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يا بيّوتة ميمتي مّخي وقف وانا نسمع يف يس الجارندي وزير  محرز: 
الخارجيّة وهو فرحان بروحو ونافخ صدرو ويقول اتصلت بوزير خارجيّة 
هو  ..تي  عليها  تحّصلو  إّل  التالقيح  معانا  يقسمو  باش  واتفقنا  الجزائر 

رصف رصف يكّمل يتسلف القطن والزرارق من املغرب...   
وه وه وه يا ديني هذي حكومة وإّل زنيخة مرت سيدي  بيّة املالحة: 
الحاج وهي من دار لدار تتسلف يف شويّة ملح ورأس ثوم وطرف طماطم...
محرز: الجماعة بعد الثورة خّوفونا ل تحكم فينا حكومة السلفينّي ومن 
اليوم  يتولد  إّل  الصغري  املتسّلفني... تي راهو  نّصبوا رواحهم حكومة  بعد 
يهبّط ومعاه كمبيالة فيها ما تيرّس من ديون دوليّة مطلوب منّو يخّلصها... 
بيّة املالحة: لكن هاهم قالو زرارق التلقيح انشالّله كان حب ربّي باش 

تكون موجودة يف تونس يف شهر أفريل...
محرز: إستنى يا دجاجة حتى يجيك القمح من بجاية)متاع دزاير(...

انشالله يا بيّوتة يصدقوا يف قولهم وما تطلعش كذبة أفريل ...
كيف هاك الحكاية البيدونة متاع   “كادوريم” إّل قال أنّو مستعد لتوفري 
الصينيّة  الدول   التعاون  مديرة  مع  تفاهم  ما  بعد  الصني  من  الّلقاحات 

ويستنى يف موافقة السلطات التونسية...
السيّد...يا ولدي ظاهرل حتى  وإنت مازلت تصّدق هاك  املالحة:  بيّة 
الصينية مكلفة  الخارجية  تابعة وزارة  إّل متصّور معاها قال شنوة  املرا  
بالتالقيح طلعت مش دوريجني والسفارة كّذبتو...وقيل جايبها من سوق 

سيدي بومنديل...
محرز: الله يتوّلك يا بيّوتة كي تبدأ تكوي بالبارد ...اما خلينا نحكي 
شويّة عىل يس قيس سعيّد هاو استقبل مادام عبّو وقّلها إّل هو ما يف بالوش 

بالتحوير الوزاري الجديد وحتى حد ما علمو بيه...
عىل  ...يّخي  جنابي  من  تنّطقني  باش  ...راك  شومي  يا  املالحة:  بيّة 
يدبّرون  إّل هو يعلم ما  الرئيس... ما صّحش قال  السيّد  شكون يتدروش 
يف البيوت املظلمة وينتظر الّلحظة باش يستعمل محّطات الصواريخ ... وّل 

الرادار متاعو ما يدورش فوق قرص القصبة... 
الحاصيلو ربّي يحسن العاقبة ويقّدر الخري وهضاك هو ...

✔ أختكم بّية المالحة

تلقيح لّله يا محسنين...

L'Agora

للتأّمل

االفتتاحية

املأزق العظيم !
عز الدين سعيدان

التعامل معه.  أننا دخلنا يف مأزق مايل حاد سيصعب  الذي تعيشه تونس منذ سنوات يبدو  السيايس  املأزق  إىل جانب 
األوضاع والخيارات السياسية أثّرت بال شك عىل األوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية التي تعيشها بالدنا منذ 2011. 
بما فيه  لها حكومات مستقرة، قوية ومسنودة  أن تكون  التي منعت تونس من  السياسية  نتاج ألوضاعنا  املايل  واملأزق 
الكفاية ملجابهة األوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية الصعبة والدخول يف إصالحات صعبة وجريئة ولكنها رضورية.

بوادر املأزق املايل بدأت يف الظهور منذ سنوات عديدة يف شكل تدهور واضح ألهم املؤرشات نذكر منها نسب البطالة، 
الفقر، األمية، الدين العمومي والخارجي، النمو الغائب أو السلبي. كما نذكر االنهيار الحاد يف قيمة العملة الوطنية واملراجعة 

إىل األسفل ثماني مرات يف التصنيف االئتماني لتونس من طرف وكاالت التصنيف الدولية.

تضاعف  حيث  و2019  و2018   2017 سنوات  استفحلت  ولكنها   2011 منذ  الظهور  يف  بدأت  العمومية  املالية  أزمة 
مستوى الدين العمومي يف ثالث سنوات فقط لتغطية النفقات العامة غري املنتجة للثروة ودون أن تفيد تونس يف يشء يف 
ميدان االستثمار العمومي الذي تقّلص من سنة إىل أخرى حتى أصبحت الدولة التونسية شبه متخلية عن دورها بخصوص 

االستثمار العمومي.

ويف نهاية سنة 2020 ارتفع منسوب أزمة املالية العمومية بشكل ملفت حني تقدمت الحكومة بمرشوع قانون مالية 
تعدييل لسنة 2020. وكلنا نعلم املوقف الحاد وغري املربر يف رأيي الذي اتخذه البنك املركزي التونيس يف هذا املجال. هذا املوقف 
أّدى إىل إجبار الحكومة عىل سحب مرشوع قانون املالية التعدييل قصد إعادة النظر بما يف ذلك من مّس من هيبة الدولة ويف 

كشف واضح للمأزق املايل الذي تعيشه تونس أمام املجتمع الدويل.

املأزق املايل الذي تعيشه تونس يف 2021 أعمق وأخطر من الصعوبات املالية التي عرفتها يف أي وقت مىض منذ االستقالل 
إىل اآلن.

بالتداين  الخارجي، دخلت تونس فعال يف ما يسمى  العمومي والدين  الدين  بالنظر ملستويات  بأنه  أوال  أن نذّكر  يجب 
الّدائنني  لدى  ديونها بصفة طبيعية أصبحت محل شّك  أن قدرة تونس عىل مواصلة تسديد  يعني بوضوح  املشط. وهذا 
عموما واألجانب منهم خاّصة وهذا يعني أيضا أن قدرة تونس عىل مزيد االقرتاض من الخارج وحتى من الّداخل أصبحت 

محدودة جّدا.

ماهي أهم خاصيات ميزانية الدولة لسنة 2021 ؟
1( الحجم الجميل واملؤقت للميزانية يبلغ 53 مليار دينار أي حوايل ثالث مرات حجم ميزانية 2010 )18 مليار دينار(.

2( ميزانية 2021 تمثل 48 ٪ من حجم الناتج الّداخيل االجمايل مقارنة بـ28 ٪ سنة 2010. هذا يعني أن كلفة الدولة 
عىل االقتصاد وعىل املجموعة الوطنية أصبحت ثقيلة جّدا. 

3( أقل من 3 ٪ من حجم امليزانية موجه لالستثمار العمومي مقارنة بـ 25 ٪ سنة 2010.
4( خدمة الدين العمومي يف سنة 2021، أي ما يجب تسديده من أصل وفوائد، تفوق 16 مليار دينار.

5( ميزانية 2021 تحتاج إىل تعبئة قروض إضافية جديدة بمبلغ 18,7 مليار دينار منها 13,1 مليار دينار من الخارج 
و5,6 مليارات دينار من السوق الداخلية. وهذا هو املأزق املايل.

هو مأزق فعال ومن أسبابه ما ييل :

- تونس ليس لديها أي برنامج مع صندوق النقد الدويل حاليا والعالقة مع هذه املؤسسة الدولية تمر بصعوبات نظرا 
لعدم التزام الدولة التونسية بالعديد من االصالحات التي تعهدت بها منذ 2013 وخاصة سنوات 2017-2018 و2019.

يصعب عىل أية دولة تمر بصعوبات اقتصادية ومالية وليس لها برنامج مع صندوق النقد الدويل أن تقرتض من الخارج. 
كّل املؤسسات املالية، وحتى التي تنتمي إىل القطاع الخاص مصطفة وراء موقف صندوق النقد الدويل من أي بلد.

وكاالت  طرف  من  اإلئتماني  وبتصنيفها  الحالية،  بمؤرشاتها  الخارج  من  اإلقرتاض  تواصل  أن  لتونس  يمكن  هل   -
التصنيف الدولية، وبموقف صندوق النقد الدويل منها. العملية صعبة جدا إن لم تكن شبه مستحيلة. وإذا لم نتمكن من 

االقرتاض من الخارج فبماذا سنعّوض تلك املوارد التي لن نحصل عليها؟ هذا جزء كبري من املأزق.
- امليزانية تحتاج أيضا إىل قروض جديدة بمبلغ 5,6 مليارات دينار من السوق الداخلية، أي من املؤسسات املالية املحلية 

باألساس. نحن نعلم أن طاقة السوق الداخلية ال تتجاوز 2,5 مليار دينار يف أحسن املجاالت.
وحتى هذا املستوى من االقرتاض من السوق الداخلية تسبب يف إقصاء املؤسسات االقتصادية التونسية من التمويل 
البنكي. فكيف للدولة أن تقرتض 5,6 مليارات دينار من السوق الداخلية يف سنة واحدة سنة 2021؟ هذا هو الجزء الثاني 

من املأزق املايل.

- ميزانية 2021 غري متوازنة اذ أن النفقات املربمجة تفوق املوارد املربمجة. ميزانية 2021 مؤقتة اذ أن هناك قانون 
مالية تكمييل مربمج لشهر مارس، وربما ستكون هناك قوانني مالية تكميلية أخرى قبل نهاية السنة.

املأزق املايل حقيقي وحاد جدا والرتكيز عىل البحث عن املوارد دون الرجوع إىل أصل املشكل يزيد من حّدة املأزق.

- الحل يكمن يف السيطرة عىل نفقات الدولة وترشيدها ويف ربطها بإمكانات االقتصاد التونيس وبنسب النمو املسجلة. 
منذ 2011 نفقات الدولة ترتفع بنسق جنوني بينما ال يسجل االقتصاد أي نمّو يذكر.

يف سنة 2017 نفقات الدولة ارتفعت بـ17,2 ٪ بينما لم تتعد نسبة النمو 1 أو 2 ٪ يف سنة 2020.

ارتفعت نفقات الدولة بأكثر من 20 ٪ بينما نسبة النمو ستكون سلبية يف حدود إالّ 10 )- 10( ٪.

اذا لم تتمكن الدولة من تعبئة املوارد املربمجة فكيف ستغطي نفقاتها ونخص بالذكر منها تسديد الديون املستحقة يف 
2021؟ كيف ستصلح الدولة مؤسساتها العمومية؟

ما هو موقف البنك املركزي من كّل هذا؟ حسب قانون 2016 البنك املركزي هو املستشار املايل للدولة. البنك املركزي 
مطالب بتحديد موقفه اآلن مع وضع كّل الفرضيات عىل الطاولة وايجاد الحلول االستباقية.

دوامة  يف  تونس  دخول  إىل  املايل  املأزق  هذا  يؤدي  ربما  الجهود  كل  بتظافر  الناجحة  الحلول  ايجاد  من  تتمكن  لم  إذا 
املفاوضات العادة جدولة الدين الخارجي مع ما يف ذلك من مّس من السيادة الوطنية وصعوبات اجتماعية علينا أن نتجنبها 

مهما كانت التكاليف.
تونسي صغّير...
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وثائق استخباراتية
وزير الداخلية املقال توفيق رشف الدين عاد يوم االثنني 
كاتب  مع  اجتمع  كان  أين  الداخلية  وزارة  اىل  جانفي   11
عام الوزارة العادة وثائق قال مصدر موثوق به لـ»الشارع 
ملهام  الوزارة   عليها  تحصلت  هبة  تخص  انها  املغاربي« 

»استخباراتية« من دولة اوروبية صديقة.
الوزير  وأن  رسية  الوثائق  ان  ايضا  اكد  املصدر  نفس 
اىل  الفتا  اقامته   محل  يف  كانت  ان  بعد  الوزارة  اىل  أعادها 
يتم  أنه  واىل  الوزارة  تغادر مكاتب  ال  الوثائق  ان مثل هذه 
السابق  الوزير  ان  مربزا  ضيق«  مستوى  عىل  »تداولها 
سيتعرض لتتبع يف صورة ترسيب هذه الوثائق اىل أية جهة 

كانت.
وذّكر بوجود تحقيق داخيل صلب الوزارة حول ترسيب 
عليا  الطارات  ورسية  شخصية  معطيات  تضمنت  وثائق 
أقّرها رشف  التي  التعيينات  برقيات  اىل  اشارة  يف  بالوزارة 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  مع  تنسيق  دون  الدين 
والتي كانت من بني االسباب الرئيسية القالته من منصبه 

وقرر املشييش الغاءها مبارشة بعد صدور قرار االقالة.

اجتماع
من املنتظر ان تعقد كتلة الصالح اليوم الثالثاء اجتماعا حول 
الحكومة هشام  رئيس  كان  الذي  الوزاري  التحوير  من  موقفها 

املشييش قد أعلن عنه نهاية السبوع املنقيض وشمل 11 حقيبة.
عدم  عن  املغاربي«  لـ»الشارع  كشفت  الكتلة  من  مصادر 
التحوير مشددة عىل أن  الكتلة بخصوص  انسجام صلب  وجود 
لفائدة  التصويت  رفضهم  عن  أعربوا   16 مجموع  من  نواب   8

التحوير .
الكتلة لم تتناقش حول السماء املرشحة  إن  وقالت املصادر 

الناصفي دافع، وفق  لتول حقائب وزارية وأن رئيسها حسونة 
مصدر شارك يف مشاورات التحوير، عن البقاء عىل وزير العالقة 

مع مجلس نواب الشعب عيل الحفيص.
والحفيص كان من السماء املطروحة للخروج، قبل ان تسعفه 
»توافقات« اللحظات الخرية من البقاء مسنودا من رئيس الربملان 
والنهضة راشد الغنويش وبوساطة ممكنة من حسونة الناصفي 

أحد املؤثرين يف التحوير.

مطالب جديدة
ان  املغاربي«  لـ»الشارع  املستوى  رفيع  مصدر  اكد 
النواب، منهم  الحصانة عن عدد من  لرفع  مطالب جديدة 
نواب من كتل داعمة للحكومة، بلغت ملجلس نواب الشعب 

مؤخرا مستبعدا أن يتم التداول بشأنها.
ُطلب  الذين  النواب  هويات  أحد  يعرف  ال  اليوم  وحتى 
الكتلة  عن  النائب  محاولة  وباءت  عنهم.  الحصانة  رفع 

الديمقراطية نبيل حجي الحصول عىل القائمة بالفشل. 
وكان حجي قد وجه منذ اسبوعني تقريبا لرئيس الربملان 
طلب نفاذ للمعلومة ملده بقائمة النواب الذين شملهم طلب 

رفع الحصانة.

شرف الدين 
التي  السماء  بني  من  املقرتح  الصحة  وزير  خريي  الهادي 

الوطنية  الكتلة  رشحته  الوزاري،  التحوير  يف  الجدل  اثارت 
واملعلوم  بتعيينه.  وتمسك  الدين  رشف  رضا  رئيسها  وتحديدا 
انه سبق ملحمد عبو ان وجه عندما كان وزيرا للوظيفة العمومية 
ومكافحة الفساد مراسلة اىل املؤسسات العمومية املعنية لوضع 
حد للتعاقد مع نائبني منهما رضا رشف الدين ملا يف التعاقد من 
طبية  مواد  رشكة  يملك  الدين  ورشف  مصالح.  تضارب  شبهة 

وادوية.
وكتلة  الوطنية  الكتلة  بني  انصهار  مفاوضات  ان  يذكر 
الصالح فشلت بسبب رفض رئاسة رشف الدين الكتلة الجديدة 

بعد النصهار.

تحذير بالذخيرة الحّية
موقع algeriepatriotique اعترب ان رئيس قيادة األركان 
الجزائرية سعيد شنقريحة »لم يكن يخادع أو يكذب عندما 
حّث الجنود منذ أسابيع عىل االستعداد ملواجهة كل املخاطر 
بما فيها تلك الصادرة عن عدّو تقليدي )يف اشارة للمغرب(«.

املوقع أكد ان ارشاف شنقريحة منذ أيام عىل مناورات 
بالذخرية الحية يف منطقة تندوف املتاخمة للحدود املغربية 
»كان للتأكد من قدرات الجيش العملياتية واالستعداد ألي 

طارئ«.
مزدوجا  »تحذيرا  ايضا  املناورات  مثلت  املوقع  ووفق 
العربية  االمارات  حاكم  وحليفه  السادس  ملحمد  موّجها 
أظهر  زايد  بن  بأن  مذكرا  الرسائيل«  وكذلك  زايد  بن  محمد 
خالل اجتماع مجلس التعاون الخليجي االخري بمدينة العال 
السعودية عداء للجزائر وأنه »كّرس الطالق بينها وبني دول 
املناورات  ان  املوقع  ارتأى  فقد  ارسائيل  عن  أما  الخليج«. 
العسكرية رّد واضح عىل بلد »لم ييأس من رؤية أكثر البلدان 

معارضة الحتالل فلسطني، تلتحق بركب الدولة املطبّعة«.

03

زوووومزووووم
18 جانفي 1952 ثورة الشعب التونيس التارخيية

يوم 18 جانفي  1952 )منذ 66 سنة خلت( اندلعت الثورة التونسية املسلحة عىل املستعمر الفرنيس وكانت 
الشعب  هيّأت  اسرتاتيجية  والرتغيب،  والرتهيب  والفّر  الكّر  اعتمدت  تحريرية  السرتاتيجية  التتويجية  الحلقة 
املؤمنني برضورة  الوطنيني  بقيادة فريق من   1934 الجديد سنة  الدستوري  الحر  الحزب  انبعاث  التونيس منذ 

اقحام الشعب كقوة ضاربة وفاعلة يف املعادلة التحريرية للمواجهة املسلحة.
الحبيب بورقيبة وأطلق ذلك رشارة  املجاهد االكرب  الحزب وعىل رأسهم  1952 اعتقل زعماء  18 جانفي  يف 
مواجهات مسلحة طويلة النفس استشهد خاللها مئات من الثوار ومن املدنيني من بينهم الزعيم النقابي الوطني 
فرحات حشاد والزعيم الدستوري الهادي شاكر اىل أن اذعن املستعمر يف جويلية 1955 اىل القبول باالستقالل 

الذاتي كمرحلة اوىل لالستقالل التام...
تاريخ 18 جانفي 1952 يعترب تاريخيا وسياسيا وبالنظر اىل ما تولدت عنه من تغييات هيكلية جذرية غّيت 
الثورة  تاريخ  التونسية  لألمة  واملؤسساتية  واملجتمعية  والصحية  واملعرفية  الثقافية  املكونات  رأسا عىل عقب 

الحقيقية والتاريخية للشعب التونيس.
والغريب يف االمر أن شخصيتني دستوريتني مثل االستاذين الباجي قائد السبيس ومحمد النارص اللذين كانا 
ال يتخّلفان طيلة العهد البورقيبي عن االحتفال بذكرى هذا التاريخ املجيد وتعديد مزاياها عىل الشعب التونيس 
وعن االشادة بخصال صانع الثورة الحبيب بورقيبة نسيا اليوم تماما ما كانا يحتفالن به... هل كانا يا ترى عىل 

بورقيبة مع الهادي نويرة ومنجي سليم يف منفى رمادةصدق أم عىل باطل ؟ الله أعلم.

فيلق من الثوار التونسيني »الفالقة« بورقيبة يدعو يف 13 جانفي 1952 ببنزرت اىل الكفاح املسلح
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معز زيود
تعب التونسّيون خالل هذه السنوات العشر على كاّفة األصعدة، لم يفوزوا إلّا بحريّة الكلمة التي افتّكوا بها الحّق في االحتجاج، لكّنها 
لم تُتح للكثيرين منهم سّد الرمق والعيش بكرامة. خالل هذه »الليالي الّسود« اشتّد تعّكر األوضاع العاّمة، وزاد اكتساح فيروس كورونا 
الطين بّلة، ولم يعد اآلالف يكترثون بالعدوى، ُمجابهين عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة وأحزمتها السياسّية الموبوءة بتحقيق الحّد 

األدنى من انتظارات الفئات الشعبّية الممحوقة...

انسداد األفق يف »الليايل الّسود«!

اختلط الحابل بالنابل، خالل هذه األيّام الصعبة، 
بالتونسينّي،  فتًكا  »كوفيد19«  فريوس  اشتّد  فقد 
الداخليّة  وزير  عزل  عىل  الحكومة  رئيس  وأقدم 
السابق موّجًها إليه تهًما يف منتهى الخطورة كالتسبّب 
ثّم  الداخليّة.  وزارة  واخرتاق  األمني  العمل  إرباك  يف 
تعديل  عن  قليلة،  أيّام  بعد  املشييش،  هشام  أعلن 
اندلعت  األثناء  ويف  وزراء،  بعرشة  فيه  أطاح  وزاري 
ليال أعمال الشغب والرسقة والتخريب يف أنحاء كثرية 
من البالد. وللمّرة األوىل، منذ عرشة أعوام، يمّر نهار 
14 جانفي صامتًا كئيبًا يف شارع الحبيب بورقيبة، 
الصّحي  بالحجر  الرمز  اليوم  هذا  محارصة  نتيجة 

الشامل!.

تقويم أمازيغي
وفق  ْوْد«،  السُّ »الليال  عالمات  من  تحديًدا  إنّها 
املغاربيّة.  البلدان  كاّفة  السائد يف  األمازيغي  التقويم 
تقويم فالحي راسخ يف تاريخ هذه البالد، ل مصطلح 
غري  أو  املتحذلقني  أذهان  يف  يذهب  قد  كما  عنرصّي 
أهال هذه البالد. ليال تأتي لتُزيح »الليال البيض«، 
وتبدأ فعلها ووقعها تحديًدا يوم 14 جانفي لتنتهي 
يوم 2 فيفري من كّل عام. تُغّطي البالد بطقس شديد 
الربودة نهاًرا، لكنّها تُوّشحها بغمرة من الدفء ليال. 
هذا  مثل  يف  سنويّا  معهود  وشبه  فائق  لييل  دفء 
الشهر، استحال إىل عمليّات كّر وفّر بني قّوات األمن 
وحتّى  بل  واملراهقني  الشباب  من  واآللف  والحرس 

من األطفال. 
الليال  دفء  رّواد  جّل  كان  أعوام،  عرشة  قبل 
يشبهها،  ما  أو  الصحيّة  الحّفاظات  يرتدي  السود 
وربّما  البتدائيّة  املدارس  يرتاد  تقدير  أقىص  وعىل 
اإلعداديّة. شعارات الثورة العظيمة لم تكن بالنسبة 
أّما  أعمارهم.  للهو من يف  أناشيد  آنذاك سوى  إليهم 
اليوم فقد باتت بمثابة الغّصة التي تخنق أنفاسهم. 
امليديا  صفحات  يف  معتادة  أمست  خارقة  مشاهد 
الغاز  قنابل  يخشون  ل  وشباب  أطفال  الجتماعيّة. 
ويلتقطونها،  نحوها  يجرون  بل  للدموع،  املسيل 
يف  قّوة  من  أوتوا  بما  رميها  يعيدون  الربق  وبرسعة 
حفظ  ملحاولة  املجنّدة  والحرس  األمن  قّوات  اتّجاه 
النظام وحماية املؤّسسات واألمالك العاّمة والخاّصة 
أن  بعد  سيّما  ول  والتخريب،  والحرق  النهب  من 
مئات  وُسقت  عديدة  بلديّة  مستودعات  اقتُحمت 
من  العديد  ونهبت  فيها  املودعة  الناريّة  الدراجات 

املغازات الكربى بعدد من املدن واألحياء الشعبيّة... 
الشغب  أعمال  نصف  أن  إذن  املحزن  من  يبدو 
والنهب تلك بـ«املهرجانات« الشبابيّة الصاخبة صوتا 
الفيديوهات  من  العديد  تُظهرها  حسبما  وصورة، 
تستنكرها  صفحات  يف  وهناك،  هنا  بكثافة  املرّوجة 
وتكيل تُهم التوظيف السيايس لخصومها وصفحات 
أخرى، مدفوعة األجر مثل األوىل، تعمل عىل تربيرها 

وتأجيجها...

تكالب سياسي
ورغم الحاجة امللّحة إىل التجميع والحوار الرصني 
بني  السائدة  النقسام  حالة  تعميق  تجنّب  أجل  من 
عن  تكّف  لم  التي  األوضاع  دّقة  ظّل  يف  التونسينّي، 
بعض  لدى  الستهتار  حّدة  فإّن  األسوأ،  نحو  السري 
السياسينّي وتكالبهم عىل تحقيق مكاسب سياسيّة قد 
بلغت أوجها. يف هذا املضمار تندرج مثال التّهامات 
قيس  الجمهوريّة  رئيس  إىل  بعضهم  رّوجها  التي 

جّراء  والتخريب  النهب  جرائم  يف  باملشاركة  سعيّد 
سبيل  عىل  ونذكر  والفوىض.  بالعنف  تنديده  عدم 
النهضوي رضوان املصمودي رئيس  املثال تدوينات 
»مركز دراسة اإلسالم والديمقراطيّة« والنائب راشد 
الالزمة  اإلجراءات  باتّخاذ  ناديا  اللذين  الخياري 
بالنسبة  جرى  ما  شاكلة  عىل  الدولة  رئيس  لعزل 
ترامب.  دونالد  مهامه  املنتهية  األمريكي  الرئيس  إىل 
وذهب قياديّون نهضويون آخرون أمثال عبد الكريم 
الهاروني وسيّد الفرجاني إىل أّن ضحايا النتخابات 
وينفخون  األحداث  تلك  يوظفون  الديمقراطيّة 
رئيس  كان  إذا  عّما  النظر  وبرصف  الفوىض.  يف 
الجمهوريّة قد التقط تلك الرسائل أم ل، فقد سارع 
التحّول أمس إىل أحد األحياء الشعبيّة، غري بعيد  إىل 
عن منزله بمنطقة »املنيهلة«، داعيا الشباب التونيس 
إىل عدم التعّرض »ألّي كان ل يف ذاته ول يف عرضه ول 
يف ممتلكاته«، ومحّذًرا »مّمن ل يتحرك إّل يف الظالم«، 
من أجل »توظيف )هؤلء الشباب( واملتاجرة بفقرهم 
الفرصة  هذه  الدولة  رئيس  اقتنص  وبؤسهم«. 
ولتوجيه  الشباب  بهموم  التصاقه  عىل  للتأكيد  طبًعا 
باملساومة  ورميهم  خصومه  إىل  املعتادة  انتقاداته 
الحزب  رئيسة  تُفّوت  لم  وبدورها  والبتزاز... 
الثمينة  الفرصة  هذه  مويس  عبري  الحّر  الدستوري 
لإليغال يف انتقاد خصومها بهدف تحشيد أنصارها، 
معتربة أّن »الوحيد الذي له مصلحة يف إزاحة رئيس 
حّد  عىل  ورئيسه«،  اإلخوان  تنظيم  هو  الجمهوريّة 
تعبريها. وذهبت إىل أّن مسارعة شخصيّات محسوبة 
عىل حركة النهضة عىل إثر األحداث األخرية باملطالبة 
الدولة تهدف إىل تمكني رئيس الربملان  بعزل رئيس 
راشد الغنويش من توّل منصب رئيس الجمهوريّة بعد 
إزاحة قيس سعيّد .أّما التحاد العام التونيس للشغل، 
النهب  بعمليّات  »التنديد  سوى  وسعه  يف  يكن  فلم 
مّما  والتحذير  والخاّص«  العام  امللك  عىل  والعتداء 
يشوب تلك الحتجاجات والتحّركات من »اندساس« 
العنف«.  النجرار وراء  التهدئة  و«عدم  إىل  والدعوة 
ويبدو أّن املركزيّة النقابيّة قد بدأت تستوعب أّن حّدة 
التكالب السيايس قد أجهضت مبادرة التّحاد املتعّلقة 

بـ«الحوار الوطني«، ول سيما بعد التعديل الوزاري 
الواسع...

مسؤولّية من؟
عىل  للبلديّات  تابعة  شاحنات  تطوف  األثناء  يف 
األحياء  ببعض  السيّارات  عجالت  إصالح  محاّلت 
املّطاطيّة  العجالت  من  أمكن  ما  ملصادرة  الشعبيّة 
التالفة حتّى ل تتحّول، خالل تحّركات الليال السود، 
مرور  ويُعيق  الطرقات  يُغلق  مشتعل  حطب  إىل 
ويف  الوطني.  الحرس  ومدّرعات  الرشطة  سيّارات 
املقابل ترصد فيديوهات أخرى ما تذكر أنّها شاحنات 
تحمل عرشات العجالت قصد توزيعها عىل »محتّجّي« 
الليل لستخدامها يف إرباك قّوات األمن، حتّى تتمّكن 
التجاريّة  الفضاءات  بعض  به  تزخر  ما  نهب  من 
»التوظيف«  مسألة  توصيفات  فلنرتك  الكربى. 
لزمرة  »املنّظمة«  التخريبيّة  والعمليّات  السيايس 
واملزايدات  بالتحليل  يستشّف  ل  فاألمر  السياسينّي. 
أن تكشف  يمكن  دقيقة،  إىل معلومات  يحتاج  وإنّما 
بعضها التحقيقات القضائيّة الصارمة مع املوقوفني.
أّن  استيعاب  العبقريّة  من  يبدو  ل  ذلك،  مع 
الشباب  هؤلء  إىل  بالنسبة  يبدو  السائد  التصعيد 
واليافعني، يف معظمهم، قد انخرطوا يف عمليّة تنفيس 
عن الغليان الداخيل الذي يشوبهم ويتسبّب يف انسداد 
آفاق املستقبل الغامض أمام وجوههم. شعارهم الذي 
يرفعونه اليوم هو »أنا ومن بعدي الطوفان«. صحيح 
أنّه شعار مغرق يف الذاتيّّة، ولكنّه ل يبدو غريبًا، ما 
انفّكوا يمارسون  البالد ما  السياسينّي يف  دام معظم 

عمليّا هذا الشعار ذاته.
الحتجاجات  دواعي  فهم  أيضا  نحاول  هنا  من 
آخر  عدد  ويف  بورقيبة  الحبيب  شارع  يف  األخرية 
خصوصا  ولكن  بالتنمية  للمطالبة  املناطق  من 
الذين تجاوز عددهم  املوقوفني  الفوري عن  باإلفراج 
وزارة  باسم  املتحّدث  كشفه  ما  وفق  شخص،   600
بعدم  تُطالب  لكنّها  مرشوعة،  احتجاجات  الداخليّة. 
الشغب  أعمال  املوّرط يف  الشباب  محاسبة طينة من 
التي  املفارقات  عناوين  أحد  أيضا  إنّه  والتخريب. 
تشّق البالد اليوم. العديد من هؤلء قد أخطؤوا طبًعا، 

بيد أّن أخطاءهم ل تساوي ولو قّشة ذنب يف ميزان 
التجاوزات الهائلة لكّم السياسينّي الفاسدين.

ومن ثّمة، ل غرابة تماما يف أّل يكرتث هؤلء الشباب 
ومشتّقاته،  كورونا  بفريوس  العدوى  بمغبّة  أيضا 
فهم موتى ل محالة سواء بالوباء الفريويس أو بالفقر 
الوضع  بأّن  طبعا  هؤلء  يدرك  والتهميش.  والجوع 
أرقام  تسجيل  بعد  ذروته  يشهد  الرهان  الوبائي 
قياسيّة جديدة عىل مستوى عدد املصابني والوفايات. 
تونس، يف  يوميّا يف  وفاة  60 حالة  بلغت معّدل  فقد 
يوميّا  إصابة  صفر  املجاورة  الجزائر  حّققت  حني 
خالل األيام األخرية. وهو ما ل يعني فقط أّن الوضع 
الوبائي يف منتهى الخطورة وإنّما أيضا أّن السلطات 
التونسيّة قد فشلت يف تأمني  املختّصة والدبلوماسيّة 
البالد  تضع  أن  املؤسف  فمن  قريبا.  اللقاح  وصول 
مخرب  عىل  التعويل  جّراء  واحدة  سّلة  يف  بيضها  كّل 
دول واحد. وهو ما نبّه له أكثر من مختّص عىل غرار 
الربوفيسور رفيق بوجدارية رئيس قسم الستعجال 
أعلن  الذي  بأريانة  مامي  الرحمان  عبد  بمستشفى 
تونس  تشبه  التي  البلدان  من  »العديد  أّن  سابقا 
اللقاحات، ليس بالرضورة  حصلت عىل نصيبها من 
والرويس  النڨليزي  بل  بفايزر  رشكة(  )لقاح 
والصيني«، ألّن »الهدف واحد ووحيد وهو التقليل من 
 8000 فيفري  آخر  يف  ستفوق  وإلّ  الوفيات..  نسبة 

وفاة.. اللهّم إنّي قد بّلغت«... 
أصوات  إىل  يُصغي  أحد  ل  أّن  إذن  الواضح 
نفًعا  تجد  لم  السود  الليال  نريان  وحتّى  بل  العقل، 
السياسيّة  طوائفها  عّمقتها  التي  البالد  مصائب  يف 
املتصارعة كذكور الدجاج من أجل تحصيل مكاسب 
ظرفيّة وتعميق حالة الرتباك العام وتبادل التّهامات 
وجوههم  يف  انسّدت  من  حساب  عىل  والتخوين، 
األوضاع  بلغته  ما  مسؤوليّة  أّن  والحال  اآلفاق.  كّل 
اجتماعي  تململ  من  تغّذيه  وما  تدهور  من  الراهنة 
الدولة  عىل  للتمّرد  تلقائي  استعداد  من  تجّسده  وما 
ويف  مجتمعة  السياسيّة  النخب  باألساس  تتحّملها 

مقّدمتها الرئاسات الثالثة دون استثناء...

على وقع احتجاجات عنيفة وأعمال شغب :
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الذي  الوزاري  التحوير  اكد 
هشام  الحكومة  رئيس  عنه  اعلن 
االسبوع  نهاية  المشيشي 
التعلم من االخطاء  ان  المنقضي 
قاعدة وفن ال يتقنه ساسة البالد 
والماسكون بمقاليد الحكم الذين 
يفّوتون في كل مرة فرصة تكاد ال 
تتكرر للخروج من دوامة الترضيات 

والحسابات الضيقة.

اليوم  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  يعقد 
لتحديد  اجتماعا   2021 جانفي   19 الثالثاء 
عىل  للتصويت  املخصصة  العامة  الجلسة  موعد 
التحوير الوزاري، املوعد املحتمل هو يوم الجمعة 
وحزامه  الحكومة  رئيس  وسيكون  جانفي   22
الربملاني منكبون خالل اليام الثالثة املتبقية عىل 
تحوير  لتمرير  اصوات  الـ109  اغلبية  تجميع 
سيُصوت عليه النواب لول مرة يف تاريخ العمل 

الربملاني عرب تطبيقة التصويت عن بُعد.
قّدم  ان  بعد  للمشييش،  بالنسبة  الرهان 
التحوير بأغلبية  »أقىص« الرتضيات، هو تمرير 
مريحة تكون بمثابة تجديد الثقة له فيما يؤكد 
الحشد  طلب  انه  الربملاني  حزامه  من  مقربون 
لتجميع أغلبية ل تقل عن 120 صوتا، والعداد 
الوزراء  تطال  قد  انتقادات  اية  عىل  للرد  الجيد 
امللفات،  من  جملة  يف  الحكومة  او  املقرتحني 
بتفيش  عالقة  يف  الوبائي  الوضع  قطعا  اهمها 
املحسوبني  الوزراء  واستهداف  كورونا  فريوس 
عىل رئيس الجمهورية قيس سعيد وإعداد العدة 
خاصة لي رد فعل من القرص مثل رفض قبول 

الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية.

الترضيات
امس  يوم  الشعب  نواب  مجلس  تلقى   
جلسة  عقد  لطلب  الحكومة  رئيس  من  مراسلة 
عامة للتصويت عىل منح الثقة للوزراء املقرتحني 
وأرفقت  حقيبة   11 شمل  الذي  التحوير  ضمن 
التحوير  سبب  حول  الول  بمصاحيب  املراسلة 
كّرر  مقرتح،  وزير  بكل  موجزا  تعريفا  والثاني 
انتُقد من  الذي  الخطإ  فيها بشكل غريب نفس 
أجله من قبل عدد من الناشطني ويتعلق بتمرير 

الربملان استنادا اىل مقتضيات الدستور.
دستوريا ل يتطلب  التحوير املرور بمجلس 
واسع  نقاش  محل  ذلك  وكان  الشعب،  نواب 
والرئيس  الشاهد  الزمة بني يوسف  مثال خالل 
خرباء  واجمع  السبيس،  قائد  الباجي  الراحل 
الدستور انذاك، بمن فيهم الرئيس الحال قيس 
سعيد، عىل ان التحوير ل يستوجب ان يمر وفق 
الدستور عىل انظار الربملان، وان ذلك بات عرفا 
سياسيا تأسس منذ حكومة الحبيب االصيد الذي 

استند فيه اىل النظام الداخيل للمجلس.
جلسة  عقد  طلب  مراسلة  احالة  ان  الهم، 
يوم  املشييش  عنها  اعلن  التي  باألسماء  مرفوقة 
السبت املنقيض تنفي ما تم تناقله خالل اليومني 
املنقضيني من روايات بخصوص امكانية احداث 
تغيريات يف القائمة، ومراجعتها عرب ابعاد األسماء 
املثرية للجدل والتي تحوم حولها شبهات فساد.

النواب  اتصالت من عدد من  تلقى  املشييش 
الذين  املقرتحني  والوزراء  الرتكيبة  بخصوص 

تم الطعن يف  نزاهتهم عىل غرار وزير التشغيل 
الطاقة  ووزير  املقرتح  الصحة  ووزير  املقرتح 
املقرتح. رد املشييش فاجأ البعض باعتباره ابدى 
التي قدمها ونُقل عنه تشديده  بالقائمة  تمسكا 
مرشحة  شخصية  أية  لبعاد  مستعد  انه  عىل 
رشيطة ان يكون صادر يف حقها حكم قضائي 
بات وعىل أن »توجيه تهم الفساد اصبح مسألة 
قبول  عن  الكفاءات  عزوف  يف  وتسبب  شائعة 

مناصب وزارية«. 
كان  الذي  املشييش  حجة  ان  يبدو  ل  لكن 
الفساد  عن  الحقائق  تقيص  لجنة  يف  عضوا 
ما  بقدر  خياراته  عن  للدفاع  كانت  والرشوة 
املقرتحة  القائمة  صلب  توازنات  عن  دفاع  هي 
والتي كانت محل مشاورات عسرية بني مكونات 
تونس،  وقلب  النهضة  واساسا  الربملاني  الحزام 
وربما  صعبة  ترضيات  بعد  اليها  التوصل  وتم 
انه  ستكون مكلفة لرئيس حكومة بات واضحا 
ربما  مستعد  وأنه  املنصب  يف  البقاء  ال  يريد  ل 

لكل التنازلت.
والنهضة  املشييش  بني  التفاق  منطلق  كان 
املحسوبني  الوزراء  كل  إبعاد  هو  تونس،  وقلب 
عىل قيس سعيد وتعويضهم بشخصيات مرشحة 
من الحزبني املذكورين، واملرور بعدها لحكومة 
هذا سيكون يف  متحزبني.  سياسية تضم وزراء 
غضون 6 او 8 اشهر وتم التفاق ايضا عىل ان 
»كرئيس  سعيد  قيس  الرئيس  مع  التعامل  يتم 
بنص  وإلزامه  الصالحيات«  كامل  حكومة 
رئاسة  عرب  مبارشة  التحوير  وتمرير  الدستور 

الحكومة وهو ما تم فعال.
اما الرتضيات، فقد شملت مثال حذف وزارة 

كاملة هي وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية 
الجريبي  ثريا  الوزيرة  لبعاد  املدني  واملجتمع 
بطلب من قلب تونس، ويبدو ان رئيس الحزب 
وبأن  ملفه  يف  بالتدخل  يتهمها  القروي  نبيل 
»لها يد« يف ايداعه السجن وأنها »من نسقت مع 

القايض« املكلف بملفه القضائي.
وتمت ترضية الكتلة الوطنية باختيار وزير 
رشف  رضا  الكتلة  رئيس  اصدقاء  من  للصحة 
الصناعات  الدين احد اهم املستثمرين يف مجال 
الدوائية والرابط واضح يف اختيار الكتلة ترشيح 

شخصية لوزارة الصحة تحديدا.
النهضة املستفيد الكرب كالعادة، والتي تؤكد 
مصادر منها أن ضبط قائمة مرشحيها تم بني 
أنور  السابق  والوزير  الغنويش  راشد  رئيسها 
معروف، فقد تم ارضاؤها كالعادة عىل مستوى 
القايض  بإبعاد  الوىل  والعدل،  الداخلية  وزارتي 
بلحسن بن عمر الذي دافع عن ترشيحه النائب 
عن قلب تونس سفيان طوبال، والثانية باختيار 
الحال  العام  املدير  هو  »توافقية«  شخصية 
للديوانة والذي كان من مرشحيها يف مناسبتني 

لوزارة الداخلية.
لوزارة  املقرتح  الوزير  الذهبي  وليد  أما 
املشييش  من  القريبة  الدائرة  من  الداخلية 
قبل  وُعنّي  النهضة  من  املقربني  من  ايضا  فهو 
املنقضية،  الربعة سنوات  اللتحاق بقطر طيلة 

مكلفا بمتابعة  العمل الحكومي يف القصبة.
الوزارات  احدى  ايضا  للنهضة  وعادت 
الشؤون  اليها، وهي وزارة  بالنسبة  »املحورية« 
املحلية التي تم دمجها تماما مثلما طالبت بذلك 
بخطاب  التذكري  املهم  من  وهنا  البيئة.  بوزارة 

راشد الغنويش يف اجتماع داخيل لحزبه انتقد فيه 
تشكيل  مشاورات  خالل  الوزارتني  بني  الفصل 
يف  الخري  خاللها  كان  فرتة  يف  املشييش  حكومة 
قطيعة مع الحزاب ويف »تناغم تام« مع الرئيس 

قيس سعيد.
كما نجحت النهضة يف اعادة اسامة الخريجي 
اىل وزارة الفالحة، لتكون بذلك متحكمة يف هذا 
عبد  يرتاسه  الذي  الفالحني  اتحاد  عرب  القطاع 

املجيد الزار العضو السابق يف مجلس شوراها.
نفس االخطاء

كّرر املشييش الخطاء التي كانت وراء خروج 
املتعاقبة،  الحكومات  لرؤساء  عليه  مأسوف  غري 
التحوير  هذا  عن  تغب  لم  التي  املحاصصات 
حولهم  تحوم  شخصيات  وتعيني  والرتضيات 

شبهات فساد او تضارب مصالح .
وتتضمن القائمة املقرتحة، رضا بن مصباح 
رفضت  قد  الفساد  مكافحة  هيئة  كانت  الذي 
تعيينه مستشارا يف حكومة الحبيب الصيد بسبب 
ملف فساد يتعلق بصفقات يف الرشكة التونسية 
للكهرباء والغاز، وكان ترشيحه لرئاسة الحكومة 
من  رفض  محل   2019 انتخابات  بعد  مبارشة 
الفرتة  تلك  خالل  للنهضة  الصديقة  »الحزاب« 
الشعب،  وحركة  الديمقراطي  التيار  غرار  عىل 
ويبدو ان الرئيس قيس سعيد تحفظ عىل تعيينه.

بسبب  سقطت  الفخفاخ  حكومة  ان  ورغم 
انظار  امام  اليوم  بات  مصالح  تضارب  ملف 
القضاء، وكان حزبا النهضة وقلب تونس جهزا 
لئحة لسحب الثقة منه بسبب هذا اللف، اختار 
تضارب  شبهة  حولهما  تحوم  وزيرين  املشييش 
مصالح هما وزير التشغيل ووزير الطاقة الذي 
تقول منظمة "انا يقظ" إن تعيينه مشبوه وأن 
مديرا برشكة تابعة له هو محامي نبيل القروي 
فرتة  خالل  لوبيينغ  عقد  عىل  وّقع  من  هو  وأنه 
الحملة النتخابية مع الضابط السابق يف املوساد 

اري بن منايش.
هو  قاضيا،  ايضا  تضمنت  املقرتحة  القائمة 
القضاء  لسلك  عاد  الذي  امليساوي  اللطيف  عبد 
عروس،  بن  عىل  واليا  قضاها  سنوات   5 بعد 
وكانت الهياكل القضائية قد اوصت بعدم تعيني 

قضاة يف مناصب وزارية.
السابقني،  الوزراء  من  عددا  املشييش  واعاد 
عىل غرار شهاب بن احمد وزير النقل يف حكومة 
التجارة  املهدي جمعة، ورضا بن مصباح وزير 
واسامة  الغنويش  محمد  حكومة  يف  والصناعة 

الخريجي الوزير يف حكومة الفخفاخ .
اعادة  بمثابة  التحوير  جاء  وكسابقيه، 
التوازنات داخل الحكومة، مثلما حصل يف تحوير 
الصيد،  أقل يف حكومة  الشاهد وبدرجة  حكومة 
يف  فضال  والعالقات  للصداقات  كان  وكسابقيه 
صعوبة  ان  رغم  وزارية  حقائب  عىل  الحصول 
القرب  وليس  الفضل  اختيار  تتطلب  الوضع 

للمشييش او لالحزاب الداعمة له .
لسابقيه،  شبيها  يكون  ان  املشييش  اختار 
وألّ يخرج من سطوة الحزاب، وقد يمر التحوير 
لذلك  الظروف  كل  ُهيئت  ان  بعد  الرجح  عىل 
لسيما انه تم تمرير العودة اىل العمل بالجراءات 
لن  لكنه  الشعب،  نواب  مجلس  يف  الستثنائية 
ستواجه  لحكومة  الحل  الحوال  كل  يف  يكون 

اصعب ظرف تعيشه البالد منذ عقود.

املشييش يمّر أمام الربملان ويتمّسك بوزرائه 
والنهضة املستفيد األكرب

كوثر زنطور
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لو وضعنا أمامنا ترصيحات راشد الغنويش األخرية وتحديدا 
وتأويلها  فيها  التمّحص  وحاولنا  املنقيض  األسبوع  خالل 
تعتمل  وما  والوطني  السيايس  الراهن  سياقات  يف  ووضعها 
بانتفاضة  منذرة  خطرية  اجتماعية  إرهاصات  من  داخله 
عارمة، لتوّصلنا إىل خالصة واحدة: الرجل يف غيبوبة سياسية، 
الغنويش  »الالّمربّر«.  وتربير  السفسطة  سوى  يملك  يُعْد  ولم 
يف »كوكب آخر« ال يعلمه إاّل الله !. انفصل الرجل عن الواقع 
السلطان  وِسْحَر  الرئاسة  ِغواية  برأسه  واستبّدت  وحيويته، 

ففقد البوصلة والبصرية...يف جملة واحدة » الّراَِجْل َماُهوْش 
َعاِيْش ْمَعانَا«  مادام يرّدد أّن »تونس عىل الطريق الّصحيح« !

لنبدأ حجاجنا عىل حالة »التوّحد السيايس« التي يعيشها الغنويش 
بترصيح أدىل به إلذاعة »موزاييك أف أم« يوم 14 جانفي مّلا اعترب 
»تونس  أّن  مضيفا  الصحيح…«،  الطريق  عىل  تزال  »ل  تونس  أّن 
وصلت إىل كّل ما تريد، ومن قال بأّن إعالن ثورة هو إعالن عن حّل 
كّل املشاكل القتصادية والجتماعية واألخالقية ؟..ل أحد يقول هذا 
بطالة  توجد  ل  إذن  بثورة  لبيك..قمنا  شبيك  أّن  يتصّور  أحد  ول  
يرام.. ما  أحسن  والطرقات عىل  واملستشفيات  ول شخص مريض 

هذا حلم«. جاء هذا الترصيح املستفّز لرئيس مجلس النّواب ورئيس 
حركة النهضة بمناسبة إحياء الذكرى العارشة للثورة، التي أجمع 
خاللها املتابعون واملحّللون والّسواد األعظم من الطبقة السياسية 
عىل أّن تونس ليست يف الطريق الّصحيح، وأّن الواجب الوطني 
بشكل  والدخول  البوصلة  تعديل  اليوم  علينا جميعا  يُحتّم 
السياسية والدستورية  سيع يف سلسلة من اإلصالحات 
هيبة  من  تبّقى  مّما  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  ومحاولة 
حالة  من  تونس  تخرج  كي  واستمراريتها،  الدولة 
العطالة التي تعيشها منذ عرشية. لقد حدث اإلجماع 
فرتاتها:  أحلك  تعيش  تونس  أّن  عىل  يكاد  أو  تقريبا 
اجتماعية  أزمة  اقتصادي،  انهيار  سيايس،  شلل 
وموّزع  معّمم  وإحباط  وتهميش  تفقري  زائد  حاّدة 
الغنويش  يخرج  األثناء  ويف  البالد.  جهات  كّل  بني 
كّل  إىل  وصلت  »تونس  أّن  لمسؤول  بشكل  ليُعلن 

ما تُريد« !!.

الغنوشي في غيبوبة...
يتساءل الغنويش يف ترصيحه اإلذاعي املذكور 
كّل  حّل  عن  إعالن  هو  ثورة  إعالن  بأّن  قال  »من 
واألخالقية  والجتماعية  القتصادية  املشاكل 
هذه  ما  الله،  يا  نقول  أن  إّل  نملك  ل  ونحن  ؟ّ«. 
هذا  ؟.  البالغي  الهراء  هذا  وما  الفارغة  الّسفسطة 
ببساطة واختزال شديدين، استباله مفضوح لعقول 
»التوانسة« وضحك عىل ذقونهم، ولنا يف ذلك استدلل 

وبرهنة:
أّول، من قال للغنويش أّن »التوانسة« قد طالبوا بعصا 
سحرية تغرّي يف لحظة »كّل« أوضاعهم يف مستوياتها املتعّددة 
كما أوهم الرجل بمضامني  بقوله. وثانيا، الغنويش ومن ورائه 
حركته و«ترويكته« األوىل وتوافقاته الثانية مع الراحل الباجي، 
ومناوراته التي ل تتوّقف منذ أن فاز حزبه يف الترشيعيات األخرية، 
للمشاكل  حّل  »ذّرّة  حتى  ول  »الجزء«  ول  »الكّل«  ل  يحّققوا  لم 
بُهتاِنْك،  الرجل عن  أيّها  فُكّف  القتصادية والجتماعية واألخالقية، 
وأِفْق من غيبوبتك التي استفحلت حتى صارت مع الوقت عبئا ثقيال 

وخطريا عىل الثورة والديمقراطية والدولة.
صحيح، لقد »وصلت تونس إىل كّل ما تُريد« كما قال 
للمصلني  ويل  عند  وقف  الرجل  ولكّن  الغنويش. 
معناها،  يكتمل  حتى  جملته  يُْكِمل  ولم 

القتصادي  النحدار  درجات  أقىص  إىل  فعال  تونس  وصلت  إّذ 
والجتماعي واألخالقي. ووصل يف األثناء وبالتزامن مع هذا النحدار 
»من حكموا« بعد الثورة إىل تحقيق أهدافهم فيما أرادوه من مغانم 

ومواقع وأُبّهة عىل حساب آمال »التوانسة« وآلمهم«. 
لقد »وصلت تونس إىل كّل ما تُريد«« عىل حساب راهن و مستقبل 
»التوانسة« الذين لم ينتظروا أبدا »شبيك لبيك« كما وّصف حالهم 
ترّقبوا  بل  برملانهم،  رئيس  من  مقبولة  غري  سخرية  يف  الغنويش  
عرش سنوات وصربوا وصابروا بعد أن شاركوا مّرتني متتاليتني يف 
محّطتني انتخابيتني جامعتني )ترشيعية ورئاسية(، وتداولوا عليهم 
عدد ل يُحىص من الحكومات والتشكيالت الوزارية )أكثر من 300 
وِعيَل  »التوانسة«  انتظروا  لقد  واستثنائي(.  قيايس  رقم  وهو  وزير 
دولة  فعال  تكون  بأن  تونس جديرة  بأّن  إيمان  كّلهم  وهم  صرّبهم 
بكّل  بادروا وتجّرؤوا  َفُهْم من  الحلم ممكن.  وأّن  حّرة ديمقراطية، 
شجاعة عىل َوأِْد  الستبداد عىل أرضهم...«التوانسة« أحرار وليسوا 

»سيدي تاتا« حتى يؤمنوا ب«شبيك لبيك«...ِعيْب.

َسْفَسَطة...َسْفَسَطة...
والشئ غيرها

الثورة  ييل:«  ما  بهلوانية  سفسطائية  جملة  يف  الغنويش  يقول 
فهذا  الجيّدة  التحتية  والبنية  الشغل  فتوفري  ذلك  بعد  نجحت...أّما 
عرق وجهد وصّف وطني موّحد ورؤية ل عالقة لها بنجاح الثورة من 
عدمه...نجاح الثورة ل يعني تحقيق الزدهار القتصادي والصناعي 
والتعليم الجيّد والبنية التحتية« !!. ماهذا التربير الاّلمسؤول ؟ وما 
هذه السفسطة الساذجة وامُلِمّلة؟. هذه شقشقة لغوية ل تعني ول 
الحزب  لزعيم  سيايس  إفالس  وعن  والعجز  الفشل  عن  سوى  تَُعرّب 
رؤوس  من  محوري  ورأس  األخرية  بالترشيعيات  الفائز  األغلبي 

الرئاسات الثالث.
القتصادية  أهدافها  تحّقق  أن  دون  تنجح  أن  لثورة  كيف 
وتغيري  اقتصادي  نهوض  أفق  األقل  عىل  ترسم  أو  والجتماعية، 
به  ملا رّصح  أو فكرية  قيمة نظرية  اجتماعي؟. ل معنى علمي ول 
واملصطلحات  باملفاهيم  يعبث  مّرة  كّل  يف  فتئ  ما  وهو  الغنويش. 
املهم  الواقع.  عن  منفصل  خطاب  يف  فوضويا  ترصيفا  يرّصفها 
يتحّقق  حتى  الذرائع  وتوفري  الحكم  يف  البقاء  تربير  له  بالنسبة 
التمكني له ولبطانته وملواليه وملريديه ولحلفائه املقّربني. لقد صار 
الرجل قادرا عىل تربير كّل يشء: الفاسد يصبح صالحا، واإلرهابي 
بريء  الرضيبي   بالتهّرب  تَُهم  بذّمته  تعّلقت  ومن  غاضب،  مسلم 
حليفة  املضادة«  و«الثورة  مكّرما«،  معّززا  السجن  من  و«سيخرج 
اسرتاتيجية للثورة والثّوار..و..و..و..مع الغنويش حتى دخول جهنّم 

يرَُبّر !!.
لسائل أن يسأل اآلن، ِلَم كّل هذه السفسطة ولَِم كّل هذا العناد 
واإلرصار من ِقبَِل الغنويش يف البقاء وحيدا معزول يف ما يُشبه حالة 
أّن  مثال  القول  عىل  العجيب  اإلرصار  هذا  ِلَم  ؟.  السيايس  التوّحد 
وأّن  الرئايس والربملاني يف تونس  النظامني  هناك رصاعا عنيفا بني 
املشكل اليوم ليس يف فتح نقاش حول النظام السيايس وإنّما يف عدم 
نّظمها  صحفية  ندوة  خالل  )ترصيح  كامل  برملاني  نظام  انتهاج 
مركز الدراسات السرتاتيجية والديبلوماسية يوم 12 جانفي( ؟ ِلَم 
الدستوري عىل  القانون  إجماع جّل خرباء  الخطأ رغم  اإلرصار عىل 
أّن النظام الربملاني ل يتماىش مع الخصوصية التونسية، إضافة إىل 
أنّه نظام يتميّز بعدم الستقرار ويتطّلب قاعدة اقتصادية متطورة 
نظاما  يريده  بل  التيّار  يذهب عكس  )الغنويش  اجتماعية  ورفاهية 

برملانيا كامال شامال( ؟
الحكم  غواية  تمّكنت  لقد  األسئلة:  ثنايا  يف  مبثوث  الجواب  لعّل 
 deconnecte tout simplement وصار  وعقله،  الرجل  صدر  من 
عن نبض الشارع وإيقاعات الواقع. ل يسمع سوى صدى صوته ول 
يُبرص إّل ما تَُزيُّن له دائرته املقّربة...املهم هو التمكني وتأبيد الحكم 

والنفخ الدائم يف صورة القائد والزعيم واملرشد.
لقد نيس الغنويش وأصحابه املبّجلني، أّن دّس الرأس يف الرمال، 
واإلرصار عىل العناد، وعدم اإلنصات إىل نبضات الشارع وآلم الناس، 
لغوية  وسفسطة  جوفاء  خطابات  عرب  والوقائع  الحقائق  عنق  ولّ 
تافهة ل يمكن أن تؤدي إّل إىل بئس املآلت. ولنا فيما نراه اليوم من 
حراك غاضب يمتد يف األرض وينترش برسعة مخيفة إّل مقّدمات ِلما 
هو أشد وأقىس...أَِفْق أيّها الرجل قبل أن نذهب جميعا إىل املجهول...

في ظّل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تعيشها تونس :

بالنسبة للغنويش »تونس عىل الطريق الّصحيح« !
لطفي النجار
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قيس سعّيد »موش فاهم روحو واملنصب كبري عليه«
عواطف البلدي

السكرانة« لحسن بن عثمان  من »تونس 
متى  بهلول..  لنزار  السكرانة«  »سفينتها  إىل 

تصحو تونس؟
 تصحو تونس عندما يصحو التونسيون.. لبد 
واعني  لسنا  اليوم  اننا  طاملا   .. اول  استفاقتنا  من 
برضورة حماية انفسنا وحماية غرينا من مخاطر 
بمن  واعني  لسنا  وطاملا   ..19 بالكوفيد  الصابة 
وبالكذب..  باملال  السياسيون  اشرتانا  انتخبنا.. 
بالبرتول..  والخر  بامللح  والخر  باملقرونة  واحد 
ل  اننا  وطاملا  كهؤلء  اشخاصا  ننتخب  اننا  طاملا 

نلتزم بالحجر الصحي تونس لن تصحو..
هناك  سيكون  هل   ..»1« األول  قيس   «

»قيس 2«؟  وكيف سيكون القيس هذا؟ 
معان  عدة  يحمل   »1 »قيس  كتابي  عنوان 

يريد..  مثلما  يفهم  حتى  للقارئ  املجال  ويفتح 
أول  الوىل وأيضا  السنة  »قيس  به  املقصود  ولكن 
يرمز  وقد  التونسية..  الجمهورية  يرتأس  قيس 
بمفرده..  السلطة  إىل قيرص يرتأس   »Kaïs er«لـ
ألم يقل قيس سعيّد »انا الرئيس وانا اّل نحكم يف 

البالد« ؟... 
تقصد ملك؟ 

يعطيك الصّحة، قيس سعيّد امللك هو أيضا من 
بني القراءات التي فتحت لها املجال.. 

بتعايل  إقرارا  تحمل  الغالف  صورة  كأن 
سعيّد.. نقول بالتونيس »يغزر بشطر عني«؟

فوق  من  عني  بشطر  يغزرلنا  سعيّد  »قيس 
وموش فاهم روحو وقاعد يغزر لوطة..«.. وهذا ما 
سنته  يف  يلتق  لم  سعيّد  ألن  كتابي  يف  اليه  أرشت 
التونسية  النخب  من  فرد  بأي  ترؤسه  منذ  الوىل 
العمال  ورجال  والرياضية  والفنية  الثقافية 

والهايكا وغريهم.. 
هل ترى أن السلطة أسكرت سعيّد وفعلت 

فعلها يف رأسه؟
يبدو ل أن املنصب كبري عليه.. ولباس رئاسة 
الجمهورية واسع عليه.. »سكران باملعنى العادي 
للسكر؟ ل .. ولكن اعتقد ان سعيّد لم يفهم سلطته 

كما يجب ولم يفهم ما يجب فعله... 
يعكس  وبأنه  شعبوي  بأنه  أحيانا  تصفه 

ثقافة املقاهي  les buveurs du café  لعّل هذا 
سعيّد...  نفهم  لم  لعلنا  أو  حّقه؟  يف  إجحاف 

وأن »الغلطة فينا احنا«؟
صوت  مليون   2.7 له  جلبت  سعيّد  شعبوية 
من  هم  املقاهي  رّواد  ان  صحيح   .. بالنتخابات 
وليسوا  الشعب  من  أيضا  النخب  ولكن  الشعب 
إل  تقوم  ل  الدول  كرهنا  ام  احببنا  املّريخ..  من 
والرياضية  الثقافية  القطاعات  كل  يف  نخبها  عىل 
والقتصادية بالنسبة لرجال العمال .. ول تربز أية 
دولة إل بنخبها كأن نشّجع مثال املنتخب الوطني 
يف فعاليات كأس العالم إذ به تقوم البالد ول تقوم 
املقاهي  مرتادي  لن  باملقاهي  املوجود  بالشعب 
كاتب  او  ريايض معروف  مثل  يكونوا  ان  يتمنّون 

كبري أو فنان مشهور... 

خربته  عدم  سعيّد  عىل  لُمت  كتابك،  يف 
نقاط  من  هل  للربوتوكول..  احرتامه  وعدم 

سلبية أخرى؟
نعم هناك عدة نقاط سلبية تحفظت عن ذكرها 
عن  اتحدث  لم  كما  طريف  من  الحياء  من  بكثري 
شخصه او هندامه وعائلته وهذا خط احمر بالنسبة 
ل فتوقفت عند قيس سعيد رئيس الجمهورية يف 
سنته الوىل.. هناك نقاط سلبية طبعا عىل مستوى 
تمت  محاور(  تكون  لن  ترقى  ل  )تفاصيل  الداء 

صنرصتها من طرف فريق عميل.. 
ما الفرق بني املرزوقي »بطل كتابك األول« 

وسعيّد »بطل كتابك الثاني«؟
فرق شاسع كالهما وصل اىل الحكم عن طريق 
عىل  سيايس  حس  للمرزوقي  ولكن  الشعبوية 
سعيّد  لكن  الحس  هذا  يفتقد  الذي  سعيّد  عكس 
ملّفات  لديه  وليس  ورشيف  يكذبش  وما  حّقاني 
فساد... سعيّد لم يقم بتقسيم التوانسة مثلما فعل 

املرزوقي.. 
والباجي رحمه الله؟ 

وعمرا  تجربة  يفوقهما  السبيس  قائد  الباجي 
شؤون  ويعرف  وديبلوماسية  سياسيّة  وحنكة 
عىل  وإدارة  بروتوكول  معنى  ما  ويعرف  الدولة 
عكس املرزوقي وسعيد اللذان ل يعرفان ما تعني 
الدارة  وللباجي عالقات كبرية يف اغلب بلدان العالم 

ول يمكن اساسا املقارنة بينه وبينهما وخاصة ل 
يمكن مقارنته باملنصف املرزوقي.

كتابك هو متابعة لصيقة وساخرة لسعيّد 
منذ الحملة وحتى مرور سنة أوىل... ماذا تغرّي 
عنه  وكتبت  اللصيق  املتابع  وأنت  الرجل؟  يف 

عرشات املقاالت..
لم يتغري يشء .. وبعد مرور فرتة عىل صدور 

السياسية ول  بالنخب  اليوم ل  اىل  يلتق  لم  كتابي 
الثقافية والفنية ول الرياضية ... يف خطابه الخري ل 
زال يتكلم بلغة عربية ل نفهمها كتونسيني.. مؤخرا 
قال لسامية عبّو »ل علم ل بالتحوير الوزاري« هذا 
صحيح لكن مثل هذه الشياء ل تقال عىل املإل، فلو 

كانت لديه حنكة سياسية َلَعرف كيف يجيب..
الشاهد  بني  حدث  تقريبا  املشهد  نفس 

والباجي رحمه الله..
الرصاع   .. بينهما  كبري  رصاع  هناك  كان  نعم 
سعيّد  لكن  وسعيّد  املشييش  بني  موجود  اليوم 
بامكانه  كان  يترّصف...  كيفاش  عارف  موش 
والعالميني  املثقفني  من  والنخب  الحزاب  ترشيك 
ممن لديهم صدى كبريا حتى يطلعهم عىل وضعه 
القرص  يف عزلة ل يكلم  ولكنه ظل سجينا داخل 

احدا وهو من عزل نفسه منذ توليه الرئاسة..  
أنت متابع ومحلل سيايس يتميز بأسلوب 

ساخر والذع.. لو تصف لنا املشهد الراهن؟
هذا  من  مريض  انا  بصدق  يسّخف...  مشهد 
 3 هناك  ان  علمت  عندما  جدا  تأّسفت  املشهد... 
أزمة كورونا  الطعام ويف ظل  نواب يرضبون عن 
قرابة  نعمل  لم  وألننا  الكربى  القتصادية  واألزمة 
البطالة  من  الشباب  يعاني  اليوم   .. سنة  نصف 

املرتفعة..  
وكيف ترى املشهد القادم... العالقات بني 

الرئيس والحكومة واإلسالميني؟
وعبري مويس؟..

ائتالف  وكذلك  نفسها  اقصت  مويس  عبري 
النهضة  حركة  بنفسه..  نفسه  اقىص  الكرامة 
البعيد  املدى  عىل  متفائل  انا   .. املشكل  سبب  هي 
ول  سعيد  قيس  ل  احد  بأيدي  ليست  السلطة  لن 
.. لكل واحد منهم جزء من  الغنويش ول املشييش 
اىل  الرجوع  بامكاننا  لم يعد  السلطة وليس كلها. 
الوراء خاصة بعد اكتساب العالميني حرية التعبري. 
ولم  صغرية..  مدة  بعد  تحّل  القتصادية  املشاكل 
يبق لنا ال ان نحّل املشاكل السياسية.. عىل املدى 
انه لبد من حل  انا لست متفائال واعتقد  القصري 

كل املشاكل السياسية حتى ننجح جميعا.
كيف سيكون قيس سعيّد يف سنته الثانية؟ 
وهل سيكون هناك كتاب ثان؟ أم انه سيبقى 

بمستوى »سنة اوىل« ؟ 
»حلّوة مستوى سنة اوىل«.. من املمكن الكتابة 
الثانية .. وسوف نرى مع بعضنا كيف  عن سنته 
ان  من  ومتأكد  متفائل..  طبعي  من  انا  ستكون.. 
شخصيا..  اياه  سلمته  لنني  كتابي  قرأ  سعيّد 
باش يسمع الكالم وال ل؟ ما نعرفش.. بدليل انه 
لم يفعل شيئا ويأذن بوضع قوانني تحل مشاكل 
الناس.. مرت سنة ولكن امامه 3 سنوات اضافية 

يمكنه خاللها فعل الفضل.

نزار بهلول مدير عام موقع Business News في حديث لـ»الشارع المغاربي« عن كتابه األخير :

● ثّمة صراع بين المشيشي وسعّيد لكن سعّيد موش عارف كيفاش يتصّرف

● عبير موسي أقصت نفسها وكذلك ائتالف الكرامة.. حركة النهضة هي سبب المشكل

يعتبر االعالمي والكاتب نزار بهلول المدير العام لموقع Business News أن تونس لن تصحو اال باستفاقة التونسيين ووعيهم بمن 
اشتراهم بالمال وبالكذب وأن قيس سعّيد  هو » Kaïs er« قيصر الذي يترأس السلطة بمفرده وأنه »يغزرلنا بشطر عين من فوق 

وموش فاهم روحو..«. وتحّدث بهلول في حواره مع » الشارع المغاربي« عن مضمون كتابه الصادر مؤخرا بعنوان »قيس السنة 
«.. وعن الوضع الراهن بتونس.. 

ٍ
 ثمل

ٍ
األولى، رئيس مركب

● للمرزوقي حس سياسي.. قيس سعّيد حّقاني 

وما يكذبش ولم يقم بتقسيم التوانسة مثلما فعل 
المرزوقي.. والباجي قائد السبسي يفوقهما تجربة..

● اشترانا السياسيون بالمال وبالكذب.. واحد بالمقرونة 
واالخر بالملح واآلخر بالبترول .. طالما أننا ننتخب اشخاصا 
كهؤالء وطالما أننا ال نتلزم بالحجر الصحي لن تصحو تونس
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انطالقا من قراءة سليمة للوضع الحال بالبالد، نفرتض أن 
أوانها،  القادمة، سواء كانت سابقة ألوانها، أو يف  النتخابات 
تبعاته  إحدى  محددا  استقطابا  بالرضورة  علينا  ستفرض 
لكل  واملصريية  املرتقبة  املشاركة  نسب  يف  تتمثل  األساسية 
الذي  ذاك  هو  واملحمود  الرضوري  فالستقطاب  انتخابات. 
يوفر خيارا مقبول ومتماسكا ومجزيا، وهو ما يؤثر ايجابيا، 
نظريا عىل األقل، يف نسب املشاركة ويحقق نتائج أفضل عىل 

مستوى املمارسة الديمقراطية املتعلقة بالنتخابات.
والتذرر  بالتشظي  يتميز  الحال  السيايس  املشهد  أن  إل 
القوى  موازين  أن  ذلك  الستقطاب.  إىل  الذهاب  يف  والرتدد 
لزالت متحركة يف ظل وضع داخيل مأزوم وضبابي، يضاف 
هموم  إىل  باإلضافة  ومتعثر،  غامض  إقليمي  وضع  إليه 
الوضع،  هذا  ظل  يف  القتصادي.  النكماش  وقسوة  الجائحة 
الوقت  نفس  ويف  ومعطلة،  مبعثرة  السياسية  املشاريع  تبدو 
التموقع الجيد يف أفق  تشتد املنافسة وتزداد املناورات بغاية 
مناص  ل  والذي  الكايف  بالقدر  يتشكل  لم  الذي  الستقطاب 
منه. فالحديث عن التوافق أضحى من املايض ونتائجه كانت 
هزيلة ومثرية للجدل ويف الحصيلة لم نجن الستقرار املنشود 
ول النتقال السلس ول الظروف السياسية املناسبة لإلصالح 

القتصادي.
يقاومون  وهم  التونسيون  اليوم  يطرحها  عديدة  أسئلة 
السيايس  املشهد  عبث  عن  مدة  منذ  مستقرة  نمطية  صورة 
أدائهم.  وضعف  خطابهم  وخواء  السياسيني  تيه  عن  وكذلك 
وكيف  مشرتك؟  هدف  عىل  يلتقوا  أن  األمس  ألعداء  كيف 
عىل  تجتمع  أن  األحيان  بعض  يف  ومتناحرة  عديدة  لفصائل 
برسديات  نخوة  مشبعة  لنرجسيات  كيف  موحدة؟  مهمة 
النقاوة أوالجدارة أو الكفاءة املتصنعة واملنتفخة أن تتواضع 
للوطن؟ كيف لزعماء أو هكذا بدا لهم األمر يف مرآة النرجسية 
املستنفرة أن يرتجلوا ويتقبلوا العزاء يف أوهامهم وطموحاتهم 

؟ 
وأفنينا  فاسدة  بضاعة  أنتجنا  املعقد  الوضع  لهذا  نتيجة 
عىل  واختلفنا  "الثورة"  عىل  اختلفنا  الختالف.  يف  الوقت 
التنمية"،  "منوال  عىل  واختلفنا  الديمقراطي"،  "النتقال 
"األولويات"،  عىل  واختلفنا  "املصالحة"،  عىل  واختلفنا 
واختلفنا عىل "املحاور األسرتاتيجية"، واختلفنا عىل السيادة 
معنى  عىل  واختلفنا  "الهوية"،  عىل  واختلفنا  الخارجية، 
"الكفاءة والفساد والستقاللية" وغريها من املصطلحات، ول 
قدرنا  فهل  ملل.  ول  كلل  بال  اختالفاتنا  نواصل سلسلة  زلنا 
الختالف، وهل تصمد هذه املقولة أمام قراءة أخرى لألحداث 

وللتاريخ؟

عرفت البالد حركات تاريخية عديدة غريت بصورة عميقة 
وطويلة ومستدامة الوضع العام بها وأحدثت قطيعة مع أنماط 
وسلوك ومواقف وممارسات. نذكر منها "الحركة التنويرية" 
التي حاولت تجديد الفكر الديني ومؤسساته ومناهجه بغاية 
يف  الوطنية"  و"الحركة  التقدم،  وتحقيق  العرص  مع  التأقلم 
سياق الستعمار املذل والرغبة الجامحة يف التحرر وتكريس 
التحولت  إطار  يف  العمالية"  و"الحركة  الوطنية،  السيادة 
القتصادية والجتماعية التي شهدتها البالد منذ بداية القرن 
العمالية  الحقوق  أجل  من  املستميت  والنضال  العرشين، 
والجتماعية، والحركة "النسوية" يف سياق النضال من أجل 
املساواة والتحرر، وأخريا وليس بآخر "الحركة الديمقراطية" 
املختلفة  ومحطاتها  العتيدة  وقاماتها  العديدة  بأجيالها 
يف  والحق  والكرامة  الحرية  أجل  من  البطولية  ونضالتها 
املشاركة ويف التأسيس ملجتمع العدل ودولة القانون واحرتام 

حقوق اإلنسان وصون كرامته.
تشكل هذه الحركات التي وقع ذكرها بإيجاز شديد إرثا 
امتداداته  وله  به،  يعتد  مشرتكا  وفكريا  ونضاليا  تاريخيا 
وإبداعها  ثراءها  ويعكس  التونسية  الثقافة  عن  ويعرب  اليوم 
وحيويتها،  وقدرتها عىل الفعل الحضاري. كان لهذه الحركات 
وما راكمته من منتجات تأثريات عديدة يف محيطنا اإلقليمي 
بقاع  عديد  مثيالتها يف  مع  الحركات  هذه  والدول وتشابكت 
العالم وتفاعلت معها بالقدر الذي جعلها فعال منتج حضاري.
أفرزت هذه الحركات وعيا شعبيا واسعا ترجم يف محطات 
تاريخية كثرية ويف تغيريات مجتمعية جذرية وساهم يف دفع 
مواءمة  حيث  من  سواء  الحضاري  التاريخ  اتجاه  يف  تونس 
وتكريس  واألنعتاق  التحرر  مزيد  أو  النبيلة  الكونية  القيم 

حقوق اإلنسان وتحقيق املكتسبات التي ننعم بها اليوم.
ما يميز هذه الحركات التي شهدها تاريخنا الحديث هو 
الواقع  يف  لتجذيرها  واملؤسس  فيها  املتأصل  الفكري  البعد 
ومع  محيطها  مع  تفاعالتها  خضم  يف  لها  واملوجه  التونيس 
العالم. أي أنها ليست مسقطة كما يدعي البعض ول مستوردة 
ول متصنعة، بل هي فعل فكري واجتماعي وسيايس متكامل 
بالبعد  وارتباطاته  البالد  تاريخ  مع  ومتواصل  ومرتابط 
اإلنساني  الحضاري  الفعل  عىل   وانفتاحه  والدول  القليمي 
املتاح. ولقد طبع عديد املفكرين بآرائهم وكتاباتهم ومواقفهم 
والنغراس  والتأثري  النتشار  من  مكنها  ما  الحركات،  هذه 
وتعبئة الناس حول رؤى وتصورات وسديات ملهمة ومحفزة 
غريت موازين القوى، وفتحت مسالك ودروب جديدة وغريت 
الواقع نحو األفضل وفتحت آفاقا جديدة ورفعت من القدرات 

ومن مكانة تونس.

التذكري بهذه الحركات مهم وملهم، ألنها لم تكن حركات 
تواجد  من  )بالرغم  منغلقة  شمولية  أو  مذهبية  أو  طائفية 
كل هذا يف داخلها ويف دينامكيتها( بل كانت حركات فكرية 
عالية الهمة تفاعل داخلها ويف إطارها أجيال ونخب ورشائح 
مجتمعية عديدة. صحيح برزت داخلها انحرافات ورصاعات، 
دموية يف بعض األحيان وحتى مفجعة، ولكنها لم ترتد بالبالد 
الواقع  يف  التأثري  من  مزيد  لتحقيق  تتقدم  وبقيت  الوراء  إىل 

والستفادة من األخطاء وتصحيح النحرافات ما أمكن ذلك. 
وتعترب الثورة التونسية التي حصلت يف 2010 وما سبقها 
من إرهاصات وما صاحبها من مجالت نتيجة وامتدادا لهذه 
للحاجة  متجذر  جمعي  وعي  من  إليه  أفضت  وما  الحركات 
لتثبيت  تاريخية  فرصة  وهي  والكرامة.  واملشاركة  للحرية 
مكتسبات هذه الحركات التاريخية الثقافية التأسيسية لتونس 
التونسيني  وتمكني  الحضاري  تونس  دور  لتثبيت  ومناسبة 
والتونسيات من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم 
مؤسسات  ظل  يف  ورخاء  وأمن  كرامة  يف  والعيش  املرشوعة 
أفضل ومشهد سيايس أرقى وبيئة ثقافية مشبعة بقيم التحرر 

والعدالة.
العقل السليم يدعونا اىل التحرك للكف عن العبث والستهتار 
اليوم  مازالت  فالبالد  وبالوطن.   وبالتاريخ  الحارض  بالزمن 
وملهم.  ومرشف  مستنري  سيايس  مرشوع  إىل  أكيدة  بحاجة 
البالد وتاريخها، ومستلهم  مرشوع سيايس متجذر يف ثقافة 
أفكاره،  يف  ناضج  الحضارية،  وأدوارها  الفكرية  حركاته 
قابل للحياة ودافع نحو الستقرار، ومحمول من طرف نخب 
لالستقطاب  ومنفتحة، ومجهز  واجتماعية مسؤولة  سياسية 
ما  تحرق  نفسها،  حول  تدور  طائفية  سياسية  مشاريع  مع 

حولها، أقل حظوة وبعيدة عن املسار الصحيح للتاريخ.
أعتقد أن العقل السيايس التونيس اليوم عىل املحك وهو ما 
يستدعي الجرأة والجدارة وبعد النظر يف العائلة الديمقراطية 
بألوانها وتقسيماتها وتضاريسها. فإما أن تظهر مقدرة عالية 
عىل اإلبداع والتأقلم والتحرك مع بروز قدوة شامخة ومؤثرة، 
املوتورة  الشعبوية  املشاريع  لحساب  الوضع  سيرتاجع  وإما 
الناسفة للذكاء وستتدحرج ردود الفعل املنتظرة نتيجة املشهد 
العصبيات  بالرضورة  ستقودها  والتي  الفوىض  نحو  املأزوم 
والعصابات والحسابات الفئوية الضيقة. مازال أمامنا متسع 
من الوقت لنستمع لبعضنا ولنتأمل يف املعادلة بكل تعقيداتها 
بدا  وإن  حتى  البالد  مكتسبات  عن  الذود  يف  نستميت  ولكي 

األمر للبعض أضغاث أحالم.
* سيايس مستقل

رئيس ديوان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ

جانفي 2021 تونس

اضطراباتنهبجوع

التهيؤ لالستقطاب :

البالد يف حاجة ملرشوع سيايس ناضج
د.فتحي التوزري*
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رئيس  مستشار  الغرياني  محمد  وصف 
لحزب  عام  أمني  واَخر  الغنويش  راشد  الربملان 
مرشوع  إذاعية  ترصيحات  يف  املحّل  التجّمع 
ورئيسة  التجّمع  يف  السابقة  املساعدة«  »أمينته 
باملخيف  مويس  عبري  الحّر  الدستوري  الحزب 
إياها  متّهما  »الحّل«  تمثّل  ل  أنها  معتربا 
ويف  السائدة  الحباط  حالة  يف  بـ»الستثمار 

املشاكل القتصادية التي تعرفها البالد«.
النظام  رموز  أكرب  أحد  الغرياني  محمد 
سقف  عليها  سقط  التي  األسماء  وآخر  السابق 

الحياة  واجهة  اىل  عاد  املحّل  التجّمع 
حركة  بّوابة  من  الثورة  بعد  السياسية 

محارب  اسرتاحة  بعد  تونس  نداء 
القضبان...  خلف  طويال  تدم  لم 
حزب  نافذة  من  برأسه  أطّل  بعدها 
"املبادرة" وسعان ما عاد للتموقع 
حزبية  »باتيندة«  تحت  جديد  من 
جديدة بعباءة »املستشار السيايس« 
بدعوة من الرئيس الراحل الباجي 
يف  يرغب  كان  الذي  السبيس  قائد 

استقطاب الجموع التجّمعية...
»نداء«  لـ  استجاب  أن  وبعد 
الرئيس واطمأن عىل نهايته ترّسب 

»تحيا  حزب  داخل  اىل  وأفكاره  هو 
تونس« وعىل غرار كّل النهايات التي 

طويال  به  يعّمر  لم  سابقا  عرفها 
عنوان  وتحت  ذلك  بعد  واختار 

العدالة  مسار  واستكمال  الوطنية  املصالحة 
والرتماء  السيايس  وجلده  لونه  تغيري  النتقالية 
التي  العالية  القالع  آخر  الغنويش  أحضان  يف 
تحّطمت عىل أسوارها امرباطورية التجّمع املحّل.
واختيار الغنويش الغرياني لم يأت من فراغ 
بخفايا  العارفني  فكل  عينيه  يف  مثري  لسواد  أو 
األخرية  اآلونة  يف  املحتدم  السيايس  الحراك 
يدركون جيّدا أّن تعاظم الوجود املادي واملعنوي 
الربملان وخارجه جعل زعيم  لعبري مويس داخل 
حركة النهضة يستنجد بمعول صلب من معاول 
يف  »املوسوي«  املرشوع  لرضب  القديم  النظام 
مقتل. فالغرياني يعترب الصندوق األسود للنظام 
حجر  التونسيني  غالبية  ذاكرة  يف  وهو  السابق 
»الكومارس  وبلغة  وهو  التجّمع  يف  األساس 
السيايس« القائد األعىل لقوات التجّمع املحّل وهو 
كذلك »عرف« عبري مويس التي لم تكن من وجهة 
حانوت  يف  »صانعة«  مجّرد  سوى  كثريين  نظر 
سيايس كبري صوت التصفيق بداخله أقوى بكثري 
من إنجازات عهد التغيري وعىل هذا األساس جاء 

الستنجاد بـ»العرف الكبري«...
بجوار  الربملاني  الحرم  اىل  الغرياني  دخول 
من  خبيثة  تلميحات  سبقته  الرئيس«  »الشيخ 
يجيد  الذي  وهو  للتجّمع  السابق  العام  األمني 
كثريا فّن املراودة واستمالة الرؤساء واستماتته يف 
تقزيم عبري مويس والتنكيل بمرشوعها السيايس 
كان أّول خطوة نحو القفز من قارب »الدساترة« 
عىل  التأكيد  عىل  وإرصاره  الشيخ...  »جنّة«  اىل 
الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  مويس  عبري  أن 
للدستوريني  بالنسبة  حتى  عابرة  »ظاهرة  هي 
قواعد  لرضب  مكشوفة  محاولة  كان  أنفسهم« 
العائلة  بتربؤ  ضمنيا  واعرتافا  الخلفية  حزبها 
الدستورية من عبري أّول ومن حزبها ثانيا والذي 
أنه يمثّل نفس  التوّجه رغم  يراه ل يحمل نفس 

املرجعية اإلصالحية عىل حّد قوله.
التي  الهادئة  املالمح  صاحب  الغرياني 
تخّصص التجّمع يف تفريخها عىل امتداد سنوات 
مع  شخصية  معركة  يف  الدخول  من  يتحّرج  لم 
الدستورية  الرتكة  بقايا  يف  الرشعية  وريثته 

»من  بأنه  دائما  ينادي  وهو  مويس  عبري  ونعني 
غري املعقول اختزال كّل التجمع يف حزب صغري 
نشأ بعد 14 جانفي«  معتربا أن »محاولة احتكار 
والنحرافات  األخطاء  من  الدستوري  التاريخ 
املوجودة وخطابات عبري مويس الشعبوية والتي 
اسمه  وهم  عىل  مبنية  األوضاع  من  تتمّعش 

النهضة يف حني أنها جزء من املشهد«.
جعلته  الصاخبة  الغرياني  محمد  مواقف 
املقابل  يف  ولكنها  الغنويش  ديوان  سيعا  يدخل 
الدساترة ولعنته يف مجالس  أخرجته من »مّلة« 
بدوره  اآلن  يتباهى  الذي  فالرجل  النهضويني 
الرشيف يف قيادة ملحمة املصالحة الوطنية مثّمنا 
بعد  ذا  ذلك  واعتبار  الغنويش  اىل جانب  وجوده 
رمزي ودليل عىل وجود لُحمة بني التونسيني لم 
يفهم عىل ما يبدو أنه شّوه التاريخ ودنّس الحارض 
ولم يدرك أن صعود عبري مويس الصاروخي يف 
ليس  التصويت  نوايا  ويف  السياسيني  بورصة 
بسبب تعّلق التونسيني بربامج حزبها وبأفكاره 
لها  تحسب  جريئة  مواقف  بسبب  ولكن  البناءة 

وعىل خصومها ومنها اعتزازها بانتمائها وبلونها 
السيايس القديم وأيضا ثباتها عىل املوقف وعدم 
يطرأ  جديد  تغرّي  كّل  مع  السيايس  جلدها  تبّدل 

عىل الخارطة السياسية...
عبري مويس التي حافظت عىل نهجها وخّطها 
بناء  أفكارها  أو  مواقفها  تعّدل  ولم  السيايس 
عىل تمايل األلوان داخل الربملان حجزت لنفسها 
مقعدا ثابتا راسخا يف األذهان وهذا ما جعل منها 
من  القّل  عىل  السياسية  املعادلة  يف  مهمة  ورقة 
وجهة نظر مؤيديها يف وقت  باع فيه »العرف« 
التوازنات  لعبة  يف  وانخرط  القضيّة 
عىل  املبنية  السياسية  واملقاربات 
أّن  واألغرب  النتهازية...  وعىل  الولء 
املّحل  للتجّمع  السابق  العام  األمني 
فاتورة  لوحده  يدفع  كاد  والذي 
املعادية  السابق  النظام  أفكار 
يوهم  السالمية  لألحزاب 
لدى  العام  التوجه  بأّن  نفسه 
الساحة الدستورية يدفع نحو 
الجديد  الوضع  مع  التصالح 
يف  اليجابية  املساهمة  ومع 
والحال  الديمقراطي  البناء 
أّن  غريه  من  أكثر  يدرك  أنه 
عىل  يكن  لم  به  الستنجاد 
به  وإنما جيء  األساس  هذا 
الدستورية  الساحة  لرضب 
يوم  بعد  يوما  قاعدتها  تتّسع  التي 
بات  الذي  الحّر  الدستوري  الحزب  تخوم  عىل 

يلتهم أصوات معارضيه أكثر من منخرطيه.
قد تكون عبري مويس وحزبها الفتّي استفادت 
من حالة التخبّط والوهن التي تعيشها األحزاب 
ملواقفها  يكون  وقد  تباعا  املتساقطة  الحاكمة 
والتقلبات  التحّولت  زمن  يف  والصامدة  الثابتة 
والصفقات دور كبري يف تنامي وتعاظم وجودها 
ظاهرة  فعال  موىس  عبري  تكون  وقد  السيايس 
بمجّرد  تدريجيا  مفعولها  سيزول  صوتية 
واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  الوضع  استقرار 
ولكن ل يمكن ألحد أّن ينكر أنّها وحزبها صعدا 
عىل رؤوس املأل بفضل محمد الغرياني وأمثاله... 
السياسية  الزعامة  صهوة  يمتطون  الذين  هؤلء 
عىل ظهر األحزاب والنواب وحتى الدواب... هؤلء 
الذين يغرّيون مواقفهم ومبادئهم مثلما يغرّيون 
ربطات عنقهم متناسني أّن املواقف واملبادئ تلزم 

صاحبها وربّما تخنقه أكثر من ربطة العنق...

الغرياين، مصعد عبري للعاليل...
العربي الوسالتي
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يلعن بو الوقت...

السادة حكام بالدي...لن تستوعبوا الدرس

منذ  مرة  ألول  تونس  خارجية  وزير  علينا  أطل 
توليه مقاليد الوزارة على شاشات التلفزة باطاللة 
 - - جزاه هللا خيرا  أخبر من خاللها  بهية ذكية علّية 
الشعب التونسي المنكوب بكرم وسخاء الشعب 
أن  التونسي  الوزير  حسب  قرر  اذ  األبّي  الجزائري 

يتقاسم جرعات التلقيح مع »الخاوة التوانسة«.
عشرات  وبعد  الميزانية  لتمويل  التسول  بعد 
نتيجة  التونسيين  المرضى  صفوف  في  الموتى 
هللا«  متاع  كريم  »يا  مرحلة  جاءت  األدوية  فقدان 

للحصول على التالقيح ضد كورونا.
بالجرندي  المسمى  الوزير  أن  األمر  في  الغريب 

الى  التسول  يد  بمّد  ومنبسطا  بإنجازه  معتزا  بدا 
زميله الجزائري ! ال حول وال قوة إال بالله..

رغم كل ما يُعاب على بن علي، لم يكن أبدا ليخطر 
على باله أن ينزل إلى مثل هذه المذلة... فما بالك 
يهّبوا  لم  الجزائريين  األشقاء  أن  خاصة  ببورقيبة 
كما ُفهم من كالم الوزير الجرندي تلقائيا لتقاسم 
الجرعة السحرية مع »الخاوة«... هم فقط بصدد 
»ما  ألنه  حقهم  من  وهذا  تونس،  مطلب  درس 

تصّح الصدقة إال ما يتززاو إّمالي الدار«.
يلعن بو هذا االذالل إلّي حّل بتونس العزيزة.

إلى حين...

اندلعت يف ليال األيام املاضية أعمال شغب بعديد املدن التونسية ، شغب 
.....ولكن  المور  بخفايا  أدرى  الله  ما شاء  وأنتم  أسبابه ودوافعه  تنوعت 
يجب أن ل ترصفوا النظر عما يجتاح البالد من أزمات خانقة وما يعانيه 
احاسيس  من  تجاهكم  داخلهم  يعتمل  وما  العيش  شظف  من  املواطنون 
اإلحباط والنقمة ، وهي ارضية مناسبة إلشعال الفتيل يف أي وقت وحصول 

ما ل يحمد عقباه .
ورميتم  الحلول  أسهل  إل  لجأتم  ربي،  والكبري  الكبار،  سادتي  وأنتم 
والقوارير  والعيص  الحجارة  يواجهون  امليدان  يف  واألمن  الجيش  برجال 
النفس  وضبط  والصرب  والثبات  بالجهد  املوعد  يف  رجالنا  وكان  املشتعلة 
وحتي بالتوسل للمواطنني للعودة ال بيوتهم... وانتم سادتي كنتم مختفني 
يف مكاتبكم الفخمة الدافئة ووراء اسوار منازلكم الشامخة، ل تجرؤون عيل 

النزول إل امليدان ومجابهة املحتجني .
وانتم سادتي أعضاء مجلس الربملان املوقر... أليس من اوكد واجباتكم 
اليهم واملساعدة عيل  مجابهة ناخبيكم ومواطنيكم يف مناطقكم والصغاء 
تهدئة الوضاع.....أم ان زياراتكم وقفت مع حمالتكم اإلنتخابية وتخافون 

اآلن من تبعات وعودكم.

واإلذاعية  التلفزية  الربامج  بحضور  جميعا  سادتي  األمر  تعلق  لو 
لتسابق اغلبكم للحضور لستعراض العضالت وتوزيع الشتائم عيل غريهم، 
الريح  يسابقون  الكثريون  لهرع  سفارة  يف  عشاء  بمادبة  األمر  تعلق  ولو 
للحضور وافرتاس الخرفان املشوية والتهام األطباق الشهية ......اما يف مثل 

هذه املواقف العصيبة التي تمر بها البالد .....فاخطي رايس وارضب .

عمر منصور

ينقيض مع حلول منتصف ليل اليوم الثالثاء 19 جانفي اجل الـ10 
سنوات الذي حددته السلطات السويرسية قبل رفع التجميد عن الموال 

التي هّربها الرئيس السبق زين العابدين بن عيل وعدد من أقاربه.
وتعالت يف اآلونة الخرية الصوات املنبهة لنقضاء هذه الجال والحاثة 
عىل رضورة الساع بحل هذا امللف قبل فوات الوان. وكانت منظمة "أنا 
يقظ" قد دعت  رئاسة الجمهورية والحكومة قبل ايام اىل محاولة ايجاد 
اتفاق مع السلطات السويرسية لتمديد التجميد والتعجيل يف استكمال 
امللفات املنقوصة أو التعاون مع السلطات السويرسية ملحاولة اسرتجاع 

الموال قبل رفع التجميد عنها اليوم الثالثاء.
من جهته ذّكر القيادي بحركة النهضة والوزير السابق عبد اللطيف 
املكي بهذه اآلجال يف تدوينة نرشها عل صفحته بموقع فايسبوك داعيا 
املسألة قضية رشف  أن  اسماه  »فضيحة وطنية« معتربا  ما  اىل تجنب 
لنقاذ  قليل  من وقت  تبقى  ما  يف  استثنائي  بذل جهد  اىل  داعيا  وطني 

املوقف.
وذّكر املكي بوجود لجنة برئاسة الجمهورية تعمل عىل هذا امللف مع 
وزارة امالك الدولة ومع محامني مكلفني بسويرسا  قال انه ل يعلم مدى 
تريد  ل  من جهات  لتاثريات  كانوا يخضعون  ان  او  للقضية  اخالصهم 

نجاح بالدنا يف اسرتجاع اموالها. 
واكد املكي ان الجالية التونسية بالخارج وخاصة بسويرسا منزعجة 

من هذا الوضع وانها مستعدة للمساعدة لو ُطلب منها ذلك.
غري ان الحقيقة ان حظوظ تونس باتت ضئيلة ان لم نقل منعدمة 
يف  صحيفة le temps السويرسية  كتبت  فقد  الموال.  تلك  اسرتجاع  يف 
الجل  بحلول  انه  الجاري  جانفي   14 يوم  موقعها  عىل  نرشته  تقرير 

املذكور فإن تونس ستحرم من اكثر من 200 مليون فرنك سويرسي.
وذكرت الصحيفة بان املجلس الفيدرال السويرسي كان قد اصدر 
يوم 19 جانفي  2011 اي 5 ايام بعد الثورة اذنا بتجميد اموال بن عيل 

و36 من اقاربه مشرية  اىل ان جمعية  public eye قدرت الموال التي 
تم تهريبها للساحة املالية السويرسية بنحو  320 مليون دولر أي 284 
مليون فرنك سويرسي  أي ما يعادل 1000 مليار تونيس لفتة اىل انه 
سيكون بإمكان الشخاص الواردة اسماؤهم بالالئحة اسرتجاع جانب 

من هذه الموال بانقضاء أجل التجميد اليوم الثالثاء.
وأبرزت الصحيفة انه تم يف وقت لحق تجميد مبلغ 60 مليون فرنك 
مأمن  يف  سيبقى  املبلغ  هذا  ان  مؤكدة  قضائي  اذن  بموجب  سويرسي 
لم تتمكن من اسرتجاع ال  ان تونس  اىل  التطورات مشرية  مهما كانت 

4,27 مليون فرنك سويرسي.
ونقلت الصحيفة عن النائب »نيكول وولدار« تاكيده انه سيستفرس  
خالل اجتماع لجنة السياسة الخارجية الذي سينعقد مطلع هذا السبوع 
من رئيس القسم الفيدرال للشؤون الخارجية  ان كان املجلس الفيدرال 

سيقر التمديد يف التجميد ام انه سيصدر ترخيصا اداريا جديدا بذلك.
ويهرل  لوران  الخارجية  السياسة  لجنة  عضو  انتقد  جهته  من 
سنوات   10 مرور  بعد  القول  يمكن  ل  انه  مؤكدا  التونسية  السلطات 
حني  عىل  »أخذت  التونسية  الحكومة  لالموال ان  الداري  التجميد  عىل 

غرة« موضحا انه ينبغي النظر للمسألة من زاوية قانونية وأنه اذا اقدم 
املجلس الفيديرال عىل التمديد دون سند قانوني فإنه سيكون بامكان 

افراد عائلة بن عيل رفع قضية والفوز بها امام املحكمة الفيدرالية.
التحرك  السويرسية  للسلطات  يمكن  ل  فإنه  اللجنة  عضو  وحسب 
التونسية مؤكدة ان الشكالية تتمثل يف  السلطات  بال طلب رسمي من 
ان الطلبات الواردة اىل حد الن لم تصدر عن الحكومة التونسية وإنما 

عن نواب.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة الفيدرالية للشؤون الخارجية توضيحها 
ان التحرك الرسيع للمجلس الفيدرال ابان الثورة مكن السلطات الجديدة 
يف تونس من الوقت الكايف لرساء تعاون قضائي مع سويرسا مؤكدة انه 

ل مجال للتمديد يف التجميد الداري لالموال.
السلطات  تحسيس  املنقضية  السنة  خالل  تم  انه  اللجنة  واضافت 
التونسية من قبل السلطات السويرسية يف اكثر من مناسبة وعىل اكثر 

من مستوى باقرتاب انقضاء أجل التجميد.
الحكومات  تحرك  دون  حال  الذي  السبب  الصحيفة عن  وتساءلت 
املتعاقبة منذ سنة 2011  يف هذا امللف الحساس مشرية اىل ان الرئيس 
بن  اموال  مالحقة  عن  يخف  امتناعه  لم  السبيس  قائد  الباجي  الراحل 
قيس  الرئيس  ان  املصالحة  مضيفة  عمليات  اىل  املرور  مفضال  عيل 
سعيد  احدث منذ نوفمرب املنقيض لجنة لالموال املنهوبة بالخارج مؤكدة 

ان اللجنة تعتزم فتح مكتب لها يف سويرسا.
او تحرك  انتظار صدور حكم قضائي  انه يف  اىل  الصحيفة  ولفتت 
ديبلومايس فإن الشكال يتمثل يف انه قد يكون لفراد عائلة بن عيل الوقت 
الكايف لتحويل تلك الموال اىل البلدان التي تستقبلهم عىل غرار اململكة 

العربية السعودية حيث تعيش ليىل بن عيل. 

خالد النوري

بسبب تهاون حكومات ما بعد 14 جانفي...

1000 مليار مهربة من مجاعة بن عيل ضاعت عىل تونس
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كريمة السعداوي

قراءة في إحصائيات االضرابات :

●  فشل االجراءات الترقيعية لحكومات ما بعد 2011 سبب من أسباب تكاثف االضرابات

361464 يوم عمل ضائع بني 2010 و2014

تونس  عاشت  الفارط،  العقد  مدى  عىل 
االرضابات  من  كربى  موجات  وقع  عىل 
العمومية  املؤسسات  طالت  العمالية 
والخاصة. و عىل الرغم من مرشوعية عدد 
مطالبها  أغلب  انصبت  والتي  منها  كبري 
والوضع  العمل  ظروف  تحسني  خانة  يف 
خسائر  الدولة  كبّدت  فإنها  االجتماعي 
ظاللضبابية  يف  استفحلت  باملليارات  تقدر 
الحكومات  عمل  اكتنفا  اللذين  والغموض 
وعىل  تونس.  يف  السلطة  عىل  املتعاقبة 
تحليل  قسمنا  فإننا  الرقمي  املستوى 
االحصائيات املتاحة اىل قسمني االول يتعلق 
بمعطيات فرتة 2010 - 2014 وهي الفرتة 
التي اتسمت بانفالت »ثوري« عارم والثاني 
يهم السنوات التالية اىل غاية منتصف سنة 

. 2019
والتخطيط  الدراسات  مكتب  ملعطيات  وفقا 
الجتماعية،تطور  الشؤون  بوزارة  والربمجة 
451 خالل الفرتة  255 اىل  عدد الرضابات من 
2010 - 2014 لينتقل عدد ايام العمل الضائعة 
مما  الفرتة  نفس  يف   361464 اىل   74763 من 
نسبتها  تعادل  قياسية  زيادة  تسجيل  يعني 
املشاركني  العمال  عدد  ازداد  كما  باملائة.   384
 .155128 اىل   49910 من  الرضابات  هذه  يف 
الرقام  لهذه  الصادم  الوقع  عن  النظر  وبغض 
تشهد ارضابات  تكن  لم  فإنها خصت قطاعات 
تقريبا زمن بن عيل عىل غرار الصناعات املعملية 
والدارة  واملناجم  والخدمات  والستخراجية 
واملنشآت العمومية. كما احتلت جهات صفاقس 
موجات  يف  الوىل  املراتب  وقفصة  عروس  وبن 
الرضابات باعتبار ثقل النسيج القتصادي فيها.

العمل  ظروف  بتحسني  املطالبة  وتعترب 
 2011 الرئييس لإلرضابات ومثلت سنة  السبب 
نسبة 43 باملائة من الرضابات بينما ارتفعت إىل 
باملائة   55 إىل  ووصلت   2012 سنة  باملائة   49
سنة 2013 و48 باملائة يف 2014 مما يدل عىل 
لسنوات  الشكاليات  هذه  حل  إىل  التوصل  عدم 

طوال.
ومثل مطلب رصف األجور وتوابعها السبب 
سنة  باملائة   43 بنسبة  الرضابات  يف  الثاني 
باملائة  و32   2012 سنة  باملائة  و35   2011
سنة 2013 و 33باملائة سنة  2014بينما كانت 
الرضابات التي ُشنّت للتضامن مع العملة ثالث 
باملائة   13 نسبة  بلغت  حيث  لإلرضابات  سبب 
سنة 2011 و7.5 باملائة سنة 2012 و4 باملائة 

سنة 2013 و11 باملائة يف عام 2014 .
يف مرحلة ثانية،تكشف بيانات اإلدارة العامة 
الشؤون  بوزارة  واملصالحة  الشغل  لتفقدية 
القطاع  يف  الضائعة  األيام  عدد  أن  الجتماعية، 
الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  الخاص 
الصناعية والتجارية، انخفض نسبيا خالل سنة 
بسنة  مقارنة  اإلرضابات  تراجع  بسبب   ،2018

.2017
الضائعة  العمل  أيام  عدد  مستوى  أن  غري 
بقي جد عال وذلك يف حدود 116882 يوما، كما 
إىل  اإلرضابات  يف  املشاركني  العمال  عدد  ارتفع 
األجور  حول  الخالفات  وتعترب  عامال.   59976
لإلرضابات.وخالل  الرئييس  السبب  وتوابعها 
النصف األول من سنة2019، تربز الحصائيات 

بسبب  الضائعة  العمل  أيام  عدد  ارتفاع  عودة 
الرضابات يف القطاع الخاص بنسبة 27 باملائة 
يف  يوما   31095 مقابل  يوما   39365 ليبلغ 
وكشفت   2018 سنة  من  األوىل  السداسية 
املعطيات البيانية لوزارة الشؤون الجتماعية أن 
عدد اإلرضابات بالقطاع مع ازدياد عدد العمال 
املشاركني يف اإلرضابات ارتفعا بنسبة 34 باملائة 

إىل 24027 عامال.
املعطيات  هذه  خالل  من  واضحا  ويبدو 
للعمل  الضائعة  واليام  الرضابات  عدد  ان 
بزمن  مقارنة  املرات  من  العديد  تضاعف  قد 
العرشية  اعتبار  الجزم  ويمكن  عيل  بن  حكم 
دون  بامتياز  الرضابات  عرشية  كانت  الخرية 

الوليات  يف  الغضب  وايام  العتصامات  اعتبار 
يف  التحاد  نظمهما  التي  العامة  والرضابات 

فيفري وجويلية 2013 وفيجانفي 2019 .
حالة الغضب المميتة

تعيش تونس منذ سنوات حالة غضب معقدة 
التلقائي  للطابع  فاقدة  انها  باعتبار  ومركبة 
الغالب سواء من  يف  منظمة  اذهي  بعيد  اىل حد 
من  وكذلك  سياسية  اطراف  من  او  النقابات 
واملتحكمني  واملهربني  العمال  رجال  بعض 
العتصامات  بذلك  اللوبياتوباتت  من  عدد  يف 
واإلرضابات، العشوائية واملنظمة، الخيط الناظم 
أطراف  إىل  الجنوب  أقىص  من  البالد  لجغرافيا 
غياهب  يف  املنسية  الوليات  تخوم  ومن  الشمال 
الرشيط  إىل  وصول  وليبيا  الجزائر  مع  الحدود 
الساحيل، الذي انخرط يف املنظومة وذلك اساسا 
بسبب تردي مستوى املواسم السياحية وسياسة 

القرتاض املفتوح.
كما ان الظاهرة ابرزت عدة نقاط استفهام 
يف  حقها  غامضفي  بشكل  الدولة  فرطت  حيث 
تعطيل  يف  املتسببني  ومالحقة  النظام  فرض 
الذي  التعطيل  -وهو  والقتصاد  التنمية  عجلة 
الستعمال  يف  إفراطا  األحيان  اغلب  يف  يعرف 
اإلرضابات  وراء  الواقفني  ومقاضاة  والعتماد- 
العشوائيّة والتغايض عن خالص ايام الرضابات، 
وادى المر مع السف اىل انهيار منظومة القطاع 
العمومية  املؤسسات  ديون  فاقت  ان  بعد  العام 
تقرير  معطيات  الذاتية حسب  اموالها  مرات   7
وناهزت   2018 ماي  يف  املالية  وزارة  اصدرته 
الحالت  من  العديد  يف  فيها  الجور  يف  الزيادات 

11 باملائة سنويا.

فشل االجراءات الترقيعية 
لحكومات ما بعد الثورة 
سبب من اسباب تكاثّف 

االضرابات 
غري أّن جذوة الصدام الجتماعي وتكثف نسق 
اىل  كذلك  راجعان  مضاعفة  اضعافا  الرضابات 
ما  لحكومات  الرتقيعية  الذريع لإلجراءات  الفشل 
بعد 2011 بشكل خاص يف تأمني سلم مجتمعي 
والحقوق  الجتماعية  العدالة  عىل  مبني  حقيقي 
يوسف  حكومة  إجراءات  وكانت  القتصاديّة. 
الشاهد، بشكل خاص القاضية بإلغاء الرتفيع يف 
األجور لسنتني متتاليتني مقابل الزيادة يف األداءات 

والرضائب املفروضة عىل الطبقة املتوسطة ورفع 
شبه  والتجميد  األساسيّة  املواد  بعض  عن  الدعم 
املعلن عن النتداب يف الوظيفة العموميّة، قد أّدت 
بالتململ إىل بلوغ أقصاه، ما مثّل دافعا إىل تحركات 
والقطاعات  الوليات  من  العديد  يف  احتجاجية 
التي تشكو من مشاكل هيكلية عميقة  سيّما تلك 
وتعاني من سوء اإلدارة ومن استفحال الفساد يف 

دوائر اتخاذ قرارها.
تجسدها رشكة  التي  الطبيعية  الثروة  وكانت 
الفسفاط بمدينة قفصة نموذجا ملدار رصاع قوي 
بني اإلدارة املركزية من جهة واألطراف الجتماعية 
من جهة ثانية عىل خلفية عّدة مطالب ملحة تبدأ 
منتوجها  ريع  من  الولية  استفادة  رضورة  من 
واستيعاب الرشكة طالبي الشغل من أبناء الجهة 
لكل  الستجابة  عن  الرسمّي  الفاعل  عجز  مقابل 
النهاية  يف  أفىض  ما  وهو  الجتماعية،  املطالب 
مؤسسة  إفالس  الفسفاطوشبه  إنتاج  توّقف  إىل 

فسفاط قفصة واملجمع الكيميائي. 
العتصامات  ملواسم  الجملية  الكلفة  وأفرزت 
والحتجاجات خسائر جسيمة تحّملتها املجموعة 
الوطنية برّمتها. ذلك أّن آلف املؤسسات الصناعية 
الوطنية واألجنبية قد أغلقت أبوابها وهو ما يربزه 
الصناعي  النتاج  ملؤرش  املتواصل  الرتاجع  بجالء 
بعد  السنوي  املعدل  يف  باملائة   7 تناهز  بنسبة 
الربح  وتحقيق  اإلنتاج  عن  عاجزة  أصبحت  أن 
املادي فيما تؤكد مصادر مالية أّن 90 باملائة من 
الرشكات األجنبية عرفت عقب الثورة تراجعا كبريا 

يف مستوى اإلنتاجية.
من  العديد  قرار  عقب  كبرية  الصدمة  وكانت 
املهمة  خصوصا  األجنبية  واملؤسسات  الرشكات 

العتصامات  بالد  باعتبارها  تونس  مغادرة  منها 
نحو بلدان أخرى أكثر استقرارا يف املشهد السيايس 
من  سواء  الجتماعّي  السلم  ملفهوم  تأمينا  وأكثر 
حيث املطلبية القتصادية للعّمال أو من حيث قدرة 
الدولة عىل تطوير املنظومة القانونية يف الستثمار 
املؤسسات  أّن  الرسمية  األرقام  وأكدت  والتنمية. 
اإليطالية تصدرت قائمة الرشكات األجنبية الراحلة 
من تونس تليها الرشكات الفرنسية، ثم الرشكات 

البلجيكية.
وتكررت عقب الخسائر الجملية لالحتجاجات 
وقف  برضورة  الحكومات  رؤساء  كافة  مطالبة 
هدنة  يف  والنخراط  والعتصامات  الرضابات 
الغضب  تكلفة  أّن  إىل  بالستناد  وذلك  اجتماعية 
الجتماعي يف تونس تجاوزت سقف املليارات من 
الدنانري. غري ان الحقيقة التاريخية التي ل بّد من 
اإلقرار بها هي أن تونس شهدت من قبل انتفاضات 
شعبية عىل خلفية مطالب تشغيل أو رفضا لغالء 
املعيشة، من ذلك أحداث الخبز يف جانفي 1984، 
خالل فرتة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
بني  الجتماعي  الصدام  يف  بواكريها  عرفت  والتي 

التحاد العام التونيس للشغل ومنظومة الحكم.
ما  تداعيات يف   2011 احداث جانفي  وعرفت 
يتعلق باستفحال التباين بني الفاعلني الجتماعي 
القتصادي  امللف  وصول  عقب  والتنفيذي 
املطلق  النسداد  مرحلة  إىل  البالد  يف  الجتماعي 
 2016 وأزمات  احتجاجات  وجاءت  والكامل. 
لتكشف عن عجز كافة منظومات الحكم السيايس 
اإلبقاء  أو  الجتماعي  امللف  تسوية  عن  تونس  يف 
عليه يف مستوى السيطرة واإلدارة. ويجمع الخرباء 
عىل إمكانية حدوث احتجاجات جديدة اكثر عنفا 
العاطلني عن  أّن عدد  اليوم سيّما  وهو ما نعيشه 
فيما  مليون  من  أكثر  اليوم  يبلغ  تونس  يف  العمل 
والخاصة  العمومية  الوظيفة  يف  النتداب  أبواب 

موصدة أمامهم.
إىل  الجتماعي  السياق  هذا  يف  الخرباء  ويلفت 
للوقوف  األمني  بالنهج  الدولة  تسّلح  استحالة 
أمام مسلسل التحركات الحاصلة حاليا والتي قد 
ضّد  القانونية  املقاربة  اعتماد  أو  مستقبال  تندلع 
هذه  ولتجاوز  والجهوية.  القطاعية  اإلرضابات 
األزمات وجب بالرضورة اعتماد املنهج الشمول يف 
الحينية  اإلجراءات  باعتماد  الظاهرة  التعاطي مع 
اجتماعي  حوار  وإطالق  والبعيدة  واملتوسطة 
اىل  واألعراف  النقابية  األطراف  كافة  مع  حقيقي 
أّن  خاصة  املاليني  الرشكاء  من  الستفادة  جانب 
مع  مفاوضات  جولت  انطالق  أبواب  عىل  تونس 

الهيئات املالية الدولية.
شبيه  اجتماعي  اختناق  هناك  املحصلة،  يف 
احتقانا.  اكثر  ربّما  أو   2011 قبل  ما  بمرحلة 
تداعيات  اىل  اضافة  يعاني  القتصادي  فاملشهد 
الوضع الصحي من انعكاسات األزمتني السياسية 
والجتماعية التي مرت بها البالد منذ نهاية 2010. 
وسحت  أبوابها  أغلقت  املؤسسات  من  فالعديد 
والستثمار  باإلفالس  مهددة  وأخرى  عمالها 
يتعّطل يف مختلف الجهات ومقاومة الفساد ل تزال 
شعارا أكثر منها حقيقة والقطاع املوازي والتهرب 
تجد  لم  التي  املعضلة  يمثالن  يزالن  ل  الجبائي 
لها الحكومة حلول جذرية ولذلك كثريا ما تطالب  

النقابات واألحزاب بمراجعة منوال التنمية.
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دراسة حالة املعاجلة الصحفية »ألحداث االنتحار«
ينطلق مجلس الصحافة يف إصدار ورقات تحليلية وتفسريية ملسائل 
الصحفية  املمارسة  بمجال  تهتم  تحريري وأخالقي  بعد  ذات  وقضايا 
فعل  ردود  بمثابة  تكون  لن  التي  الورقات،  هذه  وتسعى  تونس.  يف 
انطباعية وآنية، إىل املساهمة يف فتح نقاش مهني حول تطوير املعايري 
ممارستهم  تفكر  عىل  الصحافيني/ات  ومساعدة  واألخالقية  املهنية 
املهنية. ويهّم املجلس أن يذكر أن هذه الورقات التحليلية والتفسريية 
عندما تعالج قضية ما، ذات بعد تحريري أو أخالقي، فإنما سعيا منها 

لتطوير املرجعيات املعيارية املهنية الضامنة لالرتقاء باملهنة...
املرجعيات   تطوير  عملية  أن  إىل  كذلك  يشري  أن  املجلس  ويهم 
فاملجلس  فوقية.  عملية  تكون  أن  يجب  ل  واألخالقية  املهنية  املعيارية 
تنزل  أنها  أو  للصحافة  ترشع  باملهنة  تشّهر  هيئة  يكون  أن  يريد  ل 
إىل  لجانه  كل  املجلس  فتح  يف  التوجه  هذا  ويتجسد  عليها.  أحكامها 
مشاركة الصحفيني، ويف املشاورات التي عقدها وسيعقدها حول مدونة 
أخالقيات املهنة. ويف هذا اإلطار، تتمثل غاية هذه الورقات التحليلية يف 
طرح املشكالت وليس تقديم الحلول الجاهزة، ذلك أن ابتكار املعايري 

املهنية واألخالقية هو عمل جماعي وتشاركي بالرضورة.

دراسة حالة :المعالجة الصحفية لالنتحار 
اتسمت  التي  املشكالت  األوىل بعض  التفسريية  الورقة  تطرح هذه 
الصحافة  )قدمتها  الغربي  الدكتورة رشيفة  املواطنة  وفاة  تغطية  بها 
خارج  لها  مكانة  ل  وكأن  غربية  بن  مهدي  النائب  زوجة  باعتبارها 
وظيفتها كزوجة النائب، فأرشت إليها جل وسائل اإلعالم التي تناولت 
القضية بصفتها تلك. وتم الختيار عليها لسببني، األول باعتبار تقديمها 
قضية انتحار دون التأكد والثانية باعتبار املتوفاة زوجة شخص ناشط 

يف الشأن العام.
 • توصيف املشكل 

مصادر  إىل  نسب  خربا  اإلخبارية  املواقع  وبعض  إذاعات  نرش   •
مجهولة يفيد بـ»انتحار« زوجة النائب مهدي بن غربية« تحت عنوان: 
حادة«.   نفسية  »أزمة  بسبب  غربية  بن  مهدي  النائب  زوجة  انتحار 
ونرشت مواقع إخبارية أخرى الخرب واصفة الوفاة باملسرتابة. وقامت 
بنرشه  أخرى  مواقع  قامت  فيما  ثم حذفه،  الخرب،  بنرش  أخرى  مواقع 

لكنها أرجعت السبب إىل أزمة قلبية.
تطرح هذه التغطية اإلشكاليات التالية : )مع العلم أن وسائل إعالم 

دولية تعرضت تقريبا لنفس الشكاليات وعالجتها بطرق مختلفة(.

احترام الخصوصية والطابع الحساس 
لقضايا االنتحار 

لها  ل عالقة  بن غربية( مواطنة  النائب مهدي  )زوجة  املتوفاة  أن 
بالشأن العام ولها الحق وعائلتها يف احرتام خصوصيتها. فال يبدو من 
بالحياة  ما  عالقة  النتحار  لهذا  أن  النتحار  عن  تتحدث  التي  األخبار 
السياسية للنائب. ولنئ تقدم املواقع التي قدمت رواية النتحار بسبب 
أي  أو  إضايف  تقرير  أي  تنرش  لم  فإنها  املتوفاة،  لها  تتعرض  حمالت 
أخبار إضافية يبني نتائج هذه الحمالت عىل الوفاة و كيف دفعتها إىل 

النتحار.
وقد أكدت العديد من املواثيق الصادرة عن مجالس الصحافة عىل 
وعدم  شديد  بحذر  معها  والتعامل  النتحار  لقضايا  الحساس  الطابع 
عدم  إىل  الصحفي  يسعى  كما  الرصيحة.  والصور  العناوين  استخدام 
اإلرضار باألشخاص وبعائالتهم أو كل األشخاص الذي تأثروا بعملية 
األحداث  هذه  مع  بالتعامل  الصحفي  يلتزم  األحوال  كل  ويف  النتحار. 

بإنسانية.

الطابع  االستعجالي  للخبر 
قدم الخرب يف هذه املواقع رغم طابعه الشخيص للمتوفاة  ومحدودية 
املعطيات عن الوفاة عىل أنه خرب عاجل، ل يمكن النتظار للتحري فيه 
العامة.  الحياة  إىل  بالنسبة  أهمية كربى  له  بحدث   يتعلق  األمر  وكأن 
صيغة  يف  الخرب  نرشت  التي  املواقع  أعطتها  التي  األهمية  هذه  ورغم 
أنها  أو  الحدث  تتابع  لم  إما  فإنها   ،   breaKing news العاجل  الخرب 
قدمت رواية مناقضة لرواية النتحار. ولسائل أن يسأل ما الذي يجعل 

من وفاة زوجة نائب خربا عاجال يقدم للجمهور؟

حذف الخبر دون أية توضيحات 
إيضاحات  أية  تقديم  دون  الخرب  بحذف  املواقع  بعض  قامت 

للجمهور عن عملية الحذف وأسبابها ودون العتذار للجمهور 

نشر رواية ثانية مخالفة للرواية األولى 
املتوفاة قد  أن  قدمت مواقع أخرى رواية مغايرة لألحداث ل تبني 
كلمة  أصال  تتضمن  لم  نرشتها  التي  املوالية  املقالت  إن  بل  انتحرت 
انتحرت.  وكأن الرواية الثانية تتنكر بشكل رصيح للرواية األوىل، ويف 

ذلك محاولة »للتحايل« عىل الجمهور أو الستخفاف به. 

التخلي عن مسؤولية  إدارة التعليقات في 
صفحات مواقع الشبكات االجتماعية 

أتاحت  بعض املواقع اإلخبارية  إمكانية العليق عىل خرب النتحار. 
النائب  وشتم   ثلب  فيه  بعضها  التعليقات  من  املئات  عرشات  فوردت 

وتحويله إىل سبب  »انتحار« زوجته.

اعتماد المصادر المجهولة
اعتمدت جل املواقع التي نرشت الخرب عىل صيغة املصادر املطلعة 
والحال أن األمر ل يتعلق بموضوع خطري يمكن أن يربر حجب هوية 

املصدر بما أن عملية الحجب تخضع إىل معايري مضبوطة. 
• مالحظات عىل ضوء معايري مدونة أخالقيات املهنة 

الوفاة  رواية  لصالح  النتحار  رواية  عن  التخيل  بخصوص   : أوال 
يف   جاء  فقد  املوقع،   من  املقال  حذف  وبخصوص  األسباب   مجهولة 
مرشوع مدونة املجلس ألخالقيات املهنة بخصوص »التصحيح الذاتي 
التي تتضمن أخطاء  أن »الصحفي يقوم بتصحيح األخبار  والعتذار« 
كما  النزاهة.  بواجب  التزاما  بشكل سيع  الوقائع  ارتكبها يف مستوى 
أنه يقوم بتقديم كل املعلومات اإلضافية عىل كل ما من شأنه أن يساعد 
تمثل  التي  األخبار  الصحفي عىل  األحداث. ويعتذر  الجمهور عىل فهم 

إساءة لسمعة األفراد«.
ثانيا :  بخصوص استخدام املصادر املجهولة 

• يمثل استخدام املصادر املجهولة أو املطلعة يف هذه الحالة مشكال 
مهنيا وأخالقيا. فقد توافقت املواثيق األخالقية واملهنية عىل تخصيص 
عملية إخفاء املصادر عىل من يمكن أن يتعرض إىل مخاطر أو عندما 

يتعلق األمر بمعلومات ذات عالقة بالصالح العام 
• وقد جاء يف مرشوع كمدونة أخالقيات املهنة أن:

يف عدم ذكر هوية املصادر
ذكر  عدم  عند  مخصوصة  رشوط  عىل  كونيا  املهنة  توافقت   •
املصادر حتى ل تصبح عملية إخفاء املصدر وسيلة من وسائل التالعب 
بالجمهور بنرش معلومات غري متأكدة ولم تخضع إىل التحري بحجة أن 
املصدر غري موافق عىل ذكر هويته. ومن الرشوط التي يجب أن تتوفر 

إلخفاء هوية املصدر:

• أن يكون مصدر الخرب معرضا إىل األخطار أو إىل أي نوع آخر 
من األرضار الحقيقية

• أن تكون املعلومات التي يعطيها املصدر الذي يريد إخفاء هويته 
ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام 

• غياب طرق أخرى للحصول عىل املعلومات 
• عىل الصحفي إعالم رئيس التحرير املبارش باألسباب التي جعلته 

يخفي املصدر 
التي جعلته  والحيثيات  األسباب  الصحفي  األحوال يفرس  • يف كل 

يخفي املصدر 
أو  إشاعات  لرتويج  كمطية  املصدر  إخفاء  استعمال  يجب  ل   •

خطابات ثلب 
• إن عدم ذكر املصدر يعني هنا أن املصدر قد تتعرض إىل أخطار 
أخفى  أنه  إىل  اإلشارة  املوقع  عىل  كان  الحالة  هذه  ويف  سالمته.  تهدد 
املصدر، بسبب هذا  األمر أو أن الصحفي لم يتأكد بنفسه من املعلومات 
التي تحصل عليها، فنسب املعلومات إىل املصدر تنصال من املسؤولية. 

• أما إذا كان  املوقع قد تأكد بنفسه من أصالة املعلومات ودقتها، 
يصبح ل معنى هنا إىل التكاء عىل  مصدر مجهول  ألنه عىل الصحفي 
يف هذه الحالة أن ل يختفي وراء املصدر املطلع وأن يتحمل مسؤوليته 
يف تبني الخرب بما أنه تأكد من أصالته، إذ ل معنى أن ينرش الصحفي 
خربا لم يتأكد بنفسه من أصالته ومن نزاهة املصدر الذي يتعامل معه . 
فقد ورد يف امليثاق األخالقي لالتحاد الدول للصحفيني أن الصحفي »ل 

ينرش الصحفي/ة خربا يجهل مصدره« 
• وورد يف ميثاق ميونيخ أن الصحفي »ينرش فقط األخبار معلومة 
تحفظات  ذلك،   األمر  اقتىض  ما  إذا  إضافة،   بإمكانه  أنه  أو  املصدر 

يفرضها الخرب«.

المعالجة الصحفية المتسرعة محفزة 
على االنتحار 

صحفية  معالجة  عن  تنجم  أن  يمكن  التي  الخطرية  النتائج  من 
صارمة   مهنية  وأخالقية  تحريرية  ملعايري  خاضعة  وغري  مترسعة 
فقد  النتحار.  الحث عىل   واملداولة   النقاش  بعد  املهنة  عليها  توافقت 
بينت البحوث أن دور وسائل اإلعالم يمكن أن يكون  سلبيا   بالتحفيز 
عىل النتحار  بتحويله النتحار إىل فعل مرشوع  يمكن أن يتفهمه الناس 
املخصوص  التأثري  إىل فعل بطول.  وهذا  النتحارية  العملية  وتتحول 
يعرب عنه ب effet werther  )انظر/ي هذه الدراسة األكاديمية   عن 

هذا املوضوع  ومراجع أخرى تكميلية(. 
• خالصات 

• خلقت  هذه املقالت  املتناقضة والروايات املتباينة  الشعور بأن  
اإلخبارية  تفضل صحافة   املواقع  بالخرب  وبأن بعض   هناك  تالعب 
اإلثارة  والخرب الحرصي والعاجل عىل الصحافة الدقيقة والتي تحرتم 

واجباتها األخالقية 
األوساط  بني  التعاون  رضورة  الصحافة  مجالس  تجارب  تبني   •

الصحفية وجمعيات الطب النفيس 
• تنظيم ورشات عمل بحضور ممثلني عن هذه الجمعيات،  إضافة 
إىل حضور أعضاء من عائلة املتوفاة للنقاش يف معايري تغطية أحداث 

النتحار   
• إصدار ميثاق خاص بتغطية النتحار.

البالد الّي وصل 
الكلب فيها يقعد 

مقابل البحر ومّخو 
شارد وهو يخّمم،

ما تنّجم تكون 
العيشة فيها

إاّل عيشة كالب...

ابتسامة
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الشارع السياسي

الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

عثمان الجرنديألفة كانون
تتويج عاملي جديد للمرأة التونسية يأتي 
هذه املرة من خارج حدود الوطن وبالتحديد 
من املانيا حيث اختريت  الكاديمية التونسية 
الدكتورة الفة كانون من بني افضل الباحثني 
يف العالم يف مجال العلوم والتقنية عن جامعة 

كيمنتس للتقنية باملانيا.
املرأة  لرصيد  التتويج  هذا  وينضاف 

العلمية  املجالت  مختلف  يف  بالتتويجات  الحافل  التونسية 
بعد  قليلة  أياما  جاء  اذ  وغريها  والفنية  والرياضية  والثقافية 
افضل  جائزة  عىل  الصكيل  ياسمني  التونسية  املربية  حصول 
الكاديمية  واملهارات  املعارف  مسابقة  ضمن  العالم  يف  معلم 
بالهند  بعد  وعن  قليلة  اسابيع  قبل  انتظمت  التي  التعليم  يف 
بمشاركة اكثر من 100 دولة وذلك عن مرشوعها حول املطالعة 

الرقمية تحت عنوان "اطفال العالم يطالعون".
وجاء هذا التتويج ليؤكد مرة أخرى تميز املراة التونسية يف 
مختلف املجالت ل سيما العلمية والتقنية منها بفضل مراهنة 
بني  املساواة  تحقيق  وعىل  التعليم  عىل  الستقالل  منذ  تونس 
املراة والرجل باعتبارها نصف املجتمع. كما يؤكد قدرة املرأة 
وحيثما  حلت  أينما  والرهانات  التحديات  رفع  عىل  التونسية 

كانت.
ويكتيس هذا التتويج الجديد اهمية مضاعفة نظرا لحصوله 
خارج حدود الوطن ويف بلد ينتمي للعالم املتقدم الذي ل مجال 

فيه لغري الكفاءة والجدارة وللمنافسة الكبرية جدا.
الربوفيسورة  تكون  القائمة  هذه  ضمن  وباختيارها 
تونس  لنساء  كبرية   خدمة  قدمت  قد  كانون  الفة  التونسية 
املحافل  يف  التونسية  للمراة  املتنامية  الطيبة  السمعة  بتأكيد 
يفعل  مما  اكثر  ربما  بالدها  خدمت  قد  أيضا  وتكون  الدولية 

القادة والسياسيون .
يشار اىل ان جامعة كيمنتس الملانية جامعة عريقة تاسست 

منذ سنة 1836.

من أكثر الترّصيحات تداول، وطنيّا، األسبوع املنقيض ترصيح 
السيّد وزير الخارجيّة عثمان الجرندي يف عالقة بإتّصالته بنظرائه 
هو  فكما   .coVid19 فايروس  ضّد  الّلقاحات  بجلب  للترّسيع 
معلوم، إجتمع رئيس الّدولة بوفد من اللجنة العلميّة ملجابهة الوباء 
وقال أنّه كّلف وزير الخارجيّة بالقيام بإتصالت بوزراء الخارجيّة 
الحقيقة هي مخابر لرشكات  الّلقاح )ويف  لهذا  امُلصنّعة  البلدان  يف 
عمالقة عابرة للّدول والقاّرات( دون التقيّد بأّي إعتبارات عدا جودة 

وفاعليّة الّلقاح...
إعتزام  عن  للحديث  الخارجيّة  وزير  السيّد  علينا  يخرج  أن  أحد  بُخلد  يدر  ولم 
الّسلطات الجزائريّة تقاسم ما لديها من لقاحات مع تونس ألّن املطلوب، مبدئيًّا، هو 

اإلتّصال بامُلصنِّعني ل بمن إقتنى أيًّا كانت صفته أو قربه.
ترصيح السيّد الجرندي ترك إنطباعا بعجز الّسلطة التّونسيّة عن التّوّجه ألصحاب 
التّونسيّة قادرة  العام بأن الخارجيّة  الّرأي  إيهام  الّشأن األصلينّي )املخابر( ومحاولة 

عىل إيجاد الحّل !
الجزائري   الصّحة  وزير  أدىل  عندما  باملرارة  إحساس  إىل  اإلنطباع  هذا  وتحّول 
بترصيح إلحدى التليفزيونات األجنبيّة أنّه "شاهد" ترصيح السيّد الجرندي وأّن الجزائر 
لن تتأّخر عن دراسة طلب تونس للمساعدة يف الحصول عىل عدد من اللقاحات  تجسيدا 
لروح األخّوة بني الّشعبني...تماما كما يمكن أن يكون األمر مع أيّة دولة شقيقة أخرى!

تحّدث  فقد  صعيد،  من  أكثر  عىل  موّفقا  يكن  لم  الجرندي  عثمان  السيّد  ترصيح 
عن إتصالت بجهة ليست مصنّعة للقاح بل مستوردة له، بينما تحّدث رئيس الّدولة 
عن الدول امُلصنّعة )الوليات املتحدة، أملانيا، فرنسا، روسيا، الّصني(. كما أّن الترصيح 
بحدوث إتّفاق مع الجزائر يبدو غري دقيق تماما بما أّن الوزير الجزائري تحّدث عن 

إمكانيّة دراسة طلب تونس وهذا ل يليق حتّى بني اإلخوة!
املصنّعني،  مع  املفاوضات  تقّدم  بدرجة  الخارجيّة  وزير  ترصيح  تعلق  لو  تمنينا 
أكثر  الجزائرينّي  األخوة  مع  "التّعاون"  عن  الحديث  يكون  وأن  برصاحة وموضوعيّة 
واقعيّة ول يشّكل إحراجا ألّي طرف! من األفضل مثال التنسيق مع الجزائر يف حمالت 

التلقيح ملواطنات ومواطني البلدين القاطنني باملناطق الحدوديّة الوعرة مثال...
عن  فالحديث  الخطأ.  التّوقيت  يف  بترصيح  أدىل  الجرندي  السيّد  القول،  خالصة 
فالجزائر  الخطأ  العادي والعنوان  الّزمن  التعّهد يف  تعّهدات زمن كورونا يختلف عن 

دولة شقيقة لكنّها ليست ُمصنّعة لّلقاح!

 

نور الدين الطبوبي
الوطني  الحوار  انطالق  تأخري 
والتحاد  الجمهورية  برئاسة  مرتبط 
للرئاسة ليكون  املبادرة  كان قد سلم 
لها الرشاف املعنوي والدبي وليكون 
مازلنا   ونحن  البقية   مثل  راي  لها 

القريب  ويف  لنطالقه   الشارة  الرئاسة   اعطاء  ننتظر 
الشغيلة  املنظمة  يمثل  فريق  بني  لقاء  سينعقد  العاجل 
انطالق  موعد  لتحديد  الجمهورية  رئاسة  واخريمثل 

الحوار والدعوات وغريها من الرتتيبات.

عمر صحابو
  2011 يف  بالدنا  يف  حدث  ما 
فوضويّة  انتفاضة  اىل  أقرب   هو 
عائلتني   بجربوت  ذرعا  ضاق  لشعب 
والدولة  والعباد  البالد  خصخصتا 
تكون  قد   . عيل(  وبن  )الطرابليس 

تداخلت يف سياق النتفاضة ما قبليّا وما بعديّا، فعاليات 
فاعلة  لتكون  تكن  لم  ومحددة  مؤثرة  جغراسياسيّة 
انتفاضة شعبيّة حقيقيّة  يف  تربة  دون وجود   ومؤثرة 
املستحيل حتى من  بل من  الصعب   إنه من  ثم  البالد.  
التونيس  العام  التحاد  أن يكون   ، املجرد  الفرتاض  باب 
للشغل والوجوه الوطنية البارزة ممن  أطروا  النتفاضة  
حبكت  ملؤامرة  مطيعة  أطرافا  نهايتها  اىل  بدايتها  من 
خيوطها يف غري تونس ل سيما ان ما قراته شخصيا يف 
اللذين كانا   كتابي هيالري كلينتون ونيكول ساركوزي  
يف اعىل هرم السلطة بدولتيهما عند  النتفاضة التونسية 
التونسيّة  يسقط تماما نظرية املؤامرة املسبقة واملبيتة. 
بأس  ول   فاجأتهما!   تونس  أحداث  أن  الثنان  اعترب 
الفرنسيّة   السلط  بمساندة  الصدد  هذا  التذكرييف  من 

الالمرشوطة  نظام بن عيل حتى آخر أيّام حكمه.

 حمة الهمامي
لتحقيق  جديدة  ثورة  من  لبّد 
الشعب وآماله… أحلم بثورة  مطالب 
النظام  إلسقاط  ديمقراطية  وطنية 
النظام  أسقط  الذي  فالشعب  الحال 
لم يتمكن من الوصول إىل السلطة و 

لم يصبح هناك حكم شعبي  والثروة ظلت يف “يد نفس 
اَمة بن عيل”. الفئات اإلجتماعية” و “َخدَّ

اإلفالس  من  مسبوقة  غري  مرحلة  اىل  وصلت  البالد 
وهذا الوضع سوف يؤدي إىل قيام ثورة جديدة كما حدث 
يف عهد بن عيل… ل سبيل إىل الرجوع إىل الوراء والعودة 
والعمل عىل  األخطاء  تدارك  الدكتاتورية ولكن يجب  إىل 

تحقيق ما أراد الشعب منذ 2011 .

غازي الشواشي
اجراء تحوير وزاري بعد 4 أشهر 
مقاليد  الحالية  الحكومة  تسلم  من 
السلطة دليل عىل فشلها برمتها ..قلنا 
من الول ان هذه الحكومة بال رؤية 
واضحة  بوصلة  وبال  برنامج  وبال 

شاهدنا  وبالفعل  املحطات  اوىل  يف  ستفشل  انها  وقلنا 
ان  ويمكن  تحوير وزاري  ..يتحدثون عن  القالت  توال 
يكون تحويرا جوهريا وعميقا وهذا دليل عىل فشل رئيس 
الحكومة رأسا لنه بال برنامج واختار فريقا حكوميا لم 

يكن يف مستوى املسؤولية 

محمد الغرياني
وجودي جنبا اىل جنب مع راشد 
ودليل   رمزي   بعد   له  الغنويش 
التونسيني   بني  لُحمة  وجود  عىل 
ومكونات   . صادق  رجل  والغنويش  
أقوم  عن  تبحث  الدستورية  العائلة 

املسالك للتواجد يف املشهد  وعبري مويس جزء من العائلة 
مع  التعاطي  يف  طريقتها  اختارت  لكنها   الدستورية  
الفكر  الذين يحملون  والنواب  الجديد   السيايس  املعطى 
الحر  الدستوري  كتلة  خارج  من  الربملان  يف  الدستوري 
اكثر عددا من عدد نواب كتلة عبري مويس .... وما تحمله 
عبري مويس مخيف حتى لعائلتها الدستورية وليس فقط 

بالنسبة لخصمها وهي ل تمثل الحل.   

قالوااالفتتاحية

رديءحسن جّدا

13

 الوهرة والهيبة واالستقامة 
واالستعداد

رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 
المسلحة التونسية في تحية للنواة األولى 
تكونت  التي  التونسي  الوطني  الجيش  من 

إبّان إستقالل تونس.
عدم  من  جيشا  كّون  هللا  رحمه  بورقيبة 
لحماية الوطن وقوات أمن لحماية الشعب 
القوات  هذه  لله  والحمد  مكروه  كل  من 
اليوم تقوم بواجبها وتقف سّدا منيعا في 
والجوية  البرية  حدودنا  كل  وفي  الجبال 
والبحرية وكذلك أمام التكفيرين والمخربين 
من  تنظيمات  إلى  ضمائرهم  باعوا  الذين 
أشباه السياسين اإلنتهازيين والمنافقين 
أفراد  بين  البلبلة  ونشر  للخراب  الداعين 

الشعب الواحد. الخزي والعار لهؤالء الكاذبين السفهاء المخربين الذين ال يهتمون ال بإقتصاد البالد وال بحال العباد 
كما يدعون وإنما همهم الوحيد هي الهرولة نحو الكراسي والوصول الى الحكم ولو على جثث الفقراء والكادحين 
لتحقيق ما يخامر مخيلتهم العقيمة من تدمير البالد ومؤسساتها وإقتصادها كي تصبح لقمة سائغة بين أيادي 

اإلخوان من عثمانين وقطرين وغيرهم إلرساء دولة الخالفة.

صورة تتحدث
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منير الفالح
ما  كيف  كانت،  فاتت  إيّل  الجمعة 
ذكرى  إحياء  أسبوع  الكّل،  تعرفو 
ثورة  ال  كتبت  ال  هاني  14جانفي2011... 
الحقيقة  يف  هو  إنفجار!  ال  إنتفاضة  ال 
وبالّرغم من كوني متاع "ثقافة" وأنرتيتي 
شويّة  تبّعت  عليه،  تحبّو  إيّل  وكّل  ونبّار 
عىل  عركات،  نقولش  ما  باش  النّقاشات 
"شنيّة طبيعة" إيّل صار يف تونس وبرصاحة 
)بالّرغم أنّي يف األصل إختصاص تاريخ( ما 
التّطويل  يف  الفايدة  شنيّة  يارس  فهمتش 
ترك  وتقريبا  "البيزنطيّة"  هالنّقاشات  يف 
الواقع املعيش إيّل هو، حسب رأيي، األهّم... 
هاهو  إنتفاضة،  وإاّل  ثورة  يّزيش  وما 
زيارتو  بمناسبة  يذّكرنا،  الّرئيس  السيّد 
للّدكاترة الباحثني والباحثات املعتصمني يف 
وزارة التّعليم العايل من جوان إيّل فات )كان 
ما خانتنيش الّذاكرة(، أّن سيادتو يعترب أن 
إيّل صار يف تونس يف 17ديسمرب2010 )عىل 
خاطر حكاية أربعطاش ما تروقلوش( هو 
حاجة  عىل  تتحّدث  إيّل  والجماعة  إنفجار 
ترّصيلناش  يعرفوش"!  "ما  لألسف  أخرى 
نعاودو  التّأسيس  إعادة  إطار  ويف  تّوة 
يف  صار  إيّل  طبيعة  شنيّة  تحاليل  نسمعو 

تونس؟
ما  وكيف  فاتت  إيّل  للجمعة  نرجعو 
قلتلكم كانت"مناسبة"باش غالبيّة وسائل 
عىل  ترجع  وَمحاملها  أنواعها  بكّل  اإلعالم 
بالثّورة وسمعنا وشفنا  إيّل حّفت  األحداث 
شهادات إيّل عاشوها من داخل "املرميطة" 
من  فيها  تفّرجوا  إيّل  وحتّى  خارجها  ومن 
الخارج  من  وإاّل  الربكون  من  لبعيد  بعيد 

قّدام التاّلفز وشاشات الكمبيوتر...
رايكم،  شنّوة  وأنتم  أنتّن  نعرفش  ما 
مش يف الثّورة لكن يف ما يتقال تّوة وخاّصة 

يف إيّل عايشينو تّوة!
إيّل  أّن  عىل  "ُمرّص"  شكون  أّوال  فّمة 
وكذا...  ومؤامرة  مطلق  رّش  كّلو  حدث 
وهاذم طبعا معروفني وما ينّجموا يكونوا 
من  يتغّذاو  وقاعدين  هاملوقف  يف  كان 

إحساس اإلحباط املنترش!
املوجودين  وامُلحبطني  امُلحبطات  وفّمة 
يف كّل الجهات واألوساط اإلجتماعيّة وهم 
باألساس النّاس إيّل كانت تعتقد أّن بعد نهار 
14 جانفي2011، البالد باش تصبح حاجة 
تزقزق  وعصافرها  زرقاء  سماها  أخرى، 
أنّها  إعتبارهم  يف  حّطوش  وما  الّدوام  عىل 

بداية مرحلة جديدة مش ديمة ساهلة...
وجانب كبري من النّاس هاذم نلقاوهم 
العهد  عىل  متفاوتة  بدرجات  يتأّسفوا  تّوة 

الّسابق.
ومن جهة، فّمة شّق يف املجتمع التّونيس 
يعترب أّن كّل يشء عىل أحسن ما يرام: ثورة 
يف  فريدة  ديمقراطيّة  ناجحة،  "ياسمني" 
محيطنا العربي، أفضل دستور يف العالم و
 tout va pour le mieux dans le meilleur

!voltaire كيف ما قال املرحوم des mondes

النّاس  صفوف  يف  عادة  تلقاهم  وهذم 
وصعدت  الثّورة  ثمار  برسعة  "جنات"  إيّل 
للحكم ومش مستعّدة باش تسّلم فيه مهما 
كان الثمن ومهما كانت التّنازالت و"تغيري 

"الواقعيّة"  ُمسّوغ  تحت  كّلو  التّحالفات" 
وحّب تونس والتحيّل بالّروح الوطنيّة!

وبني البينني، فّمة جسم كبري هو خليط 
بني النّاس إيّل ما عىل بالهم بيشء القبل2010 
- 2011 ال بعد! مش عىل خاطرهم مرتاحني 
يارس، ال خاطر ما يف حالهمش باش يهتّموا 
بالّشأن العام يا عىل خاطرهم يجريوا عىل 
ما  خاطر  فرايجيّة  وإاّل  وليل  نهار  الخبزة 
عندهمش ثقافة سياسيّة تخّليهم قادرين 

عىل دخول املعمعة!
يف  مصلحة  عندهم  بالحّق  وناس 
إنطالق الثّورة ونجاحها يف تحقيق أهدافها 
يعملوا  ويحبّوا  تاريخي  رصيد  وعندهم 
حاجة تنفع النّاس لكن ما عندهمش حتّى 
الّسيايس  التّنظيم(  )أو  التنظيمات  لتّوة 

القوي والقادر عىل القيادة والتّغيري...
من  أجزاء  هالّزوز  أّن  هي  والغريبة 
البالد  يف  األكرب  حتّى  وربّما  الكبري  الجسم 
فرصة  تجيء  كيف  وحتّى  تالقاو  ما  لتّوة 
بيناتهم  املحبّة  عالمات  مثال،  إنتخابات، 

!je t'aime,moi non plus :تشبّه لعبارة
وأصدقائي  صديقاتي  يسامحوني 
عىل  الّسياسة  يف  ويعملوا  يفهموا  إيّل 
األفالم  نوع  من  الّسينمائية  تشبيهاتي 
املايض )خوكم  القرن  يف  نسّميوها  كنّا  إيّل 

...sériec )ْقديم وأفتخر
الكّل  هالحكايات  يف  مجبّدني  آش  تّوة 
لهالّزنقة  إيّل هّزني  اليشء  القائل(،  )يقول 
وما  الثّورة  إلنطالق  العارشة  الّذكرى  هو 
نعيشوه تّوة يف البالد: املشهد بكّلو، إيه نعم 
نطّل عىل  قاعد  أنّي  يعنيش  ما  بكّلو وهذا 
ياخي  الّله!  معاذ  آخر،  كوكب  من  تونس 
من  أقّل  أنرتيتي  مواطن  أّن  منّو  يجيء 

عادي ويسكن يف كوكب آخر؟
جات  حكومة  سيدي،  بن  سيدي  هيّا 
تضارب  بشبهة  سابقتها  طاحت  ما  بعد 
وزير  سعيّد  قيس  يس  وإختار  مصالح 
وقاللنا  حكومة  يعمل  باش  الّداخليّة 
"مستقّلة  حكومته  تكون  باش  قّرر  أنّو 
مديدة  بعد  إنجاز"،  و"حكومة  تماما" 
وبني  الحكومة  وسط  املشاكل،  بدات 
ثالثة  وطاحوا  والّرئيس  الحكومة  رئيس 
القضاء  عند  يبحث  مىش  واحد  وزرة: 
 him املشييش  يس  نّحاهم  األخرين  والّزوز 
والتوّقعات  التّخمينات  سوق  وبدا   self

وبعدها الترّسيبات عىل الحكومة الجديدة، 

األثناء  ويف  يجيء!  باش  آش  لندرى  تقول 
ضاربتها  وناس  الكورونا  يف  الهية  ناس 
البطالة وناس أخرين خارج هذا الكّل فّدوا 

وخلوقهم ضاقت والّو من كار أف!
معنتها وحسب رأيي واّلت فّمة بوضوح 
ال  عندها  ماعادش  إيّل  تونس  بلدان:  زوز 
تحّسن  يف  أمل  ربع  ال  الحّكام  عىل  صرب 
وضعهم، بل بالعكس يشوفوا يف أرواحهم 
أخرى(  )وحدة  وتونس  لتايل  يوم  كّل 
ويكمبصوا  بعضها  عىل  ترشم  ناس  فيها 
وضعهم  عىل  يحافظوا  باش  ويناوروا 
املريح، معبّيني البالتوات اإلذاعيّة والتّلفزيّة 
وناس أخرين معبيني زادة التالفز ومواقع 

التّواصل اإلجتماعّي بالعرك عىل هذا "من 
األخرى  مع  متنابزة  وهذي  وراءالباليك" 
نعملو  ساعة  وساعة  شنّوة!  إندرى  عىل 

فاصل مع زائر من الفضاء!
ما  فيها  ال  بكّلها  الوضعيّة  الحقيقة 
ال  ضامرة،  "تنبرية"  يعمل  ما  ال  يضّحك، 
حتّى يشء وزيد بالحجر تحرمت حتّى من 
معاه  القعدة  أّن  رغم  الّروج  مع  القهوة 
متبادلة  بنبزيّات  األحيان  غالب  يف  توىف 
بسبب الكورة أو الّسياسة أو حتّى برنامج 
تلفزي! وآخر مّرة يف التاليفون قايل أحسن 
حاجة تعرّب عىل البالد هي "العزوزة هاّزها 

الواد وهي تقول العام صابة"!

العزوزة هاززها الواد...

إعداد : بّية المالحة

األسبوع السياسي بالتونسي

نبيل القروي وسيف الدين مخلوف تجمعهم 
الرجولية والسلطة والمقرونة الفّل...
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كيف ستكون سياسة بايدن مع العرب؟

األمريكي  الرئيس  يتسلم  أن  املنتظر  من 
السلطة  جانفي   20 غد  يوم  بايدن  جو  املنتخب 
وحتى  بل  وهواجس  انتظارات  وسط  رسميا 
مع  ادارته  تعامل  يف  الرجل  أجندة  حول  شكوك 
بالنسبة  وخصوصا  الخارجية  السياسة  ملفات 

للعالم العربي.
القوى عىل األرض  ومّلا كانت حقائق موازين 
سياسات  يف  النهاية  يف  تتحكم  التي  فقط  هي 
الدول فإن التمنّي من باب لعّل وعىس وأن يأتي 
باب  من  يبقى  غريه  أو  الرئيس  هذا  من  الفرج 

البالهة.
بني  واضحا  سيكون  الفرق  أن  واألكيد 
الذي  األعمال  رجل  الخارجية،  ترامب  سياسات 
العقارات  وسماسة  املافيا  مع  ثروته  كّون 
كشفت  والذي  بالبورصة  املضاربات  وسالطني 
الخارجية  امللفات  من  الكثري  جهله  عنجهيته 
يف  عاما   36 خدم  الذي  املحنّك  السيايس  وبايدن 

الكنغرس وترأس به لجنة العالقات الخارجية.
وإذا كان بايدن اضافة اىل ذلك قد عمل نائبا 
استقراء  فإن  سنوات   8 طيلة  أوباما  للرئيس 
بأن  ينبئ  الجديدة  الديمقراطيني  ادارة  برنامج 
استنساخا  الخارجية  سياستها  يجعل  لن  ذلك 
لسياساتها يف عهد أوباما بفعل التغريات الهائلة 
األربع  خالل  العالم  شهدها  التي  واملتسارعة 
سنوات األخرية خصوصا ما يتعلق منها بالعالم 

العربي.
صحفي  تحقيق  عىل  نظرة  القاء  ويكفي 
 2016 عام  المريكية  »أتالنتيك«  مجلة  نرشته 
السياسة  لنعرف ثوابت  أوباما  عن سنوات حكم 
العرب وماذا يمكن أن  التعامل مع  الخارجية يف 
بعد  السرتاتيجية  التطورات  ظل  يف  فيها  يتغري 

الخرتاق السائييل وانفتاح باب التطبيع معها.
من هنا تعترب القضية الفلسطينية بتعّرجاتها 

بـ »صفقة  ما يسمى  الخرية خصوصا يف ضوء 
الفلسطينيني  هواجس  يحمل  ملف  أهم  القرن« 

ازاء أجندة الديمقراطي بايدن.
»أتالنتيك«:  مجلة  كتبت  امللف  هذا  وحول 
كلها هو  المريكية  الرئاسات  يف  الوحيد  »الثابت 
دعم دولة الحتالل يف فلسطني سياسيا وعسكريا، 
مصلحة  اىل  نظرتها  يف  بينها  الوحيد  والختالف 
اسائيل هل هي مع اليمني املتطرف الذي تؤدي 
أم  للحياة،  قابلة  غري  أبارتيد  دولة  اىل  سياسته 
دولتني تكون السيادة املطلقة ألحدهما والسيادة 
املنقوصة لألخرى؟«. وتضيف املجلة : »كان هذا 
اضافة  وأوباما  نتنياهو  بني  الوحيد  الخالف  هو 
بينهما.  غائبة  كانت  التجاوب  كيمياء  أن  اىل 
ولكن رغم ذلك كانت ادارة اوباما اكثر الدارات 
المريكية دعما عسكريا وماليا لسائيل«. وتنقل 
املجلة عن اوباما قوله »سأكون ساقطا اخالقيا لو 
لم أدافع عن اسائيل… أما بايدن فمن املسلم به 
أنه ما كان ليبقى 36 شهرا فقط وليس 36 عاما 
يف الكونغرس لو لم يدعم طلبات وأجندات اللوبي 
نتنياهو  »تمكن   : املجلة  وتتابع  الصهيوني«. 
ادارة بالده وفعل ما  أوباما وفرض  ذراع  من لّ 
يشء  تغيري  عىل  اجباره  أوباما  يستطع  ولم  أراد 
اىل  البيض  البيت  ليتحّول  حكومته  أجندة  من 

مستوطنة اسائيلية«.
نظرة  اىل  أيضا  تطرقت  »أتالنتيك«  مجلة 
العربية  األنظمة  اىل  املتعاقبة  المريكية  الدارات 
وليته  بداية  يف  أوباما  »كان   : وكتبت  الحاكمة 
يعتقد يف امكانية اصالح النظام الرسمي العربي 
كما عرّب عن ذلك يف خطابه بالقاهرة ال انه بعد 
إخفاقات الربيع العربي والحروب الهلية  وصل 
الـى قناعة بأن النظام العربي ل يمكن اصالحه،  
مما  اعمق  كان  مثاًل  ليبيا  يف  القبيل  فالنقسام 
أن  يمكن  وسوريا   ، األمريكية  املخابرات  قدرته 

الرئيس  نائب  آخر . حّذر  كعراق  تكون مصيدة 
بايدن رئيسه أوباما من النزلق يف حرب أخرى 
وخصوصاً  الخارجية  وزراء  بعكس  سوريا  يف 
هيالري كلينتون والتي وصفها بايدن بأن همها 

األكرب أن تصبح شبيهة بغولدا مائري«.
هناك أيضا حقائق تاريخية ل يجب اهمالها 
لدى محاولة استكشاف سياسة بايدن الخارجية 
وتكشف ّس دعم امريكا الالمرشوط والالمحدود 
لسائيل وتتمثل يف التشابه بني تاريخ الدولتني. 
ويف هذا الصدد يقول املفكر والباحث الفلسطيني 
بها  نطق  جملة  أول  » كانت   : زّلوم  الحّي  عبد 
األرض  قدماه  وطأت  عندما  برادفورد  ويليام 
صهيون  أرض  يف  لنا  الله  “فليبارك  األمريكية 
طائفة  من  الوائل   املهاجرون  كان  الجديدة“. 
بوحدة  تؤمن  التي   les puritains البيوريتان 
الكتابني اي التوراة والنجيل مع تغليب  التوراة 
ما  نشأت  لذلك   . الصيل  املصدر  هي  باعتبارها 
اليهومسيحية  الثقافة  او  الحضارة  تسميته  تم 
)Judeo – christian culture( وهي اساساً 
والتي  النغلوساكسونية  الربوتستانتية  الحضارة 
 wasp- white anglo( اختصاراً  تسمى 

) saxon protestants

فالثورة  اكثر وضوحا ورصاحة  نكون  ولكي 
الركان.  كاملة  ماسونية  ثورة  كانت  المريكية 
جيشه  يف  وكان  ماسونيا   واشنطن  جورج  كان 
املاسون.  من  منهم   %  41 كان  جنرال   81
فإنه  املنظمة  لهذه  الفائقة  الرسية  من  وبالرغم 
ليس ساً ان هدفها املعلن  هو اعادة بناء هيكل 
وهي  بالقدس  الهيكل(  )جبل  عىل  سليمان 
التسمية  العربية للمسجد القىص. فالمر اصبح 
الحقائق  من  لكن  دوران.  ول  لف  دون  واضحا 
يسمى  ما  من  العديد  ان  للكثريين  املعروفة  غري 
والسالمي  العربي  العاملني  يف  الحاكمة  بالنخبة 

الصهاينة  هم  وهؤلء   ! املاسون  من  هم  اليوم 
العرب !

)وهو  بوش  جورج  يقول  املثال  سبيل   عىل 
الجد األعظم لرئيسني أمريكيني(  يف كتابه )وادي 
الرؤى( سنة 1844 أن  إرجاع اليهود اىل فلسطني 
وبناء دولتهم هو  من الواجبات املقدسة ليكونوا 
همزة الوصل بني الله والنسانية ! كان ذلك قبل 
الصهيونية  مؤسس  هريتزل  ثيودور  يولد  ان 

الحديثة !«
العنرصية  أيضا  »هناك   : زّلوم  ويضيف 

والبادة العرقية…
فليس  ساً  أن النظام األمريكي قام عىل أساس 
والتي  الجماعية  والبادة  والعنرصية  العبودية 
األصيل  األمريكي  للشعب  جماعية  بإبادة  بدأت 
مما اسموه بالهنود الحمر  وذلك بإبادة حوال 20 
مليون  إنسان، وحجر بضع اللف املتبقية منهم 
يف محميات خاصة  أشبه بمخيمات العتقال .  يف 
الديمقراطية المريكية أعطى الدستور األمريكي 
الحق للتصويت للذكور فقط ، البيض منهم فقط   
القانون  هذا  وبقي   ! منهم  العقارات  وأصحاب 
اكثر من نصف قرن . ومن املفارقات التي يحاول 
املؤرخون المريكيون  أخفاءها أنه حني اختلفت 
كيفية  حول  الجنوبية  مع  الشمالية  الوليات 
عدد  لتحديد  الجنوب  يف  السود  العبيد  احصاء 
الشماليون  الكونغرس طلب  اعضاء كل ولية يف 
عدم اعتبارهم من السكان وأرص الجنوبيون عىل 
عكس ذلك واخريا تم التفاق عىل احتساب األسود  

بثالثة اخماس رجل!«
ويتابع زّلوم : »العنرصية هي مكون اسايس 

للحضارة اليهومسيحية الربوتستانتية.
بساطة  وبكل   فهم  لسائيل  بالنسبة 
والذي  املختار  الله  شعب  هم  أنهم  يعتقدون 
خلق بقية البرش لخدمتهم. يحكي كاتب يهودي 
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البنتاغون يحتضن 
اسرائيل

)البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة 

منطقة  إىل  إرسائيل  ضم  اعتزامها  أكدت 

األوسط  الرشق  يف  املركزية  قيادتها 

الجبهة  لتعزيز  موجها  يبدو  إجراء  يف 

املناهضة لطهران.

أن  اىل  اشار  الوزارة  عن  صادر  بيان 

وجريانها  إرسائيل  بني  التوتر  “تهدئة 

يعطي  أبراهام،  اتفاقات  بفضل  العرب، 

الواليات املتحدة فرصة اسرتاتيجية لجمع 

الرشكاء املهمني ضد تهديدات مشرتكة يف 

الرشق األوسط” يف اشارة ضمنية اليران. 

تطبيع  عىل  “أبراهام”  اتفاقات  وتنص 

العالقات بني دول عربية وإرسائيل.

أعطال تقنية
خضّم  يف  أنه  كشف  »بلومبريغ«  موقع 

التوتر الصيني-المريكي يف مياه بحر الصني 

األمريكية  الطائرات  حاملة  تعاني  الجنوبي، 

تقنية  أعطال  من  فورد«  جريالد  »يو.أس.آس 

منذ  موجودة  وأنها  جديدة  ليست  أنها  قال 

دخول حاملة الطائرات الخدمة سنة 2017.

الطائرات  حاملة  تشهد  املوقع  وحسب 

)تكلف  األمريكية  العسكرية  تاريخ  يف  األغىل 

بناؤها 13,2 مليار دولر( مشاكل يف منظومة 

أرّض  بما  الطائرات عىل جرسها  اقالع وهبوط 

بقدرات الطائرات عىل القالع.

أن   geopolitics مجلة  عن  نقل  املوقع 

وأخطر  أهم  الصني  تعترب  املتحدة  الوليات 

نفاذ  ولحرية  لقواتها  اسرتاتيجي  تهديد 

اساطيلها الحربية ملحيطات العالم.

تحقيق
أن  كشف  العاملية"  "الشبكة  موقع 

الفرنسية  النيابة العمومية بمدينة نانتار 

فتحت تحقيقا ضّد رئيس منطقة الرشطة 

بباريس وقضاة كبار بتهمة االدالء بشهادة 

زور خالل االستماع اليهم من طرف لجنة 

حرية  تعطيل  حول  بالربملان  التحقيق 

السلطة القضائية.

النيابة  تحرك  يأتي  املوقع  ووفق 

التي  االتهامات  اثر  املذكورة  العمومية 

برناليكيس ملسؤولني  ايغو  النائب  وجهها 

وأداء يمني  باالدالء بشهادات زور  سامني 

كاذب أمام نواب الربملان.

املوقع أوضح أن قائمة املتهمني تضّم 

ديديي  الرشطة  منطقة  رئيس  جانب  اىل 

الملون، رئيس محكمة االستئناف بباريس 

الجمهورية  ووكيلة  حياة،  ميشال  جان 

العامة بباريس كاترين شامربونو والنائب 

العام لباريس ريمي هايتز ووكيلة النيابة 

املالية الوطنية السابقة ايليان هوالت.

مسؤول باكستاني:

أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون 
تميل  أن  دولة  يمكن ألية  ل  أنه  الدينية طاهر أرشيف، 
عىل بالده إقامة عالقات مع إسائيل، نافيا وجود أي 

طلب مماثل من أية عاصمة.
»اناضول«  وكالة  معه  اجرته  حوار  يف  ونفى 
الرتكية تعرض باكستان ألية ضغوط من قبل أية دولة 

إسالمية إلقامة عالقات مع إسائيل.
والهندية  اليهودية  اإلعالم  وسائل  “بعض  وقال 
إقامة  حول  اإلشاعات  من  النوع  هذا  بنرش  تقوم 
باكستان عالقات مع إسائيل لإلرضار بعالقاتها مع 

الدول اإلسالمية”.
خان،  عمران  الوزراء  رئيس  بأن  وذّكر 

إسائيل  مع  عالقات  أية  إقامة  رفض 
تريض  تسوية  إىل  التوصل  يتم  لم  ما 

الفلسطينيني.
العربية  اململكة  أن  أعتقد  “ل  وتابع: 

السعودية سوف تقبل بإسائيل )..( باكستان ليست 
دولة صغرية، نحن قوة نووية ولدينا جيش قوي وأمة 
مع  عالقات  بإقامة  يأمرنا  أن  ألحد  يمكن  ول  قوية، 

إسائيل”.
وبخصوص ما راج بالصحافة الدولية حول توتر 
أرشيف  قال  مؤخًرا،  الباكستانية  السعودية  العالقات 
“ل أظن أن العالقات بني باكستان والسعودية يمكن 

أن تتدهور أو تفسد”.
واستطرد: “فالسعودية دولة شقيقة لنا، وتربطنا 
عالقات طيبة للغاية، ولكن أكرر أننا نرغب يف إقامة 

عالقات طيبة مع جميع الدول اإلسالمية”.
إسالمية  ودول  وتركيا  السعودية  أن  وأوضح 
إقليم  قضية  يف  باكستان  جانب  إىل  تقف  أخرى 

“كشمري” )املتنازع عليه مع الهند(.
سبيل  يف  جهودا  تبذل  بالده  أن  أرشيف،  أكد  كما 

وجود اتحاد بني الدول اإلسالمية.
وأردف: »ستسمعون أخبارا طيبة للغاية يف 
الفرتة القادمة، فالجميع يعلم أن العنارص 
فقد  وحدتنا،  تريد  ل  للمسلمني  املعادية 
الستقرار  لزعزعة  بذلوا قصارى جهدهم 

يف باكستان”.
سوريا  يف  الحال  هو  “كما  وتابع: 
والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان، ولكن 
أمتنا  وقوة  جيشنا  بعزيمة  خططهم  جميع  فشلت 

)دون تحديد هذه الجهات(”.

نحن دولة نووية وال يمكن ألية دولة أن ُتيل علينا إقامة عالقات مع إرسائيل

ذكرت صحيفة “معاريف” اإلسائيلية الصادرة 
السادس  محمد  املغربي  العاهل  أن  أن  أمس  يوم 
الفلسطينية  املفاوضات  استئناف  إعالن  اشرتط 

اإلسائيلية، لتلبية الدعوة لزيارة إسائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية، قولها إن 
العاهل املغربي، الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس 
الحكومة اإلسائيلية بنيامني نتنياهو لزيارة بالده 
إجراء  يشرتط  البلدين،  بني  العالقات  تطبيع  بعد 
الزيارة مع اإلعالن خاللها عن استئناف مفاوضات 
مع  والجتماع  والفلسطينيني  إسائيل  بني  السالم 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل الزيارة.
التصال  مكتب  رئيس  إن  الصحيفة  وقالت 
الذي  جوفرين،  دافيد  املغرب  يف  الجديد  اإلسائييل 
الدفع  عىل  سيعمل  الرباط،  إىل  أيام  بعد  سيتوجه 

إلجراء هذه الزيارة.
ولفتت إىل أن التدخل الشخيص للملك يهدف إىل 
التشديد عىل مكانته أمام اإلدارة األمريكية الجديدة، 
بالسيادة  العرتاف  عن  تراجعها  عدم  وضمان 
امللك  الغربية، مشرية إىل أن  املغربية عىل الصحراء 
معني أيضا بفتح قناة مكملة تتالقى مع مبادرات 

السالم الفرنسية املرصية األملانية األردنية.

صحيفة »معاريف« :

هذا رشط ملك املغرب 
لزيارة ارسائيل

السيدة بريناشتاين  امريكي اسمه روبارت  قصة  
لزائرها  رشحت  ممرضة  وتعمل   ،bernstein

الشديد وهو  نباح كلبها  الصحفي  ومرافقه سبب 
يرى الثنني يدنوان من املنزل الواقع يف مستوطنة 
بالنباح  الكلب  "يبدأ  قالت   حيث   ،ariel ارييل 
 ، العرب  يكره  الكلب   ، عربي  رائحة  يشتم  عندما 
فهم يصدرون رائحة معينة … إنها مسألة جينات 
…” يهودي  ولكني    ” الزائر:  الصحفي  يجيب   ”

يسال  زوج املضيفة:” هل انت يساري؟”
يجيب مرافق الصحفي ” انه من انصار منظمة  

السالم الن “
فالكلب  املوضوع   فهمت  الن   ” الزوج  يجيب 
التحرير  منظمة  انصار  لنهم  اليساريني  يكره 

الفلسطينية وهذا هو سبب نباح الكلب .”
الوليات  اىل  "بالنسبة   : زّلوم  ويضيف 
يف  تتمثل  املختار  الله  شعب  ترجمة  فإن  املتحدة 
 american ( المريكية  الستثنائية  يسمونه  ما 
المريكي  للشعب  ان  اي   )exceptionalism

عليه  وأن  غريه  عىل  تتفوق  وميزات  خصوصية 
 )manifest destiny( هداية البرشية يف ما يسمى
او حروبهم ضد  املكسيك  فاحتاللهم لالرايض من 
دعاوى  تحت  كلها  تمت  الفلبني  وغزوهم  السبان 
دينية  وعنرصية . بل حتى جورج دبليو بوش شن 
يأجوج  لنبوءة  تحقيقا  ذلك  لن  العراق  عىل  حربه 

ومأجوج بل وسمى حروبه بالحروب الصليبية .
ول  فحّدث  املتحدة  الوليات  عنرصية  عن  اما 
املواطنني  حجر  اخرها  ول  اولها  وليس  حرج 
العاملية  الحرب  اثناء  ياباني  اصل  من  المريكان 

الثانية فقط لنهم من اصول يابانية".
»بدأت   : زّلوم  يقول  والعنف  التوسع  وعن 
القارة  رشق  يف  ولية  بـ13  املتحدة  الوليات 
بالتوسع  وبدأت  الستقالل  اعلنت  حني  المريكية 
الرايض  اما عن طريق رشاء  غرباً وشمالً وجنوباً 
كما حدث يف صفقة لويزيانا من فرنسا او صفقة 
السكا من روسيا او السطو عىل ممتلكات املكسيك 
يف الجنوب وغرب القارة المريكية الشمالية  وليس 
بعض  بواسطة  هاواي  ملكة  عىل  النقالب  اخرها 
كإحدى  وضمها  ورشائها  املارينز  ثم  املرتزقة 
املمتلكات ثم كولية. وبعد ان وصلت رقعة الوليات 
املتحدة من املحيط اىل املحيط بدأت بالغزو خارج 
العالم  عىل  للهيمنة  بعوملتها  جاءت  ثم   حدودها  
حيث انشأت ما يزيد عن مئتي قاعدة عسكرية يف 
لن  ذلك  العالم  اقطار  سائر  يف  بلدا   80 من  اكثر 
طبيعة النظام القتصادي تتطلب توسعاً دائما وال 

فإنه يواجه الزمات«
المريكية  الخارجية  السياسة  ملفات  ثاني 
والذي له تداعيات عىل املنطقة العربية هو طريقة 

تعامل ادارة بايدن مع ايران.
البيت  يغامر ساكن  املطروح هو هل  والسؤال 
البيض الجديد بحرب عىل نظام املالل بعد الجواء 
املشحونة التي خلقتها سياسات ترامب ازاءها بفعل 

العقوبات والتهديدات والتحريض السائييل؟
تصعب الجابة عن هذا السؤال يف ضوء الخطر 
الكبري الذي يمثله اشعال حريق مماثل ربما يطال 
الصواريخ  لرتسانة  بالنظر  املنطقة  دول  كافة 

اليرانية.
عىل انه يمكن استرشاف سياسة بايدن )ان لم 
360 درجة( خصوصا  بـ  بانقالب  العالم  يفاجئ 
اىل  النتخابية بعودة بالده  انه تعهد خالل حملته 
سيواصل  بأنه  ايران،  مع  النووي  بالتفاق  العمل 
عىل النهج الذي رسمته ادارة أوباما. وهنا ننقل مرة 
أخرى ما كتبت مجلة »اتالنتيك« حول هذا امللف : 
»يقول أوباما  ” أن إيران منذ سنة 1979 أصبحت 
إرهاب  أعمال  املتحدة  ومارست  للوليات  عدوًة  
تهديد حقيقي إلسائيل والعديد من  الدولة، وهي 
تُكن  ولم  عديدة ،  هدامة  ممارسات  ولها  حلفائنا، 
التقليديون  حلفاءنا  نرمي  أن  أبداً  نظري  وجهة 
لكن  عىل  بايران.  واستبدالهم  السعوديون 
السعوديني أن يقبلوا مشاركة إيران معهم للرشق 
واإليرانيني  السعوديني  بني  املنافسة   األوسط.   إن 
واملنافسة  الفوىض .  أشعلت  قد  الوسط  الرشق  يف 
بني السعودية وإيران قد أشعلت الحروب بالوكالة 
واليمن  مما   والعراق  سوريا  يف   وجلبت  الفوىض 
جعلنا نقول ألصدقائنا السعوديني وكذلك اإليرانيني 
أن عليهم  إيجاد نوع من السالم البارد مع بعضهما 
الوسط.  بالرشق  الجوار  دول  يف  النفوذ  لتقاسم 
 الخيار اآلخر أن نقول ألصدقائنا السعوديني انكم 
ل  حرب  إىل  األمور  فتتطور  معكم  وإننا  حق  عىل 
يستطيع أصدقاؤنا ربحها مما يضطرنا إىل التدخل 
وليس يف ذلك مصلحة لنا ولهم ول للرشق األوسط. ”  
علماً بأن أوباما اقرتح بأن الخطر عىل السعودية ل 
يأتي من إيران وإنما من الداخل من شباب عاطلني 

عن العمل وفروقات فاحشة يف الثروات«.
اعالن  بعد  خصوصا  املستبعد  غري  من  لذلك 
ان  اليورانيوم  لتخصيب  عودتها  عن  طهران 
يستأنف بايدن العمل بالتفاق النووي ومن املرجح 
أن تكون سياسته ازاء دول الخليج وايران تقريبا 
مطابقة لسياسة الديمقراطيني خالل ولية اوباما.
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الشارع الثقافيالشارع الثقافي

تنويه : نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء، فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد 
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.

وقفة

صار حال بالدنا أشبه بحال الربكان حيث ال ندري 
ماذا يغيل يف جوفه، ومتى وكيف يلفظه، وكم سيتكرر 
ذلك من مّرة، وعىل أيّة قطعة من األرض ستأتي ِحممه 

فتطمس تضاريس تلك األرض ؟!
وتتابعت   2010 ديسمرب  شهر  أواخر  يف  بدأت  لقد 
أو  ثورة...  فكانت  عّمت  حتّى  مكان  كّل  يف  رشاراتها 
لنقل: فكادت تنتج ثورة... لكّن ما حدث بعد ذلك من 
حّول  املجتمعي  الغليان  ذلك  معينة  جهات  اقتناص 
الوجهة تماما... وبدل أن يسري الركب إىل ثورة ثقافية   
أخذنا مقتنصو الفرص إىل فتنة داخلية  جاؤوا بفتيلها 

من وراء البحار...
أو  ثانوية  الناس  من  لكثري  الثقافة  مسألة  تبدو 
تماما  تعني  ال  أو  هامشيّة  أو  ترفيهية  أو  نخبوية 
صاحب الحاجة سواء كانت تلك الحاجة ماّدية كالخبز 
والسالم  كاألمن  نفسية  كانت  أو  والدواء...  واملسكن 

واملحبّة. 
ألّن  املفهوم  هذا  لتصحيح  نحتاج  األمر  حقيقة  يف 
فيه املفتاح. فإذا اقتنعنا بأّن الثقافة هي أّم الحاجات 
واحدة  املشكالت  كّل  حّل  يف  سنرشع  حينئذ  جميعا، 
بواحدة أو بالتوازي حني تتكّفل كّل مجموعة باملشكلة 
وخاّصة  وكفاءاتها  وعلومها  بخرباتها  املرتبطة 
تدفعنا  التي  هي  الثقافة   ألّن  وتحّمسها.  باهتمامها 
تلك  نحّب  ملاذا   نفهم  وتجعلنا  نحبّها  أشياء  لنعمل 

األشياء وما مردود تلك املحبّة عىل نتائج األعمال.
األعمال  عن  أتحّدث  أنّي  البعض  ظّن  يف  يذهب  قد 
من  للفّن  الشائع  باملفهوم  الفنون  فلك  يف  تدور  التي 
وسينما...  ومرسح  ورقص  ونحت  ورسم  موسيقى 
فكرية  أو  يدوية  األعمال  كّل  عن  أتحّدث  بينما  إلخ،  
أو االثنني معا.  ألّن النّجار عندما يحّصل الثقافة كما 
يحّصل اآللة التي تقطع الخشب سيجعل من الكريس 
الذي يصنعه وسيلة مريحة لقراءة كتاب بعد أّن تأّمل 
براعة  من  فيه  ما  والحظ  كرسيه  الكتاب  صاحب 
مكانا  الكريّس  ذلك  جعل  أو  فنية.  وملسات  وعناية 
وضعية  يجد  كي  يتعب  قبله  كان  مسّن  لرجل  حنونا 
 3 ذي  بلعبة طفل  أو كرسيّا شبيها  للجلوس  مناسبة 
سنوات ملّون وعليه أشكال وصور تلفت انتباه املخرتع 
الصغري... وألّن فالح األرض عندما يزرع أرضه إنّما هو  
محّب لتلك األرض يرعاها كما نرعى املولود الجديد مع 
أشبه  أنّه  الحديث  كّل موسم جديد. فإن قيل عن هذا 
بالشعر  منه بالواقع قلنا: بسبب هذا االحتقار للشعر 
وتركوها  أراضيهم  األرض  أصحاب  هجر  والشاعرية 
ال  التي  املزدحمة  باألحياء  االلتحاق  أجل  من  بورا 
مالمح لها غري املنتجات املصنّعة حيث تسع أعشارها 
األرض  أصحاب  جهة  كّل  يف  تجّمع  فلو  مستوردة... 
من  ورثوا  ما  بكّل  أراضيهم  رعاية  وسائل  يف  يبحثون 
من  الجامعات  بعلوم  عليها  سيزيدون  وبما  معارف 
ومختربات  فالحيني  مهندسني  من  الصاعدة  األجيال 
ذلك،  ونحو  لآلفات  ومقاومة  متجّددة  شتالت  تدرس 
لجعلوا من جهاتهم جنّات، تفاخر كّل جهة بما تمتاز 
الكاملة  الباقة  لتزداد  الوطنية  املحافل  يف  به وتعرضه 
التي سبقتنا  الشعوب  للبالد جماال ورونقا... ولنتأّمل 

يف ذلك ونرى معارضها الفالحية والصناعية والحرفية 
والفنية ويف كّل امليادين... 

كيف  تعّلمنا  التي  هي  حياة.  أسلوب  هي  الثقافة 
ألنّها  نحبّها.  أعماال  ترّصفنا  تحت  يوجد  مّما  نجعل 
عىل  يشرتط  أن  حّقه  من  ليس  القاعد  أّن  إىل  تنبّهنا 
فإنّما  أرّص   فإن  خياله...  يف  بما  تأتيه  أن  الظروف 
يغرق أكثر وأكثر يف الخيال بينما واقعه ما زال متلبّسا 

بظروفه ذاتها،  تلك التي لم يعمل عىل أن يغرّيها .
حاجتنا لثورة ثقافية أضمن لصالح حالنا من حفظ 
العظيم  الله  أمرني  كما  التفّكر  هو  وسبييل  القرآن، 

صاحب القرآن... 
قلت حفظ ولم أقل قراءة. ألّن قناعتي هي أّن قراءة 
األخرى  الخطى  بني  من  أساسية  خطوة  هي  القرآن 

املطلوبة عىل درب الثورة الثقافية املأمولة.
لن يعجب هذا العنوان بعض "التقووينّي" )عىل رأي 
د. فرج الحوار(، وإن كنت أقّر بأنّه ليس من الحكمة 
الناس...  من  فئة  من  سلبي  بموقف  حديثي  تطعيم 

أولئك الذين عملوا عىل تحويل الثورة إىل ثوران.
يف الحقيقة ليس يف ما قلت موقفا سلبيّا، إنّما هو 
قول أردته أن يكون مستفّزا، ليستنفر الفكر يف محاولة 
الرّد عليه، سواء الرافضني املستنكرين ليجمعوا قرائن 
املوافقني  أو  "الفتاكة"،  أسلحتهم  ويشحذوا  اإلدانة 
املعنوي...  الدعم  ووسائل  املؤيّدات  كّل  ليستجمعوا 
وليس الكالم يف بعض أصنافه بأقّل فتكا لو تعّلق األمر 
بالتكفري أو بإباحة الدم كما قرأنا وشهدنا يف هذا الزمن 

"الثوري املجيد"...
سأحّسن قويل قليال، ليس نكوصا وال تراجعا وإنّما 

توضيحا:
الناس عىل ما لم يختاروه بإراتهم  ال أسعى إلكراه 
كاملة وال أحمل بغضا تجاه بني جنيس من البرش ... 
بل أقاوم نزوع نفيس للتصنيفات )التي تتغّلب عيلّ حني 
أعاين املنكرات من الظلم الذي يسّلطه بعض البرش يف 

حّق البعض اآلخر بدعوى االنتصار للدين(... 
أتحّدث عن ثورة ثقافية وعن قراءة القرآن ؟!  فهل 
أتحّدث عن خلطة هجينة ال تستقيم بني القرآن وقطعة 
موسيقية للطاهر القيزاني مثال، أو بني الفاّلح والشعر 
أو بني النجار والرسم  ... هل أدعي التديّن واملحافظة 
بينما أكّذب نفيس يف الواقع عندما أقف مبهورة متأّملة 
تمثاال إلنسان )بلباسه أو دون لباس( نُِصب يف ساحة 
عاّمة ليوثّق نقطة من تاريخ البرش، أو إرادة حقيقية 
كالذي  به  يحتذى  مثال  إىل  قوم  مأساة  حّولت  للحياة 
حدث يف راوندا بعد اإلبادة العرقية بني الهوتو والتوتيس؟
بأنّنا  مثيل  هم  من  وعن  عنّي  البعض  يقول  قد 
الفكر، مذبذبون )ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء(  مشّوشو 
... ورأي القائلني بتذبذبي يعنيهم وحدهم وال يقلقني 
إاّل إذا تحّول إىل أذى، عندها سأدافع عن نفيس حسب 
املنطق الكوني لغريزة الكائنات يف الدفاع عن نفسها... 
بالحّس  التديّن  مصالحة  هي:  بساطة  بكّل  فكرتي 
اإلنساني والفنّي وهذا مفهومي لثقافة القوم. ثقافة 
جدير  هو  ما  منها  يختارون  األجداد  من  ورثوا  بما 
باملحافظة عليه، وأخرى ينتجونها بما ستصنع أيديهم 

ليكونوا بدورهم أجدادا صالحني ملن سيأتي بعدهم. قد 
يؤّكدون  من  طرف  من  الفكر  مشّوشو  أننا  عنّا  يقال 
القطيعة بني الفّن يف معناه الثقايف الشامل وبني الدين، 
الفنّية  بالصور  ينضح  الدين،  أي  األخري  هذا  أّن  رغم 
أّن  غري  والراقية.  النبيلة  والعواطف  الحّس  ورهافة 
من  يتىل  ملا  االستماع  هو   املصالحة  هذه  يف  الرشط 
الذكر الحكيم ونأمل أن نلفت النظر بما سنقرتح من 

القرآن حيث يقول الحّق تعاىل يف سورة األعراف:
ِلِعبَاِدِه  أَْخَرَج  الَِّتي  اللَّـِه  ِزينََة  َحرََّم  َمْن  ُقْل 
اْلَحيَاِة  يِف  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  ِهَي  ُقْل  الرِّْزِق،  ِمَن  َوالطَّيِّبَاِت 
ِلَقْوٍم  اآْليَاِت  ُل  نَُفصِّ َكذَِٰلَك  اْلِقيَاَمِة،  يَْوَم  َخاِلَصًة  نْيَا  الدُّ
َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َربَِّي  َحرََّم  إِنََّما  يَْعَلُموَن ﴿32﴾ ُقْل 
ُكوا  ترُْشِ َوأَن  اْلَحقِّ  ِبَغرْيِ  َواْلبَْغَي  َواإْلِثَْم  بََطَن  َوَما  ِمنَْها 
ْل ِبِه ُسْلَطانًا َوأَن تَُقولُوا َعىَل اللَّـِه َما اَل  ِباللَّـِه َما َلْم يُنَزِّ

تَْعَلُموَن ﴿33﴾.
عىل  بعضهم  يبغي  أن  الناس  عىل  الله  حّرم  نعم... 
بعض بال وجه حّق، وأن يقولوا عليه ما ال يعلمون... 
الله...  الزور عىل  البغي وقول  ولكنّهم حّللوا ألنفسهم 
فلم يتسّلحوا بسالح املعرفة واملحبّة والثقافة واعتمدوا 
كالم البرش بديال لقول الله بما تأّول البرش من تفاسري 
من  ولكّن  القرآنية...  لآليات  الكربى  املقاصد  تناقض 
أقال عقله ونّصب قول "شيخه"  مكان ذلك العقل، فال 
نملك له شيئا من إصالح الله وحده الهادي وما علينا 

إاّل التناصح.
يّدعي معظم من تطلق عليهم صفة فقهاء الدين أّن 
بالنصوص  باملشتغلني  الديني هي خاّصة  العلم  صفة 
عىل  يتجارسون  كيف  ندري  وال  سواها.  دون  الدينية 
يكونوا  أن  دون  النصوص  تلك  بمعاني  املعرفة  ادعاء 
سورة  يف  تعاىل  الله  يقول  الدنيا؟!  علوم  يف  منخرطني 

فاطر : 
ِبِه  َفأَْخَرْجنَا  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  أَنَزَل  اللَّـَه  أَنَّ  تََر  أََلْم 
اْلِجبَاِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر  َوِمَن  أَْلَوانَُها،  ْختَِلًفا  ثََمَراٍت مُّ
النَّاِس  ُسوٌد ﴿27﴾ َوِمَن  َوَغَراِبيُب  أَْلَوانَُها  ْختَِلٌف  مُّ
َوابِّ َواأْلَنَْعاِم ُمْختَِلٌف أَْلَوانُُه َكذَِٰلَك، إِنََّما يَْخىَش اللَّـَه  َوالدَّ

ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماُء، إِنَّ اللَّـَه َعِزيٌز َغُفوٌر ﴿28﴾.
ينتبهون  الذين  الطبيعة.  علماء  هم  العلماء  نعم. 
وإىل  السماء،  من  النازل  املاء  ينّميه  وكيف  النبات  إىل 
إذا  الذين  وأنهار.  وبحار  جبال  من  الطبيعة  عنارص 
والنهار  الليل  تعاقب  أهّمية  يفهمون  القرآن  قرؤوا  
ويقفون  األرض  عىل  الحياة  تنمية  يف  الشمس  ودور 
ثمر  إىل  للنظر  يدعوهم  العظيم حني  الخالق  مسبّحني 
الخلق  يف  الجمال  آيات  ويتأملون  يثمر  حني  الشجر 
حني يرسح الراعي بأغنامه  أو  حني يشاهد الحّب ذو 
الذين  الشيوخ   يذكر   فهل  سنابله...  تموج  العصف 
أمطرت بهم "ثورتنا املجيدة" آيات القرآن التي تتحّدث 
عن ذلك، وهل يعلمون معنى لثقافة الحياة املستخلصة 

منها ؟!
لذلك نقول نحن بحاجة لتصحيح مسار ثورتنا كي 
وال  معا  والروح  للفكر  تنترص  شاملة  ثقافية  تكون 

يكون ذلك إاّل بالعمل وال يشء غري العمل.

الثورة التونسّية لن تكتمل ما لـم تنتج ثورة ثقافية!
بقلم : نهلة عنان
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»اإلسالم الديمقراطي« هو خترجية تكتيكية
لفشل حركات اإلسالم السيايس يف ممارسة السلطة

إلى ذلك اإليطالي غرامشي،  نّظر  "المثّقف العضوي" كما  النضال والمعرفة بحثا عن صفة  الفكر اإلسالمي، جمعت شخصّيته بين  عبيد خليفي باحث في 
ففي مدينة الرديّف إحدى ُمدن الحوض المنجمي كانت والدته ومسيرته النضالّية التي انتهت بسجنه في عهد اإلستبداد، وعندما تحّققت ثورة الحريّة والكرامة 
تفّرغ لهاجسه المعرفي، فوهبنا كتابا مرجعّيا جامعا عن ظاهرة الُعنف اإلسالموي تحت عنوان "الجهاد لدى الحركات اإلسالمّية المعاصرة: من جماعة اإلخوان 
المسلمين إلى تنظيم الدولة اإلسالمية" )560 صفحة(، وهو كتاب اشتغل فيه ثمانية سنوات حول أكثر من خمسة آالف وثيقة جهاديّة خالل قرن كامل، وهذه 
األيام يصدر كتابه الثاني في مجال اإلسالميات التطبيقّية تحت عنوان "صورة علي بن أبي طالب في المخيال العربي اإلسالمي" ليكون محور جدل وجدال في 

»الشارع المغاربي«.

عواطف البلدي

الباحث في الفكر االسالمي عبيد خليفي لـ »الشارع المغاربي« :

أن موضوع كتابك حول "شخصية  يبدو 
السطح  عىل  طفت  أن  بعد  أوانه  يف  عيلّ" 

"فتنة" مستأنفة بني السنة والشيعة؟
الشخصيّة  أبي طالب  بن  تبدو شخصيّة عيلّ 
وفعله  املبّكر،  اإلسالم  تاريخ  يف  جاذبيّة  األكثر 
والتمايز  التميّز  هذا  منحه  الذي  هو  التاريخ  يف 
بن  الصحابة، فكتابنا حول صورة عيلّ  عن بقيّة 
العربيّة  الّذهنيّة  لتفكيك  محاولة  هو  طالب  أبي 
الزعامة والبطولة يف  اإلسالميّة يف تأسيس نماذج 
بني  العنيف  التداخل  ذاك  ولعّل  الّديني،  سياقها 
الّسلطوي والّديني هو الذي جعل الضمري العربي 
إىل نماذج سلطويّة بمرشوعيّة  اإلسالمي مشدودا 
بن  اختيارنا لشخصيّة عيلّ  يكن  ولم  عليا،  دينيّة 
أبي طالب سوى عمال مقصودا يف بعديه اإلشكال 
التاريخي والوظيفي السيايس، فشخصيّة عيلّ هي 
فرقا  اإلسالمي  الجسم  لتقسيم  الفاصلة  اللحظة 
ومذاهبا، ألّن عيلّ بفعله التاريخّي كان قضيّة، ولم 
له وتصعيدا  الخالف حول عيلّ سوى حياة  يكن 
ولكّن  والشعبي،  السيايس  املخيال  يف  لصورته 
املرشوعيات  يف  إنفصال  محطة  أيضا  سيكون 
القدامى  وبعبارة  والشيعة،  السنّة  بني  السياسيّة 
بني الُحنّو السنّي والغلّو الشيعي حدثت القطيعة 
الفتنة  فكانت  السياسيّة،  وطموحاتها  املذهبيّة 
ضغط  تحت  التاريخ  مفاصل  يف  تجّددت  التي 
وفتحت  طالب،  أبي  بن  عيلّ  مقتل  منذ  العصبيّة 
بالنجاح  البيت  آل  لقضيّة  تشيّعوا  ملن  الباب 
يف  الفتنة  وعادت  شيعيّة،  دويالت  تحقيق  يف 
ُعنفا بفعل صعود  أكثر  الحديث والراهن  العرص 
السنّي والشيعي،  املجالني  اإلسالمية يف  الحركات 
املواجهة وحشيّة بالقتل والّذبح والتنكيل  فكانت 
ونبّوة  الله  بوحدانيّة  الّشهادة  عنوان  نفس  تحت 
الفتنة راهنا إل دليل عىل فشل  محمد، وما عودة 
الدولة الوطنيّة يف التمّدن والتحديث بعد الخروج 
يربّىء  ل  وهذا  واإلحتالل،  اإلستعمار  مرحلة  من 
اإلستعمار الذي وّظف الطائفية وغّذاها يف مفاصل 

الدول املتنّوعة مذهبيّا.
ترسم املدّونة السنّية صورة عيلّ باعتباره 
يف  السيايس  التدبري  يحسن  لم  خليفة 
حني  يف  )معاوية(  وماكر  مناور  وال  مقابل 
رسدية  صياغة  اىل  الشيعية  املدّونة   تذهب 
فوق  شخصية  عيلّ  ليصبح  "املظلومية" 

تاريخية؟ من هو عيل "التاريخي" ؟
لتناقضات  صورة  هو  امُلتعّدد  الواحد  عيلّ 
بني  واملدنّس،  املقّدس  بني  وجدلياته،  اإلنسان 
وعيل  التاريخ  عيل  وبني  والّدنيوي،  الّديني 
األسطورة تالشت روابط املشاعر والعقل، وتدّخل 
كتابة  إلعادة  املختلفة  بشقوقه  اإلسالمي  املخيال 
الّسرية الصورة، فذاك الصحابي املقّدس لن يكون 
سوى ملمح من صفاء الّدين وأحد تجليّات النبّوة 
يف الولية، ورمزا للفشل السيايّس أمام مكر الواقع 

ذاك  ومن  والبرش،  والتاريخ 
عنوانا  املظلوميّة  سرية  ستكون  اإلمتحان  الفشل 
لوأد الخيبات املتتالية وسبيال لبناء مرشوع الثأر 

السيايس من التاريخ والواقع.
كان عيلّ بن أبي طالب لحظة فارقة يف التاريخ 
الجديدة  الدين  منتوج  هو  تاريخيّا  اإلسالمي، 
عقيدة ورؤية، وكان يمثل تجربة عميقة يف محاولة 
للقطيعة مع املايض الوثني والقبيل، ولم يكن فشله 
سوى استحالة لتلك القطيعة بني األصيل العتيق 
الشفويّة  الرواية  حاولت  ومهما  الجديد،  والوافد 
الثوريّة  النقاوة  بني  التعارض  ذاك  تقيم  أن 
تصمد  لن  الرواية  هذه  فإّن  السيايس،  واملكر 
أمام التحقيق التاريخي، فقد كانت هناك رشوط 
تاريخية وقبليّة حكمت عىل عيلّ بالفشل السيايس، 
ولن  مرشوعه،  يف  معاوية  لنجاح  دافعا  وكانت 
التاريخيّة،  املفارقة  هذه  اإلسالمي  الضمري  يقبل 
املنشود،  الحّق  فتصبح شخصيّة عيلّ هي صورة 
أميّة  بني  ضّد  الثائرة  العصبيات  تشّكلت  وقد 
عىل مظلوميّة عيلّ وبنوه، فوقع توظيفها لتحقيق 
"كتلة تاريخيّة" هزمت بني أميّة وتأّسست دولة 

العباسيني عىل ركام صورة عيل بن أبي طالب.
املخيال  يف  طالب  أبي  بن  عيلّ  صورة  تطرح 
العربي اإلسالمي قضيّة الّزعامة السياسيّة وقطاع 
فرسم  والّديني،  األسطوري  بشّقيها  البطولة 
ولكنّه  املاكر،  للسيايس  واقعيّة  صورة  املخيال 
إىل  الّدينيّة  البطولة  قطاع  من  عليّا  يخرج  راح 
صورة  عن  بالبحث  األسطوريّة  البطولة  قطاع 
األنبياء،  ووارث  املعجزات  صاحب  الكرامي  عيلّ 
توظيف  يف  النّبي  من  وأجّل  أعىل  الولّ  يغدو  بل 

للموروث العتيق لألديان واألساطري.
يصف البعض "نهج البالغة" مثل التلمود 
عند اليهود بمعنى انه مسطور بأيادي أجيال 

من أيّمة الشيعة وليس كتابا لعيل؟

البالغة" هو محفل للبالغة والفصاحة  "نهج 
العربيّة الجمعيّة يف املجال السالمي السنّي، ولكنّه 
هو  ناطقه  ألّن  الشيعي،  املجال  يف  ُمبّجل  نّص 
صاحب الولية والوصاية، والغريب أّن املرجعيات 
الشيعيّة ل تستحرضه شاهدا دائما باملقارنة مع 
والكليني،  الكربى)الطويس،  الفقهية  املرجعيات 
وابن بابويه( أو حتى األيمة من أبناء عيلّ )محمد 
الباقر، وجعفر الصادق(، وكانت مسألة املصداقيّة 
القصد بحثا يف  الكتاب، ولم يكن  إحدى مفاصل 
التجريح والتعديل للقطع مع قضيّة التشكيك يف 
أصل النّهج، ولكّن الثابت أن سفر "نهج البالغة" 
من  الكثري  فيه  طالب  أبي  بن  عيلّ  إىل  املنسوب 
كالم عيلّ وملفوظه، ولكن أيضا فيه من روح عيلّ 
وصورته كما رسخت يف الضمري اإلسالمي ملسريته 
وسريته ومصريه، فكانت حكمة التجربة والتاريخ 
إىل  بنسبتها  مقّدسة  دينيّة  مرشوعيّة  عن  تبحث 
عيلّ ُمتلّفظا، وحفل املوضوع عىل لسان عيلّ بآلم 
الناس وأوجاعهم، وبخرافاتهم وأحالمهم، وليس 
من الّصعب التحّقق من مصداقيّة "نهج البالغة"، 
ألّن مدّونة اإلخباريني واملؤّرخني حفظت بعضا أو 
كثريا من ذاك السفر املقّدس لعيلّ الويّص باإلمامة 

يف سياقها الشيعي.
ثانويّة  مسألة  النّهج  مصداقيّة  مسألة  تبدو 
بنية  تفكيك  يف  املعرفيّة  لطموحاتنا  بالقياس 
"الالمفّكر  يف  والبحث  اإلسالمي  العربي  العقل 
تكن  لم  اإلسالميّة  العربيّة  فالثقافة  فيه" سابقا، 
يصنعه  مخيال  كانت  بل  وعرفانا،  وبرهانا  بيانا 
العاملة  الثقافة  نحو  ويتسّلل  الشعبي  الهامش 
البحث يف  إّن  بل  العاميّة،  الثقافة  تداخلها مع  يف 
املصداقيّة مثلما غرقت عديد البحوث لن يكون له 
إىل مدّونة نهج  النظر  أفق معريفّ، وبالتال وجب 
البالغة وغريها من الكتب املرجعية املأذونة ومنها 

الّصحاح كونها منتوجا ثقافيّا يمكن دراسته من 
تمام الظاهرة الثقافيّة اإلسالميّة وتطبيق منجزات 
األنرتبولوجيّة  خلفياتنا  لفهم  اإلنسانيّة  العلوم 

والسوسيولوجية واللسانية.
الثقلني  حديث  عن  السنّة  يتغاىض  ملاذا 
ويهّمشون  الوداع(  )حجة  الغدير  وحديث 
من  وعادي  وااله  من  وايل  )اللهّم  مقطع 

عاداه(؟
السياق  يف  مرجعيّة  تأويليّة  معركة  هي 
أّول هناك تشكيك  السنّة والشيعة،  اإلسالمي بني 
يف املرويات بمفرداتها تلك، وثانيا هناك جدل يف 
وثالثا  التاريخيّة،  وسياقاته  النّبوي  امللفوظ  بنية 
التأوييل،  ومحفلها  املفردات  دللة  يف  جدل  هناك 
الشحن/ سياق  يف  واقع  "الولية"  فمصطلح 

الشيعة والسنّة، ويجب  الّدلل من طرف  الفراغ 
الطربي  خاصة  التاريخيّة،  املصادر  أّن  التذكري 
تذكر  ل  اإلخباريني  مرويات  أو حتى  والبالذري، 
يف  والغدير  الثقلني  بحديث  الحتجاج  وقع  أنّه 
أن  والثابت  الفتنة،  معارك  يف  أو  السقيفة  واقعة 
املدّونة  تشّكل  بداية  مع  بدأ  والحتجاج  الحجاج 
الثاني  القرن  يف  والشيعيّة لحقا  السنيّة  الفقهيّة 

من الهجرة.
الحجاج  الشيعي  السنّي  اإلختالف  يغادر  لم 
دينيّة  لقاءات  جرت  العرشيتني  فخالل  القديم، 
للمرجعيات الشيعيّة بالفقهاء السنّة، ولم يتزحزح 
يحافظ  أن  اإلتفاق  فكان  مواضعه،  عن  الجدال 
ملفهوم  تجاوزا  ومذهبه  قناعاته  عىل  مذهب  كل 
الشكيل  التقريب  وهذا  املذاهب"،  بني  "التقريب 
واألغرب  السياسيّة،  الرصاعات  أمام  يصمد  لم 
عقائد بعضهما يف  يتنازلوا عن مهاجمة  لم  أنهم 

• شخصّية علّي هي اللحظة 
الفاصلة لتقسيم الجسم 

اإلسالمي فرقا ومذاهبا

• عودة الفتنة راهنا
دليل على فشل
الدولة الوطنّية

في التمّدن
والتحديث
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»اصربي...
راك ولّية«

بقلم سماح حمدي )باحثة أكاديمية(

للداللة عىل معان  العربية  تستعمل كلمة »وليّة« يف 
منها »الربدعة إذا ما كانت عىل ظهر البعري، كّل ما ويل 
زاد  من  املرأة  تخبّئه  ما  وغريه،  كساء  من  البعري  ظهر 
لضيف ينزل، مؤنّث ويلّ وهو كّل من ويل أمرا أو قام به ، 

الويلّ هو النّصري«.
وتطلق يف بعض الّدول العربيّة ومنها بالدنا عىل املرأة 
، لإلحالة إىل ضعفها ، فهي »وليّة مسكينة«، و»وليّة ما 
ليس عندها  أي  وايل«  ما عندها  »وليّة  ثنيّة« وهي  تدّل 
الذليلة  املستضعفة  املرأة  إذن  الذي يحميها، هي  السند 
العرف  يف  الّسند  وما  سند،  بال  الحياة  يف  تسري  التي 
أو  أخا  أو  كان  أبا  يحميها  الذي  الرجل  إال  االجتماعي 

زوجا، أو قريبا ترمي عليه حملها، فيسندها.
كّرس هذا املفهوم واقعا اجتماعيّا وسياقا حضاريّا 
كامال، كانت فيه املرأة كائنا هّشا ودونيّا يف آن، ال قيمة 
له إال من »الوايل« الذي يحتمى به. ومّلا كان أمر ضعفها 
معلوما، فقد تربّت عىل تعليمها الّصرب، الصرب عىل أذى 
»الوايل« ، خصوصا إن كان زوجا. فهو يؤذي وهي تتحّمل 
من  أّن  يف  أشّك  وال  الصابرين«،  مع  الله  و»إّن  وتصرب 
يقنعونها بذلك هم أفراد عائلة تخّلصوا من مسؤوليّتها 
إىل  إال  مغادرته  لها  يريدون  ال  زوجيّة  بيت  يف  بإلقائها 
املقربة ، حتّى ال تعود إليهم بمشاكلها و بأبنائها الذين 
سيكونون عبئا جديدا ينضاف ألعباء العائلة، وحتى ال 
تلوك األلسن سريتها ورشفها إن حملت لقب »املطّلقة«.
إذن،   لـ»الوايل«  وتبعيّتها  االقتصادّي  املرأة  فعجز 
جعالها تلك الذليلة التي عليها التحيّل بالّصرب وترك أمر 
النفسيّة  وحرمتها  نفسها  وعّزة  وشخصيّتها  كرامتها 
والجسديّة جانبا، والّسعي إىل إرضاء »واليها« سواء كان 

يف بيت ابيها أو بيت زوجها.
رشيكا  املرأة  وأصبحت  الحضاريّة،  األوضاع  تغرّيت 
فاعال يف املجتمع، بل تفّوقت عىل الّرجل يف ميادين شتّى، 
والعمل،  العائلة  تسيري  يف  وتميّزها  جدارتها  وأثبتت 
وتساعد  البيت  تنفق عىل  التي  »الوالية«  هي  وأصبحت 
العقليّة  ولكّن  الحاجات،  تغطية  عىل  والعائلة  الزوج 
بالّصرب عىل زوج  املرأة مطالبة  ظّلت عىل حالها. ظّلت 
األبناء،  تربية  ويف  البيت  يف  واجباته  أداء  عن  متقاعس 
أو  معنويّا  أو  لفظيّا  سواء  عليها  يمارسه  عنف  وعىل 
جسديّا فتكتم معاناتها، وتتجّمل صباحا وهي خارجة 
حال..وإذا   أفضل  يف  أنها  يراها  من  فيظّن  العمل  إىل 
اشتكت ، ذّكروها بأنه »عليك أن تصربي، ماك إال وليّة«..

لكاّفة  ستتعّرض  التي  الجناح  املكسورة  بأنّها  ذّكروها 
أنواع الرشور إن فّكرت يف االنتقام لذاتها والتخّلص من 
جاّلدها.. وهنا إّما أن تختار كرامتها وتتحّمل تبعات ذلك 
مجتمع  نظرة  ومن  انفصالها  فكرة  العائلة  رفض  من 
لشعار  ترضخ  أن  وإّما  كثرية،  عقد  من  يعاني  مازال 
»اصربي..راك وليّة« فتعيش ميّتة يف بيت ال كرامة لها 

فيه وال قيمة ..
منتصف  بعد  صحوت  عندما  املوضوع  هذا  أثارني 
مرتا   20 بيتي  عن  شّقتها  تبعد  سيّدة  رصاخ  عىل  الليل 
وهي تستجدي زوجها-جاّلدها بأن يكّف عن رضبها يف 
تلك الساعة من الليل.اتّجهت صباحا إىل حارس عمارتهم 
باش  اش  اما  يرضبها،  مرة  »كّل   : يل  فقال  أستفرس 
نتحاور،  نحن  وبينما  وليّة«  راهي  عليه،  تصرب  تعمل، 
مّرت سيدة وهي يف زينتها، ولكنّها لم ترفع عينها حياء 

فهمس إيلّ بأنها هي املعنّفة البارحة..
أتّهمها؟  أم  عليها  أأشفق  أدر  ولم  كثريا،  تأّلمت 
الرتبية  ضحايا  مثيالتها،  يف  أفّكر  اليوم  طوال  وبقيت 
الخاطئة واألوضاع البائسة، ضحايا قيم نجرتّها وتنوء 
الذل  الّصرب،صرب  بئس  أال  ونفسياتنا...  ظهورنا  بها 

والهوان...

سّب  زال  فما  والحسينيات،  الدينية  املجالس 
أعداء الحسني من جهة، والروافض من جهة 
والتعبئة  العقائدي  الشحن  أدوات  من  أخرى 
التلفزيّة  املناظرات  تلك  زالت  ول  املذهبيّة، 
األكثر  والتسنّن  التشيّع  شيوخ  بعض  بني 
مشاهدة عرب الشبكات العنكبوتيّة للبحث عن 
انتصار مذهبّي وهمي يُسّوق للُمعتقد امتالكه 

للحقيقة الربّانيّة بواسطة الفقيه.
كتابك  مع  وربطا  الراهن  اىل  لنعد 
املخيال  يف  طالب  ابي  بن  عيل  "صورة 
العربي االسالمي" .. هل نحن ازاء "رصاع 
مخاييل" اي رصاع رسديات سنية شيعية 

اباضية...؟
السنيّة  الخالف/القطيعة  أن  صحيح 
تباين  خالل  من  فعليا  تأّسست  الشيعيّة 
الدعوة،  من  قرنني  بعد  الفقهيتني  املدّونتني 
عن  السنّي  املخيال  بتمايز  إعالنا  ذلك  وكان 
الّدللت وليس  املخيال الشيعي، هو تمايز يف 
طالب  أبي  بن  عيلّ  فصورة  الخلفيات،  يف 
تحظى بالحرتام يف سياقيها السنّي والشيعي، 
الحرتام،  درجة  يف  عميق  إختالف  مع  لكّن 
فهنا يف املجال السنّي هو محرتم بمنزلته من 
والخلفاء، مساويا  للصحابة  الرسمي  التاريخ 
لهم يف الفضل واملنزلة، لكّن يف السياق الشيعي 
يتعاىل اإلحرتام إىل منزلة التقديس والتأليه، بل 
يف  درجات  له  الشيعي  املجال  يف  التمايز  إّن 
التعظيم والتقديس حسب الفرق الشيعيّة بني 

اإلماميّة والزيديّة واإلسماعيليّة.
الذين  هم  واملراجع  الفقهاء  أن  يبدو 
يديرون "رصاع املخاييل"، فهم حراس املعبد 
القديمة،  ورصاعاته  تشنجاته  بكّل  الفقهي 
وهم يعيدون الجماهري التي تسمعهم إىل ذلك 
الزمن السالف، فيحافظون عىل سلفيّة النّاس 
يف عداواتها العتيقة التي ل طائل منها، ويقع 
استثمار موروث القطيعة يف تجييش املخيال 
لشحنه بالعداوة تجاه اآلخر، واملخيال ينعكس 
ممارسات  عرب  األفراد  سلوك  يف  بالرضورة 
الشيعي  السياق  يف  جليّة  تبدو  شعائريّة 
بُني عىل  الشيعي  التاريخ  ألّن  أكثر من غريه، 

الهامش من التاريخ الرسمي. 
اإليمان  ذاك  اإلسالميّة  العقيدة  ليست 
اإلسالم  وليس  اإلسالمي،  الضمري  يف  الراسخ 
أركان  يف  عليها  املنصوص  الشعائر  تلك 
التي تخرج  للمخيال شعائره  اإلسالم، ولكّن 
التابع  القطيع  نحو  فردانيته  من  الفرد 
شعائر  فتُصبح  ونوافله،  الشيخ  لحرضة 
للحقيقة  الّدين  أركان  من  ركنا  املخيال 
من  درجة  أعىل  الشعائر  بل صارت  املطلقة، 
النوافل والفرائض الّدينيّة، وبها يقع تجييش 
املذاهب  بني  دوغمائيّة  سواتر  وبناء  النّاس 
والفرق، لتبقى املجتمعات مفتّتة ويف قطيعة 

مع مفاهيم الّدولة املدنيّة.
وجماعات  فكرا  التكفري  ينتعش  ملاذا 
عند  ويتضاءل  ويخفت  السنّي  الحقل  يف 

الشيعة؟
من غري الصائب أن نجعل التكفري حكرا 
يف  تام  تماثل  هناك  بل  السنّي،  السياق  عىل 
مستوى التكفري يف املجالني السنّي والشيعي، 
وهناك تكفري متبادل تجىّل كثريا يف الرصاعات 
التذكري  فيجب  الراهنة  اللحظة  أما  املذهبيّة، 
تتعّلق  ل  الشيعي  التكفري  مرجعيّة  أّن  إىل 
تكفري  هو  بل  الحارض،  يف  الناس  بتكفري 
ظلموا  الذين  من  التأسييس  اإلسالم  لرموز 
وراثة  يف  حّقهم  وسلبوهم  وبنوه  عيلّ  اإلمام 
سيّد  كان  ومّلا  منازع،  بال  اإلسالمي  الحكم 
الروحي  األب   )1966  -  1906( قطب 
لألصوليّة اإلسالميّة السنيّة، فهو أيضا املرجع 
"يف  كتابه  خالل  من  الشيعيّة  لألصوليّة  األم 
ظالل القرآن"، وهو الكتاب الذي قىض اإلمام 

ُمعتّدا  ترجمته  يف  قرن  نصف  خامنئي  عيل 
يّطلع  من  ولعّل  اإلسالمي،  للمرشوع  برؤيته 
للخميني  السالمية"  "الحكومة  كتاب  عىل 
السنّي  التكفري  بني  املشرتكة  القواسم  يدرك 

والتكفري الشيعي.
املرجعيات  بني  سحيقة  الهّوة  تبدو 
املذهبيّة السنيّة الشيعيّة يف الظاهر، ولكنها يف 
الدولة  عمقها متماثلة ومنسجمة مع مفهوم 
الّدينية بوصاية الفقيه/املرشد/املرجع، وهذا 
الدينيّة  للحقيقة  املالك  هو  الفقيه/املرجع 
والدنيويّة، وألنّها حقيقة مطلقة فهي تفرتض 
الرأي،  يف  يخالفه  من  لكل  والكفر  الضاللة 
الّراهن  الوقت  يف  التكفري  موجة  كانت  ولنئ 
الشيعية  ذات صبغة سنيّة فإّن اإلسرتاتيجيا 
قامت عىل التقيّة ومراعاة املوازين السياسيّة 
عىل  والرهان  السيايس  مرشوعهم  تطوير  يف 

املظلومية. 
اإلسالموي  العنف  عن  السابق  كتابنا  يف 
ملمارسة  الحقيقيّة  املرجعيات  عن  بحثنا 
التكفري واإلرهاب، وهي مرجعيات ل تختلف 
كثريا يف املجالني الّشيعي والسنّي، ألّن مفهوم 
تأصيل  هي  النبويّة  القرآنيّة  بحّجته  الجهاد 

هو  والتكفري  اآلخر،  ورفض  العنف  ملمارسة 
الطاعة  عىل  لآلخر  وارغام  اخضاع  عمليّة 
املرشد/ يملكها  بحقيقة  املطلق  والتسليم 
الجهاد  بني  اختالف  من  يظهر  وما  املرجع، 
يف  اختالف  هو  الشيعي  والجهاد  السنّي 
كبار  فشل  وساعة  الرؤية،  وليس  التكتيك 
لتحديث  الدعوة  يف  اإلسالميني  املفّكرين 
لربوز  املجال  ُفتح  اإلسالمية  املجتمعات 
حركات اإلسالم السيايس يف الفضاء الجغرايف 

الشيعي والسنّي.
هل أن اإلسالم الديمقراطي هو الحل 
للدخول إىل حداثة إسالمية قابلة بالتنوع 

املذهبي؟
تثري موجة مفهوم "اإلسالم الديمقراطي" 
والفلسفيّة،  الفكرية  السخرية  من  نوعا 
دمقرطة  أو  اإلسالم،  دمقرطة  معنى  فما 
يف  فاملفهوم  اإلسالم،  السياسيّة  الحركات 
حد ذاته يحمل تناقضا جوهريّا بني اإلسالم 
والعمران  فاملدينة  مدنيّا،  والديمقراطية  دينا 
تعني  والديمقراطيّة  خالص،  برشي  تنظيم 
مفهوم املواطنة يف تناقض تام مع صفة "األخ 
تعارض  هناك  الكافر"،  و"اآلخر  املؤمن" 
والتدافع  املدني  التعايش  مفهوم  بني  شامل 
الحداثة  ملفهوم  معنى  ل  وبالتال  الّديني، 
مفاهيم  هي  بعدها  وما  فالحداثة  اإلسالميّة، 
البرشي  بالعقل  مرتبطة  إنسانية  كونيّة 
حاجة  يف  يعد  ولم  الّرشد  مرحلة  بلغ  الذي 
لسلطة الفقيه/املرجع وهو يستنبط األحكام 
عن  للحديث  دينيّة  بمرجعيّة  والترشيعات 
والتوراة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  خرافات 

وغريها ..
تخريجة  هو  الديمقراطي"  "اإلسالم 
السيايس  اإلسالم  حركات  لفشل  تكتيكية 
محاولة  هو  فاملفهوم  السلطة،  ممارسة  يف 
تلفيق وليس توفيق بني بنية سياسية دينية 
سياق  وهناك  مدنيّة،  سياسيّة  وبنية  مغلقة 
أدركت  فحني  املفهوم،  لهذا  جيوسيايس 
السياسيّة  األنظمة  أّن  األمريكيّة  اإلدارة 
قرن  نصف  بعد  وتآكلت  تهّرأت  الوطنيّة 
سيايس  بديل  عن  تبحث  أخذت  الحكم،  من 
تنّظر  فأخذت  مصالحها،  خدمة  عىل  قادر 
تحت  السيايس  اإلسالم  حركات  لتطويع 
مفهوم "اإلسالم الديمقراطي، وكان اإلختبار 
الربيع  التي شهدت  الدول  الحركات يف  لهذه 
السيايس  اإلسالم  حركات  وأثبتت  العربي، 
عجزها عن التعايش مع مفهوم الديمقراطية 
ومفاهيم املدنيّة واملواطنة، ولم يستطع شعار 
املمارسة  يف  ينجح  أن  الحل"  هو  "اإلسالم 
العربي،  الربيع  لبلدان  والسياسيّة  اإلداريّة 
اإلجتماعيّة  لألزمات  حالّ  يكون  أن  ول 

اإلقتصاديّة.
"اإلسالم  مصطلح  أّن  القول  يمكن 
لخرافات  أخرى  خرافة  هو  الديمقراطي" 
يشتغل  زال  ل  الذي  السيايس  اإلسالم 
حسن  املؤّسسون  كتبها  ساذجة  بأدوات 
والستينات  الثالثينات  يف  قطب  وسيد  البنّا 
السياسيّة  املرشوعيّة  وأّن  املايض،  القرن  من 
الدينيّة تمارس نوعا  يف توظيفها للمرشوعيّة 
من التفتني املجتمعي وتعود بالنّاس للّسلف 
التطّور يف  بنية  العاجر عن معارصة  العتيق 
هي  الّدينيّة  فاملرشوعيّة  الحديثة،  املجتمعات 
سقطت  ومتى  والتجييش،  للتعبئة  وسيلة 
سقط  واألخالقيّة  الّدينيّة  املرشوعيّة  هذه 
اإلسالم السيايس يف التاليش والفراغ، والثابت 
أّن قّوة اإلسالم السيايس كانت وهو ينمو عىل 
الهامش بمفاهيم األخالق واملظلوميّة، وساعة 
انفّض  الحكم  لتجريب  الفرصة  له  سنحت 
شعارات  زيف  واكتشفوا  حوله  من  الناس 

األخالق والسياسة.

• سّيد قطب األب 
الروحي لألصولّية 

اإلسالمّية السنّية، 
فهو أيضا المرجع 

األم لألصولّية 
الشيعّية من خالل 
كتابه »في ظالل 

القرآن«

• تبدو الهّوة 
سحيقة بين 
المرجعيات 

المذهبّية السنّية 
الشيعّية في 

الظاهر، ولكنها في 
عمقها متماثلة 
ومنسجمة مع 
مفهوم الدولة 
الّدينية بوصاية 
الفقيه/المرشد/

المرجع
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20الشارع الثقافي

يوسف مارس )مسرحي(

هل حيق لنا احلديث عن »الصناعات الثقافية«
يف حدود عالقتها بآفاق تطوير املامرسة املرسحية  ؟

العابدين بن  الزمن مّر عىل رحيل نظام زين  عقد من 
عيل بعد إنتفاضة شعبية رضوس رضبت البالد من أقصاها 
اىل أقصاها فخلقت واقعا إجتماعيا وسياسيا جديدا يختلف 
متسارعة  أحداث  غمرة  يف  مّر  عقد  تقييمه.  يف  املختصون 
أثّرت مبارشة عىل حياة الفرد وغرّيت بنية املجتمع وخلقت 
تكن  ولم  الزمن،  مّر  عىل  الثورات  كعادة  جديدة  سديات 
النضال  من  وأشكال  للوعي  تمظهرات  بوصفها  الفنون 
صياغة  يف  الفنّان  وإنخرط  املتغرّيات  هذه  كل  عن  بمعزل 
منظوره  وفق  حدث  ما  إنتاج  وإعادة  وتصّوراته  رؤاه 
عّدة  يف  الجريئة  املحاولت  من  العديد  وسّجلت  ومخيّلته، 
يف  ذلك  كان  سواء  اليوم  إىل  باديا  تأثريها  وبقي  مجالت 

أو يف املرسح خاّصة. وهذا األخري هو  أو يف األدب  السينما 
محور إهتمامنا األسايس يف هذا املقال، حيث سنحاول رصد 
ما جادت به قريحة الفنان املرسحيّة عرب هذه السنوات وما 
آلت إليه وضعية الفّن املرسحي عموما، إذ ل ننكر أن مناخ 
الحّرية وغياب الرقابة التقليدية من النظام عىل املصنّفات 
الفنيّة والفكرية خلقا ديناميكيّة لفتة تّوجت بتطّور ملحوظ 
أسماء  بروز  بل وشهدنا  املنتجة  املرسحية  األعمال  عدد  يف 
ويمكن  عام،  بعد  عاما  حضورها  توّسع  جديدة  مرسحيّة 
أن نطلق عليها بال توّجس »جيل الثورة«، هذا الجيل الذي 
إنتاج  إلعادة  املنشودة  ضاّلته  الجتماعي  الحراك  يف  وجد 
عن  والتخيّل  الرتاخي  مغبّة  من  والتحذير  الثورة  أفكار 
حلم التحّرر التّام الذي كان بمثابة الهاجس الذي يلّح عىل 
عقول هؤلء الشباب، وشهدنا العديد من األعمال املرسحيّة 
الثورة وأحداثها ولم تكّرر  التي لم تسقط يف سلخ  القيّمة 
مفردات الشعارات املمجوجة وإنّما غامرت بعيدا، وتسّلحت 
إكتسبتها  من خالل  بإرث معريف وعلمي وتجربة ميدانية 
الرّواد مّما أهّلها لتكون مدار الحديث عن  اإلحتكاك بجيل 
مرسح تونيس ما بعد الثورة. ويمكن أن نشيد هنا بالدور 
للمرسح  كمدير  الجعايبي  فاضل  من  لكّل  اإلستثنائي 
الوطني الذي فتح الباب أمام كل املشاريع الطموحة وسّخر 
إمكانات املؤّسسة الوطنيّة لحتضان أصحابها والدفع بهم 
إىل اإلبداع وتحفيزهم عىل العطاء وتقديم مرسح يليق بتاريخ 
التي  التياترو  مؤسسة  وكذلك  الطويل،،  التونيس  املرسح 
واصلت تحت إدارة توفيق الجبال دعمها الالّمحدود لعدد 
من عنارص  الجيل الجديد عرب تظاهرة العرض األول التي 
تْعنى بإكتشاف الّطاقات املوهوبة والتعريف بها وتسهيل 
ويف  املحرتف،  املرسحي  اإلنتاج  غمار  خوض  قبل  دروبها 
ذلك إمتداد وتواصل طبيعي بني أجيال تتناسج من بعضها 
نَِظرا  بقي  الذي  املرسح  جسد  عىل  ذلك  فإنعكس  طبيعيّا 

مشّعا يف الّداخل والخارج، إذ ل نبالغ عندما نقول إن املرسح 
نضال  القطاعات  وأكثر  التونسية  الثقافة  فخر  فعال  هو 
وحضورا وانتصارا للِقيم العادلة، وهو ما مّكن العديد من 
التجارب املحلية من اإلشعاع عىل محيطها اإلقليمي فنالت 
تتويجات مستحقة يف مهرجانات عربية وازنة. ونشري هنا 
و»عماد  القاسمي«  و»جعفر  بوسالم«  »مريم  تجارب  اىل 
و»الشاذل  دغسني«  و»وليد  السعيدي«  و»نزار  املي« 
و»وحيد  الطبوبي«  و»وفاء  اليحياوي«  و»عيل  العرفاوي« 
يف  عرفت  األسماء  هذه  وأغلب  طبعا،،  وغريهم  العجمي« 
فرتة ما بعد الثورة وطرحت عىل نفسها تحّديا مهّما هو أن 
تكون نتاجا رشعيا ملسار املرسح التونيس الذي عرف دائما 
املرأة  وحضور  نصوصه  وجرأة  والجمالية  التقنية  بقوته 
ترزح  مازالت  أخرى  عربية  بمسارح  مقارنة  اإلستثنائي 
تحت هيمنة الفكر الغيبي املتشّدد ونظرته الدونية للجسد 
أمام جماليات  إذن  إنّنا  الفن جذريّا.  إيمانه بجدوى  وعدم 
أعباء  وعن  عنه  وتعرّب  املنتفض  الشعب  روح  من  تستلهم 
محنه وانتظاراته وتعيد مساءلة الستبداد وتحّذر من مغبّة 
قائما،  فالخطر مازال  التطبيع معه والتساهل مع رموزه. 
عن  التخيّل  وعدم  والتبرّص  لإلنتباه  تحذيريّة  دعوات  فهي 
أكثر عدل وأمانا، فبقي املرسح  الحلم يف غد أفضل وحياة 
السلطة  مضجع  يقّض  الذي  املشاكس  العنرص  ذلك  دائما 
أينما كانت دينية أو سياسيّة أو عرقيّة ونتذّكر هنا مرسحية: 
الثالث«  و»ريتشارد  الله  خلف  لنجيب  التكاثر«  »الهاكم 
و»املاكينة«  املي«  لـ»عماد  و»الرهوط«  القاسمي  لجعفر 
اليحياوي«  لـ»عيل  سيتي«  أونو  و»الراي  دغسني  لوليد 
التي  األعمال  من  وغريها  السعيدي«،  لـ»نزار  و»سوس« 
يجب أن تحظى بدراسة معّمقة والنظر يف عالقتها املبارشة 
بالتحّولت اإلجتماعية يف تونس والتي أثّرت بشكل مبارش يف 
املثّقف  إنها مسؤولية   ، أيضا  الجماليّة املرسحية  التحّولت 
الدائم  بالنقد  فهو مطالب  أي وقت مىض  من  وأكثر  اليوم 
بقوت  ترتبّص  التي  القوى  كل  ومعارضة  املنجز  وتقييم 
قّدمها  التي  القيّمة  املجهودآت  وهذه  وحّريته،  الشعب 
الناس  عقول  يف  صداها  لتجد  تكن  لم  الجدد  املرسحيّون 
لول الدعم الذي تقّدمه الّدولة والذي وعىلَ الرغم من ضعفه 
كان مهّما  ومساعدا. كما لننىس الدور الّريادي لإلعالم بكّل 
املرئية واملسموعة واملكتوبة، خاصة يف ظّل عطالة  أشكاله 
وانسحب  البعض  تعّفف  حيث  املرسحي  النقدي  الجهاز 
اآلخر وإنرصف إىل مجالت أخرى. هذا إذا  إستثنينا البعض 
التلييل املحمودي« التي سعت لتكون  من  نصوص »حاتم 
وتأويلها  لها عرب رشحها  التجارب وحافظة  لهذه  مسايرة 
وإلقاء الضوء عىل تفاصيلها الخفيّة. وربما تكون أزمة النقد 
املعريف  اإلنتاج  هزالة  إىل  إضافة  تونس  يف  املرسح  عّلة  هي 
مؤخرا  واملنشورة  املختصة  الكتب  عدد  بقي  إذ  املرسحي 
اليّد فمسؤولية من تحديدا؟، وعىل  أصابع  يتجاوز عدد  ل 
الرغم من اإليجابيات العديدة التي ذكرناها فإن املرسح يف 
تونس مازال بحاجة إىل رؤية ثاقبة من الّدولة خاصة إلعادة 
تنظيمه عرب القوانني والترشيعات املناسبة وحمايته بالشكل 
املطلوب، خاصة وقد برهن فعال أنّه قطاع واعد وقادر عىل 
ترشيف صورة تونس أينما حّل، ول يمكن أن يتّم ذلك إلّ 
ضعف  من  الجميع  يعلمها  التي  الصعوبات  تجاوز   عرب 
امليزانية وقّلة الرتويج وتآكل البنية التحتيّة، دون أن ننكر 
أن جماهري املرسح إتّسعت بشكل كبري بعد الثورة خاّصة 
املدريس وتضاعف  الوسط  يف  املرسحية  الرتبية  تعميم  بعد 
الجمهورية  كامل  يف  الخاّصة  الثقافية  الفضاءات  عدد 
مكاسب  الجديدة،وهذه  الدرامية  الفنون  بمراكز  وتعّززها 
إفتّكها املرسحيّون عرب نضالت طويلة تنترص للفعل وتؤمن 
باملستقبل والتغيري. إنّها عرش سنوات ثريّة، واصل املرسح 
خاللها تمّدده يف املخيال التونيس وصار مطلبا ملّحا لتاليف 
كل املخاطر التي تهّدد عقول الشباب كالنحراف واإلرهاب 
وما عىل الدولة الّ أن تحكم إستغالل هذا العامل الحضاري 
واملدني ودعمه بال حدود وفق منهجية متزنة تراعي فيها 

الخصوصيّة التونسية تاريخيّا وجغرافيّا.

المسرح في تونس بعد الثورة :

نحو مقاربات جديدة
وليد دغسني

الثقافة ليست زائدة عن الحاجة، ول هي أمر يمكن الستغناء عنه ،ومن املهم أن نكون مدركني 
لهذه الحقيقة. حتى إذا كنا نخىش أن نعلنها بشكل قاطع، فإن حكوماتنا تتصور الثقافة باعتبارها 
شخص  كل  اىل  بالنسبة  عنها  الستغناء  يمكن  وتسلية  يمارسونها،  الذين  ألولئك  »برجوازياً«  ترًفا 
أخرى يف  أولويات  تظهر  للحياة. حاملا  إضافيًا  وبُعًدا  اندماج  عامل  اعتبارها  من  بدلً  بها،  يهتم  قد 
التخيّل عن هذه  اليوم  أنّه من الرضوري  الثقافة. أرى  التخيل عن تمويل  الصورة، حتى يتم برسعة 
الرؤية النخبوية للثقافة من أجل دفع الثقافة الندماجية قدًما، وتحقيق تنمية اجتماعية متساوية بني 
الطبقات الجتماعية املحظوظة واملحرومة والهّشة عىل حّد سواء.الثقافة هي مكان للتالقي والندماج 
الجتماعي. إنها املحرك للتنوع. الثقافة هي التي تثري الوعي لدى املواطن وتعطيه معلومات وتزّكي 
تساؤلته عن سبب وجوده يف هذا العالم. تدعو الثقافة إىل الخري والكرم وتكشف عن املواهب املخفية 
إلينا  ينضم  ما  بحيث  األفراد،  من  كمجموعة  يميزنا  ما  هي  الثقافة  رغباتنا.  ألعمق  صوتًا  وتعطي 
يجمعنا ويميّزنا. إنها قبل كل يشء مرآة لتطور مجتمعاتنا، فيكون الدفاع عن مفهوم شامل للثقافة 
محرك  املرسح  ليصبح  تصورا  نقدم  ان  وموّحد سنحاول  ومتكافئ  أفضل  تونس   يف  املساهمة  هو 
للفعل التنموي والصناعة  الثقافية الحقيقية ... فهل يحق لنا الحديث عن »الصناعات الثقافية« أو 

»الصناعات اإلبداعية« يف حدود عالقتها بآفاق تطوير املمارسة املرسحية يف تونس ؟
العمومي ومن  التهميش واإلقصاء ولم ينل حظه من الستثمار  التونيس عانى كثريا من   املرسح 

السياسات التنموية للدولة، وكذا من مشاريع الجماعات املحلية.
نقرتح مجموعة من نقاط يمكن ان تدفع الفعل املرسحي الثقايف :  - إصدار النصوص التنظيمية 
املرتبطة بقانون الفنان بأكمله.  - تشجيع الستثمار يف املجال الفني والثقايف واملرسحي منه بخاصة. 
-تبسيط اإلجراءات وإقرار تدابري تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص عىل ولوج مجال اإلنتاج املرسحي، 
مع إمكانيات اإلعفاء الرضيبي. - وضع برنامج خاص بإحداث بنيات ودور  مرسحية لئقة بكامل  
ارجاء البالد التونسية - إحداث مسارح وطنية جهوية، مع إعادة النظر يف مؤسسة املرسح الوطني 
بهدف توسيع اختصاصاته. - إحداث مسارح القرب/ مسارح األحياء. - تأهيل الفضاءات القائمة 
بتحسينها وتجهيزها وتخويل عملية الشتغال بها من  الرشكات والفرق الفنية املرسحية وفق منظومة 
الستغالل املفوض. -تهيئة فضاءات عمومية مهجورة حاليا لتتحول إىل مسارح أو فضاءات للعرض 
وتخويل عملية تدبريها للمجموعات املرسحية والفنية وفق منظومة التدبري املفوض )وبهذا اإلجراء، 
قارة  برمجة  خلق  وأيضا  بأنفسهم  أنفسهم  تشغيل  من  املرسحيني  الفنانني  من  مجموعة  ستتمكن 
الوطن وليس  أفق تحقيق موسم مرسحي منتظم ومنترش عرب ربوع  للعروض املرسحية وغريها يف 
إنتاج  لدعم  الكربى  وبصفة موسمية. - سن مقاربة جديدة  املدن  العاصمةوبعض  تونس  فقط يف 
وترويج اإلنتاج املرسحي من خالل تجاوز صيغة القرار الفردي اإلداري اىل القرار املشرتك . - املطلوب 
اآلن هو استقاللية صندوق الدعم عىل غرار السينما.-تقوية اآلليات املتعلقة بتحسني هياكل اإلنتاج 
املرسحي والتسويق ألن تحول املرسح إىل صناعة يقتيض تهييء سلسلة اإلنتاج…. -إيالء أهمية قصوى 
للتكوين والبحث العلمي املرتبط باملرسح -إحداث معاهد وطنية وجهوية للتكوين الفني عىل غرار 

املعهد العال للفن املرسحي بتونس والكاف 
- إنشاء وخلق كليات الفنون يف الجامعة التونسية وفتح أفق رشاكة مندمجة بني وزارات التعليم 
ومهرجان  املرسحية  قرطاج  أيام  مهرجان  وخاصة  املرسحية  املهرجانات  الثقافة-مأسسة  ووزارة 

قرطاج للسينما ومهرجان الحمامات الدول ....
عىل  يجب  إذ  األبعاد،  أحادي  ثقايف  مرشوع  تطبيق  عىل  نراهن  أن  يمكن  ل  أخرى،  جهة  من 
القطاعات الحكومية األخرى أن تنخرط جديا يف الشأن الثقايف )وليس فقط من خالل رشاكات قابعة 

يف األدراج(…
لعل الجميع يعترب الثقافة املرسحية مكونا أساسيا من مكونات التنمية، ورافعة لها، باعتبارها من 
سبل تحقيق التنمية املستدامة، من خالل تأهيل اإلنسان وتربية ذوقه ووجدانه. كما أن ازدهار الثقافة 

املرسحية ينعكس بشكل إيجابي عىل املكونات األخرى للتنمية القتصادية والجتماعية.
 من هنا، مجاراة الدستور الذي دفع اىل الفعل الجهوي والحكم املحيل بتأسيس اللجنة الستشارية 
للجهوية، وصول إىل التكريس الدستوري لها، من خالل الضمانة الدستورية، الذي رفع من مكانة 
الجهات والجماعات الرتابية، كما حظيت فيه الثقافة بمكانة مرموقة، باملقارنة بما كان عليه سابًقا، 
اعتباره مؤرشا عىل بداية سياسة ثقافية جديدة بتونس تمتد عىل مستويات مختلفة  وهو ما يمكن 
وطنية وجهوية، وتنفتح عىل مكونات أخرى وعىل رأسها املجتمع املدني والصناع الثقافة واملقاولت 

الفنية.
 لقد مكن املرشع الجماعات املحلية البلدية من تجميع تخصصات واسعة بموجب نص القانون  
وباإلضافة إىل الختصاصات الذاتية، يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشرتكة بينها وبني الدولة 
بعض  نقل  من   الولية  يمكن  والدولة  الجهة  بني  املشرتكة  الختصاصات  تتناول  تعاقدي.  بشكل 
تنظيمها  ثم  واملستدامة،  املندمجة  بالتنمية  النهوض  ألجل  تعاقدي  بشكل  للجهات  الختصاصات 

وتتبعها.. هكذا يتم تحديد ثالثة اختصاصات مشرتكة يف املجال الثقايف وهي:
– العتناء برتاث الجهة والثقافة املحلية.

صيانة اآلثار ودعم الخصوصيات الجهوية.
– إحداث وتدبري املؤسسات الثقافية.

كل  تجميع  عىل  قدرة  من  ملرسح  ملا  مرسحيا  عليها  الشتغال  يمكن  الختصاصات  هذه  كل 
الختصاصات .

ومع ذلك، تطرح هذه الختصاصات إشكاليات تتعلق بطبيعة الرشاكة بني الطرفني. أي أن الجهة 
ستظل تحت وصاية الدولة خصوصا يف ما يتعلق بتوفري املوارد والعتمادات املالية لتنفيذ هذه املهام 

املشرتكة.
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فيلم »الباباوان« بني املحافظ والليربايل

-الباباوان- the two popes- فيلم دراما أمريكي مستوحى من 
أحداث حقيقية من إنتاج عام 2019، ومأخوذ عن املرسحية الدرامية 
أنتوني مكارتن والتي عرضت ألول  الفيلم  التي كتبها مؤلف  "البابا" 
أنتوني  وبطولة  نتفليكس  رشكة  إنتاج  من  الفيلم   ،2019 عام  مرة 

هوبكنز، جوناث انربايس ومن إخراج فرناندو مرييليس. 
جدير بالذكر أن الفيلم ُعرض ألول مرة يف  31 أوت عام 2019. 

قصة الفيلم
تدور أحداث الفيلم ما بني الفاتيكان واألرجنتني وبعد وفاة البابا 
ستتم  الكنيسة  يف  املتبعة  للتقاليد  وطبقا  الثاني"،  بولس  "يوحنا 
للكنيسة  جديد  بابا  لنتخاب  الكاردينالت  قبل  من  النتخاب  عملية 
الكاثوليكية، حيث سيظهر يف األفق أهم الكاردينالت املرشحة للفوز 
"جوزيف  املحافظ  األملاني  الكاردينال  وهما  الشاغر  البابا  بمقعد 
الطبيعي  الخليفة  أنتوني هوبكينز"  راتزينغر" والذي يلعب دوره " 
دوره  يلعب  والذي  الليربال  "بريغوليو"  والكاردينال  الراحل  للبابا 
املمثل "جوناثان برايس" والذي ل يسعى أو يرغب إطالقا يف الجلوس 

عىل مقعد البابا. 
خالل عملية النتخاب نالحظ تسليط الضوء عىل العالقة املتوترة 
الكاردينال  ينأى  حيث  باملنصب  للفوز  املرشحان  الكاردينالن  بني 
ومنمقة  بسيطة  لفتات  يف  راتزينغر"  "جوزيف  املحافظ  األملاني 
الذي يملك شعبية كبرية  الليربال  الكاردينال األرجنتيني  وعميقة عن 
يف بالده والذي يراه األول مثال للعبثية والتسيب وعدم التقيد بالتعاليم 
متوقع  هو  وكما  سيعا  النتخاب  عملية  لتنتهي  للكنيسة،  الحازمة 
بفوز الكاردينال األملاني املحافظ "جوزيف راتزينغر" باملقعد ليصبح 

البابا الجديد للفاتيكان واملسيحني حول العالم. 
بعد عودة الكاردينال األرجنتيني "بريغوليو" إىل بالده يشعر بأنه 
أرقه  طاملا  تفكري  بعد  فيقرر  العالم  هذا  من  راحة  ألخذ  الوقت  حان 
بكنيسة  والكتفاء  اإلنزواء  عىل  حياته  من  املنرصمة  الفرتة  طول  عىل 
البابا  ليتم ذلك عىل  تبقى من عمره ولكن  ما  فيها  ليقيض  متواضعة 
الجديد أن يوافق عىل استقالته فيقوم بإرسال أكثر من طلب التماس 
يقرر  يذكر حتى  رد  دون  ولكن  طلبه  عىل  للموافقة  فيه  يحثه  للبابا 
السفر إىل الفاتيكان مرة أخرى يف نفس اليوم الذي يرسل البابا الجديد 
يتوقعها  لم  غريبة  مصادفة  وهي  الفاتيكان  إىل  للحضور  طلبه  يف 
بالتوازي مع األحداث والترسيبات املشينة التي قلبت الدنيا رأسا عىل 

عقب داخل الفاتيكان وحول العالم. 
يسافر الكاردينال األرجنتيني "بريغوليو" عىل الفور إىل الفاتيكان 
مرة أخرى من أجل انتزاع استقالته من منصبه ول يعرف ما يعد له 
داخل أسوار الفاتيكان ليلتقي مع البابا وتدور بينهما مناقشة فكرية 
داخل  تربز  اللحظات،  هذه  حتى  إليه  آل  وما  املسيحي  الدين  حول 
الفكر املحافظ والفكر  العديد من الختالفات الجوهرية بني  املناقشة 
الليربال، الرؤية التي يراها كل منهما ملستقبل الكنيسة كما يربز لدينا 
إىل هذه  أوصلهما  الحياتني، حياة كل منهما وما  الكبرية بني  الفجوة 
النقطة وكيف تشكل إيمانهما والشكل العام لعتقادهما وكأن الفيلم 
ومالبسات  البداية  تشكلت  كيف  النهاية  نقطة  عند  من  لنا  يعرض 

الرحلة لنخرج بفلسفة مرتابطة قد تجمع الفكرين يف نقطة واحدة. 
ساعتني  وهي  مدته  نصف  عن  يقل  ل  بشكل  الفيلم  يتعرض 
الكاردينال "بريغوليو" داخل األرجنتني منذ تطوعه لاللتحاق  لحياة 
بالكنيسة وحتى هذه اللحظة التي هما بصددها ليربز لدينا السقطات 
والختيارات التي أثقلت كاهله وخصوصا خالل الفرتة التي تعرضت 
يد  عىل  ألبنائها  القرصية  والغيابات  التعسفي  للحكم  األرجنتني  فيها 
تعد  وهي  فيديال"  "خورخه  بقيادة   1976 عام  العسكري  النقالب 

الفرتة السوداء التي تسببت يف قتل اآللف بدم بارد وبال رحمة عوضا 
لها  تعرضت  التي  املزرية  والقتصادية  السياسية  الضطرابات  عن 
البالد وكيف كانت لتلك األحداث كبري األثر عىل نفسه وتكوين وتغيري 

معتقداته ورؤيته يف الحياة. 

سياق الفيلم
يف سياق الفيلم وخالل املشاهد الهادئة والتي تحمل جانبا فكريا 
يعكس النتماءات املختلفة داخل الكنيسة والتكتالت الفكرية املتأثرة 
الفاتيكان  لها  تعرض  التي  والفضائح  والتهامات  املخزية  باألحداث 
يف  تشكالن  وهما  مختلفتني  مدرستني  لنا  تربز  األخرية  الفرتة  خالل 
أو معتقد عىل مر  ديني  تيار  أي  لها  ينتمي  التي  املدرستني  الحقيقة 
التاريخ، اللنّي والشديد، املتَّحُفظ واملنفتح، الثابت واملتغري، وهذا ما برز 
بني الكاردينال والبابا الجديد الذي يواجه معضلة فكرية حقيقية ل 
يفهمها، والسؤال الذي بثه يف روح املشاهد خالل أحداث الفيلم، ماذا 
يريد الله فعال؟!، وهل تختلف النظرة الدينية طبقا لكل فرتة زمنية؟!، 
وهل ينأى الناس عن الدين بسبب ما استجد عىل الساحة من تغريات 
أخالقية وتكنولوجية باإلضافة إىل تكاثف املدارك وتطور العلم يف وقت 
قيايس مع ثبات مفهوم الدين بشكله التقليدي والنظرة الضيقة للعالم 
للحياة  الدين  الذين يمثلوه؟!أم يف سبب تأخر فهم رجال  عرب رجاله 
لهم  يتسنى  حتى  وعيشها  فيها  النغماس  دون  حولهم  من  املتغرية 

رؤية األمر بصورة واضحة وكاملة؟!. 
يريد  ماذا  الفيلم،  مشاهدة  خالل  ذهني  إىل  تبادر  الذي  السؤال 
املخرج فعال من خالل املناورات الفكرية التي تصاعدت مع النغماس 
يف األحداث حتى جاء تسليط الضوء عىل حياة الكاردينال "بريغوليو" 
كنف  يف  بالتطوع  وحلمه  اإليمانية  نزعته  تفاصيل  يف  والدخول 
الكنيسة ليضحي بحب حياته، الفتاة الوحيدة التي يحبها ويرغب يف 
الزواج منها، ليدرك أن للحب أوجه أخرى وأن الحب يف عمقه يكمن 
يدفعه  الذي  األمر  وهو  لآلخرين  الظالم  إنارة  أجل  من  التضحية  يف 
ملحاولت عديدة إبان النقالب العسكري للتواصل مع السلطة املعنية 
حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه ظنا منه أنه يساعد املكلومني واملظلومني 
وأبناء بلدته الذين مزقتهم التجربة القاسية، لتلتصق به تهمة الخيانة 

للكنيسة وأبناء بلده والتي تالحقه حتى هذه اللحظة. 
تلك  تقلبات  رصد  خالل  من  فعال  املخرج  يريد  ماذا  وتساءلت 
الفرتة القاسية واملحزنة من تاريخ األرجنتني وربطها بالبطل املحوري 
ليس  أنه  العتبار  يف  األخذ  مع  ضحية  أنه  عىل  ليربزه  هل  للفيلم؟!، 
مطاردا ول مزجوجا به خلف القضبان ولم يتعرض للتعذيب كبعض 
القساوسة كما أبرز الفيلم ذلك خالل أحداثه ولكن جاءت تلك األحداث 
بني  يحمله  الذي  واأللم  بالذنب  العميق  اإلحساس  مدى  عىل  لتربهن 
محاولته  كل  رغم  بالتقصري  العميق  وإحساسه  النقالب  منذ  ثناياه 
املستميتة للحيلولة دون ما يتعرض له أبناء جلدته وهو ما أعطانا بعدا 

إنسانيا مؤملا ومشوقا ويدفع عىل التساؤل. 
لألحداث  واملكمل  الثاني  املحور  وهو  الجديد  البابا  إىل  وبالعودة 
وبعد استماعه للكاردينال يجد نفسه أمام جانب آخر من الحياة لم 
يجربه أويلتقيه أو يسمع به ليقر بأنه لم يملك يوما صديقا أو يتجاوب 
الذي  للكاردينال  الالذع والواضح  النقيض  أو يجربه وهو  العالم  مع 
جرب الحياة وآلمها وعثراتها وليدلل الفيلم عىل نمطية الفكرة املحافظ 
ومصدره املفتقر إىل التجربة إل لم يكن رافضا لها من األساس، وهكذا 
التي  املفارقة  يمثل  وما  واملدهش  الغريب  باعرتافه  البابا  يفاجئنا 
ينتظرها املشاهد لتكتمل عنارص الفيلم بشكل مكتوب بدقة وحرفية، 
حيث يفجر اعرتافه برغبته بالتنحي عن كريس البابا ألنه ليس مؤهال 
للقيام بهذا الدور يف ظل هذه الظروف الصعبة والحرب التي تتعرض 

لها الكنيسة بعد الترسيبات املخزية والتهم املوجهة لها باإلضافة إىل 
رغبته يف تول الكاردينال مهام الكنيسة عوضا عنه بعد أن تأكد لديه 

أنه أهال لهذا املنصب يف هذا الوقت تحديدا.
البابا  لتنحية  الحثيثة  "بريغوليو"  الكاردينال  محاولت  ورغم 
إل  هي  ما  املستميتة  املحاولت  تلك  أن  لدينا  يربز  قراره  عن  الجديد 
تجسدا ملخاوفه الشخصية من أن يتوىل ذلك املنصب، إحساسه العميق 
يباغتنا  حتى  لألمور،  الواضحة  رؤيته  دون  يحول  له  املالزم  بالذنب 
األحداث  خالل  نجده  مرة  وألول  العرتاف،  يف  برغبته  الجديد  البابا 
خروجه  وقت  حان  قد  به  ينوء  الذي  الحمل  وكأن  ومتأففا  عصبيا 
وتحرره ليتخلص من ذلك الثقل الجاثم عىل صدره، ليتجسد لنا املعنى 
املصابة  الروح  والختيارات،  والقرارات  النزعات  لإلنسان،  الحقيقي 
بالعمى يف أوقات مظلمة والتي عىل إثرها يأخذ اإلنسان مسارا مغايرا 
وشخصيا دون نظرة موضوعية، يعتقد خالله أنه عىل صواب وحتى 
املسيحيني  كل  عن  املسؤول  نفسه،  البابا  هو  الشخص  ذلك  كان  إن 

حول العالم. 
وهكذا سيجد املشاهد نفسه ومنذ املشهد األول أنه املعني بكل هذه 
األحداث والتطورات والرصاعات والتنقالت الفكرية، حيث يمثل الفيلم 
تجسيدا لألفكار يمس حسه اإلنساني ورؤيته للحياة، وبأن الخطايا 
ل تقترص عىل األشخاص العاديني وإنما عىل رجال الدين أيضا والذين 
تمثل أخطاؤهم معضلة كبرية قد ل يغفرها التاريخ وهي اإلشارة التي 
وضعها املخرج بذكاء خالل لحظات العرتاف األخرية الخاصة بالبابا 
الراحل املتهم بالتحرش الجنيس باألطفال حيث عمت الشاشة صوت 
صافرة غطت عىل الصوت وكأنه بذلك يعلن رحيل املايض مهما كانت 
بشاعته لنتلقى بعدها وميضا قويا وغفرانا يدفعنا إىل رؤية املستقبل 
أن  الكاردينال  التي حاول  النظرية  منفتح ولني ومتغري وهي  بشكل 
يخضع  ول  ثابت  غري  متغري،  الكون  بأن  األوىل  املشاهد  منذ  يثبتها 

لرؤيتنا املحدودة الضيقة املضللة. 
ويف النهاية يجد املشاهد نفسه مع املشاهد األخرية من الفيلم وهي 
عبارة عن لقطات ترفيهية وفكاهية خفيفة وعميقة يف آن لتساير نهج 
الفيلم، كان ل بد منها بعد رصاع ومناورات فكرية عميقة وتساؤلت 
طاملا أرقت املشاهد يف حياته اليومية،ليستقيل البابا من منصبه ليتوىل 
ما  لينقذ  املنفتح  الليربال  بفكره  الكنيسة  "بريغوليو"  الجديد  البابا 
يمكن إنقاذه وليقدم صورة أخرى مغايرة عىل ما قدمته الكنيسة من 
نسخ خالل الفرتة الطويلة املنرصمة، والرسالة األهم التي بثها الفيلم 
يف  حولنا،  األشخاص  يف  الله  صوت  سماع  يمكن  بأنه  رائع  شكل  يف 
الرسائل التي تأتينا كل يوم كتجسد للرغبة اإللهية فينا، بأن صوت الله 

موجود عىل الدوام ولكننا ل ننصت. 
وهكذا يأتي املشهد األخري حيث يجتمع املحافظ مع الليربال أمام 
العالم حيث  نهائي كأس  واألرجنتني يف  أملانيا  القدم بني  لكرة  مباراة 
يتضاحك الباباوان وينسجمان يف إشارة واضحة وبارزة من املخرج من 

إمكانية تالقي الفكران يف نقطة واحدة. 

الجوائز
أحسن  األوسكار  منها جائزة  الجوائز  من  للعديد  الفيلم  ترشح   •
برايس"  مساعد"جوناثان  ممثل  وأحسن  هوبكينز"  "أنتوني  ممثل 

وأحسن سيناريو " أنتوني ماكرتن". 
• كما ترشح يف جوائز الكاديمية الربيطانية لألفالم كأحسن فيلم 

وأحسن ممثل وأحسن ممثل مساعد.
• وجدير بالذكر فوز املمثل "أنتوني هوبكينز" عن دوره كأحسن 

ممثل يف جوائز هوليوود السينمائية.

عمرو الجندي )مصر(
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»كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك«
رواية اهلويات القاتلة للكاتب اجلزائري عامرة خلوص

نبيل درغوث - كاتب تونسي
nabildarghouth@gmail.com
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فوزية الغالي

قرأت لكم

الخوف  مشاهد  األرواح  شط  رواية  تقرأ  وأنت  قلبك  تعترص 
وتشاركها  الجنون  حّد  هلوساتها  يف  الباهية  مع  تنصهر  القاتل 
حريتها وتطوافها بني ألف سؤال. رواية تخاطب العقل والوجدان 
يف آن  تفسد عالقتك الحميمة بالبحر الذي تعّودت فتصّوره ساحة 
األرواح تصل  الجثث وعىل ضفاف شط  قاعه  يف  تتكّدس  للموت 
تتشّكل صورة  و مغامرة جنونية  األخري. وما بني عشق  مرفأها 
الصحفية الستقصائيّة الباهية العمراني نموذجا يكرس الصورة 
النمطيّة املألوفة للمرأة سواء يف األدب أو اإلعالم ويميط اللثام عن 
شخصيّة ثوريّة تتجرع خيباتها يف الحب حتى الثمالة كأنّما تنطق 
عن نماذج يدفعن رضيبة النجاح املهنّي قطعا من قلوبهّن. وهي 
حارضة  لسانها  وسالطة  الوقحة  لغتها  يف  استثنائية  شخصية 
البديهة قويّة الشكيمة خبرية بعملها دقيقة يف مالحظاتها مّلاحة يف 
أسئلتها مع عاطفة جيّاشة واندفاع يصل حّد التهّور. وخري الدين 
املنيس رجل الغموض واإلدهاش شخصيّة نامية تحّف به املخاطر 
البحر  ملح  من  فسيفساء  الرواية  امتداد  عىل  حكايته  وترتّكب 
وجثث الحارقني وحكاياتهم مرصوفة بعناية يف كّن شط األرواح. 
َبعد أن تخّفى  رجل يعصف بالباهية عشقا صارخا يف لّجة املاء 
الحضور  وبني  لسنوات.  الفايسبوكية  الرسائل  صندوق  خلف 

والغياب و الغموض والجالء يستنزف قدرتها عىل الحتمال. 
تحكم الرواية اإلمساك بخيوط لعبة الرسد فتسرتجع وتستبق 
شخصتيها  وتسقط  الحدث.  وزمان  الرسد  زمان  بني  وتماهي 
الرئيسيَتني يف دائرة الدهشة واأللم تنفتح عليهما األحداث وتنغلق 

بهما. 
لطيفة هي الرواية يف مقاطعها الوصفيّة املنتقاة بعناية رغم 
الشخصيات  تكوين  عن  شفاف  قول  وهو  عليها  الحوار  غلبة 
العبارة  غزير  األلوان  متعّدد  نسيج  النص  فإذا  الكاتبة  وثقافة 

عميق الدللة. 
فقد  القلوب  ترهق  شائكة  مسألة  الرواية  هذه  طرحت  ولنئ 
وكذلك  مهل  عىل  ينشأ  بالحب  األلم  امتزاج  وطأتها  من  خّفف 
أمومة  إنباء عن  اإلجهاض  الباهية حني  يتفتت جنني  يضيع كما 

مهدورة. 
تتنّوع الجنسيات واللهجات يف القصص املضّمنة فتنبئ عن 
احتذاء الكاتبة بصفيّها الجاحظ تستلهم تقنياته وظرافته يف غري 

ما تكّلف و مبالغة. 
ورهافة  شعور  وعميق  فكر  بيقظة  تقرأ  رواية  األرواح  شط 

حس.

»شط األرواح« آلمنة الرمييل
رواية الدهشة واأللـم

عمارة لخوص من مواليد 1970 بالعاصمة الجزائرية. تخّرج من معهد 
الفلسفة يف الجامعة الجزائرية عام1994. نتاج العرشية الدموية بالجزائر 
اضطر للهجرة واختار وجهة مغايرة للمهاجرين الجزائريني)فرنسا( وهي 
ايطاليا امتهن الصحافة بها وأتم دراسته بجامعة روما يف األنرتوبولوجيا 
الثقافية ماجستري ودكتوراه حول موضوع »املهاجرون املسلمون العرب يف 
ايطاليا«. بعد روايته األوىل »البق والقرصان« التي راجعتها يف مقال سابق. 
صدرت له رواية أخرى بعنوان »كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك« 
ثاني  هي  الختالف-الجزائر(  ومنشورات  للعلوم-بريوت  العربية  )الدار 
رواية للخوص وقد أعاد كتابتها باليطالية وهو العارف بلهجاتها املحلية 
20م(, و قد ترجمت  التسعينات)قرن  نظرا إلقامته يف روما منذ منتصف 
إىل عدة لغات ونالت جوائز وُحولت إىل فيلم سينمائي. تناولت هذه الرواية 

صورة املهاجر وأوضاع املهاجرين ونظرة اآلخر للمهاجر. 

في بنية الرواية
»كيف  لروايته  الخارجي  القالب  لخوص  عمارة  وضع  بولييس  بتلوين 
ترضع من الذئبة دون أن تعضك«. فقيام الرسد وتعّلة الرواية جاء عىل وقع 
روما  وسط  »فيتوريو«  بساحة  كرنفال«  »السنيور  عمارة  يف  قتل  جريمة 
العمارة عىل جثّة »لورانزو مانفريدي« غارقة يف  حيث عثر يف مصعد هذه 
التهمة إىل املدعو »أمديو« لسببني األّول »شهود عيان رأوه  دمائه ووجهت 
وهو  إذ سمعوه   )...( الجريمة  التي سبقت  الليلة  يف  الضحية  مع  يتشاجر 
السبب  أّما   .)146 أخرى!«)ص  مّرة  فعلتها  إذا  سأقتلك  للضحية:  يقول 

الثاني هو اختفاؤه الذي ثبّت التهمة عليه أكثر.
عمارة  واصل  اسرتاتيجي سدي  وذكاء  فنّي  وبوعي 
لخوص بناء روايته من خالل اعتماده عىل تقنية سدية 
تعدد  عىل  معتمدة  للرواية  البولييس  القالب  مع  تتماىش 
األمريكي  للروائي  »الصخب والعنف«  الرواة عىل شاكلة 
لجربا  مسعود«  وليد  عن  »البحث  ورواية  فوكنر  وليام 
العربية(  إىل  والعنف  الصخب  )مرتجم  جربا  إبراهيم 
تعدد  يف  حيث  »مريامار«  روايته  يف  محفوظ  ونجيب 
دون  مختلفة  النظر  وجهات  تكون  الرسدية  األصوات 

اعتماد عىل صوت واحد لراو وحيد.
فصول  جميع  نسجت  الرسد  عىل  الرواة  فبتناوب 
الذئبة دون أن تعضك« فلكّل  رواية »كيف ترضع من 
وثقافتها  معيشتها  الشخصيات-الّساردة  هذه  من 
الرواة  كّل  لكّن  وللعالم  لآلخرين  الذاتية  ورؤيتها 
الشخصية  حول  يلتقون  الخاصة  عواملهم  بمختلف 
الشخصية  وهذه  الرواية.  مدار  »أمديو«  املحورية 
القطب ربطتهم به عالقات متعددة من صداقة وجرية 
الذي  الرسد  عىل  التناوب  هذا  خالل  فمن  و...الخ. 

تخللته شهادتهم للرشطة. تعرفنا عىل هذه الشخصية اللغز »أمديو«. وإن 
غليل  تشف  لم  فإنها  العاكس  املرايا  بمثابة  الرسدية  الفصول  هذه  كانت 
اليوميات  فوّظف  روايته  بناء  يف  لخوص  لعمارة  الرسدية  السرتاتيجية 
اليوميات هي  للرواية. فهذه  الرسدي  النسيج  تعّزز تشكيل  أخرى  كتقنية 
مروايات  كل  عىل  وحواش  كتعقيبات  لخوص  وضعها  »أمديو«  صوت 
الشخصيات األخرى أي بعد كل فصل سدي لشخصية ما تأتي مقتطفات 
من يوميات »أمديو« كتعليق ووجهات نظر عن الشخصيات األخرى وهكذا 
دواليك إىل نهاية الرواية. لذا لعبت هذه اليوميات دور مرايا عاكسة أخرى 

حول الرواة ولم تكن حول ذات مسجلها.

فضاءات الرواية: وظائفها المغايرة 
الفضاء يف الرواية الحديثة ليس مجّرد إطار تقع فيه األحداث وتتحّرك 
بمهمات  يقوم  وأصبح  التقليدية  وظائفه  تغريت  بل  الشخصيات  داخله 

إيديولوجية وجمالية يرتّكز عليها العمل الروائي.     
مرسح أحداث رواية »كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك« ساحة 
الكوسموبوليتيا  وعمارتها  روما  اليطالية  العاصمة  وسط  »فيتوريو« 
مختلفة  أوطان  من  مهاجرون  بها  يقيم  كرنفال« حيث  »السنيور  عمارة 
)إيران-بنغالدش-الجزائر-البريو-هولندا( وإيطاليون )من روما ونابول 
الذي تغريت وظيفته  املصعد  العمارة نجد  وميالنو(. ومن مفارقات هذه 
التقاء يف  إىل سبب  الهبوط  الصعود و  السكان عىل  األصلية من مساعدة  
استعماله:  لحسن  قوانني  ووضع  )املصعد(  أموره  لتدارس  اجتماعات 
الجتماعات  كانت كل  املصعد.  العمارة سببها  املشاكل بني سكان  »أغلب 
مكان  من  املصعد  تحول  وهكذا  املصعد«)ص99(.  حول  تدور  املنعقدة 
مغلق إىل مكان مفتوح  وأصبح فضاء حوار واختالف وبحث عن التفاق 
هو  وما  املرحاض  هو  تغرّيت وظيفته  الذي  الثاني  الفضاء  أّما  والتوافق. 

»أمديو« تحول هذا  لكّن مع  والتبّول  للتغوط  املكان هو  أّن هذا  معروف 
آلة تسجيل:  الذاكرة مسّجال يومياته عىل  يتقيأ فيه  لييل  إىل مزار  املكان  
هو  الغراب   )...( عيّش  هذا  املرحاض  هذا  عدا  ما  الضيّقة  األماكن  »أكره 
أّول خبري يف دفن األموات يف التاريخ. أنا غراب من نوع خاص مهمتي هي 
دفن الذكريات امللّوثة بالدم«)ص46(. وهكذا ينقلب املرحاض من مكان 
نجس إىل فضاء للتطهر من الذاكرة املثقلة باملآيس والحنني.  وأصبح أيضا 

مقصورة العرتاف الكنسية. 

صورة المهاجر بين االندماج والعزلة
ل  الجديدة  األوضاع  يتفاعل مع  يتحرك ول  ل  ثابت  الهوية يشء  هل 
يتأثر ول يؤثر فيه هل قدر الهوية التقوقع عىل نفسها. فالرتحال والتنقل 
من جغرافيا إىل جغرافيا أخرى ل ينفي الّذاكرة لكن قانون التاريخ يفعل 
الجديدة  األوضاع  مع  والتفاعل  حال  إىل  حال  من  وتغيريا  تطورا  فعله 
ديناميكية  بل  جامد  معطى  ليست  فالهوية  وحضاريا.  وثقافيا  جغرافيا 
تصبح  أن  من  الهوية  تحمي  املستحدثة  األوضاع  مع  والتأقلم  فالتثاقف 

»هوية قاتلة«.
اليطال  املجتمع  يف  الندماج  فّضل  الجزائري  أحمد  هو  »أمديو« 
تعّلم لغته وأتقنها: »إنه يتكّلم اليطالية خريا من ابني جنارو بل أحسن 
الطابق  يف  يسكن  الذي  ماريني  أنطونيو  روما  جامعة  يف  األستاذ  من 
جيدا  إطالعا  اليطالية  الثقافة  عىل  واطلع   .)36  - الّرابع«)ص35 
»التقينا)األستاذ أنطونيو ماريني وأمديو( صدفة عدة مرات يف مكتبة معهد 
املواضيع  الحديث حول مختلف  أطراف  بجامعة روما وتجاذبنا  التاريخ 
الستعمار  عىل  جدا  مّطلع  أنه  واكتشفت  الروماني  بالتاريخ  املتعّلقة 
شديد  باهتمام  يقرأ  رأيته  إفريقيا.  يف  الروماني 
انتباهي  ما شّد  يوغرطا«.  كتاب سالوستيو »حرب 
أنه  أوغسطني ل شك  بالقديس  الجيدة  هو معرفته 
يف  املتمثلة  الكنيسة  بقيم  يؤمن  أصيل  كاثوليكي 
اإلنجيل  عىل  مطلع  أنه  كما  والعائلة.  العمل  قداسة 
ل أزال أذكر نقاشنا الطويل حول الجملة الواردة يف 
إنجيل متى«)ص 86(. كما عرف جغرافية روما أكثر 
أنا  أعرفه  كما  أمديو  تعرفون  ل  »أنتم  سكانها:  من 
إنه يعرف تاريخ روما وشوارعها أكثر مني بل أكثر 
من ريكاردو ناردي الذي يفتخر بعائلته التي ترجع 
أمديو  معرفة  أما  الروماني)...(  العهد  إىل  أصولها 
بتاريخ روما فحّدث ول حرج فهو يعرف سبب تسمية 
شخصا  كلها  حياتي  يف  أر  لم  ومدلولتها.  الشوارع 
109(. هكذا كسب احرتام اليطاليني بمن  مثله«)ص 

فيهم العنرصيني.
رفض  ألنه  منبوذا  بقي  اإليراني  »بارويز«  أّما 
يف  لكن  إيران  يف  ماهر  طباخ  هو  اآلخر.  ثقافة  نفي  خالل  من  الندماج 
ايطاليا تحول إىل مجرد غاسل صحون. ألنه يرفض الطبخ اليطال: »قيل 
أن  عليك  يجب  ايطاليا  يف  طباخا  تشتغل  أن  أردت  إذا  مرة  من  أكثر  ل 
تتعّلم أصول الطبخ اليطال. ما حيلتي! ل أطيق رؤية البيتزا والسباغيتي 
الصباح  هذا  بي  »اتصل  لغتهم:  يحسن  ل  أنّه  كما  وأخواتها«)ص11(. 
حيث  نافونا  ساحة  من  القريب  كابري  مطعم  صاحب  بناردي  السنيور 
يشتغل بارويز مساعد طباخ قال إن بارويز ل يقوم بما يطلب منه ألنه ل 
يعرف اليطالية فهو ل يفّرق بني املقالة والطنجرة أو بني البصل والجزر 
بني  خرّيه  أنه  أبلغني  طويلة  شكوى  بعد  والبقدونس.  الريحان  بني  أو 
الثاني«)ص27(.  الحتمال  فاختار  الكؤوس  غسل  أو  العمل  من  الفصل 
الطبخ  لبارويز  فبارويز جسده يف روما وعقله متصال بشرياز: »بالنسبة 
اإليراني بتوابله وروائحه هو ما تبقى من الذاكرة بل إنها الذاكرة والحنني 
لم  التي  بشرياز  يربطه  الذي  الخيط  هو  الطبخ  هذا  معا.  األحبة  ورائحة 
إذن  وإنما يف شرياز!  روما  يعيش يف  ل  بارويز  أمر  أبدا. عجيب  يفارقها 
ملاذا نرّص عىل تعليم بارويز اليطالية وأصول الطبخ اليطال؟«)ص29(.  
لهذا,  يلتئم وغور ل يرتوي.  فالهوية كما يقول عيل حرب: »جرح ل 
فالهوية مماثلة واختالف وثبات وتغرّي وهي تعارض وشقاق وقلق وغربة«.   
أبدع عمارة لخوص يف تشكيل نّص روائي مستحدث بجماليات كتابة 
جديدة تعكس ثقافة وتجربة كاتبها. كتابة »أخذت تنّقب عن املواقع األكثر 
سيّة وتقّلب وجهات النظر...« عىل حّد عبارة الناقد الجزائري جمال الّدين 

بن الّشيخ.
أسلوبا  متميّزة  رواية  تعضك«  أن  دون  الذئبة  من  ترضع  »كيف   
الحياة  عن  تعبري  وهو  الحياة،  لصيق  سيظّل  فاألدب  ورؤية.  وموضوعا 

اإلنسانية يف تمظهراتها املختلفة إذ »الحياة واألدب توأمان ل ينفصالن«. 
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صورة وتعليق
العاصمة  اىل  زيارة  يف  التونسيني  من  مجموعة 
بهذه  اعتنى  وقد   1951 أفريل   6 يف  القاهرة  املرصية 
الزيارة الفنان محمد الجّمويس ووفر لهم سبل الراحة. 
اعمال  رجال  من  املتكونة  املجموعة  هذه  قامت  وقد 
بجولت سياحية بالقاهرة ولقاءات مع النخبة القاهرية 
لستوديو  زيارة  مع  وصحفيني  وادباء  مفكرين  من 
الفرصة  استغلوا  حيث  وهبي  خوري  عزمي  سينما 
للتقاط صور للذكرى منها صورة مع الراقصة الشهرية 

نعيمة عاكف.
من اليمني اىل اليسار: 

- حسني فوزي )مخرج مرصي وزوج نعيمة عاكف(

- صادق بن يحمد )تاجر( 
- د. منوبي بن بشري طبيب مقيم بالكاف

- الستاذ عيل الفوراتي أول مختص تونيس يف الشعة
- الحاج الطاهر كمون )من اعيان صفاقس(

- استاذ طيب ميالدي )محامي(
الحاج احمد الفوراتي

د. الصادق مقدم طبيب وسفري
- محمد الجمويس )فنان مطرب وملحن(

- انتوان خوري
- ويف الوسط نعيمة عاكف.

د.رضا مقني - باحث في التاريخ المعاصر
أفريل   3 إىل  مارس   29 من  تونس  احتضنت 
طيلة  له  مثيال  تشهد  لم  ثقافيّا  مؤتمرا   1982
يف  الحدث  لهذا  العودة  وتندرج  املاضية  العرشيات 
إطار خطورة الوضع محليّا وعربيّا يف عالقة بقرارات 

التّطبيع مع الكيان الّصهيوني.
»مؤتمر  عنوان  تحت  املؤتمر  هذا  انعقد  لقد 
العربي«  للوطن  الّصهيوني  المربيال  الثقايف  الغزو 
وأصدر  رشيق  ابن  الثقافة  دار  أشغاله  واحتضنت 
نرشة »املواجهة« بصفة يوميّة لتغطية أعماله وتّمت 

الطباعة يف مطبعة التّحاد العام التّونيس للّشغل.
عليها  اطلعنا  التي  الخمسة  األعداد  لنا  قّدمت 
املؤتمر  حول  مهّمة  معطيات  »املواجهة«  نرشة  من 
إضافة  املداخالت  ومحاور  الحضور  مستوى  يف 
املؤتمر  بعض  هامش  بها عىل  أدىل  التي  لألحاديث 
فقد  للّصحفينّي.  عربيّة  أقطار  عدة  من  الّضيوف 
الّصهيوني  المربيال  الثقايف  الغزو  »مؤتمر  حرض 
للوطن العربي« أكثر من 105 من املفّكرين واألدباء 
القاسم  أبو  تواجد  تونس  فمن  العرب.  واملؤّرخني 
محمد كرو وهو عضو اللجنة التنظيميّة ومصطفى 
مواعدة  ومحمد  املطوي  العرويس  ومحمد  الفاريس 
الجنحاني  والحبيب  لبيب   والطاهر  جعيط  وهشام 
وامليداني بن صالح والهادي التيمومي وعبد السالم 
املسدي. ونذكر أيضا حضور عّدة مفكرين من مرص 
أمني  ومحمود  شكري  وغال  السعداوي  نوال  مثل 
جانب  إىل  عمارة  ومحمد  النقاش  وفريدة  العالم  
الطيب  والراحل  )لبنان(  مروة  حسني  الفكر  شهيد 
ومحمود  )سوريا(  العظم  جالل  وصادق  التيزيني 
ملحمد  إضافة  حوراني)فلسطني(   وفيصل  درويش 
من  الحجار  القادر  وعبد  املغرب  من  الجابري  عابد 

الجزائر.
منذ  املؤتمر  يقود  الذي  العام  الخط  اتّضح  لقد 
التّحضرييّة  اللجنة  عقدتها  التي  الّصحفية  النّدوة 
صبيحة يوم الجمعة 26 مارس 1982. وقد كان من 
لألمانة  العام  األمني  الحامدي  عمر  الحارضين  بني 
الدائمة ملؤتمر الشعب العربي وغال شكري املستشار 
الثقايف للشعبة الثقافية للمؤتمر وأبو القاسم محمد 
خطورة  »عىل  كلمته  يف  كرو  محمد  أّكد  وقد  كرو. 
الثقافية«  الوسائل  خالل  من  الّصهيونية  ترّسب 
الحّرية  انتشار  دون  »أنّه  اىل  الوقت  نفس  مشريا يف 
لحياتنا  واجتماعيّة  سياسيّة  كقاعدة  والّديمقراطية 
)نرشة  الغزو«  هذا  مواجهة  نستطيع  ل  وأنظمتنا 
»املواجهة« عدد 2(. وأوضح من جانبه غال شكري 
تحت  وضعت  التي  التّظاهرة  من  الثاني  اليوم  يف 
عنوان »يوم األرض« احتفال بيوم األرض الفلسطيني 
»أّن مؤتمر الشعب العربي يضّم قرابة مائتي منظمة 
زيارة  عىل  فعل  كرّد  وولد  عربيّة  وشعبيّة  سياسيّة 

أنور السادات للقدس املحتلة سنة 1977«. وأضاف 
الّشعب  مع  للتّضامن  الدولية  األمانة  »أّسسنا  قائال 
يندرج  بالثقافة  اهتمامنا  وإّن  وفلسطني  العربي 

تصليب  يف  والوعي  العقل  بدور  إيماننا  ضمن 
اإلرادة القوميّة ملواجهة العدّو الرّشس وقد عقدنا 
ندوة أوىل يف اشبيلية عام 1980 وثانية ببريوت 
سنة 1981 ونلتقي اليوم يف تونس.إّن الّصهاينة 
أجل  من  ويقاتلون  الثقافيّة  هويّتنا  يحاربون 
محوها وهنا ترتفع الثقافة لتصبح سالحا... إّن 
الفلسطيني هو  الّشعب  بأّن  الذين يؤمنون  عىل 
بالنقراض  مهّددة  أّمة  مصري  عن  الّدفاع  خط 

إشعال ثورة ثقافيّة حقيقيّة«.
املؤتمر  أشغال  أثثت  التي  املحاور  تفصح 
هذا  أهميّة  عن  أيّام  خمسة  عىل  توّزعت  التي 

امللتقى فكانت كما ييل :
• الخصائص القوميّة للشخصيّة العربيّة.

الّصهيوني  المربيال  الثقايف  الغزو   •
والستالب الفكري يف الوطن العربي.

• الجذور التّاريخيّة للغزو الثقايف.
• الغزو الثقايف الّصهيوني لألّمة العربيّة يف 

الوقت الحارض.
• مواجهة الغزو الثقايف يف الوطن العربي.

أدباء  لقد تميّز املؤتمر بقدرات عىل تجميع 
التّجاهات  مختلف  من  وناشطني  ومفكرين 
وجسامة  الوضع  خطورة  جمعتهم  الفكريّة 
العدّو  مع  التّطبيع  ملسار  التّصّدي  يف  املهام 
الّصهيوني وترشيع الستسالم القومي.فكان من 

بني الحارضين أيضا محيي الدين صابر املدير العام 
ملنظمة الرتبية  والثقافة والعلوم  وبشري بن سالمة 
قوله  كلمته  يف  وجاء  آنذاك  الثقافية  الشؤون  وزير 
:»هذا املؤتمر يعد حدثا بارزا يدعو إىل التفاؤل« كما 
اللبنانية   الوطنية  الحركة  ممثال  املصدح  عىل  تداول 
الحركة  الفلسطينية. وكانت كلمة  التحرير  ومنظمة 
الوطنيّة اللبنانيّة مؤثرة ومسترشفة لخطر صهيوني 
مهّدد لألرايض اللبنانية، إذ تعّرض هذا القطر لغزو 
بعد أشهر من انعقاد املؤتمر، فذكر قائال »صّدقوني 
إن قلت إن إسائيل هي الحليف السرتاتيجي األكرب 
هذه  اليوم...  القائمة  العربيّة  النّظم  من  عدد  ألكرب 
إسائيل  ولكن  الفلسطينيّة  الثورة  تخىش  األنظمة 

تتوىل عنها محاربة الثورة الفلسطينيّة«.
اللبنانيّة  الوطنيّة  الحركة  ممثل  كلمات  صدقت 
الدكتور عمارة حاتم  كلمة  أيضا مضامني  وصدقت 
الثقايف  »الغزو  عنوان  تحت  مداخلته  كانت  الذي 
عدد  »املواجهة«  )نرشة  العسكري«  للغزو  كتمهيد 
4 ص 2( يف ربطه بني املايض الستعماري وحارض 
الّصناعة  »إّن  بقوله  فأفاد  الجديد  الستعمار 

الحربيّة  البواخر  إنتاج  تولت  التي  الستعماريّة 
بصناعة  تتواكب  كانت  الجنود  ومعّدات  واملدافع 
واملغامرين  واملنظرين  املبرشين  إلنتاج  أخرى 

والّرحالة واملستكشفني وعلماء اللغات  واألتنوغرافيا 
يمكن  الذي  اإليديولوجي  التّمهيد  صياغة  أجل  من 

بواسطته التأثري عىل الّدولة املستعمرة«.
املؤتمر  هذا  يف  املتدّخلني  اهتمامات  تنّوعت  لقد 
كان  متعّددة  مجالت  وشملت  بتونس  التّاريخي 
يهّدد  الذي  الخطر  مواجهة  هو  الّرئييس  محورها 
فلسطني  األمامي  دفاعها  وخّط  العربيّة  األّمة  وجود 
املحتلة. ولم يتخلف بعض املحارضين عن اإلشارة اىل 
أهّمية اللغة العربيّة يف هذه املعركة كركيزة أساسيّة 
من ركائز الفعل الثقايف وبودنا ذكر مداخلة الطاهر 
الثقافة  مفهوم  قضيّة  طرح  الذي  تونس  من  لبيب 
العربيّة  اللغة  الوطنيّة وارتباطها بتحصني وتطوير 
فقال : »يوجد تخلف لغوي يف املجتمع العربي وهذا 
العجز يعني أن هنالك قوى سياسيّة نشأت وقويت 
لرتباط  الوطنية  الثقافة  قضيّة  تطرح  فلم  تابعة 
يف  ويدّعمه  عنه  ينتج  اقتصادي  بانفتاح  مصالحها 
نفس الوقت استهالك فكري وسلوك ثقايف واستعمال 
اللغة  ونفعا.إّن  مردودا  أكثر  أجنبيّة  للغة  وظيفي 
الثقافيّة«  التّصّدي لالمربياليّة  أبرز جبهات  هي من 

)نرشة »املواجهة« عدد 5 ص5(.
تلك هي، يف خالصة سيعة، أهّم وقائع »مؤتمر 
العربي«  للوطن  الّصهيوني  المربيال  الثقايف  الغزو 
املنعقد يف تونس سنة 1982. وتشكل العودة 
يف  النّاشطني  لكل  عربة  املهّم  الحدث  لهذا 
الحقل الثقايف والفكري يف هذا الظرف الخطري 
لنستلهم ونستوحي دروسا يف مواجهة الوضع 
مع  التّطبيع  خطوات  بتسارع  املتّسم  الحال 
انخراط  مظاهر  وانتشار  الّصهيوني  الكيان 
فنانني ومفكرين يف هذا املسار يف عدة أقطار 

عربية.
سياسيّا  تونس  عاشته  الذي  الظرف  إّن 
الذي  الظرف  من  أفضل  ليس   1982 سنة 
العاّمة  الحّريات  مستوى  عىل  حاليّا  نعيشه 
واسع  انتشار  مستوى  وعىل  والفرديّة 
ذلك  ورغم  الثقافية.  واملنظمات  للجمعيّات 
سنة  وقع  ملا  مثيلة  مبادرة  نشهد  لم  فإنّنا 
ونعني  ذلك  عكس  لحظنا  إنّنا  بل   1982
من  للعديد  مشبوهة  ارتباطات  وجود 
الختصاصات  شتى  يف  والفنّانني  الجمعيّات 
وكذلك بعض األكاديمينّي واإلعالمينّي بمسار 
التطبيع وسكوت مريب عن العرتاف بالكيان 
بدعوى  عربيّة  دول  عّدة  قبل  من  الّصهيوني 
»عدم  التّدخل يف الّشؤون الّداخليّة« أو بتعلة 

»استقالليّة القرار الفلسطيني«.
تنسيقا  يتطلبان  واملعركة  الظرف  إّن 
متواصال  وعمال  العرب  املثقفني  بني  واسعا 
املصرييّة  املواجهة  هذه  يف  الجهود  توحيد  أجل  من 
والقارات  وافريقيا  أوروبا  يف  املثقفني  عىل  وانفتاحا 
للكيان  املقاطعة  حمالت  يف  والناشطني  األخرى 
الّصهيوني يف املهرجانات القوميّة والدولية. ويتطلب 
الوضع أيضا تجريما واضحا ورصيحا للتّطبيع عىل 
 4 الجزائري يوم  الربملان  اتخذ يف  الذي  القرار  غرار 
للتطبيع  املرّوجني  بمعاقبة  ويقيض   2021 جانفي 
بالّسجن ما بني 3 و15 عاما مع فرض غرامة تصل 
»منع  عىل  أيضا  وينّص  جزائري  دينار  مليون  إىل 
التّطبيع  لخطاب  الرّتويج  من  جهة  أو  شخص  كل 
الّرسميّة  اإلعالم  وسائل  عرب  الّصهيوني  الكيان  مع 
 1/  5 اللبنانية  »األخبار«  )صحيفة  الخاّصة«  أو 

.)2021/
إّن الوضع يتطلب يف تونس وحدة كلمة ونشاط 
تكون  للتّطبيع قول وفعال حتّى ل  املناهضة  القوى 
املسألة مجرد لفتة للمزايدة خالل الحمالت النتخابية 
وقد سبق أن اكتشفنا من هي القوى الحريصة عىل 
هذه املواجهة ومن هي القوى الخاضعة لضغوطات 

المربياليّة والّصهيونيّة.

هذا ما حدث يف تونس ثقافّيا سنة 1982 ...فليكن عربة
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املقربة  إىل  بي  تتقّدم  الجنازة  كانت 
لول  سعيدا،  كنت  األكتاف.  عىل  مرفوعا 
الّرجال.  ودموع  واألطفال  النّساء  ولولة 
وكنت مرسورا ألّن الّرجل لم يعد يظهر ل 

يف الّصورة!
***

يف زمن بعيد لم أعد أذكره، وقفت أمام 
التقط ل  استويت.  املدينة.  كامريا مصّور 
التّحميض  بعد  هويّتي.  لبطاقة  صورة 
نظر إلّ ودهشة تسيل من وجهه. دخل إىل 
بعينيه  مسحها  مرسعا.  التّصوير  حجرة 

كمن يبحث عن ذكرى ضائعة. عاد إلّ:
- لنُعد الّصورة من فضلك!

استويت مجّددا...
- هذا عجيب! قال.

ثّم أردف بعد أن لحظ حريتي:
- انظر!

إىل  ويشري  الّصور  يريني  وهو  ثّم، 
خلفيّة إحداها بسبّابته:

- ثّمة رجل يظهر يف الّصورة!
رجل  الخلفيّة  يف  فإذا  الّصور،  تأّملت 
وعىل  وتسهيد،  تعب  عليه  يبدو  واجم 

محيّاه آثار من قطع األرض مشيا.
بالهرب.  هممت  ارتبكت.  وجمت. 
فيلما  أخذ  الهدوء.  إلّ  طلب  تماسكت. 

جديدا. رّكبه يف آلة التّصوير.
- لنُعد الّصورة.. قال.

استويت مجّددا و.......
- هذا غريب!

وتابع وهو يتأّمل الّصور الجديدة:
- إنّه هنا مّرة أخرى!

صمت قليال ثّم أضاف:
- منذ خمسني عاما وأنا ألتقط للنّاس 

صورا. لم يحدث معي هذا مطلقا.
أعاد إىل النّقود قائال:

- آسف يا بنّي..
***

هّون عيلّ والدي األمر. قال ل:
يكون  ما  دوما  طبيعي..  أمر  هذا   -

هناك أشخاص يظهرون يف الّصور.
وقالت والدتي:

- ثّمة أرواح تعاكسك..
وحسم والدي األمر:

لك  يظهروا  لن  بهم.  تكرتث  ل   -
مجّددا.

***
أخرى.  عدسة  أمام  كنت  الغد،  من 
كان قلبي يدّق كمن ينتظر حتفه املحتوم. 
ونظر  الجديدة،  الّصور  املصّور  سحب 
خلفيّة  إىل  بإصبعه  يشري  كان  فزعا.  إلّ 

إحداها.
يف  يظهر  رجل  ثّمة  غريب!  هذا   -

الّصورة!
الَغرَبَة  نفسها.  بالهيئة  كان  تأّملته. 
تزيد  الّشعثاء  ولحيته  شعره  عىل  الّداكنة 

ظلمة عينيه سوادا.
***

يف البيت عثرت عىل صورتني قديمتني 
يتبنّي  ل  كي  وفقهما  مالمحي  عّدلت  ل. 

ضابط الرّشطة أنّها قديمة.
مالمح  أّن  غري  قِبلها،  بأن  سرت 

الّرجل اّلذي يظهر يف الّصورة لم تفارقني. 
أنّني  كنت أعترص ذاكرتي بحثا عنه، غري 

لم أذكر يف حياتي أحدا يشبهه.
أحيانا  أختيل  كنت  حلم.  يف  حسبتني 
وأفتح  بعنف  رأيس  وأحّرك  عينّي  ألفرك 
فمي بكّل ما أوتيت من قّوة وأصفع وجهي 

بيدّي..
أفتح عينّي، فإذا األشياء كما عهدتها. 
لست يف حلم إذن، ولكّن الحقيقة أيضا أّن 

هنالك رجال يظهر يف الّصورة!
***

أهداني والدي يوما هاتفا.
رفقة  عموميّة  حديقة  يف  كنت 
صديقتي. كنت أريها آخر صور الطبيعة 

اّلتي التقطتها.
إثر قبلة طويلة كنّا خاللها نميش فوق 

الّسحب، قالت:
لهذا  تخليدا  صورة  لنلتقط  اقرتب،   -

املوعد.
هاتفي  كامريا  قبالة  باسمني  استوينا 
عند  التصوير  زر  أضغط  كنت  األمامية. 
كّل وضعيّة جديدة. ثّم انغمسنا يف الهاتف 
تملؤها  ابتساماتنا  كانت  الّصور.  نشاهد 
رجل  منها  كّل  خلفيّة  يمأل  كما  جميعا، 

يظهر يف الّصورة!
الخشبيّة  مالمحه  رأينا  مّلا  ُصعقنا 

واملكان خال إلّ من سوانا!
- من الّرجل اّلذي يظهر يف الّصورة؟ 

قالت.
- من الّرجل اّلذي يظهر يف الّصورة؟ 

قلت.
***

الخامسة  زواجنا  بذكرى  نحتفي  كنّا 
عرشة اّلتي توافق ميالد ابنتنا. كان عمرها 
بيننا،  جلست  حينها.  عاما  عرش  أربعة 
وقد وضعت عىل وجهها قناع رجل غريب 
فإذا  التّصوير،  زّر  ضغطُت  ضاحكة. 
بينما  نضحك،  جميعها  الّصور  يف  نحن 
يف  يظهر  اّلذي  الّرجل  يظهر  الخلفيّة  يف 

الّصورة!
تجاعيد  سوى  هيئته  يف  تغرّي  يشء  ل 
وشعر  عينيه  وتحت  جبينه  من  برزت 
كّل  من  وجهه  حارص  أبيض  أشعث 

الجهات..
***

وابنتي  زوجتي  ولولة  تصلني  كانت 
الجنازة  خلف  الّصغري  ولدها  تجّر  اّلتي 
الّصندوق  ذلك  يف  كنت  ثقيلة.  بخطى 
الّرجال  أكتاف  عىل  املحمول  الخشبّي 
أضحك عاليا يف صمت لم يعد يسمعه اآلن 
الّصورة.  اّلذي يظهر يف خلفيّة  الّرجل  إلّ 

كنت أضحك ألنّني أخريا قد رصُت...
***

من  ما  صحراء  يف  ما،  نخلة  تحت 
صحارى هذه األرض، كان شاّب ما يضّم 
انفجر  قد  حّب  من  وفيٌض  صديقته  إليه 
يستعّدان  وابتساماتهما.  أعينهما  من 
شاهدا  مّلا  معا.  صورهما  أوىل  للتقاط 
يف  أضحك  فأخذت  ُصِعقا،  خلفيّتها 
قد  أخريا  ألنّني  املتني  الخشبّي  صندوقي 

رصُت الّرجل اّلذي يظهر يف الّصورة..

كنت أحسب أن حبي لِك انتهى، انغمر بالغضب والسخط 
والخيبة ... 

يقارب  ما  بعد   ،2020 جوان   8 يوم  اليك،  عدت  عندما 
ثالث أشهر من اغالقك الحدود ، حاولت من نافذة الطائرة أن 
أشيح عنك وجهي، أن ل أتأمل كما يف كل ذهاب وعودة ، بحَرِك 
والتي  أرضك  عىل  تعاقبت  التي  الحضارات  وبقايا  وُخرَضتِك 
العودة،  عىل  العجز  من  أشهر  ثالثة  خالل  السماء.  من  نراها 

كتبت مذكرات غضب ، هذا بعض من أشالئها: 
» اسحبوا عني الجنسية... اقطعوا حبل األمل... أصال ... ملن 

أعود ؟ و»آش ناقصني يف الدوحة؟«
الكل  أحد...  ألتقي  أن  أريد  ل  عدت،  وإن  غاضبة،  إني 
يدعول بالصرب إىل أن رصت أؤمن للحظة أن طلب الصرب أشبه 
أو بكالم »ال ماعندو ما يقول«...  .. بالسخرية  أو  بالالمبالة 

احمد  » اصرب،   : قبيل  الجاهزة من  بالصياغات  رصت أضجر 
ربي، خري من غريك، هاو تو يفرجها ربي .. ما يدوم حال..«.

هل احتاج يف هذا العمر، وبدايات الشيب، لهذه العبارات ، 
حتى أعلم أن ل حال يدوم؟؟؟ ملاذا نرتبى عىل املقارنة مع الغري 

حتى نحس أننا أحسن منه...أبغض  املقارنات...
كربت بعدائية مع كل من ل يحبني لذاتي كما هي، ويرصفيل 
حبا مرشوطا.. »خليه عندك نموت بالرش خري«... ولذا... أتمنى 
لو كان بوسعي أن أخيط فمي ، حتى ل يفيض مني وجع ول 

أسمع يف مقابله تّرهات. 
يكفي الداء الذي يسكنني، تونس، والتي ل أدري ما أفعل 

فيها. 
»بربكة  الرحمة.  طائرة  أنتظر  وبقيت  حقائبي  جمعت 
تنتظر  كما  تونس  يف  الطائرة  تنتظر  بوعكازين«.  سيدي 
الحافلة... يكفي أن تمطر، أن تهب رياح قوية ، أن يهّل علينا 
العيد، حتى تحل الفوىض عىل وسائل النقل أجمعها ونتحول اىل 

حاملني بالعودة لبيتنا الصغري.. لذواتنا.. ملن نحبهم. 
األبواب يف وجه  واغالق  تونس، من همها وفقرها  طردتنا 
، ولتتوانى عن حلبنا كاألبقار، وعندما تصعب عليها  الشباب 
األوضاع، تغلق الباب وراءنا.. لذا لبد من أن أجد حال لعالقتي 

معها... بعد كورونا ستأتي كورونات....«. 
ل  هذا  وكأّن  الغضب...  نصوص  من  ملّطف  شتات  هذا 
يكفي ... هل تصدقني ، يا بالدي، حجم املأساة؟ حدث يومها 

)8 جوان 2020( موقف يف الطائرة، أعتربه تراجيديا... 
ملا حطت الطائرة صّفق عدد من الركاب كالعادة ... أما أنا، 
فعىل غري عادة خجيل وتحفظي وابتسامتي التي تخفي الكثري 
التونسية  الزغرودة  أطلقت  وزغردت...  وقفت  لوعاتي...  من 
الطويلة التي ل تكاد تدرك إن كانت دعاء فرح أو طلب نجدة، 
كما سماها ذات يوم صديقي اليطال ملا صدحت بها قائال: »ما 

بك؟ مما تستغيثني«. 
اغالق  أن  يبدو  مسنّة،  سيدة  نحوي  فالتفتت  زغردت، 
الحدود يف تونس منذ منتصف مارس احتجزها يف الدوحة ملدة 
أكثر بكثري من التي كانت تنوي قضاءها يف بيت ابنها : » هالكل 
قلقت  األول  السبوع  أنا من  بالرجعة، حتى  بنيتي  يا  فرحانة 
وبنة  الغلة  ريحة  وتوحشت  وجرياني  لداري  نروح  واشتقت 

الخرضة«... 
أجبتها، واقفة: » أنا ل أزغرط فرحة يا اميمة ، أنا أزغرط 
من قهري وغضبي، من بالدي التي تركتني خارج البيت بسبب 
األزمة... من أمي التي طردتني ألنها توقعت أن أجلب لها املرض 

والعار... عوض أن تفتح ل أبوابها ونتقاسم همومنا...«.
فار  بنيتي،  يا  الحق  عندهم  هو  »ما  املسكينة  استطردت 
الجراءات!«.  احرتمتش  وما  روحت  ناس  فمة  خابية،  ينجس 
»هذا تفصيل يتعلق بتطبيق القانون وتحديد الجراءات... لكن 
ل أحد له الحق يف أن يغلق يف وجهي باب بالدي... هذا حقي 
باسم  النتماء،  باسم  خاصة  ولكن  والدولة...  القانون  باسم 
أهل وأصدقاء..« فصمتت..  فيها من  باسم كل من ل   ، الحب 

وصمتًّ ، وصمت املستغربون.. 
يف نفس الطائرة ، جلس حذوي رجل بغيض .. أمىض سّت 
ساعات يشتكي من أن ما دفعه من ثمن مشطّ  للتذكرة يفرتض 
أسقطت  شزرا...  إليه  نظرت  فارغا...  حذوه  املقعد  يكون  أن 

التقزز والعدوانية... أل يدرك  عليه وابال من تعابري 
عىل  بامكاناته  والقادر  املغرتب  السامي  الطار  هذا 
اقتناء تذكرة فاق سعرها آلف الدينارات أن تونسيني 
باملئات وباآللف غري قادرين عىل دفع ثمن العودة، 
الغالقات،  بسبب  القرسية  البطالة  طالتهم  أن  بعد 
بعد أن نفدت كل مدخراتهم وصاروا يستجدون كل 
رأيتهم..  فأنا  يرى،  ل  لنه  يرهم  لم  كان  إن   ... العون  أشكال 
، بعضهم  التونسية  السفارة  أبواب  يف غضبهم وتكدسهم عىل 
هزيل رث الهندام، وبعضهم تعّمد ارتداء الثوب الرث استعطاء 
لوضِع اسمه يف قائمات اجالء... منخورة بالفساد واملحسوبية... 
كيف له ان يطلب طائرة فارغة عىل ذمته عندما يموت البعض 
يف الخارج قبل أن يودع ... ما يتمنى أن يودعه... لكّل منّا أمانيه 

األخرية... 
من  كبري  عدد  تجاهي  أظهرها  التي  العدوانية  ورغم 
أردت  تلّقيته عندما  الذي  والسّب  بالدوحة  املقيمني  التونسيني 
إىل  العودة  يف  حقنا  عن  للدفاع  جماعية  تعبئة  بحركة  القيام 
الوطن، مع احرتام اإلجراءات الحرتازية، بكيت عىل أوضاعهم 
املساعدة  وحاولت  الصحية  األزمة  بهم  ألحقته  الذي  والتفقري 

قدر إمكاني...
ل علينا... موضوعنا هنا هو الحب..

هذا حجري الصحي الثالث يف الفنادق، وملا عدت هذه املرة 
للدوحة ، بعد شهر ديسمرب الذي قضيته يف تونس، غلبتني يف 
الطائرة دموعي ورافقت ما أراه منها اىل أن غبنا يف السحاب، 
املشهد  اىل آخر لحظة بتغطية النرتنات حتى ترافق  وتشبثت 

أغنية » يا أم السواعد سمر، يا تونس الخرضاء«...
صديقة...  باحثة  مع  تمشيت  بورقيبة،  الحبيب  شارع  يف 
ورددنا سوية »قح..ة لكن نحبك، نموت عليك يا تونس...« ليس 
أجمل  ملعيش  الباقني  حنني  أيضا  هو  املغرتبني،  حنني  املشهد 

وأرقى وأكثر انسانية... 
املؤكد  الشاعرية... ومن  البذاءة  البعض وذهل من  سمعنا 
أنه وغريه قال: »هاذي النساء ال هزت البالد للضياع« ... نعم 
يا سيدي، نحاول أن نحمل البعض نحو التيه... فالتيه تجوال 

وسؤال واكتشاف.. احسن من جمود » احنا هكة« .
التعبري،... نحبك  الرحباني شديدة  »بال ول يشء«، وأغنية 
الصباح،  برد  :لذعة  يفرّس  ل  مما  الحب  مايف  بكل  تونس...  يا 
خرضتك الفوضوية الطبيعية املقاومة لغياب كل اشكال التهيئة 
العمرانية، معالم تاريخك التي تقاوم التسليع والتعليب، األزقة 

والجبال ، األودية وخبز الفقراء... الشارع الذي يغيل ...
بكل  واملقاومون  املناضلون  الرائعون...  ونساؤك  رجالك 
أشكال املقاومة...كّم هائل من شبابك املبدع الستثنائي... وهذا 
الحلم الذي ما زال عدد منا يحمله: تونس حرة، تونس مستقلة، 

تونس دولة كرامة النسان، مهما كان. 
الشمس  تنقصها    : خرضتك  مثل  أوروبا  خرضة  ل 
تسطع  أن  من  الشمس  عىل  لبد  فيك...  اليل  والنور  الذهبية 
تضاهي  الخليج  بنايات  شواهق  ول  الربيق...  يستحق  ما  عىل 
أسطح »املدينة العربي« وجوامعها القديمة... ول كل الطرقات 
الخرضاء  والشواطئ  الجبال  املتطورة تساوي عندي  الرسيعة 

ال ترافقني كلما تنقلت فيك... 
تغضبك  الفصامي،  الحب  لعبة  معي  تلعب  كانت  تونس 
واملوظفون  املكرسة  الطرقات  وتناقضاتها:  اعوجاجاتها  بكل 
الحرباء،  والسياسيون  الوظيفة،  تأدية  حسن  من  املستقيلون 
والغالء والتضخم وكل الوجوه املصفرة وعنف املعاناة واألحالم 
منها  وهروبك  سخطك  لتربر  القائمة  تطول  قد  املجهضة... 
من  يطلع  بشوش  وجه  يأتيك  ثم  جئتها.  لنك  وجهك  ولطمك 
الالمكان، موظف نزيه وخلوق، ضحكة طفل أو دعاء عجوز، 
أكلة تنشيك، مسامرة مع أحبة وأصدقاء من مستوى ل تجده 
يف أي مكان آخر ... فتسرتجعك كما طردتك... تستقطبك كما 

هّجرتك... تفتّك حبك من جديد بعدما نّفرتك... 
ل..  بالنسبة  والنحدارات  الشواهق  لعبة  انتهت  اليوم، 

»بهمك بغمك بافالسك.. نحبّك«. 
ل فائدة من إنكار الحب والسعي إلخفائه والتعال عليه... 
مجازاة...  ينتظر  ل  تفسريا...  يقدم  ل  سببا..  يحتاج  ل  الحب 
يف  احتجازها  حاولت  مهما  تنزل  التي  الدمعة  تلك  هو  الحب 
املقل... هي تلك البتسامة الغافرة التي تزين وجهك وإن فقدت 

كل سبب للتفاؤل أو البتسام... 
األمل مثل  »نلّقطوا« يف  يا سيدتي تونس، رصنا  يف هواك، 

»الربباشة«. 

مطٌر من طرٍف 
واحد » ْباَل َواَل َشْي« ... ْنِحّبْك

محمد فطومي روضة القدري
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املغامرة األوىل عشتها وأنا يف الّسنة أوىل ثانوي )قديم( بمعهد 
قام  انتخابات  بعد  القسم  الّذكور بصفاقس وكنت مسؤول عن 
بها التالميذ يف بداية السنة ...وهي اتعس مهّمة أوكلت ل يف تلك 

الفرتة و»فيها برشة هّزان قّفة« ...
عامتها كنّا ندرس الّرياضيّات عند أحد األساتذة الفرنسينّي 
الفرتة  تلك  يف  موجودا  كان  الذي  الّطاقم  من  »موبالن«  يدعى 
الشخصيّة  ضعيف  وكان   )coopérants( باملتعاونني  ويسّمى 
مبهذلينو  »كنّا  أوضح  وبعبارة  الدروس  سري  عىل  سيطر  ول 
وعاملني فيه«...مّما جعل اإلدارة تتربّم من طرده املفرط للتالميذ 

املشاغبني كّل يوم ويف كل حّصة ...
منّي  وطلب  قسمنا  من  تالميذ  ثالثة  بطرد  أمر  يوم  ذات 
بوصفي مسؤول عن شؤون التالميذ إصطحابهم للقيّم العام يس 

الهادي كريفة ربّي يحفظو...
ومّلا وصلت إىل مكتب القيّم وبمجّرد قول »أحنا بعثنا األستاذ 
حاليبي  بـ»شلبوق  العام   القيّم  كريفة  يس  فاجأني  »موبالن« 
عىل خّدي طّرشني وجابني مبطوح عىل األرض...« فتدّخل أحد 
التالميذ املطرودين محّمد الطرابليس )أصبح من أمهر الاّلعبني 
يف الكرة الطائرة ومّرن عّدة فرق( وقال له :»سيدي راك عاقبت 
وقام  كريفة  يس  فضحك  ليك«  يرافقنا  إّل  القسم  عىل  املسؤول 
تقول  وكما  »الّسماح«...  منّي  وطلب  الوقوف  عىل  بمساعدتي 
يف  به  وإلتقيت  زمان  يا  وإيجا  زمان  يا  إميش  يرحمها  الوالدة 
مدينة مساكن مسقط رأسه وكان يستغل فرتة تقاعده عن العمل 
يف تنشيط نادي سينما األطفال بدار الثقافة صحبة الفنان القدير 
عيل مصباح الّله يرحمه وكنت يف تلك الفرتة رئيس جامعة نوادي 
الّسينما وهمست يف أذنه : »عرفتني استاذي ؟« فاستغرب وقال: 
»ل ..هذه أّول مّرة ألتقيك.. تعودنا بزيارة حسن عليلش كممثل 
بحادثة  بتذكريه  فقمت  الجهة«  إبن  بإعتباره  الجامعي  للمكتب 
معهد الذكور... فضحك كثريا وقال ل: »تمشييش تنتقم منّي تّوة 
وتبعثيل أفالم بو دورو وتهّرب علينا الوليدات راني نجّم نعاود 

نعطيك كف«...
للذكور  الثانوي  املعهد  يف  أيضا  عشتها  الثانية  املغامرة 
وكان  قديم(  )نظام  الّرابعة  السنة  يف  أدرس  كنت  مّلا  بصفاقس 
يدرسنا مادة العربيّة  أستاذ معتّد بنفسه ويتخاطب معنا بغرور 
وكان يجد إجابة لكل سؤال ويعّلق بسخرية عىل كّل حركة تصدر 

عن أي تلميذ...
كان ينتعل حذاًء قديما من الجلد وكان »ديما لبسو صيف 
ذلك  عن  والتندر  للتهّكم  فرصتنا  الحذاء  ذلك  وكان  وشتاء« 
األستاذ املتعال وذات مّرة لحظ أّن أحدنا يهزأ منه ومن حذائه 
متثّقف  عليه  تضحك  إّل  الّصباط  »تعرف...  قائال:  فيه  فصاح 
أكثر منّك..، وزار بلدان يف العالم ما تحلمش حتّى أنّك تمشيلهم..

ل انت ل املخرّي يف فاميلتك، الصبّاط هذا رشيتو يف العراق وزرت 
بيه سوريا وايران ووصلت بيه حتّى للهند..، وتجي إنت تّوة ل 
عمرك خرجت من حي »الّربض« وتضحك عليه....« فإنخرطنا 
يف ضحكة جماعيّة واتفقنا عىل تسمية حذاء أستاذنا املتعال إبن 

بّطوطة«.
كان أستاذنا جهورّي الّصوت ويلقي فقرات الدرس بحماس 
...وذات مّرة رشع يف تقديم درس عن ألب أرسالن...وبعد إعالنه 
الحّصة اتجه نحو الصبّورة لكتابته  عن إسم الشخصيّة محور 
الحلبي  األمري  هذا  إسم  الجهوري  بصوته  مسامعنا  عىل  معيدا 
الّلحظة يفاجئه صديقنا »شعور« محدثا  السلجوقي... ويف تلك 
صوتا بشفتيه يسّمى بلغتنا اليوميّة »قروي« فتجّمد األستاذ يف 
ووه،  »اوه عيلّ  قائال:  إستدار نحونا  ثّم  املوقف  مكانه من هول 
شكونو ولد الحرام إّل تجرأ وعمل ها العملة ...لعبت مع جد بوه 
يف الحومة؟... بعد ما درت العالم وقريت القراية هذي الكّل يجي 
واحد مفعوص يعمل يفّ هّكا؟...يا ولد الفاّلح )كنت مسؤول عن 

شؤون القسم( بّرا عيّطيل القيّم العام«.
فذهبت مرسعا ملكتب »يس الساّلمي« إلعالمه برغبة أستاذنا 
يا  »معقول  قائال:  األستاذ  بادره  القسم  دخلنا  ومّلا  حضوره  يف 
يف  يحّوس  والقروي  عندي  ما  وجايب  نقّري  انا  الساّلمي  يس 
إلينا  يلتفت  املسألة  يفهم  أن  دون  الّسالمي  يس  القسم!!؟«... 
قائال: Karoui dehors معتقدا أن القروي تلميذ يدرس معنا... 
املحفظة  وهز  هبل  »زاد  وأستاذنا  القاعة  داخل  الضحك  فعّم 

متاعو وخرج ...وما رجع قّرانا كان بعد جمعة راحة«.

مغامرات تلميذ...

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 139(

موقف الزعيم من التحالف مع قوى المحور

فتحي الهّداوي في أّول مشاركة له
في مسلسل إذاعي

وزارة  عىل  لإلرشاف  اسمه  طرح  عودة  مع  بالتوازي 
عمل  من   أكثر  بطولة  يف  الهّداوي  فتحي  نجد  الثقافة 
يف  مّرة  ألّول  مشاركته  هو  الجديد  رمضانّي...لكن  درامّي 

مسلسل درامي تاريخي سيبث عىل موجات اإلذاعة 
الوطنيّة...    

الشعب«  »محبوب  بعنوان  املسلسل 
الدرامي  العمل  هذا  ويتناول  باي(  )املنصف 
باي  املنصف  الوطنية ودور  الحركة  من  جانبا 

وبقية الزعماء يف مقاومة املستعمر الفرنيس خالل ثالثينيّات القرن 
املايض ويعرض املسلسل جانبا من الحياة الخاصة ملحبوب الشعب 

قبل وبعد توليه حكم تونس.
سليم  درامي  وبناء  عالية  بحرفية  كتب  أنّه  يبدو  نص 
متماسكة  بينها  والعالقات  البعاد  واضحة  فيه  والشخصيات 
البطولة... أدوار  الذين سيؤدون  للممثلني  باإلضافة لختيار جيد 

أكرب  استقطابه  وإمكانيّة  العمل  لنجاح هذا  وكل هذا مؤرش جيّد 
عدد من املستمعني. 

كبار  كبرية من  الذاعة ومجموعة  فرقة  تمثيل  من  العمل  هذا 
تونس  يف  والتلفزي  اإلذاعي  الدرامي  املشهد  اثروا  الذين  املمثلني 
نذكر من بينهم إىل جانب فتحي الهّداوي كالّ من  صالح مصدق 
وكوثر  مسلماني  وفتحي  لبيار  بو  وعزيزة  السلطاني  وبرشى 
بالحاج ومنري العرڨي ونورهان بو زيان وبشري الغرياني وحمدي 
حدة وأنس العبيدي... علما وأّن هذا العمل من إخراج  محمد عىل 

بالحارث بمساعدة توفيق البحري.

مهذب الرميلي في عمل رمضاني ليبي
الرمضاني  املسلسل  يف  مشاهده  الرمييل  مهذب  النجم  يصّور 
ياسني  البطولة  ويشاركه  رزق  أسامة  إخراج  من  »غسق«  الّليبي 

العبدل ووجوه اخرى اىل جانب ممثلني ليبيني ومغاربة.
اقاموا  الذين  الدواعش  انهزام  عن  »غسق«  ويحكي 

امارتهم يف ليبيا..اما التصوير فيدور حاليا يف تركيا...
يف  موجودا  سيكون  الرمييل  مهذب  أّن  أيضا  يذكر 
عديد األعمال الرمضانية من أهمها بطولة مسلسل حرقة 
القناة  عىل  سيعرض  الذي  الوسالتي  لسعد  للمخرج 

الوطنية األوىل باإلضافة إىل لعبه دور البطولة يف 
للمخرج   1616 الكوميدية  البوليسية  السلسلة 

حمدي الجويني وأيضا يف السلسلة التلفزية  
الحميد  عبد  للمخرج  ماكانش«  يا  »كا 

بوشناق.

الّسينما التونسّية حاضرة
في مهرجان روتردام

 ينافس الفيلم التونيس »ما تسمع كان الريح« للمخرج 
األول  العاملي  عرضه  يف  شابي،  إسماعيل 
مهرجان  فعاليات  خالل  النمر  بمسابقة 
روتردام الّسينمائي الدول بهولندا، والتي 
تنتظم فعاليات دورته الـ 50 من 1 اىل 

7 فيفري القادم.
التي تعاني  الفيلم قصة ندى  يحكي 
النهار تقود حياة  السمع تعيش حياة مزدوجة، ففي  من ضعف 
وحيدة ومملة ويف الليل تعيش حياة عنيفة... الفيلم من بطولة نور 
وإنتاج  املاجري،  وأيمن  حميدة  بن  أيمن  الحيّوني،  ريم  هجري، 

رشكة يوتوبيا فيلمز.

دليلة مفتاحي في »عين النمر«
إخراج  من  جديد  مسلسل  هو  النمر«  »عني 

قيس العلوي وإنتاج أحمد بن روينة وتدور 
أحداثه املستمدة من وقائع حدثت يف مدينة 
وشخصياته  صفاقس  بجهة  عڤارب 

مازالت تعيش إىل اليوم
بدأ الفريق العامل بتصوير النسخة 
بعض  مع  »عڤارب«  مدينة  يف  صفر 
مفتاحي«  »دليلة  منهم  املمثلني 

و»عزيزة بولبيار« و»ريم عربوق«.

خالد بوزيد في أعمال 
تونسّية جزائريّة...

التلفزي  والوجه  املرسحي  يعترب 
الشهري خالد بوزيد أّن عالقته بالجزائر كبرية جّدا وأن الجمهور 
الجزائرّي ل يتعامل  معه كضيف من بلد شقيق وإنّما كواحد 
من أبناء الدار...وهو يعّد اآلن إلنجاز فيلم كوميدي تونيس 
جزائرّي  يتناول موضوع »الكنرتا« واإلرهاب والسياحة ...
وله ايضا عمل تلفزي مشرتك جزائري تونيس للمخرج 
يوسف  سيدي  ساقية  أحداث  يروي  بكار  إلياس  التونيس 
حية  وشهادات  تاريخية  وحقائق  املجاهدين  ونضال 
املعنيني  لدى  واملرشوع  واقعية  وتفاصيل 
التحضري  وبداية  للموافقة  الجزائر  يف  باألمر 

للتصوير...

1943 وبالتحديد  يف مثل هذا الشهر جانفي  
يوم 10 جانفي التقى الزعيم الحبيب بورْقيبة بعد 
السجون يف فرنسا  الملانية عنه من  القوات  افراج 
بعد  فرنسا   اليه  نقلته  الذي  نيكول  )حصن سان 
ان تم اعتقاله يف احداث 9 افريل 1938( بالزعيم 
اللقاء  وتناول  بروما،  موسوليني  اليطال  الفايش 
اعالنه  بورْقيبة  الزعيم  لسان  عىل  ورد  ما  حسب 
الذين  الحلفاء  ضد  املحور  قوات  اىل  النحياز  عن 
كانت من بينهم فرنسا الستعمارية ال ان الزعيم 
زعماء  دعوة  وهو  واضحا  موقفه  كان  بورْقيبة 
الحركة الوطنية إعالن إنحيازها إىل صف الحلفاء 
وكلمته  ثامر  الحبيب  إىل  بورْقيبة  الزعيم  )رسالة 
عام  إنسياق  هناك  كان  وقت  يف  »باري«(  براديو 
رؤية  نتيجة  ذلك  وكان  النازية   الدعاية  وراء 
صمود  بعد  وانه   خاصة  منه  ثاقبة   اسرتاتيجية 
بريطانيا امام الحملة الجوية الملانية وبعد دخول 
الحرب  املتحدة  والوليات  السوفياتي  التحاد 

مختال  أصبح  القوى  ميزان  فإّن  الحلفاء  جانب  إىل  الثانية  العاملية 
لفائدتهم رغم اإلنتصارات الكربى الظرفيّة التي حققتها أنذاك القوات 
الملانية وإحتالل فرنسا ...بورْقيبة كان يريد ان  تكون الحركة الوطنية 
يف صف املنترصين  لالستفادة من ذلك املوقف عند انتهاء الحرب لكسب 

دعم القوى الكربى للقضية التونسية..
كان املنطق يف تلك الفرتة يقول إما أن نبقى عىل الحياد وأل نساند 

ما  وننتظر  الدول  الرصاع  أطرف  من  طرف  أي 
أن  منطلق  من  الثانية  العاملية  الحرب  إليه  ستؤول 
مصلحة البالد وهي ترزح تحت الحتالل تفرض أن 
ل نتخذ أي موقف قد ييسء إليها يف املستقبل وإما 
التي توجد فيها فرنسا ونقف إىل  الجهة  أل نساند 
الفرنيس وبالتال  املعادي لالستعمار  جانب املحور 
مساندة األملان واليطاليني وأن نقول بأن املصلحة 
إىل  الوقوف  عدم  يف  هي  تونس  ومصلحة  الوطنية 
جانب األحالف لكن بورْقيبة كانت له رؤية أخرى 
وموقف اختار من خالله التخيل عن الحياد وذهب 

إىل تبني موقف مدروس رأى فيه مصلحة البالد.
السياسة  »البورْقيبية  كتاب  صاحب  يقول 
بورْقيبة  الرئيس  بلغ  املستقلة«  لتونس  الخارجية 
تسلمها   1942 أوت   8 بتاريخ  رسالة  سجنه  من 
عىل  يوزعها  أن  منه  وطلب  ثامر  الحبيب  الدكتور 
أعضاء الحزب املوجودين يف حالة ساح وهي رسالة 
للطريق  الواضح  وتصوره  بورْقيبة  فطنة  تربز 
الواجب سلوكه حتى استقالل تونس يف عالقة باملوقف الذي وجب عىل 
الحركة الوطنية اتخاذه من الرصاع الذي يدور بني قوات املحور والقوات 
املتحالفة .. لقد تنبأ بورْقيبة ألهل بلده بأن أملانيا ستنهزم وستسحق يف 
هذه الحرب بما ل يدع مجال للشك ولذلك فإن عىل الحزب أن يبذل كل 
ما يف وسعه حتى تكون تونس بعد الحرب يف خندق املنترصين ثم نبه إىل 

أن مصالح الحركة الوطنية التونسية يف حاجة إىل تعاون مع الحلفاء ..

أنتريتي نّبار

عين على التلفزيونعين على التلفزيون
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هيفاء سالم

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

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

contact@acharaa.com 

i@beta.com.tn

المؤسسة والمديرة المسؤولة
كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد 
ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

تعيش الجماهري الرياضية هذه األيّام عىل وقع املشاركة التونسية 
يف كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مرص ورغم أّن بداية عنارصنا 
الوطنية يف املونديال العربي لم تكن مثالية اىل حّد اآلن بعد هزيمة أوىل 
يف املباراة الفتتاحية وتعادل بطعم الهزيمة أمام الربازيل جاء يف شكل 
هديّة بسواعد تونسية فّرطت يف انتصار كان يف املتناول فإّن املشاركة 
املرصية  القاعات  داخل  األيادي  لغة  عن  وبعيدا  البطولة  يف  التونسية 
واملثرية يف كثري  املتباينة  الفعل  التعاليق ومن ردود  الكثري من  رافقها 
ملسائل  بل  رياضية  لعتبارات  ليس  وذلك  ولالستفهام  للجدل  منها 
أخرى ثانوية بعيدة كل البعد عن الختيارات الفنيّة والتقييمات البرشية 

ملنتخب ذهب اىل مرص وهو يحمل عىل أكتافه آمال كل التونسيني.
أدواره  يف  املرصي  املونديال  من  قريب  وانسحاب  وتعادل  هزيمة 
تكون  كانت  تونسية  مشاركة  اختزلت  التي  العناوين  أهّم  هي  األوىل 
عىل  تقدمها  تحّول  كيف  الوطنية  عنارصنا  عرفت  لو  بكثري  أفضل 
انتصار  اىل  املباراة  نهاية  من  ثانية   30 قبل  نقطتني  بفارق  الربازيل 
الخربة  لعب  عن  الخربة  وغياب  والترّسع  السذاجة  لول  الذهب  بوزن 
مصباح الصانعي الذي تحّمل لوحده لألسف الشديد مسؤولية الخفاق 
أن  لها  يكتب  قد  التي  التونسية  املشاركة  ولكن  الجماعي...  والفشل 
تعيش أكثر لو حصلت املعجزة يف الجولة األخرية من مباريات املجموعة 
عائلة  تعيشها  كبرية  أخالقية  أزمة  عن  منها  كبري  جانب  يف  كشفت 
من  متكّرر  انسحاب  مجّرد  من  بكثري  أكرب  أزمة  التونسية...  اليد  كرة 
موت  حالة  األخرية  السنوات  يف  تعيش  التونسية  اليد  فكرة  املونديال. 
األخري  الفريقي  النهائي  خالل  الجامعة  »جماعة«  لها  تفّطن  سيري 
أمام املنتخب املرصي الذي تالعب بعنارصنا الوطنية داخل معقلنا يف 

قاعة رادس األوملبية...
نتاج  وهي  باألساس  أخالق  أزمة  هي  عنها  نتحّدث  التي  األزمة 
يف  املتدخلني  جميع  يرضب  أًصبح  الذي  األلوان  عمى  ملرض  طبيعي 

وفد  طار  اليوم  صحفينّي...  وحتى  وجماهري  وفرقا  مسؤولني  اللعبة 
املنتخب التونيس اىل مرص للمشاركة يف أكرب تظاهرة رياضية عاملية وهو 
سقوطا  تنتظر  األصوات  وبعض  يطري  ومجموعات...  شيع  اىل  مقّسم 
مدّويا للمنتخب حتى تفتح املزاد عىل مرشحة الحساب... والسبب ليس 
فنية وبرشية  اختيارات  للذات ولكن بسبب  أو جلدا  الوطنية  املصلحة 
فتحت واجهة الحرب عىل مدّرب املنتخب سامي السعيدي الذي يدفع 
اآلن فاتورة قناعات يبدو أنها جانبت يف جانب كبري منها خّط الصواب.
وبالعودة اىل أصل املشكل فإّن تمّسك  الناخب الوطني بإبعاد جناح 
الرتجي واملنتخب أسامة البوغانمي كان القطرة التي أفاضت الكأس... 
الفنية  القيمة  متجاهال  بحت  فنّي  قراره  أّن  عىل  أرّص  املنتخب  مدّرب 
والبدنية للبوغانمي يف حني يرى منتقدوه أّن األمر ل يعدو سوى تصفية 
ترّسبت  هنا  ومن  الرتجي  ونجم  للنجم  السابق  املدّرب  بني  حسابات 
عدوى الختالف وتحّول اىل خالف كبري أّجج ناره بعض الفنيني وعديد 
فضاء  الجتماعي  التواصل  مواقع  شبكات  يف  وجدت  نار  املتابعني... 

شاسعا لتحرق كّل ما بنينا عىل امتداد سنوات طويلة...
هناك من يرى أّن بعض التجاوزات التي حصلت يف تربّص املنتخب 
بقطر وخروج بعض الالعبني عن النّص وعن النواميس املتعارف عليها 
كان لبنة أوىل عىل درب الفشل وهناك من يعتقد كذلك أّن قائمة املنتخب 
كان  مّما  أفضل  باإلمكان  يكن  لم  لذلك  وأنه  الخربة  لعناوين  افتقدت 
ألّن  حتميا  أمرا  كان  النتيجة  هذه  اىل  الوصول  أن  يعني  ل  هذا  ولكن 
القائمات  وكّل  التجاوزات  نفس  عرفت  السابقة  التونسية  املشاركات 
عرفت نفس النتقادات ولكن املشكل الحقيقي هذه املّرة كان باألساس 
عقلية الجمعيات والجهويّات التي كبّلت سواعد املنتخب وجعلت الكّل 
»سوسة«  عن  والحديث  فوقه...  امليش  قبل  الفشل  رصاط  يتحّسس 
باألمر  يعد  لم  املنتخب  جسد  والعلن  الرّس  يف  تنخر  التي  الجهويّات 
املخفي فالجميع اليوم يخوض يف هذه النقطة بال حياء ول استحياء...  

وقياديّة  قويّة  شخصية  وصاحب  ممتاز  مدّرب  السعيدي  سامي 
يكن  لم  املنتخب  بنك  اىل  الفنية ووصوله  قيمته  اثنان عىل  ول يختلف 
هديّة أو منّة من أحد والحكم عىل نجاحه أو فشله اليوم مازال سابقا 
ألوانه وإن حصل فهو ليس بريئا ألنه ل يستند ألحكام موضوعية وليس 
وفاقدة  موضوعية  غري  لتقييمات  بل  املنتخب  لعبو  يقّدم  بما  مرتبطا 
اآلن  السعيدي  يهاجمون  الذين  بعض  ولألسف  ومنطق...  عقل  لكل 
همهم الوحيد ليس مصلحة املنتخب أو مّجرد نقد مردوده ولكن نرصة 
لـ«بوغانمي الرتجي« الذي يعتربونه أقيص ألسباب بعيدة كل البعد عن 
عن  للدفاع  يتسابقون  الذين  بعض  يرى  املقابل  يف  الريايض.  الجانب 
املنتخب  مدّرب  لها  يتعّرض  التي  الحملة  سبب  أن  السعيدي  منتخب 
فإّن  ولألسف  الساحل  ولجهة  للنجم  هو  انتماؤه  والوحيد  األسايس 
الشقني مساهمان يف تغذية النعرات الجهوية التي باتت تحكم قبضتها 

عىل رقبة املنتخب.
قد يكون مدّرب املنتخب سامي السعيدي استسلم لبعض األحاسيس 
الذي  البوغانمي  أسامة  بإقصاء  بالتال  وأخطأ  تسكنه  التي  الداخلية 
كان قد يشّكل ورقة مهمة يف قائمة املنتخب ولكن هذا ل يبيح نصب 
املشانق للرجل وسجنه يف مربّع الساحل والعاصمة والحال أنه مدّرب 
يفهموا  أن   2005 منتخب  سور  تحت  املرابطني  وعىل  املنتخب  لكل 
جيّدا أن تونس لم تعد تملك ذلك الجيل الذهبي وأّن البناء ملنتخب الغد 
عىل أسس وثوابت صحيحة ل يكون بتصيّد األخطاء عند أّول منعرج 
فالنتائج التي يحّققها منتخب السعيدي اآلن ليست كارثية ومواجهاتنا 
السابقة مع منتخبي بولونيا والربازيل تؤّكد ذلك ولهذا فإّن الحكم اآلن 
عىل املنتخب يف نسخته الحالية يبدو سابقا ألوانه خاصة أّن هذا الجيل 
الالزمتني  والعناية  الحاطة  لو وجد  والتطّور فقط  التحّسن  قادر عىل 
وخاصة لو حيّدناه جميعا عن لعنة الجهويات والنتماءات التي قد ل 

تنفع لكنها حتما سترّض..

عىل وقع املشاركة التونسية 
يف مونديال اليد:

»سوسة« اجلهوّيات 
تنخر جسد املنتخب



دفعت الجراءات املتّخذة من اللجنة العلمية ملجابهة فريوس كورونا اىل تأجيل 
كّل األنشطة والتظاهرات الثقافية والرياضية وهو ما جعل البطولة املحرتفة لكرة 
تتواصل  وقد  املايض  األسبوع  امتداد  عىل  اجبارية  عطالة  حالة  يف  تدخل  القدم 
بأّي  الوبائية يف تونس ل تبرّش  الحالة  أن  النشاط لفرتة إضافية بما  حالة عدم 
والحظر  »الحجر«  التمديد يف حالة  الرسمية عىل  الجهات  تجرب  وقد  حاليا  خري 

أليّام قادمة.
من جهتها تبحث الجامعة التونسية لكرة القدم ومكتب الرابطة عن تاريخ 
طبيعة  مع  وكذلك  الحكومة  قرارات  مع  متماهيا  يكون  البطولة  لعودة  جديد 
املوسم  إكمال  بعدم  يهّدد  رهيبا  ضغطا  الجميع  عىل  تفرض  التي  الروزنامة 
الريايض يف وقته الطبيعي. وعىل هذا األساس علم »الشارع املغاربي« من مصادر 
موثوق بها أّن الجامعة تدرس جيّدا استئناف النشاط الريايض يوم الثنني القادم 

25 جانفي 2021 أو يوم الربعاء 27 من نفس الشهر عىل أقىص تقدير. املصادر 
ذاتها أّكدت أّن الجامعة حريصة عىل عودة البطولة السبوع القادم مهما كانت 
العتبارات الّ إذا وجدت رفضا قاطعا من سلطة الرشاف خاصة أّن هذه العودة 
التعليمية مغلقة وبالتال  املرافق  أّن  قد تكون مستحيلة يف هذه الظروف سيّما 

كيف يمكن الحديث عن رضورة ووجوب عودة نشاط البطولة قبل الحديث 
عن إعادة فتح املؤسسات الرتبوية.

شبه  القادم  األسبوع  البطولة  عودة  تبدو  واملنطق  العقل  بلغة 
مستحيلة ولكن بلغة التجارب السابقة وبوجود وديع الجريء فإنّه ل 
يشء يبقى غري ممكن يف قانون الجامعة التونسية لكرة القدم التي يملك 
رئيسها الخربة والذكاء والحنكة والدهاء لتمرير رغباته ومواقفه تحت 

غطاء يتماىش مع املصلحة الوطنية.

عودة البطولة يوم االثنني؟
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الدريدي يتمّسك ببن عمررايض اجلعايدي والرتجي
الجانبية  االتصاالت  كّل  وترتجمت  املنتظر  التغيري  حدث  أخريا 

التي انطلقت فعليا منذ فرتة طويلة اىل حقيقة عىل أرض الواقع 
رضا  الساحيل  الريايض  النجم  رئيس  بني  العالقة  واكتست 

رشف الدين واملدّرب لسعد الدريدي صبغة رسمية بعد 
أّن قّرر الدكتور تعيني الدريدي عىل رأس 

الربتغايل  للمدّرب  خلفا  الفريق 
فيريا  جورفان  الربازييل 

يميض  يكد  لم  الذي 
للفريق  صوله  عىل 
شهرين...  من  أقّل 

لعّدة  جاء  التغيري  قرار 
رشف  أن  أّولها  اعتبارات 

يحدث  لم  فيريا  أن  يرى  الدين 
الفريق  أداء  يف  املنتظرة  النوعية  النقلة 

االختيار  هذا  عن  راضيا  يكن  لم  أنه  كما 
بية  زبرّي  ولنصيحة  لرغبة  امتثل  ولكنه  البداية  منذ 

والتعجيل بقرار القطيعة مع املدّرب الربتغايل جاء كذلك 
االفريقي  النادي  تدريب  من  الدريدي  استقالة  بسبب 
الفريق يف  لقيادة  األنسب  االسم  الدين  يراه رشف  حيث 

املرحلة القادمة.
الجديّات  صميم  يف  الدريدي  لسعد  دخل  جانبه  من 
وبدأ يف ترتيب البيت من جديد خاصة أنه يدرك أكثر من 

يكون  ما  كأفضل  الفريق  بتجهيز  مطالب  أنّه  غريه 
حتى يضمن كل ممهّدات النجاح بعد تجارب سابقة 
الكّل حول قيمة  التقييمات رغم إجماع  تباينت فيها 
العمل الفنّي والذهني الكبري الذي يقوم به هذا املدّرب 

أينما حّل وارتحل.
وقبل الرتكيز عىل العمل الفنّي بدأ الدريدي يف العمل 
عىل ترميم الجانب الذهني للمجموعة التي بني يديه 
كما أنه بدأ يف تحصني الفريق أيّاما قليلة قبل افتتاح 
أعلن  قد  الدريدي  كان  وإذا  الشتوية  التنقالت  سوق 
رصاحة عن حاجة الفريق اىل القيام ببعض الصفقات 
النوعية لتدعيم الرصيد البرشي للفريق وسّد الشغور 
يرفض  املقابل  يف  فإنّه  املواقع  بعض  يف  الحاصل 
مغادرة بعض األسماء التي يراها رشطا أساسيا من 
رشوط النجاح يأتي عىل رأسها اسم متوسط ميدان 
الذي تخّلف عن عديد  أمني بن عمر  الفريق محمد 
من  معاناته  بحكم  لفريقه  السابقة  املواجهات 
مخّلفات إصابة وسط الحديث عن إمكانية رحيله 
بشّدة  يعارض  النجم  مدّرب  القادم.  املريكاتو  يف 
فكرة ترسيح بن عمر الذي ينتهي عقده الصائفة 
القادمة ولذلك بدأ يف محاولة إقناع الهيئة والالعب 
عىل حد السواء بالبقاء عىل االّقل اىل نهاية املوسم 
الحايل ومن ثمة النظر يف إمكانية تمديد العقد أو 

النحو  هذا  اىل  تتجه  األمور  أن  ويبدو  االرتباط  فّك 
حيث لن يغادر بن عمر يف املريكاتو الشتوي مهما 

كانت قيمة العرض الذي سيصله. 

النتيجة  بتلك  الوطنية  البطولة  الصفاقيس يف كالسيكو  الريايض  النادي  أمام  الهزيمة 
وبذلك املردود الباهت أيقظ معاريض ومنتقدي مدّرب الرتجي معني الشعباني من سباتهم 
حيث استغل هؤالء الهزيمة التي جاءت بعد أكثر من 32 مباراة لم يعرف خاللها الرتجي 

طعم الخسارة ليجّروا املدّرب األّول للفريق اىل مربّع الشّك واالقالة.
االنتقادات التي تالحق معني الشعباني لم تعد باألمر الجديد فاملشككون 
األبطال يف مناسبتني  رابطة  به صاحب  يقوم  الذي  العمل  قيمة  يف 
دعواتهم  لتجديد  الرتجي  تعثّر  مّرة  كل  يف  ينتظرون  التوايل  عىل 
بإحداث تغيري عىل مستوى االطار الفنّي لشيخ األندية التونسية 
وهؤالء يعتربون أن انتصارات الرتجي التي حدثت عىل امتداد 
الفرتة األخرية ال تحجب النقائص الفنية والتكتيكية الكبرية 
ورغم  الشعباني  أّن  معتربين  الفريق  مردود  عىل  الحت  التي 
كل ما حّققه يبقى اسما صغريا عىل تدريب الرتجي والنتائج 
االيجابية واأللقاب التي تحققت يعود فيها الفضل اىل الرصيد 

البرشي الثرّي الذي يملكه فريق باب سويقة.
وإلنجاح حملة االطاحة بالشعباني الذي يراه عديد املتابعني 
يف  األسماء  بعديد  هؤالء  يرمي  املقاييس  كل  عىل  ناجحا  مدّربا 
محاولة إلقناع رئيس الرتجي حمدي املدب برضورة التغيري 
نبيل  السابق  الوطني  املدّرب  ورقة  فشلت  أن  وبعد 
هؤالء  عاد  املنشود  التغيري  إحداث  يف  معلول 
رايض  الفريق  وابن  الواعد  املدّرب  ورقة  للعب 

الجعايدي.
هذه الورقة قد تجد هذه املّرة آذانا صاغية 
أن  أهّمها  االعتبارات  عديد  اىل  بالنظر 
الالعبني  من  الجعايدي  رايض 
يحتلون  الذين  السابقني 
صفوف  يف  كبرية  مكانة 
كذلك  وهو  الجماهري 
واعد  مدّرب  مرشوع 
وبمواصفات  وصاعد 
فالرجل  عاملية 
تجارب  يملك 
احرتافية  تدريبية 
يف  تصنّف  خارجية 
خانة الناجحة وهو 
ذلك  اىل  اضافة 
محرتفة  كفاءة 
الكلمة  معنى  بأتم 
قريبا  جعله  ما  وهو 
املنتخب  تدريب  من  يوم  ذات 
ثقله  له  اسم  الجعايدي  الوطني. 
عرش  يهّدد  قد  صعب  رقم  وهو  ووزنه 
هو  املّدب  حمدي  أّن  خاصة  الشعباني  معني 
القادمة  املرحلة  رجل  الجعايدي  يف  يرى  اآلخر 
القادمة  املرحلة  أّن  يرى  املقابل  يف  أنه  رغم 
يف  الفريق  نتائج  حكمت  إذا  االّ  بعد  تحن  لم 

االستحقاقات القادمة بالتعجيل فيها.
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