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أهم املرتشحني للرئاسة بمن فيهم 
قيس سعيد استباحوا القانون

ت

تقرير محكمة المحاسبات حول الحملة الرئاسية :

»َخاِطيني« 
منهجية حكم…

تزوير وكذب وفضائح!
مشروع قانون المالية التكميلي :

لهذه األسباب تشّكل 
استقاللية البنك 

المركزي مصدر السوء!

بقلم : عمر صحابو

بقلم : عز الدين سعيدان

بقلم : جمال الدين العويديدي

خالفات حول التحوير الوزاري 
والتعيينات وميزانية 2021 

توفيق المكّشر
لـ »الشارع المغاربي« :

الشابة لن تكون 
كامورا جديدا

لقاء  »غري معلن« بني املشييش والغنويش والقروي: 

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

في مبادرة وجهها للغنوشي  :

الجبالي يقترح نفسه أمينا 
عاما ومكلفا بملف انقاذ 
النهضة ويدعو لتشكيل 

مجلس حكماء
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مستشارو التحرير :

التحرير :

مسعود الرمضاني- جمال الدين العويديدي 
- المنصف السليطي- االسعد جمعة -  

كريم الميساوي - السيدة سالمية -
رشيد أيالل

عواطف البلدي - أنور الشعافي- 
عامر الجريدي -  منى المساكني - صالح بوزيان 

-  أماني الخديمي - خالد النوري - 
تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي

الشارع التلفزي واالذاعي:

اإلشراف على اإلخراج :

المدير الفّني :

المستشار الرقمي:
العنوان :

الهاتف : 034 063 36
الفاكس : 065 890 71

BETA : المطبعة

مدقق لغوي: نور الدين حميدي

منير الفاّلح

سندة بن الحبيب

فيصل بنعمران

بهاء الباهي
45 شارع آالن سافاري

1002 تونس 

العربي الوسالتي

هيفاء سالم

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير :
تصدر جريدة الشارع المغاربي عن شركة »كوثر العالمية لالتصال« 

شركة محدودة المسؤولية 

contact@acharaa.com 

i@beta.com.tn

المؤسسة والمديرة المسؤولة
كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

 

 

للهرْقمة  تشتاق  بدات  الّروح  ديسمرب  ْقّرة  عىل  داخلني  واحنا 
ولحمة الّراس والّلبالبي املشخشخ بعضيمة وشويّة تن يّخي قلت 
دياري  أّمو صحيفة  يديّات  من  وياكل  ولدي محرز  ندلل  خّليني 

محرحرة خري ما يميش ياكل لربّة والكورونا عاملة بأعمايلها...
وقايل:  يضحك  ولدي  ويدخل  رايس  يف  ونميّل  نطیّب  هّكة  أنا 
اإلنتخابات  بیّوتة وّلينا نعطي يف دروس لألمريكان يف  یا  "شفت 
ووّلوا يستعملوا كيفنا يف أصوات األموات يف حساباتهم" ضحكت 
فرد  عىل  قاري  متاعهم  اإلنتخابات  عىل  املسؤول  وقتلو"الظاهر 
مّدب مع الفّرادي متاعنا وأكيد تلقاه سألو كيفاش يعمل الحسبة 

باش تجي مضبوطة ويطّلع إيّل حاشتهم بيه"
تعتمد  تمقعري  متاع  مشطرة  يف  ولدي  محرز  يتحل  وهّكة 
نغر  ترامب  وقايل  أمريكا  ويف  تونس  يف  اإلنتخابات  بین  التشابه 
وطعن يف النتائج وشّکک يف نزاهة الفرز وقّرر باش ينىشء حزب 
اإلقامة يف  بايدن قالك باش يرفض  أّما  املواطنني"  "حراك شعب 
يتحّول  وباش  واشنطن  متاع  املنيهلة  يف  وسيبقى  األبيض  البيت 
عضمة  هدالو  إيّل  رويحة  مايكل  املواطن  عن  بحثا  نيفادا  لولية 

الّلعبة  يلعبولو  يمشيويش  مخوفني  الرئاسيّة...وإيّل  الحملة  وقت 
وينّقلولو زوجته للعمل بمحكمة اإلستئناف بشيكاغو؟

وبعد ما شاخ بالضحك  خذا من عندي صحفة الّلبالبي وصحنّي 
الرتيش وتلفت وقايل تفّرجت عىل نبيل القروي البارح عىل الوطنيّة 

وسمعت الكالم إيّل قالو ؟
جاوبتو يّخي أنا باش نفّلت ولد القروي راهو غّلب عيلّ بهاك 
الّلغة إيّل يحكي بيها ما نعرفش عليه منني يجيب فيها وآخر طلعة 
بّرى فركس عاد  الهافة"  "اليوم يف تونس وقفنا عىل حافة   : ليه 
شمعناتها "هافة"... أما إيّل قالتلهم إسكتو أنّو يس نبيل طلع يف 

آخر حلقة يسّخف ل عندو شهريّة ل باسبور ل حصانة...
ضحك محرز ولدي وقايل راهو كل يشء عّديتو أما انّو توصل 
بيه الوقاحة باش يقول أنا ما عنديش ملّفات يف املحاكم... الكلهم 
لوزارة  تابع  التحقيق  قايض  أساس  عىل  التحقيق!!  قايض  عند 

التجهيز...
الحاصيلو ربي يقّدر الخري وهضاك هو...

✔ أختكم بّية المالحة

األمريكان ينّقلو علينا

L'Agora

االفتتاحية

ونِْعَم   2020 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  بمرشوع  يتعلق  ما  يف  بداية حّل  نحو  نتجه  أنّنا  يبدو 
ذلك لكن وبكل صدق ما هو هذا الحل؟ ال بّد قبل كل يشء أن نحدّد أن الـ11 مليار دينار التي تطلبها 
الحكومة يف مرشوع القانون املذكور تتعلق بأموال أنفقت )حسب ما هو منتظر تسديده ملستحقات 
املؤسسات العمومية بعنوان صندوق التعويض( أو يجب دفعها )خصوصا أجور الوظيفة العمومية(.
ويف هذه الحالة ماذا يمكن للحكومة عمله يف ظرف شهرين؟ ال يشء أو ما شابه ذلك وبالتايل أّي 
يشء يمكن تأجيله؟ أيضا ال يشء أو تقريبا إالّ إذا أردنا دفع الحكومة اىل التقليص يف أجور املوظفني 

أو عدم رصفها.
الوحيدة  »النفقات«  فإن  مواعيدها  ويف  العمومية  الوظيفة  أجور  دفع  يتوّجب  أنه  اعتربنا  واذا 
التي يمكن للحكومة إرجاؤها كليّا أو جزئيا هي الديون املتخلدة بذّمتها لفائدة املؤسسات العمومية 
بعنوان التعويض. وعلينا هنا أن نوّضح أن هذه النفقات كانت مربمجة يف امليزانية وأنه لم يتم رصفها 
2018 و2019 عىل تحسني وضعية  الحكومة كانت تعمل خالل سنتي  أن  للجميع  يبدو  حقا حتى 

املالية العمومية واالقتصاد عموما.
كّلها  كانت  العمومي  والدين  امليزانية  بعجز  الخاصة  الرسمية«  و»واألرقام  وبهتان  كذب  وهذا 
البنك املركزي عىل علم بذلك بل هو كان يعرف ذلك أكثر من أي طرف  مزّورة وعن سوء نية وكان 
آخر لسبب بسيط هو أن حسابات املؤسسات العمومية بالبنوك التونسية وخصوصا منها بالبنوك 
العمومية لم تسّجل تسديد الدولة ديونها لها… وبعد هذا ال يشء يخفى اليوم وكّلنا يدرك ذلك سوى 

أولئك الذين يريدون التهّرب من املواجهة وما أكثرهم هذه األيام.
»بداية الحّل« الذي يتم الحديث عنه تتمثّل اذن يف دفع الحكومة نحو التخفيض يف حجم املبالغ 
املفروض تسديدها للمؤسسات العمومية والتي هي قانونيا من حقوقها التي ال جدال فيها وهذا الحل 

سيؤدي اىل 3 أمور : 
- سيتواصل تزوير األرقام مثلما حدث سنتي 2018 و2019.

- ستتم التغطية عىل العجز املسّجل يف امليزانية والذي تم االعالن أنه يناهز 13,4 ٪ وهذا لعمري 
فضيحة- تغطية مصطنعة تحرصه يف حدود 7 أو ٪8… نعم بشكل مصطنع!!

 2021 - ستجد الحكومة نفسها وعىل مدى قصري يف فّخ باعتبار أنه تم إعداد مرشوع ميزانية 
عىل قاعدة امليزانية التكميلية لعام 2020. واذا كانت امليزانية التكميلية ستشهد تخفيضا يف النفقات 
املتوّجب عىل الدولة دفعها فإن ذلك يتطلب منها االفصاح عن مقابل لهذه النفقات وادراجه كرتفيع 

يف ديونها للمؤسسات العمومية بعنوان 2021.
وتبعا لذلك نتساءل : أية فائدة من كل هذه البلبلة؟ ال يشء خصوصا بالنسبة للبالد ونحن هنا 

غارقون يف بحر النفاق املايل.
اذا كانت تونس تعيش اليوم وضعية اقتصادية صعبة مماثلة فألن الذين كانوا يف مراكز القرار بما 
يف ذلك السلطات العمومية والبنك املركزي أساؤوا ادارة شؤون البالد وعليهم اليوم تجسيد تضامنهم 
يف البحث عن حلول ومساعدة البالد عىل الخروج من أزمتها بدل ادعاء بطولة وهمية واغراق البلد يف 

متاهات أكثر خطورة.
ذلك أن نسق ارتفاع النفقات العمومية كان منذ سنة 2011 يفوق طاقات البالد وكان واضحا 
كل الوضوح ان املؤرشات وخصوصا منها مؤرشات الدين العمومي تتدهور وأّن مآل الربامج املتفق 

عليها مع صندوق النقد الدويل الفشل.
والبّد من املالحظة أن محافظ البنك املركزي يشارك يف التوقيع اىل جانب رئيس الحكومة ووزير 
املالية عىل مراسالت التزامات تونس للصندوق املذكور ومن ورائه كل املؤسسات املالية التي ساهمت 

يف تمويل تونس.
وهناك عنرص آخر مهّم هو أن قوانني البنك املركزي تنّص بوضوح عىل أنه املستشار املايل للحكومة. 
وبالتايل اذا كانت وضعية تونس االقتصادية اليوم عىل هذه الدرجة من السوء فألن البنك املركزي أخّل 

بواجباته ولم يسد نصائح للحكومة واألخطر من ذلك أن تكون نصائحه سيّئة اىل هذه الدرجة.
هناك أصوات تؤكد أيضا أنه بإمكان البنك املركزي »مّد يد املساعدة«  وأنه مع ذلك لن يكون قادرا 

عىل توفري كل التمويالت املطلوبة.
القيام بماذا؟ وهل يتعلق األمر هنا بمساعدة  والسؤال هو : مساعدة من؟ ومساعدة من عىل 

وهل أدركنا حقا أهمية الرهانات؟
ان الوضع خطري ومصالح البالد وكرامتها وسيادتها يف امليزان وال يتعلق االمر بالقفز من السفينة 
ألنها ترشف عىل الغرق وإنما باالنكباب جميعا وبكّل تضامن ومسؤولية وكرامة عىل تعديل أوتار 

ادارة شؤونها.
االقتصادي  النمّو  بنسبة  األجور  يف  الزيادات  بربط  زمان  من  الدويل  النقد  صندوق  نادى  وقد 
املحققة فعال فِلَم ال يتم ربط النفقات العمومية بتطور طاقات البالد وبالتايل بنسبة النمّو االقتصادي 

املسجلة؟
البدعة وهذا  ايقاف هذه  تبقى رهينة  فإّن جدواها  فيها  التفكري  يتم  التي  الحلول  مهما كانت 

النفاق املايل املدّمر.
ورغم كل األرضار الحاصلة ما زال انقاذ البالد ممكنا والحلول موجودة وتم اقرتاحها أكثر من 

مرة والبد من العمل عىل استنباطها واالبتعاد عن حوار الطرشان عرب وسائل االعالم.

مرشوع قانون املالية التكمييل : تزوير وكذب وفضائح !
عز الدين سعيدان

استثناء تونيس جديد : متسابق تونيس ألحسن بيتزا يف 
ايطاليا خطر له أن يجمع بني البيزا واللبالبي!! فما كان 
من لجنة التحكيم إال أن منحته ساعتني ملغادرة الرتاب 
االيطايل واالوروبي نهائيا وإىل لالبد!! خوفا من اقبال 

جماهريي عىل البيتزا االيطالية التونسية!!
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في مبادرة وجهها للغنوشي  : 
الجبالي يقترح نفسه أمينا عاما ومكلفا بملف 
انقاذ النهضة ويدعو لتشكيل مجلس حكماء

• مكتب تنفيذي بـ25 عضوا يضم ديلو والمكي

يف هذا الركن أريد فقط الوقوف عىل دور املسؤولني يف تفليس الدولة التونسيّة، 
ال  اليوم  إىل   2011 منذ  واالقتصادي  السيايس  القرار  أصحاب  كّل  أّن  سيّما  ال 
يتحّصن  كّل  هذا!  التفليس  مسار  يف  املسؤوليّة  من  جزئي  ولو  بنصيب  يقّرون 
بمنطق "خاَِطيني" بل وغالبا ما يزعمون العكس ويتحّدثون، بكّل ثقة يف النفس، 
والفصل  القول  صاحبة  بالخصوص  النهضة  تونس!  إنقاذ  يف  مساهمتهم  عن 
مسؤوليّة  فال  باالنتصاريّة!  للهول،  يا  خطابها،  يتّسم   2011 منذ  الحقيقينّي 
أنّه  ذلك  من  واألكثر  شامل.  انهيار  من  البالد  يف  اليوم  يحدث  ما  كّل  يف  تتحّملها 
أبواب جهنّم من  لوال وجود الحركة يف الحكم لكان الوضع أسوأ ولولجت تونس 
زمان! النهضة نأت ببالدنا عن حروب أهليّة، وضمنت لتونس االستقرار السيايس، 
وساهمت يف مأسسة الديمقراطيّة، وحّققت طيلة حكمها مع الرتويكا أعىل نسبة 
نمّو عىل مّر العرشية! ولوال "تعطيل العجلة" من قبل الدولة العميقة والسياسة 
املطلبيّة الالمسؤولة لالتحاد العام التونيس للشغل لقفزت حركة النهضة بتونس 

إىل أعىل مراتب الرقّي واالستقرار.

أن  الغبيّة، بل علينا  الذرائع  بابًا يف مثل هذه  بابًا  الخوض  ال فائدة طبًعا من 
نرتفع إىل املنطق السيايس املتّفق عليه نظريّا وعمليّا وكونيّا. السياسة تحكمها 
النتائج، والسياسيّون ال خيار وسطي أمامهم بني النجاح والفشل. السياسة هي 
إّما فشل وإّما نجاح، فقط ال غري. ال هّم للسياسينّي يف ما يلجؤون إليه من أساليب 
تحقيق  سوى  األخالقيّة-  القيم  أبسط  مع  متعارضة  كانت  إن  حتّى  ووسائل- 
عىل  بناًء  املطاف.  نهاية  يف  الناخب  ويُثّمنها  األرقام،  لها  تشفع  ملموسة  نتائج 
مبدئيّا. وعىل  ما مرفوضا  وراء مسبّبات فشل  التسرّت  املجّرد يصبح  املنطق  هذا 
كل من طلب الحكم وسعى إليه ومارسه، خاّصة إذا حالفه الزمن، أن يقيض عىل 
كل الحواجز والعوائق املعطلة لتحقيق تعّهداته أمام الرأي العام، حتّى وإن واجه 
الدولة العميقة واالتحاد العام التونيس للشغل مثلما تّدعي حركة النهضة. فالدولة 
العميقة تعني يف نهاية األمر اإلدارة التونسيّة وإطاراتها العليا التي تربّت ونمت 
طيلة عقود عىل ثقافة الدولة الوطنيّة. والدولة الوطنية يف تونس ترفض التمييز 
الفكري أو اإليديولوجي بني أصحاب القرار السيايس مهما كانت مشاربهم. كما 
أّن ثقافة الدولة يف تونس تمنع اإلطار اإلداري من اللجوء إىل أّي سلوك غري االمتثال 
النهضة جدال  واجهت حركة  إن  عنه. وحتّى  املنبثقة  وللقوانني  السيايس  للقرار 
جيوب تمّرد عليها، فما رّضها لو أتت عليها وهي التي أغرقت الدولة التونسيّة يف 

الوقت نفسه بعرشات اآلالف من االنتدابات والتعيينات العشوائيّة؟!

أّما مسؤوليّة اتّحاد الشغل يف "تعطيل العجلة" فهي شبهة مردودة أيضا دون 
شّك! فاالتحاد هو من مّكن النهضة من مواصلة حكم البالد بفضل تأطريه الحوار 
مصالح  وخادم  جمعة  املهدي  املتسرّت  النهضوي  تعيني  إىل  أفىض  الذي  الوطني 
عدد  أحصينا  لو  إنّنا  ثّم  الكريه.  التوبة  قانون  ومعّد  رشط  أو  قيد  دون  النهضة 
تسويتها  يف  االتحاد  نجح  التي  االجتماعيّة  والتوترات  واالعتصامات  اإلرضابات 
وإخماد فتيلها قبل انفجارها التّضح أنّها أضعاف أضعاف اإلرضابات التي سمح 

بها وأّطرها. 

هذا للتوضيح، أّما أصل املوضوع، فنعود مّرة أخرى إىل املنطق السيايس البحت. 
اليوم أصابع االتهام إىل كّل من أرشف عىل مسرية هذه  واملنطق السيايس يوّجه 
البالد طيلة عرشيّة الشؤم هذه بال استثناء! ال نجاة وال مغفرة ألّي كان منهم! 
مؤرّشات االنهيار رست طبق نسق تقهقري متواصل من حكومة إىل أخرى دون 
امليزانيّة  التضّخم ونسبة عجز  التداين ونسبة  النمّو ونسبة  نسبة  هوادة كشأن 
ونسبة عجز امليزان التجاري ونسبة الفقر ونسبة البطالة ونسبة األميّة ونسبة 
اإلجرام ونسبة التهريب ونسبة االغتصاب ونسبة الطالق ونسبة االنتحار، وخاّصة 

نسبة الفساد الذي تدمقرط كليّا طيلة هذه العرشيّة.

وهؤالء هم السادة املسؤولون عن هذا االنهيار حسب الرتتيب الزمني: راشد 
الغنويش بوصفه اآلمر بأحكامه يف حركة النهضة وحمادي الجبايل وعيل العريض 
له كرئيس(  )الله يرحمو كإنسان ويغفر  السبيس  واملهدي جمعة والباجي قائد 
والحبيب الصيد مع إعفائه من كّل شبهة فساد، وخاّصة يوسف بن عبد الحميد 
بالرأي  بغدره   2016 منذ  فيديوهات  عدة  يف  شخصيّا  شّهرت  كنت  الذي  الشاهد 
بما  وانشغاله فقط  املفضوح  للمؤرشات وكذبه  باألرقام وتزييفه  العام وتالعبه 
تقرير  كشف  وقد  الباجي.  بعد  بالرئاسة  لفوزه  وإعالميّا  وتنظيميّا  ماليّا  يجّهز 
أغراضه  لخدمة  الدولة  مصالح  توظيفه  عن  باألرقام  األخري  املحاسبات  دائرة 

السياسيّة.

ما.  يوًما  مقاضاتهم  أو  محاسبتهم  أو  هؤالء  بمساءلة  التكّهن  الصعب  من 
فاإلفالت من العقاب أصبح يف بالدنا قاعدة حصينة، غري أّن الناخب التونيس -بعد 
اكتسابه ثقافة سياسيّة مدهشة تبدو مع حريّة القول والتنظيم مكسبًا عظيًما- 

لن يُفّوت عىل نفسه وعىل ضمريه سعادة الحكم عليهم بسلطان الصندوق...

عمر صحابو

يني« 
ِ

»َخاط
منهجية حكم…

صور من تاريخ تونس الحديثة

والشعب األمريكي يف حّمى االنتخابات الرئاسية ال بأس أن نتذّكر التقدير واالحرتام والتبجيل التي كان يحظى 
به الرئيس بورقيبة لدى املجتمع السيايس واالعالمي يف أمريكا. وقد ُخّص لدى زيارة الدولة التي أّداها اىل 

أمريكا يف 1961 بامتيازات ترشيفاتية استثنائية..

النهضة  داخل  للنقاش  تطرح  جديدة  سياسية  ورقة 
الحاصل صلبها، قدمها  كـ"مبادرة" لنهاء الزمة والنقسام 
يعود  الذي  الجبايل،  حمادي  السبق  العام  المني  املرة  هذه 
اعالنه  من  سنوات   6 بعد  فيها  دور  لعب  ملحاولة  للحركة 

السقالة من كل هياكلها يوم 11 ديسمرب 2014.  
مبادرته  نص  يف  النهضة  داخل  الوضع  الجبايل  يصف 
بـ"املحنة الحقيقة واملحطة املفصلية" التي يقول ان الحركة 
مذكرا  عقود   5 عىل  املمتد  تاريخها  طيلة  مثيال  لها  تشهد  لم 
بانها تزامنت مع أزمة "متشابكة" قال ان البالد تمر بها وانها 
وان  طويل  أمد  منذ  منها  تعاني  التي  الهشة  الوضاع  تهدد 

جائحة كورونا ضاعفت من حدتها وخطورتها.
الغرق  من  النهضة  سفينة  لـ"انقاذ  الجبايل  ويقرتح 
الداخيل  النزيف  خارطة طريق بـ3 مراحل، الوىل لـ"ايقاف 
القيادي الول"  الصف  الخطري يف  الحركة والتصدع  يف جسم 
والتنظيمية  النفسية  املناخات  لـ"تهيئة  تخصص  والثانية 
تهم  التي  القضايا  كل  حول  وبناء  رصيح  لحوار  والدارية 
الجيد  العداد   " والخرية  الثاثة  واملرحلة  والبالد"  الحركة 
والصالح  التوحيد  مؤتمر  يكون  حتى  عرش  الحادي  للمؤتمر 

والتخطيط السرتاتيجي لجميع املستويات واملجالت".
قبل  واجتماعات  مشاورات  سلسلة  قاد  انه  الجبايل  وذكر 
ان  اكدت  املختلفة"  "املحادثات  ان  معتربا  مبادرته  صياغة 
يدور  الحركة  يف  الفاعلة  الطراف  بني  القائم  الخالف  جوهر 
حول مسألة التمديد من عدمه لرئيس الحركة راشد الغنويش 
لدورة جديدة يف املؤتمر القادم داعيا الغنويش اىل "التوضيح 
نزيف  ليقاف  جدا"  "رضوري  ذلك  ان  مؤكدا  املسألة"  يف 
وبأنها  العالم  لوسائل  انتقلت  بانها  ذكر  التي  التجاذبات 

تساهم يف تردي صورة الحركة وصورة رئيسها.
يف  الحسم  ان  اىل  املبادرة  صاحب  لفت  السياق  نفس  يف 
الخالف حول التمديد يقتيض من الغنويش العراب عن "التزامه 

نيته  وعدم  للحركة  السايس  القانون  فصول  جميع  بتطبيق 
تغيري اي فصل فيه والتعهد بأن املؤتمر القادم هو من سيحدد 
واعترب  تطبيقه«  يف  الرجعية  عدم  ويحرتم  الحركة  مستقبل 
الجبايل ان مثل هذا العالن يف اشارة اىل التعهد بعدم املس من 
القانون السايس، هو بـ"مثابة املفتاح لحلحلة كل الشكالت 
واملعضالت الخرى" مؤكدا انه الجراء الوحيد الفعال لستعادة 
الغنويش صورة رئيس الحركة ومصداقيته واشعاعه وسيمكن 

من رأب الصدع واملحافظة عىل وحدة الحركة.
الجبايل وضع رشوطا أخرى لنجاح املبادرة، اهمها اختيار 
امني عام بصالحيات حقيقية لتشكيل مكتب تنفيذي، ويكون 
ان  مقرتحا  الحركة"  داخل  النقاذ  "عملية  عىل  املرشف  هو 
لهم  املكتب ممن  اعضاء  يختار  وان  املهمة  بهذه  يضطلع هو 
كفاءة ودون ان تتحول عملية الختيار اىل "رضب من رضوب 

املحاصصة بني مجموعات الرأي داخل الحركة".
 ويقرتح الجبايل أيضا مكتبا تنفيذيا يضم 25 عضوا وتكون 
الحركة،  صلب  والتيارات  "الشقوق"  ملختلف  ممثلة  تركيبته 
عىل ان يكلف عىل العريض برئاسة املكتب السيايس ونور الدين 
البحريي برئاسة فضاء الحكم ويكون سمري ديلو ناطقا رسميا 
وعبد اللطيف املكي رئيسا ملكتب الصحة والشؤون الجتماعية 
ورفيق عبد السالم رئيس مكتب الدراسات والسترشاف ورضا 
السعيدي رئيسا ملكتب الطارات وانور معروف رئيسا ملكتب 

التكنولوجيات الحديثة والنتخابات.
واعترب الجبايل ان تأجيل املؤتمر اصبح "قناعة مؤكدة لدى 
 2021 عام  نهاية  تنظيمه  يتم  ان  مقرتحا  الطراف"  جميع 
حكماء  مجلس  احداث  دور  الحركة  لرئيس  أيضا  يكون  وأن 
نظامها  مراجعة  اىل  داعيا  للحركة  التاريخية  القيادات  يضم 
السايس لفسح املجال للرتشح للمناصب العليا يف الدولة لكافة 
وعدم  البالد  تختارها  التي  السياسية  والرموز  الشخصيات 

اقتصار ذلك عىل رئيس الحركة املبارش.
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خالفات حول التحوير الوزاري 
والتعيينات وميزانية 2021 

لقاء ثالثي غري معلن عقد نهاية السبوع املنقيض 
وجمع رئيس الحكومة هشام املشييش ورئيس مجلس 
نواب الشعب راشد الغنويش ورئيس حزب قلب تونس 
وخصص  بـ"املطول"  وصف  لقاء  القروي.  نبيل 
لوضع النقاط عىل الحروف بني "رشكاء الحكم" حول 

عدد من امللفات اهمها التحوير الوزاري والتعيينات.
املشهد  عرفها  عديدة  تطورات  اثر  اللقاء  جاء 
السيايس اهمها سحب الحكومة مرشوع قانون املالية 
التكمييل وخالفات بينها والبنك املركزي حول تمويل 
اثارت غضب حزب  انها  امليزانية واثر تعيينات يبدو 
قلب تونس واهمها التعيني الخري لوال عىل القرصين 
وهو تعيني فتح الباب امام نقاشات يبدو انها كانت 

حادة.

البداية مع والي القصرين
اجتماع  للمشييش  كان  املنقيض  نوفمرب   2 يوم 
مع  تزامن  الخليفي  اسامة  تونس  قلب  كتلة  برئيس 
واليا  املربوك  عادل  تعيني  عن  الداخلية  وزارة  اعالن 
جديدا عىل القرصين ليخلف بذلك الوايل سمشة الذي 
كشك  هدم  عملية  اثناء  شيخ  مقتل  اثر  اقالته  تمت 
بالجهة. البالغ الصادر عن رئاسة الحكومة بخصوص 
وهو  النقاش  خالل  طرح  موضوع  اهم  غيب  اللقاء 
تعيني وال جديد اذ تشري املعطيات اىل ان قلب تونس 
الذي تضم كتلته الربملانية 4 نواب من جهة القرصين 
اللطيفي  صالح  ومحمد  الدلهومي  أحمد  محمد  هم 
طريق  عن  عرّب  الخشناوي،  ومربوك  الزعبي  ومحمد 
الخليفي عن رفضه التعيني داعيا اىل مراجعته "فورا" 
واستشارة الحزب بخصوص املرشح للمنصب ولَِم ل 
هذا  ان  باعتبار  الولية  رأس  عىل  عنه  مرشح  تعيني 

"التعيني" اسرتاتيجي بالنسبة لستقرار الكتلة .
قد تشتد حدته يف  اىل خالف  الغضب تحول  هذا 
رشوطا  قدم  تونس  قلب  ان  باعتبار  القادمة  املرحلة 
لرئيس  وايضا  حكومته  دعم  ملواصلة  للمشييش 
النهضة راشد الغنويش الذي " حاد" وفق قول مصدر 
من هذا الحزب لـ" الشارع املغاربي" عن مفاهمات 
سابقة ابرزها ان يكون نبيل القروي " همزة الوصل" 
بني احزاب وكتل الحزام الربملاني مع رئيس الحكومة 

هشام املشييش .
وفق نفس املصدر ، يرى قلب تونس ان "املشييش 
وانها  التي طلبتها"  التعيينات  كل  من  النهضة  مكن 
وتجاوزت  فردي"  بشكل  معه  تنسق  "اصبحت 
قبل  الحزب  وبني  بينها  تمت  التي  التفاقات  "حزمة 
مجلس  رئاسة  من  الغنويش  من  الثقة  سحب  جلسة 
دعم  عىل  التفاق  منطلق  كانت  التي  الشعب  نواب 
اكد  تطورات  وهي  لها  والتصويت  املشييش  حكومة 
املصدر انها فرضت عقد اجتماع بني الثالثي القروي 

والغنويش واملشييش.
واملعلوم ان "الصفقة" بني الثالثي املذكور كانت 
تنص عىل دعم الغنويش للمحافظة عىل منصبه رئيسا 
بما يمكنه  للمشييش  الربملاني  الحزام  للربملان وتوفري 
من الحصول عىل املصادقة من مجلس نواب الشعب 
القروي  نبيل  يكون  ان  املنصب عىل  الستقرار يف  ثم 
"زعيما لالغلبية الربملانية" ومنسقا بني احزاب وكتل 

الحزام واملشييش.
التصويت  بعدم  القروي  لوح  اللقاء،  وخالل 

ملرشوع قانون املالية التكمييل ومرشوع قانون املالية 
الصدد  هذا  اسقاطه. ويف  يعني  قد  بما   2021 لسنة 
كشف مصدر رفيع املستوى لـ"الشارع املغاربي" ان 
"القروي اعرب عن رفضه الستمرار كرشيك يف الحكم 
اقتصادي  حوار  اىل  "دعا  وانه   " فيه  مشاركة  دون 
 2021 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  حول  واجتماعي 

يجمع كل الطراف التي صوتت لفائدة الحكومة".
تغيريات  لقرار  منطلقا  الحوار  هذا  وسيكون 
و10   5 بني  ما  تشمل  الحكومية  الرتكيبة  عىل  كربى 
ووزير  البيئة  ووزير  الداخلية  وزير  ابرزهم  وزراء 
الصحة ووزيرة أمالك الدولة ووزير الفالحة والتفاق 
وتنموية  اقتصادية  برؤية  ثورية"  "اصالحات  عىل 
مع  النقاش  باب  يفتح  ثم  الحكومة  تتبناها  واضحة 
البنك املركزي والتحاد العام التونيس للشغل ومنظمة 

العراف .
وحركة  التيار  سابقا  اتهمه  الذي  الغنويش  اما 
سحب  بسبب  الفخفاخ  حكومة  باسقاط  الشعب 
التعيينات، فمحكوم بمجاراة "  البساط منه يف ملف 
حليفه" نبيل القروي ومحاولة لعب دور الحكم بينه 
وبني املشييش، واملحافظة عىل "استقرار" ولو نسبي 
يف  واجهة  من  اكثر  يفتح  ل  حتى  حلفائه  دائرة  يف 
ظرف دقيق تعيش النهضة عىل وقعه تدافعا داخليا 

غري مسبوق استعدادا ملؤتمر حاسم.

خالفات
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  ان  شك  من  ما 

البتزاز.  حد  يالمس  شديد  ضغط  تحت  نفسه  وجد 
فالثنائي الغنويش والقروي اصبحا يتوجسان من اي 
هامش من الستقاللية قد يتوخاه املشييش يف عدد من 
امللفات اهمها ملف التعيينات، باعتبار ان ذلك يعني 
بداية التوسع يف الحكم عرب شبكة "موالني" قد تمهد 
وهو  السابقة،  التوافقات  كل  عىل  لـ»النقالب«  حتى 
امر اكثر من ممكن بالنسبة للغنويش والقروي اللذين 
املتعاقبني  الحكومات  رؤساء  كل  من  قريبني  كانا 
ويعلمان ماذا يفعل املنصب بهم وكيف يشتد عودهم 

بمرور الوقت.
النقالب عىل ويلّ  له "سابقة" يف  الذي  واملشييش 
نعمته رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد يحظى 
بنفس هامش الثقة خاصة مع صديقه نبيل القروي 
الذي تقول مصادر متعددة انه يلتقي به بشكل يومي 
لترشيكهما  يدفعان  اصبحا  والغنويش  وانه  تقريبا، 
بشكل "واضح" يف الحكم لسيما مع ما يحدث داخل 
حزبيهما من مشاكل يبدو انهما يعولن عىل عدة اليات 
ومكاسب  ومغانم  بالتعيينات  الرتغيب  منها  لكبحها 

الحكم .
كل ذلك وضع رئيس الحكومة امام هامش ضئيل 
من املناورة حول مسألتني خالفيتني : الوىل التعيينات 
عرب املطالبة بالتشاور حولها "وتنظيمها" قبل اقرارها، 
والثاني التعديل الوزاري الذي سيحول الحكومة من 
"حكومة مستقلة" اىل "حكومة سياسية"، ويتناقل يف 
الوساط القريبة من قلب تونس والنهضة ان املطروح 

وان تكون لكل حزب "حقيبتان وزاريتان" عىل القل 
اضافة لعدد من الولة واملعتمدين واملديرين العامني.
تفصييل عىل  بشكل  التفاق  تم  انه  يبدو  ل  لكن 
التحوير  وموعد  القادمة  املرحلة  طريق  خارطة 
الذي لن يكون يف كل الحوال، ان تم، قبل املصادقة 
 2020 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  مرشوعي  عىل 
وميزانية الدولة 2021، لكن هذا املوعد مرفوض من 
وفق  وكان  الوعود"  "سئم  الذي  تونس  قلب  حزب 
قيادي بارز منه " صاحب فضل عىل الجميع دون ان 

يرد له الجميل مطلقا".
تونس  قلب  ان  املصدر،  نفس  حسب  فاملؤكد، 
يرفض أي "تأخري يف العالن عن التحوير الوزاري" 
تم  ان  ال  املالية  قانون  ملرشوع  يصوت  وأنه  «لن 
تعديالت  ادخال  تضم  محددة  رشوط  عىل  التوافق 
عىل هذا املرشوع" وانهاء " سياسة الرتضيات" التي 
يقول املصدر ان املشييش يتوخاها عله يفوز برضاء 
يف  وحيدا  ويبقى  الكل  يخرس   " ان  مرجحا  الجميع 
مواجهة ازمة حادة عاجزا عن ادارتها" مذكرا بانه" 

ل يتحكم يف ما ل يقل عن ربع حكومته".
يمكنه  ان  قال  ورقة  للمشييش  بأن  أيضا  وذكر 
تتمثل  وإنها  الوزاري  التحوير  لفرض  استعمالها 
وزير  اقالة  بعد  حكومته  يف  بالنيابة  وزير  وجود  يف 

الثقافة وتعيني وزير السياحة خلفا له بالنيابة.

بداية تصدع
رغم الضغط القوي من النهضة وخاصة من قلب 
تونس، فان توجه رئيس الحكومة نحو اقرار تعديل 
تزكية  عىل  الحصول  بعد  ونصف  شهران  وزاري 
بالنسبة  باملخاطر  محفوفة  مغامرة  يبدو  الربملان 
مّر:   احالهما  خيارين  أمام  نفسه  وجد  وقد  إليه 
مواجهة  يف  والدخول  التحوير  واقرار  الرضوخ  فإما 
للتحوير  الرافض  الجمهورية  رئيس  مع  مبارشة 
والجاهز لتعطيله او رفض الرضوخ مع ما يعني ذلك 
قانون  مرشوع  اسقاط  امكانية  اهمها   تداعيات  من 

املالية الذي يعني سياسيا سقوط الحكومة .
والغنويش  املشييش  الثالثي  بني  التصدع  هذا 
والقروي يتزامن مع طرح تشكيل رئيس الجمهورية 
تقوم  قد  انحرافات"  أية"  ملواجهة  رئايس"  "حزام 
لها وتحديدا  املساندة  املشييش والحزاب  بها حكومة 
هذا  وقدم  الكرامة،  وائتالف  تونس  وقلب  النهضة 
القرتاح من قبل حركة الشعب خالل لقاء جمع مؤخرا 
أمينها العام  زهري املغزاوي مع الرئيس قيس سعيد ، 
وُطرح ايضا عىل قيادة التحاد العام التونيس للشغل .
يبدو اذن ان تطورات قادمة سيعرفها املشهد بما 
قد يزيد من تعقيدها ، عىل ضوء تمسك نبيل القروي 
الذي يعترب انه "املحدد" بالنسبة للمشييش والغنويش 
أيضا بما يجعله يضغط يف التجاهني : عىل الغنويش 
من  معارضيه  دائرة  توسع  بعد  حزبه  يف  الضعيف 
جهة ويف الربملان ايضا اذ يحتاج لقلب تونس ونوابه 
يف مكتب املجلس لضمان الغلبية وخارجه للمحافظة 
لسحب  جديدة  لئحة  طرح  صورة  يف  منصبه  عىل 
بالتحرر  ينصحونه  املشييش فكثريون  اما  منه.  الثقة 
من الحزاب والنكباب عىل العمل باستقاللية ووضع 

الجميع امام " المر املقيض" ... 

لقاء  »غير معلن« بين المشيشي والغنوشي والقروي:

كوثر زنطور
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كريمة السعداوي

تقرير محكمة المحاسبات حول الحملة االنتخابية الرئاسية :

أهم املرتشحني للرئاسة بمن فيهم قيس سعيد استباحوا القانون
تفرع التقرير العام لمحكمة المحاسبات الى ثالث تقارير تعلق االول بمراقبة تمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة 
ألوانها فيما تمحور الثاني حول تدقيق التمويالت الخاصة باالنتخابات التشريعية لسنة 2019 واتصل التقرير الثالث واالخير بمراقبة مالية 

األحزاب. في هذا المقال سنقتصر على تمويل الحملة الرئاسية.

أن  شأنها  من  التي  املعطيات  جمع  عىل  املحاسبات  محكمة  عملت 
لديها من  املودعة  الحسابات  الوقوف عىل مدى مصداقية  تساعدها عىل 
التي  األنشطة  لتحديد  الجتماعي  التواصل  صفحات  إىل  الولوج  خالل 
معلومات  واستقصاء  النتخابية  الحمالت  خالل  فعليا  بها  القيام  تم 
لالتصالت  الفنية  والوكالة  البنوك  وبعض  املالية  التحاليل  لجنة  لدى 
والجمعيات ومسديي خدمات خواص. كما تم التنسيق مع وزارة العدل 
تثمني  بهدف  اإلدارية  واملحكمة  واملايل  القتصادي  القضائي  والقطب 
تدخالت القضاء بمختلف أجنحته يف ردع املخالفات والجرائم ذات الصلة 

بتمويل الحمالت النتخابية.
عدة  والنفقات  املداخيل  سجل  املحاسبات  محكمة  وفق  وشاب، 
بضوابط  املرتشحني  من  مهم  عدد  التزام  بعدم  اساسا  تعلقت  نقائص 
عمليات تحصيل املوارد وتأدية النفقات. اذ لم تشمل العمليات املدرجة 
وحمادي  جمعة  واملهدي  مرزوق  محسن  للرئاسة  املرتشحني  بسجالت 
قبلهم. من  املنجزة من  والنفقات  املداخيل  كل  الرحوي  الجبايل ومنجي 
وصل   58 يسجل  لم  املثال  سبيل  عىل  الرحوي  منجي  املرتشح  أن  ذلك 

تربع نقدي.
فيه  استأثر  الذي   2014 الرئاسية لسنة  النتخابات  لتمويل  وخالفا 
 %  35.26 مقابل   %  42.94 بنسبة  األكرب  بالنصيب  الذاتي  التمويل 
التمويل  استأثر  فقد  العمومي،  للتمويل   % و21.80  الخاص  للتمويل 
بنسبة   2019 لسنة  الرئاسية  النتخابات  يف  األكرب  بالنصيب  الخاص 
83.20 % يليه التمويل الذاتي والتمويالت األخرى وذلك عىل التوايل يف 

حدود 15.95 و%0.85.
غري ان ابرز املخالفات التي ذكرها تقرير محكمة املحاسبات تعلقت 
افضت  حيث  للجمعيات  امُلقنّع  وبالتمويل  اجنبية  اطراف  مع  بالتعاقد 

اعمالها الرقابية عىل هذا الصعيد اىل التأكد من اخاللت كربى يف ما يهم 
املرتشح نبيل القروي الذي قال التقرير انه تعاقد بتاريخ 19 أوت 2019 
بقيمة 2.85 مليون دينار أي ما يعادل مليون دولر أمريكي لغاية تمكينه 
بصفته مرتشحا لالنتخابات الرئاسية من كسب التأييد من قبل الهياكل 
واملنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس األمريكي وكبار املسؤولني 

األمريكيني قبل تاريخ الدورة األوىل لالنتخابات الرئاسية. 
كما خلصت محكمة املحاسبات اىل وجود اشكاليات يف عالقة جمعية 
»خليل تونس« بالدعاية النتخابية عىل مستوى انشطتها علما ان  مواردها 
تضاعفت خالل السنوات 2017 و2018 و2019 لرتتفع أربع مرات من 
14 الف دينار سنة 2017 إىل 63 الف دينار سنة 2019 يف سياق إنجاز 

أنشطة ل تتماىش بصفة دقيقة مع نظامها السايس.
الوثائق  وفحص  الرقابة  أعمال  خالل  من  السياق  ذات  يف  واتضح 
ومعاينة  صالحياتها  إطار  يف  املحاسبات  محكمة  عليها  تحصلت  التي 
به  املدرجة  الوثائق  وفحص  األمريكية  العدل  لوزارة  اإللكرتوني  املوقع 
وجود قرائن قوية حول تعاقد أشخاص وأحزاب مرتشحة إىل النتخابات 
سواء بصفة مبارشة أو لفائدتهم مع رشكات أجنبية قصد كسب التأييد 
بلغت  جملية  بقيمة  وذلك  النتخابية  الفرتة  مع  تنفيذها  مدد  تتقاطع 
575 ألف دينار لم يتوفر يف شأنها ما يفيد أن مصدرها تونيس  حوايل 
أو ما يفيد تحويلها عرب البنك املركزي التونيس أو أحد الوسطاء املقبولني 

لديه لفائدة الرشكات األجنبية املعنية.  
النهضة  حركة  وحزب  الرتاس  ألفة  املرتشحة  العقود  هذه  وتخص 
املرتشح بعدد 33 دائرة انتخابية تتوزع بني 6 دوائر انتخابية بالخارج 

و27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية.
املرتشحني  بعض  قيام  املحاسبات  محكمة  ابرزت  اخرى،  جهة  من 
الدارة  موارد  باستعمال  مورو  الفتاح  وعبد  الشاهد  يوسف  وابرزهم 
وسائل  استعمال  غرار  عىل  الرئاسية  النتخابية  حملتيهما  يف  العمومية 
مساعدات  عىل  الحصول  و  املوارد  قبض  إجراءات  احرتام  وعدم  النقل 
ذات  النافذة  الرتاتيب  خالف  عىل  لهما  املعاضدين  الحزبني  من  نقدية 

اهمية وتواتر متفاوتني )من 20 اىل 100 الف دينار(.
املؤيدة  اإلثبات  وثائق  مطابقة  عدم  كذلك  التجاوزات  وخصت 
اساسا  المر  ويتأتى  سعيد  قيس  للمرتشح  املودعة  املالية  للحسابات 
التواصل  صفحات  عىل  بالدعاية  وتتصل  تدقيقها  يصعب  نفقات  من 
الجتماعي التي عدة باملئات عكس ترصيحه و انترشت عىل ثالث قارات 
اذ  نقدا،  انتخابية  نفقات  بتسديد  عالقة  يف  ملحوظة  وبصفة  وكذلك 
تجاوزت عىل سبيل املثال النفقات التي تمت تأديتها نقدا من قبل املرتشح 
اتصلت  دينار  الف   6 وقيمتها  نقدا  اإلنفاق  سقف  مورو  الفتاح  عبد 

بحملته يف ايطاليا.

تمويل االنتخابات وغياب رقابة االدارة
تطرق تقرير محكمة املحاسبات يف العديد من املحاور اىل محدودية 
الجنبي  سيما  لالنتخابات  املرشوع  غري  التمويل  عىل  الرقابة  منظومة 
جهته  من  املحكمة،  حسب  التونيس،  املركزي  البنك  يتقيد  لم  حيث  منه 

بأحكام القانون النتخابي الذي أوكل له مهمة اإلرشاف عىل عملية فتح 
أكثر من حساب لكل مرتشح  البنكية والسهر عىل عدم فتح  الحسابات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل األجنبي لالنتخابات.
وطلبت املحكمة من اللجنة التونسية للتحاليل املالية التثبت من عدم 
انتفاع عدد من املرتشحني لالنتخابات بتمويالت من مصادر غري مرشوعة 
مدها  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  النتخابية ومن  لتمويل حمالتهم 
الحمالت  بتمويل  عالقة  يف  بها  قامت  التي  والتحريات  األعمال  بنتائج 
النتخابية فضال عن الشكاوى والعرائض التي تلقتها، عىل هذا املستوى. 
أية  املالية  للتحاليل  التونسية  اللجنة  إجابة  تتضمن  لم  املجال،  هذا  ويف 
معلومة تفيد بوجود ترصيح بالشبهة من عدمه. كما لم تتضمن إجابة 

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أية إشارة واضحة، يف هذا الطار.
هذا وسعى الكاتب العام للجنة التحاليل املالية بالبنك املركزي، لطفي 
حشيشة، اىل تربير هذا القصور الجسيم حيث اكد يف ترصيحات صحافية 
عدة، أن خط الدفاع األول للتثبت يف األموال هي البنوك أساساً وليس البنك 
املركزي، مشرياً إىل أن البنوك مطالبة بإحالة ملفات التمويالت املشبوهة 
عىل لجنة التحاليل املالية ناسيا ان اللجنة مطالبة قانونا بمراقبة البنوك 

يف هذا املجال بشكل جد دقيق ومتواتر.
املركزي  البنك  التزام  ورغم  انه  الفادحة،  الدارية  النقائص  ومن 
تقدمت  إذا  النتخابات  لهيئة  مصالحه  لدى  املتوفرة  املعطيات  بتقديم 
العمليات املشمولة بالستقصاء  التنصيص بوضوح عىل  بطلب يتضمن 
يقم  لم  البنك  فإن  اسرتشاد  محل  هم  بعينهم  اشخاص  يف  وقائمات 
يمسك  ل  أنه  لها  اكد  انه  بل  الخصوص  هذا  يف  كاف  بشكل  باملطلوب 
سجال شامال يف الحسابات التي تفتحها البنوك والديوان الوطني للربيد 

عىل هذا املستوى. 
واقترص المر عىل توفري معرفات الحسابات البنكية املفتوحة لفائدة 
عدد محدود من املرتشحني بنسبة تغطية لم تتجاوز 7 % دون تقديم 
الهيئة.  قبل  من  املطلوبة  الحسابات  بهذه  املتعلقة  واملعطيات  البيانات 
القانون  أحكام  وفق  رقابتها  ممارسة  عىل  الهيئة  يساعد  لم  ما  وهو 
تمويالتها من  النتخابات وسالمة  لنزاهة  الضامن  باعتبارها  النتخابي 

املال الفاسد.
بعض  تقديم  عدم  اغفال  تم  فقد  املالية  وزارة  مستوى  عىل  اما 
املرتشحني تصاريح بالرضيبة عىل الدخل وتعلق المر خصوصا باملرتشح 
قيس سعيد للسنتني 2016 و2017 غري ان الوزارة لم تتخذ الجراءات 
الالزمة يف هذا الصدد من مراجعة وتدقيق جبائي وغري ذلك من املقررات 

التي تتطلبها الرتاتيب والقوانني النافذة. 
اجراء  عن  لالداءات  العامة  الدارة  مصالح  تغافلت  كما 
من  يليه  وما   56 الفصل  وفق  البنوك  مع  بالتنسيق  الالزمة  التتبعات 
املرتشحني  من  مهم  عدد  حق  يف  الجبائية  مجلة الحقوق واإلجراءات 
وثوقية  يف  شبهات  وجود  سياق  يف  جلهم  يكونوا  لم  ان  لالنتخابات 
انفاقهم  لدى  محاسبية  مؤيدات  توفر  وعدم  بمداخيلهم  تصاريحهم 

تمويالت عامة خاصة يف اطار الحمالت النتخابية.

العدد المقبل : تمويل حملة االحزاب االنتخابية
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الشيخ املرتّصد واملريد املتمّرد
لطفي النجار

شاكر فضل الشيخ
الحايل،مبارشة  نوفمرب   8 األحد  بالّشيخ يف سهرة  استضاف شاكر 
رئيس  الغنويش  الخريجي  راشد  السيّد  لألنباء،  الّرئيسيّة  النرّشة  بعد 
مجلس النّواب يف لقاء خاص يبدو أنّه وقع تسجيله سويعات قالئل قبل 
بثّه بأحد فضاءات قرص باردو ودام الّلقاء قرابة الّساعة وربع الّساعة.

أّول ومن حيث الّشكل، الّلقاء دار يف ديكور مشابه للذي دار فيه لقاء 
رئيس الحكومة السيّد هشام املشييش والذي أداره نفس ُصُحفي القناة 
الوطنيّة األوىل شاكر بالّشيخ. من حيث اإلخراج وإختيار الكادرات، كان 
كان  فقد  الغنّويش.  الخريجي  راشد  السيّد  عند تصوير  إختالف  هناك 
إّما من مسافة بعيدة تظهر جلسة معتدلة  هناك ِحرٌص عىل تصويره 
أو يف ما يمكن تسميته بنصف مقّربة تُخفي  لشخص يف صّحة جيّدة 

اليدين ول تصل إىل الّلقطة املقّربة عىل الوجه...
»سيّدي  صفة  إستعمال  يف  امُلحاور  الّصُحفي  أطنب  مضمونا، 
تُطلق يف  بالربملان وهي صفة  امُلتعّلق  األّول  الجزء  يف  الّرئيس« خاّصة 
أيضا عىل  الجلسة، وتُطلق  إدارة  يتوىّل  للمجلس ملن  إطار جلسة عاّمة 
أرِدفت بذكر مجلس  إذا  إّل  القبّة  إطار  تتعّدى  بالتّايل ل  النّائبني وهي 

النّواب.
النّواب  مجلس  أجزاء:  ثالثة  يف  الّلقاء  جاء  املضمون،  ويف  دائما 
من  للّضيف  الفكري  املوقف  وشكالنيّة  شكليّة  وبصورة  والنّهضة 

العمليّات اإلرهابيّة والّصور املسيئة للّرسول.
بخصوص هذا الجزء األخري والذي لم يأخذ أكثر من خمس دقائق، 
اإلرهابيّة  بالعمليّة  املتّهم  عالقة  حول  سؤال  بطرح  الّصحفي  إكتفى 

األستاذ  تأبني  ماكرون يف  الفرنيس  الّرئيس  بنيس وخطاب 
إجابة غري  إرهابي )غري تونيس(. وبعد  يد  ُقِتل عىل  الذي 
قاطعة من الّضيف، رسد الّصحفي قائمة مؤّلفات ضيفه 

وكتاباته يف الحريّات!
أّما بخصوص النقطة األوىل واملتعّلقة بالوضع العام 
بالبالد والعالقة بني املجلس الترّشيعي ورئاسة الحكومة 

ورئاسة الّدولة، فقد إكتفى شاكر بالّشيخ بطرح 
األسئلة يف عموميّاتها ليفتح املجال لضيفه 

الّسعي لترشيك  إجابات ظاهرها  لتقديم 
حلول  بإيجاد  البالد  إنقاذ  يف  الجميع 
العمل  يواصل  أنّه  أّكد  )وقد  »توافقيّة« 

عىل املنهاج الذي سنّه مع الّرئيس الّراحل املرحوم الباجي قائد الّسبيس( 
الخطاب عندما تحّدث  إىل سطح  العميق صعدت  التّفكري  لكّن طريقة 
عن »الّصدقة ما تخرج كان ما يشبعوا إّمايل الّدار« يف عالقة بالكامور 
وحتّى  منطقة  أيّة  يف  للّشعب  ملك  والثروات  واحدة  البالد  أّن  والحال 
الّدستور يرمي لرفع املظالم  امُلنّصص عليه يف  التّمييز اإلجابي  مفهوم 
املسّلطة تاريخيّا عىل املناطق امُلهّمشة ل إىل خلق مناطق مهّمشة جديدة 
بجوارها  املوجودة  بالثّروات  مجموعة  أو  منطقة  إستفراد  طريق  عن 
املساواة  بالبالد عن  الكبار  املسؤولني  يتحّدث واحد من  أن  فاملفروض 

دقة«! والعدالة يف الحّق بالشغل والتمتع بالثروات،ل »الصُّ
له  كان  فما  النّواب،  مجلس  رئيس  لحزب  امُلخّصص  الجزء  يف  أّما 

عن  حديث  معرض  ويف  الّشعب  نّواب  مجلس  مقّر  يف  يتم  أن 
بها  التي ووجه  الحاّدة  اإلنتقادات  نذكر هنا  أن  ولنا  الربملان، 
الّسبيس عندما تحّدث عن شؤون حزبه  قائد  الباجي  املرحوم 

)نداء تونس( وهو رئيس للّدولة.
خالصة القول:ملاذا هذا الحوار الذي أخذ ساعة و17دقيقة 
بالشيخ  الّصحفي شاكر  يعطي  قد  أنّه  األحد،عدا  من سهرة 
ملن  إضافة  شّكل  هل  للرؤساء؟«  الّلطيف  »امُلحاور  لقب 
تابعوا الحوار؟ أم أّن الهدف األّول واألخري واألوحد هو 
فهو  الغنويش شخصيّا،  راشد  السيّد  أجندة  خدمة 
بحاجة لتقديم نفسه كرجل دولة، جدير بأرقى 
مستوى  عىل  ثّم  ومن  حزبه  داخل  املناصب 
القادمة، حتّى وإن أبدى ظاهريّا تعّففا  الّدولة والعني عىل اإلنتخابات 

عن ترشيح نفسه؟
األكيد أّن الحوار من فصيل »عملية اتصالية« عىل مقاس الغنويش 
ودون أي احراج للضيف املبجل أو نقد أو محارصة له بالحجج، جاء يف 
خضّم تزايد الخالفات وبوادر جديّة لإلنشقاقات داخل النّهضة وتزايد 
املطالب بفتح حوار وطني للخروج من األزمة املتعّددة األبعاد يف البالد 
وجعله تحت مظّلة قيس سعيّد )امُلربمج ظهوره يف إفتتاح لقاء الفرقاء 
الّليبينّي بتونس(، كّلها عوامل دفعت برئيس حركة النّهضة لرتتيب لقاء 

»رئايس« عىل شاشة القناة الوطنيّة!
ودور شاكر بالّشيخ لم يتعّد الكومبارس يف املوضوع.

التمديد  بعدم  املطالبني  ال100  قائمة  ترسيب  بعد  قليلة  أسابيع 
للغنويش للعلن حتى تصاعدت الخرجات اإلعالمية بوترية رسيعة وانفرط 
جبهة  متصارعة:  وجبهات  متقابلة  خنادق  إىل  النهضة  ِعْقد  األثناء  يف 
التي لذت ب«الشيخ«، رافعة رايته، مذّكرة بمناقبه ومآثره،  »األقربني« 
مؤمنة بأّن ل رشيك له يف الزعامة ول نّد له يف الرياسة، وجبهة »املناوئني« 
من »أبنائه املتمّردين« الطامحني إىل استخالفه بعد أن فشا عزم الشيخ 
الجمهورية«  »رئاسة  يف  رغبته  خرب  وذاع  الحزبية«  »إمارته  تأبيد  عىل 

وانترش !  
وأخريا طفا الخالف عىل الّسطح وصار الرشخ منظورا ومرئيا أمام 
عبد  بنّي  كما  الداخيل  العتمال  من  سنني  سبع  بعد  »التوانسة«  عموم 
وبعد  الشاشة«،  »وحش  برنامج  يف  التاسعة  شاشة  عىل  املكي  اللطيف 
حجب حزبي طويل أراد أن يسّوق أّن الحركة عصيّة عىل »الفتنة«، وأّن 
ٍق وُفْرَقٍة ل يجري عليها  ما جرى عىل األحزاب بكبريها وصغريها من تشقًّ
بسبب »انضباط استثنائي« ملنتسبيها  » و إدارة ديمقراطية »ل مثيل« لها 
وطنيا داخل مؤّسساتها من مجلس شورى ومكتب تنفيذي وغريها من 

الهياكل القاعدية والوسطى ! 
أوالقصف  »الرمي«  يعد  ولم  الُفْرَقة«  وبانت  الخالف  طفا  اليوم 
املتواتر بني املعسكرين مقترصا عىل »جنود وميليشيات فايسبوكية« أو 
عىل »ضبّاط صغار هواة« أو عىل قيادات الصّف الثاني أو حتى الصّف 
والزعيم  »القائد  بني  لوجه  وجها  املّرة  هذه  املواجهة  انتقلت  بل  األّول 
الشيخ« راشد الغنويش و«املريد« املتمّرد الّطامح إىل الخالفة عبد الّلطيف 
عمومية  تلفزة  يف  صخب  دون  هادئا  فرديا  حوارا  اختار  املّكي...األّول 
وجعل من معركته الكربى واألهم داخل حزبه وضّد خصمه املّكي ركنا 
تُْرِجَم إىل إجابة مختزلة وعاِبَرة يف حوار طويل وممّل..والثاني  هامشيا 
ذهب إىل »وْحِش الشاشة« ليوّسع »اسرتاتيجيا« الهّوة مع »رأس الحركة« 

ويُنَاور »تكتيكيا« مع »جسمها« وبعض أطرافها.
الشيخ »متعّففا« و»مترّصدا«..والمّكي 

»مناورا« ومترّددا !
»لم أدعو ولست داع لتأجيل عقد املؤتمر 11 بل أنا راغب يف عقده يف 
وقته املحّدد..ول نيّة يل يف الرتّشح لرئاسة الحركة ورئاسة الدولة حديث 
سابق ألوانه..إخواني مارسوا حّقهم يف حّرية الرأي واختالف األراء داخل 
النهضة أمر غري جديد ونحن لسنا نسخ متطابقة لكنّنا مجتمعون حول 
اإلسالم الديمقراطي وسلطة القانون..يؤملني استقواء البعض باإلعالم..

وجمل  قصرية  فقرة  اإلعالم..«.  ل  رشعيتها  مصدر  النهضة  ومنخرطو 
برقية معدودات كانت »الرمية« التي اختارها بدهاء راشد الغنويش ليفنّد 
وممارسة  آوانه،  يف  املؤتمر  بعقد  املطالبني  »املتمّردين«  حجج  ويُْسِقط 
املؤتمر  داخل  مناشدة  أو  تمديد  دون  الحركة  رئاسة  عىل  التداول  سنّة 
ديلو  يّدعيه  مّما  براءته  أعلن  فالغنويش  جديدة.  لعهدة  الغنويش  ببقاء 

واملّكي،  والحمامي  والجاليص 
عكس  للتأجيل  رافض  فهو 
يف  له  نيّة  و«ل  يرّوجون،  ما 
وما  الحركة«.  لرئاسة  الرتّشح 

سوى  الشهرية«   100 »قائمة 
للحّق يف حرية  »ممارسة  مجّرد 

يأتوا  لم  فهم  الرأي«، 
»اختالف  ألّن  بجديد 
النهضة  داخل  األراء 
جديد« !.  غري  أمر 
الغنويش  ليختم 
»الحركة  »ُمَعوًِّما« 

النشقاقية« عرب تحجيم تأثريها الذي لم يسبّب له سوى »األلم النفيس« 
ألّن »املنشّقني« قد »استقووا« عليه ب«اإلعالم«، مذّكرا إيّاهم )وهو تذكري 
أّن  النهضة مصدر رشعيتها« أي  أّن »منخرطو  يف شكل تهديد مبّطن( 
له بغّض  التمديد  أو عدم  التمديد  الفصل يف  القول  املؤتمر هو صاحب 

النّظر عن نيّة الرجل يف الرتّشح من عدمها !.
كان الغنويش والحّق يقال وفيّا لصورته املرسومة يف املخيال السيايس 
الراهن: موجز يف العبارة، ملّمح دون تفصيل، ماكر وداهية عرب الرتويج 
إيذاء  فوق  املرتّفع  واملتسامح  الحركة،  لرئاسة  الزاهد  املتعّفف  لصورة 
ل«سلطة  ينضبط  الذي  الديمقراطي«  و«املسلم  »أمله«،  رغم  األقربني 
تدوينات  أو  مرّسبة  بيانات  من  رشعيته  يستمد  ل  والذي  القانون« 
ونصوص فايسبوكية بل من قواعد حزبه يلبّي نداءهم متى أرادوا ذلك ! 
ملآلت  مرتّصدا  الربملاني«  »عرينه  يف  مطمئنا  جالسا  الغنويش  ...كان 
انشقاٍق حزبي متحّصنا ب«سلطة القانون« وبقواعد املنخرطني وبحزام 
الحكم والّسلطة  الحزبية« ومّمن صاروا مع  األقربني، من »عشريته  من 
مراكز نفوذ صلبة وشبكة مصالح قويّة تزيّن للشيخ ما اعتمل يف صدره 

من هيام بالزعامة مدى الحياة !.
يف املقابل برز عبد اللطيف املّكي مناورا ومرتّددا، غري راغب يف منازلة 
املعلن عىل رئيسه  التمّرد  لهذا  آفاق تزّعمه  أخرية وغري حازم يف تحديد 
واملنايف،  الّسجون  جماعة  من  خليطا  مثّلت  قيادات  من   100 صحبة 
عبد  الشيخ  منهم  والروافد.  واملناطق  األجيال  يف  متجانس  غري  ومزيجا 
التأسيسية  الوثيقة  املنّظر اإليديولوجي للحركة ومهندس  النجار  املجيد 
الجاليص  الحميد  كعبد  املخرضمني  ومنهم  األوائل  الرّواد  أهم  وأحد 
ومحمد بن سالم ونور الدين العرباوي وبعض من الجيل الّشاب نسبيا 
من رموز وقيادات الحركة الطالبية اإلسالمية يف التحاد العام التونيس 
أسميناها ب«حركة  ما  مّست  ديلو.  املكي وسمري  اللطيف  كعبد  للطلبة 
إذ نجد  الحركة،  الغنويش كّل مفاصل  النهضة راشد  التمّرد« عىل زعيم 

التنفيذي واملكتب  املكتب  نّوابا وأعضاء يف  املوّقعني   من 
موّزعني  الشورى  ومجلس  الجهوية  واملكاتب  السيايس 
وغربا،  رشقا  وجنوبا،  شمال  مناطق  كّل  عىل  جهويا 
باعتبار  قّوتها  عنارص  أحد  وهذا  تقريبا  وبالتساوي 
خلّوها من رافد أو عصبية جهويّة، إضافة إىل أّن طبيعة 
الحركة  داخل  وتنّوعها  »املتمّردين«  »مواقع« 
للغنويش  للتمديد  املناوئة  تجعل من خطوتهم 
يف  وتماسكها  الحركة  وحدة  عىل  خطرية  جّد 

قادم األيّام.
الذي لم يكن وفق تقديرنا  املّكي  لنعد إىل 
واعيا بعمق وحجم »خطوة أصحابه« الجريئة 
والشخصية  الذاتية  رؤيته  يغادر  لم  إذ  جدا، 
لزعيمه ورئيسه راشد الغنويش، ولم يخرج بعد من جلباب شيخه وقائده 
أصحابه.  عىل  للغنويش  والتاريخية  الرمزية  »السطوة«  من  يتحّرر  ولم 
حاول املّكي أن يسّوق صورة القائد الّشاب املقتدر والويفّ للمبادئ املؤّسسة 
التي قامت عليها الحركة اإلسالمية. عاد إىل الينابيع األوىل لحركة النهضة 
وكّرر صورة املعارض لنحرافات الغنويش وتوّجهاته »التحريفية« فربز 
كمجّدد  )الغنويش(  يدري خصمه  ل  من حيث  وأبرز  محافظ  كإخواني 
ومتكيّف مع إكراهات الحكم والّسلطة. لم يكن املّكي يف »منازلة األحد« 
وهي معركة مبارشة وعن بعد ! جريئا كصاحبه عماد الحمامي املميض 
عىل قائمة ال100 الذي قالها جهارا ودون ترّدد »الحركة مشلولة، ثّمة 
كان راشد الغنويش، ل ثّمة مكتب تنفيذي، ل ثّمة مجلس شورى، ل ثّمة 
مجلس حكم، ل ثّمة كتلة..ثّمة كان راشد الغنوشيس يسّمي ويقّرر كيما 
التيس  الشابة جوهرة  النائبة  املّكي يف مستوى جرأة  يحب« !. ولم يكن 
بالستبداد  الغنويش  رصاحة  اتهمت  والتي  الحركة  من  أخريا  املستقيلة 
بالرأي، وبخدمة مقّربني له من أجل طموحه السيايس الشخيص والفردي 

وتوظيفه للحركة لتحقيق كّل ذلك.
ربّما للمّكي حساباته الشخصية يف اختيار التوقيت والسياق املناسب 
لتحقيق رضبة قاصمة ملعسكر الشيخ، فهو األكثر قدرة وكفاءة سياسية 
واملناضل  السجني  وهو  املعروف  الطالبي  القيادي  فهو  أصحابه،  بني 
وزيرا  بصفته  الحكم  يف  الخربة  صاحب  أنّه  إىل  إضافة  املثّقف  والرجل 
الّلزوم، »خجول« وهي  أكثر من  اآلن مناورا  إىل حّد  يبدو  ملّرتني، ولكنّه 
محنّك يف حجم  كافية إلسقاط وخالفة شيخ  تكون  أن  يمكن  ل  سمات 
الغنويش. ينطلق املّكي من الخطابة واملبادئ ودغدغة حماسة املحافظني 
من  الغنويش  ينطلق  عموما، يف حني  اإلسالمي  والجسم  النهضويني  من 
الطوال..  السنني  بخربة  مسّلحا  براجماتي،   فكر  ومن  الواقع  توازنات 
ينظر الغنويش إىل تحته، إىل اآلن وهنا... يف حني يلتفت  املّكي حاملا إىل 

ماض لن يعود...شتّان بني الرجلني..

منير الفّلاح
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اتّفاق  بشأن  منتقديه،  عىل  الحكومة  رئيس  رّد 
ينتظر  كان  »البعض  بأّن  مؤّخًرا،  املوّقع  »الكامور« 
الحكومة  لكّن  تطاوين،  يف  أهالينا  مع  نتصادم  أن 
يكون  قد  الجهات«.  كّل  يف  األهايل  مع  تتصادم  لن 
هشام املشييش محّقا يف مسألة رضورة تجنّب فرض 
القانون بالقّوة قدر اإلمكان وعدم اللتجاء إىل »العنف 
الرشعي« الذي تحتكره الدولة. ومع ذلك كيف سيجيب 
العديد من خرباء القتصاد بشأن  اتّفق حوله  عىل ما 
األخري وخطورة رسيان  »الكامور«  اتفاق  انعكاسات 
فضال  األخرى،  املحرومة  الجهات  إىل  العدوى  نريان 
الجتماعي«  السلم  بـ«رشاء  املتعّلقة  املغالطات  عن 
الوهميّة  العمل  املئات من فرص  إحداث عرشات  عرب 
يف مشاريع غري تنمويّة مثل ما بات يُعرف برشكات 
البيئة والبستنة وغريها... هل يمكن مثال اتّهام الخبري 
التصادم  إىل  بالدعوة  سعيدان  الدين  عّز  القتصادي 
الكامور  اتفاق  أّن  اعترب  الدولة ومواطنيها، حني  بني 
»ترك  وأنّه  والحكومة«،  للدولة  »إذلل  عىل  ينطوي 
التعامل  جّدا  الصعب  من  سيكون  عميقة،  جروحا 

معها«.

ما أبعد من االتفاق 
من  ما  لكّل  البتهاج  عن  اإلعراب  الطبيعي  من 
شأنه أن يُخّفف من وطأة األزمات املتالحقة واملرتاكمة 
يف البالد، فما بالك بوضع حّد لعتصام كارثي تواصل 
البالد  اقتصاد  عىل  الوبال  وخّلف  أشهر  أربعة  طيلة 
املستضعفة!. فال شّك  التونسيّة  الدولة  ونخر صورة 
يف أّن التفاق املربم مؤخًرا ينطوي عىل نقاط إيجابيّة 
ل ينبغي أن نُنكرها. وتتمثّل أساًسا يف أنّه جنّب البالد 
الحاملة  الدولة  قّوات  بني  عنيفة  مواجهات  حصول 
للسالح واملعتصمني الذين فرضوا، منذ أواسط شهر 
عمليّة  وأوقفوا  البرتول  مضّخة  غلق   ،2020 جويلية 
أن  أيضا  الطبيعي  ومن  الواقع.  األمر  بقّوة  اإلنتاج 
يُْحدث التّفاق الجديد انفراًجا اجتماعيّا لتعود الحياة 
إىل نسقها العادي يف ولية تطاوين، لسيما أنّه تضّمن 
تعّهدات عّدة من صميم دور الدولة وتكمن يف اعتزام 
طرقات  وتهيئة  الشعبية  األحياء  من  العديد  تهذيب 
ومسالك وتحسني البنية التحتية ل فقط بمركز الولية 
األحمر  وبري  وذهيبة  ورمادة  غمراسن  يف  أيضا  بل 
القادمة  األربعة  األعوام  امتداد  عىل  وغريها  ورمادة 
سمح  كما  دينار.  مليون   236 تفوق  إجماليّة  بكلفة 
البرتوليّة  للرشكات  النشاط  بعودة  املذكور  التّفاق 
ذلك  شأن  ومن  للرحيل.  يتأّهب  بعضها  كان  التي 
الصعبة  بالعملة  املحروقات  واردات  من  يُقّلص  أن 
املتضائلة يف خزينة العاّمة، وهو ما كبّد الدولة خسائر 

مضنية عىل امتداد أشهر عّدة...
من  الكثري  عىل  املتواتر  السؤال  فإّن  املقابل،  ويف 
األلسنة هو: إذا كانت للدولة القدرة عىل توفري كّل تلك 
ماليّة  وأزمة  شامل  اقتصادي  كساد  فرتة  يف  املوارد 
منذ  التّفاق  مثل هذا  توّقع  لم  فلماذا  كاليوم،  خانقة 
القتصادي  الدمار  هذا  بكّل  وسمحت  سنوات  أربع 
الدولة  تضطّر  أن  هو  اليوم  يُخىش  ما  والجتماعي؟ 
تُغطي  أن  باهظة من شأنها  فاتورة  دفع  إىل  برّمتها 
وتقلب  الكامور،  لتفاق  اإليجابيّة  املخرجات  عىل 
ول  القائم.  النزيه  تعّمق  مزمنة  سلبيّات  إىل  بعضها 
قد  التي  الضخمة  التعويضات  فقط  األمر  يخّص 
ما  جّراء  األجنبيّة  البرتوليّة  الرشكات  بها  تُطالب 

بل  البرتول،  مضّخة  غلق  بسبب  خسائر  من  تكبّدته 
من  ملوجة  املحتملة  بالنعكاسات  خصوًصا  تتعّلق 
العدوى قد ل تتوّقف عند الحوض املنجمي، بل ترسي 

إىل سائر الجهات األكثر فقًرا.
كيف ستتمّكن الدولة إذن من الستجابة للمطالب 
امللّحة التي قد تحاول أفواج الشباب العاطل يف بقيّة 
غري  وحتى  الوسائل،  بكّل  فرضها  املحرومة  الجهات 
مع  كيف ستتعاطى  أخرى  وبعبارة  منها؟  املرشوعة 
اعتصامات الكامور الجهويّة األخرى التي قد تنطلق 
الدولة  »عطاءات«  يف  باملساواة  للمطالبة  وهناك  هنا 

ومشاريعها التنموية؟ 
طاملا اعترُب غياب العدالة الجتماعيّة بني الجهات 
قبل  التونسيّة  الدولة  ارتكبتها  التي  النحرافات  أكرب 
2011، بل وعجزت عن الحّد منها طيلة األعوام  عام 
العرشة األخرية. ومع ذلك علينا طرح سؤال جوهري 
يف ظّل املستجّدات األخرية. هل يعي رئيس الحكومة 
خطورة عدم قدرة الدولة عىل اإليفاء بتعّهداتها سواء 
املهّمشة  الجهات  سائر  كذلك  أو  تطاوين  ولية  إزاء 
بعد  بوضوح  املشييش  عنه  يجب  لم  األخرى؟. سؤال 
وقد يصعب عليه ذلك، وإن كان قد أعلن عن اعتزام 
قفصة  بولية  خاص  وزاري  مجلس  عقد  الحكومة 
ولية  لفائدة  املتخذة  اإلجراءات  تفعيل  يف  والنطالق 
األطراف  مع  للتفاوض  عمل  فريق  وتشكيل  قبيل، 
بوزيد.  وسيدي  والقرصين  جندوبة  املمثّلة لوليات 

ويف املقابل لم يُعلن عن أيّة مسّكنات قد تُطفئ غضب 
مثل  أخرى  محرومة  وأرياف  ومدن  وليات  شباب 
وقرقنة  وسجنان  وباجة  وسليانة  والكاف  القريوان 

وبن قردان وغريها...
توقيع  إىل  الحكومة  تلجأ  أن  إذن  الخوف  كّل 
صكوك بال رصيد، وتدفع مؤّسسات الدولة إىل اتّباع 
حال  يصف  الذي  التونيس  الشعبي  املثل  ذلك  منطق 
تتغنّى  وهي  األودية  مياه  غمرتها  مسكينة  عجوٍز 

بوفرة صابة املوسم الفالحي املنتظر!.

نزيف النعرات الجهويّة
ما  الكامور  أزمة  يف  باألذهان  علق  ما  أخطر  من 
النعرات  صاحبها من تسويق خطاب شعبوي يُعّمق 
بالخصوص  ويوغل  التونسينّي  ويقّسم  الجهويّة 
أرض  قبيل  من  وعلويتها،  الدولة  وحدة  رضب  يف 
األجداد وبالد األحرار التي تمتلكها العروش وعشائر 
الجهة ول بّد أن تسرتّد من الدولة حقوقها يف ثرواتها 
ولية  وكأّن  بالقّوة.  ولو  الوسائل  بكّل  الطبيعيّة 
سياسة  رغم  الوليات  بقيّة  عن  منقطعة  تطاوين 
الحيف التنموي التي طالتها عىل امتداد عقود. ولنأخذ 
مثال بسيطا من الواقع اليوم للمواطن البسيط، ففي 
استهالك  عىل  عموًما  التونسيّون  يُقبل  الفرتة  هذه 
أّن  خاّصة  ومندرين،  ورّمان  تّفاح  من  املوسم  غالل 
ظّل  يف  رخيصة  ونسبيّا  املتناول  يف  تُعترب  أثمانها 
ليبيا.  مع  املغلقة  شبه  والحدود  التصدير  صعوبة 

التي تجوب كّل مناطق  الشاحنات  إىل مئات  ولننظر 
البالد لتسويق تلك الفواكه. فهي تقتني بضاعتها من 
فالحي سبيبة بولية القرصين وأوتيك ببنزرت وقابس 
والوطن القبيل، مثلما تأتي غالل الصيف من الشمال 
الجهات  تلك  احتكرت  والوسط وغريها. فهل  الغربي 
تونس  أبناء  سائر  إىل  وصولها  دون  وحالت  ثرواتها 

من متوّسطي الحال أو حتى املعدمني؟!...
هل علينا إذن أن ننكفئ عىل أنفسنا صونًا للذات 
خطاب  عن  نصمت  وأن  الستهداف،  من  وتحصنًا 
ماء  ومّرغ  الدولة  عىل  النتصار  شارة  رفع  شعبوي 
أن  يحاول  من  أّن  يخفى  فال  الرتاب؟!.  يف  وجهها 
يُفّكر بحريّة ويتمّسك بخطاب نقدي رصني مآله أن 
يُدرَج يف املاكينة الجهنّميّة املختّصة يف الشتم والثلب 
طبًعا،  كاّل  والتحريض؟.  التخوين  وحتّى  والتشويه 
يمينا  وهناك  هنا  املتضّخمة،  للشعبويّة  فالرضوخ 
الخطاب  يف  يقال  ما  وأقّل  يوًما.  يراودنا  لم  ويساًرا، 
امتالك  يزعم  إنّه  الكامور  اعتصام  مع  تزامن  الذي 
الحقيقة املطلقة، ويُسهم يف تعميق الرشوخ والتشجيع 
عىل الكراهيّة بني أبناء البلد الواحد، لسيما أنّه خطاب 
دأب عىل تخوين كّل من يتبنّى موقًفا مغايًرا للسائد...
لسنا بصدد توزيع الزهور إن قلنا إّن قلوب أهل 
تطاوين كبرية كاتّساع رقعة هذه الولية، ولكّن ذلك 
شمالها  من  البالد  يف  األخرى  الجهات  عن  يميّزها  ل 
تنترش  املتوّحشني  أو  الطيّبني  فأطياف  جنوبها.  إىل 
عىل حّد السواء يف كّل مفاصل البالد. وهذا لن يمنعنا 
شهر  يف  قدم،  كرة  مقابلة  بذات  التذكري  من  مثال 
أفريل 2018، استقبل خاللها فريق التّحاد الريايض 
بتطاوين نظريه من بنزرت، يومها ُعّلقت عىل امتداد 
أحد املدارج لفتة عمالقة ُخّط عليها »ل نرحب بفضلة 
الستعمار.. يف بالد األحرار«. خطاب عنرصي مقيت 
سكان  من  الكثريين  الرشفاء  أّن  طبًعا  املؤّكد  من 
قبل  املسؤوليّة  يتحّمل  من  لكّن  يرفضونه،  تطاوين 
تُلقى  التي  العنرصيّة  الفضيحة  تلك  عىل  تسرّت  غريه 
ذلك  نستذكر  الجهة.  فريق  هيئة  عاتق  عىل  أساسا 
الفريق  منح  املشييش  حكومة  قّررت  وقد  اليوم 
إىل  يحتكم  وكأنّه  دينار  مليون   1,2 مبلغ  املذكور 
أنملة  قيد  يتحّرك  أنّه  والحال  هائلة،  تنميّة  مشاريع 
مدارجه.  عىل  والعنرصيّة  الكراهيّة  خطاب  من  للحّد 
أّما مؤّسسات الدولة إذا سمحت بمثل هذا النحراف 
فكيف نُؤاخذها عن فشلها الذريع يف إدارة أزمة مثل 
الكامور. وطبًعا فإّن املسؤوليّة ملقاة كذلك عىل عاتق 
يف  تُفلح  لم  التي  الجهة  يف  املدني  املجتمع  مكّونات 
تغيري بعض العقليّات املتحّجرة حتى تحّولت إىل كرة 
ثلج زحفت عىل الكثريين. ول أدّل عىل ذلك اليوم من 
وإعالمينّي  محامني  من  الجهة  نخب  من  العديد  أّن 
ونقابينّي وغريهم ينارصون رضب أركان الدولة وعدم 
العرتاف بمؤّسساتها وفرض املطالب بالقّوة وفرض 

سياسة األمر الواقع. 
اتفاقها  ختم  اليوم  الحكومة  قّررت  وقد  أّما 
أرّض  من  تتبّع  يف  التونسيّة  الدولة  حّق  بإسقاط 
ميزانيتها  عجز  وعّمق  مؤّسساتها  وكبّل  بممتلكاتها 
تُطلق  أن  يف  غرابة  ل  فإنّه  وأحوالها،  حالها  وأوقف 
األيدي غًدا تحت أّي طائل لغلق مصانعها ومطاراتها 
مدٍن  وبّوابات  معابرها  وحتّى  مؤّسساتها  وكربى 

بحالها...

كيف ستواجه الدولة عدوى »الكامور«
يف اجلهات املفّقرة؟!

معز زيّود

وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء االثنين، اتّفاق »الكامور« الجديد بأنّه أعاد األمل إلى تطاوين، متعّهًدا باعتماد منهجّية 
الحوار نفسها مع سائر الواليات »المتأّخرة في سّلم التنمية«. خطاب تفاؤلي تبدو البالد في أمّس الحاجة إليه اليوم، لكّنه يقفز على 
أوضاع التخّبط الراهنة التي تُنبئ بوجود خشية حقيقّية من أن تنفلت النعرات الجهويّة وتنتقل عدوى التمّرد على مؤّسسات الدولة إلى 

الجهات المحرومة األخرى...
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واالجتماعي  والمالي  االقتصادي  الوضع  حول  المغاربي«  »الشارع  بجريدة   2020 نوفمبر   3 الثالثاء  نُشر  الذي  الجماعي  المقال  اثار 
الُمتدهور بتونس والذي لم يعد يخفى على أحد، العديد من ردود الفعل على المستويين الرسمي واإلعالمي. وهو ما نعتبره أمرا محمودا 

ألنه يكرس الديمقراطية والمواطنة.

جمال الدين العويديدي - مختص في االقتصاد والتنمية

هلذه األسباب تشّكل استقاللية البنك املركزي مصدر السوء!

غري ان  الردود الرسمية اقترصت مع األسف عىل 
الدولة«  »إفالس  لفرضية  تعرض  الذي  املقال  عنوان 
وتعمدت عدم الخوض يف أصل املوضوع خاصة حول 
بينت  ورسمية  دقيقة  معطيات  من  تقديمه  تم  ما 
هزالة  خالل  من  القتصادي  للمنوال  الصادم  الفشل 
عقود   عدة  مدى  عىل  للبالد  التجارية  املبادلت  نتائج 
وكذلك من خالل فداحة اختالل املبادلت التجارية مع 
»الرشيك األوروبي« الذي تبني أنه املستفيد الوحيد من 

اتفاق الرشاكة.  

في قصر »البارون ديرالنجي« : 
رموز  وإشارات  

واملالية  القتصاد  وزير  السيد  سارع  البداية  يف 
مفادها  ليؤكد رسائل  اإلعالم  لوسائل  الستثمار  ودعم 
أن الوضع القتصادي واملايل يف البالد صعب جدا وأن 
رئيس  السيد  عقد  كما  إفالس.  حالة  يف  ليست  البالد 
الحكومة يف نفس اليوم ندوة صحفية لم تكن ُمربمجة 
وقد  املوضوع.  نفس  حول  خاصة  فعل  كرد  جاءت 
نظمت الندوة يف قرص »البارون ديرلنجي« وهو رجل 
املرصف املعروف الذي استفاد من الديون التي تورطت 
فيها تونس يف القرن التاسع عرش وأفىض إىل انتصاب 

الستعمار الفرنيس. 
تشخيص  تصور  يمكن  ل  بأخرى  أو  بطريقة 
املكان  هذا  من  أدق  رمزية  بصورة  الحايل  الوضع 

املؤسف يف كل األحوال. 
رئيس  لسان  عىل  الندوة  هذه  يف  جاء  ما  أهم 
الحكومة يؤكد أنه »يجتمع مع خرية خرباء اقتصاديني 
الحايل  والجتماعي  القتصادي  الوضع  خطورة  وأن 
خطة  وضع  يف  الفشل  من  سنوات  لرتاكم  نتيجة  هي 
تنموية من شأنها إخراج البالد من هذه الزمة وتقدم 
مستقبال افضل للتونسيني«. ثم تعرض مبارشة لألزمة 
التكميلية  امليزانية  عجز  تغطية  بصعوبة  املتعلقة 
مرصحا أنها اعتمدت الشفافية الكاملة مما أظهر عمق 
الزمة القتصادية واملالية. كما أشار إىل »أن الحكومة 
قررت النخراط يف مشاورات جديدة مع البنك املركزي 
التونيس معلنا عن تفهمه أن هذا األخري ل يمكنه تغطية 
البنك  أن  مضيفا  الدولة  بميزانية  املتعلق  العجز  كل 
العجز  لتمويل  إيجابي  دور  له  يكون  املركزي »سوف 
يف مستوى ثالثة مليارات دينار...« مؤكدا أن الحكومة 
ديمومة  لضمان  املالية  الجهات  كل  تفهم  عىل  تعول 

القتصاد الوطني..«.
صيغة  )يف  كانت  تونس  »أن  عىل  التأكيد  وبعد 
أن تكون  » نفى  املالية  بالتزاماتها  دائما تفي  املايض( 
الدولة يف حالة إفالس مضيفا »من غري املسؤول اإليحاء 
املقال  عنوان  يف  جاء  ما  عىل  مبارش  رد  يف  باإلفالس« 
)أي  »أننا  ايضا  مضيفا  للدولة  املفلس  الوضع  حول 
خاصة...عرب  الوضع  ملعالجة  حلول  ابتكرنا  الحكومة( 
تدخل البنك املركزي عىل مستوى رقاع الخزينة« بمعنى 
أن يتكفل البنك املركزي برشاء الديون وهو ما رفضه 

سابقا محافظ البنك املركزي. 
رئيس  السيد  لسان  ما جاء عىل  كل  إىل  أضفنا  إذا 
عجز  لتغطية  الواضحة  الصعوبات  حول  الحكومة 
يُنتظر  ما  عىل  عالوة   2020 لسنة  التكميلية  امليزانية 
مليزانية 2021، استحالة الخروج لالقرتاض الخارجي 
من السوق املالية الدولية يف مثل هذه املؤرشات السلبية 
يتبني  كورونا  وباء  نتيجة  متداع  عاملي  وضع  ويف 
التي وصلت  الخانقة  املالية  األزمة  بوضوح مدى عمق 

إليها البالد. 

إىل عقم  الرئيسية  اسبابها  التي ترجع  األزمة  هذه 
املنوال القتصادي لخلق القيمة املضافة والثروة نتيجة 
انعدام وجود منظومة انتاجية وطنية خاصة يف قطاع 
قطاع  عىل  التعويل  أن  تبني  اذ  والفالحة  الصناعة 
السياحة الذي ل يحقق يف احسن الحالت أكثر من ٪5 
من الناتج املحيل اإلجمايل والتعويل عىل املناولة لصالح 
ذات  كليا  واملصدرة  املقيمة  غري  األوروبية  املؤسسات 
الدويل  البنك  بينته تقارير  املتدنية كما  القيمة املضافة 

والبنك املركزي. 
هذا التقييم الذي طاملا اكدنا عىل خطورته 

الحكومات  له  تعر  لم  سنوات  عدة  منذ 
اعتبار  أي  السلطة  عىل  املتداولة 

والحال أن رئيس الحكومة الحايل 
هذا  أكد  املشييش  هشام  السيد 
الصحفية  الندوة  يف  التقييم 
كما  رصح  عندما  الخرية 

الوضع  خطورة  أن«  سابقا  ذكرنا 
لرتاكم  نتيجة  هي  الحايل  والجتماعي  القتصادي 
شأنها  من  تنموية  خطة  وضع  يف  الفشل  من  سنوات 
افضل  مستقبال  وتقدم  الزمة  هذه  من  البالد  إخراج 

للتونسيني«.
لذلك نعترب أن الدعوة التي توجهنا بها لعقد ندوة 
وطنية لتغيري منوال التنمية تبقى ملحة وقائمة الذات 
التي  الزمة  هذه  من  الخروج  لستحالة  بالنظر  وذلك 

باتت تهدد كيان الدولة ومستقبل اجيالنا. 
الخارجية  األطراف  تعرقلها  التي  املراجعة  هذه 
وحلفائها يف الداخل يجب أن تشمل جميع امللفات ذات 
الذي  املركزي  البنك  استقاللية  ملف  فيها  بما  الصلة 

طغى عىل الساحة السياسية والقتصادية حاليا. 
الدراسات األكاديمية لم تثبت 
العالقة بين استقاللية البنك  

والتحكم في التضخم المالي
منذ بداية الثمانينات وحتى حلول التسعينات وهي 
املدة التي تزامنت مع انطالق ظاهرة العوملة خاصة عىل 
مستوى فتح السواق لولوج رؤوس األموال الخارجية 
وفرض برامج اإلصالحات الهيكلية القتصادية املوحدة 
خرباء  عدة  تناول  الدويل،  النقد  صندوق  طرف  من 
البنوك  استقاللية  ملسألة  التنظري  كيفية  القتصاد  يف 
ذلك  يف  بما  أكاديمية  قواعد  لها  تكن  لم  التي  املركزية 
كيفية تقييم مدى استقاللية بنك مركزي عن آخر. وقد 
القتصادي  الخبري  بها  قام  التي  الدراسة  منها  تميزت 
نرشت  التي   Alex CukiermAn كوكريمان«  »ألكس 
والتي   1922 سنة  الدويل  للبنك  القتصادية  املجلة  يف 
أن  الخبري  تأكيد  املوضوع مع  اصبحت مرجعا يف هذا 
عرب  األسعار  استقرار  إىل  التوصل  هو  املنشود  الهدف 
أي  تُفّعل  أل  تقتيض  الليربالية  ألن  النقدية  السياسة 
املطلق  يف  الشأن  يرتك  وأن  السعار  ملراقبة  سياسة 
انترش  ولو  حتى  السوق.  داخل  والطلب  للعرض 
املنافسة  بقواعد  املخلة  املمارسات  وطغت  الحتكار 
بلدان  من  العديد  ويف  بالدنا  يف  اليوم  نشهده  ا  مثلما 

العالم. 
غري أن هذه الدراسة التي تعترب »مرجعية« شملت 
72 بلدا منها 25 بلدا صناعيا و51 من  البلدان النامية  
القوانني  اعتبار  مدى  ملعرفة  مميزات  أربعة  وحددت 
التابعة لها مستقلة أم غري مستقلة أفضت إىل تناقضات 
التضخم  يف  التحكم  بني  عالقة  وجود  تنفي  كبرية 
واستقاللية البنك. حيث بينت ان لليابان وقطر مؤرش 

املركزي  البنك  استقاللية  قانون  حيث  من  ضعيف 
 ٪3 بنسبة  جدا  ضعيفة  التضخم  نسبة  ولكن  لديهما 
دراسته  نتائج  أن  كما  الثاني.  للبلد   ٪ و4  األول  للبلد 
بينت ان مؤرش استقاللية البنك املركزي يف كل من كندا 
ونيكاراغوا كانت مرتفعة لكنها افضت إىل نسبة تضخم 

يف حدود 6٪ للبلد الول و128٪ يف البلد الثاني؟ 
به  يتعلل  ما  أن  التأكيد  يمكن  املنطلق  هذا  من 
النقدية  السياسة  أن  املركزي من  البنك  السيد محافظ 
يف  التحكم  من  تمكن  البنك  استقاللية  توفرها  التي 
التضخم  مصدر  أن  خاصة  يستقيم  ل  التضخم  نسبة 
عن  الناتج  املستورد«  »التضخم  التونيس  القتصاد  يف 

انهيار قيمة الدينار والتوريد املفرط. 
أما يف ما يخص التغريات التي طرأت عىل املستوى 
بما  التذكري  فيجدر  لها  التابعة  والحيثيات  العاملي 
بمناسبة   2000 سنة  دارت  التي   املداولت  يف  جاء 
حيث  الفرنيس  املركزي  للبنك  الثانية  املائوية  الذكرى 
أداة  من  تحولت  املركزية  »البنوك  أن  عىل  التأكيد  تم 
لتنفيذ السياسات القتصادية واملالية للبلدان )املقصود 
ذات  البلدان  يف  مستقلة  إىل سلطة  النامية(  البلدان  به 
األسواق املالية املتطورة  )وهو ليس وضع الحال باملرة 
يف تونس( وذلك لضمان استقرار السعار وضمان الثقة 
يف العملة. وأضيف أنه »يف البلدان األخرى )ويقصد بها 
البلدان النامية( بقيت البنوك املركزية أداة تعمل أساسا 
عىل مساندة النشاط القتصادي«. وهو أحوج ما يجب 
أن يكون عليه الوضع يف البنك املركزي التونيس حاليا. 
إذن  جاء  كيف  نتساءل  ان  لنا  يحق  املنطلق  هذا  من 

قانون استقاللية البنك املركزي يف تونس؟   

قانون استقاللية البنك المركزي 
التونسي مطابق للتشريعات 

االوروبية
تم  الذي  الرشاكة  اتفاق  عن  الكثري  يعلمه  ل  ما 
 1995 سنة  يف  األوروبي  والتحاد  تونس  بني  توقيعه 
الطرف  أن  عىل  وضوح  بكل  نص  التفاق  هذا  أن  هو 
التونيس مطالب بتحوير كل الترشيعات التي ل تتناسب 
الوروبي  التحاد  داخل  بها  املعمول  الترشيعات  مع 
وذلك يف كل املجالت القتصادية منها والجتماعية. بما 
مداولت  يف  جاء  مثلما  الشخصية  الحوال  مجلة  فيها 
الذي   2016 سبتمرب   14 بتاريخ  الوروبي  الربملان 
باملساواة  الخاص  القانون  تحوير  برضورة  طالب 
وقد  املسلم.  بغري  التونسية  املرأة  زواج  ويف  املرياث  يف 
من  )مطلوب  الترشيعات  تقريب  عل   52 الفصل  نص 

إىل  يهدف  »التعاون  أن  وذكر  فقط(  التونيس  الجانب 
مساعدة تونس عىل تغيري ترشيعاتها لتصبح متقاربة 
املجالت  جميع  يف  الوروبي  التحاد  ترشيعات  مع 

املنصوص عليها بالتفاق«.  
يف الشأن القتصادي واملايل نص الفصل األول من 
»تحديد  إىل  يهدف  التفاق  هذا  أن  الرشاكة عىل  اتفاق 
السلع  يف  للمبادلت  التدريجي  التحرير  رشوط 
لهذا  وتحقيقا  األموال«.  ورؤوس  والخدمات 
53 من التفاق عىل أنه  الهدف نص الفصل 
»يف ميدان الخدمات املالية يتمحور التعاون 
طرف  )من  واملعايري  القواعد  تقارب  حول 
واحد طبعا( ومن بينها تقوية وإعادة هيكلة 

القطاعات املالية يف تونس«. 
قانون  إذن  جاء  الفصل  لهذا  تطبيقا 
يف  تونس  يف  املركزي  البنك  استقاللية 
تغيري  تم  حيث  الرشاكة  اتفاق  مسار 
القانون  بمقتىض  للبنك  السايس  القانون 
عدد 2006 - 26 املؤرخ يف 15 ماي 2006 
والذي نص يف الفصل 47 ثاني منه عىل أنه  »ل يمكن 
للبنك املركزي أن يمنح الخزينة العمومية السحب عىل 
املكشوف أو القروض أو الرشاء املبارش  لألوراق املالية 

التي تصدرها الدولة«.
 25 يف  املؤرخ   35 عدد  بالقانون  إصداره  تم  ما   
أفريل 2016 هو مزيد من التقيد والضغط عىل الطرف 
التونيس طبقا لقانون الستثمار الجديد الذي يشدد عىل 
رضورة تحرير نفاذ رؤوس الموال الجنبية إىل السوق 
التجارة  العالمات  انتشار  ترجمه  يشء  وهو  التونسية 
الخارجية وحرية تحويل املرابيح  واإلتاوات التابعة لها 
من تونس يف ظروف يسرية يضمنها بنك مركزي خارج 

عن سيطرة الدولة يف إطار قانون يمكنه من ذلك. 
والسؤال املطروح بشدة اليوم يف ظل هذه الظروف 
العصيبة كيف يمكن لبنك مركزي يف بلد نام ويعيش 
حالة تدهور اقتصادي كبري أن يلعب دوره يف إنعاش 
القتصاد الوطني وإعادة بناء املسرية التنموية خاصة 
عىل مستوى مقاومة التصحر الصناعي ودفع التشغيل 
والتنمية. هي بال منازع مهمة مستحيلة ل ريب فيها 
ألن القانون الحايل ل يتطابق مع وضع بلد نام ومنهك 
مطلبا  يبقى   1958 سنة  لقانون  والرجوع  وإلغاؤه 

وطنيا بامتياز.  

األطراف األجنبية تسعى 
لاللتفاف على القرارات السيادية 
هذه الزمة  العميقة دفعت الطراف الجنبية ويف 
رضورة  إىل  الوروبي  والتحاد  الدويل  البنك  مقدمتها 
التدخل الرسيع لتفادي النهيار التام وأدت إىل حالت 
قائمات  استعراض  خالل  من  تتبني  غريبة  تخبط 
الخرباء التي شملت العديد من الوزراء السابقني الذين 
لم يرتكوا بصمات تذكر يف معاجلة الوضع القتصادي 
الخارجية  وزير  زيارة  خالل  من  تجلت  كما  للبالد. 
تم  انه  تبني  والذي  تقريبا  اسبوعني  منذ  الفرنيس 
منح قرض جديد وقعه وزير القتصاد واملالية ودفع 
الستثمار من الجانب التونيس حسبما جاء يف ترصيحه 

املبارش... 
وأن  للغاية  خطري  الوضع  أن  جديد  من  نؤكد 
إطار  يف  تونسية   - تونسية  تكون  أن  يجب  الحلول 
مصارحة تامة وبعيدا عن اي تدخل اجنبي ألن األوطان 

ل تحميها ول تنقذها إل شعوبها.

تداعيات المعلومات الصادمة حول انهيار االقتصاد الوطني :
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الغنوشي 
»زعيم«!

باق دائم...

سطع نجم قيس سعيد بالغياب! ويف املقابل 
شخصيتني  ظهور  الصدفة  باب  من  يكن  لم 
بقنواتنا  األحد  مساء  كبريتني  نهضويتني 
السلطة  التلفزية، منقسمتني باسم رصاع عىل 

بعدما كانتا متحدتني يف نضال واحد!.

الغنويش  راشد  الحركة  قائد  وصف  يمكننا 
بكل النعوت باستثناء أنه غبّي. ذلك أن ظهوره 
مساء األحد عىل قناة »الوطنية 1« يبعث بأكثر 
رضب  هو  بريئا،  اطالقا  يكن  ولم  رسالة  من 
اتجاه  يف  عصفور  واحد:  بحجر  عصفورين 
وصمته  بنومه  الغايل  رئيسنا  يتلّذذ  أين  القرص 
املّكي  الجنرال  زميله  اتجاه  يف  آخر  وعصفور 
عليه  يشّن  وهو  »التاسعة«  بقناة  ظهر  الذي 
الحركة ناسيا  حربا ساعيا الزاحته من رئاسة 

أن الغنويش يمسك بمسالك الحزب والبالد.

لحيتهم  والعذاري  والجبايل  مورو  »كرم  لقد 
يف  القوي  الرجل  أن  أدركوا  بعدما  وحدهم« 
له  التونسيني  أغلب  كراهية  رغم  هو...  الحزب 

ونفور أقلية يف حزبه منه.

قناة  يف  االحد  مساء  ليلة  الغنويش  ظهر 
وكان  الجمهورية  رئيس  بمظهر   »1 »الوطنية 
الذي  املشاريع  مختلف  معّددا  واضحا  خطابه 
الشعب  انتظار  متجاهال  للبالد  أعّدها  أنه  قال 

منذ 10 سنوات انجازات لم تأت!

وىّل وجهه  أينما  املنترص وردد  ظهر بمظهر 
»أغنية« التوافق العزيزة عليه وعىل الباجي قائد 

السبيس واملسؤولة عن مصائب البالد؟...

بابتسامة  يتباهى  وهو  يهذي  كان  وِبَم 
»شيطانية« وماكرة بفوزه برئاسة الربملان املقّر 
تهم  قرارات  منه  تصدر  الذي  والوحيد  الرئييس 

البالد ومستقبلها ؟!

بالسعي  ورفاقه  املّكي  الجنرال  فعل  حسنا 
الرجل من رئاسة الحركة لكن صاحبنا  الزاحة 
منذ  يحتله  الذي  املنصب  يف  التفريط  ينوي  »ال 
50 سنة بل ان عيني قداسته متجهة نحو قرص 
الربملان  عرب  يمسك  ذلك  انتظار  ويف  قرطاج 
البالد مستندا عىل كرسيه وحزامه  بكل تالبيب 

الربملاني.

مخاطبته  ننتظر  فمازلنا  سعيد  قيس  أما 
الشعب وأداءه مهّمته كرئيس للجمهورية!

بقلم :
وفاء الملّوح
)إطار بنكي(

»الغنويش يف نفس مقام الزعيمني بورقيبة وحشاد«. هذا 
لحركة  الشورى  مجلس  رئيس  الهاروني  الكريم  عبد  رأي 
النهضة! وكل رأي محرتم بما فيها آراء جحا وعّمار بالزّور! 
واملخطأ  الخطأ  يحتمل  املصيب   : للنقاش  قابل  رأي  وكل 

يحتمل الصواب. جميل! 
لنتفحص صفات الزعامة األساسية وهي خمس بالتمام 
للزعامة  املرشح  افتقد  اذا  الزعيم  صفة  تسقط  والكمال. 
وثقافة  والخطابة  والوطنية  الكاريزما  منها:  واحدة  صفة 

الدولة ونظافة اليد.
ال   : يفتقدها جميعا  يكاد  الغنويش  راشد  »الزعيم«  الهاروني  استاذ  يا  االسف  مع 
كاريزما له وال وطنية التي أتاها كرها بعد مؤتمر النهضة التاسع سنة 2012 والذي 

كّرس الدغمة الالوطنية االخوانية وال ملكة الخطابة وال ثقافة الدولة!
الزعيمني بورقيبة وحشاد   الغنويش عىل  الزعيم  التي يتفوق فيها  الوحيدة  الصفة 

تُختزل يف محّل شاهد تونيس : »الكذب يف املصالح جايز«..

املحاكم بصفة  مع  واملتعاملني  القضاة  ان  ال شك 
عامة الحظوا ان املحامني النواب بالربملان يواصلون 
وحضور  الحرفاء  نيابة  يف  عادية  بصفة  عملهم 
عىل  انه  ذلك  عادية.  بصفة  ومواكبتها  الجلسات 
عكس املوظف العمومي الذي يوضع بصفة الية يف 
وضعية عدم مبارشة حال انتخابه عضوا بالربملان 
فإن املحامي املشبّه عادة باملوظف العمومي يتمتع 

ب"امتياز" الجمع بني ممارسة وظيفته وعضوية 
مجلس النواب رغم ما تثري هذه الوضعية يف 

املصالح  يف  تضارب  من  االحيان  بعض 
الخطرية  العالقات  بعض  وحتى 

الترشيعية  السلطتني  بني 
والقضائية.

الذين  املحامني  عدد  يقدر 
تمكنوا من دخول الربمان عقب 
بأاكثر   2019 سنة  انتخابات 
من 70 محاميا اغلبهم ينتمون 

الصادر  املهنة  بتنظيم  املتعلق  املرسوم  يمنع  لحزاب سياسية ول 
وعضوية  املهنة  ممارسة  بني  الجمع  من  املحامني   2011 سنة 
الرتافع ضد  املرسوم عىل تحجري  24 من  الفصل  الربملان واقترص 
املؤسسسات  او  الجهوية  املجالس  او  املحلية  الجماعات  او  الدولة 

العمومية من قبل محام عضو بمجلس ترشيعي.

تضارب مصالح
املنقيض خصصت  افريل   24 يوم  انعقدت  عامة  خالل جلسة 
طالب  الرّي  الدين  نور  السابق  الخارجية  وزير  مع  حوار  لجراء 
النائب واملحامي سيف مخلوف رئيس كتلة ائتالف الكرامة  الوزير 
بالتحرك بخصوص قضية التونيس املحكوم بالعدام يف دولة قطر 
تلبيسها  وقع  القضية  وان  التعقيب  يف  القضية  ملف  ان  مضيفا 

للشاب التونيس.
العياري  الديمقراطي منرية  التيار  النائبة عن  اثر ذلك طالبت 
مخلوف  سيف  زميلها  عىل  وعابت  بالتدخل  محامية  ايضا  وهي 
اثارة هذا امللف يف الجلسة معتربة ان ذلك من قبيل تضارب مصالح 

الوقت  نفس  يف  هو  مخلوف  سيف  زميلها  ان  باعتبار 
محامي الشاب التونيس املحكوم بالعدام يف قطر. 

سامية  زميلتها  الجلسة  نفس  يف  ساندتها  وقد 
محامية  بدورها  وهي  الديمقراطي  التيار  عن  عبو 
ُمعيبة تطرق زميلها املحامي النائب لهذا املوضوع 
والحال انه محامي ذلك التونيس املحكوم بالعدام 

يف قطر.
التجاذبات  اطار  يف  النقطة  هذه  أثريت  ولنئ 
بني  مدة  منذ  الربملان  يشهدها  التي  واملناكفات 
مختلف الطراف السياسية التي دابت عىل 
بعضها  وزلت  هفوات  "اصطياد" 
ان وضعية  فانها كشفت  البعض 
من  تخلو  ل  قد  النائب  املحامي 
ان  خاصة  مصالح"  "تضارب 
املقام  يف  يضطلعون  النواب 
وتقديم  بالترشيع  الول 
علما  الترشيعية  املبادرات 
انعكاس مبارش عىل  القوانني ذات صبغة قضائية ولها  ان بعض 

سري القضاء.

المحامي والفصل بين السلط
السلطة  بني  الفصل  نظام  عىل  الديمقراطية  النظمة  تقوم 
املحامي  القضائية ويبدو  التنفيذية والسلطة  الترشيعية والسلطة 
النائب يف الربملان يف "وضعية ممتازة" يف عالقة بهذا املبدا خاصة 
انه يشكل حلقة رئيسية يف السلطة القضائية وهو احد اهم مساعدي 
القضاء وبعضوية الربملان يصبح املحامي النائب او يكاد "مزدوج 
السلطات". صحيح ان الفصل بني السلطات ل يعني عدم التعاون 
يف  تجمع  التي  الفريدة  "املقابالت"  شأن  من  ان  غري  بينها  ما  يف 
قاعات الجلسات او يف اروقة املحاكم بني اعضاء السلطة القضائية 
ومحامني نواب بالربملان ان تبعث الشكوك حول استقاللية القرار 
وازدياد  النائب  املحامي  تعاظم سلطات  يف ظل  القضائي خاصة 

نفوذه مقارنة بالسلطة القضائية.. 

محامون وفي نفس الوقت نواب في البرلمان: 

تضارب مصالح مفضوح
خالد النوري
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رأي

يكن  لم  ماكرون  ايمانوال  الفرنيس  الرئيس  ان  يبدو 
يتوقع التداعيات الخطرية للحملة التي أطلقها مطلع شهر 
أكتوبر املنرصم ضد ما وصفه باالنعزالية و " االنفصالية 
يهدف  قانون  اعداد  عن  وإعالنه  فرنسا  يف  اإلسالمية" 
للتصدي لهذه الظاهرة الناجمة حسب قوله عن "األزمة" 
وعىل  الفرنسية  بالساحة  اإلسالمي  الدين  يشهدها  التي 

الصعيد الدويل. 

األمنية  الحلول  تغّلب  "املعالجة"  هذه  ان  واملالحظ 
وكذلك  "املتطرفني"  وطرد  املساجد  بعض  غلق  فيها  بما 
مرشوع  ان  ويرتدد  العربية،  اللغة  تعليم  عىل  التضييق 
املزمع  اإلسالمية  "االنفصالية"  بمقاومة  املتعلق  القانون 
بقيم  يسمى  ما  ادماج  عىل  سيشجع  قريبا  تقديمه 
للمسلمني  الدينية  والسلوكات  الخطاب  يف  الجمهورية 
متشبعني  محليني  أيمة  تكوين  خالل  من  وذلك  بفرنسا 
بهذه القناعات تعهد إليهم مهمة إدارة املساجد والرتويج 

لشكل جديد من "اإلسالم الفرنيس" املنفتح واملعتدل. 

هذه املبادرة تفاعلت برسعة وافضت اىل ازمة متعددة 
االبعاد سيما بعد إعادة نرش الصور الكاريكاتورية املسيئة 
ضد  مروعة  دموية  فعل  ردود  من  افرزت  وما  لإلسالم 
الفرنيس  الرسمي  الرد  عن  فضال  الفرنسيني  املواطنني 
الصدامي عىل موجة الغضب الكاسحة التي عمت الشارع 
العربي واإلسالمي، قبل تحولها برسعة الربق اىل حملة تنديد 
للمنتجات  مقاطعة  وحمالت  الفرنيس  بالرئيس  عارمة 
الفرنسية. والالفت ان املواقف الرسمية لجل الدول العربية 
املتعمدة  اإلساءات  رفضها  عىل  أجمعت  وان  واإلسالمية، 
ولم  الشديد  بالحذر  تميزت  فإنها  اإلسالمية،  للمقدسات 
الفرنسية  املصالح  والتحريض عىل  املقاطعة  تتبن موجة 
وهو املوقف الذي انفرد به الرئيس الرتكي اردوغان ألسباب 
العالقات  يف  الشديد  االحتقان  بحالة  خاصة  تتصل  عدة 
الفرنسية الرتكية عىل خلفية الصدام الدائر حول الثروات 

الغازية يف رشق املتوسط. 

دفعت  التي  األسباب  حول  تحوم  عديدة  تساؤالت 
الدولية  االبعاد  ذات  االزمة  هذه  إلثارة  ماكرون  الرئيس 
وما  كورونا  جائحة  من  الثانية  املوجة  اشتداد  غمرة  يف 
خلفت هذه اآلفة من تدهور قيايس لألوضاع االقتصادية 
الداخلية  االحتجاجية  الحركات  تنامي  بفرنسا فضال عن 
عىل سياسات الرئيس الفرنيس منذ انطالق حركة السرتات 

الصفراء.

الحادة  ماكرون  الرئيس  ترصيحات  ان  االمر  حقيقة 
التي  اإلسالمي،  وباإلرهاب  باالنفصالية  وصفه  ما  حول 

لم يسبق ان ادىل بها رئيس فرنيس اثناء ممارسة مهامه 
عىل رأس السلطة، ال تخلو من االنتهازية ومن الحسابات 
االنتخابية الضيقة املتصلة باالستحقاق   الرئايس الفرنيس 
املقبل لسنة 2022 حيث يتوقع ان تشكل قضية التصدي 
املوعد  لهذا  الكربى  الرهانات  احد  املتطرف"  لـ"اإلسالم 

املفصيل يف الحياة السياسية الفرنسية.  

ترك  يف  يرغب  ال  الفرنيس  الرئيس  الزاوية  هذه  من 
املتطرف  لليمني  املمثلة  اآلراء  سرب  عمليات  يف  منافسته 
االجواء  ظل  يف  سيما  الورقة  بهذه  تستفرد  لوبان  مارين 
املتطرف  اإلسالم  ظاهرة  تنامي  إزاء  بفرنسا  املشحونة 
التصعيدية  املواقف  يفرس  ما  وهذا  الفرنيس.  الداخل  يف 
واالستفزازية للرئيس ماكرون ووزير داخليته التي بلغت 
"الفاشية  عىل  حرب  حالة  يف  فرنسا  ان  عن  اإلعالن  حد 
اإلسالمية" وأنها لن ترتاجع عن سياسة املواجهة بدعوى 
حرية  منها  وخاصة  ومبادئها  الجمهورية  بقيم  التمسك 

النرش والتعبري.   

إطار  يف  االزمة  هذه  حرص  تقديري  يف  يمكن  ال  لكنه 
الحسابات االنتخابية الرصفة خاصة أنها سلطت األضواء 
عىل قضايا جوهرية متعددة ومتداخلة من ضمنها عالقة 
املجتمع الفرنيس والطبقة السياسية الفرنسية باألقليات 
املسلمة والعربية واالفريقية التي نشأت بفرنسا وأضحت 
ولكنها  الفرنسية،  املجتمعية  الرتكيبة  من  جزءا  تشكل 
توصم اليوم باالنعزالية واالنفصالية والحال انها تعاني من 
"االسالموفوبيا"  تنامي  ظاهرة  ومن  والتمييز  التهميش 
الغربية  وباملجتمعات  بفرنسا  عقود  منذ  املتفشية 
معضلة  جديد  من  االزمة  هذه  طرحت  كما  واألوروبية. 
ومبادالت  عالقات  من  بها  يتصل  وما  الرسية  الهجرة 
يف  للمتوسط  والجنوبية  الشمالية  الضفتني  بني  مختلة 
فضال  والثقافية  والتجارية  االقتصادية  املجاالت  شتى 
التنقل  بحرية  يتعلق  ما  يف  واالنصاف  العدالة  انعدام  عن 

وظروف العمل واإلقامة. 

املالحظات  اىل  اإلشارة  تجدر  الصدد  هذا  ويف 
واالستخالصات التالية :

- التعلل بضمان حرية النرش والتعبري لتربير االساءات 
ظل  يف  يستقيم  ال  بفرنسا  واملسلمني  لإلسالم  املتكررة 
الغربية  املجتمعات  ويف  بفرنسا  للحريات  الكبري  الرتاجع 
القطبية  لألحادية  الخاضعة  العوملة  عرص  يف  عموما 
أدوات  اىل  الغربية  االعالم  أجهزة  حولت  التي  االمريكية 
املهيمنة  القوى  واطروحات  مصالح  ولخدمة  للدعاية 
االنحراف  هذا  مظاهر  ومن  واالقتصادية.  السياسية 

الذين  والعرب  للمسلمني  املمنهج  االستهداف  اإلعالمي، 
تحولوا منذ هجمات سبتمرب 2001 اىل الخطر البديل الذي 
سعت الدعاية الغربية الصهيونية بنجاح اىل شيطنته امام 

الراي العام الغربي لتربير ما يسمى برصاع الحضارات.

السياسية  الطبقة  اىل  ينتمي  ماكرون  الرئيس   -
التسعينات  منتصف  السلطة  اىل  صعدت  التي  الفرنسية 
املعادية  الجدد  املحافظني  أطروحات  اجماال  تتبنى  وهي 
لإلسالم وكذلك مواقفهم املنحازة بشكل مطلق اىل جانب 
التابعة  اللولبيات  عرب  وافر  بقسط  تساهم  التي  إرسائيل 
لها بفرنسا وأوروبا والواليات املتحدة االمريكية يف تغذية 
ان  بذريعة  واملسلمني  للعرب  والعداء  الخوف  مشاعر 
املسيحية"  اليهودية  "الحضارة  يهدد  العددي  تضخمهم 
والهوية املسيحية ألوروبا. وهذا ما يفرس املوقف الفرنيس 
االتحاد  اىل  تركيا  النضمام  بشدة  املعارض  األوروبي 
األوروبي وكذلك ملساعي تركيا الرامية لتوسيع نفوذها يف 

املتوسط. 

يف  فرنسا  تواجهها  التي  والغضب  املقاطعة  موجة   -
العالم العربي واإلسالمي تثري مخاوف املسؤولني الفرنسيني 
االقتصادية وهو  بمصالحهم  االرضار  الذين يخشون من 
حديثه  يف  ماكرون  للرئيس  التكتيكي  الرتاجع  يفرس  ما 
الجزيرة. وتجدر اإلشارة يف ذات  اىل قناة  الصحفي األخري 
من  افريقيا  إزاء  الفرنسية  السياسة  تثريه  ما  اىل  السياق 
ردود فعل رافضة يف املستعمرات الفرنسية السابقة حيث 
"الفرانس  بسياسة  يسمى  ما  مواصلة  عىل  فرنسا  ترص 
الثروات  من  هامة  نسبة  تحويل  عىل  القائمة  افريك" 
الفرنسية  الخزينة  لفائدة  االفريقية  املالية  واملوارد 
بإفريقيا  لها  حضاريا  إنجازا  فرنسا  تعتربه  ملا  كتعويض 

اثناء الفرتة االستعمارية.

واملسلمني  العرب  ألوضاع  جدية  معالجة  أية  ان   -  
الربوع  يف  االنتهاكات  صنوف  لشتى  املعرضني  واالفارقة 
األوروبية والفرنسية واالمريكية يقتيض املراجعة الجذرية 
للعالقات  والقانونية  التنظيمية  واألطر  لالتفاقيات 
امتيازات مفرطة  القائمة عىل منح  املختلة شمال جنوب 
اإلقامة  مجال  يف  والغربيني  األوروبيني  للمستثمرين 
بتحويل  السماح  مع  والبرشية  املادية  الثروات  واستغالل 
التونسية  للعالقات  وبالنسبة  الغرب.  باتجاه  وجهتها 
الفرنسية األوروبية يتطلب ذلك إعادة النظر يف جملة من 
القوانني واالتفاقيات من بينها قانون االستثمار والقوانني 
ذات الصلة باآلليكا فضال عن اتفاق "رشاكة التنقل" املنظم 

لحركة السفر  و التبادل البرشي بني ضفتي املتوسط.

احلملة الفرنسية عىل اإلسالم السيايس
بني الرتاجع التكتيكي والتشدد االسرتاتيجي

أحمد بن مصطفى
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

السوق السياسي إضافة تسعى »الشارع المغاربي« من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين 
بشأن سياسييهم وشخصّياتهم العاّمة، بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم الملتصق أساسا باللحظة الراهنة. فليس 
المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم، فالذاتية ركن ركين في أّي توصيف ألداء الغير. وقد يرقى من رأيناه 

هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة المتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال في سوقنا...

عبير موسيمحكمة المحاسبات
اثبت صدور التقرير العام الخري ملحكمة املحاسبات والذي تمحور 
الرئاسية  لالنتخابات  النتخابية  الحمالت  تمويل  مراقبة  نتائج  حول 
مالية  ومراقبة   2019 لسنة  الترشيعية  والنتخابات  ألوانها  السابقة 
رغم  وعتيدة  قوية  تزال  ل  للدولة  املحورية  املؤسسات  ان  األحزاب، 
الزمن  من  عقد  طيلة  والظالم  الرش  دوائر  قبل  من  تنته  لم  محاولت 
إلضعافها بغرض الجهاز عليها. ويف هذا الطار، شكل التقرير فخرا 
للتونسيني لحرفية قضاة املحكمة واطاراتها واعوانها الذين اعدوه بكل 
موضوعية ونزاهة وشفافية يف سياق تحد كبري تم رفعه بحكم تزامن 

انجازه مع اشتداد الجائحة الصحية. 
ودوليا  وطنيا  مرجعا  مستوى  من  اكثر  عىل  التقرير،  يمثل  كما 
صلة  ذات  عمليات  تدقيق  صعيد  عىل  واملعيارية  الوثوقية  مجال  يف 
الناس  بحياة  املتعلقة  الشؤون  اهم  وبأحد  العام  املال  يف  بالترصف 
وهي النتخابات ومالية الحزاب رغم اهمية عددها يف تونس وتشتتها 

وارباكها الفضاء الجتماعي العام.  
اىل مختلف  اذ تطرق  بالشمولية،  املحاسبات  واتسم عمل محكمة 
مسار  يف  الحزاب  وتسيري  النتخابية  الحمالت  تخص  التي  املسائل 
اعمال رقابية  إنجاز  للطاقات بهدف  يدل بوضوح عىل تعبئة متميزة 
التدقيق  بعمليات  املتصلة  واملساواة  الشفافية  معايري  وفق  وقضائية 

والستقصاء.
وأجريت أعمال الرقابة املستندة، الخصوص، عىل الحسابات املالية 
ووثائق اإلثبات املؤيدة لها بالعتماد عىل املعايري العامة للتقيص ومعايري 

العمل امليداني يف ميدان التدقيق ومعايري إعداد التقارير.
يف  املتدخلة  العمومية  الهياكل  مختلف  أعمال  نتائج  اخذ  تم  كما 
وتحليل  وتقييم  الرضورية  والتقاطعات  املقاربات  واجراء  املجال 

املخاطر بعني العتبار.
مرة اخرى، تنترص الدولة التونسية عىل ناكري وجودها وتفرض 
وجودها  املؤسسني  الستقالل  أباء  ارىس  التي  املحاسبات  محكمة 

كمؤسسة راسخة ومستقلة وذات كفاءة عالية.

يوم اإلربعاء الفارط رصح عضو مكتب مجلس النّواب 
املكّلف باإلعالم أّن املكتب سيدرس بتمّعن مراسلة اإلتحاد 
الحزب  كتلة  رئيسة  شكوى  بخصوص  الّدويل  الربملاني 
الذي  اإلعتداء  خلفيّة  عىل  مويس  عبري  الحّر  الّدستوري 
الّدين  سيف  الكرامة  كتلة  رئيس  طرف  من  له  تعّرضت 
مخلوف. واجتمع املكتب ليصدر بعد جلسة دامت ساعات 

موقفا يدين اإلعتداء عىل عبري مويس.
مبدئيّا ودون مواربة العنف بكّل أنواعه مرفوض ومدان أيّا كان امُلقرِتف وأيّا 
كانت الّضحيّة ومهما كان مكان وقوع اإلعتداء وسياقه الّزمني وكان عىل املجلس 
عليها  الواقع  النّائبة  شكوى  حتّى  إنتظار  دون  باإلدانة  امُلبادرة  ومكتبه  النّيابي 

اإلعتداء.
تكّرر  عدم  عىل  نفسه  تلقاء  ومن  املجلس  يحرص  أن  لبّد  أخرى  جهة  من 
ممارسات مماثلة غري لئقة عموما ويف رحاب برملان سّن قانون مناهضة العنف 

املسّلط عىل النساء.
أّما من جانب رئيسة كتلة الّدستوري الحّر عبري مويس، وإن كان من حّقها 
تمّشيها  فإّن  كتلتها،  وعن  نفسها  عن  للّدفاع  تختاره  هيكل  أي  أمام  التّظّلم 
مستغرب بسبب إداناتها امُلتكّررة لكّل من يتوجه لجهات خارجيّة لعرض شأن 
التي  باألطراف  والتّنديد  ونقد  لشجب  واحدة  فرصة  تُضيّع  ل  أنّها  أي  داخيل 
تستقوي بالخارج! وها هي اآلن تتقّدم بشكاية لإلتّحاد الربملاني الّدويل )األسبوع 
األخري من أكتوبرالفارط( وتطلعه عىل ما تعّرضت له ونائبات كتلتها من إعتداء 

ومخالفة واضحة لقوانني البالد. 
أليس يف هذا يشء من التّناقض؟

أليست "وريثة" نظام كان يتّهم كّل شخص أو هيئة بالعمالة ملجّرد ربطه 
الّرابطة  تُتّهم  ألم  الّضحايا؟  حقوق  عن  تدافع  أجنبيّة  منظمات  مع  عالقات 
التونسيّة لحقوق اإلنسان وجمعيّة النّساء الّديمقراطيّات باإلستقواء باألجنبي يف 

عهد النّظام الذي تدافع عنه السيّدة عبري مويس حتى اليوم وتُحيي ذكراه؟
أيعني هذا أّن السيّدة عبري مويس  تُبيح لنفسها ما تنكر عىل اآلخرين؟.

 

مروان العباسي
... ل يوجد مشكل استقاللية 
او غريها واملشكل يكمن يف كيفية 
وكيفية  لالزمة  الحلول  ايجاد 
دون  منها  والخروج  معالجتها 

مصرينا  يكون  ماذا  اصعب...  وضعية  اىل  الذهاب 
غدا اذا طلبنا تمويالت من البنك املركزي اليوم ؟  ل 

يمكن للبنك التمويل دون مقابل اقتصادي . 
املشكل السايس هو عجز امليزانية وهذا املشكل 
املؤسسات  ووضعية  التعويض  ملف  اىل  يعزى 
املؤسسات  وحوكمة  املرتاكمة  والديون  العمومية 
 3 منذ  رسملته  اعادة  تمت  الذي  البنكي  والقطاع 

سنوات بصدد تمويل املؤسسات العامة والخاصة. 

 حكيم بن حمودة
الوضعية التي تعيشها البالد 
مردها  تراكمات   نتيجة  هي 
منوال  اولها  رئيسية  اسباب   3
منذ  البالد  اعتمدته  الذي  التنمية 

والسبب  اهرتأ  املنوال  وهذا  املايض  القرن  سبعينات 
الثورة  بعد  السهلة  الحلول  اعتماد  يف  يتمثل  الثاني 
عىل  بالعتماد  التشغيل  يف  املواطنني  مطالب  لتلبية 
وراء  تلهث  الحكومات  جعل  مما  العمومية  الوظيفة 

تغطية العجز واليفاء بالتزاماتها. 
اما السبب الثالث فيعود لالنعكاسات القتصادية 
لجائحة كورونا  وهذا الوضع الذي تعيشه البالد اكثر 
السلبي  القتصادي  النكماش  ونسبة  استثنائي  من 
قبل  تعرفه تونس حتى  باملائة   لم   9 يبلغ  قد  الذي 

الستقالل.

عبد اللطيف المكي
عبئا  يمثل  ل  الغنويش  راشد 
الذي  هو  وخطأه  الحركة   عىل 
قد يمثل عبئا عليها ويسد الفاق 
ان  امل  لذلك  تطويرها  امام 

يصحو ويتفطن لهذا الخطر الذي  يتهدد الحركة.
القيادة مبني  الغنويش يحمل تصورا لطريقة   ..
عىل الزعامة  والزعيم هو املحدد يف سياسات الحزب 
الشياء  وهذا غري ممكن  اغلب  يتحكم يف  الذي  وهو 
النهضة  يف حزب مرتامي الطراف مثل حزب حركة 
ل  ولذلك  لالصالح  مطروح  فيها  يشء  كل  بالد  ويف 
املركزية  الديمقراطية  من  نوع  هناك  يكون  ان  بد  

والتشاركية يف ادارة ملفات البالد.

عبد الكريم الهاروني
املبادرة  خالل  من  اردنا 
“ابتداع” تداول جديد يف الحركة 
السايس ويحرتم  القانون  يحرتم 
الوقت  نفس  ويف  املؤتمر  سلطة 

واقع  زعيما  الغنويش  راشد  واعتبار  الحركة.  رئيس 
وحقيقة لم نبتدعها نحن  والغنويش زعيم شأن بقية 
حشاد  وفرحات  بورقيبة  غرار  عىل  اخرين  زعماء 
والحبيب عاشور وغريهم  ويتعني ان تتعلم الحزاب 

الكربى احرتام قياداتها.

عبير موسي
ليس  الحقيقي  املشكل 
من  املركزي  البنك  استقاللية 
بني  تنسيق  مشكل  بل  عدمها 
الحكومة والبنك املركزي وتقديم 

او  عرضه  دون  تكمييل  ميزانية  مرشوع  الحكومة 
التداول يف شأنه مع البنك يعترب فضيحة ووصمة عار 
مليارات   10 بـ  الوقت  نفس  يف  تطالبه  انها  خاصة 
ان  الواقع  يف  يؤكد  شهرين  وهذا  ظرف  يف  دينار 
السياسية قبل القتصادية ليست بخري ول  املنظومة 
بد من مراجعتها. ونحن نشاطر راي البنك يف رفضه 
انتهاج سياسة الحكومة لكن ايضا لدينا بعض املاخذ 
عليه ونحن نعيب عليه صمته وترك المور “تصل اىل 
 2016 العمومي تضاعف من  ما بلغته الن  فالدين 
اىل 2019 والبنك املركزي لم يشعل الضواء الحمراء.

قالوااالفتتاحية

رديءحسن جدا

صورة تتحدث

عيطة وشهود على ذبيحة قنفود
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الشارع السياسي

منير الفالح

يف املّدة األخرية فّمة"تنافس"شديد بني 
أخبار حزب النّهضة وأخبار الكورونا،وهذا 
إيّل  عىل"الّسعادة"  فكرة  يعطيكم  ينّجم 

عايشينها...
عىل  معّملني  هانا  للكورونا،  بالنّسبة 
والّصابون  باملاء  اليدين  وغسيل  ربّي 
)كّل  وجوهنا  وزينة  والتّباعد  و"الجال" 
ما  أدراك  وما  الكمامة  وقدرو(  قدير 
مشارف  عىل  نوصلوش  ما  باش  الكمامة 
يعينو،  ربّي  إيّل  األبيض،  الجيش  قالع 

الّضب جايو من كّل اإلتّجاهات...
وعىل  النّهضة،  لحزب  بالنّسبة  أّما 
املائة  يف  ستني  قرابة  يحتّل  رئيسه،  قولة 
راشد  املتداولة...يس  اإلعالميّة  املواد  من 
باهية  قال هذا حاجة  الغنويش  الخريجي 
تكون  ما  النّظر  وجهات  يف  أّما"الحسم" 
يصريش  ما  باش  دار"النهضة"  يف  كان 
لحركته ما صار ألحزاب أخرى...الكالم هذا 
األوىل  الوطنيّة  "لقاء خاص" عىل  قالو يف 
أصبح  أنّو  يظهر  إيّل  بالّشيخ،  شاكر  مع 
هشام  يس  بعد  للّرؤساء:  امُلعتَمد  امُلحاِور 
الغنّويش  راشد  يس  دور  جاء  املشييش، 
وربّما يختم en apothéose الّرئيس الوحيد 

للّدولة الواحدة يس قيس سعيّد...
مالحظة  نعمل  باش  هنا،إسمحويل 
تنبرييّة بحتة لكن مهّمة  تنّجم تظهرلكم 
وهو  بالّشيخ،  شاكر  ليّا:يس  بالنّسبة 
يحّض يف اللقاء الخاص مع رئيس مجلس 
النّواب، كان عارف أنّو باش يتحّدث معاه 
عىل شؤون النّهضة فكان عليه ان يختار 
النّهضة،  عىل  الحديث  عىل  التخيّل  إّما 
مقّر  غري  آخر  مكان  يف  الحوار  إجراء  يا 
التّلفزة  أستوديوهات  من  )واحد  الربملان 
أو منزل الّضيف( باش مايزيدش يدغدش 
توىف  بوين  بعالقة  أصال  املدغدش  املشهد 
جبّة رئيس النّهضة ووين تبدأ ِبدلة رئيس 

الربملان...هاني قلتها والتعليق حّر!
)باش  وأخبارها  للنّهضة  عاد  نرجعو 
ناخذ بخاطر يس راشد الخريجي الغنويش 
ونزيد يف نسبة املساحة إيّل تحتّلها النّهضة 
فاصل  صفر  بنسبة  اإلعالميّة  الّساحة  يف 
يف  املائة(،  يف  صفر...واحد  صفر  صفر 
األسابيع األخرية كثرت الجوابات بني شّق 
الجلد  ذو  الّرئيس-الّزعيم-  وشّق  املائة 
الخشن...وزادت األحاديث بصوت مرتفع 
ويف العلن أّن "اإلخوة" ما عادش إخوة يارس 
بصوت  يقولوا  قابلني  ماعادش  وخاّصة 
واحد: إيّل يفّصلو بونا نلبسوه! وبدات من 
األمني العام الّسابق زياد العذاري ورئيس 
مكتب الّرئيس زبري الشهودي وإستقاالت 
أخرى متاع أسماء أخرى كانت قريبة من 
الّزعيم وذات وزن...وآخر صوت خرج عىل 
"الكورال" يس لطفي زيتون...خرج ِجملة 
املّرة هذي )مستانس ينّشز شويّة وبّرة(...

التشّققات هذي وصلت حتّى للكتلة األوىل 
املائة( مجموعة  يف  نّواب  الربملان)فّمة  يف 
الّدين  نور  للسيّد  "إجازة"  إعطاء  فتّم 
بعد  الخمريي  عماد  يس  وصعد  البحريي 
فتحي  يس  قدام  صوت  عىل31  تحّصل  ما 

العيّادي إيّل ماجاب"كان"21صوت...
فقد  ما  البحريي،وبعد  الّدين  نور  يس 

هاك الكريس يف الصّف األّول متاع رؤساء 
لعمليّة  تعّرض  زاد  الربملان،  يف  الُكتَل 
رسقة للهاتف متاعو والحمد لّله، األمن 
التّليفون  ورّجع  الّسارق  شّد  فيسع 

وخليفتو عىل ربّي يف الكاش!
التّليفون  رسقة  بني  ما  أّما 
وشّدان الّسارق وإسرتجاع املرسوق 

تنرشت  خسارة(،  الكاش  غري  )من 
تدوينة بإسم يس نور الّدين البحريي 

يقول إيّل كتبها أنّو 
رئيسة  يتّهم 
وكتلة  حزب 
ي  ر ستو لّد ا
عبري  الحّر 
مويس ويحّذر 
إمكانيّة  من 
عب  لتاّل ا

بمحتويات الهاتف وحّطان حاجات تمّس 
باألمن ووو...

باردة  لقفوها  مواقع  برشة  وطبعا، 
يا  هات  تدوينات،  يا  وهات  وسخونة 
تحذيرات من إستهداف عبري مويس. طبعا 
و"تأّسف"  كّذب  البحريي  الّدين  نور  يس 

أنّو وسائل إعالم تسقط يف هالزالّت...
الّطاير  عىل  حديث  معرض  ويف  لكن 
مع"الّروج" وأحنا نستنّاو )مع إحرتام تام 
التوّقي من لبس كمامة وتباعد  إلجراءات 
جسدي( قّدام الكوشة يف الخبز الّسخون، 
البحريي  متاع  مش  التّدوينة  قايل:وبّرة 
عالش  قيّل  منها،  فّماش  ما  والحكاية 
ترسقولهم  إيّل  الكّل،  ربّي  خلق  دون  من 
تليفونات، هو بالّذات يتباّلو عليه بحكايات 
مع  صارت  كان  باألمن؟لو  عالقة  عندها 
وإاّل  بتصاور  عليه  تباّلو  راهم  آخر،  حّد 
)الّروج  أنا   ! هّكة  وإاّل  هّكة  ميساجات 
يعرف  التّدوينة  صنع  إيّل  يظهريل  يتكّلم( 
يلعب عىل وتر الحكايات القابلة للتّصديق 
نقّلك  وتحّب  الجّو  شويّة  يسّخن  وحّب 
طلع  البحريي  يس  كاينّو  اإلّخر  يف  حاجة 
وكّذب  إستدعاتو  إذاعة  فّمة  إيّل  رابح،بعد 
ويشكر  اإلعالم  يحرتم  أنّو  قاللنا  وزيد 
الجاني)هو  شّد  فيسع  وإيّل  الواقف  األمن 
قال أنّو فيه برشة بطاقات تفتيش( وعىل 
حتّى  وّرانا  اإلذاعي  الحوار  متاع  الاّليف 

التّليفون)بالش كاش(!
تسجيل  عىل  نلّوج  ومشيت  رّوحت 
ولقيت  البحريي  يس  صفحة  يف  الحوار 
إحتفاظو  يعني  تابعو،  وما  التّكذيب 
الّصفحة  )صاحب  الفاعل  تتبّع  يف  بحّقو 
والتّدوينة املنسوبة ليه( ولقيت زادة الحوار 
الّروج  عليها  إيّل حكى  والحاجات  اإلذاعي 
حكاية  يف  الحّق  عطيتو  وبرصاحة  الكّل 
وظّهرتو  البحريي  يس  ِخدمت  الهدرة  أنّو 
اإلعالم  ويحّب  حّد  عىل  يحقد  ما  كإنسان 
واإلعالمينّي واإلعالميّات، وهذا طبعا يجعل 
اإلخوة  متاع  التّعاليق  قّدام  منّو"حمامة" 
حزبهم  قيادات  تميّش  من  الغاضبني 
ونقدهم لرتاجعهم عىل دعم مبادرة إئتالف 
وفّمة   116 املرسوم  بخصوص  مخلوف 
والتخيّل  باإلنبطاح  نعتهم  شكون  حتّى 
يس  يحملو  كان  إيّل  النّهضة  خّط  عىل 

حّمادي الجبايل وتّوة سيف الّدين مخلوف 
يف املجلس!

 duهو سالم  ورجوعه  الهاتف  رِسقة 
لكتلة  الّسابق  للّرئيس  بالنّسبة   pain béni

حديث  كّل  خاطر  عىل  الربملان  يف  النّهضة 
فرصة  بالخايب(هو  وإاّل  عليه)بالباهي 
وزيد  األخبار  لعناوين  إسمه  يرجع  باش 
يزيد  وباملناسبة  إستضافته  دعوات  تُكثر 
داخل  الّساعة  مواضيع  يف  رأيو  يعطي 
النّهضة وخارجها،خاّصة داخلها يف واقع 

الحال!
للعلن  خرجت  وقت  ومن  خاطر  عىل 
واحد  حتّى  أنّو  )لحّد  كبرية  وبصورة 
ويف  عموما  الّسياسة  يف  يشء  يشّم  ما 
خصوصا  النّهضة  لحزب  الّداخليّة  األمور 
أّن  وفهمنا  ربّه(  إىل  الفقري  عبدكم  كيف 
الخالفات ما عادش مقترصة عىل مغادرة 
وقبله  مورو  الفتّاح  عبد  يس  )كيف  أفراد 
ملرحلة  وتعّدات  الجبايل(  حّمادي  يس 
ينرشوا  ونّواب  قيادات  من  مجموعات 
رسائل ُممضاة باش يقولوا أّن صربهم وىف 

الّدائرة  من  تجي  الّردود  املقابل  ويف 
ورئيس  )النّسيب  للّرئيس  الخاّصة 
الوجوه  وبعض  الشورى(  مجلس 
الجديدة من أصحاب املصلحة يف بقاء 
منصب  أعىل  يف  الغنويش  راشد  يس 
ألعىل  تصعيده  إنتظار  يف  بالحزب 
الّدولة)الرئاسة(،  يف  منصب 
أخبار  واّلت  إيّل  وقت  من 
النهضة  حزب 
مع  ملعا ا و
سطها  و
حم  ا تز
ر  خبا أ
نا  و ر لكو ا
يس  وصوت 
ي  لبحري ا
بعيد  وىّل 
امليكروفونات وصورته غابت  شويّة عىل  
راني  يقول  باش  فرصة  جاتو  شويّة،عاد 
الّرئيس  السيّد  مع  وراني  هنا  مازلت 
مع  مشكلة  ماعنديش  وأنا  الّزعيم 
اإلستعانة  فيها  بما  الحكيمة  إختياراته 
بخربة آخر أمني عام للتّجّمع باش يرّسع 
حاجة  يف  قال(  )هو  وتونس  امُلصالحة  يف 
خدماته  عرض  الغنّويش...وزاد  لراشد 
ليس  نداء  ووّجه  غنّويش   clanال عىل 
يراجع نفسو ويرجع  باش  زيتون  لطفي 

للنّهضة...
تليفون  رِسقة  كيفاش!  شفتو  أيواه، 

)ورجوعه( قّداش يحّلوا من ثنيّة!
املحدود  فهمي  من  وبالّرغم  لكن، 
القواعد  يف  هي  األكرب  للّسياسة،املشكلة 
ماعادش  إيّل  النّهضة  متاع  األصليّة 
إيّل  الّرسميّة  القيادة  فاهمني هم وين:مع 
واّلت ماعندهاش مشكل مع التجّمع وإاّل 
مع النّاس إيّل ماعادش يشوفوا يف رضورة 
وجود حزب إسالمي وإاّل مع الجماعة إيّل 

تدافع عىل الثّوابت الّدعويّة...
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مهما تغّير الرؤساء :

أعداء إرسائيل هم أعداء أمريكا.. أّوهلم إيران
لم يشأ الرئيس االمريكي دونالد ترامب مغادرة البيت االبيض بعد هزيمته في االنتخابات دون اعداد حزمة جديدة من العقوبات 
على ايران قال موقعا "اكسيوس" و"فرونتير بوست" انها ستكون بمثابة وضع العصا في عجلة أي برنامج للرئيس الجديد جو 

بايدن والذي كان قد تعهد خالل حملته االنتخابية بإعادة بالده لالتفاق النووي الذي انسحبت منه اثناء والية ترامب.

عىل  املغادر  الرئيس  ادارة  ترص  ملاذا  لكن 
بالتحديات  عالقة  لذلك  وهل  ايران؟  تركيع 
والقتصادية  والتكنولوجية  العسكرية  والرهانات 
الصني  السرتاتيجي مع  تنتظرها يف رصاعها  التي 
تحول  بعدما  مغزى  ايضا  لذلك  وهل  وروسيا؟ 
الديمقراطي  الرئيس  عهد  منذ  البيض  البيت 
جديدة"  ارسائيلية  "مستوطنة  اىل  اوباما  باراك 
الديانة  اليهودي   ، الكاتب المريكي  عىل حد تعبري 
الرتكيز  بني  العالقة  ما  ثم   ...  robert dreyfuss

عىل معاداة ايران وزخم التطبيع الذي انساق اليه 
جريان ارسائيل خاصة اذا تذكرنا ترصيح الجنرال 
المريكي املتقاعد ويسيل كالرك  سنة 2018 حول 
وجود خريطة لدى البنتاغون لتدمري 7  بلدان منها 

ايران...
دون  املنديل  أساسا  الخليج  عرب  رمى  لقد 
لالنضمام  تباعا  وهرولوا  واحدة  رصاصة  إطالق 
اىل ورشة الرشق الوسط الرسائييل. واتضح اليوم 
لتسليم  الجديدة  املنطقة  خريطة  رتبت  أمريكا  ان 
قيادتها لرسائيل والنشغال بما هو أهّم : مواجهة 
عىل  زعامتها  ومنازعتهما  وروسيا  الصني  صعود 
الحرب  نهاية  منذ  بنتها  التي  وهيمنتها  العالم 

العاملية الثانية.
ومن هنا يُنتظر أن تُكمل ادارة الرئيس األمريكي 
الجديد جو بايدن ما بدأ ترامب أو باألحرى سياسة 
الدولة العميقة يف أمريكا : حرب اقتصادية ل هوادة 
الجديدة لرضب القتصاد  الحرير  فيها عىل طريق 
الصيني وحرب اسرتاتيجية واقتصادية عىل روسيا 
مناطق  عدة  اىل  املتسلل  نفوذها  أطراف  لقطع 

بالعالم عرب احياء سياسة الحتواء.
وقد لّخص املسترشق الرسائييل تسفي بارئيل 
حققته  الذي  السرتاتيجي  الخرتاق  اسبوعني  منذ 
بالده بالتطبيع مع عدد من الدول العربية قائال : 
ذلك وهذا حقا  األكرب من  الرابح  »ان ارسائيل هي 
يشكل ثورة تاريخية ضخمة وتغريا منهجيا… لقد 
دون  ارسائيل  لدولة  عربي  تأييد  حزام  ذلك  أوجد 
ايديولوجيا  ثمنا  تدفغ  أن  منها  مطلوبا  يكون  أن 
ولكنه  القرن  انجاز  هذا  ماليا…  أو  جغرافيا  أو 
ليس صفقة القرن التي تنهي الرصاع الرسائييل-
صفقات  لفّن  التاج  »دّرة   : وتابع  الفلسطيني«. 
النووي  التفاق  انهاء صفقة  تحديدا  كانت  ترامب 
مع ايران… لقد كان واثقا من أن سياسة الضغط 
ركبتيها  عىل  الركوع  عىل  طهران  ستجرب  العايل 
ولم  حية  زالت  ما  ايران  لكن  رشوطه  بكل  وتقبل 

تخضع«.
شؤون  ادارة  مقاليد  ستتسلم  اذن  ارسائيل 
ومخابراتيا  وماليا  واقتصاديا  سياسيا  املنطقة 
وعسكريا. وقد بدأ منذ عامني الحديث يف تل أبيب 
ارسائيل  يضم  عربي  ناتو  حلف  عن  وواشنطن 
يريدونه حلفا سنّيا معارضا للحلف الشيعي الذي 
تقوده ايران يف املنطقة. وما دامت ارسائيل ستقود 

هذا الحلف عوضا عن المرباطورية المريكية فإن 
الصح تسميته بحلف امرباطورية ارسائيل.

الرشق  منطقة  شهدتها  التي  التغيريات  كل 
الوسط بدءا من اللفية الجديدة تؤكد أن خريطتها  
اشار  الساعة الرسائيلية. وهذه حقيقة  ُعّدلت عىل 
آرييل   2001 سنة  ارسائيل  وزراء  رئيس  اليها 
شارون يف رّده خالل اجتماع مضيق ملجلس األمن 
عىل  العام  نفس  من  اكتوبر  يف  الرسائييل  القومي 
القبول  بالده  رفض  من  برييز  شمعون  تخوف 
بوقف اطالق النار يف الضفة الغربية آنذاك اذ قال 
شارون يومها حسب تقارير الصحافة الرسائيلية 
الشعب  نحن  األمريكّي،  الضغط  بشأن  تقلق  »ل   :
اليهودّي نُسيطر عىل أمريكا، واألمريكيون يعرفون 
أُدرك  الجلسة عينها: “أنا  ذلك”. وتابع شارون يف 
جيًّدا كيف أنّه من املستحيل تقريبًا تنفيذ السياسة 
إذا  الخارجيّة األمريكيّة يف منطقة الرشق األوسط، 

لم تتّم املوافقة عليها من قبل اليهود األمريكيني”.
بأمريكا  اليهود  أّن  إىل  أيًضا  شارون  ولفت 
يتحّكمون بشكٍل رائٍع يف وسائل اإلعالم األمريكيّة، 
إذْ  الكونغرس،  أعضاء  يف  يتحّكمون  أنّهم  وحتى 
أنّهم ل يسمحون للكونغرس باتخاذ أّي قرار ضّد 
يُهيمن  شارون،  زاد  اليهودّي،  النفوذ  إرسائيل. 
إّن  قائالً  واختتم  األمريكيّة،  الساحة  عىل  تماًما 
عمليًا  تُميل  التي  هي  واشنطن  يف  أبيب  تل  سفارة 
أجندتها عىل الكونغرس، من خالل اليهود الثّريني 

جًدا يف أمريكا«.
بعدها بتسع سنوات واثر زيارة نتنياهو للبيت 
2010 والتي أذعن خاللها  البيض يوم 6 جويلية 
لرشوط  أوباما  باراك  وقتئذ  المريكي  الرئيس 
ضيفه، كتب الكاتب المريكي dAnA milkbAnk يف 
 7/7/2010 بتاريخ  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
البيض  البيت  موظفو  يفعل  أن  يجب  ما  »لعّل   :
البيض  العلم  يرفعوا  أن  هو  نتنياهو  زيارة  بعد 
الكاتب  كتب  أيام  بخمسة  وبعده  مستسلمني«. 
الديانة  اليهودي   robert dreyfuss األمريكي 
»أقام   : الزيارة  نفس  عن   the nAtion مجلة   يف 
هذه  لكن  أخرى،  رشعية  غري  مستوطنة  نتنياهو 

أوباما  أن  ويبدو  البيض  البيت  أرايض  عىل  املرة 
وافق عىل أن يكون حارسا لهذه املستوطنة«.

ايران… الهدف القادم
املنطقة  عىل  الرسائيلية  الهيمنة  ستصبح  اذن 
العربية بدعم أمريكي كامل هيمنة شاملة اقتصاديا 
وعسكريا وهي اليوم هيمنة سياسية مفروغ منها.

ومّلا كانت الدولة العميقة وخصوصا منها جناح 
القرار  بمواقع  تمسك  التي  هي  الصهيوني  اللوبي 
السياسة  منها  وخصوصا  أمريكا  سياسات  كل  يف 
ارسائيل  أعداء  يكون  أن  الطبيعي  فمن  الخارجية 
وزيادة  املنطلق  هذا  ومن  أيضا.  أمريكا  أعداء  هم 
للفرس  الذي يكنه الصهاينة  التاريخي  العداء  عىل 
منذ قرون ناصبت كل من واشنطن وتل أبيب ايران 
بالشاه  ذهبت  التي  بها  الثورة  قيام  منذ  العداء 
يف  خصوصا  عقود  طيلة  لهما  صديقا  كان  الذي 
بارسائيل  العرتاف  بعدم  املاليل  نظام  تمسك  ظل 
من  القىص  واملسجد  القدس  تحرير  وبرضورة 
للمقاومة  تقدمه  الذي  الدعم  ذكر  دون  قبضتها 
ايران  أّجج نقمتهما عىل  يف فلسطني ولبنان. ومّما 
تمكنها ليس فقط من إفشال مخطط القضاء عىل 
التي  سنوات  الثماني  حرب  يف  والصمود  ثورتها 
شنها عليها بالوكالة صّدام حسني خالل ثمانينات 
القرن املايض وانما من بناء دولة قوية ل يُستهان 

بقوتها العسكرية والتكنولوجية.
تدرك واشنطن ان ايران تمثل اسرتاتيجيا جدار 
الصيني-الرويس- الحلف  مواجهة  يف  الول  الصّد 

عىل  اآلحادية  المريكية  للهيمنة  املعارض  اليراني 
العالم خصوصا انها تقبض بيد من حديد عىل حرية 
تصدير  رشيان  هرمز،  مضيق  يف  البحرية  املالحة 
النفط اىل العالم. واذا كانت لم تجرأ اىل حدود اليوم 
التداعيات  تعرف  ل  فألنها  مهاجمتها عسكريا  عىل 
دولة  ضد  عسكري  عمل  عن  تنتج  أن  يمكن  التي 
من  ديبلومايس-اقتصادي-تكنولوجي  بدعم  تتمتع 
أن سقوط  بدورهما  تدركان  اللتني  وروسيا  الصني 
ذلك  لكن  المريكي.  الخناق  عليهما  يضيّق  ايران 
الحلف  خطط  من  مأمن  يف  املاليل  بالد  أن  يعني  ل 

األمريكي  للجنرال  سبق  وقد  الصهيو-أمريكي. 
 2018 أن كشف يف سبتمرب  املتقاعد ويسيل كالرك 
ان ادارة جورج بوش البن كانت قد قررت تدمري 7 
بلدان يف 5 سنوات بعد مرور 9 أيام فقد عىل أحداث 
11 سبتمرب 2001 هي العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، 

الصومال، السودان ايران.
كالرك  عن  واير«  »نيوز  موقع  يومها  ونقل 
بخريطة جديدة  املذكورة مدرجة  الدول  أن  تأكيده 
ادارة  أعّدتها  التي  العقوبات  وبقائمة  للبنتاغون 

الرئيس ترامب.
الرئاسية  النتخابات  يف  خسارته  وبعد  اليوم، 
ورغم كل العقوبات القتصادية والتكنولوجية التي 
فرضها عىل ايران والدول التي تواصل التعامل معها 
النووي( وبعد  التفاق  النسحاب من  )دون نسيان 
ايرانية  اليراني وشخصيات  الثوري  الحرس  ادراج 
بالئحة الرهاب، تستعد ادارة ترامب لفرض حزمة 
جديدة من العقوبات عليها قبل تويل الرئيس الجديد 

بايدن السلطة.
وحسب موقعي »أكسيوس« و»فرونتري بوست« 
يعمل مسؤولون يف ادارة ترامب مع تل أبيب ودول 
خليجية عىل اعداد عقوبات جديدة قال املوقعان أن 
املبعوث األمريكي الخاص املكلف بالشؤون اليرانية 
مع  ارسائيل  اىل  أمس  أول  زيارته  خالل  ناقشها 
بن شبات  مائري  القومي  لألمن  نتنياهو ومستشاره 
ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي 
ادارة  اجراءات  أن  املصدران  وأضاف  أشكنازي. 
العقوبات  من  »طوفان«  فرض  اىل  تهدف  ترامب 
الجديدة لتعزيز الضغط عىل ايران قبل دخول بايدن 
أن عرّب عن رغبته يف  له  البيض والذي سبق  البيت 
اعادة بالده اىل التفاق النووي مع ايران املوقع عام 

.2015
املوقعان  فيقول  الجديدة  العقوبات  رّس  أما عن 
املذكور  لالتفاق  العودة  صعوبة  من  ستزيد  أنها 
بربنامج  أساسا  تتعلق  العقوبات  ان  اىل  مشريين 

الصواريخ البالستية اليراني.
عىل  »خطرا  ايران  تعترب  جانبها  من  ارسائيل 
امرباطوريتها  عىل  خطرا  باألحرى  أو  وجودها« 
التوصل  من  اليراني  النظام  ملنع  جاهدة  وتسعى 
يكون  أن  يستبعد  ول  النووي.  السالح  لمتالك 
ايران عىل  املزايدة لجبار  رفع سقف  باب  من  ذلك 
امتالكها  مقابل  معها  والتطبيع  بل  بها  العرتاف 
سباقة  كانت  )ارسائيل(  انها  طاملا  الرادع  السالح 
منطلق  من  الحماية  لها  يضمن  ذلك  وان  لمتالكه 

وجود »توازن الرعب«.
لكن التاريخ اثبت ان زحف املرشوع الصهيوني 
بالتاريخ ويف  املنطقة ل يعرتف بالجغرافيا ول  عىل 
هذه الحالة ل يشء يضمن عدم تدبري عدوان امريكي-

ارسائييل-بريطاني عىل ايران يف محاولة لتخلص تل 
ابيب من زعامة اية دولة اخرى يف املنطقة. والسؤال 

حينئذ : ماذا سيكون موقف روسيا والصني؟
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بين فرنسا و»الذئاب الرماديي«
ينكّب  درمانان  جريالد  الفرنيس  الداخلية  وزير 
عىل إعداد ملّف لتقديمه ملجلس الوزراء والحصول 
الرمادية«  عىل مصادقته عىل حّل منظمة »الذئاب 
مذابح  »تنفيذ  عنارصها  حاولت  ما  بعد  الرتكية 
ضد األرمن املقيمني بفرنسا يف مدن ديجون وليون 

وفيان«.
مصادر من الرشطة الفرنسية قالت ان رجالها 
املذكورة  املنظمة  أنصار  نّظمها  مظاهرات  فّرقوا 
أكرب«  »الله  يهتفون  كانوا  وانهم  الثالث  باملدن 

و»املوت لألرمن«.
كشفت  قد  فرنسية  اعالم  وسائل  وكانت 
»الذئاب  من  أن عنارص  املايض  أكتوبر  خالل شهر 
الرمادية« نهبوا متحف تخليد إبادة األرمن الجماعية 
بفرنساوأنهم حاولوا تنفيذ مذابح ضّد أرمن البالد.

شبه  فاشية  مجموعة  الرمادية«  و»الذئاب 
لحزب  التابع  املسلحة  الفروع  أحد  وهي  عسكرية 

العمل الوطني الرتكي.

سؤال
حرش  من  استغرب   AlgeriepAtriotique موقع 
اسم  )نفس  كوهني  اييل  الرسائييل  املخابرات  وزير 
الجاسوس الرسائييل الذي اعدمته سويا خالل ستينات 
القرن املايض( الجزائر يف قائمة دول عربية قال ان بالده 

»تعتزم تكثيف املبادلت التجارية معها«.
املوقع تساءل عّما اذا كان ترصيح املسؤول الرسائييل 
تمهيدا لضغوطات قد تكون واشنطن تستعد ملمارستها 
تل  مع  التطبيع  عىل  لجبارها  محاولة  يف  الجزائر  عىل 
أبيب مضيفا أن ذلك سيتضح بعد النتخابات الرئاسية 

األمريكية.
صهيو-أمريكي  مخطط  وجود  املوقع  يستبعد  ولم 
لقطار  تنضّم  حتى  افريقيا  شمال  بلدان  عىل  للضغط 
»الرشق  خريطة  رسم  اعادة  لغة  يف  وتنصهر  التطبيع 
دائما  تتشبث  الجزائر  أن  عىل  مشددا  الكبري«  الوسط 

بعدم العرتاف بارسائيل.

واحدة… بواحدة !!
تسود حالة من التوتر والنرفزة منذ أكثر من أسبوع 
بني صفوف القيادة العسكرية الربيطانية بسبب »زيارة« 
»سيفريومورسك«  الروسية  املدّمرة  أدتها  منتظرة  غري 
تجاهل  يف  الربيطانية  البحرية  الحدود  عىل  بها  وأرست 

تام لطلبات البتعاد من سواحل انقلرتا.
للقيادة  التابعة  الدفاع«  »صحيفة  دفع  تجاهل 
عىل  بالبالد  العليا  السلطات  صرب  لتربير  العسكرية 
الروسية  املدّمرة  »لزمت   : بالقول  الدخيل  »وقاحة« هذا 
مكانها قرب املياه املحاذية لحدود اململكة البحرية ولكنها 
لم تخرق قانون البحار العاملي بما يمنحها حق التواجد 
الروسية  »املدّمرة   : تضيف  أن  قبل  عراقيل«  بال  هناك 
ألسطول  تابعة  وهي  للغواصات  املضاد  الصنف  من 
الشمال الرويس ومزّودة بصواريخ موّجهة واقرتبت من 
املياه الدولية املحاذية لقاعدة سالح الجّو امللكي بمدينة 
لوسيماوث الواقعة بأسكتلندة وهي راسية بها منذ أكثر 
من أسبوع… وعىل القراء التفهم أن املدّمرة الروسية لم 
ترتكب أي يشء مخالف للرشعية الدولية ول يجب الشك 

يف أنها مراقبة 8 ساعات عىل 4 وسبعة أيام عىل 7«.
املدّمرة طلعات جوية استطالعية  وقد لزمت وجود 
انقليزية شاركت فيها طائرات البحرية امللكية اىل جانب 

مطاردات من سالح الجّو الربيطاني من نوع »تيفون«.
الروسية  املدّمرة  ظهور  ارجعوا  دوليون  مالحظون 
قرب السواحل الربيطانية اىل ما أسموه انتقام روسيا من 
استفزازات قام بها السطول البحري الحربي الربيطاني 

مؤخرا يف البحر السود املتاخم لحدود روسيا.

َمن األحّق بنعت »احلامئم البيض«:
اجلمهورّيون أم الّديمقراطّيون؟

بقلم : أسعد جمعة
ببعض  الكريم  القارئ  نذّكر  أن  بْدٍء-  ذي  -بادئ  بناـ  حرّي 
اليّشء  بعض  تخّفض  أّن  شأنها  من  التي  التّاريخيّة  املعطيات 
من منسوب التّهليل والتّكبري اللّذيْن واكبا اإلعالن األّويلّ عن فوز 
جو بايدن )املنتمي للحزب الّديمقراطّي(، وانهزام دوناد ترامب 

)املنتمي للحزب الجمهورّي(.

للّرأي  وخالًفا  اإلسالمّي،  العربّي  العالم  يخّص  ما  ففي 
الّسائد، فإّن الجمهورينّي كانت لهم األيادي البيض عىل شعوبنا، 
فيما اتّسم ُحْكم الّديمقراطينّي بالّدسائس واملكائد دون هوادة. 

وهاكم بعض األمثلة عّما نقول.

كان جيمي كارتر )رئيس الواليات املتّحدة بني سنتي 1977 
الله  آية  ينعت  الّديمقراطي(  الحزب  إىل  ينتمي  )الذي  و1981( 
الخميني بـ"الّرجل التّقّي" مّما قاده إىل خذالن صديق الواليات 
املتّحدة منذ عقود: آخر ممثّل للعائلة البهلويّة، أعني شاه إيران. 
أّن املواقف املتخاذلة التي اتّخذها كارتر من عملية احتجاز  بل 
"الحرس  ِقبَل  من  املتّحدة  الواليات  سفارة  يف  الّديبلوماسينّي 
 ،1981 سنة  يف  واليته  تجديد  عدم  كّلفته  اإليراني  الثّوري" 
الجمهورّي  ملنافسه  ثقته  األمريكي  الّشعب  منح  إىل  وأفضت 

ريغن. 

الحزب  إىل  ينتمي  )الذي  أوباما  الّرئيس  يخّص  ما  يف  أّما 
الحقيقّي  التّاريخ سيذكره بصفته الصانع  الّديمقراطي(، فإّن 
الحكم يف  إىل  الوصول  الذي مّكن اإلسالمينّي من  العربي  للّربيع 
تونس ومرص وليبيا. وفتح الّطريق أمام امليليشيات اإلسالمويّة 
األسد  بّشار  يرأسه  الذي  الّسوري  النّظام  إسقاط  محاولة  يف 

)بداية من سنة 2011(.

الذي   )1960  -  1952( أيزنهاور  الّرئبس  فإّن  املقابل،  ويف 
الثاّلثّي  الذي تصّدى للهجوم  إىل الحزب الجمهوري، هو  ينتمي 
)بريطانيا العظمى، فرنسا، إرسائيل( عىل مرص يف سنة 1956، 
الّسالم  معاهدة  املتحالفني  عىل  فرض  الذي  هو  الحزب  وهذا 
املسّلحة  الُقوى  بسحب  رئاسيًّا  قراًرا  اِتّخذ  أنّه  كما  مرص.  مع 

األمريكيّة من سوريا.

يف  واملتمثّلة  اإلرسائيليّة،  الخشبي  الرجل  عمليّة  وعقب 
الشّط  الفلسطينيّة بضاحية حّمام  العاّمة  القيادة  قصف مقّر 
التونسيّة سنة 1985، لم يجز الجمهورّي رونالد ريغن )1981 - 
1989(  استخدام حّق النّقض، وهي سابقة يف التّاريخ املعارص 
بيان  إصدار  املتّحدة من  األمم  ملنع  األمريكيّة،  املتّحدة  للواليات 
إدانة ضّد العدوان اإلرسائييلّ عىل الّدولة التّونسيّة ذات الّسيادة 

عىل حدودها. 

ويف سنة 1998، زّكى الّرئيس بيل كلينتون )1993 - 2001( 
الّصحراء"  "عاصفة  عمليّة  الّديمقراطّي-  الحزب  ح  -ُمرشَّ
األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  حصول  ودون  العراق،  يف  العدوانيّة 

عىل تفويض ُمْسبَق من لدن األمم املتّحدة. 

ويف ما يخّص الّسياسة الخارجيّة األمريكيّة بوجه أعّم، فإّن 
أّول رئيس للواليات املتّحدة يف القرن العرشين، ُوْدُوورد ِوْلسون 
)1916 - 1923(، هو الذي أقحم بالده يف الحرب العاَلميّة األوىل.

)الحزب   )1945  -  1933( روزفالت  فرانكلني  أقحم  فيما 
العامليّة  الحْرب  يف  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  الّديمقراطّي( 

الثّانية.

 )1953  -  1945( ترومان  هاري  الّديمقراطّي  ُحْكم  وتميّز 
بإذنه القايض باستعمال القنبَلة النّوويّة يف ُمناسبَتنَْي )ناغازاغي 
بإرسال قوى عسكريّة  أمر  أنّه  اليابان. كما  وهريوشيما( ضّد 
قتاليّة يف الّصني ويف كوريا ملحارصة "تفيّش" الّشيوعيّة يف العالم.

الجمهورّي  الّرئيس  اِمتنع  فلنئ  املفارقات،  لنفس  وتأكيًدا 
األخض  الّضوء  إعطاء  عن   )1961  -  1953( أيزنهاور  دوايت 
الّرئيس  ضّد  االستخباراتيّة  الخنازير"  "خليج  عمليّة  لتنفيذ 
الكوبّي فيدال كاسرتو، فإّن الّديمقراطّي جون فيتزجرياد كنيدي 
1963( هو الذي أمر بتنفيذ العمليّة املذكورة، )سنة   - 1961(
1961(، وأقّر بمسؤوليّته الّشخصيّة عن فشلها الّذريع. كما أنّه 
1962 التي كادت أن تسفر  تسبّب يف أزمة صواريخ كوبا سنة 

عن اِندالع حرب عامليّة ثالثة.

أّما خليفة كنيدي، الديّمقراطّي ليندون جونسون )1963 - 
1969(، فإّن حكمه تميّز باشتداد أتون الحرب يف كّل من فيتنام 
وإفادته القوى العسكريّة األمريكيّة للهجوم عىل التّات مما أّدى 

إىل انهزامه يف انتخابات 1968. 

 -  1993( كلنتون  بيل  الّديمقراطّي  الّرئيس  عهد  يف  أّما 
مبارش  رئايّس  بأمر  اجتاحت  األمريكيّة  القوات  فإّن   ،)2001
جزيرة هايتي، مخّلفة يف تلك الجزيرة اآلمنة املوت والّدمار.كما 
أنّه عهد للقّوات امُلسلََّحة األمريكيّة برتُؤس قّوات الحلف األطليس 

يف حرب كوسوفو. 

تافت  الجمهوري وليام  للّرئيس  النّقيض كانت  وعىل طرف 
العسكريّة  القّوات  إْجالء  يف  البيضاء  األيادي   )1913  –  1909(

األمريكيّة من جزيرة كوبا. 

 -  1953( أيزنهاور  دوايت  الجمهورّي  الّرئيس  أقّر  فيما 
1961( إنهاء الحرب األمريكيّة ضّد كوريا.

وإقراًرا لذات املنْحى الّسلمّي أمر الّرئيس الجمهورّي ريتشارد 
نيكسون )1969 - 1974( بسحب القّوات األمريكيّة من فيتنام 
)1973(. كما أنّه أمىض أوىل االتّفاقيّات حول الحّد من انتشار 
يشّذ  ولم   .)1972( الّسوفياتّي  االتّحاد  مع  النّوويّة  األسلحة 
خْفض  نهج  عن   )1977  -  1974( فورد  جريالد  الجمهورّي 
التّوتّر مع عدّو األمس: اإلتّحاد الّسوفياتّي، قاطًعا مع سياسة 

التّصادم املنتهَجة أمريكيًّا من ذي قبْل َمع القطب االشرتاكّي.

ويف عهد الجمهورّي رونالد ريغن )1981 - 1989( تخّلصت 
الّسوفياتي- االتّحاد  الثّنائّي:  االستقطاب  ذلك  من  اإلنسانيّة 

باإلنسانيّة  يعصف  أن  كاد  الذي  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات 
قاطبة يف أكثر من مناسبة.

 )2001-2009( االبن  بوش  جورج  الحق:  جمهورّي  وجنى 
ففي  ريغن،  رونالد  الّسابق:  رئيسه  زرعها  التي  البذور  ثمار 
الّدول  الّرمزي، وتفّككت كتلة  برلني  انهار جدار   )1989( سنة 
االشرتاكيّة )1989(، وانهار النّظام الّسوفياتي )1990 - 1991(، 
والّديمقراطيّة(،  )الفيديراليّة  األملانيّتنْي  بتوحيد  سمح  مّما 
عن  بعيًدا  العجوز  القاّرة  قاطرة  اليوم  دة  امُلَوحَّ أملانيا  وأضحت 

الرّصاعات املسلََّحة وأتون الحروب. 

أّما عن آخر الّرؤساء الجمهورينّي دونالد ترامب ، فليس أّقل 
ما يُْحسب له: إعادة الّصلة بنظام كرويا الّشماليّة آخر معاقل 
الّشيوعيّة ومالكة الّسالح النّووي القابل لالنفجار يف كّل لحظة. 
املزاج  ذي  الّرجل  هذا  من  متوّقعة  غري  ديبلوماسيّة  وبحركة 
الذي  الكوري  الّرئيس  ترويض  من  ترامب  تمّكن  ا،  جدًّ الخاّص 

حيكت عنه روايات يقشعّر منها البدن.  

وكذا كان الّشأن بالنّسبة للملّف النّووي اإليراني، فقد انتهى 
العالم  مّكنت  اإلسالموّي  النّظام  توافقات مع  إيجاد  إىل  ترامب 
عن  اإليراني  الثّوري  املّد  تخيّل  بعد  الّصعداء  تنّفس  من  بأرسه 
إيران "ثورتها" إىل بقيّة األمم  النّووي، وُخَطط تصدير  تهديده 

اإلسالميّة اآلمنة دينا ودولة.

ومّما يُْحَسب لهذا الّرئيس "الفوضوي" أنّه لم يكتف بإنهاء 
توّرط الواليات املتّحدة يف حروب خارج حدودها، بل أنّه -طيلة 
واحدة  أمريكيّة  عسكريّة  عمليّة  العالم  يشهد  لم  حكمه-  مّدة 
للّرئيس  العالم. وكان  نقطة من  أيّة  يف  كان حجمها-  -ومهما 

ترامب رشف هذا األداء الّسلمّي الفريد.

وإزاء كّل ما سبق، علينا أن نطرح تساؤالً رشعيًّا: من بني 
البيض": شّق  "الحمائم  بنعت  األْجَدر  َمن  األمريكينّي  الّرؤساء 
أم  املحافظني  ِمن  َمن  ؟  الديمقراطي  الشّق  أم  الجمهورينّي 

الّليرباليني أحّق بأن يُوَصم بالّصقور؟ 

ولنئ كانت األيّام القادمة هي الفيصل الوحيد بني أحّقية أحد 
الحْكَمنْي، فإّن تاريخ الواليات املتّحدة ال يرتك مجاالً للشّك. فهالّ 
الجمهورّي دونالد ترامب من نربة  املْستبرشون برحيل  خّفض 

تهليلهم وتكبريهم؟ 
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الشارع الثقافيالشارع الثقافي
وقفة

خالل  من  العالم  يف  السياسية  السلطات  تعود  ما  عادة 
جهازها الصحي الذي يقوده األطباء واملختصني يف البيولوجيا 
ما  غالبا  التي  االيتيقية  الخلفيات  بعض  إىل  الجراثيم  وعلم 
الذين  الفاعلني  اغلب  عند  دقيق  بشكل  معروفة  غري  تكون 
املعهودة عىل  الحرب غري  أن  ذلك  يجابهون جائحة كورونا. 
قد  مثلما  قطاعية،  طبية  حرب  مجرد  ليست  الجائحة  هذه 
واملرض،  للصحة  املبتورة  الجزئية  النظرة  أصحاب  يعتقد 
عىل  تونس  وىف  العالم  يف  الصحي  القطاع  رموز  أن  حتى 
وجه الخصوص عادة ما يجدون أنفسهم يجابهون كورونا 
يفقد  طبية.  وغري  علمية  غري  مصطلحات  عىل  باالعتماد 
الطبيب هويته القطاعية ويتقلص استعماله للمصطلحات 
إىل  اللجوء  اجل  من  الشعب  يفهمها  ال  التي  الطبية  الفنية 
واالحرتام  االنضباط  مثل  إيتيقية  فلسفية  مصطلحات 
املوضوعي  السياق  ان  خاصة  والتضحية...  واملسؤولية 
والطبية  املادية  املوارد  ندرة  إىل  يشري  كورونا  ملجابهة 
العالم  دول  كل  يف  الجائحة  هذه  محاربة  يف  نحتاجها   التي 
املتقدم وخاصة يف البلدان التي تعرف العديد من الصعوبات 
االقتصادية الحادة مثل تونس، والتي يعرف نظامها الصحي 
والتي  سنوات  منذ  العميقة  املشاكل  من  العديد  العمومي 
والنقص  وندرتها  األدوية  غالء  يف  محدود  بشكل  تتمظهر 
الفادح يف املستشفيات املجهزة واآلالت الطبية التي نحتاجها 
إلنقاذ املواطنني من خطورة املوت مثل األرسة الطبية املجهزة 
وأجهزة التنفس االصطناعي. ويقول بعض األطباء يف تونس 
استفحاال  هناك  ان  كورونا  من  الثانية  املوجة  هذه  خالل 
بالبعض  التضحية  عىل  أسبوعني  بعد  سنجرب  وأننا  للمرض 
عىل  سيجربون  األطباء  وان  األخر  البعض  انقاذ  اجل  من 
االختيار بني من سيعيش ومن سيموت بفعل ندرة عدد ارسة 
التنفس االصطناعى ونقص عدد املختصني يف التحكم يف هذه 

األجهزة الطبية الدقيقة...
الطبية  كوادرها  بكل  السياسية  السلطة  تُفاجأ  وعندما 
بندرة األجهزة الطبية واالرتفاع الهائل واملربك للمصابني تجد 
نفسها يف أحضان إيديولوجيا التضحية التي عادة ما تستند 
عىل نظرية فلسفية ايتيقية عفوية وهشة تدعى الدفاع عن 
االتصالية  األجهزة  كل  وتستعمل  والتضحية  املسؤولية  مبدأ 
واإليديولوجية للسلطة السائدة من اجل إقناع املواطنني بما 
النص  مع  تفاعل  يف  وذلك  العادلة"،  غري  "التضحية  سميته 
"الشارع  جريدة  يف  الرتيكى  فتحي  األستاذ  كتبه  الذي  الهام 
 . كورونا  زمن  املكثفة  الليربالية  السياسة  لنقد  املغاربى" 
األخرية  الكونية  للحرب  املتابعني  اغلب  أن  األمر  يف  والغريب 
يبالغون يف الحديث عن  التضحية دون التساؤل عن األسس 
عبارة  هي  التضحية  كلمة  أن  ذلك  تسندها،  التي  االيتيقية 
الفلسفية  املقاربات  واختالف  دالالتها  تعدد  نتيجة  غامضة 
التي تحاول فهمها خاصة يف إطار الرصاع الفلسفي االيتيقي 
الراهن بني التصور الديونتولوجى الواجبي للتضحية والتصور 
أمريكا  يف  السائدة  السلطة  أن  غري  لها،  الغائي  التليولوجي 
وفرنسا ويف كثري من األحيان بتونس تنزلق بشكل واع أو غري 
واع يف إسناد سياستها الصحية بخلفية ايتيقية و براغماتية 
و نتائجية تجد املناخ املالئم لها خاصة يف فرتات الحرب والهلع 
والرعب. فليس ثمة أفضل من هذا الوقت لكي تستند السلطة 
إقناع  فيه  تحاول  للتضحية  عادل  غري  تصور  عىل  السائدة  
املواطنني  بمنطق داخيل للتضحية يقوم عىل آليات التعويض 

داخل  اآلخر  البعض  انقاذ  اجل  البرش من  ببعض  والتضحية 
واالنغالق  التقوقع  تصاعد  فيه  يتنامى  متأزم  ثقاىف  سياق 
واملذهبي...،  والطبقي  والعرقي  الجهوي  التمايز  وطغيان 
جائحة  خطر  من  اإلنسان  إلنقاذ  إمكانية  ثمة  ليس  وكأنه 
من  وكل  والفقراء  املسنني  بحياة  التضحية  عرب  إال  كورونا 
منيعة  أجساد  لهم  تكون  أن  من  واملجتمع  التاريخ  حرمهم 
قادرة عىل مقاومة الجائحة الخطرية، إضافة إىل كل الفقراء 
واملسنني واملهمشني يف كل املدن الغربية املتطورة مثل نيويورك 

ولندن وباريس وسان دوني...
تميل السلطة السائدة إىل االستغالل االيديولوجي لألخالق 
ما  وهو  للتضحية  براغماتية  نظرية  إىل  االنحياز  خالل  من 
يفضح ديمقراطيتها الشكلية و كذبة حيادها االكسيولوجي  
الذي طاملا تبجحت به  يف رصاعها مع األنظمة التيوقراطية 
الطبية  كوادرها  السائدة  السلطة  تجرب  إذ  والشمولية، 
عىل  الكونية  الحرب  لهذه  األمامية  الصفوف  يف  املتموقعة 
املصابني  أو  للمهددين  الكبرية  األعداد  بني  املحرجة  املقارنة 
الفادح  والنقص  املجهزة  املستشفيات  ومحدودية  بكورونا 
لألجهزة الطبية الدقيقة وخاصة أجهزة التنفس االصطناعي 
والقبول  اإلنسانية  الكرامة  احرتام  إىل عدم  دفعهم  اجل  من 
مجرد  البرش  بعض  تجعل  التي  التعويض  بميكانيزمات 
أجهزة  وجود  يندر  فعندما  اآلخر.  البعض  لخدمة  وسيلة 
السلطة  تلجأ  االصطناعي  التنفس  جهاز  مثل  الحياة  انقاذ 
الطبية إىل التضحية بالبعض من اجل البعض اآلخر اعتمادا 
مفهوم  وعىل  الطبية  واملعدات  الوسائل  نقص  ذريعة  عىل 
للنظرية  سطحية  قراءة  عىل  يعتمد  للتضحية  ايديولوجي 
اهتممت  طاملا  أخالقية  نظرية  وهي  النتائجية،  األخالقية 
بنظريات  تتعلق  التي  بحوثي  داخل  األخري  العقد  خالل  بها 
مع  غريها  من  أكثر  النظرية  هذه  تتناسب  إذ  العدالة، 
مقاربة  شكل  يف  الظهور  تحاول  ألنها  املبارش  الفعل  سياق 
ديناميكية تتحرر من الجمودي النظري للمقاربات الكانطية 
املبادئ األخالقية السامية  وما بعدها، فنجدها ال تركز عىل 
الذي  الفعل  مسؤولية  عىل  تركز  ما  بقدر  الطيبة  والنوايا 
األغلبية  مصلحة  تفضيل  عىل  تنكب  نفعية  غاية  عىل  يقوم 
عىل حساب مصلحة األقلية، وملا كان األمر كذلك فان الجهاز 
االيديولوجي لألنساق الصحية يف العالم وىف تونس قد ينزلق 
يف اغلب األحيان يف تربير السياسة الصحية بالعودة إىل نظرية 
أسبقية  وعىل  الجزء  عىل  الكل  أولوية  عىل  تعتمد  أخالقية 

املصلحة العامة عىل العدالة االجتماعية.
عىل  والغموض  الهلع  وعالم  كورونا  تراجيديا  تجربنا 
التخيل عن الحرية والعدالة من اجل مصلحة األقوى وكأنما 
مأساة  داخل  للعدالة  السفسطائي  للمفهوم  عودة  ثمة 
عىل  تعول  التي  االخالقوية  الذرائع  بعض  تظهر  إذ  كورونا، 
فهم سطحي وايديولوجي لنظرية التطور الطبيعي والبقاء 
لألقوى لتربير غياب العدالة االجتماعية داخل قطاع الصحة 
العدالة  تغيب  املجتمع بشكل عام، وهكذا  العمومية وداخل 
املقاومة  الدقيقة  الطبية  األجهزة  عدد  تقلص  مأساة  داخل 
بني  املساواة  عدم  مستوى  يف  كذلك  غائبة  أنها  بل  للجائحة 
الغذاء  حيث  من  الجائحة  مقاومة  عىل  القدرة  يف  الجميع 
الطبية  األقنعة  عىل  الحصول  وإمكانية  والنظافة  والسكن 
الواقية من املرض، ويف هذا السياق الجرثومي الخطري تلجأ 
غري  التضحية  منطق  إىل  املتوحشة  الرأسمالية  السلطة 

والسياسية،  واألخالقية  الطبية  جرائمها  لتجميل  العادلة 
وتتجرأ السلطة السائدة يف أمريكا عىل التضحية بأقلية من 
اجل مصلحة  البائسة من  نيويورك  أحياء  السود يف  الفقراء 
الصحي  النسق  ينزلق  بالخطر، وقد  املهددة  األمريكية  األمة 
ورضورة  التعويض  آليات  يف  وأطبائه  بكوادره  تونس  يف 
يحمل  قد  انه  بل  اآلخر  البعض  اجل  من  بالبعض  التضحية 
مسؤولية استفحال الكارثة إىل كل املواطنني الذين لم يلتزموا 

بالحجر الصحي.
ثمة انكباب كبري عىل البعد الكمي لقطاع الصحة العمومية، 
ونعني بذلك الزيادة القصوى  ملجموع املواطنني غري املهددين 
بجائحة كورونا وتقليص عدد الوفيات والذين فقدوا حياتهم 
التي  الغائية الشمولية  الجائحة، هناك رضب من  خالل هذه 
خاصة  األغلبية  اجل  من  باألقلية  التضحية  إمكانية  تربر 
أي حرج  البعض  ونحن يف حرب كونية وحشية ال يجد فيها 
يف موت البعض من اجل البعض اآلخر. وقد يعترب ذلك السبيل 
الضوري الوحيد لتواصل الحياة بحيث يجربنا النسق الصحي 
الجائر عىل قبول هذه امليكانيزمات االيتيقية التي تعتمد عىل 
لهم  ليس  من  املسنني،  األقلية"  موت  تعويض  أي  التعويض 
الساحقة  األغلبية  املهمشني" بحياة  الفقراء،  السود،  مناعة، 
العمالقة  املؤسسات  تحتاجها  التي  العاملة  القوى  من 
لألنظمة الرأسمالية املتوحشة والتي تنتظر انتهاء األزمة من 
والطبقات  الفقراء  نهب  يف  املظفرة  ميرستها  استعادة  اجل 

املتوسطة ويف االعتماد عىل قوانني السوق.
لذلك يمكن ان يكون سياق ندرة األجهزة الطبية وأطباء 
مقاومة  يف  الجميع  بني  الفرص  تكافؤ  وغياب  االختصاص 
الخلفية  هذه  لرفض  مناسبا  موضوعيا  سياقا  كورونا 
يف  الصحة  انساق  لكل  العادلة  غري  الرباغماتية  االيتيقية 
صحي  نسق  بناء  يف  والرشوع  تونس  يف  وخاصة  العالم 
النجاحات  األداء ومراكمة  يعول فقط عىل تحسني  ال  عادل 
الصحية األساسية  الخدمات  الكمية عىل أهميتها بل يجعل 
االنتماء  النظر عن  الجميع برصف  والخصوصية يف متناول 
يف  النوعي  وكذلك  والديني  والعرقي  والجهوي  االجتماعي 
الطبيعة.  داخل  الحية  الكائنات  كل  بصحة  االهتمام  إطار 
وعىل الجميع أن يعلم انه ليس من العدل أن نضحي باملسنني 
ومن  القادمة  األجيال  اجل  من  مضنية  جهودا  بذلوا  الذين 
تضحية  ثمة  كان  وان  وبوطنهم،  بعائالتهم  النهوض  اجل 
وان  اآلخر  البعض  البعض دون  أن ال تقترص عىل  فال يجب 
عادلة  وتضحية  عادلة  غري  تضحية  بني  التميز  عىل  نتدرب 
عىل  السائدة  السلطة  تعول  أن  املعقول  غري  من  انه  وعىل 
تصور غري عادل للتضحية. فهناك تضحية أداتية غري جديرة 
بإنسانية اإلنسان وبحيوانية الحيوان الذي أصبح يف نظريات 
جديرا  تجعله  أخالقية  كرامة  يمتلك  الجذرية  االيكولوجيا 
العادلة  الحية. فالتضحية  الكائنات  باالحرتام مثله مثل كل 
اإلنسان  التي ال تجعل  التضحية  تلك  باإلنسان هي  الجديرة 
اجل  من  ناجعة  وسيلة  مجرد  للمرض  املعرض  أو  املريض 
السلطة  ايديولوجيا  تنعتها  ما  عادة  عنه  غريبة  مصلحة 
الحاكمة باملصلحة العامة، وان التضحية العادلة التي يجب 
هي  العالم  يف  صحي  نسق  لكل  االيتيقية  النواة  تمثل  أن 
التضحية التي تقوم عىل أولوية الكرامة األخالقية، وال اعني 
االنساني  املركزي  مفهومها  حسب  اإلنسانية  الكرامة  بذلك 

بل كرامة كل الكائنات الحية.

موجة كورونا الثانية بتونس وخطورة اللجوء
إىل التضحية بالبعض من أجل البعض اآلخر

بقلم: د. نوفل حنفى - فلسفة

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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حاورته عواطف البلدي

غّنى لكبار المطربين والمطربات على غرار سيد درويش والشيخ إمام ومحمد عبد الوهاب وكارم محمود ومحمد قنديل ووديع الصافي وألم كلثوم وليلى 
مراد وفائزة احمد ولكنه يقول ان اقرب صوت الى قلبه هو صوت سعاد محمد... وليد المزوغي صوت صادح ومميز، كفيف بدأ الغناء في سن الخامسة وفنان 
سطع نجمه سنة 1999 اثر حصوله على الجائزة األولى لمهرجان األغنية التونسية ولكن سرعان ما أفل نجمه ألسباب وعراقيل عّدة.. "الشارع المغاربي" 

التقت الرجل في حوار عن فنه وغيابه وعن هذه العراقيل ووضع الموسيقى والثقافة اليوم.

الفنان والمطرب وليد المزوغي لــ»الشارع المغاربي«:

وليد املزوغي نجم تأّخر سطوعه.. ملاذا برأيك؟
قام  عراقيل...  نقل  لم  ان  كثرية  مسببات  هناك 
إحباطي  حاول  من  أيضا  وهناك  بعرقلتي  أشخاص 
من داخل كواليس الساحة الفنية .. عراقيل عايشتها 
بنفيس يف اكثر من مناسبة عىل غرار مشاركتي بربنامج 
"مواهب" عندما اكتشفوا صوتي وقالوا عنه "خطري" 
.. كان املرشفون عىل برامج املواهب عىل غرار حمادي 
بن عثمان الذي اعتربه عرقل مسريتي ألنني كلما كنت 
اعلم  التي  محمد  لسعاد  اغنية  اغني  ان  منه  اطلب 
اغنية  اية  من  اكثر  الصوتية  تربز طاقاتي  انها  جيدا 
اثنني  او  أو يحذف يل مقطع  يرفض  اما  كان  اخرى 
لها..  او يتحجج بعدم وجود "نوتة" موسيقية  منها 
الجديدة  خصصت يل  اللفية  بداية  أنه  أيضا  واذكر 
برنامجها  الشاهد حلقة يف  آمال  املنشطة واإلعالمية  
ان  وعلمت  بعد  ما  يف  اعتذرت  لكنها  دارك"  "الدار 
كما   .. بحصتها  الظهور  من  ملنعي  تدخل  من  هناك 
استضافتني  عندما  بندقة  عادل  بامللحن  مرة  التقيت 
املذيعة امال الشاهد مرة اخرى يف برنامج "اضاءات" 
جميل"  يا  يسمح  الزمان  "اْمت  أغنية  آنذاك  وأّديت 
بصوتي  بندقة  يومها  وأعجب  الوهاب  عبد  ملحمد 
وعرض عيلّ اداء أغنية من ألحانه ولكنه تراجع يف ما 
بعد وأصبح ل يرد حتى عىل اتصالتي الهاتفية .. اما 
سنة 2018 فقد لّحن يل الفنان لطفي بوشناق اغنية  
واحدة  مرة  وأديتها  شعري  رضا  الشاعر  كلمات  من 
ادائها لسبب واحد هو  ومن ثمة اصبحت اخجل من 
والثاني(  الول  )املقطع  وبيت"  "مذهب  سجلنا  اننا 
فقط ولم نسجل الغنية كاملة وكنت كلما اطلب منه 
اكمال الغنية كان يعدني بأنه سيفعل ولكنه اىل اليوم 

لم يكمل اللحن..
من  لك  بقي  ماذا  نعمة  السيدة  نودّع  ونحن 

مرياثها؟  
تعرفت عىل الراحلة نعمة رحمها الله بعد نجاحي 
عندما   1999 سنة  التونسية   الغنية  مهرجان  يف 
استضافني انذاك الراحل عبد الحميد بلعلجية للغناء 
بالقبّة  مارس   20 الستقالل  عيد  احتفالت  يف  معها 
وشكرتني وابدت اعجابها بصوتي.. السيدة نعمة امراة 
ذات اخالق عالية رحمها الله .. اما بالنسبة ملرياثها فال 
يوجد ملحن كبري من جيلها او من الجيال التي تليها 
دائمة  كانت  انها  نعمة  يميّز  ما  الحانه..  تغن من  لم 
تميّزت  اخرى  ميزة  ايضا  هناك   .. والنتاج  النشاط 
بها هذه املطربة وهي أنها تؤدي ألحانا تستعيص عىل 
بها  يستنجدون  امللحنون  كان  اذ  اخريات   مطربات 
كلما لحنوا لحنا واستعىص عىل مطربة اخرى .. عىل 
الحميد سايس وغريهما من  انور وعبد  الشاذيل  غرار 
امللحنني  كبار  الصوتية  بقدراتها  اشاد  نعمة  الكبار.. 
حمدي  وبليغ  املوجي  كمحمد  املشارقة  واملطربني 
وفريد الطرش وعبد الحليم حافظ وسعاد محمد التي 
قالت عنها انها "صوت حلو كتري وفيه ذخامة ورقي 
بدقة  اغانيها  تختار  نعمة  كانت  عال"..  واحساس 
ليىل  هي  يل  بالنسبة  نعمة  السيدة  كبريين...  وبذكاء 

مراد تونس.
العربية  املوسيقى  بتفاصيل  ملّم  انك  نعلم 
التونسية  للموسيقى  ان  يقال  والتونسية.. 
مقارنة  املستقلة  وشخصيتها  اصالتها 

باملوسيقى املرصية.. كيف ترى ذلك؟

باملقامات  الحانهم  يسمون  املرصيون  صحيح 
"الّطبوع"  اسم  عليها  نطلق  نحن  لكن  الرشقية 
اخرى..  موسيقى  ايّة  من  "نطبع"  نحن  بمعنى  
ُطلب  ولو   .. موسيقانا  اداء  فنان  اي  بمقدور  وليس 
من ام كلثوم مثال ان تؤدي اغنية من اغاني صليحة ملا 
استطاعت. ألن اداءنا وطبوعنا من اصعب موسيقات 
لكن  شخصيتها  فلها  املرصية  املوسيقى  أما  العالم.. 
من  الحضارات  بتعاقب  عليها  تتفوق  التونسية 
كل  من  أخذنا  أننا  إذ  والعربية  والسبانية  الندلسية 

يشء بطرف... 
موسيقى  إن  املهدي  صالح  الراحل  يقول 
للموسيقى  استنساخ  الوهاب  عبد  محمد 

الرتكية.. ما تعليقك؟
موسيقى  صحيح..  املهدي  صالح  دكتورنا  رأي 
الرتكية  للموسيقى  استنساخ  الوهاب هي  عبد  محمد 
عبد  موسيقى  من   %  90 بل   .. ايضا  والوروبية 

الوهاب مأخوذة من موسيقى اوروبية. 
وسيد  الحمويل  عبد  موسيقى  نصنّف  اين 

درويش اذن؟
قبله   .. املوسيقى املرصية  رائد  سيد درويش هو 
بالقصور  وتغنّى  وأدوارا  موّشحات  املوسيقى  كانت 
ويف املناسبات الضيقة لكن معه خرجت املوسيقى اىل 
الشارع وسار عىل نهجه يف ما بعد كل من محمد عبد 

الوهاب وزكرياء احمد والسنباطي وغريهم..
حسب رأيك من املجدد يف املوسيقى املرصية 

درويش ام عبد الوهاب؟
ورائعته   للتجديد..  سبّاقا  كان  درويش  سيد 
"الِحلوة ِدي " اكرب دليل عىل تجديده انذاك.. رغم انه 
لّحن املوشحات والدوار واشتغل عىل اللحان القديمة 
ولكنه اشتغل كثريا عىل الغنية املرسحية والتعبريية... 
يقال ان بعض الربامج التلفزية افسدت روح 
الذائقة  إفساد  بصدد  وأنها  التونسية  املوسيقى 

التونسية ما رأيك؟
عن  يقال  ما  اقل  ألنه  الرأي  اشاطرك  صحيح 
انها  الخرية  السنوات  يف  نسمع  بتنا  التي  املوسيقى 
هذه  وراء  التلفزية  الربامج  بعض  وهناك  رديئة 
الرداءة ألنها تستضيف اشباه فنانني ل صوت لهم ول 

حضور.. 
بامللحن  الوجدانية  عالقتك  عن  تحدثنا  لو 

املرصي رياض السنباطي ؟
ليس  مرص  عرفته  ملحن  اقوى  السنباطي 
صالح  الراحل  بشهادة  ايضا  وانما  انا  بشهادتي 
اليونسكو  جائزة  من  تمكينه  عىل  ارّص  الذي  املهدي 
الوهاب  عبد  محمد  مع  وتشاجر  باللجنة  كان  عندما 
الذي اراد ان يحرم السنباطي منها لكن ارادة صالح 
املهدي غلبت وكان السنباطي من بني 5 موسيقيني يف 
العالم العربي الذي حاز الجائزة.. كنت اعتقد سابقا 
السنباطي لم يلّحن ال ألم كلثوم اىل ان استمعت  ان 
اذاعة  الفنون"عىل  "ملتقى  برنامج  اىل   1997 سنة 

"الشباب" الذي كان ينّشطه العالمي محمد بوغالب 
كان  فقد  خالله  من  السنباطي  عرفت  ألني  واشكره 
الربنامج يبث التاسعة ليال اىل منتصف الليل كل ليلة 
الربنامج  من  الخرية  الساعة  يخصص  وكان  جمعة 
الذين  والفنانني  اعماله  وعن  السنباطي  عن  للحديث 
واعماله  بالرجل  باعجابي  علم  وعندما  لهم..  لحن 
عن  للحديث  املرات  عديد  برنامجه  يف  استضافني 

ملحن مرص الول.. 
قوة  إىل  املهدي  إرادة  قوة  يحيلنا حديثك عن 

ارادة الدولة واعرتافها بمبدعيها انذاك؟
كبري  وكان  ترد  ل  املهدي  كلمة  كانت   .. طبعا 
اليه  نلجأ  لنا  كبري  ل  اليوم  بينما   .. انذاك  الفنانني 
ونستشريه يف امور املوسيقى.. "فنانو اليوم يتعاركو 
خرجو  هاو  نقابة  عملو  هام  السباب..  اتفه  عىل 

منها"..
النقابات  اداء  تقيم  كيف  النقابة  ذكر  عىل 

املوسيقية..؟
يقال إن النقيب الجديد مجتهد .. "يقولو باهي" 
يف حني ان مقداد السهييل لم يشتغل كما يجب .. ايّل 
الركيك  التالفز والعرك والخصام والحضور  عّداه يف 
واملمّل اكثر من عمله بالنقابة.. ألوم مقداد رغم اني 
احبه واحب اغانيه واغنّيها احيانا خاصة اغانيه الوىل 
لم  القايس"..  موته  و"يا  سنة"  من  "هجروني  مثل 

احبّذ تلك الخصومات التي تنزل من مستواه..
حتى  ويستأثر  بل  اليوم  الراب  فن  يطغى 

بنصيب االسد من الربامج التلفزية... كيف تنظر 
اىل هذا الفن؟

ول  السنباطي  رياض  ليس  الراب  واقعيني  لنكن 
اليه  انتبه  تجعلني  تعبريات  له  لكن  احمد  زكرياء 
ويعجبني حقيقة عندما يركز عىل الوضاع الجتماعية 
والسياسية والقتصادية ولكن هناك راب اخر ييسء 
للمجتمع وللمرأة ويعتمد عبارات خادشة وذاك النوع 
ألنه حافظ عىل  بلطي  الفنان  يعجبني   .. يل  يروق  ل 

الذوق العام..
وماذا عن املزود ؟

 فيه وعليه.. لكن اتساءل لَم لْم ينته الخالف بني 
عن  مختلفان  هما  الفرزيط..  وصالح  حبوبة  الهادي 
بعضهما لكل منهما لونه الخاص به.. كانت تحدث 
عىل  املطربني  كبار  بني  السابق  يف  خالفات 
غرار محمد عبد الوهاب وفريد الطرش 
او بني الراحلتني نعمة وعلية ولكنها 
لم تكن تخرج اىل العلن وكان الرد 

بالعمل وباملنافسة..  
املوسيقى  شهدت  متى 

التونسية عرصها الذهبي؟
سنوات  بداية  اىل  الرشيدية  مع  الثالثينات  منذ 
وقت  من  والرتاجع  الركود  فرتات  بعض  مع  اللفني 
اواخر  الذهبي  عرصها  شهدت  املوسيقى  لكن  آلخر 
الثمانينات والتسعينات وبداية اللفية الجديدة .. فقد 
تلك  وسميت  كبرية  موسيقية  حركة  الساحة  عاشت 
اصوات  معها  وبرزت  التونسية  الغنية  بربيع  الفرتة 
عطية  ونجاة  فاخت  امينة  غرار  عىل  وجميلة  جديدة 
قد  وكنت   .. الشوايش  وعدنان  الحاجي  والشاذيل 
تعرفت عن قرب  عىل البعض منهم  خالل مشاركتي 
يف مهرجان الغنية سنة 1999 واذكر ان الفنانة نجاة 
عطية قالت عني انذاك " كان ما ياخوش وليد الجائزة 
الوىل نقطع حوايجي" من باب مساندتي ودعمني .. 
فنانة  عطية  نجاة  سنة...   20 بعد  لها  شكري  اجدد 

صوتها رائع واخالقها عالية..
لو تقدم لنا هؤالء الفنانني يف كلمات ؟

اغانيه  لكن  الوىل  اغانيه  احب  بوشناق:  لطفي 
خطابات  وكأنها  اصبحت  الخرية  سنوات  العرش  يف 

سياسية.. ل احب املبارشاتية يف الغناء..
عدنان الشوايش: فنان كبري ومميّز اقول له عد 

اىل الغناء وخّلصنا مما نسمع اليوم..
صابر الرباعي: فنان كبري احرتم تجربته خاصة 

الوىل عندما غنى ملحمد عبد الوهاب ووديع الصايف..
العربية  الصوات  احىل  من   : فاخت؟  وامينة 
والتونسية بشهادة كبار امللحنني كبليغ حمدي ومحمد 
يف  الشناوي  مأمون  املرصي  للمؤلف  قيل   .. املوجي 
اخر حياته كتبت لكل املطربات الكبار .. فمن بقيت 
أمينة ظلمت روحها  أمينة فاخت...   : منهن؟ فأجاب 
الصوت  تملك  ألنها  اكرب  انتاج  لها  كان  لو  تمنيت 
والمكانات خاصة عندما اتيحت لها الفرصة يف مرص 

سمري العقريب مغرور ومستعّد إلجراء مناظرة تلفزية معه

ين  نتمىن عودة الكبري
عدنان الشوايش وعبد 

يم صحابو الكر

السنباطي أقوى ملحن 
عرفته مرص وسيد درويش 

ية رائد املوسيقى املرص

لو عَرفت أمينة فاخت 
من أين تؤكل الكتف 

لكانت أم كلثوم عرصها
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العالّمة حمّمد الّطاهر 
بن عاشور مؤّرخا 

للفلسفة؟

بقلم :
أسعد جمعة

وقد  الفلسفي-،  تقرظي -من موقعي  ما وجه 
ابن  الّطاهر  محّمد  للعالّمة  مفرًطا،  البعض  يعّده 

عاشور؟ 
وأّول ردودي عن هذا الّسؤال اإلنكارّي: أنّني لم 
أقف عىل مفرّس واحد للقرآن، وال حتّى الّزمخرشي 
جداالت  تفسريه  يف  أسهب  قد  نفسه،  املعتزيلّ 
الفالسفة، بل أنّه انخرط يف تلكم الّطروحات مرّجًحا 

بعضها عىل البعض اآلخر. 
فالخليق باملالحظة، عىل جهة التّمثّل، أّن شيخنا 
أرسطو،  تلميذه  حساب  عىل  ألفالطون  ينترص 
التّلميذ،  ثناء  من  الّشيخ  يستحّق  ما  عىل  مشّدًدا 
تغليب  وهو  األّول.  الثّاني  صيت  فاق  وإن  حتّى 

لقيمة االعرتاف بالجميل عىل املعرفة ذاتها. 
القيم  غياب  يف  به  االعتداد  يُمكن  عْلم  فأّي 
املعرفة،  تْحصيل  مجال  يف  وأعظمها  األخالقيّة، 

اعرتاف املتعّلم ملا يدين به ملعّلمه؟! 
وقد فّصل املسألة كّل من محّمد بن سحنون يف 
كتاب "آداب املعّلمني" وأبي الحسن القابيس القريواني 
ألحوال املتعّلمني وأحكام  لة  املفصَّ "الّرسالة  يف 
نفس  إىل  ينتمي  وكالهما  املعّلمني واملتعّلمني"، 
ابن  يُعّد  التي  الوسطيّة  التّونسيّة  املالكيّة  املدرسة 

عاشور أبرز علمائها املْحَدثني. 
وبالعودة إىل شخينا، ال يسعنا، عىل دْرب النّظر 
الوارد  الفقهّي سوى تثمني قوله  العقيل واالجتهاد 
والتّنوير"  "التّحرير  تفرس  من  الثّالثة  الجزء  يف 
الّصفحة 373 : "َقاَل أَبُو َعيِلِّ بُْن ِسينَا يِف اإْلَِشاَراِت 
َص  َوتَنَقَّ أِلَِرْسُطو  اْلَفْلَسَفِة  يِف  انْترََصَ  َمِن  َعىَل  ا  َردًّ
ُل، َوإِْن َكاَن َعِظيَم اْلِمْقَداِر، اَل  أَْفاَلُطوَن: َواْلُمَعلُِّم اأْلَوَّ

يُْخِرُجنَا الثَّنَاُء َعَليِْه إىَِل الطَّْعِن يِف أََساِتيِذِه".
حضارة  أستاذ  نجد  أنّنا  باملالحظة  والخليق 
عربيّة يف الجامعة التّونسيّة، أعني الّدكتور شكري 
املبخوت، مصنًّفا لإلمام ابن عاشور يف كتاب صدر 
يف  التّكفري  "تاريخ  تونسيّة:  نرش  دار  عن  مؤّخًرا 
العنيزي،  تونس" )منشورات مسيكيلياني، شوقي 
زمرة  ضمن  صفحة(   352 يف  م،   2018 تونس، 
املعمور  وجامعنا  الّزيتونينّي،  بني  من  التّكفريينّي 
أثبتنا  ما  بدليل  الّشناعة  براء من هذه  كما شيخنا 
يف  امُلبني  الفتح   " آنذاك:  عنونّاه  لنا  سابق  مقال  يف 
رّد العالّمة ابن عاشور عّما افرتى وّهابيو آل سعود 
الّسلفيّون  بّرأ  فيما  املسلمني"،  تكفري  جواز  من 

التيّميّون الوهابيّون من هذه التّهمة. 
املؤّسسات  أّن  وذاك  هذا  من  واألغرب 
تحّرك  لم  الّزيتونيّة  للجامعة  التّابعة  "األكاديميّة" 
أبرز  وأحد  املعمور  جامعها  إلمام  نرصة  ساكنًا 
رموزها وصانعي مجدها يف العرص الحديث. ولعّل 
-حديث  منزعها  هو  إنّما  امُلريب  صمتها  يف  الّسبب 
العهد- الحنبيل الّسليفي التّيمي الوّهابي التّكفريي 
املالكي  الّزيتوني  الجامع  نهج  عىل  لُبّس  الذي 

الوسطي تلبيًسا. 
اقتفى  ومَلن  سعود  آل  وّهابيّي  يَرأ  مَلن  فنقول 
أثرهم من بني أساتذة الجامعة الّزيتونيّة املعارصين، 
– بإلحاقها  التّونسيّة،  املالكيّة  حّق  يف  أجرمتم  لنئ 

بشكل أو بآخر بالّشناعة الوّهابيّة، فهاتوا برهانكم 
الّسلفّي  عاشور-  ابن  اإلمام  منزع  يخّص  ما  –يف 

الوّهابّي التّكفريّي، إن كنتم صادقني.
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مصطفى املدايني ..اخُلطاُف والَعْوَسُق
فاخر بن سعيد

إبداع لألطفال 

من املعروف والشائع أن الغراب أذكى الطيور وأمكرها 
أثبتت  فقد  املهمة،  لهذه  مؤهالً  الله  خلقه  وقد  اإلطالق  عىل 
الدراسات العلمية الحديثة أن الغراب يملك أكرب حجم لنصفي 

دماغ بالنسبة إىل حجم الجسم لدى كّل الطيور املعروفة.
ولها محاكم  البرش  كما  تعيش  يف مجتمعات  والغربان 
الله  وضعها  فطرة  هذه  منه.ُ  وتقتصُّ  املخطئ  تعاقب 
عن  بها  وميّزهم  الُخطاِف  وطائِر  بالغراب  وتعاىل  سبحانه 

سائر الطيور.
»الُخطَّاُف  بعنوان  املدايني  مصطفى  لألستاذ  قصة 
والَعْوَسُق«  يف 20 صفحة من الحجم الصغري الرسوم من 

وضع الفنان سليمان الحاج.
قصة عىل لسان الطري تتحدُث عن طائر الَعْوَسُق اّلذي 

الطري وإىل رئيس  الُخَطاِف وكيف اشتكى به إىل مملكة  احتلَّ ُعشَّ 
معُه  تعاملت  فكيف  وجذاٍب.   سلٍس  أدبي  بأسلوب  الغراب  طائُر  املحكمة 
الطيور وانترصت للعوَسُق ؟ من خالل محاكمة طرّي الَعْوَسِق يف مَحَكَمٍة  تْحَت 
َرايِة َومُقوَلة ابن خلُدون »العدل أساُس العمران« قال الُهّدُهُد بنربة رزينة : 
نحُن ُهنا نَعيُش العدل  والَعدُل أَساُس العمران والظلم مؤذن بالخراب ول 

مجال يف جزيرة أَُواْل أن يَعتدي الطري عىل بني جنسِه.
يقول الكاتب :  

العقاب  يتوسط  الُحكم  أَريكِة  َعىل  الُهدُهد  انتََصَب 
فقد  الغطاس  أما  الرسيع  اهني  والشَّ والغراب  الذهبي 
امُلَرافعة  الُغراب بدور  الِنيَابة يف حني اكتفى  أعدَّ تقريَر 
وبجوارِه قبع الَعْوَسُق مطأطئ الرأس منتظرا ما سيقال 
يف شأنه وكان الحسون قد دعا الطُّيور لحضور املحاكمة 
جزيرة  يف  تقع  محاكمة  أول  فهذه  ينظر  الجميع  كان 

»أَُواَل«.
والجديُر بالذكر أن هذه القصة تحصلت عىل جائزة 
املدايني   مصطفى  واألستاذ  الدولية«،   العفو  »منظمة 
كاتب وروائي  وقاص له رواية بعنوان »الرحيل إىل الزمن 
ترجمت  الحمراء«  والوردة  والنحل  »يرسى  كما  الدامي« 
البساتني«، »طارت  الذهبية«، »مدينة  الروسيّة، »يرسى والفراشة  الّلغة  إىل 
األدبية  النوادي  عديد  عىل  أرشف  كما  عاليًّا«.  العصافري  ..طارت  العصافري 
املوجهة للطفل والناشئة، ويف األخري، هذه القصة من قصص األطفال املمتعة 

والهادفة والتعليمية الرتبوية يجب أن تكون يف كل بيت فيه أطفال.

تداعيات  من  املترضرة  القطاعات  ضمن 
األضعف  القطاع  هي  الثقافة،  هي   19 الكوفيد 
يف  الحكومة  رئيس  أن حرصه  بعد  الحيوي  وغري 
دور مهّرج السلطان ومهمته بث البهجة والرسور، 
وجهال  بالقطاع  إستخفافا  تكشف  النظرة  هذه 
إستنادا  إل  يقوم  ل  حكم  ملرشوع  وغيابا  بدورها 
لفكر وثقافة، لذلك جاءت اإلجراءات األخرية التي 
أقرتها الحكومة إثر اإلجتماع الوزاري املضيق يوم 
4 نوفمرب الجاري ويتمثل يف خمس نقاط تتوزع 

كما ييل :
حول  للفنانني  املستحقة  الديون  جدولة   -  1

إنخراطهم يف الضمان اإلجتماعي.
2 - مضاعفة جراية الشيخوخة

3 - تخصيص إعتمادات إضافية للمساعدات 
اإلجتماعية الظرفية.

4 - التبسيط يف إجراءات خالص املستحقات
5 - إعتماد بروتوكول صحي خاص باألنشطة 

الثقافية.
بادرة  ظاهريا  تبدو  وإن  القرارات  هذه 
خاصة  للمتفرغني  بالنسبة  هش  لقطاع  ُملتِفته 
معالجة  دون  حني  إىل  مسكنات  تعترب  فإنها 
لوزارة  املهينة  امليزانية  من  بداية  املشكل  جوهر 
اإلرشاف والتي يذهب ثالث أرباعها تقريبا أجورا 
ملوظفيها بينما يتصارع " مهّرجي السلطان" عىل 
ُوجدت  ولو  لإلبداع  فتات مخصص  من  تبقى  ما 
لدى ُحّكامنا  نية صادقة مؤمنة بأهمية الثقافة ملا 
وصل مبدع إىل حافة الجوع وقد وصلها بعضَهم 
يف هذه الجائحة وهم جميعهم آخر بصيص النور 
للشخصية تونسية تشوهت خارجها بعد أن أصبح 
التونيس نارشا لثقافة املوت يف أنحاء العالم  ففاق 

إجراءات  تنفع  ولم  الفنانني  عدد  اإلرهابيني  عدد 
حكامنا يف التقليص منها بتهميشهم لدور الثقافة 
وجعله  وإبداعه  بفنه  األرقى  اإلنسان  صنع  يف 
لتونس  ناصعا  وسفريا  لألفضل  أساسيا  رافدا 
نتيجة ألمر واقع  القرارات هي  إن هذه  الجمال . 
فقد عجز الفنانون - بعد إيقاف عروضهم - عىل 
اإلجتماعي  الضمان  دفع مساهماتهم يف صندوق 
وقد عجز بعضهم عن توفري قوت يومه وأما عن 
ألن  مظّلل  قرار  فهو  الشيخوخة  جراية  مضاعفة 
يغرّي  ل  ومضاعفتها  أصال  زهيدة  املنحة  هذه 
إجراءات  يف  التبسيط  وأما  ضآلتها،  من  كثريا 
إعرتاف  فهو  مستحقاتهم  عىل  الفنانني  حصول 
إستحالة  إىل  اإلشارة  مع  ببريوقراطيتها  ضمني 
تغيري  اإلجراءات يستدعي  تبسيط  ذلك ألن  تنفيذ 
عديد  تشمل  التي  والقرارات  القوانني  من  جملة 
وأما  املالية.  وزارة  أبرزها  املتدخلة  الوزارات 
إعتماد بروتوكول صحي خاص فقد أعتُمد أصال 
قرار  قبل  ومثايل  صارم  بشكل  املثقفني  قبل  من 
إيقاف التظاهرات، وأما قرار تخصيص إعتمادات 
النقطة  فهو  اإلجتماعية  للمساعدات  إضافية 
أن  يتمنون  القطاع  أهل  كان  وإن  األهم  اإليجابية 

يشمل هذا ميزانية الوزارة نفسها.
إهتمامات  ضمن  تقريبا  غائبة  الثقافة  إن 
القرارات  هذه  ومثل  ومعارضة  موالة  السلطة 
إحتج  أن  بعد  إلحراج  دفع  مجرد  هي  األخرية 
الحكومة  رئاسة  أمام  آخرها  وقفات  يف  الفنانون 
إنها   تكشف  عن نظرة دونية تعترب  نفسها بل 
أهل الفن حالة إجتماعية وجب اإلشفاق عليها يف 
حني أنهم يف البلدان املتقدمة قاطرة قيادة ومرجع 

إستناد..

..لو عرفت امينة فاخت من اين تؤكل الكتف لكانت ام 
كلثوم عرصها؟

"حلمة"  كأنه  "كذبة"  صوت  محمد:  ذكرى 
رحمها  خرسناها  نجدها..  فلم  وأفقنا  بها  استمتعنا 
الله... هناك ايضا زهرية سالم صوت جميل وانا احبها 

جدا..
وماذا عن بعض التجارب املوسيقية ؟

كتجربة حسان الدوس؟ فنان متفّرد لم يقّلد احد 
ونجح يف ما قّدم .. لديه جمهوره 

وان  جديدة  تعبرية  كّمون؟  عيل  ملحمد  عطر   24
شاء الله يفهموه حصل له ما حصل ملحمد القصبجي 

لم يفهموه يف البداية ..
الصوات  افضل  من  ؟  الجنف  زهرة  وتجربة 

النسائية التي تغني اللون الشعبي املحرتم..
جديدة  تجربة  "الزيارة"؟:  يف  اللجمي  وتجربة 
بعيدة عن تجربة سمري العقربي واعتقد انها ناجحة..

اىل  تنظر  كيف  العقربي  سمري  ذكر  عىل 
تجربته يف السنوات االخرية؟

كيف   .. الستفزازية  الترصيحات  من  "كثّر" 
ما  ناس  هاذوكم  الطرش؟؟..  وفريد  كلثوم  ام  ينقد 
ان  له  يحق  ل  ولكن  التأليه  بمعنى  ليس  ينتقدوش 
يقول مثال ان الطرش ليس ملحنا جيدا او يستنقص 
من قيمة كبار الفنانني التونسيني .. بالنسبة يل الحان 
العقربي كلها تصب يف نفس املصّب وليس مبتكرا ولم 
يكن مجّددا ونسبة الغرور لديه اكثر من العمل.. انا 
عن  يكف  حتى  معه  تلفزية  مناظرة  إلجراء  مستعد 
الساءة للفنانني.. ومتأكد انني سأخرج منها منترصا 
لدينا  انه  فنيا وموسيقيا  له  ليس غرورا ولكن ألثبت 

تجارب تونسية ممتازة..
وماذا عن امللحن عبد الكريم صحابو..؟

نجهل اىل اليوم اسباب ابتعاده عن الساحة الفنية 
ولكن نتمنى عودته قريبا... الحانه "حلّوة" وكان من 
موسيقى  استاذ  وهو  الفرتة  تلك  يف  امللحنني  افضل 
جيد. له لونه الخاص وله جماهرييته اىل اليوم .. من 
او  املوج"  "همس  او  النهار"  "شمس  يسمع  ل  منا 

"عّودتني عىل الود" و"غدار"..؟ 
كفنان كيف تتابع الوضع الثقايف اليوم؟

قلتو  "ماكم  جدا..  يسء  الثقايف  الوضع  لألسف 
عملتو ثورة" واتوجه هنا ملن ينتقدون تجربتْي جمال 
عبد النارص والحبيب بورقيبة خاصة السالميني اقول 
جمال  ثقافية؟"..  سياسة  كيفهم  "عملتو  فقط:  لهم 
جاهني  وصالح  محفوظ  بنجيب  جاء  النارص  عبد 
والبنودي وملحنني وسينمائيني وغريهم لوضع خطة 
اذ  الثقافة  فله فضل كبري عىل  بورقيبة  اما   .. ثقافية 
جعل عىل رأس كل قطاع ثقايف "مبدع ومثقف كبري" 
يرشد ويقدم النصح ويؤّطر ويؤسس بينما اليوم "ما 

عناش كبري وكل طري يتلغى بلغاه"..

اإلجراءات الحكومية الجديدة للثقافة : 

ذّر مسّكنات عىل البطون
أنور الشعافي

عيطة وشهود...
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قطاع الفنون التشكيلّية: 

أهّم الّرهانات املطروحة 
الستئناف الّتأسيس والّترشيع

د. خليل قويعة

التّشكيلينّي  الفنّانني  منابر  يف  تلمع  انفّكت  ما  التي  الّرهانات  أوكد  من 
والخارج  بالّداخل  بإبداعاته  والتعريف  الفنّان  منزلة  بخدمة  يتعّلق  ما  التّونسينّي 
ودعم حضوره يف الحياة الثقافيّة واملدنيّة وصيانة مكاسبه والعمل عىل تنميتها، 
ـّعاته عىل املستوى القيمّي والعميلّ.  ـّمري اإلبداعي ويعرّب عن تطلـ بما يخدم الض
التشكييل  الفنّان  أمام  الثقايف  الفعل  سبل  فتح  تقتيض  املرحلة  رهانات  أن  ذلك 
ـّاء واملثمر يف الّدورة الثقافيّة واالجتماعيّة بالبالد... ومن  التونيس لالنخراط البنـ
املدنيّة واملواطنيّة. وهو ما  الحياة  املشــاركة يف  ثّمة، تمكينه من تفعيل مقولة 
يقتيض تنشيط بوادر الحوار املثمر بينه وبني غريه من الفاعلني الثقافيني، وخاّصة 
يف  واالبتكار  واإلضافة  التجديد  واستيعاب مقوالت  واملؤّسسات،  الوطنيّة  الهياكل 
أطر المركزيّة... وعىل هذا النحو، يقتيض األمر عقد رشاكة مع الجمعيّات الثقافيّة 

واملؤّسسات املعنيّة بالّداخل والخارج.
كما أن الحاجة ملّحة، أكثر من أّي وقت مىض، لتأصيل قطاع اإلبداع التشكييلّ 
واملساهمة يف تنزيله املنزلة املالئمة وذلك لتأكيد الوجود الفاعل للفنّان داخل مسار 
أو  مستقيال  كائنا  ليس  اليوم،  فالفنّان،  بالبالد.  واالقتصاديّة  الثقافيّة  التنمية 

معزوال، بل هو عضو فاعل يف هذا املسار وأحد مقّوماته.
هذه  يف  ـّهميش  والت االغرتاب  من  للفنّان  حماية  تقتيض  الّرهانات  هذه  مثل 
املرحلة التي طالتها املالبسات التاريخيّة والعومليّة العنيدة والتحّوالت القيميّة، مما 
ـّاء. وتالفيا للّصعاب الناتجة عن نسبيّة  جعلها تحتاج إىل حضوره الفاعل بوعي بنـ
العمل  يتحتم  أصحابها،  وتصنيف  اإلبداعية  التجارب  تقييم  يف  املعتمدة  املقاييس 
ـّان داخل النّسيج االجتماعي  عىل تهيئة املجال القانونّي الكفيل بخدمة منزلة الفن

واملنظومات اإلنتاجيّة من خالل قانون أسايّس يضمن له الحفاظ عىل كرامته.
الجهود  ُمراكمة  إىل  الفنّانون  يتطّلع  والتّأسييّس،  املفاهيمّي  الّسياق  هذا  ويف 
إطار  الّراهن،  ملقتضيات  مالئم  ترشيعّي  إطار  لوضع  اقرتاحاتهم  إيصال  باتّجاه 
الستّينات والثمانينات، بقدر ما  ترشيعّي متطّور يستفيد مّما وقع سنّه سنوات 
تُعنى  التي  واملؤّسسات  الفنّانني  استقالليّة  يضمن  املبدعني،  لتطّلعات  يستجيب 
وتنمية  واملشاركة  الفعل  ـُرص  ف من  التّونيس  املبدع  ويمّكن  التّشكيليّة  بالفنون 
من  الّدولة  اقتناءات  بتنظيم  يتعّلق  ما  ذلك،  ومن  الوطني.  الشأن  داخل  حضوره 
التّشكييل  التّعبري  أجناس  مختلف  يف  املشاريع  دعم  آليّات  وتقنني  الفنيّة  األعمال 
ومساعدة الفنّانني الشبّان عىل البحث واإلبداع وخلق املحّفزات املوضوعيّة وتطوير 
الفضاءات  إىل  التّشكييل  اإلنتاج  خروج  عىل  والتّشجيع  الفنيّة  الجوائز  منظومة 
املفتوحة والعاّمة بالرشاكة مع البلديّات ومصالح التّجهيز والبيئة وغريها وتسهيل 
ترويج األعمال الفنيّة، خارج البالد، للعرض والبيع... وهكذا، يتّضح إىل أّي مدى 
يتشّوق الفنّانون إىل تحيني وتفعيل وتطبيق قوانني املساعدة عىل اإلنتاج عىل غرار 
ما هو معمول به يف القطاعات اإلبداعيّة األخرى. وكم هي الحاجة ماّسة إىل إعادة 
العمل باألمر املتعّلق بإدماج األعمال التّشكيليّة يف املنشآت العموميّة، أي تخصيص 
نسبة واحد يف املائة من ميزانيّة بناء كّل منشأة عموميّة القتناء أعمال تشكيليّة 
تبقى عىل ملكيّتها، مندمجة فيها. وهو ما يمكن أن يفتح آفاقا خصبة للفنّانني 

التّونسينّي وخاّصة من خّريجي املعاهد العليا للفنون الجميلة.  
ومن أوكد الّرهانات املطروحة:      

• رضورة استئناف االشتغال عىل القانون األسايس الذي ينشده الفنّان التّشكييل 
)مزاياه عىل املستوى االجتماعي واملعامالت املاليّة والجبائيّة...(

• تنظيم اقتناءات الّدولة، آليّات دعم املشاريع وتطوير منظومة الجوائز الفنيّة
• رضورة إعادة تفعيل األمر املتعّلق بـ »الواحد يف املائة«.

• ضمان حظوظ الفنّان التّشكييل من منظومة حماية حقوق املؤّلف وامللكيّة 
الفكريّة والحقوق املجاورة.

• فتح متحف الفّن الحديث واملعارص وعرض مجموعة الّدولة لألعمال الفنيّة 
بصفة دوريّة.

• تنشيط الرشاكة والتعاون بني وزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة الرتبية للتعريف 
بالرتاث الفنّي التونيس وتنمية الّذائقة الجماليّة لدى النّاشئة.

• دعم نرش الكتب واملنشورات الفنيّة للتّعريف باملنجز اإلبداعي واملساعدة عىل 
ترويج الكتابة النّقديّة ذات الّصلة وتنمية الحّس الجمايل النّقدي.

حيث  بالّداخل،  كما  بالخارج  التونيس  الفنّي  اإلبداع  ترويج  عىل  املساعدة   •
يواجه الفنّان التونيس صعوبات بريوقراطيّة وقانونيّة يف ترويج أعماله بالخارج، 
ال تتناسب مع روح العرص، ويف املقابل، تصل اىل تونس من وراء البحار حاويات من 
اللوحات الصناعيّة املعمليّة بسهولة، وقد أغرقت الّسوق التونسيّة وهي منتوجات 

غري فنيّة وتفتقد إىل رشوط األصالة.
• املساعدة عىل بعث املؤّسسات الخاّصة من أروقة وفضاءات للعرض...

املؤّسسات  وحّث   ...  mécénat الفنيّة  الّرعاية  آليّات  تفعيل  عىل  املساعدة   •
واألفراد عىل تنمية التّجارب اإلبداعيّة الّراهنة.

»األب«  فيلم  أن  الدويل  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن 
سيفتتح الدورة 42 التي تقام من 2 إىل 10 ديسمرب املقبل وأن 
العربي  العالم  يف  األول  العرض  هو  سيكون  باملهرجان  عرضه 
من  عدد  املهرجان  افتتاح  يف  الفيلم  وأفريقيا. وسيحرض عرض 

صناعه من إنتاج اململكة املتحدة وفرنسا.
الكاتب  ملخرجه  السينما  يف  األوىل  التجربة  الفيلم  ويعد 
تحولت  والذي  زيلر،  فلوريان  الفرنيس  واملرسحي  الروائي 
كثري من مرسحياته إىل أفالم ، ومن بينها “األب” الذي كتب له 
السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل عىل األوسكار عن فيلمه 
»عالقات خطرية«. وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض 
التي تقدمها له  العمر، ول يقبل املساعدات  العرتاف بتقدمه يف 
ابنته، وتكون املعضلة األكرب عندما يبدأ شعوره يهتز باألشخاص 

والعالم من حوله.
الفيلم الذي يضعه املتابعون للسينما يف صدارة األعمال التي 
ستنافس عىل جوائز األوسكار املقبلة، يلعب دور األب فيه املمثل 
الربيطاني آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز املمثلني يف العالم، 
وإيمي  والبافتا  األوسكار  ومنها؛  الجوائز،  أرفع  عىل  والحاصل 
املمثلة  البنة،  دور  يف  البطولة  وتشاركه  دوميل،  بي  وسيسل 
يشارك  كما  كوملان،  أوليفيا  األوسكار  عىل  الحاصلة  اإلنقليزية 

أيضا املمثل اإلنقليزي روَفس سيَول يف دور زوج البنة.
تفتتح  أن  “يسعدنا  املهرجان:  رئيس  حفظي  محمد  وقال 
الدورة 42 بفيلم “األب”، الذي يخطف األنفاس ويحطم القلوب، 
عند  القاهرة  جمهور  ستذهل  التي  واملؤثرة  القوية  بقصته 
بإتقان  زيلر  فلوريان  أخرجه  وقد  املقبل،  ديسمرب  يف  مشاهدته 
أوليفيا  واملمثلة  هوبكنز  أنتوني  القدير  املمثل  بمشاركة  شديد، 

كوملان اللذين يقدمان مع بقية فريق التمثيل أداء متميزا”.
من جانبه قال مخرج الفيلم فلوريان زيلر: “فخور باختيار 
العريق،  السينمائي  القاهرة  مهرجان  لفتتاح  “األب”  فيلم 
ومتشوق جدا لرد فعل الجمهور عند مشاهدة هذا الفيلم الخاص 

عىل الشاشة الكبرية”.
سكورسيزي  مارتن  للمخرج  »اآليرلندي«  فيلم  أّن  يذكر 
إنتاج  من  وهو  املايض،  العام  مهرجان   من   41 الدورة  إفتتح 

شبكة »نتفليكس«، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت 
نجوم  ثالثة  بطولته  يف  وشارك  املنازل«،  تطلون  أنكم  »سمعت 
حاصلني عىل األوسكار، هم آل باتشينو، وجو بييش، وثالثهم هو 

روبرت دي نريو.
الدويل، يف وقت سابق  السينمائي  القاهرة  وكشف مهرجان 
عن عرض أفالم مهمة حصدت جوائز عاملية بمهرجانات كربى 
خالل العام الحايل، من بينها »أرض الُرّحل« الذي يعرض ألول 
جوائز  أبرز  من  باثنتني  فوزه  بعد  وذلك  وأفريقياً،  عربياً  مرة 
و»اختيار  فينيسيا،  مهرجان  من  الذهبي«  »األسد  هما  العام 
زاو،  كلوي  إخراج  من  وهو  تورونتو،  مهرجان  من  الجمهور« 
وتدور  األوسكار،  عىل  الحاصلة  مكدورماند  فرنسيس  وبطولة 
أحداثه حول امرأة تقرر أن تقيض بقية حياتها يف ترحال دائم 
بالغرب األمريكي خالل فرتة الكساد العظيم، ويعرضه مهرجان 

القاهرة يف القسم الرسمي خارج املسابقة.
القسم  يف  »التلميذ«  الهندي  الفيلم  املهرجان  يعرض  كما 
أفضل  بجائزتي  فوزه  بعد  أيضاً،  املسابقة  خارج  الرسمي 
الدورة األخرية  )الفيربييس( يف  للنقاد  الدويل  سيناريو، والتحاد 
وإنتاج  تامهاني،  شايتانيا  إخراج  من  وهو  فينيسيا  ملهرجان 
املخرج الحاصل عىل األوسكار ألفونسو كوارون، وتدور أحداثه 
الهندي  بالغناء  حلمه  لتحقيق  حياته  يكّرس  هندي  شاب  حول 

الكالسيكي، ويواجه تحديات صعبة ل ينجح فيها إل قليلون.
أبو يوسف

»األب« يف افتتاح مهرجان القاهرة السينامئي

هذا  أوجه  هي  ما  حرجة؟؟  بمرحلة  تونس  تمر  هل 
يعي  وهل  ثقايف؟  أم  اقتصادي،  سيايس،  هو  هل  الحرج؟ 
سّلمنا  واذا  خطورتها؟  ويفهم  املرحلة،  هذه  طبيعة  املثقف 
بجواب ايجابي عن هذا السؤال، وقلنا إن املثقف يفهم هذه 
املرحلة بدقة، سينبثق عنه سؤال آخر، هو هل يلعب املثقف 
دوره يف التصدي ملصاعب ومخاطر املرحلة الراهنة التي تمر 
بها تونس  اليوم؟ وهل هو حارض بقوة، أم أنه يفّضل النزواء 

والرتاجع؟
والقرار  السياسة  من  كثريا  عانت  التونسية  الثقافة  إن 
السيايس، وانعكس ذلك عىل املثقفني عموما، وتم إضعاف دور 
املثقف يف أنشطة الدولة واملجتمع، ول يزال الحال نفسه حتى 
2011. فمع كل هذا الضجيج الذي يدور  بعد ثورة جانفي 
يف ربوع تونس أرضا وشعبا، يف مجالت السياسة والتخطيط 
والقتصاد والتعليم والصناعة وسواها، ومع كل هذه الفوىض 
التي تجتاح تونس ، نالحظ تحييدا مربمجا لتغييب املثقف، 
أو غيابه، وانتفاء أي دور مربز له، وحتما هناك جهات تعمل 

عىل تحقيق هذا الهدف وتخطط له.
فلماذا هذا الضعف الذي يعرتي الوسط املثقف، مع أننا 
عىل  الخرى،  والشعوب  المم  يف  التجارب  تؤكد  مثلما  نتفق 
تقود  التي  هي  الغالب،  يف  واملثقفني،  املفكرين  رشيحة  أن 
يكون  أن  يفرتض  أو  الخرى،  املجتمعية  والرشائح  الطبقات 
المر كذلك، وعىل أنها هي التي تتحكم يف دفة التوجيه، وتنرش 
المور  ببواطن  معرفة  وأقل  وعيا،  أقل  أهم  من  بني  الوعي 
وخفايا املخططات السياسية مما يحيط بهم، ويسمم حياتهم، 
ويجعلها ل تليق بالكرامة النسانية، إذاً ملاذا يرتاجع املثقف يف 
هذه املرحلة الحرجة من عمر البلد وهو يف أصعب الظروف؟.

 ، عيل  وبن  بورقيبة  عهدْي  من  الخرية  العقود  خالل 
الخوف  تثري  أفكاره  وكانت  ومكبوتا  محارصا  املثقف  كان 

والتحّسب والقلق ألصحاب السلطة، فتمارس مراقبة صارمة 
عىل الفكر الحر، ومع ذلك كانت هناك ومضات للتحرر الثقايف 
أفكارهم  من خاللها  يمرروا  أن  واملثقفون  املفكرون  يحاول 
اىل الشعب عرب اليحاء والترصيح وما شابه، لم يكن التغييب 
الفكري والثقايف يواجه بالصمت أو الرتاجع، لذلك ثمة أسئلة 

كثرية تطرح نفسها حول هذا املوضوع.
ملاذا ل نلمس حضورا واضحا للمثقف؟ أين دوره؟ ملاذا 
هذا الغياب املؤسف، وهل هو غياب بمحض الرادة، أم تغييب 
قرسي تقوم به جهات معينة، تعمل ضد ارادة املفكر واملثقف 
قدراتها كي تحد  فتحّجم دورها وتحارض  الخرى،  والنخب 
من نرش الوعي والثقافة وتعيق قيادة املجتمع نحو الفضل؟ 

وهل ثمة إجابة صحيحة وواقعية عن هذه التساؤلت؟.
رّسا  تأتي  بعضها  اجابات  تُطرح  والخرى  اآلونة  بني 
السلطة  من  خوف  هناك  كان  أنه  والسبب  العلن،  يف  وتارة 
سابقا، ولكنّها ل تزال تتحامل عىل املثقف، وتخىش الثقافة، 
الغياب والتغييب،  وتحارب املفكرين، فكما هو معروف، ان 
يؤديان اىل الهدف املطلوب، بخصوص تحييد املثقف ودوره، 
دائما،  األدنى  املستوى  الشعبي يف  او  الجمعي  الوعي  وابقاء 
وبالتايل يتحقق للجهات التي تسعى لتجهيل الشعب هدفها.

لقتل  الهادفة  السلطة  غاية  مع  تنسجم  النتيجة  وهذه 
الثقافة، وهذا هدف خبيث وخطري، يعمل عىل تخدير الطبقة 
الكادحة من املجتمع، بشتى الوسائل، مع شن حرب شعواء 
عىل الفكر، وعىل مشاعل الفكر، وهو هدف واضح ومعروف، 
وغالبا ما دخلت الطبقة املثقفة مثلما تشري اىل ذلك التجارب يف 
رصاع ضخم متواصل مع السلطة، أو الطبقة الحاكمة عموما، 
بيد أن الجانب الخطري يف هذا المر عندما يقوم املثقف نفسه 
بتغييب دوره!، فهناك مثقفون يرتاجعون يف األوقات الحرجة، 

بعضهم يذهب نحو النطواء، وآخرون يؤثرون الصمت.

املثقف والسياسة بني احلضور والتغييب؟
يوسف مارس )مسرحي(
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من الرواية إلى الفيلم:

"لوليتا"... بني فالديمري نابوكوف 
وستانيل كوبريك

 وليد سليمان

]رواية "لوليتا" لفالديمري نابوكوف، 1955
فيلم "لوليتا" من إخراج ستانيل كوبريك، 1962[

لم يحّقق الكاتب الرويس فالديمري نابوكوف )-1899 
بعد  إل  إليها  سعى  طاملا  التي  العاملية  الشهرة   )1977
الروايات  عديد  أصدر  أن  وبعد  "لوليتا".  روايته  صدور 
انتقل  اهتماما يذكر  أن يالقي  بالروسية والفرنسية دون 
للكتابة باللغة األنقليزية مبارشة بعد أن استقر يف أمريكا. 
نرش  رفضت  قد  أمريكية  نرش  دور  أربع  وكانت 
قبل  باألنقليزية،  أصال  املكتوبة  "لوليتا"  رواية  مخطوط 
أن تتبناه دار "أوليمبيا بريس" للنرش التي يقع مقرها يف 
باريس. وصدرت الرواية سنة 1955 محدثة ضّجة كبرية 
موريس  وكان  األوروبية.  الدول  عديد  يف  منعها  إىل  أّدت 
جوريدياس الذي يدير هذه الدار معروفا بكثرة القضايا 

للحياء حسب  الخادش  كتبه  بسبب محتوى  ترفع ضّده  كانت  التي 
مقاييس ذلك الوقت. 

من الحظر إلى المجد األدبي
1958، ليتم رفع الحظر عن "لوليتا"، التي أنصفها  كان عىل نابوكوف أن ينتظر سنة 
القضاء ونرشت بشكل رسمي يف أمريكا. وقد عرفت  هذه الرواية سيئة الذكر نجاحا باهرا يف 
الوليات املتحدة األمريكية أول، حيث بقيت طيلة 180 يوما ضمن قائمة الكتب األكثر مبيعا، 

ثم يف بقية دول العالم حيث تجاوزت مبيعاتها 15 مليون نسخة. 
أّجر  الذي  األربعيني  الجامعي  األستاذ  "لوليتا" غراميات همربت همربت،  تتناول رواية 
لم  التي  لوليتا  أو  ابنتها دولوريس هايز  ثم وقع يف غرام  األرملة شارلوت هايز،  لدى  غرفة 
له،  األم  حّب  همربت  استغّل  الطفلة،  من  مآربه  لتحقيق  عاما.  عرش  الثني  عمرها  يتجاوز 
وتزّوج منها كي يصبح قريبا من لوليتا. وحني اكتشفت األرملة، من خالل يوميات همربت، 
اللعبة القذرة التي لعبها قّررت الهروب من املنزل وتقديم شكوى للرشطة، فدهستها سيارة 

ولقيت حتفها...

"لوليتا" من الرواية إلى الفيلم...
 )1999 -  1928( كوبريك  األمريكي ستانيل  املخرج  اتصل   ،1959 خالل صيف سنة 
اشرتى  قد  كان  التي  الرواية  من  مقتبس  سيناريو  كتابة  منه  وطلب  نابوكوف،  بالروائي 
حقوقها سنة 1958. وهو عرض قبله نابوكوف الذي اشتغل عىل السيناريو طوال ستة أشهر. 
وعىل إثر مشاهدة نابوكوف للفيلم بعد صدوره بعدة أشهر، كانت مفاجأته كبرية، فكتب: 
"ردة فعيل األوىل إزاء الفيلم كانت خليطا من الغضب، والندم، واللذة رغم كل يشء." والسبب 
عليه  اشتغل  الذي  السيناريو  من  جدا  يسريا  جزءا  إل  يستخدم  لم  كوبريك  أن  هو  ذلك  يف 
نابوكوف طيلة أشهر. وهو ما عرّب عنه الكاتب كما ييل: "خالل عرض خاص، اكتشفت أن 
كوبريك كان مخرجا كبريا، وأن رشيطه "لوليتا" هو رشيط من أعىل طراز مع ممثلني رائعني، 

وأنه لم يستعمل إل مقاطع نادرة من السيناريو الذي كتبته." 
تم تصوير فيلم "لوليتا" يف بريطانيا التي انتقل ستانيل كوبريك للعيش فيها بعد أن غادر 
قامت رشكة  وقد  أفالمه.  بقية  فيها  وينجز  وفاته  فيها حتى  والتي سيعيش  نهائيا،  أمريكا 
أنقليزية بإنتاج الفيلم بدعم من الحكومة الربيطانية، وهو ما دفع كوبريك لختيار املمثلنْي 

الربيطانينْي بيرت سيلريز وجيمس ميسون للتأكيد عىل الهوية الربيطانية للرشيط.
 وهكذا لم يكن الرشيط يحتوي عىل تلك األجواء الشبقة التي تزخر بها املشاهد التي تدور 
يف "املوتيالت" األمريكية )أي تلك الفنادق التي تنترش عىل الطرقات ويقيض فيها املسافرون 
ليلتهم بعد أن يضعوا سياراتهم يف مكان مخصص لها(. وكان قسم كبري من الرواية يدور يف 

هذه األماكن التي تتميز بها أمريكا عن باقي الدول. 

اختيارات موّفقة
أّم  هايز  شارلوت  دور  يف  وينرتز  )شييل  تماما  موّفقا  للممثلني  كوبريك  اختيار  كان  إذا 
الكبري  املمثل  فإن  كيلتي(،  كالير  دور  يف  سيلريز  وبيرت  لوليتا،  دور  يف  ليون  وسيو  لوليتا، 
جيمس ميسن قد تميّز بشكل خاص يف دور همربت همربت. كما أن اختيار املمثلة سيو ليون، 
ذات الـ14 عاما،  للقيام بدور لوليتا كان اختيارا صائبا وكشف عن موهبة كبرية يف التمثيل، 

كما مّكن الفيلم من اإلفالت من الرقابة نظرا ألن املمثلة كانت تبدو أكرب سنّا.
والحقيقة أن استقبال النقاد للفيلم لم يكن متحّمسا مثلما كان الشأن مع أفالم كوبريك 
السابقة، ورغم ذلك فإن للفيلم الكثري من املعجبني الذين يستمّدون هذا اإلعجاب خاصة من 

انبهارهم بستانيل كوبريك وشخصيته الخارجة عن املألوف.  
بُذكر أن رواية "لوليتا" قد اقتبست سينمائيا يف مناسبة ثانية سنة 1997، وقد قام بإخراج 
آيرونز  جرييمي  فيه:  البطولة  بأدوار  وقام  لني  أدريان  نفسه  العنوان  يحمل  الذي  الرشيط 

وميالني غريفيث ودومينيك سواين. وقد صدرت الرواية بالعربية عن دار اآلداب سنة 1988.

 سينمائّيات...

الرواية هي الخطاب الثقايف األبرز يف األزمنة الحديثة منذ 
نّصها املؤّسس-كتابها املقّدس »دون كيخوت« لثرفانتس- 
فنشوء الرواية ارتبط بقضية الحرية اإلنسانية ومكانة الفرد 
روابط  من  متحّررا  حريته.  ممارسة  يف  وحّقه  الوجود  يف 

املجتمع ومن التعاليم الدينية. فردا مستقال بذاته.
ولعّل رواية شوقي برنويص األوىل »مأزق تشايكوفسكي« 
الفردية  الحرية  موضوع  املوضوع.  هذا  ضمن  تندرج 
حرية  التعبري-  حرية  الضمري-  تفّرعاتها)حرية  بمختلف 

التنقل – حرية الجسد - الخ...(

»مأزق تشايكوفسكي« والعتبات
العنوان, اإلهداء, التصدير, املقدمة, وعنوان الفصول. هي 
تندرج ضمن إسرتاتيجية  اإلبداعي  للنص  نصوص موازية 
رسدية للكاتب إلعانة املتلّقي لسرب أغوار نصوصه اإلبداعية. 
فالناقد الفرنيس جريار جينات كان الرائد يف اهتمامه بهذه 
املصاحبات النصيّة. فقد تناولها بالدرس والتحليل ووضع 
نظرية أدبية يف هذا خّصها بكتابه »عتبات«. هذه النصوص 
تساعد  أن  يمكن  الكاتب  وضع  من  عتبات  هي  املوازية 

القارئ عىل ولوج األثر األدبي. 
»مأزق  رواية  يف  جاء  الذي  التصدير  توقفني 

لغور  مقولة  وهو  تشايكوفسكي« 
فيدال: »ل شّك يف أّن الحياة ستكون 
يعترب  عالم  يف  للجميع  أفضل 
يبعث عىل  فيه طبيعيّا ول  الجنس 
أن  الرجال  ويستطيع  الخوف, 
طبيعيّة,  بصورة  الرجال  يحبّوا 
النساء  يحبّوا  وأن  خلقوا,  كما 
خلقوا«.  كما  طبيعيّة,  بصورة 
عنوان  عىل  انفتح  الشاهد  فهذا 
جاء  بما  ذّكرني  حيث  الرواية. 
ألكسندرا  كتاب  مقدمة  يف 
»تشايكوفسكي:سرية  أورلوقا 
للموسيقار  سرية  وهو  ذاتية« 
تشايكوفسكي.  الرويس 
املعروف  أورلوقا:«من  تذكر 
التحاد  يف  هناك  أن  عامة 
 ) بقا سا ( تي فيا لسو ا
يخصان  موضوعني 
يمكن  ل  تشايكوفسكي 

إلقاء  يمكن  ل  بل  ذكرهما 
الجنسية والحقيقة حول موته وهما  الضوء عليهما مثليته 

موضوعان يرتبط أحدهما باآلخر ارتباطا قويا«.
التصدير والعنوان نية اإلعالن أو اإلخبار  أظهر يل هذا 
عن تيمة هذه الرواية. فمن خالل هذا. أصبح أفق انتظاري 
تشايكوفسكي«  »مأزق  برنويص  شوقي  رواية  أن  هو 

ستتناول قضية املثلية الجنسية.

 بنية الحكاية       
الراوي- عىل  هذه  روايته  رسد  يف  برنويص  اعتمد 

الشخصية  عربه  لتقدم  )أنا(  املتكلم  ضمري  أّي  الشخصية 
دواخل  عن  يُعرب  الرسد  من  النوع  فهذا  بنفسها.  نفسها 
الحكائية  فاملادة  أعماقها وذكرياتها.  الشخصية متوغال يف 
تقتيض ذاتا متلفظة وهي الراوي الذي يلعب دور الوسيط 
يف رسد أحداث الرواية ونقل كالم شخصياتها والتعبري عن 

أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها. 
يقوم  فصال   23 فصال.   34 إىل  روايته  الكاتب  قّسم 
مدار  هي  الشخصية  وهذه  قّصته  برسد  »مروان«  فيها 
ل«فاطمة«  الرسد  صوت  فيها  يكون  فصال  و11  الرواية. 
التي تقّص علينا حكايتها معه. وكانت هذه  زوجة مروان 

الفصول)34( عىل نحو هذا الرتتيب:
10 فصول الرسد ملروان
9 فصول الرسد لفاطمة

3 فصول الرسد ملروان
2 فصول الرسد لفاطمة
10 فصول الرسد ملروان

تنطلق الرواية بركوب مروان القطار من تونس العاصمة 
وهذا  الطفولة  صديق  بزهري  ليلتقي  املنستري  إىل  متجها 
فشيئا  شيئا  نعرف  السفرة  هذه  كامل  فعىل  مريب.  املوعد 
قّصة مروان الذي له نزوع نحو املثلية الجنسية. أقول نزوعا 
ألن هذه الهوية الجنسانية غري ثابتة ألّن الرواية لم تفصل 
يف ذلك. فهي أفكار ورغبات وإيحاءات أحيانا تكون داخل 
الرسد  مروان(  )زوجة  فاطمة  تستلم  وعندما  مروان.  ذهن 

نعرف منها أن مروان له حياة جنسانية طبيعية مع املرأة.
وكان السرتجاع التقنية املعتمدة يف الزمن الرسدي أي 

تهشيم الرسد الخطي ليتأرجح بني املايض والحارض.
عنارص  ثالثة  القصصية)الرسدية(  العملية  تتطلب 
هو  انتباهي  لفت  ما  الزمان-املكان-الشخصية.  أساسية: 
أنه هناك انسجام بني هذه العنارص الثالثة يف رواية »مأزق 
للرسد(  املكاني  )اإلطار  الرسد  كان فضاء  تشايكوفسكي«. 
وهو القطار متحّركا أي غري ثابت. كذلك كان الزمن الرسدي 
متنقال بني املايض والحارض. وأيضا الشخصية عىل مستوى 

هويتها الجنسانية متأرجحة بني اإليجابي والسلبي.        

البحث عن الهوية الجنسانية 
ومأزق »مروان«

الهوية هي سمات تميّز مجموعة عن غريها 
جمعية  فهي  غريه.  عن  شخصا  أو 
الشعوب  تخص  ل  أنها  أي  وفردية 
الثقايف  أو  الجغرايف  بمجالها  واألمم 
أو الحضاري أو حتى النتماء الديني 
شكله,  الفرد  تخص  أيضا  بل  فقط. 

صفاته, عمره وجنسانيته.
التوجه  هي  الجنسانية  فالهوية 
اهتمامه  نمط  أي  للفرد  الجنيس 
الجنيس. انجذابه ألشخاص من الجنس 
اآلخر أو نفس الجنس أو لكال الجنسني.

»مروان«؟  جنسانية  هوية  هي  ما 
هل هي هوية جنسانية بسيطة)انجذاب 
اآلخر(  للجنس  أو  الجنس  لنفس  جنيس 
مرّكبة)انجذاب  جنسانية  هوية  هي  أم 

جنيس لكال الجنسني(.
»مأزق  رواية  كامل  مدار  عىل 
تشايكوفسكي« هناك عدة مظاهر رسدية 
يف  لكن  ملروان.  الجنسية  املثلية  عن  تعلن 
جنسية  حياة  القارئ  يجد  النّص  نفس 

بني  مروان وزوجته. ففاطمة تعرتف أنها راضية طبيعية 
عن األداء الجنيس ملروان: »أعرتف أنّه كان يشّم شهوتي عن 
بعد. كان لديه أفضل أجهزة استشعار. لم يحرمني أبدا من 
لحظات الحميميّة معه. كان كريما جّدا يف النيك. لم يشتك 
محظوظة..«)ص  كنت  مهنّي.  التزام  أو  إرهاق  من  يوما 
مروان  الجنسية:«ماهٌر  بمهاراته  سعيدة  وكانت   .)75
نقطة  موقع  جيّدا  يعرف  الفراش  عىل  الحركات  هذه  يف 
الطني,  عىل  كنّحات  يكّورها  كان  رحمي.  داخل  جرافنربغ 

ويثري شهوتي«)ص 77(.
للهوية مظاهر جليّة ومعلنة يف أفعالنا وسلوكنا, وأخرى 
يحاول  الرواية  ففي  دواخلنا.  يف  نحجبها  رسيّة  خفية 
مروان قدر اإلمكان جعل رغبته يف الرجال أمرا رسيّا. ولكن 
للجنس  انجذابه  تنفي  ل  الجنسية.  ملثليته  وإخفاءه  تكتّمه 
مروان  إذا  فاطمة.  لزوجته  السابق  بالعرتاف  وهذا  اآلخر. 
يقول:  مختلفتان.  رغبتان  تتنازعه  حال  عىل  مستقر  غري 
نحت  تناقٌض  اآلخر.  الواحد  يرتّصد  شخصان,  »يسكنني 

شخصيّتي«)ص 32(.
جنسانية  هوية  عىل  الستقرار  وعدم  الضطراب  هذا 
واضحة جعلت مروان يف رحلة بحث عن الزّر املناسب من 

الريموت كونرتول لكي ينتقل من حال إىل حال.            
أكرب  من  واحدة  الرواية  »إن  ولسن:  كولن  يقول 
التعويضات املمتعة التي استطاع اإلنسان أن يبتكرها لحّد 
اآلن«. فهل رواية »مأزق تشايكوفسكي« عملية تعويض عن 

تلك الشهوة...؟.

رحيق الكتب

مأزق تشايكوفسكي« رواية البحث عن اهلوية اجلنسانية«
للكاتب التونيس شوقي برنويص

nAbildArghouth@gmAil.Com نبيل درغوث - كاتب تونسي
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يف حّر الصيف حيث تكاد الجدران تسيح من لهب تّموز )جويلية( 
الحارق تحكي زوجتي عن املدن التي يُغّطيها الثلج ويتساقط عىل أكتاف 
املاّرة كحشود بيضاء من راقصات الباليه، يسمعها ولدي ثم ينام غري 
مباٍل بما تقول رغم إرصاره الشديد عىل أن يسمع حكايًة قبل أن ينام. 
أحياناً أجد نفيس مضطّراً إىل أن آخذ دور القاّص، ولكنّي أكره أن يُطلب 
والزائفة؛  السعيدة  الحكايات  من  نوع  أّي  أُقّص  أن  وأكره  منّي،  ذلك 
قضيُت الكثري من السنوات وأنا أجمع الحكايات وأعيُش قصصاً ل يمكن 
بشّدة.  أقاومها  لكنّي  الخروج  وتطلب  رأيس  يف  تتكاثف  أبداً،  نسيانها 
يف  باستمرار.  تفاصيلها  يف  نخوض  ألّ  ويجب  قاتلة  الحرب  فحكايات 
إىل آخر  فٍم  يتبادلونها ومن  لوٌن أحمر  للحكايات  الجنود يكون  حافلة 
تتقافز تلك ذات اللون األكثر قتامًة فتزدهر وتعيش يف األجزاء الخلفية 
صغرية  أجزاء  إىل  تنشطر  نزولهم  وبعد  تنقلهم،  التي  الشاحنات  من 
الرجال  يُقاتل  أجسادهم،  عرق  يف  تذوب  وربما  مخياّلتهم  يف  تختبئ 

فتتطاير الحكايات مع الدماء لكن ل خوف من ضياعها فكل حكاية 
تعيش يف رؤوٍس كثرية ول بُّد أن تُحكى عاجالً او آجالً. 

واحد  مصريٌ  هو  ربّما  املصائر،  وأُراقب  الحكايات  أجمع  كنت 
يف النهاية؛ سيموت البطل وتعيش حكايته يف رؤوس رفقائه الذين 
يتعهدون بروايتها آلخر يوٍم يف حياتهم وهو قريٌب يف أغلب األحيان، 
تتغري األصوات واألمكنة والروائح املنبعثة من الحكايات لكن اللون 
األحمر ل يتغري أبداً. مات كثريون وانتقلت أخبارهم من لساٍن إىل آخر 
لكن ُهناك دائما شخٌص أخري تموت بموته الحكاية، ل يُتاح للكثريين 
رؤيته وهو يموت لكنّي رأيُت موت الراوي األخري أو فلنُقل تبعثره اىل 

أجزاء القصص التي يحملها.
تلو اآلخر فظلَّت  الجنود وقد استمع لحكاياتهم واحداً  كان أصغر 
ل  ورسعة  بشغٍف  حكايته  نرش  له  صديُق  مات  وكلما  رأسه  يف  ترتدد 
الجميع  فقّص  الجنود  بني  مشهوراً  أمانته  جعلته  أحد،  فيها  يضاهيه 
ذلك  لحظُت  عندما  والقنابل،  الرصاص  من  وحموه  عليه  حكاياتهم 
قسوت عليه كثرياً وأبعدته عن زمالئه إذ ظننُت أنهم يستغّلونه؛ يعرف 
املحرومني، بقيُت  الجنود  أن وجود جندي صغري وسط  الجميع معنى 
أراقبه بقلق، مات جميع زمالئه وبقي هو أمينًا عىل ذكراهم، لكنّهم ُكثٌُر 
عىل رأسه الصغري وحكاياتهم صعبة الحفظ وقاتمة الُحمرة، لم يتوّقع 

منه أحد أن يتحّمل كل تلك الدرجات من اللون األحمر. 
يل  حكى  القسوة،  شديد  قائده  كنت  أن  بعد  أصدقاء  األرس  جعلنا 
الكثري عن جنوٍد كانوا تحت إمرتي ولم أعرفهم قّط، أعلم أنه ل يستطيع 
أياما  يحكي  استمّر  لكنه  حال  أّي  عىل  قائده  فأنا  عيلّ  يشء  كل  قّص 
تركته يحتجُّ  بشّدة،  رأسه  بدأ يهرش  الكالم  طويلة، وعندما عجز عن 
عىل ضعفه إىل أن رأيُت قطعاً ثخينة تسقط من بني أظفاره الطويلة، 
ربما كانت كتال متخثرًة من الدم أو هو جلُد رأسه الذي لم يُعد يحتمل 
أكثر، ربما أخافني ما فعل أو أن جدران السجن الرمادية التي تواطأت 
مع املشهد سّمرتني يف مكاني ألُشاهد الراوي األخري وهو يتناثر مهزوماً 
النهمتني  يديه  اعرتاض  حاولت  ما  لحظٍة  يف  أنني  أُقسم  قصصه،  من 
وهما تحفران يف رأسه لكّن ذلك كان فوق قدرتي، سكب دلَو البول عىل 
الّساخنة يف  الحكايات  انفجرت  أو كمن  كاملحروق  وأخذ يرصخ  رأسه 
رأسه، وعندما مات مللمه الُحّراس دون اكرتاث وتركوا الكثري من القطع 
الحمراء عىل أرض الزنزانة جمعتُها وحّدقُت فيها كثرياً لكنّها لم تنطق 

رغم قتامة ُحمرتها.
واآلن ل أخاف عىل ولدي من الحكايات البيضاء التي يسمعها، ول 
زوجتي  بصدر  ألوذ  رأيس  بتقشري  تبدأ  عندما  ألحد،  حكاياتي  أروي 

وأتجنب الحّك.. أتجنبه بشّدة حتى الصباح.

حكايات حمراء قاتمة

عقيل محمد )العراق(

)الجزء األّول( 
وَفَجرة،  مؤمنني  مع  أُْجرة  سيّارة  راكبًا  كنُت  قال:  َرْوَزَقْه  َحّدث 
لقد َعَرفُت ذلك مّما جرى بينهم ِمن ِحوارات، ومّما ظهر عليهم من 
أََمارات، فهذا ُمَصلٍّ َوِرع وذاك فيما نطق قد بََرع ويف كالِمه قد نَزغ...

قائال:  الرَّميّة. فخاطبتُهم  أُصيُب  بها  لعيّل  َشيطانيّة  ِفكرٌة  فٱعرتتني 
بالّله، هالّ سمعتموني، آذانَُكم أِعرتُُمونِي وإْن أخطأُت فال تُكّفروني 
أَمل،  أو  ى  برُْشَ قولك  لعّل يف  تُِطْل،  ول  هاِت،  فقالوا:  تُسّفهوني.  ول 
فر. فقلُت: أنا ِمن  فقد أصابَنا الّسأم وامَلَلل لطول الّطريق وَعناء السَّ
نَْسل آَدَم وكما تََرْون "إنساْن" وها قد ُعلِّمُت البَياْن وَحفظُت الَحديث 
وَرتّلُت القرآْن وعبّأُت ِمن الِعلم ُشطآْن، ولكنّي وجدُت نفيس َحرْياْن. 
ُدوا َحرْيتي ويرَّسوا ِسريَتي. فقالوا: أوِجْز ول تُْكِثْر إنّا نَراَك تُثَْرِثر.  َفبَدِّ
بَعُضهم  فَصىلَّ  الّرسول.  عىل  َفْلتَُصلُّوا  وأقول  سأنبُس  َحَسنًا  فقلُت: 
وتَْمتََم آَخُرون وكأنّهم يَغتبون.. وقالوا: هيّا تَكّلْم وٱنِطق بما تُخّمن. 
َمشحونة،  ُمتقّلبة  أجواؤها  َمجنونة،  الّدنيا  استحالت  قد  ها  فقلُت: 
ُكوُرونَْه؟  ِبَڥرْيُوْس  امليّت  يف  ُحْكُمُكم  فما  ِبُرُعونة.  يَترّصفون  ِعباُدها 
فقال أحُدهم، و يبدو أنّه متصّلب ُمتَشّدد ذو رأس عقيم ُمتَبّلد، "إْن 
الة، فهو خالٌد يف النّار ول ِفَرار". فرّد عليه آَخُر: "ل،  كاَن تارًكا للصَّ
أم  أََجادٌّ  أعرف  ل  آَخْر،  وتَدّخل  قاٍس!؟  أنَت  َفِلَم  عاٍص،  له  يُقال  بل 
ساِخْر، والتفَت إىل صاحب الّلحية و القميْص. وقال: "أَوتراني هكذا 

برًشا أْم إبليْس!؟ 
ابُّ ذَا تَصِفيفة َشْعٍر غريبة تَبَْعث عىل الّشّك والّريبة  وكاَن هذا الشَّ
أْرَدَف  ثّم  ُموّزعة.  َفْوَضاويّة  عليها  واأللواُن  ُمَمّزقة  َمالبُسه  وكانت 
تُجّمدون،  ُعقوَلكم  تُفّكرون،  أََفالَ  َويَْحُكم،  امُلتصّلبون  أيّها  يا  يقول: 
أَنُْفَسكم  َمْن  تَْفَقُهون،  ل  قرأتُُموها  وإْن  تَعبُدون،  ُمَحنّطة  أفكاًرا 
تَْحَسبُون، َمصائَر غريكم تُحّددون وعن مصائركم َساُهون ُمتغاِفلون، 
التَّفكري.  ِبِلَقاِح  التَّكفري  طاعوَن  تَستبدلُون  َليْتَُكم  آٍه،  تَكّفون!؟  أَفالَ 
إىل  َرَصاِصه  تَصويَب  َوَواصَل  وا.  تُعرسِّ ول  وا  تُيرسِّ أْن  إىل  وأدُعوكم 
هؤلْء ضاّلني و أتقياْء، َحَسَب ما َظَهَر منهم و َما بََدا، قائال: فالتّقوى 
القلب  نَقاُء  هي  بل  طاهرة،  تبدو  مالبَس  ل  و  ظاهرة  هيئًة  ليسْت 
لبعضهم  يَِكيُل  هو  وبينما  لإلنساْن.  الّدين  فذاَك جوهُر  اإليماْن،  مع 
اٱلتهامات، فإذا به يُْلَكُم ِبلكمات ُمخلِّفًة يف وجهه َكدمات، فحاوَل منها 
ّد والّردع  اٱلنفالت و لكن هيهاْت فهي رسيعة كالّلَدغات. فتدّخلُت: للصَّ
ورأِب الّصدع. ولكنّي وجدتُهم عنّي ُمنشغلني و بٱستجدائي لهم غريُ 
عابئني. فقلُت بيني وبني نفيس: "يجب أْن أحتال وأشغل عنه هؤلء 
عاق،  "يا  الّسائق:  ٱقِتتَال". فخاطبُت  إىل  أمرنا  إلّ سيؤول  و  الِبغال 
النُّّساك  أبِعد عنّي هؤلء  يا عافاك و  أنِزلني  أتبّول حاشاك،  أن  أحّب 
أنَت وهؤلِء  ِبَرَجائي. فقلت: ستكون  ِبِنَداِئي ول  يَْعبَأ  فَلْم  األُّفاك..  و 
الِحيلة،  ٱستعماُل  عيلّ  وجَب  اآلن  بَْل  ِحني،  إىل  فٱصرِبْ  النّادمني.  ِمن 
أركبَها  وقد  الّسائق  ناداها  هكذا  دليلة،  الحاّجة  بجواري  كانْت  وقد 
لها وقد  فقلُت  الّسامق.  الطول  ذو  ابنُها  أوصاه  أن  بعد  بشكل لئق 

بُْرَهة،  أِعرتِنيها  "هالّ  َحْفنَة:  منها  تستنشق  النّّفة  ِبُحّقة  ْت  َهمَّ
َهة. َفَحَفنُْت منها  فاستجابْت غري ُمْكَرَهة بل مّدتها يل وهي رَشِ
الُعَطاس  يف  أَخذَ  إذْ  ِلُعنفي.  فٱستجاَب  أنِْفي،  وأنّفتُها  َحفنة 
اّلذين ل دين لهم ول إحساس.وِصْحُت فيهم  النّاس  بني هؤلء 
ينّي اّلذي التقيتُه منذ ِحني  صحية: َويَْحُه، لقد أهلكني ذاك الصِّ
إنّه إذْن َحيِْني)َهالَِكي(. لقد نقلُت عنه الوباء، ربّاه، ل تَنُْقَلنَُّه إىل 
هؤلء األتقياء والثُّقالء. فَلْم أُكِمل ُدعائي، َحتّى َفرَّ الّراكبون هارِبني، 
كاِفرين وُمؤمنني، ُمرْسِعني غري ُمْلتفِتني، ل أعرف إىل أيْن؟ ول كيف 
منها  َمَرَق  و  أوقَفها  كيف  ول  رُسعِته  من  السيّارة  صاِحُب  خّفض 

برباعِته..
فٱلتفتُّ إىل الحاّجة الَعُجوز فإذَا هي تضحك وأسنانُها يف بُُروز. 

فقالت: أحسنَت فأنت َكنٌز َمْكنُوز. فضحكُت وأنشدُت أقول:   
"هذا الدَّهر َدْهـٌر َكـذُوْب
ُموِهم بالَحّق و هو َلُعوْب

الجزء الّثاني
النَّاِئَحْه،  نَِحيُب  وَعالَ  الجاِئَحْه  اجتاحتْنَا  مّلا  َقاْل:  َرْوَزَقْه  َث  َحدَّ
ُفِرَض علينا الَحْجر الّصّحّي، إذْ ل يَخُرج شيٌخ ول َصِبْي، فآَوتْنَا ِدياُرنا 
أَرى  أتسّلْل  ولكنّي  أموالُنا.  ْت  وَشحَّ ِعيالُنَا  دْت  ورُشِّ أعمالُنا  وُعطِّلْت 
ْر. فمنذ  ْر وُهم يف ضعٍف وتَذمُّ النّاَس و أتأّمْل حاَلهم كيف تََقْهَقَر وُدمِّ
َلِهيْب؛  ليلقوا األسعار يف  َدِبيْب منبعثني كالّشآبيب  أراهم يف  الّصباح 
فهذا بائُع ُخرَض بأسعاره يرََصُع املساكنَي ويُجندْل، َو اآلخر قد تَقوقع 
وراء ِبضاعِته كالبَِعرِي يُعنِدْل.. وأكثر ما يؤلم القلَب ويُْدِميْه تاِجٌر قد 
ِبيديْْه ويُقسم أنّه ليس لديْه. فريجع الكثريُ خائبنْي، بال  خبّأ الّسميد 
قوت ول طحنْي. واألمُر قد شمل أغلب البضائْع وكأنّنا وهبناها لشعب 
مرّشد ضائْع. وَلْم تنُج املخابز ِمن املهازْل رغم اإلشارة إىل املرِْت الَعاِزْل، 
فالنّاس ل يَصطّفون قّداَمَها، بل تراهم ُمزدحمني أماَمَها، يتدافعون 
بامَلناكْب ويَتسّلقون كالعناِكْب.. واليوُم الّسعيْد، آٍه ِمن اليوم الّسعيْد! 
ِميْد، فترشئبُّ إليها أعناُق أرباِب البُيوْت لعّلهم  يوم تأتي شاحنة السَّ
امَلْوْت، رغم حضور  بالقوْت، و قد يصل األمر حّد  يظفرون لعيالهم 
امَلْعتََمْد وَكذلك شيخ البََلْد. فيتسّلُق الشاحنَة مارٌق بليْد أو جباٌن رعديْد 
ل يَْشُجُع إل ِبَحْمِل ُموىَس ِمن َحِديْد، ويبقى ضعيُف الحال والحيلة يف 
النّاْس، يعود  الّرأْس، كاآلثم بني  إذ يعود ُمطأطئ  ضيق بال وسيلة، 
كالَفِسيلة الّذاوية ألبناٍء بُطونُهم خاوية؛ ل َطِحنَي ول َسِميْد ول ُعلبة 
َوِقيْد. فقد ذُِبَح املِْسكنُي ِمن الوريد إىل الوريد...فلّما رأيُت هذه الحال، 
ا عىل النَِّعم اّلتي وّلْت  ً استبّد بي التّخِمنْي ورِصُت كالّديك الَعِننْي ُمتَحرسِّ
ا َحِزيْن أمكث هناك إىل أْن  يَجرفني األِننْي، فأقفل راِجًعا إىل بيتي ُمغتمًّ
هاْد وينأى عنّي الرُّقاْد، وأنا منشغل بأمر العباد، بكّل شرب  يُؤّرقني السُّ
من البالد، أتابع أرقام املصابني بني الِحنِي والِحنْي وأمواتًا مصّففني 

يف توابيت منترشين...
فأُنِشُد وأقول:

أحتاج النّور ألكمل الّسطر األخري. سأكون قانعا لو ينالني منه قبسا. 
انتظره عىل احّر من الجمر وما ينري جمر النتظار طرائق البرص وسبله. 

الّظلمة الحالكة تغزو املكان والقمر خارجا ابتلعته الغيوم...
ماهي بليلة شتاء  ول دجى صيف. ربّما هي َسَحر من زقزقات الّربيع 

وقد تكون غسقا من تنّهدات الخريف..
ل أعلم بالتّحديد ولكّن هذه الّظلمة التي أسبلت علينا الّسواد جعلتني 

أدرك اّن الّزمن ليال والفجر مازالت راحلته بعيدة..
وبقايا  نجوما  الّسماء  أنشدت  إذا  يأتي   متى  الّصبح  عن  تسل  ل  و 

قمر...
فأنىس  ويرخي  فأختنق  يضغط  عنقي،  عىل  يدوس  الّسواد،  يلّفني 
عىل  يتطاول  صوت  ل  قلبي.  دّقات  مع  الفزع  أتقاسم  وجودا.  للزفري 
أنفايس. اتمتم الّلعنات ،أتحّسس األشياء التي أمامي فيتدحرج القلم عىل 

كّفي األيمن وتتنّعم اليرسى ملمس الورق النّاعم...
تفرتش  قهوة  نفحات  الفنجان.  أسوار  عن  باحثا  بتؤدة  يدي  امّرر 
قاعه، ألمسه بحذر، تتسّلقه أناميل، يرتفع ساعدي، ينفرج كتفي ويهدي 
القهوة عىل  يفرغ بضعة  أن  الّظالم   العروة  مكانا قصيّا. خشيت غدر 

بعض الورق فيذهب عبث ليلتي هذه هباء منثورا...
عذراء تلك القصيدة التي كنت أنقشها عىل رخام قلبي. أرّشها بالحرب. 
أتركها تجّف بضعة نبضات. يف النّبضة الّسابعة  تظهر الكتابة كأخاديد 
فتّتت عناق الجبال الّشاهقة . تأتي األوامر من عقل رشيد بحفظ الّرخام  

عىل مصاطب الورق..
تذعن يدي لألوامر دون ترّدد، يقف النّعاس أمامها حاجزا. يهدهدني، 
أنتفض  القوايف.  تخزني  رويدا.  رويدا  استسلم  وثريا.  فراشا  يل  يرسم 
يطلبني  الّصبا.  ايام  عىل  املتحرّس  الشيخ  كغمغمة  اتثاءب  كالغريق. 
النعاس حثيثا مرة أخرى .تشيح عنه يدي النّظر وتميض يف نقل النّقش 

إىل العّش...
التي  الكالب  تلك   ، عزما  تثنيها  لم  مّرتني  نعقت  التي  البومة  تلك 
يثري  فكان  الريح لألغصان  أما دغدغة  نغما.  تؤنسها  نباحها  ارسفت يف 

فيها وحشة إذا ما صدحت األوراق بفحيحها...
النّقش األخري بالكاد لمس العمق،ينتظر طقوس الغتسال بالحرب ثم 

ينتظر العقل الرّشيد أن  يدنيه من املصاطب متلّهفا...
وما  الغيم  وراء  القمر  واختبأ  الّشموع  خمدت  الّزيت.  قنديل  انطفأ 

أطّل مّرة اخرى...
النّظر ل ينقش الّسواد ويف الّسواد. يرصخ القلب ثقل قطعة الّرخام 
الحمراء  الّشمعة  فتيل  ارتجافا.  واليد  العقل رشودا  زاد  الّظالم  األخرية. 
أنفايس خشية  األخري. حبست  منه ألنهي سطري  اقرتبت  ملتهبا،  مازال 
كجثمان  ممّددة  حاء  األول.  الحرف  يل  تبنّي  سطوتها.  تحت  يتالىش  أن 
ينتظر الّدفن. أردت من اليقني حفنة أخرى. تمّعنت النّظر. ولسوء حّظي، 
هلّل الفتيل للحريق الذي وىّل فما أدركت الحرف الثّاني حني لفظ الّلهب 

أنفاسه األخرية ..

مقامة كورونا باء على أعتاب الّظالم

هشام الهّرابي مهاب لحبيري

َفُشيوُخـه َخيْـُرُهـم َلُغوْب
فٱْحذَرُهْم َفُهْم َهمٌّ َو ذُنُوْب"

إّن فـي املَِحـِن * تَْجلُو امَلعاِدْن
يُْعَرُف الرّشيُف * وكذلك الّساِدْن
فال تَكرِتْث أيّها * املِْسِكنُي امُلهاِدْن

َفذَا َدْهٌر فاِضْح * صوُت إفٍك صادْح
أٌخ ألٍخ يُناِكُف * وجاٌر لجاره يُنَاِفْح
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يف بداية السنوات الثمانني من القرن املايض إنتخبنا 
رئاسة  ليتوىل  عليلش  حسن  السينمائي  الدرب  رفيق 
الحركة خلفا للمرحوم نجيب عيّاد الذي منعته الظروف 

املهنيّة من مواصلة تزّعم املنظمة ..
عضوا  السينما  نوادي  حركة  كانت  الفرتة  تلك  ويف 
العربيّة  السينما  نوادي  بإسم  الدوليّة  الجامعة  يف 
واإلفريقيّة وكان لها إشعاع عربي كبري وكانت تحض 
جل املهرجانات والتظاهرات السينمائيّة الكربى كضيف 

مبجل ...
يف تلك الفرتة تّمت دعوتنا للمشاركة يف ندوة فكريّة 
عن واقع وآفاق الّسينما يف الوطن العربي امللتئمة عىل 
رفيقنا  لحضورها  العراق...وأوفدنا  مهرجان  هامش 
يف  وجد  بغداد  العاصمة  إىل  وصل  ومّلا  عليلش  حسن 
انتظاره رئيس نادي سينما بغداد الذي إستقبله بحفاوة 

واضعا عىل ذّمته سيّارة فخمة ورافقه للنزل...
يف العراق كما يف بلدان الخليج ينطقون حرف الكاف 
العراقي  صديقنا  وأراد  الكلمة  وسط  يف  يكون  مّلا  شني 
تجاذب أطراف الحديث مع حسن عليلش يف غرفة النّزل 
حسن  »استاذ  الخليجيّة:  العراقيّة  بالّلكنة  له  فقال 

نحشيلك ام تحشييل أي )نحكيلك أم تحكييل(...
صدم رفيقنا حسن عليلش و»بّهم وما فهم شئ« 
خويا  »إسمع  العراقي:  النّادي  رئيس  وجه  يف  وصاح 
بالدك  يف  موش  كان  وقالو  تحشييل  ال  نحشيلك  ال 
فوجد  النزل  لبهو  يجري  وخرج  قدرك...«  وريتك  راني 
الفرتة  تلك  يف  كان  الذي  خليل  الهادي  والنّاقد  الدكتور 
يدّرس هناك وجاء ملقابلته مّلا سمع بحضوره إىل بغداد 
العراقي من مشادة  بينه وبني  بما وقع  فحّدثه حسن 
ال  هوني  مّخك  »يقلب  له:  وقال  خليل  الهادي  فضحك 
ينطقون حرف الكاف مّلا يكون وسط الكلمة » وصاحبه 
التفاهم... سوء  عن  واإلعتذار  للتفسري  النادي  لرئيس 

ومن ساعتها ورفيقنا حسن ال يسافر لتمثيل الحركة 
إاّل للبلدان األوروبية ...

ابقى مع مغامراتي مع رفيقنا حسن عليلش ألروي 
مّلا إختارنا املكتب الجامعي لتويل االرشاف  حادثة تّمت 
عىل الجلسة العامة االنتخابية لناديي صفاقس وْقابس 
لدقة املسالة وخطر محاولة افتكاكهما من الدساترة يف 

تلك الفرتة....
الّله ألعلمه  بقدومي وطلبت  اتصلت بالوالد رحمه 
منه أن يعلم الوالدة لتعّد لنا العشاء »كسكيس بالسمك 
نؤّمن  الفرتة  تلك  يف  وكنا  الصفاقسيّة«  الطريقة  عىل 
اموال  وجود  لعدم  الخاصة  بوسائلنا  واالكل  املبيت 
كثرية لدى الحركة ومحارصتنا ماديّا من طرف السلطة 

لرتكيعنا ..
جاي  منري  »راهو  قائال:  الوالدة  بإعالم  والدي  قام 
وجايب معاه عليلش..« امي بتلقائيّتها أجابت : »باهي 
أنّه  وأعلمها  الوالد  ..فضحك  للعيد«  نربيوه  تّوة  يارس 

يقصد حسن عليلش نائب رئيس نوادي الّسينما ... 
قمنا بتسيري الجلسة العامة ومّكنا جماعة اليسار 
استقبلتنا  وهناك  للمنزل  مبارشة  وتوجهنا  الفوز  من 
عىل  »تموت  عادتها  هي  وكما  العشاء  وبعد  الوالدة 
التنسنيس« قالت: »يخي غدوة باش تباتو يف ْقابس والّ 
عند  الليلة  سنقيض  بأنّنا  أجبتها  لصفاقس«  راجعني 
صديقنا ثّم نسافر مبارشة إىل تونس... اإلجابة لم تشف 
غليلها »التنسنييس« و»شدت صحيح اكثر من البوليس 
السيايس وقالت شكون صاحبكم... عمرك ما حكيتيل 
الربيشني...«  احمد  »إسمه  ضاحكا:  فأجبتها  عليه« 
»طرشقت  ألنّها  أميل  تخيّب  ولم  فعلها  رّدة  وانتظرت 
والّ  السينما  نوادي  جامعة  هذه  وقالت  بالضحك 
الفالح)لقب  انت  ..عليلش وبريشني ورئيسهم  مزرعة 
عليلش:  حسن  وذّكرها  الزوز  ضحكنا  العيلة(...« 
يف  و)العبورة  بعبورة  نورالدين  تونس  يف  »وخلينا 
انثى العلوش( ...فـ»طرشقت« بالضحك...«  صفاقس 

من جديد.

رئيس حركة نوادي 
السينما والّلهجة 

الخليجّية
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بورْقيبة ونيكسون

فيلم ظافر العابدين يجلب سخرية المتفّرجين
أحدث فيلم »خط دم« الذي يعترب من األفالم العربية النادرة التي تتناول 
عالم مصايص الدماء، حالة من السخرية عىل مواقع التواصل الجتماعي، بعد 

أيام قليلة من عرضه يف عيد »الهالوين«.
وعرّب العديد من ُرّواد مواقع التواصل الجتماعي عن سخريتهم من قصة 
الفيلم وأداء ممثليه، إىل جانب عدد من »الكوميكسات« الساخرة التي انترشت 

عىل كل مواقع التواصل الجتماعي.
جاء  الفيلم  أبطال  أداء  أن  ميديا«  »السوشيال  مرتادي  بعض  رأى  كما 
مخيبا لآلمال، فيما عرب بعض محبي أفالم الرعب يف مرص عن إحباطهم من 

الفيلم بعد عرضه، وأشاروا إىل أنه لم يتمكن من إرضائهم.

رحيل المخرج التونسي »سالم الجبري«
الّسينمائي  أسبوع  منذ  فارقنا 
باجة  ولية  أصيل  الجربي  سالم 
وأحد مناضيل نادي السينما هناك يف 
نهاية القرن املايض . بعد دراسته فن 
صديقنا  إستقّر  السينمائي  اإلخراج 
منذ  املغربيّة  البيضاء  الّدار  بمدينة 
25 سنة..زار مدينته باجة منذ سنة 
وكأنه جاء ليودّع رفاقه وخاّلنه قبل 
ان يفارقهم لألبد ... تغمد الله روحه 
بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته 
الصرب  جميل  وذويه  أهله  وألهم 

والسلوان.

فيلم تونسي في مهرجان »مالمو«
يشارك الفيلم الروائى القصري »فستان فرح« للمخرجة 
ماملو  مهرجان  فعاليات  يف  إسماعيل«  »جيهان  التونسية 
ألفالم املرآة العربية ىف دورته األوىل بالسويد وستوكهولم 
والتي ستنطلق يوم 21 نوفمرب ويستمر حتى 2 ديسمرب 

املقبل.
ىف  تعمل  التي  »مريم«  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
األحداث  الزفاف وتتصاعد  ورشة خياطة فساتني 
الورشة ليصل  لتقع ىف أزمة مع أحدى زبونات 
الفويل،  نورا  بطولة  عملها،   فقدان  اىل  المر 
التصوير  مدير  جمال،  نورا  شهدي،  يرسا 
عيل  املخرج  إرشاف  الدين،  سعد  باسم 
غادة  وحوار  وسيناريو  قصة  بدرخان، 

املرصي وجيهان اسماعيل.

يحيى الفخراني في عمل رمضاني جديد 
يستعد الفنان يحيى الفخراني للمشاركة يف املوسم الرمضانى املقبل من 
خالل مسلسل بعنوان »نجيب زاهي ذركش«، حيث تُجرى حاليًا التحضريات 

األولية للعمل.

وتدور أحداث املسلسل يف إطار اجتماعي، حول بطل العمل، الذي يجسده 
الفنان يحيى الفخراني ولديه 4 أبناء، ويدخل يف رصاعات معهم وبعدها يتجه 
لتبني أطفال الشوارع وإقامة دار أيتام لهم ليبحث من خاللهم عن الحنان 

عوًضا عن أبنائه، وتم النتهاء من كتابة 5 حلقات من السيناريو.
جدير بالذكر، أن الفنان يحيى الفخراني أعلن منذ فرتة عن عودته للسينما 
من خالل فيلم »الصحبة الحلوة« من تأليف وحيد حامد، ولكنه تم تأجيل هذا 
العمل، وكان آخر أعماله الدرامية يف عام 2018 من خالل مسلسل »بالحجم 

العائيل«، والذي حقق نجاًحا جماهرييًا كبريًا.

سمّية الخّشاب
في دور صعيديّة 

تجسد الفنانة سمية الخشاب دور صعيدية 
رمضان  محمد  بالنجم  قرابة  صلة  تربطها 

املقرر عرضه  خالل أحداث مسلسل »موىس« 
انتاج  من  املقبل،  رمضان  دراما  موسم  يف 

رشكة سينرجي، تأليف نارص عبد الرحمن، 
إخراج محمد سالمة، حيث تعد املشاركة 

األوىل لسمية مع محمد رمضان يف عمل 
فني.

إبرام  سينرجي  رشكة  وتجري 
بقية التعاقدات حاليا، حيث يعاين 

التصوير،  أماكن  العمل  مخرج 
املبدئية  التفاصيل  عن  فضال 

للمسلسل قبل بدء التصوير.
الخشاب  سمية  وتعود 
 3 غياب  بعد  للدراما 
قدمت  أن  منذ  سنوات، 
مع  »الحالل«،  مسلسل 
بيومي فؤاد، يرسا اللوزي، 
أحمد،  مها  فؤاد،  دينا 

وآخرون، تأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفيق.

جوني ديب يخسر قضّية التشهير 
نارش يف صحيفة  رفعها عىل  التي  التشهري  Johnny depp قضية  خرس 
the sun الذي وصفه بضارب الزوجة وكلفه خسائر مادية وشوه مسريته، 

.Amber heArd حيث اتهمه بالعتداء بالعنف عىل زوجته السابقة
ويذكر أيضا أن جوني ديب سيتّم ترشيحه بعد غياب عن األوسكار منذ 
عام  يف  األوسكاري  للسباق   Johnny depp النجم  سيعود  فهل   2012 عام 
2021 ؟ ، ربما الجواب هو نعم ألن رشكة mgm قامت برشاء حقوق فيلمه 
2021 وأختارت  5 فيفري من عام  الذي سيعرض يوم   minAmAtA الجديد 
الفيلم ليمثلها يف السباق األوسكاري لهذا املوسم ويتحدث الفيلم عن املصور 
الحربي الراحل W. eugene smith يف ستينات القرن املايض عندما ذهب إىل 
اليابان ليوثق كارثة التسّمم املستمر لسكان املناطق الساحلية بسبب الزئبق.

بمناسبة اإلنتخابات الرئاسيّة األمريكيّة سأخّصص بطاقة اليوم للمقابلة 
التي تّمت يف تونس بني الزعيم بورْقيبة ونائب الرئيس األمريكي آنذاك نيكسون 
عىل هامش زيارته لبالدنا يوم 18 مارس 1957 لحضور موكب الذكرى األوىل 
لإلستقالل ...وسأعتمد يف هذه البطاقة باألساس عىل ما جاء يف كتاب املرحوم 

الباهي األدغم »الزعامة الهادئة«  الصادر عن دار »نريفانا« للنرش...
الحديث  وتبادل  بورْقيبة  مع  نيكسون  تقابل  اإلستعراض  حضوره  بعد 
حول حرب الجزائر والوجود العسكري الفرنيس يف تونس والاّلجئني الجزائرينّي 
ومشكلة التنمية التونسيّة واملصاعب التي تخلقها فرنسا من النّاحية السياسيّة 

واإلقتصاديّة .
وأّكد بورْقيبة عىل إيمان تونس بعقيدة الرئيس إيزنهاور التي لها منطقيّة 
خاصة يف قضيّة الرشق األوسط...وأكّد له أيضا أّن تونس ل تنظر بنفس النّظرة 
األمريكية إىل كل القضايا ...حتى أننا يف بعض األحيان نوضح للشعب الفرنيس 
نيكسون  فأجابه  وإحرتامها...  لتفّهمها  بل  يساندها  ألن  ل  سياستكم  مالمح 

:«أنت يا سيدي أّول زعيم عربي ساند رسميّا عقيدة إيزنهاور«...
تحت  الجزائر  يف  املصري  لتقرير  حرة  انتخابات  بأن  الزعيم  له  أكد  ثّم 
إرشاف دويل هي السبيل الوحيد للوصول إىل حّل مرّشف لكال الطرفني التونيس 
والجزائري...وإذا لم نجد حاّل لهذه األزمة الخطرية فالحرب ستتواصل بشّدة 

وتسّمم الوضع يف شمال إفريقيا وتؤّزمه.
بعد أن أستمع نيكسون للزعيم اجاب بأنّه سيتحّدث يف هذا املوضوع مع 
الرد  اإلقتصاديّة...فجاءه  تونس  إحتياجات  عن  سأل  إيزنهاور.ثّم  الرئيس 

مبارشة بأّن إحتياجات تونس باألساس زراعيّة باإلضافة لبعث بعض املشاريع 
اإلقتصاديّة املتأّكدة ... وأضاف بورقيبة : »كما نطلب منكم أل تدعونا نواجه 
الزعيم  طالب  ...ثّم  وترويضنا  وتركيعنا  تجويعنا  تريد  لوحدنا..إنها  فرنسا 
أن تصبح فعال مستقّلة حقيقة عن  تونس من  تمّكن  مفيدة  أمريكيّة  بإعانة 

فرنسا... 
فأّكد نيكسون يف نهاية الحديث عىل رضورة إستقالل تونس وعىل إستقرار 

املنطقة ..بما يف ذلك إيجاد الحّل للحرب الجزائريّة.
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لنبدأ  التفاصيل  عديد  يف  الخوض  قبل 
يف  انفراج  بوادر  هناك  هل  األهّم:  بالسؤال 

قضيّة هالل الشابة والجامعة؟
انفراج ماذا؟ السيّد متمّسك بموقفه... دّلس 
الحكم وقال إنه لم يقع تجميد أو حّل الشابة بل 
تعليق نشاط وقتي... بعد 17 يوما من النتظار 
الحكم  نّص  لنا مراسلة تتضمن  بعثت  الجامعة 
إنها  فيها  وتقول  سابقة  وهي  الفرنسية  باللغة 

أعطت الشابة امتيازا بتعليق نشاطها وقتيا...
تعترب أنه وقع تغيري القرار الذي صدر يف 

17 أكتوبر؟
لم يغرّي... بل وقع تدليسه حتى ل يطبّق عليه 
جلسة  عقد  عىل  مجربا  يصبح  ول   15 الفصل 
عامة خارقة للعادة... الجامعة يف مراسلتها تقول 
إن الشابة هي التي طلبت تعليق نشاطها وقتيا...

للشابة  القانونية  اللجنة  تفاعلت  كيف 
مع هذه الخطوة؟

وهي  لنا  بالنسبة  واضحة  الطريق 
الـ»تاس«... علينا اآلن دراسة امللّف بشكل مغاير 
بسبب تدليس الجامعة قرارها وسنكون مجربين 
تجهيز  قبل  الضافية  اليام  بعض  النتظار  عىل 
استنادا  كنّا جهّزنا ملفنا  أن  بعد  نص مرافعتنا 

اىل الحكم األّويل...
تواصلتم مع سلطة االرشاف بخصوص 

هذه التطّورات؟
ورّصح  سبق  والوزير  بذلك  علم  عىل  هم 
كنّا  القانوني... ونحن  بذلك وهو مساند ملوقفنا 
نتوقع أن تترّصف الجامعة بهذا األسلوب وبهذه 

الطريقة.
تبدو مستسلما هذه املّرة؟

بمغادرة  الّ  أستسلم  لن  تعرفنيش«...  »ما 
وديع الجريء... و»الجريء باش يرّوح« وتذّكر 
الرقابة  هيئة  ملّف  طالعوا  لك...  قلت  ما  جيّدا 
وستتفاجؤون وستستغربون ماذا يفعل الجريء 

وملاذا هو طليق اىل حّد اآلن.
قبل الخوض يف هذه الجزئيات هل يمكن 

القول إّن املساعي الصلحية فشلت؟
السيّد  دعوة  الجريء رفض  ؟؟؟  ماذا  صلح 
أكون موجودا... هو قال  أن  الوزير ألنه يرفض 

حرفيا أنه يرفض مقابلتي.
حججكم  قّوة  من  متأّكد  أنت  هل 
اىل  التوّجه  قبل  موقفكم  وسالمة  القانونية 

»التاس«؟
مثلما أنت متأكد أنك تحدثني... ملّفنا قانوني 
القّصة  هذه  ستنتهي  كيف  وسرتى  وسليم 
الشابة  كانت  كيف  بعينه  الجريء  وسيشاهد 
يف  سببا  الظلم  بسبب  الحياة  فيها  تتوّقف  التي 

سقوطه.
قد يستغرق التقايض لدى »التاس« وقتا 
أو  لسبب  موسمه  الفريق  ويخرس  طويال 

آلخر خاصة ان انطالق البطولة عىل األبواب؟
صفر  النقطة  اىل  عادت  الجزائرية  البطولة 
بعد 8 جولت... سنحارب من أجل فريقنا حتى 
آخر رمق والتاس ستنصفنا اليوم أو غدا والشابة 

ستعود اىل الحياة غصبا عن الجريء وجامعته.
عىل ذكر الشابة  تصعيد متواصل من قبل 
العمومية  املؤسسات  لجميع  وغلق  األهايل 
والحيوية واملالية واملدينة يف حالة شلل تام؟

طوال  مسبوق...  غري  الشابة  يف  يحصل  ما 
عمري لم يسبق أن شاهدت الجهة عىل تلك الحالة 
فريقنا  الظلم يف حق  ألن  الفعل  رّدة  أتفّهم  وأنا 
كان كبريا.  األجواء مشحونة ول أحد يعرف اىل 

أين تسري األمور.
الشابة  مسؤويل  أن  يقول  من  هناك 
يريدون ان تتحّول الجهة اىل كامور جديدة؟

األوضاع  لكن  جديدة«...  كامور  ثماش  »ما 
تزداد سوءا.

هناك من يتهمك بتأجيج األوضاع هناك؟
دعهم يقولون ما يشاؤون... أنا عىل العكس 
أنا  تماما أحاول تهدئة األجواء قدر استطاعتي. 
وقد  الجهة  نواب  واىل  الوايل  اىل  توّجهت  الذي 
لتهدئة  وذلك  الحلول  بإيجاد  للجماهري  تعهدنا 
قاهر  ظلم  للفريق  يحصل  ما  ولكن  الخواطر... 

وإعدام ريايض غري مسبوق.
الحكومة  لرئيس  النداءات  عديد  وّجهت 

ولرئيس الجمهورية ويبدو أنه ال يشء تغرّي؟
وزير الرياضة تدّخل وحاول تقريب وجهات 
نفسه  يرى  هو  رفض...  وديع  يس  ولكن  النظر 

أقوى من رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة.
فيه  نفت  بالغا  أصدرت  النهضة  حركة 
لك هذا  يعني  الشابة... هل  تدّخلها يف ملّف 

شيئا؟
نحن ل يهمنا أّي حزب سيايس... كّل األحزاب 
املنظمات  الشابة وكل  معنا وتونس بكاملها مع 
وأّي شخص ينترص للحّق هو مساند ملوقف هالل 
الشابة. شاهد كيف ترّصف مكتب الرابطة معنا 
الذي أرسلناه بعدل تنفيذ لم يقع  الصّك  وحتى 
قبوله... هذا ترّصف ل يحصل أبدا فحتى املدانون 
يف قضايا شيكات يقع الفراج عنهم مبارشة بعد 
دفع املبالغ املستحّقة. هم يتحّدثون عن القانون 

التي  التجاوزات  ونسوا 
بتقرير  واملدّونة  ارتكبوها 

الرقابة املايل... 
لكن وديع الجريء فنّد 
كل التهم التي وّجهت اليه 

وبالوثائق؟
وحي  من  ليس  الكالم  هذا 
فيه  تقرير رقابي  خيايل... هذا 
وهو  صفحة   250 من  أكثر 
الفرنسية  اىل  الرتجمة  بصدد 

اىل  به  وسنتوّجه  والنقليزية 
الفيفا واىل كّل من يهمه األمر.

الدنيا  عىل  تقول  تو  التقرير  تقرى  »كان 
السالم«.

رسالتك اىل جماهري الشابة؟
الشابة  الخري«...  يقّدر  »ربّي  هي  رسالتي 
يف  وستبقى  الناسيونال  يف  تلعب  أن  قدرها 

الناسيونال...
اليها وهي  االشارة  تقع  لم  نقطة  هناك 
امتثاله  صورة  يف  وحتى  الشابة  هالل  أّن 
لقرار الجامعة من املفروض أن يعود املوسم 
الثانية  الرابطة  بطولة  يف  للنشاط  القادم 
وليس  محرتفة  لرابطة  ينتمي  انه  بحكم 

للقسم الرابع؟
التي  هي  الشابة  ان  تقول  الجامعة  ألّن  هذا 
هذه  ويف  املوسم  هذا  اللعب  من  إعفاءها  طلبت 
القسم  النشاط تعود من  الحالة عندما تعود اىل 
هذا  ولكن  القانون.  يقوله  ما  وهذا  األسفل 
القانون أو غريه ل يهمني ألنّي لم أطلب تعليق 
نشاطي خالفا ملا تّدعي الجامعة. أنا طلبت تعيني 
اىل  التّوجه  من  نتمكن  الستئناف حتى  جلسات 
يتطّلب  التعيني  وأمر  الدولية  الرياضية  املحكمة 
أن  لهذا  تريد  ل  الجامعة  ولكن  فقط  دقائق   5
لك  أؤّكد  ولكن  الجميع...  يعلمها  لدواع  يحصل 
الناسيونال  يف  ستبقى  الشابة  وأكّررها  وأعيدها 
غصبا عن الجريء وغصبا عن جامعته وجماعته 
وبالقانون وليس بيشء آخر... الشابة ستبقى يف 

ميدان الرياضة ووديع سيخرج منه.
ثقة مفرطة؟

أنا أعرف ما أقول...
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القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  من  بقرار  نشاطه  تعليق  تّم  الذي  الشابة  هالل  فريق  قضية  ملّف  مازال 
يثير الكثير من اللغط والجدل ويتصّدر العناوين الرئيسية في المشهد الرياضي في ظّل تشّبث كّل األطراف 

المتنازعة قانونيا بمواقفها.
عن آخر التطّورات الحاصلة في الفريق وفي مدينة الشابة عموما وعن تحّرك اللجنة القانونية بعد مراسلة 
الجامعة وعن مستقبل الفريق في الموسم القادم تحّدث توفيق المكّشر لـ»الشارع المغاربي« في استضافة 

هي الثانية في ظرف وجيز بحكم أّن قضّية الهالل أصبحت اليوم قضّية رأي عام.

توفيق المكّشر لـ »الشارع المغاربي« :

الشابة لن تكون كامورا جديدا

الجامعة دّلست قرارها.. 
والجريء رفض دعوة 

الوزير

الجريء سيسقط 
وسيبقى الهالل 

في الناسيونال
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بلاميض يفي بوعده لبن عّيادةاجتامع من نوع خاص
التونسية  الجامعة  قرار  عىل  أسابيع  ثالثة  من  أكثر  ميّض  رغم 
لكرة القدم تعليق أو تجميد نشاط فريق هالل الشابة وحرمانه من 
ذلك من  ما خّلف  القادم ورغم  املوسم  املشاركة يف كل مسابقات 
الخصوم  وعديد  الجامعة  بني  الريايض  الوسط  يف  حقيقية  حرب 
ذلك  منذ  الشابة  تعيشها  التي  الكبرية  االنفالت  حالة  ورغم 
التاريخ لم يتغرّي أّي يشء يف القضية الحدث وال يشء يوحي 
تعرف  وال  مجاريها  اىل  املياه  بعودة  أو  مرتقب  بانفراج 
حقيقة ما سيحصل بعد أن دخلت سلطة االرشاف عىل 
الخّط وتعهدت عىل لسان وزيرها كمال دقيش يف أكثر 

من مّرة بالتوصل اىل حّل نهائي وقانوني.
امللّف قد يخفي بني طياته الكثري من التطورات 
القادمة خاصة أّن الوزير رغم تضارب ترصيحاته 
مازال مرّصا عىل عدم قانونية القرار الذي اتخذته 
الجريء  »جماعة«  يرّص  املقابل  يف  الجامعة 
ذلك  من  األكثر  بل  موقفهم  عىل  الثبات  عىل 
الرّد عىل ترصيحات  يف  يبدون تشددا كبريا  أنهم 
خصومهم بل إنهم يبدون تعنتا كبريا لدرجة أنهم 
الحوار  لطاولة  الجلوس  مجّرد  حتى  يرفضون 
امللجأ  الريايض  التحكيم  محكمة  سوى  يرون  وال 

الوحيد واألخري أمام هالل الشابة.
املفاجآت  بعض  تحدث  قد  نفسه  السياق  يف 
للجنة  التابعة  القيم  لجنة  أّن  بما  الساعات  قادم  يف 
املغاربي«  »الشارع  رصد  ما  وحسب  األوملبية  الوطنية 
زاوية  من  امللّف  يف  للنظر  جلسة  اليوم  ظهر  بعد  ستعقد 
مغايرة تخّصها وقد تصدر حكما خارج دائرة التوقعات بعد 
للجلسة  الحضور  الجريء  وديع  الجامعة  رئيس  رفض  أن 
بتهمة خرق امليثاق األوملبي وترويجه ترصيحات تثري النعرات 

الجهوية والطبقية.
هالل  فريق  مرافعات  اىل  االستماع  الجلسة  خالل  وسيتم 
أنها  بما  يذكر  تواجد  اّي  للجامعة  يكون  لن  حني  يف  الشابة 
ارسلت مكتوبا اىل اللجنة الوطنية األوملبية يف وقت سابق رفضت 

فيه املثول امامها بتعّلة عدم االختصاص.
تجميد  تدرس  القيم  لجنة  بأّن  تفيد  الترسيبات  بعض 
الجريء  وديع  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  نشاط 
والهدف من ذلك ان صّحت التخمينات هي محاولة عزل 
الجريء معنويا وبدرجة أوىل ثّم إضعاف موقفه يف الداخل 

والخارج حتى يظهر يف صورة املذنب.

وّجه املدرب الجزائري جمال بلمايض املدير الفنّي ملنتخب الخرض الدعوة لظهري النادي الفريقي حسني 
بن عيادة لاللتحاق برتبّص املنتخب استعدادا ملواجهتي زيمبابوي يومي 12 و 16 نوفمرب لحساب الجولتني 

الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا- 2021.
وجاءت هذه الدعوة يف إطار تعويض الظهري األيمن السايس ملنتخب محاربي الصحراء يوسف عطال 

الذي تأّكدت إصابته بفريوس كورونا خالل التحليل األخري الذي خضع له لعبو املنتخب الجزائري. 
وسبق لبن عيّادة صاحب الـ 28 عاما التواجد يف قائمة بلمايض يف مناسبة واحدة ولكنه لم يشارك يف أيّة 

تنشط دقيقة بحكم املنافسة الكبرية املوجودة يف الرصيد البرشي لبطل افريقيا مع تواجد أسماء  كبرية 
يف افريقيا وأوروبا... مع ذلك يبقى الوافد الجديد للنادي الفريقي محّل ثقة الطار 

الفنّي الجزائري الذي يحاول يف كل مرة منحه الفرصة للتواجد مع املنتخب رغم 
أّن بن عيادة لم يلعب أيّة دقيقة يف هذا املوسم بحكم عدم انطالق البطولة يف 
تونس وتوقفه عن النشاط منذ فرتة مع فريقه السابق شباب قسنطينة بعد قرار 
املوجة  كورونا خالل  تفيش فريوس  بسبب  املنافسات  الغاء  الجزائري  التحاد 

األوىل.
تأّكد  للنادي الفريقي وهذا األمر قد  حسني بن عيّادة يعترب مكسبا كبريا 

خالل تدريبات الفريق بعد النطباعات اليجابية التي تركها الالعب والتي 
أبهرت اإلطار الفنّي بقيادة لسعد الدريدي الذي وضع الثنائي بن 

تساءل  وقد  املقارنة  دائرة  خارج  بوتمان  الدين  وزين  عيادة 
مع  اللعب  الدويل  الجزائري  الظهري  قبل  كيف  البعض 

فيها  يتخبّط  التي  الكبرية  املشاكل  ظّل  يف  الفريقي 
الفريق يف وقت كان الالعب محّل اهتمام عديد األندية 

سواء داخل افريقيا أو يف بلدان الخليج العربي.
وتحديدا خالل  سابق  وقت  يف  كشفنا  وقد 

األحمر  مع  عقده  عىل  عيادة  بن  توقيع 
بعض  بنصيحة  تأُثّر  الالعب  أّن  واألبيض 
تأّلقه  فرص  أن  له  أكدوا  الذين  مقربيه 
فريق  أن  باعتبار  كبرية  الفريقي  مع 
يعترب محطة مهمة وأساسية  الجديد  باب 

التجارب  بدليل  الجزائريني  الالعبني  لنجاح 
الجزائري  املنتخب  مدّرب  أّن  كما  السابقة. 

الصفقة حيث نصح  له رأي مؤثّر يف هذه  كان 
بن عيّادة بتفضيل الفريقي عىل بعض العروض 

املهّمة األخرى القادمة خاصة من الدوري القطري. 
املتأّلق  وكان بلمايض وقتها قد قال للظهري الجزائري 

صورة  يف  املنتخب  قائمة  يف  التواجد  من  يحرم  قد  بأنه 
اختياره اللعب يف بطولة ضعيفة واملقصود وقتها كان العرض 
بوعده  أوىف  بلمايض  جمال  أّن  ويبدو  قطر.  من  وصله  الذي 
لحسني بن عيادة بدليل أنّه وّجه له الدعوة يف أّول فرصة أتيحت 

له رغم أنّه لم يلعب مع الفريقي أيّة دقيقة.

رغم كّل الكالم الذي قيل ومازال يقال بخصوص انفراج أزمة الديون والتخّلص 
من الضائقة املالية يبدو النادي الفريقي مقبال عىل أيّام أصعب بكثري من التي 

مضت بما أّن منسوب الديون الداخلية ارتفع بشكل كبري حتى باتت الهيئة 
املرغوب  غري  الالعبني  بعض  من  التخّلص  أو  الترّصف  عن  عاجزة  الحالية 
فيهم عىل غرار ما حصل مع زهري الذوادي ومهدي الوذريف وحمزة العقربي 
وسيف الدين الرشيف ومهدي الوذريف والذين عادوا اىل التدريبات عنوة بما أن 

الهيئة خشبت عىل نفسها من املالحقة القانونية.
بأن  مهدد  والفريق  النادي  استقرار  تهدد  باتت  الخانقة  الديون  أزمة 

املستويات  كّل  كارثي عىل  الجميع  ينتظره  الذي  املائوية  يكون موسمه 
فالالعبون لم يتقاضوا جراياتهم الشهرية منذ أكثر من 10 أشهر 

شهرا   16 من  ألكثر  أجورهم  عىل  يحصلوا  لم  لعبون  وهناك 
املليار  يفوق  بملغ  الهيئة  يطالب  الذي  خليل  أحمد  غرار  عىل 
كما أن الطار الفنّي لم يتحصل هو اآلخر عىل مستحقاته منذ 
11 تقريبا وهذا خلق جّوا مشحونا جّدا داخل الفريق الذي 
انقسم اىل شقني األّول يخّص الوفدين الجدد ومعهم ياسني 
الشماخي املتحّصل عىل كل امتيازاته والشق الثاني غاضب 

ويهدد بالتصعيد باستثناء الالعبني الشبان الذين مازالوا 
يعتربون الفريقي أكرب من املال بما أنهم لم يجربوا بعد 

أجواء الشهرة وحرمانهم من مستحقاتهم املالية.
الالعبون والطار الفنّي ليسوا الوحيدين املعنيني باألجور واملستحقات 
املتخّلدة فحتى عمال مركب الحديقة »أ« سئموا من مماطلة الهيئة املديرة 
وعيل صربهم بما أنهم لم يتحصلوا هم كذلك عىل مستحقاتهم طيلة هذا 
العام الذي تزامن مع جائحة كورونا وما تسببت فيه من صعوبات 
اجتماعية واقتصادية كبرية. عّمال املرّكب لم يجدوا من يتحدثون اليه 
أمام غياب شبه كيّل للمسؤولني وحتى الحديث عن وصول القسط 
القطرية  الرشكة  مع  الستشهار  عقد  قيمة  من  األّول 
املحيط  العام  الجو  يف  شيئا  يغرّي  لم  الراعية 
بالفريق بما أّن خناق األزمة بدأ يضيق عىل 
بالدخول  يهّدد هؤلء  لذلك  الجميع  رقاب 
يف إرضاب مفتوح حتى يلتفت لهم رئيس 
شغله  الذي  اليونيس  السالم  عبد  النادي 
كّل  نيس  أنه  لدرجة  املريكاتو  ملف  كثريا 

ويتجاهل  الحديقة  داخل  يحصل  يشء 
خارج  تتصاعد  قد  التي  الغضب  ثورة 
األسوار وتعيد الفريقي اىل مّربع األزمة 

من جديد.

إرضاب يف مرّكب االفريقي
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