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االفتتاحية

إصالح مدرسة اجلمهورية يف أولويات اإلنقاذ الوطني

حمادي بن جاءباهلل

ال ريب يف أن املسألة الصحية هي اليوم الشغل الشاغل لجميع التونسيني .ومما ال شك فيه أن
الشأن االقتصادي عامة يؤرق الجميع بحكم ارتباطه باملعيش اليومي والحق يف الشغل .غري انه ال
معنى اليوم ألية مبادرة إصالحية ما لم تتنزل صلب معركة اسرتداد االستقالل الوطني ،وهو ما
يقتيض عناية عاجلة متأكدة بمدرسة الجمهورية .فقد شهدت تونس مع املرحوم الهادي نويرة
استفاقة اقتصادية غالبت بها متاعب عرشية املرحوم احمد بن صالح رغم أنها كانت من اخصب
مراحل البناء الوطني من جميع الوجوه .كما أن تونس رسعان ما تداركت مع السيد رشيد صفر
حفظه الله أسباب الوهن الذي أصاب اقتصادها أواخر السبعينات حتى منتصف الثمانينات من
القرن املايض .فالخطأ يف الشأن االقتصادي تنتج عنه مصاعب ال تعرس مغالبتها عىل أهل الخربة،
أما الخطأ يف الشأن الرتبوي ،فتنتج عنه أجيال متعثرة قد تكون وباال عىل الوطن .وال ريب ان الكثري
مما يعيشه التونيس من مصاعب او مصائب تعود مغارسها إىل عرشات السنني .فكيف لنا اليوم ان
نعالج أوضاعنا الوطنية الراهنة النقاذ استقالل الوطن دون تأجيل التعني لفك الحصار املرضوب
عىل مدرسة الجمهورية ؟ وكيف ملساعي ‹›الحوار الوطني « املرتقب ّأل يفرط يف رضورة الجمع املتني
بني هذين البعدين ؟
**I
هل من التونسيني من هو اليوم يف حاجة اىل التذكري بما فعل ‹›اإلسالم السيايس›› بتونس منذ
سنة  2011حتى اليوم وال سيّما أيام حكم الرتويكا›› البائس؟ سؤال موجه للتونسيني الذين ال
والء لهم إال لتونس وتونس وحدها ،اما من خالهم فالشعب التونيس أوىل بمحاسبتهم ،وهوعليم
بأنهم أكثر ذنوبا من الدهر يف حقه .فما مست أيدي ‹›االسالمويني›› شيئا اال افسدته ...حتى اللغة.
فاإلسالم عندهم لقيط ال تعلق له باإلسالم املحمدي ،واإليمان بالله موضع استثمار تجاري .لذلك
كان ‹›الوفاق ‹› مجرد ‹›مخاتلة›› عىل منهج ‹›التقية›› ،و››املسؤولية الجماعية›› تعني تقنية تربئة
الذمة بتحميل اآلخرين أوزار سوء صنيعهم .و››الوحدة الوطنية ‹›يف عرفهم املدخل اىل ‹›الخالفة
السادسة›› ،و››الوسطية›› تعني  -يف عقيدتهم -أنهم عىل حق يف عالم عىل خطأ .لذلك كانت مقالة
‹›نهاية اإليديولوجيات› من أهم مقاالت منظري اإلسالم السيايس  ،وهي تعني عندهم –تدقيقا –
أنه ما من رأي ،وما من حقيقة ،مطلقة أو نسبية ،اال حقيقتهم ورأيهم .لذلك كانت حرية التفكري
والتعبري واملعتقد مجرد مجاراة لتيارات جارفة هي بالرضورة اىل زوال يف حكم ‹›الخالفة السادسة››.
وأنّى لهم أن يخطئوا وهم من طلعت شموس معارفهم وغاصت عليهم الهداية الربانية غوصا ،فكانوا
‹›املوقعني عن رب العاملني››؟ وهل لهم عندها أن يروا يف القوات املسلحة حماة الوطن إال ‹›الطاغوت
‹› ؟ وهل من سلوك عندهم اال ّ الغدر بالجميع ؟ وهل أدل عىل ذلك من أن محاربة الفقر الذي نرشوه
بيننا ،إنما تكون عندهم بنهب املال العام وتوزيعه عىل ‹›املظلومني›› الذين فجروا الن ّ ُزل يف سوسة،
وحرقوا األبرياء يف باب سويقة ،وألزموا االيمة رشب ماء الفرق يف املرىس  ،ورفعوا السالح يف وجه
الوطن .أما مقاومة الجهل فقد تكفلت بها ‹›كتاتيب›› ‹›ومدارس قرآنية ‹› هي أوكار لتفريخ اإلرهاب
ونرش ثقافة الحقد .ويقيض الواجب يف هذا املقام بالتوجه بجزيل الشكر إىل املواطنة الفاضلة روضة
العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص ،عىل ما تقوم به من جهود محمودة
لفضح جرائم اإلسالم السيايس بجميع رشائحه يف حق اطفال تونس مثل ما تم يف وكر الرقاب .وهل
من ب ّر عند االسالم السيايس أفضل من التغرير بشبابنا إلرساله اىل مواطن الحروب لتقتيل اخواننا
يف سوريا وليبيا مثال؟ وهل خلق أكرم عنده من تسخري بعض املعتوهات من بناتنا لجهاد النكاح؟
ومن ألطاف الله انه ما من أحد يمكنه اليوم أن يزايد عىل ‹›كبار›› قادة اإلسالم السيايس يف
التشهري بخيانة اإلسالم السيايس .فقد قال فيهم قائل من أنفسهم ما لم يقل مالك يف الخمر ولم
يبق يف كتائبه إال املتورط واملنتفع واملرتدد .ولعل ما يفرس إبطاء الحسم يف شأنه بتونس وحدها،
وجود متواطئني معه بتعالت مختلفة تلتقي جميعها يف ِبؤرة ترتاوح مكوناتها بني انتهازية الرمق
األخري ،وسذاجة املراهقة الدائمة ،وكالهما – مع االسف -مرض صعب االنقالع .وملا كانت جميع
االيديولوجيات الدينية تقوم أصال عىل مراوغة تريك الباطل يف صورة الحق ،فان اإلسالم السيايس
رسا ‹›فجرة
تعلم -يف تونس وحدها بلد اليتم السيايس –كيف يستفيد من ‹› حلفائه ‹› الذين يسميهم ّ
‹› تقديرا منه -رمي به الرسول العربي كذبا –›› ّ
أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر›› ،حتى اذا
قىض من ‹›الفاجر›› وطرا ،قىض عليه مثل ما جرى لجميع من تحالف معه منذ .2011
ويقيني ان الشعب التونيس لن يلدغ مرة ثالثة من جحر اإلسالم السيايس ،ولن يرجعه -مع ذلك
ّ
مشفة بعد أن جاءنا بانتخابات
إىل زمن التباكي والتظلم الذي خدعه به ،بل سيطرده بانتخاباتمعتّمة ،ما من شك اليوم يف زيفها كما تبني ذلك جليا من قرارات محكمة املحاسبات مثال .ويقيني
انه لن يكون لإلسالم السيايس حني تسري األمور عىل منهج صحيح بفضل سياسة دولة قوية
أمينة،مقتدرة عىل حفظ قيم الديمقراطية ،سياسيا وامنيا واقتصاديا. ..إال ّ نصيب فلول النازية
يف أملانيا أو بقايا الفاشية يف ايطاليا ،ذلك أن ثالثتهم عىل مداد واحد ،خبث املنبت ولؤم الغرس ومر
ّالثمر .وهل عىل ذلك دليل أظهر من أألوضاع املحزنة التي آل إليها وطننا بعد حكم اإلسالم السيايس
و››حلفائه ‹› مدة عرش سنوات ؟
****II
والحق أن أوضاعنا الوطنية اليوم اقرب ما تكون إىل الوضع االستعماري ،باعتباره وضعا تشل
فيه إرادة الشعوب ،فتقعد بها عن القيام للواجب ،فإذا هي –موضوعيا  -يف حكم الرقيق راهنا او
مستقبال .لذلك كانت جميع مجاالت الحياة الوطنية يف حاجة متأكدة وعاجلة إىل إصالحات جذرية
شاملة ،وال سيما املجال االقتصادي برمته .غري أن مدرسة الجمهورية هي األوىل –مرحليا -بالعناية
العاجلة ،اذ من تحريرها تبدأ فعال استعادة االستقالل املهدد اليوم .وما كان ذلك التأكد بحكم وظيفة

مدرسة الجمهورية يف تحقيق طموحات الشعب فحسب ،بل كذلك بحكم الرسالة املقدسة التي
أناطتها بعهدتها دولة االستقالل منذ  4نوفمرب  :1958إنها أوال رسالة إبداع اإلنسان وفقا ملا به
إنسانيته بإطالق او قل يف كونية مفهومها ،عقل مستنري ،ووجدان مرهف اإلحساس بنبض الوجود
ولهب الحياة ،وضمري أخالقي سليم الطوية .وهي ثانيا رسالة تربية ‹›اإلنسان -املواطن››الذي ال
ينفصل عنده الوعي بحقوق املواطنة عن القيام لواجباتها ،حتى ال والء له إال للوطن وللوطن وحده،
أرضا وشعبا وتاريخا ورموزا وانجازات وطموحات .وهي ثالثا رسالة تكوين ‹›اإلنسان –املواطن-
القوة املنتجة›› املقتدرة عىل ايجاد الخريات ،حتى ينشأ التونيس عىل قيم االستقالل باعتباره آكد
رشوط حريته فردا وجماعة ،فيأكل مما يزرع ،ويلبس مما يصنع ويذود عن أرضه بسالحه من
مصنعه.وهل لالستالم السيايس مقام بيننا حني يصري الفعل الرتبوي يف مدرسة الجمهورية اىل
حقائقه؟ ما من يشء أقدر من الفعل الرتبوي السليم األسس واملمارسة ،عىل تحصني شبابنا ضد
ثقافة الحقد ،وأجدى يف تجفيف منابع اإلرهاب.
ومن أجل تلك الرسالة املقدسة ،لحق مدرسة الجمهورية من الرضر-عىل يدي اإلسالم السيايس،
خاصة خالل العرشية املنرصمة ما لم يلحقها ،منذ تأسيسها عىل يدي املجاهد األكرب رحمه الله.
غري أن املوضوعية تقتيض االعرتاف بان فساد العرشية املنرصمة إنما كان تتمة ملا شهدت مدرسة
الجمهورية من هدم نسقي عىل أيدي شق من ‹›الدساترة ‹› يف مقدمتهم املرحوم محمد مزايل ،يف
تحالف مع االسالم السيايس يف مجرى التساند املتبادل يف معارك خالفة بورقيبة ،بما كانت تقتيض
من اعتداءات وفساد عريض يف االرض  ،امت ّد خاصة اىل االتحاد العام التونيس للشغل الذكاء الوطني
أي اىل تونس العاملة بالفكر والساعد.غري ان حزم الوطنيني أفشل خطط املعتدين ولو اىل حني.
لذلك عاود االسالم السيايس االعتداء عىل مدرسة الجمهورية منذ  2011حتى اليوم :مربون
مهدورو الكرامة  ،تالميذ ّ
خل بينهم وبني الوان من الفساد ليست املخدرات أدناها ،وانتدابات
عشوائية دون ادني إعداد صناعي مالئم ،وإطار تفقد و إرشاد بيداغوجي شبه معطل ،ومؤسسات
للتكوين املستمر تنفخ فيها الرياح.
واالخطر من ذلك كله أن اإلسالم السيايس استعان يف اعتدائه ذاك بأسوء ما يف البالد العربية
اإلسالمية ،فقهاء الفتنة ومفرخي االرهابيني ومدبري تدمري االوطان الذي نصبوا انفسهم ‹›علماء
املسلمني›› .فكأنما كتب عىل بالد االسالم اليوم اال يؤمها اال ‹›لكع ابن لكع›› ،سليل قوم ال يتناهون
عن منكر ،وال يجتمعون عىل مكرمة ،عىل ما تشهد به مواقفهم من تدمري سوريا وليبيا ،ومحاوالت
التطاول البائسة عىل تونس بزرع ‹›الجمعيات الخريية ‹› و››املدارس القرانية ‹› و››املؤسسات
الفقهية›› وكلها تدور عىل معاني التعبئة االيديولوجية اإلرهابية.
ولن ادعي ان النظام الرتبوي التونيس عىل ما يرام ،بل انه كثري النقائص .غري انه –دون شك-
أفضل ما يف البالد العربية واالسالمية عىل نقائصه تلك .وقد حارضت بجامعة الزيتونة واطرت
اطروحات الدكتورا واملاجستري مدة تقارب عرش سنوات ،كما قضيت سنني باملجلس التنفيذي
للمنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم وترأسته ،كما تعاملت مع االلكسو واليونسسكو طويال،
مما أتاح يل خاصة فرص التعرف عىل جل وزراء الرتبية والتعليم العايل والثقافة وخربائهم يف حوايل
 52بلدا عربيا واسالميا ،كما هيأ يل إمكانية التعرف عن قرب عىل الكثري من مؤسساتها وبرامجها
ومناهجها من رياض االطفال حتى مدارج الجامعة ،بحيث استطيع القول ان تونس املتفتحة دائما
عىل الدنيا كلها  ،ليست اليوم يف أدنى حاجة اىل عون منظمة ‹›علماء املسلمني ‹› الجاثية عىل ركبتيها
امام فلول االستعمار العثماني ،،والسكرى حتى الثمالة بالبرتودوالر واملستعينة بقنوات فضائية
ظالمية الفكرة ظاملة السلوك.
لذلك كان موقف السيدة عبري مويس رئيسة حزب الحزب الدستوري الحر من هجوم اإلسالم
السيايس البائس عىل مدرسة الجمهورية وتطاوله عىل الذكاء التونيس موقفا وطنيا بال احرتاز،
رصيحا بال غموض ،صحيحا بال مساومة .ويف تقديري املتواضع ان تأييد ذلكم املوقف  ،واملساهمة
يف انجاحه بجميع الطرق القانونية املمكنة ،ال يعيب أحدا وال يخرس أحدا .فاالنتصار للحق أزكي
أشكال االستقالل ،وأجدر املكاسب النضالية .وحني يتعلق األمر بالدفاع عن الوطن ،فال يمني وال
يسار وال وسط ،وإنما هي الوطنية باطالق يف أنقى تجلياتها ،وأنبل مقاصدها.
******III
ويقيني ان التزام الخط الوطني الخالص عىل نحو ما جرت عليه نضاالت االتحاد العام التونيس
للشغل منذ حشاد حتى اليوم ،هو الكفيل وحده بنجاح ‹›الحوار الوطني›› املرتقب حتى ال يتحول
اىل فرصة إلنقاذ ‹›اإلسالم السيايس ‹›من جديد  .وال بد لالتحاد وحلفائه ،من أن يحسم األمر يف شأن
مشاركة من كان منذ عرش سنوات سببا رئيسيا مبارشا يف ويالت شعبنا اليوم .وال بد للتونسيني
عامة واملنظمات الوطنية خاصة أن تجيب عن هذا السؤال :هل من حق أي كان أن يرشك يف أية
مبادرة من اجل استعادة استقالل الوطن ،من وقف ذات يوم من شهر أوت  2013وقفة هبل يف
عي›› باقل ‹›:ان هذا الحشد العظيم( يذكره) بحشد فتح مكة عىل يدي
بطحاء القصبة لريدد يف ّ
رسول الله «؟ فهل اهانة للتونسيني أبعد ضاللة من هذه ؟ وهل عقوق أشد من هذا العقوق ؟
فكيف لذي حس وطني سليم ،أن يحاور أمثال هؤالء وأن يتوقع منهم خريا ؟ وهل يمكن للعقل
السيايس مهما بلغ من البساطة والكرم أن يأتمن هذا الرهط عىل سالمة الوطن والبلوغ بالتحول
الديمقراطي اىل مطلبه الشامل الكامل يف ‹›الشغل والحرية والكرامة الوطنية ‹›؟ وملا كانت هذه
املخاوف حقيقية ،أال نكون مطالبني باملوازنة املتأنية بني منهج ‹›الحوار الوطني›› بما يحف به من
مخاطر ،ومنهج ‹›التحالف االجتماعي ‹› الذي يحمّ ل التونسيني الوطنيني وحدهم أمر مصري وطنهم
ومستقبل حريتهم ؟
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حسن وألفة

يوم امس اعلنت وزارة النقل عن تعيني ألفة الحامدي رئيسة
مديرة عامة جديدة لرشكة الخطوط التونسية ،اعالن وضع
تساؤالت عن تجربة الوافدة الجديدة للرشكة التي تعاني من
صعوبات غري مسبوقة وتتطلع لربنامج انقاذ يحول دون شبح
التفويت فيها بالكامل خاصة ان تقارير عديدة تشري إىل انها عىل
شفري االفالس.
الحامدي كانت مرشحة لحقيبة الخارجية يف حكومة الجميل
وقالت يف تدوينة نرشتها عىل صفحتها الرسمية بـ«فايسبوك»
اثر عدم ورود اسمها ضمن الرتكيبة املقرتحة لحكومة الجميل
انها قبلت املنصب بعد ضغط «كبري من العائلة واالصدقاء ،وأنها
عينت عىل رأس «تونيسار» بعد «تدخل» من «جهة ما» اسقط
معه تعيني آخر.
وأكدت مصادر مطلعة ان قرار تعيني الوزير السابق محسن
حسن كان عىل طاولة رئيس الحكومة هشام املشييش وأنه «حظي
باملوافقة» وأن حسن انطلق حتى يف «دراسة بعض امللفات» قبل
ان يفاجأ بقرار تعيني الفة الحامدي رسميا بدال عنها.

وباتصال «الشارع املغاربي» بحسن تحفظ عىل نفي او تأكيد
ما يُتداول من روايات بخصوص «الرتاجع» عن تعيينه وحذف
املنصب بعد ايام من تلقيه تأكيدات بخصوص التأشري باملوافقة
عىل تعيينه.
البعض يتحدث عن تدخل من رئاسة الجمهورية لفائدة
الحامدي بدال عن محسن حسن الذي كان مرشح حركة النهضة
ورشحته ايضا ملنصب الرئيس املدير العام لفسفاط قفصة،
وهي رواية ال تبدو مقنعة السيما انه سبق للحامدي ان اكدت
انها فشلت يف الحصول عىل موعد للقاء رئيس الجمهورية ويف
التواصل مع الرئاسة لتقديم «برنامجها حول وزارة الخارجية».

وثائق

من املنتظر ان يصدر القيادي السابق يف حركة النهضة عبد
الحميد الجاليص خالل االيام القليلة القادمة كتابا حول تجربة
االنتقال الديمقراطي يتضمن سلسلة من املقاالت يتمحور احدها
حول حركة النهضة ومسار انتقالها من جماعة اىل حزب سيايس.
وسيقدم الجاليص يف كتابه قراءة للمشهد الحزبي وتشخيصا
لهناته ولتجربة حركة النهضة خالل العرش سنوات االخرية
مضمنة بوثائق تنرش الول مرة.
ومن املنتظر ايضا ان ينرش الرئيس السابق ملجلس نواب
الشعب كتابا سيذكر فيه بالتفصيل تجربة الـ 90يوما يف قرص
قرطاج ،التي كان خاللها قائما بأعمال رئيس الجمهورية اثر
وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس.
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 3رسائل
موقع  algeriepatriotiqueاعترب ان رئيس الحكومة
االرسائيلية بنيامني نتنياهو اراد بظهوره يوما بعد توقيع الرئيس
األمريكي دونالد ترامب اعالن اعرتاف بالده بسيادة املغرب عىل
الصحراء الغربية أمام خريطة تتضمن خطا حدوديا واضحا
يفصل بني املغرب والصحراء الغربية توجيه  3رسائل يف نفس
الوقت :
وحسب املوقع وجهت الرسالة االوىل للرئيس االمريكي
املنتخب جو بايدن ومفادها تلميح اىل ان الحكومة االرسائيلية
تصطف وراء الديمقراطيني الذين ّ
عب رئيسهم بايدن عن رفضه
االعالن الذي وقعه ترامب واشارة اىل ان تل أبيب ال تريد قرارات
مترسعة قد تعطل مسار التطبيع.
رسالة نتنياهو الثانية وجهت  -حسب املوقع  -للمغرب
ومغزاها ان للتطبيع مسارا يف اتجاه واحد تفرض قوانينه
وظروفه ارسائيل وان هذه االخرية ترفض تحويل انتباه العالم
عن الهالة التي ترافق اخرتاقها االسرتاتيجي يف العالم العربي
وتسليط االضواء عىل سياستها االستيطانية عشية استعدادها
لض ّم جزء كبري من الضفة الغربية.
املوقع نقل عن مالحظني وصفهم بالفطنني اعتبارهم ان يف
«احرتام نتنياهو الرشعية الدولية يف ملف الصحراء الغربية نداء
للجزائر التي لم تيأس ارسائيل من رؤيتها تنض ّم لقائمة الدول
املطبّعة».

زووووم
من هم الـ 10شخصيات األكثر محاية يف العالـم ؟

خالد النوري

توفري اعوان للحراسة الشخصية  body guardش ّكل يف ما مىض بمثابة
"امتيازا" يتمتع به رؤساء الدول والزعماء وامللوك دون سواهم ويكون
يف أغلب االحيان جزءا مكمال للبهرج الذي يرافق مواكب تنقالتهم خارج
اسوار قصورهم الفخمة لكن شيئا فشيئا اصبح هذا "االمتياز" متاحا لكل
من بامكانه ان يتحمل نفقاته الباهظة خاصة اولئك الذين يشعرون انهم
يف حاجة لحماية معززة.
وتربز قائمة اكثر  10شخصيات حماية يف العالم التي تناقلها عدد
من وسائل االعالم العاملية ان بعض املشاهري ورؤساء املؤسسات الكربى
اصبحوا ينافسون زعماء وملوك ورؤساء الدول اىل درجة بدا معها وكأن
جنون العظمة والهوس بالحماية الخاصة لستبد بهم لتصبح حراستهم
الشخصية جزءا ال يتجزأ من نظام
حياتهم اليومي يهونون من أجله
املاليني .
ويتصدر مؤسس" فايسبوك"
مارك زوكربارغ قائمة الشخصيات
االفضل حماية يف العالم بفريق
يتكون من 16حارسا يرافقونه كظله
يف كل تنقالته وحتى عند ممارسة
الرياضة .وقدرت بعض املصادر
زوكربارغ
الرسمية قيمة نفقات زوكربارغ
عىل حمايته الشخصية سنة 2019
بنحو  10ماليني دوالر وترتفع هذه النفقات اىل  23مليون دوالر باعتبار
حماية افراد عائلته وتنقالته عىل متن طائرة خاصة ويفوق هذا الرقم بكثري
ما ينفق بعض رؤساء املؤسسات االخرين عىل غرار جيف بيزوس اغنى
رجل يف العالم .
وكان زوكاربارغ الذي انتدب اول عون حماية خاص سنة  2011قد
اضطر اىل استعمال كل هذا العدد من اعوان الحماية بعد تلقيه العديد من
التهديدات عرب فايسبوك.
ويحتل الرئيس الرويس فالدمري بوتني صدارة ترتيب زعماء الدول
ويسهر عىل تأمني حمايته اعوان ينتمون للقسم الفيدرايل للحماية وهم
االعوان الذين يظهرون اىل جانبه بازياء مدنية او ببدالت سوداء .ويتميز
اعوان هذا القسم الذي يسهر ايضا عىل حماية شخصيات اخرى بالوالء
والرسية التامة ويرتدد انهم اصبحوا يحظون بامتيازات نظري الخدمات
التي يقدمونها يف حماية الشخصيات الروسية منها حصولهم عىل اراىض
شاسعة .
غري انه يرتدد ان حماية الرئيس الرويس ال تقترص عىل هؤالء االعوان

وانها تشمل ايضا توفري شبيه له خاصة يف تنقالته املدرجة بخانة "خطرية" .ومنذ ذلك الحني حرصت كاردشيان عىل تعزيز حمايتها الشخصية
ومن املفارقات انه اىل جانب الرئيس الرويس الحايل يظل جثمان الزعيم بتسخري اكثر من  20عون حماية واالستنجاد بخدمات خرباء من
السوفياتي الراحل فالدمري لينني املحتفظ به ف متحف الساحة الحمراء من وكالة االستخبارات وحتى بشبيهة لها هذا اىل جانب عدد من السيارات
ضمن الشخصيات االكثر حماية .ورغم ان لينني تويف منذ اكثر من  96سنة املصفحة التي تستعملها خاصة عند تنقالت ابنتها.
وتبقى امللكة اليزبيت الثانية من ضمن اكثر الشخصيات حماية يف
فان جثمانه ظل تحت الحماية بسبب ما تعرض له من محاوالت تشويه.
كما حرصت السلطات الروسية عىل ابقاء جثته سليمة وعدم تعرضها العالم ويسهر عىل تامني حمايتها فريق حراسة يتمتع بخربة كبرية .
ومن الطرائف ان امللكة تتخاطب مع أفراد حمايتها ببعض الحركات
للتح ّلل حتى يحافظ عىل نفس مظهره وذلك باستعمال تقنيات عالية الدقة.
ويعد الزعيم الصيني تيش جينيبنغ من ضمن اكثر الزعماء حماية يف واالشارات الخاصة من ذلك استعمال حقيبتها اليدوية او تحريك خاتمها
العالم اذ يسهر عىل حراسته الشخصية عدد كبري من االعوان الذين يرافقونه عند احساسها بخطر داهم .
البابا فرنسوا يوجد بدوره ضمن اكثر الشخصيات حماية يف
يف كل تنقالته ينتمون اىل مكتب الحماية املركزية للحزب الشيوعي الصيني
العالم ويسهر عىل تامني حراسته
رجال من الرشطة االيطالية
وجندرمة الفاتيكان وقوات الحماية
السويرسية ويخضع االعوان
املكلفون بحمايته اىل تدريبات شاقة
وخاصة تؤهلهم للقيام بواجبهم عىل
احسن وجه حتى عند اختالط البابا
بالجماهري.
وتتضمن قائمة الشخصيات
البابا فرانسيس
كاردشيان
جونغ اون
بوتين
االكثر حماية ايضا احد اكرب
املجرمني يف العالم وهو "خواكيم
وهي مؤسسة تحظى بنفوذ كبري وتسهر عىل حماية الشخصيات السامية غوزمان" املعروف باسم "الكابو" والذي كان يتمتع بحراسة شخصية
له والفراد عائلته .كما ظل هذا املجرم يحظى بحماية كبرية حتى خالل
يف الصني.
ويحتل الرئيس الرتكي رجب طيب اوردوغان بدوره مراتب متقدمة اقامته يف السحن او محاكمته االخرية يف الواليات املتحدة االمريكية اذ
ضمن ترتيب زعماء الدول االكثر حماية يف العالم اذ يحظى بحماية لصيقة سبق له ان نفذ عملية فرار من السجن سنة  2015بعد حفر نفق يبلغ
وشديدة ترافقه يف تنقالته وتكون استعراضية يف بعض االحيان من ذلك ان طوله كلم واحد تحت السجن لكن لسوء حظه تم القاء القبض عليه
احد االعوان ال يرتدد يف امتطاء سقف الحافلة التي يستعملها اوردوغان من وترحيله اىل الواليات املتحدة االمريكية سنة .2017
ويخضع هذا املجرم االن يف السجن الجراءات مشددة جدا وشملت
حني الخر يف تنقالته داخل تركيا  .ويذكر ان حماية اوردوغان تشمل ايضا
تذوق كل االطعمة التي تقدم اليه ويوجد مخرب خاص يف القرص الرئايس اجراءات الحماية خالل محاكمته اعضاء املحكمة والشهود.
الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ اون يبقى بدوره ضمن قائمة
للقيام بالتحاليل الالزمة لالكالت .واثار استعمال كامريا حرارية من قبل
فريق حماية الرئيس الرتكي خالل تنقله اىل مقر الربملان الستكشاف اكثر الشخصيات حماية اذ يحظى بحراسة يؤمنها عدد كبري من االعوان
الذين يتم اختيارهم بعناية من نخبة الجيش الكوري واخضاعهم
اصابات كورونا تعاليق شتى.
نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها نجم الراب "كاني لتدريبات خاصة لتنمية مهاراتهم طبعا اىل جانب التحريات املجراة عىل
واست" حرصا من جهتهما عىل منافسة اكرب الزعماء يف توفري الحماية ماضيهم وعىل عائالتهم والتي تمتد لجيلني .
الشخصية لها ولعائلتها عىل مدار اليوم وذلك بعد تعرضها سنة 2016
وحسب عون حماية سابق فان الزعيم الكوري يخضع لحماية من
لعملية سلب يف نزل فقدت عىل اثرها مجوهرات بقيمة  9ماليني اورو 6 .حلقات.
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رئيس الحكومة هشام المشيشي لـ«الشارع المغاربي» :

الوضع حمفوف بخطر وقوع السقف علينا مجيعا
كوثر زنطور

● تالقيح كورونا قد تصل قبل شهر فيفري
● هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق جديد
● التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده

يعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي ان الخطر يهدد بسقوط "السقف" على الجميع وان الرهانات في تونس لم تعد سياسية  ،وان الحوار الوطني المنتظر
لن يكون محددا بالنسبة للتحوير الوزاري الذي يرى انه مسار يخضع لتقييمه .اما بالنسبة لملف كورونا  ،فيبدو المشيشي متفائال بوصول "التالقيح" قبل موعد
افريل وربما حتى قبل شهر فيفري  ،ويشدد في حواره مع "الشارع المغاربي" على ان استراتيجية مكافحة كورونا مكنت من تقليص عدد الوفيات التي يقول ان
التوقعات كانت تشير الى تسجيل  8000وفاة الى حدود شهر ديسمبر المنقضي ،وفي الملف االقتصادي ،يؤكد على وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ما هي االولويات العاجلة التي
سطرتها الحكومة لعام جديد يتوقع
ان يكون أصعب من  2020؟
ان شاء الله عامكم مربوك وان شاء الله
تونس  2021أفضل وان شاء الله يكون عام
الشفاء والتلقيح من كورونا وان شاء الله
الجميع يعي أننا أسأنا لهذه البالد ونرجو
ان يتكاتف كل التونسيني للخروج من هذا
الوضع املحفوف بخطر وقوع "السقف"
علينا جميعا ..لم تعد رهانات اليوم
سياسية فحسب وإنما رهاننا االول يتمثّل
يف استمرارية الدولة ..ويجب أن ننطلق يف
العمل ،شخصيا لدي هذا الوعي (عىل االقل)
برضورة اإلنطالق .وأشارك الجميع هذا
الوعي تفاديا ألية أزمة وللخروج بالبالد اىل
بر االمان وعدم الزجّ بها يف معارك سياسية
او حروب صغرية… يجب ان نتّجه اىل األهم
وأن نؤجّ ل تلك املعارك السياسوية c’est la
 ( . pérennité du paysاستمرارية الدولة)
 ال قدّر الله اذا انهار جزء من البناء خاصةونحن نستعد العداد ميزانية تكميلية وعن
تعبئة املوارد املالية الرضورية
احد اهم امللفات املطروحة اليوم هو
ملف ادارة ازمة كورونا  ،هناك تساؤالت
مثال حول موعد وصول التالقيح  ..هل
من تحركات للترسيع يف توفريه قبل
موعد افريل؟
هناك تح ّركات عىل الصعيد العميل
وسنرى نتائجها قريبا ..بالنسبة لنا توفري
التلقيح من أوىل اولوياتنا وربما تصل قبل
هذا املوعد..
يف شهر فيفري مثال؟
ال اعلم ..ربّما قبل .ولكن االهم اآلن هو
وضع خطة اسرتاتيجية لتوفري اللقاح...
هناك بلدان لديها امكانات هائلة ومع
ذلك وجدت تأخريا يف توفري اللقاح عىل
غرار فرنسا ...مقارنة ببلدان أخرى يف
أوروبا .يف عالقة خاصة باالعداد اللوجستي
لعملية التالقيح (la mise en place
 ) de la vaccinationوعملية شحنها
من بلد الخر وما يتطلب ذلك من وقت
ومستوى حرارة محددة .فيمكن القول
اننا يف املسار االنجح باعتبار اننا ّ
وقعنا
عقدا مع رشكة فايزر ال نعرتف بمقتضاه
بكل هذه التفاصيل اللوجستية… ما يهمنا
هو وصوله اىل مراكز التالقيح ..هذا لم
يتم توضيحه بالشكل الكايف واقر حقيقة
بوجود اشكال اتصايل سنتجاوزه قريبا..
انا شخصيا نزلت بكل ثقيل حتى تنخرط

تونس ضمن مبادرة  COVAXالتابعة لـ
منظمة الصحة العاملية والبنك العاملي...
ّ
الهي قبول البنك الدويل الذي
اذ ليس من
يعترب تونس متوسطة الدخل un pays à
 revenu intermédiaireضمن مبادرة
 ...COVAXوايضا حصولها عىل جزء
مه ّم من اللقاحات ..ويبدو يل هذا مهم جدا
ويجب اخذه بعني االعتبار.
ترصيحات عدد من اعضاء اللجنة
العلمية وتحذيراتهم من " احداث
اليمة" اثارت الخوف حول حقيقة
الوضع وجعل البعض يدعو الجراءات
جديدة للتحكم يف انتشار الفريوس ،
هل تفكرون يف تشديد االجراءات ؟
يحق لألشخاص أن يخافوا من كورونا
ويجب عليهم الخوف حتى يلتزموا أكثر
بإجراءات الوقاية من اإلصابة بالعدوى ..
ما يقال عن إمكانية حدوث حجر صحي
شامل ال أساس له من الصحة  ..ال يوجد
أي بلد بالعالم يفكر يف حجر صحي شامل
وال مجال للعودة للحجر الصحي الشامل.
ما الحل؟
تعزيز القدرات االستشفائية والطبية
التي نخفيها وال نتحدث عنها يف قطاعات
عدة… يجب ان نضاعفها  3مرات عىل
أرسة االوكسيجني واالنعاش
مستوى
ّ
واملوارد البرشية وعقود التشغيل واملعلوم
اننا انتدبنا يف ظروف استثنائية وصعبة يف
املجال الصحي ..واالهم يبقى بالنسبة لنا
هو تطبيق االجراءات.
لكن هذه االجراءات ال يبدو انها
مازالت تمثل الحل والتقييم سلبي
بالنسبة السرتاتيجية ادارة ازمة
كورونا مما يتطلب اعادة النظر فيها
خاصة مع تواصل ارتفاع عدد االصابات
والوفيات؟
لم ندّع ابدا ان اسرتاتيجيتنا تهدف اىل
التقليل من االصابات ..اسرتاتيجيتنا منذ
البداية تأسست عىل تحقيق املعادلة بني
املحافظة عىل صحة التونسيني وحماية
رشايني الحياة لالقتصاد ..واىل حد االن
حافظنا عىل استقرار يف معدل الوفيات
ّ
تحسن حتى ان
والتعاطي مع املرىض
معدل االتصال برقم  190تق ّلص ..اذن
ّ
تحسنت الخدمات بسبب رسعة االستجابة
خاصة يف الخطوط االوىل اي املستوصفات
والوحدات الصحية االقرب للمواطن التي
تعتني باملريض باكرا .وقد عاينت بنفيس
وتفقدّت الخطوط االوىل وأقسام االنعاش
وزرت م ّرتني مستشفى املنستري للتأكد

● الرهانات اليوم لم تعد
سياسية
● ال مجال للعودة للحجر
الصحي الشامل
● زرت فرنسا كمواطن
وأسبابها ال تهم
التونسيين
● على الجميع ان يعي
اننا اسأنا لهذه البالد
● التوقعات كانت تشير
الى  8000وفاة حتى
شهر ديسمبر
● أنا من كوكب تونس

من تحقق الوعود التي قدمتها حني زرت
املستشفى يف مناسبة اوىل خالل شهر
سبتمرب مثل مضاعفة قدرة االستيعاب
التي حققناها فعال مع العلم ان توفري
رسير انعاش يتطلب بنية تحتية متكاملة
والعملية ليست سهلة
حسب آخر االحصائيات عدد
الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ ؟
كان متوقعا ان يصل العدد يف شهر
ديسمرب اىل  8000حالة وفاة وبسبب
االجراءات التي اتخذناها كالخطايا بالنسبة
ملن ال يلتزم باحرتام االجراءات مثال ورغم
ان بعض التونسيني كانوا غري سعداء بهذه
الخطايا ويتساءلون عن امكانية الخروج
ليال ودعوات "سيب الليل" وعن تداعيات
ذلك عىل القطاع السياحي وهذا مفهوم
طبعا ..يف االخري ورغم كل االنتقادات فإننا
نجحنا رغم أننا نتأسف ونرتحّ م عن قرابة
 4000حالة وفاة..ولكن يجب ان نفهم
اننا نمر بوباء وان بعض الدول املتقدمة
جدا عن تونس م ّرت وتم ّر بمأساة وهذه
حقيقة ...هناك بعض املغالطات كالقول
أرسة انعاش شاغرة
مثال انه لم يعد هناك
ّ
وهذا غري صحيح فنسبة ارسة االنعاش غري
الشاغرة تمثل  83%بل حافظنا يف غالب
االحيان عىل نسبة  % 75وكان العمل عىل
اال يذهب املرىض اىل قسم االنعاش وذلك
عرب توفري خدمات طبية واحاطة ناجعة
للحفاظ عىل املنظومة الصحية حتى ال
ّ
التكفل باملرىض عىل مستوى
تنهار اذ يتم
توفري االوكسيجني قبل ان يصلوا اىل مرحلة
االنعاش ..مع املالحظة ان معدل سن
الوفيات كان يرتاوح بني  65وأكثر من
 70سنة يف الغالب مع بعض االستثناءات
طبعا..
هل ان الوضع ما زال تحت السيطرة؟
مازال تحت السيطرة وسنعمل عىل
الحفاظ عىل ذلك  ..سنواصل العمل حتى
ال يكون هناك اي سبب لحدوث تراخ.
املهم دائما تطبيق اجراءات التباعد .هذا ما
يمكنني قوله.
هل وصلتك مبادرة اتحاد الشغل ام
انك لم تتلقاها بعد؟
لم أتلق املبادرة بعد .تحدثنا فيها ولكني
لم اتلقاها بشكل رسمي .ويوم نتلقاها
سيكون لكل حادث حديث .
تستعدون لالعالن عن تحوير وزاري
وانطلقتم يف تقييم الداء الوزراء  ،هل
ترون انه من املمكن ان يكون هذا
التحوير ضمن نقاشات الحوار الوطني
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الشارع السياسي
أم انكم مع الفصل بني املسارين؟
ال… التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده .التحوير
يخضع للتقييم وانا بصدد القيام بذلك بشكل يومي واذا
استوجب التقييم التحوير فهذا سيتم بغض النظر عن كل
املسارات االخرى .اذا حصل التقييم وحصلت القناعة بوجود
شخص اجدر بموقع ما فهذا منفصل عن كل املسارات .ما
فهمته من الحوار الوطني ان جوهره اقتصادي واجتماعي
أما تأثريه عىل تقييم رئيس الحكومة لوزرائه فال وجود
لذلك أبدا ..وال عالقة له باملسار الحكومي.
ّ
تحسنت
ونحن نتحدث عن التحوير والوزراء هل
صحة وزير املالية عيل الكعيل بعد اصابته بكورونا
ومتى يعود ملبارشة عمله؟
ان شاء الله يوم االربعاء يكون وزير املالية يف مكتبه وهو
يف صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة ..وقد اعتنت به اطارات
طبية تونسية يف فرنسا ونحن فخورون بذلك.
ماذا عن زيارتك اىل فرنسا التي اثارت الجدل
واعتربت فاشلة  ،وهناك رويات عديدة بخصوصها ؟
هناك نقطة مهمة يف ما يتعلق بزيارتي الرسمية لفرنسا
سيما يف عالقة بازمة الكوفيد وهي من االشياء التي اشتغلت
عليها… لالسف نحن نزج بالبالد يف حروب سياسوية من
ذلك االشخاص الذين ارادوا ان يقدّموا صورة عن فشل
الزيارة وافشالها والحال انه من بني املحاور الرئيسية التي
اشتغلت عليها تموقع تونس يف مسار ما بعد كوفيد ....
كما تعلمني ازمة الكوفيد رضبت كل بلدان العالم والجميع
يفكر يف ما بعد هذه االزمة ...عقدت اجتماعات يف هذا
الخصوص يف فرنسا منها مع ( )Le CAC 40بفرنسا الذين
يشتغلون عىل اعادة مركزة ( )relocalisationصناعتهم
التي كانت يف الصني ويف غريها من البلدان االخرى وهم
يشتغلون عىل ذلك عىل مدى بعيد وليس للسنة املقبلة او
بعدها وهذه من املحاور الكربى التي تناقشنا فيها ووجدنا
منهم الدعم والقبول للعمل ولوضع تونس مرة اخرى عىل
"رادار" فرنسا  ..كما تعلمون وضعنا السيايس ووضعنا
االقتصادي ال يضعاننا يف الرادار وانما يف املنطقة الحمراء..
ويف حال تمكنا من وضع تونس يف هذا السياق نتصور ان
االمور ستكون طيبة وجيّدة ..لكن لألسف ترك الناس هذه
املحاور وانساقوا وراء أشياء اخرى
وماذا عن زيارتك الثانية لفرنسا ؟
زيارتي الثانية ال تهم التونسيني  ..ذهبت بصفتي
املواطن هشام املشييش اي يف زيارة خاصة..
الوضع االقتصادي سيكون اصعب سنة 2021
وتعبئة املوارد تتطلب املرور باتفاق مع صندوق النقد
الدويل… هل انطلقت يف مشاورات حول اتفاق جديد ؟
البد من العمل للتوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد
الدويل ..
هل هناك مفاوضات ؟
طبعا نحن عىل اتصال مستمر بالبنك الدويل وبصندوق
النقد الدويل ..حافظنا عىل ثقتنا مع البنك الدويل ومع
صندوق النقد الدويل وهذا مهم  ..و التميش الذي اعددنا
به مرشوعي قانوني املالية لسنتي  2020و  2021وتحديدا
تقديم مؤرشات حقيقية كان له وقع ايجابي بالنسبة
للهيئات املالية الدولية..
سيكون هناك اتفاق قريب مع صندوق النقد الدويل
إذن ؟
إن شاء الله  ..طبعا االتفاق رضوري ...البد أن يتلقى
الصندوق رسالة بأن التونسيني يعملون ويقدّمون األفضل
لهذا البلد ..لألسف ليست هذه الرسالة التي تصله منا
ألسباب عدة منها حسابات السياسيني فلو كنا جالسني
بصالون ونحن يف اريحية كان ممكن ان يفيد ..لكن االن
والبالد تعيش ازمة نحن لسنا يف حاجة لهذه املعارك
والرصاعات ..وعلينا اخذها بعني االعتبار وأخذ خاصة
انعكاساتها السلبية بعني االعتبار.
رئيس الجمهورية يقول وكأنه من كوكب آخر،
ماذا تقولون يف املقابل؟
نقول ّ
ال أحنا من كوكب تونس.
هل انت اليوم يف حجر صحي؟
طبعا قمت بكل اإلجراءات املطلوبة واعمل عن بعد..
وقمت باختبار  pcrويوم الثالثاء سأعيد اختبارا اخر وانا
يف مكتبي ويف احرتام كامل الجراءات التباعد.
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تونس والبحث عن العدالة...
بقلم نهلة عنان (كاتبة وناشطة بالمجتمع المدني)
موقوفون عىل ذمة التحقيق طال احتجازهم ،وجرايات ألرامل
وأيتام لم ترصف بسبب عدم توفري حجة وفاة العائل ،وحقوق كثرية
بقيت مع ّلقة ...ك ّل ذلك خالل فرتة انتظار عودة مرفق القضاء إىل سائر
نشاطه .ونرجو أن يكون قد عاد بالكامل بك ّل فروعه ومع ذلك نحتاج
إىل وقفة متفحّ صة حول ما جرى...
العدالة واحدة من األسس التي يقف عليها املجتمع وال يجب أن
تتع ّ
طل .تماما كالتعليم حيث يعمل األستاذ عىل تمكني التلميذ من
أدوات التع ّلم ،وكالصحّ ة عندما يبذل الطبيب قصارى جهده يف مداواة
مريض يتأ ّلم ،وكالجندي حامل السالح يف تضحياته بالوقوف ساعات
يف العراء يف الق ّر والح ّر يدفع خطرا عن البالد والعباد ،وكما ك ّل صاحب
مهمّ ة يؤجر عليها ،ال يمكن تقدير قيمة أيّة واحدة منها باملال ،غري ّ
أن
نسبي (وقد احتجّ مو ّ
األجر ّ
ظفو بعض تلك القطاعات عىل ضعف
حق
ّ
األجر باإلرضاب عن العمل ،ونعيب عىل ك ّل مرسف إرسافه يف شكل
االحتجاج).
ك ّل أولئك برش يحتاجون املسكن واملأكل وامللبس والرعاية الصحّ يّة
والراحة النفسية ،وليس من بينهم استثناء بحيث له حاجات أكرب من
حاجات اآلخرين .بالتأكيد ّ
أن األجر يكون بحسب الجهد واالجتهاد
والتعب والسهر سواء يف مراحل الدراسة حيث يت ّم تحصيل املعارف
والعلوم والخربات التي ستم ّكن من شغل املناصب واملسؤوليات أو
عند االلتحاق بالعمل .وعىل ذلك ّ
فإن عىل املرشّ ع التونيس أن يعيد
مراجعة س ّلم التأجري .ولن نجد القايض يف أعىل القائمة بل سنجد
آخرين يتقدّمونه ،سواء بالنسبة لصعوبة املادّة العلمية التي خوّلته من
الشهادة (كقايض) ،أو من حيث ّ
مشقة املهمّ ة املنيطة بعهدته يف تح ّري
األحكام حول امللفات التي يدرسها.
لسنا نق ّلل من مهمّ ة القايض (بل لوال تقديرنا ألهميتها البالغة ما
أفردنا لها هذا املقال) ولكن ويف املقابل :ك ّل عمل يقوم به صاحبه عىل
أكمل وجه هو مه ّم وجدير بجراية مناسبة .ولكن أن يت ّم تعطيل ذلك
املرفق باعتبار الجراية يف قيمتها الحالية ال تضمن للقايض «األمان
املايل» بما ّ
أن القضاء التونيس «ال يستجيب للمعايري الدولية» حسب
ترصيحات عدد من العاملني بالقطاع ،فهنا السؤال األكرب« :و هل
يرى القضاة ّ
أن باقي القطاعات يف تونس يتمتّع أعوانها بجرايات
وفق املعايري الدولية؟! وماذا عن جراية الطبيب واملهندس واملرابط يف
الصحراء أو عىل الحدود من املعايري الدولية؟؟؟ !!!
تونس ك ّلها متعبة  ...خائرة القوى ...فلنصرب ونتعاون من أجل
إخراجها من الوضع الحرج الذي تردّت فيه ،ث ّم بعد ذلك فلنطالب بما
يمكن أن ّ
يتوفر للجميع ك ّل حسب جدارته وكفاءته ومسؤولياته.
ّ
نذ ّكر ّ
بأن السبب املعلن لتوقف مرفق القضاء منذ منتصف شهر
نوفمرب  2020كان وفاة قاضية شابة لعدم ّ
تلقيها العالج املستعجل
يف حينه (و تفاصيل الحادثة تناولها الرأي العام التونيس بإطناب).
أن ما يطالب به أعوان ومو ّ
وحيث ّ
ظفي ذلك املرفق الحيوي هو رعاية
ّ
خاصة بهم ،فقد تناولت ذلك املوضوع وسائل إعالم كثرية .يف
صحيّة
ذلك اإلطار يضيف القايض صاحب الترصيح السابق عندما استنكرت
خاصة يف ّ
املحاورة ردّه عىل ّ
ّ
حقهم للرعاية
أن القضاة ليسوا حالة
الصحّ ية بل هم كاألستاذ والطبيب والنجار والفالح وكأيّ مواطن
تونيس وإن كان عاطال عن العمل  ...يضيف قائال « :ال موش كيف
كيف  ...إي نعم القايض عىل راسو ريشة .القضاء هو السلطة الثالثة»...
فهل تحوّل باسم تلك السلطة القضائية إىل جنس برشي أرفع من
سائر املواطنني يحتاج صحّ يّا ما ال يحتاج غريه من املواطنني يف سائر
القطاعات؟؟؟!!!
ّ
الحق والعدل الذين هما أمانة القايض
لو عدنا إىل أصل معنى
وإىل مسألة الطبقات االجتماعية ،نجد يف التنزيل الحكيم املوعظة
البيّنة .يقول الله تعاىل يف سورة الشورى بما أجاب قوم نوح عليه
السالم حني دعاهم رسولهم لإليمان باللهَ :
(قالُوا أَن ُ ْؤ ِم ُن َل َك وَاتَّبَعَ َك
ْال َ ْرذَلُ َ
ون ﴿)﴾111
ويقول ج ّل ذكره يف سورة عبس معاتبا الرسول محمّ د عليه
السالم بسبب االنرصاف عن األعمى الفقري نحو وجهاء القوم يرجو
هدايتهم لإليمان بالله( :عَ ب ََس َوتَو ََّل ٰ ﴿ ﴾1أَن جَ ا َء ُه ْالَعْ مَ ٰى ﴿ ﴾2وَمَ ا
يُد ِْري َك َلعَ َّل ُه يَ َّز َّك ٰى ﴿ ﴾3أ َ ْو يَذَّ َّك ُر َفتَ َ
نفعَ ُه الذِّ ْك َرىٰ ﴿ ﴾4أَمَّ ا مَ ِن
استَ ْغن َ ٰى ﴿َ ﴾5فأ َ َ
نت َل ُه تَ َ
ْ
صدَّىٰ ﴿ ﴾6وَمَ ا عَ َليْ َك أ َ َّل يَ َّز َّك ٰى ﴿ ﴾7وَأَمَّ ا
َ
ش ﴿َ ﴾9فأ َ
نت عَ ن ْ ُه تَ َلهَّ ٰى ﴿َ ﴾10ك َّل
مَ ن جَ ا َء َك ي َْسعَ ٰى ﴿ ﴾٨و َُه َو ي َْخ َ ٰ
إِنَّهَ ا تَذْ ِك َر ٌة ﴿)﴾11
...

طبعا نحن ال نقول ّ
بأن مهمّ ة القايض مطابقة ملهمّ ة الرسل .ولكننا
بأن ّ
نقول ّ
الحق والعدل ال يفرتقان وأنّهما يعنيان باألساس عامّ ة القوم
ّ
خاصتهم ووجهائهم الذين لديهم أكثر من
ومستضعفيهم أكثر من
مسلك للدفاع عن أنفسهم ...فإذا كان القايض وهو املؤتمن عىل العدالة
وعىل تمكني الناس من حقوقهم ّ
مرتفعا عن أن يكون وضعه من وضع
املتقاضني ،ويطلب لنفسه ما تعجز الدولة عن توفريه ّإل بمزيد إفقار
غريه ،فالوداع للحقوق وللعدالة...
سيقول بعضهم ّ
إن صاحبة هذا املقال تهذي ،بما أنّها تستنكر عىل
القايض أن يطالب بتحسني أوضاعه املا ّديّة بل وتطلب من القضاة أن
ال يح ّركوا ساكنا أمام الوضع الصحّ ي بالبالد الذي أدّى إىل وفاة زميلة
لهم (املرحومة الشابة يتغمدها الله برحمته) ،وأجيب :ال نستنكر عىل
أحد أن يطالب ّ
بحق ،ولكنّنا تستنكر ما أقدم عليه أعوان سلك القضاء
من إرساف غري مسبوق يفهم منه ّ
أن أيّ مواطن بإمكانه أن يفعل ما
يريد من أجل الوصول إىل مبتغاه ،سواء كان ذلك املبتغى واقعيّا أو
تعجيزيّا ،يخرق املركب الذي يحملنا جميعا...
يتفق كثريون عىل ّ
أن الجرايات يف بالدنا ضعيفة مقارنة بكلفة
العيش املدنية حيث املسكن الالئق والسيارة واملأكل والتداوي والتعليم
ك ّلها أساسيات .ولكنّنا نرى يف اآلن ذاته ّ
بأن األمر أق ّل شدّة وضيقا عىل
ّ
بعض القطاعات من قطاعات أخرى ،وال نرى القايض كموظف سامي
يف الدولة يف املستويات املتواضعة الحرجة .بل ّ
أن غريه ممن درس أكثر
ّ
منه بسنوات وممن توكل إليه مها ّم ليست بأق ّل مشقة ذهنية ونفسية
من القضاء ،يتقاىض أجرا أضعف منه وال يتمتع بما للقايض من
امتيازات ،وذلك حتّى قبل االتفاق األخري (املح ّرر يف ديسمرب )2020
والذي ألحق امتيازات جديدة لسلك القضاء ...فكيف سيكون سلوك
مو ّ
ظفي الدولة غري الراضني بأجورهم عىل ضوء ما أقدم عليه القضاة
علما باألزمة االقتصادية الحادّة للبالد والعجز املايل للدولة ،وهو أمر
يعرفه القضاة أكثر من غريهم ...؟؟؟
بأن هذا الوضع هو من إنتاج السياسيني غري ّ
ربّما سيقولون ّ
األكفاء
ولكن واقعنا هو ّ
ّ
أن
ملا بعد الثورة وهم من يتحمّ ل مسؤولية ذلك.
الجميع يف نفس املركب :تونس اليوم ...يسياسيّيها ومواطنيها سواء
بسواء الفاعل واملفعول به ...وليس ما يجري عىل يد بعض مكوّنات
املجتمع ما بني مو ّ
ظفني غري راضني وعاطلني مطالبني بالوظيفة ّإل
مزيد من الثقب يف ذلك املركب للتعجيل بغرقه.
بك ّل صدق يصدمنا أن يتحدّث القضاة بمنطق الرفعة عن املواطنني
العاديني ...فعن أيّة عدالة نتحدّث وأيّ حرص سيكون للقايض عىل
حقوق املتقاضني إذا كان يرى نفسه ّ
أحق منهم بالرعاية الصحّ يّة
وبالحياة الكريمة...
ّ
وخاصة وبالذات
لقد تدهور واقع العدالة يف تونس منذ سنوات
يف فرتة ما بعد الثورة .وإن كان للقضاء زالت فيما سبقها فله اليوم
إخالالت جسيمة.
سآخذ مثاال واحدا يؤ ّكد مالحظتي التي يراها معظم الناس وهو
ما صار أمرا شبه معتاد منذ سنوات يف عرشات االعتداءات بالعنف
الجسدي عىل األطبّاء وأعوان الصحّ ة .حني يعمد بعض أفراد عائلة
مريض إىل تعنيف الطاقم الطبّي وكرس وتهشيم األبواب واملعدّات
الطبية يف املستشفيات العمومية بسبب عدم رضاهم عن الخدمة
الصحية أو وفاة ذلك املريض ...ث ّم نجد بعد ذلك أحكاما قضائيّة أشبه
باالستهزاء باملترضرين لشدة ضعفه ...وهنا ال نملك ّإل أن نتساءل :
ّ
التمش نرجو تقليص عدد االعتداءات وردع من تسوّل له
أبمثل هذا
نفسه أن يأتي مثل هذه األعمال الرببرية اإلجرامية ؟! عىل ك ّل حال
واقعنا يأتينا باإلجابة .فقط فلننتبه إىل ما حدث ّ
مؤخرا ليل الجمعة 25
ديسمرب  2020يف املعهد الوطني لألعصاب املنجي بن حميدة...
فأيّ املربرات يمكن أن يقدّم يف مقابل تردّي الوضع يف هذا الباب ؟
هل هو نقص عدد القضاة ما يجعل القايض يحكم بعُ ُش العقوبة (أو
واحد باأللف منها كما مع صاحب املتجر املخالف للقانون حيث حكم
عليه ب9دنانري غرامة مالية يف مقابل الرضر الجسدي الذي ألحقه
بعون املراقبة حني أنزل باب متجره الحديدي عىل رأس العون...)...
لسنا نتّهم بقدر ما نسأل ونتساءل ونريد أن نفهم ما يحدث .فلنتقّ
الله يف أنفسنا ويف هذه البالد التي ت ّ
نئ وتسترصخ أصحاب الضمائر
والقلوب «العاقلة» ...والله ربّنا هو القايض األعىل وهو أعدل القاضني.
نو ّكله أمرنا يف أن يحكم بني الناس وينرص املصلحني منهم عىل
املفسدين يف ك ّل امليادين.
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شخصية العـــــام
1

2

نصاف بن علية

3

عبير موسي

العربي الوسالتي
ودّع التونسيون منذ أيّام قليلة سنة  2020التي كانت سنة
استثنائية بكل املقاييس بك ّل ما حملت من تق ّلبات وتطوّرات
عىل جميع األصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...وكك ّل
سنة برزت عديد األسماء عىل واجهة كربى األحداث لتحتل أبرز
العناوين عىل الساحة الوطنية سواء بفضل مواقف تحسب
لها أو تسجّ ل عليها أو بفضل ترصيحات خارجة عن املألوف
ورسبت يف قاع الذاكرة .
أرسة «الشارع املغاربي» وبحكم متابعتها اليومية
والحينية لكل ما يجري سواء من قريب أو من بعيد يف الساحة
التونسية اختارت بدورها شخصية العام استنادا إىل استبيان
داخيل خلص اىل اختيار عديد األسماء املؤثّرة مح ّليا حجزت
منه ثالثة شخصيات وطنية مقاعدها يف بوديوم املراكز الثالثة
األوىل وهم بالرتتيب نصاف بن عليّة الناطقة الرسمية باسم
وزارة الصحّ ة وعضوة اللجنة الطبية للتوقي من فريوس
كورونا وعبري مويس رئيسة الحزب الدستوري الح ّر وقيس
سعيد رئيس الجمهورية.

نصاف بن علية لقاح كورونا

قد يكون عام  2020هو عام األزمات األش ّد وقعا يف تاريخ
البرشية عىل األق ّل خالل العرشية التي ودّعناها ويمكن اعتباره
ّ
تفش جائحة كورونا التي
عام الوباء العاملي بامتياز بعد
ّ
عزلت الجميع دون استثناء وتسبّبت يف توقف عجلة الحياة
بشكل يكاد يكون كليا...
تونس لم تكن بمعزل عن هذا الوباء الذي نعاني من تبعاته
اىل ح ّد اآلن بما أنّنا الزلنا يف قلب املوجة الثانية -أو ربّما الثالثة
ال ندري -بعد أن خلنا يف بداية العام أننا تخطينا الجائحة
بسالم لذلك كان اهتمام كل التونسيني منصبا عىل كل األخبار
والتطورات املتع ّلقة بالفريوس اللعني ...وبرزت خاصة يف تلك
ترسب بعض الحاالت الوافدة اىل
الفرتة األوىل التي تلت مبارشة ّ
داخل األرايض التونسية بعض الشخصيات التي قادت ملحمة
اإلنقاذ وس ّ
طرت مالمح معركة الوعي الجماعي ملجابهة هذا
الفريوس ...كفاءات طبية تعاقبت عىل وزارة الصحة وتجّ ندت
يف مقدّمة الجيش األبيض لتجنيب التونسيني مخاطر هذه
الجائحة التي كانت أشبه بكابوس مفزع طارد التونسيني يف
يقظتهم وحتى يف منامهم...
ش ّكل اسم نصاف بن علية الناطقة الحالية باسم وزارة
الصحّ ة وعضو اللجنة العلمية عنوانا بارزا ورئيسيا يف صدارة
األخبار اليومية املتع ّلقة بكورونا يف ذلك الوقت بل ربمّ ا ال
نتح ّرج من القول إنها كانت االسم الذي كان له الصدى واألثر

06

األكرب يف نفوس التونسيني...
من ثمّ ة فإن الختيار نصاف بن علية كشخصية العام
ما ّ
يبره وما يدعمه .فهذه الكفاءة التونسية نجحت بفضل
خطابها الصادق والخايل من كل مزايدات ومتاجرة باألزمة يف
شحذ همم التونسيني إليقاظ وعيهم ودفعهم نحو ب ّر األمان وقد
كانت بن علية يف ذلك الوقت لسان املنظومة الصحية العمومية
الذي خاطب كل املواطنني دون استثناء حتى أنها نجحت يف
ظرف صعب يف تجميع كل التونسيني حول خطاب صحي
توعوي موحّ د ...كما ّ
أن بعض ترصيحاتها العفوية وتفاعلها
املبارش مع حساسية الظرف الذي كانت تعيشه البالد جعالها
تكون «لقاح» الفريوس املفقود وحتى دموعها الحارقة خالل
بعض الندوات الصحفية والهاالت السوداء تحارص جفنيها
كان لها أثر كبري يف النفوس يف وقت كان غول اليأس واالحباط
يُوقع بضحاياه بنهم أكرب وأكثر من الفريوس...
نصاف بن علية طبعت عام  2020ألنها كانت صوت
الحكمة الذي يهتف يف آذان كل التونسيني وألنها كانت كذلك
الوصفة الطبية التي ارتاح لها الجميع فرسبت يف ذاكرتهم
واحتلت ألسنتهم ...ولكن بن عليّة لم تكن الشخصية الوحيدة
التي خطفت األنظار خالل العام املنقيض فهناك امرأة أخرى
كان لها تأثري مشابه أو ربّما أكثر...

الزعيمة الجديدة...

نتائج سرب اآلراء وآخر استطالعات الرأي عىل الساحة
السياسية تكشف تقدّم الحزب الدستوري الح ّر ورئيسته
عبري مويس وهذه النتائج رغم تباينها من عنوان آلخر تكشف
عن املكانة الريادية التي باتت تحظى بها مويس يف املشهد
السيايس والتي جعلت منها واحدة من أه ّم األسماء بل أهمها
عىل اإلطالق األمر الذي قد يؤهلها لتكون عنوان املرحلة القادمة
إذا تواصلت الحال عىل ما هي عليه...
ما جعل من عبري مويس أبرز شخصيات هذا العام هو
قدرتها عىل الصمود يف وجه مناخ سيايس متق ّلب يبتلع بال
رأفة كل من حوله واستغالل فشل منظومة ما بعد الثورة
وحالة التخبّط التي تعيشها البالد وتف ّرق التونسيني من حول
الطبقة السياسة الحاكمة وخاصة رواسب حكومات الرتويكا
وما تالها لتقفز عىل أنقاض الجميع بخطاب سيايس مغاير
لتظهر يف صورة القائدة والزعيمة التي تشيّد عىل مهل أسوار
الجمهورية الثالثة وباتت بالفعل من وجهة نظر كثريين بارقة
األمل التي ستقطع مع السائد وتنهي سنوات الضياع...
عبري مويس املجاهرة علنا بمعاداتها للثورة ولكل عناوينها

قيس سع ّيد
سوّقت لنفسها صورة مغايرة ملا هو سائد حاليا وجعلت من
حزبها الهالمي املبني عىل بقايا الفكر التجمعي القديم قوّة
ّ
مرشحة لتحكم البالد مستقبال...
ناعمة قادمة عىل مهل
إرصار مويس عىل الظهور يف ثوب املرأة الحديدية التي ال
يهزها التهديد وال الوعيد جعلها تبدو يف نظر مؤيديها وحتى
يف نظر بعض خصومها مرشوع ميالد زعيمة جديدة خاصة
أنها تملك ك ّل األدوات املمكنة لذلك فهي محاورة ماهرة
وصاحبة شخصية فوالذية ويراها أنصارها وهذا هو األهم
ثابتة عىل العهد واملواقف خالفا لبقيّة خصومها السياسيني
الذين يتلوّنون حسب األهواء واملصالح وحسب ما تفرز نتائج
صناديق االقرتاع.

الرئيس المعارض

رئيس الجمهورية قيس سعيد ورغم تآكل شعبيته
وتق ّلص قاعدة مؤيّديه قياسا بما كان عليه الحال ابّان
انتخابه ظ ّل محطة مهمّ ة وأساسية يف تعبيد مسار االنتقال
الديمقراطي وهو من وجهة نظر كثريين حامي الثورة وباني
عمادها وحصنها الحصني يف وجه كل املتآمرين عليها وعىل
الديمقراطية ...كما ّ
أن مواقف الرئيس وصورته غري االعتيادية
يف أذهان التونسيني قياسا بمن سبقوه تجعل منه قريبا دائما
من حاضنته الشعبية التي اختارته أساسا بناء عىل شعارات
فضفاضة خالية من ك ّل برامج واعدة أو من تجارب سابقة
وحديثه عن املؤامرات ولعبة الكواليس وارصاره عىل الزجّ بكل
الطبقة السياسية يف قلب الهزات التي تحدث بالبالد نصبّته
حاميا للبالد وللعباد وصو ّرته يف صورة الرجل النظيف البعيد
من مربّع الفساد والربيء من تهم التواطئ والخيانة...
ّ
ّ
تنصل قيس سعيد املتعمّ د واملتك ّرر
فإن
إضافة اىل ذلك
ّ
من مسؤولية الفشل الجماعي الذي يلف الطبقة السياسية
واختياره عزلة سياسية إرادية بعيدا عن ك ّل التجاذبات التي
تعصف بكل من حوله جعاله يحافظ عىل ما ّ
تبقى من رصيده
الشعبي وبالتايل عىل موقعه الريادي كوجهة محمودة يرتادها
التونسيون الهاربون من جحيم الحارض...
استفاد قيس سعيد كثريا من تعثّر محاوالت ترميم
الحكومة وكذلك ومن حالة االحتقان التي تسود باحة الربملان
وعىل الرغم من ترصيحاته الغريبة واملريبة يف بعض األحيان
فقد ش ّكل اصطفافه اىل جانب الشعب واىل جوار لجانه
الشعبية والتنسيقية منفذا له من ك ّل محاسبة أو مساءلة كيف
ال وهو رئيس الجمهورية التونسية؟.
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الغنويش
سلطان
أمام
تنحني
النهضة
الغنويش من طينة الكبار !
رأي

لطفي النجار

ُ
يحص َل
يف قراءة أوىل رسيعة ملآالت اجتماع مجلس الشورى األخري لحركة النهضة يمكن أي
لنا االنطباع ّ
بأن الستار قد أ ُ ْ
سدِل نهائيا عىل «معركة» املكتب التنفيذي بعد انتخابات عىل القائمة
املقرتحة من قبل رئيس الحركة راشد الغنويشّ ،
وأن الحسم قد ت ّم «ديمقراطيا» بعد سقوط ممثلني
ّ
ّ
الشقني املتصارعنيّ :
ّ
ولكن املتفحّ ص املتأنّي لتفاصيل
وشق مجموعة الـ«.»100
شق الغنويش
عن
«ما حدث» واملتمعّ ن يف دالالته السياسية «نهضويا» ومآالته وتداعياته الدقيقة داخل البيت النهضوي
ّ
أن الستار لم ي ُْسدَل بعد ّ
سيصل رضورة إىل خالصة بسيطة مفادها ّ
أبدا...وأن
وأن املعركة لم تُحْ َسم
النهضة تنحني كعادتها لسلطان الغنويش !
لم تحصل «املعركة» املنتظرة أصال بني الجناحني املتصارعني داخل الجسم النهضويُ ،ك ِس الجناحان
وحافظ الرأس عىل القيادة دون قدرة عىل الطريان ! .هذه هي تقريبا الخالصة املشهدية ملح ّ
طة مفصلية تش ّكلت
فجر الجمعة الفارط بعد ماراطون من النقاشات واملناورات والحسابات أثمرت يف النهاية تأجيال «تكتيكيا»
للصدام وإرجاء ظرفيا للحسم النهائي ،وبالتايل إبقاء «الحال النهضوي» عىل ما هو عليه  :حرب خالفة تستعر
لم يحسمها صندوق الشورى.

نصر بطعم الهزيمة

كان النهضويون يف اجتماع مجلس شورى حركتهم األخري أمام سيناريوهات
ثالث أو لنقل خيارات ثالث .يف السيناريو األوّل والثاني تتم ّكن الحركة
بفضلهما من تحويل حدث انتخاب املكتب التنفيذي إىل فرصة فعلية
تمثّل أفق حلحلة لتجنّب حرب الخالفة التي بدأت تلوح فعليا بوادرها
بعد تم ّرد ما سمّ ي بقائمة املائة .أمّ ا السيناريو الثالث فهو تأجيل
ّ
ودس الرأس يف الرتاب واملراهنة عىل الزمن والعمل عىل
الحسم
إضعاف املنافس وإنهاكه وتشتيته بقصد املحافظة عىل املغانم
واملصالح واملواقع.
كان أمام املجتمعني يف مجلس الشورى الح ّل السيايس
كخيار أوّل عرب تقييم موضوعي للمرحلة واإلعداد النتقال
قيادي .كان باإلمكان أن يتحوّل االجتماع إىل فضاء للنقاش
والتحاور والتشخيص العقالني الرصني ألسباب الرتاجع امللحوظ
يف شعبية النهضة التي صارت حسب العديد من منتسبي الحركة
أنفسهم أسرية لحزبني ،واحد متّهم بالفساد والثاني متّهم بدعم
اإلرهاب .ضيّع املجتمعون فرصة ف ّك العزلة السياسية عن الحركة التي
تجد نفسها اليوم يف رصاع غري معلن مع املن ّ
ظمة الشغيلة نتيجة توفريها
الغطاء السيايس والدعم الئتالف الكرامة حليفها العدوّ اللدود لالتحاد
العام التونيس للشغل .كما ضيّع النهضويون فرصة النقاش
السيايس واملصارحة ومحاولة كرس دوائر ال ِبطانة
التي صارت حزبا داخل الحزب والتي تم ّكنت من
السيطرة عىل القرار السيايس النهضوي وتمدّد
نفوذها وسطوتها داخل الحزب وخارجه.
فوّت النهضويون الح ّل السيايس كخيار أوّل
ممكن ،كما فوّتوا الخيار الثاني وهو تحويل اجتماع مجلس الشورى األخري إىل هدنة سياسية فعلية وصادقة،
ينكبّ عىل إثرها الجميع عىل ّ
امللفات العاجلة كاإلعداد واالستعداد للحوار الوطني ،وإعادة البناء الداخيل للهياكل
ّ
وخاصة إعادة الثقة بني الغنويش وجماعته من جهة والغاضبني من تغوّل زعيم
وتوفري رشوط واضحة للحوار
الحركة وانحراف بطانته .يف النهاية فشل الخياران ،وتم ّكن الغنويش من الوصول إىل توليفة عجيبة خالية
من ك ّل ح ّل سيايس حاسم ،بل حوّل هو وجماعته «الصندوق االنتخابي» إىل فرصة ملحاكمة سياسية ملجموعة
الـ 100عرب تحميل رموزها مسؤولية تراجعات الحركة شعبيا من خالل اإلساءة لصورتها وذلك بطرق االعتماد
عىل تأويل ماكر و ُم ْلتَ ٍو للفصل  34للقانون الداخيل للحركة.
خاصة ملاّ
يمكن القول ّ
ّ
أن انتخابات املكتب التنفيذي األخرية هي عَ َرض خطري وظاهر ألزمة حركة النهضة
أن الهُ وّة صارت كبرية بني ّ
الشقني املتصارعني وال نعتقد ّ
نعلم ّ
أن عملية الرتق األخرية للغنويش (املكتب التنفيذي
ّ
املز ّكى) قادرة أن تعيد ربط ونسج ما تفتق يف نسيج النهضة .صحيح ّ
أن راشد الغنويش قد انترص يف الجولة
أن قائمة املائة لم ّ
ّ
األخرية ورحّ ل كل حرب الخالفة إىل حني ،وصحيح أيضا ّ
ولكن رشوط
تحقق اخرتاقا يذكر،
األزمة وأسبابها الزالت قائمة وطبول الحرب ستقرع آجال أو عاجال.
لم يحسم الغنويش أمره نهائيا رغم إعالنه العزم عن عدم الرتشح لوالية ثالثة .الزال الغنويش يناور ويالعب
خصومه يف الداخل النهضوي ويراهن عىل إضعافهم وتشتّت شملهم وذهاب ريحهم .لم يجنح إىل السلم ،ولم
يحاورهم علنا حتى ال يصبغ عليهم رشعية معارضتهم .لم يذهب إىل هدنة أو عقد صلح معهم بل راهن عىل
مناوراته و«تكتيكاته» التي يجيدها ،فالرجل ذئب سيايس ال نرى ندّا له بني معارضيه املمضني عىل القائمة الشهرية.

ما أشبه اليوم بالبارحة

يُذ ّكرنا اجتماع مجلس شورى حركة النهضة األخري بمؤتمر الحزب االشرتاكي الدستوري ّ 1971ملا بدأت
معركة الخالفة ،وبرزت يف أحشاء الحزب الدستوري اعتماالت محاوالت إصالح داخيل ترجمت عرب تيّارات لع ّل
أهمّ ها التيّار اإلصالحي بقيادة أحمد املستريي.
تختلف السياقات التاريخية طبعا ولكنّها تتقاطع يف بعض النقاط منها بروز أجنحة داخل الحزبني :
الحزب االشرتاكي الدستوري حينها وحركة النهضة اليوم ،إضافة إىل بروز جيل شاب طامح إىل التموقع
والقيادة واإلصالح والخالفة وهو ما هو حاصل يف الحزبني املذكورين .ولكن مع وجود فارق جوهري وهو
ّ
توفق بورقيبة إىل الحسم عرب حركتني ّ
تعبان عن جرأة الرجل ودهائه ،إذ أبعد املستريي وجماعته عن الحزب
يف حركة أوىل ّ
وعي الهادي نويرة خليفة له يف حركة ثانية ذكيّة .يف املقابل يُبقي الغنويش عىل الرصاع يف الداخل
دون حسم واضح ..ليبقى الغنويش كعادته يف املنطقة الرمادية كربّان أوحد ماسك بك ّل خيوط ال ّلعبة ،دون أن
ينتبه أنّه ربّما بصدد إغراق سفينة حركته...
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وأخريا انتخب املكتب التنفيذي لحركة النهضة من قبل مجلس الشورى بعد أخذ ورد ودفع
وجذب ومشاحنات وتجاذبات فربزت مبادرة توافقية أدت يف نسختها األوىل إىل فشل حمادي
الجبايل يف مهمته .وكما هو معلوم  تحظى هذه االنتخابات او عىل االصح التزكية من قبل
مجلس الشورى بأهمية بالغة يف هذه الفرتة خاصة بعد ما عاشت الحركة من خالفات بني
أعضائها وبعد إمضاء مجموعة املائة عريضة طالبت فيها رئيس الحركة بعدم الرتشح لفرتة
نيابية ثالثة وااللتزام بعدم تنقيح الفصل  31من النظام الداخيل وترنحت الحركة يف مواجهة
امواج الخصومات العاتية وعاشت عىل وقع خالفات بني مجموعة املائة واملجموعة املساندة
للرشعية .وكرس الغنويش صورة رئيس الحزب الذي يعيش يف كوكب أخر واستطاع يف النهاية،
ويف ظل هذه املناخات غري املريحة ،من الخروج من طوق املتشددين من هؤالء وهؤالء  ،وأقرتح
للتصويت مجموعة من القيادات -حتى من التي ترسعت يف وأد رئاسته وإلغاء دوره املستقبيل -
تمثل كل الحساسيات وتميزت خياراته بتنوعها بني مقربني منه ومعارضني له فهل تضمد تلك
االنتخابات جراح الحركة ام تزيد من خطورتها؟ وهل هذا يكفي حتى يجلس خصوم األمس مع
بعضهم البعض وتتوحد من جديد مشاورهم ورؤاهم وأجنداتهم ؟
أسئلة عديدة تطرح من هنا وهناك لكن األكيد أن انتخابات املكتب التنفيذي لحركة النهضة
مثلت مناسبة يلتقي فيها كل الفرقاء النهضويني من اجل حسم ملف انتخابي له ارتداداته
وانعكاساته عىل املؤتمر القادم والذي يعد مؤتمرا مصريا ومحطة مهمة ومفصلية يف تاريخ
الحركة .وانتهى التصويت إىل مفاجآت وتم انتخاب مكتب تنفيذي مصغر وجامع وان سقطت منه
بعض القيادات التاريخية مثل رفيق عبد السالم وأنور معروف ومحسن السوداني وعبد الرؤوف
البدوي ،وهذه النتيجة تؤكد وجود مؤسسة عليا تلعب أدوارا متقدمة وحاسمة وتمارس السيادة
حتى برفض ما يقرتح رئيس الحركة وهو مؤرش مهم عىل وجود ديمقراطية داخلية عىل عكس
ما شهرت به بعض القيادات التي كانت متحمسة للحسم وتقديم صورة محنطة لرئيس مستبد
ومذلة للحزب ومؤسساته التي أكدت عىل تفرد رئيس حزب النهضة بالقرار والرأي وخضوع
مؤسسة الشورى خاصة لهواه وحساباته الشخصية وعىل أنه يف النهاية الحاكم بأمره وأن ذلك
ت ّم يف مرات عديدة من وراء حجاب.
وبمكتب مماثل اثبت الغنويش مرة أخرى قدرته عىل إتقان فن التواصل مع الرأي األخر بما
يفرتض ذلك من واقعية يف التعاطي مع امللفات الضاغطة وعىل االمساك بخيوط اللعبة وبحنكته
يف إدارة الطموحات واإلرادات املتنازعة عىل التموقع ورغبته يف التجاوز واإلصالح واملحافظة عىل
وحدة الحركة وانسجامها ألنها إحدى ضمانات االستقرار السيايس يف البالد وقطار تجربة االنتقال
الديمقراطي الذي يخىش عليه من التوقف إذا أصاب حركة النهضة الوهن والضعف والهزال.
بطبيعة الحال هذا ال ينفي استمرار املقاربات املختلفة داخل حركة النهضة وحتى االستقاالت
واالنسحابات ولكن األوضاع الحزبية العبثية يف املشهد السيايس ومن نرى من اندثار ألحزاب
كبرية عىل غرار نداء تونس وسقوط تجربة الجبهة الشعبية وتمزق التجارب الحزبية الصاعدة
وبروز الخطاب الشعبوي والتعبوي املؤدلج واملولغ يف الحقد والكره وتواصل السياحة الحزبية
يف الربملان  ،هذه األوضاع املرتدية يف املنتظم الحزبي تدفعنا إىل تنسيب األمور وتقليص حجم
ما يجري داخل حركة النهضة من مناوشات خصوصا إذا استمرت كتلتها الربملانية يف التماسك
واالنسجام .
ومما ال شك فيه أنه امام الغنويش رهانات اخرى وملفات حارقة تهم تماسك الربملان وتقوية
عوده واملساهمة الفعالة يف الحوار الوطني وتعزيز العالقة مع القرص وتدعيم االستقرار الحكومي
ومتابعة األوضاع اإلقليمية املتحركة عىل أكثر من صعيد  ،كل هذا يتطلب منه اإلرساع يف تنقية
األجواء الداخلية وفض اإلشكاليات املطروحة وتوجيه بوصلة الجسم النهضوي يف االتجاه
السليم والصحيح .وهو ما يؤكد ما ذهب إليه العديد من املالحظني واملنارصين له بأنه مازال
للرجل دور متقدم للمساهمة يف إدارة الشأن العام وتسيري دواليب الدولة وشحذ الهمم لكسب
رهان األفضل والتخفيف من التناقضات بني مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز املصالحة الوطنية
النزيهة وطي صفحة التآمر والتناحر والتنافر والتباغض واملساهمة كذلك يف الحد من االنتصاب
الفوضوي واالنفالت يف الساحة السياسية ويف ترتيب خيمة التوافقات والقواسم املشرتكة بني
مختلف الفاعلني السياسيني واملتدخلني االجتماعيني خصوصا يف ظل ارتفاع منسوب االحتقان
االجتماعي والسيايس وذيوع مخاطر جدية مرتبصة بالبالد وتنامي جائحة كورونا وانتشارها
وال أدل عىل ذلك من إعادة التجديد له يف رئاسة الربملان وتجاوزه فخ سحب الثقة الذي نزلت فيه
قوى مختلفة ومتنوعة داخلية وإقليمية بكل ثقلها اإلعالمي واملايل والسيايس لقهر الرجل ودحره
ووأد تجربته يف الربملان.
ويعلمنا التاريخ أن النزاعات الحادة واملكتنزة للرجم والحسم داخل األحزاب الحاكمة حتى
يف البلدان التي لها عراقة يف الديمقراطية تنتهي بكوارث سياسية مما يستدعي يف بعض األحيان
قيادات إستثائية ذات خصال متفردة تتميز بها بحكم التجربة والتكوين والخربة واملمارسة
ملواصلة املشوار وقيادة أحزابها وسط أوضاع سياسية متقلبة ومضطربة وهو ما يعطي
مرشوعية لرواج فكرة الزعامة بهذا املعنى ويعطي رشعية لفكرة أن الغنويش لم يستكمل ادواره
التاريخية مقابل الدعوات "املزروبة " والساعية إلدخاله إىل متحف التاريخ مبكرا .ومن هنا جاءت
أهمية انتخاب جزء من املكتب التنفيذي كمرحلة أوىل ومن املفروض أن يتم استكماله إلدخال
قيادات وازنة ولها مكانتها داخل الحركة لتثبت ان تجاوز هذه اإلزمة يف حزب كبري حتى وإن
كانت حزبية بحتة فهي تذكرنا بأن الرجل من طينة الكبار وأن الدولة الوطنية تحتاجه بكل تأكيد
...وتونس التي تنزف اليوم وتعيش حاالت من التجاذب الكبري والغموض وهي يف مفرتق الطرق
وتعيش لحظة تاريخية مصريية  ،تحتاج ملن يبلسم الجراح بمرشوع وطني وتحتاج ألفضل
أبنائها وأقدرهم للخروج من هذه األوضاع الصعبة .

contact@acharaa.com
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معز ز يّود

سيجرى احلوار الوطني؟!
هل
ُ

ً
حريصا عىل
ال يزال الرئيس قيس سعيّد
إكساء خطابه بشحنة مفرطة من الغموض.
وهو ما يدفع حلفاءه وخصومه إىل حبك
التأويالت ونقيضها .تع ّلق األمر ،هذه م ّرة،
باشرتاطات رئيس الدولة لقبول مبادرة اتّحاد
الشغل حول إطالق حوار وطني إلنقاذ البالد من
األزمة الخانقة التي تردّت إليها...
وضع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد رشطني
ضمنيّني لقبول إجراء حوار وطني إليجاد حلول كفيلة
بمعالجة األزمة الشاملة الرهنة يف البالد .ويتمثل
الرشط األوّل يف أن يعمل الحوار عىل «تصحيح مسار
الثورة التي ت ّم االنحراف بها عن مسارها الحقيقي
الذي حدده الشعب منذ عرش سنوات» ،يف حني يكمن
الرشط الثاني يف «وجوب ترشيك ممثلني عن الشباب
من كل جهات الجمهورية يف هذا الحوار».

غموض وتأويالت

تعدّدت التأويالت طبعا ،بني مشيد ومنتقد،
بل واعرتف االتّحاد العام التونيس للشغل ،بوصفه
صاحب مبادرة الحوار الوطني عىل لسان املتحدّث
الرسمي باسمه سامي الطاهريّ ،
بأن رئيس
ّ
يوضح يف لقائه مع األمني العام
الجمهوريّة لم
نور الدين الطبوبي مقاصده بشأن ما تضمّ نه
البيان الثاني لرئاسة الجمهورية حول تصحيح
مسار الثورة ،معتربًا ّ
أن تلك املقاصد تحتاج إىل
توضيحات ،وهو ما ستطلبه املنظمة من ّ
مؤسسة
رئاسة الجمهوريّة.
ومن فرط غموض الخطاب الرئايس والتخبّط يف
تأويله ،اكتفى القيادي بحزب «التيار الديمقراطي»
ووزير الرتبية السابق محمد الحامدي بالتأكيد أنّه
لو تم فعالً التوصل إىل حوار وطني يُفيض إىل
التسويات الرضورية للخروج من األزمة التي تمر
بها البالد ،فإن ذلك يعترب نوعا من تصحيح مسار
الثورة وتحقيق أهدافها .ويف املقابل ،أيّد القيادي
بحركة الشعب ورئيس لجنة املالية بالربملان هيكل
امل ّكي اشرتاطات رئيس الجمهوريّة ،بل ذهب إىل
إن «ا ُملتشابهني هم من يتحاورون» ّ
ح ّد القول ّ
وأن
مشاركة حركة النهضة أصبحت مرشوطة ويمكن
إجراء الحوار الوطني بدونها .ومن جانبه ،انتقد
رئيس الربملان ورئيس حركة النهضة راشد الغنويش
ما قد يبدو يف خطاب رئيس الجمهوريّة من رغبة يف
هدم ك ّل ما بُنِي سابقا ،قائال يف ترصيحات صحفيّة:
«ال يمكن الترصّ ف كما لو أنّه يقوم بهدم ما قمنا
بإنجازه إىل حد اآلن ،والذي لم نس َع إلكماله بعد،
ثم القيام بإعادة البناء مع إقصاء ما ت ّم إنجازه منذ
 .2011أليس من األجدر إعطاء املزيد من الوقت
للنظام الحايل ،لينهي عمله ثم تقييمه الحقاً؟».
وأمام ك ّل ذلك تُدرك املركزيّة النقابيّة أنّها
تواجه مأزقا حقيقيّا .ويبدو أنّها ستحاول ،خالل
جلسة العمل التي ستجمعها قريبا بممثيل رئاسة
الجمهوريّة ،توضيح ما أمكن من تفاصيل هذا الحوار.
ويف حال استعىص ذلك فإنّها قد تضط ّر إىل إعالن
املوت الرسيري ملبادرتها .وهو ما قد يكون أق ّل رض ًرا
من خوض حوار مرشوط ال تُعرف له بداية أو نهاية
فخ شبيه ّ
أو الوقوع يف ّ
بفخ مفاوضات «قرطاج»2
الذي كان اتّحاد الشغل من أكثر املترضّ رين منه.
ومع ّ
أن اتّحاد الشغل قد أعلن ،يف ح ّد ذاته ،بأنّه
ّ
لن يُشارك يف الحوار الوطني املرتقب إل من يؤمن
بمبادئ الدولة املدنيّة ،مُلمّ حً ا بذلك إىل استبعاد
ائتالف «الكرامة» نظرا إىل خطابه املبني عىل الشتائم
والتكفري والتشجيع عىل العنف والكراهيّة ،فإنّه يدرك
أيضا أنّه ال يمكن للحوار الوطني أن ينتظم أصال
يف حال امليضّ يف تغييب حركة النهضة ،عىل خالف

ما يروّجه بعض خصومها من حلفاء الرئيس قيس
سعيد .ولذلك حرص أمني عام االتّحاد نور الدين
الطبوبي عىل االلتقاء أكثر من م ّرة برئيس الربملان
راشد الغنويش ،آخرها الخميس املايض عىل إثر
استقباله يف قرص قرطاج .ومن الواضح هنا ّ
أن املسألة
ال تتع ّلق بإقصاء بقدر ما ترتبط برضورة توفري
الرشوط املوضوعيّة إلجراء حوار وطني حقيقي من
شأنه أن يُفيض إىل تصوّرات واضحة وحلول عمليّة.
وهو ما يصطدم أيضا بالرشط الثاني املتع ّلق بترشيك
الشباب من كامل مناطق الجمهوريّة ،يف ظ ّل صعوبة
ّ
يخص مج ّرد
تحديد معايري موضوعيّة لذلك .فاألمر ال
استشارة شبابيّة وطنيّة عىل غرار تلك التي كان
يُطلقها رئيس النظام السابق ،وإنّما يتع ّلق بحوار
ينبغي أن يُفرز حلوال جديّة من الرضورة التوافق
عليها من أجل تحويلها إىل أعمال ملموسة عىل أرض
الواقع.

الجماعات املتط ّرفة عىل املجتمع .أمّ ا الحواران الثاني
والثالث أي ما اصطلح عىل تسميته بـ»قرطاج»1
( )2016و»قرطاج ،)2018( »2فقد كانا عبارة عن
مفاوضات معلومة الغايات ومحدّدة الهدف املتمثّل
يف استبدال رئيس الحكومة ،وفقا ملصالح محيط
الرئيس الراحل وخصوصا نجله حافظ قائد السبيس
الذي يُقيم حاليا يف منفاه االختياري خارج البالد وال
يجرؤ عىل العودة إىل تونس مخافة محاسبته سياسيّا
وجزائيّا.
الرئيس قيس سعيّد أعلن إذن رفضه ألن يكون
الحوار املقبل شبيها بك ّل الحوارات السالفة ،فوضعها
ك ّلها يف الس ّلة نفسها .والحال ،إن أحببنا أم كرهناّ ،
أن
«حوار  »2013الذي أبعد حركة النهضة عن الهيمنة
كليّا عىل الحكومة ورئاستها كان قد أفرز «توافقات»
أبعدت البالد آنذاك عن شبح التناحر ،ووحّ دتها نسبيّا
يف مكافحة اإلرهاب ،وإن فشلت يف تحقيق أيّ انفراج
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السابقة.
ومع ذلك ّ
فإن كالّ يُغنّي عىل لياله ،فقد ّ
عبت
حركة النهضة ،عىل لسان رئيسها راشد الغنويشّ ،
أن
األنسب يف ترشيك الشباب أن يت ّم عىل أساس معايري
واضحة عىل غرار هياكل الشباب الطالبيّة وغريها من
املنظمات النشيطة .ويف املقابل ،يبدو ّ
أن تأكيد رئيس
الجمهوريّة عىل «وجوب ترشيك ممثّلني عن الشباب
من ك ّل أنحاء الجمهوريّة» يعني تحديدًا هؤالء الشباب
املشاركني يف االحتجاجات االجتماعيّة ،أي يف تلك
التنسيقيّات التي تش ّكلت برسعة الربق خالل الفرتة
السابقة .وهو ما يطرح ،يف كال االقرتاحني ،تساؤالت
مرشوعة عديدة عن عمليّة حشد سابقة اإلضمار
لفئات معيّنة من الشباب املرغوب مشاركته ،برصف
النظر عن قيمة التصوّرات والحلول التي قد تُقرتح
خالل حوار يبدو منذ اآلن أنّه عسري االلتئام.
وحتّى إن دافع الرئيس سعيّد عن رضورة
إطالق حوار وطني مغاير شكال ومضمونا عمّ ا
سبق من حوارات ،فإنّه ليس يف مقدوره اليوم
إطالق حوار موجّ ه وذي أهداف محدّدة مسبقا من
طينة «قرطاج »1وقرطاج »2اللذين دفع إليهما
رئيس الجمهوريّة الراحل الباجي قائد السبيس.
فسواء تع ّلق األمر بتحديد مصري رئيس الحكومة
أو بمراجعة النظام السيايس يف اتّجاه تلقيحه
بـ»لقاح من صنف جديد وغري مستورد» ،وفق
تعبري قيس سعيّد ،من أجل تحويله إىل نظام
رئايس ،فإنّه ال ب ّد دستوريّا أن يم ّر هذا وذاك
بالربملان عىل عالّته الكثرية.

عقبات موضوعيّة!

إقرار بالعجز

الحقيقة ّ
أن ما يُسمّ ى بـ»الحوار الوطني» يعني
يف أحد مظاهره ّ
أن النظام السيايس القائم لم يعد
قاد ًرا عىل إنتاج الحلول بقدر ما بات يُفرز األزمات
املتواترة .كما ّ
أن االلتجاء إىل حوار وطني من أجل
تفكيك األزمات الحادّة يكشف بدوره إقرا ًرا بتجاوز
مقتضيات الدستور الذي ضبط صالحيّات السلطة
الترشيعيّة وصالحيّات رأيس السلطة التنفيذيّة التي
يُفرتض ّأل تفوقها سلطة أخرى غري ّ
منصص عليها يف
الدستور مثل الحوار الوطني.
ومع ذلك ّ
فإن مبادرة اتّحاد الشغل قد حظيت
ظاهريّا بقبول مبدئي من جميع األطياف السياسيّة،
باستثناء كتلة ائتالف «الكرامة» ،معلنة حرصها عىل
تفكيك األزمة الخانقة التي تعيشها البالد عىل ّ
كافة
األصعدة .وال يخفى طبعً ا ّ
أن صعوبة أن تقبل قيادة
حركة النهضة باستبعاد حليفها ائتالف «الكرامة»،
باعتبار ّ
أن ذلك قد يؤدّي بمخرجات الحوار إىل
تهميش دورها وتضاؤل أوراق الضغوط السياسية
لديها.
ّ
الجدير بالتذكري أن البالد عرفت بعد الثورة ثالثة
حوارات كربى ،كان اتّحاد الشغل رشيكا أساسيّا
يف ثالثتها .فالحوار األوّل ( )2013كان واسعً ا عىل
مستوى املشاركة واآلفاق ،وسعى إىل تفكيك األزمة
السياسيّة الخانقة وإنقاذ البالد من السقوط يف فوىض
عارمة بعد عدد من االغتياالت السياسيّة ،وتوحيد
جهود ّ
مؤسسات الدولة يف مكافحة اإلرهاب وسيطرة

اقتصادي .ومن ثمّ ة تظهر اإلشكاليّات التي يطرحها
الرئيس قيس سعيّد من خالل تأكيد بقبول حوار
«لتصحيح مسار الثورة»...

حوار لمصلحة من؟!

من اإلشكاالت التي يبدو أنّها ال تريد أن تُفارق
هذه البالد ّ
أن ك ّل من يجلس عىل كريس الحكم ال
يُطلق أيّة مبادرة أو ينخرط فيها ْ
إن لم تصبّ قبل
أيّ يشء يف مصلحته السياسيّة الشخصيّة .فالسياسة
تكاد ال تخرج ،يف مطلق األحيان ،عن إدارة املمكن
السيايس الذي يُغ ِّلب التقاء املصالح حتّى بني من
كانت أهدافهم ومبادؤهم ومرجعيّاتهم متنافرة.
ال ريب إذن يف ّ
أن الرئيس قيس سعيّد قد أخذ
ّ
يخص
بعني االعتبار حسابات الربح والخسارة يف ما
حوارا ال يمكن أن يُعت ّد به وأن يكون ذا صبغة وطنيّة
إن لم يُرشف عليه رئيس الجمهوريّة .وبرصف
ّ
الشق السيايس أو ذاك ملسألة
النظر عن تأويالت هذا
اشرتاط قيس سعيّد مشاركة الشباب بشكل فعّ ال
يف الحوار الوطني ويف صياغة مخرجاته من حلول
وتصوّرات ،فإنّه يبدو ّ
أن الهدف من هذا التعويم هو
تسجيل نقاط وحصد التأييد من األنصار ،دون اعتبار
ملدى تأثري ذلك يف إجهاض ما قد يُسمّ ى بـ»الحوار
الوطني» قبل إطالقه أصال .وعىل الصعيد النظر
لم يجرؤ أغلب الفاعلني السياسيّني عىل رفض هذا
االشرتاط نظرا إىل خلفيات عديدة تتع ّلق بالرصاع
املحتدم حول استقطاب الفئات الشبابيّة التي كان لها
وزنها يف نتائج الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسيّة

يف ظ ّل التوازنات الربملانيّة السائدة حاليّا
يصعب عىل رئيس الجمهوريّة بلوغ تلك األهداف
ّإل يف حال ّ
تحققت آمال البعض وتخلخلت تلك
التوازنات كليّا إذا ما انكمشت كتلة «قلب تونس»
وتف ّرقت بعد الزجّ برئيس الحزب يف السجن ،إىل أم ٍد
قد يطول كثريًا .فاليوم ّ
تغيت الظروف السياسيّة،
ّ
مرشح لرئاسة الجمهوريّة .ومن
ولم نعد إزاء
املرجّ ح أيضا ّ
أن القضاء قد تح ّرر إىل ح ّد ما من
ُ
الضغوط الهائلة زمن االنتخابات التي كانت تمارس
آنذاك سواء تحت مؤثّرات داخليّة وخارجيّة.
ومن دون ش ّك ّ
أن مصري هذا الحوار املرتقب
مرتهن أيضا بمصري رئيس الحكومة خالل هذه الفرتة
الصعبة وكذلك بمدى صمود أغلبيّته الربملانيّة .كما ّ
أن
الخيارات التي سيعتمدها هشام املشييش يف تعديل
تشكيلة حكومته ،خالل األيّام واألسابيع املقبلة،
من شأنها أن تؤثّر سلبًا أو إيجابًا يف مصري إجراء
الحوار الوطني املنشود أصال .ومن املرجّ ح أن يكتفي
رئيس الحكومة بتعديل جزئي طفيف لس ّد الفراغ
يف الحقائب الوزاريّة الشاغرة .وحتّى إن التجأ إىل
إجراء تعديل وزاري واسع نسبيّا ،فإنّه من املستبعد
أن يندفع يف اتّجاه تحقيق الرغبات املش ّ
طة لوسادته
الحزبيّة عرب عزل الوزراء املحسوبني عىل الرئيس
قيس سعيّد ويف مقدّمتهم وزير الداخليّة .فهو يدرك
ّ
أن ذلك ال يُع ّد فقط ابتزا ًزا مكشوفا للجميع ،بقدر ما
ّ
سيكون بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعري .وهو
ما من شأنه أن يجعل عمليّة استبعاده هدفا محوريّا
لدى رئيس الجمهوريّة ،والسيما ّ
أن حركة النهضة
ّ
لن ترتدّد يف التضحية به إذا ما تطلبت مصلحتها
وتوافقاتها الظرفيّة ذلك.
لك ّل تلك الدواعي وغريها من الخلفيّات الخفيّة،
يبدو يف الفرتة الراهنة أنّه من الصعب جدّا أن يُجرى
مثل هذا الحوار الوطني املرشوط ،عىل الرغم من ّ
أن
البالد يف ّ
أمس الحاجة إىل الخروج من النفق املظلم
الذي أوقعها فيه نخبها وسياسيّوها...
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بورصة تونس في : 2020

كريمة السعداوي

حصيلة ضعيفة وآفاق تطور حمدودة

تتسم التعامالت يف بورصة تونس ،بشكل
عام ،بضعف حجمها ومحدودية عمقها وذلك يف
ظل شبه انعدام لشفافيتها بسبب احتكار عدد
من الوسطاء و"صناع السوق" مجمل التداوالت
الكربى فيها وقدرتهم "الخفية" عىل تحديد أسعار
األسهم والسندات يف سياقات تشوبها يف عدة حاالت
جنح االطالع عىل القائمات املالية واملؤرشات الهامة
للمؤسسات املدرجة يف السوق وذلك عىل حساب
صغار املدخرين وأطياف عديدة من املستثمرين.
ومن الغريب يف تعامالت البورصة التونسية،
التي كشفت هشاشتها بجالء جائحة كورونا أنها
ظ ّلت منذ بداية التسعينات عىل نحو خاص ،بعيدة
عن إدراج رشكات محورية سيما تلك الناشطة
يف قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت والسياحة
والفالحة ضمن تداوالتها رغم تقديم هيئتها
التسيريية منذ  2016عدة وعود لتسهيل ادراج جميع
القطاعات املساهمة يف تشكيل الناتج املحيل اإلجمايل
يف البورصة وإزالة القيود بخصوص دخول الرشكات
الصغرى واملتوسطة السوق املالية مع عدم االقتصار
عىل االستثمارات الفردية من خالل تحسني اإلطار
الترشيعي والرتتيبي لالستثمار املؤسساتي.

بورصة تونس ...من أصغر
البورصات إقليميا ودوليا

ال تتجاوز مساهمة سوق االوراق املالية بتونس
يف تمويل االقتصاد نسبة  10باملائة وذلك بالنظر
اىل أن رسملة هذه السوق هي دون  25باملائة من
الناتج الداخيل الخام يف ظل غياب إرادة إليجاد حلول
تمكن من تنشيط وتطوير دورها يف تمويل التنمية.
وتربز تقلبات نشاط بورصة تونس وغموض منحاها
املتواصل منذ سنوات لدى معظم التونسيني أن
البورصة بمثابة "كازينو" ومعبد املضاربة االفرتايض
للتبادل املايل املخصص حرصا لألثرياء او الطامحني
يف االثراء الرسيع.
وتش ّكل مع األسف هذه التمثالت حقيقة ساطعة،
عىل أكثر من صعيد ،سيما لدى انزالق السوق املالية
املستمر صعودا ونزوال بعيدا عن الواقع االقتصادي
واملايل الذي من املفروض أن تعكسه تقلبات هذه
السوق .ويف خضم هذا الواقع ،فان بورصة تونس
ال تشكل باي حال من األحوال اآللية الرضورية،
من حيث مفهومها لتمويل االقتصاد الوطني ،علما
أن نسبة مساهمة األسواق املالية يف تمويل االقتصاد

يف العالم ترتاوح بني  40و60باملائة وأن بورصة
تونس لم تحقق إنجازات ملموسة يف هذا الخصوص
بعد أربعة عقود من النشاط .ويعترب ج ّل املالحظني
واملتخصصني يف الشأن املايل أن بورصة تونس مازالت
تفتقر ،يف الظرف الراهن ،إىل الكثري من التنظيم
ومواكبة املعايري الدولية فضال عن غياب الهيكلة
التقنية املتقدمة والخربة يف مجال الهندسة املالية.
كما تشهد السوق املالية التونسية الكثري من
النقائص والعراقيل التي تحول دون تطويرها إذا أنها
مازالت تعاني من صغر حجمها بحكم أن رسملتها
ال تبلغ سوى  25.4مليار دينار ( 9.4مليار دوالر)
مع تدنى املساهمة يف تمويل القطاعات االقتصادية.
ويستمر اىل اليوم تمويل االقتصاد يف تونس من خالل
التداين البنكي بشكل أسايس عىل وقع تواصل صعوبة
تعبئة رؤوس األموال بسبب وجود حزم إجراءات
ترتيبية وإدارية غري مالئمة اطالقا لالستثمار املايل.
يضاف اىل ذلك غياب هيكل يجمع كل املنظومة املالية،
وهو غياب يمنع تناغم وتجميع النصوص والقوانني
الكثرية واملتشعبة ،لتطوير إمكانات البورصة
واالرتقاء بالفرص الحقيقية لالستثمار فيها.
وتفاقمت هذه الوضعية عىل ضوء استفحال
ظاهرة تقهقر االدخار الوطني املسجل نتيجة
تراجع القدرة االستهالكية لألفراد واملؤسسات ولكن
أيضا جراء غياب عرض متنوع من طرف الهياكل
املؤسساتية التي التلجأ اىل السوق املالية بالنظر
لغياب حوافز كافية لفائدتها ورغم اإلعالن منذ
 2016عن وضع اسرتاتيجية لبلوغ نسبة تمويل
لالقتصاد عرب السوق املالية ترتاوح بني نسبة 10
و 20باملائة وزيادة رسملة البورصة لتبلغ  50باملائة
من الناتج الداخيل الخام فان هذه األهداف لم تتحقق
وبقيت كغريها من الوعود مجرد شعارات ع ّرت عدم
مصداقيتها أزمة الجائحة الصحية.

بورصة تونس أمام
امتحان أزمة كوفيد19 -

عرف مؤرش بورصة األوراق املالية بتونس
"توننداكس" تراجعا هاما ،بعد تفيش وباء كوفيد
  19ال سيما إثر اإلجراءات التي اتخذتها الحكومةالتونسية ملجابهته ،وازدادت حدة هذا االنخفاض
مع املرور إىل املستوى الثاني من مخطط مكافحة
الفريوس وغلق املجال البحري ( 13مارس ،)2020
وفقدان املؤرش الرئييس للبورصة "توننداكس" يف

صور من تاريخ تونس
سنة  1961كانت تونس تع ّد ما يقارب 5
ماليين نسمة ودخل فردها السنوي ما يعادل
 500دوالر لكن صوتها كان مدويا في أرجاء
المعمورة كلما تحرّكت دبلوماسيتها...
في الصورة سفير تونس في واشنطن الحبيب
بورقيبة االبن في حديث حميمي مع الرئيس
االمريكي جون كينيدي وكان للسفير التونسي
شأن لدى االدارة االمريكية بفضل كياسته
واتقانه اللغة االنقليزية ولوضوح اختيارات
السياسة الخارجية البورقيبية ...والصورة
ناطقة لذاتها بكل هذه الحقائق...

ظرف ثالثة أيام ( 16 ،13و 17مارس  ،)2020ما
قدره  10.2باملائة ليتقهقر بنسبة  15.11باملائة بني
 2و 17مارس  .2020وكان هذا املنحى التنازيل عاما
يف مرحلة اوىل ذلك انه شمل كل القطاعات بالتسعرية،
وبشكل خاص البنوك.
وواصلت السوق املالية االتجاه سلبا إثر دعوة
البنك املركزي التونيس (مذكرة للبنوك واملؤسسات
املالية عدد  17لسنة  2020مؤرخة يوم  1افريل
 )2020لتعليق كل إجراء يهم توزيع األرباح بعنوان
سنة  2019واالمتناع عن القيام بعمليات رشاء
ألسهمها بهدف الحفاظ عىل االستقرار املايل.
وتراجع ،عموما ،الحجم االجمايل للتداول خالل
سنة  2020بنسبة  0.9باملائة ليبلغ  1576مليون
دينار أي بمعدل يومي جد ضعيف للتداول قيمته
 6.3ماليني دينار.
ومثل حجم التداول عىل سندات رأس املال 89
باملائة من حجم التداول عىل تسعرية البورصة بقيمة
 1411مليون دينار .وشكلت عمليات التداول يف شكل
كتل  17باملائة من حجم التداول عىل سندات رأس
املال و 15باملائة عىل تسعرية البورصة أي ما يعادل
 238مليون دينار.
وتركزت عىل مستوى التوزيع القطاعي ،العمليات
عىل سندات رأس املال بقطاع مواد االستهالك الذي
استأثر بنسب  36.2باملائة من حجم التداول بتسعرية
البورصة متبوعا بقطاعي كل من املالية والصناعة.
وهيمن املستثمرون التونسيون االفراد عىل حجم
التداول عىل سندات رأس املال بما يعادل  78.3باملائة
تليهم مؤسسات التوظيف الجماعي يف االوراق املالية
بـ  12.6باملائة .اما االجانب فقد استأثروا بحصة
بلغت  7.9باملائة من حجم التداول عىل سندات رأس
املال.

حصاد ضعيف وافاق متعثرة

أقفلت السوق املالية سنة  2020عىل تراجع بنحو
 4باملائة يف نشاطها ،مكتفية بتداول  1.4مليار دينار
عىل مدى سنة كاملة وهو مستوى ضعيف ال يساعد
عىل جذب املستثمرين وصناديق االستثمار.وعاشت
بورصة تونس سنة  2020أسوء نتيجة لها منذ عرش
سنوات ،برتاجع نشاطها بـ 9.59باملائة مع نهاية
الربع األول من السنة ،قبل أن يستعيد التداول نسقه
العادي نسبيا بداية من الربع الثاني من العام وتختم
السنة بإدراج جديد لـ "رشكة مغاربية" الناشطة يف

مجال التأمينات ،وذلك عقب  24شهرا من التوقف
التام لإلدراجات الجديدة.
ويرى العديد من املسؤولني والخرباء أن بورصة
تونس مطالبة بالعمل عىل مضاعفة حجم التداول
يف السنوات القادمة ،واالرتقاء بنسبة التداول إىل 25
باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،عىل غرار بورصات
األسواق الناشئة .ويعترب جلهم أن زيادة حجم التداول
يف بورصة األوراق املالية يتوقف عىل قرار سيايس
بإدراج الرشكات الحكومية التي ستكون قاطرة
لتطوير نشاط السوق املالية وزيادة إشعاع البورصة
وقدرتها عىل جذب املستثمرين ،غري أن الحكومة
ال تفكر يف الوقت الحايل يف إصالح الوضعية املالية
للرشكات الحكومية وتهيئتها لدخول البورصة.
اما يف ما يخص افاق نشاط البورصة لسنة 2021
وحول إمكانية زيادة اإلدراجات ،فان معظم املؤرشات
حسب تقييمات املتخصصني يف الشأن املايل تربز انه ال
توجد برامج إلدراج رشكات جديدة يف السوق املالية يف
العام الجديد ،مع التأكيد عىل أن البورصة لم تتمكن
من زيادة فاعلية السوق البديلة بتكثيف إدراجات
الرشكات املتوسطة والصغرى رغم إصدار القوانني
الخاصة بهذا الصنف من الرشكات.
وكانت بورصة تونس لألوراق املالية تنتظر
إدراج  3أو  4رشكات ،عام  2020يف قطاعات التأمني
والنسيج والبعث العقاري ،قبل أن ّ
تغي كورونا مجرى
األحداث االقتصادية لتنهي البورصة العام بإدراج
رشكة واحدة.
ويرجّ ح خرباء يف البورصة ،أن يزيد عدد الرشكات
املنسحبة من السوق املالية هذا العام  ،سيما يف ظل
سحب رشكتني أسهمهما من البورصة عام 2020
وانتظار ان تقوم تحديدا  4رشكات أخرى بسحب
أسهمها يف العام الجديد  ،2021من بينها رشكتان
بارشتا فعال إجراءات مغادرة البورصة ،ومن بينها
رشكة تنشط يف قطاع اإليجار املايل .وبداية عام ،2020
كانت بورصة تونس تضم  82رشكة مدرجة 69 ،منها
يف السوق الرئيسية ،و 13يف السوق الثانوية أو البديلة
لتنهي السنة بـ  79رشكة مدرجة ،مع توقعات بنزول
عدد املؤسسات املدرجة إىل  75يف العام الجديد.
وخالل عامي  2018و ،2019لم تشهد بورصة
تونس لألوراق املالية أية عمليات إدراج جديدة ،قبل
أن تنهي السنة الحالية بإدراج مؤسسة مغربية
للتأمينات.

contact@acharaa.com
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بيان جملس إدارة البنك املركزي الغريب والعجيب...

جنات بن عبد هللا

اكتفى بيان مجلس إدارة البنك املركزي الصادر بتاريخ 30
ديسمرب  2020بمالحظات برقية تتعلق بتشخيصه للوضع
االقتصادي واملايل يف البالد حيث اختزلت الفقرة الخامسة من
البيان حصيلة نقاشات مجلس اإلدارة الذي أكد فيه أنه «بالنظر
اىل الوضعية االقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البالد
أصبح من الرضوري العمل عىل توفري اإلطار املالئم إلنعاش
االقتصاد وتوضيح الرؤية للمتعاملني االقتصاديني وتحسني
املناخ لدفع االستثمار الداخيل والخارجي الذي يمثل الرافد
األسايس للنمو والتشغيل».
يف هذه الفقرة التي صيغت بطريقة عجيبة وغريبة حيث
لم تكشف عن الطرف املعني بالتحرك ،يبدو أن مجلس اإلدارة
أراد ،من جهة أوىل ،االختفاء وراء قانون استقاللية البنك
املركزي للتنصل من مسؤوليته يف تدهور الوضع االقتصادي.
ومن جهة ثانية ،تجنب التدخل يف السلطة التنفيذية التي توجه
لها يف صيغة املجهول ملطالبتها بالعمل عىل توفري إطار إنعاش
االقتصاد وتوضيح الرؤية للمتعاملني االقتصاديني ،وتحسني
مناخ االستثمار الداخيل والخارجي يف الوقت الذي تعترب هذه
املسؤولية مشرتكة بينهما.
البيان ،لم يتوقف عند هذا الحد ،ليرص عند التعرض اىل
الحلول التي طرحها للخروج من األزمة ،عىل «رضورة الترسيع
يف القيام باإلصالحات الهيكلية لتحقيق استقرار التوازنات
االقتصادية الكلية» يف اتهام واضح ورصيح لطرف ،لم يكشف
عنه ،بالتقاعس والتقصري يف الرشوع يف تنفيذ اصالحات لم يعلن
عن طبيعتها.
وحتى ال يتهم بتغييب البعد االجتماعي يف طرحه للحلول،
تفضل مجلس إدارة البنك املركزي بالدعوة ،لجهات مجهولة ،اىل
«وضع االليات الكفيلة بحماية الفئات الهشة».
ويبدو ،من خالل هذه الفقرة التي صيغت بطريقة لم تخرج
عن معايري وصفات صندوق النقد الدويل األوىل التي اقرت يف
بالدنا يف بداية سبعينات القرن املايض مع الهادي نويرة ،والثانية
يف منتصف الثمانينات مع برنامج اإلصالح الهيكيل الذي يقوم
عىل تخيل الدولة عن دورها االقتصادي من خالل اتباع سياسة
التقشف وسياسة االنفتاح ورفع كل القيود أمام التوريد،
أن مجلس إدارة البنك املركزي أراد هذه املرة الحديث بلسان
صندوق النقد الدويل ،يف اطار تدخله الثالث الذي جاء يف سنة
 ، 2013للتوجه للرأي العام الوطني والفاعلني االقتصاديني،

وليس الحكومة ،للتذكري بالتزامات الدولة التونسية التي تعهدت
بها الحكومة والبنك املركزي يف شهر أفريل  2020واملتمثلة يف
مواصلة العمل بسياسة التقشف من خالل الضغط عىل عجز
ميزانية الدولة عرب الضغط عىل كتلة األجور ورفع الدعم
والرتفيع يف الرضائب من جهة ،ومن خالل اتباع سياسة نقدية
متشددة أدت اىل تعطيل محركات النمو من استهالك واستثمار
وتصدير وسياسة رصف مرنة أدت اىل انزالق الدينار لتحقيق ما
سماها بالتوازنات االقتصادية الكلية.
من خالل األسلوب الذي تبناه لطرح الحلول ،كشف البنك
املركزي عن دوره الحقيقي كممثل لصندوق النقد الدويل يف البالد
يسهر عىل تنفيذ وحماية وصفاته حيث كشف هذا األسلوب عن
غياب مجهود وطني القرتاح حلول تستند اىل حقيقة الصعوبات
التي يمر بها اقتصادنا الوطني ،كما كشف هذا األسلوب عن
قطيعة صارخة بينه وبني الشعب التونيس الذي دخل يف حراك
اجتماعي لم يتوقف منذ الثورة اىل اليوم للتعبري عن رفضه لهذه
«اإلصالحات» التي سحقت الطبقة الوسطى وقضت عىل الفئات
الهشة ودمرت القطاعات املنتجة وهمشت الشعب التونيس
املتواجد يف كامل الرتاب التونيس وليس يف املناطق الداخلية فقط،
حراك ال نجد له أثرا يف بيانه االخري.
هذا الغياب وهذه القطيعة كرسهما البيان من خالل تباهي
البنك املركزي بإنجازاته يف باب السيطرة عىل التضخم الذي
تراجع اىل  4.9باملائة يف شهر نوفمرب املايض بحساب االنزالق
السنوي مقابل  6.5باملائة خالل نفس الشهر من السنة
املاضية ،تراجع يعتربه البنك املركزي نتيجة ومكسبا لسياسته
النقدية املتشددة التي يرى أنها أنقذت البالد من ارتفاع جنوني
لألسعار يف ظل انكماش اقتصادي وتراجع يف اإلنتاج تم تعويضه
بتوريد مكثف قىض عىل االستثمار واإلنتاج وكل أمل يف التصدير،
والحال أن هذا الرتاجع يف نسبة التضخم هو ترجمة لتدهور
املقدرة الرشائية وملستوى عيش املواطن الذي عجز عن تأمني
الدراسة ألبنائه والخدمات الصحية ...لرتتفع نسبة الفقر ونسبة
البطالة اىل مستويات غري مسبوقة ،طمأننا البنك املركزي بأنه
سيتم مواجهتها حسب وصفات صندوق النقد الدويل ب»االليات
الكفيلة بحماية الفئات الهشة» التي اتسعت بفضل ما يسمى
ب»اإلصالحات الهيكلية».
هذه القطيعة بني البنك املركزي والواقع االقتصادي كرسها
أيضا البيان من خالل تباهيه بمستوى املوجودات الصافية من

العملة الصعبة التي بلغت  22.9مليار دينار بتاريخ  29ديسمرب
 2020مقابل  19.1مليار دينار يف نفس التاريخ من السنة
املاضية والحال أن االقتصاد الوطني يعاني حالة انكماش غري
مسبوقة ومستوى عجز تجاري قيايس بلغ خالل االحدى عرش
أشهر األوىل من السنة  21.5مليار دينار بخالف ما يدعيه وهو
 11.7مليار دينار معلنة.
هذا العجز التجاري غري املسبوق يرتجم تعطل أهم مصدر
للعملة الصعبة وهو التصدير لنقف عند حقيقة مخجلة وهو أن
البنك املركزي يتباهى بموجودات من العملة الصعبة مصدرها
قروض خارجية وليس مواردنا الذاتية املتأتية من التصدير
ومداخيل السياحة.
يف هذا السياق استغربنا صمت البنك املركزي تجاه اعتماد
النسخة السادسة لدليل ميزان الدفوعات التي أصدرها صندوق
النقد الدويل يف سنة  2008والتزمت بتطبيقها كل البلدان
األوروبية منذ سنة  2010يف إطار تفعيل املنظومة األوروبية
للمحاسبة الوطنية و االقليمية لسنة  2010اال أن الحكومات
املتعاقبة بعد الثورة رفضت االنخراط يف هذا املسار الذي يكشف
عن حقيقة عجز املبادالت التجارية بني تونس واالتحاد األوروبي
الذي بلغ  45باملائة من العجز التجاري اإلجمايل يف سنة 2019
والحال أن االتحاد األوروبي والسلط التونسية يزعمان عكس
ذلك.
وما عمق استغرابنا أن البنك املركزي قد اعتمد فعليا هذه
النسخة ولكن الستغاللها داخليا دون اإلفصاح عن نتائجها
للراي العام بما يضع تساؤالت خطرية حول هذا املوقف الذي
يرضب ادعاءه باالستقاللية ويضعه يف خانة التوظيف السيايس
املكشوف إلخفاء العجز التجاري الحقيقي الذي يعكس ميزانا
تجاريا هزيال مع االتحاد األوروبي يرضب ادعاءات األنظمة
السابقة والحكومات املتعاقبة بعد الثورة بتنوع االقتصاد
التونيس وبوجود صناعات معملية مندمجة يف النسيج
االقتصادي الوطني والحال أنها تندرج يف اطار االستثمار
األجنبي املبارش الذي جاء لنهب القوى العاملة وتدمري االستثمار
الوطني.
نقاط استفهام كثرية تبقى قائمة تجاه بنك مركزي كشف
بيانه األخري عن ابتعاده عن واقع البالد وارصاره عىل تبني
سياسات نقدية ومواقف ترضب االقتصاد الوطني وسيادتنا
الوطنية.
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العدد  - 242الثالثاء  05جانفي 2021

www.acharaa.com

11

الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

االفتتاحية
قالوا

السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين
بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا باللحظة الراهنة .فليس
المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم أهال وسهال في سوقنا...
هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدّا

رديء جدّا

محكمة المحاسبات

يوسف الشاهد

خالل جلسة االستماع ملداخالت ثالثة قضاة من
محكمة املحاسبات من طرف لجنة مكافحة الفساد
التابعة ملجلس نواب الشعب حول التقرير الذي أعدته
سهام بن سدرين واملتعلق بنشاط هيئة الحقيقة
والكرامة طيلة كامل مدة رئاستها ،أنبهر
الحارضون بالدقة "الرهيبة"
حسب أحد الحارضين التي
اتسمت بها مداخالت القضاة
ومهنيتهم املتسامية عن
أية شبهة سياسية كانت
أو مصلحية وعىل تغليب
لغة االرقام والحسابات الدقيقة
ومجانبة االستنتاجات التي قد يُفهم منها تذنيب ما
لطرف ما.
ّ
والحس القضائي الشاطر
بفضل هذه املهنية العالية
اندهش الحارضون لجسامة ما اقرتفت سهام بن سدرين
من تجاوزات للقانون الداخيل للهيئة ومن استباحات
لقوانني البالد ومن اختالسات باملليارات ألصول مالية
ال يُعرف منتهاها ،واملؤسف أن رئيسة هيئة الحقيقة
ّ
محصنة حسب دستورية الهيئة من أي تتبع
والكرامة
من أية نوع.
املهم يف هذا الركن هو االشادة بمكسب وطني فريد
من نوعه يف العالم العربي ،وجب علينا التمسك به والدفاع
عن وجوده كما هو بمنأى عن الرصاعات والتأثريات
بجميع أنواعها .فبعد تقرير املحكمة الصادم واملرجعي
حول االنتخابات الرئاسية والترشيعية الفارطة والذي
ّ
للشك الكفاءة العالية لهذه املحكمة
أثبت بما ال يدع مجاال
ولرئيسها وأعضائها ،جاء تدخل السادة القضاة يف لجنة
مكافحة الفساد حول بن سدرين لتتم نعمة التونسيني
بهذه املفخرة العظيمة.

نرش رئيس الحكومة األسبق يوسف ّ
الشاهد البارحة اإلثنني
 4جانفي عىل صفحته ال ّرسميّة بفايسبوك فيديو من  20دقيقة
ّ
بالسنة الجديدة ليم ّر بعد ذلك ملا يُشبه
تقريبا إسته ّله بالتّهنئة
املبادرة ّ
السياسيّة ا ُملتكاملة للخروج من الوضع الحايل للبالد.
وقد سبق للدكتورة سنية بن الشيخ املديرة التّنفيذيّة لحركة
تحيا تونس،منذ قرابة األسبوع،أن أعلنت ّ
أن حزبها يعتزم تقديم
مرشوع مبادرة للحوار الوطني ا ُملقرتح من اإلتّحاد العام التّونيس
للشغل.
السيد يوسف ّ
الشاهد تحدّث عن الوضع العام وقدّم قراءته له وملختلف الحلول
إن أغلبها غري دستوريّ ّ
املقدّمة وقال ّ
وأن املدخل الوحيد هو التّوافق بني الجميع
حول جملة من املها ّم أهمّ ها تنقيح القانون اإلنتخابي وإستكمال تركيز املجالس
الجهويّة للمرور مبارشة إلنتخابات ترشيعيّة مُ ب ّكرة ّ
ألن البالد ال يُمكن أن تحتمل
الضبابيّة والتع ّ
املزيد من ّ
طل لح ّد سنة .2024
"تهاني"السيد يوسف الشاهد بمناسبة رأس ّ
السنة لم تحمل جديدا ال شكال وال
ّ
التخل عن نظام الدوائر اإلنتخابيّة املتعدّدة وتعويضها
مضمونا (عدا ربّما اقرتاح
بدائرة واحدة من مائة مقعد) .فقد توجّ ه ملتابعيه باللهجة الدّارجة وبنربة توحي
بخطورة الوضع يف إرادة واضحة لتقديم نفسه كأحد أه ّم ّ
الشخصيّات يف الدّولة،
وبعد خطاب رئيس الدّولة ليلة رأس ّ
السنة وغياب رئيس الحكومة ،ها هو السيّد
يوسف ّ
الشاهد يظهر بصورة تذ ّكر بترصيحاته عندما كان رئيسا للحكومة.
أمّ ا الخطاب فقد"نهل"مجدّدا من "التّوافق" الذي أتى به لسدّة الحكم وتم ّكن
بفضله من البقاء يف القصبة ملا بعد إنتخابات .2019
السيّد يوسف ّ
الشاهد كان رئيسا للحكومة بل و"عمّ ر" يف القصبة أكثر من
سابقيه والحقيه (ما بعد الثورة) وكان بإمكانه أن يحاول ،عىل األق ّل ،تحقيق ما
ّ
خاصة أنّه كان قد صنع لنفسه كتلة وحظي بدعم كتلة حزب حركة
يقرتح اآلن
النّهضة!
ّ
ّ
من الواضح أن السيّد يوسف الشاهد يريد مجدّدا استغالل الوضع للظهور يف
جبّة بديل جدّي عىل رأس الحكومة وكذلك الح ّد من تداعيات صعود نجم السيّد
الفاضل عبد الكايف وعودته ّ
للسياسة من بوابة رئاسة حزب آفاق تونس.

صورة تتحدث

هشام المشيشي

يمكن ان يحدث يف اية
لحظة التفاف عىل مكاسب
الثورة …هناك دعوات تنادي
بتحطيم املؤسسات وباقحام
املؤسسة العسكرية يف الحياة
السياسية وهذه الدعوات ال تمثل التونسيني
 ..يجب عدم اإلرتداد عىل ما تحقق من مكاسب
بفضل الثورة بل يجب املراهنة عليها وتدعيمها
..يجب عىل الجميع العمل عىل ايجاد الحلول
ملشاكل البالد وهذه الحلول لن توجد إال يف األطر
الرشعية واملؤسساتية .

راشد الغنوشي

يجب يف البداية التساؤل عن
حيثيات هذا الحوار الوطني ،
هل سيُعنى باإلقتصاد أم
بالسياسة ؟” ال يمكن أن يكون
الحواراال شامال  .ال يمكن
الترصف كما لو أنه يقوم بهدم ما قمنا بإنجازه
إىل حد اآلن والذي لم نسع إلكماله بعد  ،ثم القيام
بإعادة البناء مع إقصاء ما تم إنجازه منذ 2011
 .أليس من األجدر إعطاء املزيد من الوقت للنظام
الحايل لينهي عمله ثم تقييمه الحقا ؟ .

عبير موسي

اسناد اذن بمأمورية للنائب
سيف الدين مخلوف من قبل
رئيس مجلس نواب الشعب راشد
الغنويش للحصول عىل جواز
سفر خاص ملف فساد سيايس وبرملاني واداري
بامتياز وينطبق عىل هذا امللف الفصل  96من املجلة
الجنائية ....والنائب سيف مخلوف فضل قضاء عطلة
نهاية راس السنة يف جينيف وتوجه اليها يف مهمة
خوانجية ال عالقة لها بالشأن الربملاني نظرا لوجود
عركة مع سهام ين سدرين وحول من سيتم ضمهم
للقائمة يف اشارة اىل ملف العدالة االنتقالية.

سمير الشفي

مضمون مباردة االتحاد
التي وافق عليها رئيس
الجمهورية قيس سعيد يوم
امس لن يشهد تغيريات
جوهرية بعد ان اطلقت عليها
الرئاسة تسمية “مبادرة لتصحيح مسار الثورة"
فمبادرة االتحاد اشارت يف توطئتها اىل الخيبة
التي الحقت املرحلة املنقضية من فشل كل
الحكومات املتعاقبة يف تحقيق اهداف الثورة.
التسمية ليست قضية ...والشباب هو روح
الثورة وعصبها و طريقة ترشيك هذه الرشيحة
يف الحوار الوطني سيتناقش فيها االتحاد مع
ممثيل رئاسة الجمهورية وال بد من ايجاد صيغة
لالستماع اىل هذه الرشيحة.

غازي الشواشي

التيار ليس معنيا بدعوة
عبري مويس يف ما اطلقت عليه
تسمية وثيقة تصحيح املسار
وهي دعوة لتصفية حسابات
مع حركة النهضة ولتغذية
االستقطاب الثنائي …نحن مع الدعوات الجدية
واملسؤولة واملنبثقة عن النظام الديمقراطي
والتي تر ّكز عىل املشاكل الحقيقية للشعب
التونيس وسنسعى لتحقيق هذا الحوار تحت
مظلة رئيس الجمهورية او اي اطراف اخرى
..ال يمكن التحاد الشغل ان يكون مرشفا عىل هذا
الحوار باعتباره معنيا به وله طلباته …يمكن
ان يكون االرشاف عىل الحوار جماعيا ..ارشاف
سيايس مجتمعي وبامكان حكومة املشييش
االرشاف عليه .
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تعلّمو السياسة...من رأس رفيق عبد السالم بوشالكة...

منير الفالح

يف العادة ،األيّامات ّ
إل تسبق األعياد
واملناسبات (كيف رأس العام) تكون
هادية والنّاس تتلهى باإلستعدادات ث ّم
اإلحتفاالت وبعدها اإلسرتاحة ...هذا يف
العادةّ ،
إل ّ
السنة:عام  2020وما ندراك!
ّ
العام ّ
يتلخص يف جانفي
إل فات
وفيفري وكورونا! ويظهر ّ
أن العام
الجديد باش يكون:كورونا و...ال ّله
أعلم!
ّ
لكن أحنا توانسة وكلنا عىل
بعضنا،ما عدا السيّد ال ّرئيس املفدّى
قيس سعيّد،عيّاشة ونموتو عىل التّنبري!
وأنا كيف ما تعرفو شيخ من مشايخ
التّنبري وحتّى يف األعياد واملناسبات ويف
ظ ّل "هدنة" الربملان والحكومة ،لقيت
ّ
ّ
،الحق  :موش لقيت
موضوع...الحق
ّ
أمّ ا جاء وحدو وفرض نفسه:النشاط
الغري عادي للدّكتور رفيق عبد ّ
السالم
شهر"نسيب ّ
ُ
الشيخ"!
تصورو وحدّكم :السيّد قريحتو
متفتّحة وقلمه (نقصد الكالفيي
متاعه) سيّال ،بالعمل تقولش عليه
ينادي ويقول يا ناس! ياهوه! راني
هنا! بال ّلوك الجديد ونفس القدرات
عىل صنع حكايات ّ
إل ما تجي عىل بال
حدّ! (بطبيعة الحال راني نقصد بال
ح ّد عاقل وحتّى كيف يحبّ يمارس
التّشويه ،يقول حاجة قابلة للتّصديق)
وبعد "الجثث يف حالة وفاة ،وعبري
مويس أصلها وطد" ،هاهو توّة ّ
ول
يفتي يف مواقع الكواكب والنّجوم
وأناهي األقرب أو األبعد عن األرض!
شفتو هالثّالثة أمثلة عىل عبقريتو،
ح ّ
طو بحذاهم معلومة برك :رفيق عبد
ّ
السالم وزير الخارجيّة األسبق لتونس!
أعتى أورديناتور يف العالم (وحتّى يف
الكون ،إذا كان فيها كائنات ذكيّة)
تصبّلو هال ّزوز جُ مل ،تبدأ إنت مازلت
ما ردّيتش النّفس وهو يدخل بعضو
وينفجر ويسبّ النّهار ّ
إل إخرتعوه فيه
وأصحاب اإلخرتاع ...وبعد شويّة يولّ
األورديناتور يصيح ويعيّط ويطالب
بتسفريه لكوكب آخر حتّى السيّد
ال ّرئيس ما يعرفوش!
ّ
وأنا ،من هاك النّهار ،نتبّع يف النسق
التّصاعدي لتقليعات الدّكتور رفيق
السالم املشهور بنسيب ّ
عبد ّ
الشيخ لني
جاء نهار 1جانفي وزارني يف العشيّة
عشريي ال ّروج (عندنا مديدة ّ
مل إرتحنا
من التّليفون وال ّزيارة يف ك ّل وقت)
بني قوسني جاء يف العشيّة عىل خاطر
يعرف ّ
أن وزارة الدّاخليّة املحليّة متاعي
(ما تقولوش للمدام خري ما الجمعة
تشوم) عندها فرجة حفل املوسيقى
الكالسيكيّة متاع أوّل نهار يف العام من
فيينّا موعد مقدّس ّ
وإل يتج ّرأ عىل خرق
طقوس ّ
السماع يف خشوع ،ينجّ م يع ّرض
روحه لعقوبات مجلس األمن! جاء يس
ال ّروج ودقائق معدودات بعد التّهنية
بالعام الجديد وكويّس عصري الربتقال

وشويّة حلويّات،إنطلق يف اإلعراب عن
"عميق محبّته وتقديره وإحرتامه
للقدرات الخارقة"ليس الدّكتور رفيق
ّ
السالم (بون ،هو قال بوشالكة،
عبد
ّ
لكنّي وقفتو عند حدّه وقلتلو ،بوشالكة
إسم عائلة وأنا عندي تربية مُ حافظة
وما نحبّش التّنابز باأللقاب)...عاد يس
ّ
عمل ،كيف العادة ،جرد ُملجمل
ال ّروج
أعمال يس رفيق عبد ّ
السالم.
الحقيقة ال ّذاكرة اإلداريّة "الحديديّة"
متاعو عاونتني ،مثال بالنّسبة لطول
السواحل التّونسيّة:يس رفيق قال ّ
ّ
أن
تونس عندها  500كيلومرت فقط(أكيد
صار خلط يف ّ
مخو بني تونس ووطنه
الثّاني متاع الخليج) وبالنّسبة للجثث يف
حالة وفاة،قال أنّهم زوز...أمّ ا بالنّسبة
ل"إسطمبول عاصمة تركيا"فال ّروج
يعتقد ّ
أن الغلطة متاع يس رفيق تد ّل
ّ
عىل ّ
مخه معَ دّل عىل "الخالفة
أن
العثمانيّة"وإعالن الجمهوريّة ّ
التكية
عام1923ونقل العاصمة ألنقرة مازالت
ما دخلتش ّ
ملخو.
حاصيلو ،عام جديد وعملت مجهود
مع عشريي ال ّروج وحسبت روحي
إكتشف برشة حاجات من حديثو عىل
ّ
السالم...وهو من
الدّكتور رفيق عبد
جيهتو ،روّ ح آخر العشيّة من حذايا وهو
مرتاح أنّنا ال ّزوز عىل فرد "موجة"...
لكن ما نخبّيش عليكم ،قد ما نحاول
نقول :ياخي هو بركة الـ profilمتاعو
يشء وكيف يتحدّث تلقى خطابه أبعد
من عطارد عىل شهايده ،ق ّد ما نحاول
ويشء! النّافع ربّي! وزيد هو "قاتل
روحو"باش يش ّد موقع ّ
الصدارة يف les

!bourdes
شوفو معايا السيّد شهايدو من
املغرب ألنقلرتا ،يا فلسفة يا علوم
سياسيّة يعني ممّ ا جميعو! تقولو إيه
شبيه؟ ال ّراجل ق ّراي وجديد عىل التّحليل
ّ
السيايس ،تلقاه تربّى يف إتّحاد طلبة
اإلتّجاه اإلسالمي ويكتب يف مواقع
وصحف ،إذا مش بالعربي راهو بلغة
شكسبري،وهذي مبدئيّا فرص أليّ ح ّد
ّ
الدقة يف الخطاب ،عىل األقل!
باش يتع ّلم
مش ه ّ
ّ
مؤسس
كة برك ،هو توّة رئيس
لـ"مركز الدراسات اإلسرتاتيجيّة
والدبلوماسيّة" (منذ ّ )2014
إل عندو
زوز مق ّرات يف تونس ولندن وبطبيعة
الحال هو مديره العام!
ّ
مؤهالت عالية تخ ّليه
هذي ك ّلها
ِي ّ
ّ
ويتوصل لنتائج غري مسبوقة:
تقص
عبري مويس تربّات عند الوطد وهذاكة
عالش عدائيّة مع النّهضة ومش ممكن
تجمّ عيّة أصيلة عىل خاطر التجمّ عيّني
مُ حافظني...
إستمتعو بالعلم من رؤوس...
زعمة الدّكتور ،الباحث ،الدّيبلومايس
العِ ّريف بالتّاريخ والجغرافيا بحث زادة
يف الـ pedigreeمتاع يس الغرياني؟
يطلعش هو مصدر معلومات أبحاث
الدّكتور؟
ّ
السالم عندو
لكن يس رفيق عبد
مشكلة أخرى (حسب رأيي طبعا) وهي
أنّو يعتقد أنّو إنسان "ضامر" وقادر عىل
صنع "الحدث" بتدوينة أو لقاء صحفي
يستقبلها الجمهور األزرق باإلعجاب

والتعاليق ّ
إل ما تختلفش يارس عىل ردود
أفعال جمهور عبري مويس وكأنّو يحبّ
يلعب دور ناطق رسمي بإسم الغنّويش
داخل حزب حركة النّهضة وخارجها...
خارجها،هانا نشوفو يف كميّة إبداعاته
ّ
الساحيل
من الجثث إىل طول الرشيط
التّونيس إىل إسطنبول...ويف داخل
حزب نسيبو ،شفنا عدد األصوات ّ
إل
ّ
تحصل عليها يف "إنتخابات" املكتب
ّ
التّنفيذي(45صوتا) وبالتايل إسمو
خرج يف "بقيّة النّتائج"يعني بالفصحى
ما طلعش!
الدكتور وزير الخارجيّة األسبق
ّ
ترصيلو يف
لتونس ما بعد الثّورة باش
طبيعي)نسيب ّ
دورو (ال ّ
الشيخ ،بالكش
ّ
(بالحق)
يستغ ّل شويّة وقت باش يراجع
ّ
بعض املفاهيم ّ
السياسيّة ويول يف ّرق
ّ
بني ّ
الشيوعي وغري الشيوعي مثال،باش
كيف يتحدّث ّ
وإل يكتب من هنا
فصاعدا ما يضحّ كش القايص
ّ
ّ
خاصة
الطش لنسيبو،
والدّاني ويوصل
أنّو (الغنويش)مش ناقص مشاكل
وعندو مائة حاجة وحاجة الهي بيها
ويف مقدّمتها حماية أبنائه متاع مخلوف
والحرص عىل سالمة كتلة حليفه نبيل
القروي باش يحافظ عىل كريس رئاسة
الربملان ويعدّي عاصفة إعتصام الكتلة
الدّيمقراطيّة...فضال عىل حوار وطني
قد ينعقد بتصوّرات وتوجيهات رئيس
قادم من كوكب آخر الهو عطارد،الهو
زحل.

األسبوع السياسي بالتونسي
إعداد  :بيّة المالحة

عندي باسبور دبلوماسي وتضربولي على الطيارة...
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GLOBALIZATION + GOD + GEOGRAPHY + GEOPOLITICS + GEOLOGY

مخايس أحكمت به أمريكا هيمنتها عىل العالـم

الحبيب القيزاني

"نعلم أن أمركة أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ستصبح خطرا
عظيما ،ونعلم أيضا مدى ما سنخرس لو تّم ذلك ،ألن أمركة أوروبا ستمهّ د
بال شك ألمركة العالم بأرسه… وحينئذ تفقد االنسانية جمعاء ماضيها».
هكذا تكلمت الفيلسوفة الفرنسية الراحلة ( )1943 - 1909سيمون
غي التي اشتغلت عاملة بأحد املصانع وانضمّ ت للجنرال ديغول يف لندن
عام .1942
ّ
سيمون غي ،مؤلفة كتاب «الجاذبية والدالل» وصاحبة الفكر املتقد
والنظرة الثاقبة أثبتت األيام صحة حدسها الفكري .واذا كانت أوروبا
اليوم تلعن اليوم الذي قبلت فيه بـ «مخطط مارشال» تحت غطاء اعادة
اعمارها إلدراكها أنها تحوّلت اىل مج ّرد «مستوطنة» تابعة لالمرباطورية
االمريكية فإن شعوب البلدان األخرى يف العالم بدءا بالوطن العربي
فالدول االفريقية فاألمريكية الالتينية وصوال اىل البلدان اآلسيوية ذاقت
وال تزال منذ نهاية الحرب العاملية الثانية واستفراد «الرشطي األمريكي»
بقيادة العالم طبقا ألهوائه ومصالحه ألوانا من االعتداءات واالذالل
والنهب ال تصنيف لها اال ّ يف خانة استعمار جديد يحكم طوقه عليها
بخمسة أذرع لضمان سيادته عىل العالم تبدأ كل أسمائها باالنقليزية
بحرب « »Gهي ( God :األديان) ( Geography -الجغرافيا) -
( Geopoliticsالجغراسياسة) ( Geology -الجيولوجيا  -الثروات
الطبيعية) و( Globaliszationالعوملة).

ّ
فخ العولمة

قبل الدخول يف تفاصيل النظام األمريكي العاملي الشامل  -والشيطان
يسكن يف التفاصيل مثلما يقال  -نقتبس من الباحث واملفكر الفلسطيني
د .عبد الحي زلوم هذه الفقرة .يقول زلوم « :أرى من املفيد أن أبدأ
بالقول أن الحلول يجب أن تبدأ باالعرتاف بأن سبب مشاكل العالم
اليوم نظام رأسمايل مفرتس الأخالقي يعيش عىل الحروب لنهب ثروات
االخرين مبارش ًة أو عرب وكالئه املحليني  .وأن ظلم هذا النظام طال
شعوب العالم كلها بما يف ذلك  99%من شعوب النظام نفسه الذين
تقوم باستغاللهم طبقة الــ  1%من أصحاب النظام الرأسمايل نفسه
وأني أجد أفضل تعبري عن رضورة تغيري النظام ورضورة أن تشارك
الشعوب كلها يف ذلك ما قاله بابا الفاتيكان الحايل فرنسيس يف خطاب
بتاريخ  9/7/2015يف سانتا كروز ببوليفيا ،حيث أعلن البابا الحرب
عىل النظام الرأسمايل املتوحش وعربته التي تقوده باسم العوملة وأعلن
أن هذا النظام لم يعد يعمل وعلينا تغيريه .تساءل البابا فرنسيس يف
بداية خطابه”:هل نحن نشعر أن هناك خطأ ما بحيث نجد مزارعني بال
أراض يمتلكونها ،وعماال بال حقوق ،وعائالت بال مسكن  ،وكرامة الناس
ٍ
ً
والشعوب تداس بإستمرار؟ هل نجد خطأ ما يف أن هناك حروبا عديدة
بال معنى وحاالت العنف قد وصلت إىل عقر دارنا ؟ … إذا كان األمر كذلك
ونجد أن هناك اخطاء وخطايا  ،فنحن بحاجة إىل التغيري ،بل نحن نريد
التغيري بل أنا أرصعىل أن نقولها بال خوف وبأعىل صوت :نريد تغيريا ً
حقيقيا ً يف هيكلية النظام الحايل  .إن النظام الحايل أصبح ال يطاق  .نحن
بحاجة إىل تغيري النظام عىل مستوى العالم حيث أن الرتابط بني الشعوب
يف عرص العوملة بحاجة إىل حلول عاملية”.
ويضيف زلوم ''ولعل بيت القصيد للخروج من خطايا النظام الحايل
هو ”:نحن بحاجة إىل تغيري النظام عىل مستوى العالم حيث أن الرتابط
بني الشعوب يف عرص العوملة بحاجة إىل حلول عاملية”  .إن املواجهات بني
دول الربيكس بقيادة روسيا والصني ما هي سوى بداية للخروج من هذا
النظام الجائر .
ولست أنا وال بابا الفاتيكان وحدنا من ينادي بتغري النظام .هذا
روجر تري ( )Roger Terryيقول يف كتابه (جنون االقتصاد –
“ :)Economic Insanityيعرف االمريكيون ان هناك خطأ ما يف امريكا،
ولكنهم ال يعرفون ما هو ،وال يعرفون ملاذا ذاك الخطأ ،واالهم من كل
ذلك انهم ال يعرفون كيف يصلحون ذلك الخطأ ..وكل ما بإمكانهم فعله
هو االشارة اىل اعراض املرض فقط… ويف الحقيقة فإن بعض مما يسمى
حلوال ً يزيد الطني ب ّله ،ذلك ان تلك الحلول تحاول ان تغري نتائج النظام

دون تغيري النظام الذي افرز تلك النتائج… ان املشكلة ال تكمن يف كيف
نطبق نظامنا االقتصادي ،فنظامنا االقتصادي بعينه هو املشكلة “.
اعتمدت العوملة واألحادية القطبية عىل «دين جديد» هو وحدانية
السوق اصبح معها هذا األخري املحرك الوحيد يف العالقات االجتماعية
والشخصية بل وحتى القومية واملصدر الوحيد للسلطة وللتسلسل
االجتماعي وباتت يف ظله كل القيم االنسانية تجارية بما فيها قيم الفكر
ّ
والفن وحتى قيم الضمري.
يقول الفيلسوف الفرنيس الراحل رجاء غارودي « :يمكننا رسم
مسار النموذج الغربي للنموّ انطالقا من الخطإ القاتل ببوصلة النهضة
املزعومة أي ميالد حضارة الك ّم والعقل النفعي واملنطق الديكارتي
وديانة الوسائل وجعلها البوصلة األساسية املوجهة يف الحياة ،تبرت
النهائية للحياة
البعد األسايس يف العقل وهو التفكري يف الغايات
:
ومعناها» .ويضيف غارودي
«نظام العوملة هو
العاملي
النظام
الجديد مثلما
يحلم به قادة
وهو
أمريكا
بديلة
تسمية
للهيمنة الشاملة
عاىل العالم وحق
ّ
التدخل هو املصطلح
البديل لالستعمار''.
وتُع ّد املساعدات
والقروض االمريكية
ملا يسمى نفاقا وكذبا
«دوال يف طريق النموّ »
من أنجع الوسائل لتقوية التبعية ألمريكا ودعم
التخلف .ويف الواقع تمثل االستثمارات األمريكية
بهذه الدول حالّ سحريا لزيادة ارباح رشكاتها بفضل تمتعها بامتيازات
جبائية اىل جانب رخص اليد العاملية .أما القروض فتمثل فوائدها برئا
بال قاع اذ أن الفوائد املسدّدة هي يف الواقع اضعاف رأس املال املقرتح
أصال .كما أن ميزانية سداد الديون يف الدول املدينة تساوي يف الغالب -
ان لم تكن تتعدّى  -مجموع صادرات تلك الدول ممّ ا يجعل أية تنمية
خيال يف خيال.
يقول الكاتب االمريكي واملفكر االسرتاتيجي السابق للحزب
الجمهوري كيفن فيلبس  Kevin Philipsان املسار الجديد الذي انزلقت
فيه العوملة قاد اىل ظهور ما اسماه بنظام املعلومالية القائم عىل التحالف
بني أباطرة «وول سرتيت» وارباب املجمع الصناعي-العسكري لتأييد
الهيمنة األمريكية عىل العالم أكثر ما يمكن .ويخلص فيلبس اىل  3عوامل
تجعل أخالقيات ومبادئ شارع املال «وول سرتيت» دينا ما أنزل الله
به من سلطان حيث كتب «باالضافة اىل عبادة قوى السوق واالعتماد
عىل احصائيات كاذبة فقد تبنّى مالّك «املعلومالية» قوة الدين لتخدير
األصوليني املسيحيني من شتى الفئات والذين تم اشغالهم عن الواقع
االقتصادي والسيايس املهيمن بمواضيع االرهاب والرش واالسالم».
ويتابع فيلبس « :نحو  ٪ 40من ناخبي الحزب الجمهوري تركوا
اقتصادات أجدادهم واصبح همّ هم الوحيد الخالص عن طريق املسيح،
والخوف من االسالم ومتابعة النبوءات االنجيلية وهي تتحقق مع زئري
حروب الرشق االوسط.

الدين « :أمة مباركة من هللا»؟

عندما كان رئيسا ألمريكا أعلن رونالد ريغن ان ثراء ورخاء بالده
يعود لكونها «أمة مباركة من الله» ،لكن أحد رجال الدين االسبان تج ّرأ
عىل استهجان ما قال ريغن واصفا ذلك بأنه «تجديف وهرطقة» ألن
«ثروة وقوة الواليات املتحدة ال يأتيان نتيجة مباركة الله وانما يعودان

اىل استغالل شعوب العالم وخصوصا منها شعوب العالم الثالث عرب
مبادالت غري متوازنة وغري عادلة وفرض توريد املنتوجات االمريكية
بالقوة وغزو رؤوس االموال االمريكية الدول ذات املرتبات املنخفضة
وعرب الفوائد االستغاللية للقروض».
يقول يوهان غالتونغ املدرس بمعهد الرصاعات الشاملة والتعاون
يف مقال له بعنوان «السياسة الخارجية للواليات املتحدة حسب العوامل
الدينية واالّهوت» عام « 1987هناك عبارة شائعة االنتشار بأمريكا تقول
« :ارسائيل هي مملكة الله الجديدة عىل األرض» وقد ظهرت هذه العبارة
منذ اجتماع «مايفالور» الذي ض ّم مؤسيس امريكا بعد اقامة مستعمرة
باليموث عام  …1620تاريخ جميل وقوى… شعب يف املنفى ،صغري
هارب من السيطرة القمعية وباحث عن بداية جديدة تستدعى للذاكرة
عالقة يهوه بشعبه املختار عىل جبل سيناء… وبأرض موعودة وبأن لهم
دورا مهمّ ا لقيادة شعوب أخرى… وهكذا اعترب األباء املؤسسون ألمريكا
البريوتاريون ( Les Puritainsاملتطهّ رون) انفسهم شعبا مختارا منذ
قرون بقراءة الكتاب املقدس ليس فقط من قبل يهوه وانّما ايضا من
خليفته الربّ املسيحي» .ويضيف «الفكرة الرئيسية
هي أن الله يساعد املختار… أمّ ا نجاحه فال
يبدو لنا مربّرا يف عيون الربّ فحسب،
بل ان الطرق املستخدمة لتحقيق هذا
النجاح يجب ايضا ان تكون مربّرة….
ان االقتناع بأنّهم الشعب املختار
سبقه اقتناع بأن امريكا هي
األمة االقرب اىل الله من اية
ّ
موضح
امة اخرى وذلك
عىل شعارهم املدوّن عىل
ك ّل دوالر In God we :
 trustاننا نثق يف الله.
ثمّ ة فإن الدولة االقرب
ومن
اىل الله هي ايضا ممثلة الله عىل االرض طبقا لثالث خصائص رئيسية من
صفات الله  :امتالك كل العلوم والقوة الشاملة واالحسان وبالتايل يعني
هذا رقابة الكرتونية عىل العالم وعىل الذين يُشك يف انهم ممثلو الرشّ ».

الجغرافيا

لم يخطى العالم  Mckinderعندما أكد أن من يستويل عىل منطقة
اوراسيا ( Eurasiaبما فيها الجانب اآلسيوي من الرشق االوسط)
يمكنه ان يتح ّكم يف العالم .فالوطن العربي يقع عىل مفرتق طرق الثالث
قارات االكرب يف العالم ولهذا السبب كان الوطن العربي هو قلب «طريق
الحرير» بالنسبة ّ
للصني التي تسعى اليوم بعد تحقيق نهضة علمية
كبرية الستعادة السيطرة عىل هذه الطريق بعدما افتكها منها االنقليز
يف القرنني املاضيني ويتقدم االمريكان اليوم كالثوار الهائج للدفاع عنها
بكل الطرق.

الجغراسياسة

ال تزال منطقة الوطن العربي مرسح تصفية حسابات واقتتال بني
القوى العظمى (خصوصا روسيا والصني وامريكا) .وبعد «ابتالع»
امريكا العراق اىل جانب سيطرتها عىل دول الخليج ،تواصل واشنطن
سعيها الحثيث لرتكيع سوريا بعدما اطلقت قطار التطبيع لبناء ما
تسميه «رشق اوسط جديد».

الجيولوجيا

كان للرشكات االمريكية الفضل يف اكتشاف النفط باالرايض العربية
ولذلك تعترب امريكا ان النفط ملك لها و انها هي التي تحدّد كميات
االنتاج واالسعار وتعترب توفره لها ولحلفائها قضية امن قومي ألن ذلك
يمكنها من التحكم يف االقتصاد العاملي وهي لذلك ال تسيطر عىل مناطقه
بالريمونت كونرتول وانما بالقوة العسكرية عرب القواعد التي انشأتها يف
عدّة دول خليجية بل تحولت املنطقة اىل مقر ألسطولها الخامس.
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تعيز هلجة واشنطن حول مغربية الصحراء الغربية
خفايا ّ
عرض

موقع  Aubedigitaleنقل عن وسائل اعالم أمريكية
أن جمهورية بالو وجهت دعوة للواليات املتحدة لبناء
«منشآت لالستعمال املشرتك بني موانئ وقواعد عسكرية
ومطارات» يف جزيرتها التي تحتل موقعا اسرتاتيجيا قرب
الفلبني وأندونيسيا وماليزيا والصني.
املوقع أضاف أن العرض ُقدم نهاية سبتمرب املايض
لوزير الدفاع األمريكي بمناسبة زيارة أداها إىل الجزيرة.
ونقل املوقع عن تقرير صادر عن «بنك أمريكا» أن
من شأن قبول واشنطن للعرض «تحسني نفاذ الواليات
املتحدة إىل املحيط الهادي» متسائال عمّ ا سيكون احساس
األمريكيني اذا بنت الصني  12قاعدة عسكرية قرب بالدهم.

تحوير في النشيد الوطني األسترالي

«ملاذا ّ
تغيت لهجة واشنطن حول مغربية الصحراء الغربية؟».
السؤال طرحه موقع  fr.sputniknewsقبل أن يسوق االجابة الواردة
عىل لسان ابو بكر جماعي الخبري املغربي يف شؤون اململكة ومدير برنامج
العالقات الدولية باملعهد االمريكي للدراسات الجامعية IAU Collège
بجامعة اكس اون بروفانس الفرنسية.
املوقع نقل عن جماعي قوله الذاعة «فرانس انتار» « :أعتقد أن
الدبلوماسية االمريكية ادركت أن بقية القوى املكوّنة ملجلس األمن الدويل
ال توافق عىل تمشيها حول سيادة املغرب عىل الصحراء الغربية .وقد كان
ر ّد فعل املانيا دعوة أعضاء مجلس األمن الجتماع مغلق عاجل انعقد يوم
 21ديسمرب املايض بعد  11يوما من اعالن ترامب اعرتاف بالده بسيادة
املغرب عىل الصحراء الغربية».
جماعي أضاف « :اثر هذا االجتماع وجد البيت االبيض نفسه محشورا
يف الزاوية وأجرب عىل مراجعة موقفه من قضية الصحراء».
وأضاف جماعي « :أما الجديد يف اللهجة االمريكية فقد نطق به
يوم  27ديسمرب املنقيض وزير الخارجية مايك بومبيو عندما تحدث يف
توضيح حول فتح بالده قنصلة يف الصحراء الغربية عن «رضورة اجراء
ّ
للتوصل لح ّل للرصاع باملنطقة».
حوار سيايس بني مختلف االطراف
املوقع نقل أيضا عن جماعي اشارته اىل ان اعضاء مجلس االمن
الدويل لم يصادقوا عىل املوقف االمريكي الجديد وانهم تشبثوا بموقف

املجلس من قضية الصحراء الذي ّ
ينص عىل تسوية الرصاع يف اطار
قرارات االمم املتحدة الداعية اىل التوافق والتفاوض بني مختلف االطراف
املعنية بالصحراء الغربية.
وحسب جماعي «ربّما يمثل موقف بقية أعضاء مجلس األمن الدويل
الحجّ ة الرئيسية التي قد يستند عليها الرئيس األمريكي املنتخب جو
بايدن إللغاء قرار سلفه حول مغربية الصحراء الغربية باعتباره ال يلقى
اجماعا من طرف القوى العظمى التي ستقرر مصري الصحراء يف مجلس
األمن».
املوقع أشار من جهة أخرى اىل مقال نرشه جون بولتون مستشار
األمن القومي الذي أقاله ترامب قبل أشهر يف صحيفة «فورين بولييس»
اعترب فيه ان «ترامب الذي يجهل وجود الصحراء الغربية لم يقوّض 30
سنة من سعي الدبلوماسية األمريكية إلقرار السالم بهذه املنطقة فحسب
وإنّما وضع مصالح أمريكا الحيوية بالحلف األطليس يف خطر».
بولتون  -حسب نفس املصدر ّ -
عب عن أسفه «التخاذ ترامب قرار
دون تروّ ودون استشارة أحد… ال جبهة البوليساريو وال الجزائر وال
موريتانيا البلدان املعنيان أكثر من غريهما بالصحراء الغربية».
وارتأى بولتون أن «عىل بايدن الغاء قرار ترامب معتربا أن ذلك «لن
يكون باألمر السهل بالنظر اىل االنتظارات املغلوطة التي أثارها قرار
ترامب يف املغرب وارسائيل».

«سي إن إن» :

ترامب أوقف سحب حاملة الطائرات من الرشق األوسط كرسالة حتذير إليران

أكدت شبكة «يس إن إن» األمريكية،
أمس ،أن الرئيس دونالد ترامب هو من أوقف
مغادرة حاملة الطائرات «نيميتز» منطقة
الرشق األوسط كرسالة تحذير إليران.
ونقلت «يس إن إن» عن مسؤول كبري
بوزارة الدفاع األمريكية (لم تسمّ ه) قوله إن
«الرئيس ترامب طلب من وزير الدفاع بالنيابة
كريستوفر ميللر إصدار أمر لحاملة الطائرات
األمريكية بعدم مغادرة الرشق األوسط ،بعد
اجتماع انعقد يف البيت األبيض يوم األحد».
وتعد توجيهات ترامب بمثابة تراجع عن
قرار البنتاغون ،األسبوع املايض ،سحب حاملة
الطائرات «يو إس إس نيميتز» من منطقة
الخليج ،وذلك بشكل جزئي إلرسال إشارة
تهدئة إىل إيران ،وسط التوترات املتزايدة بني
واشنطن وطهران.
وأضاف املسؤول بالبنتاغون أن «فكرة
ميللر عن خفض التصعيد لم يتم تبنيها
كسياسة رسمية معتمدة».
وكان كريس ميلر ،القائم بأعمال
وزير الدفاع قد رصّ ح يوم األحد إن «حاملة

رئيس وزراء اسرتاليا سكوت موريسون أعلن أنه سيتم تغيري
كلمة يف النشيد الرسمي للبالد «احرتاما لسكانها األصليني».
موريسون أبرز يف خطاب بمناسبة حلول العام الجديد ان
من شأن ذلك «تعزيز وحدة األمة بعد عام صعب» حسب ما
نقلت عنه صحيفة «الغارديان».
وسيتم بموجب هذا القرار تغيري عبارة «نحن شباب وأحرار»
الواردة بالسطر الثاني من النشيد الوطني االسرتايل بـ«نحن أمة
واحدة حرة» وذلك للتشديد عىل أنه رغم حداثة الدولة االسرتالية
فإن حضارة سكانها األصليني وجدت قبلها بآالف السنني قبل
حلول االنقليز بها.
وقد طرحت الفكرة ،غالديس برزيكليان املسؤولة عن
مقاطعة الغال الجديدة وتبنتها كل األحزاب قبل أن تصادق
عليها غرفتا الربملان.
وكلمات األغنية التي تحمل عنوان «لنبني اسرتاليا جميلة»
ُكتبت سنة  1878وأصبحت سنة  1984النشيد الوطني
ألسرتاليا عوضا عن «ربّ احم اململكة» عندما كان البلد تابعا
للتاج الربيطاني.

مباشرة نحو القمر

موقع  Fr.news.Front.infoنقل عن ديمرتي روغوزون،
ر.م.ع رشكة روس كوسموس الروسية للرحالت الفضائية
أن بالده سرتسل سنة  2028رواد فضاء للدوران حول
القمر قبل النزول فوقه عام .2030
روغوزون أضاف أنه سيتم اطالق املركبة الفضائية عرب
الصاروخ  ANGRARA-A5Vبعدما كان مُ ربمجا اطالقها
بالصاروخ .Yenisei

فزع وفوضى

الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى يف
الخليج بسبب التهديدات األخرية التي أصدرها
القادة اإليرانيون ضد الرئيس (األمريكي)
دونالد ترامب ومسؤولني حكوميني أمريكيني
آخرين».
وجاءت هذه الخطوة يف خضم تهديدات
من الحكومة اإليرانية بالتزامن مع حلول
الذكرى األوىل ملقتل قائد فيلق القدس السابق،

قاسم سليماني يوم  3جانفي  ،2020يف غارة
أمريكية بالعراق.
وتجري حاملة الطائرات «نيميتز»
دوريات يف مياه الخليج منذ أواخر نوفمرب
املايض ،بهدف توفري الدعم القتايل والغطاء
الجوي مع انسحاب القوات األمريكية من
العراق وأفغانستان.

يوم  12ديسمرب املنقيض سادت حالة من الذعر والفوىض
بني جنود وضبّاط القاعدة العسكرية األمريكية القريبة من
مدينة كاوزرسلوتارن رامشتاين األملانية عندما رصدت رادارات
التنصت األلكرتوني ما بدا أنه هجوم صواريخ روسية َف ْر ُ
ّ
طصوتية
قبل أن يتضح أن األمر ال يعدو أن يكون سوى ارتدادات تجارب
صدى صواريخ عابرة أطلقتها غواصة روسية بالبحر األبيض.
موقع  observateurcontinentalنقل عن الصحفي األملاني
جريهارد هاغمان من جريدة «دي والت» تشبيهه حالة الفزع
والفوىض التي سادت بالقاعدة بتلك التي تضمنّها فيلم بريل
ّ
مضخمات الصوت بالقاعدة كانت تردّد« :غارة
هاربور ناقال أن
جوية ..غارة جوية… الجميع يف املالجئ… الجميع يف املالجئ».
الصحفي أكد أن الخوف انتاب كل من يف القاعدة لعلمهم
أنه لم تكن هناك مناورات مربمجة متسائال « :هل ّ
ظن الضباط
والجنود أن الحرب اندلعت قبل االحتفال بعيد امليالد؟».
املوقع نقل أيضا عن صحيفة «دي والت» إشارتها اىل أن
الجميع يف القاعدة يعرفون مدى التطوّر التكنولوجي الذي حققه
الروس عىل مستوى الصواريخ العابرة وإقرارها بأن الجيل
الجديد منها يتميز برسعة هائلة وبسهولة توجيهها بما يسمح
لها بتجنّب كل منظومات الصواريخ االعرتاضية.
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الشارع الثقافي
وقفة

اجلامعيون والشّ أن العا ّم يف تونس
ّ

جامعي)
فتحي خليفي (كاتب وأستاذ
ّ

أيّا كان توصيفنا ملا حدث يف تونس بني يوم 17
ديسمرب  2010ويوم  14جانفي  ،2011وتقديرنا ملا
نجم عنه من نتائج واستتباعات وانتكاسات ،فإنّنا ال
نستطيع ،بأيّ حال من األحوال ،أن ننكر أثره العميق
«كلياني» مطلق
سيايس
ال يف التّعجيل بسقوط نظام
ّ
ّ
حكم البالد ،طيلة ثالث وعرشين سنة ،بشعارات
ّ
واملؤسسات ،حماية
رنّانة جوفاء (دولة القانون
ّ
والخاصة ،ال رئاسة مدى الحياة،
الح ّريّات العامّ ة
حياة سياسيّة تعدّديّة ،انتخابات رئاسيّة وبرملانيّة
شفافة ونزيهة ،تشغيل ّ
ديمقراطيّة ّ
الشباب ،مجابهة
الفقر ،تنمية الجهات الدّاخليّة املهمّ شة )...من جهة
وممارسات استبداديّة قمعيّة (تطويع القانون
لخدمة رموز النّظام واملق ّربني منه وترهيب معارضيه
ّ
املؤسسات من مضامينها وحرص
واملعادين له ،إفراغ
ّ
وظائفها يف الدعاية لل ّرئيس والترشيع لتواصل
بقائه عىل رأس ّ
السلطة مدى الحياة ،حياة سياسيّة
يهيمن عليها حزب واحد ،انتخابات رئاسية وبرملانية
مزيّفة نتائجها محسومة لصالح الرئيس وحزبه قبل
إجرائها ،تعاظم نسب البطالة وانسداد آفاق تشغيل
خ ّريجي الجامعات واملعاهد العليا ،تعاظم درجات
الفقر والتّفقري ،ازدياد املناطق املهّ مشة تهميشا)...
من جهة مقابلة فقط ،بل ،وكذلك ،يف الكشف عن بنية
املجتمع التّ
ّ
مؤسساته وطبيعة
ونيس ،وعن حقيقة
ّ
نخبه ونماذجه العليا وأفراده وقيمه .ونحسب أنّه
ّ
املتخصصني من املؤ ّرخني وعلماء االجتماع
من واجب
ّ
واألنرتوبولوجيّني ومحليل الخطاب أن يرصفوا
عنايتهم أو شيئا منها ،عىل األق ّل ،إىل تفسري ما
العلمي
وقع يف الفرتة الزمنيّة املحدّدة أعاله التّفسريَ
َّ
ّ
املتخفف من إكراهات «املواضع» القديمة والجديدة،
واملتج ّرد ،ما أمكنه إىل ذلك سبيال ،من سطوة
التّحيّزات اإليديولوجيّة واملذهبيّة .إذ من شأن هذا
التّج ّرد وذلك التّ ّ
خفف أن يكفال ألقوالهم حدّا مّ ا من
ّ
لكن الالّفت لالنتباه
املرشوعيّة والوجاهة واملعقوليّة.
يف هذا الخصوص هو ّ
أن املجهودات الجمّ ة ا ّلتي بذلها
ّ
«املتخصصني» يف مجابهة أسئلة
عدد قليل من أولئك
مر ّ
كبة كثرية أشعلتها «الثورة» ،منذ اندالع رشارتها
األوىل يوم  17ديسمرب  2010حتّى يومنا هذا ،بعنف
مربك لم تفلح ،إىل ح ّد اآلن ،يف تقديم األجوبة العلميّة
املقنعة ا ّلتي يمكننا استئنافها والبناء عليها .وال عجب
يف ذلك ما دمنا إزاء أسئلة إشكاليّة ملغزة من قبيل:
هل كان ك ّل ما حدث تتويجا طبيعيّا لرتاكم جملة من
ّ
الصاعات الدّاخلية
األزمات الوطنيّة وسلسلة من
أم أنه عىل نقيض ذلك ،ال يعدو أن يكون سوى حم َم
ٍ
طائشة أوقدتها قوى خارجيّة ملصلحة مّ ا؟ هل
نار
ٍ
نجح التونسيّون ،عىل اختالف معتقداتهم وتباين

انتماءاتهم ،يف إدارة املرحلة االنتقاليّة والتأسيسيّة
ّ
يحق لنا اليوم
ا ّلتي تلت يوم  14جانفي 2011؟ هل
بعد ميضّ عرش سنوات عىل اندالع «الثّورة» ،أن نقيّم
«التّجربة» برمّ تها ونحكم عىل خياراتها ّ
السياسيّة
واالقتصاديّة واالجتماعيّة واألمنيّة؟ ما األدوار ا ّلتي
لعبتها النّقابات الوطنية ومن ّ
املدني
ظمات املجتمع
ّ
وجمعيّاته يف إشعال فتيل «الثّورة» عىل نظام الحكم
«النوفمربيّ » ،والتّعجيل باإلطاحة به خالل أيّام
معدودات؟ ما ا ّلذي ع ّ
سيايس
طل االنتقال إىل مشهد
ّ
ومجتمعي سمته التّعايش ّ
السلس يف أفق تعدّديّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متنوّ ع؟ ما حظ تلك الشعارات التي كانت تردّدها
الحناجر ّ
الساخطة وتتنادى لها األصوات الحاملة من
ك ّل فجّ وصوب من الوضع العا ّم ا ّلذي آلت إليه تونس
اليوم؟
إنّنا ال نروم ،من وراء طرحنا هذه األسئلة وسكوتنا
عن أسئلة كثرية أخرى ،وضع «الثّورة» يف مختلف
أبعادها وتعقيداتها موض َع مساءلة قد يُفهم منها
يش ٌء يُضمر تبخيسا لرسديّتها أو قدحا يف سريورتها
ّ
املتحققة واملمكنة .ذلك ّ
أن قصارى
واستهجانا ملآالتها
ما نو ّد التّنبيه اليه ،ونحن نق ّلب النّظر يف ك ّل ذلك ا ّلذي
حدث بموازين العقل ال بشغاف القلب ،هو الحاجة إىل
ّ
التحل بالشجاعة الالّزمة يف إخضاع السنوات العرش
األخرية ا ّلتي عاشتها البالد للتأمّ ل والتّدبّر دون مبالغة
يف تقديس مضامينها أو غلوّ يف ّ
السخط عىل الحاصل
أن ال ّ
شك يف ّ
املادّيّ املبارش منها .ال ّ
طريق املوصلة إىل
مثل هذه الغاية املنشودة تبقى طريقا مض ِّللة غري
مأمونة العواقب ألسباب متعدّدة ليس أق ّلها من
استحالتها ،يف األغلب األعمّ ،موض َع تنابذ حدّيّ أهوج
بني الناطقني باسم «الثّورة» واملستميتني يف الوصاية
عىل «قداستها» واحتكار معانيها من ناحية واملمعنني
يف التّحامل عليها وإنكار «خريها» ومعاداتها معطى
تاريخيّا وفضاء رمزيّا من ناحية أخرىّ .
لكن املفارقة
يف ك ّل هذا تكمن يف ّ
أن هذين الطرفني املتنابذين لم
يثبتا عىل تصوّر للثّورة واضح املعالم يمكن أن يفرتق
مبدئي ووفق رؤية
به أحدهما عن اآلخر عىل نحو
ّ
ّ
منهجيّة محدّدة .وليس أد ّل عىل ذلك من أننا رصنا إزاء
«فاعلني سياسيّني واجتماعيّني» ال يضري أغلبهم أن
يتحوّلوا ،بني عشيّة وضحاها ،من املوقف إىل نقيضه،
ومن إثبات أطروحة مّ ا إىل نفيها طاملا ّ
أن ال ّرهان
األعظم ا ّلذي صار يوجّ ههم ويتح ّكم فيهم معقود
عىل بلوغ املواقع ا ّلتي تسمح لهم بممارسة ّ
السلطة،
وبسط النّفوذ ،وتحصيل «جاه» منشود .وبهذا ك ّله،
صار ال ّلعب باملواقف والتّحايل بالخطابات والتّالعب
بعواطف النّاس وإذكاء انفعاالت الفئات املعدمة
ملمحا قا ّرا من مالمح الحقل ّ
واالجتماعي
يايس
الس
ّ
ّ

يف تونس ما بعد  14جانفي .2011
إن ما يدعو إىل الحرية يف هذا الخصوص حقاّ
ّ
هو انحسار األدوار ا ّلتي كان ينبغي أن يضطلع بها
الجامعيّون يف اقرتاح البدائل ّ
السياسيّة واالقتصاديّة
والثّقافيّة ا ّلتي من شأنها أن تقود تونس إىل وضع
ّ
أفضل ممّ ا هي فيه اليوم .صحيح ّ
يتوقف
أن ك ّل ذلك
عىل تبنّي املتحكمني يف منظومة الحكم تلك البدائل
وتواضعهم عىل العمل بها .إال ّ أنّنا نعتقد أنّه ليس
من الوجيه أن يكون هذا القيد سببا يرغم الجامعيّني
التونسيّني عىل االنسحاب من «الفضاء العامّ» وتركه
لغريهم بحجّ ة ّ
أن «نخبويّتهم األكاديميّة» تربأ بهم
عمّ ا يمكن أن يو ّرطهم فيه من رصاعات مفتوحة غري
محسوبة ،وخصومات عبثيّة ال طائل منها .ال مراء يف
ّ
أن الفضاء العا ّم يف تونس ما بعد  14جانفي  2011قد
ّ
معقدا ومفتوحا لم تعد الهويّات فيه تُصنع،
غدا فضاء
ّ
والصاع.
مثلما يقول أحد الباحثني ،إال ّ باملواجهة
ّ
يفس عزوف كثري من الجامعيّني عنه
وربّما هذا ما
ّ
بأن انخراطهم فيه لن يكون إال ّ مغامرة
ليقينهم
ّ
املتضخم،
ستعود عىل كربيائهم املوهوم ،وتعاليهم
و«طليعيّتهم» املزعومة بالوبال والخرسان .لذلك
يكتفي أغلبهم بترصيف رصاعاتهم ومواجهاتهم يف
الفرنيس
الجامعي» ا ّلذي عدّه عالم االجتماع
«الحقل
ّ
ّ
األكاديمي»
بيار بورديو يف كتابه املوسوم بـ«اإلنسان
ّ
حق َل سلطة وتس ّلط ونفوذ وتراتبيّات ومناورات.
ففي هذا الحقل ،كثريا ما تنشب بني بعض الجامعيّني
رصاعات قاسية تتخذ لها من وسائل اإلعالم ومواقع
االجتماعي مناب َر تصعيد ،وأط َر تأزيم
التّواصل
ّ
وتشويه .وا ّلذي يبعث عىل االستغراب فعال هو ّ
أن
ّ
تكف عن كونها
أغلب هذه الرصاعات النّاشبة بينهم
رصاعات مربّرة من أجل املعرفة والعلم لتستوي ،يف
مقابل ذلك ،رصاعات من أجل مآرب ذاتيّة مبارشة
(رئاسة الجامعات ،العمادات ،رئاسة األقسام،
رئاسة املجالس العلمية وعضويّتها ،رئاسة مخابر
البحث ووحداته ،رئاسة لجان الرتقية واالنتداب.)...
وأيّا كانت الدّوافع الكامنة وراء مثل تلك الرصاعات،
فإنّنا ال نستطيع أن ننكر ّ
أن التّعامل مع «الحقل
الجامعي» بوصفه «حقال رصاعيّا» مر ّ
كبا أنهك عددا
ّ
كبريا من الجامعيّني التّونسيّني ،فألهاهم ال عن إنتاج
املعرفة وتنوير العقول فقط ،بل ،وكذلك ،عن اإلسهام
الخارجي» .األمر
يف الفضاء العا ّم والتّأثري يف «املحيط
ّ
الذي فوّت عىل الجامعة التّونسيّة ،يف نظرنا ،فرصتها
ّ
لتفك عزلتها وتثبت قدرتها عىل أن تكون
التّاريخيّة
املجتمعي
«قوّة اقرتاح فكريّ تستهدف تغيري الواقع
ّ
نحو األفضل» ،عىل حد عبارة املنصف ونّاس.

تنويه  :نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء ،فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.
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ّ
صمود والقهواجي والزنّاد ..و َو ّط َن ُه الل ّبان :
تح ّدث عنه البشير خر يّف… كتبه

الـ«هيك» الياباين يف تونس «توقيعة»
معبة أم «تقليعة» عابرة؟
ّ

عواطف البلدي

وُلد شعر الـ«هيك» في أقصى الشرق اآلسيوي ثم انتشر في القارة قبل ان يغزو القارات الخمس ويصبح أسلوبا معمّ ما وكونيا في كتابة الشعر ...نطرح
السؤال على األقل في المستوى الوطني هل أن قصيدة الـ«هايكو» أو الـ«هيك» مثلما يسميها البعض االخر هي شكل من التالقح الثقافي القديم المتجدّد
أم أنها موجة عابرة يركبها بعض الشعراء؟ أم هي ضرب من االستسهال في كتابة الشعر؟ ...طرحنا األسئلة على بعض الشعراء مع ادراكنا أن قصيدة
الــ«هايكو» أو الـ«هيك» ليست من «السهل» أو االستسهال بل هي تلك التي نعبّر عنها في لغتنا بالسهل الممتنع ...والممتنع هنا يتع ّلق بالمتسرّعين
والمستسهلين الشعر.
ع ّرف الشاعر املنصف الوهايبي يف
الثقافة ابن رشيق «الهايكو كلمة من قصيدة سهلة ..ولتكتبه عليك االمتالء
تضافره مع الفنون من موسيقى ومرسح
إحدى كتاباته «الهايكو» بأنه «قصيدة
جزأين وهما ‘هاي’  :وتعني متعة لغويا وحسيا .لكل شاعر طريقته
الكوريغراف وخيال الظل ورسم
وجيزة ،ظهرت يف اليابان أواخر
‘كو’  :وتعني العبارة متعة يف الكتابة فهو يكتب وفق خارطة
وصورة فوتوغرافية  ...وأن
القرن السابع عرش ،وكانت يف
العبارة أو العبارة املاتعة وهي روحه وطقسه الداخيل لذلك
اساس هذه الفكرة هو تفاعل
شكلها األقدم أو الكالسيكي
قصيدة من ساللة يابانية فلكل شاعر أسلوبه يف الكتابة
عنارص الطبيعة مع بعضها من
تتوزع إيقاعيا عىل ثالثة أسطر:
ظهرت خالل القرن  17مع فنجده اكثر اتقانا لقصيدة
ماء وهواء وتراب ونار ...
قصري رسيع فطويل بطيء
املع ّلم باشو وغريه من شعراء النثر أو أكثر تواجدا يف الهايكو
وختمت بن عمار «من هذه
فقصري رسيع .هذا التوزيع له
الهايكو مثل ايسا ...تنتمي أو غريه من األجناس الشعرية
الزاوية نعرف بالهايكو من
طقوسه وقواعده املنظمة يف الشعر
قصيدة الهايكو إىل الشعر بالنسبة يل الهايكو هو طريقتي
ناحية ومن ناحية أخرى هو يف
الياباني .من ذلك أنه يقتيض كلمة
الوجيز أساسها االقتصاد
يف التنفس».
تفاعل مع بقية الفنون فهو لم
ذيبي
فت
ضا
أ
و
فصول
بعينها تحيل عىل فصل من
والتكثيف
اللغة
يف
يكن أبدا مزاحما لبقية الفنون وال
ي
هدى الحاج
آمال الع
بن عمّ ار «بيت
السنة ،ووقفا يف منتصف البيت يؤديه
الحواس.
وتحفيز
يجتاح الساحة الشعرية أو الفنية».
الهايكو بدار الثقافة ابن
ما يشبه املطة أو الخط الصغري ،عالمة عىل وقفة
مضيفة «الهايكو وان بدأ
أما الشاعرة آمال العذيبي الشهرية
أو صمت أثناء اإلنشاد ،أو توتر بني السطر وبقية يجتاح الشعر التونيس فهو ليس
رشيق بالعاصمة مرشوع بـ«اسمهان خان» فرتى أن «الهايكو» ظهر يف العالم
القصيدة؛ وهي التي تنهض بفكرتني أو صورتني بديال شعريّا بل مج ّرد زاوية
شعري ولد يف  2نوفمرب العربي بسوريا واملغرب اال انه وجد كل اإلقبال يف
متجاورتني ال تصل إحداهما باألخرى أية أداة رابطة .نظر ..هو دعوة منا إلعادة النظر
 2019وهو فكرة سنية بن تونس ،متابعة «اختزل الهايكو اللغة وترك مساحة
وهذا يشبه يف جانب منه اصطالحات ضبط اآليات يف يف تفاصيلنا اليومية واستشعارها
عمار واملرسحي محمد عيل من التفكري والصمت بعد كل قصيدة وقد بدأت تلمع
القرآن وعالمات الوقف ،وهو ما أغفله العرب إغفاال فالهايكو حسب ما يحلو يل ان
عبديل والفنان خالد املثلوثي» يف سماء هذا الفن عىل نطاق عاملي اسماء شعراء
اسميه  un état d’espritتستدعي
تاما يف كتابة الشعر».
موضحة ان الهدف من هذه وشاعرات تونسية وترتجم كتاباتهم اىل اليابانية وأنا
منا حضورا يف اآلن وهنا».
الفكرة هو التعريف بالهايكو يف واحدة منهم».
«هايكو» اليوم
ه ّذب
ف
ت
عمّ
ليس
«الهايكو
ار
بن
وتابعت
شكل ورشات أسبوعية ومن خالل
وأضافت العذيبي «بدأت كتابة الهايكو منذ
ح
يم
تقول سنية بن عمّ ار رئيسة بيت «الهايكو» بدار

الهكواتي سالم الل ّبان:

مرشوعي الشخيص منذ  2004توطني اهليك يف لغتي العربية وتونسيتي الفصيحة
قال الهكواتي (سالم اللبان) «أنا ،دون
تواضع زائف ،أول شاعر عربي يتّخذ من
توطني شعر الـ«هيْك» الياباني يف اللغة
األدبي ويعمل منذ سنة
العربية مرشوعه
ّ
 2004عىل إيجاد أوزان له تتفق مع إيقاعه
الياباني القائم عىل األسطر الالثة واملقاطع
السبعة عرش (. »)5/7/5
ُ
وأوضح الهكواتي :أقول الهَ يْك وليس
الهايكو مثلما يكتبها غريي ،فال مد للهاء
والكاف ،إذ ال وجود ملد يف اللغة اليابانية.
ولست أعمل عىل توطني الهيك يف العربية
الفصحى وحدها ولكن يف اللغة التونسية
الفصيحة (فال أستعمل مصطلح الدارجة أو
اللهجة وهذا شأني وحدي) وقد أُطلِق عيل ّ اسم
الهكواتي ( )le Haïkuteurفاتخذته إمضائي األدبي لكل ما أنشئ من
رواية وقصة وشعر وغري هذا وذلك من االنشاء»  ،متابعا «لم يكتب احد
من قبيل يف تونس وال يف العالم العربي قصيدة هيك ك ّل يوم عىل مدى
 366يوما باللغتني العربية الفرنسية كما فعلت سنة ..2004/2005
وقد أصدرت نتاج سنتي يف الهيك سنة  2005يف أربعة أجزاء عنونتها
بـ»فصويل األربعة» بمعدل جزء يف كل فصل».
وأضاف «عندما كتبت الهيك كنت اعتقد إال احد كتبه يف تونس قبيل .فقد
تعلمته من مواقع كندية باللغتني االنقليزية والفرنسية .ون ّزلت تجربتي

آنذاك عىل موقعي االكرتوني
الخاص (الجرس الصغري) الذي
أنشأته سنة  ..2000ولكن قيل
يل يف ما بعد ان محمد الحبيب
الزناد كتب الهيك منذ الستينات..
فاتصلت به وأخربني انه كتب
بعض نصوص من  3اسطر وما
كان وقتها يعلم ماهية «الهيك» وال
يعرف ايقاعه ...ولكنه أخربني إن
البشري خريّف هو من حدثّه عن
الهيك ..ولهذا أنصح الذين يظنون
انهم فتحوا افريقيا يف هذا املجال
برشب كأس من التواضع كل
صباح فهو مفيد جدا».
وتابع «ذلك أنني علمت فيما بعد أن البشري القهواجي قد كتب هو
اآلخر ،قبيل أنا وبعد الزناد ،شعرا سماه «هايكو» ونرش مطويات أربع يف
ثمانينات القرن املايض سمّ اها «الفصول» .وهو شعر وإن لم يكن موزونا
عىل النمط الياباني فقد كان أقرب اىل الهيك الياباني من حيث مواضيعه
املتصلة بالتأمّ ل والطبيعة ..وقد يكون القهواجي أول شاعر عربي نرش
ما سماه «الهايكو» وإذا لم يكن هو األول فهناك قبله أو بالتزامن معه
شاعر سوري كتب «الهايكو» وهو شاكر مطلق الذي رصّ ح بأنه ال يمكن
مجاراة االيقاع املقطعي يف اللغة العربية التي يقوم شعرها عىل التفعيلة.

عدا هؤالء الثالثة لم يكتب
احد من العرب قصيدا سمّ اه
«هيكا» وال «هايكو» ونرشه قبل
إصداري «فصويل األربعة».
سال لل ّبان
«منذ
قائال
وأردف الهكواتي
ما
سنة  2004وانا ابحث عن توطني الهيك
يف اللغتني العربية والتونسية الفصيحة اذ نُرش يل بأكرانيا كتيّب مشرتك
هو االول من نوعه اذ جمع بني شعراء هيك من مختلف بلدان العالم
عنوانه «الهيك حوار تثاقفي» وكنت انا صاحب الفكرة وصاحب املبادرة»
متابعا «بادرت أيضا ضمن ورشة الهكواتي بماراطون شعري مع عميدي
الشاعر الكبري الدكتور نور الدين صمود ،انطالقا من «فصويل األربعة»
مقطعي من وضعي...
وتوصلت إىل إقناعه بكتابة الهيك موزونا بإيقاع
ّ
وبذلك كان نور الدين صمّ ود أول شاعر عربي بعدي يكتب الهيك موزونا
بالعربية .وقد كتب مجموعة من الهيكات يف قصيدة سمّ يناها انذاك
«هكيدة» عىل وزن قصيدة ..أمّ ا ثاني الشعراء العرب الذين كتبوا الهيك
عىل موازيني فهو الشاعر الكبري الحبيب الزناد الذي كتبه يف أكثر من
وزن».
أما يف التونسية الفصيحة ،فقد أقنعت بخوض تجربة الهيك الشاعر
البشري ب ّكار ثم الشاعرين أحمد حسيون وسامح سوسية .ومازالت ورشة
الهكواتي املتعلقة بهذا املرشوع مفتوحة يف نطاق ضيق حتى أصدر،
إذا كتب يل الله مزيدا من العمر ،كتابا يؤرخ لهذا املرشوع ويجمع بني
التنظري والتطبيق.
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 2017ومثلت تونس يف انطولوجيات الهايكو
واملوضوعية».
والقوجيوكا وترجمت كتاباتي اىل اإليطالية
من جهته اعترب الشاعر سامي الحمروني
واليابانية  « ..متابعة «بالنسبة يل الهايكو
شعر الهايكو من أنقى وأرقى القصائد
تجاوز املكان والزمان النه ّ
يعب بكل
القصرية يف العالم وعرب السنوات
بساطة عن تفاصيلنا اليومية وشعورنا
الطويلة التي مر بها من جذوره
لم أكن أسمع بقصيدة الـ»هايكو» قبل أن أكتب أول
الذي يتزامن معها  ..نحن يف حاجة
اليابانية القديمة إىل اليوم الفتا اىل
ّ
نص يل قصري سنة  1968نرشته بامللحق األدبي لجريدة
ماسة اىل هذه القصيدة لنعيد النظر
أن «أغلب البلدان أو الثقافات اهتمت
بهذا النمط الشعري وكتب العديد من «العمل» ثم يف ديواني «املجزوم بلم» سنة  1970وهو
يف كل خلجات قلوبنا ونستمع لحفيف
الشعراء قصائد هايكو تحاكي الواقع بعنوان «حزن» :يف املساء
الطبيعة.»...
يحزن العصفور
والحلم واملستقبل».
ال «توقيعة»
يمأل الفضا َء
وأضاف الحمروني « الهايكو يرتبط
وني
وال «تقليعة»
سامي الحم ر
زقزقه
مبارشة بسحر الطبيعة حيث يستلهم
يقول الشاعر فتحي مه ّذب «أنا أحاول
يح َزن الضفد ُع املقهور
الكاتب منها مشاهد وصور واقعية أو خيالية
كتابة قصيدة الهايكو منذ أربع سنوات وأنتجت كما
يمأل امليا َه نقنقه
هائال من قصائد الهايكو وقد نرش يل األستاذ محمود توثق هذه اللحظة برتكيبة لغوية مدروسة وسالسة يف
ناد
يح َزن اإلنسا ُن ذو التدبري
الرجبي أربع مجموعات شعرية هايكاوية .وأمطرني بوابل الوصف أو لنقل نقل املشهد بعفوية وحنكة» ...موضحا ان
ب ال ز
مح
مد الحبي
يبحث عن مشنقه
من الشهائد والجوائز ولكن يف قرارة نفيس أني لم أظفر بعد «أسس كتابة الهايكو معروفة ومفروضة وكل نص يخرج
وقد كان األديب الكبري الروائي البشري خريف أوّ َل من حدثني عن
بكتابة نصوص هايكوية جديرة بهذا الرضب من الكتابة عن هذه الروابط ال يعترب هايكو».
ويف وصفه لهذا النوع الشعري قال الحمروني «الهايكو قصيدة الهايكو ذات يوم من شتاء ذلك التاريخ البعيد حني قرأت له قصيدة «حزن» بينما كنا
ُ
انهيت قراءتها صاح قائال  :هذه يقال لها هايكو يف
املركبة عىل ما تتظاهر به من سهولة وسالسة» مضيفا يدهشك ،يصدمك ،يربكك ،يؤملك ،يسعدك ،يخلج صدرك ننسري بباب البحر بتونس العاصمة ،و ّملا
«القت نصويص احتفاء من كبار مماريس هذه الطقوس بحالوة وجمال الخلق وعفوية الكاتب وقدرته عىل نقل اليابان ،هل قرأت هذا النوع من الشعر فتأثرت به ،قلت ال ،فانربى ،بما له من فصاحة ال يعلم
املنحدرة من أقاليم باشو املليئة بالسحر والغابات الخالبة الفكرة أو الصورة بقواعد والتزامات شعرية سطرها أباطرة رسها إال هو ،يرشح يل معنى الهايكو بما هو ضغط عىل الكلمات بحيث ال تتجاوز الستة أسطر
والبحريات املدهشة والينابيع والوديان حيث تطغى الطبيعة الهايكو الياباني» مضيفا «الهايكو التونيس نشط خالل غالبا ،و قد قرأ يل نموذجا من الهايكو الياباني
وتسيطر عىل عقل وحواس اإلنسان .هذه كلمة مقتضبة
Un vieil etang
العرشية األخرية عرب مواقع التواصل االجتماعي
جدا أردتها كمقدمة خاطفة».
Une grenouille y plonge
وتطور من سنة إىل أخرى ودون يف العديد من
وختم امله ّذب «بالنسبة يل أعدّها تقليعة
Ah, quel bruit
الكتب واملجالت فردية أو جماعية من كل
يف تونس وثمة مبدعون كثر يكفرون
بركة قديمة
العالم العربي أخص بالذكر السوري،
بهذا الشعر الوافد علينا وقد صدمني
ضفدع فيها قفز
املغربي ،الجزائري ،األردني ،العراقي» .
رأيهم يف البداية ثم إقتنعت بهذه
يا له من ضجيج
والحظ ان الهايكو التونيس أخذ
األطروحة .بكلمات مكثفة ومختزلة
فأعجبني ،فاكتشفت ان الهايكو اكتناز للصور واملعاني و املغاني يف كلمات معدودة وقد
منعرجا سلبيا بإحتكاره من قبل بعض
جدا يجب أن يقبض الشاعر عىل
األشخاص مثل غريهم من البلدان اكون قرأت حينها بعض نماذج مرتجمة .وكانت تجول يف خاطري يف االثناء بعض نصوص
اللحظة الشعرية الباهرة .إنها كتابة
العربية ،بحثا عن الشهرة والنجومية مضغوطة نرشتها يف كيمياء األلوان .ولم أكن أعترب كل هذه النصوص من الهايكو واحقاقا
محاوالت
عسرية جدا ويف تونس ثمة
وأنهم تركوا لب الهايكو وخلطوا بينه للحق ،اكتشفت الهايكو بتسمية أخرى هي «الهيك» عندما تعرفت عىل صديقي الشاعر الكبري
متواضعة لكتابة قصائد هايكو» .
يمت بأية صلة الهكواتي (سالم اللبان) عندما قدم يل مخطوطا من شعر الهيك باللغتني الفرنسية والعربية
وبني الشعر العادي الذي ال ّ
مار
الشاعرة
يف ردها عىل سؤالنا أجابت
سنية بن ع
وطلب مني تقديمها فتكاسلت ولم أفعل رغم إعجابي بها شكال و مضمونا .ثم أهدانيها
لقواعد كتابة الهايكو».
هدى حاجي «قصيدة الهايكو ليست توقيعة
منشورة يف مجموعته «فصويل االربعة» وواصلت كتابة القصيدة القصرية منذئذ إىل جانب
ّ
وموضة
معبة كما انها ليست تقليعة
وال ومضة
قصائد أطول ،وقد أنرشها الحقا.
عابرة ،هذه الحساسية الشعرية الربقية تشبه حياتنا
اليومية وتتماهى مع حاجتنا امل ّلحة للرسعة وااليجاز اللذين
يحتّمهما نسق حياتنا املتسارع ،نحتاج ّ
حقا ّ
أن تكون
القصيدة طازجة بمذاق لحظتها ،موسمية بأريج فصلها،
آنية تمسك بالحياة النابضة ال قصيدة تستحرض املايض
املنقيض او تسترشف املستقبل اآلتي مغرقة يف أحالم
ترجع أوىل نصوص الهايكو باللغة العربية إىل ستينات القرن املايض عرب يابانية ومفهوم حداثي .املفاهيم الستة هي :
اليقظة بينما الحياة اآلن وهنا بكامل حرارتها وانفعاالتها»
ترجمات من اإلنقليزية والفرنسية ونرش متواضع لبعض التجارب ببعض مونو نو أوار  : Mono no awareرثاء األشياء
متابعة «هذه الشعرية جعلتني اتف ّ
طن إىل أن الشعر ليس يف
الصحف املرشقية نهاية العقد األول من القرن الحايل ،عرفت التجربة املحتشمة ووابي  : Wabiالجمال الصارم وسابي :Sabi
الكلمات بل يف تفاصيل الحياة اليومية وما عني الشاعر إال
ببداياتها تطورا منقطع النظري بإنتشار وسيلة التواصل اإلجتماعي :الفايسبوك املسحة أو الزنجار البسيط ويوقن : Yūgen
كامريا تقتنص صورها من اليومي وما كلماته إال املرآة التي
وي
ki
وإيكي
والغامضة
املبهمة
األناقة
األسلوب
:
I
جمالية.
تصورات
مواثيق
حول
جامعة
و
قطرية
إقليمية،
«نوادي»
عرب
تنعكس فيها جواهر األشياء ال سطوحها الفجّ ة  ،ما يحدث
وسيم سعدا
الهايكو قصيدة يابانية املنشأ من ثالثة أسطر تعطي االنطباع بوجه شبه الصايف وكري  : Kireالقطع واملا  : Maوهو املفهوم
يف اللغة هو القبض عىل اللحظة بتفاصيلها يف تو ّرط ّ
كل
وعميق لحوّاس الشاعر املشبوبة بانفعاالت عميقة ّ
مع ما عهده من بعض أنماط اإليجاز وخاصة الومضة والتوقيعة ؟ دون التذكري الحداثي الخاص بجمالية املسافة وبالغة اإلغفال.
تتلقاها
الهايكو ّ
ّ
تزهد عن األغراض الشعرية املعهودة ورضب للبالغة املجازية
بتعريفات الومضة والتوقيعة علينا التسليم بأن الهايكو عموما ومضة وبعضه
فتتيقظ من غفلتها ويهت ّز العادي واملهمل
عاطفة املتلقي
توقيعة ولكن الفوارق بينه وتلك األنماط كثرية وليست جلية لغري العارفني يخطط بالكلمات املطلقة أي بمعانيها األوىل املبارشة .الهايكو العربي مرشوع
والتافه والبسيط ليتحوّل ايل استثنائي ومفاجئ ومدهش
ّ
«بالغة جديدة» تعتمد بكارة اللغة بكلمات نقية ومطلقة ضاربة للحرف
بخصائصه وماهيته.
ومتدفق بالجمال واإليحاءات .لذلك يصبح الهايكو لحظة
ُ
البساطة الظاهرية لنص موجز ،مكثف بثالثة أسطر مغرية جدا والحقيقة تسعى لتكون متنفسا شاعريا لخطاب غري موجّ ه ،دون بديع ،ف ّرغ من شحناته
وعي قصوى تتطابق فيها اللحظة الزمانية والفضاء املكاني
أن الهايكو نمط متطلب جدا يشرتط حدا أدنى معريف بخصائصه ،ماهيته ،اإليديولوجية .الهايكو حمية بالغية وفرصة ملمارسة شعر صايف .الهايكو
واللغة يف لقطة لغوية آنية مستف ّزة ومسكرة للحواس».
كالسيكياته وأدبياته يبقى عال وعسري املنال . ،الهايكو العربي منذ بداياته العربي هو شاعرية البيان العربي دون دسم.
وترى حاجّ ي أن االشكال «يكمن يف ّ
أن البعض يكتب
تستند كل قصائد الهايكو الكالسيكي الضاربة لإلستعارات اللغوية ،إىل
ضحية بخل معريف شبه عام.
انطالقا من فهم بنيوي سطحي معتقدا ّ
أن السطور الثالثة
الهايكو فعل مشاعري تدويني ووقوع وال تراه وتلتقطه غري العيون االستعارات املعرفية التي تحرك الفكر العادي .يعرب الشعر عن هذه املفاهيم
هي الهايكو غري مدرك ّ
أن الهايكو أبعد غورا من هذا التوزيع
الجاهزة  :مضارعة مستدامة ل ّلحظة الشعرية ونقل للتلقي «املوضوعي» من خالل التقريب بينها وبني بعضها البعض ،وإعادة ترتيب العنارص
الشكالني حتى ّ
ان القصيدة يمكن ان تكتب يف سطر واحد
لتجربة فعلية .حرص الغرب الصورة الشعرية يف عمليّة التفاعل املتبادل بني املشرتكة بطرق مختلفة .القصيدة هي وسيلة لتنظيم تصوراتنا عن العالم من
ألن شعر الهايكو مثلما يقول سانتوكا تانيدا »:هو النفس
الشاعر وا ُمل ِّ
تلقي لألفكار والحواس ،من خالل قدرة الشاعر عىل التعبري بلغة حولنا .عند الحديث عن االستعارة يف الهايكو ،من املهم أن نتذكر أن عملية
العميق للحياة «.
شعريّة تستند إىل املجاز واالستعارة والتشبيه بهدف استثارة إحساس ا ُمل ِّ
تلقي إنشاء الخرائط هي عملية فطرية عند املتلقي ،وكذلك قدرتنا عىل «التحول»
ّ
وختمت حاجّ ي «إن ما ينرش اليوم من تجارب شعرية
واستجابته .فكيف لنص دون مجاز واستعارة وتشبيه أن يخلق صورة شعرية من الخاص إىل العام .يقدم الهايكو عرب بناه ورشوطه وخاصة القطع ،أنماط
تغيب الحدود الفاصلة يف تسميتها بدقة فكل نص قصري
؟ بإعتبار الهايكو شعرا ،هل من صورة شعرية أخرى فاتت الوعي األدبي التفكري هذه بشكل واضح ومكثف .يف الواقع  ،يعد اإليجاز أحد ملذات الهايكو
حتى الذي ال يعتمد ال مشهدية وال آنية وال كيغو وال كريجي
فهو يحرص عىل إستعمال الكلمات الصحيحة ،بالرتتيب الصحيح ،ببعض
الغربي والعربي ؟
يسمى هايكو »...قائلة «صحيح أن قواسم مشرتكة تجمع
من أغراض الهايكو الكالسيكي تعميق الوعي باألحداث بأصغر تجلياتها :مقاطع لفظية مضغوطة .سواء كنا نطلق عىل النتائج استعارة عميقة ،أو
بني هذه الومضات والتوقيعات واالبغرامات مع الهايكو مثل
ال ّلحظة وتدوينها دون توجيه إيديولوجيا اللغة إي بالغتها والحاجة املوروثة استعارة مطلقة ،أو خرائط مجازية ،فإن الهايكو  ،مثله مثل باقي أنماط
االعتماد عىل االيجاز والتكثيف ونقل كلمات قليلة بال تنميق
لإلقناع .ال يكفي اإللهام لكتابة الهايكو املطابق ملاهيته لتأليف قصيدة/بيت الشعر ،هو وسيلة للجمع بني وتوسيع وبلورة ما نعرف بالفعل يف الصور
أو تك ّلف لكن شاعر الهايكو يعتمد العفوية يف حني يوغل
شعري .اإلكتفاء بالرشوط املدرسية من توزيع قصري/طويل/قصري وإدماج القوية ،إلعادة تقديم العالم بطريقة مبتكرة .باختصار  ،الهايكو املقطوع هو
شعراء االنماط االخرى أحيانا يف املجاز والبالغة والزخرف
كلمة موسمية وقطع وإستغناء تام عن املجاز سيمكن من كتابة نص تدويني طريقة إلظهار ما هو مفهوم بالفعل  ،ولكن ليس معربًا عنه جيدًا .تلك هي
ال ّلفظي ويف ذواتهم ويف نظرتهم الرؤياوية التي تسقط
دون ضمان ألي شاعرية وهذه األخرية توفرها مجموعة ستة مفاهيم جمالية الصورة الشعرية الهايكوية.
ايديولوجيتها وميتافيزيقاها النابعة من التجارب الذاتية
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إصدار جديد

التخييل السيايس يف رواية «لقاء الليلة
الصفر» ملصطفى بن أمحد

عبدهللا المتقي

بداءة ،دعونا نتفق أن «الرواية رضب من العمل السيايس ،ألنها تقف
عند لحظات من التاريخ والتحول ،تسائل ما وقع ،وبالتايل فهي من
صميم السياسة التي ترسم صيغة للمستقبل ».كما يذهب إىل ذلك نزار
الفراوي .
مناسبة هذا الكالم عن الرواية والسياسة ،النص الروائي الجديد
و الصادر مؤخرا عن دار نقوش للمبدع والربملاني مصطفى بن أحمد،
الذي اختار له من العناوين «لقاء لحظة الصفر» ،يشتمل عىل  21فصال،
تزين غالفه لوحة تشكيلية توحي بالقتامة وظالم الطريق ،قريبا من
السقوط والتوقيت الصفر  ,لينسدل حداد ثقيل يف العتبات ،ومن ثم،
عىل هذا العالم الروائي ،ومرة أخرى بعد روايته األوىل «الحالم األخري..
يف مدينة تموت» التي صدرت ضمن منشورات كارم الرشيف «.»2018
وعليه ،يكتب «مصطفى بن أحمد رواية سياسية ،ليقرتح علينا
الدخول معه روائيا إىل املطابخ الرسية ،والنبش فيها ،واماطة اللثام عن
االعتقاالت املجانية للمواطنني ،إيقافهم واستنطاقهم يف املكاتب الرسية،
وتعذيبهم يف أقبية السجون واملعتقالت والزنازين ....
واألكثر منه ،تلفيق التهم وطبخ التقارير املغشوشة ،وتوجيه العقل
السيايس ملآربها ومصالحها ،تحديد مصائر السياسيني ،وحتى املوالون
واملتمسحون لم يسلموا من هذه الرحى األكولة ،من رجال أعمال
ومثقفني ،حتى البسطاء واملهمشون والكادحون ملجرد وشاية زائفة ،وال
يشء سوى الدهاليز والزنازين تساوقا من كل أشكال التعذيب النفيس
واملادي ،إنها « :تلك البناية التي ظلت قرابة الستة عقود رمز قوة النظام
وبطشه ،كانت دوما الحصن املنيع» نقرأ يف الصفحة .16
وطبيعي أن يكون الخوف ،وكل أشكال تحقري اإلنسان وتنكيله
حارضا وملفتا للنظر ،وهذا ما يدعمه القاموس اللغوي يف أغلبية فصول الرواية « :كابوس ،الكوابيس ،مرعبة ،البطش،
الغدر ،قسوة ،ردع ،التهديد املالحقات ،املحاكمات ،العوالم املوحشة ،الظلمات ،حياة الغاب ،اضطهاد ».....،ويف مقابل هذا
الرعب واألجواء الكافكاوية ،يحرض العبور إىل ضفة الفرح والبهجات بالثورة بعد نهاية وسقوط األخطبوط السيايس ،يحرض
املخرج واملقابل ،نقرأ يف الصفحة « : 39يف ذلك اليوم من أواسط ديسمرب يف تلك املدينة الواقعة وسط البالد تفجر الربكان
وأخذت الثورة طريقها».
لن أطيل يف هذه اإلطاللة ،ليكن الفرك قصدي ،وللقارئ واسع النظر يف أن يشم ما يشاء من الرواية ،وألفرك أكثر ،حتى
يشم القارئ أكثر ،وليس األمر بدعا ،إن عنت لنا هذه الرؤوس أقالم من األسئلة ،قبل أن أسدل الستار من قبيل.
هل يحاول مصطفى بن أحمد من خالل هذه الرواية ،تهوية املناخ السيايس التونيس الذي يعاني من االختناق ،ومن ثم،
تعليقه ملشجب هذا الراهن امللوث عىل شماعة املايض الذي اصبح رتيبا من فرط تناوله وتكراره روائيا وقصصيا ؟ وهل
هو ركوب للحكي بغاية تمرير مواقف واختيارات من مرحلة تاريخية حساسة عاشها بجوارحه ؟وملاذا إصدار هذه الرواية
اآلن وعن املسارب الخفية لبناية شارع بورقيبة ،علما أن هناك تيمات بحاجة اللتقاطها ك « الفتن سياسية واملجالس النيابية
واالنتخابات ،وهذه املواضيع هي األفكار السياسية أو الربامج السياسية واألحزاب السياسية أو ما يسمى أيضا باألوساط
السياسية ،».يقول بلوتنر.
فهذا من شأنه عىل سبيل ،اإلملام الواعي بمجموع رماد املرحلة ،وهذا الوسط السيايس الذي صار بحاجة ماسة إىل من
يبعث الجمرة املتقدة من رماده وانتكاساته السياسية والتاريخية ،وامتصاصها بوعي جمايل واسرتاتيجية ثاقبة .
وصفوة القول « ،لقاء الليلة الصفر» ملصطفى بن أحمد ،سرية ذاتية واجتماعية وسياسية ووجودية ،ويحق للمشهد
الروائي التونيس ،أن يحتفي بها النها تحكي من أعماق الذاكرة والروح ،وترشقنا بمرارة وبخفة دم يف نفس اآلن ،لتتضافر
هذه الذاكرة املتنوعة والتخييالت السياسية االسرتجاعية واالبداعية التي تجسد موقفا من لحظة مازالت بعض من ندوبها يف
برئ أعماقه .
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التكوين المسرحي في تونس..
حب ٌل على الغارب
وليد دغسني (مسرحي)
ّ
التخصص يف التكوين املرسحي يستوجب معرفة ودراية ودربة شديدة ،وفهما
إن
ّ
فارقا لكيفيات اإلنجاز ،وطرق التعامل مع املتكوّن وفق تمش منهجي يراعي قدراته
وإمكاناته الحسيّة والجسدية ويعمل عىل تطويرها وصقلها .فاملمارسة املرسحية يف
ّ
ّ
يستحقها وعملت عىل
االحقية ملن
الغرب مثال استوعبت هذه النقطة جيّدا ،فأعطت
تشجيع البحوث يف ّ
الفن املرسحي حتّى بات هذا املرسح مؤسسة قيّمة لتكوين الفرد
وتأهيله ليلعب دوره املواطني بالشكل الذي يتماىش مع متطلبات الحياة الجديدة ،فهل
نجد صدى لهذه التجارب العريقة هنا يف تونس؟ فعىل الرغم من أن التكوين املرسحي
األكاديمي انطلق منذ الخمسينات وتع ّزز بمركز الفن املرسحي وصوال اىل املعهد العايل
للفن املرسحي سنة  1982فإنّه بقى الحلقة األضعف يف املشهد املرسحي عامّ ة وقد يعود
ذلك إىل سياسة الدولة التي تغ ّلب عادة الك ّم عىل الكيف ،فأغلب املرسحيني األملعيني الذين
عرفتهم الساحة منذ الستينات تلقوّا تعليمهم يف الخارج وعند عودتهم صنعوا مسارهم
مستندين ايل ما تع ّلموا وشاهدوا ،،فهل نستطيع اليوم القول إن لنا عددا محرتما من
ّ
املختصني يف التكوين املرسحي؟ اإلجابة مبارشة بـ"ال" فهم يعدّون عىل أصابع الي ّد
وليس هذا املجال لذكرهم واحدا واحدا ،إال ّ
أن األسباب عديدة وأبرزها ضبابيّة فهمنا
ملسألة التكوين املرسحي برمّ تها والخلط الكثيف بينها وبني التدريس أو التنشيط .ذلك
ّ
أن الخربة تصنع بالتجربة فال يكفي أن تكون مخرجا أو مد ّرسا أو أستاذا جامعيا حتى
تتمتّع بصفة املكوّن ،ولذلك يجب أن تنتبه معاهدنا الفنّيّة اليوم وبك ّل ج ّديّة إيل رضورة
شحذ إمكاناتها لتخريج دفعات جديدة من املتكوّنني يف أصول املرسح وفنونه ولهم
من املعرفة ما يؤهلهم يف ما بعد إىل اإلرشاف عىل ورشات ميدانيّة وال يت ّم ذلك إال عرب
عقد رشاكات مع جامعات ومسارح عامليّة واالنفتاح عىل تجارب الغري وإعادة النظر يف
الصورة النمطية املستهلكة للتكوين املرسحي.
ّ
إن ما يزيد يف تعميق هذه األزمة هو انتشار الفضاءات الثقافية الخاصة التي باتت
ّ
الفن املرسحي ويطالب خريجوها عادة
ترشّ ع لنفسها القيام بورشات تكوينية يف
ببطاقات احرتاف بعد قضاء سنة أو سنتني يف ما يسمّ ي تعمية بالتكوين املرسحي ،يف
حني أنّها مجرد نواد ال تملك منهجية علمية تذكر وال تستند إىل ك ّراس رشوط قانوني
يجعل مراقبتها وتعديلها أمرا ممكنا ،هذا مع بعض االستثناءات طبعا ،وهي أن بعض
ّ
ورسخت تقاليدها يف هذا املجال واستنجدت منذ بدايتها بخ ّريجي
التجارب نجحت
معهد املرسح ممن تم ّرسوا ميدانيّا كفضاء التياترو (التياترو استوديو مثال).
أمّ ا يف القطاع العمومي فال يبدو الوضع عىل أحسن حال اذ غابت التصوّرات
العميقة املنبنية عىل أهداف دقيقة ،وبقي التكوين املرسحي مج ّرد نشاط عابر عند
ّ
تتوصل ومع ك ّل أسف إىل خلق االستمرارية والجودة
بعض املؤسسات ولهذا فإنّها لم
املطلوبتني ولم نلحظ تجربة تذكر يمكن التنويه بها بالشكل الذي تستحق ،وهو ما
يدفعنا إىل التساؤل عن املنهجيّة املتّبعة يف تكوين املنتمني اىل مخابر أو ورشات املرسح
مثلما يسمّ يها البعض،؟ ولع ّل االستثناء البارز الذي يمكن ذكره دون تردّد هو مدرسة
املمثل التي تتبع املرسح الوطني حيث التي ت ّم تأسيسها وفق برنامج مضبوط وقائم عىل
ّ
املؤسسات التي تتبع وزارة
مرجعيّات علمية وهذه النقطة الفارقة قد تغيب عند بقية
ّ
الثقافة إمّ ا الستسهال أو لعدم دراية ومن زاوية أخرى وحتى ال نظلم بعض املجتهدين
ّ
التوصل إىل النتائج املرجوّة وهذا ما يدفعنا
فإن العائق املادّي يبقى سببا مبارشا يف عدم
ّ
اىل مطالبة وزارة الثقافة برصد ميزانية محرتمة للتكوين املرسحي يف دور الثقافة
ومراكز الفنون الدراميّة حتى نخلق جيل مرسحي م ّ
طلع وقادر عىل االضطالع بمهامه
ّ
يف املرسح بك ّل إتقان ،ولن يت ّم ذلك اال ّ بإعطاء األولوية للمختصني من خ ّريجي معاهد
التكوين املرسحي املعرتف بها ،وعدم ترك الحبل عىل الغارب باعتبار ذلك مسؤوليّة
تاريخيّة ال يجب االستهانة بها.

رأي

نحو فرض العروض املرسحية يف املدراس واجلامعات التونسية

يوسف مارس (مسرحي)

من غري املعقول أن تتخ ّرج نخب البالد من متعلمني كاألطباء
واملهندسني وإداريني وأساتذة دون مشاهدة مرسحية واحدة طوال
حياتهم املدرسية والجامعية إال ّ بعض االستثناءات ممّ ن لهم اهتمامات
فنية أو صداقات مع املرسحيني .يف هذا السياق نعرب عن أملنا يف أن يقع
التنسيق بني وزراة الثقافة ومختلف الوزارات املعنية لتمكني التالميذ من
مشاهدة مرسحية يف الشهر عىل األقل وهو أمر ممكن نظرا النتشار دور
الثقافة بجانب املدارس برشط ّ
توفر اإلرادة والنيّة الجديّتني .وقد تؤدي
هذه العمليّة إىل إعطاء فرصة للفرق املرسحية يف العرض واالستغناء يف
املقابل عن دعم يُمنح برشوط واضحة كما تم ّكن من تأطري التالميذ .ويف
نفس السياق يمكن االنتقال بهذه التجربة إىل الجامعة وهو ما سيساهم
بشكل كبري يف صناعة وتكوين جمهور مرسحي ولن نضط ّر بذلك إىل

العرض املدعوم يف ظ ّل غياب الجمهور وإن كانت مسألة الدعم هذه
تساهم يف تواصل الفنّان وقدرته عىل العيش إال ّ إذا جعلت املثقف ال
يقوم بدوره ويصبح الدعم حجّ ة لعدم االهتمام باألعمال املقدمة مهما
كان مستواها ولعدم دعمه إعالميّا وتصبح العروض كبقية املنتوجات
والسلع ،لذلك أرى رضورة فتح الباب أمام املرسح ليدخل املدارس
والجامعات ،والطرق يف هذا املجال كثرية ومتعدّدة منها مثال ادراج
املرسح كجزء من الربامج التعليمية يكمل التكوين األدبي والدراسة.
من املهم إذن هو رسم سياسة ثقافية كاملة مرتبطة بمناهج
التعليم قد تم ّكن من خلق جمهور للمرسح ولبقية مجاالت الثقافة.
فليس صحيحا ّ
أن املبدع من صنع الجمهور بل هذه املهمّ ة هي مسؤوية
السياسة الثقافيةّ .
ألن صناعة أو خلق جمهور للمرسح أفضل بكثري

من تقديم الدعم .والحقيقة ّ
أن التقصري ليس فقط من جانب سلطة
اإلرشاف فاألطراف السياسية داخل الجامعة واتحاد الطلبة ال تويل
املرسح أهمية وإن ن ّ
ظمت بعض العروض الثقافية فهي محدودة
ّ
ّ
وتقترص عىل املوسيقى رغم أن عدد من الشبيبة املوهوبة عبت يف أكثر
من مناسبة عن استعدادها لتقديم عروض وإن كانت مجانا .فاملهم
لديهم الوصول إىل جمهور الطلبة وتعويده عىل املرسح وأكثر من غياب
اإلهتمام باملرسح ّ
فإن هذه األطراف تبدو غري قادرة عىل فرض عروض.
مهم إذن هو رسم سياسة ثقافية كاملة مرتبطة بمناهج التعليم قد
تم ّكن من خلق جمهور للمرسح ولبقية مجاالت الثقافة فليس صحيحا
ّ
أن املبدع من خلق الجمهور وإنّما هذه املهمّ ة هي مسؤولية السياسة
الثقافية.

contact@acharaa.com
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بدر الدين عرودكي (باحث ومترجم سوري)
من شأن مبدعات الفنون األصيلة أن تنطلق بك خارج حدود
الزمان واملكان وأن تحيلك ولو للحظات إىل كائن هالمي يسبح
يف فضاء الكون الواسع .ومن شأنها أيضاً ،وهي تفعل ذلك ،أن
تردّك ما إن تتلقاها إىل مكان يحمل اسما ً وإىل زمن يرتبط به
وكأنك ما غادرت هذا املكان يوما ً وما غاب زمنه يف أعماق ذاكرتك
وصار من الذكريات تنىس أو تستعاد.
ذلك هو شأن صوت فريوز يف مبدعاتها .مىض زمن لم ألجأ
إليها ولم ألتق بصوتها ال عفوا ً وال قصدا ً هو الذي كان ال يفارقني
ُ
ُ
نشأت
فتى
وكنت
صباح مساء منذ أن سمعتها للمرة األوىل
ً
واستمتعت أذنايَ بأداء الشيخ محمد رفعت ينشد اآليات القرآنية
بصوت كنسمات الفجر أو دعاء الكروان والشيخ مصطفى
ٍ
بصوت يستحي ُل عنارص الطبيعة
إسماعيل يتغنّى اآليات نفسها
ُ
وتابعت
كلها وهي تشدو معا ً يف ربيع ثريّ األلوان والظالل..
معهما جنبا ً إىل جنب من انتمى إىل مدرستهما يف مجال آخر من
أمثال ماري جربان يف سورية أو صالح عبد الحي يف مرص ثم
مع الجميع وبحضورهم صحبة أم كلثوم يف قديمها ويف حديثها
ّ
خاصة وخالصة،
تشدو هي األخرى منتزعة من الزمان ديمومة
سواء امتدت أغنياتها دقائق أو ساعات.
واآلني مع ذلك ـ أن يستثري
وما كان لهذا االبتعاد العفوي ـ
ّ
فضويل ملعرفة سببه لوال سماعي بني الحني واآلخر صديقة
أوصديقا ً يتحدث عنها أو يُستشهد ببعض أغنياتها كتحية
صباحية عىل مواقع التواصل االجتماعي ،والسيما ِمن قبل مَ ْن
هاجروا أو أرغموا عىل الهجرة..
أألن هذا الصوت يحمل عبق معاني دمشق كلها وأخىش
حنينا ً مرضيا ً إليها يستحوذ عيل ّ فال أستطيع له دفعاً؟ ربما.
بل وجب أن أقول :بال أي شك! فمنذ عام  ،1953كانت دمشق،
بفضل مدير برامج ذي بصرية فذة يف إذاعة دمشق ،هو األمري
يحيى الشهابي ،أول مدينة عربية احتضنتها صوتا ً عبقريا ً مثلما
احتضنت معها موسيقى الرحابنة ظاهرة استثنائية يف تاريخنا
الفني الحديث .بات السوريون يستمعون إىل أوىل أغنياتها ثم
ما لبثوا أن أحبوها حني أحيت أوىل حفالتها الكربى بمناسبة
معرض دمشق الدويل عام  1956وغنت فيها ما يدغدغ مشاعر
السوريني األندلسية خصوصا ً من املوشحات :جادك الغيث ،ملا
بدا يتثنى..وبلغت الذروة عام  1961حني افتتحت
القصائد الشامية لسعيد عقل بهذه
القصيدة:

«سائليني يا
شآم
عطرت
حني
السالم
كيف غار الورد
واعت َّل الخزام
ُ
رحت
وأنا لو
أسرتيض الشذى
ُ
لبنان عطرا ً يا شآم»..
النثنى
أو من هذه القصيدة التي ترضب بها
فريوز للسوريني موعدا ً سنوياً:
«شآم أهلوك أحبابي وموعدنا
أواخر الصيف آن الك ْرم يعترص
نعتق النغمات البيض نرشفها
يوم األمايس ال خمر وال سهر»..
حني تسمع بعد سنوات من الغياب مثل
َ
فيك
هذه األغنيات خصوصا ً فإنها تستثري
الشجون واآلالم إذ تحيلك إىل بعض تاريخكَ
يف سوريا وإىل ما يواجهه شعبها منذ أن

وقف يطالب بالحرية وبالكرامة مع بداية ربيع .2011
ففي ستينيات القرن املايض ،وكانت فريوز يف بداية تألقها
الدمشقي ثم السوري ثم العربي ،اختار لفيف من طلبة جامعة
دمشق ،صاروا من بعد أصدقائي ،أن يجتمعوا من حول اسمها
وأن يؤلفوا حلقة يحمل اسمُ ها انتماءَهم إليها« :الفريوزيون»،
وأن يلتقوا بانتظام يستمعون إىل أغنياتها كل أسبوع ،ثم انتهى
بهم األمر إىل أن يؤسسوا يف بداية الستينيات من القرن املايض
حلقة «املنتدى االجتماعي» الذي كانت سهرته الشامية السنوية
تتألق بأغنيات فريوز فضال ً عن أنه شهد أسماء أهم املفكرين
واألدباء تتاىل عىل منربه كل يوم اثنني من األسبوع..
لم تعد حلقة الفريوزيني منذئذ وقفا ً عىل حفنة من الطلبة
الذواقة ،بل اتسعت لتشمل السوريني يف غالبيتهم العظمى.
صحيح أنه كان هناك من ينترص ألم كلثوم أو للطرب الكالسيكي
كما كان يقدمه القصبجي عىل سبيل املثال ،لكنهم رسعان ما
أعجبوا بها حني انتبهوا إىل قدراتها يف أداء الليايل واملواالت
واملوشحات ،ويف انتقالها من اإليقاعات الغربية التي وسمت
أغانيها األوىل إىل املقامات الرشقية بسهولة عجيبة ثم منها إىل
الغربية املعربة ثانية والسيما حني غنت لحنا ً مستوحى من
سمفونية موزار األربعني..
غنت لكبار الشعراء الذين عرفهم السوريون واللبنانيون
وأحبوهم :نزار قباني ،عمر أبوريشة ،األخطل الصغري ،جربان
خليل جربان ،سعيد عقل ،بدوي الجبل ،أبو سلمى ،وتغنت
بألحان وضعها خصوصا ً الرحبانيان فضال ً بالطبع عن فيلمون
وهبي ومحمد عبد الوهاب ..ثم ابنها زياد الرحباني.
فكانت أغانيها وهي تنتقل من العامية إىل الفصحى بال
تكلف ،تعرب عن هموم وهواجس وعواطف الناس الذين جاءت
ْ
الرحبانيي ،مثلما كانت تشحن الشعر
من بينهم ،شأنها شأن
ً
ً
الكالسيكي بمشاعر آنية جاعلة القدي َم حديثا بل وراهنا .لم ّ
تمس
شغاف قلوب السوريني بأغانيها التي تحكي حياتهم اليومية
العادية يف كل تفاصيلها ،يف أفراحها كما يف أتراحها فحسب ،بل
كذلك بتلك التي ارتبطت بحياتهم العامة وبصورة عميقة ،نكبة
فلسطني :راجعون ،زهرة املدائن ،عىل سبيل املثال.
أ غا ني
أكثر من سبعمائة أغنية فضال ً عن
خمسة عرش مرسحية غنائية ترتدد
وال تزال يف برنامج يومي منتظم
منذ خمسينيات القرن املايض
عىل موجات إذاعة دمشق.
ذلك كله ما كان يحمل
كثرة من السوريني كل
صباح إىل آفاق أحالم
يحبونها ويسرتيحون
إليها .وعىل أنهم يف
أرجاء سورية كلها
ذواقة يف
مجا ل

الغناء يتابعون كل جديد فيه ،إال أن ما حظيت به فريوز من
مكانة يف قلوبهم ويف ذاكرتهم ال يقارن بما حظيت به ظواهر
الغناء العربي الحديث عىل اختالفها .لذلك تراهم يستعيدونها
حيثما كانوا والسيما اآلن يف نزوحهم املأساوي :فهي جزء من
وطن يحملوه معهم ،ووهي فضاء يتغلبون وهم يف أرجائه عىل
منفى لم يكن خيارهم ،وهي خصوصاً ،أنس قلوبهم
عذاب
ً
الكليلة يف وحدتهم .ذلك أن فريوز ،أيا ً كانت األلقاب التي منحت
لها وما أكثرها وما أش ّد التصاقها بها ،تبقى يف مجال التلقي
ظاهرة سورية استثنائية تجسدت يف االستقبال واالحتفاء
والتقدير والحب الذي حظيت به مبدعاتها لدى السوريني عىل
م ِّر نيِّف وستني عاماً.
ذلك كله ،وذكرى خصوصية وحميمة ارتبطت لديَّ بفريوز
وأغانيها .فقد سمعت صدفة ذات يوم ابنتي وهي تدندن بعفوية
طفلة يف الثالثة من عمرها أغنية فريوز َّ
«نسم علينا الهوى» بإتقان
جعلني أنتبه إىل امتالكها أذنا موسيقية شديدة الحساسية .أكد
يل ذلك صديق فرنيس حني أدّت أمامه األغنية ذاتها خالل سهرة
عائلية يف بداية إقامتي بباريس .وكان ذلك ما دفع بي بعد سنوات
إىل االهتمام بموهبتها وبصقلها عىل أيدي أساتذة كبار أعدّوها
كي تقبل يف الكونرسفاتوار الوطني العايل للموسيقى بباريس
يف الحادية عرش من عمرها ثم لتتابع دراستها يف كونرسفاتوار
تشايكوفسكي بموسكو لتصري من بعد عازفة البيانو املعروفة يف
أوربا والتي ربما سمعتم بعضا ً من عزفها أو عرفتم شيئا ً عنها..
فكيف يمكن لفريوز أال تكون دائمة الحضور يف القلب ويف
الذكرى؟
أستمع اآلن إليها .هي ذي تعود من جديد تصدح عىل مسمعي
بأغنياتها وتعيد إىل ذاكرتي وجوه أصدقائي من حلقة الفريوزيني
ممن مىض بعضهم وال يزال بعضهم اآلخر ينتظر .وها هي تعيد
إيل َّ اليوم ،وأنا أكتب هذه الكلمات ،عبق دمشق وسورية حيّا ً
فوّاحاً..
ً
هاهي أيضا تحملني عىل أن أر ِّددُ ،مادامت وحدة الحال
مع فلسطني تجلت مرة أخرى ،وأكثر من أي وقت مىض بفعل
التزامن ،يف العدوان األخري عىل غزة ،ما أنشدته بمناسبة فلسطني:
آتٍ ،
الغضب الساطع ٍ
آت ،آت.
وعىل أن أقول
معها أيضا ً كما يقول
جميعاً:
السوريون
راجعون.
* نرشت يف «األهرام
العربي» ،القاهرة ،السبت
 27ديسمرب ( 2014عدد
خاص عن فريوز)
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الشارع الثقافي

قرأت لكم

ُع ْم ُق الكتابة يف رواية « نازلة
دار األكابر» ألمرية غنيم

فوز يّة الغالي

تطرق ذهنَك وأنت تفتح هذه الرواية استفهامات شتّى عن النازلة من هي؟ أو ما هي؟
وال تتأخر عنك اإلجابة فإذا أنت إزاء «نازلة» بمعنى املصيبة الشديدة والواقعة التي نزلت
كالبالء بدار أحد األعيان األكابر القايض «عثمان النيفر» .تطوّ ح بك الرواية يف رشك روايات
متعدّدة والرواية عىل ما يبدو واحدة غري مك ّررة .ويف ك ّل رواية تنكشف قطعة من فسيفساء
الحكاية تنزل موقعها يف ذهن القارئ حتّى يش ّكل عىل مهل ،ك ّلما تقدّم يف القراءة ،موقفه من
الشخصيّات وينسج خيوط األحداث بعد أن يلوّنها بسخطه أو تعاطفه.
تعود بك الرواية إىل كيمياء الحكي بسحرها
وعبق التاريخ فيها ويستوقفك رسيعا مصطلح
الحديث بك ّل ما يكتنز من مشافهة املدوّن وخيانة
الراوي املؤتمن فإذا الكاتبة تمنح الصدارة
للخادمة لويزة عىل جميع األعيان يف الحكاية
نساء ورجاال كيف ال وهي صندوق األرسار وإذا
بك مخلوب اللبّ شيّق النفس متو ّرط يف لعبتها
تطوّ ح بك اسرتجاعا واستباقا ورسدا آنيّا ممزوجا
ّ
والتحس فتحكم ش ّد خيوط اللعبة
بلوعة الندم
حتّى ال ترسلك إال ّ وقد وعيت كنه العالقة بني زبيدة
ّ
الرصاع والطاهر الحدّاد من زاوية الخادمة
بنت
املتعاطفة مع سيّدتها الناقمة عىل غطرسة األعيان.
ومن ث ّم تسرب ع ُ
ني القارئ جميع تفاصيل الحكاية
يف بقية املرويّات التي اضطلع بها الحارضون يوم
ّ
الرصاع تلميذة الطاهر
النازلة إال ّ شخصيّة زبيدة بنت
ّ
الحدّاد ومحبوبته واملعنيّة برسالته ظلت روايتها
منشودة لكشف ما احتجب من تفاصيل العالقة بينهما
فأشعل نار الغرية يف زوجها وأذكى شوق القارئ إىل
مزيد اإلضاءات فإذا هو بالغ نهاية الرواية والكاتبة
رس املحفظة ربّما يف رواية أخرى
مخيّبة ألفق انتظاره ترتكه عىل ظمإ مرقوب إىل كشف ّ
القص ّ
ّ
أن الرواية
رس املحفظة القديمة .والطريف يف لعبة
تشفع النازلة قد تسمّ يها الكاتبة ّ
عود عىل بدء تنفتح بالحفيدة هند وتنغلق عليها يف حديث البدايات .وبينهما تراوح الكاتبة
بني الرجال والنساء يف األحاديث وتحرص عىل املساواة بني ما تسند للرجال وما تسند للنساء،
خمس أحاديث للنساء بداية بلويزة ،فلالّ جنينة ،والخادمة خدّوج ،فلالّ بشرية ،فلالّ فوزيّة.
ّ
الرصاع ،فيس امحمّ د النيفر ،ويس عثمان النيفر ،ويس املهدي
ومثلها للرجال منطلقها يس عيل
ّ
الرصاع ،ويس محسن النّيفر .ويف املراوحة بينهما تتشابك األحاديث كما تتشابك أصابع يدين
دون حرص وعناية.
طاغ يف الرواية منقطع النظري ،فقد تنوّعت نماذج الشخصيّات من
وللمرأة حضور
ٍ
الخادمة املقهورة بشتّى أنواع التمييز والتنكيل ،إىل السيّدة األميّة املاسكة بزمام األمور حينا
حتّى إذا وقعت النازلة انفرط عقدها ،إىل املتع ّلمة حديثا تسعى إىل إيجاد موطئ قدم لها يف
مجتمع ذكوريّ يتشبّث بآخر حصون الرجعيّة فتلفي نفسها مقعدة عاجزة بعد أن قصمت
ظهرها النازلة ،إىل حفيدة الطاهر الحدّاد وقد بلغت يف التع ّلم والعمل أشواطا ومع ذلك مازالت
يومي يثقل كاهلها .وال يق ّل الرجل عن املرأة عذابا يف هذه الرواية
مرتهنة لعنف أرسيّ وواجب
ّ
رغم النفحات النسويّة التي تنضح فيها .فها هو الطاهر الحدّاد يقيض كمدا من عشق سهّ ده
وظلم ع ّذبه ،وها هو محسن النيفر تتقاذفه الظنون والريبة فال يلبث باحثا عن ذات متوازنة
حي لفئة هامشيّة يف املجتمع تحرص الكاتبة
ضيّعها يوم النازلة ،وإذا بامحمّ د النيفر نموذج ّ
عىل كرس طوق املسكوت عنه يف شأنها فتستقيص مالبسات تحوّله إىل شخص مختلف يف
ّ
الرصاع نموذجا لآلباء الذين عانوا من ظلم املجتمع ألنّهم آمنوا
ميوله ،ولش ّد ما كان عيل
برضورة تعليم البنت واتّباع سياسة االنفتاح يف تربيتها.
ّ
التوقف عند املح ّ
طات الكربى ولع ّل أهمّ ها عىل اإلطالق
ويف اختيار األزمنة حرص عىل
يوم رحيل الطاهر الحدّاد ،ومعركة الجالّز ،وأحداث سنة  ،78ووقائع ثورة الخبز ،وثورة
طات املهمّ ة ّ
طة من هذه املح ّ
 14جانفي .ويف ك ّل مح ّ
تتوقف الكاتبة لتم ّرر موقفا عىل لسان
شخصيّاتها ،أو لتس ّلط الضوء عىل زاوية أخرى .ويف ك ّل ذلك تبدو الرواية سيّارة بني املايض
والحارض عودا عىل بدء تم ّرر عني النقد عىل ما تزخر به أحداث البالد من أرسار ،وما يكتنف
الشخصيّات التي ظ ّل ذكرها رنّانا يف الذاكرة من جوانب خفيّة كشفها صندوق األرسار.
ّ
وللمكان هيبة ال تضاهى ،كيف ال والقارئ يطوف دون عناء يف بيوت ظ ّلت دهرا مغلقة
األبواب عىل أرسارها ،لم تر الكاتبة من الرضوريّ استقصاء تفاصيل معمارها إال ّ ما كان
خادما للكشف عن بواطن الشخصيّات مثل الباب الكبري أو الرخام الصقيل ،يف حني أمعنت يف
الوقوف عند تفاصيل غرفة زبيدة حني أرادت كرس عناد زوجها أو حجرة الرزقي كما وصفتها
خدّوج ،أو القبو الذي نزلت إليه هند يف نهاية املطاف.
« نازلة دار األكابر» رواية تسلب اللبّ بلغتها األنيقة دون تك ّلف ،وأسلوبها املسرتسل يف
رشاقة ّ
أخاذة مع اعتناء باختيار جيّد اللفظ عن دراية بأرسار اللغة ومكامن كنوزهاّ .
وكل
يقني ّ
أن هذه الرواية فاتحة ملشاريع أخرى ستجد طريقها إىل النور يوما.

20

رحيق الكتب

«ملوك الرمال» رواية الوقائع اهلامشية
للحرب للكاتب العراقي عيل بدر

نبيل درغوث  -كاتب تونسي
nabildarghouth@gmail.com

تعددت النصوص الروائية التي تناولت ظاهرة الحرب
عامليا منها مثال «الحرب والسالم» لليون تولستوي و قد
طرح فيها الحروب التي خاضتها روسيا يف القرن التاسع
عرش و«وداعا للسالح» ألرنست همنغواي التي ارتبطت
بالحرب العاملية األوىل و»الطريق إىل الفالندر» لكلود سيمون
عن الحرب العاملية الثانية .أما عربيا فنجد روايات «الرفاعي»
لجمال الغيطاني حول حرب االستنزاف بني مرص وإرسائيل
بعد هزيمة  1967و«يف األسبوع سبعة أيام» ليوسف القعيد
حول الحرب العربية اإلرسائيلية يف أكتوبر  1973و«بريوت
بريوت» لصنع الله إبراهيم حول الحرب األهلية يف لبنان.
مثلما كتب الكثري من الكتّاب العراقيني عن الحرب العراقية
اإليرانية ( )1988 - 1980وحرب الخليج الثانية ()1991
وغزو العراق ( )2003ومن أشهرهم الروائي جاسم
ال ّرصيف.
فماذا سيضيف الروائي العراقي عيل بدر يف هذا املوضوع
من خالل روايته «ملوك الرمال»؟

حكاية «ملوك الرمال»

تدور أحداث رواية «ملوك الرمال» لعيل بدر(منشورات
املتوسط) زمن حرب الخليج الثانية يف جنوب غرب الصحراء
العراقية عىل تخوم الحدود السعودية التي سينطلق منها
هجوم قوات التحالف ويف خضم استعدادات القوات العراقية
للتصدّي لهذا العدوان من الطرف اآلخر .صار حادث
ُقتل فيه ثالثة من أملع ضباط االستخبارات العراقية كانوا
يف استطالع ملكان من الجهة العراقية
محتمل أن تدور فيه مواجهات مع قوات
التحالف فوقعوا يف كمني نصبته عصابة
بدو من قبائل تلك املنطقة .فك ّلفت القيادة
العراقية فصيال يتكون من تسعة جنود
ونقيب بمالحقة هذه املجموعة من البدو
ألرسهم أو قتلهم .ليكون تعقب العصابة
يف الصحراء هو مدار الرواية حيث يقتل
جميع عنارص الفصيل باستثناء الجندي-
الراوي الذي ينجو صدفة فيقرر إتمام
املهمة واالنتقام لرفاقه يف السالح .فكانت
ّ
قصة هذا الفصيل هي األساس عىل هامش
الحرب.

عبثية الحرب

أفضل من يكتب عىل الحرب من َخ ِب ََها
وعايشها وعرفها عن قرب وأدرك مآسيها.
فوَصف صاحب «ملوك الرمال» للحرب
صادر عن تجربة وخربة بها .إذ أنه كان جنديا مقاتال يف
الحرب العراقية اإليرانية لذلك هو عارف بمصطلحات
الحرب واملعجم العسكري وصاحب معاناة لعوالم الحرب.
فسبق تجربته بمناخ الجندية جعله ممسكا ومتمكنا من
القاموس الحربي من أسماء مختلف األزياء العسكرية و
أنواع األسلحة ومعجم تضاريس املجال الحربي.
عرب رس ٍد وبلغة متلبسة بحفيف الجمال .نقل لنا عيل بدر
عالم الحرب املشحون بالرعب واملجهول:
«الخوف والفزع وانتظار يوم جديد ال نعرف ماذا يخبّئ
لنا»(ص.)100
«ففي الليل ثمة أفكار معتمة ,مخاوف ,قلق ويف كل صوت
يظهر املوت مروعا أبعد من حدود قبول حتميته»(ص.)100
للحرب عبثيتها يفقد فيها املوت قداسته ويصبح اإلنسان
مج ّرد جثّة:
«كنت أنظر إىل الجثث وكأني أكتشف املوت للمرة األوىل
أرفع رأيس وأنظر تعبري وجوه الجنود إىل جانبي»(ص.)69
«ماذا يعني املوت بالنسبة لجنود صغار السن مثلنا
غري مشهد الجثّة املعلقة عىل الطريق حيث تكون الساقان
مفتوحتني والفم فاغرا»(ص.)89
«ذلك أننا كنا نشهد احتضارنا ونحن أحياء»(ص.)100

جسدت تأمالت الراوي بانسيابية آالم الحرب املستعرة
ودرامية انتشار رائحة املوت عرب التوتر الرسدي للراوية.
وتتخلل هذه الرواية تأمالت فلسفية حول طبيعة الصحراء.

اكتشاف الصحراء

«هذه هي املرة األوىل التي أتعرف فيها عىل الصحراء ,من
األعىل ,كنت أنظر من نافذة طائرة الهليكوبرت ( )...وتندفع
أعىل وأعىل حتى تستبني الرمال الذهبية التي ّ
تتوهج مع أول
خيط للشمس ,تلك الخيوط املنتثرة ,عىل مسافة ,ال تقاس,
والتي جعلتني منتشيا ,كما لو أن الرمال الذهبية تزنّر
األرض ,بكاملها ,حتى زرقة السماء التي تعارض وتناقض
اللون الذهبي للرمل ,كانت تصنع من الغيوم أه ّلة ,تكاد أن
ّ
متوهجة ,بشكل خفيف,
تكون مخفية ,والنجمة القطبية
وكنت أدرك أن هذه النجوم التي تخبو مع وهج الصباح,
كانت قد عرفتها شعوب الصحراء من الساميني منذ آالف
السنني ,وهي التي د ّلتها يف أكثر الليايل حلكة عىل االتجاه
الصحيح ,وهذا القِ َد ُم هو الذي جعلني ذلك اليوم منتشيا..
لقد شعرت بالتماس مع هذا الرمل ,وكأني أذوب يف نوع
من السِّ يَّة املطلقة ,لقد شعرت-وأنا يف األعىل-بلحظة غياب
ُ
وأحسست بأصابعي تستدفئ بهذا
مكشوفة مع الصحراء,
ً
الوهج القادم من الرمل أوال ,ومن الشمس ثانيا ,ومن املدار
ثالثا ()...
كنت أنظر ,من أعىل ,كثبان الرمال وحيدة ,مرتمّ لة,
متمتّعة بالفقدان ,وهي تنساب يف توحّ شها املدهش,
لتتماهى-بهدوء كامل-مع كل ما
ّ
يتدفق ,من جهة الشمال ,متحدة
بالتيه ,ومعزولة عن الخليقة,
برمتها(»...صص.)13-14
وصف مرهف ألفق الصحراء
وجمال سمائها وهو ليس بالوصف
البسيط للمكان/الفضاء بل وصف
ك ّله شعرية مشحون بإشارات
رمزية تحيل إىل عوالم الراوي
الفكرية والثقافية .إذ هو ليس
جنديا بسيطا بل هو حامل لثقافة.
فضمنيا يمكن أن أقول أن هذا
الراوي-الجندي يتطابق مع الروائي
عيل بدر فقد ذكرت سابقا أنه كان
مجندا يف الحرب العراقية اإليرانية.
وبرسد متزحلق عىل شعرية
عالية نقل لنا الراوي أجواء الصحراء
مع وصف متماه مع نسق وسياق الرسد لطبيعة سكانها
البدو:عاداتهم وتقاليدهم ,مالبسهم,وخيامهم ,أثاثهم و
أكلهم وأغانيهم.
لكن من مفارقات الحرب تتحوّل الصحراء مكان النقاء
والصفاء إىل فضاء غري مؤتمن .فهي مجال غري مضمون
ال ثقة فيه سواء من طرف الطبيعة أو من طرف اإلنسان
العدو .لم تعد فضاء طاهرا مقدّسا بل أصبحت مجاال مدنّسا
مشيطنا.
هكذا هي الصحراء خارج السيطرة عالم بذاته مستقل
عن األوطان .الصحراء لها تاريخها ,ال تاريخ املدن واألوطان.
رواية عيل بدر «ملوك الرمال» رواية التاريخ املهمّ ش
والتاريخ املغيّب .وقد صدقت الصحفية األمريكية ماري
ايميل يف قولها عن بدر هو «أفضل من يؤ ّرخ يف رواياته
للتواريخ الهامشية وللقصص املهملة» .الرواية املعارصة هي
الوثيقة التاريخية الشاهدة عىل التاريخ املعارص والراهن.
فالروائي هو مؤ ّرخ الزمن الراهن.
يقول الروائي عبد الرحمان منيف»:إن األجيال القادمة
ستحتاج قراءة الرواية لتتعرف عىل تاريخها».

contact@acharaa.com
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فضاء اإلبداع
يوميّ ات أستاذ متربّ ص
جزء 1

هشام اله ّر ابي
َنتظ ُر أوّ َل زيارة للمُ ّ
تفقدَ .غ َس َل ِميدَعَ تَ ُه ا ّلتي تَل ّ
َ
ط ْ
كان األستاذُ ي ِ
خت
ً
بالحِ ْب يف ّ
حصة البارحة .قام باك ًرا ليأخذها معه ،وجدها مُ ب ّللة بفعل
ّ
ُ
ْ
النّدى بل املطر ،لقد أمطرت .ترى يف ساعات الليل األخرية؟ من املرجّ ح
َ
َ
أطلت التّفكريَ يف موعد
غفوت فيها بعد أن
فج ًرا يف تلك ال ّلحظة التي
ّ
َ
َ
ٌ
أجهدت فيه
عبوس ،ال يَ ْرض عن عملك مهما
املتفقد ،بلغك أنّه
قدوم
نفسك حتّى ْ
وإن اتّ َ
بعت وصاياه .إنّه سيقدّم لك ألوانا من النصائح
ّ
ُخرجَ َك يف هيئة ا ُمل ِّ
املتفقد َسلبيّا
قص أو ُقل :ا ُملذنِب ...ال بأس ،فليكن
لي ِ
ّ
إىل أقىص حَ دّ ،وليكن الطقس باردا ممطرا ،ولتكن امليدعة مبللة ..هذا
لن يمنعني ِمن آداء مهمّ تي ،سأد ّر ُ
س ولو يومً ا واحدًا دون ِميدَعة.
ّ
اِتّجه نحو سيّارته ا ّلتي استعارها ِمن أبيه أليّام حتى يَسهُ ل عليه
ّ
أم ُر ّ
ليتفقد ِمحرا َر ِ
زيت ا ُملحَ ِّرك ،فلم يجد بها
تنقله( ،اتّجه نحوها)
َ
َ
شبَ املح ّر ُ
ك ك َّل ال ّزيت!؟ أيُّ صبيحة
زيتًا إطالقا! يا إالهي ،هل ت َّ
ً
هذه!؟ اِنبطحَ
أرضا مُ ِطال ًّ تحتها ،فوجد السيّار َة تعوم فوق بركة ِمن
ُ
ُ
َ
َ
ض ون َ َف َ
ال ّزيت .نَهَ َ
أدباشه .ال ب ّد ْ
املوقف
أن أعالج
ض الغبا َر ا ّلذي لحق
ُ
َ
َ
قاربَها ت ِشريُ إىل
وبرسعة .كم الوقت اآلن؟ نظ َر إىل ساعتِه ،وجدها عَ ِ
الثّانية فج ًرا أو الثّانية بعد ال ّزوال! ال يهمّ ،بل امله ّم أنّها مُ ع ّ
طلة ،ال
تشتغل ..ك ُّل يشء مع ّ
طل هذا الصباح ،أيُّ لعنة حَ ّلت بي؟ هل هو
دعاء قديم َ
وق ْد َ
ط َفا عىل ّ
السطح؟؟ لكن ،أ هذا توقيت لِظهوره؟ ال
بأس..
طة الخدمات ليقتني ِز َّق زيت ،فتذ ّكر أنهّ
اِتّجه املسكني إىل مح ّ
يجب ْ
أن يم ّر إىل املرصف كي يسحبَ ما أمكن له َسحبُه ِمن املال،
ّ
ً
فوجده مُ عطال ،مَ كتوبٌ عليه «خارج الخدمة» قصد بائ َع ُزيوت
املح ّركات هناك ،فرأف بحاله وقدّم له نو َع ال ّزيت ا ّلذي أراد وعاد
وَص َل لسيّارته بل هي سيّار ُة أبيه .عجّ ل ِب َ
مرسعا .ال َ ِهثًا َ
صبِّ ال ّزيت
ّ
الوعاء
يف املكان
املخصص له باملح ّركَ ،س َكبَ نصيبًا منه خارج ِ
ّ
املخصص له .كانت يداه ترتعش بَ ْردًا ،وكان ِج ْسمُ ه النَّحِ ي ُل يَرتعد،
َّ
َ
ُ
َ
َ
وكان فِ ك ُره يَضطربُ  ..شغ َل مح ّر َك السيّارة لي َْسخ َن .وَ لجَ
البيت ِليُع َّد
نفسه ويَ ْلب ََس ثِيابَه ..لم َ
تبق إال ّ الجواربُ  ،وَجَ َد جَ وْ َربًا مختلف األلوان
ٌ
ُ
مثقوبة ،أط َّل منه إصبعه الكبري .ال َ
بأس ،اِ ْلبَسها اآلن ،وال
أحدهمَ ا
َ
َ
تخش لومة أحدٍ  ،ستقتني فيما بعد ما شاء لك ِمن الجوارب.
ّ
َ
اِ
نطلق إىل املعهد ،وصل بُعَ يْ َد تحيّة العَ َل ِم .قيل لهّ :
املتفقد
إن
ّ
ّ
ِ
ِ
بانتظاره .ارتبك ،و لكنه وبرسعة عجيبة ،استوىل عىل ميدعة معلقة
يف َ
ْ
فانفتقت ِمن جهة َكتفيْه .يبدو أنّها صغرية
الشمّ اعة و َل ِب َسهَ ا،
ٍ
ٍ
خافت ال يُكاد يُسمَ ع .يئس
بصوت
جدّا أليس كذلك يا زميل؟ قالها
ّ
بعتاب
منها وضاق بها .فنزعها ل ُِيجعها إىل مَ كانها ،ولكنه اصطدم
ِ

زميلته له ،وكأنها توبخه .أهكذا ن ُ ِ
ّ
خاصة زميالتنا؟؟
عام ُل زمالءنا
أ لم تجد غري ِميدَعَ تِي ِلتَ ْفعَ َل بها ما فعلت!؟ ألم تَ َر كيف فتقتها!؟
إنّي ال أستطيع العَ مَ َل بدونها! .؟ ال سامحك الله يا جاح َ
ظ العينني.
َ
لم يعرف ،أيُربّر فِ علتَه أ ْم يَطلُبُ
االستئذان ألن امتحانًا ينتظره مع
ّ
املتفقد .إنّه سيختربه ألوّل م ّرة ..أشا َر األستاذُ بيده وكأنّه يطلب
ّ
ّ
االعتذار ،واستدار بخفة عجيبة فارتطم بالناظر ،سقط الطباشريُ ِمن
يده وتناثر ً
أرضا ،اِعتذ َر بارتباك ،وعا َد إىل القاعة.
ُ
ُّ
ّ
َ
وانرصف يَحُ ث خطاه
أخذ ما أمكن له من الطباشري بقبضة يده،
ّ
ّ
متفقده الذي عىل ما يبدو أنه ينتظره يف مكتب
ليلقى تالمذته ث ّم يأتي
املدير ،وَجَ َد عد َد الحارضين قليال جدّا ،يبدو ّ
أن نصفهم متغيّب.
ظ ُر ُ
ال ُّ
وف املناخيّة حالت دون مجيئهم و حرمتهم ِمن ل ّذة التّع ّلم .ال،
ما دخلها يف عدم حضورهم ،بل إنّهم مساكني يقطنون بعيدا و راء
ط ُن بني سفوح ذاك الجبل ّ
تلك التِّالل ،ومنهم مَ ن ي َْق ُ
الشاهق ،تمنعهم
ُ
الغيث .هكذا قال له زمي ٌل ِمن أبناء الجهة..
األودية ِمن العبو ك ّلما ن َ َز َل
ال بأس.
َ
ْ
ُ
ُ
ِ
هيّا ادخلوا ..انتبَهَ إىل غياب ثالثة تالميذ نجباء .أشعَ َر الحارضين
ِب ُقدُوم َ
الحصة .ماهي إال ّ
ضي ٍ
ّ
ْف .كونوا يف املستوى ،سريافقكم يف هذه
ط ِر َق البابُ  .فاندفع نحوه مُ رت ِب ًكا لِيفتحَ ه ،فتعث َرّ
ثوان معدودات حتّى ُ
ٍ
ً
ِ
ثقيلة ث َِق َل ُهمُ ومِ ِه وهمومهم .عالج األم َر
محفظة أحد التالميذ كانت
يف
َ
َ
ُ
بسعة .فتحَ البابَ  ،وجد املدي َر مُ تسمّ را حيّاه بابتسامة صفراء تح ّرك
ُ
ٌ
َّ
البابَ
طوال
معها حاجباه الغليظان ،ثم بجانبه تمثال ضخم يُضارع
ناهيك عن َّ
ضا .يا إالهي ،هذه ّ
وعَ ْر َ
َ
الضخامة الفِ كريّة
الضخامة جَ َسدًا
ّ
ُ
التي حدثوني عنها .سينقر هذا الكيان الهائل يف تفاصيل ما أقوم
ستأذن ّ
ومي .اِ
َ
ٍ
يب مَ زعُ ْ
املتفق ُد
به .رمَّ م رهبتَه وارتبا َكه
بابتسامة وتَ ْرحِ ٍ
ّ
َ
للدُّخول إىل الفصل ،فرحّ ب به بكل رسور .أرا َد غلق الباب ،لكنه ال
يُغلقُ ،
فقفلُه املوجو ُد ألفاه مُ عَ َّ
طالًَ ،خ ِج َل ِمن مُ عالجتِه بأيّ طريقة،
َ
ّ
ّ
َ
بورق ِمن
الجالس يف الطاولة األماميّة حذو الباب مَ َّد ُه
لكن التِّلميذ
ٍ
ّ
ّ
َ
الكرطون ِليُحك َم به غلق الباب الذي يتأتى منه ريح بارد.
َ
عا َد إىل مكتبه ،يا له ِمن مكتب مهرتئ! اِ
متعض منه ،ولكنّه أخرجَ
أدواتِه ،وأخذ كتابَه بقوّة مفتعلة ،وطفق يتحدّث عن الدّرس إنهّ
بعنوان « الحال» أرا َد ْ
أن يُمهّ َد له ،فسأل تالمذتَه ،كيف دخلتم إىل
ّ
الفصل؟ اِ
ُ
ْ
أصوات املتعلمني .فأجابَ األوّلِ :من الباب .فقال يف
عتلت
نفسه :أيُّ حَ ّ
ظ عاثر هذا ّ
الصباح! قلت لكم :كيف دخلتم ؟ فاستدرك
ثان :دخلنا يف هدوء وخوف!؟ فف ّك َر ْ
أن يسأله عن سبب خوفهم،
متع ّل ٌم ٍ
ْ
َ
َ
ش أن يُضيع الوقت ه َد ًرا .فأخرجه ّ
للسبورة ،وقال له بصوت
ولكنّه َخ ِ َ
جهوريّ  :د ْ
السبورة ،فرشع ذاك ّ
َوِّن إجابتَك عىل ّ
بي يكتب الجملة
الص ُّ
ّ
« دخلنا القسم يف هدوء وخوف» .طلب منه أن يسطر ما يد ّل عىل
الحال ،فوضع سط ًرا تحت «دخلنا» وسط ًرا تحت «يف هدوء وخوف»،
فتساءل األستاذ :هل دخلنا ّ
يعب عن حالتكم!؟ فأجاب املتع ّلم :إنّها
حركة قمنا بها يا سيّدي .هل هي حال!؟

مسابقة عربية يف القصة القصرية جدا
باسم الكاتبة فاطمة بن حممود

باالشرتاك مع دار اآلن نارشون ومبدعون األردنية أعلنت املجلة الثقافية «أوراق مبعثرة» التي
تصدر من لندن بادارة الكاتب الليبي واألستاذ الجامعي جمال محمد و يرأس تحريرها الكاتب
املغربي عبد الله املتقي عن إطالق مسابقة عربية يف القصة القصرية جدا باسم الكاتبة التونسية
فاطمة بن محمود يف دورتها األوىل إضافة إىل مسابقة ثانية يف املقالة الصحفية باسم الكاتب
الصحفي اللييل يوسف القويري الذي عرف بكتابة املقالة الساخرة ،آخر أجل لتلقي املشاركات يوم
 30جانفي عىل االيميل املذكور يف نص املسابقة.
الجائزة تتمثل يف نرش الكتاب الفائز الذي يتحصل منه صاحبه عىل مائة نسخة إضافة إىل
جائزة مالية ودرع املسابقة.
ت ّم اختيار لجنة تتكون من أهل االختصاص لكل مسابقة من بلدان عربية مختلفة ومن املتوقع
أن يتم اإلعالن عن الفائزين يف لقاء أدبي عىل هامش فعاليات معرض تونس للكتاب وتستقبل
املشاركة بمخطوط يف القصة القصرية جدا يضم عىل األقل  60نص وآخر أجل لتلقي املشاركات
موىف شهر جانفي عىل االيميل املذكور يف نص املسابقة.
تخصيص جائزة أدبية عربية باسم الكاتبة فاطمة بن محمود يعترب انتصارا لألدب التونيس
الذي يشع عربيا واختيار فاطمة بن محمود يعود اىل اعتبارها من رواد هذا الفن القصيص يف
تونس وأول امرأة تنرش كتابا يف هذا النمط األدبي علما و أنها عضو مؤسس للرابطة العربية للقصة
القصرية جدا باملغرب و لها اصدارين يف القصة القصرية جدا األول نرش يف املغرب عن دار الوطن
بعنوان «من ثقب الباب» و الثاني نرش يف تونس عن دار املنتدى بعنوان «الغابة يف البيت» كما تم
ترجمة مختارات من الكتابني من طرف املرتجم االيراني رحيم فروغي اىل اللغة الفارسية و نرش يف
طهران .الكاتبة فاطمة بن محمود لها أكثر من ثالثة عرشة اصدارا يف أنماط أدبية مختلفة تجمع
بني الشعر والرواية والقصة القصرية جدا واملقالة النقدية.

awatefbeldi@gmail.com
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قصة
وداد الحبيب
ها أنّي أعود صاغر ًة ألكتب إليك من جديد بعد أن
ُ
م ّز ُ
.عدت ألجلس إىل
قت كل أوراقي وحرقت بقايا أقالمي
محراب البوح لع ّل الكلمات تعيد رسم األمنيات وينبثق
املعنى من اشالء الذكريات .ها أنّي هنا من جديد .يف
ركن من الذاكرة أحنو عىل نفيس و أغدق عليها من
الصمت ّ
وله األيّام و سكون ّ
الصاخب يف أعماقي .فهل
سيُعيد ذلك شيئا من أيّامي؟
أنا لن أعيد خيط الدّخان الفار من ثقب ال ّزمان،
لكنّني ربّما سأتم ّكن من نحت طيْفه عىل جدران
ّ
الساب .يقرأ ُ املا ّرون من خالله طالسم الوجع املسكوب
بألوان القزح عىل طيف االنسانيّة .ال أبحث ،سيّدي ،إلّ
عن ذلك الخيط ال ّرفيع...ذلك ال ّلون الهارب بني ال ّليل
ّ
والضياع
والنّهار  ،بني الحدود ،بني متاهات التناقض
وأحجيات الجاثمني عىل جثث الحقائق املزعومة .أال ترى
أنّني أركض بال خريطة و ال بوصلة ،يف ليل بال قمر وقد
هجرته قناديل ّ
السهر؟ أبحث عن ثقب يف الفراغ .أبحث
ّ
عنّي ألجدك بني طيّات األلم و ثنايا التمني.
أخربني البُوم اليوم عن جارتنا .قيل إنّها ابحرت بال
رجعة .اغ ِبطها عىل قرارها فال يشء يوقظ السعادة من
سباتها هنا غري التفكري يف االبحار .فجأة تدبّ فيك الحياة
من جديد .تغازلك رشايني الغواية توقد فيك رجا ًء طال
انتظاره .تنظر إىل األفق يغمرك كألوان الفجر :االنتحار
شهي كاإلبحار  ،كالوالدة األوىل للمعنى.
شهي،
ّ
ّ
أتذكر تلك األيّام؟ كنت أجلس إليك أحدّثك عن لقائنا
.أرصع اللحظة تلو ال ّلحظة .أنسج ّ
ّ
الشوق إليك
املرتقب
وأحفر عميقا يف هوّة الالمباالة .لم يعد عاملهم يشدّني
 .تم ّزقت جميع الرسائل ونُسفت بيني وبينهم جسور
ُ
كنت أقف هاهنا فيك أو ربّما كنت أراك يف ّ .كنا
الحياة.
معا و مازلنا .لم يكن املوت اال ابحارا و لم يكن يرتدي
برنسا أسود ،بل كان فارسا شهيّا كأحالم الطفولة
الوليدة من رحم الرباءة .كان جرسا منّي إيل ّ .ويف ّ ،ال
توجد إال شهوة لقائك ّ
السمديّ فكيف يؤجّ جون نارا
لم توجد يوما إال يف عيون الحاقدين .مَ ن استكثروا
عىل الفراش نور اليقني؟ كان يقيني جاثما عىل أنفاس
أحالمي .سلبني قطرات الندى التي ربّما استطاعت
بغفلة من ح ّراس الليل أن تعيد انتشال أشالئي.
ّ
اليوم سمعتهم يسخرون من جارتنا .لو أنهم
يدركون ّ
أن الوجد قد سكنها و أن عاملهم هو من حمل
ّ
الشهي .لو أنهم يقفون عىل حافة
سفينتها إىل االبحار
ّ
ّ
الهاوية و ينظرون من ثقب األحاسيس الثائرة ،لو أنهم
يعتنقون طقوس ّ
الصمت  ،لو أنّهم يمشون الهُ وينا عىل
سيف األرواح الحائرة و يرون كم هي شهيّة تلك اليد
التي تعيد رسمك يف عوالم أخرى .تلك اليد ،يدك أنت
ْ
املرمي عىل انكسارات
داعبت خصالت شعري
سيّدي.
ّ
ظاليل .كانت تمسح دموع ورودي املبعثرة  .كانت تعيد
رسم املسافات وتكتبني قصائد ستنرش يوما لتحيي
األيام الحزينة .كم كان يحلو لهم قطف ابتساماتي ك ّلما
أينعت يف غفلة منهم حديقتي ّ
الصغرية.
أخربهم سيّدي أنّك ارسلت أجنحة من عبق االنتظار
لرتيس عليها سفينة جارتنا الجميلة ّ
وأن االنتحار ليس
ّ
تشق غمامات
سوى ابحار سفينته من نسائم الروح
ّ
األمنيات لعالم سكن الخيال و ما بني الضلوع .سفينة
ترفض املوانئ الصغرية و البحارة املرتعشة أيديهم.
ببحر من سماء .أخربهم سيّدي أن
سفينة ال ترىض إال
ٍ
ّ
ابحارها كان قرارهم وأنه من صنع أيديهم.
أسمع صمتك جيدا وأرى نظراتك يف غيابك وأنت
حارض يف خلوتنا .أدرك أنّك تفهم ما بني كلماتي
.أخربني ،سيّدي ،كيف أجعل اللغة تفتح يل بابها ألغنم
نار أعيد ميالد
من سحرها و أُبحر أنا أيضا كراقص عىل ٍ
ِ
املوت من الحياة؟
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الشارع اإلذاعي والتلفزي
أنتريتي نبّ ار

ّ
كنا في قناة 7
يد ّ
قطوسة
كثرت يف الفرتة األخرية األخطاء بنرشات األنباء
الرئيسيّة بالتلفزة الوطنيّة دون تقديم أي اعتذار أو
إتخاذ أية عقوبات تجاه العاملني بها ...باإلضافة إىل عدم
تسلسل األخبار حسب أهميّة املواضيع عىل املستويني
الوطني والدويل ...
ما وصلت إليه هذه النرشة األكثر مشاهدة من طرف
التونسيني من لخبطة وعدم وضوح خ ّ
طها التحريري
جعلني أقارن بني ما كانت عليه سابقا وما هي عليه اآلن..
ففي سنة  1990كنت اشتغل يف التلفزة الوطنية
رئيسا ملصلحة الربامج الثقافية واالقتصادية وكنت صديقا
ملديرها يف تلك الفرتة يس املختار الرصاع ...كنا نلتقي كل
صباح لتقييم الربمجة وكان يلح عيل ّ ألقول رأيي برصاحة
وبعني ناقد نوادي السينما وال االداري العادي ...وكنا
نتحدث يف كل الربامج وننتقد محتوياتها وطريقة تقديمها
وكيفيّة تطويرها إن استوجب األمر ذلك...
وأذكر ذات م ّرة أن يس املختار استقبلني وعالمات
النرفزة بادية عىل وجهه وصاح يف ّ قائال « :شنوّة يس
ْ
للفينقة شنوّة ها األفالم ّ
إل عندك
الشباب تحب ته ّزنا
شهر وإنت تعدّي فيها كل نهار جمعة وبك ّلها تحكي عىل
البوليس والتعذيب يف السجون لني توّة طلبوني قالويل
شبيكم عندكم مشكل مع األمن ورجال األمن؟» تبسمت
وقلت له «:اتفقنا باش نربمج األفالم حسب مواضيع
عىل طريقة نوادي السينما وصادف ّ
أن أفالم هذا الشهر
تحكي عن هذا املوضوع وهي «الكرنك» و«زوجة رجل
مهم» و«الربيء» و«أحنا متاع األوتوبيس»  ...وهذا املحور
كمل وسنبدأ يف محور أفالم عادل إمام».
فضحك يس املختار قائال « :أحسن ما تعمل  ..يا ولدي
انىس ال ثمّ ة تحوّل ال وذني ق ّلك فرهدولنا الشعب وأكهو».
وأذكر أنّنا خالل يف هذه الجلسات لم نكن نتط ّرق
لنرشة االخبار ال بالسلب وال باإليجاب النها كانت من
مشموالت االدارة العامة التي كان يرأسها يف تلك الفرتة
أستاذنا الجليل صالح معاوية ال ّله يرحمه وينعّ مه...
وذات مرة سافر يس صالح معاوية يف مهمّ ة رسميّة
ّ
الرصاع...
وتوىل االرشاف مكانه عىل االخبار يس مختار
وكان نظام بن عيل يف بداية عهده يسمح باعطاء االولوية
لالنباء الحارقة عربيا ودوليا ثم اخبار القرص...يعني
كانت عبارة عىل توجه لتسويق صورة جديدة...كانت
أخبار القرص تأتي يف مرتبة ثانية بعد الخرب الحدث وكان
عادة ما يهم الشأن العربي وخاصة أنباء الرشق األوسط...
تابعت نرشة األنباء ألني سوف ابدي رأيي وتقييمي
ليس املختار كيف العادة..يف الصباح قلت له« :اشبيك
وليت هكة بندار للحاكم بديت باألخبار متاع الرئيس
والوزراء وبعد يف خامس او سادس خرب تجي االنباء
الحارقة متاع فلسطني والرشق األوسط ...شبيك ّ
وخرت
بينا؟».
تفلق يس املختار بالضحك وقال« :فيق يس الشباب
من النّوم راهي الحلمة وفات عندها مدة وكانت منامة
عتارس ماال يس محمد املدب الله يرحمو عالش تفصل
من رئاسة االنباء ما هو عىل خاطر حط اخبار الزين يف
املرتبة الخامسة ...ال ثمّ ة ديمقراطية وال وذني كلهم يحبو
يشوفو كشخهم يف التلفزة وإيل ما يتعداش يتلفن عىل
الصباح....إخطانا من االخبار وهات نحكي عىل ضيوف
برنامج «مرايا» للجمعة هذي وشكون املثقفني إيل باش
نحكيو عليهم ها املرة»....
وقتها عرفت إيل انا ويس املختار جابونا يد قطوسة
باش ياكلو بيها القستل ....وحمدت ربي وقت ناداني
وزير الثقافة يس منرص الروييس باش نرجع لوزارتي
ونشد الكتابة العامة أليام قرطاج املرسحيّة وإدارة دار
الثقافة ابن خلدون وكان ذلك يف سنة ...1991
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الزعيم والحنين لحومة باب سويقة
هذه البطاقة سأعتمد فيها حكاية رواها الكاتب والباحث محمد ال ّ
طاهر
الضيفاوي يف سلسلة منشوراته تحت عنوان «حديثنا قياس» وفيها يتط ّرق ملا
دار يف جلسة حنني بني ال ّزعيم وأترابه من حي باب سويقة ...وسأنقل ما جاء يف
الرواية بأسلوب يس الطاهر الذي يجمع بني العاميّة وال ّلغة العربيّة حيث يقول:
ْ
بورقيبة متميّزا عىل جيله من السياسيني بأنّه يعرف
«كان املرحوم الحبيب
تونس شربا شربا ودارها من الشمال للجنوب وكوّن معارف وعالقات وأصحاب
يف كل بقعة  ،وعرف عادات وتقاليد ونوادر الجهات الك ّل تقريبا».
ّ
يحن لعديد األماكن وعديد األفراد وكان
وعندما اعتىل سدّة الحكم أصبح
يمشيلهم بطريقة غري رسمية بعد ما يعلمهم بقنواته الخاصة ويجلس إليهم
ويحكي معاهم يف كل يشء  ...وال تخلو هذه القعدات من الطلبات متاع رخصة
وإل استغالل كاريار ّ
ْقمرق دخان ّ
وال قهوه وإال بار وإال تشغيل ولد فالن وإال
إعانة الهجالة فالنة واملعاق فالن ،ويا ويحو إيل يجبد موضوع سياسة  ،تتبدّل
نبزيات وكالم قبيح وتتبوّز الزيارة وب ّرة عاد آش يريض يس الحبيب باش ينىس
الحكاية؟
وقبل ما تخمر الفرينة يف روس اللحّ اسة كانو اصحابو الكل يف ها القعدات
يقولولو يس الحبيب ،ال فخامة الرئيس وال سيادة املجاهد األكرب.
يس الحبيب عام  ، 1960توحّ ش قعدة مع جماعة باب سويقة إيل يعرفهم
من الخضار للجزار للنجار للعدل للمدّب .ك ّلم يس املنجي سليم الله يرحمو
وطلب منو باش ّ
يحضلو عشوية حذاهم وسمّ اهملو باالسم .وعمل يس املنجي
إيل عليه.
وجاء بالطبيعة هو ويس الحبيب وقعدو ...وحكالهم يس الحبيب عىل فالن
آش عمل وقت إيل طلبو منّو توزيع مناشري وفاق بيه جاورو الصباب كيفاش ما
لقى وين يخبيهم رماهم يف البري يف وسطية الدّار وصب عليهم ال ّردم متاع البيت
ال ّ
طايحة ورجعو بناتو شادّين الصف عىل سبّالة الحومة .وكيفاش هاك املهف
ولد فرشيو عىل االقل كان أذكى رمى املناشري من سطح دارهم للفرانقي متاع
الحمام إيل وراهم ولوحهم الفرانقي طول يف النار.
ودارت برشة حكايات و نكت وخرافات.
ّ
يدقو ربي عمّ ك مصطفى الج ّزار باش يسأل يس الحبيب :

 هي توّة يس الحبيب  ،كي خ ّرجنا فرانسا ....وتنرفز يس الحبيب وما خالّهش حتى يكمّ ل كالمه :
 هايا يا سيدي هاو ثمّ ة شكون خ ّرج فرانسا وأنا ما يف باليش فهمتالحاصل معناها ،هاو يس مصطفى إيل كان كي يرا الصبايحي واقف مع أمني
السوق قدّام جامع صاحب الطابع يرجع يطرطر لدارو يف نهج الكبدة وساعات
كرشو تجري ّ
ول خ ّرج فرانسا  ،انا قتلك ّ
حضو ها البليد يس املنجي؟
وتبوّزت القعدة  ،وشبع فيهم يس الحبيب سبّان وروّ ح منبوز.
يس املنجي سليم  ،أحبابو إيل يقعد معاهم ديمة يف باب سويقة مشالهم من
غدوة كي العادة  ،و ّلو يلومو فيه كيفاش يس الحبيب يسبّهم ويسمّ عهم الكالم
املاسط :
 يا والدي يهديكم ربّي  ،ال ّراجل توحّ ش قعدتكم وفدلكتكم وتهدريزكم،وجاكم وحكى معاكم وفدلك وسمع حكاياتكم وضحك  ،دار يس مصطفى
يحكيلو عىل فرانسا واندرى شنوّة  ،ياخي حكالكم هو عىل فرانسا؟
 محسوب فرانسا خ ّرجها وحدو؟ ّيخي هو ق ّلكم إيل هو خ ّرج فرانسا؟
 كي ما خرجناهاش نحن ،و ما خ ّرجهاش هو  ،ماال شكون خ ّرجها ؟ -ربي  ...وغلطة الفرنسيس ....

عين على التلفزيون

«كافيه-سبور» جديد «تلفزة تي في»

حصة رياضية جديدة تنضاف إىل املشهد اإلعالمي الريايض التونيس
ً
انطالقا من الساعة التاسعة ليال
عىل شاشة «تلفزة_تي_يف» كل يوم خميس
والحصة بعنوان كافيه_سبور من تقديم أمري بوكة وأيمن عبودة ...تشتمل
ّ
الحصة عىل تحاليل ملباريات البطولة الوطنية وعودة عىل أبرز املقابالت
األوروبية مع ربط مبارش عرب الـ  Skypeمع نجوم من كرة القدم العاملية
باإلضافة إىل التحقيقات والتحاليل وعدة فقرات أخرى .

عائشة بن أحمد تحضر
العرض األوّل لفيلمها
«توأم روحي» بتونس

حرضت النجمة املتألقة عائشة بن أحمد
العرض األوّل لفيلمها «توأم روحي» بقاعة
الكوليزي بالعاصمة ..
وتدور أحداث الفيلم يف إطار رومنيس
كوميدي حول قصة حب قوية بني رجل
وامرأة ،حيث تواجههما العديد من
املشاكل والعقبات التي تجعل من
حبهما شيئا مستحيال تحقيقه
عىل أرض الواقع...علما ّ
أن
هذا الفيلم من إخراج
عثمان أبو لبن .
ويذكر أن عائشة بن
أحمد رصّ حت بمناسبة
وجودها بتونس أن نجومية
هند صربي فتحت أبواب الفن
املرصي أمام نجمات تونس،
ورفضت األصوات التي تتهم هند بعدم
دعم زميالتها من تونس داخل الوسط
الفني يف القاهرة ،مؤكدة أنها غري مطالبة
بهذا من األساس ،ويف نفس الوقت نفت
عائشة وجود أية خالفات بينها وبني
مواطنتها درة زروق ،وقالت إنها لم
تحرض حفل زفاف األخرية ألن الدعوة لم

توجه إليها لظروف عقد الزفاف وقت انتشار فريوس كورونا.

جديد الحسناء «جينيفر لوبيز»

تستعد النجمة العاملية جينيفر لوبيز للعب دور البطولة يف فيلم كوميدي
ضخم من نوع الـ»أكشن» بمشاركة املمثل العاملي أرمي هامر ،وسيعرض
الفيلم عىل منصة امازون  ،Amazonومن املقرر ان يبدأ التصوير يف بداية سنة
 2021بميزانية  65مليون دوالر.
وعىل جانب آخر ،تعاقدت جينيفر لوبيز عىل فيلم «  ،»The Cipherاملأخوذ
من الكتاب األكثر مبيعا الذي يحمل نفس اإلسم للمؤلفة إزابيال مالدونادو.
ومن املنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم وسيعرض عىل نتفليكس ،وتؤدي البطلة
دور نينا جرييرا ،العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرايل «اف بي اي» ،وتجد
نفسها مو ّرطة يف قضية سفاح بعدما نرش بشكل احرتايف شفرات معقدة عرب
اإلنرتنت ،وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف لإليقاع بها يف مطاردة.

«جزيرة الغفران» جديد محمّ د علي بن جمعة

النجم ّ
السينمائي والتلفزي محمّ د عيل بن جمعة سيكون حارضا بعملني
جديدين يف سنة ...2021
العمل األوّل تلفزي وهو مسلسل باللغة العربية من
اخراج تونيس وانتاج سوري يحكي عن ليبيا وتونس.
والعمل الثاني سينمائي بعنوان «جزيرة الغفران» وهو يف
مرحلة املنتاج ومن إخراج رضا الباهي...
ويطرح فيلم « جزيرة الغفران » قضية التعايش بني
األقليات يف مجتمع تتواجد به فئات دينية واجتماعية وعرقية
مختلفة ،فيتعرض اىل صعوبة هذا التعايش ومزاياه
والحاجة املاسة اليه .والتعايش مسألة يفتقر
إليها عاملنا يف السنوات األخرية يف وقت
سمته رفض اآلخر.
وتشارك يف فيلم « جزيرة الغفران »
إىل جانب محمّ د عيل بن جمعة مجموعة
من الفنانني تونسيني وإيطاليني
ومالطيني وفرنسيني ولبنانيني
نذكر من بينهم كالوديا كاردينال
ومحمد السياري وعيل بالنور وسمر
ماطويس وكاتيا غريكو وألكسندر
إسكيمو وكاميل كانيار.
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بعد تصعيد الجامعة :

هل تشارك األندية يف إعدام الشابة رياضيا؟

العربي الوسالتي

أن ملف القضيّة الحدث بين الجامعة التونسية لكرة القدم وجمعية الهالل الرياضي الشابي مازال يحتفظ بعديد المفاجآت والتقلبات ذلك ّ
يبدو ّ
أن الجماهير
الرياضية في تونس عاشت األسبوع المنقضي على وقع فصل جديد من فصول النزاع القانوني القائم بين الطرفين المتخاصمين حيث كانت جامعة كرة القدم
قد ق ّر رت في أعقاب اجتماعها الدوري األسبوع الماضي ونظرا للخروقات المنسوبة إلى جمعية الهالل والى رئيسها توفيق المكشر وحسب لسان تعبير
الجامعة خرقا للوائح االتحادين القاري والدولي من خالل اللجوء إلى محاكم الحق العام في أكثر من مناسبة للطعن في عقوبات رياضية صادرة عن اللجان
المختصة بالجامعة ق ّر رت تعليق نشاط الجمعية مؤقتا وبصفة فورية.
وشدّدت جامعة «الجريء» يف بالغ لها عىل
ويبقى السؤال القائم حاليا بعيدا عن
أنه تق ّرر تعليق نشاط الهالل مؤقتا وبمفعول
وجاهة موقف الجامعة أو أحقيّة فريق
فوري بمعنى اإلقصاء النهائي مضيفة أنه
هالل الشابة يف العودة اىل مصاف النخبة
سيت ّم عرض هذا القرار عىل الجلسة العامة
هو املسؤولية امللقاة حاليا عىل عاتق األندية
التي سيقع تحديدها الحقا للمصادقة عىل
التي باتت اآلن صاحبة القرار األوّل واألخري
القرار أو رفعه طبقا ألحكام الفصل  15من
يف تقرير مصري الفريق سواء باالبقاء عىل
القانون األسايس للجامعة والذي كان يف وقت
الوضع كما هو عليه أو ربّما إعادته اىل
ّ
تمسك بها وزير الرياضة
سابق الورقة التي
نقطة الصفر قبل قرار  17أكتوبر املايض
الزوال.
شبح
من
الهالل
إلنقاذ
كمال دقيش
أو باملصادقة عىل تعليق نشاط الجمعية
وخالفا ملا وقع تداوله من تفسريات
بصفة نهائية وهذا األمر الذي يشغل الجميع
ّ
بخصوص القرار الجديد للجامعة فإن األمر
حاليا ألنه ليس بيسري عىل جمعيات رياضية
ال يتع ّلق بالعقوبة األوىل التي س ّلطها املكتب
املصادقة عىل قانون يشطب جمعية مماثلة
ّ
أكتوبر
الجامعي عىل الهالل بتاريخ 17
من كل نشاط ريايض.
وم ّرد هذه املخاوف هو ّ
 2020والقايض بتجميد نشاط الفريق وإنما
أن الجميع يعلم
ّ
ّ
تخص هذه امل ّرة تعليق نشاط
بعقوبة جديدة
أن غالبية األندية أو لنقل جميعها تسبح يف
الفريق وبالتايل تعليق عضويته وسحبها
فلك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم
نهائيا بما يحيلنا قانونيا اىل مفهوم االقصاء
وال ترفض له طلبا بدليل عدم االستجابة اىل
نهائيا من الجامعة.
دعوة وزير الرياضة كمال دقيش مسؤويل
وبصفة
واردة
تبقى
االقصاء
وفرضية
الهالل لعقد جلسة عامة يتم بمقتضاها
كبرية جدّا يف صورة مصادقة األندية عىل قرار
ترشيع عفو ريايض عام يستفيد منه الهالل
ّ
ّ
“طرد”
الجامعة الجديد سيت ّم بصفة آلية
كما أن الجميع يدرك أن ترصيحات رئيس
أو “شطب” الهالل من الجامعة وبالتايل
الهالل توفيق املكرش يف آخر ظهور تلفزي له
لن يكون لها أيّة صفة أو عالقة بكرة القدم
زادت يف تصدّع العالقة مع املكتب الجامعي
ّ
التونسية كما أن املصادقة عىل هذا القرار
فإن
ومع رئيسه وديع الجريء وبالتايل
يعني أنه حتى يف صورة انتصار فريق الهالل
األخري لن يتح ّرج من توقيع أقىص عقوبة
قانونيا أمام الـ“تاس” يف قضيته املرفوعة
ممكنة يف حق الهالل وهي الرغبة التي سيت ّم
أساسا إلبطال قرار التجميد الصادر بتاريخ
بموجبها دعوة األندية لالجتماع .وال يعرف
جديد لتقرير مصري الفريق سواء بإعادته اىل معمول به ...كما ّ
أن تعنّت مسؤويل الشابة حقيقة هل ّ
 17أكتوبر  2020فإنه لن يتسنى للفريق
أن مسؤويل األندية سينصاعون
رياضيا».
“فسخه
بمواصلة
أو
النشاط
مع
والصدامي
األوّيل
بموقفهم
وتشبثهم
العودة اىل مكانه الطبيعي يف الناسيونال ولن
اىل رغبات الجريء وبالتايل تقع املصادقة
يتمكن من استئناف النشاط الريايض يف أيّ
هذا عىل مستوى املسار القانوني املرتقب الجامعة ومضيّهم قدما يف نفس النهج جعل عىل العقوبات الجديدة وتعليق نشاط الهالل
يراها
الجامعي
املكتب
اتخذها
التي
والخطوة
يف
التصعيد...
وتختار
باملثل
تتعامل
الجامعة
قسم من األقسام التابعة للجامعة التونسية
الريايض الشابي أم أن األيام القليلة القادمة
ّ
لكرة القدم باعتباره «جمعية منح ّلة» قانونا .البعض وجيهة جدّا وتتمّ ة للتميش القانوني حني يرى البعض اآلخر أن جامعة كرة القدم التي تفصلنا عن الجلسة املرتقبة والتي لم
ويف صورة سارت األمور عىل النحو الذي الذي سارت فيه منذ البداية باعتبار أن وبقرارها األخري زادت يف تعقيد الوضعية يقع اىل ح ّد اآلن تحديد تاريخها قد تحمل
الجامعة تعتقد أن قراراتها يف ّ
حق جمعية أكثر ّ
ألن دعوة األندية اىل معاقبة الهالل
س ّ
ّ
طره املكتب الجامعي ويف صورة مصادقة
تغيا يف مواقف املتخاصمني سواء تع ّلق األمر
رضورية
ذلك
من
األكثر
بل
صائبة
الهالل
يف
سيزيد
نشاطه
وتعليق
الشابي
الريايض
ّ
األندية عىل العقوبة الجديدة فإنه ال يمكن
بموقف الجريء أو خصمه املكش خاصة
لجمعية الهالل الريايض الشابي استئناف بما أن مسؤويل الهالل تم ّردوا عىل القانون توتري املناخ الريايض العام وسيزيد يف حالة
ّ
أن األندية ستكون أمام تح ّد تاريخي فهل
نشاطها واالنخراط مجدّدا صلب الجامعة الداخيل للجامعة وعىل القوانني
الدولية االحتقان والغضب الشعبي املتصاعد يف ستقبل باملشاركة يف إعدام «الهالل» رياضيا
ً
ّ
اال ّ بعد تقديم مطلب يف الغرض لعقد جلسة املنظمة للعبة سيّما أن إدارة الهالل أرصّ ت الشابة يف وقت يبحث فيه الجميع عن التهدئة أم نجد مخرجا مغايرا تماما لهذا املأزق
عامة تكون فيها الكلمة الفصل لألندية من عىل الدفاع عن مصالح الفريق يف أروقة وإيجاد مخرج قانوني أو توافقي لهذه األزمة الريايض والقانوني واألخالقي.
القضاء العديل وهذا ما يتعارض مع ما هو التي طالت أكثر من اللزوم...

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

معز زيّ ود  -الحبيب القيزاني
رئيس تحرير مساعد
ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

مستشارو التحرير :
مسعود الرمضاني -جمال الدين
العويديدي  -المنصف السليطي-
االسعد جمعة  -كريم الميساوي
 السيدة سالمية  -رشيد أياللالتحرير :
عواطف البلدي  -أنور الشعافي-
عامر الجريدي  -منى المساكني -
صالح بوزيان  -أماني الخديمي -
خالد النوري  -تميم أوالد سعد -
كريمة السعداوي

الشارع التلفزي واالذاعي:
ّ
الفالح
منير
رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :
د.محمد لطفي الشايبي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:
هيفاء سالم

المستشار الرقمي:

العنوان :

بهاء الباهي

 45شارع آالن سافاري
 1002تونس

فيصل بنعمران

الهاتف 36 063 034 :
الفاكس 71 890 065 :

ّ
الفني :
المدير

اإلشراف على اإلخراج :
سندة بن الحبيب
مدقق لغوي :نور الدين حميدي

contact@acharaa.com

المطبعة BETA :
i@beta.com.tn

تصدر جريدة الشارع المغاربي عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

contact@acharaa.com
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من حفر ج ّبا ألخيه...

ق ّررت إدارة فريق الشمال القطري الناشط
يف دوري الدرجة الثانية إعفاء املد ّرب التونيس
رضا الجدي من مهامه عىل خلفية تراجع نتائج
الفريق يف الفرتة األخرية وتقهقره اىل املركز الرابع
يف الرتتيب العام بعد الهزيمة يف الجولة املاضية
أمام فريق الوسيل بنتيجة هدف لصفر.
هيئة الشمال الباحثة عن تحقيق حلم الصعود
اتخذت قرار االقالة بعد أن منحت الجدّي فرصة
التدارك يف أكثر من مناسبة ولكن تواصل نزيف
إهدار النقاط جعل االدارة تتّخذ قرار االقالة رغم
أنها كانت من أش ّد الداعمني للمد ّرب التونيس الذي
كان يع ّد العدة لرتتيب البيت من جديد من خالل ابرام
تعاقدات وصفقات جديدة يف املريكاتو الشتوي ولكن
سيف االقالة سبق محاوالت الرتميم.
وبعيدا عن الجانب الريايض دفع رضا الجدي فاتورة
«غدره» بابن بلده املدافع السابق للرتجي شمس الدين
الذوادي الذي واجه هو اآلخر نفس املصري بعد أن لعب
التقرير الذي رفعه الجدي إلدارة الفريق دورا حاسما يف
اتخاذ قرار فسخ عقده رغم أن «شامو» كان مح ّل إشادة
من الجميع يف قطر.
وحسب ما كشفت مصادر موثوق فيها ّ
فإن الجدّي
طلب من مدافعه شمس الدين الذوادي استئناف
التدريبات رغم معاناته من مخلفات إصابة عضلية
وهو ما كان فعال وبمج ّرد استئناف التدريبات
تجدّدت اصابة الذوادي فما كان من مد ّربه اال ّ
التوجّ ه اىل مسؤويل الفريق القطري إلشعارهم
برضورة ف ّك االرتباط مع الالعب وفسخ عقده بما أنه
العب متعاقد مع االصابات حسب ما جاء عىل لسان
رضا الجدي .ومن سوء ح ّ
ظ املد ّرب التونيس ّ
أن قرار
ّ
اقالته صدر قبل صدور قرار التخل عن شمس الدين
الذوادي ليكون مرافقه يف الطائرة التي ستعود بهما
سوية اىل تونس...

رغم كل املحاوالت الجديّة التي تبذلها إدارة الزمالك املرصي لتجديد عقد
متوسط ميدان الفريق الالعب الدويل التونيس فرجاني سايس ورغم العرض
املايل املغري الذي اقرتحته للفوز بتوقيع الالعب وتمديد إقامته داخل القلعة
البيضاء لم يحسم بعد الالعب السابق للنادي الصفاقيس والرتجي التونيس
أمره ولم يكشف عن وجهته املستقبلية رغم بعض التطمينات التي تسوقها
اللجنة املرشفة عىل تسيري شؤون الزمالك للجمهور بشأن مسألة التجديد...
فرجاني سايس يعترب أحد أهم نجوم الزمالك والدوري املرصي يف العامني
املاضيني وهو يحظى بمكانة كبرية يف صفوف جماهري الفريق وهذا األمر
كر كثريا قبل مغادرة النادي خاصة ّ
جعله يف ّ
أن النجومية التي
يحظى بها يف مرص تجاوزت حدود اإلطار الريايض ولكن
وجود بعض العروض املنافسة لعرض الزمالك جعل سايس
يرتيّث قبل حسم مصريه خاصة أن وكيل أعماله الليبي
ّ
متمسك بخوض تجربة احرتافية جديدة خارج
«مهنّد»
مرص ستكون تحديدا باملالعب القطرية.
مصادر موثوق بها كشفت لـ»الشارع املغاربي» أن
الدحيل القطري وبحرص من املد ّرب التونيس الفرنيس
صربي اللمويش والذي كان وراء قرار االستغناء عن
قائد املنتخب التونيس يوسف املساكني يريد الفوز
بتوقيع فرجاني سايس وقد رصد الفريق القطري
أكثر من  15مليون دينار لض ّم الالعب ملدة  3مواسم
قادمة وبالتايل تأهيله قانونيا قبل املشاركة يف
كأس العالم لألندية التي ستقام بقطر هذا العام.
واىل جانب العرض املادي القيايس املقرتح من
طرف مسؤويل الدحيل والذي لعب دورا كبريا يف
تغيري موقف وكيل أعمال فرجاني والذي يعترب
ّ
فإن خروج املستشار مرتىض منصور
عقله املدبّر
من رئاسة الزمالك ش ّ
كل هو اآلخر عامال مؤثّرا يف
اقتناع «الفر» بمغادرة الفريق واالتجاه اىل املالعب
القطرية رغم ّ
أن اإلدارة الحالية للزمالك
مازالت تحاول إقناع العبها بالبقاء
لعامني إضافيني عىل االق ّل.

تشوش عىل املنتخب
أ ّم اخلبائث ّ

يواصل املنتخب التونيس لكرة اليد تحضرياته املكثّفة
استعدادا للمشاركة يف النسخة  27لكأس العالم لكرة اليد
والذي تحتضنه مرص بداية من يوم  13من الشهر الجاري..
هذا وقد دخل املنتخب املرحلة األخرية من التحضريات
التي تنتهي باسدال الستار عن فعاليات الرتبّص األخري
الذي ينتهي يوم  9جانفي وتتخل ّله  3مباريات وديّة مع
فريق ” إيفري ” الناشط يف البطولة املحرتفة الفرنسية
أيام  5و 7و 9جانفي ثم التحول للقاهرة يوم  12جانفي.
وكان املنتخب التونيس قد شارك يف دورة دولية وديّة
بالدوحة انهزم فيها «نسور قرطاج» يف مناسبتني املباراة
األوىل ضد قطر بنتيجة  33-30وأمام األرجنتني بنتيجة
 27 – 28قبل التعادل مع بطل أوروبا منتخب إسبانيا
بنتيجة . 30 – 30
تحضريات املنتخب كانت تسري بنسق عادي وبال
ضجيج يذكر بعد أن رافقت بداية املد ّرب سامي السعيدي
عىل رأس املنتخب ضجّ ة كبرية خاصة بعد قرار االستغناء
عن العب الرتجي أسامة البوغانمي ولكن يبدو ّ
أن الضجيج
أو التشويش عاد ليحوم مجدّدا حول أسوار املنتخب الذي
يبدو أنّه قد يدفع غاليا فاتورة عدم االنضباط والتسيّب
داخل املجموعة.
الجامعة التونسية لكرة اليد وبالتنسيق مع املد ّرب
سامي السعيدي ق ّررت طرد ثنائي املنتخب مروان
شويرف وأسامة حسني مبارشة بعد العودة من قطر
وذلك ألسباب تأديبية بعد ّ
أن حاد الثنائي املذكور
عن الطريق السويّ خالل تواجدهما مع املنتخب يف

يتمسك بسايس
اللمويش
ّ

رحلة العودة اىل تونس حيث احتفال عىل طريقتهما
بالسنة الجديدة من خالل احتساء ما ل ّذ وطاب من
املرشوبات الكحولية وهو ما جعلهما يخرجان
عن وعيهما ويشكالن عبئا ثقيال عىل زمالئهما يف
رحلة العودة.
املد ّرب سامي السعيدي لم يتقبّل ما حصل من
الالعبني خاصة ّ
أن تجاوزاتهما كانت أمام أنظار
الجميع وقد خ ّلف هذا السلوك حالة استياء
كبرية يف صفوف املنتخب بما أنه عكس حالة
التسيّب الكبرية التي يعيشها الوفد
رغم ّ
أن بقيّة الالعبني
كانوا
واملسريين
ملتزمني بالنواميس
اىل أبعد الحدود
ولم يصدر عنهما
ايّ يشء ييسء اىل سمعة
املنتخب واىل سمعة الرياضة التونسية.
وكردّة فعل طبيعية تق ّرر إبعاد شويرف وحسني
من املنتخب وحسب ما كشفت مصادر مطلعة عىل
كواليس الجامعة التونسية لكرة اليد تتّجه النية اىل
إبعاد الثنائي املذكور عن حضرية املنتخب بصفة
نهائية ّ
ألن صنيعهما ال يغتفر وال يليق بالعبني
محرتفني من املفروض أنهما قدوة لزمالئهم يف
املنتخب خاصة أولئك الوافدين الجدد.
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TUNIS - Rte de sousse, GP1 Km7 2033 - Mégrine
Tél.: (+216) 70 130 070 - 70 130 060
Fax : (+216) 71 425 253

SOUSSE - Rte de ceinture, 4022 Z.I.Akouda - Sousse
Tél.: (+216) 70 130 040 - 70 130 050
Fax : (+216) 73 343 233

SFAX - Rte de Gabes, bvd de l’environnement, km 2,5 - Sfax
Tél.: (+216) 70 130 020
Fax : (+216) 74 281 020

GABES - Rte de Tunis , Km 0,5 BP 31 - 6001 Hached Gabés
Tél.: (+216) 70 130 090
Fax : (+216) 75 274 151

