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الزلزال !

ت

تقرير محكمة المحاسبات :

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

مختار التليلي لـ »الشارع المغاربي« :

»ندافع عىل اجلريء خاطرين نخدم عندو«

بقلم : العميد الصادق بلعيد

متى نخرج من هذا 
الضيق اإلقتصادي؟

بقلم : د.المنصف السليطي

• قيس سعّيد قد يقود جبهة وطنية تضّم التيار والشعب واحتاد الشغل

النسخة الجديدة لقانون المالية التكميلي :

»َكْعِوْر واْعِطي لالْعِوْر«...
على هامش الذكرى الخامسة والستين
لمؤتمر صفاقس )15-19 نوفمبر 1955( : 

ما ال يُعرف عن الخالف البورقيبي/
اليوسفي قبل وبعد المؤتمر

كل مقّومات قيام ثورة جديدة متوفرة!
• حكومة املشييش ُمقدمة عىل شتاء ساخن!

أمين عام حركة الشعب زهّير المغزاوي لـ»الشارع المغاربي«

تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 ;

الفايسبوك والتمويل اخلارجي العبان أساسّيان !
بقلم : معز زيّود

بقلم : المؤرخ أ. محمد لطفي الشايبي

نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات
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االفتتاحية

ال شك انه كان لنرش التقرير السنوي ملحكمة املحاسبات )لسنة 2019( مفعول 'الزلزلة'، ذلك 
الحساب  يوم  منه خوف  يتخوف  يماثلها  وما  السياسية  النخبة  كان معظم  الذي  العظيم  الحدث 
ويتمنى االّ يشهده، فيما كان معظم الشعب التونيس يرتجاه أمال منه ان يرفع عنه ما تكّدس عليه 

من مفاسد ومظالم طيلة عرشات السنني... 

يف الحقيقة هذه املفاجأة ما كانت لتكون كذلك باعتبار ان القانون األسايس لهذه املحكمة سّن 
رصاحة )الفصل 6(،مبدأ الدورية السنوية إلصداره يف موعده،وهذا ُعرف دأبت عىل احرتامه محكمة 

املحاسبات بالخصوص، عىل خالف أغلب األسالك القضائية األخرى.

من   117 الفصل  بأحكام  عمال  انه،  املحاسبات  ملحكمة  األسايس  القانون  محاسن  من  وإن 
الدستور، ميّز هذه الهيئة القضائية باالختصاص األوسع يف كل ما يتعلق باملال العمومي ومراقبة 
التقرير  النظر يف هذا  يلفت  رصفه، ووهبها صالحيات كبرية مراقبة ومحاكمة وتنفيذا ولكن ما 
السنوي بالذات هو القسم منه الذي خصص لنتائج االنتخابات الرئاسية واالنتخابات الترشيعية 

لسنة 2019، الذي سنتكلم عنه يف هذه الورقة.

لنبدأ بمالحظة هامة حول ما كان يحصل يف بالدنا يف اغلب األحيان خالل العمليات االنتخابية، 
بمختلف مستوياتها ويف مختلف ظروف تنظيمها: لقد كان الفساد االنتخابي هو امليزة األغلب منذ 
السنوات األوىل لالستقالل: فما كان متداوال ومعروفا عند الجميع هو ان العملية االنتخابية، مهما 
كانت،كانت مزيفة وكانت نتائجها مزورة دون احتشام ودون أي تسرت؛ وأقل ما نتج عن ذلك من 
نتائج سلبية هو عزوف األغلبية من املواطنني عن املشاركة يف االنتخابات، خصوصا، واالحجام عن 

النشاط السيايس، عموما. وهذا أسهم بكل قوة يف اندثار الثقة يف املنظومة الديمقراطية بالبالد. 

من  األغلبية  عند  باالشمئزاز  القوي  والشعور  العميقة  الخيبة  هو  هذا  كل  يف  حقا  املؤلم  وإن 
املواطنني بعد ما تبني لهم ان االنتخابات األوىل التي نظمت إثر 'الثورة' الشعبية األخرية كانت ال تقل 
االضاحي  'الشوكوطم'  وبأكباش  بحلويات  املسبق  فالتصويت  تزييفا ومغالطات عن سابقاتها. 
والتربعات الوافرة والسخية للكثري من املناسبات العرفية وغريها، كل ذلك اقنع الكثري بأن 'حليمة 
عادت اىل عادتها القديمة' وأن 'ما بالطبع ال يتغري' وان إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، 'ال غبار 
عليه' قد يتطلب حقبة من الزمن تعادل ما سبقها من أوىل االنتخابات ويتطلب بالخصوص الكثري 
املنظومة  مع  واألمني  الالئق  التعامل  عىل  وتدريبهم  الناس  نفوس  يف  الثقة  إلرجاع  الجهود  من 

الديمقراطية . 

وهنا، ال مفر من االعرتاف بان مثل هذا التطور سيتطلب نَفسا طويال ومثابرة مستدامة باعتبار 
ان 'ثورة' العرشية الحالية، بالرغم من إقحام املنظومة الديمقراطية وقواعدها ونواميسها يف اعىل 
القلوب،  والطمأنينة يف  الثقة  يدخل  أن  بما من شأنه  تأت  لم  والترشيعية،  الدستورية  منظومتها 
السبب فيه ان الفاعلني يف الحقل السيايس، يف اغلبيتهم الكربى، لم يحرتموا قواعد اللعبة بل انهم 
من  العديد  وملخادعة  األعني  يف  الغبار  لذّر  يستعملونها  آلة  أو  لعبة  وكأنها  بها  يستهزؤون  كانوا 
املتابعني للتجربة الديمقراطية التونسية الواعدة. اضف اىل ذلك ان الفاعلني السياسيني واألحزاب 
وغريها من التجمعات األكثر وزنا يف البالد لم يزيّفوا ويزّوروا العملية االنتخابية يف الرّس والخفاء 
وباشرتاك وحتى بتواطؤ العديد من املؤسسات فحسب، بل إنهم زيادة عىل ذلك، ارتاحوا اىل انعدام 
بوهن  واستهزؤوا  الصلة  ذات  الترشيعات  من  وغريه  االنتخابي  للقانون  فاعلية  وكل  نجاعة  كل 
العقوبات املالية والزجرية وبطول اإلجراءات القضائية يف حال تحريكها من السلط املعنية، واقتنعوا 

بأنهم يف مأمن كامل من العقاب والزجر واطمأنوا لإلفالت من ويالت التتبعات العدلية والجزائية.

إن أملنا الوطيد والصادق أن يقع تغيري كل ما ذكرنا أعاله جراء نرش التقرير السنوي ملحكمة 
املحاسبات لسنة 2019. فبال مبالغة، يمكن القول إن هذا التقرير قام بما يمكن ان نصفه بـ'قلب 
وارتكبوا  والتجاوزات  األخطاء  من  العديد  اقرتفوا  الذين  واملجموعات  األفراد  جميع  عىل  الطاولة' 
أنبأ  التقرير  هذا  وكأن  2019؛  يف  بالخصوص  االنتخابية  والجرائم  للقانون  الخروقات  من  العديد 
جميعهم بفتح باب كان مغلقا، ملحاسبة كل من اجرم وكأنه قيل لهم :"يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة يشء عظيم" )سورة الحج، 1-22(؛ فإن القسم األول من هذا التقرير املتعلق بنتائج 
بمراقبة  واملتعلق  منه  الثاني  والقسم  السابقة ألوانها  الرئاسية  االنتخابية  الحملة  تمويل  مراقبة 
املخالفات  العديد من  2019، رصدا بدقة كبرية  الترشيعية لسنة  االنتخابات  نتائج مراقبة تمويل 
الجسيمة للقانون وأشارا اىل األطراف التي ارتكبت كل تلك الخروقات والجرائم بالدقة التي تسمح 
العمومية  النيابة  امام  السبيل  فتح  ويف  عليهم  التعّرف  يف  شك  أي  يبق  فلم  أصحابها،  بتشخيص 

للقيام باإلجراءات القانونية يف شأنهم.

الباب ألول مرة  انه سيفتح  باعتبار  يمثل حدثا جديدا  آنفا  إن ما ذكرنا  املتواضع،  تقديرنا  يف 
ملحاسبة من يستحق املحاسبة وبأن ال علُوية عىل القانون يف 'دولة القانون واملؤسسات'. كذلك هو 
حدث 'ثوري' باعتبار ان ما جاء يف التقرير ينذر كل من سيقع تحت طائلة القانون بأنه لن يجد 
مأمنا من العقاب مهما كانت وسائل التهرب منه ومهما كان التحصن الجزائي الوارد يف الدستور 
لصالح نواب الشعب... فكما قال القايض محمد العيادي:"إن احكاما قضائية ستصدر خالل االيام 
القليلة القادمة تبعا لنتائج تقرير محكمة املحاسبات حول االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 
2019 وان االحكام املنتظرة ستغري املشهد السيايس ... بفقدان عديد النواب صفتهم داخل الربملان 
القانون االنتخابي، وان البعض سيحرم من الرتشح مستقبال لالنتخابات  163 من  طبقا للفصل 
الرئاسية والترشيعية املوالية...". وكأني بالحجاج بن يوسف يرصخ: "إنني ألرى رؤوسا قد اينعت 
وحان قطافها...". وخالفا ملا حصل يف املايض الذي مّلح له التقرير بكل حرسة، لن تكون للجهات 
املعنية إمكانية اللجوء اىل الصمت واىل عدم االكرتاث املعهود عندها للتهرب من املسؤوليات الذي 
دأبت عليه يف املناسبات الفارطة؛ بل عليها ان تتحمل كامل مسؤولياتها، وعىل كل منها اال يتغافل 

عن أداء واجبه كامال.

إن الطابع الثوري لتقرير محكمة املحاسبات ال يجب ان ينحرص يف تقديري تأثريه الحقيقي عىل 
من هو تحت سلطتها العقابية فقط،، بل ان مفعوله ال محالة، سيتوسع اىل املجاالت العديدة التي 
الحقيقة،  العقاب عىل كل من يستحقه سلوكه. ويف  املراقبة والتقييم واملساءلة وتسليط  تتطلب 
هناك أمران ال يمكن التهرب منهما: األول هو انه عىل كل السلط الحكومية املعنية، من مرّشعني 
مقارباتها  بمختلف  بالسياسة  املعنية  األطراف  وجميع  ذلك،  وغري  واداريني  ومنفذين  وقضاة 
لذلك النشاط، أن يستخلصوا العربة العميقة الناتجة عن هذا التقرير وان يكفوا عن التملص من 
مسؤولياتهم مثلما كانوا يفعلون يف املايض، بل عليهم ان يقوموا بعملية املحاسبة واملراجعة التي 
اعلن الكثري منهم عن القيام بها ولم  يفعلوا، بل انهم واظبوا عىل السلوك املغلوط الذي اعتادوا عليه.

 واألمر الثاني يتعلق باملفعول املرتقب والحتمي لتقرير محكمة املحاسبات، الذي يمكن ان يشبّه 
تعطيلها؛ ويف  إمكان  تتضخم بصورة مهولة وبال  وتنزل  تتحرك  التي حاملا  الثلجية'  'الكرة  بمثال 
تأثري  رقعة  إن  بل  املحاسبة،  التشبيه، فال هروب من  التفكري يف هذا  ال مناص من  إنه  الحقيقة، 
التقرير ستتوسع اىل العديد من املجاالت، ترشيعية كانت او قضائية او تنفيذية او إدارية، عمومية 
او خصوصية... ويومها يمكن حقا التحدث عن جدارة عن 'الثورة التونسية الحقيقية والواعدة'... 

تقرير محكمة المحاسبات :

العميد الصادق بلعيد

 

حبالة  هاهي  نتبّع  عرفتش شنّوة  وما  تبهذلت  هذي  الجمعة  والّله 
عايشة عطيّة عىل كل لسان وبعض املواقع الهية بطهور "ناصار" ولد 
بالحق  ينسنسو زعمة  زّروق  درة  والبقيّة مركزين مع  الرشيف  ايمان 

راجلها مطلق وإاّل ال.
وأنا هّكة شريتي مبهذلة ونسمع يف محرز ولدي داخل يزن يف غناية 

قاسم الكايف ومبدللها كالمها "ها البرتول منني...يا فانا"..
قتلو يعطيه الصّحة الحاكم خاّلكم تشّدو دياركم مع املغرب...

ها  النّوار  يف  سارحتلو  متاعك  الحاكم  وقايل  قّدامي  وقعد  ضحك 
األيّام فرحان باإلنتصار الكبري إيّل حققو يف الحوار مع جماعة الكامور 
وكيفاش رجعت الفانا تخدم وحتى يس املّشييش يف كلمتو حكى كليمتني 
عىل الكورونا تطيري مالم وبعد طاح يمّجد يف الطريقة إيّل توّخاها لحاّلن 

الفانا ..
مادد  عاشور  منصف  يس  علينا  سيّب  وزاد  صحيح  كالمك  قتلو 
وجهو  من إذاعة إلذاعة ومن تلفزة لتلفزة وغلب الصحفيني بلسانو إيّل 

يغزل الحرير تقول عليه مرتبّي يف شعبة...
تفلق محرز ولدي بالضحك وقايل البارح طار عيلّ النّوم قلت خّليني 

نقرا املعّوذتني ونرشب كاس حليب انا حليت الفريجيدار ويخرجيل يس 
منصف عاشور شخصيّا يقيّل استنى نحّلك الفانا متاع الحليب ..

وبعد ما ضحك غزريل وقايل والّله ميّل تكّلم يس املّشييش وزاد كّمل 
يتزّزو  ما  كان  تخرج  ما  "الصدقة  الشهرية  بقولته  الغنّويش  عليه يس 
إماليها" وكل منطقة واّلت تفركس عندهايش فأنا تسّكرها وكي العادة 
الّروحيّة  املرشوبات  متاع  الخّدامة  موش  وقايل  ويتخيّل  يتمقعر  تحل 
الرتفيه  املواطن من وسيلة  الرشاب ويحرمو  الفانا متاع  قّررو يسكرو 
يس  حينك  من  وقايل  متاعو  التمقعري  بقاتلو...وواصل  إيّل  الوحيدة 
املّشييش لم جماعتو واستشارهم يف حل يّخي قالو يس الطرابليس املّرة 
هذي يلزمك تبدل املحاور بواحد تعرفو حق املعرفة وعندو باع وذراع يف 

ها امليدان وتونس خيّطها نهج ..نهج..وبار..بار
جاوبو املشييش تقصد يف توفيق بن بريك قالو ال هاك رشبو يجيه 
كتاب  صاحب  عثمان  بن  حسن  خونا  يف  ...نقصد  الخارج  من  مقّطر 
تونس السكرانة هو الوحيد القادر عىل فتح ها الفانا...وكان العمل هكذا 
ونجح سيدنا حسن يف حاّلن الفانا ورّجع الخمور ملجاريها ...وضحك 
محرز ولدي بالدموع ومىش لبيتو وهو يزن يف غناية مبدللها كلماتها...

   la misère خرجني من..mon amour يا الخمور ..يا
دواء  ما  قالو  كي  بكري  ناس  يرحمهم  وبني روحي  بيني  ما  قلت 

الكساد كان الفساد...
الحاصيلو ربي يقّدر الخري وهضاك هو...

✔ أختكم بّية المالحة

ها البترول منين...يا فانا...

L'Agora

الزلزال !
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زوووومزووووم

رغم تفيش فريوس كورونا مازال العديد من فاقدي املأوى مرشدين 
املقوى  الورق  قطع  بعض  يفرتشون  وضواحيها  العاصمة  شوارع  يف 
ويقتاتون مما يجود به عليهم اهل الرب واالحسان او مما تقدم لهم بعض 

الجمعيات الخريية خالل الحمالت التي تنظمها لفائدة هذه الفئة.
ملف املرشدين يف تونس يكاد يكون من امللفات الغامضة نظرا لغياب 
وقد  شأنه.  يف  املتوفرة  املعطيات  لتضارب  وايضا  الرسمية  االحصائيات 
ساهمت جائحة كورونا يف اعادة هذا امللف اىل الواجهة بالنظر للمخاطر 
املحدقة بهذه الفئة بسبب تواجدها يف شوارع تشهد ازدحاما خالل النهار 

وتفتقر  البسط سبل الوقاية من الفريوس اللعني.
خالل  االنسانية«  اجل  من  »ُمتّحدون  جمعية  انجزته  فيديو«  يربز« 
احدى الحمالت التي نظمتها مؤخرا ان املرشدين ينتمون ملختلف الرشائح 
دراما  موضوع  تكون  بأن  جديرة  قصة  مرشد  كل  وراء  وان  العمرية 
تلفزية او سينمائية.. فهذا كهل تحدث عن زوجة والده فقال انها كانت 
اثر ذلك والده فغادر هو  »صاحبته واكثر من صاحبته« وانها تزوجت 
املنزل وعاش فرتة مع شقيقته بعد ان تزوج وانجب طفال وأنه لم يحتمل 
عن  يعلم شيئا  ال  انه  مؤكدا  الشارع  يف  العيش  واختار  فغادر  وضعيته 

زوجته وابنه منذ خمس او ست سنوات ...
مع  وتدرب  القدم  بكرة  مولعا  كان  إنه  قال  العمر  مقتبل  يف  شاب 
قدم مشهور  كرة  يكون العب  ان  له  يمكن  كان  وأنه  يسمها  لم  جمعية 
لوال الفقر الذي حال دونه ودون تحقيق حلمه مؤكدا انه عجز عن اكمال 
حياة  ليختار  التدريب  معاليم  دفع  عىل  مدربه  ارصار  بسبب  مسريته 

الشارع خاصة انه كان يعيش مع عمته .
ظاهرة الترشد ال تقترص عىل الرجال بل تشمل ايضا النساء واالطفال 
الذكور املترشدين  الرسمية ان نسبة  وقد اكدت بعض االحصائيات غري 

تبلغ 70 % وأن نسبة النساء ال تتجاوز 30 % .
ومن شأن وجود النساء واالطفال ضمن هذه الفئة ان يضاعف من 

املخاطر التي يتعرضن لها.
»دار  جمعية  رئيسة  سنة  2017 اطلقت  من  ديسمرب  شهر  وخالل 
برنامج  حضورها  يف  لدى  فزع  صيحة  السمرياني  روضة  تونس« 
لتشعرها  الحكومة  رئاسة  راسلت  انها  مؤكدة  »نسمة«  لقناة  صباحي 
لها  يتعرضون  التي  باملخاطر  ولتعلمها  الشوارع  يف  املترشدين  بوضع 
مشرية اىل تسجيل حاالت اختفاء غامضة واىل وجود متاجرة باالعضاء.  

واكدت السمرياني ان املترشدين يعيشون  اوضاعا صحية واجتماعية 
بالالإنسانية  مذكرة  وصفتها  النتهاكات  يتعرضون  وأنهم  مزرية 
بالعثورعىل 3 مرشدين موتى باحد املنازل املهجورة بمنطقة املنصف باي 
بالعاصمة، مرجعة ذلك إىل عدم االهتمام بهذه الرشيحة االجتماعية وعدم 

ايالئها العناية املطلوبة.
تتباين املعطيات واالحصائيات التي تقدمها الجمعيات املهتمة بفئة 
املترشدين واالحصائية املعتمدة بخصوص فاقدي املأوى يف تونس قدمتها 
يف  3000 مترشد  من  باكثر  عددهم  قدرت  والتي  تونس"  "دار  جمعية 
كامل تراب الجمهورية قالت ان 500 منهم يتمركزون يف تونس الكربى .

ونبهت رئيسة هذه الجمعية روضة السمرياني اىل ان هناك "تالعبا 
كبريا بهذا امللف" مؤكدة ان العديد من الجمعيات تستغل شعار مساعدة 

فاقدي املأوى لجمع التربعات دون حسيب وال رقيب واستغاللها من قبل 
االحزاب مشرية اىل ان قانون الجمعيات ال يحدد ضوابط للتمويل وجمع 

التربعات ومجاالت استغاللها.
واضافت ان وزارة الصحة اتصلت بجمعيتها قصد التنسيق لوضع 
برنامج خاص للعناية بهذه الفئة واالستعداد يف صورة تسجيل اصابات 
بالفريوس يف صفوفهم لتوفري مقر خاص اليوائهم والعناية بهم  وتقديم 
الحد  وتوفري  كرامتهم  لحفظ  للمترشدين  عالج  ودفرت  اجتماعية  منحة 

االدنى من احتياجاتهم الخاصة.
عن  االجتماعية  الشؤون  وزارة  اعلنت  املنقيض  مارس  شهر  وخالل 
جملة من االجراءات للحد من تداعيات فريوس كورونا كان من ضمنها 
وفضاءات  بمراكز  ايوائهم  عرب  وذلك  املترشدين  باالشخاص  التعهد 
الية االسعاف االجتماعي بالنسبة لتونس  مخصصة للغرض عن طريق 
الكربى وعن طريق مركزْي االحاطة والتوجيه االجتماعي بكل من واليتي 
سوسة وصفاقس واالدارات الجهوية للشؤون االجتماعية بالنسبة لبقية 
الواليات عىل ان يتم التنسيق يف كل الحاالت مع وزارتي الداخلية والصحة.
الفئة  بهذه  للعناية  مراكز  بعثت 3  قد  كانت  الدولة  ان  ومعلوم 
االجتماعية تعمل عىل توفري االقامة الظرفية والرعاية الغذائية والطبية اىل 

جانب تقديم الدعم القانوني.
لعدم  سواء  املراكز  هذه  اىل  يتوجهون  ال  املترشدين  اغلب  ان   غري 
مثل  تعودوا عىل  ألنهم  بالشارع  البقاء  يف  لرغبتهم  او  اصال  بها  علمهم 
ذلك النمط من الحياة او اختيارا منهم ملمارسة بعض االنشطة واالعمال 
الهشة عىل غرار بيع املناديل الورقية او غريها من البضائع زهيدة الثمن.
يتضاعف  ان  االجتماعي  الشأن  يف  ومختصون  مالحظون  ويتوقع 
عدد املترشدين وفاقدي املأوى يف السنوات القادمة بالنظر لوجود عوامل 
وتفكك  واالجتماعية  االقتصادية  االزمة  تفاقم  مثل  ذلك  عىل  تساعد 
ايجار  اسعار  وارتفاع  والبطالة  الفقر  ظواهر  وتفيش  االرسية  الروابط 
املحالت السكنية باالضافة اىل ضعف تدخل الدولة يف هذا املجال وغريها 

من العوامل.
ويف ظل تجاهل الدولة هذه الفئة وعدم التعامل مع هذا امللف بالجدية 
تصعب  قضية  اىل  قادمة  قليلة  سنوات  يف  يتحول  ان  يُخىش  املطلوبة 
ظواهر  تفيش  عىل  تساعد  الترشد  ظاهرة  ان   خاصة  عليها  السيطرة 

اجتماعية اخرى اكثر خطورة مثل الجريمة واالنحراف واالدمان.

المتشردون في تونس: كورونا تتهّددهم والدولة تتجاهلهم..

مرزوق ومعروف
اكد مصدر مطلع لـ"الشارع املغاربي" ان رجل االعمال عيل ببّو رفع 
قضية عىل وزيري التكنولوجيا االسبقني انور معروف واملنجي مرزوق 
وعىل رجل االعمال النارص شقرون بخصوص ملف  "غلوبال نات" التي 

.3s يملك ببو 15 يف املئة من راس مال الرشكة التي تستغلها
ولفت املصدر اىل ان رجل االعمال يتهم الوزيرين السابقني وعددا من 

اطارات الوزارة بشبهات فساد يف عالقة بهذا امللف.

مبادرة
مبادرة  نص  تقديم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعتزم 
املستوى  عىل  البالد  وقعه  عىل  تعيش  الذي  العام  الوضع  حول 
املايل واالقتصادي والسيايس لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع 
عودته من زيارة الدولة التي اداها اىل قطر. ويتكتم االتحاد عن 
الدين  العام نور  امينه  اعلن عنها  التي كان قد  فحوى مبادرته 

الطبوبي خالل اخر لقاء جمعه بالرئيس سعيد.
وأكد مصدر نقابي لـ"الشارع املغاربي" ان املبادرة ستقدم 
حول  كامال  تصورا  للمنظمة  وان  الجاري،  االسبوع  نهاية  قبل 
التي  للحوار  الراعي  الرباعي  مبادرة  بنجاح  مذكرا  ادارتها 
تحصلت عىل جائزة نوبل للسالم، انطالقا من تجميع 3 منظمات 
السياسية  االطراف  مختلف  باقناع  مرورا  حولها  اخرى  وطنية 
طريق  خارطة  اىل  وصوال  فيها  باالنخراط  واملعارضة  الحكم  يف 

التوافق حول املسار الدستوري والسيايس واالنتخابي.

قضية
يوم  القبطني  قيس  املتحدة  االمم  لدى  لتونس  السابق  املندوب  اودع 
الخميس املنقيض قضية ضد مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة يف عالقة 
بالترسيبات املنسوبة اليها والتي دعت فيها عددا من املدونني اىل استهداف 
عن  تفاصيل  بنرش  االجتماعي و"فضحه"   التواصل  مواقع  القبطني عرب 

أسباب واهية حول اقالته من منصبه كسفري لتونس لدى االمم املتحدة.
مصدر موثوق به اكد لـ"الشارع املغاربي" ان القبطني كلف االستاذ 
نبيل العكريمي بالقضية وانها تشمل عكاشة وكل من يثبت البحث تورطه 

يف " عملية التشويه املمنهج واستعمال وسائل الدولة للمس من نزاهته".
وكان القبطني قد نفى كل ما جاء يف الترسيبات املنسوبة لنادية عكاشة  
ووصف ما جاء فيها باملضحكة مشددا عىل عدم وجود اي إشكال مع أعضاء 
ومبادرته  الدويل  األمن  مجلس  أعضاء  عىل  هدايا  توزيع  أن  مبينا  البعثة، 
لتقديم لوحة  فسيفسائية من الجم وكتب حول تاريخ تونس يندرج ضمن 
األمن  مجلس  رئاسة  تتوىل  دولة  كل  ممثل  ويمارسه  عليه  متعارف  تقليد 
الدويل يف حدود امليزانية املحددة للبعثة والتي قال ان كلفتها ال تتجاوز 4 

آالف دوالر وال تتطلب تخصيص اعتمادات إضافية. 
رئاسة  تونس  تويل  خالل  الهدايا  هذه  توزيع  برمجة  تمت  أنّه  وأبرز 
مجلس األمن الدويل يف جانفي 2020،  ونفى القبطني رشاءه ستائر جديدة 
ملقر اقامته الخاص واعتبار ذلك سوء ترصف مايل وفق ما ورد يف ترسيبات 

عكاشة، مؤكدا تواجد هذه الستائر بمقر البعثة منذ أكثر من 20 سنة.
حزب جديد ؟

من  النهضة  حركة  قيادات  من  عدد  بني  مشاورات  انطلقت 
من  واالستقالة  جديد  حزب  تأسيس  حول  الـ100"  "مجموعة 
الحركة يف صورة فشلهم يف املعركة الدائرة حاليا حول ملف املؤتمر 
11 وتعديل الفصل 31 من النظام االسايس للحركة والذي سيمكن 
رئيس الحركة راشد الغنويش يف صورة تعديله من الرتشح مجددا 

لرئاسة الحركة.
"النهضة  او  الجديدة"  "النهضة  اسم  يحمل  قد  والحزب 
الديمقراطية"، حسب مصدر من املجموعة الذي اشار لـ"الشارع 
املغاربي" اىل ان االستقالة هي آخر الحلول بالنسبة ملا بني 20 و30 

قياديا من الحركة، قال ان من بينهم نوابا، ان فشلت "محاوالت 
التداول القيادي واحرتام دستور  االنقاذ وتصحيح املسار وفرض 
"عدم  بني  الشورى  ملجلس  االخري  االجتماع  ان  مربزا  الحركة" 
للقضاء  التوجه  ان  أي تجاوب مع دعوات االصالح" مربزا  وجود 

من السيناريوهات املطروحة ايضا.
  مجموعة وزراء الفخفاح

نزار يعيش وزير املالية السابق اصبح ينشط اجتماعات بصفة شبه 
دورية مع مجموعة من زمالئه السابقني يف حكومة الفخفاخ،  وان نفى 
احد الوزراء امكانية تتويج اللقاءات بتأسيس حزب ، فإن تحركات يعيش 
يف الحكومة وفتح منزله لعقد لقاءات جمعت حتى وزراء من النهضة بعد 
اقالتهم، والدور الذي لعبه مع الوزير السابق محمد عبو يف "امللفات التي 
احالها اىل القضاء"، قد تشري اىل ان عالقته بالسياسة لم تنته بخروجه 

من الحكومة واىل انه ككثريين قبله، قد يخوض تجربة حزبية.
من   100 الفصل  تفعيل  اطار  يف  الفخفاخ  لخالفة  اقرتح  ويعيش 

الدستور.

خالد النوري

رحم اهلل خالد الحّداد

االعالمية  الساحة  فقدت 
الزميل الصحفي  االسبوع املايض 
نواب  مجلس  يف  باالعالم  واملكلف 
مسرية  بعد  الحّداد  خالد  الشعب 

مهنية ثرية.
يتقدم  املغاربي«  »الشارع 
بأحّر  األليمة  املناسبة  بهذه 
راجية  الفقيد  لعائلة  التعازي 
بواسع  روحه  يتقبّل  أن  الله  من 
فراديس جنانه.  رحمته ويسكنه 
لله  »إنّا  الحّداد.  خالد  الله  رحم 

وإنّا إليه راجعون«.
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04الشارع السياسي
أمين عام حركة الشعب زهّير المغزاوي لـ»الشارع المغاربي« :

• قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضّم التيار والشعب واحتاد الشغل
• كل مقّومات قيام ثورة جديدة متوفرة 
• حكومة املشييش مقدمة عىل شتاء ساخن

حاورته : كوثر زنطور - نقل أماني الخديمي
قدم زهير المغزاوي في حواره مع أسبوعية "الشارع المغاربي" تفاصيل بخصوص مبادرة بصدد التبلور بين ما اسماه بــ"الجبهة الوطنية" 
قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قادر على قيادتها بالنظر إلى رمزيته وأنها ستطرح للنقاش العام وتقترح حلوال للوضع الصعب 
الذي تعشيه البالد معتبرا ان كل مقومات قيام ثورة جديدة متوفرة محذرا من تداعيات عدم التفاعل مع تقرير محكمة المحاسبات حول 
انتخابات 2019 التي أكدت وجود "باندية االنتخابات" مؤكدا أن عدم وجود أي تحرك سيفتح الباب أمام سيناريو العراق أو ليبيا كاشفا أن 

عّدة آليات مطروحة في صورة قبر التقرير منها مقاطعة االنتخابات القادمة.

تقودها  التي  املكثفة  اللقاءات  جوهر  ما 
الجمهورية وأمني  حركة الشعب وشملت رئيس 

عام اتحاد الشغل ؟
منذ  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  عىل  طرحنا 
تسلمه السلطة  مبادرة لم يكن لالسف تجاوبه معها 
انه فّوت عىل نفسه فرصة تضمن لنا  ايجابيا واعتقد 
القيام باصالحات عىل غرار مراجعة النظام االنتخابي 
وارساء املحكمة الدستورية.. كان هناك قبول للمبادرة 
أية  يتّخذ  لم  املشييش  ولكن  األطراف  مختلف  من 
أصبح  اليوم  الوضع  بخصوصها...  ايجابيّة  خطوات 
واالقتصادي  الصّحي  املجال  يف  وتأّزما  خطورة  أكثر 
اضافة اىل تجاذب حول مرشوع قانون املاليّة التكمييل 
الجهات  ببعض  احتجاجي  حراك  مع  ذلك  وتزامن 
يتطلب  هذا  ...كّل  الكامور  اتفاق  توقيع  عقب  انطلق 
اإلطار  هذا  ويف  حلول  عن  الوطنية  القوى  تبحث  ان 
كان اللقاء االول برئيس الجمهورية قيس سعيد الذي  
لـ10  تقييم  فيه  كان  وتقريبا  طويلة  لفرتة  استمر 
وملاذا  تعطلنا؟  ملاذا  اآلن...  حّد  اىل  سنوات 
لم تحقق الثورة اهدافها وظللنا ندور يف 
نتقّدم  لم  ملاذا   املفرغة؟  الحلقة  نفس 
االقتصادي  املرفقني  يف  خطوة  ولو 
تشوب  اصبحت  ملاذا  واالجتماعي؟ 
شوائب  السيايس  االستحقاق 
رئيس  من  طلبنا  وقد  عديدة؟. 
الجمهورية باعتباره رئيس الدولة 
بينه  الكبرية  الثقة  وباعتبار  اوال 
فيه  ملس  الذي  الشعب  وبني 
يف  ورغبته  التغيري  ارادة 
"نظاف"  اشخاص  اختيار 
ذلك  تجسيد  ونزهاء...  
تبقى  أن  يجب  فال 
بل  رغبة  مجرد 
تتحّول  ان  يجب 
حقيقي  عمل  اىل 
الناس ويُقّدم  يطمنئ 
وكان  مبادرات... 

مطلبنا يف هذا االطار واتفقنا عىل مواصلة عقد اللقاءات 
نفس  ويف  مكتوبة  اليه  نظرنا  وجهات  تقديم  وعىل 
االطار تّمت لقاءاتنا مع االتحاد العام التونيس للشغل 
تصوره  لالتحاد  تعلمون  وكما  تقريبا،  املّدة  نفس  يف 
عن  وتحّدثنا  الجمهورية،  لرئاسة  سيقّدمها  ومبادرة 

فحوى هذه املبادرة .
يف ما تتمثّل نقاط االلتقاء بني مبادرة حركة 

الشعب ومبادرة االتحاد ؟
الديمقراطي...  والتيار  والرئيس  واالتحاد  نحن 
أّوال  كبرية،  اختالفات  حولها  نختلف  ال  نقاط  هناك 
حلوال حقيقية  تطرح  مبادرات  هناك  تكون  ان  يجب 
حلوال  تكون  وال  واالجتماعي  االقتصادي  للوضعني 
حلوال  تتطّلب  املشاكل  هذه  الن  تقليديّة  او  ترقيعيّة 
هناك  ..طبعا  السيايس  الجانب  ويف  تقليديّة.  غري 
حديث عن النظام السيايس متداول من أطراف عديدة  
البالد  ..وضع  االنتخابي  النظام  عن  حديث  وهناك 
يتعلق  ما  يف  ليس  االنتخابي  النظام  نتيجة  هو  اليوم 
العملية  تنظيم  يشمل  األمر  بل  فقط  العتبة  بنسبة 
االنتخابية برمتها  من االعالم ومن سرب اآلراء ومرسوم 
الجمعيات واالحزاب وغريها... ونلتقي يف هذه النقاط 
الديمقراطي  التيار  ومع  االتحاد  ومع  الرئيس  مع 
الشعب مع هذه  النقاش كحركة  هذا  ونحن سنطرح 
االطراف وسنحّولها اىل نقاش مجتمعي مع جمعيات 
لقاءات  لنا  ستكون  العاجل  القريب  ويف  وأحزاب 
بعديد االطراف مثل منظمة األعراف، وهيئة املحامني، 
يف  وجودنا  ورغم  االطراف  بجميع  سنتصل  وبالتايل 
املعارضة فإنّنا نعتقد اليوم أّن من واجبنا الوطني أالّ 
نُقّدم  ان  يجب  بل  وأدائها  الحكومة  نقد  عىل  نقترص 
الخروج  وبالدنا عىل  تساعد شعبنا  واقرتاحات  حلوال 

من الوضع الذي تعيش فيه.
ان  ترى  هل  رئايس،  حزام  تشكيل  طرحتم 
هذا ممكن... تجّمع كتلة واسعة من النواب حول 

رئيس الجمهوريّة؟
برئيس  لقائنا  يف  رئايس  حزام  عن  نتحدث  لم 
يف  انفسنا  نعترب  الشعب  حركة  يف  ونحن  الجمهوريّة 
نفس الخط الوطني لسعيّد دون الدخول يف التفاصيل 

العام  االتحاد  مع  الخط  نفس  يف  ايضا  اننا  ونعترب 
التونيس للشغل مقابل  اطراف عديدة أخرى ال يمكن 
نقيس  مقياس  لدينا  الخط،  هذا  نفس  يف  تكون  ان 
تنقيح  مرشوع  عىل  الربملان  يف  التصويت  يوم  به... 
116 كان هناك توجهان وكتلتان موجودتان  الفصل 
لهذا  بقّوة  املرور  ارادت  التي  الكتلة  البالد،  يف  اليوم 
التنقيح والكتلة الثانية التي تضمنت االتحاد ورئيس 
والصحافيني  الديمقراطية  والكتلة  الجمهورية 
الوطنية  الكتلة  نعتربهم  هؤالء  املدني...  واملجتمع 
عن  وليس   بالبحث عن حلول  اليوم  املطالبة  الكبرية 
الوضع  تنظم حوارات حقيقية حول  وإنما  تموقعات 
يمكن  التي  والحلول  االجتماعي  والوضع  االقتصادي 
له  ملا  الجمهورية  االزمة ورئيس  البالد من  تُخرج  ان 
من قيمة اعتبارية، يستطيع ان يقود هذه العمليّة وأن 

يلعب دورا جديدا.
املشرتك عندما يصبح مضّمنا يف  أّن هذا  هل 
وثيقة فيها الحلول وكّل االجراءات الالزمة، يمكن 
مستوى  عىل  تغيري  إحداث  عن  مثال  يُسفر  ان 

رئاسة الحكومة ؟
عليه  عرضت  عندما  املشييش  هشام  يل  بالنسبة 
خالل  وحتى  وقتها  له  قلت  معه  وتحّدثت  املبادرة 
لقاءاتنا االخرية ألنني أتواصل معه وليس هناك قطيعة، 
أّن قوته تكمن يف استقالليته... قلت له إّن نقطة القوة 
يفرط  يوم  وانه  مستقال  يكون  ان  يف  هي  لديه  التي 
يستطيع  لن  متاهات  يف  سيدخل  االستقاللية  هذه  يف 
يف  دخلت  سابقة  حكومات  توجد  وانه  منها  الخروج 
الذي بدأ هو فيه من "تكنبينات ونحّطو هذاكا ونعينو 
التونسيني،  جميع  عند  معلومة  النتيجة  وان  اآلخر" 
عىل  يُحافظ  ان  هو  منه  املطلوب  أّن  أخربته  وبالتايل 
استقالليته وليست مشكلتنا معه يف تحاوره مع حزامه 
الحكومة  هذه  ان  يف  تتمثل  قضيتنا  وإنما  الربملاني 
سميت وقدمت كحكومة كفاءات وطنية كما اعلنها  هو 
وقلنا  معه  اشخاص واضحني  اكثر  كنا  ونحن حينها 
الحكومة سياسية  ان تكون  االشياء  ابسط  انه من  له 
الطرح  ولهذا  اليوم  البالد  به  تمّر  الذي  للوضع  نظرا 
مرتبطة  نجاحه  امكانية  ولكن  الواقع  يف  مصوغاته 
االطراف  مختلف  مع  واضح  بتعاقد  يقوم  عندما  به 
ما  واالجتماعي...هذا  السيايس  املشهدين  يف  املوجودة 
قلنا له وما أّكدنا عليه ونعتقد ان رئيس الحكومة وقع 

يف الفخ ولكن مازال بإمكانه ان يفلت منه.
هل يعني هذا ان املشييش يستطيع أن يقود 
"مبادرة  حول  اتفاق  وجد  إذا  اإلصالح  عمليّة 

الجبهة الوطنية ؟ 
ليس لدينا أّي اشكال وبالنسبة لنا يف هذه املرحلة 
نحن  بل  تغيريها  مُلجّرد  حكومة  تغيري  عن  نبحث  ال 
والحكومي  السيايس  االستقرار  من  نوع  عن  نبحث 

• مبادرتنا تنطلق باصالحات ثم املرورالنتخابات مبكرة
• خطر كبري هيدد البالد اليوم 

• مقاطعة االنتخابات القادمة واردة
• عبري مويس متثل التعبرية السياسية

لفشل االنتقال الديمقراطي
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املطلوب ولكن لن يكفي هذا لوحده بل يجب ان تكون 
حّد  وتصّور...إىل  لرؤية  وحاملة  موجودة  الحكومة 
اآلن لم يقدم املشييش رؤية واضحة وحتى يف مرشوع 
فإّن  وبالتايل  كاملة  رؤية  تقديم  يتّم  لم  املالية  قانون 
عىل  ويحافظ  واضحة  رؤية  تقديم  هو  منه  املطلوب 
استقالليته وينفتح عىل كّل االطراف ألّن األزمة اليوم 
تتطلب تعاونا بني مختلف االطراف ونحن ليس لدينا 
قدمناها  التي  املبادرة  يف  وحتى  ليستمّر  معه  اشكال 
ذكرنا انه يجب ان يستمر سنتني ثم نقيّم ان تقدمنا 
ام ال واذا لم نتقدم واتجهنا اىل انتخابات مبكرة فإننا 
التي  الرضورية  باإلصالحات  القيام  بعد  اليها  نتجه 

تخّول لنا خوض انتخابات مبكرة.
يف هذا الوضع هناك حديث عن امكانيّة تعديل 
وزاري ..فهل ترون ان الرتكيبة الحكومية الحالية 

تتطلب اعادة نظر عىل مستوى بعض الوزراء ؟
..والتعديل  املشييش  مع  املسألة  هذه  يف  تحدثت 
الحكومي من مشموالته ويتحّمل فيه مسؤوليته ولكن 
ما نعتربه خطريا هو ان يستجيب املشييش للضغوطات 
التي تمارس عليه وأن يقوم بتحويرات إلرضاء هؤالء 
الحكومة  تحويل  حول  التدخل  حقنا  من  ...وليس 
لحكومة سياسية  ..فليحكمون ويتحملون مسؤوليتهم 
..ليس لدينا اي اشكال بخصوص هذا ولكننا ضد ان 
نخبئ رؤوسنا إىل الوراء ونقوم بمخاذالت... التحوير 
الوزراء.  لعمل  موضوعي  لتقييم  يخضع  الوزاري 
يف  ليسوا  الوزراء  اغلب  ان  نرى  الحقيقة  يف  ونحن 
خاللهما  اتت  فرصتان  جاءت  الربملان  يف  املستوى، 
والتعليم  الصحة  حول  جلسة  يف  وتحدثت  الحكومة 
لرؤية  تقديما  او حتى  اتصاليا  أداء  نر  لم  وغريهما.. 
وتصور من طرف اغلب الوزراء حتى ال نُعّمم ...هناك 
القديم وال يوجد طرح لحلول  الحديث  لنفس  اجرتار 
وطنية واضحة وال نشعر بوجود رؤية لدى أّي وزير 
تهّم  املسألة  وهذه  للربملان  قدموا  الذين  الوزراء  من 
األداء  ان  نعتقد  لنا  وبالنسبة  يُقيّم  الذي  الجمهور 
الحكومي ضعيف ودون املطلوب وأن فيه ارتباكا كبريا 
وفيه خضوع للحزام الربملاني أي قلب تونس وحركة 
فهم  املشييش  تقديري  الكرامة. ويف  وائتالف  النهضة 
انه ال وجود الغلبية   116 املرسوم  تعديل  من درس  
120 نائبا التي يتحدثون عنها وهي وهم وقد فهم هذا 

ونرجو أالّ يواصل رشاء الوهم.
ما هي قراءتك للحراك االحتجاجي الذي انطلق 

يف بعض الجهات بعد توقيع اتفاق الكامور ؟
ابن  أنا  وخطرية،  مهّمة  أنّها  أعترب  مسألة  هناك 
أبرمت  التي  الجهات  الداخليّة ومن  الجهات  جهة من 
يف  تقريبا   ،2017 سنة  اوت  يف  الحكومة  مع  اتفاق 
وكانت  الكامور  اتفاق  فيها  ابرم  التي  الفرتة  نفس 
االحتجاجات تقريبا شبيهة باحتجاجات الكامور ومنذ 
2017 إىل اآلن لم تر االتفاقات النور... يجب ان نتفق 
اوال عىل ان هذه املطالب مرشوعة لكن الخطر الكبري 
الذي يُهّدد بالدنا اليوم هو أنّنا لم نتقّدم أية خطوة يف 
االستحقاق االجتماعي الرئييس للثورة التونسية واآلن 
اذا لم يتقّدم االستحقاق االجتماعي فإن الديمقراطية 
التي لدينا ستصبح غائبة وبالتايل فإّن مطالب الكامور 
او غريها من الجهات هي مطالب مرشوعة خاّصة أّن 
وزارية   بمجالس  تقريبا  قامت  املتعاقبة  الحكومات 
لكّل الجهات أو أغلبها واتفقت مع محتجني وحتى مع 
غري محتجني واتخذت قرارات ولكن هذه القرارات لم 
تر النور ولذلك فإنني اعترب أّن اتفاق الكامور ايجابي 
وأنه يهّم أمن الدولة يف آخر املطاف والحكومة كانت 
يف مستوى تعهداتها ..هناك مطالب وايقاف االحتقان 
بالكامور مسألة ايجابيّة  وشيطنة ما يحدث هناك غري 
مقبول... قد يكون هناك مندسون هنا وهناك ولكنني 
معتصمي  جيدا  واعرف  وزرتها  املناطق  تلك  اعرف 
يتعلق  اليوم  املطروح  والتحدي  ونوعيتهم...  الكامور 
ال  االتفاق..  بتعميم  املشييش  هشام  حكومة  بتعهد 
نعتقد أّن الحكومة قادرة عىل هذا باإلمكانات املتاحة 
حاليا ويف نفس الوقت ال نعتقد أّن ما تحقق بالكامور 
نموذجا  يمثل  تطاوين  ألهايل  بالنسبة  اهميته  عىل 
تنمويا جديدا... كل هذا مسكنات وحتى ما حدث يف 
والبالد  مسكنات  هذه  ...فكل  وغريهما  وقفصة  قبيل 

اليوم  تنموي.  اىل رؤية وفكر ومنوال  اليوم يف حاجة 
من  عدد  يف  جديدة  "فانات"  غلق  عن  حديث  هناك 

الجهات. 
أالّ يُعّد هذا انفالتا خطريا ؟   

االخراج   وعملية  خطري  انفالت  هذا  بالطبع 
وترصيحات  الكامور  التفاق  والسيايس  االتصايل 
رئيس الحكومة كانت يف غري محّلها وكان يمكن اتمام 
هذا االمر بطريقة اخرى ودون وعود زائفة وطبعا حق 
التنمية ال يقترص فقط عىل الكامور ورئيس الحكومة 
وتغلق طريق  تحتج  عندما  بأنه  اليوم صورة  أعطى 
سوف أحّل لك اشكاليتك واذا لم تحتج لن يتّم حّلها 
بدأتها  ورثة  ...هذه  كثريا  املشييش  نظلم  ال  ..وحتى 
بلعباس  سيدي  ويف  املنجمي  الحوض  يف  الرتويكا 
عندما تّم ارسال وزراء وتّم تحقيق مطالب يف كل مرة 
اتفاق  اصدار  يتم  او  منها  او بعض  احتجاج  يحدث 
ال  تتحرك  ال  التي  الجهات  ان  اليوم  الصورة  لتكون 

اليوم يجب  تتحّصل عىل يشء وبالتايل فإّن الحكومة 
أن تعرف عما ستقدم.. هي مقدمة عىل شتاء سيكون 
ساخنا يف ظّل وعود اطلقتها ويف نفس الوقت ليس لها 

امكانات متوفّرة لتحقيق تلك الوعود.
أيمكن أم يكون هذا منطلق ثورة جديدة ؟ 

والثورة  ثورة جديدة موجودة  قيام  كّل مقومات 
قامت عىل االستبداد السيايس وغياب التنمية والبطالة 
وتحسني  للتشغيل  اجتماعية  مطالب  فيها  ورفعت 
التعليم  يف  واصالحات  واالجتماعية  املاديّة  األوضاع 
والصحة. وبعد ما تضمن  تقرير محكمة املحاسبات 
حول االنتخابات االخرية فإن الوضع السيايس تقريبا 
لم يتغري..كّل اسباب الثورة التي وجدت سنة 2010  
موجودة اليوم وبالتايل سيثور الشعب ويطالب بكنس 

كّل هذه العمليّة السياسية.. هذا أمر وارد.
وانت تتحدث عن تقرير محكمة املحاسبات.. 
ما تعليقك عىل ترصيحات رئيس هيئة االنتخابات 

نبيل بفون االخرية بخصوصها ؟
جلسنا معه قبل االنتخابات وحّذرناه من تركيبة 
الهيئات الجهوية والفرعية يعني كيف قامت والتسيس 
الذي كان فيها وهذا ال يخفى عىل االعالم ونتائج سرب 
هيئة  ان  أتذّكر  تحّرك..  هناك  يكن  لم  ولكن  اآلراء 
كمال جندوبي سنة 2011 كانت أكثر شجاعة عندما 
بغض  الشعبية  العريضة  حزب  قائمات  اسقطت 
النظر عما ان كانت وجيهة ام ال ولكن عندما الحظت 
قائمات  وأسقطت  تحركت  تجاوزات  وجود  الهيئة 

وهذه الهيئة لم تفعل شيئا.
هل تعترب أنّها متواطئة ؟ 

دورا  تلعب  دوما  كانت  ولكن  متواطئة  أقول  ال 
الجانب  فيها  ...االنتخابات  أقل  وال  أكثر  ال  تقنيا 
مهم  السيايس  الجانب  أيضا  ولكن  مهم  وهو  التقني 
وسبق أن قلت ذلك لبفون عديد املرات واخربته بأنه 
األهم  الجانب  ولكن  التقني  بالجانب  دائما  متمسك 
والحرب  الصناديق  عن  النظر  بغض  االنتخابات  يف 
تكون  حتى  مالئم  مناخ  يف  تنظيمها  هو  واالوراق 
لم تقم  الهيئة  اعتقادنا  ...هذا هو دورها ويف  شفافة 
به والذي حدث اليوم اّن محكمة املحاسبات أصدرت 
القائمات  اسقاط  تستوجب  ادانات  وهناك  تقريرها 
انه  أقول  عقاب  بال  الوضع  استمر  اذا  ..ولكن  ربما 
انه اصبحن  اثبت  التقرير  السالم..  الديمقراطيّة  عىل 
لدينا اليوم "بانديّة االنتخابات" وعندما يقرتب موعد 

االنتخابات يأتي هؤالء سواء من الخارج او من الداخل 
مسنودين باالعالم وبرشكات سرب اآلراء ورشاء الذمم 

بالطماطم واملقرونة ...لتغيري ارادة الناخبني.
ماذا  للتقرير  تبعات  اية  تصدر  لم  اذا 
االنتخابات  مثال  ستقاطعون  هل  ستفعلون... 

القادمة ؟
والتقرير واضح  املسألة حيوية  لنا هذه  بالنسبة 
يستحّق  من  يعاقب  وأن  يتحّرك  أن  القضاء  وعىل 

العقاب للحفاظ عىل املسار الديمقراطي.
ويف صورة لم يتحّرك اّي شخص ؟ 

املساواة  قدم  عىل  تنظم  االنتخابات  تعد  لم 
كان  اذا  الحظوظ  نفس  لهم  ليس  والسياسيون 
من  االنتخابات  بأموالهم  يفتكون  الكناطريّة 

لها  ليس  يكون  وبالتايل  ي النزهاء  ا
اهمية  واية  قيمة  وأية  جدوى 

ولذلك فإّن مقاطعة االنتخابات 

وغريها من االليات من املسائل املطروحة وبالنسبة لنا 
التقرير يمثل فرصة حقيقية لالصالح  وحوله اجماع 
ومجتمع  واحزاب  تونسيني  من  الرشائح  عديد  من 
مدني ...هذه فرصة لفتح هذا امللف إلحداث اصالحات 
سياسية والوصول اىل ديمقراطية سليمة كما نراها يف 

العديد من البلدان االخرى وليست فاسدة.
قلب تونس اعلن عىل لسان رئيس كتلته انه 
عن  معلومات  لديه  وأّن  سعيّد  قيس  سيقايض 

تحّصل سعيد عىل 40 مليارا ؟
افضل  ان  ارى  ولكن  حقه  من  فهذا  يقاضيه  ان 
طريقة للدفاع هي الهجوم وعىل كل حال نحن لدينا 
ثقة يف تقرير محكمة املحاسبات.. لدينا قضاء عليه ان 
مسؤوليتها  تتحمل  األطراف  وكّل  مسؤوليته  يتحمل 
ما يحدث يف  ...نرى  القادمة  االجيال  نفكر يف  ونحن 
أشهر   3 كّل  انتخابات  ينظمون  حيث  اليوم  العراق 
حدث  ماذا  نتذكر  كلنا  ليبيا  ويف  لبنان  وانتخابات 
واالمر  بعدها  حدث  ماذا  االنتخابات  نظمت  وعندما 

يمكن ان يصل حتى اىل حروب اهلية.
تتحدث عن امكانية ان تعيش تونس يف عالقة 

باالنتخابات سيناريو  العراق وليبيا ؟ 
الناس  يخرج  ثّم  انتخابات  تنظيم  يتم  ان 
ويشككون يف نزاهتها سينجر عن ذلك حروب اهلية 

كبرية...كان هذا هو منطلقها. 
هل هذا خطر يهدد تونس اليوم حسب رأيك؟
من  اّن  االنسان  يشعر  يوم  خطر...  هذا  بالطبع 
يمسك بالسلطة متحيّل ولم يتحّصل عليها باستحقاق 
قد  فعل  ردود  تحدث  ان  فيمكن  بالتحيّل  وإنما 
العبث  يتّم  عندما  وبالتايل  جدا  خطرية  ملسائل  تصل 
باالنتخابات أو تحدث جرائم انتخابيّة فإّن ذلك يفتح 

ابوابا سيئة جدا عىل مرصاعيها.
كيف تقييم زيارة رئيس الجمهورية لقطر؟  

هل تعتربها زيارة ناجحة؟
لقاءاته...  يكمل  حتى  نهائية  نتائج  لدينا  ليس 
لرئيس الجمهورية يف اطار العالقات الدولية والبحث 
عن التمويل ان يتحرك دوليا هذا مطلوب ولكن نحن 
نريد رأس تونس مرفوعا يف قطر أو غريها أي نحن 
ال نتسّول وإنما نبحث عن رشاكات مع القطريني أو 
غريهم تتم لفائدة اقتصاد بالدنا وتخرجها من االزمة 
التي تعيشها ولكن ايضا بدفاعنا عن سيادتنا الوطنية 
وعن ثوابتنا وثوابت بالدنا. وأعتقد ان الرئيس ذهب 

كما تسعى  ...يبحث ويسعى  االطار  هذا  اىل قطر يف 
كل االطراف  للبحث عن تمويل لبعض املشاريع.

دور  نهاية  عن  قطر  من  تحدث  الرئيس 
االحزاب يف عديد دول العالم ويوحي حديثه ايضا 
بأنه يقصد تونس... أال ترى أّن صديقكم رئيس 

الجمهورية يستهدفكم كأحزاب ؟
الخط  يف  الجمهورية  رئيس  مع  متفقون  نحن 
التفاصيل  يف  معه  نختلف  ان  يمكن  ولكن  العام 
...ونحن نختلف يف العديد من النقاط التفصيلية معه 
ويف جزء منها هو ان العملية السياسية يف العالم قائمة 
االجتماعي  البعد  يف  معه  نتفق  ..لكن  االحزاب  عىل 

للدولة ويف الحفاظ عىل السيادة الوطنية.
حركة  عام  كأمني  صوتا  لكم  نسمع  لم 
السيايس  املشهد  اخلقة  وعن  املبادئ  عن  تدافع 
ديوان  ملديرة  املنسوبة  الترسيبات  بخصوص 
الجمهورية  رئاسة  أّن  أم  الجمهورية  رئيس 

بعيدة عن نقدكم؟
نطالب  ...نحن  النقد  فوق  شخص  لوجود  ال 
بالترسيع يف البت يف القضية املرفوعة بخصوص هذه 
الترسيبات.. والترسيع مطلوب فيها وأيضا يف قضايا 

اخرى...
من  يمّس  ان  يمكن  حدث  ما  أّن  تعترب  أال 

صورة رئاسة الجمهورية ؟
من  تمس  فإنها  الترسيبات  صحت  لو  بالطبع 
ولكن  فيه  شّك  ال  وهذا  الجمهورية  رئيس  سمعة 
امللفات  من  غريه  مثل  القضاء  بيد  امللف  هذا  اليوم 
بعد  يحسم  لم  الذي  القضاء  يف  اليوم  "املرنخة" 
وشّك  ارتباك  حالة  يف  يجعلنا  ما  وهذا  بخصوصها 
وريبة مثل ملفات مالية والفساد وملفات اشخاص 
يف  وأشخاص  بعد  فيها  الحسم  يتّم  لم  مسجونني 

الخارج متهمون...
لكن قاعدة  قيس سعيد تقول انه ال مكان 

ملسؤول يف الدولة يكون محل تتبع قضائي ؟
رئيس  ديوان  رئيسة  هي  عكاشة  نادية 
للقضاء...  التوجه  وتّم  اشكال  ..حدث  الجمهورية 
يمكن ان يكون االشكال صحيحا كما يمكن ان يكون 
خاطئا واذا ثبتت ادانتها فرئيس الجمهورية مطالب 
باستبدالها ونحن نعتربه رجال نزيها ووطنيا ويعرب 
عن قيم ومبادئ وعليه اتخاذ االجراءات الالزمة التي 

تتماىش مع االدانة القضائية.
هل يمكن عقد لقاء سيايس مع عبري مويس  

وحزبها ؟
ويف  الجميع  مع  نلتقي  ان  يمكن  الربملان  يف 
الربملان هناك تقاطعات ونحن نعترب ان عبري مويس 
هي تعبري حقيقي عن فشل املسار ألنّه حينما تحن 
الناس للمايض )نوفمرب( فإّن هذا فشل كبري ونحن 
وباملسار  بالثورة  ايمانها  عدم  يف  معها  نختلف 
جزء  وانتخبها  الربملان  يف  موجودة  ولكنّها  الثوري 
املناسبات  الشعب وعبري مويس صوتت يف عديد  من 
عىل قوانني مع حركة النهضة الذين يقدمون انفسهم 
اللقاءات  عىل انهم اضداد وبالتايل يف ساحة الربملان 
مفروضة عىل الجميع ألّن ال أحد اختار من يكون يف 
ومن  هناك  ووضعنا  الشعب  اختارنا  ...بل  الربملان 
صيغة  وايجاد  بعضنا  مع  التعامل  علينا  املفروض 
خارج  سياسيا  ...وانما  املشرتك  وللعمل  للتعامل 
عبري  مع  واللقاء  آخر  امر  فهذا  الربملانية  الساحة 

مويس غري متوقع.
بمحمد  يقبلوا  لن  انهم  يقولون  أصدقاؤكم 

الغرياني يف الربملان فهل تشاطرونهم الرأي ؟
نمنع  لن  قبول...  عدم  او  قبول  قضية  ليست 
هي  نحن  ...مشكلتنا  الربملان  اىل  الدخول  من  احدا 
للربملان  الغرياني  يقدم من جهة  الغنويش  أّن راشد 
ال  ..وهو  القديمة  املنظومة  مع  صلح  مبادرة  وكأنّه 
يستطيع اقامة صلح داخل حزبه وال يستطيع تسيري 
برملان او اقامة صلح فيه ويريد لعب دور ليس من 
مشموالته ...ومن ادارته للربملان يتبني انه فشل فشال 
كبريا وتعكس ازدواجية الغنويش تجّمعي مطيع مثل 

الغرياني ومؤمن بالثورة وتجمعي غري مطيع.

• الغنويش فشل يف الربملان ويف حزبه
• أغلب  الوزراء دون املستوى..
وأداء املشييش ضعيف ومرتبك

• جيب الفصل يف قضية نادية عكاشة
ويف قضايا  الفساد املركونة

• أصبح لدينا باندية االنتخابات
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يُطالعك  اإللكرتوني  أن تفتح موقعها  بمجّرد 
املحاسبات  »محكمة  لنفسها:  اتّخذته  شعار 
العام«.  القطاع  يف  واملساءلة  للشفافيّة  دعامة 
تفاصيل  يف  للغوص  املستحّق  املدخل  هذا  مّهد 
انتخابات  مراقبة  نتائج  حول  العام  التقرير 
املحاسبات مؤّخًرا.  أصدرته محكمة  الذي   2019
االنتخابات  شاب  ما  رصد  يف  استفاض  تقرير 
الجرائم  وسائر  مشبوه  وتمويل  تجاوزات  من 
االنتخابيّة، لكّن أهميّته تتوّقف عىل رضورة األخذ 
من  ضّد  الردعيّة  اإلجراءات  وتفعيل  بتوصيّاته 

ثبت تالعبهم بخيارات الناخبني التونسينّي...

حول  العام  »التقرير  إعداد  ملنهجيّة  تقديمها  يف 
السابقة  الرئاسيّة  االنتخابيّة  الحملة  مراقبة  نتائج 
ومراقبة   2019 لسنة  الترشيعيّة  واالنتخابات  ألوانها 
اإللكرتوني  موقعها  عىل  املنشور  األحزاب«  ماليّة 
املحاسبات  محكمة  أبرزت   ،2020 نوفمرب   6 بتاريخ 
لها  املتاحة  البيانات  مصادر  مختلف  اعتمدت  أنّها 
وفقا ملا خّوله لها القانون االنتخابي. فأشارت إىل أنّها 
املاليّة بالبنك  التحاليل  استقصت معلومات لدى لجنة 
املركزي وبعض البنوك والوكالة الفنيّة لالتصاالت. كما 
طلبت معلومات من 64 جمعية، وكذلك من مؤسسات 
امليديا  صفحات  عىل  اإلعالنات  خدمات  تُسدي  خاّصة 
العدل  وزارة  مع  طبعا  أعمالها  ونّسقت  االجتماعيّة. 
والقطب القضائي االقتصادي واملايل واملحكمة اإلداريّة 
يف  أجنحته  بمختلف  القضاء  تدّخالت  تثمني  »بهدف 
ردع املخالفات والجرائم ذات الصلة بتمويل الحمالت 

االنتخابيّة«... 

من تعبيرات دولة المؤّسسات
العام  لتقريرها  املحاسبات  محكمة  إصدار  جاء 
الفصل  التزاًما بما ينّص عليه   2019 انتخابات  حول 
املحكمة  إعداد  بشأن  االنتخابي  القانون  من   97
تقريرا عاما يتضّمن نتائج رقابتها عىل تمويل الحملة 
االنتخابيّة. كما أقّر الفصل 93 من القانون االنتخابي 
أّن التأّكد من عدم ارتكاب املرشحني لجرائم انتخابيّة 
عىل  املحاسبات  محكمة  رقابة  أهداف  بني  من  يُعّد 
تمويل الحملة االنتخابيّة. ، فقد فّوض القانون ملحكمة 
املحاسبات »مهّمة مراقبة موارد ومصاريف القائمات 
املرتشحة واملرتشحني واألحزاب السياسية لغاية التأّكد 
من إنجاز كّل املصاريف املتعلقة بالحملة االنتخابيّة من 
خالل الحساب البنكي الوحيد املفتوح للغرض ومسك 
حسابيّة ذات مصداقيّة تتضّمن بيانات شاملة ودقيقة 
بتمويل  املتصّلة  والرصف  القبض  عمليّات  كّل  حول 
الحملة والتحّقق من أّن مداخيل القائمات املرتشحة«، 

وفق ما جّددت املحكمة تأكيده يف تقريرها األخري.
ما  عىل  يمتّد  الذي  التقرير،  عىل  االّطالع  وعند 
املحاسبات  محكمة  أّن  نستشّف  صفحة،   340 يفوق 
االستقالليّة،  بمنتهى  مهامها  بممارسة  تمّسكت 
إذ  واملحاسبة،  املاليّة  للرقابة  األعىل  الجهاز  باعتبارها 
تُعنى بمراقبة حسن الترّصف يف املال العام، كما تتمتّع 
ضمن  واملايل  اإلداري  واالستقالل  الذاتي  بالتسيري 
أحكاما  تصدر  أن  صالحيّاتها  ومن  الدولة،  ميزانيّة 

قضائيّة عىل غرار القضاء العديل واإلداري.
محكمة  عمل  منهجيّة  محّددات  عىل  وللتوّقف 
أخالقيّات  »ميثاق  نّص  االّطالع عىل  يكفي  املحاسبات 
املهنة لقضاة محكمة املحاسبات وأعوانها« الصادر يف 
ديسمرب 2014 واملدرج يف املوقع اإللكرتوني للمحكمة. 
وهو يرتجم املبادئ والقيم األساسيّة التي يتمّسك بها 
منظورو املحكمة عند مزاولة مهامهم إعماال ملقتضيات 
دستور 2014 وطبقا للمعايري الدوليّة واملتمثّلة يف سبع 
واملوضوعيّة  و»االستقالليّة  »النزاهة«  وهي:  مبادئ، 

يف  التضارب  و«تجنّب  السيايس«  و»الحياد  والتجّرد« 
املصالح« و«الرّس املهني« و«الكفاءة والعناية والتطّور 

املهني« و«اعتماد مقاربة بنّاءة«.
ومن دون شّك أّن التقرير العام حول نتائج مراقبة 
وجرائم  تجاوزات  من  يكشفه  بما   ،2019 انتخابات 
انتخابيّة خطرية، قد جاء ليُجّسد أهميّة استقالليّة قرار 
الديمقراطي،  النظام  يف  الدولة  مؤّسسات  أهّم  إحدى 
الحياد  فعليّا  جّسد  متوازنًا  تقريًرا  بدا  أنّه  سيّما  ال 
من  نفسها  املسافة  واتّخذ  املحكمة  لقضاة  السيايس 
واملرشحني  واملشاركني  السياسينّي  الفاعلني  مختلف 

لالنتخابات السابقة بشقيّها الترشيعي والرئايس.

تجاوزات يصعب حصرها
إذا تفّحصنا الخطوط العريضة للتقرير 

التجاوزات  أّن  سنالحظ  فإنّنا  العام، 
إرادة  يف  بالتأثري  الكفيلة  االنتخابيّة 

الناخبني مكثّفة جّدا ويصعب حرصها 
قائمة   340 من  أكثر  أّن  درجة  إىل 
لم  الترشيعية  لالنتخابات  مرّشحة 

حسابات  قّدمت  أو  حساباتها  تقّدم 
يف  ماليّة  موارد  إيداع  عدم  عن  فضال  مغلوطة، 
شكل  يف  مشبوهة  أموال  وتلّقي  البنكيّة  الحسابات 
الجمعيّات  أو معنويّة مثل  تربّعات من ذوات طبيعيّة 
االنتخابيّة. ويف  الحملة  الخرييّة وتوظيف مقّدراتها يف 
املرشح  مشاركة  إىل  مثال  التقرير  تطّرق  الصدد  هذا 
أنشطة  إنجاز  يف  القروي  نبيل  الرئاسية  لالنتخابات 
أّن  2019، معتربة  جمعيّة »خليل تونس« خالل سنة 
ذلك من شأنه أن »يخفي انطالق حملته االنتخابيّة قبل 
الفرتة املحّددة قانونا للغرض وقيام الجمعيّة بالرتويج 

بصفة غري مبارشة للمرتشح«.
األحزاب  من  باملائة   80 أّن  التقرير  كشف  كما 
الفائزة يف االنتخابات الترشيعيّة لسنة 2019 لم تحرتم 
الفصل 84 من القانون االنتخابي الذي ينّص عىل أنّه 
قائمة مرتشحة  من  أكثر  يقّدم  كّل حزب  عىل  يتوّجب 
يف  املنجزة  العمليّات  لكّل  جامعة  حسابيّة  يُمسك  أن 
قائمات  فيها  يقّدم  التي  االنتخابيّة  الدوائر  مختلف 

مرتشحة.
األموال  يف  املالحظ  الشفافيّة  غياب  ويشمل 
املرصودة للحمالت الدعائيّة عىل غرار إنجاز التظاهرات 
االنتخابيّة ومعاليم تأجري القاعات والخيام والفضاءات 
السيّارات  وكراء  العاّمة  االجتماعات  إلقامة  املختلفة 
ومعاليم استهالك املحروقات ونفقات الطباعة والنرش 
وتكاليف  وترويجها  اإلشهاريّة  املعلقات  وإعداد 
والحمالت  االجتماعيّة  بامليديا  الرسميّة  الصفحات 
دون  فيسبوك  شبكة  عىل  األجر  املدفوعة  الدعائيّة 
الترصيح بها وإنتاج فيديوهات دعائيّة وبثّها ومواقع 
الحمالت  مقّرات  تسيري  وتكاليف  للمرتشحني  واب 
املوارد  تكاليف  عن  فضال  وتجهيزها،  االنتخابيّة 
كثري...  ذلك  وغري  وعملة  مالينّي  وكالء  من  البرشيّة 
وعىل رأس تلك التجاوزات تربز طبعا شبهات التمويل 
األجنبي التي تكاد تكون ثابتة يف بعض الحاالت التي 

توّقف التقرير عندها.
ومع ذلك ينبغي اإلشارة إىل أّن لغة األرقام والنسب 
خالل  املسّخرة  النفقات  مختلف  بمراقبة  املتعّلقة 
القصوى،  أهميّتها  رغم  يمكن،  ال  االنتخابيّة  الحمالت 
نتائج  تُفرّس  ثابتة  وبراهني  تشّكل دالالت واضحة  أن 
امللحق  فإّن  الذكر  سبيل  وعىل  األخرية.  االنتخابات 
عدد 17 يف التقرير العام املتعلق بـ«املرتشحني الذين 
يكشف  نقائص«،  نفقاتهم  إثبات  وثائق  تتضّمن 
بها  املرّصح  النفقات  مجموع  من  النقائص  نسبة  أّن 
ووصلت  باملائة   53 بلغت  الشاهد  يوسف  للمرشح 
 64 إىل  املرزوقي  املنصف  محمد  املرشح  إىل  بالنسبة 

املرشح  إىل  بالنسبة  باملائة   23 بلغت  حني  يف  باملائة، 
قيس سعيّد. والحال أّن مجموع النفقات املرّصح بها 
بالنسبة إىل قيس سعيّد مثال ال تتجاوز حوايل 19 ألف 
مليون  الشاهد  يوسف  نفقات  فاقت  حني  يف  دينار، 
دينار.  ألف   724 القروي  ونبيل  دينار  ألف  و397 
االنتخابات  أّن فحص محارض هيئة  التقرير  كما ذكر 
كشف أّن املرّشح لالنتخابات الرئاسيّة يوسف الشاهد 
بأنشطة  قيامة  أثناء  العموميّة  اإلدارة  موارد  استعمل 
إداريّة  سيّارة  استخدام  غرار  عىل  االنتخابية  حملته 
ببنزرت وحافلتني عموميّتني تابعتني للرشكة الجهوية 

للنقل بصفاقس...
ويف الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسيّة بلغ حجم 
109 آالف دينار ليحصل عىل  القروي  لنبيل  النفقات 
قيس  نفقات  بلغ حجم  تقريبا، يف حني  مليون صوت 
سعيّد 26 ألف دينار وحاز 2.7 مليون صوت. وحسب 
األرقام املسّجلة يف التقرير فإّن قيس سعيّد يُعّد تقريبا 
تعكس  فهل  املرشحني،  جميع  ضمن  من  إنفاقا  األقّل 
أموال  من  بُذل  ملا  الحقيقي  الحجم  حّقا  األرقام  تلك 
رئيس  أي  الفائز  للمرشح  االنتخابية  الحملة  تلك  يف 
طبعا  البيانات  هذا  قراءة  توّضح  الحايل؟  الجمهوريّة 
أّن محكمة املحاسبات ال تهتّم بالنتائج التي قد تؤّدي 
إليها تلك التجاوزات، وإنّما تنكّب فقط عىل رصد تلك 
إليها  املوكولة  بالصالحيات  املمارسات وكشفها، عمال 

قانونًا.
السمعيّة  اإلعالم  وسائل  أّن  التقرير  كشف  كما 
املرّشحني  ألبرز  سياسيّة  بدعاية  قامت  البرصيّة 
سعيّد،  قيس  باستثناء  األوىل،  الدورة  يف  للرئاسيّات 
أّما  ماليّة عىل معظمها.  عقوبات  تسليط  إىل  دفع  مّما 
التي  الوحيدة  »نسمة«  قناة  فكانت  الثانية  الدورة  يف 
قامت بـ«إشهار سيايس لنبيل القروي ودعاية مضاّدة 
2019، حسب  24 سبتمرب  بتاريخ  ضّد قيس سعيّد« 
ما ورد يف تقرير املحكمة، مّما أّدى إىل تسليط الهيئة 
خطيّة  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا 
ماليّة قدرها 80 ألف دينار ضّد القناة املذكورة )ملحق 
التقرير بـ»عدم  أقّر  83(. ومع ذلك  عـ5ـدد صفحة 
للحملة  األساسيّة  باملبادئ  التقيّد  ضمان  آليات  كفاية 

املتعّلقة بالتغطية اإلعالميّة«.
فايسبوك العب أساسي

االجتماعيّة،  امليديا  توظيف  أّن  املعلوم  من 
يف  أساسيّا  عامال  أضحى  فيسبوك،  شبكة  وتحديًدا 
السياسيّة يف تونس، والسيما زمن االنتخابات  الدعاية 
بصعوبة  ههنا  القائم  اإلشكال  ويكمن  واألزمات. 
الربط عمليّا بني الفاعلني السياسينّي وصفحات امليديا 

به  أقّر  ما  الدعاية. وهو  تبارش مهام  التي  االجتماعيّة 
تقرير محكمة املحاسبات بقوله »مثّلت الصفحات غري 
الرسميّة التي توّلت الدعاية للمرتشحني والتي لم يتّم 
الرئييس  املصدر  االنتخابات  هيئة  لدى  بها  الترصيح 
يُشّكل  العنرص  هذا  إذن  يعني  ما  وهو  لالستشهار«. 
تقّر  إذ  الرقابة،  أعمال  يف  والقصور  الضعف  نقطة 
استعملت  التي  املنشورات  املحكمة بـ«صعوبة حرص 
كأداة للقيام بالحملة االنتخابيّة بصفة شاملة ودقيقة، 
املبارشة بني بعض الصفحات  الصلة  إثبات  وصعوبة 
واملرتشحني املنتفعني بالدعاية عرب منشوراتها. وهو ما 
لم يمّكن املحكمة من الترصيح بشأن مصادر تمويل 

هذه الخدمات ورشعيّتها«.
وعىل سبيل الذكر أوضح التقرير )ملحق عـ5ـدد 
تجاوز  رسميّة  غري  صفحة   30 أّن   )85 صفحة 
املرّشح  نارصت  ماليني   3 فيها  املشرتكني  عدد 
قيس سعيّد. وأرشف عليها 120 شخصا، من 
85 شخصا يف تونس و24 يف فرنسا  بينهم 
من  عدد  عىل  موزعون  آخر  شخصا  و11 
املقابل عملت ثالث صفحات  العالم. ويف  دول 
غري رسميّة فقط لفائدة نبيل القروي تضّم 587 ألف 
من  شخصا   38 عليها  أرشف  وقد  تقريبًا.  مشرتك 
بينهم 35 يف تونس. وامللفت لالنتباه أيضا أّن املرشح 
غري  صفحتان  لصالحه  تعمل  كانت  الرياحي  سليم 
ومائتي  مليون  يفوق  ما  تضّم  لكنّها  فقط،  رسميّتني 
مشرتك ويرُشف عليها 20 شخصا من بينهم 5 فقط 

يف تونس و13 شخصا يف فرنسا.
والغريب أّن املرشحني قيس سعيّد ونبيل القروي 
املعنون بـ»املرتشحون  الجدول  لم يظهر اسميهما يف 
منشورات  استعملوا  الذين  الرئاسية  لالنتخابات 
مدعومة ضمن الصفحات املرّصح بها«، أي املنشورات 
املدفوعة األجر لصالح رشكة فايسبوك )ملحق عـ8ـدد 
عـ10ـدد  امللحق  يكشف  ذلك  ومع   .)86 صفحة 
املدعومة،  املنشورات  أّن  التقرير(  من   88 )صفحة 
بها  املرّصح  غري  الصفحات  عىل  األجر،  املدفوعة  أي 
لفائدة  81 منشوًرا  بلغ عددها  قد  املرشحني  قبل  من 
نبيل القروي و60 منشوًرا لفائدة يوسف الشاهد و55 
منشورات   7 مقابل  اللومي،  سلمى  لصالح  منشوًرا 
قد  سعيّد  أّن  واملعلوم  سعيّد!.  قيس  لفائدة  مدعومة 
أّكد أكثر من مّرة أنّه ال يملك حسابا بشبكة فايسبوك، 
وال تُلزمه أصال أيّة صفحة وإن كانت تنارصه وتُقّدم 
يعني  ال  ما  وهو  الرسميّة.  صفحته  أنّها  عىل  نفسها 
طبعا أنّه لم تكن هناك قوى وشبكات قويّة كانت تعمل 
بتناغم لدعم فوز صعود الرئيس الحايل. ومن املؤّكد أّن 
تلك الشبكات املنتصبة يف تونس وخارجها قد بذلت كّل 
إمكانيّاتها باحرتافيّة فائقة لتجعل من مرشحها يغمر 
معظم صفحات امليديا االجتماعيّة التونسيّة بشكل لم 

يكن يف الحسبان تماًما...

معضلة التمويل األجنبي
العام  تقريرها  يف  املحاسبات  محكمة  أقّرت 
األجنبي  التمويل  عىل  الرقابة  منظومة  بـ«محدودية 
للحملة االنتخابيّة الرئاسيّة السابقة ألوانها... وارتفاع 
تمويل  مصادر  بمرشوعيّة  املتّصلة  املخاطر  مستوى 
ورد  السياق  هذا  ويف  الرئاسية«...  االنتخابية  الحملة 
يف التقرير أّن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أفادت 
بأنّها »ال تمتلك الوسائل القانونيّة واملاديّة الستقصاء 
يف  الدور  هذا  للعب  الرئييس  واملؤّهل  املعلومات... 
املصدر  مجهولة  والتمويالت  األجنبي  التمويل  كشف 
يف  املرّشع  كّلفه  وقد  املركزي...  البنك  هو  واملشبوهة 
أساسية  بصورة  الدور  هذا  بلعب  االنتخابي  القانون 
من  إشعار  أّي  انتظار  دون  تلقائي  وبتّعهد  وآلية 

الهيئة«.

تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 ;

الفايسبوك والتمويل اخلارجي العبان أساسيان !
معز زيّود

نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات



www.acharaa.com العدد 235 - الثالثاء 17 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

07الشارع السياسي

متى نخرج من هذا الضيق اإلقتصادي؟
بقلم : د.المنصف السليطي

وقانون   2021 لسنة  املالية  قانون  مرشوعا  يحظى 
لدى  حتى  كبري  باهتمام   2020 لسنة  التعدييل  املالية 
والضجيج  والنقد  الجدل  وكثر  الشعبية   االوساط 
حولهما. ومطلوب من مرشوع قانون املالية لسنة 2021 
تتعلق  جبائية  وإصالحات  إجراءات  عدة  يتضمن  أن 
باسرتجاع نسق النمو عرب دفع االستثمار والتشجيع عىل 
العديد  وسن  الجبائي  التهرب  ومقاومة  الخاصة  املبادرة 
من القرارات املتعلقة بتوسيع خاصة مدا خيل الدولة غري 
الجبائية باإلضافة إىل تعزيز اإلجراءات التحفيزية لتحسني 
املستعجلة  واإلجراءات  والخاص  العمومي  االستثمار 
لإلحاطة بالطبقات الضعيفة واملهّمشة، لتدارك أوضاعنا 
االقتصادية واالجتماعية املرتدية وغياب النجاعة للخروج 
عىل  مسبوقة  غري  مستويات  إىل  وصلت  التي  األزمة  من 
امليزانية  عجز  وتفاقم  العمومي  اإلنفاق  ارتفاع  مستوى 
وارتفاع الدين العام إىل مستوى خطري. ولكن ويف السياق 
التي  اإلجراءات  من  للعديد  مرعب  غياب  هناك  ذُكر  الذي 
تمثل رافعة لقانون املالية لسنة 2021. وكما أشار العديد 
 2020 لسنة   التعديلية  للميزانية  بالنسبة  الخرباء  من 

فلقد: 
• تفاقم العجز من 3 % يف امليزانية املصادق عليها إىل 

11،4 % يف امليزانية التعديلية الجديدة .
 3.6 يتجاوز  بما  الدعم  نفقات  يف  تسوية  وردت   •  
يف  املقدم  التقدير  انخفاض  من  متأتية  دينار  مليارات 

ميزانية 2020 املقدمة من طرف الحكومة السابقة. 
والصناديق  العمومية  املؤسسات  ديون  إدراج  عدم   •

االجتماعية بامليزانية والتي تجاوزت 6 مليارات دينار.
• تأجيل خالص أجور ديسمرب 2019 إىل جانفي 2020 

ومستحقات الرشكات الخاصة مثل املقاولني .
• تقديرات مغلوطة حول إنتاج حقل "نوارة" الذي لم 

يدخل بعد حيز اإلنتاج. 
اىل  التطرق  بصدد  لسنا    2021 مليزانية  وبالنسبة   
محاسبية  بصفة  صيغ  انه  قال  فالبعض  ككل،  املرشوع 
النمو 4%(  املعتمدة متفائلة جدا )نسبة  الفرضيات  وأن 
وأنه بال روح وهزيل فيما قال البعض األخر إنه يفتقد اىل 
يعترب  بينما  شاملة  سياسية  نظرة  واىل  للمستقبل  رؤية 
االجتماعي  املشهد  لم يستوعب مستجدات  انه  ثالث  رأي 
وقد  االجتماعية.  العدالة  ومقتضيات  املجتمعي  والحراك 
غري  ذلك  من  جزء  يكون  وقد  صحيحا   ذلك  كل  يكون 
مخالف كثريا للحقيقة لكن ليس هذا محور حديثنا يف هذا 
السياق بل نريد ان نهتم بجانب واحد وهو تقاسم أعباء 
املستحقة. وال  الرضائب  املواطنني ودفع  الجباية بني كل 
بد ان نتفق عىل ان هذه املسألة لم  ترتق بعد اىل مستوى 
البريوقراطية  أن  يدرك  فكلنا  واإلجماع   التام  االقتناع 

واسعة  رشائح  إحجام  وراء  الشائع  والفساد  املخيمة 
االحتيال  عىل  وتشجعهم  الرضائب  دفع  عن  املجتمع  من 
اتفاق  وجد  فاذا  تقنية  او  فنية  ليست  واملسألة  عليها... 
تطبيق  يف  الدولة  مسلك  يدعم  عام  تمّش  عىل  سيايس 
الشعب   وعموم  األجراء  وزرها  يتحمل  ال  عادلة  جباية 
تنزيلها  ويتم  التميش  لهذا  املناسبة  الحلول  توجد  فقط 
حكومة  تشجيع  يتم  ان  بد  ال  التطبيق. ولذلك  عند  بيرس 
وسعة  الشجاعة  من  الكثري  يتطلب  امر  وهو   - املشييش 
الصدر –عىل السري يف هذا االتجاه الداعم لخيارات تحتضن 
من  املزيد  ولتكريس  املشرتك  والعيش  املواطنة  مقومات 
النجاعة والعدالة يف توزيع الثروة ويف تثبيت وتنفيذ جباية 
بأن  تونس  يف  املهنية  الفئات  إدراك  من  بد  وال  متوازنة. 
الدولة والستقامة  لحياة  وأنها رضورية  واجب  الرضيبة 
التوازنات املالية العامة مع الوعي بأن لكل هذا األمر تأثريا 
عافيته  عامة  بصفة  االقتصاد  يسرتجع  لم  إذا  محدودا 
استنباط  اىل  السياق  هذا  يف  مدعوة   ونموه..والحكومة 
من  ومقبولة  مفهومة  عملية   وأنماط  وصيغ  اجراءات 
الجميع بعد ان تكون قد أمنت لها عىل االقل مع الفاعلني 
من  األدنى  الحد  والسياسيني  واإلقتصاديني  اإلجتماعيني 

الدعم السيايس.  
املنتخب  الجديد  الوزراء  الهند عندما وجد رئيس  ففي 
2.5 باملائة فقط من  2014 السيد  نارندرا مودي  يف سنة 
ومائتي  مليار  مجموع  من  الرضائب  يدفعون  السكان  
تقاسم  يف  عديدة  اخالالت  هناك  ان  أدرك  نسمة  مليون 
أعباء الرضائب واتخذ مجموعة من القرارات من جملتها 
السابقة  الديون  سداد  من  الرضائب  من  املتهربني  اعفاء 
واإلعالن عن ارصدتهم الحقيقية والقيام بدفع الرضائب 
الحالية  املستحقة عليهم وعند انتهاء املهلة املحددة لهم  
أن   ذلك  مفاجأة.  حدثت  ملفاتهم  لتسوية  أشهر  بأربعة 
64275 شخصا أعلنوا عن ثرواتهم الحقيقية التى لم يكن 
معلنا عنها من قبل. وقدرت تلك األصول بمبلغ يعادل 9.8 
مليارات دوالر وكانت له انعكاسات ايجابية عىل ميزانية 
نزيه  بشكل  وُطبّق  ومبسط  واضح  اجراء  وهذا  التنمية 

وعام.
فال بد من مراعاة مصلحة البالد والتسلح بالوعي التام 
واإلحباط  اليأس  زرع   وعدم  كاملة  املسؤولية  وتحمل 
تنتج  ما  كل  يف  العدمية  والنظرة  والندوب  والتشوهات 
الحكومة  ونرش  خيارات اخرى مسكونة برشور كثرية ال 
الوطن ومن  السلطة وال هى ىف مصلحة  هى ىف مصلحة 
املفروض ان ترتفع أصوات العقالء بعدما حجبها ضجيج 
أصوات املزايدين الذين تصدروا املشهد وأصبحت أصواتهم 
افاق الحتماالت  اية  أبلغ رضرا يف غلق  مرتفعة وجدالهم 

اإلصالح السيايس واالقتصادي يف بالدنا.

يتقيّد  »لم  بأنّه:  املحاسبات  محكمة  أقّرت  الصدد،  هذا  ويف 
من   90 الفصل  بأحكام  جهته  من  التونيس  املركزي  البنك 
عمليّة  عىل  اإلرشاف  مهّمة  له  أوكل  الذي  االنتخابي،  القانون 
أكثر من حساب  البنكيّة والسهر عىل عدم فتح  الحسابات  فتح 
التمويل  الالزمة بما يحول دون  لكّل مرتشح واتّخاذ اإلجراءات 
منه«.   89 الفصل  أحكام  بتطبيق  واكتفى  لالنتخابات،  األجنبي 
القانون  من   90 الفصل  ألحكام  »خالفا  أنّه  التقرير  أبرز  كما 
دون  للحيلولة  إجراءات  املالية  وزارة  يتبنّي وضع  لم  االنتخابي 

التمويل األجنبي اللنتخابات الرئاسية لسنة 2019 بدورتيها«.
ومع ذلك تطّرق تقرير محكمة املحاسبات إىل تعاقد املرشح 
أجنبيّة  ضغط  رشكة  مع  القروي  نبيل  الرئاسيّة  لالنتخابات 
قصد  دينار(  ألف   850 مليون   2( حوايل  بلغت  ماليّة  بقيمة 
الحملة  مع  تنفيذه  فرتة  تتقاطع  إذ  التأييد،  وكسب  الضغط 
من  جزء  تحويل  تّم  أنّه  التقرير  يف  وجاء  الرئاسيّة.  االنتخابيّة 
 2019 23 سبتمرب  بتاريخ  دينار  ألف   427 بمبلغ  العقد  قيمة 
من الحساب البنكي غري املرّصح به لدى البنك املركزي التونيس 
الراجع لزوجة املرتشح التي تقود حملته االنتخابيّة. وأقّر تقرير 
محكمة املحاسبات بأنّه »أفرزت األعمال الرقابيّة أّن املبلغ الذي 
تونسيّا«،  مصدره  يكن  لم  األجنبيّة  الرشكة  لفائدة  تحويله  تم 
بما يعني مبدئيّا أنّه تمويل أجنبي يستهدف التأثري يف خيارات 
الناخبني وتوّجهات الرأي العام التونيس عموما. ومن ثّمة، التزمت 
باملحكمة  القضائيّة  التشكيالت  »تتوىل  بأن  املحاسبات  محكمة 
التعّهد بالتحقيق يف شبهة التمويل األجنبي للبّت يف املوضوع«...

كانت  بارزة  تونسيّة  20 جمعيّة  أّن حوايل  بالذكر  والجدير 
تلك  بشّدة  فيه  أدانت  املنقيض،  األسبوع  آخر  بيانا،  نرشت  قد 
للقانون  انتهاكا  تُعترب  »ال  أنّها  مؤّكدة  االنتخابيّة،  التجاوزات 
واستهزاًء  الديمقراطي  للمسار  تعطيال  وأيضا  بل  فحسب، 
املحاسبات  محكمة  دعت  وقد  إلرادتهم«.  وتزويًرا  بالناخبني 
املناسبة  اإلجراءات  باتخاذ  مسؤوليّاتها  تحّمل  إىل  بالخصوص 
والتجاوزات  بالجرائم  يتعلق  فيما  املواتية  األحكام  وبإصدار 
ودون  اآلجال  أقرص  يف  املذكور  بالتقرير  الواردة  والخروقات 

تعطيل. 
87 لسنة  العام بمراجعة املرسوم عدد  التقرير  ولنئ أوىص 
2011 املتعّلق بتنظيم األحزاب السياسيّة بهدف تحسني حوكمة 
فإنّه  للشفافيّة،  ضمانا  مراقبتها  وإحكام  السياسية  األحزاب 
الطريق  يف  املحاسبات  محكمة  تميض  أن  الرضوري  من  يبدو 
الرضوخ  وعدم  باستقالليّتها  تمسكا  لنفسها  اختارته  الذي 
للضغوط السياسيّة املنتظرة. وال ضري من أن تواصل التعايل عىل 
اعتماد  قبيل  السياسينّي من  الفاعلني  لبعض  املختّلة  االنتقادات 
تقريرها العام عىل ما يُرّوُج يف صفحات فيسبوك، رغم أّن ذلك 
والتمحيص  للرصد  الرضوري  العمل  ضمن  بالرضورة  يدخل 

والرقابة...
تطّلعات  إىل  االستجابة  املحاسبات  محكمة  عىل  ثّمة  ومن 
الرأي العام يف املسارعة بإصدار األحكام القضائيّة املتوّجبة ضّد 
املخالفني، وفق ما يندرج ضمن صالحيّاتها، السيما أّن القانون 
انقضاء  بعد  بالتقادم  االنتخابيّة  الجرائم  سقوط  عىل  نّص  قد 
ثالث سنوات من تاريخ إعالن النتائج النهائيّة لالنتخابات التي 
مّر عليها نحو عام أصال. وهو ما يُنذر باستمرار معضلة اإلفالت 
من العقاب التي باتت ممارسة مألوفة يف البالد خالل السنوات 

األخرية.
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يف أعراف الدول املتقّدمة يقوم رؤساء الجمهوريات 
بزيارات عمل قصرية خارج الحدود أو زيارات دولة  
تمتد يف الغالب لثالث أيّام أو دونها بعد إعداد دقيق 
بقصد  املستقِبَلة  الدولة  مسؤويل  مع  ثنائي  وتنسيق 
البحث يف تحقيق أقىص مستويات النجاعة االقتصادية 
والسياسية عرب االتفاقات املوّقعة فعليا بني الدولتني. 
ويخضع تقييم  ما يُْعَرُف ب«زيارة الدولة« إىل معايري 
امللموسة والحصيلة  النتائج  يُنَْظُر فيها إىل  مضبوطة 
اإلنشاء... وحماسة  الّشَعار  َلْغِو  عن  بعيدا  الفعلية 

األخرية  سعيّد  قيس  الرئيس  زيارة  جانَبَت  لألسف 
للدوحة األهداف املرجّوة منها خاّصة يف هذه الظروف 
الدقيقة والخطرية التي تمّر بها البالد ويف هذه »األيّام 
لها  تشهد  لم  والتي  تونس  تعيشها  التي  الّصعبة« 

مثيال يف تاريخها املعارص.

حملة »تفسيرية«
في الخارج أم زيارة دولة !

الجمهورية  لرئيس  الخامس  الخروج  هو  فعليا 
مسقط  إىل  أوىل  بزيارة  قام  أن  بعد  سعيّد،  قيس 
)سلطنة عمان( للمشاركة يف مراسم العزاء بعد وفاة 
يوم  الجزائر  إىل  رسمية  زيارة  ثّم  قابوس،  السلطان 
عبد  الجزائري  الرئيس  من  بدعوة   2020 فيفري   2
املجيد تبّون، و خروج ثالث كان زيارةعمل إىل باريس 
يوم 22 جوان 2020 دامت 24 ساعة التقى خاللها 
الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون، والزيارة الرابعة 
كانت إىل الكويت يوم 1 أكتوبر لتقديم واجب العزاء 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمري  وفاة  يف 

الصباح.
لزيارة  النهائية  واملحّصلة  األرقام  إىل  لنذهب 
تفاهم  ومذّكرة  اتفاق   80 قطر:  إىل  األخرية  الدولة 
 3 رصد  مع  تَُوّقْع !  لم  أنّها  القطرية  الصحافة  تُأَكِّد 
االتصاالت  مجاالت  يف  استثمارات  دوالر  مليارات 
والبنوك والعقارات ستُْدرس يف مارس القادم  للتوقيع 

وكالعادة  القطرية !   – التونسية  املشرتكة  الّلجنة  يف 
البالد  احتياطات  لدعم  دوالر  مليون   500 ِب  وديعة 
سنُْجرب عىل تسديدها بعد 5 سنوات يف آجالها املحّددة 
دون تأخري ولو بيوم واحد وبفائض مشّط كما حصل 
َالتماس  ُرِفض  مّلا   «  2015 سنة  »وديعة  بمناسبة 
مليون   250( الثاني  القسط  خالص  تأجيل  تونس 
دوالر( بسبب الصعوبات املالية التي تعرفها امليزانية 
طرف  من  بالرفض  حينها  التونيس  الطلب  وُقوِبَل 

الشقيقة قطر !.
الذي حمله  ما  ؟و  إذن  أيّام  ثالثة  ماذا حصل يف 
الرئيس يف جرابه عائدا إىل تونس؟ يف كلمة اليشء: ال 
اتفاقيات موّقعة، وال مواقف واضحة وحاسمة ودقيقة 
نعلم  ال  ثنائية  محادثات  فقط  دولية،  قضايا  من 
بالديوان  موّسعة  وأخرى  قطر،  أمري  مع  مضامينها 
زيادة  إىل  وتدعو  التعاون  استمرار  ن  »تُثَمِّ األمريي 
اللجنة  اجتماعات  عقد  ورضورة  البيني،  التعاون 
وزيارة  موزا  الشيخة  مع  ولقاء  املشرتكة« !،  العليا 
قطر  وملؤّسسة  القطري  وللمتحف  الوطنية  للمكتبة 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، وأخريا »َلّمّة تونسية 
ناِقْصها  »ما  قطر  يف  املقيمة  الجالية  مع  السفارة  يف 
الله  الّلغبابي  مع  وُدوَرة  الشعبية  الفنون  فرقة  كان 

يرحمو« !!
هذا يف الجانب الرسمي، أّما يف الجانب الشخيص 
إّذ  ْزيَادة««  و  ْعِليْه  اليلِّ  »ْعَمْل  فالرئيس  والفردي، 
املثّقفني  أمام جمع غفري من  أْلقى محارضة عصماء 
الدساتري  أّن  عىل  خاللها  أّكد  القطريني  واملسؤولني 
يجب أن تكون مستبطنة يف وجدان كّل مواطن وكّل 
فاعال  الشباب  يكون  أن  رضورة  عىل  مشّددا  إنسان 
التفسريية«  »حملته  يواصل  وكأنّه  القرار،  صنع  يف 
من  هناك  من  ويعلن  الجغرافيا  حدود  بها  ليخرتق 
زمن  وأّن  وىّل  قد  األحزاب  »زمن  أّن  العربي  الخليج 
الشعب يريد قد حّل«...من هناك من قطر و اإلمارات 
واملمالك املجاورة ) باستثناء الكويت( حيث ال أحزاب 
امللقاة  انتخابات !. وتُّوَجت املحارضة  وال دساتري وال 
القانون  لفقهاء  الدولية  الرابطة  إنشاء  عن  باإلعالن 
سعيّد  قيس  للرئيس  رئاستها  وإسناد  الدستوري 

األستاذ املساعد يف القانون الدستوري. كما أّدى زيارة 
إىل مجلس الشورى القطري وعرّب عن استعداد تونس 
لتقديم خرباتها الالزمة وتوفري ما تستحّقه قطر من 
الدستور–  وصياغة  االنتخابات  مجال  يف  مساعدات 
طبعا لم يتحّدث الرئيس عن تقرير محكمة املحاسبات 
الرئاسية  انتخاباتنا  وشفافية«  »نزاهة  حول  األخري 
والترشيعية األخرية ولم يرش أيضا إىل رغبته يف صياغة 

دستور جديد يُّكتَب يف الساحات والشوارع - .
يبدو أّن الرئيس قيس سعيّد قد ذهب إىل الدوحة 
ذلك(... تأّكد  )والوقائع  الشخصية  صورته  لتسويق 
 » َ إذ تجّول يف الدوحة  أليّام ثالث بلياليها كي »يُفرسِّ
رؤيته »الثورية« ولينرشها يف الرّشق العربي !...حملة 

تفسريية »بّرانية«ليس إاّل.
»حوار  بمرشوع  األخري  يف  سعيّد  عاد  لألسف 
واإلرهاب  التطّرف  قضايا  يف  ينظر  غربي«  إسالمي 
زيارته.  بمناسبة  عنه  اإلعالن  تّم  العنيفة  واألصولية 
فأهدته  لقيس سعيّد  الدولة«  »زيارة  قطر  استثمرت 
شبهات  كّل  من  األثناء  يف  وتربّأت  جمعية  رئاسة 
والقتل  اإلخواني  العنف  جماعات  ودعم  اإلرهاب 
والرتهيب الداعيش التي تال حقها من جّل دول العالم. 
الجامعة  أرض  تونس،  رئيس  سعيّد  سمح  لقد 
مستنريا  إصالحيا  إرثا  تملك   التي  والبالد  الزيتونية 
عىل  املنفتح  املعتدل  الوسطي  اإلسالم  قاعدته 
قرون   3 من  أكثر  منذ  والعرص  الحداثة  مكتسبات 
والعنف وصيّا  اإلرهاب  بدعم  املتّهمة  قطر  يجعل  أن 
عىل حوار »إسالمي – غربي« هو أقرب للتبييض منه 
والكراهية…يف  بالتطّرف  اتهامات  كّل  من  والتربّؤ 
املحّصلة األخرية كانت الزيارة مطيّة لقطر كي تنفي 
كّل عالقة لها بدعم مجاميع العنف والقتل املتناثرة يف 
العالم رشقا وغربا، ومناسبة لسعيّد كي  جّل أصقاع 
يتوّغل أكثر يف حماسته ورؤاه الحاملة..وفرصة أخرى 

ضائعة لتونس.

فرصة أخرى ضائعة لتونس...
لطفي النجار

قيس سعّيد في قطر :

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 :

العنوان :المستشار الرقمي:

الهاتف : 034 063 36
الفاكس : 065 890 71

BETA : المطبعة
مدقق لغوي: نور الدين حميدي

منير الفاّلح

سندة بن الحبيب

فيصل بنعمران

45 شارع آالن سافاريبهاء الباهي
1002 تونس 

العربي الوسالتي

هيفاء سالم

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

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



www.acharaa.com العدد 235 - الثالثاء 17 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

9الشارع السياسي

كريمة السعداوي

النسخة الجديدة لقانون المالية التكميلي :

لم يأت اجماال املرشوع املنقح او باألحرى املجمل 
لقانون املالية التكمييل للعام الحايل سوى بتخفيض 
بسيط يف نسبة عجز امليزانية ليكرس مرة اخرى فشل 
القائمني عىل اعداده وهو امر منتظر وطبيعي باعتبار 
انه ال يمكن صنع النجاح بالفشل والعكس صحيح. 
وعموما،ال يستحق املوضوع خربة يف االقتصاد واملالية 
لفهم ان ما وقع ال يتجاوز تعديل قيم بعض البنود 
جد  وعدد  واالقرتاض  بالدعم  املتعلقة  تلك  غرار  عىل 
محدود من حسابات مداخيل الجباية، لتدخل املسألة 
برمتها تحت طائلة بذل الجهد لكي ال تسقط ورقة 
وعىل  بذلك  وتنكشف  التقدير  وسوء  الخيبة  توت 

رؤوس املأل عورات انعدام الكفاءة والرداءة.
وقدر مرشوع قانون املالية التعدييل لسنة 2020 
يكاد يكون جزافيا،عجز  الجديدة، بشكل  يف نسخته 
مقابل  دينار،  مليون  بنحو11.492  امليزانيّة 
13.729 مليون دينار كانت مقرتحة ضمن النسخة 
باردو  نواب  رفضها  التّي  املرشوع،  هذا  من  األوىل 
للمالية  امتحان  ابسط  امر رسوبها يف  بعد ان حسم 
املركزي.  البنك  محافظ  العبايس  مروان  العمومية، 
اصبحت  واملجملة،  املعدلة  النسخة  لهذه  وبإعدادها 

وزارة املالية يف موقع يشبه كثريا موقع املستجري من 
الرمضاء بالنار باعتبار ان العجز لم ينخفض بصفة 
املسموح  الحد  تتجاوز  نسبته  ان  معنى،سيما  لها 
من   %3( املجال  هذا  يف  املعتمدة  املعايري  حسب  به 
كانت  ان  بعد   11.4 اىل  مرات  أربع  حوايل  الناتج( 

مساوية لـ13.4%من الناتج املحيل االجمايل.
وابرزت احكام الفصول املنّقحة من املرشوع، أن 
يف  الدولة  موارد  من  تعادل87%  الجبائية  املداخيل 
حني تناهز عىل التوايل نسبتي املداخيل غري الجبائية 
االقرتاض  9 و4 %، فحسب. وتقدر موارد  والهبات 

بكافة اصنافه  بزهاء 19.491 مليون دينار.
التداين  خالل  من  املوارد  هذه  توفري  وسيتم 
الخارجي )7.364 ماليني دينار( واالقرتاض الداخيل 
عىل  التمويالت  وستوجه  دينار(.  مليون   11.948(
غرار املنهج املقيت واملعتمد منذ 2011 لتمويل عجز 
حصة  تصل  حيث  العمومي  الدين  وتسديد  امليزانية 

خدمته من قيمة عجز امليزانية اىل 97 %...
لسنة  التكمييل  املالية  قانون  مرشوع  ويقرتح 
ديون  شطب  تيسري  احكامه  بعض  ضمن   ،2020
لالستخالص  القابلة  غري  املالية  واملؤسسات  البنوك 

هذه  ارباح  يف  وهمي  بشكل  يزيد  ان  شأنه  من  بما 
الهيئات  امام  املالية  وضعياتها  لتلميع  املؤسسات 
يف  تخفض  فتئت  ما  التي  الدائنة  الدولية  املالية 
تصنيفاتها وتعتربها حجر عثرة عىل مستوى تطور 

االستثمار.
الرضيبة  مجلة  اخرى،تعديل  فصول  اقرت  كما 
عىل  والرضيبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  عىل 
التأثري  ومنعدمة  استثنائية  سياقات  يف  الرشكات 
تقريبا عىل وضعيات جل رشائح املطالبني بالرضيبة.
للحكومة،  التعديلية  االقرتاحات  كذلك  وتعلقت 

واملحروقات  الحبوب  دعم  نفقات  يف  بالتقليص 
عىل  كربى،  عمومية  مؤسسات  ديون  تفاقم  باعتبار 
للرشكة  املخصص  الدعم  توجيه  مع  املستوى،  هذا 
التونسية  الرشكة  إىل  التكرير  لصناعات  التونسية 
لألنشطة البرتولية التي تقوم بإعادته إىل الحكومة يف 
شكل مداخيل جبائية قصد السعي لتطوير تحصيل 
املداخيل الجبائية غري املستخلصة طيلة العام الجاري 
واملقدرة بنحو 6 آالف مليون دينار ولكن العملية ال 
تعدو ان تكون اال مجرد عملية محاسبية مكررة، ال 

غري.

»َكْعِوْر واْعِطي لالْعِوْر«...

رتل معلق 
وكهربائي صيني

تونس 2020

رتل
في تونس
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صور من تاريخ تونس الحديثة

بورقيبة والقذافي وياسر عرفات هللا يرحمهم )في حوار من وحي الخيال(

خير  أما  كيفاش؟  شفت  »ايواه...   : بورقيبة 
اللبسة المدنية هذي األنيقة وإاّل هاك الشقاشق 
إلّي تلبس فيهم كإنك بوسعدية؟ شوف ماذخمك 

هّكة«...

الجاية كي تمشي  : »المرة  بورقيبة 
لقمة عربية وإاّل افريقية ما فيها باس 
تلبس حاجة تليق بك وبينا، ما تنساش 
أما  روحك،  كان  تمثّلش  ما  راك  إلّي 

المغرب الكبير الكّل...«

بورقيبة : »حتى سي ياسر اقترحت عليه باش ينّحي 
يمشيو  يمشي  وين  حاططهم  التي  الفرودة  ها  علينا 

معاه، لكن ما حّبش هللا غالب آش باش نعملولو«

يمكننا على 
األقل التنفس 
في هذا البلد...

ايجاد حلول لوباء كورونا ليس يف متناول أّي كان. ذلك أنه 
خطوات  تحّسس  عرب  الصّحي  املشكل  هذا  معالجة  يكفي  ال 
يومية مرتّددة ومحسوبة عندما تكون صحة التونيس يف امليزان 

وأولوية من أولويات الدولة.

هذا  معالجة  األضواء  عن  بعيدا  بالشيخ  سنية  بدأت  فقد 
الوباء الرهيب عمال بالشعار املعروف »الوقاية خري من العالج«.

الذي  الناجع  الشعار  بتطبيق  خلفها  الذي  الوزير  واكتفى 
مّهدت الوزيرة الطريق للعمل به مضيفا اىل ذلك إطالالت إعالمية 
ألغراض سياسية شخصية ال عالقة لها إطالقا بخطورة الوضع 
الصحي بالبالد وتباهى بها طيلة املوجة األوىل من انتشار الوباء.

فمنذ انطالق املوجة الثانية لم يخرج علينا أحد للخوض يف 
الدولة عربها  تنوي  التي  الطريقة  لتوضيح  أو  الصحي  الوضع 

حمايتنا أو ايجاد العالجات املناسبة.

من  بأنه  آذاننا  وتشنيف  بتحذيرنا  الوزراء  مجلس  اكتفى 
املنتظر أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد  19 يف جانفي 2021 7 آالف 
وفاة مكررا بال انقطاع أن سبب بلوغ هذا الرقم هو ترصفاتنا 
غري الواعية وعدم التزامنا بحمل الكمامات ! بل وأضاف وزير 
حدود  يف  اللقاح  عىل  ستحصل  تونس  أن  المباالة  بكل  الصحة 
شهري ماي أو جوان القادمني وأن توزيعه سيقترص عىل فئة 

اجتماعية معيّنة!

لكل  الفجئي  التبّخر  سبب  التونسيون  فهم  الحال  ويف 
واالذاعات  التلفزات  عىل  يتدافعون  كانوا  الذين  املسؤولني 
واكتشفوا أن وضعيتهم خطرية جّدا وأنه ال رجاء للحصول عىل 
بفعل  االختفاء  راموا  الذين  وقادتها  البالد  عجز  أمام  لها  دواء 

افتقادهم أي عالج سوى عجزهم وعدم فعاليتهم !

»الشعب التونيس ضحية اختياراته… له الله!«.

يريد«  »الشعب  شعار  ترديد  سعيد  قيس  يواصل  االثناء  يف 
متسبّبا يف تسارع وترية تفكك البالد ليلحق به »نسور السلطة« 
وراشد  مقرونة  نبيل  أمثال  من  الشعبوية  يوظفون  الذين 
الغنويش الذي يرفض أيما رفض رسقة النجومية منه! ثم نقول 
إنه ما زال بإمكاننا عىل األقل التنفس يف هذا البلد بينما يتم منع 
األوكسيجني عنّا إال إذا دفعنا مقابل التمتع به الثمن ويا له من 

ثمن!!

بقلم : وفاء الملّوح
أصبحت تونس تعاني منذ سنوات من سوء البنى التحتية وهشاشتها 
التام لعدة مشاريع حيوية بما تسبب يف  التعطل شبه  وذلك اىل جانب 
إفالس العديد من املقاولني الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم والتي قدرت 

حسب اخر بيانات وزارة املالية بأكثر من 800 مليون دينار.
وابرزت وزارة التجهيز مع اشتداد جائحة كورونا يف أفريل الفارط 

وخاصة مع بداية التأكد من نضوب 
االقرتاض  وتوقف  الدولة  موارد 
تأجيل  املرتقب  من  أنه  الخارجي، 
البنية  مشاريع  بعض  إنجاز 
التحتية املربمجة للعام الحايل لتبلغ 
كلفة أربعة مشاريع معطلة حسب 
دينار  مليار   2.20 نحو  الوزارة 
البناء  قطاع  يف  بمشاريع  وتتعلق 

واألشغال العامة.
املشاريع  من  عددا  أن  وأّكدت 
واملعابد  بالطرقات  املتعلقة  الكبرية 
تم إيقافها إضافة إىل مشاريع أخرى 
بكلفة  الدويل  قرطاج  تونس  ملطار 
بحوايل 2.2 مليار دينار. كما جرى 
لخدمات  مرشوعا   35 نحو  إيقاف 
توفرها  التي  االجتماعي  السكن 
إضافة  الضعيفة  للطبقات  الدولة 
السدود  بناء  مشاريع  من  عدد  إىل 

وحماية املدن من الفيضانات.
ذكرت  التجهيز  وزارة  أن  غري 
ويف  انه  الفارط  األسبوع  نهاية 
الدولة  سياسة  تجسيم  نطاق 
أنظمة  وتعميم  دعم  إىل  الرامية 
العمومية  اإلدارات  صلب  الجودة 
اإلدارية  الخدمات  جودة  لتحسني 
تستعد  أنها  املواطن،  من  وتقريبها 
وزارة  وكأول  الحالية  السنة  يف 
نموذجية للحصول عىل نظام إدارة 

الجودة واملعيار الدويل آيزو 9001 2015- يف ›‹الترصف يف املشاريع ›‹ 
و ›‹تراخيص الباعثني واملقاوالت ›‹

اإلداري وللمشاريع  األداء  إىل تحسني  الجودة  إرساء نظام  ويهدف 
يساعد عىل حسن  مما  الوزارة،  مختلف مصالح  املشاريع صلب  تنفيذ 
يحفز  كما  واملوارد،  والنفقات  الوقت  وتوفري  املشاريع  انجاز  مراقبة 

املوظفني عىل االندماج بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ونجاعة.

العالم  يف  انتشاراً  األكثر  املعيار   9001 آيزو  الدويل  املعيار  ويعد 
أسايس  بشكل  واإلدارات  املؤسسات  يساعد  الجودة حيث  إدارة  ألنظمة 
عىل وإرضاء وطلبات وتوقعات املواطن او الحريف. ومن سياسات نظام 
إدارة الجودة آيزو 9001 مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات صلب 
اإلدارات حيث يوضح هذا املعيار الطرق التي يمكن من خاللها االرتقاء 
بالخدمات التي يتم تقديمها كما أنه 
يساعد عىل تطوير آلية أداء األعمال 

يف مختلف املجاالت.
الوزارة  ان حصول  املؤكد  ومن 
عىل هذا االعتماد هي مسالة شكلية 
غري انه من الصعب للغاية ان تصل 
دويل  بهيكل  الحد  هذا  اىل  األمور 
ومحاولة  الحقائق  لتغطية  يسعى 
للبنية  القتامة  تجميل واقع يف غاية 
مستوى  عىل  البالد  يف  التحتية 
من  وغريها  والسكن  التجهيز 
بمرافق  املتعلقة  الحيوية  املجاالت 

الحياة.
يذكر أن رئيس الحكومة، هشام 
املشييش، كان قد أقر يف 11 سبتمرب 
ما  عىل  تعليقه  هامش  عىل  الفارط 
أرضار  من  املناطق  بعض  عرفته 
أن  الخريفية  األمطار  هطول  جراء 
مهرتئة  تونس  يف  التحتية  البنية 

ويجب العمل عىل إصالحها .
رسمية  أرقام  وتفيد  هذا 
للرقابة  العليا  الهيئة  أصدرتها 
اإلدارية واملالية بأن ملفات شبهات 
 39 بلغت  التجهيز  بوزارة  الفساد 
ملفاً خالل سنة 2018، وتمت إحالة 

ملف 220 مقاوالً عىل القضاء.
يف  الفساد  حجم  بلغ  كما 
ألفي  قيمته  ما  العمومية  الصفقات 
مكافحة  هيئة  تعالجه  فساد  ملف  ألفي  بني  ومن  تونيس،  دينار  مليار 

الفساد 140 ملفاً يتعلق بصفقات عمومية ذات عالقة بالبنية التحتية.
وتؤكد املعطيات أن عدداً من الجسور والطرقات تّم إنجاز بعضها 
الرشيط  مناطق  يف  خصوصاً  الجزائر،  من  مهرب  حديد  باستعمال 

الحدودي مع الجزائر.

وزارة التجهيز تستعد للحصول
عىل اعتامد نظام جودة عاملي للمشاريع !
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أما الجانب املغمور لسرية الشخصيتني الوطنيتني 
املتنافستني قبل انعقاد املؤتمر، فيكمن أّوال مع بداية 
انخراط املحامي صالح بن يوسف الفعيل يف النشاط  
الحزبي »الذي رجع إىل تونس يف آخر صيف 1934 
وحرض أثناء السنة بعد مؤتمر قرص هالل بعض 
االجتماعات وأخذ الكلمة وأعجب به يس الحبيب 
والجرابة  وطنية،  عائلة  من  وهو  )بورقيبة(، 
القديم،  الحزب  يف  كّلهم  كانوا  جربة(  أهل  )أي 
األكرب  القسم  جّر  يف  سببا  صالح  مجيء  فكان 
للطالب  سبق  وقد  الجديد«)2(.  الحزب  إىل  منهم 
صالح بن يوسف أن أصدر مقالتني يف مجلة » املغرب 
كارل  حفيد  يديرها  التي  الباريسية   Maghreb  «
لالستعمار،  املناهض  االشرتاكي  املحامي  ماركس، 
 Robert Jean Longuet لونقي«  جان  »روبار 
املحامي  تحريرها،  هيئة  ضمن  من  كان  والتي 
»قسطون  لالستعمار،  املناهض  املاصوني  الراديكايل 
يف  صدى  لهما  كان   ،Gaston Bergery برجري« 
يوسف  املناضل  ويشري   .)3( االستعمارية  األوساط 
وبن  بورقيبة  الزعيمني  مسرية  واكب  الذي  الروييس 
للحزب  امليل  املجلس  عضو  بصفته  قرب  عن  يوسف 
الحر الدستوري الجديد )مارس 1934 – 1938( أن 
التنافس بل االختالف بينهما حصل يف أشغال  بداية 
14 مار1938 حني  املجلس امليل للحزب املنعقد يوم 
تقرر البت يف الشغور الحاصل يف رئاسة الحزب إثر 
استقالة د. محمود املاطري )جانفي 1938( وترشح 
كل من بن يوسف والهادي نويرة  لسّده ولم يتحصال 
عىل أغلبية األصوات بينما أراد الزعيم بورقيبة الجمع 
بني الكتابة العامة والرئاسة. ولم يفلح نجاح املناضل 
الطاهر صفر الذي تحصل عىل أغلبية األصوات يف حل 
واستقال  بورقيبة  الزعيم  مع  اختلف  حيث  املشكل 
القادم  الحزب  مؤتمر  يف  للبت  عالقة  املسألة  وبقيت 
وما   1938 أفريل   9 أحداث  بسبب  ينعقد  لم  الذي 
الحزب )يوم  العيل يف حّل  األمر  ترتّب عنها من قرار 

13 أفريل 1938( )4(.
ويُعّد ذلك من العوامل املفرسة لظهور التنافس من 
جديد بني الزعيمني إثر جالء قوات املحور واندحارها 
الزعيم  وهجرة   )1943 )ماي  التونسية  اإليالة  يف 
القضية  لتدويل  )مارس1945(  الرشق  إىل  بورقيبة 
حني  إىل  العربية  الدول  جامعة  طريق  عن  التونسية 
رجوعه يوم 8 سبتمرب 1949. إذ تمكن الزعيم صالح 
بن يوسف يف األثناء مع مرافقيه يف الديوان السيايس 
عىل  والسيطرة  املنحل  الحزب  هياكل  بناء  إعادة  من 
جهازه الحديث )مؤتمر دار سليم 15 أكتوبر 1948( 
بعد مبادرته الناجعة يف تطبيق برنامج الحزب الحر 
الدستوري املعلن عنه يوم 1 جوان 1934 يف جريدة 
يف  واملتمثل  الكفاح  يف  وأسلوبنا  برنامجنا   : »العمل« 
السهر عىل تكوين املنظمات القومية )تأسيس االتحاد 
التونيس  واالتحاد   1946 للشغل سنة  التونيس  العام 
للصناعة والتجارة سنة 1948 واالتحاد العام للفالحة 

التونسية سنة 1950(. 
وبقدر ما أصبح الزعيم صالح بن يوسف املحاور 
اإلطاحة  إثر  األمني  محمد  امُلنّصب،  للباي  الجدير 

املنفى  يف  ووفاته   )1943 ماي   13( باي  بمنصف 
ظفر  قد  بورقيبة  الزعيم  كان   ،)1948 سبتمرب   1(
بورقة املحاور الجدير لدى القوة األمريكية الصاعدة 
األمريكي  القنصل  مع  نسجها  التي  العالقات  بفضل 
 Hooker دوليتل«  هوكر   « بتونس،  الديموقراطي 
فرتة  يف  الزعيمني  بني  التنافس  واشتد   .Doolittle
املحاور  بورقة  للفوز   )1954  –  1952( املقاومة 
)زيارة  االستعمارية  السلطة  لدى  الحاسمة  الجدير 
لالستعمار،  املناهضني  االشرتاكيني  النائبني  من  كل 
سنة  تباعا  سافاري«  آالن  و»  فرديي«  روبار   «
وخطاب  جهة  من  جالطة  لسجني  و1953   1952
مؤتمر  أشغال  يف  امُلدٙوِّي  يوسف  بن  صالح  الزعيم 
 )1953 )جويلية  بستوكهولم  االشرتاكية  األممية 

عن  فيه  أعلن  والذي  أخرى  جهة  من  مالحظ  بصفة 
االنخراط يف االشرتاكية حاملا  الدستوري  الحزب  عزم 

تتحصل تونس عىل استقاللها(.
وكأن املشهد السيايس الذي رافق رجوع كل من 
 1955 جوان  غرة  يوم  -مظفرا  بورقيبة  الزعيمني 
واملتزامن مع إبرام االتفاقيات التونسية الفرنسية )3 
 )1955 سبتمرب   13( يوسف  وبن   -  )1955 جوان 
مؤتمر  يف  وغريمه  بينه  الخالف  حسم  عىل  العازم   -
املؤسس  بنزاع بني  يوحي   تونس-   مدينة  ينعقد يف 
للحزب سنة 1934 وبني الذي أعاد بناء هياكله سنة 
الناظم الذي يفرس عودة  1948. وهنا نلمس الخيط 
الزعيم صالح بن يوسف مطمئنا بأن أنصاره ستكون 
لهم الغلبة يف مؤتمر يعقد  تحت رعاية جامعة تونس 
لكن  الزليطني.  عيل  املناضل  يرأسها  التي  واألحواز 
قدمه  التي  والدعم  املساندة  بفضل  بورقيبة  الزعيم 
املناضل النقابي الوطني، الحبيب عاشور رفقة أحمد 
التونيس  العام  لالتحاد  العام   الكاتب  صالح،  بن 
للشغل لتأمني أشغال املؤتمر يف صفاقس قلب ميزان 
القوى )6(. حيث يذكر املناضل النقابي، محمد كريم 
بورقيبة  الزعيم  بني  حصلت  التي  الصفقة  تفاصيل 
والقيادة النقابية : الدعم مقابل املصادقة عىل برنامج 

يف  تمريره  تم  الذي  االقتصادي  االجتماعي  االتحاد 
الئحة الشؤون  االقتصادية واالجتماعية ملؤتمر الحزب 

بصفاقس )نوفمرب 1955(:
« Pendant l’été 1955, la capitale se trouva 

majoritairement acquise à Salah Ben Youssef. 
La Fédération de Tunis s’était rangée derrière 
lui. Les Cheikhs de la Zitouna lui apportèrent 
leur soutien. Bourguiba, minoritaire, n’avait le 
moral au beau fixe. Habib Achour, de passage 
à Tunis, me demanda de l’accompagner pour 
une visite à Bourguiba…Bourguiba fait part à 
Achour de son désir de résoudre le problème 
Ben Youssef par la tenue d’un congrès pour 
les départager. Ce désir était plutôt difficile 
à réaliser, compte tenu de l’hostilité que 

lui manifestait la Fédération Destourienne 
de Tunis. C’est alors que, s’engageant à en 
assurer la réussite, Habib Achour lui proposa 
d’organiser le congrès à Sfax… ».

وهي الشهادة  املؤكدة يف مذكرات الحبيب عاشور 
بأكثر تفاصيل عن حالة اإلعياء واليأس واإلحباط التي 
وجد فيها الزعيم بورقيبة حني زيارته صحبة محمد 

كريم )6(.
يف  البورقيبية  املرحلية  املقاربة  انترصت  أجل 
دعوة  يوسف  بن  الزعيم  يلب  ولم  صفاقس  مؤتمر 
الحضور التي وجهت إليه ليس خوفا عن حياته ألنه 
وكتيبة  األسود  الطاهر  القائد  حينذاك  صفه  يف  كان 
والسالح   العتاد  حوزته   ويف  املقاومني   من  هامة 
ولكن  الالزمة  الحماية  له  يوفر  أن  شأنه  من  وهو 
عن  انسلخت  التي  بالشعب  االتصال  بصعوبة  تذرع 
يواجه  حتى  بأسبوع  مهلة  طالبا  السيايس  الديوان 
الظرف الجديد املنجر عن تحالف االتحاد مع الزعامة 
البورقيبية الحداثية ضد الزعامة اليوسفية املحافظة.  
واحتد النزاع الدموي بني أنصار الزعيمني ولم تتدخل 
النزاع  يف  مبارشة  الفرنسية بصفة  السامية  املندوبية 
اليوسفية  الشميل«  عصابة   « عىل  القبض  عشية  إال 

والتي فتحت يف شأنها تحقيقا تواصل من 16 ديسمرب 
املندوب  حاول  حيث   1956 فيفري   3 إىل   1955
السامي »روجي سيدو« إقناع الزعيم بورقيبة وبعض 
القبض  إلقاء   Roger Seydoux برضورة  أعضاده 
عىل الزعيم صالح بن يوسف ومحاكمته يف تونس، يف 
حني كان الزعيم بورقيبة يرى من األفضل »تسهيل 
ترحيل الزعيم صالح بن يوسف يف أقرب اآلجال 

إىل طرابلس«)8(.
التونيس  الرتاب  يوسف  بن  صالح  الزعيم  وغادر 
اعتقاله  يقع  ال  حتى  السيايس  الديوان  من  بدفع 
السامي لفرنسا  املندوب  ومحاكمته والتي خطط لها 
وضبط تاريخها لفجر يوم  28 جانفي 1956 وبقي 
الفاصلة  الليلة  حد  إىل  التونيس  الجنوب  يف  متخفيا 
بني 3 و4 فيفري 1956 حيث عرب الحدود التونسية 
الليبية. ثم رجع الزعيم صالح بن يوسف إىل الجنوب 
أسبوع  مدة  أقام  حيث   1956 نوفمرب  يف  التونيس 
قبل  من  عليه  القبض  يقع  أن  خشية  خداش  بني  يف 
مع  تزامنا  الليبي  الرتاب  يف  اإلنجليزية  املخابرات 
عىل  اإلرسائييل  الفرنيس  االنجليزي  الثالثي  االعتداء 

قنال السويس )أكتوبر – نوفمرب 1956( )9(. 
-----------------------

الهوامش
حول  بتونس  فرنسا  قنصلية  من  استخباراتية  ملحوظة   )1(
 1956 نوفمرب   14 بتاريخ  تونس  إىل  يوسف  بن  صالح  زيارة 
 Service)تونس( الرب  لجيش  التاريخية  املصلحة  أرشيف  يف 
 ،H 374  2 صندوق   ،Historique de l’Armée de Terre
ملف عدد1، نشاط الحركة اليوسفية والتنافس بني بن يوسف 

وبورقيبة 1954 1957-.
)2( كتابات ومذكرات املناضل يوسف الروييس السياسية. إعداد 
 ،1995 التميمي. زغوان، متبعم،  وجمع وتقديم د. عبد الجليل 

ص. 87 .
(3) –Maghreb, n°11, mai-juin 1933. L’insuccès de 
la naturalisation française en Tunisie, Salah Ben 
Youssef.
     - Maghreb, n° 20, mars 1934. L’Afrique Française 
et le Néo-Destour, Salah Ben Youssef.

مصدر   ،... الروييس  يوسف  املناضل  ومذكرات  كتابات   )4(
سابق، ص.106 و107 .

)5( – إدريس )الرشيد(: يف طريق الجمهورية. مذكرات. بريوت، 
دار الغرب اإلسالمي، 2001، ص.421 و437.

بدون  تونس،  وطني.  مناضل  ذكريات  )البشري(:  بوعيل   -     
تاريخ، ص. 211.

 Kraiem )Mohamed( : Feuillets d’une vie. Du )6( 
Mouvement Syndical au Gouvernement. Tunis, 
L’Or du Temps, 2013, pp. 147 - 148.
(7) Achour (Habib) : Ma vie politique et syndicale. 
Enthousiasme et déceptions 1944 – 1981. Tunis, 
Alif, 1989, page 51.

مع  السامي  املندوب  الكامل ملحارض جلسات  النص  راجع   )8(
الزعيم بورقيبة وأعضاده يف خصوص »املشكل اليوسفي« الوارد 
خلسة  يوسف  بن  صالح  مغادرة  بحيثيات  املتعلق  التقرير  يف 
بتاريخ  إىل  املوجه من روجي سيدو  ليبيا،  التونيس نحو  الرتاب 
املكلف  الخارجية  للشؤون  الدولة  كاتب  إىل   1956 أفريل   30
لالستعمار،  املناهض  االشرتاكي  والتونيس،  املغربية  بالشؤون 
واملسألة  التونسية  الوطنية  الحركة   : مؤلفنا  يف  سافاري  آالن  
العمالية النقابية معا الفتكاك االستقالل. املجلد الثاني 1952 – 
1956. تونس، مركز النرش الجامعي، 2016، ص. 380 - 396 

و410 - 425.
)9( ملحوظة استخباراتية من قنصلية فرنسا...، مصدر سابق.

على هامش الذكرى الخامسة والستين لمؤتمر صفاقس )15-19 نوفمبر 1955( : 

ما ال ُيعرف عن اخلالف البورقيبي/اليوسفي قبل وبعد املؤمتر
1955(  وما أحدثته من حسم حزبي لصالح الزعامة البورقيبية عىل  15 - 19 نوفمرب  الزالت فعاليات املؤتمر الخامس للحزب الحر الدستوري )صفاقس، 
حساب غريمتها اليوسفية تثري اهتمام الباحثني يف حقل التاريخ السيايس التونيس املعارص. ولنئ رّكزت تحاليل الباحثني عىل نتائجها يف مسار حركة التحرير 
الوطنية وما أفضت إليه من حلقات تفاوض عسرية مع السلطة االستعمارية الفرنسية أدت إىل الظفر باالستقالل املرحيل )استكمال السيادة من مارس 1956 
الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف  الزعيمني،  1956(، فإن جانبا هاما من سرية  20 مارس  التام املمىض يوم   1964(  املكّرس لبوتوكول االستقالل  إىل ماي 
واسرتاتيجية كفاحهما لحظة بداية الرصاع وتطوراته بقي مغمورا وغري معروف، ومن ذلك عودة الزعيم صالح بن يوسف إىل الجنوب التونيس بعد مغادرته له يف 
فيفري 1956 الجئا إىل اململكة الليبية، ومكوثه قرابة األسبوع ببني خداش تحديدا يف بداية شهر نوفمرب 1956 ومقابلته للوزيرين، الباهي األدغم والطيب املهريي، 

يف حكومة الحبيب بورقيبة )أفريل 1956 – جويلية 1957( )1(. 

أ. محمد لطفي الشايبي
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الشارع السياسي

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...

نبيل بافون»أمير« تونس النابغة
الذي  اإلحباط  منسوب  رغم 
يرتفع يوما بعد يوم ويكاد يبتلع كّل 
البالد تظهر من حني آلخر بارقة أمل 
النكسات تبعث فينا مجّددا  يف زمن 
روحا ال تيأس وتحيي بداخلنا سنّة 

الحياة. 
أمري الفهري شاب تونيس متميّز 

صيته  وذاع  نجمه  سطع  النابغة  تونس  بطفل  يلّقب 
الفكرية  االبداعية  املجاالت  والخارج يف عديد  الداخل  يف 
براءة  بني  جمع  كامل  جيل  عصارة  هو  والثقافية... 
األطفال وعبقرية العظماء يتقن  سبع لغات هي العربية 
والكردية  واألملانية  والفرنسية  واإلنقليزية  والصينية 
واإليطالية وصدرت له خمسة كتب وهو لم يتجاوز سن 
الـ16... تحّصل عىل 27 جائزة أدبية عىل املستوى الدويل 
أمن  يف  بالعيش  العربي  الشباب  أحالم  بتحقيق  ويحلم 

وسالم وتلّقي تعليم أفضل.
ولد أمري الفهري بتونس من أب تونيس وأم عراقية 
يف  وهو  والكتاب  القراءة  مع  رحلته  انطلقت  كردية... 
سّن الرابعة... التحق بكليّة  الطّب بباريس وهو يف عمر 
الـ 15 ليكون أصغر طلبتها... تحّصل عىل أّول جائزة يف 
مسريته االبداعية وهو يف سّن التاسعة من عمره وأصدر 
سفري  لقب  حصد  الـ12...  سّن  يف  وهو  مؤلّفاته  أول 
ماكرون  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  من  الفرنكوفونية 

وُمنح لقب سفري األلسكو للمبدع العربي.
ظاهرة  إىل  سنّه  صغر  رغم  تونس  "أمري"  تحّول 
فريدة  تجوب الدول وتحرض مجالس الرؤساء وتستأثر 
رئيس  استقبله  وقد  األجنبية  اإلعالم  وسائل  باهتمام 
بقرص  املايض  أوت  شهر  يف  سعيد  قيس  الجمهورية 
قرطاج تشجيعا له وتقديرا لتميّزه يف رفع راية تونس 

بني األمم.

بشأن  املحاسبات  محكمة  تقرير  صدور  منذ 
اإلنتخابات الّرئاسيّة والترّشيعيّة الفارطة تتواىل ردود 

الفعل من األحزاب السياسيّة وبعض امُلرتّشحني.
كما كانت لرئيس الهيئة العليا املستقّلة لإلنتخابات 
بعض  يف  إستضافته  عند  املوضوع  نفس  يف  تعاليق 

وسائل اإلعالم املسموعة واملرئيّة خاّصة.
السيّد نبيل بافون، العضو بالهيئة منذ سنة 2011 

ورئيسها )الّرابع( منذ فيفري 2019 ثّمن بداية تقرير محكمة املحاسبات 
إاّل أنّه نفى إمكانيّة أن يكون له أّي تأثري عىل النّتائج حتّى لو تسّلمت هيئة 

اإلنتخابات التّقرير قبل الترّصيح بالنّتائج النّهائيّة!
ويعّلل موقفه هذا بكون الهيئة العليا املستقّلة لإلنتخابات"مؤتمنة"عىل 
أصوات النّاخبني! وكأن حفظ هذه األمانة يبيح الّسكوت عىل الخروقات !

أصوات  أهميّة  أّن  بفون  نبيل  السيّد  كالم  من  نستنتج  أن  علينا  هل 
النّاخبني تكمن حرصيّا يف عددها وأنه ال أهميّة لكيفيّة وظروف الحصول 
املستقّلة  العليا  الهيئة  دور  كان  إن  نتساءل  أن  لنا  وبالنّتيجة  عليها!؟ 
وخاّصة  عليا  هيئة  أنّها  عىل  التّنصيص  بحت؟ملاذا  تقنيّا  لإلنتخابات 

مستقّلة؟
اإلشهار  بخصوص  الخروقات  عن  بفون  نبيل  السيّد  يتغاىض  ملاذا 
الّسيايس ومنها خاّصة ذلك الذي تّم يف وسائل إعالم غري قانونيّة بل وكان 

له هو نفسه ظهور يف قناة غري قانونيّة!!؟
التّلفزيّة  القنوات  تلك  بخصوص  مع"الهايكا"  إتّفاق  إمضاء  يتم  ألم 
واإلذاعيّة حتى يتنّصل السيّد نبيل بفون من املسؤوليّة يف إتّصال بصاحب 
إذاعة غري قانونيّة وقال له إّن ال مشكلة لهيئة اإلنتخابات معه وأن مشاكله 
الّسنويس  السيّد هشام  الهايكا  ان عضو  ذلك عىل لس  الهايكا وجاء  مع 

الذي أضاف أّن التّسجيل الّصوتي موجود وُمضّمن يف ملف القضيّة.
هناك شبه إجماع لدى منّظمات املجتمع املدني عىل افتقاد اإلنتخابات 
الفارطة النّزاهة والّشفافيّة وجاء تقرير محكمة املحاسبات للتّدليل عىل 
وجود شوائب خطرية... إالّ بالنّسبة للسيّد بفون املتمسك بإّن اإلنتخابات 
التّحّدي  يُشبه  ما  ويف  مصداقيّة  وذات  وشّفافة  نزيهة  كانت  الفارطة 

للجميع قال: عندما تصدر أحكام عن محكمة املحاسبات سنطبّقها...

 

هشام المشيشي
حلول  حكومة  حكومتنا 
وإنجاز وهي بعيدة كل البعد عن 
السياسوية  واملعارك  املناكفات 
الضيقة وليست طرفا يف كل هذه 
الطيف  مكونات  وكل  املعارك 

السيايس هم أصدقاء، بل هم رشكاء نعمل معهم بما 
يحقق االستجابة النتظارات التونسيني 

الحكومة  تخوضها  التي  الحقيقية  ..املعركة 
اليوم هي معركة ضد الفقر والبطالة والبنية التحتية 
كورونا  ووباء  االقتصادية  والصعوبات  املهرتئة 

وغريها.

احمد صواب
املشكل يتمثّل خاصة يف طول 
الجرائم  يف  للبت  القضائي  الزمن 
االحكام  وصدور  االنتخابية 
بعد  تسقط  فاالحكام  النهائية  
االعالن  من  سنوات   3 مرور 

يف  يكمن  والحل  لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن 
والجزائي  القضائي  التحقيق  طور  عن  االستغناء 

واالكتفاء بالبحث االويل ملحكمة املحاسبات....
سنة  يف  انتخابيا  قاضيا  كنت  عندما  ...اتذكر 
القناة  بحصول  اقرت  املحاسبات  محكمة   2011
ُقدر بـ1.2  التلفزية ”املستقلة” عىل تمويل اجنبي 
ذلك حينها  ينجر عن  ان  يمكن  دينار وكان  مليون 
باملجلس  مقاعدهم  الشعبية  العريضة  نواب  فقدان 
املشهد  ينقلب  ان  يمكن  وكان  السجن  ودخولهم 
موجودا  كان  االجنبي  التمويل  حينها…  الربملاني 
ايضا يف االنتخابات الرئاسية لسنة 2014 ..لو كان 
يرزق  حيا  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس 
كان يمكن ان يتمتع بعهدة ثانية او ثالثة دون ان 
من  بد  ال  اذن  التمويل…  قضايا  يف  االحكام  تصدر 
من  ادنى  حد  لتوفري  القضائية  لالجال  حل  وجود 
والقانون  االحزاب  مرسوم  واملصداقية….  الجدوى 
االنتخابي يمكن ان يكون منطلقا لتحريك العقوبات 
ضد االحزاب السياسية مثلما يقتيض املرسوم والذي 

ينص عىل حل االحزاب”.

حسين الديماسي
اصبحت  العاملية   السوق 
اصبح  الفائدة  وسعر  “جهنم” 
بسبب  ليس  باملائة  بـ11  يقدر 
السيادي  تونس  ترقيم  تراجع 
نتيجة  وبالخصوص  وانما  فقط 

العديد  للجوء  نظرا  العاملية  السوق  يف  الكبري  الشح 
من الدول اليها بعد االزمة االخرية.

وال حّل ازاء تعطل اآلليتني لتعبئة موارد امليزانية 
غري اعادة النظر بصورة هيكلية يف النفقات واعادة 
االجور  يف  واملتمثلة  امليزانية  لنفقات  جذري  ترشيد 
بسنة  تتعلق  ال  فالوضعية  والتحويالت  والدعم 
تبادر  لم  واذا  اخرى   بسنوات  بل  فحسب   2021
وقد  فرضا  عليها  النفقات سيفرض  برتشيد  تونس 
تعرف مصري عدة بلدان اخرى منها اليونان وغريها.

غازي الشواشي
برمتها  االنتخابية   املنظومة 
االنتخابي  القانون  رأسها  وعىل 
لم تعد صالحة لضمان انتخابات 
يف  ونزيهة  وديمقراطية  شفافة 

تونس.
... ما توصل اليه تقرير محكمة املحاسبات جزء 
املصدر  مجهولة  فاموال  املرة   الحقيقة  من  يسري 
وأخرى متأتية من الخارج كان لها  دور اسايس يف 
كنا  الرئاسية ونحن  الترشيعية وخاصة  االنتخابات 
القروي  نبيل  قد قدمنا شكاية جزائية ضد كل من 
وجمعية  النهضة  وحركة  تونس  قلب  حزب  رئيس 
“عيش تونيس” من اجل شبهة تمويالت اجنبية ومن 
لالشهار  اجنبية  لوبيينغ  رشكات  اىل  االستناد  اجل 

السيايس ولكن اىل االن لم يتم البت فيها.

قالوااالفتتاحية

رديءحسن جدا

صورة تتحدث

الرؤساء الثالثة 
متاع الترويكا… 

بن جعفر والمنصف 
المرزوقي وعلي 

العريض تقولشي 
عليهم ماشين 

لعركة…
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الشارع السياسي

منير الفالح

إعالم  التاّلفز،  الفارطة  األسابيع 
قّرروا  سواء،  حّد  عىل  وخاّص  عمومي 
مهّم:  مش  الّرؤساء...  يستضيفوا  باش 
قدم، جدد، متاع حكومة، متاع برملان، إيّل 

هو!
بعد طرح العزف امُلنفرد متاع يس راشد 
الخريجي الغنّويش عىل الوطنيّة، جاء دور 

يس يوسف الّشاهد عىل قناة التّاسعة.
الحقيقة وبعد ما تفّرجت فيهم الّزوز، 

ُمّخي "النبّار" رسح يف بعض امُلقارنات.
أّولها، وهذا طبعا جاي من كوني راجل 

كبري ومّخي"يتكونىس"
واقع  ويف  املراحل  بعض  يف  ساعات 
يوسف  يس  أّن  ننىس  اِنّجمش  ما  الحال، 
القصبة  يف  موقعه  عىل  حافظ  الّشاهد 
شويّة  بعد  وحتّى   2019 إلنتخابات  حتّى 
يس  حكومة  عىل  تفاهموا  الجماعة  )لني 
حزب  مساندة  بفضل  الفخفاخ(  إلياس 

النّهضة.
وين وجه الّشبه بني يس الغنّويش ويس 

الّشاهد؟
يظهريل، والّله أعلم، أّن كّل واحد فيهم 
عىل  للحديث  الّظاهر  يف  لإلعالم  خرج 
مصّدق  مانيش  )أنا  الوطني"  "الّشأن 
الحقيقة  ويف  مانعرفش(  وأنتم/أنتّن 
الهدف األكرب هو ُمعالجة بعض الشؤون 

الّداخليّة يف أحزابهم.
 plan de carrière يس الغنّويش عامل 
متاع  الّرئاسيّة  لإلنتخابات  ربّي  وقاصد 
2024 )كان حيانا ربّي( لكن عندو شّق، 
ويس  آخر  رأي  عندهم  شقوق،  وربّما 
التسعة  قرابة  عندو  الّشاهد،  يوسف 
تقرير  خرج  وكيف  "مرتاح"  شهور 
محكمة املحاسبات وفيه إشارات واضحة 
وأصبح  اإلنتخابيّة  الحملة  يف  لخروقات 
)يف  الكامور"  "إتّفاق  هو  الّساعة  حديث 
2017 مع يس يوسف  األوىل عام  نسخته 
ويف اإلتفاق الحايل مع حكومة يس هشام 
يلزمني  فيها،  ماعادش  قال،  املّشييش( 
تّوة نخرج ونوّري للنّاس الكّل أنّي مازلت 
متاع  للجماعة  بالنّسبة  خاّصة  هنا! 

حزبي:تحيا تونس.
حزب  عمل  يوسف:  يس  معذور  ماهو 
)وهو رئيس حكومة( وجمع فيه ما تيرّس 
من الّروافد... مىش يف بالو، ومن معه، أنّو 
حجر  وضع  بعيد  لحّد  يشبّه  حزب  بناء 

أسايس عىل"طبّة أرض".
الّطامة  تتلّم  التّدشني،  حفلة  وقت 
والعاّمة وتلعب املراِفق باش شكون يظهر 
األّول يف التّصاور واملقصود هنا طبعا مش 
العليا  الهياكل  زادة  أّما  بركة،  التّصاور 
من  الحزب  "نبت"  ما  وبعد  الحزب  متاع 
يس  حزب  مع  اإلندماج  وصار  الربملان 
الّشاهد،  كمال ُمرجان وتعنّي يس يوسف 
 avant suspense وتعّفف  بعد مديدة متاع 
تونس  تحيا  ل"حركة  رئيس   l'heure

العّزابي  سليم  ليس  العاّمة  األمانة  "وآلت 
كمال  ليس  الوطني  املجلس  ورئاسة 

مرجان!
تصّورو يس يوسف بعد هذا الكّل، بعد 
الباجي  املرحوم  يّد  يف  العىص"  "لوى  ما 

يرّجع  باش  رفض  ما  بعد  الّسبيس،  قائد 
حّل"حرب)!(  ما  للنّداء،بعد  العقل  شاهد 
عىل  ُخطب  عمل  ما  بعد  الفساد"،  عىل 
الواحد  بإقتطاع  وبدأ  اإلصالحات  رضورة 
يف املائة من الّشهاري وجرايات املتقاعدين 
عينيه"  "حّمر  ما  بعد  الّصناديق،  لفائدة 
الحركات اإلحتجاجيّة، بعد ما مىش  قّدام 
متاع  للمحتجني  وقال  لتطاوين  حتّى 
حكومتو  وصّححت  ال"  "الرّخ  الكامور 
عىل قرارات لـ"فائدة" كّل الجهات تقريبا 
وقعدت عىل الورق، بعد ما ساند يس قيس 
الّرئاسيات،  متاع  الثّاني  الّدور  يف  سعيّد 
قوى  لصّف  ودخل  إنجاز  حّقق  ما  بعد 
إلياس  يس  حكومة  يف  وشارك  الثّورة 
الّديمقراطي  التيّار  بجانب  الفخفاخ 
الكّل  هذا  بعد  تصورو  الّشعب...  وحركة 
يجي وقت ما يظهر من حزب يس يوسف 
مصطفى  يس  الكتلة  ورئيس  النّائب  كان 
إيّل  بن أحمد! وخاّصة يف األيّامات األخرية 
الّصوت  تقريبا  مصطفى  يس  فيها  وىّل 

الّصادق الوحيد يف الربملان!
يس  "الّروج"،  عشريي  رأي  وعىل 
رجع  عليه  تقولش  أحمد  بن  مصطفى 
نقابي "يساري الهوى" وتدّخله يف الربملان 
كاينّو مش متاع واحد مرتأس كتلة حزب 
الحكومة  مساند  ومازال  الحكم  يف  كان 

الحاليّة...
يف  يكون  ربّي  الّشاهد،  يوسف  يس 
عونه، زاد "تضعضع" كيف طلعت حسبة 
بإستقالة  "قرعة"  حسباته  من  أخرى 
"تحيا"  للتجّمع من حزب  عام  أمني  آخر 
الربملان  وطول مىش مستشار عند رئيس 
عىل  يخدم  باش  شنّوة  قال  والنّهضة، 
الديكودور  حّطو  املصالحة...  موضوع 
عالش  تجّمعينّي،  يا  الجملة:  تويّل  وتّوة 
عند  وخاّصة  أخرى  لباليص  ماشيني 
العام )بكّلو( هاهو  عبري مويس وأمينكم 
ندّقق شويّة  هنا  يلزمني  )ال  النّهضة  مع 

شورى  بعد  الغنويش  نهضة  مع  ونقول: 
سليم  يس  هذا  عىل  وزيد  األحد(  نهار 
تحيا"  متاع "حزب  العام  األمني  العّزابي، 
تبّخر من نهار سقوط حكومة يس إلياس 
يكون  ربّي  يوسف  الفخفاخ...بالحّق،يس 

يف عونه!
الكامور  متاع  "الفانا"  موضوع  كّمل 
وبرشة ناس وباش يخّففوا شويّة الّضغط 
املفاوض  عىل يس هشام املشييش ووفده 
"تواصل  بمقوالت  إستعانوا  تطاوين،  يف 
إلتزاماتها  تحرتم  و"الدولة  الّدولة" 
ساعة  وتحّسهم  وعهودها" 

يسامح  يقولوا:الّله  باش  عّدهم  ساعة 
هاإلتّفاق!  معاهم  وصّحح  سبب  كان  إيّل 
وتكّفلوا جماعة أخرين بالتّذكري برفع يس 

يوسف لشعار"الرّخ ال"!
بالحّق، الّله يكون يف عونه يس يوسف! 
طيحة  وعمل  اإلنتخابات  خرس  ما  بعد 
حتّى  وجلس  الثّورة  صّف  ودخل  بتنْقيزة 
مع إئتالف مخلوف يف مفاوضات حكومة 
الفخفاخ ،يلقى روحه اليوم قّدام وضعيّة 
يس  وزيره  من  حتّى  تي  باهية،  مش 
وهاهو  الكتلة  من  خرج  كورشيد  مربوك 
يحكي عىل نقاشات لتأسيس كيان حزبي 

من  واحد  من  قّداش  أعلم  والّله  جديد 
سفينة "تحيا تونس" باش يبّدل الّسفينة 

والريّس!
ويلقى روحو مجبود يف تقرير محكمة 
املحاسبات ويلقى نفسه )مّرة أخرى( يف 
التيّار )رشكائه يف حكومة يس  عركة مع 

إلياس الفخفاخ(...
دولة"  "رجل  الّشاهد  يوسف  يس  أّما 
و"وطني" وقال يف حواره عىل التّاسعة أنّو 
ما يحبّش يدخل يف العرك املوجود تّوة، وإيّل 
يهّمو هي مصلحة البالد والنّاس... لحّد أنّو 
بدأ يف إصالح الّصناديق وهو عارف جايتّو 
إنتخابات )شجاعة كبرية!( وهو إيّل واجه 
إرضابات عاّمة وهو إيّل نرش هاألرقام إيّل 
عّدو  وهو...وهو...  الُخرباء  فيها  يتداولوا 
فّلتوها  إيّل  الُفرصة  شفتو  يقول:  باش 
ما  األقّل  عىل  وإاّل  إنتخبتونيش  ما  كيف 
حلفتوش عليّا باإليمينات الكّل باش نقعد 
عندي  راني  أنا  حال  كّل  وعىل  القصبة  يف 
البالد  يف  املطروحة  القضايا  كّل  يف  رأي 
وعندي الحلول )إيّل راني بديت نخدم عليها 
وأنا رئيس حكومة( وما نيش طالب حتّى 
يشء وخاّصةاملسؤوليّة )ِمتعّفف( ورئيس 
الحكومة الحايل نخّليوه يخدم عىل روحو 
وحتّى كان يحّب يبّدل وزرة من حّقه أّما 
 spéciale( يلزمو يحافظ عىل اإلستقالليّة
dédicace ليس قيس سعيّد(... الحاصيلو، 

أبهرتني يس يوسف!
أّما بالّله، وصاية وسع، ما دامك تؤمن 
تعّهداتها  وإحرتام  وتواصلها  بالّدولة 
املشييش،  هشام  يس  مساند  ومازلت 
املتقاعدين/ لجمهور  تتوّسط  تنجمش 
اإلقتطاع  حكاية  وتشوفلنا  املتقاعدات 
متاع واحد يف املائة والتّعديل اآليل لجراياتنا 
فانا  تعرف،ماعندناش  ما  بالّرغم،وكيف 

وما نّجموش نرضبو...
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يوسف الّشاهد : كان سكّت خير...

إعداد : بّية المالحة

خزعبالت سياسية تونسية

ما فيبالناش ايّل حسونة صحوبة هو وسفيان… يا خويا سفيان طلع وليدها 
موش نورمال : مىش عمل السكي يف سويرسا ويف مرص يرشق يف الكابريات ويف 
تونس هاو مقرون يف جنبو ورايبان عىل عينيه وهو مستهوش الله معافينا…

األسبوع السياسي بالتونسي
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الشارع العالمي والعربي
14

واشنطن لحكام العربية السعودية :

التطبيع أمامكم وقانون »جاستا« وراءكم...
منذ االعالن عن فوز الديمقراطي جو بايدن 
التوّجس  من  أجواء  تسود  أمريكا،  برئاسة 
الحاكم  السعودي  العهد  ويل  بالط  يف  والحيطة 
هّدد  أن  لبايدن  انه سبق  ذلك  للمملكة.  الفعيل 
»تحويل  بـ  االنتخابية  حملته  خالل  رصاحة 
السياسات  بسبب  منبوذة  دولة  اىل  السعودية 
وخروقاته  العهد  لويل  املتسلطة  الداخلية 
الرياض  بمحاسبة  بل ووعد  االنسان«  لحقوق 
خاشقجي  جمال  الصحفي  اغتيال  عن 
اليمن.  حرب  بسبب  االسلحة  بيعها  وبإيقاف 
االمريكية  االمرباطورية  تعامل  اىل  نظرة  لكن 
قاموس  يف  وجود  ال  أنه  تكشف  اململكة  مع 
ملجّرد  وإنّما  لحلفاء  وال  لصداقات  واشنطن 
يخدم  واحد  اتجاه  يف  مبنية  العالقة  وأن  وكالء 
ال  لذلك  العكس.  وليس  األصيَل  الوكيُل  فيه 
ابتزاز  يتواصل  أن  دوليون  مالحظون  يستبعد 
اململكة بعدما حلب من خزائنها ترامت ما لّذ له 
للخروج  ترويضها  املرة عرب  وطاب ولكن هذه 
أي  العلن  اىل  ارسئيل  مع  الرسية  بعالقاتها 
سيف  فإن  وإالّ  املطبّعني  قطار  اىل  االنضمام 
تفعيل قانون »جاستا« سيشهر عالنية يف وجه 
اململكة، قانون ال يبدو أنه بمعزل عن مخطط 
طويل األمد الستنزاف اململكة عرّب عنه ريتشارد 
بريل املعروف بلقب »أمري الظالم« يوم قال عند 
غزو العراق: »العراق هدف تكتيكي والسعودية 
هدف اسرتاتيجي ومرص هي الجائزة الكربى«. 
كالم يحيل اىل مخطط كشفت عنه عام 2018 
ويقيض  االمريكية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 

بتقسيم السعودية اىل 5 دويالت.
العهد السعودي محمد بن سلمان  يبدو أن ويل 
وجد صعوبة يف هضم فوز جو بايدن برئاسة أمريكا 
بعدما رمى خالل السنوات االخرية كل بيضه يف سلة 
ترامب. وأكرب دليل عىل ذلك تأخر بن سلمان يف تهنئة 
الرئيس الجديد. ذلك أن نظرة لسياسات ما يسّمى 
سياسات  وتقود  تُسّطر  التي  العميقة«  »الدولة  بـ 
للمملكة  تنظر  ال  أنها  تكشف  الخارجية  أمريكا 
السعودية ومن ورائها دول الخليج إال عىل أنها بقرة 
حلوب يجب حلب ما يف خزائنها من عائدات النفط 
حتى آخر قطرة منه قبل املرور اىل هدف اسرتاتيجي 
يسعى اللوبي الصهيو-أمريكي لتحقيقه منذ توقيع 
اتفاق الرئيس روزفلت وامللك بن سعود سنة 1945 
والقايض  »كوينيس«  االمريكي  الطراد  ظهر  عىل 
استخراج  امتياز  حرصيا  االمريكية  الرشكات  بمنح 
وتسعري وتسويق نفط اململكة مقابل ضمان حماية 
عائلة بن سعود الحاكمة. وبخصوص النقطة االوىل 
يف   2020 فيفري  يف  الدويل  النقد  صندوق  كشف 
املالية«  النفط واالستدامة  بعنوان »مستقبل  دراسة 
بحلول  تُستنزف  قد  املالية  الخليج  دول  ثروات  ان 
التي  الخليج  دول  فإن  الدراسة  2034. ووفق  عام 
طاملا مثل النفط مصدر ثرائها لعدة عقود قد تسقط 
بــ»اصالحات«  ترّسع  لم  اذا  االقرتاض  دائرة  يف 

اقتصادية. 
اليه  أملح  فقد  االسرتاتيجي  الهدف  عن  أما 
الخارجية  السياسة  لجنة  عضو  بريل  ريتشارد 
عندما  االبن  بوش  جورج  الرئيس  ادارة  يف  والدفاع 

هدف  والسعودية  تكتيكي  هدف  »العراق  قال 
اسرتاتيجية ومرص هي الجائزة الكربى«. كالم أكدت 
مغزاه صحيفة »نيويورك تايمز« يف جانفي 2018 
لتقسيم  امريكي  مخطط  وجود  عن  كشفت  عندما 
العربية السعودية اىل 5 دويالت : دولة »وهبستان« 
واملدينة  مكة  تضّم  الغرب  يف  واخرى  الوسط،  يف 
مع  الرشق  يف  واخرى  الجنوب  يف  ودويلة  وجدة، 
الدمام اىل جانب دويلة اخرى يف الشمال. ورجحت 
املخطط  هذا  ضوء  عىل  اليمن  يصبح  أن  الصحيفة 
السعودية  من  جزءا  األقل  عىل  جنوبه  أو  بأكمله 
التي تعتمد تجارتها بالكامل عىل البحر اذ من شأن 
اعتمادها  تقليل  العرب  لبحر  منفذ  عىل  حصولها 
من  الرياض  تخىش  الذي  هرمز  مضيق  عىل  الكيل 
استيالء ايران عليه وحرمان دول الخليج من عبوره.
من  كذبة  انها  اتضح  فقد  »الحماية«  عن  وأما 
تصميم السياسة األمريكية. وليس أدّل عىل ذلك من 
ترصيح ترامب يوم 16 /9 /2019 بعد استهداف 
بالسعودية  للنفط  و»خريص«  »بقيق«  منشآت 
بطائرات مسرّية بأنه لم يَِعْد السعوديني بحمايتهم 
مضيفا : »هم يريدون أن نحميهم، لكن الهجوم كان 
عىل السعودية وليس علينا.. واذا قررنا شيئا فعليهم 
 : هو  هنا  والسؤال  ذلك«.  يعرفون  وهم  يدفعوا  أن 
الجاثمة عىل  العسكرية االمريكية  القواعد  اذا كانت 
حقول نفط »أرامكو« منذ منتصف أربعينات القرن 
ليست  الخليج  بدول  النفط  املايض وعىل كل حقول 
هو  ملاذا  ثم  من؟  لحماية  اذن  فهي  دولها  لحماية 
الخليجية  واالستثمارات  البرتودوالرات  عىل  محكوم 
بااليداع كسندات دين للخزينة االمريكية قبل حتى ان 

تطأ أرايض أصحابها؟ ثم ملاذا كل أولئك املستشارين 
العسكريني يف دول الخليج؟ وملاذا كل تلك القناطري 
واملناورات  الدفاع  االسلحة وميزانيات  املقتطرة من 

العسكرية املشرتكة؟
والخداع  الكذب  ان  تكشف  التاريخ  قراءة  ان   
أعداء  تخلق  انها   : االمريكية  السياسة  ثوابت  من 
وأشباحا لنهب ثروات الدول خطوة خطوة يف طريق 

تنفيذ أجنداتها الخفية.
 ارضاء »الحليف« األمريكي ال طائل من ورائه 
باألمريكان  و»املتغطي  مصالح  قضية  القضية  الن 
عريان« مثلما قال حسني مبارك بعد تخّليهم عنه. 
برئ  آخر  شفط  حتى  سيتواصل  االمريكي  واالبتزاز 

من النفط.
ما  له  بايدن  توّجس محمد بن سلمان من فوز 
يربّره. فالرئيس الجديد كان قد تعهد خالل حملته 
االنتخابية بـ »تحويل اململكة اىل دولة منبوذة نتيجة 
مختصون  يرى  لذلك  االنسان«.  لحقوق  خروقاتها 
دوليون يف العالقات االمريكية-السعودية ان انهزام 
ترامب »يعّرض محمد بن سلمان لخطر املساءلة عن 
سياسته املتسلطة داخل اململكة« وعن »مسؤوليته يف 
الحرب  اىل  اضافة  خاشقجي  جمال  الصحفي  قتل 

التي يشنها عىل اليمن«.
تتعرض  أالّ  يرّجحون  آخرين  مالحظني  لكن 
ان  ويرون  عنيفة  لهزة  البلدين  بني  العالقات 
الخليج  دول  بقية  لجّر  للسعودية  بحاجة  واشنطن 
االيراني  النووي  اتفاق جديد حول  عىل  املوافقة  اىل 
ومواصلة »مكافحة االرهاب« والحفاظ عىل استقرار 

سوق النفط العاملية.

العميقة  للدولة  بالنسبة  املوضوع  لّب  لكن   
االقدام  يف  سلمان  بن  محمد  ترّدد  هو  أمريكا  يف 
االدارتان  اعلنت  فقد  ارسائيل.  مع  التطبيع  عىل 
ان  وترامب(  )أوباما  االخريتان  األمريكيتان 
ساحتها  عىل  سرتّكز  مستقبال  امريكا  اهتمامات 
الصيني- املحور  وعىل  الجنوبية(  )أمريكا  الخلفية 

ادارة  تسليم  قّررت  ذلك  ولتنفيذ  الصاعد.  الرويس 
ملف الرشق االوسط الرسائيل وطلبت من أصدقائها 
يف املنطقة الخروج بعالقاتهم الرسية معها اىل العلن 
تحت اسم التطبيع. لذلك ال يستعبد مراقبون دوليون 
للحفاظ عىل  ليس  للتطبيع  بن سلمان  لجوء محمد 
دعم ادارة بايدن لبالده فحسب وانما ملواصلة دفن 
عام  منذ  اململكة  رقبة  عىل  املسلط  »جاستا«  قانون 
2001 والذي يشمل ايضا دولة االمارات باعتبارها 
وفق االتهامات املوجهة من طرف واشنطن رشيكة 

يف »هجمات سبتمرب االسود« عىل الربجني. 
ديجست«  بولييس  »ناشيونال  مجلة  وكانت 
األمريكية قد ذكرت يف سبتمرب 2018 أن السعودية 
اىل  أدى  الذي  االسالمي  التطرف  »دعمت  التي  هي 
وأن  أمريكا«  يف   2001 11 سبتمرب  وقوع هجمات 
املجلة  وذّكرت  للمنفذين«.  دعما  قدمت  »الرياض 
املسؤول  الثمريي  فهد  األمريكية  السلطات  بطرد 
بعد  انجلس  بلوس  السعودية  القنصلة  يف  السابق 
الطائرات.  خاطفي  من  اثنني  مع  بالعالقة  اتهامه 
يف  ايضا  االمارات  دولة  شاركت  املجلة  وحسب 
الهجمات عرب نظامها املرصيف مشرية اىل ان نصف 
الخاطفني توجهوا اىل أمريكا من مطار دبي قادمني 

من السعودية.
 لكن مالحظني دوليني يستبعدون لجوء واشنطن 
لتفعيل قانون »جاستا« )اختصار لقانون »العدالة 
الدور  انكشاف  من  خوفا  االرهاب«(  رعاة  ضد 
بعدها  ومن  الجهادية  الجماعات  دعم  يف  االمريكي 
االرهابية وذلك بعدما اعرتف محمد بن  التنظيمات 
ان  االمريكية  »تايم«  ملجلة   2018 أفريل  يف  سلمان 
للغزو  للتصدي  افغانستان  مجاهدي  دعمت  بالده 

السوفياتي وان ذلك كان بناء عىل طلب امريكي. 
غري انه اذا كان قبول محمد بن سلمان بالتطبيع 
من غري  فإنه  للمحاسبة  واشنطن  سيطفئ حماسة 
الجديدة  االمريكية  االدارة  تستجيب  ان  املنتظر 
)الديمقراطيون( لطلب الرياض برضب ايران التي 
اللوبي  من  بتحريض  )طبعا  الرياض  فيها  ترى 
ذلك  عن  بايدن  عرّب  وقد  لها.  عدوا  الصهيوني( 
بتأكيده استعداد بالده للعودة لالتفاق النووي ولو 
برشوط جديدة وهو ما يعني تمسك الديمقراطيني 
بـ«قبول السعوديني مشاركة ايران معهم يف الرشق 
االوسط« حسب ترصيح قديم ألوباما. ولهذا السبب 
البيت االبيض  ربما يستعد ترامب قبل خروجه من 
تقارير  وكشفت  ايران.  ضد  عسكري  عمل  لتنفيذ 
اعالمية امريكية عن تخّوف لدى االوساط االمريكية 
بعد  خصوصا  متهّور  عمل  عىل  الرجل  اقدام  من 
البنتاغون  من  مصادر  لكن  الدفاع  وزير  اقالته 
ضد  عسكريا  عمال  ان  باعتبار  التصعيد  استبعدت 
3 اشهر وأن  ايران يتطلب اعداد مسبقا يدوم نحو 
احتماالت قد تصعب  املنطقة عىل  حربا معها تفتح 

السيطرة عليها.

جو بايدن ومحمد بن سلمان : لّب املوضوع هو التطبيع
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عدوان جديد ؟
مغربيا  »عدوانا  اعتربه  مّما  الفرنيس  الشيوعي  الحزب  حّذر 
جديدا عىل الشعب الصحراوي بمنطقة الكركرات« متّهما الرباط 
بـ »حشد قواتها للسيطرة عىل جزء من املنطقة املذكورة الواقعة 
بموافقة  »يحدث  ذلك  أن  إىل  مشريا  املتحدة«  األمم  مراقبة  تحت 

فرنسا ويف خرق واضح للقانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة«.
وعرّب الحزب يف بيان صادر عنه عن استنكاره »لتعطيل باريس 
عمل بعثات السالم األممية وتشجيع حلفائها عىل فتح قنصليات 
العدل  محكمة  لقرارات  فاضحة  مخالفة  يف  العيون  بمدينة 
لرضب  وسعيها  التفاضلية  الديوانية  التعريفات  حول  األوروبية 
اململكة  اىل  اليها  املشار  املنطقة  ضّم  لتمرير  النار  اطالق  وقف 
املغربية والسماح بنهب ثروات الصحراء الغربية تزامنا مع احياء 

ذكرى مذبحة غدايم ايزيك«.
قوات  دخول  عىل  االحتجاج  يواصلون  الصحراويني  أن  يذكر 

مغربية ملنطقة الكركرات.
وقام مسلحون من جبهة البوليزاريو منتصف الشهر املايض 
افريقيا  نحو  للمغرب  رئيسيا  رشيانا  يعد  الذي  املعرب  بإغالق 

الغربية.
وأمام تواصل الغلق أعلنت الرباط يوم الجمعة املايض بدء عملية 
عسكرية لفتح املعرب مشرية إىل انها »قّررت التحرك يف احرتام تام 
للسلطات املخّولة لها« ضد ما وصفتها بـ »االستفزازات الخطرية 

وغري املقبولة مليليشيات البوليزاريو يف املنطقة العازلة«.

ريبة
كشفت نتائج استطالح أجراه معهد iPsos الدويل لسرب اآلراء من 
بلدا  بـ15  ألف شخص   18 عينة ضمت  املايض عىل  أكتوبر   13 اىل   8
فريوس  محتمل ضد  لقاح  أي  من  كبري  بشكل  مرتابون  الفرنسيني  أن 
كورونا. وأظهرت نتائج االستطالع أن 54 ٪ فقط منهم ينوون الخضوع 

للتلقيح.
14 بلدا آخر الراغبني يف اجراء  النتائج كشفت أن نسبة سكان الـ 
التلقيح تبلغ 80 ٪ خصوصا يف الهند والصني وكوريا الجنوبية والربازيل 
 ٪ 65 69 ٪ وايطاليا  التلقيح  يف حني بلغت نسبة األملان املوافقني عىل 

واسبانيا 64 ٪.
الفرنسيني  نسبة  أن  أيضا  بيّنت   iPsos معهد  استطالع  نتائج 
املتوّجسني من فعالية وتداعيات أي لقاح ضد كورونا يف ارتفاع بعدما 
اتضح أن نسبة املوافقني عىل اجراء اللقاح كانت يف استطالع أجري يف 

شهر أوت املايض 59 ٪.

باقون في سوريا
نفى  لسوريا  املستقيل  األمريكي  املبعوث  جيفري  جيمس 
وقال  األعمال،  جدول  عىل  سوريا  من  باالنسحاب  قرار  وجود 
متسائالً: “أي انسحاب من سوريا؟ لم تكن هناك نية لالنسحاب 

من سوريا أبداً”.
املتخصصة  وان”  “ديفينس  صحيفة  مع  مقابلة  يف  وأوضح 
يف الشؤون العسكرية: “كنا نمارس لعبة املغامرة بعدم اإلفصاح 
الرصيح لقادتنا عن عدد القوات يف سوريا، والرقم الحقيقي يفوق 

العدد املعلن عدة مرات”.
وأضاف أنه بالتزامن مع كل إعالن للرئيس ترامب عن إلحاق 
الهزيمة بتنظيم داعش يف شمال سوريا، “قررنا استنباط أفضل 5 
خيارات لتعزيز مربر بقائنا هناك، ونجحنا يف كال الحالتني”. الفتاً 
إىل أن “الرئيس تراجع يف كل مرة، ليزداد اقتناعاً برضورة اإلبقاء 

عىل قوات محدودة هناك واستمرار القتال”.

ضغوط
بالده  تعّرض  عن  كشف  باكستان  وزراء  رئيس  خان  عمران 

لضغوطات من دول صديقة لالعرتاف بإرسائيل.
تريض  تسوية  دون  بارسائيل  تعرتف  لن  بالده  أن  أكد  أن  وبعد 
اعرتفت  التي  بالدول  تتعلق  أموًرا  هناك  أن  إىل  لفت  الفلسطينيني 
نريد  وال  “ألنها صديقة  )يف حديثه(،  يتناولها  لن  أنه  ذكر  بـإرسائيل، 
اإلساءة لها”، فيما يرجح أن تكون السعودية من هذه الدول حيث ترتبط 

اسالم اباد والرياض بعالقات قوية.
ويعترب خان من أشد املنارصين للقضية الفلسطينية وقد رصح يف 

مقابالت سابقة بأن باكستان ال يمكنها االعرتاف بـ “إرسائيل” مطلًقا.

بروفيسور إسرائيلي : 

كامب ديفيد فشلت وهدف “اتفاق أفراهام” هو السالم مع السعودية

بيغن- معهد  من  فريش،  هيلل  اإلرسائييلّ،  الربوفيسور  اعترب 
صانعْي  بني  العالقات  تطبيع  أّن  أبيب،  تل  لجامعة  التابع  السادات، 
إلنجاز  تتويًجا  يكون  أْن  يُمِكن  ومرص،  إرسائيل  املخرضمنْي،  السالم 
عىل  الرسمية  املرصية  املوافقة  أّن  وأضاف  للسالم”.  “أفراهام  اتفاق 
تطبيع العالقات بني إرسائيل والسودان قد تكون بداية التغيري يف هذا 
االتجاه، ُموِضًحا أّن الرشوع يف هذه العملية قد يكون بديالً من صنع 

السالم مع السعودية، عىل حّد قوله.
وتابع قائالً: “ربّما يكون السبب وراء إغفال هذا تطبيع العالقات 
مع مرص هو االستمرارية امللحوظة ملدة 41 عاًما من السالم اإلرسائييلّ-

الذي  البارد  السالم  القلق كثريًا بشأن  إىل  يميل  املرء ال  أّن  إذْ  املرصّي، 
فرضته القاهرة عىل العالقات اإلرسائيليّة املرصيّة”، الِفتًا إىل أّن خروج 
مرص من الحرب الساخنة يعني النهاية الفعليّة للحرب بني جميع الدول 
التي ال جدال عليها يف الرشق  أّن الحقائق  العربية وإرسائيل. وأوضح 
لم  للحرب مع إرسائيل،  أنّه منذ خروج مرص من سعيها  األوسط هي 
أّي تحالف،  أْو يف  أّي دولٍة عربيٍّة عىل تحدي إرسائيل بمفردها  تجرؤ 

طبًقا ملزاعمه.
وزعم أنّه يف الواقع، فإّن التدهور يف مرتفعات الجوالن، وهو محدود 
حتى اآلن، يرجع إىل إضعاف الدولة السورية منذ اندالع الحرب األهلية 
عام 2011، وأنها كارثة لم تتعاَف منها تماًما، وبسببها زاد اعتمادها 
املواجهة  تجنّب  يف  دمشق  طلب  احرتمت  التي  إيران،  عىل  كبرٍي  بشكٍل 

املبارشة مع إرسائيل، طبًقا ألقواله.
يسود  أْن  يف  آمال  هناك  كانت  أنّه  عىل  فريش  الربوفيسور  وشّدّد 
السالم الدافئ وليس البارد بني مرص وإرسائيل، حيُث ركزت معاهدة 
السالم بينهما وبشكٍل كبرٍي عىل الجوانب العسكرية لفّك االشتباك وعدم 
القتال، وأردف: “كانت لدى كال الجانبني شكوك جدية يف ذلك الوقت 

حول استمرارية معاهدة )كامب ديفيد(”.
من  كبريًا  جزًءا  أّن  البحثّية،  ورقته  يف  فريش  أوضح  ذلك،  ومع 

امللحق  وأن  دافٍئ،  سالٍم  عىل  رّكز  الطرفان،  بها  التزم  التي  املعاهدة، 
الثالث من بنود االتفاق ينص عىل ضمان حرية التنقل الكاملة ملواطني 
وقامت  البنود،  هذه  انتهكت  املرصيّة  السلطات  أن  معتربا  الدولتني، 
بمضايقة وحتى سجن املرصيني الذين تجرئوا عىل القدوم إىل إرسائيل، 
وأحبطت أّي محاولٍة بالتبادل االقتصادّي الحر والتبادل الثقايف بشكٍل 
لم  بأنه  مذكرا  الثقافيّة،  واملراكز  الجامعية  التبادالت  ومنعت   ، منهجيٍّ
يلعب أي فريٍق مرصيٍّ لكرة القدم يف ملعٍب إرسائييلّ، والعكس صحيح، 

طبًقا ألقوال الربوفيسور اإلرسائييلّ.
باإلضافة إىل ذلك، لفت الربوفيسور فريش إىل أنّه يمكن رؤية الطبيعة 
املحدودة للتفاعل يف حركة املرور بني إرسائيل ومرص )باستثناء جنوب 
تُقِلع رحلًة واحدًة فقط  الحرص  الذكر ال  إنه عىل سبيل  قائال  سيناء(، 
يوميًا من تل أبيب إىل القاهرة، فيما توقفت الحافالت التي كانت تعرب 
شمال سيناء عن العمل منذ فرتٍة طويلٍة، وأنه توّصل الستنتاٍج مفاده 
أنّه يمكن لعملية “اتفاقيات أبراهام” أْن تُحِدث اخرتاًقا يف السالم البارد 
بني الدولتنْي، وللتدليل عىل ذلك الرتحيب املرصّي الرسمّي باإلعالن عن 

التطبيع بني إرسائيل والسودان.
العالقات  يف  اإلرسائييلّ  الباِحث  غينات،  رامي  أّن  بالذكر  والجدير 
مصالحها،  حماية  إىل  دائًما  سعت  مرص  أّن  أّكد  السودانيّة،  املرصيّة 
وخاّصًة تدفق مياه نهر النيل دون عوائق إىل بالد الكنانة، وفق أقواله. 
وخلُص الربوفيسور اإلرسائييلّ فريش إىل القول إنّه لطاملا أثار احتمال 
التي  القاهرة،  يف  كبريًا  قلًقا  السودان  يف  العربيّة  للدولة  تواجد سيايّس 
الوقت  الجيو-إسرتاتيجية، ُمضيًفا يف  الخلفية  السودان ساحتها  تعترب 
ذاته أّن الرئيس املرصي، عبد الفتّاح السييس، قد يكون تغّلب عىل األقل 
اإلرسائيلية  العالقات  بتطبيع  للرتحيب  املوانع  عىل  الحايل،  الوقت  يف 
املطلوب  العالقات  لتطبيع  بشارًة  الخطوة  هذه  تكون  وقد  السودانية، 
كثريًا بني صانعْي السالم املخرضمنْي يف املنطقة، مرص وإرسائيل، عىل 

حّد تعبريه.

إيغور  الرويس  السيايس  املحلل  تطّرق  املذكور  العنوان  تحت 
لعبه  يكون  قد  الذي  الدور  اىل  أونالين”،  “إكسربت  نيديلكني، يف 
توقيت نرش الخرب عن نجاح لقاح »فايزر« يف تقرير مصري ترامب 

يف االنتخابات وما إذا كان األمر بريئا.
 Pfizer وجاء يف املقال: »أحدث الخرب عن فاعلية لقاح فايزر
تغريت  قليلة،  أيام  غضون  ففي  املالية..  األسواق  يف  كبرية  ضجة 
الصورة تماما. لكن توقيت نرش هذا الخرب ملفت للنظر. فقد ظهر 
بعد االنتخابات األمريكية مبارشة، تقريبا، ما جعل بعض الخرباء 
يتساءلون عما اذا كان من املمكن لو أعلنت رشكة فايزر نجاحها 
قبل أسبوع أو أسبوعني أن يؤثر ذلك يف نتيجة السباق الرئايس؟«

وأضاف الكاتب : »باإلضافة إىل ذلك، أظهرت أسواق األسهم 
خالل  العرشين  القرن  أوائل  منذ  تشهدها  لم  هائلة  مكاسب 

بقليل،  ذلك  قبل  معروفا  أصبح  قد  اللقاح  كان  ولو  االنتخابات. 
االنتخابات،  يوم  سبقت  التي  الفرتة  يف  السوق  انتعاش  لحدث 

ولكانت املوازين، ربما، ستُقلب ملصلحة ترامب.
 Pfizer بأن رشكة  لالعتقاد  يعطي سببا  كله،  »ذلك   : وتابع 
ضد  لقاحها  تجارب  نجاح  تقارير  نرش  عمد  عن  أخرت  ربما 
اللقاح  هذا  أن  وهي  أخرى،  مهمة  حقيقة  هناك  ثم  كوفيد19-.. 
بالذات نتاج عمل مشرتك بني رشكة BionTech األمريكية ورشكة 
Pfizer inc. األملانية، ومعظم دول االتحاد األوروبي، ليست من 

مؤيدي ترامب.
وبالتايل، ونظرا ألن الجانب األملاني أحد املشاركني يف تطوير 
تأخري  أجل  ضغطت  برلني  ان  الوارد  فمن  أعاله،  املذكور  اللقاح 

إصدار التقرير عن نجاح اختبار اللقاح«.

إكسبرت أونالين: 

ملاذا ُنرش خرب “اللقاح العجيب” حاال بعد االنتخابات األمريكية

السادات وبيغني وكارتر لحظة توقيع اتفاقية كامب دافيد
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وقفة

ونحن نراوح بني أطروحة اإلحياء والعودة إىل املنابع 
وواقع العلمنة وفعلها الوظيفي يف الّديني ونحن ننتقل 
بني  العالمي  الرّتابط  ذلك  إىل  التّلّفظ  إىل  امللفوظ  من 
املضامني الدينيّة ووجودها العلني، تستوقفنا محّطات 
التّنّوع  وحدة  بطريحة  وفلسفاته  الّصويف  الفكر  من 
التّصوريّة  الفوارق  مقابل  والحقيقة  للحّق  الهائل 
واإلعتقادات القطعيّة مّما يطلق عليه باليقظة املناهضة 
لألدلجة الواقعة تحت مقام املحبّة عىل اعتبار أّن الكون 
وما فيه مرآة لظهور الحّق واالنعتاق من تبعيّة األغيار 
بنقائها  األوىل  اآلدميّة  الحالة  إىل  وعودة غري مرشوطة 
العرفان  بسلطة  املتعّلقة  املحاذير  كّل  رغم  الطبيعي 

الكشفيّة وأسيجتها املحيطة بالحّق اإللهي. 
فتوحات  املختلفة  بمسميّاتها  للحداثة  أّن  شّك  ال 
العلميّة  سياقاتها  خارج  أنفسنا  نرى  أن  يصعب 
الدورة  تلك  داخل  أننّا  واألكيد   ، لإلنسانيّة  وإضافاتها 
الّزمنية غري القابلة للرّتاجع أو اإلستدراك نقّص قّصة 
وأخيلتنا  ووجداننا  بمالمحنا  تراكمها  يف  الحضارة 
وبشعورنا وبتلك الوحشة الوجوديّة كذلك والّذهول من 
وراء أجهزتنا من زيف املشاعر وتخثّر القيم وقد رصنا 
شفري  عىل    " أدونيس   " رأي  عىل  الّسري  تحّث  أرقاما 

زمان مات...وزمان لم يجيء . 
وألّن يف الرتاث الصويف أوجه غري قليلة من التّأمل يف 
امللكوت فقد حّمس الفكر اليهودي املمثل يف " القبالة 
" قافلة إىل الله للنّظر يف قوانني الكون املتهالك ، وعرف 
الّزهد املسيحي بإرادة القرب من الله بيشء من الحدس 
رضورة  عىل  الهندي  النّسك  وشّدد   ، واإليثار  واملوهبة 
اليقظة بالوجود والدخول يف حالة الغبطة عرب " النريفانا 
الرّصمديّة " كذلك كان للتصوف -والعرفان-  يف اإلسالم 
النّاظرة إىل الوجود  الباطنيّة  مفرداته ولغته وإشاراته 
بعني الّسكر والّصحو والّرضا والفناء واليقظة والغيبة 
موصولة بمضايق وقيود النّفس غري منقطعة كما هو 
والتوظيف  السياسيّة  األجنحة  عن  دوما  الديني  شأن 
األنثروبولوجيّة  املظاهر  من  بوصفها  بأشكاله 
الواقعة  والروحيّة   اإلقتصاديّة  للحاجة  املستجيبة 
رضورة  تحت عناوين اإلنماء اإلجتماعي والتّماس بني 
وغريه  لذلك  والسيايس.  والطائفي  واآلخروي  الّدنيوي 
عرفت الطرق الصوفيّة ما يعرّب عنه بالفتّوة الروحيّة " 
la chevalerie spirituelle " تعبريا عن رشيان وعي 

الحدث  قراءة  من  وتمّكنه  مجتمعه  بقضايا  املتصّوف 
حزب  يف  ربّه  "الّشاذيل"  يناجي  وبموجبه  فيه  والفعل 
...وأقفني  قاهرا  مدادا روحيّا  يل  بقوله "سّخر  الّلطف 

موقف العّز ذليال لك عزيزا عىل غريك"1
عن  املنقطع  غري  بالحياة  املتلبّس  االتجاه  ولذلك 
أسئلتها جانبه التّأوييل للنّص القرآني حيث يقرأ " ابن 
عربي " قوله تعاىل : »والّذاريات ذورا فالحامالت وقرا 
فالجاريات يرسا فاملقّسمات أمرا«2 بأّن "الحامالت هي 

اليقينيّة  الحقائق  ألوقار  الحاملة  النّورانيّة  الواردات 
والعلوم الكشفيّة"3. 

األسيقة  خارج  من  الّصويف  النّهج  يف  التّمّعن  إّن 
لم  الحكم  يمّكننا من حفظ جملة من  الّذكر  السابقة 
تتقادم بمفعول الّزمن لكونها تسّللت إىل أغوار النّفس 
من  الّسفر  بأرسار  العليم  محاولة  وحاورتها  البرشيّة 
الجمال  استشعار  بمواطن  الخبري  الغرييّة  إىل  الّذاتية 
دون  من  املحبّة  حّد  إىل  الفردانيّة  دائرة  من  والخروج 
فواصل بمقتىض ميل القلب إىل الهيويل األكرب من غري 
الكليّة  الّذات  إىل  والعبور  التجاوز  عىل  والقدرة  تكّلف 
الالّمتناهية وذلك تفصيل مهّم مسنود عىل رغبة عارمة 
يف إطالق يد الّسلم مع املوجودات التّبعيّة بموجب وحدة 
الوجود  "panthéisme  " يف أصلها اليوناني أو بمعنى أّن 
وجود الله ووجود العالم هما رضب واحد من الوجود 
وأّن اإلنفصاالت الواقعة عىل سطح األشياء نسبيّة وأّن 

بينها اتّحاد وتجاذب أعمق .
ولنا أن نسأل بعد ذلك وقبله ما الذّي قاله لنا التّصوف 
والعرفان مّلا استوقفنا ؟ وما هي اإلشارات والتّلميحات 
الضامنة إلرادة اإلعتقاد وسط ذلك الحشد من املعتقدات 
املعّلمة  والّشخصيّات  الدينيّة  والفلسفات  والّطقوس 

لها زمن إطالق ذراع الحريّة يف التّفّكر والتّعبري ؟
الكّل  وجود  يف  املتمّعنني  العارفني  قائمة  أّن  الواقع 
بعض  ذكر  عىل  اإلقتصار  أردنا  ولو   ، طويلة  الكّل  يف 

األمثلة :
ذاته  يعترب  أنّه  لنا  ويقول  "الحالج"  يستوقفنا 
وشهادة  املحبّة  بمفعول  للحّق  وتجليّا  ارشاقيا  وجودا 
عىل العالئق املمكنة بني الكائنات واألكوان لذلك تمتزج 
لحظة انفصاله عن الّذات -يف حادثة صلبه بعد تكفريه- 
الصوفيّة  الرّتاتيب  يف  وذلك  املطلق  بالهيويل  باتصاله 

عاّمة انقطاع ألجل اإلتصال وهو الذّي سبق وصدح 
يا عني عني وجودي يا مدى هممي  

يا منطقي وعبــاراتي وإعيائي
يا كّل كيّل ويا سمـعي ويا برصي

يا جملتي وتباعييض وأجزائي4
ويف ذلك إشارة إىل ضمور األنا يف الواحد ولعّل ملنطق 
الواحديّة ظهور مميّز يف الفكر الفلسفي عموما ولدى 
" سبينوزا ت 1677 م "مثال مّلا رأى" أّن جميع األشياء 
تنشأ عن ماهيّة الله بنفس الرضورة التّي تنشأ عنها 
طبيعة املثّلث بمعنى أّن زواياه تساوي قائمتيه فالكّل 
تنتج  التّي  األجزاء هي  األجزاء وليست  ينتج  الذّي  هو 
التّماسك  ذلك  الواحديّة  تغذّي  مماثل  وبتصّور  الكّل"5 
الواضحة  اآلثار  املتصّوفة  ألسنة  وعىل  للعالم  املحكم 
القائلة باإلرتباط يف األصل واإلفرتاق واإلنفصال يف الفرع 
وعليه طّور " الحالّج " وأمثاله تصّورهم لوحدة األديان 
بما هو ترصيح بعدم اإلعرتاف بالفواصل الّزمنيّة من 
إىل  بالنّظر  الواحد السيّما  والهدف  الواحد  األصل  حيث 

محّطات التاريخ الّدموي بني األديان املختلفة ويف صلب 
الدين الواحد ، يقول " الحالّج " يف الّصدد:

تفّكرت يف األديان جّد محّقق
فألفيتها أصال له شعبا جّما6
والواقع أّن هذه التّجارب الّصوفيّة يف ذاتها تخاطب 
إىل  وتعمد  والنّسبي  الّظاهر  وراء  من  املوازين  اختالف 
اإلرتواء من بحر الحال والتّحرر من رّق األنفس، وهي 
بذلك حالة من الغيبة املتمّعنة يف مواطن الجمال بمفعول 
الّرياضات األخالقيّة واستبطان للصور املكثّفة للوجود 
املكاني  العالم  نطاق  شّق  عىل  القدرة  امتلكت  لذلك 

والّزماني واستجمعت األهواء املفّرقة .
بالعلوي  تفتتن  أحبة  والعرفان  للتصوف  كان  ولنئ 
بعض  تفاصيل  عىل  وقف  مّمن  كثرة  فإّن  واملفارق 
اإلنزياحات واإلّدعاءات يعّده صفحة مطويّة يف بطون 
الكتب عىل الّرغم من انتشار ظالله يف عرصنا من حيث 
الوعي  ذلك  والسيايس وتصّدره  الثقايف  للتّعدد  اخرتاقه 
عىل  اإلنغالق  منع  إىل  ودعوته  املشرتك  الكوسمولوجي 
النّحن الجزئيّة املسيّجة ووقوفه ضّدا للطغيان والّظلم 
ونرص  "الحالّج"  فعل  مثلما  املستضعفني  واضطهاد 
ضّدا  وقاموا  غريه  فعل  وكما  عرصه  يف  الّزنج  حركة 

للمستعمر وحملوا عبء اإلنسان عىل كواهلهم . 
واتّجاهاته  مدارسه  باختالف  الّصويف  للفكر  يمكن 
تطارح القضايا الكونيّة املاثلة أمامنا بأسئلتها امللّحة 
من  وانطلق  الفويض  داخل  اإلنتظام  لواقح  حمل  وقد 
مقّدمة مفادها الرضورة امللّحة لتوليف عنارص الكون 
وعقله  ولوحه  وعّلته  الكون  جوهر  اإلنسان  لصالح 
ورشطه . ولنئ طّورت الفلسفات زوايا أخرى للنّظر إىل 
التّخيل  خانة  يف  العرفان  واحتسبت  اإلنساني  الجوهر 
والتّخييل فإّن املتخيّل يف ذاته ويف الكثري من الّدراسات 
فهم ذهنّي للّدال واملدلول والصورة املستخلصة منه ال 
تخرج بالرضورة عن مدارات العقل الرّصف فالصورة 
املرآة  كداللة   الفكرة  لزمنيّة  تحنيط  كذلك  املتخيّلة 
الهمجيّة  إىل  فيه  نصرّي  زمن  يف  والظّل  القرين  عىل 
واإليتيقا  التّحرّض  من  املتدنيّة  الّدرجة  يف  ونرتّب  األوىل 

املفرتضة لحياتنا عىل الكوكب .  

------------
1 - أبو الحسن الشاذيل : مخطوط درة األرسار، حزب الّلطف.

2 - الذاريات ] 51 : 1 - 4 [
3 - محي الدين ابن عربي : تفسري ابن عربي ، دار صادر 

بريوت ، د ت، املجلد 2 ، ص 293 .
الحكمة  دار   ، الحالّج  ديوان   : أبو هارون  النارص  عبد   -  4

السوريّة، دمشق ، الطبعة األوىل ، ص 63 .
5 - وليم جيمس : بعض مشكالت الفلسفة ، ترجمة د محمد 

فتحي الّشنيطي ، مراجعة د زكي نجيب محمود ، املؤسسة
6 - ديوان الحالّج .

استوقفني العارف وقال يل...
في التصّوف والعرفان :

بقلم:  د سارة الجويني حافيز - جامعة الزيتونة –

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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عواطف البلدي

نعلم اليوم جميعا أّن المعّدل الوطني ألعداد الكتب المترجمة ضعيف جدا، أّما عن معّدل الكتب العربية المنقولة إلى لغات حّية أجنبية فحّدث وال حرج. 
ونعلم أيضا أنّه يمكن رغم هذه العتمة توصيف حال الترجمة عندنا مقارنة بما هو كائن في معظم األقطار العربية بذلك المثل التونسي الرائع "عمشة في 
دار العميان" !..ولكن ورغم كّل ذلك لدينا "فرسان" في الترجمة ذاع صيتهم وطنيا وعربيا. فرسان بال جواد وبال سند رسمي، سالحهم الجسارة والشغف 

والموهبة واإلرادة...

المترجمون في تونس :

فرسان بال جواد !

يمكن لراصد حركة الرتجمة يف بالدنا أن ينتهي 
أّن  أهّمها  لنقل  أو  منها  خالصات  أو  مالحظات  إىل 
تونس تشهد منذ سنوات انتعاشة يف حركة الرتجمة 
تجّمع  التي  الخاّصة  النرش  دور  بعض  بها  تقوم 
حولها لفيفا من الكتّاب والشعراء والروائيني احرتفوا 
فعل  الرتجمة  أّن  طبعا  ونعلم  التشبيه  عىل  )عفوا 
الخالصات  ثاني  الرتجمة.  تقريبا  رصف(   إبداعي 

من  أي  "الرسمية"  املرتجمة  الكتب  أّن 
أو  للرتجمة  الوطني  املركز  طرف 

هي  الجامعية  املخابر  بعض  من 
نخبوية  أكاديمية  وتآليف  كتب 
العادي غري  القارئ  إىل  تتجه  ال 
هو  الخالصات  ثالث  املختّص. 
أليّة  والغريب  املفزع  الغياب 
الّسواد  تستهدف  ترجمة  حركة 
"املمكنني"  القّراء  من  األعظم 

من  وجزءا  والشباب  كاألطفال 
الكهول مثلما كان حاصل يف بعض 

التجارب العربية مثل مرشوع "القراءة 
األثمان  ذات  "الشعبية"  الكتب  أو  للجميع" 

املغامرين  هؤالء  بقاء  هو  الخالصات  رابع  الزهيدة. 
من املرتجمني وأصحاب دور النرش الخاّصة والذين 
أطلقنا عليهم لقب "فرسان بال جواد"، بال  تأطري 

مادي ولوجستي ودعم رسمي.

نقاط مضيئة
يف هذا السياق يقول الروائي واملرتجم 
الحديث  "قبل  الخالدي  محمد  والشاعر 
عن الرتجمة يف تونس أو يف أي قطر عربي 
آخر ال بد أن نذكر بأن ما يرتجمه العرب 
أوربي  بلد  يرتجم  مما  أقل  مجتمعون 
صغري مثل بلجيكا أو الربتغال عىل سبيل 
وتعلنه  الجميع  لدى  معروف  وهذا  املثال 

الدولية  املنظمات  بعض  آخر  إىل  حني  من 
صورة  يعطينا  "هذا  مضيفا  بالثقافة"  املعنية 

تونس  ومنها  العربية  البلدان  يف  الرتجمة  وضع  عن 
وبمحدودية  ثقافتنا  يف  كبري  بخلل  ييش  وضع  وهو 

وطبيعي  العربية  املجتمعات  يف  املقروئية 
حركة  عىل  كهذا  وضع  يؤثر  أن 

الرتجمة".
وتابع الخالدي "صحيح 

البحوث  مراكز  بعض  أن 
والدراسات املختصة تبذل 
هذا  يف  محمودة  جهودا 
إصداراتها  لكن  املجال 
الجمهور  تستهدف  ال 
هنا  يعنينا  وما  العريض 
ال  التي  اإلبداع  ترجمة  هو 

ترقى مثلما أرشت إىل املستوى 
املطلوب فلكي تنشط ال بد لحركة 

صاحب  ال  حقيقي  نارش  من  الرتجمة 
دكان يكون محاطا بفريق من املبدعني واملثقفني عىل 
املتميزة  األعمال  لينتقوا  العالم  يف  يصدر  بما  اطالع 
التي حققت انتشارا واسعا يف لغتها األصلية كما هو 
معمول به يف العالم املتقدم"، متسائال "كم من روائي 
عربي،مثال، يعرف أن أعمال الكاتب الربازييل العظيم 

خورج أمادو تُرجمت إىل الفرنسية عام 1933 ضمن 
 "du monde enTier سلسلة "من كافة أنحاء العالم
التي بعثتها دار غاليمار الشهرية قبل ذلك بعامني؟ 
وما يقال عن أمادو يقال أيضا عن ُمَجاِيِليِه من كتاب 
أمريكا الالتينية كالكوبي أليخو كاربانتييه والبريويف 
ميغال أستورياس اللذين ترجمت اعمالهما يف الفرتة 
انتبه  ذلك  ومع  بداياتهما  يف  كانا  أنهما  مع  نفسها 
النارش إىل أهميتهم وما تزال هذه السلسلة 
موجودة حتى يوم الناس هذه ولنا أن 
نتخيل عدد العناوين التي أصدرتها 

عىل امتداد تسعني عاما". 
هذا  "أوردت  وأضاف 
النارش  أهمية  عىل  للتدليل  املثل 
ودوره يف تنشيط حركة الرتجمة 
الحقيقي  النارش  هنا  وأقصد 
األجنبية  اإلبداعات  يالحق  الذي 
الجديرة بالرتجمة" قائال "بالرغم 
نعدم  ال  فإننا  املشهد،  قتامة  من 
دار  أبرزها  لعل  املضيئة  النقاط  بعض 
اآلداب البريوتية التي دأبت، منذ تأسيسها يف مطلع 
روائع  ترجمة  عىل  املايض  القرن  من  الخمسينات 
عىل  العربي  القارئ  تعرف  وبفضلها  والفكر  األدب 
الفلسفة الوجودية واألدب التقدمي 
كما تعد رائدة أيضا يف مجال 

ترجمة الرواية العاملية".
دار  اىل  وأشار 
للنرش  "مسكلياني" 
التي وصفها بـ"النقطة 
"دار  قائال  املضيئة" 
الشاعر  لصاحبها  فتية 
العنيزي  شوقي  والناقد 
بها  نعتز  نقطة  هي 
يف  تمكنت  ألنها  كتونسيني 
تفرض  أن  من  وجيزة  فرتة 
النرش  دور  أهم  من  كواحدة  نفسها 
العربية بفضل ما قدمت للقارئ العربي من روايات 
عاملية مرتجمة وما قدمت أيضا من روايات موضوعة 

متميزة لكتاب تونسيني وعرب".
تنشيط  رشوط  من  "إن  الخالدي  وختم 
بلد  أي  يف  أو  تونس  يف  الرتجمة  حركة 
ملم  حقيقي  نارش  توّفر  آخر  عربي 
ومتابع ملا يصدر يف العالم وله مرشوع 
الدكاكني  أصحاب  .أما  وواضح  محدد 
رسقة  الّلهم  شيئا  منهم  ننتظر  فال 
الكتّاب املساكني وهم منترشون كالوباء 

يف كل البالد العربية".
واملرتجم  الشاعر  اعترب  جهته  من 
منري العليمي أن تونس لم تشهد إىل اآلن 
املجاالت  ثقايف حقيقي يف جميع  أي مرشوع 
وأن معظم املشاريع التي أقيمت، اتسمت باالرتجالية 
الواقع مضيفا " هناك  التعامل مع  الجدية يف  وعدم 
مركز للرتجمة يف تونس وهناك جوائز للرتجمة وهناك 
وتجربتهم  لهم سمعتهم  مهم يضم مرتجمني  حراك 
يف  حظهم  يجدوا  لم  لألسف  ولكنهم  ودوليا  عربيا 
بلدهم... السبب جيل لدى الجميع. كل املشاريع التي 

تهتم بالرتجمة لم تخرج عن نطاق الوسط األكاديمي، 
فنجد أغلب ما ترجم يف مركز تونس للرتجمة، أعماال 
أكاديمية ال تهم إال املختص والباحث وبالتايل حدثت 
قطيعة بني القارئ العادي والكتاب املرتجم وتحولت 
كل املؤسسات التي تعنى بالرتجمة )هذا إن وجدت( 

إىل أصل تجاري لدكاترة الجامعة التونسية".
ولفت العليمي اىل ان الدعم الذي يقدم للرتجمة 

ال  العادي،  القارئ  يستهدف  أن  يجب 
"أعتقد  قائال  املختص  الجامعي 

التأسيس  إلعادة  حان  الوقت  أن 
للرتجمة يستقطب  ملركز حقيقي 
الشباب واملختصني والفاعلني يف 
هذا املجال بعيدا عن تحويل هذا 
للجامعة  تابع  قطاع  إىل  القطاع 

التونسية".
تقييم  مثال  أعدنا  "لو  وتابع 

الرتجمة  املؤسسات يف حركة  دور 
خالل العرشين سنة املاضية لوجدنا 

ليست  الرتجمة  شيئا.  تقدم  لم  أنها 
مجموعة من الدراسات األكاديمية وإنما هي محرك 

حقيقي ينعكس سلبا أو إيجابا عىل املجتمع. وأعتقد 
أن هذا املحرك لم ينعكس أصال يف تونس، ألنه محرك 

معطوب وال أحد يريد إصالحه".
كتّاٌب من نوع خاّص

صالح  واملرتجم  الكاتب  الشاعر  يرى 
تكون،  ال  أو  صًدى  الرّتجمة  أّن  عيّاد  بن 
من  وهناك  هنا  ترتّدد  ألصوات  صدى 
العالم. وأنّها دليٌل عىل دّقة هذا اإلنصات 
مع  التّفاعِل  درجة  به  نقيس  ومحراٌر 

بأّن  نقّرر  أن  هنا  "ولنا  العالم... مضيفا 
كبريا  بروًدا  تعيش  دولًة  بوصفها  تونس 
تجاه العالِم، جزيرة ثقافيّة تسبح وحيدًة، 

كّل  يف  وهناك  هنا  يُكتب  ِلَما  تنتبه  تكاُد  ال 
املجاالت".

وتابع "ليس هناك أكثر من أفراٍد تونسينّي يُعّدون 
الهائلة  الرّصخات  لتلك  َمن يستجيبون  عىل األصابع 

ترتّدد.  زالت  وما  املايض  يف  ترّددت  اّلتي 
فينكبّون يف غفلة عملهم عىل القيام 

القيام  الّدولة  عىل  ينبغي  بما 
الكثرية  مؤّسساتها  رغم  به، 

بالرّتجمة.  تُعنى  اّلتي 
مؤّسسات تُعنى بالرّتجمة 
مؤّسسات  باملرتجمني.  ال 
قضبان  بني  مسجونة 

والنّظرة  البريوقراطيّة 
واألكاديميّة  الكالسيكيّة 

الحازمة للرّتجمة. مؤّسسات 
قد  الرّتجمة  أّن  ترى  تكاُد  ال 

قائم  إبداعّي  عمل  إىل  تحّولت 
الّذات. مازالت تتحّدث عن خيانة الرّتجمة 

"رغم  مضيفا  تلك".  خيانتها  يف  روعتها  أّن  مع 
اليوم  أهّمها  من  ولعّل  النرّش  دور  بعض  محاوالت 
»دار مسكلياني للنرّش« اّلتي ينبغي التّنويه بما تبذل 
من مجهودات مرّشفة. فإّن الكفاءة التّونسيّة يف هذا 
الحقل قد هاجرت هي األخرى إىل بُلدان تُشّجع وتدفع 

مقابال ـــ لنقل محرتما قياسا مع ما تجني من أيّة 
مؤّسسة تونسيّة ــ لهذا العمل الّشاّق. وبالّرغم من 
املغربي  التّونسيّة مثلها مثل بقية بلدان  الرتجمة  أّن 
مرتجمني  فإّن  الفرنكوفونيّة  حبيسة  ظّلت  العربي 
عديدين من الجيل الجديد أخذوا يتوّجهون إىل لغات 
اإلنقليزيّة واإلسبانيّة واإليطاليّة وحتّى  أهّمها  أخرى 
األفراد  الحقول سنظّل معّولني عىل  ككّل  الربتغاليّة. 
اّلتي عادة ما  املؤّسسات  األحرار يف غياب 

تكون حكرا عىل أفراٍد بعيْنهم".
من جهته قال املرتجم والشاعر 
أرشف القرقني "عادًة ما أتجنّب 
أو  بالفرسان  املرتجمني  تشبيه 
إنّهم  التّنوير(.  )خيول  الخيول 
بالنّسبة إيلّ كتّاٌب من نوع خاّص 
الكتابة  هذه  موقع  ومن  جّدا. 
ينقلون(  )وال  يبدعون  الخاّصة، 
ثقافتهم،  يف  أفكارا  نصوصا/ 
آخرين  مؤّلفني  عالقة  من  انطالقا 
عن  ينتُج  ماذا   " متسائال  بثقافاتهم." 
عمليّة اإلبداع املخصوصة هذه؟ أنهار وعيون تسيل 
يف ثقافتنا مهاِجمة تصّحرها وخواءها. ولكن، مثلما 
افرتضِت يف سؤالك فإّن املسألة تبقى مجهودا فرديّا، 
ال  بالدنا  يف  هم  نارشين  مجهود 
الّشاعر  الصديق  يتجاوزون 
شوقي  مسكيلياني  ومدير 
جهوده  ويف  العنيزي. 
التي تتجاوز عمل الّدولة 
عالمة فخر وأىس يف اآلن 
بمبدع  فخر  إنّه  ذاته. 
وغياب  التّجاهل  قاوم 
بصعوبات  ومّر  الّدعم، 
كثرية حتّى فرض نفسه 

عربيّا ودوليّا". 
"وهو  القرقني  وتابع 
كذلك أىس تفرضه علينا دولتنا التي 
الصورّي  املناسباتّي  دعمها  حتّى  منها  نجد  نعد  لم 
الّسياسة"  هواة  عرص  يف  واإلبداع.  للثّقافة  الّسابق 
داخل  تونسينّي  مرتجمني  نرى  "نحن  مضيفا 
لسمعة  يؤّسسون  وهم  وخارجها  تونس 
وطنيّة عظيمة. )تكاد كلمة مرتجم تونيّس 
عند  الرتجمة  لجودة  ضامنا  تصبح  أن 
عن  تغيب  ذلك  ورغم  العرب(  إخوتنا 
وعن  الثّقافة(  )وزارة  امليّتة  وزارتنا 
الثّورة  يعنيها منذ زمن  التي ال  دولتنا 
واإلبداع.  الفّن  وال  الفكر  وال  العلم  ال 
الثّورة بني قوسني  مفارقة تضع  وتلك 
ذلك.  يخالف  ما  يأتي  أن  إىل  وتؤّجلها 
كي  كذلك  مرتجمني  إىل  حاجة  يف  ولعّلنا 
الغربّي يف شأن  اآلخر  فيه  يفّكر  ما  نكتشف 
ذلك  من  نستنبُت  عّلنا  والفكريّة،  اإلبداعيّة  الثّورة 

عيونا يف بيتنا".
وضع كارثي !

بدوره  أرجع  الربنويص  شوقي  والكاتب  املرتجم 
لعاملني  فردي  مرشوع  اىل  الرتجمة  تحّول  سبب 
البلدان  يف  الرتجمة  مشاريع  قلة  أولهما  أساسيني: 

محمد الخالدي
ض بن عبد الرزاق

ريا

أشرف القرقنيمنير العليمي

صالح بن عيادشوقي البرنوصي
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18الشارع الثقافي
اإلماراتي  "كلمة"  مرشوعْي  باستثناء  العربية 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  و"سالسل 
الكويتي"، وثانيهما تعطش القارئ العربي لألعمال 
األفراد  بعض  يتكفل  "لذلك  قائال  الرائدة،  األدبية 
بتأسيس مشاريع للرتجمة مرتبطة بدور نرش معيّنة، 
املتوسط  دار  مثل  املجال  هذا  يف  نرش  دور  وتألقت 

بميالنو ودار الجمل ودار مسكيلياني التونسية".
الرتجمة  مشاريع  "بقيت  الربنويص  وأردف 
خاضعة ألذواق النارشين، إذ يفرضون عىل املرتجمني 
أعماال معيّنة وفق نسبة مبيعاتهم يف لغتهم األصلية 
كتب  من  العربي  القارئ  يحرم  اسايس  وهذا مشكل 
سيللر  )البيست  بمعضلة  أسّميها  ما  وهو  مميزة، 
تقزيم  دوما  النارشون  يعمد  كذلك   )BesT sellers

أو  للرتجمة  آلة  مجرد  منه  ويجعلون  املرتجم  دور 
بمعنى أدق تلك الدجاجة التي  تبيض ذهبا دون أن 
يتمتع بحقوقه، يف غياب تفعيل قوانني امللكية الفكرية 
رسقة  إىل  املرتجمني  بعض  يتعرض  عندما  خاصة 
جهة  من  النارشين.  بعض  طرف  من  مجهوداتهم 
أخرى، يبقى دعم الرتجمات شبه مفقود خاصة تلك 
الهادفة لنقل األدب العربي إىل لغات أخرى" متسائال 
" ما معنى أن يتكفل معهد الرتجمة يف تونس بنقل 
أعمال تونسية إىل لغات أخرى ليتم نرشها يف تونس؟.. 
أجانب  أخرى دعما كبريا ملرتجمني  تمنح دول  بينما 

لرتجمة خاصة بكتاباتهم والتعريف بها عامليا.
تونس  يف  الرتجمة  وضع   " الربنويص  وختم 
النارش  يتمتع  إذ  زهيدة  املرتجمني  أجور  كارثي... 
دورهم  تبخيس  إىل  إضافة  هذا  األرباح،  بأغلب 
رغم  االجتماعي   االتصال  بوسائل  بهم  والتشهري 
إدراكهم أن الرتجمة عمل إنساني وأن تجويد العمل 
هذا  "لكن كل  قائال  القارئ..."  تجاه  واجبهم  يبقى 
ال ينفي الوجه املرشق للرتجمة يف تونس يف ظل تألق 
تونسيني عىل الصعيد العربي مثل آدم فتحي ومحمد 
عيل اليوسفي وجمال الجاليص وأحمد الصمعي وعبد 

الجليل العربي وسحر ستالة وملياء املقدم وغريهم.
أما رئيس اتحاد النارشين محمد رياض بن عبد 
أصبحت  الرتجمة  بأن  القول  "ان  قال  فقد  الرزاق 
مجهود أفراد  )دور النرش ( يوحي بأن الدولة تخلت 
أن معهد تونس  الرتجمة والحال  عن دورها يف دعم 
للرتجمة مازال يقوم بدوره مثلما كانت الحال سابقا، 
النارشين  انفتاح  هو  املسألة  يف  الجديد  "ان  متابعا 
القراء  إقبال  فيها  يكثر  التي  العربية  األسواق  عىل 
نفقاته  تغطية  بإمكانه  فصار  املرتجمة  األعمال  عىل 
الكتاب  ضعف  يتكلف  املرتجم  الكتاب  أن  باعتبار 

العادي".
وعن مشاكل الرتجمة والدعم قال بن عبد الرزاق 
واملشاكل  بتاتا  للرتجمة  دعم  هناك  ليس  الواقع  "يف 
وضعف  التونسية  السوق  ضيق  يف  تتمثل  الحقيقية 
الكتاب  بيع  آفاق  يجعل  ما  وهو  الرشائية  املقدرة 
املرتجم محدودة بالنظر الرتفاع كلفته وبالتايل ارتفاع 
سعر البيع للعموم"، متابعا "مقارنة بالدول العربية 
السنوات  يف  بالدنا  شهدت  ولبنان  كمرص  االخرى  
األخرية تطورا يف عدد املرتجمني وإقباال مهما من فئة 
عدد  تجربة  وحداثة  الهيكلة  ضعف  ولكن  الشباب 
السواء  حد  عىل  واملرتجمني  النارشين  من  قليل  غري 
يجعالننا ال نقارن حاليا باألسواق العربية املعروفة".
ويف رده عن سؤال حول ما ينقص تونس لتصبح 
مركزا إقليميا للرتجمة قال بن عبد الرزاق "الهيكلة 
من  فليس  املشرتك.  والعمل  الرؤى  وتوحيد  طبعا 
للرتجمة  تونس  معهد  ينتصب  أن  مثال  املعقول 
الذي نعتربه مكسبا حقيقيا يف بالدنا، نارشا منافسا 
للنارشين املحرتفني يف حني أنه ال يملك الكفاءات التي 
تخول له االضطالع بهذا الدور. زيادة عن كونه من 
ملا ينرش  املعهد نارشا وحريفا  أن يظل  املعقول  غري 
وتظل املنشورات يف املخازن دون أن تحظى بالرواج 
إنجاز  رضورة  إىل  "إضافة  قوله  املطلوب."خاتما 
الندي  التبادل  عىل  تقوم  الرتجمة  يف  عاملية  رشاكات 
فال نكتفي بتعربب األعمال العاملية بل كذلك نصدر 

أعمالنا التونسية إىل القراء يف شتى الدول".

في  قصوى  اهمية  للترجمة  تونس  لمعهد  يكون  قد 
العلمي  بالمنجز  واالحتفاء  الثقافي  بالمشهد  الدفع 
واالدبي والفكري نقال وترجمة اال ان البعض يرى ان الكتب 
أكاديمية  "تآليف  مجّرد  تكون  ان  تعدو  ال  به  المترجمة 
نخبوية" ال تتجه إلى القارئ العادي غير المختّص الذي قد 
يكون وجد ضالّته في تجارب ذاتية معزولة عن كل ما هو 
رسمّي .. "الشارع المغاربي" التقت مديرة معهد تونس 

للترجمة د. زهية جويرو لتسليط الضوء على ومشاكله 
وعلى غيابه عن المشهد مثلما يرى البعض.. 

وأن  جواد  بال  فرسان  تونس  يف  املرتجمني  أن  البعض  يرى 
الرتجمة باتت مجهود أفراد.. ما تعليقك ؟

ليس  بتونس  الرتجمة  لوضع  توصيفك  إن  بالقول  يل  اسمحي 
من  وجه  يف  الرتجمة  املبدأ  حيث  فمن  الواقع.  يف  الدقة  كل  دقيقا 
اإلبداعية  األعمال  من  غريه  مثل  مثله  علمي  إبداعي  عمل  وجوهها 

العلمية، ولذلك فلكل من يأنس يف نفسه القدرة عىل الرتجمة والكفاءة 
ولذلك  يختار،  ما  يرتجم  أن  يف  الحرية  كل  حّر  إلنجازها 

كفاءتهم  هو  وجوادهم  حّقا  فرسان  فاملرتجمون 
وقدرتهم املعرتف بها عربيا ودوليا أوال، وما نتمتع 

به يف بالدنا من حرية التفكري والتعبري وما تتمتّع 
حريات  من  العلمية  ومؤسساتنا  جامعاتنا  به 

أكاديمية ثانيا، وال يمكن ألي أحد أن يميل عىل 
املرتجمني ما يختارون ترجمته، وهذا داخل 
الفردية. ووجود  الرتجمية  الجهود  باب  يف 
هذه ال ينفي وجود مؤّسسات تؤّطر عمل 

تونس  معهد  نعترب  أن  يمكن  الرتجمة 
وأكثرها  أهّمها  لعّله  أو  إحداها  للرتجمة 
مؤسسات  توجد  كما  اختصاصا، 

جامعية تساهم يف عمل الرتجمة.
ماذا عن معهد الرتجمة؟

 معهد تونس للرتجمة هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الشؤون الثقافية، 
و يعمل وفقا  لسياسة الدولة يف مجال الرتجمة والثقافة عامة، وهي سياسة 
يعكس جانبا منها األمُر الحكومي املحدث لهذا املعهد، وقد جاء يف نصه "تتمثل 
يف  التونسية  الثقافة  حضور  تعزيز  يف  للرتجمة  تونس  ملعهد  الكربى  الغايات 
املشهد الثقايف العاملي والتواصل مع الثقافات األخرى" وذلك من خالل ترجمة 
التاريخية  واملجاالت  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  التونيس  األدب  يف  الكتب 
والفكرية والحضارية التونسية وترجمة روائع اآلداب العاملية واآلثار الفلسفية 
والفكر اللساني واملعجمي واملصطلحي. وبذلك يقوم عمل املعهد عىل فتح آفاق 
العاملية أمام الثقافة التونسية والتعريف بها لدى قراء من ألسنة أخرى بنقلها 
إىل لغاتهم ، وهذا وجه رئييس من وجوه نشاط املعهد، كما تقوم هذه السياسة 
العالم من  التونسية والعربية عامة وثقافات  الثقافة  التواصل بني  عىل تدعيم 
خالل ترجمتها  إىل اللغة العربية. سياسة تونس يف هذا املجال انعكاس ملوقع 
والرتجمة هي  الثقافات،  بني  بوصفها مجاال واصال  ولتاريخها  الثقايف  تونس 
أحد جسور الوصل . وما ترجم املعهد منذ إحداثه إىل اليوم يعكس بكل وفاء 
هذه السياسة. فقد ترجم الكثري من اإلنتاج األدبي والفكري والعلمي التونيس 
إىل لغات أخرى بقدر ما ترجم أعماال ذات قيمة علمية وفنية عالية من لغات 
املناسب  القانوني  اإلطار  توفري  عىل  املعهد  ويعمل  العربية.  اللغة  إىل  أخرى 
واإلمكانات املادية لتسهيل عمل املرتجمني. وللمعهد مجلس علمي ولجان علمية 
تأطريها  وعىل  الرتجمة  مشاريع  اختيار  عىل  تسهر  متنوعة  اختصاصات  ذات 
وتنفيذها ضمن إطار مؤسيس منظم ومهيكل من جهة ووفقا لرؤية مدروسة 
تأخذ بعني االعتبار جملة العوامل املتدخلة يف اختيار ما تتم ترجمته أو نقله من 
العربية إىل لغات أخرى من بينها ما له صلة بالقيمة الفنية اإلبداعية  أو العلمية 
املعرفية ملا يقع عليه االختيار ومنها ما يتصل بالجدوى وقابلية ما يرتجم لتقبل 
القّراء وللرواج وألن يكون له األثر املطلوب يف واقع اإلبداع واملعرفة. إذن فمعهد 

تونس للرتجمة يمثل سياسة الدولة يف مجال اختصاصه. 
كم عدد الكتب املرتجمة باملعهد ويف أية مجاالت ؟ 

يصعب عيلّ أن أحدد رقما دقيقا ملا ترجم املعهد ولكنه يناهز 160 عنوانا 
املوسوعة  من  ومجلدين  اإلسالم  موسوعة  مخترص  موسوعتني:  إىل  إضافة 
يرتجم  التي  املجاالت  عن  فكرة  للقارئ  تعطي  سلسالت  وللمعهد  الكونية. 
فيها ومنها سلسلة "ضاد" وتخص ترجمة األعمال األدبية التونسية إىل لغات 

واإليطالية  واألنقليزية  الفرنسية  إىل  ترجمات  املعهد  أصدر  وضمنها  عاملية، 
املسعدي  ومحمود  الدوعاجي  عيل  التونسيني  األدباء  من  وتشمل  واإلسبانية 
إبراهم  الواحد  وعبد  نرص  وحسن  الفاريس  ومصطفى  املدني  الدين  وعز 
العش وعمر  الجبار  الحوار وعبد  الباردي وفرج  النالوتي ومحمد  وعروسية 
بن سالم وسمري العيادي ومحمود طرشونة وحسونة املصباحي وحسن بن 
عثمان ومنصف الوهايبي ومنصف املزغني وغريهم فضال عن مختارات من 
ستصدر  كما   ، اإليطالية  إىل  ترجمت  تونسيا  شاعرا  لـ25  املعارص  الشعر 
قريبا ترجمات ألعمال روائية لكل من البشري خريف وآمال مختار 

ومسعودة أبو بكر.
ترجمات ألعمال  الدنيا" وهي  وللمعهد سلسلة"آداب 
إبداعية ونقدية من لغات أجنبية إىل اللغة العربية سواء 
وهناك   ، غريهم  من  أو  التونسيني  من  مؤلفوها  كان 
العلمية  األعمال  ترتجم  وفيها  قرطاج"  "أنوار  سلسلة 
لغات  من  وأعالما   وتاريخا  حضارة  بتونس  الخاصة 
أجنبية إىل العربية كما تنقل أعمال من الفكر التونيس 
أو تعتني بتونس من العربية إىل لغات أجنبية. أذكر عىل 
الفاضل بن عاشور  الشيخ  املثال ترجمة كتاب  سبيل 
"الحركة األدبية والفكرية بتونس" إىل اللغتني الفرنسية 
واألنقليزية وكتاب الشيخ الثعالبي"روح التحرر 
أيضا  وللمعهد   . األنقليزية  إىل  القرآن"  يف 
فيها  تمت  وقد  الفلسفة"  "ديوان  سلسلة 
العاملية  الفلسفية  املؤلفات  ترجمة عيون 
حقا  يفخر  واملعهد  العربية  اللغة  إىل 
كثرية  وهي  الباب  هذا  يف  بإنجازاته 
و"سلسلة  اللسان"  "سلسلة  أما   .
فخر  بحق  فهي  اللغويني"  مقاالت 
من  الكثري  حصد  وبفضلها  املعهد 
الرتجمة إضافة  العربية يف  الجوائز 
املجال  يضيق  أخرى  سلسالت  إىل 
عن ذكرها جميعها ولكن لألسف 
يهتمون  ال  التونسيني  من  كثري 

بالكتاب عامة وال بإصدارات املعهد التي تلقى الصدى األكرب عند املختصني.
العربية  إىل  الفرنسية  من  الرتجمة  عىل  املعهد  عمل  اقترص  ملاذا 
فقط...  لم نر  مثال  ترجمات من األملانية أو الصينية أو األنقليزية او 

اإليطالية؟
تونس  يف  فلنا  أوفر  عطاؤه  لكان  أكثر  إمكانات  للمعهد  توفرت  لو 
مرتجمون عىل درجة عالية من الكفاءة ولذلك نرجو أن تكون للقطاع الخاص 
الرتجمة  تلعب  أن  يمكن  إذ  الثقافة،  دعم  ويف  الثقايف  االستثمار  يف  مساهمة 
دور "الديبلوماسية الثقافية" التي تفتح اآلفاق واألسواق أمام تونس وسائر 
منتجاتها املادية والثقافية ونرجو أن يدرك القطاع الخاص هذه القيمة وأن 
الدولة يف هذا املجال، خاصة  الذي تستحّق وأن يدعم جهود  يوليها االعتبار 
أن للرتجمة آفاقا واسعة يف مجال التشغيل ويرجو املعهد أن يتحول كذلك إىل 
مركز لتكوين املرتجمني التحريريني واملرتجمني الفوريني وقد رشع بالفعل يف 

إعداد العدة لتنظيم دورات تدريبية يف هذين املجالني
متى يمكننا الحديث عن مركز إقليمي للرتجمة بتونس؟

وحتى  العربية  الجوائز  أغلب  املرتجمني  جهود  بفضل  املعهد  حصد 
اإلفريقية وجائزة وزارة الخارجية اإليطالية يف الرتجمة وآخرها حصوله عىل 
2019 عن مجمل أعماله  جائزة الشيخ حمد للرتجمة والتفاهم الدويل لسنة 
وهي جائزة ذات قيمة عالية ماديا وعلميا كما حصل عىل جائزة الشيخ زايد 
كما   ، املادية  قيمتها  من حيث  العربية  الجوائز  أعىل  من  وهي  السنة  لنفس 
تحصل يف مناسبتني سابقتني عىل جائزة الشيخ حمد ويف مناسبتني عىل جائزة 
ابن  األلكسو وجائزة  الجوائز كجائزة  من  الرشيفني وغريها  الحرمني  خادم 
خلدون-سنغور . ومن املؤكد أن القيمة العلمية إلنجازات معهد تونس للرتجمة 
وما حصلت عليه من جوائز قد مكنا تونس فعال  من أن تكون مركزا للرتجمة 
معرتفا بقيمته عربيا ودوليا ينافس غريه من املراكز وخاصة من حيث القيمة 
العلمية للرتجمة ذاتها وملا يقع عليه االختيار من املؤلفات لرتجمتها. من املؤكد 
كذلك أن املعهد يرتجم يف حدود ما تسمح به إمكاناته املادية وميزانيته وهو 
هذا  يف  تحديدا  الثقافة  وزارة  ومن  الدولة  من  كبريا  دعما  الحقيقة  يف  يلقى 
املجال، كما ال يفوتني التنويه بالجهود الكبرية التي يبذلها املرتجمون وهي يف 

الحقيقة جهود ال تقدر بثمن وهم مشكورون عىل ذلك جزيل الشكر.

د. زهية جويرو لــ»الشارع المغاربي« :

معهد الرتمجة يرتجم يف حدود ما تسمح به إمكاناته
 حاورتها : عواطف البلدي
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برجمة عاملّية ثرّية
يف مهرجان القاهرة الّسينامئي

جديدة  قائمة  عن  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن 
تضم 16 فيلما ستعرض للمرة األوىل عامليا يف الدورة الـ 42 

من املهرجان التي ستفتتح يف الثاني من ديسمرب القادم.
يف املسابقة الدولية هناك ثالثة أفالم يف عروضها العاملية 

 mo( الصيني  الفيلم  بينها  من  األوىل، 
er dao Ga – “مويرداوجا”، إخراج 

ساو جينلينج، والذي يعد أول فيلم يتم 
بإقليم  مويرداوجا  غابة  يف  تصويره 
منغوليا، وتدور أحداثه حول مجموعة 
ثمانينات  يف  الغابات  قاطعي  من 
بني  الرصاع  لنشاهد  املايض،  القرن 
عىل  واإلبقاء  الطبيعة  عىل  الحفاظ 

حياتهم.
الفيلم  هو  الثاني  الفيلم 
 German”أملانية “دروس  األملاني 
وإخراج  بلغاريا  إنتاج   )lessons

ويتابع  فيسناكوف(،  ج.  بافيل 
الفيلم ” نيقوال” الذي يستعد للسفر 
إىل أملانيا ليعمل سائق، ويحاول يف 
يصلح  أن  بلغاريا  يف  األخري  يومه 
أفراد  أغلب  مع  املتدهورة  عالقاته 

أرسته قبل السفر.
املرصي  فهو  الثالث  الفيلم  أما 
“حظر تجول” إخراج أمري رمسيس، 
وبطولة إلهام شاهني وأمينة خليل، 
والذي تدور أحداثه يف إحدى ليايل 
حظر  فرتة  خالل    2013 خريف 
التجول بمرص، حول “أم” تخرج 
لتجد  سنة   20 بعد  السجن  من 
قطيعة  حالة  يف  الوحيدة  ابنتها 
عالقتها  إصالح  فتحاول  معها، 

معها دون التطرق للمايض.
السينما  آفاق  مسابقة  ويف 
يف  فيلمان  يشارك  العربية، 
هما:  األول  العاملي  عرضهما 
“عالسّلم”  املرصي   الوثائقي 
والذي  الزيات،  نرسين  إخراج 
أن  املخرجة  خالله  من  تحاول 

القرية  يف  القديم  األب  منزل  ترمم 
رحلتها  لكن  البعيدة  الصعيدية 
مرعبة  أسئلة  عن  الغطاء  تكشف 

حول ذاتها والعالم.
السعودية  من  الثاني  والفيلم 
عبد  إخراج  الطار”  “حد  بعنوان 
أحداثه  وتدور  الشالحي،  العزيز 
يف بداية األلفية بالسعودية، حول 
من  مجموعة  تطرح  حب  قصة 
األسئلة عن مجتمع عىل وشك أن 
بني  مسبوق،  غري  حراكا  يشهد 
“سياًفا”  للعمل  يستعد  شاب 
تغني  والدتها  وفتاه  كوالده، 
تعتزل  أن  وترفض  األفراح،  يف 

مهنتها.
“آفاق  يف  أيًضا  يشارك  كما 

السينما العربية” الفيلم املغربي “خريف التفاح ” للمخرج 
محمد مفتكر، يف عرضه الدويل األول.

حيث  بالجبال  مغربية  قرية  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 
أحد  يحاول  فيما  البيوت،  التفاح يف ساحات  أشجار  تنمو 
اجتياز  الحياة والحب واملوت عرب  أن يتعرف عىل  األطفال 
غريب  األب  عليه  يطرحها  التي  القاسية  األسئلة  امتحان 

األطوار.
الفيلم  املهرجان  يعرض  الخاصة،  العروض  قسم  ويف 
اللبناني “عالم التلفزيون” إخراج روبري كريمونا، يف عرضه 

العاملي األول، والذي تدور أحداثه يف كواليس صناعة أحد 
برامج الواقع الذي يصطدم ببعض تقاليد املجتمع اللبناني 

مما يؤثر عىل مقدم الربنامج واملشاركني فيه.
العروض  قسم  يف  يشارك  األول،  الدويل  عرضه  ويف 
الحصار”  “يوميات  الرويس  الفيلم  أيضا،  الخاصة 
أندريه  إخراج   a sieGe diary

زايتسيف، الذي تدور أحداثه أثناء 
فرتة حصار لينينغراد إبان الحرب 

العاملية الثانية.
منتصف  عروض  قسم  ويشهد 
للفيلم  األول  العاملي  العرض  الليل، 
و“عرض  أ   sideshow الربيطاني 
أولدرويد،  آدم  إخراج  ثانوي” 
يدخالن  ُمجِرَمني  أحداثه عن  وتدور 
يجدان  لكنهما  للرسقة  البيوت  أحد 

بالداخل مفاجآت غري متوقعة.
يشارك  البانوراما،  قسم  ويف 
 –  Back To wharf الصيني  الفيلم 
زياو  يل  إخراج  امليناء(  إىل  )العودة 
والذي  األول،  الدويل  عرضه  يف  فينغ، 
تدور أحداثه حول شاب يقرر العودة 
ارتكاب  من  سنوات  بعد  مدينته  إىل 
جريمة، ويحاول التطهر من ماضيه.

مسابقة سينما الغد، أيضا تحظى 
يف  قصرية  أفالم  ثالثة  بمشاركة 
الفيلم  منها؛  األوىل،  العاملية  عروضها 
 The man who swallowed املرصي
بلع  اليل  أو”الراجل   –  The radio

الراديو”، إخراج يارس شفيعي، والذي 
تدور أحداثه يف إطار كوميدي عن رجل 
له  تُجرى  أن  انتظار  ويف  الراديو  ابتلع 

عملية للتخلص منه.
يشارك  وفرنسا  تونس  إنتاج  من 
 i BiT my TonGue التسجييل  الفيلم 
خادا،  نينا  إخراج  لساني”  “عضيت 
عىل  التعرف  املخرجة  تحاول  وخالله 

مدينتها من خالل البحث يف اللغة.
كما يشارك الفيلم السعودي “من 
مسافر،  سارة  إخراج  الليل”  يحرقن 
ونشاهد يف األحداث فتاتني تُحرّضان 
طلب  بسبب  لكن  زفاف،  لحفل 
تأخذ  السوق،  إىل  الذهاب  إحداهما 

األحداث اتجاًها غري متوقع.
الغد،  سينما  مسابقة  تشهد  كما 
عرضها  يف  أفالم  ثالثة  مشاركة  أيضا 
 isaBel الدويل األول هي: الفيلم الكوبي
سارة  املرصية  للمخرجة  )إيزابيل(   –
الطفلة  حول  أحداثه  وتدور  الشاذيل، 
عىل  تدريجيًا  تتعرف  التي  “إيزابيل” 
تفاصيل  خالل  من  بوالدتها،  عالقتها 

يومها.
بعنوان  فنزويال  من  الثاني  الفيلم 
األحمر(  )اللولب    The red sPiral

إخراج لورينا كومليناِرس، وتدور أحداثه 
من  طفٍل  حول  املدارس،  إحدى  داخل 
البالد  زعيم  الستقبال  الرئيسية  الكلمة  يلقي  أن  املفرتض 

يف املدرسة.
 kurchaTov فيلم  يُعرض  روسيا  إنتاج  ومن 
يمزج  والذي  أليكساندر كوروليف،  إخراج  “كورشاتوف” 
متابعة  خالل  من  ساخرة،  بطريقة  بالحقيقة  الخيال 
الذرية  القنبلة  “أبو  يعد  الذي  “كورشاتوف”  شخصية 

السوفياتية”.
أبو يوسف

هند رستم »هّنومة« يوسف شاهني 
 وليد سليمان

من بني كل الشخصيات املميزة التي قدمتها الجميلة هند رستم  يف السينما املرصية، 
تبقى هنومة التي قدمتها يف رائعة يوسف شاهني )باب الحديد( عام 1958 هي األفضل، 
رمزا  تكون  أن  يفضلون  املخرجون  كان  والتي  األخرى،  أدوارها  باقي  عن  املختلفة  ألنها 
لألنوثة الطاغية واإلغراء، حتى أطلق عليها النقاد لقب مارلني مونرو الرشق، والذي كانت 
تستفز منه جدا، وتفضل عليه اللقب الذي وصفها به موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب 

.. )الهانم(.
بشكل  رستم  هند  ظهرت  الحديد  باب  أي يف  أو  ماكياج  بدون  تماما،  مغاير 
مظاهر اهتمام بنفسها وال بمالبسها، لتتقمص 
محطة  داخل  الكازوزة  بائعة  شخصية  تماما 
بالرجال  ميلء  عالم  وسط  تعمل  حيث  مرص، 
ال  حتى  قدم  موطئ  لنفسها  تصنع  أن  والبد 

تكون فريسة لهم.
حني ابتكر عبد الحي أديب الشخصية لم 
رستم  هند  سيمثلها  من  أن  أبدا  يتخيل  يكن 
اقتنع  لكنه  السينما،  اإلغراء والجمال يف  رمز 
برأي يوسف شاهني الذي طلب من رستم أن 
وترتك  املشهورة  النجمة  كونها  تماما  تنىس 
لو  ما يطلبه منه حتى  له وتنفذ كل  نفسها 
جديد  بشكل  للجمهور  ليقدمها  غريبا،  بدا 
تماما لم يجرؤ أي مخرج أن قام به مع هانم 
دقة بصريته  مدى  ليثبت  املرصية،  السينما 
يف اختياراته ملن سيمثلون يف أفالمه، ولنا يف 

اختياره للمليجي يف األرض خري دليل.
صحيح أن جمهور السينما غضب من 

الفيلم، لكن لم يكن لرستم دخل يف هذا، بل لكونهم وجدوا ملك الرتسو 
فريد شوقي ليس البطل األوحد يف الفيلم الذي خال من األكشن الذي اعتادوه منه، ليكرسوا 
الجميع  أيقن  التليفزيون بعدها  العرض احتجاجا عىل ذلك، لكن حني عرض يف  صاالت 
أنهم يشاهدون تحفة فنية عبقرية يف كل تفصيلة فيها، ليستحق أن يحتل املركز الرابع 

عن جدارة يف قائمة أفضل 100 فيلم يف تاريخ السينما املرصية.
الرجويل  الخشن  وصوتها  املبعثر  وشعرها  الفضفاض  بجلبابها  هنومة  وتبقى 
ومناطحتها عالم شيالني املحطة وقائدهم أبو رسيع، الدور األهم واألعز بالنسبة لصاحبته، 
والذي من أجله فقط كانت عىل وشك أن ترتاجع عن قرار اعتزالها الفن يف نهاية السبعينات، 
الفيلم، لكن األمر ظل  إنتاج جزء ثان من  الثمانينات فكرة  حني عرضت عليها يف أواخر 

مجرد فكرة لم تنفذ حني علمت بعدم مشاركة يوسف شاهني وفريد شوقي فيه.
فهنومة رغم جمالها وقوة حضورها، ستكون مجرد دمية جميلة بدون قناوي وأبو 
الحديد  لباب  أعطوا  وثالثتهم  وتبدع،  لتنطلق  واإلحساس  الروح  أعطوها  الذين  رسيع 
زخما وقوة وجمال وروعة جعلته واحد من أفضل أفالم يوسف شاهني ويف تاريخ السينما 

املرصية.

 سينمائّيات...
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عثرت يف الحاسوب ـ والحمد لله ـ عىل الحوار 
 2014 له يف »األهرام« يف نهاية عام  الذي نرشته 
.وكنت قد اعدت نرش هذا الحوار يف ملحق كتابي 
لالنتقال  مرصية  رؤية   : الصعبة  »الديمقراطية 

التونيس« الصادر عام 2016.
كتابه  عرض  نرش  مؤخرا  اعدت  وكما 
مع  الحوار  هنا  استعيد  الليبية«،  »الشخصية 
العالم  لهذا  ـ  انىس  ولن  اجرائه.  اثناء  لنا  صورة 
خالل  تعارفنا  الذي  العزيز  والصديق  الجليل 
بالقاهرة  الكتاب  بمعرض  ندوة  يف  اشرتاكنا 
جانفي  املعرض(  رشف  ضيف  تونس  )برنامج 
واجراء  الفندق  يف  زيارتي  عىل  ارص  أنه  ـ   2012
الحوار الذي طلبت يف يوم شديد املطر والربد، مع 
انني اتصلت به مشفقا من تكبد مشقة التنقل يف 

هذا الطقس.
الخلوق  واالنسان  االجتماع  عالم  الله  رحم 
املتواضع املنصف وناس الذي تويف يف بالده متأثرا 

بإصابته بكورونا.
املجتمعات  تتلفت  الكربى  التحوالت  أزمنة  يف 
لتطرح عىل نفسها السؤال : من نحن؟ والدكتور 
التونيس  الثقايف  اإلجتماع  عالم  وناس  املنصف 
اإلجابة  يف  والعلمية  الفكرية  باسهاماته  اشتهر 
يف  بل  وحدها.  تونس  يف  ليس  الهوية  سؤال  عن 
يف  له  صدر  أسابيع  ومنذ  بأرسه.  العربي  املغرب 
القبيلة  ثالوث   : الليبية  »الشخصية  كتاب  تونس 
»الشخصية  كتبه  وكانت  والغلبة«.  والغنيمة 
العربية«  الشخصية  فهم  يف  :محاولة  التونسية 
العربي«  املغرب  يف  الثقافية  واملسألة  والدولة 
الصادرة من بريوت  العربي« وغريها  و»الخطاب 
الفتا.  اهتماما  اثارت  قد  البيضاء  والدار  وتونس 
»األهرام« طرحنا عىل وناس  الحوار مع  ويف هذا 
أسئلة يف الثقافة ليست بعيدة بأي حال عن لحظة 

التحوالت التي تعيشها تونس والعالم العربي .

كيف تستطيع أن تعرف التونسيني ؟
استطيع  لكن  التونسيني.  تعرف  ان  الصعب  من 
وحضارية  تاريخية  تراكمات  محصلة  أنهم  القول 
وثقافية واقتصادية تمتد اىل أكثر من ثالثة آالف سنة 
. فال نرجع التونسيني إىل فرتة االستقالل فقط أو إىل 
اإلحتالل االحتالل الفرنيس فقط. بل اىل مراحل ضاربة 
يف التاريخ والقدم.. إىل العهد القرطاجني ) تقريبا ألف 
البيزنطي(   ( والواندايل  والروماني  امليالد(  قبل  سنة 
إذن ساهمت يف  اإلسالمي. هي عقود طويلة  والعربي 
السمات  أي   ( للتونيس  القاعدية  الشخصية  تشكيل 
وواحد(.  معني  جغرايف  مجال  سكان  بني  املشرتكة 
بهذا  االعرتاف  أوال  يقتىض  التونسيني  فتعريف  ولهذا 
يف  املتناقض  و  املتعدد  و  املتنوع  التاريخي  العمق 
يف  انصهر  تنوعه  عىل  العمق  هذا  لكن  نفسه.  الوقت 
لذا  مصهر واحد. هو مصهر عربي إسالمي وتونيس. 
الديني  التجانس  بهذا  أيضا  التونسيني  نعرف  فنحن 
والثقايف )اإلثني( وبغياب عرقيات وطوائف متناقضة. 
كما يتميز التونيس بمجموعة من الصفات من أبرزها 
وامليل  املغاالة  وتجنب  االندماج  عىل  والقدرة  املرونة 
وهذه  السلوكية.  وكذا  النفسية،  البنية  يف  اإلعتدال  اىل 
)من  سهيل  مجتمع  تونس  أن  اىل  تعود  الخصائص 
السهول( باألساس وال يتميز بتضاريس متناقضة أو 
مساحات جلبية كربى مثل الجزائر واملغرب أو وجود 

صحراء شاسعة مثل ليبيا ومايل.
انتماءاته  بني  رصاع  من  التونيس  يعاني  هل 

العربية اإلسالمية واملتوسطية األوروبية ؟
الدقة.  اىل  تفتقر  مبالغة  هذه  شعبني.  لسنا  نحن 
القديم  الرتاث  تماما  هضموا  التونسيني  ان  فالشك 

يف  واستقروا  والواندال،  وبيزنطة  الرومان  يف  ممثال 
وهي  إسالمية.  عربية  وطنية  مرجعية  اىل  النهاية 
مرجعية ال تكاد تناقش أو يتم تعريفها. وثمة استقرار 
اىل  أالحظ  لكنني  الحضارية.  املرجعية  الناحية  من 
واختزلها  طرأت.  التي  الصعوبات  بعض  هذا  جانب 
عىل  القدرة  عدم  هي  األوىل   : كبريتني  صعوبتني  يف 
صياغة حداثة تونسية خاصة بمجتمعنا . حداثة قادرة 
الرغم من  فعىل  اآلن.  إىل حد  استقرارا  تعطيه  ان  عىل 
الخيارات التحديثية وعمق التجربة االصالحية املنفتحة 
النموذج(   ( باملنوال  الواضح  والتأثر  الغرب  عىل 
تونسية  حداثة  عن  الحديث  يصعب  لكن  األوروبي 
عن  ومعربة  التونيس،  الواقع  خصائص  من  مشتقة 
ازاء حالة من استلهام  انتظاراته و توقعاته . فمازلنا 
املحلية  الحداثة  انتاج  من  أكثر  األوروبية  الحداثة 
القدرة  عدم  يف  فتتمثل  الثانية  الصعوبة  أما  املحضة. 
الديموقراطية  يف  كرشيك  السيايس  اإلسالم  قبول  عىل 
املجتمع  يعيشها  التي  الراهنة  التحوالت  يف  وادماجه 

القدرة عىل خلق حالة تالؤمية  التونيس. وبالتايل عدم 
هناك  فمازالت  والديموقراطية.  السيايس  اإلسالم  بني 
جمعيات وأحزاب بل ومجتمع مدني يدعو اىل االقصاء 
خطورة  املستقبل  يف  يشكل  أمر  وهذا  واالستئصال. 
تجربتها  نجاح  فرص  وعىل  تونس  استقرار  عىل 
بني  توافق  اىل  حاجة  هناك  ان  والشك  الديموقراطية. 
الحداثة واإلسالم من جهة، وكذا بني اإلسالم السيايس 

والديموقراطية الناشئة من جهة أخرى.
إسالميني  بني  ثقافيا  انقساما  ترى  هل 

وعلمانيني؟
الجانبني  داخل  مجموعات  وتوجد  هناك.  نعم 
التحبذ الحوار وال تعتربه رضورة مجتمعية وال تعترب 
يف  الديموقراطية  أن  حني  يف  بالتوافق.  معنية  نفسها 

جوهرها حالة فكرية وسياسية توافقية باألساس.
مهيمنة  فرانكفونية  نخبة  بحق  هناك  وهل 

عىل الثقافة يف هذا البلد ؟
دعنا نحدد يف البداية الظاهرة الفرانكفونية بشكل 
عىل  محضا  خريا  وال  محضا  رشا  ليست  فهي  نسبي. 
الثقافة  من  نجعل  ان  يمكن  انه  وبمعنى  اطالقها. 
الفرنكفونية عىل ثرائها وعمقها وتنوعها رافدا للثقافة 
العربية ،تدعمها وتحاورها وتوفر لها فرص التعارف 
والتبادل الثقايف البيني )املتبادل(. لكن املشكلة تكمن 
ان  والشك  الثقافية.  باالنغالقية  تسميته  يمكن  فيما 
تونس  يف  الفرنكفونية  النخبة  داخل  رشيحة  هناك 
ترفض أي حوار مع الثقافة العربية وتنظر اليها بنوع 
من الدونية. ولكن ثمة وسط النخبة التونسية املتعربة 
وإمربيالية  احتالال  ويعتربها  الفرنسية  يقيص  من 
ثقافية. وبالتايل يرفض اي تواصل مكتفيا بثقافته. يف 
حني أن القرن الحادي والعرشين لم يعد يحتمل إطالقا 
هذه اإلحادية الثقافية واللغوية. وهناك اآلن يف تونس 
حاجة ماسة اىل بناء جسور التواصل دون استنقاص 

ودون  البعض  لبعضهما  الثقافتني  قدر(  من  )الحط 
اىل  حاجة  يف  نحن  أي  األخر..  عىل  للواحدة  هيمنة 

تفاعلية ثقافية بينية وايجابية .
عىل  دور  للعب  مهيئة  تونس  ان  ترى  وهل 

الصعيد العربي بشأن هذا التفاعل الثقايف؟
أعتقد ان تونس بل واملغرب العربي بأرسه مهيئان 
أن يلعبا دورا يف هذا املجال الثقايف املشرتك وان يخلقا 
عىل  يتوافران  فهما  اإليجابي.  الثقايف  للتفاعل  ارضية 
نخبة ثقافية مزدوجة التكوين اللغوي تكتب باللغتني 
مع  الفكري  الحوار  وتجيد  معا،  والفرنسية  العربية 
ثقايف ولغوي مهم يف  مال  األخرى. وهذا رأس  النخب 
تقديرنا  يف  مقبوال  يعد  لم  ألنه  وهذا  العوملة.  مرحلة 
االكتفاء بالذات الثقافية. ولم يعد مقبوال كذلك إقصاء 

اآلخر الثقايف والرتفع عليه وعدم القبول بالحوار معه.
أي مستقبل للزيتونة كمدرسة للتجديد الديني 
هناك  وهل  عرش..  التاسع  القرن  منذ  وبخاصة 

مؤرشات عىل استعادة هذا الدور اآلن ؟

الجامعة  تجربة  إزاء  تونس  يف  قراءتان  هناك 
الزيتونية. تقول األوىل وهي قريبة من الدوائر الرسمية 
تضيف  ما  لها  يعد  ولم  دورها  انتهى  الزيتونة  بأن 
الغاؤها . وبالتايل  االجتهاد، ولذا يتوجب  عىل مستوى 
استبدالها بهيكل عرصي أطلق عليه » كلية الرشيعة«. 
وجعلهم  للزيتونيني  كبرية  صدمة  يف  تسبب  وهذا 
االجتهاد  عن  وينقطعون  انفسهم  عىل  ينكمشون 
بالفعل  جرى  ما  وهو  األصل.  من  الفكري  االنتاج  بل 
املؤسسة  بورقيبة  الغى  وبعدما  الستينيات،  عقد  يف 
التعليمية يف الزيتونة وأبقي فقط عىل التعبد )املسجد(. 
ولذا لم نشهد منذئذ قامات علمية دينية يف وزن محمد 
الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور ومحمد 
الصالح النيفر. وجاء عهد بن عىل )23 عاما( فعمد اىل 
محارصة الزيتونة ومراقبتها سياسيا وأمنيا واخرتاقها 
كتابات  أية  بربوز  يسمح  لم  الذي  األمر  الداخل.  من 
تجديدية طوال عهده . ولم نر كتابا دينيا وحدا ذا بال. 
وهاجر العلماء وبخاصة اىل السعودية، أو أضطروا اىل 

الصمت.
أما القراءة الثانية فتقول أنه يجب ان ننتظر املزيد 
يف  تساهم  جديدة  زيتونية  نخبة  تربز  كي  الوقت  من 

استنادا  مقاصده  وتأصيل  اإلسالمي  الفكر  تجديد 
»الجامعة  تسمية   عادت  بعدما  وهذا  االجتهاد.  اىل 
الفكر  خطر  القراءة  هذه  يتحدى  لكن  الزيتونية«. 

الوهابي القادم مع العلماء العائدين من السعودية .
ما الذي جرى للتونسيني عىل املستوى الثقايف 
2011.. وماهي مستجدات  14 جانفي  بعد ثورة 

الساحة الثقافية هنا؟
أولها  الثورة:  بعد  مهمة  ظواهر  هناك  ان  اظن 
مواكبة  عىل  قادرة  ليست  الثقافية  الدولة  سياسة  ان 
هياكل  يف  تطورا  نلمس  لم  حيث  الجديدة،  املرحلة 
وهي  املرحلة.  ملقتضيات  مستوعبة  الثقايف  التسيري 
باألساس مقتضيات ثقافية. ولقد جاء ثالثة من وزراء 
منهم  أي  عهد  يف  نلمس  لم  لكن  الثورة،  بعد  الثقافة 
خطابا او سياسات قادرة عىل التفاعل مع املرحلة. و 
الصدمة  بنوع من  واملثقف أصيب  املبدع  أن  ثانيا هو 
إزاء رسعة التحوالت الجارية. بالقطع هناك محاوالت 
لكن  املرحلة.  تحلل  أدبية  أو  فكرية  نصوص  النتاج 
املتغريات  يستوعب  كي  أطول  وقتا  يتطلب  اإلبداع 
هذا  يف  ولعل  متميزة.  بنصوص  ويواكبها  والظروف 
مايفرس أننا لم نقرأ ولم نشاهد بعد نصوصا استثنائية 
تعرب عن مرحلة هي بحق استثنائية. ويمكنني القول 
ان القراءات العميقة مازالت غائبة. فالنصوص تتصف 
هنا  نالحظ  كنا  وإن  والسطحية،  بل  بالرسعة  عامة 
األربع  السنوات  مدى  عىل  الفرنسية  باللغة  االنتاج  ان 
املاضية أكثر عمقا مما هو عليه الحال باللغة العربية. 
وتفسري هذا ان جزءا كبريا من االنتاج الثقايف التونيس 
تقتىض  وهناك  فرنسا.  من  صدر  الفرنسية  باللغة 
رشوط النرش وفرصه رصامة وعمقا ومتانة أكثر. وأنا 
عىل سبيل املثال نرشت كتابي األخري عن االنتفاضة يف 
ليبيا يف فرنسا وباللغة الفرنسية )بعنوان »االنتفاضة 

واعادة البناء يف ليبيا«.
العربية  وباللغة  تونس  يف  هنا  ينرش  ال  وملاذا 

أيضا؟
لدينا  كان  السابق  يف  الفعل.  ردود  من  خشيت 
لدينا  واآلن  ليبيا.  يف  السابق  النظام  مع  مشكلة 
فكر.  خالف  بأي  تسمح  ال  التي  التكفريية  الجماعات 

حقا خشيت نرشه هنا يف تونس.
للمشهد  الثقافية  الخلفيات  اىل  ينقلنا  هذا 
السيايس الدامي يف ليبيا اآلن..وأنتم لكم كتاباتكم 
عن الشخصية الليبية ، كيف تطل عىل هذا املشهد؟

من املعطيات التاريخية الثابتة يف ليبيا ان القبيلة 
العثمانية  الهيمنة  منذ  املجتمع  هذا  يف  بقوة  موجودة 
1711. وهذا األمر استمر اىل اآلن.  األوىل أي منذ عام 
القبائل.  ادماج  عىل  حرص  امللكي  النظام  ان  صحيح 
عاما.   17 يتجاوز  ولم  جدا  قصريا  كان  عمره  لكن 
حيث   1969 عام  بعد  بقوة  القبيلة  سطوة  وعادت 
الصفقات  عقد  واىل  بها  لالستعانة  العسكريون  لجأ 
اندالع  مع  لكن  املعارضات  تشكل  ملنع  القبائل  مع 
حارضة  القبيلة  كانت  السابق  النظام  ضد  االنتفاضة 
بقوة وأعطت دعمها يف اطار شعور باإلحباط. وإزداد 
نفوذ القبائل بعد عام 2012 ألن امليليشيات املتناحرة 
إليها يف توفري  هي باألساس تعرب عن قبائلها وتستند 
املقاتلني والسالح واملال والحماية الجغرافية . صحيح 
إسالميني  بني  يجري  العميق  جوهره  يف  الرصاع  ان 
إخوان أو سلفيني من جانب وبني ليرباليني من جانب 
يمكن  وال  اإلقليمية  ابعاده  للرصاع  أن  وصحيح  آخر. 
حله اال باتفاقات وتسويات بني دول. لكن تظل أدوات 
وشخصيا  بإمتياز.  القبيلة  هي  األهلية  الحرب  هذه 
إذا  طويلة  لسنوات  سيمتد  الرصاع  هذا  أن  أرى  أنا 
التي  االقليمية  القوى  تلك  عىل حل سيايس  تتوافق  لم 
ميادين  يف  عاملة  كأيد  أو  كأدوات  القبائل  تستخدم 

القتال.

عالم اإلجتماع الفقيد المنصف وناس لــ»األهرام«:

حاوره في تونس : كارم يحيى

مستقبل التجديد الديني يف »الزيتونة« حيتمل قراءتني

• الفرنكفونية 
ليست شرا أو خيرا 

على اطالقها

• القرن 21 ال يحتمل 
أحادية ثقافية أو 

لغوية

تحية 
لروحه
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يف هذا التيه
نتعلم كيف يصري البيت

مدينة
كيف تصري االفكار

عالمات للطريق
نتعلم االقتصاد 

يف عواطفنا
نتعلم 

رشه القراءة
نعرف

كم هو قليل
ما نعرف من كلمات

يف العزلة 
ننشغل كالسجناء

نحاول اعادة تسمية االشياء
اسأل اسمك

او اسأل قلبي
كم اسما تعرف للملفوف

»براسيا«
هكذا كتب يف الفتة السوق

هل تعرف للكراث املهجن اسما
»جدرة«

تشريا ذات الالفتة يف السوق
هل تعرف ان الجزر اسمه غلة

يف القريوان
هل تفكريف الحساء
ال ...........حقا ال

اريد تقطري الكلمات
كي اكتب اسمك يف جيب الروح

كيف اكتب ليىل
كيف اهجي اسمها
اريد خيوط ضوء

لتعلم رسمها
كيف اجمع الندى فجرا
ملزج دخان بخور العود

آلستطيع وصف ليونة نهدها
اريد روح الورد
مذوبة يف السكر

ألقول ان شفتي ليىل تمتص عىل مهل
اريد نزعه خاتمها

لوضع القلم بني اصابعها
اريدها ان تكتب

تكتب ماذا
قد تكتب اسمي

او االم التية
بأبجدية عطرها

احب انها تقتبس من عيني
فكرة للرىض

حني تنام عىل ظهرها
اريد من الشمس ان تعدل وقتها

لتيضء قلب ليىل
او تظلله نصف_ نصف

وال تحرق لها وقتها
اريد تعليم قدميها

اتجاه الطريق اىل قلبي
كي ال تغرق يف الظنون

و يؤملني دمعها
اريد تقبيل شوقي اليها

اريد عناق ظلها
اريد تقبيل اسمها

القمر يرقبني
و ليىل تنام بقلبي

و تحرس ليلها

محاولة لكتابة 
ليلى 6

خالد العجرودي

)1(
يؤرقني البدء
سؤال الكون

أسطورة الخلق
)...( )...(

هذه سيجارة أخرى، 
يلتهمها َقِلٌق

)2(
كّلما يختنق القول
أخلد إىل الصوت

أجراس تدّق
)3(

السكينة مغناة
عزف خارج الجوق

)4(
حيث يعوّج خّط

حيث ينحرف حرف
يبزغ األفق

)5(
ورقة بيضاء

فعل نزق

شطحات حبر

قيس بالي

إىل أرواح ضحايا االرهاب عىل 
اختالف       

عقائدهم و جنسياتهم  و إىل كل 
من فقد

عزيزا جّراءه .

َلُكْم ما َلُكْم
و َلنَا ما َلنَا .

َفال نْحُن ِمنُْكْم 
و ال أنْتُُم تَنْتَموَن َلنَا.

َلُكْم ُحْلُمُكْم
و لنا ُحلُمنا .

ِبَجْعِل الّصغاِر جنوَد الخالَفْه
و أْسَلَمِة الَكْوِن بالقّوِة تَْحلُموْن

و بالّسْلِم و العْدِل نْحلُْم
و نَْرىَض التنّوَع ِمْن حْوِلنا .

َلُكْم ِعْشُقُكْم 
و لنا ِعْشُقنا .

تُريدوَن أْن تنكحوا أْربًعا 
وا ِبِمْلِك اليمنْي و أْن تَترََسُّ

و نحُن نَهيُم ِبزنْبقٍة َسَكنَْت قْلبَنا.

لكْم َصْوتُُكْم 
و لنا َصْوتُنا .

نَقيُق الّضفادِع فْوَق املنابِر يَْعلُو إذا 
ما نطْقتُْم
و نحُن

ُهتاُف املياديِن حينًا 
و َشْدُو البالبِل حينًا 

- ِبرْغِم الجراحاِت و الّليِْل- يف 
نُْطِقنا .

لكْم َصْمتُُكْم
و لنا صْمتُنا

َفأنتْم عِن الحّقِق ُخْرٌس
 إذا الحقُّ ناَدى 

و نُذُْر العواصِف قبَْل ُهبوِبها يف 
َصْمِتنا 

لكْم دُمكْم 
و لنا دُمنا

َففيُكُم تْجري دماُء التّتاِر 
و ُكّل الربابَرِة الغاصبنْي
و يَنْساُب فينا َسِخيًّا 

َدُم الثائريْن.

لكْم ِعْرُضكْم
و لنا ِعْرُضنا .

َفِعْرُضُكُم بنْيَ أفخاِذ زْوجاِتُكْم
و ِعْرُضنا يف ِعّزِة أْرِضنا.

لكْم دينُكْم 
و لنا دينُنا .

فأنتْم تَرْوَن امُلخاِلَف كافْر
و تْرتكبوَن املجاِزَر بأْسِم الجهاْد

و نحُن نَرى الّديَن تَْقَوى تُنَّقي 
النّفوَس

و تُْريِس املَحبَّة بنْيَ العباْد .

لكْم ربّكْم 
و لنا ربّنا .

فأنتْم ترْونُه فظًّا شديَد العقاِب
يُرّوُع ِذْكُرُه أْفِئَدَة امُلْؤمننْي
و نْحُن نراُه َلطيًفا  َعُفوًّا 
ِبَرْحَمِتِه يَْشَمُل امُلذِنبنْي.

لكْم دْمُعكْم
و لنا دْمُعنا .

تفيُض دموُع التّماسيِح منكْم
تُُم يف جناَزِة َمْن قْد َقتَْلتُْم إذا رِسْ

و نحن لنا دمعٌة 
خبّأتْها العيوُن ِلَفْرَحِتنا .

لكْم ُحْزنُكْم
و لنا ُحْزنُنا .

َليُْحِزنُُكْم َخرَبُ الَقبِْض عْن داِعيِشٍّ
و يُْحزنُنا إْن نَرى يف ُركاِم البُيوِت 

ِكتابًا و ُدْميَْه
و ُمْشًطا و أْشالَء ِطْفَلْه

تَُجّلُل شاشاِتنا.

لكْم َفْرُحُكْم 
و لنا فْرُحنا .

َليُْفِرُحُكْم أْن تَرْوا ِصبْيًَة يَْقَطعوَن 
ُرؤوَس الّرهائِن أْو يُْطلقوَن 

الّرصاَص عليِْهْم
ِبال َرْهبٍَة أْو نََدْم

و يُْفِرُحنا أْن نََرى ِمثَْلُهْم
عىَل آلٍة يْعزفوَن بَديَع النَّغْم.

لكْم ُعْرُسكْم 
و لنا ُعْرُسنا .

َفُعْرُسُكُم َمأْتٌَم أبَِديٌّ
تَُخّضُب فيِه األياِدي الّدماْء

و يَْوَم تزوُل امَلآتْم
َسيَنَْطِلُق ُعْرُسنا.

لكم مْوتُُكْم 
و لنا مْوتُنا .

تموتوَن ُمنَْفِجريَن ِبأْحِزَمٍة ناِسَفْه
ِببَْطحاِء سوٍق و ساَحِة جاِمْع

و نَحُن نموُت ُوقوًفا 
ِدفاًعا عِن األرِض و الِعْرِض 

ِضدَّ الُغزاِة
 و ضّد الّطغاِة

عىَل َجبَهاِت القتاِل
و َخْلَف امَلتاريِس يف كلِّ شاِرْع .

لكم أْمُسكْم 
و لنا أْمُسنا .

َفأْمُسُكُم غَزواٌت و َسبُْي ِنساٍء وَسْلُب 
غنائْم

و أْمُسنا َقيٌْد و َقْهٌر و َرْفٌض
و نوٌر تَبَدَّى لنا 

ُهنا و ُهناِلَك يف َليِْلنا.

لكْم إْرثُكْم 
و لنا إْرثُنا.

َفُكتُْب ابِْن تَيِْميَّة و الَوهابي 
و سيِّد ُقْطٍب تراٌث لكْم

و ُكتُْب ابِْن ُرْشٍد و أْصحاِبِه
ِبكلِّ مكاٍن و يف كّل عرْصٍ 

تُراٌث لنا.

لكْم َغُدْكْم
و لنا غُدنا .

فأنتْم ترْونَُه يف أْمِسكْم
و نحُن نَتوُق إىل فْجِر يْوٍم جديٍد 

وراَء الظالِم يلوُح لنا.

لكْم ِحْضنُكْم 
و لنا ِحْضنُنا .

َلَديْكْم وراَء الِبحاِر َمالذٌ و أْرباُب 
ِنْعَمْه

إليهم َمتَى ِشئْتًْم تَْلَجؤوْن
و نحُن نُراِبُط َدْوًما ِبَهِذي البالِد 

و َلْو َجّوعونا 
و لْو َعّذبونا

و لو ْ أْسَكنونا الّسجوْن .

لكْم َهّمُكْم
نا. و لنا َهمُّ

تُريدوَن َكْرًما ِبال حاِرٍس
و نحن نُريُد البقاَء 

نَواطريَ يف َكْرِمنا.

لكم ِمْلُكُكْم 
و لنا ِمْلُكنا .

لكم َغّلُة األْرِض َمنْهوبًَة
و لكّن رِسَّ إْخصاِبها ِمْلُكنا.

َلُكْم ما َلُكْم
و لنا ما َلنا .

أَجْل نحُن يف َمْرَكٍب واِحٍد 
و لكّن ُربّانَُكْم ليَْس ُربّانَنا

و ِوْجَهتُُكْم غرْيُ ِوْجَهِتنا
و َمْرَفأُُكْم ليَْس مْرَفأَنا .

ِلتَْغتَِصبُوا ما اْستَطْعتْم
و تْمتَِلُكوا ما أَرْدتُْم
و لكّن هذا الهواَء

و هذا الرّتاَب
و هذي املياَه

و ما تَْحتَويِه البالُد َجميًعا
َسيَبَْقى لنا.

نَقيضاِن نحُن
ِبال أَمٍل يف الِوفاِق 

و ال َمْحِو َهذي الَفواِرِق ما بيْنَنا .
َستَْمًضوَن َمْهَما يَُطوُل الّظالُم

و نَبَْقى ُهنا.

نقيضان نحن

عمار العربي الزمزمي

أنا من...
وأنت من ؟

أنا من وطن  مجروح ،
أنت من وطن مذبوح ،

من أين أنا ؟
ومن أين أنت؟

أنا من وطن الشهداء ،
انت من وطن األموات واالشالء...

أنا أنتظر...
أنت تنتظر...

والباقي منا ال يملك مقر...
أنا من وطن الضياع ،
أنت من وطن الجياع ،

شهر يمر ...
 عام يمر...
قرن يمر...

واألحالم منا تضيع وتندثر...
يوم بعد يوم  نحترض...

أنا من وطن كثرت فيه امللل ،
أنت من وطن كثرت فيه املحن ،

كثرت الرايات واألعالم ،
كثرت املذاهب واألديان ،

وتحت األقدام ألغام تنفجر...
أنا من وطن الرصاخ ،
أنت من وطن الجراح ،

الخوف والرعب يالزمنا ويرّص ..
كالنا ينتظر ضمة وطن ،

كلما يضيق بي الغّم و الهّم ،
أحلم...
أتمنى...

 أن يحضنني الوطن ...
يف وطني أطول األنهار ،
يف وطني النفط آبار ،
أرجوك ال تسألني :

كم من عميل سمسار ؟
عن عدد التجار ،

عن املذابح ...
عن الجزار!
ال تسألني :

كم مات يف السجون ،
كم مات من الحرسة واألحزان،

عن كل هذا الجنون والهذيان !!!
يف وطن الجوع والضياع  واألوجاع ،

صار عالمات ومراجع شيوخ هذا الزمان ،
تضّجر القلب باالخبار واألنباء ،
تضّجر حتى استفحل الداء ...

أرجوك ال تسألني:
كم لْون تملك الحرباء ؟

آه يا وطن ،
رصنا تحت طاعة املاليل والجهالء !
 مجاهيل صارت عالمات وأمراء !

أمسكت املصري بنريان الراية السوداء ،
رسقت اآلثار ،

كرست التماثيل و األحجار ،
هدمت الجسور والديار ،

ترّشد شعبي بني الصحاري والبحار!
سقت الخفافيش األرض بنزينا،

 ثم أوقدوا النريان !!!
آه ، يا وطن،

 شحن القلب  باألحزان ،
أرى الّسحل وحرق األجسام ،
عاد سوق الّرق وبيع النساء !

أرى شوارع املدن،
 تتناثر فيها االشالء !

أنتظر ضمة وطن 

حمادي العرابي

21 الشارع الثقافي
awatefbeldi@gmail.com

21فضاء اإلبداع



www.acharaa.com العدد 235 - الثالثاء 17 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

صفحة من إعداد : منير الفالحالشارع اإلذاعي والتلفزي

ما  إستوقفني  فايسبوك  عىل  أصدقائي  منشورات  مختلف  بني  أتجول  وانا  أيّام  منذ 
كتب الفنّان الكبري عدنان الشّوايش يف حق صديقنا ورفيق دربنا الثقايف املرحوم سيد أحمد 
السنويس يف الذكرى الخامسة لوفاته املوافقة ليوم 20 من هذا الشهر حيث قال: »يف مثل هذا 
الّشهر من سنة  2015  إنتقل إىل جوار ربّه املمثّل املتميّز والفنّان الكبري أحمد الّسنويس بعد 
مسرية إبداعية طويلة ثريّة بالنّجاحات والتّأّلقات يف حسن أداء أدواره املرسحيّة والتّلفزية 

والّسينمائية التي تقّمصها حبيبي أحمد بمهارة َجِليّة غري عادية وحرفية عالية فطرية.
كان إبن بلدة الرّسس الغالية، إضافة إىل جديّته املهنية الفائقة وخصاله الفنّية واإلنسانية 
الّراقية الّرائقة، خفيف الّروح وظريف الّدعابة وحلو الكالم وكثري التّواضع ويسري التّواصل 

وسِخّي البشاشة واإلبتسام...
رحمك الله يا حبيبي أحمد وطيّب ثراك وجعل الجنّة مأواك..  مثلك ال يُنىس يا من أهديت 

عمرك إىل فنّك وجمهورك الذي أحبّك و سيظّل يحبّك ولن ينساك....
صديقك الويفّ امُلحّب عدنان الشوايّش«
إبن  الثقافة  بدار  مكتبي  إىل  أحمد  سيد  دخل  عندما  أنساه  لن  مشهد  ذهني  إىل  فقفز 
خلدون يف بداية السنوات التسعني من القرن املايض قائال : »يا منري إنت راك إداري موجود 

غادي وراء هاك الكريس املضخم باش تخدمنا نحن معرش املبدعني«. 
ولبدء الحديث عن سيد أحمد والعالقة التي ربطتني به لسنوات لم أجد أفضل مّما حرّبت 
رئيسة حركة نوادي السينما سابقا منرية يعقوب يوم وفاته إذ قالت: »عندما يعرتضك أحمد 
السنويس ألّول مّرة يثري اهتمامك شيئان إثنان: نظرة تتأرجح بني اإلبتسام والحزن وخطوة 
ثقيلة أو متثاقلة. لن تتوّصل إىل إجابة إاّل إذا عرفت سيد أحمد عن قرب. سيد أحمد فنّان 
أفنى حياته يف فنون التّعبري من مرسح وسينما وتلفزيون دون أن يتلّوث اإلنسان البدوّي 

النقّي فيه«.
مسريته الفنّية امتّدت عىل مدى نصف قرن. بدأها يف املرسح بمدينة الكاف وسّجل يف 
مالمحه  الّزنج«...  و»ثورة  »الحاّلج«  كـ:  التونيس  املرسح  تاريخ  يف  فارقة  أعماال  رصيده 
الّرائعة جعلته محّط انظار السينمائيني يف تونس وخارجها. اضاء بحضوره أفالما تونسيّة 
كـ:»رسائل من سجنان«  و»نغم النّاعورة« لعبد الّلطيف بن عّمار و»شمس الّضباع« لرضا 
الباهي  و»رساب« لعبد الحفيظ بوعصيدة و»األمري« ملحّمد الّزرن و»شواهد انتماء« لكمال 
الرّشيف وفوسكة لسامي الحاج ورحلة رائعة لخالد غربال وغريها. كما شارك يف فيلم »عيل 
يف بالد الرساب« للجزائري أحمد الراشدي....آخر لقاء معه كان يوم تكريمه يف الّذكرى الثّالثة 
لتأسيس الجبهة الشعبيّة. بعد صعوده عىل ركح قاعة الكوليزي وحديثه بصدق عّما يجمعه 
وأحسست  إيلّ  نظر  لتحيّته.  فذهبت  نزل  الهّمامي  حّمة  والّرفيق  العّمال  وبحزب  بالجبهة 
بتأّهبه للّرحيل فقلت له : أحمد أنا منرية أّم ياسني. أجابني: »أضحكي نا راني نتفكر الناس 

بضحكتهم«... لعّله الحظ عىل وجهي مسحة من الحزن علته مّرات عّدة هذه الّسنة...
إىل اللقاء احمد...سّلميل عىل عّز الّدين ْقنّون«.

كانت يل مع سيد أحمد رحلة طويلة وحكايات طريفة وعملنا مع بعض يف عديد املحّطات 
الثقافيّة... »شنّوة باش نحكي وشنّوة باش نخيّل؟«...الصور تمر بكثرة يف مخيّلتي ...املواقف 
التي عشناها بمنزيل بنهج القريوان وكيف قال يل ذات ليلة : »يا سخطة ما عندك ما يتهز كان 
اسم ولدك ياسني باش نسمي ولدي عليه« وفعال سّمى ابنه ياسني ...و»إاّل باش نحكي« عن 
الّسنوات التي قضيناها مع بعض يف دار الثّقافة ابن خلدون ومرسحيّة »عروس الّقش« »إيّل 
ما عملناهاش« ...وقالت فيه صديقتنا نبيلة بن ْقيّاس :»ظاهريل يلّمد يف قّش العروسة قّشة 
قّشة« أم أحكي عن تكريمك يف دّوار هيرش والتقديم الّرائع الذي قّدمك به صديقنا املرحوم 
إليك تحكي  القهاوي والحانات ونحن نستمع  القعدات يف  العيّادي... أم أحكي عن«  سمري 
عن عالقاتك بكبار أهل الفّن يف العالم وحتّى لو قلت لنا أنّك إلتقيت بسبيلبارغ وتّم اإلتّفاق 

بينكما عىل بطولة فيلم...« رانا صّدقناك النّو ما يلقاش خري منّك«... 
والزلت أتذّكر جوابك عىل نقدي لدورك يف مسلسل صّور بمدينة املهديّة من بطولة حبيب 
قلبك األمني النّهدي وكنت فيه يف غالب الوقت جالسا عىل املقهى انت ونور الدين عزيزة لكن 
تجسيدك للشخصيّة جاء باردا ...فضحكت وقلت يل : »وقتها كانوا يرسبيْوا فينا يف القهوة 

والْقازوز وانا مستانس نرشب حاجة أخرى يّخي ضيّعت الفتلة..«      
اليوم يف ذكرى رحيلك سأكتفي بالحديث عن فرضك عىل مدير إدارة التنشيط يس بوبكر 
بن فرج مّلا اشرتط عليك وعىل مجموعة الفنّانني الذين تحّصّلوا عىل منحة  قاّرة من الّدولة 
تنشيط نوادي املرسح بدور الثّقافة مقابل الحصول عىل هذه املنحة فقلت له  حانقا:« عىل 
ها املنحة املحنونة )300 دينار( باش تعّذبونا...« وفرضت عىل إدارة التنشيط تعيينك إىل 
جانبي بدار الثّقافة ابن خلدون وقبل يس بوبكر بن فرج ذلك عىل مضض... والزلت أذكر يوم 
جئت لدار الثقافة ودخلت ملكتبي قائال: »قف احرتاما للمبدع...انت ماك ااّل إداري موجود 
باش تسهيّل أموري ...« وقبلت انا الّلعبة بصدر رحب وأجبتك: »انا موجود هوني يف خدمتكم 
سيد أحمد« ... وبعد »رميت الكرتابة« فوق املكتب قائال : »هاني مايش للبريو يف بار الريّس 
عندي بروفة مع بن ْقيّاس وأوالد أحمد وبقيّة الشّلة كان سألت عيلّ هيلني )هيالن كاتزاراس( 

زوجتي هاك تعرف وين تلقاني«.
 و»عّدينا سيد أحمد«ستّة أعوام مع بعض أنجزنا فيها أشياًء جميلة بالتّعاون مع املبدعة 

صباح بوزويتة التي تّم تعيينها هي أيضا أستاذة مرسح بدار الثقافة...  
سيد أحمد رحلت لكن ذكراك باقية معنا وضحكتك ولكنتك الكافيّة األصيلة لم تغادر 

أذني...«
الّله يرحمك وينّعمك صديقي...

سيد أحمد السنوسي ما بقالنا 
كان ضحتك توّنسنا

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 130(

حكايتان طريفتان من زمن بورْقيبة

هند صبري نادمة عن العمل
مع المخرج خالد يوسف

أعربت الفنانة هند صربي عن ندمها عىل التمثيل مع املخرج 
بتكرار  تغامر  لن  أنها  مؤكدة  »ويجا«  فيلم  ىف  يوسف  خالد 
 التجربة، ملبالغته ىف تصوير املشاهد الجريئة وأنها ال تستطيع 

أن تحجر عىل حريته إضافة  إىل عدم وجود كيمياء بينهما . 
»فحص  برنامج  عىل  ضيفة  حلولها  خالل  جاء  هند  كالم 
شامل« مع راغدة شلهوب، حيث قالت : »ما فيش حد ماقدمش 
أخرى،  ظروف  يف  ماعملهاش  ممكن  كان  أفالم  زي  تنازالت، 

كنت  محتاجة أشتغل علشان اتعرف وانترش«  . 
هند  ترصيحات  عىل  يوسف  خالد  املخرج  رد  جانبه  ومن 
صربي، وقال خالل لقائه بربنامج »أنا وأنا« مع اإلعالمية سمر 
يرسي، عند سؤاله عن عالقته بالفنانات واملشاكل التي بينهم، 
وعما إذا كان هجومهن يزعجه ،: »ال تماما ال يزعجني، بمعنى 
مثال الفنانة الفالنية عملت معي سواء هي كانت مجهولة وقت 
اختياري لها أو كانت نصف نجمة وجعلت منها نجمة أو نجمة 

وساهمت يف نجوميتها«. 
وبمواجهته بفيديو للنجمة هند صربي تقول فيه إن هناك 
مشاهد اعرتضت عليها مع خالد ألنها ليست يف السيناريو وانها 
رفضت اداءها وان خالد قال: هند صديقتي جدا وأحبها، لكن 
هي ال تقول الحقيقة باختصار ألن الحقيقة املشاهد موجودة 
بالسيناريو، وعندما اعرتضت عليها يف التصوير قلت ال بد أن 

تنفذها وبالفعل نفذت املشهد بينها وبني محمد الخلعي.
ممثل  هاني  حول  تدور  »ويجا«  فيلم  أحداث  أّن  يذكر 
الغردقة  العاطفية، ينزل إىل مدينة  التجارب  سينمائي، متعدد 
وعشيقها  ومريم  فريدة،  وزوجته  أدهم  املحامي  أصدقائه  مع 
وذات  الجامعة،  أيام  منذ  أصدقاء  مجموعة  وهم  إبراهيم، 
اللعبة  تحاول  »ويجا«  تسمى  جديدة  لعبة  يلعبون  مساء 
بشدة  العالقات  تتوتر  األحداث حتى  وتدور  باملستقبل،  التنبؤ 
أن زوجته تخونه مع  أدهم  بني األصدقاء، خاصة حني يعرف 
الذين  األصدقاء  يجتمع  وهناك  يقتله  كي  ويذهب  إبراهيم، 

يقومون بتصفية حساباتهم يف ما بينهم بإطالق الرصاص.

تتويج دولي جديد للفيلم التونسي 
»في بالد العم سالم«

فاز الفيلم التونيس القصري “يف بالد العام سالم” للمخرج 
الفيلم  مهرجان  من  كل  يف  الجمهور  بجائزتْي  بلهيبة  سليم 
اإلفريقي ببلجيكا يف دورته 25، وكذلك يف الدورة 25 للمهرجان 

الدويل لسينما املؤلف بالرباط املغرب.
الفيلم يروي قصة “العم سالم” الشخصية الرئيسية، وهو 
منذ  فيها  يعمل  تونس  ملدينة  متاخمة  قرية  حارس مدرسة يف 
بإمكانات  املدرسة  عىل  إصالحات  إدخال  قرر   ،2013 سنة 
التحضريات  أثناء  والحظ  املدرسية  للعودة  استعدادا  بسيطة 

اهرتاء العلم الوطني فقرر التحول إىل مدينة تونس لجلب علم 
جديد للمدرسة ويجد العم سالم نفسه وسط أزقة املدينة، حيث 
علم  اهرتاء  وأن  يتغري  لم  شيئا  وأن  مغدورة  الثورة  أن  أحس 
املدرسة ليس إال داللة عىل اهرتاء أهداف الثورة وإجهاض أحالم 
الشباب يف تحقيق العدل والحرية والكرامة وكل الشعارات التي 

رفعت خاللها.

فيلم “مطاريس” للمخرج الجزائري 
رشيد بن حاج يتّوج في فرنسا 

توج الفيلم الجزائري “مطاريس” بجائزة ديكالو ألحسن 
فيلم روائي طويل يف النسخة الـ17 من مهرجان »كان« للفيلم 

االفريقي بفرنسا التي اختتمت فعالياتها مؤخرا.
أيضا  تّوج  العمل  أن  للمهرجان  االلكرتوني  املوقع  ونقل 
بجائزة ديكالو ألحسن ممثلة والتي عادت للطفلة دوريان يوهو 

التي لعبت دور الطفلة “منى”.
من  املتوسط  البحر  عرب  الهجرة  قضايا  حول  يدور  الفيلم 

خالل قصة الطفلة اإليفوارية “منى”، ذات الثماني سنوات.
كانت  الساحلية  تيبازة  بمدينة  القاطنة  “منى”  الطلفة 
تعمل يف بيع الزهور من أجل الحصول عىل املال الذي سيمكنها 

من السفر إىل أوروبا بمساعدة عصابات تهريب.

منفصلتني  حكايتني  شكل  يف  ستكون  اليوم  الزعيم  طرفة 
رواهما املرسحي أنور الشّعايف األوىل بعنوان »يف انتظار موكب 
الزعيم«: ويقول فيها عندما كنا صغارا يف املرحلة االبتدائية من 
صغرية  ورقية  أعالما  فأعطونا  مدينتنا  بورْقيبة  زار  الدراسة، 
الجماهري  بقية  مع  إلستقباله  الطريق  جانبي  عىل  وحشدونا 
وقوفا  الطوال  الساعات  قضينا  كل حدب وصوب،  من  القادمة 
تحت أشعة شمس حارقة  منتظرين طلة الزعيم، كانت الجماهري 
ساكتة إال من صوت مكربات الصوت معّددة خصاله وإنجازاته، 

تقطعها بني الحني واآلخر أغنية )يا سيد األسياد(.
 كان يقف بجانبنا أحد املواطنني ويبدو أنه قادم من منطقة 
بعيدة، كان صامتا حتى مر أمامه عون حرس وكان لهذا السلك 
خاصة  الريفية  املناطق  يف  السلطة  رمز  باعتباره  كبريا  شأنا 
بورْقيبة..يحيا  )يحيا  بحماس:  صائحا  الرجل  انطلق  ،وفجأة 
مغزاها  الرجل  يفهم  لم  ثاقبة  بنظرة  العون  رمقه  بورْقيبة(، 

فاستدرك مواصال : )حتى الحرس .،حتى الحرس.(
اّما الحكاية الثانية فهي بعنوان »الشاعر الفطحل« ويقول 
عام  كل  من  اوت  شهر  من  الثالث  يف  أنّه  الشّعايف  يس  فيها 
الصيفية  إقامته  الزعيم يف مقر  البالد تحتفل بعيد ميالد  كانت 
باملنستري، وهذا االحتفال كان مهرجانا وطنيا يتسابق الوالة يف 

تأثيث فقراته وتنويعها.
امام  وقف  وملا  الجهات  أحد  من  شاعر  قدم  املرات  احد  يف 

الزعيم انطلق صائحا بصوته الجهوري:
سيدي الحبيب بعيني ريته

هو البغل وتونس الكريطة
لم يكمل الشاعر املسكني قصيدته طبعا، وانقطعت أخباره 
الشعر  اعتزال  او أجرب عىل  اعتزل  أنه  يبدو  الوقت، و  منذ ذلك 

فخرست البالد شاعرا كان يمكن أن ينسينا الشابي...
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يبقى مختار التليلي رغم مرور السنوات اسما مثيرا للجدل ولالهتمام بسبب مواقفه وتصريحاته في كّل القضايا التي تتعّلق بكرة القدم التونسية.
عن مردود المنتخب في الفترة األخيرة واختيارات المدّرب المنذر الكبّير وعن القضّية الحدث بين هالل الشابة وجامعة كرة القدم وعن استماتته في الدفاع 

الدائم عن وديع الجريء تحّدث مختار التليلي في حوار لـ »الشارع المغاربي«.

مختار التليلي لـ »الشارع المغاربي« :

»ندافع عىل اجلريء خاطرين نخدم عندو«

لنبدأ من حيث يقف الجميع, املنتخب التونيس 
أوىل  مواجهة  بعد  تنزانيا  منتخب  اليوم  يواجه 

بملعب رادس خّلفت الكثري من االنتقادات؟
هو  املهّم  إن  دائما  نقول  كنّا  القريب  باألمس 
االنتصار وتحقيق العبور وضمان الرتشح ولكن هذا 
الحايل...  الوقت  يف  حقيقة  يستقيم  يعد  لم  الطرح 
اليوم  أحدا...  تقنع  تعد  لم  املطلوب  األدنى  حكاية 
والرتشح  واالقناع  بالفوز  مطالب  التونيس  املنتخب 
والذهاب بعيدا يف كل املسابقات خاصة إذا تعّلق األمر 
باملنتخبات املتواضعة. لهذا فإن االطار الفنّي مطالب 
بدراسة املنافسني جيّدا وعليه أن يفهم أّن املدّرب ليس 
الذين  الالعبني  نوعية  بالتكتيك ولكن  يقوم  الذي  هو 

يختارهم. 
بمعنى؟

3( ولكن   – 3 اللعب بخّطة )4 –  املدّرب اختار 
هذه  لتطبيق  يصلحون  ال  اختارهم  الذين  الالعبني 
الخّطة بالذات. إذا كان الخزري واملساكني ال يلعبان 
مع فريقيهما وبعض الالعبني اآلخرين متعاقدون مع 
 4 خطة  تطبيق  يستطيعون  ال  فهؤالء  االحتياط  بنك 
– 3 – 3 . عليه أن يختار خّطة تتالءم مع الجاهزية 
املركز  يحتل  منتخبا  واجهنا  لقد  لالعبني.  البدنية 
أبعد  اىل  العاملي... فريق متواضع  التصنيف  157 يف 
بتلك  االنتصار  لكن  انترصنا  اننا  صحيح  الحدود... 
الكبرّي  قلت  وكما  يسعدنا.  وال  يقنعنا  ال  الطريقة 
مطالب بتصحيح أخطائه واختياراته الفنية والبرشية.

لديك تحّفظات عىل قائمة املنتخب؟
ال  لحارس  الدعوة  يوجهون  الحال...  بطبيعة 
ونحن  »رين«  يف  يلعب  إنه  لنا  ويقولون  أحد  يعرفه 
حقيقة  نعرف  وال  باستمرار  ونشاهدها  رين  نعرف 
يف  ينشط  العبا  استدعوا  بالضبط...  يلعب  أين 
جوفنتس وهو حمزة رفيع وال نعرف حقيقة عن أّي 
توجيه  يقع  عندما  يتحدثون...  بالضبط  جوفنتس 
الدعوة لالعبني ال ينشطون مع فرقهم فكيف تطالب 

بأن يكون املنتخب يف املستوى؟
هي  وهل  إذن؟  عليهم  االختيار  وقع  ملاذا 

قناعات املنذر الكبرّي أم هناك أشياء أخرى؟
يف  الدخول  أفّضل  وال  تأكيد  بكّل  قناعاته  هي 

متاهات جانبية...
إذا كان الجميع يتفق عىل عدم جاهزية عديد 

األسماء ملاذا يكون املدّرب استثناء؟
وديع  يشء  عىل  التأكيد  أريد  ثّم  الكبرّي...  اسأل 
األمور  يف  يتدّخل  وال  بالقائمة  له  عالقة  ال  الجريء 
جيّدا  أعرفه  أنا  بعيد.  من  وال  قريب  من  ال  الفنّية 

وأعرف ماذا أٌقول.
عدم تدّخل الجريء ال يعني أّن هناك أطرافا 

أخرى ال تتدّخل؟
الذي  الوحيد  الكبري وهو  املنذر  يخّص  هذا شأن 

يملك االجابة.
كيف تقيّم مردود املنتخب منذ إرشاف الكبرّي 

عىل مقاليد األمور الفنيّة؟

شاهدنا مردود املنتخب يف مباراة نيجرييا وكذلك 
يف الشوط الثاني من مباراة السودان وكذلك يف مباراة 
تنزانيا والحقيقة تقال املردود تعيس جّدا... ال يوجد 

أّي تحّسن...
املنذر كبرّي عىل  تبدو غري راض عىل تنصيب 

رأس املنتخب؟
كان  هو  الكبرّي...  اختيار  عىل  أجربتنا  الظروف 
سيعنّي مدّربا مساعدا ولكن الحظ قاده ليكون مدّربا 

أّوال.
االسم  هو  الكبرّي  السؤال...  طريقة  لنغرّي 
األنسب ملنتخب يحتل وصافة الرتتيب االفريقي 

عهد  يف  وبلغ  العربية  املنتخبات  صدارة  ويحتل 
نبيل معلول املركز 14 عامليا؟

يكون  االختيار  فإّن  الوقت  ضيق  يجربك  عندما 
أسوأ حتى من الكبرّي... الجريء لم يخطئ يف اختيار 
بعد  الوقت  ضيق  أمام  ذلك  عىل  أجرب  ولكنه  الكبرّي 
تراجع نبيل معلول عن تدريب املنتخب واقرتاب موعد 
املنافسات الوديّة والدولية ... الحّظ خدم الكبرّي وجعله 
التي  الفرصة  قيمة  يدرك  أن  عليه  وهو  أّوال  مدّربا 
بالتايل مراجعة حساباته واختياراته  بني يديه وعليه 

وخاصة بعض األسماء التي وّجه لها الدعوة.
انتقادات  عىل ذكر بعض األسماء هناك 
كبرية ليوسف املساكني؟
أنا أستغرب حقيقة 

»املالعبية  بعض  أّن  كيف 
يجيو  فرقهم  يف  البطالة 
هل  املنتخب«...  يف  يلعبو 

هذا معقول؟
املنذر الكبرّي قال إن 
مؤثّر  العب  املساكني 
يف  رضوري  ووجوده 

املنتخب؟ 
 . . . ) حكا ضا (

»املساكني يميش بالخطوة...يتمىّش هو والخزري«...
وملاذا لم يستغن عنه الكبرّي؟

املوضوع...  صميم  وهذا  الفرس  مربط  هو  هذا 
هذه  يف  أكثر  الخوض  أريد  ال  ألنّي  بهذا  وأكتفي 

الجزئية.
كبرية  انتقادات  املنتخب...  صفحة  نطوي 
أيضا ملختار التلييل بسبب استماتته يف الدفاع عن 
املكتب الجامعي وخاصة رئيسه وديع الجريء؟

ألّن ما يقوله البعض خاطئ تماما... البعض يريد 
تحريف القانون ويريد قوانني عىل مقاسه؟

قانون  أّي  عن  القانون...  مربّع  يف  نبقى 
تتحدّث قانون الجامعة أم قانون الوزارة؟

لسانه  بعظمة  قالها  الوزير  الوزارة؟  دخل  وما 
عندما دعته الكناس لتطبيق القانون يف 2018 ورفض 
االمتثال لألمر... يومها قال إن الوزارة ال دخل لها يف 
البعض  عنه  يتحدّث  الذي   21 والفصل  املوضوع. 
خطأ  ترتكب  لم  الجامعة  ألّن  باملّرة  مطروحا  ليس 
هالل  رئيس  قانونية.  تجاوزات  ترتكب  ولم  فادحا 
املذنب...  وهو  الديون  سداد  رفض  الذي  هو  الشابة 
والجامعة لم تتعّسف يف تطبيق القانون ألنها أمهلت 
الشابة أكثر من فرصة... الجامعة أعلمت كّل األندية 
ولكن  سلفة  أو  تأجيال  طلبت  أندية  وهناك  باآلجال 
الشابة  رئيس  ذلك  مع  واضحا  كان  الجامعة  موقف 
اآلجال  انقضاء  وبعد  ملفه  تسوية  ورفض  تعنّت 

تحّرك لخالص الخطايا بعد أن فاته الوقت واآلجال.
هناك من يتهم الجامعة باملحاباة من خالل 
مساعدة بعض األندية عىل حساب البعض اآلخر 
عىل غرار ما حصل مع النادي االفريقي والنادي 

البنزرتي والنادي الصفاقيس؟
والجامعة  خارجية  وقضايا  فيفا  ديون  هذه 
مطالبة بمساعدة األندية التي تنضوي تحت لوائها 

عىل عكس ما يحصل مع الخطايا الداخلية.
عبد  شيكات  بخالص  التعّهد  ولكن 

السالم السعيداني ليس ديونا خارجية؟
ألّن السعيداني لم يكن بإمكانه توفري املبالغ 
ميسور  إنه  قال  الشابة  رئيس  ولكن  املطلوبة 
نظري  وجهة  ومن  ألحد.  بحاجة  وليس  الحال 
الوقت  ويف  املناسب  القرار  اتخذت  الجامعة 
املناسب يف حّق الشابة ألنها لو لم تفعل ذلك ألدخلت 

نفسها يف متاهات هي يف غنى عنها.
الرتّشح  وملف  بوشّماوي  طارق  عن  وماذا 

للكاف؟
ما  ولكن  املوضوع  هذا  يف  مطلقا  أخض  لم 
أقوله هو أّن األمر يتعّلق برغبة شخصني يف الرتشح 
ال  القانون  الوزير  قاله  ملا  الكاف وخالفا  ملناصب يف 
ال  ثّم  بالده...  يمثّل  واحد  اسم  برتّشح  سوى  يسمح 
وتجربته  شخصيته  له  الجريء  أن  ننىس  أن  يجب 
أكرب  يف  التواجد  يف  التفكري  حّقه  ومن  وله طموحات 

الهياكل الرياضية الدولية...
استماتة  رّس  يفهم  ال  البعض  ننهي  حتى 

مختار التلييل يف الدفاع عن وديع الجريء؟
شهرية«...  يف  وناخو  عندو  نخدم  خاطر  »عىل 
فيه  حبّا  الجريء  عن  أدافع  أنا  الهزل  عن  وبعيدا 
واقتناعا بكفاءته وحنكته ولو كنت أعرف أّن الجريء 
أخطأ يف بعض القرارات الهامة لكنت انتقدته ولكني 
مقتنع تمام االقتناع بما قام به. ثّم إّن األخالق تقول 
تنّجم  »انت  بيعو«...  ترهنو  وايّل  طيعو  تخدمو  »ايّل 

تسّب مدير الجريدة متاعك«؟

• »المساكني يتمّشى على الميدان.. ومستوى المنتخب تعيس جّدا«
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ملاذا طالت اقامة بنورانتداب جديد يف االفريقي
والعارم يف االمارات؟ النادي االفريقي محليا وخارجيا ورغم محاوالت  التي تالحق  القضايا  رغم رزمة 

البعض النفخ يف مربّع األزمة من خالل جّر النادي اىل مربّع املحاكم الرياضية والعدلية 
لغالبية  الجماعية  الهجرة  بعد  منها  بقي  ما  لنقل  أو  اليونيس  السالم  عبد  هيئة  فإّن 
يتزامن  الذي  الجديد  للموسم  العّدة  وإعداد  البيت  ترتيب  تحاول  املسؤولني 
مع عام املائوية وهو العام الذي يبحث خالله االفارقة اىل العودة اىل 
التتويج وهذا ما عكسته تحّركات الهيئة يف االيام املاضية  منصات 
من خالل التعاقد مع عديد الالعبني املهمني يف مختلف الفروع من 

كرة القدم اىل السلة اىل كرة اليد.
بصفة  تحّرك  االفريقي  النادي  رئيس  اليونيس  السالم  عبد 
ملحوظة منذ ان اسدل الستار عىل املوسم الريايض املايض وأبرم 

عديد الصفقات املؤجلة بحكم قانون املنع من االنتداب املسّلط 
االفريقي يسري  فإّن مريكاتو  ذلك  الفريق. مع  رقبة  عىل 
عىل النحو الذي يريده الجميع والالعبون الجدد دخلوا 

اعتمادهم  مبارشة يف صلب املوضوع وقدموا أوراق 
بشكل باهر وحتى بعض األسماء التي لم تنجح 
باتت  الدريدي  لسعد  الفريق  مدّرب  إقناع  يف 
أسماء  وستعوضها  املغادرة  باب  من  قريبة 
أخرى خاصة أّن اإلطار الفنّي يريد التعاقد 
مع العبني اثنني أحدهما العب رواق والثاني 
يشكو  االفريقي  أّن  بحكم  محوري  العب 
نقصا كبريا يف الخّط الخلفي وخاصة يف 

املحور.
الجزائري  الثالثي  سيكون  مبدئيا 

وزكريا حسني  بوتمان  الدين  وزين  عيادة  بن 
النعيجي عىل ذمة االفريقي يف املوسم القادم اضافة 
اىل ياسني العمري الذي برهن أنه صفقة رابحة كما 
أّن الوافد الجديد متوسط امليدان االيفواري غابريال 
البنزرتي  النادي  مع  تعاقده  فسخ  الذي  كاك 
الجميع  أن  بما  الفريق  مع  رسمية  بصفة  سيوّقع 
مقتنع بإمكانياته البدنية والفنية عكس ابراهيم فرحي 
له  يشفع  ما  اآلن  حّد  اىل  يقدم  لم  أنه  بما  املغادرة  عىل  يجرب  قد  الذي 
اليونيس  أّن  املغاربي«  »الشارع  علم  املقابل  يف  الفريق.  مع  بالتواجد 
مع  مبارشة  مفاوضات  يف  دخل  الدريدي  لسعد  املدّرب  من  وبنصيحة 
املدافع السابق للنادي البنزرتي مروان الصحراوي رغم أن هناك محاوالت 
جانبية الستعادة املدافع السابق للفريق فخر الدين الجزيري الذي تمّسك 

باالحرتاف بالدوري املرصي.
الجالء بسب  فريق عاصمة  مع  عقده  لفسخ  رفع قضيّة  الصحراوي 
عدم الحصول عىل مستحقاته املالية واملحادثات بينه وبني رئيس االفريقي 
بني  الحاصل  االتفاق  حسب  األمور  سارت  وإن  متقدمة  أشواطا  بلغت 
بعقد  القادم  املوسم  يف  االفريقي  مدافع  الصحراوي  سيكون  الجانبني 

سيمتد لثالثة مواسم.

بنور ووليد  التونيس رياض  الريايض  الرتجي  مازال مسؤوال  األسطر  كتابة هذه  اىل حّد 
الثنائي اىل دبي ألجل ترتيب عودة  البعض زيارة هذا  العارم موجودان باالمارات وقد ربط 
جّدة  اتحاد  فريقه  مع  عقده  فسخ  بعد  الرتجي  حضرية  اىل  البدري  أنيس  الدويل  الالعب 

السعودي.
ولكن يبدو أن الصفقة لن يكتب لها أن ترى النور بسبب الرشوط املالية املجحفة للبدري 
والدليل عىل عدم توّصل الطرفني اىل اتفاق نهائي هو مغادرة البدري اىل قطر لدراسة بعض 
العروض هناك يف حني وعىل عكس ما كان مربمجا مّدد ثنائي الرتجي إقامته باالمارات ويبدو 
أّن السبب األسايس والحقيقي وراء سفرهما اىل هناك لم يكن يف األصل الجلوس اىل البدري 

ولكن ألجل التفاوض مع مهاجم.
مصادر »الشارع املغاربي« لم تعط معلومات إضافية عن الصفقة املرتقبة وال عن هويّة 
املهاجم الذي يطارده الرتجي ولو أّن بعض التخمينات تصّب يف خانة املهاجم الطوغويل البا 
كودجو هّداف العني االماراتي والهّداف السابق لنهضة بركان. ولكن يبدو أن اتمام الصفقة 
يبدو شبه مستحيل فاملهاجم الطوغويل يعترب من بني أهم األسماء يف تشكيلة الفريق االماراتي 
كما أن مهره مرتفع جّدا وال نخال أّي فريق تونيس أو غريه قادر عىل تحويل وجهته االّ إذا كان 
مسؤولو العني ينوون ترسيح البا بطلب من مدّرب الفريق...اضف اىل ذلك أّن هّداف الطوغو 
االفريقية  التصفيات  لحساب  مرص  منتخب  يواجه  الذي  بالده  منتخب  رفقة  حاليا  متواجد 
املؤهلة لـ«كان«2021 وهو ما يعني أّن بنور والعارم لم يلتقياه وعليه فإّن املهاجم املرتقب 

أو الذي يريده الرتجي ليس البا كودجو.

الريايض  النجم  داخل  الحال  يتغرّي  لم  الوعود  كل  وانقضاء  اآلجال  كّل  انتهاء  ورغم  األسابيع  مرور  رغم 
الساحيل وبقيت األمور مثلما هي عليه... ضبابية عىل مستوى الهيكلة الفنية واإلدارية واتهامات متبادلة من هذا 

معلنة الجانب وذاك وانتقادات متواصلة لرئيس النادي رضا رشف الدين الذي دخل يف حرب 
الخالفات  النجم كما تجّددت  املحسوبة عىل جماهري  الصفحات  مع عدد كبري من 
الداخلية بعد عودة جبهة املعارضة الخارجية للتحّرك واملتكونة أساسا من بعض 
الالعبني القدامى الذين تمسكوا بمهاجمة رشف الدين بسبب سياساته وتراجعه 

عن بعض تعهداته السابقة.
عودة الخالف اىل الواجهة مفهوم ومنتظر جّدا فالجميع كان يرتقب تسّلم لجنة 

زبري  كان  وللتذكري  عنه يف وقت سابق.  االعالن  تّم  ما  ملهامها رسميا حسب  االنقاذ 
وقت  يف  أعلن  وقد  الساحيل  النجم  تاريخ  أُثثت  التي  األسماء  أبرز  أحد  بية 

سابق وتحديدا يوم الخميس 5 نوفمرب 2020 أنّه  سيعود اىل النجم 
الريايض الساحيل من خالل تشكيل لجنة خماسية خاصة سترشف 
رئيس  مع  االتفاق  بعد  وذلك  بالفريق  القدم  كرة  فرع  تسيري  عىل 

النادي الدكتور رضا رشف الدين.
موقع  عىل  الرسمية  صفحته  عرب  وقتها  الحيّة  السبعة  وأّكد 
زبري  من  تتكون  خماسية  لجنة  ستبعث  النجم  هيئة  أّن  انستغرام 
حڨي  وكريم  الجزيري  وزياد  الشواش  وحسن  الشتايل  وفؤاد  بيّة 

وستكون من بني مهامها اعادة هيكلة الفريق فنيا واداريا. وهذا الخرب استبرش له انصار النجم الذين اعتربوا 
أن الفريق سيتخّلص من تراكمات السنوات السابقة ومن مخلفات التسيري العشوائي وسيستعيد بريقه وثوابته 

اللجنة  أن  التي ستمسك بمقاليد »الحكم« فنيا يف الفريق لها من الدراية والكفاءة ما يجعلها تنجح يف بما 
مهمتها الجديدة ولكن لم يحصل يشء من ذلك ورغم مرور أكثر من أسبوعني عن 
إعالن بيّة عودته لم يحصل يشء من ذلك وبقيت دار لقمان عىل حالها وهو األمر 

الذي اعتربه البعض حّل اللجنة قبل تشكيلها بصفة رسمية.
من جانبه أرّس بيّة لبعض مقربيه بأنه لم يعد يفهم ما الذي يريده رئيس 
النجم حيث يرى أن األخري يتالعب بالفريق وباألنصار وال يهمه سوى تشتيت 
عن  الخطوة  هذه  خالل  من  يبحث  وهو  حوله  من  الجميع  انتباه 
الرتويج  خالل  من  سياساته  ضّد  الثائرة  الجماهري  تخدير 
بيّة  واستمر  الواقع.  أرض  عىل  لها  ال وجود حقيقي  لقرارات 
يف مهاجمة رشف الدين معتربا أّن التعاون أو التواصل معه 
مستقبال هو خيانة للنجم الساحيل. وحسب ما يرّدد البعض 
كّل  تفاصيل  فيه  يكشف  مرتقب  حوار  يف  بيّة  سيخرج 
حني  اىل  اللجنة  تشكيل  عن  االعالن  منذ  بالضبط  حدث  ما 

اللحظة.

بّية هياجم رشف الدين
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