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رئيس اجلمهورية يوّجه دعوة
للمكتب التنفيذي الحتاد الشغل

عىل راشد الغنويش 
تفويض صالحياته لنائبه!

القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم
لـ »الشارع المغاربي« :

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

َوْهُم َثْوَرة؟

• علي العريض رمى المنديل
• »مجموعة الـ100« لن تقبل 

مسؤوليات شكلية في المكتب 
التنفيذي الجديد

نبيل القروي 
شّمعة ؟

تطورات جديدة للمبادرة؟ 
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02الشارع السياسي
االفتتاحية

فّضلنا أن يكون عنواننا يف شكل تساؤل، عّلنا نستخلص يف األخري أّن تْوصيفنا 
هو الوْهم وإِنََّها َلثَْورة..

َلَكِذلك  وإذا كنّا نقصد بالثورة كْونها أطاحت ِبِنظام حكم وأبدلته بآخر فإنّها 
فْعال، لكن، هل أّن هذه "اإلطاحة" أنْهت "نظاما" أم غرّيت أشخاصا بأشخاٍص؟

ِلِنهاية زمن وُحلول  الِجذْري، وُعنْوانا  التغيري  الثورة كونها هي  وإذا كنّا نفهم 
زمن آخر ُمغاير له؟ فهل هي كذلك اآلن يف تونس؟

وإذا كنّا نتصّور الثورة يسبقها تَثْويًرا ِلْلُعقول والعقليات فال تتالءم مع واقع 
املمارسات  كّل  نعترب  كنّا  وإذا  تونس؟  يف  فعال  حدث  ما  هذا  فهل  "رْجعيًا"،  بات 
الَشنَآنَة وامَلِعيبَة التي "اكتشفناها" لدينا بعد هذه "الثورة" هي ممارسات "ثورية" 

و"تقّدمية" فما هكذا الثورات؟

وإذا كنّا نرى الثورة هي الرجوع بعقارب الزمن بعيدا إىل الوراء، والدفع إلْحيَاء 
َما انَْدثر، كما كان الحال يف تونس بعد 2011 وإىل اآلن، فما هكذا تُوَصف الثورات؟

وإذا كنّا نعني بالثورة أنّها تقطع مع املايض وهي متواصلة يف الزمن إىل تحقيق 
أهدافها، فما هكذا مفهوم ِلْلثورة يمكن "إْسقاطه" عىل "الحالة التونسية"؟

الفرنسية"، فما  بـ"الثورة  إىل مقارنة ما حدث يف تونس  نْعمد غالبا  كنّا  وإذا 
تجوز املقارنة أْصالً ملن درس جيّدا هذه الفرتة من تاريخ فرنسا؟ وكّل من يقوم 
بذلك ُمْستَْسِهالً، إنّما يُغالط نفسه وغريه، ويقع يف دائرة الَخِديعة التي قد تْرتقي 
ـَ"َها،  إىل الُكربى، وذلك عندما توّهم البعض نفسه "ُروبَاْسِبيَار" تونس أو "َدانْتُون
منح  الذي  القصبة  اعتصام  يف   2011 فيفري  "نكسة"  منذ  وقع  الذي  فوقع 
آثار  نَْجِنَي  الحكم"، وما زلنا  السيايس صّك "االنقضاض عىل  مجموعات اإلسالم 

هذا الوْهم وما نتج عنه إىل اآلن...

ولِنْفِرَض َجَدالً وليْس فْعالً أنّنا نعيش "وْهم ثورة"، َوْهم َوَقَر يف العقول وتََمّلَك 
لذا،  إليهم كذلك!  ُخيَِّلت  إنّما  ِبثْورٍة!  ِهَي  وَما  ثورة..ثورة،  ترّدد:  بالنُفوس، فباتت 
فكّل ما يَنْتُج عن هذا الوْهم هو نَِقيض الواقع أو الحقيقة، فإذا قلنا مثال "الثورة 
املضاّدة" فهذا يعني "وْهم الثورة املضاّدة"، وإذا ِصْحنَا "أْزالم النظام البائد" فهذا 

يعني "وْهم أزالم النظام البائد"، وهكذا دواليك..

فالنتيجة خاطئة هناك، حتى، وإن  الوْهم،  َخاِطئًا، وهو هنا  امُلنْطلق  دام  فما 
كانت املنهجية من البداية إىل النهاية صحيحة، وينطبق التميش ذاته عىل من ينادي 
املسار  "وْهم  هو  بينما  "انتقاليا"  يعتربه  انحرف..أو  الذي  املساّر  بـ"تْصِحيح" 
االنتقايل"، وهنا بالذات، علينا أن ندرك اْسِتتْبَاعات هذا "الوهم االنتقايل" طيلة هذه 

العرشية التي مّرت أمامنا وكأنّها "أوهام اليقظة" أو هي فعال كذلك!

، ما ناُلحظه من إرصار ُمتََصاعد وُمتَزايد لَدى  ويرتتب عىل كّل ما تقّدم إِْن َصحَّ
من َلَديْه هذا "الوهم بالثورة" بأنّنا نعيش فعال ثورة، وأنّها متواصلة إىل حّد النرص 
ِلثاُلَثية  ُعنْوان  ثْورة" هو  "وْهم  أّن  العلم  مع  بالكامل،  أهدافها  وتحقيق  النهائي 
لو  صادقني  َودْدنَا  اآلن،  إىل  الحني  ذلك  ومنذ   ،2011 سبتمرب  شهر  خالل  كتبْناها 
التْوصيف إىل  كّذبتنا األيّام والسنوات، لكن، ها هي عرْشية مّرت تقريبا منذ ذلك 
اآلن، بينما، لم يَُعد الَحال كما كان بل أْسوأ مّما كان، وكأّن مضمون هذه الثالثية 

ُكِتب اليوم أو فْعال هو كذلك يف أغلبه.

ما  سياِسِيي  تجاه  الَقَرُف  وتََمرْتَس  الخيْبة  وتزايدت  اإلْحباط  َكثُر  كّلما  لكن،   
َستَُحقق  حقيقية  ثورة  نعيش  أنّنا  يف  الواهمني  "ُمَكابَرة"  وزادت  إالّ   ،2011 بعد 
تْجِريم من  ِجَهاًرا برضورة  الدْعوة  إىل  بالبعض  َما، بل ويصل األمر  يْوًما  أْهدافها 
يُشّكك يف "الثورة" و"مكاسبها"، ومنهم من اْختربنا َفَشله الذريع يف تسيري ُشؤون 
دْولة، وهنا بالذات، ما الفْرق بيْنهم وبنْي األنظمة الُشُمولية والُسْلَطِوية بَْل وحتى 

األنْظمة الُشُمولية/ الِكْليَاِنيَة الُكلِّيَة؟!

َفَهل الثْورة تَْعني تَْكِميم األْفَواه ِمثْل أو أْكثر مّما كان عليه "النظام البائد"؟! 
البعض  يتمنى  "الثورة" كما  باسم  والَسْحل  الَساحات  امَلَشانق يف  نَْصب  تْعني  أْم 

ذلك لكّل من يَُخالفه الرأي؟ وهذا راجٌع إىل أنّه لم يتمّكن من أن يَنْزع عنه بعد هذا 
"الِدْكتَاتور" الصغري الكامن لديه، فرتاه يرُبّر ذلك بأّن هذا من رضوريات "الُعنْف 
الثوري"! وبالتأكيد، يقصد هنا دون أن يْدري "وْهم العنف الثوري" أو يربّره دينيا 

يف انتظار "وْهم الخالفة املزعوم"، والدين منه بََراء.

وقد رأينا هذا الوْهم لدى البعض عندما تَبَْخرَت بالقْول بأّن تونس كانت قبْله هو 
تعيش 60 سنة خراب!! وهو هنا يتخيّل واهًما وُمخطئًا يف ذات الوقت، أنّه يعيش 
يَة  ِعرْشِ العرْشية هي  أّن هذه  املايض! لكن، ها نحن نكتشف  َقَطعت مع  "ثورة" 

الَخَراب ونِهاية ِكيان الدولة يف تونس، إْن تََواَصل الَحاُل عىل ما هو عليه.

ِلَلْحظٍة متسائال  األدبية ويتوقف  بالشجاعة  البعض  رأينا، عندما "يتسّلح"  يف 
أم ال؟ وهل  إىل اآلن؟ وهل عشنا حقيقًة ثْورة   2011 الذي حدث بالضبط منذ  ما 
يُْمكن تْوِصيف كّل هذا املسار بأنه ثْوري أو انِْحَرايِف؟ وهل كنّا يف وْهٍم؟ وعليْنا نْزع 
الِغشاوة؟ وأنّه من الواجب علينا اْستقراء هذه األحداث جيّدا حتى نفهم أين يْكمن 
الَخَلل "القاتل"؟ والذي أّدى بنا إىل هذا النفق الَسِحيق حاليا! لْو حدث هذا يوًما، 
– وإِْن كنا نشّك يف ذلك-، سنكتشف وقتها تَبَاِشري الُشَعاع الذي يُنري طريق هؤالء 
أّما لْو لْم يحدث، وهذا ما أتوقعه بالنظر إىل طبيعة التونيس املتميّزة  "التَاِئِهني"، 
بالِعنَاد وامُلَكابَرة يف الَخَطأِ، حتى وإن تبنّي له ذلك، فإنّنا سنواصل السقوط إىل الَقاِع 

وَسرُيَّدد بعضنا "َوإِنََّها َلثَْوَرة" بينما هو يَْغرق..

الذي  التيّار  لهذا  "النخبة"  بْعض  ُمَسايَرة  هو  حقيقًة  يُْقِلقنا  ما  األثناء،  يف 
تجنّبا  أو  بـ"اإلنَْكاري"  وْصفه  يقع  أن  َمَخافة  "ثورة"  يعتربها  ال  َمْن  "يَُجّرم" 
ِلشيْطنٍة ُمْحتملة يف مواقع معروفة أو ربّما تََمنّيا ِلَمنْصب ما، بينما عىل املثقف أن 

ًا عنْها أْو ال يَُكون! يكون ُمْلتِصًقا ِبُهُموِم َشْعِبه وُمَعربِّ

َوَواِهٌم َمْن يَْعَمد ِبُكّل الُسبُِل إىل مقارنة "الثورة" التونسية بنََظائر لها يف التاريخ 
ويف العالم، فامُلقارنة غري مْمكنة نظريًا وفعليًا، َوَواهٌم أكثر َمْن يَتَعنت يف ُمقارنتها 
بـ"الثورة الفرنسية" وواهٌم أكثر فأكثر من يظّن أّن مرشوع "الثْورة اإلسالمية" 

قد َحان.

وليس  بالعقل  تَُدار  املسائل  هذه  أّن  جيّدا  ونَِعَي  َغْفوتنا  من  نَِفيَق  أْن  َعَليْنا 
بالعاطفة واألماني، ومن ال يرغب يف ذلك َفـ"َصَدَمات" الواقع كفيلة بإيقاظه، لكن 
بعد فوات األوان، َوَعَليْنا أن ننظر إىل أنفسنا يف املرآة، ونُقيّم كّل هذا املسار ونرصد 

َمَكاِمن الَخَلل واألخطاء حتى نتمّكن من التْقِويم.

َعَليْنا أيضاً، أن نستوعب جيّدا أّن الزمن تََراُكٌم، حتى وإِْن ُخيَِّل لْلبعض أّن هذا 
املسار قطيعٌة وما هو ِبَكِذلك فْعال، وأن نُْؤمن بأّن دعوات "تَْسِويد" السابقني إنّما 

هي مرشوع خراب الالَِحِقني، كما هو الحال اآلن بكّل أسف.

وأخريًا وليس بآخر، عليْنا أْن نتواضع كثريا ونُقّر بأْخَطاِئنا "الكارثية" وإْهَداَراِتنَا 
الَهْدر"،  "عرْشية  سابقا  سّميْناها  التي  العرْشية،  هذه  طيلة  ِلَمَواِردنا  الَعبَثية 
وأخريًا، عليْنا أْن نطلب الَصْفح وامَلْغفرة من األْجيال القادمة التي اْرتََهنَّا ُمْستقبلها 
الذي  والَهْدر  الَعبَث  ُمنْتََهى  عىل  أبًدا  تْرَحمنا  لْن  التاريخ،  َكَما  َفِهَي،  و"َسوَّْدنَاه"، 
ُقْمنَا به خالل هذه العرشية، وما زال متواصال ِلألَسف يف العرشية التي تطّل علينا.

بىََل!  2011؟  2010 وبداية  أّي يشء يف آخر سنة  أََلْم يحدث  لكن، بعد كّل هذا، 
حدث فْعال، إنّها انتفاضة، قام بها نفر قليل من  التونسيني وليسوا كّلهم، ُسعان 
التونسيون  وأْجهَضها خاّصة  ذاك،  أو  الطرف  الظالم من هذا  أْجهضتها قوى  ما 
بعد  أظهروا  لكن  وقتها،  لذلك  الشجاعة  لديهم  تكن  ولم  فيها  يشاركوا  لم  الذين 
والبحث  العبثية  املادية  واملطالب  الفرص  اْقتناص  يف  والرغبة  االنتهازية  من  ذلك 
امَلْحُموم عن مناصب لم تَُقدَّ عىل َمَقاِسِهم  الذي ال يَْرَقى إِليْها، اعتقادا منهم بأّن 

هذه السلوكيات هي "الثورة" ذاتها! 

فـ"الثورة" يف أذهانهم الضيّقة هي الفرصة التي لن تَُعّوض لـ"اْسِتبَاَحة" الدولة 
بعد أن َضُعف النظام وانَْهار، فكانت امَلْحَصلة اآلن ُضْعف دولة وُقْرب انهيارها إِْن 
تواصل الحال عىل ما هو عليه، وحتى ممارساتهم يظنون أنّها "ثورية" بينما هي 
"وهمية"، وهنا ُمنْتهى العبث بمصري دولة ووطن أرجو له ُرْحمانًا رحيًما عىل حّد 
قول حّمودة الطاهري سنة 1950 يف مرص مّلا أدرك ما معنى أن يفقد التونيس رايته 
أحدهم، وَستُْفتَح حتْما دفاتر  ء" عىل حّد قول  يَشْ "َوالَ  وشعاره ودولته فيصبح 
ِبَحقها  اْرتُِكَب  الذي  القادمة هْول "الُجْرم"  َما، وستكتشف األجيال  التاريخ يوًما 

عْن قْصٍد أو غري قْصٍد....

خالد عبيد

َوْهُم َثْوَرة؟
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شورى النهضة
 2020 ديسمرب   31 الخميس  النهضة  حركة  شورى  مجلس  يعقد 
التنفيذي  باملكتب  تتعلق  واحدة  نقطة  لتداول  سيخصص  اجتماعا 
الجديد، وذلك بعد 8 اشهر تقريبا من قرار رئيس الحركة راشد الغنويش 

حل الهيكل التنفيذي.
تأجل تمرير تركيبة املكتب التنفيذي لتزكية  مجلس الشورى يف 3 
املنقضية  االشهر  خالل  الحركة  عرفتها  التي  الهزات  بسبب  مناسبات 
خاصة بعد ظهور »مجموعة الـ100« املتمسكة بانطالق مسار انتقال 
لرئاسة  مجددا  ترشحه  عدم  رصاحة  الغنويش  اعالن  عرب  يمر  قيادي 

الحركة واحرتام »دستورها الداخيل«.
وأن  بعد  تحسم  لم  املكتب  تركيبة  ان  تؤكد  النهضة  من  مصادر 
عدة  هناك  وأن  بخصوصها«،  »توافق  اىل  للتوصل  مستمرة  املفاوضات 
تصورات لذلك، من تصور مدعوم من »جماعة الغنويش« يتمثل يف مكتب 
مصغر مع 3 نواب للرئيس، أو رئيس مع نائبني له وأمني عام ويستبعد 

منه كل من »أدىل بترصيحات مست من الحركة«.
تطالب  اذ  التوجه،  نفس  عىل  املقابلة  املجموعة  تبدو  ال  املقابل  يف 
»مكتب  بمثابة  القادم  التنفيذي  املكتب  يكون  بأن  الـ100«  »مجموعة 
ترصيف أعمال« مع اختيار نائب رئيس فقط تفوض له بعض صالحيات 
رئيس الحركة ويكون املكتب »متوازنا« وممثال من مختلف »التيارات« 

وأساسا من »مجموعة الـ100« وما يسمى بمجموعة الغنويش.

تقييم
مجددا  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  يجتمع  أن  املنتظر  من 
بممثلني عن االحزاب والكتل الداعمة لحكومته االسبوع القادم. اجتماع 
سيخصص للتناقش حول تقييم أداء الحكومة والوزارات التي قد تكون 
معنية بتغيريات عالوة عىل تقديم ترشيحات لسّد الشغور بوزارة الثقافة 

ووزارة البيئة والشؤون املحلية.
قلب  كتلة  برئيس  املنقيض  الجمعة  يوم  اجتمع  قد  املشييش  وكان 

تونس اسامة الخليفي ونائب رئيس كتلة حركة النهضة مختار اللمويش  
تونس  تحيا  كتلة  ورئيس  الناصفي  حسونة  االصالح  كتلة  ورئيس 
الدين بحضور  الوطنية رضا رشف  الكتلة  احمد ورئيس  مصطفى بن 
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان عيل الحفيص ومدير الديوان  معز 

املقدم.

نقاشات
اكد مصدر من حزب تحيا تونس لـ»الشارع 
طلبت  الحزب  قيادات  من  عددا  ان  املغاربي« 
يوسف  االسبق  الحكومة  ورئيس  رئيسه  من 
املرفوعة  »القضايا«  حقيقة  توضيح  الشاهد 
معطيات  وتقديم  القضاء،  لدى  واملنشورة  عليه 
»ليس  انه  اكد  الشاهد  ان  كاشفا  بخصوصها 

عىل  متواصلة  تشويه  »حمالت  بـ  مستهدف  وأنه  قضائي«  تتبع  محل 
مواقع التواصل االجتماعي«.

وكان سليم العزابي االمني املستقيل من حزب تحيا تونس قد أكد يف 
 2020 نوفمرب   5 بتاريخ  الصادرة  املغاربي«  »الشارع  لصحيفة  حوار 
ان هناك 17 قضية مرفوعة عىل الشاهد وأن منها قضايا بصفته رئيس 
عىل  مرفوعة  تقدير  اقىص  عىل  قضايا   3 ان  اىل  آنذاك  مشريا  حكومة 

الشاهد بصفته الشخصية.
انطلقت  الحزب  داخل  »نقاشات«  أن  املصدر  أبرز  أخرى  من جهة 
لتقييم مساره منذ تأسيسه حتى اليوم، مربزا ان هذه النقاشات ستحدد 
انه يف مشاورات مع »احزاب« من  الذي قال  القادمة للحزب  الخطوات 
العائلة الوسطية حول مرشوع تلتقي حوله مختلف مكونات هذه العائلة.

وأبرز أنه من املطروح ان تتحول كتلة الحزب التي تضم اليوم 10 
نواب اىل كتلة ائتالفية مبينا وجود نقاشات يف هذا الصدد مع مستقلني 

ومع عدد من الكتل عىل غرار كتلة االصالح والكتلة الوطنية.

شرف الدين 
نبيل  تونس  قلب  حزب  رئيس  ايقاف  فتح 
»مطامح«  ديسمرب   24 الخميس  يوم  القروي 
تضم  التي  الكتلة  عىل  لالنقضاض  العديدين 
الربملاني  الحزام  30 نائبا، وتمثل أحد  مكونات 
منها  مصادر  املشييش.  هشام  الحكومة  لرئيس 
وأن  متماسكة  انها  املغاربي«  لـ»الشارع  اكدت 
»ال أحد من نوابها يفكر يف االستقالة« وان ايقاف 

نقلت  اللذين  والكتلة«  الحزب  من  يمس  لن  تحفظي  »اجراء  القروي 
املؤسس  الرئيس  مساندة  سيواصالن  أنهما  تأكيدهما  املصادر  عنهما 
نبيل القروي والدفاع عنه مذكرة بأن وجود غازي القروي سيحول »دون 

رضبهما« من الداخل ودون املساس منهما من قبل أي طرف.
وأقرت املصادر بوجود مخططات وصفتها بـ»املضحكة« لالستحواذ 
عىل الكتلة وتغيري املشهد السيايس، مذكرة بما حصل يف املجلس النيابي 
الوطني وأصبحت بعد ذلك نواة  السابق وكيف تأسست كتلة االئتالف 
لحزب تحيا تونس، وكان جّل نوابها من املستقيلني من حزب نداء تونس.

الحركة  ان  النهضة،  من  مطلع  مصدر  كشف  متصل  سياق  يف 
باملس من  »لن تسمح  وأنها  تونس،  قلب  ستواصل »مساندتها« لحزب 
رشيكها« أو رضب كتلته مشددا عىل ان »معطيات بلغت للحركة يف هذا 
الصدد« وعىل أنه »ال مخاوف يف الوقت الراهن عىل تماسك كتلة حزب قلب 

تونس يف انتظار التطورات التي قد يعرفها ملف رئيسه نبيل القروي«.
الدين،  والنائب رضا رشف  االعمال  اسم رجل  الكواليس  يف  وطرح 
الحزب  اىل  للعودة  ممكن  كمرشح  تونس،  قلب  حزب  عن  منشق  وهو 
وترؤسه وعودة نواب الكتلة الوطنية التي يرتأسها وتضم 9 نواب لكتلة 

قلب تونس.

تهديد مبطن
االمريكي،  الرئيس  صهر  ان  اعترب   algériepatriotique موقع 
جاريد كوشنر كان يلّمح للجزائر لدى ترصيحه من تل أبيب بأنه »من 
مصلحة بلدان تتشبث بمواقف قديمة مناهضة لكل تطبيع مع ارسائيل 

تغيري الخندق الذي تتموقع به«.
املوقع رأى يف كالم كوشنر »تهديدا مبطنا للجزائر التي أدانت علنا 
وبال مواربة املخطط االرسائييل-األمريكي إلعادة تشكيل منطقة الرشق 
األوسط بمساعدة نظام أبو ظبي« معتربا أن هناك قادة عربا ومسلمني 
اقتصادية  مصالح  عىل  الحصول  مقابل  االستسالم  عىل  »يفاوضون 

ومالية«.
وأضاف أن تحذير كوشنر »ال يندرج يف سياق تخويف الجزائر وال 
هو مجرد تنّمر« وأنه »يعني ضمنيا أن مسار التطبيع ليس إالّ يف مرحلته 
األوىل وأن الواليات املتحدة ستواصل حتى بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم 
عىل نفس النهج املسطر من طرف اللوبي الصهيوني وتعزيزه عرب تحييد 
االرسائييل- املرشوع  تمثل حجر عثرة يف طريق  أن  يمكن  التي  البلدان 

االمريكي«.
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بثّت  24 /12 /2020 وبعد حملة "إشهاريّة"  الخميس  يوم 
 18 الّساعة  من  إمتّد  برنامجا حواريّا مطّوال  األوىل  الوطنيّة  القناة 
الوضع  لتشخيص  وُخّصص  لألخبار  الّرئيسيّة  النرّشة  بعد  ما  إىل 

اإلقتصادي والحلول املقرتحة.
الربنامج كان بالرّشاكة مع "املعهد العربي لرؤساء املؤّسسات" 
الخاّصة واإلذاعات وجاء  التلفزيّة  القنوات  بثّه عىل عدد من  ووقع 
والّضيفات  والّضيوف  واملنّشطات  املنشطون  فيها  تناوب  أجزاء  يف 
بحضور "متواصل" للمعهد املذكور ُمَمثاّل بأعضاء ملكتبه التّنفيذي.

الّسنة  هذه  أواخر  حدث  يكون  أن  له  أُِريَد  الذي  الربنامج، 
الّصعوبة،  غاية  يف  كانت  أنّها  عىل  عاقالن  يختِلف  ال  التي   2020
جاء تحت عنوان "ممكن!" ويمكن هنا أن نسوق ملحوظة تخّص 
أّن  من  الوثوق  تمام  واثق  العنوان  التعّجب وكأّن من وضع  نقطة 
هذا  بإعتماد  وتنتفي  )بـ"ال"التّعريف(  الحّل  هو  "سيُقرتح"  ما 

العنوان حياديّة الّصحفيّات والّصحفينّي الباحثات والباحثني.
أما الشكل فلم يأت بالجديد، اذ إعتمد عىل الّديكور امُلعتاد للربامج 
إسناد  يف  هو  الوحيد  الّطفيف  والتّغيري  األوىل  الوطنيّة  عىل  الحواريّة 
قناة  من  واآلخر  الوطنيّة  من  أحدهما  لثنائي  النّقاش"  إدارة  "مقود 

خاّصة.
الوضع  تشخيص  إىل  يهدف  "الربنامج  أّن  البّث  قبل  لنا  قيل 
اإلقتصادي وأسباب األزمة اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة مع رفع درجة وعي 
املمكنة  اإلصالحات  وأهميّة  الحاليّة  الّرهانات  بأهميّة  التّونيس  املواطن 
يف املستقبل القريب ووضع رؤية إقتصاديّة تشاركيّة لسنة 2021 وأّن 
ستكون  البرشي  الّرأسمال  يف  واإلستثمار  العموميّة  املؤّسسات  إصالح 
من أهّم املحاور، إضافة لدفع التّصدير وتفعيل الرّشاكة بني القطاعني 
الخاّص والعام"... هذا ما قيل ونرُِش، لكن من املهّم أيضا التّذكري بما 

سبق يوم "الربنامج-الحدث"بعّدة أسابيع وسويعات.

"ميدي  بربنامج  قاّرة  بفقرة  الّطروحات  لهذه  "التّمهيد"  تّم  فقد 
لرؤساء  العربي  املعهد  يطرح  موزاييك حيث  إذاعة  موجات  عىل  شو" 
عىل  سؤاال  طرح  عكاشة(  بن  بوبكر  امُلنّشط  لسان  )عىل  املؤّسسات 

الّضيف ويوم الخميس 24 ديسمرب )يوم بّث الربنامج(.
كان الّضيف هو رئيس املعهد املذكور الذي تحّدث يف العالقة بني 
الّسيايس واإلقتصادي ووضع قواعد التّعامل، حسب رأيه طبعا، بكثري 

من الرّصاحة )حقيقة( لكن وبكثري من تبخيس الّسيايس خاّصة.
بني  بـ"الفصل  موزاييك  عىل  البياحي  الطيب  السيّد  طالب  فقد 
اإلقتصادي والّسيايس" يف ركوب واضح عىل املقوالت الّشعبويّة الّطاغية 
و/أو  األحزاب  هي  مشاكلنا  كـ"سبب  الوطنيّة  الّساحة  عىل  حاليّا 
ن يف إتّفاق الرشاكة  الّسياسة والسياسينّي"ويبدو أّن هذا التوّجه قد ُضمِّ
زينة  الّصحفيّة  رّكزت  إذ  الوطنيّة"  التّلفزة  و"مؤّسسة  "املعهد"  بني 
الخمريي يف نهاية الربنامج عىل "خلّو الحوار وامُلتحاورين من الّسياسة 

تدّخل  )رغم  مّرة  من  أكثر  "ممكن!"  بثقة  وكّررت  والّسياسينّي" 
أرّصت  ولكنّها  بالحوار(  بالحوار،  بسباس:  لزميلها شاكر  ُمحتشم 

"ممكن!".
يف  يأتي  أنّه  "الربنامج-الحدث"  هذا  يف  األخطر  بمعنى  األهّم 
توقيت غريب إذ ال يُمكن فصله عن تعّدد النّداءات لحوارات وطنيّة 
تتناول الوضع العام بالبالد بمختلف أبعاده ويف مقّدمتها الّسيايس 
واملؤّسساتي، وإن سّلمنا بأّن أهّم طرف دعا للحوار هو اإلتّحاد العام 
األزمات  زمن  وخاّصة  أّي ظرف  يف  الوازن  ودوره  للّشغل  التّونيس 
املنّظمة  مع  التّفاوض  دون  "إصالحات"  أيّة  تمرير  وإستحالة 
املؤّسسات  التّفريط يف  لدعوات  اإلتحاد وتصّديه  أّن  نفهم  الشّغيلة، 
يصبح  إسرتاتيجيّة،بيع...(  مسّميات:رشاكة  أيّة  )تحت  العموميّة 
عىل  والتّعويل  اإلقتصادي  عن  الّسيايس  فصل  مسألة  أّن  واضحا 
دور اإلتّحاد وحرصه عىل إنقاذ البالد )أي ُمسايرة التوّجه الّليربايل 
ُمقتنعة  النّقابيّة  القيادات  أّن  اإلعالم  يف وسائل  واإليحاء  امُلتوّحش( 
وتُجاري  العلن  يف  بذلك  الترّصيح  تتحاىش  لكنّها  الّليربايل  بالّطرح 
قواعدها يف مطالبها... كّلها مؤرّشات تصّب يف سعي هذه "الجمعيّة غري 
الحكوميّة" لإلعالن عن نفسها قيادة  حقيقيّة للبالد وما عىل الّسياسينّي 

إال التّنفيذ.
الّسيايس  عن  اإلقتصادي  فصل  ملقولة  التّسويق  يقع  أن  املؤسف 
)والحال أّن اإلقتصاد ينبع من مرشوع سيايس( والّلعب عىل وتر يأس 
رأي  أّي  غياب  ويف  وطنيّة  تلفزيّة  قناة  يف  الحّكام  من  واسعة  رشائح 
مخالف لكيفيّة الخروج من األزمة والرّتكيز عىل التّشخيص )الذي بات 
مؤسف  العام(،  بالشأن  املشتغلني  عن  فضال  النّاس  كّل  لدى  معلوما 
أيضا أن يقع "إستغالل"بعض الصحفينّي والّصحفيّات لتمرير خطاب 
الّسمع  الجميع  املال وعىل  رأس  يعلو عىل صوت  يتلّخص يف ال صوت 

والّطاعة!

زوووومزووووم
مالحظات حول الربنامج التلفزي الربوباغندي املعنون بـ »ممكن«

منير الفالح
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كوثر زنطور

رئيس اجلمهورية يوّجه دعوة للمكتب التنفيذي الحتاد الشغل
وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة للمكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل للقاء سيكون جدول أعماله الوحيد المبادرة التي كان االمين 
العام للمنظمة  الشغيلة قد قدمها رسميا للرئيس يوم 30 اكتوبر المنقضي ونشرتها المنظمة للعموم على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" يوم غرة 
ديسمبر الجاري ، لقاء سيضع حتما حدا للتكهنات المتعددة بخصوص موقف سعيد من المبادرة و بالتالي ماالتها سواء من خالل تبنيها او  رفضها مما يعني 

مرور االتحاد لـ "السيناريو ب «.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشارع املغاربي" ان 
أو  ديسمرب   29 الثالثاء  يوم  الرئيس سعيد سيلتقي 
التنفيذي التحاد  30 ديسمرب أعضاء املكتب  االربعاء 
الشغل يتقدمه امينه العام نور الدين الطبوبي. هذه 
املنظمة  طرف  من  واضح  تململ  بعد  تأاتي  الدعوة 
واضح  بشكل  نقله  الجمهورية  رئيس  صمت  إزاء 
ان  اعترب  الذي  الطاهري  سامي  الرسمي  ناطقها 

الرئيس بصمته يعترب طرفا يف تعطيل املبادرة.
قيادات  تخف  لم  املاضية  القليلة  االيام  وخالل 
العام   الوضع  تردي  ازاء  "تشاؤمها"  االتحاد  من 
وكثفت   ، الفاعلني  مختلف  عن  املسؤولية"  و"غياب 
االتصاالت  للبحث عن » سيناريو ب « بالنظر اىل عدم 
ورود  اية اشارة ايجابية من الرئاسة بعد شهر من 
حصولها رسميا عىل وثيقة املبادرة ، وشهرين تقريبا 
من طرحها بشكل غري رسمي خالل لقاءات جمعت 

الطبوبي بقيس سعيد.

تطورات ؟
اللقاء املرتقب بني قيس سعيد واملكتب التنفيذي 
التحاد الشغل، هو اول "اشارة ايجابية" من الرئاسة 
انه سيكون منطلقا ملسار  لكنها ال تعني بالرضورة 
الشغل  كاتحاد  والرئاسة   ، وتنفيذها  املبادرة  تبني 
فتحتا قنوات اتصال متعددة يف االيام القليلة املاضية 
املنظمة  وعددت   ، النظر  وجهات  وتبادل  للتشاور 
السابق  العام  امينها  ، من خالل  لسعيد  "رسائلها" 
الرسمي  ناطقها  خاللها  من  وايضا  العبايس  حسني 

سامي الطاهري.
سعيد  الرئيس  "تأخر"  بشدة  انتقد   ، العبايس 
يف الرد عىل مبادرة االتحاد معتربا يف ترصيح الذاعة 
"ديوان اف ام" بتاريخ 18 ديسمرب 2020 ان رئيس 
والشكل  بالرسعة  املبادرة  مع  يتفاعل  لم  الدولة 
املطلوبني. وذهب العبايس اىل أبعد من النقد ليُحرج 
رئيس الجمهورية عرب تشديده عىل أن بعض االطراف 
ولم  املبادرة  الجمهورية رفض  أن "رئيس  له  أكدت 

يقبلها «. 
قضايا  رفع  إىل  سعيد  قيس  العبايس  ودعا 
بالفاسدين، مستنكرا تتايل ترصيحاته املنددة بالفساد 
والفاسدين معتربا أنها "اصبحت لوبانة" ومؤكدا ان 
الفاسدين . وعرب  َمْن  يَُقيّم  الذي  الوحيد  القضاء هو 
من  ال  سياسية  ارادة  هناك  ليست  بأنه  اعتقاده  عن 
الحكومة وال من  رئاسة  الجمهورية  وال من  رئاسة 
رئاسة الربملان ملحاسبة الفاسدين مجددا التذكري بأن  
ذلك رضوري للبالد التي قال انها يجب ان تتخلص 

من الجراثيم املوجودة داخلها".
من  اكد  الشغيلة  للمنظمة  السابق  العام  االمني 
جهة أخرى أنه "ال مكان الئتالف الكرامة يف الحوار 
الحل  هي  املنظمة  مبادرة  ان  عىل  مشددا   ، الوطني 

لالزمة التي تمر بها البالد عىل جميع املستويات".  
اما الطاهري فقد قال يف ترصيح لجريدة »املغرب« 
عند  معطلة  االتحاد  مبادرة  ان  املنقيض  السبت  يوم 
استثناء  دون  "الجميع  متهما  الجمهورية  رئاسة 
املبادرة جراء حسابات سياسية  بالعمل عىل تعطيل 
وبحثا عن التموقع وللحصول عىل املنافع واملصالح" 
مؤكدا ان "االتحاد لن ينتظر اكثر مما انتظر وانه يف 
صورة تواصل تأخر رد سعيد فإن هناك خطة بديلة 

لالتحاد سيتم االعالن عنها يف االبان".
رئاسة  من  رد  عن  بحثا  اذن  االتحاد   ضغط 
الباب  به  وفتحت  الصمت  الزمت  التي  الجمهورية 
لتكهنات تشري إىل موت املبادرة يف املهد ، واىل مراهنة  

الكساب  والفوىض  "التعفن"  عىل  سعيد  الرئيس 
املرشوعية  التأسيس"  بـ"اعادة  املسمى  مرشوعه 
واالرضية لتمريره  والدخول يف مسار بناء الجمهورية 
الثالثة ، خاصة أن لقاءه بمحمد عبو الوزير السابق 
عّزز   الديمقراطي  التيار  من  املستقيل  العام  واالمني 

مثل هذه القراءات.
املكتب  مع  لقاء  لعقد  الرئاسة  دعوة  ان  اال 
االيجابية  التطورات  باب  من  تكون  قد  التنفيذي 
ملوقفها  شاف  وتوضيح  االتحاد،  بمبادرة  عالقة  يف 
ازاءها، لكن مع بعض التفاؤل الحذر داخل املنظمة 
من  افضل  االتحاد  لقيادة  بالنسبة  الوضوح  يبقى 
إما  منطلقا  سيكون  وضوحا  املتواصلة،  الضبابية 
لحوار ترشف عليه رئاسة الجمهورية او للبحث عن 

اطار آخر قد يكون ضمن املنظمات.
يف هذا االطار كشف مصدر من منظمة االعراف 
املنظمة  بني  توافق  "وجود  املغاربي"   لـ «الشارع 
واتحاد الشغل حول تقييم الوضع" وحول » رضورة 
الترسيع يف البحث عن حلول عىل املستوى االقتصادي 
للمنظمة  بالنسبة  انه  مربزا  واالجتماعي"  والسيايس 
اىل  ملمحا  الشغل"   اتحاد  ملبادرة  "مساندة  فإنها 
الرباعي"  اطار  يف  "التنسيق  يتم  ان  اشرتطت  انها 
وهيئة  الشغل  واتحاد  االعراف  منظمة  اىل  اشارة  يف 

املحامني ورابطة الدفاع عن حقوق االنسان .

الطبوبي وسعيد
اكثر الشخصيات  الطبوبي أحد  الدين  يُعد نور   
التي التقاها قيس سعيد عىل االطالق. فقد دعاه ابان 
لقاء حرضه راشد  الفخفاخ ورّشكه يف  ازمة حكومة 
انذاك  الحكومة  ورئيس  الربملان  رئيس  الغنويش 
التي  االزمة  خالل  التقاه  وقبلها  الفخفاخ.  الياس 
وانسحاب  للربملان  الفخفاخ  حكومة  مرور  سبقت 
"الوسيط  وكان  املفاوضات  من  آنذاك  النهضة  
قيس  والتقى  االجواء.  تهدئة  يف  وساهم  الحكيم" 
هشام  تكليف  قبل  الطبوبي  الدين  نور  ايضا  سعيد 

املشييش بتشكيل الحكومة.
الثقة   تسودها  الثنائي  بني  العالقة  أن  يبدو 
من  أي  ازاء  سعيد  اظهرها  قلما  التي   ، املتبادلة 
يشبه  ما  لالتحاد  كان  ولذلك  املشهد  يف  الفاعلني 
القناعة بقبول الرئيس مبادرته وتبنيها ، لكن صمته 
للحصول  للضغط  االخري  يتجه يف  "احرجه" وجعله 
عىل االجابات، والخروج من املنطقة الرمادية، خاصة 
كيفية  املنظمة بخصوص  اختالفات عميقة تشق  ان 

تطورات جديدة للمبادرة؟ 

 

إجرييل  ولدي  محرز  يا  املالحة:  بيّة 
ونحط صباعي  نقطع شعري  باش  راني 
يف وذني ونعيّط فيها ووه ...يا ديني يّخي 

يس ناجي جّلول ما لقى بيها وين قام 
يتحّكك  عىل مكاسب املرأة... 

زادة  هو  شبيه..  :يخي  محرز 
حوار  مبادرة  وقّدم  النّوم  من  خرج 

كي جماعة أيّها الّراقدون وإاّل شنّوة!؟..
بيّة املالحة: يا ريتو السيّد وّخر وقدم وقال لو 
كان موش نداء تونس  رأو نساء تونس البسني نقاب 

ويستنّاو يف طّهار النساء...
أسكتو  قالتلهم  ..هذي  نصّدقش  ما  ال   : محرز 
...يعني يس النّاجي ال احرتم تاريخ الطاهر الحّداد 
الحقوقيّة  املنظمات  تاريخ  وال  بورْقيبة  والزعيم 
مقدمتهم  ويف  املدني  املجتمع  فعاليّات  ومختلف 
إحرتم  وال  سنني  تّوة  ونظاالتها  النسويّة  املنظمات 
حراير تونس ومظاهرتهم نهار 13 اوت وقت حكم 
الرتويكا ضد دستور الرشيعة لصاحبه حبيب خرض 
ونسبها   ثّمة   ويّل  امللّمة  ولم  بوبالة...  يف  تحط  إيل 

عيني عينك للنداء ...

بيّة املالحة : شفت ها الغبينة يا محرز ولدي 
يف  جامعي  وأستاذ  دكتور  يقّلك  إيّل  راهو  السيّد 
التاريخ  وال بالك ال وّسع قام يزيّف يف التاريخ 
ينّدب  يشء  ...موش  عينك  عيني 

ويدّخل للمرسطان ... 
تاخذش  ما  بيّوتة  يا  محرز: 
يشوط  مستانس  راهو  برشة  عليه 
..موش رد روحو مناضل كبري يف الحركة الطاّلبيّة 
باألمارة حجرة سقراط شاهدة عىل صوالته وجوالته 
حد..وموش  بيها  سمع  ما  إيّل  العصماء  وخطاباتو 
قال زادة إيّل هو من جماعة الوطد وكفاحه النقابي 
يف اتحاد الشغل يرضب به املثل يف وقت ما كان حتى 

حد يحل فّمو...
بيّة املالحة: وانت صّدقتو!؟

محرز: يّخي هو برك صبح يغنّي بعد الثورة تي 
ماهو يقولو الّلسان ما فيهش عضم وكيف ما تقول 
مّماتي يرحمها شكون مىش للقرب وجاب الخرب ...اما 

حكاية نداء تونس حرر النساء قلتلهم إسكتو ..
الحاصيلو ربّي يقّدر الخري وهضاك هو 

✔ أختكم بّية المالحة

ناري على بابا جّلول

L'Agora

املستهدفني  احد  نفسها  ترى  وباتت  املرحلة،  ادارة 
بالتنسيقيات املوالية لسعيّد التي ظهرت يف اكثر من 

جهة وخروج االحتجاجات عن التاطري.
 ، كثرية  التقاء  نقاط  والطبوبي  قيس سعيد  بني 
يبدو ان من بينها نفس املوقف من حكومة املشييش 
،  اذ ينقل كثريون عن الطبوبي تقييما سلبيا ألدائها، 
خصوم  والطبوبي  ولسعيد    ، السيايس  ولحزامها 
ومخاوف  الكرامة،  ائتالف  رأسهم  عىل  مشرتكون 
الدستوري  بالحزب  يتعلق   ما  منها  أيضا  مشرتكة 
الذي  الدور  خالل  من  مويس  عبري  ورئيسته  الحر 
تريد ان تلعبه يف هذه الفرتة عن طريق تقديم مبادرة 
الشعبي"  الغضب  "تأطري  واعالنها  بها  خاصة 
وكذلك  الشغل"  اتحاد  مبادرة  تهميش  و"محاولتها 

انتقادها بقوة رغم اقرارها بوجود » قاسم مشرتك" 
بني مبادرتها ومبادرة االتحاد.

سعيد  قيس  بني  املرتقب   اللقاء  سيحمل  ماذا 
يمكنه  أحد  ال  الشغل؟  التحاد  التنفيذي  واملكتب 
الجزم بأية اجابة خاصة اذا تعلق االمر بقيس سعيد 
، لكن دعوة تأتي بعد اقل من اسبوع من ايقاف نبيل 
القروي ال يمكن أن تكون إال حّمالة أوجه السيما أن 
االيقاف  يكون  وقد  بالفساد،  ضمنيا  يتهمه  الرئيس 
رفع الحرج عن سعيد لينطلق يف الحوار الوطني رغم 
لوضع  الحل  يمثل  انه  يرون  ال  اصبحوا  كثريين  ان 
يكون  ان  الختام  يف  يمكن  وال  البالد،  تعيشه  صعب 
وعىل  اليوم  تونس  حال  يف  للمتسببني  اال  «تبييضا" 

راسهم حركة النهضة.
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معز زيّود

نبيل القروي شّمعة ؟
يف الوقت الذي تستعد فيه تونس كغريها لطي صفحة سنة من األحزان وعقد 
قد  اإلحباط  أن  املجهول. ورغم  يستقبل  كما  تستقبل غدها  فإنها  األزمات،  من 
تطورت  قد  تبدو  التونسية  ساللته  فإن  املشاعر،  سيد  طويلة  مدة  منذ  أصبح 
مؤخرا كما تتطور الفريوسات كي تصبح أرسع انتشارا أو أكثر رضاوة أو أمكر 

حيلة.

حلول أسوء من المشاكل
إذا كانت الفريوسات تتطور بعامل الصدفة ووفقا ملنطق االنتقاء الطبيعي 
حسب نظرية داروين، فإن اإلحباط التونيس يتطور اليوم أيضا بفعل ما تقرتحه 
السلطة من أدوية. هي أدوية تقدمها الحكومة يف كل مرة عىل أنها ترياق شاف، 

فإذا هي سّم زعاف. 
الحكومة ممثلة يف شخص رئيسها  تبنت  الكمور حني  أزمة  حدث ذلك مع 
يقل  ألم  نظريها.  يندر  سابقة  يف  وذلك  عليها،  مورس  الذي  االبتزاز  سياسة 
إىل نموذج  الكمور  أزمة  لتجاوز  اتبعه  الذي  الحل  إىل تحويل  أنه يطمح  حينها 
قابل للتعميم؟ لعله حني قالها كان يريد أن يخادع مرارة الخضوع إىل االبتزاز 
التي كان يشعر بها. أو لعله كان يحاول أيضا أن يخفي خضوعه لالبتزاز عن 
الناظرين، بحيث يظهر يف مظهر املحاور ال املتفاوض، ويف ثوب املبادر للحوار 
ال الخاضع للضغط. ولكن هيهات. فمن املعلوم أن أوراق العنب ال تصلح إلخفاء 
العورات. وإذا كانت تصلح ليشء، فإنها تصلح لجلب االنتباه لتلك العورات التي 

تزعم إخفاءها. 
ولسان  الحكومة،  رئيس  إليحاءات  مكان  كل  التنسيقيات يف  استجابت  لقد 
حالها يقول: إذا كنت تطمح لتحويل الكمور إىل نموذج قابل للتعميم، فها نحن 
نمنحك الفرصة بتعميم ممارساتها، فنهيئ لك كمورا يف كل مكان. ولعل بعضهم 
كل  يف  »لجان  عبارة  معنى  عن  عيّنك  الذي  رئيسك  سل  أيضا:  يتمتمون  كانوا 

مكان«.
ال يختلف األمر كثريا مع القضاء وأزمته املستمرة منذ أكثر من شهر. الفرق 
األسايس أن الوحدة يف هذه الحالة ليست جغرافية، بل قطاعية. تفاوض الحكومة، 
فيمعن وزير العدل فيها يف الترصيحات املستفزة التي أحيانا ما المست اإلهانة. 
تنقسم الهيئات املمثلة للقضاء. تزايد جمعية القضاة عىل نقابة القضاة، فتزايد 
تعلن  املحاكم.  كتبة  نقابات  أثرهما  تقتفي  ثم  الجمعية.  عىل  بدورها  النقابة 
جمعية القضاة اتفاقا مع الحكومة يوم 18 ديسمرب، فرتفضه النقابة. ثم تعلن 
النقابة حال تصفه بالتاريخي، فإذا بالجمعية تصمه باملخاتلة. أما الحكومة، فقد 
العام من سبيل ملعرفة ما  الرأي  التكتم عن محتوى االتفاق، فلم يجد  اختارت 

تخفيه بنوده إال اللجوء إىل إجراءات حق النفاذ للمعلومة. 
بعد كل ذلك، هل عاد السري العادي ملرفق القضاء؟  كالّ بطبيعة الحال. ال بد 

من انتظار حسم الرصاع مع كتبة املحاكم الذين يقولون: وماذا عنا نحن؟

خطاب العرق والدم والدموع
األزمة  لتطوير  الكثريين  وسعي  واجتماعيا،  اقتصاديا  األوضاع  تأزم  مع 
سياسيا، يخىش أكثر املالحظني أن يكون القادم أدهى وأمر. وال نملك اليوم إال 
أن نسأل: ملاذا؟ ملاذا تفاوض الحكومة لحظة األزمة من خارج منطق األزمة؟ ألم 
يسمع وزراءها ومستشاروهم بخطاب العرق والدم والدموع؟ أم أن الحديث عن 
الحرب ضد الكورونا ال يعدو أن يكون من باب الللهو اإلعالمي واللغو التواصيل؟ 
يذكر  النظامية  غري  الهجرة  يذكر  من  القائل:  بقول  شبيه  لسان  لعله سبق  أم 

اإلرهاب؟
إدارتها  وبسوء  االتصالية  بأخطائها  املشييش  هشام  حكومة  جددت  لقد 
ذلك  يشبه  مارد  هو  تونس.  يف  االحتجاجات  عدوى  شباب  الظرفية  لألزمات 
له رأس، نبت محله  الذي حاربه هريقل، والذي كلما قطع  املخلوق األسطوري 
رأسان. كذلك اليوم يف تونس، كلما قالت الحكومة إنها أغلقت ملفا، نكاد نندم 

بعد بضعة أيام عىل إغالقه.
السؤال: ما العمل اليوم؟ لعل أفضل من يجيب عن هذا السؤال هو هريقل 
نفسه. حني علم أنه ال قبل له بحيّة ينبت لها رأسان يف محل كل رأس يقطعه، 
التجأ إىل طلب املساعدة من صاحبه يوالوس الذي أخذ يحرق منابت الرؤوس بعد 

قطعها من قبل هريقل من أجل الحيلولة دون تكاثرها. 
إذا كان رئيس الحكومة هشام املشييش ليس هريقلال، فإن رئيس الجمهورية 
قيس سعيد ليس يوالوس. ولنئ كان األول يطعم العدو وهو يحسب أنه يرّوضه، 
فإن الثان يفّضل أن يبدو يف ثوب هريقل، حتى إذا كانت حربه ال تعدو أن تكون 

ضد طواحني الهواء، عىل أن يلعب دور يوالوس يف معركة ضد عدو حقيقي. 
مع هذا، ليس ثمة يف املستقبل القريب من حل آخر. ولذا ال يبقى لنا إال األمل 
التنفيذية، بحيث يستفيد األول من صالحياته  أداء رأيس السلطة  يف أن يتطور 
تضع  حتى  الصرب  إىل  الجميع  يدعو  بأن  له  تسمح  أزمة  سياق  يف  الدستورية 
شعبية  من  به  يتمتع  ما  الثاني  يستغل  وبحيث  أوزارها،  كورونا  عىل  الحرب 

لخدمة الصالح العام ولخدمة الدولة التي يرأسها.

أيمن البوغانمي

تونس تنتظر 
هرقل

طرَح قرار إيداع رئيس حزب »قلب تونس« نبيل القروي 
عن  فبعيًدا  التأويالت.  متعّدد  سياسيّا  جدال  السجن  يف 
فإّن  وحده،  القضاء  شأن  من  يبقى  الذي  التحقيق  تفاصيل 
هذا »الحدث« الذي طغى عىل الساحة السياسيّة هذه األيّام 
يقتيض من باب اإلنصاف فتح ملّف شبهات الفساد املتعّلقة 
امللّفات  كاّفة  بتفعيل  والسيما  أيضا،  السياسينّي  من  بغريه 

التي كشفتها محكمة املحاسبات مؤخًرا...
من الرسائل السياسيّة التي وّجهها إيداع صاحب قناة »نسمة« 

يف السجن أّن الحسابات السياسيّة للقروي بدت خاطئة تماًما، 
القّوة  له  يُتح  لم  النيابيّة  املقاعد  تلك  بكّل  حزبه  فوز  أّن  إذ 

إىل  هنا  اإلشارة  ينبغي  يتصّورهما.  كان  اللتني  والحصانة 
تنبني عىل  املذكورة كانت  القناة  أّن كّل إسرتاتيجيّة باعث 
اسم  يكن  لم  حينما  الجمهوريّة،  رئيس  بمنصب  الفوز 
يف  نجح  لو  أنّه  بذلك  واملقصود  مطروحا.  سعيّد  قيس 
تحقيق هدفه األسمى لُقربت كّل القضايا املرفوعة ضّده إىل 
استعراض  ننىس  أاّل  طبًعا  يجب  سياسيّا.  معلوم  غري  أمد 

املرّسبة،  الفيديوهات  أحد  يف  الهائلة«،  لـ«قّوته  القروي 
الراحل حافظ  الرئيس  نجل  مع  ضمن خالفه 

الخارج  يف  اليوم  يُقيم  الذي  السبيس  قايد 
خشية محاكمته هو اآلخر بشبهات فساد، 

قائال: »أنا قوي )Je suis puissant(، أنا 
عندي تلفزة.. لواش عاملها أنا القناة، 
ماهو باش نحكم فيهم ويف ولديهم«. 

يُذّكرنا ذلك أيضا بما كان يُصطلح 
»شفيق  بظاهرة  تسميته  عىل 
يتحّكم  كان  الذي  الجراية« 
السياسينّي والنّواب  بطائفة من 
عىل  كان  أّي  بقدرة  ويهزأ 
أمثلة  من  ذلك  وغري  محاسبته، 

التاريخ القريب...

تجاوزات بالجملة
هذه إذن الرسالة األوىل من إيداعه القروي يف السجن واستئناف 
مراحل مقاضاته، فقد كشفت إىل حّد اآلن عن عجز قناته وجمعيّته 
اغتيال  عن  األجنبي  الدعاية  ولوبي  وتحالفاته  وحزبه  »الخرييّة« 
ينهشها  مراع  مجّرد  إىل  وتحويلها  التونسيّة  الدولة  مؤّسسات 
ماكينات  عىل  واملسيطرون  بالعقول  التالعب  آليات  يف  املتحّكمون 

الدعاية السياسيّة. 
بمدى  وتتعّلق  بدورها،  باألوىل  فرتتبط  الثانية،  الرسالة  أّما 
استعداد املؤّسسة القضائيّة للميّض ُقدما يف تفكيك ملّفات الفساد 
محكمة  كشفت  من  سائر  محاسبة  غرار  عىل  أمامها،  املطروحة 
املحاسبات ضلوعهم يف تجاوزات انتخابيّة ترقى إىل درجة الفساد 

والجرائم، ال مجّرد سوء ترّصف وقّلة تقدير. 
الجدير بالذكر أّن محكمة املحاسبات كانت قد أصدرت مؤخًرا 
تمويل  »مراقبة  األّول  يخّص  تقارير  ثالثة  إىل  يتفّرع  عاًما  تقريًرا 
الحمالت االنتخابيّة لالنتخابات الرئاسيّة السابقة ألوانها«، ويتعّلق 
الترشيعيّة لسنة  باالنتخابات  الخاّصة  التمويالت  الثاني بـ«تدقيق 
2019«، يف حني يتناول التقرير الثالث »مراقبة ماليّة األحزاب«. وقد 
تضّمنت كاّفة هذه التقارير توصيفا للتجاوزات التي ارتكبها عدد 

من السياسينّي وأحزابهم...
لالنتخابات  املرشحني  من  عدد  التزام  عدم  ذلك  أمثلة  ومن 
الرئاسيّة األخرية، وفق تقرير محكمة املحاسبات، بضوابط تسجيل 
عمليات تحصيل املوارد املاليّة وتأدية النفقات، إذ لم تشمل العمليات 
جمعة  واملهدي  مرزوق  محسن  املرشحني  بسجاالت  املدرجة 
وحمادي الجبايل ومنجي الرحوي كاّفة املداخيل والنفقات املنجزة 
من قبلهم. وعىل صعيد مراقبة األحزاب الفائزة باالنتخابات، ذكرت 
محكمة املحاسبات أّن حزب »حركة تحيا تونس« لم يواف املحكمة 
بما يفيد إعداد قوائمه املاليّة وضبطها. كما ال تحتوي الوثيقة التي 
أودعها هذا الحزب بعنوان املساعدات والتربّعات والهبات والوصايا 
يناهز100   ما  تضمينها  يتم  لم  إذ  له،  املقّدمة  التربّعات  كافة  عىل 
وصل ترّبع. وكشف التقرير ذاته عدم الشموليّة الحسابيّة التأليفيّة 
لستّة أحزاب هي »الحزب الدستوري الحّر« و«التيّار الديمقراطي« 
الفالحني«  الشعب« و«حزب صوت  وحزب »قلب تونس« و«حركة 
بامليزان  تدل  لم  النهضة«  »حركة  أّن  كما  الرحمة«.  و«حزب 
الحسابات،  مراقبي  وتقارير  املحاسبية  وبالسجالت  املحاسبي 

وفق تقرير املحكمة. كما كشف تقرير املحكمة أّن قاعدة البيانات 
املتعّلقة باملنخرطني يف حزب »قلب تونس« تشمل أشخاصا مختلفني 
حاملني لنفس عدد بطاقة التعريف الوطنية، فضال عن وجود بعض 
أكثر   2019 االنخراط سنة  الذين قاموا بتسديد معلوم  األشخاص 

من مّرة.

الملفات الحارقة
لبعض  األجنبي  بالتمويل  يتعّلق  ذلك  كّل  من  خطورة  واألكثر 
الشخصيات املرشحة وأحزابها. فقد أّكدت محكمة الحسابات وجود 
مرّشحة  وأحزاب  أشخاص  تعاقد  عىل  قويّة  قرائن 
لفائدتهم،  أو  مبارشة  بصفة  االنتخابات، سواء  إىل 
تتقاطع  التأييد  كسب  قصد  أجنبيّة  رشكات  مع 
مدد تنفيذها مع الفرتة االنتخابيّة، وذلك بقيمة 
575 ألف دينار، دون أن  إجماليّة بلغت حوايل 
يتوّفر يف شأنها ما يفيد أّن مصدرها تونيس أو 
ما يفيد تحويلها عرب البنك املركزي التونيس أو 
الرشكات  لفائدة  لديه  املقبولني  الوسطاء  أحد 
األجنبيّة املعنيّة. وعالوة عن املرّشح نبيل القروي، 
لالنتخابات  املرّشحة  العقود  هذه  تخّص 
وحزب  الرتاس  ألفة  الترشيعيّة 
بـ33  املرشح  النهضة  حركة 
 6 بينها  من  انتخابيّة  دائرة 
الخارج  يف  انتخابيّة  دوائر 
داخل  انتخابيّة  دائرة  و27 

البالد.
أخطر  فإّن  ذلك  ومع 
أبرزتها  التي  التجاوزات 
تتعّلق  املحاسبات  محكمة 
جهات  مع  بالتعاقد 
امُلقنّع  وبالتمويل  أجنبيّة 
للجمعيّات. وتخّص باألساس نبيل القروي الذي تعاقد بتاريخ 19 
2.85 مليون دينار، أي ما يعادل مليون دوالر  2019 بقيمة  أوت 
من  الرئاسيّة  لالنتخابات  مرشحا  بصفته  تمكينه  بهدف  أمريكي، 
كسب التأييد من قبل هياكل دوليّة فضال عن عقد لقاءات مع الرئيس 
األوىل  الدورة  تاريخ  قبل  األمريكينّي  املسؤولني  وكبار  األمريكي 
لالنتخابات الرئاسيّة. وال فائدة من الخوض مجّددا يف تفاصيل هذه 
إشكاليّات  وجود  إىل  خلصت  املحاسبات  محكمة  أّن  غري  القضيّة، 
مستوى  عىل  االنتخابيّة  بالدعاية  تونس«  »خليل  جمعيّة  عالقة  يف 
أنشطتها، حتّى أّن مواردها تضاعفت أربع مّرات بني سنوات 2017 
و2019، وذلك »يف سياق إنجاز أنشطة ال تتماىش بصفة دقيقة مع 

نظامها األسايس«. 
إطار  »قلب تونس« كان، يف  كتلة حزب  فإّن رئيس  ولإلشارة، 
ملحكمة  العام  التقرير  مضامني  وصف  قد  السياسيّة،  املزايدات 
املحاسبات حال إصداره بأنّه مستقى من موقع »فيسبوك«، مفنّدا 
بذلك صّحة ما ورد فيه!. وهو ما يدخل يف باب التشويه السيايس 
للقضاء الذي يُتوّقع أن يلجأ إليه أيضا قياديّو أحزاب أخرى يف حال 
القانونيّة  الواجبات  من  تنّصلهم  عىل  انطلقت خطوات محاسبتهم 

املحمولة عليهم.
القضاء  يتوىّل  أن  واإلنصاف  العدالة  من  فإنّه  األحوال  كّل  ويف 
واألحزاب  بالشخصيات  املتعّلقة  الفساد  شبهات  كاّفة  يف  التحقيق 
السياسيّة  التعمية  باب  يف  القروي  قضيّة  تندرج  ال  حتى  األخرى، 
املؤّقتة، السيما يف ظّل ما نالحظه اليوم من تجاذبات كربى وتحالفات 

مشبوهة وتبادل للتهم يف كّل االتّجاهات.
ومن ثّمة، فإنّه يف حالة تعويم التقرير العام ملحكمة املحاسبات 
القانونيّة  اإلجراءات  وتمطيط  واألدراج  الرفوف  أغربة  طّي  وتركه 
والقضائيّة والرمي بمقتضياته وعدم تفعيلها، فإّن ذلك من شأنه أن 
يعكس وجود نوايا لقرب امللّفات والتغطية عىل ما يسود من ضغوط 
سياسيّة. وهو ما يمّس يف نهاية املطاف باستقالليّة القضاء ويوّجه 
وجهته  وتحويل  دواليبه  سري  يف  تتدّخل  جهات  إىل  االتّهام  أصابع 

وفق مصالحها الضيّقة. 
عالّته  رغم  فالقضاء  الجديدة،  لتونس  طبًعا  نريده  ال  ما  هذا 
كاّفة  مثل  أطرافه  بعض  شملت  التي  الفساد  وشبهة  الكثرية 
اإلفالت  ملحاربة  األخري  امللجأ  يُعّد  يزال  ال  فإنّه  األخرى،  القطاعات 
من العقاب ورضب أوكار الفساد إلنقاذ ما تبّقى من مسار االنتقال 

الديمقراطي املهّدد من شتّى االتّجاهات...
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ما سّمتها  انطالق  اشارة  أعطت عبري مويس 
باملنستري،  "الغضب"  يوم  التنوير" يف  بـ"ثورة 
الثورة  معجمية  عىل  طارئ  مصطلح  وهو 
بالنسبة   االقل  )عىل  مبتكر  ومفهوم  التونسية 
 .)2011 جانفي   14 بعد  السياسية   للطبقة 
الخطابية  صيغتها  يف  التنوير  ثورة  تطرح 
يتعّلق  ما  منها  متعّددة  واستفهامات  اشكاالت 
)وطنيا  واشرتاطاتها  التنويرية  الثورة  بسياقات 
بصدقية  أيضا  يتعلق  ما  ومنها   ) االقل  عىل 
السيايس مّلا يرفع شعارا عظيما يف حجم التنوير 
ِلِقيٍَم  السيايس  التوظيف  مسألة  هنا  واملقصود 
السيايس  التحشيد  بقصد  سامية  ومبادئ  ُعليا 

وكسب االنصار.
ثورة  ألهداف  تحديد  يف  مويس  عبري  تقول 
التنوير كما تراها طبعا هي: "بناء دولة جمهورية 
ذات نظام جمهوري إلرساء دولة اجتماعية ذات 
سيادة وطنية وال مكان فيها لالسالم السيايس". 
وتضيف مويس: "تهدف ثورة التنوير اىل ارساء 
بني  الفصل  عىل  يقوم  تعّددي  ديمقراطي  نظام 
الحريات  بينها ويلتزم بضمان  والتوازن  السلط 
كونيتها  يف  االنسان  وحقوق  والعامة  الفردية 
وترابطها وتحقيق االمن القومي الشامل". يمكن 
لطالب عادي دارس لتاريخ االفكار أن يالحظ أن 
واهدافها هو  التنوير  لثورة  تعريف عبري مويس 
كفلسفة  بالتنوير  له  ال عالقة  تعريف شعاراتي 
فخطاب   .18 القرن  يف  اوروبا  عرفتها  ورؤية 
عن  يزيد  ال  الحر  الدستوري  الحزب  زعيمة 
الخطاب السيايس املجرت واملكّرر مّما سمعناه منذ 
2011 ممن يُسّمون بالعائلة الوسطية والحداثية 
السيايس  الخطاب  ذلك  تزيد عن  )عبري(  ولكنّها 
التنوير  ثورة   1- جديدين:  بمفهومني  املعروف 

و-2 استئصال االسالم السيايس. 

ثورة تنوير أم سلفية 
بورقيبية

يُعّرف التنوير عادة بأنه حركة فكرية فلسفية 
يف القرن 18 انطلقت مع كتاب االصول الرياضية 
وتحدد  نيوتن  السحاق  الطبيعية  للفلسفة 
تاريخيا تقريبا ما بني وفاة لويس 14 يف 1715 
قيم  وانترشت   1789 الفرنسية  الثورة  واندالع 
التنوير عرب الصالونات االدبية والكتب املطبوعة 
سيادة  هو  والتنوير  واملنشورات.  والصحف 
العقل واعالء لشأنه اىل جانب مثل عليا كالحرية 
والتقدم والتسامح والحكومة الدستورية وفصل 
نص  يف  مثال  كانط  يعّرفه  الدولة.  عن  الكنيسة 
سنة  فيكتب  التنوير؟"  هو  "ما  عنوانه  شهري 
من  االنسان  خروج  هو  التنوير  "ان   1784
الرشد..."  سن  وبلوغه  العقيل  القصور  مرحلة 
التنوير  قيم  ان  اىل  هذا  مقاله  يف  كانط  ويشري 
الديني  الفردية والتسامح  االساسية هي الحرية 
للكنيسة  الثابتة  والعقائد  املطلقة  امللكية  مقابل 
الكاثوليكية الرومانية ويرى ان التعّصب الديني 
هو سبب الرشور والحروب املذهبية التي مّزقت 
 1618( عاما  الثالثني  حرب  خالل  من  اوروبا 
الكاثوليكي  املذهبني  بني  جرت  التي   )1648  –
التخيل  رضورة  كانط  ويستنتج  والربوتستاني. 

يندرج  مفهوم  وتبني  للدين  القديم  املفهوم  عن 
املصالحة  تحصل  وعندئذ  العقل  اطار  ضمن 
الفلسفة  بني  او  وااليمان  العلم  بني  التاريخية 

والدين.
مليالد  التاريخية  بالسياقات  نذّكر  أن  أردنا 

ذات  سياقات  وهي  التنوير  مفهوم  ونشأة 
خصوصية اوروبية غربية يف عالقتها خاصة 
انسان  صدور  عىل  جثمت  التي  بالكنيسة 
كل  ومنعت  اوروبا  يف  الوسطى  العصور 
سيطرتها  من  التحرر  او  للنهضة  محاولة 

ونفورها .. نقول هذا الكالم ثم نعود اىل عبري 
ودقيقا  واضحا  مفهوما  تحدد  لم  التي  مويس 

التنوير بل جعلته شعارا مضادا لإلسالم  لثورة 
لحربها  فحسب  ايديولوجيا  ووقودا  السيايس 
ان نرفع  املسلمني. ال يكفي  املعلنة ضد االخوان 
انطالق  اشارة  نعلن  ان  حتى  او  التنوير  شعار 
ثورة التنوير حتى تتحقق اهدافه .. التنوير هو 
لحضور  نظر  اعادة  ايضا  وهو  ديني  تسامح 
الدين يف الفضاء العام وتحديد ملكانته يف املجال 

التداويل العمومي. 
املحيط  يف  انبثقت  قد  التنوير  ثورة  ان 
الوسطى  القرون  تنوير  به  واملقصود  االوروبي 
قيم  مع  نهائيا  قطعت  قد  حركة  وهي  املظلمة 
ومثل العرص الوسيط لتعود اىل فلسفات االغريق 
الفيزياء  يف  ثورة  أحدثت  حركة  هي  وتراثهم. 
غرّيت  كما  الصحيحة   والعلوم  والرياضيات 
والعالم  الوجود  اىل  االنسان  نظرة  يف  جذريا 

الرؤى  ومجمل  والفن  والجسد  والدين 
وأدبية  فكرية  مراكمة  كانت  اذ  الثقافية 
وفنية عظيمة امتدت ألجيال من املفكرين 
اليوم يف  اننا  نعتقد  الكبار. وال  والعلماء 
رشطا  نمتلك  العربي  العالم  ويف  تونس 
والتنوير  النهضة  رشوط  من  واحدا 
شعار  وَرْفُع  اوروبا.  يف  حصل  مثلما 
ثورة التنوير هو استثمار سيايس يفسد 
اهدافها  يحقق  وال  االصيلة  التنوير  قيم 
خاصة عندما يتم استثماره )شعار ثورة 
التنوير( يف اشتباك سيايس وايديولوجي 
القصد منه استئصال الخصم والوصول 

اىل الحكم والسلطة.
ال نعتقد ان زعيمة الحزب الدستوري 
داعية  ان تكون  الحر عبري مويس يمكن 
اوال  بثائرة  ليست  ألنها  التنوير  لثورة 
ليست  هي  ثانيا.  بتنويرية  وليست 
بثورية وهذا توصيف وتشخيص وليس 
نقدا او انتقادا بمعنى انها اصالحية لم 
لحظة  تبلغ  ولم  عيل  بن  لحظة  تتجاوز 
تنويريا  ثائرا  كان  فبورقيبة  بورقيبة. 
مجتمع  نمط  العمق  يف  غرّي  اذ  زمانه  يف 
حديثا  مجتمعا  وشّكل  تونيس  تقليدي 
للقضاء  وتوحيده  للنساء  تحريره  عرب 
فلم  مويس  عبري  أما  للتعليم.  وتعميمه 
املرياث  لهذا  فحسب  وفية  سوى  تكن 
نظرة  اليه  وتنظر  التنويري  البورقيبي 
السلفي الديني اىل سلفه الصالح دون ان 

يبدع فيه أو يضيف إليه شيئا. ال يمكن لعبري ان 
تكون تنويرية وهي الرافضة للمساواة يف املرياث  
هذا اضافة اىل اننا لم نسمع لها قوال "تنويريا" 
يزيد عن املرياث البورقيبي، وما ترديد الشعارات 
ذات  جمهورية  دولة  "بناء  قبيل  من  السياسية 
ذات  اجتماعية  دولة  الرساء  جمهوري  نظام 
سفسطة  سوى  يكون  ال  قد  وطنية..."  سيادة 
سياسية تتخفى خلف يافطة براقة سمتها عبري 

ثورة التنوير..
يحتاج التنوير حسب تقديرنا اىل جهد وعلم 
النظر  تعيد  رؤية  واىل  ألجيال،  تمتد  ومعرفة 
فضائنا  يف  عامة  واملقدس  "الديني"  مكانة  اىل 
العام، اذ ال يكفي ان نقول ونردد انه : "ال مكان 

لالسالم السيايس" حتى تتحقق اهداف التنوير. 
فاالسالم السيايس هو يف النهاية نبُْت هذه االرض 
وتعبري عن ازمة يعيشها الخطاب الديني ونحن 
العقل  بني  تحقيق مصالحة  اىل  اكيدة  حاجة  يف 
تمايزات  ووضع  والدين  الفلسفة  وبني  وااليمان 
والديني  السيايس  بني  ومبتكرة  دقيقة  وحدود 

مثلما عّلمنا الدرس الكانطي...
وفيا  الكانطي  الدرس  هذا  يبقى  ولكن 
لسياقاته وعلينا االستفادة منه عرب تدبّر وتفّهم 
ومساراتنا  الحضارية  لخصوصيتنا  أعمق 
يجب  وال  محالة  ال  قادم  التنوير  التاريخية... 
يف  وتوظيفه  منه  الحط  او  افساده  او  تشويهه 

معارك دونكيشوتية طاحنة ال تنتهي.

عبير و»ثورتها التنويرية« :

جتاوزت حلظة بن عيل
ولـم تبلغ حلظة بورقيبة

لطفي النجار

صور من تاريخ تونس

ثالثة اركان من 
ملحمة التحرير 
ضد االستعمار 

الفرنسي : الحبيب 
عاشور، قيادي 

في االتحاد العام 
التونسي للشغل 
والطيب المهيري 
)شاشية مجيدي(، 

وعزوز الرباعي 
عضوي الديوان 

السياسي للحزب 
الحر الدستوري 

التونسي...
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الخميس  غد   بعد  الحركة  رئيس  سيقدم 
تركيبة املكتب التنفيذي املقرتح ، هل يمكن ان 
يكون ذلك عنوان نهاية الخالفات داخل الحركة 

؟
للمكتب  الجديدة  الرتكيبة  تقديم  تأجيل  تم 
التنفيذي اكثر من مرة ومن الصعب يف اعتقادي ان 
توافق… لالسف هناك جماعة متمسكة  يكون محل 

بمواقعها وبصالحياتها. 
املائة«  كـ«مجموعة  عليكم  اقرتحوا  هل 

مواقع يف صلب الرتكيبة الجديدة للحركة ؟
الجديدة  الرتكيبة  عن  تتحدث  االطراف  عديد 
الحركة  حوكمة  يف  وانما  املواقع  يف  ليست  ..املشكلة 
شؤون  إدارة  يخص  ما  ويف  السياسية  الناحية  من 
يف  االول  الحزب  قرار  مصري  يرتهن  ...عندما  البالد 
االنتخابات باالئتالف الحكومي فهناك اشكال ...حزب 
انتخبه مليون ونصف مليون مواطن سنة 2011 ثم 
900 الف يف 2014 ثم 500 الف أو أقل سنة 2019 
..هناك مسؤولية ويف رأيي السؤال املطروح هنا من 
؟  القادم  املؤتمر  خالل  التنفيذي  املكتب  سيحاسب 
هل سيحاسب االطراف التي اوصلت الحركة اىل هذه 
الوضعية او االطراف التي انضمت حديثا اىل مكتبها 

التنفيذي؟
ترصيف  مكتب  القادم  املكتب  يكون  قد 

اعمال ؟
سيكون مكتبا تنفيذيا بكل الصالحيات الخاصة 
الذي  الحركة  رئيس  غرار  عىل  التنفيذية  باملكاتب 
يتمتع بكل صالحيات رئيس حركة .. عىل كل ال اريد 

وسنرى  جارية  مفاوضات  هناك  األمور…  استباق 
ماذا سيحصل.

مفاوضات  وجود  معنى  ما  لنا  توضح  لو 
جارية ؟

قد يكون حديثي عن مفاوضات مبالغ فيه وليس 
هي الكلمة الصحيحة ولكن هناك نقاشات وبحث عن 

تشكيل مكتب تنفيذي متوازن .
عيل  هو  ؟..هل  النقاشات  هذه  يدير  من 

العريض؟
 من الواضح أن عيل العريض رمى املنديل وابتعد 
اليومني   هذين  خالل  وسيعود  النقاشات  هذه  عن 
وقبله تم تكليف حمادي الجبايل الذي رمى املنديل يف 
االخري...عيل العريض كذلك رمى املنديل ألن االطراف 
ايجاد  تريد  ال  لالسف  الحالية  القيادة  يف  املوجودة 

حلول وسطى.
حسب رأيك ما هي هذه الحلول الوسطى؟ 

تنفيذيا  مكتبا  يكون  ان  يجب  علمي  حد  عىل 
التحضري  ليكون  متوازنا  ..مكتبا  االعمال  لترصيف 
املغالبة  منطق  عن  وبعيدا  جديا  تحضريا  للمؤتمر 
ويحرص عىل ان يختار املؤتمرون سياسات الحركة 
والقيادة الجديدة ..اذا لم يكن مكتبا تنفيذيا متوازنا 
املقاس عىل  مؤتمرا عىل  يكون  أن  من  فهناك خشية 
عىل  يكون  ان  أرادوا  الذي  الداخيل  القانون  غرار 
املقاس ..اآلن انتهينا من القانون ...ال نريد ان يكون 

املؤتمر كذلك عىل املقاس.
الرتشح  بعدم  تعّهد  الحركة  رئيس  لكن 
وبعدم املس بقانون الحركة… ملاذا اذن التخوف 

من مؤتمر عىل املقاس ؟
..جيد جدا أثّمن هذه الخطوات ولكن 
لم تكن تلك النقطة الوحيدة وراء عدم 
افاضت  التي  النقطة  تلك  التوافق... 
وهي  تجاوزناها  لله  ..الحمد  الكأس 

خطوة يف االتجاه الصحيح ولكننا نريد 
بطريقة  للمؤتمر  التحضري  يكون  ان 

توفر الحظوظ لكل االطراف 
وليس توجيه املؤتمر 

يف  املؤتمرين  او 
اتجاه معني.

هذا  هل 
ث  يحد

حاليا؟
كل  عىل 
حال هذا لن 

يحدث اذا تم تكوين مكتب تنفيذي متوازن… حينها 
هناك  أمل ..اما اذا بقي الخلل وعدم التوازن قائمني 
تحضري  ان  عىل  ضمان  اي  هناك  يكون  لن  فحينها 

املؤتمر سيضمن تكافؤ الفرص.
وملاذا الحديث عن صعوبة وجود توافق حول 

املؤتمر ؟ 
املاسكة  لالطراف  بالنسبة  أنه  وقلت  سبق 
الحركة  مؤسسات  داخل  واملوجودة  االمور  بزمام 
أطرافا ستغادر  أن هناك  فإن مؤتمرا متوازنا يعني 

الحركة وأطرافا أخرى ستأتي.
عىل  الـ100«  كـ »مجموعة  توافقون  هل 

التواجد يف  تركيبة املكتب التنفيذي؟ 
واعطائنا  مالم  لتطيري  فقط  يكونش  ما  اذا  نعم 

فقط بعض املهام.

وهل اخرتتم مرشحيكم ؟ 
هذا يتم بالتوافق مع رئيس الحركة ...اذا 
مسؤوليات  وليست  متوازنة  املهام  كانت 
مستوى  عىل  توازن  هناك  ويكون  شكلية 
التنفيذي  املكتب  داخل  القرارات  اتخاذ 

فنعم.
تريدون مكتبا  انكم  يعني  هل هذا 
متناصفة   برتكيبة  تنفيذيا 
بينكم وبني »مجموعة 

الغنويش«  ؟ 
لسنا  نحن  اوال 
اكثر  ..نحن  طرفني 
من طرف وبالتايل 
عن  الحديث 
تنفيذي  مكتب 
ال  متناصف 

يستقيم.
لو تقدم لنا تصّورك العام للمكتب التنفيذي 

القادم للحركة؟ 
رئيس  من  ...نريد  متوازنا  تنفيذيا  مكتبا  نريده 
الحركة باعتباره رئيسا ملجلس نواب الشعب تفويض 
النواب.. من  لعدد  وليس  لنائبه  صالحياته  بعض 

يعني ان يكون هناك نائب يخلف رئيس الحركة.
يعني الغاء منصب االمني العام ؟ 

ليس بالرضورة ...النائب هو االمني العام ..يجب 
يف  الحركة  رئيس  تعوض  شخصية  هناك  تكون  ان 
صالحياته  كل  يفوض  لن  الحال  تسيريها...بطبيعة 
الحركة  شؤون  لتسيري  الصالحيات  بعض  ولكن 

وليهتم هو برئاسة مجلس النواب.

حق الرد

حني يرتّنح نجيب سليم ومجاعته بني اليمني واليمني
صدر للسيّد نجيب سليم رّدا عىل مقايل املذكور بجريدة »الشارع 
املغاربي« ليوم 22 – 12 – 2020 وسمح لنفسه بنعتي »بالحكواتي« 
قواعد  أبسط  يجهل  الرّد  صاحب  ألن  استغربا  يف  يثري  ال  سلوك  وهو 
قراءة  لبناء  واملراجع  للمصادر  العودة  تتطلب  التي  العلمي  البحث 
موضوعيّة للمواقف واألحداث.و نّصب السيد نجيب نفسه بصفته عضو 
الوطنيّة  »مدافعا رشسا« عن  الوطني  النضال  لحركة  السيايس  املكتب 
و»مناهضا«لالخوان وحلفائهم مقابل تأكيده عىل الدور الوطني للحزب 
الدستوري الحر واعترب«أّن خالف ذلك هو محطات يف مغازلة االخوان 

واإلرهابيني«.
لن تسمح هذه املساحة بتعقيب شامل وعميق لكن دعني أذكر السيد 
نجيب بموقف فصيل »مناضلون وطنيون ديمقراطيون«الذي كان من 
بني أعضائه يف الجامعة سنة 1990 حني شارك هذا الفصيل يف املؤتمر 
الرابع لالتحاد العام التونيس للطلبة)جريدة«املغرب« عدد 244 / 9 – 
11 – 1990 ( وحرض أشغال هذا املؤتمر أيضا أحمد الكحالوي عضو 
»االتحاد  الثابتي  الوطني حاليا)عادل  النضال  لحركة  السيايس  املكتب 
العام التونيس للطلبة« ص 188 (.بل إّن هذا الفصيل انخرط يف »لجنة 
دعم االنتفاضة«التي بعثها االتّحاد الطالبي »لحركة النهضة« حسب ما 

جاء يف بيان االتحاد العام التونيس للطلبة ) 13 – 12 1990 ص 2 (.

و دعني أذّكر السيد نجيب باالنشقاق الكبري الذي حصل يف »حركة 
املاركسيّة  التسعينات »املنظمة  التي كانت تسّمى يف  الوطني«  النضال 
– اللينينية بتونس« وقدت شخصيّا هذا االنشقاق بسبب التّوجه الذي 
فكريّة  كمرجعيّة  والقومية  اإلسالم  تبني  لصالح  الشيوعيّة  عن  تخىّل 
فتنّكر الجموع لثوابت الخّط الوطني الديمقراطي وأصبح اإلسالميون 
قوى وطنيّة  وقد صدر يف نفس الّسياق مقاال ألحمد الكحالوي يف مجلة 
23 – 3 – 1990 تحت عنوان »التيارات  194 بتاريخ  »املغرب« عدد 
يف  املنخرطة  القوى  بني  فرز  دون  الوطنيّة«  القوى  ضمن  االسالميّة 
كان  والرجعيّة.و  االمربياليّة  املحاور  يف  املنخرطة  والقوى  املقاومة 
الّشهيد شكري بلعيد قد رّد عىل هذا املقال يف نفس املجلة )عدد 197 يف 

   )1990 – 4 – 13
عىل  والعزلة  الحصار  »بفك  حاليّا  السيايس  مكتبكم  عضو  متهما 

اإلسالميني كفصيل رجعي وألبسه جبّة الوطنيّة«)ص 15 (.
لقد نرش السيّد أحمد الكحالوي  الذي يقود اليوم حملة التّحالف مع 
التسعينات  يف  الديني  اليمني  مواجهة  بدعوى  الحر  الدستوري  الحزب 
الناطقة باسم  »الفجر«  2011 و2012 سلسلة مقاالت يف جريدة  ويف 
صفحاتها  عىل  تعادي  الوقت  نفس  يف  كانت  التي  حركة«النهضة« 

النظامني السوري والليبي الذين تّدعون دعمهما.

وقد  نجيب  سيد  لك  أحكي  دعني 
التي  املقاالت  »بالحكواتي« عن  نعتني 
الفجر  يف  الكحالوي  زميلك  نرشها 
وبتاريخ   1990  –  10  –  31 بتاريخ 
16 – 4 – 2011 ص17  وبتاريخ 29 

– 4 – 2011 ص 16 يف جريدة سّخرت أقالم محرريها ملساندة القوى 
التي انخرطت يف إسقاط النظامني السوري والليبي وتحاولون اليوم  
الظهور »كقوة مناهضة لالخوان«إىل درجة أنكم اعتربتم من يرفض 
ولإلرهابيني«  لالخوان  »مغازل  عبري مويس  مع حزب  حاليا  التحالف 
وهذه الشطحات ليست غريبة عن خطكم منذ 1990 فأنتم تحصلتم 
الغربية«  »للديمقراطية  2011 وتتنكرون  بعد  تأشرية لحركتكم  عىل 
61 حني ترصحون  2014 ص  الصادر سنة  برنامجكم  يف  جاء  كما 
بدون حياء »أنكم تعارضون الديمقرطية الغربية السائدة« وتعتربون 
الحل  أهل  الشورى  يف  موجودة  القيم  من  مجموعة  »الديمقراطية 
طيلة  واليمني  اليمني  بني  ترنحكم  الصورة  بهذه  فينكشف  والعقد« 
مع  أوسع  إطار  يف  السجال  لهذا  عودة  ولنا  املاضية   الثالث  العقود 
والتحيل  الحوار  قواعد  نجيب برضورة حذق  لك سيد  علمية  نصيحة 

بأدب النقاش.

ردا على مقال نجيب سليم الصادر بالعدد 238 من أسبوعية »الشارع المغاربي« تحت عنوان »في مغازلة قوى "يسارية" االخوان 
واالرهابيين« والذي جاء تعقيبا على مقال رضا مقني »محطات مغازلة قوى يسارية »الدساترة والتجمعيين« أمّدنا هذا األخير بالتعقيب 

التالي :

د.رضا مقني 
)باحث يف التاريخ 

املعارص(

القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم لـ »الشارع المغاربي« :

عىل راشد الغنويش تفويض صالحياته لنائبه
علي العريض رمى المنديل

»مجموعة الـ100« لن تقبل مسؤوليات شكلية في المكتب التنفيذي الجديد
حوار كوثر - نقل تميم أوالد سعد

اعترب محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة وأحد أعضاء »مجموعة الـ100« ان تركيبة املكتب 
التنفيذي القادمة ستكون محددة لتنظيم مؤتمر الحركة القادم داعيا رئيس الحركة راشد الغنويش 

اىل تفويض صالحياته اىل نائب الرئيس واالنكباب عىل مهامه عىل رئاسة الربملان.
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نوبل  جائزة  صاحب  ستيغليتز  جوزيف  يقول 
الشهري«خيبات  كتابه  أصدر  عندما  لالقتصاد 
  »globalization and its discontents«    »العوملة
»أنه كان دائم االهتمام بالتنمية االقتصادية وأن ما 
1997 منصب النائب األول  شاهده منذ توليه سنة 
لرئيس البنك الدويل ورئيس هيئة االقتصاديني غرّي 
يذكر  كما  العوملة.  حول  جذرية  بصورة  أفكاره 
معاينته، بصورة  نتيجة  هذا هو  لكتابه  تأليفه  »أن 
مبارشة من خالل منصبه، األثر املاحق الذي يمكن 
النامية وبالدرجة األوىل  البلدان  العوملة يف  أن ترتكه 
أصاب  الذي  األلم  »أن  يضيف  ثم  الفقراء.  سكانها 
الذي  النحو  عىل  العوملة  سريورة  يف  النامية  البلدان 
املؤسسات  وسائر  الدويل  النقد  صندوق  به  أدارها 

االقتصادية الدولية كان أشد بكثري من امُلتوّقع«. 
االقتصادية واالجتماعية يف بالدنا  املؤرشات  كل 
تؤكد هذا التوقع املؤلم وأنها تعترب ضحية من جملة 
دخلت  تونس  أن  تبنّي  كما  النامية.  البلدان  ضحايا 
واالقتصادي  السيايس  الدولة  ملفهوم  تفكك  مرحلة 
نتيجة  تعترب  مرحلة  الحقيقة  يف  وهي  واالجتماعي. 
حتمية ملا خطط له دعاة العوملة منذ الثمانينات حتى 
تتمكن القوى الفاعلة من تحقيق أهدافها يف البلدان 

املفعول بها. 
»املعهد العربي لرؤساء املؤسسات« مركز تفكري 

يعترب العب أسايس يف صياغة السياسة االقتصادية 
هذا التوجه الذي انخرطت فيه السلطة التونسية 
أي  وبدون  تحفظ  أي  بدون  الثمانينات  أواخر  منذ 
جمعيات  لظهور  املجال  فسح  استرشافية  دراسة 
ذات طابع اقتصادي ليربايل نذكر من أهمها »املعهد 
سنة  يف  تأسس  الذي  املؤسسات«  لرؤساء  العربي 
1984 بمبادرة من منصور معىل وزير املالية يف تلك 
الحقبة والذي أسس أيضا يف سنة 1976 بنك تونس 
التي  العربي الدويل وهو بنك خاص. هذه الجمعية 
عن  عبارة  بدايتها  منذ  كانت  نقابية  صفة  تملك  ال 
»مركز  إىل  تدريجيا  وتحولت  االعمال  لرجال  نادي 
الليربالية  للسياسة  يروج   «  think tank« تفكري« 
وهذا بالطبع من حقه. كما ربط عالقات تعاون مع 
األوروبي  االتحاد  مثل  الدولية  الهيئات  من  العديد 

والبنك الدويل. 
الرشاكة  التفاقيات  املنارصين   من  يعترب  وهو 
الليربالية  وللسياسة  األوروبي  واالتحاد  تونس  بني 
تونس.  يف  الدولية  املالية  املؤسسات  تنتهجها  التي 
وعملية  فكرية  مسؤولية  يتحمل  الصفة  بهذه  وهو 
وترويجية ملا يجري يف تونس من تدهور اقتصادي 
عهد  يف  كان  سواء  وذلك  فيه.  محالة  ال  واجتماعي 
النظام السابق حيث دأب عىل تنظيم ملتقى سنوي 
يتم  بسوسة  القنطاوي  مرىس  فضاء  يف  للمؤسسة 
التي  التونسية  االقتصادية  للسياسة  أثناءه  الرتويج 
بعد  ما  عهد  يف  أو  اندفاع  بكل  العوملة  يف  انخرطت 
النظام وأصبح  قيود  املعهد من  الثورة حيث تحرر 

التي  املطلقة  الليربالية  التوجهات  إطار  يف  يتحرك 
تسيطر عليها  كال من االتحاد األوروبي واملجموعات 
الكربى املحلية امُلتنّفذة يف مفاصل االقتصاد الوطني 

يف جميع القطاعات تقريبا. 
العربي  املعهد  اعتبار  يمكن  الوضع  هذا  يف 
لرؤساء املؤسسات بصفته تلك يف قلب املنظومة التي 
تسطر املسار االقتصادي واالجتماعي يف البالد. وهو 
»اللجنة  يف  رسمي  عضو  بصفة  وجوده  يفرس  ما 
 comité de pilotage« التوجيهية لالقتصاد التونيس
de l’économie tunisienne » التي تكونت رسميا 

لصياغة   2014 سنة  التونيس  املركزي  البنك  يف 
الربنامج االقتصادي 2020-2016 برئاسة محافظ 
من  عضو   16 تشمل  والتي  آنذاك  املركزي  البنك 
العام للخزينة  بينهم السفري الفرنيس آنذاك واملدير 
األوروبي  االتحاد  عن  وممثل  الفرنسية  العمومية 
الطابع  ذات  الفرنسية  الفكرية  املراكز  وعديد 
يف  واملالية  االقتصاد  وزير  إىل  باإلضافة  االقتصادي 
https://www.bct.:حكومة مهدي جمعة.)الرابط
 gov.tn/bct/siteprod/actualites.Jsp?id=74
البنك  بمقر  األول  اجتماعها  بادرت  اللجنة  هذه   .)
املركزي وهو أمر مريب, لذلك انتقلت إىل مقر املعهد 
التي  الحتجاجات  نظرا  املؤسسات  لرؤساء  العربي 
التي  الوطنية  املختصة  الجهات  بعض  من  صدرت 
نددت بوجود اطراف أجنبية داخل هذه اللجنة. ومن 
املفارقات العجيبة أن هذا الربنامج االقتصادي الذي 
نواب  مجلس  يف  عليه  التصويت  وتم  صياغته  تمت 
وتقديم  متابعته  تتم  ولم  الكرام  مرور  مّر  الشعب 
نتائجه إن كانت له نتائج. وهو أمر موكول للمعهد 

الذي كان رشيكا فاعال يف صياغته وتمريره؟

تغييب للدولة شبه كامل 
في الشأن االقتصادي...

وتدخل للمعهد لملئ الفراغ 
يف  تغيري  إمكانية  ننتظر  كنا  املنطلق  هذا  من 
التي  املبادرة  من  ستصدر  التي  املقرتحات  محتوى 
منذ   « املؤسسات  لرؤساء  العربي  »املعهد  أطلقها 
أسبوع تقريبا بعنوان »الخروج من االزمة ممكن !« 
بسخاء  و  بكثافة  إعالميا  لها  الرتويج  تم  والتي 
باإلضافة  خاصة  تلفزية  قنوات  أربع  بمشاركة 
محطات  خمس  عىل  زيادة  األوىل  الوطنية  للقناة 
إذاعية خاصة إضافة إىل اإلذاعات الوطنية املركزية 
والجهوية والتي خصص لها فريقا متكامال للتدريب 

والتلقني.
غري أنه بكل أسف املحتوى لم يخرج من املربع 
الذي حددته املؤسسات املالية الدولية والتي تتمحور 
األجور  الضغط عىل  التقشف ومزيد  حول »سياسة 
وشيطنة املؤسسات العمومية واتهامها بكل العيوب 
واعتبارها جزافا أنها أصبحت تمثل عبئا عىل الدولة  
جوان  يف  الصادر  املالية  وزارة  تقرير  أن  والحال 
املؤسسات  مستحقات  أن  بوضوح  يبني   2020

مليار   6,2 حدود  يف  كانت  الدولة  لدى  العمومية 
دينار مقابل ديون تابعة لها ُمتخّلدة لصالح الدولة 
النصف  حدود  يف  أي  دينار  مليار   3,4 يتعدى  ال 

تقريبا وهي حقائق يتم التعتيم عليها. 
كما تم التطرق إىل الرتاجع الكبري يف االستثمار 
وتم تربيره »بفقدان الثقة وعدم االستقرار السيايس« 
بطريقة سطحية تجنبت الخوض يف اصل األسباب 
يعترب  الذي  الخطري  الرتاجع  هذا  وراء  تمكن  التي 
اصل املعضلة يف البالد ألنه السبب املبارش يف انعدام 
القيمة  وخلق  اإلنتاج  النعدام  االقتصادي  النمو 
جيل  من  ألكثر  التشغيل  مواطن  وانعدام  املضافة 

عاطل عن العمل. 
املشطة  الفائدة  لنسبة  التطرق  يتم  لم  ذلك  من 
الشأن  وكذلك  لالستثمار  األسايس  املعطل  بوصفها 
النهيار قيمة الدينار. وهي أسباب يتحمل مسؤوليتها 
حيث  السنوات  عديد  منذ  املركزي  البنك  املبارشة 
مقابل   ٪7,75 إىل  الرئيسية  الفائدة  نسبة  وصلت 
يف  باملائة  وصفر  األردن  يف   ٪2 و  املغرب  يف   ٪1,5
بلدان االتحاد األوروبي. كما ان قيمة الدينار مقابل 
 3,3 إىل   2002 سنة  يف   1,19 من  انهارت  اليورو 

حاليا؟ 
العربي  املعهد  دعاهم  الذين  الخرباء  أن  كما   
لرؤساء املؤسسات لم يتطرقوا إىل تداعيات اتفاقيات 
النسيج  دمرت  التي  املتكافئة  وغري  امللزمة  الرشاكة 
الصناعي الوطني. ناهيك عن العجز التجاري الذي 
الكارثية  بتداعياته  االقتصادي  القومي  االمن  يهدد 
وبدوره املبارش يف تهريب رؤوس األموال إىل الخارج 
كلها  الشأن.  هذا  يف  الدويل  للبنك  تقرير  حسب 
مواضيع محورية ولكنها تعترب من املمنوعات يف هذه 
الحوارات التي أصبحت أقرب إىل حوارات الطرشان. 

المطلوب فتح ملف الشراكة 
بين القطاع العمومي والقطاع 

الخاص في تونس وفي 
التحارب المقارنة 

إحدى  تنويه  هو  الحوار  هذا  غرائب  من 
الرشاكة  يكرس  أنه  عىل  خاصة  قناة  يف  املنشطات 
البث  عرب  الخاص  والقطاع  العمومي  القطاع  بني 
الجماعي. تلخيص هذه املسألة الهامة بهذا النحو ال 
يعرب عن وعي بخطورة هذا املوضوع الذي أصدرت 
وفرنسا  املغرب  من  كل  يف  املحاسبات  محاكم  فيه 
هذه  أدانت  تقارير  وبريطانيا  األوروبي  واالتحاد 
من  الذريع  بفشلها  اعرتاف  إىل  وأفضت  الرشاكات 
وفتح  الجودة  وسوء  املشطة  التنفيذ  قيمة  ناحية 
املجال لتفيش الفساد يف هذه التجارب الفاشلة. حيث 
ختمت املحكمة الفرنسية و كذلك املحكمة الربيطانية 
برضورة التخيل النهائي عن هذه التجارب. يف تونس 
ما زال التسويق لهذه التجارب عىل قدم وساق رغم 
ما بدا يظهر جليا من شبهات  فساد خطرية وعديدة.  
كان يف الحقيقة من االجدر ان يطرح من خالل 

الذي  النفيضة  مطار  مرشوع  تقييم  الحوار  هذا 
إطار رشاكة تحت  الرتكية يف  »تاف«  أنجزته رشكة 
صفة لزمة إنجاز وترصف و تحويل للمالك األصيل 
انه  تبني  والذي    )built operate  transfert(
كارثة وطنية ماليا وتنفيذا واستغالال وسوف تتبني 

يف القريب العاجل فداحة هذا املرشوع. 
التجربة  إىل  التطرق  أيضا  املفروض  من  كان 
التي حصلت يف املغرب الذي منح مجموعة »فيوليا« 
عقود   1999 سنة  من  بداية  الفرنسية   »veolia

والكهرباء  للرشاب  الصالح  املاء  لتوزيع  لزمات  
كربى  مغربية  مدن  عدة  يف  الحرضي  النقل  وكذلك 
والتي  تطوان  و  وطنجة  وسال  الرباط  بينها  من 
إىل  أفضت  املقاييس  بكل  فاشلة  تجربة  أنها  تبنت 
عىل  عالوة  ُمشّطة  بطريقة  املاء  فواتري  يف  الرتفيع 
بها  تعهدت  التي  االستثمارات  بتنفيذ  االلتزام  عدم 
تقرير  يف  بتفاصيله  جاء  مثلما  الفرنسية  الرشكة 
دائرة املحاسبات املغربية الصادر يف أكتوبر 2014 
والذي بني أن هذه الرشكة تتحصل عىل تغطية من 
التزاماتها .  البالد للتنصل من  العليا يف  قبل السلط 
كما أنها كانت تقوم بتهريب املرابيح التي تتحصل 
عليها يف املغرب عرب تضخيم فواتري مساعدات فنية 
مزيفة تصدر عن الرشكة االم يف فرنسا مما اصبح 
كل  البالد.  يف  األجنبية  العملة  لتهريب  نزيف  يمثل 
لتظاهرات شعبية  إىل تصعيد  أدت  التجاوزات  هذه 

غاضبة عمت مدينة طنجة بالخصوص.
السوق  دخلت  الفرنسية  »فيوليا«  رشكة   
محطة  مستوى  عىل  لزمة  خالل  من  التونسية 
يف  تطهري  محطة  أكرب  وهي  باملنستري  التطهري 
تونس والتي دأب عىل صيانتها بكل اقتدار  الديوان 
القومي للتطهري. وهي ترتصد أيضا اليوم التصويت 
أما  قريبا  سيعرض  الذي  املياه  مجلة  مرشوع  عىل 
عىل  ينص  والذي  عليه  للتصويت  النواب  مجلس 
والتطهري  املياه  توزيع  خدمات  خصخصة  رضورة 
وغريها. هكذا تترسب القوانني الخطرية عىل مرافقنا 
العمومية الحياتية االسرتاتيجية بعدما ُدّمرت نرافق 

التعليم والصحة العمومية.
خيبة أمل جديدة من طرف املعهد العربي لرؤساء 
التي  الحقائق  عىل  التسرت  اختار  الذي  املؤسسات 
للصعوبات  التطرق  وعدم  الوطني  االقتصاد  تنخر 
العمومية  املؤسسات  تعرتض  التي  الحقيقية 
الدولة بكل ما تعهدت به  تلتزم  لم  والخاصة حيث 
مستوى  عىل  خاصة  كورونا  جائحة  انطالق  منذ 
التقليدية  والصناعات  والفالحني  املهنيني  صغار 
واملؤسسات الصغرى واملتوسطة لدفع اإلنتاج وخلق 
التوريد  ترشيد  رضورة  عىل  عالوة  الشغل.  مواطن 
وإلغاء قانون البنك املركزي ومراجعة اتفاق الرشاكة 

مع االتحاد األوروبي.
يبدو جليا أن املمنوعات تبيح املحظورات للدفاع 

عن مصالح األقليات.

 غابت الدولة ...وحرض املعهد العريب لرؤساء املؤسسات
ليعلن أن »اخلروج من األزمة ممكن« 

بقلم : جمال الدين العويديدي

موقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية   
www.acharaa.com
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الشارع السياسي

الصادر  االخري  للتقرير  قراءتك  هي  ما 
عن البنك الدويل وهل يمكن القول انه تقرير 

سيايس باالساس ؟
باألساس  الدول  مع  يتعامل  الدويل  البنك 
وبالتايل فإن لكل تقاريره صبغة سياسية ولكن 
من  عالية  درجة  عىل  تقاريره  أن  القول  يجب 

الجدية والجودة.
لتقارير  مكّملة  الدويل  البنك  تقارير  وتعترب 
باألساس  موجهة  وهي  الدويل  النقد  صندوق 
أيضا  تعتمد  أنها  العلم  مع  املعنية  للّدول 
املالية  واملؤسسات  األخرى  الّدول  طرف  من 
يف  تقارير  املنطلق  هذا  من  وهي  واملستثمرين 

غاية األهمية.
يف  املضمنة  التوصيات  ان  تعترب  هل 
التقرير معقولة وكافية لالنطالق يف عملية 
عىل  قادرة  الحكومة  ان  وهل  ؟  االنقاذ 
تطبيقها يف وقت فشلت  كل سابقاتها رغم 
اىل  الدعم  تحويل  غرار  عىل  بذلك  التزامها 

تحويالت مبارشة واحتواء كتلة االجور ؟
جّدا  معقولة  التقرير  يف  املضمنة  التوصيات 
تونس  داخل  الخرباء  من  العديد  ويتقاسمها 
وخارجها. لكن هل هي كافية لإلنطالق يف عملية 
إنقاذ لإلقتصاد التونيس وللتجربة الديمقراطية 

التونسية؟ ال أظن ومرد ذلك عّدة أسباب منها: 
نعني  وال  أوال  النزيف  ايقاف  رضورة   -
نزيف  ولكن  فقط  العمومية  املالية  نزيف  هنا 
إعادة  إذ من الرضوري  التونيس ككل  اإلقتصاد 
بعض التوازنات أوال قبل الّدخول يف أي إصالح. 
ففي وضعه الحايل أصبح اإلقتصاد التونيس غري 

قادر عىل التجاوب مع اإلصالحات الكربى.
السياسية.  األوضاع  إصالح  رضورة   -  
ال  بحيث  كبري  بشكل  متأزم  السيايس  فالوضع 
يمكن تحقيق استقرار للحكومات املبنية أساسا 
عىل مبدأي املحاصصة الحزبية والرتضيات اذ ان 
رضورة إيجاد ما يسمى بالحزام السيايس تؤدي 
حتما إىل وجود حزام ابتزازي والحكومة الحالية 
تعاني من نفس الهنات ومن الصعب أن تتمكن 

من انجاز اإلصالحات املطلوبة مثل احتواء كتلة 
األجور وإصالح صندوق الدعم.

لتوفري  مبتكرة  آليات  ايجاد  رضورة   -  
األموال الرضورية إلنجاز اإلصالحات.

استعادة  أهمية  عن  التقرير  تحدث 
مصداقية االقتصاد يف اطار االقتصاد الكيل 
لتونس  الحاسمة  الخطوة  انها  قال  التي 

لتجاوز أزمتها .. ما املقصود بذلك ؟
مصداقيتها  من  هاما  جزءا  فقدت  تونس 
مراكز  خرست  تونس  واألعمال.  املال  ميدان  يف 
من  العديد  أن  كما  التصدير  مجال  يف  عديدة 
املؤسسات اإلقتصادية واملالية أصبحت ال تعترب 
تونس وجهة مهّمة لالستثمار أو التمويل. تمت 
ثماني  لتونس  اإلئتماني  التصنيف  مراجعة 
تكون  وهكذا   .2011 منذ  األدنى  إىل  مرات 
العديد  رادارات  من  تقريبا  خرجت  قد  تونس 
من املؤسسات املالية واإلستثمارية واإلقتصادية. 
يف  إقتصاد  ألي  أو  التونيس،  لإلقتصاد  يمكن  ال 
العالم يف الحقيقة، أن يكون منغلقا عىل نفسه. 
عملية  فإّن  وبالتايل  مستحيال  شيئا  أصبح  هذا 
يف  مكانتها  تونس  استعادة  تقتيض  االنقاذ 
الساحة الدولية. عىل سبيل املثال لن نتمكن من 
التصدير  يف  الرتفيع  دون  االنقاذ  عملية  إنجاح 
التمويالت  ويف  املبارش  األجنبي  االستثمار  ويف 
انقاذ  جدا.  عالية  بمستويات  وذلك  الخارجية 
عالقات  إطار  يف  إال  يتم  لن  التونيس  اإلقتصاد 
بلدان  بقية  مع  جّدا  متطورة  ومالية  إقتصادية 

العالم.
ملاذا كان هناك تركيز عىل القطاع الخاص 
خالل  التونسية  الرشكات  وضعية  وعىل 
ناقوس  العرشية االخرية ؟ وهل يعترب ذلك 
انذار السيما ان هناك تشكيات واسعة من 
غياب اية اجراءات مرافقة لتجاوز تداعيات 

ازمة كورونا بالنسبة لهذا القطاع ؟
املؤسسات  إلصالح  قصوى  رضورة  هناك 
العمومية وذلك بكل أنواع الحلول املتاحة وبال أية 
خطوط حمراء. ولكن الركيزة األساسية ملستقبل 

اإلقتصاد التونيس ستكون حتما القطاع الخاص 
سواء كان ذلك يف إطار الرشاكة بني القطاع العام 
أو يف إطار  املشاركة(  الخاص )وليس  والقطاع 
إعطاء دور أكرب بكثري للقطاع الخاص للنهوض 
توفر  أن  الدولة  عىل  املنتج.  االستثمار  بعملية 
القانون.  احرتام  تفرض  وأن  القانوني  اإلطار 
واملرافق  التحتية  البنية  إصالح  الدولة  عىل  كما 
وحده  الخاص  القطاع  األساسية.  العمومية 
قادر عىل التأقلم مع متطلبات األسواق الداخلية 
والخارجية، كما أنه وحده القادر عىل التجاوب 

السلط  الرسيعة.  التكنولوجية  التغرّيات  مع 
التونسية لم تكن موفقة يف إدارة األزمة الناجمة 
اإلقتصادية  النواحي  من  كورونا  جائحة  عن 

واملالية واالجتماعية.
الثاني  الثالثي  نهاية  يف  خرست  تونس 
الصغرى  املؤسسات  آالف   2020 سنة  من 
واملتوسطة، كما خرست 161000 موطن شغل 
مسبوق.  غري  إقتصادي  انكماش  جانب  إىل 
إقتصادي  نمو  تحقيق  يف  نجحت  التي  البلدان 
الخاص  القطاع  عىل  معظمها  يف  عّولت  رسيع 

وهذا موقف البنك الدويل منذ عقود عدة.
القتصاد  جمة  صعوبات  التقرير  يتوقع 
غرار  عىل  لذلك  اجتماعية  وتأثريات  تونس 
هل   .. الفقر  ونسبة  البطالة  نسبة  ارتفاع 
هذا يشري اىل ان سنة 2021 ستكون االصعب 
واىل ان الهيئات الدولية غري متفائلة بحدوث 

اصالحات او انتعاشة اقتصادية ؟
كل املؤرشات االقتصادية واملالية واالجتماعية 
منها  نذكر  تونس  يف  كبري  بشكل  تدهورت 
وكل  واألمية  والبطالة  الفقر  نسب  بالخصوص 
من  نتمكن  لم  ما  تتحسن  لن  املؤرشات  هذه 
الخارج  يف  والثقة  الداخل  يف  األمل  استعادة 
يف  والجدي  الفعيل  بالدخول  إال  ذلك  يكون  ولن 
االنتقال  ولتجربة  االقتصاد  لهذا  إنقاذ  عملية 
بل  تكون سهلة  لن  االنقاذ  عملية  الديمقراطي. 
من املنتظر أن تكون عسرية جدا وتتطلب الكثري 

من الصرب والتضحيات.
سنة 2021 ستكون صعبة جدا ولكنها ربما 
سنوات  الخمس  أو  األربع  األصعب،  تكون  لن 
دفع  من  بد  ال  اذ  صعبة  كلها  ستكون  القادمة 
والفرص  املهدورة  واألموال  الترصف  سوء  ثمن 
عملية  الفارطة.  سنوات  العرش  طيلة  الضائعة 
اذا  تبقى ممكنة  ولكنها  االنقاذ ستكون عسرية 
وتجنبنا  التوازنات  من  األدى  الحد  عىل  حافظنا 
الدين  الفوىض والدخول يف دوامة إعادة جدولة 

الخارجي.

09
على ضوء تقرير البنك العالمي حول تونس :

سعيدان : االقتصاد التونيس أصبح غري قادر
عىل التجاوب مع االصالحات الكربى

كريمة السعداوي
● األربع سنوات المقبلة ستكون صعبة
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هدية رأس السنة للنهضويني !
كريمة السعدواي

وشهداء  للمقاومني  العامة  الهيئة  رئيس  أعلن 
الحكومة  برئاسة  اإلرهابية  والعمليات  الثورة وجرحاها 
8 ديسمرب الجاري، أنّه تم تكليفه  عبد الرزاق الكيالني يوم 
مؤّكدا  االنتقالية  العدالة  مسار  استكمال  بمتابعة  رسميا 
والتي  ضحايا  اعتربهم  من  مطالب  تساند  أّن الحكومة 
وصفها بـ«املرشوعة«، وبني أن رئيس الحكومة أذن بفتح 
حساب جديد لـ »صندوق الكرامة« لتوفري 3 مليارات دينار 
بما يضفي املزيد من العدمية عىل الخطاب الرسمي يف ظل 

عجز قاتل مليزانية الدولة تساوي نسبته اكثر من ثلثها.
والتنقيحات   2004 لسنة  للميزانية  األسايس  القانون  يحدد 
التي أدخلت عليه سنة 2019 مفهوم »صناديق الخزينة« أو وفق 
امليزانية  خارج  كحسابات  الخزينة«  »حسابات  الجديدة  التسمية 
العامة للدولة يتم إقرارها ضمن قانون املالية لتمويل عدة أنشطة 
صندوق  غرار  عىل  تنموي  أو  اجتماعي  أو  اقتصادي  طابع  ذات 
األُجراء  لفائدة  باملسكن  النهوض  وصندوق  السكن  تحسني 
وصندوق ضمان ضحايا حوادث املرور وصندوق الخدمة الوطنية 
بالصادرات  النهوض  وصندوق  للتعويض  العام  والصندوق 
وصندوق مقاومة التلوث والصندوق الوطني للتضامن االجتماعي.

ويضبط القانون األسايس للميزانية اإلطار القانوني لحسابات 
اليها  تضاف  حسابا   58 بـ  اجماال  عددها  يقدر  والتي  الخزينة 
مثل  مالية  قوانني  بموجب  تحدث  وظرفية  قارة  غري  صناديق 
صندوق املواطنة املحدث سنة 2011 والذي أوكلت اليه نفس املهام 
االستبداد  ضحايا  تعويض  وصندوق   ،26-26 لصندوق  تقريبا 
مكافحة  وصندوق   ،2017 لسنة  املالية  قانون  بموجب  املحدث 
2016، وتمول هذه  لسنة  املالية  قانون  بموجب  املحدث  اإلرهاب 
الصناديق أساسا من مساهمات املهنيني واالجراء يف شكل رضائب 

أو اقتطاعات جبائية خاصة وأيضا من ميزانية الدولة. 
قطاعات  يف  تدخالت  الصناديق  هذه  معظم  تُمّول  ونظريا، 
أو  مؤسسات  أو  وزارات  اىل  فيها  الترصف  مهمة  وتُوكل  معينة 
ان  غري  املالية  وزير  مع  تربم  اتفاقيات  بمقتىض  مختصة  هياكل 
املعضلة الكربى القائمة يف شأنها وحسب تقييم العديد من الخرباء 
يف املحاسبة العمومية تتمثل يف تزايد عددها يف ظل غموض ولبس 

وسبل  املالية  مواردها  بإنفاق  يحيطان  كبريين 
التدقيق  انها ال تخضع إلجراء  تعبئتها خاصة 
مواردها  يف  الترصف  يف  الشفافية  وتعوزها 
املالية كما انه نادرا ما يوجد تقييم موضوعي 

ألنشطتها. 
الخزينة  صناديق  موارد  جملة  وتقّدر 

800 مليون دينار،  سنويا بمعدل جميل يفوق 
موارد  طريق  عن  تمّول  الصناديق  ان  علما 

املوارد  وتمثل  جبائية.  غري  وموارد  جبائية 
فان  وبالتايل  املوارد  من   80% تقريبا  الجبائية 

موارد صندوق الكرامة املخصص لتعويض »ضحايا 
االستبداد« هي يف الواقع رضائب يدفعها املواطنون 
ألشخاص لم يكونوا طرفا بأي شكل من االشكال 
اعتبار  اىل  التنكيل بهم مما يحيل  او  يف االستبداد 
معنى  بأتم  العمومية  املالية  مجال  مهزلة يف  االمر 
املصطلح، لم تشهد لها تونس من قبل نظريا فضال 
عن تأكيد العديد من املراقبني أن الغموض يكتنف 

درجة  اىل  بالذات  الكرامة  صندوق  أرصدة  يف  الترصف  طرق 
اعتباره صندوقا أسود بامتياز.

الغرفة المظلمة لـ »الكرامة«
ديسمرب  يف  االنتقالية الصادر  األسايس للعدالة  القانون  نّص 
»صندوق  عليه  يطلق  صندوق  إحداث  عىل   41 فصله  يف   2013
تنظيمه  طرق  تضبط  االستبداد«  لضحايا  االعتبار  ورد  الكرامة« 
الرضر  لجرب  مخّصص  صندوق  وهو  بأمر.  وتمويله  وتسيريه 
املادي لضحايا االستبداد، وذلك وفق الربنامج الشامل لجرب الرضر 

ورد االعتبار املوكل اعداده لهيئة الحقيقة والكرامة.
وجرى إصدار األمر املتعلق بالصندوق املحدد لرتكيبته وضبط 
طرق الترصف فيها بتاريخ 28 فيفري 2018. ونرشت يف نهاية 
نفس العام هيئة الحقيقة والكرامة القرار اإلطاري املتعلق بمعايري 
يضبط  الذي  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  لضحايا  الرضر  جرب 
معايري التعويض املادي واملعنوي، وإجراءات رد االعتبار واسرتداد 
التعويضات. رصف  وطرق  واإلدماج  التأهيل  وإعادة  الحقوق 

التعويض عن  أن  القرار عىل  هذا  4 من  الفصل  وينص 
انتهاك  بناء عىل جسامة  يتم  واملعنوي  املادي  الرضرين 

حقوق اإلنسان. 
ويضيف االمر أن كل ضحية تتمتع بقسط من مبلغ 
التعويض كتسبقة. وبالنسبة لكبار السن وذوي اإلعاقة 
ويقع  سنوية.  جراية  شكل  يف  املتبقي  املبلغ  رصف  يتم 
واحدة  مرة  الضحايا  لبقية  النهائية  التعويضات  رصف 

أو عىل أقساط سنوية ال تتجاوز 6 سنوات.
من  نسبة  من  الكرامة«  »صندوق  موارد  وتتكون 
تنفيذ  من  واملتأتية  الدولة  مليزانية  الراجعة  األموال 
التحكيم  لجنة  عن  الصادرة  التحكيمية  القرارات 
واملصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتربعات 
والعطايا غري املرشوطة، وأيًضا من كل املصادر األخرى 
التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق، وفق ما ينّص عليه 

األمر الحكومي.
ونص الفصل 3 من هذا األمر عىل رصد اعتمادات من 
10 ماليني  الصندوق يف حدود  فتح  الدولة عند  ميزانية 
لسنة  الدولة  ميزانية  %0.02من  نسبته  ما  أي  دينار 

.2019
بن  سهام  والكرامة  الحقيقة  هيئة  رئيسة  كماعملت 
آلية التحكيم واملصالحة مع رجال  سدرين عىل تكريس 
األعمال املتورطني يف الفساد املايل، حسب تقدير الهيئة، 
والذين أبدوا رغبتهم يف دفع أموال لفائدة خزينة الدولة 
يف  الهيئة،  وأكدت  حقهم.  يف  التتبعات  إسقاط  مقابل 
فّوتت  سياسية  أطراف  عدة  ان  املناسبات،  من  العديد 
تمويل  يف  للمساهمة  طائلة  أموااًل  التونسية  الدولة  عىل 

صندوق الكرامة لجرب الرضر لضحايا االستبداد.
 8 من  الكرامة  صندوق  يف  الترصف  لجنة  وترتكب 
أعضاء جميعهم ممثلني لهياكل حكومية، إذ يرأس اللجنة 

األعضاء وزارات  بقية  ويمثل  الحكومة،  عن رئاسة  ممثل 
والشؤون  الدويل،  والتعاون  والتنمية  واملالية،  العدل، 
بني  بالعالقة  املكلفة  والوزارة  والصحة،  االجتماعية، 
اإلنسان،  وحقوق  املدني  واملجتمع  الدستورية  الهيئات 
تعيني  .ويتم  الدولة  بنزاعات  العام  للمكلف  إضافة 
األعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء عىل اقرتاحات 
طلب  اللجنة  لهذه  ويمكن  املعنية.  والهياكل  الوزارات 
التي  الوثائق  عىل  االطالع  يف  الحق  ولها  معلومات 
تقارير  وترفع  بأعمالها.  القيام  من  تمكنها 
كل  الحكومة  رئيس  إىل  نشاطها  حول 

ستة أشهر.
مهمة  للصندوق  وتُعهد 
الرضر  جرب  قرارات  تنفيذ 
الحقيقة  هيئة  أصدرتها  التي 
الضحايا  لفائدة  والكرامة 
بنحو  عددهم  قّدرت  التي 
من  وهم  ضحية  ألف   29
اإلسالميني باألساس تعرضوا وفقا للهيئة خالل حقبتي بورقيبة 

وبن عيل إىل انتهاكات لحقوق اإلنسان.
غري انه بغّض النظر عن رصف أكثر من 1080 مليون دينار 
كـ »تعويضات« لـ »ضحايا االستبداد« بني 2011 و 2014 لنحو 
32 ألف منتفع بالعفو الترشيعي العام مبارشة من خزينة الدولة 
الذي  الكرامة  صندوق  فان  حرصي،  بشكل  اإلسالميني  من  وهم 
فّعله رئيس الحكومة الحايل يمكن أن يصل بالتعويضات إىل نحو 
4 مليارات دينار دون اعتبار تكاليف إعادة تكوين املسار املهني 
للمطرودين من الوظيفة وغري ذلك من املنح التي رصفت بسخاء 

بعض  ان  علما  قيمتها  تقدير  اليوم  يصعب  والتي  سنوات  طيلة 
مليارات   10 تفوق  بنفقات  يتعلق  االمر  ان  اىل  يشريون  الخرباء 
دينار مما يمثل عىل األقل %12 من الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار 

القارة.
موارد  بمقتضاه  تضخ  ألمر  مؤخرا  الحكومة  تفعيل  ويعترب 
قاعدة  خرق  بجالء  تكّرس  مسألة  الكرامة  لصندوق  إضافية 
املالية  شفافية  وبمعايري  بامليزانية  يتعلق  ما  يف  التخصيص 
الدويل املنجز يف نوفمرب  النقد  التي دعا تقرير صندوق  العمومية 
بها.  التقيد  اىل  التونسية  الحكومة   16/  339 عدد  تحت   2016
كما يشّكل صندوق الكرامة وحساباته الجديدة التي مثلت هدية 
اخر العام للنهضويني من مساندي هشام املشييش خرقا واضحا 
ملبدأ االنجاز السنوي للميزانيات ومالءمة املوارد للنفقات يف سياق 

االمتثال ملبدأ عدم خلق وحدات مالية خارج ميزانية الدولة.
اإلسالميني  من  وحلفائها  الحالية  الحكومة  أن  يبدو  ولكن 
ولتوصيات  العمومية  املالية  ملعايري  اهتماما  يعريون  ال  واتباعهم 
صندوق النقد الدويل ومحكمة املحاسبات التي اوصت يف تقرير لها 
سنة 2018 بالتحري يف اخالالت صناديق الخزينة بقدر ما يهمهم 
تكريسه يف  يعيدون  استبداد  العام كضحايا  باملال  االنتفاع  مزيد 

أحلك صوره منذ تقلدهم حكم تونس يف 2011.

 حساب جديد لتعويضات ضحايا »االستبداد« :

عبد الرزاق الكيالني
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عالم  دخل  الذي  للجيل  بالنسبة  إسمه   اقرتن  نقاش  جلبار 
النضال يف نهاية ستينات القرن املايض، كما هو حايل، بمقاومة 
بسبب  من رشعية  له  تبقى  ما  بفقدان  بدأ  الذي  بورقيبة  نظام 
التحركات  وقمع  الحريات  وتكبيل  الواحد  الحزب  دكتاتورية 
املفروض  التعاضد  نتيجة سياسة  واملفقرين  والنقابية  الطالبية 
أنه كان مع  قهرا عيل صغار الفالحني والحرفيني والتجار. كما 
الفلسطينية  القضية  منارصة  رموز  من  رمزا  جنات  بن  محمد 
غداة العدوان اإلرسائييل عىل مرص وسوريا واألردن واحتالل ما 
تبقى من فلسطني. وتميزت منارصة جلبار ورفاقه  لهذه القضية 
بتوجه أممي يربطها بدعم الفيتناميني وسائر الشعوب املطالبة 
باستقالل بلدانها ضد االمربيالية األمريكية التي اصطف وراءها 
فرنسا،  يف  ثم  تونس  يف  بالجامعة،  التحقت  وملا  بورقيبة.  نظام 
اكتشفت صموده مع مناضيل منظمة بارسباكتيف الذين رفضوا 
طلب العفو وواصلوا النضال وأعيد اعتقالهم بعد تراجع بورقيبة 
التلمذية  التحركات  بسبب   1970 أصدره سنة  الذي  العفو  عن 
الدين  نور  مثل  آنذاك،  جلبار  كان  وقد   1972 سنة  والطالبية 
بن خذر ومحمد بن جنات وأحمد بن عثمان وغريهم من املعفو 
عنهم، يف اإلقامة الجربية. ومع التحاقي بمنظمة "آفاق-العامل 
السجن،  يف  وقتها  كان  وقد   ،1973 سنة  فرنسا  يف  التونيس" 
اكتشفت دوره  كقيادي ومنظر ملا يمكن اعتباره نوعا من املاوية 
املتباينة مع االتحاد السوفياتي ومع الستالينية والنزعات القومية، 
ولم  الفوضوية.  التوجهات  يف  أو  الرتوتسكية  يف  االنخراط  دون 
يراجع  أكثرنا  بدأ  وقد   1976 نهاية  مع  السجن  يف  إال  به  ألتق 
ماركسيته يف اتجاهات متباينة مع التزامنا  جميعا برفض طلب 
العفو ومواصلة النضال من أجل الحريات والتضامن يف ما بيننا 
واملنظمات  أرسنا  مساعدات  من  يصلنا  وما  "القفة"  وتقاسم 
املدافعة عنا. وظل هذا االلتزام بقيم الحرية واملساوة  الحقوقية 
أساس ما يجمعنا قبل وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن عيل 
دون أن تحقق كل األهداف التي ناضلنا من أجلها جميعا والتي 
سيبقى جلبار من أبرز رموزها. وال يسعني إال أن أنحني وفاء 
لذكرى مسريته النضالية وملا ترك لنا ولألجيال القادمة من معان 

إنسانية سامية.

هي  معركتي  كانت  وطبعا  تونسيا،  شيوعيا  "كنت 
معركة التونسيني اآلخرين، هؤالء الناس الذين يشرتكون يف 
االعرتاف بتونس كفضاء حياة، لم أكن ألجهل أن وضعيتي 
كيهودي لن تضمن يل تماما نفس الحظوظ املتاحة للعرب، 
يل  االعرتاف  يتم  حتى  النضال  بوجوب  أشعر  كنت  ولكني 
آخر  بمكان  االستقرار  يف  أرغب  أكن  لم  كاملة،  بمواطنة 
غري تونس وال أقبل حتى بفرنسا بديال، فأصدقائي وقلبي 
التي  البالد  بهذه  تربطني  ذاتها  جلدتي  وحتى  وإحسايس 

أرفض التخيل عنها".
رواية "كريستال" لجلبار نقاش 

محمد الشريف فرجاني

وداعا رفيقي 
جلبار...

جلبار نقاش ومحمد الرشيف الفرجاني أيام الجمر

الصعب  للواقع  عاكسة  مرآة  وهي  تكذب  ال  واإلحصائيات  األرقام 
واملرير الذي يعيشه التونسيون منذ سنوات. أرقام رغم تباينها وتغرّيها 
تدّل بال زيف عىل أّن البالد تسري بخطى ثابتة نحو املجهول... ذلك أّن كّل 
املؤرّشات التي تطاردنا يف مختلف القطاعات تؤّكد حالة العجز والتخبّط 

التي تعيشها البالد طيلة العرشية املنتهية أيامها...
أّكد يف ترصيحات  مدير قرية آس أو آس املحرس أرشف السعيدي 
شوارع  يف  املرّشدين  األطفال  عدد  أن  املنقيض  األسبوع  نهاية  صحفيّة 
تونس بلغ سنة 2019 أكثر من 1700 طفل مضيفا أن مندوبي حماية 
الطفولة  تلّقوا خالل السنة املاضية أكثر من 17 ألف إشعار بخصوص 
وضعيات صعبة ألطفال يتهّددهم غول الشارع ومربّع الترّشد والضياع... 
يف  التفريط  يف  الراغبة  العائالت  عدد  أن  السعيدي  أّكد  ذاته  السياق  يف 
أوالدها بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها وتمّر بها بلغ حوايل 4300 
عائلة باتت غري قادرة عىل مواجهة أعباء العيش وعىل تحّمل نفقات األبناء 
بشكل جعل بعضهم يفّكر يف التخّلص من أطفاله والرمي بهم يف أحضان 

املجهول...

منوال تنمية فاشل
وواضح  واحد  يحيلنا عىل يشء  واملعطيات  األرقام  هذه  يف  الخوض 
واالحباط  اليأس  منسوب  وارتفاع  تونس  يف  العيش  أفق  انسداد  أّن  هو 
الناجم عن منوال التنمية املعتمد يف السنوات األخرية والتي سبقتها يربهن 
عن  بكل مؤسساتها ومنظماتها وجمعياتها  الدولة  بالكاشف عن عجز 
مسايرة ركب التنمية والتقّدم االقتصادي واالجتماعي ... وهذه الرتاكمات 
طبيعي  نتاج  هي  اليوم  أرقامها  فاتورة  وندفع  آثارها  نتحّسس  التي 
لتوّقف عجلة التنمية يف البالد منذ سنوات كما هي نتاج حتمي للسياسات 
أوجاع  تخدير  عىل  عملت  والتي  املتعاقبة  الحكومات  انتهجتها  التي 
التونسيني وتأجيلها ولو اىل حني... غري أن انفراط عقد الصرب املجتمعي 
العقالء  بعض  جعل  تونس  يف  االقتصادي  وخاصة  واألخالقي  والقيمي 
من الضعفاء يفقدون ثباتهم وصوابهم ويختارون سياسة املوت البطيء 
إّما بالهروب اىل حياة الشارع وافرتاش طرقاته أو بالقفز طواعية فوق 
تكون  املقابلة  الضّفة  عىل  أخرى  عن حياة  بحثا  املتهالكة  املوت  قوارب 

أكثر عدال وإنصافا...
وما يجعل ناقوس الخطر يدّق يف ذهن عديد املراقبني واملتابعني هو 
أّن هذه األرقام ستكون لها حتما تداعيات وخيمة عىل واقع الطفولة يف 
تونس وخاصة عىل معّدالت الجريمة والهجرة غري املنظمة وسيكون له يف 
املستقبل القريب والبعيد تأثري كبري عىل التصّدي لظاهرة اإلرهاب التي 
تفاقمت بشكل كبري منذ الثورة. ذلك أّن هذا املناخ الذي بصدد التشّكل 
فئات  لظهور  ومالئمة  خصبة  بيئة  لتشكيل  يمّهد  رسيع  وبنسق  اليوم 
الدولة  نواميس  وعىل  القانون  عىل  ومارقة  خارجة  املجتمع  من  جديدة 
لالنفجار  وقابلة  الطريق  قارعة  عىل  ملقاة  موقوتة  بقنابل  أشبه  وهي 

بني الحني واآلخر فاألطفال الذين سيجدون اليوم نفسهم بال عائل وبال 
غدا  غالبيتهم  سيشّكل  وسوّي  سليم  عائيل  إطار  وبال  اجتماعي  محيط 
نظريا  سيكونون  أنهم  باعتبار  التونسية  الدولة  رأس  يف  كبريا  صداعا 
وعىل األرجح أطفال شوارع رسعان ما ستنمو طفولتهم وتكرب أحالمهم 
والتنظيمات  واملعتقدات  األفكار  وراء  واالصطفاف  الدولة  معاداة  عىل 

املرتبّصة بها...

أدوات خطيرة
الكالم الذي قاله مدير مدرسة آس أو آس املحرس مخيف واألرقام 
التي استند عليها لتمرير نداء استغاثته مفزعة ألنّها محّددة بشكل كبري 
ملالمح جمهورية الغد التي نسمع عنها وال نراها... والدالئل التي تحاول 
بعض الجهات الرسمية التعتيم عليها أو تجاهلها تكشف حقيقة واحدة 
هي أّن املجتمع التونيس أو لنقل قاعدته الصلبة التي من املفروض أنّها 
عماده وأوتاده التي يرتكز عليها بصدد التحّول والتفّكك وربّما االنهيار. 
فكّل املؤرّشات الخاصة بالطفولة يف السنوات األخرية واملرتبطة بظواهر 
خطرية مثل الهجرة غري النظامية والتسول والترشد والعنف والجريمة 
املنظمة وغري املنظمة وحاالت االنتحار زادت وتريتها وشملت رأسا أطفاال 
يمثلون بحسب آخر اإلحصائيات 30 باملائة من نسيج املجتمع التونيس. 
وترتبط هذه املؤرشات والتقارير االجتماعية أساسا باألطفال املنقطعني 
الفقر والخصاصة حيث تشري آخر اإلحصائيات اىل  الدراسة بدافع  عن 
أن 526 ألف طفل انقطعوا عن الدراسة خالل السنوات الخمس األخرية 
واىل أن عددا كبريا منهم ينخرط يف حياة الشارع ويخرج عن طوع الدولة 

ويتمّرد عليها. 
يتكّفل  الذي  املدريس  اإلطار  العائيل فضال عن غياب  الحضن  غياب 
يف العادة اىل جانب األرسة بحماية الطفل وتكوين شخصيته عىل أسس 
وقواعد صحيحة إضافة اىل الفقر والخصاصة والجوع والنقمة عىل اآلخر 
كلها عوامل مجتمعة تجعل من األطفال املرّشدين أدوات خطرية بني أيدي 
التنظيمات اإلجرامية وأيضا االرهابية التي تستثمر يف هذا املناخ العفن... 
التي  العصابات  لبعض  األوىل  النواة  يشّكلون  ما  عادة  األطفال  وهؤالء 
للتخّفي  وكذلك  االجرامية  بعملياتها  للقيام  برشية  كدروع  تستعملهم 
هذه  اىل  رسيعا  التفّطن  الدولة  وعىل  واملساءلة  املحاسبة  من  والتنّصل 
عن  الخارجة  التعاليق  ببعض  فقط  االكتفاء  وعدم  الخطرية  الجزئية 

األخالق وعن السياق عىل غرار عالقة »الحرقة« باإلرهاب...
الدولة  مكتسبات  حماية  يف  املتعاقبة  التونسية  الحكومات  فشل 
بمفهومها املادي واملعنوي بات يطرح أكثر من تساؤل حول قدرة هذه 
وتفّكك  واالقليمية  املحلية  التحديات  وجه  يف  أكثر  الصمود  عىل  البالد 
هو  بما  ينبئ  األخرية  السنوات  يف  وتشّوهه  التونيس  املجتمعي  النسيج 
أخطر فإعادة البناء عىل قواعد وأسس هّشة وغري سليمة هو أّول خطوة 

يف طريق السقوط واالنهيار...

العربي الوسالتي

1700 طفل مرّشد و4300 عائلة 
ترغب يف التفريط يف أبنائها

● قنابل موقوتة على قارعة الطريق
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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...

رفيق عبد الّسالمسلمى المولهي
الذي  العمل  قيمة  عىل  جديد  تأكيد  يف 
تقوم به عىل رأس الجامعة التونسية للتنس 
اللعبة  لتطوير  تبذله  الذي  للمجهود  وتثمينا 
به  تقوم  بما  للتنس  الدويل  االتحاد  أشاد 
الجامعة التونسية للتنس عىل مستوى تنظيم 
البطوالت الدولية يف عام استثنائي تأثّر كثريا 

بتداعيات جائحة فريوس كورونا.
وذكر االتحاد الدويل للتنس يف بيان له عرب موقعه الرسمي 
أن تونس من أكثر الدول التي استضافت بطوالت دولية من فئة 

wtt وitf وأن عددها بلغ 44 بطولة خالل عام 2020.
اشادة االتحاد الدويل للعبة هو اعرتاف ضمني بقيمة العمل 
الكبري الذي تقوم به الجامعة التونسية للتنس من أجل االرتقاء 
الذي  الكبري  العمل  بقيمة  أكرب  واعرتاف  األفضل  نحو  باللعبة 
والحقيقة  تعترب  التي  املولهي  سلمى  الجامعة  رئيسة  به  تقوم 
تقال نموذجا يحتذى به ودليال ناصعا عىل مستوى املكانة التي 

تحظى بها املرأة التونسية يف مختلف االختصاصات واملجاالت.
الناجحة  التونسية  للمرأة  حّي  مثال  هي  املولهي  سلمى 
واملتألّقة وهي عنوان جديد من عناوين التأّلق واالبداع واملثابرة 
يف مناخ ريايض ليس متاحا فيه أن تضطلع املرأة بدور ريادي يف 

ظّل استحواذ الرجال عىل كل املواقع واملقاعد األمامية...
وملن ال يعرف سلمى املولهي فهي رئيسة الجامعة التونسية 
املرأة  للجنة  رئيسة  تنصيبها  تّم  وقد  سنوات  منذ  التنس  لكرة 
والرياضة صلب االتحاد االفريقي للعبة وهي عضوة يف املكتب 
وافريقية  عربية  سيّدة  كأّول  للتنس  الدويل  لالتحاد  التنفيذي 

تحظى بهذا الرشف. 
بعديد  قيامها  مجالها  يف  املتفّوقة  املرأة  لهذه  ويحسب 
تقديمها  خالل  من  الصفراء  الكرة  عالم  يف  املهمة  اإلنجازات 
برامج لتطوير اللعبة ودراسات من أجل مستقبل أفضل للتنس 

النسائي يف الوطن العربي واالفريقي.

يوم   ifm إذاعة  موجات  عىل  دقيقة   90 برنامج  إستضاف 
اإلثنني 28 ديسمرب الحايل السيّد رفيق عبد الّسالم القيادي بحزب 
حركة النّهضة للحديث عن آخر املستجّدات يف عالقة خاّصة بإيقاف 

رئيس حزب"قلب تونس"نبيل القروي.
ُعرف  النّهضاويّة  القيادات  أحد  هو  الّسالم  عبد  رفيق  السيّد 
اإلخباريّة  املواقع  بعض  يف  ومقاالته  وتدويناته  بترصيحاته 
األجنبيةالتي تثري أحيانا موجة من التّعليقات باإلذاعات وصفحات 

من  هائل  كّم  لحملها  أو  وفاة  حالة  إّما ل"ُظرفها"كالجثث يف  اإلجتماعي  التّواصل 
عالمات اإلصطفاف واإلنضباط لكّل ما يريده رئيس حزبه وقريبه راشد الخريجي 

الغنّويش.
والجميع يذكر ظهوراته اإلعالميّة املتعّددة بُعيد صدور رسالة املائة املطالبة بعدم 
ترّشح الغنّويش ملّدة رئاسيّة جديدة عىل رأس الحركة وهاهو اآلن يصعد للخّط األّول 
للتّعليق عىل إيقاف السيّد نبيل القروي وموقف النّهضة منه وخاّصة لشّن هجوم عىل 

السيّد محّمد عبّو الوزير الّسابق بحكومة الفخفاخ وعىل الكتلة الّديمقراطيّة.
كّلها  النّاس  عبّو:"بالنّسبةليه  األستاذ محّمد  ُمتهّكما عىل  القول  لحّد  فقد ذهب 
واملكّرر  امُلعتاد  الوصف  طبعا  ينس  وببّاص!"ولم  قّديس  خاطيه  هو  إالّ  فاسدة 

واملمجوج:هذا جريح حكومة الفخفاخ!
وإتّهم  شخصه  يف  سعيّد  قيس  الّرئيس  نّزه  أن  نهضاوي"أصيل"وبعد  وككّل 
البعض بمحاولة ّ جعل الّرئيس سعيّد رئيسا للكتلة الّديمقراطيّة عوض اإلبقاء عليه 
حكما ورئيسا لكّل التّونسينّي!بعد تقديم واجب اإلحرتام للّرئيس،إتّهم املحيط امُلبارش 
للّرئيس بالّسعي لإلطاحة بحكومة املشييش وأعطى مثال ما راج مؤّخرا عن إتّصاالت 
إلتزم به رئيس الحكومة خالل زيارته  للتنّصل مّما قد يكون  الفرنيس  الجانب  مع 

مؤّخرا لباريس.
خروج رفيق عبد الّسالم اإلعالمي،بعد تدويناته"النّاريّة"هو يف الحقيقة ال أكثر 
وال أقّل من تأكيده مجّددا أنّه أّوال وأخريا مدين لصهره راشد الخريجي الغنّويش وهو 
مستعّد يف سبيل ذلك الّدخول بل حتّى إفتعال معارك قد يتأذّى منها صهره وتعصف 

بموقعه كرئيس للربملان.
رفيق عبد الّسالم ال يدافع ال عىل مبدأ أو قضيّة ما،هو فقط أّول املستفيدين من 

ظّل الّشيخ وال يتصّور نفسه خارج عنوان"زوج إبنة الّشيخ"!

 

قيس سعيد 
خاّلونا  وال  خدموا  …ال 
يف  استرشى  ..الفساد  نخدموا 
كل مكان كأرساب الجراد ....تم 
وبمطالبها  بالثورة  االنحراف 

الحقيقية كالشغل والحرية والكرامة الوطنية …
التي  املطالب  وال  الثورة  شهداء  نسيان  يجب  ال 

استشهدوا من أجلها “.

حسين العباسي
قبل  موجودا  كان   الفساد 
كانت  …الحكومة   2011 سنة 
عىل علم بالفساد وترعاه وبعد 
5 مرات  أو   4 2011 تضاعف 

مما كان عليه قبل 2011 …عندما نرى األسماء 
نتساءل  سوسة  نفايات  قضية  يف  املتورطة 
“شكون قعد يف تونس موش فاسد؟” رغم ان كل 
متهم بريء اىل ان تثبت ادانته”... قضية النفايات 
جازما  وأعتقد  االخرى  القضايا  عديد  من  عينة 
ما  يف  خاصة  باالدراج  املوجودة  امللفات  عدد  ان 

يتعلق بالديوانة وما شابهها يتجاوز الخيال” .

عبير موسي
الشغل  اتحاد  مبادرة 
“رسكلة  اطار  يف  تندرج 
السياسة”  النفايات  وتثمني 
وتثمني  رسكلة  العادة  وتهدف 

املشهد  قلب  اىل  واعادتها  احزاب  و”تبييض” 
السيايس .

واملبادرة تضمنت تناقضا يف مضامينها فمن 
سنوات  العرش  بخصوص  تقييم  تقدم   جهة 
فيها  للمتسببني  تفتح  اخرى  جهة  ومن  االخرية 

الباب  للمشاركة يف الحوار.
بعدد  عالقة  يف  “انشاء”  تضمنت  واملبادرة 
التي   املبادرة  الحل يف  من االقرتاحات لذلك فان 
أطلقناها حول “ميثاق سيايس” والتوقيع عليها  
مبادرة  بني  التقاء  نقاط  وجود  ينفي  ال  وهذا 

الحزب ومبادرة اتحاد الشغل.

حكيم بن حمودة
إصابات  حصيلة   أعىل 
و1826  وفاة   61 بكورونا: 
 24 ليوم  جديدة  إصابة 
االرقام  هذه  ديسمرب2020… 

اتبعناها  التي  االسرتاتيجية  فشل  تثبت  املفزعة 
لحد االن…دعوة للجنة العلمية والحكومة لتقييم 
لحماية  حزما  اكثر  اسرتاتيجية  وضبط  الوضع 

البالد والعباد”.

محمد العيادي
اسماء  بني  تقاطع  يوجد  
تضارب  ملف  يف  االشخاص 
الحكومة  رئيس  لدى  املصالح 
السابق الياس الفخفاخ وقضية 

النفايات االيطالية التي اثريت مؤخرا.
  واسم الوزير املقال مصطفى العروي الذي 
كان مديرا يف وزارة البيئة والشؤون املحلية قبل 
تعيينه عىل راسها يتقاطع مع اسم رشيك رئيس 
الحكومة السابق الياس الفخفاخ ماهر العروي  
الهيئة  مقاضاة  توىل  الذي   هو  االخري  وهذا 
الوطنية ملكافحة الفساد ورئيسها السابق شوقي 

الطبيب.

اسامة الخليفي
مسائل  عدة  مناقشة   تمت 
رئيس  جمع  اللقاء  الذي  يف 
السيايس   بالحزام  الحكومة 
املكونات  بني  اجماع  هناك  كان 

وان  مستهدفة  الحكومة  ان  عىل  فيه  املشاركة 
قبل  من  مستهدف  السيايس  الحزام  من  جانبا 
ولم  الفخفاخ  حكومة  يف  مشاركة  كانت  اطراف 

تقبل بوضعيتها الجديدة .

قالوااالفتتاحية

رديء جّداحسن جّدا

صورة تتحدث

الزلزال  هول  عن  برمزيتها  تعّبر  صورة 
الجغراسياسي الذي جّد بعد تطبيع المملكة 
جنبا  االسرائيلية...  الدولة  مع  المغربية 
واسرائيل  وأمريكا  المغرب  أعالم  جنب  الى 
راية تحالف مقّدس... الملفت  وكأنها تحت 
للنظر أن الشارع المغربي لم يحّرك ساكنا، 
حتى  الشعب  عامة  وال  نقابيا  وال  نخبويا  ال 
هو  السادس  محمد  الملك  أن  رغم  رمزيا 
أكثر  بل  القدس...  عن  الدفاع  لجنة  رئيس 
التواصل  صفحات  أغلبية  سّجلت  ذلك  من 
االجتماعي في المغرب النخبوية واالعالمية 
ارتياحا واستبشارا كبيرين  والشعبية منها 
الملك  قرار  أن  اعتبر  من  هناك  بالتطبيع... 

بمثابة »ضربة معلم«... سنرى...

12



www.acharaa.com العدد 241 - الثالثاء 29 ديسمبر 2020 contact@acharaa.com
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منير الفالح
أصدر  الحايل  ديسمرب   24 الخميس  نهار 
بتونس  االبتدائية  املحكمة  يف  التّحقيق   قايض 
قلب  حزب  رئيس  حق  يف  بالسجن  إيداع  بطاقة 

تونس نبيل القروي.
القروي  الكّل،نبيل  النّاس  يعرفوا  ما  وكيف 
الّداعمة  األحزاب  من  واحد  رئيس  تّوة  هو 

لحكومة يس هشام املشييش املدعوم زادة من 
ِقبل حزب حركة النّهضة وإئتالف"الكرامة".
عىل  فيهم  يعرّبوا  بيانات  خّرجوا  هاذم   الّزوز 

تضامنهم مع حزب قلب تونس وكتلته...
بيانات  الّزوز  بني  الحال،اإلختالف  وبطبيعة 
الّرياضة  ممارسة  عىل  القدرة  مستوى  يف  كان 
الربملان  يف  الحزبيّة  األوساط  يف  ممارسة  األكثر 

الحايل!
األقدميّة،واّلت  النّهضة،وبحكم  حركة  حزب 
الّرماديّة:يتهيّأ  املناطق  تتقن"التكوير"يف 
ويف  تونس  قلب  يف  تساند  أنّها  البيان  يقرأ  ليّل 
القضاء ويف الحكومة ويف الحقيقة هي مستعّدة 
حتّى"لتثمني"دور الّدستوري الحّر وعبري مويس! 
الحكومة  تسيّب  باش  القدر  بنفس  ومستعّدة 
كريس  أجل  من  كسب  وإيّل  والّداعي  ورئيسها 

رئاسة الربملان!
امُلطّول متاعهم  أّما بالنّسبة لإلئتالف،البيان 
كان أشبه بترصيح يتعّرض للموضوع ويصّفي 

باملناسبة الحساب مع الخصوم يف الربملان!
البيانات الّزوز كانوا بإمضاء الرئيسني راشد 

الغنّويش والتّوب-رئيس سيف الّدين مخلوف !
بال مستانسني  والنّهضة  للغنّويش  بالنّسبة 
مرحلة  يف  و"الكرامة"مازالوا   gymnastique

الّشباب لكن،والحّق يُقال،أصحاب موقف وِكلمة 
سيف  يس  الوقت  نفس  يف  صحابهم!  وأصحاب 

مخلوف يف موقف صعيب شويّة تّوة!
التّناغم  ومشاهد  الّصور  تتفّكرو  ماكم 
الّدين  سيف  األستاذ  العسل"بني  عىل  و"الّسمن 
زادة  القروي؟تتفّكرو  غازي  والنّائب  مخلوف 
فات  إيّل  سبتمرب  يف  اإلئتالف  كتلة  رئيس  إعتذار 
لنّواب قلب تونس عىل كّل ما قال فيهم يف الّسابق 
وإعرتف أّن وصل سبّهم أصال وقت اإلنتخابات؟ 
غلطوا  وكتلته  هو  أنّو  بركة،قال  هّكة  مش 
القروي  حزب  من  الّسابقة  مواقفهم  يف  أصال 
وسعة  بإنضباط  وإئتالفه(تفاجئوا  وأنّهم)هو 

صدر واألخالق العالية لكتلة قلب تونس!
ُرجلة؟"وقبل  ِمش  وإاّل  هذي"ُرجلة  تّوة 
يف  املدحيّة  بالقصائد  التّذكري  نواصل  ما  حتّى 
األستاذ  نهنّي  هنا  وكتلتو،نحّب  القروي  حزب 
الُهمام امُلناضل منذ زمن بعيد،الذي ال يخىش يف 
بأنواعها  الحريّات  عن  قائل،امُلدافع  قولة  الحّق 
وأشكالها،امُلحّب للبرشيّة جمعاء،األستاذ النّائب 

سيف الّدين مخلوف!
أنّو  أّي حّد عادي،كيف حاالتي،يتوّقع  ينّجم 
شويّة  يتمّهل  رئيسها  وخاّصة  كتلة"اإلئتالف" 
ويراجع  موقف"متوازن"  ياخذ  باش  ويقيس 
فاتت  إيّل  روحو:املّرة  وبني  بينو  ويقول  أموره 
مختلفة  وتّوة،األمور  الّشاهد  يوسف  غّلطني 
ملّف  تقّدم  حيث  من  التّوقيت،ال  حيث  من  ال 
جزء  إيّل  الحكومة  حيث  من  حتّى  البحث،ال 
مدعومة  وخاّصة  لفائدتها  صّوت  ُكتلتي  من 
سيف  راشد...لكن  الّشيخ  األهّم  حليفي  من 
يف  الرّتينو،وكّمل  كيف  واصل  مخلوف  الدين 
أمور  عىل  حتّى  وتحّدث  القروي  نبيل  مساندة 
والكالم  القروي!  نبيل  إيقاف  قرار  يف  مشبوهة 
ترصيحو  يف  حتّى  بل  البيان  يف  برك  مش  هذا 
لغتنا  يف  مش  الحقيقيّة  سويرسا)سويرسا  من 

الّشعبيّة ذات الخيال الثّري(!
الّدين مخلوف،  نتحّدثو عىل سيف  أنّنا  وبما 

عىل  واملؤتمنني  الثّورة  "حّراس  كتلة  رئيس 
بيان  "ديباجة"  يف  نقرأ  أّن  طبيعي  نجاحها"، 

كتلة"الكرامة"
أنّهم شديدي التمّسك بمبدأ مكافحة الفساد 
بال هوادة عىل خاطر هو إستحقاق ثوري! وسيف 
عىل  يدافع   pur et durمخلوف،كثوري الّدين 
الثورة والثّورينّي كّلفه ذلك ما كّلفه وطبعا نبيل 
القروي،بإعتباره وجه من وجوه الثّورة،وكّل ما 

يتعّرضلو تّوة هو مؤامرة!
واملؤامرة هذي شكون يقودها:حركة الّشعب 
يف  توّظف  أخرى  وأطراف  الّديمقراطي  والتيّار 
إيّل  الّسياسيّة  التّوازنات  عىل  للتّأثري  القضاء 
من  مش  هذا  الكالم  إنتخابات2019!  أفرزتها 
يس  بيان  يف   noir sur blanc مكتوب  أّما  عندي 

مخلوف،عفوا إئتالف الكرامة...
وبما أنّو يس سيف الّدين مخلوف عندو ميزة 
هاّمة ياس: يعرف جمهوره مليح ويعّمل ديما 
عىل جهلهم ببعض األمور باش يعطيهم قراءته 
الحقيقة  هذيكة  أنّها  أساس  عىل  ويقّدمهالهم 
إيّل  املؤامرة  لنظريّة  سّوق  الحقيقة،فزاد  كّل 
الّديمقراطي  والتيّار  الّشعب  حركة  يقودوها 
أنّو  عىل  األدّلة  من  واحد  أّن  والكتابة  بالقول 
املسألة فيها أكثر من إّن، قالك وقع خرق إرضاب 
يف  الترسيع  يتّم  باش  املحاكم  وكتبة  القضاة 
ونبيل  الفهري  سامي  املواطنني  قضيّتي  مسار 

القروي!
شفتو ماهو املعّلمية متاع الّدفاع عىل حقوق 
نبيل  عىل  كان  يتحّدث  باش  عيب  املواطنني! 
القروي فزاد معاه سامي الفهري! ماعليناش،أّما 
منه  إستثناو  القضاة  إرضاب  األّول  من  بايل  يف 
القضايا محّل نظر القطبني القضائينّي املختّصني 
كيف  القضايا  املاليّة،يعني  والجرائم  باإلرهاب 
متاع يس نبيل وحتّى يس سامي مش مشمولني 

بإرضاب القضاة...
سيف  يس  وفيديوهات  اآلخر،كالمات  من 
الّدين مخلوف وتنظريه لرضورة إصالح املنظومة 
املاليّة  الجرائم  باش  وتطويرها  الجزائيّة 
اإليقاف)صحيح  والجبائيّة ما عادش تستوجب 
سيف  يس  لكن  باملوقوفني  معبّية  الّسجون 
شباب  إيقاف  قضايا  يف  مثال  سمعناهش  ما 
فيه  الكّل  هذا  الّزطلة...(كالمو  إستهالك  بسبب 
من  تأخذه  كيف  كان  يستقيم  ينّجم  وما  نظر 
إنتخابات2019  توازنات  هو  يسّميه  إيّل  زاوية 
اإلبقاء عىل موقعو وموقع كتلته  واملقصود هو 
كفتيان مدّللني ومكّلفني بكّل املهاّم إيّل ماعادش 

تتناسب وصورة راشد الخريجي الغنّويش رئيس 
املرشئّب  العنق  وصاحب  الترشيعيّة  املؤّسسة 

لقرص قرطاج...
بعض  من  ترصيحات  هو  هذا  عىل  والّدليل 
حزبهم  بيان  صدور  النّهضة،وبعد  قيادات 
ما  يف  تعمل  وقت،إيّل  فرد  الكّل  النّاس  مع  إيّل 
سيف  يس  وتفسري"موقف  نّص  يشبه"دراسة 
األطراف"إيّل  دور"بعض  عىل  ويتحّدثوا  مخلوف 
ودافعت  الفخفاخ  إلياس  يس  حكومة  يف  كانت 
عليه آلخر لحظة حتّى وهو عليه شبهة تضارب 

مصالح...
حارس  النّائب  األستاذ  أّن  ظهر  أخرى  مّرة 
واحد  دور  الحقيقة  يف  عنده  وأهدافها  الثّورة 
النّهضة  يخيّل  إيّل  التّحالف  عىل  وحيد:الّدفاع 

الربملان  رئاسة  كريس  شادد  رئيسها  وخاّصة 
ومتحّكم يف سري العمل متاع الّسلطة الترّشيعيّة 
إيّل  يعمل   ،carte blanche عنده  ذلك  سبيل  ويف 
يحّب حتّى العنف الّلفظي واملاّدي ورأس الّشيخ 

يسّد!
حويجة برك يلزم الواحد يزيد يذّكر بيها،هي 
إيّل  سبتمرب  مخلوف)يف  الّدين  سيف  يس  توّقع 
جبائيّة  قضيّة  هي  نبيل  يس  قضيّة  فات(أّن 
يقع  و"لن  الّشاهد  يوسف  باألساس،صنعها 
البّت فيها قبل 10سنوات عىل األقّل ألنّه ال وجود 
ف.م  ديوان  إلذاعة  فيها")ترصيح  البّت  إلرادة 
بتاريخ15سبتمرب2020(ياخي يظهر أّن القضاء 
األشهر...أكيد  بعض  يف  سنوات  العرشة  إخترص 

مؤامرة عىل رمز الثّورة سيف الّدين مخلوف!

13

من أجل عيون سيدو الّشيخ...

إعداد : بّية المالحة

األسبوع السياسي بالتونسي

قطر سنة 
1950

قرطاج 
سنة 238 

ق.م
صورة رسمت الكرتونيا بناء عىل وثائق تاريخية.. أما هندسة 

امليناء فما زالت عىل حالها اىل يومنا هذا...
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من »طريق الحرير« إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي :

عام 1972 حّط الرئيس ريتشارد نيكسون 
للصني  امريكي  لرئيس  زيارة  أول  يف  ببكني 
كيسنجر  هنري  خارجيته  وزير  جهود  بعد 
بونغ«.  البينغ  »ديبلوماسية  بـ  سمي  ما  يف 
واشنطن  سعي  اطار  يف  الزيارة  اندرجت 
لكسب وّد أحد قطبي الشيوعية يف العالم وكان 
االتحاد  اضعاف  محاولة  االسرتاتيجي  هدفها 
عليه  الحصار  من  مزيد  ورضب  السوفياتي 
وتزايد  مّده  الحتواء  أمريكا  سياسة  اطار  يف 
نفوذه يف العالم. لكن االمريكان لم يدركوا انهم 
فتحوا بذلك الباب ملارد قال عنه نابليون االول : 

»عندما تستيقظ الصني يرتعد العالم«.
صدقت  الزيارة  عىل  سنة   48 مرور  بعد 
ربّما  أنها  واشنطن  لتكتشف  نابليون  »نبوءة« 
وأنه  العالم  عىل  هيمنتها  دفن  قرب  حفرت 
»التنني  تمدد  ايقاف  املستحيل  شبه  من  بات 
االصفر« حول الكرة االرضية وافتكاك الريادة 
منها اقتصاديا وتكنولوجيا بل وحتى عسكريا 
يف حرب عاملية ثالثة باردة يخوضانها من أجل 

تشكيل املستقبل.
العالم  أن  الدراك  جهد  اىل  بحاجة  أحد  »ال 
بالنسبة  مماثلة  حاسمة  أسابيع  يشهد  لم 
للتجارة العاملية منذ سنوات الثالثني من القرن 
العرشين«. بهذه الجملة املضمنة يف افتتاحيتها 
ليوم 5 أوت 2019 أكدت صحيفة »الغارديان« 
فئة   : شطرين  اىل  العالم  انقسام  الربيطانية 
تفقه  لم  واخرى  قراءتها  لدى  الخوف  انتابها 
آنذاك  كانت  التي  التجارية  الحرب  من  شيئا 
 : العالم  يف  اقتصادين  أقوى  بني  أشدها  عىل 

االمريكي والصيني.
حقد  سبب  عن  تساءلت  التي  الصحيفة 
الصني  عىل  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس 
ال  »وكيف   : يقول  انكاري  بسؤال  اجابت 
أن من شأن تحريك حافظة  يحقد وهو يدرك 
الصيني  واالعمال  املال  بمركز  واحدة  أموال 
»وول  بشارع  زوبعة  يف  التسبب   wenzhou

سرتيت«؟
فراغ  من  تأت  لم  »الغارديان«  افتتاحية 
واالقتصادية   التجارية  الحرب  ظّل  يف  وانما 
الرشسة الدائرة اىل اليوم بني واشنطن وبيكني 
وخصوصا بعد انعقاد مؤتمر سان بطرسبورغ 
هذا  يف  املشهد  كان  فقد   .2016 جوان  يف 
املؤتمر مبهرا ومثريا اذ جمع 80 ٪ من صنّاع 
الغارد  كريستني  جانب  اىل  العاملية  القرارات 
مديرة صندوق النقد الدويل آنذاك وكانت بكني 
وموسكو الحليفتان األكرب اسرتاتيجيا متّحدتني 
خصوصا  القضايا  من  العديد  حول  الرأي  يف 
أن  اىل  باالضافة  الشمالية  ايران وكوريا  ملفْي 
الصني هي الدولة التي تمتلك أكرب سيولة وسلة 
اىل جانب تخطيطها مع  األجنبية  العمالت  من 
الدوالر  الستبدال  أخرى  دول  وعّدة  موسكو 

بعملة جديدة ربما تكون اليوان الصيني. 
وتجارية  اقتصادية  حربا  ترامب  أعلن 
كبرية  رضائب  فرض  عرب  الصني  عىل  شاملة 
عليها  ردت  بالده  إىل  رشكاتها  صادرات  عىل 

بكني  أن  ذلك  باملثل«.  »املعاملة  بسياسة  بكني 
تدرك ان الواليات املتحدة تسعى جاهدة لتدمري 
الصينية  الجديدة«  الحرير  »طريق  مرشوع 
املناطق  يف  والحروب  التوتر  بؤر  زرع  عرب 
هدف  أن  الصني  تدرك  كما  منها.  ستمّر  التي 
االمريكان االسرتاتيجي لم يعد السعي للسيطرة 
عىل مصادر الطاقة والثروات الباطنية االخرى 
والحديد  والنحاس  الذهب  مثل  العالم  يف 
َمْن  والليثيوم واملاس والفسفاط وانما بتحديد 
ومن  عليها  الحصول  يف  الحق  لها  البلدان  من 
اقتصاداتها  لتدمري  وجب حرمانها منها سعيا 

املنافسة وارتهان مستقبلها.
قمرقية  رضائب  ترامب  فرض  أدى  وقد 
الحديد  من  بالده  واردات  عىل  جديدة 
مثل  دول  توجه  اىل  حلفائها  عىل  وااللومنيوم 
وجنوبا  رشقا  واملكسيك  وكندا  واملانيا  فرنسا 
وبلدان  الصني  نحو  وخصوصا  آسيا  نحو 
»النمور اآلسياوية« وأمريكا الالتينية وافريقيا. 
ان  باعتبار  الدول  هذه  مصالح  تفرضه  توجه 
ملنتوجاتها.   سوق  أكرب  تمثل  خصوصا  الصني 
الصينية-األوروبية  الرشاكة  قمة  كّرست  وقد 
حجم  أن  خصوصا  التوجه  هذا   2018 سنة 
يتخطى  واوروبا  الصني  بني  اليومي  التجارة 
حجم  من  مرات   10 بـ  أكثر  أي  أورو  مليار 
الحرير  طريق  ان  ثم  أمريكا.  مع  الرشاكة 
اليها  لالنضمام  للجميع  الباب  تفتح  الجديدة 
اىل نحو  فيها  املنخرطة  الدول  وقد وصل عدد 
70 دولة منها ما ال يقل عن 20 دولة اوروبية 
و16 دولة يف وسط ورشق اوروبا وقعت معها 

بيكني اتفاقية »1+17«.
لذلك ال يستبعد عديد املحّللني االسرتاتيجيني 
أمريكا  عن  اقتصاديا  أوروبا  انسالخ  الدوليني 
الية  ودرءا  »حليف محرتم«  اىل  لحاجتها  نظرا 
فيها  تتسبّب  قد  اجتماعية  واضطرابات  هّزات 

التي  الرشيفة  غري  املنافسة  تفرضها  سياسات 
تمارسها واشنطن خصوصا يف ظل ما تعاني 
اقتصادات دولها من ركود وعجز وقلة سيولة 
وبعد الخيبة التي مني بها قادة هذه الدول من 
انه ال  الذي اتضح  ترصفات الحليف االمريكي 

يريدها ان تكون اكثر من تابع لها.

»5g« معركة الـ
هو  واشنطن  مخاوف  يثري  ما  أبرز  لكن 
مرشوع الصني »صنع يف الصني 2025« الذي 
من املنتظر أن تصبح الصني بفضله أكرب دولة 
الكهربائية  والسيارات  لاللكرتونيات  مصنّعة 
التقنيات  عالية  واملنتوجات  الذكية  والروبوات 
يف العالم مما سيفتح لها باب صناعة الطائرات 
بعد  خصوصا  الفضاء  غزو  ميدان  واقتحام 
مشاريع التطوير الكبرية التي اتفقت عليها مع 

الروس واالوروبيني.
ترى  وهي  واشنطن  جنون  يثري  ومّما 
امام  العالم  عىل  االقتصادية  هيمنتها  انحسار 
بامتالكها  فاجأتها  الصني  ان  اخرى  نمّو دول 
بدائل تكنولوجية لم تخطر عىل بالها بما يفتح 
ميادين  نوع جديد يف  أمام مواجهة من  الباب 
التكنولوجي  والتنافس  االلكرتوني  التشويش 
خصوصا يف ما يتعلق بالذكاء الصناعي. ومثلت 
الصينية  »هواوي«  رشكة  أمريكا  مقاطعة 
واقرار  الذكية  التكنولوجيا  ميدان  يف  الرائدة 
ترامب عقوبات عىل بعض مسؤوليها وعىل كل 
رشكة تتعامل معها ذروة الصدام مع الصني. 
أن  املايض  العام  أمريكية  صحف  وكشفت 
اكتشاف  الحقيقي هو  االمريكان  سبب غضب 
تلك  منها  وخصوصا  االمريكية  االمن  وكاالت 
عىل  التجسس  استحالة  للبنتاغون  التابعة 
الجديدة  الصينية  الهواتف  برمجيات  منظومة 
املسؤولني  وقناعة   »5g« الخامس  الجيل  من 

االمريكيني بتجسس الصني عىل كل منظومات 
االتصال بالواليات املتحدة بما يمثل خطرا عىل 
املراقبني  ببعض  ذلك  حدا  وقد  القومي.  أمنها 
ثالثة«  عاملية  »حرب  عن  الحديث  اىل  الدوليني 
لرسم  الحديثة  التكنولوجيا  فضاء  مرسحها 
مالمح املستقبل : أي انواع التكنولوجيا ستحكم 
العالم؟ من هو املتفّوق فيها تكنولوجيا وبالتايل 
العظمى  الدولة  لذلك  تبعا  وأيّهما  اقتصاديا؟ 

األوىل يف العالم؟
سفري الصني بموريتانيا رّد منذ حوايل سنة 
التكنولوجيا  برسقة  االمريكية  االتهامات  عىل 
حرب  خوض  من  تخاف  »ال  بالده  أن  مؤكدا 
»ليست  الصني  وأن  وتكنولوجية«  اقتصادية 
ضغوط  ألية  تخضع  ولن  وال  ضعيفة  دولة 
أي  أمام  األيدي  مكتوفة  تبقى  ولن  خارجية 
الجوهرية  مصالحها  يطال  سافر  اعتداء 
الذاتية، واالقتصاد الصيني يتمتع بصالبة قوية 
الخارجية…  والضغوط  التهديدات  مواجهة  يف 
استدعى  اذا  الالزمة  التدابري  ستتخذ  وبكني 
النهاية  حتى  مصالحها  عن  للدفاع  ذلك  األمر 
قوة  أية  توجد  وال  قوة،  من  أوتيت  ما  وبكل 
الثابتة  الصينية  االمة  خطوات  ايقاف  يمكنها 
عىل طريق تحقيق حلمها العظيم يف نهضتها«.

عدد  يبلغ  التي  :»الصني  اضاف  السفري 
نسمة  مليون  و300  مليار  من  أكثر  سكانها 
التنمية  طريق  عىل  قليلة  سنوات  يف  حققت 
وهذه  قرون  خالل  الغرب  حقق  ما  الشاملة 
نتيجة  اطالقا  تكون  ولن  ليست  االنجازات 
االعتماد  نتيجة  بل  اآلخرين  ثروات  عىل  سطو 

عىل االستثمار يف البحث العلمي والتقني«.

حكمة »توتو« أم 
»استراتيجيا الجيدو«؟

واشنطن  تنوي  اسرتاتيجية  أية  لكن 

من سيتحّكم يف مستقبل العالـم؟
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نجدة
موقع strategiKa 51 رّجح أن تتحرك ادارة الرئيس 
الصيني- الحلف  عىل  للرّد  بايدن  جو  املنتخب  االمريكي 

يف  بالده  ملصالح  واملناهض  التشكل  بصدد  الذي  االيراني 
الرشق األوسط.

السبب حسب املوقع االتفاق املمىض مؤخرا بني بيكني 
الجنوبي«  »فارس  الغاز  لحقل  مشرتك  الستغالل  وطهران 
من  ايران  نصيب  هي  برئا   30 يضّم  والذي   )south pars(
قبل  قطر  مع  تتقاسمه  كانت  الذي  املشرتك  االستغالل 
توقف النشاطات االيرانية بسبب انسحاب معظم الرشكات 
العقوبات  من  هربا  الفرنسية  منها  وخصوصا  الغربية 

االمريكية املفروضة عىل ايران.
تهرئ  بسبب  االيرانيني  معاناة  أمام  أنه  أكد  املوقع 
تجهيزات منشآت االستغالل هرعت الصني لنجدتهم للقيام 
 ٪ 80 باستغالل مشرتك لآلبار مقابل حصولها عىل حوايل 

من مليوني مرت مكعب من الغاز يوميا.
وأشار املوقع اىل أن االتفاق سيجعل من ايران قوة غازية 
لقطر  الشأن  هو  مثلما  تماما  القادمة  السنوات  يف  هامة 
مالحظا أن ذلك يزعج واشنطن وانه قد يزيد يف التوتر القائم 
»الحرب  يافطة  تحت  والصني  املتحدة  الواليات  بني  اصال 
التجارية« ومحاوالت أمريكا لقطع الطريق عىل بناء طريق 
الحرير التي من املنتظر ان تكرس هيمنة الصني عىل جانب 

هام من االقتصاد العاملي. 

»مجزرة« قيد اإلعداد ؟!
الدكتورا  عىل  الحاصل   lucien cerise الفرنيس  الفيلسوف 
 neuro-Pirates-Reflexions كتاب  وصاحب  الفلسفة  يف 
sur l'ingenierie sociale اعترب أن تقنيات التالعب بالجماهري 

من  وساق  قدم  عىل  جارية  كورونا  لفريوس  التصّدي  بذريعة 
طرف حكومات العالم.

الفيلسوف عرّب عن قناعته بأن مراقبة الجماهري والتحكم يف 
حياتها اليومية تجاوزا عتبة الرقابة الجسدية بفضل ما قال أنه 

تواطؤ وسائل اعالم ممولة تجنّدت للدفاع عن العوملة.
وبالنسبة لـ lucien cerise الذي سبق له أن توقع منذ شهر 
جويلية املايض لجوء السلطات الفرنسية لفرض الحجر الصحي 
الشامل مرة ثانية، من املنتظر أن يتم فرض حجر صحي ثالث 
مؤكدا أن الهدف هو ادخال الجماهري يف عرص ما يسّمى "اعادة 
التهيئة الكربى" big reset الخضاع الجماهري وتكييف سلوكاتها 

مع اجندات اقليات حاكمة.
وملواجهة ذلك دعا الفيلسوف اىل اللجوء ال ما اسماها "حرب 
ما  ملواجهة  والرقمية  الواقعية  الفضاءات  يف  ثقافية"  عصابات 

اعتربها "مجزرة يعد لها دعاة العوملة لعام 2021".

القطب الشمالي أيضا
الواليات  بني  الجديدة«  الباردة  »الحرب  ستمتد  هل 
املتحدة من جهة وروسيا والصني من جهة أخرى اىل القطب 

الشمايل؟
أمن  يف  األمريكيني  الخرباء  من  فريق  به  أوحى  السؤال 
أعضائه  عن   usni neWs موقع  نقل  الشمايل  القطب 
ملواجهة  والتجهيزات  للرجال  املتحدة  الواليات  »حاجة 
من  كل  تمثله  الذي  املتزايد  واالقتصادي  األمني  التحّدي 

روسيا والصني يف املنطقة«.
املوقع نقل من جهة أخرى عن قائد سالح الجو األمريكي  

القطب  بأن  فيه  ذّكر  ترصيحا  تي  راندي  الجنرال  املتقاعد 
الشمايل مثل دائما منطقة امتحان كبري للتكنولوجيا بالنظر 

اىل صعوبة العمل به وقساوة مناخه.
بمعهد  األمريكي  للخبري  ترصيحا  أيضا  أورد  املوقع 
القطب  موسكو  اعتبار  تذكريه  وايتز  ريتشارد  هودسون، 
موانئ  ببناء  قيامها  اىل  واشارته  لبالدها  ملكا  الشمايل 

ومطارات صالحة لالستعمال املدني وكذلك العسكري.
لروسيا  بالنسبة  الشمايل  القطب  أهمية  عىل  وللتدليل 
كشف usni neWs أن الكرملني حّدده كمنطقة عسكرية 
خامسة وأنه زّود مطاراتها بمطاردات من نوع »ميغ 31« 
ونصب بها منصات صواريخ فرطصوتية اىل جانب تطوير 
الجليد وتشييد  العمل يف  سفن حربية للحراسة قادرة عىل 

قواعد عائمة لتخزين االسلحة.
أما الخبري بريان كالرك من معهد هودسون أيضا، فقد 
أشار حسب نفس املصدر اىل ان ميناء شبه جزيرة »كوال« 
لتجمع  رئيسية  محطة  يمثل  الشمايل  بالقطب  الواقعة 

غواصات االسطول الرويس املزودة بصواريخ بالستية.
الغواصات  تحركات  مراقبة  أهمية  اىل  أشار  كالرك 
الروسية معرتفا بأن البحرية االمريكية ال تستطيع العمل 
التابعة  إال يف ظروف مناخية مواتية وبأن السفن الحربية 
والطبيعية  املناخية  الظروف  تحمل  عن  عاجزة  لبالده 

القاسية.
عرب  املواصالت  انتظام  عدم  ظّل  يف  أنه  الحظ  الخبري 
مراكز  عدد  قلة  اىل  بالنظر  باملنطقة  الصناعية  االقمار 
بكل  »يُعمي«  ان  رويس  الكرتوني  لهجوم  يمكن  االلتقاط، 

سهولة األقمار العاملة يف سماء القطب الشمايل.
أما عن الصني، فقد نقل موقع usni neWs ارسالها 
بعثة من خرباء الجيولوجيا وسفن حربية وغواصات للعمل 
يف  وذلك  املعدنية  الثروات  استكشاف  يف  الروس  جانب  اىل 

اطار حرصها عىل تنويع مصادر الحصول عىل الطاقة.

جنرال اسرائيلي :

الجنرال اإلرسائييلّ املتقاعد، عاموس غلبواع 
اعترب يف مقال نرشه بصحيفة "معاريف" أّن ما 
أسماها الهّزة التي عاشها الوطن العربّي خالل 
“الربيع العربّي”، خبت، وأنّها  مع ذلك لم تنتِه 

بعد.
السياسيّة  الدائرة  رئيس  غلبواع،  وتابع 
واألمنيّة يف وزارة الحرب اإلرسائيليّة قائالً إنّه قبل 
بـ”الربيع  ُسّمي  ملا  العارشة  الذكرى  أيام حّلت 
امليادين،  يف  الجماهري  “تمرّدت  قائالً:  العربي” 
عىل  يوشف  جديد  أوسط  رشق  أن  يخيل  وكان 
حروب  تفككت،  دول  سقطت،  أنظمة  الظهور، 
شخص  مليون  نحو  تبدلوا،  حكام  اشتعلت، 

قتلوا، املاليني نزحوا من بيوتهم«.
يف  األوسط  الرشق  يبدو  “كيف  وتساءل: 
محيطه؟  ويف  فيه  حصل  وماذا  2020؟  أواخر 
لم  أنه  حدث  “ما  مضيًفا:  إرسائيل؟”،  وأين 
التي  الكربى  واآلمال  عربي،  ربيع  أّي  يحصل 
التواصل  شبكات  يف  الثائرة  الجماهري  علقتها 
ديمقراطية،  أنظمة  صعود  عىل  االجتماعي 
أوساط  يف  الحرة  الليربالية  الروح  وانتشار 
االزدهار  لذلك  ونتيجة  العربية،  الشعوب 
االقتصادي، كل ذلك تبدد أمام الواقع الوحيّش”.

يمكن  علو،  من  نظرة  »عرب   : غلبواع  وأضا 
أْن نرى أربع صور واسعة بعضها نتاج سياقات 
الجغرافية- الصورة  بالهزة،  مبارشة  ترتبط  ال 
عامًلا عربيًا كقّوٍة سياسيٍّة- يعد  فلم  السياسية، 

دبلوماسيٍّة واقتصادية شديد القوة، لم يعد عامًلا 
عربيًا من البرتودوالرات يفرض رعبه عىل العالم، 
وأكثر  ومفكك،  متشقق  عربي  عالم  يوجد  بل 

فقًرا، غري مستقر، عنيف وقابل لالشتعال”.
االوسط  الرشق  املؤثرتان يف  “القوتان  وقال 
مؤثرٍة  كقّوٍة  إيران،  الرشق  من  عربيتني،  غري 

الجزيرة  وشبه  الخصيب  الهالل  عىل  مركزية 
العربية، ومن الغرب تركيا، كقوة مؤثرة مركزية 
عىل مرص وليبيا وعىل القاطع الشمايل من الهالل 
“هل   : متسائال  والعراق”،  سوريا  يف  الخصيب 
املؤثرتني  الجهتني  محل  وإيران  تركيا  تحل 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  وهما  املايض  يف 
هي  جديدة  مؤثرة  جهة  وجود  مع  السوفيتي، 

إرسائيل؟”.
أخرى  مركبات  عدة  عدة  »هناك   : وتابع 
القومية  للدول  النهاية  جاءت  أوالً؛  للصورة، 
يف  أقامتها  التي  والعراق(  )سوريا  العربية 
أعقاب الحرب العاملية بريطانيا وفرنسا برشعية 
والطائفية،  القبلية  القومية  محل  دولية، وحلت 
ولبنان الذي هو نتاج فرنيس، كفَّ منذ زمن عن 
الدولة  أْن يكون دولة قومية، ومرص هي عمليًا 
يوجد  التي  الوحيدة،  الحقيقية  العربية  القومية 

لها تاريخ دولة عىل النيل”.
 ثانيًا: “بعض الدول أصبحت عديمة القدرة 

اإلقليمية:  أراضيه  فقد  وبعضها  الحكم،  عىل 
فحرب  ولبنان،  وليبيا  واليمن  العراق  سوريا، 
وبمساعدة  سعودي  بتدخل  تتواصل  اليمن 
داخلها  يف  والحرب  منقسمة  وليبيا  إيرانية، 
خمدت  سوريا  ويف  تركي  تدخل  مع  تتواصل 
يف   )!( الثوار  ضد  تتواصل  ولكنها  الحرب، 
شمال غرب سوريا«. وحسب الباِحث اإلرسائييلّ، 
تتناوش إيران وروسيا عىل السيطرة الفاعلة يف 
سوريا، والرئيس السورّي د. بشار األسد دمية 

تتحرك بالخيوط”.
“بضع  هناك  غلبواع  ملزاعم  وفًقا  وثالثًا 
ودول  والسعودية  واألردن  كمرص  نجت  دول 
الدولة  هي  وتونس  واملغرب،  الكويت  الخليج، 
عديدة،  تقلبات  بعد  فيها،  قام  التي  الوحيدة 
إىل  عينه  الوقت  يف  الفتًا  ديمقراطي”،  نظام 
نجت  التي  األنظمة  أّن  املشوقة،  “الظاهرة  أن 
امللكية/  الدول  ان  واىل  للغرب  املؤيدة  هي 
الكويت  اإلمارات،  األردن،  )السعودية،  القبلية 
ثورات  تشهد  لم  كاستثناء(  والبحرين  وُعمان 
يف  سيكون  ما  هذا  فهل   : متسائال  جماهرييةن 
املستقبل؟ ويف املقابل اعترب غلبواع ان كل الدول 
من  بشدة  عانت  للسوفيات،  مؤيدة  كانت  التي 

الهزة، ويف مقّدمتها سوريا”.
إنّه  القول  إىل  اإلرسائييلّ  الجنرال  وخلُص 
يجب االلتفات إىل ما أسماها بالظاهرة امُلشّوقة، 
العربّي  بالوطن  عصفت  التي  الهّزة  أّن  معتربا 
الفلسطينية وحماس يف غزة،  السلطة  تجاوزت 
االنشغال  أّن  إىل  يعود  ذلك  مرّد  أّن  موِضًحا 
من  كلٍّ  يف  الفلسطينّي  للجمهور  الجوهرّي 
الغربيّة وقطاع غّزة مركز عىل االحتالل  الصّفة 

والرصاع مع الدولة العربيّة، عىل حّد قوله.

لـم حيدث »ربيع عريب« والعالـم العريب اليوم مفّكك وقابل لالشتعال
اعتمادها ملواجهة التحّدي الصيني؟ 

حّدد بحث صادر عن مؤسسة »راند« للجيش االمريكي 
بعنوان »القدرة عىل االرغام : مواجهة االعداء بال حرب« 3 
أو  العدّو  للضغط عىل  عالية  ذات جدوى  إنها  قالت  أدوات 
املنافس دون اللجوء اىل هجومات عسكرية وهي : العقوبات 
واستعمال  الالّعنيفة  السياسية  املعارضة  ودعم  املالية 

الهجمات االلكرتونية.
املتحدة »قادرة عىل ارغام  الواليات  البحث فإن  وحسب 
من  »سيكون  انه  مؤكدا  الصني«  باستثناء  العالم  دول  كل 
تحّد  أقوى  تشكل  ألنها  نظرا  ارغامها  والخطر  الصعب 
لخيارات امريكا وقدراتها« وانها »باتت تلعب دورا رئيسيا 
المتالكها  باالضافة  العاملية  والتجارة  العاملي  االقتصاد  يف 
قدرات خاصة بها لالرغام توازي قدرات امريكا خاصة يف 

املجال التكنولوجي اىل جانب انها أكرب دائن ألمريكا«.
خرباء اقتصاديون ومستشارون يف االسرتاتيجيا الدولية 
اقرتحوا عىل االدارة االمريكية العمل بحكمة ديزموند توتو، 
جائزة  عىل  والحائز  سابقا  افريقيا  جنوب  اساقفة  كبري 
واحدة  طريقة  سوى  توجد  »ال  بأنه  والقائلة  للسالم  نوبل 
ذلك  ومعنى  مّرة«.  كل  يف  واحدة  قضمة  فيل…  اللتهام 
االقتصادي  الصعود  مع  بتدّرج  التعامل  واشنطن  عىل  أنه 
التهام  محاولة  أن  من  تحذير  مع  الصيني  والتكنولوجي 
الفيل بقضمة واحدة ستؤدي اىل اختناق امريكا قبل االنتهاء 
السيايس  االقتصاد  يف  الخبريان  أما  خرطومه!  التهام  من 
ايثان كابشتان وجاكوب شابريو فقد نصحا واشنطن عىل 
»اسرتاتيجية  باعتماد  بولييس«  »فورين  صحيفة  اعمدة 
الجيدو« عرب »استخدام املهارة لهزم الحجم«. وتعود جذور 
الذي  الجيدو«  »اقتصادات  مصطلح  اىل  االسرتاتيجية  هذه 
صاغه االقتصاديان جوديث غيلمان وستيفن سالوب لتحديد 
اسرتاتيجية التعامل عند اطالق رشكة يف قطاع يهيمن عليه 

منافس من الحجم الكبري. 
املنافس  قوة  توظيف  عىل  االسرتاتيجية  هذه  وتعتمد 
ان  يؤكدون  دوليني  مالحظني  لكن  ضده،  الحجم  الكبري 
أمريكا ستجد صعوبة يف مجاراة الصني وأنها مهما فعلت 
لن تجد التمويالت الالزمة امام املّد املايل الهائل الذي تتحرك 

بفضله أذرع الصني يف جميع امليادين.
 وسواء اعتمدت واشنطن اسرتاتيجية »كيف تأكل فيال؟« 
املستقبل  تشكيل  حرب  أن  الثابت  فإن  الجيدو  تكتيك  أو 

اندلعت بينها وبني الصني.
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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.

وقفة

"فالنتني  الفرنسية  لوموند  بجريدة  والصحفية  الكاتبة  ترّكز 
ما  عىل  الجاري،  ديسمرب   12 بتاريخ  نرش  الذي  املقال  هذا  يف  فور" 
تعتربه مسارا ملتويا أدى يف النهاية إىل بروز مصطلح نقدي سيايس 
الفرنسية  السوسيولوجية  والدراسات  السياسية  األدبيات  يف  جديد 
حد  يف  العبارة  اإلسالمو-يسارية.  النزعة  مصطلح  هو  املعارصة، 
ذاتها تدّل عىل تشّوه ُمخجل بالنسبة إىل التيّارين املعنينّي )اليساري 
  anomalie"شذوذ" أو  "انحراف"  حالة  تفضح  فهي  واإلسالمي(، 
كّل  عليها  يرتكز  التي  املبادئ  طبيعة  مع  صارخ  بشكل  تتضارب 
منهما. ويبدو أن الفضيحة التي تنربي من خالل الواقع الذي تصدق 
الفرنيس  الرتبية  وزير  ترصيح  جعلت  التي  هي  العبارة  هذه  عليه 
حول  مؤخرا   Jean-Michel blanquer بالنكار"  "جون-ميشال 
لجدل  ُمثريا  الفرنسية،  الجامعة  يف  االسالمو-يسارية  النزعة  تغلغل 
وُمنددة  غاضبة  منها  قسم  يف  كانت  متضاربة  فعل  ولردود  صاخب 
بيان  تحاول  الكاتبة  أن  ورغم  الحقيقة،  ويف  التوصيف.  بهذا  بشدة 
محدودية مرشوعية التسمية ومحدودية موقف من يستخدمها اليوم 
ضد اليسار ومن يتحالف معهم من اإلسالميني، فإن يف األمر ما يرقى 
فعال إىل مستوى الفضيحة للتيّارين عىل حد السواء، خاصة لليسار 
-بعض فصائله عىل األقل -الذي يبدو أن هاجس الثوريّة والرباغماتية 
باإلرث  والتاريخي  الفلسفي  ارتباطه  لديه  َمَحَوا  قد  السياسوية 
أكثر  مع  سياسيا  التعاون  إىل  يجنح  وجعاله  والتنويري  العقالني 
التيارات ظالمية يف التاريخ املعارص. بل أن األمر يتجّذر يف توجهات 
فكرية "فلسفية" معادية للفلسفة )"دولوز"، "غتاري"، "فوكو"..( 
أصبحت يف مراحل متأخرة إرثا نظريّا يستلهم منه هذا اليسار املنبّت 
الجديدة  الالعقالنية  توجهاته  والكونية،  التنويرية  ينابيعه  عن 
لألنوار  املعادي  اإلسالمي  الديني  التيّار  عىل  االنفتاح  بينها  من  التي 
والالئكية. وال يعني ذلك اتهام اليسار كّله أو دائما، فاملسار أعقد من 
تسّميه  ما  ولكن  الكاتبة.  تبنّي  كما  واضح  استقطاب  يف  يختزل  أن 
"فالنتني فور" باملسار امللتوي لتطور هذه التسمية يمثل دليال كافيا 
عىل شبهة العالقة بني أطراف يسارية مختلفة ويف مراحل مختلفة 
فإنه  أخرى،  وبعبارة  اإلسالميون.  يمثله  الذي  الظالمي  التيار  مع 
الكاتبة إىل نزع جانب كبري من املرشوعية عن التسمية،  رغم سعي 
ورغم محاولتها شق طريق وسط يف خضم االستقطاب القائم، فإن 
الحقائق التي تحيل إليها بحكم رضورة البحث تثبت توّرط جزء من 
اليسار الفرنيس فعال يف هذا املوقف املخجل، توّرط يمكننا تحّسسه 
العربي )الذي غلب عليه  أيضا من خالل معطيات ما سّمي بالربيع 

صعود التيار اإلسالموي( ومواقف اليسار األوروبي منه.
عنها  توّلد  التي  واملعقدة  الجزئية  الظروف  هذه  إذن  فماهي 
التي  املفاهيم  ترسانة  من  جزًء  اليوم  أضحى  الذي  االصطالح  هذا 
التحليل السوسيولوجي والصحفي للمشهد االجتماعي  يستخدمها 
والسيايس الفرنيس؟ وما نصيب هذا االصطالح من الحقيقة أو من 
املقال  الوهم؟ )يؤسفنا هنا االقتصار عىل مقتطفات من نص هذا 

نظرا ملحودية املساحة(
" كيف يتسنّى أن نضبط معنى هذه العبارة )"النزعة اإلسالمو-

يسارية"( والحال أنه ال وجود التّفاٍق حولها وال يتبناها أّي طرف، 
إنها  العمومي؟  النقاش  يف  بارز  موقع  افتكاك  من  تمكنها  رغم 
إىل  يشري  األول  ِقْسُمها  كان  إذا  ما  نعرف  ال  فنحن  غامضة.  عبارة 
اإلسالمislam  أم إىل التيّار اإلسالميislamisme  )حتى أن الفيلسوف 
"اإلسالمويّة- النزعة  عن  الحديث  يفّضل  إنتهوفن"  "رفائيل 
islamo-اإلسالمو-يسارية اليساريةislamismo-gauchismeوليس 

gauchisme (. أما القسم الثاني فهو يستويف داللتها االزدرائية. )...( 

العالم  دراسة  يف  املختّص   gilles Kepel كبل"  "جيل  إىل  بالنسبة 
"املثّقفني  من  فئًة  اإلسالمو-يساريّون  يمثل  واإلسالمي:  العربي 
املؤرخ  إىل  بالنسبة  أما  االستعمارية".  مابعد  الذنب  بعقدة  امُلكبّلني 
اإلسالمو-يساريّة  النزعة   " فإّن   Jacques Julliard جويار"  "جاك 
ترتكز عىل رضب من الكراهيّة ضّد املسيحيّة والكاثوليكيّة خاّصة، 

الهوويّة  والنزعة  الغرب  ومع  االستعمار  مع  ُمَماَهاِتِهَما  عرب  وذلك 
identitarisme، إلخ". ويرى  "مارسيل غوشيه" أن " يسارا متطّرفا 

مؤمنا بقضيّة، ولم يفهم أبدا ما كان يمثله الدين يف املايض، بل وال 
يعرف شيئا يذكر عن ماضيه املاّدي، وجد يف نعمة املسلمني عوضا 
 pascal "عن الربوليتاريا التي يبحث عنها". والحظ "باسكال بروكنر
brucKner أن "كل اليسار املتطرف مفتون بالطاقة املتفجرة للتيار 

الجهادّي")...(
كيف إذن تمكنت هذه العبارة من احتالل هذه املكانة يف النقاش 
القطيعة  خط  تمثّل  اليوم  أصبحت  كونها  درجة  إىل  العمومي 
يرتكز  التي  الحقيقة  هي  ما  الحزبية؟  التكتاّلت  بني  السياسية 
آخرون  يعتربها  التي  العبارة  هذه  يستخدمون  الذين  أولئك  عليها 
ُمشوِّهة وتآمريّة؟ يرّصح "رفائيل ليوجييه"، عالم االجتماع واملدير 
باإلسالمو- اآلخر  يُنعت هو  والذي كثريا ما  األديان،  السابق ملرصد 
يساري، قائال: "إذا كانت عبارة إسالمو-يسارية تحيل إىل السنوات 
التاريخية بني بعض  فالّصلة  أجزم بصحتها.  فأنا   ،2001  -  1970
املاركسية   ،tiersmondistes )العالم-ثالثية  اليسار  إيديولوجيات 
غبار  ال  اإلسالمي  والتيّار  االستهالك(  ملجتمع  املناهضة  وتلك 
19 يف  عليها. لقد تشّكلت االيديولوجية اإلسالمية منذ نهاية القرن 
الحديث، ثم يف صورة نقد للنزعة  جانب منها يف صورة نقد للغرب 
لاّلمساواة  نقد  صورة  يف  أوسع  وبشكل  واالستعمار،  االستهالكية 

العرقية واالجتماعية.

محّركات ثورية جديدة
اليسار  بني  الّصالت  بدراسة  فرحات"  "اسماعيل  املؤرخ  قام 
فيها  "سيطرح  التي  اللحظة  من  انطالقا  الستّينات،  منذ  واإلسالم 
للثورة". فهو  املحرك  العامل  السؤال حول ماهية  اليسار  قسم من 
يرى أنه خالل "الثالثون املجيدة" les trente glorieuses، توّقفت 
أن  عن  السوق  اقتصاد  داخل  استيعابها  تّم  التي  العاملة  الطبقة 
تشّكل طبقة ثورية". لذلك برزت نصوص نقدية شديدة حول هذه 
املسألة بعد 1968: فالجمهور الذي تحّرك هو جمهور الطلبة وليس 
بالزيادة  للمطالبة  إال  يتظاهر  يعد  لم  الذي  الربوليتاريا  جمهور 
النظام  قلب  أجل  من  وليس  العمل  ظروف  وتحسني  األجور  يف 
الّرأسمايل." يف هذه الظروف أصبح العّمال املهاجرون الذين يشّكلون 
قطاعا عريضا من اليد العاملة املختصة التي تشغل األعمال األكثر 
الثقايف،  االغرتاب  من  بحالة  استغاللهم  يتضاعف  والذين  صعوبة، 
إىل اإلسالم موجودة بصورة  اإلحالة هنا  للثورة.  الجديد  املحرك  هم 
ضمنية: فاألمر يتعّلق بصورة العامل التي تسمح بربط هذه األقلية 

بالنظرية املاركسية التي يتم تعليقها هنا يف الواجهة.
غري أّن قسما آخر من اليسار  يدافع عن األقلية املسلمة باالرتكاز 
املختص  الفكرة، حسب  و"تتمثل  ثوريّة.  وليس  ثقافيّة  عىل خلفية 
  ،philippe portier"بورتييه "فيليب  الالئكية  النُّظم  اجتماع  علم  يف 
حامال  يكون  والسياسية،  املدنية  الحقوق  وراء  ما  يف  الفرد،  أن  يف 
لثقافٍة ّما، وأنّه من مهاّم الديمقراطية أن ترشعن املطالبة باحرتام 
تلك الخصوصيّة". وبهذا الوجه فإن اليسار، خالفا لليسار املتطّرف، 
تمثل  كالسيكية  مطلبيٍّة  إطار  يف  التموقع  خالل  من  موقفه  يبسط 
كان  الثمانينات  ويف  واملساواة".  اإلنسان  حقوق  لخطاب  امتدادا 
الحزب االشرتاكي املوّحد )psu( أكثر قوى اليسار البديل التي ذهبت 
إىل الحّد األقىص يف االهتمام باملطالب الثقافيّة والدينيّة يف برنامجه. 
يوجد  إذ  فرحات"،  "اسماعيل  حسب  الّصدفة  قبيل  من  ذلك  "ليس 
الكثري من املسيحيني اليساريني مّمن يناهضون هم أنفسهم النّزعة 
املعادية لإلكلريوس لدى باقي مكّونات الحركة النقابية والسياسية 
يف فرنسا". ويف هذا االتجاه أقرت إدارة حركة الـ ح. إ. م. psu سنة 
يحرتم  الثقافات"  متعّدد  "مجتمع  فكرة  عن  الدفاع  رضورة   1983
الحقوق الخاّصة لألقليات املتوّلدة من الهجرة: حّقها يف تعليم لغاتها 
الثقافيّة  باملبادرات  الخاصة  التمويالت  عىل  الحصول  ويف  األصلية 

والدينيّة. 
ويذّكر "فيليب بورتييه" أن " "جيل دولوز" و"فليكس غتّاري." 
تقويض  حول  خطابًا  الستّينات  خالل  أثاروا  قد  فوكو"  و"ميشال 
أنها فعُل تشويٍه. وقد  الكونية عىل  النّزعة  األنوار مقدمني  عقالنية 
األفراد".  يحملها  التي  والهويّات  الخصوصيات  إىل  العودة  إىل  دعوا 
اليسار من جهته سيستعيد هذه األفكار خالل السبعينات من خالل 
دفاعه عن حقوق األقليات الجنسية املضطهدة وعن حقوق املرأة . 
صحيح أننا "لم نصل بعد، عند هذا املستوى، إىل الدفاع عن األديان 
مفهوم  استخدام  هنا  نالحظ  ولكنّنا  بذلك.  يتعلق  ال  الّرهان  ألن 
البذرة  أّن  أي  للتمييز.  وعرضة  مهّمشة  أقليّات  عن  للدفاع  الهويّة 
قد زرعت منذ تلك الفرتة كي نشهد بروز الّرهان الديني بعد خمسة 

عرشة سنة. )...(
يف يوم 13 أكتوبر من سنة 1994 كتبت جريدة لوموند، بمناسبة 
قضية أخرى متعلقة بالحجاب، ما ييل: "لقد تّم استخدام الحق يف 
باسم  الثمانينات  خالل  اليسار  غالبية  عنه  دافعت  الذي  االختالف 
اُستخدم  أنه  غري  الحجاب،  أنصار  لصالح  فّعالة  كحّجة  املساواة، 
اتّخذ من مبدأ استحالة اختزال  الذي  اليمني املتطّرف  أيضا من قبل 
املدرسة  من  املحّجبات  اإلقصاء]إقصاء  لتربير  حّجًة  االختالفات 

العموميّة[. )...(
 لكّن قسما من اليسار الّراديكايل سيسلك طريقا آخر. ففي سنة 
 ،chris harman"الربيطاني "كريس هارمان الّصحفي  قام   1994
s.W.p يف مقال  العضو يف اللجنة املركزية لحزب العمال االشرتاكي 
بعنوان "الّرسول والربوليتاريا" بالتنظري لـ "رضورة  إقامة تحالف 
أخطأ  قد  "اليسار  إّن  يقول  حيث  اإلسالميني"،  مع  اسرتاتيجي 
أّي  وبينهم  بيننا  ليس  فاشينّي  اإلسالميني  اعترب  عندما  املايض  يف 
تقاطع". و يالحظ أّن "التيار اإلسالمي قد ظهر يف املجتمعات التي 
تغيري  املفيد  من  سيكون  لذلك  الرأسمالية".  للصدمة  عرضة  كانت 
وعي هؤالء الشباب بفضل مقاربة أخرى تكون "مقاربة "اشرتاكية 
النزعة  وإذا كان "هارمان" ال يستخدم عبارة  ومستقلة وثوريّة". 
اإلسالمو-يسارية فإن فكرة تحالٍف مرشوٍع ملواجهة عدوٍّ مشرتٍك  
يف  ورصيحة.  واضحة  هنا  هي   – وأمريكي  صهيوني  -رأسمايل، 
التيار  بعنوان:  كتاب  خالل  من  النص  هذا  استعادة  فرنسا،ستتّم 
صغري  فريق  والثورةislamisme et révolutionنرشه  اإلسالمي 
 ،)socialisme par en bas (speb "يسمى "االشرتاكية من األسفل

والذي لن يلبث أن يلتحق بالرابطة الشيوعية الثورية. )...(
الحركات  بني  التعاون  فكرة  ستتطور  الحقة  مرحلة  ويف 
الفلسطينية  االنتفاضة  قيام  مع  الدينية   والحركات  االجتماعية 
أن  ليوجييه"  "رفائيل  يالحظ  ذلك  وحول   .2000 سنة  الثانية 
بني  الّصلة  لتقوية  حاسما  عامال  كانت  الفلسطينية  "القضية 
االيديولوجيا اليساريّة والتيّار اإلسالمي". يف سنة 2001 قام "جوزي 
بوفيه" بزيارة الضّفة الغربية حيث تّمت بلورة فكرة ربط املقاومة 
الفلسطينية باملعركة ضد "العوملة النيوليربالية". وحسب مالحظة 
timothy peace وردت  بيس"  "تيموثي  السياسيّة   العلوم  ألستاذ 
فإن   ،cultures & conflits(2008( ورصاعات  ثقافات  مجلة  يف 
املغايرة"  "العوملة  انخراطها يف فضاء  املجموعات قد سجلت  "هذه 
األّول  األوروبي  االجتماعي  املنتدى  خالل   l’alter-mondialisme

)fse( املنعقد يف فلورانسا سنة 2002 )...(. وعند هذا الحد فرض 
سنة  املنعقد  االجتماعي  املنتدى  ففي  نفسه.  اإلسالموفوبيا  محور 
رجل  استضافة  وقعت  بباريس،  دوني"  "سان  بضاحية    2003
الاّلهوت املسلم "طارق رمضان"  يف ما يشّكل أحد العنارص-املفاتيح  
مرة  استضافته  وقعت  ثم  اإلسالمو-يسارية.  النزعة  ملف  لفهم 
"شاريل  الساخرة  الجريدة  وقامت  بلندن.  الالحقة  الدورة  يف  أخرى 
إبدو" بوضع عنوان الفت ]إلبراز داللة هذه الحركة[: "م. إ. أ: هناك 

. » F.S.E. : Un autre Jihad est possible « "جهاد آخر ممكن

)l’islamo-gauchisme( النزعة اإلسالمو-يسارّية
مسار ملتٍو لعبارة الذعة

- ترجمة: محمد عادل مطيمط )Le Monde, 12 déceMbre 2020( فالنتين فور
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نخبة بورقيبة أفضل بكثري مما هو سائد اليوم
بعد 40 عاما عاد أ. حمّيد بن عزيزة إلى دراسة ماركس من جديد وبعد أن قّضى 14 سنة في تحضير أطروحة دكتورا دولة حول "النجاعة االقتصادية والعدالة 
االجتماعية" وكيفية التوفيق بينهما.. تبّوأ مناصب هامة وكبرى منها رئيس جامعة تونس وعضو بهيئة مكافحة الفساد.. له عديد البحوث والمقاالت والكتب 

سيصدر آخرها قريبا بعنوان "ماركس: الكلب الميت" والمفّكر الحّي : في مخاتلة رأس المال وفي لغز االستغالل".. 
وأ.حمّيد بن عزيزة مفكر وأكاديمي حائز على شهادتي دكتورا )واحدة منهما دكتورا دولة( في الفلسفة من جامعتي ليون 2 و3 بفرنسا. "الشارع المغاربي" التقاه 

فكان معه هذا الحوار عن جديده وعن تشخيصه حالة العطالة التي نعيشها وعن واقع اليسار اليوم وعودة الدينّي ومسائل أخرى... 

عواطف البلدي

حول  دولة  دكتورا  لنيل  رسالتك  يف  اشتغلت 
واملعقولية  االقتصادية  املعقولية  هما  مفهومني 
للربط  الفيلسوف  وأنت  السبيل  ما  االجتماعية.. 

بني النجاعة االقتصادية والعدالة االجتماعية؟
نعم انشغلت يف هذه األطروحة عىل التوتر املحمول 
بهذين املفهومني مع تركيز عىل نقد العقل االقتصادي، 
علماء  لقد اصطدم  البحث.  لهذا  الصغري  العنوان  وهو 
يوزع  كيف  الصعوبة:  بنفس  أطيافهم  بكل  االقتصاد 
أما  االجتماعية؟  الطبقات  مختلف  عىل  اإلنتاج  فائض 
الصعوبة  هذه  التايل:  فهو  إليه  خلصت  الذي  الجواب 
تسكن املصادرة التي تفصل بني املعقولية االقتصادية 
والزمتها  االجتماعية  واملعقولية  النجاعة،  والزمتها 
إذن  املعقوليتني؟  هاتني  بني  نوفق  كيف  االنصاف. 
أصال  يخصص  ما  بني  العالقة  هذه  أمر  نتدبر  كيف 
الفكر االقتصادي، التحكم الناجع يف الوسائل )النادرة 
الالمحدودة.  البرش  حاجات  لتلبية  املتوفرة  بطبيعتها( 
هذا التوتر بني هذين الواقعني هو الذي يغذي الخالف 
بني االقتصادي الذي يفضل النجاعة والفيلسوف الذي 

يميل لفكرة العدالة.
صلب  يف  املعقولية  من  أنماط  ثالثة  أفرزنا  لقد 
الطبيعية  املعقولية   1- االقتصادي.   الفكر  تاريخ 
الذي يحذق  الرجل االقتصادي"  )التي تروج لفكرة " 
الحامي  غري،  ال  الربح  بمنطق  املحمول  الحساب، 
ملصلحته الشخصية األنانية. أكثر من ذلك هذه األنانية 
االجتماعي.  التناغم  يف  املتحكم  األسايس  الرشط  هي 
يمثل برنار مندفيل وأدام سميث وفرنسوا كيناي زعيم 
املعقولية   2- أقطابها.  أهم  الفيزيوقراطية،  املدرسة 
التاريخية التي تتقدم كمقاربة موضوعية تجتهد لفهم 
الخريات  توزيع  واحراجات  ورشوطه  املادي  اإلنتاج 
املطالبة  غايتها  تكن  لم  املمكنة.  النظم  أفضل  وتصور 
باقتصاد سيايس ما، بقدر ما كانت تبحث عن مصادرة 
نقد  النقد،  هذا  جوهر  ماركس  مثل  لقد  اقتصاد.  كل 
رأيه  يف  تقوم  والتي  اإلنتاج  عملية  وراء  متسرت  هو  ملا 
املالكة  الطبقات  االستغالل وحفظ مصالح  عىل منطق 
هو  املعقولية  من  الثالث  النمط   3- وللسلطة.  لالنتاج 
ذلك الذي انساق اىل البناءات النظرية الصورية والتي 
للرياضيات. هذه  املفرط  تعتمد أساسا عىل االستعمال 
من  االقتصاد  جردت  التي  هي  الرياضية  املعقولية 
خصائصه الواقعية وفتحت املجال لبناء عالم صوري، 
حّول وجود البرش إىل شبكة من املتغريات واملعادالت، ال 
غري. لكن سواء كانت طبيعية أو تاريخية أو رياضية، 
إضفاء  إىل  دائما  تهدف  االقتصادية  املعقولية  فإن 
املعقولية  تمكث  املقابل  يف  اإلنتاج.  نظام  عىل  النجاعة 
العمل؟  التي تطمح إىل املساواة. ما  االجتماعية كظلها 
كيف نحل هذا االحراج؟ كيف نوفق بينهما؟ حتى نعيد 
االنسان إىل عقر دارة املهجور، حتى يعيش الوفاق مع 
شدني  ما  كبري  باختصار  هي  تلك  عامله.  ومع  نفسه 

سنوات عديدة )14 عرشة سنة كاملة.(.
إن ما يشد الباحث يف كل هذه النظريات والبناءات 
ما  وهو  وإحراجاتها،  االجتماعية  املسألة  ترسب  هو 
يجعل راهنية مسألة العدالة تطرح كفكرة تعديلية من 
لفئات  املعمم  والتهميش  املفرط  التفاوت  مقاومة  أجل 

كبرية من البرش.

انك  وحواراتك  كتاباتك  وعن  عنك  معروف 
عىل  اشتغلت  وانك  العملية  الفلسفة  اىل  تميل 
االقتصادية.. كيف تشّخص حالة  املفاهيم  بعض 

العطالة التي نعيشها اليوم؟
اليوم  نعيشها  التي  الرئيسية  العطالة  بداهة  بكل 
الفكرية  األنماط  وسيطرة  املعريف،  التصحر  مجالها 
الذي  السيايس  القرار  وقصور  العقول  عىل  املتحجرة 
مثاال  لنأخذ  األولويات.  ويحدد  االسرتاتيجيات  يرسم 

يشد كل واحد منا: الشغل.
واملنحى  ندرته،  هو  اليوم  الشغل  عالم  يميّز  ما 
املتنامي لتعميق هذه الندرة. فمنذ سنوات "الثالثينات 
االتجاه. املختصة تصب يف هذا  الدراسات  املجيدة"كل 

بإمكانه  أحد  ال  التنمية.  ثمرات  العالم  ترقب  لقد طال 
أن ينكر عمق واستفحال أزمة النظام الرأسمايل. هناك 
املتتالية.،  اإلصالحات  جرعات  بفشل  مشرتك  شعور 
يعانون  البرش  فماليني  اقتصادية.  أم  سياسية  أكانت 
بال  الطويلة،  والبطالة  والتهميش  والترشد  الفقر  من 
األزمة  لهذه  ناجعة  حلوال  حمل  األفق  يف  أمل  بريق 
املقيتة. يمكن هنا اإلشارة إىل أعمال ريفكن عن "نهاية 
العمل".يرى الكاتب يف التقدم التكنولوجي بداية نهاية 
اآللة  فيها  تسيطر  التي  املرحلة  تأتي  سوف  االنسان. 
يف  األحزاب  تفهم  لم  اإلنتاج.  مواقع  كل  يف  والحاسوب 
العالم جوهر هذه التحوالت، ولم تعر للمسألة االهتمام 
الذي تستحقه، رغم كونها تمثل املشكلة األوىل لعاملنا يف 
املستقبل. هذه األطروحات هي موضوع مناقشة معمقة 
ترى  كما  فرنسا. حقا يصعب  ويف  املتحدة  الواليات  يف 
عاملة االجتماع ميدا )dominique meda( تخيّل مجتمع 
التساؤل حول  بال عمل ورأت يف أفكار ريفكن مصدر 
تدبر  املتوفر، وكيفية  العمل  قلة  املجتمع يف ظل  وضع 
أمره إلبداع وسائل جديدة للعيش، وكيفية تزاوج الوقت 
تصور  كيفية  وحتى  بل  االجتماعي،  والوقت  الفردي 
نقدا  باحثة أخرى صاغت  الثروة. هناك  لتوزيع  جديد 
 )schnapper (،صارما ألطروحات ريفكن هي شنابري
خاصة يف ما يتعلق بالتقنية، داعية إىل إعادة التفكري يف 
جدل الوسائل والغايات. أما االحراج املركزي فهو كيف 
اجتماعي  عقد  بخلق  هل  الوضعية؟   هذه  من  نخرج 
يف  به  معرتف  مكان  بوجود  لألفراد  يسمح  جديد 
املجتمع. ال يتحقق هذا االعرتاف إال ضمن رشط االلتزام 
برتبيته  إال  والسياسية،  االجتماعية  الحياة  يف  االرادي 
تحقيق  يمكن  ال  املسؤولة.  واملشاركة  الحرية  قيم  عىل 
بكل  التعليم  نظام  يف  النظر  بإعادة  إال  الغايات  هذه 
مراحله، كرشط لبناء منظومة قيم جديدة. إذن مشكل 
ليس  حجمه  وتقلص  عارضا  موضوعا  ليس  الشغل 
وليد العقود األخرية، بل ظهر منذ القرن التاسع عرش. 
املسألة  هذه  حول  العديدة  البحوث  إىل  الرجوع  يكفي 
 andré( قورز  أندري  وتحاليل  بحوث  وبالخصوص 
مهددة  عديدة  مهن  هناك  املوضوع.  هذا  يف   )gorz

املتصاعد  واملنحى  الرقمية  الثورة  ظل  يف  باالنقراض، 
لتعويض العمل الحي املبرش بالروبوات. إذا لم نستعد 
يف  الديناصورات  عاشته  ما  عيش  خطر  هناك  للقادم، 
تطالب  غفرية  جموع  التاريخية.  انقراضها  سريورة 
العمل  آليات  كل  الحقيقة.  بهذه  الوعي  دون  بالشغل، 
أن  نتيجة الختيارات خاطئة. فهي ال تعدو  الهش هي 

مسكنات،  مجرد  إال  تكون 
إىل  الهروب  منطق  تكرس 
عن  البحث  دون  األمام، 

مشرتك  مجتمعي  تفكري 
آخر،  ممكن  حول 
وأدوات أخرى، وحلول 

أخرى. قد يالحظ بعضهم 
األمريكي  االقتصاد  أن 

الشغل  فرص  ماليني  خلق 
لكن  ترامب.  حكم  تحت 

يف الحقيقة أغلبها 

فرص عمل اجتماعية )حراسة، إحاطة بكبار السن...(.
إذن ال تزال املسألة االجتماعية تراوح مكانها. هناك 
يمنح  كيل  دخل  توفري  حول  عميقة  نظرية  نقاشات 
للشخص، ال مقابل عمل، بل حتى يتمكن من العيش. 
العوملة  عمقت  لقد  وكرامتها(.  البرشية  الذات  )حفظ 
العاملي للشغل،  هذه األزمة ضمن ما يسمى بالتقسيم 
القرار  املركز والهامش، وأصحاب  األدوار بني  بتوزيع 
للدول  السيادي  القرار  ارتهان  والنتيجة  واملتنّفذين. 
واالنخراط الطوعي يف التبعية. لقد حلت العوملة نتيجة 

لتعطل نموذج اإلنتاج السائد.
تاريخيا قام النموذج االقتصادي قبل موجة العوملة 

عىل ثالث ركائز:
- نموذج تنظيم الشغل يتضمن كل أشكاله، داخل 

املؤسسات االقتصادية، وأشكال تقسيم العمل بينها.
االقتصاد  وقوانني  منطق  يخص  تراكم  نموذج   -
لفرتة  املخصصة  املصاحبة  التطورات  تصف  والتي 

العمل،  )منتوجية  ناحية  من  اإلنتاج،  لرشوط  طويلة، 
االستعمال  رشوط  أخرى،  ناحية  ومن  املكننة(  درجة 
االستثمار،  االستهالكية،  )الوحدات  االجتماعي 

املصاريف الحكومية، التجارة الخارجية(.
املتحكمة  اآلليات  بني  يربط  تعدييل  نموذج   -
واملبادئ  لألفراد  املتنازعة  املتناقضة،  السلوكات  يف 
الجماعية لنظام الرتاكم. تخص هذه األشكال العادات، 
لهذه  لالمتثال  واألجراء  األعمال،  أصحاب  وجاهزية 

املبادئ، ألنهم يروا فيها رشط الصالحية واملنطق.
تلك هي باختصار املبادئ التي قام عليها 
الحل التاريخي لنموذج فورد   يف ما 
املجيدة. هذا  بالثالثينات  سمي 
النموذج لم يعد موجودا، بل 
ركيزته  ألن  كليا.  انقرض 
معطلة.  أضحت  الشغل 
نتيجة  هي  والعوملة 
هذا  لتعطل  مبارشة 

النموذج.
هل يمكن لنا أن نقول إن النجاعة االقتصادية 
كمفهوم هي نوع من الرباغماتية والنفعية بمعنى 

أنها رؤية بال مضمون "نظري"؟
بل العكس هو الصحيح. هي نتيجة لبناءات فكرية 
تاريخ  إىل  الرجوع  يكفي  متنوعة،  نظرية  ونماذج 
األفكار االقتصادية للتثبت من هذه الحقيقة. يف القرن 
 a.a  الثامن عرش كتب أحد الرياضيني الكبار: كورنو
الثروة"،  يف  "نظرية  عنوان  تحت  cournotمؤلفا 

تشتغل  كيف  تطبيقي.  هم  دون  ذاتها،  يف  متناولة 
باألحكام  االكرتاث  دون  ذاتها  يف  االقتصادية  املعقولية 
أصل  هي  النسق  نجاعة  املجتمع؟  يف  السارية  القيمية 
كل يشء: توزيع الثروة ال الفقر.  والثروة ال تقدم عن 
طواعية وبصورة مجانية، بل هي نتيجة ملا نقوم به من 
مجهودات وتضحيات من أجل توفريها. نحن لم نرتب 
ونشأة  الربوتستانتية  إيتيقا  يف  والتضحية.  الجهد  عىل 
القيم  من  مجموعة  عىل  فيرب  ماكس  يقف  الرأسمالية، 
وبالخصوص  والرأسمالية،  الكلفانية  بني  تجمع  التي 
قيمة العمل واالدخار واالستثمار من أجل انتاج الثروة 
هذا  إىل  للرجوع  الوقت  حان  ربما  وتنميتها.  وتثبيتها 

املؤلف لتشخيص أوضاعنا واسترشاف مستقبلنا.
حالة  بورقيبة  أن  حواراتك  بعض  يف  اعتربت 
القامع  ووجهه  الوطني  مرشوعه  بني  انفصامية 
للحريات.. ثم اعتربت ان له زعامة سلطة روحية 

عىل تونس.. كيف ترشح لنا هذا التناقض؟
التحرر  مرشوع  بل  املنفصم  وحده  بورقيبة  ليس 
االستقالل  دولة  مرشوع  يعتن  لم  كله.   الوطني 
بمسألة الحريات، ألنه كان مشدودا برضورات أخرى: 
الحرية  التونيس.  الشعب  لغالبية  العيش  لقمة  توفري 
وال  الفقر،  عىل  ال  يقضيان،  ال  وحدهما  والديمقراطية 
رجال  وكل  بورقيبة  لكن  والخصاصة.  الحرمان  عىل 
نقاشا  أتذكر  ال  لتونس.  مخلصني  كانوا  االستقالل 
رجل  يخطئ  قد  واملفسدين.  الفساد  حول  واحدا 
السياسة، وهو أمر عادي، لكن ما يهم هو القصد. من 
هذه الناحية نخبة بورقيبة أفضل بكثري مما هو سائد 
أو  التنمية  أولوية  حول  وخصومة  نقاش  هناك  اليوم. 

أ.حمّيد بن عزيزة رئيس جامعة تونس السابق وتلميذ الغنوشي في التعليم الثانوي لـ »الشارع المغاربي« :

راشد الغنوشي كان 
أستاذا عاديا، ولم أكن 

تلميذا عاديا

حان الوقت للرجوع إلى دوركايم 
واستثمار تحاليله حول 

األشكال األولية للحياة الدينية

اليسار لم يندثر ومازال 
يحمل رسالة المهّمشين 

ومؤتمنا عليها

• رجعت من جديد ملاركس، بعد أربعني سنة للتثبت من عديد اإلحراجات النظرية والعملية

العطالة الرئيسية التي 
نعيشها اليوم مجالها 

التصحر المعرفي
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تونس
التي نريد 

بقلم سماح حمدي
)باحثة أكاديمية(

يومني  بعد  سنودّع   ،2020 عام  من  ثالثاء  يوم  آخر  هو  اليوم 
عاما استثنائيّا سريسخ يف ذاكرة األجيال التي ستنجو من الكوفيد 

التاسع عرش..

طالت  املشاكل  من  سلسلة  الوباء  إىل  انضافت  تونس  يف  هنا، 
و  والتوتّر  باإلحباط  التونسينّي  اغلب  وأصابت  املجاالت،  جميع 

فقدان األمل يف تحّسن قد يكون قريبا..

حصيلة العام ثقيلة، ولكنّنا ونحن يف آخر أسبوع منه، نفّكر يف 
املستقبل الذي نريده لبالدنا ولنا-نحن الذين نحّب البالد كما ال يحّب 

البالد أحد..

من "نحن" الذين أتكّلم باسمهم؟

إليهم  انتمي  الذين  املواطنني  باسم  أتحّدث  بأن  لنفيس  أسمح 
وقيمتها،  املواطنة  معنى  السياسيّون  فيها  يكّرس  بتونس  ألحلم 
بتونس جديدة ال سيادة فيها إال لقانون يطبّق عىل الجميع عىل حّد 
السواء، بمؤّسسات يحرتم العاملون فيها الوقت ويقّدرون املواطن 
أمره و يحفظون كرامته وال  إليهم لقضاء شأن فييرّسون  القادم 
يسألونه عّمن أرسله وأوىص عليه ليتمّكن من استخراج وثائقه يف 
بابتسامة  املوّظف  فيستقبلك  تدخلها  بإدارة  أحلم  اآلجال...  أقرب 
أسري  بشوارع  استئذان،  دون  بيته  دخلت  بأنّك  تشعرك  نظرة  بدل 
فيها دون خوف من "براكاج" قد يستهدف هاتفي الجّوال أو حقيبة 
يدي يف أي لحظة، بوسيلة نقل عموميّة تحرتم إنسانيّتي فأركبها 
بعد يوم عمل شاّق وأشعر وأنا عىل متنها باألمان، بحديقة يف الحّي 
أبنائي  فيها  يستمتع  و  نفيس  عن  فيها  فأرّوح  فيه،  أقطن  الذي 
واجباتهم  يعرفون  الوطن  يف  بإخوة  جميل،  ومنظر  نظيف  بهواء 
املرافق  عىل  يحافظون  و  بها  ويطالبون  حقوقهم  يعرفون  مثلما 

العامة مثلما يحافظون عىل بيوتهم..

بمدرسة  فأحلم  األولياء،  باسم  أتحّدث  أن  لنفيس  أسمح 
املستوى  تحرتم  قاعات  يف  يتّم  راقيا  تعليما  ألبنائنا  توّفر  عموميّة 
التلميذ  فيها  يتلّقى  درس  بقاعة  الرتبويّة،  العمليّة  لنجاح  األدنى 
الدروس  درسه كما ينبغي فال أضطّر القتسام مرتّبي مع جماعة 
التي  املقاهي  بدل  أبنائي  يرتادها  ثقافيّة  بنواٍد  أحلم  الخصوصيّة، 
تلتهم وقتهم وطاقاتهم، بجامعات توّفر لهم تكوينا يؤّهلهم للعمل 
ينال  أن  أجل  من  سنوات  ضّحت  عائالت  وأحالم  أحالمهم  لتحقيق 
أبناؤها شهائد حقيقيّة تمّكنه من االنخراط يف الدورة االقتصاديّة 
ويف اإلنتاج بدل حجز مقعد يف أرصفة البطالة الطويلة املقيتة، أحلم 
ببلد ال يكون فيه حلم ابني مغادرة بالده بأيّة طريقة ممكنة ألنّه 

أدرك أّن الحياة ضاقت به ..

عن  فأعرّب  تونس،  أكاديميّي  باسم  أتكّلم  بأن  لنفيس  أسمح 
بوزارات  وبأهله،  بالعلم  تليق  ظروف  يف  العمل  يف  امللّحة  رغبتنا 
إرشاف تعي أّن طوق النجاة هو نخبة البالد، فتعمل عىل تشجيعها 
البقاء يف تونس بدل أن تحّول  وتحفيزها عىل البحث والعمل وعىل 
البلد إىل بيئة طاردة فال يبقى فيه إال من لم يجد فرصة ملغادرته، 
تمارس  ال  الهائلة،بوزارة  الشغورات  لسّد  سنويا  تفتح  بمناظرات 
يف  جديد  من  تستثمر  بتونس  املعطلني،أحلم  الدكاترة  عىل  اإلقطاع 
"املادة الشخمة" التي راهنت عليها دولة االستقالل فتعيد االعتبار 
أزمة  كشفت  وقد  واملنابر،  املخابر  لهم  وتوّفر  ونخبتها  لعلمائها 

الكوفيد أنهم ثروة البلد التي يجب الحفاظ عليها ...

بوطن  فأحلم  التونسيّة،  املرأة  باسم  أتكّلم  بأن  لنفيس  أسمح 
أسري يف شوارعه متى شئت وكيفما أردت، فال أخىش اغتصابا وال 
أو تحّرشا، بوطن ال  استغالال  عنفا وأعمل فيه بجهدي وال أخىش 

يسيل فيه دمي وأنا ألهث وراء خبزة آكلها بعرق الجبني ...

من  نشفى  لن  وإنّنا  بتونس،  نهيم  إنّنا  أقول  جميعا،  باسمهم 
حبّها، وإنّنا "باقون وللحلم بقيّة"

باسمهم جميعا، أقول "ضيّع الّدهر مجد شعبي ولكن     سرتّد 
األيام يوما وشاحه".

باسمهم جميعا، أرجو أن يكون عام 2021 عام استفاقة صنّاع 
القرار، وأن يكون عاما بال أوجاع.

أن  أريد  املسألة،  هذه  يف  الخوض  دون  الفقرية.  البلدان  يف  الديمقراطية 
املايض.  القرن  من  الخمسينات  أواخر  يف  الشعبية  الصني  بوضعية  أذكر 
املجاعة هي القاسم املشرتك ملئات املاليني من الصينيني. لعله حان الوقت 
للتمعن يف تاريخ هذه التجربة واستحضار النقاشات العديدة حول أفضل 
السبل للنهوض بوضع الصينيني. أكتفي بالتذكري ببعضها، مثل بلد واحد، 
"ال  بنغ:  سواي  لتان  الشهرية  الجملة  بتلك  وبالخصوص  أثنني،  نظامني 
هذه  الفأرة".  أن يصطاد  هو  املهم  أسود،  أو  أبيض  القط  يكون  أن  يهم 
الجملة حركت نقاشات ال تحىص وال تعد. وهي يف رأيي مفتاح فهم الثروة 

الحقيقية لهذا البلد.
املاركسية  حارض  ترى  كيف  بماركس  املغرم  اليساري  وأنت 

اليوم ومستقبلها؟ كيف السبيل للخروج من أزمة اليسار؟
عند  السيايس  منزلة  حول  أوىل  أطروحة  يف  بماركس  انشغلت  فعال 

القراءات  ماركس من  تخليص  كان همي  ملحنطة ماركس.  ا
دون  عليه  أصحابها  مر  ما  غالبا  والتي  السائدة، 
املرور به.  أكتفي ببعض اإلشارات الرسيعة. -1 ال 
يخضع السيايس بشكل مطلق لالقتصادي، بل يف 
بعض الوضعيات التاريخية مثل 18 برومر 1851 
يف فرنسا، يمكن أن يستقل بنفسه. -2 االستعمال 
هي  املطاف"،  آخر  يف   " انجلس  لعبارة  املتواتر 
العديد  عقول  عل  هيمن  فكري  لكسل  تجسيد 
ماركس  عند  اإلنتاج   3 بماركس.  املنشغلني  من 
هو  لألفراد،  الحر  واالنرشاح  جوهره.   يف  سلبي 
ما يعاش خارج دائرة االنتاج. رجعت من جديد 
من  لقراءته  فقط  ال  أربعني سنة،  بعد  ملاركس، 
للتثبت  بل  قط،  ذلك  عن  أنفك  لم  ألني  جديد 
والعملية.   النظرية  االحراجات  من  العديد  من 
سوف يصدر يل كتاب يف الغرض قريبا. يف كل 
ناحية عمق  أكتشف من  إىل ماركس  أعود  مرة 
الدقيقة  ومعرفته  تحاليله  ورشاقة  تفكريه 
بتاريخ الشعوب وبكل أحداثها. لكن يف املقابل 
أكتشف قرص تفكري من يتشيع لفكره. يلخص 
أتايل حكمه عىل ماركس يف عنوان كتابه  جاك 

الصادر سنة 2005: "ماركس عقل العالم". هناك 
يف السنوات األخرية عودة كبرية ملاركس وإلرثه. وما االنشغال بنرش األعمال 
إال دليل عىل  للنرش  العلمية  133 مجّلدا ضمن أقىص الرشوط  الكاملة يف 
اليوم وكيف سيكون مستقبلها،  املاركسية  أرى حارض  أما كيف  خلوده. 
فأكتفي بإجابة ماركس الشهرية" أنا ال أعرف طنجرة املستقبل". التاريخ 

علم باملايض ال باملستقبل. 
أما بخصوص أزمة اليسار، فهي يف نظري معرفية، نظرية، يف املقام 
األول وعملية يف املقام الثاني. إذا أردت أن تغري واقع البالد عليك العمل عىل 
معرفة التاريخ واألحداث والسلوكات، وأن تحدس نمط التفكري السائد وما 
يرتقب كل واحد من الفاعل السيايس. يكفي الرجوع إىل غراميش لتفكيك 

الثورة وطبيعة التحالفات وتحديد مراحل النضال. 
لقد أمم فايسبوك العقول وحكم عليها بالدوران يف فلكه، دون التأثري 
الحقيقي يف مجرى األحداث. حول الثورة ورشوطها يمكن لليسار التونيس 
االستلهام من فكر ماركس ومن فكر كل الثوريني. وبالخصوص من أعمال 
وتحاليل أنطونيو نقري حول الذاتية الثورية. وبلغة سبينوزية الثورة يف 
الثوري والشعب وهو ما هو مهمش  املفكر  لتماس بني  حاجة لالنفعال، 

يف نظري.
هل اندثر اليسار ام انه بصدد التحول إىلmétamorphose  ؟

القيم،  اليسار فكرة تقوم عىل مجموعة من  اليسار، ألن  يندثر  لم  ال، 
يؤسس  ما  هي  والحرية  عليها.  والرتبية  الحرية  هي  األوىل  القيمة  لعل 
العام  الفضاء  بني  الفصل  هي  واملواطنة  وللمواطنة.  املشرتك  للعيش 
والفضاء الخاص، واملشاركة الحرة لكل تونيس يؤمن بهذه القيم يف تسيري 
مطلب  عن  اليسار  فكر  ينفصل  ال  االقتصادي  املجال  يف  بلده.   شؤون 
العدالة االجتماعية، وهو يميل بطبعه ملطالب املهمشني املفقرين املقصيني 
اليسار مازال  فإن  إذا كان ذلك كذلك،  بلدهم.  الغرباء يف  واملرشدين، كل 

يحمل هذه الرسالة ومؤتمنا عليها.
الرتبية  يف  أستاذا  الثانوي وكان  يف  الغنويش  لراشد  تلميذا  كنت 

املدنية.. ما الذي بقي يف خيالك عن الغنويش األستاذ؟
من  الفرتة  تلك  استحضار  الذاكرة  عىل  يصعب  الزمن،  مرور  مع 
 .1971 الدراسية  السنة  بالقريوان. كان ذلك يف  دراستي يف معهد رقادة 
كان أستاذا عاديا، لم أكن تلميذا عاديا وكنا ال نعري، عن جهل، االهتمام 
بمثل هذه املواد. لكني مدين لكل من علمني حرفا. يف الحقيقة، ويف تلك 
الفرتة بالذات، كانت األفكار السائدة، تلك التي تتعلق بالثورة عىل السائد. 
68 من هنا، أضف حرب فيتنام وما حملت من رشارات يف  لقد مر ماي 
املخيال الجماعي للشعوب، ونضال شعب جنوب إفريقيا ضد نظام امليز 
العنرصي. إذن لم تكن أفكار وأطروحات اإلسالم السيايس بارزة للعيان. 
قد يكون بإمكاننا اليوم إعادة ترسب هذه الفرتة وأحداثها وأفكارها، دون 
انفك  ما  للحقيقة  منطق  هناك  التحقري.  أو  التضخيم  منطق  يف  الوقوع 

كل  يخضع  ناحية،  من  به.  الفلسفي  وعيي  تشكل  قبل  حدسيا  يسكنني 
الذاوت واملنحى لصقل هوية كل واحد منا، وإىل منطق  وجود إىل منطق 
األجسام الذي ينحو إلبراز االختالفات بني البرش. الوفاق بني املنطقني هو 
رشط الوجود الحر. لست متأكدا من مدى فهم األستاذ راشد الغنويش هذه 
الجدلية. هذا حكم املايض عىل الشخص، أما حكم الحارض فاتركه للتاريخ.

االستثمار  ألزمة  الحل  هي  العلمانية  أن  املفكرين  بعض  يرى 
السيايس للمقّدس؟ 

هذه  مع  التعامل  يف  اإلمكان  قدر  حذرين  نكون  أن  يجب  كذلك  هنا 
بل  الدين.  مصادرة  تعني  ال  يروج،  ما  عكس  عىل  فالعلمانية،  الفكرة. 
االستثمار السيايس للدين كما تقولني. هي باألساس رسم للحدود، لحدود 
كل حقل. فال يتدخل الدين يف مجال السياسة وال تتدخل السياسة يف مجال 
التضاد  قط  تعني  ال  التي  الحداثة  مسألة  يخص  التدقيق  نفس  الدين. 
بناء  يف  ومساهمته  لـ"لوثر"  الديني  باإلصالح  التذكري  يكفي  الدين.  مع 
أسس الحداثة.   إذن الالئكية هي مجموعة من 
الديني  الحدث  منزلة  تخصص  التي  املبادئ 
بني  حقوقي  فصل  عىل  تقوم  وهي  املجتمع.  يف 
الدينية.  السلطة السياسية والهيئات واملنظمات 
لقد قامت عىل تحييد القانون لكن بضمان حرية 
ال  الدينية.  األفكار  تعددية  وضمان  املعتقد، 
تحارب الجمهورية الدين بل تحارب تأثرياته عىل 
ممارسة  باختصار  السياسية.  السلطة  ممارسة 

العقيدة الدينية شأن خاص، ال عام.
فضائها  إىل  الالئكية  فكرة  مناهضو  يرجع 
دورها  وينفون  املسيحية  والروحي:  املعريف 
يفهم  لم  املوقف  هذا  اإلسالم.  فضاء  يف  االجرائي 
أن الالئكية هي فكرة تعديلية تخص العالقة بني 
العقيدة  ممارسة  رشوط  بني  والدنيوي،  الديني 
ورشوط ممارسة املواطنة. أدلجة املفهوم هو الذي 

حجب عن العديدين هذا البعد الكيل للفكرة.
ما  ان  إىل  اليوم  املتفلسفة  بعض  يذهب 
سيبقى من الدين هو عمقه الروحي الشخيص 

الفردي... كيف تتفاعل مع هذه الفكرة؟
ما يجب مالحظته يف املقام األول، هو تزامن ما 
سمي بـ"عودة الديني"مع تفكك املنظومة الشيوعية، دون أن يفي التاريخ 
بوعوده املتمثلة يف إرساء الثورة الديمقراطية التي كان عليها مرافقة عوملة 
سعيدة تمنح جمهور الناس الحياة السعيدة والعيش الناعم. بل العكس هو 
الذي حصل. من ناحية تكدس الثروة، ويف املقابل التنامي املفرط للتفاوت 
ومهدت  الجروح  عمقت  بل  الشمويل،  السلم  العوملة  تنتج  لم  البرش.  بني 
الطرق إىل تكون وبروز هويات ثقافية متعددة. قي هذا املزج بني السيايس 

والثقايف، يمكن رصد بروز الظاهرة الدينية متجسدة كهوية ثقافية.
ملاذا هذه العودة؟ 

ويف  الثقافات  يف  للديني  املتواصل  الحضور  هو  األول  السبب  لعل   
الحضارات. الدين هو عالمتها البارزة.  السبب الثاني ظريف. هذه العودة 
للديني جاءت لتفنّد االعتقاد الراسخ الذي كان يظن أن الخروج من الدين 
أضحى أمرا بديهيا. يكفي التذكري بأفكار نيتشه وفيرب وماركس والتنوير 
الجذري. يف مؤلفه حول خيبة أمل العالم، يرى مارسال غويش يف املسيحية 
دين الخروج من الدين. لقد تغنّى بهذا الخروج ورأى يف ذلك دعوة التاريخ 
للديمقراطية الغربية لتتدبر أمر هذا الخروج، بعد القضاء عىل الشيوعية 
للمعتقدات  املحطم  الروحي  املصدر  جعل  ما  ذلك  الكلياني.  ونظامها 
أو  الديمقراطية  باالشرتاكية  أو  بالجمهورية  األمر  تعلق  سواء  الالئكية 

بالشيوعية الكليانية .
تطرح هذه العودة من جديد املسألة النظرية والعملية التي تخصص 
البعد الرمزي لظاهرة العوملة. هذا النظام الرمزي هو الذي ينظم ويغذي 
للقول  تكذيب  العائد هو  الديني  هذا  العالم.  يف  املتعاظم  الهووي  املبحث 

السخيف حول انتهاء الدين أو تهاويه.
إذا معالجة الدين كمجرد ظاهرة أيديولوجية لم يعد يحمل بعدا علميا. 
األشكال  حول  تحاليله  واستثمار  دوركايم  إل  للرجوع  الوقت  حان  لعله 
األولية للحياة الدينية، أين يقدم لنا دوركايم تعريفا واضحا للدين كنسق 
املقدسة،أي  األشياء  التي تخص  املمارسات  ومن  املعتقدات  من  متضامن 
املنفصلة واملحرمة، والتي تقوم بتوحيد أفرادا يف نفس املجموعة األخالقية.

وتثمني  الغربية  الثقافة  عىل  الرتكيز  التعريف  هذا  عن  البعض  يعيب 
الجماعي  البعد  عىل  تعرب  ال  وهي  األخرى،  الثقافات  وتجاهل  مضامينها 
الداخيل ملمارسة العقيدة، وهي ال تصوغ فكرة واضحة عن كيفية تعامل 
املؤمنني يف ما بينهم، وخضوعهم إىل وجود أو مبدا مقدس أرقى، وهي ال 
تسمح بربط جيد بني املشرتك والحميمي. لكن هذه العيوب ال تحجب مزايا 
تعريف دوركايم للدين. يف الحقيقة ال يخرج دوركايم عن التقليد الفرنيس 
 )marcel mauss( إىل موس )a. comte( يف حقل علم االجتماع من كونت
وليفي شرتاوس )cl. lévy strauss(، تقليد يطرح مسألة العالقة بني 
الدين والشعب بألفاظ ما يسمى باملعقولية الرمزية. ويتغذى كل نظام من 

مثل هذه املعقولية. لكن تلك قضية أخرى.
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عن  يتوقف  ال  الذي  هذا  غريب  عالم  من  ياله 
خداعنا أبدا ،ويا لشقاء اإلنسان يف بحثه العبثي عن 
املعاكسة  القدر  دّوامة  إنها  الحقيقة؟  الحقيقة،ما 
الطهر  آمال  داخلها  تطحن  فهي  جميعا  الراداتنا 
والخلود والنقاء وتؤثث ملعارك ضارية تحتل الذوات 
وتفتك بها، فهل مازال  للمرسح اليوم دور أمام كل 
هذه العتبات املكبلة للخيال والخانقة للعقل الحر.؟ 
الجعايبي  لفاضل  "مارتري"  مرسحية  تأتي 
إثارة  عىل  دأبت  سابقة  ألعمال  طبيعي  كامتداد 
لالحتجاج  ودفعها  السواكن  وتحريك  السؤال 
ورهن  االستعباد  منظومات  وخلخلة  والرفض 
ونذكر  وخصوصياته  كرامته  يف  وامتهانه  اإلنسان 
مثال: "تسونامي"، "خمسون"، "خوف"، و"عنف" 
غري أن هذا العرض الجديد اتّخذ لنفسه شكال مختلفا 
ومجّددا ينسجم مع موضوعه الشائك والذي يتطلب 
الوطني  املرسح  شباب  أفلح  خارقة  إبداعية  طاقة 
جدوى  عن  بجالء  فربهنوا  وقّوة  بسالسة  نقلها  يف 

التكوين باملدرسة بعد أن نالوا ثقة فاضل الجعايبي خالل فرتة التحضري. 
بالحدوث مثلما  ينذر  أن شيئا ما خطريا كان  اال  العرض هادئا متزنا  بدأ 
هو شأن عروض فاضل الجعايبي دائما املتقنة فنيا وتقنيا وفق جماليات 
مرسحية معارصة. أحد اليافعني يدخل مكانا نكتشف فيما بعد أنه مسبح يف 
مدرسة، يتلو تمتماته وينخرط يف طقوسه ممسكا بيده بكتاب كان واضحا 
من تشبثه به أنه عزيز عليه، هذه البداية الغامضة رسعان ما تبينّا أصولها 
شخصيات  وتتكشف  رسيعا  األحداث  لتنهال  استتباعاتها  عىل  ووقفنا 
العرض تباعا وننطلق يف لعبة غاضبة تحكمها الهسترييا والغوغاء بشكل 
ممنهج أُقحمت القاعة بجدرانها وجمهورها فيها بشكل مستفّز، ويقف عىل 
العلمية واملعرفية من  الرحى: املدرسة يف رمزيتها  اللعبة قطبَا  طريف هذه 
جهة، والكنيسة يف أرسارها الكثيفة، ورهبة املوت املنبعث من سقفها امللّون 
خشوعها  يف  القلوب  ترقب  أنجلو  مايكل  وعيون  اآلخري  الحساب  بلوحات 
املخادع، وهي مؤسسات تتدخل مبارشة يف صناعة العقل وتوجيهه. ولعّل 
فاضل الجعايبي اليوم قّرر خوض معركته الرئيسية دون قفازات أو تورية 
يف مواجهة رشسة لواقع دموي يميض يف االنتشار والتغلغل يراه ماثال أمامه 

كّل يوم، فرمى بشخصياته يف أتون الرصاع املحتدم بني التطرف الديني وما 
يحمل معه من شعوذة وخداع وعنف، وبني العقل املفّكر الذي يكافح حتى 
ال يفقد العالم توازنه ويبقي عىل بصيص من األمل يف االنعتاق. ويف خضم 
كل هذا تنهار مؤسسة العائلة بعد أن أنتجت دون قصد أو معرفة قنابل 
موقوتة كانت عقولها قد حشيت بكل أنواع الكراهية والتكفري ورفض اآلخر 
واإلحساس بالتفّوق الزائف. ونعتقد أّن صناع العمل كانوا عىل دراية تامة 
بما هم مقبلون عليه بالنظر اىل حساسية املوضوع أال وهو التطرف الديني، 
واخرتاقه كل الحدود الجغرافية حتى صار يف كل مكان تقريبا وبات واقعا 
مفزعا وخطرا، فمن ينتجه؟ ومن يرّوج له؟ ومن يرعاه؟ ومن يدعمه؟ من 
أرسل هؤالء املغيبني إىل حقول املوت؟ ملاذا يرفض هذا الشاب كل مظاهر 
يستوطن  ملاذا  املعّذب؟  مناجاة  يف  وينخرط  صليبه  يحمل  وملاذا  الحياة؟ 
بالفردوس؟.  املوعود  الشهيد  االنتقام؟ هل هو  الضحية ويرغب يف  شعور 
توّفره  الذي  الدافق  اإلغراء  وهذا  والنفيس  العاطفي  الشحن  هذا  كل  يتّوج 
له،  ومسؤولية  خالصا  العرض  بطل  يراه  الذي  القتل  بالقتل،،  الكنيسة 
محاوالت  استنفد  أن  بعد  وآثامهم  الزنادقة  رشور  من  للعالم  وتخليصا 
تغيري العالم بلسانه فمّر إىل يديه ،ويف نظره فإن الخطيئة الكربى هي التي 

املحّرمة  داروين  أفكار  برتويجها  املعّلمة  ترتكبها 
وجالييل املنبوذة، وهي شخصية تكافح بال هوادة من 
أجل إنقاذ جيل تائه، فكانت حجر العثرة  والعنرص 
املضاد ملرشوعه يف  التوسع وإستقطاب زمالئه فكان 
هّمه هو إزالتها من طريقه. هكذا كان الخوف مخيّما 
عىل الركح واالنتقام متحّفٌز مع حركات أوس الزبيدي 
)بطل العرض( املتثاقلة، وصوته الجنائزي حتى أنه 
فأّدي  الصدق  درجات  أقىص  إىل  يصل  أن  إستطاع 
برباعة متناهية وتمّكن الفت من دوره وخاصة عندما 
وإتخذ  الصليب  فرفع  جديدا  مسيحا  يكون  أن  قّرر 
إنقاذه من  اليائسة من  املعلمة  مكانه رغم رصخات 
رسطان تغلغل يف روحه وإستعبده يف مشهد مرسحي 
التونيس. هذا طبعا  سينطبع حتما يف ذاكرة املرسح 
املنفلتة  للممثلة  االستثنائي  املجهود  ننىس  أن  دون 
كالرا الهوى الفتي، وكذلك مالك شفرود خاّصة )يف 
يسوع  بربكات"  يائسا  يتعّلق  الذي  املعوق(  دور 
"املتمثّل يف جسد" بنيامني"، وانتظار أن يطيل الرّب 
ساقه عرب الدعاء والتعاويذ، وهنا نفهم أن الخرافة والدجل استوطنا عقل 
الناس كعادتهم إىل الفكر الغيبي، وانهارت الدولة بعد  املجتمع وأستسلم 
تماما، وفسحت  السيطرة  الردع واملراقبة وفقدت  أن تخلت عن دورها يف 
حظوة  لنفسه  ليقتنص  اإلنهاك  فرتة  استغّل  غريب  لرهط  واسعا  املجال 
الدراسة واتّخذ املساجد طريقا  وتأثريا يف أوساط واسعة من شباب هجر 
للجنّة املشتهاة، هؤالء الشباب الذين باتوا يمثلون رصيده التعبوي وجيشا 
متأهبا إذا استدعت األوضاع ذلك، إنه الشيطان امليتافيزيقي رمز الرّش الذي 
لطاملا حّذرونا من غوايته يف صغرنا، الشيطان يتفّرد بالعظمة والخلود كما 
حلم بذلك، حيث يفّرخ يوما بعد يوم أتباعا جددا ويورث الخراب والعتمة 
ويتزايد مريدوه يف كل مكان فكان مرشوعه منذ البداية حقيقيّا أمام اإلله 
االّ  أبدا عن هوى ولم يكذب *وعّزتك وجاللك ألغويّهن جميعا  فلم ينطق 
فاق  حتى  الكثرية  عبادته  يف  مجتهدا  كان  ولهذا  املخلصني(  منهم  عبادك 
ربّما،،  منها؟،  ننجو  ترانا  ؟وهل  برباعة  لنا  صنعت  متاهة  فأيّة  املالئكة، 

فكأنّنا يف ظالم عميم علينا إنارته أو لننطفئ معه إىل األبد.

مرسحية مارتري لفاضل اجلعايبي :
هل كان الشيطان عىل حق؟

وليد دغسني )مسرحي(

عبد هللا المتّقي

قرأت 
لكم

تحتل الرواية التونسية مكانة ال يمكن ألي كان نكرانها، أو املرور 
عليها، فقد استطاعت أن تجد لها فسحة الفتة يف املشهد الثقايف التونيس 
الشعر واملرسح والقصة والتشكيل والسينما، من  والعربي، إىل جانب 
الخطوات،  نفس  عىل  سارت  وأخرى  الفن،  لهذا  أسست  أسماء  خالل 
تأتى  ملا  الرشقية،  أن تكتب رواية تونسية تضاهي شقيقتها  وحاولت 

لكتابها من موهبة وميول، و من خلفية ثقافية متميزة ومتنوعة.
من بني هذه التجارب الروائية الجديدة، نستحرض تجربة  الروائي 
الصادرة  املنخفض"،  يف  "الركض  روايته  يف   قديش  نبيل  والقاص 
مؤخرا عن االن.. نارشون وموزعون باململكة الهاشمية،  والتي يواصل 
املحكية  واجتهاداته  الختياراته  الوفية  الروائية  مغامراته  خاللها   من 
والجمالية، منذ  صدور نصه الروائي االول "عبد الشمس" الذي حاز 

عىل جائزة الكومار الذهبي صنف الروايات البكر سنة 2015.
ترصد هذه رواية "الركض يف املنخفض" وعىل مدى مائتني وأربعني 
صفحة من الحجم املتوسط، رجال أربعينيا اسمه "زاهر" الذي يقرر 
بعد عرشين سنة، أن يعود إىل أحد األحياء الشعبية الخطرية، للنبش عن 
ذكريات جارحة ومرشقة يف نفس اآلن رافقته أثناء إقامته القصرية أيام 
صباه يف هذا الفضاء الشعبي، وفعال يؤوب "زاهر"  األربعيني إىل حي 
صباه  مكتظا بحنني حارق،  ومتحمال ومسرتخصا  مخاطر وجروح  

هذه العودة . 
وعطفا عىل ما سبق، يبدو "زاهر"  مشدودا للزمن املايض،  بغاية 
اىل  فيه عمله  الذي خرس  الحارض  الخارس، ومأزق  الواقع  الهروب من 
درجة شعوره بأنه عىل حافة االنهيار يقول يف الصفحة 21 : "سيصبح 

وبال.  قديم  مريا  عقد  مثل  صفراء  رقعة  فمي 
من  لفظوني  مثلما  األمر  آخر  اللثّـة  وسـتلفظه 

املعهد«." 
تصفية  يف  الرغبة  هو  الحافز  يكون  وربما 
حساباته مع األرشار الذين آذوه سابقا، أو ربما 
للعثور  عىل واحد من أولئك األشخاص القليلني 
للزمن  يعود  جميال  أثرا  نفسه  يف  تركوا  الذين 
الذهبي، وربما بحثا عن كوة ولو صغرية، يطل 
من خاللها عىل  األمل الذي تبدد عله يعيد له ألق 

املايض، ويهربه من الحارض األثقل من جبل .
عرب  يتجىل  املايض  للزمن  التمجيد  هذا 
يف  ورابضة  مضت،  مرشقة  لحظات  اسرتجاع 
ترفض  لحظات  واملتعبة،  املتشظية  الذاكرة 
نقرأ  االستمرار.  عىل  وترص  والنسيان،  املحو 
الحادثة  ذكـرى  "تباغتـه   :   13 الصفحة  يف 

وتفاصيل  وألوان  وجوه  فجأة  الذاكرة  صفحة  عىل  تطفو  الفجة... 
كثرية" وكذا من خالل الحنني إىل املكان- الحي، الذي يلعب دورا فعاال 
فوقها  تجري  التي  األرضية  تلك  هو  الحي  يعد  لم  بحيث  املحكي،  يف 
كل االحداث، وإنما يمثل ايضا أحد العنارص الفاعلة، لم يعد ذا طبيعة 
تأثري  للشخصيات  أن  "فكما  وأبعاده،  داللته  يمتلك  وإنما  تزيينية، 
تصوير  يف  التأثري  عىل  قدرة  للمكان  فإن  الحكائي،  املبنى  صياغة  يف 

األشخاص وحبكهم" مثلما يقول الناقد املغربي  لحسن احمامة.

املايض  إىل  الحنني  هذا  عن  ينجم  وعليه، 
الراهنة  للحظة  رفض  مع  وتثمينه،  تمجيده 
يعيشه  الذي  اآلمن  غري  الوضع  خالل  من 
أخرى  أحيان  ويف  الحارض،  يف  "زاهر" 
التهكم  درجة  إىل  الحارض  هذا  رفض  يصل 
من  ساخرا   بعدا  املحكي   يمنح  مما  عليه، 
يعني  وهذا  والحياة،  والشخصيات  الفضاء 
حارض  بني  ومكهربة  متوترة  عالقة  هناك  أن 
ومايض "زاهر"، يرتتب عنها  رفض الحارض 
وتجريحه، مقابل اللجوء للمايض، مما يضعنا 
األوىل  ومتقابلتني،  متضادتني  صورتني  أمام 

حميمة، والثانية مرفوضة وملغاة.
وعليه،  يعيش "زاهر" حارضه كائنا عىل 
يغادر  أن  يأبى  ماضيها  أن  بيد  الحياة،  قيد 
سحايا ذاكرنه، ومن ثم، الطموح الستحضاره 

ثانية  بقصد امتالكه والركض يف منخفضاته.
ممتع  روائي  نص  املنخفض"،  يف  "الركض  القول،  ومجمل 
ومختلف، ينضاف إىل الريبورتوار الروائي لنبيل قديش، الذي يشتغل 
بهدوء يف مطبخه الشعري دون بهرجة أو ضجيج، مستفيدا من قراءاته 
للتجارب العاملية، وواعيا بمقومات هذا الشكل االدبي املفتوح عىل كافة 

األجناس األدبية والفنون الجميلة.

شعرية احلنني يف رواية » الركض يف املنخفض« لنبيل قديش
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ُعِرَض مؤّخرا بقاعات السينما الفيلم التونيس الجديد "الهربة" 
للمخرج املرسحي غازي الّزغباني الذي يحّول مرسحيته التي أثارت 
لجرأتها يف طريقة  التونيس  الّشارع  يف  أكثر من سنتني  منذ  جدال 
نفس  بدوره  حمل  الذي  الفيلم  يف  يتغرّي  لم  الذي  املوضوع  طرح 
العنوان "الهربة" وشارك فيه نفس املمثّلني: نادية بوستّة ومحمد 

حسني قريع إضافة إىل مشاركة رانية القابيس ولسعد بوصبيع. 
اإلخراج  يف  األوىل  تجربته  يف  الّزغباني  غازي  بنا  وانتقل 
جديد  من  لنكتشف  العمالقة  الّشاشة  إىل  املرسح  من  السينمائي 
التي القت رواجا هاّما  التي حفظنا أطوارها يف املرسحية  الحكاية 
رغم عديد اإلنتقادات التي رافقتها: "متشّدد دينّي" يفّر من مالحقة 
الرّشطة ليجد نفسه يف غرفة بائعة هوى يف ماخور املدينة العتيقة، 
فيستنجد بها لتخبّئه عندها وال ترفض طلبه رغم الفوارق الفكرية 

واإلجتماعية ورغم خطورة املوقف. 
دقيقة  ثمانني  من  أكثر  امتداد  عىل  املغامرة  تنطلق  هنا  ومن 
من  الحياتية  املرافق  كّل  فيها  تتجّمع  اإلضاءة  قليلة  غرفة  داخل 
آن، غربة  مطبخ ومضجع وبيت راحة بطريقة خانقة ومقرفة يف 
إقناع "عاملة  امللتحي مرغما وهو ال ينفّك يحاول  الشاب  يعيشها 
تخبّئه  أن  الّصباح  التي دخل عليها يف ساعة مبّكرة من  الجنس" 

عندها. 
عن  الغريب  الّشاب  هذا  لطلب  وتصّديها  البداية  يف  رفضها  ورغم 
عاملها فقد قبلت يف النهاية عرضه وراحت تحاول التّعّرف عليه واكتشاف 
عاملني  من  شخصيتني  بني  رصاع  يف  املخرج  يقحمنا  وهنا  شخصه. 
متناقضني يصعب إلتقاؤهما خارج هذه الحكاية التي اقتبسها الّزغباني 

عن نّص لحّسان مييل.

 تضاّد وتنافر بني عالم التّقوى والّطهارة والورع والّسرتة والتّعّصب 
وعالم اإلنحالل والنّجاسة والتحّرر املفرط الذي يبلغ اىل حّد بيع الجسد، 
رصاع عنيف كان يعيشه الشاب امللتحي )غازي الّزغباني( بني معتقداته 
ومبادئه وما يفرض عليه القدر الذي يعتربه ابتالء من الخالق. ولم تكن 
بائعة الهوى )نادية بوستّة( يف منأى عن هذا الرّصاع بني عاملها وعالم 
هذا الّشاب الغريب الذي يخىش النّظر إليها وهي شبه عارية رغم التجائه 
أو  الّزبون )محمد قريّع(  إىل غرفتها واختبائه تحت رسيرها عند قدوم 

بعض أصدقائها. 
كانا  فقد  الّشخصيّتني  بني  الّشاسعة  اإلختالف  عوالم  ورغم 
املتشّدد  النّقاط. فكالهما مرفوض يف مجتمعه:  يشرتكان يف عديد 
وما يمثّل من خطر عىل العقول واألمن سيما إذا تحّول إىل إرهابّي 
وبائعة الهوى وما تلقى من وصم أخالقوي ودينّي يجعلها تعيش 
مطاردة  من  الهارب  املتشّدد  شأن  شأنها  محيطها  داخل  إغرتابا 
حزنا  يحمل  وكالهما  املجتمع  قبل  من  مطارد  فكالهما  البوليس، 
العام  الفضاء  يهرب من  داخله وال يرىض بوضعه وكالهما  دفينا 

إىل اآلخر. 
ولعّل هذه الوضعيات املشرتكة التي يحملها البطالن كانت سببا 
يف تخفيف وطأة التّنافر الذي ميّز لقاءهما يف البداية واملقاومة التي 
أبداها كالهما تجاه اآلخر وانتهت بقبول الّشاب أكل التّفاحة التي 
التي أخضعته  الهوى  بائعة  إىل أرض  البعيدة  أخرجته من جنانه 
وتنتهي  ركائزه  وزعزعت  األوىل  خطيئته  يف  وأوقعته  لسلطانها 
الحكاية بحلق املتشّدد لحيته وربّما تخّليه عن منظومة قيمه األوىل.
طياتها  يف  تحمل  التي  للحكاية  وتأويله  قراءته  لكّل  وهنا   
املجتمع  ونظرة  املستبقة  واألحكام  النمطية  لألفكار  كبريا  نقدا 
والتناقض واإلغرتاب، يف انتظار ما سيكتب النّقاد عن التّجربة األوىل 
به  تشعرنا  قد  ما  رغم  الـ"ويكلو"  تقنية  اختار  الذي  الّزغباني  لغازي 
من اختناق يف بعض األحيان ورتابة ونحن ننتظر أن يفتح باب الغرفة 
فكرة  أن  يؤّكد  الّزغباني  فإّن  ولإلشارة  جديدة.  شخصية  تدخل  أن  أو 
تحويل املرسحية إىل فيلم كانت مطروحة منذ البداية ولم تولد بعد نجاح 

مرسحية "الهربة". 

الواثق بالله شاكير

فيلم »الهربة« لغازي الّزغباني

متشّدد ديني يف حرضة بائعة هوى

قرطاج  مهرجان  من  األصل  إىل  العودة  ودورة  الحنني  دورة  يف 
واملنارة  الثقايف  الرصح  هذا  إنجاز  يف  من ساهم  كل  نشكر  السينمائي 
الحاملة . ألن نرش الفن السابع زمن كورونا هو منجز حقيقي مأل الوطن 
املوازي  املخاض  يف  الغوص  الورقة  هذه  يف  سنحاول  الناس...  وشغل 
التونيس وسبب تعطل  السينمائي  املهرجان وسنتحدث عن اإلرث  لهذا 

هذا الفن...
من  نوعا  بتونس  السينمائية  وامللتقيات  املهرجانات  خلقت    
الديناميكية يف املشهد، لكنها لم ترتق بعد إىل رافعة من رافعات اإلنتاج 
االقتصاد  عجلة  تحريك  وسائل  من  وسيلة  إىل  وال  املحيل،  السينمائي 
الوطني. فنحن يف حاجة ألن تلفت هذه امللتقيات نظر رشكات التوزيع 
العاملية إىل منتجاتنا الوطنية، بل نحن يف أمّس الحاجة أيضا ألن تكون 
تبني  ألن  حاجة  ويف  الوطنية  السياحة  إلنعاش  وسيلة  امللتقيات  هذه 
الوطنية والجمهور  السينما  تواصليا منتظما بني  امللتقيات جرسا  هذه 
الفني  الذوق  تهذيب  يف  ال  بعد  تفلح  لم  امللتقيات  فهذه  التونيس. 
للمشاهد، وال يف تحفيزه عىل اإلقبال عىل منتجه الوطني . فال زال الحوار 
معطال بني املشاهد وسينماه املحلية، وال زالت الكثري من القيم الفلسفية 
كبرية  طائفة  ووجدان  فكر  عن  بعيدة  الكوني  البعد  ذات  والجمالية 
بامللموس حاجة هذه  يؤكد  الذي  اليشء  لدينا،  السابع  الفن  من عشاق 
امللتقيات إىل مزيد من العمل الجاد واملثمر، والتفكري يف أنجع السبل التي 
من شأنها ضمان تحقيق ما تحتاج من كفاءة وفعالية لتؤدي دورها عىل 

أفضل وجه ممكن.
بالفعل؟  سينمائية  مهرجانات  بلد  تونس  أن  هل  نتساءل  أن  ولنا 
منها  الهائل  الكم  إىل  بالنظر  بإلحاح،  نفسه  يطرح  يظل  السؤال  هذا 
حّد  إىل  السنة  مدار  عىل  وتوزعها  مواضيعها،  يف  الحاصل  واالختالف 

التزاحم والتداخل.
التي يصعب  السينمائية  التظاهرات  تحتضن تونس كّما مهما من 
يف  ينضوي  بعضها  ولكن  املهرجانات،  يافطة  تحت  جملة  تصنيفها 
سياق امللتقيات وما شابهها، فقد تجاوز عدد هذه األنشطة الستني، إال 
أنها ال تحظى بنفس اإلشعاع والتأثري واملصداقية، سواء منها الدويل أو 
الوطني، القار أو العابر، املنتظم أو الذي يظهر ويختفي، املحرتف أو 

الهاوي، الثقايف أو التجاري.
الحركة  تنشيط  إطار  يف  تونس  يف  السينما  مهرجانات  وتندرج 
الثقافية عامة ونرش الوعي السينمائي خاصة. إال أن الرهان عىل الفن 
السابع وحده غري كاف، يف ظل غياب إسرتاتيجية ثقافية شاملة تتكامل 

ال  الوطني،  الثقايف  الشأن  بتدبري  املعنية  واملؤسسات  القطاعات  فيها 
دعم  يف  فعال  بشكل  تنخرط  ال  يبدو،  مثلما  الثقافة،  وزارة  أن  سيّما 
الثقافة السينمائية ضمن سياق إسرتاتيجي واضح، وال تفصل بني دعم 
إنتاج األفالم ودعم ثقافة الصورة التي يشكل جهلها خطرا عىل الناس 

يف الوقت الراهن.
الناس  يدخله  سائبا  حقال  تصبح  أن  يمكن  ال  بالدنا  يف  السينما 
عىل  حصلت  التي  االخرتاقات  بعد  خاصة  محضة،  تجارية  بعقلية 

مستوى اإلنتاج واإلخراج.
تنرش يف العديد من وسائل اإلعالم التونسية والدولية ثقافة تساهم 
التأثري عىل املخيال الجماعي بشكل ظاهر وجيل، تمويهي ومغالط،  يف 
إذ تساهم املحتويات املرتبطة بالصورة يف رفد العديد من األفراد بشتى 
باألفكار  منها  يتعلق  ما  وخاصة  الصور،  ثنايا  يف  املدسوسة  األفكار 
ونرش  العقدي،  التلقيني  البعد  ذات  املغرضة  والصور  الهدامة،  واآلراء 
هوس  وإنعاش  املريض،  والقتل  الجرائم  عشاق  لدى  االنحراف  طرق 

املتطفلني بما يسعفهم يف تغذية ميوالتهم غري الطبيعية.
كل هذا يساهم يف نرش اليأس والبؤس والتسطيح، وتكريس التبعية 
الواقع  وخلط  الهّجنة،  قيم  عىل  النشء  وتنشئة  النقدي  الحس  وقتل 
بالخيال. لذلك ال بّد من رضورة التفكري - بعد الرتاكم الذي حصل عىل 
مستوى تنظيم املهرجانات وامللتقيات السينمائية- يف تطوير التجارب 
بتونس،  السينمائية  التظاهرات  مفّكرة  يف  ترتّسخ  أخذت  التي  الجادة 
الثقافية والرتبوية  أبعادها  املوضوعي بني  الفصل  حتى تراعي رشوط 
وبالتايل،  والرتفيهية،  واالقتصادية  والسياسية  والسياحية  والتجارية 
أصبحنا  فقد  غريها،  استنساخ  عن  تخرجها  رؤية  بلورة  يف  املساهمة 

نالحظ نفس الوجوه ونفس الثيمات ونفس األفالم.
وطفت عىل السطح فئة متطفلة ال تفقه يف أولويات العمل السينمائي، 
ولكنها مستعدة للتصفيق وإبرام الصفقات )مهرجانات البزنس(. لسنا 
نهائيا مع  تقطع  أن  تونس  الربوباغندا، وعىل  إىل مهرجانات  يف حاجة 
ثقافة املواسم الرخيصة التي أصبحت خاللها تظاهرات سينمائية كثرية 
تعيد إنتاجها بمسحات معرصنة. يمكن الرهان عىل تظاهرات الهوامش 
،قفصة،،  الغزاز  الرديف، حمام  مدنني،  قابس،  تالة،  الحامة،  )قلييبة، 
فيها  وتتنامى  العزلة،  فيها  تنتعش  التي   ) ...تطاوين  توزروس..قبيل 
بؤر  فيها  فتنشأ  والالمساواة،  واإلقصاء  بالغبن  اإلحساس  مشاعر 
االحتقان، وتتضاعف فيها مراتع الغلو والتطرف. وال يمكن أن يضطلع 
بمثل هذه املهام، إال ثلة من النقاد ورواد األندية السينمائية والباحثني 

وعشاق السينما ألنهم الضامن األهم لالستمرارية.
إن كل التظاهرات، مع استثناءات قليلة، تمر كالغيمة وال تخلف إال 
الخالف واالنقسام يف بعض األحيان، متناسية أن الهدف منها  إرساء 

ثقافة سينمائية ترفع اللبس عن ممارسة السينما كفن وتفكري.
تاريخ الحركة "cinéphile السينيفيلة" داخل النوادي السينمائية 
يف تونس بات اليوم أشبه بنوستالجيا. كما يمتلك املرشفون عليها القوة 
اإلقناعية التي تضغط إيجابيا عىل الجهات املعنية، بتسيري الشأن املحيل 
وإحراجها بغرض بناء قاعات للسينما واملحافظة عىل ما أغلق منها أو 
والفنية  الثقافية  املرافق  إىل تحمل مسؤولياتها يف خلق  انهار، ودفعها 
داخل املدن، أو املناطق التي ترعى الشؤون العامة بها. والجمعيات أو 

املؤسسات التي ترشف عىل إدارة املهرجانات هيئات مكلسة.
غري  أجل  إىل  الجمعيات  هذه  رأس  عىل  معه  ومن  الرئيس  يظل 
إداريون قد يكونون عىل صلة بدواليب  مسمى، ويدبر شؤون بعضها 
مركز  و  اللجان  عىل  مسرييها  بعض  يتحايل  وقد  السينمائية،  اإلدارة 
السينما والصورة، دون مراعاة الرشوط األدبية والفنية للمساهمني يف 

ندواتها وادارة فقراتها، بدعوى ضعف املوازنات املالية.
وكثريا ما يالحظ عدم تطابق ما تتضمن املشاريع مع الواقع، فضال 
عن أن بعضها ال ينتج أية قيمة مضافة إىل ما سواه، وال يحمل بعضها 
أخرى جادة  أن مهرجانات  يعني  ال  االسم. وهذا  إال  الدولية  من صفة 
تستحق التنويه بجهودها، رغم حجم الدعم املرصود لها مقارنة بغريها، 
حيث يحصد مهرجان  مثال، أكثر من ثلثي ميزانية السينما، ويتقاسم 
اآلخرون البقية... يبقى ما هو مطلوب اآلن وهو ان يعرف التونيس كيف 
يصنع الفيلم وكيف ينتج ويركب ألن االفالم أصبحت متاحة للجميع يف 
ظل وجود املواقع االفرتاضية والقنوات املختصة... نرى انه من املهم ان 
تذهب السينما اىل املدراس والجامعات واملعامل والشوراع واملحطات... 
والديار أيضا. وما وقع يف زمن الحجر نموذج متميز جدا هو مهرجان 

"داري" فليم لعبد العزيز بوشمال...
اخريا نعود اىل ايام قرطاج السينمائية  هو مهرجان  تصنعه برمجته 
ومدى ما يقرتح عىل الجمهور من عروض جيّدة ليس متاحا مشاهدتها 
أرادها  ألنه  مهرجانا  وليس  أياما  مؤسسها  سّماها  لقد  آخر.  مجال  يف 
عىل  والرتكيز  والضجبج  البهرج  فكري.  وملتقى  دراسية  أيام  بمثابة 
ماّدة  عن  يبحث  ملن  التظاهرة  جوهر  من  ينال  أن  يمكن  ال  الهوامش 

سينمائية. فإىل األفالم التي صنعت من أجلنا ....

لسنا يف حاجة إىل مهرجانات الربوباغندا والبزنس...
يوسف مارس )مسرحي(
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أفندّية اجلامعة بني تبخيس البحث العلمي
ومعضلة الّتثبيت الوظيفي

المولدي قـّسـومي

الذي  العلمي  والبحث  العايل  التّعليم  ملؤرّشات  تحيني  آخر  حسب 
أصدرته وزارة اإلرشاف )2018 - 2019( يعّد الجامعيّون الذين يؤّمنون 
سري دواليب منظومة التّعليم العايل – بحثا وتدريسا – يف تونس 21823 
أهميّة  عىل  الّدالة  املؤرّشات  من  وهو  والّرتب.  األصناف  كل  من  جامعيّا 
هذا القطاع من حيث وزنه الّديمغرايف مقارنة ببعض لقطاعات األخرى 
ما  أهميّة  يؤرّش عىل  ما  أيضا  النّخب. وهو  التي تصنّف ضمن قطاعات 
يُنتظر من الجامعينّي يف عالقة بمجال فعلهم املبارش وقضايا الّشأن العام 
عموما. وبالتّأليف بني أهميّة ما ينبغي أن يضطلعوا به يف هذين املجالني 
معا – كما هو متعارف عليه يف أغلب بلدان العالم عموما – فإّن معرش 
الجامعينّي التّونسينّي يف مواجهة نوعني من التّحّديات التي تندرج ضمن 

مسؤوليّتهم املبارشة.
تتّصل أهّم هذه التحّديات بإنتاجهم العلمي باعتبارهم يحملون صفة 
البيداغوجيّة كمدّرسني ووظيفتهم العلميّة  مزدوجة تجمع بني وظيفتهم 
 société savante العالم«  كباحثني، وهم بذلك يمثّلون ركيزة »املجتمع 
ومحوره. ويمكن أن نقيّم مستوى مواجهتهم لهذا التّحّدي انطالقا من آخر 
األرقام التي أصدرتها وزارة التّعليم العايل حول مؤرّشات البحث العلمي.     
فهي تفيد أّن منظومة التّعليم العايل التّونسيّة املكّونة من 13 جامعة 
205 مؤّسسات، تضّم  التي تعّد  العالية  البحثيّة والتّعليميّة  بمؤّسساتها 
متابعة  تحت  تشتغل  للبحث  وطنيا  مركزا  و40  دكتوراه  مدرسة   37
314 مخرب  عىل  وتحتكم  العلمي،  البحث  أنشطة  لتقييم  الوطنية  الهيئة 
بحث و324 وحدة بحث موزعة عىل الجامعات ومراكز البحث. وقد بلغت 
نسبة تغطية هذه الوحدات واملخابر مجتمعة للّطلبة الباحثني 56,91%، 
نسبة  وهي   .%  48,074 الباحثني  لألساتذة  تغطيتها  نسبة  وبلغت 
تغطية ال تفي بالغرض ألنّها تعني أّن حوايل نصف عدد الّطلبة الباحثني 
 )%51,926( الباحثني  األساتذة  عدد  نصف  من  وأكثر   )%43,09(
فالحصيلة  االنتاجيّة  حيث  من  أّما  أصال.  البحثي  االهتمام  دائرة  خارج 
اعتمدنا  األرقام. فإذا ما  النّظر يف قراءة  للغاية مهما غرّينا زاوية  هزيلة 
الهياكل  إىل  املنتسبني  عدد  إىل  بالنّسبة   )5774( املنشورة  األعمال  عدد 
البحثيّة )24913( نجد أّن كّل خمسة باحثني تقريبا يشرتكون يف عمل 
واحد، أو أّن كّل باحث ينتج 0,23 عمال علميّا. أّما إذا ما اعتمدنا نفس 
عدد املنشورات العلميّة لنفس الّسنة بالنّسبة إىل كّل الذين يحملون صفة 
باحث بقطع النّظر عن مسألة انتسابه للهياكل البحثيّة )33819( فنجد 
ال  باحث  كّل  منجز  أّن  أو  واحد،  عمل  باحثني يشرتكون يف  كّل ستّة  أّن 
يتعّدى 0,17 عمال يف الّسنة. ومهما غرّينا زوايا النّظر أيضا فإنّه ال يمكن 
أن نربّر ذلك أو نجد له حّجة خصوصا بالنّسبة إىل من يحمل صفة األستاذ 
الجماعة  أهل  من  فردا   21823 عىل  تنطبق  التي  الّصفة  وهي  الباحث، 

األكاديميّة. 
قد ال يسعفنا هذا الحيّز بأن نأتي عىل كّل األسباب التي تفرض هذا 
للنّقاش  نطرح  أن  حسبنا  ولكن  والجامعينّي،  للجامعة  املخجل  الوضع 
معطيات  عىل  تتأّسس  ولكنّها  ذاتيّة  نظر  وجهة  من  اإلطالق  عىل  أهّمها 

موضوعيّة، وهنا يمكن أن نقف عىل سببني حاسمني: 

الّسبب األّول يتعّلق بجملة من املعطيات املوضوعيّة التي تتكثّف جّلها 
اإلطار  وتخّلف  اإلمكانيّات  وضعف  للجامعينّي  املاّدي  الواقع  نصاب  يف 
لسياسة  التّام  والغياب  العلمي،  البحث  لهياكل  والتّنظيمي  الترشيعي 
علميّة لدى النّخب املسرّية للّدولة طيلة عقود. وأبلغ ما يؤّكد ذلك هو الّرقم 
املخجل املتعّلق بالتمويل اإلجمايل للبحث العلمي الذي يناهز 0,66% من 
الناتج الداخيل الخام، وهو يعتمد بصفة شبه كّلية عىل التمويل العمومي، 
العلميّة  الّسياسة  منزلة  يعكس  العلمي  البحث  عىل  اإلنفاق  أّن  شّك  وال 

بشكل واضح.   
ولكي نقف عىل مستوى الّدونيّة العلميّة املخجلة للجامعة التّونسية 
علينا أن نستحرض أّن »إرسائيل« تنفق 4,8 % من النّاتج الّداخيل الخام 
العلمي.  البحث  2020( عىل  التّونسيّة لسنة  الّدولة  )ما يتجاوز ميزانيّة 
العلمي  البحث  عىل  الخام  الّداخيل  النّاتج  من  اإلنفاق  نسبة  إىل  وبالنّظر 
فإّن »إرسائيل« تتساوى مع بلدان مثل الواليات املتّحدة األمريكيّة واليابان 
العاملي  اإلنتاج  من   % 1 بــ  املساهمة  من  يمّكنها  مّما  وفرنسا  وأملانيا 
إنتاج  مجال  يف  عامليّا  الثالث  املركز  تحتّل  ويجعلها  العلميّة،  للمعارف 
التّكنولوجيا املتقّدمة واملركز الخامس عرش يف إنتاج األبحاث واالخرتاعات 
عىل مستوى العالم. وهي تحتّل املرتبة األوىل عامليّا من حيث االنفاق عىل 
التّعليم، حيث تنفق 8,3 % من النّاتج الّداخيل الخام )الذي يناهز 370 
مليار دوالر( عىل املنظومة التّعليميّة بكّل مستوياتها وفروعها متفّوقة يف 

ذلك عىل إيسلندا والواليات املتّحدة األمريكيّة والّدانمارك. 
كّلهم  الجامعيّون  يعلمها  حقيقة  هناك  األسباب،  هذه  وجاهة  رغم 
تحّدد  ألنّها  مزعجة  حقيقة  فهي  لذلك  ترسيخها،  يف  أغلبهم  ويساهم 
مسؤوليّة الجامعينّي الذين ال يُعريون البحث العلمي أهميّة تذكر وتكشف 
تغّطي  والتّأطري  البحث  منحة  أّن  رغم  األكاديميّة  صفتهم  عن  تخّليهم 

حوايل ثلثي أجرهم الّشهري. 
حينئذ فإّن الّسبب الثّاني يتمثّل يف تخيّل الجامعي الّطوعي عن صفته 
عن  جاءتنا  التي  الّصفة  فهذه  األفنديّة.  حالته  يف  واستقراره  األكاديميّة 
طريق املرصينّي بعد أن أخذها األتراك الّسالجقة عن اليونانيني وقْولبوها 
بما يليق بخاصيّة املوّظف/ األفندي الذي يختار االستكانة والّدعة ضمانا 
واالنضباط  الّسيستام  لقواعد  التّام  االمتثال  إبداء  لقاء  املاّدي  الستقراره 
يف  ومنزلتهم  الجامعينّي  وضع  لتوصيف  األقرب  هي  اإلدارة،  لنواميس 
الذي  للموّظف  الّسلبيّة  الخاصية  إىل  فبالنّظر  معا.  واملجتمع  الجامعة 
نطاق  خارج  يجتهد  وال  األوامر  مقتضيات  حسب  إالّ  بالفعل  يبادر  ال 
خمسة  كّل  من  أربعة  نجد  األفنديّة،  فعل  مجال  تحّدد  التي  الّضوابط 
واجبهم  عن  ومتخّليني  البحثيّة  الخدمة  نطاق  خارج   )4/5( جامعينّي 
يف  وجدوا  ألنّهم  العلمي،  اإلنتاج  يف  متمثّلني  األكاديميّة  ومسؤوليّتهم 
لذلك  مسّوغا  العموميّة  الوظيفة  قانون  يضمنها  التي  األفنديّة  صفتهم 
الخيار، وأهّم ما يف ذلك القانون مكسب التّثبيت الوظيفي )الرّتسيم( الذي 
التّكوين  أفنديّة جامعينّي وموّظفني مكّلفني بتنفيذ سياسة  يجعل منهم 

املهني بالتّعليم العايل. 
االستكانة  بذهنيّة  تطبّعهم  خالل  من  الجامعينّي  أفنديّة  وتتأّصل 

االستقرار  لهم  يؤّمن  الذي  الوظيفي  التّثبيت  بضمانات  والّرىض  والّدعة 
ما  عنهم  االستغناء  إمكانيّة  دون  العلميّة،  باإلنتاجيّة  يلزمهم  وال  املهني 
لم يقرتف أحدهم خّطأ فادحا، ويتمتّعون برفاهيّة األمن املاّدي بعيدا عن 
التّخيّل  أو محاسبة حول  مساءلة  ودون  وإلزاميّته  العلمي  البحث  إكراه 
الحاسمة  والّسمات  األصليّة  املهام  من  هي  التي  البحثيّة  املسؤوليّة  عن 
األكثريّة  حال  وهذه  تأجريه.  نظام  يف  الفاصلة  واملحّددات  للجامعي 

العدديّة من معرش الجماعة العلميّة داخل منظومة التّعليم العايل.
فنفضح،  نفصح  أو  فنُتْعب  نُسهب  أن  دون  قوله  نوّد  ملا  اختصارا 

والحال أّن املجال ال يتّسع لذلك، سنختم هذا املقال بأربع مالحظات:
عىل  والقائمني  الّسياسة  أهل  قبل  من  العلمي  البحث  تبخيس  إّن   •
منظومة  وجود  أصال  ينفي  أن  شأنه  من  واملجتمع  الّدولة  شؤون  إدارة 
جامعيّة ويؤّكد أنّنا إزاء منظومة تعليم عاٍل مهيّئة للتّكوين املهني الذي لم 
يعد يستجيب للمطلوب يف أدنى مستوياته، بالنّظر إىل أّن الجامعة تقوم 
التّدريس والبحث  الوظيفي والهيكيل بني  التّكامل  عىل االستجابة لرشط 
وال مجال ألن يتأّصل فعل التّدريس خارج فضاء البحث ودون االستفادة 

من نتائجه. 
• رغم أّن التّثبيت الوظيفي مكسب اجتماعي بالنّسبة إىل الجامعينّي 
يف ظّل انتشار مظاهر التّشغيل الهش الذي طال كّل املجاالت والقطاعات، 
عن  الجامعينّي  لتخيّل  قانونيّا  ضمانا  مثّل  ألنّه  معضلة  إىل  تحّول  فإنّه 
مسؤوليّتهم البحثيّة التي تضمن صفتهم األكاديميّة وتميّزهم عن مجّرد 

االنتماء إىل قطاع الوظيفة العموميّة.     
أمر  فهو  الجامعة،  أفنديّة  من  رشيحة  إىل  الجامعيّون  يتحّول  أن   •
عالقة  وال  ذلك،  عىل  يساعدهم  الذي  القانوني  اإلطار  لفاعليّة  متجاوز 
وضعف  الّرسميّة  البحثيّة  واالسرتاتيجيات  العلميّة  الّسياسة  بغياب  له 
وقاّرة وهيكليّة،  أسباب وجيهة  أنّها  املاديّة، رغم  واالمكانيّات  امليزانيّات 
يكون  أن  اختار  ملن  وإرادي  شخيص  خيار  وبعده  يشء  كّل  قبل  ولكنّه 
للمهام  إدراكه  ورغم  وعرسه،  ذلك  بلوغ  مسار  طول  رغم  جامعيّا 
غري  يكون  أن  بإمكانه  لذلك  كموّظف.  وليس  كجامعي  بعهدته  املنوطة 
ذلك بضمانات ماّدية أفضل بكثري لو استثمر نفس الجهد يف غري رهان 

الّدخول إىل الجامعة وحْمل صفة األستاذ الجامعي. 
هذا  يتحّول  أّن  يعني  أفنديّة  مجّرد  الجامعينّي  أغلب  يصبح  أن   •
املجال الّطليعي، النّخبوي، املسؤول، امللتزم، والهادف إىل فضاء النتشار 
إنتاج  وإعادة  العلمي  املجتمع  سواد  وإنتاج  النّخبويّة  القطاعات  دهماء 
العاّمة بآليّات عمل الّصفوة، وهذا أخطر ما يف األمر. ولعّله يكاد يكون من 
املسّلمات إذا ما بحثنا عن دور الجامعينّي يف الفضاء العام وعن تأثريهم يف 
الواقع. فمقارنة ببعض القطاعات النّخبويّة األخرى )املحاماة، الّصحافة 
عن  بغيابهم  تميّزا  األكثر  هم  الجامعة  أفنديّة  أّن  نجد  والقضاء...( 
الفعل الفكري وامليداني معا يف القضايا الكربى يف البالد واألكثر اتّساما 
باستقالتهم من الّشأن العام، وهذا ما يحّول انتظارات عموم النّاس من 
الجامعينّي إىل مجّرد أوهام ال يمكن الوقوف عليها، وهو دفرت من الّدفاتر 

الجامعيّة الذي ينبغي معالجته يف حيّز آخر. 

صورة نادرة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب هو مستلٍق عىل رسير باملستشفى، إثر تعّرضه 
للعنف والرضب عىل وجهه بآلة حادة ألسباب غري معروفة من قبل أحد معجبيه سنة 1960، كاد أن 
يفقد حياته بسببها، وبجواره يف الصورة الفنان الراحل فريد األطرش... صورة بعيدة تماًما عن جو 

املنافسة واملشاحنات التي حدثت بينهما. 
يذكر أن عالقة محمد عبد الوهاب بفريد األطرش ثرية وزاخرة بالحكايات والوقائع، تحّولت بمرور 
املعاني والجوانب،  الفني واإلعالمي املرصينْي إىل عالقة غامضة تحتمل جميع  الزمن حسب الوسطنْي 

بداية من الصداقة والود إىل الغرية واملنافسة.
الغرية واملنافسة بني االثنني كانتا حارضتني طوال الوقت، رغم عدم توّرط أحد منهما يف الهجوم عىل 
اآلخر، أو التقليل من شأنه، إال أن بعض الوقائع والنقاط املشرتكة بني املدرستني جعلت كثرياً من الناس 
يشريون إىل أن هناك رصاعاً كبرياً بينهما. نذكر مثالً عالقتهما بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ورفض 
انذاك عبد  اتهم االطرش  الوهاب. وقد  ألحان االطرش نزوال عند رغبة عبد  الغناء من  هذين االخريين 
الوهاب بأنه السبب يف عدم تعاون كوكب الرشق والعندليب األسمر معه، فقد قال مرة ألحدى الصحف 
املرصية إن »هناك من يخىش املقارنة ولهذا يوعز إىل أم كلثوم وعبد الحليم بعدم الغناء يل«. ثم بدأ يف 
الثناء عىل ألحان السنباطي والقصبجي وزكريا أحمد، حتى يصبح املقصود من كالمه املطرب محمد 

عبد الوهاب.
وللتذكري أيضا فإّن محمد عبد الوهاب لم يُِشْد بتجربة فريد األطرش إال بعد وفاته سنة 1974 حيث 

قال إن "الرتكيبة املوسيقية التي ابتكرها فريد ال يمكن أن تخرج إال من عقل موسيقي نابغ يجمع بني 
الهندسة والفن".

األوبرا  دار  رئيسة  رأي  املوسيقي،  املشهد  يف  منهما  كل  مساهمة  لّخصت  التي  اآلراء  أشهر  ومن 
للغناء  العربية  املوسيقى  يطّوع  كان  الوهاب  "عبد  عنهما  قالت  التي  الحنفي،  رتيبة  الراحلة  املرصية 

الغربي، وفريد يطّوع املوسيقى الغربية للغناء العربي".

صورة وتعليق
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لتقديم  لقاء  الجاري  ديسمرب   23 يوم  للرّتجمة  تونس  معهد  نّظم 
آخر إصداراته: كتاب "العقل املحكم إعادة التّفكري يف اإلصالح وإصالح 
التّفكري" للفيلسوف الفرنيس إدغار موران والذي نقله إىل العربية عالم 
اإلجتماع التونيس املنصف ونّاس الذي شاءت األقدار أن يرحل قبل تقديم 
للرّتجمة  تونس  مديرة معهد  أدارته  الذي  الّلقاء  األخري. وحرض  مؤّلفه 
تحّدث عن  الذي  قّصار  األستاذ حّسان  كّل من  الّدكتورة زهية جوير، 
الفقيد وكّرمه قبل أن يقّدم زميله األستاذ فرج معتوق الكتاب بحضور 
عائلة الفقيد وبعض زمالئه وطلبته ومن عرفوا املنصف ونّاس أستاذا 

وزميال وأبا وصديقا وآمنوا بأفكاره وشهدوا بدماثة أخالقه.
تقديم اإلصدار الجديد كان مختلفا لغياب صاحب األثر هذه املّرة، 
لكّن غيابه الجسدّي لم يمنع حضوره يف أرواح الحضور وذاكرة كّل من 
لبّى دعوة مركز تونس للرّتجمة الذي كان يعّد لهذا الّلقاء أيّاما قبل أن 

ترسق املنية صاحب اإلصدار عالم اإلجتماع املنصف ونّاس. 

م اإلستثناء
ِ
العال

عّدة  عىل  استثناء  يعّد  الذي  الفقيد  لتكريم  فرصة  الّلقاء  وكان 
الّسهل  من  قّصار:"ليس  حّسان  األستاذ  زميله  يقول  حيث  مستويات 
خصاال  جمع  الذي  ونّاس  املنصف  الدكتور  بحجم  عالم  عن  الحديث 
بصماته  ونّاس  ترك  فقد  غريه"،  لدى  اجتماعها  ندر  وأخالقية  علمية 
الجامعة  من  إنطالقا  واشتغل  فيها  خاض  التي  املجاالت  مختلف  يف 
الثامنة  سّن  يف  وكان  مبّكرا  مسريته  وانطلقت  والّسياسة  املجتمع  إىل 
هيئة  إىل  ينضّم  أن  قبل  الفكر  مجّلة  يف  األّول  مقاله  كتب  حني  عرشة 
تحرير مجّلة "الباحث" يف سنوات العرشين وكتابه األّول صدر وهو يف 
للعلم واملعرفة مقبال عليها  باحثا محبّا  الثاّلثني. فاملنصف ونّاس ولد 
بنهم وشغف كبريين وهو ما يفرّس غزارة إنتاجهوتميّزه وبروزه،حتّى 

أّن البعض يلّقبه بعميد علم اإلجتماع يف املنطقة املغاربية. 
أستاذا عاديا فقد "جمع خصال مشايخ  املنصف ونّاس  ولم يكن 
الحضارات  مختلف  عىل  وانفتح  الّسوربون  أساتذة  وميزات  الّزيتونة 
زمالؤه  عليه  يجمع  ما  وهو  وطيبته  أخالقه  بدماثة  وتميّز  واملدارس" 
وطلبته الذين يعتربونه صديقا وأبا ناصحا حامال لهموم الّطالب، يمّد 
لهم يد املساعدة ويساندهم ويدعمهم باستمرار وبال انقطاع حتّى أّن 
كلماته األخرية قبل وفاته حسب أرملته:"أويص زمالئي خريا بطلبتي"، 
أبناءه وهو حامي مسريتهم  يعتربهم  كان  عاديا،  أستاذا  يكن  لم  فهو 
وموّجههم حتّى أنّه كان يتلّقى اتّصاالتهم يف ساعات متأّخرة من الّليل 
عائلته  أفراد  إىل  مشاكلهم  وينقل  تأطريهم  عىل  اإلرشاف  فرتة  خالل 
ويسعى بكّل الوسائل إليجاد الحلول ومّد يد العون لهم والعديد منهم 
يذكر أنّه كان يستقبلهم بالحلوى يف الحصص األوىل وأثناء اإلمتحانات.

ويف هذا الّصدد تقول الدكتورة فوزية ونّاس أرملة الفقيد:"سلوكه 
بأنّه  أفقّي، ال يشعرهم  بأسلوب  يتعامل معهم  الّطلبة،  كان رفيعا مع 
أستاذهم وكانوا يتّصلون به يف ساعات متأّخرة وهو ما كان يزعجني 
العائلة. وقد  إىل  أحيانا لكنّه كان يلتمس لهم األعذار وينقل مشاكلهم 
رغم  والّسياسة  اإلجتماع  بعلم  مغرمة  وجعلني  الّطلبة  تأطري  عّلمني 

توّجهي العلمي". 
أستاذا  ونّاس  املنصف  من  جعلت  وامليزات  الخصال  هذه  كّل   
بشكل  يعرفه  لم  عرفه ومن  من  كّل  أحبّه  أفريل،   9 كليّة  يف  إستثنائيا 
مبارش وجعله يحظى باحرتام أقرانه وطلبته وتقديرهم إضافة إىل كونه 
إنسانا مبدئيا وصاحب مواقف ثابتة وكان له دور طالئعي يف الجامعة 

الطالّبية  الّطليعة  ضمن  وناشطا  بالّسياسة  مهتّما  وكان  التّونسية 
العربية واالتّحاد العام التّونيس للّشغل حيث شغل منصب الكاتب العام 
بالهيئة  عضوا  وكان  أفريل   9 بكلية  العايل  للتّعليم  األساسية  للنّقابة 
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي 
وكان من بني املطالبني بتجريم التّطبيع وكان منارصا للقضايا القومية 

مدافعا عن حقوق الّشعوب ومناهضا لكّل أشكال العدوان واإلحتالل. 
فرج  باريس  بجامعة  الدولية  العالقات  وأستاذ  املؤّرخ  ويقول 

معتوق:" كان لونّاس إحساس عال باملسؤولية 
وكان مهّذبا وطريفا حيث كان يروي لنا النّكت 

يف عديد املناسبات". 

كتاب "الفكر المحكم"
املنصف  اختيار  كان  املحكم"  "الفكر 
 » la tête bien faite « ونّاس لتعريب كتاب
الفرنيس  اإلجتماع  وعالم  الفيلسوف  لصاحبه 
إدغار موران )1921( وهو آخر أعمال الّراحل 
وصدر عن معهد تونس للرّتجمة أيّاما قليلة قبل 
وفاته. ويضّم املؤّلف تسعة فصول  تتطّرق إىل 
الذي  والتّعليم  الرّتبية  قطاع  إصالح  موضوع 
ينطلق يف مرحلة أوىل من الفكر حسب موران 
"املحكم"  للعقل  قصوى  أهمية  يويل  الذي 
التّخيّل  إىل  والّدعوة  الّدقيق  والحجاج  واملنطق 

عن الرّتاكم املعريف الذي ال يحبّذه هذا العقل. 
األول  الفصل  يف  التحديات  عرضه  وبعد 
من الكتاب يدافع يف الفصل الثاني عن العقل 
وفق  داللة  إلكسائها  املعارف  لتنظيم  املؤّهل 

عىل  مسائل  عّدة  إىل  الفصول  بقيّة  يف  ويتطّرق  مرتّب  إنتقائي  عمل 
غرار مساهمة العلوم اإلنسانية  والطبيعية يف دراسة ما أسماه املرتجم 
"الوضع البرشي" )الفصل الثالث( وكيفية العيش عن طريق مجابهة 
الّريبة لدى النّاشئة )الفصل الّرابع( و"تعّلم وضع املواطن" وإبراز دور 
الّسابع  فصله  يف  الكتاب  ويتطّرق  الّسادس(.  )الفصل  ذلك  يف  الرّتبية 

إىل "املراحل الثالث" للتّعليم وهي اإلبتدائي والثّانوي والجامعي ويوّجه 
الكاتب يف الفصل الثّامن الّدعوة إىل التفكري يف خلق ترابط بني املعارف 
املفّككة واملجّزأة و"إصالح التّفكري" معتربا أنه ستكون له فوائد عديدة 
يف  العرص  تحّديات  مواجهة  إىل  النّهاية  يف  ويدعو  املستويات  عديد  يف 

فصل "يف ما وراء التّناقضات".
ويعترب إدغار موران املولود يف سنوات العرشين بفرنسا )الّسنوات 
املجنونة(، صاحب فكر التّعقد » la complexité « والنّظرة الّشمولية 
لتجاوز  ويدعو  الرّتابطية  فكرة  ويتبنّى  اإلجتماعية  والظواهر  للعلوم 
كمرشوع  الكتاب  هذا  وقّدم  املجّزأة  واملعارف  الّدقيق  االختصاص 
إلصالح التّعليم يف فرنسا إليمانه بأّن إصالح املجتمع ينطلق من إصالح 
نهارا عىل  ليال  الذي عمل  املنصف ونّاس  فيه  التّعليم وهو ما يشاركه 
الذي أرشف  معتوق  فرج  األستاذ  رأي  عىل  املرهق  املؤّلف  هذا  ترجمة 
عىل تدقيق نقله إىل العربية حيث يقول: "املنصف تعب كثريا يف سبيل 
ترجمة هذا الكتاب املزعج وتطّلب منه وقتا وجهدا كبريين. فكّلما دخلت 
مكتبة الكلية وجدت املنصف يقرأ ويكتب" وهو ما أّكدته أرملة الفقيد 
املنصف  أّن  الكتاب كانت عسرية جّدا خاّصة  أّن والدة هذا  قالت  التي 
مع مراعاة  الرّتجمة والوفاء لألثر األصيلّ  ونّاس كان حريصا عىل دّقة 

خصوصية الّلغة العربية.  
ومختلف  ومرّب   أستاذ  لكّل  مهّما  مرجعا  اإلصدار  هذا  ويعترب 
ما  وهو  سياساته،  وضع  عىل  واملرشفني  الرّتبوي  القطاع  يف  املتدّخلني 
قالت:  التي  جوير  زهية  الّدكتورة  للرّتجة  تونس  معهد  مديرة  أّكدته 
دور  عىل  للوقوف  التّعليم  يبارش  من  وكّل  معّلم  كّل  يقرأه  أن  "أتمنّى 
الّسبيل  ونّاس  املنصف  لنا  مّهد  وقد  املحكم،  العقل  التعليم يف صناعة 
ملعرفة اآلليات ونحن نقرأ ترجمته للكتاب دون أن نشعر بأنّه كتب بلغة 
غري العربية رغم صعوبة كتابات إدغار موران" 
بوصلة  أضاع  اليوم  تعليمنا  أّن  إىل  وأشارت 

صناعة العقول املحكمة ويعيش أزمة كربى. 
املنصف  شواغل  من  كان  التّعليم  فإصالح 
ونّاس حتى أيّامه األخرية ومن أولوياته للخروج 
عىل  سنوات  منذ  بالدنا  تعيشها  التي  األزمة  من 
عديد املستويات. وكانت للفقيد عديد اإلصدارات 
والبحوث التي اهتّمت بدراسة سوسيولوجيا الدولة 
يف  والثّقافية  السياسية  والنّخب  املدني  واملجتمع 
متكّلسا  أستاذا  يكن  لم  فونّاس  والخارج  تونس 
وتميّزت  بقضاياه  واهتّم  املجتمع  إىل  خرج  إنّما 
البنّاءة  اإلجتماعية  باملقاربات  أعماله  مختلف 
لن  التي  اإلصالحية  توّجهاته  يعكس  ما  وهو 
2020 بعد  الّرابع من نوفمرب  تتوّقف برحيله يف 
من  كثريا  أن  واألكيد  الّلعني،  بالفريوس  إصابته 
طلبته سيواصلون املسري وسيحملون املشعل عن 
الذي يعتربونه "رجال بحجم  أستاذهم ومعّلمهم 
الوطن" ورمزا للعطاء الذي ال ينضب وال ينتهي 

وعىل رأي اإلمام عيل "فالنّاس أموات وأهل العلم أحياء". 

تونس  معهد  وصفحة  الثّقافة  مدينة  صفحة  مصدرها  الصور: 
للرّتجمة

في أربعينية المنصف ونّاس :

معهد تونس للرّتمجة يقّدم مؤّلفه األخري »العقل املحكم«

22الشارع الثقافي

إعداد : الواثق بالله شاكير
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23فضاء اإلبداع

من يخربني ملرة واحدة كيف تحتفظ الجثة بدِمها ؟
كي اشهد سقوطي الطاعن يف االلم،

فلم اكن نبيا او شهيدا ...
ال قديسا وال شيطانا ...

ولم أكن سيّد هذه الصباحات
او نواح  تلك الحلبات ألخربكم ...

لم ابتسمت ..‼؟
وخطايا تدق عىل نوافذ مساء يخطفني

كزورق الوهم ..يؤنب يفّ
تجاعيد ثأري القديم ..

ويهمس يل من ثقب نابي .بالغواية ..!
بهسهسات كؤوس محّطمة بني الّضلوع

أن الفَم املتفتَّت بابتسامة خالسيّة
بصيحات حلم كسيح ،

يظل ينشد اقل من جرعَة ماء..!؟
يف لحظة رهان .مؤجل

أشبه بشهقة دهشة سماء لإليجار .هطلت
و بنَي أجراِس الدمع املشنوقة يف سقف عيوني

ابتسمت مّرات.. 
ومّرات ...

ومّرات للثّورة
حتى سقطت أسناني ...

عىل نزق من اإلسفلت أنهكتني
أسقطتني...

وركضت ...ركضت ... 
يف قفزتي األخرية

تذكرت شقوتي ابتسمت !
سقطت ...

وسقطت سهوا وداعتي
ونذرت للثورة ..أغنية ..من عطش ظهريتي
حني استحى..ظل الله مزدحما ..عىل شفتي

قلت احمليني يا بالدي
احمليني...

تعبت من حمل دموعي ودموعك ...
لم ابتسمت !!؟ 

تحايا المساء

مراد ساسي

املاُء يغسل وْجهه،أثوابه، أطرافه بمسامك 

النخل يحني هامه أعذاقه لعبورك 

الوْرد يفقد يف الرباري لونه أنفاسه 

ما إن يشّم من البعيد عبريك 

البحر ملء البحر منتحبا 

عىل قدميك ينسج موجه 

سّجادة لصالتك 

من أين أبدأ وصفك 

وأنا جنوب يلتقي بشماله 

مهجورة كل املنازل تستحيل مضاءة بظاللك 

فقاعة الصابون أثقل من حضورك بيننا 

اللوز نّور من تنفسك الشهّي 

كما الّسنونُو طار حولك 

والنجوم مثارة بك أزهرت فتربجت 

من دفء صوتك ينضج الليمون قبل أوانه 

الزغردات خطاك من وسن ومن حبق لقلبي خفقه 

وأنا جنوب يلتقي بشماله 

الشمس ترشق من جبيني، من جبني الله 

ترشق قبل موعدها لتنهب دفئها وجمالها 

من مقلتيك 

البدر ليلة تّمه من سقمه 

ملا رآك برى فضّل مساره 

ليصري من أرساك من شهدائك العشاق مبتهجا 

حروُف الجّر يف شفتيك أْشهى من نبيذ األرض 

أْشهى 

وابْتسامتُك الوحيدُة يف يِدي رّمانٌة

 قرّشتُها فتطايرْت حبّاتُها العطىَش فراشات 

تحّلُق يف فناء البيِْت ُموسيقى 

أطاردها فأمسك ذيلها القزحي تصعقني 

فتسقط أضلعي حويل أمللمها أىس 

وأعود مبتال بتوت شفاهك 

وأنا جنوب يلتقي بشماله 

ما ال يطاق وال يطال القارُب املرتنّح السكراُن 

مْشيتك الوداعة ذاتها 

ليس الغناء وظيفتي 

لكنّه نفيس صفاتك الَ تحّد وال تعّد 

من الجحود إذا عربِْت ولم نهبْك غزالة 

أو لم نقف لك للتّحية 

للّشهادة يف خضّمك كالجنود 

فمن تلّفتك القالُع عىل الجباِل تخّر هامدة 

كما لو أنّها ورق من البّطوم أو صور من األلبوم 

خلفك 

طرّيتها الريح تلك الريح مشطك أم لهاثك؟ 

كالخيول عىل السهول تخّب يف وهج الظهرية 

ثّم تخبو فجأة،تتوّقف النايات 

يف فمك الكنارّي الَويضء عن الغناِء 

وخْشخشاُت القْرط تْهدأُ 

بيَْد أنّي لْم أجْدني،لْم أجْدك 

لْم أجْد إالّ يَد الذْكرى تلّوُح يل

بمنْديٍل يطّرزُه الرحيُل

إنها أشبه بلجنة فرز يف كاستينغ لفيلم طويل
أقدم لها نفيس، أقول لها ؛

توفيق مقطوف،   29 سنة، لعبت دور البطولة 
يف فيلمني ؛

األول حني ولدت يف ليلة كلها ليل .

و الثاني عندما قبض عيل خفر السواحل و أنا 
أحاول تصحيح خطأ الطبيعة يف الجانب اآلخر 

من البحر .

- و شاركت بدور األبله يف مرسحية " الثورة 
التونسية ". 

ثم انني اتمتع بقدرات يمكن إستثمارها يف 
أماكن التصوير 

أستطيع القيام بحركات خطرة 
كأن أقاتل عصابة يف زقاق بسكني خبز

أو أبتلع بكاء األيتام و األرامل 
راكضا به إىل قارة الضحك 

جربيني، لقد قمت بما هو اصعب 
لقد حملت رفاقا عىل كتفي يف مسريات إحتجاج 

و ركضت بهم بعيدا عن عيص البوليس 
لقد إبتلعت القنابل املسيلة للدموع 

و لم أنطق بكلمة واحدة يف مكاتب التحقيق..
ولم أجهش بدمعة واحدة .
أستطيع القيام بكل ذلك

أستطيع لعب دور البطل املخذول
الذي خانه الرفاق و الحزب 

دون حاجة إىل تأثريات سينمائية 
لطاملا خذلني كل الذين حملتهم عىل كتفي

لطاملا باعني الحزب ..
أيتها الحياة ال ترتكيني أموت ميتة عادية

مثلما يموت كل أبطالك الثانويني
دهسا أو طعنا أو غرقا 

أو بجرعة زائدة من الهريويني ..
أنا لست كمبارس !

أنا سليل ذئب يمقت األنبياء و امللوك و الرؤساء 
ال ترتكيني ألقى حتفي يف سيناريو رديء

ال تهينيني أمام أبطالك املزعومني !
ال تسيئي اىل سمعتي يف لقطة مذلة 

ال تكذبي عيل !
األخيار ال يفوزون يف النهاية مثلما يعتقد كتابك 

املبتدئني 
الحب ؟!، هو وغد و ابن كلب

الحب ال ينترص اال يف األحالم و األفالم 
الناس هنا ال يحلمون بالحب

وال يعرفون السنما 
هم بالكاد ينهضون من أرستهم الحقرية

يف أول الفجر
ليعودوا و قد شاهدوا آخر حلقة من فيلم 

مصايص الدماء

يف املزارع، يف املصانع، و يف حضائر البناء !

الناس هنا ال يمثلون لقطات خطرة

الناس هنا، من اول الفجر اىل آخر الليل، 

يطوفون حول سكني مثل بطيخ ناضج .

أيتها الحياة ،

ال ترتكيني أهزم يف نزال سهل مع بطل لم 

يخض بحياته نزاال مع الفقدان و املرض و 

نقاط التفتيش و الجوع الفصيح.

ال ترتكيني أتلقى الصفعات من بطل  لم تلمس 

عظام وجهه يوما لكمات الربد الصارم .

الحياة .. تيسء إىل سمعتي .

إنها أشبه بلجنة فرز يف كاستينج لفيلم طويل ..

أقول لها، كاشفا عن صدري و ذراعي، مايض و 

مستقبيل ؛

أنظري يا سيدتي الحياة

أنا مطعون من الخلف، من األمام، من الرفاق، 

من الحزب، من الخيمة، من الدولة .. 

أقول لها ؛ ال ترتكيني أموت ميتة عادية .. مثلما 

يموت مجند أعزل يف كمني الوطنية املفخخة .

مالك نيابوليس

الحياة تسيء 
إلى سمعتي

صابر العبسي

توفيق مقطوف

لم أتصور ان تختاري الجهة املسمومة من القلب

تلك التي حذرتك منها مرارا

لكننا نختار دائما ما يؤذينا

إذ ال بد لنا أن ننتحب يف النهاية

هل ولدنا خطائني

كما تدعي األسطورة

  نتمرغ يف وحل خياراتنا

نغلق نافذة

ونفتح بابا

إىل أين تقودنا هذه الشوارع

الندم هو كل ما جنيته

انا الذي اخرتت ان تنزف اصابعي

اتبع درب الحفارين

ربما أعثر عىل املاء يف خطواتهم

ربما ترتك قدماي أثرا يف الثلج الهائل

الذي أشعر برجفته يف دمي

لم اخرت ان اكرب يف هذه املدينة

لم يخرت جدي من ابي ان تخرتقه رصاصة أملانية يف 

غرب فرنسا

لم يخرت جدي من امي

أن تقتله الحرسة عىل زوجته

بعد أن ظلت مفقودة يف برئ ليلة بكاملها 

كان شتاء 2004 باردا

وجدوا جسدها منتفخا يف املاء

وكانت ضفادع تتقافز فوقها

هل قتلته الحرسة

أم نقيق الضفادع الذي ظل يالحقه

انا ال أتذكر أنني قد اخرتت

اتعثر يف الطريق

 اتبع رصير األبواب املواربة

واتردد يف فتحها

تربكني األصوات التي تأتي من النافذة

واخاف ان اغلقها

وأنِت

كيف اخرتت الجهة املسمومة من القلب

نختار دائما 
ما يؤذينا

محمد العربي

من نص : 
...لم ابتسمت ‼؟

ننسجلك من غزل خيايل 

حوايل تزيان

بقصايد بنجوم تاليل

بقوايف واوزان

خبييل ذكرى تحاليل

 ريم الجايل

صدرك مايل

زنود عوايل

بروق تشايل

وامطارك فامزان*

----------

*امزان جمع مزنة وهي السحاب املاطر

ننسجلك من 
غزل خيالي

علي سعيدان الدويري
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الحادية  الدورة  أقيمت  والحنني«  »الذاكرة  تحت شعار 
استثنائية  ظروف  يف  السينمائية  قرطاج  أليام  والثالثون 

جّراء حالة وبائية طالت كّل البلدان.
الضوء  تسليط  دون  املهرجان  ذاكرة  تستقيم  هل  لكن 
أثرت  التي  واإلفريقيّة  العربيّة  والهامات  القامات  أكرب  عىل 

بحضورها ومساهماتها الدورات السابقة؟ 
وهل تكتمل الّذاكرة دون الحديث والتطرق مثال ملشاركة 

النّاقد املرصي الكبري املرحوم »سمري فريد«؟
عرفت هذا النّاقد الفذ  سنة 1981 عىل هامش مشاركتي 
التقينا صدفة يف مصعد  مّلا  الّسينمائي  يف مهرجان دمشق 
النزل ونظر ايلّ مليّا وقال : »موش معقول فيك شبه فظيع 
من اإلسالمبويل قاتل الّسادات ولو تّم التفكري يف إنتاج فيلم 
عن الحادثة لرّشحتك لتجسيد دوره..« ضحكت وقّدمت له 
الّسينما يف تونس وكمشارك  نفيس  كرئيس لحركة نوادي 
الّسينما  لنوادي  العامة  الجلسة  عىل  لإلرشاف  املهرجان  يف 
وتربطني  نواديكم  جيّدا  »أعرف   : وقال  العربيّة..فابتسم 
الطاهر رشيعة  أمثال  بالبعض من كوادرها  عالقات طيّبة 
واملنصف بن عامر وعبد الكريم ْقابوس وبالخصوص نجيب 
عيّاد ..خّلينا نجلس لبعض خالل املهرجان وسأحّدثك عن 
ويعّد   لسنوات«.  أدرته  الذي  القاهرة  سينما  نادي  تجربة 
وله  العربي  السينمائي  النقد  أعالم  اهم  أحد  فريد  سمري 
العربي كما  النقد بالعالم  العديد من اإلسهامات يف مسرية 

أنه صاحب بصمة واضحة يف املهرجانات العربية.
كما انه صاحب فكرة إنشاء املهرجان القومي للسينما، 
عام  يف  الدويل  السينمائي  القاهرة  ملهرجان  رئيسا  وعمل 
عام  دورة  يف  نفسه  للمهرجان  فنيا  مديرا  وكان   ،2014
لألفالم  اإلسماعيلية  ملهرجان  مديرا  عمل  كما   ،1985
التسجيلية والروائية القصرية عام 1995، ومديرا ملهرجان 

القاهرة الدويل لسينما الطفل يف دورة عام 1998.
ظبي  أبو  ملهرجان  مستشارا  أيضا  الراحل  وعمل 
إضافة   ،2008  -  2007 عامي  خالل  الدويل  السينمائي 
لنرشه مقاالت نقدية يف جريدة الجمهورية والتي استمرت 
مقاالته  جانب  اىل   ،1964 عام  منذ  عاما  األربعني  قرابة 
اليومية بجريدة »املرصي اليوم«، كما أصدر الراحل »مجلة 
واإلصدارات  الكتب  من  للعديد  إضافة  والتاريخ«  السينما 

النقدية.
يذكر أن الراحل سمري فريد  كّرم يف دورة مهرجان برلني 
السينمائي الدويل التي أقيمت  من 9 اىل 19 فيفري 2017، 
مهرجانات  يف  كرم  كما  الكبري،  السينمائي  لعطائه  تقديرا 
عاملية أبرزها مهرجان »كان« السينمائي الدويل ومهرجان 

فينيسيا...
التي  بالتكريم وبالجائزة  لتهنئته  إتصلت به آلخر مّرة 
حصل عليها يف مهرجان برلني وكان مرهقا جّدا جّراء الّداء 

الخبيث الذي تمّكن منه وخضوعه للعالج الكيميائي.  
تونسيّة«  »شاشات  ملجّلة  نص  بكتابة  اقناعه  وحاولت 
قرطاج  أيّام  ميالد  عن  سنة  خمسني  مرور  بمناسبة 
الّسينمائيّة فرّحب بالفكرة لكنّه اعتذر يف األخري لعدم قدرته 
عىل الرتكيز يف موضوع مماثل مهم بسبب املرض والعالج 

املرهق...
نوادي  حركة  وصديق  تونس  صديق  فريد  سمري 
الّسينما وشارك يف العديد من التّظاهرات التي نّظمناها يف 
الّسنوات السبعني والثّمانني من القرن املايض ولعّل أهّمها 
والتي  العربيّة«  الّسينما  يف  »الواقعيّة  حول  العربيّة  الندوة 
ضّمت عديد األسماء الكبرية عىل الّساحة العربيّة أذكر من 
الداّمون من  الّراحل سعيد مراد من سوريا  وخليل  بينهم 
من  النعيمي  وسلوى  تونس  من  بوزيد  والنّوري  املغرب 
مرص والّراحل سارج داني عن مجلة »كّراسات سينمائيّة« 
الفرنسيّة باإلضافة للحضور الرشيف البي الّسينما الواقعيّة 
كل  تجميع  تّم  أنّه  علما  سيف  أبو  صالح  الّراحل  العربيّة 
مداخالت هذه الندوة يف كتيّب نرشته جامعة نوادي السينما 

يف تلك الفرتة .

سمير فريد الغائب األبرز
في الدورة األخيرة أليام 

قرطاج الّسينمائّية

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 136(

كيف كان يعيش الزعيم في آخر حياته؟

هند صبري »تحب تّطلق«
من  الثاني  للجزء  صربي  هند  التونسية  املمثلة  تستعد 
مسلسها »عايزة أتجوز«، ويحمل اسماً مبدئياً »عايزة أتطلق«، 
وتعقد جلسات عمل مع املخرج هادي الباجوري لالنتهاء من 

التحضريات، ليبدأ التصوير بداية فيفري املقبل.
متصلة  بحلقات  الكوميديا،  إطار  يف  العمل  يدور 

منفصلة...
االنتهاء  عىل  صربي  هند  أوشكت  آخر  جانب  ومن   

مرتدة«،  »هجمة  مسلسل  يف  مشاهدها  تصوير  من 
وتجسد  املقبل،  الرمضاني  السباق  به  تخوض  الذي 

شخصية زوجة أحمد عز، وتقع يف العديد من املشاكل 
األحداث  وتدور  الزيجة.   تلك  بسبب  واملضايقات 

حقيقية  قصة  حول  التشويقية  الدراما  إطار  يف 
مأخوذة من ملف املخابرات املرصية، تجسد الدور 

البطويل لرجالها وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد عالء، ويشارك 
يف بطولته هشام سليم، وندى موىس.

يف  عز  أحمد  مع  مجدداً  صربي  هند  تتعاون  السينمائي  الصعيد  وعىل 
فيلم »كرية والجن«، عن رواية الكاتب أحمد مراد »1919«، وتتناول الواقع 
عن  العمل  ويكشف   .1919 ثورة  إبان  اإلنقليزي  االحتالل  أثناء  املرصي 

املقاومة ضد قوات االحتالل، من خالل  قصص حقيقية ألبطال 
أجل  من  جريئة  وتضحيات  معارك  خاضوا  منسيني  أبطال 

االستقالل.

معز بولحية يعود للتلفزة الوطنّية 
قررت التلفزة الوطنية إستئناف برنامج »األحد الريايض« 
يوم االحد 3 جانفي 2020 بعد غياب دام ألكثر من 5 أشهر.

املوسم  هذا  الربنامج  يقدم  ان  املنتظر  ومن 
اإلعالمي يف قناة »بي ان سبورت« معز بولحية.
الدوليان  الالعبان  بولحية  يرافق  وسوف 
اضافة  املولهي  وخالد  حقي  كريم  السابقان 

اىل املحامي وأستاذ القانون الريايض فتحي 
املولدي.

صحفي  بالربنامج  يلتحق  وقد 
»موزاييك أف أم« فهمي الربهومي.

ويذكر أنّه تداول عىل تنشيط برنامج »األحد الريايض« الذي تجاوز 
عمره الخمسني عاما عرشات املقدمني عىل غرار محمد بن عيل، ابراهيم 
صالح  الكيالني،  محمد  العوادي،  رضا  الوادي،  حسني  املحوايش، 
الحفيص  نورالدين  السعيداني،  رجاء  شعبان،  فيصل  القادري، 

ورازي القنزوعي...

هيفاء وهبي ضّرة يسرا!!
تجري الرشكة املنتجة ملسلسل النجمة يرسا، والذي لم يستقر 
الرأي عىل اسمه حتى اآلن، مفاوضات مع الفنانة هيفاء وهبي 
ومن  يرسا.  »رضة«  شخصية  وتجسيد  البطولة،  ملشاركتها 
التعاقد خالل األسبوعني املقبلني.  املقرر أن يتم حسم أمور 
املسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز 
وإنتاج جمال العدل، ومن املقرر عرضه يف رمضان املقبل، 
وتدور أحداثه يف إطار اجتماعي مشوق. ومن جانب آخر، 
قررت الجهة املنتجة للمسلسل ضم أكثر من نجمة، منهن 

السورية جومانة مراد.
يذكر أن يرسا قدمت يف رمضان املايض مسلسل »خيانة عهد«، وشاركها 
عبد  سامح  وإخراج  مراد،  جومانا  شيحة،  حال  من  كل  البطولة  أدوار  يف 

العزيز.
فهمي،  أحمد  أمام  فاتح«  »أسود  مسلسل  ببطولة  فقامت  هيفاء  أما 

روجينا، وهو من تأليف أمني جمال، وإخراج كريم العدل.

السينما التونسّية ستكون حاضرة
في جوائز السيزار الفرنسّية

 ثالثة أفالم تونسية نالت رشف الرتشح من أكاديمية األنوار والصحافة 
العاملية بفرنسا لسنة 2021 :

-1«بيك نعيش« ملهدي الربصاوي يف ثالث أقسام :
*أحسن إنتاج مشرتك عاملي 

*أحسن إكتشاف نسائي  لنجالء بن عبد الله 
* أحسن ممثل لسامي بوعجيلة 

-2 »الرجل الذي باع ظهره« لكوثر بن هنية 
*  قسم أحسن إنتاج مشرتك عاملي

-3 ا«un divan à tunis« ملنال العبيدي 
* قسم أول فيلم

عزلته  خالل  بورّقيبة  الزعيم  حياة  عن  األنباء 
التعتيم  بسبب  شحيحة  كانت  باملنستري  القرسيّة 
للتّونسيني  تصل  تكن  ولم  عليه  املفروض  اإلعالمي 
إاّل تلك الصور املصاحبة للزيارات  التي كان يقوم 
بها إليه من حني آلخر زين العابدين بن عيل  الرئيس 

السابق...  
السري  عىل  الضوء  سنسّلط  البطاقة  هذه  ويف 
من  حياته  مراحل  آخر  يف  بورْقيبة   لحياة  اليومي 
الذي  براهم  الحبيب  محّمد  الوايل  مذكرات  خالل 

أرشف ملّدة عىل مراقبة الزعيم وخدمته...     
يف كتابه »بورْقيبة خارج زمن الحكم« الصادر 
الوايل  يقول  والتوزيع«  للنرش  »برق  دار  عن 
يف  جالسا  الزعيم  كان  األوىل  »املصافحة  السابق: 
نومه،  بغرفة  امللحقة  الصغرية  االستقبال  قاعة 
املنستري،  بمدينة  ذمته  املوضوعة عىل  اإلقامة  داخل 
عائلته وعدد من  أفراد  الحبيب وبعض  ابنه  وحوله 
ينتابني  نحوه  تقدمت  خدمته.  بشؤون  القائمني 
بكل  وسارعت  واالنتباه،  بالهيبة  مزدوج  شعور 

بداية  الجديد  املنستري  وايل  إنني  قائال:  وإكبار  احرتام  يف  تقبيله  إىل  تلقائية 
من أواسط سبتمرب 1996، ومؤكدا عميق االعتزاز بأن تكون صدارة مهمتي 
الوفاء لنضاله التاريخي والقيام بمتطلبات راحته. والحت عىل محياه بوادر 
الرىض والقبول ملا كنت أقول بكامل الهدوء. ودعاني للجلوس بجواره. وبدأت 
الرحلة مع الزعيم الحبيب بورقيبة لسنوات أربع، خارج الزمن، فال هي حياة 
رسمية بحتة وال هي عادية محضة، وال هو حارض فقط يعيشه أو هو ماض 
فحسب يتحدث عنه، بل هي كل ذلك يف اآلن نفسه، وبتداخل عجيب غريب ذي 
نكهة خاصة تتجىل من خالل نمط حياته وطابع شخصيته والتلون الثري يف 
حاالته النفسية وصيغة التفاعل مع ما يعيش من زيارات واتصاالت وأطوار 
الزمن، وكان  اللحظة وخارج مفهوم  قلب  كان دوما خاللها يف  وأحاديث... 
فيها الحارض الغائب، واملايض العائد، واملخزون الثري الدائم... كان بورْقيبة 

اإلقامة  وهي  املنستري،  مدينة  يف  الوايل  بدار  يقيم 
موضوعة  وكانت  املنطقة  لوايل  املخصصة  الرسمية 
عىل ذمة الزعيم منذ إزاحته عن الحكم إىل رحيله عن 
يف  تقع  فسيحة  فيال  يف  اإلقامة  هذه  وتتمثل  الدنيا. 
مدخل مدينة املنستري، تحتضن املسكن حديقة عامرة 
أخرى.  متنوعة  وغراسات  ونباتات  الزيتون  بأشجار 
إمكانية  مع  النقي،  والهواء  بالهدوء  املوقع  ويتميز 
التفسح النسبي الخفيف يف املمايش الفرعية الداخلية. 
وتحيط باإلقامة حراسة دائمة ليال نهارا، تقف يف أكثر 
من مدخل وبوابة صغرية ملتصقة بالسور الخارجي 
املحيط بكامل البناية وحديقتها. وتؤدي عائلة الزعيم 
زياراتها إليه خالل األعياد واملناسبات، وكان للحبيب 
االبن موعدان أسبوعيا قررهما بنفسه ويرافقه فيهما 
وهم  أبنائه  أو  كزوجته  عائلته  أفراد  بعض  مرة  كل 
محدود  وعدد  أصهارهم  أو  األكرب  املجاهد  أحفاد 
يجالسونه  كانوا  املبارشين.  األقارب  من  ومعلوم 
ويتحدثون إليه ويحيطونه بمشاعرهم، وكان غالبا ما 
يصغي وينظر ونادرا ما يجيب أو يفيض بالحديث. 
التلفزية  الربامج  معه  ويشاهدون  الذكريات  فيتبادلون  حوله  يلتفون  كانوا 
الجرائد اإلضافية زيادة عىل ما يتوفر لديه يوميا مما  ويحرضون له بعض 
عليها  يلقي  تونسية وفرنسية  عادة. وهي يف مجملها جرائد  به  إمداده  يقع 
يتصفحها  ثم  افتتاحياتها  من  أجزاء  أحيانا  ويطالع  عابرة،  نظرة  غالبا 
ويتم  أصحابها  من  بطلب  تتم  أخرى  زيارات  هناك  وكانت  بذلك.  ويكتفي 
االذن من رئاسة الجمهورية يف شأنها، فيتحدد املوعد ويصدر األمر للجانب 
األمني املكلف بحراسة اإلقامة، وأكون بجواره خاللها للتقدير والرعاية. ومن 
السادة  املنتظمة  الدورية  املواعيد  هذه  شملتها  التي  النضالية  الوجوه  بني 
محمد الصياح والهادي املربوك وأحمد قاللة والدكتور احمد الشاذيل. وكان 
الزعيم يرتاح اليهم ويقبلون عليه بحنني كبري. وكانت حياة الزعيم طيلة هذه 

السنوات وإىل تاريخ وفاته تسري وفق نسق يعتمد عىل عاداته ومزاجه«.

أنتريتي نّبار

عين على التلفزيونعين على التلفزيون
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مالعب تونس فضيحة دولة بامتياز
ضّجت مواقع التواصل االجتماعي خالل االيام القليلة املاضية 
ملعب  عليها  بات  التي  الكارثية  للحالة  املتداولة  الصور  ببعض 
يف  تناقلها  وقع  التي  الصور  بورقيبة...  بمنزل  الله  جاب  عزيز 
عديد الصفحات تظهر حجم استهتار والمباالة بعض املسؤولني 
التي  الرياضية  التحتية  والبنية  تونس  يف  الرياضة  قطاع  عن 
نشاهدها اليوم والتي أًضحت مصدر تندّر لبعض األشقاء املغاربة 
عىل غرار ما حصل يف ملعب زويتن بمناسبة بطولة اتحاد شمال 
افريقيا مثّل فضيحة دولة بكل املقاييس. فبعد ملعب املنزه الذي 
أغلق أبوابه لعدم صلوحية املدارج أّوال ثّم حجرات املالبس ثانيا 
وأخريا حالة العشب الكارثية وبعد إغالق ملعب بنزرت منذ فرتة 
أسبوع  يوم  بعد  زويتن  ملعب  غلق  تقّرر  ذاتها  لألسباب  طويلة 
واحد من تدشينه من طرف كاتبة الدولة للرياضة سهام العيادي 
إىل  زيارتها  هامش  عىل  سابق  وقت  يف  طالبت  قد  كانت  التي 
بعقد  اإلساع  برضورة  بنزرت  بوالية  الرياضية  املنشآت  بعض 
جلسة لتغيري صبغة األشغال بملعب عزيز جاب الله من تعشيب 
بالعشب الطبيعي إىل تعشيب بالعشب االصطناعي حتى تتمكن 
يف  امليدان  وتعشيب  تهيئة  إعادة  من  املتّدخلة  األطراف  مختلف 

أقرب اآلجال.
سهام  وكاتبته  دقيش  كمال  الحايل  الرياضة  وزير  أّن  ورغم 
باتت عليها  التي  الكارثية  الحالة  العيادي ال يتحّمالن مسؤولية 
املالعب يف تونس بحكم حداثة عهدهما بداخل الحرم الوزاري فإّن 
الصور التي نشاهدها اليوم والحالة املزرية التي أصبحت عليها 
الدولة  أجهزة  يف  تغلغل  الفساد  أّن  تؤّكد  التونسية  املالعب  جّل 
بدليل تعّمم هذه الظاهرة عىل أكثر من جهة ويف أكثر من ملعب...
هو  تعشيب  أو  صيانة  أو  تهيئة  إعادة  عن  اليوم  الحديث 
بمثابة مسّكنات لتخدير الجماهري تفاديا لفتح ملفات املساءلة 

بكّل  األخرية هو فضيحة  السنوات  يف  ما يحصل  واملحاسبة ألن 
البلديات  كانت  فلو  مؤسساتها  بكل  الدولة  تتحملها  املقاييس 
وصلت  ملا  يكون  ما  أحسن  عىل  بعملها  تقوم  االرشاف  وسلط 

البنية التحتية الرياضية يف تونس اىل هذه الحالة الكارثية... 
حمالت التدشني املمنهجة وعقلية الصور الفوتوغرافية التي 
الرياضة يف تونس هي سبب  تسكن بعض املسؤولني عن قطاع 
وعمله  نفسه  يحرتم  الذي  املسؤول  ألّن  البليّة  وسبب  الخراب 

ومنصبه ال يقبل أن يكون مجّرد شاهد زور عىل عمليات تجميل 
للمرعى...  سوى  يصلح  ال  ملعبا  يدّشن  أن  ويقبل  مغشوشة 
األعني  مرأى  عن  بعيد  الفساد  بأّن  اليوم  إقناعنا  يحاول  ومن 
فهو واهم وكاذب ألّن تكّرر هذا السيناريو يف أكثر من ملعب ويف 
أّن  أكثر من جهة دليل عىل أن الجميع رشكاء يف الجريمة وعىل 
الفساد تمّكن وتمّلك بالجميع مهما كانت صور التدشني جميلة 

ومزيّفة...

مستشارو التحرير :

التحرير :

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

- السيدة سالمية - رشيد أيالل

عواطف البلدي - أنور الشعافي- 
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لطفي النجار

األوىل  االطاللة  تونس  يف  الرياضية  الجماهري  ترتّقب 
تكليف  بعد  الجديدة  نسخته  يف  الريايض«  »األحد  لربنامج 
الصحفي واالعالمي معز بولحية العائد حديثا اىل تونس بعد 
تجربة احرتافية إعالمية يف قنوات بي اين سبورت القطرية 
بتقديم الربنامج املذكور والذي سيكون عدده األّول حسب 
ما كشف مصدر مسؤول بالقناة الوطنية هذا األحد املوافق 

لـ 3 جانفي 2021.
ويأمل املرشفون عىل القناة الوطنية أن ينجح بولحية يف 
تقديم منتوج اعالمي يليق باسم وعراقة الربنامج الذي يعترب 
وتنوعت  اختلفت  مهما  تونس  يف  األوىل  الرياضية  الوجهة 
العناوين سيّما أن بولحية يملك تجربة تلفزية متميزة وله 
خربة سنوات. كما أنه ابن القناة الوطنية وهذا ما من شأنه 
أن يساعده عىل االندماج رسيعا داخل القناة التي يبدو أنها 
الذي  القنزوعي  رازي  شبح  من  بعد  التخّلص  تستطع  لم 
يبقى شئنا أم أبينا االسم االبرز املحفور يف ذاكرة املشاهدين 
الربنامج  رأس  عىل  قضاها  التي  الطويلة  السنوات  بحكم 
وهو ما جعل اسمه يرتبط باسم األحد الريايض ويجعل كل 

نجاح  هضمت  واسعة  مقارنات  محّط  ذلك  بعد  خلفه  من 
عديدين عىل غرار نجاح بعض التجارب الداخلية التي أّمنها 
أبناء التلفزة الوطنية والحديث هنا عن محمد عيل بوزقّرو 
الرياضة  قسم  أبناء  الحّجام  واسكندر  املاجري  وأنيس 

بالتلفزة التونسية.
وعىل ذكر الحديث عن رازي القنزوعي كشفت مصادر 
يعود  قد  القنزوعي  أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  بها  موثوق 
قريبا اىل الشاشة عرب برنامج ريايض جديد... املصادر ذاتها 
أّكدت أّن رشكة انتاج تابعة ألحد االعالميني العائدين كذلك 
جديدة  رياضية  حّصة  انتاج  عىل  العمل  بصدد  قطر  من 
سيتوىل تقديمها رازي القنزوعي وستعرض عىل قناة الحوار 
التونيس التي اقتنعت أخريا بأنه ال مفّر من تخصيص جانب 

زمني محرتم من برمجتها للربامج الرياضية.
العودة لم يتحّدد بعد تاريخها وبقيّة عناوينها ولكنها 
ستكون عىل األرجح يف الشهر الثاني من السنة الجديدة إذا 
اللوجيستية  الجزئيات  كل  عىل  الحال  بطبيعة  االتفاق  تّم 

والتعاقدية.

رازي القنزوعي يعود إىل التلفزة
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الشعباين ينجو من فّخ القليصرشف الدين يريد التدشني
مّرة أخرى يخرج مدّرب الرتجي معني الشعباني منترصا 
عىل كّل املنتقدين وعىل املرتبصنّي به من الباحثني عن موضع 
قدم داخل بنك الرتجي... الشعباني ويف كّل مّرة يجد نفسه 
يحّقق  االقالة  بدعوات  ومالحقا  االنتقادات  فوهة  أمام 
الحسم يف مصريه  االنتصار ويستعيد ثقة األنصار ويؤّجل 

اىل االختبار الذي يليه...
بداية الرتجي يف بطولة املوسم الحايل لم تكن موفّقة 

تعادل  فالفريق  األحباء  ينتظر  كان  مثلما  أو  جّدا 
داخل قواعده مع مستقبل سليمان وانترص عىل 

األنفس  بشّق  تطاوين  كما اتحاد 
أنه اكتفى بتعادل أًصفار مع 

الذي  الليبي  بنغازي  أهيل  فريق 
بحكم  كروية  بطالة  من  يعاني 

املتقلبة  السياسية  األوضاع 
النشاط  وتوقف  ليبيا  يف 

الريايض هناك.
حّققت  ذلك  مع 
الشعباني  معني  كتيبة 
جدا  مهمني  انتصارين 
منافس  أمام  االّول 

جدا  ومحرتم  صعب 
اتحاد بن  أمام  املاضية  الجولة  والثاني كان يف  بالذات  املنستري  املنستريي يف  االتحاد  ونعني 
املنال بدليل أن الرتجي حّقق انتصاره االّول  الذي يعترب تجاوزه يف ملعبه أمرا صعب  قردان 
هناك... هذا النجاح يحسب لالعبني ولكنه يحسب كذلك ملدّرب الرتجي معني الشعباني الذي 
افريقيا يف وضع صعب بسبب نصيحة ملغومة  أبطال  دوري  مباراة  وبعد  قبل  نفسه  وجد 
من املدير الفنّي للشبان كمال القليص الذي قّدم تقريرا سلبيا عن الشعباني لرئيس الرتجي 

حمدي املّدب.
أصل الخالف كان بسبب االختيارات الفنية للشعباني يف مباراة أهيل بنغازي والتي لم تكن 
محّل رضا كمال القليص الذي كان يومها مدّرب الفريق بحكم العقوبة املسلطة عىل الشعباني 
ايجابية جّدا يف نظر عدد  لم تكن  النتيجة  أن  القدم. وبما  االفريقي لكرة  االتحاد  من طرف 

املتواضع  املردود  القليص مسؤولية هذا  الرتجي فقد حّمل  كبري من جمهور 
اىل خيارات الشعباني الفنّية وأبلغ رئيس الرتجي بذلك بل األكثر من ذلك أنه 

نصحه بالتفكري يف مدّرب جديد يكون قادرا عىل توظيف األسماء الكبرية 
املوجودة يف الرصيد البرشي للفريق.

تمام  مقتنعا  يبدو  الذي  املدّرب  حمدي  كثريا  لها  يصغ  لم  نصيحة 
االقتناع بقيمة العمل الذي يقوم به معني الشعباني كما أّن نجاح الفريق 
يف تجاوز امتحان فريق اتحاد بن قردان بتشكيلة يتكون غالبيتها من 

كّل  من  مأمن  يف  يكون  الشعباني  جعل  احتياطيني  العبني 
االنتقادات يف انتظار الحسم يوم الجمعة القادم أمام 

النجم الساحيل فالتعثّر قد يعني العودة اىل النقطة 
هذا  إغالق  حتما  فيسعني  االنتصار  أّما  صفر 

امللّف نهائيا ألّن الفريق سيكون خارج دائرة 
املنافسة وقتها عىل االّقل محّليا.

الريايض  النجم  محيط  يف  تدريجيا  األجواء  هدأت 
الساحيل وعادت عجلة الفريق اىل الدوران خاصة أّن بداية 
الفريق يف سباق بطولة املوسم الحايل تبدو موفقة للغاية 
والتأكيد قد يأتي خالل مباراة الفريق هذا الجمعة أمام 

الرتجي الريايض يف كالسيكو من نوع خاص...
فالفريق  يربّره  ما  له  بالنجم  يحيط  الذي  الهدوء 
التي كادت تعصف  الداخلية  الخالفات  تجاوز مخّلفات 
به يف الفرتة األخرية ونجاح رئيس النادي الدكتور رضا 
األمان  مرحلة  اىل  بالفريق  العبور  يف  الدين  رشف 
يحسب له خاصة أن البعض كان ينتظر سقوطه 
يف  فّكر  من  هناك  أّن  خاصة  استقالته  وربما 
استعمال رئيس النادي السابق معز ادريس الذي 
رأس  عىل  طيّبة  بذكريات  الجماهري  له  تحتفظ 

الفريق.
يجري  ما  كواليس  عىل  مّطلعة  مصادر 
القوى  أن بعض  أّكدت  الساحيل  النجم  داخل 
النهضة  حركة  عىل  املحسوبة  السياسية 
وأن  الواجهة  اىل  ادريس  إعادة  حاولت 
سّدة  اىل  العودة  بعدم  تمّسك  األخري 
نصحه  من  كل  وأشعر  التسيري 
رفضا  الفكرة  يرفض  بأنه  بالعودة 
يفّكر يف خوض هذا  ال  وبأنه  قاطعا 
الوقت  هذا  يف  االقّل  عىل  التحّدي 
نجح  أن  وبعد  جانبه  من  بالذات. 
يف تحصني الفريق ماديا وتسوية 
التي  العالقة  امللفات  عديد 
الفروع  كّل  تطارد  كانت 

بعد  جديد و فنّي  إطار  مع  التعاقد 
أّس حصل  االجماع  بعض  حوله 

الدين  لبعض مقّربيه بأنه قد يختار رشف 
يشتهيه االنسحاب إذا  الذي  النحو  عىل  ترس  لم 

مغادرته  أن  عىل  شّدد  الساحيل  النجم  رئيس  ولكن 
امللعب  تدشينه  قبل  تتّم  لن  بالفعل  حصلت  إذا  الفريق 

األوملبي بسوسة.
يف  األّول  الرجل  اآلن  نفسه  يعترب  الدين  رشف  رضا 
عائلة النجم الساحيل وهو يبحث عن حفر اسمه يف دفاتر 
أن  يريد  إنه  بل  التاريخني  الرؤساء  كوكبة  ومع  الفريق 
تكون له مرتبة خاصة وفوق الجميع ولذلك يتمّسك بنيل 
رشف تدشني امللعب األوملبي يف حلته الجديدة والذي كان 
من املفروض أن يجهز يف 15 جوان من العام القادم ولكن 
األمر قد يتأجل اىل موعد الحق بما أن األشغال متواصلة اىل 

حّد اآلن بعد أن عرفت تعطيال متعّمدا يف أكثر من مناسبة.

مبارشة بعد نهاية مباراة الجولة قبل األخرية والهزيمة أمام النادي الصفاقيس يف 
الكالسيكو بثالثية نظيفة قّررت الهيئة املديرة للنادي االفريقي برئاسة عبد السالم 

اليونيس إجراء تعيينات جديدة صلب الفريق للموسم الريايض 2020-2021.
حسن  تنصيب  اىل  اضافة  له  أّوال  نائبا  الخليفي  مجدي  تعيني  اليونيس  وقّرر 
الخليص يف خطة رئيس فرع كرة قدم أكابر ونخبة وتعيني أسامة بن يونس يف خّطة 
الروييس  لطفي  تعيني  مع  فني  كمستشار  البيّاري  والهادي  االكابر  فريق  مرافق 

مستشارا فنيا للهيئة املديرة ومكلفا باملتابعة. 
كرة  فرع  برئاسة  النجار  الهادي  محمد  تكليف  كذلك  قّررت  االفريقي  هيئة 
القدم للشبان وتعيني مكرم املّدب كرئيس للجنة التنظيم ومحرز حوايش يف خّطة 
نائب رئيس لجنة التنظيم وفهمي العمريي رئيسا للجنة االحباء ورفيق الزعفراني 

رئيسا للجنة االعالم  وأخريا فراس الحمايدي رئيسا للجنة االتصال.
بخصوص  الجماهري  فعل  ردود  وتتابع  تراقب  الهيئة  كانت  الذي  الوقت  ويف 
املرتقب  األحباء  لجنة  رئيس  العمريي  لفهمي  بتدوينة  فوجئت  األخرية  التعيينات 
ويؤّكد  األخري  بالتعيني  علمه  فيها  ينفي  فايسبوك  بموقع  الرسمية  صفحته  عىل 
عدم تواصله مع الهيئة قبل أن يختار فسخ تدوينته ألسباب غري معلومة. مصادر 

تواصل  العمريي  أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  كشفت  موثوقة 
املبدئية  موافقته  وأعطى  االفريقي  النادي  من  مسؤولني  مع 

التهديدات  املهّمة وأنه تراجع بعد ذلك بسبب بعض  عىل تويّل 
التي تلقاها من بعض الجماهري والتي حذرته من العمل مع هيئة 

أن وّرط  االنسحاب بعد  األنصار واختار  العمريي استجاب لضغط  اليونيس. 
الهيئة يف فّخ اتخاذ قرارات مترّسعة والعمريي ليس الوحيد الذي اعتذر عن 
األكابر  أن يكون مرافق  املفروض  الذي من  املهّمة فأسامة بن يونس  قبول 
الجديد واملعروف عنه تواجده الدائم مع الفريق ومع مسؤويل الهيئة الحالية 

اعتذر هو اآلخر عن العمل يف الهيئة الحالية ألسباب وصفها بالشخصية. 
أحد  من  هاتفية  مكاملة  يونس  بن  تلقى  فقد  ذاتها  املصادر  وحسب 
األسماء الفاعلة يف الهيئة التسيريية السابقة وهو عضو مسؤول حاليا بأحد 
الهياكل الرياضية يدعوه فيها لعدم قبول املهّمة وهو ما كان فعال... بن 
يونس تجمعه عالقة وطيدة بهذا الشخص وقد أخذ نصيحته عىل محمل 
الجّد ربما ألنّه أّكد له أّن أيّام الهيئة الحالية عىل رئس الفريق أًصبحت 

معدودة...

مكاملة هاتفية واعتذار...
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