أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ
العدد  - 245من الثالثاء  26جانفي إلى االثنين  1فيفري  - 2021الموقع االلكتروني  -www.acharaa.comالبريد االلكتروني maghrebstreet@gmail.com :

«الشارع املغاريب» يكشف خفايا اجتامع جملس األمن القومي

● سع ّيد يق ّر ر المواجهة ويفتح مرحلة صراع خطير على رأس الدولة
● المشيشي لن يستقيل ويستعين باستشارة دستورية

النقد الدويل ُينهي عهد الدعم الالّمرشوط لتونس
التسول...
من التداين إىل
ّ
تونس مرتع للتدخل األجنبي

● كيف ّ
خططت فرنسا بعد  14جانفي وبوجوه تونسية
للتحكم في مفاصل الدولة
جمال الدين العويديدي
مختص يف االقتصاد
والتنمية

جنات بن عبد الله
صحافية مختصة
يف االقتصاد

أحمد بن مصطفى
دبلومايس وسفري
سابق

الباحث نادر الحمّ امي
لـ«الشارع المغاربي» :

ّ
شخصا
محمد
إذا كان
ً
واحدا في التاريخ
فلماذا كتبت آالف
السير المختلفة
والمتضاربة ؟

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
L'Agora

االفتتاحية

: 2021 - 2011

كورونا ك ّورت بينا...

هل ُيعيد التاريخ نفسه؟

معز ز ّيود

عرش سنوات عجاف م ّرت عىل الثورة ،فاستشهد من استشهد ،ورحل من رحل ،و ُزجّ يف السجن
ّ
والحق يف النقد
بعدد من رموز نظام بن عيل الدكتاتوري الفاسد ،وفاز التونسيّون بحريّة الكلمة
واالحتجاج ،غري ّ
أن الفساد شاع وتوحّ ش ،والتط ّرف واإلرهاب طغى واستقوى ،والفقر والجوع
انترش واستفحل ،ومنسوب البطالة تفاقم واسترشى .فهل سيؤدّي التضافر الحايل لألسباب التي
أنتجت الثورة إىل النتائج نفسها املنبئة بانفجار الوضع يف املرحلة الراهنة؟
ال أحد طبعً ا يمتلك الجواب اليقني يف ظ ّل الغموض الذي يغلب عىل املشهد العام ،ومع ذلك تبدو
ّ
املؤشات املعلنة للتدهور االقتصادي واالجتماعي يف منتهى السوء عىل ّ
كافة األصعدة .فـ"املأزق
املايل الذي تعيشه تونس يف  2021أعمق وأخطر من الصعوبات املاليّة التي عرفتها يف أيّ وقت مىض
منذ االستقالل إىل اآلن" ،وفق توصيف الخبري االقتصادي عز الدين سعيدان .تشخيص يبدو يف ح ّد
ذاته يف غاية الخطورة ،وإذْ نأمل يف أن يكون مجانبًا للصوابّ ،
فإن األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة
ال تسري نحو األسوأ أو األفضل بمج ّرد األماني واألوهام .وال غرابة يف ّ
أن الرتاجع السلبي الحا ّد
ّ
املؤشات قد دفع وكاالت التصنيف الدوليّة إىل مراجعة التصنيف االئتماني لتونس م ّرات عدّة
لك ّل
نحو األسفل .فقد ارتفعت نفقات الدولة بأكثر من  20باملائة ،خالل العام املنقيض ،يف حني يُنتظر
أن تكون نسبة النمو سلبيّة ،وربما تُسجّ ل خالل "عام الجائحة" تراجعً ا يناهز  10باملائة تحت
الصفر ،وذلك بالتوازي مع استمرار التفاقم املهول للدين العمومي والخارجي .ومن املؤسف ّ
أن
هناك شبه إجماع لدى عدد من الخرباء عىل ّ
أن ميزانيّة الدولة لعام  2021تبدو مخت ّلة تمامً ا .ممّ ا
قد يؤدّي إىل إجراء ميزانيّة تكميليّة قبل مُيضّ ثالثة أشهر عىل بداية العام الجديد .وهو ما ييش
بالصعوبة القصوى لتعبئة املوارد الرضوريّة سواء من السوق املاليّة الداخليّة أو الخارجيّة ،فضال
عمّ ا يرافق ذلك من عجز وشيك للدولة التونسيّة عن خالص ديونها املربمجة لهذا العام.
وال يخفى ،يف اآلن ذاتهّ ،
أن عالقة الدولة التونسيّة بصندوق النقد الدويل تم ّر حاليّا بأسوأ حاالتها
ج ّراء عدم التزام ّ
كافة حكوماتها املتعاقبة ،خالل العرشيّة األخرية ،باإلصالحات االقتصاديّة املتّفق
عليها بني الجانبني .وبعيدًا عن الطروحات االقتصاديّة املنغلقة والغارقة يف أوهام االنكفاء عىل
النفس ورفض تسديد الديون أو إعادة جدولتها بقرارات أحاديّة ،فإنّه من الطبيعي أن ينعكس
هذا النزيف الحا ّد سلبًا عىل أهليّة تونس يف الخروج إىل األسواق املاليّة العامليّة ،باعتبار ّ
أن صندوق
ّ
املؤسسات املاليّة الدوليّة مع
النقد الدويل يُع ّد بمثابة املحرار والبوصلة التي تُحدّد كيفيّة تعاطي
اقتصاديّات العالم.
ّ
املؤشات غري املسبوقة سلبي ًّة ورداء ًة وسوءًاّ ،
فإن التشاحن السيايس ال يزال سيّد
ورغم ك ّل تلك
ُ
املوقف .وباتت النخب السياسيّة املتصارعة تش ّكل عنوانًا رئيسيّا لِما يتناسل من أزمات خانقة ،بعد
أن بلغت بذاءة املزايدات واملناورات والصفقات وممارسات العنف والتكفري والشعارات الشعبويّة
ّ
ومشخصا يف
أوجّ ها ،حتّى تحت سقف الربملان .قبل عام  2011كان الهدف/العدوّ واضحً ا جليّا
نظام بن عيل وكوكبة أصهاره الفاسدين ،رغم ّ
أن املؤرشات االقتصاديّة واالجتماعيّة لم تكن بدرجة
السوء التي هي عليه اليوم .أمّ ا خالل الفرتة الراهنةّ ،
فإن إعادة إنتاج ممارسات الفساد ذاتها
وهيمنة عقليّة املغالبة والغنيمة وتشجيع التط ّرف واملتط ّرفني والنفخ يف قضايا الهويّة وسيادة
ً
مجتمعة إىل ما هو أسوأ ،فنجح التجمّ عيّون يف استقطاب األنصار
ثقافة اإلفالت من العقاب قد أدّت
بعد ارتداء جبّة هجينة جديدة ،ليتناطحوا مع خصوم سياسيّني من الطينة نفسها.

ّ
...يخي صبّو
بيّة املالحة :ايه الحمد ال ّله عليك يا محرز وليدي راجع من الخدمة تضحك
الشهاري عىل بكري!؟
ولت بالرؤية كي هالل العيد اما عرضني جارنا عم الح ّ
محرز :ال يا بيّوتة الغالية الشهرية ّ
طاب
فلقني بالضحك...قايل ها الكورونا هبّلتنا وكوّرت بينا وزادت كوخرتنا قرارات ال ّلجنة العلميّة...
ّ
ويقل إخدم من دارك واملرا ما تحبنيش نشد خليقتها يف الدار
عريف ما يحبنيش نجي للخدمة
ّ
ّ
والحاكم ما يحبنيش نقعد يف القهوة...بربّي قل شنعمل يخي نتبخر واال كيفاه؟
بيّة املالحة  :وال ّله قال الحق توّة كنت نسمع يف الدكتورة بن عليّة تتك ّلم ما فهمتش شنوّة
تحب بالضبط ...
محرز :هاكي حايرة ما بني شنوّة يقول العلم وشنوّة تحب الحكومة عملت كيف الدكتور
ّ
ّ
وينقص من
الدخان مرض بالصحّ ة وباش ما يغضبش الحاكم
حكيم هاك العام وقت حملة
ّ
مداخيل ْق ْ
الدخان قال للمستمعني تكيّفوا أما ما تخزنوش الدخان يف رواريكم ...
مرق
ّ
ّ
ول قلتلهم أسكتو ثمّ ة شكون قدّم إقرتاح يف اللجنة ّ
أن الحجر الصحّ ي الشامل ينجّ م يكون
يف نهاية كل أسبوع! يعني يحب يقول ال ّلجنة العلمية والحكومة يتعاملو مع فريوس فتاك عىل
أساس واحد زبراط يهبط يبزنس وين ّ
طر السطوشات كان نهار السبت واألحد ...الحاصيلو كيف
ما يقول املرصي الناس خيبتهم السبت واألحد وأحنا خيبتنا ما وردت عىل أحد...
بيّة املالحة :عاد انت ماشفتش شنوّة قرروا للطلبة ترجع الدروس يف الجامعات مع منع التنقل
بني الواليات!!! يعني الطلبة واألساتذة يعملو كيف فريد األطرش...بساط ال ّريح يا بو الجناحني
م ّراكش فني وتونس فني...
ايه ما قتليش شنوّة رأيك ّ
فل قالو وزير الدفاع يف الربملان وقت نسب التكسري يف سوسة
للضيوف عىل الساحل ...
محرز :هاكة يا بيّوتة من ب ّرا لربّا وزير دفاع ومن داخل لداخل مريم الدبّاغ  ...الظاهر مدمن عىل
برامجها وآرائها ّ
ّ
يقسم يف التوانسة والد بالد باهيني وجماعة وراء الباليك مخربني...
وول كيفها
نايس حاجة وحدة أنّو الشخصيّة ّ
إل يفتخروا بيها السواسة «بوجعفر» أصلو من وراء الباليك...
وكيف ما يقول الشيخ ْق ْ
وقل هو أبو جعفر أحمد  -ويقال حمودة  -بن سعدون األربىس نسبة إىل
مدينة األربس بالجهة الغربية من البالد التونسية (الكاف) وبها ولد ثم قدم للقريوان وأخذ عن
أعالم محدثيها وفقهائها .ثم انتقل إىل سوسة واستقر بها إىل أن تويف.
الحاصيلو يا بيّوتة كيف ما تقول إنت ربّي يقدّر الخري وهضاك هو...

✔ أختكم بيّة المالحة
للتأمل
بقدر ما استفادت تونس من تاريخها املشع
بالعديد من الحضارات الهامة التي تتالت عليها
منذ أكثر من ثالث االف سنة تبدو اليوم وكأن ال
حضارة مرت بها فهي تمر بحالة من الفوىض
والفساد ونهب ثرواتها البرشية واملادية التي
تسببت يف تفقريها وتفقري شعبها وخسارة
سمعتها الداخلية والخارجية لدى مختلف دول
العالم .فالتونيس الذي كان مبجال غربا ورشقا
أصبح مهانا اينما اتجه وشبابها أصبح عندما
ينظر إىل األفق ليستطلع مستقبله ال يرى إال الغيمة
السوداء والسحب الداكنة والكفاءات العلمية
الهامة وقد أصبحت تنشد مستقبلها خارج حدود
الوطن واملثقفون جاعوا ُ
وف ِّقروا وأصبح ال يستفيد
من تونس اال أشباه املثقفني واشباه املتعلمني
والفاسدون الذين أصبحوا يتحكمون يف كل يشء
ويشددون الخناق عليها وعىل شعبها ومع كل هذا
لن تموت آمال شعب تونس ولن تنثني عزائمه ولن
يستسلم للفساد والظالمية وسوف يخرتق كل هذا
ويحطم كل العقبات ويحقق امجاد بالده ...أمجاد
وطنه العزيز فال عاش يف تونس من خانها ورعاك
الله يا وطني...

ّ
املحصلة ،باتت عموم تلك الكائنات البرشيّة املتكالبة عىل خدمة مصالحها ،عىل حساب
ويف
ّ
ّ
مؤسسات الدولة ويف
تتنصل من تحمّ ل مسؤوليّتها يف إضعاف
الدولة وفئات الشعب املحرومة،
التسبّب قبل غريها يف التدمري التدريجي ألركانها .لنا أن نتساءل إذن والحال هكذا :كيف يمكن أن
تُالم جحافل الشباب املهمّ ش باألحياء الفقرية يف الكثري من مناطق البالد عىل تكثيف االحتجاجات
ّ
ّ
والخاصة ليال؟!.
املؤسسات العامّ ة
نها ًرا والتم ّرد ض ّد سلطة القانون وتخريب
وبرصف النظر عن مدى حقيقة ضلوع البعض يف تغذية االحتجاجات االجتماعيّة وإذكاء
حس وطني أو ضمري إصالحيّ ،
التح ّركات املتم ّردة وتوظيفها سياسيّا دون أدنى ّ
فإن األوضاع
ً
وخصوصا يف ظ ّل استمرار التغييب املنهجي للعدالة االجتماعيّة واتّساع رقعة الفقر
الدقيقة الراهنة،
وامليضّ يف تفقري الطبقة الوسطى ،من شأنها أن تتضافر لتعميق درجات االحتقان السائدة أصال.
وهو ما يعكس فقدان الثقة شبه التّام يف النخب السياسيّة برمّ تها ،سواء الحاكمة أو املعارضة،
ويُنبئ لألسف بخطورة تصاعد االضطرابات واحتمال التفجري الوشيك لألوضاع البائسة...

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

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

لطفي النجار

ّ
كتاب افتتاحيات :
الصادق بلعيد  -حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان  -نائلية السليني
 خالد عبيد  -مسعود رمضاني  -جمالالدين العويديدي  -عميرة عليّه الصغيّر
التحرير :
عواطف البلدي  -أنور الشعافي-
عامر الجريدي  -منى المساكني -
صالح بوزيان  -أماني الخديمي -
خالد النوري  -تميم أوالد سعد -
كريمة السعداوي  -السيدة سالمية

الشارع التلفزي واالذاعي:
ّ
الفالح
منير
رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

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

المستشار الرقمي:

العنوان :

بهاء الباهي

 45شارع آالن سافاري
 1002تونس

فيصل بنعمران

الهاتف 36 063 034 :
الفاكس 71 890 065 :

ّ
الفني :
المدير

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

contact@acharaa.com

المطبعة BETA :
i@beta.com.tn

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

maghrebstreet@gmail.com
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توضيحات

أكد مصدر رفيع املستوى لـ«الشارع املغاربي» ان رئيس
مجلس نواب الشعب وحركة النهضة راشد الغنويش طلب
من رئيس الجمهورية قيس سعيد يف مداخلته خالل اجتماع
مجلس االمن القومي املنعقد يوم أمس تقديم توضيحات
بخصوص االطراف التي تجتمع يف «الغرف املظلمة» لرضب
الدولة والكشف عن هوية االطراف التي اتهمها بعرقلة عمل
رئاسة الجمهورية والتعامل مع عواصم يف العالم ضد املصلحة
الوطنية.
نفس املصدر نقل ان الرئيس سعيد تعهد بالكشف
باألسماء عن كل املتآمرين يف الوقت املناسب وأن االجابة زادت
من استياء الغنويش من ترشيك النائبة عن حزب التيار سامية
عبو بصفتها عضو بمكتب املجلس مكلفة بالعالقة بني الربملان
ورئاستي الجمهورية والحكومة.
وأكد قيادي يف النهضة لـ«الشارع املغاربي» أن يف ترشيك
النائبة سامية عبو هذا االجتماع رضب للمؤسسة الترشيعية
ولرئيسها ّ
ومس من رشعيتها ورسالة بعدم االعرتاف بالغنويش
كرئيس للربملان وبأنه يمثل املجلس كمؤسسة وبصفته تلك يف
اجتماع مجلس االمن القومي.

 3قضايا

تنعقد اليوم الثالثاء الجلسة العامة املخصصة
للتصويت عىل الوزراء املقرتحني ضمن التحوير الوزاري
وسط أجواء مشحونة داخل املجلس وخارجه .ومن

املنتظر أن تشهد الجلسة حرب ملفات بني مساندي
التحوير ومعارضيه.
ويستعد نواب املعارضة للكشف عن ملف الوزراء
املقرتحني الذين تحوم حولهم شبهات فساد والذين أشار
اليهم بوضوح رئيس الجمهورية قيس سعيد يف اجتماعه
يوم أمس وأيضا من نواب «الحزام الربملاني» .ويقول
مصدر منهم ان الرئيس الذي قال انه سريفض مرور
اي وزير يكون محل شبهة أو مرفوعة عليه قضية الداء
اليمني الدستورية ،سيكون مطالبا بتوضيح موقفه من
وضعية مديرة ديوانه نادية عكاشة التي يقول املصدر أن
هناك  3قضايا مرفوعة عليها.

 6كيانات! ...

رئيس املرصد املغربي ملقاومة التطبيع ،أحمد ويحمان ح ّذر
مواطنيه من مخطط ارسائييل لتقسيم اململكة إىل  6دويالت.
ويحمان شدّد عىل أن التطبيع مع ارسائيل طال كل
القطاعات من السيايس إىل االقتصادي إىل الفني والريايض
وغريها خالصا اىل القول بأن ما يحدث ليس مجرد اقامة
عالقات وإنما اخرتاقا مستدال عىل ذلك بإدارة ممتلكات األوقاف
والشؤون الدينية يف املغرب من طرف ارسائييل قال انه يدعى
غي ديري وأنه أخ وزير الداخلية االرسائييل آريي ديري.
ويحمان أضاف أن «الخطر الصهيوني يلقي بظالله
عىل أمن واستقرار ووحدة املغرب» الفتا اىل أنه كشف يف
كتابه الصادر منذ اسابيع تحت عنوان «الفوىض عىل أبوابنا»
تفاصيل خطرية عن مخطط ارسائييل لتجزئة املغرب اىل 6
كيانات يحمل كل منها خريطته وعلمه ونشيده الوطني وعن
وجود شبكة من العمالء وثّق صورهم مؤكدا انهم يعملون
ضمن منظة رسية اسمها ّ
«عشاق ارسائيل باملغرب العربي».
ويحمان حُ كم عليه بشهر سجنا بتهمة معارضة اقامة
عالقات ديبلوماسية بني بالده وارسائيل.
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الزواري يتوجه بنداء لحكماء
تونس وعقالئها
دعا النائب ورجل األعمال حافظ الزواري اىل تأجيل
الجلسة العامة املخصصة للمصادقة عىل التحوري
الوزاري واملقررة لليوم الثالثاء اىل موعد الحق مشددا
عىل أن مرور التحوير بالقوة سيزيد من اضعاف
الحكومة .ووجه الزاوري نداء اىل من أسماهم بحكماء
البالد وعقالئها اىل التحرك بعد مع حدث يوم أمس يف
اجتماع مجلس االمن القومي من تشنّج ومن مضامني
خطاب رئيس الجمهورية إضافة إىل ما ترسب من كواليس بخصوصه.
وجاء يف دعوة الزواري « :أدعو عقالء البالد وحكمائها وزمالئي النواب
ورئيس مجلس نواب الشعب إىل تغليب صوت الحكمة والعقل واملحافظة
عىل السلم االجتماعي باملبادرة بتأخري الجلسة العامة املخصصة ملنح الثقة
للوزراء الجدد بأسبوع من أجل فسح املجال أمام مزيد تنسيق املواقف بني
جميع األطراف من مؤسسات الدولة ومنظمات وطنية ومؤسسات املجتمع
الوطني وإعادة التشاور من أجل أن تعود األمور إىل نصابها وتحقيق مزيد
من التوافق».
وأضاف « :بات ثابتا أن عدد من األسماء املقرتحة تحوم حولها شبهة
تضارب مصالح واضحة .فلو مرت هذه الحكومة بالقوة فإنها ستمر ضعيفة
وستؤدي ال قدّر الله إىل ارتدادات خطرية ومزيد االنقسامات التي ستؤثر حتما
ّ
بالسلب عىل الوضع العام املرتدي والذي لم يعد يحتمل مزيد التعقيد».
ّ
وذكر بالتقرير الصادر نهاية االسبوع املنقيض عن صندوق النقد الدويل
والذي نبه فيه إىل مخاطر كربى تواجهها تونس طالب فيه الصندوق اىل
رضورة التوصل إىل ميثاق اجتماعي ووفاق سيايس بهدف تحقيق رؤية
مستقبلية واضحة ووضع برامج دقيقة ومجدية.
وختم « :أكرر ندائي إىل حكماء البالد وعقالئها من أجل تغليب صوت
الحكمة للخروج من هذا املأزق واملنعرج الخطري .ربي يسرت ويحفظ تونس
وشعبها».

زووووم

القاضي المكي بن عمار بعد االفراج عنه :

سأجلأ للقضاء الدويل ملقاضاة الساديني الذين عذبوين وهتكوا عريض

اكد القايض املكي بن عمار الذي تم االفراج عنه يف نهاية
االسبوع املنقيض انه تعرض منذ اعتقاله يوم  8ماي  2020اىل
التعذيب وسوء املعاملة مشريا اىل ان من مظاهر التنكيل نقله من
سجن اىل سجن واىل ان الفرتة التي كان يقضيها يف السيلون أطول
من تلك التي يقضيها يف بيوت اقامة السجناء.
واوضح يف حوار تناقلته عنه صفحات موقع التواصل االجتماعي
فايسبوك انه تم ايداعه يف البداية يف سجن املرناقية قبل نقله اىل
سجن سيدي بوزيد الذي قال انه قىض به  10ايام بالسيلون مؤكدا
تعرضه للعنف يف مكتب مدير املؤسسة السجنية مرجعا ذلك اىل
بحثه يف قضية الحرائق التي اجتاحت صابة الحبوب بجهة الشمال
وايضا يف قضية القمح الفاسد مؤكدا ضلوع رجال اعمال بالجهة
وقيادي بحزب معروف وموظفني سامني يف القضية.
واضاف ان التعذيب يف سجن برج العامري كان االشد مؤكدا
انه تم اجباره من طرف  5من سجّ انيه عىل الجلوس عىل عصا
خشبية وهتك عرضه اىل جانب االعتداء عليه بالرضب مشريا اىل
انه حاول االنتحار واىل ان احد االعوان امده بالحبل وهو ما نفته يف
وقت سابق ادارة السجون.
وتوعد بن عمار بمقاضاة من وصفهم بالساديني الذين
عذبوه وهتكوا عرضه لدى القضاء الدويل مؤكدا عدم ثقته يف
القضاء التونيس معتربا انه قضاء فاسد مشريا اىل ان منظمة
الشفافية الدولية صنفته ثاني افسد قضاء يف الوطن العربي بعد
القضاء السعودي واصفا القضاء التونيس بـ"بالجبان والفاسد"
وبـ"قضاء التعليمات".
واشار اىل ان لجنة االمم املتحدة الستقالل القضاة واملحامني
اتصلت يوم االفراج عنه بالسلطات التونسية لطلب توضيحات
حول ظروف اعتقاله مؤكدا ان مقرر اللجنة سيتوىل تحرير
مساءلة للدولة التونسية ولوزارة العدل مشددا عىل رضورة وضع
حد لسياسة االفالت من العقاب مؤكدا انه ال يخىش العودة اىل
السجن.

وحول مساره املهني اوضح انه تمكن من الحصول من
املحكمة االدارية عىل حكم نهائي لفائدته يقيض باعادته لعمله يف
سلك القضاء مذكرا بانه تم تدليس مطلب استقالة يف حقه مؤكدا
انه لم يتقدم بطلب استقالة وأنه تم لفظه من القضاء متهما
املجلس االعىل للقضاء الحايل واطرافا بوزارة العدل بالتورط يف
ذلك مشيدا باملحكمة االدارية التي قال انه مشهود لها بالنزاهة
منذ عهد بن عيل.

واكد بن عمار انه سينفذ الحكم الصادر عن املحكمة االدارية
مخاطبا الساهرين عىل السلطة القضائية بالقول «الحكم سأنفذه
رغم انوفكم ..وملا أعود إىل عميل سألقي باستقالتي الحقيقية عىل
وجوهكم مثلما فعلت سابقا ملا كنت يف التعليم».
واشار اىل انه كان يعمل قبل التحاقه بالقضاء استاذ فرنسية
واىل انه قدم استقالته لدراسة القضاء معربا عن ندمه عىل ذلك
وعىل التحاقه بسلك القضاء.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

www.acharaa.com
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«الشارع املغاريب» يكشف خفايا اجتامع جملس األمن القومي
● سع ّيد يق ّر ر المواجهة ويفتح مرحلة صراع خطير على رأس الدولة
● المشيشي لن يستقيل ويستعين باستشارة دستورية

كوثر زنطور

انتهى اجتماع مجلس االمن القومي املنعقد يوم
امس يف اجواء عاصفة ،وتم رفعه بعد تشنج بلغ
مداه ومواجهات لم يسبق لها مثيل يف اجتماعات
تضم كبار مسؤويل الدولة ،واختار رئيس الجمهورية
ان ينقله للجمهور العريض عرب فيديو نرشته
رئاسة الجمهورية عىل صفحتها الرسمية بموقع
«فايسبوك»..
املشهد كان مهينا بالنسبة لرئيس الحكومة هشام
املشييش ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنويش
اللذين كانا وكأنهما يف محاكمة ترأسها الرئيس سعيد
وما تم بثه يف الفيديو الذي يدوم  26دقيقة هو جزء
بسيط من اجتماع ساخن يؤذن بقطيعة بني الرئيس
واملشييش ويفتح باب التساؤالت حول ما بعده وعمّ ا
إن كان ما حدث ال يعدو ان يكون بركان غضب من
رئيس يف ثوب «خارس ال يقبل الهزيمة» mauvais
 perdantعىل خلفية فقدانه مواقع التأثري يف الحكومة
أو أن صيحة «كفى» التي كررها  3مرات تشري اىل
مواجهة مرتقبة ستنهي فعال عقدا من حكم فوضوي
و«غنائمي» وفاشل ارض بالبالد ،يقول سعيد انه
جوّ ع الشعب وزاد يف تفقريه بدستور شبّهه بالحذاء
واعترب انه تم اعداده عىل املقاس.

ماذا حصل في االجتماع ؟

اختار رئيس الجمهورية الدعوة الجتماع مجلس
االمن القومي عشية الجلسة العامة املخصصة
للتصويت عىل الوزراء املقرتحني ضمن التحوير
الوزاري ،تماما مثلما فعل عشية جلسة منح الثقة
لحكومة املشييش وعقد قبلها بيوم اجتماعا شارك
فيه عدد من رؤساء االحزاب والكتل عىل غرار النهضة
والتيار وحركة الشعب وطالبهم خالله ضمنيا
باسقاط الحكومة املقرتحة.
يوم امس وجّ ه سعيد االصابع لـ 4وزراء اتهمهم
بالفساد وبتضارب املصالح ،وأعلن انه لن يقبل
مرورهم ألداء اليمني الدستورية معتربا ان التحوير
شابته اخالالت منها عدم تداول مجلس وزراء حول
الهيكلة الجديدة اضافة اىل عدم التنسيق معه او
اشعاره بخصوصه واحالته بشكل مبارش من رئاسة
الحكومة اىل رئاسة الربملان دون املرور برئاسة
الجمهورية.
خصص الرئيس ج ّل كلمته مللف التحوير منتقدا
بشدة تكليف املشييش نفسه إلدارة وزارة الداخلية
بالنيابة بعد اقالته الوزير السابق توفيق رشف
الدين مشددا عىل ان ذلك يمثل سابقة لم يحصل لها
مثيل .املالحظ أن سعيد استعان يف كل نقطة تتعلق
بالتحوير بوثائق قال إن من بينها ملف فساد يتعلق
بأحد الوزراء املقرتحني.
كان سعيد خالل كامل املداخلة يتحدث بلهجة
حادة ويكيل االتهامات املبطنة منها والواضحة ،ينتقد
تارة ويتوعد يف أخرى ،فيما الزم املشييش والغنويش
الصمت وكأنهما متخوفان من األسوإ وهما يعلمان
ان كلمة افتتاح مجلس االمن القومي ستُنقل عىل
الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
صمت وراءه غضب واستغراب من تركيبة
املشاركني يف االجتماع وما وراء دعوتهم اليه ،األمر
يتعلق تحديدا بالنائبة سامية عبو يف حضور رئيس
الربملان والثاني بوزراء معفيني وعىل رأسهم وزيري
العدل والعالقة مع الهيئات الدستورية.
احد املشاركني وصف االجتماع لـ«الشارع
املغاربي» بالفضيحة و«السريك» ناقال بعض الخفايا

منها رفض املشييش تقديم أية معطيات «رسية» يف
حضور اطراف سياسية اعترب انه ليست لهم صفة
للحضور يف االجتماع يف اشارة اىل النائبة سامية عبو.
كما كشف أن املشييش دافع عن كل وزرائه املقرتحني
مستندا اىل « استشارات» قال إنه تحصل عليها من
الجهات االمنية املختصة ومن املؤسسات املعنية عىل
غرار هيئة مكافحة الفساد نافيا عنهم أية تهم فساد
وتضارب مصالح.
توصل االجتماع يف أجواء متوترة قبل أن يخرج عن
سريه العادي بسبب املواجهة التي تمت بني املشييش
ووزيرين تم اعفاؤهما ضمن التحوير الوزاري هما
وزير العدل والوزيرة املكلفة بالعالقة مع الهيئات
الدستورية ،االول طلب من املشييش توضيحات
بخصوص املعايري التي اعتمدها إلعفاء وزراء واالبقاء
عىل اآلخرين مذكرا بأن له خربة تفوق الـ 36سنة
والثانية استغربت اقالتها وقد تكون طرحت تساؤالت
عن مصري املصالح التابعة للوزارة بعد قرار حذفها.
لكن رسعان ما احتدت النقاشات مما دفع املشييش
اىل طلب رفع االجتماع رافضا لـ«محاكمته» من قبل
الوزيرين املذكورين وبسبب خروج مداوالت االجتماع
عن جدول االعمال الذي كان مخصصا للتداول يف
الوضع الوبائي بدرجة اوىل.
استجاب رئيس الجمهورية لطلب املشييش
ورفع االجتماع الذين انتهى دون التطرق مطلقا اىل
ملف الوضع الصحي رغم انه كان عىل رأس جدول
االعمال ورغم ترشيك عدد من اعضاء اللجنة العلمية
فيه الذين شاهدوا كيف ضاع النقاش حول الجائحة
بسبب رصاعات خطرية عىل السلطة.

ما بعد االجتماع

تنعقد اليوم الثالثاء  26جانفي  2021جلسة
عامة للتصويت عىل الوزراء املقرتحني ضمن التحوير
الوزاري وسط شكوك حول امكانية حصول  4منهم
عىل الثقة خاصة بعد اعالن رئيس الجمهورية رفضه
قبول مرورهم ألداء اليمني الدستورية بسبب شبهات
فساد وتضارب مصالح.
مقربون من القصبة اكدوا لـ«الشارع املغاربي»
ان التحوير سيمر دون ادخال أية تعديالت عىل
القائمة املقرتحة والتي تضم  11اسما وأن رئيس
الحكومة هشام املشييش تدارك االخالل االجرائي
املتعلق بعدم تمرير التغيريات التي أقرها عىل هيكلة
حكومته عىل مداوالت مجلس الوزراء الذي انعقد يوم
امس وصادق عىل احداث تعديل يف الهيكلة.
واملشييش بادر حسب مصدر قريب منه
باستشارة خرباء يف القانون الدستوري بخصوص

رفض قبول أداء وزراء بعينهم اليمني الدستورية.
وقال املصدر لـ«الشارع املغاربي» ان القبول اجباري
وليس اختياريا وأن «االستشارة الدستورية ذهبت اىل
ان الدستور لم يرتك للرئيس مجاال للخيار وانه ملزم
بتنظيم موكب اداء اليمني الدستورية لكل الوزراء
الذين تحصلوا عىل الثقة من مجلس نواب الشعب».
يف القصبة ،هناك غضب من الفيديو الذي بثته
رئاسة الجمهورية والذي ّ
مس من املشييش وجعل
البعض يطالبه باالستقالة بعد «اهانته عىل رؤوس
املإل» من قبل رئيس الجمهورية ،أمر ال يفكر فيه
الرجل البتة الذي يُنقل عنه «رفض ترك مكانه يف هذا
الوضع» وتحميله «الرئيس سعيد مسؤولية أي اخالل
بمقتضيات الدستور التي تفرض عليه تنظيم موكب
أداء اليمني الدستورية».
وتذ ّكر استعانة املشييش باستشارة دستورية
بمعارك التأويالت الدستورية التي جدت خالل فرتة
املشاورات يف حكومة الجميل ثم الفخفاخ ثم يف اسبقية
الئحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ عىل استقالته
وحسمها كلها الرئيس قيس سعيد لفائدته بعد ان
ّ
نصب نفسه كـ«محكمة دستورية» واملؤوّل الوحيد
للدستور يف ظل غياب هذه املؤسسة الدستورية..
من الصعب ان يقبل قيس سعيد بتهديده بورقة
«الخطأ الجسيم» وبالئحة العزل مثلما حصل مع
الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس يف رصاعه مع
يوسف الشاهد ،ولن تؤثر فيه ،عىل االرجح قراءات
خرباء يف القانون الدستوري أجمعوا عىل وجوبية
تنظيم موكب اداء اليمني الدستورية بحضور كل
وزير نال ثقة الربملان.
الثابت أن معركة موكب اليمني الدستورية تمثل
بداية مرحلة رصاع مفتوح بني قطب سعيد وداعميه
وقطب املشييش والغنويش ومن ورائهما النهضة وقلب
تونس وقد يعود ائتالف الكرامة اىل الركب بتعلة
رفضه ما حدث يف اجتماع يوم امس.

المواجهة ؟

ماذا يدور يف ذهن قيس سعيد ؟ هل قرر املواجهة
وهو الذي كرر كلمة «كفى» ثالث مرات مذكرا بفرتة
الـ 10سنوات الفارطة التي كانت فيها النهضة طرفا
اساسيا وثابتا يف الحكم وأرفقها بتشخيص قاتم
لحصيلة هذا العقد يف عنوانني اساسيني هما التفقري
والجوع اللذين باتا من أهم شعارات املحتجني يف
الشارع؟
االمر وارد خاصة انه لوّ ح باالمساك بزمام االمور
وح ّذر من مخاطر تحدّق بالبالد ومن خيانات وعرقلة
لعمله وصلت ح ّد عجزه عن تمرير مبادراته ،متعهدا

بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية الشعب والثورة
والدولة.
هنا تطرق سعيد اىل ترصيحات رئيس مجلس
شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وانتقدها بقوة
واعترب ضمنيا أنها صلب اسرتاتيجية النهضة .سعيد
تحدث بصفته شاهدا عىل محاولة لتمرير فصل يف
الدستور سنة  2013يقيض بإمكانية انشاء قوات
مسلحة بقانون.
لم يأت سعيد يف كالمه بالجديد ،نفس اللهجة
الحادة والتهديد والوعيد ورفض منظومة ما بعد
 2011بما يف ذلك الدستور الذي انتقده بشكل غري
مسبوق يف اجتماع يوم أمس ،وهذا قد يعني نهاية
مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل التي تعني
بشكل أو بآخر انقاذ هذه املنظومة.
أما تطرق سعيد اىل االحتجاجات املتواصلة دون
شيطنتها بل وإضفاء رشعية عليها من خالل اقراره
بفشل السياسات االقتصادية واالجتماعية واتهامه
ضمنيا منظومة ما بعد  ،2011فيمثل بشكل واضح
رسالة تربؤ من املاسكني بالحكم ومؤرش عىل أنه
يستعد ملواجهتهم ولرتكهم وحدهم أمام غضب
وضغط الشارع.
اعتزام سعيد الدخول يف مواجهة مع املشييش
وحزامه الربملاني تؤكده مضامني خطاب يوم أمس،
ّ
يكف عن الوعيد دون أثر
لكن هذا الرئيس الذي لم
يذكر قد يفتح الباب عن وعي أم عن غري وعي أمام
مزيد تأجيج الشارع بشكل ينذر باالنفالت السيما
أن خطابه تزامن مع دعوات لالحتجاج اليوم أمام
الربملان.
ومن يتذكر خطاب الثكنة الشهري يف ساعة متأخرة
من ليلة  22جويلية  2020أمام القوات العسكرية ثم
توجهه لوزارة الداخلية بما كان يوحي بحدث جلل
رضب كيان الدولة ،أو خطابه يوم  17ديسمرب 2019
يف سيدي بوزيد واعالنه يوما وطنيا لم ير النور حتى
اليوم ،يدرك أن الرئيس سعيد بنواياه الطيبة قادر عىل
رضب الدولة يف مقتل بخروجه الخطري عن االعراف
دون ان ينطلق فعال يف اصالحات وقرارات وتصور
واضح لالنقاذ.
دخللت البالد منعرجا خطريا يف ظرف صعب
سيزيده الرصاع بني مؤسسات الدولة صعوبة وقتامة،
سعيد سيخوض معركة ال يعرف أحد منتهاها
ومآالتها ،أما املشييش فلن يكون من السهل عليه
تجاوز هذا الرصاع بسالم والخارس األكرب يف نهاية
األمر هي تونس وشعبها األعزل يف مواجهة الجوع
وكورونا.
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انتفاضة  23جانفي 2021

صورة من شارع بورقيبة
تلخص وضع الناس الكل
زاد الفقر العيشه صعيبه
والشعب فقد االمل
احكومه ال حكمه والهيبه
وال نهار تقدملك حل
كل نهار تشوف غريبه
وكل دقيقه الموت يطل
وكل لحظه نسمع بمصيبة
صبرنا لين الصبر كمل
مسكينه تونس لحبيبه
ظلموها ولحقها الذل
رابح المجبري

يف رأيي املتواضع ،كان يوما عظيما يف تاريخ تونس لعدة
إعتبارات!
اليوم ت ّم إحباط مخطط جهنمي للمنظومة الحاكمة وفضح
مخططاتها ووجهها الحقيقي بفضل حنكة وفطنة وذكاء
املنظمني واملؤطرين واملشاركني يف املسرية!
حيت ت ّم برمجة هذا التحرك منذ أيام وأعلن عن موعده ومكان
إنطالقه(من تمثال ابن خلدون إىل آخر شارع الحبيب بورقيبة)...
كان مربمج انطالق املسرية عىل الساعة ...14إال أنه ويف سابقة
خطرية لم تحصل حتى يف عهد بن عيل ،تم عسكرة شارع الحبيب
بورقيبة منذ الصباح...عسكرة بأتم معنى الكلمة آالف أعوان األمن
مسلحني بالعتاد ،سيارات ،حواجز واألخطر عرشات املدرعات!!
نعم ،مدرعات “جديدة” مقاومة للتفجريات اقرب منها حربيّة...
لم أتخيل يوما أن توجه مثيالتها ملتظاهرين سلميني ع ّزل.
هو أشبه بإستعراض عسكري غايته التخويف وبث الرعب
يف صفوف مواطنني غايتهم الدفع نحو تحسني واقعهم...وكذلك،
ربما كان مربمج محارصة املحتجني و “فرم” املتظاهرين بكل قوة
بعد ج ّرهم ملواجهة غري متكافئة وغري مرغوب فيها....
ومن حسن الحظ وبفضل فطنة وذكاء املنظمني ،تم وضع
كل الخطة يف التسلل...حيث تم تغيري مسار املسرية تجنبا ألي
ّ
باطل...فآلتفت املسرية نحو شارع
إستفزاز أو صدام يراد به
روما ثم الباساج ثم شارع غانا ثم توقفت عىل مستوى مقر البنك
املركزي لتواصل الحقا عرب شارع فلسطني نحو املقر الفرعي
لرئاسة الحكومة عىل مستوى شارع الحرية أين يعتصم جرحى
الثورة كمساندة رمزية واعرتاف بجميل.
ثم أخذت املسرية طريق شارع الحرية ثم الباساج ثم شارع
باريس لتدخل شارع الحبيب بورقيبة ،شارع الثورة...لتكرس بذلك
خطة املنظومة الشيطانية محبطة إياها.
واألهم من هذا...رفعت الشعارات السياسية واالجتماعية
محملة ومكثفة...باملعاني رفع من خاللها القلم عن منظومة
العمالة واالجرام يف حق الوطن والشعب وتخللتها حتى شعارات
التنديد والسبّ املرشوع!!
ايضا ،طوال أطوار املسرية...الحظت تفاعال وتعاطفا غري
مسبوق وتضامن املواطنني من رشفات منازلهم وأصحاب املحالت
وغريهم!
ال ب ّد من اإلشارة ،أن مسرية اليوم أسقطت لألبد رواية رئيس
الحكومة واملتحدثني بإسمها...بأن تواجد أعوان وزارة الداخلية
ليس اال خدمة وحماية املتضاهرين واملمتلكات العامة...حيث
وكما قلت ،بقي آالف األعوان بتجهيزاتهم وعتادهم عىل مستوى
شارع الحبيب بورقيبة وجابت املسرية كل الشوارع لساعات دون
مرافقة وكانت سلمية منظمة لم تشهد اي تجاوز ولم يكرس فيها
مجرد “كأس” وهذا يؤكد مرة أخرى أن املنظومة كانت ومازالت
تسعى لتشويه التحركات وأنها كانت دائما السباقة لتفريق
املحتجني وقمعهم عكس ما يروج له.
تم اليوم ،كرس حاجز الخوف وفضح ممارسات املنظومة وتم
التأكيد أن هناك من القوى الحية ما يزلزل أركان منظومة الخراب
والعمالة...وأن وجهها الحقيقي ،منظومة تفقري وتهميش غايتها
املحافظة عىل السلطة وعىل مصالح أقلية عىل حساب عموم
وأغلبية الشعب.
لن يهنأ بال ،اال بإستكمال مسار الثورة وتحقيق أهدافها
وال إستسالم إال بإسقاط املنظومة برمتها واقتصادها الريعي
الالوطني وبناء بدائل تستجيب ملتطلبات الناس.
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النقد الدويل ُينهي عهد الدعم الالمرشوط لتونس

كريمة السعداوي

يبدو ان الجميع يف تونس يدرك اليوم ان
املسالة االقتصادية سيما يف جانبها التموييل
قد أصبحت مصريية اذ ان تعبئة موارد ميزانية
الدولة باالعتماد عىل الجباية بصفة محورية
صار معقدا بحكم تراجع مداخيل املؤسسات
واالستهالك بشقيه العام والخاص بفعل
التأثريات القوية للجائحة الصحية.
وبحكم العالقة التي تركزت بني صندوق النقد
الدويل والسلط املالية يف البالد بشكل خاص طيلة
العقد األخري بعد تمكينه البالد من ثالث قروض كربى
أولها يف  2012بقيمة  1.7مليار دوالر وثانيها يف
 2016بما يعادل  2.8مليار دوالر لم ترصف كاملة
واخرها يف افريل الفارط بقية  745مليون دينار ،فإن
الصندوق يواصل يف هذا الظرف مساعيه ملساعدة
االقتصاد التونيس عىل تجاوز مرحلة دقيقة ّ
تتسم
بضعف حاد للنمو وبتداعيات غري مسبوقة للجائحة
الصحية عىل التوازنات االقتصادية الكلية ولكن بعيدا
عن منطق رضورة انجاح التجربة الديمقراطية
واالقتصادية الناشئة يف تونس بل وفق مسار
معياري مرشوط بإصالحات هيكلية عامة أجمعت
جل الحساسيات االقتصادية واالجتماعية عىل اهمية
تطبيقها رغم قساوتها.

تونس تعود لصندوق النقد
واجماع حول اإلصالحات

اختتم فريق من خرباء صندوق النقد الدويل
بقيادة كريس غرييغات وهو أحد اهم املتخصصني
يف املالية العامة واملديونية يف املؤسسة املالية العاملية
بعثة تمت عرب منصة إلكرتونية يف الفرتة من  9إىل 18
ديسمرب  2020ومن  4إىل  13جانفي  2021يف سياق
مشاورات املادة الرابعة لعام  2020مع تونس.
وتنص املادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق
النقد الدويل عىل إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان
األعضاء تتم يف العادة عىل أساس سنوي ،ويقوم
فريق من خرباء الصندوق بزيارة البلد العضو،
وجمع املعلومات االقتصادية واملالية الالزمة ،وإجراء
مناقشات مع املسؤولني الرسميني حول التطورات
والسياسات االقتصادية يف هذا البلد ،وبعد العودة
إىل مقر الصندوق ،يُعِ د الخرباء تقريرا يشكل أساسا
ملناقشات املجلس التنفيذي يف هذا الخصوص .ويف
ختام املناقشات ،يقوم مدير عام الصندوق ،بصفته
رئيس املجلس التنفيذي ،بتقديم ملخص آلراء املديرين
التنفيذيني ،ثم ي َ
ُرسل هذا امللخص إىل السلطات يف
البلد العضو.
ويف ختام البعثة ،أكد كبري خربائها كريس
غرييغات يف بيان أصدره الصندوق نهاية األسبوع
الفارط عىل ان جائحة كوفيد 19 -ألحقت رضرا بالغا
بتونس مشريا اىل ان السلطات التونسية قد استجابت
بصورة استباقية ملواجهة تفيش الجائحة ،اذ قدمت
دعما فوريا للقطاع الصحي ولألفراد والرشكات
املترضرة .غري أن التقديرات وفق خرباء صندوق النقد
تربز أن إجمايل الناتج املحيل الحقيقي هو مرشح
لالنكماش بنسبة  % 8.2يف عام  ،2020مع تسجيل
زيادة الفقر والبطالة .كما تشري التوقعات إىل أن عجز
الحساب الجاري هو يف انخفاض جراء الهبوط الحاد
يف الطلب عىل الواردات واستمرار تدفق تحويالت
الجالية التونسية يف الخارج ،رغم الصدمة القوية
التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
ومن املتوقع أن يكون عجز املالية العامة قد ارتفع إىل
 11.5%من إجمايل الناتج املحيل ،ألسباب من بينها
انخفاض الواردات ،وارتفاع كتلة االجور ،والتحويالت
اإلضافية إىل املؤسسات العمومية.
ويتوقع خرباء الصندوق أن يسجل نمو إجمايل
الناتج املحيل انتعاشا ليبلغ  % 3.8يف عام 2021

نسب عبء الدين العمومي التونسي ()%

إجمالي الدين العام من إجمالي الناتج المحلي

2005-2010
(المعدل)
44.5

45.5

إجمالي الدين العام من اإليرادات

197.2

182.6

244.2 259.2 262.0 278.8 235.4 189.7 178.4

خدمة الدين من الناتج المحلي اإلجمالي
خدمة الدين من االيرادات
إجمالي احتياجات التمويل من الناتج المحلي اإلجمالي
إجمالي احتياجات التمويل من اإليرادات

5.8
25.6
5.6
24.7

5.9
23.5
8.9
35.9

6.9
28.5
9.2
37.8

()%

2012

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2020

44.5

59.5

58.3
236.1
6.1
24.8
7.8
31.5

5.9
23.5
11.4
45.8

49.0
6.0
23.3
8.6
33.2

54.9
5.4
23.1
9.4
40.3

63.0
5.7
25.3
9.1
40.4

63.8
6.3
25.9
9.3
38.2

63.1
6.6
27.0
9.1
37.2

المصدر :حسابات المعهد الوطني لإلحصاء وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

مع بدء تقلص آثار الجائحة .غري أن قدرا كبريا
من املخاطر املعاكسة يحيط بهذا التوقع األسايس،
وخاصة بالنظر إىل عدم اليقني املحيط بمدة الجائحة
ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم.

أي تصور مشترك
إلنقاذ الوضع؟

أوضح الصندوق ان مشاوراته مع الطرف التونيس
تبني اتفاقا عىل أن البالد تواجه تحديا مزدوجا يف
الوقت الراهن يتمثل يف رضورة إنقاذ األرواح والحفاظ
قدر اإلمكان عىل الظروف املعيشية إىل أن تنحرس
الجائحة ،مع البدء يف إعادة اختالالت املالية العامة
وميزان املدفوعات الخارجية إىل مسار مستدام .ومن

ثم ،فمن الرضوري بناء عىل هذا التميش إعطاء أولوية
مطلقة لإلنفاق عىل الصحة والحماية االجتماعية،
مع السيطرة عىل كتلة االجور ،وعىل دعم الطاقة غري
املوجهة إىل املستحقني ،والتحويالت إىل املؤسسات
العمومية.
وابدى ،يف هذا اإلطار ،نور الدين الطبوبي االمني
العام لالتحاد العام التونيس للشغل تفاعال وصفه
العديد من املراقبني باإليجابي مع رؤية صندوق
النقد وتقييمه لسبل التعاون مع السلط التونسية مع
التأكيد عىل انه ال يمكن تطبيق السياسة التي اعتمدت
باليونان او بمرص يف تونس .ودعا األمني العام
صندوق النقد الدويل واملانحني اىل تفهم خصوصية
الوضع االجتماعي الهش يف تونس بعد الثورة مما
يعكس نقلة يف تقييم املنظمة الشغيلة وهي اهم طرف
اجتماعي يف البالد ملناهج التعامل مع الهيئات املالية
العاملية بعيدا عن منطق تكييف اعمالها باملسقطة
واملجحفة يف حق االقتصاد واملجتمع.
وشدد الطبوبي يف حوار اجرته معه وكالة رويرتز
نرشته يوم االثنني  25جانفي  2021عىل الوعي جيدا
بالحاجة إلصالحات رشط احرتام السيادة الوطنية
مربزا قيمة التعامل مع كل بلد حسب خصوصيته
مشددا يف هذا الصدد عىل انه عىل صندوق النقد
واملقرضني أن يتفهموا خصوصية الوضع االجتماعي
الهش يف تونس كبلد يُعترب استثناء يف املنطقة مؤكدا
ان االتحاد يريد ان يتفاوض مع حكومة قوية حول

االصالحات االقتصادية وانه مستعد لدراسة وضعيات
كل املؤسسات العمومية حالة بحالة.
ويربز صندوق النقد انه وبقدر ما تهدف ميزانية
 2021إىل تحقيق هذا التوازن ،حيث يُتوقع أن
ينخفض عجز املالية العامة إىل  % 6.6من إجمايل
الناتج املحيل ،فان هذا األمر يتطلب إجراءات محددة
للوصول لهذا الهدف ،وما لم يتم اتخاذها فسوف
يرتفع العجز ،حسب توقعات خرباء الصندوق،
إىل أكثر من  % 9من إجمايل الناتج املحيل وهو ما
يشكل تحذيرا من خطورة األوضاع ومسار تطورها
مستقبال مع اإلشارة ضمنيا اىل إمكانية ان تؤدي
املسالة يف النهاية اىل انفجار اجتماعي عارم وهو ما
يقتيض وفق تقديره مواصلة تعزيز شبكات الضمان
االجتماعي التي تستهدف املستحقني وإعطاء أفضلية
لالستثمار العمومي الداعم للنمو.
كما أوضح الصندوق ان آفاق املدى املتوسط
واستدامة الدين العمومي تعتمد عىل قيام السلطات
باعتماد خطة إصالح تتمتع باملصداقية ويتم
اإلفصاح عنها بشكل جيد وتحظى بتأييد قوي من
املجتمع التونيس ورشكاء التنمية الدوليني .ولتحقيق
هذه الغاية ،سيكون من الرضوري كسب التأييد من
األطراف املعنية حول القضايا التي تدخل يف نطاق
اختصاصها .ويمكن أن يشمل مثل هذا «امليثاق
االجتماعي» كتلة االجور (وهي حاليا من أعىل الكتل
يف العالم) ،وإصالح منظومة الدعم ،ودور املؤسسات
العمومية يف االقتصاد ،والقطاع غري الرسمي ،والعدالة
الرضيبية ،وإصالحات مكافحة الفساد ،ومناخ
األعمال.
وعىل وقع نظرة إيجابية ابدى الصندوق ترحيبه
بجهود السلطات لتفكيك بعض املتأخرات البينية
وتسويتها ،مشجعا السلطات املالية عىل اعتماد خطة
إصالح متوسطة املدى تهدف إىل تصنيف املؤسسات
العمومية بناء عىل سالمة وضعها املايل ،وتعزيز
حوكمة هذه الرشكات .ومن شأن تحسني الوضعية
املالية للصناديق االجتماعية أن يساهم أيضا يف الحد
من املخاطر عىل املالية العمومية مع تثمني السياسة
النقدية للبنك املركزي التونيس عىل دعم االئتمان
والسيولة ،بما مكن من استمرار انخفاض التضخم.
ولكن الصندوق حث السلطات عىل تجنب التمويل
النقدي للحكومة يف املستقبل.

الحكومة ترسم خطتها
التمويلية

كان رئيس الحكومة ،هشام املشييش قد أكد يوم
 8جانفي الحايل عقب اجتماع عن بعد مع بعثة من
خرباء لدى صندوق النقد الدويل ،عىل التوصل اىل
اتفاق ثنائي لوضع برنامج إصالحات اقتصادية يف
البالد يتماىش مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب
مع إمكانياتها املالية الحالية .وبني املشييش أن الوضع
الراهن يف تونس يقتيض االنطالق يف اعتماد إصالحات
اقتصادية واجتماعية ينتظرها املواطنون والفاعلون

االقتصاديون االساسيون خاصة إثر ارساء املؤسسات
والهيئات الداعمة للمسار الديمقراطي.
واوضح رئيس الحكومة ،يف ذات السياق،
أن لتونس عالقة اسرتاتيجية مع صندوق النقد
الدويل ،وان السلط الوطنية مستعدة للتنفيذ الفعيل
لإلصالحات الهيكلية التي يجمع التونسيون عىل
رضورة وضعها حيز التطبيق منذ سنة  .2011ومن
جانبها ،أشارت بعثة خرباء صندوق النقد الدويل ،إىل
أهمية مكانة تونس باعتبارها رشي ًكا اسرتاتيجيًا لدى
املؤسسة املالية الدولية والتزامها بمجمل تعهداتها،
مثمنة إرادة الحكومة يف إرساء إصالحات هيكلية
لدعم االقتصاد.
ورشعت الحكومة ،يف املدة القريبة املاضية،
وذلك يف سياق تنسيق حثيث بني وزارة املالية والبنك
املركزي التونيس ،يف االستعداد لرسم مالمح الخطة
التفصيلية لتعبئة موارد االقرتاض الخارجي واملقدرة
بنحو  13مليار دينار تحتاجها لتمويل موازنة 2021
مع االشارة اىل ان االنطالقة ستكون ،حسب مصادر
رسمية ،بالخروج عىل السوق املالية الدولية رغم
ندرة السيولة فيها .ولكن هذا التميش يجد يف الواقع
دفعا مهما من خالل تمكن تونس من محافظتها
عىل ترقيمها االئتماني عند مستوى «ب  « 2مع افاق
مستقرة يف سياق صعب يتسم بتواصل تداعيات
الجائحة الصحية عىل قطاعات اقتصادية حساسة
يف البالد أبرزها السياحة والنقل الجوي واالستثمار
االجنبي وذلك عىل غرار ما تشهده العديد من الدول يف
مناطق مختلفة من العالم.
ولم يصبح ممكنا االنطالق يف هذا املسار اال بعد
ان ابدت دوائر صنع القرار املايل العاملي ارتياحها
النسبي بشأن امكانية استقرار االوضاع االقتصادية
يف البالد بناء ،بشكل خاص ،عىل وجود بوادر مؤكدة
لتناغم العالقة بني الحكومة واملنظمة الشغيلة يف اطار
وعي عام بدقة الوضع يف البالد اقتصاديا واجتماعيا
اىل جانب استقرار بدأت بوادره يف الوضوح عىل
املستوى السيايس بعد تركيز معظم الهيات الدستورية
الداعمة ملسار االنتقال الديمقراطي مع ما للمسالة من
انعكاسات ايجابية مؤكدة عىل اقتصاد البالد وقدرته
عىل تجاوز مخلفات الجائحة الصحية التي أطاحت
بالنمو إىل مستويات مقلقة.
ووفقا ملصادر مالية ،فان التوجه صار مؤكدا،
من حيث املبدأ ،نحو تعبئة نصف الحاجيات املالية
الخارجية من خالل التعاون متعدد االطراف وذلك
اساسا عرب تعاون مايل جديد مع صندوق النقد الدويل
وبدرجة اقل مع البنك العاملي .كما تعول السلط املالية
والنقدية الوطنية باعتبار تعبري هذه الهيات عىل ثقتها
يف تجسيم االصالحات الهيكلية االقتصادية عىل تعبئة
موارد عىل صعيد التعاون الثنائي تصل حصتها اىل
 % 30حسب املصادر املذكورة من اجمايل التمويالت
الخارجية املرتقبة للعام الحايل يف حني ينتظر ان تبلغ
حصة التمويالت املتأتية من السوق املالية الدولية
زهاء .% 20
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احلل الشعبي ؟
ملاذا جت ّنبت عبري مويس ّ

أمام ما أسمته ب»حالة االحتقان
االجتماعي» والحتواء الغضب الشعبي
املتصاعد املرتجم إىل صدامات ليلية بني
شباب منتفض وأجهزة األمن وإىل مسريات
نهارية متعدّدة ،أعلنت عبري مويس رئيسة
الحزب الدستوري الحر يف كلمة ألقتها خالل
افتتاح ندوة برملانية يوم األحد املنقيض ّ
أن
كتلتها ستعرض الئحة لوم ض ّد حكومة
املشييش داعية الختيار رئيس حكومة جديد.
واعتربت مويس ّ
أن «مبادرتها» أو «الئحة
ّ
السبيل للخروج من
ال ّلوم» املقرتحة هي
ّ
حالة االنسداد السيايس وأن هذا «الغضب»
هو مج ّرد «وفاق الهدف منه إثارة البلبلة
ّ
تمس األمن
والشغب...وعمليات تخريبية
القومي».
اتّهمت عبري مويس يف كلمتها املذكورة
رئيس الحكومة هشام املشييش بوضع يديه يف
يدي «التكفرييني» يف إشارة إىل نوّاب ائتالف
الكرامة الذي التقى (املشييش)  9منهم مشدّدة
عىل ّ
أن رئيس الحكومة يسعى لضمان مرور
التحوير الوزاري .وقالت ّ
أن الح ّل لتحقيق
مطالب املحتجّ ني يف الشارع هو تفعيل اآلليات
الدستورية املضمّ نة يف النظام الداخيل للمجلس
وتتع ّلق بالئحة لوم ض ّد الحكومة.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الح ّر –
كح ّل الحتواء الغضب الشعبي – للتوافق حول
ّ
مرشح جديد لرئيس أو رئيسة حكومة مؤ ّكدة ّ
أن
إسقاط الحكومة يت ّم عرب سحب الثقة بالئحة لوم
قالت ّ
أن الكتلة ستعرضها وستو ّزعها عىل الكتل
ّ
لإلمضاء عليها ،وإنها ستدعو الكتل والقوى
املدنية لجلسة الختيار رئيس أو رئيسة حكومة
لالتفاق عىل تركيبة حكومية .وأفاضت عبري يف
خطاب «شكالني تقني» يحجب وقائع الشارع
الغاضب ،وي ُّغرقها يف بحر من التفصيالت
القانونية و الدستورية مبيّنة أنّه وحسب النظام
الداخيل والدستور ي ِت ُّم يف نفس اليوم ،التصويت
يف جلسة عامّ ة عىل سحب الثقة من املشييش
ومنح الثقة لرئيس حكومة جديدة مشدّدة عىل
ّ
أن الدستوري الح ّر غري معني بالحصول عىل

تونس 2021

أيّ موقع يف حكومة جديدة رشيطة أن يكون
رئيسها «غري منبطح لرئيس حركة النهضة
راشد الغنويش» وأن يلتزم بتطبيق اإلصالحات
التي اتفق عليها الخرباء.
هذه تقريبا بإجمال «مبادرة» عبري مويس
للحلحلة واحتواء غضب الشارع .وهي «مبادرة»
ّ
خاصيات ثالث :االنضباط لآلليات
تحمل
ّ
الدستورية التي يوفرها النظام الداخيل للربملان،
تجريم الحراك الشعبي الغاضب والوفاء لخطاب
إيديولوجي يختزل تعقيدات «الراهن» الوطني يف
معركة تاريخية ض ّد اإلسالم السيايس دون تبيان
عمقها االقتصادي واالجتماعي.

ّ
تتجنب عبير
لماذا
موسي
الحل الشعبي
ّ
وتجرّمه ؟

اعتربت مويس يف كلمتها هذا
الحراك مج ّرد «أحداث تخريب
وفوىض» داعية إىل مساءلة
رئيس الحكومة حول «من
يقف وراء األحداث» ،واالتفاق
مع «الكتل واملنظمات والقوى الديمقراطية»
عىل «خارطة طريق إلزاحة اإلسالم السيايس..
وتصحيح املسارات الخاطئة».
تحوّل االحتقان االجتماعي الحا ّد واملواجهات
ال ّليلية بني شبّان األحياء الشعبية عىل امتداد ج ّل
املدن التونسية ،واملسريات النهارية يف خطاب
مويس إىل «أحداث مربمجة» يف غرف مظلمة
ّ
والقص» ،بقصد
ت ّم داخلها «تجنيد الشباب
القيام ِب»عمليات تدخل تحت طائلة الجريمة
املن ّ
ظمة» تحمل «أجندة سياسية» تلمّ ح مويس إىل
ّ
أن تيّار اإلسالم السيايس هو الذي يقف خلفها
ّ
وأن املشييش هو املسؤول عنها ألنّه أقال وزير
داخليته !!
حملت املبادرة كما قلنا ك ّل «بهارات»
الخطاب املوسوي :توظيف دائم لألصل التجاري
اإليديولوجي املعتاد (معاداة النهضة وتوابعها)
زائد إخالص ووفاء لقاموس سيايس «نوفمربي»
ينهل من معجميات حزب بن عيل يف التعاطي مع

ك ّل حراك اجتماعي .ل ّم تشذْ مويس عن سلفها
النظام الراحل يف توصيف مظاهر الغضب
الشعبي عرب تشويهه وتجريمه ،وتجاهل
جوهره االجتماعي وتحويله إىل «شغب وفوىض»
ومؤمرات ض ّد االستقرار واألمن الوطني.
يبدو أن عبري مويس تخاف غضب الشارع
وترهبه .وعبري تحتوي هذا الغضب اليوم
بالتجريم وتكتفي بذلك ألنّها يف املعارضة وال
تملك وسائل «العنف الرشعي» (الدولة) .عبري
تعوّم سياسيا بوادر انتفاضة شعبية تلوح يف
األفق عرب «آليات دستورية» كما تربّر ذلك لسببني
اثنني حسب تقديرناّ - :
السبب األوّل هو علم
ّ
عبري مويس أو لنقل استرشافها أن هذا الحراك
االجتماعي يمكن أن يتصاعد (مع تداعيات
وباء الكوفيد االجتماعية واالقتصادية والفساد
والفقر والجوع والتهميش وحالة اإلفالس غري
املعلنة رسميا )...وينزلق إىل «ثورة جياع» تأتي
عىل األخرض واليابس وتُسقط ك ّل املنظومة

يس كريم عرفة… تونيس حر !

رغم الظروف القاسية وتهميش الدولة الجهات تم ّكن الشاب
كريم عرفة أصيل منطقة «بلطة بوعوان» بوالية جندوبة من
تعويض جرس كان يش ّكل خطرا داهما قد يؤدي إىل حصول
كوارث برشية.
بفضل مجهوده الخاص جهّ ز كريم جرسا يسمح للتالميذ
بالوصول إىل مدرستهم دون املجازفة بحياتهم !
وان كان يف نظر البعض أنه عمل ال يستحق التقدير إال أنه
سيكون عامال أساسيا يف تحسني ظروف تنقل تالميذ تلك
الجهة وهذا أمر ال يستهان به.
خصوصا أننا قد اعتدنا يف تونس لسوء ح ّ
ظنا ونكبة قدرنا
عىل غياب يكاد يكون ك ّليا وشامال لدور الدولة يف اطار انجاز
املرافق العمومية الراجعة لها بالنظر بصفة حرصية.
وقد أدّى هذا الغياب اىل حصول حوادث كارثية متتالية
تستهني بالحياة البرشية عىل غرار املصعد والب ّلوعة.
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بحكمها ومعارضتها .وهي (عبري وحزبها)
قد دخلت يف املنظومة التي تتح ّكم يف مفاصلها
لوبيات ومراكز نفوذ تمسك بك ّل خيوطها قرابة
ال 20عائلة يعرفها «التوانسة» باإلسم تقتسم
الثروات والنفوذ منذ عقود 20..عائلة تخىش ك ّل
حراك غاضب يهدّد نفوذها ،ويزعزع نظامها
القائم سواء كان عىل رأسه بن عيل ومعارضته
الكرتونية قبل الثورة ،أوالنهضة وج ّل من يدّعي
معارضتها اليوم.
ّ
السبب الثاني هو خوف آخر من نمط مغاير
ّ
وخاص .خوف من غضب شعبي يمكن أن
يعصف بطموح زعيمة الحزب الدستوري
الح ّر يف الوصول إىل انتخابات عامّ ة
ّ
تتغي خاللها موازين القوى السياسية
وتنقلب املعادالت الراهنة التي تُعطي
لعبري حظوظا وافرة يف الفوز يف
االستحقاقات االنتخابات .تعلم عبري
جيّدا ّ
أن حركة النهضة قد ضعفت
كثريا وتراجع إشعاعها الشعبي،
ّ
وأن املبادرة يمكن أن تقفز
فجأة إىل يدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد حني يحوّل خطابه
التهديدي إىل خطوات فعلية وإجراءات واقعية.
حينها سينقلب املشهد الراهن رأسا عىل عقب،
ويصبح قيس سعيّد هو «القاطرة» السياسية
التي ستج ّر الجميع حيث «يُريد»...حينها
ستفقد عبري نهائيا «أصلها التجاري» السيايس
الذي لطاملا استفادت منه...ستجد نفسها أمام
ّ
خاص ال يُجْ دي ضدّها
«ظاهرة» من نمط
ملاض ولّ
خطابات «النوستالجيا» والحنني
ٍ
وانتهى.
لقد حرشت عبري نفسها يف الزاوية وصار
قدرها السيايس ،رهني إيقاعات الغضب املواطني
و مآالت رصاع «التوانسة» ض ّد املنظومة .وصول
عبري للحكم عرب صندوق االقرتاع رهني بقاء
ّ
ّ
متوقف
وتبخر هذا األمل
املنظومة واستقرارها،
عىل اشتعال ثورة تصحيحية شعبية أو جرأة
استثنائية لقيس سعيّد يحوّل بها أقواله إىل
أفعال...
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التسول...
من التداين إىل
ّ
تونس مرتع للتدخل األجنبي

جمال الدين العويديدي جنات بن عبد الله
مختص يف االقتصاد صحافية مختصة
يف االقتصاد
والتنمية

● كيف ّ
خططت فرنسا بعد  14جانفي وبوجوه تونسية للتحكم في مفاصل الدولة
● المؤسسات االقتصادية الفرنسية المقيمة بتونس في طريقها للعودة
إلى فرنسا على عكس ما تدعي الحكومات التونسية
بعد مرور عرش سنوات عن ثورة رفعت شعار "شغل حرية
وكرامة وطنية" ال يزال شباب الثورة يبحث عن أمل الخروج من
أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة اختزلها انهيار قيمة الدينار
وارتفاع املديونية وتدهور جودة خدمات املرافق العمومية وانهيار
املقدرة الرشائية وارتفاع البطالة.
أزمة اقتصادية واجتماعية دفعت بالبعض اىل الخروج اىل
الشارع للمطالبة بالحق يف الشغل ويف التنمية ودفعت بما يعادل
 100الف طفل سنويا اىل االنقطاع عن الدراسة وبالدكاترة
املعطلني عن العمل اىل االعتصام بمقر وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ألكثر من سبعة أشهر مقابل صمت رهيب من سلط
سياسية وأحزاب همها الوحيد الحفاظ عىل الكريس عىل حساب
استحقاقات الثورة.

دولة فاقدة لرؤية تنموية وطنية تحولت
للتسول

من املؤسف اليوم خاصة أمام الوضع الذي يوحي باالنفجار
أن املسؤولني عىل رأس الدولة ما زالوا يمعنون يف العمل بال
دراسات اسرتاتيجية معمقة لوضع خطة تنموية وطنية عىل
ْ
املديي املتوسط والبعيد تأخذ بعني االعتبار التغيريات العاملية
الناتجة عن األزمة املالية الدولية التي طرأت منذ سنة 2008
والتي مازالت تداعياتها تعصف باقتصاد أغلبية الدول يف العالم.
وكذلك الشأن بالنسبة ألزمة كورونا التي أعلنت نهاية العوملة
بحكم نتائجها الكارثية اقتصاديا واجتماعيا.
املساعي التي قام بها رئيس الحكومة الحايل هشام املشييش
والسابق إلياس الفخفاخ حسب ما رصحا به حول جلب بعض
املؤسسات الفرنسية للتمركز يف تونس عوضا عن استقرارها
يف فرنسا تتناقض تماما مع القرارات التي اتخذتها فرنسا
عرب تحفيز مايل وجبائي هام إلعادة تمركز صناعتها داخليا يف
إطار برنامج فرنيس انطلق منذ سنة  2012كنتيجة مبارشة
لألزمة املالية العاملية لسنة  .2008وقد عززت جائحة كورونا
هذا التوجه بقوة حيث رصدت فرنسا  100مليار أورو لتعزيز
القطاع الصناعي من بينها  15مليار أورو ُ
خ ّ
صصت إلعادة تمركز
رشكاتها الصناعية داخل فرنسا.
يف هذا السياق قال الرئيس الفرنيس يف كلمة ألقاها موىف أوت
 2020تحت عنوان "السيادة الصحية والصناعية" "إن تفويض
إنتاج غذائنا ووسائل أمننا الوطني وإنتاج مستلزمات الصحة
العمومية ورفاهة الحياة لشعبنا إىل بلدان أخرى هو رضب من
الجنون" .وأضاف "إن مرشوع تطوير الصناعة الفرنسية يف أفق
سنة  2030عرب تشجيع االستثمار يف االبتكار وإعادة التمركز
ال يقترص عىل دعم الرشكات التي تمر بصعوبات فهذا قد قمنا
به ألنه رضوري ومفيد ولكن يستوجب برنامجا متكامال سوف
تتكفل به املفوضية العليا للتخطيط ألنه يعترب استثمارا يف
مستقبل البالد".
وحول هذا املوضوع أفاد تقرير خاص أن " جهات عديدة
مختصة قامت بإجراءات تجهيز العقارات الرضورية الحتضان
هذه املؤسسات التي أصبحت تتدافع للرجوع اىل فرنسا".
ويف ذات السياق حددت الدولة أهدافا واضحة تتمثل يف خلق
 950ألف موطن شغل جديد قي قطاع الصناعة قبل موىف سنة
 2025وتطوير وسائل اإلنتاج وتحسني التكوين املهني للشباب
وتعزيز القيمة املضافة املحلية يف قطاع الصناعة الذي تبني أنه ال

يمثل إال  ٪ 10فقط من الناتج املحيل اإلجمايل مقابل معدل ٪ 20
يف بقية بلدان االتحاد األوروبي و ٪ 27يف أملانيا.
إضافة إىل هذه العوامل أكد التقرير "أن الدفع نحو إعادة
التمركز املحيل " "relocalisationيمكن من اسرتجاع استقاللية
فرنسا املفقودة عىل املستوى التكنولوجي وعىل صناعة املنتوجات
االسرتاتيجية".
ويضيف التقرير "أن األزمة التي نتجت عن جائحة كورونا
كشفت عن رضورة العمل عىل إعادة تمركز الصناعة الفرنسية
داخليا حتى ال نبقى مرتهنني للتزوّد من طرف سلسلة اإلنتاج
ا ُملعوملة" التي تبينت هشاشتها ومحدوديتها وخطورتها عىل
االقتصاد الفرنيس.
مقابل هذه الصدمات والتطورات الرسيعة التي عرفتها
االقتصادات األوروبية لم تسجل بالدنا منذ الثورة اىل اليوم تغريا
يف التعاطي والتفاعل مع التطورات الخارجية والداخلية بما فيها
تلك الناتجة عن جائحة كورونا بل اتفقت كل الحكومات املتتالية
بعد الثورة عىل إعادة انتاج الفشل واملراهنة عىل نظام املناولة
الذي دمر نسيجنا الصناعي وعىل التمادي يف التوريد يف غياب رؤية
اسرتاتيجية ومنوال تنموي وطني ملقاومة التصحر الصناعي .هذا
التوجه الذي عمق األزمة االقتصادية واالجتماعية قوبل بكثري
من المباالة من قبل كل األحزاب السياسية ليجد الشعب التونيس
نفسه وحيدا يف مواجهة تدهور مقدرته الرشائية واملؤسسات
االقتصادية يف جميع املجاالت وحيدة يف مواجهة انهيار الدينار
والتوريد املكثف ونسبة فائدة بنكية مرتفعة.
يف نفس السياق ويف خضم تفاقم الوضع املايل والصحي يف البالد
ويف خطوة غري محسوبة ال بد من اإلشارة اىل تحرك الدبلوماسية
التونسية يف باب السعي للحصول عىل اللقاح وذلك من خالل ما
رصح به وزير الخارجية مؤخرا حيث كشف عن اتصاله بنظريه
الجزائري وطلب منه اقتسام الجزائر مع تونس اللقاحات التي
ستستوردها وذلك بمقتىض عالقات األخوة القائمة بني البلدين.
كما كشف وزير الخارجية اثر لقائه برئيس الدولة أن الرئيس
الجزائري استجاب للطلب التونيس وذلك حسب وكالة فرانس
براس التي ذكرت أن السلطات الجزائرية لم تؤكد هذا املوقف
بصفة رسمية.
وبقطع النظر عن تأكيد السلطات الجزائرية من عدمه فان
ما أقدمت عليه الخارجية التونسية ،ويبدو أنه بإيعاز من رئاسة
الجمهورية ،يمس من كرامة الشعب التونيس ويفرض تقديم
االعتذار .هذا املوقف يدل عىل غياب التنسيق بني رموز السلطة
التنفيذية وهو أمر مؤسف يف هذه الظروف التي تمر بها البالد.
إذا اضفنا اىل ذلك ما يجري من فوىض داخل مجلس نواب
الشعب وصلت إىل مستوى العنف اللفظي واملادي لم يتمكن رئيس
املجلس من وضع حاد رسيع لها لتفادي تداعياتها عىل حسن
سري السلطة الترشيعية مما أدى إىل اعتصام بعض النواب ملدة
شهر .هذا ناهيك عما رصح به رئيس املجلس إلحدى القنوات
العربية بتاريخ  14جانفي  2021واعرابه عن اعتقاده يف براءة
القروي ،وبأن املسائل املنسوبة له تتعلق برضائب وقوانني مالية،
وبأن له الثقة يف أن القضاء سينصفه وسيتوىل تربئته وإخراجه
من السجن مع ّززا مكرما ..هذا الترصيح أثار ردود فعل حازمة
من قبل جمعية القضاة ومن عديد األطراف التي اعتربت ذلك
خرقا صارخا للدستور ورضبا الستقاللية القضاء.
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أحمد بن مصطفى
دبلومايس وسفري
سابق

األحزاب التي حكمت البالد سخرت نفسها
لخدمة مصالح اللوبيات المحلية والقوى
اإلقليمية

رغم تدهور الوضع االقتصادي واملايل واالجتماعي تبقى من
إيجابيات هذه املرحلة كشفها عن حقيقة األحزاب السياسية
وخاصة تلك التي سيطرت عىل الحكم منذ  14جانفي  2011حيث
تبني أنها ال تملك رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للبالد وأن
همها الوحيد هو التموقع يف السلطة عىل حساب استحقاقات
الشعب .واألخطر من ذلك انخراطها يف خدمة مصالح لوبيات
الداخل والخارج.
يف هذا السياق فانه من حق الشعب التونيس االطالع عىل ما
جرى يف كواليس قرص القصبة من مناورات منذ سقوط راس
النظام سعيا لسد الشغور وااللتفاف عىل املطالب الشعبية يف
الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ففي كتاب صدر خالل شهر جانفي  2012عن دار النرش
الفرنسية "  " Edition du Seuilللصحفيني الفرنسيني
االستقصائيني "  " Lénaïg Bredouxالصحفية بجريدة
" " Mediapartوزميلها بنفس الجريدة "Mathieu Magnaudeix
" تحت عنوان "تحقيق حول شبكات العالقات الفرنسية -
التونسية تحت نظام بن عيل " تم الكشف عن التعرض إىل عديد
املعلومات السياسية واالقتصادية التي جرت يف تونس يف عهد بن
عيل  .كما تم الكشف عن "الشبكات الجديدة" التي تشكلت بعد
أيام وجيزة من قيام الثورة.
ففي ما يتعلق بظهور وجوه جديدة يف الحكم مسقطة من
الخارج كشف الكتاب أنه "يف عالقة متشابكة بني أوساط املال
واألعمال والسياسة ،أظهرت الثورة التونسية وجوها جديدة
أعلنت عن نفسها مُه ّللة بالتحول الديمقراطي يف تونس" .ويشري
الكتاب اىل ما يبدو أنه بإيعاز سيايس فرنيس الذي فوجئ برسعة
سقوط النظام سارعت العديد من الوجوه الشابة ذات الجنسية
املزدوجة الفرنسية  -التونسية من خريجي الجامعات واملدارس
العليا األوروبية واألمريكية إىل التخيل بني عشية وضحاها عن
مراكزها املهمة يف الرشكات العاملية والرجوع إىل تونس.
يف هذا السياق ذكر الكتاب عديد األسماء من بينها ياسني
إبراهيم املتعاقد رسميا مع الرشكة العاملية األمريكية "
 "SUNGARDالذي ع ّلق يوم  15جانفي رحلة عمل كانت مربمجة
مسبقا ورجع إىل تونس مبارشة.
كما ذكر الكتاب إلياس الجويني وهو مزدوج الجنسية ونائب
رئيس جامعة "دوفني" الفرنسية املعروفة بتوجهها النيوليربايل
والذي رسعان ما تم تعيينه مديرا لديوان محمد الغنويش.
وكشف الكتاب عن وجود عالقة بني الرجلني منذ أواخر
التسعينات الفتا اىل ان إلياس الجويني كان يرتدد عىل تونس واىل
انه أنجز يف تلك الفرتة تقريرا حول تحرير سوق التأمني يف تونس
وهو التقرير الذي اعتُمد الستحواذ رشكة التأمني الفرنسية
" "Groupamaعىل جزء هام من رأس مال الرشكة التونسية
للتأمني وإعادة التأمني " " STARوهي رشكة عمومية تتميز
بسيطرتها عىل جزء هام من سوق التأمني يف تونس فضال عن
استفرادها تقريبا بتأمني القطاعات العمومية.
الكتاب كشف أيضا أن الياس الجويني كان عضوا يف مجالس
إدارات العديد من الرشكات التونسية من بينها "البنك التونيس"،

maghrebstreet@gmail.com
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وأنه كان عضوا منذ سنة  2010يف مجلس الخرباء يف العلوم
والتكنولوجيا وهي مؤسسة رسمية يرتأسها الوزير األول محمد
الغنويش,

االعداد لقمة دوفيل ملجموعة الثمانية التي انعقدت بدعوة من
فرنسا يومي  26و 27ماي  2011حيث ُك ّلف بالتمهيد لها بالقصبة
وحرضها رئيس الحكومة آنذاك املرحوم الباجي قائد السبيس .وقد
التزمت بمقتضاها تونس بعدم تغيري املنوال التنموي االقتصادي
وااللتزام باإلبقاء عىل اتفاق الرشاكة مع االتحاد االوروبي املوقع
يف سنة  1995مع رضورة تعميقه بمرشوع "أليكا" .هذا املسار
يعترب اإلطار ا ُمللزم لكل حكومات ما بعد الثورة إىل اليوم والذي
وقف سدا أمام كل مبادرة إصالحية يف البالد.

وعن دور حكيم القروي خالل األسبوع األول من الثورة ذكر
الكتاب أن هذا األخري رجع إىل تونس يوم  19جانفي  2011ليتم
تكليفه بتشكيل خلية لالتصاالت بالوزارة األوىل مهمتها وضع
سيناريو الكلمة التي توجه بها محمد الغنويش للشعب التونيس
حيث أعلن " أن مهمته الحالية تتمثل يف ضمان تواصل الدولة
ورصح أنه "كان مثله مثل كل التونسيني مضطهدا ويتألم
ويعيش تحت الخوف" وهو إخراج استحسنه التونسيون فعال. .

اما من جانب الطرف الجديد يف الساحة السياسية التونسية
الذي يمثله حزب حركة النهضة الفائز األول يف االنتخابات
التأسيسية لسنة  2011فقد لعب هذا األخري عىل واجهتني .األوىل
تبنيه مواصلة العالقات مع فرنسا واالتحاد األوروبي مما دفع
رئيس الحكومة حمادي الجبايل إىل التوقيع يف افريل  2012عىل
تفويض جديد لصندوق النقد الدويل للتدخل يف تونس والتوقيع
عىل اتفاق الرشيك املميز مع االتحاد األوروبي يف نوفمرب 2012
أيضا والذي أفسح املجال لفتح املفاوضات حول مرشوع أليكا يف
بداية .2015

كما ذكر املرجع الخبري سامي الزاوي وكذلك حكيم القروي
مزدوج الجنسية أيضا والذي كان موظفا يف ديوان الوزير األول
الفرنيس األسبق جون بيار رفاران ثم تحول اىل القطاع الخاص
وانضم إىل بنك روتشيلد حيث عقد من خالل منصبه عدة صفقات
مالية مع أطراف تونسية.

بعد بضعة أيام اقدم محمد الغنويش عىل تشكيل حكومة
جديدة عني بمقتضاها إلياس الجويني وزيرا لإلصالحات
االقتصادية واالجتماعية وياسني إبراهيم وزيرا للنقل وسامي
الزاوي كاتب دولة للتكنولوجيا املتجددة وجلول عياد وزيرا للمالية
وسعيد العايدي وزيرا للتشغيل ومهدي حواس ،وهو صديق
لحكيم القروي ومجموعة مربوك ،وزيرا للتجارة والسياحة.
اننا نقف أمام حقائق خطرية تكشف عن التفاف واضح عىل
الثورة واستحقاقاتها بتدخل أجنبي يف إطار ما أشار إليه الكتاب
بـ"الشبكات الفرنسية الجديدة" مما مكن شخصيات مسقطة
معظمها فاقد ألية تجربة سياسية من مفاصل السلطة يف انتظار
ما ستفيض إليه انتخابات أواخر أكتوبر.2011
يف هذا السياق ال بد من اإلشارة اىل دور الياس الجويني يف

بالتوازي سعى حزب حركة النهضة إىل توطيد العالقة مع
كل من تركيا وقطر بصفتهما متحالفني من اجل مساندة تطور
األحزاب اإلسالمية يف املنطقة وتشجيع تحركها يف سوريا خاصة
طبقا للربنامج املتفق عليه مع الطرف األمريكي والغربي بصفة
عامة .وهو ما يفرس الترسيع يف قطع العالقات الدبلوماسية مع
سوريا يف عهد الرتويكا.

ضاعت مصالح تونس والشعب مما
يتطلب اليوم مراجعات كبرى

ما يبعث عىل القلق أن البالد ،وبعد عرش سنوات ،باتت
مرتعا للتدخل األجنبي يف استباحة جلية لسيادتها عرب تذييلها
غربا ورشقا .ويف ظل هذا الوضع أصبحت حالة عدم االستقرار
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سمة املشهد السيايس يف البالد مما عمق حالة االحتقان
االجتماعي وساهم يف حالة االنفالت التي شملت جميع
املجاالت.
لقد عمقت جائحة كورونا االزمة االقتصادية حيث لم
تعمل الحكومتان عىل وضع خطة النقاذ املؤسسات العمومية
والصغرى واملتوسطة تاركة املجال مفتوحا أمام تنمّ ر كارتيل
البنوك الخاصة واملجموعات الكربى التي وجدت يف الرشاكة مع
الرشكات األوروبية وخاصة منها الفرنسية مدخال للسيطرة
أكثر عىل مفاصل االقتصاد التونيس.
لذلك باتت تونس اليوم يف حاجة ملحّ ة إىل إصالحات سياسية
هامة ويف مقدمتها مراجعة القانون االنتخابي بطريقة تضمن
بروز تمثيلية تتوفر فيها رشوط الكفاءة والنزاهة لتتمكن من
تقديم إضافة هامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
من هذا املنطلق يجب التأكيد أن بوابة اإلصالح االقتصادي
وإعادة أعمار البالد تمر حتما عرب رد االعتبار لقيمة الدينار
التونيس ملا له من دور فعال مبارش عىل املديونية وعىل التوريد
خاصة الذي يتطلب ترشيدا صارما .رد االعتبار لقيمة الدينار
يبقى كذلك رهني اسرتجاع البنك املركزي التونيس دوره يف
مساندة التنمية الوطنية مما يتطلب إلغاء القانون األسايس
الصادر يف افريل  2016والرجوع إىل القانون األصيل.
لهذه األسباب ندعو اليوم إىل رضورة طرح بديل وطني
إلنقاذ البالد ،بديل يستوجب قرارا سياديا عرب ضغط شعبي
سلمي للخروج من مربع اإلمالءات الخارجية وتقديم خطة
تنموية وطنية تعرض عىل استفتاء شعبي لتصبح ملزمة
لكل األطراف التي تفوز يف انتخابات جديدة بقانون انتخابي
جديد .وهو ما نرجو أن يكون املحور األسايس ملرشوع الحوار
الوطني الذي قدمه االتحاد العام التونيس للشغل إذا تم التوافق
عليه.

أخرس أو انسحب!!
منير الف ّلاح
إنعقدت يوم اإلربعاء  20جانفي  ،2021وبطلب من الربملان،
تمّ ت جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبالد.
ّ
املشييش،تول وفد من
ويف غياب رئيس الحكومة السيّد هشام
الوزراء تمثيله وهم ّ
السادة:إبراهيم الربتاجي(الدّفاع)ومحمد
ال ّ
طرابليس(الشؤون اإلجتماعيّة)
وعيل الكعيل(اإلقتصاد واملالبّة ودعم اإلستثمار)،طبعا الحديث
عن الوضع العام بالبالد يعني باألساس موجة اإلحتجاجات التي
شملت مناطق عدّة من البالد.
وقد بدا واضحا ّ
أن السيّد إبراهيم الربتاجي،وزير الدّفاع،هو
املك ّلف بقيادة الوفد والتحدّث بإسم رئيس الحكومة بما يعنيه
السيايس قبل األمني يف حني ّ
ذلك،مبدئيّا،أنه مك ّلف بالجانب ّ
يتول
زمياله التحدّث يف ما قد تقدّمه الحكومة من أجوبة وقرارات
إجتماعيّة وإقتصاديّة.
وباإلضافة لغياب أيّ قرارات إقتصاديّة وإجتماعيّة لفائدة
الفئات ا ُملنتفضة والتي كان من ا ُملمكن أن تساهم يف نزع فتيل
اإلحتجاجات،
كان خطاب السيّد إبراهيم الربتاجي مؤسفا ملا تضمّ نه من
قراءة جهويّة متخ ّلفة لطبيعة ا ُملحتجّ ني.
خطاب السيّد إبراهيم الربتاجي،وزير الدّفاع حاليّا،أستاذ
التعليم العايل بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس منذ
أواسط العرشيّة األوىل يف القرن الواحد والعرشون ،حمل قراءة
ال تليق بأستاذ جامعي ومن باب أوىل وأحرى بوزير لتونس
بعد الثّورة.ففي معرض توصيفه وتفسريه ملوجة اإلحتجاجات
الساحل قال ّ
بواليات ّ
أن املشاركني يف اإلحتجاجات هم»من
الضيوف»عىل املنطقة التي تشهد فيها ّ
السياحة أزمة حادّة وما
يمكن فهمه من نربة خطابه هو أنّه كان(ربّما) يقصد»:النّازحني
هم املحتجني وأصييل الجهة ال عالقة لهم بهذه األحداث»!
ّ
بأن من يحتجّ ليس من»أهل
مج ّرد تفكريه
املنطقة»وحتّى»وصفه املؤدّب»بالضيوف،ين ّم عن عقليّة
ّ
ّ
لدى،والحق يُقال،رشائح واسعة من التونسيّات
متأصلة
جهويّة

والتّونسيّني لكنّها غري مقبولة البتّة من عند وزير يف دولة يُفرت ُ
َض
ّ
أن جميع مواطناتها ومواطنوها لهم حريّة التنقل واإلقامة
حيثما شاءوا وهم يف بالدهم من شمالها لجنوبها ومن رشقها
لغربها.
هذا الخطاب،وإن إعتذر صاحبه ووقع سحبه من مداوالت
للحس ّ
ّ
السيايس والوعي
املجلس،يد ّل عىل إفتقار السيّد الوزير
ّ
ُ
بأهميّة الخطاب مضمونا ووقعا عىل الجمهور املتلقي
وإستتباعاته حتّى عىل الفريق الحكومي الذي جاء لتمثيله!
هذا الخطاب،ا ُملتخ ّلف بوضوح،يزيد من اإلحساس ّ
بأن وزير
يف حكومة تونسيّة سنة 2021ما زال يتحدّث بعقليّة دفينة تعود
ألواسط القرن التّاسع عرش حيث أصدر الباي أمرا عليًّا (لجم
الهمج  ) 1848لوضع ح ّد لتوافد كل من ال ينتمي للحارضة
ً
ّ
حماية للبايات وحكمهم
بالسجن
ومعاقبة ا ُملخالفني لهذا األمر

من الثّورات...
وبطبيعة الحال،ال يمكن لعاقل أن يتصوّر أن السيّد
الوزير(أستاذ القانون) يجهل ّ
اليسء ال ّذكر ذاك،لم
أن األمر العيل ّ
ّ
ّ
)...وأن رمي مسؤوليّة
يمنع إنتفاضة عيل بن غذاهم (1864
اإلحتجاجات عىل»الرباينيّة»،أي القادمني من خارج األسوار،ال
يح ّل القضيّة األصليّة فقط بل يزيد من إتّساع رقعة الغاضبني
من عمل الحكومة ونتائجه اإليجابيّة العديمة الوجود عىل أرض
الواقع.
ّ
ّ
املؤسسة العسكريّة ووزير
املؤسسات حديثا هي
عادة،أقل
الدّفاع،حتّى وإن كان مدنيًّا،محمول عليه اإلقتصاد يف الكلمة
وإن حدث وتك ّلم فهو مُطالب بإنتقاء عباراته حتّى ال يجعل من
وزارته وحكومته وشخصه هدفا لدعوات من قبيل:أصمت أو
إنسحِ ب!

maghrebstreet@gmail.com
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تونس والجزائر وأوروبا على هامش إقتناء التالقيح :

نخبة من الدراويش هوايتهم "العزف"

بقلم  :العروسي العامري

يف موقعها االلكرتوني بتاريخ  16نوفمرب  2020تقول "اللجنة
األوروبية" املنبثقة عن اإلتحاد األوروبي أنها خصصت  500مليون
أورو لكل بلد من بلدان  ( ACPبلدان افريقية والكراييب واملحيط
الهادي) يف إطار اإلسرتاتيجية العاملية ملكافحة كرونا وتخصص
هذه األموال لرشاء التالقيح عالوة عىل أرصدة مالية إضافية موجهة
إىل خدمات يقدمها اإلتحاد األوروبي لقطاع الصحة يف هذه البلدان
كإجراءات مصاحبة إلسرتاتيجية مكافحة الكوفيد  . 19قدمت اللجنة
هذه البادرة يف إطار التضامن مع البلدان املصنفة لديها كبلدان ذات
"عائدات ضعيفة" (و هي كلمة تستعمل لكي تتحاشاها أروبا بدل
كلمة بلدان "فقرية" وهي كلمة قد تحدش املشاعر وقد تحيل إىل نوع
من العطف املشني  .إال أن األمر هو نفسه فهذه البلدان عوملت عىل أنها
يف حالة استجداء وتنتظر"الشفقة" .يف كل الحاالت تم إذالل دولتنا ولو
بلباقة من طرف اإلتحاد األوروبي.
يف تدوينة له عىل صفحات الفايسبوك يكتب واحد من االطارات
السامية يف الدولة التونسية السابقة بكل شعور بالسعادة والفرح أن
اإلتحاد األوروبي سيقدم لتونس "مساعدة" تقدر ب  730مليون أورو
ما يضاهي  2250مليار (باملليم التونيس) .يف الوقت ذاته رصح وزير
خارجية تونس بان عالقاتنا بالجزائر تسمح بالتعاون واقتسام كميات
التالقيح التي ستورد من روسيا .ومنذ ذلك الحني صدر من وزارة
الصحة التونسية ما يفيد أن تونس تتعامل مع االتحاد األوروبي لكي
تقتني التالقيح ومن املخابر املرشحة تذكر بالخصوص مخرب "فايزر".
هذه املواقف املتضاربة تأتي عىل خلفية التنابذ القائم بني وزراء النهضة
( حزب الغنويش الذي هو يف نفس الوقت رئيس الربملان) وبني فريق
قيس سعيد (رئيس الجمهورية).
يف ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تعرفها تونس اليوم هل لها أن
ترفض يد املساعدة القادمة من الجزائر وتهرع إىل نداء أوروبا إلقراضنا
"كدولة فقرية" قي إطار اإلسرتاتيجية األوروبية لقطع الطريق أمام
مخابر الدول التي ال تنتمي إىل املعسكر الغربي .هل لنا من "الدروشة"
الكمية الكافية لقبول االقرتاض األوروبي املشني والخادش حقا لكرامتنا
ورفض املساندة الجزائرية بدعوى أن هذه األخرية مشينة كذلك وتضع
تونس يف موقع املتسول .ويف نفس الوقت ننىس أن موقف أوروبا منا هو
موقف نابع من إسرتاتيجية االحتواء وال تمت إىل التضامن بأية صلة.
مهما يكن قد نتفق أو ال نتفق حول هذه النقطة لكن املسالة يجب
أن تطرح وتناقش إال أننا لم نر املوضوع مطروحا بجدية وكأن منطق
األمر الواقع سيفرض نفسه وسيثقل كاهل املواطن التونيس ب قرض
يضاهي  2250مليار يف الوقت الذي كان باإلمكان تفادي هذا الدين
الثقيل؟ تعلة التذرع باسم "الكرامة" والحديث عن "التسول" إذا ما
قبلنا الهبة الجزائرية هي كلها مسائل تخفي صفة من صفات السياسة
التونسية ولنا أن نتساءل إن لم تكن سياسة بسط اليد لقبول الهبات
عنرصا باإلمكان اعتباره من الثوابت التي تلوثت بها نفسية وعقلية
وحتى عقلية كثري من التونسيني.
نخبنا الحاكمة منذ  1956إيل يومنا هذا رجال سياسة وأخصائئني
إقتصاديني وخرباء يف املالية وجهابذة يف مناويل التنمية ومفكرين
متنورين وعباقرة حداثيني بدءا من املجاهد األكرب وصوال إىل رئيس
املصلحة يف اإلدارة التونسية واملؤسسات الوطنية يف املراكز واألقاليم
والواليات واملعتمديات وحتى بعض العمادات كلها نخب تتحىل
بسمة هي يف الواقع وصمة وتتلخص يف كونهم كلهم وبدون استثناء
"دراويش" .اعتذر لدى الصوفية عىل استعمال مصطلح "درويش" يف
معنى الوصمة وليس يف معنى "التألق الروحي" .لم أجد كلمة أخرى
إال الكلمة واملعني الذي يضعه "الشعب الكريم" وليس الصوفية يف
مصطلح "درويش" .أي "الشخص /،الرسدوك" الذي يرتنم ويتغنى
ويرتشح ورأسه يف السحاب/الرساب تتالطمه أهواء األرياح املعكوسة
بينما ساقيه يف الوحل والغمة وهو ال يدري بل يواصل يف الرتنم
واإلنتشاء والعزف .الدرويش هو نصف أبله يتحيل عليه املتحيلون
يغشه الفاسدون يرسقه النشالون .لنتساءل .:ما هي املعزوفة التي
يتغنى بها الدراويش/الرساديك حكام تونس منذ ما سمي باالستقالل
إىل يومنا هذا.
املعزوفة ذات منوال بسيط ولها نصفان النصف األول من املعزوفة
اسمها األيادي البيض وتطبق عىل ما تعتربهم هذه النخب "أصدقاء
تونس" .هؤالء األصدقاء يغدقون األموال لفائدة تونس ويتمثل ذلك
يف الهدايا واملنح واإلعانات .ال ننىس إن الشعب التونيس قد وضع عىل

هذه املنصة (منصة بسط اليد ,يد العوز والخصاصة استجداء للمعونة
واألخذ بذات اليد) منذ  1956السنة التي بدأت النخب تبسط يدها
متسولة يف البدء لدى أمريكا يف شكل "هدايا" مكتوب عليها (أكياس
من السميد وعلب من الحليب) "هدية من الشعب األمريكي" .أصدقاء
تونس بالنسبة لهاته النخب الحاكمة والنافذة ينتمون كلهم إىل املعسكر
الغربي وتسميها النخب التونسية الحاكمة والنافذة "الديمقراطيات
الغربية" والتسمية هامة للغاية ألنهم تعلموها يف املدارس الغربية
والنظريات الغربية واملزاوجة مع النساء الغربيات (واملقصود هنا
ليس الزواج املختلط بصفة عامة الذي ال مشكلة لنا معه لكن املقصود
املتبوئ منهم أعىل هرم الدولة كبورقيبة واملرزوقي ) إىل درجة أنها
أصبحت تدل (كلما تلفظوا بها) عن العالقات الحميمية وعن عالقات
التبعية لتي ربطت بلدان هذه النخب بالبلدان الغربية وهي عالقة املوىل
بسيده وتحيل إىل الطاعة واإلمتثال واإلنصياع والتبعية يف انتظار املن
والعطاء وبالفعل إن العالقة أصبحت بمرور الزمن عالقة والء وموايل.
لذلك كلما تداينا لدى هذه الدول (التي لها فائض من املال) اسمينا
ذلك (و هم الذين وضعوا هذه التسمية التي تبنيناها ) "إعانة" .إىل
درجة أن اإلعانة أصبحت ركيزة هامة يف عقليات التوانسة .ويظهر
ذلك يف عالقتنا باآلخر .انظر إىل التونيس عندما يرى أجنبيا قادما من
"الديمقراطيات الغربية" .انظر إليه مليا سرتى بوادر االنصياع ويف
كثري من الحاالت بوادر الذل وهي سلوك و هيئة تحيل بك إىل صورة
اإلنسان الذي يضع نفسه يف موقع املتلقي :.نتلقى تفوق برشتهم
البيضاء الصافية عىل برشتنا السمراء (التي نعتربها "داكنة") تلقي
أنوارهم النابعة من ثوراتهم التي مألت الكون وأقامت الدنيا واىل
اليوم لم تقعدها(و نعترب عرصنا "منحطا") .تفوق لباقتهم وتربيتهم
عىل سلوكنا الذي نكيل له الوصم" :تهور" و"قعر") تفوق ابتسامة
السائح (الفخور) عىل بائع الزرابي ("املاكر" و"الخجول" و"الذليل")
يتلون مثل الحرباء ويستعمل كل األالعيب الخبيثة لكي يبيع زربيته
وهو يجري("مسيو " "مسيو") وراء السائح الذي يتجول مرتنحا يف
األسواق العربي امللتوية واملنهارة يف معمار لم يتدارك أمره منذ عقود
وقرون.
لذلك "أياديهم ال يمكن إال أن تكون "بيضاء ناصعة" وأيادينا
"مشققة ملوثة من كثرة التسول وبسط اليد للتلقي" .لذلك عقليتهم ال
يمكن إال أن تكون كلها فخرا وشموخا وعقليتنا مفعمة بآليات اإلعانة
وانتظار املن والهدايا .ولقد ساعدنا يف ذلك وهيئنا إىل ذلك (عالوة عىل
النعوت السلبية التي أطلقناها عىل سلوكياتنا) ماضينا الذي غالبا ما
كان فيه الكسب يضاهي "الغنيمة" وليس ثمرة العمل والكد واملكابدة.
هذه الصورة قاتمة جدا وتوجع القلب بل تهز الوجدان وتقوض مفهوم
الكرامة التي يريد التونيس أن يتحىل بها بدءا من قمة الهرم السيايس
والنخب الحاكمة والنافذة (انظر إىل مركزية مصطلح "الكرامة" يف
خطب بورقيبة) وصوال إىل أبسط موظف يف اإلدارة تشعر به متعلما
نصوص الفخر العربي شهما رافعا رأسه تحت "شاشية" حمراء
شامخة متعالية ومتنرنحة .ال ننىس أن من شعارات "ثورة جانفي
 "2011شعار مركزي أال وهو "كرامة وطنية" .وهذا دليل واضح أن
الكرامة هي الركن الناقص يف شخصيته الجماعية والحلقة املفصلية
املفقودة واملنعطف املحدد يف تاريخه الراهن واللعني .وهنا يكمن
النصف الثاني للمعزوفة.
معزوفة الكرامة ال يمكن أن يشك فيها أحد فالكرامة تجري يف
دمنا وهي التي مكنتنا من تكسري قيود االستعمار ورفع نري العبودية
ومقاومة كل أنواع االستبداد  .لكن بمرور الزمن ومع تعشعش أفكار
"التنمية" ( وهذه كذلك معزوفة أخرى حسب "جلبار ريست" عالم
االجتماع السويرسي) التي أصبحت بالنسب والينا ترادف إجماال
"اإلستثمار األجنبي" والبحث عن األموال لدى الغري ألننا قررنا بجرة
قلم منذ  1956ان املال يعوزنا لكي نتقدم فرصنا نبحث عن املال وعن
املمول وعن التمويل .واضعني نصب أعيننا العبارة املأساوية "املال
قوام األعمال" فاجتمعت علينا هكذا قوى باطنية نابعة من ثقافتنا
الدفينة كانت رافدا للهفة الغرب يف استغاللنا.
من أين أتت هذه الفكرة املاكرة أننا يف حاجة حيوية إىل املال وكأننا
كنا قبل 1956امواتا واملال بداية من تاريخ "االستقالل" سيبعث
الحياة يف رشاييننا .أتصور أن الفكرة فد نشأت وترعرعت يف الحاضنة
الفرنسية املهيمنة منذ فرتة االستعمار .لنذكر أن االستعمار هو ظاهرة
تاريخية أفرزتها مرحلة تطور الرأسمالية وحاجتها امللحة إىل البحث عن

أسواق خارجية تبيع وتسوق فيها كل الفائض الذي لديها ولم تستطع
توظيفه وتسويقه يف حدود وطنها األصيل والفائض متعدد األشكال
:فائض يف السلع ،فائض يف مال البنوك ،فائض يف اآلالت  ،فائض يف
اإلطارات والكفاءات ،فائض يف اليد العاملة نتيجة لتضخم البطالة.
من كل هذه الفوائض لنركز  ،لو سمحتم ،عىل أن املال لدى البلدان
الرأسمالية املتقدمة جدا ( والتي نسميها يف اللغة الصحفية "القوى
العظمى") هو فائض ال تستطيع املنظومة االقتصادية الرأسمالية
(التي نشأت يف الغرب وتطورت خاصة يف القرن التاسع عرش ،قرن
االنتشار والتوسع االستعماري) يف مراحل عليا من نموها وتطورها
توظيفه بأحسن الظروف والرشوط إال يف األسواق الخارجية الن
األسواق الداخلية لم تعد قادرة عىل استيعاب كل هذه الفوائض املتنامية
من جراء النسق التصاعدي الالمتناهي للمرابيح وهي عائدات تتوزع
إىل أشكال عديدة أهمها العائدات املالية التي تخزنها الرشكات املالية
واملصارف والبنوك املركزية .وفرة املال تتطلب البحث عن أسواق
جديدة وهذه األسواق الجديدة هي "بلدان العالم الثالث" .يف هذا
السياق نشأت وترعرعت برعاية استعمارية رأسمالية لدى جل قادة
العالم الثالث فكرة استعمال املال لكي نحصل عىل "التقدم" و"الرقي"
و"التنمية" (كلها مفاهيم ملغومة)و كانت أهم املواضيع اإلسرتاتيجية
التي طورها االستعمار الغربي عند الترصيح باالستقالل لفائدة بلدان
العالم الثالث هو "معزوفة التنمية" والتنمية حسب الطرح الدارج ال
تتحقق إال عن طريق البحث عن املال أي اإلقرتاض واإلستثمار الخارجي
وهي (باملناسبة) الوسيلة التي تمكن الغرب الرأسمايل من توظيف
أمواله "الفائضة" والتي لوال بلدان العالم الثالث لبقيت جاثمة يف البنوك
األوروبية ال يجر عدم استعمالها وتوظيفها إال الوبال عليهم :التضخم
املايل وتبعاته االقتصادية واالجتماعية .أيادينا "لوكانت الدنيا دنيا"
بيض عليهم وليس العكس .واألدهي أن أموالهم هذه والفائضة عليهم
يقدمونها يف شكل مهني لنا" :إعانة"وهي يف الواقع اقرتاض مشني
مشفوع ككل اقرتاض يف السوق املالية العاملية بفوائد ورشوط يف اغلبها
تفرض طرق استعمال هذه األموال.
استفحلت الدروشة عندما قرر ساساتنا (قيادة وجزء هام من
الرأي العام) بأن املال الذي قد يأتي من "الجانب اآلخر" أو الضفة
املقابلة للمعسكر الغربي (و يسمونها املعسكر الرشقي) هو مال يمس
من الكرامة .يف هذا اإلطار فقط نفهم ملاذا اعترب كثري من املعلقني يف
وسائل اإلعالم وحتي يف "تويرت" و"فايسبوك" أن الهبة التي ستقدمها
الجزائر استجابة لطلب تونيس نابع من صداقات رئاسة الجمهورية...
اعترب هؤالء املعلقون أن الهبة الجزائرية تمس من كرامتنا خاصة ان
وراءها لقاح آت من روسيا وهو " رضب من رضوب التسول"  .نرى
إذن كيف يتم توظيف معزوفة "الكرامة" و"التسول" لرفض ما يمكن
تسميته إعانة أخوية ذات بعد سيايس ألن من مربراتها البحث عن
حسن وطمأنة الجوار من الناحية الرشقية للجزائر (مع تصاعد دقات
طبول الحرب من ناحية الصحراء الغربية) تحسبا لتطور النزعات
الحربية من ناحية الحدود املغربية .علما بان تأويالت سياسية عديدة
أخرى واردة ال تقل أهمية .من بينها أن الجزائر ترتاح عندما تنخفض
وترية الهيمنة املالية االستعمارية عىل تونس الن ذلك يجعل تونس تجد
متنفسا حتى ال تقبل التدخالت الفرنسية واألمريكية يف امللفات األمنية
املتعلقة بمقاومة اإلرهاب والجزائر معنية يف أعىل درجة بهذا املوضوع
وهي التي يستهدفها الغرب عرب تدخله يف ملف األمن واإلرهاب التونيس
الجزائري .كانت األمور تتعثر يف تونس حول اللقاح منذ أن طرحت
املسالة الصحية املتعلقة بكرونا إىل حدود جانفي  2021ذلك أن
الخزينة فارغة وخاوية .لكن رسعان ما هرع االتحاد األوروبي "لتقديم
إعانة مالية تقدر ب  2250مليار تخصص لالقرتاض لرشاء تالقيح
الكورونا من عند ("فايزر") عالوة عىل الخدمات الطبية التي ترافق
التلقيح.
أمام هذا العجز الذي تتخبط فيه الزمرة الحاكمة بأوامر أسيادها يف
أوروبا وواشنطن ،أوامر ممتزجة بمصالح ال تتنزل إال يف خانة الفساد
والرشوة وبيع الضمائر والذمم ،لم يبق "للفرسان واإلخوان" يف الربملان
وكذا ملستكتبي الوزارات املنعدمي السيادة إال معزوفة ذات فصلني
مرتابطني األول يربر الثاني  :معزوفة "األيادي البيض" ومعزوفة
"الكرامة" معزوفتان ترتنم بهما قيادة سياسية واهية وغبية وتنصاع
ألوامر أسيادها يف العواصم الغربية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

االفتتاحية
قالوا

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

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدّا

رديء

الباحث التونس محرز الزريبي

عبد الكريم الهاروني

قبل اسبوع تقريبا اعلنت جامعة كيمنتس للتقنية
باملانيا عن اختيار االكاديمية التونسية الفة كانون
ضمن افضل الباحثني يف العالم يف مجال التقنية
والعلوم .تُسجل الكفاءات التونسية بالخارج تفوقا
جديدا جاء هذه املرة من فرنسا من خالل تعيني
الباحث التونيس محرز الزريبي مديرا ملركز ابحاث
الفضاء للمحيط الحيوي بمدينة تولوز الفرنسية.
وتربز هذه التتويجات وغريها املكانة التي تحظى بها الكفاءات
التونسية بالخارج من الجنسني وتؤكد أنها قادرة عىل التفوق يف
مختلف املجاالت العلمية كلما وجدت الظروف املالئمة لذلك ولعله ليس
من باب الصدفة اال نسمع بتالق الكفاءات التونسية أال بالخارج ويف
بلدان ال مجال فيها للمحسوبية وال مكان فيها اال للعمل واملثابرة.
صحيح ان االمكانيات املتوفرة يف مثل تلك البلدان ال تقارن بما هو
متوفر يف تونس لكن الحقيقة ان الذكاء التونيس هو نفسه وما ينقص
فعال هو االرادة وتحفيز الكفاءات وتشجيعها عىل تفجري طاقاتها ولو
بوسائل بسيطة.
املعلومات املتوفرة عن محرز الزريبي تشري إىل انه باحث يف مجال
صناعة الطريان أصيل جهة صفاقس وتخرج سنة  1996من املدرسة
العليا للمهندسني يف مجال صناعة الطريان بتولوز وعمل باحثا يف
مركز االبحاث العلمية الفرنيس قبل تعيينه يف منصبه االخري,
ويساهم مركز ابحاث الفضاء بتولوز يف تطوير املعارف حول عمل
املحيط الحيوي القاري عرب االستفادة من استشعار الفضاء عن بعد
بما يمكن املركز من اقرتاح مهمات فضائية جديدة ملراقبة االرض.
وسبق للباحث محرز الزريبي ان شارك بتونس يف تظاهرة متابعة
الخسوف الجزئي للقمر التي انتظمت بمدينة العلوم يوم  16جويلية
من سنة . 2019
وخالل التظاهرة القى الزريبي محارضتني االوىل حول “نزول
االنسان عىل سطح القمر” والثانية حول” املراقبة الفضائية لكوكب
االرض لتشخيص تغري املناخ.

قال رئيس مجلس شورى حركة النّهضة عبد الكريم
الهاروني حرفيا "النّهضة بخري ،النّهضة قويّة ،موحّ دة
وديمقراطية ،واملكتب التنفيذي سيتف ّرغ لخدمة التونسيني
ولح ّل املشاكل بما يف ذلك الوضع االجتماعي هذا..،
أبناء النّهضة سيكونون يف امليدان لحماية أمن التونسيني
ّ
الخاصة والعامّ ة وحقوقهم ."..هذا التّرصيح
وممتلكاتهم
ّ
أثار وال يزال إستياء لدى رشائح واسعة من املجتمع التونيس.
ّ
الخاص بالوضع الدّاخيل للنّهضة واملوجّ ه
وبقطع النّظر عن الجزء األوّل،
باألساس لجمهورها بعد زوبعة تنقيح القانون األسايس وفتح الباب لل ّرئيس
الحايل للحركة ّ
للت ّشح مُجدّدا وما تالها من إستقاالت وإنسحابات ،يبدو أن
ّ
ّ
ّ
املراد من الجزء الثاني ،املتعلق بنزول "أبناء" النهضة إلخ ...بداية كان تحويل
إهتمام مريدي الحركة عمّ ا يحدث داخلها وإستجالب ردود األفعال التي قد
تضع حزبه يف موضع ّ
الضحيّة املستهدفة عىل الدّوام من اليسار وبقايا النّظام
ورص ّ
ّ
الصفوف وراء القيادة الحاليّة،
القديم لتحصل بالتّايل موجة تعاطف
ّ
خاصة ممّ ن تعرض منها لالنتقاد وحافظوا عىل مواقعهم داخل الحركة أو
ّ
ّ
ربّما حتى استعادة البعض ممَّ ن غادروا ...لكن النتيجة كانت معاكسة تماما،
ّ
خاصة بعد الظهور "التّفسريي" لبعض القيادات األخرى وغرقها يف تفسريات
ّ
أبعد ما تكون عن الوضوح فضال عن اإلقناع .فقد تربّأت وجوه نهضويّة مؤثرة
من هذه القراءة لدور"أبناء النّهضة"وشدّدوا عىل رضورة االلتزام بإحتكار
الدّولة القوّة وواجب الجميع التقيّد بحظر الجوالن.
أمّ ا بقيّة ال ّ
طيف املجتمعي ّ
والسيايس فقد كان مجمعا عىل التّنديد بترصيح
ّ
ّ
رئيس مجلس الشورى واعتربه دعوة رصيحة لتفعيل امليليشيات سيّئة الذكر
التي ملس ّ
الشارع التّونيس عنفها يف أكثر من مناسبة منذ سنة  2012وما تالها.
ترصيح عبد الكريم الهاروني هو ليس مج ّرد ترصيح ،فهو قيادي من
ّ
الصف األوّل يف النّهضة ،وكالمه تعبري عن توجّ ه عنيف ال يزال حارضا يف
صفوف الحركة ،توجّ ه ال يؤمن بمدنيّة الدّولة وعلويّة القوانني عىل مصالح
الجماعة.
عب عبد الكريم الهاروني بوضوح عن البون ّ
يف املحصلة ّ
الشاسع الذي
مازال يفصل بني حزبه والدّولة املدنيّة وعُ لويّة القوانني.

صورة تتحدث

تصحيح خطأ
خالفا لما قال
راشد الغنوشي
من أن المرحومة
محرزية العبيدي هي
أول امرأة تونسية
اعتلت منصب نائبة
رئيس البرلمان ،فإن
الحقيقة هي أن أول
إمرأة تشرّفت بهذا
المقام في تاريخ
تونس هي األستاذة
فتحية مزالي.
في الصورة الرئيس
بورقيبة يقلدها
وسام الجمهور ية.

كمال العكروت

الوضع الحايل يجعل من
احتجاجات الشباب مرشوعة
..صحيح هناك عديد االيقافات
يف صفوف الشباب املحتج ولكن
الطبقة السياسية هي أيضا
يف قفص االتهام وعليها مراجعة حساباتها....
السياسة تقتيض استباق ما يحدث أو ما سيحدث
وهذا غري موجود حاليا والتعامل االمني لم يكن
يوما الح ّل االنسب بل نتج عنه العنف واملاَيس..

سمير الشفي

اعتقد ان خطاب هشام
املشييش لم يكن كفيال بحل
فتيل االزمة وكنا نتوقع ان يكون
خطابه اكثر وضوحا وجرأة
ورصاحة وقربا من معاناة
الناس وخاصة منهم الشباب ..خطاب باهت
اىل ح ّد كبري ولم يكن مقنعا ويفتقد لتصورات
ولحلول والجابات عن املشاكل الحارقة التي كانت
منطلق االحتجاجات االخرية واالحتجاجات بشكل
عام  
...ال توجد قطيعة بني املشييش واالتحاد بل
يوجد تواصل ولكن املشاكل التي تعاني منها
البالد تحتاج ملقاربة شاملة واىل مرشوع وطني
لالنقاذ وطاملا لم تهتد القوى املوجودة عىل الساحة
السياسية واالحزاب الحاكمة واالحزاب املمثلة يف
الربملان ومنظمات وكفاءات وخربات ونخب  ،بعد
 10سنوات من الفشل املرتاكم واملتواصل اىل ّ
أن
البالد تحتاج اىل واقعية حقيقية واىل مراجعات
جذرية من شأنها اعادة االعتبار لجملة القيم التي
نشأنا عليها..فان كل هذه القيم واملبادئ لم تجد
لها اثرا يف الواقع ولم تجد سياسات حقيقية منذ
 10سنوات .

زهير المغزاوي

..كالم عبد الكريم الهاروني
يذكر باالمن املوازي الذي عملت
عليه حركة النهضة وايضا
بالفكر االخواني وترصيحات
الهاروني بمثابة عودة اىل
مربعات ذلك الفكر ....النهضويون يروجون انهم
مدنيون لكن يتبني يف كل منعطف ان ذلك ليس
سوى مجرد شعار يرفعونه.
...لتونس امن جمهوري رغم الهنات وهو
الذي يحمي التونسيني وتفكري النهضة يف انزال
شبابها اىل الشارع ملعاضدة جهود االمن يعني
انه يمكن الحزاب اخرى النسج عىل منوالها وهذه
املسألة خطرية.

عبد الباسط بن حسن

تونس خايفة عىل بناتها
واوالدها ..تونس خائفة من
بناتها واوالدها وبعد  10سنوات
بدل االمل تونس تسري نحو
الخوف من الحارض وكذلك شك
يف املستقبل …تونس غاضبة من الوعود التي لم
تتحقق وغاضبة من التهميش والتفقري واالقصاء
…تونس غاضبة من سياسة فاشلة  ..وتونس
غاضبة من الفساد واسترشاء الفساد ..وتونس
غاضبة من غياب الحوكمة .
كل هذه االشياء جعلت اصوات االحتجاج اليوم
تتعاىل لكي تطالب بتونس اخرى تونس اكثر عدالة
واكثر انسانية واكثر ادماجا لبناتها وابنائها”.
ال يمكن لتونس ان تخرج من ازمتها اذا لم
تتحول السياسة اىل اداة وساطة فالسياسة اليوم
اداة فرقة بني كل ابناء وبنات الشعب وان البالد
تسري نحو الحرب االهلية ونحو التنافر والرصاع
والفرقة والعروشية والجهوية ونحو كل ما يدفع
للعنف.
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منير الفالح

ّإل يف عينينا حال موش من أمريكا جاء...

كيف ما تعرفو،أنا وبك ّل فخر نبّار
وكيف تجيني فرصة تنبري عىل أيّ ح ّد ما
ّ
نتأخرش،كرب شأنو وإال ّ صغر وكيف ما
نلقى بيها وين،نجّ م ندور عىل أقرب النّاس
وكان لزم عىل نفيس...
وكيف جات قدّامي الفيديو متاع
ال ّرئيسة املديرة العامّ ة متاع"الخطوط
التونسيّة"السيدة ألفة الحامدي،ما
ّ
حسيت كاينّو
نخبّيش عليكم من جهة
ّ
ّ
ماء(خاصة
الس
هديّة هبطت عيل ّ من
ّ
ّ
يوفرش برشة
وأن الوضع العام ما
ّ
ُفرص تنبري) ومن جهة أخرى شديت
 freinعىل خاطر املوضوع يتع ّلق بإمرأة
تونسيّة وشابّة وأنا بطبيعتي عندي
تعاطف خاص مع النّساء بصفة عامّ ة
ّ
خاصة ...وزيد،وربّما
والتّونسيّات بصفة
راكم تعرفو،خفت ال ندخل يف مواجهة مع
ّ
ّ
وترصييل
السلطة داخل العائلة(زوجتي)
يف ح ّل وأربط...لكن ول ّله الحمد،قعدت
ّ
نرتصد يف ردّة فعلها(من تحت لتحت)
ّ
وكيف سمعتها إطرشقت وقالت:منني
باش نشدّوها توّة؟طفلة قارية وشابّة
وعندها منصب كبري وتحكي بلغة "رجال
تبكي" و"كلمة رجال"...وقتها خوكم
ّ
الصعداء وقلت عىل ّ
ّ
الضالني آمني
تنفس
ّ
نخصص ال ّركن متاع األسبوع
وق ّررت باش
ّ
هذا ل"سيادة ال ّرئيسة املديرة العامّ
ة"إل ال
قبلها،ال بعدها!
وإنطلقت! وبطبيعة الحال وباإلضافة
للحصص التّلفزيّة ّ
إل إستضافتها منذ
أشهر،عندنا ّ
الصفحة ال ّرسميّة عىل الفايس
بوك ّ
وإل،قبل تعيينها ر.م.ع الغزالة،كانت
تكتب فيها "البعض من آرائها"ومن جملة
املواضيع،عندها تدوينة ّ
تفس فيها إخفاق
السياسيّني يف تونس ّ
ّ
بأن غالبيّتهم العظمى
عندهم تكوين أدبي!
عملت مجهود وقلت بيني وبني
روحي:تلقاها كيف برشة"علماء"من
ّ
الظن بالعلوم
جيلها عندهم نوع من سوء
اإلنسانيّة وفيهم حتّى ّ
إل ما يعرفش أو ما
يعرتفش ّ
بأن الفلسفة هي أ ّم العلوم ويف
مقدّمتها الرياضيّات...ومع هذا،لوّجتلها
عىل"عذر"وقلت عندنا مديدة يف تونس
مدارسنا العليا وكليّاتنا يخ ّرجوا يف برشة
أمخاخ وكفاءات علميّة وتقنيّة و...بس!
قلت،هيّا ب ّرا ّ
وسع بالك وبربش شويّة
ّ
"املؤسسات العمالقة"عىل املستوى
عىل
إل أدارتهم أو ّ
الدّويل ّ
خلتهم "يُقلعوا" كيف
ما تقول هي،ياخي يشء ما لقيت!
يشء بخالف ّ
الشكة ّ
إل ّ
أسستها هي!
ما لقيتش مثال مقاالت تتحدّث عىل رشكات
عابرة للقا ّرات أو حاجة من هالنّوع...
لقيت فقط أنّها شابّة قرات يف تونس
ويف فرنسا وأمريكا،يعني كيف املئات أو
عىل األقل العرشات من ّ
الشابّات والشبّان
التّوانسة!
من حيث املبدأ،تعيني كفاءة شابّة يف
مسؤوليّة عُ ليا يشء إيجابي وكيف تكون
إمرأة خري عىل خري خاطر معروف عىل
النّساء تفانيهم يف الخدمة وبصورة عامّ ة

ّ
بعدهن عىل دوائر الفساد
إلخ...
وصول السيّدة ألفة
الحامدي لرئاسة الغزالة
كان مسبوق بحاجة تشبه
تسويق"،فمنذ
ل"حملة
قرابة العام هبطت أحاديث
األنرتنات)
صحفيّة(عىل
مدعومة بصور تشبه لصور
 mannequinونشاط عىل
مواقع التّواصل اإلجتماعي
وغريو...هذا الك ّل باهي،لكن
بعد ما تعيّنت وتس ّلمت
ّ
متوقع أنّها
املسؤوليّة،كان
تقدّم عرض ضايف عىل
ّ
الشكة وما تقرتح
وضعيّة
ّ
بالغزالة،خاصة
هي لإلقالع
يف هذا ال ّ
ّ
ظرف إل تعرف فيه
ك ّل رشكات ال ّ
طريان يف العالم
ّ
والشكات ّ
إل"ما
مصاعب
تكسوش جناحاتها"هي إلّ
ّ
ّ
الدّول متاعها حطت الباكو
ومخ ّ
للمستقبل...
ططات
لكن ما عليناش،هذوكم
ّ
مدخلنا فيهم!
براينيّة،آش
ّإل ّ
أن السيّدة ألفة الحامدي
ماهياش ر.م.ع عاديّة!حتّى
طرف!أيّامات بعد التّعيني،ويف
مرسب
فيديو ما عرفناش
ّ
أو مُحبّب التّرسيب،رينا السيّدة ال ّرئيسة
واقفة عىل كريس(أو ما شابه) وتُخطب
ظفات ومو ّ
يف مجموعة من مو ّ
ظفي
TUNISAIRيف مق ّر ّ
الشكة...
الخطاب بك ّلو يدور حول"أنا"
(شخصها ا ُملحرتم) وآش عملت و"آش
عملوا معاها النّقابات"(هي قالت)
معاهم شويّة بهارات من نوع"أسكت،ما
ّ
املحصلة
تتك ّلمش"و"كلمة رجال"باش يف
الحلول متاعها هي:دخول الكراهب الك ّل
من نفس الباب،ال parkingللموظفني الك ّل
ّ
ّ
وللضيوف...
املخصصة ليها
ّإل البالصة
حسب ما فهمت من حديث السيّدة
ر.م.ع ،يف بالها بروحها باش تش ّد الخطوط
ّ
تحض يف
التونسيّة وعدّات شهرين
ّ
روحها،عفوا مرشوعها ّ
إل يقلك عملت
حتّى مجلس إستشاري فيه رؤساء أكرب
رشكات طريان يف العالم أجمع باش ينظروا
يف وضعيّة غزالتنا،وهنا نحبّ نفهم زعمة
هم فاضيني شغل يف هالوقت ّ
إل النّاس
الك ّل تِكلت عىل ه ّم بلدانها ومصالحها ّ
وإل
السيّدة الحامدي عندها صيت وسطوة
ّ
تخل كبارات العالم تجي تِجري ولو
عامليّة
بالنّات!
وكيف عملت دورة يف ّ
الشكة ،ال ّ
طيارات
إيل كانت فاسدة تص ّلحت يف وقت قيايس
والكاترينق ح ّ
ْ
طت فلوس من جيبها باش
يصبح حاجة أخرى...السيّدة ألفة الحامدي
عملت هذا الك ّل يف عرشة أيّام...ياخي
النّقابات والنّقابيّني جازاوها بإعتصام فيه
الدخان وكذا! ه ّكة؟

صحيح،عندنا سنوات وإحنا ّ
إل يحكم
ّ
وإل يش ّد مسؤوليّة،يحسبنا سيدي تاتة
ّ
خرافة(خاصة
ومستعدّين باش نقبلو أي
كيف تكون بإخراج هوليوودي)لكن quand
 mêmeمش لهالحدّ! زيد توّة،ما عاد يشء
يتخبّى وأيّ وحدة أو واحد،ينجّ م يسمع
األخبار من الجهات الك ّل ويعمل رأيو...
ّ
الل مش
ومن جملة الحاجات
ممكن تتخبّى،عرفنا ّ
أن املعتصمني هم
من األعوان ّ
إل كان عندهم عقود مع
ّ
الشكة،والطيّارات تص ّلحوا بفضل حرفيّة
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ّ
الشكة ويف اآلجال
التّقنيّني متاع
ّ
بتدخل"خارق" للسيّدة
العاديّة مش
ال ّرئيسة ،وتحسني الوجبات عىل متن
طائرات كان بفلوس ّ
ال ّ
الشكة وكان
ّ
ممكن للسيّدة الحامدي أنها تكتفي
بشكر األعوان عىل عملهم وحثّهم
عىل املزيد،مش تنسب ك ّل يشء باهي
لنفسها والخايب للنّقابة!
ّ
أمّ ا ركوب موجة تحميل النقابات
ك ّل املآيس،راهو ال حلوّ  ،ال نافع ،ال
ينجّ م يعاونها حتّى هي باش تخدم!
أمّ ا عاد الحاجة ّ
إل قالتلهم
أسكتو،هي تعبريها عىل الوضع
ّ
الصعيب متاع الرشكة ب"لقيت
رجال تبكي هنا"،معنتها كان لقات
نساء تبكي مش مشكلة؟وشنوّة
معناه تقول بعد إعالنها الsolennel
بخصوص الدخول من الباب هذا أو
ذاك والباركينغ:كلمة رجال!زعمة
النّساء(منهم هي)ما عندهمش كلمة
ّ
إلتزاماتهن؟
وما يحرتموش
هذا هو املؤسف الحقيقة،تلقى
شباب(بنات أو أوالد)عندهم قفاف
شهايد لكن ما يختلفوش يف خطابهم
عن أيّ واحد من ضيوف بالتوات ال
 buzzوب ّرة عاد كان يزيد يكون(أو
تكون)جاي(ة)من الخارج...
سامحوني أنا كيف سمعت السيّدة
ألفة الحامدي تحكي عىل كيفاش
ترصف من جيبها باش تعاون الرشكة
الوطنيّة،ما نعرفش عالش جاء قدّام عينيّا
كادوريم وهو باش ينقذ البالد والعباد
بفلوسو!
تردّدت يارس قبل ما نكتب هال ّركن،لكن
كيف ما قلتلكم نموت عىل التّنبري وزيد
هبلت كيف شفت بعض الحمالت تحت
عنوان"كلنا ألفة الحامدي"...

األسبوع السياسي بالتونسي
إعداد  :بيّة المالحة
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«حزب الشعب» نادى منذ قرن بإيقاف تسخير المال لتوليد المال:

رصاع اجلاكسونيني والبيوريتاريني
يعري أزمة الديمقراطية الرأساملية يف أمريكا
ّ

الحبيب القيزاني

يمارس بعض رؤساء أمريكا الحكمة بأثر
رجعي بعد زوال التزاماتهم نحو املاسكني بدواليب
ّ
الدولة العميقة ،اصحاب السلطة الحقيقيني.
وقد سبق للرئيس االمريكي االسبق أر.بي .هيز
أن قال اعواما بعد انتهاء واليته « :لم تعد مقولة
هذه حكومة الشعب وبالشعب وللشعب قائمة…
انها حكومة الرشكات وبالرشكات وللرشكات».
نستحرض هذا االعرتاف اثر األزمة السياسية
التي عاشتها  -وال تزال  -الواليات املتحدة
االمريكية مؤخراعىل هامش حمّ ى االنتخابات
الرئاسية وما صاحبها من قدح يف شفافية
عملية فرز االصوات أحيى رصاعا قديما  -جديدا
بني الجاكسونيني والبيوريتاريني وكشف عن
وجود تململ يف نظام ديمقراطية رأسمالية يؤكد
الواقع انه ال يخدم يف الحقيقة سوى مصالح
نخبة تجمع بني أيديها السلطة والثروة .واذا
كان لكل يشء نهاية بما يف ذلك االمرباطوريات،
وقياسا عىل وقائع التاريخ بدءا باالمرباطورية
الرومانية وانتهاء بامرباطورية االتحاد
السوفياتي الزائلتني ،يصبح السؤال عمّ ا اذا كانت
االمرباطورية االمريكية ستسقط بسكتة قلبية
اقتصادية كانت أم سياسية أو اجتماعية جائزا.
ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة يتم حفل
تنصيب الرئيس الفائز يف االنتخابات وسط اجراءات
أمنية مشددة بحضور آالف الجنود اىل جانب رجال
الرشطة .سابقة تويش بعمق الخالف بني املعسكرين :
الجاكسونيون والبيوريتاريون.
فتاريخيا ،عارض الرئيس االمريكي األسبق ،أندرو
جاكسون ،قبل نشوب حرب االنفصال بني الشمال
والجنوب ،انشاء الخزينة األمريكية التي تع ّد بمثابة
البنك املركزي األمريكي .غاب الجاكسونيّون عن
الحياة السياسية طيلة قرن قبل أن يعودوا بانتخاب
دونالد ترامب وهم يعرتضون عىل ما يعتربونه «زواج
محارم» بني البنوك الخاصة والخزينة االمريكية التي
تحتكر اصدار الدوالر .وهم يرون أن النظام السيايس
ببالدهم مكن بطانة من املليارديرات من السيطرة عىل
القرار السيايس ويعتربون أن الوقت حان للجوء إىل
السالح للتخلص من املسؤولني الفاسدين مستندين يف
ذلك اىل «اعالن الحقوق »  Bill of Rightsالذي
ينص عىل واجب امتالك املواطنني السالح والتن ّ
ّ
ظم
يف اطار ميليشيات للدفاع عن حرية والياتهم كلما
تعرضت اىل أخطار.
لذلك لم يكن اقتحام مبنى الكونغرس محاولة
السقاط السلطة الترشيعية وإنّما تعبريا عن االستعداد
لتحييد طبقة سياسية يرون انها متحالفة مع ارباب
«وول سرتيت» واملجمع الصناعي-العسكري عىل
حساب بقية الشعب ويتهمونها بالتالعب بقوانني
البالد حفاظا عىل امتيازاتها وامتيازات أباطرة املال

ومليارديرات الرشكات العمالقة.
أما البيوريتاريون فهم من أنصار اللورد أوليفر
كرومويل ويدّعون االنتساب لفلسفته الروحية التي
تؤمن بعلويتها عىل القانون وهم يسعون لبناء امة ليس
بمشاركة خصومهم الجاكسونيني وانّما باقصاء كل
من يختفلون معهم يف رؤاهم ولذلك رأيناهم مرتاحني
لقرارات تويرت وفايسبوك وانستغرام وسنابشاب
وتويتش بصنرصة كل الطاعنني يف شفافية ورشعية
نتائج االنتخابات الرئاسية االخرية.
ال يهم هذه الفئة من االمريكيني امتالك الرشكات
العمالقة سلطة سياسية تتناقض مع الدستور طاملا
أن أصحابها يتشاركون معهم يف رؤاهم ومن ثمة فهم
يؤمنون بأن حرية التعبري ال يجب أن تشمل خصومهم.
وقد تطوّرت فلسفة هؤالء لتض ّم مليارديرات مثل
جاف بيزوس وجاك دورساي وبيل غايتس وأرثور
ليفانسون وسودار بيشاي وشرييل ساندبارغ وايريك
شميدت وجون ويليام تومسون وكذلك مارك زوكرباغ
الذين يروّجون اليديولوجيا تفوّق االنسان الرقمي عىل
بقية البرش.
هؤالء وانصارهم ينتمون ملا يسمى بالبيوريتاريني
الجدد  .وحسب نتائج سرب آراء كشف عنها معهد
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من االمريكان بأن اللجوء اىل السالح ضد املسؤولني
الفاسدين ليس خيارا وانّما واجبا فيما يرى  ٪ 17من
املواطنني أن زمن التحرك حان.

ان التململ الذي تشهده الواليات املتحدة من
تحالف السلطة مع أرباب املال والرشكات ليس
جديدا .فقد افرز النظام الرأسمايل بالبالد يف القرن 19
حربا اهلية تالها انكماش كبري واضطرابات عمالية
واقتصادية خلقت أزمة اقتصادية خانقة نتيجة
االنقالب الذي احدثته الثورة الصناعية وتسبّب يف
انهيارات يف صفوف البنوك والرشكات واستياء شعبيا
عارما.
وقد نتج عن ذلك تأسيس الجماهري الكادحة حزبا
ثالثا اسموه «حزب الشعب» بعيدا عن الحزبني اللذين
يسيطر عليهما الرأسماليون ممّ ن أسماهم الشعب
بالبارونات اللصوص.
ّ
الحي زلوم يف
يقول بالباحث الفلسطيني عبد
ّ
مقال له بعنوان «ماذا بعد الرأسمالية» :
يف سنة  1890رشح  James B. Weaverمن والية
ايوا نفسه للرئاسة وفاز حزب الشعب بتلك االنتخابات
بعرشة نواب وخمسة اعضاء يف مجلس الشيوخ ،
وقد تم تحقيق انتصارات أخرى يف انتخابات عام
 . 1894كانت شعارات الحزب هي “أموال الشعب” ،
“أرض الشعب” “ ،ثروة الشعب” “ ،تعاون الشعب”
و “مواصالت الشعب”  .كان هناك للحزب مفكرون
وصحافة حرة بالرغم من امكاناتها املحدودة  .ولبيان
افكار الحزب وقدرة ُكتّابه سأعطي مثاال عىل بعضهم
اذ كتب  Ignatius Donnellyيف احد مؤتمرات حزب
الشعب “ :نعيش يف زمن وصل إىل حافة الخراب

األخالقي والسيايس واملادي .لقد أصبحت الرشكات هي
التي تهيمن عىل االنتخابات ،واملرشعني والكونغرس،
حتى وصل هذا الخراب األخالقي والسيايس إىل
املحكمة العليا… أما الجرائد فهي إمّ ا مموّلة منهم
أو أنها مكتومة الصوت .كما تم اسكات الرأي العام.
وبينما ينعم أصحاب األعمال بجنة ثرواتهم فإن
بيوتنا مرهونة ،وعمالنا معدومون ،وترسق األرايض
ليتم بناء ثروات خيالية غري مسبوقة يف تاريخ العالم
من أناس يحتقرون جمهوريتنا ،ويع ّرضون الحرية
إىل الخطر  .ومن رحم الالعدالة الحكومية تولد
طبقتان – املسحوقون وأصحاب املاليني».
خالل اجتماع عقد يف سانت لويس عام 1889
كان لدى أحد ابرز مفكري الحركة  Macuneخطة
اقتصادية شاملة تنسف الرأسمالية من أساسها هذه
بعض بنودها:
عىل حكومة الواليات املتحدة توظيف ما تتمتعبه من قوة وثقة وقدرة اقراضية ملساعدة “الطبقات
املنتجة” لتعزيز إنتاجها ال أن تُعطي هذه القوة ألرباب
البنوك.
التخيل عن مبدأ الغطاء بالذهب وايجاد بنكمركزي للواليات املتحدة األمريكية .
 إن الديمقراطية تحتاج اىل نظام مايل ديمقراطييقوم عىل المركزية السيطرة عىل االقراض والسماح
بالتدفقات االئتمانية اىل املنتجني الحقيقيني  ،وبهذا
سيتم توزيع الفرص والدخل عىل أكرب رشيحة ممكنة
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الشارع العالمي والعربي
من املواطنني املنتجني  ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلقراض الحكومي
املبارش اىل املنتجني ودون أطراف وسيطة ( البنوك) بمعدل فائدة ال
يتجاوز . % 2– 1
يجب أن تكون وراء املال أهداف اجتماعية وليس تسخري األمواللتوليد األموال فقط .
اتفق قادة حزب الشعب عىل هذه املبادئ لكنهم اختلفوا هل الطريق
اليها سيكون عن طريق الثورة ام اإلصالح.استوىل االصالحيون عىل قيادة
الحزب وادعى الحزب الديمقراطي انه سيتبنى مطالبهم فكانت نهايتهم
 .بعد مئة سنة وحربني عامليتني ودورة تباطؤ او كساد بمعدل كل خمس
سنني جاءت حركة ساندرز من اليسار واغبياء ترامب من اليمني فالتغيري
قادم ولكن اىل أين؟
قام بارونات املال بإيجاد تحالفات مع الجامعات والكليات الرائدة
التي بدأت بتعليم التجارة وادارة االعمال يف كليات جديدة استحدثت لهذا
الغرضو وقاموا بتمويلها بل بالجلوس يف مجالس أمنائها .وعىل سبيل
املثال تربع جورج بيكر رئيس مجلس ادارة فريست ناشونال بنك بتشييد
بنايات كلية ادارة االعمال لجامعة هارفارد وشارك صاحب محالت فايلينز
يف اول مجلس امنائها .اصبح النمو االقتصادي رهينة لعقيدة االستهالك،
والرأسمالية رهينة ثقافة االستهالك بل اصبحت وظيفة الواليات املتحدة
تحفيز نموذج الدول املستهلكة ومقاومة تحولها لدول منتجة».
يمكن اعتبار فوز الديمقراطيني برئاسة البيت األبيض عملية ثأر.
فقد كانت انتخابات  2016التي أتت برتامب وبطانته انقالبا اثر رصاع
بني جناحني داخل الدولة العميقة أحدهما بدأ يتكيف مع محدّادات
العوملة وكان أصحابه من املستفيدين منها .وكان هناك جناح آخر يرى
أن العوملة وصلت بالبالد اىل طريق مسدود وانه كان يجب القيام بعملية
استباقية قبل ان تتحول حركات االحتجاج اىل ثورة مثل حركة «احت ّلوا
وول سرتيت» .فقد انتقلت الوظائف واالستثمارات والصناعات اىل الخارج
حيث اليد العاملة الرخيصة واالسواق فخرس الكثري من العمال وظائفهم
وهجمت البضائع املستوردة عىل البضائع املحلية وارتفع العجز التجاري
وتضخمت املديونية االمريكية اىل ارقام فلكية غري مسبوقة وتدهورت
البنى التحتية واصبحت مهمة «االمرباطورية» الرئيسية هي طباعة
الدوالرات لرشاء بضائع مستوردة ثم اسرتدادها كسندات خزينة أي كدين
عىل الحكومة .ويف املحصلة تم نقل فوائد العوملة اىل حوايل  400شخص
داخل البالد اصبحوا يملكون ما يملك  150مليون امريكي.
لقد كشفت األزمة السياسية االخرية برفض ترامب ومن ورائه
الجمهوريني االعرتاف بنتائج االنتخابات ان النظام السيايس االمريكي
املتحالف مع رأسمالية متوحشة لم يعد سليما وانه تم تجريد الديمقراطية
من جوهرها وافراغها من مضمونها اذ ثبت انها باتت محكومة بأالعيب
مبتكرة وحيل بارعة وأن املال سيطر عىل العملية االنتخابية لتصبح يف
النهاية صوتا لكل دوالر وليس صوتا لكل ناخب واصبح عىل معظم
املرتشحني االنحياز للماسكني بزمام السلطة الحقيقية يف البالد حتى لو
كانوا أقلية والعمل طبقا ألجندة معدّة سلفا لخدمة تلك االقلية التي تمتلك
الثروات والنفوذ.
جاء يف كتاب «ارسار املعبد» ص : )Secrets of The Temple ( 11
«إن النظام االمريكي يعتمد عىل صفقات أكثر عمقا ً من االنتخابات ،وقد
أفرز آلية اخرى للحكومة تخرج عن املدى الذي يصله الصوت الشعبي،
وهي اآللية التي ادارت الرصاعات املستمرة للرأسمالية الديمقراطية،
وهي عملية الشد والتنافر الطبيعية بني هاتني الكلمتني (الديمقراطية)
و(الرأسمالية)  .لقد اصبحت هذه اآللية جزءا ً من الحكم وان تم ابقاؤها
عمدا ً خارج العملية االنتخابية ويف منأى عن املحاسبة السياسية .ويف
الواقع فان قوى هذه اآللية تتمتع بقدرتها عىل مقاومة االنفعاالت الشعبية
ويمكنها أن تعاقب املجتمع بشكل عام «.

وحش بحري صيني جديد

عىل ذمة صحيفة  Global Timesالصينية الناطقة باالنقليزية
يُنتظر أن تنتهي جمهورية الصني الشعبية هذا العام من بناء حاملة
طائراتها الثالثة التي وصفتها الصحيفة بـ «وحش بحري» تتجاوز
حمولته  100ألف طن وسيعمل بالطاقة النووية.
ووفق الصحيفة تحمل حاملة الطائرات الجديدة االسم الحركي
« »003ومن املنتظر االنتهاء من تجميع أجزائها قبل نهاية العام
الجاري واملرور بعد ذلك اىل تجهيزها بمختلف االسلحة والرادارات
قبل دخولها مرحلة التجربة لتكون جاهزة فعليا سنة .2025
 Global Timesنقلت عن موقع « »We Chatالتابع ملجلة
 Ordnance Industry Science Technologyالصينية املتخصصة
يف شؤون الدفاع أن السلطات الصينية تحيط بناء حاملة الطائرات
الجديدة برسية تامة وأن صحفيني تمكنوا مع ذلك من التقاط صور
ملوقع بنائها قالوا انها تظهر ما يشبه السفينة الغريبة مغطاة ببساط
أحمر عمالق رسمت عليه جملة تقول «سنكون جاهزين عام .»2021
الصحيفة اشارت اىل أن الصني تبقى بامتالكها حاملة طائرات
ثالثة بعيدة عن الواليات املتحدة التي تملك اليوم  11حاملة طائرات
مربزة أنها تجاوزت مع ذلك روسيا وبريطانيا وفرنسا والهند التي ال
تملك كل واحدة منها سوى حاملة طائرات واحدة.

ثلوج في الصحراء !

موقع  sciencepost.frكشف أن منطقتي العسري وتبوك
الواقعتني تباعا عىل أبواب صحراء الحجاز جنوب غرب وشمال
اململكة العربية السعودية شهدا ألول مرة منذ  50عاما عواصف
ثلجية.
املوقع نقل عن ايريك اليسرت الخبري يف الرصد الجوي برشكة
 AccuWeatherالخاصة أن منطقة الرشق االوسط عامة
شهدت قبل اسبوعني موجة من تيارات برد وصفها بالقاسية
أكد انها طالت كال من االردن وسوريا وايران وان ارتفاع الثلوج
بلغ يف عدد من الجهات بها أكثر من مرت مضيفا أن املنطقة
ّ
لتدفق كتل صقيع قادمة من القطب
تعرضت بعد مناخ معتدل
الشمايل مرفوقة بتساقط الثلوج.

فيتو آية هللا خامنئي

بأمر من املرشد األعىل آية الله خامنئي ألغت السلطات االيرانية
توريد  150ألف جرعة من لقاح فايزر جمعتها للبالد الجالية االيرانية
املقيمة بالواليات املتحدة االمريكية.
خامنئي ّ
رخص يف املقابل باسترياد لقاحات الصني وروسيا وكوبا
رافعا فيتو يف وجه لقاحات كل من أمريكا وانقلرتا وفرنسا.
موقع «الشبكة العاملية» نقل عن املرشد االعىل اشارته خالل كلمة
متلفزة توجه بها للشعب يوم  8جانفي الجاري عىل هامش الذكرى
االوىل الغتيال الجنرال قاسم سليماني اىل أن الواليات املتحدة سجلت
قبل يوم أكثر من  4000وفاة بكورونا وقوله « :لو كانوا يجيدون
حقا انتاج لقاح ولو كانت رشكة فايز قادرة فعال عىل اعداد لقاح فهل
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تعتقدون أنهم سيمدّوننا به؟» مضيفا « :ليحتفظوا به ألنفسهم حتى
ال يسجّ لوا هذا الك ّم من الوفيات… أنا ال أثق فيهم».

بنك «الناتو»

صحيفة  il manifestoااليطالية نقلت عن ملحق البحرية
العسكرية بسفارة ايطاليا يف واشنطن تأكيده ان حاملة
الطائرات االيطالية  CAVOURستلتحق بعد خضوعها اىل اعادة
هيكلة لتتسع الستقبال طائرات «اف  »35ذات االقالع قصري
املدى والهبوط العمودي بقاعدة نورفولك االمريكية بوالية
فرجينيا للحصول عىل التأهيل للمشاركة يف عمليات مشرتكة
مع البحرية االمريكية يف اطار الحلف االطليس وتحت القيادة
االمريكية.
الصحيفة التي اشارت اىل انه ستكون لذلك تداعيات
سياسية تفرض مزيد ارتباط ايطاليا باسرتاتيجية الحرب
االمريكية-االطلسية ،قالت ان املشكل الحقيقي بالنسبة
اليطاليا اقتصادي.
 il manifestoأوضحت يف هذا الصدد أن كلفة حاملة
الطائرات  CAVOURبلغت  1,3مليار اورو وأن كلفة الخمسة
عرش طائرة من نوع «أف  »35ترتفع اىل  1,7مليار أورو اضافة
لتكاليف استخدامها الفتة اىل أن نفقات ابحار حاملة الطائرات
 CAVOURيوما واحدا تبلغ أكثر من  200ألف أورو وإىل أن
كلفة ساعة طريان واحدج لطائرة «أف  »35تتجاوز  40ألف
أورو.
وطبقا للصحيفة ال يقف املشكل االقتصادي عند هذا الح ّد
باعتبار ان البحرية االيطالية انزلت سنة  2019حاملة الطائرات
«تريياست» التي قالت أنها تتسع لعدد من طائرات «أف »35
يفوق العدد الذي تتحمل نقله حاملة الطائرات CAVOUR
خالصة اىل القول ان عىل ايطاليا الزيادة يف نفقاتها العسكرية
واىل أن الـ  26مليار اورو املرصودة لذلك سنويا لم تعد تكفي
وأن املطلوب رصد ما ال يقل عن  36مليار أورو سنويا مثلما
حدّد ذلك الحلف األطليس.
وتساءلت الصحيفة « :من أين ستأتي ايطاليا بهذه
األموال يف ظ ّل ازمة اقتصادية خانقة؟» لتجيب بأن القائمني
عىل مركز التفكري  Center for American Progressاقرتحوا
انشاء منظمة الحلف االطليس بنكا خاصا بها مؤكدة ان ذلك
يعني لجوء بلدان الحلف التي ال تملك التمويالت الالزمة النجاز
برامجها التسلحية اىل االقرتاض من هذا البنك مع ما يعني ذلك
من تداين ج ّراء دفع فوائض القروض.
الصحيفة لم تدع الفكرة تم ّر دون ان تالحظ ان الرابح الكبري
من هذه القروض ستكون رشكة لوكهيد مارتن االمريكية التي
تصنّع طائرات «أف .»35
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الشارع الثقافي
وقفة

ّأية ثورة ثقافية حتتاج الثورة لتحقيق أهدافها ؟

بقلم  :محمد الشريف فرجاني

الجميع يبكي عىل ما آلت اليه الثورة وعىل
اتخاذها سبال زاغت بها عن تحقيق أهدافها ،والكل
يساهم من موقعه وبكل طاقاته التي كانت مكبوتة
قبل الثورة ،وتحررت من كل القيود التي تمنعها من
أن تفعل باآلخر املختلف ما كان يفعل بها املستبد
بالسلطة الذي احتكر لعقود ،بل لقرون ،الركح واملنرب
وكل وسائل التعبري .عىل أنقاض الحزب الواحد الذي
بدأ التحول الديمقراطي بمنعه قضائيّا ،دون املساس
بمقوماته ،قامت عرشات األحزاب وكلها يترصف
وكأنه حزب واحد أحد ،وتكالب عىل عرش املستبد
املئات ،بل اآلالف ،ممن يعتربون أنفسهم األحق
باالستبداد بالسلطة ،فتحقق ما كان يخشاه غسان
سالمة ":ديمقراطية بال ديمقراطيني" (عنوان
كتاب صدر له بالفرنسية عن دار فايار بباريس سنة
 .)1994فما أن تم اقتالع الصنم الجاثم عىل الجميع
حتى هبت عرشات "الصوينمات" املتدافعة للفوز
بسلطة الصنم األكرب ،اآلمر لبقية الصوينمات لسوق
الجميع "إىل قفص املخافة كالدجاج" ،كما يقول
مريد الربغوثي يف قصائده الرائعة حول "الصنم"
(مريد الربغوثي" ،قصائد الصنم" األعمال الشعرية،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.)1997 ،
الجميع يريد أن يغني وال يغني إال "أغلظ ركبة"،
املستبد بالركح واملصدح  .وهكذا تدمقرطت ثقافة
االستبداد وإرادة منع الرأي املخالف و احتكار
الحق يف استعمال العنف الذي كان الجميع ضحية
له ،فأصبح حقا لكل من يستطيع ممارسته عىل
غريه ممن يخالفونه الرأي والتوجه واملرشوع ...
ويقاسمونه ثقافة االستبداد املوروث عن جالدهم
املشرتك الذي ثاروا عليه وتأثروا به إىل حد التماهي
معه يف كل يشء :يتكلمون لغته الخشبية ،ويبيحون
ألنفسهم كل الوسائل التي يحرمونها عىل غريهم
لفرض رأيهم ،ويترصفون مثله بعقلية الحزب
الواحد والزعيم األوحد ،ويعتربون مخالفيهم أعداء
ال حق لهم سوى الخضوع ملشيئتهم .فعىل غرار كل
الثورات التي تؤول ملن يرى يف السلطة غنيمة يستأثر
بها ،لم تكن الثورة عىل املستبد ثورة عىل االستبداد
وعىل ثقافته القائمة عىل مفاهيم"الشوكة"
و"الغلبة" و"العصبية" الرضورية لفرض "الوالء"
ملن "اشتدت وطأته" و"وجبت طاعته"" ،والتربؤ"
من دعاة "الفتنة" ،سواء عن اقتناع وإيمان
بعقيدته ("الناس عىل دين ملوكهم") واستجابة
"لدعوته" باعتباره "ظل الله يف األرض"" ،يزرع
بسلطانه ما ال يزرع بقرآنه" ،أو خوفا من بطشه،
وتقية حتى تزول الغمة و"يدول األمر إىل غريه"  ،إىل
غري ذلك مما تطفح به كتب "اآلداب السلطانية"
(املاوردي) و"السياسة الرشعية يف إصالح الراعي
والرعية" (ابن تيمية) و"الترب املسبوك يف نصيحة
امللوك" (أبو حامد الغزايل) و"غياث األمم يف التياث
الظلم" (إمام الحرمني أبو املعايل الجويني)،
و"معالم اإلنافة يف مآثر الخالفة" (القلقشندي)،
وغريها من املصنفات التي تروج لثقافة االستبداد

واملغالبة والتدافع ،أو ،يف أحسن األحوال ،لتصورات
تقوم عىل مفهوم للعدل يعتربه منة من السلطان
ال عالقة له بمبادئ املساواة والحرية وعىل حق
الجميع يف مخالفة السلطة واالختالف عن الجماعة.
وعوض االنطالق من مطالب الثورة والعمل عىل
تحقيقها ،عمد املتدافعون من أجل الفوز بخالفة
املستبد املخلوع إىل نفض الغبار عن هذه املفاهيم
والتصورات ،سواء بمسميات جديدة تخاتل بادّعاء
الديمقراطية والحرية والثورة ،أو بنفس املسميات
املستمدة من تراث االستبداد ومن معاجم التيارات
السلفية التي ج ّرت الجميع إىل مربع املزايدات
باسم األصالة والهوية اإلسالمية املرتبص بها من
طرف االمربيالية والصهيونية واملاسونية وأتباع
اإليديولوجيات املعادية لإلسالم .وظل الجميع يتهم
خصومه بالركوب عىل الثورة أو بمناهضتها ،أو
يحملها مسؤولية ما آلت اليه األوضاع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية ،لالنتقاص منها
ولالنقضاض عليها.
ال شك أن استمرار هذه الثقافة ليس غريبا عن
تجاهل أهداف الثورة املتعلقة بالحرية والشغل
والكرامة وعن تنايس تطلعاتها الديمقراطية
واالجتماعيّة ،فلم يتحقق منها سوى ما أمكن
افتكاكه من حريات قبل أن يستويل عىل مقاليد
السلطة من ليست لهم مصلحة وال رغبة يف تغيري
البنى األساسية لالستبداد ،وال يف تقويض البنى
الثقافية التي تساهم يف استمراره .وقد ساعدت
الحريات التي تم افتكاكها يف بداية الثورة عىل
تحقيق ما يمكن أن يكون منطلقا لثورة ثقافية
تقطع مع اإلرث الثقايف ملنظومة االستبداد .ومن
املكتسبات التي يجب البناء عليها وتطويرها يف
هذا االتجاه ،قبل أن يتم االلتفاف عليها وتطويقها
أو الرتاجع عنها،ما عرفته البالد خالل هذه الفرتة
من تنوع يف وسائل اإلعالم ودور النرش والتوزيع
املنفتحة عىل مختلف ميادين اإلبداع الحر يف مجاالت
الفنون واألدب والفكر والعلوم بكل أنواعها ،وهو
ما ساهم يف نرش ثقافة تغذي صمود املجتمع املدني
ومقاومته أشكال االستبداد القديمة والجديدة.
ويكفي إلقاء نظرة عىل ما نرش وينرش وما تم إنتاجه
يف العرشية األخرية يف مختلف املجاالت الثقافية،
ومقارنة ذلك بما أنجز من قبل ،إلدراك أهمية ما تم
تحقيقه بفضل الثورة ،رغم ما سبقت اإلشارة إليه
من عالمات استمرار ثقافة االستبداد وتناميها يف
بعض القطاعات بسبب تراجع التعليم العمومي وما
عرف من تدهور استغلته مدارس وجامعات القطاع
الخاص ،فضال عن الجوامع والجمعيات واملدارس
القرآنيّة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الظالمية.
وال سبيل إىل القطع مع ثقافة االستبداد ،والتصدي
ملحاوالت استغالل تراجع مؤسسات الدولة لفرض
عودتها ،إال بإنجاز ثورة ثقافية تساعد عىل تحقيق
أهداف الثورة التي تم تجاهلها إىل حد اآلن .وليس
باإلمكان هنا تقديم تصور متكامل ملا يجب أن

تكون عليه هذه الثورة ،وأقىص ما يمكن التذكري به
هو بعض األهداف األساسية التي يمكن إجمالها يف
بعض النقاط.
إن الهدف األسايس األول ملثل هذه الثورة هو
ّ
ترسخ قيم ومفاهيم
العمل عىل تطوير ثقافة
الحرية واملساواة والتعدد وحق الفرد يف االختالف يف
آرائه وتوجهاته وسلوكه عما تريد فرضه السلطة
وجماعات االنتماء العائلية واالجتماعية والدينية،
عىل أساس تصورات جامدة ومنغلقة للهوية ليس
عىل الفرد إال االنصهار فيها والخضوع لها.وهذه
القيم واملفاهيم التي يجب العمل عىل ترسيخها هي
ما يحتاجه املجتمع ،كل مجتمع ،للقطع مع ثقافة
االستبداد ونرش ثقافة املواطنة والديمقراطية.
إىل جانب هذا الهدف ،ويف ارتباط به،ال بد من
تسخري كل الوسائل والقنوات لنرش الثقافة العلمية
الرضورية لتحرير العقول من الفكر الخرايف ولتنمية
الفكر العلمي النقدي كأساس للعالقات بني األفراد،
يف األرسة ويف الشارع ويف مؤسسات الرتبية والعمل،
ويف كل الفضاءات العامة والخاصة ،حتى تقوم
هذه العالقات عىل ما يسميه هابرماس "العقل
التحاوري" بني ذوات حرة ومواطنني/ات أحرار
ومتساوين دون أي نوع من أنواع التمييز.
ولبلوغ هذه األهداف البد من برامج تعليمية
وتثقيفية يف املؤسسات الرتبوية ،من رياض األطفال
إىل الجامعات ،ويف كل فضاءات التواصل العمومية
والخاصة ،كما يف الجمعيات ويف منظمات املجتمع
املدني،بهدف ترسيخ هذه املفاهيم والقيم حتى
تصبح من مرتكزات التعامل اليومي .ولتوفري املواد
الرضورية ملثل هذه الربامج ال بد من تشجيع البحث
العلمي واإلبداع الحر يف كل مجاالت الفكر والفنون،
مع ضمان الحريات الرضورية للبحث واإلبداع ،ومع
توفري كل إمكانات النرش والتوزيع حتى تصل إىل
كل الفئات االجتماعية وإىل كل األحياء والجهات.
وال غنى يف كل ذلك عما تتيح الرقمنة ووسائل
التواصل االجتماعي التي يجب العمل عىل جعلها يف
متناول أوسع الفئات يف كل األحياء واملناطق ،بتوفري
الخدمات والتجهيزات الرضورية لذلك بصورة تمكن
من تحقيق املساواة يف هذا املجال ،حتى ال يُضاف
التفاوت يف مجال الرقمنة والتواصل االجتماعي إىل
بقية أنواع التفاوت بني الجهات والطبقات.
ولع ّل يف عودة االحتجاجات عرش سنوات بعد
ثورة الحرية والكرامة ،بنفس الشعارات واملطالب
التي ترفعها نفس الفئات االجتماعية ،ويف نفس
املناطق واألحياء ،ما يؤكد رضورة التعجيل
باالستجابة للتطلعات االجتماعية والديمقراطية
التي وقع تجاهلها من طرف الحكومات املتعاقبة
منذ سقوط نظام بن عيل ألنها ما انفكت تتعامل
مع املجتمع بمفاهيم وتصورات منظومة االستبداد
وثقافتها التي ال يمكن القبول بتواصلها دون الدفع
بضحاياها إىل حلول اليأس التي ال مفر منها يف
غياب كل أمل بغد أفضل.

تنويه  :نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء ،فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.
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ّ
الحمامي لـ«الشارع المغاربي» :
الباحث نادر

شخصا واحدا يف التاريخ
إذا كان حم ّمد
ً
فلامذا كتبت آالف السري املختلفة واملتضاربة ؟
•

عواطف البلدي

عالقتنا بتراثنا عالقة م َرض ّية في الغالبّ ،
إما أن نق ّدسه أو أن نرفضه،
ً
زائفا
نفخر به فخرا وهم ّيا أو ننكره إنكا ًر ا

يستضيف "الشارع المغاربي" هذا األسبوع الباحث نادر الحمامي أستاذ الحضارة بالجامعة التونسيّة ورئيس جمعيّة "فواصل" للتحاور حول إشكاالت وقضايا
صارت مطروحة بحدّة وإلحاح على ضمير المسلم المعاصر إثر المقاربات الجديدة لمدارس االستشراق الغربي ومراكز البحث العلمية المعتنية باإلسالم جذورا
ومصادر ونشأة أولى مب ّكرة .تطرّقنا صحبة الحمامي إلى المستشرقين االنغلوسكسونيين الجدد ورؤاهم الجذرية حول أصل القرآن والفتوحات األولى .كما
ّ
والصابئة واألحناف وآليات اإلصالح الديني وشروطه ،وقضايا أخرى
تجادلنا حول إشكاالت اإلسالم المب ّكر ومعضلة غياب التدوين خالل القرن األول للهجرة،
ّ
تطمئن ضمائر المسلمين اليوم ويتم ّكنوا من ولوج العصر هادئين آمنين.
نرى ضرورة تدبّرها حتى
كيف السبيل اىل البحث يف "اإلسالم املب ّ
كر"
يف ظل غياب مصادر مدوَّنة مكتوبة تعود
ّ
وتأخر التدوين إىل النصف
إىل القرن األوّل
الثاني من القرن الثاني؟ وإىل أي مدى يمكن
االعتماد عىل تراثنا املكتوب أو ما هي درجة
مصداقيّته؟
هذان السؤاالن املهمّ ان مرتبطان أساسا
بمسألة موثوقيّة املصادر العربيّة واإلسالميّة
ّ
وخاصة حني يتع ّلق األمر بفرتة اإلسالم املب ّكر.
والحقيقة ّ
أن املسألة مطروحة منذ عقود طويلة
يف الدراسات ا ّلتي اعتنت بسرية محمّ د أو بتاريخ
القرآن أو كذلك بالقرنني األوّلني بعد الهجرة تحت
عنوان أصبح متداوال ً وهو "معضلة املصادر".
وطبعً ا املجال لن يسمح هنا بتفصيل القول يف ذلك
إذ عمد بعض الدارسني إىل املقارنة بني الروايات
والنظر يف منطقها الداخيل ومدى انسجامها،
واختار البعض اآلخر أن يقيم بحثه عىل فرضيّات
قد ال تصمد أحيانًا أمام النقد الصارم من قبيل
اعتبار ّ
أن املصادر املتقدّمة تاريخيّا أقرب إىل
"الحقيقة التاريخيّة" ،واختار البعض أيضا
ّ
النص القرآني واعتباره مصد ًرا
االستناد إىل
ّ
تاريخيّا ،وهذا يف حد ذاته مشكل كبري بحكم
ّ
ديني ،وال نعرف
النص أوّال ،فهو خطاب
طبيعة
ّ
تدقيقا تكوّنه التاريخي وال ترتيبه التاريخي ،إذ
هو نفسه موضوع بحث مستق ّل .وحاول آخرون
املزج بني املصادر اإلسالميّة وما يسمّ ى املصادر
الخارجيّة .وك ّل هذا يكشف يف حقيقة األمر عن
أمرين أساسيّني ،أوّلهما واضح تمَ امً ا وهو الوعي
بإشكاليّة املصادر العربيّة اإلسالميّة وخصوصا
حني يتع ّلق األمر باإلسالم املب ّكر ،وهذا الوعي يكاد
يكون مشرت ًكا بني الدارسني الجدّيني سواء يف
املجال العربي واإلسالمي أو يف غريه من املجاالت،
إذ نجد دائمً ا فصوالً ،أو عىل األق ّل فقرات ،تتط ّرق
لهذه اإلشكاليّة ويمكن اإلحالة مثال عىل كتابات
عبد الله العروي أو هشام جعيّط أو عزيز العظمة
أو حياة عمامو وغريهم كثريون ممّ ن يعكس
بحثهم يف اإلسالم املب ّكر وعيا شديدا بقضيّة
املصادر .أمّ ا األمر الثاني ،وهو األه ّم بالنسبة
ّ
فيتلخص يف سيطرة الهاجس التاريخي
إيل ّ،
الرصف عىل أغلب الدراسات املعتنية باإلسالم
املب ّكر ،سواء كانت الدراسات عربيّة وإسالميّة أو
استرشاقيّة .وأقصد بالهاجس التاريخي الرصف
محاولة اكتشاف ما وقع يف تلك الفرتة بنوع
ّ
بغض النظر عمّ ا يمكن الكشف
من الوضعانيّة،
عنه من انتقاء وتأويل ال عالقة لهما بالبحث
العلمي ،وهو ما بيّنته يف أعمال سابقة .وإن شئنا
ّ
التخل عن مثل هذا األمر بصورة
املقارنة ،فقد تم
كبرية يف مجال علم األديان واألديان املقارنة،
بل ّ
إن تطوّر نظريّات املعرفة التاريخيّة أدّى إىل

•

مازلنا إلى اليوم ،وحتّى لدى كبار المف ّكرين عندنا ،نخاف من
تمس المسألة اإليمانيّة أو الدينيّة
االقتراب من عدّة مناطق
ّ
الحضارة اإلسالميّة لم تعرف مؤرّخين بالمعنى االصطالحي،
أقصد حرفة أو مهنة المؤرّخ
القارئ يجد في المصادر اإلسالميّة الشيء ونقيضه

•
•

التخ ّلص من "هاجس الحقيقة التاريخيّة" عرب
تعويض "اكتشاف املؤ ّرخ للمايض" بـ "بناء
املؤ ّرخ للمايض" ،وإيالء األهميّة للرسد التاريخي،
ّ
والتخل عن الحدثيّة ،إىل غري ذلك ممّ ا جعل من
الرضوريّ تغيري النظرة إىل املصادر القديمة
واعتبارها مجرد مادّة "أرشيفيّة" .هذا ال يعني
ً
مطلقا ّ
أن املصادر اإلسالميّة ال تحتوي عىل موا ّد
تاريخيّة وتحيل إىل واقع ما ،ولكن تلك املصادر
ليست كتب تاريخ يف املقام األوّل ،فهي مؤ ّلفات
ُكتبت تحت إكراهات السياسة واالجتماع والجدل
الديني واالنتماءات العقائديّة ،وتتّخذ شكل
التجميع والتأليف ال شكل التأريخ والتوثيق.
إنّها أدبيّات أقرب إىل الخطابات الدينيّة منها إىل
الخطاب التاريخي باملعنى املتداول ،وأكاد أقول
ّ
إن الحضارة اإلسالميّة لم تعرف مؤ ّرخني باملعنى
االصطالحي ،أقصد حرفة أو مهنة املؤ ّرخ.
يف تقديري ينبغي تجاوز مسألة املصداقيّة.
فتلك املصادر اإلسالميّة يجد فيها القارئ اليشء
ونقيضه ،بحيث يمكن اعتماد املصادر نفسها
لصياغة رسديّة معاكسة ملا استق ّر يف الضمري
اإلسالمي العام عن محمّ د وأصحابه وخلفائه
واملسلمني األوائل ،كما فعلت مثال ً هالة وردي يف
كتابيها حول "أيّام محمّ د األخرية" و"الخلفاء
امللعونون" .ويف ذات الوقت يمكن ملن ينطلق من
نزعة إيمانيّة تمجيديّة أن يجد يف تلك املصادر ما
يطم ّ
نئ له ضمريه الديني.

هناك من يرى أن االسترشاق
األنغلوسكسوني الجديد أكثر جذرية
وراديكالية مع "جون إدوارد وانسربو"
و"باتريسيا كرون" و"مايكل كوك "
من االسترشاق األملاني والفرنيس يف
بحثه عن جذور اإلسالم املب ّ
كر؟
أرى ّ
أن املسألة أبعد من الحديث
عن الجذريّة أو الراديكاليّة ،إذ
هي مرتبطة ،يف تقديري بعدّة
اعتبارات ،يف طليعتها تقاليد هذه
املدارس وهواجسها .فاملدرسة
األملانيّة حافظت إىل ح ّد كبري
عىل تقاليدها القديمة يف
التعامل مع الرتاث ،وال
يمكننا أن نتغافل عن ّ
أن هذه املدرسة هي املمثّلة
ّ
ّ
األبرز لالسترشاق الكالسيكي وخاصة يف ما يتعلق
باإلسالم املب ّكر واملباحث الدائرة حول القرآن
والسرية ،وميزتها األساسيّة البحث الفيلولوجي
واالنشغال بالتحقيق ،وربّما من ميزاتها األساسيّة
ضعف ارتباطها بالحركة االستعماريّة يف األصل.
وك ّل ذلك جعلها ،يف كثري من األحيان ،ال تختلف
جوهريّا عن األطر اإلسالميّة إال ّ من جهة نقد
ّ
وخاصة مدوّنات الحديث وبعض أخبار
املصادر،
ّ
ّ
السرية والقضايا التاريخيّة املتعلقة بتشكل
املصحف ،وا ّلتي نجد لها صدى يف الحقيقة يف
املصادر اإلسالميّة القديمة .طبعً ا هذا األمر له ما
يشابهه يف االسترشاق الفرنيس الكالسيكي مع
كوربان أو ماسينيون أو بالشري ،ولكن ما طغى
عىل االسترشاق الفرنيس ،وميّزه عن االسترشاق
األملاني ،هو النزعة االستعماريّة والتأكيد عىل
املركزيّة األوروبيّة ،واألمر ال يتع ّلق بالعرب
واملسلمني فحسب بل يتجاوزه إىل الساميّني
عمومً ا .فاملوقف مشابه من اليهود ،وهذا األمر
يندرج يف سياق معريف ّ كامل تميّز بسيطرة
النظريّة التطوّريّة يف فرتة ما عىل الفكر األوروبّي.
ومثل هذه النزعة بدورها متوارثة ،واملثال البارز
عىل ذلك هو إرنيست رينان .وربّما لم يتخ ّلص
االسترشاق الفرنيس ك ّليا من هذه النزعة فبقيت
هواجسه رهينة باملايض االستعماري واملركزيّة

األوروبيّة ،وهذا نلمسه حتّى لدى الكثري من
املؤ ّرخني الفرنسيّني يف ثنايا ما يكتبون إىل اليوم،
ّ
وخاصة
وعىل سبيل املثال نذكر جاكلني الشابّي
يف كتابها "ربّ القبائل" .بل قد يصل األمر إىل
نزعات اإلسالموفوبيا يف عديد الكتابات ا ّلتي
تلبس جبّة العلم وتتدثّر بغطاء العلوم اإلنسانيّة
واالجتماعيّة.
ّ
وخاصة
أمّ ا االسترشاق األنغلوسكسوني،
الجديد منه بداية من وانسربو وكرون وكوك،
فالرهانات فيه عند التحليل تندرج أكثر يف
الرصاعات الحضاريّة الراهنة .لذلك ّ
فإن التوجّ ه
فيه كان منهجيّا باألساس عرب النقد الراديكايل
للمصادر اإلسالميّة ،وهو ليس قائما عىل أسس
واهية ،بل بالعكس تمَ امً ا .إذ ال يمكن إنكار
ّ
تأخر التدوين يف الحضارة العربيّة اإلسالميّة،
وهو ما يزعزع بشكل كبري ما استق ّر يف ضمائر
املسلمني عن الفرتات التأسيسيّة أوّال ،ولكنّه
أيضا ،واعتمادًا عىل املصادر الخارجيّة ،يصوغ
تاريخا إسالميّا آخر قد يكون مستندًا تاريخيّا وذا
فاعليّة يف الرصاعات السياسيّة والدوليّة الحاليّة،
وبالخصوص يف ما يرتبط بالقضيّة الفلسطينيّة.
عىل أنّه ينبغي االنتباه إىل تق ّلص مثل تلك
الفوارق منذ أحداث  11سبتمرب  ،2001إذ
يمكننا أن نالحظ ،يف العقدين األخريين ،تحوّالت
كربى يف مجال البحوث املتع ّلقة بالدراسات
القرآنيّة واإلسالم املب ّكر .وقد تكون هذه التحوّالت
مدفوعة ،يف جانب منها ،بإعادة طرح السؤال
حول أصول اإلسالم ومبادئه األساسيّة يف عالقة
بظهور جماعات إرهابيّة إسالميّة معوملة عىل
غرار "القاعدة" .ومن أه ّم ما يمكن مالحظته
هو انكسار ما أرشت إليه من فوارق ،وهي يف
ك ّل األحوال غري ثابتة ،بني هذه املدارس .فلم يعد
املجال أو اللغة من العوامل املحدّدة للتوجّ هات.
فعىل سبيل املثال ال الحرص ،نجد كتاب
كريستوفور لوكسمربغ حول القراءة الرسيانيّة
لبناني
اآلرامية للقرآن ،وإن كان صاحبه من أصل
ّ
ويتح ّرك يف السياق األملاني ،فإنه خرج بشكل
كبري عن التقليد األملاني ،وكانت أقوى الردود عليه
ّ
وخاصة من مدرسة أنجيليكا نويرث ،ويف
أملانيّة،

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي
الوقت نفسه كان للكتاب أثر عميق يف تحوّل توجّ ه
بعض الدارسني الفرنسيّني مثل كلود جيليو .كما
يمكن اإلشارة مثال إىل أن كتابات ألفريد ديربيمار
ّ
وخاصة كتابه حول أسس اإلسالم،
الفرنيس،
تساير ك ّليّا كتابات املدرسة األنغلوسكسونيّة يف
ما يتع ّلق برفض املصادر اإلسالميّة بالجملة .وال
يخفى ارتباط هذه التحوّالت بالسياسات العامليّة
يف بداية األلفيّة الثالثة.
ك ّل هذا ينبغي االنتباه إليه ّ
بدقة ،ولكن ذلك
ال يجب أن يؤدي إىل رفض كيل لهذه الدراسات
انطالقا من أحكام مسبقة بناء عىل ما تمت اإلشارة
له ،بل يجب التعامل معها بما يقتيض النقد العلمي
من تمييز بني ما فيها من جوانب إيديولوجية ومن
أخطاء وحدود وما يمكن االستفادة منه والبناء
عليه سواء يف املستوى املنهجي أو يف مستوى ما
ّ
توفر املكتبات ومراكز البحوث الغربيّة من رقوق
ومخطوطات وإمكانيّات علميّة ال يمكن إنكار
تقدّمها يف دراسة املصادر واملواد املتعلقة باإلسالم
املب ّكر وبتدوين القرآن وجمعه.
يرتاب املسترشقون الجدد عىل غرار
وانسربو ويهودا نيفو وجوديث كورين يف
املصادر االسالمية ويعتربونها من إنتاج
جماعة تختلق وال تدوّن تاريخا .يضعنا هذا
ّ
شك يف تراثنا.
أمام إحراجات كربى وحالة
كيف السبيل للخروج من هذه املعضلة؟
ربّما أرشت يف اإلجابة عن سؤال سابق عن
بعض ما جاء يف هذا السؤال ،ولكنّي أستغ ّل
الفرصة للتأكيد م ّرة أخرى أنّه ال داعي للخوف
من اعتبار األخبار الواردة يف املصادر اإلسالميّة
ّ
نشك يف صحّ تها وموثوقيّتها .وال
مختلقة أو أن
ّ
شك
ينبغي أن يؤدّي ذلك إىل إحراج كبري أو
يف الرتاث .فذلك الرتاث ُكتب كما كتبت بقيت
التاريخي
الحضارات تواريخها وتداخل فيه
ّ
باملتخيّل واملختلق ،وهذا ليس عيبًا مطلقا ،بل
هو من صميم الكتابة التاريخيّة مهما كانت
طبيعتها ،سواء تع ّلقت بالسياسة أو املجتمع أو
ّ
توصلت إليه الدراسات
الثقافة أو الدين .هذا ما
حول الكتابات التاريخيّة وهي غري التاريخ،
فتلك الكتابات محكومة ببنية ذهنيّة منتجيها
وتوجّ هاتهم ،وحتّى بطريقة اختيار الرسد القريب
ّ
القص والحكي ا ّلذي قد يكون منطلقا من
من
نواة تاريخيّة ولكنّه يبني عليها األخبار وفق
ماقبليّات املؤ ّرخ .يف املجتمعات الغربيّة تعاد كتابة
التاريخ ك ّل عقدين تقريبًا بطريقة قد تنسف ك ّل
املس ّلمات .هذا األمر صالح بدوره للتاريخ الديني
بما فيه اإلسالم املب ّكر والسرية وتاريخ القرآن .ما
نخافه دائمً ا هو انتصار الفكر النقدي ألنّنا نريد
املحافظة عىل ما نعتقد أنّه ثوابت وهو ليس كذلك
مطلقا .سؤال بسيط يتبادر إىل ذهني :إذا كان
ً
شخصا واحدا يف التاريخ فلماذا كتبت
مثال محمّ د
آالف السري املختلفة واملتضاربة قديمً ا وحديثًا؟
اإلجابة ّ
أن املؤ ّرخني ،وحتّى الدارسني ال يكتبون
يف الحقيقة حياة محمّ د بل يحمّ لونها ما يريدون.
ّ
إن عالقتنا برتاثنا عالقة مرضيّة يف الغالب،
فإمّ ا أن نقدّسه أو أن نرفضه ،نفخر به فخرا
وهميّا أو ننكره إنكا ًرا ً
زائفا .قد نقاتل دفاعً ا عنه،
وقد نُقتل دونه أو نَقتل من أجله ،ويف ك ّل هذه
الحاالت هو بالنسبة إلينا يمثّل مرجعيّة وانتسابًا
خاطئًا .أمَ ا آن األوان لتغيري طريقة انتمائنا إىل
ذلك الرتاث فال نتحمّ ل وزره اقتدا ًء وال نُكرانًا ؟
علينا االعرتاف اليوم بأن ذلك الرتاث ليس ِبدعً ا من
الرتاثات األخرى ،هو مثلها ،تأثّر بها وأثّر فيها،
فيه الجميل والقبيح ،وفيه الواقعي واملختلق،
يتفاعل مع غريه من التواريخ اإلنسانيّة سلبًا
وإيجابًا .اإلشكال الحقيقي ّ
أن مقاربتنا للرتاث ال
تهدف غالبًا إىل قراءته يف ح ّد ذاته بل إىل تربير
واقعنا الراهن استنادًا إليه يف اتّجاهات مختلفة.
فيغدو لدينا ذلك الهاجس التأصييل لقيم نحاول
ّ
يؤصل البعض إليديولوجيّة دينيّة
تركيزها ،كأن

ّ
ويؤصل البعض اآلخر لقيم
أو فكريّة مخصوصة،
حديثة يف موروث قديم ،وهذا جوهر ما ألحيْت
عليه يف كتابي األخري" :يف املتخيّل التاريخي
اإلسالمي ،أو يف الخروج من مآزق التأصيل".
يش ّ
كك كورين ونيفو يف الفتوحات
ّ
البيزنطيي
االسالمية ويعتربان أن األباطرة
قاموا بسياسة انسحاب تدريجي بشكل
مقصود( .يعني ال توجد فتوحات وإنما
البيزنطيون هم من انسحبوا) . . .ويشكك
أيضا يف أن معاوية هو أول حاكم تاريخي
ويرى ان الخلفاء شخصيات أسطورية.
 . .هذا تفكيك حاسم ونهائي للرسدية
اإلسالمية .لو ترشح لنا هذه املقاربة؟
هذه إشارة إىل كتابCrossroads to Islam:
The Origins of the Arab Religion and
 ،the Arab Stateوما تمّ ت اإلشارة إليه يف
السؤال كان من بني نتائج أخرى يف حقيقة األمر،
ومنطلقه املقارنة بني ما وقفت عليه من أثريّات
ونقوش ومصادر غري إسالميّة من ناحية ،وما جاء
يف املصادر اإلسالميّة من ناحية أخرى ،باإلضافة
إىل دراسات روّاد االسترشاق األنغلوسكسوني
الجديد ،والسيّما كتابات وانسربو وكتاب
"هاجاريسم" لكرون وكوك .أوصلهما ك ّل ذلك إىل
اإللغاء التام للرسديّة التاريخيّة اإلسالميّة املرتبطة
بالفتوحات ونشأة الدولة اإلسالميّة ،ولكن أيضا،
وهذا هو الهدف يف نهاية املطاف ،سعيَا إىل
إعادة النظر يف نشأة اإلسالم نفسه يف فرتة تالية
للقرن السابع ،أي بعد محمّ د نفسه ،وطرح
مسألة املؤثّرات اليهو-مسيحيّة فيه .ما طرحاه
ّ
يتلخص يف اإلقرار ّ
بأن العرب حني سيطروا عىل
املناطق ا ّلتي كانت تحت الحكم البيزنطي كانوا
وثنيّني بعدُ ،وأنّهم ش ّكلوا دينًا جديدا انطالقا
ممّ ا وجدوا من كتابات دينيّة يهوديّة ومسيحيّة
ً
أساسا ،مزجوا بينها لصياغة "اإلسالم" .ولكن
ينبغي االنتباه إىل نوع من املخاتلة التاريخيّة
أيضا يف ما ذهبا إليه ،إذ املعطيات التاريخيّة حول
الرصاع العربي البيزنطي التي تزامنت تقريبًا مع
الرصاع البيزنطي الفاريس لم يكن حدثًا عاب ًرا.
ولم يدخل املسلمون تلك األرايض بعد انسحاب
تدريجي كما قيل .كان هناك رصاع طويل ومتك ّرر
ّ
انطلق منذ الثلث األول من القرن السابع إىل ما
بعد منتصف القرن التاسع ،وهو رصاع كان
بني الك ّر والف ّر .فنجد ،عىل سبيل املثال ال غري،

•

ال داعي للخوف من
اعتبار األخبار الواردة
في المصادر اإلسالميّة
ّ
نشك في
مختلقة أو أن
صحّ تها وموثوقيّتها..
التراث ُكتب كما كتبت
بقيت الحضارات تواريخها
التاريخي
وتداخل فيه
ّ
بالمتخيّل والمختلق ،وهذا
ليس عيبًا مطلقا
في المجتمعات الغربيّة
كل
تعاد كتابة التاريخ ّ
عقدين تقريبًا بطريقة قد
كل المس ّلمات
تنسف ّ
وهذا األمر صالح بدوره
للتاريخ الديني بما فيه
اإلسالم المب ّكر والسيرة
وتاريخ القرآن

•
•

•

نجد كتاب كريستوفور
لوكسمبرغ حول القراءة
السريانيّة اآلرامية للقرآن،
وإن كان صاحبه من أصل
لبناني ويتحرّك في السياق
ّ
األلماني ،فإنه خرج بشكل
كبير عن التقليد األلماني،
وكانت أقوى الردود عليه
ّ
وخاصة من
ألمانيّة،
مدرسة أنجيليكانويرث
هزيمة العرب يف القسطنطينيّة يف مناسبتني ،ث ّم
كانت هناك املقاومة البيزنطيّة يف صقليّة ،وكذلك
هزيمة العرب يف طرطوس ،إىل غري ذلك من األمثلة
العديدة التي تد ّل عىل ّ
ّ
البيزنطيي قاوموا الغزو
أن
العربي ونجحوا يف كثري من األحيان .ويبدو أنّ
ّ
الكفة مالت للعرب واملسلمني عىل األرجح بسبب
ّ
البيزنطيي أنفسهم واالضطرابات
املؤامرات داخل
السياسيّة الداخليّة وليس بسبب انسحابهم
التدريجي وترك األرايض للعرب .بالنسبة إىل
معاوية واعتباره أوّل حاكم تاريخي ،فهذا ليس
غريبًا جدّا ،حتّى لدى مؤ ّرخني عرب ومسلمني ،إذا
ت ّم ربط التاريخ بتأسيس الدولة اإلسالميّة .وهذا
فعال صحيح إىل ح ّد كبري ،وينبغي االنتباه إىل أن
كتاب نيفو وكورين يربط يف موضوعه الرئييس بني
"دين العرب" و"دولة العرب" ،والقضيّة عندهما
متع ّلقة بالدولة والسياسة أكثر منها بالدين .ولكن
ينبغي أيضا اإلشارة إىل أنّهما لم يش ّككا يف الوجود
التاريخي للخلفاء األوائل ،ولكن املسألة مرتبطة
كما قلت بتأسيس الدولة املقرتن بتأسيس الدين
الجديد يف تلك الفرتة عندهما وليس قبل ذلك.
ينبني االسترشاق اإلنغلوسكسوني الجديد
عىل فحص األدلة املعارصة لإلسالم املبكر
ومقارنتها بالنصوص اإلسالمية األوىل  :كيف
السبيل لهذا الفحص يف ظل بقاء منطقة
الحجاز ونجْ د دون تنقيب أركيولوجي ودون
فحص علمي لآلثار .؟
البحث القائم عىل األركيولوجيا واآلثار
ّ
خاصا باالسترشاق
ودراسة النقوش ليس بحثًا
بحثي مه ّم جدّا
األنغلوسكسوني .هو مشغل
ّ
وما فتئ يتطوّر بشكل الفت للنظر يف العقود
األخرية .ما تمّ ت دراسته باألساس يف هذا املجال
هي النقوش ،وقد اهت ّم بها من املسلمني ،من جهة
الجمع ،محمّ د حميد الله منذ الثالثينات من القرن
العرشين ،وبالخصوص النقوش املوجودة يف
املدينة بعد الهجرة .ولكن من أه ّم الدراسات اليوم
هي دراسات فريديك إيمبارFréderic Imbert
الذي درس ألكثر من أربعني سنة النقوش يف
الرشق األدنى ،يف األردن وسوريا وفلسطني،
وكذلك السعوديّة .وأذكر هنا بالخصوص النقوش
يف موقع املر ّكب بمقربة من نجران جنوب الجزيرة
العربيّة ،حيث وجدت نقوش كثرية ذات طبيعة
دينيّة ،وأغلبها صدع بالعقيدة .ووجد كذلك نقش
جاء فيه" :عمر بن الخ ّ
طاب بالله يثق" .وكذلك
املئات من النقوش قرب منطقة دومة الجندل ،وهي
نقوش يجمعها طلب االستغفار والصفح بنسبة
كبرية جدّا .ك ّل هذا مه ّم ولكنّه غري كاف ،وعىل
الرغم من شبه االنفتاح السعودي ،باالشرتاك مع
بعثة فرنسيّة ،عىل مسألة التنقيب وبالخصوص
رشقي الجزيرة
عمليّات التنقيب يف منطقة ثاج،
ّ
العربيّة منذ  2016وا ّلتي كشفت ،عىل سبيل
املثال ،وجود مركز تجاريّ قبل اإلسالم كبري يربط
بني حضارات مختلفةّ ،
فإن مثل هذا األمر مازال
ّ
وأتوقع اصطدامه بمعوّقات كثرية
محدودًا جدّا
سياسيّة أو دينيّة أو غريها.
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تع ّرض الكتاب املقدّس (يف العهدين القديم
والجديد) منذ القرن  19إىل تمحيص علمي
وإعادة نظر وتأويل بعد اكتشافات أساطري
وادي الرافدين . . .هل جاء الدور عىل اإلسالم
اليوم وهل أصبح عىل عتبات ثورة داخلية
وإصالح ديني ؟ وهل نضجت رشوطه ؟
ما يجدر التنبيه إليه بوضوح ّ
أن أساطري
العراق القديم ،كانت من األسس املهمّ ة للنقد
الكتابي ،وكان املنطلق مع محارضة تاريخيّة
لجورج سميث منذ سنة  1872يف لندن ،باالستناد
إىل األلواح ا ّلتي عُ ثر عليها يف مدينة نينوى وا ّلتي
تضمّ نت قصصا وأساطري عن الخليقة والطوفان
وتصوّر الجنّة وأداء الطقوس والشعائر .ث ّم تلتها
وثائق أوغاريت ،تلك األساطري القديمة نفسها
نجدها يف اإلسالم كما يف اليهوديّة واملسيحيّة
بتشابه كبري جدّا يصل اىل ح ّد التطابق يف كثري من
األحيان ،ولكن يف السياقات اإلسالميّة يت ّم رفض
ذلك أو تجاهله ألسباب عقائديّة يف املقام األوّل.
ولكن ما ينبغي االنتباه إليه أيضا ّ
أن الدراسات
الغربيّة نفسها كثريًا ما تتجنّب بيان الروابط،
وهذا ليس دائما ألسباب عقائديّة .األمر أبعد من
ذلك ويمكن تلخيصه باقتضاب شديد يف سعي
إىل إخراج اإلسالم من الدائرة اإلبراهيميّة ،أو لنقل
من السياق اليهو-مسيحي .وهذا له استتباعات
خطرية جدّا وبالخصوص يف ما يتع ّلق بقضيّة
معاداة الساميّة .لن يقدّم لنا أحد هدايا مطلقا،
ومن الحمق ربّما انتظار ذلك .هذا ما ينبغي أن
نقوم به بأنفسنا ولكن ،ولألسف الشديد ،ال أرى
ّ
متوفرة اليوم ،وال حتّى
أن رشوط القيام بذلك
يف املستقبل القريب .فمثل هذه املسائل ،وهي
مصرييّة بالنسبة إلينا وال نعيها بشكل جيّد،
تتط ّلب الرتكيز عىل البحث األكاديمي الجدّي
وتركيز العقل العلمي وااللتفات إىل املكتسبات
ّ
والتخل
الحديثة ،وتتط ّلب إرادة سياسيّة أيضا،
عن الخوف املريض عىل اإليمان.
كيف يمكن التوفيق بني مفهوم اإلسالم
التاريخي واملصدر اإللهي لإلسالم؟
أنا هنا أتك ّلم باعتباري باحثًا أكاديميّا.
ً
مطلقا مسألة التوفيق بني ما
وبالتايل ال تعنيني
جاء يف السؤال بني "اإلسالم التاريخي" وما تمّ ت
اإلشارة إليه من "مصدر إلهي" .أنا أتعامل مع
ظواهر تاريخيّة أتناولها بالدرس استنادا إىل
املقاربة العلميّة وبوسائل البحث األكاديميّة ،ال
أكثر وال أق ّل .لذلك ك ّله ،فإن مسألة املصدر اإللهي
خارجة تمامً ا عن أفقي البحثي .اإلسالم بالنسبة
يل موضوع للدرس وهو ،كغريه من األديان ،قاب ٌل
للدرس "العلمي" املقارني أو املفرد دون اعتبارات
إيمانيّة أو استهجانيّة .وأعتقد ّ
أن هذا التوجّ ه هو
أحد السبل للخروج من املآزق ا ّلتي نعيشها.
يف ك ّل األحوال هي فرصة جيّدة لإللحاح
عىل هذا األمر :مازلنا إىل اليوم ،وحتّى لدى كبار
املف ّكرين عندنا ،نخاف من االقرتاب من عدّة
مناطق ّ
تمس املسألة اإليمانيّة أو الدينيّة .مازالت
لدينا رهبة من تحريك ما اعترب يقينيّات أو ثوابت.
يف تقديري هذا يرضّ كثريًا بالبحث العلمي من
دفاعي أو جدايل ّ مع
ناحية ،ويُدخله يف منطق
ّ
املخالف يف التوجّ ه واملنطلقات وال يساهم يف
الرتاكم والنقاش ،بل يرضّ حتّى بالجانب اإليماني
نفسه ،من ناحية أخرى .ملن أراد أن يكون مؤمنًا،
وهذا ّ
حقه الذي ال ينازعه فيه أحد ،له ذلك .ولكن
العلم يشء واإليمان يشء آخر .وهنا أستعري عنوان
مقال مه ّم لفوزي البدوي مفاده أنّه ال يمكن
تأسيس اإليمان عىل التاريخ .ال ينبغي أن نخىش
عىل اإليمان من النقد التاريخي الصارم ّ
ألن مجال
اإليمان ليس التاريخ أو أيّ علم من العلوم ،ومن
مقوّمات الحداثة القبول باستقالل ك ّل مجال عن
غريه ،وما لم نقبل بذلك فسنظ ّل نراوح يف املكان
نفسه ،ونعيش املآزق ذاتها.

maghrebstreet@gmail.com
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سماح حمدي (باحثة أكاديمية)
تعرف املجتمعات ظهور أوبئة تنترش بني الفرتة
واألخرى بشكل رسيع ومفاجئ وتتسبّب يف وفاة
أعداد هامّ ة من املصابني بها ،ومن أشهر هذه األوبئة
الطاعون الدبيل ( )1903 - 1894ووباء الكولريا
( )1923 - 1899واالنفلونزا اإلسبانيّة ()1919 - 1918
وانفلونزا الطيور(منذ  )2003وانفلونزا الخنازير
( )2009وفريوس ايبوال ( )2016 - 2014والكوفيد 19
الذي ظهر منذ ديسمرب .2020
ويسارع العلماء إىل املخابر بحثا عن إيجاد التالقيح
التي تقي النّاس من اإلصابة ،واألدوية التي تحميهم من
املوت...ومهما كان خطر الوباءّ ،
فإن تأثريه محدود يف
املكان ويف ال ّزمان.

وليد الدغسني (مسرحي)
نستعري هنا جزءا من عنوان لكتاب أحمد حاذق العرف ،املرسح
التونيس وعوائق التجاوز رغبة منا يف تسليط الضوء عىل التجارب املرسحية
الجديدة وما تحمله يف طيّاتها من مقرتحات جمالية ّ
تعب عن إختياراتها
الفنيّة ورؤيتها لكيفيّات اإلنجاز وآليات التبليغ ،وما يدفعنا للخوض يف
هذا املوضوع هو تع ّزز املشهد املرسحي يف تونس بوجوه جديدة وجدت يف
حراك 2011منفذا نموذجيا لها حتى تقدّم نفسها كمرشوع تواصل لتاريخ
حافل بدأ منذ بدايات القرن العرشين وإستم ّر متّقدا وقويّا ومسهما أساسيا
يف لعبة «التنمية الثقافية» الشاملة التي خاضتها دولة االستقالل ،بل كان
للمرسح دور محمود يف النضال الوطني ضد االحتالل الفرنيس ،إن تاريخ
املرسح يف تونس هو تاريخ جدل وحوار يمت ّد من جيل إىل جيل وربّما أسهمت
هذه السمة االيجابيّة يف جعل املؤسسة املرسحية متينة وال تزعزعها اله ّزات
االجتماعية واالقتصادية ،بل عىل العكس فقد كانت محايثة لها بالتحليل
والتفصيل والنقد والتنبيه .لقد م ّر املرسح التونيس يف تاريخه بعدّة مراحل
كانت شاهدة عىل تطوّره وإنتشاره داخل حيّز واسع كان له األثر اإليجابي يف
بروز محاوالت مرسحية شجاعة بدءا بعيل بن عياد ومنصف السوييس مرورا
بجيل املرسح الجديد عىل تنوّعه من مرسح فو واملرسح العضوي ومرسح
األرض والتياترو ،حتى الوصول إىل بدايات مراكز الفنون الدرامية يف قفصة
والكاف وبروز عبدالقادر مقداد ولسعد بن عبدالله وصابر الحامي ومنري
العرقي وكانت تلك بمثابة النواة األوىل ملرشوع كبري تراعى فيه ال مركزية
الفن املرسحي كرضورة حيوية داخل نطاق الحكم ّ
ّ
املحل ومتط ّلباته ،دون أن
ننىس اإلشارة ايل تجارب محرتمة أثرت الساحة املرسحية قبل  2011ونذكر
تجربة نجمة الشمال ومرسح «آرتيس» لسليم الصنهاجي وصباح بوزويتة
ومرسح» عني» لحمادي الوهايبي وكذلك أنور الشعايف مع فرقة بلدية دوز
للتمثيل وغازي الزغباني يف فضاء «ارتيستو» وسامي النرصي ومعز مرابط
وفتحي الع ّكاري وغريهم من األسماء التي مازال حضورها قويّا اليوم إىل
جانب الجيل املرسحي الجديد الذي بدأ يخ ّ
ط طريقه بثبات رغم العراقيل
البادية يف مساره ،هذا الجيل املتكوّن يف أغلبه يف املعهد العايل للفن املرسحي
أظهر وعيا تاريخيّا وإجتماعيّا الفتا يعكس إرصاره عىل مواصلة البحث يف
خبايا الفن املرسحي وف ّك أرساره والوصول ايل جماهري بدأت تكتشف املرسح
من خالل دور الشباب والثقافة واملرسح املدريس والجامعي وغريها من األطر
التي إستفادت من مناخ الحرية الذي ّ
وفرته فرتة ما بعد .2011
إال ّ أن طفرة اإلنتاج املرسحي وتطوّره لم تكن لتخفي مجموعة هائلة من
العوائق التي تقف حائال أمام تحقيق شباب املرسح ألفكاره وتجسيد رؤاه
وتصوّراته دون قيد أو رشط ويمكن أن نحرصها يف ثالثة منظومات واضحة.
وهي:
 - 1منظومة اإلنتاج والتوزيع :بقيت الدولة الراعية تك ّرر أساليبها
القديمة ولم تسعى إىل تحيني قوانينها بما يجعلها مواكبة للعرص ومتأقلمة
مع ما يتطلبه اإلنتاج املرسحي اليوم ،وكيفيات ترويجه بالشكل الذي ّ
يحقق
املعادلة الصعبة بني إستفادة الفنّان والدّولة معا وقد تكون آليات الدّعم
املتّبعة بحاجة إىل تعديل شامل ّ
يؤهلها فعليّا اىل إصالح ما لحق املرسح من
رضر فادح خاصة ّ
وإن هذا القانون املتآكل يتيح لالغلبية اإلستفادة من
دعم الدولة دون رقابة ،وقد يكون هذا سببا مبارشا يف ضحالة عدّة أعمال
لم ترتقي يف مستوياتها الجمالية والتقنية فصارت تثقل كاهل الدولة دون
جدوى باإلضافة إىل افتكاكها رشعيّة باإلستناد اىل ّ
السلطة النقابية التي
ّ
ّ
مختصة من جهة ،والوزارة
كمؤسسة
صارت سوطا مس ّلطا عىل إدارة املرسح
ّ
بشكل عامّ ،
إن هذا العامل عىل خطورته قد مثل حاجزا أمام عدّة تجارب
واعدة ظ ّلت تكافح هذا الرتدّي وتعمل عىل تعديله دون نجاح يذكر عىل الرغم

من كفاءتها وقدرتها عىل اإلدارة الفنية والثقافية ويمكن أن نشري خاصة اىل
سريين قنون وتجربتها يف مرسح الحمراء ،وهو ما حملنا هنا إىل تنبيه سلطة
القرار برضورة إحداث إصالحات جوهرية ومراجعات أكيدة.
 - 2منظومة النقد املرسحي  :لقد كان النحسار املحاوالت النقديّة دورا
سلبيّا يف سقوط العديد من األعمال يف التكرار الف ّ
ظ لتجارب سابقة ومحاولة
الكثريين سلخ أسلوب فاضل الجعايبي أو توفيق الجبايل دون صنعة أو
خربة عىل الرغم من أن بعض الصحفيني الجدد قد حاولوا إحتضان عدّة
تجارب والكتابة عنها والتعريف بها كـمفيدة خليل ووسام املختار ويرسى
الشيخاوي وليىل بورقعة وشرياز بن مراد وهيثم حوّال وإيمان عبد الرحماني
وناجية السمريي وغريهم ،اال ّ أن تأثري تلك الكتابات قد بقي مح ّليا رغم جهد
أصحابه ،فال يمكن وصفه بأنه نقد مرسحي باملفهوم األصيل للنقد العلمي
املمنهج ،وعىل ال ّرغم من ّ
توفر جمعية للنقاد املرسحيني إال ّ أننا نادرا مانرى
لها نشاطا حيث إبتعد» أحمد حاذق العرف واستقال محمد مؤمن وانشغل
ّ
وتوقفت فوزية امل ّزي عن الكتابة باإلضافة
عبد الحليم املسعودي بالجامعة
إىل عدم إقرتاب أهل الجامعة التونسية من فلسفة وآداب وعلوم اجتماع
من عوالم املرسح إال ق ّلة قليلة ال تكاد ترى ونحن نجهل السبب ،حتى بات
املرسح يتيما يف العراء مج ّردا من أيّ جهد نقدي يسنده ،هذا إذا ما إستثنيا
البعض من كتابات حاتم التلييل املحمودي الذي يعترب واحدا من جيل املرسح
ما بعد الثورة ،وكذلك بعض النصوص للطفي العربي السنويس يف جريدة
الصحافة ،إذن فإننا نعترب معضلة غياب النقد مسؤولية املرسحيني الجدد
أوال خاصة وأنهم لم يتم ّكنوا ايل اليوم من صياغة مشاريعهم يف مخطوط
يمثل مرجعا لفهم توجّ هاتهم ويرشح أفكارهم وفشلوا يف خلق حزام ّ
موسع
يؤ ّرخ لتجاربهم ويبقيها حيّة يف ذاكرة املرسحيني ّ
بدقة.
 - 3منظومة العوملة  :ال يخفى ّ
أن العالم اليوم يعيش فرتة محمومة
من هيمنة «امليديا» وسيطرة وسائل التواصل االجتماعي عىل العقول بشكل
جنوني جعل الحياة تنحرس شيئا فشيئا وتبدو ككرة منغلقة بال أبواب ،وهذا
عامل أثّر عىل حضور املرسح يف بيئة تونسية تقليديّة تتأرجح بني التقيّة
واالنفتاح وبني قبول الفنون ودعمها باسم الحداثة ومواكبة روح العالم
املتطوّرة وبني مواقف أخرى رافضة بدعوى عقوق املرسح وخروجه عن
نواميس األخالق وضوابط الدّين وك ّلها رصاعات مصطنعة تخفي طابعها
االيديولوجي والسيايس طبعا ،فهي إذن بيئة مضطرمة ال تكاد تستق ّر وهذا
ما يصنع الخوف يف نفوس شباب املرسح اليوم الذي هاجمته ألعاب الفيديو
وأغاني ال ّراب وتلفزيونات الواقع ومواقع األفالم املجّ انية فهو إذن واقع جديد
مخادع ومتسارع ال يكاد ينتهي من ظاهرة حتى ينتج غريها وسط انشداد
العقول واندهاشها من هذا التطوّر الهائل الذي خلقة عالم ما بعد اإلنسانية
الذي يجب التعامل معه بفطنة وذكاء وعدم الوقوع يف مغرياته التقنية
خاصة التي قد تفقد املرسح طبيعته وحرارته وتلقائيته ،إنه عالم جديد عالم
الروبوتات الخارقة والذكاء اإلصطناعي واألكوان املفتوحة.
كل ما تم ذكره هنا هي مج ّرد إحتماالت منطقيّة تحاول أن ترشّ ح
األسباب التي منعت العديد من التجارب املرسحية الجديدة من الربوز ،فهي
مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مىض بتجاوز واقعها الصعب واالنقالب
عليه دون انتظار حلول قد ال تأتي وهذا ما يجب عىل املرسحيني اليوم فعله
باجتهاد ومثابرة حتى يرجعون للمرسح بوصلته املفقودة ويعيدون تحريك
األسئلة التي ته ّم ّ
الفن وعالقته باإلنسان والحاجة إليه ،فنحن لم نفقد األمل
بتاتا يف هذا الجيل القادر حتما عىل نحت وجوده يف الصخر وتقديم نفسه
كبديل موضوعي يعوّل عليه وبقوّة ،البقاء شعلة املرسح يف تونس متوقدة
ومشعّ ة.

وجدتني أستحرض هذه املعلومات وأنا أتأمّ ل يف بعض
ما أصابنا ،هنا يف تونس ،من نقص حا ّد يف الوطنيّة،
ومن هبوط رهيب يف القيم ..
عندنا مواطن يهدّدونه بالعقوبات املاليّة ليحافظ
عىل صحته وصحّ ة من حوله ..وإن التقيته يف مكان
ودعوته الرتداء الكمامة قد تسمع منه ما يهينك..
عندنا  100ألف منقطع عن التعليم سنويّا ،
مرتوكون ملواجهة مصريهم/مصرينا دون أن يت ّم إعداد
خطط لحمايتهم وحماية املجتمع من مغبات نتائج
إهمالهم ..
عندنا أيضا رئيس دولة قال لنا يف خطاب "تهنئة"
بالعام الجديد إنّه يشعر أنّه من كوكب آخر ،غري
كوكبنا...
عندنا تهميش للمعرفة وأهلها  ،وللثقافة وأربابها
(ميزانية وزارة الثقافة تعادل  0.68باملائة من ميزانية
الدولة) وغلق ألبواب االنتدابات أمام أصحاب الشهائد..
عندنا مث ّلث "القصبة –باردو-قرطاج" أخطر من
مثلث برمودا الشهري واملعروف أيضا ب"مث ّلث الشيطان"
الذي ابتلع طائرات وسفنا يف ظروف غامضة ،مث ّلثنا
ابتلع اقتصاد البالد وسمعتها و ابتلع أحالم شبابها
وطموحاتهم ويكاد يبتلع األمل يف غد أفضل.
عندنا مواطن يفتح شبّاك سيّارته لريمي قمامته
يف ّ
الشارع ويواصل مسريه ّ
كأن شيئا لم يكن وبلديّات
ال تعمل ،و شوارع تحتاج نظافة ،وحدائق هجرها
ّ
املختصون فأضحت أوكارا للفساد ،وحفر لها
العمّ ال
من االتساع ما يجعلها تبتلع حافلة بأكملها...وإني وأنا
أستحرض البلديّات  ،يرتاءى أمامي ذاك العمود املنتصب
يف "قبّة الهواء "بالبلفيدير فقد أخربنا أولو األمر منّا
تونيس ليحمل
بأنّه تك ّلف ما يزيد عىل ال 300ألف دينار
ّ
الراية الوطنيّة ولرتفرف عاليا  ،وأخربنا وزيراإلسكان
حينها ( )2017أنّه "مهما كان السعر والتكلفة ،ما
يغالش عىل تونس"،فإذا بالعمود منتصب وقد خال
من العلم الذي جلبوه من وراء البحار ،فلقد استوردوا
الع َلم من تركيا ،كما استوردوا العدس والفول والحمص
املعدني...وغريها
والبسكويت واملاء  ،نعم استوردنا املاء
ّ
من السلع التي تنتجها تونس وبوفرة،وليتهم استوردوا
الوطنيّة  ،وطنيّة األتراك وحبّهم لبلدهم واعتزازهم
بتاريخه و تخطيطهم ملستقبله..ذاك العمود منتصب
يف هضبة البلفيدير ليكون شاهدا عىل الفساد ونموذجا
من "إنجازات" الحكومات املتعاقبة..
ّ
التعصب وعقليّة "منّي تقرع"،
عندنا نزوع نحو
الك ّل يشيطن الك ّل ،والك ّل يعتربنفسه أفضل من الكلّ
وأنّه ربّ الحقيقة ومليكها..
هذا بعض ما عندنا،بعض ما استوطن نفوسنا
وعقليّاتنا وسلوكاتنا ،فهل ملا أصابنا من لقاح؟
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لفتت انتباه عدد من الذين رافقوه اىل مثواه
األخري اشارة بالغ نعي املناضل جيلبار نقاش
الذي نرشته عائلته -اىل أن مكان دفن الفقيدسيتم يف "قسم أنصار الفكر الحر " بمقربة بورجل
بالعاصمة وظن العديد منهم أن املكان املقصود
يوجد باملقربة اليهودية يف حني أن جثمان املناضل
ووري الرتاب يوم األربعاء  30ديسمرب  2020يف
قسم من املقربة البلدية ببورجل املحاذية لألوىل اىل
جانب عدد من املتوفني الذين اختاروا الدفن يف هذا
الجناح الخاص  .وقصد مزيد توضيح املسألة
واستجابة لطلب تقدمت به أرسة تحرير
مجلة "الشارع املغاربي" وجب التذكري بأن
لرتبة أنصار الفكر الحر قصة طويلة تعود
جذورها اىل نهاية القرن التاسع عرش.

بتونس -فرصة تحول املقربة من تحت ارشاف
الكنيسة الكاثوليكية اىل الترصف البلدي لنرش
مجموعة من املقاالت يف الصحيفة فيها تشهري
بـ"عدم التسامح الكاثوليكي" حيث تم التنديد
فيها بالقبضة التي فرضها الكاردينال عىل املقربة
خالل فرتة ارشافه عليها حيث وقع التذكري برفض
هذا األخري دفن كل شخص منتمي اىل املذهب
املسيحي الربوتستنتي داخل أسوارها وكذلك كل
شخص أوىص يف حياته أن تتم جنازته خارج

او " املقربة غري الدينية" ( )Sans-culteأما نعت
مقربة "الفكر الحر" فقد اضيف لها الحقا ذلك
أن جزءا من املدافعني عن اقامة هذه الرتبة كانوا
منتظمني يف "جمعية الفكر الحر بتونس" التي تم
نرش قانونها األسايس املؤرخ يف  3جويلية 1903
بصحيفة الديبيش التونسية يف عددها الصادر يوم
 24ديسمرب  .1903تواصل الدفن بهذه الرتبة
من شهر ماي من سنة  1886اىل شهر سبتمرب
 1966تاريخ صدور القرار البلدي القايض بغلق

في جذور تركيز تربة أنصار
الفكر الحر

بالعودة اىل مختلف املصادر والدراسات
التي اشارت اىل وجود هذا الجناح وخاصة
دراسة الصديق املرحوم األستاذ بيار
سوميي املنشورة يف سنة  1971بالكراسات
التونسية نالحظ أن بعث هذه الرتبة لم يكن
عملية سهلة حيث يذكر الباحث أنها كانت
موريس رامبو ،من أبرز مؤسيس الشبيبة
موجودة يف األصل يف املقربة البلدية األوىل
الشيوعية ،تويف وهو ال يزل طالبا سنة 1924
الواقعة بالقرب من باب الخرضاء يف املكان
الذي شيد فوقه اثر غلقها املركب السياحي
والثقايف "املشتل" املوجود حاليا بشارع أوالد حفوز الطقوس الكاثوليكية .وبمقتىض ذلك الرفض أجرب
بالعاصمة .فبعد أشهر قليلة من استقرار السلطة أهايل املتوفني عىل دفن موتاهم يف قبور تقع خارج
االستعمارية الفرنسية بتونس يف سنة  1881سياج املقربة كما اشرتط الكاردينال الفيجري يف
تم اقناع الكاردينال الفيجري (كبري القساوسة عقد البيع املمىض بينه وبني نائب رئيس البلدية
الكاثوثليك) برضورة نقل املقربة املسيحية التي رايمون فالنزي بتاريخ  26جويلية  1885أن
كانت موجودة خارج باب البحر يف املوقع الحايل يتواصل العمل بنفس الطريقة حتى اثر تحول
لكاتدرائية تونس اىل مكان آخر نظرا ألن املكان املقربة اىل االرشاف البلدي .لكن الحملة الصحفية
املذكور كان بصدد التحول اىل قلب نابض للحي التي خاضها أنصار الفكر الحر أتت أكلها حيث
األوروبي الذي بدأ يف الظهور -خارج أسوار املدينة -أجربت بلدية الحارضة عىل ايجاد حل وسط يتمثل
منذ أن سمح الباي يف سنة  1870لقنصل فرنسا يف معاملة جميع املتوفني بنفس الطريقة لكن ضمن
ببناء دار لفرنسا بتونس وهي البناية التي ال تزال ثالث فضاءات أو أقسام مختلفة ومعزولة عن
تحتضن سفارة فرنسا بتونس وقد سبق لها أن بعضها البعض وتمت احاطة كل منها بسور خاص
كانت خالل كامل فرتة الحماية ( )1956 - 1881بها لكنها خضعت كلها إلدارة واحدة  .وهكذا يمكن
املقر الرسمي للمقيم العام لفرنسا بتونس .تميزت القول أن االعرتاف الرسمي بجناح أنصار الفكر
الفرتة األوىل ( )1885 - 1882من نشأة املقربة الحر يف املقربة األوروبية بباب الخرضاء يعود اىل
الجديدة القريبة من باب الخرضاء بحوكمة مبارشة سنة  1885تاريخ تحول املقربة بجميع أجزائها اىل
من قبل السلط الدينية الكاثوليكية خاصة وانه تم امللك البلدي.
من هم المدفونون
رشاء األرض التي تم تركيز املقربة فوقها من قبل
في جناح أنصار الفكر الحر
الكاردينال الفيجري بنفسه وهو الذي أمىض أيضا
يف سنة  1885عىل عقد بيعها اىل بلدية تونس .وقد
بمقبرة باب الخضراء؟
اغتنم عدد من أنصار الفكر الحر من الفرنسيني
تمت أول عملية دفن ضمن االطار القانوني
املقيمني بتونس حينئذ ويف مقدمتهم جول مونتال الجديد بتاريخ  03ماي  1886وكان يطلق يف
مدير "تونس-جورنال" -أول صحيفة فرنسية البداية عىل هذا الفضاء "املقربة الالئكية" ()laïque

كامل اجزاء املقربة ونقل قبورها ورفات أصحابها
اىل املقربة البلدية بورجل .وقد تم احصاء 325
قربا بهذه الرتبة يف حني بلغ عدد قبور الجناح
االنجييل  295قربا أما العدد الجميل للقبور التي
تم احصاؤها عند غلق كافة أجنحة املقربة 9000
قرب وقد كانت احتضنت خالل  83سنة من حياتها
 74881جثمانا.
ما يجمع بني انصار الفكر الحر  -حرصهم
جميعا  -عىل أال يتم املوكب الجنائزي وفق أي
طقوس دينية محددة فالحياة العامة للفرد -حسب
رأيهم -تقوم عىل قوانني مدنية وجب احرتامها حتى
يف موكب الدفن وعادة ما كانوا يضمنون تلك الرغبة
يف وصيتهم وهم أحياء .لذلك توزعت الشخصيات
التي دفنت يف هذه الرتبة بني أنصار األحزاب
الليربالية (الربجوازية) وضمت املنتمني للجمعيات
املاسونية ولرابطة حقوق االنسان ولرابطة التعليم
وكذلك أفرادا انتموا ألحزاب الوسط من راديكاليني-
اشرتاكيني وجمهوريني وكذلك ألحزاب اليسار من
اشرتاكيني و شيوعيني .كما تبني الدفاتر أنه تم
دفن عدد من أنصار الفكر الحر يف األجنحة األخرى
الكاثوليكية واالنجيلية وذلك تلبية لرغبة عائالت
املتوفني التي تحرج بعضها من أن تؤدي عملية
الدفن يف هذا الجناح اىل انتقادات قد تطالهم بسبب
خيارات أبنائهم الذي أوصوا بدفنهم يف هذه الرتبة.
ومن بني أقدم الشخصيات التي دفنت بهذه املقربة

نجد هنري بلوتيي املتوىف يف سنة  1887وهو صحفي
سبق له أن تعاطى هذه املهنة بالجزائر يف كل من
قسنطينة وقاملة وتذكر اللوحة الجنائزية أنه قدم اىل
تونس الجئا اثر تعرضه لحمالت سياسة كبرية يف
الجزائر بسبب أفكاره الراديكالية والجمهورية .كما
تم العثور عىل قرب يحمل اسم "زهرة طيب" توفيت
يف سنة  1894عن سن تبلغ  28سنة يبدو أنها كانت
تشتغل لدى عائلة أوروبية فضلت عدم دفنها يف
القسم الكاثوليكي احرتاما ألصولها غري املسيحية.
ولعل أشهر الشخصيات التي يعود لها الفضل
يف بعث هذا الجناح من املقربة جول مونتيل
( )1916 - 1843صاحب أول جريدة فرنسية
صدرت بتونس يف سنة  1884التي كان حل
بها يف سنة  1882اثر حصوله عىل عفو بعد
أن كان الجئا بسويرسا ومحكوم عليه باإلعدام
بسب مشاركته النشيطة يف كمونة باريس
سنة  .1871وقد جعل من جريدته منربا
لنقد هيمنة الكنيسة وزعيمها الفيجري عىل
األوروبيني املقيمني بتونس رافضا الدور الذي
كانت تقوم به يف مجال التعليم وعرب تأسيس
املدارس الخاصة التي ترشف عليها .استقر يف
صفاقس بعد انتهاء تجربته الصحفية وتراس
جمعية التضامن الصفاقيس التي تأسست سنة
 1903كما أنه انضم اىل الجامعة االشرتاكية بتونس
عند تأسيسها سنة  . 1908كما احتضنت هذه الرتبة
الطبيب االيطايل نيكولو كونفرتي ()1939 - 1858
وكان من أنصار االشرتاكية الفوضوية وقد حل
بتونس يف سنة  1887فارا من العدالة بعد صدور
أحكام عليه بسبب نشاطه الثوري .واىل جانب
تعاطي الطب االجتماعي لفائدة الفقراء فانه أصدر
عدة صحف ناطقة باللغة االيطالية لبث الوعي لدى
العمال االيطالييني املقيمني بتونس ونرش بينهم
الشيوعية الفوضوية كما سعى اىل تنظيم االحتفال
بغرة ماي منذ  1890وتواصلت محاوالته حتى سنة
 1904حيث اقرتن االحتفال بذلك اليوم بتنظيم اول
ارضاب يف تونس .ومن بني من احتضنهم جناح
الفكر الحر نذكر الشاب الشيوعي موريس رامبوا
( 1903-25افريل  ) 1925الذي كان تلميذا متميزا
يف معهد كارنو بالعاصمة ،وساهم مع أحمد بن ميالد
وعنارص شبابية أخرى ذات ميوالت ثورية واشرتاكية
يف تأسيس منظمة "الشبيبة االشرتاكية بتونس" يف
شهر فيفري  ،1920قبل تحويلها إىل شيوعية منذ
 10أكتوبر  1920قبل انعقاد مؤتمر تور بفرنسا.
كان ينرش مقاالته باسم مستعار "موجيك" ،لكن
انتقاده الشديد لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسيــة
"ميلران" إىل تونس سنة  1922أدى اىل اعتقاله
ومحاكمته .انتقل إىل مدينة ليون بفرنسا لدراسة
الفلسفة ،لكنه أصيب بمرض يف الرئة أجربه عىل
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العودة إىل تونس يف أواخر سنة  ،1924ورغم مرضه فقد
ساند ودعم بالقلم جامعة عموم العملة التونسية بقيادة
محمد عيل الحامي من خالل املقاالت الصحفية التي
ينرشها وتويف يف  25أفريل  .1925وقد تواصل الدفن
يف هذه الرتبة اىل حتى غلق املقربة ونقل رفات املتوفني
من جميع األجنحة اىل املقربة البلدية األخرى املوجودة
ببورجل والتي دفن جيلبار النقاش بعد أن تم اعادة
الحياة لرتبة أنصار الفكر الحر بها منذ سنة .1996

إعادة الحياة من جديد لتربة الفكر
الحر بالمقبرة البلدية ببورجل

يعود فتح املقربة البلدية ببورجل اىل سنة 1927
وهي تقع حذو املقربة اليهودية التي فتحت أبوابها يف
سنة  1890الستقبال موتى اليهود بعد أن أجربوا عىل
ايقاف عمليات الدفن بمقربتهم التي كانت موجودة طيلة
قرون يف املوقع الحايل لحديقة الحبيب ثامر بمنطقة
الباساج .وتشري الوثائق التي تمكنا من االطالع عليها اىل
أن املقربة البلدية احتضنت اىل جانب موتى األوروبيني
من املسيحيني الكاثوليك بجميع مذاهبهم جناحا خاصا
للمتوفني من الروس الذين استقروا يف البالد التونسية
وكانوا من الالجئني العسكريني وعائالتهم الذين عارضوا
ثورة أكتوبر  1917يف روسيا .أما بالنسبة لرتبة الفكر
الحر التي كانت موجودة سابقا يف مقربة باب الخرضاء
فلم يعد الحديث بشأنها إال يف سنة  1996وكان ذلك اثر
وفاة قالديس عدة املناضلة النسوية والشيوعية املعروفة
( )1995 - 1921التي رفع جثمانها من منزلها
بتاريخ  29ديسمرب  1995لكنه لم يدفن مبارشة بل
بقي حوايل سنة يف احد املستشفيات الجامعية عىل ذمة
طلبة الطب نزوال عند رغبتها  .ونستنتج من البحوث
التي قمنا بها مع أفراد من عائلة عدة ومع املصالح
البلدية املختصة أن جورج زوج قالديس هو الذي
قام خالل تلك املدة التي وضع فيها الجثمان عىل ذمة
الطب باالتصاالت الرضورية التي أدت اىل اتخاذ قرار
بلدي يقيض باعادة تثبيت تربة الفكر الحر التي كانت
موجودة سابقا يف املقربة البلدية بباب الخرضاء .ويمكن
اعتبار مواراة جثمان السيدة عدة الرتاب يف  28نوفمرب
 1996بحضور افراد عائلتها التاريخ الرسمي لعودة
الحياة لهذا الجناح ولهذا التقليد الذي يعود تركيزه اىل
سنة  .1885وتقع تربة الفكر يف آخر املقربة من الجهة
الشمالية املحاذية لحائطها الخارجي وهي تضم 12
قربا .وبالرجوع لتواريخ الوفاة املوجودة عىل اللوحات
الجنائزية نالحظ أن عملية الدفن الثانية كانت لسارج
عدة ابن قالديس ( )2004 - 1948وهو مناضل يف
الحزب الشيوعي التونيس وكان عضوا يف الهيئة الوطنية
للرابطة التونسية لحقوق االنسان كما كان الباعث ألول
تلفزة خاصة بتونس يف تسعينات القرن املايض قبل أن
يدير القناة الخامسة العمومية بفرنسا  .وبداية من ذلك
التاريخ ستتواىل عمليات الدفن بهذه الرتبة حيث نجد
قربا تويف صاحبه يف سنة  2005وزوجته يف .2007
ويف نفس تلك السنة توفيت السيدة سوزان ميمون
جراد املناضلة الشيوعية وزوجة عيل جراد أول كاتب
عام للحزب الشيوعي التونيس بني  1936و 1948ويف
سنة  2008تويف املناضل الشيوعي املعروف جورج عدة
ودُفن يف نفس القرب مع زوجته ومع ابنه سارج وقد
شهدت السنوات األخرية عدة مواكب دفن يف هذه الرتبة
كان اخرها املناضل جيلبار نقاش يوم  30ديسمرب
املايض الذي أوىص بدفنه يف تراب وطنه تونس رغم أن
وفاته كانت يف باريس  .وتربز عودة الحياة لهذه الرتبة
الخصوصية اتساع تونس وتفتح مؤسساتها املدنية
عىل مختلف األفكار واملعتقدات وقدرتها عىل التفاعل
مع كل التجارب االعتقادية التي يختارها مواطنوها
ومواطناتها تكريسا ملا ينص عليه دستور الجمهورية
الثانية يف فصله السادس من حرية الضمري واملعتقد.
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مسؤول ّية الجامعة من منظور ّ
الناموس
المواطني للجامع ّيين

ّ
ڤـسـومي
يكتبها  :المولدي

تحدّد مسؤوليّة الجامعة املواطنيّة واملجتمعيّة بثالثة معايري :مدى التزام
الجامعيّني وارتباطهم العميل ّ
بالشأن العام وبقضايا مجتمعهم ،مكانة املعرفة
الهادفة (خالفا للمعرفة التّقنيّة املتج ّردة من كل التزام) داخل الحقل األكاديمي،
ومدى تأثري الجماعة العلميّة يف حركيّة املجتمع وحركة التّغيري عموما .أي ّ
أن درجة
التّالزم بني الجامعة واملسؤوليّة املجتمعيّة واملواطنيّة تقاس بمكانتها (الجامعة) يف
الفضاء العمومي ومدى تأثريها فيه بصفتها اإلطار املرجعي إلعداد الفاعلني األكثر
تأثريا يف منطق النّظام املجتمعي من خالل فاعليّة النّظام املعريف عىل مستوى العنارص
التّكوينيّة ملحيطهم التّاريخي ّ
الشامل بخصائصه املاديّة وال ّرمزيّة واالجتماعيّة وما
فوق االجتماعيّة.
أن الجامعة هي الحاضنة لديناميكيّة املعرفة والبحث العلمي ،فإنناّ
وباعتبار ّ
إزاء واجب التّذكري بأنّها من أه ّم مح ّركات تطوّر املجتمع ،ولم يكن ثمّ ة سبب أصيل
لوجودها بصفتها جامعة إال ّ ألجل هذا الدّور الذي ينبغي أن تقوم به يف سياق واجبها
املواطني ومسؤوليّتها املجتمعيّة .فال ش ّك ّ
أن الجامعات الحديثة يف العالم املتقدّم
ّ
تأسست لتكون بمثابة الورشة الخلفيّة املنتجة ملا يحتاجه تطوّر املجتمع من رشوط
معرفيّة وعلميّة ،وذلك من خالل املساهمة الفعّ الة يف صياغة وصيانة وتطوير املنطق
الدّاخيل للنّظام املجتمعي والقوانني التي ّ
تسيه وتحافظ عىل ديناميكيّته .وهذا ما
يحيلنا عىل التّساؤل حول مدى استجابة الجامعة التّونسيّة لذلك من خالل الدّور
الذي تضطلع به الجماعة العلميّة.
لع ّل رسالة الجماعة العلميّة محكومة بتوافق املنطق الدّاخيل للنّظام املعريف
ّ
املعب عن قوّة ال ّرابطة املجتمعيّة بني مكوّنات جسمها العلمي الذي يمكن أن نسميه
بامليثاق الجامعي ،وهي ال ّرابطة املبنيّة عىل أساس األلفة بني عنارصها والتّأليف
بني معارفها والتّوليف بني قيمها ومبادئها كأساس أخالقي للفضيلة التي تجمع
بني الجامعيّني .لذلك الب ّد من توضيح ّ
أن وحدة الجامعة املبنيّة عىل وحدة املعرفة
ّ
واندماجها االجتماعي املعتمدين بدورهما عىل تعاضد الت ّ
خصصات وتظافر مكوّنات
الجماعة العلميّة ال معنى له إن لم يكن لفائدة املجتمع وإن لم يثبت ّ
أن الجامعة
أداة فاعلة يف التّنمية ّ
الشاملة والعادلة واملستدامة من خالل دورها املعريف العلمي
(فليست ك ّل املعارف علميّة) ،وهذا ما يؤ ّكد مسؤوليّتها يف بناء قيم املواطنة بأبعادها
املتعدّدة.
بالنّظر إىل هذه العنارص التي يمكن أن نخترب عليها واقع الجامعة التّونسيّة
فإنّه من املمكن أن نتناول ذلك من باب املسؤوليّة املواطنيّة لك ّل مكوّنات الجماعة
األكاديميّة من أجل االرتقاء باملسؤوليّة املجتمعيّة للجامعة إىل مستوى مسؤوليّتها
املواطنيّة ،لكي ننتقل بمعنى املسؤوليّة من تحديد مدى قدرة الجامعة عىل معالجة
فضائها الدّاخيل تبعا ملقتضيات فضائها الخارجي وحاجياته ،ومدى تجاوب هذه
املنظومة مع محيطها العام وتحديد مدى قدرتها عىل بناء ثقافة املواطنة وتكريسها.
عىل أن يكون اختبار سمات الجامعة املواطنيّة يف سياق محيطها الدّاخيل وكذلك
يف سياق محيطها التّاريخي العام الذي تلتقي فيه مع بقيّة املنظومات املواطنيّة
األخرى.
ّ
ّ
ّ
يتأكد ذلك حينما ندرك أن املتطلبات املتصاعدة املوجّ هة للعلم واملعرفة من
طرف الفاعلني االجتماعيّني ال تمثّل فقط تحدّيا بالنّسبة إىل الجماعة العلميّة ولكن
أيضا بالنّسبة إىل املواطنني املطالبني باإلجابة عن الهواجس ّ
السياسيّة واالقتصاديّة
والثّقافيّة ملجتمعهم ،وهي هواجس لم يعد باإلمكان اإلجابة عنها بمعزل عمّ ا يمكن أن
املؤسسات املنتجة للعلم واملعرفة ،وهنا ّ
تقدّمه ّ
تتأصل املسؤوليّة املواطنيّة للجامعة.
يف املقابل ّ
فإن االستحقاقات املجتمعيّة للباحثني واألكاديميّني ّ
تعب عنها
السياسات العلميّة ،ومن خالل ذلك تلعب هذه ّ
املؤسسات املك ّلفة بوضع ّ
ّ
املؤسسات
دور الوساطة أيضا بني الجامعة واملجتمع بالنّظر إىل كونها تحدّد ما يحتاجه منها
علميّا ومعرفيّا من ناحية أوىل ،ولكن أيضا ّ
توفر آليّات التّواصل بينهما من ناحية
ثانية ،لتضمن توطني الجامعة يف بيئتها املجتمعيّة وبذلك تتحوّل العالقة إىل حالة
تالزم بنيوي وترابط وظيفي تُـلغى بمقتضاها الحدود ّ
املؤسساتيّة الفاصلة بينهما،
وهنا ّ
تتأصل املسؤوليّة املجتمعيّة للجامعة.
من هذا املنطلق ،يمكن أن ننتخب ثالثة أبعاد مهمّ ة نرصد من خاللها
الدّيناميكيّة املواطنيّة للجامعي داخل محيطه التّاريخي ،ونربّر اختيارنا لهذه
األبعاد الثالثة ملا فيها من إمكانيّة حوصلة واقع الجامعي ذاته والتزاماته يف تصوّر
نموذجي بسيط ينطلق من فكرة ّ
أن مسؤوليّاته األكاديميّة بشكل عام تجمع بني
املسؤوليّة املعرفيّة األكاديميّة ،واملسؤوليّة الفكريّة ّ
السياسيّة (مع رضورة ترسيم
الحدود املائعة بني املعريف والفكري) ،واملسؤوليّة املجتمعيّة املواطنيّة .ويمكن أن
ّ
نتعقل هذه املسؤوليّات الثالث يف نطاق األبعاد التي تميّز فضاءه العمومي .لذلك
ينبغي أن ننظر إىل هذا الفضاء (األكاديمي ّ
والسيايس واملجتمعي) بنظرة واحدة،
ّ
إجماليّة ،شاملة ،ثالثيّة األبعاد .إذ ال يمكن أن ننظر إليه بالتفصيل وال يمكن أن
ننظر إليه مف ّككا يف شكل وحدات وعنارص منفصلة عن بعضها ،وال يجوز أن نفهمه
بشكل تفصييل وال ينبغي أن نتفاوض مع ك ّل بعد من أبعاده لوحده .فهو وحدة
واقعي -تاريخيّة ،واجتماعيّة -سياسيّة ،وذهنيّة -ثقافيّة مندمجة وثالثيّة األبعاد
ّ
أيضا.

ّ
إن شأن البعد األوّل املتعلق باملسؤوليّة الفكريّة ّ
السياسيّة للجامعي كشأن
ّ
ّ
ّ
محيطه التاريخي بشكل عام ،فهو ثالثي التكيب بدوره ،وال يمكن أن نتعقله
كمحيط إيديولوجي شامل (مع مراعاة انتشار اإليديوفوبيا يف صفوف الجامعيّني)
دون مواجهة تركيبته الثالثيّة املتمثّلة يف التزامه ّ
بالشأن العام عىل املستوى الوطني
ّ
ببعديه املتع ّلقني بواقعه ّ
السيايس وقضايا مجتمعه ،ث ّم االلتزام بالشأن اإلقليمي ما
ّ
فوق الوطني ،وأخريا التزامه بقضايا اإلنسانيّة عموما وما يتصل بها من املبادئ
ذات األفق الكوني.
ّ
ّ
ّ
أمّ ا مسار الجامعي كما يتطلبه منطق التجاوب مع هذا البعد ثالثي التكيبة
صلب محيطه التّاريخي فهو بدوره ثالثي املراحل واألبعاد :بعد يرتجمه من خالل
دوره يف التّمحيص والنّظر والتّحقيق بصفته باحثا ،وبعد يرتجمه بأدائه األكاديمي
االحرتايف بصفته أستاذا ،وبعد يرتجمه بدوره الفكري امللتزم بصفته ّ
مثقفا وحامال
ملعارف هادفة .ويف الواقع ثمّ ة تداخل وتكامل بني األبعاد الثالثة واملراحل الثالثة
ملسار الجامعي ،فاملرور من املرحلة البحثيّة إىل املرحلة األستاذيّة (املشيخيّة) ،ومنها
إىل املرحلة الفكريّة (متى يمكن أن يكون ّ
مثقفا) ال يكون إال ّ يف سياق التّجاوب
مع االنتقال من البعد األكاديمي ومسؤوليّته العرفانيّة تجاه رضورة بناء الجماعة
األكاديميّة ،إىل البعد املجتمعي واملواطني ومسؤوليّتهما تجاه رضورة ال ّربط بني
ّ
والسيايس ومسؤوليّة
النّظام املعريف والنّظام املجتمعي ،إىل البعد اإليديولوجي
ّ
املثقف تجاه رضورة معالجة القضايا ال ّراهنة واملستقبليّة (مع التّذكري مجدّدا بأنّ
أغلب الجامعيّني يعانون من ُرهاب اإليديولوجيا).
ّ
يف هذا املستوى بال ّذات نحن بصدد االنتقال من البعد األوّل إىل البعد الثاني دون
قطيعة بينهما أو تصدّع يف أرضيّة االنتقال ،ألنّنا إزاء املسؤوليّة العلميّة والعرفانيّة
للجامعي أين ينبغي أن يقوم بدوره يف ال ّربط بني النّظام املعريف الذي ينتمي إليه
باعتباره عضوا يف الجماعة األكاديميّة والنّظام املجتمعي الذي ينتمي إليه باعتباره
فاعال اجتماعيّا.
دون التّ ّ
وقف عند االستثناءات التي ميّزت بعض أطوار الجامعة وبعضا من
الجامعيّني يف بعض مناحي ّ
الشأن العام ّ
(ألن املجال ال يتّسع لها) ،ودون أن نبخس
ّ
حق بعض العالمات البارزة واملضيئة يف تاريخ الجامعة التّونسيّة ،سوف نشري فقط
إىل األدوار الحاسمة التي كان عىل الجماعة األكاديميّة القيام بها من أجل ضمان
التّغيري يف الجامعة واملجتمع وفق مقتضيات مسؤوليّتها املواطنيّة:
• عىل مستوى املنظومة الجامعيّة ،كان عليها أن تقوم بتلك املسؤوليّة بال ّربط
املتغية للمجتمع وال ّ
بني ال ّ
ّ
ّ
املتغية للتّعليم العايل وإرساء ك ّل مرتكزات
طبيعة
طبيعة
الحوكمة الجامعيّة ال ّرشيدة وقواعدها ،باإلضافة إىل مراجعة عالقة الجماعة
األكاديميّة بإكراهات الفاعليّة واإلنتاجيّة مقابل متط ّلبات املعرفة النّقديّة يف أداء
دورها العلمي والبيداغوجي ،ك ّل ذلك لكي يتسنّى ضبط استحقاقات دعم التّعليم
العايل يف عالقة باحتياجات املجتمع والدّولة.
• عىل مستوى ّ
ّ
الشأن العام كان الب ّد من االضطالع بالدّور الناقد للمجتمع
والدّولة :ففي مرحلة ما كانت ك ّل الفئات والرشائح االجتماعيّة تنظر إىل الجامعة عىل
أنّها املرجع ال ّرئييس ملواجهة مختلف النّزعات والتوجّ هات ال ّرسميّة بدءا بممارسة
الحق يف االعرتاض العمومي وصوال إىل التّظاهر من أجل االحتجاج وال ّرفض
السياسات التي تس ّ
االجتماعيّني عىل /لك ّل ّ
طرها النّخب الحاكمة .وعىل املستوى
ّ
املؤسسات بصفتها املكان املناسب للحوار
العاملي كانت املجتمعات تلجأ إىل هذه
املفتوح والبحوث املوضوعيّة .وقد وُضعت صيغة الحريّة األكاديميّة بهدف حماية
هذه الوظيفة عينها.
• عىل مستوى بناء ثقافة املواطنة كانت هناك رضورة إلرساء قواعد املشاركة
ّ
السياسيّة من أجل بناء الدّيمقراطيّة وضمان استدامتها ،فدور الجامعة يمت ّد إىل ما
ّ
هو أبعد من بناء مهارات القوى العاملة ليشمل إعداد الطلبة لفهم دورهم كمواطنني
وأعضاء يف املجتمع .فمثلما ينبغي إعداد ال ّ
طلبة ملواجهة اقتصاد الغد ينبغي إعدادهم
ملواجهة ديمقراطيّة الغد ودكتاتوريّة الغد وقضايا مجتمع الغد.
أمام هذه األدوار املفقودة واملسؤوليّات املتلفة التي تنتظر جوالت تدارك يف
أطوار الحياة الجامعيّة للقيام بها ّ
فإن واقعا جامعيّا جديدا بصدد التّش ّكل قد
يعرقل ذلك حتّى وإن كان يف صيغة التّدارك تلك .ونعني به الواقع املنفعل بمسار
الخوصصة الذي بدأ يع ّم مختلف مجاالت املنظومة الجامعيّة والتّعليم العايل.
فإذا كانت الجامعة العموميّة ّ
تتوفر عىل ّ
الضمانات الدّنيا لتلعب دورها املواطني
باعتبارها قد تراهن بنفس القدر عىل إعداد الفرد كعضو يف املجتمع أو بصفته عامال
مؤسسة أو قوّة إنتاج بشكل عامّ ،
ّ
يف ّ
الخاصة ال يمكن أن تتجانس يف
فإن الجامعة
ّ
ّ
تكوينها للطلبة إال مع مقتضيات إعدادهم بصفتهم منتجني مفرتضني يف منشآت
وتابعني ألصحاب املنشآت ذاتها .فمعلوم ّ
ّ
أن ّ
الخاصة ال تكرتث
املؤسسات الجامعيّة
إال ّ بما يس ّ
طره لها طابعها االستثماري وال ّربحي الذي يتجاوب بشكل حرصي مع
ّ
الخاصة
رشوط إعداد الفاعل املنتج والنّاجع القتصاد الغد .أمّ ا إذا كان للجامعات
وسيايس الغد فهي تعدّهما لتسيري الدّولة وإدارة قضايا
دور يف إعداد مواطن الغد
ّ
املجتمع وفق منطق إدارة املنشآت ورشوط تسيريها حسب احتياجات قوى ّ
السوق
السيايس القتصاد ّ
من أجل إعادة االنتاج ّ
السوق.

maghrebstreet@gmail.com
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املرسح املدريس ...
حديقة األزهار املنسية

نبّهتني تجربتي يف املمارسة املرسحية الرتبوية واملحرتفة
والتكوين املرسحي ،عىل مدار عقدين  ،إىل أن املرسح يملك سح ًرا
ًّ
خاصا يف استقطاب النّفوس ،بحكم أنه فعل جماعي ،فهو شبيه
ّ
ّ
والصداقة والشاكة
باالٔرسة القائمة عىل الحميمية والتّواصل
ٔ
والتبادل وتبادل الخربة والتّجربة واالٔسئلة واالجوبة والحزن
والفرح وال ّلقمة والقهوة والتمارين واالعادة .أليس افتقاد التالميذ
والشباب هذه املناخات ما يدفعهم لالنحراف؟ ملاذا ال تشجّ ع
املنظومة الرتبوية بمعية املنظومة الثقافية ،إذًن عىل بعث املزيد
من الخاليا املرسحية بتعميم مادة الرتبية املرسحية يف رياض
ّ
والتكفل باحتياجات املوجود منها؟
االطفال واملدارس واملعاهد
ّ
ملاذا ال تفرض عىل دور الشباب والثقافة الرشاكة الفعلية مع
ّ
تخصص لها الحكومة ميزانيات مالية سنوية
املدرسة اليوم التي
 .ملاذا ال تستعني بمكوّنني واالستاذة املتخرجني من املعاهد العليا
ّ
للفن املرسحي ليستقطبوا ّ
ويوفروا
الشباب املؤهلني لالنحراف،
بدل عن حاضنة ّ
لهم حاضنة فنية ً
الشارع؟"....

نحن ندعو

الثقافة املرسحية جامعة منطلقها االسايس الطفل واملدرسة.
وإدراكا منا بأهمية املرسح املدريس ومرسح الطفل يف الحياة
الرتبوية التعليمية ارتأينا أن نذكر بالثقافة املرسحيّة الغائٔبة
بمدارسنا ،ويف إصالحاتنا الرتبوية ،الحارضة يف حياة املعلم
واملتعلم ،ليس الٔنها ثقافة فرجة وإمتاع وإنما لكونها تساهم يف
عمليات التفكري واالستنتاج ،وتجعل الطفل هذا الكائن الواعي
قادرا عىل التصور والتخيل والتمثيل وإعادة تشكيل الثقافة
املرسحيّة بوعي ،ومرسحة املناهج الرتبوية ،لتذليل صعوباتها،
وتفكيك بعض التعقيدات ،فهل تقوم مدارسنا بتمثيل القواعد
النحوية وتوزيع االٔدوار عىل التالميذ؟ اىل اي مدى كانت الطريقة
املنتهجة يف بالدنا تقوم عىل حوار يستبطن فيه التالميذ نص الرواية
ويقومون بالتمثيل بعد استنطاق لوحات مشاهد التعبري؟ماذا
يفعلون يف الحصص املوالية ؟؟هل يوظفون املكتسبات والقوالب
اللغوية توظيفا سليما ..؟ليس هذا مرسحا وإنما تمثيل بسيط فما
هو املرسح املدريس؟ وما هو مرسح االٔطفال؟..
املرسح املدريس ومرسح الطفل ،هما جنس واحد من الفن
االٔدبي املوجه للطفل واالختالف بني اللونني هو أن مرسح الطفل،
يتم خارج املدرسة أي خارج االٔطر الرتبويّة ويوجّ ه للطفل
ولفئات عمريّة معينة ،يخدم عالم الطفولة ويفيدها ،بينما املرسح
املدريس هو تلك العروض التي تتم داخل املدرسة وأبطالها هم
التالميذ أنفسهم ممن لهم ميول .نحن مع مقاربة بيداغوجية
تجعل املرسح املدريس آلية يف تواصل االٔفكار الرتبويّة بالعمل عىل
مرسحة املناهج ،ويفك عنها قيد الجمود ،ويح ّررها من النمطية
يف التناول ،ويجعل املادة مستساغة سهلة الهضم ،ويعمل عىل
تنمية ثقافة املتعلم وتطوير ذوقه وقدراته االٕبداعيّة والتحاوريّة،
بينما مرسح الطفل يتحرر من املادة التعليمية ويحلق يف فضاءات
الحياة االجتماعية ،ويقدم داخل املدرسة وخارجها أعماال فنية،
فاملرسح املدريس يف الدول املتحرضة يحتل موقعا مهما ضمن
االهتمامات الرتبوية كوسيلة تربوية تعليمية مثىل ،أكثر من كونه
غاية أدبيّة أو فنيّة ،اذ تقوم املدرسة بتوظيف املرسح من أجل
تنمية قدرات وإمكانات املتعلمني ،إنه مادة من املواد املدرسيّة

يوسف مارس (مسرحي)

التي تساعد عىل تكوين شخصية الطفل ،تلك التي تعاني من
التسطيح والتهميش واالٕهمال ،كما يساعد عىل خفض التوتر
النفيس وتخفيف حدة االنفعال ،ويعالج بعض الصفات السلبيّة
كالخجل واالنطواء واالكتئاب وعيوب النطق ،ويبعث يف النفوس
حب التعاون والتواصل وبناء العالقات واكتشاف العيوب
والسلوكيات املنحطة ،ويزداد نفعه يف الربط بني املتعلمني
وأساتذتهم ،ويفتح عيونهم عىل الفن ويوجه أنظارهم إىل ثقافة
املرسح .كما يلعب املرسح دورا بالغ االٔهمية يف تنمية مدارك
الطفل وصقل قدراته ومواهبه ويعترب من الفرص الثمينة املتاحة
الٕكساب التلميذ مهارات االٕلقاء والتعبري بكل حرية وجرأة،
والتعود عىل مواجهة الجمهور ،وهو بالتايل وسيلة الٕعادة النشاط
للتلميذ وإدخال البهجة عىل نفسه ،خاصة أن ما يحتاج الطفل يف
هذه املراحل العمريّة االٔوىل ،هو تفريغ الطاقة الزائدة لديه عن
طريق اللعب ،حتى ال يجنح إىل العنف .فال طريق أفضل وأسلم
من اللعب الرتبوي املنظم املحبوك دراميا والذي يصل بالطفل إىل
هدفني أساسيني االٔول التعليم عن طريق املرسح والثاني تفريغ
الطاقة بالشكل الصحيح ،وأن أهم املواضيع التي نطرقها هي
النظام ،التعاون ،الرأفة ،التسامح ،التعايش السلمي ،البيئة ،قيمة
االٔرض والوطن ،االٔعمال الخرييّة وبطبيعة الحال ال ننىس أهم
القيم االٕنسانية  ،ففي البداية يكون التمثيل عبارة عن لعبة
أو جزء منها ويظهر ال ّراوي ،ويف مراحل اخرى نستعمل بعض
االٔقنعة ،ويلعب التالميذ ادوارا يختارونها بأنفسهم بعد إسماعهم
نص الحوار ،ومع تقدم السنوات يجزا ٔ نص املرسحية إىل فصول،
ويتدرب التالميذ عىل االٔداء وفق معايري املرسح مع إضافة مقاطع
موسيقية تكون محفزة ومساعدة عىل تقمص الشخصية يف
جو درامي مفعم بالحيوية ،ويتلقى التلميذ أو الطالب املراهق
بعض التوجيهات تمكنه من االندماج يف الثقافة االٔدبية املرسحيّة.
وتتعاون االٔعدادية والثانوية مع مختلف النوادي واملؤسسات
الثقافية ،املوجودة يف املحيط ويبادر االٔستاذ املنشط ب ٕانشاء نادي
املرسح ليكون نواة الكتشاف املواهب وتمهري القدرات..ان للنص
املرسحي رشوطا وقواعد فنية نلتزم بها فكما هو معروف فان
لكل جنس أدبي سماته وخصوصيّته ،والنص املرسحي يراعي
الشخوص {مواصفة الشخصية } والفكرة يف الرصاع ،والحوار،
وباعتبار أن املرسح املدريس تربوي تعليمي فانه يندرج يف إطار
الرتبيّة الجماليّة ،بعيدا عن البكائيات التي تعودنا إقحام أبنائنا
فيها عن طريق االٕنشاد واملدائح التي تفوق املستوى العمري
للطفل ،إن أطفالنا يف حاجة إىل ابتسامة وأفراح ..نؤكد عىل
إدخال البهجة عىل نفوس االٔطفال ،وألن املرسح املدريس مهم،
ويمكن االستفادة منه يف املناسبات الوطنية والرحالت ،والحفالت
املدرسية بالخصوص ،نرى انه من الرضوري عند الرشوع
يف االٕصالحات الرتبوية إدراجه يف املناهج باعتباره نافذة من
نوافذ اكتساب ناصية املعرفة ،ووصفة عالج الٔمراض .سيدي
وزير الرتبية آن األوان العادة االعتبار واعطاء هذه املادة املكانة
الحقيقية ونحن نرى غيابا تاما للتطور ولرؤية استرشافية رغم
كثرة االدارات املختصة واملكتظة باناس ال عالقة ألغلبهم بالعمل
الثقايف ال من قريب وال من بعيد....
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ملاذا يتجاهلون إصالح
التعليمية؟
املنظومة
ّ

صالح الدّين العامري

يف املستوى النظري تنفجر الثورات عندما يحدث انحباس يف الحريات األساسيّة
مثل حريّة التفكري وحريّة التعبري ،وترتبط الحريّتان أساسا بالعقل ،والعقل مادّة
خام ال يمكن صقلها وتهذيبها وتوجيهها إىل الفعل اإليجابي يف التاّريخ إال ّ عىل مقاعد
الدراسة .ولم تنجح الثورات إال ّ حني أولت عناية للتعليم والرتبية بهدف خلق ثقافة
تختلف عن الثقافة القديمة .وبناء عىل هذا املعطى يمكن القول أنّه توجد مس ّلمتان ال
يمكن تجاهلهما ،األوىل اعتبار املؤسسة الرتبويّة املسلك الوحيد لبناء حياة تليق بقيمة
اإلنسان .والثانية ارتباط نمو املجتمعات يف ك ّل مجاالت الحياة بجودة منظوماتها
التعليميّة ّ
والتبوية .ومن هذا املنطلق راهنت دولة االستقالل يف تونس عىل الزوج
ّ
ّ
وتأسس هذا الرهان عىل
"التبية والتّعليم" إلرساء الدولة العرصيّة واملدنيّة املتطورة.
وعي قادتها برضورة االستجابة ملتط ّلبات املرحلة الجديدة من تاريخ البالد .وقد أنتج
هذا الرهان جيال من الكفاءات ،أزهر وأش ّع يف كامل أرجاء املعمورة ،وصار تالمذة
املدرسة العموميّة التونسيّة عالمة فارقة يف صناعة النّجاح والتميز بأكرب الجامعات
العامليّة .ومن الذكريات الجميلة حول تميّز املنظومة التعليميّة يف تونس ،مطالبة
ّ
تحصلوا
التونسيني الدارسني بالخارج بالحصول عىل معادلة للشهادات العلميّة التي
عليها من بلدان أجنبيّة من بينها بلجيكا .وبدل أن تواصل املدرسة تدعيم تدرجها يف
اتجاه التميّز أخذت منذ ثالثة عقود اتجاها عكسيّا وانخرطت يف عمليّة تراجع وتقهقر
من ّ
ظمة.
ومن نتائج هذه الخيارات تحوّل موقع املدرسة التونسيّة من التميّز إىل الفشل،
ومن ضمان التنمية البرشيّة إىل إهدار الطبقات ومراكمة العوائق .وبعد أن كانت تصنع
من تالمذتها ّ
مثقفني ومبدعني ،أصبحت تقودهم إىل التب ّلد الذهني واالنحراف الثّقايف
ّ
خاصة يف العرشيّتني األخريتني .ومهما ش ّكك املالحظ يف طبيعة األرقام
واالجتماعي
واإلحصائيات املعلنة حول نتائج املدرسة ّ
فإن الواقع يدعوه إىل اعتمادها والبناء عليها.
ومن األرقام املفزعة التي تتسبّب فيها املنظومة اليوم هي انقطاع حوايل ْ  100ألف من
بناتنا وأبنائنا سنويّا ،دون أي تحصيل معريف أو تكوين مهني .و ّ
أن مدرستنا العمومية
اتجهت رسيعا نحو فقدان مبدأ مجانية التعليم الذي أقرته الدساتري املتعاقبة ،وأصبح
الـتّع ُّلم والنّجاح يتفاعالن مع إمكانيات العائلة املادية والثقافية .وتتحدّث بعض
ّ
خاصة
اإلحصائيات عن إنفاق العائالت التونسية ألف مليار سنويا بني مؤسسات
ودروس خصوصيّة .وتؤ ّكد األرقام واإلحصائيات أيضا ّ
أن املستوى املعريف العام للتلميذ
التونيس يتدنّى باستمرار مقارنة بتالميذ الدول الغربية واآلسيوية ،ليصل إىل نقص
معريف يتجاوز  6سنوات يف بعض املواد األساسية .مثل الرياضيات والفيزياء.
ومن مظاهر هذا التقهقر ونتائجه أيضا ،تدني العالقة بني املربي من جهة ،واألولياء
والتالميذ من جهة ثانية ،ونفور التّلميذ من الدراسة وفقدان ثقة الويل يف املدرسة،
الخاص ،وتفاق ُم ظاهرة العنف بمحيط ّ
ّ
املؤسسات الرتبويّة ماديّا
واالتجاه نحو التعليم
ولفظيّا ،وارتفاع نسب استهالك املخدرات والتحرش واالغتصاب ،وتنامي ظاهرة
الدروس الخصوصية ،واتساع الهوة املعرفية والثقافية بني العائالت امليسورة والعائالت
املتوسطة واملعوزة ،وتكريس نتائج للجهات املحظوظة ونتائج للجهات األقل ح ّ
ّ
ظا،
وهجرة املتميزيّن من التالميذ إىل الخارج ،وغريها من النتائج .ومن العوامل األساسيّة
املساهمة يف إفراز هذه النتائج:
ّ
 ضبابية وظائف املدرسة وتكلس املناهج البيداغوجية وجمود مكوّنات الربامجويتبي جليّا ّ
ّ
أن هذه اآلليات اهتمت أساسا بتبليغ املعارف دون أهداف
وأنظمة التقييم،
ّ
دقيقة وموجّ هة ،فكانت مصدر إرهاق للتلميذ بسبب كثافة املواد وعدد ساعات الدّراسة
واملراجعة والـدّعم ،وعامل حرمان من زمن اجتماعي وثقايف يحتاج إليه التلميذ.
 تركيز مُكوّنات املجتمع التونيس ج ّلها خالل العرشيتني األخريتني عىل النتائجبمعزل عن التحصيل املعريف ،وانحصار ه ّم أصحاب القرار واملهنيني واألولياء والتالميذ
يف الحصول عىل ّ
الشهادة املدرسية والبحث عن النجاح والتميز مهما كان الثمن.
ّ
يستحق من اهتمام وتحيني يفرضه
 عدم إيالء التّكوين القاعدي للمدرسني ماالواقعان الخارجي والدّاخيل .وتجاهل أصحاب القرار رضورة توفري مسارات تكوين
املدرسني حسب حاجيات املدرسة من كفاءات مختصة.
 غياب التنسيق الجدّي مع منظومة التعليم العايل باعتباره الحلقة الختاميّةملسارات الرتبية والتعليم وجرس العبور بني النظري والتطبيقي .ويحتاج التعليم العايل
بدوره مراجعة وتحيينا مثل املراحل التعليميّة األخرى.
ّ
إن ضمان الرتبية السليمة والتعليم الجيد والثّقافة ّ
النية هي الثوابت املحورية
ّ
ّ
لألمن القومي يف مفهومه الشامل ،وهي من ضمن الشوط األساسية الضامنة ألمن
ّ
يتحقق هذا األمر يف ظ ّل امليزانيات
املواطن ولكرامته باملعنى الثوري الحقيقي .ولن
ّ
املخصصة لهذا القطاع بمراحله الثالث ،وتعرف هذه امليزانيات تقلصا مستم ّرا مع كل
سنة ماليّة جديدة ،ومن الصعب أن ننشد هذا املرشوع يف ظل غياب اإلرادة السياسيّة
الهادفة والفاعلة .فالسياسيون اليوم ال يهتمّ ون بالتعليم وال يبدون انزعاجا من واقعه
املرتدّي ،ربّما ألنّهم يسجّ لون أبناءهم باملدارس الدولية والخاصة التي تدرس برامج
أجنبيّة أويرسلونهم إىل أوروبا وأمريكا ،وربّما ألنهم يستفيدون من سياسة التجهيل
والتتفيه التي تساعدهم عىل خلق قطعان يسهل ترويضها وتوجيهها لخدمتهم وخدمة
أبنائهم الذين سيخلفونهم يف القيادة.
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الشارع الثقافي

ّص ُيريد
عب ُيريد» والل ّ
«الشّ ُ

رأي

يمينة هاللي (باحثة في تاريخ اإلسالم المب ّكر)
اِع َلم أع َّزك الله وأم ّد يف عُ مرك ّ
أن يف قولك "الشعب يريد" تعميم َ
أفسد بعض البصائر وهو قو ٌل وجب أن تُراعَ ى فيه جوانب عديدة منها
ظ َ
وصنف مُنحرف ،ناهب ومنهُ وب ،يَق ٌ
ٌ
ّ
وغفِ ل ،طيّب ورشّ ير ،إنسان وحيوان ،م ِ
ُغتصبٌ وم َ
ُغتصب .و ّملا كان
أن الشعب صنفانِ :صنف مُعتدل
ْ
َ
ّ
الناس عىل
الصنفان مُتضا ّديْن وجب عليك –أطال الله بَقاءَك و َم ّد ُمدّته -دف َع املضا ّر عن البالد وجلب املنافع وتسهيل املرافق وحِ فظ أموال ِ
ح ّد تعبري شيخنا ابن خلدون ،وأن ترضب عىل يد ا ُملتغ ّل ِبني .أمّ ا اإلرادة –حماك الله وفتح بصريتك -ف ُك ٌّل يُغنّي عىل ليْاله وك ُّل مُري ٍد وما يُري ْد
ُ
البعض خوفا من اتّهامهم بمعاداة الطبقة
وفالح أو خِ ّف ٍة وطي ٍْش .ولن أُذ ّكر بالرشّ ا ُملتج ّذر يف الطبيعة البرشيّة وهو ما ينفيه
صالح
من
ٍ
ٍ
الكادحة فتفو ُّهوا بغري ّ
الحق ّ
ألن ال ّلصوصيّة عمّ ت ك ّل الطبقات وخرج للنّهب ك ّل من بنفسه مرض بقطع النظر عن مستواه االجتماعي.
فال ّلصوصيّة ّ
فن من فنون التّوحّ ش إذا تربّى عليه أحدهم صار له ُخلُقا وجبلة.
خصها بعض املؤ ّلفني بالدّراسة والتّوثيق ،فإن أردْت اال ّ
طالع عىل هذا ّ
إن ل ّلصوصيّة تاريخا ولها ّ
ّ
فن وأسلوب مميّز وقد ّ
الفن عُ ْد إىل
ُ
ُ
ّ
ّ
ْ
كتابي وَس َم األوّل "بحِ ي َِل لصوص
الجاحظ الذي عُ رف بكتاب "البُخالء" لكن له كتاب آخر عنون ُه "بكتاب اللصوص" ذكر أنه عبارة عن
يل".أو تَ ّ
ُ
النّهار" َ
الرساق وفنون
حول
ّنت
و
د
التي
الكتب
صفح "الفهرست" البن النّديم يُحيلُك عىل عديد
ّ
ووس َم الثّاني "بتفصيل حِ يَل ُ ّ
اق ال ّل ِ
س ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
الرسقة منها" :كتاب الرسقة وقطاع الطرق" ملحمّ د بن حسن (ت  189ه) و"الحراب واللصوص" ألبي هالل لقيط املحاربي (ت  190ه)
و"الراحة ومنافع العيارة" ألبي العنبس ّ
الصمريي (ت  256ه) و"أشعار" أو "أخبار ال ّلصوص" ألبي سعيد السكري (ت  275ه) و"كتاب
ّ
السقة" ألبي سليمان داود بن عيل األصفهاني (ت  270ه).
ُتالز َ
ّ
ُ
ِ
مة صدمة االغتصاب عىل ح ّد تعبري ا ُمل ّ
ُسمّ
ختصة النفسيّة "آن
م
ى
ي
ما
شأن
هب
ن
ال
صدمة
ُتالزمة
م
عاني
ت
تونس
أصبحت
لقد
ِ
ِ
الصدماتّ .
وولبريتبورغيس" التي بيّنت ّ
أن هذه الحالة هي صدمة تُمهّ ُد لِما يُسمّ ى إرضاب اإلجهاد ا ُملعَ ّقد بعد ّ
إن تونس مُرضبة مُجهدة
ّ
ُ
ْ
ِ
والعِ
الجُ
بَ
ْ
باإلنسان
غتص
مل
ا
قاب"
"الجريمة
رواية
صاحب
"دوستويفسكي"
يصف
م
أل
دد.
ّني
ي
ور
ث
بال
البعض
أنْهكها لُصُ وص وصفهم
ِ
الخارق؟
وال ّلصوصيّة أنواع بَدءًا برسقة ضمادات
ِ
ورسقة
من ا ُملستشفى ورسقة قلم من إدارة
أوقات ا ُملواطنني ورسقة ح ّ
ظ ذلك أو تلك من
الدّراسة ّ
والشغل وصوال إىل رسقة البُنوك
وأحالم شعب بأكمله تَخ ُرج منه فئة ضا ّلة
لرسقة أصحاب ا ُملمتلكات.
فمن ثار سلميّا انسحب وبقي ّ
اللص
الذي ال يكتسب مَل َكة ُّ
تعق ٍل وال يُجي ُد صنْعةً
ِ
وال ْ
مل ألنّه تعوّد أن
استعدا َد له ل
ِممارسة عَ ٍ
ّ
ً
ي ُكون عَ يّاال عىل غريه يسعى إىل التخريب
اس بمنطق َ
الغنيمة،
وانتهاب ما يف أيْدي الن ّ ِ
يرسق ك ّل ما ِ
تص ُل إليه يده وتمت ُّد إليه
عيْنه وهو نوع من أنواع ّ
الشذوذ ّ
السلوكي
وميُوالت إجراميّة ساديّة من العار أن نبحث
لها عن ُمربّر.
ّ
تصل أيدي اللصوص إىل ممتلكات
غريهم فيقع بينهم وبني األمن َك ّر وف ّر ث ّم
َ
ويظف ُرون با َملطلُوب فإذا َق ُضوا
يست ْولُون
األ َربَ من ا َملحالّ ِت تسم ُع أصواتهم بني
ّ
األزقة وهم يُن ّ
ظمون صُ فوفهم ويتّصلُون
لحمل ما
با َملدد فتأتي السيّارات بأنواعها
ِ
ن ُ ِهبَ وما ث َ ُقل وزنُهُْ ،
وتسم ُع ما شاء الله من
األسماء تُذ ّكرك بتلك التي ذكرها ال ّ
طربي:
"الدّونَل" و"دَحما ْل" و"أبا نم َلة" أو "أبو
حامل َ
الدّود" و"أبو النّوابح" ِ
ني ُسيُوفا وعِصيّا وق ْد رأيْنا ذلك عِ يانًا ولم يُخربنا به أح ٌد فرتاهم فرادى وزرافات يأتم ُرون بأوامر قائدهم.
َ
ِ
و ْلتع َلم أع ّزك الله أنّك َ
لست بحاجة إىل البحث عن سبب الدّاء أو البحث عن األمّ هات واآلباء فهم لي ُْسوا م ُْستقيل ِني فحسب بل هم أنفسهم
والخديعة فكم من أ ّم تراها تنتظر ما سيَغن َ ُم ابنُها ُ
توعية وتربية فقد كان َم ْرباهم بال َكسل والكذِب وا َملكر َ
ٍ
ٍ
فت ّ
رسوق يف
حاجة إىل
يف
صف ا َمل ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ترتص ُد "رزق ال ِبيليك" فحسب
منزلها وهي سعيدة ِبمُنجزات الفحل الذي لم يعُ د من غزوته بخف ْي حُ نني ألنه نشأ عىل النهب وعقليّة لم تعد
الصغر أش ّد ُر ُس ً
إنّما تجاوزته للتّطبيع مع نهب أصحاب ا َملشاريع وأصحاب الثروات "فتعلي ُم ِّ
وخا وهو األصل لِما بَعده".
ّ
ُ
ُ
و ْلتَعلم أدام الله كِفايتَك وسعادتَك ّ
أن بعضهم يُرشّ ع نهبَ أهل الثروة من الشعب فثروة هؤالء تهدّد ثورة أولئك .ويف ذلك نوع من
اإلرضاب ّ
لوكي والعدوانيّة ا َملكبُوتة يغيبُ معها الوازع األخالقي والدّيني ،عُ دوانيّة مشحُ ونة بالكراهية والحِ قد تَشحَ نه ُميُوالت إجراميّة
الس ّ
ّ
ّ
َ
وعمل للوصول إىل ذلك الوضع املادّي .إنها عقليّة طبقيّة
وج ٍّد
ٍ
ساديّة تتجاه ُل ما ت َكبّد بعض أصحاب هذه الثروات من عناء وتضحيات ِجسام ِ
بَغيضة.
َ
ُ
ّ
ُ
َّ
َ
َ
فهل تخلق البعض بأخالق اللصوص الذين ذكرهم التاريخ اإلسالمي عندما ح ّرموا رسقة الفقراء وجعلوا من أهدافهم إزعاج ّ
السلطات
لنفسها نَهبَ ال ّ
رافِ عِ ني ِشعار ال ّ
طبقة ا َملن ُكوبة التي تُرشّ ع ِ
طبقة الثريّة.
أن ال ّلصُ وصيّةَ
ّ
ّ
ّ
وأن من اللصوص من يتقلد جليل األعمال والواليات من الوزارة والقيادة ونعلم ّ
أن اللصوصيّة مَراتب ّ
اِعلم يا صاحب اإلرادة ّ
َرضا مُزمنا تُعاني منه البالد ويَعُ و ُد وبا ُل ذلك عىل ّ
أصبحت م ً
الشعب ِب ِش ّقيه ّ
تارك َ
وأن ا ُمل ِ
ني َخ ًلفا من
فسدين يتدا َولُون اإلدارة واحِ دا بعد واحِ د ِ
ً
َ
َ
ُّ
َ
عَ شري َِتهم وأبنائهم ِوراثة وتمل ًكا .يقو ُل ابن خلدون" :اعلم ّ
أن مصلحة الرعيّة يف ّ
سن شكله أو مَالحَ ة
السلطان ليست يف ذاته ِ
وجسمهِ ،من حُ ِ
ساع عِ لمه أو جوْدة َخ ّ
طه أو ث ُ ُقوب ذِهنه ،وإنّما مص َلحتُهُ م فيه من حيْث إضافته إليْهم".
وجهه أو عظم جُ ثمانِه أو اتِّ ِ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
أمّ ا بعد ،فعليْك بإرادة تونس وحدها ال شيك لها ول َك منا بعض ما َكتبه طاهر بن الحسني قائد املأمون البنه عبد الله ملا وال ُه ال ّرقة ومرص
وما بينهما ":اِحفظ رعيّت َك يف ال ّليل والنّهار ..وال تُ ّ
ؤخر عُ ُقوبة أهل العُ ُقوبة ..وال تُدخِ َل ّن يف م َُشورتِك أه َل ال ّرفه والبُخل وال تَ ْسم ّ
َعن لهم َقوالً،
ض َر ُهم أكثر من نَفعِ همَ ..
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ووسع عليهم يف م ِ
وتف ّق ِد الجُ ند يف دواوينهم ومَكاتِبهمّ ..
اس ُكلهم عىل ُم ِّر الحَ قْ ..
َعاشهم ..واحْ ِمل الن َ
واستعْ مل
فإن َ َ
بالس ِ
عليهم ذوي ال ّرأي والتّدبري والتّجربة والخِ ربة بالعِ لم والعَ ملّ ،
ياسة والعَ فاف ..وأ ْكثِر مُجا َلسة العُ لما ِء ومُشاورتِهم ومُخالطتِهم" .فهل
ترتُكهم يف إرضابهم وجُ وعِهم وتُق ّرب الجاهل وا ُمله ِّرب؟ !
ُكتب عىل غالف مرسحيّة "ال ّلصوص" لفريدرششلر" :ما َ ال تَشفيه األد ُ
ْوية ،يَشفِ ِيه ال َك ُّي ،وما ال يَشفِ ِيه ال َك ُّي ،تَ ْش ِ
فيه النّا ُر".
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من أجل فهم تقاطعية
االحتجاجات !
حازم الشيخاوي
(باحث في الدراسة الجندرية)
مَ ن منا اليوم لم يدرك أنَّه ال يمكن تنزيل االحتجاجات فقط ضمن قراءة
الفلسفات والعلوم السياسية أو ضمن خربات تحليل الحركات االجتماعية ،وأن
املهم أن نُخضع النظريات واملناهج العلمية الحديثة لتفكيك وتفسري وتأويل
تشكل ُمنطلقات املجتمع وحركاته وتغرياته .يف اآلونة األخرية طغى عىل املشهد
ً
خاصة -تبادل وجهات النظر حول الحركات االحتجاجية
اإلعالمي -والسيايس
الشبابية من أجل فهم مطلبها ،حيث انشغل أغلب املحللني بفك شيفرات األبعاد
االقتصادية-املؤسساتية أو االكتفاء بتنزيل حيثيات الوضع يف خانة ’’العنف
املتعمد‘‘ (الذي ندين ك ّل أشكاله) دون أخذ جانب البناء الثقايف-االجتماعي لهذا
الحدث املهم بعني االعتبار.
َ
أمر مهم:
نقول ههنا جانب البناء الثقايف ،وذلك يدفعنا بداية للتأكيد عىل ٍ
ً
مطلقا هدف التحليل الثقايف االكتفاء بتحليل الصور االستيتيقية أو
ال يبدو لنا
الجمالية يف مختلف الفنون ،أو االكتفاء باحتكار ’’الخطاب االعتيادي‘‘ إنما املهم
أيضا مواكبة دالئل اإلرهاصات املعرفية يف هذا املجال؛ أين استحال فصل الواقع
عن الفكر ،ووجبَ دائمً ا العودة نحو البناء قص َد الفهم.
ضمن هذا اإلطار بالذات أردنا أن
نتطرق للحركة االحتجاجية من جهة
منظار تقاطعي .طبعً ا هذه النظرية/
املنهج يف التحليل تتقاطع بدورها
بني مختلف الدراسات [القانونية،
النسوية ،الجندرية ،السوسيولوجية ...
الخ] خصوصا يف املدرسة الفرنكفونية
واألنغلو-سكسونية ،لكن لضيق
مساحة الكتابة أردنا أن نشري لذلك
برسعة ،وللمتصفح/ة حرية اإلبحار يف
هذا املجال.
ُ
السؤال املهم الذي يجبُ أن
يُطرح  :كيف نفهم تشكل عوامل
االحتجاج من ناحية البناء الثقايف
بشكل يقيني
؟ هذا طبعً ا إذا أخذنا
ٍ
َّ
أن املحتجني واملحتجات هم فاعلون
وفاعالت يف املجتمع تشكلوا من خالل
روافد متعددة ،أي أنهم ال يمتلكون
بالرضورة نفس املستوى الدرايس
أو األكاديمي ،وال ينحدرون من ذات
الجهة ،وال يمتلكون نفس االمتيازات
الطبقية واالقتصادية ،وال يشغلون
نفس الوظائف ،وأعمارهم متباينة،
وتجاربهم الحزبية متنوعة ومتعددة
أو غائبة ،وال يمتلكون نفس الهويات
الجندرية ولك ّل محتج/ة رسدية تجعله/ها ينتفض أمام الحيف والظلم الذي
أصبح طاغيًا عىل الفضاء العام والخاص .رغم ذلك نجد أن الخطاب السيايس
الرسمي ال يقوم فقط بدحض مطلبية االحتجاج إنما يسعى لجندرته يف صورة
’’ا ُملنحرف ،الصعلوك والطفل املهمش إبن األحياء الفقرية القصديرية‘‘ أو الزج
بصورة الغضب يف خانة ’’عقول الصغار‘‘ والتسويق لألمر عىل أنه حتمية إحدى
نتائج األلعاب الرقمية [بك ّل سخرية].
نود هنا أن نأخذ اإلشكالية املطروحة إىل ما يتجاوز االنطباعات السطحية:
إن قراءة العوامل ضمن تقاطعها الباطني ،يكشف لنا أن هذا البلد يعيش ً
َّ
نقلة
يف البناء الثقايف العام ،عىل الرغم من أنه ال يزال متمركزا يف الثنائية التالية :من
جهة ،نجد محاولة الحفاظ عىل السائد وإعادة إنتاج نفس الصور االجتماعية
النمطية ،وهنا تلعب املؤسسات التنشيئية الكالسيكية دورا مهمً ا ،ويف الجانب
اآلخر الشباب والشابات أصبحوا يتفاعلون من خالل الوسائل التكنولوجية مع
’’تقنيات تربوية‘‘ مغايرة تتيح لهم ولهن صورا ممكنة لكرس السائد أين ال نميز
بني الذوتات ،بل الهدف هو العيش’’ ،رغم الداء واألعداء‘‘.
َّ
إذن الب ّد أن نفهم اليوم أن مطالب االحتجاجات –عىل امتداد عرش سنوات-
تتجاوز فهم الساسة ،حيث هناك محاوالت حثيثة إلرساء جوانب قيمية مهمة
تتمركز حول الحرية والعدالة واملساواة،وتخطي التقاطع بني الهيمنة والتسييج
االجتماعي السائد :قوي -ضعيف ،مركز-هامش ،مُحنك -بليد الذهن ،غني-
فقري ...الخ .نحن إذن أمام محاولة جادة من قبل هذا التعدد الشبابي لتجاوز
العالقة الالمتكافئة وفك تشابك االضطهاد مع منظومات مبثوثة يف حياتنا
اليومية.
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السياسي
الشارع
الشارع الثقافيبا

فضاء اإلبداع
عشرة أعوام
والحادش زيادة

توانسة صافي...
آمنة الرميلي

علي الدويري سعيدان
عرشة أعوام والحادش زيادة
تعدوا نكادة
ال جاء الفرح وال شفنا فيهم سعادة
***
عرشة أعوام والحادش ينادي
كثرت أنكادي
ال جاء الفرج وال ارتاحت فيهم بالدي
نتجرعوا امرار القهر والحزن بادي
ضاعوا اندادي وجملة اسيادي
صار الظالم رامي علينا سوادَه
عرشة أعوام والحادش علينا مجهم
مدكن مظلم
الجاب خري وبالبالء علينا محزم
هاذاك كافر وهاذاك خاين و مجرم
هالوطن ما عاد مُسل ْم
بسيوف وسالح نووا عىل االبادة
***
عرشة أعوام والحادش علينا مهود
أحرف مقود
الجاب سعد ما ثم كان املسود
صار الضبع يف الصيودة يقود
وزاد البالدة
كان ربنا يجيل عكس الزمن عىل عباده

خناركم ّ
ّ
خنار
محمد ناجح الطرابلسي
سوا ليل واال نهار
خنّاركم خنّار...
ما عاد عنده الشعب ما يختار...
..

ذ ّليتوه
ضحكتوا عليه الكل جوّعتوه
عرشة سنني العام الحق خوه
ال سلم عل ساقيه ال يف الكار
ألوان املهانة الكل ذوّقتوه
يف همكم ما لقاش ما يختار...
...
هموم الزرقا
هذا نهار الغيم فيه بريقى
الله يهدكم رشقه وراها رشقه
الله يذلكم راكم عملتوا العار
وليداتنا بني الغرق والحرقة
وقعداتكم «وسكي» مع كافيار...
...
سوا ليل واال نهار
خنّاركم خنّار...
ما عاد عنده الشعب ما يختار
...

لع
امي

إنت مْ ن ْ
ني؟
ُق ِّ
ـل بربّي إنت منني؟
آنُو ماء خ ِّل ْ
ط بَدن ْك ،وآنُو ط ْ
ني؟
إنت من ْ
ني؟
َها ال ّلون ال ّراقص يف عيون ْك
ّ
الغاف يف جْ فونِ ْك
والسحر ِ
ِجـبْتُو من ْ
ني؟..
القص ْ
يش من ْ
ين!
ما تْ ُق ّل ِ
نَبْتة َفوّاحة تتْما ِي ْل
ما تتْق ِّل ْع مهْ ما تل ْ
ني..
واال ّ ولد ْربَ ْ
ط مْ هنْك ْر!
وياسم ْ
ْ
مايـ ْل كب ْ
ني..
ّوس
ْ
يمكن ت ْ
ْ
الكاف!
طل ْع و ْلد
عىل ْك ُ
ْ
تاريخ ْسن ْ
ني..
تافو

وإال ّ من ب ْرج املهديّة!
تحْ كي عىل عِ ِّز الجّ د ْ
ّين..
تنجّ ْم من س ْليانة تْ ْ
كون!
ربي ْع ْخضا ْر وجوّ حن ْ
ني..
وإال َّ من بنْزرت ال ِّزينة!
ذهبْ َع ّ
الش ّ
ط ْ
رمَ ْل مْ ّ
ني..
قلّ ،
ّ
قل..إنت من ْ
ني؟
ت ْ
طلعْ ِش من ب ّر ّ
الصحراء!
ْ
وتطاوين..
دو ْز النّخلة
وإال ّ من قا ِب ْس الع ُروسة!
حنّة ،وتْمَ ـ ْر عْ راج ْ
ني..
أما ي ْ
ظه ْر ِل من ِزين ْك
إنّك بُوزيدي ومْ ت ْ
ني!
من مَ يّة ْ
زغ ْ
وإال ّ ْ
وان!

االمتحان
علي بن ناجي
امتحان  :موضوع انشاء
حل فصل الربيع ...تحدث
اوووووف
صعب نص االمتحان
سيدي ممكن دقيقة
ممكن تفرس شوي
ممكن تجيل الغموض
سهل الدنيا عيل
يعني ما املطلوب مني
ملا احكي عالربيع
يعني احكي عالزهور
و صوت تغريد الطيور
و احكي عالنسمة اللطيفة
و كيف يمىل الدنيا نور
يعني احكي عالربيع
باملفاهيم العتيقة
يعني عالصورة الجميلة
احكي بالروتني نفسه
و انتهج نفس الطريقة
و ال احكي عالحقيقة
ملا حل فصل الربيع
ارضنا صارت دمار
و شفنا انواع املهانة
و عشنا كنا ( كأننا ) يف حصار
و طلعت الناس الصفيقة
تسري اسلوب الحوار
ملا حل فصل الربيع
صارت االوطان غابة
و اختلف شكل الكتابة
و صار للشالوم معنى
يف تقارير النيابة
و صارت الخريات لعنة
عوض ما تعمر وطنا
تمهد لحملة خرابه
و صاحب املليون طعنه
اليل يكرب من وجعنا
صاحب البدلة االنيقة

من كالمه ما انتفعنا
و ال نبت من غيث مزنه
ورد يف اية حديقة
غامض املوضوع ضعنا
يعني لو ممكن دقيقة
.
يعني احكي ف ملتحان
عن شذى النرسين فايح
نسمة الفجر اتمايح
و الطيور اليل تسافر
بني غادي و بني رايح
و احكي عن لون الطبيعة
و حسن ورد البيلسان
و الاحكي عاليل عشته
من وجع قهر الزمان
ملا حل فصل الربيع
انتهى منا االمان
صار طعم املوت عادي
و صار عصف الريح هادي
و انكرس معنى املكان
مات حب الغري فينا
و هبت النسمة حزينة
يف تقاسيم الكمان
ملا زرعو املوت فينا
و احنا كملنا املسار
رصنا لعبتهم و رصنا
ال ارادة و ال اختيار
و بني رجلني الجواري
و بني حانات القمار
رصنا موضوع الرهان
يعني اكتب كل هذا
يف سطور االمتحان
اصال الشيطان يسكن
يف التفاصيل الدقيقة
و بني طيات الزمان
يعني يا استاذ عفوا
اعذر الحرية اليل بيا

ة

www.acharaa.com

awatefbeldi@gmail.com

21
23

ْ
عطش الع ْ
طشان ْ
ْ
ني..
سقيت
ْ
وهديتلنا و ْرد أريانة!
مسك وتْ
ْ
روا ِيحْ ْ
الوين..
ّ
ْ
وبا ِل ْك ولد املنوبية!
رس ْك يف العين ْ
ني..
حام ْل ّ
وإال ّ بن عْ ْ
روس وهبْ ِل ْك!
تشفي عق ْل ْ
املخبول ْ
ني..
ّ
قل توّة ،إنت من ْ
ني؟
ْ
القروان!
نظن ّ ْك من سو ْر
الصا ْلح ْ
فيك روايحْ ّ
ني..
واألكث ْر أنّك مستريي!
با ِي ْن يف ضوّ العين ْ
ني..
ْ
ْ
صفاقس!
ديوان
وإال ّ من
ْشهادة عىل مجْ د الوا ْل ْ
دين..
ّ
قل عيش ْك إنت من ْ
ني؟
من جندوبة زعمة إنت!
قلبك ْ
ْ
غابة ْ
وزين..
زان
وإال ّ شاربْ ُس ّكر باجة!

نبْتة حْ ـلُوّة عيل ّ تْمي ْل..
روح ْك كاينْها ْ
قفصية!
ره ْ
جْ ريدي صايف بال تْ ْ
دين..
بال ْك من ُس َ
وسانا البيّة!
ﭭـَمْ رة بوجعف ْر يا لي ْل..
وإال ّ صندي ْد من ّ
قبل!
مايل الدّنيَا ِشعْ ر وخي ْل..
مخبّ ْز ْ
بتابْ الجنوبْ
من م ْد ِن ْ
ْسقت أنْوار ْك ْ
ني!
تْكونش ناب ْل هي ْهدا ِت ْك!
ها النّبْل الك ّل وها الع ْ
ني..
وإال ّ فارد طولِ ْك ْ
نخلة
يف توز ْر ْ
وخ ْ
ريف جْ مي ْل!
الز ْم نسم ْع منْك جْ وابْ
يقل إنت ْ
ّ
طلعْ ت مْ نني..
أيّا ّ
قل عا ْد بربِّي
املسك ْ
ْ
وين ن ْرمي ق ْلبي ْ
ني!!..

هل ترى ممكن دقيقة
.
اصال املوضوع غامض
من بدايات الكالم
و تاهت االفكار مني
يف تجاعيد السالم
يعني يا استاذ عفوا
شنهي مدة ملتحان
هل ترى عنده اجل
و عفوا اعذريل فضويل
قبل ما نبدا العمل
يعني لو ممكن سؤال
ملا ركبت الصياغة
كنت تتصور يا سيدي
ان الفصل الورد الحل ؟
يف الحقيقة اليل شفته
ان هذا الفصل اصال
هو اصل املشكالت
كذبة مرسومة بدقة
دمرت فينا الحياة
و كربت فينا الوجع
يعني
لو شذى ورده طبيعي
يعني كان يكون احىل
لو زرعناه بايدينا
وردة وردة
فلة فلة
نخلة نخلة
يعني لو نسمة صباحه
كانت
آخر انفاس الشهيد
يعني لو كانت نجومه
باب للحلم البعيد
يعني لو كانت رياحه
رصخة من ام الفقيد
تزلزل الحكم الرشيد
كنا من شدة فرحنا
اغتسلنا للطهارة
و كنا كربنا له سبعة
و كنا صلينا و سجدنا
وكنا قلنا هذا عيد

لكن بحرسة كبرية
و قلب يتقلب يف حرية
اسف اني
اعلمك هاذي الحقيقة
هو يا أستاذ اصال
كل هذا مصطنع
سطر مكتوب فوثيقة
مالحضارات العريقة
الجل اغبى مجتمع
او بتعبري ادق
ليل عايش يف شتات
يعشق انواع السبات و
و يعشق الذل الدفني
ملا يحيا عل فتات
يف سعادة مقتنع
و يرفض ان يهز عينه
نحو اطراف االفق
كيف يتسمى يا سيدي
اليشء هذا مجتمع
هذا باملعنى االدق
.طول عمره مفرتق
...
و اقرتب مني جنابه
يميش يف ثقة و صالبة
غطت الوجه الحسن
كنت نستنى فاجابة
و هو يستنى فاجابة
و لكن ف ايديه ساعة
اصيل اصيل يف الصناعة
ال تقدر ب ثمن
و ترفض انواع الشفاعة
و سيدي صاحب تجارب
كان عينه عل عڨارب
و كان يضحك للجميع
و كان ينظريل بغرابة
و ما انتبهتش للزمن
و ما انتبهتش للمكان
و ما انتبهتش للزمان
و ما بديتش يف الكتابة
و ما نجحتش يف تجاوز ملتحان
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الشارع اإلذاعي والتلفزي
أنتريتي نبّ ار

عم خم ّيس
لن ننساك
يف إطار إعادة بث املسلسالت الدراميّة الناجحة قامت
الوطنية االوىل ببث مسلسل «وردة» العمل النّاجح الذي
ت ّم إنجازه سنة  1993واخرجه حمّ ادي عرافة وشارک
يف أدوار بطولته صدیقنا املمثل الراحل جمیل الجودي او
«عم خمیس» مثلما كان یحلو لنا تسمیته.
«وردة» هو مسلسل تونيس يجسد نضال التونسيني
يف عهد االستعمار من أجل تحقيق كرامتهم وكرامة
الوطن .من بني هؤالء النساء امرأة تدعى (وردة) التي
كان لها دور مهم يف قيادة نضال النساء ومحاربة
االستعمار والجهل.
جميل الجودي او عم خميّس هو وجه مرسحي
وتلفزي وسينمائي تونيس .قدم أول عمل مرسحي
له سنة  1952يف املرسح البلدي بالعاصمة وكان من
مؤسيس فرقة بلدية تونس .كما شارك يف أعمال
سينمائية أجنبية وتوىل تدريس املرسح لعدة سنوات يف
تونس ويف اململكة العربية السعودية حيث تخرج عىل
يديه أول املرسحيني يف هذا البلد.
يف رصيده أكثر من  13عمال تلفزيّاً ،أبرزها يف الدراما
التلفزيّة التونسية الرمضانية ،لكن أهمّ ها والتي يذكرها
الناس ،دوره يف «الناس حكاية» عام  1991من إخراج
حمادي عرافة ..وايضا مساهمته املتميزة يف مسلسل
«وردة» لنفس املخرج عن سيناريو لصديقه هشام
بو ْقمرة...باإلضافة ألعمال أخرى ال تق ّل أهميّة عن
مسلسل «وردة» نذكر منها «ليام كيف الريح» لصالح
الدين الصيد و«املتحدي» للمنصف الكاتب وتييل فيلم
«رسالة حب» عن سيناريو لسمري العيادي وإخراج
حمادي عرافة و«ماطوس» سنة  2000لعيل دب
وحمادي عرافة .كما ال ننىس دوره املتميز يف مسلسل
«عنرب الليل» للحبيب املسلماني...
ويف املرسح قدّم سنة « 1963كاليوغوال» من إخراج
عيل بن عياد مع فرقة مدينة تونس.
و«رابح زميم الحومة» مع فرقة مدينة صفاقس
خالل الستينات.
أما يف السينما فيعترب جميل الجودي أن ال عالقة
له بالسينما أو باألحرى باألفالم التونسية ،وأنه يعمل
يف األفالم األجنبية وانه لم تكن له مشاركات يف االفالم
التونسية منذ فيلم «سجنان» وفيلم «وغدا».
يذكر ان عم خميس أهدى أرشيفه الخاص إىل
مؤسسة األرشيف الوطني وعيا منه بحرص املؤسسة
عىل حفظ تراثه الوثائقي الشخيص يف أحسن الظروف
وتمكني أكرب املستفيدين من استثماره يف عدة مجاالت
عىل غرار التأريخ للمرسح واملرسحيني والتعريف بما
قدم التمثيل التونيس للثقافة الوطنية والعربية.
ويشمل الرصيد الخاص الذي تربع به الفنان جميل
الجودي سنة  2009وثائق تتع ّلق بحياته الخاصة
وعائلته ومسريته الدراسية يف تونس وفرنسا فضال عن
مسريته الفنية وتجاربه يف التمثيل واإلخراج ومشاركاته
يف لجان تحكيم املهرجانات املرسحية التونسية والدولية
إىل جانب تقديم أرشطة فيديو وتسجيالت صوتيّة...
تعرفت عىل عم خميّس يف ّ
السنوات الثّمانني عن
ّ
طريق استاذي سمري العيّادي وكانت لنا عديد اللقاءات
يف مقهى الفلورانس و مطعم نزل سان جورج
بالفيّات...
كان يمازحني دائما قائال «بربّي شنوّة قاعد تعمل
بيناتنا وانت ما ترشب كان املاء؟» فيجيبه سمري
العيّادي« :ينصاب يا خمّ وس يف خالص القعدة»...
آخر لقاء يل به كان يف ربيع سنة  2012سنة وفاته
ّملا كنت مندوبا للثّقافة بمدينتي صفاقس حيث قمت
بتكريمه عىل هامش تظاهرة «.1.2.3مرسح» التي
أقمناها بمركز الفنون الدّراميّة....
ال ّله يرحمك عم خميس كنت صديق الجميع وأستاذ
الجميع..

www.acharaa.com

صفحة من إعداد  :منير الفالح

24

طرائف ّ
الزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون (ج )140

ْ
بورقيبة وثورة  18جانفي 1952

ْ
بورقيبة إىل الشعب يف بنزرت
كان الخطاب الذي توجه به الزعيم الحبيب
يوم  13جانفي  1952والذي دعا فيه إىل الكفاح املسلح ضد املستعمر قد دفع
باألزمة القائمة بني فرنسا وتونس اىل أوجها .وكان يوم  18جانفي التاريخي...
ْ
بورقيبة وحوايل  150وطنيّا من
ففي ذلك اليوم ت ّم آعتقال الزعيم الحبيب
ُ
الدستوريّني والشيوعيّني والنقابيّني ،كان من أبرزهم املنجي سليم (الذي أبعِ د
ْ
بورقيبة) والهادي شاكر ...ومحمّ د النّافع وموريس ن ّزار (عن
إىل طربقة رفقة
الحزب الشيوعي التونيس) ...الخ .كما ت ّم إبعاد مدير الحزب الدستوري الحبيب
ْ
بورقيبة إىل رمادة يف  26مارس  1952ث ّم إىل جزيرة جالطة (التي مكث بها
بني  20ماي  1952و  21ماي  )1953ومنها إىل جزيرة الغروا «L’île de
 »Groixوأخريا إىل «قرص ال فارتي « »Château de La Fertéبضاحية «آميّي
« »Amillyقرب باريس يف  21جويلية .1954
وأدرك ّ
ّ
الشعب أنّه ال مناص من اإللتجاء اىل املقاومة املسلحة .وهكذا دخلت
املعركة الوطنيّة مرحلتها الحاسمة..
ّ
ّ
لم تكد ّ
الساعة الواحدة من صبيحة يوم  18جانفي  1952تدق حتـى
ّ
واملصفـحات تحـارص األحياء املجـاورة لحي
كانت قوّات البوليس والجنـد
ْ
بورقيبة  .وعند ّ
الســاعة الثّالثة كـانت
«معقل الـ ّزعيم» حيث يوجــد بيت
قوّات البوليس تقتحم املدخــل الخارجي للبيت فتوقظ الجريان وتروّ ع النّساء
ْ
بورقيبة يقـول:
واألطفال وتدخل البيت شاهرة أسلحتهــا فإذا بالحبيب
«لقـد كنت يف انتظاركم» ث ّم يرتدي مالبسه ويغادر املنزل قائال لعقيلته
«سوف ال يطول البعاد هذه امل ّرة».
هكذا إذن انتـزع الزعيم من بيتـه صحبة السـيّد املنجي سليم اىل بلدة
طربقة ،ويف نفس الوقت ت ّم نفي جمع آخــر من الوطنيني اىل أقىص الجنوب
التونيس .واستيقظ الشعب عىل هذا النّـبأ فع ّم اإلستياء كـافة البالد وشملتهـا
اإلضـرابات واإلضطـرابات ،وطوّقت العاصمة بحصار شديد فانتصبت قوّات
الجيش والبوليس والجندرمة يف كــافة ال ّ
طرقات وأصبحت العاصمة كميدان
من ميادين الحرب والقتال ووقع صدام يف حي باب املنارة أسفر عن عدد
من الجرحى وقتيل وكذلك وقعت عدّة مظاهرات قابلتها قوّات االستعمار
بال ّرصـاص فسقط تحت وابله عدد من الجرحى.
وكانت الحالة داخل البالد ال تق ّل تع ّكـرا عنها يف العاصمة فأصبحت ك ّل
البالد بركانا يغيل لتندلع ثورة جامحة رسعان ما انترشت وامتدت اىل جميع
الجهات وشملت جميع طبقات األمّ ـة فأصبحت ثورة قومية ثورة شعب
كـامل بقويّه وضعيفه ،بفقريه وغنيّه بفالّحه وتاجره بعامله وطالبه اتّحدوا

كلهم وزحفوا ّ
صفا واحدا لكرس األغالل وتحطيم رصح اإلستعمار ،مظاهرات
ْ
بورقيبة وقادة األحزاب
صاخبة عمت املدن والقرى آحتجاجا عىل اعتقال
ّ
وتبعت ذلك اضطرابات يف جميع امليادين فتعطلت دواليب اإلدارة وتوقفت
الحركة اإلقتصادية بالبالد اليشء الذي أرضّ بمصالح الرشكات واملؤسسات
اإلستعمارية.
ويف الجانب اآلخــر كـان الحزب الحـر الـدّستوري يعقد ســ ّريا يف نفس
يوم  18جانفي ِ 1952مؤتمــرا فوق العادة وأصـدر الئحته التـاريخية التي
ْ
بورقيبة ومدير الحزب
ندّد فيها بشدة باإلجراءات التي اتّخذت ض ّد الحبيب
املنجي سليم وعدد من أعضاء الحزب وتبـ ّرأ من مسؤولية النتائج الوخيمة
التي قد تنتج عن هذه اإلجـراءات ،مؤكدا عزم الشعب التونيس عىل السعي بك ّل
ما أوتي من قوّة لتحقيق مبادئ وأهداف ميثاق هيئة األمم املتّحدة يف ميدان
الديمقراطية والحقوق الفردية والجماعية .
ّ
كما أصدر املؤتمــر جملة من املطالب يؤكـد فيها رضورة الغاء الحماية
وتحقيق اإلستقالل بإبرام معاهدة بني تونس وفرنسا عىل أساس املساواة .
وهكذا أخذت املعركة صبغتها الحاسمة فأعلن التونسيون ارصارهم عىل
انتزاع سيادتهم من أيدي الغاصبني وتطوّرت األحداث وتصاعدت مع مـ ّر
األيّــام رغم بطش املستعمر وقيام منظمة «اليد الحمراء» بالقتل واالغتياالت
وتنكر فرنسا لوعودها وتشديد الخناق عىل الوطنيني وتنفيذ احكام اإلعدام عىل
املجاهدين .إىل أن أيقن اإلستعمار أن إرادة التونسيني قوية يف وجه الرصاص
واإلعتقاالت واإلعدامات فرضخت ملنحهم اإلستقالل الداخيل سنة ...1954

عين على التلفزيون

بعد «شوفلي حل»حاتم بلحاج يعود للدراما التلفز يّة

حاتم بلحاج الذي عرفه جمهور املتفرجني بكتابته
لسيناريو السلسلة التلفزيّة النّاجحة «شوفيل حل» يعود
للدراما الرمضانيّة من خالل مسلسل جديد من إنتاج
الوطنیّة األوىل يحمل عنوان «»كان يا ماكانش» املزمع بثّه
يف النصف األوّل من الشهر الفضیل..
يذكر ّ
أن حاتم بلحاج تعاون يف صياغة
السيناريو مع مخرج املسلسل عبد الحميد
بوشناق وأحد أبطاله عزيز الجبايل...
هي خرافة من قديم الزمان ،قبل
 4000سنة حضارة ...تبدا بج ّد يروي
ّ
قصة أحد األمراء وتتواىل
الحفاده
األحداث يف شکل كوميدي فيه العديد من
الفرتات الدراميّة..
سيقوم بأدوار البطولة عدّة نجوم نذكر منهم عزيز الجبايل وسيف عمران
وهالة عياد وعبد الحميد ڨياس وعاصم بالتوهامي وجهاد الشارني وسندس
بلحسن والبحري الرحايل وسهام مصدق وربيع براهيم...
املسلسل سيكون يف حلقات متصلة منفصلة لكل حلقة خرافتها
وأجواؤها...

«بابور ال ّلوح» جديد نصر الدين السهيلي

م ّرة أخرى يقف املخرج التونيس نرص الدين السهييل خلف
الكامريا الجزائريّة إلخراج مسلسل جديد بعنوان «بابور
اللوح»..يشاركه يف تنفيذ هذه املهمّ ة فريق عمل تونيس
يف كتابة السيناريو الذي أمّ نته فاتن الشاذيل ويف إدارة
التصوير نجد صالح زريڨ ويف مساعدة اإلخراج نجد ّ
كل من
سمري الحرباوي وحاتم شبيل امّ ا أدوار البطولة فتلعبها ثلة
من أفضل املمثلني الجزائريني وعبد القادر جريو وسهيلة
معلم وفضيلة حشماوي ومصطفى العريبي
وياسمني العماري وعزيز بوكروني ومحمد
خساني ...

ويطرح املسلسل عدة مواضيع من أهمها الحرقة والزواج القرصي
والعنرصية ومن املرجح أن يتم بثه عىل قناة جزائرية باإلضافة إىل التفاوض
من أجل عرضه عىل قناة .mbc5
يذكر ّ
أن نرص الدين السهييل دخل عالم اإلخراج التلفزي يف تونس سنة
 2015بمسلسل «الريسك» (املخاطرة) ويف سنة  2019قام بإخراج مسلسله
الحدث «أوالد الحالل» وهو إنتاج جزائري وسجل أرقاما قياسيّة من حيث
نسب املشاهدة...

هند صبري مجنونة تربية قطط

عربت النجمة التونسية
هند صربى ،عن حبها
لقطتها ،حيث ظهرت
بصحبتها يف جلسة
تصوير جديدة ،نالت
إعجاب جمهورها
عرب حسابها بموقع انستغرام...كما
استشهدت بمقولة الفيلسوف ألربت
شفايترس ،قائلة« :هناك وسيلتان
للهروب من بؤس الحياة :املوسيقى
والقطط».
من ناحية أخرى تدخل النجمة هند صربي عالم املنصات اإللكرتونية،
وتخوض املنافسة من خالل مسلسل جديد يحمل عنوان «عايزة أتطلق»،
بعد أن بحثت عن العريس ىف مسلسلها الشهري «عايزة أتجوز» ،حيث تم
االستقرار عىل املخرج هادي الباجوري ،وتبدأ تصوير أول املشاهد يف األيام
القليلة القادمة.
ومن ناحية أخرى ،أوشكت هند صربي عىل االنتهاء من تصوير
مشاهدها يف مسلسل «هجمة مرتدة» حيث صورت حواىل  % 80من أحداث
املسلسل وتواصل تصوير املشاهد املتبقية بالعديد من الديكورات
الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبني بطل املسلسل أحمد عز،
ومن املقرر عرض املسلسل يف موسم دراما رمضان املقبل.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 245الثالثاء  26جانفي 2021
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فتنة نائمة على ضفاف شمال إفريقيا:

اجلريء ،لقجع وزطيش وحرب الكرايس املقلوبة
العربي الوسالتي

لم ّ
يوفق املنتخب التونيس لألصاغر يف حجز
بطاقة العبور اىل نهائيات كأس أمم افريقيا
املق ّرر إجراؤها باملغرب خالل شهر مارس
القادم بعد اكتفائه بتحقيق نتيجة التعادل مع
نظريه الجزائري يف املباراة التي جمعت املنتخبني
يوم األحد املايض عىل ارضية ملعب  05جويلية
بالجزائر العاصمة.
ّ
الرتشح ملنتخب الجزائر الذي لم يكن
تعادل منح
أفضل من منتخبنا بالنظر اىل املردود الذي قدمته
عنارصنا الوطنية عىل امتداد التسعني دقيقة .وبعيدا
عن حوار األقدام سبقت مواجهة املنتخبني الشقيقني
حوار من نوع ثان بني الجامعة التونسية لكرة القدم
ونظريتها الجزائرية لم يكن ودّيا بامل ّرة ويعترب سابقة
يف تاريخ العالقة بني الهيكلني الرياضيني اللذين كانا
باألمس القريب يف «صحفة العسل» .رشارة الخالف
ترسبت بعد بالغ أوّل من جامعة وديع الجريء التي
ّ
ّ
عبت فيه عن استيائها من نظريتها الجزائرية بسبب
ّ
ّ
عدم تمكني منتخب األصاغر من حقه املتمثل يف
التد ّرب عىل ملعب املباراة.
الجامعة التونسية قالت إن املنتخب التونيس
لألصاغر كان يستعد لخوض مباراة حاسمة أمام
املنتخب الجزائري مضيفة أنه رغم طلب الجامعة
التونسية لكرة القدم برضورة توفري نفس ظروف
التمارين التي يتمتع بها املنتخب الجزائري ،فإن
االتحاد الجزائري لم يبد أي تجاوب مكتفيا بتوفري
ملعب معشب اصطناعيا أو ملعب معشب يف حالة
رديئة جدا.
وأوضحت أنها جددت مطلبها بتمكني العبي
األصاغر من التدرب فقط ملدة  50دقيقة قبل يوم
من املقابلة الرسمية يف ملعب املباراة  5جويلية أو
يف مركب سيدي موىس املعشب طبيعيا اال أن اإلتحاد
الجزائري لكرة القدم رفض االستجابة مرة أخرى
وهو ما حرم منتخب األصاغر من التدرب ميدانيا
لليوم الثاني عىل التوايل مكتفيا بحصة ظهر هذا
اليوم يف قاعة بنزل اإلقامة.
بالغ ردّت عليه الجامعة الجزائرية ببالغ
مماثل وبنفس الحدّة واالتهامات
لتعيد جامعة الجريء الك ّرة وتصدر
بالغا ثانيا للر ّد عىل ما أسمته
مغالطات الجامعة الجزائرية...
حرب البالغات تابعها جمهور
البلدين عىل صفحات التواصل
االجتماعي وقد كادت األمور
تخرج عن إطارها الريايض
بسبب بعض التعاليق الخارجة
والتي كادت تتسبّب يف فتنة
رياضية بني البلدين ولكن
رسعان ما هدأت األمور
وعادت اىل نصابها بما ّ
أن
عديد األًصوات العاقلة تفاعلت
مع هذه التطورات ايجابيا وقالت
ّ
إن العالقة بني الشعبني التونيس
والجزائري أكرب من مج ّرد مباراة كرة
قدم وأكرب من بالغ أو اثنني صادر عن
هيكل ريايض ال يمثّل سوى نفسه وال

يعكس مواقف األنصار.
وبعيدا عن هذه األزمة التي كادت تأخذ منحى
مغايرا تماما ملا رسمه وديع الجريء ونظريه خري
الدين زطيش ّ
فإن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء
ّ
تصدّع العالقة بني الرجلني ال يتعلق أساسا برهان
ّ
ترشح منتخب األًصاغر اىل نهائيات كأس أمم افريقيا
أو غريها بل يعود ألسباب أعمق وأكرب بكثري ومرتبطة
أساسا بما يعيش االتحاد االفريقي لكرة القدم من
تحوّالت يف الفرتة األخرية.
ومعروف ّ
أن االتحاد االفريقي لكرة القدم يجهّ ز
نفسه منذ أيّام النتخابات حاسمة ومصريية خالل
شهر مارس القادم ستكون عنوانا رئيسيا للسنوات
الخمس القادمة يف املشهد الريايض داخل القارة وإذا
كان الرصاع حول منصب الرئيس غري مثري لالنتباه
بالنسبة لكل البلدان االفريقية العربية باعتبار خلوّ
قائمة املرتشحني لهذا املنصب من ايّ اسم عربي بعد
خروج طارق بوشماوي عضو املكتب التنفيذي للفيفا
والكاف مب ّكرا من السباق ألسباب يعرفها القايص
والداني وكذلك انشغال بقيّة األسماء املؤثّرة بسباق
الوصول اىل املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل لكرة
القدم عىل غرار رئييس االتحادين الجزائري واملغربي
خري الدين زطيش وفوزي لقجع وكذلك بعد بقاء ملف
ّ
ترشح رئيس االتحاد املوريتاني للعبة أحمد ولد يحيى
مع ّلقا بسبب إجراءات إدارية ّ
فإن الرهان كان أش ّد
حول املقاعد املريحة يف املكاتب التنفيذية سواء داخل
االتحاد االفريقي أو كذلك يف االتحاد الدويل لكرة القدم

الذي يبقى الفوز بمقعد داخله أشبه بحجز حقيبة
وزارية قابلة للتشغيل يف كل وقت محليا وخارجيا.
وانتخابات املكتب التنفيذي للكاف والفيفا
سبقتها عديد التوافقات والتحالفات حتى تخرج
بالصيغة التي نشاهدها اليوم فملفات الرتشح كانت
جاهزة حتى قبل خروجها للعلن واالتفاقات سارت
الرس قبل العلن وكانت بوصاية خاصة من رئيس
يف ّ
االتحاد االفريقي «املجمّ د» أحمد أحمد الذي كان
يخ ّ
طط مع جماعته لتعبيد الطريق لنفسه للوصول
مجددا اىل رئاسة الكاف مقابل تمتيع مسانديه
ببعض املقاعد الدائمة ورغم قرار التجميد الذي
أصدرته لجنة األخالقيات بالفيفا ّ
بحق امللغايش ّ
فإن
الجماعة حافظوا عىل خارطة الطريق التي رسموها
منذ البداية والتي كانت أه ّم مح ّ
طة بها هي مقاعد
املكتب التنفيذي.
بالنسبة لتونس والتي تهمّ نا باألساس ّ
فإن وديع
الجريء كان كالعادة أذكى القوم فقد رمى برصه
عىل أقرب كريس يريده وهو مقعد شمال افريقيا الذي
يعني له الكثري ...وهذا املقعد فاز به رئيس الجامعة
التونسية لكرة القدم حتى قبل خوض االنتخابات بما
أنّه أفرغ الطريق لنفسه بعد أن اتفق مع منافسيه
املفرتضني عىل فسح املجال لهم لخوض انتخابات
املكتب التنفيذي للفيفا واملقصود عىل وجه الخصوص
هنا هو رئيس االتحاد املغربي فوزي لقجع نائب
رئيس الكاف والذي يعترب حاليا الرجل األول داخل
االتحاد االفريقي لكرة القدم.

فوزي لقجع سيكون منافس خري الدين زطيش
واملرصي هاني أبو ريدة يف انتخابات املكتب التنفيذي
للفيفا واملغربي يعترب ّ
مرشح الحلف امللغايش لهذا
املنصب وهذا الحلف يض ّم وديع الجريء حسب
ما ذكرت عديد املصادر الصحفية التي تتابع عن
قرب كواليس االتحاد .والعالقة بني الجريء ولقجع
تطوّرت بشكل غريب يف الفرتة األخرية بعد أن سادها
الفتور والتصدّع يف وقت سابق وتحديدا منذ مباراة
الرتجي والوداد الشهرية يف نهائي دوري األبطال
ّ
التغي والتطور يف العالقة بني الرجلني جاء بناء
وهذا
عىل التحالفات التي أتينا عىل ذكرها سابقا لتمهيد
طريق االنتخابات .وهذه النقطة لم تعجب كثريا خري
الدين زطيش الذي يقف عىل الطرف املقابل بعيدا عن
ّ
املرشح الجزائري
الحلف التونيس املغربي خاصة أن
يعتقد يف رسيرته ّ
أن الجريء يساند لقجع وسيدعمه
يف انتخابات الفيفا وهذا ما جعل االتحاد الجزائري
يتعامل بتلك الطريقة مع منتخب األصاغر ومع بالغ
الجامعة الذي كان يمكن أن يسوّى بمكاملة هاتفية بني
الرجلني وليس ببالغات رسمية عىل مواقع الجامعة.
الغريب يف األمر ّ
أن الثالثي وديع الجريء وفوزي
ّ
لقجع وخري الدين زطيش يشكلون األعمدة االساسية
التحاد شمال افريقيا اىل جانب االتحاد الليبي
واملرصي اللذين يبدوان غري معنيان بهذه الوحدة
العربية كثريا ...ورغم تواجد هذا الثالوث يف هيكل
ريايض موازي عىل ضفاف شمال افريقيا ّ
فإن العالقة
الرياضية بينهم ال تبدو يف أحسن حال بدليل عدم
اعتماد عديد القوانني التي تمت املصادقة عليها ولكن
وقع الرتاجع فيها يف ما بعد عىل غرار قانون اعتماد
الالعب املحيل الذي رفضته الجزائر ومرص واملغرب
وغريها من القوانني األخرى التي بقيت مج ّرد حرب
عىل ورق وهناك حديث عن رغبة الجزائر يف سحب
مق ّر االتحاد من تونس وتحويله اىل الجزائر وهذا ما
يكشف عن خالفات عميقة بني رؤساء االتحادات الذين
زادت طموحاتهم ومطامعهم االنتخابية يف تغذية
نار االختالفات وزادت لعبة املوازنات والتحالفات يف
بروز شقني متضادين األوّل تونيس-مغربي والثاني
جزائري-مرصي.
الحديث عن فتنة رياضية نائمة عىل
ضفاف املتوسط وتحديدا عىل حدود
بلدان شمال افريقيا لم يبلغ بعد مرحلة
الصوت العايل باعتبار ّ
أن لعبة
األحالف واالنتخابات ال تعني كثريا
الجماهري الرياضية املنشغلة
بدورها يف قضيّة اجتماعية
أه ّم من كرة القدم ولكن
مثل هذه الجزئيات
والتفاصيل الصغرية حتى
تلك املتع ّلقة بمنتخبات
ّ
أن
«الصغار» تكشف
الوضع قابل لالنفجار بني
الفينة واألخرى خاصة أن
بعض «الرؤساء» ال يتح ّرجون
أبدا من استعمال «املنتخب» كمطيّة
لخدمة أجندات ومصالح شخصية عىل حساب
املصلحة الرياضية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الرياضي
تقرير تونيس عىل طاولة الفيفا
يواصل االتحاد الدويل لكرة القدم مساعيه املكثّفة لتطوير اللعبة
يف ك ّل الخارطة الرياضية العاملية من خالل تكثيف عمل اللجان التي
بعثها ّ
خصيصا لتطوير برامج النهوض بكرة القدم خاصة يف البلدان
التي تشكو من ضعف االمكانات املادية وكذلك التي تشكو من سوء
ترصّ ف وتسيري وسوء استغالل للعائدات املالية التي ترصف يف غري
مح ّلها.
ّ
ويخص االتحاد الدويل للعبة القارة االفريقية بجانب أكرب من
اهتمامه خاصة بعد ّ
تفش ظاهرة الفساد داخل عديد االتحادات
االفريقية وحتى االتحاد القاري لم يسلم بدوره من شبهات
الفساد التي الحقت رئيسه امللغايش أحمد أحمد الذي
ت ّم ايقافه عن النشاط خمس سنوات .ومن بني
اللجان التي بعثها االتحاد الدويل لكرة القدم نجد
لجنة تطوير كرة القدم بإفريقيا والتي تض ّم عديد
الوجوه الرياضية املعروفة ومنها ثالثة أسماء
عربية فقط وهي املرصي أحمد حسام ميدو
والسعودي سامي الجابر والالعب الدويل التونيس
السابق رايض الجعايدي الذي نال بدوره رشف
االنتماء اىل هذه اللجنة الفنية والتي تعمل
أساسا عىل تطوير اللعبة من جوانبها الفنيّة.
رايض الجعايدي الالعب السابق للرتجي
الريايض التونيس واملد ّرب السابق لنادي
هاتفورد أتلتيك األمريكي وللفريق
الرديف لساوثهمبتون يسعى من جانبه
ليكون عنوانا رئيسيا يف هذه اللجنة
وبما أنه تونيس فقد كانت مالحظاته
صلب اللجنة موجهة أساسا لتطوير
قدرات الالعب العربي والتونيس عىل
وجه الخصوص وقد علم «الشارع
املغاربي» أن الجعايدي أع ّد تقريرا
خاصا ببعض املشاكل التي تعرتض
النهوض بكرة القدم التونسية
ومنها ملف البنية التحتية التي
تشكل عائقا كبريا لتطوير اللعبة
هنا وهي مالحظات من شأنها
جلب بعض العائدات االضافية
للجامعة التونسية لكرة القدم
التي استفادت كثريا من الدعم
املادي املتواصل للفيفا.
املصادر ذاتها كشفت ّ
أن الجعايدي لم يخف يف
بعض التقارير التي رفعها للجنة عن وجود بعض
املشاكل األخرى يف كرة القدم التونسية والتي يعتربها
خارجة عن االطار الريايض عىل غرار بعض االتهامات
التي تروج هنا وهناك بشأن وجود شبهات فساد سواء
داخل املالعب أو خارجها.

قادة اإلفريقي يقودون
اإلرضابات
ال يختلف اثنان عىل ّ
أن املوسم الحايل للنادي االفريقي يعترب
األسوأ عىل م ّر تاريخ الجمعية التي احتفلت منذ أيّام بعيد
ميالدها رقم  100ويكفي أن مج ّرد االطالع عىل األرقام التي
ّ
يحققها الفريق األوّل لكرة القدم منذ انطالق سباق
بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم للوقوف
عىل هذه الحقيقة الصادمة فالفريق يحتل اليوم
املركز قبل األخري يف الرتتيب العام برصيد  7نقاط
ّ
مرشح للمواصلة عىل
بعد  9مباريات والعدّاد
نفس النسق بما أن فريق باب الجديد سيواجه
عىل التوايل االتحاد املنستريي والرتجي الريايض
وقد يجد نفسه بصدد إهدار نقاط إضافية قد
تزيد يف تعقيد الوضعية.
هذه الوضعية التي ال تليق بالنادي
االفريقي تسببت فيها عديد العوامل والتي
لم تعد تخفى عىل أحد يبقى أهمها الضائقة
املالية التي تخنق الفريق منذ أكثر من 3
سنوات اضافة اىل األزمة التسيريية املتواصلة
بسبب رعوانية الهيئة املديرة وطريقة تسيريها
البدائية والتي زادت يف تعكري الوضعية .ولكن بعيدا
عن املشاكل االدارية واملالية يتحمّ ل الالعبون جانبا كبريا
من مسؤولية تردّي نتائج الفريق خاصة ّ
أن فريق األحمر
ّ
الصف الثاني وكان
واألبيض خرس عديد النقاط أمام فرق
تجاوزها أيرس بكثري ممّ ا يروّ ج البعض لو كانت هناك رغبة
حقيقية من طرف بعض الالعبني يف الدفاع عن سمعة ورشف
الفريق.
واللوم هنا يلقى باألساس عىل قادة الفريق فإذا كان الالعبون
الشبان الذين تم إلحاقهم مجربين بالفريق االوّل يف هذا املوسم بعد
إقصاء الكوادر ونعني صابر خليفة وزهري الذوادي وبالل العيفة
وحمزة العقربي وسيف الدين الرشيف إضافة اىل عدم تأهيل املنتدبني
الجدد ّ
فإن بقيّة األسماء تتحمل املسؤولية كاملة يف تدني مستوى
ونتائج الفريق وتتحمل القسط األكرب يف ما تردت اليه حال الجمعية
عىل غرار الحارس األوّل للفريق عاطف الدخييل وقيدوم النادي وسام
بن يحيى .هذا الثنائي الذي يعترب القائد الحقيقي للفريق مساهم بشكل
كبري يف حالة التم ّرد وحالة عدم الالمباالة ملا يحصل للفريق فالدخييل
وبن يحيى ورغم أحقيتهما يف املطالبة بمستحقاتهما املالية خاصة بعد
اخالل الهيئة بالتزاماتها تجاه الالعبني يف أكثر من م ّرة فهما يقودان حملة
التم ّرد العلني داخل الفريق وهما من يحرضان زمالئهما عىل االرضاب عن
التمارين غري مبالني ّ
بدقة الوضعية التي يم ّر بها الفريق.
هذا الكالم لم يعد مج ّرد حديث كواليس أو غرف مغلقة ولكن الجميع
اآلن عىل بيّنة مما يحدث يف الفريق بدليل حملة التوعّ د التي أطلقتها جماهري
ّ
بحق الثنائي املذكور والذي يعترب العقل املدبّر لك ّل إرضاب
النادي االفريقي
أو محاولة تم ّرد تحصل يف النادي.

عاممو الـ « »CSSيف النجم الساحيل؟

مازال ّ
ملف تجديد عقد املدافع هاني عمامو مع فريقه النادي الريايض الصفاقيس يشغل
بال األحبّاء يف عاصمة الجنوب خاصة بعد التطورات األخرية الحاصلة بخصوص هذا املوضوع
وما قيل بشأن محاولة اعتداء بعض األحبّاء عىل عمامو خالل تواجده باملدينة والذين لم
ّ
وتمسكه باملغادرة وعدم تجديد عقده خاصة أنه قام برفع
يعجبهم عىل ما يبدو تعنّت الالعب
شكاية لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية للمطالبة بالحصول عىل مستحقاته
املالية املتخ ّلدة بذمّ ة هيئة الفريق مع املطالبة بفسخ عقده وهو ما يؤ ّكد إرصاره عىل الرحيل.
وكانت هيئة النادي الصفاقيس قد ق ّررت يف وقت سابق إبعاد عمامو عن التشكيلة
االساسية للفريق اىل حني تسوية وضعيته القانونية وحصل بعض التقارب يف وجهات النظر
بعد ذلك بعد تأكيد وكيل أعمال الالعب عىل وجود مفاوضات جديّة لحلحلة األزمة مع تقديم
هيئة خماخم لعرض جديد بامتيازات مادية محرتمة ولكن لم يحصل ايّ تطوّر يف املوضوع
وباتت مغادرة عمامو من تحصيل الحاصل بل األكثر من ذلك ّ
أن البعض بدأ يخمّ ن يف وجهته

الجديدة التي ستكون عىل األرجح محلية يف ظ ّل عدم وجود عروض احرتافية جديّة.
مصادر موثوق بها كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن الرتجي الريايض التونيس يتابع
بدوره ك ّل املستجدات الخاصة بالنزاع القانوني القائم بني عمامو والنادي الصفاقيس
وينتظر صدور حكم قانوني ينهي العالقة التعاقدية بني الطرفني بصفة رسمية قبل الدخول
يف مرحلة املفاوضات ولكن قد تكون وجهة عمامو بعيدة عن أسوار مر ّكب الرتجي بما ّ
أن
املصادر ذاتها أ ّكدت أن عمامو قد يكون بأزياء النجم الريايض الساحيل يف املوسم القادم
مضيفة ّ
أن محسوبني عىل فريق جوهرة الساحل دخلوا يف مفاوضات رسمية مع الالعب
وأشعروه برغبة الفريق يف الفوز بتوقيعه وهو األمر الذي تحمّ س له املدافع املوهوب سيّما
أن االمتيازات املالية التي قدمها وسيط رئيس النجم رضا رشف الدين تستجيب ملطالب
عمامو الذي قد يكون ّ
وقع عىل عقد مبدئي يربطه رسميا بالنجم ليكون عىل ذمته يف
املوسم القادم.
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