دعوة إىل عقد ندوة وطنية
حول املنوال االقتصادي واالجتامعي
بقلم  :جمال الدين العويديدي  -جنات ين عبد هللا
أحمد بن مصطفى  -عبد الجليل البدوي
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أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ

«التنصت» و«التعيينات» حتت ّد يف وزارة الداخلية :
أزمة
ّ

املشييش يف رصاع مفتوح
سعيد ورشف الدين
مع
ّ
قضية الرسوم المسيئة للرسول
ومضاعفاتها الفكرية والجيوسياسية :

ود ّست الدولة التونسية كعادهتا رأسها يف الرتاب
مروان العباسي ...من أفضل محافظ بمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا إلى محافظ من درجة ثالثة !

contact@acharaa.com
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الشارع السياسي
بيان

دعوة إىل عقد ندوة وطنية حول املنوال االقتصادي واالجتامعي

اثر تقديم رئيس الجمهورية يف شهر أكتوبر  2020ملرشوع
قانون أسايس يتعلق بقضايا الفساد املايل ‹›وإقرار صلح
السرتجاع املال العام بهدف خدمة التنمية››.
وبالنظر إىل األزمة االقتصادية واالجتماعية الهيكلية التي
تشهدها البالد.
وبالرجوع إىل مستوى تداعي املرافق العمومية التي بينت
جائحة كورونا مدى تأثريها السلبي عىل عامة الشعب التونيس،
واعتبارا لقيمة االموال ا ُملهربة إىل الخارج التي ال تقل عن 60
مليار دوالر أمريكي وهو ما يعادل ضعف املديونية العمومية،
وباعتبار أن هذا التهريب ارتفع من معدل  1,5مليار سنويا
إىل حدود سنة  2010ليصل إىل معدل  4,1مليار دوالر أمريكي
سنويا منذ  2011إىل اليوم يف عالقة بالتوريد املكثف الذي يتم
الرتفيع ا ُملتعمّ د يف فواتريه حسب آخر دراسة للبنك الدويل حول
هذه املوضوع الخطري،
نحن املمضون أسفله ،نتقدم بدعوة إىل عقد ندوة وطنية
حول املنوال االقتصادي واالجتماعي للمرحلة القادمة تشارك
فيه كل األطراف الفاعلة يف البالد لبلورة مخطط تنموي يأخذ
بعني االعتبار التحديات اإلقليمية والعاملية وكل املسائل
املطروحة عىل املستوى الوطني ويف مقدمتها:

• العوملة وتداعياتها عىل السيادة
الوطنية ومستقبلها يف إطار ما يجري
اليوم من حروب تجارية ونزعة نحو
إعادة تمركز الرشكات الكربى داخل
بلدانها.
• اتفاقيات الرشاكة وتداعياتها عىل
السيادة الوطنية وعىل االقتصاد الوطني
جمال الدين العويديدي جنات ين عبد الله أحمد بن مصطفى عبد الجليل البدوي
والتشغيل
استاذ جامعي دكتور
دبلومايس وسفري
صحافية خبرية
• بعث برنامج وطني ملقاومة مختص يف االقتصاد
يف االقتصاد
سابق
يف االقتصاد
والتنمية
التصحر الصناعي
• تقييم القوانني التي تمت املصادقة
اليوم،
بفصول
جاء
بما
وعالقتها
عليها منذ جانفي  2011إىل اليوم
 نتائج عملية تدقيق يف كل األبعاد السيادية والثقافيةالدستور ذات الصلة وتداعياتها الترشيعية عىل مستقبل البالد والترشيعية لكل االتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع كل
نذكر من بينها :قانون استقاللية البنك املركزي ،وقانون األطراف الخارجية،
االستثمار ،والقانون االفقي لالستثمار ،وقانون السالمة
ونؤكد عىل أن الغاية من هذه الندوة تتمثل يف تصحيح
الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات ،وقانون الرشاكة بني
مضمون اإلصالحات الهيكلية التي انخرطت فيها تونس منذ
القطاع العام والقطاع الخاص...
سبعينات القرن املايض والتي لم تفرز سوى مزيدا من البطالة
كما نقرتح أن تستند أشغال هذه الندوة اىل:
والفقر والتهميش والتصحر القطاعي والتبعية املطلقة إىل
 نتائج دراسة تقييمية معمقة لكل التجارب التنموية الخارج.والسياسات االقتصادية التي مرت بها تونس منذ االستقالل إىل

L'Agora

للتأمل

ّ
المشيشي...
بعثني سي

مل تف ّرجت عىل القعدة متاع يس ّ
وال ّله ّ
املشييش عىل
الوطنيّة 1وكيفاش قال املثقف يلزمو يفرهد الجمهور ويخلق
البهجة وانا املورال طالع للسماء...
راهو نحّ ايل خمجة رآني كنت معقدة ونحساب الثقافة
حاجة كبرية يلزمها شهاید ولغة وأفكار ّ
يخي طلعت الحكاية
شويّة تفرهيد وهذا مقدور عليه وعنّا منّو شكاير...
انا ه ّكة زاهيتيل يف النوّار ويدخل ولدي
محرز فادد ووجهو مقلوب ويرضب يف يد عىل
يد وقايل ":والله مانيش فاهم يس ّ
املشييش وين
يحب يوصل بمرشوع امليزانيّة ّ
إل مقدّمو...
رساق الدولة
راهو مس ّلم يف إسرتجاع فلوس ّ
واملتهربني من الجباية ومايش يتفتف
يف الخدّامة!!؟"
ضحكت وقتلو  ":هوني تغلط راهو ّ
املشييش يخاف من ربّي
كي الجماعة ّ
إل مساندينو وما يقبلش عىل حكومتو وجماعتها
ّ
يدخلو للدولة فلوس الحرام هاك عالش مىش لفلوس عرق الخدّام
ّ
عىل خاطرها حالل محلل"
ّ
الدك متاعي وقتلو ":راني نعرف انت عالش متنرفز
وزدت يف
موش حارقك الحليب عىل الخدّام أما متقلق من الزيادة يف سوم
الرشاب والدخان " وجهو حمار وتفلق بالضحك وقايل ":صار
ّ
ّف"وتبسم وبدّل الهدرة
بي ساعات نربتف ونتكي
انت شالقة ّ
وقايل ":موش يس ج ّلول جارنا حس بروحو عندو
شويه ضيق يف النفس ّ
يخي مىش يعدّي يف الكلينيك...دخل
يلقى زوز بيبان باب مكتوب عليه مرىض بدون اعراض كورونا

وباب مكتوب عليه مرىض باعراض كورونا .دخل
من باب الكورونا يلقى كولوار مىش فيه لني
عرضوه زوز بيبان باب مكتوب عليه مرىض بدون
ضيق ّ
تنفس وباب مكتوب عليه مرىض مع ضيق
تنفس .دخل من باب ضيق التنفس .يلقى كولوار
طويل مىش فيه يلقى زوز بيبان باب
مكتوب عليه مرىض معهم نتيجة
التحليل وباب مكتوب عليه
مرىض بدون نتيجة تحليل.
دخل من باب املرىض بدون
تحليل .يلقى كولوار طويل...
عاد هو مايش يف الكولوار
وتمتم وحدو تبارك الله
قداش منظمني يش يعمل الكيف برصاحة  ...معناها توّة باش
يعملويل تحليل وديراكت يحطويل االكسيجان ويقعدو يراقبو يف ّ
بالك نستحق انعاش ...كي وصل آلخر الكولوار يلقى زوز بيبان
باب مكتوب عليه الخالص بالشاك وباب مكتوب عليه الخالص
بكفالة يس املشييش .دخل من باب يس املشييش يلقى روحو يف
الباركينڤ ايل ورى الكلينيك ّ "...
يخي طحت بالضحك وقتلو":
املغبون جد عليه كالم ّ
املشييش عمل كي زنيخة جارتنا مشات
لحانوت بن يغالن قتلو راني جاية من تالة يس املشييش باش
زق ْ
تعطيني زوز كيلو ْ
وقو لعصيدة املولد"
والحاصيلو ربّي يقدّر الخري وهضاك هو.

✔ أختكم بيّة المالحة

من أروع ما قرأت ملحبي اللغة
العربية ،وبالتحديد النحو :
عندما تكون األخالق فعل مايض،
والعنف فعل أمر ،والحرب فعل مضارع،
والسياسيون فاعل ،والشعب مفعول
به ،واملال مفعول ألجله ،والفساد
صفة ،والرواتب ممنوعة من الرصف،
والضمري غائب ،واملصلحة مبتدأ،
والوطنية خرب ،والصدق منفي ،والكذب
توكيد ،وقلة األدب تمييز ،واالنتهازية
مفعول مطلق ،والوظيفة أداة نصب،
واملوظف حرف جر ،والخزينة إسم
مجرور.
عندها يصبح الفقر حال ،واألوجاع
ظرف ،والحياة جامدة ،والرسور
مستثنى فال عجب يف أن يكون املستقبل
مبني للمجهول ،وال محل لنا من
اإلعراب.

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
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تأجيل

من املنتظر ان يعلن رئيس الحكومة هشام املشييش عن حركة جزئية
يف سلك الوالة ستشمل واليتي بنزرت والقرصين ،التي تعرف شغورا عىل
رأسها منذ اقالة الوايل السابق عىل خلفية مرصع رجل داخل كشك اثر
عملية هدمه فيما سيتم قبل موىف العام االعالن عن حركة واسعة يف سلك
الوالة واملعتمدين .
وعلم "الشارع املغاربي" ان املشييش تلقى قائمات تضم مرشحني
ملناصب والة ومتعمدين قدمت له من مكونات االحزاب الداعمة له.
اما التحوير الوزاري الذي كان مقررا ملا بعد املصادقة عىل مرشوعي
قانون املالية لسنة  2021ومرشوع ميزانية الدولة ،فخرج ،حسب مصدر
قريب من القصبة  ،من سلم اولويات املشييش يف الوقت الراهن بعد الجدل
الذي رافق النقاشات حول مرشوع تعديل املرسوم  116وخاصة من
موقف رئيس الحكومة الداعم له.

الغرياني

اي موقف ضد الغرياني من قبيل الطرد الفتا اىل ان"االمر سيحسم بشكل
ودي يف صورة اعرتاض الحزب عىل هذا التعيني".
ولفت اىل انه "ليس للغرياني مرشوع مصالحة جاهز" واىل انه
"سيكون مستشارا يف الديوان مكلفا بالنظر يف مشاريع القوانني
واملبادرات ذات العالقة".
يف املقابل قال احد نواب حزب تحيا تونس "ان عالقة الغرياني
بالحزب انتهت منذ اشهر" وانه "لم يعد يشارك يف اجتماعاته" وأن كمال
مرجان رئيس املجلس الوطني لتحيا تونس يعد من "احد القالئل من
حزب املبادرة الذي ما زال ينشط يف تحيا تونس" مذكرا بالخالفات التي
جدت منذ  5اشهر بسبب تعطل عملية االنصهار وتلويح ما تبقى من
حزب املبادرة بالعودة للنشاط يف حزبهم القديم "املبادرة الدستورية".

كتاب

يستعد الوزير السابق محمد عبو العداد كتاب سيتضمن تجربته
السياسية خالل العرشية االخرية التي تلت الثورة ،من الحكم يف الرتويكا
االوىل كوزير للوظيفة العمومية يف حكومة الجبايل حتى االستقالة منها،
ومن حزب املؤتمر من اجل الجمهورية إىل تأسيس حزب التيار وخوض
انتخابات  2014و 2019ثم تجربة الحكم يف حكومة الفخفاخ والتحالف
مع النهضة.
وحسب مصدر قريب من عبو ،فإن "الكتاب سيكون بمثابة وثيقة
يتضمن مختلف حيثيات تجربة الحكم والنشاط السيايس خالل العرشية
االخرية" وأنه سيحتوي عىل "معطيات حول عراقيل مكافحة الفساد"
وأرسار حول خفايا اسقاط حكومة الفخفاخ .ومن املنتظر ان يصدر
الكتاب مع بداية السنة القادمة.
ومحمد عبو املطروح يف االوساط القريبة من رئاسة الجمهورية
كمرشح لاللتحاق بالديوان الرئايس يف اطار "تجديد كامل للفريق
االستشاري" ،سيعود للمحاماة يف شهر ديسمرب القادم.

تعيني محمد الغرياني آخر امني عام يف حزب التجمع كمستشار
يف ديوان رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بملف املصالحة الوطنية
"حُ سم" وينتظر ان يصدر رسميا من قبل الربملان يف غضون االيام
القليلة القادمة ،حسب ما كشف لـ"الشارع املغاربي" مصدر قريب
من الغرياني اكد ان "اتفاقا تم يف هذا الصدد" مشريا اىل انه "لم يتم
التنسيق مع حزب تحيا تونس بخصوصه" بـ"اعتباره منصبا اداريا
وليس سياسيا".
واكد نفس املصدر انه لم يتم "التشاور بني الغرياني وتحيا تونس
بخصوص هذا التعيني املرتقب" وان "الغرياني لم يعلم قيادة الحزب"
وانه اتخذ قرار املوافقة بااللتحاق بديوان الغنويش بـ"بشكل ثنائي بينه
وبني املعني باالمر" .واستبعد املصدر توجه قيادة تحيا تونس نحو اتخاذ

استقالة املستشارة املكلفة باالتصال واالعالم يف رئاسة الجمهورية
رشيدة النيفر اثارت تساؤالت حول خفاياها اذ ان املعنية باالمر اكتفت
بالتاكيد عىل ان االستقالة جاءت بعد "صعوبات يف العمل" بما يشري اىل
مديرة الديوان نادية عكاشة التي تقول روايات  3مستشارين استقالوا
من الديوان الرئايس انها كانت وراءها فيما يؤكد مقربون من القرص انها
تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الراغب يف تغيري طاقم
ديوانه الرئايس وضخ دماء جديدة فيه.

يف خطوة مفاجئة أعلنت  4تلفزات خاصة يوم الخميس املنقيض
عن تأسيس نقابة جديدة للقنوات التلفزية الخاصة اطلقت عليها
اسم «النقابة التونسية املستقلة للقنوات التلفزية الخاصة» داعية
املؤسسات االعالمية املرخص لها لاللتحاق بهذه النقابة الجديدة
دعما لقطاع السمعي والبرصي وتضم النقابة قنوات التاسعة
والحوار التونيس وتلفزة تي يف والجنوبية.
هذه الخطوة جاءت يف مسار معركة جديدة قديمة حول تنظيم
القطاع السمعي والبرصي وتساؤالت حول ملف عدد من القنوات
التلفزية وعالقتها مع عدد باالحزاب ،والفرز الجديد بني ما بات
يسمى بالقنوات القانونية والقنوات غري القانونية.
وأكد ممثلو هذه القنوات الخاصة اثر اجتماع طارىء جمعهم
يوم الخميس  22اكتوبر الجاري أن نقابة أصحاب القنوات
التلفزية الخاصة والتي يرأسها لسعد خذر ال تمثلهم بأي شكل
من األشكال وان رئيسها يف حل من كل تفويض يسمح له بالحديث
باسم اي قناة من القنوات االربع.
وأشار ممثلو هذه القنوات اىل ان اجتماعهم الطارىء جاء
عىل اثر ترصيحات وتحركات واجتماعات قالوا ان صاحب قناة
قرطاج  +لسعد خذر يقوم بها مع اطراف حكومية او مع الهيئة
العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي منبهني كل من له صلة
بالقطاع واالشخاص املعنيني الذين يعقدون اجتماعات معه إىل
أنهم يف حل من كل التزام أو اقرتاح يتقدم به.
وردا عىل البيان الصادر عن ممثيل قنوات الحوار التونيس
والتاسعة وتلفزة تي يف والجنوبية اعربت نقابة التلفزات الخاصة
عن استغرابها الشديد ملا ورد يف البيان مؤكدة ان تلك القنوات
التلفزية لم تكن يوما منخرطة يف نقابة التلفزات الخاصة املنضوية
تحت مظلة االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية وانها لم تشارك يف مؤتمرها املنعقد بتاريخ  4ديسمرب

.2017
وأكدت النقابة يف ردها ان تلك التلفزات انتفعت رغم عدم
انخراطها بدفاع النقابة عن مصالحها ضمن جميع التلفزات
الخاصة.
وذكرت النقابة بانها ساهمت بنجاعة يف املفاوضات مع
رئاسة الحكومة ممثلة يف شخص رئيسها لسعد خذر حول انقاذ
املؤسسات االعالمية املترضرة من كورونا وبأنها رشكتهم يف
حصص املناظرات بمناسبة االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة
.2019
واكدت النقابة عدم تنازلها عن القضية املرفوعة عىل املترصفة
القضائية لرشكة كاكتوس برود وقناة التاسعة يف ما وصفته
بالصفقة املشبوهة والتي قالت انها اتاحت لهذه القناة االنتفاع
بطريقة اعتربتها غري قانونية بإمكانات واستديوهات رشكة
كاكتوس املصادرة.
وشددت عىل انها تواصل التعاون مع الهيئة العليا املستقلة
لالتصال السمعي والبرصي ومع الهياكل املختصة بهدف احداث
مؤسسة قيس نسب مشاهدة محايدة وشفافة.
ومن الواضح ان هذه النقاط االخرية اىل جانب اعتزام رئيس
النقابة ترشيح مؤسسة واحدة لقياس نسب املشاهدة عرب عرض
مناقصة شفافة هي التي ادت اىل هذه القطيعة.
وللتذكري فان قناة التاسعة كانت قد توصلت خالل سنة
 2018اىل ابرام صفقة القتناء "كاكتوس برود" املنتجة لعدد من
برامج قناة الحوار التونيس انذاك مما مكنها من استعمال وسائل
وامكانات الرشكة املصادرة.
ومعلوم ان القطب القضائي االقتصادي واملايل كان قد بارش
قضية فساد مايل يف حق االعالمي سامي الفهري واملترصفة
القضائية برشكة كاكتوس برود اىل جانب وكيل رشكة ايت برود

تساؤالت
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وتجمع النيفر بالرئيس سعيد عالقة صداقة قديمة وايضا قرابة
وكانت توصف بأحد ثقاته واملقربني منه ،ويتداول ان التغيري قد يشمل
عكاشة التي باتت خالل االشهر االخرية احد الفاعليني االساسيني يف
املشهد السيايس وذكر اسمها بقوة خالل الجلسة العامة املخصصة
للمصادقة عىل حكومة املشييش من قبل نواب من قلب تونس وائتالف
الكرامة والنهضة وقدمت كمحدد يف اختيار عدد من الوزراء.
ونهاية االسبوع املنقيض ،تعرضت عكاشة لوعكة صحية يقول
البعض إنها جاءت اثر نقاشات حول بقائها يف القرص من عدمه.

من أفضل محافظ بمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا
إلى محافظ من درجة ثالثة !
أسندت مجلة  Global Financeيف شهر
أكتوبر  2019ملحافظ البنك املركزي التونيس
جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بمنطقة
الرشق األوسط وشمال افريقيا.
وقد مثل ذلك مفاجأة خاصة أن مصالح
البنك املركزي تحدثت عن إجراء
انتخابات دون أن تفصح عمّ ن
انتخب محافظ البنك املركزي لنيل
الجائزة وال عن كلفة مأدبة العشاء
التي أقيمت بمناسبة االحتفال بالجائزة.
املفارقة أنه بعد مرور عام ،أي يف أكتوبر  2020اسندت نفس
املجلة ملحافظ البنك املركزي عالمة «ج» عىل ادارته أزمة كوفيد .19
نفس املجلة اسندت عالمة «أ» ملحافظي البنوك املركزية بكل
من الكويت واملغرب ومرص والعربية السعودية وعالمة «ب( »+ب
ايجابي) ملحافظ البنك املركزي القطري فيما حصل محافظا بنكي
البحرين وسلطنة عمان عىل عالمة «ب» وحصل محافظ بنكي األردن
ولبنان عىل عالمة «ب ( »-ب سلبي).
ومع ذلك ،تالمس بعض الصحف االلكرتونية واالذاعات يف تونس،
حدود الوقاحة وتتجرأ عىل الرتويج اىل أن بنكنا املركزي مصنف ضمن
«أفضل» البنوك املركزية يف ادارة أزمة كوفيد !!19
ممارسة ال تستدعي أي تعليق آخر !!!

زووووم
ماذا تخفي المعركة بين نقابتي التلفزات ؟
افضت اىل اصدار بطاقة ايداع بالسجن يف حق ثالثتهم منذ شهر
ديسمرب من سنة .2019
وكانت النيابة العمومية قد اذنت منذ أواخر شهر اكتوبر
من السنة املنقضية بتحجري السفر عىل سامي الفهري وزوجته
واملترصفة القضائية لكاكاتوس برود اثر ابرام عقود وصفقات عىل
خالف الصيغ القانونية بعد شكاية تقدم بها املكلف العام بنزاعات
الدولة يف حق وزارة امالك الدولة واللجنة الوطنية للترصف يف
املمتلكات واالموال املعنية باملصادرة او االسرتجاع.
وجاء هذا التصدع والخالف بني املؤسسات التلفزية الخاصة
يف وقت يشهد قطاع السمعي البرصي جدال حادا حول االطار
القانوني املنظم له بعد طرح ائتالف الكرامة مبادرة تهدف اىل
تنقيح املرسوم  116املنظم للقطاع بصفة مؤقتة يف الوقت الذي
كان الجميع ينتظر تقديم مرشوع قانون يفيض اىل ارساء هيئة
دستورية قارة تحل محل الهيئة املستقلة لالتصال السمعي
البرصي الحالية.
ومما زاد يف حدة الجدل سحب الحكومة الحالية مرشوع قانون
ينظم القطاع كانت الحكومة السابقة قد اودعته بالربملان بعد
انتظار طويل لحصول اتفاق حوله بني مختلف االطراف.
وجاءت فوىض النقابات لتضفي املزيد من الضبابية عىل القطاع
السمعي والبرصي الذي ظل منذ سنة  2011مرتعا لبعض االموال
املشبوهة ولبعض السياسيني الباحثني عن املزيد من النفوذ.
ورغم ان الهيئة املستقلة لالتصال السمعي والبرصي سعت يف
اكثر من مرة اىل تكريس سيادة القانون فإنها وجدت الصد وعدم
تجاوب السلطات مع قراراتها مما زاد يف اضعافها بل وجعلها
محل تهجم من بعض اللوبيات املالية والسياسية التي اصبحت
تسعى جاهدة لالطاحة بها عىل أمل ارساء هيئة اخرى تكون طيعة
وخاضعة ملشيئة االحزاب.

contact@acharaa.com
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ّ
«التنصت» و«التعيينات» تحت ّد في وزارة الداخلية :
أزمة
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سعيد ورشف الدين
مع
مفتوح
رصاع
يف
املشييش
ّ

كوثر زنطور

نهاية االسبوع المنقضي كانت لرئيس الحكومة هشام المشيشي زيارة الى وزارة الداخلية التقى خاللها الوزير توفيق شرف الدين
وعددا من القيادات األمنية .المشيشي عاد الى الوزارة التي غادرها منذ شهرين في مهمة الحتواء أزمة يعلم هو اكثر من غيره تفاصيل
تفاصيلها خاصة انه كان في عهد ليس ببعيد احد اهم مكوناتها قبل ان تتغير المواقع والمصالح والحلفاء ،لكن الغير مقبول ان هذه
االزمة وعنوانها االصلي «ملف التنصت» تأتي زمن جائحة دخلت منعرجا خطيرا وفي ظرف اقتصادي جد دقيق يفرض على كبار مسؤولي
الدولة االنكباب على األهم.
يوم امس ،تحدث وزير الداخلية توفيق رشف
الدين يف الجلسة العامة املنعقدة بمجلس نواب الشعب
واملخصصة للتحاور مع عدد من اعضاء الحكومة
حول الوضع العام بالبالد عن «خالف بسيط» بينه
وبني مسؤول بديوانه قال انه سيتخذ القرار املناسب
ازائه ،متهما هذا املسؤول بـ«عدم االنضباط» مذكرا
بأن البالد يف حالة طوارئ مربزا انه «يف غياب
االنضباط التام لن يكون بمقدور الوزير اتخاذ
القرارات املناسبة يف صورة حدوث اضطرابات».
كالم الوزير وهو يشكك يف انضباط مسؤول
بديوانه ،بل ويشكك يف قدرته كوزير عىل اتخاذ
قرارات مناسبة كشف جزءا صغريا من االزمة الحادة
التي تسود الوزارة ،وهي ابعد مما ذكر الوزير يف
مداخلته بالربملان ردا عن سؤال النائب عن تحيا تونس
وليد جالد ،واالخطر منه طريقة تقييمه لالجتماعات
الدورية التي باتت تتنظم كل يوم اثنني بالقصبة
برئاسة هشام املشييش وتشديده عىل ان «ذلك يتم
بالتشاور والتنسيق التام مع رئيس الحكومة» وعىل
ان االجتماعات الدورية تأتي ضمن «رؤية يراها
رئيس الحكومة» وانه ليس له «اي حرج يف ذلك»
وانها «اجتماعات يمكن ان تتم مع اية وزارات اخرى».

قصة «الخالف البسيط»

انطلق الخالف يف وزارة الداخلية منذ اسبوعني
تقريبا حول تعيني «رئيس مصلحة العمليات
الخاصة» ،الوزير رشف الدين قرر تعيني « خ.ر» او
باألحرى اعادته اىل نفس منصبه السابق بعد ان تمت
اقالته منه اثر فتح بحث تحقيقي يف قضية «التنصت
واالستغالل العشوائي للوظيفة» والتي كانت وراء
«ابعاد» عدد من املسؤولني باإلدارة العامة باملصالح
الفنية خالل شهر جوان املنقيض من قبل وزير
الداخلية وقتها هشام املشييش.
قِ
واصطدم التعيني ا ُملقرر من بل رشف الدين
بحاجز اداري صلب تمثل يف رفض مدير ديوانه
اصداره يف برقية وتمسك بـ«اتباع املسالك االدارية
املعمول بها» وذلك باحالة الربقية للمصالح املشرتكة
لإلدارة العامة لآلمن الوطني ،رفض قابله الوزير
بدعوة املسؤول االول بديوانه اىل «الخروج يف راحة
بأسبوعني» ،اجراء ّ
تحفظ عليه مدير الديوان .وكر ّد
فعل احال الوزير االمر اىل التفقدية العامة.
تطور الخالف ،وتمسك الوزير هذه املرة بإقالة
مدير ديوانه مع اصدار برقية التعيني لكن طلبه
جوبه برفض جديد من مدير الديوان الذي كان من
ضمن املشاركني يف «اجتماع القصبة» وخالله ذكر
املشييش بأن التعيينات واالقاالت تتم بالتنسيق مع
رئاسة الحكومة وان بقية «التعيينات والنقل تصدر
عن االدارة العامة لآلمن الوطني» ،فيما احيل امللف
اىل التفقدية التخاذ اجراءات بسبب «عدم االحرتام
الالزم» و«املغادرة دون اعالم».
يف املقابل ،يقول الوزير يف روايته ان «املسؤول
يف ديوانه» ويقصد مدير الديوان «ارتكب خطا كبريا»
يف اشارة اىل رفضه اصدار الربقية ،وانه «سيتخذ
االجراءات الالزمة» ،ومن االجراءات ،حسب ما اكدت
مصادر مطلعة لـ«الشارع املغاربي» ،عزل هذا
املسؤول عرب غلق منافذ االتصال به سواء هاتفيا أو
مبارشة يف مكتبه ،ويبدو ان االمر ينسحب عىل 3

مديرين عامني ،قد يكون رشف الدين يعتقد انهم
اصطفوا مع مدير الديوان الذي كان مرشحا ملنصب
وزير داخلية يف مشاورات تشكيل الحكومة االخرية،
ورافق  3وزراء داخلية (عني مع هشام الفوراتي يف
جويلية  ،2018وكان مستشارا بديوان وزير الداخلية
منذ  2014وشغل منصب رئيس مصلحة كتابة
الوزارة زمن ارشاف رفيق الحاج قاسم).

البرقية والرئاسة

ما يحدث بالوزارة يُذ ّكر بنفس الخالفات التي
عرفتها خالل ربيع  ،2020وتحديدا بني املدير العام
السابق لالمن الوطني كمال القيزاني ووزير الداخلية
آنذاك هشام املشييش ،خالفات جدت حول «تعيينات
واقاالت» بعدد من املراكز الهامة بالوزارة وتمسك
القيزاني بالرفض وتدخلت رئاسة الجمهورية عىل
الخط وأغلق امللف بلقاء جمع قيس سعيد بالقيزاني.
خالل تلك الفرتة ،عرفت الوزارة حادثة خطرية
تتكتم لليوم عىل تفاصيلها ،واملفروض مع تجدد
الخالفات فتح هذا امللف وانارة الراي العام به خاصة
ان ما يتناقل عنه خطري ويتعلق باستغالل اجهزة
تنصت جد متطورة يف «مهمات خارج الوزارة» وفتح
تحقيق بخصوصها بل ودخل وكيل الجمهورية
باملحكمة االبتدائية السابق البشري العكرمي الوزارة
و«حجز اجهزة» ووثائق وقام باالستماع لعدد من
االعوان بعد اصدار انابات عدلية والتساخري الفنية
الالزمة.
ُفتح ذلك امللف بدعوة من املدير العام السابق
كمال القيزاني وتم ابعاد عدد من املسؤولني يف االدارة
العامة للمصالح الفنية الذين أُحيلوا للبحث االداري.
وانترص القيزاني يف معركته مع املشييش الذي كان
مسنودا بالقرص الرئايس عرب التدخل عن طريق مديرة
الديوان نادية عكاشة واشتكت وقتها القيزاني لرئيس

الحكومة خالل تلك الفرتة الياس الفخفاخ ،والغريب
ان القرص عاد اليوم كـ«فاعل اسايس» يف ترشيحات
التعيينات الجديدة متمسكا عن طريق الوزير رشف
الدين بإعادة تعيني مسؤولني اقيلوا وفتحت ملفات
يف شأنهم.
وال يمكن القول ،استنادا اىل شهادات اكثر
من مصدر من وزارة الداخلية ومن خارجها وممن
اطلعوا عىل ملف «التنصت» وحيثياته ،ان االمر يتعلق
بـ«خالف بسيط» مثلما يقول الوزير رشف الدين يف
الربملان ،واملطلوب اليوم فتح ملف «التنصت» لنعلم
ملاذا تتمسك الرئاسة باعادة مسؤولني يشملهم بحث
اداري وقضائي ،وكيفية استغالل اجهزة تابعة
للوزارة يف مهام خارجها ولفائدة من كانت تستعمل
الحزاب ام لشخصيات ام لجهات اخرى ؟.
وبخالف هذا امللف الشائك ،يبدو ان الوزير
رشف الدين ،فاقد التجربة والوافد الجديد عىل الدولة،
غابت عنه خصوصية الوزارة وموازين القوى صلبها
وطبيعة العمل ،وقد يكون دخل يف « استقواء»
بالرئاسة يذكر بتجربة سابقه املشييش والتي انتهت
بتحالف ضده جعله وزيرا دون وزارة ومسؤوال بال
صالحيات وهو االداري فما بالك بمحام يخوض اول
تجربة حكومية؟.

المشيشي وسعيد

ما وراء أزمة «برقية التعيينات» ،معركة بني
الرئاسة والقصبة يبدو ان وقعها يشتد يوما بعد
يوم .فالقرص الذي فرض توفيق رشف الدين عىل
رأس وزارة الداخلية ،يبحث عن تغيريات يف الوزارة «
تحررها من قبضة اصحاب النفوذ» وتحديدا حركة
النهضة صاحب «الفيتو» يف التعيني عىل رأس هذه
الوزارة طيلة السنوات االخرية ،لكن مع املشييش
مثل رشف الدين ،املديرون العامون اقوى من سلطة

الوزير خاصة ان كانوا مسنودين من رئيس الحكومة.
التطورات االخرية تشري اىل ان املشييش هو الوزير
الفعيل للداخلية ،وإىل أنه هو الذي حال دون قيام
الوزير رشف الدين يتغيريات تمكنه من اختيار فريقه
من مدير امن وطني اىل مدير ديوان ثم يف التعيينات
االخرية التي اقرت ولم تصدر ،واملشييش بذلك اعاد
االعتبار لنفسه يف الوزارة التي كان وزيرا فيها دون
ان يكون صاحب قرار ،ومع رشف الدين الذي تحداه
واراد ان يكون «رئيس حكومة» مع مجموعة الوزراء
املسنودين من الرئاسة.
ويتزامن رصاع النفوذ صلب الوزارة مع تناقل
روايات خطرية حول تقارير امنية «تُوظف» عىل اعىل
راس الدولة ،وباتت «ارسار االمن القومي» يف قلب
«التجذابات» والخالفات يف معارك بني السلط العليا
للدولة يف وقت تفرتض فيه وضعية البالد الرتكيز عىل
استحقاقاتها العاجلة عىل املستوى الوضع الوبائي
الذي ينذر بخطر يحدق باالرواح وبمزيد تأزم الوضع
االقتصادي واالجتماعي وينذر حتى باضطرابات
مثلما اشار اىل ذلك وزير الداخلية يوم امس.
وأشار اليه ايضا منذ  5اشهر كبار القيادات
االمنية يف اجتماع عقد يف شهر جوان املنقيض بوزارة
الداخلية مع نخبة من االعالميني ،قدموا خالله
املخاطر التي تهدد البالد عىل املستوي االمني يف صورة
تدهور الوضعيني الصحي واالقتصادي .كثريون
يومها استغربوا تنظيم مثل هذا االجتماع االول من
نوعه يف الوزارة ،وفهم منه ان من مخاوف قيادات
عليا يف الوزارة عدم استيعاب السلطة السياسية
االوليات الوطنية واملخاطر الحقيقية املحدقة بالبالد،
تماما كحالهم اليوم الذي بات معها التحكم يف ادارة
«التنصت» اولوية االولويات.
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بعد استقالة رشيدة النيفر :

ّصالية!
رئيس
اجلمهورية يبحث عن سياسته االت ّ
ّ

معز زيود
يُثير إعالن رشيدة النيفر المستشارة المكلفة باالتصال واالعالم في رئاسة الجمهوية ،منذ أيّام ،عن استقالتها مشكلة ضبابيّة
السياسة االتّصاليّة للرئيس قيس سعيّد .فقد خيّم الصمت على القصر الرئاسي منذ زهاء عام عند حلول النيفر ،وال يزال الصمت المبهم
سيّد الموقف عند مغادرتها أيضا .فشل اتّصالي ومعلومة غائبة وأخطاء بالجملة من الضروري الوقوف عندها ،عسى أن يتجاوزها قصر
قرطاج في المرحلة المقبلة...
من املعلوم أنّه ليس لرئاسة الجمهوريّة ناطق
رسمي ،عىل خالف الرئيسني السابقني .فالرئيس
ّ
قيس سعيّد يكاد يكون الناطق السيايس الوحيد
باسم قرص قرطاج .واألرجح أنّه ال يرغب يف حرص من
يتحدّث باسمه يف شخصيّة واحدة سواه .وهو ما يعني
ّ
أن املسألة «مشخصنة» ولها دالالتها السايكولوجيّة،
ّ
وكأن ال أحد قادر عىل التعبري عن توجّ هات رئاسة
الجمهوريّة ومواقفها ،مثلما تختلج يف نفس الرئيس
تحديدًا .وبطبيعة الحال ّ
فإن رئيس الدولة ال ينبغي
أن ي ّ
ُخصص ج ّل وقته الثمني لإلجابة عمّ ا تطرحه
وسائل اإلعالم من قضايا تتّصل بمهامه أو عمّ ا يروج
يف الساحة الوطنيّة بشأن خياراته السياسيّة .ومن هنا
تتمظهر معضلة تذبذب السياسة االتّصاليّة لرئاسة
الجمهوريّة وعجزها عن القيام بما هو مطلوب منها...

ّ
شن طبقه!
وافق

اختزلت املستشارة اإلعالميّة لرئيس الجمهوريّة
أسباب استقالتها يف «عدم الرضا عن طريقة العمل
برئاسة الجمهوريّة» ،دون أن تبوح بأيّة تفاصيل
أخرى .وكانت رشيدة النيفر قد نرشت تدوينة يف
ّ
الشخص بموقع «فيسبوك» لإلعالن عن غلق
حسابها
حسابها الرسمي والتلميح لنهاية مهامها بالقرص،
لكنّها أرفقت التدوينة يف اآلن ذاته بعبارة (هاشتاغ)
«#عىل_العهد_باقون» .وهي عبارة تستبطن فيها
استمرار والئها للرئيس .فليس من صالحها طبعا
قطع «شعرة معاوية» ،إذ قد تنال الحظوة مج ّددًا لدى
رئيس الجمهوريّة ليُعيّنها يف إحدى ّ
املؤسسات األخرى
إعماال لصالحيّاته الدستوريّة...
ومع ذلك ينبغي التذكري ّ
بأن هناك نسبيّا نقطة
إيجابيّة يف ك ّم االستقاالت املتتالية يف ديوان رئاسة
الجمهوريّة .وتتمثّل يف أنّه أصبح يُسمح ،بعد الثورة،
للمسؤولني بالقرص تقديم استقاالتهم واإلعالن عنها.
وهو ما كان يُش ّكل خ ّ
طا أحمر زمن بن عيل ،فرئيس
النظام السابق كان الوحيد الذي يُعفي ويعزل ويُقيل،
وال يُسمحُ يف حرضته بمج ّرد التلميح لالستقالة ،كما
يف ك ّل األنظمة االستبداديّة.
يف املقابل ،علينا أن نبذل جهدًا كبريًا للبحث عن
رصيد اإلنجازات االتّصاليّة التي ّ
حققتها املستشارة
اإلعالميّة أو رئاسة الجمهوريّة برمّ تها عىل امتداد عام
كامل .فهي أوّال لم تتذ ّكر ّإل اليوم أنّها غري راضيّة
عن «طريقة العمل برئاسة الجمهوريّة» .والحال أنّها
كانت تُشيد بفريق العمل الرئايس وتُرصّ ح بعكس
ذلك تمامً ا قبل شهر ونيف .ففي بداية سبتمرب املايض

حديث عن تعيين رضا لينين
مستشارا في الرئاسة
قالت النيفر ،يف ترصيح إلذاعة «موزاييك»ّ ،
أن «مر ّد
ك ّل تلك الحمالت والتشكيك ّ
أن فريق الديوان الرئايس
منسجم ومتضامن واختار العمل يف صمت» ،مؤ ّكدة
ّ
أن «الديوان الرئايس يض ّم العديد من الكفاءات
يف مختلف املجاالت»ّ ،
وأن ما يُردّده بعض النوّاب
وما تتناقله الكثري من وسائل التواصل االجتماعي
من هرسلة صادر عن صفحات أغلبها «مموّلة من
الخارج» .إذن حتّى سنّة «العمل يف صمت» تحالفت
ضدّها أخطاء الخطاب السيايس لرئاسة الجمهوريّة.
إنّه نفسه منطق التظ ّلم من املؤامرات والدسائس التي
تُحاك يف الغرف املظلمة ض ّد رئيس الجمهوريّة وض ّد
تونس وض ّد «الشعب يُريد» ،مثلما تحدّث قيس سعيّد
يف عدد من كلماته القليلة .خطاب ينبني عىل األرسار
الخفيّة والغموض الدائم الذي قد يكون من رشوط
اختيار العاملني يف ديوان رئيس الجمهوريّة .والحال
أنّه من مهام املستشار اإلعالمي تعديل الخطاب
وتقديم املشورة لرئيس الدولة ،وخصوصا اعتماد
الوضوح يف ما يريد تسويقه من رسائل سياسيّة.

يبدو إذن ّ
أن تلك املهمّ ة كانت عسرية جدّا عليها ،بحكم
أنّها أمضت ج ّل مسريتها املهنيّة يف نموذج اتّصايل
وإعالمي منغلق يعجز عن استيعاب متط ّلبات التغيري
واالنفتاح .ومن ثمّ ة ،غرقت يف أمواج الخطاب الرئايس
الجارف ،فكانت إحدى الحلقات املتسبّبة يف ارتكاب
أخطاء اتّصاليّة ال تُغتفر بأيّ حال من األحوال.

كوارث اتّصاليّة

نكتفي ،يف هذا املضمار ،بذكر بعض األمثلة
البارزة لتلك األخطاء غري املقبولة تمامً ا ،عىل غرار
عدم اإلعالن عن زيارة الرئيس الرتكي رجب طيّب
أردوغان إىل تونس ّإل بعد أن التقاه الرئيس قيس
سعيّد ،وترك األمر إىل وكالة األناضول الرتكيّة .ث ّم منع
عدد من الصحفيني واملراسلني من حضور املؤتمر
الصحفي للرئيسني التونيس والرتكي .وهو ما دفع
النقابة الوطنيّة للصحفيّني التونسيّني إىل إصدار بيان
للتنديد بما اعتربته «استمرار سياسة التعتيم التي
تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تويل الرئيس الحايل،
قيس سعيّد مقاليد الحكم».

األنموذج البورقيبي...
ّ
سن الرئيس بورقيبة بمرور الزمن منهجية اتصالية ناجحة ونافذة ال تعتمد على فريق
من الخبراء في االتصال بل فقط على قدرته على ايصال المعلومة والفكرة والغاية لقلوب
ونفوس التونسيين بلغة يستسيغها التونسيون بفضل االستعانة بالمخزون التراثي اللغوي
التونسي والتبسيط البيداغوجي ألدق وأصعب االشكاالت السياسية والديبلوماسية.
في الصورة الرئيس بورقيبة مع الزعيم ياسر عرفات وكان ال يفرض على نفسه التحدث
باللغة العربية القحة حتى مع ضيوفه العرب.

مثال آخر مشابه لكن أق ّل ما يقال فيه أنّه غريب
عجيب .فقد غادر رئيس الجمهوريّة البالد التونسيّة
طي الكتمان والرسيّة .ووصل إىل الكويت لتقديم
يف ّ
واجب العزاء يف وفاة أمريها صباح األحمد ،دون
إحاطة وسائل اإلعالم الوطنيّة والشعب التونيس بذلك،
ّإل بفضل وكالة األنباء الكويتيّة بعد أن ح ّ
طت طائرته
يف مطار الكويت .يمكن اإلشارة أيضا إىل الترصيحات
املتذبذبة ملستشارة اإلعالم االتّصال بخصوص تربير
قرار إقالة مندوب تونس الدائم لدى األمم املتحدة
السفري املنصف البعتي ،بل واتّهامه بضعف األداء
بسبب إقدامه عىل توزيع وثيقة تنترص للقضيّة
الفلسطينيّة وتتع ّلق تحديدًا بإدانة صفقة القرن،
ممّ ا أغضب األمريكان وبعض دول الخليج الرائدة
يف التطبيع مع الكيان الصهيوني ...فهذه القضيّة
بالذات ّ
تجسد شدّة التناقض بني خطاب قيس سعيّد
ذي الصلة الذي يصف التطبيع بـ»الخيانة العظمى»،
وبني الخطاب التربيري ملمارسة عمليّة تُناقض
الخطاب الحمايس لرئاسة الجمهوريّة بل وتقدّم كبش
فداء للتعمية عىل أخطائها االتّصاليّة...
ومن ثمّ ة ليس غريبًا أن يتحدّث «التقرير السنوي
حول واقع الحريّات الصحفيّة يف تونس» ،الصادر
يوم  3ماي  ،2020عن «تذبذب السياسة االتصاليّة
لرئاسة الجمهوريّة» يف عهد املستشارة األوىل رشيدة
النيفر ،قائال أيضا ّ
إن «قرص الرئاسة كان غرفة سوداء
للصحفيّني يف ظ ّل التضارب الكبري يف ترصيحات
املسؤولني يف الرئاسة وتواتر عمليات منع بعض
الصحفيني من العمل»...
ّ
ومن الواضح ّ
أن السياسة االتصاليّة لرئاسة
الجمهوريّة تتجاوز املستشارة املستقيلة التي لم
يكن فشلها مستغربًا ،وربّما يتجاوز ذلك ُ
القصور
الديوان الرئايس بأرسه .وعىل األرجح أنّه يعود إىل
ّ
يتمسك قيس سعيّد
نموذج اتّصايل أحادي واستثنائي
شخصيّا به ويحاول إعادة إنتاجه .فقد نجح ،زمن
االنتخابات ،يف استقطاب مئات اآلالف حني لم تكن
لديه ماكينة اتّصاليّة مدفوعة األجر ،وحني كانت
تتجاهله لوبيّات وكاالت االتّصال واملاكينات اإلعالميّة.
أمّ ا بعد مرور عام عىل ولجوه قرص الرئاسة بقرطاج
فقد ّ
تغي الحال .فهل تؤدّي نهاية زمن رشيدة النيفر
ّ
التخل عن منوال «االتّصال الصامت» و»الخطاب
إىل
الغامض» و»املعلومات الغائبة» والخيارات املتذبذبة؟.
يصعب ذلك! ،ولكن فلننتظر لنرى...
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قضية الرسوم المسيئة للرسول
ومضاعفاتها الفكرية والجيوسياسية :

ود ّست الدولة التونسية كعادهتا رأسها يف الرتاب

لطفي النجار

ّ
يتوقف الحدث المر وّع واإلجرامي لقطع رأس المدرّس الفرنسي «صموئيل باتي» عند حدود التنديد واالستنكار
كان باإلمكان أن
ّ
المؤسسات الدينية المعروفة كاألزهر والزيتونة والقرويين والنجف األشرف ،وعند حدود فتح النقاش
وبالصوت العالي من طرف
العمومي في فرنسا تحديدا حول كيفيات الحضور الديني في الفضاء العام ،وإثارة الجدل حول قضايا الحر يّات الدينية والفكرية واألق ّليات
قصد التأسيس لعقد جمهوري جديد يأخذ بعين االعتبار التعدّد الثقافي والعرقي والديني الفرنسي ليقطع مع ع ْلمَ انية متشدّدة ويفتح
خاصة) وال عندهم ،فساد في ِ
ّ
ّ
والتعصب
األثناء التشدّد
األفق لعلمانية متفتّحة ومرنة...لم يحدث ال هذا وال ذاك ،ال عندنا (في تونس
ِ
ّ
ودست رأسها في التراب !.
المشاعر والغرائز...في هذا المناخ الملتبس والخطير غابت دولتنا كعادتها
والشعبوية ،وانفلتت
وجبت اإلشارة منذ البدء وبالوضوح الشديد
إىل ّ
أن ك ّل من غضب من الرسوم املسيئة
ّ
وعب عن استنكاره عرب صورة
للنبي األكرم
«فايسبوكية» أو تدوينة مساملة أو دعوة مدنية
ّ
والسلع الفرنسية هو ح ّر
ملقاطعة البضائع
طبعا بصفته املواطنية واإلنسانية ما دام قوله
أو فعله أو سلوكه سلميا مدنيا خاضعا للقانون.
ويف املقابل وجب «تفهّ م» الحاضنة العِ لمَ انية
املتشدّدة لفرنسا التي تك ّررت فيها «اإلساءة»
و«تبي» ّ
ّ
أن الحريّة
ملعتقد املسلمني ومقدّساتهم،
عندهم هي األقدس واألج ّل .ليس هذا من قبيل
التربير «لإلساءة» مثلما تقبّلتها املاليني من
املسلمني ،ولكنّها محاولة يف الفهم وسط مناخ
ّ
الضفة
مشحون ومتوتّر إىل أقىص ح ّد تصدّرته يف
ّ
للمتوسط أصوات اليمني الفرنيس
الشمالية
املتط ّرف ودعوات إلغالق املساجد وملنع بيع املواد
الغذائية «الحالل» يف املتاجر واألسواق الفرنسية،
ّ
املتوسط
بالتزامن الخطري مع دعوات يف جنوب
وتركيا واملرشق العربي ملقاطعة البضائع
الفرنسية ومسريات مندّدة وحرق العلم الفرنيس
وصور ماكرون.

مناخات مشحونة ومنزلقات
على الطريق ...ودولة غائبة !

دعا كما هو معلوم الرئيس رجب طيّب
أردوغان الشعب الرتكي إىل مقاطعة البضائع
الفرنسية وذلك بالتزامن مع التوتّر الحاصل
عن قضيّة الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي
األكرم .وتأتي الدعوة إىل املقاطعة بعد خطاب
ناري ألردوغان ش ّكك خالله يف الصحّ ة العقلية
للرئيس الفرنيس ودعاه إىل الذهاب إىل مستشفى
األمراض العقلية ،وذلك عىل خلفية توتّر متصاعد
تركي -فرنيس و«حرب باردة» بني البلدين يف
ليبيا ولبنان وشمال سوريا ومعارك كرس عظام
ّ
املتوسط امتدت
حول مناطق نفوذ جنوب ورشق
إىل آسيا وجبال القوقاز حيث تدور املعارك بني
أذرابيجان املدعومة تركيًا وأرمينيا املسنودة
فرنسيًا حول إقليم ناغورني كاراباخ .استثمر
الرئيس الرتكي قضيّة الرسوم املسيئة ليطرح
نفسه كزعيم إسالمي أممي «عابر للدول الوطنية
واملمالك العربية» ومناهض للغرب «االستعماري»
وذائد رشس عن دين األمّ ة وثوابتها .يف الخندق
املقابل ويف «أجواء» هذا القصف املتبادل بني
أنقرة وباريس ،يرد ماكرون عىل صفحته
ّ
الخاصة وبال ّلغة العربية أن «اليشء
الفايسبوكية
يجعلنا نرتاجع ،أبدا .نحرتم ك ّل أوجه االختالف
بروح ّ
السالم ،ال نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع
عن النقاش العقالني .سنقف دوما إىل جانب
كرامة اإلنسان والقيم العاملية» .وقد حثّت وزارة
الخارجية الفرنسية دول الرشق األوسط تحديدا

عىل منع رشكات التجزئة من مقاطعة منتجاتها
عرب بيان أصدرته قالت فيه ّ
أن «األيّام القليلة
املاضية شهدت دعوات يف العديد من دول الرشق
األوسط ملقاطعة املنتجات الفرنسية ،السيّما
املنتجات الغذائية ،فضال عن دعوات التظاهر
ض ّد فرنسا بسبب نرش رسوم كاريكاتورية
مسيئة للنبي محمد» .وأضافت وزارة الخارجية
الفرنسية يف ّ
نص بيانها» دعوات املقاطعة هذه
ّ
ال أساس لها ويجب أن تتوقف عىل الفور وكذلك
جميع الهجمات عىل بلدنا والتي تدفعها أق ّلية
متط ّرفة».

املناخات مشحونة إذن ،واملنزلقات عىل ّ
حافة
الطريق وإمكانات «التصادم الفعيل» صارت
واردة وممكنة بني زعامتني ومن ورائهما دولتني
كبرييني وقوّتني عسكريتني أطلسيتني :تركيا
القوّة ّ
الصاعدة الطامحة إىل رسم جديد للخرائط
يعيد لها ما انتزع منها منذ قرن من مناطق
و«واليات» عند أفول العثمانيني عشيّة الحرب
العاملية األوىل وفرنسا القوّة الدولية التقليدية
ّ
الساعية إىل حماية أمنها القومي ومصالحها
ّ
املتوسط ويف غرب إفريقيا
الحيوية جنوب
وجنوب ّ
الصحراء التي تراها اليوم مهدّدة بعد

اخرتاق تركي رسيع يف ليبيا.
وسط هذه املناخات الخطرية تغيب الدولة
التونسية خطابا وموقفا .يصمت الرئيس قيس
سعيّد ويكتفي باستقبال وزير الخارجية
الفرنسية لودريني يف قرطاج دون أن نسمع رأيا
أو مقاربة له ودون أن يصدر بيان توضيحي
ملوقف تونس ممّ ا يحصل .لم يتك ّلم وزير
خارجيتنا ولم يدل برأي حول حالة الغضب
الكربى املتصاعدة يف ّ
الشارع التونيس .صمت
رئيس الحكومة هشام املشييش أيضا رغم
ّ
أن األمر قد تجاوز حدود السياسة الخارجية
لتصبح «الرسوم املسيئة» قضيّة داخلية وأمنا
قوميا تونسيا أيضا ،بسبب املسريات الشعبية
الفعلية (مسرية الكامور مثاال) واملنتظرة
أيضا وما تفرتض من سيناريوهات االخرتاقات
واالنحرافات واملنزلقات أيضا املمكنة (أحداث
السفارة األمريكية نموذجا) .احتجب املوقف
الرسمي التونيس وتخوّفت أحزاب سياسية أخرى
ونخب من اإلدالء بالرأي واملوقف بسبب التصاعد
الكبري لحالة الغضب الشعبي وما تزامن معه
ّ
والصور ودعوات
من انفالتات كحرق األعالم
للجموع من أجل مقاطعة مؤتمر الفرنكوفونية
عىل إثر دعوة رعناء لنائب يف الربملان.
لألسف الشديد تغيب القيادات والزعامات
الحقيقية اليوم يف تونس التي تواجه الجموع
ّ
وتبي لها املسارات الصحيحة حيث
الغاضبة
مصلحة تونس بعيدا عن هيجان عواطف وغرائز
الجماهري .نحن نفتقد اليوم رجاالت الدولة
الشجعان والحكماء الذين يضعون املصالح
العليا لتونس فوق ك ّل اعتبار والقادرين فعال
عىل التشخيص الدقيق واالنتباه إىل أنّنا اليوم
نعيش عىل عتبات «عرص الكوابيس» املفعم
ّ
والتعصب ونبذ اآلخر ،وعىل
بالحقد والكراهية
إيقاع صعود مرعب للشعبويات يف أوروبا
واألمثلة ظاهرة (فيكتور أوربان –املجر،-
روبرت فيكو-سلوفاكيا ،-ياروزالف كاتشينكي
– بولونيا -ماري لوبان-فرنسا ،-حزب البديل
من أجل أملانيا وحركة بيغيدا – أملانيا ،-بوريس
ّ
التعصب
جونسون –أنقلرتا ،)...-وتنامي
والتزمّ ت الديني بكامل الجغرافيا العربية...
نفتقد الرئيس ورجاالت الدولة الذين يمتلكون
الحكمة والشجاعة كي يخرجوا لـ«التوانسة»
ليقولوا لهم «نحبّ نبيُنّنا ونج ّله ،ولكنّنا نرفض
أن يكون شبابنا وقودا لرصاع مصالح بني
قوّتني إقليميتني وأرضنا ساحة حرب بني تركيا
وزعيمها األرعن وفرنسا ورئيسها األخرق...
وعيص عىل
النبي األكرم أسمى من حروب دنياكم
ّ
ّ
إساءاتكم جميعا»...
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هل استكمل الغنويش أدواره التارخيية؟
بقلم  :د.المنصف السليطي
ليس هذا املقال بحثا أكاديميا أو إعالميا ألسباب وخلفيات التصوّر الغالب باملجتمع التونيس يف النظرة إىل راشد الغنويش ،وإىل تاريخه وقامته الفكرية والسياسية والثقافية وإىل
أية درجة كان منصفا أو ظاملا معه  ،ولكن "باختصار شديد" ما ال يمكن حجبه او حذفه من الضمري الجمعي والذهنية العامة ومن الواقع السيايس املعاش هو أن قطاعات ال
بأس بها من التونسيني تتقبل الرجل وتدافع عنه وعن أفكاره وحقه يف استكمال العديد من املهمات التاريخية التي تنتظره ،وهي تعترب أن دوره الزال محددا فيها وأن تونس الزالت
تحتاجه كزعيم وطني وكسيايس محنك .وإذا كان للمعارضة اإلستئصالية والرشسة الساعية لفرض معركة كرس عظام مع الغنويش وحرصه يف زاوية العجز والتطاحن واذا كان
أصحاب الخطاب السيايس الشعبوي املوغل يف العبث يعملون عىل استغالل كل املناسبات واآلليات واألدوات التنظيمية والحزبية والربملانية لعزله وتسفيه اختياراته ومنهم من لم
يستسغ عقله اإلقصائي أبدا أن يصبح الغنويش ثاني شخصية سياسية يف الربوتوكول الرسمي يف البالد  ،فإن العديد من املالحظني واملنارصين له  ،لهم اعتقاد جازم بأنه مازال
للرجل دور متقدم للمساهمة يف إدارة الشأن العام وتسيري دواليب الدولة والتخفيف من التناقضات بني مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز املصالحة الوطنية الحقيقية والحد من
االنتصاب الفوضوي واالنفالت يف الساحة السياسية وترتيب خيمة التوافقات والقواسم املشرتكة بني مختلف الفاعلني السياسيني واملتدخلني االجتماعيني خصوصا يف ظل ارتفاع
منسوب االحتقان االجتماعي والسيايس وذيوع مخاطر جدية مرتبصة بالبالد وتنامي انتشار جائحة كورونا وليس أدل عىل ذلك إعادة التجديد له يف رئاسة الربملان وتجاوزه فخ
سحب الثقة الذي نزلت فيه قوى مختلفة ومتنوعة داخلية وإقليمية بكل ثقلها اإلعالمي واملايل والسيايس طمعا يف قهر الرجل ودحره ووأد تجربته يف الربملان.
وقد تعلمنا خالل هذه العرشية أن األوضاع تتغري من لحظة إىل أخرى وأن الفرص تضيع واألخطار تحدّق بالجميع وأن تونس تعيش تجاذبات حادة عىل مستويات عدة تتطلب
من الجميع العمل ومن النخبة السياسية خصوصا االبتعاد عن منطق التشكيك يف كل يشء وتغييب عنارص الثقة يف ما بينها .ويف كل الحاالت مع دقة الوضع الذي آلت إليه البالد
واملنطقة بصفة عامة نحن يف حاجة لعقالء من طينة الغنويش يمنعون انهيار البيت عىل ساكنيه .ولذلك يرى العديد من املالحظني أنه مطلوب منه اليوم العمل عىل تعزيز فعله
السيايس املبارش وتـأطريه وإكسائه الوضوح السيايس الالزم يف اتخاذ القرار وتنزيله وتنفيذه والعمل عىل مستوى داخيل لحركة النهضة بإحتضان كل املبادرات العاملة عىل
تقريب اآلراء املنتجة لتماسك الحركة ووحدتها وتعزيز دور املراة والتشبيب والتداول عىل املسؤوليات يف الحركة .خصوصا انه يواجه الحكم وتحدياته وإكراهاته من قلب الدولة
وليس من أطرافها مثلما كان األمر سابقا وهو الذي يعلم أن الشعب لم يعد يرغب يف مشاهدة هذه الصور والرسائل املحمولة عىل الرداءة السياسية وأن انتظاراته بعد االنتخابات
األخرية تتجاوز املنجز السيايس عىل أهميته  ،وان ذلك لم يعد يكفي ليحجب عنا فشلنا الذريع يف املنجز االقتصادي واالجتماعي وعجز مختلف الحكومات عن إيجاد الحلول املالئمة
ّ
لتعقد أوضاعنا املعيشية والحياتية .والغنويش وهو يتحرك من أهم مركز للحكم يف نظام برملاني  ،يعلم قبل غريه أنه مدعوّ بعد سنة من االنتخابات وبحكم نتائجها لتعزيز التوافق
عىل أجندة وطنية ،معاملها واضحة وسقفها ملزم للجميع ،إذ ال يمكننا الولوج إىل املرحلة املقبلة دون تحديد دقيق لربنامج وطني وفق رؤية جامعة وتقدير مشرتك للمخاطر
املحدقة باملسار داخليا وخارجيّا .ذلك أن الشأن السيايس يحتاج اىل فاعلني أكفاء يعملون معا ملا فيه خري الوطن وتحقيق الصالح العام و إستنفار كل القوى الخرية يف بالدنا يف
سبيل تحديد وإنجاز حزمة من األولويات الرضورية كمقدمة ومدخل ملد جسور الثقة وإرجاع األمل للمواطنني.
ولقد نجح الغنويش وحركة النهضة نسبيا يف فرض نفسيهما كرقم سيايس صعب ،عرب العمق الشعبي التاريخي بداية ،ثم عرب ا ُملمارسة السياسية ثانيا التي رغم هناتها لعب
فيها الغنويش أدوارا أوىل وهامة يف تجنيب حركته معارك خارسة وهو الذي نادى بالتخيل عن قانون العزل السيايس وتدخل لحسم الجدل حول مدنية الدولة يف مرشوع الدستور أو
الفصل يف الخالف حول املساواة بني املرأة والرجل وحتى الخروج من الحكم وإيجاد تسوية مع الفاعلني يف املشهد السيايس والذين استفادوا من حادثتي االغتيال السيايس اللتني
شهدتهما تونس واللتني راح ضحيتهما كما هو معلوم الشهيدان شكري بلعيد ومحمد الرباهمي ثم ابرام تحالفات وإتفاقيات سياسية خصوصا مع املرحوم الباجي قائد السبيس
حيث ضمن لحركته اإلستمرار واإلستقرار يف املشهد السيايس وتبني مفهوم حكومة الوحدة الوطنية .واليوم ومع ارتفاع وترية األزمة بشكل ممنهج ومتناسق من الخارج ُ ،
س ّلط
عىل الغنويش ضغط عال من الداخل وممّ ن اتفق عىل تسميتهم بمجموعة  ، 100مجموعة قيادية وهم للغنويش أخوة يف التنظيم والسلطة واملحنة حول مسار مؤتمر النهضة
ومسألة ترشح رئيس الحركة ملدة نيابية جديدة .وقد عمل البعض من هذه املجموعة عىل إيصال كل تفاصيل الخالف إىل الحقل اإلعالمي والرأي العام التونيس وحتى الخارجي
سعيا لحرش رئيس الحركة يف الزاوية ومحارصته .وقد اعتربت أغلبية أبناء الحركة ما أتته مجموعة الـ  100-رغم دعوتهم للحوار والنقاش وبحث مستقبل الحركة وتوسيع دائرة
الرأي واملشورة فيها – من إستقواء بخصوم الحركة وتنايس إكراهات الحكم والرصاع عىل مسألة القيادة ومنصب الرئاسة دون تقديم رؤى ومشاريع سياسية مختلفة ،ال يعدو
أن يكون سوى تعبريات مختلفة عن القلق الذاتي ورصاع إرادات فردية للرغبة يف التموقع من جديد مع الوعي بأن لتفجري هذه الخالفات ارتدادات سلبية متأكدة ليس عىل وحدة
الحركة وتماسكها وانضباطها فحسب  ،بل أيضا عىل االستقرار السيايس للبالد ولذلك أشار البعض إىل " مخاطر التداول وفرص التمديد" بعكس عنوان رسالة.100
وقد تعلمنا كذلك من التاريخ أن النزاعات داخل األحزاب الحاكمة حتى يف البلدان التي لها عراقة يف الديمقراطية تنتهي بكوارث سياسية مما يستدعي يف بعض األحيان قيادات
إستثائية ذات خصال متفردة تتميز بها بحكم التجربة والتكوين والخربة واملمارسة ملواصلة املشوار وقيادة الحركة وسط أوضاع سياسية متقلبة ومضطربة وهو ما يعطي
مرشوعية لرواج فكرة الزعامة بهذا املعنى ويعطي رشعية لفكرة أن الغنويش لم يستكمل ادواره التاريخية مقابل الدعوات "املزروبة " والساعية إلدخاله إىل متحف التاريخ مبكرا.
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جمال الدين العويديدي
إن المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا بمناسبة مرور سنة على انتخابه حول مشروع قانون أساسي يتعلق «بإقرار صلح
السترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية» ورغم وجاهة الموضوع من ناحية االستحقاقات والحقوق فهو يدل بكل اسف على انعدام
وجود رؤيا واضحة على مستوى رئاسة الجمهورية حول مخطط اقتصادي متكامل ينطلق من تقييم معمق وموضوعي يتعرض لكل
المسائل التي تتعلق بمنوال التنمية وفي مقدمتها تداعيات اتفاقيات الشراكة ومردودية المناولة واختالل الموازنات المالية الخارجية
وأسبابها ومعضلة المديونية وانهيار سعر العملة الوطنية وانتشار البطالة وانعدام التنمية.
من هذا املنطلق يجب التذكري بمسائل مبدئية
مفادها ان التنمية وتشييد املرافق العمومية من
مستشفيات ومدارس وجامعات وبنية تحتية كبناء
الجسور والطرقات واملوانىء وغريها هي إنجازات
تُخ ّ
طط لها وتتكفل بها مبارشة الدولة الوطنية وتوفر
لها الجزء الهام من املصادر املالية الذاتية مع إمكانية
اللجوء بطريقة جزئية إىل القروض الخارجية برشوط
ميرسة .هذه القواعد املبدئية التي تحفظ سيادة
الدول وحرمتها دأبت عليها دولة االستقالل يف تونس
وأنجزت بها الكثري يف كنف العزة والتقدير .من
ذلك نذكر أنه عندما انجزت تونس املدرسة
الوطنية للمهندسني التونسيني يف الستينات
كانت فرنسا من أول املعارضني لهذا
املرشوع الرائد مما جعل تونس تتوجه
إىل بلدان أوروبا الرشقية لتأمني اإلطار
العلمي ويف ذلك مدلول هام ملن يعترب.
يف كل األحوال ونقولها بكل رصاحة
وبكل مسؤولية أن التنمية هي بناء
رصح وطني ال يجب ان يعتمد
استجداء الدول ال غربا و ال رشقا
وال يجب ان يُعتمد عىل مصالحة
ليُصبح منّا ممّ ن أفسد وتحيّل وقام
بتهريب أكثر من  60مليار دوالر
أمريكي إىل الخارج أي ما يمثل
ضعف املديونية العمومية.
هذه املسائل التي تع ّرضت لها عديد البلدان
يف العالم يجب أن تُعالج عرب املؤسسات القضائية
و اإلدارية التابعة للدولة بوصفها جزءا متكامال
غري قابل ألي تجزئة.

وزارة المالية قدمت التدقيق
الضافي للوضع المالي للبالد
ولكن غاب تنفيذ العالج

يف تقريرها الصادر بتاريخ  15ماي  2020حول
املديونية العمومية بني السنوات 2018 - 2016
قدمت وزارة املالية عدة توصيات تتعلق بوسائل
تخفيف وطأة املديونية وتعزيز القدرة عىل تحمل
الديون العمومية .وهي يف الحقيقة توصيات بديهية
تعرضنا لها بالتحليل وبالتأكيد عىل وجوبها يف عديد
املناسبات وبدون انقطاع نذكر أهمها:
• وجوب دفع النمو «لتجنب الوقوع يف حلقة
مفرغة» حيث تصبح الديون من اجل خالص الديون
ورضورة التحول إىل ديون منتجة .غري ان هذا الهدف
لم يتحقق حيث سجلنا نسبة نمو بواحد باملائة سنة
.2019
• كما تذكر وزارة املالية «أن الرجوع إىل نسبة
نمو مرتفعة من شأنه أن يكون له تأثري عىل مستوى
املديونية بما أن ارتفاع النمو سوف يقلص آليا من
النسبة املائوية للمديونية» لتصبح ضمنيا مقبولة
من طرف الدائنني .وكأننا بالوزارة تكتشف يف
البديهيات !!!
• ثم تضيف كذلك وبنفس الطريقة «أن ارتفاع
نسبة النمو سوف تقلص من ثقل كتلة األجور يف
الناتج اإلجمايل الداخيل مما يمكن الدولة من تخطي
هذا العائق والحصول عىل قروض ميرسة .وهذا
اعرتاف واضح بأن كتلة األجور هي شبه ثابتة وال
دخل لها يف الوضع الذي تعانيه البالد وهو كذلك ما
اكدناه يف عديد املناسبات درءا للمغالطات التي تطلقها

بالكامل تقريبا .يف هذه الحالة ويف كل الحاالت كان
عليها أن تطالب برضورة ترشيد التوريد وهو الحل
الذي تقوم به كل بلدان العالم بما فيها الواليات
املتحدة االمريكية.هنا يتبني مدى تغلغل نفوذ االتحاد
األوروبي وفرنسا بالذات يف القرار السيادي الوطني
حيث وضع خطوطا حمراء ترفض أي ترشيد للتوريد
سعيا لتصدير ازمتها االقتصادية لبلدنا عرب دعم
تصدير منتوجاتها و دفع تونس نحو مزيد التداين
لتسهيل عمليات التوريد من بلدان االتحاد األوروبي.

الحوكمة «الرشيدة» في
حكومة يوسف الشاهد
ومجلس التحاليل
االقتصادية التي
دمرت المؤسسات
العمومية

الحكومات سنويا لشيطنة الوظائف العمومية.
• ثم بعد التأكيد عىل رضورة توفري الحوكمة
الرشيدة يف املؤسسات العمومية حيث مرت مرور
الكرام عىل دور الحكومات املتعاقبة التي ارضت
بهذه املؤسسات مثلما سنبينه الحقا تمر وزارة
املالية إىل التوصية األخرية املتعلقة «برضورة كسب
رهان التصدير لكي نقلص من العجز التجاري الذي
يستوجب اللجوء إىل املديونية الخارجية».
غري أن ما تتناساه الوزارة تعمدا هو أن االقتصاد
التونيس ليس له قدرة إنتاجية قادرة عىل تطوير
التصدير خاصة عىل املستوى الصناعي الذي دُمّ ر

عندما يتعرض تقرير
وزارة املالية إىل رضورة إرساء
الحوكمة الرشيدة لتحقيق
التوازنات املالية للمؤسسات
العمومية والتي كانت تتابع
من طرف مجلس التحاليل
االقتصادية الذي كان يرأسه
عفيف شلبي وزير الصناعة
األسبق الذي يبدو انه محل
نظر إلعادة تفعيله من
طرف حكومة هشام
املشييش نعرض
هذا
عليكم
املثال الذي
يبني كيف تم يف الحقيقة تدمري املؤسسات العمومية
بقرارات غري مسؤولة وجائرة يف حق الرشكة التونسية
للكهرباء والغاز وهي مؤسسة اسرتاتيجية بامتياز.
• نالحظ أن األعباء املالية السنوية التي تشمل
فوائد القروض وتأثري انهيار قيمة الدينار ارتفعت
من  150مليون دينار سنة  2015إىل 1 543
مليون دينار سنة  10( 2018أضعاف) والخسائر
السنوية ارتفعت من أقل من  24مليون دينار إىل أكثر
من  2 093مليون دينار يف نفس املدة؟
باملقابل نالحظ أن كتلة األجور كان تطورها عاديا

تطور املديونية للرشكة التونسية للكهرباء والغاز بني سنة  2015و 2018نتيجة دفعها عنوة
للتداين باألورو خاصة من طرف البنك االوروبي لإلعمار والتنمية  BERDمثلها مثل كافة
الرشكات العمومية األخرى (أرقام الجدول بحساب املليون دينار  -املصدر القوائم املالية
الرسمية للرشكة)

أي بمعدل زيادة سنوية  ٪3,4فقط وهو ما يفند
كل املغالطات .هذه النتائج الكارثية دفعت حكومة
يوسف الشاهد واألحزاب التي كانت تدعمه إىل إقرار
زيادات مُش ّ
طة يف سعر الطاقة املوظفة عىل املؤسسات
بنسبة  ٪54يف اقل من سنة مما أدى إىل انهيار اإلنتاج
الصناعي وتقلص التشغيل ووزارة املالية تتحدث عن
تطوير التصدير؟

رئيس الحكومة هشام
المشيشي قدم أطروحة سنة
 2005حول اتفاق الشراكة
الموقعة في سنة  1995فماذا
يمكن أن ننتظر منه بعدما تبين
بالكاشف أن هذا االتفاق دمر
النسيج الصناعي الوطني؟

تعرضت أطروحة املاجستري يف اإلدارة العامة
اثر التخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة إىل
الجوانب املؤسساتية للعالقة بني الطرفني وإىل
اإلطار العام الذي أسس لهذه الرشاكة بالرجوع
إىل مسار برشلونة الذي أكد «عىل بناء أسس
رشاكة بني بلدان املتوسط تحمل تطلعات كل
األطراف نحو السلم وتقاسم الثروات بني شعوب
كل املنطقة بما فيها حق الشعب الفلسطيني يف
تقرير مصريه والعيش يف وطن مستقل وعاصمته
القدس.
اليوم وقد حصحص الواقع وتبني أن شعوب
منطقتنا العربية يف الضفة الجنوبية والرشقية
من املتوسط أصبحت تعاني ويالت الحروب
والعدوان األوروبي الغربي يف ليبيا وسوريا
والعراق وويالت االحتالل والتنكيل يف فلسطني
املحتلة والتنكر لكل التعهدات وويالت الفقر
واالحتياج والتصحر الصناعي والهجرة الرسية
التي التهمت أبناءنا يف البحر املتوسط ماذا يمكن
ان ننتظر من هذه الرشاكة .خاصة وأن االتحاد
األوروبي نفسه يعرتف بفشل هذا املسار الزائف.
تحدث رئيس الحكومة مؤخرا عن تقييم
لتداعيات هذه الرشاكة واردف إىل نية املرور
إىل فتح املفاوضات حول تعميق الرشاكة نحو
«األليكا» بالطبع حسب ما يبدو .يف كل األحوال
نسائلكم من منرب «الشارع املغاربي» هل
ستقومون بتكليف لجنة وطنية حيادية تتكون
من كفاءات تونسية تشمل كل الحساسيات ام
سوف تقترصون عىل دعوة من يدعم التوجه
الداعم لتأبيد هذا الحلف مثلما فعلتم اثر تسلم
مرسوم التكليف بتكوين الحكومة أم ستقترصون
عىل نتائج مكتب دويل ال يمت لواقع البالد بيشء؟
يف كل األحوال الوضع يف تونس اقتصاديا
واجتماعيا وصحيا اصبح خارجا عن السيطرة
لغياب رؤيا وتخطيط وطني واملالية العمومية
يف حالة إفالس غري معلن وأنتم تعرفون ذلك
حق املعرفة .التعنت يف نفس املنوال التنموي ويف
نفس سيل التوريد الذي خرب البالد سوف يدفع
نحو التصعيد الخطري الذي سيفيض إىل االستبداد
والعنف حتما .يف هذا الوضع كيف يمكن قراءة
سحب مرشوع القانون األسايس لحرية االتصال
السمعي البرصي و تداول تقديم مرشوع قانون
زجر االعتداء عىل األمنيني بني الحني و اآلخر؟

contact@acharaa.com
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الشارع السياسي

بعد مرور سنتين على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح :

من أين لك هذا ؟ هل من إجابة ؟؟

أتمّ القانون عدد  46لسنة  2018المتع ّلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة االثراء غير المشروع وتضارب المصالح في 16
أكتوبر المنقضي السنتين على دخوله حيز النفاذ ،ويذكر ّ
أن هذا القانون ش ّكل عند صدوره في  01أوت  2018لحظة فارقة في مسار مكافحة
الفساد ،وخيطا مضيئا يتسرّب من األفق الذي يراه التونسيون مسدودا بفعل تردّي األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة واستفحال األزمة
ّ
وتشعب الفساد وتعمّ مه.
السياسية
هذه الذكرى السنويّة الثانية م ّرت باهتة ،عىل
خالف ما اعتادت عليه هيئة مكافحة الفساد عىل
مستوى السياسة االتّصالية ،من تعدّد يف الوسائط
وكثافة يف املعطيات ،حيث اكتفت هذه امل ّرة بمنشور
عىل صفحتها عىل موقع التواصل االجتماعي يتضمّ ن
عدد املرصّ حني اىل حدود  16أكتوبر .2020

انطالقة محفوفة بالمخاطر

صدر قانون الترصيح باملكاسب واملصالح مثقال
بعدد كبري فات املعقول من االشخاص املطالبني
بالترصيح ،وقد أشار الرئيس السابق للهيئة الوطنيّة
ملكافحة الفساد شوقي الطبيب يف ترصيحات اعالميّة
بمناسبة صدور القانون اىل ّ
أن الهيئة مطالبة بقبول
ما يقارب الـ  350ألف ترصيح يف ظرف الشهريني
املواليني لنفاذ القانون بتاريخ  16أكتوبر .2018
ولع ّل استحالة إرساء منظومة الكرتونيّة يف
تاريخ انطالق عمليّة الترصيح ألسباب قانونيّة،
عمّ ق صعوبة التحدّي املتع ّلق بانجاح عمليّة قبول
التصاريح ،وهي مرحلة اساسية من دونها يستحيل
تحقيق الغايات التي صدر من أجلها ،بل يجعل 350
الف شخص محالّ لالتّهام باالمتناع عن الترصيح،
ويرفع عنهم قرينة الرباءة من شبهة االثراء غري
املرشوع.
وبدت آنذاك املخاوف واضحة من الفشل يف
انجاح العمليّة بسبب عدم توفري االمكانيّات البرشيّة
واللوجستيّة الالزمة للهيئة من أجل استيعاب هذا
خاصة ّ
ّ
وأن قائمة املطالبني بالترصيح
الرقم الضخم،
الواردة بالفصل  5من القانون جاءت عامّ ة
وتستدعي البحث والتأويل لتحديدها بك ّل ّ
دقة حتّى
تتم ّكن الهيئة من توعويتهم بأداء واجبهم ،رضورة
ّ
أن الفشل يف صورة حصوله كان سيمنح للوبيات
الفساد فرصة للتشكيك يف دور الهيئة وذريعة
ّ
للتخل عن
الجهاض مسار مكافحة الفساد ،وسبّبا
جميع الهيئات املستق ّلة.
وتشري اإلحصائيّات املنشورة بالتقرير السنوي
للهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد لسنة ( 2018ص
 )344إىل ّ
أن هذه العمليّة أفضت إىل قبول 106.930
ترصيح يف موىف ديسمرب  ،2018أي قرابة ثلث
املطالبني بالترصيح .هذا الرقم ،ولنئ يع ّد مخيّبا يف
األوضاع العاديّة وبالنسبة لهيئة لها ما يكفي من
االمكانيّات ويف مجتمع متشبّع بثقافة انفاذ القانون،
إال ّ أنّه ،من دون ش ّك ،يف وضعنا الراهن يعترب خطوة
يف الطريق الصحيح ،سيما ّ
أن نسبة  83%من هذه

التصاريح مدرجة عن طريق املنظومة االلكرتونيّة ايل
ارستها الهيئة يف توقيت قيايس يقارب الثالث أسابيع،
بإمكانيّات ذاتيّة ،ك ّل ذلك يف مراعاة تامّ ة لقواعد
السالمة املعلوماتيّة وحماية املعطيات الشخصيّة.

خطوة إلى األمام ..ماذا بعد ؟

يأتي ّ
تلقي التصاريح وتجميعها كخطوة أوىل
تمهّ د النطالق العمل الفعيل عىل تطبيق القانون،
ويتمثّل هذا يف اخضاع بقيّة املطالبني بالترصيح
ّ
والتحقق من التصاريح
وتكوين قواعد البيانات
والتحقيق يف مضمونها وتتبّع املشتبه يف ارتكابهم
لجرائم االثراء غري املرشوع وممارسة العمل الرقابي
عىل وضعيّات تضارب املصالح.
ويف اطار متابعة تقدّم الهيئة يف املوضوع ،رصدت
الشارع املغاربي مختلف االعمال املنجزة يف الغرض
من خالل ما تضمّ نته النرشيّة االسبوعيّة للهيئة يف
جميع اعدادها ،لتالحظ ّ
أن الهيئة بصدد استكمال
التصاريح املنقوصة وقواعد البيانات املتع ّلقة
باألشخاص املطالبني بالترصيح ،وهي عمليّة يبدو
انّها أخذت الكثري من الوقت ،نظرا لكثرة البيانات
وكذلك لبطء الهياكل العموميّة يف التفاعل مع الهيئة
مثلما وقعت االشارة اليه يف التقرير السنوي للهيئة
لسنة ( 2018ص .)354
هذا ويشار اىل ّ
ان الهيئة بارشت التحقيق
الوجوبي يف تصاريح الفئات املشار إليها باألعداد من
 1إىل  9بالفصل  5من القانون ،وقد كشفت إىل حدود
هذا التاريخ  82وضعية تضارب مصالح تتعلق
بمسؤولني بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة
رئاسة الحكومة و يف املجالس البلدية.

ّ
مؤشرات تبعث على التفاؤل

يف املجمل ،يمكن القول ّ
بأن القانون استغرق
قرابة السنة والنصف ليكون – يف سابقة عاشتها
البالد – عنوانا بارزا لحدثني سياسيني مهمّ ني ،وهما
صفقة الكمّ امات التي ابرمها وزير الصناعة مع رجل
األعمال والعضو بمجلس نواب الشعب جالل الزيات
يف أفريل  ،2020وملف تضارب املصالح الذي أدّى
إىل سقوط حكومة الفخفاخ يف جويلية .2020
هذان الحدثان يعتربان استثنائيّني يف مسار
مكافحة الفساد يف تونس ،رضورة ّ
أن التتبّعات يف
ّ
امللفني طالت أعىل سلطات البالد ،وجاءت يف ظروف
غري عاديّة حتّمتها جائحة كورونا ،وتصدّت لشبهة
فساد يف صفقة كانت الحكومة تعوّل يف تمريرها عىل
صبغتها االستعجاليّة وارتباطها بحاجيّات مقاومة

انتشار الفريوس.
وتؤ ّكد مختلف التقييمات ّ
أن هذا االمر يعدّ
ّ
ّ
خاصة وسط ترصيحات الرئيس
مؤشا جيّدا،
السابق للهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد التي تشتكي
ق ّلة االمكانيّات املتاحة للهيئة بما يق ّلل من نجاعة
أعمالها ،ويف غياب االرادة السياسيّة ملكافحة الفساد،
ويف ظ ّل األزمات والصدمات السياسيّة واالقتصاديّة
التي يستفحل معها بالرضورة االفالت من العقاب.

األوامر التطبيقيّة..
معضلة أزليّة

عىل غرار النصوص القانونيّة الجديدة ،لم يخل
قانون الترصيح باملكاسب واملصالح من احالة تنظيم
بعض املسائل اىل أوامر ترتيبيّة ينبغي عىل رئاسة
الحكومة إصدارها لس ّد الثغرات القانونيّة.
وإن كانت تقنية االحالة عىل االوامر التطبيقيّة
تتّسم باملرونة املطلوبة ملالءمة األحكام القانونيّة
للمتغيات التي يمليها الوضعّ ،
ّ
فإن التجربة
طبقا
أثبتت ّ
أن رئاسة الحكومة لم تلتزم باآلجال املعقولة
إلصدار هذه االوامر ،عىل االقل يف النصوص املتع ّلقة
بمكافحة الفساد ،ال سيما ّ
أن هذا االلتزام املحمول
عىل رئاسة الحكومة لم يكن مرتبطا بآجال محدّدة.
فباستثناء االمر املتع ّلق بضبط انموذج الترصيح
باملكاسب الذي صدر يف مدّة معقولة بتاريخ 11
أكتوبر  ،2018يالحظ ّ
أن االمرين الحكوميني
املتع ّلقني بالحوافز واملكافآت املنصوص عليهما
بالقانون االسايس عدد  10لسنة  2017املؤ ّرخ يف
 07مارس  2017واملتع ّلق باإلبالغ عن الفساد
وحماية املب ّلغني ،بقيا ألكثر من السنتني والنصف يف

رفوف رئاسة الحكومة قبل اصدارهما بعد ألي يف
 09ديسمرب .2019
والزلنا اىل حدود اليوم يف انتظار إصدار االمر
الحكومي املتع ّلق بنرش مضمون تصاريح الفئات
من  1إىل  ،8هو االه ّم باعتباره سيم ّكن الجميع من
االطالع والرقابة والتبليغ عن الشبهات التي تطال
تصاريح أعىل سلط البالد ،كرئيس الجمهوريّة
ومستشاريه وأعضاء الحكومة ومستشاريهم
وأعضاء مجلس نوّاب الشعب واملجالس البلديّة...
ورغم حرص هيئتي مكافحة الفساد وحماية
املعطيات الشخصيّة باإلرساع يف املبادرة بمرشوع
أمر حكومي ين ّ
ظم نرش مضمون التصاريح منذ
ّ
ّ
ديسمرب  ،2018إال أن الحال بقي عىل ما هو عليه إىل
حني رحيل حكومة يوسف الشاهد بانتهاء عهدتها،
لينطلق مرشوع االمر يف مسار جديد من النقاشات
خالل فرتة الياس الفخفاخ ،وذلك باقرتاح من محمّ د
عبو عندما الحظ عىل ح ّد تعبريه السقف املنخفض
لنموذج النرش ،وفق ترصيحه يف برنامج ميدي شو
عىل إذاعة موزاييك أف أم بتاريخ .30-06-2020
ويبدو ّ
أن النسخة االخرية ملرشوع االمر قد
تضمّ نت تطوّرات مهمّ ة عىل مستوى املعطيات
الواجب نرشها بما يضفي مزيدا من الشفافيّة عىل
الحياة العامّ ةّ ،
لكن التل ّكؤ الحاصل يف االصدار ينتج
مفعوال عكسيّا يعمّ ق أزمة غياب ثقة املواطنني يف
املسؤولني السياسيني.

انتظارات..

من البديهي أن تكون االنتظارات ،ومن ورائها
ّ
املؤسسات ،يف حجم
الضغط الذي يس ّلط بسببها عىل
اآلمال املع ّلقة عىل صدور القانون منذ سنتني .ومّ ما
يزيد يف وطأتها ،مزيد تردّي االوضاع السياسيّة
واالقتصاديّة واالجتماعيّة ،بما يحجب عن االنطباع
العام ك ّل مجهود بذل يف سبيل مكافحة الفساد.
ومن نافلة القولّ ،
ان فرتة السنتني غري كافية
ّ
ملحصلة قانون الترصيح باملكاسب
الجراء تقييم
واملصالح ،رضورة ّ
أن تحقيق أهداف هذا القانون
بتجذير ثقافة الشفافيّة والنزاهة واملساءلة وحماية
املال العام ،و مواجهة شبكات تمت ّد جذورها اىل
ّ
واملؤسسات وترجع أصولها إىل عقود
أعماق االدارة
مضت وتستم ّد قوّتها من تشتّت الجهود الرامية
ملكافحة الفساد ،تتط ّلب أجياال من الكفاح.

صور من تاريخ تونس الحديثة
يف شهر أكتوبر من سنة  1969تويف االستاذ املنجي سليم الذي فاز طيلة ملحمة التحرير بلقب الزعيم الصامت لقلة كالمه وكثرة جهاده امليداني الناجح،
غداة االستقالل ويف دهشة من الجميع لم يخرته الرئيس بورقيبة من بني الزعماء الدستوريني لتشكيل أول حكومة بعد االستقالل بل كلفه بتمثيل الدولة لدى
منظمة األمم املتحدة.
اتضح يف ما بعد صواب هذا االختيار ملا يتمتع به الزعيم الصامت من خصال فكرية وأدبية وديبلوماسية تتطابق مع ما تقتيض العضوية يف مجلس األمن من
فراسة وتماسك يف األعصاب وقدرة يف التحليل وااليجاز وكذلك سهولة يف االبالغ ،خصال يجمع الدستوريون عىل أنها متوفرة يف شخصية «يس املنجي».
لذا نجح املنجي سليم أيّما نجاح يف رشح وتمرير اختيارات بورقيبة االسرتاتيجية وسطع نجمه برسعة يف رحاب هذه املؤسسة العاملية إىل أن انتخب باالجماع
رئيسا لجلسة األمم املتحدة سنة  1961وكان أول رئيس عربي وافريقي ينال هذا الترشيف العاملي الذي يتجاوز شخصه ليشمل الدولة التونسية الفتية سنّا
واملشعة ديبلوماسيا.
من الشخصيات العربية القليلة اىل يوم الناس هذا التي ُرسمت صورتها عىل كامل غالف مجلة  Timesويعد هذا تميزا استثنائيا.
للتذكري ،رصّ ح رفيق بن عبد السالم بوشالكة عندما كان وزيرا للخارجية التونسية أن حكومة الرتويكا التي انتمى اليها هي أحسن حكومة أخرجت
للتونسيني عىل االطالق .ال حول وال قوة إال بالله.

مازن كورشيد
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إعجاز تونسي جديد :

كريمة السعداوي

ميزانية عاجزة ...ووعود ببناء آالف
املساكن االجتامعية بـ  900مليون دينار !

أكد نهاية األسبوع الفارط الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشر في حوار إلذاعة تونس الدوليةّ ،
أن الصندوق
بصدد تحليل معطيات المالية العمومية الوطنية بشكل دوري سيما فيما يهم تنفيذ برنامج اإلصالحات االقتصادية والمالية الذي
ّ
تعهدت به السلط المالية والنقدية وانه ال يرى مبدئيا توقيع اتفاق جديد لتمويل ميزانيتي  2020و 2021فضال عن كون تمويل البنك
المركزي للدولة أمر غير ممكن ،حسب تأكيده ،بالنظر لوضع استقالليته منذ .2016
ويربز بوضوح هذا املوقف الجديد للممثل املقيم
لصندوق النقد الدويل انه من املستحيل تقريبا ان
تتمكن الحكومة من تعبئة الـ  30مليار دينار
املطلوبة لختم ميزانيتي العامني الحايل والقادم .ورغم
هذه الوضعية املعقدة فان بعض املسؤولني يرصون
عىل تقديم وعود رسيالية تتعلق بتلبية الحاجيات
األساسية للمواطن رغم علمهم الدقيق بحالة االنهيار
التي تشهدها اعتمادات التنمية والتجهيز.

الوعود ال تلزم إال أصحابها...

افاد وبكل وضوح املدير العام للربنامج
الخصويص للسكن االجتماعي مراد القيزاني يوم
الخميس  22أكتوبر الجاري ّ
ان املطالب املسجّ لة
للحصول عىل مساكن ومقاسم اجتماعية قد بلغت
نحو  234ألف مطلب عىل كامل تراب الجمهورية مع
ضبط برنامج لبناء نحو 13.500  مسكن اجتماعي
بكلفة  900مليون دينار.
ورصح القيزاني أنه تم االنطالق يف بناء 8400
وحدة سكنية حاليا يف نحو  21والية يف حني جرى
تسليم  189مسكنا فحسب مشريا اىل وجود مخطط
إلنجاز  10آالف مسكن لتعويض األكواخ و املساكن
البدائية.
وأقر املسؤول بان وزارة التجهيز واإلسكان
والبنية التحتية تعمل حاليا عىل ضبط كراس رشوط
مرشوع سكني يمتد عىل فرتة  2023/2021بتمويل
سعودي ويضم  5آالف مسكن جديد باعتمادات
تبلغ  350مليون دينار ،إال أن االنطالق يف إنجازها
مرتبط بالصندوق السعودي للتنمية الذي ينتظر من
الوزارة تسليم املساكن الجاهزة ضمن القسط األول
ومن بينها االف املساكن املمولة من الصندوق وذلك

لالنطالق يف الحصول عىل القرض الثاني.

مأساة السكن في تونس

ً
وفقا لدراسات أنجزها خرباء مهتمون بمجال
اإلسكان يف تونسّ ،
فإن ما يربو عن نسبة  % 30من
التونسيني ليست لديهم اإلمكانات الكافية للحصول
عىل سكن الئق وأن  % 20منهم لن تكون لديهم أيّ
فرصة للحصول عىل هذا السكن .مما يعني ّ
أن نصف
التونسيني أو ما يقرب من هذه النسبة محرومون من
حق أسايس وهو حق السكن.
ويف هذا اإلطار ،اصبحت ملكية مسكن أو حتى
استئجاره تُع ّد منذ سنوات معضلة حقيقية لرشائح
كبرية من املجتمع ويعود ذلك إىل اإلشكاليات
املستفحلة التي صارت تعاني منها سوق العقارات
التي تم تحريرها بالكامل ،من ناحية ،وفرض رشوط
تمويل مجحفة واستبعاد رشيحة هامة من الحرفاء

املحتملني لهذه السوق املرفوضني من قبل بعض
املؤسسات البنكية بحجج متنوعة ،من ناحية أخرى.
وتبلغ حصة السكن االجتماعي يف البالد نسبة
 % 1.6من إجمايل عدد املساكن التي تبنى سنويا،
يف حني تمثل املساكن الفوضوية أي تلك التي تشيد
بشكل شخيص خارج املعايري الرتتيبية وامثلة التهيئة
العمرانية  .% 37ومن بني إجمايل  80.000وحدة
سكنية يتم بناؤها سنويًا ال توجد سوى 50.000
ً
ووفقا لخرباء
وحدة فقط لديها رخصة بناء قانونية.
امليدان العقاري ،يرتاوح يف الظرف الراهن سعر املرت
املربع املغطى بني  1700و  3500دينار يف املعدل يف
املدن الكربى.
ويعاني قطاع اإلسكان من خللني رئيسيني يتعني
تفسريهما :األول هو فائض عدد املساكن مقارنة
باألرس والثاني يتمحور حول العجز عن إنتاج وحدات

سكنية بأسعار مالئمة باملعنى املعياري للمصطلح
بعيدا عن املضاربة باملقارنة مع االحتياجات
االجتماعية.
ويتسم الوضع الحايل بظاهرتني أساسيتني ،هما
زيادة العرض بنحو  300.000وحدة مقارنة بعدد
األرس التونسية ونقص املعروض يف اإلسكان واألرايض
الصالحة للبناء يف املناطق الحرضية خاصة يف املدن
الكربى للفئات املتوسطة واملنخفضة الدخل.
اضافة اىل نقص العرض يف مجال السكن
االجتماعي املقدم من قبل القطاع الرسمي والذي
يمكن تفسريه بانخفاض اإلنتاج بصفة فادحة .وبذلك
تّم تعويض نقص اإلنتاج يف مجال السكن االجتماعي
والذي ال يتجاوز  % 1.6من إجمايل اإلنتاج بانتشار
البناءات الفوضوية أي ما يعادل  30.000مسكن يف
السنة أو  15إىل  % 20من النسبة الجملية للمساكن
حسب املناطق واملدن.

آفاق لدعم المعروض

عموما ،توجد ثالثة محاور تحتاج إىل دراسة
معمقة .يتمثل املحور األول يف توفري احتياطي عقاري
قابل لالستغالل وفقا لرؤية مستقبلية متعددة
االختصاصات للحد من سلبيات املضاربة وتحسني
القاعدة الرضيبية للقطاع العقاري وتعزيز شفافية
السوق من خالل إنشاء نظام معلومات يف متناول
مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة ومراجعة
املنظومة الرضيبية.
ويرتكز املحور الثاني حول تعديل أحكام أمثلة
التهيئة العمرانية وتحسني جودة دراساتها وتوفري
أراض صالحة للبناء بأسعار معقولة.
وأخريًا ،تتطلب معالجة مسألة التمويل إيجاد
حلول جديدة وتعبئة موارد طويلة األجل لصالح
القطاع العقاري وتوجيه جزء من صندوق النهوض
باملسكن لفائدة األجراء إلنجاز مشاريع السكن
االجتماعي الذي سيشمل أنواعا جديدة من املنتجات
وهي تأجري وبيع السكن االجتماعي يف املراكز
الحرضية ذات األولوية وتمويل البناء الذاتي وتمويل
الحصول عىل السكن االجتماعي الذي أنجزه القطاع
العام أو الخاص.
كما أن إنشاء نظام لإلقراض الصغري لصالح
األرس ذات الدخل غري املنتظم والضعيف سوف يسهم
مساهمة كبرية يف التخفيف من صعوبات الفئات
الهشة يف الحصول عىل السكن الالئق.

موقع الشارع املغاريب

www.acharaa.com

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية

contact@acharaa.com

العدد  232الثالثاء  27أكتوبر 2020

www.acharaa.com

11

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

تونسية في األمم المتحدة

ممارسات مرفوضة

أعلنت البعثة التونسية الدائمة يف مكتب األمم املتحدة يف
جنيف يوم الخميس املايض عن انتخاب الناشطة االجتماعية
الدكتورة التونسية حميدة الدريدي عضوة اللجنة الفرعية
لألمم املتحدة ملناهضة التعذيب خبرية لدى ال ّلجنة الفرعيّة
ملنع التعذيب التّابعة لألمم ا ُملتّحدة ملدّة أربع سنوات.
ّ
وتحصلت الدكتورة حميدة الدريدي عىل  52صوتا من
مجموع تسعني خالل عمليّة التّصويت التّي جرت بجنيف
بمناسبة انعقاد االجتماع الثامن للدّول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقيّة
مناهضة التعذيب وغريه من ُضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيّة أو
ا ُملهينة.
وكانت حميدة الدريدي عضوا بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان وقد
ترأست الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قبل تقديم استقالتها بعد عام واحد
من ّ
تول املسؤولية وتحديدا يف جوان  2017بسبب ما اعتربته ضغوطات وعراقيل
إجرائية وإدارية وبروتوكولية وتسيريية وكذلك بسبب ظروف العمل التي ال تسمح
لها وال للهيئة بممارسة صالحياتها ودورها الحقيقي عىل أكمل وجه وكذلك رغبتها
يف التف ّرغ للمهمة األساسية للهيئة وهي الوقاية من التعذيب وفق ما جاء يف بالغ
أصدرته يف ذلك الوقت.
ويعترب انتخاب الدكتورة حميدة الدريدي باللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة
لألمم املتحدة اعرتافا حقيقيا بالدور الكبري الذي لعبته يف مقاومة ومناهضة العنف
والتعذيب والدفاع عن حقوق االنسان كما يعترب نجاحا كبريا وباهرا لتونس
وللتمثيلية الديبلوماسية التونسية يف مثل هذه الهياكل الدولية خاصة أن فوز تونس
بعضوية اللجنة الفرعية لألمم املتحدة ملناهضة التعذيب يُع ّزز حضورها و تواجدها
بعدد من لجان الخرباء األمميّة لحقوق اإلنسان عىل غرار اللجنة املعنيّة بحقوق
اإلنسان واللجنة املعنيّة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال ّلجنة املعنيّة بحاالت
االختفاء القرسي.

ال أحد يُنكر وجع فراق عزيز أو عزيزة ،ال أحد ّ
يحق له القول ّ
إن املوت
ُ
ّ
يف هذا ال ّ
ظرف الوبائي وانعدام إمكانيّة التّوديع وفق الطقوس املعتمَ دة يزيد
من ألم فقدان عزيز.
ّ
ّ
ك ّل هذا مفهوم ويزيد من التعاطف بني الناس يف هذه األوقات ّ
الصعبة
وقد يرتك هامشا صغريا لتفهّ م مظاهر الحزن وحتّى ّ
الضيق بربوتوكوالت
الدّفن ّ
الصارمة.
أمّ ا أن يصل األمر ملمارسات من قبيل إفتكاك الجثامني بالقوّة واإلعتداء
عىل االطارات الصحية بجميع أصنافهم وعىل ّ
املؤسسات اإلستشفائيّة فهذا ال
يُمكن ال تفهّ مه وال فهمه وال يُمكن بالتّايل التّسامح معه.
السلك الطبّي ّ
ولألسف ّ
الشديد تتالت ّ
مؤخرا حوادث اإلعتداء عىل ّ
وشبه
ٍ
ظرف يتط ّلب ال فقط مؤازرة ّ
مؤسساتنا الطبيّة العموميّة والعاملني
الطبّي يف
ّ
ُ
والعامالت فيها بل وكذلك إحرتام الربوتوكوالت املعتمدة حرفيًّا حتى ال يزداد
الوضع تأ ّزما بمزيد اإلصابات والوفيّات.
ّ
ّ
لكن عدم إحرتام الربوتوكوالت وق ّلة اإلنضباط لنصائح األطبّاء وحتى
للقوانني ال ّزاجرة ملن ال يرتدي الكمامة مثال ين ّم عن نقص يف الوعي وتدنّي
روح ا ُملواطنة بل ُ
طغيان األنانيّة واإلعتقاد ّ
بأن هذا الوباء ال يُصيب إال ّ اآلخرين
ويوجد حتّى من يعتقِ د أنّها مؤامرة خارجيّة.
يف مثل هذه الوضعيّة يتوجّ ب عىل أجهزة الدّولة العمل عىل ك ّل األصعدة
وبنفس ّ
الصامة إلنفاذ القانون عىل الجميع ويف نفس الوقت توفري الحماية
الالّزمة للمستشفيات وك ّل العاملني بها ،حماية من اإلعتداءات لكن وأيضا
بوضع مزيد من اإلمكانات املاديّة (تجهيزات) والبرشيّة (مزيد من األطبّاء
واملمرضات واملم ّرضني يف ك ّل اإلختصاصات) حتّى ال تكون لجائحة كورونا
نتائج مأساويّة زمن إنتشارها وبعده بالنّسبة لك ّل املرىض بغري كورونا
ّ
خاصة ممّ ن يرتادون املستشفيات
شبه املهمشني اآلن عن املنظومة الصحيّة
العموميّة وهم الغالبيّة العظمى.

صورة تتحدث

غازي الشواشي

حزب التيار يعترب ان
حكومة تكنوقراط بدعة
خاصة يف االنظمة الربملانية
املعدلة والحكومات تنبثق عن
الربملان واملشييش أرص عىل
حكومة تكنوقراط وملا توجه اىل الربملان وجد
نفسه مجربا عىل ان ّ
ينسق مع بعض االحزاب
لتمنح الثقة لحكومته واليوم وجد نفسه خاضعا
البتزاز تلك االحزاب من حيث الرؤى والقوانني
والتعيينات وغريها.
وانا ادعو رئيس الحكومة اىل البقاء يف منصبه
واىل تحويل حكومته اىل حكومة سياسية ويجعل
من االطراف الداعمة لها جزءا منها لتطرح
برامجها ولتتحمل مسؤولياتها امام ناخبيها
وامام املعارضة ....واحد اطراف االئتالف
الحكومي وهو ائتالف الكرامة مصنف بالربملان
يف املعارضة ومصنف يف القصبة ضمن الداعمني
للحكومة لذلك انا ادعو اىل الخروج من هذا
املشهد الذي فيه غش وتحيل .

نجيب الشابي

تحل اليوم الجمعة 23
اكتوبر ،الذكرى األوىل لتويل
الرئيس قيس سعيد مهامه
الدستورية عىل رأس الدولة
التونسية .وال يملك املتأمل يف الشأن الوطني
سوى االقرار بأن الحصاد هزيل لكن هل استوىف
رئيس الجمهورية كل السلطات التي يخولها له
الدستور...
..وماذا عن دور رئيس الدولة يف السهر عىل
علوية الدستور وحسن سري مؤسسات الدولة؟
ال يشء سوى النزاعات والخصومات بينه وبني
رئيس الربملان ،رئيس حركة النهضة ،والتنازع
والتجاذب بينهما حول الصالحيات ووضع اليد
عىل الحكومة ،ما انتهى اىل عزلة الرئيس يف قرصه
وتقويض االستقرار الحكومي طيلة العام األول
من عهدته.

عز الدين سعيدان

مرشوع ميزانية الدولة
لسنة  2021يربز ان الدولة
اصبحت مكلفة جدا فميزانية
الدولة سنة  2010كانت تمثل
 28باملائة من حجم االقتصاد
واصبحت االن تمثل  45باملائة وذلك يعني ان
الدولة اصبحت تلتهم حوايل نصف االقتصاد
لتعيش  .لذلك فان مرشوع هذه امليزانية هو
مرشوع لـميزانية الالّسياسة والهروب اىل االمام
واىل املجهول .

محمد المسيليني

وسع ايجا ّ
ّ
بالكّ ..
المعظم..
منا ...سيّب الثنية ...دستووور ...حضرة والي المهدية التونسية

تحت عنوان حكومة
التكنوقراط سكت وزير املالية
دهرا ثم نطق بفرض رضيبة
عىل باعة الفريكايس واملالوي
والخبز يف الشوارع وعندما
سأله املذيع كيف سيتم احتساب الرضيبة عىل
باعة الخبز يف الشارع قال انهم سيحتسبون
كمية الدقيق املستهلك وعدد أرغفة الخبز…يشء
مضحك ولكنه ضحك كالبكاء”.
...الوزير ال يعلم ان كل دول العالم دون
استثناء ترتك مجاال لبعض الفئات الضعيفة
للقيام ببعض االعمال والحرف واملهن تسرتزق
منها بل انها تسمح بمستوى معني من نشاط
االقتصاد املوازي كي تمكن االرس والفئات
الضعيفة من دخل يغنيها عن اللجوء للدولة طلبا
للشغل وللمساعدة ما دامت الدولة ايّة دولة غري
قادرة عىل توفري الشغل للجميع”.
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الشارع السياسي

خزعبالت سياسية تونسية

منير الفالح
بما أنّو،لح ّد كتابة هالخواطر،ما فمّ ة ال
ّ
حس ال خرب عىل حوار صحفي(مش تمرويح
بال ّريشة) مع سيادة ال ّرئيس-األستاذ-ا ُملفدّى
ِ
عامه األوّل يف ال ّرئاسة
قيس سعيّد لتناول
وألسباب تقنيّة (خارجة عن إرادتنا) ما
اِنّجمش نعمل حوار ثنائي مع عشريي ال ّروج
ونستنري بكفاءتو يف تذ ّكر ك ّل شاردة وواردة يف
هالعام األوّل من العُ هدة ّ
السعيدة.
(وال ّله  ،)sans mauvais jeu de motsق ّررت
أنا األنرتيتي النبّار وبك ّل رصامة أنّي نجلس
مع نفيس ونتصدّى لها ُملهمّ ة ،سالحي يف ذلك
شويّة ّ
دقة مالحظة وبقايا ثقافة يف عالم
ّ
الصورة(بقايا مُحرتمة راهو،يمشيش يج ّد
ّ
عليكن/عليكم) وبرشة إستعدادات تنبرييّة
منها املوروث ومنها ا ُمل َ
كتسب.
ّ
إذا وباش نعطي للموضوع حقو ونتفادى
النسوى(من النّسيان،باش ماتسافرش
أمخاخكم لبعيد) مشيت للمصدر ال ّرسمي
ّ
الوحيد:الصفحة
والرشعي واملرشوع(زادة)
ال ّرسميّة لرئاسة الجمهوريّة عىل الفايس بوك.
والحمدول ّله،طحت عىل فيديو(أكثر من
ّ
يلخص املوضوع وبطبيعة
ربع ساعة)
الحال من ِوجهة نظر ّ
إل أنجزه،يبدى
ّ
بالصوت"الجهوري"
لألستاذ قيس سعيّد وهو يف رحاب مجلس
النوّاب وبعد ينطلق يف جرد ملح ّ
طات،دائما وأبدا
برشيط صوتي مزدوج:موسيقى ومقاطع من
ُ
خطب سيّد الرئيس.
لكن وكيف عاودت تف ّرجت،تأ ّكدت ّ
أن
الفيديو ّ
يلخص جيدا عمل يس قيس سعيّد يف
هالعام األوّل.
العمل هذا نجّ مو نبوّبوه يف ثالثة أنواع:تقديم
التّعازي(يف الدّاخل والخارج)،زيارات فجئيّة
ألماكن وقعوا فيها أحداث أو حوادث
مش باهية:حادث مرور أليم،وفاة ِطفلة
جرفتها املياه وهي يف ثنيّة املدرسة،عمليّة
ّ
غادرة...تنقل ألماكن تناقلت املواقع
إرهابيّة
ّ
خاصة)أخبار تحكي
اإلخباريّة(فايسبوكيّة
عىل"قضايا مش واضحة"...
لكن،ويف عمليّة ّ
التكيب(نحبّ نحييه/
ّ
نحيّيها)فمّ ة حاجات تبخرت:مثال يف زيارة
سيادتو لفرنسا،إكتشفنا ّ
أن فرنسا ماكانتش
مستعمرتنا أمّ ا تحمي فينا(من شكون
وشنوّة؟توّة يف يوم ما يقوللنا التّاريخ ّ
والشعب)
ويف 13أوت ّ
إل فات وبخصوص حقوق النّساء
وخاصة املساواة يف املرياث،إكتشفنا زادة ّ
ّ
أن
تونس دولة مدنيّة لكن رئيسها ما يعرتفش
بفصول الدّستور"ا ُمل َخالفة لرشع ربّي"...
ّ
وحتّى ال ّلحظة ّ
ناس(إل زار
إل عِ جبت برشة
فيها األستاذة واملناضلة الحقوقيّة راضية
النّرصاوي) ّ
تبخرت يف عمليّة ّ
التكيب!
هذي مشطرة صغرية من مالحظاتي
عىل"الفيديو التّ
ّ
فسريي"وإل طبعا ما ينجّ مش
وحدو يكون جرد حساب لسنة من حكم يس
قيس سعيّد.
أمّ ا عىل ك ّل حال،ما نجّ مش نُنكر ّ
إل السيّد
ال ّرئيس قعد هو هو! ال تبدّل ال بال ّرئاسة ال
بقرص ال ّرئاسة!
يميش يُرشب قهوتو كيف العادة عىل
الكونتوار(عىل األق ّل يف بداية عهدتو)،
ّ
يصل الجمعة يف مساجد باألحياء
ويميش
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قيس سع ّيد :عدى العام في تقعيد العود...
ّ
الشعبيّة(قريب حذا مسكنو األصيل) وإال ّ يف
بقايع أخرى من إختياره،يميش حتّى للحجّ ام
ّ
متاع العادة ويش ّد
الصف عىل ال"..."baguette
ونفس اليشء يف عالقة بشباب الثّورة
وأصدقائه،ويف األيّامات هذي ورغم الوضع
العام يف البالد ،زار صديقه رضا لينني يف داره.
والحاجة األخرى ّ
إل ما تبدّلتش:جمهور
الحملة التّحسيسيّة ّ
الساكن يف الفايس بوك
ّ
ّ
ويابوك لو تقول كلمة ه ّكة وإل ه ّكة،النفري
العام...وما تابعو! وتحت ك ّل منشور متاع
نشاط لل ّرئيس،تلقى جوّ أشبه ما يكون
بجمهور ال ّرياضة وتشجيعه املطلق والغري
مرشوط لبطلهم...
ّ
هذا الك ّل يعطي إنطباع أن ال ّرئيس
صاحب ّ
الشعيّة واملرشوعيّة واألكثر
من زوز مالين صوت يف الدّور الثّاني
من رئاسيّات  2019هو رئيس
َ
خلوق،طيّب،ما يبدّلش صحابو
وعاداتو عىل خاطر الحكم،
شديد التّأثّر ألوجاع
ا لنّا س

ومآسيهم وباش يشارك يف تخفيفها،مستع ّد
حتّى باش يميش للبوسطة ويدفع
تربّعو(بالكاش،تي ميسالش حتّى كان فات
ّ
السقف القانوني) وبعد يميش يعاون"األوالد"يف
تعبية املساعدات...كيفاش؟كورونا؟ تي اللهّ
يسامح النبّارة ّ
إل كيفيّ ،
يكبوا يف الهدرة
وهاكة هو! مش مصدّقني؟ ال ّرئيس مىش
ّ
ويذهب
بنفسو باش يع ّزي عائلة شهيد األمن
ّ
السوء عىل جريح العمليّة اإلرهابيّة بأكودة
وبعد قال:يقولوا منطقة موبوءة،مشيت لقيت
النّاس عايشني عادي!
كيف ما قلتلكم يف األوّل،باش نحاول نعمل
مُقاربة تنبرييّة عىل طريقتي ،من خالل تقريبا
ثالثة أنواع كبرية من ُّ
الصور والحركات ،بون
ّ
للصوت ماتبدّل يشء أو عىل األق ّل
بالنّسبة
م ّرات نادرة سمعنا فيها األستاذ يحكي
بالدّارجة...
ّ
الصور،نشوفو فرتة أوىل
أمّ ا بخصوص
تطغى فيها لقطات املصافحات والعناق
ُ
والقرب الجسدي من زوّاره أومن كان هو
ّ
يول يقول(بينو
زائرهم،لني ساعات الواحد
وبني روحو:ال ّله يكون يف عون األمن ال ّرئايس)
والفرتة الثّانية هي الخرجات ال ّليليّة ومنها
ّ
الشهرية لواحدة من أرياف
طبعا ال ّزيارة
ّ
القريوان،أمّ ا الثالثة(حتى لتوّة)صورة لرئيس
يستقبل يف القرص ويجتمع يف القرص،البس
الكمّ امة الواقية ومنضبط!وهذا يشء إيجابي
يف ّرح وبعيد عىل الجملة اإلنتصاريّة الشهرية
بخصوص الكورونا...
يعني وكيف الواحد يحاول يعمل
حوصلة،حقيقة ما يلقاش حاجة كبرية
بالقياس بكميّة الخطب.
لتوّة ما فمّ اش مبادرة ترشيعيّة قدّمتها
ال ّرئاسة،ال بخصوص النّظام اإلنتخابي،ال
ّ
السيايس،ال حتّى بخصوص نظرة السيّد
ال ّرئيس للمصالحة اإلقتصاديّة.
كيف،كيف بالنّسبة للموقِف من القضايا

العربيّة وأوّلها،بإستحقاق،
فلسطني...سمعنا برشة ُ
خطب ناريّة
ُلهبة للمشاعر وعمليّا ما رينا يشء!
وم ِ
أمّ ا،الشهادة من الدّين،نعرتفلك يا السيّد
ال ّرئيس،أنت تُ ِ
حسن إستعمال الجوكر
متاع"املؤامرة واملتآمرين"!عىل خاطر فمّ ة
برشة من شعبنا ِّ
السمح عندهم إستعداد باش
ّ
يشوفوا املؤامرة يف أيّ يشء،حتى لوكان تكون
 panneصغرية متاع ضوء!

وأيّ ح ّد يح ّل فمّ و ويسأل وين
ّ
الشباب املخطوطة عىل
وصلت مطالب
الحيوط؟الجواب يجي من عند ال galerieيف
شكل قصف مُر ّكز يبدأ ب"فمّ ة قوى تتآمر
عىل ال ّرئيس وتع ّ
طل فيه ويف مرشوعو"ويمكن
يتواصل،القصف،بحديث ما عندو حتّى عالقة
ال بعمل ال ّرئيس ال بنقده!
تتحدّث عىل األمن الغذائي ّ
وإل
الصحّ ي؟قوى تشتغل يف
الظالم والغرف املغلقة
ما تخ ّليش ال ّرئيس
ّ
ينفذ ما يطلبه
ّ
الشعب!
النساء يدافعوا
ّ
حقوقهن الك ّل،
عىل
سيادتك
تُخرجلهم
ّ
السبعة بني
بالفوارق
املساواة والعدل والقرآن
ّ
نص عىل كذا...وحكاية
املساواة يف املرياث ما
تكون كان مؤامرات
خارجيّة...
حقيقة،حاجة خارقة
للعادة!خمسني ألف قضيّة
وموضوع وجواب واحد أحد:املؤامرات والغرف
ا ُملغلقة!
لكن أنا،ومع ذلك،مطمان يا السيّد ال ّرئيس
عىل خاطر إنت قلتلنا أنّك تعرفهم جميعا
وسيأتي الوقت لتعريتهم...وحتّى يف صورة
ّ
والشعب،
تركت األمر أمام ال ّله والتّاريخ
نعرف أنّي يف يو ٍم ما ...توّة نعرف عىل
خاطرني فرد من هذا ّ
الشعب!

األسبوع السياسي بالتونسي

إعداد  :بيّة المالحة

الحكومة قاعدة تنفخ يف عجلة االقتصاد التونيس...
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التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب :

اخرتاق اسرتاتيجي ُيريس دعائم «ارسائيل الكربى»

الحبيب القيزاني
يوم الجمعة الماضي 23 ،أكتوبر  2020أصدرت الواليات المتحدة واسرائيل والسودان بيانا مشتركا حول توصل الخرطوم وتل
أبيب الى اتفاق لتطبيع العالقات بينهما .وأفاد البيت االبيض أن البيان جاء اثر مباحثات قال انها تمت بين الرئيس ترامب
ورئيسالمجلسالسياديفيالسودانعبدالفتاحالبرهانورئيسالوزراءالسودانيعبدهللاحمدوك،ورئيسالوزراءاالسرائيلي
بنياميننتنياهو  .وقالالبيانأن«اتفاقالتطبيعبيناسرائيلوالسودانسيعز زاألمناالقليميويفتحفرصاجديدةأمامشعوب
» وذكر أن لقاءات ترامب مع المسؤولين في السودان وإسرائيل" تناولت
السودان واسرائيل وبلدان الشر ق األوسط وافريقيا. 
م ف 
فرص تعزيز الديمقراطية والسال 
ي المنطقة "،مبرز ا أن" السودان عاش عقودا تحت وطأة دكتاتورية وحشية" .
ف باسرائيل»
«ال صلح ،ال تفاوض وال اعترا 

قرارصادرعنالقمةالعربيةاملنعقدةبالخرطومبني29أوتو1سبتمرب1967

ع اسرائيل»
ع م 
ي الحاكم يوافق على التطبي 
«هناك تيار داخل حزب المؤتمر الوطن 
وايلالقضارفالسابقكرماللهعباسالشيخ (أفريل)2012

ل باسرائيل»
«ما دمن ا قد قبلنا بأمريكا فلنقب 

وايلواليةالنيلاألبيضورئيسلجنةاالستثماروالصناعةيفالربملانالسودانيسابقا،عبدالحمي دموىسكاشا
ولفت إىل أن" الحكومة االنتقالية يف السودان اتخذت خطوات مهم ة
يف مكافحة اإلرهاب وبناء املؤسسات الديمقراطية وتحسني العالقات
مع جريانها  ".وأكد أنه" بالنظر إىل هذا التقدم التاريخي وقرار ترامب
إزالة السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،قررت الواليات املتحدة
وإرسائيل عقد الرشاكة مع السودان يف بدايته الجديدة واندماجه يف
املجتم عالدويل".
وذكر البيان املشرتك أن" الواليات املتحدة ستتخذ خطوات لرتسيخ
سيادةالسودان،وستناقشمعرشكائهاالدولينيتخفيفأعباءديونه".
وأفاد أن" الواليات املتحدة وإرسائيل ستدعمان الشعب السوداني يف
تعزيز ديمقراطية بالده ،ورفع مستوى أمنه الغذائي ،وتعزيز قدراته
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ،واستخدام قدراته االقتصادية " .وقال إن
"القادةوافقواعىلتطبيعالعالقاتبنيالسودانوإرسائيل،وإنهاءحالة
الحرب بني البلدين ،كما اتفقوا عىل تعزيز العالقات يف مجال الزراعة
بالعالقاتاالقتصاديةوالتجارية".
باملقاماألول،بجان 
وأكد أن وفود الدول ستجتمع يف األسابيع املقبلة لبحث مجاالت
التعاونبنيالبلدين .ويفوقتسابقالجمعة،أعلنالرئيساألمريكيأن
السودان وافق عىل تطبيع العالقات بالكامل مع إرسائيل ،عقب اتصال
مشرتك مع رئييس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ،واإلرسائييل
بنيامنينتنياهو.
وأعلنتقوىسياسيةسودانيةرفضهاالقاطعللتطبيعمعإرسائيل،
من بينها حزب األمة القومي ،وهو ضمن االئتالف الحاكم ،والحزب
الوحدويالديمقراطيالنارصي.
وبعدساعاتمناالعالنعناالتفاقأعلنوزيرخارجيةأمريكامايك
بومبيويفتغريدةأنبالده«خصصت81مليوندوالركمساعدةانسانية
للشعبالسودانياملترضرمناألزمةالتيتمربهاالبالد».
ما قد ال يكون الكثريون انتبهوا اليه هو أن االعالن عن هذه الثغرة
الجديدة يف جدار املمانعة العربية لالعرتاف بكيان استعماري تم يوم
23أكتوبرالذيتعتربارسائيلانهيمثلذكرىمجيدةالنجازاتجيشها
يف حروبها مع العرب ،باعتبار انه يوافق يوم تمكن الجيش االرسائييل

بعد نفط الخليج جاء الدور
على مياه النيل وأراضي
السودان ونفطه

نتنياهو
من تحقيق ما يسمى بـ« ثغرة الدفرسوار »بني الجيشني املرصي
الثاني والثالث خالل حرب أكتوبر  1973،ثغرة قادها آرييل شارون
آنذاك بعد خرق وقف اطالق النار ومكنت ارسائيل من قطع االمدادات
عن الجيش املرصي الثالث والتفاوض من مركز قوة قبل ان تستكمل
الجهود الديبلوماسية التي قادها هنري كيسنجر الطريق وتصل بمرص
اىلاتفاقيات كامب دايفيد.
لكن االخطر هو أن قادة تل ابيب ومن ورائهم اللوبي الصهيوني

حمدوك
العاملي استكملوا بقبول السودان بالتطبيع وضع أسس مرشوع
امرباطورية «ارسائيل الكربى» من النيل اىل الفرات بالنفاذ اىل االرض
(ارض السودان الخصبة) واملاء (النيل) والطاقة (نفط وغاز الخليج).

عقود من االبتزاز والتهديد والتجويع

يوم الجمعة املايض اذن ،تم االعالن عن وصول قطار التطبيع اىل
السودان بعد عقود من سياسات العصا والجزرة عرب االبتزاز والتهديد
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وتقسيم البلد وتجويع شعبه وإدراجه بقائمة الدول الراعية لالرهاب،
عقود فتحت عنوة رشخا جديدا يف الصف العربي ليصبح السودان
رسميا الدولة العربية الخامسة التي تروم التطبيع مع ارسائيل بعد
مرص ( )1979واالردن ( )1994واالمارات والبحرين (.)2020
والحقيقة أن معاداة واشنطن وتل أبيب حكام السودان لم تأت من
فراغ ،فبعد سقوط نظام جعفر النمريي نهاية الثمانينات والذي حاول
التودد لواشنطن ومن ورائها الرسائيل خاصة عرب املوافقة عىل عملية
تهجري الفالشا اليهود من اثيوبيا عرب ارايض بالده ،شهدت السياسة
الخارجية السوادنية يف عهد الرئيس املخلوع بدوره عمر البشري
(بعد قوس حكم سوار الذهب) معاداة واضحة ألمريكا وارسائيل
بفعل االلتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية اضافة اىل الدخول يف
مواجهات معهما أدت بواشنطن وتل أبيب اىل اتهام نظامه برعاية
أعمال ارهابية مثل تفجري سفارتي أمريكا بكينيا وتنزانيا سنة 1998
والهجوم عىل املدمّ رة االمريكية «كول» عام  2000باليمن وشحن
أسلحة لحركة «حماس» الفلسطينية والتي كانت وراء غارة ارسائيلية
سنة  2009عىل قافلة شاحنات انطلقت من مدينة بورسودان الواقعة
عىل ضفاف البحر االحمر وخلفت  119قتيال .كما اتهم نظام البشري
بايواء اسامة بن الدن وكارلوس ممّ ا دفع االمريكان اىل فرض عقوبات
اقتصادية عىل بالده وادراجها بقائمة الدول الراعية لالرهاب مع
اصدار بطاقة ايقاف ضده شخصيا بما جعله مطلوبا ملحكمة الهاي
بتهمة ارتكاب جرائم ضد االنسانية.
لكن كتاب شارل أونانا «البشري ودارفور  :تحقيق مضاد» يكشف
أن سبب مناهضة الخرطوم أمريكا وارسائيل ،قيامهما بخلق قالقل
واضطرابات يف دارفور ثم يف جنوب السودان كله والتشجيع عىل
التمرد عىل النظام وتسليح ميليشيات بدول الجوار وتسهيل تسللها
لالرايض السودانية لوضع اليد عىل نفط املنطقة وطرد الصني ا لتي
كانت رشكاتها قد حصلت عىل عقود استخراجه.
ومع اشتداد الحصار السيايس والعقوبات االقتصادية طيلة عقود
قويت شوكة جيش الجنوب وآل األمر سنة  2011اىل تقسيم السودان
رغم محاوالت نظام البشري تفادي ذلك عرب توسيط السعودية واملوافقة
عىل قطع العالقات مع ايران غريمة ارسائيل وارسال جنوده ملحاربة
الحوثيني يف اليمن اىل جانب «قوات التحالف العربي».

النفط ،الوجه الخفي ألزمة دارفور

يكشف الصحفي الفرنيس  Pierre Peanيف كتابه «العالم
مثلما يراه السيد «ك»» أن الحملة االعالمية-السياسية العاملية التي
استهدفت نظام الحكم يف السودان خالل تسعينات القرن املايض تحت
شعار «عاجل ،انقذوا دارفور» كانت من تنظيم اعالميني وسياسيني
أمريكيني وفرنسيني وانقليز معروفني بدعم املرشوع الصهيوني مثل
الوزير الفرنيس السباق برنارد كوشنري والفيلسوف الفرنيس برنار
هنري ليفي والكاتب والصحفي الفرنيس اندري غلوكسمان والذين
اشار الكتاب اىل انهم يهود.
ويضيف الكاتب أنه تم تسخري عدة ممثلني مشهورين للمشاركة
يف الحملة مثل جورج كلوني مالحظا ان مايكل جاكسون رفض
املشاركة فيها لعدم اقتناعه بنواياها الحسنة.
ويكشف الكتاب ان مخطط االستيالء عىل دارفور مثل محور
ملتقى عقد يوم  25جانفي  2002بواشنطن تحت ارشاف «معهد
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية» املتخصص يف وضع السياسات
الطاقية االمريكية وانه تم اثر ذلك بعث «مجموعة املبادرة الخاصة
بنفط افريقيا».
ويضيف الكاتب ان املجموعة املذكورة تعترب ان حوض النفط
بمنطقة غينيا وافريقيا الوسطى والجنوبية يمثل «أهمية حيوية»
اسرتاتيجية لالمن القومي االمريكي وان مخزونه من النفط اذا اضيف
ملنطقة خليج غينيا التابع لحوض آبار النفط االطلسية يفوق مخزون
نفط كل دول الخليج اىل جانب احتوائه عىل ثروات معدنية هائلة وذات
أهمية اسرتاتيجية للواليات املتحدة مثل الكروم واليورانيوم والكوبالت
والتيتان واملاس والذهب والبوكسيت والفسفاط والنحاس اضافة اىل
موارد مائية وفالحية غري مستقلة .ويقول الكاتب ان واشنطن وتل
ابيب قررا وضع يديهما عىل هذه الثروات بما فيها نفط السودان
مستشهدا يف معرض تفسري اسباب تقسيم السودان بترصيح لوزير
الخارجية السوداني السابق التيجاني فضيل قال فيه « :كنا ندرك ان
الواليات املتحدة تريد السيطرة عىل استغالل وتوزيع نفط كل العالم

كيف سقطت الءات الخرطوم
الشهيرة في الخرطوم بالذات ؟
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وقد كانت الرشكات االمريكية سبّاقة يف اكتشاف النفط ببالدنا لكنها
عرضت علينا رشوطا تعجيزية الستخراجه ممّ ا دفعنا لعقد اتفاق مع
الصني… وهذا طبعا ال يروق لألمريكان».

دلتا النيل :حسابات اسرائيل
الجغراسياسية

خالل القرن  19حاول من ّ
ظر الصهيونية تيودور هرزل اقناع
الحكومة الربيطانية التي كانت تستعمر السودان ومرص املوافقة عىل
مرشوع يهودي برصف جانب من مياه النيل اىل سيناء لكن مع نهاية
ّ
التخل عن الفكرة .ويف عام  1979عرض
الحرب العاملية االوىل تم
الرئيس املرصي أنور السادات عىل ارسائيل مدّها بأنابيب من مياه النيل
مقابل االنسحاب من القدس الرشقية التي احتلتها يف جوان 1967
لكن بيغن تجاهل عرضه .ويوم  14ماي ( – 2010واختيار يوم 14
ماي ليس صدفة ألنه يمثّل ذكرى قيام دولة ارسائيل)  -أمضت كل من
أوغندا وراوندا وتنزانيا اتفاقا للعمل عىل حصولها عىل نصيب أكرب من
مياه النيل التي كان اتفاق وقع منتصف القرن  19بحضور بريطانيا
قد ّ
نص عىل حصول مرص والسودان عىل  90٪منها .ولم توافق مرص
والسودان عىل مطالب الدول الثالث.

شمعون بيريز « :بإمكان تحالف
العبقرية اليهودية واليد العاملة
العربية حكم العالم»
ورغم أنه ليس الرسائيل حدود مع نهر النيل فإن قادتها يعتربون
أن تحالفا مرصيا-سودانيا للدفاع عن نصيبهما التاريخي من مياه
النيل يرضب مرشوع بالدهم الحياء سيناء والذي يحمل عنوان :
«مرشوع التنمية الفالحية لشمال سيناء» وهذا احد اسباب العداء
الذي كنّته الدولة العربية لنظام عمر البشري .وقد تمكنت ارسائيل عىل
مدى الخمسني سنة املاضية من كرس الحصار السيايس واالقتصادي
الذي نجح العرب يف فرضه عليها بافريقيا بعد استيالئها عام 1967
عىل سيناء والجوالن والضفة الغربية وحققت اخرتاقات يف كل الدول
االفريقية وباتت تقيم معها عالقات ديبلوماسية واقتصادية وأمنية.
ويكفي القاء نظرة عىل الدول املحيطة بالسودان ليكتشف املرء أن
أوغندا واثيوبيا (التي تساوم مرص عىل مياه النيل) وكينيا وجمهورية
الكونغو الديمقراطية وبورندي ورواندا وتنزانيا تدور كلها يف فلك تل
أبيب ومن ورائهما الواليات املتحدة.
غري أن ملطامع ارسائيل يف السودان ورقة أخرى أهملها العرب.
ويؤكد شارل أونانا يف كتابه املذكور آنفا أن عيون كبار املستثمرين
اليهود بارسائيل وأمريكا مركزة منذ عقود عىل االرايض الفالحية
الشاسعة التي يمتلكها السودان الذي يرى العديد من املهندسني
الفالحيني العرب انه كان بإمكانه لو تظافرت جهود الدول العربية
عىل استغاللها ان يصبح «مطمورة العرب» القادرة عىل س ّد حاجات
الشعوب العربية من الغذاء.

النفط ،الماء واألرض  :ثالوث أسس
«اسرائيل الكبرى»

ان سقوط الالّءات العربية الشهرية «ال صلح ،ال تفاوض ،ال
اعرتاف بارسئيل» يف الخرطوم بالذات ،العاصمة التي انبثقت منها
هذه الالءات ال يمثل مفاجأة بالنظر اىل االنقسام والتشتت اللذين
يعاني منهما الوطن العربي ،عكس االسترشاف والتخطيط املحكم
وبعيد املدى لدى ارسائيل.
وان املتأمل يف خريطة الوطن العربي اليوم يكتشف مدى االخرتاق
االسرتاتيجي الذي حققه قادة تل أبيب بدءا من منطقة الخليج العربي
وصوال اىل السودان بعد مرور حوايل عقدين عىل ترويض مرص
واألردن (اتفاقيتا كامب ديفيد ووادي عربة) ،اخرتاق اسرتاتيجي فتح
الطريق امام اقامة امرباطورية «ارسائيل الكربى ،من النيل اىل الفرات»
بعد الوصول اىل نفط دول الخليج ومياه النيل يف السودان بعد اثيوبيا
وارايض السودان الخصبة .وكلها سلع اسرتاتيجية ال يقدّر أهميتها
سوى من كانت لديه االرادة الكافية لصنع املستقبل.
ألم يقل شمعون برييز يف املنتدى االقتصادي الذي عُ قد عام
 1994بالدار البيضاء أمام جمع من رجال االعمال العرب واالمريكان
واالرسائيليني مخاطبا الحضور العرب « :ان مرص قادت الدول العربية
 40سنة وانتم ترون النتيجة ونحن نطلب ان تمنحوا ارسائيل فرصة
قيادة املنطقة لـ  10سنوات فقط وسرتون النتيجة»؟ برييز نفسه
ألف كتاب «الرشق االوسط الجديد» دعا فيه العرب اىل تطبيع شامل
مع بالده مؤكدا أن تحالف العبقرية اليهودية باليد العاملة العربية»
قادر عىل حُ كم العالم.

أميرة بحرينية وراء
التطبيع مع إسرائيل
وزير االتصاالت اإلرسائييل السابق ،أيوب قرا كشف أن معالجة بالده يف
عام  2010األمرية البحرينية فاطمة بنت خليفة ،ساعدت يف تمهيد الطريق
التفاق التطبيع بني البلدين بعد عقد من الزمن.
ونقلت صحيفة «جريوزاليم بوست» عن الوزير قوله خالل كلمته يف
املنتدى االقتصادي اإلرسائييل -الفلسطيني السنوي الثاني“ :لقد اعتقدت يف
عام  2010أن لدينا فرصة إلقامة عالقات جيدة مع دول الخليج”.
وروى كيف أنه قبل  10سنوات ساعد يف تسهيل عالج األمرية البحرينية
يف مستشفى “رامبام” بحيفا قائال“ :كانت هذه بداية العملية .الحادثة
برمتها كانت رسية للغاية ،ولم تعرفها إال األمرية وزوجها ورئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو .كانت مريضة للغاية وتعتقد أنه يمكن عالجها يف
إرسائيل”.
وأضاف « :بعد خروجها من املستشفى ساعدت الزوجني عىل اإلقامة يف
فندق إرسائييل ملدة شهر .وقبل عودتهم إىل البحرين ،سألوا كيف يمكنهم
مساعدة إرسائيل ،فاقرتحت “تحسني معاملة الجالية اليهودية يف البحرين”.
وتابع أنه «طلب منهم دعم رؤية جديدة لتوسيع العالقات اإلرسائيلية
مع الخليج ،بالنظر إىل أنه من املستحيل التوصل إىل حل مع السلطة
الفلسطينية».

صواريخ نووية فرط صوتية

مجلة «ديفينس نيوز» (أخبار الدفاع) نقلت عن مستشار األمن القومي
األمريكي ،روبرت أوبراين تأكيده االسبوع املايض أن البحرية األمريكية
ستنرش صواريخ تفوق رسعتها رسعة الصوت عىل غواصاتها الهجومية
التي تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا ،وسفنها الثالث من فئة
“زوموالت” وأكثر من  60مدمرة.
وأفادت “ديفينس نيوز” بأن أوبراين قال يف والية بورتسموث“ :سيوفر
برنامج الرضبة الرسيعة التقليدية التابع للبحرية قدرة صاروخية تفوق
رسعة الصوت إلبقاء األهداف املستهدفة يف مرمى صواريخنا من مسافات
أبعد”.
من جهة أخرى نقلت املجلة عن رئيس العمليات البحرية األمريال،
مايكل جيلداي إنه يتطلع إىل زيادة قوة النريان والتدمري لألسطول الحايل
من السفن السطحية.

لودريان« ...رجل المطافئ»

وكالة األنباء الروسية «سبوتنيك» الناطقة بالفرنسية كشفت أن فرنسا
أوفدت مؤخرا عىل عجل وزير خارجيتها جان ايف لودريان اىل الجزائر
يف مهمة رجل مطافئ ليرشح للسلطات الجزائرية دور باريس يف االفراج
عن  200اسالمي من مايل منهم ارهابيون مقابل اطالق رساح  4رهائن
يحملون الجنسية الفرنسية.
الوكالة أشارت اىل أن ملفي ليبيا وتعديل الدستور الجزائري مثال
أيضا محور محادثات لودريان مع السلطات الجزائرية لكنها أكدت أن
هذه األخرية «غاضبة وتعترب االفراج عن الـ  200اسالمي ومن معهم من
االرهابيني يمثل تهديدا حقيقيا للجزائر» مضيفة أن الجزائر «ترى أن
باريس متواطئة يف عملية االفراج املذكورة».
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي جزائري دون أن تسميه قوله «أن
الوضع خطري جدا ألن هؤالء االرهابيني سينترشون قرب الحدود الجزائرية
وكان من املفروض تسليم بعضهم اىل القضاء الجزائري بالنظر اىل حملهم
جنسية مزدوجة جزائرية-مالية».
وأضافت الوكالة أن محاولة لودريان تربئة بالده والقاء مسؤولية
االفراج عىل الحكومة املالية لم تقنع السلطات الجزائرية.

بين القاهرة وتل أبيب

هل تعرضت القاهرة لضغوط ارسائيلية؟
سؤال يطر ح نفسه بعد سحب الناطق باسم القوات املسلحة املرصية
فيديو من موقع تويرت يوثق عملية اغراق البحرية الحربية املرصية املدمرة
االرسائيلية «ايالت» عام  ،1968اشهرا بعد الهزيمة املدوية لجيوش مرص
وسوريا واالردن يف جوان .1967
الفيديو تضمن تفاخرا بتدمري املدمرة االرسائيلية واثار موجة حنق يف
ارسائيل وأمام صمت السلطات الرسمية بها تحرك العديد من املفكرين
واالعالميني للتعبري عن سخطهم ازاء ذلك وكانت املفاجأة سحب الجيش
حس ّ
املرصي الفيديو «تحت ّ
مس».
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بين الدين والتديّن:

متى نخرج من احللقة املفرغة ؟!
بقلم :نهلة عنان (باحثة وكاتبة)
الدين حاجة للنفس ،كما الخبز واملاء حاجة للبدن .وما
لم تُحسم مسألة الفصل بني الدين والتديّن يف الدولة املسؤولة
عن ضمان العيش الكريم لألفراد ،فإننا سنواصل الدوران
يبي ّ
النص القرآني الذي ّ
ّ
أن الدين
يف حلقة مفرغة بني
حق ّ
خري وصالح وإعطاء ك ّل ذي ّ
حقه ،وبني تديّن مشبوه
يسري عكس االتجاه الذي يفعّ ل آليّات إنتاج الخري والصالح
والحقوق املرشوعة...
لقد زعم فريق من الناس من خالل تصنيف بعض
أفراد املجتمع باملتديّننيّ ،
أن هؤالء متميّزون عن سواهم
ّ
وكأن
ويجب لهم ما ال يجب لغريهم من اإلنصات والتبجيل،
أولئك قد بلغوا أعىل مراتب التقوى واستوفوا مهمّ ة إصالح
أنفسهم ،فانرصفوا إىل البحث عن النقيصة عند اآلخرين من
غري "املتديّنني" حسب زعمهم ،فغفلوا عن أنفسهم وعن
واجباتهم ،والحال ّ
أن الجميع مدعوّ لتزكية نفسه ومعالجة
أمراضها طيلة حياته وإنفاق عمره يف العمل الجادّ .فال
ّ
يحسبن أحد نفسه انه أدرك نهاية السعي يف هذا االتجاه،
وإن كانت أمراض النفس متفاوتة الخطورة بني سطحيّة
كالتي تصيب الجلد من االحرتاق بالشمس ،وعميقة متج ّذرة
كاألورام الرسطانية التي ك ّلما كان اكتشافها أبكر ك ّلما
كانت إمكانية عالجها أوفر ،وك ّلما تجاهلها صاحبها اقرتبت
به خطوة إضافية نحو الهالك...
ُ
ّ
يستخف املسلمون بما أمروا به من تزكية النفس
نعم ...
عىل مدى األعمار ويختزلون العمل الصالح يف العبادات
ّ
وكأن اإليمان صندوق نرثه عن اآلباء
(وأفلحوا إن صدقوا).
واألجداد يحتوي وصفة عىل جاهزة لالستعمال كما ُفهمت
و ُ
طبِّقت يف املايض يف اجرتار لأليام واألزمان رغم ما يُعرف عن
ّ
التغي والتبدّل ...فما معنى تلك البصمة الفريدة يف
الزمن من
ّ
البنان لدى كل فرد من بني آدم ،وأين دوره يف الحياة إن كانت
زكاة نفسه مع ّلبة جاهزة لالستخدام يرثها عن أبيه وجدّه؟
وما مدى مسؤوليته يف طريقته ملمارسة الحياة إن كانت ج ّل
ترصّ فاته ممنوعة أو مجوّزة استنادا لقول الشيخ فالن أو
اإلمام فالن ؟؟؟
لعمري ّ
إن أعظم مراتب الح ّريّة هي أن تختار أن تؤمن
بالله أو تكفر به ،وقد أراد الله تمكني اإلنسان منها .فلماذا
االجرتاء عىل الله من طرف الفئة التي ّ
نصبت نفسها حكما
قبل املوعد الذي رضبه الله للناس لحسابهم؟ وما شأن بعض
الناس بذنوب البعض اآلخر حتّى يقفوا لهم دون إتيانها ،إذا
كان الرسل املكرمون أنفسهم مج ّرد مب ّلغني بال إجبار أو
سيطرة ...؟؟؟
مشكلة املجتمعات العربيّة األساسية والجوهرية هي
يف مفهوم التديّن هذا ويف مدى ارتباطها بكيفية ممارسة
الحياة املدنيّة يف كنف الدّين .فإذا وجدنا يف بالد "املسلمني"
األوساخ يف ك ّل مكان وتهاوت قداسة العمل وانهارت قيمة
الوقت وقيس الواجب بما سيدفع يف مقابله من مال ...أو
إذا استعلت فئة "بدعوى إسالمها" عىل أخرى تراها "أق ّل
إسالما" فجارت عليها وبغت ...واقترص الدين من منظور
األغلبية عىل العبادات الظاهرة والطقوس ،فإنّنا يف هذه

األحوال جميعا يف أبرز مشهد للنفاق ،وال عالقة ملجتمعاتنا
بدين اإلسالم وإن ادعى الجمهور انتماءه لهّ ،
ألن سلوكنا
يك ّذب ادعاءاتنا...

فأين الخلل ؟

الخلل يكمن يف استبدال كالم الله بكالم عباده ،إذ أزيح
القرآن جانبا وتقدّم املؤوّلون عىل مدى القرون ليقولوا
لنا" :هكذا يكون تطبيق ما قال ربّكم ،وهكذا يجب فهم
ما جاء به القرآن"  ...ك ّل ذلك استنادا لعرشات اآلالف من
األحاديث املسندة للرسول زورا والتي تقدّم عىل أنّها تفسري
للقرآن ...وصارت كتب "الفقه" تمأل مكتبات الواعظني
والدعاة واملشايخ  ،والجميع يقرؤون القرآن "تربّكا"  ،وفقه
السابقني تطبيقا وممارسة ...وعجّ ت أكثر كتب الفقه
بالرتّهات وانتهاك إنسانية اإلنسان حتّى صار اإلسالم من
هذا الوجه املشوّه لعنة عىل أتباعه ،من دخله كمن دخل
سجنا وريض بالفقهاء سجانني لفكره وح ّريّته.

حل ؟
وهل من ّ

الح ّل يف العودة إىل القرآن نقرأه بعقولنا وضمائرنا
وبصائرنا بما تعكس مرآة قلوبنا .تلك املرآة التي علينا صقل
ب ّلورتها إلزالة ما غ ّ
طاها من سواد الجهل بابتعادنا عن األصل
ّ
الحق .نصقلها لتعكس
واستبداله بالفروع التي زاغت عن
صور األشياء كما ع ّرفها خالقها ،ال كما فعلت مخلوقاته
نيابة عنه ،فيفهم ك ّل فرد منّا كمسلمني حسب اجتهاده.
نصقلها من خالل االعرتاف بأنّنا برش أقرب إىل النقص
من الكمال ،وإىل الخطإ من الصواب ،وإىل االعوجاج من
االستقامة ،فنبارش السعي لتدارك النقص ومعالجة األخطاء
وتقويم االعوجاج .أمّ ا إذا أنكرنا النقص والخطأ واالعوجاج
فإىل مزيد من السواد عىل مرآة قلوبنا ومزيد من الغشاوة عىل
بصائرنا ومزيد من الضحالة يف استخدام عقولنا بما يبعدنا
ّ
الحق.
عن أصل
ّ
عىل أن قولنا هذا ال يعني الغنى التا ّم عن التفاسري أو آراء
السابقني وأقوال املجتهدين من خالل التف ّكر والتدبّر والفرز
ّ
ولكن معناه أنّه ال يصحّ استبدال
العقالني املوضوعي،
مقاصد التنزيل وما يدعو إليه من التيسري والرحمة والتبيني
واإلرشاد وتمكني اإلنسان من ح ّريّته ،بأقوال التشديد
والتضييق والحيف وتس ّلط فئة من الناس عىل أخرى بال
ّ
وجه ّ
والتفقه يف الدين
حق .أي أن يبقى مقياس االجتهاد
محكوما بمقاصد التنزيل التي تعلو وال يُعىل عليها وما خرج
عن ذلك فهو باطل خارج عن دين اإلسالم ...فإذا ُ
سئلنا ما
هي مقاصد التنزيل قلنا  :هي القيم الجامعة لإلنسانية
واملتمثّلة يف تمكني ك ّل فرد من حريته يف اختيار ما يعنيه
دون وصاية ،ومعاملة الناس بالعدل والقسطاس املستقيم.
فلماذا علينا التمييز بني الدين والتديّن ؟
ّ
ألن الدين مطية مغرية سهلة الركوب للطامعني يف السلطة
وحكم الناس بغري كفاءة وال ّ
أحقيّة .كفاءة مزعومة ملن ال
كفاءة له ،وادعاء الخربة بأساليب التسيري ملن ال خربة وال
علم له ...وحيث ّ
أن شعوبنا هي يف سوادها األعظم جاهلة
بدينها لتفريط أفرادها يف واجب ك ّل واحد منهم تجاه نفسه

يف استجالء الحقيقةّ ،
فإن ك ّل من تعمّ م والتحى ولبس رداء
التقوى وادعى الصالح ووقف يف الناس خطيبا ،وجد جهلة
ّ
األكف واألعناق
مرشئبّي الرؤوس مستعدّين لرفعه عىل
ّ
"الحق املطلق" وما سواه باطل
لنرصة ما ينطق به عىل أنّه
ومن ك ّذبه زنديق فاسق ومن نرصه مؤمن صادق...
لو لم يكن هذا الخلط املقصود بني الدين والتديّن لفهمنا
ّ
أن الدين جامع من أجل الصالح العامّ ،بينما التديّن فردي
ّ
الخاص .فيكون الدين لربط العالقات
ذاتي من أجل الصالح
األفقية بني الناس بضمان الحقوق والح ّريّات ،ويكون التديّن
لبناء عالقة عمودية بني العبد وربّه .عالقة ال دخل لغري
ذلك العبد فيها ألنّها نتيجة ما يف الصدور وهو ما ال يعلمه
ّإل خالق العباد ...فإذا تع ّلقت إرادة الوصوليني بمنصب
أو جاه كان التديّن أضمن مدخل لهم لبلوغ الهدف ...وإذا
ّ
بالخاص يُنرش لالستعراض ويستعاذ به عن العلم والكفاءة
الرضوريني لتنظيم العالقات بني األفراد يف املجتمع...
ّ
إن الجوع ال يختفي إذا ّ
ّ
املصل دون أن يأكل طعاما،
صل
وال املرض يغادر قائم الليل إن لم يتداو ،وال الدعاء يصلح
حاال إذا لم ّ
نوفر بالعمل أسباب إصالح تلك الحال (والدليل
ّ
تبخر مئات آالف األدعية عىل مدى مئات السنني يف آالف
الخطب الجمعية) ّ
ألن الله سبحانه خلق الكون وجعل له
ناموسا ال يخرقه ّإل مع الرسل لدفع الناس إىل تصديقهم
عن طريق اإلعجاز باألمور الخوارق .لذلك ليست العبادات وال
الدعاء هي التي ستحرث األرض أو تبني البيوت وإنّما هو
العمل بالعقل والساعد بقطع النظر عن اإليمان أو الكفر...
بحيث ّ
أن فالحة األرض وإقامة املباني هما اللذان يحتاجهما
الناس للحياة ،وقد بعث الله الرسل لين ّ
ظموا هذه الحياة كي
ال يتظالم الناس وال يستبيح بعضهم حرمة البعض اآلخر.
أمّ ا اإليمان والكفر وإقامة العبادات فذلك سعي لآلخرة ملن
اختار أن يؤمن بها وال إكراه يف الدين كما أراد الرحمانّ ،
ألن
الدين له وحده وليس لسواه.
ّ
الحق هو االستقامة والعدل وضمان
خالصة قولنا :الدين
الحقوق جميعا وتبادل املعروف بني الناس .فإذا أريد به وجه
الله ألحقه صاحبه بالعبادات ،حينها يكون تديّنه صادقا،
رغم ّ
ّ
خاصا للعبد يف عالقته بربّه.
أن ذلك التديّن يبقى شأنا
وإذا وجدنا (كمواطنني) حاكما يعمل عىل صالح الناس يف
قوتهم وكرامتهم ساندناه كي يع ّم اإلصالح ،وال شأن لنا
بما يف قلبه .أمّ ا إذا وجدناه غافال عن معاشهم متجاهال
لحاجاتهم وشواغلهم وال يخرج عليهم ّإل ليحدّثهم عن
اإليمان والكفر والصالة والعمرة والحجّ  ،يصنّف الناس بها
إىل مهتد وضا ّل كأنّه عليم بما يف صدورهم ،فقد وجبت إزاحة
ذلك الحاكم عن ّ
تول أمرنا بالوسائل املرشوعة ،وإن شوهدت
مظاهر تديّنه ...ألنّها ال تفيد املجتمع بيشء وهي ليست
ّإل رضبا من رضوب الرياء الذي يعقبه نفاق يف القلب...
ون ال َّلـ َه و َُه َو َ
ني ي َُخادِ عُ َ
إ ِ َّن ا ْل ُمنَافِ قِ َ
خادِ عُ هُ ْم َوإِذَا َقامُوا إ ِ َل
ون ال َّلـ َه إ ِ َّل َقل ً
الص َل ِة َقامُوا ُك َس َ
اس و ََل يَذْ ُك ُر َ
ال ٰ يُ َراء َ
َّ
ُون الن َّ َ
ِيل
﴿( ﴾142النساء) صدق الله العظيم.

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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عندما تتح ّول الثقافة إلى مج ّرد «تفرهيد» :

مثقفون وف ّنانون غاضبون ير ّدون عىل رئيس احلكومة

عواطف البلدي

ّ
المثقفين خالل هذه الجائحة التي نم ّر بها ردود فعل
أثارت تلك الجملة التي نطق بها رئيس الحكومة في حواره التلفزي األخير ،والتي تعرّض فيها إلى دور
ّ
ّ
والفنانين ،لمّ ا اعتبر ّ
أن هؤالء يجب أن «ي َْفرْ هدُوا» على المواطنين!! ...بين غاضب ومندهش ومستنكر تراوحت ردود
المثقفين والمبدعين
غاضبة في أوساط
ّ
ّ
ّ
الفعل على صفحات التواصل االجتماعي ،ولكنها اتفقت على نقطة أو ما يشبه إجماع مفاده أن الثقافة في بلد «الثورة والثوّار» منظور إليها رسميا وحكوميا
ككماليات«...تفرهيد» ال أكثر وال أقل.
آه يا زمن وآه يا تونس ّملا كانت الثقافة
(والتعليم طبعا) رافعة رمزية وجمالية وقيمية
للدولة الوطنيةّ .ملا ت ّم تشييد دور الثقافة والشباب
ّ
املتنقلة
يف ك ّل معتمدية تقريبا ،و ّملا كانت املكتبة
ّ
والشعاب والبوادي واألرياف.
تجوب الجبال
آه يا تونس ّملا كانت تيضء أيّامها دور السينما
وتشتغل يف ك ّل نواحيها فرق هاوية ومحرتفة
للمرسح :مرسح أطفال ومرسح مدريس ومرسح
يف الك ّليات والجامعات ،إضافة لنوادي السينما
للنقد ولصناعة األفالم الهاوية ،نواد للشعر
والقصص واألدباء الشبّان يف األحياء والقرى

نادر الحمامي:
«الربط بين الثقافة والترفيه
ليس مجرّد كالم عابر بل هو
كاشف عن عقليّة كاملة..
و«الفرهدة» في اللهجات
العربيّة األخرى تعني الضيق
ّ
وأظنه المعنى
واإلحباط،
الالئق بالمقام»
ّ
خاصة زمن
واملدن و..و..و والقائمة تطول
ّ
واملؤسس ،والبشري بن
الشاذيل القليبي ال ّرائد
سالمة الذي واصل يف نهج سلفه وأضاف الكثري.
اليوم وبعد «ثورة» يتع ّرض رئيس حكومة
ّ
واملثقفني
وهو رأس السلطة التنفيذية إىل الثقافة
فيبتكر لنا مفهوما أو دورا حرصيا للثقافة
ّ
وكأن
وهو «التفرهيد» !! .إيه نعم «التفرهيد»
الثقافة تحوّلت إىل «عرابن» و«ربوخات فوق
السطوحات» ،وليست رؤية للحياة واإلنسان
والوجود و«تأصيال للكيان» عىل قول أديبنا
ّ
ومثقفنا الراحل محمود املسعدي.
الكبري
حاولنا أن نرصد وننقل شيئا من هذا الغضب
لبعض من ّ
املثقفني والفنانني.

«الفرهدة» اصطالحا

يف هذا السياق يقول رئيس جمعية الدراسات
الفكرية واالجتماعية الباحث والجامعي نادر
الحمّ امي ّ
«إن ربط الثقافة عموما بالرتفيه أو
ما نسمّ يه يف اللهجة التونسيّة «التفرهيد» أمر
ليس مستغربًا يف التمثّل السيايس التونيس منذ
عقود ،وكذلك يف السياسة الثقافيّة بتونس ا ّلتي

تر ّكز تركيزا شبه ّ
كل ّ عىل املهرجانات املوسميّة،
وما عدا ذلك فاملسألة الثقافيّة يف بعدها الشامل
مهملة إهماال شبه ّ
كل .وحتّى يف مستوى تمثيل
تونس يف الخارج فإنّنا نذكر دائمً ا تمثيل بالدنا
بالفرق الشعبيّة وبالوجوه الغنائيّة نفسها»،
متابعا «طبعً ا هذا ليس استنقاصا منها ولكن
ليست هذه هي الثقافة باملعنى الذي تكون به
جمعي سليم وناقد
مساهما فاعال ً يف بناء عقل
ّ
ّ
ومتعدّد ،ويعطي القيمة ا ّلتي يستحقها مبدعو
البالد يف ك ّل املجاالت الثقافيّة والفنّيّة والفكريّة».
وأضاف الحمامي «إن ذلك الربط املشار
إليه بني الثقافة والرتفيه ليس مج ّرد كالم عابر
بل هو كاشف عن عقليّة كاملة تعترب الثقافة
أمرا كماليًّا إن كانت إليه حاجة فللهروب من
هموم الواقع اليومي ،وهي سياسة شجّ عت عىل

ليلى طوبال:
«كان حاجتو بالتفرهيد اهاوكا
عندو االئتالف والحزام
السياسي وقناة نسمة
والمسلسالت المدبلجة..
أحنا ما نفرهدوش»...
ظهور فقاقيع هنا وهناك وبمستويات رديئة
بحجّ ة «تفرهيد الشعب» الباحث عن «الضحك
الرخيص» أو الرقص عىل ايقاع أي ضجيج يقدّم
عىل أنّه موسيقى .بقي أن أالحظ ،ويا للمفارقة
ّ
أن «الفرهدة» يف اللهجات العربيّة األخرى تعني
ّ
الضيق واإلحباط ،وأظنه املعنى الالئق باملقام».
من جهته قال طارق الشيباني الكاتب الحائز
عىل جائزة كومار سنة « 2019املثقفون يفرهدو
عىل الشعب» وردت هذه العبارة عىل لسان رئيس
الحكومة .وهي بالعاميّة التونسيّة ،فأردت أنا
أيضا ،أن أر ّد عليها ردّا مخترصا وباللغة العاميّة.
فإن كانت تلك ز ّلة لسان من الرئيس ،فهي مصيبة
ّ
واملثقفني ،فهي
وإن كان ذلك ح ّد علمه بالثقافة
مصيبة أكرب» .مضيفا «امله ّم  :أنا سيّدي رئيس
الحكومة ،عندي عرس أختي الجمعة الجاية
ونحتاج ثالثة وإال أربعة مثقفني باش يفرهدو
عىل الحارضين.»...
وتابع الشيباني «برصاحة وصيت عىل زوز

ثالثة شعراء وأربعة خمسة كتّاب وكان ثمّ ة
مرسحي واال سينمائي زادة موش مشكل...
أمّ ا خايف ال ما يجيوش ويفسد العرس وتفسد
التفرهيدة ...وليّت عندي ولد خايل حمّ ة ،يعيش
الربّة وصيتو عىل شوية مثقفني من النوع اليل
يفرهد .ياخي هنّاني وقايل هو بطبيعتو مروّ ح
الجمعة الجاية عن طريق بُرط حلق الوادي
وناوي يجيبيل معاه يف يدو عىل ما ياتي ناعوم
شومسكي وبول أوسرت...وكان لقى ساراماغو
ّ
كمثقف كبري
يكمّ ل ايجيبو معاه ،خاطر هذاكة
ّ
ينجّ م يفرهد برشة عىل الشعب وسبق إنو جاء
لتونس قبل»..
وختم الشيباني قوله «الخالصة ان التونيس
ما يكرب يف عينو يشء شعبا وحكومة.»..
أما الكاتب واملرتجم صالح بن عياد فقد
ّ
الحي »...الفتا اىل ان
«املثقف ليس مطربة
قال
ّ
ّ
ّ
ّ
«الصورة ال يف ذهن رئيس الحكومة عن املثقف

علي سعيدان:
«المشيشي لم يخطئ اذ
يكفي ان نقيّم مدى تأثير
النخبة المثقفة على امتداد
العشر سنوات االخيرة على
ثقافة وسلوك المجتمع»
ليست ِب َغريبة .إنّها ّ
الصورة ا ّلتي ترتسم يف ذهن
تونيس بسيط ما إن تُذ َكر أمامه الكلمة .األمر
ك ّل
ّ
ّ
ّ
نفسه مع عبارات نوزعها فوضويّا مثل :فنان،
أن البالد التّونسيّة أثبتت ّ
مبدع ...مع ّ
أن ليس ك ّل
ّ
فنّان وال ك ّل مبدع مثقفا».
وتابع الشاعر بن عياد «كثر هم الفنّانون
املبتهجون ا ّلذين يستحوذون عىل املشهد دون
ّ
الفن واإلبداع والثقافة.
أن يملكوا أدنى فكرة عن
ّ
ّ
مج ّرد «صنّاع» تع ّلموا بعض التقنيات .وإنها
ّ
الصورة ا ّلتي تدور يف ذهن رئيس الحكومة:
فنّان ،ضاحك أليّ يشء ،يستخدم جسما جميال،
ويحسن «ال ّلعب بال ّلغة» وصنع «ا ْلبُو ْز»ّ ،
الصورة
ّ
الشائعة وا ّلتي ما هي سوى إشاعة عن الفنّ
والثّقافة .الثّقافة ا ّلتي كان هتلر يشهر سالحه
عند سماعها» ،قائال «هذه ّ
الصورة املبتذلة للفنّان
واملثقف ا ّلتي يف ذهن ّ
ّ
الشعب التّ
ونيس
واملبدع
ّ
برئيس حكومته ،هي صورة من صنع ّ
السياسة.

السيّاسة ا ّلتي يف األصل كانت بيضة صغرية يف
ّ
العش الكبري ا ّلذي اسمه «ثقافة» ،ف ّرخت ّ
السياسة
وغادرت ّ
عشها الثّقايف ّ الدّافئ ،وهكذا عادت عىل
العالم بالوبال .الب ّد من مستشار يُعنى بالثّقافة،
ّ
تتثقف
يتّخذه رئيس الحكومة دليال ،الب ّد أن
ّ
وتكف عن تصدير تلك
«الوزارة املعنيّة بالثّقافة»،
ّ
ّ
الصورة ا ّلتي يف ذهن رئيس الحكومة ،عن مثقف
الحي».
أو مبدع أو فنّان هو أشبه بـ«مطربة
ّ

«فرهدنا توا نفرهدوك»

يقول الناقد والكاتب عيل سعيدان « من وجهة
نظر السياسيني يبدو أن ّ
املشييش أعطى التوصيف
والتعريف الصحيحني ملن يعتربون أنفسهم
نخبة ثقافية تصنع وتساهم يف مرشوع بلورة
ثقافة وطنية» مضيفا «تعريف رصيح ويبدو أن
املشييش لم يخطئ ‹ما هوش غالط برشة› دون
الدخول يف التفاصيل اذ يكفي ان نقيّم مدى تأثري
النخبة املثقفة عىل امتداد العرش سنوات االخرية
ّ
املتسمة بـ«حرية التعبري» عىل ثقافة وسلوك

حسن بن عثمان :
«ال أعلم ماذا يريد رئيس
الحكومة من البالد ومن
المثقفين تحديدا ؟ هل يريد
أن يجعل من البالد علبة ليلية
أم ماذا؟»
املجتمع التونيس التي تظهر من خالل تصويته
يف االنتخابات الترشيعية أو من خالل االغاني
التي يهت ّز لها أو عرب متابعته عروض مرسحية او
موسيقية او معارض رسم.»...
وختم سعيدان «صحيح ان للنخبة املثقفة
تصور لنفسها ولكن أيضا للمجتمع تصوره لها..
كما ألهل السياسة أيضا تصور لهذه النخبة...
اعتقد انه يمكننا الخوض يف هذه املسألة فقط
عندما تنسجم كل هذه التصوّرات مع بعضها
ومع ما يتبلور من املثقفني والعاملني يف الثقافة»..
أما الكاتب واالعالمي حسن بن عثمان فقد
قال «تعريف رئيس الحكومة الثقافة عىل أنها
«تفرهيد» يف خطابه االخري يد ّل عىل مبلغ وعيه
من املوضوع كله ومن الثقافة ..نشكره عىل فهمه
وإن د ّل ذلك عىل يشء فهو يد ّل عىل ان املشييش
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ال يفهم من الثقافة اال التفرهيد وهذا يدل عىل أن ال
رؤية وال مرشوع له لهذه البالد ولثقافتها يف ظروفنا
هذه» ..متابعا «تونس ترقص وتغني منذ ادخال
املزود عىل برامج التلفزة التونسية خالل عهد بن
عيل.»..
وتساءل بن عثمان «ال اعلم ماذا يريد رئيس
الحكومة من البالد ومن املثقفني تحديدا ؟ هل يريد
ان يجعل من البالد علبة ليلية ام ماذا؟ ال نعلم من
اين جاؤوا بهؤالء؟ هم ال عالقة لهم ال بالسياسة وال
بالحكم وال بالثقافة ..اداريون يخدمو ويروّحو»..
مضيفا «نحن نختنق بل نحن يف حالة احتضار..
وحمدا لله انه لم يقل أكثر من ذلك ...ثم عن اي
تفرهيد يحدّثنا املشييش ووزارة الثقافة بال وزير..
قابعة يف تكلسها وغيبوبتها وفنانوها محتجون
امامها من اجل لقمة العيش؟ ..لذلك نقول له فرهدنا
توا نفرهدوك.»..

قمبور الباي

مبدعو املرسح واملوسيقى والسينما اعتربوا
ما ورد عىل لسان املشييش «فضيحة» ّ
تبي فهمه
املحدود للثقافة واملثقفني ..يف هذا السياق تقول
املرسحية ليىل طوبال «حتى ال نبقى يف مستوى
النكتة والتفرهيد هناك ما هو اخطر بكثري ..اذ يمكن
ملن يرصّ اىل اليوم عىل غلق املسارح والفضاءات
الثقافية بحجة الجائحة ان يعترب الثقافة تفرهيد.»..
متسائلة «ما معنى ان توقف الدولة أنشطة املثقف
وعمل املبدع والفنان بتع ّلة التوقي من انتشار الوباء
يف الوقت الذي تعج املدارس والحافالت واملقاهي
باالفراد دون احرتام اجراءات الوقاية من انتشار
العدوى؟».
وأضافت طوبال» الجميع الحظ مدى احرتام
املبدع واملثقف مقاييس الوقاية داخل املسارح
والفضاءات الثقافية وهناك صور عىل مواقع
التواصل االجتماعي تثبت ذلك» قائلة «يبدو ان
كورونا تخاف من التنقل داخل وسائل النقل
واملقاهي املكتظة ..ويبدو أيضا أنها مولعة باملرسح
وبالثقافة لذلك هم يعتقدون انها تتواجد بكثرة يف
مثل هذه الفضاءات .»..
وتابعت «عندما نتأمل يف سياسة البالد نفهم
عالقة الدولة بالثقافة ومكانتها ...انا لست معنية
بالتفرهيد الن هناك عالقة اخرى تربط الفنان
باملتفرج دون اي تنظري او نخبوية بودورو  ..هناك
عالقة اخذ ورد ومحبة وخرافة ...عالقة تسعى
اىل اعادة االمل بعد خيبات متتالية  .»..مضيفة
«التفرهيد ليس مهمتنا .»....
وتساءلت «ملاذا نلوم املواطن العادي الذي تع ّرض
اىل عملية  formatageيف فهمه للثقافة والحال ان
رئيس الحكومة يراها تفرهيد« ....كيف نفرهدو
العباد عندنا بعد عيشة كيف خلق ربي الكل؟؟
عنا باش نخلصو املاء والضو والكراء واال نفرهدو
بالش؟ ..وايل يحكي عىل التفرهيد يعرف تاريخ
املرسح؟ يعرف العباد ايل ماتت تحت الصنرصة؟
يعرف انجازات املرسح التي عرفت بتونس يف

صالح بن عياد:
ّ
الحي
«المثقف ليس مطربة
ّ
معني
والب ّد من مستشار
ّ
بالثّقافة ،يتّخذه رئيس الحكومة
دليال»

قرأت لكم
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األجمد و«رسائل إىل كارال»
عبد هللا المتقي

مقداد السهيلي:
ْ
«المشيشي يرى فينا قمبور
الباي هو ال يعلم أن الفن إبداع
وبروفات وتعب وشهرية
وحليب وماء وضو وكراء»
الخارج؟ يعرف قيمة الفنان التونيس؟؟ باستثناء
قلة قليلة من اعضاء الحكومة ومجلس النواب
يتابعون الحراك الثقايف فإن اغلبهم ال يهتمون
بالثقافة ...لألسف نحن نسري نحو هذا الجو العام
الذي ّ
رسخته ماكينة تشتغل منذ  10سنوات للقضاء
عىل كل ما هو ابداع وتفكري وكل ما هو جمايل.»..

طارق الشيباني:
«إن كانت تلك زلّة لسان من
المشيشي ،فهي مصيبة وإن
كان ذلك ح ّد علمه بالثقافة
ّ
والمثقفين ،فهي مصيبة أكبر»
وختمت طوبال «عالش تحرمني؟ كيفاش
باش نعيش؟ ..انا ما نجّ مش نعيش من غري ما
نكون عىل الركح ومن غري ما نبدع ونقسم حكاية
مع الجمهور ..كان حاجتو بالتفرهيد اهاوكا عندو
االئتالف والحزام السيايس وقناة نسمة واملسلسالت
املدبلجة ..أحنا ما نفرهدوش »...الفتة اىل ان هناك
حلول للعمل كأن تفتح قاعات العروض واملسارح
ابوابها ايام الجمعة عىل الساعة الخامسة مساء
والسبت يف الثالثة ظهرا وصباحات االحد..
أما الفنان مقداد السهييل فقد قال «صحيح
ان هناك يف الفن جانبا من التفرهيد ولكن حتى يف
الضحك ثمة حكاية وخرافة وتعب »...متابعا «رئيس
الحكومة يعتقد ان الفن تفرهيد وان الفنانني سعداء
بهذا التفرهيد  ..هو ال يعلم ان الفن ابتكار وابداع
وبروفات وتمارين وتعب وألم ودموع وشهرية
وحليب وماء وضو وكراء وانرتنت وعائلة.»..
وتساءل السهييل «ماذا نرجو من هذا الوضع
ومن اهله؟ اذا استوى الحب سقط االدب  ..هؤالء ال
يفهمون وغري مستعدين للتغيري »..مضيفا «املشييش
هذاكا تصوّرو للثقافة ويرى فينا ْقمبور الباي..
نفرهدو ...نحن لسنا تفرهيدة وال اعلم ما الكتب
ايل قرأها املشييش عن الفن والثقافة؟ او ربما ال
يهمه الشأن الثقايف او ال يفقه فيه شيئا  ..ولكن بما
اننا اصبحنا تابعني لوزارة السياحة فهو التفرهيد
بعينه ..وبما انه ال وزير للثقافة االن اصبح لدينا
وزارة تفرهيد.»..

(إنها أناه وقد أخرجها للناس بمسمى " كارال ")
نصر سامي
						
1
بداية  ،ال يسع القارئ واملهتم بالشأن األدبي التونيس  ،سوى أن يثمن ويحتفي بصدور "رسائل
إىل كارال" للشاعر التونيس األمجد بن أحمد إيالهي املقيم يف سلطنة عمان أستاذا للفنون التشكيلية،
عن « اآلن نارشون وموزعون” باألردن ،يحدث هذا ،يف مقابل الشح يف توالد الرسائل واستئثار
القصة والرواية والشعر بحيز واسع ،رغم جاذبيتها وسحرها ،واألكثر منه ،أنه من خالل الرسائل
هذه ،يمكننا أن نلقي القبض عىل املحطات واللمحات امللفتة واملسارب الخفية يف شخصية الكاتب،
قد ال تتيحها لنا كتاباته االبداعية التي يمتزج فيها الواقع بالحلم.
وألن املرحلة التاريخية ملغومة والتفاعالت
والتناقضات تشغل الناس ،فقد انحاز األمجد
ابداعيا يف التقاطها بمسامعه وجوارحه ،ومن ثمة،
لم يكن البديل سوى الحكي ملجأ حاميا وساخرا
الذعا.
وعليه ،تحكي "رسائل كارال" عن الثورة
والشعر وكارال ،ولم تشذ عن االيقاع املرحيل
الساخن ،وتسرتق السمع لتدافعاته السياسية
واالجتماعية والثقافية من خالل التوليف بني
اللغة الشعرية واللغة الرسدية واللغة التوثيقية.
2
نقرأ يف «رسائل كارال» ،لواعج األمجد
العاشق الولهان التي تكمن يف أعماقه الشاعر
امللسوع بحرقة القول والحلم واالسرتجاع:
«الشعر اجتماع مغلق للعواطف والحقائق
والوقائع ليفرز نفسه مغايرا» ،ونقرأ أيضا من
نفس الرسالة «والحب كزقزقة العصافري يف
أقفاصها» ،وال يخفى من خالل الشاهدين أن
الحب والشعر كالهما قفص ذهبي للشعور ،وموسيقى للوجدان .
هذه التوأمة ،يرقيها الشاعر إىل مرتبة الحلول ،حلول الحب يف الشعر « :الشعر يا رفيقتي…التقاء
االنامل باألصابع قبل صمت العاشقني ،الشعر ببساطة هو تلك النظرة بني قبلتني».
3
ولنقرتب اآلن ،من بعض االعرتافات الناجمة عن تناقضات الثورة ،برصد بعض الشواهد والحاالت
امللتبسة « :آمنت بالثورة يف معناها الخالص النقي ،وآمنوا بالركوب عىل االمنا ،وان ركب بعضهم
ونجح يف اقناع البؤساء بأكاذيبه ،فقد ركب اكثرهم عىل إصبع الزمن الضائع منا كاإلبر يف العب»
والظاهر أن الكاتب ،اراد عن وعي وسبق إرصار ،تعرية بعض حاالت التشوه الذي اعرتى مسار
الثورة ،لتهافت االنتهازيني واملتسلقني ،لكن ،وبالرغم من الحداد الثقيل عىل رسقة الثورة ،يختار
األمجد أن يفتح كوة عىل األمل بدل تداول ثقافة التيئيس « :وما زلت ارى الثورة يف عيون اصحابها
نادرة تنام بني الآللئ واملرجان ..ثورة للعاشقني والباحثني عن الحياة ومعناها الجميل».
4
تتميز هذه الرسائل بخصائص جمالية وتعبريية ،لها عالقة بانفعاالت املرسل وأحالمه وذكرياته،
ولعل أول ما يلفت النظر هو التباس الرسد بالشعر ،إذ معالم الرسد واضحة كما معالم الشعر بارزة،
ونركز يف هذا التبنني الجمايل للرسائل عىل ما يمكن أن نسميه بشعرنة «رسائل كارال» ،وإخراجها
يف قالب شعري.
هكذا ،واستنادا عىل الصور الشعرية املدسوسة يف اإلرساليات ،تتأتى شعرية الرسالة ،ونقدم
منها هذه األمثلة الدالة :
«وحيدون ومبعثرون نحن كحبات القمح يف البيدر»
«وما زلت أصغي يف كل حزن لصوت املطر»
ويف سياق تصعيد شعرية الرسائل ،يتحول مجموع الرسالة اىل شبه مادة شعرية ،من خالل
التقطيع الجميل والتقسيم الفضائي لألسطر كما يف قفلة الرسالة األخرية :
«حزني ليس بابا ألغلقه متى عن لألفراح ذلك..
ليس قناعا أرتديه …
وال أعرف التماسيح كي استنسخ يل دمعتني …»
تقطيع جاء معززا بصور استعارية ومجازية منحت الرسالة رؤاها وتهوجها الشعري.
5
ومجمل القول« ،رسائل إىل كارال» لألمجد بن أحمد إيالهي ،تجربة تونسية جديدة ،تنضاف إىل
فهرس أدب الرسائل عىل قلته يف املشهد العربي ،وليس يف وسع القارئ والناقد إال أن يكون طوقا
حاضنا لهذه الرسائل التي تبحث يف الحب والشعر والثورة  ،ثالوث يقتيض اقتفاء أثره  ،فهل بأيديهم
يفعلون ؟
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أميرة غنيم الحائزة على جائزة كومار لـ«الشارع المغاربي» :

ّ
ضمني للجان التحكيم
ام
ات
ّ
فيه
بجائزة
ج
املتو
الكاتب
ظ
ح
عن
احلديث
ّ
ّ

عواطف البلدي

ّ
كل هذه الوجوه مجتمعة ،هي صاحبة «نازلة دار األكابر»
روائية وباحثة ومدرّسة جامعية ومنتجة برامج إذاعية
و«قناصة جوائز»...وشابّة ...أميرة غنيم هي ّ
ّ
ّ
والمختصة في علم الداللة العرفاني ،وهي الفائزة
و«الملف األصفر» (مخطوط قيد النشر حائز على جائزة عربية) ،وهي الباحثة في ال ّلسانيات وعلوم ال ّلغة
ّ
الخاصة بلجنة التحكيم« .الشارع المغاربي»
بجوائز عدّة منها جائزة معرض تونس الدولي للكتاب للترجمة والجائزة الوطنية للفلسفة وأخيرا جائزة «كومار»
التقاها فكانت معها هي الرحلة الخاطفة داخل عالم رؤاها وأفكارها وطموحاتها.
روايتك بني التخييل والرواية التاريخيّة هل
كان ذلك اختيارا مبدئيّا أم إنّه الولع بالتاريخ؟
ظن بعض الق ّراء ّ
أتفهّ م أن يذهب يف ّ
أن "نازلة دار
ّ
األكابر" رواية تاريخيّة .ولكنها ليست كذلك .صحيح
ّ
أن أحداثها الرئيسيّة تدور ضمن فرتة تاريخيّة مهمّ ة
ّ
ّ
الوطني توفرت لنا عنها وثائق تمكن
يف التاريخ
ّ
من تحديد تفاصيلها الصغرية فضال عن سياقاتها
الكربى ،وصحيح أنّني اسرتفدت املعطيات التاريخيّة
لبناء العالم التخيييل ّ الذي تتنامى فيه الوقائع وتتح ّرك
الشخصيّات .غري ّ
التاريخي لم يكن
أن الوفاء للسياق
ّ
بغاية كتابة رواية تاريخيّة وإنّما هو تقنية يف الرسد
ّ
عمق
للنص ما أردت له من
تمنح
واقعي ورمزيّ
ّ
ٍ
وتو ّ
التونيس
ظف املعارف الحاصلة حول التاريخ
ّ
املعارص من أجل بناء عالم متخيّل ج ّذاب ينش ّد إليه
القارئ.
صحيح أيضا ّ
أن بعض الشخصيّات األساسيّة
ضمن النسيج الرسديّ للرواية (مثل الطاهر الحدّاد)
ً
الحكائي
عرضا يف املتن
أو شخصيّات أخرى ذُكرت
ّ
الدرعي ومحيي الدين القليبي والشيخان
(مثل أحمد
ّ
محمّ د صالح بن مراد وحميدة بريم) ،هي شخصيّات
املرجعي مقابالت معروفة.
تاريخيّة كان لها يف الواقع
ّ
ولكن حتّى هذه الشخصيّات متى اندرجت يف العالم
الروائي التخيييل ّ صارت بسحر الرسد شخصيّات
ّ
متخيّلة ال تطابق الشخصيّات املرجعيّة ّإل عىل سبيل
املحاكاة .وجوابا عن سؤالك هل ّ
إن اسرتفاد التاريخ
مبدئي أم متّصل بشغفي بالتاريخ ،أقول ّ
إن
اختيار
ّ
الروائي هو الذي يفرض
عليه
يشتغل
الذي
املوضوع
ّ
عليه اسرتفاد مجال معريف ّ دون آخر .فلو كنت ،مثال،
أكتب ّ
قصة تجري وقائعها بعد ألف عام من اآلن ملا
توجّ هت إىل املراجع التاريخيّة ولكنت أستعني دون
بنصوص علميّة وتقنيّة تفيدني يف صناعة ما
ش ّك
ٍ
العلمي.
يسمّ ى بأدب الخيال
ّ
الرواية ضخمة من حيث عدد صفحاتها فهل
هذه قدرة كامنة فيك عىل الرسد؟
لم أخ ّ
طط حني رشعت يف كتابة "النازلة" أن
ّ
ولكن أحداثها
الطباعي
تكون ضخمة من جهة الحجم
ّ
املتشعّ بة والتقنية التي استخدمتها يف تنويع الرواة
لتنويع زوايا النظر هي التي اقتضت هذا الحجم ،وال
أعتقد ّ
أن القدرة عىل الرسد تقاس بعدد الصفحات.
فربّ رواية قصرية تصدّرت مدوّنة الرسد واعتربت من
العاملي ،وربّ نصوص طالت بال طائل
عيون األدب
ّ
ولم يغنم منها القارئ شيئا غري تراكم امللل .وال أخفيك
ّ
أن طول الرواية جعلني أطرح عىل نفيس باستمرار
ً
أسئلة جماليّة تضمن استمرار التشويق ليُقبل القارئ
عىل ّ
النص بلهفة ال تفرت مع تقدّم الرسد .ومن األرسار
ّ
التي ال يعرفها إل املق ّربون ممّ ن قرأ مخطوط الرواية
ُ
النهائي قبل النرش مقاط َع أظنّها
حذفت من املتن
أنّني
ّ
جميلة .ك ّل ذلك احرتاسا من إثقال ّ
النص باستطرادات
قد تضعف بريقه .الغريب ّ
أن األصداء التي تصلني
انطباع يتك ّرر
اليوم من الق ّراء تكاد تتقاطع عند
ٍ
بشكل متواتر هو الشعور باألسف عند مفارقة الرواية
ّ
وكأن القارئ الذي عقد بشخصيّات الرواية عالقة
غريبة يستزيد من أخبارها ويتمنّى لو كانت الرواية
أكثر طوال.
ملاذا شخصيّة الطاهر الحدّاد علما ّ
أن التاريخ

الذي كتبته السلطة الذكوريّة لم يذكر شيئا
عن عالقته بالجنس اللطيف؟
الطاهر الحدّاد شخصيّة لها مكانة
الجمعي فهو أيقونة
رمزيّة يف الضمري
ّ
الحداثي التنويريّ والكتابة
الفكر
ّ
عنه هي رضب من االعرتاف بقيمته
تونيس.
االعتباريّة يف وجدان ك ّل
ّ
وأعتقد ّ
أن ترسيد تاريخ نضالنا
اإلصالحي مهمّ ة نبيلة ينبغي
ّ
أن تتعاضد يف إنجازها جهود
الروائيّني التونسيّني
حتّى ال يظ ّل رموز
الوطني
اإلصالح
ّ
حبييس كتب التاريخ
التي ال ي ّ
طلع عليها
ّ
املختصون.
ّإل
وأنا مثل غريي
ا ّ
عىل
طلعت
األعمال الكاملة
للطاهر الحدّاد وقرأت ما كتب عن حياته أصدقاؤه
ومناوئوه والباحثون الذين اهتمّ وا بسريته ومسريته،
بأن للنساء ّ
ولم أقع فعال عىل ما يفيد ّ
محل يف حياته
الشخصيّة بعد أن أنفق عمره القصري يف نرصة
ّ
ولكن قصيدة تكاد تكون ناشزة عن
املستضعفني.

ُ
ُ
ننصرف
الغنم أكبر لو
يكون
مُ ستقبال إلى محاسبة رئيس
ّ
مخططات
حول
الحكومة
حكومته لفائدة الثقافة وأهلها
بدال من التعليق على تصريحاته
الرديئة
الوطني النضايل ّ الذي ميّز ديوانه جلبت
السياق
ّ
انتباهي بمضمونها الغزيل ّ الواصف للوعة الفراق
ومحنة الحرمان .من هذه األبيات القصرية وُلدت
فكرة الرواية مرشوعا ممكنا ،وبتنزيلها ضمن السياق
الوطني الثريّ برصاعاته وتناقضاته ومعاركه حول
ّ
القضايا الكربى صار هذا املمك ُن ّ
نصا روائيّا يساهم
يف رسد جز ٍء من ّ
قصتنا التونسيّة .فخالفا ملا قد يوحي
به سؤالك ،ليس الحدّاد الشخصيّة الرئيسيّة يف «نازلة
دار األكابر» ،بل هو كالحارض الغائب ،موجود يف
النص .ذلك ّ
ّ
خلفيّة ّ
القصة العشقيّة بني يس الطاهر
أن
ّ
ّ
ولل زبيدة ليست إل مركبا امتطاه الرسد ليخوض من
خالله يف قضايا اجتماعيّة لم تفقد إىل اليوم راهنيّتها
الطبقي والطفولة
املوجعة كالعنرصيّة واالستغالل
ّ
املع ّذبة واملثليّة الجنسيّة واإليمان بالسحر والشعوذة
والرصاع بني قوى الحداثة والتنوير وقوى االنغالق
والرجعيّة.
كيف احتفى النقد بروايتك؟
من املب ّكر جدّا الحديث عن منجز نقديّ حول
"نازلة دار األكابر" ،فلم تمض عىل صدور الرواية
ّإل أشهر قليلة ولم يقع توزيعها إىل ح ّد هذا التاريخ

ردود األفعال التي تأتيني من الق ّر اء فاقت
كل ّ
توقعاتي والمرأة التونسيّة قارئة استثنائيّة
ّ
جديرة باالحترام
التونيس بل إنّها
خارج الرتاب
ّ
لم تصل فعليّا إىل املكتبات
التونسيّة ّإل قبل شهر
أو نحوه ،وال يمك ُن أن
نأمل خالل هذه الفرتة
القصرية أن يقرأها
ّ
ويكتبوا
النقاد
عنها .ومع ذلك
قرأت
فقد
عىل وسائل
ا لتو ا صل
ّ
للنص نرشها روائيّون
االجتماعي مراجعات عميقة
ّ
وأكاديميّون وتضمّ نت إشادة سخيّة بالرواية وعواملها
وبنائها ولغتها .والطريف ّ
حقا ّ
أن أوّل قراءة نقديّة
مطوّلة وعميقة تصدر بالصحف التونسيّة عن
"النازلة" نُرشت قبل أيّام بصحيفة "البراس"
أكاديمي بالجامعة
الناطقة بالفرنسيّة وكانت بقل ٍم
ٍّ
ّ
الفرنيس .وهذا من
مختص يف نقد األدب
التونسيّة
ّ
املفاجآت التي لم تنف ّك تتحفني بها هذه الرواية .ما
يشغلني اليوم هو متابعة ردود فعل الق ّراء .فمن مزايا
العوالم االفرتاضيّة أنّها تتيح للكاتب متابعة األثر
الذي يحدثه ّ
نصه يف القارئ عىل نحو فوريّ ودون
الحاجة إىل اللقاءات األدبيّة وحوارات الصالونات .وال
مرآة أصدق من القارئ تكشف للكاتب منزلة ّ
نصه يف
مدوّنة الرسد .وأصدقك القولّ ،
إن ردود األفعال التي
تأتيني من الق ّراء فاقت ك ّل ّ
توقعاتي .واأله ّم يف ك ّل
هذا أنّي اكتشفت زيف الرأي القائل ّ
التونيس ال
بأن
ّ
ّ
خاصة ،من خالل مجموعات القراءة
يقرأ .واكتشفت
عىل فايسبوكّ ،
أن املرأة التونسيّة عىل وجه الخصوص
قارئة استثنائيّة جديرة باالحرتام.
كيف استقبلت الجائزة؟ يقال إنك محظوظة
يف ما يتع ّلق بالجوائز ..روايتك األوىل حازت جائزة
عربيّة وهذه الثانية حازت جائزة كومار .هل هو
الح ّ
ظ فعال؟
استقبلت الجائزة بفرحة من يعرف قيمتها يف
التعريف بالكتاب املتوّ ج .فإن يكن للجوائز من فضل
ّ
يحف بها من تغطية صحفيّة وما يعقبها
فهو ما
ّ
النص
من حوارات ولقاءات مع وسائل اإلعالم تمنح
أجنحة يطري بها نحو جمهور أوسع من الق ّراء.
من هذه الجهة أفهم حديثك عن الح ّ
ظ .فمن بخت
النصوص فعال أن ترسم لها الجوائز مسارات أرحب
وتفتح لها منافذ أوسع النتشار أرسع .أمّ ا الحديث عن
ح ّ
ضمني للجان
ظ الكاتب املتوّ ج بجائزة ففيه اتّهام
ّ
التحكيم ّ
ألن مقتضاه أن تكون معايري لجان القراءة
يف إسناد الجوائز األدبيّة معايري اعتباطيّة .فإذا صدق
هذا م ّرة فإنّه يندر أن يتك ّرر ّإل إذا كان االعتباط
سمة مالزمة لك ّل املسابقات األدبيّة .ومع ذلك فإنّي
أق ّر لك ّ
بأن جزءا من لعبة التسابق ال يخلو تماما من

الصدفة السانحة التي يتط ّلب اقتناصها ح ّ
ظا أو ما
يشبه الح ّ
ظ .فالكتاب املتوّ ج بجائزة أدبيّة هو الكتاب
الذي لم تجد لجنة التحكيم ضمن الكتب املتسابقة
كتابا خريا منه ،وال يعني هذا أنّه أفضل ما يوجد عىل
الساحة األدبيّة .وح ّ
ظه عندئذ يف أنّه لم يتقدّم لنفس
املسابقة مَ ْن كان دخوله إليها ،إن حدث ،قادرا عىل
تغيري املوازين .من هذا الوجه يمكنك ،إذا كنت مرصّ ة،
أن تعتربيني محظوظة!
ّ
ومثقفة كيف تفاعلت مع قول
أنت روائيّة
رئيس الحكومة عندما تحدّث يف خطابه األخري
عن الثقافة وحدّد مهامّ ها بأنّها «تفرهيد»؟
األكاديمي يف شخصيّتي.
سؤالك يستف ّز الجانب
ّ
ّ
مختصة يف تحليل
فقبل أن أكون روائيّة أنا لسانيّة
الحجاجَ
املبني عىل
ُرس
َّ
الخطاب .ويف وسعي أن أميّز بي ٍ
ّ
يخص
املنطق من الحجاج القائم عىل املغالطة .ويف ما
قضيّة الحالّ ،
فإن املغالطة ال تكاد تخفى ّإل عىل من
ّ
يتعمّ د ّ
ّ
غض طرفه عنها .يتلخص األمر يف أن عددا
ً
نتيجة
ممّ ن تابعوا خطاب رئيس الحكومة استخلصوا
خطرية مفادها أنّه يستنقص من قيمة الثقافة يف
املطلق ويستهني بدور ّ
املثقفني .وراجت هذه النتيجة
االجتماعي ويف املنابر اإلذاعيّة بعد
عىل وسائل التواصل
ّ
الجماعي بأنّها نتيجة صادقة ومطابقة
أن وقع التسليم
ّ
فعال لواقع الحال ،وانج ّرت عن هذا التسليم الواسع
ٌ
حملة رشسة عىل الرجل غ ّذاها غضب أهل القطاع
الثقايف ّ من قرار رئاسة الحكومة إيقاف األنشطة
الثقافيّة ّ
توقيا من كورونا .ودون الحكم عىل النوايا،
يمكننا بالتثبّت يف املقدّمات املؤدّية إىل هذه النتيجة أن
نقف عىل املغالطة الكامنة خلفها .فمن الواضح أنّه قد
الفن من فئة ّ
وقع استثناء أهل ّ
املثقفني ليكون سائغا
نفي أن يكون الرتويح عن الجمهور
يف املقدّمة األوىل ُ
ّ
ّ
(املعب عنه يف الدارجة بالتفرهيد) من وظائف املثقف.
يف حني ال يخفى عىل أح ٍد ّ
أن الوظيفة األساسيّة للفنون
الركحيّة هي تقديم الفرجة املمتعة فضال عن وظائف
أخرى ليس املجال سانحا لتفصيلها .من الواضح أيضا
ٌ
داللة حرصيّة لم
أنّه أُضيفت إىل قول رئيس الحكومة
تكن موجودة يف ملفوظ خطابه األصيل ّ ليتسنّى صناعة
ّ
للمثقف
املقدّمة الثانية بما يفيد أنّه مؤمن بأنّه ال دور
ّإل دور الرتويح عن الجمهور ،يف حني ّ
أن مقتضيات
قوله ،وهو متاح ملن يريد الرجوع إليه ،ال تتضمّ ن أبدا
هذا املعنى الحرصيّ  .ومن هاتني املقدّمتني الكاذبتني
األخالقي) تو ّلدت النتيجة
املنطقي ال باملعنى
(باملعنى
ّ
ّ
الصادقة التي أثارت الرأي العامّ .وليس توليد الصدق
انطالقا من الكذب ّإل رضبا شائعا من رضوب
املغالطات املنطقيّة .ولع ّل ُ
ُ
ننرصف
الغنم يكون أكرب لو
ّ
مُستقبال إىل محاسبة رئيس الحكومة عىل مخططات
حكومته لفائدة الثقافة وأهلها بدال من التعليق عىل
ترصيحاته الرديئة .فاملرحلة الحرجة التي يم ّر بها
اليوم القطاع الثقايف ّ ،بل سائر القطاعات الحيويّة ،ال
تحتمل التغايض عن املشاكل العالقة الكربى من أجل
التفلسف حول األقوال ومقتضياتها.

contact@acharaa.com
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الشارع الثقافي

الممارسة السياسية
ببالد اإلسالم والحداثة :

أية ديمقراطية نريد؟
عثمان البرهومي
أستاذ التاريخ  .جامعة
صفاقس  /تونس
barhoumioth@yahoo.fr

إذا كانت إشكالية اإلسالم والحداثة قد انطلقت تاريخيًا ،يف عاملنا العربي
خالل سنوات الثمانني من القرن العرشين ،وامتدت مع سنوات التسعني،
فإن إشكالية اإلسالم والديمقراطية قد تأخرت كثريًا ،مقارنة بالحقل الثقايف
الغربي الذي تعززت لديه املمارسة السياسية الديمقراطية يف عالقة بما بعد
الحداثة يف سنوات السبعينات من القرن املايض بميادين معرفية شتى.
أما يف الحقل الثقايف العربي ،فقد ظهرت الكتابات األوىل التي تتناول
إشكالية اإلسالم والديمقراطية يف أواخر التسعينات وبدايات األلفية الثالثة
بوترية أقل مقارنة بالكتابات التي تناولت عالقة اإلسالم بالحداثة ،نظرا
الرتباط قضية اإلسالم والديمقراطية بممارسة سياسية كانت فيها للحداثة
الغربية تأثريات كبرية .وحتى يكون التداول يف هذا املوضوع مقنعا البد
أن يؤسس عىل منهج يتفحص الظاهرة ويحللها بموضوعية معتمدا منهج
التفكيك وإعادة استقراء عوامل نشوء الظاهرة وتطورها.
لذلك وردت أغلب املقاربات العربية إلشكالية العلمانية متميزة بمنزع
ايديولوجي واضح ،اليشء الذي يجعلنا نميز بني اتجاه يعترب أن العلمانية
نزعة إلحادية ترفض الدين وتهمشه وتفصله عن التنظيم االجتماعي،
وإتجاه ثان عقائدي إيديولوجي ينطلق من أن العلمانية فلسفة معادية للدين
ومقدساته ورموزه .ويف كال الحالتني يهيمن التطرف عىل هذين املوقفني.
وهذا يدعونا اىل التذكري بأن العلمانية تعد يف األصل ،نظرية إجرائية
سياسية تهدف إىل كرس القيد الذي كان الدين قد فرضه عىل تيار الحياة
وحركة االجتماع السيايس .إضافة إىل أن االنطالق من جهاز مفاهيمي يم ّكن
من تحقيق توافق بحثي بني الحدث وبني الفكر والتفكري ،اليشء الذي يساعد
عىل استرشاف املآالت عرب العودة إىل التجارب السابقة .وبالتايل التوصل إىل
وضع أساس نظري متماسك يمكن أن يكون عنرصا من عنارص البناء السليم
ملفهوم الديمقراطية وعالقتها باإلسالم.
ويف هذا اإلطار سوف لن نقترص عىل املفهوم السائد حول العلمانية
انطالقا من تعريفها باألغراض التي استهدفت تحقيقها الحركات العلمانية
يف الغرب .وهو فهم سطحي ألنه ال ينظر إىل العلمانية من منطلق كونها
تمثل بشكل أسايس موقفا من اإلنسان والقيم والدين ،وال من منطلق كونها
موقفا إبستمولوجيا ،أي موقفا من طبيعة املعرفة العلمية ومن نوعية
عالقتها باملعرفة الدينية.
والعلمانية بهذا املعنى ال تقوم عىل اعتبارات جائزة أو ممكنة وإنما
تقوم عىل اعتبارات رضورية .فهي تعني العالقة بني الروحي والزمني
وبني الديني والسيايس كعالقة موضوعية من جهة أوىل .أي عالقة تفرضها
ظروف تاريخية معينة وما يستتبع ذلك من الربط مفهوميا بني الدين
والدولة ،الذي يتطلب التعمق يف البحث يف املنظومة اإلعتقادية للدين.
ومن جهة ثانية فإن العلمانية تعني أن املعرفة العلمية ،معرفة الزمة
لتنظيم شؤون املجتمع السياسية واإلدارية واالقتصادية والقانونية وأنها
انطالقا من ذلك ال تجد وال يُمكن أن تجد أساسها النهائي يف املعرفة الدينية.
والعلمانية بهذا املعنى ،تنأى عن أي مضامني سلبية إلحادية أو إقصائية
للدين.
وكان من نتيجة ذلك أن الدين أصبح يعني الصدق يف املشاعر
واالعتقادات واملواقف يف قضايا الحياة ،وقضايا الدين معا .وبهذا املعنى
أدت العلمنة اىل تنقية الشعور الديني وجعل املعاملة الحسنة أصل الدين
مقابل املظاهر الطقوسية املظهرية.
هذا يعني أن هذه القضية ما زالت خارج النقاش الفكري يف املجال
العربي ،لكنها مرشحة مع مرور الوقت إىل أن تصبح يف قلب وصميم هذا
النقاش ،وذلك ألن األنظار بدأت تلتفت إليها،إثر أحداث الثورات العربية
وتجدد اآلمال والطموحات يف البلوغ إىل ديمقراطية حقيقية عىل أسس
حديثة تراعي خصائص البنية االقتصادية واالجتماعية للبالد العربية
واإلسالمية .ولإلشارة فإن النقاشات اليوم ويف املستقبل حول العالم،
تجاه مراجعة تطبيقات الديمقراطية وانعكاساتها سوف تلقي بظاللها
علينا ،وعندئذ سوف نتعرف عىل حوافز بإمكانها أن تعيل من شأن فكرة
الديمقراطية كممارسة سياسية بشكل يفوق فكرة الحداثة نفسها التي
انبثقت من ثناياها.

وجه من وجوه إقامة ح ّد شيخ اإلسالم ابن تيم ّية:

«ي ْستتابون ،فإن تابوا ،وإالّ ُي ُق َتلُون»
ُ
ابية
عىل أزالمه ّ
الوه ّ

بقلم  :أسعد جمعة

ّ
السلف ّ
الوهابيّة هم فرقة تقول عن نفسها إنّها سليلة ّ
الصالح ،ومعلوم أنّها بقولها هذا تُع ّد منتسة ألحمد من بني أئمّ ة
ّ
املذاهب األربعة .و ّملا كانت حالتهم عىل ما وصفنا ،ومن ثمّ ة جاز لهم تبنّي نهج الحنابلة يف استنباط األحكام الشعيّة ،أي أنّهم
س ّلموا بتغليب أحاديث األحاد عىل شتّى أصول الفقه األخرى عدى الكتاب الكريم.
وإن كانت حالتهم عىل ما وصفنا من تغليب مط َلق للنّقل عىل –وإن صعف سندًا ومتنًا ،عىل حساب العقل ،وإن كان ملجتهد
أصول وفروعً ا ،فأنّى لهم أن يردّوا حديثا قد صححّ ه لف ً
ً
ظا ومعنى :ذ ْكره يف ّ
الصحيحني من طرق شتّى.
مشهود له يف رجاحة ال ّرأي
ومفاده ّ
ّ
ّ
الوهاب ،يصمها بكون موطنها األصيل ّ هو يف حقيقة األمر أرض
مؤسس هذه الفرقة الضا ّلة ،محمّ د بن عبد
أن نسب
ّ
ّ
زالزل وفتن ،ويعيّنها عىل أنها منشأ قرن الشيطان؟!
فإذا ما علمنا ّ
ّ
ّ
الوهاب النّجدي الذي ظهر يف أرض نجد الحجاز ،وقد قال عنها
مؤسس هذه الفرقة هو محمّ د بن عبد
أن
ّ
ّ
ال ّرسول -عليه السالم :-فيها يطلع الزالزل والفتن ،ومنها يطلع قرن الشيطان.
تدقيقي ،فنقولّ :
إن الحديث ا ُملشار إليه قد جاء عن جماعة من ّ
ّ
الصحابة ،ورواه
فلنفصل األمر عىل نحو
وملزيد توثيق املسألة،
ّ
عنهم جماعة كبرية من التّابعني .و ّملا كانت هذه األحاديث متقاربة يف ال ّلفظ واملعنى ،فإنّنا نكتفي بنقل واحد منها فقط ،تدليالً
منّا عىل املعنى املقصود:
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َار ْك َلنَا ِف َشأ ْ ِمناَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َارك لنا ِف شأمنا ِ
وف يَمَ ننا» .قالوا« :و َِف نجْ دنا؟» قال« :اللهُ َّم ب ِ
عَ ْن اب ِْن عُ مَ َر -ريض الله عنهما -قال« :اللهُ َّم ب ِ
َ
َّ
طلُ ُع ق ْر ُن الشيْ َ
«هنَا َك ال َّزال َ ِز ُل وَا ْلفِ تَ ُنَ ،و ِبهَ ا يَ ْ
وف يَمَ ِننَا»َ .قالُوا« :و َِف نَجْ ِدنَا؟» َقا َلُ :
ان» .رواه البخاري ( ،)1037ومسلم (،)2905
ِ
ط ِ
ّ
واللفظ للبخاري.
فالوهابيّة أمام خيارين أحالهما ُم ٌّر :فإمّ ا أن يتن ّكروا ألصولهم الفقهيّة ،وهو ُ
خ ْل ٌ
ّ
ف ال يمكن؛
وإذا كانت األمر عىل ما وصفنا،
ّ
مؤسسهم ،مع ما يستتبع ذلك من وجوب إقامة ح ّد الحدود املرت ّد عليهم ،وهي خاضعة عند إمامهم ،يف
وإمّ ا أن يتربّؤوا من أصل
تقي الدّين بن تيميّة ،إىل مبدئه التّكفرييّ  :في ُْستتابوا ،فإن تابوا وإال ّ قِ ِتلُوا ..ولله يف خلقه شؤون. .
الفروعّ ،

أدب الطفل

م ال ّ
طفولة
أمحد املباركي ..تراني ُ

فاخر بن سعيد

جميل أن تكتب عن الطفولة شعرا
وقصة ..وأجمل من ذاك أن تكون صاحبَ
قلم وفكر وخيال نري يُنريُ عقل الطفل وأن
يعيش مآسيه ..يقول الكاتب «نعم ..أعيش
مآسيه فأطلق قلمي وخيايل حاملا بالسالم
والوئام..
أقوليفديوانيالثالث«أناشيدالقمر»      
أرى الحرب تنزل أثقالها
وقد زلزلت قبل زلزالها
أرى األرض تخرج أجيالها
وتمأل هذا الفضاء بالعبري
يف قصيدتي بعنوان” الحلم”..
فاملطلوب معايشة محن الطفل وإيجاد
حلول له قافزين عىل سجون التاريخ
والجغرافيا واملذاهب والرؤى..
بهذا صدّر الشاعر األستاذ أحمد
املباركي كتابه الشعري الجديد املوجه
للطفل عن دار املسار للنرش والتوزيع
خالل هذه األيام بعنوان ترانيم ال ّ
طفولة .
عربي
« أزف هذه الرتانيم إىل كل طفل
ّ
يحلم بالجمال والجالل يف زمن الحروب
والخطوب لع ّله يجد يف ترانيم الطفولة
ترس به نفسه وترشق به روحه التوّاقة
ما ّ
لفجر مختال الخطى وضاح الجبني وردّي
الوجنات» .
ّ
أول ما يُلمحُ يف املجموعة الشعرية
ارتباطها بعوالم الطفولة ،كالطبيعة،
الربيع ،غردي يا طيور  ،الشتاء  ،البحر...
واألرسة األ ّم الجدة واأللعاب دوامتي وهي
عوالم اعتاد «الشعر الطفيل» أن يقطف

منها أزهاره  ...غري أن شاعرنا يقحم الطفل
يف عوالم القومية وهموم البرشية ،كأنما يدق
ناقوس الخطر الذي يهدد الطفولة وهي
أول ضحايا النزاعات والحروب انها رصخة
مدوية من هذه الرشيحة يف وجوه الكبار
وقد انحرفوا عن الخري والحب والجمال ،إنها
دعوة للسلم والتصالح لتكون رصخة فينا
نرشا لثقافة التسامح الثقافة التي نحتاجها
يف عرصنا الراهن والتي يجب أن تكون
مبثوثة بني هذه الفئة اللطيفة والسليمة
فكرا
أمّ
حديث الطفل  ،اهُ ،جدتي والتلفاز،
دواماتي ،العمال ،هنا وطني ،يا وطني،
أمتي ،البحر الراقص ،العروبة الدامعة،

الربيع. .وغريها من العناوين التي تش ّد
الطفل وتجعله يتوق إىل ّ
فك مغازي هذه
األشعار...
يقول الشاعر يف نص «الربيع»
قد أقبل ال ّربي ُع
وحسنه البدي ُع
وأسعد األطيار
وأيقظ األزهار
مذ أُبعد الصقيع
قد أقبل الربيع
فأضحك القلوب
وغرق الكروب
ودغدغ السهوب
قد أقبل الربيع
هناك غنَّى البلبل..
كما يقول يف نص «غ ّردي يا طيور»
غ ّردي يا طيور
يف سنى وحبور
فشفاه الزهور
منبع الرسور
ّغردي يا طيور
خاطبي ذي القمم..
والجدير بالذكر أن التونيس أحمد
املباركي كتبت أربعة دواوين (مواويل
لألشبال و الوطن-أغاريد لألجيال-أناشيد
القمر-حكايات بأشعاري) ..وهي موجهة
لألطفال ،إضافة إىل أن ُه ناقد وقاص
وتحصل عىل جوائز وطنية وعربية يف
الشعر العمودي والقصة.
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الشارع الثقافي

أمير العمري

«غزة ح ّبي» انتصار للجامل
ّ

أخريا يمكن القول إنه أصبح لفلسطني مخرج من قطاع غزة
يصنع سينما روائية حقيقية تتميز بالسحر والخيال دون أن تفارق
الواقع .والحقيقة أن املخرج مخرجان هما الشقيقان طرزان وعرب
نارص ،اللذان يقدمان للمرة األوىل يف السينما عىل هذا النحو ّ
األخاذ،
من خالل فيلمهما الجديد “غزة حبي” الذي عرض يف مسابقة “آفاق”
بمهرجان فينيسيا السينمائي ،واقع غزة املخيمات ،بل وواقع القطاع
يف عالقته بمحنة اإلنسان ،وتطلعه للتحقق ولو من خالل الحلم.
هنا نحن أمام عمل منسوج برباعة شديدة ،يلخص كل يشء ويقول
كل يشء ،بال رصاخ أو شعارات أو مبارشة فجة ،بل من خالل عني
تنقد وترصد ،تكشف وتعرب ،فتصبح الكامريا عني الحقيقة ولكنها
الحقيقة مغلفة بالشعر.
يمكننا اعتبار الفيلم األول لألخوين نارص“ ،ديغراديه” (نوع
قصة الشعر املعروفة) الذي عرض ضمن “أسبوع النقاد” بمهرجان
كان قبل  5سنوات ،تد ّربا أوليا عىل اإلخراج ،فعىل الرغم من طرافة
الفكرة ،كان الفيلم محكوما باإلمكانات القليلة التي توفرت له .كان
عمال محاولة كوميديا اجتماعيا ساخرا ،يتعامل مع املوضوع السيايس
بشكل غري مبارش ،يلمس من خالل مجموعة من النساء الفلسطينيات
يف غزة ،عمق اإلحساس بانعدام األمان ،والشعور بالقهر تارة بسبب
العالقة مع الرجل ،وتارة أخرى بسبب القيود التي أصبحت مفروضة
عىل حركة املرأة يف غزة بعد شيوع أعمال العنف والعنف املتبادل
بني العصابات املسلحة التي تسيطر عىل الشارع ،.مع عدم اغفال
الهجمات واالجتياحات اإلرسائيلية التي ال تتوقف.
أما “غزة حبي” فهو أكثر نضجا وفيه يعثر املخرجان عىل
أسلوبهما الذي يستمد من مفارقات الواقع واملكان ،الكثري من املواقف
املضحكة لكنه الضحك الذي يكشف وال يلهو ،يجعلنا نواجه اإلنسان
البسيط يف حياته اليومية التي أصبحت عبثية تماما .هنا النظرات
واالبتسامات والصمت واالنصات والرصاخ أيضا أحيانا ،هي التي
تفصح وتقول وتعلق وتسخر من دون حاجة إىل الخطاب املبارش.
يف السيناريو الذي كتبه الشقيقان هناك كل يشء :السياسة
والتعليق السيايس ،اإلنسان يف بحثه عن السعادة ،املرأة وما يُفرض
عليها من قيود يف مجتمع بطريركي قمعي ،فساد املؤسسة مثلما يتبدى
يف االنقطاع املستمر اليومي للتيار الكهربائي ومع ذلك فاملحصل يرص
عىل أن كل يشء عىل ما يرام ،وأنك يجب أن تدفع وإال ،والتجارة تعاني
من الكساد ،واألسعار ترتفع ،وسيطرة حماس بسلطتها املتعجرفة،
وما تفرض من قيود وما تمارس من تدخل يف حياة األفراد ،كسلطة
قهر باسم الدين ،ال تحرتم الفن وال تقيم وزنا للفنان ،ال تمانع من
التفريط يف اآلثار القديمة مقابل املال.
لدينا شخصيات رئيسية محدودة العدد ،وهو أول رشوط ضمان
توفر سيناريو متماسك 4 :شخصيات :رجل وامرأة ،شقيقة الرجل،
وابنة املرأة .وهناك شخصيات فرعية مثل صديق الرجل الذي يبيع كل
ما يملك مقابل الحصول عىل فرصة ملغادرة غزة اىل أوروبا ،وضابط
رشطة حماس الفظ الذي يمارس سلطته بكل فظاظة وقسوة وال
يقيم وزنا ألي اعتبار ،والخبري الفني وبعض النسوة.
الرجل هو “عيىس” (سليم ضو) الذي بلغ الستني من عمره ولم
يتزوج .صياد سمك ،يصطاد السمك ثم يبيعه ،لكنه أصبح غري قادر
عىل البيع سوى بصعوبة بالغة .وهو يقيض سهراته مع صديقه
الذي ال يرى مخرجا من الوضع الحايل سوى الهجرة إىل أوروبا بأي
طريقة .عيىس يعثر يف البحر عىل تمثال يوناني لرجل منتصب العضو
الذكري أو لعله لإلله االغريقي أبوللو (عندما سينطق الخبري الفني
ملسؤول حماس بهذا اللفظ سينهره بشدة) .عيىس ينقل التمثال اىل
بيته ،يضعه أمام فراشه مبارشة ،يستمد منه العزيمة فالوقت لم
يمض بعد .وبعد أن يغادر صديقه وتحت وطأة الشعور بالوحدة
يعلن أنه سيتزوج.

رومنسية فلسطينية
في أجواء الواقع العبثي في غزة

شقيقته (منال عرض) تسعى بشتى الطرق للعثور له عىل عروس
من النسوة الالتي تعرفهن (مطلقات وأرامل) .لكن عيىس ال يفكر
سوى يف “سهام” (هيام عباس) ،وهي أرملة يف الستني مثله ،لديها
ابنة مطلقة هي “ليىل” (ميساء عبد الهادي) ..متحررة يف أفكارها،
مختلفة بالتايل عن “نساء غزة” الخاضعات للتقليد واملوروث وما
تفرض حماس ،وليىل أيضا ال ترى مخرجا من “الحصار” سوى
الهجرة .أما “سهام” فهي تشغل نفسها يف محل املالبس النسائية
الذي تديره بصعوبة بسبب الكساد.
يستخدم الشقيقان طرزان وعرب نارص التمثال اليوناني للتعليق

املجازي ،فتارة ينكرس قضيب التمثال أثناء محاولة عيىس نقله من
أمام فراشه .فهو يوحي له بأحالم جنسية .وتارة أخرى يداهم رجال
رشطة حماس بيته بحثا عن التمثال يصادرونه ويقبضون عىل عيىس
بدعوى أنه رسق أثرا يعترب ملكا للسلطة .وال يفرجون عنه سوى
بعد أن يقبل التنازل عنه فيأتون بخبري لتسعريه ثم يراسلون متاحف
أوروبية يعرضون عليها أن يبيعونه لها .لكن هناك مشكلة :أين يوجد
قضيب التمثال؟ مداهمة أخرى ملنزل عيىس ..لكنه يخرج القضيب
املكسور من جيبه ويقول للضابط امللتحي” لم أكن أعرف أنه يلزمك!
صياغة الفيلم يف هذه األجواء العبثية ،تحافظ عىل قصة الحب أو
تلك العالقة الرومنسية التي تنشأ بني عيىس وسهام من دون كالم عىل
محطة الحافالت يف السوق حينما يرص عىل ايصالها اىل هناك ،بينما
هي مرتددة خجلة .وهي املرة األوىل التي تخرج فيها الكامريا لتجعلنا

نشاهد شوارع غزة وأسواقها وبيوت املخيم والبحر الذي أصبح ضيقا
ال يتجاوز عرضه أمام الصيادين والبرش كما يقول عيىس ثالثة أميال.

هيام عباس في مهرجان فينيسيا

عيىس يخجل من أن يعلن حبه لسهام ،ويخجل من مصارحتها
برغبته يف الزواج منها .يحاول مرة وأخرى ويفشل ،فيحمل إليها
عددا من رساويله بدعوى أنه يريد تقصريها .هي ال تعمل يف مالبس
الرجال لكنها تقبل .يتم تقصري الرساويل  5سنتميرتات .ال بأس .هذا
ما يقوله عيىس فهو يتخذها ذريعة للحديث إليها ،لكن عندما يعاين
الرساويل أمام املرأة يف املحل ،تبدو وقد أصبحت قصرية عىل نحو
مضحك .وسهام تدرك هدفه لكنها أيضا ال تستطيع أن تقول شيئا.
وهي تضحك مع ابنتها ليىل عىل ترصفه.
يجيد األخوان نارص تصوير أجواء الليل والوحدة والرغبة والحنني
للحب والشباب ،كما يصبح عيىس” برغبته املفاجئة يف الزواج يف هذا
السن ،تجسيدا للرغبة يف البقاء يف غزة رغم كل الظروف ،والحفاظ
عىل الهوية ورفض الهجرة عكس صديقه الذي ال نعرف بالضبط ما
إذا كان قد وقع يف براثن نصاب من أولئك الذين يجمعون األموال من
ضحاياهم ثم يتخلون عنهم.
قصة حب يف سياق ال يجعلك للحظة واحدة بعيدا عن املكان بكل
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أبعاده ومشاكله وتراكماته ..وحتى عندما يختيل عيىس يف النهاية
بزوجته يف قاربه بالبحر ،يرتفع صياح ضباط إرسائييل من زورق
حربي ينذره برضورة االبتعاد مائتي مرت اىل الوراء .فالحصار موجود
ولكن الحرية الفردية مسألة إحساس داخيل ال أحد يمكنه انتزاعه.
وهنا يف هذا الفيلم نشعر ربما ألول مرة يف أي عمل سينمائي عن غزة
وأهلها ،بهذا االحتفال باإلنسان الفرد ،الذي يعرب بضمريه الشخيص
عن الرفض ولكن أيضا عن الوالء واالنتماء دون حاجة لخطابات
كبرية.
هنا نرى اهتماما كبريا مدهشا بالتفاصيل الصغرية .ما نشاهد
يف الخلفية عىل شاشة التليفزيون ،همسات األخوات أو النساء
الفلسطينيات عندما تجمعهن شقيقة عيىس ليختار من بينهن،
الهواجس الجنسية التي تهاجم عيىس ،الذين يريدون رشاء الطعام
لكنهم ال يجدون الثمن ،يريدونه (عىل الحساب) ،سيارة
الرشطة التي تراقب الواقفني يف محطات الحافالت ،طائرة
الدرون اإلرسائيلية التي ال تغادر السماء فوق املدينة.
يتميز الفيلم بالتوازن الدقيق بني مشاهده وشخصياته.
ال توجد لقطة زائدة أو ناقصة .هناك ربما بعض اإلطالة يف
مشاهد اللقاءات بني عيىس وصديقه ،وبعض املبالغة يف تصوير
التوتر يف عالقة عيىس بشقيقته التي تريد أن تختار هي له،
لكن هذه تفاصيل ال تخل بالطابع العام للفيلم ،كنوع من
الكوميديا الرومنسية التي ترتوي بالسياسة ،وبما يجري عىل
أرض الواقع ،دون أن تنحرص يف الواقعية الخشنة ،أو الخطاب
السيايس املعتاد.
إن ذلك التآلف الهارموني بني اثنني من عمالقة التمثيل:
هيام عباس وسليم ضو ،يضفي عىل الفيلم كل ذلك السحر
والجمال والرونق .هنا التعبري بالهمس واملناجاة الذاتية
ونظرات العينني التي تفصح عن الكثري ،حيث يغيب الحوار
ويحرض الخجل والتلعثم والرتدد والنكوص وكأننا أمام اثنني من
املراهقني .كذلك تحرض ميساء عبد الهادي بقوة شخصيتها وأدائها
الواثق الذي يعكس تمردها ورفضها الخضوع للواقع ،ولو يف باروكة
كليوباترا!
ويجب أال ننىس يف النهاية أن “أبوللو” كان إله الفن والشعر
والضوء ،باإلضافة إىل أشياء أخرى كثرية كلها خري وحب وجمال
ودفاع عن اإلنسان.
الفيلم الفلسطيني يعرض يف مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة
“آفاق” للسينمائيني الشبان ،وهو من إنتاج مشرتك (فلسطني ،فرنسا،
أملانيا ،الربتغال ،قطر) ،مدير التصوير هو الفرنيس كريستوف غريو،
واملونتاج للفرنسية فريونيك النغ ،واملوسيقى من وضع األملاني أندريه
ماتياس ،وتصميم املالبس حمادة عطا الله.
يذكر يف الختام ّ
أن فيلم “غزة حبّي” سيعرض ألول مرة يف
العالم العربي ضمن فعاليات الدورة  42من مهرجان القاهرة
السينمائي الدويل والتي تنتظم من  2إىل  10ديسمرب املقبل ،وينافس
الفيلم يف املسابقة الدولية للمهرجان ،وفاز «غزة مونامور» مؤخرا ً
بجائزة اتحاد دعم السينما االسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو
السينمائي الدويل.
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فضاء اإلبداع
الحفيد

يلعب النرد
الموت
ُ

نبيل قديش

تمّ ام طعمة (سوريا)
لم يستطع الطبيب أحمد الذي يعمل يف مشفى املدينة الكبري إال أن يقف
مكتوف اليدين أمام والدته التي تلف ُ
ظ أنفاسها األخرية يف الغرفة املجاورة
للغرفة التي يعمل فيها عىل ِّ
بث املزيد من األنفاس يف صدر فتى يف السابعة
ُ
فريوس كورونا كما رضب والدته قبل أسبوعني ،فقد
من عمره رضبَ رئتيه
دخلت والدته منذ يومني يف حالة سبات بعد أن كانت تقيض أيامها بني اآلالم
ُّ
التنفس ،لذلك فهو يقوم باإلرشاف عىل عدد
وارتفاع الحرارة املخيف وضيق
من املرىض وعقله عند والدته يف غرفتها ولسانه يلهج بالدعاء لها ،وكل عدة
ساعات يعود إللقاء نظرة تملؤها الحرسة عليها ويف عينيه تتجمد الدموع تحت
قناع بالستيكي وكمامة وقفازات تحجب حواسه عن العالم الخارجي ،فقد
تحولت حياته مثل الكثريين إىل معاناة مستمرة مع الجائحة التي غ َزت كوكب
األرض منذ أواخر عام  ،2019فمنذ ذلك الوقت وهو يقيم يف املشفى ليل نهار
وال يحظى إال بساعات قليلة للنوم ً
ليل بعد أن ينهكه التعب وكان أحيانًا يضط ُّر
للسهر أكثر من ثالثة أيام متواصلة حتى ينال بعد ذلك ساعات قليلة يخرج فيها
من ضجيج األوجاع الذي ُّ
تغص به املشفى وترزحُ املدينة تحت وقعه منذ أشهر،
ُ
وبينما كانت حالة والدته تسو ُء كان حسام يغرق يف عمله املرهِ ق أكثر ويشعر
يف معظم األوقات أنَّه لم يعُ د قاد ًرا عىل حمل جسده ا ُملنهك لكنَّه كان يصرب إيمانًا
منه بواجبه تجاه املرىض وذويهم الذين يتأملون آلالمهم ،وكان ينتظر خربَ موت
والدته يف كل ساعة ،وقد َ
حبس دموعه الغزيرة منتظ ًرا تلك اللحظة التي يعيشها
كل أيام.
يف اليوم الثالث أتاه زميله يف القسم الذي يعمل فيه ليخربه َّ
بأن والدته
استعادت وعيها وأفاقت وهي تطلب رؤيته فو ًرا ،كان أحمد يقوم بإعداد جهاز
التنفس االصطناعي الستقبال مصاب جديد بعد أن أكل املوت شباب الشخص
الذي سبقه عىل الجهاز ،أنهى عمله برسعة وتأكد من استقرار حالة املصاب
الجديد عىل الجهاز وكان هذا الشخص هو العارش الذي يتوىل حالته يف ذلك
اليوم ،توجَّ ه بعد ذلك مرسعً ا إىل غرفة والدته ،فرح كثريًا عندما رآها تنظر إىل
الباب منتظر ًة دخول ولدها الطبيب الذي ما تزال تفخ ُر به بني نساء الحي ،فمنذ
أول يوم توجَّ ه فيه إىل الجامعة قبل سنوات دعت جميع نساء الحي لتحكي لهم
ً
ابتسامة
عن دراسة ولدها الذي رف َع رأس العائلة كما كانت تقول ،رس َم املوت
ً
رقيقة عىل وجه والدته الشاحب ،وشع َر َّ
أن الحياة ترسي يف جسدها من جديد،
ٌ
ممرض ببعض النتائج الطبية التي
وبينما هو يتأمل جسدها الضعيف أتاه
ً
َ
تبش بزوال الخطر عنها وشفائها من فريوس كورونا نهائيًا ،قفز فرحة وانحنى
ِّ ُ
ً
مقبل ومبرشًا ،ويف اليوم التايل تحسنت صحة والدته كثريًا
عىل رأس والدته
وأرصَّت عىل الخروج من املشفى والعودة إىل البيت ،وافق الطبيب املسؤول
عىل ذلكَّ ،
ملقى عىل أحد األرسة
لكن أحمد لم يستطع مرافقة والدته فقد كان
ً
املجاورة ليس بسبب التعب فقط ،فقد دخل الفريوس إىل رئتيه ووقع ما كان منه
يحذر ،وأكثر ما أخاف األطباء هو اإلنهاك الجسدي والنفيس الذي كان مصابًا
َ
ُضعف مناعة أحمد ويزيد حالته سوءًا ،عادت والدته إىل
به وهذا من شأنه أن ي
البيت دون أن تعلم بإصابة ولدها الشديدة ،ولم تخ ُرج من البيت إال بعد عدَّة
أيام عندما وصلها نبأ وفاة ولدها الطبيب الذي أنقذ أرواح الكثريين وهو ينفق
من روحه وجسده مضحيًّا بك ِّل يش ٍء يف سبيل اآلخرين.

مصير في خبر كان
عماد بن عبد الكريم
."..ث ّم م ّزقت صورته وألقيت بنتفها يف كيس القمامة ".حني أكملت
الجملة شعرت بعدم القدرة عىل احتمال كبد الكرى ّ
توقفت عن ّ
السد وأنا عىل
وشك ختم ّ
القصة وقد خامرتني فكرة التّنكيل بالبطل ألغفو فرأيت يف منامي
صاحبي وقد تش ّكل يل بألف وجه وقد جاءني مستعطفا أال أؤاخذه عمّا فعل
ّ
استحق به ما بيّت له من نهاية مأساويّة وقد توجّ ه إيل ّ بقول فاه به
من شني
جادلته فيه ال أستحرض منه إال ّ نتفا:
 االستباله يا صديقي من جملة وسائل عبور ال ّلبيب إىل مآربه"...وكاظمو الغيظ والعافون عن النّاس؟ لقد قيض األمر" .وإ ّن غدا لناظره لقريب"ّ
القصة وقد تع ّزز يقيني برضورة
استيقظت وقد عزمت عىل أن أنهي
ّ
اإليقاع به خصوصا أنّني استبطنت األمر آنفا وأنا أغالب النعاس.
حني اسرتسلت يف كتابة الجملة األوىل "وفتحت الباب"راعني ما شاهدت..
لقد استغ ّل بطيل انفتاح باب ّ
السد ليهرب يف ملح البرص إىل الواقع وهو

awatefbeldi@gmail.com

األرملة العجوز ترقد وحيدة يف فراشها منذ ّ
توف زوجها سنوات
كثرية إىل الخلف .حفيدها الشابّ العاطل عن العمل يستوطن
الغرفة اليتيمة املالصقة لغرفتها .إنّه كائن لييلّ .ينام ساعات
النهار ك ّلها .ينهض مسا ًء ليأكل ما تضع له فوق الطاولة ثم ّيبدأ
مشواره املعتاد مع شاشة التلفاز .يفتتحه من املغرب حتى آذان
الفجر ميعاد اضطجاعه من جديد .ينام ليعود يستيقظ مع آذان
املغرب .كانت تلك وترية عيشه ُمذْ هجر مقاعد الدراسة ،وأقنع
نفسه باستحالة إيجاد أي نوع من األعمال أو الحرف.
ّ
متأخرة عىل صوت غريب.
البارحة أفاقت من نومها يف ساعة
تعرف ّ
أن ابنها -كما تناديه -يراوح غرفته واملطبخ والحمّ ام
ويترصّ ف عىل سجيّته كما لو كان يعيش عيشة النهار العاديّة.
يفتح الربّاد ليلتقط ثمرة أو قطعة من الجبن أو رشبة ماء .يذهب
إىل الحمّ ام ليتبوّل وليفرغ أمعاءه الغليظة غري آبه لنوم جدّته
ّ
املتق ّ
عال.
طع بسبب الجلبة التي يحدثها.
يشغل التلفاز بصوت ٍ
ّ
مجلجل .يدخن كما لو كان جالسا يف املقهى
يضحك ويزفر بصوت
ٍ
وال يبايل بالعجوز مقطوعة األنفاس فريسة الربو منذ سنوات
طويلة.
ّ
لعق يصدره حيوان
صوت
ه
ن
إ
ال
ال
!
مضغ
صوت
"أحسبه
ٍ
آواني" ،همست لنفسها بإرصار .تنهض
وهو يرشب أو يأكل من
َّ
متثاقلة من رسيرها .تحرش ساقيها يف نعلها الصويف ّ وهي تتخيّل
قطة الجريان التي اعتادت التس ّلل إىل املطبخ باحثة عن يشء يس ّد
رمقهاّ .
أن ابنها نيس باب املطبخ مواربا كعادته .تحدس ّ
تتوقع ّ
أن
الق ّ
طة دلقت حاوية الزبالة ونثرت ما فيها فوق أرضية املطبخ.
تتكدّر نفسها وهي تف ّكر يف العمل الشاق الذي ينتظرها من الغد
من كنس للزبالة وتنظيف لألرضيّة حتى تقطع الطريق عىل هجوم
ضار للبعوض والذباب.
ٍ
تتلمّ س طريقها يف الظالم ناحية املطبخ .تشعل ملبة النيون.
تجيل برصها املكدود يف كل زوايا املطبخ وال أثر أليّ حيوان.
يدفعها الفضول صوب غرفة ابنها .تدفع الباب برفق .يلوح شبح
الكريس أمام التلفاز .قبل أن يعيش الضوء املنبعث
ابنها جالسا عىل
ّ
من شاشة التلفاز عينيها املثقلتني بالنعاس تحصل أمور كثرية يف
رسعة الربق.
خالل ثوان رسيعة تتسمّ ر عيناها عىل مشهد جماع حا ّر قبل
أن يقوم ابنها بتغيري القناة .يسدل قميصه بحركة خاطفة فوق
عضوه املنتصب .يعقد يديه فوقه يف ارتباك واضح .يضعهما فوق
حجره محاوال إخفاء عريه .ته ّم بإشعال الضوء لكنه يشري لها بيده
أال ّ تفعل .تعاين ارتباكه املعلن .يعقد يديه .يرسم ابتسامة بلهاء
عىل محياه .تشيح بوجهها عنه .رغم الظلمة ّ
فإن ضوء التلفاز
يفضح امتقاع لونه .يسألها بصوت متهدّج عن سبب نهوضها من
مخدعها يف ذلك الوقت .تجيبه إنها ظنت ّ
أن قططا تقتتل وتحدث

يقهقه...
ُ
َّ
ب ُّ
ُهت وأنا ال أكاد أصدّق ما رأيت وقد شل تفكريي ،وبعد أن تماسكت،
عبثا حاولت اإلمساك به ولكنّه ّ
تبخر.
لقد حكم عىل ّ
القصة بعدم االكتمال ...فتساءلت كيف يل أن أردّه إىل
ّ
السد وقد تاه منّي يف زحام املدينة امليغابوليس وقد ُر ّ
صت بالسلع والبرش
املنمّطني؟
وبعد ألي شديد قادني حديس إىل العثور عليه يف مح ّ
طة مرتو األنفاق وقد
تش ّكل يل يف هيئتي فدار بيننا حوار ال يزال إىل اآلن ير ّن يف مسمعي:
 هل يريحك قتيل ؟ّ
 وما الذي يدعوك إىل التفكري يف ذلك ؟ إنّها طبيعة األمور والتّسلسل املنطقي لألحداث .وال أخالك إال ّ تريدتسميمي أو إرسال أحدهم ليحدث بي عاهة لتنتقم لنفسك...
 لن أجرؤ عىل فعل ذلك ولنئ ف ّكرت يف األمر وقتلتك ستخ ّلد وسيظ ّلذكرك يعمر الكون...
 إن كان األمر كذلك .فليكن قتال رحيما ولكن رشيطة أن تصحبني إىلمستشفى الحروق البليغة.
عندها ّ
ّ
تنفست ّ
القصة
الصعداء وأنا أمنّي النّفس باتمام آخر فصول
ولكأ ّن ّ
الشبه الذي تش ّكل يل به بيني وبينه لم يشفع له ولم يجعل فؤادي ّ
يرق
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جلبة يف املطبخ.
ال يشء يشغل بالها يف تلك اللحظات سوى تفصيل
ّ
معي ،وهو اليشء الذي يدفعها لتتسمّ ر يف مكانها عند
ّ
سيتكفل بأمر
الباب .يطلب منها أن تعود إىل فراشها وهو
القطط .يردّد واثقا إنّها وال ريب مج ّرد تهيؤات .تالحظ
أنّه يبدو أكثر هرما يف الليل .بدا لها أنّه تجاوز عمره
بسنوات كثرية إضافيّة .لم ترغب يف النظر إليه وهو يكذب بعد ك ّل
تلك األعوام التي ربّته خاللها .تشعل مع ذلك اللمبة فيقع برصها
الكريس كما ّ
توقعت بالضبط.
عىل بركة من سائل أبيض أسفل
ّ
تصاب بالهلع لكنّها تكتم غيظها .ترمق األرضيّة بجزع وتنعى
مجهودها الذي ذهب سدى .تخزها آالم الظهر يف تلك اللحظات
حني تف ّكر فيما ينتظرها من عمل ّ
شاق غدا صباحاً.
ّ
تعود إىل فراشها .تضع خدّها عىل املخدّة وتزفر بشدّة .تشنف
ّ
ليطن
سمعها ناحية غرفة ابنها من جديد .رسعان ما يعود الصوت
ّ
يف أذنيها .تف ّكر أنّه عاد ليتابع ما بدأه حني باغتته .تف ّكر أنه ما
كان عليها أن تقتحم غرفته بتلك الفجاجة ،فالولد كرب .لكنّها لم
تعتد الوقوف عىل بابه منتظرة اإلذن بالدخول .عىل أيّ حال هي ال
تذكر أنّها طرقت باب زوجها أو وحيدها ق ّ
ط .لكنّه كرب فعالً وهي
لم تنتبه لذلك ،أو باألحرى انتبهت وتغافلت .تستعيد بابتسامة
بلهاء تضيع يف ظالم الحجرة الدامس سنوات خوايل كانت تبد ّل
فيها حفاظاته ،تحمّ مه يف اآلنية النحاسيّة الكبرية .تدهن جسده
بزيت الزيتون ،ومن ثمة تداعب عضوه النافر الصغري مليّا حتى
يقرقر بالضحك .تذكر أنّه كان يستمتع بتلك املداعبات وكانت
تعاين امتالء عينيه بدموع الرغبة والفرح .املاكر كان يستمتع منذ
الصغر .ها هو اليوم يفعل ذلك بنفسه ويمعن يف منح نفسه نشوة
حقيقية.
تنام وهي تحتضنه يف خيالها وأحالمها .يف اليوم التايل تنهض
بمني حفيدها .تغلق التلفاز الذي
باكرا لتمسح بالط الغرفة امللطخ
ّ
ّ
ظ ّل يسامر الجدران الحزينة بينما حفيدها يغط يف نوم عميق.
تنظر إىل املضطجع متكوّرا عىل نفسه كق ّ
ط .تبتسم عىل صورته
صغريا وهي تمجّ الحليب من املرضعة ،والسائل األبيض يفيض
عىل شفتيه وصدره وينزل عىل األرض ،فتحمد الله عىل أنّه لم يغرق
ويختنق بحليبه .تتف ّرس فيه بعينني باسمتني ،ومن ثمّ ة تبتسم ويف
داخلها صوت يهمس" :لم يكرب صغريي" .قبل أن تنسحب من
الغرفة وهي تميش عىل رؤوس أصابعها ،تضع غداءه فوق الطاولة
كي يجده يف متناوله بمج ّرد أن ينهض .ترتدي عباءتها .تغادر
املنزل وهي تف ّكر يف فاطمة بنت الجريان كنتها املرتقبة عندما
ستسكن معها وتنجب لها األحفاد .إنها تذهب لخطبتها لحفيدها
الذي لم يكرب كثريا ،فهو لم يتجاوز يف نظرها الثامنة عرشة من
الكريس الذي يجلس عليه يشاهد التلفاز
عمره ،ولم يغادر ذلك
ّ
ويمارس العادة الرسيّة .هي أيضا لم تتخ ّل عن عادتها الرسيّة يف
الذهبي وطقمها الفيضّ .
التس ّلل خارج البيت ،مرتدية السفساري
ّ
تذهب لتقرع باب بيت الجريان مساء ك ّل سبت لتخطب ابنتهم
لحفيدها .تحاول ك ّل مرة إقناع العائلة ّ
بأن حفيدها عريس ال بأس
به ،وأنّه لم يمت يف ذلك الحادث ال ّلعني منذ سنوات...

أو يلني ...وكان له ذلك .غري أ ّن ما راعني ودفعني إىل أن أعدل عن النّهاية
املبيّتة ،رؤية أشخاص يف املشفى محرتقني يئنّون ويتأوّهون متمنّني املوت
وغري واجديه.
ّ
ّ
عندها أيقنت أن من رأى خطب غريه هان عليه خطبه وأن ما فعل بي
صديقي ال يضاهي تأوّهة أحدهم .وقفلت راجعا مع بطيل إىل ّ
السد وقد ازداد
إرصاري أكثر من أيّ وقت مىض عىل ّ
الصفح عنه.
ولكأنّني بصاحبي قد توجّ س منّي خيفة وتراجع عن قراره ،فدفعته إىل
ملكوته دفعا فسارع إىل تجييش بعض شخوص ّ
القص املق ّربني منه فرشعوا
يتقافزون من عوالم االفرتاض وكأنّهم من األجداث ينسلون صائحني يف وجهي
"إ ّن الحياة تعاش وال تكتب" وقد جاء عىل لسان أحدهم وهو يتهدّدني "لو
ّ
فتخي من الخواتيم ما كان أفقها رحبا"
كنت واضعا حدّا لنهاية صديقنا
جماعي حرقا عىل عتبات رسدك
وأردف آخر "لنئ تعنّت فسنقوم بانتحار
ّ
قصك وال أخالك تجهل ّ
لنشعل ّ
الضر الذي يلحق بمن أريد به حرق كتبه".
ّ
ّ
عندها تذكرت قول جالل الدّين ال ّرومي "إن خوفك من املوت هو يف
الحقيقة خوف من نفسك فانظر من أيّ منهما تريد الخالص ".حينها ألقى
صاحبي بالقلم وقد عزم عىل أن يرتك مصري ذي األلف وجه بيد القارئ وهو
يردّد أين منّا برش يوقنون "أ ّن اإلنسان مشاريع مفتوحة عىل املستقبل" أم هو
الوهم أم هو الوهم ؟...

contact@acharaa.com
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الشارع اإلذاعي والتلفز ي
أنتريتي نبّ ار

عبد الوهاب
الجملي مبدع
لن ننساه
يف مثل هذا الشهر وتحدیدا یوم  19أكتوبر
من سنة  2011تويف املرسحي ّ
الشاب عبد الوهاب
الجميل عن سن تناهز  43عاما وذلك بعد معاناة
طويلة من مرض مزمن.
تويف بعد إثراء ّ
الساحة املرسحيّة بآخر عمل له:
مرسحية "تحت برج الديناصور " التى أفتتحت
بها فعاليات دورة مهرجان الحمامات الدوىل لتلك
السنة فضال عن اخراجه مرسحية «أهل الهوى»
بطولة وجيهة الجندوبى وجمال املدانى وخالد
بوزيد .
ويصنّف املتابعون مرسحيّة «تحت برج
الديناصور» كأهم األعمال التي قدّمت يف تلك
الفرتة ،ويعد ّ
نصها من أقوى النصوص يف السنوات
األخرية ويصفه الناقد والكاتب لسعد بن حسني
بـ«نص يشبه صاحبه ..عميق يف بساطته غامض
يف وضوحه ..صامت  /صاخب يف آن ..نص يؤكد أن
لدينا كتابا متميزين للمرسح والدراما»..
هذا النص اشتغل عليه عبد الوهاب الجميل كثريا
وقدمه عىل أكثر من ركح ونال الكثري من التنويهات
سواء من النقاد أو من أهل املهنة أو من احباء
املرسح...ولن ننىس أبدا األداء االستثنائي للفنانني
منعم شويات وتوفيق العايب يف هذه املرسحية /
الدرس..
وعرف الجمهور الواسع هذا الفنان الراحل
خاصة عرب تجسيده دور البطولة ىف املسلسل
التلفزى التونىس "اخوة وزمان" من تأليف :ظافر
ناجي ووجيهة الجندوبي وإخراج املبدع حمادي
عرافة.
ويتناول هذا املسلسل قصة عائلة تقيم بحي
شعبي إذ يعيش عصام فرتة مراهقة خطرية تؤدي
به إىل اإلنحراف بسبب فقدانه أمه فيجد الرسقة
والهجرة غري الرشعية سبيله لنسيان مشاكله
يف ظل زواج أبيه من إمرأة أخرى .األخت الكربى
والتي تقوم بدورها (وجيهة الجندوبي) هي التي
تقوم برعاية أخواتها بعد موت أمهم .من جانب
أخر تعيش "ريم" أخت عصام قصة حب مع أخ
صديقتها "قيس" الغني فهي كانت غري قنوعة وغري
راضية بحالة عائلتها املادية ولكن قيس كان يريد
اللعب بمشاعرها والتسيل ال غري وعندما تكتشف
حقيقته تهرب منه وتعود إىل رشدها وتوقن أن
املال ليس كل يشء ...كما شارك عبد الوهاب الجميل
ىف فيلمي "يا سلطان املدينة" للمنصف ذويب
و"الرديف  "54لعيل العبيدى .
عرفت عبد الوهاب الجميل عن قرب سنة 1995
ّملا كان طالبا يف املعهد األعىل لفنون املرسح وكنت يف
تلك الفرتة مديرا لدار الثّقافة ابن خلدونّ ،ملا لعب
دور البطولة يف عمل فرجوي انتجته دار الثّقافة
بمناسبة اإلحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنسان..
هذا العمل كتب ّ
نصه وأخرجه املرسحي البشري
القهواجي ولعبت البطولة فيه أمامه املمثلة سنية
زرق العيون..
ومنذ تلك الفرتة أصبحنا أصدقاء نلتقي عديد
امل ّرات وكنت أستفيد من سعة ثقافته ووضوح
رؤيته...وكنّا نضحك طويال عىل تجربته يف فيلم
عيل العبيدي "ال ّرديف  "54واملواقف الغريبة التي
عاشها أثناء فرتة التصوير ...
ال ّله يرحمك صديقي فلن ننساك ولن ننىس
إبداعاتك ومواقفك النّضاليّة من أجل تحسني املشهد
املرسحي يف تونس ولن ننىس ضحكتك وروحك
املرحة..

www.acharaa.com
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طرائف ّ
الزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون (ج )127

بورقيبة و«عقدة» الجيش

جاء يف كتاب الصايف سعيد يف البيوغرافيا املرجعية التي وضعها عن الرئيس
ْ
بورقيبة  ،أن الزعيم لم يكن “يمثّل شيئا ً عىل الصعيد الرسمي ،ولكنّه كان
الراحل
ك ّل يشء عىل الصعيد الشعبي” ،يوم عاد إىل بالده من املنفى عام  .1955وفيما
لم يكن لنارص حزب عام  ،1952وكان لألسد شبه حزب عام  ،1970ما فاقم
اتكالهما عىل العسكر لضمان السلطة،
أمسك بورقيبة بزمام حزب الدستور
الجديد الذي كان منترشا ً وفاعالً يف
سائر املناطق التونسية ،وجعل منه
عماد حكمه .وإن كان نارص ورفاقه
حوّلوا مرص “مجتمعا ً عسكرياً” –
التعبري للبحّ اثة املرصي الراحل أنور
عبد امللك – فإن الدولة يف تونس كانت
دولة الحزب الحاكم الذي يتطابق مع
القطاع العام ويعطيه كادراته وهو ما
قال عنه مهتمّ ون بالشأن التونيس أنّه
(.)Party-Government Symbiosis
أرخى ك ّل ما سبق بظالله عىل العالقات املدنية – العسكرية يف البلدان الثالث،
وأعطى النخبة الحاكمة يف تونس هامشا ً واسعا ً من االستقاللية تجاه الضبّاط ،لم
يكن ّ
متوفرا ً ملثيالتها يف مرص أو سوريا.
ْ
لم يحب بورقيبة العسكر ولم يراهن عىل دور مفرتض لهم يف تنمية البالد
ْ
بورقيبة من الجيش روافد عدة ،منها ما سبق وصوله
وتحديثها .ولجذور موقف
ً
إىل السلطة ،ومنها ما تع ّزز بعدها .كان والد بورقيبة جنديا يف جيش الباي التونيس
(مجموعة من القوات املسلحة النظامية يف العهد العثماني ،يديرها ممثل السلطة
العثمانية ،وباي تونس).
ْ
لبورقيبة األب حياة الجيش ،خصوصا ً دور الجنود يف إجبار الفالحني
لم ترق
ْ
ً
عىل تسديد الرضائب للباي ،ونقل نفوره من الجندية البنه .الحقا انتقل بورقيبة
إىل دراسة الحقوق يف باريس عام  ،1925وعارش يف جامعاتها ش ّلة من املثقفني
ْ
بورقيبة تجاه املؤسسات
املعادين للعسكر وتأثّر بطروحاتهم .وما فاقم حساسية

العسكرية ،هو صالفة الجنود والضباط الفرنسيني الذين اصطدم بهم بعد عودته
إىل بالده محاميا ً وصحافياً ،ث ّم سياسيا ً عامالً يف سبيل االستقالل خالل ثالثينات
ْ
بورقيبة ،أو يف التأثريات
القرن املنرصم .باختصار ،ال يوجد عامل واحد يف نشـأة
األوىل يف تفكريه السيايس ،كان يمكن أن يدفعه الحقا ً إىل املراهنة عىل الثكنات والتودّد
إىل ضبا ّ
طها.
ْ
وتع ّززت نزعة بورقيبة ملعاداة
العسكر بعد محاولة فاشلة تورط
فيها عدد من ضبّاط الجيش التونيس
لالطاحة بحكمه عام  .1962شارك
حواىل أربعني ضابطا ً تونسيا ً يف
التحضري لالنقالب وكانت الخ ّ
طة
ْ
بورقيبة يف غرفة نومه
تقيض بتصفية
بالقرص الرئايس ،إذا قاوم العسكر
ورفض نقله إىل السجن تحضريا ً
ْ
بورقيبة  11من
ملحاكمته .أعدم
االنقالبيني ،بينهم  5ضبّاط .ومع علمه
بأن قسما ً من الضبّاط املتآمرين تخ ّرج من كليّات حربية فرنسية ،ثابر بورقيبة
عىل إرسال تالميذ املدرسة الحربية التونسية للتدريب يف سان سري ،بفرنسا ،أو يف
ويست بوينت ،وبالواليات املتحدة ،ال يف الكليّات الحربية املرصية ،أو العراقية ،أو
السورية ،عىل أمل أن يتطبّع الضباط التونسيون بالعقيدة الغربية للعالقات املدنية
– العسكرية ،أي أن ينشأوا عىل فكرة خضوع الجيش للسلطات املدنية الرشعية،
بعيدا ً عن الطروحات الراديكالية ،أو التدخلية ( )Interventionistالتي كانت
سائدة بني ضبّاط جيوش بلدان العالم الثالث ،بمن فيهم العرب .وإذ طالب الضبّاط
التونسيون مرارا ً ْ
بورقيبة بتعزيز الجيش ،حاجج الرئيس الراحل بأن موارد تونس
قليلة ،وأعلم ضبّاطه من دون مواربة بأنّه ينوي إعطاء األولوية للتنمية االقتصادية
ْ
بورقيبة ،كانت صداقة فرنسا،
وبناء املدارس والجامعات ال ملوازنة الدفاع .وحسب
واستطرادا ً الواليات املتحدة واملحور الغربي عموماً ،الضمانة الفعلية التي يحتاجها
األمن الوطني التونيس ،وال سبب تاليا ً لهدر األموال عىل املدافع والدبابات الج ّرارة.

عين على التلفزيون

هل ستتحرّك عجلة اإلنتاج الدرامي
للتلفزة الوطنيّة ؟

عقدت ادارة التلفزة الوطنية سلسلة لقاءات مع عدد من صناع الدراما
التلفزية التونسية نذكر من بينهم املنصف ذويب وحمادي عرافة والسيناريست
ورجل املرسح نور الدين الورغي وحاتم بلحاج ويونس فارحي ...
وتجدر اإلشارة ان للتلفزة حاليا مسلسال جاهزا لرمضان القادم هو مسلسل
“الحرقة” لالسعد الوسالتي وتملك حقوق عدة سيناريوهات يفرتض انها قابلة
ْ
“الدقلة يف عراجينها” للبشري
للتصوير وابرزها”صالة الغائب” لفرج سالمة” و
خريف و”احكي يا واد” لنورالدين الورغي.

"الثالثاء  "12جديد مجدي السميري

يقوم املخرج التونيس مجدي السمريي حاليا بتصوير
فيلمه الجديد ” الثالثاء 12أو “ ” Tuesday 12بدبي
ّ
ويجسد بطولته كل من نييل كريم وباسم ياخور وعمر
ميقاتي وبديع أبو شقرا وجويا جبور وبيري سمعان
ونور إيهاب وكارول عبود.
وتدور أحداث الفيلم حول ثالث فتيات يبلغن
من العمر  14عاما يكافحن مع أوليائهن لتحقيق
أحالمهن عىل الرغم من اإلختالفات اإلجتماعية
والدينية وتعيش كل فتاة منهن مشاكلها الخاصة
وتحدياتها يف سبيل تحقيق حلمها ،أمل رياضية
وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة متمردات
لتحقيق أحالمهن .الفيلم من إنتاج املنتجة
الشابة سهام الخزوز وهو باكورة أعمالها
اإلنتاجية.

ظافر عابدين يعتذر عن بطولة مسلسل
نيللي كريم الجديد

اعتذر الفنان التونيس ظافر العابدين عن املشاركة يف بطولة مسلسل نيليل
كريم الجديد والذي تشارك به يف منافسات رمضان  2021املقبل من إنتاج
جمال العدل.
وجاء اعتذار ظافر العابدين عن مشاركة نيليل بسبب انشغاله بتصوير أحد
األعمال خارج مرص والذي أكد أنه سينتهي منها يف شهر فيفري املقبل مما
يستحيل تواجده يف الدراما املرصية العام املقبل.

ّ
الفنانة نعمة
هند صبري تنعى

نعت النّجمة هند صربي املقيمة بمرص ،املطربة
نعمة ،التي توفيت بعد رصاع مع املرض عن سن 86
عاما .وعرب حسابها عىل موقع "إنستغرام" للتواصل
االجتماعي ،قالت هند صربي" :رحلت اليوم واحدة من
أيقونات الفن التونيس والعربي ،رحلت من أعطاها األديب
الكبري يوسف إدريس لقب فنانة تونس األوىل".
وتابعت" :رحلت الفنانة واملطربة
الكبرية نعمة بعد  360أغنية .الغناء
التونيس اليوم يتيم".
يذكر أيضا ّ
أن نجمتنا هند صربي
ّ
عبت عن إحتفائها بكل موظفي
ومتطوعي برنامج األغذية العاملي حول العالم  ،الذين يسهرون عىل تأمني
أبسط االحتياجات لالجئني وضحايا فقدوا كل يشء ،وال ينتظرون شكرا أو
شهرة،بمناسبة حصول املنظمة جائزة نوبل للسالم تكريما واعرتافا بجهودهم.

الفنانة سهير المرشدي تعود للسينما

يعيد املخرج أرشف فايق النجمة القديرة سهري املرشدى للسينما بفيلم
"العمر ّ
إل جاي" فكرته ورؤيته اإلخراجية وسيناريو خالد جمال ،وتتم حاليا
جلسات عمل مكثفة بني املخرج والبطلة استعدادا لتصويره قريبا والفيلم ينتمي
لنوعية أفالم املونودراما القصرية.
املخرج أرشف فايق من املخرجني الذين لهم طابع مميز يف اعمالهم وله
فكره الخاص ومن أهم األفالم التي قام بإخراجها  :فيلم "اللبيس" وفيلم
"الزمهلوية" وأخرج فيلمني مع النجم محمد سعد "اللمبي  8جيجا" و"تك تك
بوم" ومن أفالمه أيضا "قصة الحي الشعبي" و"اسانسري خمس نجوم" كما
أخرج مرسحية بعنوان "وال يف األحالم".
يذكر أن آخر ظهور للفنانة سهري املرشدي يف السينما كان من خالل فيلم
"العشق والدم" عام  2002مع املخرج أرشف فهمي .ومن أشهر أعمالها
السينمائية ( :عودة االبن الضال) و(رغبة متوحشة) و(حكاية بنت اسمها
مرمر) و(الزوجة الثانية) و(جريمة يف الحي الهادي) و(البوسطجي) و(حكمتك
يا رب) و(احتيال).
يذكر أيضا ّ
أن املخرج أرشف فايق أقام يف تونس وبالتحديد يف جزيرة جربة
ملدّة سنوات يف بداية العرشيّة الثانية للسنوات األلفني وإشتغل يف مشاريع
سينمائيّة وفنيّة عديدة..
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حذفوا البيان ّ
ثم سلبوه الحقيبة :

وزير الرياضة «شاهد ما شافش حاجة»

العربي الوسالتي

ّ
ملف هالل الشابة وقرار الجامعة التونسية لكرة القدم تجميد نشاط الفريق ومنعه من المشاركة في المسابقات الوطنية...
قامت الدنيا ولم تقعد بسبب
بكل العناوين الرئيسية
قرار أثار الكثير من الجدل وخ ّلف العديد من ردود الفعل وأصبح أشبه بقضيّة رأي عام مألت الدنيا وشغلت الناس واستأثرت
ّ
والفرعية...
وبالتوازي مع ذلك فتحت الجامعة التونسية لكرة القدم على نفسها جبهة صراع إضافية من الصنف األوّل من خالل الدخول في معركة كالمية جانبية مع
ّ
تجند لها أكثر من متطوّع
«أنصار» طارق بوشمّ اوي الطامع في وقت سابق الى الوصول الى رئاسة االتحاد االفريقي لكرة القدم ...معركة حامية الوطيس
وأكثر من فدائي زادهم وعتادهم في ذلك بعض األقالم وكثير من الكالم...
تطوّرات متسارعة وأحداث مثرية قطعت مع
رتابة املشهد الريايض الذي كنّا نعيشه منذ فرتة
ليست بالقصرية ...وهذا املناخ الريايض املستعر
واملستجّ د يف تونس استطاع بقدرة قادر حشد ك ّل
ّ
املهتمي
املالحظني واملتابعني من حوله وش ّد ك ّل
بنسائم وشعائر الراية الوطنية عىل غرار «تجّ ار»
هذا البلد األمني املتعوّدين عىل ركوب قوارب السياسة
أحيانا والقفز فوق زوارق الدين أحيانا أخرى...
وعديد الفاعلني يف املشهد السيايس من املتموقعني
جيّدا داخل قبّة الربملان حاولوا بدورهم ركوب صهوة
املصلحة الوطنية يف محاولة لقلب املعادلة الثنائية
عىل أمل إعادة توزيع األوراق من جديد ولخبطة
الحسابات السابقة بعد أن شعروا ّ
أن الجريء نجح
يف حرش ك ّل معارضيه ومنتقديه يف زاوية ضيّقة بعد
مروره الالفت عىل قناة «التاسعة» والعرض التلفزي
الذي قدّمه عىل رؤوس املأل بفضل خطاب قانوني
سويّ ومقنع تارة من وجهة نظر كثريين ترك «حماة»
الهالل يف التس ّلل وكذلك بفضل أسلوب صدامي غلب
عليه الطابع الجهوي والشعبوي تارة أخرى من خالل
التنكيل «معنويا» بخصمه األوّل والزجّ به يف مربّع
«الخيانة»...
رصاع ريايض ببهارات سياسية خالصة وحارقة
بدأ يفقد عقله وضوابطه وسحب إليه أكثر من اسم
جديد يف معركة «الزعامة الرياضية» التي تف ّرعت
حينا عىل جنبات املنظومة الثورية وحينا آخر عىل
قارعة الدولة البورجوازية التي مازالت هي األخرى
تحتفظ لنفسها بأسماء كثرية لها قيمتها ووزنها
ورمزيّتها ...دولة عميقة بدأ بفتح بوّابتها عزيز زهري
الرئيس األسبق للرتجي الريايض لينضم اليه بعد ذلك
آخرون عىل غرار معز ادريس الرئيس األسبق للنجم
الساحيل الذي نرص بوشمّ اوي عىل حساب الجريء...
وهذه الحرب يبدو أنها لن تضع أوزارها قريبا خاصة
ّ
ّ
متمسكون بسالمة مواقفهم القانونية
أن ك ّل الخصوم
واألخالقية وك ّل طرف يتس ّلح باملال والرجال وببعض
بقايا األحزاب لحسم معركة بدأت تفوح منها رائحة
التقاتل والتطاحن الجهوي حتى ّ
أن بعض األصوات
بدأت تتعاىل علنا إليقاظ رئيس الجمهورية من سباته
العميق.
ك ّل هذه الفوىض الخالّقة الجاثمة عىل أنفاس
املشهد الريايض تحصل ووزارة شؤون الشباب
والرياضة واإلدماج املهني ال حياة ملن تنادي ...نائمة
يف العسل ...تدير ظهرها عن كل هذا الجدل ...خائفة
حتّى من مج ّرد املشاركة يف ايجاد الحّ ل ...الهيكل
األوّل املسؤول عن ترصيف وتسيري شؤون الرياضة
ّ
مشقة السؤال عمّ ا
يف تونس لم يك ّلف نفسه حتى
يحدث يف هذه الدولة املجاورة ...والوزير الجديد
كمال دقيش الذي لم يكد يمض عىل تس ّلمه الحقيبة
الوزارية سوى أق ّل من شهرين لم يرفع رأسه لفهم
ّ
وكأن رصاع الكاف والديبلوماسية
ما يدور من حوله
الرياضية التونسية شأن ال يعنيه ...والوزير الجديد
لم يكفه ذلك وك ّل ما قيل بشأنه بخصوص «البالغ

املحذوف» من صفحة الوزارة ومساندته الربقية
لطارق بوشمّ اوي زاد يف صمته وتغافل عمّ ا حدث
ومازال يحدث يف الشابة ولم يح ّرك ساكنا تجاه قرار
ريايض صادم وغري مسبوق يقيض بـ»إعدام» فريق
بأكمله يض ّم أكثر من  400مجاز...
رجال أعمال وصحفيون ومنابر اعالمية
وبالتوهات تلفزية وسياسيون من مختلف الدرجات
بما يف ذلك الهواة حاولوا لعب دور الوسيط عىل أمل
وضع ح ّد للنزاع الريايض القائم وتقريب وجهات
النظر بني الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها
«الصدامي» وبقيّة الخصوم الباحثني عن نرص ال
يلوح قريبا ...ومبادرات الصلح التي أطلقها البعض
للخروج بحلول توافقية تُعيد الهالل اىل الحياة بعد
«ز ّلة» قانونية قسمت ظهر الجمعية لم تلفت نظر
الوزارة التي تتل ّذذ بتخصيص كل وقتها ومكاتبها
ومدراء دواوينها اللتقاط بعض الصور الفوتوغرافية
احتفاال بمراسم تنصيب بعض املكاتب الجامعية أو
بتدشني بعض القاعات الرياضية ...أمّ ا ّ
ملف الساعة
وما يحدث يف كرة القدم التونسية فهو آخر اهتمامات
الوزير الذي يبدو أنه ّ
تلقى تعليمات فوقية بعدم
ّ
التدخل يف املوضوع ليس خوفا من ف ّزاعة الفيفا
التي يردّدها البعض ولكن تفاديا لفتح واجهة حرب
جديدة تبدو نتيجتها محسومة حتى قبل أن تبدأ...
من املفروض ّ
أن السيّد الوزير كمال دقيش الذي
كان «يالكم» عىل رأس جامعة «البوكس» يعرف كيف
يدافع عن نفسه وعن حرمة وزارته ...ومن املفروض
أن السيّد الوزير ال يرىض لنفسه بأن يكون مج ّرد
ديكور أو شاهد «زور» عىل ما يحدث من خروقات
وتجاوزات ومعارك وهمية يف الساحة الرياضية...

ومن املفروض كذلك ّ
أن الوزير الجديد «مالكم»
ّ
الفن النبيل وطقوس الرضب
رشس يعرف قانون
ّ
فوق وتحت الحزام وبأن الحلبة ال تحمل فوق ظهرها
من هو مكتوف اليدين...
لم يكن وزير الرياضة اىل وقت قريب مطالبا
ّ
بالتدخل عىل خ ّ
ط املواجهة خاصة ّ
أن ك ّل القوانني
ّ
«تج ّرم» التدخل الحكومي يف الشأن الريايض ولكن
الوزير كان مطالبا عىل األٌق ّل بلعب دور حمامة
السالم وع ّراب الصلح بني جماعة الجامعة وأنصار
الشابة ...كان بيسري عليه أن يدعو الجريء اىل
طاولته الكبرية ليحاول فهم الحكاية وتبسيط الرواية
لجماعة الشابة عىس أن يهتدي الجماعة اىل سالم
شجعان يقينا جميعا ك ّل هذا الهذيان ...وكان من
البديهي جدّا أن تلعب الوزارة دور البطولة يف جدال
ريايض قانوني هو األه ّم عىل الساحة وكان لزاما
عىل الوزير وجنده املنترشين داخل الحرم الوزاري
وخارجه تحمّ ل املسؤولية والدفاع عن السلم واألمن
والعدالة الرياضية ...كان عليه عىل األق ّل وهو رجل
ّ
يتدخل ويسأل
القانون وأحد مرشّ عي الـ»كناس» أن
ويديل بدلوه يف موضوع بات الرغيف اليومي لكل
التونسيني...
ّ
يتدخل
ولكن الوزير لم يتح ّرك ولم يتك ّلم ولم
واكتفى بمراقبة الوضع عن بعد وكأنّه مواطن
عادي مسلوب الحيلة واالرادة ...وموقف الوزير
بل موقف ك ّل الوزارة كك ّل بما يف ذلك كاتبة الدولة
سهام العيّادي التي تعرف ك ّل يشء عن كرة القدم
التونسية وعن تح ّركات الكواليس يؤ ّكد م ّرة أخرى ّ
أن
الوزارة بلوكها الجديد عاجزة وفاقدة لسلطة القرار
ّ
وبأن الوزير الجديد «سلبوه» الحقيبة يوم نرش بيان

املساندة الشهري فكانت الرضبة القاضية التي قسمت
ظهر البعري.
اليوم يتك ّلم الوزير بكثري من الخجل املمزوج
بالحذر ...هو لم يقل اليشء الكثري رغم محاوالت
سحبه اىل مربّع النزاع الريايض ولكنه اكتفى بعد
ضغط النائب ياسني العيّاري وبعد تلميحات اللجنة
القانونية لهيئة هالل الشابة بترسيب ح ّل قانوني
مرتقب يتع ّلق بالفصل  15من القانون األسايس
للجامعة وهو فصل يحتمل الكثري من التأويل والكثري
من التفسريات القانونية وهو مدخل لنزاع قانوني
جديد ننتظر إعطاء شارة بدايته...
قد ال يكون الوزير صاحب الح ّل والربط يف قضيّة
الحال وهذا مفهوم جدّا ّ
ألن الرجل ال يملك سلطة
القرار يف الجدال الدائر حاليا ولكن ما يعاب عليه
ّ
حقا هو صمته املفرط وتواريه عن األنظار واختباؤه
داخل مكتبه يف وقت تتصاعد فيه وترية االحتقان ...لم
يكن الوزير مجربا عىل مواجهة الجريء وال عىل نرصة
«الشوابية» ولكنه كان مجربا عىل لعب دور رئييس يف
قضية مفصلية باتت اليوم قضية وطنية ...كان عىل
الوزير ّ
ّ
يجسد بالفعل دور سلطة إرشاف ويكون
أن
مالذ ك ّل املتخاصمني وليس مج ّرد دمية تتح ّرك
فقط يف حدود الخطوط العريضة التي وضعها له
الجماعة ...كان عليه أن يخرج عىل املأل ويقول للجميع
بأنّه «أنا السيّد الوزير» ...كان عليه مطاردة عناوين
رسهم وعلنهم أنّه
البطولة حتى ال يقول البعض يف ّ
مج ّرد «عدل إشهاد» يقتسم مكتبه مع كاتبة دولة
نفوذها الساطع يحجب الشمس عن ك ّل الوزارة.
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الشارع الرياضي
البنزريت يريد «الروج»
الالعب الدويل فخر الدين بن يوسف ق ّرر فسخ تعاقده
مع االسماعييل املرصي بعد مستويات متميزة قدمها
مع الفريق خالل املوسم الفارط ورغم محاوالت
الفريق املرصي الحفاظ عىل العبه التونيس فقد
اختار «الروج» تغيري «الرسوج» بسبب رفضه
املقابل املادي الذي اقرتحه املسؤولون يف الفريق
لغاية تمديد إقامته مع الدراويش ولكن األمر
لم ينته كذلك بعد ان اختار الطرفان اللجوء اىل
أروقة الفيفا حيث أكد الناطق الرسمي باسم
نادي اإلسماعييل املرصي قيام ناديه بإيداع
شكوى لدى غرفة فض النزاعات باالتحاد
الدويل لكرة القدم ضد فخر الدين بن
يوسف ردا عىل الشكوى التي رفعها
«الروج» للمطالبة بمستحقاته
املالية املتخ ّلدة بذمّ ة الفريق.
الفريق املرصي اعترب أن
بن يوسف أخ ّل بالتزاماته
مع اإلسماعييل ،حيث غادر
الفريق قبل النهاية الفعلية
للعقد مشرتطا العودة نظري
الحصول عىل مبالغ مالية
وصفها باملشطة وغري مضمنة بالعقد ،عالوة عن
تلقيه كافة رواتبه وأجوره املستوجبة قبل السفر إىل
تونس واالمتناع عن استئناف النشاط ما سبب رضرا
فادحا لالسماعييل ،حسب تقدير املسؤول املرصي.
قرار فخر الدين بن يوسف له ما يربّره فالالعب
تأ ّلق بقميص الفريق املرصي واستعاد بعضا من
بريقه وهو ما جعله يصبح محط أنظار عديد الفرق
يف السعودية وكان ينتظر أن ترتجم بعض االتصاالت
الجانبية اىل عقود حقيقية لكن املريكاتو يف
السعودية أقفل أبوابه دون أن يظفر العبنا الدويل
بعقد يستجيب لطموحاته املادية والرياضية وهو
ما جعله يف ّكر جديّا يف البحث عن فريق تونيس
يحتضنه يف املوسم القادم خاصة ّ
أن استمرار
بطالته الكروية قد تدخله دائرة النسيان.
يف السياق ذاته علم «الشارع املغاربي» ّ
أن
مدرب النادي الريايض الصفاقيس فوزي البنزرتي
نصح هيئة املنصف خماخم بالتفاوض مع
«الروج» عىل أمل انتدابه وضمّ ه للرصيد البرشي
الحايل الباحث عن التميّز يف املوسم القادم خاصة
ّ
أن فريق عاصمة الجنوب يبحث عن استعادة مجده
القاري وهو الذي سيكون رقما مهما يف النسخة
القادمة من كأس رابطة األبطال االفريقية بعد أن
غاب عنها لسنوات.
«الروج» قد يجد يف النادي الصفاقيس ضالته ويف
صورة عدم الوصول اىل صلح مع مسؤويل االسماعييل
يقيض بعودته مجددا اىل الفريق ّ
فإن وجهة فخر الدين
بن يوسف تبدو «صفاقسية» بنسبة كبرية خاصة مع
رغبة البنزرتي يف االستفادة من خدماته.
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اتصاالت مع فاروق بن مصطفى
عاد النادي االفريقي اىل أجواء التدريبات ومن املنتظر أن يدخل
الفريق يف تربّص مغلق تمهيدا الستئناف نشاط البطولة التي
ستنطلق مبدئيا يوم  7نوفمرب القادم.
ّ
تدريبات الفريق التي يقودها االطار الفني بقيادة املد ّرب لسعد
الدريدي شهدت عديد العناوين الجديدة سواء يف ما يتع ّلق بالرصيد
البرشي حيث تشهد املجموعة الحالية تواجد املنتدبني الجدد عىل غرار
الرباعي الجزائري حسني بن عيادة وإبرهيم فرحي وزين الدين بوتمان
وزكريا النعيجي باإلضافة اىل الربازييل جيل باهيا وياسني
العمري أو كذلك يف ما يتع ّلق باالطار الفنّي حيث انضم
اىل املجموعة مد ّرب الح ّراس خالد املغزاوي الذي
عوّض املد ّرب السابق عادل النفزي الذي ق ّرر
مقاطعة التمارين بسبب عدم حصوله
عىل مستحقاته املالية.
الرصيد البرشي للنادي االفريقي
يشهد انضمام عديد األسماء الشابة
التي ّ
خي االطار الفنّي معاينتهم
قبل الحكم النهائي عىل إمكاناتهم
البدنية والفنيّة مقابل ذلك
سجّ لت املجموعة غيابا واضحا
لكوادر الفريق والذين لم يقع
توجيه الدعوة لهم ملبارشة
التدريبات بقرار من الهيئة
املديرة التي تنوي فسخ
التعاقد معهم ...الحديث هنا عن
ّ
زهي الذوادي وحمزة العقربي
ووسام بن يحيى وبالل العيفة
املصاب واملفاجأة األكرب كانت
بغياب الحارس األسايس
للفريق عاطف الدخييل الذي
تنوي الهيئة عىل ما يبدو فكّ
االرتباط معه بدليل دخولها يف
قنوات اتصال مع أكثر من حارس
لتعزيز صفوف االفريقي يف املوسم
القادم.
النيّة كانت تتجه للتعاقد مع حارس
امللعب التونيس سامي هالل ولكن يبدو
أن املفاوضات بني الجانبني ال تسري عىل
الطريق الصحيحة بسبب الرشوط املالية
للملعب التونيس وهو ما جعل هيئة عبد
السالم اليونيس ّ
تغي بوصلتها باتجاه الحارس
السابق لإلفريقي والشباب السعودي فاروق
بن مصطفى .بن مصطفى الباحث منذ فرتة
عن التعاقد مع فريق جديد بعد نهاية تجربته
يف الدوري السعودي قد يكون الخيار األنسب
لإلفريقي لتعويض الحارس األوّل للفريق
عاطف الدخييل فهو حارس دويل وهو مازال يف
قمّ ة العطاء كما أنه ال يوجد اثنان يختلفان حول
قيمته الفنيّة وقدرته عىل تقديم االضافة لألحمر
واألبيض.

النجم يريد مهاجم الرتجي
نتهت العالقة التعاقدية بني فريق العني السعودي واملهاجم الدويل السابق هيثم
الجويني بعد ّ
أن قرر االطار الفنّي للفريق السعودي ترسيح الجويني والتعاقد مع
مهاجمني جدد يكونون قادرين عىل فرض أنفسهم يف دوري الكبار بما أن العني
ينافس هذا العام يف دوري محمد بن سلمان للمحرتفني.
الجويني ورغم أنه م ّر بجانب الحدث يف السنوات األخرية بعد فشله يف
اثبات إمكانياته الكبرية سواء مع الرتجي أو يف تجربته االحرتافية بني اسبانيا
والسعودية يبقى محط أنظار عديد الفرق التونسية التي تعترب هذا «الربوفيل»
ّ
متوفر بكثرة يف السوق التونسية لذلك ال تنخفض أسهمه رغم انخفاض
غري

مستواه ولهذا تبدو عودة الجويني اىل املالعب التونسية وشيكة رغم ّ
أن الوجهة
ّ
املفضلة للمدرب فوزي
لم تتحدّد بعد فهذا الالعب يعترب من بني أفضل األسماء
البنزرتي الذي كان قد أعلن رصاحة يف وقت سابق عن أمنياته بض ّم هذ الالعب اىل
النجم عندما كان مد ّربا للفريق .نصيحة مازالت ّ
ترن يف أذن رئيس النجم رضا
رشف الدين الذي سأل عن الوضعية القانونية لالعب وشجّ ع مساعديه عىل فتح
قنوات اتصال معه قبل دخول فرق أخرى عىل الخ ّ
ط خاصة ّ
أن ج ّل املد ّربني يف
البطولة التونسية يبحثون عن العب بخصال ومواصفات الجويني.
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