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ما الذي يمنع الوطنّي من لقاء 
الوطنّي من أجل الوطن!؟

ت

أزمة تمويل الميزانية :
مأزق غير مسبوق
في تاريخ تونس...

وّجها تهما في منتهى الخطورة لمنظوريهما:
أخطاء قاتلة لوزيري 

الداخلية والدفاع

في شهر واحد تصّدعت 
األركان الخمسة

للدولة التونسية...
بقلم : لطفي النجاربقلم : معز زيّودبقلم : عز الدين سعيدان

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بقلم : حمادي بن جاءبالله 

محمد عّبو في حوار 
لـ»الشارع المغاربي« :

أّيا الفاسدون الشعب 
»َفّد«... هنار إيل باش 

يتسّيْب سيدّمر البالد...
● الحوار لـم يعد ممكنا..

أصبح عبثيا... إما تنتصر 
العصابات أو تنتصر قوى الخير

● مكان النهضة وقلب تونس السجون

●  قوى   الخير   ستنتصر   برئيس  

 الجمهورية   القائد   األعلى   للقوات  
 المسلحة   وفي   يديه   أجهزة   قوى   عامة

مروان العبايس 
هو املشكل األصيل

أزمة تمويل الميزانية :
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االفتتاحية

لوال ثالث هن من صوارف اليأس وبواعث األمل  لكان شتاء التونسيني صقيعا : األوىل 
الطبوبي   الدين  نور  األخ  فيها  وتحاور  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اتخذها  اجتماعية 
األسبوع املايض مع  السيد رئيس الجمهورية، والثانية قضائية تضمنها تقرير محكمة 
الحزب  رئيسة  األخت عبري مويس  بها  بادرت  والثالثة سياسية   ،2019 لستة  املحاسبات 
اإلسالم  عبث  من  الجمهورية  ملدرسة  صونا  الغضب«  »اعتصام  بتنظيم  الحر  الدستوري 

السيايس، و أئّمة الفتنة.

*I*

كثري هم التونسيون الذين هزتهم –تفاعال وتفاؤال –بادرة االتحاد العام التونيس للشغل 
الدور  بني  املتني  الجمع  مجرى  يف  االجتماعي  الحوار  تقاليد  إىل  مجددا  بالعود  القاضية 
منذ  التونسيون  عليها  تربى  تقاليد  فتلك  الراسخة.  الوطنية   والرسالة  الثابت،   النقابي 
أيام الكفاح ضد االستعمار الخارجي وبناء الدولة الوطنية الناشئة. والحق أن االستعمار 
-عامة- وضع تحاول فيه قوى ماكرة، تراوح بني التخفي والظهور، لشل إرادة شعب ما. 

–إىل  والقطاعات   الجهات  جميع  يف   – تكون  ما  أقرب  الوطنية  أوضاعنا  كانت  وملا 
العطالة الشاملة، كانت بادرة االتحاد  عالمة ساطعة عىل تأكد وجود همة إلنقاذ  األمة. 
انها موعد متجدد مع التاريخ. وال ريب يف أن ما يضفي عىل تلكم البادرة األهمية القصوى، 
أنها اليوم  من رضورات الواجب الوطني، بعد أن حصحص الحق، وبان لكل ذي بصرية 
وحتى لألعىش، فشل جميع  األحزاب السياسية التي حكمت البالد منذ 2011 حتى اليوم، يف 
االرتقاء  بالدولة الوطنية إىل مصاف الدولة الوطنية الديمقراطية ،والحفاظ عىل استقالل 
البالد وعىل سيادتها وصون كرامة مواطنيها. فمما يدمي العني حقا ان تونس التي كانت 
أمس مطمورة روما أصبحت اليوم مزبلتها ومصب قموح أوروبا الفاسدة، وكان أبناؤها 
ينعمون باحرتام الجميع، أصبحوا منبوذين  يف اآلفاق، يطردون منها بحق وبغري حق، وال 
الذئاب، فإذا بنا –يف ظرف  أننا اسرتعينا  التاريخ عىل  نارص لهم وال مالذ. ولن يسامحنا 
عرش سنوات - نسّوق للعالم أوفر قسط من اإلرهابيني، وإذا جحفل بائس من أبناء شعبنا 

»بني النفايات مرتعه«.

لذلك كان اليوم من الرضوري العاجل االنتصار لبادرة االتحاد وإعانته –كل من موقعه- 
عىل انجازها عىل النحو الذي يمليه الواجب، مطلق الواجب. واذا سمح يل  بإبداء بعض  الرأي 
يف هذا الشأن الجلل، اقرتحت  أن يكون االنجاز املنشود  بتوسط إنشاء تحالف اجتماعي 
واسع ، يقوده اتحاد حشاد بتعاون وثيق خاصة مع  االتحاد التونيس للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية، واالتحاد الوطني للمرأة التونسية، ومنظمة النساء الديمقراطيات  
واملنظمة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئات املهنية الكربى مثل هيئات القضاة 
واملحاماة والفنون والطب والصيدلة والهندسة... ويحسن -يف تقديري- بقيادة هذه البادرة 
ترك املجال مفتوحا لكل ارادة وطنية صادقة أنست يف نفسها القدرة عىل املساهمة  يف هذا 
املجهود التحريري، وان تصغي –بالطريقة التي تراها صالحة -  اىل ما يمكن ان يصدر عن 

الكتل الوطنية   -وهي االغلبية الصادقة - بمجلس الشعب من رؤى ومقرتحات. 

ال  »األغلبية«  الربملانية  األعراف  يف  يسمى  ما  أن  إىل  السياق  هذا  يف  الرأي  بي  ويذهب 
يكتيس يف الفكر السيايس الحق معنى إال إذا وعت تلك »األغلبية الحاكمة« بعض البديهيات 
العقلية الرصفة، أولها أن حق االنسان -بفضل  إنسانيته- مسبق عىل   حق األغلبية بفضل 
تبدله  يف  السيايس  للمعطى  ليس  انه  ذلك  ويعني  انتخابية،  أصوات  من  عليه  حصلت  ما 
ونسبيته،  إالّ أن  يركع أمام القيمة األخالقية يف كونيتها واطالقها، وثانيها انه مهما كانت 
أهمية األغلبية عددا وعدة فليس لها اال ان تركع امام الحقوق املكتسبة بدماء الشهداء 
وتضحيات األجيال. هما حدان، أخالقي وسيايس، بهما تكتسب  الرشعية االنتخابية معنى 

حتى ال تكون »تفويضا« ال حّد له او »بيعة« مقدسة، أو »صكا عىل بياض«.

غري أن ما يؤسف له  وما ينبغي التحارس منه -يف ذات الوقت - أن الحاكمني منذ عرش 
سنوات، جهلوا البديهية األوىل يف مكر، وتحدوا  الثانية يف عنجهية : أما  االوىل فقذ أنكرتها 
الرتويكا عامة واإلسالم السيايس خاصة يوم  الرتاجع –برقاعة تندى لها جباه الكرام- يف 
وعد أخالقي باستدامة حكم »التأسييس« ثالث سنوات بدل وعد  بسنة واحدة، بتعلة أن 
الربملان ‘’سيد نفسه’’ وان »الوعد« ليس اال مجرد قيمة أخالقية. وأما بديهية احرتام  الحق 
املكتسب فقد طعنت يوم توعد اإلسالم السيايس التونسيني بتطبيق »حد الحرابة« عليهم 
بسبب الدفاع عن وطنهم، بعدما برش الفائزون يف انتخابات 2011 بعودة الخالفة السادسة 
بدل االلتزام  بالحفاظ عىل النظام الجمهوري .ولوال يقظة الشعب التونيس امس لذهبت 
تونس أدراج الرياح. وال ريب اليوم ان تونس مهددة بالضياع وال نجاة لها اال بابنائها الربرة 

الذين يتنادون اليوم اىل تحالف اجتماعي مصريي.

**II**

ويقيني أن  يف ما طالعنا به تقرير محكمة املحاسبات  لسنة 2019 من معطيات رسمية، 
ما يضفي معنى دقيقا وموضوعيا ،عىل ما كنا نعرف عىل جهة التوجس واالرتياب .والحق 
انه لم يعد أحد يف حاجة اىل محاجة لبيان أن جانبا ال بأس به من السلطة الترشيعية ، 
يف طليعته  االسالم السيايس والذين ورطوا انفسهم يف التعامل معه، قد زلزلت –قانونيا 
ورشعيا وسياسيا معا -أركان وجودهم تحت قبة الربملان .ولنئ وجب تخصيص اإلسالم 

السيايس بالذكر فألّن من أهله  -قبل غريهم –من قال يف فساده االصالني املكني  -ما  لم 
يقله مالك يف الخمر .

الوقائع  وعىل قدر تفاؤلنا خريا بصدور تلك األحكام ’كان علينا أن نخىش  انحطاط  
تسويف  اىل  فيها   الواجب  الفعل   - لذلك  -تبعا  فينحط    ’ شكوك  و  شبهات  اىل   الجلية 
وتنسيب وامكان  ، حتى  التاليش والنسيان.وما ذلك املصري بغريب  يف مجرى سنة اإلفالت 
من العقاب التي  أجراها الحاكمون منذ عرش سنوات.ويخيّل ايل« ان السلطتني  القضائية 
و التنفيذية  معا هما اليوم أمام اختبار مصريي ،هو اختبار الكرامة وعزة النفس .وملا 
كان الحس السليم وحده كاف لريينا أنه  ال خري يف حق ال نفاذ له ، كان عىل الجميع  ’وعىل 
وإرصار  بقوة  املحاسبات    محكمة  كتاب  يأخذوا   ان  خاصة  الجمهورية  رئيس  سيادة 
نزوال عند الواجب وال يشء غري الواجب.ورئس الجمهورية مدعو قبل سواه اىل ان يحفظ    
اكتسبه من مرشوعية  ما  يتم  ، عساه  لتونس حقها عليه  دستوريا وأخالقيا وسياسيا 
انتخابية   بمرشوعية االنجاز ،بدءا بأن يقيص من مرشوع التحالف االجتماعي املحكوم 
عليهم من أجل جرائم تلقي تمويالت مجهولة املصدر او التعاقد مع جهات دعائية بهدف 
الضغط يف الحمالت االنتخابية الرئاسية والترشيعية   .ومهما يكن من أمر فان الواجب 
يقيض  -يف تقدري - بتحصني بادرة اتحاد شهيد الوطن فرحات حشاد ’،من فساد العابثني 

بمصلحة الوطن  .

  ***III***

والحق أن التصدي للعابثني بمصلحة الوطن واجب جميع الوطنيني بما يف ذلك االحزاب 
السياسية التي ال والء لها اال لتونس ولتونس وحدها , .وهي عىل ضعفها كثرية .والحق 
أني سعدت منذ عهد غري بعيد  بحضور اجتماع مجموعة من   الوطنيني  اليساريني  يف 
مقر حزب ›‹تونس اىل االمام  ‘’ بفضل دعوة كريمة من أخوة كرام ’كما سعدت بعد ذلك 
بحضور اجتماع مماثل ضم مجموعة  من االحزاب الوطنية  انعقد بمقر حزب االمل بفضل 
دعوة كريمة  من األخت سلمى أللومي. وملست يف كال املناسبتني  تنامي الوعي عند الجميع 
برضورة النقد الذاتي لتجاوز عوائق  االجتماع عىل ما فيه خري الوطن .وقد ملست اإلرادة 
نفسها عند األخت عبري مويس رئيسة الحزب الدستوري الحر عند حضوري – تلقائيا  - 
افتتاح ›‹اعتصام الغضب ›‹ أمام  مبنى  أتباع ما يسمى » باالتحاد العاملي لعلماء املسلمني« 
بتونس  .وما كنت ألنتظر دعوة ملساندة هذه  البادرة كان من اتخذها من كان.وكم كان 
بودي- والحق يقال -  أن يبادر بها  اليسار  التونيس –منظمات فكرية أو أحزابا سياسية- 
باعتباره املؤتمن التاريخي عىل رفع راية األنوار يف هذه الديار .وليس ملا يلقى اليسار من 
مصاعب التشتت راهنا  ما يجعله يتخىل عن واجب مقاومة الظلمات الزاحفة عىل العقل 
التونيس  اليوم أكثر من أي وقت مىض .لذلك آملني حقا أن يفّوت  اليسار بجميع أطيافه  
عىل نفسه هذا املوعد مع التاريخ .واالمل معقود –مع ذلك  عىل أن يتدارك أمره  ،فليس 
اليوم من خطر يهدد وجودنا الوطني برمته قدر ما يهدده االسالم السيايس العاملي وقد 
استغلظ واسترشس بفعل البيرتودوالر وبسبب ماشهدته مؤسسات الدولة التونسية من 

تخريب ’خاصة زمن  حكومة الرتويكا .

 وليس ثمة ما يدعو اىل السكوت عن  مواقف وزارات  التعليم العايل والرتبية والثقافة 
املسألة  هذه  من  خاصة  الزيتونة  وجامعة  عامة  التونسية  والجامعة  الدينية   والشؤون 
أئمة ووعاظ  الزيتونة سنوات طويلة   وتخرج عىل يدي  املصريية .فلقد درست بجامعة 
للرتبية  للمنظمة االسالمية  التنفيذي  باملجلس  ’كما قضيت حوايل عرش سنوات  ومربون 
العالم  جامعات  جّل  كفاءات  عن  الكثري  ’فعرفت  وترأسته  بالرباط  والعلوم  والثقافة 
االسالمي ،ونظمها الرتبوية.ويقيني ان جامعة الزيتونة كانت يومها  من أفضل الجامعات 
االسالمية ’ان  لم تكن أفضلها عىل اإلطالق .لذلك كان الواجب  يدعو  وطنيا وعلميا وتربويا 
وثقافيا اىل التصدي لهجمة أئمة  الفتنة  ودعاة  قتل إخواننا يف ليبيا وسوريا والعراق ... 
ونرش ثقافة  الحقد والتطرف  باسم إسالم سيايس توهموه عىل قدر خططهم  يف التمكن 
من رقاب الناس’   وال عالقة له  –اال عىل جهة التلبيس واملخاتلة - باإلسالم املحمدي  .تلك 
مخاطرجّمة  تهدد مدرسة الجمهورية أوال ليسهل االستيالء عىل تونس كلها الحقا .  وعىل 
لقاء  الوطني من  يمنع   الذي  .فما  املقاومة   إرادة  تتعاظم  أن  املخاطر وجب  تكاثر  قدر 
الوطني من اجل الوطن ؟ اليس من الرب باملصلحة العليا ،  ان نضع خالفاتنا بني قوسني 

حتى اذا حررنا تونس تصارحنا وتصالحنا ؟

افتتاح‹‹  خطاب  –يف  الدستوري  الحزب  رئيسة  السيدة  أكدته  بما  حقا  سعدت  وقد 
اعتصام الغضب‹‹من عزم عىل مواصلة التشهري بتسلل االسالم السيايس-بطرق ملتوية 
بإعالنها بصوت   ’عىل قدر ما سعدت  الوطنية  الحياة  اىل   - املغشوش  التوافق  ذلك  بما يف 
قوي رصيح عن استعدادها للتعاون مع جميع الوطنيني من اجل  تجاوز عوائق التعاون  
بما يوجبه ذلك من نقد ذاتي  ، ال مهرب منه الحد’  طلبا ألسباب وفاق  حقيقي بني وطنيني 
خّلص ،اليمني فيهم وال يسار ألن ما يجمعهم أنه ال والء لهم إال للوطن ’قد يخطئون  يف 
حقه ولكنهم اليخونونه أبدا .وأي معنى للخالف حني يتعلق االمر باالرتقاء بالدولة الوطنية 
اىل مصاف الدولة الوطنية الديمقراطية ؟وأي معنى لالنقسام حني تجري اإلرادة الجماعية 

اىل تحقيق حلم التونسيني يف ›‹الشغل والحرية والكرامة الوطنية‹‹؟

حمادي بن جاءباهلل 

ما الذي يمنع الوطنّي من لقاء الوطنّي من أجل الوطن!؟
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زوووومزووووم

يف خضم انهيار غري مسبوق للتوازنات املالية العامة للبالد وتراجع 
أبرز مؤرشات الطلب الداخيل واالستثمار، تتهاوى القطاعات االقتصادية 
والخارج.  تونس  يف  واالمجاد  االزدهار  من  عقود  بعد  اآلخر  تلو  الواحد 
ومن املؤسف اليوم التأكيد بأن قطاع صناعة الجلود واالحذية التحق بعد 
املنهارة  املحورية  االقتصادية  القطاعات  بركب  لسنوات  صامتة  معاناة 
والسياحة  التقليدية  والصناعات  االستخراجية  الصناعات  غرار  عىل 

والقائمة طويلة...
التابعة  واألحذية  للجلود  الوطنية  الجامعة  اإلطار،  هذا  يف  وعقدت، 
لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نهاية األسبوع 
الجامعة  رئيس  بلحاج  أكرم  برئاسة  عمل  جلسة  االتحاد  بمقر  الفارط 
شارك فيها هشام اللومي وحمادي الكعيل نائبي رئيس االتحاد والنارص 
الجلجيل رئيس مجلس رؤساء الجامعات املهنية وعضو املكتب التنفيذي 
لالتحاد وخليل الغرياني عضو املكتب التنفيذي لالتحاد، وأعضاء املكتب 

التنفيذي لجامعة الجلود واألحذية.
وتناولت الجلسة اإلشكاليات التي يتخبط فيها القطاع والتي ازدادت 
تأزما بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا وعدم تمتع أغلبية املؤسسات 
باإلجراءات االستثنائية املتخذة ملجابهة الجائحة مما أدى إىل تفاقم نسبة 
واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  الحرفيني  لدى   %  80 بـ  املديونية 

الناشطة بالقطاع.
الصناعيني   من   % و30  الحرفيني  أغلب  أن  عىل  الحارضون  وأكد 

أبوابها بعد تدخل  أغلقت  أن مؤسساتهم  اإلنتاج وعىل  توقفوا فعليا عن 
اإليفاء  عىل  قدرتهم  لعدم  كنتيجة  العامة  القوة  بواسطة  التنفيذ  عدول 
عىل  الصدد  هذا  يف  وشددوا  املالية.  مستحقاتهم  وخالص  بتعهداتهم 
للضمان  الوطني  الصندوق  مع  وقت  أقرب  يف  عمل  جلسة  عقد  وجوب 
أن  إىل  الحارضون  أشار  كما  العالقة.  املشاكل  كل  يف  للنظر  االجتماعي 
قرابة 80 % من حاجات السوق الداخلية تتم تلبيتها من خالل التوريد 
وأن 65 % من هذه السلعة متأتية باألساس من التهريب ومن التجارة 
املوازية ومن بيع األحذية املستعملة وأنها غري خاضعة للرقابة وال تحرتم 

معايري السالمة الصحية ومجهولة املصدر وغري مطابقة للمواصفات.
وجرى التنبيه اىل أن عدم التزام الوزارات املتدخلة يف القطاع بتعهداتها 

ووعودها يف ما يتعلق بمساعدة القطاع وللحّد من ظاهرة املنافسة غري 
بقية  ديمومة  يهدد  بات  األمر  وأن  األوضاع  تردي  يف  ساهما  الرشيفة 
املؤسسات الناشطة يف قطاع الجلود واألحذية وينذر باندثار القطاع ككل 
ما لم يتم التدخل بشكل عاجل وقبل فوات األوان. كما تم التأكيد عىل أن 
املهنيني ينتظرون إجراءات جدية وفعالة حتى ال يضطرون إىل التصعيد 

دفاعا عن مؤسساتهم وموارد رزقهم.
يذكر ان مهنيي قطاع الجلود واألحذية، كانوا قد طالبوا منذ أواخر 
جوان الفارط بتدخل السلط إلنقاذ القطاع بتشديد العقوبات عىل املهربني 
جسامة  ملجابهة  إجراءات  اتخاذ  عن  فضال  املوازية  التجارة  ومماريس 

تداعيات وباء "كوفيد 19"، بسبب ضعف السيولة واإلمكانات املادية.
كما حّذر املستثمرون يف قطاع الجلود واالحذية منذ سنوات من اندثار 
هذه الصناعة يف تونس بسبب تهريب أغلب منتجات الجلود واألحذية عرب 
الحدود خاصة مع الجزائر، وبسبب تفاقم ما يعتربونه التوريد العشوائي 
80 % من تجار هذا  أساساً من الصني وتركيا، إضافة إىل أّن أكثر من 

القطاع يشتغلون يف السوق املوازية.
ويؤكد املتدخلون يف القطاع إفالس العديد من الحرفيني، وغلق عّدة 
مؤسسات صغرى وكربى يف قطاع الجلود خالل السنوات األخرية، وفقدان 
القطاعات  أبرز  من  يعّد  كان  قطاع  يف  ووظائفهم  العمال  من  اآلالف 
الحيوية يف البالد خاصة يف ضّل وجود أكثر من 300 مؤسسة يف قطاع 

الجلود واألحذية توفر أكثر من 40 ألف موطن شغل.

نهاية حزينة لقطاع اقتصادي محوري 

تصّدع
قد  خالفات  خلفية  عىل  تصدع  بوادر  العمال  حزب  يعيش 
6 من قياداته من اعضاء مكتبه التنفيذي  تسفر عن انسحاب 
االستقاالت  هذه  تشمل  وقد  الشبابي.  العنرص  عليها  يغلب 

قيادات بواليات املنستري وقابس والقريوان وقفصة.
وكشف مصدر موثوق به من الحزب لـ"الشارع املغاربي" 
ان خالفات متواصلة يعيشها الحزب بني مجموعة داخل املكتب 
الجيالني  السابق  النائب  يقودها  أخرى  ومجموعة  التنفيذي 

الهمامي، القريب من امني عام الحزب حمة الهمامي.
بالذكرى  القادم  جانفي   3 يوم  لالحتفال  الحزب  ويستعد 
35 لتأسيسه وسيقدم خاللها مراجعات وصفت بالهامة منها 
االنتخابات  يف  والفشل  فشلها  وسبب  الشعبية  الجبهة  تجربة 
السيايس  الخطاب  ومراجعة  والرئاسية  الترشيعية  االخرية 
العرشية  يف  الحزب  لـ"مساهمة  ذاتي  ونقد  للحزب  واالتصايل 

التي تلت الثورة".
مصير مجهول

املهدي  لرئيسه  البديل  حزب  قيادات  من  عدد  يطرحها  تساؤالت 
جمعة حول مصري الحزب وان كان سيواصل النشاط ام انه يتجه نحو 
انصهار او االندثار بعدما تعددت االستقاالت او االنسحابات بصمت. 
الزياتي  جالل  هما  الشعب  نواب  مجلس  يف  بنائبني  املمثل  والحزب 
اثر لبيانات او  الزواري غائب تماما عن املشهد السيايس وال  وحافظ 

مواقف له رغم دقة الوضع.
وكشف مصدر موثوق به لـ"الشارع املغاربي" ان وزير السياحة 
السابق محمد عيل التومي الذي كان ممثل الحزب يف حكومة الفخفاخ، 
نشاطه  اىل  والعودة  واملشهد  الحزب  من  االنسحاب  قرر  يكون  قد 
السابق يف عالم وكاالت االسفار. واملعلوم ان التومي كان ناطقا رسميا 

باسم الحزب.
الحزب،  ورئيس  السابق  الحكومة  رئيس  جمعة  املهدي  اما 
فيتحفظ عىل الظهور االعالمي وشارك حسب مقربني منه يف عدد من 
الكبري"  الوسط  السياسية حول "مرشوع تأسيس حزب  االجتماعات 
لحزب  السابق  بالرئيس  ان جمعته  بعد  فشلت  املشاورات  ان  ويبدو 

آفاق تونس ياسني ابراهيم ورئيس حزب حركة مرشوع تونس محسن 
االمل  الشابي ورئيسة حزب  نجيب  الوطنية  الحركة  مرزوق ورئيس 

سلمى اللومي.
اجتماع هام

رئيس  بني  الخالف  يف  اليوم  للقضاء  االعىل  املجلس  ينظر 
السابق  الجمهورية  ووكيل  راشد  الطيب  التعقيب  محكمة 
باملحكمة االبتدائية البشري العكرمي واالتهامات الخطرية التي 
تبادالها وشكلت الحدث منذ تداولها يف االيام االخرية ـ وتعددت 
منذ الترسيبات دعوات احزاب وناشطني للتحرك الرسيع إزاءها 
ملا تضمنت من انحرافات خطرية من قبل أهم شخصيتني من 

حيث الوظيفة يف السلك القضائي.
الحصانة  رفع  املجلس  يقرر  ان  قضائي  مصدر  ورجح 

هذا  خلفية  عىل  انقسام  محل  واملجلس  وراشد،  العكرمي  عن 
الرصاع ومن اعضائه من هو يف وضع" تواطؤ" وكان قد عرقل 
كوكيل  السابقة  القضائية  وظيفته  من  العكرمي  تنحية  قرار 
املصدر  نفس  وفق  بتونس،  االبتدائية  باملحكمة  جمهورية 
فيما كان راشد مسنودا من يوسف الشاهد عندما كان رئيسا 

للحكومة.
من جهة أخرى اكد مصدر مطلع لـ" الشارع املغاربي" ان 
العكرمي طلب منذ شهر افريل 2019 من هيئة مكافحة الفساد 
بأن  املصدر  وذكر  راشد  للطيب  باملكاسب  للترصيح  مضمونا 
الهيئة ملزمة بتقديم هذا الترصيح عند طلبه من قبل الجهات 

القضائية.
تصاريح  اصدار  من  يمّكن  الذي  االمر  صدور  بتعطل  وذكر 
باملكاسب لكبار مسؤويل الدولة عىل املوقع الرسمي للهيئة مذكرا 
بأن الشاهد قام بالتوقيع عىل االمر عند مغادرته الحكومة وأن 

حكومة الفخفاخ رفضته واكدت انها ستقوم بمراجعته.
 حركة في سلك الوالة 

تراُجع حزب قلب تونس عن موقفه الرافض للمصادقة عىل مرشوع 
الدور الذي لعبه احد نوابه )عياض  التكمييل إىل جانب  املالية  قانون 
املركزي،  البنك  رد  انتظار  دون  عليه  املصادقة  يف  للترسيع  اللومي( 
القصبة،  من  القريبة  االوساط  يف  يتناقل  بما  عالقة  عىل  يكونان  قد 
الحكومة  ورئيس  تونس  وقلب  النهضة  بني  جديد  اتفاق  بخصوص 
هشام املشييش، حول موعد التحوير الوزاري والحقائب املعنية وايضا 

حول حركة يف سلكي الوالة واملعتمدين.
الكواليس ان حركة واسعة قد تعلنها الحكومة قريبا  ويُتناقل يف 
تونس  لقلب  فيها  االسد  النصيب  يكون  واملعتمدين  الوالة  سلكي  يف 
)11 واليا( ويتداول ايضا ان الحزب قدم قائمة مرشحيه وأن حركة 

النهضة فعلت باملثل.
يفكر في المغادرة ؟

املركزي  البنك  محافظ  اعتزام  امكانية  تطرح  اخرى،  مرة 
مروان العبايس االستقالة ومغادرة املنصب بعد الخالف العميق 
االقتصاد  ووزير  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  وبني  بينه 
سابق  وقت  يف  طرحت  العبايس  استقالة  الكعيل.  عيل  واملالية 
نهاية  منذ  عنها  الحديث  وتجدد  منه  قريب  مصدر  ونفاها 

االسبوع املنقيض.
مصدر من البنك املركزي اكد لـ"الشارع املغاربي" ان اطرافا 
وتعويضه  لالستقالة  العبايس  لجر  تدفع  الحكومة  من  قريبة 
الحكومة"، مشددا  "التجاوب مع  قادرة عىل  اخرى  بشخصية 
انه  للعبايس" وعىل  بالنسبة  ان "االمر غري مطروح حاليا  عىل 

يعتزم انهاء عهدته بـ6 سنوات عىل راس البنك املركزي.

منى المساكني

صناعة الجلود واألحذية :

» الشارع المغاربي«
يرد على  زهير المغزاوي

املغاربي"  "الشارع  أرسة  فوجئت 
بترصيحات أمني عام حزب حركة الشعب 
نوفمرب   18 االربعاء  يوم  املغزاوي  زهري 
حاول  والتي  "موزاييك"  إلذاعة  الجاري 
عىل  جاء  ما  مسؤولية  من  التملص  فيها 
املغاربي"  "الشارع  مع   حواره  يف  لسانه 
العنوان  بني  تالعب  بوجود  وااليهام 
ومضمون الحوار الذي لم يكذبه ونرشه يف 
الرسمية  صفحته  عىل  صدوره  يوم  نفس 

بموقع "فايسبوك".
وتذّكر أرسة تحرير "الشارع املغاربي" 
بمصداقيتها املشهود بها يف نقل الحوارات 
املهنة  اخالقيات  وباحرتامها  أمانة  بكل 

املجتهدة  االعالم  وسائل  من  بأنها  أيضا  وتذّكر  "العنونة"  يف 
التي حملت شعار »تحرتم القارئ« ولم تدخل البتة يف متاهات 
عىل  تأسيسها  من  سنوات  خمس  خالل  وحافظت  "البوز" 
مصداقية واحرتام كامل للمهنية وعىل عالقة ثقة مع مختلف 

الفاعلني مع تمسكها بخطها التحريري.
وسننرش عىل موقعنا تسجيال لترصيح السيد زهري املغزاوي 
مع دعوة الزمالء ومنهم بوبكر بن عكاشة لالتصال بالصحيفة 
االقل  عىل  او  مصداقيتها  من  النيل  محاولة  قبل  واالستفسار 

قراءة الحوار.
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شهٌر واحٌد كان كافيًا، لتهتّز أركان الدولة 
وجه  يف  ُرِفَع  ما  َفتَُؤّكد  وتتخلخل  الخمسة 
الّسلطة من تُهٍم وّجهتها املعارضةدّقت خاللها 
الخطر وحّذرت من سيناريوهات  نواقيس  كّل 
مفِزعة تفكَّك فيها الدولة وتَأَْفل بعد أن تتداعى 
الجميع.  أركانها ويتهاوى سقفها عىل رؤوس 
القلوب  بلغت  ُقْل  بل  الزبى،  الّسيل  بلغ  اليوم 
التحّمل  الحناجر وصارت األوضاع فوق طاقة 
والّصرب بعد هذا  »الشهر املفصيل« األخري الذي 
شهدنا فيه تقرير دائرة املحاسبات الذي رضب 
َوِضيَعًة  »عْركة«  وتابعناخالله  الحكم،  رشعية 
لرأيْس القضاء رضبت رمزية العدل وهيبته يف 
قلوب »التوانسة«، ثّم شاهدنا أخريا باستغراٍب 
وأََلٍم سلسلة رسيالية وعبثية  من الترصيحات 
وعاينّا  والداخلية  الدفاع  لوزيري  الغريبة 
للخارجية  االتّصايل  األداء  يف  عجيبا  ارتباكا 
ُض أّن تبقى كما عِهْدناها )  التونسية التي يَْفرَتِ

وكما يجب أن تكون ( هادئة ورصينة.

َشْرخ 1 ...في الشرعية 
والمشروعية

تقريرها  يف  املحاسبات  دائرة  َرصدت 
الرئاسية  االنتخابات  حول  أخريا  الصادر 
لسنة  الترشيعية  واالنتخابات  ألوانها  السابقة 
شابت  التي  اإلخالالت  من  العديد   2019
املوارد  ورشعية  للمرتّشحني  املالية  الحسابية 
مصادر  عن  اإلفصاح  وعدم  إنفاقها  ومجاالت 
مرّصح  غري  مشبوه  مال  واستعمال  التمويل 
االنتخابية وعدم احرتام أحكام  الحمالت  به يف 
اإلخالالت  توّزعت  وقد  األحزاب.  مرسوم 
مستوى  إىل  ارتقت  والتي  التقرير  يف  املذكورة 
للرئاسيات  مرتشحني  عىل  االنتخابية  الجرائم 
مرتّشحة  وائتالفية  حزبية  قائمات  وعىل 
أن يهّز رشعية  للترشيعيات وهو ما من شأِنه 
ويجعل  برّمتها  ل2019  االنتخابية  العمليّة 
الشّك  املنبثقة عنها يف مهّب  رشعية املؤّسسات 
رضوري  ثاٍن  شْوٍط  إىل  نذهب  مالم  والريبة 
القول  صاحب  هو  القضاء  فيه  يكون  وحتمٍي 
النزاهة  من  يُعيد شيئا  والحاسم حتى  الفصل 
والشفافية واملصداقية عىل انتخابات »خْلخلها« 
قيام  ال  هّزا  وهّزها  املحاسبات  دائرة  تقرير 

بعده إاّل متى تحّقق العدل واإلنصاف.
لقد مّس الرشخ1  )تقرير دائرة املحاسبات( 
استندت  التي  ومرشوعيتها  الّسلطة  رشعية 
الحّر، يف  الشعبي  االنتخاب  عىل  شكال وشعارا 
حني كان استنادها الفعيلّ عىل أرض الواقع عىل 
تمويالت مشبوهة تجّسمت بقبول تربّعات من 
ذوات معنوية وجمعيات، وأّن الخاّصية الكبرية 
مع  التعاقد  إىل  الّلجوء  هي  االنتخابات  لهده 
الخارج واستعمال شبكات التواصل االجتماعي 
من  ذلك  عن  انجّر  وما  الفايسبوك  وخاص<ّة 
استعمال لإلشهار السيايس وتأثريه عىل الحملة 

االنتخابية وعىل إرادة الناخب. 
أّن املرتّشح لالنتخابات  التقرير مثال  يقول 
الرئاسية نبيل القروي قد أبرم عقدا مع مؤسسة 
85 مليون دوالر، وتّم  2 فاصل  أجنبية بقيمة 
دينار  ألف   5 فاصل   427 تحويل  من  التأّكد 
منها عىل حساب بالخارج غري مرّصح به لدى 

منه  اإلنفاق  ثم  املرتشح  لزوجة  املركزي  البنك 
هي  النهضة  حركة  االنتخابية.  الحملة  عىل 
بإبرام  ترشيعية(  )انتخابات  قامت  األخرى 
العمل  بدأ  والضغط  للدعاية  رشكة  مع  عقود 
بها منذ 2014 وإبرام عقد تكمييل إىل ديسمرب 
2019 وتّم دفع مبلغ قيمته أكثر من 187 ألف 
املرتّشحة  تنفيذها.  تّم  خدمات  ككلفة  دوالر 
»عيش  ائتالف  عن  الرئاسية  لالنتخابات 
التقرير  حسب  التجأت  الرتاس  ألفة  تونيس« 
»أمريكا  أمريكية  رشكة  مع  عقد  إبرام  إىل 
أكتوبر  موىف  إىل  ماي  من  أفريكاكونسالتينغ« 
وهذا  شهريا،  دوالر  ألف   15 بمبلغ   2019
االنتخابية  الحملة  مبادئ  بكّل  يمّس  التعاقد 
الدعايّة وكسب  الفرص بسبب  تكافؤ  وخاّصة 

التأييد وشبهات التمويل األجنبي الواضح.
بالحجج  املحاسبات  دائرة  تقرير  بنّي  لقد 
االنتخابية  والجرائم  الخروقات  كّل  والرباهني 
أيضا  ومنها   ،2019 محّطة  شابت  التي 

)إضافة ِلما ذكرنا( االستعمال املكثّف لشبكات 
النهضة  كحركة  ألحزاب  االجتماعي  التواصل 
استعملت هذا  التي  تونس  وآفاق  وقلب تونس 
منشورات  عرب  ملرّشحيها  للرتويج  الفضاء 
يوم  حتى  السيايس  اإلشهار  تقنية  واستخدام 
أيضا  التقرير  وتعّرض  االنتخابي.  الصمت 
رصد  تّم  حيث  سعيّد  قيس  املرتّشح  لحملة 
فروقات يف الحسابية املالية بني ما تّم تسجيله 
واملوارد  النفقات  بسجّل  ومقارنته  نفقات  من 
الوثائق  بعض  وغياب  لها  املؤيّدة  والوثائق 
التي يجب توّفرها إىل جانب وجود العديد من 
الصفحات غري الرسمية وغري املرّصح بها والتي 

قامت بالدعاية له.

َشْرخ 2...في اختالل الميزان 
القضائي

االتّهامات  حقيقي  وخوف  بذهول  تابعنا 
التعقيب  رئيس محكمة  املتبادلة بني  الخطرية 
الجمهورية  ووكيل  جهة  من  راشد  الطيب 
مضامني  بسبب  العكرمي  البشري  السابق 
واملهيبة  العليا  املكانة  وبسبب  االتهامات  هذه 
انطلقت  القضائية.  السلطة  للرجلني يف هرمية 

توّجه  مطّول  بتقرير  للمعركة  األولة  الرشارة 
العام  املتفّقد  إىل  التعقيب  محكمة  رئيس  به 
بوزارة العدل حول تجاوزات من طرف وكيل 
تحّدث  العكرمي  البشري  السابق  الجمهورية 
يف  بينهما  االختالف  بسبب  »ُكْرٍه«  عن  فيه 
لخّطة  مبارشا  كان  مّلا  امللّفات  بعض  معالجة 
بتونس  االستئناف  محكمة  لدى  عام  وكيل 
وكان العكرمي يشغل خّطة وكيل للجمهورية 
لدى محكمة تونس االبتدائية وخاّصة يف ملّفي 
الرباهمي.  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين 
أّن  تقريره  يف  التعقيب  محكمة  رئيس  ويشري 
العكرمي قد اطلع عىل إجراءات البحث يف هذه 
وعىل  وأنّه  مبيّنا  مناسبات  خمس  يف  القضية 
االعرتافات  بتلك  الوثيق  االرتباط  من  الرغم 
بأنّه  البلعزي  عامر  املتهم  اعرتافات  )املقصود 
الذي  الناريني  السالحني  إتالف  توىل  الذي  هو 
الشهيدين  اغتيال  عملية  يف  استعمالهما  تّم 
شكري بلعيد ومحمد الرباهمي( فإّن العكرمي 

لم يقم بسماع املتهم عامر البلعزي وال ملن شهد 
محكمة  رئيس  يتّهم  املتهمني.  بقية  من  ضده 
الجمهورية  وكيل  مبارش  بشكل  التعقيب 
الشهيدين،  اغتيال  ملف  يف  بالتوّرط  السابق 
تزييف  حّد  إىل  وصل  بصالحياته  وبالتالعب 
الحقائق وحلق األكاذيب، إضافة إىل أسلوب يف 
العمل تميّز بالتهديد وتصفية الحسابات والثأر 
واالنتقام واستغالل الضابطة العدلية والقطب 
القضائي  والقطب  اإلرهاب  ملكافحة  القضائي 
القانوني عىل  إرشافه  بحكم  واملايل  االقتصادي 
له  عدّوا  يصنّفه  من  كّل  لرضب  الهياكل  تلك 
األصلية  مهامها  عن  العدلية  بالضابطة  ليحيد 

يف كشف الحقائق... !!
إيه نعم، هذا ما قاله »قايض قضاة الحارضة« 
ملفي  عن  مؤتمن  قاٍض  عن  والكمال  بالتمام 
اغتيال هّزا تونس هّزا لم تربأ منه إىل اليوم. يف 
برسعة  السابق  الجمهورية  وكيل  يرّد  املقابل 
بالفساد  التعقيب  محكمة  رئيس  فيتّهم  غريبة 
يف  طبعا  يحدث  هذا  املرشوع ! .  غري  واإلثراء 
تونس بلد النموذج الديمقراطي األخري والساحة 
التي  لم تنطفئ فيها شمعة الثورة والثّوار !...

سوف لن نخوض يف مضامني االتهامات املتبادلة 
لخطورتها الكربى ولكنّنا سنحاول أن نشّخص 
هذه  طالت  والتي  نعيش  التي  األزمة  أعراض 
البرشي،  والعمران  للدولة  الركني  الركن  املّرة 
أصابت  قد  بالذات  »الَعْرَكة«  هذه  أّن  فنقول 
لألسف  نرى  وال  الخيمة.  كّل  يشّد  الذي  الوتد 
الحاسم  التدّخل  غري  لإلصالح  طريقا  الشديد 
والجّدي والرسيع للجميع دون استثناء، حكومة 
قضائية  وهياكل  للجمهورية  ورئاسة  وبرملانا 
حتى يعيدوا الوتد إىل مكانه الطبيعي ...برسعة 
الخالف  رياح  وتهّزها  الخيمة  تسقط  أن  قبل 

والفرقة، وتذهب معها ريحنا !

شروخ في الدفاع والداخلية
واهتز  تخلخل  الذي  »الرشعية«  ُركن  بعد 
عىل إثر تقرير دائرة املحاسبات، وركن القضاء 
القايض  »ُطْرِح«  الذي أصابه رشخ عظيم بعد 
يف  الدور  جاء  العكرمي،  والقايض   – راشد 
الدفاع  الّسيادة. وزير  الشهر عىل وزارات  هذا 
يتحّدث يف العلن عن عزل عسكريني تعاونوا مع 
اإلرهابيني واملهّربني دون مراعاة للخصوصيات 
الحيوية والحّساسة للمؤّسسة العسكريةودون 
الرابضني  وضباطنا  جنودنا  ملعنويات  مراعاة 
وملجاميعه  لإلرهاب  واملقاومني  الحدود  عىل 
مّما  الصحراء،  وجنوب  الجبال  يف  املتناثرة 
الرجل  لكفاءة  فعال  مطمئنني  غري  يجعلنا 
واقتداره يف حسن إدارة وزارة الدفاع يف محيط 
السناريوهات.  كّل  عىل  مفتوح  ملتهب  إقليمي 
يف  ومرتبكا  متناقضا  كان  نفسه  الدفاع  وزير 
جلسة االستماع يف الربملان مّلا أجاب عن مسألة 
»من  أنّه  فقال  األجنبية«،  العسكرية  »القواعد 
يف  عسكرية  قواعد  عن  الحديث  املقبول   غري 
ليضيف  إطالقا«،  األمر  يطرح  لم  وأنّه  تونس 
الدفاع  وزير  ذكر  كّلما   « قليلة  دقائق  بعد 
األمريكي أو غريه مسألة القواعد العسكرية إاّل 
النهاية  حاسما«...يف  الجمهورية  رئيس  وكان 
لم نفهم من وزير دفاعنا: هل ُطِرحت مسألة 

القواعد العسكرية أم لم تتطرح ؟ !!
وزارة  رأس  عىل  آخر  »سيادي«  وزير 
من  الخونة  بعض   « عن  يتحّدث  الداخلية 
وعن  املخّدرات«،  تّجار  مع  يتعاملون  األمنيني 
املخّدرات«.  تجارة  وراء  نعرفها  »شخصيات 
رئيس  خطابات  عن  منسوخ  أسلوب 
الجمهورية، ومعجم لفظي شعبوي يعيدنا إىل 
أخريا  واألطراف«.  والجهات  »التخوين،  دائرة 
ويف سياق تصّدعات أركان الدولة والرشوخات 
الّسيادية، وزير الخارجية والهجرة والتونسيني 
اإلفريقي  االتحاد  »منّظمة  إّن  يقول  بالخارج 
تونس  عىل  األوىل  الدرجة  من  عقوبة  سّلطت 
تتمثّل يف حرمانها من أخذ الكلمة يف اجتماعات 
مساهمتها  خالص  عدم  بسب  أشهر  ستّة  ملّدة 
بعد   .»2020 بعنوان  االتحاد  اعتمادات  يف 
حني، يخرج إطار يف نفس الوزارة ينفي الخرب، 
الحقيقة  األثناء  يف  لتضيع  النفي  نفي  يقع  ثم 
من  حرماننا  ويُصبح  واملصداقية  والهيبة 
أم  الخرب  فينا« صّح  الكلمة »ْحالل محّلل  أخذ 
الْعَظْم... يِف  وا  نِْمسُّ بِْدينَا  ُكذَِّب...«الحاصل 

تّاْر ربِّي... !«.  والْعُرِص بْداْت تِْرْخ.. والسَّ

يف شهر واحد تصّدعت األركان اخلمسة للدولة التونسية...
لطفي النجار 

ُم التمويل 
ِ
عندما ال تستند الّسلطة القائمة على شرعية االنتخاب الشعبي الحّر والشّفاف وتلّطخ نزاهة  انتخابها  بالمال الفاسد ويُْسه

 على اإلرهاب على 
ِ
األجنبي والّلوبيات الخارجية في تصعيدها لحكم البالد، ولّما يتناطح رأسا القضاء فيها ويتبادال تَُهَم الفساد والتستُّر

َهاًرا، وتحّول في األثناء وزارات سيادتها )الدفاع، الخارجية والداخلية( إلى مرتع للتجريب والشعبوية واألداء الهاوي والرديء..
ِ
 وج

ِ
المإل

فإعلم حينها أّن الشروخ والتصّدعات قد بلغت األعمدة واألركان، وهو ما يؤذن بانفكاك الدولة وخراب العمران.

الطيب راشدالبشري العكرمي
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05الشارع السياسي
وّجها تهما في منتهى الخطورة لمنظوريهما :

أخطاء قاتلة لوزيري الداخلية والدفاع!
معز زيّود

خالل جلسة استماع أمام لجنة تنظيم اإلدارة 
كشف  بالربملان،  للسالح  الحاملة  القّوات  وشؤون 
وزير الدفاع الوطني إبراهيم الربتاجي عن ضلوع 
ومهّربني  إرهابيني  مع  التخابر  يف  عسكرينّي 
بجنوب البالد، فضال عن استهالك املخّدرات، قائال 
حرفيّا إنّه »ثبت أّن هناك تخابًرا من طرف بعض 
العسكرينّي بالجنوب مع جهات أخرى، إّما يف عالقة 
باإلرهاب وهي حاالت قليلة أو يف عالقة بالتهريب 
يكتف  لم  الدفاع  وزير  بقليل«.  أكثر  حاالت  وهي 
بوضوح  قال  بل  خطورتها،  رغم  اإلشارات  بهذه 
ُمهّربني،  مع  تتخابر  العنارص  بعض  »ضبطنا 
وتكشف لهم أمكان وجود التشكيالت األمنيّة قصد 
اإلفالت من املراقبة.. وهذه تعترب خيانة«، متحّدثا 
بسبب  العسكرينّي  من  عدد  عزل  ملف  عن  كذلك 
والتعامل  الجنديّة  من  كـ«الفرار  جرائم  ارتكاب 

مع املهربني وخاّصة مسك واستهالك املخدرات«.
اإلطار  يف  الداخليّة  وزير  أفصح  جهته،  من 
الربملاني ذاته عن توّرط مسؤولني أمنينّي يف إدخال 
بها.  البالد  وإغراق  التونيس  الرتاب  إىل  املخّدرات 
لوال  تنترش  أن  للمخّدرات  يمكن  »ال  أنّه  واعترب 
وجود الخيانات«، قائال حرفيّا: »لقد خانوا الوطن 
الدفاع،  وزير  وكما  أموال«.  مقابل  وضمائرهم 
التي تعيشها  الداخليّة ضمنيا باملعضلة  أقّر وزير 
واملتمثلة  الثورة،  بعد  ما  سنوات  طيلة  تونس، 
تطبيق  دون  الجرائم  تلك  يف  الضالعني  معرفة  يف 
يعرفون  »أشخاًصا  متوّعدا  بشأنهم،  القانون 
أنفسهم«، عىل حّد قوله، بالتصّدي لهم ولعمليّات 
تهريب املخّدرات مهما كانت مصادرها وبمحاسبة 
من يقفون وراءها مهما كانت مواقعهم ونفوذهم...

تسمية الجرائم بأسمائها!
عن  إذن  والداخليّة  الدفاع  وزيَرا  يتحّدث  لم 
منتهى  يف  تُهّم  مجموعة  عن  وإنّما  شبهات  مجّرد 
الخطورة، بل لم يرتّددا يف نعتها باالسم. واملقصود 
بل  بهم  عن مشتبه  يتحّدثا  لم  الوزيرين  أّن  بذلك 
عن متّهمني، من بينهم من ُضبط متلبًّسا بالتخابر 
أو باستهالك املخّدرات أو بإدخالها إىل البالد. وما 
بالحديث  ارتبطت  كليهما  ترصيحات  أّن  ياُلحظ 
عن العسكرينّي واألمنينّي املعزولني. وهو ما يعني 
أّن بعضها جاء يف نطاق الرّد عن تساؤالت بعض 
هناك  أّن  نستبعد  وال  الخصوص.  بهذا  النّواب 
أو  عنهم  للدفاع  هؤالء  بعض  بملفات  يُمسك  من 
ذلك  يتبنّي  إىل سالف نشاطهم.  التوّسط إلعادتهم 
من خالل وقع اإلجابات الحاسمة والتهم الخطرية 
التي وّجهها الوزيران إىل من ُعزلوا من العسكرينّي 

واألمنينّي.
ومن نوافل القول، يف هذا الصدد، إّن املؤّسستني 
لهما  سياديّتني  وزارتني  هما  واألمنيّة  العسكريّة 
أساسينّي،  تنبني عىل مبدأين  التي  خصوصيّاتهما 
هاتني  يُلزم  ما  وهو  والحياد.  االنضباط  وهما 
الوزارتني الحّساستني وكبار مسؤوليها وقياداتها 
التام  بالرتّفع  إليها  املنتسبني  وسائر  وضبّاطها 
عن االنخراط يف ما يدور يف وسائل اإلعالم وامليديا 
عقيم  جدال  من  »فيسبوك«  كشبكة  االجتماعية 
أّما  وهناك.  هنا  تُرّوج  سياسيّة  ومهاترات  وثلب 
والتحّفظ،  والحياد  االنضباط  عنارص  اختّلت  إذا 
بال  هاوية  قعر  يف  السقوط  قرب  يعني  ذلك  فإّن 

الدفاع  وزير  تأكيد  نستقرأ  مثال  ولذلك  قرار. 
أن  باملّرة  املقبول  غري  »من  أنّه  الربتاجي  إبراهيم 
يتخىل عسكري، ُعزل ألّي سبب من األسباب، عن 
فيسبوك  موقع  يف  فيُشّهر  العسكريّة،  أخالقيّاته 
وينّدد ويتهّكم عىل املؤّسسة العسكريّة، ثّم يطلب 

النظر يف ملفه، وهو مرفوض طبًعا«.
األقّل  عىل  أو  الدفاع،  وزير  يوّضحه  لم  ما  أّما 
أمام  ترصيحاته  ضمن  من  تفاصيله  تُنرش  لم  ما 
باتخاذ  الوزارة  اكتفت  هل  فهو  الربملانيّة،  اللجنة 
قرارات إداريّة يف عزل من ُضبط يستهلك املخدرات 
أو تعّلقت به شبهة التخابر مع إرهابينّي أو مهّربني 
إجراءات  اتّخاذ  يف  عمليّا  انطلقت  الوزارة  أّن  أم 
بمثل  وزارة  ففي  نهائيّا؟  فيها  والبّت  محاكمتهم 
هذه الحساسيّة، أو كذلك وزارة الداخليّة، يَفرتض 

بوقف  املسارعة   Raison d’Etat الدولة  عقل 
النزيف عرب التجميد الفوري لنشاط ذوي الشبهة، 
التحقيقات  باستكمال  املسارعة  أيضا  ولكن 
العادلة بحّقهم، وذلك  القضائيّة  وإصدار األحكام 
من دون فسح املجال لتدّخالت أّي كان سواء من 
نّواب الربملان أو ضغوط النقابات املعنيّة أو بعض 

مراكز النفوذ.

جرأة أم تسّرع؟
تتفاوت  املوّجهة  التهم  أّن  طبعا  شّك  ال 
خطورتها بني مجّرد استهالك املخّدرات والتخابر 
املعلوم  من  ذلك  ومع  للبالد.  العليا  املصلحة  ضّد 
والعجالت  والبنزين  والسّكر  الشاي  يُهّرب  أّن من 
املّطاطيّة وغريها من السلع االستهالكيّة يمكن أن 
والسالح  املخّدرات  تهريب  يف  أيضا  نفسه  يوّرط 
ما  ذلك  من  املهّرب  يمنع  يشء  فال  البرش.  وحتّى 
من  الوعرة  املسالك  ويسلك  الحدود  سيخرتق  دام 
الذي  لنشاطه  معنّي  مايل  مقابل  تحصيل  أجل 
أمنينّي  بمسؤولني  مثال  بالك  فما  القانون،  يُجّرمه 
إىل  املخّدرات  إدخال  يف  بالتوّرط  وزيرهم  اتّهمهم 
البالد؟!. وبما أّن بعض العسكرينّي مثال قاموا بمّد 
التشكيالت  أماكن وجود  املهّربني بمعلومات حول 
العسكريّة لإلفالت من املراقبة، وفق ما كشفه وزير 
جريمة  ارتكاب  يف  فقط  ال  سقطوا  فإنّهم  الدفاع، 
التسبّب  احتمال  يف  أيضا  وإنّما  العظمى  الخيانة 

الحدود  حرس  أو  الجيش  من  زمالئهم  اغتيال  يف 
عند حصول اشتباكات وإطالق للنار، مثلما حدث 

خالل الفرتة املاضية أكثر من مّرة.
اللهجة  خلفيّات  نفهم  أن  نحاول  هنا  من 
ومع  عنها.  املفصح  الدقيقة  واملعلومات  الصارمة 
ذلك حتّى لنئ كان وزيرا الدفاع والداخليّة قد أدليا 
الشعب  نّواب  بمجلس  لجان  أمام  التفاصيل  بتلك 
إعالميّة،  منابر  أو  صحفيّة  مؤتمرات  يف  وليس 
الترصيحات  تلك  ترويج  بعد  واحدة  النتيجة  فإّن 
مستوى  عىل  حتّى  واسع  نطاق  عىل  واملعلومات 
عىل  طبًعا  رضيبته  له  ما  وهو  األجنبي.  اإلعالم 
البالد وخصوصا يف حال استمرار معضلة  سمعة 
اإلفالت من العقاب وعدم اتّخاذ اإلجراءات الردعيّة 
ثّمة  ومن  الجرائم.  تلك  مرتكبي  حيال  الصارمة 

كان من األجدى الرتيّث أو إيجاد صيغ أخرى من 
شأنها أن تحّد من االنعكاسات السلبيّة املحتملة.

ولنا أن نُذّكر، يف هذا السياق، بترصيحات وزير 
الوزير  وهو  الزبيدي،  الكريم  عبد  األسبق  الدفاع 
فرتة  ألطول  العسكريّة  املؤّسسة  عىل  أرشف  الذي 
بعد الثورة. فقد كشف خالل الحملة االنتخابيّة أّن 
بشبهة  عسكريّا   230 عن  يزيد  ما  عزلت  الوزارة 
ملّفات  إىل  آنذاك  يتطّرق  لم  لكنّه  والغلو،  التشّدد 
بحساسيّة التخابر والخيانة العظمى. وعىل خالف 
ذلك تماًما، ألْم يكن لدينا يف تونس الثورة أيضا وزير 
داخليّة سابق هارب من العدالة ويُقيم يف »الرسيّة« 
داخل األرايض التونسيّة، ولم يظهر للعيان إاّل بعد 
تسوية ّما مللف شبهة ضلوعه يف قضيّة أمن دولة؟!. 
لم  املسؤولة  األطراف  بعض  أّن  عاقل  يُصّدق  هل 
تكن عىل علٍم بمكمنه »الرّسي« آنذاك؟!. وهل ننىس 
األسبق  الداخليّة  لوزير  املدّوية  الترصيحات  كذلك 
فرحات الراجحي التي أحدثت بلبلة كادت تتحّول 

إىل حالة عصيان مدني عام!.
صفات  هناك  بأّن  اإلقرار  إىل  ذلك  كّل  يقودنا 
رضوريّة ال بّد أن تتوّفر يف الوزير الذي يتوىّل حقيبة 
الدفاع أو الداخليّة. ويف مقّدمتها ما ينبغي أن يلتزم 
جأش  ورباطة  ورصانة  نزاهة  من  املسؤول  به 
وروح املسؤوليّة وعدم االنجرار وراء االستفزازات 
يف  توريطه  تسعى  التي  اإلعالميّة  أو  السياسيّة 

مواقف قد يدفع ثمنها هو أو الدولة غاليًا.

خلفّيات الخطاب الجديد
نجازف بوصف ترصيحات  لن  ذلك،  كّل  رغم 
ألّن  املسؤولة«  بـ«غري  والداخليّة  الدفاع  وزيري 
رقعة الشطرج غري مكتملة العنارص. فالشطحات 
إاّل قلم من  تُناسب  أو تهوينًا، ال  الكالميّة، تهوياًل 
يغفل عن وضع املصلحة العليا لوطنه نصب األعني. 
ومّما يرُبّر هذا االتّجاه أنّنا ال ندري رصاحًة إْن كانت 
تلك الترصيحات تشّكل مجّرد ترّسع وفضفضة يف 
غري محّلها بالنسبة إىل الوزيرين املاسكني بهاتني 
الحقيبتني السياديّتني أو أنّهما كانا يقصدان منها 
توجيه رسائل مشّفرة ومضمونة الوصول إىل من ال 

يضع حدودا لرضب مقّومات الدولة!.
ونعني بذلك أّن الحّد األدنى من املنطق يُرّجح أاّل 
يكون تزامن هذه الترصيحات الخطرية اعتباطيّا، 
معنّي.  سيايس  إطار  يف  عليها  متّفق  تكون  قد  بل 
وهو ما يفيد بشكل من األشكال محاولة االنفالت 
ال  التي  والسياسيّة  الحزبيّة  القيادات  مرامي  من 
الستضعاف  خناجرها  توجيه  من  تمّل  وال  تكّل 
مؤّسسات الدولة. وعندها ال تكون تلك الترصيحات 
مترّسعة بقدر ما تستهدف تجنّب مصيبة املصائب 
خصوصا  واملتمثّلة  الثورة،  بعد  البالد  يف  السائدة 
تمارس  التي  السياسيّة  والضغوط  التدّخالت  يف 
لحماية هذه الجهة أو تلك من املساءلة واملحاسبة 

ومن تطبيق القانون حيالها.
ال يخفى إذن أّن عدًدا من األحزاب الحاكمة بعد 
الثورة لم تّدخر جهًدا يف محاولة اخرتاق املؤّسسات 
مقّدمتها  ويف  بأتباعها.  وإغراقها  للدولة  السياديّة 
لم  الذي  الوحيد  الحزب  باعتبارها  النهضة  حركة 
يغادر دوائر الحكم وصنع القرار بشكل مبارش أو 
أّن  عن  فضال   ،2011 عام  نهاية  منذ  مبارش  غري 
»سياسة التمكني« تُعّد مكّونا بنيويّا يف تصّوراتها 
العبارة  تندرج  بالذات  املضمار  هذا  ويف  للحكم. 
املرّسبة عن زعيمها راشد الغنويش، ذات لقاء جمعه 
بقيادات سلفيّة، بأّن »الجيش غري مضمون«.  فقد 
كان  ما  األخرية  األعوام  خالل  النهضة  مارست 
يفعله حزب »التجّمع« املنحّل الذي يحاول البعض 
ذلك  ومع  رموزه.  بعض  إىل  السلطة  إعادة  اليوم 
لم  وأمراضها،  هناتها  بكّل  التونسيّة،  اإلدارة  فإّن 
برصف  يحكمها  الذي  الداخيل  املنطق  عن  تتخّل 
النظر عن املسؤولني املتغرّيين الذي يرشفون مؤّقتا 

عىل تسيري دواليبها.
كيف  هو  اليوم  املركزي  السؤال  فإّن  وهكذا 
أي  العسكريّة،  أن نضمن سالمة مؤّسستنا  يمكن 
حسابا  يُحاسب  لم  إن  وعرضنا،  أرضنا  سالمة 
التخابر  يف  انخرط  أو  اخرتاقها  حاول  من  عسريًا 
ضّدها تحت أّي طائل ومع أّي كان من الداخل أو 

الخارج؟!
هو  إذن  املربكة  الترصيحات  هذه  يف  الجديد 
منظوري  من  عدد  بتوّرط  الدولة  ممثيّل  اعرتاف 
الوزارتني ومسؤوليها يف جرائم وخيانات شنيعة. 
تحّدث  حني  الداخليّة  وزير  كالم  يصدق  فهل 
أنّهم  يعتقدون  »أشخاص  إنّهم  قائال  هؤالء،  عن 
املصيبة...  نافذون... أشخاص نعرفهم وهذه هي 
نعرفهم ولم نتصّد لهم، ولكن اليوم سيختلف األمر 
القانون فوق الجميع«. لننتظر  وسنتصّدى لهم... 

ونرى!.

تصريحات مدّوية جّدا أدلى بها، في نهاية األسبوع المنقضي، وزيرا الدفاع والداخلّية بشكل متزامن. أقّل ما يُقال عن مضمونها أنّها 
بالخيانة حرفّيا. تهم  األكثر حساسّية عدًدا من منظوريهما  السياديّتين  الوزارتين  رأَسا  يتّهم  أن  المألوف  الخطورة، فمن غير  متناهية 
تستوجب  مسبوقة  غير  تطّورات  المخّدرات!.  تهريب  في  بالضلوع  ألمنّيين  وأخرى  ومهّربين  إرهابّيين  مع  بالتخابر  لعسكريّين  مباشرة 

التبّصر والتشخيص...

ابراهيم الربتاجي توفيق رشف الدين
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06الشارع السياسي

محمد عّبو لـ»الشارع المغاربي« :

أّيا الفاسدون الشعب »َفّد«، هنار إيّل باش يتسّيْب سيدّمر البالد...

حاورته : كوثر زنطور - نقل أماني الخديمي

يتمسك محمد عبو الوزير السابق بصفته »مواطنا« ويرفض تقديم مواقف بصفته وزيرا سابقا او ناشطا سياسيا. مواقفه اليوم 
ال تتقاطع مع مواقف حزبه التيار، اذ انه يعتبر في حواره مع »الشارع المغاربي« على عكس »التيار« أن الحوار لم يعد ممكنا مع من 
أسماهم بالعصابات ومع من يرى أن مكانهم السجون وهم أساسا بالنسبة إليه النهضة وقلب تونس ويرى أن رئيس الجمهورية قادر 
على لعب دور وقيادة »قوى الخير« لالنتصار. عبو يؤكد ايضا انه بعد مرورو 10 سنوات على الثورة لم يعد ممكنا بقاء القضاء على حاله 
انه بصدد اعداد كتاب حول فترتي تقلده  الى ضمائرهم كاشفا  الى االحتكام  محذرا من »انفجار« ومن تحرك في الشارع داعيا القضاة 

وزارتين قال انه سيتحدث فيه بصراحة.

اليوم  للقضاء  األعىل  املجلس  يعقد 
بني  املتبادلة  االتهامات  حول  اجتماعا 
راشد  الطيب  التعقيب  محكمة  رئيس 
للمحكمة  السابق  الجمهورية  ووكيل 
هي  ما  العكرمي...  بشري  االبتدائية 
خاصة  االجتماع  هذا  من  انتظاراتك 
أنه  عىل  تقريبا  اجماع  شبه  هناك  ان 
الهيكل الوحيد القادر عىل اتخاذ موقف 
واالتهامات  الحاصلة  التطورات  من 

الخطرية املتبادلة ؟ 
ال  للقضاء  األعىل  املجلس  أعضاء 
يستطيعون ان ينسوا يف اية لحظة أّن  وضع 
البالد تغرّي وان القضاة اخذوا كّل الضمانات 
لتحقيق استقالليتهم ومن املفروض أّن يكون 
السلطة  هذه  الستقاللية  ضمان  اكرب  املجلس 
سلبيا  كان  املجلس  دور  فإن  الحظ  ولسوء 
القضاء  تطهري  يتّم  ..لم  جدا 
الفساد   شكاوى  من 
يقوموا  ولم 

بواجبهم، جاملوا زمالءهم، »رّقدو« العديد من 
لحماية  مناسبة  قرارات  يتخذوا  ولم  امللفات 
منظومة القضاء ولحماية العدالة ككل، كقيمة 
وهذا  الدولة  اسس  اهم  من  تعد  وكمؤسسة 
الناس إلطالق صيحة فزع ويقولون  ما يدفع 
الثورة  عىل  سنوات   10 مرور  بعد  »صار 
مستقال  القضاء  يكون  ان  سابقا  حلمنا  كان 
ويُحلحل جملة من املشاكل ..فنجد انفسنا اآلن 
للقضاء  األعىل  واملجلس  يف قضاء غري مستقل 
أو مصالح  بذاته تتقّسم فيه اطراف سياسية 

معينة ...وهذا امر مقلق.
وهناك  املجلس  قضاة  عىل  هذا  وينطبق 
هذا  استقالليتهم...  يف  مشكوك  منه  اعضاء 
الشعب سيُذكرهم بماذا فعلوا يف الـ10 سنوات 
بها سيئة جدا  التي خرجوا  الصورة  االخرية.. 
واليوم هناك جواب يجب ان نسمعه من القضاء 
وبغض  االخرية   التشكيات  عن  النظر  بقطع 
االمكانات  الصعب وضعف  الوضع  النظر عن 

تتمثل يف وجود ضمري من عدمه لديهم... 
يف  بزمالئهم  فأذّكرهم  ضمري  يوجد  إذا 
وقتلتهم  ..ماتوا  ايطاليا  وهي  منا  قريبة  دولة 
عىل  وكانوا  الشكايات  رفع  يريدوا  ولم  املافيا 
علم بأنّهم سيموتون ..وطبعا نحن مع تحسني 
ظروف القضاء ألكرب درجة وكنا قد دفعنا يف 
هذا االتجاه ولكن لنكون واضحني ففي النهاية 
لديه  فمن  »ضمري«  مسألة  هو  يحسمنا  ما 
اليوم  البالد  ان اصالح  ان يفهم  ضمري يمكنه 
وعالجها ال يتّم إالّ عرب القضاء والقضاء اىل اآلن 
لم يقم بواجبه ونطلب منه إّما أن يقوم بواجبه 
وأقصد  للفوىض  باملواطنني  سيدفع  فإنّه  أو 
هنا القضايا التي تهم اصحاب النفوذ وبعض 
وليس  سياسية  وأحزاب  املال   اصحاب 

القضايا العادية.
الفخفاخ  حكومة  يف  فعلتم  ماذا 

إلصالح القضاء ؟ 
قمنا  أننا  أتصّور  ال  الحقيقة  يف 
أتحّدث  اليوم  وأنا  بمحاوالت جديّة 
اتصلت  قد  وكنت  نفيس  عن 
باملعنيني باألمر وأقصد هنا وزراء 
يف اتجاه البحث يف مجال يتعلق 

أقليّة ولكن  أنّهم  القضاة وأؤّكد  بفساد بعض 
بالشأن  العارفون  ويقول  نافذة  االقلية  هذه 
القضائي انه بعد الثورة قليلة هي الحاالت التي 
التدخالت  ان  اذ  القضاء  يف  وزراء  فيها  تدّخل 
تحدث اساسا من قبل اشخاص نافذين ..هناك 
قضاة تم اسناد ملفات حساسة اليهم ولم يبتوا 
فيها و»رّقدوها«..وهذا امر خطري يدفع الناس 
انه مكتوب علينا التخلص  للفوىض مما يعني 
اننا  او  مستقل  قضاء  فكرة  من  اعمارنا  بقية 
سنوات...   10 الجله  عملنا  قضاء  عىل  نعول 
القانون  تطبيق  يف  يفكرون  الناس  يصبح  قد 
بصدد  يزالون  ال  القضاة  اليوم  بأيديهم... 
يُقال  ان  يجب  وهذا  النفوذ  اصحاب  حماية 
أن تواصل تونس يف  اىل  العلن... وال سبيل  يف 
هذا االتجاه وأنا أدعو رئيس الجمهورية قيس 

سعيّد اىل التدخل يف هذا املوضوع.
كيف سيتدخل رئيس الجمهورية بمبدأ 

الفصل بني السلط ؟
احرتام  عن  مسؤول  الجمهورية  رئيس 
يُذّكرهم  ان  املفروض  ومن  البالد  يف  الدستور 
بأنّهم هكذا ال يطبقون الدستور وغري قائمني 
من  البعض  ايقاف  رأيتم  اين  بواجباتهم... 
اصحاب النفوذ ومثولهم امام القضاء؟ وحتى 
إن تم فذلك ال يكون إال بتعليمات سياسية من 
الـ10  يف  تونس  هي  هذه  خصومهم...  قبل 
يوجد  ال  وضوح  وبكّل  والحقيقة  سنوات 
اختالف كبري بني زمن بن عيل واليوم ..صحيح 
قضاء  يف  اننا  اىل  يشري  الخارجي  املظهر  ان 
مستقل وإىل أن هناك ضمانات ولكن يف بعض 
القضايا الحساسة وال اتحدث إال عن هذا ألنه 
القضاء ويشتغل  العادية هذا هو  الظروف  يف 
فيه أُناس نُزهاء ولكن كلما تعلق االمر بقضايا 
حساسة مثل التي كانت يف عهد بن عيل تكون 

هناك تدخالت.
كنت  عندما  تحديدا  انت  فعلت  ما  هذا 
وزيرا يف حكومة الفخفاخ.. من االنتقادات 
التي توجه اليك هو احالتك ملفات تتعلق 
وأساسا  للقضاء   السياسيني  بخصومك 

ملفات تهم حركة النهضة ؟ 
اخراج  يتم  بأن  السابق  يف  طالبنا  ال... 

● القضاء قد يدفع املواطنني للفوضى وألخذ حقهم بأيديم 

● مكان النهضة وقلب تونس السجون 

● قوى اخلري ستنترص برئيس اجلمهورية القائد االعىل للقوات املسلحة
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املتعلقة  والشكايات  بالفساد  املتعلقة  امللفات 
ببعض القضاة والتي لم يتّم النظر فيها ..هذا 

هو دوري الذي قمت به.
االتجاه  هذا  يف  تحّرك  هناك  كان  هل 

وهل تم فعال إخراج ملفات فساد ؟
هناك واجب التحفظ ...ولكن يمكن القول 
ان هناك اطرافا اخرى كانت معي يف الحكومة 
يجب ان يوجه السؤال اليها وما اؤكده هو انني 
قمت بواجبي وان يتم مسك بعض امللفات ضّد 
ذلك   مع  للقطع  الطريقة  قّدمت  فقد  القضاة 
موضوع  يف  فعال  البحث  يتم  ان  وهو  تماما 
الثراء غري الرشعي لبعض القضاة وتُحال هذه 
امللفات للوزارة وللتفقدية ..كان هذا طلبي يف 
االهم يف فرتة  الجزء  بان  اذكر  اشهر والذي   6
مسك تلك الحكومة السلطة كانت يف ادارة ازمة 
»الكوفيد19-« وعىل كل حال قمت بواجبي يف 

ما يتعلق بصالحياتي.
توافق  محّل  املسألة  هذه  كانت  هل 
وزراء  هناك  كان  هل  ؟  الحكومة  داخل 

عّطلوا ذلك ؟ 
ال يوجد وزراء عّطلوا ذلك بل ان الحكومة 
املشاريع ولكن هناك  كّل  لتُكمل  تبق كثريا  لم 
العدل  وزيرة  وطالبت  فتحها  وقع  ملفات 

ببعض امللفات وقامت بواجبها.
عن  تتحدث  وانت  املفارقات  من  لكن 
انه  راشد  والطيب  العكرمي  بني  الرصاع 
ان  الفخفاخ  حكومة  يف  مطروحا  كان 

يكون العكرمي مستشارا ؟ 
اننا  اعرف  ولكن  اعرفها  ال  املعلومة  هذه 
قدمنا له العديد من الشكايات واعرف انه يف ما 
يتعلق بموضوع القضاء قدمت بنفيس شكاية 
تتعلق  االخرية  الفرتة  يف  الجمهورية  لوكيل 
بفساد يف القضاء وربما تكون هذه املّرة األوىل 
التي اكشف فيها ذلك.. واريد ان اعلمك بيشء 
شكاوى  القضاة  من  العديد  ضد  صدرت  انه 
تتعلق  يف شكاوى  قضاة  ذكر  تّم  وقد  جزائية 
باملتورطني يف قضايا فساد وهناك ملف سلمته 

لبشري العكرمي. 
هل تعترب ان هذه املعركة هي الشجرة 

التي تُخفي الغابة ؟ 
القضاء  يستفق  لم  صورة  يف  انه  اعترب 
 10 بعد مرور  لن يستفيق واصال  ..فإنّه  اآلن 
سنوات بدأت اشّك يف أن يتغرّي من تلقاء نفسه 
ولكن ان لم يستفق اآلن ويقوم برفع الحصانة 
ويٌطبّق القانون بشكل جيّد من طرف القضاة 
ذالك  فإّن  امللفات،  بهذه  سيتعّهدون  الذين 
يعد مهزلة ومعضلة كبرية ويعني ان القضاء 
اسري ماضيه  البقاء  مازال مرّصا عىل  التونيس 
تلت  التي  الـ10 سنوات  ويف  جانفي   14 قبل 

الثورة.
هذه فرصة امام السادة القضاة ومن معهم 
اقول  املحامني  ذلك  من  املجلس  اعضاء  اي 
لهم ال يجب اخفاء اي يشء .. يجب ان تخرج 
للعموم..  وتُعرف وتكشف مصالح  املعطيات 
كل طرف بالطرف اآلخر... ولهذا أوّجه رسالة 
للجميع مفادها، تعّلموا اذا كنتم ال تخافون من 
القانون أن تخافوا من ثورة شعب يعيد الحراك 
من جديد يف الشارع وهذه املّرة ستكون املسألة 

أعمق بكثري مما وقع يف 14 جانفي 2011 .
كيف يمكن أن تكون؟ أيمكنها ان تأتي  

عىل االخرض واليابس ؟
تبعات   : جدا  يسء  اجتماعي  وضع  لدينا 
كورونا وما قبلها، سوء تدبري الحكومة الحالية، 
تمكن الفاسدين من السيطرة عىل السلطة، كل 
هذا يشكل مرشوع انفجار وال يمكن ان يكون 
شيئا آخر واالنفجار الذي وقع يف عهد بن عيل 
كان بمثابة تجربة أوىل فهذه املّرة سيكون أكثر 
شّدة اذا كانوا ال يخافون من القانون  فعليهم 
أن يخافوا من الشعب ألّن »الشعب َفّد« ويعتقد 
يل  »نهارت  فاسدة  السياسية  الطبقة  كّل  أن 

ككل«  للبالد  تدمري  سيكون  يتسيبو  باش 
وبالتايل ادعوهم للخوف من رّد فعل الشعب.

ما هو تعليقك عىل الترصيحات االخرية 
لوزيري الدفاع والداخلية ؟

الحديث يف لجان الربملان بعيد كّل البعد عن 
الرسيّة وهذه تُعّد اشكالية ألنني اتذكر سابقا 
نواب  من  طلبت  بالديوانة  يتعلق  موضوع  يف 
كل  بتقديم  وقتها  وتعهدت  رسية  جلسة  عقد 
بترسيب  يقوموا  ولم  حدث  ما  هذا  املعلومات 
شيئا ولم تخرج املعلومات للعلن.. فاملفروض 
توفري الضمانات للحديث عن مسائل حساسة 
يف اجهزة حساسة.. يف ما يتعّلق بالعسكريني 
بالتخابر  )املتهمون  قليل  العدد  ان  واألكيد 
ومسك  مهربني  مع  والتعامل  ارهابيني  مع 
واستهالك املخدرات( ووزارة الدفاع منضبطة 
بدرجة كبرية وانا جاءتني العديد من املراسالت 
أي  املوضوع  هذا  حول  وزيرا  كنت  عندما 
مختلفة  اخرى  وقضايا  املعزولني  العسكريني 
الدفاع  وزارة  يف  املعروفة  العامة  والقاعدة 
هي ان اقل خطأ قد ينجر عنه العزل والطرد 
هذا  يف  بواجبها  قائمة  العسكرية  واملؤسسة 
الجانب وترفض اعادة اي عسكري تم عزله...

ملاذا تحّدث الوزير عن هذا املوضوع؟ الحقيقة 
االمر  ان  اتصور  ولكنني  فكرة  لدي  ليست 
وبالنسبة  العسكريني  من  صغري  بعدد  يتعلق 
لألمنيني وتواطؤ بعضهم فهذه مسائل معروفة 
»خيل الوزير يقولها ما يقلقش« مسائل يعرفها 
االمنيني  قلة من  نتحدث عن  املواطنون ونحن 
...قّلة  االجرام  اصناف  مختلف  مع  املتواطئني 
ذلك  بعد  يمر  ان  واملهم  الوزير  عنها  فليعلن 
للتطبيق وتتم احالة هؤالء عىل القضاء واتخاذ 
االجراءات التأديبية ضّدهم ...هذا ما يجب ان 

يحدث .
انتقدك يوسف الشاهد وقال انكم كنتم 
معه يف نفس الحكومة ثّم فوجئ برفعكم 

قضيّة ؟

 ...  2012 سنة  ايضا  هذا  سمعت  صحيح 
وقالويل   واخوة  اصدقاء  نحن  وقتها  يل  قالوا 
بعضهم...هذا  ممتلكات  يف  نحقق   كيفاش 
اصدقاء  اعرف  ال  العمل  يف  غالب  الله  عميل... 
ومن جلست معه ومن لم أجلس معه ...هذا هو 
عميل وال يهمني رأي الناس ألّن ضمريي مرتاح 

وما يجب ان اقوم به قمت به...
اىل  الديمقراطي  التيار  حزبكم  يدعو 
مثال  ويرى  اقتصادي  اجتماعي  حوار 
مصداقية  ان  الحامدي  محمد  القيادي 
بعد  امليزان  يف  اصبحت  املشييش  حكومة 
ما أسماه بالفضائح املتتالية.. هل ترى ان 

هذا الحوار هو الحل ؟  
سأقول بكّل وضوح أنني بعيد عن موقف 
انه  ارى  كمواطن  ملوقفي  وبالنسبة  حزبي 
هذا  من  يشء  أّي  وال  ممكن  حوار  يوجد  ال 
اشخاص  مع  التحاور  املمكن  غري  القبيل..من 
تمر  صعب  اقتصادي  ظرف  يف  مصلحتهم 
الخاصة عىل  البالد هي خدمة  مصالحهم  به 
حساب مصلحة الدولة ومصلحة الدولة اصال 
االستثمارات  جلب  عىل  قادر  مناخ  خلق  هي 
ومن بني اسس جلب االستثمارات، ارساء دولة 
عندما  النه  لها  أعداء  وهم  ومؤسسات  قانون 
القانون واملؤسسات سيكونون يف  تنبني دولة 

السجون.

يف  مكانهم  ان  بالقول  تقصد  من 
السجون؟

تونس  وقلب  النهضة  حركة  هنا  اقصد 
وغريهما من املتورطني يف الفساد ...فمن العيب 
ذلك  ألّن  للنقاش  معهم  الجلوس  تصوري  يف 
تبقى  أن  يف  مصلحتهم  عبثيا..  عمال  سيكون 
الدولة يف حالة فوىض ألنه اذا ُطبقت القوانني 
لحالة  وتبعا  السجون  وسيدخلون  سيعاقبون 
يف  انضباط  ال  هناك  يكون  لن  هذه  الفوىض 
عىل  وال  االستثمار  جلب  عىل  قدرة  وال  ادارة 

القيام باالصالحات...
كل االطراف تتحدث عن حوار واصالحات 
برامج ومنوال تنمية... كل هذا كالم جيد ولكن 
املشكل الكبري املوجود يف تونس هو ان الدولة 
جلب  عىل  بقدرتها  وال  باالحرتام  ال  توحي  ال 
أن  أول يشء يجب  االستثمار.. ولتغيريها فإن 
ومؤسسات  قانون  دولة  إرساء  هو  به  نقوم 
وهذا لن يقوموا به... وعىل من يريد التفاوض 
نفس  معه  يحملون  أشخاص  مع  التفاوض 
جيدة  فكرة  قال  الجمهورية  ورئيس  االفكار 
مع  ليس  ولكن  »يتفاوض  أنه  اكد  عندما 
اصبحت  اليوم  تونس  ومشكلة   الفاسدين« 
الفاسد ومن ليس فاسدا... يف رأيي هناك  من 
 10 مرور  بعد  معنى  لها  يعد  لم  نقاشات 
سنوات ...ينترصون هم او تنترص قوى الخري 

يف البالد.
كيف ستنترص قوى الخري ؟

رأي  وبخلق  وبالتظاهر  بالشارع  تنترص 
رئيس  عرب  وتنترص  صوتها  وباعالء  عام 
املناسب  الوقت  يف  يتدخل  الذي  الجمهورية 
بني  بالتفاوض  ليس  ولكن  تنترص  ...هكذا 

املجرم ومن هو ضّد الجريمة.
اكثر شخص خاض هذه التجربة يف تونس 
هو انا وهم يف حّد ذاتهم قالوا يل كيف تحكم 
معنا ونحن فاسدون لتقاومنا ..كالمهم صحيح 
..هؤالء يجب االنتصار عليهم وليس التفاوض 

معهم.
كيف يكون مثال دور رئيس الجمهورية 

يف مسألة مثل هذه ؟ 
أعىل  قائدا  باعتباره  الجمهورية  رئيس 
عامة  قوى  اجهزة  يديه  ويف  املسلحة  للقوات 
يف  الدستور  احرتام  عن  املسؤول  وباعتباره 
عىل  قدرات  له  تصوري  ففي  اذن  البالد... 
التدخل لضبط الكثري من االمور ومن املفروض 
ان يجمع كّل االطراف املتورطة والقضاة وكل 
ونريد  محاكمات  نريد  ويقول  باألمر  املعنيني 
تدفعوا  ال  يقولون  مؤسسات...  قانون  دولة 
رئيس الجمهورية للتدخل عن طريق اجهزته 
مكانه  كنت  وان  بذلك  اقوم  مكانه  يف  ...انا 
واتمنى ان يقتنع بذلك، يجب أالّ يسمح يف دولة 
يحكمها وهو ممثلها رقم 1 واملسؤول فيها عن 

احرتام الدستور، ان تحكم تونس عصابات.
التفاصيل فلديه ما يكفي من  وبخصوص 
الدستوري  القانون  يف  مختص  وهو  الوسائل 

ليتخذ القرار املناسب.
تسمح  الدستور  يف  آليات  هناك  هل 

بذلك؟
من  الكثري  عىل  قادر  هو  تصوري  يف 
االشياء اذا اراد ..لسوء الحظ هناك اشكاليات 
ألجل  اشخاص  يسريها  دولة   .. الدستور  يف 
مصالحهم الخاصة ووصف العصابات ينطبق 

عليهم اكثر من وصف االحزاب.
تكون  ان  القضايا  ملثل هذه  يمكن  هل 

محل نظر من القضاء العسكري ؟
ولكن  مختّص  غري  هو  العسكري  القضاء 
الجميع  عند  معلومة  تونس  يف  قاعدة  توجد 
وهناك ثقافة تقول بأّن السلطة التنفيذية هي 
االقوى ...وعندما تكون للسلطة التنفيذية رغبة 
حقيقية لفرض القوانني فحتى القضاء يتبعها 

واقول هذا عن تجربة.
قال املرزوقي إّن اإلعالم لعب دورا سلبيا 

يف السنوات االخرية ..هل توافقه الرأي ؟
بكل وضوح ومع كامل احرتامي لالشخاص 
الذين بذلوا مجهودا ..دوره كان سلبيا كثريا.. 
نفوذ  مراكز  سيطرة  تحت  االعالم  من  جزء 
معينة او تتحكم فيه االيديولوجيا .. هذا  ثابت 
من  بّد  وال  سنوات   10 طيلة  الجميع  وعشناه 
التنديد بذلك وندعو نقابة الصحافيني للتصدي 
ربما  يتعلق  آخر  اشكال  ايضا  وهناك  لهذا 
املالية املطلوبة ولكنها غري موجودة  باشكالية 
ومن  البرصية  السمعية  الصحافة  يف  كثريا 
املفروض كانت تسمح لهم بتكوين مختصني 

يف كل املجاالت .
واملواطن  املعلومات  يف  غزارة  هناك  اآلن 
اصبح غري قادر عىل املتابعة... والوسيط بينه 
املفروض  ..من  والخرب  والحدث  الواقع  وبني 

..نريد  مختص  بيد  يكون  ان 
وسائل  يف  مختصة  صحافة 
مالية  بإمكانات  االعالم 
ألوم  ال  واآلن  بذلك  تسمح 
املواطن إن لم يفهم القضايا 
اشكالية  او  ما  وزارة  يف 
املختصني  ألوم  ولكن 

املختصون  هم  ..أين 
يف الصحافة.. هناك 

يف  مختصون 
فة  لصحا ا

ملختصني  حاجة  يف  ايضا  ولكننا  املكتوبة 
هناك  يكون  ال  ملاذا  واالذاعات.  التلفزات  يف 
مختلفة  مجاالت  يف  مختصني  »كرونيكورات« 
يف  عاما  كالما  يقولون  نراهم  الذين  بدل 
االقل  وعىل  الوضع  يتحّسن  ..حتى  السياسة 

تصل للمواطن معلومات جدية وصحيحة.
حول  لكتاب  التجهيز  بصدد  انت 
..تجربة  الدولة  يف  خضتهما  تجربتني 
هل  االخرية...  والتجربة  الرتويكا  مع  اوىل 
او جوانب خفية  ارسارا  الكتاب  يف  سنجد 

عن هذين الفرتتني ؟
الحظت وجود اشكالية كبرية يف االتصال وال 
اعلم ان كان الخلل فينا نحن أو أين بالتحديد 
الذي سأصدره  الكتاب  ولكن عىل كل حال يف 
قريبا ستكون هناك معطيات وأرقام وتواريخ 
وعن  وللصحافة  للنخبة  موجه  ..وهو  محددة 
العام أن يهتم وأقر  للرأي  طريقها هي يمكن 
بأن هناك اشكاال يف ايصال املعلومات والدليل 
أن أكثر فرتة اشتغلنا فيها تركزت حول مقاومة 
الفساد.. كنت يف أقرص حكومة يف تاريخ تونس 
بعد الثورة ولكن الناس يعتقدون اننا خرجنا 
دون القيام بيشء ومن حقهم قول ذلك ..كيف 
سيعلمون؟...ال وجود ألرسار خطرية يف كتابي 
الكثري من  اذ يتضمن  ولكنه خطاب الرصاحة 

الرصاحة.

  ● احلوار لـم يعد ممكننا ..  اصبح عبثيا... إما تنترص العصابات أو تنترص قوى اخلري

● أذّكر القضاة  بزمالئهم يف ايطاليا وكيف واجهوا املافيا 
● قريبا أصدر كتايب وسأحتدث فيه بكل رصاحة
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مروان العبايس هو املشكل األصيل واألسايس...
كريمة السعداوي

يف  فارقة  مرحلة  اليوم  تونس  تعيش 
تاريخها املايل، اذ يبدو واضحا من خالل العديد 
املالية  السلط  بني  التنسيق  ان  املؤرشات  من 
محافظ  طلب  حد  اىل  مفقودا  غدا  والنقدية 
حماية  خاصا  برملانيا  تفويضا  املركزي  البنك 
بسيط  تمويل  من  الدولة  تمكني  قصد  لنفسه 
لسد حاجاتها املتضخمة يف ظل تواصل أالعيب  
ليتضح  بباردو  نواب  ومناورات  "السياسيني" 
ان الجميع باتوا شبه مرصين عىل انهاء الدولة 
وخرق  ماليتها  انهاك  عرب  تونس  يف  الحديثة 

قواعد الترصف فيها، باي ثمن.

الوضع  وزير  تحميل  الواقع،  يف  يمكن،  وال 
اجتماعيا  البالد  الذي تشهده  املسبوق  املنهار وغري 
ويمينا، فحسب  يسارا  لـ»السياسيني«،  واقتصاديا 
فالعديد من مؤسسات الدولة عىل غرار هياكل املالية 
ادوارها  ابرز  عن  تخلت  املركزي  والبنك  العمومية 
الشاهد  يوسف  "نجم"  سطوع  مع  سيما  الرقابية 
الذكر،  آنذاك عىل سبيل  املركزي  البنك  حيث غض 
افساد  يف  وجماعته  الشاهد  ممارسات  عن  الطرف 
الدولة  حسابات  عجز  ومراكمة  العمومية  املالية 

و"التالعب املحاسبي".  

مصير سياسة مروان 
العباسي…

املركزي  البنك  بني  املواقف  تضارب  انطلق 
جلسة  خالل  العبايس  مروان  تأكيد  مع  والحكومة 
استماع له كمستشار مايل للحكومة، من حيث املبدأ، 
من قبل لجنة املالية بباردو يوم 28 أكتوبر الفارط 
 2020 لسنة  التعدييل  املالية  قانون  مرشوع  بأن 
تمويل  حاجات  مع  مسبوقة  غري  فجوة  يتضمن 
عالية  مخاطر  وجود  يعني  ذلك  وأن  هامة  داخلية 

عىل مستوى التوازنات الجملية.
تمويل  متطلبات  شأن  من  أنه  املحافظ  وابرز 
الخزينة  -كما تم تقديمها - أن ترفع معدل التغيري 
من  أنه  معتربا   15% من  أكثر  إىل  النقد  عرض  يف 
للخزينة يف  احتياجات كربى  تعبئة  للغاية  الصعب 
االنزالق  شأن  من  أنه  عىل  وشدد  شهرين.  غضون 
تيسري  يوقف  أن  العمومية  املالية  مستوى  عىل 
السياسة النقدية الذي بدأ منذ مارس املايض مذكرا 
بان حصيلة رشاء سندات تداين الدولة بلغت 41% 

من عمليات السوق النقدية.
يف ذات السياق، ركز خالل جلسة حوار انعقدت 
اطار  يف  الحايل،  نوفمرب   5 الخميس  يوم  باردو  يف 
استقاللية  ليس  اليوم  املشكل  ان  حاسم  موقف 
البنك، بقدر ما يتمثل يف رضورة البحث عما وصفها 
بحلول واقعية وتحمل جميع األطراف مسؤولياتها، 
التضخم  مجابهة  هي  البنك  مهمة  ان  عىل  مشدًدا 
وضمان االستقرار املايل وهو ما تم تحقيقه، حسب 

تقديره.
املالية  املؤرشات  من  عدًدا  املحافظ  واستعرض 
مشريًا بالخصوص إىل تحسن مستوى عجز امليزان 
أن  اىل  لفت  العملة، ولكنه  التجاري واملدخرات من 
املواد  توريد  يشمل  بما  التوريد  لنقص  يعود  ذلك 
األولية ما يعني نقص االستثمار تباًعا. وأوضح أن 
الناتج االجمايل املحيل بلغ مستويات سلبية ألول مرة 
يف تاريخ تونس منذ عام 1962 مشريا، يف مداخلته 
احتساب  الناتج دون  الدين نسبة %90 من  بلوغ 

ديون املؤسسات العمومية.
انه  العبايس  مروان  عن  غاب  انه  يبدو  ولكن 
املركزي  البنك  محافظي  من  سابقيه  عكس  وعىل 
عىل  وقدرة  محافظة  سياسات  لهم  كانت  الذين 
التأثري يف اتخاذ القرارات، ان البنك قد تخىل خالل 
القطاع  توازن عىل مستوى  اي  تحقيق  عن  عهدته 
الحقيقي بمعنى القطاع االنتاجي وان دوره اقترص 

بالرتفيع  االقتصاد  تمويل  رشوط  تشديد  عىل 
مما حقق  االجحاف  حد  اىل  املديرية  الفائدة  يف 
من1100   اكثر  ناهزت  طائلة  ارباحا  للبنوك 
سياق  يف  الفارط  العام  نهاية  دينار  مليون 
تعصف  التي  االزمة  رغم  اليوم  اىل  يتواصل 

بالبالد.
سياسته  ان  املحافظ  عن  غاب  كما 
النقدية التشديدية هي التي اطاحت فعليا 

كلفته  ارتفاع  يف  لتسببها  باالستثمار 
بالتوظيفات  مقارنة  مردوده  وضعف 
نسب  فجر  مما  واملالية  البنكية 
ركود  موجة  اىل  وادى  والفقر  البطالة 

تضخمي غري مسبوقة. ويذكر العديد من 
النقدية  السياسة  مدرسة  ان  املتخصصني، 

العبايس  مروان  اليها  ينتمي  التي  املتشددة 
لديه  العاملي بصفته موظفا  البنك  "ابناء"  كسائر 

والتونيس،  الليبي  بامللفني  مكلفا   2008 سنة  منذ 
انهارت مع االزمة املالية العاملية لسنة 2007 وتلتها 
التحاليل  من  للعديد  وفقا  استمرت  كساد  موجة 
ستؤول  ما  انتظار  يف   2019 سنة  اىل  االقتصادية 
الوبائية  الحرب  استفحال  سياق  يف  االوضاع  اليه 
حاليا كبديل، حسب خرباء دوليني كبار يف القضايا 

الجغراسرتاتيجية، عن الحرب التقليدية.

نوايا ملتبسة، ارتجال، فانهيار
النقدية  السياسة  الخرباء يف  تربز جل تقييمات 
يتم  أن  يجب  السياسة  هذه  موقع  تحديد  أن 
االقتصادية  الديناميكية  يف  دورها  إىل  باالستناد 
اإلجراءات  مجموعة  باعتبارها  والجزئية  الكلية 
النقدي  العرض  عىل  التأثري  بغرض  تستخدم  التي 
بغية  االنكماش  أو  التوسع  سياق  يف  ما  بطريقة 

تحقيق أهداف محددة. 
تونس  اعتمدتها  التي  املقاربة  أن  املؤكد  ومن 
سيما منذ 2017، يف هذا الصدد، قد تكون أحد أهم 

أسباب االختالل االقتصادي الداخيل والخارجي، إىل 
جانب مشاكل متعددة من بينها البطالة والتضخم 
العمالت  مقابل  الدينار  رصف  سعر  وتذبذب 
العاملية املرجعية فضال عن تشتت جهود البنوك و 
املؤسسات املالية و ضعف مردود أصولها )1.3%( 

و أموالها الذاتية )4.5%(.
تناسق  إشكاالت  تجاهل  عدم  يتعني  كما 

منذ  املطروح  واالقتصادية  النقدية  السياستني 
الداخيل،  االستقرار  تحقيق  أجل  من  وذلك   2016
حيث لم  تستخدم، يف هذا امليدان، إحدى أهم اآلليات 
السلع  سوق  يف  الرشائية  القوى  فائض  المتصاص 
شكل  يف  استقطابه  طريق  عن  وذلك  والخدمات 
وتجدر  األمثل.  النحو  عىل  ادخار  و  إيداع  نواتج 
التأثري  يهم  ما  يف  أيضا  املسجل  العجز  إىل  اإلشارة 
عىل سعر رصف العملة الوطنية بالقدر الذي يقلل 
من حدة العجز يف ميزان املدفوعات ويحقق التوسع 
االختالل  مجابهة  قصد  اإلنتاج  بتعزيز  االقتصادي 

بني التيارين النقدي والسلعي.
النقدية  للسياسة  تعد  لم  انه  يتضح  هنا  ومن 
الوطنية أية نجاعة واضحة باعتبار غياب اإلجراءات 
قد  املركزي  البنك  يكون  ان  يتعني  التي  والتدابري 
تجسيم  ملحاولة  استباقي  بشكل  مدة  منذ  اتخذها 
خالل  من  املتداول  النقدي  املعروض  تسيري 
القطاعات  كافة  إىل  إبالغ  قنوات  استخدام 
بمعالجة  األمر  تعلق  سواء  االقتصادية، 
تحسني  أو  الظرفية  القطاعية  االختالالت 
تضمن  التي  الهيكلية  واملؤرشات  األوضاع 

النمو االقتصادي عند حدود مقبولة.
كما أن السلطة النقدية لم تقم بمساع 
األهداف  لبلوغ  األساس،  تذكر، عىل هذا 
إىل  ترمي  التي  النهائية  أو  العامة 
االقتصادية  السياسة  دوما  تحقيقها 
العامة اذ استهدفت السياسة النقدية 
االعوام املاضية بشكل شبه حرصي 
التأثري عىل حجم  األوىل  بالدرجة  و 
النقد املتداول من خالل الرتفيع يف 
الفوائض البنكية لضمان استفادة 
الدولة اىل  البنوك من تمويل عجز 
السيطرة  عن  مستواه  خروج  حد 
و  العملة  من  االحتياطي  وتطوير 
اصطناعيا  الدينار  رصف  سعر 
دون البحث عن املجاالت الفعلية 
القطاعي  التكامل  لضمان 
بقسميه  والتجاري، 
بالتوازن  املرتبطني 
داخليا  االقتصادي، 

وخارجيا.

أزمة تمويل الميزانية :

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
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كان يمكن لرفض البنك املركزي التونيس تمويل امليزانية التكميلية لسنة 2020 أن يكون مربّرا وشافيا لو 
جاء قبل عام 2020 بكثري.

ذلك أن قانون 2016 الذي حدد االطار القانوني للبنك املركزي ونّص عىل استقالليته جاء للسماح له بالتمتع 
باالستقاللية وباالعرتاض عىل ادارة املالية العمومية بشكل المسؤول، لكن السؤال األسايس هو : هل إّن رفض 

البنك املركزي تمويل امليزانية مربّر؟
الجواب هو ال لألسباب التالية :

1 - أن الحكومة )الحالية و التي سبقتها( أخطأت بعدم تقديم عّدة مشاريع قوانني للميزانية التكميلية 
بالنسبة لهذا العام االستثنائي. وقد سبق أن نبّهنا منذ شهر نوفمرب 2019 اىل أن مرشوع قانون املالية 2020 

ال يشبه يف يشء قانون مالية وإىل أنه تتوّجب مراجعته برسعة.
ومع تفيش جائحة كوفيد 19 ظهرت وضعية استثنائية تربّر أكثر من أي وقت مىض منذ شهري افريل أو 

ماي املاضيني الحاجة امللحة لقانون مالية تكمييل.
وماليا  اقتصاديا  الجائحة  تفيش  عن  الناتجة  األزمة  ادارة  أسأنا  أننا  الواضح  من  كان  ذلك  عىل  وزيادة 
واجتماعيا وتدهورت الوضعية االقتصادية كثريا مّما أدى اىل تراجع خطري يف مداخيل الدولة وخصوصا منها 

الجبائية. وكان من الرضوري اعداد قانون مالية تكمييل ثان أو حتى ثالث.
2 - أمام وضعية عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة كان أجدر بالحكومة التحرك بأقىص رسعة بالتنسيق 
مع البنك املركزي إلعداد الحلول قبل التوجه اىل مجلس نواب الشعب. وال بد من املالحظة يف هذا الصدد انه ال 
يمكن حاليا لتونس الخروج اىل السوق املالية باملؤرشات االقتصادية واملالية السائدة ويف ظل ترقيمها السيادي 
2011. وبناء عىل ذلك ال يمكن وجود تمويل تكمييل مليزانية  8 مرات متعاقبة منذ عام  الذي شهد تخفيضا 

الدولة االّ من السوق الداخلية وبالدينار التونيس.
3 - أن الـ 10 مليارات دينار التي طالبت بها الحكومة خالل تقديم مرشوع قانون املالية التكمييل االول 

والـ 8 مليارات دينار التي تطالب بها يف مرشوع قانون املالية التكمييل الجديد تنقسم اىل جزئني:
- 4.5 مليارات دينار )أصبحت اآلن 2.5 مليار دينار( تمثل مصاريف مدرجة عىل أنه تّم تسديدها )خصوصا 
لم يتم رصفها  الخ…( لكن  الحبوب  التعويض( وتعود ملؤسسات عمومية )ستري - ستاغ - ديوان  لصندوق 

فعليّا.
الدولة وهي توازي تقريبا رواتب أعوان الوظيفة  النقص الحاصل يف مداخيل  5.5 مليارات دينار تمثل   -
العمومية ألشهر أكتوبر ونوفمرب وديسمرب. فماذا يمكن للحكومة أن تفعل أمام وضعية مماثلة؟ ال يشء أو 
شبه ذلك. واالعتقاد بأن مرشوع قانون املالية التكمييل الجديد يمثل خطوة اىل االمام أو تحّسنا طفيفا مقارنة 
بمرشوع القانون االول هو من قبيل الرساب والخديعة، واألمر هنا ينطبق عليه املثل الشعبي القائل »الحاج 
موىس… موىس الحاج«. والحكومة لم تقم سوى بمواصلة تغليف األرقام )أرقام سنة 2020 دون نسيان أرقام 

السنوات التي سبقتها( وذلك عرب إغفال جزء من املصاريف التي أُدرجت ولم يقع فعال رصفها.
إن التمويل الذي تطالب به الحكومة هو تمويل محتوم اال اذا قبلت الحكومة او البنك املركزي باملخاطرة 

بعدم تسديد رواتب اعوان الوظيفة العمومية وتأجيل مصاريف عمومية اخرى أساسية.
ويمكن للحكومة توفري السيولة الالزمة للدولة دون املّس بوضعية البنك املركزي وذلك عر الترصف مثلما 

كانت الحال سابقا.
البنوك ويعاد تمويلها جزئيا من  بها  تقبل  الخزينة  االستمرار يف اصدار سندات  للدولة  الواقع يمكن  ويف 
املؤسسات  ديون  من  جزء  لخالص  الجديدة  السيولة  هذه  من  جزء  تخصيص  ويمكن  املركزي.  البنك  طرف 

العمومية للبنوك املحلية ولن تكون هناك مدعاة يف هذه الحالة ملزيد من األموال يف هذا الشأن.
أما قضية معرفة ان كنّا نريد من البنك املركزي تمويل الدولة تمويال مبارشا يف حدود معيّنة فيمكن تأجيلها 

ملا بعد ومن هنا ليس من الرضوري أن يفرض قانون املالية التكمييل عىل البنك املركزي تمويل الدولة.
ولن تكون السيولة التي قد يتّم توفريها للدولة تأثريات ال عىل نسبة التضّخم وال عىل قيمة الدينار وال حتى 
عىل الرتقيم السيادي لبالدنا. ونحن بصدد معالجة معضلة حقيقية يف نظر البعض مزيفة يف رأي آخرين كان 

يمكن تجنيب تونس الوقوع فيها.

بقلم : عز الدين سعيدان

أزمة تمويل الميزانية :

مأزق غير مسبوق
تقّدر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة واملناجم لسنة 2021 بحوايل 679 مليون دينار، في تاريخ تونس...

مقابل 2157 مليون دينار سنة 2020، أي بانخفاض يعادل 68.52% من هذه امليزانيّة.
وفرّست وزيرة الصناعة والطاقة واملناجم، سلوى الصغرّي، خالل جلسة استماع عقدتها لجنة 
املالية والتخطيط والتنمية بقرص باردو،  يوم الخميس  19 نوفمرب الجاري التخفيض يف ميزانية 
يف  ليكون  دينار،  مليون    1.479 9 بمبلغ  املحروقات،  دعم  قيمة  يف  بالتقليص  أساسا،  وزارتها، 

حدود 401 مليون دينار سنة 2021 بما يعادل 59 % من ميزانية الوزارة.
املحروقات(  دعم  )دون  العمومي  التدخل  نفقات  يف  الرتفيع  امليزانيّة  مرشوع  ويقرتح 

بنسبة 0.13%، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 226 مليون دينار.
ويطرح املرشوع ذاته، يف املقابل، الزيادة يف نفقات التأجري، ضمن امليزانيّة ذاتها، بنسبة 5٪ 
املقبولة«،  بـ»الزيادة  الصغرّي  وصفته  ما  وهو   2020 بسنة  مقارنة  دينار(  مليون   35( باملائة 
باعتبارها تشمل الرتقيّات والتدّرج املهني القانوني. ورّجحت تراجع نفقات االستثمار لسنة 2021 
 8 إىل  قيمتها  لتصل   ،2020 بميزانية  مقارنة  بنسبة %14.7،  ذاتها(،  امليزانية  مرشوع  )ضمن 

مليون دينار يف 2021.

وتهيئة  الربمجة  برتاجع  االستثمار  نفقات  يف  التقليص  والطاقة  الصناعة  وزيرة  فرّست  كما 
األقطاب التكنولوجية والتنموية من 8.5 اىل 5.8 ماليني دينار سنة 2021.

وتم التخفيض يف دعم املحروقات بنسبة 25.9%، ضمن مرشوع ميزانية الدولة لسنة 2020، 
ليمر من 2100 إىل 1880 مليون دينار.

وتعادل حصة دعم املحروقات )1880 مليون دينار( نسبة 45 % من ميزانية الدعم، وتمثل 
املنتجات األساسية )1800 مليون دينار( نحو 43 % يف حني يستأثر قطاع النقل بـ13 % من 

الدعم.
النفط، أن معدل اسعار مشرتيات تونس  الخرباء يف قطاع  العديد من  عىل صعيد آخر، يرى 
للعام القادم سيكون حسب مؤرشات االسواق العاملية اقل بكثري من هذه السنة التي وصل فيها 
سعر النفط والغاز اىل أدنى مستوياته منذ سنوات وهو ما يجعل من غري املعقول أن تقوم الحكومة 

بزيادة أسعار مواد كلفة اقتنائها جد رخيصة يف ظل تفعيل تغيري األسعار آليا.
يذكر ان طيفا واسعا من الخرباء يبينون أّن عىل تونس الدخول يف سياسات لتأمني البرتول 
بطريقة أفضل، سيما أنه موجود يف العالم، وال يوجد أي داع يوجه السلط اىل تصور ارتفاعات 
قياسية ألسعاره أعىل من 60 دوالرا للربميل وذلك مع افرتاض غياب موارد نفطية مهمة يف البالد 

رغم وجود 22 رخصة استغالل من بينها البرتول التقليدي والبرتول الصخري.
ويفيد املتخصصون يف الشأن الطاقي أن الدول الكربى املنتجة للنفط والغاز زادت بنسبة 40 
 Gaz to«  الرائد الطاقة علما أن املرشوع األمريكي  البرتويل، مع تنويع مصادر  إنتاجها  % من 
PowER« تمت دراسته يف تونس ولكن الدولة لم تتخذ فيه أي قرار، رغم اهميته باعتبار أن دوال 

قامت باعتماده.
منى المساكني

رغم انهيار أسعارها في العالـم:
احلكومة تعتزم التقليص يف دعم املحروقات 

غري املدعومة أصال!
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رائحة »وراء الباليك« الكريهة...

لها  اهتز  بشعة  جريمة  وقع  عىل  املنقيض  األسبوع  تونس  عاشت 
العزيز  عبد  يدعى  العمر  مقتبل  يف  شاب  مقتل  بعد  التونيس  املجتمع 
إنقاذ  الزواري إثر طعنة غادرة وضعت حّدا لحياته عندما كان يحاول 

امرأة حامل من براكاج بالقرب من مستشفى الرابطة بالعاصمة.
تعود تفاصيل الواقعة حسب ما روى شهود عيان اىل تعرض امرأة 
حامل اىل عملية نشل تّم خاللها افتكاك هاتفها من طرف منحرف رسعان 
ما الذ بالفرار... لفت صياح املترّضرة انتباه عدد من املارة وأعوان األمن 
الذين توّلوا مالحقة املجرم وخالل محاولة فراره اعرتضه »عزوز« محاوال 
سّد منافذ الهرب أمامه وقد نجح بالفعل يف التصّدي له وشّل حركته بعد 
أّن املجرم تمّكن من مباغتته بطعنة  االّ  السيطرة عليه وإسقاطه أرضا 

سكني غادرة وّجهها له عىل مستوى رقبته لريديه قتيال.
الجرائم  من  لسلسلة  امتداد  الحقيقة  يف  الشنيعة هي  الجريمة  هذه 
األلم  حجم  ورغم  البالد  يف  العناوين  صدارة  تحتل  باتت  التي  املتكّررة 
والحزن الذي تركته يف نفوس كّل الذين تابعوا تفاصيل الواقعة سواء عن 
قرب مّمن جاوروا خصال ومناقب عزوز أو أولئك الذين الحقوا عناوينها 
األحاسيس  من  الكثري  وراءها  االجتماعي خّلفت  التواصل  عرب صفحات 
بني  وحملت  الفعل  ردود  ومن  التعاليق  من  وكثريا  املتباينة  واملشاعر 
طياتها عديد الدروس والعرب وبصيصا من األمل حجب ولو لحني بعض 

السواد الداكن الذي حام ومازال يحوم حول تخوم الجريمة النكراء.
املوقف البطويل الذي قام به عزوز طغى عىل كّل تفاصيل الجريمة 
املعركة كان وقعها  اىل أرض  قادته طواعية  التي  الرجال  النكراء وهّمة 
أكرب بكثري من حادثة الطعن يف حّد ذاتها... كانت طعنة املوت الغادرة 
أشبه بميالد فارس جديد يف سجاّلت األبطال والشهداء الذين يؤثرون عىل 

أنفسهم القفز يف مربّع املوت...
مات عزوز وهو يف ريعان شبابه... مات وهو يحلم بغد أفضل وبتونس 
أرحم... مات وهو لم يكن يعلم أّن النفس التي حّرم الله قتلها االّ بالحق 
لم تعد تساوي شيئا يف ربوع هذه البالد مع تبّدل الحال وتقّلب العباد... 
مات وهو يعتقد أّن »الرجلة« والشهامة بضاعة تونسية خالصة ال تباع 
وال تشرتى... مات عزوز ولكن موته فتح علينا الكثري من الجروح التي 
لم تندمل وهيّج علينا أوجاعا ال تُحتمل... تونس التي كانت بلد أمن وأمان 

الغربان...  وأرساب  ولإلرهابيني  والقتلة  للصوص  مرتعا  اليوم  أصبحت 
تونس الخرضاء لم تعد كذلك وتزداد سوادا يوما بعد يوم وريح السنوات 

العجاف التي أتت عىل األخرض واليابس فيها لم تعد تستثني أحدا... 
تخبّط  وحالة  متعاقبة  وحكومات  عالقة  ومؤسسات  متهالكة  دولة 
واقتصادي  اجتماعي  ...انفالت  الواجهات  كل  عىل  مفتوحة  ورصاعات 
وسيايس وأخالقي وتدّن قيمي ومجتمعي وانحطاط ثقايف وسلوكي عىل 
كّل املستويات... الجريمة تنترش وراحة املوت تزكم األنوف وكأّن البالد 
تحّولت اىل ساحة حرب تبتلع جنودها بال هوادة وترصخ فتقول هل من 
مزيد... يف تونس اليوم يموت األبرياء لسبب أو دونه... تتساقط األرواح 

بسبب 10 دنانري أو بسبب هاتف محمول... يف تونس اليوم  تكفي حقيبة 
يدوية فارغة خاوية ال يشء فيها لتزهق روحني... واحدة تذهب لتحتضن 
باطن األرض فرتقد بسالم واألخرى تطري لتعانق القضبان... هي هكذا 

الحياة اليوم يف هذه البالد التي تستجدي فرجا من رحم العصيان... 
دماء عزوز التي سالت دفاعا عن امرأة ذنبها الوحيد أنها تعيش يف 
تعد تساوي شيئا  لم  هنا  البرشية  النفس  أّن  أخرى  مّرة  تونس كشفت 
التي سقت تراب هذه  الزكيّة  الدماء  الجغرافية... تلك  الرقعة  فوق هذه 
البالد تسري بخطى متسارعة  أّن  لنا جميعا  النقيّة تؤّكد  الطاهرة  البالد 
نحو الخراب حيث ال يشء يسود سوى قانون الغاب... هناك حيث الجوع 
والفقر يتحكمان يف العقل وهناك حيث يتباهى البعض بتعميم الرذيلة 

عىل أنقاض الفضيلة...
يف  قائما  الحلم  يبقى  واالحباط  االنحطاط  منسوب  ارتفاع  ومع 
استعادة نسق الحياة يسكن ذواتنا فبارقة األمل تلوح دائما يف آخر النفق 
الغادرة  الجريمة  الذين طالتهم يد  البطل ولكل  ورغم ما حصل لعزوز 
تبقى سواعد الخري أعىل وأقوى بكثري من قبضة الرّش... و«عزوز« الذي 
وهب حياته دفاعا عن الخري ليس استثناء يف هذا الوطن املغدور به وقوى 
تتالت  مهما  املستويات  كل  ويف  الربوع  كّل  يف  موجودة  مازالت  الخري 
الهزات ومهما توالت الخيبات... »عزوز« هو لبنة الخري التي تسكن كّل 
ضمري حّي فينا وروحه الطاهرة هي شعلة الحياة التي لن تنطفئ أبدا اىل 

أن يرث الله األرض ومن عليها...
البسيط  املخبزة  عامل  عزوز  به  قام  الذي  البطويل  بالعمل  االشادة 
الشعب  عامة  وتفاعل  املالسني  أنهج  أحد  عىل  اسمه  إلطالق  والدعوات 
الغدر  وأّن  ذواتنا  يحتل  مازال  الخري  أّن  يكشف  البطويل  موقفه  مع 
قدمتها  التي  العسكرية  التحية  ولعل  أبدا من صفاتنا  يكونا  لن  والقتل 
جميع الوحدات األمنية عند مرور جثمان »الشهيد عّزوز« تكفي مؤونة 
التعليق... هي تحية ال يتم تقديمها من األمنيني إال للشهداء أو منتسبي 
القائد  بصفته  الجمهورية  رئيس  أو  املسلحة  والقوات  األمنية  الوحدات 
األعىل للقوات املسلحة وفق ما تقتيض الربوتوكوالت األمنية... هي تحيّة 
عظيمة تليق بعظمة هذا البطل الذي وهب نفسه وحياته للدفاع عن امرأة 

لم يلتقها أبدا إالّ يف جنّة أحالمه.

بطولة »عزوز«:

نور الرجولة لـم ينطفئ من تونس...
العربي الوسالتي

يف تونس، كما يف كثري من بقاع العالم، تتعّدد مظاهر األزمة. ففضال 
عن أصلها اإلقتصادي واملايل ومنه اإلجتماعي، تتافقم األزمات القيميّة 
فيقع تهميش التّعليم والفكر والفّن ويصبح اإلهتمام بالقضايا الفكريّة 
هي  والقاعدة  اإلهتمام(  هذا  وجد  إستثناًء)إن  الهادف  الفنّي  واإلنتاج 
وال  معنى  ذات  الغري  الفرجة  وصنّاع  الفكري  للتّسطيح  املجال  فتح 
هدف وتتكاثر الربامج اإلذاعيّة والتلفزيونيّة)فضال عن مواقع التّواصل 
اإلجتماعي(التي تلهث وراء نسب املشاهدة ومن ورائها جلب اإلعالنات 
اإلشهاريّة فتعمد إلستضافة«وجاهات«غاية يف اإلسفاف والخواء من 

أّي قيمة فكريّة وال حتّى أخالقيّة باملعنى امُلتَعاَرف.
تسابق  من  اإلذاعيّة  وحتّى  التّلفزيّة  القنوات  عىل  نشهده  وما 
إلستضافة«نجوم آخر زمن«يف برامج يسهر عىل إعدادها وتقديمها 

منّشطون باتوا من عتاة هذه النّوعيّة هو خري مثال عن مظاهر األزمة 
التّعبري  وكونيّةكحريّة  إنسانيّة  بمفاهيم  وللّزيغ  نعيش  التي  العاّمة 
للتّوزيع«الحّر«لإلبتذال  املجال  لفتح  مطيّة  ملجّرد  وتحويلها  واإلعالم 
والّسطحيّة والبذاءة وإنعدام الّذوق اإلجتماعي والفنّي أي كما لّخصها 
أي  ب«البهيموقراطيّة«  الّزغباني  كمال  الّراحل  املبدع  الفيلسوف 

دمقرطة البهامة.
يكون  اإلختيار  لكن  إختيار  هو  القنوات  ومتابعة  الُفرجة  مبدئيّا، 
)بصفة عاّمة( بني ما يتوّفر وِوفق معايري تنبع من فكٍر وثقافٍة تتأّسس 
عىل تعليم جيّد ومنفتح يُنّمي القدرة عىل التّحليل ويُصِبح إعمال العقل 

تمّشيا شبه ِفطري لدى الغالبيّة العظمى من امُلتلّقني.
هذا املشهد »البهيموقراطي« يف عموميّته ال ينفي وجود ردود أفعال 
ُمقاومة فقد أطلق صحفيون منذ أشهر حملة »صحفيون ضد الرداءة« 
انطلقت  ثم  بالرديئة  التي توصف  التلفزيونية  الربامج  للتنديد ببعض 
وتعاظمت  مشاهري«.  الحمقى  من  تجعل  »ال  شعارها  أخرى  حملة 
بشكل عام الشكوى مما يسّمى برامج »الرداءة« حتى أن حمالت أخرى 
نظمت لهجرة التلفزيون ومقاطعته عىل غرار«حملة سل الفيشة«. وال 

يرتدد الناس عن التعبري عن اشمئزازهم وامتعاضهم من هيمنة برامج 
»الرداءة«. 

لكن السؤال الذي يطرح هل هو ذوق الجمهور الهابط مثاًل الذي 
تستجيب له القنوات التلفزيونية كما يردد ذلك البعض ويف هذه الحالة 
األمر  أن  أم  التونسيني  لثقافة  انعكاًسا  ليست سوى  الربامج  فإن هذه 
يتعلق باسرتاتيجية إرادية غايتها خلق جمهور لهذه الربامج للحصول 

عىل موارد إشهارية؟ 
األكيد أن هذه املنوعات تحيل »برامج الرداءة« إىل ما يسّمى »تلفزيون 
القمامة« الذي يقوم عىل الرتفيه باستعمال كل الوسائل املتاحة فغاية 
»تلفزيون القمامة« استقطاب أكرب قدر ممكن من املشاهدين لتحويلهم 

إىل سلعة لصالح املستشهرين..
وقد إنخرط بعض الفنّانني/الفنّانات يف هكذا موقف ُمقاِوم للّرداءة 
الواضح  بالترّصيح  بعض«املنّوعات«وحتّى  حضور  عن  باإلمتناع 
فيها  املوجودة،  الربامج  اغلب   »: قال  الذي  البلقاسمي  كالفنّان رشدي 
خوض يف خصوصيات الناس والتشهري بيهم، وفربكة لألحداث والتجارة 
بهموم ودموع البرش، كذلك عدم احرتام رموز البالد وأعالمها، ولالسف 

مجتمعاتنا  داخل  وقيمة  قدر  عندهم  ماعادش  والفنانني  املثقفني 
انتم ومستشهريكم، وألنكم وليتوا تتعاملوا معانا عىل اساس  والسبب 
 BUzz شكون اكثر واحد فينا يسب آلخر وشكون اكثر واحد فينا يعمل
وبما انكم وليتوا تصنعولنا يف أشباه مثقفني وأشباه فنانني وتعديولنا 
لإلعالم  العام  للوضع  البسيط  تقييمي  وبعد  متاعهم  السخافات  يف 

التونيس، قررت املقاطعة.«
 BUzzإاّل أّن التّأثري البنّي وتغيري املشهد الحايل لتصبح برامج ال
وترفيهيّة  فنيّة  زيفا  املسّماة  الربامج  يف  والقاعدة،خاّصة  إستثناًء 
يستدعي إضافة لتثمني مواقف املقاطعة وأصحابها مواقف صارمة 
األمر  يتعّلق  مّلا  خاّصة  املدني  املجتمع  ومن  التّعديليّة  الهيئات  من 

ب«خرجات«تُقّسم املجتمع التّونيس إىل سلييل وسليالت«العائالت«
العريقة وشعب«ما وراء الباليك«!

كما صدر مؤّخرا عن إحدى ُممتهنات الترّصيحات امُلثرية والّصادمة.
الرّتفيهي  املشهد  لهذا  امُلدّمر  بالتّأثري  جميعا  لنهتّم  الوقت  حان 
بعد  ومن  وتسبّونا  بينا  قبيل:«تنّددو  من  الواهية  وبالترّبيرات  املزعوم 
نحّققش  كبار،ما  وفنّانني  مثّقفني  نستدعي  فينا«و«وقت  تتفّرجو 
عند  مرص  يف  ُقّدمت  التي  التربيرات  نفس  كبرية«أي  مشاهدة  نسب 
لها  التّسويق  وتّم  ورق  من  نجوم  امُلقاوالت«وصعود  إسترشاء«سينما 

ب«الجمهور عاوز كدا!«
وال  رصفة  وفنيّة  ثقافيّة  التليفزيونات  كّل  بجعل  يطالب  أحد  ال 
بإرساء رقابة من أّي نوع عىل اإلنتاجات املسموعة أو املرئيّة بل بتشجيع 
املجتمع  من  واسعة  لرشائح  معادية  مضامني  أّي  من  الخايل  الرّتفيه 
مكامن  وتنتقد  والتّحابب  املساواة  ملفاهيم  وتستند  واإلنساني  التّونيس 
التفرقة العرقيّة والجهويّة والجنسيّة وتفتح املجال للمبدعني/مبدعات 
والفنّانني/فنّانات الذين وحدهم يعطون صورة تبعث األمل يف تونس 
تونسيّات  فيها  دفع  التي  التّعبري  حريّة  بفضل  وجميلة  ممكنة  أخرى 

وتونسيّون أثمانا غالية بلغت حّد التّضحية بحياتهم.

منير الفّلاح
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صور من تاريخ تونس الحديثة

الزعماء فرحات حشاد وصالح بن يوسف وعاللة 
بلهوان والهادي شاكر ووراءهم االستاذ محمود 

المسعدي بالنظارات السوداء في مهرجان 
رياضي بملعب الشاذلي زويتن... الصورة تعود 
على أغلب الظن ألوائل الخمسينات من القرن 

الماضي...

روز خامج ومسوّس...
ملف خامج برشة متاع األرز 1000 حاوية فيهم الروز و التاي و القهوة 

ليهم 6 أشهر يف ميناء رادس..
الروز و التاي و القهوة جابتهم وزارة التجارة يعني بضاعة جايبينها باش 

يزودو بيها السوق التونسية واساسا العطارة..
يعني سلعة خالصة من االدءات ايل يخلصها املواطن،أو باألحرى ياخذوها 

بالسيف...
قيمة السلعة 10 مليارات

ما  خاطر  مش  تهناو  التجارة...  وزارة  خرجتهاش  ما  عالش  تقولويل 
عندهاش فلوس..

أما خدمة للوبيات الفساد.. ايل منهم مالكي املغازات الكربى..
باش اللوبيات تخرج سلعها و تبيعها يف مغازاتها معلبة و بالطبع بأسعار 

أرفع
والقهوة  والتاي  الروز  ان  تشكاو  العطارة  :خاطر  األمر  تفضح  و عالش 

مفقودين
مشات متاع املراقبة تستفرس اخي إكتشفت هالة االمر..

يلقاو  حلوهم  وكي  ناتنة،  ريحة  رادس  ميناء  يف  ملوحني  حاوية   1000
الروز خاصة خمج و سوس.

منهم  و  الفساد  لوبيات  مصلحة  يف  تخدم  كيفاش  املوقرة  دولتنا  ريتو 
أصحاب املغازات الكربى

من  الحومة  متاع  العطار  تحرم  كيفاش  املوقرة  دولتنا  كيفاش  ريتو 
الخدمة، و تحرم املواطن باش يرشي ايل يلزمو فقط من العطار

تعرفو جميعا أن املواطن كي يميش يرشي يف حكة طماطم فقط من مغازة 
كربى يخرج برشيول معبي... الن نفسانيا تويل تقول ناقيص هاك الحاجة و 

تزيد حاجات أخرى.. تلقى روحها يف عوض ترصف 3.5 د.. ترصف 50 د.
يعني أصحاب املغازات العامة رابحني عىل طول الخط

يعني الدولة تخرس املجموعة العامة 10 مليارات، و زيدهم تكاليف الشحن 
البضائع  من  يتخلصو  باش  كيفاش  زيدهم  و  امليناء،  يف  الحاويات  ربوظ  و 

الفاسدة
يبيعوه  و  الرزو  يداويو  باش  اما  منها،  يتخلصو  باش  ماهمش  بالطبع 

للشعب بخمجو، كيما عملو لنا يف البطاط و الحبوب.
األمن  من  للمس  بتهمة   ترتقي  و  الشعب  حق  يف  جريمة  يتسمى  هذا 
الغذائي،و كذلك إهدار املال العام من أجل تحصل عىل فائدة شخصية، يعني 

رشوة، هذا املعنى الصحيح
الدولة مش تتخىل عىل الشعب فقط بل تتآمر عليه مع لوبيات الفساد

و بالطبع ما تستناوش باش يقولولكم شكون املسؤول عىل ملف الفساد 
هذا....

ما تستناوش محاكمات و ال محاسبات
تو يحلو تحقيق و يعملو لجنة

و إنت ياشعب كول الحبوب املرسطنة و البطاط املرسطنة و الروز املرسط
الدولة  يف  املسؤولني  و  البحر...  يف  تلوحها  باش  فلوسك  ترصف  الدولة  و 
يلمو املليارات و يرشيو الفيال يف اليونان و أسبانيا و فرنسا، باش كي يفيقو 

بيه يهز روحو و يهرب
و أرضبولو عىل الطيارة

#الدولة_يف_خدمة_اللوبيات

منية غزالني خريف

خيال سارح..

رئيسا فوق  آلرئيس  آلسيد  تعيني  قريت خرب  كيف 
آلعادة لعموم آلقانون آلدستوري ، قعدت نخمم يف أصل 

آلفكرة كيفاش جات و كربت حتى ليوم ميالدها....
آلفكرة جات من أمري قطر بعد ما تم  آليل  نتصور 

آإلتفاق عىل موعد آلزيارة لهذا آألسبوع....
هدية  ...شوفلنا  آلخارجية  وزير  يستدعي  آألمري 

باهية نقدموها لفخامة آلرئيس......
يف  آملحروسة  لسفري  يعيّط  آلخارجية  وزير 
آلدوحة....سمو آألمري يحب يقدم هدية معتربة لفخامة 
آلرئيس...عندك فكرة وآالنخليك تشوف مع عروفاتك ؟

آلسفري يصكر عىل روحو آلبريو ويكتب زنس جواب 
ملعايل آلسيد وزير آلخارجية....

رئيس  للسيد  جواب  زنس  يكتب  آلخارجية  وزير 
آلحكومة و نسخة لرئاسة آلجمهورية لإلعالم...

مع  بآلفاكس....للتعهد  يجاوبو  آلحكومة  رئيس 
آلسيدة مديرة آلديوان آلرئايس....

مديرة  من   مايل  يجيه   ، يقرى  كملش  ما  مازال 
آلديوان آلرئايس...آلرجاء آلحضور بمكتبي يوم كذا عىل 
بخصوص  مراسلتكم  موضوع  يف  للنظر  كذا  آلساعة 
بمناسبة  آلرئيس  لفخامة  آلقطري  آألمري  سمو  هدية 

زيارته يف شهر نوفمرب آملقبل....
آملكتب  تدخل  آلرئايس  آلديوان  مديرة   ، آلنهار  آخر 
يفتحه  آألحمر،  آلجلد  من  بارافور  إيدها  يف   ، آلرئايس 
آلسيد آلرئيس ليقرأ رسالة وزير آلخارجية فيستشيط 
أني رجل نظيف ال يقبل  أال يعلمون  غضبا....ماهذا ؟ 

أي هدية مهما كان مأتاها ؟....
بعادة  إياه  مذكرة  روعه  من  ديوانه  مديرة  فتهدأ 
آلهدايا عند آلعربان أسوة  برسول آلله مذكرة إياه بما 
عنها  الله  ريض  عائشة  »عن  آلبخاري  و  بمسلم  جاء 
يقبل  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  كان   : قالت 

الهدية ويثيب عليها.«.....
إذا لكن لن أقبل إال هدية مرتبطة بمنصبي  حسنا 

آلجامعي يف تعليم آلقانون آلدستوري....
وهذا ما قالته مديرة آلديوان عند آستقبالها لوزير 
آلخارجية وما كتبه هذا آألخري لسفريه يف آلدوحة ، آلذي 

كتبه لوزير آلخارجية آلذي بّلغه لسمو آالمري.....
آش تقدر تكون هدية مرتبطة بآلقانون آلدستوري 
وإال جايزة  ؟  بإسمو  قانون دستوري  نبنوا جامعة  ؟ 
و  آلتعليم  وزير  زميلك  مع  ؟؟؟...شوف  آسمو  تحمل 

خربوني...
وهكذا ولدت فكرة رابطة فقهاء آلقانون آلدستوري 

ورئيسها آملؤسس آألستاذ قيس سعيد.....
كل من له خيال أرسح عليه أن ينرشه حاال.....

المحامي مولدي الصابري المقيم في 
مرسيليا )والد الممثلة هند صبري( 

يتهّكم على قيس سعّيد....

رأي  

الكوشة  من  سخان  خبيزات  نجيب  خرجت  النّهار  هاك 
عرضتني بنت جارتي تخدم صحفيّة تضحك وترضب يف يد عىل 
يد قلتلها فطومة ماهو الباس ضّحكنا معاك قتيل كثر هم الكورونا 
يضّحك خالتي بيّة عرضني تّوة واحد حاطط بافات ماكلة نص 
شبّاك  تقول  بالبخار،  مضبّبني  مدغدشني  مرايات  والبس  وجهو 
اٱلخر من وجهو، وقايل  النص  ماكلة  متاع حمام عربي،  مطهرة 

ياخي ما عقلتنيش ؟!!!
جاوبتو يا وخي أمك بيدها كان ما تذكرهاش بالطريحة إيل 
الكيّاس  يف  ڨرون  البشكوتو  صينيّة  طيّحت  إيل  نهار  عطاتهالك 
مستحيل تعقلك فبحيث استوي بافاتك وإمسح مراياتك ورد بالك 

مالحفر ...
أميال  إىل ستة  الرؤية من ميلني  الكورونا وترجع  وتّوة توىف 
ياخي  بالضحك  ونعقلك...تطرشقت  شويّة  نركز  ربي  وبقدرة 
زادت قالتيل ماال كان تشوف ولد خالتك زنيخة قلتلها شبيه زادة 
إيّل  الفيكس متاع الشناوة  !؟ قالتيل عامل نصبة يبيع فيها هاكا 
قبل  كنا  إيّل  هاك  حمراء  صغرية  حكة  يف  ويتباع   maRRon لونه 
نداويو بيه أمراض الربودة والربنشيت وقريب ندهنو بيه لجلب 
ولد الحالل، والبنات كانت تخرجو يف الجهاز مع  الصابون املّسك 
قال شنّوة  الحومة  يف  بيه  ناصب  ...هاذاكا  الباروق  وصمصومة 
أنه  أساس  عىل  فيه  ترشي  دازة  والناس  للكورونا  رضبة  رضبة 
الخلطة السحريّة ضد الكورونا تي هو  لو كان جاء ينفع راهو 
نفع الّشناوة إيّل يشكشكو ويبيعولنا فيه ؟ يا خالتي بيّة أحنا كان 

باش نموتو راهو مالبهامة موش مالكورونا ...
ضحكت وقلتلها الحكايات معاكم جماعة الصحافة ما توفاش 

اما عندي يف جّرتي فطور الولد محرز عادك بيه رجع ...
قتلو  عبستو  وْقارن  الصالة  بيت  يف  قاعد  نلقاه  للّدار  دخلت 
اّما غّلبت عليّا  ...قايل ال  شبيك كانك عىل الفطور دقيقة ويحظر 
ها الحكومة...يا بيّوتة راهو العالم كامل صبح متفائل بأنو ثّمة 
3 لقاحات ضد كورونا فّعالني بنسبة %90 وتجاوزو كل املراحل 
أخرين  لعرشة  يقرب  ما  وثّمة  التسويق  يدخلو حيز  بنجاح بش 

دخلو يف املرحلة الثالثة واألخرية من القبول... 
جديدة،  بروح  وصبح  الّروح  فيه  رجعت  الكل  العالم  اليوم 
روح أمل وتفاؤل بأنو كابوس الكورونا موش بش يتجاوز بداية 

2021 بإذن الله..! 
يغرد  الحكومة  رئيس  املّشييش  يس  يخرجلنا  تونس  يف  إال 
بأنو  يتكتف  و  يحلف  أنو  مرحلة  يف  الرسب..ومازال  خارج 
القرارات الصارمة إيّل خذاها شهر لتايل بش يبداو يطبّقو فيهم 

بطريقة أرصم...
و أنو 7000 ينجمو يموتو..

وأنو الهدف هو %80 من الشعب يوليو يلبسو الكمامة وإيل 
الناس  كمامة..!!  البس  موش  أصال  وهو  قالها  هاذي  الرسالة 
صابحة تحتفل بإنتصار العلم والتكنولوجيا ونحنا صابحني عىل 

واحد يتهدد علينا بالرصامة...! 
تنهّدت وقتلو الحاصيلو ربّي يقّدر الخري وهضاك هو...

أختكم بّية المالحة

كثر هم الكورونا 
يضّحك

L'Agora
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

وزيرا الدفاع والداخليةحافظ الزواري
صورة رجال االعمال النواب لم تكن يف املجمل 
ايجابية وكانت محل انتقادات سواء مع املجلس 
انتخابات  عن  املنبثق  الربملان  مع  او  التأسييس 
ان  اذ  الحايل،  النيابي  املجلس  مع  او   2014
االحصائيات تؤكد كثرة غياباتهم وحضورهم يف 
شبهة  اىل  ترشحهم  حّول  بما  املصرية  الجلسات 
ويقدم كبحث عن حصانة وعن التاثري من الداخل 

للحصول عىل امتيازات تسهل اعمالهم.
هذه  صفتهم  تجاوزوا  ممن  االعمال  وسيدات  رجال  من  قلة 
الذي  الزواري  حافظ  النائب  غرار  عىل  شعب،  نائب  جبة  ولبسوا 
مكلفا  املجلس  مكتب  يف  عضوا  الثانية  الربملانية  الدورة  مع  اصبح 
بالترصف العام معوضا بذلك زميلته يف نفس الكتلة "االصالح" التي 

كانت مكلفة باالعالم واالتصال.
الذي  الشهري  االجتماع  يف  الوسيط  دور  لعب  النائب  الزواري، 
اصبح معروفا باجتماع "11 نوفمرب"، دور اصبح مفقودا يف برملان 
قائمة  يحافظ عىل تصدر  التي جعلته  الحادة  باالنقسامات  ممزق 
املؤسسات التي ال يثق بها التونسيون، وجعل عديدون يؤكدون انه 
بات جزء من املشكل وانه باملناخ الذي يسوده عاجز عن اداء مهامه 

كأحسن ما يكون.
استقطابا  يمثالن  قطبني  بني  ارشنا،  مثلما  املفقود  الدور  هذا   
ورئيس  رئيسها  يف  ممثلة  "النهضة"  بني  الساحة  يف  جديدا  ثنائيا 
عبري  رئيسته  يف  املمثل  الحر  والدستوري  الغنويش  راشد  الربملان 
قدمتها  الئحة  يف  ستنظر  لجلسة  موعد  تحديد  من  مّكن  مويس، 
مويس للتنديد باالرهاب، وجعل الزواري يستحق عالمة حسن لهذا 

االسبوع.
النهضة،  من  قربه  اىل  ذلك  يف  مستندا  الزواري  انتقد  البعض 
الحركة  ان "الوساطة" لقيت قبوال لدى احد اهم خصوم  متناسيا 
تداعيات عىل غرار  وهي عبري مويس وحزبها، وحالت دون حدوث 
اعتصام وتعطيل جديد العمال املجلس يف وقت يناقش فيه مرشوعي 

قانون مالية وميزانية الدولة.

نزول"  "يف  خانة 
األسبوع  لهذا 
الدفاع  وزيرا  تصّدرها 
وذلك  والداخلية 
ترصيحاتهما  بسبب 
باالرتباك  تميّزت  التي 
واإلساءة  والتناقض 

أحيانا للمؤّسستني العسكرية واألمنية. لنبدأ بوزير الدفاع الذي 
لم يرتّدد يف إفشاء "أرسار عسكرية" عىل املإل، متحّدثا عن عزل 
عسكريني تعاونوا مع اإلرهابيني واملهّربني، دون انتباه إىل أّن 
والدقيقة. كان  الحّساسة  العسكرية خصوصيتها  للمؤّسسة 
باإلمكان االكتفاء باملحكمة العسكرية دون املّس من بسمعة 
الجيش الوطني والتلميح إىل "اخرتاق" علنا. نفس الوزير كان 
متناقضا مّلا تحّدث عن قواعد عسكرية أجنبية، فقال يف نفس 
ثّم  أبدا،  تطرح  لم  املسألة  هذه  أّن  الربملان  نواب  أمام  إجابته 
رّد  وأن  األمر  طرح  األمريكي  الدفاع  وزير  أّن  بالقول  تدارك 

رئيس الجمهورية كان حاسما !.
"التخوين"  خطاب  يف  زميله  حذو  حذا  الداخلية  وزير 
مع  يتعاملون  األمنيني  من  الخونة  "بعض  رصاحة  فقالها 
تقف  التي  يعرف"الشخصيات"  أنّه  مضيفا  املخّدرات"  تّجار 
القائمني عىل  الوزيرين  املخّدرات" !!. ترصيحات  تّجار  "وراء 
وتفصيال  جملة  املوضوع  خارج  كانت  سياديتني  وزارتني 
تونس  تحكم  التي  الهواة"  لـ"دولة  الهزيل  األداء  وتختزل 
يضطلعان  الوزيرين  أّن  السيّما  طبعا(  التنسيب  )مع  اليوم 
بإدارة مؤّسستني تقومان بمقاومة العنف واإلرهاب والتطّرف 
"الهّزان والنفضان"  مّلا يطال  الجريمة والتهريب.  ومحارصة 
للصدفة  الوزاري خاضعا  التكليف  والداخلية، ويصبح  الدفاع 
واألقدار والعالقات والوالءات والتوازنات نرى ما نرى اليوم من 
عبث طال لألسف الشديد ركني سيادتنا واستقرارنا..الجيش 

واألمن.

 

هشام 
المشيشي

حوكمة  تغيري  قررنا  لقد 
يف  الجهوية  التنمية  ملف 
ومتناسقة  شاملة  رؤية  إطار 

جهوية  مقاربة  عىل  تعتمد  للجهات  ومتكاملة 
قاطرتها الدولة ومحورها املواطن الذي يجب ان 
تكون له كلمته يف التصورات والحلول التنموية 
لجهته ولكامل جهات البالد ويف هذا االطار فقد 
تساهم  عمل  فرق  تركيز  يف  فعليا  االنطالق  تم 
فعلية  تمثيلية  فيها  وتكون  الوزارات  كل  فيها 
للجهات بطريقة تشاركية تضمن حسن اإلعداد 

وفاعلية االنجاز.

محمد الفاضل كريم
مسألة  عىل  العمل  ينبغي 
الن  الرقمية”  “السيادة 
ستكون  القادمة  الحروب 
املهم  من  لذلك  رقمية  حروبا 
السيربني  االمن  عىل  العمل 

عىل  تونس  تعمل  ان  وعىل  الرقمية  والسيادة 
االستعداد يف هذا املجال الذي يعد من االولويات 
خالل  الوزارة  عليها  وستعمل  تعمل  التي 

الخماسية القادمة.

توفيق شرف الدين
عىل  الحرص  يجب 
االمنيني  املسؤوليني  تعيني 
مستوى  يف  يكونون  الذين 
املسؤولية االمنية …سنتصدى 
كانت  مهما  املخدرات  لتهريب 

اشخاص  ذلك  وراء  ان  …نعرف  مصادرها 
اشخاص  هناك  ..ليس  نافذون  انهم  يعتقدون 
نافذون …اشخاص نعرفهم وهذه هي املصيبة 
…نعرفهم ولم نتصد لهم ولكن اليوم سيختلف 

االمر وسنتصدى لهم …القانون الجميع.

ابراهيم البرتاجي
من  تخابرا  هناك  ان  ثبت 
العسكريني  بعض  طرف 
إما  بالجنوب مع جهات اخرى 
يف عالقة باالرهاب وهي حاالت 
بالتهريب  عالقة  يف  او  قليلة 

وهي حاالت أكثر بقليل.
...ضبطنا بعض العنارص تتخابر مع ُمهّربني 
االمنية  التشكيالت  تواجد  أمكان  لهم  وتكشف 

قصد االفالت من املراقبة…وهذه تعترب خيانة .

حكيم بن حمودة
املالية  قانون  مرشوع 
التكمييل هذا بحذافريه وبنسبة 
سيثري   …%  11 تبلغ  عجز 
ألّن  القادمة  السنة  مشاكل 
من  انه  تعني  النسبة  هذه 

دولية  منظمة  اية  مع  اتفاق  اي  ايجاد  الصعب 
ومن االخطاء التي تم ارتكابها خالل شهر افريل 
النقد  صندوق  مع  االتفاق  ايقاف  هو  املنقيض 

الدويل.... 

نادية عكاشة
عن  يتحدث  من  هناك 
التعيينات  يف  مني  تدخالت 
والداخلية  الخارجية  بوزارات 
أساس  ال  الكالم  ..هذا  وغريها 
يف  أتدخل  وال  الصحة  من  له 

اية وزارة …كل وزارة بها وزير …ال أعلم ولكن 
وانها  الديوان  مديرة  عن  خاطئة  صورة  لكم 
تتدخل يف كل يشء وهذا غري صحيح )...( رئيس 
الجمهورية ليس له ميليشيات فايسبوكية لتلميع 
بن  نظام  مع  ذهبت  املمارسات  ...هذه  صورته 

عيل… 

قالوااالفتتاحية

رديء جّداحسن

صورة تتحدث

جهة صفاقس 
منتجة للغاز 

والصفاقسية 
مصطفون 

ومتسابقون للفوز 
بـ»دبّوزة غاز«
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منير الفالح

عليكم،  نخبّيش  وما  املايض  األسبوع 
املنشورات  هي  صدمتني  حاجة  أكثر 
الفايس بوكيّة إيّل تحكي عىل تبادل"التّحايا 
وقضاة  قضاة"،  زوز  بني  الورود  وباقات 
القاضيني  يقّلك!  إيّل  الثّقيل  العيار  من 

الطيّب راشد وبشري العكرمي.
صدمتي،  عىل  حكيتلو  شكون  فّمة 
الكالمات  جديدة  ياخي  قايل:عاله؟  ياخي 

من هالنّوع؟
كالمات  نسمعو  جديد  :مش  قلتلو 
كيف هّكة، أّما املّرة هذي أصحاب الّشأن 

هم إيّل دخلوا للمعمعة!
العكرمي،  تّوة بالنّسبة للقايض بشري 
جديرة  مصادر  من  قبل  من  سمعنا 
بالثّيقة،هيئة الّدفاع عىل الشهيدين شكري 
الرباهمي،سمعنا  محمد  والحاج  بلعيد 
ألهّم  القضائي  املسار  بعرقلة  بإتّهامه 
قضيّة إغتياالت سياسيّة صارت يف البالد 
مقّدمني  واملحاميات  باملحاميني  وسمعنا 

قضايا ضّده...
"الّسرت"  عليه  عّرى  هذي،زميله  املّرة 

كيف ما يقولوا ناس بكري!
يس  أقل  وال  أكثر  ال  هو  هذا  زميله 
التّعقيب!  محكمة  رئيس  راشد  الطيّب 
العكرمي(  يس  منظور  )من  املتّهم 

بالفساد واإلستثراء غري الرشعي...
الّسلطة  من  رؤوس"  "زوز  يعني 
ُمتَّهم  واحد  ريش:  هابطني  القضائيّة 
طرف  لصالح  والعمل  الّسيايس  بالفساد 

واآلخر ُمتّهم بالفساد املايل!
للقضاء  األعىل  املجلس  األثناء،  ويف 
مش قادر يجتمع باش يبّت يف برشة أُمور 
منها رفع الحصانة عىل قايض من هاذم 

الّزوز!
تّوة هذا كالم؟ آش عملنا وآش جاء مليح 
الّسلطة  وإستقالليّة  النّقاشات  هاك  يف 
للقضاء...ونَُقل  أعىل  ومجلس  القضائيّة 
نشوفو  تّوة  وهانا  إحتجاجيّة  ووقفات 
من  تمديده  وقع  إيّل  القضاة  إرضاب  يف 

األسبوع الفارط لألسبوع هذا!
يقتنعوا  كيفاش  الكّل،  هذا  بعد  تّوة 
توانسة  مالين  الثمنية  وإاّل  السبعة  هاك 
ِيتحكى  قاعد  إيّل  بوك  فايس  عندهم  إيّل 
من  يارس  قليل  بعدد  يتعّلق  راهو  تّوة 
والقضاة  القاضيات  وأنّو غالبيّة  القضاة 
يف  ورّب  بقلب  ويخدموا  نزهاء  ناس 
أّي  ظروف  من  أخيب  ساعات  ظروف 
تنّجم  كيفاش  إدارة!  يف  عادي  موّظف 
تقنع هالتّوانسة إيّل القضاة عندهم الحّق 
يف مطالبهم اإلجتماعيّة )كان يف موضوع 
سبيطار خاّص بيهم تبنيهولهم الّدولة(؟

الّروج عندو  أنّو عشريي  وفجأة ِفقت 
روحي  تليفون!وأنّبت  ال  طّلة،  ال  نهارين 

وقلت عيب عيلّ ومن حينك طلبتو.
قايل  غادي،  من  وكلمة  هنا  من  كلمة 
برصاحة خفت ال نجيء حذاك تبدأ تهنتل 
يفّ عىل اإلدارة وكفاءات اإلدارة والكفاءات 
تي  شبيه  إيه  له  تماما.قلت  املستقّلة 
ماهي فدلكة ونعّديو شويّة وقت بعد كّل 
couvre-ال ويستنّى  مطراحه  يشّد  حّد 

feu ونرشة الكوفيد...

فيك  ظاهر  آه  قايل  وبعد  باهت  خزريل 
هاأليّامات!  الربملان  لجان  جلسات  فّلتت 
هّكة زدت تأّكدت أنّو الّروج حقيقة كنز! 
يا ولدي ما يفّلت يشء! وكيف حكيت معاه 
عىل العرك والفضايح بني زوز قضاة،قايل 
الّلجان  خدمة  تبّعت  كان  بايل،أّما  يف  إيه 
والّت  دولتنا  إيّل  عرفت  الربملان،راك  متاع 
والحاكم  ُجُزر وكّل جزيرة تحكم وّحدها 
يحّب  إيّل  شابه(يرّصح  ما  أو  )الوزير 

والباقي ما يهّموش!
وقعدنا نتحّدثو وحكايل عىل لجنة املاليّة 
القوات  وشؤون  اإلدارة  تنظيم  ولجنة 
إيّل  الحوار  وجلسات  للّسالح  الحاملة 

عملتهم مع وزير الّداخليّة ووزير الّدفاع.
املاليّة، هاهم رّجعوا مرشوع  يف لجنة 
باش  للحكومة  التعديليّة  امليزانيّة  قانون 
املجلس  يف  يطيحش  ما  وهّكة  تراجعه 
قبلت  وأربط،  حّل  يف  للحكومة  وترّص 
وبعثت  ورقتها  وراجعت  الحكومة 
النّسخة املعّدلة، قبلتها الّلجنة لكن البنك 
ورشط  أخرى(  )مّرة  دويو  قال  املركزي 
رسمي  تفويض  يعطيه  املجلس  عىل 
باش من بعد ما يجي حّد يقّلو ستّة من 

سبعطاش!
وبنك  وهيلمان  ماليّة  وزارة  يعني 
وبالد  ودنيا  أسايس  قانون  عنده  مركزي 
 sans mauvaIs jeu de( كّحة  يف  شاّدة 
يجلسوا  قادرين  مش  وهوما   )mots

قانون  يف  حّل  يلقاو  باش  بعضهم  مع 
وإاّل  التعديليّة  وإاّل  التّكميليّة  هامليزانيّة 
آش سماها ربّي...ويتسيّبوا علينا كّل يوم 

جيش الُخرباء ويقولولنا راهي ِبحِرت!
متاع  وزراء  الّزوز  غريبة  عاد  أّما 

الّسيادة ما قال حّد لحّد!
مثال وزير الّدفاع، يقّدم ويوّخر ويحكي 
مع  التّخابر  يف  ضالعني  عسكرينّي  عىل 
جماعات إرهابيّة وُمهّربني باش يمّكنوهم 
من اإلفالت من املراقبة وقال أنّو تّم عزلهم! 
يحكي عىل الجيش إيّل التّوانسة ما ياثقوا 
كان فيه! ماهو يا السيّد الوزير  عىل األقل 
قول للمجلس باش تكون الجلسة مغلقة 
إعفاء"  أو  "طرد  تقوللناش  وما  وخاّصة 

قوللنا بالقليلة باش يتحاكموا !

متاع  زميله  سبق  الّداخليّة  وزير  أّما 
الّدفاع وقال نهار  الخميس الفارط وإتّهم 
تّجار  مع  بالتّواطؤ  األمنينّي  من  عدد 
وتوّعدهم  خونة  عليهم  وقال  املخّدرات 

بامُلحاسبة، يا أستاذ،
أعلم  والّله  املفروض  هذا  الترّصيح 
ويويّل  ويتحاكموا  يتوّقفوا  ما  بعد  يجيء 
ترصيحك يدخل يف باب إعالم الّرأي العام 
هّكاكة  وإحنا  فيها  البّت  تّم  بملّفات 
ما  كانوا  مهما  ونقولو،الخونة  نطمانو 
وإاّل  هّكة  يعمل  يوصلوا،أيّل  وين  عندهم 

هّكة يتوّقف ويتحاكم عىل قّد جرمه!
عدم  عىل  عرّبوا  أخرين  وزراء  وفّمة 
رضاهم بامليزانيّات املرصودة لقطاعاتهم، 
واملفروض  الوزير  إنت  راك  خويا:  سيدي 
أنّك تدافع عىل ميزانيّة وزارتك يف مجلس 
تفاهمتوا  إيّل  باليشء  تلتزم  وبعد  الوزراء 
تجي  موش  القصبة،  يف  غادي  فيه 
للمجلس وتعمل ترصيحات تقولش عليك 

ُمعارض...بون، يف هالخوماضة الكّل فّمة 
عليها  متقّلق  وما  حّد  مقّلقة  ما  وزارة 
الفنّانني  عىل  وكان  الثّقافة  وزارة  حّد: 
الحكومة  هاوكة  يحتّجوا  قاعدين  إيّل 
ترّد  ما  تلقى  ما  ُمقرتح  قّدمتلهم  امُلوّقرة 

عليه:الاّليف-سرتيمينغ!
خالصة القول، عندنا حكومة كفاءات 
وعندنا  قال(  )رئيسها  تماما  مستقّلة 
لحكومة  مساندة"  "مخّدة  فيه  برملان 
يس املشييش ويف هاملخّدة عندنا "لقشة" 
صوتتلو ورّحبت بيه عىل رشط بعد مديدة 
يدخل عليها تنقيحات ويف وزارات بعينها، 
منها زوز وزارات الّسيادة إيّل حكينا عليهم 
وما  امُلحاسبات  محكمة  تقرير  وعندنا 
جاء فيه يخيّل مقولة الرّشعيّة اإلنتخابيّة 
الوزيرين  ترصيحات  وتويّل  نظر!  فيها 
ربّما  يدخل  واألمن  الجيش  عىل  املرشفني 
الحكومة  يف  مواقعهم  تحصني  سياق  يف 
السيايس  املشهد  يف  الّدولة  رئيس  وموقع 
هي  تشملهما  تحوير  محاولة  كّل  وتويّل 
نتيجة ضغوطات لوبيّات الفساد بأنواعه 
أنّها  واضح  بات  إيّل  واملاليّة  الّسياسيّة 

ُممثّلة يف أكثر من كتلة برملانيّة...
التّوانسة  من  كبرية  نسبة  يعني 
الوباء  عليهم  زاد  صعيب،  وضع  يف 
الربملانينّي  غالبيّة  أّن  اليومي  واإلحساس 
دنيا  يف  أخرى،  بالد  يف  عايشني  والوزراء 
)القضاء(  األخرى  الّسلطة  وحتّى  أخرى 

هاهو ويّل "كالش" و"كالش مضاّد"!
ناوين  شنّوة  بركة  اآلخر،قولولنا  من 
تعملوا بالحّق ويّزي من جايني باش نحّلو 
وننهضو  الفقر  عىل  ونقضيو  املشاكل 
حّد... عىل  جاّد  ماعاد  الكّل  بالبالد...هذا 

عىل  الجاية  لإلنتخابات  حتّى  األقّل  عىل 
ناس  بارشة  فينا  أّن  نعرفو  كّلنا  خاطر 

عندهم ذاكرة قصرية.

13

حكومة كّل حّد على روحو...

إعداد : بّية المالحة

خزعبالت سياسية تونسية

لعبة كرايس الحكومة... وفّلّخر كّلهم باش يجيْو يف حجر النّهضة

األسبوع السياسي بالتونسي
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املغرب واجلزائر يف سباق حريب نحو التسّلح...
دون  تتوقف  أزمة  من  أخطر  هناك  ليس 
طرفيها  بني  وباتفاق  فيه  رجعة  ال  حاسم  حّل 
ذلك  العكر.  املاء  يف  الصيد  بعيدا عن  أطرافها  أو 
كالنار  كامنة  أسبابها  تظّل  الحالة  هذه  يف  أنه 
»تماس«  أّول  مع  لالشتعال  قابلة  الرماد  تحت 
العالقات  عىل  ينطبق  كالم  املتخاصمني…  بني 
مجّددا  به  تمّر  الذي  والتوتّر  الجزائرية-املغربية 
»الكركرات«  منطقة  احداث  نتيجة  األيام  هذه 
منذ  اقتحمها  والتي  الغربية  بالصحراء  الواقعة 
الحدود  نحو  الطريق  لفتح  املغربي  الجيش  أيام 
للمملكة  يسمح  بما  الصحراء  من  الجنوبية 
توتر  االفريقية.  البلدان  يف  سلعها  بتصدير 
العداوة  أبواق  يف  البعض  نفخ  وسط  يتواصل 
ودق آخرين طبول الحرب يف ظل »حرب باردة« 
الذي  العسكري  الصدام  منذ  تتواصل  بينهما 
تواجها خالله يف ستينات القرن املايض وتبني أن 
وراءه رهانات سياسية واقتصادية واسرتاتيجية 
غّذاها دخول اطراف أجنبية عىل الخط بما بات 

يهدد بحريق قد يفتح املنطقة عىل املجهول.
اىل  الواقع  يف  الجزائري-املغربي  النزاع  يعود 
عهد االستعمار الفرنيس اذ لم يكن هناك رسم دقيق 
للحدود بني البلدين ولم تلتفت فرنسا اىل ذلك االّ بعد 
املنطقة  النفط ومناجم حديد يف  اكتشاف حقول من 
منطقتي  بإدخال  الحدود  ترسيم  فأعادت  الحدودية 
»الحايس البيض« و»كولومب بشار« ضمن مقاطعتها 

الجزائرية آنذاك.
واستقالل   1956 عام  املغرب  استقالل  بعد 
الجزائر عام 1962 طالبت الرباط باسرتجاع سيادتها 
عىل املنطقتني ومناطق أخرى قالت أنها تعود للمغرب 
جويلية  يف  االستقالل  حزب  نرشها  خريطة  )حسب 
بعدم  وتمسكت  ذلك  رفضت  الجزائر  لكن   )1956
اىل  استنادا  فرنسا  رسمتها  التي  بالحدود  املساس 

مؤتمر عدم االنحياز املنعقد يف باندونغ سنة 1956.
مناوشات  اندالع  اىل  البلدين  بني  التوتر  وقاد 
عسكرية يف ضواحي تندوف والحايس البيض وفكيك 
 1963 أكتوبر  يف  دامية  حرب  اىل  برسعة  تحّولت 
سميت بـ »حرب الرمال« قبل تدخل منظمة الوحدة 
فيفري  يف  النار  اطالق  وقف  اتفاق  االفريقية الرساء 

.1964
منذ ذلك التاريخ لم تهدأ نار العداوة بني الطرفني 
اليوم واتخذ الرصاع صورا واشكاال أخرى ورغم  اىل 
اتفاقية ترسيم الحدود املوقع يوم 15 جويلية 1972 
بني الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وامللك 

الراحل الحسن الثاني ظّل التوتر سائدا.
 1973 سنة  البوليساريو  جبهة  تكوين  بعد 
املطالبة باستقالل الصحراء الغربية دعمتها الجزائر 
ودول افريقية أخرى بالسالح يف حروبها مع املغرب 
جدار  بناء  اىل   1980 عام  بالرباط  أدى  الذي  اليشء 
للجبهة  الجزائر  دعم  واستمر  بينهما.  يفصل  أمني 
بـ  التزاما  اليوم  اىل  ولوجستيا  سياسيا  الصحراوية 
»حق تقرير املصري والرشعية األممية« اليشء الذي لم 

يهضمه املغرب واعتربه »تآمرا عىل وحدته الرتابية«.
حول  الجزائري-املغربي  الخالف  تسبب  وقد 
مسألة الصحراء يف فشل كل محاوالت الصلح وتطبيع 

العالقات بينهما.
وحرب  املتزايد  التسلح  سباق  أن  يبدو  اليوم، 
البيانات واالتهامات املتبادلة ال يبرشان بحل املشكلة 

بعدما وصل النزاع اىل حالة كبرية من التعقيد وانعدام 
الثقة.

وبعيدا عن الدور الفرنيس املشبوه يف قضية ترسيم 
الحدود، زرعت اسبانيا من جهتها منذ 1975 »لغما« 
الصحراء  عن  رحيلها  قبل  وقعت  عندما  البلدين  بني 
املغرب  مع  مدريد«  »اتفاقية  لها  تابعة  كانت  التي 
وموريتانيا اقتسم عىل اثرها الجاران الصحراء. لكن 
اليوم  اىل  ويطالبون  االتفاقية  رفضوا  الصحراويني 
ان  قبل  البلدين  مع  حروب  يف  ودخلوا  باستقاللهم 
تنسحب موريتانيا من جنوب املنطقة اثر اتفاق أميض 
»الجمهورية  االفريقي  االتحاد  1979. وقد دعم  عام 
الصحراوية« تحت راية »حق تقرير املصري« مما أدى 
أن  قبل  منه  انسحب  الذي  باملغرب  عالقاته  توتر  اىل 

يعود اليه منذ عامني.

االسبانية  الخارجية  عنها  افرجت  وثائق  وحسب 
»قايضت  مدريد  فإن  فرانكو،  الجنرال  موت  اثر 
بقاء  عن  املغربية  اململكة  بصمت  الغربية  الصحراء 
نظرا  اسبانيا  بيد  املغربيتني  ومليلية  سبتة  مدينتي 
جبل  مضيق  عىل  بارشافهما  االسرتاتيجية  ألهميتهما 
الخارجية  وزير  أن  الوثائق  تكشف  كما  طارق«. 
هذه  يف  دورا  لعب  كيسنجر  هنري  األسبق  األمريكي 
لن  »أمريكا  أن  فيه  أكد  ترصيحا  عنه  ناقلة  الصفقة 

تسمح بقيام دولة يف الصحراء الغربية«.

حرب مخابرات… وأقمار تجسس
واململكة  الجزائر  بني  العالقات  تأزم  ينقطع  لم 
الجزائر  الرباط  اتهام  مثل  وقد  أبدا.  املغربية 
عام  بمراكش  »أطلس«  نزل  تفجري  يف  بالضلوع 
وتبادل  املخابرات  اشتعال حرب  منعرجا يف   1994
اغالق  ورغم  البلدين،  اعالم  وسائل  عرب  االتهامات 
اتهمت  فقد  الغربية  الجارة  مع  حدودها  الجزائر 
بلعب  الجزائرية  القنصلة  عامني  حوايل  منذ  الرباط 
دور يف تحويل أموال قالت أنها مرسلة من ايران اىل 

جبهة البوليساريو.
عىل  محموما  سباقا  الطرفني  بني  التوتر  وشهد 
طائرات  املغرب  وفرنسا  أمريكا  باعت  اذ  التسلح 
 2017 عام  ويف  ثم  حديثة.  وصواريخ  ودبابات 
اطلق املغرب قمره االصطناعي االول قبل ان يلحقه 
ذلك  ان  رأت  التي  اسبانيا  حفيظة  اثارا  ثان  بقمر 

»يقطع امتيازها العسكري كدولة عضوة يف الحلف 
القمرين  ان  االسبانية  الصحف  وذكرت  االطليس«. 
بدقة  االرض  يف  ما  كل  رصد  عىل  قادران  املغربيني 
عالية كاشفة انهما ُصنعا يف فرنسا ون ذلك »أحيط 
االصل من  انهما نسخة طبق  تامة« مضيفة  برسية 
القمرين الفرنسيني »بلياد« وانه تفصل بينهما 180 
يف  االول  القمر  يكون  عندما  أنه  يعني  بما  درجة 
الرشق يكون الثاني يف الغرب بما يسمح بالحصول 
مدار  عىل  االرض  ومراقبة  الدقة  عالية  صور  عىل 

الساعة وتسجيل كل كبرية وصغرية.
ووفقا لتقارير اسبانية فإن األهداف املعلنة من 
الرشعية  غري  الهجرة  »محاربة  هي  القمرين  اطالق 
والتهريب بشتى انواعه ومطاردة الجماعات املسلحة 
غانا  خليج  مستوى  عىل  القراصنة  تحركات  ورصد 

ومراقبة حدود اململكة«. غري ان التقارير ترى ان مثل 
وال  ومعروفة  وبديهية  عادية  »تبقى  االهداف  هذه 
تثري مخاوف« وأنه »توجد اهداف اخرى… اذ يمكن 
مفّصلة  معلومات  عىل  الحصول  من  ايضا  القمران 
العسكرية  القوات  العسكرية وتحرك  املنشآت  حول 

للجريان، اسبانيا والجزائر وجبهة البوليساريو«.
حليفها  من  بدورها  اشرتت  فقد  الجزائر  أما 
»سو  طائرات  احدث  من  ارسابا  روسيا  التقليدي 
400« و»اسكندر«  57« ومنظومات صواريخ »اس 
تحفل  فيما   6 اىل  غواصاتها  عدد  رفع  جانب  اىل 

صحافتها بمقاالت مشحونة ضد اململكة املغربية.
االصطناعيني  القمرين  عىل  الجزائر  ردت  كما 
املغربيني باطالق القمر »ألكوم سات1« الذي اكدت 
ألغراض  سيُستخدم  انه  الجزائرية  الدفاع  وزارة 
عسكرية واسرتاتيجية ولحماية البالد من أية محاولة 

تجسس.
فتح  عىل  ايام  منذ  املغربي  الجيش  اقدام  ومع 
منفذ  لضمان  بالقوة  »الكركرات«  منطقة  منافذ 
للبالد نحو البلدان االفريقية، بلغ التوتر بني الجزائر 
والرباط اشّده اذ بعدما اعلن الرئيس الجزائري منذ 
قيادة  رئيس  توجه  مستهدفة«  »بالده  ان  اشهر   3
لجيش  بخطاب  شنقريحة  سعيد  الجنرال  االركان 
أسماه  ما  ملواجهة  االستعداد  عىل  فيه  حثّه  بالده 

»عدّوا تقليديا« يف اشارة اىل اململكة املغربية.

ثروات هائلة
عىل  الجزائري-املغربي  الخالف  يقترص  ال 
الصحراء الغربية عىل الجانب السيايس بل له أيضا 
تبحث  الجزائر  أن  ال يخفى  أنه  اذ  اسرتاتيجي  بعد 
الرباط يف  األطليس فيما ترى  املحيط  عن منفذ عىل 

ذلك مسعى ملحارصة اململكة من الجنوب.
نظرا  ايضا  بقوة  االقتصادي حارض  البعد  لكن 
التي تزخر بها الصحراء  الهائلة  الطبيعية  للثروات 
الربتو  اسبانيا  خارجية  وزير  وصف  فقد  الغربية. 
مارتني أرتاخو منذ عام 1945 الصحراء بـ »سوق 

املستقبل« وبأنها »هبة الهية السبانيا«.
أما الناطق الرسمي للحكومة املغربية النارصي 
: »املغرب بال صحراء  2010 قائال  فقد رّصح عام 
ال يساوي حتى بصلة« يف حني سبق لصندوق النقد 
تكون  أن   1974 لعام  تقريره  يف  توقع  ان  الدويل 
الصحراء الغربية بالنظر اىل ثرواتها الطبيعية وقلة 

سكانها »واحدة من أغنى بلدان العالم«.
من  هام  مخزون  عىل  الصحراء  وتحتوي 
منتج  ثاني  هو  املغرب  أن  ننىس  )ال  الفسفاط 
رقم  املصدر  وأنه  الصني  بعد  العالم  يف  للفسفاط 
من  سباخ   9 استغالل  ان  كما  املعدن(.  لهذا  واحد 
جملة 42 يسمح للمغرب بانتاج حوايل 4,5 ماليني 
اظهرت  ذلك  اىل  واضافة  سنويا.  امللح  من  طن 
دراسات اجرتها الرشكة الكندية »ميتاليكس« وجود 
من  كميات  جانب  اىل  الحديد  من  هائل  مخزون 
الكروم والنحاس والنيكل والذهب ويعود تصديرها 
بمداخيل هامة للخزينة املغربية. وال ننىس ايضا ان 

املغرب يصّدر حتى رمال الصحراء.
الغربية  الصحراء  تتمتع  املعادن،  جانب  واىل 
املحيط  عىل  اطاللها  بفعل  هامة  سمكية  بثروة 
االطليس. وتقدر مصادر مختلفة عائدات اململكة من 
االجنبية  الصيد  لرشكات  تمنحها  التي  الرتاخيص 
دوالر سنويا.  مليار  بنحو  السمك  زيت  والستخراج 
وفيما ترى الرباط ان استغالل هذه الثروات يدخل 
يتهمها  املنطقة  عىل  سيادتها  ممارسة  اطار  يف 
الصحروايون بـ »النهب« و»القراصنة« و»الرسقة« 

طاملا انه لم يتم الحسم يف النزاع.

فتّش عن التطبيع
امريكية  اعالم  وسائل  كشفت  اشهر  منذ 
لترصيح  التنكر  واشنطن  اعتزام  عن  وارسائيلية 
كيسنجر حول عدم االعرتاف بقيام دولة يف الصحراء. 
ملف  ان  اىل  املذكورة  االعالم  وسائل  واشارت 
أن  كاشفة  فاعل  وبفعل  معّطل عن قصد  الصحراء 
اللوبي االرسائييل بأمريكا يطالب بمقايضة اعرتاف 
امريكا بسيادة املغرب عل الصحراء بقبوله التطبيع 

العلني مع ارسائيل.
أما بالنسبة للجزائر فقد أملحت تقارير صحفية 
روسية اىل وجود مخطط الستدراجها اىل حرب مع 
املغرب يف محاولة الستنزافها واستنساخ السيناريو 
والغازية  النفطية  ثرواتها  يف  طمعا  بها  الليبي 
للمعسكر  موال  نظام  ارساء  بعد  اساسا  والذهبية 
الحليف  روسيا  يجرب  أن  يمكن  سيناريو  الغربي. 
التقليدي للجزائر عىل التدخل مثلما فعلت يف سوريا.
أم  املحظور  والتعقل حدوث  الحكمة  تمنع  فهل 

تشهد املنطقة حريقا ربما يعيد تشكيلها؟

مشهد من حرب الرمال سنة 1963
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مدير منظمة الصحة العالمية متهم 
بالمتاجرة باالسلحة

اتهم الجيش األثيوبي املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 
تيدروس تضنوم غيربايسوس بالوقوف وراء الحرب يف إقليم 
تيغراي بني الجيش النظامي االثيوبي وجبهة تحرير االقليم 

املذكور.
األثيوبي  الجيش  أركان  قائد  برهانو  الجنرال  واتهم 
العاملية رشع يف مساع  العام ملنظمة الصحة  املدير  منصب 
قد  وبأنه  املذكورة  الجبهة  لتسليح  افريقية  دول  عدة  لدى 
الجبهة  فصائل  المداد  مرصية  مساعدة  عىل  حصل  يكون 

بالسالح.
بأثيوبيا  شغل  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  واملدير 
ثم   2012 عام  حتى   2005 عام  من  للصحة  وزير  منصف 
عمل وزيرا للخارجية من 2012 اىل 2016 وهو أحد قياديي 
توّجهها  عن  تخّلت  التي  تيغراي«  اقليم  تحرير  » جبهة 

املاركيس-اللينيني منذ انهيار االتحاد السوفياتي.
 4 يوم  الحكومة  عىل  التمرد  اطالق  الجبهة  أعادت  وقد 
عىل  األثيوبية  الحكومة  القوات  أجرب  مّما  الجاري  نوفمرب 

التصّدي لها.
أما جذور النزاع فهي رصاع قبيل بني عشرية »أورومو« 
التي ينحدر منها رئيس الوزراء أحمد أبيي وقبيلة التيغراي.

الحلف األطلسي يصل إلى المحيط 
الهادي

بعيدا عن األضواء وقعت اسرتاليا واليابان اتفاقا يسمح 
لجييش البلدين بدخول أرايض البالد األخرى. االتفاق جاء بعد 
مفاوضات ثنائية يف اطار االعداد لبعث حلف أطليس جامع 
يجمع تحت مشموالته أيضا منطقة املحيط الهادئ. ورغم 
البنتاغون  فإن  للمرشوع  ترامب  الرئيس  ادارة  معارضة 
فرضه وينوي ضّم الهند أيضا اليه طبعا برعاية أمريكية يف 

اطار محارصة الصني.

منافسة شرسة
واململكة  روسيا  أن  كشف  العاملية«  »الشبكة  موقع 
بالرشسة  وصفها  منافسة  يخوضان  السعودية  العربية 

لتصّدر قائمة البلدان املصّدرة للنفط اىل الصني.
األول  املمّول  كانت  التي  اململكة  صّدرت  املوقع  وحسب 
يوميا  النفط  من  برميل  مليون  و1.7   1.6 بني  ما  للصني 
2020 اىل نوفمرب الجاري يف محاولة  اىل الصني من جانفي 
للحاق بروسيا التي صّدرت يوميا للصني 1.7 مليون برميل 
يوميا يف حني حّل العراق باملركز الثالث بـ 1.2 مليون برميل 

يوميا.

اتفاق بـ 25 عاما 
بحرية  قاعدة  انشاء  أكد   strateGIKa 51 موقع 
يف  يدخل  الرويس  االخرتاق  ان  مالحظا  السودان  يف  روسية 
اطار التنافس الجغراسرتاتيجي بني موسكو وواشنطن عىل 

القارة االفريقية.
عىل  ينّص  الرويس-السوداني  االتفاق  أن  أوضح  املوقع 
بعث ما أسماه »مفرق طرق لوجيستي البحرية العسكرية 
البحر  عىل  املطّل  سودان  بور  مدينة  ميناء  قرب  الروسية« 
دعم  »نقطة  اسم  يحمل  املرشوع  أن  اىل  مشريا  األحمر 
 300 باستقبال  استيعابه تسمح  أن طاقة  وإىل  لوجستي« 
رجل بني عسكريني ومدنيني اىل جانب 4 سفن حربية تعمل 
الجانب  طرف  من  ستتم  ادارته  ان  مربزا  النووية  بالطاقة 

الرويس.
واضاف املوقع ان االتفاق صالح لـ25 سنة وانه يُجدد 

بصفة آلية اذا لم يطلب احد الجانبني مسبّقا وضع حّد له.
عىل  أيضا  االتفاق  ينّص   strateGIKa 51 وحسب 
السودانية  واملطارات  املوانئ  باستعمال  لروسيا  السماح 
لعمل  الرضورية  والتجهيزات  والذخائر  االسلحة  لنقل 

القاعدة.

»الغارديان« تكشف تفاصيل جديدة
عن »ليلة الرضب« يف نزل »ريتز كارلتون«

وصفته بـ »الذئب« وبـ »الماكر« : 

وثيقة رسية إرسائيلية توقعت اغتيال السادات
كشفت قناة »i24« وموقع »والّ« االرسائيليني عن وثيقة رسية 

إرسائيلية قاال إنها حللت شخصية الرئيس املرصي الراحل أنور 
السادات “فلكيا” عام 1979 وتوّقعت اغتياله يف العام التايل 

أو الذي يليه.
استعدادا  آنذاك  الوثيقة  وُكتبت  املصدرين  وحسب 
لزيارة السادات الثالثة إلرسائيل، يف سبتمرب 1979، والتي 

استغرقت 3 أيام، قضاها السادات يف حيفا الساحلية )شمال(.
الرئايس  اليخت  متن  عىل  إرسائيل  إىل  السادات  ذهب  ووقتها 

املرصي “حرية”، ُمنطلقا من اإلسكندرية.
يف  ُحفظت  أنها  املصدران  قال  التي  الوثيقة 

إرسائيل  رئيس  ملف  ضمن  اإلرسائييل  األرشيف 
لم   ،)1983-1978( نافون  إسحاق  الخامس 

يُعرف كاتبها وملن ُوجهت له حتى اليوم.
“مكر  عن  املكتوبة  الوثيقة  وتحدثت 
أن  بها  جاء  حيث  السيايس”،  السادات 

حسب  الحقائق”،  وتشويه  الحجج  عرض  يف  موهبة  لديه  “السادات 

والال.
إقناع  بقدرات  “يتمتع  السادات  إن  الوثيقة  وقالت 
مميزة،" وأنه "متفوق يف العالقات العامة”، راسمة صورة 
أنه “ذئب وحيد، حديس  الراحل عىل  الرئيس املرصي 
وحكيم، ال يرُشك أي شخص يف تحديد سياسة مرص 

الخارجية”.
وتطرقت الوثيقة ذاتها ملسألة األمن الشخيص للسادات، 
معتربة أن خطواته تصنع له أعداء يريدون إلحاق األذى به، 
الشاغل  الشغل  هي  الشخيص،  أمنه  “مسألة  فإن  وبالتايل، 

لألمن املرصي”.
التنبؤ  بصعوبة  الوثيقة  كاتب  إقرار  ورغم 
وال  مجهول،  والدته  وقت  ألن  السادات  بمستقبل 
توقع  فإنه  نهارا(،  أو  )ليال  يُعرف موعد والدته 
أن  إىل  مشريا  آنذاك،  السادات  عىل  خطر  وجود 
عام  يف  جدا،  ملموسا  “سيكون  الخطر  هذا 

1980، أو العام الذي يليه”.

الربيطانية  "الغارديان"  صحيفة  كشفت 
تفاصيل جديدة عّما قالت إنه حدث يف أروقة 
فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، عام 2017 
يف  أعمال،  ورجال  ووزراء  أمراء  اعتقال  بعد 
يف  تطهري  عملية  "أكرب  بأنها  وصفت  عملية 

تاريخ اململكة".
عنونته  الذي  "الغارديان"  مقال  يف  وجاء 
ريتز  تطهري  حملة  تفاصيل  الرضب..  "ليلة 
قمة  من  أيام  قبل  بالرياض"،  كارلتون 
استضافتها  التي  االفرتاضية  الـ20  مجموعة 
يف  املاضيني  واألحد  السبت  يومي  السعودية 

عاصمتها الرياض.
وذّكر املقال بالحادثة التي قال إنها "هزت 
أسس املجتمع السعودي" يف أوائل نوفمرب عام 
السعودية  السلطات  اعتقلت  حينما   ،2017
البالد، بينهم  400 من أقوى شخصيات  نحو 

أمراء ورجال أعمال ووزراء.
شخصيات  "حولت  الحادثة  أن  وأضاف 
أهداف  إىل  بها  املساس  يمكن  ال  مؤسسية 
املكانات ومصادرة  لالعتقال، تم فيها تجاهل 

األصول وقلب إمرباطوريات تجارية".
بارزة  شخصيات  إن  الصحيفة  وقالت 
الديوان  مستشاري  أن  كشفت  محتجزة 
امللكي "قادوا محاوالت فوضوية ملعرفة ثروة 
العائالت األكثر نفوذاً يف اململكة، ثم االستيالء 

عىل ما يمكن أن يجدوا".
وتابعت الصحيفة إن الروايات عما حصل 
يف الريتز، والتي أكدت أنها حصلت عليها عرب 
األعمال  رجال  كبار  بعض  من  هي  وسيط، 
السعوديني، الذين قالوا إنهم تعرضوا للرضب 
والرتهيب من قبل ضباط األمن، تحت إرشاف 
العهد  لويل  املقربني  من  إنهما  قالوا  وزيرين 
بحملة  أمر  الذي  الرجل  سلمان،  بن  محمد 

التطهري حسب "الغارديان".
االعتقال  عمليات  بدايات  تفاصيل  وحول 
الربيطانية،  الصحيفة  قالت  الريتز،  فندق  يف 
إنها غالبا ما بدأت باتصال هاتفي واستدعاء 
املستهدفني لالجتماع مع ويل العهد بن سلمان، 

أو امللك سلمان نفسه.
األعمال  رجال  من  اثنني  عن  ونقلت 
مستشارا  بأن  إبالغهما  تم  إنه  البارزين، 
بالديوان امللكي يود لقاءهما بأحد املنازل وأنه 

بدال من قدومه هو، ظهر مسؤولو أمن الدولة 
واقتادوهم إىل سجن من فئة خمس نجوم.

ونقلت أيضا عن مصدر مطلع عىل ما حدث 
قوله : "يف الليلة األوىل كان الجميع معصوبي 
تسميه  ملا  تقريبا  الجميع  وتعرض  األعني 
تعرض  الرضب"..  "ليلة  املرصية  املخابرات 
معظهم للرضب وبعضهم للرضب املربح وكان 
هناك أشخاص مقيدين بالجدران، يف وضعية 

تسبب التعب واالرهاق لعدة ساعات".
التعذيب  بأعمال  وأكد املصدر "من قاموا 
أنهم  إىل  الفتا  السعودية"،  الجنسية  من  هم 
فعلوا ذلك مع املوقوفني "لتليينهم قبل وصول 

املحققني يف اليوم التايل".
فصل  تم   - املصدر  يضيف   - ذلك  بعد 
املعتقلني يف غرف بالفندق الذي كان قبل عام 
الطموحة  محمد  األمري  خطة  إلطالق  مكانًا 

"رؤية 2030".
مصدرها  عن  نقال  الصحيفة  وذكرت 
صايف  تقدير  يحاولون  "كانوا  املحققني  أن 

منهم  طلبوا  ما  مرحلة  ويف  الشخص..  ثروة 
االتصال بمديري العالقات املرصفية يف جنيف 
جنيف  كانت  املال.  من  كبرية  مبالغ  لتحويل 
بأنه ال يوجد رصيد يف  املتصل  املحتجز  تخرب 
حساباته. واملحققون كانوا يعتقدون أن جميع 

األصول نقدية".
مرصيف  مصدر  عن  "الغارديان"  ونقلت 
اسمه،  عن  الكشف  رفض  إنه   قالت  كبري 
املرصيف  القطاع  يف  التنفيذيني  املديرين  أن 
السويرسي بدأوا تحقيقا عقب هذه املعامالت 

غري املنتظمة".
عمليات  من  الكثري  أن  "يبدو  وأضاف: 
إيقاف  تم  بينما  اإلكراه.  تحت  تمت  التحويل 

بعضها ألن الطلبات لم تكن طبيعية".
املعتقلني  بعض  عن  الصحيفة  ونقلت 
اإلدالء  بهدف  للتهديد  تعرضوا  أنهم  قولهم 
بمعلومات خاصة، مثل العالقات خارج الزواج 
لتنال  تكن  لم  التي  التجارية  التعامالت  أو 

املوافقة حتى يف ظل النظام القديم.
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عدواني،  سلوك  أو  انتحاري،  تفجري  أو  دموي،  حدث  كّل  خلف 
وأحداث  والجماعة،  الفرد  فيها  يتشّكل  سياقات  تدمريية  نزعة  أو 
تختزلها بنيات فكرية يراد لها أن تبقى جاثمة عىل عقولنا، لتكشف 
ل الكائن اإلنساني  لنا كل حني عن عمق أزمتنا. تلك األزمة التي تحوِّ
وبالرغم  والتّدمري.  والعنف  املوت  لصناعة  آلة  أو  موقوتة،  قنبلة  إىل 
من ذلك فإن ما زال من بيننا من يحاول أن يتسرت عن حجم املأزق 
الّذات،  مساءلة  عن  التام  عجزنا  خالل  من  نعيشه،  الذي  الوجودي 
ثقافتنا،  داخل  العنيف  التطّرف  سؤال  عن  واإلجابة  الواقع،  وتعرية 
بناء نظري يؤبد  أمام  األقل مستسلما  أو عىل  يف سياق بات عاجزاً، 

فكرة العنف. 
لنتائجها،  ويتنّكر  املقّدمة  يصنع  أنه  هي  اإلنسان  هذا  مشكلة 
أو قد يربي الوحش يف دواخله وينميه، دون أن تكون له الجرأة عىل 
االعرتاف به. هكذا هو يتنكر ألي يشء ما دام لم يستطع أن يتحكم يف 
امتداداته الواقعية، خاصة إذا كانت هذه االمتدادات تشعره بالخجل 
إنّه  مزاجيته.  وفق  الوجود  هذا  ليشّكل  الحّظ  عاكسه  أو  حني،  كل 
بوجوده، فال  األخري  أن وعى هذا  منذ  اإلنساني  العقل  تشّكل  مسار 
هذا  قَدر  وكأّن  توّقعاته.  سقف  يرسم  أفق  وال  إمكاناته،  يحّد  يشء 
اإلنسان أْن يعيش يف القلق لينتبه إىل حقيقة الوجود كما يرى هيدغري. 
املرتبط  العنف  استخدام  يف  الجنون  هذا  وربما  الجنوح  هذا 
نظر  وجهة  استحرضنا  ما  -إذا  دافعه  واألفراد  والدول  بالجماعات 
خلق  تحاول  التي  املثالية  األفكار  من  مشّوه  نوٌع  ولسون-  كولن 
عالم أفضل أو عالم مثايل يتمثله الشخص العنيف. ليس أولئك الذين 
يستعملون العنف مجرمني مهووسني، بل هم مثاليون متحّمسون. 
لهذا فاإلجرام ليس شذوذاً يتسم بالّطيش أو نزعة النتهاك القانون، 
أسوأ  إّن  البرشي.  الّذكاء  ونمّو  لتطّور  حتمية  نتيجة  هو  ما  بقْدر 
أنواع الجرائم ال يرتكبها الحمقى واألغبياء، بل يرتكبها املتحرّضون 

األذكياء، باتخاذهم قرارات يوّفرون لها املربرات والدوافع الكافية.
إنه جنون اإليمان عىل حد تعبري شوفييه، فخلف كّل هذه األحداث 
أزيلٍّ  لرصاٍع  ماّدة  العنف  من  وجعلوا  أنفسهم،  للموت  وهبوا  أناٌس 
ون بتضحياتهم عن هذا  بني الباطل والحّق، وبني الرّش والخري. يعربِّ
وصورهم  وجوههم  عىل  بالتعّرف  لنا  يسمحوا  كي  املنشود،  األفق 
لعّلنا  أعماق نفسياتهم  الغوص يف  ثّمة  عىل اختالف مشاربها، ومن 
إىل  وسيلة  مجرد  من  التطّرف  فيها  ل  يتحوَّ التي  بالكيفية  نضطلع 

غاية نُعلن فيها موت اإلنسان.

لكن ما هو الحد الفاصل بين التطرف 
والالتطرف؟

حقوق  تصادر  أن  أي  برشيتك،  حدود  تتجاوز  أْن  ببساطة  إنّه 
كانت  سواء  غريك  فيها  معك  يتوافق  ال  مطلقة  بمسميات  اآلخرين 
بعناوين دينية، أو بأخرى. معنى ذلك أن التطرف يسمح لك بأن ترسم 
االختالف،  مع  تتناىف  أخرى  وغاية  آخر،  وشْكال  آخر،  أفقا  لنفسك 
املقدَّس كما  إنساُن  املتطّرف هو  أّن  إىل استئصاله. صحيح  وتسعى 
مقّدس.  أّي  املقّدس  وال  إنسان  أّي  ليس  لكنّه  شوفييه،  برنارد  يرى 
أّن املقّدس  فاإلنسان هنا يهب نفسه وروحه يف سبيل قضيته، كما 
هنا يتقّمص املثال واملطلق، لدرجة أنّه يغّطي حتى ذلك املجال الذي 

يفرتض أْن يكون بعيدا عنه أْي مجال املدنّس. 
الذي درجت عليه  الشكل  ذلك  ليس فقط  التطّرف  أخرى  بعبارة 
اآللة  املنمط بسحر  البرش  وسائل اإلعالم، وتشكلت يف ضوئه عقول 
دعائم  إىل  يستند  ما  كّل  هو  ليصري  ذلك  كل  يتجاوز  إنه  التضليلية. 
ق غاياته.  وأسس وركائز تنحو باإلنسان إىل استخدام العنف كي يحقِّ
سلوك  يخلقها  التي  التدمريية  النّتائج  من  نابعة  التطّرف  فخطورة 
املتطرف. ولعّل أهمها انقالب الجانب القيمي واألخالقي، حيث يتحّول 
واجبات  أو  أخالقية  قيم  إىل  واإللغاء  واإلقصاء  والنّفي  التّدمري  فْعل 
التي  السيكولوجية  فالخلفية  الواقع.  يحتِّمها  رضورات  أو  دينية، 
ينطلق منها املتطرف ال يجب أن ننظر إليها دوما من زاوية أخالقية.  

املتطرف  بني  تجمع  التي  اإلنسانية  للروابط  تاما  انهيارا  هناك  ألن 
منه  يسحب  يشء  أو  أسطورة  إىل  الضحية  تتحول  حيث  وضحيته، 
التعذيب  إىل قيمة مضادة، يفقد خاللها فعل  تتحول  إنسانيته. كما 

خطورته، بل يصبح عمال اقتصاصيا يكتسب داللة الواجب.
يف  دوغمائي  مفاهيمي  جهاز  هو  التطّرف  أّن  كّله  هذا  ويعني 
 la العقلية  بالرّصامة  روكيش  سّماه  ما  عىل  يعتمد  ألنّه  األساس، 
rIGIdIté mentale وهي ليست سوى:" عدم قدرة الّشخص عىل تغيري 

ذلك،  املوضوعية  الرّشوط  تتطّلب  عندما  العقيل  أو  الفكري  جهازه 
وعدم القدرة عىل إعادة ترتيب أو تركيب حقٍل ما، تتواجد فيه عدة 
حلول ملشكلة واحدة، وذلك بهدف حّل هذه املشكلة بفعالية أكرب ". 

ويضيف هاشم صالح  ملا قاله روكيش ثالث نقاط:
- إنّه عبارة عن تشكيلة مغلقة قليال أو كثريا ومشّكلة من العقائد 

والالّعقائد الخاّصة بالواقع.
- إنّه متمحور حول لعبة مركزية من القناعات ذات الخصوصية 

الخاّصة واألهمية املطلقة.
- إنّه يولد شكالً من أشكال التّسامح والالّتسامح تّجاه اآلخر.

محروماً  أو  مجنوناً،  تكون  أْن  معناه  ليس  متطرِّفا  تكون  أْن 
هذه  أهمية  من  بالّرغم  عاطفياً،  أو  سياسياً  مقموعاً  أو  اجتماعياً، 
س عليها العقل قابليته للتطّرف. وهذا  الرّشوط لتشكيل حاضنة يؤسِّ
ما أّكد عليه جريالد برونر وينسحب عىل مجموعة من املتطّرفني من 
جهاديي القاعدة وداعش واإلخوان املسلمني، إىل هواة التّجميع القهري 
للعاديات والّصور املستعملة، إىل عاشقي بعض الفنّانني املعارصين. 
لكّن التطّرف ينبت فينا كما يرى برونر ألنّنا مجتمعات اعتقاد بالّرغم 
من الطفرة العلمية الكبرية التي حّققها اإلنسان املعارص، حيث قال 
الفرد  فإّن  اإلنسانية،  املعرفة  املحرز يف  التقّدم  " مهما كان  برونر:  
يظّل ما كان عليه دائماً؛ أي فرداً محدود القدرات عىل املعرفة بحدود 
إالّ  العالم  مع  لإلنسان  عالقة  أليّة  إمكانيّة  وال  تجاوزها،  يمكنه  ال 

بطريقتني: املعرفة أو االعتقاد" ..
هي  اإلنساني  للعقل  الكربى  التجّليات  أحد  أّن  آخر  بمعنى 
أسباب:  لثالثة  محض  لعقل  التحّول  عىل  قدرته  وعدم  محدوديته، 
أّوالً: عقولنا محدودة األبعاد، ألّن وعينا منحرص يف مساحة محدودة 
إىل  الوصول  من  األحيان  من  كثري  يف  يمنعنا  ما  وهو  أبدي،  وحارض 
أيضاً  محدود  هو  ثانيا:  متوازن.  حكم  إلصدار  الرضوريّة  املعلومة 
ثالثا: هو  تمثاّلت سابقة.  أساس  املعلومات عىل  يفرّس  ثقافيّا، ألنّه 
النهائيّة،  ليست  املعلومات  معالجة  عىل  قدرتنا  ألّن  معرفيّاً  محدود 

وألّن تعّقد بعض املسائل يتجاوز إمكانيّات الحّس الّسليم لدينا.
أْن  بالتطّرف  تسمح  برونر  يرى  كما  الّصفات  هذه  كانت  وإذا 
يجد له مساحات واسعة من العقل اإلنساني، فإّن تعريف املتطرفني 
ما  بأثمن  "التّضحية  عىل  القادرون  األفراد  كّل  هو  يصري  حينذاك 
من  كثري  ويف  حياتهم،  والسيّما  حّريتهم...(،  )وظائفهم،  عندهم 
رسم  يمكن  هنا  ومن  فكرة"  باسم  أيضاً،  اآلخرين  حيوات  الحاالت 
الربوفايل الشخيص للفرد املتطرف، أو الجماعة املتطّرفة، عىل أساس 
موقف،  أو  رأي،  أو  بفكرة،  الجازم  االعتقاد  سوى  ليس  التطّرف  أّن 

تساعد يف بلورته مجموعة من العوامل.

لماذا هذا الخوف الوجودي من التطرف؟
سؤال يبدو بديهيا للوهلة األوىل. فاملسلم اليوم متّهم إىل أْن يثبت 
وعن  اتّجاهه،  املزمن  الخوف  هذا  رّس  عن  يتساءل  وربّما  العكس، 
إال  له  جوابا  يجد  فال  سأل  ولنْئ  والّسيكولوجية.  الثّقافية  دوافعه 
اإلسالمي  العربي  بنية عقلنا  دامت  ما  املؤامرة. وال ضري  يف هاجس 
اإليمان  أو  املطلق  اإليمان  وهو  التّفكري،  من  النّمط  بهذا  تسمح 
الّصخري بنظرية املؤامرة. وهنا مقتل التّفكري والعقل والّرؤية. فكّلما 
أنفسنا  كّلما خرِسنا  التّفكري،  النّوع من  بهذا  العقلية  بنيتنا  تلبّست 
رصاعات  يخوض  الّديني  العقل  أّن  كيف  نفهم  األسباب  لهذه  أكثر. 
وتعجزه  الدينية،  منظومته  يف  الحارقة  األسئلة  عن  ترِصفه  وهمية 
باالحتماء  مكتفيا  وجودي،  طابع  لها  التي  اإلشكاليات  مقاربة  عن 

بالخطاب املؤامراتي يف انتظار الخالص.
العدّو  وصناعة  املؤامرة،  وراء  والتخّفي  االختباء  كافيا  يعد  لم   
وإغفال  كثرتها،  مع  املوضوعية  باألسباب  واملحاججة  الوهمي، 
العوامل الّذاتية. كما أنّنا ال نجرتئ يف الكثري من األحيان عىل النّقد وتلك 
التي تواجه مجتمعاتنا املعارصة،  النّكسات  آفة تفكرينا، وأحد أكرب 
ألّن ثقافتنا واصلْت نظرتها العاطفية املمزوجة بالغضب تجاه ِفعل 
نرجسية  يف  املنّزهة  الّذات  بقداسة  ومّساُ  تجريحا  واعتربتْه  النّقد، 
قّل نظريها، مع أن النّقد مْهما َقَسا ليس غرضه النّفي أو التّجريح. 
وإنّما هو اسرتاتيجية فكرية ، تتشابك فيها الحوافز والّدوافع، بقدر 

ما تتداخل الجواذب واملقاصد. 
لكي نستبني تجّليات الفرد املتطّرف ونرجسيته، ال بّد من الكشف 
عن بعض جوانب الّشخصية النّرجسية والتي يمكن تلخيصها فيما 

ييل :
- املعنى املتعاظم ألهمية الّذات والتفّرد، وعىل سبيل املثال املبالغة 

يف اإلنجازات أو املواهب، والرّتكيز عىل هول مشاكله الخاّصة.
- االنشغال بأخيلة النّجاح غري املحدود، والقوة واألملعية والجمال 

أو الحّب املثايل.
- االستعراضية وحّب الّظهور.

والخجل  والّدونية  للحنق  املميّزة  املشاعر  أو  الباردة  الالّمباالة   -
باآلخرين،  االهتمام  وعدم  للنّقد،  االستجابة  يف  الّضحالة  أو  والذّلة 

ومشاعر الهزيمة.
الّدينية،  النزعة املتطّرفة يمكن سحبها عىل كل األصوليات  هذه 
واملجموعات الّراديكالية، ويمكن اختصارها يف مجموعة من األبعاد 

أهّمها:
- عقدة االصطفاء: فالعقل األصويل يؤمن بأنّه شعب الله املختار، 
أو خري أّمة أخرجت للنّاس، بالرغم من أنّه يعارض هذه الفكرة لدى 
الطريق  هو  ومذهبه  طائفته  بأّن  يؤمن  أنّه  كما  اليهودي.  نظريه 
الوحيد املنجي من النّار، وعىل أساسه يكون استحقاق الجنّة. وهنا 

يكمن داء االصطفاء وفّخ االستثناء.
والّدوغمائية  الّدوغمائي،  اليقني  أو  الحقيقة:  امتالك  عقدة   -
وترفض  العقائدية،  املبادئ  من  بمجموعة  وبرصامة  بشدة  ترتبط 
بنفس الشّدة مجموعة أخرى، وتعتربها الغية ال معنى لها . والناظر 
التّفكري،  النّمط من  يف سلوك املسلم تجاه اآلخر يراه يصدر عن هذا 
والقابض عىل مفاتيح  للحقيقة،  واملالك  املطلق،  الحّق  فهو صاحب 
الهداية والخالص لهذه البرشية. هذا املنزع املتعايل، واألفق العنرصّي 
ويضع  مستحيال،  أمالً  التّواصل  من  يجعل  األحيان  من  الكثري  يف 
صاحبه أمام شكٍّ أبدّي، ال ينزعه من عقل اآلخر يشء، ما دام الخطاب 

والعمق النظري يسمح بهذه االستنتاجات . 
أّن  الّسكوني: وهو مبدأ يرى أصحابه حسب عيل حرب،  املبدأ   -
الّزمان  األصل عندهم ثابت، ألّن مصدره علوّي مفارق، ومتعاٍل عن 
واملكان. ولهذا فإّن أصحابه يعتربون كّل ما لديهم قد نسخ ما قبله، 

ويلغي ما عداه. 
االحتماء باملايض: ينزع العقل اإلسالمي نحو املايض بوصفه آلية 
يواجهها،  قد  اّلتي  اإلحباطات  مواجهة  خاللها  من  يتغيّى  دفاعية، 
استرشاف  عليه  وصُعب  محيطه،  يف  االندماج  عن  الفكر  عَجز  كّلما 
مستقبله. واإلنسان املتخّلف يمثِّل شكل مجتمعه وثقافته وفكره، إذ 
كّلما كان اإلنسان متخّلفاً، اصطبغ املجتمع بشكل تخلُّفه. وبالتّايل 
فنزوع املجتمع نحو املايض، هو نتيجة حتمية ملقدار إحساس الفرد 
ومن ثّمة الجماعة الحاضنة له بالعجز، والّضعف، والغلبة عىل أمره، 
تمجيد  يتّم  كيف  نفهم  وهنا  املتسّلطني.  وعنَِت  الّطبيعة  غوائل  إّزاء 
منه  الحلول  واستجالب  رموزه،  وتقديس  الّسلفي،  العقل  يف  املايض 
ضّد  الالّإرادي  الّدفاع  أشكال  من  شكٌل  فهو  املعارصة.  لقضايانا 
عىل  القدرة  عدم  عن  رصيح  تعبري  أنّه  كما  واملستقبل،  الحارض 

االنفكاك من عقدة النّقص  التي يستشعرها املرء.

العنف املقّدس ونزعة تدمري اإلنسان
بقلم : يوسف هريمة )باحث – المغرب(

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

هل لموسيقانا خصوصية وهويّة أم انها مجرد خليط وروافد اندلسية وعثمانية ومتوّسطية وغربية وشرقية ويهودية؟ ما معنى موسيقى تونسية وكيف 
أصبحت تونسية؟.. أسئلة تبدو بسيطة ولكن اإلجابات عنها ال تخلو من التعقيد بالنظر الى الجذور المختلفة التي نهلت منها موسيقانا بما جعل أجوبة 

المختصين تتقارب وتتفق على غياب موسيقى 100 ٪ والتأكيد على أنها مزيج من الموسيقات الدخيلة.
البحث عن جذورنا  الموسيقي وحاول  التحليل  الموسيقى وفي  تاريخ  المغاربي" طرح هذه االسئلة على عدد من االكاديميين والمختصين في  "الشارع   

وهويتنا الموسيقية وعن المعين الذي نهلت منه على مر التاريخ.

كيف ومتى أصبحت املوسيقى التونسية »تونسية«؟...

الخطاب  يف  الهويّة  "ابعاد  بعنوان  دراسة  يف 
االعىل  املعهد  مؤتمر  خالل  نرُشت  املوسيقي" 
واالكاديمي  املوسيقار  تحدث  بصفاقس  للموسيقى 
د.مراد الصقيل عن الهوية املوسيقية موضحا "مفهوم 
الهوية  لهذه  كتجسيم  واستعماله  املوسيقية  اللهجة 
مفهوم حديث يف العلوم املوسيقية وبالتايل اذا اعتربنا 
املوسيقية  اآلثار  من  جملة  جهة  او  منطقة  لكل  ان 
هذه  موسيقيا  تميز  التي  هي  اللهجة  فإن  الخاصة 
الجهة. ومن هذا املنطلق تمثّل اللهجة املوسيقية ذلك 
ذهن  يف  بجهة  او  بمنطقة  االثر  يربط  الذي  الخيط 
املتلقي دون اخرى... ولنا أن نالحظ ما ييل : يختلف 
للمتلقي  املوسيقي  املخزون  باختالف  اللهجة  ادراك 
وتجربته املوسيقية وكيفية تلقيه األثر ودرجة ادراكه 
دقة  درجة  تتغري  ان  يمكن  وبالتايل  ولذاكرته  له 
تصنيف الهوية املوسيقية لألثر من متقبل اىل اخر... 
اذن ال يمكن الحديث عن هوية واحدة ونهائية لألثر 
املوسيقي  االسلوب  نعّرف  ان  يمكن  كما  املوسيقي 
التي  الخاصة  البحتة  الفنية  الخصوصيات  كجملة 
تمّكن من تمييز مؤلف موسيقي او مدرسة موسيقية 
املوسيقى  يف  أثّر  جمايل   تيّار  او  تاريخية  فرتة  او 

التونسية وأثراها.

"الموسيقى في تونس" 
قال مدير املعهد االعىل للموسيقى الدكتور سمري 
التونسية  املوسيقى  عبارة  احبذ  ال  "شخصيا  بَّشة 
ألن  تونس  يف  املوسيقى  عبارة  عليها  أطلق  ما  بقدر 
موسيقانا متنوعة ومستمدة من خليط موسيقي من 
وهي  والغرب  والرشق  املتوسط  كبلدان  عديدة  دول 
.. مضيفا  التي جّدت بتونس  حصيلة من املوسيقات 
"عادة ما يطلق عىل املالوف موسيقى تونس الرسمية 
يف حني انه لدينا موسيقات متنوعة بأشكالها الشعبية 
والحرضة  الصوفية  املوسيقى  منها  الشعبية  وغري 
والشاذلية والعيساوية والقادرية والتيجانية علما ان 
طبوع  هي  اليوم  نستعملها  التي  الصوفية  الطبوع 
او  "الذيل  يف  احيانا  نجدها  التي  التونسية  النوبة  
اذن  الذيل"...  راس  يف  او  السيكا  يف  او  املزموم  يف 
طبوع املوسيقى الصوفية تونسية 100 % باختالف 
الكلمات واالشعار واالوراد حسب الطرق الصوفية..". 
موسيقى  من  اليوم  نسمع  "ما  بّشة  د.  وأضاف 
عن  تعرّب  كلها  ْسالم...  او  ملتزمة  اغنية  او  راب 
لها  واتهامهم  لها  البعض  انتقادات  ورغم  مجتمعنا 
بأنها دخيلة علينا فإنها اصبحت تونسية و"متاعنا" 
اىل  الفتا  انتجناها.."  نحن  طاملا  ثقافتنا  اىل  وتنتمي 
ان املوسيقى التونسية تأثرت بعّدة موسيقات عربيّة 
الصطمبايل  موسيقى  غرار  عىل  واندلسيّة  وافريقيّة 
ايضا  موجود  وهو  الصحراء  بجنوب  "وجد  قائال   ،
آالته  ان  كما  املغرب  ويف  الجزائر  يف 
والدونقة  الْقمربي  هي  املعتمدة 

والشقاشق والْقوْقاي والكركتو بينما اليوم تم التخيل 
التونسية  ثقافتنا  ضمن  واصبحت  الْقوْقاي  آلة  عن 
ولم تعد موسيقى االقليات مثلما كانت يف السابق بل 

اصبحت تدرس باملعاهد العليا للموسيقى"..
وعن الّطبوع التونسية قال د. بشة "هي تونسية 
ولكن توجد ُطبُوع أخرى تشبهها يف املغرب والجزائر 

الخليط  يعرب   " موضحا  طفيف"  اختالف  مع 
الخصوصية  عن  بتونس  املوجود  املوسيقي 
الليبية  الطبوع  نفس  لدينا  ان  رغم  التونسية 

يسمى  ما  وهذا  بيننا  تختلف  العزف  طريقة  ولكن 
بالخصوصية املوسيقية لكل منطقة جغرافية..".

بموسيقات  التونسية  املوسيقى  "تأثرت  وتابع 
والعثمانية  والغربية  والرشقية  االندلسية  منها  كثرية 
دوسات  اىل  نستمع  "عندما  موضحا  واملوريسكية 
)درجات( موسيقية مرتفعة كثريا  يف بعض الطبوع 
النها  الجزائرية  املوسيقى  اىل  مبارشة  ذلك  يحيلنا 
وأضاف  بتونس"..  مقارنة  القيثارة  كثريا  تعتمد 
"نهلت املوسيقى التونسية من عدة بلدان فمن تركيا 
مثال اخذت "البشارف والسماعيات واللونْقات" ومن 
افريقيا اخذت الصطمبايل سواء يف استعمال آالت او 
حتى يف االيقاع.. ومن األندلس أخذنا القصائد املوجودة 
باملالوف او ما يسمى بالنوبات التونسية ومن الغرب 
 oRchEstRation Et هو  ما  بكل  املوسيقى  تأثرت 
aRRanGEmEnt عىل غرار موسيقى محمد القريف الذي 

انتج موسيقى بكتابة غربية .. كما نهلت من املوسيقى 
اليهودية وعندما نعود اىل طريقة اداء الشيخ العفريت 
طريقة  انها  نالحظ  مسيكة  وحبيبة  ختمي  وفضيلة 

خاصة باليهود فقط".
هي  علينا  املتوافدة  املوسيقات  "كل  بّشة  وختم 
دامنا  "ما  قائال  موسيقانا"  اثرت  ايجابية  نقاط 
والشعبي  واملالوف  كاملزود  متاعنا  راهي  نستعملوها 
والرشقي والغربي... كلها موسيقى تنتمي اىل تونس". 
من جهته قال الدكتور أنيس املّدب "هناك اشكالية 
املوسيقى  اصبحت  كيف  سؤال  حول  تحوم  كربى 
التونسية تونسية ألنه ال توجد موسيقى تونسية فقط 
املثال  سبيل  فعىل  تونس   يف  عدة  موسيقات  وانما 
هناك موسيقات ُطُرقيّة صوفية كالشاذلية والقادرية 
والرحمانية و.. وهذه املوسيقات بدورها تختلف من 
جهة اىل أخرى فمثال املوسيقى القادرية التي نسمعها 

يف الوطن القبيل مغايرة تماما ملا نسمع يف قفصة..
اختلفت  اخرى  موسيقات  "هناك  املّدب  وتابع 
الركروكي  وطريق  كالقصاّبة  ايضا  خصوصياتها 
يف  او  ادائها  طريقة  يف  سواء  الهّمامي  وطريق 
ارتجاالتها او ارجاع الصوت فيها وهذا يختلف تماما 
مختصة  موسيقات  نجد  كذلك  املدن.  موسيقات  عن 
هذه  "رغم  قائال  االعراس..  وموسيقى  كاملالوف 
هذه  كل  بني  رابط  خط  هناك  واالختالفات  التعددية 
اذ ان هناك لحمة تجمع بني  املوسيقات ونتفّهم ذلك 

فئات املجتمع التونيس من األزل رغم العشائر 
وحتى  متمّدنة  تونس  ان  ننىس  وال   القبلية 
الذين  والرّحل  بالهّطاية  يسّمى  ما  وجد  ان 
والعكس  الجنوب  اىل  الشمال  من  ينتقلون 
يلتقي  مركزية  نقاطا  هناك  فإن  صحيح 
بني  يجمع  الذي  املوسيقي  الرتاث  عندها 
اىل  شمالها  من  التونسية  الجهات 

جنوبها ومن رشقها إىل غربها".
"املوسيقى  املّدب  وتابع 
متغرّية  دائما  التونسية 

ظهرت  التي  مثال  الراب  فموسيقى 
-هذا  تونس  يف  التسعينات  بداية 
القالب املوسيقي املختلف عن املوسيقى 
الّن  متونسا  اصبح  التقليدية-  التونسية 
ونّفذه  وطّوره  انتجه  من  هو  التونيس 
يسّمى  عما  نتحّدث  وهنا  ولّحنه.. 
املوسيقية  القوالب  باستيعاب 
وبالتايل تصبح ملكا لذاك املجتمع او لغريه.".. مشريا 
املوسيقات  يف  خليط  عن  الحديث  يمكن  ال  انه  اىل 
  %  20 من   تتكون  املوسيقى  هذه  مثال  نقول  كأن 
موسيقى مغربية و30 % رشقية او غربية او افريقية 
ألن العملية االبداعية تتجاوز التحديدات الجغرافية".

فقط  متونسة  تصبح  املوسيقى  ان  اىل  ولفت 
قائال "عىل  انها ملكه  املجتمع ويقول  يتبناها  عندما 

من  مات  الذي  الوطني  نشيدنا  املثال  سبيل 
اجله الكثريون والذي نقف له اجالال لتحية 
العلم ليس يف االصل تونسيا لحنا وكلمات 

ابو  للشاعر  ابياته  من  بيت  باستثناء 

القاسم الشابي ومع ذلك ال يمكن الحد اليوم ان ينكر 
هويته التونسية ألن الشعب التونيس تبنّاه".

عثمانية أندلسية !
يف  "املوسيقى  صمود  نارص  املوسيقار  يقول 
الواقع هي مكتسب ثقايف وحضاري كبقية املكتسبات 
اللهجة  او  اللغة  خالل  من  ذلك  ونالحظ  الفكرية 
املتوسطي  أو  العثماني  التأثري  انكار  يمكننا  ال  كما 
عىل  تأثري  أي  لليهود  يكون  ان  نافيا  املرصي.."  او 

املوسيقى التونسية'.
ان  علما  لليهود موسيقى  "ليس  وأردف صّمود: 
يهود االندلس )املوريسكيني( هم من نرشوا املوسيقى 
ببلدان شمال افريقيا عىل غرار املالوف الذي تناقلته 
كل بلد عىل طريقتها فيختلف من تونس اىل الجزائر 
واملغرب.. كذلك موسيقى الجنوب التونيس ال تختلف 
بني  ان  باعتبار  الصعيد املرصي  كثريا عن موسيقى 
هالل هم من نرشوا موسيقاهم بني البلدين".. وأضاف 
"خصوصيتنا املوسيقية تكمن يف اللهجة اذ ان لهجتنا 
فإن  وعليه  الجزائرية  او  كاملرصية  ليست  التونسية 
موسيقانا تختلف بالرضورة عن بقية البلدان" متابعا 
"اعتقد ان املوسيقى التونسية تأثرت كثريا باملوسيقى 

جدا  روحها  ألن  الرتكية 
عىل  املقامات  بعض  يف  سيما  ال  التونسية  من  قريبة 
غرار االصبعني الذي يشبه كثريا الحجاز الرتكي علما 
اوروبا   بموسيقى  جدا  متأثرة  الرتكية  املوسيقى  ان 

الرشقية.. 
أكثر  هم  التوانسة  "اليهود  صمود  وأضاف 
التونسية  موسيقانا  امتهنوا  الذين  االشخاص 
املوسيقى  يف  االفريقي  التأثري  يربز  بينما  وطّوروها 
الصوفية والبوسعدية والصطمباليات وهي باالساس 
املوسيقى  لهذه  انه  اىل  مشريا  زوايا"  موسيقى 
آنذاك  اليهود  قّدم  خصوصية تونسية  ومختلفة عما 

رغم انها تزامنت مع بعضها".  
املوسيقار وليد املزوغي قال بدوره "تمت تْونسة 
املوسيقى اثر تأسيس الرشيدية  سنة 1934 وقبل ذلك 
الزمن كانت املوسيقى حكرا عىل اليهود التوانسة 
الرتنان ومحمد  وذلك بفضل الشيخ خميس 
املهدي  السنويس وصالح  واملحمد  الرتيكي 
وال ننىس االدباء والشعراء  الذين ساهموا يف 
تونسة املوسيقى كعربي الكبادي ومحمود 
بورقيبة وجالل الدين النقاش وعبد الرزاق 
خريي  كفتحية  املطربات  وأيضا  كراباكة 
وصليحة وخاصة شافية رشدي التي انفقت 
املدرسة."،  لتأسيس  الخاص  مالها  من 
مضيفا "تأثرت املوسيقى بالحضارات 
الوافدة علينا من االندلس والرشق 
ننىس  وال  والغرب  وتركيا 
املشهد  عىل  اليهود  سيطرة 

املوسيقي يف بداياته ..".
حتي  يف  ثمة  ما  متاعنا  "الطبوع  املزوغي  وتابع 
وراس  والذيل  سيكا  واملحرّي  كاملزموم  اخرى  بالد 
فنانوها  فليغّن  اخرى  بلدان  يف  وجدت  وان  الذيل.. 
مثلما تغني صليحة .. وتختلف اسماء هذه املقامات 
الذيل  املرصيون عىل راس  بلد الخر فمثال يطلق  من 
واملزموم  النهوند  سيكا  املحري  وعىل  الراست  مقام 
يطلقون عليه مقام الجهاركة بقي كل بلد وعجينتها 
املوسيقية.." قائال "حافظت املوسيقى التونسية عىل 
نهلت  فقد  الخارجية  التأثريات  رغم  االصلية  روحها 
من املوسيقى االفريقية عىل غرار اغنية عيل الرياحي 
الرببرية  املوسيقى  نهلت من  "حبيبتي زنجية" ومن 

اغلب ما يغنى اليوم بالصحارى والفيايف"..
اهم  من  االندليس  التأثري  "يبقى  املزوغي  وختم 
املالوف  يف  سيّما  ال  موسيقانا  عىل  الوافدة  التأثريات 
كبار  من  سمعته  وانما  لوحدي  رأيي  ليس  وهذا 
الحميد  عبد  الراحل  غرار  عىل  قبل  من  املوسيقيني 

بلعلجية«.

د. أنيس المّدب: 
»نشيدنا الوطني ليس تونسيا 

لحنا وكلمات ومع ذلك
ال يمكن الحد ان ينكر

هويته التونسية«

وليد المزوغي: 
»الموسيقى التونسية تأثرت 
كثيرا بالموسيقى األندلسية 
والطبوع متاعنا وما ثماش 

في حتى بالد أخرى«

د.سمير بّشة: 
»طبوع الموسيقى 
الصوفية تونسية 
100 % باختالف 
الكلمات 
واألشعار 
واألوراد«

ناصر صّمود: 
»الموسيقى التونسية 
تأثرت كثيرا بالموسيقى 

التركية ال سيما في بعض 
المقامات كـ" األصبعين" 
الذي يشبه كثيرا "الحجاز" 

التركي«
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"حديث الغربة" هي الرواية الثانية للكاتب توفيق بن حنيش 
الرابع  األدبي  والعمل  الستّة"  األيّام  أخبار  األوىل"  روايته  بعد 
الّروايتني,  عن  ,فضال  تضمنت  التي  الرّسدية  أعماله  ترتيب  يف 
مجموعتني قصصيّتني هما "الشمس ال تصنع املواقيت" الصادرة 
عن دار زينب للنرش و"إذا املاء همى" املنشورة من قبل مؤسسة 
هي  صدرت  وقد   والتوزيع.  والنرش  والّدراسات  للبحوث  يافا 

أيضا) أي "حديث.."( عن مؤسسة يافا يف شهر نوفمرب 2020.
 لقد تضمنت الرواية واحدا وثالثني حديثا امتّدت عىل خمس 
املتوّسط. ويف أحاديث  القطع  وخمسني ومائة صفحة)155(من 
الغربة استعاد الكاتب معاناة طفل يف سبعينات القرن العرشين 
التّحديث  أنماط  لكّل  رافضة  االجتماعيّة  البيئة  كانت  حينما 
ومتمّسكة بالّراسخ من العادات والتقاليد. وهي رواسخ تحّولت 
يف الّرواية من عامل اطمئنان يُْسِنُد الُهِويََّة ويدعم الّذات إىل عامل 
من عوامل القلق والحرية بسبب ترّدد الفتى بني قبول ما تسطره 
العائلة من جهة والّرغبة يف العّب مّما تبرش به الحضارة الغازية 

من جهة أخرى.
إّن "حديث الغربة" ,يف وجه من وجوهه, حديث الّدهر الذي 
اْختُِزَل يف َواحد وثالثني حديثا موافقا يف عّدته عدد أيّام الّشهر الذي 
يطوي يف مداه املحدود  عمر َصبّي بالكاد بلغ الحلم, َويُعّلم)من 
العالمة( َعىل مرحلة حرجة من عمر هذه األّمة املضّمخة بالبداوة 

)العائلة(  املجتمع  ملوقف  رصد  النّّص  ويف  للتّغيري.  الرافضة 
اآلخر مستعمرا  الكتاتيب ومن  تعليم  العرصي ومن  التّعليم  من 
الغالبة  الحضارة  منتجات  ومن  جديد.  حياة  ومرشوع  وسائحا 

)الراديو مثال(.
كتابة  مغامرة  الغربة"  "حديث  يف 

الواقعي  بني  املزج  يف  وجوهها  تمثلت 
بني  تركيب  عنها  وعرّب  والّسحرّي, 

االجتماعي  وبني  واملنشود  املوجود 
املشرتك والنّفيس الفردي املوغل يف ذاتيّته. 

إنّها معاناة تَْشِكيل التجربة الفنية املستندة 
املوهوم  إىل  املعلوم  من  الّدوري  االنتقال  إىل 

ومن لغة وصفيّة إخباريّة تقريرية إىل فقرات 
قصرية متوترة غايتها التصوير للتّأثري وليس 

فقط للحجاج والتربير.
تَُطاِرُحُه  الذي  املركزّي  السؤال  ظاهر  إّن 

بدا   النّهضة   منذ عرص  وتاريخنا  َواقعنا  الرِّوايُة 
وإعادة  نظر  إمعان  باطنه  لكنّه يف  معادا مكرورا 

الكاتب  فيه  يتّهم  إلحاح  عن  يشّف  بشكل  تحقيق 
الحديثة  الّدولة  القصد وعجز  بلوغ  التّعليم يف  َفَشل 

عن بلورة خطاب حداثّي مقنع يؤصل املسألة ويمكنها 

من أجهزتها املفهومية الرضوريّة ملخاطبة العوام الذين مازالوا إىل 
الناس  املتطرف وتمكنه من يوم  الخطاب  مادة تغري  هذا 

أرصدة برشية تفسد الحرث والنّسل.
ذاتية  سرية  الغربة"  "حديث  ليست 
سارده  عرب  الكاتب  فيها  ينقل  مقطعيّة 
وشخوصه مقطعا من طفولة مريرة زاد 
ولكنّها  مرارتها.  حّدة  من  املبّكر  الوعي 
الذاتية  بالسرية  الصلة  تعدم  ذلك ال  مع 
التي قد يّدعيها قّراء كثريون من أطفال 
فتصبح  املايض.  القرن  من  السبعينات 
بذلك سرية ذوات, سرية مشرتكة, سرية 

مرحلة, سرية أّمة.
 إنه األدب الذي ال تأخذه الرغبة يف 
للمرحلة وال يقنعه االنحباس  التّأريخ 
عند وصف الّراهن )إرهاصات الثورة 
والثورة وما بعدها(. إنّه األدب الذي 
يسارع  وال  وأناة.  برفق  يشّخص 
يف  األدب  إنّه  املتعّجلة.  باإلدانة 
ضالل  عن  غريبة  ذاٍت  "حديث" 

تاريٍخ يسحق الرغبات الناشزة.
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العربي  الغناء  فن  عاش   1992 1892وعام  عامي  بني   •
املرصي أحفل وأجمل حقبة يف تاريخه الذي امتد اكثر من الف 

وثالثمائة سنة.. 
• يف عام 1905 دخلت األسطوانة التي تدار عىل الفونوغراف 
اىل مرص و قبلها اي يف العقد األخري من القرن التاسع عرش 
ال  يكن  لم  العرشين  القرن  االول من  العقد  و حتى منتصف 
املطربون وال املستمعون يعلمون عنها شيئاً و لوالها لضاع 
الكثري من الرتاث الغنائي املرصي يف ذلك الوقت و املتمثل يف 
ومحمد  املسلوب  الرحيم  عبد  محمد  الشيخ  الفنانني  اعمال 
هؤالء  كل  ان  حيث  املظ،  وزوجته  الحامويل  وعبده  عثمان 
من  املتقن  العربي  الغناء  فن  اسسوا  الذين  العظام  الفنانني 
أواسط القرن التاسع عرش اىل نهايته كانت قد وافتهم املنية 
جاؤوا  الذين  املطربني  كبار  فعكف  األسطوانة،  ظهور  قبل 
عليها  حفاظاً  أسطوانات  عىل  أعمالهم  تسجيل  عىل  بعدهم 
من الضياع فلم يرتكوا دوراً وال موشحا وال قصيدة لعثمان 

والحامويل واملسلوب اال وسجلوها باصواتهم ..
• حدثت نهضة غنائية موسيقية بعد ذلك عىل يد الشاعر 
املكي  اسماعيل  بن  محمد  الدين  شهاب  الشيخ  املوسيقي 
القديمة  املوشحات  مئات  جمع  حيث  املنشأ  املرصي  األصل 
و  امللحنون  فعكف  الفلك«  ونفيسة  امللك  »سفينة  كتابه  يف 
املغنون عىل هذا الكتاب ينهلون منه ما استطاعوا حتى انهم 

أسموه »سفينة شهاب« .. 
العرص  طريقة  اىل  مرص  يف  الغناء  النهضة  تلك  ردت   •
العبايس االول وكان ذلك بمثابة بداية الكالسيكية الحديثة يف 
الغناء والشعر معاً بعد ان تم التحرر من الغناء عىل أساليب 

الشعر العثماني والشعر الغجري..
يف  موجود  كان  الذي  و  »الدور«  فن  عىل  الرتكيز  وبدأ   •
الشيخ  ان  اال  لالصبهاني،  األغاني  ككتاب  القديمة  الكتب 
الكثري من  املسلوب و زميليه عثمان والحامويل ادخلوا عليه 
التغري املواكب للعرص آنذاك فزاده جماالً.. وبعد ان ترك هؤالء 
الثالثة امليدان بوفاتهم ظهر ملحنون جدد أمثال خالد الذكر 
سيد درويش فادخل عىل فن »الدور« ملساته الطريفة حيث 
جمع فيه بني الطرب و التعبري معاً بعد ان كان الرتكيز فيه 

فقط عىل اللون الطربي..
منذ  امللحنني  من  العديد  سار  درويش  سيد  درب  وعىل   •
زكريا  حسني،  َداُوَد  الدور  فن  يف  ابرزهم  وكان  العرشينات 

احمد، كامل الخلعي ومحمد عبد الوهاب ..
امللحن محمد عيل علبة  • ثم ظهرت »الطقوطة« عىل يد 
يف نهاية العقد االول من القرن العرشين حتى انها طغت عىل 
الحفالت واالفراح و األسطوانات  الغناء االخرى يف  ألوان  كل 
نظرا النها أغنية صغرية لها جملة لحنية واحدة وإيقاع واحد 

فتستميل املستمعني وال تبعث عىل امللل.. 
للغناء  بعث  حركة  الطقوطة  اخرتاع  مع  وتزامن   •
يطل  لم  الذي  درويش  سيد  قادها  والتي  املرصي  والفلكلور 
 1923 اىل   1918 القاهرة سوى خمس سنوات من  بقاؤه يف 
الغناء سواء  بأحداث عاصفة يف مجال  كانت كفيلة  انها  اال 

الفردي او املرسحي ..
• واستمر التطوير املوسيقي يف مرص عىل أيدي امللحنني 
محمد   ، احمد  زكريا  مقدمتهم  ويف  الوقت  ذلك  يف  الجدد 
السنباطي وكان قد  الوهاب ورياض  القصبجي، محمد عبد 

واكب ظهورهم الصوت األسطورة »ام كلثوم« فتسابق هؤالء 
امللحنني يف وضع األلحان التي تكون عىل مستوى هذا الصوت 
آفاق  يف  يجوبوا  حتى  جديدة  فرص  لهم  أتاح  الذي  العبقري 

فسيحة رحبة وجديدة..
كما  الغنائي  املونولوج  قالب  ظهر  كلثوم  ام  عرص  يف   •
العرص  هذ  وواكب   .. والسينمائية  اإلذاعية  االغنية  ظهرت 
ومحمد  األطرش  فريد  أمثال  من  مطربني  ملحنني  ظهور 
فوزي ومطربات من أمثال اسمهان ورجاء عبده وليىل مراد 

وغريهم الكثري والكثري ..
املوسيقي  التخت  تكوين  تغري  كلثوم  ام  عرص  ويف   •
فظهر العود والقانون والناي والكمان وعدد كبري من االاَلت 
وقام  قبل  من  بها  عهد  التخت  يكن  لم  التي  االوركسرتالية 
املوسيقيون املرصيون بتعريب هذه االاَلت وادماج أصواتها يف 

السلم املوسيقي العربي ..
• ويف منتصف الخمسينيات ظهر النجم عبد الحليم شبانة 
امللحنني  من  جيل  معه  وظهر  حافظ  الحليم  بعبد  الشهري 
و  حمدي  بليغ   ، مراد  منري  الطويل،  كمال  أمثال  الشباب 
، فايزة احمد  ، نجاة الصغرية  غريهم و مطربات مثل وردة 

و غريهن..
• والجدير بالذكر ان عرص محمد عيل باشا شهد تطورا 
أوج  وشهدت  املوسيقى  منها  و  املختلفة  املجاالت  يف  هائال 

ازدهارها يف عهد الخديوي اسماعيل باشا ..
من  ينقطع  ما  »اول  خلدون  ابن  قول  يحرضني  وهنا   •

العمران عند اختالله و تراجعه ، صناعة املوسيقى« .. 
أين نحن يا ترى اآلن من مقولة ابن خلدون؟

...وكيف تطورت املوسيقى املرصية ؟



www.acharaa.com العدد 236 - الثالثاء 24 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

19الشارع الثقافي

ملاذا رضبت حتية كاريوكا 
نجم عاملي بـ»الشالكة«
يف مهرجان »كان«؟ 

بفرنسا  السينمائي  كان  انعقاد مهرجان  وأثناء   1956 عام  يف 
بحضور  املهرجان  دورة  يف  امرأة«  »شباب  املرصي  الفيلم  شارك 

أبطاله و مخرجه رائد الواقعية »صالح أبو سيف«
االهتمام  و  بل  التكريم  و  الحفاوة  نفس  املرصي  الوفد  يلق  لم 

اإلعالمي الذي حظي به نجوم هوليود ..
بالطبع لم يعجب هذا املوقف تحية التي قررت أن تلفت األنظار 

اليها و إىل فيلمها بخربة املمثلة القديرة و ذكاء بنت البلد ..
يف حفل االفتتاح كانت تحية كغريها من نجمات هوليود ترتدي 
يف  غرفتها  إىل  العودة  قررت  أنها  إال  األناقة  يف  غاية  سهرة  فستان 
مميزا  زيًا  لرتتدي  األنيقة،  الباريسية  مالبسها  تبدل  كي   ، الفندق 
لف  »مالية  وهو   ، األصيلة  املرصية  املرأة  عن  يعرب  معها  أحرضته 
متقمصة  الحمراء  السجادة  عىل  به  وسارت  بوردة«  و»شالكة« 
و  امرأة«  »شباب  فيلم  يف  اسمها  هو  و  »شفاعات«  شخصية 
مصحوبة  املصورين  عدسات  و  الحضور  أنظار  اليها  تتجه  بدأت 

بالتساؤالت :
من هذه؟ ومن أين أتت؟ 

أن هناك  ، و  أن ثمة سينمائيني مرصيني  الجميع  و هنا عرف 
نجمة تدعى »تحية«، و هناك فيلم هو »شباب إمرأة«

عىل  ظله  ألقى  الفرتة  تلك  يف  السياسية  األحوال  غليان  أن  إال 
املهرجان ، و ربما دبت بعض الغرية يف نفوس نجمات هوليود من 
تلك السمراء التي سحبت منهن البساط ، فجلست النجمة األمريكية 
ذات امليول الصهيونية »سوزان هيوارد« يف طاولة قريبة من الوفد 
املرصي ، و أخذت تتحدث عن الرصاع العربي اإلرسائييل ، ممتدحة 
دور إرسائيل و ما تسعى إليه الثبات أحقيتها يف فلسطني ، واصفة 
العرب بأنهم وحوش و حيوانات ، و بالطبع لم يسكت الوفد املرصي  

و بينهم تحية حيث انهال عىل مسامعها بأسوأ الكلمات ..
األمريكي »داني كاي« تضامنا مع سوزان  النجم  اشتد غضب 
هيوارد ، فاقرتب لريد اإلهانة التي لحقت بزميلته ، لكن تحية منحته 
ما يف  ثم رفعت   ، يدها  أصبح يف مرمى  منها حتى  ليقرتب  فرصة 
الخلف يف مشهد  إىل  ليرتاجع   ، مبارشة  قدمها و صوبته يف وجهه 
»شباب  مخرج  فيها  التي تخصص  الواقع  بسينما  أشبه  سينمائي 

إمرأة« صالح أبوسيف ..
ويف الوقت نفسه لقي الوفد األملاني معاملة سيئة بسبب موقف 
فرنسا من أملانيا النازية ، ما جعله يقرر االنسحاب من املهرجان ، 
ففكرت تحية كاريوكا يف االنسحاب هي و بقية أعضاء الوفد تضامناً 
األديب يحيى حقي  البعثة املرصية  لكن رئيس   ، األملاني  الوفد  مع 

رفض الفكرة و قرر االستمرار يف حضور املهرجان حتى نهايته ..
اال ان الوفد املرصي و عىل رأسه تحية دفع ثمن إهانته للنجمة 
أن رئيس لجنة التحكيم يف املهرجان يهودي  األمريكية ، خصوصاً 
فرنيس ، فجاءت النتائج عىل عكس ما توقع الجميع ، و لم تفز تحية 
أو فيلمها بأية جائزة ، عىل رغم ترشيح الكثري من النقاد العامليني له 

للفوز بإحدى الجوائز..

 سينمائّيات...

الحكايات  هذه  ألهمت  قرون  منذ  والخيال،  الواقع  بني  قصص  هي 
النشاط  هذا  صار  حتى  والروائيني،  الكتاب،  عنان  واطلقت  املغامرين، 
اطار  يف  تعمل  الكنوز  عن  بحث  فرق  انشاء  ويتم  الدول  بعض  مقننا يف 

قانوني ورشعي . 
يجثم  كابوسا  اليوم  اصبحت  الكنوز،  عن  البحث  حمى  تونس،  يف 
الحفر  عمليات  مئات   اآلثار،  ومحبي  الرتاث  عن  الغيورين  صدور،  عىل 
بعض  املجرمون  منها  يغنم  واملعالم،  للمواقع  كبري  تخريب   ، العشوائية 
القطع االثرية ذات القيمة التاريخية الكبرية، وتباع بأبخس االثمان، ومع 
تداول قصص خيالية حول عثور احدهم عىل جرة تحتوي كنزا قيما  او 

صندوقا يحتوي سبائك من ذهب الحد االعيان الرومان. 
لقد سمعت  الكثري من الحكايات اثناء ترحايل وتنقيل يف ربوع الوطن، 
خالل عميل يف املواقع االثرية، او عند تتقيل للمواقع االثرية غري املصنفة، 
تطويرها،  عىل  اعمل  التي  السياحية  الثقافية  املسالك  ضمن  الدراجها 
يشاهدك سكان تلك املناطق النائية، ماسكا خرائط وكتبا ووثائق، يراقبوك 
بكل رسية وفضول كبري، تشعر بوجودهم، لكنك ال تراهم، يتشجع احدهم 
هنا،  انت  ملاذا  تكون،  من  يعرف  ان  االطالع  يدفعه حب  نحوك،  ويتوجه 
االمنية  باملراكز  اتصلت  انني  اعلمه  ... عندها  تقرأها  التي  الوثائق  ماهي 
بهم  االتصال  منه  واطلب  بوجودي،  واعلمتهم  الوطني  الحرس  ومراكز 
للتثبت، عندها فقط يطمئنون، ويرسدون لك قصص غريبة عن عمليات 
الحفر والتخريب التي تطال املواقع االثرية ويأخذونني يف جولة، اكتشف 
خاللها احيانا كثرية، حجم الخراب والدمار، حفر ودواميس عميقة، تثبت 
بل الحظت  اشتغلوا يف سكينة ودون خوف،   ، العمل  هذا  اقرتفوا  من  ان 

حتى، استعمال آالت حفر، وجرافات . 
املناطق  هذه  يف  تتواجد  عندما  وتعقيدا  احراجا  اشد  يكون  االمر 
ويالحقك البعض، ظنا منهم انك  باحث وصائد كنوز، يتحدثون اليك عن 
رموز، واشكال منقوشة يف الحجارة، ويطلبون، منك مساعدتهم، عرب توفري 
آلة مسح كاشفة للمعادن، اجتهد كثريا ألوضح لهم ان خرافة الرموز، هي 
من محض الخيال، واحيانا ارشح لهم خطورة القيام بحفريات، قانونيا   
او  عىل سالمتهم الجسدية، اذ لقى عدد من الحفارة حتفهم تحت الرتاب 

ودفنوا احياءا . 
ويطول  عديدة  السباب  النزيف،  هذا  ايقاف  اليوم  الصعب  من  انه 
اليوم  يتوجب  حيث  عملها،   يف  مقرصة  السلطات  تكون  احيانا  رشحها، 
،تجاه كل من تخول  اكثر رصامة  لتكون  البالية  القوانني  تحيني وتنقيح 
اآلثار والقيام بحفريات عشوائية، كما يتوجب تشجيع  له نفسه تخريب 
املواطنني عىل التبليغ عن كل التجاوزات ولو بمنحة مالية رمزية، ليكون 
مواطنا رقيبا، لكن احيانا تعجز الدولة عن املراقبة ،بسبب االنتشار الكبري 

واملهول لآلثار يف كل شرب من تراب الجمهورية . 
ايقاف  اخبارا حول  منها،  االمنية  الصفحات وحتى  تداول بعض  ان 
املالية  القيمة  ذكر  مع  أثرية،  قطع  وبحوزتهم  االشخاص  من  مجموعة 

ان  شأنه  من  هذا  الدينارات،  ماليني  عن  يتكلمون  أحيانا  للمحجوز، 
يشجع البعض عىل القيام بالحفريات ،نظرا لقيمة اآلثار املادية، بل رأينا 
ورشاء  وبيع  عرض  يف  مختصة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  صفحات 
االثار، ويعرض فيها عدد من املواطنني، رموزا منقوشة يطلبون النصح 

والتفسري، اال يعترب هذا من الجرائم ؟؟؟؟ 

االنشطة،  هذه  لتنظيم  قوانني  اصدار  عىل  املتقدمة  الدول  عملت  لقد 
هذه  واعطت  حديثة،  وتجهيزات  كبرية  تمويالت  تتطلب  ما  عادة  التي 
الدول تراخيص لتكوين فرق من باحثني، وعلماء آثار ومؤرخني من اجل 
البحث عن الكنوز ويحصلون مقابل كل عملية ناجحة ، عىل نسبة مائوية، 
كذالك هو االمر لكل مواطن يعثر عىل كنز او قطعة اثرية قيمة ويسلمها 
للسلطات يف هذه الدول ، ليس االمر كذلك يف تونس اذ يرصح العديد من 
املواطنني انهم يخشون التبليغ، حتى ال يقعوا يف ورطة ويصبحون  محل 

تحقيق وايقاف ومحاكمة  . 
القوانني،  وتنقح  املعنية  الجهات  لتتحرك  اليوم  األوان  آن  انه  اظن 
لتوقف هذا النزيف وتقيض عىل هذه الظاهرة، عىل االقل عرب حلول بسيطة، 
كتسخري عدد من الطلبة وعلماء االثار للقيام بعمليات سرب يف املواقع االثرية 
املجهولة، ونرش دراسات حتى يطلع عليها العامة، ويثبتوا لهم عدم وجود 
هذه الكنوز مع القيام باجتماعات مع املواطنني لتوعيتهم والحسم يف هذا 
الكنز  العلمية لهم، القناعهم بأن  الحجج والرباهني  املوضوع ،عرب تقديم 
الحقيقي هو ذلك املوروث وتلك اآلثار املتبقية من عصور االمرباطوريات 

العظيمة التي حكمت ربوعنا.

مّحى البحث عن الكنوز األثرية »وغريها« يف تونس
محمد يزيد
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 موجات كوفيد وموجات اإلطالق والتّقييد :

عندما أصابت املوجة األوىل من فريوس كوفيد  أغلب دول العالم - 
القوى  كّل  واستنفرت  وذعر،  الجميع  فزع  بينها-  ترتيبّي  تفاوت  عىل 
الصامت  العّدو  محارصة  ألجل  وغريها  والعلميّة  واملخربيّة  الطبيّة 
بالخيبة،  وإصابته  وإضعافه  تدمريه  بهدف  عليه  السيطرة  وإحكام 
وبني  واألعراض،  والنّوع،  والتّسلسل،  الجيني  التّاريخ  عن  باحث  فبني 
للكشف  الدنيا  حدود  كّل  يف  متأهب  وبني  واللقاح،  العالج  عن  باحث 
عن حاميل الفريوس، وبني مصّدر للبيانات والخطب والقرارات التّخاذ 
وبني  العدوى،  دوائر  لكرس  واملسترشفة  واملستبقة،  املبّكرة،  اإلجراءات 
واضع لرتاتيب جزائيّة عىل املخالفني، وبني كذلك املنتهزين، واملستثرين 
هبّت  وهؤالء  هؤالء  كّل  بني  والبالء،  الوباء  من  واملتّمعشني  واملّهربني، 
الدنيا ولم تقعد إلنقاذ البرشيّة من الزاحف املّدمر لحياة العباد والبالد، 
أن قّررت بالدنا  الصّدد  املتّخذة يف هذا  أبرز اإلجراءات  وكانت من بني 
انتشار  به، خوفا من  الّدخول يف حجر صحّي شامل وإلزام مواطنيها 
العدوى إىل حدود خروجها عن السيطرة. فكان أن أغلقت يف ما أغلقت 
من مطاعم ومالهي، ومصانع ومؤّسسات..، املساجد والجوامع، باعتبار 
أنّها من أكثر الفضاءات التي يجتمع فيها النّاس، وعىل ذلك، فهي تمثل 

وكان  الفريوس،  انتشار  ورسعة  للعدوى  بؤرا 
أن انقسم التونسيون حينها إىل شقني :

املساجد،  بغلق  منّدد  غاضب  شّق 
عىل  والحرب  املؤامرة  طروحات  مستحرضا 
حّد  إىل  ذاهبا   ، ثوابته  عىل  والتعّدي  اإلسالم 
اعتبار الفريوس أسطورة من أساطري األّولني، 
بل وصناعة قذرة للصهيونيّة العامليّة، مستدال 
بها  ضّجت  التّي  املعلومة  بشواهده   ذلك  عىل 
صفحات التواصل االجتماعي، فأخرجت إجراء 
إىل سياق  الوقائي،  الصحّي،  الغلق من سياقه 
لتقسيم  استخدامه  وقع  ما  كثريا  إيديولوجّي 
التونسيني ورضب هويّتهم املوّحدة. إىل جانب 
وعي  دون  قرآنيّة  آيات  الّشق  ذلك  توظيف 
واملطلق  واملجمل  والعام  الخاّص  بني  الفروق 
واملقيّد، مع إهمال لعلم أسباب النزول، فضال 
عن سياقه، نذكر مثال استشهاد هؤالء  بقوله 
»وإّن  الجّن:  سورة  من   18 اآلية  يف  تعاىل 
فأن  أحدا«  الله  مع  تدعو  فال  لله  املساجد 
تكون املساجد لله هذا معلوم بالرضورة، لكن 
خطورة  تبيّنت  إذا  غلقها  إمكان  ينفي  ال  هذا 
فتحها عىل حياة املرتادين، فهي يف هذه الحالة 
تعترب بؤرا لالنتشار الرّسيع للفريوس، وكذلك 

استشهادهم بالخصوص بقوله تعاىل: »ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إالّ 
خائفني لهم يف الدنيا خزٌي ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم« البقرة /114.

والواقع أّن املصادر أوردت عديد املناسبات يف نزول هذه اآلية، فأهّم 
كتب التفسري ذكرت عّدة أقوال، منها ما اعترب أنّها نزلت يف قريش استنادا 
ملا ورد عن ابن عباس ريض الله عنهما، أن قريًشا منعوا النبي صىل الله 
عليه وسلم من املسجد الحرام، يف بداية اإلسالم، ومن قائل: إنّها نزلت 
يف خراب بيت املقدس عىل يد الّروم النصارى، وقيل كذلك: إنّها نزلت يف 
البيت الحرام يوم الحديبية،  الذين صّدوا املسلمني عن  العرب  مرشكي 
وقيل غري ذلك يف سبب نزول هذه اآلية، وقد رجح الطربي القول الذي 
بدليل  املقدس،  بيت  الذين سعوا يف خراب  النصارى هم  أّن  إىل  يذهب 
أن مرشكي العرب لم يسعوا يف خراب البيت الحرام، إذ كانوا يعظمونه 
هذا  فيه. وعىل  عبادتهم  أداء  املسلمني من  منعوا  لكنهم  به،  ويتعبدون 
القول، فإنه يظهر وجه املناسبة بني هذه اآلية واآليات التي قبلها، والتي 
وردت يف سياق كشف دسائس أهل الكتاب وكيدهم لإلسالم وللمسلمني 

حينها.
ورّجح شيخنا ابن عاشور قول من اعترب أّن اآلية نزلت يف مرشكي 

العرب، وبنى عىل هذا االختيار وجه مناسبة اآلية بقوله: 
نواياهم  فضح  من  حّقهم  الكتاب  أهل  وىفَّ  أن  بعد  أنّه  »فاملناسبة 
يف دين اإلسالم وأهله، وبيان أن تلك خصلة متأصلة فيهم مع كّل من 

جاءهم بما يخالف هواهم« وكان قد أشار قبُل إىل أن املرشكني شابهوهم 
يف ذلك عند قولهم: 

ما يوّد الذين كفروا من أهل الكتاب وال املرشكني أن ينزل عليكم من 
خري من ربّكم« البقرة/105، عطف الكالم إىل بيان ما تفرع عن عدم 
ِودادة املرشكني نزول القرآن، فبنيَّ أن ظلمهم يف ذلك لم يبلغه أحد مّمن 
الله، وسّدوا طريق الهدى، وحالوا بني الناس  قبلهم، إذ منعوا مساجد 
وبني زيارة املسجد الحرام، الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم، وليس هذا 

شأن طالب صالح الخلق، بل هذا شأن الحاسد املغتاظ«.
لم تأت من فراغ طبعا  اآلية  الرّتجيحات حول مناسبة نزول   هذه 
بل استندت لروايات كثرية، منها ما رواه قتادة، حدثنا برش بن زريع، 
عن سعيد، عن قتادة قوله : »أولئك أعداء الله النّصارى، حملهم بغض 
اليهود عىل أن أعانوا بختنرص البابيل املجويس عىل تخريب بيت املقدس«، 
نفس الّرواية يفيدنا بها السّدي: »حدثني موىس قال، حّدثنا عمرو قال: 
بختنرص  ظاهروا  كانوا  الّروم   : قال  السّدي  »عن  قال:  أسباط  حدثنا 
عىل خراب بيت املقدس حتى خربه وأمر بان تطرح فيه الجيف وإنما 
اعانه الروم عىل خرابه من أجل اّن بني إرسائيل قتلوا يحيى بن زكرياء« 

حديث رقم 1824و1825 – البخاري. 
إقامة  الكريمات بغاية  التوظيف لبعض اآليات  هذه عيّنة من سوء 
عن  إجابة  نزلت  الكريمة  اآلية  هذه  أّن  والواقع  املخالفني،  عىل  الحّجة 
ظرفيّة مخصوصة وحدث معلوم تقاربت الرتجيحات حوله، وال يمكن 
بحال أن يستقيم قياس ذلك الوضع عىل غلق املساجد بسبب استرشاء 

الوباء والخوف عىل أنفس ما خلق املوىل : نعمة الحياة.
ولقد مىض أنصار ذلك الّشق معاندين القرارات الحكوميّة، متّحدين 
من  مجموعات  وانربت  وبخطورته،  بالفريوس  مستهينني  لواقعيّتها، 
الحجر،  زبانية  من  غفلة  يف  وسطوحها  البيوت  أفنية  تسرتق  املصّلني 
لتحقّق ثواب الصالة جماعة، وتكّدس أرصدة الفوز بنعيم اآلخرة،  ومن 

منّا ال يذكر حينها  التكبريات الليليّة  لتلك الجموع املنترصة. 
أّما الشّق الثاني فلقد كان محبّذا إلجراء الغلق باعتبار انّه ال يجوز 
خرق الحجر الّشامل الذي أقّرته الّدولة واالستخفاف بأرواح املواطنني 
واملواطنات كما هو منصوص عليه بالدستور التونيس، وبكّل الّدساتري 
لدى  بامتياز  حارضة  الدينيّة  الحّجة  كانت  كما  الّدولية.  واملواثيق 
املنترصين لهذا الّشق، فوقع استشهادهم باآلية 38 من سورة املائدة »من 
قتل نفسا بغري حق أو فساد يف األرض فكأنّما قتل الناس جميعا ومن 
النّفس والحياة  الناس جميعا« يف تدليل عىل قيمة  أحياها فكأنّما أحيا 
الخمس من  الرشعيّة  الكليّات  البرشيّة يف اإلسالم. كما وقع استحضار 
حفظ الّدين وحفظ النّفس، وُفتح جدال بني املختّصني حول ما إذا كان 

حفظ النّفس مقّدم عىل حفظ الّدين أم العكس..
كانت هذه بعض تداعيات املوجة الكوفيديّة األوىل يف بالدنا يف عالقة 
الثاني  للّشق  املنترصين  من  كناّ  ولقد  والجوامع،  املساجد  غلق  بقرار 
اإلسالم،  ويف  القرآن،  يف  الحياة  بقيمة  والالمرشوطة  التامة  لقناعتنا 
قلوبنا ويف  الدوليّة، وقبل كّل يشء يف  الوضعيّة واملواثيق  الّدساتري  ويف 
للحكومة  أن كان  اليوم وبعد  أّما  نقول شهيد.  ما  والله عىل  ضمائرنا، 
ببالدنا  السيّاحي  للموسم  إنقاذا  الحدود  فتح  قرار  يف  دور  الّسابقة 
النّزل،  أصحاب  مصالح  مع  يتوافق  ال  بما  الحجوزات  إللغاء  ومنعا 
ووكاالت األسفار وغريهم، وفتح األبواب عىل مرصاعيها الستقبال املوجة 
استظهار  الّسائحني دون  استقبال وفود  مع  مزامنة  الثانية  الكوفيدية 
التّي  الالمسؤولة  القرارات  للفريوس، وبعد هذه  يفيد عدم حملهم  بما 
غريت وضع الكوفيد يف بالدنا من صفر إصابة، وصفر وفاة، إىل أرقام 
أن  وبعد  وجيز،  ظرف  يف  الوفيات  وعدد  اإلصابات  عدد  يف  ضخمة 
خضعت بالدنا الختبار مناعة القطيع والتّعايش مع الفريوس، كسياسة 
ملواجهة الوباء يف موجته الثانية، تّفهمنا، وساندنا، وبّررنا كّل قراراتها 
يف هذا الّشأن ، ونحن واعون بالوضع االقتصادي املرتّدي لبالدنا، وبعجز 
الّدولة عن األخذ بيد ضعاف الحال وأصحاب 
واملقاهي  املطاعم  وأصحاب  الحّرة  املهن 
واملؤّسسات صغرى وغريها، يف حال إقرارها 
ملتزمني  جميعنا  وانطلقنا  العام،  بالحجر 
بالربوتوكول الصّحي، داعني إليه، مساهمني 
له،  أمكن  وبما  بأسلوبه  كّل  به،  التوعية  يف 
تابعا  اإلطار  هذا  يف  املساجد  وضع  وكان 
إغالق،  دونما  العدوى  من  التّوقي  لرشوط 
وضع  مع  ومتناغما  حكيما،  رصينا،  وضعا 
االلتزام  عىل  التّشديد  مع  القطيع،  مناعة 
بالغ   صدر  أن  فكان  الصّحي،  بالربوتوكول 
رئاسة الحكومة بتاريخ الخميس 29 أكتوبر 
الواردة  اإلجراءات  تطبيق  إطار  يف   ،2020
بفريوس  العدوى  نسق  ارتفاع  من  للحّد  به 
املنظومة  تماسك  عىل  واملحافظة  كورونا 
دور  ارتياد  بتعليق  والقايض  الصحيّة، 
أكتوبر   30 الجمعة  العبادة انطالقا من يوم 
2020 إىل غاية 15 نوفمرب2020 والتي وقع 
إىل  الحكومة  رئيس  من  بقرار  فيها  التمديد 
 15 اليوم  ذلك  )بلغنا  أخرى  أسابيع  ثالثة 
/11 /2020 ونحن بصدد إتمام هذا املقال 
 11/  10 يوم  منذ  صياغته  يف  رشعنا  الذي 
الحكومة يف  اعتقادنا مع سياسة  متناغم  يف  قرارا غري  كان   )2020/
القرارات  مشهد  يكون  أن  من  بّد  ال  أنّه  ذلك  الثانية.  املوجة  مواجهة 
وقائيّة،  رؤية  مع  متناغما  مشهدا  الفريوس،  مواجهة  يف  الحكوميّة 
دفاعيّة مّوحدة، أّما أن تُستثنى املساجد والجوامع من استمرار الحياة 
املؤّسسات جميعها،  األسواق ويف  الجامعات ويف  يف  بالدنا  الطبيعيّة يف 
فضال عن كّل الفضاءات التجارية والرتفيهيّة وغريها، فهذا عني الخور 
لغضب  تأجيج  هو  بل  للتونسيني،  الدينية  باملشاعر  واالستخفاف 
ويلتزمون  بل  بانتظام،  والجوامع  املساجد  يرتادون  منهم  كبري  شّق 
ويتقيدون بكّل التفاصيل الوقائيّة من تباعد، ووضوء يف البيوت، وسّجاد 
الغريب والعجيب يُهدر ويستّخف بال  القرار  إّن هذا  خاّص، وتعقيم.. 
األوىل  املوجة  خالل  نادى  مّمن  وكنّا  الّدين،  حفظ  بمقصد  تعقل  أدنى 
من الفريوس باالنتصار ملقصد حفظ النّفس، وتقديمه عىل حفظ الّدين، 
واملقايضة  الفريوس  مع  املفاوضة  يف  حكومتنا  رشوط  وبتغرّي  أنّه  غري 
معه بانتهاج سياسة مناعة القطيع، ومضيّها يف تطبيقها، وعدم تبلور 
رؤية واضحة لها يف شأن االسرتاتيحيات الدفاعية املطلوبة عدا االلتزام 
املساجد  تعطيل  قرار  إلبطال  ندعوها  فإنّنا  الّصحي،  بالربوتوكول 
اإلرصار  هذا  فإّن  وإالّ  املعلومة،  بالرشوط  التقيّد  مع  للمّصلني  وفتحها 
عىل غلق املساجد والجوامع  دون سواها من املرافق والفضاءات، يبعث 

فعال عىل حرية أرجو لحكومتنا املوّقرة أن تكون براء منها.

بني مناعة القطيع وغلق املساجد
د.منية العلمي/ جامعة الّزيتونة
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منا  تتطلب  بديهي.  أمر  هذا  املال،  إىل  نحتاج 
الحياة السعي وراء كرمها والنيل منها بطرق عديدة. 
آخر  أمر  وذلك  ويعميهم  الناس  بعض  املال  يغري 
محزن. لكّل منا نقطة ضعف كبرية غري أن ما يجمعنا 
كبرش هو رغبتنا يف الحصول عىل قدر أكرب من النقود. 
وهنا تظهر طينة البرش ومعادنهم الحقيقية، يف طرق 
وأساليب الحصول عليه. ألم يقل وليم شكسبري »إذا 

انطلق املاُل فكلُّ السبِل له ُممّهدٌة«. 

فّنانون اعتباطّيون،
وعار الوالءات

ربما  املال،  إىل  اآلخر  التشكييل هو  الفنان  يحتاج 
يف  البحث  مواصلة  من  ليتمكن  منه،  إضايف  قدر  إىل 
التشكييل  الفن  يصبح  أن  ولكن  الفنية.  مشاريعه 
الفن  عن  يعرفون  ال  أعضائها  معظم  بلجنة  مرتبطا 
القرف.  منتهى  ويف  الخطورة  غاية  يف  أمر  هو  شيئا 
املال والفن يف حاجة إىل لجان تهبه وإىل مواسم  هل 
الّلجنة  هذه  عىل  الثقافة  وزارة  تحافظ  ملاذا  تقيّمه؟ 
األسايس  هدفها  عن  سنوات  منذ  حادت  أنها  والحال 
وهو إثراء وحفظ الرصيد الوطنّي للدولة من األعمال 

الفنية املهمة؟. 
تُطلق  وآخرون  بالِهاَلْل  نَشبِّههم  فنانون  هناك 
و»حالة  اليتيمة«  اللوحة  مثل »صاحب  أسماء  عليهم 
أصبح  »عالّن«.  وأقارب  فالن«  و»آل  اجتماعيّة« 
مع  سوى  نفسه  يظهر  ال  موسميّا  معظمه  يف  الفن 
ذكر  دون  هذا  وظهورها.  اللجنة  دورة  استمرار 
أساليب اختيار أعضاء اللجنة حسب الوالءات لبعض 
الهياكل والجمعيات التي تمنح صكوك الفن السنوية 
السنة  خالل  سعر  بأعىل  لوحة  »أَنِْجْز  شعار  تحت 
لتشرتيها اللجنة«. يرّصح أحد أعضاء اللجنة الحاليّة 
عىل  عار  وصمة  الرشاءات  لجنة  أن  »أعترب  قائال 
الثقافة واملثقفني. فقد ساهمت عرب سنوات يف تردي 
مماريس  من  مقرف  نوع  وخلق  التشكيليّة  الساحة 
املعارض خالل فرتة خروج  تتكاثر  االعتباطّي.  الفن 
املرتزقون  الَكَساىَل  َكثُر  مجهولني.  ألشخاص  اللجنة 
واستفحلت ظاهرة »الفّن لكّل من هّب ودّب«. أصبح 
هذا  ومعرفة.  تفكري  ودون  مرشوع،  بال  فنّانا،  الكّل 
عدا عّما أعيش شخصيّا هذه الفرتة كوني ضمن هذه 
الّلجنة. ُفرض عىل البعض أن يكون التصويت رسيّا 
خالل االقتناء. ولِك أن تتخييّل ما الذي يمكن أن يحدث 

يف الرّس و الحال أن ما يجري يف العلن كارثّي«. 
 قبل أربع سنوات كنت ضمن اللجنة ذاتها. لست 
نادمة، ولكنني لن أكون فخورة بكل ما وقع حينها. 
سنوية  معارض  تونس  يف  الفنية  الهياكل  أهم  تُنَظُِّم 
والتجارب  األشخاص  من  املئات  بمشاركة  كبرية 
عدد  بانضمام  تسمح  وسمينها.  بغثّها  التشكيلية، 
الفن، وتُْعَرُض أعمالهم جنبا  كبري من املتطفلني عىل 
تُْقتَنَى  حقيقية.  فنية  وأعمال  أسماء  مع  جنب  إىل 
أو  الفنية  قيمتها  بسبب  ليس  منها  الكبرية  النسبة 
الرتاثية وإنما بحكم الوالءات واالنتماءات الجمعياتيّة 
وعاطفية  اجتماعية  وألسباب  والعائلية،  والسياسية 
أحيانا. يَْعترَِبُ هؤالء أن اللجنة هي تجارتهم الوحيدة 
مضمونة الربح. يرّصون عىل ترسيخ تقليد سنوي يف 

املالية.  الرشاءات  لجنة  كعكة  من  األكرب  النسبة  نيل 
أساليب  كثريا  ومديروها  الهياكل  رؤساء  يستعمل 
األعضاء  عىل  للتأثري  النفسية  والرتهيب  التخويف 
إىل  افتقادهم  هؤالء  ذنب  ليس  اللجنة.  يف  اإلداريني 
املعرفة األدنى يف اختيار عمل تشكييلّ، إذ كان عىل أهل 

االختصاص منع اشرتاكهم يف ذلك.  

إلغاء لجنة الشراءات بداية التغيير
غري  األعمال  آالف  ذلك  كّل  بمقتىض  ترتاكم 
من  العديد  األثناء  يف  وتُظلم  للعرض.  الصالحة 
حاجة  م  تفهُّ أحاول  أحيانا  الرائدة.  الفنية  التجارب 
أثناء  أعمالهم  اقتناء  إىل  الفن  يمارسون  الذين  بعض 
مرور لجنة الرشاءات، فهم يعيشون من فنهم. ولكن 
هذه  ُرها  تَُصدِّ التي  السلبية  املشاعر  كميّة  أرى  حني 
يسعني  ال  و»موظفيه«،  الفن  »ُمماريس«  بني  اللجنة 
سوى الغضب من الفن ومن اإلدارة ومن الدولة. أعتقد 
مقتنيات  ضمن  أعماله  بتواجد  الحق  فنان  لكل  أن 
حفظ  املهم  فمن  التونسيّة.  للدولة  الوطنّي  الرصيد 
التاريخ والفن ولكن األهّم كيفية حفظهما للتاريخ. ال 
أعتقد أن تواجد هذه اللجنة يساعد عىل ذلك، بل عىل 
العكس تماما، إنّها تَُدنّس املجال أكثر فأكثر وتسمح 
رأيي  يشاطرني  َعَلنًا.  العام  املال  بإهدار  للطفيلينّي 
هذا العديد من الفنانني التونسيني الذين يؤمنون بأّن 
إلغاء هذه الّلجنة هو أمر رضورّي عّل األمور تتحّسن 
بربامج  الّلجنة  هذه  تعويض  يمكن  املستقبل.  يف 
ثقافيّة أكثر نجاعة واالقتداء بسياسات عامليّة، أقربها 
املغربيّة يف ترسيخ تقاليد جديدة القتناء  التجربة  لنا 

األعمال الفنيّة وتوثيق التاريخ الحضاري املغربّي. 
األمور بعيدة تماما  أّن  النهاية،  أقول يف  أن  أحب 
عىل أن تكون شخصيّة، فعالم الفّن شاسع ال يحتمل 
املوسيقي  العالم  يقول  واآلنيّة.  الضيّقة  الحسابات 
السويرسي إرنست ليفي »ستبدأ اإلنسانية بالتحسن 
أو  الفيزياء  كما  الجد  محمل  عىل  الفن  نأخذ  عندما 

الكيمياء أو املال«.

عندما يصبح الفّن التشكييّل
وسيلة إلهدار املال العام

نجاة الذهبي

رحيق الكتب

»البق والقرصان« رواية خراب كينونة اإلنسان
للكاتب اجلزائري عامرة خلوص

نبيل درغوث - كاتب تونسي
naBildaRGhoUth@Gmail.com

من  ثلة  جهود  بفضل  العربية  الرواية  يف  بارزة  عالمة  التسعينات  يف  الجزائرية  الرواية  أصبحت 
الكتّاب، واستطاعت هذه النصوص الروائية أن تحقق ازدهارا ومكانة مرموقة ضمن املدونة الروائية 
العربية. وأذكر نصا من هذه الروايات التسعينية الجزائرية: »البق والقرصان« لعمارة لخوص. حيث يف 

هذا النص الروائي سأحاول تقيص البعض من جمالياته. 

شيزوفرنية »حسينو«
اليوميات  »البق والقرصان« جاءت يف ثالثة فصول معنونة عىل شكل  البكر  رواية عمارة لخوص 

بهذا التفصيل:
  الخميس 27 فرباير   الجمعة 28 فرباير   السبت 29 فرباير 

فكانت كامل الرواية ترصد أحداث حياة الشخصية »حسينو« يف ثالثة أيام ساعة بساعة ودقيقة 
بدقيقة ناقلة تفاصيل حياته الصغرية والكبرية وهذه الكتابة حول املعيشlE vécU والتفاصيل 

البسيطة يف حياة اإلنسان. كان من روادها صنع الله إبراهيم الذي كان سبّاقا يف هذا األسلوب من 
 الكتابة عربيا

ولكن عمارة لخوص كان أكثر دّقة وعمق يف تناول 
التفاصيل بكتابة فيها روح ونفس روائي دون أن يصيب 

قارئها امللل وهذا ال نجده يف كتابة صنع الله إبراهيم 
فهذا الشكل من الكتابة يذكرنا برواية جيمس جويس 

»عوليس«. وهي متابعة أحداث يوم واحد عرب نص كامل .
اليومية  الحياة  أغوار  سربت  والقرصان«  »البق 
عىل  الضوء  وسلطت  الرسية  مشاعره  وكشفت  لحسينو 
البطل  لخوص  عمارة  جعل  وهكذا  الداخلية  شخصيته 
أمه  تقوده  »شاب  كونديرا:  ميالن  كشاعر  »حسينو« 
الدخول  عن  يعجز  عالم  أمام  نفسه  يعرض  أن  إىل 
مفصومة  شخصية  »حسينو«  اعتبار  ويمكن  فيه« 
القرآن ويتلو  يصيل  فهو  واملدنّس  املقّدس  بني   تتأرجح 
إليه  وخلوه  النوم  من  نهوضه  عند  واألذكار  والدعاء 
الخمر  ورشب  زنا  من  الكبائر  يرتكب  ولكنه  يوميا 
التي  االستسقاء  صالة  حّول  أنه  حد  إىل  القمار  ولعب 
ويرزقها  الجفاف  عنها  يدفع  أن  الله  الجماعة  تدعو 
الغيث إىل دعاء »حسينو« الله أن يجعله يفوز باللوطو 
الفوز  صالة  إىل  االستسقاء  صالة  من  صالته  لتصبح 

ورؤية  حاد  وعي  عن  نابع  رفيع  روائي  بفن  العجيبة  املفارقات  هذه  باللوطو.عرض 
ثاقبة للمؤلف ولعل تكوينه االنثروبولوجي مّكنه من فهم وسرب أغوار املجتمع الجزائري يف ظل الهزات 
اإلسالموية(  الظاهرة  السكن-  أزمة   - املعيشة  غالء   - )البطالة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
سوداء بسخرية  الجزائر  وطنه  أوضاع  نقد  يف  كمثقف  دوره  عن  لخوص  عمارة  يتخّل  فلم   الراهنة 

اإليديولوجيا  يف  سقوطه  دون  فنية  بروعة  يرشح  روائي  عمل  يف  االستهزاء  من  الكثري  فيها  وسخرية 
املفرطة التي نجدها يف الكثري من الروايات العربية فعمل الروائي هو إيجاد شكل فني يحتوي الفوىض 

بأسلوب وتكنيك يصنع منه شيئا.

لغة الناس لغة الحياة
من بني ميزات هذه الرواية اللغة واألسلوب اللغوي فاستعمال العامية الجزائرية وحضور لكلمات 
باللغة الفرنسية تدل عىل واقعية لغوية. ألن ثنائية اللسان الجزائري هي لغة تواصله اليومي وقد تفّطن 
الناقد التونيس كمال الرياحي مليزة هذه اللغة يف تشكيل جمالية هذا النص الروائي بقوله يف دراسته »لغة 
وإيديولوجية«  فنية  الجزائرية ألغراض  العامية  استعمال  تعمد  »عمارة لخوص  اللغة«:  الحياة وحياة 
وهناك من ذهب مذهبا آخر أن هذه اللغة سوقية ال تمت بصلة لألدب واألدبية فهذه النفس املريضة التي 
تعتقد أنها وارثة سيبويه وحامية اللغة العربية ال تفقه شيئا من فن الرواية. فاللعنة عىل حّراس معبد 

سيبويه.
فالبالغة ليست يف أن نكتب بأسلوب الجاحظ أو سجع الحريري هذا النوع من البالغة نوع متحفي 
ألن نّص البق والقرصان يكتب ببالغة أخرى وقد كان طه حسني محقا حينما قال: »نريد أن يفهمنا 
الناس، كما نريد أن نفهم الناس، لهذا نتحدث إىل الناس بلغة الناس... نحن أحياء نحب الحياة وال نحب 
املوت«. فأحيانا نجد يف اللغة السوقية بالغة أشد من الفصحى كعرض صورة فنية بلغة بسيطة قريبة 
 »BoRdEl « من الناس. ولعل أبلغ صورة فنية أتى بها عمارة لخوص هي افتتاح النص بكلمة فرنسية
) املاخور( وانتهائه برتديد كلمة »يدكم يف شكوبي )الذكر(« وهذه الصورة هي اختزال وتكثيف للحياة 
التي نعيشها. فعند الوالدة ننزل من بطون أمهاتنا لنمسك من أرجلنا ورؤوسنا إىل أسفل ونرضب عىل 

مؤخراتنا لنأخذ يف الرصاخ والبكاء وترجمة هذا الرصاخ والبكاء »ملاذا نزلنا إىل هذا العالم-املاخور؟«
و هكذا تبدأ رحلة القمع من القابلة أوال ثم األم- األب - األخ- األخت- الجار -الجارة - الصديق - 
الصديقة - املعلم - رئيس العمل - الزميل - الزميلة - الحبيبة - الزوجة - االبن-االبنة إىل الزمن والدهر 
لتستقر بنا الرحلة يف قرب مقاسه مرتين عىل نصف مرت ومن ثم لم يبق بعد هذا املآل إال أن نردد لهذه 

الحياة ما ردده »حسينو« يف آخر الرواية.
وكينونة  الحياة  وخراب  العالم  فوىض  استيعاب  عىل  بقدرتها  استثنائية  رواية  والقرصان«  »البق 

اإلنسان. مؤكدة سؤال ميالن كوينديرا »أال يغدو وجود الرواية اليوم أشّد رضورة من أي وقت مىض؟«
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22فضاء اإلبداع

حلت الليلة األخرية. استعد شهريار للنوم، بينما كانت شهرزاد تفكر يف نجاتها من القتل، 
وكانت شقيقتها الصغرى، تتأهب لسماع الحكاية األخرية.

كانت شهرزاد يف رسيرها. 
قصة  شهرزاد،  من  تطلب  أن  اىل  دنيازاد،  واضطرت  الوجوه،  كل  عىل  القلق  شبح  خيم 
جديدة فقالت: " رجاء يا أختاه، اروي لنا قصة أخرى من قصصك املمتعة، وأضاف امللك قائال: 

لتكن قصة "الدرويش الفنان". 
فأجابت شهرزاد: "عىل الرحب والسعة"

وراحت تروي القصة:
"بلغني أيها امللك السعيد، ذو العقل الرشيد، أّن قصة الدرويش الرابع من أغرب القصص 
التي سبق أن رواها كل الدراويش، لكنني أخاف أن أحكيها فأجلب الشقاء لنفيس ولرفاقي: 

كنت خياطا، أخيط مالبس األعياد.  
يف  يستقبل  قوي،  ملك  يحكمها  بعيدة،  مدينة  بوجود  سمعت  أن  بعد  بوضعي،  أقنع  لم 
قرصه كل من اكتسب فنا أو صنعة أو حرفة، وكان رشطه الوحيد أن تكون هذه الحرفة جديدة 

ومبتكرة. 
تقبع هذه املدينة يف بالد الروم، ال يدخلها إال الفنانون واملبدعون. فتحت ورشة، ثم أروقة، 
وضممت إىل دائرتي عدة فروع صغرى، ونلت التكريمات غي عدة مدن مجاورة. ولكنني كنت 
أنوي الوصول اىل تلك املدينة التي تفتح أحضانها لكل مبدع دون أن تبحث يف درجات فقره 
املعريف أو املادي. كان الوصول لذلك امللك القوي، يعني يل الكثري، الني سأعرب البحر نحو بلد 
الفنون.  أحد مستشاريه يف مجال  امللك، وربما سوف اصبح  برعاية  فيه، وأحظى  أجوع  لن 
ودعت عالم الحياكة وسلمت كل ما له عالقة بالحياكة لزوجتي، ورصت مهوسا بالفن وعوامله.
لم تكن دراهمي تكفي للسفر، وكان عيل أن أترك لزوجتي زاد سنة كاملة، فربما قد أعود 
غانما من سفري لبالد الروم، وربما يقع اعتقايل، وال تنطيل حيلتي عىل امللك، فما كنت يوما 
عمل  مجرد  يل  بالنسبة  كانت  الحياكة  وحتى  بارعا،  أو حتى حرفيا  موهوبا  كنت  وال  فنانا، 

اسرتزق منه لقمة العيش.
رست هائما يف الشوارع كالدراويش، وبينما أنا كذلك، غّشت عيني سحابة رمادية، وسقطت 
مغشيا عيل. فتحت عيني بعد برهة ألجد نفيس أمام رجل ضخم الجثة، مكتنز األكتاف، طويل 
الشاربني، يف يده مصباح ميضء، ورصخ يف وجهي قائال: أنا فرطاس ابن بهمطاس، اغريقي 
األصل، اغرمت بالفن وصنعت منه تجارة، وصارت يل قالع فنية يف كل مدن الكون، فهل لك 
أن تسوس قلعتي هنا، فقد بلغني أنك فنان موهوب، وتطمح يف مال منشود. أمسك هذه ألف 
دينار، أريدك أن تضم اىل عشريتك رفقة كبرية من تجار الفن، وأن تسافروا رفقة رجايل عىل 
الصفقة مع  بابرام  اقناعه  تنجح يف  أن  عليك  الروم،  ملك  إىل  سفينة فرطاس، وعندما تصل 

قالعي الفنية، ولن يكون عليك سوى تنفيذ أوامري، وال تفكر يف مصاريف رحلتك.
أن  دون  ألنه ذهب  إنسا،  أم  جنا  كان  إن  أعرف  ولم  العمالق،  الرجل  من كالم  اندهشت 
 ، قدماي  تعثرت  حياتي.  طيلة  به  أحلم  لم  مايل،  بمبلغ  تمسك  يدي  كانت  عنوانه.  يُسّلمني 
وعندما نهضت وجدت نفيس أمام سفينة كبرية، يف عرض اابحر، ملئت مؤونة، ولوحات فنية 

من كل العصور، يركبها رجال شبان من مختلف األعمار.
وصلنا بعد فرتة  إىل جزيرة، نزلنا عىل شاطئها واسرتحنا بضعة أيام، ثم أبحرنا من جديد. 
لكن خالل إبحارنا ظل البحر يرتفع أمامنا واألرض تتضاءل من خلفنا. نظرنا خلفنا فأبرصنا 
غيمة كبرية غطت كامل السفينة. ارتعدت كل أوصالنا ولم يعد القبطان قادرا عىل التحكم يف 

مسار السفينة.
كنا يف قبضة يد عمالقة، تناولت سفينتنا كما لو أنها تتناول طعاما يف آنية، وارتجت الدنيا 

تحتنا، وازداد رصاخ كل املسافرين.
بعد لحظات، انتصب أمامنا سلم ذهبي طويل، فصعدنا اليه واحدا تلو اآلخر، لننجو من 
هول العاصفة.  وعندما وصلنا آخر السّلم، أوجدنا أنفسنا أمام رجل  ضخم، أنيق املالبس، 
غائر العينني، كثيف الشعر. حدق فينا واحدا واحدا، ثم ألقى بكل لوحاتنا يف املاء، وراح يرصخ:
أنتم ذاهبون ملصري محتوم، إّما أن تعودوا من حيث جئتم، وإّما أن انتقم منكم من حيث ال 
تدرون...تسافرون باسم الفن وأنتم عن الفن غائبون..عن أي فن تتحدثون..ليس الفن تأشرية 

عبور لبالد الروم، وليس الفن تجارة كما تتصورون...فهل تعلمون من أكون؟
لم ننبس بحرف واحد.

فأضاف: أنا الفن الذي عليه تتزاحمون، بريء منكم ومما تصنعون، هذه ليست لوحاتكم 
إىل  تعودوا  أن  إّما  للتفكري،  واحد  يوم  أمامكم   وجهي  عن  اغربوا  كاذبون.  أنكم  أعرف  وأنا 
أصلكم وإال أن يتم مسخكم إىل ما ال ترغبون. هبت ريح عاصفة ثم غاب الرجل بعيدا، وحلت 

مكانه حمرة مخيفة غشت موج البحر الهائج.
أضافت شهرزاد: كان عىل الدرويش الفنان، أن يُقّرر خالل يوم واحد ماذا عليه أن يفعل: 
إّما أن يرتاجع عن قرار سفره اىل بالد الروم، وإّما أن يتم مسخه اىل كائن غريب ويظل عىل 

تلك الحالة طيلة حياته. 
وهنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم املباح، وقالت دنيازاد ألختها : يا لها من 
قصة مدهشة يا أختاه! فردت شهرزاد: "هذا ال يقارن بما سأرويه لكما غدا إذا تركني امللك 

عىل قيد الحياة."

الفصل األول 
التقيا ذات صدفة وعند منعرج املصري توقفا ينظر 

كل منهما اىل اآلخر بصمت.
الحروف  نافذة  من  أطّل  لهما  مصافحة  أول  يف 

املخمليّة وقال: »قرأتك بهدوء«. 
رّف جناحها اطمأنّت.

هي تعرف أن القراءات كثرية وتدرك أن أفضلها 
قراءة العقل للوجدان :عناق الفكر للشعور 

ابتسمت... تمتمت »ربما«.
من  فيه  سحريا  بساطا  بينهما  اللقاءات  نسجت 
الخيال سدى ومن الواقع لحمة... طرزت الكلمات كل 

املسافات 
 : بْوٍح  ذات  لها  قال  والعطر...  الحلم  بتفاصيل 
»أحبك .أفرح لوجودك وبوجودك« ودون تردد قالت: 

ملاذا أنا؟
ومالمح  أعرفها  روح  من  مخلوط  قال:ألنك 
قبل  أرساره  ومكامن  منبعه  أعرف  وحرف  سكنتني 

اللقاء، أنثى.
ثقي أنني عرفتك روحا وحرفا قبل كل يشء آخر 
أنت تهمينني.. تأكدي أريد أن أعيش معك قصة حب 

صادقة نقية وكفى.
توارت خلف أسوار الصمت. لم تفرح .لم تحزن. 
ظلت تتلمس نبضاته يف رشايني االنتظار. كانت تخىش 
يف  جالت  نبضة  كل  مع  ينفجر  عندما  العذاب  ايقاع 
: لكنك  مدار فراغها. غاصت يف عمق عمقها همست 

جئت يف الزمن الغلط. 
أمسك أطراف أناملها مغردا : قد تترسب نضارتك 
يف  التوهج  شعلة  تنطفىء  قد  اناملك،  بني  رمال 
بقوة... ضمة واحدة  أهواك  ..لكنني  قد  قد،  مقلتيك، 
منك تكفيني ال ترتددي.. حسسيني بدفء مشاعرك 
ال تخايف املرآة غاليتي أسندي مشاعرك عىل صدقي أنا 
صادق .مشاعري صادقة .كل ثانية لنا معا ستكون 

صبا ونبضا وبريقا..
أحبك وال غاية من وجودي اال أنِت. 

أرشقي بني اضلعي قصيدة عشق ..توهجي شمسا 
يف مداري كوني أنا. 

واالرض..  سمائهما  بني  الضياء  جدائل  ضفرت 
هطلت الحروف زخات تمطر سنوات الجدب.. أزهرت 
بدأت  الوجع..  عقم  السنابل  تحدت  الوعود..  حقول 

مواسم الضباب تلملم عباءة الغسق.
ركض نبض الحياة بني الصخور دون تعثر مدت 
وزخات حب ستخرض  القْطر  حبات  تلتقط  راحتيْها 
الحصاد  ..موسم  جوارها  الساكنة  الكربيت  اعواد  له 

بدأت بشائره .
أسدل الستار.

 اخرضار الحلم.
رحل 

الفصل الثاني 2 :
غاب.. انتظرت.. كانت بعده تعد األيام ثم أصبحت 

تنّضد حزم السنني بعضها فوق بعض. 
قطيع  رصد  اىل  تحولت  االنتظار..  عن  توقفت 
الشيب يغزوها مدججا بالبياض والفتور.. استكانت  

ثم انتظمت يف سلك العنوسة. 
حروفه..  الشوق  وهز  الحنني  رياح  به  عصفت 
سديم  ومن  املسار  ترّسم  جديد  من  حروفه  اشتعلت 

الرماد. 
انبثق عصفور الود 

وذات ميالد عاد.. عادت أنغامه تتوّدد 

مسام  تعطرت  فساتينها..  خزانة  استقبلته 
خصالت  بني  والياسمني  النرجس  توالد  االنتظار.. 
الشعر واللقاء.. راحت تلتقيه كمراهقة يف أول موعد ..

كان ذلك ذات مساء.. جلسا يف الصف األول بمرسح 
املدينة ذاك املرسح دائري الشكل.. كانت طوابقه تعج 
يف  وقار  بكل  منسدلة  الحمراء  والستارة  باملتفرجني 
حاملة  موسيقى  انسابت  الثالث..  الرضبات  انتظار 
تدىفء املكان ..األضواء الخافتة تنري الفضاء وما شاب 

سنوات البعد من ظالم..
 - العرض  انتظار  يف   - يتسليان  فكان  هما  أما 
بحبات الحلم والعتاب قالت : دون أن تفتح شفتيها 

سامحتك.. يكفيني من الكون وجودك أنت هنا. 
انطلق العرض وهما يسبحان يف دفء راحتيْهما 
الستارة  ورعشة  امللّونة  األضواء  رقصات  تهدهدهما 
بني املشاهد والفصول.. أفلت الزمن أثناء تلك الجلسة 
الصافية فلم يحصيا له الدقائق أو الساعات كانا معا  

جنبا اىل جنب وكفى. 
خرجا اىل شارع كبري يستحم بأمطار قوية رقص 
قلبها انها تعشق املطر لم تْحتِم بمطريتها بل ركضت

سعادة  تدفعها  املاء  وابل  تحتضن  فيها  الطفلة 
غامرة دارت حول نفسها مرات ومرات فراشة حول 
الجنونية  رقصتها  أوقف  بها  لحق  مضاءة  شمعة 
بضمة بني جناحيْه استكانت ظلت ترتجف عصفورة 
من  ليوقظها  كأنما   -  : قال  شتائية  ليلة  يف  مبللة 

غفوتها - واآلن؟
آلكل  القابلية  لدي  أن  أحس  جائعة  »أنا  قالت 
بتمام  الفرح  بتمام  ضحكت  بأكمله  محشيا  خروفا 

النقاء. 
الشارع طويل ومضاء تتوسطه األشجار الصامتة 
جوقة العصافري ساكنة بعد يوم نشيط تقضيه املناقري 

بني الزقزقة والتقاط حبات الحياة. 
انتظار  يف  الدافئة  ,,الفنادق  الفاخرة  املطاعم 
الزبائن انها ليلة األحد والناس يف هذا البلد اليبخلون 
يتحررون  واحدا  يوما  الرفاهية  ببعض  أنفسهم  عىل 

فيه من ضغط أسبوع كامل. 
قادهما السري اىل الفندق الذي نزل به حال وصوله 

هذا الصباح توجها فورا نحو املطعم ..
يلتهمها بنظراته كان شعرها  قبالتها كان  جلس 
مبلال تخففت من بعض املالبس الثقيلة كانت تختلس 

النظر تود أن تطبع صورته بني جوانحها 
برصها  تصعد  وبدأت  األطعمة  قائمة  تناولت 
الذي  الجوع  رغم  يحرك شهيتها  عما  بحثا  وتصوبه 

يدغدغ أمعاءها.
هي صعبة الرضا عىل املائدة. 

يبادلها  ثيابه جلس  اليها غري  عاد  ثم  قليال  غاب 
بذراع  خارصها  مجلسه  غري  شوقا  تحرتق  نظرات 
جائعة وشوش يف أذنها أحبك أشتاقك بقوة بقوة كانت 
نربته الخافتة تفضح نيته ثم قال :ماذا لو صعدنا اىل 
الغرفة وهناك تجففني شعرك وتنعمني ببعض الدفء 

سرتتاحني أكثر 
بكل وضوح كانت الدعوة وبكل توهج كان النداء 
اآلخر  الوجه  صعقها  املبللة  العصفورة  انتفضت 

لقد سقط القناع 
انتصبت النخلة السامقة يف واحة الشموخ  وضعت 
انطلقت  باألطعمة  الحافلة  املائدة  عىل  مالية  ورقات 
دون التفات ظل يف مقعدة واجما ومرة أخرى أحرق 

األخرض واليابس حزم حقائب الزيف ورحل .

قصة »الدرويش الفنان« قّصة مختلفة

د. فوزية ضيف هللا  فاطمة سعد هللا
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كرة  كانت  املايض  القرن  من  السبعينات  أواخر  يف 
القدم حارضة بقّوة يف حياة التونسينّي خاصة أّن تلك 
الّلعبة يف  الفرتة شهدت میالد النجوم التاريخينّي لهذه 
وتميم  العْقربي  وحمادي  ذياب  طارق  أمثال  تونس، 
رحمه  عقيد  عيل  ومحّمد  العبيدي  وخميّس  الحزامي 
الله... هؤالء الذين حّققوا حلم ترّشح بالدنا لنهائيّات 

كأس العالم باألرجنتني 1978.
الّلعبة  يف تلك الفرتة كنت من بني املهووسني بهذه 
وبالاّلعب األرجنتيني »ماريو كامبس« الذي تألق يف تلك 
جانب  إىل  وساهم  فريقه  أهداف  أغلب  وسّجل  الّدورة 

مارادونا يف تتويج بالده بالّلقب...
تاريخ  شعبة  افريل   9 كليّة  يف  طالبا  كنت  وقتها 
وجغرافيا صحبة العديد من األصدقاء أذكر من بينهم 
النّجم الّسينمائي واملرسحي »كمال التواتي« واألستاذ 
خالد  املاليّة  وزارة  يف  والنقابي  دايس  كارم  الجامعي 
حمدي الّله يرحمه والوزير السابق ناجي جّلول... كنّا 
من مناضيل الحركة الطاّلبيّة وأعضاء يف فرع الهياكل 
يف  ولكن  والجغرافيا  التاريخ  بشعبة  املؤقتة  النقابيّة 
نمارس هواياتنا بكل حماس وخاصة  كنّا  اآلن نفسه 

لعبة كرة القدم...      
لنا  املخّصص  امللعب  يف  مقابالت  ننظم  وقتها  كنّا 
وكان يوجد خلف مكتبة شعبتي الفرنسيّة واألنقليزيّة..
من  اإلسرتاحة  فرتة  يف  مقابالتنا  إجراء  وتعّودنا 
الطلبة  جمهور  وكان  الّزوال  بعد  الثالثة  إىل  الواحدة 
يشّجعنا ويشاهد مقابالتنا من خلف بّلور املكتبة ومن 
لم  لكنّه  املادة  نفس  يف  زميلنا  جّلول  ناجي  ضمنهم 
مكتبة«  »فار  كان  ألنّه  املباريات  هذه  يف  معنا  يشارك 

مثلما يقال ولم يكن بارعا يف هذه الّلعبة...
وقتها أطلق عيلّ األصدقاء كنية  »ماريو كامبس« 
العالم  الذي تأّلق يف كأس  الاّلعب األرجنتيني  عىل اسم 
أيضا  انا  كنت  األهداف...ألنّي  من  العديد  وسّجل   78
يف  أرابط  كنت  األمر  حقيقة  يف  لكني  الفريق  هّداف 
مناطق الفرق املنافسة وكنت أستغل مجهود أصدقائي 

وهفوات الفريق الخصم ألضع الكرة يف الّشباك...
وأذكر أّن من بني العنارص التي تملك فنيّات كربى 
د.كارم دايس الذي كان يقود أغلب  الهجمات الخطرية 
نجيب  يقول  كان  مثلما  طبق«  »يف  الكرة  يل  ويمّرر 

الخطاب ويف غالب األحيان أكون أمام مرمى فارغ...
العالية  بفنياته  راوغ  املقابالت  إحدى  يف  انّه  أذكر 
يكن  فلم  إتجاهي  يف  طائرة  نصف  كرة  وسدد  العبني 
الهدف  وسّجلت  بـ»كريش«  إستقبالها  سوى  امامي 
ماريو  كنية  جانب  اىل  »يزيدوني  رفاقي   جعل  مّما 

كامبس لقب الهّداف بو كرش«.
وأذكر أّن حارس مرمى الفريق املنافس كان يدعى 
»حّفة« وهو قادم من منطقة الجريد وكان غري قادر 
ذلك  وضعه  فاستغللت  اليرسى...  بعينه  النظر  عىل 
العورة«..  »عينه  إتّجاه  يف  إاّل  الكرة  أقذف  ال  وكنت 
صيحات  من  الهدف  بتسجييل  يتفّطن  املسكني  وكان 
الجمهور الحارض... وذات مّرة سّجلت له رضبة جزاء 
مستغال إعاقته تلك  وإحتفلت بطريقة مستفّزة فسّدد 
نصيب  من  فكانت  تفاديتها  لكنني  مباغتة  لكمة  يل 
صديقنا خالد حمدي فأنعم عيلّ أصدقائي بلقب جديد 
كنّا  يرحمو  الّله  حمدي  وخالد  الخفيف«...  »بوكرش 
وكان  الّدفاع  قلب  كان  الّلوحة«  صدر  موحا  »ناديولو 
الّسنة األوىل نجح منذ  أنّه يف  طيّبا جّدا وخدوما وأذكر 
يف  صفاقس  مدينة  اىل  معي  تحّول  لكنّه  جوان  دورة 
عطلة الصيف ليساعدني عىل املراجعة ونجحت يف دورة 

سبتمرب بإمتياز...

لّما كنت ألّقب
بإسم الّلاعب

العالمي »ماريو كامبس«

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 131(

بورْقيبة وبيت القصيد

عائشة بن أحمد عضو لجنة تحكيم مهرجان 
وجدة السينمائى

عربيا  واملتأّلقة  التّونسية  املمثلة  عىل  االختيار  تّم 
املارقة...( عائشة  السهام  الصعيد،  من خالل )نرس 
وجدة  بمهرجان  تحكيم  لجنة  كعضو  أحمد  بن 
وتعّد  التاسعة.  دورته  يف  املغربى  السينمائى 
السينمائيّة  املهرجانات  أهم  أحد  التظاهرة  هذه 

“سيني  جمعية  تنظيمه  عىل  وترشف  باملغرب 
نوفمرب   29 إىل   25 من  الفرتة  يف  مغرب” 

االجتماعي،  التواصل  منصات  عىل   ،2020
بسبب تفيش جائحة كورونا.

التنظيم  قرار  املنظمني جاء  وحسب 
من  السنة  هذه  لنسخة  االفرتايض 
املهرجان بعدما ارتأى أعضاء الجمعية 
املؤسسات  مع  باستشارة  املنظمة، 
املهرجان  أصدقاء  مع  وبتوافق  املعنية، 
يف شتى بقاع العالم، تنظيم هذه الدورة 

ومنصات  الرقمية  املنصات  عىل  برنامجها  مختلف  وبث 
التواصل االجتماعي.

بتغريدة عىل  اإلختيار  بهذا  أحمد عن رسورها  بن  عائشة  وعرّبت 
تحكيم  لجنة  ضمن  باختياري  وسعيدة  » فخورة  فيها:  جاء  تويرت 

املهرجان املغاربي للفيلم بوجدة يف دورته التاسعة.«

بعد »أوالد مفيدة« فتحي الهدّاوي 
يقود كتيبة »أوالد الغول«

املمثل القدير فتحي الهّداوي سيكون حارضا يف دراما 
املمثلني  خرية  من  ثّلة  رأس  عىل  القادم  رمضان  شهر 
يف  البطولة  أدوار  سيجّسدون  الذين  تونس  يف  واملمثالت 

ثالثني حلقة من العمل الضخم »أوالد الغول« 
ويقوم  بوجدي  رفيقة  أطواره  كتبت  الذي 

بإخراجه مراد بالشيخ...
مختلفة  ملواضيع  املسلسل  يتطّرق 
باملال  وعالقتها  العائالت  مشاكل  منها 

الزوجة  بدور  الدريدي  االجتماعية... ستقوم وحيدة  واالنحراف والرصاعات 
وربيعة بن عبد الّله دور العشيقة... وبقيّة األدوار أسندت ليونس الفارحي 
وفتحي املسلماني وشاكرة رماح  ومرام بن عزيزة  وسارة الحنايش والشاذيل 

العرفاوي وبحري الرحايل  وحلمي الدريدي وأحمد الحفيان وغريهم...

الفيلم التونسي »الغياب« في مهرجان زوريخ
ينافس الفيلم الوثائقي الطويل »الغياب« للمخرجة فاطمة الرياحي عىل 

جائزتْي »أفضل فيلم« و»أفضل إخراج« يف النسخة الخامسة ملهرجان الفيلم 
الوثائقي بمدينة »زوريخ« السويرسية الذي إنطلق يوم 19 نوفمرب ويتواصل 

إىل يوم 29 منه.
وفيلم »الغياب« هو الفيلم الطويل األول لفاطمة الرياحي، يدوم عرضه 
تصور  حيث  بوزيد  سيدي  والية  أرياف  بأحد  أحداثه  وتدور  دقيقة،   90
)يمينة وخديجة  الثالث  »توفيق« وبناته  يدعى  ديني  املخرجة قصة متشدد 

وإيمان( بعد أن تخلت عنهم زوجته البوسنية »مارسيدا«.
شارك وثائقي »الغياب« للمخرجة فاطمة الرياحي الذي أنتجته »الجزيرة 
2018 يف العديد من املهرجانات الدولية، وحاز عىل التانيت  الوثائقية« عام 

الربونزي لصنف األفالم الوثائقية أليام قرطاج السينمائية..
بالهامش  تقطن  لعائلة  منسية  مأساة  من  املغاِمر  الفيلم  هذا  يجعل 
التونيس موضوعا له، فيعرض وجوها من محنتها بعد أن غيّب السجن األب 
»توفيق« بتهمة املشاركة يف الحرب الرصبية البوسنية، بينما يعرض وجوها 
مع ظروفها  التالؤم  تستطع  لم  التي  البوسنية  غياب زوجته  أثر  من  أخرى 

الجديدة، فرتحل ُمخّلفة وراءها فتيات ثالث يواجهن قدرهن.

أمال علوان تطلق صيحة غضب
املهني  الواقع  أسمته  ما  علوان  أمال  انتقدت 

مؤسسة  داخل  املبدعة  املرأة  تعيشه  الذي 
التلفزة الوطنيّة حيث قالت »ليس هناك إحرتام 
إحرتام  هناك  ليس  ذلك  من  وأكثر  للفنان 

بأشياء  يتظاهر  مجتمع  يف  نعيش  للمرأة، 
غري صحيحة يف الواقع خاصة مقولة حرية 
املرأة وحقوق املرأة »كّلها رضبان لغة«... 
يف  حقي  هضم  تونسية  كإمرأة  أنا  اليوم 
مؤسستي التي أفنيت فيها عمري.. أهان 

من  أبلغ  اليوم  أنا  النعوت.  بكل  وأنعت 
أتعّرض  هذا   سنّي  ويف  سنة   51 العمر 

لإلهانة من زميل يل يشغل خّطة رئيس 
ويتّم  الوطنية  التلفزة  يف  مصلحة 
باإلضافة  ورشيف  سمعتي  يف  القدح 

تدخل  ولوال  تعنيفي  ملحاولة 
لتمّكن  لحمايتي  الزمالء  بعض 
تونس  يف  ملبتغاه...  للوصول 
يهد  باش  حاجة  »أسهل  اليوم 

مرا يمسها يف سمعتها ويف رشفها... 
لليوم مانجمتش نرقد ...« وأضافت : »نحن نعيش يف مجتمع ذكوري واملرأة 
للفنانة  بالنسبة  نقمة  أصبح  الجمال   ... الجارية  دور  فيه  تلعب  أن  يجب 

واإلعالمية«.

تحّدثنا يف بطاقات سابقة عن حرص الزعيم علی متابعة الربامج اإلذاعيّة 
وخاصة تلك التي تعنى بالثقافة... وكان متابعا وفيّا ألحاديث املرحوم الحبيب 
وكان  والدوريات...  الجرائد  خالل  من  الوطنية  الحركة  تاريخ  عن  شيبوب 
الحبيب شیبوب يضّمن تلك األحاديث تفاصيل وطرائف أهملها تراكم األحداث 
ولكنها كانت تثري يف نفس الزعيم خواطر تنبعث حية بعد نسيان حسب ما ذكر 
والتلفزيون...  لإلذاعة  األسبق  العام  املدير  الرئيس  قاسم  العزيز  عبد  األستاذ 
الرئيس كان كثريا ما يعلق ويستفرس ويستزيد  أّن  العزيز  ويضيف يس عبد 

بعد االستماع.
قرطاج مصحوبا  إىل قرص  القدوم  مرة  ذات  منه  الزعيم طلب  أّن  ويذكر 
بصاحب الحديث ويقول يس عبد العزيز كانت الجلسة فرصة لتعميق البحث 
واستخالص النتائج وكما هو الحال جّرنا النقاش إىل الشعر والشعراء. واملعلوم 
أن بورْقيبة كان يعترب الشعر من سحر البيان وفيه أعمق تعبري عن مغامرة 
وبالفرنسية  بالعربية  كاملة  قصائد  يحفظ  وكان  الكربى.  الوجودية  اإلنسان 
وأبهر غري مرة كبار زواره من الفرنسيني وهو يستحرض قصيدة ألفريد دي 

فينيي الشهرية »مرصع الذئب« ويف القصيدة ما ينطبق عىل معاناته.
ويف الجلسة تلك مر ذكر قصيدة وعظية طريفة خفيفة يف سبعة وسبعني 
بيتا كان طلبة العلم يف املايض القريب من جيل بورْقيبة وما بعده يتعلمونها 
وجوبا وما زالت أبيات أو أشطار منها متداولة بشكل واسع إىل يومنا هذا يف 

محادثات العرب بكافة األصقاع واألمصار، منها عىل سبيل املثال:
كلُّ مْن ساَر عىل الدْرِب وَصْل

إنما الحيلُة يف تْرِك  الِحيَْل
إنما أْصُل الفتى ما قْد حَصْل

اسم القصيدة »المية ابن الوردي« لزين الدين أبي حفص عمر ابن املظفر 

املشهور بابن الوردي من معرة النعمان )1292ـ1349 (.
الذاكرة  قوة  من  شيبوب  الحبيب  به  اشتهر  ما  يعرف  بورْقيبة  كان 

فاستعرضه الالمية فرشع يلقيها دونما تلعثم:
اعتزل ذْكَر األغاني والغزْل    وُقِل الَفْصَل وجاِنْب مْن َهَزْل

إىل أن أتم البيت الرابع والخمسني:
إنَّ ِنْصَف الناِس أعداٌء ِلَمْن   َويِلَ األْحكاَم هذا إْن َعَدْل

فاستوقفه الرئيس وكرر »هذا إن عدل« ثم أضاف: »ما فرط الشعر العربي 
من يشء وانزلق الكالم إىل املتنبي الشاعر السيايس بامتياز«. وختم  يس عبد 
العزيز قاسم حديثه بأّن هذه النادرة تدل عىل أن بورْقيبة كان عىل وعي تام 
بلؤم »نصف الناس«. ويف اعتقادي أن الزعيم ما طلب من الحبيب شيبوب إلقاء 
األيام  زالت  وما  إليه.  بالنسبة  القصيد  بيت  البيت،  هذا  أجل  من  إال  القصيدة 

تؤكد ذلك. وتظل ذكرى العظماء تعلو عىل التهريج والنباح.

23
أنتريتي نّبار

عين على التلفزيونعين على التلفزيون
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قررت لجنة األخالقيات والقيم باالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إيقاف الملغاشي أحمد أحمد رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« لمدة 5 سنوات 
عن ممارسة أي نشاط رياضي.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها أمس االثنين أن أحمد أحمد سقط في مخالفات مالية بين 2017 و2019 وأنه تم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم 
تقديمها ضده. بيان “فيفا” ذكر كذلك في نصه أن أحمد أحمد رئيس “كاف” متهم بالعديد من قضايا الحوكمة المتعلقة بالكاف بما في ذلك تنظيم وتمويل 

الحج والعمرة إلى مكة ومشاركته في تعامالت  االتحاد مع شركة المعدات الرياضية تاكتيكال وأنشطة أخرى.  

»الفيفا« أوقفته لـ5 سنوات:

»رجل مّيت« ُيطيح بأمحد أمحد من أعىل »الكاف«

إيقاف  قررت  بالفيفا  االخالقيات  لجنة 
امللغايش ملدة 5 سنوات مع تخطئته بمبلغ 200 

ألف فرنك سويرسي.
إدارة  عن  بعيًدا  القرار  بهذا  أحمد  وأصبح 
شؤون الكاف التي يشغلها حاليًا بشكل مؤقت 
الظروف  بسبب  أوماري  كونستانت  الكونغويل 
بفريوس  إصابته  بعد  للملغايش  الصحيّة 

كورونا.
احمد  »دوبل  حياة  أنهى  الفيفا  قرار 
سباق  من  كذلك  أخرجه  أنه  بما  الرياضية« 
الذي  اإلفريقي  االتحاد  رئاسة  انتخابات 
اإليفواري  الرباعي  بني  فقط  اآلن  سينحرص 
جاك أنوما والجنوب إفريقي لوكاس موتسيبي 
واملوريتاني  سنغاهور  أوغستني  والسينغايل 

أحمد ولد يحيى.
وإذا كان قرار لجنة األخالقيات بالفيفا رغم 
أهميته ووقعه عىل الساحة الرياضية االفريقية 
الشبهات  اىل  بالنظر  مفاجأة  يمثل  ال  والعاملية 
التي الحقت أحمد أحمد يف الفرتة األخرية والتي 
كانت توحي باهتزاز عرشه فإنه أعاد اىل األذهان 
اسم الراحل املرصي عمرو فهمي الكاتب العام 
السابق لالتحاد االفريقي لكرة القدم الذي يعترب 
أّول شخص حّرك املياه الراكدة من تحت أقدام 
أحمد أحمد، مما ساهم يف قيام »رئيس كاف« 
بعمرو  اإلطاحة  عىل  بالعمل  حالياً  املوقوف 
ما حدث يف  فهمي من منصبه يف »كاف« وهو 

ذلك الوقت بعد إعفاء األخري من مهامه.
ذلك  يف  أشارت  قد  التقارير  عديد  وكانت 
أقال عمرو مصطفى  الـ »كاف«  أن  إىل  الوقت 
فهمي بعدما وجه اتهاما لرئيس » كاف« أحمد 
أحمد بالحصول عىل رشاوى وإساءة استخدام 
مئات اآلالف من الدوالرات، وفقا لوثائق رسمية.
بأحد  جاء  ما  »رويرتز«  تقرير  وتناول 
االتحاد  إىل  فهمي  عمرو  أرسلها  التي  الوثائق 
الدويل لكرة القدم »فيفا« من أجل التحقيق يف 
انتهاكات بأن أحمد أحمد أمر أمينه العام بدفع 
20 ألف دوالر يف حسابات رؤساء اتحادات لكرة 
األخرض  الرأس  دولتي  منها   إفريقيا  يف  القدم 

وتنزانيا.
وتناولت الوثيقة التي نرشتها رويرتز اتهام 
مبلغ  انفاق  »كاف«  بتكبيد خزينة  أحمد  أحمد 
طريق  عن  إضافية  كتكاليف  دوالر  ألف   830

اىل  فرنسية  رشكة  عرب  معدات  طلب 
جانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات 
أسمائهن  عن  يكشف  لم  بالـ«كاف« 
لزيادة  القوانني  انتهاك  اىل  اضافة 
االتحاد  داخل  املغربي  التمثيل 
 400 من  أكثر  إنفاق  يف  واإلفراط 

عىل  »كاف«  أموال  من  دوالر  ألف 
السيارات يف مرص ومدغشقر.

»ماركا«  صحيفة  أكدت  جانبها  من 
وقت  يف  لها  تقرير  يف  األخرى  هي  اإلسبانية 
سابق أن لجنة االخالقيات ستقوم بالتحقيق مع 
إليه من  املوجهة  االتهامات  رئيس كاف بسبب 
لالتحاد  السابق  العام  السكرتري  فهمي  عمرو 

االفريقي وهو ما حصل بالفعل.
رئيس  أن  عىل  اإلسباني  التقرير  وشدد 
الكاف سيكون مطالبًا بالكشف عن سبب إقالة 
عمرو فهمي من منصبه دون الرجوع إىل دعم 

املكتب التنفيذي يف الكاف.
متهم  أحمد  أحمد  أن  إىل  التقرير  وأشار 
بأداء مناسك العمرة بأموال يشتبه يف أنها تعود 

عن  للرتاجع  لدفعه  الغاردير  لرشكة 
مراجعة العقود، وهو ما ذكره »فيفا« يف 
بيانه بشأن إيقافه عن النشاط وقد كانت 
وفاه  الذي  فهمي  عمرو  الراحل  شكوى 
األجل بعد رصاع مع املرض سببا يف فتح 
أحمد  مع  تحقيقا  الفرنسية  السلطات 

أحمد.
واستند عمرو فهمي يف هذه الشكوى 
أموال  بإهدار  قام  أحمد  أحمد  أن  إىل 
رشكة  مع  االتفاق  تم  أنه  وإىل  االتحاد 
تزويد  أجل  من  »بوما«  الرياضية  اللوازم 
الكاف باألدوات الرياضية الخاصة بكأس األمم 
2018 يف املغرب وتم االتفاق  للمحليني يف عام 
عىل أن تحصل بوما عىل 312 ألف أورو وذلك 
قام  أحمد  أحمد  لكن   2017 ديسمرب   14 يوم 
4 أيام عىل  بإلغاء هذا االتفاق فقط بعد مرور 
أديداس  تقوم  أن  أراد  حيث  الصفقة  إبرام 

بتزويد الكاف بتلك األدوات.
بناًء  الصفقة  بإلغاء  اإلفريقي  االتحاد  وقام 
عىل طلب من أحمد أحمد مما جعل بوما تسّلط 

عىل الكاف غرامة قدرها 105 ألف أورو.
ويف ديسمرب 2017 قام الكاف بطلب نفس 
ستيل  تاكتيكال  الفرنسية  الرشكة  من  املعدات 
 1.2 مقابل  الطلبات  بهذه  الكاف  زودت  التي 

مليون أورو.
وشددت الشكوى عىل أنه رغم وجود رشكة 
كانت  األموال  فإن  فرنسا،  يف  ستيل  تاكتيكال 

تحّول لرشكة تركية تدعى سريين هيدرافات.
وكان عمرو فهمي قد أّكد يف هذه الشكوى 

تعاظم النفوذ المغربي داخل االتحاد
االفريقي لكرة القدم عّجل بسقوط

الملغاشي أحمد أحمد من عرش الكاف
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تلفزة لإلفريقي وأخرى للجامعة

تعترب الهيئة املديرة للملعب التونيس برئاسة جالل بن عيىس من أنشط الهيئات يف بطولة 
الرابطة املحرتفة األوىل يف ما يخّص ملف التعاقدات واالنتدابات. فهيئة بن عيىس ال تتوانى 
لحظة عن إبرام جملة من الصفقات سواء داخل إطار املريكاتو أو خارجه. وهي يف العادة 
تنتهج هذا األسلوب يف إطار سياستها الرامية اىل تعزيز الرصيد البرشي للفريق واصطياد 
العصافري النادرة. ويمكن القول إنها توفقت يف نسبة كبرية يف الفوز بصفقات محرتمة عادت 
بالنفع عىل الفريق سواء يف املوسم املايض أو الذي سبقه كما أنّها رّكزت اهتمامها خاصة عىل 
انتداب الالعبني الشبان وكذلك مطاردة األسماء التونسية اليافعة يف مراكز التكوين األوروبية.

الفريق يقع أحيانا يف  أنها تجعل  السياسة من سلبيات بما  املقابل قد ال تخلو هذه  يف 
فّخ االنتداب العشوائي أو غري املوجه وهذا ما جعل الهيئة تلجأ أحيانا اىل فسخ عقود بعض 
الالعبني بعد التيقني من محدودية امكاناتهم عىل غرار ما حصل مع الثنائي الليبي محمود 
الشلوي وإبراهيم املرصاتي العبي نادي الهالل الليبي وذلك بالرتايض بني الطرفني أو هكذا 

اعتقدت هيئة جالل بن عيىس.

الثنائي  أّن  التونيس  امللعب  امللّف والتي تعترب غري سارة باملرة ألحباء  املفاجأة يف هذا 
العقد من جانب واحد عىل غرار  الفريق بتعّلة فسخ  للفيفا ملقاضاة  التوجه  املذكور قّرر 
األحمر  االفريقي والذي تسبب يف خسارة فريق  للنادي  الكامريوني  الثنائي  ما حصل مع 

واألبيض أكثر من مليار من مليماتنا كتعويض تفاديا لشبهة التدليس.
التي  العقود  من  نسخ  ومنها  موقفه  تؤيّد  التي  وثائقه  جهّز  الليبي  الثنائي 

أبرمها بحضور رئيس امللعب التونيس جالل بن عيىس والذي قد يجد نفسه 
العقد  واملرافعات بسبب هفوة يف فسخ  التقايض  مجربا عىل دخول معمعة 

بما أّن الالعبني الليبيني يؤكدان أنهما وقعا رسميا للفريق وال يحق فسخ 
عقديهما من جانب واحد. ويف صورة ثبوت صّحة موقفهما فإّن امللعب 

التونيس سيكون مطالبا بدفع كامل املبالغ املنصوص عليها بالعقدين 
وهذا ما يعني تكبّد الفريق خسائر مالية كبرية.

شكاية ضّد امللعب التونيس

كشف بالغ النادي االفريقي األخري املتعّلق بدعوة جماهري النادي اىل مقاطعة إذاعة "اي اف ام" 
بسبب اتهامات موّجهة أساسا لقسم الرياضة باإلذاعة بالتخصص يف نرش أكاذيب عن سعي الهيئة 

املديرة لالفريقي اىل بعث قناة تلفزية خاصة.
رغبة ليست وليدة اللحظة وتتعلق بالتناول االعالمي لبعض املحامل االعالمية أخبار النادي االفريقي 
ولكنها تعود اىل فكرة قديمة تسكن ذهن رئيس النادي عبد السالم اليونيس الذي كان يبحث منذ فرتة 
عن تحويل حلمه الشخيص اىل حقيقة عىل أرض الواقع. اليونيس يرى أّن جمهور االفريقي يمثّل سوقا 
العامل وتحويله  تسويقية كبرية يرتادها املستشهرون بكثرة لذلك كان يفّكر دائما يف استغالل هذا 

لصالح الفريق عىل أمل ضّخ أموال إضافية يف كاسة الجمعية.
تابعة  تلفزية  قناة  وجود  أّن  جيّدا  يدرك  وهو  واسعة  عالقات  شبكة  االفريقي  النادي  ولرئيس 
التجربة االعالمية مضمون بنسبة  أّن نجاح  لالفريقي سيوّفر مبالغ مالية كبرية يف شكل إشهار بما 
املواقع االعالمية. ولذلك  كبرية باعتبار أن جماهري االفريقي تتابع عن كثب أخبار ناديها يف مختلف 
سيكون املولود االعالمي الكبري لفريق الشعب ان كتب له أن يرى النور قبلة عدد كبري من الجماهري 
وهذا ما سيشجع املستشهرين عىل دفع أموال كبرية مقابل الفوز بومضات تمّرر عىل القناة التلفزية 

الجديدة.
أنه ستكون ملثل هذا املرشوع  اليونيس  السالم  االفريقي عبد  النادي  اىل ذلك يدرك رئيس  إضافة 
االعالمي الخاص باالفريقي تداعيات ايجابية عىل السياسية التسيريية واالتصالية للهيئة. كما أن من 
شأنه احتواء االنصار والتصّدي لبعض األخبار التي من شأنها التشويش عىل عمل الهيئة الحالية أو 

التي ستخلفها يف املستقبل.
هذا الحلم الذي يسكن اليونيس بات أقرب للخروج اىل العلن من أّي وقت مىض وقد عادت هذه النيّة 
الذي  الجريء  القدم وديع  التونسية لكرة  الجامعة  اقتداء برئيس  اليونيس  لتجد موضعا لها يف ذهن 
يفّكر منذ مّدة يف بعث تلفزته الخاصة. الجريء حّول موقع الجامعة وصفحته الرسمية عىل فايسبوك 
اىل منرب اعالمي حقيقي يرتاده كل الصحفيني الرياضيني كما أنه أطلق صفحة خاصة به استغلها يف 
الفرتة األخرية للرّد عىل الحمالت التي طالته بسبب ملف طارق بوشماوي والخالف مع هالل الشابة. 

أّن  رغم  الجامعة  قناة  أم  االفريقي  تلفزة  أّوال  النور  سرتى  التلفزتني  أّي  اآلن  حّد  اىل  يعرف  وال 
لألخرية كل املقومات املادية واللوجيستية لريى مرشوعها النور خاصة أّن املال موجود وحتى التقنيون 
الجامعة  بني  مسبق  تعاون  وجود  بحكم  التجربة  هذه  لخوض  وجاهزون  موجودون  واالعالميون 

وفرسان الصحافة الرياضية. 

التنفيذي  املدير  سايلر  روموا  أن  عىل 
مقرب  صديق  هو  الفرنسية  للرشكة 
األول ألحمد  املساعد  لويك غريالند  من 

أحمد.
األخرى،  هي  يس«  بي  »بي  شبكة 
االتهامات  أن  سابق  وقت  يف  ذكرت 
بالجدل  تتعلق  كاف  لرئيس  املوجهة 
ستيل«  »تاكتيكال  رشكة  حول  امُلثار 
األدوات  بتصنيع  املهتمة  الفرنسية 
أحمد  صديق  يديرها  والتي  الرياضية 

القديم.
أحمد  أحمد  صديق  رشكة  وقدمت 

معدات ومالبس رياضية إىل »كاف« يف عام 2017 بعد إلغاء صفقة الرشاكة مع رشكة 
»بوما«، وهو ما يشري إىل تهمة فساد لرئيس كاف.

»تاكتيكال  مع رشكة  الصفقة  لكن  دوالر،  ألف   250 بمبلغ  أقل  كانت  بوما  صفقة 
ستيل« تمت مقابل ما يزيد عن مليون دوالر مقابل 22 ألف قطعة بدالً من 15 ألفاً.

ولفت التقرير عىل شبكة »بي بي يس« إىل أن املرصي الراحل عمرو فهمي هو أول من 
رفع الشكاية عىل رئيس كاف يف هذا الصدد، ويف تقرير آخر لـ«بي بي يس«، فإن أحمد 
أحمد حصل عىل بدالت يف فرتة زمنية واحدة بحجة تواجده يف روسيا ومرص ومدغشقر 

يف آن واحد.
ووفًقا ملا نرشت بي بي يس باملستندات فإن رئيس الكاف حصل عىل أموال مضاعفة 
من جوان وحتى جويلية من عام 2018، يف ظل التأكيد عىل تواجده يف مرص ثم بروسيا.

وحصل أحمد عىل 450 دوالر عن اليوم الواحد الذي تواجد خالله يف روسيا أثناء فرتة 
كأس العالم، وذلك عىل الرغم من أن االتحاد االفريقي ليس له أي دور يف تنظيم املونديال 

وفًقا ملا ذكرت الهيئة.
وحسب ما جاء يف مستندات بي بي يس، فإن أحمد أحمد توجه إىل العاصمة الروسية 
موسكو لحضور كونغرس االتحاد الدويل »فيفا«، والذي امتد لفرتة 41 يوًما من 7 جوان 
وحتى 17 جويلية إال أن املستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إىل مرص من روسيا يوم 23 
جويلية وملدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى 

األول من جويلية.
سفر رئيس الكاف إىل ثالث دول يف فرتة واحدة أدى إىل منحه بدالت مضاعفة لثالث 
مرات حيث كشفت وثيقة أخرى بتاريخ 28 سبتمرب حصوله عىل مبلغ 18.450 دوالر 
من االتحاد االفريقي عن مدة 41 يوم قضاها يف روسيا من 7 جوان وحتى 17 جويلية.

وشددت بي بي يس عىل أن أحمد أحمد لم يكن متواجًدا يف روسيا أو مرص من 27 
جوان إىل غرة جويلية، حيث كان متواجًدا يف مدغشقر وفًقا ملا ذكرته الوثائق التي اطلعت 

عليها.
ووفًقا ملستندات بي بي يس- حصل أحمد أحمد عىل بدالت اإلقامة والسفر عن الفرتة 
من 7 جوان وحتى 17 جويلية، إىل جانب بدالت أخرى عن الفرتة من 23 جوان وحتى 
1 جويلية ثم بدالت عن الفرتة من 27 جوان وحتى 1 جويلية، مما يعني مضاعفة بدالته 

لثالث مرات.
رشارة املالحقة القانونية بحّق الرئيس أحمد أحمد كان وراءها الراحل عمرو فهمي 
والسبب وقتها كان معلوما للجميع حيث أّن الجانب املرصي انزعج من تعاظم التمثيل 
املغربي داخل االتحاد االفريقي. كما أّن الحديث عن عالقات متشابكة ومصالح متقاطعة 
بني امللغايش ورئيس االتحاد املغربي لكرة القدم فوزي لقجع جعل البعض يتحّدث عن 
»لوبي« خطري يتحكم يف مقاليد الحكم داخل الكاف بل إن البعض لم يتحرج من اعتبار 

املغربي فوزي لقجع هو الرئييس الفعيل لالتحاد االفريقي للعبة.
اليوم يخرس امللغايش الذي أسقط إمرباطورية عيىس حياتو كّل ما بنى يف السنوات 
العام  الكاتب  من  صديقة  لنريان  اضافة  املغرب  مع  تحالفه  ذلك  يف  والسبب  املاضية 

السابق للكاف الذي انترص يف حربه عىل دوبل أحمد وهو تحت الرتاب.

من بين شبهات 
الفساد عمرة 
وحّج على نفقة 

الكاف
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