فقط .سنجد
األسايس حني نجيب عن
الجواب او عىل األق ّل وجهه
ّ
أسئلة بسيطة من قبيل كم ينتج العرب مجتمعني
ّ
والقصة واملرسح
من كتاب يف الشعر والرواية
سنويّا؟ ما نسبة هذا اإلنتاج من املنشور يف العالم؟

ثقافات قديمة أخرى عرفت كيف تصوغ حداثتها
وتتجاوز عقد الهوّ يّة املنغلقة مثل الثقافات الصينيّة
والهنديّة واليابانيّة والروسيّة وثقافات الشعوب
الرتكيّة (ليست تركيا اليوم فحسب) واألمريكيّة
الالّتينيّة إضافة طبعا إىل الثقافة الغربيّة بروافدها
املتعدّدة .ننىس أيضا ّ
أن اإلبداع ليس يف األدب فحسب
وإنّما منظومة حضاريّة شاملة فيها العلوم والفنون
واألنواع األدبيّة املختلفة أيضا".
ّ
املرشحون العرب لنوبل يف العلوم
"يوم يصبح
كثريين ستأتي جوائز األدب وسنختصم يف كبار كتابنا
ومن أوىل بها منهم ونخاصم اآلخرين فال انفصال بني
أصناف جوائز نوبل وال امتياز لألدب عن غريه من
وجوه اإلبداع.
وختم املبخوت قائال "لذلك أعتقد ّ
أن السؤال الذي
علينا أن نطرحه يف ما بيننا نحن العرب ونجيب عنه

شكري المبخوت (تونس)
ننسى دوما ّ
التاريخي
أن الثقافة العربيّة بعمقها
ّ
ّ
متأزمة منذ قرن ولم تعد رائدة

فواز القادري (سوريا)
ّ
يدل
والترقب،
مجرّد انتظار الجائزة بهذه اللوعة
ّ
على فقرنا الشديد وضعفنا ..نحن في حالة غير سويّة

د .حسن مدن (البحرين)
علينا االعتراف بتقصيرنا كعرب في تقديم أدبنا
وثقافتنا لآلخر عامة ،وليس لجائزة نوبل وحدها.
نحن اليوم أمة مأزومة

ما نسبة األعمال الجيّدة فيه وأقصد األعمال التي تد ّل
عىل مرشوع فكريّ وجمايل متني يمثّل إضافة لهذه
الفروع من األدب؟ كم يرتجم منها سنويّا؟ وهل هي
قادرة عىل املنافسة يف سوق اللغات التي ترتجم إليها؟
وما أثرها يف تطوّر اآلداب األخرى؟."...
وتابع املبخوت " أعتقد أنّنا يف ّ
أمس الحاجة
إىل التواضع والعمل املخلص لنكون خارج قوقعتنا
الضيّقة الخانقة عىس أن نشارك البرشيّة بج ّد يف
ّ
نتوهم مثال أنّنا امّ ة
أسئلتها .وقد ظللنا فرتة طويلة
فتبي ّ
شاعرة ال مثيل لها ّ
أن للشعر مسالك وشعريّات
غري التي نعرفها وصار أغلبنا يق ّلد بعضها ويتعلمّ
ّ
والقصة والقصرية واملرسح فهي
منها .أمّ ا الرواية
ّ
ّ
فنون مستحدثة عندنا مهما ّ
توهمنا أنها حققت
الكوني
األدب
إىل
من الرتاكم ما يسمح لها باإلضافة
ّ
بأسئلته اإلنسانيّة العميقة وفنّيّاته املتجدّدة عىل نحو
مذهل" قائال "ننىس دوما ّ
أن الثقافة العربيّة بعمقها
التاريخي متأ ّزمة منذ قرن ولم تعد رائدة وتنافسها
ّ

أمريكا الالتينية ،وغريها من آداب العالم الواقع خارج
دائرة الغرب األوروبي واألمريكي" قائال "ال ينفي
ذلك أن الجائزة ذهبت يف حاالت نادرة ألدباء يمثلون
بعض اآلداب التي ذكرت ،ومن هذه الحاالت النادرة
نيل االديب نجيب محفوظ الجائزة .لكن يبقى أن
هوى الجائزة غربي بالدرجة األوىل ،وهذا ما هو جدير
بتسليط الضوء عليه ،وطرح موضوع القسمة بني
الرشق والغرب يف األدب ،كما يف مجاالت أخرى".

وتابع مَ دن "طاملا أن السؤال يدور عن األدب
العربي ،فعلينا االعرتاف بتقصرينا كعرب يف تقديم
أدبنا وثقافتنا لآلخر عامة ،وليس لجائزة نوبل
وحدها .نحن اليوم أمة مأزومة يف أكثر من مجال،
وهذه الحال تنعكس عىل كل يشء بما يف ذلك عىل
الثقافة ،ورغم ذلك ،فإننا ننتج أدبا ً وثقافة مميزين،
لكن انتاجنا ال يصل إىل اآلخر ،بل أن خريطة التبادل

يوسف رزوقة (تونس)
القلم العربي ينزف في محليته الضيقة والقاتلة
وبالكاد ال يذكر حيث ينبغي أن يذكر

بك ّل تواضع وبواقعيّة هو :هل لدينا ما نقدم للعالم
فنؤثّر فيه ّ
اإلنساني؟
ونعب به عن مشاركتنا يف املصري
ّ
يومها ّ
يحق لنا ان نتهم نوبل باملركزيّة الغربيّة أو ان
نسأل عن نصيبنا من االعرتاف العاملي بأدبنا".
ومن جهته قال الكاتب البحريني د .حسن مدن "
األدب العربي ليس وحده من يغيب عن جائزة نوبل
وانما يغيب عنها األدب الصيني واألدب الهندي واألدب
الفاريس .ويغيب عنها أيضا ً األدب يف أفريقيا ويف

محمد األصفر (ليبيا)
ينبغي ان تضم لجنة نوبل بين أعضائها نقادا
من مختلف الجنسيات يملون كل لغات العالم
ألن الترجمة غير متاحة للجميع

يرى الشاعر يوسف رزوقة أن" االدب العربي
غائب من تلقاء واقعه وسيظل كذلك ما لم تتحقق
بامللموس -ولن تتحقق -سياسة ترجمية ذات
مصداقية ملموسة تحلق بأدبنا العربي عاليا وبعيدا
" مضيفا "القلم العربي ينزف يف محليته الضيقة
والقاتلة وبالكاد ال يذكر حيث ينبغي أن يذكر،
أعني هنا حضوره بالكيف الكمي الالزم لدى اآلخر
وبشتى اللغات وال أعني مظانه ومصادر إلهامه التي

الثقايف داخل العالم العربي نفسها تعاني من خلل،
فما ينتج يف الخليج العربي مثالً من ادب ،ال يصل
للمغرب العربي وقد يكون العكس صحيح أيضا"
معتربا ان "مهمة القائمني عىل الشأن الثقايف تكمن
يف وضع خريطة طريق تعيد ترتيب األولويات ،لع ّل
ذلك يمهد إىل خروجنا من الدائرة املعتمة يف خريطة
األدب العاملي".

مقصوصو األجنحة

ينبع منها ،".الفتا اىل أن "لغة الضاد عىل عبقريتها
وتطبيلنا لها لم تتخط بعد عتبة الحوش حيث األنا
العربية املتورمة تراوح فيها."..
وتابع رزوقة "قلة من أدبائنا خربوا اللعبة أو الرس
إىل حد ما ،ترجمت أعمالهم أو بعضها أو حتى لم
يرتجموا أصال توهموا أنهم عىل طريق 'النوبلة' وهم
عنها بمنأى عىل خلفية أن ما راكموا لم يقع ولن يقع
بني أيدي اللجنة الدائمة لألكاديمية السويدية مانحة
الجائزة ..فضال عن كون الجائزة هي نفسها عاشت
فسادا الفتا تم تشخيصه وتجاوزه برتكيبة تحكيمية
جديدة "..مضيفا "األدب العربي يراوح يف قناعاته
كونه أدبا عظيما عىل مشارف العاملية وهي مغالطة
يف الواقع  ..فأدباؤنا جهيضو األجنحة ..متواضعو
الحضور حيث يجب أن يحرضوا بندية تامة وبكثري
من اإلقناع.".
وأردف "تأسطر أدونيس أو تمت أسطرته ولن
ينالها بسبب كونه ظاهرة ترتجم أثر اآلخر أكثر من
كونها تبدع فيه عكس أمني معلوف وسليم بركات
وآخرين قالئل قد نراهم ذات أكتوبر 'منوبلني'"..
قائال "ال بد من مؤسسات ترجمية عمالقة لتذليل
الحواجز والعبور إىل هناك ..وحتى يتحقق ذلك،
ذات معجزة ربما ،سنظل نلوك الوهم وال حياة ملن
تنادي"..
وتابع "أدباؤنا ال يكتبون بلغة اآلخر وهذا أيضا
من أسباب مكوثهم مغمورين عىل شهرتهم محليا...
هم بذلك مقصوصو األجنحة وذلك قدرهم ولن
يرتادوا ،من ثمة ،وفضال عن ندرة الرتجمات ،اآلفاق
البعيدة "..متسائال "من يستحق 'الجائزة'؟ قلة
وكثرة ..من هم؟ 'نوبل' بما بني أيديها من مدوناتنا،
إن وجدت ،أدرى بذلك".
وختم "أدباؤنا ودون التقليل من احرتامنا لهم،
معاقون ..هم أدباء بالصدفة وليس لهم بشكل أو

زهير كريم (العراق)
آليات وشروط منح الجوائز مرتبطة برؤية اللجنة،
لكننا ال نستبعد تماما التأثيرات السياسية
في قرار االستحقاق
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الشارع الثقافي
بآخر مرشوع " املبدع الكبري" الذي بوسعه
أن يمتلك أحقية الحضور يف املحافل العاملية
كي يبز نظراءه يف ميدانهم واللجان املحكمة
ويقول لهم وبصوت عال :أنا هنا .نقطة إىل
السطر".
أمّ ا الكاتب الليبي محمد األصفر فريى
أن الكتب التى ترتجم للغات األخرى تتم عرب
مرتجمني سيئني وأنه ال تتم ترجمة الكثري من
الكتب الجيدة ،قائال "تم ّر الرتجمة حاليا عرب
العالقات العامة والصفقات املشبوهة  ،اآلن يف
معرض فرانكفورت هناك نشاط خاص بالرتجمة
بعنوان أصوات عربية ،ويتضمن ترجمة حوايل
 30عمال روائيا وكل األعمال التي سترتجم من
دولة عربية واحدة هي مرص ،ينبغي تسمية
النشاط أصوات مرصية فقط  ،فاألدب العربي
ال يمكن اختزاله يف مرص رغم أهميتها التى ال
ينكرها أحد ".
والحظ االصفر ان الكاتب العربي لم يبلغ
مرحلة قراءته بلغات أخرى بسبب نوعية الكتب
التى ترتجم ومعظمها كتب فازت بجوائز نتيجة
محاباة أو "تربيطات" أو كتب ترجمها املؤلفون
نتيجة عالقات شخصية متبادلة بني العرب
واألجانب .".
وتابع "أعيش يف املانيا منذ  5سنوات وعاينت
بنفيس عملية ترجمة كتب ما ..هناك مافيا ثقافية
عربية مسيطرة وهي التى ترشح الكتب للرتجمة
أو تقصيها إال نتيجة

طالل سالم (الشارقة)
المبدع العربي يغيب عن تمثيل نفسه تمثيال جميال
وذلك بسبب االرث العربي الممتلئ باألنا

تأثيرات سياسية

يرى الكاتب العراقي زهري كريم أنه "يف
كل مرة ،تعلن جائزة نوبل عن اختيارها،
تشتعل املنصات االعالمية ،بآراء متناقضة
حول االستحقاقات" ،وأنه "دائما هناك من
يرى ان مرشحه للجائزة هو االفضل" قائال
"يف النهاية لجنة نوبل هي من تقرر ،واعتقد
ان آليات ورشوط منح الجوائز بشكل عام
مرتبطة برؤية اللجنة ،هم اساتذة ومختصون،
لكننا ال نستبعد تماما التأثريات السياسية يف قرار
االستحقاق".
وأضاف كريم "يف ما يتعلق باألدب العربي،
اعتقد وبشكل بسيط ،ان الرتجمة اىل اللغات
االخرى ،هي السبب يف أال يكون لهذا املنجز
حضور مثري لالهتمام ،بالطبع هناك ادب
عربي يستحق جائزة مثل هذه ،لكنها الرتجمة"
متابعا "مثلما نتفاجأ نحن العرب بفوز كاتب
لم يُرتجم اىل العربية ،او تُرجم له كتاب واحد،
بينما الحقيقة أن القارئ الناطق باالسبانية او
الفرنسية او االنقليزية مثال ،قرأ له كتب كثرية لم
نسمع بها نحن".
من جهته قال الشاعر السوري فواز القادري
"بداية ،نخطئ كثريا ً ونحن ننتظر نتائج جائزة
نوبل ،مهما كانت هذه الجائزة مهمّ ة ،رغم أننا
ّ
والرتقب،
نعرف ،أن مج ّرد االنتظار بهذه اللوعة

نوبل
«اللبريئة»
ّ

كمال العيادي (الكينغ)
يد ّل عىل فقرنا الشديد وضعفنا ،ونحن نعرف أننا
يف حالة غري سويّة ،وكأننا ننتظر املستحيل" الفتا
إىل انه ال فائدة من استعراض اآللية التي يتم بها
ترشيح األدباء إىل الجائزة.
وتابع القادري "هذه اآللية التي تقودها
وترشف عليها هيئة ،ال نطلق عليها هيئة مكونة
من املالئكة ،وباملقابل هي ليست متهافتة إىل
درجة االبتذال ،ليست من ّزهة وكاملة التنزيه،
هي مثلها مثل الكثري من السياسات الدوليّة غري
املعصومة ،ولكن يف املقابل ،ال يجب أن ننظر بعني
واحدة ،ونتصوّر أننا من دون البرش ،مستهدفون
من قوى شبحيّة ،تعرقل تطوّرنا وتحرمنا من
جوائز نحن جديرون بها ..هذا ال يعني إذا تلمّ سنا
ما يشري إىل أمر كهذا أن نغلق أعيننا ونسكت!"
مضيفا "األفضل أن نعود إىل أسباب واقعنا الثقايف
املرتدّي ،ولآلليات التي يت ّم بها رفع أسماء إىل
ّ
يستحقونها ،يف الوقت الذي يت ّم طمس
مراتب ال
ُ
قدرات موهوبة يمكن أن تمثل تطلعات حقيقية
وجديرة بتمثيل أدبنا املكتوب باللغة العربية".

هشام البستاني (االردن)
ّ
كل األحوال،
السلطة في العالم
العربي تعمل في ّ
ّ
على استخدام األدب والثقافة كأدوات إلحاقيّة
ّ
للمثقفين ،وتحويلهم إلى متسوّلين على أبوابها

عوامل معينة ال ترشّ ف أي كاتب محرتم  ،والحل
هو أن يكون يف لجنة جوائز نوبل ركن عربي  ،ال
داعي ألن يفوز العربي بنوبل عرب كتبه املرتجمة،
يمكنه الفوز بها من خالل لغته األم أو الرتكيز من
قبل لجنة نوبل والنارشين االوربيني واالمريكان
عىل نرش كتب عربية جيدة بها إبداع فعال ،وليس
دعاية أو تلميع  ،ينبغي ان تضم لجنة نوبل بني
أعضائها نقادا من مختلف الجنسيات يملون
كل لغات العالم وعدم الثقة يف الرتجمة ألنها غري
متاحة للجميع "..
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أما الشاعر االماراتي طالل سالم (الشارقة)
فقد اعترب ان االدب العربي ال يغيب عن جوائز
نوبل فحسب وانما عن الجوائز العاملية بشكل
كبري قائال "املبدع العربي يغيب عن تمثيل نفسه
تمثيال جميال وذلك بسبب االرث العربي املمتلئ
باألنا ..املبدع العربي ما زال مرتبطا بذاتيه
وباملجتمع وباالفكار املؤدلجة عرب الزمن وذلك ال
يرسي عىل االبداع العربي الذي لم يصل اىل االن
اىل االنسانية العاملية التي تناشدها الجوائز يف

ومناقشة قضايا كبرية ..ثانيا ليس للمبدع العربي
مرشوع وهنا تأتي اهمية املرشوع االبداعي
للكاتب ."...
الكاتب والشاعر العراقي أمني سعدي قال إنه
منذ حصول األديب املرصي نجيب محفوظ عىل
جائزة نوبل عام  1988وحتى اليوم لم يحصل
األدب العربي عىل تلك الجائزة رغم وجود أسماء
كثرية مثل الشعراء أدونيس ومظفر النواب
ومحمود درويش وروائيني مثل عبد الرحمن
منيف وجربا ابراهيم جربا وواسيني األعرج
وآخرون ،مذكرا بقول الكاتب العاملي غابرييل
غارسيا ماركيز عن جائزة نوبل يف احدى مقاالته
" إن الجائزة أخطأت أحيانا أصحابها وأحيانا
ذهبت إىل من ال يستحق".
وأرجع سعدي اسباب غياب االدب العربي
عن الجائزة إىل سببني ،األول هو غياب الشفافية
واملساواة وحضور التمييز والتسييس لدى
األكاديمية السويدية مذ ّكرا بفضائح كثرية يف
هذا املجال ،والثاني يتعلق بتقاعس الرتجمة
عن تعريف الغرب باألدب العربي من ناحية
ان االكاديمية تتعامل بخمس لغات ليس من
ضمنها العربية ،وكذلك عدم تعاون الجهات
املعنية والحكومات العربية مع الكاتب أو
االهتمام بانتاجه األدبي ،كون تلك الحكومات
تأخذ ما يناسب سياساتها وتهمل البقية.
الشاعر االردني هشام البستاني يرى
بدوره ان املشهد األدبي العربي تحكمه عوامل
عدّة تجعله غري ظاهر عىل اإلطالق عىل مستوى
العالم ،مضيفا "لذلك تغيب مبادرات الرتجمة
الجادة والواسعة من العربيّة إىل اللغات األخرى،
كما تتس ّلط الحكومات عىل الثقافة واألدب لدواعي
ترسيخ هويّاتها "الوطنيّة" والوالء للح ّكام من
ً
ً
وتزويقا لوحشيّتها
زينة
جهة ،او باعتبارها
وقمعها من جهة ثانية .".الفتا اىل أن ّ
السلطة يف
العربي تعمل يف ك ّل األحوال ،عىل استخدام
العالم
ّ
ّ
األدب والثقافة كأدوات إلحاقيّة للمثقفني،
وتحويلهم إىل متسوّلني عىل أبوابها ،يتسوّلون

أمين سعدي (العراق)
غياب الشفافية والمساواة وحضور التمييز
والتسييس لدى األكاديمية السويدية وراء غياب
االدب العربي عن جائزة نوبل

مجاالت شتى وخصوصا يف مجال الرتجمة"
وأضاف سالم "لم يرتجم االبداع العربي
ترجمة كبرية اذ يغيب املرتجم الذي يوصل
صوت املبدع العربي ويغيب املبدع العربي مع
نفسه النه لم يحقق حتى االن ذلك االنتشار
الحقيقي يف االبداع العاملي وبالتايل نحتاج قضايا
انسانية خارج نطاق االدلجة ليصل صوت املبدع
العربي اىل العالم وهنا نحتاج نهضة فكرية
ادبية تصاحبها نرش الكتب بالطريقة الصحيحة
العاملية "...متابعا "ال يوجد نرش وترجمة عىل
مستوى عاملي يصالن باملبدع اىل ما هو ابعد من
آفاقه ".
وأردف "انا اؤمن بأن االبداع حالة فردية
وبأن املبدع يتحمل كامل مسؤولية يف ايصال
صوته ثم نحن نحتاج نهضة جماهريية فكرية
للوصول بالفكر العربي اىل االنسانية العاملية

دعم النرش واالعرتاف والجوائز والشهرة ...الخ.
هكذا."..،
العربي
وتابع البستاني "يزخر املشهد االدبي
ّ
عمومً ا (وهو تحت سيطرة السلطة) بالرداءة
أو بالعاديّة ،ويهمّ ش اإلبداع الجاد والنقديّ
والتجريبي ،ويصدّر للخارج (عرب هذه
والفني
ّ
ّ
اآلليات التي تتح ّكم بها ّ
السلطة ،ومن خالل
ترجمة أعمال الحائزين عىل الجوائز التي تقدّمها
ّ
ً
خصوصا يف الخليج) أدب ييسء تمثيل
السلطة،
العربي فنيًّا وإبداعيًّا ،مضيفا
األدبي
املشهد
ّ
ّ
"من الطبيعي والحال هذه ،أن يغيب األدب
العربي ال عن جوائز نوبل فقط ،بل عن املشهد
اإلبداعي العاملي عمومً ا .طبعً ا ال ب ّد من االستدراك
بأن جائزة نوبل هي جائزة "أوروبيّة" عمومً ا،
األوروبي-
وتلتفت ناد ًرا إىل من هم خارج املدار
ّ
األمريكي".
ّ

سنة  1988كانت أوّل وآخر م ّرة حتّى اآلن ك ّرم
العربي بجائزة نوبل لآلداب .وحتّى اليوم
فيها األدب
ّ
مازال الجدال قائما بني من يرى جدارة ال ّروائي
نجيب محفوظ بالجائزة ومن يرى أنّهم منحوها
له لحسابات سياسيّة باألساس ،كونه لم يكن
معارضا ملعاهدة السالم التي هندس لها ال ّرئيس
أنور ّ
السادات ،الذي سبقه إىل نيل الجائزة مناصفة
مع الجانب اإلرسائييل يف مجال السالم.
وبالتّأكيد فجائزة نوبل ،غري بريئة من حسابات
وخلفيات سياسيّة ،وهذا أمر مؤ ّ
كد ،ولكن ذلك
يمثّل نصف وجه الحقيقة فقط ،فنجيب محفوظ،
ّ
شك .غري ّ
ّ
أن
يستحق الجائزة وعن جدارة وبدون
ّ
منحه إيّاها يف ذلك الوقت ،يمثل إعرتافا من الغرب
بأملعيّة وتفوّق جيل كامل من املبدعني ،سبق وجايل
نجيب محفوظ .فقد شهد األدب العربي تطوّرا
مذهال منذ الثالثينات وحتّى أواخر الثمانينات،
وخالل نصف قرن ،برز كتّأب كبار صنعوا الحدث
وأضافوا كثريا للمنجز اإلبداعي العربي ،مثل طه
ّ
العقاد
حسني وتوفيق الحكيم وعباس محمود
ويوسف إدريس من مرص ،وميخائيل نعيمة
وجربان خليل جربان وإيليا أبو مايض ونزار قبّاني
ّ
الضفة األخرى،
ومحمود درويش وأدونيس من
سوريا ولبنان وفلسطني .ومن املغرب العربي ،برز
ّ
يستحق ك ّل منهم جائزة نوبل
عمالقة كبار أيضا
ّ
وعن جدارة ،سواء يف املنجز النقدي والفكري أو
األدبي.
املنجز
ّ
لذلك فأعتقد ّ
أن تكريم نجيب محفوظ بجائزة
نوبل يف أواخر الثّمانينات ،كان يف الحقيقة تكريما
وإعرتافا بمنجز األدب العربي يف هذه الخمسني سنة
األخرية ،وكان نجيب محفوظ ممثال ملجمل هذا
املنجز اإلبداعي العربي.
هذا أيضا أحد وجوه الحقيقة ،واإلجابة عن
ّ
السؤال املرشوع :ملاذا يُغيّبُ األدب العربي عن جائزة
نوبل لآلداب؟.
ّ
ّ
العربي
املبدع
بأن
اإلعرتاف،
من
أيضا
ولكن الب ّد
ّ
يتحمّ ل أيضا جانبا من املحاسبة واملسؤوليّة ،ذلك
ّ
أن أغلب املنجز اإلبداعي العربي منشغل بحساسيّات
محليّة وسياسيّة وعقائديّة لم ترق إلهتمامات
الكائن البرشي واإلنسان بصفة عامّ ة .فغاية
نوبل (نظريّا بالطبع) هي اإلنسان وتلطيف حدّة
اإلهانات واإلذالالت التي يتع ّرض لها سواء النّفسيّة
أو االنطولوجيّة أو امليتافيزيقيّة أيضا.
ولكنّنا نادرا جدّأ ما نلمس هذا اله ّم الكوني
واإلنساني العميق والشمويل يف منجز الكتّاب
واملبدعني العربي .ونجيب محفوظ نفسه كان أغلب
منجزه يغرف من أضيق حدود املحليّة ،أي الحارة
اليومي لس ّ
كأنها ومواطنيها ،لكنّه
املرصيّة واملزاج
ّ
استطاع بعبقريّة أن يحوّل رحيق امل ّر السيكولوجي
اليومي ،إىل أسئلة كربى تتجاوز حدود املتن
ّ
الظاهر ،لتستدرج تساؤالت فلسفيّة إنسانيّة يف
منتهى العمق والنّفاذ واملرشوعيّة .وكذلك فعل
قبله غابريال غارسيا ماركيز حينما تناول املزاج
اليومي يف قرى بلدان أمريكا الالتينيّة ،عرب
وطقوس
ّ
تقنيّة وفنيّات جماليّة إنسانيّة أوصلته ح ّد مرتبة
إدراج رواياته ضمن ما يُسمّ ى بالواقعيّة ّ
السحريّة.
التي هي يف الحقيقة واقعيّة األدب ،كما ينبغي أن
يكون عليه ،من مبدإ ّ
أن اإلبداع خلق وليس تصويرا.
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سينمائ ّيات...

يف حلظة مصري :
بني فيلمني
أكثر من نصف
قرن هي املدة الزمنية
بني ظهور فيلم «بني
واألرض»
السماء
وفيلم «ساعة ونص»
فقد أنتج األول بني
عامي - 1959
 1960وأنتج الثاني
عام .2012
اخرج الفيلم
األول املخرج الكبري
صالح ابو سيف يف
حني اخرج الثاني
مخرج شاب هو
وائل إحسان.
عوامل مشرتكة كثرية
تجمع بني الفيلمني أهمها عدم وجود قصة مركزية فلكل
شخصية يف الفيلم قصتها الخاصة إضافة الستخدام البطولة
الجماعية من خالل حشد عدد كبري من النجوم يف كل من
الفيلمني بادوار صغرية قياسا بتجاربهم السابقة .ففي
حني ضم فيلم «بني السماء واألرض» أسماء مثل هند رستم
ومحمود املليجي وعبد السالم النابليس وعبد املنعم ابراهيم
وزيزي مصطفى (يف أول ظهور لها) أي حوايل  15نجما
يف فيلم واحد ضم فيلم (ساعة ونص) نجوما من مختلف
األجيال ابتداء من الراحلة كريمة مختار (يف آخر ظهور لها)
واحمد بدير وهالة فاخر ومحمود الجندي مرورا
بمحمد رمضان
وسمية الخشاب
نصار
وإياد
واحمد السعدني
واحمد الفيشاوي
وماجد الكدواني
ويرسى اللوزي
أي ما يقارب من
 20نجما يف ظهور
بسيط ولكن مؤثر
لكل منهم.
بني
تجمع
الفيلمني محدودية
املكان ففي الفيلم
االول تجري الوقائع
وف الثاني تجري يف عربة قطار
كلها يف كابينة مصعد عاطل ِ
متحرك مهدد باالنقالب بسبب قيام مجموعة برسقة حديد
السكة.
ربما كانت فكرة املخرج صالح ابو سيف يف حشد عدد
كبري من النجوم يف حيز ضيق هي لقتل روح امللل الناجمة
عن محدودية عمل الكامريا باستخدام نجوم جذب وتأثري
وربما استفاد وائل إحسان من هذه الفكرة أيضا فحشد
عددا كبريا من نجوم الصف األول يف أدوار قصرية ..حكايات
الناس يف الفيلم االول تتحدث عن الخيانة الزوجية والعشق
والفقر وجرائم الرسقة يف حني توسعت الحكايات يف الفيلم
الثاني لتشمل مجمل هموم الشعب املرصي اضافة ملا ذكر
وقد نجح املخرج الشاب وائل حسان يف إدارة كل هذا الحشد
من النجوم وقدم فيلما استثنائيا يف تاريخ السينما املرصية
عرض مجموعة حكايات تمس الشارع املرصي بعيدا عن
حكايات الحب املتك ّررة .انه فيلم جدير باملشاهدة اكتملت
فيه كل عنارص الفيلم الناجح من قصة وحوار وسيناريو
وتصوير وإخراج متميز.

فاطمة لطفي

تراث

www.acharaa.com

متحف صغريّ ،
يوثق لتاريخ كبري

18

محمد يزيد
عند تجوالك عرب شوارع مدينة توزر العتيقة ،وتحديدا
حي الهوادف ،ترسح بخيالك بعيدا ،تخرج من هذا العرص،
لتجد نفسك يف حقبة زمنية بعيدة ،تلك الهندسة املعمارية
الفريدة ،ذلك اآلجر الجميل ،تلك االبواب والنوافذ من
خشب النخيل التي ال يضاهي جمالها اي خشب،
تقودك قدميك نحو زاوية صغرية ،فضولك يدفعك
لتدفع الباب وتدخل ،يشء ما يجذبك نحو الداخل،
تشعر بقوة روحانية ،بيشء قديم قدم الزمن ،تدخل
فتجد نفسك تتجول يف متحف صغري ،هو زاوية بنيت
منذ زمن بعيد ،زاوية سيدي بن عيىس ،الذي عاش يف
القرن  14اصله مغربي من مكناس واتباعه اسسوا
هذه الزاوية للطريقة العيساوية ،وظلت كذالك لسنوات
طويلة ،قبل ان تتحول ملعمل خياطة ،فمصحة للتوليد،
ثم ادارة تابعة للشؤون االجتماعية ،ومنذ  43عاما تم اخريا تحويلها ملتحف،
جمع بعض اللقى االثرية من الفرتة الرومانية وما قبلها ،مخطوطات نادرة
ومهمة ،خاصة تلك التي ترشح طريقة الري التي استنبطها ابن شباط
العالم والعالمة ابن الجريد يف القرن  ،13وطريقة حساب تقسيم املياه بني
مالكي غابات النخيل ،ادوات طبخ قديمة،
مالبس واثاث عتيق ،هو متحف صغري يف
مساحته ،كبري يف عراقته ومهم من حيث القطع
املعروضة ،اثناء الزيارة التي تؤمنها القائمة عىل
املتحف« ،سعاد» يتمتع الزائر بصوتها العذب
والقوي عند رشحها ألدق التفاصيل بخصوص
تراث الجهة من طبخ ،غزل ونسج ...صوت
مالئكي يؤدي بكل حب ذلك املوروث الفني

الشعبي ،سعاد مؤلفة تلك القصائد الرائعة ،بكلماتها املشبعة باالنسانية،
تجعل زيارتك لهذا املتحف ،وكأنه حلم ،ال تريد ان تصحو منه ،طاملا رأيت
دموع السيّاح عندما ازور املتحف معهم ،ويستمعون لقصص واغاني سعاد...
هذا املتحف حتى عندما شارف عىل السقوط لم يلق الدعم من السلط املحلية،
بل ان احد زواره من االجانب والذي ربط عالقات صداقة مع سعاد وزوجها هو
من تكفل بالرتميم ومصاريفه بعد امطار 2017
الطوفانية.
متحف توزر االثري والتقليدي ،هو نقطة
مضيئة يف مدينة توزر ،بعيدا عن الفلكلور
الكالسيكي ،من يريد ان يعيش التجربة االنسانية،
فعليه بزيارة هذا املعلم والدخول بسعر رمزي ،كل
التشجيع للقائمني عىل هذا املتحف الذي اضفى
عىل زياراتنا السياحية والثقافية رونقا اخر.

قرأت لكم

«كلامت تقرتف غواية البوح» واملثالية يف الفعل الشعري

نائلة الشقراوي (ناقدة)

يف مقدمة ديوانها «كلمات تقرتف غواية البوح»الصادر
عن دار املسار للنرش والتوزيع قالت الشاعرة فاطمة محمود
سعد الله «آمنت بأن الحرف اقرب إىل كاتبه من غريه ،وان
القلم امىض من السيف» وبهذا تكون قد وضعت القارئ
عىل جرس متني يؤدي اىل قصائد الديوان ثم رؤاها ومقاصد
النصوص املتعددة يف الطرح والتناول والتي تجتمع
عىل ثيمة واحدة جوهرها الوطن والوجود وعالقتها بهما
كإنسان واع بما يتهددهما من اخطار .الديوان يتكون
من قصائد اختارت الشاعرة لها عناوين عالية التوظيف
فباالضافة اىل عمق العنوان وجماليته فقد أطر ايضا
للقصيدة وأنبأ عن فحواها .نجد قصائد كتبت عن تونس
كنص «قسما» الذي حافظت فيه عىل الشعور بالتفاؤل
ازاء وطن يعيش اصعب حاالته واكدت عىل ان الوجدان
مازال يمتلئ به وعىل أن اإليمان بغد أفضل فيه لن ينقطع (لكم غد
قادم بالحب واالمان ،بالفعل والسالم يبرش ،كوني قريرة يا أمرية الزمان ،دم
الشهيد يف رباك طاهر نابض يعلو يف السماء) وحتى قصيدتها «أنثى الضياء»
فقد كانت بنفس االسلوب الحمايس للقصيدة السابقة وليست االنثى سوى
تونس املطوقة بالياسمني والتي يسكنها بعض من ضياع ووجع ال ينفي وجود
بارقة حلم وأمل حسب الشاعرة .وتواصل يف نص «اخرتاق اخرتاق» الذي كتب
سنة  2016وصف الواقع آنذاك والذي تعددت فيه العمليات االرهابية واحرتقت
غابات تونس وقلوب العديد من أهايل الشهداء ومرصة يف اآلن نفسه ان السواد
الذي محا اخرضار البلد زائل ال محالة وعىل ان تونس قادرة عىل أن تنتفض
وتحيا من جديد ألن املوت ال يهزم االوطان املتجذرة يف املدنية والحضارة( .أراك
تخرتقني ألسنة اللهب ويال العجب تتنفسني وحدك تطفئني نار الحقد والغضب
،سيقتلع ابناؤك اشواك الغدر ستجتث سواعدهم جذور الجهل من السهول
والتالل والبيداء وتزرع يف الجنوب والشمال زنابق الفرح).
فاطمة سعد الله تكتب قصائدها الوطنية بوجدان زاخر باإليمان والقناعات
وليس التفاؤل الذي تختم به قصائدها مجرد اختيار للضفة اإليجابية بقدر
ما هو فكرة تؤمن بها وتكتبها .فتجارب الشاعرة االبداعية متعددة وحني
تكتب قصيدة النثر فإنها تكتبها برؤية املسترشف الذي يحلل الواقع بعد أن
يصله باملايض فيأتي حكمها عىل املستقبل خاضعا للمنطق ،وهي ال تحيد عن
القول املشهور بأن الشاعر نبي قومه والنبوة يف قصائد الديوان تجسدت يف

اعتبار الشعر رسالة تخاطب العقل والوجدان وتنأى به عن
التوظيف الطليل الذي يقترص عىل البكاء والتشاؤم وإغالق
طاقات النور ونالحظ ان القصائد الوطنية عامة كثريا ما
تعتمد هذا االسلوب تماهيا مع مبدأ املجد الدائم لألوطان.
الشاعرة فاطمة سعد الله ليست شاعرة فقط فلها
ايضا مقاربات نقدية وبعض املقاالت األدبية لذلك تمجد
يف قصائدها الحرف والكلمة وقد وردت لها قصائد متعددة
استخدمت فيها مفردات مثل الحروف ،الكلمات ،القصائد،
اللغة( ،حني يسكنني القنوط او يغازلني االحباط اركل
الكلمات الخاوية مني /أتوق اىل كلمات حبىل تلد توائم
املعنى ،كلمات تهدئ هومريوس اىل منبع النور فريتد بصريا)
كنصوص توائم املعنى ،تعويذة الحلم ،عودة العيد ،القصيدة
متأملة ،مرحبا أبا القاسم ،اللوحة الثانية ،اللوحة الرابعة..وقد
جعلت تلك املفردات ادوات قصائدها واحد عنارصها وهذا
االستعمال املتكرر لتلك الكلمات باإلضافة إىل تكرر استعمال عنارص الطبيعة
كالغيم ،القمر ،النجوم ،املدى ،الشمس ،جفاف ،أرض ،هطول ،مطر ،وميض
...يعطينا انطباعا عن مالمح املعجم اللغوي املستخدم والذي يمكن ان نصفه
باملثايل وبعد تأمله الحظنا حسن توظيف الشاعرة له يف خلق خطاب شعري
رافض للركون والتأمل السلبي للواقع وتجاوز األزمة عرب إيجاد اسباب للثقة
يف املستقبل .ويبدو من هذا املنطلق ان نصوص الشاعرة اكتسبت صفة املثالية
باملعنى القيمي .ولعل استخدامها يف كثري من نصوصها بالديوان للتناص مع
القرآن وقصصه سواء بالتضمني أو االقتباس قصد اإلثراء وتعميق الداللة
وخدمة الصورة الشعرية ،تأكيد اضايف عىل أصالة نصوصها والتزامها باملعاني
اإلنسانية وقضاياها( .يا زهرة املدائن رسى إليك ومنك عرج الرسول /بيضاء ال
شية فيها سنبلة تعانق اغاني القبيلة/عىل قميص يوسف أنامل حرفها الشوق
تساقطت رمادا أيا زليخة مللمي حطام جرح).
إن ديوان «كلمات تقرتف غواية البوح»هو فعل مكاشفة وافضاء بما يف
النفس تقوم به الشاعرة تجاه قارئها ،وقارئ فاطمة محمود سعد الله قارئ من
نوع خاص تعود عىل كتابات تستلهم من تجارب شعرية الزالت تعترب من اعرق
املدارس كالشابي واحمد شوقي ،رغم االختالف يف اسلوب الكتابة (عمودي /
قصيدة نثر) إال ان الروح واحدة بما جعل ايقاع القصائد شبيها بإيقاع البحور
يف قصائد هؤالء وفاطمة محمود سعد الله.

contact@acharaa.com

العدد  231الثالثاء  20أكتوبر 2020

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

آخر ابتكارات الروائي اإلخواني اتهام «عميد األدب العربي» بالتصهين:

ماذا تريد من طه حسني يا أيمن العتوم؟

كان يمكن أليمن العتوم أن ينعم
َ
بهدو ٍ
حصده في السنوات األخيرة
ء بما
من شعب ّي ٍ
ة بين الق ّر اء الشباب ،وإن
كانت غير متناسبة مع قدراته السرديَّة،
بل تعود إلى اعتبارات أخرى ،لوال أنَّه
اختار إثارة الجلبة هذه المرة ،مستخدِماً
لعبته المفضلة ،أي مواقع التواصل
ٌ
ل أن تزيد من
االجتماعي.
خطوة ر بَّما أمِ َ
ّ
حجم األضواء المسلطة عليه ،وليس
معلوماً بعد إن كانت ستؤدّي هذا الغرض
ً
فعال ،أم ستجعل نتاجه الروائي الغزير
ّ
ومثقفين
في مرمى نقاد مخضرمين
فعلته،
استفزَّتهم
حقيقيّين،
فوجدوا أنفسهم في مواجهة
أخالقيَّة معه ،وهؤالء ممن قد ال
تنفع معهم «بروباغندا اقتباسات
فايسبوك وانستغرام» ،وغيرها
من أساليب الدعاية األدبيَّة الحديثة.

الروائي األردني اعتاد مخاطبة الشباب بطريقة مدروسة
َّ
املفضل ،عرب نشاطه االفرتايض
وذكيَّة جعلته نجمهم الروائي
ّ
املكثّف ،وغزارة إنتاجه ،وتفننه يف اختيار العناوين الالفتة
املقتبَسة من القرآن لتقديم نفسه (إليهم وإىل دور النرش أيضاً)
كأديب متديّن يُريض ذائقة رشيحة من القراء هي جمهور
شاب ملتزم يبحث بجهد عن أيقونة له تجمع بني هاتَني
التيمَ تني (األدب والدين) .هكذا ،راح العتوم يضمِّ ن رواياته
أكرب ك ّم ممكن من العبارات الرنَّانة الصالحة لالقتباس حتى
صار معظم هؤالء القراء يربطون بني جودة الرواية وبني عدد
االقتباسات القابلة لالستخراج منها ،ولو كانت أغلب هذه
االقتباسات عبارة عن كليشيهات مكررة ال تحمل أيّة إضافة
حقيقيَّة (أمثلة :من أين تأتيك الطعنة؟! ممن أعطيته ظهرك
مطمئنّاً /ما أسهل الحديث عن الصرب عندما ال تكون املصيبة
مصيبتك /الحزن يف عينيكِ جميل لكن الفرح أجمل.)..
قبل حواىل أسبوع ،نرش العتوم عرب صفحته عىل فايسبوك
مقطعا ً من كتاب «حرضات الزمالء املحرتمني» لنارص الدين
النشاشيبي ( ،)2013 – 1919واألخري هو صحايف ّ ومؤ ّرخ
فلسطيني شغل منصب رئيس تحرير جريدة «الجمهوريَّة»
القاهريَّة يف ستينيات القرن الفائت .ويتحدَّث النشاشيبي يف
املقطع املذكور عن طه حسني ( )1973 – 1889بطريقة
ساخرة متسائال ً «عميد األدب ..أيّ أدب؟!» ،مشريا ً إىل تقايض
طه حسني راتب رئيس التحرير الذي ال يق ّل عن خمسمئة
جنيه مرصي يف الشهر الواحد عىل مدى سبع سنوات ،مقابل
وضع اسمه يف الرتويسة فقط ،ومن دون أن يكتب مقاال ً واحدا ً
يف «الجمهوريَّة» .ثم تناول النشاشيبي الفرتة التي كان فيها طه
حسني رئيسا ً لتحرير جريدة «الكاتب املرصي» اململوكة ليهود مرص،
زاعما ً َّ
أن فيكتور هراري باشا املسؤول عن إدارة الخزانة املرصيَّة
يف حينه «اشرتاه» بإشارة من حاييم وايزمن ،ليكون رئيسا ً لتحرير
مجلة ظاه ُرها األدب وباطنُها الصهيونيَّة!
وبعيدا ً عن مدى صحَّ ة املعلومات التي أوردها النشاشيبي يف كتابه
َّ
الصادر عام  ،1995وحوَّلها العتوم إىل «تريند» جديد يف املحروسة
قرن عن كتابتها ،وصعوبة وعبثيَّة التحقق منها بعد مرور
ربع
بعد
ِ ٍ
كل هذه السنوات ،فقد أثا َر استحضا ُرها من قِ بل األخري ،من دون
بحرف واحد بما يَيش بتبنّيه لها بالكامل ،غضبا ً كبريا ً
ٍ
التعليق عليها
ِ
َ
َ
بني الناشطني الذين ساءَهم التطاول عىل قامة أدبيَّة كطهَ حسني بعد
كاتب محدود املوهبة ،وربطوا األمر
سنوات كثرية عىل رحيله ،من قبل
ٍ
األدب
بانتماء العتوم اإلخواني ،واملوقف املعروف للجماعة من «عمي ِد
ِ
ّ
والروائي املرصي رشيف صالح الذي
القاص
العربي» ،ومن هؤالء
ّ
اعترب َّ
أن اإلخوان يتوارثون كراهية الرجل.
رسا ً بطبيعة الحال ،ويمكن استنتاجه بسهولة
انتماء العتوم ليس ّ
من رواياته التي تتأرجح بني «األدب اإلسالمي» (املصطلح لألديب
املرصي نجيب الكيالني )1995 - 1931 /و«أدب السجون»،

مستفيدا ً من تجربته يف االعتقال السيايس داخل السجون األردنيّة
عامي  1996و .1997تجربة استوحى منها روايته األوىل «يا
صاحبَي السجن» قبل أن يقوم بإدخال تنويعات عىل الفكرة األصليَّة
(كأن يكون السجني طبيبا ً سوريّا ً يف سجن تدمر كما يف روايته الثانية
«يَسمَ عون حَ سيسها» ،أو ليبيّا ً يف سجون القذايف كما يف «طريق
جهنَّم») .وقد حفلت مسريته بعدد كبري من الروايات ينتمي معظمها
إىل أدب السجون.
ً
محبّو العتوم انربوا رسيعا للدفاع عنه ،مستغربني انفعال
املعرتضني عليه وحرشهم «اإلخوان» يف النقاشَّ ،
كأن املنشور الذي
ووجه بعنف كان تقييما ً رصينا ً ألدب «العميد» بمعزل عن مواقفه
وميول صاحب املنشور وأهوائه ،ال استحضارا ً لحادثة شخصية
غابرة من شأنها الح ّ
ط من قدره واإلساءة إليه.
يف املقابل ،رأت الكاتبة املرصيَّة الشابة هند جعفر يف حديث

تتأرجح روايات أيمن العتوم
بين «األدب اإلسالمي» و«أدب
السجون»
مع «األخبار» أن ال مانع أبدا ً من قيام العتوم أو غريه بنقد أعمال
طه حسني وتناول منهجه يف البحث أو أسلوبه وخصائص حرفته
اإلبداعيَّة ،فرتاثنا العربي يزخر بأمثلة عديدة يف النقد ونقد النقد،
ولكن أن ينفخ البعض محاوال ً إثارة الغبار أمام منجز مف ّكر ترك
لنا ما يقارب  60عمال ً ما بني أبحاث تراثية وأدبية وروايات وترجمة
ألعمال كالسيكية مهمّ ة ،باإلضافة إىل دوره الرائد يف قضايا تنويريَّة
عدَّة واجهتها مرص يف بدايات القرن الفائت وعىل رأسها مجانيَّة
التعليم ،فهذا غري مقبول عىل اإلطالق.
ورأت جعفر َّ
أن حصول «العميد» عىل  500جنيه عن رئاسته
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لتحرير جريدة «الجمهوريَّة» املرصيَّة ال يقدح يف ذمة الرجل أبداً،
الطبيعي أن يختلف راتب طه حسني عن راتب صحايف ّ شاب
فمن
ّ
ً
متسائلة عن
عروبي،
دعائي
غري مرصيّ عُ ّي فقط يف الجريدة لغرض
ّ
ّ
عالقة قيمة الشخص الفكريَّة بما كان يحصل عليه من مبالغ ماليَّة
نظري عمله.
ّ
أمَّ ا االتهام الثاني املتعلق بعمله يف جريدة يملكها يهود ،فرأت فيه
ّ
«يعب عن
صاحبة املجموعة القصصيَّة «عدّودة» الخبل بعينه ،ألنَّه
جهل ِّ
بي بالديموغرافيا املرصيَّة يف مرحلة ما قبل النارصيَّة ،فاليهود
كانوا جزءا ً أصيال ً من الرتكيبة السكانيَّة املرصيَّة ،وأغلب الرشكات
ومحالت التجارة الكربى كانت مملوكة ليهود مرصيني .أمَّ ا املجلة التي
يدّعي النشاشيبي وينقل عنه العتوم أنَّها كانت تدعو للصهيونيَّة،
فقد كانت مجلة أدبيَّة بامتياز استم َّر صدورها ثالث سنوات ،ولم
تناقش سوى القضايا األدبيَّة ،وتنرش ألدباء مرصيني شباب ،وكان
التنوير عقيدتها ،ومحاولة إثراء الحقل األدبي بأصوات
جديدة غايتها؛ وقد كتب فيها توفيق الحكيم ،وسهري
القلماوي ،وأحمد نجيب الهاليل ،وحسني فوزي ،ومحمد
عبد الله عنان ،وغريهم وهي أسماء يعرفها القايص والداني
ويعرف مواقف أصحابها الوطنيَّة جيّداً .ويمكن للعتوم أن
يقرأ ما كتبه الناقد اللبناني الراحل محمد دكروب يف هذه
القضيَّة تحديدا ً قبل أن يتحفنا بآراء املجاهيل من ك ّل حدب
وصوب».
وتتساءل جعفر يف الختام عن مغزى التعامل مع
منجز طه حسني الفكري بوصفه مقترصا ً عىل كتابه
«يف الشعر الجاهيل» ،وترك «عىل هامش السرية» و«عيل
وبنوه» و«الشيخان» و«صوت أبي العالء» و«الوعد الحق»
و«حديث األربعاء» ،وغريها من أعمال العميد.
َّ
ّ
تعصب قطريّ يقترص عىل
وألن النقاش ليس وليد
املرصيني وحدهم كما حاول بعضهم تصويره ،وال عالقة
له عىل اإلطالق بجنسيتَي طرفيه ،فقد برزت مواقف مندّدة
بمنشور العتوم لعدد من الكتّاب العرب ،ومنهم الروائي
الجزائري محمد جعفر الذي رأى يف حديث مع «األخبار»
َّ
أن أخطر ما يف سياسة كيل التهم الجاهزة والتخوين هو
استهدافها جمهورا ً من الشباب واملراهقني تسهل استثارة
عواطفهم ،خصوصا ً من قبل كاتب ينظرون إليه كمالك
من ّزل من َّزه عن الخطأ ،الفتا ً إىل أن املوجّ ه األساس لكثري من
الخصومات اليوم عقائديّ وفكريّ َّ ،
وأن إلقاء تهمة العمالة
والتصهني جزافا ً يهدف إىل اإلثارة وإىل إلحاق أكرب قدر
من التشويه واإلهانة بالخصم ،كما يف هذه الحالة .ويذ ّكر
بأن العتوم َّ
جعفر َّ
شن هجوما ً عىل الكاتب البريويف ماريو
ً
بارغاس يوسا وروايته «امتداح الخالة» مناديا برشعنة
األدب وأخلقته يف املجتمع اإلسالمي ،ومتنكرا ً ملفهوم األدب
ً
خدمة
(الرواية) ودواعي وجوده يف املجتمعات الغربيَّة،
ملرشوعه الذي ينكر االختالف وال يريد إال شكال ً واحداً،
وصوتا ً واحداً ،ولونا ً واحداً ،هو شكله وصوته ولونه.
َّ
والقاصة الفلسطينيَّة وداد طه رأت بدورها يف
الروائيَّة
َّ
حديث إىل «األخبار» أن «طه حسني لن يحتاج إىل مرافعاتنا
التي قد تكون لزوم ما ال يلزم ،ولكن ال ب ّد من سؤال املدّعي
عن بيّنة ادّعائه املتعلق بتوجهات صهيونيَّة لعميد األدب العربي،
ً
مستغربة أن يُنكر بعضهم عليه استخدام اسمه يف عالم تحكمه
ّ
املادة ،متسائلة إن كان عليه العيش يف عوز وفاقة كي يستحق احرتام
الناس ،ومعترب ًة أننا ككتّاب عرب نعيش يف بيوت من زجاج ،واألجدر
ّ
الرتفع عن الغرية ،واالنخراط يف عمل تغيرييّ خالق يُعيد الوهجَ إىل
بنا
حياتنا الفكريَّة التي حاول طه حسني يف زمنه ه َّزها برصف النظر
عن املوقف منه».
وباإلضافة إىل الخلفيَّة الفكريَّة للعتوم ،والحقد الذي لم يستطع
الخروج منه بعد تجربة االعتقال السيايس املريرة التي عاشها ،ض ّد
ِ
الواجهة ظاهر ُة سعي
جميع الخصوم بمن فيهم طه حسني ،تعو ُد إىل
كتَّاب معارصين لإلفادة من بريق األسماء الكبرية عرب اصطناع معارك
دونكيشوتيَّة مع أصحا ِبها بعد سنوات من رحيلهم (سليم بركات مع
محمود درويش نموذجاً) .ظاهر ٌة تستحرض إىل ذهننا بيتا ً للشاعر
ُ
الناس
القروي يقول فيه« :عبثا ً تحاو ُل يا فال ُن إثارتي /ليقو َل عن َك
فالن» .لم يدر يف خلد القرويّ حتما ً َّ
أن «طالب خصومة الكبار»
خصم ِ
سيغدون بمرور السنوات أكثر ذكا ًء واحرتافاً ،فينتظرون وفا َة هؤالء
قبل خوض معارك معهم ،حتى ال يك ّذب مزاعمهم أحد.
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السياسي
الشارع الثقافي
الشارع

فضاء اإلبداع
راضية بصيلة

عبد الواحد السويّح

السيد التوي
وطن ذئاب األرض من دمه

عارف حمزة (سوريا)

ولغت وأنت تقارع العدَما

ما كنت يوما للطغاة يــــــدا
ّ
لكن وهمك كبّـــــل القلمَ ا
ما نفع شعرك إن بدا حلمــا
الورد فيه قد بـــكى سقمـَـا
والنرجس ّ
السكران قد نزف
ْ
وجنتي َكساهما أملا
من
ما نفع شعرك إن عشق الفنَنا
وال ّريح واألمطار والحمما
هل كنت تدري أنّك الوطن
والشعب أنت يقاوم الظلما
أنت العواصف أنت ثورتنا
أنت الحسام ال يعرف الندما
فارضب بقافية الرياح يدا
خانت ،وأرسج خيلنا قدَما
ترمي العدا بالنّار وال ّلهب
ومن الدّماء ّ
تفصل العلما
قل شوقنا للقدس والحرم
وارسم عروبتنا تفور دمَ ا
أرض الحجاز هناك مسكننا
فيه غرسنا النّبل والك َرمَ ا َ
فاخرضت الصحراء من َو َلهٍ
والحرف فاضت كأسه نغمَ ا
والوحي فينا شبّ معتكفا
حتّى فطمناه وما انفطمَ ا
فإذا أط ّل محمّ د ً
قبسا
ِ
مبتسما
من نور هذا الكون
اهت ّز ركن الوحي وانتفض
ً
يهذي بأحمد هاديًا أمَ مَ ا
قل ما يراه القلب والبرص
فما اثنان يف ّ
َ
اختصما
الحق
وارجم بني صهيون بالحجر
ّ
بالشعر نطمُس أيّما صنما
وارشب مع املحتاج خمرته
صل ال ّرحِ ما
ال تبك غربته ِ
حدّث عن الثوّار والكلِمَ ه
وانفث من األعماق الحِ مَ مَ ا
واشدُد عىل جمر الغضا يدك
فبكيِّنا قد نستأْص ُل الو َرما
هل أنت تدري أنّك القدر
وإذا َ
قضيْت األمر كن حَ َكمً ا
واكتب ْ
بحب ال ّروح ّ
غصتنا
وارتق بخيط ّ
َ
انفصما
الشعر ما
الخري يف قول وال كلِم
ال يفضح الجاني وما كتما
ال يرسم اآلالم يف شجن
آالم شعب قد رنا سأما
باألمس كانت أسدُنا تهب
حلل ال ّردى للمعتدي ح ُزما
بالعزم د ّكوا قلعة الجربو
ّ
ت فذل رأس الكفر وانهزما
هبّوا عىل الصلبان عاصفة
سلوا سيوفا ال تني ن َِقما
فغدا الهالل ضمري من خشع
وبحبل رب الع ّزة اعتصما
فاحلف بمسجدها فما حنث
رجل جعل األقىص له قسما
ترس صالح الدّين كان لنا
ضوء أنار القفر والعتمه
وابن األكارم ابن فاطمة
باب العلوم يحرس الشيما
ك ّل بنى األمجاد كاملة
والدين بات بما بنَوا ه َرما
فمتى تغادر هيكل النخب
والعطر واألنسام والنعما
النبي يرتّل السور
أنت
ّ
ّ
ينري الدروب ويصقل الذمما
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الشارع اإلذاعي والتلفز ي
أنتريتي نبّ ار

عالش نكره
ّ
«الحمام
العربي» !؟
يف الحقيقة ّملا كنت طفال يف حي ال ّربض
بصفاقس ذهبت «للحماّم» م ّرات قليلة
تعد عىل أصابع اليد وكنت دائما مصحوبا
بأحد أفراد العائلة ...كنت غالبا ما أستح ّم
يف «دارنا العربي» وبالتحديد يف مكان
نسمّ يه «الدويريا» وهو عبارة عن فضاء
شاسع يحتوي عىل عدّة بيوت منها بيت
ّ
مخصص لالستحمام نسمّ يه «مطهرة»
وكانت تتوىل أمري فيه أختي الكربى
رحمها ال ّله مستعملة «الكاسة القرويّة»
ّ
تيس من «الطفل» بعد ما تكون قد
وما
قامت بتسخني املاء عىل «البابور»...
أمّ ا يف منزلنا الجديد بطريق املحارزة
فإن األمر يختلف ...كانت لدينا « بيت بانو»
ّ
يتوفر عىل املاء
مجهزة بحمّ ام عرصي
ّ
الساخن والبارد ولم تكن يل حاجة للذهاب
للحمّ ام الشعبي كبقيّة أترابي ...لكن ملاّ
تحولت للعاصمة تونس وجدت نفيس
مجربا عىل الذهاب أسبوعيّا للحمّ امات
ّ
ألن
الشعبيّة صحبة أصدقائي الطلبة
«أدواش» املبيت الجامعي بباردو ال تفي
بالحاجة وعليها طلب كبري...
وبعد التخ ّرج تزوجّ ت وأقمت وسط
العاصمة يف نهج املح ّرك ولم يكن يف املنزل
«بيت بانو» وكنت مجربا أيضا عىل الذهاب
لحمّ ام الصيودة يف باب الخرضاء ...وأذكر
أنّه اوّل ما تجاوزت باب الدّخول استقبلني
صاحب املكان قائال « :تحب تعمل طيّاب؟»
فوافقت ودفعت املعلوم مسبّقا ودخلت
«لبيت ّ
السخون »...وجلست أنتظر دوري
وأتابع ما يقوم به «الطيّاب» مع ال ّزبون...
وصدمت ولم أصدّق ما رأيت« ...راهو ش ّد
ال ّراجل تقول عليه عندو بيه بونتو ..وبدى
يطوبق فيه ..هاو جبد يد ...هاو جبد
ساق ...هاو ه ّزو ونفضو ..وانا نتف ّرج
وداهش يف عجب ربّي ونستنّى وقتاش
يقيض عليه ...كمّ ل وصب عليه سطل
ّ
بالشفاء »...ثم التفت يل قائال:
ماء وق ّلو
ّ
تفضل جاء دورك» ...لم أسمع ماذا
«هيّا
ّ
قال ألني كنت يف حالة نفسيّة يرثى لها
«وقتها لعبت عيل ّ الصفرا وقريب ندوخ»
وأجبته بإضطراب « :سامحني راني
مازلت حاجتي بروحي» فضحك وأضاف :
«ما تخافش راني حافظ الصنعة أب عن
جد»...
فأجبته « :ربّي يرحمهم امّ ا أنا كان
مازلت تشوف خليقتي هوني بوك باي»...
وخرجت من املكان أجري «ساقي أعىل
من رايس»...
ويف نفس األسبوع انتقلت بالسكنى
ّ
يتوفر عىل «بيت بانو» من
ملنزل آخر
أعىل طراز « ...وهذاكا نهار وهذا نهار ما
عاودت ح ّ
طيت ساقي يف حمّ ام عربي»...

www.acharaa.com
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طرائف ّ
الزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون (ج )126

الزعيم ينتشي لشهادة طه حسين
جمعت الصورة املصاحبة الزعيم بورقيبة والشيخ الطاهر بن عاشور
وعميد األدب العربي طه حسني.
والتقطت هذه الصورة يوم  28جوان من سنة  1957يف تونس عىل هامش
ْ
بورقيبة وقد استدعي الشيخ
زيارة طه حسني لتونس بدعوة وجّ هها له الرئيس
طاهر ابن عاشور لحضور هذا
اللقاء الذي تعمّ د فيه بورقيبة
طرح قضيّة تكفري الطاهر
الحدّاد عيل يد شيوخ الزيتونة
سنة  1931بعد سنة من
صدور كتاب الحدّاد» إمرأتنا
يف الرشيعة و املجتمع» .يف تلك
الجلسة ك ّرر طه حسني قولته
الشهرية أمام الشيخ بن عاشور
والزعيم بورقيبة « بعد أن
قرأت كتاب امرأتنا يف الرشيعة
واملجتمع يمكنني القول ّ
أن هذا
الفتي قد سبق عرصه بقرنني
كاملني وأن من ّ
كفروا الحدّاد
ال يختلفون يف يشء عمّ ن ّ
كفروا
بن رشد وبن سينا» كلمات جعلت الشيخ الطاهر ابن عاشور يطأطئ رأسه
ْ
خجال ً ألنّه هو من ّ
بورقيبة فقد
كفر الطاهر الحدّاد سنة  .1931أمّ ا الزعيم
ّ
نظر للشيخ نظرة فيها أكثر من معني و أبرز معانيها «ال نريد زيتونة تكفر
املف ّكرين يف دولة اإلستقالل».
ويذكر ّ
ّ
أن األديب طه حسني حل بتونس يف زيارة هي الوحيدة التي أداها
ْ
بورقيبة وأبلغها
اىل بالدنا استجابة لدعوة وجهها إليه رئيس الحكومة الحبيب
إياه وزير املعارف يف تلك الفرتة األمني الشابي.

وامتدت زيارة عميد األدب العربي لتونس من  28جوان  1957حتى يوم
 4جويلية .1957
وكان الهدف األسايس منها االرشاف عىل أول امتحان كتابي وشفاهي يف
اللغة واآلداب العربية أقامته دار املعلمني العليا ،أول نواة جامعية يتم بعثها
يف تونس املستقلة بداية من أكتوبر
 1956ومن أهم أوجه النشاط
العلمي لطه حسني حضوره الحفل
السنوي الختتام السنة الدراسية
بجامعة الزيتونة حيث ألقى الشيخ
االمام محمد الطاهر بن عاشور
خطابا أشاد فيه بمناقب العميد
وبمواقفه املساندة لتونس املكافحة
وبريادته يف الحداثة ،كما حرض عميد
األدب العربي حفال مماثال باملدرسة
الصادقية ت ّم خالله تكريم التالميذ
املتفوقني .وتظل محارضة العميد
طه حسني الشهرية التي ألقاها
بالبلماريوم عالمة بارزة يف هذه
الزيارة ،وقد تابعها رئيس الحكومة
وجمهور غفري من املثقفني واألساتذة واملشائخ والطلبة وجمع من املواطنني
اكت ّ
ظت بهم القاعة.
واختار طه حسني ملحارضته هذه «رحلة فنية» عنوانا لها أي رحلة الفن
والشعر من مكة واملدينة اىل العراق يف أوائل قيام الدولة العباسية ،ومن األشياء
غري املعروفة أن هذا النشاط نظمته جمعية قدماء املدرسة الصادقية التي
كان يرأسها املرحوم األستاذ محمد مزايل مدير مجلة «الفكر» ،وهو الذي قدم
املحتفى به اىل الحارضين بكلمة مرتجلة أثنى فيها عىل العميد.

عين على التلفزيون

نجالء بن عبد ال ّله أحسن ممثلة
في مهرجان «مالمو» السويدي

تألق جديد للسينما التونسية يف الدورة
العارشة من مهرجان ماملو للسينما العربية التي
أقيمت بالسويد من  8اىل  13اكتوبر الجاري
ّ
وتحصلت نجالء بن عبد الله عىل جائزة
أحسن ممثلة يف مسابقة األفالم الطويلة
عن فيلم روائي« :بيك نعيش» إخراج
مهدي برصاوي...

هيالن كاتزاراس في
فيلم جديد

تعود املمثلة املتألقة هيالن كاتزاراس للوقوف أمام الكامريا من جديد بعد
مشاركاتها النّاجحة يف العديد من األفالم التونسيّة ..
تقف هيالن هذه امل ّرة أمام املمثل القدير البشري الدرييس يف فيلم روائي
قصري يحمل عنوان «...»mandat
الفيلم صوّر منذ أيّام بتونس العاصمة وتوىل إخراجه ّ
السينمائي سمري
الحرباوي...

السينما التونسيّة حاضرة في مهرجان «الجونة» ّ
السينمائي

تشارك ّ
السينما التونسيّة يف املسابقة الرسميّة للدورة ال ّرابعة ملهرجان
الجونة ّ
السينمائي الذي سينعقد من  23إىل  31أكتوبر الجاري ...تونس ستكون
حارضة بفيلمني :الفيلم األوّل بعنوان «تسلل رصيح» لسامي التلييل ويحكي
وقائع تحدث يف ليلة شتوية يتنافس فيها فريقان وطنيّان لكرة قدم عىل نيل
فرصة التأهل لبطولة كأس العالم ..يقود رجل سيارته يف الشوارع الخالية
..رشطيّان يستمعان لوصف مجرياتها عرب راديو سيارة الدورية...قبل إنقطاع
اإلرسال...
اما الفيلم الثاني بعنوان «البانو» ألنيسة داود فريوي حكاية عماد الذي
تغادره زوجته يف رحلة عمل،ألول مرة ...ويتوىل اإلعتناء بطفله الصغري الهادي
األمر الذي يجربه عىل مواجهة مخاوفه الدفينة ...يستمتع بعض اليشء بوقته
مع طفله لكن التجربة تعيد إليه ذكريات قاتمة من ماضيه تدريجيا ...تصعقه
اللحظات األكثر بساطة وتضطره لخوض رصاع مزدوج داخله ..عليه أن يهدئ
مخاوفه املتجددة ..وأن يخفي إضطرابه عىل الجميع خاصة طفله الصغري
هادي..
يذكر أن املهرجان يسند أربعة جوائز ماليّة ترتاوح قيمتها بني  5و 15آالف
دوالر أمريكي...

التونسي «الرجل الذي باع ظهره»
تتويج جديد للفيلم
ّ

توّ ج الفيلم التونيس «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية
بالجائزة الكربى للجمهور وجائزة لجنة التحكيم الشابة يف الدورة  38ملهرجان
ّ
السينما املتوسطية الذي انتظم من  3إىل  10أكتوبر الجاري يف مدينة باستيا
بفرنسا.
وتنافس الفيلم مع  6أفالم يف املسابقة الرسمية لألفالم الطويلة للمهرجان.
يؤدي أدوار هذا الفيلم كل من يحيى مهايني ومونيكا بلويش وديا اليان .وهو
رشيط من إنتاج الحبيب عطية “سيني تييل فيلم” ونديم شيخ روحه “تانيت
فيلم” ،وذلك ضمن إنتاج مشرتك بني تونس وفرنسا وأملانيا وبلجيكا والسويد.
ويروي الفيلم قصة شاب سوري يدعى سام عيل ،فر من بلده التي تعيش
عىل وقع الحروب إىل لبنان من دون وثائق رسمية للسفر تسمح له بالتنقل من
بلد إىل آخر.
يلتقي سام أثناء تسكعه يف لبنان برسام معارص يحول جسمه إىل تحفة
فنية تمكنه من السفر ومقابلة حبيبته يف أحد البلدان األوروبية ومن هناك تنطلق
أحداث الفيلم.
وقد حاز هذا العمل السينمائي عىل جائزتني ىف الدورة  77ملهرجان
البندقية السينمائى الدوىل ،حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل
وهى
ممثل ،وحصد الفيلم أيضا جائزة أديبو كينج لإلدماج،
جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون االجتماعى.

الكرونيكور مصطفى عطيّة
ينسحب من برنامج  RDV9بقناة
التاسعة

أعلن الكرونيكور مصطفى عطيّة امللحق الصحفي
السابق لوزير الثقافة انسحابه النهائي من
برنامج  RDV9بقناة التاسعة كاتبا عىل حسابه
الفايسبوكي« :املكان ليس مكاني ال فكريا وال
أخالقيا وال اعتباريا  .وأعتذر لكل أصدقائي
الذين نصحوني منذ البداية ّ
بأل أقبل العرض
 .كنت أمني النفس باإلرتفاع بالحوار إىل
درجة أعىل لكن املعطيات املتوفرة كانت
مخالفة تماما ملا كنت أتمنى
وأطمح .أشكر كل الذين
آمنوا بقدراتي وأعدهم بأن
أكون دوما يف مستوى حسن ظنهم « .

contact@acharaa.com
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بسبب نوايا خبيثة وقانون بريء:

«مكش» وتوفيق «جريء»
ّ
ضاعت الشابة بني أقدام وديع

العربي الوسالتي

في كرة القدم التونسيّة هناك أسماء كثيرة سيحفظها التاريخ ولو الى حين ...وهناك أسماء أخرى مقيتة ستلعنها الذاكرة الى يوم الدين ...وبين المنزلتين
ّ
العفة وتتالعب بقوانين "تلعب على حبلين" ...وبين الفينة واألخرى تنمو من بين األنقاض زعامات جديدة وتكبر رؤوس
تعلق قامات عديدة تتس ّلق صراط
منفوخة هواء ولعابا مسموما تُفتي في شأن العامة وتمزج ريح الكرة بنسمات "األفيون" ...تخلط الحابل بالنابل وال تفقه شيئا بين "زكام" اللعبة وبين
أعراض الطاعون ...تدفعها النشوة والشهوة والشهرة الى فرقعة "البالون" فتصير ّ
جنة الكرة جحيما مسعورا يرتاده الخارجون عن الم ّلة وعن روح القانون.
قد يبدو الوصف شاعريا ملشهد ريايض
رسيايل قاتم ال حديث فيه سوى عن االختالفات
والخالفات والبطوالت الوهمية وقد يكون حال
كرة القدم التونسية أسوأ بكثري مما تظنون ليس
لتواضع األقدام واملخزون ولكن بسبب فساد النوايا
والظنون ...العنوان الرئييس اليوم يف كرة القدم
التونسية هو تجميد نشاط هالل الشابة وإقصاؤها
من كل املسابقات التي تنضوي تحت لواء الجامعة
والسبب هو بك ّل بساطة تطبيق القانون.

القدم ال تحتمل التأويل والتحليل ومخطئ من يرى
يف "إعدام" الهالل مج ّرد قراءة قانونية ال غري ّ
ألن
من أنقذ النادي االفريقي والنادي البنزرتي والنادي
الصفاقيس وغريها من الفرق التونسية األخرى كان
قادرا عىل ايجاد مخرج قانوني سليم يبعد الفريق
عن كمّ اشة االضمحالل ويقي ك ّل املؤمنني رشّ
القتال...
قد تكون موجة التعاطف الكبرية مع جماهري
هالل الشابة ومع "املظلمة" التي وقعت يف ّ
حق
الفريق سببا مبارشا يف ال ّزج بوديع الجريء يف مربّع
املحاسبة واملساءلة ّ
ألن وقع القرار كان كبريا جدّا
بدليل النريان املتصاعدة يف شوارع الشابة ويف ألسنة
اللهب الساكنة يف العقول ويف القلوب ولكن العاطفة
ّ
وملف
وحدها ال تكفي يف مثل هذه األزمات واملطبات
الشابة يبدو شائكا جدّا جدّا ّ
ّ
النص القانوني
ألن
رصيح وبريء من تهمة التوظيف حتى لو كان هذا
القانون ظاملا من وجهة نظر كثريين.
ما يحسب لوديع الجريء أنه يردع خصومه
ويرضبهم بعصا القانون وهو يقيّدهم بنفس
النصوص التي يصادقون عليها ويم ّررونها يف
الجلسات العامة التنقيحية للجامعة لذلك الذنب لم
يكن يوما ذنبه بل كانت حماقاتهم ...وامله ّم اليوم
هو كيف نُنقذ الشابة فريقا وجماهريا من شبح
االندثار يف وقت تنام الدولة عىل وقع العزلة ورضب
الطبلة واملزمار...

معركة شخصية...

"تعارك سعد ومسعود ه ّزو مباركة للحبس"...
ومباركة يف قضيّة الحال هو فريق هالل الشابة
الذي كان االستثناء األبرز يف بطولة املوسم املايض
وكان مح ّل إشادة من جميع الفنيني فدفع رضيبة
ذلك شطبه من ك ّل نشاط ريايض عقابا له عىل
سلوكه غري الريايض .وأصل الخالف مثلما يعرف
الجميع ليس التالعب بامليثاق الريايض وبنتائج
املباريات وليس بسبب شبهات فساد عىل غرار بقيّة
الف ّزاعات الكرتونية املماثلة التي يسوّقها جماعة
السياسة للدفاع عن البالد والعباد...ولكن الخالف
سببه معركة يل ّ ذراع وكرس عظام بني رئيس جمعية
ّ
املكش ورئيس الجامعة وديع
هالل الشابة توفيق
الجريء ...خالف اتسعت رقعته حتى ضاق الخناق
عىل أحدهما فكان لزاما "إعدام" طرف ليعيش
االسم اآلخر بسالم...
ّ
والخالف بني الجريء واملكش لم يعد حكرا
عىل تفاصيل وجزئيات رياضية بحتة ...فاملعركة
بينهما أصبحت اليوم معركة شخصية باألساس
وبامتياز ...فرئيس الشابة بحث عمدا عن استفزاز
الجريء وأوغل يف ذلك اىل درجة أنه أيقظ سواكن
بعض "املوتى" داخل الحرم الجامعي وخارجه
فكان العقاب عىل قدر العتاب بنفس الشدّة والحدّة
وبسيف القانون ...والعارفون بخفايا األمور
ّ
يدركون جيّدا ّ
املكش بحث لغايات يف
أن توفيق
نفسه عن إيقاد رشارة املعركة وج ّر الجريء اىل
مربّع النزال ...فاملداومة عىل رجم أسوار الجامعة
بحجارة الـ "فايبسوك" كان هدفه لفت األنظار
وتحريرها من طوق الرجل الواحد الذي ال يقهر وال
يكرس اىل البديل األمثل واألفضل...
ّ
املكش لم تكن بنوايا مجهولة فالرجل
وحرب
ّ
عزل نفسه يف مربّع املعارضة وتلذذ بذلك بعنوان
كرس قيود الدكتاتورية الرياضية التي ما فتئ
الجريء يشيّد جدرانها عاليا حتى بلغت عنان
السماء ...وهذا العصيان لقي صدى واسعا وأحدث
ّ
املكش أو ملعركة
ضجيجا كبريا ليس لصدق نوايا
املبادئ التي يروّ ج لها ولكن بسبب حالة املوت
الرسيري التي تعيشها األندية باختالف ألوانها
والتي ال نسمع لها صوتا أو ّ
حسا اال ّ لتقديم طقوس
الوالء ولرتديد شعارات البيعة...

حرب بال أخالق...

ّ
املكش وك ّل
رغم تصاعد وترية الخالف بني
الهياكل الرياضية التي تتبع الجامعة ورغم تواتر

الحل والربط...
ّ

البالغات والعقوبات والخطايا املالية املتك ّررة لم
يكن أحد يتصوّر ّ
أن يُقدم املكتب الجامعي عىل
خطوة مماثلة بشطب فريق هالل الشابة من النشاط
بكل ما يمثّل هذا الهيكل الريايض من ثقل مادي
ومعنوي خاصة لدى "الشوابية" الذين لم يقضوا
وطرهم بعد من متعة اللعب مع الكبار ...كما تعترب
هذه الخطوة سابقة صادمة يف تاريخ كرة القدم
التونسية وال تحتفظ الذاكرة بـ"فرمان" مماثل
باستثناء ما حصل عام  1971مع الرتجي الريايض
مع اختالف األسباب واملسبّبات وجميعنا يعرف ما
الذي حصل حينها بالضبط وكيف عاد الرتجي اىل
الحياة بعد فسحة قصرية يف دهليز املمات...
ّ
ويبدو من خالل القرار "القويّ " الذي اتخذه
الجريء بحجب الهالل من سماء الرابطة املحرتفة
األوىل ومن بقيّة الرابطات ّ
أن الرجل لم يعد يقبل
حتّى مج ّرد التفكري يف هبوب نسمات معارضة
تحوم حول أسوار إمرباطوريته مرتامية األطراف
فكان العقاب قاسيا جدّا تفوح منه رائحة الظلم
ّ
والتشفي رغم أنه ارتكز عىل سند وأساس قانوني...
واللوم هنا رصاحة ال يوجّ ه للجريء عىل األق ّل
من الناحية القانونية بل يالحق رأسا رئيس الهالل
توفيق ّ
املكش الذي دخل حربا رضوسا وهو مكشوف
العينني ...ومن يرفع راية الحرب ال ينتظر من
محارب "قديم" ومتعوّد عىل الرصاعات والنزاعات
أن يكون مساملا مهادنا ويخىش عىل مصالح الهالل

وخاصة عىل مشاعر جماهريهم ...ويبدو كذلك أن
ّ
املكش نيس بعمد أو دونه أنه ال توجد يف الحرب
أخالق وأن نهاية الحرب تكون عادة إمّ ا املوت أو
ّ
واملكشقدّم رأسه ورأس الفريق عىل
االستسالم
طبق من ذهب بما أنّه ترك ثغرة قانونية يف حربه
املعلنة عىل الجامعة ومنها تسل ّل الجماعة ونف ّذوا
مخ ّ
ططهم...
وأنت تحارب خصما مثل وديع الجريء ال تنس
تحصن ظهرك ّ
ّ
ّ
ألن الرضبات
أن تحمي صدرك وأن
ّ
تأتيك من ك ّل حدب وصوب وألنك اخرتت الحرب
طواعية وهذا ّ
حقك لم يكن مسموحا لك ممارسة
ّ
الفن النبيل فوق حلبة متح ّركة فالرضبة القاضية
ال تأتي اال ّ عىل غفلة من الجميع ...وأخالق الفرسان
لم تعد تحسم املعارك ّ
ألن ساحة املعركة مليئة
بالخونة وبـ"صبيان" يباعون بأبخس األثمان...
ث ّم ال تنس دائما أن خصمك هو القايض حتى لو
اختلف العنوان.

قانون بريء وظالم...

إذا كان وديع الجريء بريئا من تهمة التنكيل
بالشابة من الجانب القانوني فإنه مدان من الناحية
األخالقية ويحمل وزر وذنب الخطيئة ألنّه كان
قادرا عىل تخفيف العقاب ومنح خصمه فرصة
إضافية ملراجعة حساباته املالية والقانونية حتى
ال يكون الفريق هو الضحيّة ...وواهم من يعتقد
ّ
أن النصوص القانونية يف الجامعة التونسية لكرة

بعض األصوات التي تبحث عن مخرج قانوني
ّ
بتدخل الدولة عىل
لهذا االشكال العويص تنادي
ّ
للتوصل اىل اتفاق
أمل الجلوس إىل طاولة الحوار
يريض جميع األطراف يقينا الدخول يف متاهات
نحن يف غنى عنها خاصة أنّه يكفي البالد ما تعاني
من فوىض ومن انفالت ومن أزمات ...اتفاق يحفظ
كرامة "الشابة" وديمومتها وال يمس من هيبة
ألن هذا أكثر ما يعنيه ...نقول هذا الكالم ّ
الجريء ّ
ألن
رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء
يف موضع قوّة وموقفه القانوني سليم والتعنّت
أكثر يف استفزازه قد يعود بالوبال عىل فريق هالل
الشابة وقد ال يسبّب ذلك أيّ إحراج يذكر لتوفيق
ّ
املكش الذي يكفيه ماله الوفري لنسيان "مسلسل
العصيان"...
ّ
وألن الح ّل والربط بيد الجريء وألننا ندرك
جيّدا أن الدولة بداية من سلطة االرشاف وصوال
اىل رأيس الحكم تائهة يف دوّامة األزمات ومنشغلة
بملفات أعمق وأصعب من كورونا اىل الكامور فإننا
ندعو لتحييد هذا النزاع القانوني وحرصه يف الجانب
الريايض فقط ومن هذا املنطلق ومثلما تس ّلحت
جامعة كرة القدم بمقتضيات الفصول  25و29
و 31من قوانينها العامة لـ"محو" هالل الشابة
من الخارطة الرياضية ال حرج من البحث يف الدفاتر
القانونية إليجاد قانون مماثل يلغي ما سبق ويعيد
الوضع اىل ما كان عليه خاصة ّ
أن الجامعة سيّدة
نفسها وقراراتها سيف مس ّلط فوق رقاب الجميع...
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كبي
مفاجأة على رأس المنتخب :إقالة مرتقبة للمنذر ّ

خرج املنتخب األوّل لكرة القدم بحصيلة ايجابية ومحرتمة خالل ظهوره األخري
يف املصافحتني الوديتني أمام املنتخبني السوداني والنيجريي حيث ّ
حقق أبناء املنذر
ّ
كبي انتصارا وتعادال وسجّ لوا أربعة أهداف وقبلوا هدف وحيد..
وقد ترك مرور املنتخب يف مصافحتيه الوديتني بعض العالمات املضيئة
ّ
ّ
تخص عىل وجه الذكر تأ ّلق بعض الالعبني عىل غرار محرتف
واملؤشات االيجابية
فريق السيّدة العجوز جوفنتس االيطايل حمزة رفيع الذي أ ّكد علوّ كعبه وجدارته
بالتواجد يف التشكيل األسايس للمنتخب اضافة اىل الوافد الجديد أنيس بن سليمان
املحرتف بالدوري الدانماركي والذي دخل ودون مقدّمات مبارشة يف
صلب املوضوع مؤ ّكدا أنه مكسب كبري للمنتخب وسيكون رقما
مهما ضمن املجموعة يف قادم املواعيد.
ورغم ّ
املؤشات االيجابية التي دونتها االقدام التونسية
خاصة يف املصافحة الوديّة األوىل أمام منتخب السودان
وهذا مفهوم جدّا بالنظر اىل الفارق الكبري يف املستوى
واالمكانات بني املنتخبني ّ
فإن مباراة نيجرييا كانت أق ّل
عطاء ملنتخبنا عىل كل املستويات وخاصة فنيا وتكتيكيا
حيث الح املنتخب التونيس مرهقا جدّا وعاجزا يف ردهات
كثرية من عمر املباراة عن مقارعة نسور نيجرييا الذين
كانوا قادرين عىل حسم األمور لصالحهم وبفارق عريض
لوال رضبة الجزاء املهدورة والتزام عنارصنا الوطنية
بالواجبات الدفاعية بشكل مبالغ فيه خاصة مع تواجد
بعض األسماء التي كانت خارج نطاق الخدمة عىل غرار
قائد املنتخب يوسف املساكني الذي يبدو أنه يف حاجة ألخذ
قسط من الراحة وترك املجال ملن هو يف جاهزية أفضل عىل
االق ّل يف الفرتة الحالية.
ّ
الرضا عىل منتخب كبي يبدو من تحصيل الحاصل
خاصة ّ
أن املنتخب نجح عموما يف تقديم وجه محرتم

خالل ك ّل املباريات التي خاضها تحت قيادة الناخب الوطني غري ّ
أن حالة
الرضا هذه قد ال تكون عامة وقد ال تكون مؤرشّ ة بشكل كبري يف مستقبل
املد ّرب الوطني الذي تفيد بعض املصادر أنّه قد يجد نفسه قريبا خارج
أسوار املنتخب.
ّ
األمر قد يبدو مفاجئا لكثريين باعتبار أن الناخب الوطني الجديد لم
يمض عىل مروره عىل رأس املنتخب فرتة طويلة كما أنّه لم يخرس ايّة
أن املنتخب يف حالة راحة اجبارية بسبب ّ
استحقاقات تذكر بما ّ
تفش
فريوس كورونا ولكن مصادر «الشارع املغاربي» كشفت ّ
أن رئيس
الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء غري راض بامل ّرة عن
العمل الذي يقوم به ّ
كبي عىل رأس املنتخب وحالة عدم الرضا
ليست مرتبطة باملردود الذي قدّمه يف مباراة نيجرييا وإنما تعود
لقناعات سابقة حيث يعترب الجريء ّ
أن املنذر ّ
كبي خيّب آماله ولم
ّ
يكن يف مستوى تطلعاته لذلك بدأ يفكر يف إحداث تحوير جديد
يبدأ بإعفائه من مهامه ...واملفاجأة األكرب قد تكون يف هويّة االسم
أرست
البديل الذي سيكون رجل املرحلة يف الفرتة القادمة حيث ّ
املصادر ذاتها ّ
أن نبيل معلول قد يعود لقيادة املنتخب مجدّدا
والتأكيد قد يكون من التلميحات التي بدأ البعض يف تسويقها
بخصوص رغبة معلول يف ف ّك االرتباط مع املنتخب السوري
بسبب ما وصفها بالظروف القاهرة التي تمنع مواصلة
الرحلة معه.
ّ
إقالة املنذر كبي مازالت حديث الكواليس وقد ال يكتب
ترسبت اىل العلن ولكن الثابت
لها أن ترى النور بما أنّها ّ
واألكيد ّ
أن النيّة للتغيري موجودة وال ينقص سوى التأشري
لها بصفة رسمية خاصة أن رئيس الجامعة ال يتح ّرج من
القيام بالتحوير بدليل ما حصل سابقا مع فوزي البنزرتي.

العب «البقالوة» يف ورطة
لم يكن األسبوع املايض هادئا بالشكل األمثل داخل امللعب التونيس فبعد تسجيل حاالت اصابات
متعددة بفريوس كورونا عاشت العائلة الصغرية للفريق عىل وقع أزمة جديدة تتع ّلق بتو ّرط أحد
الالعبني املؤثّرين يف تشكيلة الفريق يف قضيّة أخالقية تسببت يف ايقافه.
وتعود تفاصيل الواقعة اىل دخول الالعب املذكور يف مناوشة كبرية مع «فتاة ليل» كانت قد رافقته
اىل منزله وهناك حصلت معركة بينهما وصلت اىل مسامع األمن بعد شكاية من رفيقته وقد ت ّم
ّ
التحفظ عىل الالعب املذكور رفقة صديق آخر.
بموجب هذه الشكاية

هيئة امللعب التونيس برئاسة جالل بن عيىس حاولت الدخول عىل الخ ّ
ط لحلحلة
االشكال بصفة وديّة قبل الوصول اىل أروقة املحكمة ورغم املساعي املبذولة لم
يقع إطالق رساح الالعب اىل حدود صبيحة يوم أمس االثنني واملساعي عىل ما يبدو
متواصلة إلطالق رساح العب البقالوة الذي قد يكون ح ّرا طليقا بعد التطمينات
ّ
التوصل اىل صلح بينه وبينه الفتاة املترضّ رة.
التي تلقاها من الهيئة وبعد

ؤجل احلسم
املدب ُي ّ
ّ
عاد الرتجي الريايض التونيس الستئناف التدريبات استعدادا للموسم الريايض الجديد بعد راحة مطوّلة نسبيا بسبب إصابة أكثر من
اسم يف الفريق وعىل رأسهم املد ّرب معني الشعباني بفريوس كورونا ...عودة تتزامن مع أحاديث متزايدة عن إحداث تحويرات مرتقبة
وتعزيزات منتظرة يف صفوف الفريق األوّل لكرة القدم الذي يبحث عن استعادة مجده القاري وكذلك املحافظة عىل سطوته املحليّة...
الرتجي يبحث عن تدعيم الفريق بأسماء مهمّ ة خاصة عىل مستوى الخ ّ
ط األمامي الذي يبحث منذ فرتة عىل مهاجم قنّاص يعرف طريق
الشباك وينهي فرتة الركود التي يعاني منها الهجوم بسبب تراجع مستوى طه ياسني الخنييس وتواضع امكانات
املهاجم االيفواري واتارا.
ّ
التغيريات قد ال تقترص عىل الرصيد البرشي للفريق خاصة أن هناك حالة من عدم الرضا
عىل مد ّرب الفريق معني الشعباني الذي يعيب عليه البعض افتقاده ألسلوب لعب
واضح وطابع خاص بالرتجي وقد زادت رقعة االنتقادات خاصة بعد
خسارة الرتجي لقب كأس تونس أمام االتحاد املنستريي يف مباراة لم
يكن فيها الرتجي وفيا السمه وسمعته .تغيري الشعباني فكرة تراود
بعض املؤثرين داخل الفريق بما يف ذلك رئيس الرتجي حمدي
املدّب الذي اتخذ قرار القطيعة مع الشعباني مبارشة بعد نهاية
مباراة الكأس ولكن التطو ّرات الصحيّة التي عاشها الفريق
جعلت رئيس الرتجي يؤجّ ل الحسم يف املوضوع كما أن بعض
األصوات التي تجد وقعا لها يف قلب املدّب نصحت رئيس
الرتجي بتجديد الثقة يف الشعباني وبعدم االنسياق وراء
الدعوات املطالبة بإقالته وهي نصائح لقيت تجاوبا
كبريا من املدّب الذي قد يكون عدّل من موقفه
خاصة أنه ال يوجد حاليا أيّ موجب للتغيري عىل
األق ّل يف الوقت الراهن.
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SsangyongTunisie.officielle

TUNIS - Rte de sousse, GP1 Km7 2033 - Mégrine
Tél.: (+216) 70 130 070 - 70 130 060
Fax : (+216) 71 425 253

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

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

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

