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ورضبت شهوة السلطة
شقيق الرئيس...
ليبيا تؤسس إلعادة اإلعمار
في غياب شبه تام لتونس
ودبلوماسيتها
أزمة الخطوط التونسية مقصودة
وتندرج في إطار جيوسياسي...

تونسي وتونس ّية
ّ
«الناسا» NASA
في
محمد عبيد

احلر
الدستوري
ّ
يث ّبت شعبيته

سلمى الربكاوي
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L'AGORA

ال ّلهم ع ّجل باإلنقاذ...
فقد انقطعت
حلول األرض...
لطفي النجار
تُ ْل َ
تق ُ
عارية ِبال مساحيق و صادمة إىل ح ّد الوجَ ِع اليوم
ط الحقيقة ِ
عىل وجوه "التوانسة" يف الشوارع ويف ّ
الساحات ويف املقاهي وحيْثُمَ ا
و ّليت وجهك ،دون حاجة إىل إفاضة يف التحليل واستزادة يف التأويل...
يف كلمات قليلة "التوانسة اليُو ْم َهاي ِْم ْ
ني" ،ال تكاد تَ ْلمَ ح تعبريا عىل
قسمات الوجوه سوى الخوف والتوجّ س من املستقبل بعد خيبات
ال ّراهن ،وبعد أن انس ّد األفق أمام أنظارهم وصار الغد يف عِ دَادِ املجهول.
ال تُولد الحقائق َفجْ أة من الع َد ِم بل تَن ْ َشأ وتَحْ يا من َرحِ ِم الوقائع
لسان أهلِها ّ
أن "ال َزن ْ َقة
واألرقام .ووقائع "تونس املحروسة" تقول عىل
ِ
َ
َ
اربُ " الحال هنا ،هم "التوانسة" الذين أ ْلقوْا
اربْ ".
و"ه ِ
ِو ْقفِ ْت ِبالهَ ِ
بهم "رؤوس الحكم الثالث" يف " َزنقة حادّة" ال نفاذ وال نجاة منها.

دَعْ َك من خطاب " ُك ّلنا مسؤولون" التعويميَ ،و ْلنتَّ ِجه َ
صوْب
َ
مباشَة ْ
قصد توصيفها وتلخيصها يف عنوان واحد ي َْختَ ِز ُل
الحقيقة
ال ّراهن السيايس واالجتماعي واالقتصادي الوطني :عَ طالة وفشل
وعبث رئايس وحكومي وبرملاني غري مسبوق .عَ طالة نظام عَ قِ يم
ومنظومة حُ ْك ٍم ل ْم تُث ْ ِمر منذ عَ ْق ٍد سوى األزمات نَحَ تَها دستور ْ
أغ َلقت
فصوله كل منافذ الح ّلَ .
وف َشل َر ْ
سمي ُم ْز ِمن زائد عَ ب ٍَث و َلهْ ٍو بمَ صائر
"التوانسة" عرب م َ
ُس ْل َسل "التحوير الحكومي" الذي بَ َل َغت بعض
حلقاته ح ّد الكوميديا السوداء .يَحْ دُث ك ّل هذا يف زمن انتشار الوباء يف
"تونس املحروسة" وعجز ح ّكامها عن إيراد الدواء ،ويف زمن سقوط
البالد تحت براثن التداين حتى صارت ديون املالية العامة تعادل 100
ّ
املحل اإلجمايل.
باملائة من الناتج
َ
طفح الكيل فعال ،بعد أن انسدّت اآلفاق يف ظ ّل تناطح
لقد
رؤوس الحكم ورصاعاتهم العابثة حول مربّعات نفوذهم ومجاالت
سيادتهم ،ويف ظ ّل غرق الربملان يف معارك دونكيشوتية ال تنتهي مع
انتشار مخيف "للشعبوية" يف هشيم آالم "التوانسة" وإحباطاتهم...
ّ
أمل يف األفق 70 ،مليار دينار ديون عائالتها
تونس تغرق وال
مؤش ٍ
وإفالس
س َها ،وارتفاع معدالت البطالة فيها اىل حدود الـ 20باملائة،
ِ
وأ ُ َ ِ
ّ
واملتوسطة ،وعجز موازنتها
ثلث رشكاتها ومؤسساتها الصغرى
الحكومية لـ 53( 2021مليار دينار) املقدّر ِبـ 15مليار دينار بالتزامن
مع رفض من الصندوق النقد الدويل إلقراضها املال بعد أن ت ّم تخفيض
تصنيف تونس  8م ّرات من قِ ب َِل وكاالت التصنيف العاملية...
ال رافعة اقتصادية لهذا الحكم ،سوى اإلفالس والخواء بعد أن
يجن "التوانسة" من ورائه سوى الخيبات
أثبت جدارته بالفشل َف َل ْم
ِ
اكتناز يف الفساد ( أو كِليهما معا)،
زال يف الكفاءة أو
املتتالية بسبب ُه ٍ
ٍ
فكان الجدب وكان القحط.
ال مف ّر اليوم أمامنا ،بعد أن ْ
أغ َلقوا يف وجه تونس منافذ األمل.
وال ح ّل منتظر يف األفق القريب بعد المباالة الرئيس بمبادرة املن ّ
ظمة
الشغيلة وانشغاله الخطابي املم ّل بحكايات «الزقفونة» ومغامرات
«بغلة العراق» وروايات ابن سلول يف املدينة املنورة .ال مف ّر أمامنا بعد
ّ
تهشم الحكم وانشطاره إىل "كانتونات ثالث"" ...ك ّل يغنّي عىل لياله"
يُناور و"يُتَ ْكتك" ويُطارد أحالمه ،ويف األثناء يُطارد "التوانسة" خيوط
الدخان..واألوهام !
لقد انسدّت اآلفاق فعال ،وهذا تشخيص سيايس للحال عىل إثر
تصدّع يف الحكم ،وتنافر ظاهر بني رؤوسه ،وفشل ّ
بي يف ك ّل مناشط
االقتصاد وتع ّ
طل مزمن ومخيف لدواليب الدولة التي تتضاءل هيبتها
يوما بعد يوم ويتق ّلص سلطانها..الحال صار دقيقا جدا ومنذرا
بالخطر...ال ّلهم عجّ ل باإلنقاذ...فقد انقطعت حلول األرض...

ألفة الحامدي باعت ور ّوحت...
بيّة املالحة :يا محرز وليدي شنيّة غبينة ألفة الحامدي متاع رشكة الغزالة الطفلة
سخنتش بالصتها ْ
ما ّ
وق ّشعوها...هو الحقيقة هي ّ
مل تعيّنت عملت كي هاك الجماعة
متاع كورس البساكل بني املطارات ّ
إل كان يعدّيهم محمد بوغنيم يرحمو يف قناة 7تدور
من مطار ملطار وتصدر يف أحكام الجودة متاعها ونهار ّ
إل جاتها الفرصة باش تمال
ّ
وتكب.
بالصتها يف الكريس وتحكي مع الخدّامة طلعت فوق منّو وبدأت ته ّلل
وصاووها ّ
محرز :حتى هي كثرت عىل ما ّ
وولت تجبد عىل طانجة كيف
ّ
تصفي يف حساباتها عىل فايسبوك وتويرت
ما يقولو والنهار وطولو وهي
وداخلة يف الناس فرنديس من غري ما تحرتم واجب التحفظ لني شدّوها
بالكمشة وجابوها الربّة..
بيّة املالحة :وال ّله ومن غري ما تضحك عيل ّ البارح ليلة كاملة وانا
نخمّ م زعمة الحاكم يرجعلها هاك الفليسات ّ
إل تقول رصفتهم من
جيبها عىل الغزالة ماكانيش ّ
تول الحكاية كيف ما يقول املرصي
موت وخراب ديار...
محرز  :إخطانا يا بيّوتة من حكاية الحلم األمريكي متاعها
وخلينا يف الحلم التّونيس متاعنا ما الحظتش التقوى والورع إلّ
يهبط عىل ح ّكامنا كل نهار جمعة.
ّ
بيّة املالحة :يذكرك يف الشهادة والله شفت تصاورهم يس قيس يف الجامع يصول ويجول ويخطب كي العادة
وساعات يعرك ويس ّ
املشييش هاو عمل كيفو..
محرز :ال عاد يا بيّوتة تغلط ه ّكة ّ
وبي للناس الكل ّ
املشييش رشم عىل قيس سعيّد ّ
إل الجامع راهو للعبادة
موش للعرك واملعروك ...يا بيّوتة الطرح بيناتهم سخن والرضب ّ
ول تحت الحزام كيف ما يقول بوغنيم زادة...
ْ
بالنقار ما بيناتهم ونساونا ونساو البالد ّ
إل تقايس يف هم الكورونا بالش تالقيح
بيّة املالحة :وال ّله كثرولها
ويف هم البطالة والجوع والعطش...
محرز  :كالمك ذكرني يف حاجة تفلق بالضحك ...هاك النهارات يف موزاييك نسمع يف السيد النايب نور الدين
البحريي يبكي عىل حال تونس ّ
وعل صاير فيها توّة عرشة سنني...يا أقسمت بالله تقول احنا النّهضة وهوما
ّ
الشعب ...يقطع أعصبو آش يعرف يف ّلم بكل صدق...
بيّة املالحة :نق ّلك حاجة يا محرز وليدي نش ّم فيها ْقارصة وربّي يقدّر الخري وهضاك هو.

✔ أختكم بيّة المالحة

للتأمل

هذاك
آش بقى
لتونس...
شوية زيت
وشوية
زيتون
وبرشة
صبر...
والش ّدة
في ربي...
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الشارع السياسي
تنسيقية

من املنتظر ان ينعقد يوم غد االربعاء  24فيفري 2021
اجتماع بني ممثلني عن كتل قلب تونس واالصالح وتحيا تونس
والوطنية قد يسفر عن االعالن عن تشكيل تنسيقية برملانية
تضم اكثر من  60نائبا وتهدف لتنسيق املواقف داخل الربملان.
الكتل املذكورة تساند حكومة هشام املشييش وترفض
النزول للشارع وتسعى للبحث عن حلول النهاء االزمة
السياسية ،حسب ما ذكر لـ"الشارع املغاربي" مصدر منها قال
ان التنسيقية هي بمثابة "تجميع النداء الكبري" يف اشارة اىل
حزب نداء تونس.
وانطلقت املشاورات لتأسيس هذه التنسيقية منذ أسبوعني
وتعددت اللقاءات وآخرها تم يف مقر حزب تحيا تونس ،وجمع
سنية بالشيخ ووليد الجالد ورئيس الكتلة مصطفى بن احمد
برئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي ورئيس املكتب
السيايس للحزب عياض اللومي.

الغنوشي وبقاء المشيشي

يبدو ان مبادرة جديدة بصدد االعداد النهاء االزمة السياسية
تتمثل يف اقرتاح استقالة راشد الغنويش أو سحب الثقة منه
مقابل بقاء رئيس الحكومة هشام املشييش وتعديل "التعديل
الوزاري" وتغيري الوزراء الذيني تحوم حولهم شبهات تضارب
مصالح وفساد.
هذا االقرتاح قد يكون مدعوما حتى من حزب قلب تونس
الذي جدّد يف اجتماع مكتبه السيايس املنعقد يوم امس التمسك
ببقاء املشييش وباالستقرار الحكومي وفض أية حلول قد ترضب
هذا االستقرار بما يف ذلك استقالة املشييش او تقديم عريضة
لسحب الثقة منه.
واملعلوم ان قلب تونس صوّت لفائدة رئاسة الغنويش الربملان
وكان وراء اسقاط الئحة سحب الثقة منه خالل الجلسة العامة
التي انعقدت يوم  30جويلية  .2020وكان تصويت قلب تونس
قد اثار انتقادات الذعة ووصف بـ"الخيانة" فيما تؤكد مصادر
من الحزب أن رئيسه نبيل القروي "كان يدفع القناع الغنويش
باالستقالة" وأنه نصحه بذلك.

منير الف ّلاح

الغرياني ووديع

يعيش املشهد السيايس عىل وقع تحركات ومطامح شملت
العديدين منهم رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء الذي بات
طموحه السيايس واضحا ويبدو انه يخطط لتأسيس حزب يف
االشهر القادمة استعدادا لخوض غمار السياسة وهو الذي رشح
من قلب عدد من الكتل لرتؤس الحكومة.
نفس الروايات تُتداول بخصوص محمد الغرياني آخر أمني
عام لحزب التجمع ومستشار رئيس مجلس نواب الشعب راشد
الغنويش.
الغرياني خاض اكثر من تجربة حزبية يف العرش سنوات
االخرية ،منها تجربة مع حزب نداء تونس ثم مع حزب املبادرة
ثم مع تحيا تونس وانتهى به االمر باالستقالة منه بعد تعيينه
مستشارا للغنويش ،وهو "السيناريو ب" بالنسبة للنهضة ،يف
صورة تعثر حزب قلب تونس وتشتته.

تحرك

مخاوف من قرب تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل
بخصوص التهم املتبادلة بني رئيس محكمة التعقيب الطيب
راشد ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة االبتدائية البشري
العكرمي .التقرير جاهز منذ فرتة وتم تسليم نسختني منه االوىل
اىل املجلس االعىل للقضاء والثانية اىل وزير العدل محمد بوستة
قبل يوم من اقالته.
التقرير يبدو انه تضمن ادانة للقاضيني وكشف عن اخطبوط
من القضاة الذين يتشبه يف تواطئهم مع البشري العكرمي بما قد
ينتهي بصفقة تقرب التقرير بتدخل من جهات سياسية وقضائية
نافذة.
وبخالف ما تضمن هذا التقرير من حقائق يبدو انها ستكون
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مفزعة عن واقع القضاء ،فإن ما ال يقل خطورة هو الرواية
املتداولة يف املجلس االعىل للقضاء بخصوص احالة وزير العدل
املقال نسخة من التقرير إىل النيابة العمومية وهو ما رسع بإقالته.
مصادر موثوق بها لـ"الشارع املغاربي" اكدت انها ستطالب
وزارة العدل بتوضيحات بخصوص التقرير والقرارات التي
اتخذها وزير العدل املقال ومآالتها وأنه ستكون هناك دعوات
للتحرك يف صورة تلكؤ الوزارة يف تقديم التوضيحات الرضورية.

الئحة ضد «ج ّلاد الجزائريين»

 Olivier Le Cour Grandmaisonاالستاذ الجامعي والناشط
السيايس الفرنيس ومحمد كاكي رئيس جمعية Les Oranges
التي تعنى بهجرة الجزائريني ،وجّ ها عريضة للدولة الفرنسية بـ
«أال ّ يحمل أي نهج وال أي شارع وال أية مدرسة» اسم املاريشال
الفرنيس « Bugeaudجالّد الجزائريني وعدو الجمهورية» معتربين
يف العريضة «وجوب اختفاء تماثيله ملا كان مقيما عاما بالجزائر
خالل السنوات االوىل من االحتالل الفرنيس».
الرجالن اشارا يف العريضة إىل أن «اسم  Bugeaudيذ ّكر
باملحارق التي أمر ضباطه بارتكابها للقضاء عىل سكان
الجزائر» مذ ّكرين بأن املاريشال يسء السمعة «أصدر أوامر
واضحة وحازمة بحرق هؤالء األوغاد ك ّلما الذوا باملغاور» وبأن
«ضباطا مثل سانت أرنو ومونتانياك وباليسيي نفذوها بكل
حماسة» مشريين اىل أن االخري قىض يوم  18جوان  1845عىل
قبيلة جزائرية كاملة هي قبيلة أوالد رياح بعد لجوء أفرادها غري
املسلحني اىل مغارة الظهرة املجاورة ملدينة مستغانم.
واعترب الرجالن أن اطالق اسم  Bugeaudعىل أنهج أو مدارس
«يمثل اهانة لتحرر الشعوب وخصوصا للشعب الجزائري وكذلك
للجمهورية التي كان يكن لها الكراهية».
وليست هذه املرة االوىل التي ترتفع فيها اصوات للمطالبة
بسحب تماثيل مجرم الحرب املذكور اذ انه سبق ملجموعة من
مناهيض االستعمار الفرنسيني ان دعت سنة  2017اىل التخلص
من تماثيله وتغيري اسماء الساحات والشوارع واالنهج واملدارس
التي تحمل اسمه .ويف عام  2019دعا الناشط السيايس Jean
 Michel Apathieشيخة مدينة باريس آن هيدالغو اىل حذف
اسمه من أحد شوارع العاصمة.

زووووم
وتونسية يف «ال ّناسا» NASA
تونيس
ّ

هبوط ال ّروبو «مثابَ َرة»  Perseveranceعىل سطح امل ّريخ
األسبوع الفارط كان حدثا برشيًّا بإمتياز .فامل ّريخ كان دوما مح ّ
ط
أنظار البرشيّة جمعاء وجعل منه املبدعون أحد أبرز مواضيع
ال ّروايات واألفالم والقصص املصوَّرة والفنون التّشكيليّة.
هذا الهبوط النّاجح عىل سطح الكوكب األحمر وحّ د بشكل ما
س ّكان األرض ا ُملنهكني أصال بفعل جائحة كوفيد  19واملجربين
السفر ّ
والتحال ولو إىل حني .وها ّ
غالبا عىل ترك عادات ّ
إن العلم
يهديهم هذه ُ
«الفسحة» بني الكواكب حتّى وإن كان الك ّل يعلم ّ
أن
ّ
هذا اإلنجاز العلمي مُ خطط له منذ أمدٍ طويل وأن تاريخ وساعة
هبوط «مُ ثَابَرة» كان محسوبا ّ
بدقة منذ سنوات وطبعا ال عالقة له
بإنتشار الجائحة وما إنج ّر عنه...
ّ
فرح النّاس وتابعوا الحدث عىل القنوات التلفزيّة واملواقع
اإلخباريّة والعلميّة رغم وعي أغلبهم ّ
أن الحدث علمي ساهمت فيه
ّ
خاصة
دول ورشكات ومخابر ذات جنسيّات عديدة وبتمويالت
بلغت أرقام مج ّرد ذكرها أو حتّى التّفكري فيها يصيب اإلنسان
العادي بالدُّوار.
ّ
ّ
وكسائر شعوب الدّنيا ،تابع التونسيّون والتونسيّات بحماس
كبري الحدث ،بل وسبقته عىل مواقع التّواصل اإلجتماعي موجة
من املنشورات ألشخاص أو مواقع «تُ ِّ
بش» بحوز بالدنا عىل
رشف ا ُملساهمة الفعّ الة بل الفضل يف النّجاح ا ُملقبل وقرأنا حتّى
أشياء أق ّل ما يُقال عنها أنّها غري صحيحة كاستعداد لتطأ قدم
تونيس سطح امل ّريخ ليكون بذلك أوّل إنسان ّ
يحقق ذلك...
املقصود طبعا بالتّونيس صاحب املوقع املتقدّم يف هذا اإلنجاز
هو املهندس محمد عبيد العضو بالفريق التّقني الذي صنع
«مثابرة» ،وهو فعال دكتور مهندس ّ
تلقى جزءا من تعليمه

محمد عبيد
بتونس وبمدينة صفاقس تحديدا ،لينتقل إىل فرنسا حيث حصل
عىل املاجستري بإمتياز يف عام  1994ومنحة دراسة يف مرحلة
الدكتورا بجامعة كاليفورنيا حيث عمل كأستاذ مساعد ملدّة قرابة
العرش سنوات .إنض ّم الدّكتور محمد عبيد ُملخترب الدّفع ّ
النفاث
بوكالة الفضاء األمريكيّة «ناسا» ،نفس املخترب صاحب الفضل يف
هبوط روّاد الفضاء عىل سطح القمر منذ أواخر ستّينات القرن
املايض.
بعد أن شغل منصب املسؤول عىل فريق «امليكاترونيك»
بنفس املخرب من 2014إىل 2016وقع تعيينه نائبا لكبري
املهندسني امليكانيكيّني بمرشوع «املريخ  »2020الذي أطلق
صاروخ «أطلس» منذ سبعة أشهر ووضع الروبو «مثابرة»
 Perseveranceعىل سطح املريخ األسبوع الفارط.
ّ
شك مَ فخرة لتونس
الدّكتور املهندس محمد عبيد هو بال
ولعائلته وهو واحد من الكفاءات العلميّة العديدة بوكالة «ناسا»
ويمكن ذكر ّ
الشابة سلمى الربكاوي الدكتورة يف ال ّرياضيّات

سلمى الربكاوي
التّطبيقيّة يف مجال الفيزيا وهي تشتغل منذ سنة  2017عىل
نفس الربنامج «املريخ  .»2020الدكتورة سلمى الربكاوي تابعت
تعليمها بمختلف مراحله بتونس ث ّم انتقلت لفرنسا ومنها
للواليات املتّحدة ووكالة «ناسا» التي قالت إنّها وجدت الدّعم
واإلحاطة من «التوانسة يف ناسا»...
فرحُ املتتبّعني التونسيّني ،بهذا الحدث العلمي وبوجود
عالم تونيس لعب دورا هامّ ا يف هذا اإلنجاز البرشي ،مرشوع
ومفهوم لكنّه ال يمكن أن يم ّر دون التّعبري عن مشاعر متناقضة
بني اإلعتزاز بالكفاءات التي ّ
تلقت تكوينها باملدرسة التّونسيّة
والتّساؤل عن مدى وعي ّ
السلطات بأهميّة اإلستفادة من خرباتهم
العلميّة والعناية بخ ّريجي وخ ّريجات الجامعة التّونسيّة الذين
إختاروا طريق البحث ومزيد التعمّ ق يف إختصاصاتهم ...ربّما
ّ
بينهم/بينهن قامات علميّة تضاهي الدكتور محمد عبيد
يكون
والدكتورة سلمى الربكاوي.

maghrebstreet@gmail.com
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ورضبت شهوة السلطة شقيق الرئيس...

04

كوثر زنطور

منذ ايام قليلة اصدر نوفل سعيد او «شقيق رئيس الجمهورية» مثلما أصبح يُلقب «توضيحا للرأي العام» اكد فيه ان مواقفه
المنشورة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ال تُلزم اال شخصه وأنه «ليس ناطقا باسم أية جهة كانت» ،سعيد اضطر إلصدار هذا
التوضيح بعد أن اصبح دوره في عالقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية محل تساؤالت وانتقادات.
شقيق الرئيس

اصبحت الصفحة الرسمية لـ»نوفل سعيد» قبلة املتابعني للشأن
الوطني بالنظر اىل شح املعلومة الرسمية يف ظل السياسة التواصلية
لرئاسة الجمهورية القائمة عىل غياب التواصل وبذلك باتت هذه الصفحة
الوجهة الطبيعية لكل باحث عن اخبار من الرئاسة يجد ضالته فيها
باعتبار ان صاحبها شقيق الرئيس ال ينطق اال بهواه وبما يتماىش
وبتماهى مع خطه ومواقفه .
يف البداية لم تثر تدوينات نوفل سعيد أي اشكال اىل حني دخول
الرئاسة معرتك املناكفات والتجاذبات ومع احتدام االزمة السياسية بني
الرئاسات الثالث ،وايضا مع الروايات املتناقلة يف الكواليس حول دور
لعبه «الشقيق» يف هندسة القرارات ويف التعيينات ولقاءاته مع فاعلني من
مختلف القطاعات شملت حتى رجال اعمال يصنفون يف دوائر الرئيس
واملحيط الداعم له بالفاسدين واملستكرشني ومدمري اقتصاد البالد.
قطعا ال احد يعلم باستثناء الدوائر الضيقة ،حقيقة تمتع
شقيق الرئيس بنفوذ يف القرص الرئايس وان كان ما يديل
به من مواقف يتجاوز صفة» مواطن ح ّر يف دولة
ح ّرة» ،وفق التعبري الذي استعمله يف توضيحه للرأي
العام ،أم أنه يلعب دورا يمثل تمظهرا جديدا
للتداخل الكريه والخطري بني الدولة والعائلة
وما يعني ذلك من نكوث الرئيس قيس سعيد
بوعده الصارم يف ابعاد عائلته عن التأثري يف
القرار الوطني.

من هو نوفل سعيد ؟

عكس قيس سعيد ،الذي عرف السياسة
وهو يف الـخمسني ،دخل «نوفل» غمار
النشاط السيايس منذ شبابه ويقول كثريون
انه كان يف شبابه متأثرا بالقيادي التاريخي
يف االتجاه االسالمي حميدة النيفر الذي
اسس معه سنة  2013رابطة تونس للثقافة
والتعدد ،وتقلد سعيد منصب نائب لرئيسها.
يُحسب سعيد عىل االسالميني ،وله شبكة
صداقات واسعة يف حركة النهضة وهو من
خرباء القانون الدستوري الذين كانوا من
ضيوف ما كان يسمى خالل اوىل سنوات ما
بعد الثورة بـ«االعالم البديل» ،وكان يف املقابل
غائبا عن كربيات وسائل االعالم وال يظهر يف
كوكبة استاذة القانون الدستوري باعتبار ان
الشقيق االكرب كان انذاك يلعب هذا الدور.
ونوفل هو الشقيق االصغر للرئيس سعيد الذي له
 4اخوة (اخوان واختان) ،واثّر قربه من شقيقه يف مساره الدرايس ثم
املهني ليتحول من االستاذية يف احد االختصاصات اىل دراسة القانون
والتخصص يف القانون الدستوري دون ان يكون لهما نشاط سيايس او
جمعايتي مشرتك ولم يكن «نوفل» من مرافقي شقيقه سعيد يف السنوات
العرش االخرية التي قضاها «قيس» يجوب البالد حامال ملرشوعه «اعادة
التاسييس».
خالل تلك الفرتة كان الشقيق االصغر منشغال بالندوات الفكرية يف
«الرابطة» مع رئيسها حميدة النيفر ،وهذه الرابطة تقدم نفسها عىل انها
«تعمل بوسائل التوعية املدنية املختلفة عىل إرساء االعتقاد بأنه ال مجال
ألية قوة سياسية مهما كان مرشبها األيديولوجي أن تتحرك إال تحت
السقف الذي حددته الثورة .وتقول انه «يمكن اختصار هذا السقف يف
مبدأين :يتمثل األول يف أن الحقل السيايس ال يمكن أن يصادر لفائدة
حزب أو حركة أو فصيل ،ويتمثل الثاني يف تحييد عنف الدولة املنظم عن
دائرة الرصاع السيايس بما يجعلها تقوم بدورها كامال يف حفظ السلم
واألمن االجتماعيني.».
 7سنوات امضاها نوفل سعيد ناشطا يف هذه الرابطة التي لها
ارتباطات بجمعيات ومنظمات يف الداخل والخارج ،واخر ظهور له يف
منشوراتها عىل صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك يعود اىل يوم 25

جويلية  ،2019يوم وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس عرب اعادة
الرابطة نرش حوار له عىل قناة الزيتونة بصفته نائبا لرئيس الرابطة
وايضا استاذا للقانون الدستوري.
واملالحظ (يمكن العودة اىل املداخلة) ان نوفل سعيد ثمن اعتماد
محمد النارص بصفته رئيسا للربملان نظرية االجراء املستحيل حتى
تستمر مؤسسات الدولة بعد وفاة الرئيس.
انقطعت عالقة نوفل بالرابطة منذ شهر جويلية  ،2019واالمر يبدو
مفهوما اذ ان موعد اللقاء السيايس بالشقيق االكرب حل مع تأكد الرتشح
لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها التي انتظمت يف دورها االول يوم
 15سبتمرب  ،2019وهكذا بدأت الرحلة بني الشقيقني.
خالل فرتة الحملة كان «نوفل» هو املستشار الخاص لشقيقه،
وضابط مواعيد الحوارات ،وكان حضوره الفتا خاصة يف لقاء عقد مع
اعالميني يف مقر حملة سعيد وسط العاصمة بعد االعالن عن نتائج الدور
االول من االنتخابات ،وظهر «نوفل» كصاحب القول والفصل.
بعد الدور االول ،لعب «نوفل» دور الوسيط مع حركة النهضة،
حسب ما أكد لـ«الشارع املغاربي» مصدر من الفريق املقرب من قيس
سعيد .املصدر قال ان سعيد رفض لقاء مع رئيس حركة النهضة راشد
الغنويش وانه رفض ان تدعمه الحركة بخزانها االنتخابي مربزا ان
الشقيق االصغر كان عىل اتصال بقيادات منها ذاكرا عىل سبيل املثال
عبد اللطيف املكي ونور الدين البحريي.

كاد نوفل سعيد ان يكون مستشارا يف الرئاسة ،حسب ما كشف
لـ«الشارع املغاربي» احد املشاركني يف «موكب تسلم وتسليم السلطة»
وكان يف القرص الرئايس خالل االشهر االوىل من عهدة سعيد الرئاسية.
ويبدو ان «نصيحة ذهبية» تلقاها الرئيس رسيعا ابعدت الشقيق االصغر
من الفوز بمنصب رسمي يف مؤسسة رئاسة الجمهورية.
يُوصف «نوفل» من قبل البعض باملتعاون واملتفهم لطبيعة الوظيفة
السيادية العليا لشقيقه االكرب وبانه حامل ملبادئ شقيقه وحريص عىل
«صونها» وعىل عدم الزح به يف «متاهات» من قبيل تدخل العائلة يف
تسيري شؤون الدولة ،وهناك شهادات تؤكد انه لم يزر القرص الرئايس
مطلقا.
هذا ما كان يقال خالل االشهر االوىل من تويل سعيد الرئاسة ،فرتة
كان خاللها محاطا بمستشارين مخرضمني ،لكن يبدو ان الحال تغري
بخروج الفريق االستشاري الذي رافق قيس سعيد خالل تلك االشهر
ومنذ ذلك الوقت يبدو ان مياها عديدة تحركت وان «شهوة» السلطة
رضبت الشقيق االصغر.
فمن الروايات املتداولة ،ان «نوفل الذي وجد نفسه مبعدا ودون نفوذ
يف الرئاسة ،كان من بني «الدافعني» العادة تركيبة الفريق االستشاري
لقيس سعيد .اصحاب هذه الرواية يؤكدون ان تأثريه يف املشهد بات
واضحا بعد خروج املستشارين السابقني مذكرين مثال بالتقارب
الذي حصل بني قيس سعيد والوزير السابق للشؤون االجتماعية
الحبيب كشو الذي دخل بفضل دعم الشقيق االصغر قائمة
املرشحني املحتملني ،انذاك ،لخالفة الياس الفخفاخ.
والكشو هو صديق مقرب لنوفل سعيد ورفيقه منذ سنوات
الدراسة ،وقد يكون لشقيق الرئيس الفضل يف اعادته ملنصبه
كمدير عام لرشكة النفط املشرتكة التونسية الليبية .واملعلوم
ان التسمية تمت عرب مراسلة صادرة عن رئاسة الجمهورية،
وأثارت جدال واسعا ملا تضمنت بني طياتها من محاباة
واضحة.
اىل ذلك اصبح دور نوفل سعيد يُذكر عىل اكثر من صعيد
خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات خاصة الدبلوماسية منها،
عالوة عىل لقاءات مع اطباء يف عالقة بملف كورونا وايضا
مع رجال اعمال حول مبادرة الصلح الجزائي ومع فاعلني يف
املجتمع املدني ونواب ،وطبعا مثل هذه اللقاءات والتدخالت ال
يقوم بها نوفل سعيد بصفته «مواطن حر يف دولة حرة» .
تدريجيا تحول نوفل سعيد من ناشط يف املجتمع املدني
واستاذ يف القانون الدستوري اىل «شقيق الرئيس» .وقد تكون االزمة
السياسية سلطت عليه االضواء ال سيما مع نشاطه املكثف عىل صفحته
بموقع التواصل االجتماعي من خالل تدوينات تجاوزت تقديم قراءات
دستورية ومواقف وردودا وتوضيحات اىل التهديد والوعيد .وككل
املعارك السياسية التي تنحرف يف ظل انعدام االفق وغياب الحوار اىل
معارك الاخالقية تتعدد فيها املغالطات والتضخيم والتخويف ،بات نوفل
سعيد يُشبه بـ«السعيد بوتفليقة» شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد
العزيز بوتفليقة.
ال أوجه للشبه طبعا بني «نوفل» والسعيد بوتفليقة وال يمكن لالول
ان يكون نسخة عن الثاني ،نظرا لالختالف الكبري يف السياقات وخاصة
يف الدور القذر الذي كان يلعبه «السعيد بوتفليقة» وساهم فيه الوضع
الصحي لشقيقه الرئيس .لكن مع هذا فإن حتى دورا بسيطا لـ«نوفل»
يف املشهد بصفته شقيق الرئيس يُثري يف حد ذاته االرتباك والتوجس
بالنظر اىل التاريخ االسود للتداخل العائيل يف الدولة واخرها خالل فرتة
الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس.
املؤكد ان مراجعات وتوضيحات باتت اكثر من ملحة بالنسبة لرئاسة
الجمهورية وللرئيس قيس سعيد حتى ال تنهار الوعود التي دخل بها
الرئاسة وحتى ال تحوله السلطة اىل شبيه بسابقيه ألن ما يُتناقل يف
الساحة حول تدخل العائلة يف ادارة شؤون الرئاسة ويف رسم خياراتها
وتعييناتها ال يتعلق فقط بالشقيق وانما يشمل ايضا الزوجة القاضية
ارشاف شبيل بل وحتى افرادا من عائلتها.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 249الثالثاء  23فيفري 2021

الشارع السياسي

لطفي النجار

احلر يث ّبت شعبيته
الدستوري
ّ

مثّلت الدعوة إىل اجتماع شعبي يف مدينة سوسة يوم األحد
الفارط من قِ بَل زعيمة الحزب الدستوري الح ّر بمثابة االختبار
الفعيل عىل األرض لقياس القدرة عىل التحشيد الجماهريي
ّ
(خاصة) بتصدّر نوايا التصويت حسب
وإثبات جدارة الحزب
ج ّل استطالعات الرأي خالل األسابيع األخرية .كانت الدعوة إذن،
تحدّيا دقيقا نجحت يف النهاية عبري وحزبها يف تخ ّ
طيه مث ِبتة
شعبية الحزب الدستوري الح ّر املتصاعدة ومؤ ّكدة ّ
أن لخطاباته
صدى واسعا داخل رشائح هامّ ة ومتنوّعة من التونسيني.
يف قراءة أوّلية قبل أن نَلِج يف بعض التفاصيل ،نقول يف باب تشخيص
الوقائع ومحاولة نَحْ ِت بعض الخالصات
الرسيعة والربقية ّ
أن االجتماع الشعبي األخري
يف مدينة سوسة للحزب الدستوري الح ّر كان
وناجحا إىل أقىص ح ّد ِو ْفق معايري القدرة
حاشدا ِ
عىل التحشيد والتع ِبئة الجماهريية لح ْز ٍب ناشئ
(أوت  . )2016وهو (االجتماع الشعبي) بمثابة
املنعطف الواقعي يف مسرية هذا الحزب الذي
ّ
التوقعات السياسية أواالستطالعات
لم تَعُ د
النظرية هي التي تُ ْ ِب ُز أو تُ ْخفي (حسب هوى
االصطفاف اإليديولوجي) صعوده ال ّ
ظاهر أمام
ك ّل ذي عقل حصيف وذهن بصري متح ّرر من
ك ّل ل ْوثَة أو ضغينة إيديولوجية !

التي ولد فيها الحزب الدستوري الحر ونشأ وترعرع واشتد عوده حتى
صار بديال فعليا للنظام القائم ِب ُرمَّ تِه ،حكما ومعارضة .أمّ ا يف الجانب
الذاتي ،فال يُمْ كِن يف ك ّل األحوال تجاهل مثابرة عبري مويس عىل مبدئها
دون تعديل أو تغيري ودون مناورة أو تراجع تكتيكي ظريف .السيّدة عبري
رشسة ،حارضة البديهة تمتلك قدرات خطابية جيّدة،
مويس محاورة ِ
ّ
خاصية
ولها طاقة عجيبة يف العمل والفعل امليداني ،ال تك ّل وال تم ّل وهذه
ّ
للحق.
ال يُنكرها ّإل جاحد أو ناكر
لقد أثبتت عبري مويس شعبية حزبها يف االجتماع الشعبي يف مدينة
سوسة عىل األرض يف استعراض مبارش للقوّة ويف إثبات فعيل عىل

الحزب أوّال! ..

لسائل أن يسأل ،ما الذي يجعل الحزب
الدستوري الحر يف املرتبة األوىل يف ك ّل
استطالعات الرأي كفائز بثقة التونسيني يف
التصويت ،يف حني تقبع زعيمته عبري مويس يف
املرتبة الرابعة خلف قيس سعيّد وعبد اللطيف
املكي والصايف سعيد يف س ّلم الشخصيات األكثر
ثقة لدى التونسيني؟ ِبما ي َُف ّس هذا التناقض
بني موقع الزعيمة رغم اجتهادها ومثابرتها
وحضورها الطاغي ومرتبة حزبها؟
ّ
يف البداية يُمْ كِن تسجيل بعض املالحظات التي تتعلق بأسباب
وخلفيات صعود هذه «الظاهرة الحزبية»ُ .ربّما هي جُ ملة من العوامل
املتجمّ عة واملتداخلة التي تُ ّ
فس هذا الصعود الصاروخي للحزب
الدستوري الح ّر .أوّلها حسب تقديرنا فشل ك ّل املنظومة التي جاءت
بعد  14جانفي يف تحقيق أهداف الشباب املنتفض يف التشغيل والكرامة
والسيادة الوطنية  .بل ّ
أن األمر قد تجاوز الفشل والتعثّر إىل تهديد للدولة
الوطنية أصال يف وجودها واستمرارها مع انتشار مفزع للفساد والفقر
والبؤس وتدهور مستمر يف ك ّل مناحي الحياة دون أفق يف التغيري ودون
أمل يف اإلصالح .خرجت عبري وحزبها من رحم هذا الفشل وهذا الخراب
كتعبري عن حالة نوستالجيا متنامية لدى رشائح اجتماعية وشعبية لنظام
بائد بعد أن سحقتها عرشية من الحكم الفاشل والعابث.
هذا يف جانب التحليل املوضوعي للسياقات السياسية واالجتماعية

القدرة عىل الضغط والتغيري .بيّنت عبري أنّها لن تكتفي بهذا الحشد،
وأنّها ستن ّ
ظم سلسلة تح ّركات ومسريات شعبية يف ك ّل الواليات للتعبري
عن «رفض الحزب الدستور الح ّر للمنظومة الحالية والدعوة لإلصالح»،
معتربة يف نربة تح ّد واضح ّ
أن الحوار رسكلة للنفايات السياسية متوجّ هة
بالخطاب أمام جمهورها العريض للح ّكام قائلة بالحرف «نقول لهم لن
نسقط يف هذا الفخ وال للحوار مع أصحاب الدمار ،فالحوار لم يضف
شيئا للمواطن ولم يحل مشاكله».
كان خطاب عبري مويس يف سوسة شموليا جامعا ،ويف قطيعة
جوهرية مع تيّارات اإلسالم السيايس .مثّلت مويس يف خطابها السيايس
دائما وليس فحسب يف اجتماع سوسة األخري (كما كانت منذ بروز الحزب
الدستوري الح ّر) البديل األوضح واألكثر حسما مع منظومة ما بعد 14
جانفي ،محمّ لة مسؤولية هذا الخراب االقتصادي وهذا االنحدار املفزع
الذي تعيشه تونس لِعَ َ
ص ِب الحكم ملدّة عَ ْق ٍد وعمود نظام الجمهورية

من تاريخ تونس الحديثة
يوم  18افريل  1956وبينما كانت نسبة األميّة
بتونس تفوق  % 95عقدت حكومة اإلستقالل أوّل
إجتماع ّ
ترأسه بورقيبة .يومها إلتفت بورقيبة لوزير
ً
قائال « :ال أريد قرية أو دشرة
التربية لمين الشابي
بال مدرسة ،حتّى لو صرفنا كل ميزانيّة الدولة» فر ّد
ً
طبعا»
وزير التربية علي بورقيبة « :تعليم مجاني
فأك ّد بورقيبة « :أكيد مجاني وأكيد مختلط و أكيد
عام».
ً
تعليقا على
كتب سفير أمريكا لوزارة خارجيّة بالده
هذا ...« :أوّل مرّة أسمع عن حكومة تُناقش موضوع
تعميم ونشر ومجّ انية التعليم في أوّل إجتماع
لها ،سيكون من “الطبيعي” أن تناقش حكومات
اإلستقالل في أوّل إجتماعاتها تشكيل شرطة
ّ
ومؤسسات السيادة...يبدو أنّنا أمام حكومة
وجيش
ّ
شاذة في عالمها العربي»...
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الثانية حركة النهضة وحزا ٍم من االنتهازيني املتحالفني معها الذين مدّوا
أيديهم لإلخوان ّ
ويسوا لها السيادة وم ّكنوها من مفاصل الدولة (هكذا
تصفهم وتُو ّ
َص ّفهم عبري مويس).
ّ
وتتأخر الزعيمة ؟ .ببساطة
ولكن يبقى السؤال ،لِم يتقدّم الحزب
وبشكل مبارش يتقدّم الحزب دائما يف استطالعات الرأي ّ
ألن خطاباته
وأطروحاته ّ
املعب عنها عىل لسان زعيمته قد ّ
مست ك ّل الرشائح االجتماعية
تقريبا :الطبقات املسحوقة والفقرية التي «قتلها» لهيب األسعار وتدهور
قدراتها الرشائية إىل درجة الجوع والبؤس والعيش من املزابل أحيانا،
إضافة إىل الطبقات الوسطى التي تراجعت مداخيلها وصار جزء منها
مهدّدا بااللتحاق ب»جيش» ّ
املفقرين واملعدمني من
ّ
ّ
تمس خطابات مويس
السواد األعظم للتونسيني.
املزاج العا ّم « للتوانسة» ،فصعود حزبها يُذَ ّك ُر َك بنداء
تونس يف صعوده الألفت يف  2013و 2014قبل أن
ّ
التمش تقريبا و
يَحصل «توافق الشيخني» .نفس
نفس األطروحات مع فارق بسيط وهام جدا :نداء
تونس كان جامعا لروافد وتيّارات نقابية ودستورية
ويسارية رسعان ما تصارعت وتنافرت ،يف حني يَنهل
الحزب الدستوري الح ّر من معني واحد وحيد وهو
اإلرث الدستوري يف جزئه «التجمّ عي» رغم إدعاءات
الوفاء لإلرث البورقيبي الظاهرة واملعلنة.
لعبري مويس بعض مواطن هشاشة تجعلها تقبع
رابعة خلف سعيّد وامل ّكي والصايف سعيد ،نذكر منها
مغاالتها يف «االستعراض الربملاني» ،مع تناقضات
بيّنة يف خطابها السيايس .عبري بالغت يف كثري من
امل ّرات يف «فلكلور مشهدي» يُ َر ّذل الفعل السيايس
ويَحُ ّ
ط من شأن وقيمة املمارسة السياسية بصفتها
خدمة راقية للشأن العام .ل ّم تعتذر عبري عن هدر
نظام بن عيل لعقدين من حرية وكرامة التونسيني،
ولم ُ
تقم بنق ٍد ذاتي ملجمل التجربة النوفمربية وما
تضمّ نتها من فسادٍ عائيل ممنهج ومن استبدادٍ
فرداني أوتوقراطي بغيض كتم عىل صدور «التوانسة» ألكثر من عقدين.
هذا يف جانب السرية السياسية لعبري ،أمّ ا يف جانب الخطاب ّ
فإن زعيمة
الحزب الدستوري الح ّر تتناىس أنّها جزء من النظام واملنظومة القائمة،
وال يُمكن لها أن «ترفض املنظومة الحالية» ألنّها ركن منها وقطعة من
الك ّل.
اإلشكال إذن ،يف «خِ ّفة» عبري السياسية وتن ّ
طعها أحيانا ،واإلشكال
أيضا يف تناقض خطابها التي تُريد عربه أن ُ
ترس َم غصبا يف مخيال
«التوانسة» أنّها البديل األوحد للمنظومة القائمة يف حني هي ابنة هذه
األخرية مولدا ونشأة ومظ ّلة رعتها وجعلتها ح ّرة يف الفعل والتعبري
واالجتماع الشعبي باألنصار...
َ
إشكال أخري ي ّ
ُؤخر عبري ويُقدّم حزبها هو ُربّما عدم استعداد
«التوانسة» ذهنيا وفكريا ِبما يَكفي لتقبّل سيّدة عىل رأس الدولة...نقول
ُربّما ،لننتظر فلطاملا فاجأنا هذا الشعب العجيب !

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 249الثالثاء  23فيفري 2021
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الشارع السياسي

ليبيا تؤسس إلعادة اإلعامر يف غياب شبه تام لتونس ودبلوماسيتها

معز ز يّود

ّ
بأن هذا البلد الشقيق يسير نحو التأسيس إلى مرحلة جديدة في بناء الدولة الليبيّة وفرض سيادتها وإعادة
تُنبئ التطوّرات السياسيّة الجديدة في ليبيا
اإلعمار .وحين نرصد التحرّكات الدبلوماسيّة الدوليّة الحثيثة شرقا وغربا للمشاركة في هذا المسار ،يتماثل لنا أيضا المشهد الباهت للدبلوماسيّة التونسيّة
وما يعني ذلك من فرص سياسيّة واستثمار يّة مهدورة...

قيس سعيد

الباجي قائد السبيس

تتسارع األحداث السياسيّة الفارقة يف الجار الليبي هذه األيّام بوترية
غري مسبوقة .فقد نجح رأسا الحكم الجديدين يف ليبيا محمد يونس
املنفي (رئيس املجلس الرئايس) وعبد الحميد دبيبه (رئيس الحكومة)
يف تحقيق خطوات مهمّ ة عىل درب املصالحة الوطنيّة الليبيّة .وبادر
بالتحوّل إىل مق ّر قيادة الجيش يف بنغازي واللقاء مع املشري خليفة حفرت،
السيما أنّه سبق أن رحّ ب بنتائج ملتقى الحوار السيايس الليبي الذي
أدّى برعاية األمم املتّحدة إىل انتخاب السلطة التنفيذيّة الجديدة يف ليبيا،
وصادق عىل خارطة الطريق التي حدّدت نهاية العام الجاري لتنظيم
االنتخابات العامّ ة الرئاسيّة والترشيعيّة .وبعد هذه الخطوة التجميعيّة
ّ
ومؤسسات ،باستثناء
الالفتة التي أشاد بها ج ّل املالحظني دوال وخرباء
ّ
جماعة اإلخوان ،انطلقت السلطة التنفيذيّة املؤقتة يف ّ
شق الطريق
واستحثاث الخطى لرسم األولويّات وبناء التحالفات الدوليّة والتمهيد
لعقد الصفقات .ويف خض ّم هذا الربنامج الحافل ش ّد َ
رأسا السلطة
التنفيذيّة الرحال إىل القاهرة للقاء الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
تأكيدا ألولويّة هذا التحالف ،يف حني لم يأت بعد دور تونس التي انهمكت
قيادتها يف خصوماتها الداخليّة ،عىل حساب املصالح العليا للبالد ودون
ّ
وكأن
وعي بتداعيات مثل هذا اإلهدار املتعمّ د لفرص استثماريّة كربى،
ّ
وأحق بها من غريها...
بالدنا ليست أجدر

في حضرة الغياب

عىل خالف ما روّجته بعض األبواق اإلعالميّة من أنباء زائفة بشأن
ترصيحات لرئيس الحكومة الليبيّة ينتقد فيها النظام املرصي ولو
ضمنياّ ،
فإن رأسا السلطة التنفيذيّة الليبيّة كانت قد أشادا بالدعم
املرصي لليبيا وبالتجربة املرصيّة يف العديد من املجاالت وبالرغبة يف
ّ
وخاصة يف مجال الكهرباء والطاقة عموما .وذكرت
االستفادة منها،
ّ
بعض املواقع اإلخباريّة أنه من املتوقع أن تشهد الفرتة املقبلة استئناف
رشكتي «برتوجت» و»إنبي» املرصيّتني مشاريع كربى سبق أن تعاقدت
عليها يف حقول النفط الليبيّة.
من املعلوم طبعا ّ
أن السلطة التنفيذيّة املؤقتة يف ليبيا مدعوة اليوم
ّ
إىل تنفيذ بنود خارطة الطريق املتفق عليها يف ملتقى الحوار السيايس
الليبي ،إىل حني تنظيم انتخابات  24ديسمرب  .2021ومع ذلك جدّد
رئيس املجلس الرئايس الليبي الجديد محمد املنفي التأكيد عىل س ّلم
ّ
املؤسسة العسكريّة» .ومن هنا
أولويّاته امللحّ ة ،ويف مقدّمتها «توحيد
نفهم دواعي أولويّة اللقاء بحفرت والسييس وإرجاء املح ّ
طة التونسيّة.
ولنئ كان ذلك سيُتيح تدريجيّا تفكيك امليليشيات املس ّلحة ومصادرة
ترسانة أسلحتها الثقيلة والخفيفة ،وتقوية عود السلطة املركزيّة للدولة
ومؤسساتها ،فإنّه يعني أيضا ّ
ّ
أن هناك توجّ ها دوليّا إىل اعتماد
الليبيّة
املحاصصة يف املناصب السياديّة العليا يف الدولة ،وذلك بناء عىل ما هو
قائم عىل األرض من توازنات القوى العسكريّة .كما يد ّل ذلك مجدّدا عىل
ّ
أن الدولة التونسيّة ال تُش ّكل طرفا دوليّا يُعت ّد به يف التوازنات الداخليّة
الليبيّة عىل خالف دول الجوار الليبي األخرى وبعض القوى اإلقليميّة
ّ
بتدخلها يف الشأن الليبي مثل فرنسا وروسيا وإيطاليا
والدوليّة املعروفة

عبد الحميد دُبيبة

واإلمارات والجزائر وتركيا وقطر...
واملؤسف ّ
أن الدبلوماسيّة التونسيّة قد أدّت يف سياستها حيال ليبيا
دور الحياد السلبي بامتياز .وعىل امتداد السنوات العرش األخرية ،كانت
ّ
ّ
املحصلة لم
التدخل يف الشأن الليبي .ويف
تونس تنوح بشعار رفض
تحصد سوى الغياب والتهميش ،بل ال تزال تونس إىل اليوم تتصارخ
بصوت الضعفاء .يف هذا املضمار مثال يندرج تأكيد رئيس الجمهوريّة
قيس سعيد ،خالل امللتقى السيايس الليبي املنعقد بتونس يف شهر
نوفمرب  ،2020عىل ّ
أن «الح ّل يف ليبيا لن يكون ّإل ليبيًّا ليبيًّا ،فليبيا قادرة
ّ
بأبنائها عىل تجاوز الصعوبات ،رشيطة عدم تدخل قوى خارجيّة» .وها
هي السلطات الليبيّة الجديدة تُس ّ
طر أوىل خطواتها عرب التحالف مع
قوى خارجيّة لها وزنها عىل األرض ،يف حني تفتقد تونس حتّى مقوّمات
بعثة دبلوماسيّة يف طرابلس.
كيف ننىس مثال صفعة أملانيا للدبلوماسيّة التونسيّة ،يف بداية
عام  ،2020حني استبعدت تونس من حضور «قمّ ة برلني حول
ً
متجاهلة بذلك مختلف االعتبارات
ليبيا» بمنتهى الصلف والوقاحة؟!،
الجغرافيّة واإلسرتاتيجيّة واللوجستيّة التي توجب الحضور التونيس،
السيما ّ
أن تونس تع ّد البلد األكثر تأث ًرا ببؤرة الرصاع املس ّلح يف ليبيا.
ّ
ومع ّ
أن مؤتمر برلني لم يحصد آنذاك سوى الفشل فإن التغييب الدويل
املتعمّ د لتونس واالستهانة بدورها لم يُفلح بعد يف خلخلة بريوقراطيّة
ّ
امللف الليبي.
املاكينة الدبلوماسيّة التونسيّة إزاء
يف هذا املضمار ،أمىس من املعتاد أن تم ّر أسابيع وأشهر أحيانا دون
أن نلحظ أدنى تح ّرك أو موقف دبلومايس تونيس إزاء امللف الليبي.
ّ
وكأن تطوير العالقات بني البلدين ال يحتاج أكثر من برقيّات تهنئة أو
تعزية أو بيانات ترحيب من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ووزير
الخارجيّة ،حتّى باتت عبارة «عالقات إسرتاتيجيّة بني البلدين» بال معنى
حقيقي وعميل ،عىل الرغم من ّ
أن ما يحدث يف الساحة الليبيّة يع ّد شأنا
تونسيّا بامتياز ،والعكس صحيح.

خلفيّات التراجع

كانت تونس وستبقى البلد األقرب إىل ليبيا والليبيني وعاصمتهم
طرابلس ،جغرافيا وتاريخيا واجتماعيّا .فأن يتالصق البلدان عرب حدود
بريّة يتجاوز طولها  450كلم وأن تجمع بني الشعبني عالقات وثيقة
ومتشابكة ،من أخوّة ومصاهرة وتعاون ،يع ّد أمرا عظيما ليس من ّ
حق
أيّ كان أي يعبث به تحت أيّ مسمّ ى .ومن حقائق التاريخ ،وليس من
قبيل املنّةّ ،
أن تونس تحمّ لت أكثر من غريها تداعيات الرصاع املس ّلح يف
ليبيا وحربها األهليّة وأعباء أزمة الالجئني واحتضان آالف الليبيّني الذين
اضط ّروا لإلقامة يف تونس.
وقبل بركان عام  ،2011بلغت عالقات التعاون االقتصادي والتبادل
التجاري بني تونس وليبيا أوجها العتبارات سياسيّة وشخصيّة تجمع
بني القذايف وبن عيل .فاألمر لم يكن آنذاك يحتاج إىل دبلوماسيّة فاعلة
بقدر ما كان مرتبطا بشبكة مصالح تربط الحاكمني الراحلني والدوائر
املق ّربة منهما .أمّ ا بعد الثورة ،فعىل الرغم من ّ
أن تونس كانت البلد

خليفة حفرت
الذي تحمّ ل أكثر من غريه أعباء الحرب وعدم االستقرار يف ليبياّ ،
فإن
ائتالفاتها الحاكمة فعلت ك ّل يشء لرضب املصالح العليا للدولة والتو ّرط
يف تحالفات مشبوهة مع بعض أطراف النزاع العابارات أيديولوجيّة
ومصلحيّة.
كما سيذكر التاريخ ّ
أن املاسكني بالحكم من عام  2011إىل عام
 ،2013وأساسا حركة النهضة ،يتحمّ لون جانبا كبريًا من مسؤوليّة نفور
رؤوس األموال الليبيّة ومغادرتهم تونس ،بعد أن و ّرط النظام التونيس
الحاكم نفسه يف مساومات وصفقات .ويكفي هنا اإلشارة إىل مثالني،
يتع ّلق أحدهما بإطالق رساح موقوفني ليبيّني من جماعات إسالميّة
ّ
يخص اآلخر تسليم البغدادي
تكفرييّة مو ّرطة يف قضايا إرهابيّة ،يف حني
املحمودي رئيس الوزراء الليبي األسبق .وهو ما ش ّكل آنذاك فضيحة
سياسيّة بامتياز ،رغم ّ
أن حركة النهضة اعتربته قرارا سياديّا واختلقت
لتعويم القضيّة ما اشتهت من تربيرات واهية باسم إنفاذ القانون.
والحال ّ
أن تلك الصفقة السياسيّة املحبوكة مع إخوان ليبيا قد عادت
بالوبال عىل البالد.
ال يخفى أيضا ّ
أن زمن الرئيس الباجي قائد السبيس لم يعرف بدوره
تطوّرا إيجابيّا للفعل الدبلومايس التونيس إزاء ليبيا الشقيقة .فقد بقي
متأرجحا بني استعادة ذكريات منسيّة لصوالت وزير خارجيّة أسبق
واشرتاطات دعم جماعة اإلخوان وتشكيالت «فجر ليبيا» بضغوط من
حليفه راشد الغنويش أو ضغوط لوبيّات تونسيّة مرتزقة عُ رفت بتعاملها
مع جماعات تكفرييّة يف ليبيا .وها هي البالد اليوم ،تواصل سياسة
العمى الدبلومايس وال تفقه معنى الدبلوماسيّة االقتصاديّة باستثناء
مج ّرد ترديده يف الخطابات واملحارضات.
ومع ذلك يكمن األخطر اليوم يف مواصلة مسايرة موقف إخوان ليبيا
املعادي للمصالحة الليبيّة وعودة الحرارة ّ
مؤخ ًرا إىل العالقات بني الرشق
والغرب ،أيّ بني أصحاب السلطة والنفوذ يف طرابلس وبنغازي ومرصاتة
التي ينحدر منها رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبه .نطرح ذلك
بالنظر إىل ما عُ رف عن قيادة حركة النهضة وأنصارها من اصطفاف آيل
مع إخوان ليبيا ،بدليل الصمت الراهن عن التطوّرات السياسيّة األخرية،
والسيما بعد فشل رموز اإلخوان يف انتخابات السلطة التنفيذيّة ّ
املؤقتة.
يعني ذلك إذن عدم استيعاب رضورة اندماج الحزب يف الدولة املدنيّة،
مقابل إيالء األهميّة األكرب إىل التنظيم قبل الدولة.
املحصلة ،من املرجّ ح ّ
ّ
أن ضمور قوّة جماعة اإلخوان وميليشيّات
ويف
ّ
الجماعات املتط ّرفة قد أسهم يف إرهاصات الحل لألزمة الليبيّة الخانقة
واستعادة التأسيس للدولة املدنيّة .واملقصود بهذه املالحظة أنّه من
الصعوبة بمكان اليوم استعادة بريق الدبلوماسيّة التونسيّة إزاء ليبيا
والفوز ولو بجانب بسيط من مشاريع التعاون وإعادة اإلعمار ،يف ظ ّل
ّ
التدخالت املتقاطعة يف هذا امللف .وهو ما يكشف ّ
أن الغياب الدبلومايس
التونيس ،بشتّى مكوّناته ،عن التأثري يف تفاعالت املشهد الليبي يبدو أقرب
إىل نهج سيايس مقصود!.

maghrebstreet@gmail.com
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أزمة اخلطوط التونسية مقصودة
وتندرج يف إطار جيوسيايس...
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أحمد بن مصطفى  -خبير في الشوون الدولية وسفير سابق
عادت ازمة الخطوط الجوية التونسية مجددا اىل واجهة االحداث يف
عالقة بالحركات االحتجاجية واإلرضابات املعلن عنها من قبل موظفي
الرشكة عىل خلفية التجميد القضائي لحسابات الناقلة الوطنية ألسباب
تتعلق بديون متخلدة بذمتها لفائدة رشكة تركية مستثمرة بتونس يف
مجال ادارة املطارات والخدمات الجوية .وبقطع النظر عن االتفاق الذي
سمح بتعليق االرضاب ،فانه سلط األضواء مرة أخرى عىل مدى خطورة
وهشاشة األوضاع املالية واإلدارية للرشكة التي افقدتها القدرة عىل
ضمان صيانة اسطولها واستمرارية نشاطها فضال عن تغطية نفقات
تسيريها.
وللتذكري لم تعد الخطوط التونسية قادرة عىل استغالل سوى
أربع طائرات من اسطولها بسبب عجزها عن توفري االعتمادات الالزمة
السترياد قطع الغيار ،كما أضحت تلجأ اىل تأجري طواقمها املعطلة اىل
رشكات الطريان األخرى .هذا فضال عن هبوط أسهمها وتنافسيتها
بسبب تدني توعية خدماتها اىل درجات غري املسبوقة.
هذا الوضع هو حصيلة تراكمات وخيارات خاطئة مرتبطة بإكراهات
سياسية داخلية وخارجية فضال عن عوامل ذاتية تتصل بسوء إدارة
الرصيد املادي واملايل والبرشي للناقلة التي تفاقم عجزها بعد الثورة
نتيجة اثقال كاهلها بانتدابات عشوائية يف ظرف تقلص فيه نشاطها
بفعل ازمة عاملية متفاقمة يشهدها النقل الجوي الدويل والقطاعات
الحيوية ذات الصلة ومنها التجارة والسياحة وغريها .وقد تفاقمت هذه
املعضلة يف ظل جائحة كوفيد  19نتيجة تدابري االغالق غري املسبوقة
املرافقة لها وهي مرشحة لالستمرار وربما لالتساع اىل امد غري منظور.
ما يشد االنتباه يف هذه القضية هو موقف الحكومة التي تبدو غري
مكرتثة بمصري هذه املؤسسة العمومية بسماحها لرشكة اجنبية تعمل يف
إطار االمتيازات والحوافز الواردة بقانون االستثمار ومنظومة «الرشاكة»
بني القطاعني العام والخاص ،بتجميد ارصدة هذا الرمز من رموز تونس
املستقلة الذي تختلط مسريته يف اذهان جيل االستقالل بمسرية بناء كيان
الدولة الوطنية التونسية .والالفت ان وزارة النقل تتجاهل ان الدائن
الرتكي هو يف ذات الوقت مطالب بتسديد ديون كبرية متخلدة بذمته
لصالح الخطوط التونسية تتجاوز اضعاف املبلغ املستحق لفائدته.
ويؤكد هذا املوقف تخيل الحكومة الحالية كسابقاتها عن املعاملة
التفضيلية التي كانت تحظى بها املؤسسات العمومية ومنها الخطوط
الجوية التونسية رغم ادراكها بمزيد تدهور األوضاع الهشة التي كانت
تعاني منها أصال يف ظل النظام السابق جراء تجريدها التدريجي من
الحماية والدعم واألفضلية يف اسناد الصفقات العمومية مما جعلها يف
منافسة غري متكافئة مع الرشكات االجنبية .ولعل من أخطر ما تم اقراره
يف املجال املايل خالل السنوات األخرية هو ربط املؤسسات العمومية
باملنظومة املالية الدولية وتحديدا األوروبية من خالل ارغامها عىل
االقرتاض بالعملة الصعبة مع تحمل مخاطر الرصف يف ظرفية دقيقة
يمر بها الدينار التونيس املرتاجع باستمرار إزاء العمالت الرئيسية مما
أدى اىل انفجار مديونيتها الخارجية التي تناهز  20مليار دينار وهي
تضاف اىل ديون عمومية تناهز املائة مليار دينار .وقد يؤدي ذلك
اىل سيطرة راس املال األجنبي عليها يف حالة العجز عن التسديد ،وال
يستبعد ان تكون هذه السياسة مقصودة انسجاما مع االلتزامات التي
اتخذتها حكومات ما بعد الثورة إزاء صندوق النقد الدويل ومنها تعهدها
بخوصصة املنشآت واملرافق العمومية.
وال بد من التذكري يف هذا الصدد بان منظومة العوملة الخاضعة اىل
مجموعة السبع ،ممثلة يف صندوق النقد الدويل واالتحاد األوروبي تسعى
اىل تكريس هيمنتها عىل تجارة السلع والخدمات السياحية الدولية من
خالل تمكني رشكاتها الضخمة املتعددة األطراف باحتكار األنشطة

ألفة الحامدي مع سفري الواليات املتحدة بتونس
الرئيسية املربحة املتصلة بالتجارة الخارجية وتجارة الخدمات ومنها
قطاع النقل بأشكاله املختلفة الجوية والبحرية والربية باعتبار أهمية
التحكم فيها لضمان ديمومة السيطرة عىل األسواق وتوسيع دائرتها.
وتمتد هذه السياسة اىل كافة األنشطة الحيوية املتصلة بتلبية الحاجيات
األساسية للشعوب من الغذاء والحبوب والدواء والطاقة ووسائل النقل
والتعليم وغريها ال سيما وان الطاقات اإلنتاجية للكتلة الغربية من هذه
السلع تتجاوز حاجياتها الداخلية وال يمكنها االستمرار والتوسع بدون
الهيمنة عىل األسواق والقطاعات االنتاجية الخارجية.
ومن اهم األساليب املتبعة لتحقيق خضوع الدول اىل هذه السياسات،
السعي اىل السيطرة عىل منظومتها املالية واغراقها يف تبعية مالية
خانقة من خالل سالح املديونية والتجارة املختلة مع السيطرة ،بفضل
قوانني االستثمار املجحفة ،عىل قطاعاتها اإلنتاجية والخدمية الحيوية
من صناعة وفالحة وطاقة ومياه وغريها .وهذا هو اإلطار الذي تتنزل
فيه السياسات املتبعة إزاء تونس بعد الثورة من قبل مجموعة السبع
واالتحاد األوروبي واملؤسسات املالية الدولية وهي تهدف باألساس اىل
تكريس تبعيتها األبدية للكتلة الغربية ودفعها للتفريط يف قطاعاتها
االسرتاتيجية ومرافقها األساسية ومنها قطاعات انتاج وتوزيع املاء
والكهرباء والطاقات املتجددة واإلنتاج الفالحي املوجه للسوق الداخلية

وغري ذلك من املجاالت الحيوية.
وهكذا يتضح ان ازمة الخطوط الجوية التونسية وغريها من
املؤسسات العمومية ليست ظرفية وال يمكن حلها ببعض اإلجراءات
الرتقيعية بل بمعالجة أسبابها العميقة التي تعود اىل انخراط
تونس منتصف التسعينات يف عوملة قطاعاتها االنتاجية والتجارية
والخدمية وفتح املجال لخوصصة نشاطها وملكيتها جزئيا او كليا
من خالل السماح للقطاع الخاص املحيل واألجنبي بدخول مجال
النشاط الجوي وغريه من القطاعات االسرتاتيجية التي كانت
محتكرة من قبل الدولة .وقد كرست حكومات ما بعد الثورة هذا
الخيار الكارثي وتوسعت فيه بقبول االنخراط يف اتفاقية السماوات
املفتوحة مع اإلشارة اىل ان هذا التوجه يندرج يف إطار االدماج الناعم
التفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق يف الترشيعات التونسية
وهو ما حصل بالفعل عرب تبني عدة قوانني مثرية للجدل من بينها
القوانني املنظمة للبنوك وللبنك املركزي وقانون االستثمار وقانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وصوال اىل القوانني املكبلة
للفالحة والصناعة التونسية باملواصفات األوروبية.
هذه هي يف تقديري ،األسباب العميقة الزمات تونس املتفاقمة
واملتعددة التي ال يمكن معالجتها جذريا اال بمراجعة الخيارات
والسياسات واالقتصادية واملالية وكذلك االتفاقيات التجارية غري
العادلة التي تبناها النظام السابق وتم تكريسها والتوسع فيها بعد
الثورة .وهذا ما يقتيض ادراج هذه القضايا االسرتاتيجية ضمن
أولويات الحوار الوطني املطروح من عدة جهات والذي ال يجوز ان
يقترص عىل حل االزمة الدستورية والسياسية املتفاقمة التي تعصف
بتونس.
وعىل صعيد متصل ال بد ان يتناول الحوار إعادة النظر أيضا
يف عديد اتفاقيات التبادل الحر غري املتكافئة الثنائية واملتعددة
األطراف املربمة بني تونس وبعض الدول األوروبية و غري األوروبية
ومن ضمنها تركيا التي تثبت األرقام انها من أكرب املستفيدين ،اىل
جانب فرنسا وبلدان مجموعة السبع ،من املبادالت التجارية واملالية
والخدمية املختلة مع تونس.
واعتبارا ألهمية هذه القضايا واتصالها املبارش باختصاصات
رئيس الجمهورية يف مجال السياسة الخارجية واالمن القومي ،ان
تبادر تونس بفتح حوار اسرتاتيجي ثنائي ومتعدد األطراف مع
رشكائنا االسرتاتيجيني األعضاء بمجموعة السبع واالتحاد األوروبي اخذا
بعني االعتبار سيطرتهم الفعلية عىل صندوق النقد الدويل واملؤسسات
املالية الدولية املتعاملة مع تونس.
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد اىل ترصيحات وزير الشؤون الخارجية
ووزير املالية وسفري االتحاد األوروبي بتونس بمناسبة االنطالق الرسمي
املعلن عنه مؤخرا للمشاورات بني تونس واالتحاد األوروبي بخصوص
«األولويات االسرتاتيجية للرشاكة والربمجة املالية للفرتة - 2020
 .»2027وقد كشف السفري األوروبي عن مبادرة أوروبية جديدة تم
اعتمادها مؤخرا كإطار تنظيمي للعالقات بني ضفتي املتوسط وهي
بعنوان «وثيقة الرشاكة املتجددة بني االتحاد األوروبي ودول الجوار
الجنوبي».
ويبدو ان الجانب األوروبي الغربي اضحى مقتنعا برضورة تجاوز
املقاربات السابقة املقترصة عىل مزيد التوسع يف التبادل التجاري الحر
املختل من خالل اآلليكا وهو ما يتيح لتونس الفرصة لطرح تصوراتها
ورؤاها ملستقبل العالقات التونسية األوروبية استنادا اىل حصيلة هذا
التعاون وانعكاساته السلبية عىل اوضاعنا السياسية وعىل التوازنات
املالية والتجارية املختلة لتونس.

موقع الشارع املغاريب
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في صراع مع البقاء :

بني  50و 60مؤسسة صغرى ومتوسطة تُغلق يوميا !
كريمة السعداوي
اعلنت آمنة الدريسي عضو اإلتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خالل جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس
نواب الشعب يوم  23نوفمبر  2020أن إحصائيات المعهد الوطني لإلحصاء الخاصة بالموجة األولى من أزمة كوفيد  19بينت أن نسبة
المؤسسات المهددة باإلغالق ارتفعت إلى  54.3بالمائة مبرزة ان مشروع قانون المالية لسنة  2021لم يتضمن أية إجراءات لفائدة
المؤسسات المتضررة التي تعاني من وضعية كارثية ،حسب تعبيرها.
كما أشارت إىل أن نتائج الدراسة التي
أجراها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بالرشاكة
مع كنفدرالية املؤسسات املواطنة التونسية
(كوناكت) التي تم نرشها خالل شهر سبتمرب
 2020تؤكد أن حوايل  39باملائة من املؤسسات
يف حالة إغالق إضافة اىل تحصل حوايل  18باملائة
من املؤسسات املترضرة فقط عىل قروض تمويل.
وشددت آمنة الدرييس عىل أهمية تفعيل اقرتاحات
االتحاد التونيس للمؤسسات الصغرى واملتوسطة
وخاصة تلك املتعلقة أساسا باقرتاحات التمويل
عرب إعادة املنصة الخاصة باملؤسسات الصغرى
واملتوسطة خصوصا أن حكومة الياس الفخفاخ
رصدت حوايل  1000مليار للمؤسسات املذكورة
وأن أغلب املؤسسات لم تتمتع بهذه التمويالت.

احصائيات مفزعة

يف ذات السياق ،رصح خميس عفيّة رئيس
االتحاد التونيس للمؤسسات الصغرى واملتوسطة
يوم  24ديسمرب الفارط انه يتم يوميا غلق ما بني
 50و 60مؤسسة صغرى أو متوسطة بسبب
تداعيات جائحة كورونا وما خلفت من أزمة
اقتصادية حادة وأيضا بسبب عدم التزام الدولة
بتعهداتها تجاه هذه املؤسسات والكيل بمكيالني
بني مؤسسة وأخرى فضال عن الرشوط املجحفة
التي وضعتها للتمتع بمساعداتها.
واكد رئيس االتحاد ،ان عدم التنسيق بني
مؤسسات الدولة يمثل إشكالية كبرية تسبب
فيها بالخصوص املرسوم عدد  8لسنة 2020
املؤرخ يف  17أفريل  2020واملتعلق بإجراءات
واجال رفع الدعاوى وتقييدها ونرشها واستدعاء
الخصوم واالدخال والتداخل والطعون مهما
كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه واملطالب
واالعالمات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح
والرتسيم واالشهارات والتحيني والتنفيذ والتقادم
والسقوط يف مواد التسوية والتتبع والتنفيذ سيما
املتعلقة بالشيكات.

وأشار خميس عفيّة اىل ان املرسوم عدد 8
من الرشكات العاملة يف الصناعات الكيميائية
صدر بالرائد الرسمي يوم  17أفريل 2020واىل
والصيدلية التي سجلت زيادة يف حجم العائدات.
ان البنك املركزي أرسل منشورا للبنوك يف الغرض
وتظل املؤسسات املتناهية الصغر( 86.1باملائة)
يوم  15ماي من نفس السنة ،أي بعد مرور 28
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة (حوايل 81.3
يوما واىل ان ذلك جعل جميع أصحاب املؤسسات
باملائة) االكثر ترضرا من انخفاض نشاطها
الصغرى واملتوسطة يدخلون يف متاهة الشيكات
مقارنة باملؤسسات الكربى (  68.3باملائة).
غري املستخلصة بما انجر عنه منعهم من التمتع
ويف ما يتعلق بالتشغيل أفادت  37.1باملائة
بقروض انقاذ مؤسساتهم ومواطن الشغل.
فقط من املؤسسات بعدم قيامها بأية تعديالت
ويف ما يتعلق بمؤسسات االيجار املايل أكد عفية
تتصل بالتشغيل يف نوفمرب 2020
أن التأجيل يف دفع االقساط لم يكن دون
مقابل  44.7باملائة يف افريل
مقابل وأنه عىل ألف دينار دين يقع
 2020و 39باملائة خالل شهر
خصم  300دينار إضافية يف الشهر
جويلية  . 2020باإلضافة إىل
مربزا ان ذلك زاد يف تأزم الوضع املايل
ذلك قامت نسبة  % 25.9من
للمؤسسات املضطرة للدفع .كما ابرز
خميس عفيّة رئيس االتحاد التونيس للمؤسسات الصغرى واملتوسطة
املؤسسات بترسيح عمّ الها ومنحت
أن إشكالية كربى ُتضاف إىل كل ذلك
 11.6باملائة اجازة مدفوعة األجر
و 88.8باملائة يف افريل  .2020والحظت
تتعلق باإلعالن عن تخصيص 1500
مليار لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة الدراسة ،التي أجريت خالل شهر ديسمرب  2020للعمال فيما منحت  9.89باملائة منها لعمالها
خصصت منها  500بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ،العضو اجازة غري مدفوعة األجر .ولجأت  15.7باملائة
إلنقاذها يف شكل قروض ُ
مليار للقطاع السياحي الفتا اىل ان ما حدث تمثل بالبنك الدويل ،أنه رغم التحسن الطفيف املسجل من املؤسسات إىل خفض األجور و % 30.5منها
يف تقدم  12ألف مؤسسة بمطالب للتمتع بهذه يف فرتة ما بعد الحجر الصحي ،أحدثت األزمة اىل خفض عدد ساعات العمل ،وقامت  5.3باملائة
من املؤسسات بانتدابات.
التمويالت واىل أن عدد املتحصلني عىل القروض الصحية اضطرابا كبريا يف أنشطة املؤسسات.
وبخصوص إجراءات الدعم أكدت 37
لم يتجاوز  400مؤسسة بما قيمته  180مليون
وسجلت  86.4باملائة من بني الرشكات
دينار أي بمعدل  400الف دينار لكل مؤسسة التي استمرت يف العمل ،انخفاضا يف السيولة باملائة من املؤسسات الخاصة حاجتها إىل أكرب
مؤكدا ان ذلك يطرح العديد من نقاط االستفهام فيما تقلص الطلب املوجه لـ  79.5باملائة من اعفاءات رضيبية وتخفيضات يف االداءات فيما
باعتبار ان هذه املؤسسات تعد الركيزة االساسية الرشكات .واعلنت  54.9باملائة من املؤسسات عربت  36.8باملائة من الرشكات عن حاجتها
لالقتصاد بما أن عددها يمثل  760ألف مؤسسة التي شملتها الدراسة عن مواجهتها صعوبات لضخ مبارش للسيولة وطلبت نسبة  24.1باملائة
أكثر من نصفها بات مهددا باإلفالس.
يف النفاذ اىل الخدمات املالية بينما واجهت  52.1منها تأجيل دفع االداءات .ورصحت مؤسسات
باملائة من الرشكات صعوبات يف توريد املواد باستفادتها باإلجراءات الحكومية لتمر نسبتها
المأساة االجتماعية
يف جانب آخر ،كشفت دراسة حول تداعيات الخام وجابهت  48.9باملائة انخفاضا يف عدد من  9.6باملائة يف افريل املنقيض اىل  21باملائة
يف جويلية ثم اىل  25باملائة يف نوفمرب .وافادت
كوفيد 19 -عىل القطاع الخاص (املرحلة  )3ساعات العمل.
نرشها املعهد الوطني لإلحصاء يوم الخميس
وبني مسح املعهد الوطني لإلحصاء الذي  34.3باملائة من املؤسسات التي لم تتمتع بهذه
الفارط  18فيفري  ،2021أن حوايل  86باملائة اجري عرب الهاتف عىل عيّنة تتكون من  2500من االجراءات ،انها قدمت طلبات يف الغرض ،يف حني
من املؤسسات سجلت انخفاضا يف رقم معامالتها املؤسسات من القطاع الخاص املنظمّ ،
أن  92.6لم تبد  15.5باملائة من املؤسسات اهتمامها
خالل شهر نوفمرب  2020مقارنة بسنة  ،2019باملائة من رشكات اإلقامة واملطاعم واملقاهي بذلك وانتقدت  14.5باملائة من هذه املؤسسات
ّ
وتعقد املسار.
مقابل  82.3باملائة خالل شهر جويلية  2020اكدت تراجع عائداتها مقابل  12.2باملائة تشعب
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بيان توضيحي حول املؤسسات العمومية ومساندة ملوقف االحتاد العام التونيس للشغل
احتدت املواقف حول الوضع الصعب الذي تشهده
املؤسسات العمومية وحول الحلول التي تطرح إلنقاذها.
وسعيا منا لتوضيح املالبسات التي تحيط بهذا املوضوع
الهام واملصريي نقدم هذا البيان :
تذكري
• ما يجري اليوم حول هذا املوضوع يندرج يف إطار
املسار الذي انخرطت فيه البالد منذ تدخل صندوق النقد
الدويل يف سنة  1986يف إطار ما سمي بـ«برنامج اإلصالحات
الهيكلية» الذي يرتكز باألساس حول تفكيك دور الدولة
الوطنية عرب خصخصة املؤسسات العمومية وتكريس
السياسة الليربالية التي تعتمد عىل تحرير السوق للبضائع
والخدمات ورؤوس األموال األجنبية يف إطار العوملة.
• يف هذا اإلطار قامت الدولة التونسية بني سنة 1987
وسنة  2017بـ  438عملية خصخصة شملت 228
مؤسسة وطنية يف عدة قطاعات هامة واسرتاتيجية مثل
البنوك والتأمني والخدمات خاصة يف قطاع االتصاالت
والتسويق ونيابات توريد السيارات والصناعة شملت
قطاع االسمنت ومواد البناء والنسيج وغريها .املصدر
الرسمي للحكومة املتعلق بخصخصة هذه املؤسسات
بني أن هذه العمليات وفرت مبلغ  6421مليون دينار بني
 31ديسمرب  1987و 31ديسمرب  2017من بينها 3252
مليون دينار تتعلق بالتفويت يف نسبة  %35من رأس مال
رشكة تونس لالتصاالت يف سنة  2006بنسبة  %50,6من
مجموع مداخيل الخصخصة.
• نذكر أنه منذ التفويض الذي مُ نح لصندوق النقد
الدويل للتدخل من جديد يف تونس سنة  2012والذي دخل
حيز التنفيذ بداية من سنة  2013والذي تم تجديده سنة
 2015للمدة  2020 – 2016والذي هو بصدد النقاش
إلعادة تجديده للسنوات  2025 – 2021تم االتفاق عىل
بعث رسائل نوايا من طرف الحكومات التونسية املتتالية
موقعة من طرف وزير املالية املعتمد ومحافظ البنك

املركزي يف السنوات  2013و 2016و 2020تنص عىل
موافقة الدولة التونسية للعمل عىل خصخصة املؤسسات
العمومية االسرتاتيجية وتم التنصيص عليها يف قائمة
واضحة شملت أهم الرشكات الوطنية من بينها الخطوط
التونسية ووكلة التبغ ورشكة توزيع البرتول والبنوك
العمومية والرشكة التونسية للكهرباء والغاز وغريها.
الواقع اليوم
• نالحظ أوال وبكل استغراب انعدام وجود دراسات
تقييمية معمقة وموضوعية لكل املؤسسات العمومية من
شأنها أن تبني األسباب األساسية لهذه الصعوبات التي
تتعرض لها كل املؤسسات العمومية تقريبا.
• نالحظ أنه بالتوازي مع مسار الخوصصة الذي انطلق
منذ أواخر الثمانينات تدهورت قيمة الدينار التونيس الذي
ُ
سعّ ر يف حدود  1,19دينار لألورو الواحد يف سنة 2002
والذي تقلص إىل  1,9دينار سنة  2010ثم إىل  3,3دنانري
حاليا .هذا االنهيار كانت له تداعيات سلبية جدا عىل
االقتصاد الوطني سواء عىل مستوى التوازنات املالية
الخارجية نتيجة العجز التجاري وعىل املديونية العمومية
الخارجية التي تمثل حاليا  75 %من مجموع املديونية أو
عىل مستوى القدرة الرشائية للمواطن نتيجة ما يسمى
«بالتضخم املستورد» أو عىل مستوى املوازنات املالية
للمؤسسات العمومية والخاصة حيث ترضرت مردوديتها
وقدرتها التنافسية.
• من هذا املنطلق نعترب أن السبب األسايس لتدهور وضع
املؤسسات العمومية واملؤسسات الوطنية الخاصة يكمن
يف تأثري انهيار قيمة الدينار الذي عطل االستثمار يف هذه
املؤسسات واثقل أعباءها الناتجة عن رشاء مستلزماتها
من تجهيزات وقطع غيار ومواد أولية من الخارج بعمالت
مرتفعة القيمة ويف مقدمتها األورو والدوالر.
• نسوق مثاال عىل ذلك بالنسبة للناقلة الوطنية تونس
الجوية أنه لو فرضنا سعر رشاء طائرة بقيمة  100مليون

جنات بن عبد الله

أحمد بن مصطفى

جمال الدين
العويديدي
أورو سنة  2002يكلف الرشكة  119مليون دينار .بينما
رشاء نفس الطائرة بنفس السعر يف سنة  2010يكلف
الرشكة مبلغ  190مليون دينار .أما اليوم فإن اقتناء نفس
الطائرة بنفس املبلغ باألورو يكلف الرشكة  330مليون
دينار!
• من هذا املنطلق نعتقد أن ما يجري يف تونس هو
مسار ممنهج عرب انهيار قيمة الدينار نتيجة التوريد
املفرط والفوضوي والذي يتزامن مع دفع املؤسسات
العمومية للتداين من الخارج وخاصة من البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية مع تحميلها مخاطر رصف الدينار
والتضييق عليها عىل مستوى منحها للقروض املحلية .كما
يتزامن مع دعايات تدفع للتفويت يف املؤسسات العمومية
عرب شيطنة كتلة األجور وشيطنة املنظمة الشغيلة يف ظل
غياب تام لحلول جذرية تعتمد رد االعتبار لقيمة العملة
الوطنية ورد االعتبار للمرافق العمومية واملؤسسات
االسرتاتيجية حفاظا عىل العقد االجتماعي وعىل السلم
االجتماعية وعىل مستقبل أجيالنا.
لكل هذه األسباب نعلن عن مساندتنا لكل القوى
الوطنية التي تدافع عن سيادة البالد واستقاللها ويف
مقدمتها االتحاد العام التونيس للشغل الذي أثبت أنه السد
املنيع ضد كل من يريد التفريط يف مكتسباتنا الوطنية التي
تحققت يف ظل استقالل البالد الذي دفع شعبنا رضيبة
النضال والشهادة من أجله.

حديث الصور
جزء من القيادة التاريخية لحركة النهضة ،حكموا تونس من  2011إلى اليوم تحت شعار «خاطيني» ال
هم مسؤولون عن فضيحة الفسفاط وال عن انهيار الدينار وال عن انتشار الفقر والجوع والبطالة وال عن
انهيار المنظومتين الصحية والتربوية وال عن التسول على عتبات البنوك التونسية واالجنبية وال عن تذيّل
تونس ترتيب الدول التي سي ّ
ُلقح شعبها وال عن شيء ...شيء ...حتى شيء ...ناهيك أن زعيم الحركة راشد
الغنوشي يعتقد أن تونس تسير في الطريق الصحيح...

أيام كانت لتونس دولة وقيمة بين
األمم ...الحبيب بورقيبة اإلبن وزير
الخارجية ...ذخامة وحضور وكاريزما
وثقافة وأناقة ...صحبة المستشار
األلماني ويلي برانت ...قال رفيق
عبد السالم بوشالكة بعد تشكيل
حكومة علي العريض الذي تبوّأ
فيها وزارة الخارجية« :حكومة علي
العريض أحسن حكومة ُأخرجت
لتونس على مدى الزمن »...وال حول
وال قوة اال بالله...
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املرب حممد عطية (مدير املعهد الصادقي قبل
ابنة ّ
تتحدث عن مناقب أبيها وسجنه...
وبعد االستقالل)
ّ

أ .محمد لطفي الشايبي

يع ّد األستاذ المربي ،محمد عطية من رجاالت تونس األفذاذ الذين وهبوا حياتهم للعلم و التعليم و ساهموا في
تربية أجيال من الشباب الصادقي الوطني بين الثالثينات و الخمسينات من القرن الماضي في لحظة فارقة من تاريخ
تونس المعاصر اقترنت مع تطور الحركة الوطنية و اندالع الثورة التحريرية .و لم يغفر له مستواه العلمي الراقي و
الرائد  -أوّل تونسي ومغاربي يحصل على التبريز في اللغة واآلداب العربيّة من الجامعة الفرنسية -و عطاءه البيداغوجي
و إدارته المحكمة للمعهد الصادقي بصفتيه تلك :مدير مساعد ( )1944 - 1934ثم مديرا ( -)1955 – 1944من التعرض إلى
محاكمة «سياسية» ( 18 – 11أوت  )1958انتهت بإصدار حكم جائر يقضي بمصادرة أمالك محمد عطية و سجنه  5سنوات
و تجريده من حقوقه المدنية لمدة  10سنوات( ،)1تلقاها الرأي العام التونسي بكثير من االمتعاض و الدهشة.

أطوار هذه القضية ومختلف تجاذباتها وأسبابها
ّ
مفصلة ،السيدة آمنة
وتبعاتها عرضتها بصفة
عطية بلخوجة ،نجلة الفقيد ،يف مؤلفها األخري باللغة
الفرنسية ،املو ّ
طأ من قبل األستاذ هشام جعيط
واملوثّق واملصوّر تحت عنوان :محمد عطية ،ناقل
األنوار .وكان الطالب الحبيب ثامر املرسم يف شعبة
الطب والكاتب العام لجمعية طلبة شمال إفريقيا
املسلمني بفرنسا أوّل من أشاد بالنجاح الذي حققه
الطالب محمد عطية سنة  1931يف مسألة التدريس،
إثر نيله شهادة التربيز « :لم يطرق طلبتنا هذا الباب
إال يف السنني األخرية .وكان أول من فتحه السيد محمد
مجموعة من تالميذ سنوات االبتدائي باملدرسة الصادقية يف بدايات
عطية األستاذ اليوم باملدرسة الصادقية بتونس.
الخمسينات ترمز اىل تكريس مبدأ االختالط الذي آمن به محمد عطية
انخرط يف سلك دراسة اآلداب العربية إىل أن حصل
العقيدة واملقال والعمل».
مدققا ،حتى ال يحيدوا عن الطريق القويم .ومن غريته
عىل شهادة «الليسانس».
كما سعى املربي محمد عطية إثر تعيينه مديرا عىل الصادقية قام بإنشاء معهد تابع لها هو معهد
وكانت هاته الشهادة آخر ما يمكن أن يصل
إليها الطالب األجنبي .فسعى كل السعي لريخصوا له للمعهد الصادقي سنة  1944إىل مواصلة تطبيق خزندار (انظر الصورة املصاحبة) الذي فتح أبوابه
ّ
مخصصا لتالمذة الصادقية
املشاركة يف مناظرة التربيز  Agrégationوبعد عناء برنامجه الرامي إىل ال ّرفع من شأن املدرسة وتطوير يف أكتوبر  ،1951وكان
طويل ومجهودات عظيمة أوجبت اإلكبار واإلجالل برامجها حتى تكون مواكبة لروح العرص مع الحفاظ املقيمني ونصف املقيمني والخارجيني القاطنني يف
حصل عىل تلك الرخصة وشارك يف مناظرة التربيز عىل األصالة العربية اإلسالميّة .فأضاف إىل برامج الضواحي الغربية .وبذلك ازدادت طاقة االيواء يف
يف اآلداب العربية وأحرز عىل قصبة السبق فيه .ففتح التعليم بالصادقية مواد جديدة مثل التاريخ التونيس األصل والفرع ،وارتفع عدد التالمذة الصادقيني
بابا جديدا ملن أتى بعده .وقد اقتفى أثره بعض طلبتنا والفلسفة االسالميّة واللغات الالتينيّة واليونانيّة ارتفاعا ملحوظا.
واألملانيّة ،وأنشأ شعبا جديدة ،وأحدث سنة سابعة
ولنئ كان محمّ د عطية متعاطفا سياسيّا مع
إىل أن بلغ عددهم اليوم العرشة بكلية باريس»(.)2
ولم يكن بخفي أن الطالب محمد عطية انخرط العداد تالمذة الصادقية للحصول عىل الجزء الثاني اللجنة التنفيذيّة (الحزب الدستوري القديم) ،وكان
يف جمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمني بفرنسا حال من الباكالوريا ،بعد أن كانوا مجربين عىل االنتقال متّفقا مع بعض رجال هذا الحزب عىل منع تالمذة
املعهد الصادقي من االشتغال
تأسيسها سنة  1929وهي التي جعلت من
بالسياسة .ذلك أنّه كان يؤمن ّ
بأن
املسألة الثقافية يف بلدان املغرب العربي
الواجب الوطني يقتيض ّ
أن يتف ّرغ
محور نشاطها مركزة عىل النهضة بالتعليم
تالمذة التعليم الثانوي لدراستهم
وتحديث أساليب تلقينه والتي أعطاها الطالب
حتى يتم ّكنوا بعد إتمام تعلمهم
محمد الفاضل بن عاشور (املؤتمر األول
بنجاح من منافسة الفرنسيني
للجمعية سنة  1931بتونس) منزلة الرأس
والحلول محلهم يف املناصب
من الجسد .ويف السياق ،كان عنوان املحارضة
اإلداريّة .وبالعكس من ذلك ،كان
األوىل التي ألقاها الطالب محمد عطية يف مقر
زعماء الديوان السيايس (الحزب
الجمعية بباريس (ديسمرب  )1931يشري إىل
الدستوري الجديد) ،وبالخصوص
ما يستوجبه إحياء اللغة العربية من جهود
زعيم الشباب عيل البلهوان  ،يحثّون
ملواكبة العلوم الحديثة (اللغة العربية والعلوم
التالمذة عىل النضال يف صفوف
الحديثة).
الحزب يف سبيل استقالل بالدهم.
ويمكن أن نتبني ذلك من الخطاب
وكان عيل البلهوان قد أعفي من
الذي ألقاه بني يدي امللك املنصف باي ملا
محمد عطية (يف الوسط) محاط باالطار الرتبوي واالداري يف املدرسة
مهام التدريس بالصادقية يف شهر
زار املدرسة الصادقية يف أكتوبر 1942
الصادقية سنة 1947
مارس  1938إثر املحارضة التي
بمناسبة افتتاح السنة الدراسية  .وممّ ا جاء
ألقاها بعنوان « نصيب الشباب يف
فيه  « :و ّملا ّ
وفقني ال ّله إىل دراسة العربية وتدريسها
بالطرق العرصية ،وحظيت بإدارة الصادقية عملت إىل معهد كارنو لهذا الغرض .وشجّ ع الصادقيني عىل الكفاح» .وقد احتجّ تالميذ املدرسة الصادقية عىل
عىل تحقيق تلك األمنية ،فحوّلت طرق تعليم العربية ،متابعة دراستهم العليا بفرنسا ،فأسند إليهم منحا عزل أستاذهم وتضامن معهم طلبة جامع الزيتونة
ّ
ووسعت يف نطاقها وزدت يف ساعاتها ،وأحدثت تعليم دراسية من ميزانية الصادقية
وتدخل لدى إدارة  ،فاضطرت السلطة إىل غلق املدرسة الصادقية قبيل
ّ
تاريخ االسالم والحضارة اإلسالميّة ،وتدريس اآلداب العلوم واملعارف لتمكينهم من قروض رشفية (.)3
اندالع حوادث  9أفريل  .1938وتجدّدت االضطرابات
ولقد كانت له عناية خاصة بتالمذة املدرسة من بأكثر حدّة يف املعهد الصادقي ومعهد خزندار ،إثر
واألساليب االنشائية .وتناول هذا التوسع العلوم
الدينيّة ،فصار ممّ ا يدرس تفسري القرآن الكريم حيث السلوك األخالقي واالنضباط التلقائي ،فكان اندالع املعركة الحاسمة يف  18جانفي  1952وقد
ومقاصد الرشيعة ،وبهذا أصبح تالمذتنا يكسون يحثّهم عىل االنرصاف إىل التعليم كليا حتى يتخرجوا كان موقف محمّ د عطية من وجوب ابتعاد التالمذة
حلال عربية بنات أفكارهم ووليدات شعورهم يف وهم مكتملون للغرض الذي تأسست من أجله املدرسة عن السياسة ،سببا فيما تع ّرض له إثر حصول تونس
طيّات روح تونسية إسالميّة ،شعارها :الصدق يف الصادقية لذلك كان إرشافه عىل سريتهم إرشافا عىل االستقالل الداخيل ،إذ قررت الحكومة التونسية

صورة لعائلة محمد عطية يف الفناء الخارجي
للمدرسة الصادقية سنة 1954
يف أكتوبر  1955إعفاءه من إدارة املدرسة الصادقية
وأحيل عىل املحاكمة يف أوت . 1958
غري أن املؤلفة أضافت العديد من الشهادات
لسلك رجال التعليم يف املعهد الصادقي ومن بعض
الشخصيات الفكرية والسياسية التي تلقت تعليمها
الثانوي زمن إدارة محمد عطية التي تعدل النظرة
السابقة بكون محمد عطية لم يكن محايدا أثناء
أحداث أفريل  1938وطوال الثورة التحريرية 1952
–  . 1954ففي األحداث األوىل ،حمى الصادقية
والصادقيني (تالميذ ومدرسني) حيث سعى بكل
ما له من صالحيات إىل إرجاع األستاذ عيل البلهوان
الذي رفت من سلك التعليم بقرار صادر عن إدارة
التعليم العمومي الفرنسية .ويف األحداث الثانية،
أتت شهادة املناضل عبد املجيد شاكر لتثمن العمل
الوطني الذي أنجزه املربي املناضل محمد عطية
(إنقاذه من االعتقال) .والسؤال الذي بقي مطروحا
بعد االستماع إىل شهاد االدانة ورفض االستماع إىل
شهاد الرباءة ومن بينهم عبد املجيد شاكر ،أن محكمة
القضاء العليا برئاسة محمد فرحات أصدرت حكمها
يوم  18أوت 1958عىل املربي محمد عطية بتهمة
« االرتشاء وتكوين ثروة من هذا الطريق ومناهضة
الحركة الوطنية».
--------------------

*Attya Belkhodja (Emna): Mohamed Attya. Le
passeur de lumière. Préface de Hichem Djaït. Tunis,
Ka’ Editions, 2021.
الهوامش:
( )1أطلق رساح املربّي محمد عطية  5أشهر بعد صدور الحكم
ولم يبلغه العفو بصفة رسمية إال يف جويلية  1966أي  8سنوات
بعد تاريخ الحكم .وأخىل محل سكناه املسوغ عىل وجه الكراء
بصفة ردعية ألمالك الدولة سنة .1982
( )2انظر :التقرير األدبي لنشاط جمعية طلبة شمال إفريقيا
املسلمني بفرنسا لسنتي  1931و ، 1932ص ،33 - 32 .يف
نرشة الجمعية .مطبعة االتحاد نهج الباشا ،تونس ،بدون تاريخ.
( )3انظر :محمد عطية يف املوسوعة التونسية .الجزء الثاني.
املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون ( بيت الحكمة) ،
قرطاج ،2013 ،ص.338 - 336 .
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

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

مروى الدريدي رئيس بلدية منزل عبد الرحمان
لعل الجميع يتذكر انه بعد ايام قليلة من اعالن نتائج اول
انتخابات بلدية بعد الثورة سنة  2018وتنصيب املجالس املنتخبة
طفت الخالفات بني اعضائها ليس حول الربامج التي وعدوا الناخبني
بها وانما حول املواقع واملناصب تلتها فضائح بالجملة عن سيارات
رؤساء البلديات التي اقرها امر حكومي.
لكن وسط هذه العتمة برزت نقطة ضوء مشعة عندما اطلت
مروى الدريدي رئيسة بلدية منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل التابعة لوالية
بنزرت لتعلن منذ شهر فيفري من سنة  2019عن تخليها عن حقها يف التمتع بسيارة ادارية.
وليس ذلك فحسب فقد طالبت مروى الدريدي املهندسة الشابة والتي تعد أصغر رئيسة
بلدية بالجمهورية بتخصيص ثمن السيارة لدعم مشاريع التنمية بمنطقتها لترضب بذلك
اروع مثال يف الحوكمة الرشيدة التي كثريا ما تبجح بها البعض دون ممارستها فعال.
واعلنت بنفس املناسبة انها تمكنت رفقة جميع اعضاء مجلسها من االنتهاء من اشغال
امللعب البلدي وتوفري فائض بقيمة  43ألف دينار من القيمة املالية املخصصة له.
وبينما كانت بعض املجالس البلدية االخرى بصدد فض خالفات اعضائها واصلت اصغر
رئيسة بلدية يف تونس عملها الدؤوب بانهاء تبليط وتجميل االنهج بشكل رائع لفت انتباه رواد
مواقع التواصل االجتماعي الذين لم يرتددوا يف نرش بعض صور تلك االنهج والثناء عىل عمل
املجلس البلدي بقيادة رئيسته الشابة .
ويف ظرف وجيز تمكنت رئيسة بلدية منزل عبد الرحمان رفقة اعضاء مجلسها من تحقيق
نقلة نوعية يف حياة مواطني منطقتها وقد تكون االمال والطموحات اكرب من ذلك بكثري لكن ما
تحقق يؤكد عىل االقل ان هناك ارادة قوية ورغبة صادقة يف تحقيق التغيري املنشود وهذا يف حد
ذاته كفيل ببعث االمل واعادة ولو يشء من الثقة املفقودة بني املواطنني والهيئات املنتخبة.
ما تحقق يف هذه البلدية يكتيس اهمية مضاعفة النه حصل بقيادة امراة شابة ..فاملراة رغم
الشعارات التي يرفعها البعض مازالت بعيدة عن مواقع القرار ونفس اليشء تقريبا بالنسبة
للشباب الذي ظل مستبعدا عنها بذريعة افتقار الخربة وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية لكن
يبدو ان اصغر رئيسة بلدية يف تونس نسفت تلك االراء املسبقة.
بقي ان نشري يف الختام اىل ان الشابة مروى الدريدي ترشحت لالنتخابات البلدية عىل
راس قائمة التيار الديمقراطي واىل انها رغم تح ّزبها لم تنخرط يف الرصاعات والتجاذبات
السياسية إليمانها بأن العمل البلدي يقتيض االلتزام واالستقاللية ونكران الذات وذلك من
النقاط التي تحسب لها وتقيم الدليل عىل ان الحكمة وروح املسؤولية يمكن ان ينبعا ايضا
من الشباب.

رديء

سمير الط ّيب

تناقلت وسائل اإلعالم بشتّى أصنافها
منذ أيّام "تفاصيل" ما بات يُعرف بقضيّة
القمح الفاسد وت ّم نرش عدد من أسماء
مسؤولني سابقني أو حاليّني بوزارة
الفالحة شملتهم إجراءات قضائيّة إحرتازيّة
كتحجري ّ
السفر.
يف البداية كثرت التكهّ نات بوجود أسماء ملسؤولني سامني
أحدهم وزير سابق وطبعا كانت فرصة لبعض الحساسيّات
ّ
ّ
بالضلوع يف قضايا الفساد
السياسيّة لوصم وزراء من الخصوم
ا ُملتعهّ د بها القضاء أصال وإستم ّر الحال لساعة نرش نائب بالربملان
محرض م ّ
ُفصل به أسماء األشخاص املعنيّني باإلحالة عىل القطب
القضائي وباإلجراءات اإلحرتازيّة.
ّ
التمش (نرش أسماء لم يكتمل
وبقطع النّظر عن سالمة هذا
البحث بشأنها ودرجة مسؤوليّتها) ّ
فإن أه ّم إسم جلب التعاليق
ّ
والوصم هو إسم وزير الفالحة ّ
السابق بحكومة يوسف الشاهد:
سمري الطيّب.
لإلشارة ليست امل ّرة األوىل التي يقع فيها ذكر إسم السيّد سمري
الطيّب يف سياق ّ
ملفات فساد مُفرتضة بقطاع الفالحة وقد ذهب
ّ
ّ
البعض للحديث عن فراره لبلجيكا ،لكنه كذب وهدّد برفع قضايا
عىل ك ّل من إتّهمه بالفساد والهروب للخارج.
السيّد سمري الطيّب ،ويف إنتظار حسم القضاء بتربئته أو
بإدانته ،يدفع اآلن غاليا ثمن تخ ّليه عن حزبه (املسار الدّيمقراطي
اإلجتماعي) وموقعه فيه كأمني عام وتسبّبه يف تعميق األزمة داخله
وإضعافه ولم يشفع له إلتحاقه بحزب رئيس حكومته يوسف
ّ
الشاهد وال ردوده التّي أصبحت مح ّ
ط تندّر بخصوص حرائق
صابة القموح أو زيت ال ّزيتون أو تربية الحلزون...
يف هذه القضيّة التي تتع ّلق بالقطاع الفالحي كما يف قضايا
أخرى تتع ّلق بسائر القطاعات ،يتحمّ ل السيّد سمري الطيّب
ّ
خاصة مسؤوليّة إساءته لنفسه
مسؤوليّة سياسيّة لكنّه يتحمّ ل
ولعائلته الفكريّة اليساريّة.

صورة تتحدث

نور الدين الطبوبي

معركة القطاع العام معركة
اساسية جوهرية وال تتعلق
بالخطوط التونسية فحسب وانما
هي ابعد من ذلك بكثري وتتعلق
بالسيادة الوطنية وبمكانة تونس.
وأعيد واكرر ال ..ومليون خط احمر امام التفويت
يف املؤسسات العمومية ..ونحن يف املدة االخرية
لم نتحرك العطاء املثل واحرتاما للهيئات العلمية
وملؤسسات الدولة التي ال يفهمها السياسيني بسبب
جائحة كورونا وهم اليوم اخطر علينا من كورونا.

زهير المغزاوي

لم يعد بإمكان رئيس
الحكومة هشام املشييش أن
يستم ّر....عىل املشييش االستقالة
إلنهاء االزمة السياسية التي تمر
بها البالد ...الوزير ليس اداريا وانما هو قيادي
سيايس يف البالد ويف اي بلد من العالم …ال يمكن
للبالد أن تُسري بـ 10وزراء  ”....لم تعد هناك امكانية
للتواصل بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
ألسباب كثرية منها ّ
أن سعيّد كان قد كلف املشييش
بحقيبة رئاسة الحكومة وس ّلمه خارطة طريق اال ّ انه
غدر به ....البالد اصبحت رهينة طرفني سياسيني
هما حركة النهضة وقلب تونس ...واألمر ال يتعلق
فقط بإعفاء وزراء بعينهم من الحكومة.

عبد الفتاح مورو

من املمكن تغيري رئاسة
الربملان عرب القوانني واللوائح...
رئيس الربملان راشد الغنويش
لم يتنازع حول الصالحيات مع
أحد ألنها مكفولة بالقانون يف األنظمة الديمقراطية،
لكن بالنسبة إيل عىل الغنويش أن يعتزل السياسة،
لقد أتعبناه يف حركة النهضة طيلة خمسني عاما…
ليعتربها نصيحة أخوية ووطنية أيضا ويعتزل
السياسة ليتفرغ إىل عمل آخر.

غازي الشواشي

..ليس لدينا اي تواصل مع
حركة النهضة وهي خصمنا
السيايس اليوم ونعتربها سبب
البالء واالزمات التي تعيشها
البالد منذ سنوات طويلة وسبب ما نعيش االن بعد
سحب الثقة من حكومة الفخفاخ التي نعتربها
الوحيدة التي كانت حاملة ملرشوع اصالحي ولديها
الرغبة واالرادة والعزيمة الصالح االوضاع …
اليوم ال نرى انفسنا نجلس مع حركة النهضة
من اجل تشكيل حكومة معا او لدفعها السقاط
حكومة املشييش ...الحل الوحيد الذي نراه حوار مع
الجميع بمن فيهم النهضة كحزب اول يف الربملان
يجب ان يكون طرفا فيه لكنها ستكون خصما لنا
حتى يف الحوار.

عبد الكريم الهاروني

...خطاب رئيس الجمهورية
مازال فيه الكثري من الغموض
ويف بعض االحيان مخيف للكثري
من االوساط يف البالد ويمكن ان
يؤثر سلبا عىل مصالح تونس
يف العالم.....دور رئيس الجمهورية ليس تقديم
محارضات وانما تبليغ افكاره وايضا االستماع اىل
االخرين وانا ادعوه اىل توضيح خطابه واىل التعامل
مع املؤسسات الرشعية للدولة.

عياض اللومي

تنصيب أحمد عظوم كوزير ألمالك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة ...ڤازوز ونوّار...
وما يف بالهومش ّ
جمْ لة...
ال الدولة فالسة والشعب جاع ...وماهومش هوني ِ

...االهم يف االزمة السياسية
الحالية انها كشفت جزءا من
هنات الدستور واكرب اشكال هو
“هروب” تسمية رئيس الحكومة
من طرف الربملان من الوهلة االوىل وتحول املبادرة اىل
رئيس الجمهورية وايضا مسالة اداء اليمني أمامه.
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خزعبالت سياسية

خل ال ّنهضة تشيخ...
مورو للغ ّنويش :يا شيخ يا مرنيخ إبعد ّ

منير الفالح

املدّة األخرية غالبيّة النّاس يا الهية
بالتّحوير الوزاري املع ّلق وما تابعو من
جوابات وخ ّ
ط وبلومة وصاحب الربيد،يا
تتابع يف املظاهرات واإلعتصامات،يا
تستنّى بالدّقيقة والدّرج يف هبوط
ُ
يخ...قلت غالبيّة
"مثابرة"عىل سطح امل ّر
النّاس ونسيت واحد! نسيت ال ّروج وما
أدراك وطلعاتو ّ
إل ساعات ما تجيء
ّ
غريو،وإل يعجبك فيه
عىل بال حتّى ح ّد
يجيك يف كامل اإلستعداد ويبدأ يطرح
يف "قراءتو" وعندو الحجج جاهزة ويا
بوك تحاول تقاطعو وهو قاعد يعمل يف
الخطاب متاعو!
أيّا سيدي ،آخر األسبوع ،كيف ما
شفتو ،ال ّ
طقس ربيعي وأخبار الكورونا
أن املسؤولني قالولنا ّ
"مطمئنة" بما ّ
أن
أعداد اإلصابات والوفيات نقصت وأنا
واحد من النّاس نحبّ نصدّق وما يف
أن ال ّ
نشك! عاد بما ّ
ّ
طقس
حاليش باش
يسمح،جاء حذايا عشريي ال ّروج وهو ما
عندو كان إسم واحد عىل لسانو:األستاذ
عبد الفتّاح مورو! وموش الزم تميش
تلوّ ج عالش،ال ّروج ِم ّ
تكفل باملوضوع!
ّ
السيايس" الجهبذ
حسب "املح ّلل
ال ّروج الخرجات املتعدّدة لألستاذ عبد
الفتّاح مورو يف املدّة األخرية مش
صدفة،خاصة كيف نح ّ
طوها يف ّ
ّ
السياق
ّ
العام وحجم املشاكل إل تواجه حزب
النّهضة يف الربملان والحكومة وعالقتها
برئيس الدّولة...
ّ
وبعد ما عدّد عىل مسامعي ،إل يف هاك
الوقت بال ّذات معدّلة عىل أنواع األصوات
الخارجة من املطبخ واألمل الكبري يف
وصول صوت األصحنة واملغارف بدات
ط عىل ال ّ
تتح ّ
طاولة ،اإلنتقادات ّ
إل
وجّ هها األستاذ عبد الفتّاح مورو لرئيس
حزب النّهضة بخصوص إدارته لشؤون
ّ
الشعب وتعامل حزبه
مجلس نوّاب
ّ
ّ
(السابق) مع الحكم والثورة ...وباش
ّ
يزيد يستعرض قدّامي سعة إطالعه
وفهمه العميق ملجريات الحياة ّ
السياسيّة
يف تونس قرايل مقاالت صحفيّة وعطاني
مُ ّ
لخص لألحاديث اإلذاعيّة وكمّ ل العرض
ّ
والضايف بلقطة حضور األستاذ
الشايف
لحفل خطبة إحدى نجمات الـbuzz
مريم بن موالهم...
وكيف شاف عالمات القلق ،إلّ
باطنها جوع وريحة الكسكيس زادت
ّ
تقل آش جاب
حدّته،قايل نعرفك باش
ّ
لهذا؟وخاصة وين تحبّ توصل
هذا
بهدرتك هذي؟ ياخي ّ
تبسمت وقلت بيني
وبني روحي:إقرتبت ساعة الفرج!ويا
ليتني ما ّ
عبت!
ّ
ال ّراجل إنتقل للجزء الثاني وبعد ما
عمل ال ّرشفة األخرية من قهوتو ورشيبة
ماء،قعد عىل الكريس وقايل شوف،هذا
الك ّل ما عندو كان معنى واحد :تكتيك

جديد ومحاولة إلظهار وتصعيد (والله
كيف ما نحكيلكم ،يس ال ّروج يحكي
بال ّلغة العربيّة الفصحى) وجه إسالمي
معتدل،يلبس كيف املشايخ متاعنا
ويفدلك وكان لزم حتّى يشطح! معنتها
من اآلخر فمّ ة ناس تخ ّ
طط من توّة
لتبديل ّ
السوج يف النّهضة !
ّ
حصة
ما لقيت ما نق ّلو وباش "نِختم
التّحليل ّ
السيايس" معاه ،قلتلو توّة قريب
مايض ساعة ،هيّا نمشيو نجيبو الخبز،
قايل ّ
إل اليوم نسيبو باش يجي يه ّزو
هو واملدام مايض ساعة ونصف باش
يفطروا عندهم...
ّ
وروّ ح! كيف ما تعرفو وبال ّرغم أني
نحاول يف ك ّل م ّرة نتخ ّلص من حديث
ُ
و"الخ ّراف" متاع ال ّروج لكن ،ويف ك ّل م ّرة
زادة ،نلقى روحي نعاود نخمّ م يف اليشء
ّ
إل قالو وباش ما نظلمش عشريي،نلقاه
يُخطئ ويصيب...
ّ
توّة يف موضوع األستاذ عبد الفتاح
مورو ،النّاس ّ
تظن ّ
ّ
أن حواراته
إل
ا ُملتعدّدة هاأليّامات وبال ّرغم أنّو أ ّ
كد
أكثر من م ّرة خروجه النّهائي من حزب
النّهضة هي ربّما يف مرحلة أوىل إعادته
ّ
السيايس يف معناه الواسع
للمشهد
مُ
سيّس ،عندو
يعني كـ"مواطن"
خلفيّة فكريّة إسالميّة ،صاحب تجربة
تنظيميّة ،كان نائب رئيس مجلس النوّاب
ومُ ّ
رشح سابق لرئاسيّات  2019ويف
نفس الوقت يبدو  désintéresséوهذا
ينجّ م يح ّل autorouteللجمهور الواسع،
الجمهور ا ُملحافظ لكنّو الهو رايض عىل
حزب النّهضة ال حتّى عىل أداء ال ّرئيس
قيس سعيّد...زيد ّ
الشخصيّة"ال ّ
طريفة"
لألستاذ عبد الفتّاح مورو وحبّه للفنون
وحرصه عىل تتبّع العروض ّ
السينمائيّة
ّ
يخل عدد ها ّم ممّ ا يُسمّ ى
واملوسيقيّة
ال ّ
طيف التّقدّمي أق ّل رفض لوجوده يف
الساحة ّ
مواقع متقدّمة عىل ّ
السياسيّة أو
ما يسمّ يه البعض la cote de désamour
لدى ناخبني مُ فرتضني أقل بيارس من
األرقام القياسيّة متاع يس راشد خريجي

الغنّويش.
يعني لوكان نعمل زوز فرضيّات:
حزب النّهضة يحبّ يدفع بوجه
األستاذ عبد الفتّاح مورو إىل الواجهة
كـ"بديل" ممكن للح ّد من نسق تهاوي
ّ
يظن ا ُملح ّلل
شعبيّة الحركة ،كيف ما
كل ُ
الجهبَذ ال ّروج وبداية تش ّ
"قطب"
إسالمي جديد  allégéمن حِ مل املوروث
ّ
وخاصة حصيلة
متاع حزب النّهضة
حكمها منذ  2011وتكون املواقع
ا ُملتقدّمة فيه لوجوه تبدو أكثر قرب من
"الحداثة" ويف حالة األستاذ عبد الفتّاح
مورو يحمل قيمة إضافيّة :هو واحد من
ّ
املؤسسني للجماعة اإلسالميّة ث ّم
اآلباء
ّ
التيّار اإلسالمي،من بني الزوز فرضيّات
هاذم ،ربّما عبدكم الفقري إىل ربّه األنرتيتي
النبّار نميل للثّانية ،يعني فمّ ة حاجة
جديدة قاعدة تطيب يف"الربّ"ا ُملحافظ...
ويف إطار دفاعي عىل محاولة قراءتي
ّ
وخاصة تسجيل نقاط ض ّد
للموضوع،

عشريي ،خروج األستاذ عبد الفتّاح
مورو من حزب النّهضة امل ّرة هذي مش
السابقة ّ
كيف خروجو امل ّرات ّ
ألن النّهضة
 version2020ماهيش التيّار اإلسالمي
متاع تسعينات القرن املايض وما هيش
زادة متاع( 2012 - 2011هي الفرتات ّ
إل
كان فيها يس عبد الفتّاح رسميّا خارج
أُ ُ
طر النّهضة) ،النّهضة يف الوقت الحايل
تواجه مصاعب كبرية من داخلها،بعد أن
تعالت أصوات وازنة ض ّد شيخ الحركة
وخرجت للعلن تحت تسمية مجموعة
املائة ،ومن خارجها يف عالقة بفشلها يف
تكوين حكومة بعد إنتخابات 2019وما
ّ
وخاصة تدهور عالقتها برئيس
تالها
الدّولة وإخفاق رئيسها يف إدارة مجلس
نوّاب ّ
الشعب...
خالصة الحديث :تواتر خرجات
األستاذ عبد الفتّاح مورو وإدالئه برأيه يف
مواضيع ّ
الساعة ونقده الواضح لتعامل
حزب النّهضة مع الحكم وإدارة يس راشد
ّ
الساحة
الغنّويش للربملان وتعامله مع
ّ
السياسيّة وأخذه مسافة حتّى يف عالقة
بالدّستور الحايل وعدم "رضاءه" املؤدّب
جدّا لتفاعل الرئيس سعيّد مع األزمة
الحاليّة ،لكن حرصه عىل التّباين مع
منتقدي النّهضة من خصومها باش ما
نقولش أعدائها (موقفه من عبري مويس
ّ
مؤشات عىل تموقع جديد يف
مثال) ،ك ّلها
مرشوع "حركة" جديدة...
عىل ك ّل حال ،هانا نتف ّرجو ونالحظو
وساعات ما بني زوز ماتشوات كورة
ّ
للساحة
نستمعو لقراءة ال ّروج وغريو
ّ
السياسية ،ديدننا يف ذلك:التّنبري وال يشء
غري التّنبري!

األسبوع السياسي بالتونسي
إعداد  :بيّة المالحة

بال ّله ثبّتو في الغزرة متاع الشيخ...
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«بارسيفيرانس» سابق و«تيان وان  »1الحق :

خفايا الرصاع األمريكي-الصيني عىل غزو الفضاء

الحبيب القيزاني

يوم الخميس املايض  18فيفري  2021تابع العالم بانبهار
هبوط مسبار الفضاء األمريكي  PERSEVERANCEعىل سطح
املريخ بعد رحلة دامت  7أشهر وقطعت خاللها املركبة التي أقلته
 470مليون كلم.
ويوم الجمعة  19فيفري كشفت وكالة «ناسا» عن صور
مذهلة لهبوط املسبار يف حوض شاسع عىل سطح الكوكب األحمر
يسمّ ى «حفرة جيزيرو» وعلقت آرون ستيهوار قائلة «هذا اليشء
لم نشهده من قبل» مؤكدة أنه تم التقاط الصور يف نهاية ما وصفته
بـ «سبع دقائق من الرعب» قبيل هبوط . PERSEVERANCE
صاحب نجاح املسبار يف النزول عىل سطح املريخ تصفيق
وتهليل وفرحة يف مركز االطالق والقيادة واملراقبة بوكالة «ناسا»
التي أكد الناطق باسمها أن الهدف من الرحلة هو البحث عن
عالمات حياة ميكروبية قديمة يف املريخ .لكن اليشء الذي ربّما
يغيب عن اذهان الناس ان وراء اإلنجاز التكنولوجي األمريكي
ّ
تخصص لها الواليات املتحدة آالف املليارات من
أهدافا اسرتاتيجية
الدوالرات لكسب معركة – وليس سباق – غزو الفضاء وتحويل
بعض كواكبه اىل مستعمرات خاصة بتجارب علمائها وقابلة
لالستغالل علميا وحتى عسكريا خاصة يف ظل فرضية وجود
معادن أخرى غري معروفة ويمكن ملن يحصل عليها قبل غريه
تحقيق ثروات طائلة من بيعها بعد استجالبها اىل األرض.
منذ جويلية  2020اشتعل السباق نحو املريخ اذ اطلقت «ناسا»
مسبار  PERSEVERANCEواطلقت دولة االمارات بفضل صاروخ
ياباني مركبة «األمل» فيما اطلقت الصني مركبة «تيان وان  »1ليصبح
مجموع الدول املتسابقة عىل الوصول اىل الكوكب األحمر  6هي  :الواليات
املتحدة – الصني – أوروبا – روسيا  -الهند واليابان.
وقصة السباق عىل غزو الفضاء طويلة انطلقت خالل ستينات القرن
املايض مع نجاح االتحاد السوفياتي يف اطالق اول قمر اصطناعي وانجاز
اول رحلة حول األرض وأول ميش يف الفضاء ّ
جسدها رائد الفضاء آنذاك
يوري غاغارين عام  .1957وقد رأى االمريكان آنذاك يف السبق السوفياتي
«إهانة» لدولتهم – زعيمة املعسكر الغربي – ودفعتهم رضورات الحرب
الباردة التي كانوا يخوضونها ضد املعسكر الرشق اىل دخول غمار غزو
الفضاء خوفا من مفاجآت غري سارة قد يوفرها ذلك للروس عىل حساب
أمن دولتهم القومي .لذلك رافقت برامج رحالت «أبولو» ثم «فواياجري»
و«ديسكوفري» هواجس حول حقيقة املساعي االمريكية وحول ما اذا
كان لديهم مخطط رسي الستغالل القمر او املريخ الغرض عسكرية

مسبار «بارسيفريانس» األمريكي
تسمح لهم بالسيطرة عىل األرض وربّما للتحكم يف املستقبل عرب توجيه
مسار مجموعة من النيازك للسقوط عىل بلدان عدوّة لهم وتدمريها دون
خوض حرب نووية ضدّها.
يقول نعوم تشومسكي يف معرض حديثه عن مرشوع «ناسا»
للهبوط عىل القمر « :اصبحنا اليوم نعلم الكثري عن هذا املرشوع .صوّرت
الحكومة االمريكية املرشوع الفضائي عىل أنه مرشوع علمي محض بينما
لم تكن هناك اهداف علمية من الهبوط عىل سطح القمر باستثناء التقاط
كثري من الصور وبكامرياوات مختلفة الستعمالها للدعاية ...لكن رحالت
املكوك الفضائي الذي تىل «أبولو» كانت يف أغلبها لغايات عسكرية مثل
زرع أقمار اصطناعية لوكالة األمن القومي أو لغايات رسية أخرى مغ ّلفة
باعالنات عن اختبار معرفة انعدام الجاذبية عىل حبات الطماطم تو ّزع
عىل الطلبة.
املفكر األمريكي جيمس دونافان ذكر من جهته يف كتابه «توجّ ه اىل
القمر» ان هدف االمريكان من غزو الفضاء هو السيطرة عىل األرض
مستشهدا بكالم الرئيس األمريكي ليندون جونسون الذي خلف جون
كنيدي اثر اغتياله عندما قال «ان السيطرة عىل الفضاء تعني السيطرة
عىل العالم».
ويشري الكاتب اىل أن الرئيس ايزنهاور (قبل كنيدي) لم يكن متحمسا
ملرشوع غزو الفضاء لعلمه بوجود «مرشوع األفق» الرسي الذي كان
هدفه انشاء قاعدة عسكرية عىل سطح القمر مذ ّكرا بخطاب ايزنهاور
الذي ح ّذر فيه من سطوة وتغوّل ما اسماه «املجمع العسكري الصناعي»
وتوقه آنذاك للهيمنة عىل القرار األمريكي وتسخري كل إمكانات الدولة
لتحقيق تفوّق اسرتاتيجي حاسم يف جميع املجاالت لردع األعداء.
ونقل دوفانان عن وثائق أفرج عنها قسم «أرشيف االمن القومي»
ان «ناسا» طورت باالشرتاك مع املجمع العسكري الصناعي واإلدارة
االمريكية برنامجا لتخريب األقمار االصطناعية السوفياتية وانها عدلت
عن تنفيذه نظرا للمخاطر التي يمكن ان يتسبب فيها لألرض.
كما استشهد بمقال ملجلة «نيوزويك» روّ ج آنذاك اىل أن ألول دولة
تصل اىل القمر حق تم ّلكه معتربا ان أمريكا «تعاملت مع الكون عىل انه
يخضع لحسابات استعمار الرجل األبيض عىل كوكب األرض».

الصين على الخط

لم تنجح الصني يف كسب حربها التجارية ض ّد أمريكا فحسب وانما
أيضا يف تخ ّ
طي االسبقية والتفوق التكنولوجي األمريكي.
واذا كانت الحرب الباردة عىل أشدّها بني الطرفني خصوصا يف ما
يتعلق بالجيل الخامس من ابتكارات الثورة التكنولوجية فإن «التنني

مسبار «تيان وان  »1الصيني
األصفر» حقق يف مجال غزو الفضاء يف أعوام نجاحات توصل اليها
االمريكان بعد عقود.
فبعد هبوط  PERSEVERANCEاألسبوع الفارط عىل سطح
املريخ ينتظر العالم هبوط املسبار الصيني «تيان وان  »1بمركبته يف
شهر أفريل القادم .خطوة تثبت ارصار الصني عىل املنافسة عىل اكتشاف
عالم الكواكب األخرى وربما توظيف ذلك ألغراض بما يمكنها من الوقوف
ندا ألمريكا.
وحسب موقع  Asialystال يزن املسبار الصيني اكثر من  240كلغ
(مقابل وزن يتجاوز الطني بالنسبة ملسبار PERSEVERANCE
األمريكي) وهو أقل تطورا من نظريه األمريكي لكن مهمته ستكون
التقاط صور لرتبة املريخ ودراسة مكوّناتها اىل جانب توفري معلومات
عن محيط الفضاء والبحث عن آثار مياه سواء كانت صلبة أو غازية أم
سائلة مع قيام راداره بسرب أعماق تربة املريخ يف سعي للحصول عىل
مؤرشات حول مايض الكوكب.
ولم يخف املوقع احتمال وجود برنامج عسكري صيني من وراء غزو
كواكب الفضاء مرجحا أن يكون ذلك من باب سد الطريق عيل استفراد
واشنطن بذلك والتحوّط لذلك حماية لألمن القومي الصيني.
وأشار املوقع اىل انه منذ وصول إدارة بوش اىل السلطة عام 2001
بذلت الواليات املتحدة جهودا جبّارة لفرض هيمنتها عىل الفضاء وتحويله
اىل عنرص أسايس يف حماية امن البالد القومي وتكريس تفوّقها العسكري
والتكنولوجي.
وتابع املوقع « :لكن الصني ال تنوي التخلف عن اقتحام معركة غزو
الفضاء وقد ّ
عبت عن نيتها يف أن تصبح القوة الفضائية األوىل يف العالم
مع بلوغ عام  .» 2030ونقل املوقع عن جوناثان ماك دونال رائد الفضاء
بمركز جامعة هارفارد – سمبثسونيان املتخصص يف فيزياء الكواكب
قوله «ألول م ّرة نشهد مغامرة صينية بعيدة املدى يف الفضاء» وعن شان
الن املحلل الصيني بموقع  Gotaikonaunts.comقوله « :اذا هبط مسبار
«تيان وان  »1عىل سطح املريخ سيكون ذلك اول هبوط ملسبار غري
امريكي عىل هذا الكوكب».
مهما يكن فإن الهالة التي أحاطت بها وسائل االعالم العاملية هبوط
مسبار  PERSEVERANCEال تخفي أسئلة عن خفايا ارصار أمريكا
عىل الوصول اىل املريخ .أسئلة يقول دوغالس برنكيل يف كتابه «االستهداف
األمريكي للقمر» انها مطروحة منذ أيام الرئيس كنيدي وان اإلجابة عنها
تصطدم بجدار من الصمت والتكتمw.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
صور مؤلمة من اليمن ،أفقر بلد في العالم ،تُظهر بشاعة العدوان الذي
يتعرض له سكانه من  5سنوات والمجاعة التي خ ّلفها بفعل سياسة «األرض
المحروقة» التي تمارسها دول التحالف بقيادة العربية السعودية وبمشاركة
مرتزقة أجانب
وتواطؤ قوى
خارجية همّ ها
األساسي بيع
االسلحة ولو على
حساب جماجم
البشر.

البنتاغون ينتصب بسوريا

عىل ذمة إذاعة «صوت أمريكا» قررت إدارة الرئيس األمريكي
جو بايدن بناء قاعدة عسكرية جديدة بشمال سوريا.
اإلذاعة أضافت أن  50شاحنة ثقيلة وصلت يوم  6فيفري
الجاري إىل محافظة الحسكة وعىل متنها ما يلزم من مواد
وتجهيزات إلقامة القاعدة.
وكان بايدن قد ّ
عي الجنرال ليود استن وزيرا للدفاع.
ومعروف عن استن انه أرشف عىل كل الحروب التي شهدتها
بلدان الرشق األوسط ومنها العدوان عىل سوريا حتى نهاية عهدة
الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما .وسبق له أن اعرتف
أمام الكونغرس أنه رصد من ميزانية البنتاغون آنذاك  500مليون
دوالر النتداب وتجنيد «الثوار» السوريني وأنه لم يتمكن من
تكوين سوى  4أو  5مرتزقة دون اإلشارة اىل مآل األموال الضخمة
التي رصدها للربنامج.
قرار بايدن املخالف للقانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة
يندرج يف اطار تعزيز الحضور العسكري األمريكي بسوريا
والضغط عىل روسيا وايران عرب استئناف اسرتاتيجية وزير
دفاع بوش دونالد رامسفيلد وواضعها سرباوسكي واغراق
املنطقة يف حروب بال نهاية تحت شعار «الفوىض الخالقة» ،وهي
اسرتاتيجية قطع معها الرئيس السابق دونالد ترامب.

«نورمبورغ »2

موقع  Nouveau mondeأكد أن جيشا يتكون من آالف املحامني
ّ
اصطفوا وراء املحامي راينر فومليش صاحب الجنسية
العامليني
املزدوجة األمريكية-األملانية ورفعوا «دعوى من الوزن الثقيل»
لنصب ما أسماه بـ«محكمة نورمبورغ »2لتتبّع ما قال أنّها
«فضيحة كوفيد  19وكيف تم توظيفها من قادة ملتقى دافوس».
املوقع أوضح أن التهمة املوجهة لهؤالء هي «األرضار الهائلة
التي تسبّب وال يزال يتسبب فيها فريوس كوفيد  »19مشريا اىل أن
نص الدعوى يشدد عىل وجوب نعت أزمة كوفيد  19بالفضيحة
وعىل رضورة تتبع املسؤولني عن تداعياتها وخصوصا منها
االقتصادية بتهمة «التالعب وتزوير نتائج التحاليل الطبية».
وحسب املوقع «تم بعث لجنة تحقيق خاصة بملف كورونا
ّ
الغش واالحتيال عىل العباد لقادة ملتقى دافوس
وتوجيه تهمة
بما حوّل توظيف تفيش وباء كورونا من طرفهم إىل أكرب جريمة
ارتكبت يف تاريخ البرشية».
املوقع ذ ّكر بأن راينر فومليش هو املحامي الذي نجح يف إدانة

وب ّرر البنك املركزي البوليفي قراره بتعارض االتفاق عىل
القرض مع الفصلني  158و 322من دستور البالد اللذين يمنعان
خرق سيادتها وعدم النيل من مصالحها االقتصادية مؤكدا انه
رافقت منحه رشوط تتعلق بإمالءات جبائية ومالية ونقدية
أخرى تتعلق برصف العملة وأن ذلك جعله غري قانوني ومشطا.

إنذار

عمالق صناعة السيارات بأملانيا «فولسفاغن» يف قضية العوادم
املغشوشة وتوفقه أيضا يف ادانة القضاء االملاني بنك أملانيا بتهمة
أنه «مؤسسة اجرامية».
املوقع نقل عن املحامي فومليش تأكيده يف دعواه « :أثبتت
شهادات مائة عالم وطبيب ورجال اقتصاد وقانون مشهورين
عرب العالم أدلوا بها أمام لجنة مدينة برلني للتحقيق يف قضية
كوفيد  19منذ  2020 - 7 - 10بما ال يدع مجاال للشك أن فضيحة
كورونا لم تكن يف أي وقت من األوقات قضية صحيّة» مشددا
عىل أن األمر «يتعلق باألحرى بدعم ركائز سلطة غري رشعية
ّ
متحصل عليها بطرق اجرامية من طرف ش ّلة دافوس الفاسدة
عرب تحويل وجهة ثروات الشعوب لفائدة أعضائها عن طريق
تدمري املؤسسات الصغرى واملتوسطة بما يسمح ّ
ملنصات عمالقة
مثل «أمازون» و«غوغل» و«أوبار» من تم ّلك حصصها من السوق
وبالتايل ثرواتها».

رفض

موقع  Geopolitiqueكشف أن السلطات البوليفية الجديدة
يقيادة الرئيس لويس أركي املنتخب يف شهر نوفمرب املايض
أعادت اىل صندوق النقد الدويل قرضا بمبلغ  346,7مليون دوالر
اعتربت أنه تم منحه بطريقة غري قانونية ومشطة جدّا للحكومة
السابقة التي استولت عىل السلطة بانقالب عسكري أطاح
بالرئيس السابق ايفو موراليس.
املوقع أشار إىل أن القرار صدر عن البنك املركزي البوليفي
وإىل أن األخري شدّد عىل أنه يندرج يف اطار «حماية سيادة البالد
ومصالحها» مربزا أن مبلغ القرض يساوي  346,7مليون دوالر
واىل أنه تسبب يف دفع  4,6ماليني دوالر كفائدة وعموالت اىل جانب
مبلغ بـ  19,6ماليني نتيجة تغري أسعار الرصف.
وذ ّكر املوقع بأن الحصول عىل القرض تم خالل الحكومة
املؤقتة التي تزعمتها جانني آناز اثر انقالب عسكري والتي دام
حكمها عاما كامال.

موقع  Avia-proأكد أن موسكو ق ّررت رسميا اسقاط أية
طائرة إرسائيلية تخرتق املجال الجوّي السوري أو أي صاروخ
إرسائييل يطلق عىل أهداف داخل سوريا.
املوقع كشف أن اإلنذار الرويس «كان واضحا وجدّيا» مربزا
أنه جاء عىل لسان الكسندر الفراتياف املبعوث الخاص للرئيس
فالديمري بوتني لدمشق يف تقرير له حول «ممانعة الطرف
اإلرسائييل يف احرتام االتفاقيات املربمة مع روسيا حول االلتزام
ّ
والكف عن االعتداءات الجوية والصاروخية عىل
بتفادي التصعيد
سوريا».
ونقل املوقع عن الفراتياف اشارته اىل ان صرب موسكو عىل
االعتداءات اإلرسائيلية نفد واىل أنه اذا لم تتخ ّل تل أبيب يف املستقبل
القريب عن ذلك فإن بالده عىل استعداد ملهاجمة الطائرات
اإلرسائيلية املغرية ليس فقط يف سماء سوريا وانما أيضا يف املجال
الجوّي التابع للدول املجاورة لها أو يف املجال الجوّي الدويل.
ووفق املوقع شدّد املبعوث الرويس عىل أنه «للصرب حدود»
وعىل أن «الكيل طفح بشكل سيؤدي اىل رضبات انتقامية تقود
بالنتيجة اىل موجة تصعيد جديدة» وقوله «ال ب ّد من وضع ح ّد
لهذه االعتداءات ألنها غري مثمرة وأملنا أن يستجيب الطرف
اإلرسائييل النشغالنا».
واعترب املوقع أن صدور هذا املوقف عىل لسان شخصية
رسمية يعكس غضب موسكو من العمليات اإلرسائيلية خصوصا
بعد قيام طريانها العسكري بغارات عىل مناطق آهلة بمدنيني
سوريني وبعسكريني روس.
ونقل املوقع عن مح ّللني سياسيني اشارتهم اىل أن الر ّد الرويس
قد يأتي عىل مراحل تتمثل األوىل يف اقالع مقاتالت روسية العرتاض
الطائرات اإلرسائيلية واىل أنه يف صورة ما اتضح ان اجراء مماثال
غري كاف تمر روسيا اىل مرحلة ثانية تتصدى معها بطاريات
الصواريخ الروسية املنصوبة بسوريا للطائرات والصواريخ
اإلرسائيلية قبل املرور اىل مرحلة جذرية تقيض باطالق النار عىل
الطائرات املغرية والتي تمثل تهديدا للعسكريني الروس املرابطني
بسوريا.
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وصحتنا النفسية
كوفيد 19
ّ

بقلم  :هند الزيادي (روائية)

رغم انقضاء الخمس األول من القرن الواحد والعرشين
ما زلنا يف تونس نجد كثريا من الصعوبة يف تمثّل مفهوم
"الصحة النفسية" ويف العيش بمقتضاه إذ يخلط الكثريون
منا بينه وبني الصحة العقلية وصحة املدارك ،أو بينه وبني
تفسريات تهويمية ماورائية من قبيل الحسد والعني الرشيرة
و"تأثريهما" عىل حياة املرء .ويحدث يف مجال الصحة
النفسية ما يحصل يف أغلب املجاالت الحياتية األخرى.
ّ
متخصص يعمل بسند
فرغم وجود جهاز جمعياتي قانوني
من الدولة عىل نرش الوعي بني الناس ،تبقى فاعلية تلك
املؤسسات محدودة رغم صدقها ومثابرتها بسبب جهل
الناس بـأهمية مسألة الصحة النفسية وعدم تعودهم عىل
ممارسات يومية يمكن أن ترسخها يف ثقافتهم.
ولعلنا نجد يف تعريف منظمة الصحة الدولية ما يفيدنا
ويساعدنا عىل تنزيل هذا املفهوم عىل أرض الواقع:
"إنسان يتمتع بالصحة النفسيّة هو إنسان قادر عىل
التأقلم مع أفراح الحياة وأحزانها .هو إنسان له ما يكفي من
الثقة يف نفسه ليجعله قادرا عىل التأقلم حتى مع الوضعيات
التي ال يملك حيالها أيّة حيلة وال يستطيع تغيريها وما يكفي
من الثقة للتعامل معها ومحاولة حلها".
ّ
تتجل لنا راهنيّة هذا التعريف يف الظرف الذي نعيشه
واملتمثل يف كوفيد  .19ذلك أنه نتج عن هذا الفريوس بقطع
النظر عن مخاطره الطبية وعن محدودية املعلومات العلمية
املتعلقة به ،ما هو أخطر عىل كيانات الشعوب .فقد ّ
غي
طباعنا عنوة وعىل حني غ ّرة وق ّ
طع أرحامنا وجعلنا نتوجس
من بعضنا البعض وفرض علينا التباعد الجسدي وع ّرضنا
للفقدان وتحدّياته .ويف نفس الوقت فرض علينا التفكري يف
وحدتنا ويف فردانيتنا .بدأ الحجر الصحي يف أيّامه األوىل كأنه
اسرتاحة زمنية قصرية رسعان ما ستعود بعدها الحياة إىل
مجاريها ّ ،
لكن األمر تطور إىل شهر ثم شهرين ثم نصف سنة
ثم سنة كاملة وأكثر من الوباء والتباعد والتوجس .وشاع
بيننا أن الفريوس هو مجرد انفلونزا ستأخذ مداها الزمني
ثم تنقيض مثلها مثل سابقاتها ،غري أن العلماء يف مخابرهم
بدأوا يكشفون خبايا ذلك الفريوس املعقدة الخطرة ،بل
وفوجئنا جميعا بأن له سالالت أخرى جديدة متجددة ال
نعرف إن كانت العالجات املوجودة والتالقيح التي أعدّت
جديرة بالقضاء عليها .وما ظننا انه مجرد مرحلة عابرة
تطور ليصبح حالة جاثمة عىل قلوبنا ونفوسنا ومرشحة
ألن تطول.
ّ
هذا الوضع كله خلق حالة من عدم اليقني والخوف العميق
الذي غري خارطة وجودنا باكملها .وفرض علينا أن نبقى
وجها لوجه مع أنفسنا والكثريون لم يكونوا جاهزين ملثل
هذه الصحبة إذ أنهم كثريا ما يقضون النهار يف حركية دائمة
ويف شغل أنفسهم بأي يشء حتى يتجنبوا البقاء بمفردهم
ومواجهة مخاوفهم العميقة ومشاكلهم وعقدهم وهربا من
شياطينهم التي تختبئ وراء الكثري من الحجج .وتضاعفت
التحديات مع تزايد منسوب القلق واالكتئاب عند الناس
وانعكس األمر عىل األفراد وعىل الثنائيات وعىل العائالت
بأكملها .وصار عىل املرء أن يتعامل مع حاالت الفقدان
املتكرر واألرقام املتزايدة باستمرار.أضف إىل ذلك الوضع
املتوتر بالبالد وحالة عدم االستقرار يف الحكم والتجاذبات

السياسية التي أتلفت مصلحة الناس وعطلت دواليب الدولة
فتضاعف قلق الناس وعدم إحساسهم باألمان.
ّ
نفصل مجموعة هذه املشاعر يف النقاط
ويمكن أن
ّ
التالية:
*الخوف من املرض واملوت
*تجنب طلب الرعاية الصحية خوفا من اإلصابة أثناء
االستشفاء
*الخوف من فقدان العمل وسبل الرزق
*الخوف من العزل االجتماعي
*شعور مزعج مخيف بق ّلة الحيلة وعجز الفرد عن
حماية نفسه وأحبائه واملقربني منه
*الترسع يف خلط أعراض األمراض األخرى بأعراض
كورونا
ولعله من املفيد أن نرتّب نقاط االهتمام حتى نكسب
كالمنا جدوى ووضوح يجعل االستفادة منه ممكنة مبارشة.
فنبدأ بذكر أزمة العزلة والوحدة باعتبارها أول تأثريات
الكوفيد 19عىل الناس:
يشعر معظم هؤالء بالحاجة إىل التفاعل االجتماعي
والتواصل مع غريهم ،ويف حالة عدم تلبية هذه الحاجة
البديهية يتو ّلد شعور الوحدة والعزلة امل ّرة شديدة الوقع
وهو ما سيؤدّي تدريجيا إىل ظهور أعراض القلق واإلكتئاب
وتفاقمها.
ويف ما ييل بضعة نصائح أوّلية للتعامل مع إحساس
العزلة والوحدة ثم مع إكراهات الوضع الذي فرضه وباء
كورونا:
*علينا أن نبدأ أوال بتمييز مشاعر الوحدة واالعرتاف بها
كخطوة أوىل للتعامل معها ،إىل جانب تعيني قائمة األشخاص
الذين يمكننا حسب الظروف التواصل معهم.
*ممارسة أنشطة بديلة :وهنا علينا الرتكيز عىل
األنشطة التي يمكن القيام بها وحدنا كالتمارين الرياضية
أو بعض الرياضات العقلية كالتأمل واليوغا أو قراءة كتاب
أو مشاهدة يشء مس ّل يف التلفاز أو كتابة يومياتنا ،مثال.
*املساعدات اإلضافية :وتتمثل يف محاولة التغلب عىل
مشاعر الوحدة بالتكلم مع صديق مق ّرب أو أحد أفراد العائلة
أو طبيبك أو خطوط املساعدة إذا كانت متوفرة.
*محاولة التعرف عىل الرشيك من جديد واعتبار فرتة
العزلة منحة إلعادة بناء قواعد التواصل معه واكتشافه
والبحث عن املشرتك الذي ضاع يف زحمة الحياة اليومية
وشواغلها ومشاركته يف البحث عن حلول ملا يمكن أن يطرأ
عىل العائلة من مشاكل وتعلم مهارات التواصل والتشارك
ومن ثمة دعمه وطلب دعمه دون خجل أو حرج أو إهمال.
ّ
*التحل باألمل وبروح معنوية عالية عرب قراءة القصص
امللهمة واالطالع عىل تجارب اآلخرين يف التغلب عىل الصعاب.
*محاولة التأقلم مع الحزن والفقدان.
يُع َّرف الحزن بأنّه االستجابة العاطفيّة والسلوكيّة أليّة
خسارة كانت ،وهذا ال يشمل فقدان األحبّاء فقط إنا يشمل
أيضا ً فقدان املمتلكات والحريّة الشخصيّة ،إىل جانب املرض
والبطالة وإنهاء عالقة ما.
ويف هذا السياق من مستحبّ  ،من باب االحتياط ،أن نفكر
يف تنويع اسرتاتيجيات التأقلم وتجربة طرق جديدة.ومن

الرضوري استيعاب أننا يف بعض املواقف ال نملك حيلة ّ
وأن
زمام التحكم ال يكون يف أيدينا أحيانا.فالقبول إذن والتسليم
يساعدان بشدّة عىل تجاوز الحزن أو التأقلم معه تدريجيا.
* تجنب االستماع إىل االشاعات واعتزال مصادرها.
* استغالل ما تتيح وسائل التواصل االجتماعي من
امكانيات ليبقى املرء عىل اتصال بعائلته وأصدقائه فيكرس
العزلة ويخفف من وطأتها عليه.
* أهمّ ية التعاطف مع املترضرين واملصابني فلمس
ويرسي
الجانب اإلنساني فينا وإحياؤه يمكن أن يخفف عنا
ّ
مخاوفنا وأحزاننا .وقديما قيلّ :
إن املصيبة إذا عمت خفت.
* حماية النفس وتوفري الدعم لآلخرين،جريانك مثال.
فالشعور أنك جزء من ك ّل أع ّم وأكرب يمكن أن يكون مصدر
شعور باألمان والراحة.
*التقليل من مشاهدة األخبار ومطاردة األرقام
واإلحصاءات وآخر املعلومات املتعلقة بالوضع الصحي
واإلقتصار عىل مراجعة املصادر املوثوق بها مرة يف اليوم
مثال.
*املساهمة املتعمّ دة يف تضخيم القصص اإليجابية ملن
عانوا من كورونا وانترصوا عليها ونرشها .
*مسامحة النفس وقبول مسألة شعورك بالضغط النفيس
واإلعرتاف بمحدودية قدراتك وبمخاوفك كجزء من قبول الذات
ّ
التعسف عليها وبذل جهد يف إكسابها صفات
كما هي دون
ليست منها وهو ما من شأنه أن يضعف مقاومتك وقدراتك
عىل الصمود أمام جائحة نفسها طويل وعنيدة.
* الحفاظ عىل روتني األرسة قدر اإلمكان وتوفري أنشطة
جذابة مناسبة لسن األطفال ومساعدتهم عىل إيجاد طرق
إيجابية يف التعبري عن عواطفهم .وتذ ّكر أنهم سيستثمرون
كل ما تزرع فيهم من قدرات وهم كبار يف النجاة من كل ما
يمكن أن يعرتضهم الحقا عند نضجهم .أنت تصنع الكبار
والطفل أب الرجل كما يقال .ناقش معهم كورونا بطريقة
تناسب عمرهم وجيلهم ورشّ كهم يف البحث عن حلول ملا
يطرأ عليكم من مشاكل وشواغل يومية.
* تعّ رف مسبقا عىل االمكنة التي توفر املساعدة العملية
وتع ّرف عىل كيفية الحصول عىل هذه املساعدة.
* تأكد من امكانية الوصول إىل جميع األدوية املستخدمة
حاليًا.
رس التغلب عىل الوضع عموما يف مواجهته
يكمن
ختاما،
ّ
كما هو والقبول به بل والسعي إىل تحويله إىل نعمة والبحث
عن مواطن اإليجابية فيه ثم االستفادة منها.
وأهم ما يمكن أن نخرج به هو أن هذه التجربة الوبائية
ألغلب األجيال الجديدة التي لم تعش مثلها سابقا إنما هي
مخترب جديد غريب نوعا ما ولكنه حدث عىل كل حال وفيه
يمكن أن نصهر خربتنا ونثقفها ونجود قدراتنا ونعتربها
درجة جديدة يف سلم رقينا الروحي وتطور شخصياتنا
ونموها.وربما يفيدنا أكثر أن نعيش اليوم بيومه ونتجذر
يف لحظتنا الراهنة وتفاصيلها الصغرية فال يفلت منا زمام
السيطرة عىل مجريات اليوم وال عىل الزمن.
ّ
إن الصحة النفسية ليست مصطلحا متعاليا عنا نتعلمه
قبليا ونحفظه من الكتب كتالميذ نجباء بل هو دُربة يومية
متواصلة ليس الهدف فيها هو الوصول بل متعة الرحلة.

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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الروائية آمنة الرميلي لـ«الشارع المغاربي» :

طالت بنا الفرجة وقرفنا من رصاع األكباش هذا!

عواطف البلدي

تق ّلبت بين أصناف عدّة في االبداع ،كتبت الرواية والمقال وألّفت في مجاالت البحث االكاديمي .حتى انها خاضت تجربة االوبيرا والموسيقى عبر الكتابة طبعا.
هي آمنة الرميلي صاحبة مؤلفات عديدة سطع نجمها في أفق الكتابة والنشاط في الفضاء العام ...التقاها "الشارع المغاربي" في حوار حول سيرتها ككاتبة
أوال وهي الصفة التي تحبّذها ثم حول قضايا االدب وقضايا اخرى تتع ّلق بالشأن العام بصفتها أديبة وباحثة تعنى بمسائل وإشكاالت تروج في مجال التداول
الوطني.
بني الرسد والبحث األكاديمي الفكري
ِ
كتبت كلمات أوبرا شهرزاد ...هل هي املغامرة
والتجريب؟
هي املغامرة تحديدا ،التجريب حالة وعي بآليات
إنتاج الخطاب املكتوب ونيّة مسبقة لكرس النّمط
واخرتاق املألوف ،بينما املغامرة اقتحام ألبواب
جديدة ،قفزة يف الفراغ ،ركض ض ّد الريح بجناحني
ضخمني .ما بني ّ
السد والبحث األكاديمي كنت
أحاول املوازنة بني الثبات واالنقالب ،بني املشية
العسكرية وال ّرقص الح ّر ،بني القانون والحلم ،وقد
نجحت يف تحقيق التوازن أحيانا وفشلت يف أخرى.
ثم انفتح يل باب جديد هو الشعر باللهجة التونسية
وقد بدأ ذلك يف سياق من سياقات روايتي الثانية
"الباقي "..حني جاء الكالم عىل لسان الشخصية
شعرا باللهجة املحكيّة" :تقول نحبّك؟ اش معناها
تقول نحبّك؟ ."..وصلت الكلمات إىل صالح مصباح
فلحّ نها وغنّاها ،ومن هناك بدأت رحلتي مع "األوبرا"،
فكتبت ّ
للسوبرانو التونسية يرسا زكري أكثر من نص
ّ
ّ
غنائي منها "أوبرا حشاد" من ألحان جلول عيّاد،
قدّمناها يف تونس وخارج تونس .ثم كان اللقاء مع
صوت جاهدة وهبة يف أوبرا "شهرزاد" التي لحّ نها
د.سمري الفرجاني .وأق ّر ّ
بأن القصيدة الغنائية تهبني
مساحات طازجة من التصوير والتعبرييّة واإليقاعيّة
ال ّلذيذة.
ل َم لم تتجدد تجربة األوبرا؟
أذكر أنّنا حني ُقدّمت أوبرا "شهرزاد" عىل ركح
قاعة األوبرا بمدينة الثقافة والقت نجاحا جماهرييا
محرتماّ ،
تلقينا التهاني ليلتها بعد انتهاء العرض
من وزير الثقافة محمد زين العابدين ومن معه من
الضيوف بمن فيهم سفري فرنسا يف تونس ،وأذكر
ّ
أن السيد الوزير قال يل" :برافو ،إنّه "ك ّراس جيّد"
والك ّراس يف لغة املوسيقيني هو النص األوبرايل.
ولكن! ..كان ذلك ثاني عرض وآخره ألوبرا شهرزاد
(العرض األوّل كان يف سوسة) .ورغم محاوالت
امللحّ ن واملنتج سمري الفرجاني أن تنال أوبرا شهرزاد
بعض العروض يف بعض املهرجانات ورغم الوعود
التي ّ
تلقاها من وزارة الثقافة ّ
فإن هذا العمل الفخم
الضخم بصوت الفنّانة جاهدة وهبة لم ينل أيّ عرض
ال يف الصيف وال يف الشتاء وال حتى خالل "الربيع
العربي"! وذلك ما حصل ايضا مع "أوبرا ّ
حشاد"

بصوت "يرسا زكري" .وهي قطعة فنية عالية الجودة
بشهادة ك ّل الجمهور الذي حرض عرضها امل ّرة األوىل
يف املرسح البلدي ( 14جانفي  )2016والجمهور
الذي حرض عرضها بمدينة بودابست بدعوة من
السفرية التونسية "سامية إلهام بن عمّ ار" احتفاء
بعيد االستقالل .وقد ت ّم العرض أمام سفراء الدول
من العرب واألوروبيني ،وال أزال أذكر وقوف الجمهور
وتصفيقه مطوّال للعرض التونيس غناء وكلمات
(باللهجة التونسية) وألحانا وكوراال .وكان ممّ ا قال
يل السفري املغربي أو الجزائري (ال أذكر بدقة) :لقد
قدّمتم لألوروبيني وجها مرشقا عمّ ا كانوا يظنّون أنّه
موجود يف املوسيقى العربية .ورغم هذا ّ
فإن يرسا
زكري لم ّ
تغن م ّرة أخرى يف تونس ولم تعرض "أوبرا
ّ
حشاد" مرة أخرى ،ولم ّ
يتبن عرضها ال وزارة الثقافة
وال االتحاد العام التونيس للشغل (وهذا أغرب ما يف
األمر!) وال أيّ مهرجان من املهرجانات .فهل يدفع
هذا إىل تجديد التجربة والحلم؟!
وشاركت أيضا املخرجة سلمى بكار يف كتابة
فيلمها الجديد "النّافورة"  ..كيف عشت التجربة
وهل ستتواصل؟
ّ
لقائي باملخرجة الكبرية سلمى بكار من أجمل
القصص التي عشتها يف هذه السنوات العجاف.
التقينا منذ سنتني أو ثالث يف ملتقى املبدعات العربيات
بسوسة ،وكنت أقدّم مداخلة عن روايتي "توجان"
وكيف اختلقت الشخصيات وعشقت املكان قبل أن
أراه .حني انتهت الجلسة كانت سلمى ب ّكار تقف إىل
ّ
وتعب يل عن إعجابها بمداخلتي وبـ"هبْلتي"
جانبي
داخل عواملي الرسدية كما قدّمتُها ،وبدأت الحكاية.
تحدّثنا عن الكتابة وعن السينما وعن عالقة الكتّاب
باملخرجني يف تونس ..بعد يومني هاتفتني سلمي ب ّكار
وسألتني سؤاال طريفا" :تحبّ تهْ بل معايا؟" فأجبتها:
"منذ زمن وأنا أحلم بأن أشاركك عمال سينمائيّا".
وانطلقنا ،وتشاركنا عوالم الحكاية الدرامية بانسجام
ّ
وكأن لنا سنوات من العمل املشرتك.
وتفاعل وتفاهم
كان االنسجام فكريا ورمزيّا وسياسيا واضحا أيضا.
فكرة الفيلم مثلما صاغتها سلمى بكار تستند إىل ما
حصل يف تونس صائفة  ،2013أي اعتصام الرحيل
ولياليه حول نافورة باردو .يف هذا الفضاء ستتح ّرك
الشخصيات وتكون األحداث .إنّه فيلم من أجل تونس
ومن أجل الثورة ومن أجل املنجزات والخيبات أيضا
التي عشناها يف تلك الصائفة .الفيلم جاهز للتصوير،
وسلمى بكار بذلت جهدا خرافيا العداد هذا العمل
الضخم ولكن الدّعم خذلها .السينما ّ
فن باهظ الثمن
مكلف جدّا ،ومن دون دعم وزارة الثقافة أو تمويل
الخواص فإنّه ال قدرة للمخرج التونيس ــ الذي ال
ينتج فيلما إال ّ بعد عدّة سنوات ــ أن يتحمّ ل مصاريف
منتوجه الذي يقدّر بمئات اآلالف من الدنانري.
التجربة ستتواصل فيما يبدو ،ومن دخل عوالم
سلمى ب ّكار واقرتب من نريان أضوائها ال يفلت من
عشق الكتابة السينمائية وسحرها.
هل ضاق بك الحيّز األكاديمي لتخويض
غمار املوسيقى والسينما ؟
الحيّز األكاديمي ضيّق بطبعه وضمن
خصوصياته واختصاصاته ،ضيّق من حيث رصامة
ّ
ودقة آلياته وقوّة ال ّرقابة العلميّة
البحث العلمي
املس ّلطة عىل الباحث وهو ينجز أبحاثه .إنّه يسري يف
مسالك شديدة الوعورة فهو مسيّج باملنهج وباملدرسة
وبإشكاليّة بحثه وبما سبقه من بحوث يف مجاله وبما

حيثما ق ّلبنا النظر في وجوه
سياسيّينا طفحت عناوين
الروايات« :الحرابيب»،
«األحناش»« ،األمعاء»،
ّ
«الشواحج»،
«بنات آوى»،
ّ
«السطول»،
«األكباش»...
**
إذا ّ
كنا لم نربح سياسيّين
ّ
يستحقون أن يكونوا جزءا
من تاريخ تونس فقد ربح
المبدعون كمّ ا هائال من
الشخصيات السردية
ستكون مادّة ثر يّة للكتابة
**
أنا ض ّد الكتابة التي تعوّل
على اإلثارة واالستثارة
باستدعاء معاجم
المحظور والمقرف
والممنوع
قال غريه حتى ال يسقط يف التّكرار فيفقد عمله ك ّل
قيمة له .ال يعني هذا أنّه ال إبداع يف البحث األكاديمي
 ،بىل هو مجال إبداع وإضافة وتفكيك ودراسة ظواهر
يف الخطاب ويف اللغة ،ولكن يت ّم ذلك وفق رشوط
البحث األكاديمي يف الجامعة التونسية وغريها من
جامعات العالم بما ّ
أن رشوط البحث العلمي هي
رشوط عامليّة ،متّفق عليها بني األوساط األكاديمية
ّ
الضيق
رشقا وغربا .عن نفيس حاولت توسعة
باختيار إشكاليات "مستحدثة" أو "غري مبحوث
فيها" فكانت أطروحة الدكتورا عن "الحيلة يف أدب
الهامشيّني" ويف شهادة التأهيل الجامعي عن "كتابة

القتل يف األدب العربي القديم" ،موضوعان تح ّر ُ
كت
فيهما بكثري من الحرية ومتعة الكشف رغم رصامة
املنهج املتّبع .وأمّ ا عن ذهابي إىل املوسيقى والسينما
فاألغلب ّ
أن ذلك متع ّلق بكوني كاتبة ّ
قصة ورواية،
أي كائن تخيييل ّ بالدّرجة األوىل وهو ما يجعلني أعلق
بسهولة يف الشعر والسينما.
تحتفني باملكان يف رواياتك مع مسحة من
الفانطازيا وهذه خاصية لتجربتك الرسدية...
هل يمكن أن نصنّف أدبك ضمن تيار الواقعية
السحرية؟
املكان يف النص الرسدي هو "بيت لغويّ "،
مبني بالكلمات حتى وإن كان له امتداد
هو فضاء
ّ
ّ
مرجعي أو حضور مسبق يف الواقع .وبما أنه فضاء
ّ
لغويّ تخيييل ّ فهو بالرضورة قابل ألن يكون مؤثّثا
بالفنطازيا ،أي بتلك املسحة التي تجعله مفارقا
لألمكنة الواقعيّة متعاليا عن محدوديتها وثبوتها
ومادّيتها .حني كتبت روايتي "توجان" لم أكن أعرف
شيئا عن قرية توجان األمازيغية بالجنوب التونيس
إال ّ صورة غائمة مختزلة يف جبل صخري وامرأة
تشكو من العطش وتذكر ّ
أن الناس يتقاتلون عىل
املاء يف توجان .رأيت هذه الصورة يف رشيط األخبار
صائفة  2012فكانت قادح الرواية ،كتبتها عىل
امتداد أربع سنوات دون أن أرى توجان الحقيقية
حتى ال أخرس ذاك الجنون التخيييل الذي كان يرميني
يف فضاء "توجان" الرواية وهي مختلفة يف سحريتها
وغرائبيتها وأسطرتها عن توجان الجغرافية املعروفة
التي زرتها بعد نرش الرواية.
ويف روايتي الجديدة "ش ّ
ط األرواح" اخرتت أيضا
أن يكون املكان متح ّركا بني الغرائبية والواقعيّة،
فالفضاء الروائي مطبوع بالغريب والعجيب وهو يف
اآلن ذاته يستدعي فضاء واقعيّا يتمثّل يف وجود مقربة
عىل شاطئ جرجيس تُدفن فيها جثث "الحارقني"
التي يقذف بها البحر هناك .ورغم ذلك أقول :أنا ال
أختار مسبقا نمط الكتابة التي ستكون عليها هذه
الرواية أو تلك ،أنا أترك نفيس للسيل اللغوي أجاريه
وأروّضه يف آن ويأخذني إىل مواطن غري متوقعة غالبا.
ل َم كل هذا الشغف بالحكي؟
طاملا أواجه نفيس بهذا السؤال :لم ك ّل هذا
الشغف بالحكي؟ ول َم أعود إىل الكتابة بعد ك ّل رواية
أو مجموعة قصصية وكأنّني لم أكتب شيئا .أعود
بالعطش ذاته واللهفة ذاتها والعشق ذاته إىل ذاك
النبع اللغوي الكامن يف داخيل ليبدأ حفل ّ
الشب بال
ّ
توقف وبال اكتفاء حتى ينتهي النص أو الحكاية،
وهكذا عودا عىل بدء .يبدو ّ
أن األمر مرتبط بجينة
خفيّة ال يحملها إال ّ هؤالء الذين يكتبون ،أو يحملون
و ْزر الكتابة أو املصابني بداء الحكاية ،ال أدري.
الكتابة الرسدية ليست اختيارا واعيا عقليّا فقط وإنّما
ال ب ّد لها من تلك املساحة "املجنونة" يف ذهن الكاتب
أو الكاتبة ،مساحة نط ّل منها عىل الفراغ والعدم ثم
نبدأ يف بعث الحياة داخلهما ،فنبني أمكنة ونختلق
أزمنة ونحيي أرواحا ونس ّ
طر مصائر ،أي نحكي
حكاية .قد يكون هذا أحد وجوه الشغف بالحكي وله
وجوه أخرى كثرية تجعل الكاتب كائنا مختلفا إىل ح ّد
ما عىل األق ّل يف قدرته عىل خلق عالم ال يتجاوز خياله
ومع ذلك قد يدخل إىل هذا العالم الوهمي ما ال يحىص
من النّاس هم الق ّراء ،وذاك أجمل ما يف هذه اللعبة،
لعبة الكتابة!
يعيب عادة الكتّاب عىل شبه غياب النقد

maghrebstreet@gmail.com
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ألسبوع

األدبي  ...كيف تقيّمني واقع النقد األدبي يف
تونس؟
يف القرن املايض كانت توجد "طبقة وسطى"
ّ
ّ
ّ
املختص
تتوسط النّقد األكاديمي
النقاد
من
ّ
وجمهور الق ّراء ،تتكوّن تلك الفئة من النقاد من
ّ
املختصني
كبار الصحافيني وكبار الكتّاب والق ّراء
واملتابعني لشأن الكتاب عموما ،وكانوا يتحمّ لون
مسؤولية الفرز بني الجيّد والرديء .اليوم تق ّلص
حضور هذا النوع من ّ
النقاد لألسف وأصبحت وسائل
االتصال املتاحة للجميع هي املسؤولة بما فيها ومن
فيها عىل نرش العناوين والرتويج لها .ويف هذا الخض ّم
تحصل مظالم ،نقديّة وإعالميّة خاصة .فقد يعلو
شأن كتاب تافه ويمأل القنوات وصفحات فايسبوك
وقد يُغ ّم كتاب فال يكاد يذكر حتى وإن اعرتف له
بالقيمة الفنية .ولكن هذا ال ينفي حضور مجموعة من
اإلعالميني والكتّاب والق ّراء الجيّدين يعملون عىل نرش
الكتاب التونيس من خالل قراءات نقدية جماهريية،
تنرش يف الصحف واملواقع وتقوم واسطة جيّدة بني
النص وقارئه تنبّه إىل مواطن اإلبداع واإلضافة وترفع
عن النص بعض غموضه وتوجّ ه إىل نقاط قوّته،
أذكر منهم :مفيدة خليل ،ناجي الخشناوي ،شكري
الباصومي ،كمال الرياحي ،عمر دغرير...
إىل جانب هذا نعمل يف كلية اآلداب بسوسة منذ
سنوات عىل أن يكون األدب التونيس هو املدوّنة
الرئيسية التي يتوجّ ه إليها طلبتنا الباحثون سواء يف
املاجستري أو الدكتورا ،وقد أنجزت عرشات الرسائل
يف الرواية والقصة التونسيتني ،ولكن مشكل النقد
األكاديمي املختص أنه يبقى داخل أسوار الجامعة
وحكرا عىل مكتبات الكليات عموما.
ما هي مساحات التمرد يف كتاباتك اإلبداعية؟
ّ
والنقاد بالدّرجة
هذا سؤال يجيب عنه الق ّراء
ّ
ّ
ّ
النص ال يحدّده املتلفظ وإنما
األوىل .كثري ممّ ا يف
ّ
املتلقي ّ
ألن الفعل اللغوي هو فعل حواريّ بالرضورة
وإال ّ فقد وظيفته .ما أعرفه أنّني أقمع قلمي أحيانا
وأحرمه من قول ما يريد أو ما أريد ،أقمعه باملحو
أو باإلبدال فأشطب أو أبدّل الكلمات أو ّ
أغي الصور
وهذا مؤسف ومحبط خاصة أنّه رقابة تأتي من
الداخل واضطهاد تمارسه ال ّذات عىل ذاتها .ال يعني
هذا ّ
أن نصويص شديدة االنضباط بل تخرتقها معاجم
ّ
املحظور واملقرف واملمنوع إذا تطلب السياق الرسدي
ذلك .أنا ض ّد تلك الكتابة التي تعوّل عىل اإلثارة
واالستثارة باستدعاء مثل هذه املعاجم بمناسبة ومن
ّ
وكأن األمر ملء فراغ أو تعويض عن
غري مناسبة
ضعف القدرة الرسدية باملبالغة يف الغوص يف معجم
البذيء مثال.
"ش ّ
ط األرواح" رواية "الحَ ْرقة" والجثث
والقبور والحكايات املوجعة  ..هل هي انعكاس
لتونسنا اليوم؟
وهل تنشأ الكتابة خارج سياقها؟! "ش ّ
ط

صورة تتح ّدث
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ّ
«شط األرواح»
روايتي
نوع من ّ
الصراخ الحبري
في وادي العبث بإنسانية
اإلنسان
**
من دخل عوالم سلمى ب ّكار
واقترب من نيران أضوائها
ال يفلت من عشق الكتابة
السينمائية وسحرها
**
ذهابي إلى الموسيقى
والسينما متع ّلق بكوني
كاتبة ّ
قصة ورواية...
والقصيدة الغنائية
تهبني مساحات طازجة
من التصوير والتعبير يّة
واإليقاعيّة ال ّلذيذة
األرواح" هي نوع من ّ
الصاخ الحربي يف وادي العبث
بإنسانية اإلنسان ،هي رحلة غرائبية (هكذا قالت
برزخي
األستاذة الجامعية رفيقة البحوري) يف عالم
ّ
بني املوت والحياة يتأثث بشخصيات ــ جثث،
أو جثث ــ شخصيات ،أو هي شخصيات تنوس
بني هذا العالم وذاك ال أدري .مدارها "الح ْرقة" أو
"الغ ْرقة" أو ّ
ّ
املتوسط قبل أن تنتهي
"الشْقة" بملح
الرحلة بارتماءة نهائية عىل ش ّ
ط جرجيس .قادح
الرواية هو مقربة حقيقية عىل شط جرجيس يجمع

فيها أحد املتطوّعني جثث الغرقى الذين يقذفهم البحر
عىل الرمل فيواري سوأتهم ويدفنهم يف تلك املقربة،
وهم أفارقة وعرب ومغاربة وتونسيون أحيانا تنتهي
بهم رحلة الهروب من جحيم أوطانهم إىل هذه املقربة.
الرواية فيها من تونس وفيها من كل البلدان التي
تشرتك يف محرقة الحرقة ،رواية تحاول أن تكون
"كونيّة" أو "إنسانيّة".
لنعد اىل راهننا اليومي  ،هل مازلت تعتربين
ّ
أن "الثورة شطيح ونطيح"؟ من يشطح ومن
الناطح ومن املنطوح؟
كم يصحّ ذاك العنوان الذي اخرتته لكتابي املنشور
سنة " :2014الثور..ة شطيح ونطيح" .وهو كتاب
يصعب تجنيسه أدبيّا ،خليط من األجناس ما بني
ّ
قصة وخاطرة ومقال ونصوص تنفلت من التصنيف.
كتبت ما عشنا من انفعاالت ومواقف ومنقلبات
ومنعرجات يف سنوات الثورة األوىل ،لذلك أرصرت
عىل أن يكون الكتاب جامعا ملختلف التعبريات التي
كتبت بها آنذاك .وكم يصحّ ذلك العنوان "الثور..ة
شطيح ونطيح" عىل ما نعيش اليوم ،فنحن ال نزال
يف الدائرة نفسها ،يف الحلبة نفسها ،حلبة فيها
الشطح وفيها النطح ،فيها األحالم وفيها الكوابيس،
حلبة تستبيحها اليوم أكثر من أيّ وقت مىض أحزمة
السياسيني ولكماتهم املتبادلة ،وتتناطح رؤوسهم
اليابسة إيديولوجيّا وحزبيّا فال نسمع غري أصوات
التناطح وال ينوبنا منهم يشء غري قرقعة قرونهم
يف بعضها بعضا ،وقد طالت بنا الفرجة وقرفنا من
رصاع األكباش هذا!
لو كتبت رواية عن سياسيّي اليوم ..ب َم
تُعنونينها؟
أنا فعال لديّ مرشوع يف هذا االتجاه ،مرشوع
يبدو أنّه سيكون ساخرا يف أسلوبه إذ ك ّلما رددتُه إىل
الج ّد فسد! هذه املرحلة السياسية من تاريخ تونس
تعجّ بالشخصيات الروائية ،وهي شخصيات رسياليّة
ّ
يستحقون
يف غالبيتها .وإذا كنّا لم نربح سياسيّني
أن يكونوا جزءا من تاريخ تونس فقد ربح املبدعون
كمّ ا هائال من الشخصيات الرسدية واملرسحية
والسينمائية ستكون مادّة ثريّة للكتابة وال ّركح
والتصوير والرسم ..ولن نحتار عندها يف العناوين،
فحيثما ق ّلبنا النظر يف وجوه سياسيّينا اليوم
طفحت العناوين وتساقطت بني أيدينا بال حساب:
"الحرابيب"" ،األحناش"" ،األمعاء"" ،بنات آوى"،
ّ
"الشواحج"ّ ،
"السطول"" ،األكباش"...
أخريا أين وصل التحقيق يف حادثة االعتداء
عىل منزلك وحرق مكتبتك؟
األمر بني أيدي األمن ونحن يف انتظار النتائج.
أسوأ ما حصل يف حريق مكتبتي وإن كان ك ّله سيّئا
هو إتالف مرشوع بحث كنت قد تقدّمت فيه خطوات
وأنا اآلن بصدد إعادة بنائه من جديد نكاية يف املجرم!

تصدر عن شركة
«كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية
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  -جمال الدين العويديدي -
عميرة عليّه الصغيّر  -أيمن البوغانمي
مستشارو التحرير :
المنصف السليطي  -مسعود رمضاني
أنس الشابي  -أسعد جمعة كريم
الميساوي  -السيدة السالمية -
عامر الجريدي
الشارع التلفزي واالذاعي:
ّ
الفالح
منير
رئيس قسم الرياضة :
العربي الوسالتي
االستشارات التاريخية :
د.محمد لطفي الشايبي
التحرير :
عواطف البلدي  -أنور الشعافي-
منى المساكني  -صالح بوزيان -
أماني الخديمي  -خالد النوري -
تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي
مراسل قار بأوروبا :
جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير
فيصل بنعمران
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:
هيفاء سالم
المستشار الرقمي:
بهاء الباهي

أسواق مدينة
تونس في القرن
التاسع عشر...
بريشة الفنان
األلماني كارل ليبار
()1898 - 1827

اإلشراف على اإلخراج :
سندة بن الحبيب
مدقق لغوي:
نور الدين حميدي
العنوان :
 45شارع آالن سافاري  1002 -تونس
الهاتف 36 063 034 :
الفاكس 71 890 065 :

contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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إصدارات

الشارع الثقافي

سرية الكتابة يف «سارقة النار» حلفيظة قاره بيبان
عبد هللا المتقي
« الكتابة لعنة جميلة»
عبدهللا راجع
			
«سارقة النار» هو االسم الذي اختارته املبدعة
الضاربة يف القصة والرواية والكتابة لألطفال حفيظة
قاره بيبان لشهاداتها التي صدرت مؤخرا عن «دار
عليسة للنرش» تزين غالفها لوحة دالة ،وعىل ظهر
غالفها مقطع من نص ما قبل الكتابة .
بعد هذه االشارة الواصفة والبطاقة التقنية
للكتاب ،يستوقفنا العنوان كعتبة اوىل وبداية نصية،
اذ ال يمكن ان تمر العني بحياد فوق مرور الكرام
دون ان يثري انتباهه.
إننا أمام جملة اسمية «سارقة النار» ،تحيل عىل
أسطورة حرقة االعايل التي وجدت دائما ً من ينبهر
بها منذ اللحظة التي رسق فيها
بروميتيوس النار ،وح ّلق بها بعيدا ً
يف التمرد اإلنساني عىل آلهة جبل
األوملب ،من أجل إسعاد البرشية.
كذلك يحيل العنوان بالعودة
ملتنه إىل تحويل الكتابة لدى حفيظة
قاره إىل حريق يأكل دواخلها رويدا
رويدا ،فتشتعل اللغة ،وتيضء
الحقيقة يف غاللة من نور ونار
ورماد ..
وعليه ،إننا أمام شهادات ،لها
سرية الكتابة الحارقة موضوعا ال
قناعا ،نسميها بنية موضوعاتية
بروميتيوسية تحرتق بالكائن فيما
تصبو إىل املمكن والذي ينبغي ان
يكون ،وهذا يعضده قول الكاتبة
يف نص (ماقبل الكالم) « :الني
ولدت بني أمواج البحر ،وحبوت،
طفلة بدهشتي وعشت للهب النار الصاعد من طبون
الفخار«.
اما لفظة (شهادات) التي ذيل بها غالف «سارقة
النار» تؤكد برمجتنا الستقبال ما تشهد به الكاتبة من
حرقة الكتابة وعالقة بنورها ونارها يف شكل مقاالت
قصصية ،وما احوجنا باملناسبة ،لتدوين سري ذاتية
للكتابة ،ألن من شانها املساهمة يف إضاءة النص ،ومن
ثم القبض عىل معناه.
هكذا تمعن الكاتبة يف طفولتها لتجعل من التذكر
الفاحص وسيلة الستحالب ذاكرتها الحاضنة لجملة
األحداث املتبقية من مايض املكان األول ،تساوقا مع
حضور القراءة والكتابة نقرا من شهادة (املكان
األول) حيث البحر (حرية االنطالق ومتعة السباحة،
متعة ال تضاهيها سوى متعة القراءة والكتابة).
هكذا تستثمر الشهادات يف سياق تذويت الكتابة
بجذورها عميقا يف الذاكرة ،وبالتايل النمو بها نحو
مرقى املنبع الخيايل ،واألكثر منه ،استحضار الكاتبة
لحركية طفولتها امللموسة داخل بيئة محفزة (االب
امللسوع بالفعل املرسحي ،مكتبة البيت ،متابعة
االنشطة واالمايس الفنية تبعث عىل الدهشة يف عيون
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الكبار) ،وكلها مشاتل ساهمت يف استنبات ورعاية
هذه الرغبة الرابضة بداخل الكاتبة الطفلة متأهبة
للتفجري والكتابة االنكتاب « :كانت الطفلة تثري
السؤال تبعث عىل الدهشة يف عيون الكبار طفلة
نصف مجنونة تختلف عن اآلخرين» ،وهذا يعني ان
الجنون مالزم ومرادف للكتابة باعتبارها انتهاكا
معقال للحواس املدجنة وله القابلية لنسف الثوابت.
ويف سياق اقتفاء الكاتبة لتحوالت وايقاعات
كتاباتها يأتي الحديث عن انتقال الكاتبة من القصة
القصرية إىل الرواية ،واالنفالت من سلطة التقتري
الرسدي لصالح وفرة مادة حكائية تنهض عىل
املعمار الكبري املوسع« :هكذا وجدتني بعد مجموعتني
قصصيتني وكتابات مختلفة ،تفرض الرواية نفسها
عيل» ألن مساحة القصة القصرية غري مساحة
الرواية ،وألن مايقع من
أحداث ومفارقات كربى لم
تعد تتحمله طاقة القصة
القصرية ،ثم انه ليس عيبا
أن يكتب القاص رواية او
قصيدة؛ فكل األجناس األدبية
هي من قماش واحد وتجمعها
الكلمة.
ويف نفس السياق تحكي
الكاتبة عن العالقة امللتبسة
بني كتاباتها املتخيلة واملعيش
عن املتعة وطقوس الوالدة
الفنية ،ووثيقة جمالية ملا
يعتمل يف الواقع من اشتعاالت
والسنة من لهيب سواء مادية
كانت او رمزية ورمزية.
وتأتي قيمة شهادات
حفيظة «سارقة النار» بعناية
صاحبتها بتبنيها الجمايل ،ويمكن تسجيل املالحظات
التالية :
 خصوبة الخلفية الثقافية للشهادات مناستحضار ألسماء لرموز ادبية وفلسفية والقتباسات
تم توظيها بذكاء وبانسجام مع موضوع الشهادة،
مما يعكس رحابة املخزون الثقايف للكاتبة وحرفيتها
يف الكتابة.
 توظيف التناص الداخيل يف بعض الشهادات،عرب استدعائها إلصدارتها القصصية والروائية
والذي لم يأت اعتباطا ،إنما السرية الذاتية للكتابة هي
املتحكمة والخيط الرابط.
وتعميقا لهذا النزوع الجمايل ،تتخلق لغة شعرية
من رحم الشهادات  ،حيث اقتحام الفضاءات امللتبسة
وتشييد استعارات جاذبة لصور  :البحر و املكان
االول واملدينة ،والكتابة.
وختاما ،ال يسعنا ونحن نقرتب من إسدال ستار
هذه القراءة العاشقة واملبدعة لشهادات «سارقة
النار» ،سوى ان نثمن هذا القول عىل القول  ،والذي
من شأنه ان يتيح للكتابة ان تنكتب كي ترى نفسها
من النافذة ،وكي نراها.
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الرواية الرومانسية بني التأثري واهلشاشة

عمرو الجندي

مما ال شك فيه أن الكتابة اإلبداعية تعتمد يف
األساس عىل مكونات مختلفة وإملام بكل أدوات الفن
التي تؤهل املبدع إىل الخروج لنا بعمل يرتقي ألن
ُ
فكرت كثريًا مرتددًا وأنا بصدد
يقرأ ،ومن هذا ا ُملنطلق
ً
عوضا عن
قراءة العمل األول للكاتبة أمنية املوجي،
أنه عمل يُصنف بشكل كبري إىل الدراما الرومنسية
االجتماعية وهو تصنيف يف األساس ال يستهوي الناقد
إن لم يكن يملك القضية والرسد ا ُملتمكن ُّ
والشخوص
الثرية كي يتمكن من قراءته ،خصوصا بعد أن
امتألت جعبة األدب العربي واملرصي خاصة بأعمال
 تدرج تحت نفس التصنيف  -غري متوازنة منحيث البناء والتكوين والشخوص ،وضجت املكتبات
ً
مصنفا كرواية
بأعمال ال تستحق أن يُطلق عليها أدبا
من األساس ولكن يمكن تصنيفها عىل أنها خاطرة
أو سرية ذاتية.
املفارقة الغريبة يف اسم العمل التي خصت
به الكاتبة اسمها وهو «خطايا منسية» ،فكما هو
معروف لدينا أن الخطايا ومهما بلغت هشاشتها ال
تُنىس ألنها ببساطة املكون األسايس لشخصياتنا ِ
وسماتها والربهان القائم عىل تغرياتنا وتطورنا
الروحي ،فأن يُخطيء اإلنسان ،فهذا يشء بديهي لكن أن يتلوث قلبه وتنأى نفسه بحمل الخطيئة
فهو أمر ال مفر من العيش به دون املساس بحقيقته يف الذاكرة ،واألدهى استقراره بها ،فكيف
يرتكب اإلنسان الخطيئة وأنى له أن ينىس؟! ،لذلك توقفت كثريا أمام اإلسم ،مفكرا قليال قبل أن
أدخل عوالم تلك املفارقة التي ضجت بها أحداث الرواية.
لن ترتدد عزيزي القاريء يف اقتناء رواية «خطايا منسية» الصادرة عن منشوارات إيبيدي
وتصنيفها ضمن الروايات االجتماعية التي تتناول مآيس العالقات ومدى تداخلها وتعقيداتها
وتراكيبها املدهشة ،من قصة حب إىل خطيئة ومنها إىل جريمة لتكمل الرواية مسريتها صوب وجهة
أنت بنفسك ستقف أمامها عاجزا عن وضع تصور حقيقي أو حل مريض يربت عىل آالم الحياة
وعثراتها املتكررة ،لقد أعادني العمل إىل ذكريات العمل العاملي «ذهب مع الريح» للكاتبة «مارغريت
ميتشل» ،تلك التداخالت والعالقات املعقدة ،النفس اإلنسانية وما تصبو إليه من آالم رغم معرفتها
مذ البداية وفطنتها به ،لن أكون مبالغا إن قلت أن بطلة الرواية «حياة» يف خطايا منسية تشبه
بشكل كبري« ،سكارليت» يف ذهب مع الريح التي تهوى الحب نفسه ،األنانية املفرطة واإلحساس
األنثوي الغامر بالزهو ،تهوى العالقات وتتالعب بالقلوب ،لتسقط يف النهاية ألن مثل هذا النموذج
من البرش غالبا ما يقع يف حب الشخص الخطأ ،لتنتهي رحلته بكارثة أو بضياع ال عودة منه وهكذا
كانت –حياة-
رمزية الفتاة اللعوب التي تمارس العادة األنثوية الفطرية ،الحب عىل طريقتها الخاصة ،الحب
عىل طريقة حواء البدائية ،باإلغواء والتدلل والتملك ومن ثم الهدم ،أكثر ما أعجبني يف هذه الشخصية
القدرة املمتازة للكاتبة عىل رسمها بشكل واقعي تماما ،بأحداث قد تمر بنا يف الحياة وتستقر يف
الذاكرة ،أو حكايات األصدقاء ،يف جلسات السمر حينما ننزوي ونرسق شيئا ألنفسنا من هذا العالم
ولكن حتما ال تنتهي املتعة واللهو إال باملعاناة.
وهكذا تروي الكاتبة األحداث مستخدمة تقنية – الراوي املتكلم – عىل لسان أبطالها ،مروان
وحياة وداليا ،لتفجر لنا مدى تداخل العالقات وتركيباتها املعقدة ومدى هشاشة وغباء اإلنسان
حينما يهوى يف برئ الغواية ،ليتمخض يف النهاية عن خطيئة ال يمكن محوها مهما طال الزمن ،التنقل
الخفيف والواعي واملنمق بني الفصول كان له أثرا إيجابيا ،األحداث التي تجربك الستكمال الحدث
بعد فقدان القدرة عىل التصور أو االفرتاض هو مربط الفرس ،الرس األصيل للرواية ،االنقالب الخبيث
الذي احتفظت به الكاتبة حتى صفحات النهاية كان له كبري األثر عىل بنائها الروائي وانعكاسا
ملوهبتها لتضعك يف النهاية أمام نفسك ،أمام الضمري والواجب ،لترتك يف نفسك سؤاال ،عما يجب
فعله؟! ،ومن يكون الجاني فعال يف دائرة ال نهائية من التحديات األخالقية والنفسية؟ ،وأنى للحياة
أن تكون سخيفة إىل هذه الدرجة؟!.
التورط داخل املتن الرسدي هو أجمل ما عاينته يف الرواية وسلب انتباهي مقارنة بأنه العمل
األول لكاتبة واعدة ،فالرواية يف النهاية تمنحنا يشء من الطمأنينة وكثري من التساؤل ودوافع كثرية
للحزن ،ويبقى يف الباطن السؤال األزيل ،إن كان الحب جريمة ،فمن مرتكبها الحقيقي؟! ،العقل أم
القلب؟! أم أن هناك خيطا رفيعا ال نراه يسحبنا إىل أسفل لنسقط دون أن ندري!.

موقع الشارع املغاريب
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أخبار صحيحة ودقيقة وآنية
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إصدارات
«سلفي» علياء رحيم:

لوحات ترسم واقع وطن
مغدور يبحث عن طوق نجاة
صالح سويسي
عن دار "أوتار" ودار "ترب الزمان" ضمن
سلسلة "مسالك" صدر كتاب جديد للكاتبة علياء
رحيم بعنوان "سلفي" تضمّ ن  16لوحة قصصية.
وحمل الغالف لوحة بعنوان " "Joy of lifeللفنان
محمد الكيالني املعروف بـ "."INKMAN
جاء يف التقديم الذي كتبه األستاذ السايس
ضيفاوي "يبدو من خالل ما خ ّ
طت الكاتبة علياء
رحيم يف مجموعتها القصصية هذه بعض من
القلق الوجودي ويشء من الحرية اليومية ترجمته
ّ
والقص واألحاديث
يف شكل من املشاعر والحكي
واألحاسيس واألفكار والهواجس ،كتبت يف أوقات
مختلفة من الطفولة إىل املدرسة إىل سنوات الجامعة
وذكريات العاصمة ،من صخب مقهى أفريكا وأيام
قرطاج السينمائية إىل ذات ربيع مغدور بطعنة
خنجر يف ظهره… الوطن الذي ذبحه أهله من

الوريد إىل الوريد ،كانت ّ
تحب ذلك عشية سفر وطن
ّ
وترحيل مواطن أبى إال ّ أن يتمسك بوطنه وموطنه
وترابه وقيَمه وحلمه بنواجده".
"سلفي" علياء رحيم يحفر عميقا يف التفاصيل
سمي
اليومية ملواطن تونيس زمن ما بعد اندالع ما
َّ
بالربيع العربي وما خ ّلف من تداعيات أثّرت بشكل
مبارش يف مصري وطن بأكمله بات مهددا بالضياع
وشعب تجاذبته االيديولوجيات يمينا ويسارا.
هذه املجموعة القصصية الجديدة لكاتبة
وإعالمية خربت مصدح اإلذاعة منذ سنوات طويلة
وعاشت عىل وقع األحداث اليومية املتسارعة بشكل
لصيق ،تطرح إشكاليّة "القلق" بشكل كبري ،القلق
ممّ ا يجري يف البالد بما يؤثر مبارشة يف سلوكات
الناس الذين اصبحوا أشبه بآالت تحكمها توجّ هات
سياسية وتقرر واقعها وتسطر مستقبلها….
تطرح اللوحات القصصية التي ضمّ ها الكتاب
عددا من األسئلة التي تصبّ جميعها يف خانة القلق
والخوف من املستقبل الذي يبدو ضبابيا وال أحد
يملك وصفة الخالص من واقع بات أشبه بكابوس
ثقيل وطويل ويف جميع املجاالت اجتماعيا وثقافيا
واقتصاديا وسياسيّا…
ولم تخ ُل لوحات الكتاب من مسحة من الحلم
والتفاؤل املب ّ
طن يف لغة شعرية ألقت بظالل علياء
رحيم الشاعرة عىل نصها الرسدي يف لغة سلسة
متينة ،وتحمل كل لوحة قارءها إىل عوالم من
املوسيقى واألدب والسينما واملرسح لتتشكل هالة
ملوّنة من التفاعالت جعلت من الكتاب لوحات
تنوعت فيها الشخصيات من البسيطة اىل املركبة يف
مزج جميل بني الواقعي والخيايل.
"سلفي" علياء رحيم ،لوحات ترسم واقع وطن
مغدور طعنه بعض أبنائه وينتظر من ينتشله
ويجعله أجمل.
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د .نوال بنت ناصر السويلم*

تتجىل شعرية النص القصري يف تقنية املفارقة،
واإلدهاش والتناص ٬واالنزياحات يف تشكيل الصورة،
وهي سمات تعزز من جماليات النص القصري ومن
خاللها تتحقق الشعرية.
الشذرات األدبية نمط من النصوص القصرية
عرفت منذ القدم يف األدب العربي القديم واآلداب
األجنبية ،ويف تعريف النص الوجيز يحدِّده نيتشه
بقوله »:األقل عددا من األصوات والعالمات واألكثر
طاقة».
واملتأمل للرتاث العربي سيجد ثراء يف كتابة
النصوص القصرية ،وممارستها يف عدة فنون تمتاز
بالقرص وبالغتها الفنية كالحكم ،واألمثال العربية،
واألقوال املأثورة ،وفن التوقيعات ،والنتفة(البيتان
من الشعر) ،والقطعة(مادون السبعة أبيات) كلها
نصوص أدبية موجزة مع التفاوت امللحوظ يف
حجمها .ويف اآلداب األجنبية ترضب األشكال الوجيزة
جذورها يف أعماق التاريخ ،ويعد فن األبيجراما
الشعرية(القصيدة القصرية) من أقدم األجناس
األدبية ظهورا ،إذ يعود إىل قرون ماقبل امليالد.
ّ
«مبقعة
وتأتي تجربة نبيل درغوث يف مجموعته
بالكذب»(الصادرة عن دار نقوش عربية )2020
امتدادا لهذه التجارب اإلنسانية املعروفة يف العالم،
فنصوصها القصرية أقرب (لألبيجراما) يف ومضتها
الخاطفة املشعّ ة ،واكتنازها بجماليات الشعرية.
العتبة األوىل التي تسرتعي النظر التقسيم الداخيل
للمجموعة وهي أربعة أقسام معنونة بـ( العتمة –
الفحمة  -الجهمة  -سكون الليل) هذه العناوين
فيها محاكاة ملا أثر عن العرب يف تقسيمهم ساعات
الليل إىل اثنتي عرشة ساعة ،وكانوا يسمون ساعة
الليل الثالثة بالعتمة ،وساعة الليل الرابعة بالفحمة،
وساعة الليل الخامسة بالجهمة .عناوين األقسام
األربعة للمجموعة تحيل إىل الليل .والليل يف الذاكرة
الشعرية ارتبط بالوحشة والكآبة والحزن والخوف،
فالداللة الرمزية له تحيل إىل أحاسيس سلبية.

فما هي إيحاءات الليل
في عالم نبيل درغوث؟

يؤثر نبيل درغوث الخطاب الواصف مدخال
لقراءة مجموعته ،فيصافحنا التصدير بمقولة لبدر
شاكر السياب تمجد الكتابة وسيلة للتعبري عما يف
الذات ويف ذيلها هذه الجملة «وأسفح نفيس الثكىل عىل
الورق» وهي إملاحة تهيء استقبال نصوص قاتمة من
ذات موجوعة ستبوح بكل ما يعتمل يف وجدانها إيمانا

صورة تتح ّدث
 - 1917بنزرت  -بائع
عصير الليمون.
!A La Louche
صورة من صور
مساءات الصيف
في مدن تونس
الساحلية...
يتناوله التوانسة
مع قطعة
من الكيك ورشة
من اللوز..

بمقولة أدونيس «الشعر بوصفه رؤية تصوغ العالم»
فلم يعد الشعر وسيلة تنفيس وحسب بل وسيلة
تغيري وقراءة للعالم.
ّ
يحفز نبيل درغوث قارئه إىل استقبال ليله الكئيب
بيشء من الرتحاب استئناسا بهذه املقوالت الواصفة
للمعاناة اإلبداعية ووظيفتها ،ويتبعها بنصني بقلمه
يرشح يف أولهما مفهوم الشذرة الشعرية ومرتكزاتها
الجمالية ،ليبني أفق توقع للقارئ ،يلج منه للمجموعة
متجاوزا عبء التجنيس ،وإشكالية املصطلح التي قد
تربك خربة املتلقي حني يطالعها عىل غالف املجموعة،
ويف النص الثاني واألخري يفلسف رؤيته للكتابة
بوصفها طاقة ملهمة تمدنا بأسباب الحياة يف عالم
يضج بالخوف وباملوت ،وال يختلف يف هذا عن إيمان
كل املبدعني بالكتابة دواء يلوذ به املبدع من وجع
الحياة ،ووسيلة إلثبات أننا عىل قيد الحياة.
ومما يلفت االنتباه يف هذه املجموعة الخيط
الشعوري الذي تشرتك نصوصها يف تنميته،إذ
تتآزر جميعها حاملة تصورا موحدا يكشف عن جو
مشحون بالقتامة ،وذات متشظية بني عوالم اليأس

والحزن ونوافذ األمل ،يتدرج نبيل درغوث يف بناء هذه
الرؤية بتوزيع نصوصه يف أربعة أقسام معنونة بـ(
العتمة – الفحمة  -الجهمة  -سكون الليل).
وبتأمل مضامني كل قسم نلحظ التدرج يف تصاعد
نغمة الحزن والكآبة ،حتى تصل ذروتها يف الجهمة،
لنتأمل نص (سفر الفجيعة) من قسم الجهمة:
عاب ًرا أحمل أشيائي
وألم أشالئي يف قفاف
«يَبْدَٱ َ
اآلن َّ
الس َف ْر
َس َف ٌر
َس َف ْر»
أشالئي للرتاب
أشيائي للسماء
وساليل تقطر بي عيل ّ
الفجيعة ليست يف املوت
الفجيعة أن تعلم الساعة
والدقيقة
والثانية
وحني يوشك الليل عىل الرحيل يأتي القسم األخري
سكون الليل محمال بنصوص توحي بانفراج األزمة،
لم ينته الخيط الشعوري الحزين الذي ي ّلون املجموعة
فقط ّ
خفت حدّته ،ومن نصوص السكون ( صمت)
اختىل الصمت
بي
ّ
ّ
أنصت للورقة
كتبت
كتبت باملاء
حتّى ارتويت
تاه الصمت
يف ّ
ومع هذه الحفاوة بهندسة البناء وترتيب
النصوص ،تتجىل شعرية النص القصري يف تقنية
املفارقة ،واإلدهاش ،والتناص ،واالنزياحات يف تشكيل
الصورة ،وهي سمات تعزز من جماليات النص
القصري ومن خاللها تتحقق الشعرية.
ّ
(مبقعة بالكذب) يف عرص
وبعد ،مجموعة
االنفجار املعريف  ،والتحوّل إىل الرقمية ،تتجاوب
مع موجة اإلبداع اإللكرتوني املتمثلة يف رواج كتابة
الشذرات يف مواقع التواصل االجتماعي ،ومعربة عن
إحساس اللحظة الراهنة املثخنة بالجراح والوهن.
-------*أستاذة األدب والنقد العربي الحديث بالجامعة السعودية
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محمد األمين الشعباني

منذ سبع سنوات ونيف تقريبا أي يف يوم 26
جويلية ّ ،2013
توف املف ّكر التونيس األستاذ العفيف
األخرض يف باريس حيث كان يقيم ويساهم من املهجر
ومنذ عقود يف إثراء الفكر العربي التنويري وتطويره
بقناعاته الراسخة وأنشطته الحثيثة وكتاباته املختلفة
املنشورة يف كتبه ومقاالته الصحفية العديدة التي
تحتاج ربّما أكثر من أي وقت مىض إىل مزيد التعريف
والرتويج واالعتبار واالشادة يف تونس ويف بقيّة العالم
العربي اإلسالمي الذي اليزال يف معظمه يتخبّط
يف املتاهات واملهاترات والفتاوى العقيمة والضا ّلة
واملض ّللة.
ونعتقد ّ
أن أهمّ يّة الحديث عن العفيف األخرض
ال تكمن يف ظروف ومالبسات وفاته وما قيل عنها
وأنّها نتيجة إقدامه عىل االنتحار إلنهاء معاناته من
مرض الرسطان الذي كان ينخر جسمه ،بقدر ما
تكمن تلك األهمّ يّة يف املفارقة املتمثّلة يف ّ
أن العفيف
األخرض كان زيتوني التكوين ولكنّه تح ّرر مثل أبي
القاسم الشابي والطاهر الحدّاد والبعض النادر
من الزيتونيني من القيود التقليدية املحافظة وتبنّى
مبادئ وقيم التقدم ومواكبة العرص والحداثة وقاوم
الفكر الرجعي املتخلف وقدّم الحلول املمكنة لخروج
العرب واملسلمني من النفق املظلم الذي يسريون فيه.
وسنستعرض بعد هذه املقدمة الوجيزة ويف الجزء
األوّل من هذا املقال أه ّم أطوار حياة العفيف األخرض
وأبرز جوانب تفكريه .كما سنستعرض يف الجزء
الثاني من هذا املقال أه ّم مؤلفات وكتابات العفيف
األخرض .ويف الجزء الثالث واألخري سنذكر أه ّم ما كتب
وما قيل عن العفيف األخرض.

حياته ومسيرته

تفيد بعض املواقع االلكرتونية مثل ويكيبديا يف
هذا الصدد ّ
أن العفيف األخرض هو من مواليد مدينة
مكثر بالشمال الغربي من البالد التونسية .وهو مف ّكر
تونيس ّ
تلقى تعليمه بجامع الزيتونة يف الخمسينات
من القرن العرشين ث ّم بمدرسة الحقوق ليعمل بعد
ذلك محاميا من سنة  1957إىل سنة  .1961وقد ّ
تول
يف تلك الفرتة بالخصوص الدفاع عن بعض قياديي
الحركة اليوسفية ومنهم صالح النجّ ار الذي حكم
عليه باإلعدام التّهامه بمحاولة اغتيال الزعيم الحبيب
بورقيبة .وبعد ذلك غادر العفيف األخرض تونس
متّجها إىل باريس ث ّم إىل الجزائر عقب استقاللها
عام  1962حيث كان من املق ّربني للرئيس الجزائري
أحمد بن ب ّلة .وقد تواصلت العالقة وطيدة ووثيقة بني

صورة تتح ّدث
توجد مهنتان
متقاربتان نسمّ ي
االولى النحّ اس
ونسمّ ي الثانية
بـ «الڤزادري»...
األول يصنع أواني
المطبخ أما الثاني
فيصلحها ويعيد
لها بريقها ...هذه
صورة لنحاس
بمدينة تونس
في القرن التاسع
عشر...

الرجلني حتّى بعد إزاحة أحمد بن ب ّلة من الحكم عام
 1965وبقي العفيف األخرض وفيّا لهذا األخري إىل ح ّد
وفاة الزعيم الجزائري عام  .)1( 2012وغادر العفيف
األخرض الجزائر إثر انقالب بومدين عىل بن ب ّلة عام
 1965باتجاه املرشق العربي ليقيم ببريوت ويختلط
هناك بالعديد من الوجوه ّ
املثقفة واملسيّسة العربيّة
ّ
وخاصة منها الفلسطينيّة .وبعد اندالع الحرب األهليّة
اللبنانية عام  ،1978غادر العفيف األخرض بريوت
«فردوسه املفقود» بكل حرسة وألم ليعود إىل فرنسا
حيث عاش من عام  1979إىل أن ّ
توف عام  2013إثر
املرض العضال الذي ذكرناه سابقا.
وممّ ا تميّز به أيضا العفيف األخرض يف املجال
السيايس والفكري أنّه انض ّم يف الخمسينات من القرن
العرشين إىل الحزب الح ّر الدستوري الجديد وأصبح
فيما بعد مناضال اشرتاكيّا ث ّم ليبرياليّا وداعيا لإلصالح
ّ
خاصة
الديني يف العالم العربي اإلسالمي باالعتماد
عىل مبدأ التفريق بني الدين والدولة .وقد دعا العفيف
األخرض كذلك إىل إصالح التعليم يف العالم العربي وإىل
إلغاء الرتاتيب القانونيّة املنافية لحقوق اإلنسان.

«النبوّة واألنبياء»« ،الهذيان» ومختلف أشكاله
ومظاهره« ،نسخ اإلسالم امل ّكي وعواقبه»« ،دين
العقالنيّة الدينية» ،وأخريا «العقالنية الدينية املطبّقة».
وباإلضافة إىل الكتب فقد نرش العفيف األخرض
كما ذكرنا سابقا عددا كبريا من املقاالت يف الدوريات
التونسية والعربية ،ومن الدوريات التونسية نذكر
مج ّلة «املالحظ» التي ّ
كفت عن الصدور منذ عام
 2011والتي نرش فيها العفيف األخرض يف سنوات
 2000مقاالت تناولت مواضيع شغلت والتزال تشغل
بال املجتمعات العربية واإلسالمية .ومن هذه املقاالت
نورد العناوين التالية املتعلقة بالعلمانية« :قدر
العلمانية يف الوطن العربي...هي مفتاح املواطنة
الكاملة بني الرجل واملرأة واملسلم وغري املسلم»
(« ،)3العلمانية ليست ضد الدين» (« ،)4العلمانية
الفرنسية ليست ضد الدين» (.)5
وقد تناول أيضا العفيف األخرض يف مقاالته
وحواراته الصادرة يف هذه املجلة مواضيع أخرى
تتعلق بـ«إصالح التعليم الديني» و«اإلرهاب
األصويل» و«اإلسالميون خطر عىل اإلسالم» وغريها
من املواضيع الهامّ ة والساخنة إىل يوم الناس هذا...

مؤلفاته

لقد أ ّلف العفيف األخرض العديد من الكتب صدر
أغلبها عن دار منشورات الجمل بعد وفاة املؤلف .ومن
هذه العناوين نذكر «البيان الشيوعي يف أوّل ترجمة
غري مزوّرة» ،و«التطرف ،اإلرهاب ،العقل والحداثة»،
و«من نقد السماء إىل نقد األرض» ،و«إصالح اإلسالم
بدراسته وتدريسه بعلوم األديان» و«إصالح العربية»
و«امليثاق العقالني»...
إال ّ ّ
أن الكتاب الذي يعترب من أه ّم مؤلفات العفيف
األخرض والذي سنقدم فيما ييل تلخيصا ملضمونه هو
الكتاب الذي صدر تحت عنوان« :من محمد اإليمان إىل
محمد التاريخ» (:)2
قال العفيف األخرض يف مقدّمة كتابه بالخصوص
ما ييل« :هدف هذا البحث القصري ،كبري  :هو انتزاع
نبي اإلسالم من التخاريف وإعادته إىل التاريخ .عرب
القرون ،تكوّنت لنبي اإلسالم ثالث صور :صورة
الرسول املب ّلغ األمني لرسالة الله عرب جربيل؛ صورة
املفرتي ،ا ّلتي حرصتها التوراة يف ذ ّريّة إسحاق،
والحال أنّه من ذ ّريّة إسماعيل ،إذن هو طريد منها؛
صورة الزعيم املاكر الذي أراد الرئاسة وجمع املال؛
وهذا ما ّ
لخصه املع ّري؛
أفيقوا ،أفيقوا يا غواة فإنّما
ديانتكم مكر من القدماء

ما كتب عنه

أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا
وماتوا وبادت سنة اللؤماء»
والحظ العفيف األخرض هنا ّ
«أن هذه الصور
التقليديّة الثالث ملحمد مغلوطة ،وأحد أهدايف من هذا
البحث هو تصحيحها ،عىل ضوء املعارف النفسيّة
لتقديم صورته الحقيقيّة ،التي جعلته ال يختلف عن
جميع أسالفه وأخالفه من األنبياء ،من أنبياء معبد
عشتار ،يف القرن السابع قبل امليالد ،إىل أنبياء ساحل
العاج وإفريقيا وأمريكا الالتينية ،يف القرن العرشين،
مرورا بأنبياء إرسائيل .فهم يشرتكون جميعا يف
كثري من الخصائص النفسيّة واألعراض الرسيريّة
خاصة« :هذيان النبوّة» ،كما يسمّ يه ال ّ
طبّ
ّ
األساسيّة
النفيس».
وأشار العفيف األخرض كذلك إىل مسألة الذهنيّة
العتيقة ،ذهنيّة التقديس الساذج لنبي اإلسالم،
السائدة إىل اليوم والتي لم تعد مالئمة للذهنية
الحديثة النقديّة .التقبّل األعمى لك ّل ما ترويه السرية
من معجزات محمد ،ينبغي أن ّ
يخل مكانه لالرتياب،
للبحث والتنقيب ،الكتشاف ّ
أن التصديق بهذه
املأثورات هو من تأثري االنبهار األعمى بها ،واستقالة
الفكر النقدي ،اللذين يلغيان ك ّل مسافة نقديّة منها.
وأضاف العفيف األخرض ّ
أن من أهداف هذا
البحث أيضا ،س ّد الفراغ الذي أعاق حتّى اآلن نزع
األسطرة عن النبي الوحيد ،محمد ،الذي ال ش ّك يف
وجوده كشخصية تاريخية ،عكسا لكبار األنبياء
السابقني ،الذين بدأ يتّضح أكثر فأكثر ،عرب البحث
التاريخي واألركيولوجي ،منذ كتاب فرويد «موىس
والتوحيد» ،أن بعضهم عىل األقل شخصيات رمزية
أكثر ممّ ا هم شخصيات تاريخية.
وبعد هذه املقدمة تحدّث العفيف األخرض يف
الفصول التي يتضمنها كتابه عن «طفولة محمد»،

من املؤلفات الصادرة يف بداية سنة  2019نرش
كتاب يتع ّلق بالعفيف األخرض وهو من تأليف الصديق
حسونة املصباحي الذي عرف عن قرب املفكر ال ّراحل
وجالسه كثريا خالل إقامته يف باريس .وكما ذكرت
جريدة «املغرب» الصادرة بتاريخ  16فيفري 2019
ّ
فإن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «وصايا العفيف
األخرض» ( )6قد جمع فيه حسونة املصباحي حواراته
مع هذا املفكر الكبري والرسائل التي تبادلها معه ،من
بينها رسالة طويلة تضمنت ما يشبه وصيّته األخرية.
وذ ّكر حسونة املصباحي ّ
بأن العفيف األخرض هو
«أحد أه ّم املفكرين العرب ال فقط التونسيني ،وهو
مثال للمفكر الحقيقي الرائع».
ونشري إىل أنّه خالل موكب أربعينية العفيف
األخرض الذي أقيم يف بداية شهر سبتمرب  2013بنادي
قدماء املدرسة القوميّة لإلدارة بتونس العاصمة
والذي ّ
خصته جريدة الصباح بتغطية شاملة ألعماله
نرشت تحت عنوان «العفيف األخرض يف أربعينيته:
قيثارة ح ّريّة عزفت خارج أوركسرتا القطيع» (،)7
«تحدّث أصدقاؤه ومن عرفوه من داخل وخارج
تونس عن سرية حياته ومسريته الفكريّة بحثا عن
الح ّريّة يف تونس والجزائر وباريس وبريوت وعن
جرأته يف االصداح بالرأي والسباحة ض ّد التيّار...
وقد جاءت الورقات الوفائيّة للراحل بعناوين عدّة
منها (إضاءات حول العفيف األخرض) ث ّم (العفيف
األخرض املوت واقفا) لك ّل من السيد حيدر إبراهيم
والكاتب محمد عبد املطلب الهوني الذي بعث ورقته
من أوروبا والسيد الحبيب الجنحاني والسيد حفناوي
عمايريّة والسيد محمد الهادي الزايدي وأيضا الناشط
الحقوقي حبيبي هاشم الذي أرسل كلماته من أمريكا
واألستاذة رجاء بن سالمة التي عاهدته يف آخر كلماتها
أن تفتك صوته من عنكبوت الرقابة واإلعالمي الصايف
سعيد واألديب حسونة املصباحي».

-------------------املراجع:
(»)1بن ب ّلة رائد قانون التبنّي» بقلم العفيف األخرض -.تونس،
جريدة «الصباح» 17 ،أفريل .2012
(»)2من محمد اإليمان إىل محمد التاريخ» تأليف العفيف
األخرض *.بريوت ،منشورات الجمل 165 -.2013 ،ص.
( )3مج ّلة «املالحظ» بتاريخ  8جوان .2005
( )4مجلة «املالحظ» بتاريخ  27جوان .2001
( )5مجلة «املالحظ» بتاريخ  27جوان .2003
(»)6وصايا العفيف األخرض» تأليف حسونة املصباحي-.
تونس ،نقوش عربية 165 -.2019 ،ص.
( )7جريدة «الصباح» بتاريخ  6سبتمرب 2013
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الدين بوجاه ومحادي بن عثامن
تونس
تودع العمالقني صالح ّ
ّ

النقي األصيل
صالح الدين بوجاه أستاذنا
ّ

كمال العيادي  -الكينغ

كانت سنة  1986سنة مميزة يف حياتي .سنة ال يمكن
بأيّة حال أن أنساها ،فقد كانت السنة التي من املفروض
أن يتحدد فيها مصريي ك ّله ،أمّ ا البقاء يف القريوان ولألبد،
أو اإلنطالق صوب عالم الله ال ّرحب الواسع .كانت سنة
الباكالوريا .وشهادة الباكالوريا يف تونس ،تعترب شهادة
متوسطة ،لكنها ذات أهمية كربى ،وهي تحدد مصري
التلميذ بشكل نهائي .ويا كم عرفت من ضحايا لهذه
الباكالوريا امللعونة.
أتذكر أنني كنت قد قمت يف الصباح الباكر ،يوم
اإلثنني املوافق للخامس عرش من سبتمرب  ،1986وقرأت
بعض السور من القرآن الكريم ،وقصدت الله إىل معهد
املنصورة ،الذي كان يف األثناء قد ّ
قسم إىل قسمني ،وأصبح
الجزء الذي ندرس فيه اآلداب والعلوم اسمه معهد عقبة
بن نافع ،يف حني سموا املعهد الثاني الخاص بالتقنية
بمعهد ابن الجزار .وكانت سعادتي كبرية حني تسلمت
جدول الحصص ،وتأكدت أن صالح الدين بوجاه هو
أستاذنا لحصة العربية ،وهي أه ّم مادة بالنسبة لنا كونها
ضارب أربعة ،بما يعني أنك لو حدث وأن تحصلت
عىل صفر من عرشين يف مادة الكيمياء مثالً ،التي هي
ضارب واحد فقط ،وتحصلت عىل ثالثة عرش من عرشين
مثالً يف مادة العربية ،فإن املجموع يكون كالتايل (ثالثة
عرش ضارب أربعة ،يعني اثنان وخمسون نقطة مع
صفر ،مقسوم عىل خمسة ،والنتيجة أكثر من عرشة من
عرشين وهذا يعني أنك ناجح بدون حاجة لإلسعاف رغم
أنك متحصل عىل صفر يف مادة أساسيّة) ولهذا فحصة
العربية كانت هي وحصة الفلسفة والتاريخ والجغرافيا
وكالهما ضارب ثالثة ،من أهم الحصص ،وهي تحدد
النجاح املضمون أو الفشل املؤكد ،فمن يتحصل عىل أقل
من خمسة من عرشين يف مادة العربية عليه أن ييأس
نهائيًا من الحصول عىل شهادة ختم دروس الثانوية
العامة ،أو الباك ،كما نسميها يف تونس باختصار.
كنت قد سمعت الكثري عن هذا األستاذ األملعي
من طلبة الباكالوريا يف السنة التي قبلنا والتي قبلها،
وحرضت له ثالثة أو أربعة حصص مع تالمذة السنة
السابعة ثانوي ،حني كنت يف السنة الخامسة ويف السنة
السادسة ثانوي .وأبهرني بطريقته الف ّذة يف الرشح
والتدرج بمعاني النص وتفكيكه بشكل باهر وفاتن...
كان يحوّل السابورة إىل لوحة رسيالية بديعة من كثرة
املالحظات والهوامش التي يخطها عىل عجل ،ملونًا هذا
باألصفر وذاك بخط أحمر واآلخر يف صندوق أخرض ،ولو
رأيت صلعته املبكرة أيامها ،وأنفه القريواني األصيل،
لضحكت مما ترك الطباشري عليهما من آثار ملوّنة ،حتى
أننا كنّا ننبهه إىل ذلك وهو خارج بعد نهاية الحصة التي
تدوم ثالث ساعات أحيانًا ويف أغلب األحوال ساعتني.
كان يقيم عالقات صداقة متينة مع ك ّل التالميذ
املتميزين ،وكنت أكثر التالمذة تمي ًزا يف حصته .فقد ُكنت
لجوجً ا .عنيدًا ،لكنني كنت أنصت ً
أيضا بإنتباه شديد
ومر ّكز ثم أبدأ يف املناقشة بحدة تارة وبمكر وهدوء تارة
أخرى.

والحقيقة أنني كنت دائ ًما معجب شديد اإلعجاب
بصربه وهدوئه وأملعيته ولم يكن يف ذلك الوقت قد كتب
ونرش غري روايته البكر (مدوّنة اإلعرتافات واألرسار).
ولم أكن الوحيد املنبهر بشخصيته املتواضعة
الصبورة الدمثة الحميميّة األملعيّة ،بل ك ّل تالمذة الفصول
األخرى .كنا جميعا منبهرين بصالح الدين بوجاه،
األستاذ قبل الروائي والشاب الطموح الذي لم يكن قد
بلغ الثالثني بعد أيامها .وقليلون هم من يعرف ّ
أن صالح
الدّين بوجاه كان قد درس بدوره عند أستاذنا الشاعر
الكبري د .منصف الوهايبى قبل ذلك ببضع سنوات
والتحق به زميال أملعيّا ليد ّرس ال ّلغة العربيّة لسنوات
الباكالوريا آداب ،وكان يكرب البعض منّا بسنتني أو ثالث
سنوات فقط.
ومما زاد يف إعجابنا به ،أنه كان قريبًا من طبقة
التالميذ أكثر من قربه من األساتذة ،ففضالً عن أنه كان
يقيض ك ّل أوقات فراغه بني الحصص يف مناقشة التالميذ
والر ّد عىل أسئلتهم الكثرية خارج الفصل ،وال أنىس نظارته
الطبيّة وشكل ِمشيته املميزة قبل أن يكمل دراسته العليا،
ويتحصل عىل الدكتوراه ويتوىل مهمات سامية مثل
مهمّ ة عميد كلية اآلداب بالقريوان ،ورئيس اتحاد الكتاب
التونسيني وغريها من املهمات التي لم تعطله عىل كتابة
ونرش العرشات من األعمال اإلبداعية والنقدية والروايات
والبحوث التي أثرت املكتبة العربية أيما اثراء.
وفعالً ،كانت نتيجتي يف آخر السنة ،ذاك العام
وأظن ّ
ّ
أن الفضل ك ّله يرج ُع
الفاصل يف حياتي ممتازة،
ّ
إىل أستاذي الرائع صالح الدين بوجاه ،وإىل ّ
حصة اللغة
ّ
العربية التي أحببناها وكنا ّ
نتلهف ونتستعجل الوقت
لنسارع إليها وإليه ،ونجلس بني يديه لنعبّ من ُه عباّ،
ونحن منبهرين.
ّ
ُ
أحببت هذا الرجل واملعلم العظيم الذي ساعدنا
لكم
وأخذ بأيدينا وصادقنا ونجّ انا من لعنة القريوان .وم ّكننا
من الخروج منها صوب أمنا األرض الواسعة ،لنقتات
من أوجاعها ونلملم ما استطعنا من تجارب ونغوص
ً
عميقا يف تلك األنابيب الفاتنة ،والجيوب البديعة بني
ّ
خاصة وأنه أصبح الحقا بعد ذلك ومنذ
األرض والسماء،
ثالثة وثالثني سنة من أعز وأقرب أصدقائي ،وكنت
أسعد كالطفل حني يطلب منى كتابا من الكتب ويكون
بمكتبتي أو يمكنني تدبريه بأية طريقة كانت ،ويا كم
إعتذرت بوقاحة أو بلطف عن إعادة كتاب إستعرته من
صديق عربي خصيصا ألهديه ألستاذي الجليل د .صالح
الدين بوجاه.
فشك ًرا...
شك ًرا يا أستاذنا الجليل :د .صالح الدين بوجاه ،من
النقي
كل قلبي شكرا لك ّل ما قدّمته لنا وللقريوان أيّها
ّ
األصيل الطيّب املتم ّكن الفاضل الجليل ،رحمك الله وطيّب
يف الدّارين والربزخ مقامك وسريتك وجازاك الله خريا
كثريا لك ّل ما أنجزت وبك ّل ما ساهمت وع ّلمت يا جليل
القريوان التى ال تنىس فلذاتها األفذاذ ومُنجزهم ،ولو بعد
حني...

صورة التقطت
سنة  1986وهي
سنة الباكالوريا
بمعهد عقبة
بالقيروان
مع أستاذنا صالح
الدين بوجاه
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جمال الجالصي

حني تخطر ببايل القريوان ،وكثريا ً ما تخطر ،ال
أتخيّلها ّإل حشدا ً من املبدعني يف شتى مجاالت اإلبداع،
فهي مشتل دائم العطاء وتربة خصبة ثرية تنبت من
قلب أريافها ومدنها الصغرية بذور رسيعا ما تينع
وتخرضّ وتورق دواوين وقصصا وروايات ومرسحاً،
وفنونا تشكيلية ،ولن أبدا ً يف تعداد أسماء املبدعني،
فقط ّ
ألن املجال سيضيق عنها .ولكن القريوان ،هذا
الرحم العمالق الذي ال يعرف العقم له سبيال ،فهو ال
يكف عن اإلنجاب ،تعرف أبناءها وبناتها واحدا واحدة
وتحفظ أسماءهم ومكانتهم وأمكنتهم كما يحفظ
سورها خربشات العشاق ورسومهم عىل صخوره,
أحد هؤالء األبناء الذي غادر للتوّ هواء القريوان
لتلتحق روحه بأرواح الخالدين من أبنائها ،ويلتحق
جسده برتابها الذي سيزداد خصبا ،الكاتب املبدع
والدكتور الناقد صالح الدين بوجاه.
ق ّلة هم األدباء التونسيون الذين يحظون
بإجماع حول قيمتهم اإلبداعية ونبلهم اإلنساني ،وفقيدنا
من هذه القلة التي أجمع كل الذين عرفوه منذ أن كا ن
أستاذا ً لآلداب العربية بمعهد عقبة بالقريوان يف بدايات الثمانينات
من القرن املايض .وأستشهد هنا بما جاء يف رثاء الروائي األملعي
كمال العيادي (الكينغ) الذي كان أحد تالميذه ،ألستاذه يف
املعهد املذكور« :أبهرني بطريقته الف ّذة يف الرشح والتدرج
بمعاني النص وتفكيكه بشكل باهر وفاتن...كان يحوّل
السبورة إىل لوحة رسيالية بديعة من كثرة املالحظات
والهوامش التي يخطها عىل عجل ,ملونًا هذا باألصفر وذاك
بخط أحمر واآلخر يف صندوق أخرض ()...
اقتبست هذه املقاطع من النص الذي كتبه التلميذ يف أستاذه
ألبي ّ
ّ
ّ
املتأصل ،وأن
أن النبل والطيبة يف املرحوم كان من طبعه
اجتهاده يف إفادة تالميذه ،قد ترافق مع اجتهاده يف مواصلة
تحصيله العلمي ليحصل عىل شهادة الدكتوراه يف اآلداب
العربية ويصبح أستاذا ً جامعيا ً بجامعة القريوان ثم
عميدا ً لها.
«أمضيت السنوات العرش األوىل من طـفولتي يف
ريف سـيدي فرحات (منطقة ريـفـية قريـبة
من مدينة القريوان) .وكانت مكتبة الوالد يف ذلك
الوقت بمثابة غـنم كبري بالنسبة إيل ّ .فكان الريف والصمت والكتب فضاء رحبا م ّكـنني
من الغوص يف ذاتي والبحث عن أجـوبة خـفـيّة لالستفهامات الكربى التي أحاطت بي
مب ّكرا.
ّ
واملراوحة بني الواقعية والرمزية بالنـسبة إيل ّ تعود إىل طـفولتي التي تـفـتـقت رؤاها
حول مـقام الويل الصالح «سيدي فرحات» .فـقد كانت
نساء األرسة تمجّ ـدن خوارق هذا الويل وأغـلبها من صنع
خـيالهـن بـينما يـقـبل الوالد بالـنصح بالعـودة
إىل املعـتـزلة وإخوان الصفا والتـوحـيدي .لذلك
اكـتـشـفت أنه بإمكاني أن ّ
أعب عن املـتـناقـضات
بـل سعـيـت جهرا اىل اإلمـساك بالـمتـباعـدات
ألنني أعـتـقـد أن إثارة اإلشكاالت الرئيـسـية ال
يمكن إن يظفر بها الكاتب اال باإلقرار بالكثرة والتعدد
واالخـتالف والتهجـني .فاالخـتـيار القائـم عىل املزج
بني الواقعية والرمزية اختيار أسلوبي ولكنه يقتيض
مني إعمال شخصيتي ومعاريف األدبية يف اِنتظار ما ال
يمكن انتظاره».
بهذه السطور القليلة يقدّم لنا الروائي يف أحد
الحوارات ،نشأته األوىل ،هذه األجواء التي تذكرنا
بنشأة كبار الروائيني يف أوروبا القرن التاسع عرش،
حيث تتيح الفضاءات الريفية املفتوحة مجاال للتأمّ ل
يف الكون ويف الذات...
ومن هذه األجواء نفهم الجدل الذي تثريه كل رواية ينرشها دليل عىل لم يكن املرحوم
صالح الدين بوجاه مج ّرد كاتب ،بل كان صاحب مرشوع تحديثي يف الرواية العربية،
مرشوع «تجريبي» بدأه منذ روايته البكر «مدوّنة االعرتافات واألرسار» التي صدرت سنة
 1985التي شبهها يف املقدّمة التي كتبها «بالبذرة التي تختزل أحالم الشجرة» ..الرواية
التي تـعـتمـد أسـلوب املتـن والحاشـية ثم أصدر رواية «النخاس» التي تـسـتـند
إىل شكـل الخرب ،ثم تـتالـت أعـماله الروائـية مثـل «راضية والرسك» و«سبع صبايا»
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الدين بوجاه ومحادي بن عثامن
تونس
تودع العمالقني صالح ّ
ّ
و«النهر قرب املدينة» وبذلك استـقر
عـنده شكل روائي ما يجمع بيـن القديم
والجـديد ويعـتمـد التجريب ويستند إىل
فتوح السوريالية.
وإىل جانب إسهاماته النقدية
واإلبداعية ،كان املرحوم روحا ً جمّ اعة
معطاء ،عرفته شخصيا يف عديد امللتقيات
األدبية وكان بشوشا ال يرفض طلبا
لطالب ،وخاصة عند توليه مهمّ ة رئيس
اتحاد الكتّاب التونسيني بني سنتي 2006
و 2008حيث عرفت مجلة املسار الناطقة
باسم االتحاد نقلة نوعية يف محتوها
وشكلها ،وتم ّكن من تشغيل العديد من
الكتّاب العاطلني عن العمل.
وبفقدانه نسجّ ل خسارة كربى إذ
يحسب للفقيد اهتمامه باألدب التونيس يف
مختلف مراحل تكوينه العلمي الجامعي
من شهادة الكفاءة يف البحث التي اهتم
فيها بالبشري خريف مرورا بالتعمق يف
البحث التي درس فيها عيل الدّوعاجي
فرسالة دكتوراه الدولة التي خصصها
لألدب التونيس املكتوب باللغتني العربية
والفرنسية وهي من اإلسهامات املتميّزة
يف تاريخ الجامعة التونسية تحسب له
دون شك.
ويع ّد قامة أدبية وفكرية تونسية
وعربية فقد كتب القصة والرواية
والدراسة النقدية حتى غدت كتبه
مراجع يستدل بها ويرجع إليها ويشار
إىل أهميتها وقد نال خالل مسريته عدّة
جوائز مهمّ ة منها الجائزة الوطنية
لآلداب سنة .2003
كما ساهم الفقيد يف إثراء الحركة
الثقافية العربية منذ بداية السبعينات
وعرف يف املرشق العربي بإسهاماته
النقدية والقصصية والرواية وصدرت له
عديد األعمال األدبية والفكرية يف كل من
تونس وبريوت والقاهرة ودمشق وكانت
له مشاركات يف لجان التحكيم مرشقا
ومغربا.
ويف األخري أقدّم مؤلفاته التي ستظل
مرجعا ً سواء يف اإلبداع الروائي والقصيص
أو يف النقد األدبي:

من أعماله المنشورة
 يف املجال النقدي:* األسطورة يف الرواية الواقعية .بريوت
.1990
* الجوهر و العرض يف الرواية
الواقعية .بريوت .1992
* مقالة يف الروائية .بريوت .1999
* كيف أثبت هذا الكالم ؟ تونس
.2004
* يف األلفة واالختالف (بني الرواية
العربية و الرواية املكتوبة بالفرنسية يف
تونس .2005
 يف املجال اإلبداعي:* مدونة االعرتافات… تونس .1985
* التاج والخنجر والجسد .القاهرة
.1992
* النخاس .تونس .1995
* السريك .بريوت .1997
* سهل الغرباء .تونس  .1999القاهرة
.2000
* ال يشء يحدث اآلن .تونس _2002
القاهرة .2002

* سبع صبايا_ تونس .2005
* لون الروح_ تونس .2007
* النهر قرب املدينة –دمشق 2009
 يف مجال التعريب : تعريب رواية Un après midi des le desertظهرية يف الصحراء مصطفى
التلييل دار الجنوب أفريل 2009
 تعريب” Ainsi parlait Philippe ،”Lejeuneوهو حوار أجراه كمال رياحي
مع / Tunis 2009 , Philippe Lejeune
ترافيلنغ للنرش .
الثقايف
والتنوع
العوملة
mondialisation
et
(diversite
.culturelle
أرموند ماتالر ،العامة للنرش طرابلس
/ليبيا . 2005
ّ
توف الفقيد وهو يعمل عىل
وقد
مؤ ّلفني :واحد يف القصة القصرية والثاني
يف مجال الرتجمة.

محادي بن عثامن ...املايسرتو املبدع
ّ

تصدمنا أخبار حزينة عن فقدان شخصيات فنية عاشت التلحني األوىل سنة  1976عن قصيد للشاعر السويلمي
معنا وعشنا معها يف ميادين عديدة ونرشت وسائل اإلتصال بوجمعة غنّاه املطرب أحمد زروق والذي كان من ضمن
الجماهريية أعمالها عىل أوسع نطاق محليا وخارجيا فأدرك مجموعة من املطربني يف فرقة مدينة تونس للموسيقى تحت
الخاص والعام قيمتها الفنية وملس روعتها التي ارتقت إىل قيادة املوسيقار محمد القريف ومنهم ثامر عبد الجواد وفاطمة
درجة اإلبداع .وصدمت الساحة الفنية التونسية األسبوع بن عرفة وقد غنوا من ألحان بن عثمان خصيصا لهذه الفرقة.
املايض بوفاة املوسيقار حمادي بن عثمان الذي
ثم تطورت تجربة حمادي بن عثمان إىل ادارة
خاض زخما كبريا من التجارب املوسيقية يف
الفرقة الوطنية للموسيقى وفرقة اإلذاعة ومسؤوليات
مجاالت الغناء واملرسح والتلفزة والسينما وغريها
إدارية وفنية صلب مؤسسات وزارة الثقافة املعنية
بما أثرى السجل املوسيقي والفني التونيس عموما
باملوسيقى والفنون الشعبية .واستمر أثناء ذلك يف
بأعمال متعددة ومتنوّعة تعليه إىل مرتبة متقدمة
مجال التلحني الذي برع فيه منذ تجاربه األوىل التي
يف مدوّنة الفن التونيس .وقد فاض الحرب بما كتب
تدعّ مت بلحن للراحلة عليا وهو قصيد من تأليف
الناس عن حمادي بن عثمان بعد وفاته
املرحوم عبد الحميد خريف بعنوان "أرجوك ال
سواءا يف اإلعالم أو وسائل التواصل
ترحل" .واستمرت تجارب التلحني وكان
اإلجتماعي فارتسمت شخصية
حمادي بن عثمان أول من لحّ ن للمطربة
هذا الفنان الرائعة والبارعة
املرحومة ذكرى محمد وهو أول انتاجها
واكتشف كثريون خفاياها
الخاص متمثال يف أغنية "يا هوايا" كلمات
وخاصة تلك التي ساهمت يف
عبد الحميد خريف  .كما لحّ ن لكبار
تكوين هذه الشخصية انطالقا من
املطربني التونسيني ومنهم لطفي بوشناق
طفولتها حتى مماتها.
وصالح مصباح وصابر الرباعي ونجاة
فقد نشأ حمادي بن عثمان يف
عطية ومطربني من جيل الحق وحصل
بيئة عائلية ووسط مدريس
عدد من ألحانه عىل تتويجات مختلفة
ش ّكال لديه ّ
حسا موسيقيا البعض من أعمال الراحل الموسيقية محلية وعربية.
وفنّيا مرهفا وكانت صداقته
وتعددت تجارب حمادي بن
التلمذية باملرسحي الرائع توفيق
عثمان املوسيقية وطالت مجال فنون
الجبايل منطلق اإلنخراط الفعيل
اخرى حيث وضع موسيقى اكثر من
يف امليدان املوسيقي بعد أن تشبع
اربعني مرسحية ومنها املرسحية الشهرية
يف طفولته بما كانت تبثه اإلذاعة
جحا والرشق الحائر لفرقة مدينة قفصة.
التونسية من موسيقى مزجت
وأثرى حمادي بن عثمان عددا من األعمال
بني الرشقي والتونيس بما يف ذلك
الدرامية التلفزية بموسيقاه حيث وضع
مالوف الرشيدية وموشحاتها
املوسيقى التصويرية لعدد من املسلسالت
إضافة إىل عزف والده عىل آلة
التي أنتجتها التلفزة التونسية ومنها وردة
العود وقد كان صاحب مقهى يف
والخطاب عىل الباب وعروس ماطوس
باب الجديد تنطلق منه املوسيقى
وباب الخوخة وإخوة وزمان ودعبل أخو
طيلة اليوم .
دهبل كما وضع موسيقى عدد من األفالم
خرب التلميذ توفيق الجبايل
التونسية الطويلة والقصرية ومنها السفراء
غرام زميله حمادي بن عثمان
وشيشخان وحبيبة مسيكة ويا سلطان
الخفية
باملوسيقى وقدراته
املدينة.
والظاهرة فاصطحبه إىل الشبيبة
وسجّ لت مسرية حمادي بن عثمان
املدرسية وانخرط معه يف انتاج
املوسيقية صفحات أخرى حيث كان
تلمذي مشرتك حيث كتب توفيق
مستشارا ملهرجان قرطاج الدويل يف عدّة
الجبايل قصيدا بعنوان "كدت
دورات كما أنه وضع موسيقى الحفل
أنىس" غناه حمادي بن عثمان
اإلفتتاحي أللعاب البحر األبيض املتوسط
ولحّ نه املرحوم عبد املجيد
التي احتضنتها تونس يف سنة .2001
الساحيل الذي كان يقود الفرقة
وحصلت أعمال حمّ ادي بن عثمان عىل
املوسيقية للمكتب املحيل للشبيبة
عدّة تتويجات محلية وعربية وقد مثل
املدرسية  .وأردف حمادي بن
تونس طيلة سنوات يف املجمع العربي
عثمان إىل سج ّله يف األداء أغنية
للموسيقى و توّ ج مسريته بجائزة املجمع
ثانية من تأليف توفيق الجبايل
سنة عن مجمل أعماله طيلة مسريته
"يف الحي صبايا" اشرتك يف أدائها
الفنية .2015ولم يكن حمادي بن عثمان
مع املطربة مريم الجربي ولحنها
يبخل عىل الصحافة بحوارات غايته منها
املوسيقار محمد ْ
القريف الذي كان
الرتويج للتطور املوسيقي والغنائي يف
من ضمن عنارص الفرقة .وكان
البالد .كما كتب مقاالت صحفية يف عدد من
حمادي بن عثمان عازفا أيضا
الجرائد و أنتج برامج يف اإلذاعة التونسية
يف الفرقة عىل الطار والعود .
محورها املوسيقي غرامه األوّل واألخري.
ّ
وكان توفيق الجبايل ضابط إيقاع
وكان حمادي بن عثمان يتطلع إىل املزيد
ممتاز.
من اإلضافات والكتابات ولكن الظروف
ومن فرقة الشبيبة املدرسية
حالت دون ذلك حتى وافته املنية رحمه
انطلقت مسرية حمادي بن
الله وأسكنه الجنة وتونس مدينة له بتكريم
عثمان املوسيقية نحو أفق واسعة
يويف قدر عطاءه الغزير للموسيقى والغناء
أكاديمية وعملية حيث درس
والفن عموما يف تونس.
املوسيقى وتعلم من كبارها يف تونس وبدأ تجربة التلحني
أبو يوسف
وكان فيها متميّزا حيث حازت أوّل أغنية لحنها عىل جائزة
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ثقافة التصعيد والتمرتس
صالح الدين العامري
تؤ ّكد النظرة املتأنّية ّ
أن األزمة التي يم ّر بها الوطن تهدّد بأن تتحوّل اىل كارثة عىل الجميع وال
ّ
تضخمت األنوات وتكدّست األنانيّة.
تستثني أحدا من آثارها مهما ارتفع منسوب الوهم وكيفما
ّ
الجميع يف فوهة الربكان ،والك ّل مهدّد باالنحالل والذوبان إذا لم يُغلب العقل.
الرئاسة :يف ك ّل يوم تخرس الرئاسة من رصيدها ،ومع ك ّل يوم تنكشف محدوديّة السيّدالرئيس ويتأ ّكد ضعف فريقه االستشاري ،وتظهر الهوّة بني النظري والتطبيقي يف خطابه (صفر
إنجازات).
اليمني :يف ك ّل يوم تتصدّع أركان حركة النهضة ،ومع ك ّل محطة انتخابيّة تخرس املزيد منرصيدها االنتخابي (من مليون ونصف إىل  500ألف صوت) .وحتّى أطرافها لم تسلم من التآكل
بعد انكشاف الطابع الفوضوي ملخلوف وجماعته.
اليسار :هو أكرب الخارسين ،فبعد االستثمار يف دم شكري بلعيد ،تآكل نصيبه بتفريعاتهوتدحرجت أسهمه باستمرار ،لعجز زعمائه عن الوصول إىل املواطن التونيس رغم وجود مناخ
ّ
ونخص تراجع النهضة التي تتح ّكم يف
مناسب لذلك ،ولع ّله املناخ األنسب منذ فجر االستقالل،
املشهد برصيد انتخابي ضعيف ( 500ألف صوت 7 /ماليني ناخب) ،وتراجع الحركات الشعبوية
مثل حركة الهاشمي الحامدي .وعجز اليسار عن تجميع مليون صوت من بني  5ماليني ناخب
تقريبا لتجاوز غريمه السيايس ،واالكتفاء بنقطة يتيمة يف مرشوعه اإلصالحي ،تتمثّل يف محاربة
ّ
يحقق أية نتائج غري تقوية التيارات املتطرفة ،ولم يستفد
اإلسالم السيايس بأسلوب شعبوي لم
أيضا من تشتّت الطيف الدستوري الذي استهلك املنسوب البورقيبي مع رحيل الباجي قائد
السبيس آخر محرتيف السياسة يف تونس.
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واهلنا»
مجهور «اآلن
ُ
احلارض بغيابه

يوسف مارس (مسرحي)

وبقي ذلك
وأنت عائد بعد مشاهدة عرض مرسحي تخامرني املقولة الشهرية «لقد انتهى ك ُّل يشء..
َ
األىس الغريب الذي ال يعرفه سوى كنّايس املرسح بعد خروج آخر املمثلني» .لغربيال قارسيا ماركيز...
عديدة هي التساوالت ...ملاذا لم يعد الكثري من الناس يهوون املرسح ؟ ملاذا هجره العديد من عشاقه؟
هل الن هوالء تغريوا ،أم أن املرسح نفسه هو صار مختلفا عما كان عليه يف املايض؟ -حتى ال نقول
متخلف عن الركب -ملاذا لم نعد نلتقي بالكثري من اصدقاء االمس ،من رفاق املشاهدة ،مع زوجاتهم
وصديقاتهم ،يرتدون أجمل ثيابهم ،اين عشاق املرسح املنتشني باقرتاب موعد الدخول اىل قاعة العرض؟
ملاذا لم يعد يذهب حتى املمارسون املمتهنون أنفسهم ملشاهدة أعمال زمالئهم يف الحرفة ؟ وحتى عندما
يحرض البعض منهم عرضا من العروض ،فان ذلك يحصل عىل مضض،ومن باب املجاملة أو «الحضور
االخالقي»....
اعتقد جازما أن تتويج هذا الهجر ،فهو حالة الطالق املزمنة بني الجمهور و املرسح ،باستثناء
املهرجانات املوسمية ايام قرطاج املرسحية ،مهرجان مرسح التجريب  ،مهرجان قفصة 24..ساعة
مرسح ...أو عروض بالدعوات (بو بالش) أو تبادل الحضور و املشاهدة الودية اي باملجان باستثناء
بعض الفضاءات التي خلقت جمهورا خاصا كفضاء التياترو فضاء ومريديه ...اذن املجانية لها تبعات
عدة اهمها حالة الفوىض و الهرج و املرج التي تعم أغلب العروض املرسحية بقاعاتنا ،و التي تدل عىل
التخلف -و املرسح يا سادتي فن مدني أساسا  -أسترشت يف مختلف جوانب حياتنا االجتماعية و اليومية
 .مجانية العروض املدعومة لدور الثقافة واملهرجانات ال تحمل املديرين مسؤولية الرتويج فالرتويج
للعروض الفنية املدعومة أمر مرشوع ،وهو ما ينطبق عىل املرسح أيضاً ،ويف تقديري أن املنظمني كما

الليرباليون :تراجع مستم ّر لسحر املرجعيّة الدستورية بعد أن أنهكها الباجي قائد السبيسيف أيامه األخرية واختطفتها عبري مويس الحقا ،وبعد انكشاف نهم رأس املال املتوحّ ش وتردّي
ّ
ّ
املرفهة.
املفقرة عىل األقليّة
الوضع االقتصادي ونقمة األغلبيّة
 النخب الفكريّة :كانت هذه الطبقة حارضة ومؤثرة منذ فجر االستقالل ،ولكنها سجلتانسحابات متتالية ،فخرست مكانتها االعتباريّة إما بانخراطها ضمن املسارات السابقة ،وإمّ ا
بجلوسها عىل الربوة.
الوطن والشعب :خرس هذا الثنائي كثريا بسبب الرصاع املستفحل بني املكوّنات السابقةوأنانيتها وعجزها عن التفكري يف الوطن واملواطن واملواطنة.
العصابات( :امله ّربون والعائالت املستكرشة وعمالء الخارج) هي تستفيد ظرفيّا من حالةاالنفالت ،ولكنها ستكون مع الخارسين إذا ازداد الوضع تأ ّزما ال قدّر الله ،وستدفع الثمن مع
الجميع.

صورة تتح ّدث

سيدي علي الرياحي أمام بيته بقرطاج صالمبو سنة 1950

يف انتظار عودة ألق املرسح وإشعاعه
الفرق املرسحية ال تروج ألعمالها بطريقة صحيحة ،وبالتايل فهي ال تصل إىل الجمهور ،حيث يتم االكتفاء
فقط ببضع ملصقات ،وتغريدات عىل وسائل التواصل االجتماعي ،وهذا ال يكفي للرتويج ألي عرض
مرسحي ذلك أن ممارسة املرسحية ليست ممارسة إجتماعية راسخة يف حياتنا اليومية .وألن للمرسح
أهمية بل خطورة يف الحقل الرمزي وأنطولوجيا وسياسيا ،فأنه يواجه الكثري من أشكال املقاومة واملمانعة
الشعورية والالشعورية .لذلك يبقى مرسحنا بعد ميض أكثر من قرن و نيف عىل نشأته يف طور الحالة
أو العرض ،لم يتطور بعد اىل طور التجوهر والرتاكم وخاصة التوطني ..مما يزيد تفاقم هذا الوضع،
أن املرسح نفسه هو فن العريض ،فضال عن أنه صار فنا باليا يف اعتقاد الكثرين ،أكرب دليل توصيفه
بآلية لرتفيه من قبل رئيس الحكومة .وعند بعض محرتفيه أنفسهم ،بسبب غواية السينما والتلفزيون
وأغرائهما .أين جعفر القاسمي وعاطف بن حسني وجميلة الشيحي وصادق الحلواس .نعيمة الجاني...
بسام الحمراوي ...لكن ال ينبغي أن نلقي باللوم عىل الجمهور وال عىل املنافسة الرشسة وغري املتكافئة
بني املرسح ووسائط االتصال الجماهرية ،أو الفنون السمعية البرصية ،يف ظل ما يسمى بمجتمع الفرجة
الذي فقد فيه العرض املرسحي دعائم استمرار استقطابه للجمهور .إن العرض املرسحي مطالب ،هو
اآلخر بأن يتحول اىل تظاهرة يجتمع فيها الفنانون والجمهور..فـ«االن والهُ نا» االفرتايض املشرتك واملنجز
من قبل الجميع يجب ان ندمج الجمهور يف هذا االنجاز ...فمن الرضوري االشتغال عىل الشكل واقرتاح
إنتاج اللحظة  -هي يف االن نفسه حارضة وافرتاضية -عىل كل املشاركني يف اللعبة املرسحية بمن فيهم
الجمهور ،جعل هذا االنجاز الجماعي مناسبة للتساؤل حول هذه التجربة املشرتكة .وتبقى غياب البحوث
املرسحية واملقاربات النقدية للممارسة املرسحية ،وطبيعة العالقة بني أجيال املرسحني فيما بينهم ،وعدم
استغالل والبناء عىل تراكمات املايض ،وانعدام البنية التحتية املرسحية كما وكيفا ،وغياب ادنى الوسائل
اللوجستية املرسحية (دور وقاعات العرض ،التكوين ...االختصاص) كلها عوائق كبرية تحول دون قيام
حركة مرسحية حقيقية ،بعد مرور أكثر من قرن وعقد من الزمن .وهي يف التحليل االخري ،حال أكثر
من قطاع وأكثر من مجال يف اوضاعنا الراهنة ...يبقى بالرغم من كل ذلك الهوى مرسح بكل ما يتحمله
من طوباوية وحنني وعناد ،آخر موقع للصمود يف وجه كل آفات مرسحنا املغتال يف املهد آفات التهافت
والخواء والجحود واالنتهازية ...حتى ال يكون الختام بهكذا اليأس نقول إنه باالمكان تجاوز االوضاع
الراهنة ...ليستعيد هذا املرسح ألقه و إشعاعه نقرتح رضورة إعادة سياسة النظر يف سياسة الدعم جملة
وتفصيال ..مراجعة آليات املتصلة بالربمجة والتنظيم والهيكلة واملردودية .إعادة هيكلة التكوين وتنويعه
واغنائه بالكفاءات...احياء تصور ثقايف فني واضح حقيقي ومتكامل للمراكز الفنون الدرامية ....دعم
الكتاب املرسحي وترويجه استناد اىل معايري موضوعية علمية نزيهة ..تعميم نرش االعمال الكاملة عىل
كافة كتاب املرسح ...جعل الفعل املرسحي خبز يومي يف الجامعة واملدرسة والشارع ...يف النهاية أعتقد
أنه ال يزال هناك عمل كثري يجب عىل املرسحيني والسلطة أن يؤدوه ،ولعل أهم هذه الخطوات تكمن يف
استعادة الجمهور مجدداً ،فهو يعد أهم يشء يف الفعل املرسحي ،ويش ّكل أهم ضلع يف العمل املرسحي...

maghrebstreet@gmail.com
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دفاتر
جامعية

الشارع السياسي
تفاعال مع ما نُرش من مقاالت لالستاذ املولدي القسومي وما أحدثته مضامني نصوصه من جدل وردود أفعال اخرتنا
ّ
نصا لألستاذ نزار بن صالح يفتح فيه «دفاتر جامعية» .ولنا عودة أسبوعية ملقاالت ونصوص أخرى تعنى بالشأن الجامعي
							
تشخيصا واصالحا واسترشفا.
«الشارع املغاربي»

الجامعات التونسية:

تكافؤ الفرص ،والالمركزية واملعايري األكاديمية

نزار بن صالح

أستاذ تعليم عال  -المدرسة الوطنيّة العليا للمهندسين بتونس ،جامعة تونس
كنّا يف مقال سابق حول "الجامعات التونسيّة بني املعايري األكاديميّة الدوليّة
والحقائق املحليّة" نرش يف ديسمرب  2016ضمن عمل مشرتك عنوانه "الجامعة
واملجتمع يف سياق الثّورات العربيّة وضمن إنسية جديدة" ،قد قيّمنا مختلف
الجامعات التّونسيّة عىل ضوء مجموعة من املعايري أطلقنا عليها عبارة املعايري
األكاديمية الدّولية ،واستقيناها من خالل دراسة وجرد للقواسم املشرتكة بني
ّ
يخص التّعليم العايل
الجامعات العامليّة ومن خالل منشورات اليونسكو فيما
ّ
العلمي .وقد خلصنا إىل ّ
أن الواقع ال ّذي تعيشه أغلب الجامعات التونسيّة
والبحث
ّ
يجعلها ترسب يف امتحان الحدود الدّنيا للمعايري األكاديميّة ،ممّ ا يحتّم عليها
القيام بمجهودات أكرب يف هذا ّ
الصدد .هذه املعايري تش ّكلت تدريجيّا كممارسات
العلمي
ومقاربات وسياسات وتوجّ هات داخل منظومات التّعليم العايل والبحث
ّ
املتقدّمة منذ منتصف ثمانينات القرن املايض وقد ساهمت ّ
التتيبات العامليّة
للجامعات يف ترسيخها ونرشها ويف إعالئها كمعايري أكاديميّة دوليّة منذ منتصف
التسعينات .اليوم وبعد أكثر من أربع سنوات من نرشنا للمقال املذكور ،يبدو ،عرب
متابعة للنّقاشات العامّ ة حول الجامعات التّونسيّة وبني الجامعيني التّونسيني،
ّ
الجامعي
أن فكرة املعايري األكاديمية الدّوليّة ،تقدّمت بصفة جليّة داخل الفضاء
ّ
ونيس ّ
حقيقي اتّسعت
وأن دائرة االقتناع برضورة احرتامها كمدخل أليّ إصالح
التّ ّ
ّ
بنحو ملحوظ.
من ناحية أخرىّ ،
ترسخت يف تونس منذ منتصف تسعينات القرن املايض
العلمي كتوجّ ه اسرتاتيجي
تدريجيّا فكرة المركزيّة التّعليم العايل والبحث
ّ
العلمي .وقد انطلق هذا التّوجّ ه ببعث
للمنظومة العموميّة للتّعليم العايل والبحث
ّ
ّ
مؤسسات جامعيّة يف الجهات الدّاخليّة وتوّ ج ببعث جامعات جندوبة وقفصة
والقريوان وقابس بني سنتي  2003و2004كجامعات داخليّة قطعت مع احتكار
الرشيط ّ
الساحيل ّ لتمركز الجامعات.
أمام هاتني الفكرتني األساسيّتني املتكاملتني وغري املتناقضتني،يذكر املتابعون
الجامعي املمثّل يف تلك الفرتة بالنّقابة العامّ ة للتّعليم
للنّقاش داخل ال ّرأي العا ّم
ّ
العايل والبحث العلميّ ،
أن بعض األطراف الحكوميّة عمدت آنذاك ،إمّ ا عن جهل
ونتيجة عدم إملام باملفاهيم واملسائل أو عن سوء نيّة أو لكليهما ،إىل تقديم فكرة
الالمركزيّة عىل فكرة املعايري األكاديميّة ّ
ففضلت تلك عىل هذه يف عمليّة ال تخلو
ّ
من مخاتلة ومن مغالطات .وبنت هذه األطراف الحكوميّة مقاربتها عىل املسلمة
الخاطئة اآلتية :قد يتناقض ّ
حق الجهات يف نصيبها من الخارطة الجامعيّة وما
يتبع ذلك من تنمية وتطوّر ،مع رضورة احرتام املعايري األكاديميّة ،ويف تلك
ّ
الصورة ّ
ّ
ّ
سنبي يف مقالنا هذا تهافت
ويؤخر هذه.
فإن س ّلم األولويّات يقدّم ذاك
ّ
ّ
ّ
هذه املقاربة وسنوضح أن الالمركزية يف قطاع التعليم العايل دون احرتام املعايري
األكاديميّة ليست يف الحقيقة سوى تكريس للمركزيّة وتعميق للفجوات فيما
ّ
يخص التّعليم العايل بني الجهات ورضب مهيكل ملبدأ تكافؤ الفرص بالنّسبة
طرفني األساسيّني يف املعادلة الجامعيّة :ال ّ
لل ّ
طلبة وإطار التّدريس.

تكافؤ الفرص والمعايير األكاديميّة التي تقود إليه

بادئ ذي بدء ،دعنانقدّم للقارئ ّ
املؤشين التّاليني:
 لك ّل طالب مسجّ ل يف جامعة تونسيّة عموميّة معيّنة يف اختصاص ّمعي
الحق يف تكوين تضاهي جودته جودة التّكوين ال ّذي ّ
ّ
تلقاه طالب آخر مسجّ ل يف
نفس االختصاص يف أيّ جامعة تونسيّة عموميّة أخرى.
جامعي يد ّرس يف جامعة تونسيّة عموميّة معيّنة يف اختصاص
 لك ّل مد ّرسّ
معي ّ
ّ
األكاديمي ال ّذي ينتج عنه ،مثله
العلمي واالرتقاء
الحق يف التّقدّم عرب البحث
ّ
ّ
مثل أيّ مد ّرس آخر يد ّرس يف نفس االختصاص يف أيّ جامعة عموميّة أخرى.
وسنعتمد هاذين ّ
املؤشين لتبيان مدى ّ
توفر تكافؤ الفرص بالنّسبة لطلبة
وإطار التّدريس بالجامعات الدّاخليّة .ويقابل املؤرشين معياران اثنان انتقيناهما
من إعالن من ّ
العاملي ال ّذي انعقد
ظمة اليونسكو حول التّعليم العايل يف مؤتمرها
ّ
ّ
سنة  2009بباريس .يؤكد هاذان املعياران عىل رضورة أن:
 ّيتوفر يف ّ
مؤسسات التّعليم العايل والجامعات إطار تدريس قا ّر وكفء.
العلمي وهيكلته وجودته ونرشه حسب ما هو
 تشجّ ع الجامعات البحثّ
متعارف عليه دوليّا.
ّ
ّ
الجامعات الدّاخليّة عىل محك هذين املعيارين إذا وضعنا جامعاتنا التونسيّة
الدّاخليّة عىل مح ّك هاذين املعيارين وأخذنا للمعيار األول مقياسني اثنني :عدد
الجامعي
األساتذة واألساتذة املحارضين كمقياس أوّلونسبة إطار التّدريس
ّ
والقا ّركمقياس ثان .ث ّم أخذنا للمعيار الثّاني أربعة مقاييس :عدد وحدات البحث،
عدد مخابر البحث ،عدد مدارس الدكتوراه وعدد وحدات الخدمات املشرتكة،فإنّنا
نالحظ ما ييل.
ّ
بخصوص املعيار األوّل وبالنسبة للمقياس األوّل ،يف جامعة قفصة يوجد

أربعة وعرشون أستاذ تعليم عال أو محارض .ويف جامعتي القريوان وجندوبة،
اثنان وعرشون فثالثة وعرشون .وللمقارنة ولل ّذكر ال الحرص ،يوجد يف جامعة
تونس مائتان وأربعة وعرشون أستاذ تعليم عال أو محارض ،وهي جامعة
تضاهي جامعة جندوبة يف حجمها من ناحية عدد املؤسسات التّابعة .ويرتفع عدد
األساتذة واألساتذة املحارضين يف كليّة العلوم ال ّرياضيّة والفيزيائيّة وال ّ
طبيعيّة
بتونس التّابعة لجامعة املنار إىل مائتني وثالث .أمّ ا بالنّسبة للمقياس الثّاني،
الجامعي القا ّر من إطار التّدريس الجميلّ ،فاألمر ال
وهو نسبة إطار التّدريس
ّ
يختلف كثريا .إذ تبلغ هذه النّسبة  49.05باملائة يف جامعة جندوبة ،وتبلغ يف
جامعة القريوان 64.33باملائة ويف جامعة قفصة  61.96باملائة .عىل املستوى
الوطني تبلغ هذه النّسبة  77.55باملائة لتصل إىل  89.5باملائة يف جامعة املنار
ّ
وإىل  80.37باملائة يف جامعة املنستري.
أمّ ا فيما يتع ّلق باملعيار الثّاني ،تحتوي جامعة قفصة عىل أربع وحدات بحث
وتوجد صلب جامعة القريوان خمسة هياكل بحث ،مخرب وأربع وحدات يف حني
تض ّم جامعة جندوبة ثمانية هياكل بحث ،أربع وحدات وأربعة مخابر .وال توجد
بالجامعات الدّاخليّة الثالث سوى مدرسة دكتوراه وحيدة يف ال ّلغات واآلداب
ّ
تتوفر
والفنون واإلنسانيّات بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بالقريوان .كما ال
بالجامعات الثّالث سوى وحدة خدمات مشرتكة وحيدة يف كليّة العلوم بقفصة.
ويف املقابل وعىل سبيل املثال وال ّذكر ال الحرص ،يوجد يف جامعة املنار سبعة
وأربعون مخرب بحث وتسع وخمسون وحدة بحث وخمس مدارس دكتوراه وستّة
عرش وحدة خدمات مشرتكة .ونجد يف جامعة املنستري ستّة وثالثون مخرب بحث
وإحدى عرش وحدة بحث وأربع مدارس دكتوراه وخمس عرش وحدة خدمات
مشرتكة.
ّ
ّ
ولكي يقف الجميع عىل حجم التفاوت بني الجامعات والجهات فإننا نورد
الخاصة بكليّة العلوم ا ّلرياضيّة والفيزيائيّة وال ّ
ّ
طبيعيّة بتونس
م ّرة أخرى األرقام
(جامعة املنار) حيث توجد تسع عرش وحدة بحث وأربعة وعرشون مخرب بحث
ومدرستي دكتوراه وإحدى عرش وحدة خدمات مشرتكة .هذا يعني أنّه يوجد
يف ّ
مؤسسة جامعيّة وحيدة ضعفي مدارس الدكتوراه ،وأكثر من ضعفي هياكل
البحث وأكثر من عرش م ّرات وحدات خدمات مشرتكة ،التّي توجد يف ثالث جامعات
تغ ّ
أن حجم التّفاوت واضح ّ
طي ثمان واليات .ونتصوّر ّ
وأن الفجوات املوجودة
تغني عن أيّ تعليق .وك ّل هذا يؤ ّكد ّ
أن مبدأ تكافؤ الفرص للمد ّرسني من ناحية
ّ
ّ
األكاديمي الذي ينتج عنه ،غري محرتم.
العلمي واالرتقاء
الحق يف التقدّم يف البحث
ّ
ّ
العلمي ،بالنّسبة ملد ّرس
األكاديمي ،وهو يت ّم وجوبا عرب البحث
ففرص االرتقاء
ّ
ّ
تابع لجامعة داخليّة أق ّل بكثري من فرص زميل له تابع لجامعة عىل الرشيط
الساحيل ّ إذ يتقدّم االثنان أمام نفس لجان االنتداب الوطنيّة التي تخضعهما لنفس
املقاييس ّ
طلبة من ناحية ّ
أن مبدأ تكافؤ الفرص لل ّ
والشوط .كما ّ
الحق يف تكوين
ذي جودة غري محرتم أيضا .فال ّ
طالب املسجّ ل يف جامعة داخليّة ال يتمتّع بنفس
ّ
البيداغوجي ال ّذي يتمتع به طالب مسجّ ل يف جامعة غري داخليّة
جودة التأطري
ّ
رغم أنّهما يحمالن نفس ّ
الشهادة التّي تضمن ،عىل األقل نظريّا ،وزارة اإلرشاف
الوطني.
بعدها
ّ

خالصة

أن تكافؤ الفرص منعدم بالنّسبة لل ّ
ّ
يتضح ممّ ا قدّمناه ّ
طلبة واملد ّرسني من
ّ
الجامعات الدّاخلية عىل األقل فيما يخص املؤشين اللذين اخرتناهما .ومن الواضح
ّ
أن سبب هذا االنعدام هو عدم احرتام املعايري األكاديميّة .فقرار الالمركزيّة بالنّسبة
ّ
العلمي قرار صائب ويجد مربّراته يف
للمنظومة الوطنيّة للتعليم العايل والبحث
ّ
عديد املبادئ والقيم املتقاسمة اجتماعيّا يف تونس عىل نحو واسعّ .
لكن تفعيله
دون احرتام املعايري األكاديميّة ث ّم اإلرصار عىل ذلك عىل م ّر ّ
السنني دون إصالح أو
تعديل ،أدّى إىل عكس ما كان منتظرا ،إذ ك ّرس املركزيّة والفجوات بني الجهات
والجامعات وخلق منظومة ذات رسعتني .استطاعت جامعات رغم الهنات والكثري
من العراقيل الهيكليّة والقانونيّة والثقافيّة أن تتشبّث نسبيّا بالحدود الدّنيا
ألدوارها،وساعدها يف ذلك تواجدها عىل ّ
الشيط ّ
الساحيل ّ للبالد حيث الكثافة
الس ّكانيّة والنّشاط االقتصاديّ والقرب من مراكز القرار .وجامعات لم يقع
تمكينها عند بعثها بما هو رضوري الحرتام املعايري األكاديميّة ث ّم تركت ملصريها
تواجه فيه وحيدة تحدّيات الحياة والنّمو واإلشعاع املنشود .هذه املنظومة ذات
ّ
السعتني قد تمثّل خطرا وجوديّا عىل الجامعات الدّاخليّة ،إذا لم يقع تدارك األمر
والعودة إىل املعايري األكاديميّة كمدخل لإلصالح ولتصوّر جديد يعاد عىل أساسه
العلمي ويعطي للجامعات
بناء املنظومة الوطنيّة العموميّة للتّعليم العايل والبحث
ّ
الدّاخليّة "مكانها فوق األرض وتحت ّ
الشمس" صلب املنظومة الوطنيّة العموميّة
العلمي.
للتّعليم العايل والبحث
ّ

رؤية

www.acharaa.com

24

هل جيب علينا
اليوم مقاومة القمع
املؤسسايت ؟

حازم الشيخاوي

إ َّن هذا السؤال يبدو عىل غاية من البالهة والجدية
يف ذات اآلن .أوالً ،كيف نفهم القمع؟ ومن يقمع عىل
وجه التحديد وكيف يقمع ؟ ثم ،ملاذا نجد يف هذا السؤال
‘‘وجوب‘‘ املقاومة ،أي كأنما هو واجبٌ المهرب منه ؟
قد يبدو لنا استعمال كلمة ‘‘مقاومة’’ فيه يشء من
املجازفة ،حيث ال يُمكن اليوم ،يف إطار مدني ،الحديث
عن صدام مبارش مع املؤسسات ،وال تتمثل مهمة األفراد
رصاع دائم مع ما يمكن أن
أو املواطنون /ت يف خلق
ٍ
نطلق عليه ببساطة :أماكن تسيري دواليب وشؤون
املدينة .يف عودتنا ملصطلح املدينة غمزة لكامل الفلسفة
بشكل
اليونانية ،وربما نحن ههنا ال نود العودة إليها
ٍ
ُ
مبارش ،إنما من خالل واح ٍد من أهم الدروس الذي قدم
يف الثمانينات.
بتاريخ  9فيفري 1983 ،ضمن كتاب’’تويجه
الذات واآلخرين‘‘ ( )2008قدم الفيلسوف الفرنيس
ميشال فوكو مواصلة تحليله ملفهوم بارزيا Parrêsia
التي تعني املصارحة يف القول أو حرية الكالم لو أردنا
أن نفهمها يف سياق داليل أكثر اتساعً ا .إ َّن املحاججة
الفكرية ههنا أعادتنا إىل لحظة املمارسة السياسية
اإلغريقية ،التي طبعا اتسمت بالرصاع الدائم ،والهدف
األسايس من ابتداع هذا املفهوم هو التموضع ضمن
املحايثة ال املماسفة عن الشؤون اليومية ،أين تكون
ً
تحديقا
العالقة مع األحداث رضبًا من االلتفاف حولها ،ال
إشكاليا ضبابيًا .ذلك ما يضعنا أمام مجازفة يف فهم
الفعل السيايس اليوم :أتُحرجنا البارازيا ؟ هل علينا أن
نعرتف بالفشل املبثوث واملمارسات القمعية التي تسلط
عىل الجميع دون استثناء؟ من يتحمل املسؤولية التامة
يف ذلك ،وما هي إمكانيات التدبري ضمن سياق مماثل ؟
إ َّن مسار اإلشكاليات التي أردنا أن نتطرق إليها
يف إطار هذه املساحة الضيقة ،التي نتمنى أن تكون
مثمرة من الناحية الفكرية ،تضعنا أمام مباحث أخرى:
أضحى من الرضوري اليوم أن يكون فعل املقاومة ضد
ً
مأسسة لغرييات أخرى أو
الغطرسة وأشكال العنف
أفق أخرى للتواجد ،ألن البارزيا ضمن جذورها األثينية
أو يف تحليل فوكو تكشف عن إمكانيات أخرى للتواجد
أنطولوجيا ،أي أن نكون اآلن وهنا لكن ضمن صناعتنا
الخاصة ،ال كمحددات ثانوية أو كأكواب تسكب فيها
السوائل .واألمر الثاني املهم ً
أيضا يتجىل يف الكشف
عن أبعاد ايتيقيا .إننا ههنا مثل فوكو تماما ،نميل إىل
املأسسة الذاتية ضمن أفق الفعل والتواجد .ربما هذا
ما يثري اليوم إشكاال ً عويصا لدى الساسة :إ َّن البارزيا
تؤسس ً
أيضا لفن اإلصغاء ،حيث يكون من املهم جدا
أن ال نأخذ الجميع كوحدة ،إنما يجب فهم الجمهور عىل
أنهم ذواتات متعددة وحاملة ملشاغل متنافرة ،وأنه من
الواجب أن يكون لهم/ن نصيب من االنتباه .ربما هنا
يصبح الفعل السيايس بك ّل بساطة قدرة املؤسسات عىل
االلتفات الحقيقي للرضر ا ُملحدث .لكن ،يف ظل الصمت
املريب ،هل أصبحت املقاومة املنفذ الوحيد ؟
إ َّن ما نشاهده من تحرك يومي للفالحني والفالحات،
الشباب والشابات ،العاطلني والعاطالت عن العمل
ال ينفصل جوهريا عن الفعل الديمقراطي ،أين يكون
للجميع حق الكالم ،وذلك هو املرادف سياقيا لكلمة
برازيا ،لكن ما أريد أن أشري إليه هو وحوب املقاومة
وإثبات أهمية التواجد .إن السبيل الوحيد لكرس جدار
الصمت هو إعادة بعث الذواتات ضمن سياقات وجودية
أخرى.
مفهوميا ،من الخطري جدا أن نأخذ سياق كلمة
بارزيا ضمن معاجم مختلفة :السيايس وااليتقي ،لكن
فعليا ،ذلك هو الدرس املهم .إن خلق االضطراب العفوي
كالميًا بالدفاع عن املمكن هو الجوهري يف ك ّل ما نراه
اليوم ضمن التحركات.

maghrebstreet@gmail.com
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«عفواً أهيا القانون» ...هل يعطي القانون
للرجل ويمنعها عن املرأة؟
ُرخصة القتل
ُ

جورج صبحي  -ناقد سينمائي

هو اول فيلم تخرجه ا ُملخرجة ايناس_الدغيدي عام “ ”1985بعد
عملها لسنوات كمساعدة مخرج مع ِكبار املخرجني ،وهي ا ُملخرجة
التي افالمها دائما تثري الجدل ،قصة وسيناريو وحوار ابراهيم املوجي،
وبطولة نجالء فتحي ومحمود عبد العزيز والفنان الكبري فريد شوقي،
وموسيقي مميزة لعمر خريت.
الفيلم ال يُعرض كثريا ،واذا عُ رض يتم اقتصاص العديد من
مشاهده ،بسبب موضوعه الشائك والحساس ،حيث يناقش قضية
“الزنا” ويطرح سؤاال ً هاما ً اىل االن لم يجد له اجابة وهو( :ملاذا يقتل
ِ
الزوج زوجته وعشيقها اذا وجدهم يف وضع الزنا ويربئه القانون او
يعطيه حكما ً مُخففا ً بصفته يدافع عن رشفه ،ويُجرم املرأة اذا فعلت
نفس اليشء اذا وجدت زوجها مع إمرأة أخرى يف نفس الوضع ،مع
العلم بأن كالهما وقفا نفس املوقف وأحسوا بنفس االحاسيس)؟؟؟؟
الفيلم لم يبدأ بمناقشة القضية مبارشة من بدايته ،بل َقدم لنا
حدوتة اجتماعية نفسية لم نتصور انها ستتطور اىل ان تصبح مُعضلة
قانونية عَ صية عىل الحل ،فالقضية هي اساس الفيلم ،ولكن كان البد
من تقديم وبناء للقصة والشخصيات حتى نعرفهم جيدا ونعرف
دوافعهم ومربراتهم يف ما سيفعلوه الحقا ،وقد نجح املؤلف يف ذلك
بالرغم من ان هذا اخذ نصف زمن الفيلم تقريبا.
الفكرة قوية وجريئة فهي ال تدين اشخاصا مُعينني بل ما هو
اجرأ ،انها تدين القانون ذاته ،فتبدأ بالزوجة التي تكتشف عجز زوجها
الجنيس يف ليلة الزفاف حينما يعرتف لها بذلك ،وتحاول الزوجة الحقا
اقناع زوجها بعرض نفسه عىل الطبيب ولكن
تواجه محاولتها بالرفض وبإرصار من قِ بل
الزوج ،اىل أن تَعرف من والده انه شاهد وهو
طفال صغريا حادثة قتل ابوه لزوجته الثانية
بعد ان ضبطها مع عشيقها ،وزوجة أبيه
هذه قد احبها الطفل (الزوج حاليا) بصفتها
كانت اول إمرأة ينفعل بها عند بلوغه سن
املراهقة ،فتكونت لديه عقدة الذنب النه احب
زوجة أبيه ،فحكم ضمريه عليه بالعكس
(العجز الجنيس السباب نفسية) فتستنتج
من ذلك انه يعاني من عقدة نفسية هي
السبب يف حالته.
وتذهب للطبيب النفيس بمفردها وتبدأ
يف رحلة عالج زوجها بمساعدة الطبيب
عن بعد ،اىل ان تنجح محاولتها يف العالج
ويتخلص زوجها من ازمته ،ليبدأ النصف
االخر من الفيلم ،عندما يخون الزوج زوجته،
وبالصدفة تذهب عىل غري عادتها اىل املنزل

مبكرا (حيث كان الزوج هو الذي يقوم بتوصيلها يوميا) فتسمع
صوت تعتقده لِص فتأخذ بسالح الزوج لتجد زوجها يف غرفة النوم مع
إمرأة أخرى فتطلق النار عليهم وهي يف غري وعي بما تفعل من َهول
الصدمة ،فتبدأ مُحاكمة الزوجة وهي يف الواقع مُحاكمة للقانون نفسه،
فهل يعقل ان يذهب الزوج القاتل اىل محكمة الجُ نح ،وتذهب الزوجة
القاتلة اىل محكمة الجنايات ،فكيف يفرق القانون بينهما ؟
فالقانون مثالً لم يفرق بني الرجل الزاني واملرأة الزانية وعاقبهما
بنفس العقوبة.
نجحت ا ُملخرجة “ايناس الدغيدي” يف طرح قضية الفيلم الجريئة
بدون اية مشاهد مبتذلة ،وهنا نتساءل ؟ (اذا كانت ا ُملخرجة قادرة عىل
طرح أجرأ االفكار يف شكل درامي محرتم وبدون مشاهد خارجة ،فلماذا
لجأت الحقا يف افالمها اىل املشاهد الساخنة ) ؟؟
ونجحت ايضا يف خلق جو عام للفيلم يتسم
بالحميمية مع ابطاله ،فوجدنا شخصيات من
َلحم ودَم لم نشعر معها ُ
بالغربة ،شخصيات
ليست مالئكية بل بَرش لهم حسناتِهم
ُ
وخطاياهم ،ال يوجد إبهار يف الصورة (يمكن
ان يكون هذا مقصودا لنقرتب أكثر من واقعية
حياتنا التي نعيشها بروتني يومي وبدون
إبهار) ،التصوير والديكور كانا اقرب لشكل
حياتنا اليومية العادية.
كانت موسيقى عمر خريت من اجمل
عنارص الفيلم لتعبريها الشديد عن ازمة
الشخصيات والقصة الدرامية والوضع ُ
املخجل
ألزمة القانون ذاته ،لم نتوقع بعد كل مشاهد
التحقيقات واملحاكمة ان تكون النهاية مأساوية
اىل هذه الدرجة ،فلألسف إنترص نَص القانون
ا ُملعوق عىل روح القانون وإنسانية االنسان،
بالرغم من أن من يُنفذوا هذا القانون نفسهم

ّ
تتحدث
صورة
مدرسة تعليم بنات في تونس عام
 1907وهي صورة مأخوذةمن كتاب
سعاد بقالطيLa femme tunisienne :
.au temps de la Colonisation
وهي حسب بعض المؤرخين أولى
المدارس التي فتحت أبوابها لتعليم
الفتيات القراءة والكتابة وسائر
العلوم بعد أن كان تعليم البنات خالل
القرن التاسع عشر حكرا على التكوين
في الخياطة والنسج والطبخ.

غري راضية ضمائرهم عن نَصه ومَ واده ،ففي مشهد ُقرب النهاية يقول
القايض:
“القانون ده قالوا كتري انهم هيعيدوا النظر فيه” ،لريد عليه زميله
ويقولُ “ :كرت القوانني و ُكرت تغيريها يفقدها قيمتها”.
قدم املؤلف ابراهيم املوجي سيناريو جيد ومُحكم يف بنائه َ
وسده
للشخصيات ،وحوار كان به عدة جمل مُعربة عن ا ُملفارقة يف بعض
نصوص القانون وعكسها يف نفس الوقت،
لعبت نجالء فتحي دورها بتميز ورقة وحميمية معهودة لها،
ويحسب لها ايضا ً تغيري جلدها الفني يف هذه الفرتة من حياتها بلعب
ادوار متباينة وواقعية تناقش آعتى القضايا االجتماعية بعيدا عن
ادوارها الرومنسية الخفيفة يف بدايتها.
ً
كما كان محمود عبد العزيز متألقا عالعادة ،وبالرغم من درامية
الفيلم إال انه نجح يف أن يَنتزع ِمنا بعض َ
الضحكات التي لم تَخل
ابدا بدراما الفيلم وقوة موضوعه ،بل عىل العكس قربتنا اكثر من
الشخصيات.
فريد شوقي بالرغم من ِصغر حجم الدور إال اننا لم نتخيل احد
يلعب هذا الدور إال هو من طريقة تقمصه للشخصية ،ويُحسب له انه
َقبل بدور صغري إلقتناعه بقيمته واهميته يف الفيلم.
نعود للسيناريو واالخراج فال اعرف ملاذا شعرت انني امام فيلمني
وليس فيلم واحد ،كنت اشعر انه من االفضل ان يُفرد النصف االول يف
فيلم ،والنصف اآلخر يف فيلم مستقل.
ُ
ويمكن ان يكون هذا السبب ما جعل املخرجة تقدم جزء آخر من
هذا الفيلم يف فيلم ثاني لها بأسم التحدي بطولة نبيلة عبيد وفاروق
الفيشاوي ولعب فريد شوقي نفس دوره هنا.
ايقاع الفيلم كان مناسب لفكرته وموضوعه ،فال هو رسيع الهس
وال هو بطيء ممل ،ويحسب هذا ايضا ُملخرجة يف فيلمها االول،
واملونتاج للمونترية ا ُملخرضمة سلوى بكري.
اما االنتاج ل واصف_فايز فهو َغني عن التعريف ويتبنى دائما
افالما تجمع بني الجودة الفنية والنجاح التجاري ،ويُحسب له ُهنا
جَ معه لثالثة نجوم كبار يف فيلم واحد يف فرتة النصف الثاني من
الثمانينات نفس الفرتة التي بدأت فيها موجة افالم املقاوالت.
وال ننىس يف التمثيل التألق ا ُمللفت للفنان سيد زيان يف دور مُغاير
عليه تماما يؤكد به عىل ان املخرجني حرصوه يف ادوار معينة بالرغم
من انه كان طاقة فنية كبرية ،فلقد َكاد ان يُبكينا يف بعض املشاهد.
فيلم «عفوا ً أيها القانون» بالرغم من تفرد موضوعه الذي لم
يتطرق اليه اي فيلم اخر قبله او بعده ،اال اننا يمكن ان نأخذه مدخل
للتعبري عن التَخبط الكبري يف القانون املرصي ونصوصه ومواده املليئة
باللغط الشديد والتي تحتاج َ
لفض إشتباك وإعادة صياغة شاملة قبل
أن يَسقط ا َملزيد ضحايا له.
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السياسي
الشارع الثقافي
الشارع

فضاء اإلبداع
()1
ابتد ْع َ
اآلن سما َءكَ
ُ
وآرس ْم غيمتك الحُ َبل.
طفل
زيّنْهَ ا
بهالل ٍ
ٍ
موسيقى تصع ُد من تاريخك موّاال ً مَ وّاال ً
ها تتشاب ُك ِ
وتزيّ ُن أفق َك.
آد ُ
البيت الجاثي قرب َك وأع َّد طعامَ َك ممتلئاً
َ
ْخ ْل هذا
ِ
بالغبطة.
َ
ّ
اآلن تع ُو ُد فهو ُد الحبّ إلي َك من الصيد الشتويّ .
يعو ُد غبَا ٌر َ
كنت تودّعُ ه وقتئذٍ.
ه ْل تذك ُر سيّد ًة ج ّرحهَ ا ّ
الش ُ
وق إليك؟َ
ون ْ
ظرتُها؟
ُ
وعالجْ
صمتك.
ادخل هذا البيت اآلن
بنبي:
ق ْل ما يَج ُد ُر ّ
(لم يدخل هذا البيت سواي ولم يشعل نارا فيه
سواي ،أنا ْ
ُ
وجثمت أدَاعبها،
أوقف ُت حجارته حذوي
ُ
وقلقت عليه ،أنا كوّن ْ ُت املاء
أنا سمّ يت ال ّرمل حبيبي
ُ
وقلت أد ّلله ،أنا ال ّراس ُم والباني ،أنا
من ذاكرتي
ّ
ُّ
ُ
حارسه أسمع يف الليل نبَاحي فأشد وثاق الظلمة
لحزامي ،أنا ..زائره العطشا ُن ،أنا ضوء السقف
األعرجُ أخفي ظ ّل العاشق والوايش ،أنا ثديُ ال ّزاوية
دالل فوق الشفتني ..أنا قلق
األوىل تنز ُل يف بعض ٍ
ُ
وطيش حنيني)
العينني أمام الغرباء
ُ
البيت ْ
َ
إذن واسع ْد بجنوني.
ادخل هذا
هل ثمّ ة ما يرشدنا يف هذي ال ّ
ظلمة نحو الوادي؟
والوادي ،هل ثمّ ة ما يرشده لكميني؟
ُ
ها إنِّي ه َـي ُ
وأهلت عليهَ ا
َّات فخاخِ ي قربَ ال ّربو ِة
ُ
ومحوت روائحَ أقدامي
أعوامً ا من ص ٍرب
أفتحُ
أجنحتي يف ال ّريح
ها إنّي
ِ
ِ
الوقت
قامات
فأطوي
وتطويني.
()2
موشكة َك ّفي أن توق َد جذوتها..
موشكة هذه األدعي ُّة أن ُ
العرش
ترس َم شبّا َك
ِ
وتفتحُ ه
كقب ٍة يف املاء وتستُ
طريق ّ
ٌ
ترف ّ
ستكو ُن هناك
سوأتها.
طريق ّ
ٌ
تجفف ح ّلتها.
وتكو ُن هناك
ُ
ويكون هناك حنيني.
هل أميض؟ أم أميض؟
ملوّال األفق ليبقيني.
أم أرت ّد ِ
ّ
انشقي اآلن يف لغتي.
أيّتها األسماء األوىل
ُ
األصوات وكونيني.
اشتعيل أيّتها
()3
ُ
أوثقت ال ّروحَ إلي َك ألسل َم
ال أمل ُك وعدًا من َك ولكنّي
من ظنّي.
ُ
أوثقت املايض واآلتي.
ونزعْ ُت دثارك عنّي.
هل ُ
قلت أحبّك قبل اآلن
أنا أبكي يف وحدتي منّي.
لم أفتحْ أبوابا كي ُ
أعبَ.
أنت البابُ وأنت املعربْ.
أنت الخطو ُة ألقيها فتعود إيل َّ
ِ
الخطوات مع ال ّريح وتلقيني؟
ف ِل ْم ألقي

استـهــالل
ألول مرة أرى سجنًا
يس ُع الفراشات
واألطفال
واألشجار
و ا ُمل ْ
دن،
أرى ِسجنًا َف ِسيـــــحً ا
بحجم ال َو َ
طن !
جريمة ناجحة ،قصيدة فاشلة
السكِني ا ّلتي ّ
ِّ
يقش بها
َ
فاكهة يَشت ِهيهَ ا،
نفس تلك ِّ
السكِني

َ
عطشان أفتحُ خابيتي وأسكبُها
ُ
...أفني كأيس وتفنيني.
عطشان
اآلخرُ
ال أمل ُك وعدًا منك يقيّدني
لكنّي قي ُ
ّدت ال ّروحَ إلي َك
محفوظ
حافظ
أله َربَ من ظنّي.
()4
َ
َ
أنسخ عط َرك يف بيتي
جاو ْرني َك ْي
ِ
ِ
الكلمات تؤوبُ إيل َّ لتخربني عن لون النسيان.
ودع
ِ
سأمأل أحذِيتي بالوجْ د لتحملني عندكَ
فاقرت ِب اآلن وسيّجْ هذا الجسد ّ
الشاردَ.
ِ
ّ
ُ
كي تهدأ أحزاني...
ُدله ْ
ْص وجهَ َك يف املرآة جنينًا يتع ّل ُم لكنتَ ُه
َها أُب ِ ُ
الرس عىل ال ّ
طريان وحيدًا
َها أب ِْص ظ ّلك يتد ّربُ يف ّ
ها أبرصُ قاما ِت َك يف ال ّريح فأتبعُ ها بنواح
جاورني كي أنرش فاكِهتي /أو فاهجُ ْر أوطاني.
()5
ّ
ه ْل َ
فل
أنت معجز ُة
النبي الط ِ
ّ
أنت الفضا ُء ال ّرحبُ ب َ
أم َ
ني خرافتني؟
َ
َ
أحِ بُّ لونك فاتحا رشفاته يل
ضاح ًكا يف الفجْ ر.
آخر
سوف أظنّه كالنّاس منذو ًرا ليو ٍم ٍ
ُ
وت َكذِّبُ
اآلهات ظنّي.
ّ
ْ
َ
وافتحْ
ً
عيونك كلها
حارسا
كن لبيتِك
َ
تلك القريبة والبعيد َة
ْ
واحرتس من نومِهَ ا.
ِ
ّ
اآلهات بَع َد هنيهَ ة
سنقس ُم
َ
خذ قسطك املعلوم واذهبْ يف األعايل
صبّهَ ا َر ً
ُ
قراقة
وانثر أغانيها عىل جنباتهَ ا.
()6
 ماذا ترس ُم فوق النهر؟َ
 َسالحف؟
أقلت:
أم َ
تسبحُ
؟
قلت خيوال
ً
أم أشكاال مبهمة تتشبّه بالحبّ زمانًا...
َد ْع عَ ن َك املا َء ييض ُء املوتَى
ِ
ساحات
مازا َل ل َديْنَا متّ َس ٌع لنرمّ َم دهشتنَا من
ال ّذك َرى،
واألحال َم َ
من الد ِ
ّعوات.
مصادفةً.
ُ
َ
الربق ييضء األكوان َ
ومازال
فابتد َع اآلن سميّك منّي
كي تلقاني.
وانرشني حول َك ْ
()7
الفكر ُة أكربُ من مُغلقها.
أجمَ ُل من سقسقة املعنَى ب َ
ِ
الكلمات
ني
َ
سها
كأنّك تخفي ما تبدي حني تف ّ ُ
أو تبدي ما تخفي من أن ّ ْ
ات
الفكر ُة َ
أنت
فناولني ّ
كفي َك ألكتبها
ْ
اآلهات.
ناولني حضنك كي تكتبني
موعودًا بك أتداعَ ى صوفيًّا يف ورقي.
والدّربُ يحوّ لُها ّ
الشطحَ ْ
ات
ُ
أرقص
ْصنِي
ها أُب ِ ُ

الشجرة مرت
من هنا
فاطمة بن محمود
يج ّز بها رأس عصفور..
تسيل الزقزقة عىل بالط وسخ
يبتسم! ..
...
هذه ليست قصيدة !!.
جـريـمة يف الطـريـق
ُ
عيني رجال البوليس
رأيت بأم
ّ

ْ
النغمات
انظ ْر جسدي يبدُو محرتقا يف
()8
ال أمل ُك وعدًا من َك ،نزعْ ُت روَائح سيّدَتي
َّ
تمحوها...نفساً ،
ً
نفسا
لكأن عطورك
ْص ق ّد َك يدنُو منهَ ا.
أب ِ ُ
الكون أمامي.
ويز ّر ُر أثواب
ِ
هيّا ادخ ْل مخد َع غانيتي.
جاو ْر غفوتها أعوامً ا...
ث َّم اغ ُربْ عنهَ ا...
()9
يسكنني ّ
الساعة ما يسكنُني
ُ
خويف من هذا القاد ِم يف لغتي
وثنياتي..
عطيش لسالفتها
ُ
وسبَاتَاتي...
ّ
األ َزرق ،ذاك املنحوت عىل الت ِ
ابوت
وآهاتي...
ٌ
ُ
عشت أ َربِّيها يف كتبي
أغنية
تسكنني
واليوم تفاجئُني
خرجُ أشيائي من مخدَعِ هَ ا
ها تُ ِ
وتطردُني من صفحاتي
()10
بابًا ...بابًا تُفتَ
حُ
أقداري
ِ
أبرصُ أنوا ًرا تأخذني يف خطفتها فأراك ،أضمّ ك،
أنهاري
أرشع عندك
ِ
ِ
أَدْعُ ونِي ،يا منشئَ هاويتي
يا مُحد َ
ِث أوزاري
ْ
كن موق َد عافيتي.
أو ْ
أس ِاري.
كن م ِ َ
ُخب ْ َ
أنا ما غنّي ُْت لذكركَ.
لكن خانتني أوتاري.
()11
مقتدر ّ
أتمل حاشيتِي
كنبي
مصلوبا
ٍّ
ٍ
هذا سندي وحبيبي يُرشدهم يف الليل عىل بستاني.
هذا عربيُّ البيت ِ
يضء لهم عتماتي.
هذا األسم ُر يأكل من زندي ويع ّريني.
يرسمُني َ
هذا القاد ُم من با ِب َل ُ
فوق املا ِء
ويَط ُر ُد موْجاتي.
هذا الجب ُل العاري يتزيّى ِب ِص َفاتي
أين َك منّي اآلن،
ِ
ْ
النظرات
تخالصني
دع األقما َر
ِ
وناولني كلماتي...
()12
ُ
َ
َسأقو ُل :أحبّ َك مُمتدحً ا ذَاتِي ،وأقول أحبّك محتفال
بلغاتي
ُ
وأقول :أحبّك محتلبا غيبي ،وأقول أحبّك ممتدحا كتبي.
وأقول :أحبّك محتفال بي وأقول أحبّك موعُ ودًا يل
مركون يف خابية أعىل
وأقو ُل :أحِ بّك منسكبًا كنَبي ٍذ
ٍ
امللكوت
ً
أقول :أحبّ َك مفتونا بهالكي
إنّي أفنى إذْ أولد عندك
إنّي أولد إذ أفنى
ْ
وأموت…

(عىل غري عادتهم) متعاطفني معي،
يسيّجون املكان الذي(افرتقنا) فيه
وبمنتهى الحزن
يمنعون الناس من االقرتاب
ّ
يكشون..
يف وجوه الفضوليني
ثم يرفعون الفتة كربى يف نفس املكان
َ
حطمت فيه قلبي
الذي
« هنا مرسح الجريمة «!
لُــعــبــة
مثلما يُف ّكك طفل
لعبته

awatefbeldi@gmail.com

21
26

شفاه
المستحيل
أمّ الزين بن شيخة
صمت يتعثّر بني يديها..وعبق اللغة يعانق النحو
القديم..
أفق غاضب ..وفقه بال آلهة..
غموض مشتهى..وسماء تلطم غيما يتيما..
ياسمني يسقط عىل صدر الربيع عشقا..
معتّقة ِ
أنت كخمرة إاله م ّر من هنا سهوا..
وتاه يف وطن بال مؤمنني..
والشارع يعرب نحو العائدين ..من شفاه
املستحيل..
ك ّلهم رحلوا..بال وجوه وال مودّعني..
والقصيدة واقفة عىل ضفاف الروح..هي وعطرها
وبعض األغنيات..
وتهيء له عرسا جديدا..
ترمق الغياب
ّ
تعبت من ضجيج املعابد..
طفقت تركض يف رحيق الوقت القادم..
أنهكتها تضاريس الجوع املنثورة هباء يف ضجيج
الدول..
بسطت حرفا فجاءت إليها أصواتهم
تنثر سخطا . .تطلب عدما..
تحرس فراغا يديره بعض الراحلني..
عربوا اىل حتفهم ليال..
دام الليل يف عيونهم دهرا طويال..
ّ
توسدوا البحر وناموا وحيدين يف موتهم..
ث ّم جاءت الحكومات واملزبلة..وبعض الرماد..
والكثري من القرابني..حتى املهزلة حرضت مع
الضاحكني..
وبعض التوابيت..
تقتسم الجثامني وتو ّزعها بالقسط
عىل الجالسني عىل ّ
ضفة الجحيم..
يومئذ ..كان الغياب  ..ك ّل الغياب..
حارضا برمّ ته..
باستثناء روح صغرية ركضت بعيدا عن الرتاتيل
سأل عصفور يتيم
«من شيّد هذا املأتم فوق أغنيتي؟
أجاب دم طريّ يه ّرب آخر جمجمة :
« امكث هناك..
حيث تنمو ضحكة الورد األخرية..
ومخاض الغمامات..
امكث هناك حيث أنشودة الغرباء وشهقة
الياسمني..
امكث هناك..
فقط ..من أجل أطفالك القادمني...»...
ويرضبها عىل األرض،
يجمّ عها ثانية (أو هكذا يبدو)
ويرضبها مرة أخرى عىل األرض.
هكذا تفعل الحياة ..بقلبي!.
حــفــــلــة
ّ
أتحسس التجويفة ال ُكربى
يف صدري..
وأبكي،
تحوّل أصدقائي إىل هنود حمر
يرقصون حول النار
وينتفون عصفورا صغريا
يسمّ ونه ..قلبي! .
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صفحة من إعداد  :منير الفالح

أنتريتي نبّ ار

نورال ّدين بن خذر
ّ
المثقف
اليساري
يوم  10فيفري الحايل م ّرت الذكرى  16لوفاة صديق ورفيق
اليساريني عامة واملثقف العضوي نورالدين بن خذر ...كان يؤمن ّ
بأن
اليساري يجب أن يكون مع املسحوقني من ابناء الشعب ،وأن عليه ان
يدافع عن قيم الحرية والعدالة ،وأن يكون اوّل من يضحّ ي وآخر من
يقول انا ...بن خذر هو أحد اهم وأرقى ابناء اليسار مدحه الشهيد
شكري بلعيد ذات يوم قائال" :نور الدين بن خذر مدرسة لو نحسن
التع ّلم منها سننترص".
نور الدّين بن خذر تقدّمه زوجته ورفيقة دربه يف السياسة والحياة
املناضلة عائشة العابد قائلة ":هو أصيل حامة ْقابس كان مناضال
وإبن مناضل ت ّم إغتيال والده سنة  1957بطريقة غادرة ودفن يف
صمت ممّ ا أثّر كثريا عىل حياة وإختيارات ومواقف نور الدّين"..
ويذكر ّ
أن بن خذر خرج إىل الحياة العامة بعد أكثر من  11سنة
سجنا وإقامة جربيّة وولج عالم الكتاب وربط عالقة وطيدة باملرسحيّني
ّ
والسينمائيّني والفنّانني التشكيليني نذكر منهم الفاضل الجزيري الذي
قال فيه" :سمعت به وانا طالب يف الجامعة مع ث ّلة من أصدقائي ومن
بينهم أحمد بن عثمان الردّاوي والشيخ الهاشمي الطرودي رحمهما
ال ّله وكانت خطب بن خذر تجمّ د الدماء يف العروق وتحبس األنفاس إىل
أن يكمل فيلهب حماس الطلبة والشباب بصفة عامة..إتبعنا خطواته يف
"برسبكتيف" ومارسنا أفكاره يف الشأن الثقايف والفكري ...وأذكر أنّي
وأن العالقة تو ّ
دخلت السجن ألنّي جلست يف املقهى مع بن خذر ّ
طدت
بيننا يف السجن ّ
وأن األيّام معه كانت كحلم "...
عرفته شخصيّا يف منتصف السبعينات عرب كتاباته يف منشورات
رسا ّملا كنّا منتمني إلحدى املجموعات
"برسبكتيف" التي كانت تصلنا ّ
التابعة للعامل التونيس وكان يرشف عىل تكويننا فكريّا وإيديولوجيّا
املناضل ّ
الصادق النعريي...وكان يرافقني يف هذه املجموعة الحبيب
بالهادي الذي هو اآلن أحد إطارات السكك الحديديّة وفرحات بن
حميدة (مهندس) واملحامي منذر الفريجي...
وقابلته ألوّل م ّرة يف منتصف سنوات الثمانني ّملا كان مدير دار
"ديميتري" للنرش للتباحث يف إمكانيّة توليه نرش وإصدار مج ّلتي
"شاشات تونسيّة" وكان ال ّلقاء بداية عالقة صداقة دامت اىل يوم وفاته
ذات  10فيفري من سنة ...2005
بعد هذا ال ّلقاء إتصل بي إلعالمي ّ
بأن دار ديميتري تنوي نرش ديوان
شعر للمنصف املزغنّي وطلب منّي ّ
تكفل نوادينا داخل حركة نوادي
السينما بتوزيعه عىل نطاق واسع يف كامل أنحاء الجمهوريّة وبما ّ
أن
أي مثقف تونيس محسوب عىل اليسار ال يقدر عىل رفض طلب للزعيم
نور الدين بن خذر الذي كان دوره يف امليدان السيايس كما يف امليدان
الثقايف ّ
مؤسسا ومبدعا يف كل ما يفعل ،كان قلبه يسع اإلنسانية كلها
ّ
وعقله يسع الواقع بتعقيداته وكان بتواضعه ورقة مشاعره واالبتسامة
التي ال تفارقه يكسب ثقة محدثه ...فانخرطت ومعي حركة نوادي
السينما يف مرشوع نرش وتوزيع الديوان األوّل للمنصف املزغني
وعرفت التجربة نجاحا مبهرا قال عنها املزغني نفسه" :ديواني األول
هو (عناقيد الفرح الخاوي) وقد ضم قصائد  1976 - 1974ولم
تتوفر له فرصة الصدور اال بمناسبة لحظة االنفتاح الديمقراطي أيام
الوزير األول محمد مزايل , 1981( ،عن دار ديميتري  /سريأس للنرش)
وكان وراء نرشه كل من األستاذ الجامعي توفيق بكار والنارش محمد
بن اسماعيل صاحب دار سرياس ،ونور الدين بن خرض كمسؤول عن
ديميتري رحمهم الله جميعا".
وتواصلت عالقتنا وكنت أستشريه يف كل الربامج التي أقوم
بإنجازها يف كل املهمّ ات التي أنيطت بعهدتي...وكنت أحرص عىل
دعوته لحضور أه ّم التظاهرات التي كنت أقيمها بدار الثقافة إبن
خلدون ...وأذكر مشاركته الطريفة يوم تكريم الرسام البوهيمي
الحبيب بوعبانة وحرصه عىل إقتناء قصيدته بثمن فاق توقعاتنا وكيف
مازحه يومها عندما طلب منه تمكينه من ال ّلوحات التي إقتناها منه ولم
يستلمها ...فضحك بوعبانة وقال له " :يا حرسة عاودت بعتها هاو توّة
نشوفلك لوحات أخرى يف بالصتها اما تزيدني حويجة":
وأختم هذه البطاقة بما قال عنه رفيق دربه جيلبار النقاش اللهّ
يرحمه يف ذكرى وفاته العارشة التي إلتأمت يف فضاء التيارو ":كان
نور الدّين دائما يدافع عنّي ويتصدّى ملن يسيؤون يل قائالّ :
كفوا عن
إطالق صفة يهوديّ عىل جيلبار وإكتفوا بالتّونيس..إنّه تونيس حتى
النّخاع".
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ْ
بورقيبة " :ما سمعتش إلّي صفاقس عندها شهداء !!"
هل صدر هذا املوقف فعال عن الزعيم؟ وما هي الظروف التي ّ
عب
فيها عنه يف البحث اإلستقصائي الذي قام به الدّكتور فاروق الشعبوني
إنطالقا مثلما جاء يف حديثه من رواية أستمع إليها صادرة عن زوجة أبيه
ْ
بورقيبة.
حليمة الشعبوني املناضلة يف صفوف اإلتحاد النسائي يف زمن
من املعروف أن الجيش الفرنيس ّملا إقتحم أسوار مدينة صفاقس يوم
 16جويلية سنة  ،1881اقرتف مذبحة شنيعة ضد الصفاقسية البواسل
املدافعني عن املدينة .سفك الفرنسيون دماء
وقتلوا وذبحوا ودفنوا أبطاال أحياء كانوا
موجدين يف خنادق .تمت املذبحة يف زمن
قصري وكانت نتيجتها  900شهيد يف ظرف
يومني فقط 16 :و  17جويلية .1881
يف تلك الفرتة من الزمن يقول الصحفي
اإلنقليزي برودالي يف كتابه the last punic
 warوالذي كان متواجدا ب املكان زمن
احتالل مدينة صفاقس ،أن صفاقس تعد
 12000صفاقيس و 1500يهودي و1000
مالطي و 500نسمة من جنسيات أوربية
أخرى.
هذا التعداد يفضح فرنسا التي قتلت 7.5
أنفار عن كل  100صفاقيس.
ّ
ويقول د.فاروق الشعبوني أنه يف سنة  1963ويف شهر سبتمرب إثر
ْ
بورقيبة إىل صفاقس لنقل جثمان املغفور له،
قدوم الرئيس الحبيب
الشهيد الهادي شاكر من مقربة طريق العني إىل ساحة بلدية صفاقس،
سمع بعد أيام من املوكب الجنائزي ،زوجة أبيه حليمة وهي ناشطة
بالحزب الحر الدستوري بصفاقس ،تروي ألبيه أن عددا من الصفاقسية
ْ
بورقيبة إثر نقل جثمان الشهيد الهادي شاكر ،تسمية تلك
طلبوا من
الساحة باسم ساحة الشهداء مؤمنني بأن أهل صفاقس ضحوا بالكثري
ْ
بورقيبة رفض قائال“ :ما
من اجل الوطن منذ االحتالل الفرنيس...ولكن
سمعتش ّ
ال صفاقس عندها شهداء “؟
ويف سنة  2014اتصل د.الشعبوني بيس محمد النوري املحامي وهو
يف مكتبه واملعروف بمواقفه النضالية من أجل حقوق اإلنسان واملساجني
السياسيني طيلة حكم بن عيل ،وسأله ان كان سمع عن حديث حول

ْ
بورقيبة تسمية ساحة البلدية باسم شهداء صفاقس .فرد عليه
رفض
مبارشة أنه سمع هذا الكالم من أناس أكرب منه سنا ونشطاء يف الحزب
ْ
بورقيبة عىل طلب الصفاقسيّة كان
الحر الدستور التونيس مضيفا ان رد
”صفاقس ما عندهاش شهداء”.
وحسب نفس املصدر يف  13مارس  2015تنقل د .الشعبوني مع
األستاذ محمد النوري إىل مدينة نابل أين يقيم املناضل املرحوم بوبكر
مقني وهو من الرعيل األول للحزب الحر
الدستوري التونيس وبعد طرح السؤال عليه
بخصوص طلب تسمية ساحة البلدية باسم
ساحة الشهداء رد قائال إنه سمع بنفسه
ْ
بورقيبة يجيب عىل هذا الطلب“ :أنا ما
سمعتش ،صفاقس عندها شهداء”
وزيادة للتحقيق اتصل يس الشعبوني
بالدكتور محمد علولو بصفاقس وهو
ابن املرحوم الدكتور أحمد علولو الذي
يعترب من القياديني االوائل للحزب الحر
الدستوري التونيس بجهة صفاقس مع
املرحوم الهادي شاكر ،فقال الدكتور محمد
علولو انه ذهب إىل تونس مجموعة من
ْ
بورقيبة
كوادر الحزب بصفاقس ملقابلة
سنة  1970طالبني منه املوافقة عىل تسمية حي الزيتونة الحايل باسم
ْ
حي الشهداء فر ّد عليهم
بورقيبة يف الحني باللغة الفرنسيةSfax n’a ” :
" que des morts
ْ
بورقيبة أ ّكد يف مرتني اثنتني إرصاره وتشبثه
ومن الواضح للعيان أن
بإنكار شهداء صفاقس الذين سقطوا سنة  .1881كانت امل ّرة األوىل
سنة  1963ملا نقل جثمان الشهيد الهادي شاكر ،أما املرة الثانية فكانت
سنة  1970ملا أُعيد طرح الكرة لتسمية حي الزيتونة بحي الشهداء...
ْ
بورقيبة عرف أثناء حكمه تونس بأنه إذا غضب
ويقول د.الشعبوني إن
يف أمر ما فهو يستعمل اللغة الفرنسية دون العربية أو الدارجة ألنه يجد
فيها مقصده من الكلمات املعربة عن ما يجول يف صدره.
ّ
واملختصني اإلجابة عنه
والسؤال الذي يبقى مطروحا وعىل املؤرخني
ْ
بورقيبة يرص عىل نفي وإنكار ملحمة صفاقس لسنة  1881؟
ملاذا كان

عين على التلفزيون

ّ
للسينما التونسيّة
نجاحات جديدة

يوم  10فيفري الحايل أعلنت أكاديميّة الفنون وتقنيّات
ّ
السينما “سيزار” الفرنسية عن الئحة املرشحني لنيل
جوائزها التي تتوجه لكامل العملية االنتاجية واالبداعية
للفن السابع وستقام االحتفالية الكربى للسيزار يوم 12
مارس املقبل يف قاعة األوملبيا لالعالن عن الفائزين.
وقد تم ترشيح املمثل التونيس سامي
بوعجيلة عن فئة أفضل دور رجايل يف فيلم
“بيك نعيش” للمخرج مهدي الربصاوي إىل
جانب فيلم “ ”un divan à Tunisملنال العبيدي يف فئة الفيلم األول...
وبعيدا عن عاصمة األنوار باريس جاءت األنباء سارة للسينما التونسيّة
حيث استطاع فيلم “الرجل الذي باع ظهره” لكوثر بن هنية أن يقتلع مكانا
له يف القائمة القصرية لجوائز األوسكار األمريكية حيث أعلنت «أكاديمية
فنون السينما وعلومها» األمريكية ،عن هذه القائمة املتنافسة عىل جوائز
اوسكار عام  ،2021ومن بينها فئة «أفضل فيلم أجنبي» التي ضمّ ت 15
فيلماً.
وتعليقا ً عىل هذا النبأ ،كتبت املخرجة التونسية عىل صفحتها بأحد
مواقع التواصل اإلجتماعي« :نعم فعلناها ..وصلنا للقائمة القصرية ألوسكار
 .2021شكرا ً لكل من أحب «الرجل الذي باع ظهره».

هند صبري تحتفل بطريقة مبتكرة بعيد الحب

احتفلت نجمتنا املتألقة عربيّا ودوليّا هند صربي بعيد الحب بطريقة
ّ
خاصة إذ حرصت عىل التفاعل مع متابعيها بجملتها الشهرية يف فيلم "أحىل
ّ
وجسد
األوقات" حينما قالت لزوجها يف الفيلم" :أنا عايزة ورد يا إبراهيم"
دور الزوج يف الفيلم الفنان الراحل خالد صالح بينما قامت هند صربي
بتجسيد شخصية " يرسية" ...
يذكر ّ
أن النجمة هند صربى نرشت صورة جديدة لها بفستان مميز
باللون األحمر ،وكتبت" :اليوم العاملي لجملة (أنا عايزة ورد يا إبراهيم)"،
وما أن نرشت الصورة حتى تفاعل معها عشاقها بصورة كبرية ومنهم
الفنان أحمد خالد صالح ( ابن املمثل ال ّراحل الذي قام بدور زوجها
إبراهيم ) ...الذى كتب لها" :كيلو كباب وكفتة يبقى أبرك يا يرسية".

الموسوس أحد عناوين
المسلسالت اإلذاعيّة الرمضانيّة

«املوسوس» هو مسلسل اذاعي لرمضان ،2021
يحكي يف قالب كوميدي عن شخص موسوس يشك يف
كل يشء ويف كل الناس ،وهو خريج الجامعة يبحث عن
عمل وكلما وجده تواجهه مواقف طريفة.
«املوسوس» انتاج مصلحة الدراما باالذاعة
التونسية ،و تأليف رياض السمعيل وإخراج لطفي
العكرمي.
ومن بطولة دليلة مفتاحي ،طاهر رضواني ،آمال
البكوش ،توفيق البحري ،كوثر بلحاج ،نورهان بوزيان،
صالح مصدق ،عزيزة بولبيار ،حبيب بلحارث.
علما ّ
وأن املستمع سيكون عىل موعد يف شهر
رمضان القادم مع سبع أعمال دفعة واحدة ومن بطولة
كبار النجوم يف تونس نذكر منها مسلسل «املنصف
باي» من إخراج محمد عيل بلحارث وبطولة فتحي
الهداوي ،وهو مسلسل تاريخي من  30حلقة يحكي
عن املنصف باي ،وهو من البايات (امللوك) الوطنيني
الذين ن َّكل بهم املستعمر الفرنيس يف الحرب العاملية
الثانية ،ومسلسل «صليحة» للمخرج عماد الوسالتي،
وهو عمل أيضا ً مؤ ّلف من  30حلقة يحكي املسرية
الخالدة أليقونة األغنية التونسية صليحة ،ومسلسل
«الدنيا سعود» ( 30حلقة) ،وهو عمل كوميدي نقدي
من إخراج أنور العيّايش ،وسلسلة دينية بعنوان «دروب
النور» ( 15حلقة) التي قام بإخراجها أنور االعيّايش
وسلسلة «خالعة مفماش» ( 30حلقة) من إخراج رضا
عزيز ،وهو عمل كوميدي اجتماعي ،إىل جانب السلسلة
الكوميدية التي تنتقد األوضاع االجتماعية «ناس
الصيف» ( 15حلقة) من إخراج الرزقي العوني».

دليلة مفتاحي

عزيزة بولبيار

صالح مصدّق

توفيق البحري

نورهان بوزيان

كوثر بالحاج

أمال البكوش

maghrebstreet@gmail.com
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ّ
الجنة وأخرى في النار :
قدم في

«البابا» يوسف الزواوي يتقاعد عىل بنك «منتخب الصغار»

العربي الوسالتي

على غفلة من الجميع ودون سابق إشعار أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بالغ رسمي لها عن انطالق المدرّب الوطني الجديد لمنتخب ً
األصاغر
ّ
الفنية حيث كشفت الجامعة في بالغها المقتضب عن برنامج تحضيرات المنتخب خالل الفترة القادمة
« »2003في مباشرة مهامه رسميا على رأس المقاليد
والشروع في اختيار العناصر التي ستؤثّث تركيبة هذا الجيل الصاعد والواعد والذي يعتبر النواة األولى لتشكيل المنتخب األوّل في السنوات القادمة.
امله ّم يف ك ّل هذا وبعيدا عن برنامج التحضريات والرتبصات
وقائمة الالعبني املدعوين وبعيدا عن الخوض يف التفاصيل
ويف بعض الجوانب الفنية التي ال تسمن وال تغني من جوع
ّ
فإن األمر امللفت لالنتباه حقا يف
عىل األٌق ّل يف الوقت الراهن
هذا املوضوع هو بال أدنى ّ
شك يتع ّلق باسم الناخب الوطني
الجديد الذي ت ّم تعيينه يف هذه املهمّ ة وبهذا التكليف الذي
ّ
يخص
يالمس يف رمزيته سقف الترشيف ...الحديث هنا
قيدوم املد ّربني وشيخهم املبجّ ل يوسف الزواوي الذي وجد
نفسه وبقدرة قادر وبعد بطالة فنية إجبارية بحكم تقدّم
ّ
السن عىل بنك املنتخب من جديد...
مداركه الفنية والعقلية يف
يوسف الزواوي الذي بلغ من العمر عتيا ويحتفل هذا
العام بمرور  75سنة عىل «تأسيسه» سيكون هو املد ّرب
الجديد ملنتخب األصاغر وسيكون ربّان هذه السفينة
التي بالكاد بدأت تغادر ميناء الطفولة باتجاه شاطئ
«الرجولة» ...وقد اختارت الجامعة مكافأته عىل سنوات
السمع والطاعة بتكليفه بهذه الخ ّ
طة وهو عىل مشارف
ّ
سن اليأس الكروي بمأمورية جديدة جاءت هذه امل ّرة عىل
شاكلة فسحة تقاعد.
قد يكون تفكري الجامعة يف تنصيب كفاءة فنيّة قديرة
الفتي
وصاحبة تجارب تدريبية كبرية عىل رأس هذا الجيل
ّ
أمرا صائبا باعتبار أن هذه الفئات السنّية تستحق قيادة
حكيمة ورصينة وتستحق مد ّربا كبريا وبمواصفات خاصة
بعد أن أثبتت التجارب السابقة ّ
أن االستنجاد بمدربي
ّ
الصف الثاني لم يعط ثماره بدليل النتائج التي تحققت
كما أنه من الصواب االعتقاد ّ
بأن بناء هذا الجيل عىل أسس
فنيّة وأكاديمية صحيحة ضمانة كافية مليالد منتخب عتيد
يف السنوات القادمة يكون قوامه وعتاده من عناوين هذا
الجيل الذي ننتظر منه الكثري ...ولكن املد ّرب الكبري يف
املفهوم الفنّي واألكاديمي ال يعني بالرضورة التقدّم يف
ّ
السن وتعدّد التجارب واالنجازات وهو الخلط الذي وقعت
ّ
فيه الجامعة أو ربّما التعلة التي اعتمدتها لتمرير قرار
التنصيب الغريب...
التفكري يف يوسف الزواوي بعد كل هذه السنوات دونا

عن غريه ليس جريمة تسأل عنها الجامعة فالرجل يعترب
من العناوين الرئيسية يف كرة القدم التونسية ولكن املنطق
كان يفرتض التفكري هذه امل ّرة عىل األق ّل يف أسماء أخرى
بعيدة ك ّل البعد عن عالم الزواوي الذي لم يعد العيش فيه
ممكنا ومتاحا فالرجل ورغم أننا ال نشك لحظة يف إمكاناته
وكفاءته لم يعد االسم املناسب للمكان املناسب لعدّة
اعتبارات أوّلها أنه يف قطيعة كليّة مع الجيل الحايل وطقوسه
التدريبية ال تتناسب مع طاقات وإمكانات مواهب يف عمر
ّ
السن وبقانون الطبيعة بات غري
أحفاده وهو ثانيا بلغة
متاح ذهنيا وبدنيا وخارج نطاق الخدمة وثالثا وهذا األه ّم
فهو ناخب وطني متعاقد مع عناوين الفشل بامتياز
ومروره السابق عىل رأس املنتخب يكفي مؤونة التعليق
وحتى تكليفه بحقيبة االدارة الفنية صلب الجامعة لم يؤت
أكله بما أنه كان مج ّرد ديكور ويف كثري من األحيان شاهد
زور ...ومن يعرف يوسف الزواوي جيّدا يعرف أكثر من
غريه ّ
أن الرجل ليس صاحب مواقف صاخبة وال صاحب
ّ
قرارات حاسمة ولم نسمع له صوتا عاليا اال عند مراسم
التقييم و»التفيلم» حينها فقط يستعيد «البابا» عنوانه
ويطلق لسانه وعنانه لجلد املغضوب عليهم من الفارين من
جحيم الجامعة واملنتخب والجميع يتذ ّ
كر مروره الباهت
باإلدارة الفنية للجامعة وما حصل قبلها خالل كاستينغ
اختيار املد ّرب الوطني عندما كان القرار يتأرجح بني نبيل
معلول وخالد بن يحيى.
الخوض يف مسرية يوسف الزواوي التدريبية ليس
استنقاصا من قيمة الرجل الفنيّة وال ته ّ
كما عىل ثراء
ّ
السن املتقدّمة
محطاته الرياضية ولكن الرجل وهو يف هذا
جدّا جدّا استهلك نفسه ونفذ رصيده ولم يعد رجل املرحلة
وكان لزاما عىل جامعة الجريء تكريمه بطريقة أخرى
من خالل تنصيبه يف خ ّ
طة أخرى بعيدة ك ّل البعد عن
امليادين وعن بنك املنتخبات الوطنية خاصة الفتيّة منها
ّ
تستحق اسما يكون قادرا عىل احتوائها والسيطرة
التي
عليها وتوجيهها بالشكل املطلوب وليس مد ّربا قادما من
زمن بعيد جدّا ال يعرف عنه هؤالء سوى بعض الذكريات

وبعض البطوالت العابرة التي ال وجود لها سوى يف مخيّلة
أًصحابها.
الغريب يف األمر ّ
أن الزواوي لم يرفض الهديّة بل ب ّرر
قبوله بهذه املهمّ ة بأن هذه التجربة تعد إضافة كبرية
ملسريته الطويلة بعد أن توىل أكثر من خطة صلب اإلدارة
الفنية الوطنية مضيفا أن هذا الصنف يعد الحلقة األضعف
يف مسلسل التكوين وهو النقطة املفصلية التي تصنع
ّ
موضحا أنه ومن أجل
الفارق بني الالعب التونيس واألجنبي
ّ
تول مهمته الجديدة فقد أجرى تربصات بأملانيا واسبانيا
ومحور هذه الرتبّصات كيفية اإلحاطة بالعبي النخبة.
وهذه الترصيحات تكشف أن «البابا يوسف» متحمّ س
ومتع ّ
طش جدّا لخوض هذا التحدّي الجديد وإذا كان من
ّ
حقه أن يكون شيخا بقلب شاب وطموح عىل الدوام فإنه
ليس من ّ
حق الجامعة احتكار هذه املناصب وتخصيصها
فقط ألبناء الدار...
رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ّ
وفر
كل ظروف النجاح للمنتخبات الوطنية ماديا وتنظيميا
ولوجيستيا ومن يتابع جيّدا تح ّركات الجامعة يف هذا
االتجاه يقف عىل هذه الحقيقة فالجريء أكثر املقتنعني
بأن املنتخبات الوطنية بكل أصنافها هي واجهته املفضلة
واملحبّذة لتمرير نجاحاته وتلميع صورته الناصعة لذلك
هو يضع كل امكانيات الجامعة تحت ترصّ ف األطر الفنّية
عىل أمل التعاقد مع التتويجات والنجاحات ولكن الجريء
رغم يقظته وفطنته فاته عىل ما يبدو ّ
أن صكوك الغفران
والنجاح ليست حكرا فقط عىل املرابطني صباحا مساء تحت
أسوار الجامعة واملصلحة الوطنية تقتيض أحيانا البحث
عن وصفة النجاح حتى لو كانت بعيدة عن جدران الحرم
الجامعي واملنتخب ليس طوافا أصمّ ا وليس طقوسا من
السمع والطاعة واملنتخب هو كذلك ليس يوسف الزواوي
حتى يرقص عىل بنكه كل هذه السنوات وكأنه فارس
عرصه وكل العصور ث ّم إنه ليس ك ّل من اسمه «يوسف هو
عزيز علينا» ...فهل ضاق رحم هذا الوطن لتبقى الكرايس
حكرا فقط عىل ع ّرابي الفشل...؟

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الرياضي

جيهز الصفقة القادمة
الوحييش ّ

دخل املد ّرب الجديد للنادي االفريقي منترص الوحييش يف صميم الجديّات
حيث استغل الرتبّص األخري الذي أجراه الفريق لرتميم املعنويات واستعادة ثقة
كوادر الفريق بعد أن نالت منهم البطالة واالنتقادات.
الوحييش يعرف جيّدا أن مشكلة النادي االفريقي ذهنية باألساس وأن
وصفة النجاح تم ّر حتما عرب استعادة الثقة يف العنارص املوجودة حاليا عىل
ذمته بما أنه ممنوع من االنتداب لذلك بدأ يف تحفيز الالعبني ويف زرع روح
جديدة بينهم وهو الذي يعرف كثريا طريق النجاح بعد أن كان مرشفا
عىل كتيبة املحاربني التي توّجت بالبطولة يف  2015عندما كان مديرا

نصيحة خاصة للجالية
اجلزائرية
مثلما كان منتظرا أعلنت الهيئة املديرة للنجم الريايض
الساحيل عن تعاقدها مع الثنائي الجزائري الحسني بن
عيادة وزين الدين بوتمان بعد أن كانا عىل ذمّ ة النادي
االفريقي منذ الصائفة الفارطة ولوال تمديد قرار عقوبة
املنع من االنتداب املسلطة بحق فريق باب الجديد لكانت
مصافحة الثنائي الجزائري مع الجماهري التونسية بألوان
االفريقي.
النجم استغل الفرصة كأحسن ما يكون واستغل
الظروف الصعبة التي يم ّر بها االفارقة وتسوّق من داخل
مركب الحديقة «أ» وبعد أن تعاقد مع املد ّرب السابق
لالفريقي لسعد الدريدي قام بتحويل وجهة بقيّة األسماء
التي أُثارت الكثري من الجدل منذ قدومها ونعني بوتمان
وبن عيادة وكذلك ياسني العمري الذي كان آخر امللتحقني
بفريق جوهرة الساحل بعد أن فسخ تعاقده مع النادي
االفريقي بعد اتفاق بينه وبني الهيئة التسيريية والجالية
الجزائرية يف النجم لم تقترص عىل الثنائي املذكور بل شملت
كذلك الالعب السابق للرتجي الطيّب املزياني الذي كان أوّل
املنضمني للنجم يف املريكاتو الحايل.
مسارعة النجم للتعاقد مع هذه األسماء كان مفهوما
بما أن هناك إجماعا كبريا عىل قيمتهم الفنية والبدنية وإذا
كان النجم الساحيل يبقى قبلة محبّذة لكل الالعبني سواء
املحليني أو األجانب بحكم العراقة والسمعة التي يحظى بها
محليا وخارجيا ّ
فإن بوتمان وبن عيادة كان هناك دافعا آخر
لتحفيزهما عىل اختيار النجم يف الوقت الراهن والحديث هنا
يتع ّلق باملد ّرب الوطني الجزائري جمال بلمايض الذي أشار
عىل بن عيّادة بالتوقيع للنجم حتى ال تطول بطالته الكروية
ّ
تدخل بغداد بونجاح املهاجم السابق للنجم
أكثر يف حني
للتأُثري عىل مواطنه بوتمان من أجل االنضمام اىل النجم
خاصة أن هناك عروضا تونسية وصلت الثنائي الجزائري
ساعات قليلة قبل توقيعهما مع هيئة رضا رشف الدين.

رياضيا للفريق .مع ذلك ورغم أن املد ّرب الجديد لالفريقي مازال غري متأ ّكد من نجاحه
عىل رأس الفريق ورغم أن بقاءه اىل املوسم القادم مازال يف حكم املجهول بما أن النتائج
هي وحدها التي ستحدد تمديد اقامته من عدمها مع ذلك فإن الوحييش بدأ يف ّكر يف بعض
األسماء التي يمكن التعاقد معها يف املريكاتو الصيفي القادم ولم يجد الوحييش أفضل من
صنّاع النجاح يف بطولة  2015ليستنجد بهم حيث علم «الشارع املغاربي» أن الوحييش
اتصل بمراد الهذيل العب األوملبي الباجي وأ ّكد له أنه يدخل ضمن دائرة اهتمامه يف املوسم
القادم وهو األمر الذي رحّ ب به كثريا مايسرتو األوملبي الباجي الذي يبحث بدوره عن
اللعب يف الواجهة واستعادة املكانة الحقيقية التي يستحقها.

اليعقويب يسقط
من قنطرة بنزرت

ّ
املتوقع أن يعود املد ّرب قيس اليعقوبي
كان من
لإلرشاف عىل مقاليد األمور الفنيّة للنادي
الريايض البنزرتي خاصة بعد أن قاده املوسم
املايض للنجاة من كمّ اشة النزول يف الجولة
األخرية من السباق يف سيناريو مثري فاجأ ك ّل
املتابعني ...اليعقوبي وبعد ّ
فك ارتباطه وديّا
مع النادي االفريقي بأمر من الهيئة التسيريية
حزم حقائبه واستعد للعودة اىل بنزرت بعدما
ّ
اتفق مع الهيئة املديرة للفريق عىل كل
الرتتيبات الخاصة بالزيجة
الجديدة ولكن حصل ما لم يكن
يف الحسبان وسقطت الصفقة
يف املاء يف لحظاتها األخرية
دون أن يعرف اليعقوبي
األسباب الحقيقية وراء
ّ
بأن
ذلك حيث تفاجأ
هيئة البنزرتي أعلنت
تمسكها بخدمات
الحايل
املد ّرب
العربي الزواوي
وتثبيته اىل آخر
املوسم.
ر
د
مصا
موثوق بها كشفت
لـ»الشارع املغاربي»
ّ
ّ
التغي الحاصل يف موقف الهيئة املديرة للنادي البنزرتي والتي
أن
كانت تتجه يف البداية العفاء الزواوي وتعيني اليعقوبي كبديل له
ّ
تلقت دعما ماديا خاصا من أحد أبناء الجهة املعروفني بتأثريهم
الكبري عىل الفريق وقد اشرتط صاحب «الهبة» عىل الهيئة الرتاجع
عن فكرة التعاقد مع قيس اليعقوبي وتثبيت العربي الزواوي يف
مكانه اىل نهاية املوسم وهو ما حصل فعال.

حتيل بالقانون عىل األخالق وامليثاق
ّ

قطعت الجامعة التونسية لكرة اليد حالة الصمت التي كانت تسطري عىل املشهد الريايض يف تونس
الرسي» عن عقد جلستها
بعد أن تح ّركت بشكل مفاجئ وتحت جنح الليل لتعلن من خالل بالل «بالحرب ّ
االنتخابية يوم  7مارس القادم.
الدعوة جاءت من خالل بالغ نرشته الجامعة يف احدى الصحف بتاريخ  8فيفري من الشهر
الجاري ّ
ونص البالغ عىل أن يكون تاريخ يوم الجمعة  19فيفري كآخر أجل اليداع الرتشحات لرئاسة
ّ
الجامعة والغريب يف األمر أن الجميع تفطنوا لصدور هذا البالغ مبارشة بعد انتهاء اآلجال القانونية
بشكل يطرح أكثر من سؤال حول نوايا مراد املستريي وجماعته وحقيقة تحايلهم عىل القانون
للفوز بوالية جديدة عىل رأس الجامعة التونسية لكرة اليد التي لم يكفها عىل ما يبدو
فشلها الريايض حتى أقحمت نفسها يف متاهات قانونية وأخالقية هي يف غنى عنها.
البالغ فاجأ الجميع بما يف ذلك املعنيني بالسباق االنتخابي وقد راوغت جامعة
مراد املستريي بهذه الخطوة التي اتخذتها كل املهتمني بالشأن الريايض وحتى
أولئك الذين يقتاتون يوميا من أخبار الرياضة الشعبية الثانية يف تونس وحتى
املك ّلف باالعالم صلب الجامعة التونسية لكرة اليد لم يكن عىل علم بهذه التطورات
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ووجد نفسه يف حرج حقيقي تجاه الزمالء الصحفيني الذين تفاجأوا بدورهم من األسلوب الذي
اعتمدته جامعة مراد املستريي للتحايل قانونيا عىل األخالق وعىل امليثاق الريايض للعبة وبدا جليّا
من هذا الترصّ ف الغريب واملريب أن الجامعة اختارت هذه الطريقة امللتوية لتغلق الباب أمام
بقيّة الرتشحات وتضمن لنفسها مدّة نيابية جديدة.
أحد املعنيني املفرتضني بانتخابات الجامعة ونعني الرئيس األسبق للجامعة كريم الهاليل
وصف يف ترصيح ّ
خص به أسبوعية «الشارع املغاربي» ما حصل بالفضيحة والتحيّل وبالرسقة
املوصوفة قائال إن ما قام به مراد املستريي الرئيس الحايل عيب وسقوط أخالقي كبري وال يليق
بشخص نظيف ومسؤول معتربا أن األمر حصل بتدبري “لصوص” بغية س ّد الطريق أمام بقيّة
املرتشحني.
واستغرب الهاليل كيف تقدم الجامعة عىل تعيني تاريخ  7مارس كموعد للجلسة االنتخابية
والحال ان املنتخب سيطري يوم  8مارس لخوض الدورة الرتشيحية لأللعاب األوملبية بوفد
يقوده مراد املستريي مضيفا أن األخري مقتنع تمام االقتناع بأنه سيكون رئيسا يف ذلك
التاريخ دون انتظار ما ستسفر عنه الجلسة االنتخابية.
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