أسبوعية مستق ّلة تحترم القارئ
العدد  - 250من الثالثاء  2إلى االثنين  8مارس  - 2021الموقع االلكتروني  -www.acharaa.comالبريد االلكتروني maghrebstreet@gmail.com :

تالقيح اإلمارات وصلت يوم  28أكتوبر ! 2020
• المشيشي كان على علم بها ورئاسة
الجمهورية تكتّمت عليها طيلة  4أشهر !

النهضويون يباركون
خراب تونس !

maghrebstreet@gmail.com
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راشد الغنويش يف مقال نرشه باسمه يف الصحيفة
األمريكية الواسعة االنتشار ""USA Todayيوم
 20فيفري  2021وباللغة االنڤليزية (زادة) ،التي
ال يحسنها ال نطقا وال حتى قراءة ،وموجّ ه أصال
لإلدارة االمريكية الجديدة برئاسة بايدن ،يستنجد
فيه باألمريكيني رصاحة ال تلميحا بما معناه "أنتم
أعنتمونا عىل الفوز بالحكم يف  2011فال تخذلونا يف
 2021وانقذونا من خطر كنسنا من املوجة الجارفة
ّ
ّ
تحن لالستبداد
والشعبويّة التي
للتيارات الرجعية
وللنظام القديم" حسب تعبريه.
ويف الحقيقة صادق الغنويش هنا يف اعرتافه بفضل
االدارة األمريكية يف عهد الرئيس أوباما وحتى قبله
عىل قرارها املراهنة عمّ ا سمّ وه بـ"اإلسالم املعتدل"
ليعوّض األنظمة املستبدة التي تآكلت رشعيّتها والتي
سوف توظفه يف مرشوع أوسع اطلقوا عليه الرشق
األوسط الجديد ،فوصول اإلخوان للحكم لم يكن ال ثمرة
نضال لهم من اجل الديمقراطية وال مساهمة فعّ الة
يف التحركات الشعبية التي ركبوها والتي اسقطت بن
عيل ،كانوا فقط تس ّللوا للسلطة عرب الدعم األمريكي
كما ُ
خ ّ
طط له وعرب املال القطري وسواه كما فاضت
به خزينة النهضة وشيخها العائد من منفاه االختياري
بلندرة .الغنويش يقدّم نفسه يف هذه الرسالة وكأنّه
ديمقراطي اصيل أفنى عمره يف الدفاع عن الحرية
وتمجيد النظام الديمقراطي ونرش الفكر الحر والدفاع
عن حقوق اإلنسان وهو اآلن مع حزبه تتهدّده "التيارات
املعادية للديمقراطية وللثورة" والتي تتزعمها عبري
مويس باألساس رئيسة الحزب الدستوري الحر.
ثرثرة الغنويش ربما يصدقهّ ا األمريكي العادي املهتم
صدفة بتونس لكن لن تنطيل ادعاءاته عىل اصحاب
القرار يف أمريكا ،فهم لديهم استعالماتهم وخرباؤهم

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

ويعرفون حقيقة األمور يف تونس وبتفاصيلها ،وما
يجهله الغنويش الذي يستنجد بالدعم األمريكي وكأنه
"ابنهم املستبنى" ،ان الدول الكربى ليس لها صداقات
دائمة بل مصالح دائمة ،واالخوان قد استعملوهم
ألهداف معينة يف برنامجهم االسرتاتيجي يف تغيري
خريطة البالد العربية وقد انتهت مهمتهم اآلن ،خاصة
وانهم فشلوا فشال ذريعا يف حكم بلدانهم وتقلصت
شعبيتهم اىل الحضيض .ثم ّ
أن الغنويش وصحبه
يعرفه األمريكيون قبل تونس الثمانينات وبعد تونس
مرورا بالجزائر والسودان وانقلرتا فهو اخواني ذي
نفس ّ
وهابي عقيدة وممارسة وصديقا لعبد الله ع ّزام
واسامة بن الدن وينهل من مؤلفات منظري التكفري
والجهاد من ابن تيميّة ومحمد ابن عبد الوهاب وصوال
للمودودي والقرضاوي ،واالمريكيون يعرفون كذلك
التاريخ الدموي لإلخوان يف تونس منذ سبعينات القرن
املايض حتى األيام األخرية من نرشعقيدة التكفري
واملعاداة للغرب حضارة وقيما اىل استباحة اجساد
املختلفني بالحرق والتشليط والتفجري .والتونسيون
قبل االمريكيني هم واعون بما عانوه من نحلة هذا
الدّعي رافع راية الديمقراطية كذبا و بهتانا .لم ينس
التونسيون ونخبهم املستنرية تلك النسخة من الدستور
التي اراد فرضها حزب النهضة ذات  2013والتي كانت
تبغي فرض الرشيعة مصدر اسايس للترشيع يف البالد
وهي رضب ألسس الدولة املدنية وللديمقراطية التي
يتبجح الغنويش يف الدفاع عنها ،والتونسيون كما
االمريكيني يتذكرون شعارات االخوان يف بناء دولة
الخالفة وتطبيق الرشيعة والجهاد واستعدائهم
لغري املؤمنني بعقيدتهم وتقسيم التونسيني ملسلمني
وكفارعلمانيني وجلب دعاة التكفري والجهاد من
كل حدب لنرش سمومهم يف تونس وخاصة قد رأى

الغنويش يستظل بظل الرئيس األمريكي ويستجديه
الدعم ضد الشعب التونيس لكنه لن يجني منه وال من
غريه اال الريح ألنه يستقوي عىل شعبه باألجانب ومن
التونسيني لن يربح اال مزيد الكره واإلحتقار.

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

المنصف السليطي  -مسعود رمضاني -
أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -
السيدة السالمية  -عامر الجريدي

جمال بن جميع

الشارع التلفزي واالذاعي:
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 -أحمد بن مصطفى  -أيمن البوغانمي

التونسيون يف العرشية السوداء من حكم اإلخوان
وحلفائهم ما لم يروه طيلة تاريخ تونس املعارص من
انتشار وتركيز لإلرهاب واغتياالت للمعارضني ولقوات
األمن والجيش عىل اساس انهم طواغيت يف خدمة من
ال يحكمون بما أنزله الله سالحهم يف ذلك مجاميع
السلفيني الجهاديني وجهازهم الرسي االستخباراتي
املسلح والتونسيون كما االمريكيني هم يشهدون
عىل فشل حكم االخوان وفساده حيث انترش الفقر
والبطالة وانعدم األمن وتدهورت كل الخدمات ونزلت
حالة بالدهم للحضيض واغرقت دولتهم يف الديون
والتبعية مقابل استثراء دوائر الحكم واوّلهم جماعة
الغنويش ومن يدورون يف ركابهم واضحى الفساد
والرشوة واملحسوبية من قواعد حكم اإلخوان وهي
ممارسات عىل طريف نقيض مع الحوكمة الرشيدة
والنظام الديمقراطي التي يدعي الغنويش بطولتهما.

ّ
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 -
نائلة الشقراوي  -نبيل درغوث  -يوسف مارس

مجّ التونسيون يف غالبيتهم الساحقة حكم
جماعة النهضة لذاك تراجعت شعبيتهم وانفض من
حولهم الكثريون وخاصة تصاعدت تجابهم القوى
الديمقراطية والوطنية وعىل رأسها الحزب الدستوري
الذي اتسع انتشاره وأصاب اإلخوان بالهلع ،كذلك
اتحاد الشغل ومكونات املجتمع املدني  ،كلها تنتقد
حكم الغنويش املستبد بالربملان وبالقضاء و باإلعالم
واملتحكم عرب عنارصه يف هياكل الدولة  ،متفقة كلها
عىل رحيل حزب النهضة وقلب هذه الصفحة السوداء
من تاريخ تونس.

ّ
الفني :
المدير

فيصل بنعمران
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء سالم
العنوان :

 45شارع آالن سافاري  1002 -تونس
الهاتف 36 063 034 :

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس االثنني 1
مارس  2021برئيس املجلس االعىل للقضاء يوسف بوزاخر
تمحور أساسا حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل
بخصوص ملف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل
الجمهورية السابق باملحكمة االبتدائية البشري العكرمي حسب
ما أكد لـ"الشارع املغاربي" مصدر قضائي رفيع املستوى.
واملعلوم ان التقرير ورد للمجلس منذ اكثر من اسبوعني
لكنه ظ ّل يراوح مكانه حتى اليوم ولم يشهد أية تطورات تذكر
رعم خطورة االتهامات الواردة فيه والتي تعترب بمثابة إدانة
للطرفني عىل حد سواء ،راشد والعكرمي.
ويأتي تدخل سعيد يف محاولة للدفع نحو منع اية صفقة
تفيض اىل قرب هذا التقرير املوصوف بالصادم والذي أثبت تورط
 16قاضيا يف ملفات فساد ورشوة وأشار اىل تداخل سيايس
ومايل خطري يف اجهزة القضاء.

تقييم

خصص اجتماع املكتب السيايس لحركة النهضة املنعقد
يوم امس االثنني لتقييم املسرية التي نظمتها نهاية االسبوع
املنقيض .مصدر من النهضة قال لـ"الشارع املغاربي" ان
املكتب اعترب ان "املسرية حققت كل اهدافها" وأنها "تعترب
منعرجا يف املشهد السيايس" وأنها ستكون منطلقا لـ "ترتيبات
واضحة" تنهي االزمة السياسية املتواصلة منذ اكثر من شهر.
ولفت املصدر اىل أن املكتب اكد أن مسرية يوم السبت املايض
هي "االضخم خالل السنوات العرش االخرية عىل األقل" وأنها
وفرت حزاما شعبيا للحكومة قال انه سينضاف اىل حزامها
الربملاني.
وتخطط النهضة بمعية حلفائها يف مجلس نواب الشعب
لتنظيم حوار وطني تحت قبة الربملان ،اكد الناطق الرسمي

باسمها فتحي العيادي يف ترصيح إلذاعة "اي اف ام" ان وثائق
ستنرش قريبا بخصوصه وانه سيجمع مختلف الكتل الداعمة
لحكومة املشييش.

تصفية حسابات

اكد مصدر موثوق به لـ"الشارع املغاربي" انه تمت احالة
قيس القبطني املندوب السابق لتونس لدى االمم املتحدة عىل
مجلس التأديب بوزارة الخارجية بسبب ترصيحات اعتُربت أنها
تمس من رئيس الجمهورية قيس سعيد ،والتي كان القبطني
قد ادىل بها عقب إقالته من منصبه يوم  7سبتمرب .2020
واثار القرار استغرابا داخل االوساط الدبلوماسية التي
اعتربته تصفية حسابات وتحركا انتقاميا ردا عىل القضايا التي
رفعها السفري السابق عىل مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة
عىل خلفية ترسيبات منسوبة اليها طلبت فيها من مدونني
استهداف القبطني عرب اتهامه بفساد مايل .
وكان القبطني قد اعلن إبان اعالمه بقرار اقالته باستقالته
من السلك الدبلومايس مستنكرا حالة الالاستقرار التي عرفها
املنصب خالل  7اشهر فقط بإقالة سفريين.

لقاءات قادمة

اللقاء الثالثي امللتئم باملقر املركزي ملنظمة االعراف والذي
جمع رئيسها سمري ماجول واالمني العام التحاد الشغل نور
الدين الطبوبي ورئيس الربملان راشد الغنويش سيكون منطلق
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لقاءات يقودها الثنائي ماجول والطبوبي وقد تشمل رئاسة
الجمهورية ورئاسة الحكومة وعددا من االحزاب يف محاولة
للتوصل اىل حل ينهي االزمة السياسية.
وانطلق التنسيق بني املنظمتني ببيان مشرتك صادر عنهما
اثر تقرير وكالة موديز وتخفيضها يف الرتقيم السيادي للدولة
التونسية وقد يفيض اىل التوافق عىل خارطة طريق لالنقاذ عىل
غرار ما حدث صائفة  2013والحوار الوطني الذي قادته 4
منظمات وطنية وتحصلت بفضله عىل جائزة نوبل للسالم.

تصريح الغنوشي وصدمة المغرب

عىل ذمة موقع  algeriepatriotiqueأصيبت األوساط
السياسية املغربية بما فيها البالط امللكي بـ«صدمة عنيفة ج ّراء
اقصاء رئيس حركة النهضة راشد الغنويش املغرب وموريتانيا
يف معرض حديثه عن احياء مرشوع اتحاد املغرب الكبري» خالل
حوار أجرته معه احدى الصحف.
املوقع اكد أن السلطات املغربية «لم تهضم هذا االقصاء»
مشريا اىل أنها «كلفت جيش ذبابها االلكرتوني برجم صاحب
االهانة املوجهة لحليف ارسائيل الجديد باملنطقة».
وحسب « algeriepatriotiqueاستنتج املغربيون من كالم
الغنويش أن سبب اقصاء بالدهم من مرشوع الوحدة املغاربية
الذي نادى به هو التطبيع مع ارسائيل» .أمّ ا عن موريتانيا فقد
رجح املوقع أن يكون استثناءها من املرشوع املذكور ناتجا
عن تقدير الغنويش ان «انضمامها لحلف التطبيع وارد بالنظر
لضعفها كدولة».
وأضاف املوقع أن تونس والجزائر «يعتربان تطبيع الرباط
مع تل أبيب اعالن وفاة ملرشوع املغرب العربي».
يذكر أن الغنويش قال يف حواره مع احدى الصحف « :نحن
نراهن عىل مثلث الجزائر-تونس-ليبيا الحياء اتحاد املغرب
العربي».

زووووم

الصيد بالرشفية يف جزيرة قرقنة
ضمن الرتاث الثقايف الالّمادي لالنسانية

اعلنت وكالة إحياء الرتاث
اسعارها.
والتنمية الثقافية يوم  20فيفري
وتعد طريقة الصيد
املنقيض عن تسلم املندوب الدائم
بالرشايف من اقدم وسائل
لتونس بمنظمة األمم املتحدة
الصيد البحري التقليدية
للرتبية والعلوم والثقافة (يونسكو)
التي اشتهرت بها الجزيرة
غازي الغرايري وثيقة تسجيل
منذ عهود وتعود حسب
الصيد بالرشفية بجزيرة قرقنة
بعض الوثائق التاريخية
عىل الئحة الرتاث الثقايف غري املادي
اىل العهد البونيقي يف حني
لإلنسانية من قبل أودري أزوالي
ظهر مصطلح الرشفية يف
املديرة العامة للمنظمة األممية.
القرن  17مع ظهور عقود
امللكية البحرية الخاصة يف
الصيد بالرشفية او الرشايف غازي الغرايري
طريقة صيد تقليدية ضاربة يف
عهد بايات الدولة الحسينية
القدم عرفت بها جزيرة قرقنة دون
حسب ما نقلته وكالة تونس
سواها من الجزر والسواحل وهي مصدر فخر افريقيا لالنباء عن الباحث يف التاريخ عبد الحميد
واعتزاز لدى بحارة الجهة.
الفهري.
تطلق تسمية الرشايف او الرشفية عىل املصائد
وحسب الباحث يرجع امتالك البحر يف
الثابتة التي يتم تركيزها وسط البحر باستعمال جزيرة قرقنة اىل االف السنني مستدال عىل ذلك
سعف النخيل وفق خطة مدروسة ودقيقة تاخذ ببعض النصوص التاريخية التي تعود اىل القرن
بعني االعتبار حركة املد والجزر واتجاه الريح.
الـ 12وما بعده.
وتتمثل هذه الطريقة يف تهيئة مسالك
وأشار الفهري اىل أن اول امضاء عىل وثيقة
ومساحات محددة من الجانبني بسياج من عقد امللكية الخاصة بالبحر قامت به عائلة الرشيف
جريد النخيل وسط البحر .ويتبع السمك جانبي واىل ان ذلك يفرس تسمية الصيد بالرشايف او
السياج حتى يدخل يف حلقة كبرية تسمى لدى الرشفية مرجحا ايضا ان التسمية اطلقت عىل
البحارة بـ" الدار" اىل ان يقع يف فخ ما يعرف الوثيقة بما انها تمثل رشفا للعائلة التي تملكها.
بـ" الدرينة" وهي عبارة عن قفص مصنوع من
ونظرا للصعوبات واملشاكل التي يعاني
سعف النخيل يقيض به السمك قرابة  24ساعة منها بحارة الجهة بما اصبح يهدد تلك الطريقة
دون ان ياكل شيئا.
باالندثار تعالت يف السنوات االخرية األصوات
واثر بزوغ شمس اليوم املوايل يتم رفع املنادية برضورة الحفاظ عىل هذا املوروث
االسماك من قبل البحارة وعادة ما تكون امعاؤها الحضاري والثقايف وتثمينه باعتبار ما يوفر من
خالية من فضالت االكل وهو ما يفرس طعمها منتوج ذي جودة عالية.
اللذيذ وكثرة االقبال عليها يف االسواق رغم ارتفاع

لوحة سلخ القايض سيسامنيس للرسام اهلولندي
 Gerard Davidرسمها عام 1498

قاض فاسد يدعى سيسامنيس يف زمن امللك قمبيز الثاني.
تجسد هذه اللوحة قصة سلخ ٍ
أدين القايض بتلقي رشوة والحكم بالباطل مقابل املال يف قضية ما فأمر امللك باعتقاله وسلخه
حيا ً وجعل جلده فرشة لكريس القضاء الذي عني فيه ابنه خلفا ً له فلم يحكم بالباطل و َلم يتلق
الرشوة أبداً.
وقد علقت هذه اللوحة يف مبنى بلدية بروج البلجيكية لفرتة طويلة حيث كان يُقىض فيه بني
املتخاصمني قبل أن تنقل اىل متحف املدينة يف ما بعد.
أين نحن يف تونس من ذلك امللك ولكنا رأينا يوميا مئات من عمليات السلخ!!...
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تالقيح اإلمارات وصلت يوم  28أكتوبر ! 2020
• المشيشي كان على علم بها ورئاسة
الجمهورية تكتّمت عليها طيلة  4أشهر !

كوثر زنطور

يوم امس االثنين  1مارس  2021خرج للعلن الحديث عن دخول تالقيح مضادة لفيروس كورونا البالد في حقائب دبلوماسية بعد اسابيع
من تداول ذلك على نطاق واسع في الكواليس  .التأكيد جاء من رئاسة الجمهورية التي قدمت بشكل مرتبك نصف الحقيقة واستعانت
كعادتها بالتسريبات للرد على الجميع بمن ذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي .
اكد ملف التالقيح االماراتية ان مصداقية كبار
مسؤويل الدولة اصبحت فعال عىل املحك ،فال رواية
رئاسة الجمهورية كانت واضحة وال هي تضمنت
التوضيحات املطلوبة التي تأخذ وجوبا بعني االعتبار
مختلف جوانب هذا امللف بالنظر اىل حساسيته وما
خلف من اسئلة بخصوص خفايا هبة االمارات املتمثلة
يف  1000جرعة من تالقيح مضادة لفريوس كورونا.
ولم تختلف عنها رواية رئاسة الحكومة التي يبدو
انها اقحمت نفسها يف متاهات كانت يف غنى عنها.

قصة التالقيح

تواصل الغمز والهمس يف املشهد السيايس حول
تلقي اطراف عديدة نافذة تالقيح كورونا بطرق
مختلفة ،إما يف سفارات تجمعهم بعواصمها صداقات
و» مصالح» او يف الخارج  .ومن اكثر االسماء املتداولة
قطعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تقول
الروايات انه تلقى التلقيح من دولة االمارات وكذلك
رئيس مجلس نواب الشعب الذي تقول الكواليس انه
تلقى التلقيح من تركيا .
وشملت الروايات نوابا سافروا مؤخرا اىل االمارات
وقطر ورجال اعمال ومسؤولني سابقني وسفراء
تونس بعدد من الدول االوروبية والعربية .ولم يجرؤ
احد عىل البوح بهوية كبار املسؤولني الذين تلقوا
التالقيح حتى يوم اول امس االحد من خالل تقارير
اعالمية كشفت حصول رئاسة الجمهورية وسياسيني
ونواب وقيادات امنية وعسكرية عىل تالقيح كورونا
عن طريق سفارات «صديقة» حسب االصطفاف
واملصالح املتقاطعة  .الخرب اكتىس طابعا جديا عقب
تأكيده من قبل عدد من النواب وعىل راسهم بدر
الدين القمودي رئيس لجنة مقاومة الفساد يف الربملان
والنائب املستقل ياسني العياري.
بعد اقل من  24ساعة ،نقلت وكالة رويرتز
عن مصدر يف رئاسة الجمهورية تشديده عىل تلقي
الرئاسة  1000جرعة من تالقيح كورونا من سفارة
االمارات قال انه تمت احالتها اىل مدير عام الطب
العسكري  .ومع تواصل الجدل اصدرت الرئاسة
بيانا نفت فيه تلقي اي طرف منها التالقيح مؤكدة
انها وردت عليها ببادرة من االمارات وانها اودعت
الجرعات لدى االدارة العامة للطب العسكري اىل حني
التثبت من نجاعتها.
شح املعلومات الواردة يف بيان رئاسة الجمهورية
املقتضب تسبب يف تواصل الجدل وجعل الرئاسة يف
مرمى اتهامات متعددة منها غياب الشفافية وعدم
التنسيق مع بقية أجهزة الدولة وحتى املحاباة
واملحسوبية واعتماد سياسة «التسول» يف ادارة ملف
التالقيح وهي التي تالحقها فضيحة ما اعتٌرب تسوال
من الجارة الجزائر التي طلبت منها الرئاسة تمكينها
من نصف مقتنياتها من التالقيح .
االتهامات لم تقترص عىل الرئيس سعيد اذ انها
شملت ايضا دولة االمارات التي اتهمت باهانة تونس
عرب منحها « هبة» تتمثل يف حفنة تالقيح ال يتجاوز
سعرها يف اقىص االحوال  40الف دينار .وذهب

املصطفون يف املحور «الرتكي القطري» اىل ابعد من يتم التداول اعالميا يف هذا امللف باعتبار « ان التالقيح امللف.
بالتوازي مع هذا الترسيب ،اوضح وزير الصجة
ذلك اذ اتهموا خصمهم اللدود االمارات بمنح الرئاسة مسألة امن قومي وال تنرش بالتايل عىل قارعة الطريق
هدية مسمومة طارحني حتى امكانية ان يكون « مشددا عىل ان العملية مرت باملسار القانوني الالزم .فوزي املهدي يف تعليق عىل موقع التواصل االجتماعي
ان الرئاسة تلقت يوم  28اكتوبر  2020هبة من
«التلقيح» لغما الستهداف الرئيس بهدف احداث
التوظيف
يبدو ان رئيس الحكومة هشام املشييش اقحم دولة االمارات تتمثل يف جرعات من تلقيح صيني
الفوىض يف البالد.
لكن األهم ان ملف التالقيح خلف ككل االحداث نفسه يف متاهة يصعب الخروج منها عىل ضوء البيان قال انه لم يتحصل بعد عىل ترخيص الرتويج يف
انقساما بني مدافع ولو باحتشام عن الرئاسة محاوال الذي نفى فيه علمه بدخول التالقيح اإلماراتية اىل السوق التونسية مربزا انه تم السماح بتخزينه يف
البحث عن اعذار ولو واهية وبني منتقد بشدة لتعتيم البالد التونسية واعالنه عن فتح تحقيق يف الغرض ،اذ الظروف املالئمة ونقله من سفارة االمارات اىل رئاسة
القرص الرئايس عن هذه الهبة وهو املتشدق بالشفافية ان معطيات عديدة تفند روايته وتشري اىل استنادا اىل الجمهورية التي اكد انها وضعته عىل ذمة االدارة
 .رد الفعل املتشنج واملرتبك اسقط الرئاسة يف ذلك اىل فرضيتني ال ثالث لهما  :اما ان رئيس حكومة العامة للصحة العسكرية اىل حني حصول التلقيح
التضارب بسبب ضعف الفريق االستشاري وبسبب غالط الرأي العام لتأليبه عىل رئيس الجمهورية يف الصيني عىل رخصة الرتويج يف تونس .
كالم الوزير يعني أوال ان الرئاسة اخفت تلقيها
اعتماد سياسة اتصالية تقوم عىل ترسيبات مُوجهة اطار الرصاع املفتوح بينهما او ان االجهزة التي تعود
اليه بالنظر تجاوزته ويكون بذلك يف الحالتني غري التالقيح طيلة  4اشهر بالتمام والكمال ويعني
وبال معطيات واضحة .
أيضا ان املعلومة متوفرة لدى  3اطراف عىل االقل :
النتيجة كانت رواية مبتورة وغري مقنعة حاولت جدير اخالقيا ووظيفيا بمواصلة مهامه.
الديوانة التابعة لوزارة املالية وعىل رأسها
الرئاسة تمريرها حماية لـ « املبدئية» التي
الوزير عيل الكعيل وهو احد املقربني من
تعترب لُب الخط السيايس للرئيس قيس
املشييش ومن الصعب ان تُخفى عليه مثل
سعيد .ويمكن تلخيص تسلسل تقديم
هذه املعلومة او ان الكعيل تلقاها دون
رواية الرئاسة حول التالقيح كالتايل:
ان يُعلم بها رئيسه املبارش ،واملعلومة
مصدر يؤكد لوكالة رويرتز تلقيمتوفرة ايضا لدى الصيدلية املركزية التي
 1000جرعة من سفارة االمارات وينفي
كان املعز لدين الله املقدم املدير الحايل
استعمالها .
لديوان املشييش عىل رأسها ومن الصعب
بيان رسمي من رئاسة الجمهوريةان تحجب الصيدلية املركزية عن رئاسة
اعلنت فيه انها تحصلت عىل التالقيح
الحكومة معلومة بمثل أهمية منحها
ببادرة من دولة االمارات وانها احالتها
«استثناء» لسفارة االمارات.
اىل االدارة العام للطب العسكري اىل حني
منطقيا كان املشييش عىل علم بقصة
التثبت من نجاعتها.
التالقيح عن طريق االجهزة الراجعة
سلسلة ترصيحات من املكلفةبالنظر لرئاسة الحكومة فهل هناك ما
باالعالم يف الرئاسة ريم قاسم تفند فيها
يدعوه لفتح تحقيق حتى وان لم تنسق
تلقي رئيس الجمهورية او أي فرد من
معه الرئاسة بشكل مبارش يف ذلك ؟
عائلته او من الديوان الرئايس التطعيم
موضوعيا ال خاصة ان االعالن عن فتح
بالتالقيح اإلماراتية.
تحقيق يوحي يف حد ذاته بوجود انحراف
 فيديو لرئيس الجمهورية قيسخطري يف اإلجراءات من قبيل توظيف
سعيد عىل هامش لقاء جمعه برئيس
الصيدلية املركزية والديوانة من طرف
املجلس االعىل للقضاء يوسف بوزاخر
الرئاسة وسفارة اإلمارات.
وصف فيه ما يُتداول حول التالقيح
ومن املهم التذكري بأن املدير العام
باإلشاعات ،وقال يف هذا الصدد « هناك
للديوانة هو يوسف الزواغي املقرتح ضمن
من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح
التحوير الوزاري لحقيبة العدل وما ادراك
كورونا إىل رئاسة الجمهورية ..وهذا كذب
ما حقيبة العدل التي ال تمنح حسب
 ..نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد
العرف السيايس الجاري خالل العرش
الكذب واالفرتاء أيضاً ،وال أعتقد انها
االجتماعي
التواصل
مواقع
عرب
مرسبة
الديوانة
عن
صادرة
وثيقة
السنوات االخرية ،اال للثقات.
ستكون ناجعة ..ال يصلح العقار ما أفسد
هل افرتى املشييش عىل سعيد؟ وهل
الدهر››.
املعطيات الجديدة جاءت يف شكل وثيقة تم حاول توظيف هذا امللف الحساس املرتبط بالداخل
رواية الرئاسة لم تتضمن اذن ردودا عىل أسئلة
تتعلق بموعد وصول التالقيح ونوعها وال بسبب ترسيبها عرب مواقع التواصل االجتماعي ،صادرة والخارج يف الرصاع املحتدم بينهما؟ ام ان االحداث
اخفاء هذه املعلومة عن الرأي العام  .ولم تشهد هذه عن االدارة العامة للديوانة ،تُظهر تأشري املدير العام تجاوزته واصبح مجرد حارس للمعبد يف القصبة
الرواية أي تغيري يف جوهرها اال مع ظهور وليد للصيدلية املركزية عىل اذن استثنائي بادخال  1000يتم التنسيق من وراء ظهره مع االجهزة الراجعة له
الحجام امللحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان الرئيس جرعة من تالقيح كورونا ،وتم حجب تاريخ ورود بالنظر؟ االيام او ربما الساعات القادمة ستكشف
الذي توىل مهمة الرد عىل رئاسة الحكومة التي أعلنت الجرعات من الوثيقة ،وهو امر يبدو ان الرئاسة املزيد عن هذه الفضيحة الجديدة وعن هذا العبث
ترفض الكشف عنه  .والواضح ان الترسيب كان الذي حوّل تونس اىل مسخرة بني األمم وقد ينتهي بها
عن فتح تحقيق حول هذا امللف.
الحجام قال ان وزارتي الداخلية والخارجية يهدف اساسا لنفي عدم علم رئاسة الحكومة بهذا االمر اىل دولة بال اصدقاء بسبب سوء ادارة مسؤوليها
دواليب الدولة...
كانتا عىل علم بوصول التالقيح من االمارات وانه لم
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لطفي النجار

اشتغلت أجهزة التحشيد والدعاية للحزب الحاكم ألسابيع عديدة ،بعد أن َأذن «الزعيم» في األنصار ب ّ
النفير العام َذوْ دًا عن «حَ وْ َزة»
«سبْتًا» ِ ِ
كل ِ
باردو ون ُ ْص ً
حاشدا بُحَّت خالله حناجر جُ مُ ِوعُ
َ
فجّ عميق ! .كان
كل ضامر يأتين من ّ
رة «للشرعية» ،فتنادى له «رجال» وعلى ّ
النهضويين دفاعا عن ِ ِ
ِ
الشرعي»ُ ،
َ
«سبْتًا» سيرياليا «للتوانسة»
وهتافا بإسم «المَ لك البرلماني»...وفي المقابل ،كان أيضا
«المُ ْلك
ِ
ِ
االستعراض النهضوي العجيب...فعال نحن في قلب الملهاة..إنّهم يُباركون
واندهاش من خلف شاشاتهم هذا
وهم يُتابعون في ذهول
ِ
خراب تونس !

تقول قواميس ال ّلغة ورشح املعاني ّ
أن ال ّل ْفظ القرآني «وعىل ك ّل
ضامر» تعني «البعري املهزول» ،فنقول مثال أهزل القوم أي أصاب
مواشيهم قحط وجدب .وحركة النهضة يف سياق الحال أهزلت تونس
شية ش ّكلت خاللها عَ َ
صب الحكم وعَ مُوده
وأصابتها قحطا وخرابا بعد عِ ْ ِ
مشاركة بالتعيني املبارش أو
الفقري أو ركِنا َر ْكينًا فيه أحيانا كثرية أو
ِ
االستشارة والحوار ث ُ ّم التوافق حول تركيبته حينا آخر .اليوم وبعد ما
ح ّل بأرض تونس من خراب طال الحرث واألرض والبحر والرزق والنسل
حتى صارت البالد «مرعى سوائم» الفساد و»مبيت وحوش» اإلفساد
(وال ّلفظ البن أبي الضياف يف وصف لحال تونس يف منتصف القرن
 ،)19يَخ ُرج علينا النهضويون وأنصارهم باآلالف ُمبْتَ ِهجني ومنارصين
«كس عِ ظام» مع رئيس البالد و كأنّهم عُ مْ ٌي ال
لشيخهم يف معركة ْ ِ
يُبْرصون ك ّل هذا الخراب املاثل أمام نواظر العني وتحت األرجل.

مسيرة «مُ بْتَهجة» وسط الخراب !
ِ
دالالت هذا الخروج النهضوي يف شارع محمد
سوف لن نَلِج قراءة

الخامس عشيّة السبت الفارط من زاوية الرسائل السياسية التي أرادت
الحركة بَعْ ثها للداخل الوطني والخارج اإلقليمي الدويل .فالرسائل
واضحة حسب تقديرنا وال تحتاج إىل طول تحليل ،وهي رسالتني اثنتني:
واحدة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد تُنَبّهه بأن ال «ي َْغ َتّ» برشْ عِ يته
االنتخابية الجارفة ّ
وأن الحركة الزالت جماهريية وقويّة ال تنكرس حارضة
ومنغرسة يف الشارع ،تنزل متى أرادت وق ّررت وهي ال تهاب تهديدا أو
وعيدا ،وعىل من يُريد حرشها يف الزاوية أن يَتمهّ ل ويُعيد ترتيب حساباته.
أمّ ا الرسالة الثانية (وهي األهم حسب تقديرنا) فهي موجّ هة إىل وراء
البحار وتحديدا إىل القوى الدولية تُعلمها ّ
أن مواصلة الرهان عىل حركة
النهضة مطلوب ومضمون بصفتها الحزب األكرب واألكثر تنظيما وقدرة
عىل التحشيد والتعبئة ،وهي الحزب «الجماهريي» و»الشعبي» األوّل،
وليست استطالعات الرأي املتواترة سوى تزويرا وتشويها للوقائع عىل
األرض .املهم إذن بالنسبة للحركة هو البقاء يف الحكم رغم اإلفالس
االقتصادي واالنسداد السيايس واألزمة االجتماعية الخانقة.
فِ عال ال يُب ِْصوا النهضويون الوقائع ،وي ُ
َصمُّ ون آذانهم عن الحقائق
ُباركون عرب خروجهم الحافل عشية السبت الفارط هذا
املاثلة ،بل هم ي ِ
الرتدّي الخطري لحال البالد الذي لم تعرفه تونس يف تاريخها املعارص،
من خالل َه ِ
ظهر ما ال
وسهم با ُمل ْلكِ والحكم ليس ّإل ،عرب رفع شعارات تُ ِ
تُبْطن كالتحجُّ ِج ب»الدفاع عن الرشعية والربملان» ،و»دعم الديمقراطية
والذود عن ّ
املؤسسات» .يف الوقت الذي يعيش «التوانسة» ضنكا يف الحياة

يعرفوه منذ أجيال عديدة ،يف ظ ّل «رشعية» منهكة وضعيفة وبرملان
لم ِ
ّ
ومؤسسات م ُْفلِسة.
عاجز وعقيم وديمقراطية فاسدة
لنبدأ يف رشح الوقائع وتِبْيَان َهوْل الخراب من بيانني صادرين (بعد
اجتماعي رئيس الدولة والحكومة بالقناصل الفاعلة يف تونس ) عن
مجلس الغرف املشرتكة للصناعة والتجارة املتكوّن من  14دولة تستحوذ
ّ
الحصة األهم يف االستثمارات يف تونس ،والغرفة التونسية الفرنسية
عىل
ِّ
االقتصادية يُو ّ
باملنفر للمستثمرين ويُنَبِّهان
َصفان فيه الوضع السيايس
من خطورة تواصل «سقوط تونس يف وضع ملتبس اقتصاديا وجبائيا».
وقد صدر البيانان مبارشة تقريبا بعد أن ّ
خفضت وكالة التصنيف
االئتماني «موديز» ترقيم إصدار العملة األجنبية والعملة املحلية لتونس
من ب 2إىل ب 3مع اإلبقاء عىل اآلفاق سلبية نظرا إىل ضعف الحوكمة يف
البالد يف مواجهة تفاقم التحديات االقتصادية واالجتماعية وعجز السلطة
ّ
املؤسسات العمومية وعدم قدرتها
يف القيام بإصالحات يف الجباية ويف
عىل الترصّ ف يف الدين العام.
وتُشري ج ّل قراءات وتحاليل خرباء املال واالقتصاد إىل ّ
أن إعالن الوكالة
عن التخفيض املذكور وهو الثامن منذ  ،2011هو بمثابة التأكيد النهائي
لدى دوائر املال واألعمال اإلقليميني والدوليني والجهات املانحة وا ُمل ْق ِرضة
األجنبية ّ
أن الح ّكام يف تونس يف عجو تام عن إيجاد الحلول نتيجة سوء
ترصّ ف يف الشأن العام وغياب الكفاءة .اليشء الذي تسبّب يف اختالل
التوازنات املالية وعدم القدرة عىل سداد الديون وسوء الترصف فيها.
ال تش ّذ وكالة «موديز» عن قاعدة ِتبْيان هذا الخراب الذي نعيش،
إذ تؤ ّكد ج ّل وكاالت التصنيف األخرى كوكالة «فيتش رايتينغ» ووكالة
«ستاندرد آند بورز» عىل نفس الرتقيمات السلبية مع ّ
توقعات سلبية أيضا
ّ
مفصل يف تقاريرهما املنشورة) للرصاع املحموم والخطري
نظرا (وهذا
ْ
ُ
بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ( ومسرية النهضة تذكِي هذا
الرصاع وتدفع به نحو املجهول) ،ونظرا أيضا لغلبة املحاصصة الحزبية
والتعيينات عىل أساس الوالء الحزبي يف املواقع االقتصادية التي تتط ّلب
كفاءة عالية وخربات مشهودة ،وهو ما غالت فيه النهضة وحرصت عليه
منذ وصولها للحكم يف  .2011وتعترب تقارير هذه الوكاالت ّ
أن قد تشهد
(وهذا األرجح) مزيدا من تخفيض الرتقيم السيادي لتونس إىل -ج أأ– 1
ِبما يعني ّ
أن البالد صارت مصنّفة «عالية املخاطر» ،أي أنّها عاجزة فعليا
ْ
ّ
وواقعيا عىل اإليفاء بإلتزاماتها املالية ،أي « ْو ِبالفلقي» مُفل َِسة.
هذا هو الخراب الذي خرج له النهضويون مه ّللني مبتهجني ! .وهو
خراب لم تُحَ ّبْه ريشة املناوئني «للرشعية» ،بل بيّنته تقارير وتصنيفات

وكاالت دولية رسمية .إضافة إىل تقارير يف الداخل نذكر منها تقرير
الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة (صدر يوم  22فيفري)
يُشري إىل انخفاض مبيعات  57باملائة من املؤسسات خالل النصف األول
من شهر فيفري املنقيض ،باإلضافة إىل إيقاف ثالثة أرباع من الرشكات
لنشاطها خالل سنة  2020أو التخفيض من إنتاجها ،ولجوء  43باملائة
ّ
املؤسسات إىل ترسيح عمّ الها (شمل هذا املسح  145رشكة تونسية-
من
ُ
فرنسية) .نضيف أيضا لهذه الصورة الخطرية والقاتمة جدا لألوضاع
الراهنة بيانا آخر صدر يوم الخميس  25فيفري ملجلس الغرف املشرتكة
املتكوّن من  14غرفة تونسية وأجنبية للصناعة والتجارة بعنوان «صيحة
فزع رشكاء تونس» ّ
عب فيه أصحابه عن «األسف لحالة عدم االستقرار
السيايس التي تُ َش ّكل عقبة حقيقية لالستثمار» نتيجة «غياب أي رسالة
واضحة من السلطات العمومية ،الكفيلة باستعادة ثقة الفاعلني األجانب
املتواجدين يف تونس ،قد يؤدي إىل تفاقم الصعوبات التي تواجهها البالد».
أخريا وليس آخرا كما يُقال ،نُضيف لهذه ال ّلوحة املظلِمة تقرير
املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل الصادر يوم الجمعة الفارط
حول األوضاع املالية واالقتصادية يف تونس حيث ت ّم تسجيل عجزا بيّنا
ّ
املحل
يف املالية العمومية ُق ِّد َر ِب 11فاصل  5باملائة من إجمايل اإلنتاج
(بإستثناء الهبات) وارتفاعا حادّا وخطريا يف مستوى الدين العام .وأشار
التقرير املذكور إىل انخفاض اإليرادات نتيجة هبوط وتراجع خطري يف يف
الحصيلة الرضيبيةِ ،ممّ ا يُمْ ِك ُن أن يَتَ َسبَب يف ارتفاع الدين العام املركزي
ّ
املحل .هذا وقد تع ّرض تقرير
إىل قرابة  87باملائة من إجمايل الناتج
املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ألوّل م ّرة إىل املسألة السياسية
بشكل مبارش ّملا تط ّرق (وهي سابقة خطرية) إىل سوء الترصّ ف
الداخلية
ٍ
وغياب الحوكمة الرشيدة يف القائمني عىل شأن البالد عىل امتداد عرشية
بأكملها م ّروا خاللها عىل رئاسة الحكومة فيها عرش رؤساء وأكثر من
 400وزير وكاتب دولة بالتمام والكمال.
هذا هو إذن ،الخراب وقد «ت َر ْقمَ َن» يف تقارير وتصنيفات دولية بعيدا
عن اإلنشائيات والثرثرة ،وبعيدا أيضا عن «ّتَ َر ْهد ْ
ِين» الدفاع عن الرشعية
والربملان...
هي عرشية من الحكم ث ّم ّ
تنصل مفضوح من املسؤولية ،والنتيجة
َ
ْ
إغراق الدولة يف التداين واإلفالس و َرهنها عند صناديق اإلقراض العاملي...
ويف النهاية ويا للعجب العُ جاب مسرية «شعبية» مُسانِدة تُطالب بإدامة
ّ
املظفرة» !
بقاء الح ّكام ليواصلوا مسرية «الخراب

maghrebstreet@gmail.com
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بدل إعطاء المثل كحزب حاكم :

النهضة هتدم طقوس الربوتوكول الصحي
العربي الوسالتي
نجحت حركة النهضة يف استعراض عضالتها
من خالل وضع قبضتها مجدّدا عىل الشارع إثر
نجاح املسرية الشعبية التي دعت لها يوم السبت
املايض والتي كانت بعنوان مسرية «الثبات والحفاظ
عىل املؤسسات» حيث تجمهر اآلالف من أنصار
الحركة يف شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس
بالعاصمة وبعض الشوارع املتاخمة لهما وقد
صدّرت هذه الهبّة الجماهريية الكبرية وهذه الجحافل
ّ
مشفرة بالجملة لكل
الطويلة من املتظاهرين رسائل
الطبقة السياسية والشعبية أوّلها ّ
أن حركة النهضة
الرسية لتحريك الشارع تحت
مازالت تملك الوصفة ّ
أيّة ظروف كانت وثانيا أنها مازالت تُحكم قبضتها
عىل جانب كبري من قواعدها املطيعة وثالثا وهذا
األه ّم أنها مازالت تملك املال والعتاد الالزمني لتغيري
موازين القوى يف حرب الشوارع التي تجيدها جيّدا
ومنذ زمن بعيد … بعيد جدّا...
نعم النهضة حركة متماسكة وقوية جدّا عىل
األق ّل ظاهريا رغم األزمات والهزات ورغم الخالفات
الداخلية واالنشقاقات وهي قويّة جدّا ألنها استطاعت
ّ
الحساس الذي تم ّر به البالد حشد
يف هذا الظرف
استطاعت استآالف التونسيني وج ّرهم
زمات
للخروج اىل الشارع يف وقت تالمس فيه أرقام
االفالس والتجويع والفقر والخصاصة معدالت
كارثية قياسية تُنبئ بانفجار آت ال ريب فيه...
وبعيدا عن الخوض يف عناوين الغزوة املباركة
ودون اإلرساء والتعريج يف النوايا الحقيقية والخفيّة
فإن أه ّم الرسائل التي ّ
للداعني لها ّ
تلقفها الشارع
الحقيقي البعيد عن مربّع األخوات و»اإلخوان»
والزاهد عن مواكبة حفالت االستعراض السيايس
املجاني هي بك ّل تأكيد ما يتع ّلق بالحرب الوهمية
التي تخوضها البالد ض ّد فريوس كورونا ...النهضة
رضبت بكل طقوس الربوتوكول الصحّ ي عرض
الحائط ونزلت بكل رجالها وعتادها وبكل ثقلها
املادي واملعنوي اىل الشارع يف وقت يُمنع فيه املواطن
العادي والتونيس الزوّايل من ممارسة حياته بشكل
طبيعي بتع ّلة احرتام اجراءات الربوتوكول الصحّ ي
ّ
للتوقي من انتشار فريس كورونا...
حركة النهضة لم تكن العنوان الوحيد الذي
رضب مصداقية الحكومة الحالية يف مقتل فأنصار
الحزب الدستوري الح ّر خرجوا قبل أسبوع من ذلك
التاريخ اىل الشارع بأعداد غفرية وتحدّوا بدورهم ك ّل

حكومة فاقدة للوعي تدعو المواطنين إلى الوعي

تجمع حركة النهضة
اإلجراءات الصحّ ية ...ورئيس الجمهورية قيس سعيد
لم يتخ ّلف بدوره عن تحريك الشارع تحت قدميه
ك ّلما بحث عن لفت األنظار إليه أو استفزاز بعض
خصومه ...والشارع اليوم بات يف مفهوم البلطجة
السياسية ورقة الضغط األساسية والرئيسية التي
يلعبها بعض الساسة لتخويف الخصوم أو لرتهيبهم
تحت غطاء الرشعية واملرشوعية ...يأتي هذا يف وقت
مازالت فيه نصاف بن علية تبكي عىل سجّ الت
الوفيات وتحيص أعداد االصابات وتنادي من عىل
رأس اللجنة الطبيّة ّ
وتص بأن التباعد االجتماعي
هو الح ّل الوحيد للنجاة من قبضة كورونا التي تفتك
بمئات التونسيني يوميا...
رسائل مسرية النهضة وصلت جميعها وبك ّل
عناوينها والرسالة األهم التي رسبت يف قاع الذاكرة
هي ّ
أن تونس اليوم أصبحت بالد الال عدل والال
قانون ...بالد الظلم واملحاباة الفاقدة لألخالق
ولقيم املساواة ...هي بالد الكيل بمكيالني وبالد
الفقر والقهر والصرب عىل األذى وإال ّ كيف لحكومة
وسلطة عادلة ولطبقة سياسية حاكمة تحرتم نفسها
وشعبها أن تبيح لنفسها ما تمنعه عن غريها؟ كيف
لحكومة عادلة أن تمنع املواطن الزوايل من العيش
الكريم وتحبسه يف مربّع الفقر والحجر االجباري يف
وقت يرقص فيه أبناء النهضة والحزب الدستوري
الحر يف الشوارع عىل جثث التونسيني الذين فتك بهم
الفريوس اللعني؟ كيف لهذه الحكومة املقيّدة بحبال
الرشعية واملصداقية أن تسمح لبعض األحزاب مهما

من تاريخ تونس الحديثة
الهادي نويرة وزير أول ومحمد
الفيتوري وزير المالية ...ثقافة
الدولة واضحة على سمات
وجهيهما ...حققت تونس تحت
حوكمتهما وسالمة اختياراتهما
نجاحات ارتقت بفضلها من دولة
فقيرة إلى دولة نامية ومتطلعة
إلى مصاف الدول المتقدمة ...ولم
تقترض ولو دوالرا واحدا من صندوق
النقد الدولي...
وين ّ
كنا وين صبحنا !

كان وزنها وثقلها بالنزول اىل الشارع يف وقت يمنع
فيه الشعب املقموع من توديع أحبتهم يف املقابر
ويحرمون فيه حتى من السري وراء جنائزهم؟ كيف
ّ
الهشة قانونيا وأخالقيا أن تفتح
لهذه الحكومة
شوارعها وممراتها ألنصار األحزاب السياسية حتى
يتجمعوا باآلالف يف وقت يستمر فيه حجر الجوالن
ألكثر من  5أشهر بسبب الخوف من تزايد عدد
االصابات بالفريوس ويف وقت يطارد فيه غول الجوع
والبطالة وشبح االفالس عمّ ال املقاهي واملطاعم
املغلقة بقرار من اللجنة الطبية التي دفنت رأسها يف
الرتاب وهي تشاهد بداية الخراب؟
كيف لحكومة الرحم الديمقراطي املشوّه أن
تح ّرم عىل شعبها ما تح ّله لنفسها وتفتح الشوارع
صباحا وتغلقها مساء؟ كيف لهذه الحكومة التي
تنادي بالتعويل عىل وعي املواطن أن تكون هي
فاقدة لك ّل وعي؟ كيف لها أن تحظر الحفالت
والتظاهرات والتجمعات وتقفل املسارح واملالعب
ودور العبادة وتمنع إقامة املآتم والجنائز خوفا من
ّ
وترخص يف املقابل للتجمهر يف الشوارع
كورونا
وتعطي الضوء األخرض لبعض األحزاب املارقة عن
القانون لتنظيم التظاهرات والخروج يف مسريات
حاشدة؟ كيف للحكومة التي تفقد يوما بعد يوم
كل سند أخالقي ورشعي لها أن تسمح بتح ّرك
أسطول النهضة من حافالت وسيّارات من كامل
تراب الجمهورية وتمنع يف املقابل الطلبة والعملة
ّ
التنقل بني
من االلتحاق بمق ّراتهم بسبب قرار منع

الواليات؟ كيف لهذه الحكومة التي ترتصد عثرات
املواطن العادي وتثقل كاهله بالخطايا بسبب خرق
لقوانني الربوتوكول الصحّ ي يف وقت تقوم هي فيه
بتأمني املسريات الشعبية؟
اليوم بان بالكاشف أن هذه البالد سائرة اىل
خراب ألنها أًصبحت تستمد وجودها وصمودها من
قوت وعدل وأمن الزوايل فقط يف وقت يستكرش فيه
بعض رموز النخبة السياسية الحاكمة ويتعاظم
ّ
وتتضخم «كروشهم» ...يف تونس اليوم
نفوذهم
نميض قدما نحو سقوط آخر قالع الدولة الحديثة
وبعد أن كان لنا قضاء لألغنياء وآخر للفقراء...
وتعليم للميسورين وآخر للبسطاء...وصحّ ة لألغنياء
وأخرى للفقراء وبوليس للزوايل وآخر للضعفاء
أصبح لنا اليوم وبفضل بعض الحكماء شوارع
للسجناء وأخرى لألقوياء...موت عادل للفقراء
وآخر أكثر راحة وسكينة لألغنياء ...جنائز صاخبة
متزاحمة وأخرى قاتمة صامتة ...أًصبح لنا اليوم
فريوس ينقل العدوى فقط يف االحتجاجات الشعبية
الليلية ويف «الحوم الشعبية» وآخر مسالم ال ّ
يتنقل
وال يقتل إال ّ الضعفاء ...يف تونس اليوم قانون
الحكومة وفريوسها اللعني غري مميت لكنه لألسف
يقتل بالضحك...
يف األردن تسبّب حضور عشاء يف اإلطاحة باثنني
من أبرز وزراء الحكومة األردنية ويتع ّلق األمر
بوزيري الداخلية والعدل ...استقالة ملج ّرد حضور
حفل عشاء ...هذه األردن تلك الرقعة الجغرافية
العربية غري الغريبة عن عاداتنا وعن تقاليدنا ولكنها
مع ذلك اختارت توزيع العدل واملساواة عىل الجميع
قبل التفكري يف توزيع اللقاح الذي قد ال يصل اىل
أن الفريوس التونيس ّ
تونس أبدا طاملا ّ
يتغ ّي ويتطور
يوما بعد يوم فحتى الساللة التونسية غري قابلة
للفهم تماما مثل الساللة السياسية التي تتلوّن
كالحرباء بني جدران القصور وما أكثر هذه الجدران
املائلة...
ّ
عىل ما يبدو لم تفهم هذه الحكومة أن العدل
هو أساس العمران ّ
وأن الظلم مؤذن ببداية خراب
البنيان وأن مكان الجماهري الثائرة واملقهورة هو
املالعب واملسارح والفضاءات الثقافية والرتفيهية
فقط وليس الشوارع املأجورة ومن يعتمد عىل وصفة
الشارع لتسكني آالمه وإخفاء جراحه سيموت عىل
قارعة الطريق وعىل عتبات التاريخ عاجال أم آجال...

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

حول تنبيه جمع ّية اتحاد العلماء المسلمين بتونس:

احلر؟
الدستوري
لضغوط
السلطة
أذعنت
هل
ّ

ّ
معز ز يّود

هل أذعنت حكومة هشام املشييش لضغوط
الحزب الدستوري الح ّر املتع ّلقة بح ّل فرع االتّحاد
العاملي للعلماء املسلمني يف تونس؟ سؤال يُربّره إعالن
رئيسة الحزب عبري مويس عن قرار اإلدارة العامّ ة
للجمعيّات باتّخاذ أوىل خطوات ح ّل الجمعيّة املذكورة
عرب توجيه تنبيه إليها ّ
ينص عىل عدد من املخالفات
الخطرية املوجبة للح ّل .قضيّة جديرة بالنظر...
جاء إعالن رئيسة الحزب الدستوري الح ّر عن
قرار اإلدارة العامّ ة للجمعيّات برئاسة الحكومة
املتع ّلق بتوجيه تنبيه إىل جمعيّة االتحاد العاملي
للعلماء املسلمني بتونس يف ظرف يتّسم بحالة اختناق
سيايس غري مسبوقة ُ
وقبيل املظاهرة االستعراضيّة
لحركة النهضة يف قلب العاصمة .ومن األهميّة أن نذكر
كذلك ّ
أن هذا التطوّر قد أتى بعد اعتصام منظوري
الحزب الدستوري الح ّر ألكثر من مائة يوم أمام
مق ّر الجمعيّة الدينيّة املذكورة للمطالبة بح ّلها .كما
تزامن ذلك أيضا مع إعالن إحدى وكاالت استطالعات
الرأي املعروفة عن استمرار تصدّر هذا الحزب لنوايا
التصويت لالنتخابات الترشيعيّة ،بل وحيازته لقرابة
ضعف نوايا التصويت لحركة النهضة بـ 42باملائة
مقابل  20باملائة فقط.

وفقا للمرسوم عدد  88لسنة  2011املتع ّلق بتنظيم
الجمعيّات ،أي التنبيه أوّال ث ّم تمرير امللف إىل القضاء
لتعليق نشاط الجمعيّة ثانيا وصوال أخريا إىل الحكم
قضائيّا بح ّلها.
ووفق ّ
ّ
املتوفرة فإنّه من املرجّ ح ّ
أن اإلدارة
املؤشات
العامّ ة للجمعيّات قد مضت فعال يف توجيه التنبيه
املذكور إىل جمعيّة اتّحاد العلماء املسلمني ،باعتبار
أنّه من املستبعد أن تكون رئيسة الحزب الدستوري
الح ّر قد اختلقت من وحي خيالها املحض مسألة
توجيه الحكومة تنبيها إىل الجمعيّة املذكورة .وال أد ّل
عىل ذلك من ّ
أن عبري مويس ما انف ّكت تُعلن خطوة
بخطوة عن تح ّركاتها بشأن هذا امللف ومختلف
مكوّناته املتع ّلقة بعدد من الجمعيّات الدينيّة التي
تتح ّرك تحت غطاء األعمال الخرييّة ،يف حني ينكبّ ج ّل
نشاطها عىل محاولة تغيري النمط املجتمعي التونيس
يف اتّجاه أخونته ومحاولة نسف مقوّمات التنوّ ع

نسجت عىل منواله يف ك ّل من املنستري وصفاقس.
مويس لم تفوّت أيضا أيّة فرصة عىل امتداد ثالثة
أشهر لتكثيف حملتها بهذا الخصوص سواء تحت
قبّة الربملان أو يف ترصيحاتها لوسائل اإلعالم التونسيّة
واألجنبيّة أو يف اجتماعاتها الشعبيّة .وقبل استصدار
قرار التنبيه بيوم واحد ،ح ّذرت مويس ،يف كلمتها أمام
املعتصمني ،اإلدارة العامّ ة للجمعيّات بأنّها ستتوجّ ه
إليها يف الغد ّ
تمسكا بممارسة دورها الرقابي بوصفها
نائبة يف الربملان ورئيسة حزب وتمثّل فئة واسعة
ً
ُطالبة إيّاها بالتعبري عن موقفها
من التونسيّني ،م
بوضوح من التنظيم التابع للداعية اإلخواني يوسف
القرضاوي يف تونس.
ويف كلمتها املتع ّلقة باإلعالن عن قرار التنبيه،
تحدّثت عبري مويس بالتفصيل عن حيثيات اتّخاذ هذا
القرار وكيف ّ
أن الوفد الذي ترأسته هدّد باالعتصام
داخل مكاتب اإلدارة العامّ ة للجمعيات يف حال

قضيّة مركز يّة

ك ّل ذلك ي ّ
ُؤش إىل ّ
أن األمر يتع ّلق فعال بقضيّة
محوريّة يُر ّكز عليها حزب عبري مويس لتحقيق أهداف
سياسيّة وتعبويّة بالجملة .فمن املرجّ ح أنّه يُعوّل عىل
كسب هذه «املعركة» من أجل استقطاب املزيد من
األنصار ممّ ن يعارضون حركة النهضة ويُحمّ لونها
جانبا كبريا من مسؤوليّة األوضاع االقتصاديّة
واالجتماعيّة والسياسيّة الكارثيّة التي تشهدها البالد،
وخصوصا بالنظر إىل دورها األسايس يف فتح املجال
ألخونة املجتمع التونيس عرب العديد من التنظيمات
الدينيّة الداخليّة والخارجيّة ذات التوجّ ه األيديولوجي
نفسه.
من جانبها ،نفت جمعيّة اتحاد العلماء املسلمني
أن تكون قد ّ
تلقت أيّ تنبيه من اإلدارة العامّ ة
للجمعيّات برئاسة الحكومة .فقد ذكرت يف صفحتها
الرسميّة عىل شبكة «فيسبوك» ّ
أن «ما ورد ببعض
وسائل االعالم ومفاده ّ
أن الحكومة اتّخذت إجراءات
يف ح ّل جمعية االتحاد العاملي لعلماء املسلمني ال
أساس له من الصحة» .كما قالت ،يف تدوينة أخرى،
«لم يبلغ إىل علمنا ّ
أن الفاشيّة أصبحت ناطقا رسميّا
باسم الحكومة ..ولم يرد عىل جمعيّة االتحاد أيّ
تنبيه من الحكومة كما زعمت» .وطبعا ّ
فإن أنصار
هذه الجمعيّة قد تهافتوا ،يف تعليقاتهم ،ال فقط عىل
تكذيب خرب إقدام الحكومة عىل توجيه تنبيه إليها ،بل
عىل كيل سيل من الشتائم إىل عبري مويس والتذكري
بماضيها يف خدمة نظام بن عيل الدكتاتوري ،فضال
عن تكرار اتّهام عموم وسائل اإلعالم التونسيّة ومن
يعمل بها بـ»العمالء االنتهازيّني املاجورين ،ال دين
لهم وال م ّلة» ...ومن املفارقات ّ
أن الكثريين من أنصار
عبري مويس ال يرتدّدون بدورهم يف وصف اإلعالميّني
التونسيّني بـ»املأجورين» أيضا ،وذلك يف إعادة إنتاج
ما تعوّدوا عليه من توصيفات أليّ صوت مخالف زمن
مناشدتهم لرئيس النظام السابق...
والواضح ّ
أن هذه الجمعيّة قد استندت يف موقفها
إىل عدم إصدار الحكومة أيّ بالغ إعالمي بشأن
التنبيه املذكور .والحال ّ
أن اإلدارة العامّ ة للجمعيّات
برئاسة الحكومة ال تصدر عاد ًة بيانات أو بالغات
من هذا القبيل ،بل تكتفي بالقيام باإلجراءات ذات
الصلة وال يت ّم اإلعالن عنها ّإل بعد بلوغ الطور
الثالث من اإلجراءات التي يقتضيها القانون ،وذلك

واملتاجرة بالدين واملزج بني الدين والسياسة» .كما
ذكرت ّ
أن النقطة الثانية يف التنبيه تتمثّل يف «مخالفة
الجمعية املذكورة للقوانني املتعلقة باملنظومة
الرتبويّة ،باعتبارها قد أنشأت منظومة تربويّة موازية
وحوّلت الجمعيّة إىل معهد تأهيل رشعي ،وأق ّرت
الدولة بأن هذه مخالفة واضحة ورصيحة موجبة
للتنبيه» ،عىل ح ّد تعبريها .ويف االتّجاه ذاته ،أشارت
إىل ّ
أن النقطة الثالثة يف التنبيه تكمن يف إقرار الدولة
بمخالفة تلك الجمعية للفصل  4من املرسوم عدد 88
لسنة  ،2011الذي «يُحجّ ر عىل الجمعية أن تعتمد
يف نظامها األسايس أو يف بياناتها أو يف برامجها أو
يف نشاطها الدعوة إىل العنف والكراهيّة والتعصب
والتمييز عىل أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة»...
ّ
املحصلة ،أنهت مويس كلمتها الحماسيّة
ويف
بعبارات ترتاوح بني الحزم والسخرية ،قائلة «بعد
نضاالتكم واستماتتكم وصمودكم ،أجربنا الدولة يف
مرحلة أوىل عىل توجيه ك ّل تلك التهم إىل هذه الجمعيّة
التي ّ
أسسها سيدهم الشيخ (رئيس حركة النهضة
راشد الغنويش) ،فهو من ألقى خطاب وكلمة فتح
املكتب واستقبل سيّده القرضاوي وقبّله من جبينه
وقال له ّ
علمتنا الذي ننهل من رحيق فكره» ،وفق
تعبريها.

المعركة في بدايتها

اعتصام الدستوري الحر أمام مقر جمعية العلماء املسلمني
واالختالف فيه.
ولإلشارة ّ
فإن هذه الجمعيّة تسمّ ي نفسها ،يف
صفحتها الرسميّة عىل شبكة «فيسبوك» ،بـ»االتّحاد
العاملي لعلماء املسلمني (مكتب تونس)» أيّ مج ّرد
مكتب أو فرع لجمعيّة أجنبيّة ،وفق تصنيف املرسوم
عدد  88لسنة  2011املتع ّلق بتنظيم الجمعيّات .ويف
املقابل فإنّها تُقدّم نفسها عىل أنّها جمعيّة تونسيّة،
غري ّ
أن عبري مويس تمتنع عن تسميتها ّإل بوصفها
ّ
ُ
بلفظ «الوكر» ،أي الوكر الذي تعشش فيه جماعة
قسم التونسيّني وتُ ّ
دينيّة تُغ ّذي التط ّرف وتُ ّ
كفر ما
ّ
تنص عليه مج ّلة األحوال الشخصيّة وتشجّ ع عىل
الكراهيّة والعنف وحتّى اإلرهاب ،وفق ما تذهب إليه
مويس يف مختلف خطاباتها ذات الصلة.

تكتيك مرحلي

ال يخفى ّ
أن اإلدارة العامّ ة للجمعيّات لم تتّخذ
ً
املوقف املعلن عنه من تلقاء نفسها أو قناعة بمدى
رجاحته ،بل نتيجة ضغوط شديدة عرفت عبري مويس
وحزبها كيف تُمارسها بشكل مرحيل محسوب ّ
بدقة.
فقبل اإلعالن عن خطواتها التصعيديّة ،انتظرت
رئيسة الحزب الدستوري الح ّر مرور مائة يوم عىل
بدء ما تُسميه اعتصام «خيمة الغضب» الذي ّ
يشنه
أنصارها أمام مق ّر تلك الجمعيّة بالعاصمة ،ث ّم

ممارسة التسويف إزاءها مجدّدا .ويف أجواء من
انهماك أنصارها املرابطني أمام خيمة االعتصام يف
التصفيق والزغاريد ورفع شعار شعارات تعبويّة
من قبيل «تونس تونس ،ح ّرة ح ّرة ،وإإلرهاب عىل
ب ّرا» و«الدوام ينقب الرخام» و»يحيا حزب الدستور،
يحيا منقذ الشعب» ،تصارخت مويس« :أريد أن
ّ
أبشكم ..أخريا الدولة التونسيّة تُق ّر رسميّا بالجرائم
املنسوبة إىل هذه الجمعيّة ..إذن نُعلن بصفة رسميّة
ّ
أن الكتابة العامّ ة للحكومة انطلقت يف تفعيل الفصل
 45من املرسوم عدد  88لسنة  2011املتع ّلق بتنظيم
الجمعيات ،قامت بالخطوة األوىل ووجهت التنبيه يف
إطار ح ّل هذا الوكر».
انهمكت رئيسة الحزب الدستوري الح ّر إذن يف
رسد نقاط مدوّنة بشأن التهم والشبهات املتع ّلقة
بجمعيّة االتّحاد العاملي للعلماء املسلمني الواردة،
عىل ح ّد قولها ،يف تنبيه اإلدارة العامة للجمعيّات .ويف
مقدّمتها مخالفة الفصلني األوّل والثاني من الدستور،
أن التنبيه الحكومي استند إىل ّ
معتربة ّ
أن النظام
ّ
األسايس للجمعيّة األ ّم يُرصّ ح بك ّل وضوح أنها «ترمي
إىل تقويض أسس الدولة املدنيّة وتطبيق الرشيعة
ّ
ومؤسسات
وتحويل تونس من دولة قانون ودستور
إىل دولة تتعامل بناء عىل التمييز عىل أساس الدين

ومع ذلك ،من الواضح ّ
أن هذه املعركة ال تزال
يف بدايتها .فلنئ تم ّكن الدستوري الح ّر مرحليًّا من
إخضاع الحكومة ملشيئتهّ ،
فإن خيوط اللعبة ال تكمن
فقط يف قرص الحكومة بالقصبة بل أيضا يف مونبليزير
حيث يوجد مق ّري الغنويش ومويس .ومن هنا نستطلع
السؤال املركزي ،فهل ستسمح حركة النهضة لرئيس
الحكومة هشام املشييش بامليضّ قدما يف إجراءات ح ّل
كيان إخواني جوهري يع ّد الوعاء التنظيمي الروحي
لراشد الغنويش الذي كان يوما نائب رئيسه ويطمح
لرئاسته؟
املؤ ّكد ّ
أن املشييش لم يكن ليرتدّد يف ح ّل هذا
التنظيم لو لم يكن بحاجة ألغلبيّة حركة النهضة يف
الربملان .فاألمر ال يتع ّلق إذن بوجود حجج وأد ّلة عىل
وجود أنشطة مشبوهة لتلك الجمعيّة ،إذ ليس من
العسري إثبات رضبها ملقتضيات الدستور التونيس،
باإلضافة إىل مسألة التمويالت .وهو ملف بمنتهى
الخطورة قد ال يُراد فتحه يف املرحلة الراهنة.
ومن جهتها تُردّد عبري مويس ألنصارها ،بعد أن
ّ
شخصية محوريّة يف املشهد السيايس
باتت عمليّا
ّ
التونيس« :ما ضاع حق وراءه مطالب ،وليس هناك
يشء مستحيل يف هذه الحياة» .ولنئ حاولت زرع
الشعور بل ّذة «االنتصار» يف صفوفها أنصارها ،فيبدو
أنّه لم يغب عن ذهنها أيضا ّ
أن األمر ليس بمثل هذه
السهولة .ولذلك أ ّكدت مواصلة االعتصام إىل حني
تمرير امللف إىل القضاء ،قائلة« :مه ّم أن نخطو
الخطوة األوىل يف كشف مكوّنات هذا األخطبوط الذي
أرساه الخواجنيّة منذ جاؤوا .وهو ما يمثّل ركنا
من أركان حكمهم وآليّة من اآلليّات الناجعة لبسط
سيطرتهم وهيمنتهم عىل املجتمع التونيس وبقائهم يف
الحكم» ،عىل ح ّد تعبريها.
هكذا إذن أصبح االستقطاب الثنائي للتونسيّني
والرصاع الحا ّد بني ّ
شقني متصارعني ومتشابهني يف
اآلن نفسه سيّد املوقف يف تونس اليوم .بني وريثي
نظام االستبداد النوفمربي من جهة ومحرتيف توظيف
الدين والغنيمة من الجهة املقابلة .معادلة مرهقة
للبالد والعباد ،ولكنّها يف اآلن ذاته تش ّكل عنرص
ضغط وتوازن للحفاظ عن بعض مالمح الدولة
املدنيّة املهدّدة ولكبح جماح من يستضعف الدولة...
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الذكرى الستون للقاء رومبويي بني بورقيبة وديغول
( 27فيفري  27 – 1961فيفري )2021

في التفاوض الستقالل الجزائر واستكمال السيادة التونسية

أ .محمد لطفي الشايبي

مىض ستّون سنة عن ال ّلقاء الذي جمع الرئيس
الحبيب بورقيبة بالجنرال شارل ديغول يف قرص «
رومبويي»  Rambouilletبفرنسا يوم  27فيفري
 1961حني كانت املساعي حثيثة من الطرف
الفرنيس لدفع التفاوض من جديد مع الحكومة
املؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ فشلها يف لقاء مالن
( Melunجوان  )1960و أفضت املساعي إىل لقاءات
لوسارن Lucerneبسويرسا ( 20و  22فيفري
 )1961و نوشتال  Neuchâtel ( 5مارس .)1961
و أجمعت وسائل اإلعالم الفرنسية و املغاربية عىل
فشل نتائج لقاء « رومبويي» الثنائي االنفرادي بني
الرئيسني التونيس و الفرنيس (املدرج بني لقاءي «
« نوشتال») و الذي دام
لوسارن» و لقاء
خمس ساعات تخللتها لحظات قصرية من الراحة
ّ
( )1و شبّهت الحدث بلقاء
املغفلنيJournée de
 .)dupes(2و ع ّللت ذلك بعدم معرفة الرئيس الحبيب
بورقيبة بشخصية الجنرال ديغول باني الجمهورية
الخامسة املختلفة تماما عن طبيعة الجمهورية
الرابعة و التي أتت عىل لسان صحفي قدير ،جان
دنيال .Jean Daniel
فهل كان لقاء» رومبويي» حقا لقاء املغفلني؟ و
هل حقا لم يستعد الرئيس بورقيبة لهذا الحدث كما
أوحت إىل ذلك « صويف بسيس»  Sophie Bessisو
سهري بلحسن يف مؤلفهما األخري؟ ( .)3أسئلة عديدة
وجب طرحها للتعديل و التوضيح و اإلفادة.
إن العالقة أو الصلة التي نسجتها عجلة تصفية
االستعمار الفرنيس يف شمال إفريقيا بني الجنرال
ديغول و الزعيم بورقيبة يف الخمسينات من القرن
املايض كانت سابقة للقاء « رومبويي» بثالثة
سنوات أي كونها تعود إىل سنة  1958إثر تسلم
الجنرال الحكم كرئيس حكومة من قبل الجمعية
الوطنية الفرنسية إثر سقوط حكومة بيار بفليملني
 Pflimlin Pierre ( 28ماي  .)1958و هي
األحداث التي تزامنت مع تبعات اعتداء ساقية سيدي
يوسف ( 8فيفري  )1958من جهة و اتفاق 17
جوان  1958التونيس الفرنيس القايض بجالء الخمس
ثكنات عسكرية املرابطة داخل الرتاب الوطني و
البقاء عىل قاعدة بنزرت و جهتها بصفة مؤقتة من
جهة ثانية .يف خضم وطيس حرب التحرير الجزائرية
التي كانت تخوضها جبهة التحرير و معركة الجالء
الثالثة ( االوىل بعد اختطاف القياديني الجزائريني
األربعة من قبل الجيش الفرنيس  22 ،أكتوبر - 1956
الثانية بعد معركة رمادة و السدود  ،جويلية )1957
( )4التي كان يخوضها الشعب التونيس تحت قيادة
الزعيم بورقيبة  ،علم الرئيس الحبيب بورقيبة الكثري
عن الجنرال ديغول الحاكم الجديد للدولة الفرنسية
عن طريق محمد املصمودي ،سفري تونس بباريس
منذ مارس  1957الذي كانت له لقاءات مطولة
سابقة مع الجنرال ديغول (سنتي  1955و )1956
و حديثة (سنة  )1958و هو الذي سريافق الرئيس
أثناء لقائه املرتقب يف « رومبويي « و كان الرئيس
بورقيبة يف نفس الوقت متصال بأخبار الجنرال ديغول
عن طريق الصحفي املناهض لالستعمار « روجي
ستيفان»  Roger Stéphaneالذي أهدى نسخة من
كتابه حول اللقاءات الذي جمعته بالزعيم بورقيبة
إىل الجنرال ديغول (انظر الصورة املصاحبة) .و
حصلت يف الغرض مراسلة بني الطرفني .علما أن
« روجي ستيفان» هو الذي أشار إىل بيار منداس
فرانس االتصال بمحمد املصمودي الذي كان مندوب
الحزب يف فرنسا ( )1954 - 1949لالتصال بالزعيم

بورقيبة الذي كان مبعدا يف جزيرة  Groixالفرنسية
بغية إعالمه بعرض بيار منداس فرانس يف التفاوض
من أجل االستقالل الداخيل (جويلية . )1954

كيف تم اإلعداد للقاء؟

يؤكد البيوغرايف واإلعالمي «جان ال كوتور» Jean
 Lacoutureعىل أهمية الزيارة التي أداها كاتب
الدولة لإلعالم و املتحدث الرسمي للحكومة التونسية،
محمد املصمودي إىل الجنرال ديغول يوم  8فيفري
 1961و التي أتت بعد اإلعالن عن نتائج االستفتاء
الذي وافق فيه الشعب الفرنيس بنسبة  75%عىل حق
الشعب الجزائري يف تقرير مصريه ( 8جانفي) و
رد فعل أنصار « الجزائر الفرنسية» بإنشاء منظمة
الجيش الرسي  OASملقاومة كل عمل من أجل
استقالل الجزائر (موىف جانفي) .و قد دوّن محمد

ويتجىل من خالل لقاء املصمودي مع الجنرال
« روجي ستيفان « الرئيسني
ديغول و ما أفاد به
الفرنيس و التونيس من معلومات حول شخصيتهما
أن لقاء « رومبويي» كان رصيحا باعتبار أن الزعيم
بورقيبة عرض مطالبه و أن الرئيس الفرنيس أرجأ
النظر يف البعض منها و رفض البعض اآلخر .و
تفيدنا القراءة التقاطعية ملذكرات الهادي بكوش و
دراسة جون ال كوتور حول حرب التحرير الجزائرية،
أن الرئيس الحبيب بورقيبة طرح مسألتني  :قاعدة
بنزرت التي يجب اسرتجاعها يف أجل محدد و تعديل
الحدود التونسية الجزائرية الصحراوية و إيصالها إىل
حد  233بقرعة الهامل:
« Le leader tunisien a posé la question
Bizerte : un état indépendant ne saurait

de

le

Libye,

ce qu’on appellera plus tard la

prouve ainsi que des comptes rendus de
travaux d’aménagement et de réfection de

pistes réalisés par les autorités tunisiennes,

Fort
Flatters. Le pouvoir français en Algérie n’en
a tenu aucun compte et a tracé, d’une manière
arbitraire, des frontières provisoires entre
Bir-Romane et Garaat-el-Hamel conformes
au seul intérêt de l’Algérie française » (8).
en direction de

Fort-Saint

au-delà de

وصفوة القول أن لقاء « رومبويي» كان مفيدا
للرئيسني باعتبار أن اسرتجاع قاعدة بنزرت ال يمكن
أن يحصل نتيجة اتفاق و إنما بعد مواجهة شعبية
من جهة و لم يكن انقالب الجنراالت الفاشل (شال
 ،Challeجوهو ،Jouhaudزالر  Zellerو سالن
 )Salanبعاصمة الجزائر ( 22 - 21أفريل )1961
مفاجأة بالنسبة للجنرال ديغول الذي كان مقرا
العزم عىل حل النزاع الفرنيس – الجزائري  ،موضوع
مفاوضات إفيان  Evianالالحقة ( 20 – 13ماي
 )1961و بهذه الصفة لم يكن لقاء « رومبويي» لقاء
املغفلني بل لقاء رئيسني يبحثان عن التضحيات كل
من جانبه للوصول إىل مبتغاه.
-----------------الهوامش:
(1) La Presse de Tunisie, 15 octobre 2018.
Devoir de mémoire…Bataille de l’évacuation,
par Mohieddine Hadhri.

( )2راجع مقالنا يف « الشارع املغاربي» ،عدد ،142
 16أكتوبر  .2018الجنرال ديغول و الزعيم بورقيبة
و معركة بنزرت :من لقاء املغفلني إىل تناقر الديكة،
ص.11 – 10 .

املصمودي مالحظاته إثر لقائه مع الرئيس الفرنيس
نقتطف منها بعض من الحوار الذي حصل بينهما:

vous

Nous

Masmoudi :

« Mohamed

demandons à cette occasion de créer les
conditions du dégel en ouvrant les camps en

Algérie, en libérant Ben Bella et ses amis, et

en amorçant le processus de négociation avec

suis chargé de vous transmettre

FLN. Je

le

Tunis

Paris

de

le désir du président Bourguiba de retourner
dans son

Ben Bella

avec

à

avion…Je m’excuse d’insister sur ce point,

que le

si vous

Général, car je ne pense pas
Bourguiba vienne à Paris,

mon

président

comptez le laisser rentrer les mains vides en

…Tunisie
« Le Général De Gaulle : Monsieur le
ministre, je n’ai jamais fui mes contacts, moi.
Au contraire. Je les ai toujours appelés et je
les appelle encore. Je compte d’ailleurs en
‘ causer’ avec votre président. Vous savez,
sur l’Algérie j’ai à peu près la même position
que M. Bourguiba. La solution définitive,
au fond, nous la connaissons. Il s’agit de la
pratiquer et ce n’est pas facile. Nous voyons
tous l’aboutissement mais il s’agit de prendre
…le chemin
« Si les Algériens désirent être l’Algérie
indépendante, indépendante de la France, je
répète que c’est leur affaire… » (5).

admettre indéfiniment une base étrangère sur

la question algérienne,

qu’il
Tunisie
Sahara. Sur

indiqué

Abordant

clairement

a

son sol.

Bourguiba

entendait obtenir au bénéfice de la
une révision des frontières du

l’un et l’autre point, de Gaulle a refusé de le

–

suivre, reprenant l’idée que le sort du sous

sol saharien sera réglé après l’indépendance

de l’Algérie par un accord associant tous

Etats dits ‘ riverains’ (Tunisie, Maroc,
Niger, Mali, Tchad), plus la France (6).

les

و كان الجنرال ديغول قد وضح رفضه للطلب
التونيس يف تحديد أجل لجالء قاعدة بنزرت يف املؤتمر
الصحفي الذي عقده بعد معركة بنزرت
( 19-22جويلية  )1961يوم  5سبتمرب :1961
« J’ai dit à Bourguiba de la façon la plus

nette que la situation étant ce qu’elle était,

la France ne pouvait et ne voulait pas quitter

Bizerte » (7).

يف حني كان الرئيس الحبيب بورقيبة أثناء اللقاء ال
يعلم املناورة الديغولية يف بداية املفاوضات الفرنسية
الجزائرية لالحتفاظ بورقة الصحراء و توظيفها
كعامل ضغط و هو ما رفضه قطعا الوفد الجزائري
و لنئ كانت حجج الرئيس بورقيبة القانونية و
التاريخية قابلة للنقاش و للتثبت:

entre une

délégation

1910
une

accord établi en
et

ottomane

« Un

délégation

du protectorat, fixant les frontières avec

(3) Bessis (Sophie), Belhassen (Souhayr) :
Bourguiba. Tunis, Editions Elyzard, 2012, pp.
261-265
(Rambouillet, la
journée des dupes).
(4) Baccouche (Hedi) : En toute franchise.
Tunis, Sud Editions, 2018, pp. 169 – 174
(Rambouillet et ses implications).
(5) Lacouture (Jean) : De Gaulle 3. Le
souverain. Paris, Seuil, 1986, pp. 147-150.
(6) Lacouture (Jean) : Algérie, la guerre est
finie. Bruxelles, Editions complexe, 1985, pp.
60 – 70 (Bourguiba entre en scène).
(7) Baccouche (Hedi) : En toute franchise…,
Op.Cit, page 169.
(8)Idem.
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مصالحهم أصبحت مهددة:

سفراء الدول املستثمرة بتونس يص ّعدون هلجة النقد
للسلطة التونسية ويمهلوهنا فرصة أخرية

كريمة السعداوي

اتسمت االحداث خالل االسبوع الفارط
باجتماع رئيس الجمهورية بسفراء االتحاد
االوروبي يف تونس ولقاء رئيس الحكومة
بسفراء الدول الصناعية السبع املعتمدين
يف البالد وهما حدثان نادران جاءا يف سياق
طغى عليه ارتباك كبري سيما بعد توجيه
وكالة التصنيف االئتماني "موديز" لتونس
رسالة قوية باصدار تقرير يبدو يف ظاهره
فنيا ولكنه سيايس بامتياز ،اذ انه وللمرة
االوىل تتحدث هيئة ترقيم دولية عن عجز
موصوف للساسة يف تونس عن ارساء
حوكمة اقتصادية واجتماعية ناجعة بما
يعني رصاحة اتهام السلط الحاكمة بالعجز
وبانعدام الكفاءة.
اجتماعي رئييس الدولة
وبعد
يف ذات السياق،
ْ
والحكومة بقناصل الدول الفاعلة يف تونس سيما
من النواحي السياسية واالقتصادية وخصوصا
التشغيلية ،وجه بدورهما كل من مجلس الغرف
املشرتكة للصناعة والتجارة املتكون من 14
دولة تستحوذ عىل الحصة االهم يف االستثمارات
والغرفة التونسية الفرنسية االقتصادية رسالتني
واضحتني يف شكل بيانني مفادهما ان الوضع
السيايس اصبح ّ
منفرا للمستثمرين وان سقوط
تونس يف وضع ملتبس اقتصاديا وجبائيا ال يجب
ان يستمر طويال...

رسالة "موديز" السياسية

اتخذ تربير تخفيض وكالة التصنيف
االئتماني "موديز" ،مساء الثالثاء  23فيفري
الفارط ،ترقيم اصدار العملة االجنبية والعملة
املحلية لتونس من بـ  2اىل بـ  3مع اإلبقاء
عىل افاق سلبية منحى واضحا ،اذ بينت الوكالة
بشكل رصيح ان الحط من التصنيف يرجع يف
الواقع وباألساس اىل ضعف الحوكمة بالبالد يف
مواجهة تفاقم التحديات االقتصادية وخاصة
االجتماعية ،مما يحد من هامش مناورة السلط
عىل مستوى قيامها بإصالح الجباية والقطاع
العام بما من شأنه ان يضمن استقرار قدرتها
عىل الترصف يف الدين العام.
ويؤكد ربط خفض التصنيف االئتماني
لتونس بسوء الحوكمة ،أن الدوائر النافذة يف
مجاالت السياسة واملال واالعمال باتت منزعجة
من فشل او باألحرى افشال التجربة التونسية
بحكم تشديد احد اهم قنواتها االتصالية وهي
وكالة "موديز" عىل سوء الترصف الواضح يف
الشأن العام بالبالد وهو ما يعني اشارة ضمنية
لغياب الكفاءة وانعدامها لدى الحكام والساسة.
وجاء اعالن الوكالة عن التخفيض وهو الثامن
من نوعه منذ  2011بعد خمسة اشهر من منح
الثقة لحكومة املشیيش ،وهي الحكومة العارشة
يف العقد االخري.
ويعترب العديد من املراقبني ان كل هذه
الحكومات التي وظفت  400وزير وكاتب
دولة تحملت اوزار السلطة ملمارسة السلطة ال
غري ،وهوما يشكل رضبة قاتلة للتوازنات املالية
واالقتصادية وبالتأكيد للقدرة عىل سداد الديون
دون الخوض يف غمار طريقة الترصف فيها.
وتؤكد ابرز وكاالت التصنيف عىل غرار "فيتش
رايتينغ" و"ستاندرد آند بورز" هذا االمر
بالنظر اىل ان لها نفس الرتقيمات لتونس تقريبا

قيس سعيد لدى استقباله سفراء البلدان املستثمرة بتونس
مع توقعات سلبية يف اطار تركيزها الجيل يف
معظم تقاريرها سيما املفصلة منها عىل استمرار
عدم االستقرار السيايس بتونس بسبب الرصاع
املتواصل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية،
من ناحية واالعتماد املشط عىل املحاصصة
الحزبية والعالقات الشخصية يف التعيينات
باملواقع االقتصادية ،من ناحية اخرى .
ويحيل هذا التخفيض وفق معايري وكالة
"موديز" اىل ان املرحلة القادمة قد تتسم بمزيد
تخفيض الرتقيم السيادي لتونس اىل  -ج أأ 1-اي
ان البلد قد يصبح مصنفا يف موقع عايل املخاطر
بمعنى عدم القدرة عىل اإليفاء بااللتزامات املالية.
كما قامت الوكالة بالتخفيض يف ترقيم سندات
ديون البنك املركزي التونيس بالعملة االجنبية
املضمونة وغري املضمونة من الصنف -ب 2-اىل
ب 3-مع اإلبقاء عىل افاق سلبية باعتبار انالبنك املركزي هو مسؤول من الناحية القانونية
عىل خالص كافة اإلصدارات الرقاعية للحكومة.

رد فعل القناصل

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم
الثالثاء  23فيفري 2021بقرص قرطاج اجتماعا
مع سفراء بلدان االتحاد األوروبي املعتمدين
بتونس ،يتقدمهم ماركوس كورنارو ،السفري
رئيس بعثة االتحاد األوروبي بتونس .وتم خالل
هذا اللقاء ،حسب بالغ للرئاسة ،التباحث يف عدة
مسائل من بينها اسرتاتيجية التعاون مع االتحاد
األوروبي وعالقات تونس الثنائية مع الدول
األعضاء يف االتحاد .كما تم تناول جملة من
املواضيع ذات العالقة بدور تونس يف محيطها
ودورها يف إرساء عالقات متكافئة مع رشكائها
يف االتحاد األوروبي.
من جانبه ،اجتمع رئيس الحكومة هشام
املشييش ،يوم الجمعة  26فيفري  ،2021بسفراء
مجموعة الدول الصناعية السبع ،وسفري االتحاد

األوروبي بتونس ،بحضور وزير االقتصاد
واملالية ودعم االستثمار عيل الكعيل وهو اجتماع
نادر اذ يرجع اخر لقاء رسمي للسفراء برئيس
الحكومة االسبق يوسف الشاهد اىل  11ماي
. 2018
وقدم رئيس الحكومة ،وفق بالغ لرئاسة
الحكومة ،ملحة عن برنامج اإلصالح االقتصادي
واإلصالحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام
بها لتجاوز آثار األزمة االقتصادية يف ظل انتشار
فريوس كورونا .كما عرب السفراء عن اقرتاحاتهم
من أجل دفع مناخ االستثمار يف البالد و تحسني
ترقيمها السيادي ،حسب البالغ.
وأعرب السفراء عن اهتمامهم بأية مفاوضات
مرتقبة لتونس مع صندوق النقد الدويل ومع
البلدان املانحة ،مجددين استعدادهم لدعم
مجهودات تحسني االقتصاد ودفع االستثمار.
وتحيل كافة االفادات يف هذا االطار اىل
"اهتمام" كبار القناصل يف تونس بالوضع
االقتصادي واملصالح املشرتكة وتخوفهم من
ترضر مصالحهم عىل وقع مناخ يطغى عليه
االرتجال وسوء الترصف يف السياسات العامة
وهو ما اكده بالغان صدرا ،يف ذات السياق ،االول
عن مجلس الغرف املشرتكة والثاني عن الغرفة
االقتصادية التونسية الفرنسية.

لعبة المصالح الكبرى

من جهة أخرى كشف تقرير للغرفة
التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة اصدرته،
يوم االثنني  22فيفري  ،2021استنادا اىل نتائج
مسح احصائي أجرته حديثا عن انخفاض
مبيعات  57%من املؤسسات خالل الفرتة
املمتدة من  1إىل  15فيفري  ،2021باإلضافة
اىل ايقاف  75%من الرشكات نشاطها خالل
سنة  2020والتخفيض من انتاجها ،ولجوء
 43%من الرشكات اىل ترسيح عمالها ،وذلك

يف ظل مخاوف من تداعيات االزمة السياسية يف
البالد خالل الفرتة القادمة ،والتي توقع التقرير
تفاقمها وتسببها املؤكد يف مزيد تأزم مناخ
االعمال بالبالد.
وشمل املسح  145رشكة تونسية -فرنسية
( 75يف الصناعة و 70يف قطاع الخدمات)،
بهدف االطالع عىل مخلفات االزمة متعددة
االبعاد وانعكاساتها عىل هذه املؤسسات .وابرز
املسح ان قادة األعمال يبدون حذرا بشأن آفاق
عام  2021وانتعاش النشاط االقتصادي ،وعىل
وجه الخصوص مواصلة االستثمار بالبالد ،وقلقا
من تواصل االزمة السياسية يف البالد الذين اكدت
نتائج املسح انهم ال يخفون مخاوفهم من تردي
االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
ومن حيث االستثمار ،شهد عام  2020توقفاً
ً
أيضا
حقيقيًا تحت تأثري كوفيد  -19ولكن
بسبب الوضع السيايس وتدهور مناخ األعمال
حسب التقرير ،حيث لجأت  % 75من الرشكات
اىل خفض استثماراتها وايقافها مؤقتًا مقابل 25
 %قامت باستثمارات جديدة .ومع بداية سنة
 ،2021أبدى  38%من رجال االعمال عزمهم
مواصلة االستثمار يف البالد يف حني فضل 62%
االنتظار والرتيث اىل حني ما ستؤول اليه االوضاع
االقتصادية والسياسية بالبالد.
يف جانب اخر ،وجه مجلس الغرف املشرتكة
املتكون من  14غرفة تونسية واجنبية للصناعة
والتجارة تستحوذ عىل  %95من االستثمار
الخارجي وتشغل مؤسسات منظوريها  360الف
تونيس ،يوم الخميس 25فيفري  ،2021دعوة
عاجلة إلطالق مخطط "شامل وطموح" لدفع
االستثمارات الوطنية والدولية القادرة عىل
تحقيق نمو مستدام واملساهمة يف احداث فرص
عمل دائمة و"ادماج املناطق ذات األولوية يف
ديناميكية التنمية اإلقليمية" .

maghrebstreet@gmail.com
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www.acharaa.com

الشارع السياسي
وأعرب املجلس ،يف بيان بعنوان "صيحة فزع رشكاء
تونس" ،عن أسفه لحالة عدم االستقرار السيايس التي تشكل
يف نظر اعضائه "عامل خطر وعقبة حقيقية" مؤكدا أن موقع
تونس لألعمال بات اقل جاذبية وشدد يف هذا الصدد ،عىل وجوب
اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسني مناخ االستثمار ،خاصة عرب
برنامج رقمنة اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بالنشاط االقتصادي
(االستثمار والتجارة الخارجية والتشغيل والتكوين املهني)،
فضال عن تثبيت الجباية املطبقة عىل االستثمارات األجنبية
وترسيع إجراءات معالجة ملفات االستثمار الجديدة أو الهادفة
إىل التوسع ومراجعة مجلة الرصف.
وأعرب اصحاب املؤسسات ،بدورهم ،عن انشغالهم إزاء
تدهور مناخ االستثمار يف البالد ،مشددين عىل أن "غياب أية
رسالة واضحة من السلطات العمومية كفيلة باستعادة ثقة
الفاعلني االجانب املتواجدين يف تونس ،قد يؤدي إىل تفاقم
الصعوبات التي تواجهها البالد" .وحذر املجلس من إمكانية
فقدان تونس جزء كبري من استثماراتها األجنبية" ،بعد أكثر من
عرش سنوات من الرتقب وانعدام االستقرار السيايس ووجود إطار
مايل غري محفز للمبادرة واالستثمار عالوة عىل اضطراب دورة
اإلنتاج نتيجة االحتجاجات االجتماعية غري املؤطرة وغري املنظمة
يف اغلب االحيان".
ورأى املجلس أن حالة الرتقب والقلق هذه تتجىل من خالل
النزعة الكبرية للرشكات التي مازالت مرتددة يف اتخاذ قرارات
بشأن التوسع يف استثماراتها أو تنفيذ استثمارات جديدة
مستقبال.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد
والتقرير الحاسم

يف ظل تأكيدات سفراء االتحاد االوروبي والدول الصناعية
السبع والغرف املشرتكة ان وضع مؤسساتهم بات مهددا يف
وجوده بسبب عدم االستقرار السيايس وسوء التدابري االقتصادية
طيلة عرش سنوات متواصلة ،اصدر مساء يوم الجمعة  26فيفري
 2021املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل تقريرا حول
تطور االوضاع يف تونس بموجب مقتضيات املادة الرابعة بني
تسجيل عجز املالية العمومية ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا
يف عام  2020مع االشارة اىل ان التقديرات تربز أن عجز املالية
العمومية (باستثناء الهبات) بلغ  11,5%من إجمايل الناتج
املحيل .وانخفضت اإليرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الرضيبية.
كما أدى التوظيف اإلضايف ( 40%منه تقريبا يف قطاع الصحة،
ألسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد )-19إىل رفع كتلة أجور
القطاع العام إىل  17,6%من إجمايل الناتج املحيل ،لتصبح ضمن
أعىل الكتل يف العالم .وعرفت كذلك النفقات العمومية ارتفاعا
ملحوظا مقابل انخفاض نفقات االستثمار ودعم الطاقة .ونتيجة
الرتفاع عجز املالية العمومية واالنكماش يف إجمايل الناتج املحيل،
تشري التقديرات إىل ارتفاع الدين العام املركزي إىل قرابة 87%
من إجمايل الناتج املحيل.
واتفق املديرون التنفيذيون لصندوق النقد مع الخط العام
لتقييم خرباء الصندوق عىل تفاقم أوجه الهشاشة االجتماعية-
االقتصادية موضحني أن مخاطر التطورات السلبية تهيمن عىل
األوضاع وان ذلك يفرض ايالء األولوية العاجلة إلنقاذ األرواح
واألرزاق وتحقيق االستقرار االقتصادي .وذ ّكروا بأنه ينبغي
للسياسة االقتصادية أن تر ّكز كذلك عىل استعادة االستدامة
املالية وبقاء الدين يف حدود يمكن االستمرار يف تحمّ له ،وتشجيع
النمو الشامل.
وشدد املديرون عىل رضورة تنفيذ إصالحات واسعة النطاق
للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها االحتمالية .وحثوا
السلطات عىل اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه املؤسسات عىل
املالية العمومية والنظام املايل ،وتعزيز الحوكمة املؤسساتية،
وتحسني إعداد التقارير املالية والشفافية.
ولعلها املرة االوىل التي تتطرق فيها اعىل هيئة تنفيذية يف
صندوق النقد الدويل ملعضلة سوء الترصف والحوكمة يف تونس
عىل مستوى عام بما يعني ان للمسألة السياسية اهمية خاصة
عىل مستوى هذا التقييم .ورغم تأكيد العديد من املتابعني للشأن
الوطني عىل ان مجمل التقارير التي صدرت عن اهم الهيئات
الفاعلة اقتصاديا يف العالم يف عالقة بمصالحها بتونس تحث عىل
االرساع باإلصالحات املالية الهيكلية فإن الرسالة هي عكس ذلك
بحكم ان لها طابعا سياسيا بامتياز فحواه انعدام سيطرة حكام
تونس عىل الوضع بكل ما للمصطلح من معنى من ناحية ورغبة
القوى الكربى يف اال ترى ليبيا ثانية يف شمال افريقيا بما قد يعيد
مناخ فوىض شاملة ملنطقة ذات حساسية وهشاشة كبريتني.
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وكفى تونس بعد الثورة بالديمقراطية منجزا...
نهلة عنان (كاتبة وناشطة في المجتمع المدني)
ُ
ّ
روسو فيلسوف السياسة بامتياز أن يصف لبعض الح ّكام نظاما سياسيّا «أنيقا» يطبقونه يف بلدانهم،
طلب من
وكان جوابه أن ال وصفة جاهزة تصلح لك ّل الشعوب مهما كان لحكامها من نوايا اإلخالص ألوطانهم ...ورأيي
يوافق رأيه تماما .ذلك ّ
أن الشعوب كبذور النبات ،واألوطان كأصناف الرتبة .فبذور القمح ال تطرح أر ّزا ،وما ينبت يف
هذه األرض ال ينبت بالرضورة يف أخرى ...كذلك الديمقراطية ملن يحسب أنّها الوصفة السحرية لبلوغ مصاف الدول
املتقدمة ،إن لم تتوفر رشوطها لصالح الشعوب فإنّها تلتحق بقائمة الخزعبالت الشعبوية واملطايا الجاهزة للركوب...
فإن سأل أحدهم عن مزيد اإليضاح قلنا يف خمس نقاط:
أن الديمقراطية التونسية التي جعلها البعض أقدس املقدسات هي ديمقراطية مزيفة باعتبار ّ
أوّال ّ
أن أه ّم الوعود االنتخابية تتبخر
يف الهواء بمج ّرد الوصول للمنصب املرتشح له ،بل أكثر من ذلك ينطلق الفائز باملنصب يف التجاوزات القانونية طوال وعرضا معوّال عىل
الحصانة الربملانية التي ستمنع عنه يد العدالة وهو الذي طاملا مجّ د العدالة وحقوق املواطنني يف حمالته االنتخابية...
بأن الثورات عىل الديمقراطية مح ّرمة بحيث أنّها تسقط ّ
أن هؤالء الفائزين يقولون ّ
ثانيا ّ
حق انتفاض الجائع والخائف واملهدد ومن
اغتصبت حقوقه (عىل يد من جاءت بهم الديمقراطية) .ذلك ّ
أن من جاء به الصندوق ليس مطالبا بتوفري الخبز والدواء للناس بقدر ما
هو مطالب بضمان أبدية ذهاب الناس لالنتخاب  !...ال داعي ألن نشرتط أن تكون العملية االنتخابية نزيهة وشفافة طبعا ...فمن عانى
ّ
«محصنا» من أن ينتهج نهج الدكتاتوريات  ...أليس جعل الديمقراطية أقدس املقدسات دليال عىل
من الدكتاتورية يصري بإذن الله تعاىل
ّ
ذلك ؟! يعني كفى بالديمقراطية مكسبا للجائع والسقيم واملهدد وذو الحق املهضوم واملقهور واملضطهد وغريهم ...ووفق االستثناء
التونيس يهون جوع نصيب من الشعب أو حتّى هالكه مقابل رسوخ الديمقراطية ...ولتذهب إىل الجحيم مساعي االكتفاء الذاتي من
الغذاء يف ض ّل الديكتاتورية ...املسألة مسألة مبدأ  ...أال نرى كشعب تغمره سعادة الديمقراطية كم يحرص فريق الحكم عىل التوافق
ّ
ّ
ولكن املشكلة يف ك ّل م ّرة هي عدم تناغم
املنصة ؟!
والحوار وتماسك «الحزام السيايس» ؟! ألم نرى كم من التشكيالت الوزارية م ّرت عىل
«لون» الحزام السيايس مع أحذية قادة األحزاب «الفائزة» يف «أعراسنا الديمقراطية»...؟! فهل يعقل أن يقبل املواطن الصالح  -شبعان
ّ
كان أم جائع -أن يم ّر لون الحزام هكذا دون أن يناسب األحذية ...؟! ّ
وحق الديمقراطية التونسية !!!
كل
أن فئة الذين يحكمون تونس منذ الثورة وك ّلهم سعادة بالديمقراطية االستثناء  ،فهؤالء نجيبهم ّ
ثالثا ّ
بأن التونيس ال يسعه أن
يشاركهم تلك السعادة ألنهم لم يشاركوه مكاسبهم املرتتبة عن ديمقراطيتهم كما رأيناهم يمارسونها بعد الثورة .إذ كان من نصيبهم
«الغنائم» املادية واألدبية بينما كان من نصيب التونيس إفالس دولته عىل أيديهم.
رابعا ّ
ّ
العيص للرضب عىل رجلني ترتجفان ...فقد تكتلوا جماعات
تقص يف إحضار
أن فئة من التونسيني وقد رأت ضعف الدولة فلم
ّ
واستنبطوا التنسيقيّات والنقابات والرابطات والجمعيّات واالتحادات والحراكات ...ويبدو ّ
أن القائمة مرشحة ألن تطول بما ستجود به
قريحة املستبرشين بضعف الدولة من أبناء الوطن كي يغنموا املكاسب قبل إغالق الحنفية العمومية ...معتصمني حول منشآت النفط
أو الفسفاط أو مرفق القضاء أو التعليم أو األمن...
خامسا ّ
أن ك ّل هذا املشهد هو تحت أنظار القسم األكرب من الشعب املصدوم الذي خذله املدّعون والك ّذابون واملتاجرون بك ّل مقدّس
واملرتزقة الراقصة عىل الحبال ال تعرف لهم لون وال صفة.
( )....بعد تلك النقاط الخمسة نقولّ :
إن االستثناء التونيس من الحاكمني من برملانيني وأصحاب الوظائف السامية يف الدولة ،واملحكومني
ّ
ّ
ّ
من الغانمني ممّ ا أفاء به عليهم ضعف الدولة ،هذا االستثناء من الفريقني قد فاق كل التوقعات وتجاوز كل القياسات .إذ أن «األفراد»
تغي فريق الحكم من الوزراء كما ّ
الحاكمة بدعم من الربملانيّنيّ ،
تغي عارضات األزياء فساتينها ...ما املشكل ! ؟؟؟ فك ّل فستان هو ملج ّرد
العرض ولن ترتديه لوقت طويل ...لقد دخلنا كتاب غينس لألرقام القياسية ...أرقام قياسية يف العبث بالدولة التونسية وبمصري شعب
بأكمله هو الشعب التونيس إذ تداول عليها منذ  2011تسع رؤساء وزراء باإلضافة إىل نحو  400اسم ُر ّشح أو تقلد منصب وزير أو كاتب
دولة ،وإن كان هذا الشعب يف جزء ها ّم منه مسؤوال عن هذه املجموعة «املرشّ فة» التي تحكمه ...والتي «تنري» وجهه أمام أنظار العالم...
رصنا أشبه باألضحوكة ّ
وإن رشّ البلية ما يضحك...
أمّ ا فريق التنسيقيات ونحوها فالنضال النضال باإلرضاب املفتوح حتّى مطلع الفجر من ليلة القدر بإمضاء االتفاقيات مع ممثيل
الدولة!...
ّ
ّ
خاصة مع مناداة جهات لخروج أنصارها مجموعات ض ّد أخرى من الخصوم بدعوى معاضدة
حقا ال ندري أين نهاية املطاف.
ّ
الدولة ...ونو ّد أن نسألهم :ماذا لو خرج أنصار الدولة زمن بن عيل يعاضدون دولتهم ...عىل األقل كان عدد الجياع والعراة والخائفني
أق ّل بكثري مما هو اليوم ،فهل كان ذلك سيعترب عمال من صميم الوطنية أم كانوا سيصنفون ضمن قائمات الخونة للثورة «املجيدة»
فتنصب لهم املحاكمات الشعبية...؟؟؟
لم يعد هناك الكثري ممن نرجو رشده ممن يمسك بمقاليد الحكم اليوم وأكثرهم ليسوا يف الواجهة بل «من وراء حجاب» ...وإن
بأن عدد من األفراد الصالحني من الوزراء قد م ّر بني هذه الجماعة املتلوّنةّ ،إل ّ
أقررنا ّ
أن خريطة الطريق املمسوكة بيد أحد «الكبار»
تنص عىل وجوب الوالء لتوجيهات الخريطة أوّال ...ويأتي الباقي بعدها إن كان هناك بقية .وعىل ذلك األساس ّ
ّ
فإن الرتكيبة الحالية
بمن تجمّ عوا حول «الخريطة» بعلم بعضهم وجهل وطمع البعض اآلخر ،فإننا نذ ّكر اإلسالميني ّ
بأن فوزهم يف انتخابات أكتوبر 2011
كان بسبب توق ج ّل التونسيني إىل تونس تطعم أبناءها وتشكر ربّها الكريم .فقد وعد أولئك اإلسالميون عندما رشحوا أنفسهم للحكم
الحي القيوم إذ كان ما يعيبون عىل األنظمة السابقة يف أبرز مما يعيبون
إن فازوا بتعليم التونسيني أرقى أساليب الشكر والذكر لله
ّ
التقصري يف تعليم الناس طاعة الله...
ث ّم التحق بهم يف انتخابات  2019فرقة ثانية من اإلسالميني أصحاب «الكرامة» عىل أن يتداركوا ما ف ّرط فيه إسالميّو الدفعة األوىل
ّ
تسميتهن
من «الحزم» يف عدد من املسائل الدينية كتصحيح املفهوم الخاطئ حول األمهات العازبات حيث يقتيض «فقه األتقياء»
بـ«الفاجرات» ...ويضيفوا إىل ذلك الفقه العظيم شيئا من الكرامة باسرتجاع الثروات املنهوبة كالنفط وامللح ...إلخ.
وحيث ّ
ّ
املنصة الرشفية اليوم رشيك ثالث هو القلب النابض بالعطف والشفقة عىل املحرومني من أبناء الوطن فإنّه لم يدّع
أن عىل
تصحيح مسار القبلة وال جاء بيده سبحة ...بل جاءنا بقناة للمرح والحبور إلسعاد العائلة .وبعد ك ّل هذا التقديم فإننا ال نرى من صالح
ّ
بشأنهن وال صحح االتفاقيات بشأن الثروات
حال الدين شيئا وال ح ّل صاحب الكرامة مشاكل األمهات العازبات بتصحيح «التسمية»
املنهوبة ،واأله ّم من ك ّل ذلك ّ
أن الجوع زحف عىل تونس زحفا مريعا بفضل هؤالء بما أوغلوا يف التعامي عن مصلحة الشعب التونيس
ّ
الحق الذي ّ
فصل الكتاب
أكثر مما فعل الذين من قبلهم وانشغلوا بلون «الحزام السيايس» ...لهؤالء جميعا نقول :نحيلكم عىل الله
تفصيال حيث يقول ج ّل ذكره يف سورة املاعون:
ِّين ﴿َ ﴾١ف ٰذَ ِل َك ا َّلذِي يَ ُد ُّع ا ْليَتِي َم ﴿ ﴾٢و ََل يَحُ ُّ
ض عَ َل ٰ َ
ني ﴿ ﴾٤ا َّلذ َ
ُص ِّل َ
ِني ﴿َ ﴾٣ف َويْ ٌل ِّل ْلم َ
ِين ُه ْم عَ ن
طعَ ا ِم ا ْل ِم ْسك ِ
أ َ َرأَي َْت ا َّلذِي يُ َكذِّبُ ِبالد ِ
ون ا ْلمَ اعُ َ
ُون ﴿َ ﴾٦ويَمْ نَعُ َ
ِين ُه ْم يُ َراء َ
ون ﴿ ﴾٥ا َّلذ َ
اه َ
س ُ
ص َلت ِِه ْم َ
َ
ون ﴿﴾٧
صدق الله العظيم هو حسبنا ونعم الوكيل.

maghrebstreet@gmail.com
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اخلطوط التونسية أصبحت فريسة للجشع التوسعي القطري
أو الرتكي مقابل ضياع القرار السيادي التونيس
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كريمة السعداوي
اتسمت الفرتة الفارطة بسلسلة احداث طغت
عىل املشهد املؤسساتي بتونس وتعلقت اساسا
بالخطوط التونسية التي قامت رشكة "تاف"
الرتكية بعقلة توقيفية عىل حساباتها ،من جهة والتي
كشفت وسائل االعالم ارتباط ألفة الحامدي رئيستها
املديرة العامة املعزولة بدوائر نفوذ وتأثري يف الواليات
املتحدة لها عالقات مبارشة بحركة النهضة ،من جهة
اخرى.
وشهدت املؤسسة الوطنية حدثا كبريا وغري
مسبوق تمثل يف شن اعوانها إرضابا عاما للمطالبة
بحماية الرشكة من الطيور الكارسة التي ترتبص بها
لالنقضاض عليها او باألحرى عىل ما تبقى منها عرب
خوصصتها وهي عملية مريبة كثر حولها الحديث
منذ اواسط شهر جويلية الفارط عقب نرش مواقع
قطرية معطيات يف هذا االتجاه.

ظل بلوغ خسائرها املرتاكمة  2700مليون دينار أي
ما يعادل مليار دوالر بواقع خسائر تناهز شهريا 80
مليون دينار.
ومن هنا ،فإن االستحواذ عىل حصة يف رأس مال
الخطوط التونسية يشكل عملية ال معنى لها من
الناحية االستثمارية باعتبار ان القيمة املحاسبية
للرشكة سلبية فضال عن ان قيمتها السوقية باعتبار
سعر السهم الواحد ( 0.63دينار) ال تتجاوز 43
مليون دينار اي ما يعادل  15مليون دوالر ال غري مما
يجعل من قرار رشكة الطريان القطرية اقتناء قسم
من رأس مالها او حتى رأس املال كله قرارا سياسيا
بامتياز لعدم وجود أي مردود جراء عملية االستحواذ

وأوضحت أن الخطوط التونسية مطالبة بتسديد
ديونها املرتاكمة ألكثر من  6سنوات تجاه الرشكة
الرتكية والتي قالت انها فاقت  20مليون اورو (66
مليون دينار) باإلضافة اىل تكاليف العقلة التي
أقدمت عليها الرشكة والتي تقدر قيمتها بـ 28
مليون دينار.
كما ابرزت املديرة العامة لرشكة "تاف" التي
تدير مطاري النفيضة واملنستري يف إطار صفقة
لزمة ،أنّه تم اقتناء الرشكة من قبل مجمع مطار
باريس ،منذ سنة  2012وانه توجد ّ
حصة تركية
محدودة يف رأسمالها مع االشارة اىل ان "تاف"
و"مجمع مطار باريس" يديران  27مطارا يف

األطماع المريبة

نرشت صحيفة "الرشق" القطرية يوم 14
جويلية الفارط ،مقاال افتتحت به ملحقها االقتصادي
تحت عنوان "القطرية تستحوذ عىل حصة بالخطوط
التونسية".
واستند كاتب املقال عىل تقرير صدر يف موقع
""northAfrica postأكد رغبة الخطوط الجوية
القطرية يف االستحواذ عىل أسهم يف الخطوط
التونسية ،وذلك ضمن املرشوع التوسعي للقطرية
عىل املستوى الدويل ،مع االشارة إىل أن املفاوضات
بني الجانبني سجلت تقدما واضحا يف انتظار ما
ستسفر عنه األشهر املقبلة التي من املنتظر أن تشهد
االتفاق عىل ما ّ
تبقى من تفاصيل ،حيث تم التشديد،
يف ذات السياق ،عىل ترصيحات الرئيس املدير العام
السابق للخطوط التونسية إلياس املنكبي ،والذي
بني أن ممثلني عن الرشكتني توصال إىل اتفاق
مبدئي يقيض باستحواذ الخطوط الجوية القطرية
عىل حصة معينة يف الخطوط التونسية ،الفتا إىل
قرب انهاء الصفقة وإظهارها إىل العلن يف املستقبل
القريب.
ّ
وبي التقرير أهمية الصفقة بالنسبة للجهتني،
بداية من الخطوط التونسية التي تسعى إىل إعادة
هيكلة نفسها للتموقع يف مركز قوة بخارطة النقل
الجوية يف القارة السمراء ،وبالذات بعد ترضرها
الكبري من األزمة التي خلقها انتشار فريوس كورونا
يف غالبية دول العالم ،مما دفعها إىل التقليل من
عدد موظفيها وإلغاء البعض من وجهاتها باتجاه
مجموعة من املطارات األوروبية ،مشددا عىل الفوائد
التي ستعود بها الصفقة عىل الخطوط الجوية
القطرية وعىل أنه سيتسنى لها االستمرار يف تحقيق
اسرتاتيجيتها التوسعية بأحد أكرب القارات العاملية
مضيفا أن االستحواذ عىل أسهم يف الخطوط التونسية
سيمكن الرشكة من الربوز يف السوق اإلفريقية
للطريان ،ومنافسة الخطوط اإلثيوبية يف عقر دارها
بالقارة السمراء عرب االستناد عىل املوقع املميز الذي
تحظى به تونس يف شمال أفريقيا ،بما يعطيها القدرة
عىل لعب دور مهم يف املشهد االفريقي للطريان.
ورغم عدم صدور أي ر ّد أو توضيح أو موقف
رسمي عن رشكة الخطوط التونسية أو عن وزارة
النقل واللوجستيك بخصوص مقال الصحيفة
القطرية علما انها تعد من بني أهم ثالثة جرائد تعترب
لسان حال النظام القطري ،فإن املسألة برمّ تها تثري
الريبة والشك ،عىل أكثر من صعيد.
ويرجع االمر يف الواقع اىل ان راس مال الخطوط
التونسية سلبي وذلك يف حدود  433مليون دينار يف

معز شقشوق

ألفة الحامدي

املايل فضال عن ان التواجد عىل ارض تونس لغاية
التوسع افريقيا او اوروبيا امر ال طائل منه نظرا
لضعف عدد املسافرين من الوجهة التونسية اىل
جانب ان تونس ال تعترب وجهة استثمارية او منطقة
مبادالت تجارية او مالية بصفة تربر اقبال احدى
اكرب رشكات الطريان يف العالم عليها وهي رشكة
القطرية للطريان.
وينسحب ما سبق تقريبا عىل موضوع الحضور
االستثماري القطري يف تونس الذي يعترب عىل
أهميته دون مردود يذكر .ولعل أبرز مثال عىل ذلك
وضعية البنك القطري التونيس الذي هو بنك خارس
تناهز خسائره سنويا نحو  35مليون دينار اضافة
لعدة وضعيات اخرى سيما يف املجالني السياحي
والعقاري علما ان االستثمارات القطرية املبارشة
يف تونس شهدت نسقا تصاعديا ،إذ تضاعفت 6
مرات يف عام  2018لتتجاوز  479مليون دينار
تونيس (نحو  168مليون دوالر) ،مقابل 83.19
مليونا يف  ،2017حسب وكالة النهوض باالستثمار
الخارجي يف تونس.
وتدعم قطر حضورها االقتصادي يف تونس عرب
أكثر من مجال ،سواء يف قطاع السياحة من خالل
رشكة "الديار القطرية" التي تمتلك أكثر من منتجع
سياحي ضخم بتونس سيما يف صحراء والية توزر،
أو يف تكنولوجيا االتصال عرب رشكة "أوريدو" فضال
عن تمكن مجموعة "ماجدة" القطرية من اقتناء
أسهم الدولة التونسية يف "بنك الزيتونة" ورشكة
التأمني "الزيتونة تكافل".
وقدمت قطر عام  2016للحكومة التونسية
وديعة حوّلتها اىل قرض بقيمة  1.25مليار دوالر،
سبقتها وديعة اخرى تحولت هي االخرى اىل قرض
بقيمة  500مليون دوالر عام .2013

األتراك والدور المشبوه

أكدت املديرة العامة للرشكة الرتكية "تاف"،
كاهنة مملوكي ،يوم الخميس  18فيفري الفارط،
ان الرشكة قامت بإجراء عُ قلة توقيفية عىل حسابات
الخطوط التونسية لدى البنوك عن طريق عدل تنفيذ
الستخالص ديون متخلدة بذمة الناقلة الوطنية.

سفري تركيا بتونس

سفري قطر بتونس

العالم.
ّ
وذكرت مديرة رشكة "تاف" أن ديون رشكات
مجمع الخطوط التونسية بلغت نحو  70مليون
دينار منذ ّ ،2015
وأن تنفيذ العقلة عىل حسابات
الخطوط التونسية ،جاء من أجل تسديد جزء من
الدين وجدولة البقية.
وتعليقا عىل ما يتم تداوله حول تنفيذ العقلة
بعد استقبال ألفة الحامدي الرئيسة املديرة العامة
للخطوط التونسية املقالة سفري تركيا بتونس ،قالت
كاهنة مملوكي ّ
إن الحامدي تحادثت مع السفارتني
الرتكية والفرنسية حول ملف الديْن.
وبمجرد تحرك االتحاد العام التونيس للشغل
واعالن اعوان الخطوط التونسية يوم الجمعة 19
فيفري املنقيض دخولهم يف ارضاب مفتوح للدفاع
عن املؤسسة من خطة باتت مفضوحة لالستيالء
عليها وكشف وسائل اعالم ملف ارتباط ألفة
الحامدي بدوائر نفوذ مايل دولية لحركة النهضة
صلة وثيقة بها تراجعت الرشكة الرتكية عن االجراء
بعد ما وصف باملفاوضات مع وزارة النقل.
يف جانب اخر ،استنكر رئيس لجنة مكافحة
الفساد يف الربملان بدر الدين القمودي قيام رشكة
"تاف" الرتكية بعقلة عىل الحسابات البنكية
ملجمع الخطوط التونسية مربزا أنّه لنفس الرشكة
ديون متخ ّلدة لدى الخطوط التونسية .ورصح
ّ
يحق للرشكة
يوم الجمعة  19فيفري  ،2021أنّه
الرتكية املستغلة ملطار النفيضة القيام بعقلة عىل
جميع الحسابات البنكية ملجمع الخطوط التونسية
مشريا،يف ذات السياقّ ،
أن ذات الرشكة مدينة للدولة
ّ
دينار.وعب
التونسية بمبالغ تصل إىل  400مليون
القمودي عن استغرابه من قرار العقلة بعد اللقاء
الذي جمع السفري الرتكي بتونس باملديرة العامة
السابقة للخطوط التونسية ألفة الحامدي بيومني،
وأضاف أنّه كان من الواجب عىل الحامدي أن تسعى
لتسوية هذه الوضعية دون أن تصل االمور إىل توجيه
الرشكة الرتكية إهانة مبارشة لتونس ،وفق تعبريه.
وا ّكد ّ
أن الناقلة التونسية مح ّل تتبّع ومراقبة
من قبل لجنة اإلصالح اإلداري وأنه سيت ّم ضبط

موعد قريب مع وزارة النقل ملتابعة ظروف عمل
الخطوط التونسية وكيفية إيجاد حلول إلنجاحها
مشريا اىل ّ
أن الطرف االجتماعي أيّ اتحاد الشغل
ّ
عب عن استعداده للتقليص يف عدد العمال الذين
ّ
تم توظيفهم بعد سنة  2011بما أرهق الناقلة
التونسية.
يف جميع الحاالت ،يؤكد العديد من املراقبني ان
السعي اللحاق الرضر بالخطوط التونسية حصل
بعد رضب مصداقية املؤسسة ووضعها يف موقف
محرج مع املزودين الدوليني وأن هؤالء قد ينتقلون
اىل مرحلة مطالبة الناقلة الوطنية بدفع ما عليها نقدا
 رغم اعالن الحكومة ضخ  60مليون دينار لخالصقسم من ديونها – أو مواجهتها يف املدى القصري او
املتوسط وقف التعامل معها بكل املطارات التي
تحط فيها الطائرات التونسية .وحسب عدة عارفني
بقطاع النقل الجوي يف تونس ،فان رشكة "تاف"
الرتكية تهدف باألساس اىل تلويث سمعة الخطوط
التونسية ومن ثم تسهيل االستحواذ عىل جزء من
راس مالها.
وحصلت هذه الرشكة عىل صفقة مطار النفيضة
املنستري بطرق ملتوية حتى ان وزير النقل السابق
ياسني ابراهيم فتح بحثا يف الغرض وأحال ملفها
للقضاء ولكن لم يحدث اي يشء منذ ذلك اليوم
ألسباب غامضة .وكان ياسني ابراهيم قد افاد يف
افريل 2011بأن "تاف" فشلت يف االيفاء بالعديد
من التزاماتها ،بما يف ذلك إعادة تأهيل مطار
املنستري ،وكذلك التزاماتها االجتماعية ،منذ أن
وقعت اتفاقية مبدئية مع النقابة عام  2010غري ان
موقف وزير النقل الحايل معز شقشوق يثري االنتباه
اذ عوض الدفاع عن الناقلة الوطنية اعلن يف غمار
مشكل عقلة الحسابات أن الرشكات التابعة لرشكة
الخطوط التونسية تعاني من جملة من االشكاالت
اىل درجة أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها
وخالص املزودين…
ونيس الوزير ان يذكر اشكاالت رشكة "تاف"
الرتكية لدى ديوان الطريان املدني وديونها تجاهه
املقدرة بنحو  196مليون دينار وهي التي كانت
تفوق ذلك بكثري قبل ان يشطب رئيس الحكومة
االسبق يوسف الشاهد جزءا كبريا منها .كما غفل
معز شقشوق او تغافل عن موضوع عدم تحرك
السلطات التونسية الستخالص هذه الديون خاصة
ان عقد اللزمة مع هذه الرشكة ال يتضمن بندا يتعلق
بالحاالت الطارئة التي تمكنها من تأجيل خالص
ديونها مثل الجوائح الصحية وما شابه ذلك من
وضعيات .كما لم يرشح الوزير عالقة السفري الرتكي
بهذا امللف خاصة ان رشكة "تاف" اصبحت تابعة
لرشكات مطارات فرنسا بنسبة  46باملائة من رأس
مالها.
عىل كل يبقى الغموض كامال بخصوص ملف
الخطوط التونسية ورشكتي الطريان القطرية
واستغالل املطارات الرتكية .فعدة جهات باتت
تخطط اليوم وعىل مرأى ومسمع من الجميع
لوضع موطأ قدم يف تونس أيا كان الثمن ويف كل
قطاع لتخريبه وجعل البالد تفقد اي مكسب حققته
حتى لو كان بسيطا وسيأتي الدور حتما ،بدفع من
اطراف باعت ذممها للشياطني ،عىل كافة املؤسسات
واملنشآت العمومية وهو مبتغى طائفة كبرية
إلعادة تونس اىل الرجعية وادخالها يف بوتقة املسخ
والذوبان التي افنت اجيال كاملة عمرها للتخلص
منها.
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منير الف ّلاح

اخرس وانسحب !

أحد أه ّم عناوين األزمة يف تونس ولع ّله أخطرها الحلول للوضعيّات التي يُطنب اآلن يف وصفها
ّ
ّ
هو العنوان اإلقتصادي.فالحديث عن املاليّة
خاصة
السوداوي بل ويح ّذر من الكارثة الدّاهمة
العموميّة وتوازناتها وامليزان التّجاري ووضع بعد نرش رسالة صندوق النّقد الدّويل وتراجع
ّ
التقيم ّ
العُ ملة والعالقات مع الجهات املانحة واإلصالحات
السيادي ل:ب 3مع آفاق سلبيّة الذي
«الكربى»أو»املوجعة»ك ّلها باتت مواضيع نرشته»موديز»...
ّ
مُتداولة ال فقط يف دوائر ا ُمل ّ
ختصني بل يف وسائل
مؤخرا وكأنّه
السيّد توفيق ال ّراجحي تحدّث
اإلعالم ومح ّ
ط إهتمام رشائح واسعة.
مُج ّرد مح ّلل ومالحظ لم يكن له يوما أيّ دور يف
ّ
وك ّلما ت ّم التط ّرق لألزمة اإلقتصاديّة
وصول البالد لهذا املأزق!
ّ
الوزير ّ
وخاصة تمويل ميزانيّة الدّولة،التي
السابق توفيق ال ّراجحي يقدّم
ّ
أصبح تقريبا»عُ رفا»إردافها بميزانيّة
قراءته للتصنيف الجديد لوكالة»موديز»
تكميليّة قبل الخوض يف ميزانيّة العام
كأيّ مُع ِّلق ،يُشدّد عىل ما جاء يف
التّ ّ
ّ
التقرير بخصوص الوضع ّ
ايل،إل وبطريقة باتت أيضا مألوفة
السيايس
ّ
يكثر الحديث عن البحث عن
واملؤسساتي التّونيس وما
ّ
مصادر تمويل رسيع أي
يرتتب عنه من
بلغة أوضح عن اإلقرتاض
إنعدام أيّ آفاق
الخارجي والدّاخيل ووضع
إيجابيّة يف املستقبل
ّ
ّ
املؤسسات العموميّة...
وكأن هذا
القريب
ّ
هذا الوضع زاد تأزما
ظهر
اإلنسداد
توفيق الراجحي
منذ إنتخابات  2019وبلغ
فجأة ُقبيل جائحة
ّ
درجة اإلحتقان بفِ عل
الكورونا،وكأنه لم
جائحة الكورونا.وش ّكل عرض مرشوع ميزانيّة توجد ّ
مؤشات منذ سنوات،منذ أن كان يحرض
الدّولة عىل أنظار الربملان ث ّم نقاشها تأكيدا لعُ مق بالخارج والدّاخل لك ّل الجلسات التّفاوضيّة مع
األزمة اإلقتصاديّة واملاليّة التي تعيشها البالد.
الجهات املانحة،وكأنّه لم يكن يوما يف قلب مركز
ّ
ّ
وبطبيعة الحال،كثرت إستضافات املحللني القرار(رئاسة الحكومة)،وكأنه لم يشارك يف
ّ
السياسيّني
واملختصني يف اإلقتصاد واملاليّة ومنهم مجلس وزاري إلعداد امليزانيّة...وكأنّه كان مُج ّرد
ّ
طبعا وزراء سابقون أو حاليّون يف وسائل اإلعالم مُتابع»مستقل»! يف فرتة ما من وجوده برئاسة
املسموعة واملرئيّة ل»إنارة ال ّرأي العام»،إال ّ ّ
أن هذه الحكومة،لم يكن يتحدّث ّإل عن»اإلصالحات
ّ
واملوجعة»للمؤسسات العموميّة ممّ ا أثار
اإلنارة تفقد قدرا من ِمصداقيّتها عندما تكون عىل العميقة
لسان أحد أكثر الوزراء تعمريا يف منصبه كوزير حفيظة املركزيّة النّقابيّة وفوّت فرصة ترشيك
ُم َك ّلف باإلصالحات الكربى:السيّد توفيق ال ّراجحي! فعيل للطرف اإلجتماعي يف رسم مالمح اإلصالح
السيّد توفيق ال ّراجحي دخل رئاسة الحكومة املطلوب.
منذ شهر ماي  2015كمستشار مك ّلف بمراقبة
ظهور السيّد توفيق ال ّراجحي ،املعروف بقربه
مجلس التّحاليل املالية ومتابعة اإلصالحات الكربى من حزب النّهضة،بموقف نقدي ألداء الحكومة
مع السيّد الحبيب ّ
الصيد ويف سبتمرب 2017عُ ّي واإلئتالف الدّاعم لها،من وراء ستارة قراءته
وزيرا لدى رئيس الحكومة يوسف ّ
الشاهد مك ّلفا للتقرير التّعلييل لتصنيف موديز،ين ّم عن إرادة
ّ
باإلصالحات الكربى ولم يُغادر منصبه إال ّ يف شهر
التنصل من تحمّ ل نصيبه من املسؤوليّة يف وصول
فيفري .2020
البالد للوضع اإلقتصادي واملايل الحايل النّاتج عن
َّ
ُ
ّ
ّ
التوصل لبعض
يعني عمليّا،كان بإمكانه
السياسات املتبَعة منذ وجوده يف الحكومة إىل اآلن !
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أما آن األوان لنستفيق؟
د .خالد كبوس
تعيش تونس منذ صعود اإلسالم السيايس –ممثّال يف حركة النهضة و مشتقاتها -حالة غري
مسبوقة من األزمات املتتالية التي عمّ قتها أزمة كوفيد  .19وتقتيض املوضوعيّة أن نق ّر ّ
بأن
حركة النهضة ليست املسؤولة الوحيدة عن تردّي األوضاع االجتماعية واالقتصاديّة والسياسيّة
يف البالد ،وان لها مع ذلك النصيب الكبري يف ذلك بسبب سوء إدارتها دواليب الدولة خصوصا إبّان
جانفي  2011وما تاله.
وقد دفعت الحركة ثمن سياستها املذكورة وعدم نجاحها يف حسم أمرها بعد أن أعلن رئيسها
يف  2016تغيري توجهها من اإلسالمي إىل املدني إذ ظ ّلت عاجزة عن تقديم الحلول االقتصادية
واالجتماعية للشعب الذي تضخم عنده الشعور باإلحباط وفقدان الثقة يف نجاعة الحركة يف
قيادة البالد إىل ب ّر األمان .فلم يبلغ عدد ناخبي الشيخ مورو يف االنتخابات الرئاسية املاضية 500
ألف من مجموع الـ  3ماليني ناخب ،وتراجع عدد نوابها من  89نائبا (مليون ونصف ناخب) إىل
ّ
ونتوقع تواصل تراجعها خصوصا بعد األزمة الداخلية
 54نائبا (أقل من نصف مليون ناخب).
التي تعيشها منذ  2019وتراجع شعبية األستاذ راشد الغنويش منذ توليه رئاسة مجلس النواب(
ونذ ّكر هنا بشكوى الغنويش يف موقع  USA TODAYلرئيس الواليات املتحدة األمريكيّة بايدن من
التونسيني الذين يشعرون بالحنني للديكتاتورية ويلتفون حول الحزب الدستوري الحر وهو أمر
يرتقي يف نظرنا إىل جريمة يف ّ
حق الشعب والوطن ).
يف ظ ّل ك ّل هذه املعطيات ،أوجّ ه رسالتي إىل ك ّل القوى الوطنية يف تونس،إىل ك ّل صنّاع الرأي
يف البالد ،إىل مثقفينا ومفكرينا وسياسيّينا  :أما آن األوان لنلتف حول برنامج إنقاذ وطني؟ أما
حان الوقت لالنتباه إىل خطورة ال ّلحظة التاريخيّة التي نم ّر بها ؟ أليس جديرا بنا جميعا أن نبحث
عمّ ا يجمعنا ك ّلنا بال استثناء الستعادة تونس وإعادة االعتبار للدولة الوطنيّة التي بنيت بسواعد
التونسيني الخ ّلص ؟ ألم تحن لحظة ترك الخالفات الثانويّة جانبا والسعي إىل إنقاذ الوطن؟
ال أش ّك يف وطنيّة التونسيّني ممّ ن ذكرت ،وال يف وعيهم ّ
بأن لحظة التغيري قد ح ّلت ،وال يف
ّ
إدراكهم مسؤولية الجميع يف العمل عىل تجاوز كارثيّة الوضع الذي رصنا إليه جميعا ،ولكني
أخىش التمادي يف املكابرة و يف غلق أبواب الحوار وقطع جسور التواصل التي تمثّل صمام األمان
الوحيد الذي سيمكننا من الوصول بتونس إىل ب ّر األمان .

إن نظرة رسيعة للخارطة السياسيّة يف تونس تجعلنا نق ّر ّ
ّ
بأن الحزب الدستوريّ الح ّر يشكل
ّ
ّ
تتأت من
اآلن القوّة التي يمكن لها أن ترجّ ح الكفة وتح ّد من هيمنة حركة النهضة التي لم
قوّتها بقدر ما نبعت من تشتت القوى التي ذكرنا.ولع ّل هذا ما يشجّ عني عىل دعوة أشقائي يف
الوطن من كافة األطياف الحداثية إىل تجاوز الخالفات والتنسيق مع هذا الحزب من أجل وضع
خطط اسرتاتيجية ناجعة تمكننا من تخليص تونس من أزماتها الخانقة وإىل ترك ما يروّ ج
اإلسالميّون من إساءات تطال رئيسة الحزب وتريد التشكيك يف وطنيّتها وغريتها الصادقة عىل
البالد .فجميعنا نعرف أن تنظيم اإلخوان هو الذي ال يويل الدولة الوطنية أهميّة وهو الذي يدين
باالنتماء إىل التنظيم ال إىل الوطن.
لنرتك الخالفات جانبا ،ولنهبّ جميعا إلنقاذ تونس ولنعتصم جميعا بحبل الوطن لنستع ّد من
اآلن النتخابات  2024وكفانا إهدارا للوقت وللفرص.

حديث الصور

الجنرال جياب بطل الثورة الفيتنامية ،زار عاصمة عربية
توجد بها فصائل (ثورية) ،فلما شاهد حياة البذخ والرفاهية
التي يعيشها قادة تلك الفصائل وقارنها بحياته مع ثوار
الفياتكونغ يف الغابات الفيتنامية قال لتلك القيادات  :من
الصعب أن تنترص ثورتكم .وملا سألوه ملاذا ؟؟ ،أجابهم  :ألن
الثورة والثروة ال يلتقيان ،الثورة التي ال يقودها الوعي تتحول
إىل إرهاب والثورة التي يغدق عليها املال تتحول اىل لصوص
ومجرمني ،وإذا رأيت احدا يدعي الثورة وساكن بقرص ويأكل
أشهى االطباق ويعيش يف رفاهية وترف فأعلم أنه خبيث
منافق يعيش من دماء اآلخرين.

راشد الغنوشي مع الشيخ يوسف القرضاوي...
كان مرشحا في وقت ما لخالفته على رأس اتحاد علماء
المسلمين ...مع ذلك يتمسك االستاذ الغنوشي
بعدم انتمائه أبدا للمنظومة االخوانية ...وهللا بصير
بما يعملون.

لقاء الجنرال ديغول بمحمد ملني باي يف حفل تنصيب
االخري ملكا عىل تونس .
* قرطاج سنة 1943
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ّ
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

رديء

التلميذ ياسين بن سليمان

قيس سع ّيد

توج التلميذ ياسني بن سليمان ذو الـ 14ربيعا منتصف شهر
فيفري املنقيض بالجائزة االوىل للمسابقة العاملية للربمجة والذكاء
االصطناعي "كودافور" للفئة العمرية  17/14سنة من بني اكثر
من  5400مشارك من  99بلدا.
حصل ياسني عىل هذا التتويج بفضل اخرتاع اطلق عليه اسم
"سمارت سايف" (السالمة الذكية) واملتمثل يف خزنة اموال آمنة
تعتمد الذكاء االصطناعي لفتحها واغالقها باالضافة اىل قدرتها عىل عد االموال املخزنة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا لالنباء عن ياسني الذي التقته قبل ايام عىل هامش حفل
تكريم خصته به الجامعة املتوسطية الخاصة بنابل تاكيده ان خزنته الذكية مزودة كذلك
بكامريا قادرة عىل التعرف عىل فئة االوراق املالية التي تخزن بها بما يخول لها عد االوراق
واحتساب مجموعها باستعمال "آلة القراءة "وهي معطيات ال يطلع عليها اال صاحب
الخزنة.
وليس ذلك فحسب فقد اكد ياسني ان خزنته قابلة ملزيد التطوير باعتبار توفر امكانيات
لربطها بتطبيقات معلوماتية عىل الهواتف الذكية تخول التحكم فيها عن بعد باستعمال
بصمة الصوت او بصمة العني باالضافة اىل بصمة االصبع وتمكن كذلك من تنبيه صاحبها
عرب ارساليات التنبيه عىل الهاتف ملحاوالت االخرتاق او الرسقة.
وتربز مميزات وخاصيات هذا االخرتاع عبقرية هذا الطفل التونيس واملامه الواسع
بمجاالت قد تبدو للبعض انها ال تتناسب مع صغر سنه لكن الحقيقة ان تطور عالم
االتصاالت والتكنولوجيات الحديثة فتح افاقا رحبة للجميع كبارا وصغارا لالستفادة من
الكم الهائل من املعارف واملعلومات التي يوفرها وما يصنع الفارق هو قوة االرادة عىل
بلوغ وتحقيق اهداف معينة أما عن حلمه فقد أكد ياسني لوكالة تونس افريقا لالنباء أنه
يطمح ليصبح اول رائد فضاء تونيس وأنه لذلك يريد االلتحاق بوكالة الفضاء االمريكية
«ناسا»....
وواضح ان ياسني ادرك رغم صغر سنه ان " ما نيل املطالب بالتمني بل تؤخذ الدنيا
غالبا " مثلما يقول الشاعر احمد شوقي .فإىل جانب مساره الدرايس الذي يواصله بتفوق
انخرط ياسني منذ سنتني بالنادي الخاص "جونيور روبوتيكس" بمدينة قليبية حيث وجد
ضالته وازداد شغفه بعالم التكنولوجيا واالخرتاعات خاصة يف ميادين الذكاء االصطناعي
وقبل ذلك كان له نشاط جمعياتي صلب منظمة الكشافة وايضا جمعية البيئة بقليبية
مثلما اكدت ذلك والدته لوكالة تونس افريقيا لالنباء.
مسرية هذا الطفل الذي لم يتجاوز عمره  14سنة تؤكد انه نموذج لحسن التأطري
والتوجيه من قبل القائمني عليه فضال عما يتميز به من ذكاء وعبقرية وشغف بالعلوم
والتكنولوجيات الحديثة تؤهله ليكون كفاءة وطنية من الطراز االول وخري سفري لتونس
يف ملتقيات عالم التكنولوجيا.

شهد األسبوع الفارط تواترا للقاءات
ال ّرئاسات الثّالث ،منفردة ،بسفراء دول
وهيئات .وإن كانت العالقات الخارجيّة
من صميم مشموالت رئيس الدّولةّ ،
فإن
لقاءه بسفراء دول اإلتّحاد األوروبي لفت
إنتباه ا ُملتابعني ألمرين إثنني عىل األقل.
شكال ،توجّ ه ال ّرئيس قيس سعيّد ّ
للسفراء األوروبيّني
بال ّلغة الفرنسيّة يف حني أنّه كان من األجدر استعمال ال ّلغة
ّ
خاصة أنّها ستُنرش
العربيّة عىل األقل يف كلمة إفتتاح اإلجتماع
السفراء بأيّة ٍ
عىل صفحة ال ّرئاسة ويكون التّفاعل الحقا مع ّ
لغة
يختارها! فتوجّ هه لهم بكلمة من موقعه كرئيس الدّولة يقتيض
مُخاطبتهم بال ّلغة ال ّرسميّة وتوفري ّ
التجمة ملن يحتاجها
خاصة ّ
ّ
أن أغلبهم يُتقن العربيّة.
أمّ ا مضمونا فقد تط ّرق رئيس الدّولة للوضع ّ
السيايس
الدّاخيل وما ّ
يشقه من خالفات وأ ّكد لهم ّ
تمسكه بـ"الدّستور،
ك ّل الدّستور وال يشء غري الدّستور"والحال ّ
أن من ينتظر مثل
هذا التّأكيد هو أوّال وآخرا ّ
الشعب التّونيس!
وتمسكه ّ
ّ
الشديد بإنجاز
كما ع ّرج (كالعادة) عىل حرصه
"املدينة الصحيّة بالقريوان" ،مدينة عىل أهميّتها ورضورة
إنجازها تماما كمرشوع القطار الفائق ّ
السعة من أقىص
شمال البالد إىل جنوبها ،ال يُمكن أن تكون لوحدها مشاريع
مهيكلة لسياسة بالد ما...
هي ،صحيح ،مشاريع هامّ ة يُمكن أن تكون مح ّل بحث
ّ
يتدخل فيها رأس
عن رشاكات ومفاوضات لوفود حكوميّة قد
الدّولة للتّسهيل مع نظرائه أو لإلعالن عن إنطالقها.
أكثر ما أثار حفيظة العديدين ممّ ن تابعوا كلمة السيّد
ال ّرئيس هو إرصاره عىل إثارة موضوع املدينة الصحيّة وكأنّها
باتت املرشوع الوحيد لعهدته الرئاسيّة ويف سبيل تنفيذه يُرصّ
عىل إثارته يف ك ّل مناسبة ولقاء مع األجانب! بل ذهب البعض
للقول بأن هذا اإلرصار قد يُعطي إنطباعا لدى األطراف
األجنبيّة بعجزنا عن تحقيق أيّ يشء بإمكاناتنا أوّال ...ويعطي
للشعب بأنّه لن ي ّ
خاصة إنطباعا ّ
ّ
ُحقق شيئا دون مساعدة من
الخارج!

صورة تتحدث

قيس سعيد

“لدينا كل االمكانات وكل
الطاقات واالموال …بتحدثون
كل يوم عن االفالس وعن ان
تونس عىل وشك االفالس ولكن
ترون بأعينكم اليوم مظاهر االفالس السيايس
وليس االفالس املايل ...الدراسات متواصلة منذ
سنوات لرتميم فسقية االغالبة ..لو كان االغالبة عىل
قيد الحياة لبنوا فسقيات أخرى ولالسف دراسات
عديد املشاريع لم تكتمل اىل اليوم ..هناك مرشوع
لتطوير البنية التحتية باملنطقة منها مرشوع ربطها
بالطريق الرسيعة ومن املشاريع الكربى التي اعمل
عيل تحقيقها مرشوع يتعلق بقطار رسيع يربط بني
أقىص الشمال واقىص الجنوب .

راشد الغنوشي

ادعو من هذا الشارع العظيم
كل االحزاب اىل الحوار ..انادي
املغزاوي والشوايش والشابي
وبن جعفر وحمة الهمامي وكل
االحزاب اىل الحوار الن االقصاء مدمّ ر والبديل عن
الحوار هو الحرب... .هناك شارع اخر فيه اخونا
حمة الهمامي عن حزب العمال  ..تمنينا لو التحق
بنا ..ونحن كنا سنعطيه الكلمة فقد كنا نتحاوريف
اكتوبر من سنة  2005فما الذي يفرق بيننا االن ؟

حكيم بن حمودة

اكرب فشل لحكومة املشييش
اىل حد االن هو عدم حصولها عىل
تالقيح فريوس كورونا ..وهذا
فشل ما بعده فشل واستهتار ما
بعده استهتار.
وانا سبق ان طالبت بفرض حالة طوارىء
اقتصادية ونبهت اىل أن الوضعية ستكون خطرية
خالل سنة  2020واىل أنها ستكون اخطر سنة
.2021
وحالة الطوارىء االقتصادية تتطلب اتخاذ
قرارات جريئة وصعبة ومن ضمن القرارات التي
كان ينبغي اتخاذها لحماية مؤسسات الدولة وحماية
السيادة الوطنية تعليق كل املصاريف الجديدة للدولة
لسنتي  2020و 2021لكن ما حصل هو العكس
فالحكومة تميض يوميا تقريبا عىل اتفاقات لها
انعكاسات مالية “وعاملة موال الدار موش هوني”.
...ما يحز يف نفيس ان دولة بورقيبة التي قضت
تقريبا عىل االمراض يف نهاية الخمسينات اصبحت
اليوم غري قادرة عىل توفري التالقيح بسبب عجز
الحكومة عن ايجاد الحلول الرضورية وهو عجز لم
تبلغه البالد يف السابق .

سليم التيساوي

النجاح يف ملف الكامور
نسبي والنجاح الحقيقي سيكون
ملا تتحقق كل اهدافه  ..الحكومة
نجحت يف بناء ثقة ومن واجبها
مواصلة تفعيل ما يتم االتفاق عليه يف اقرب االجال
والتعهدات التي تم االلتزام بها ليست مستحيلة
التنفيذ.
بالنسبة مللف الحوض املنجمي االشكال
الذي اعتربه وازنا عىل مستوى الجهة يف عالقة
باالحتجاجات هو ارتباطها رأسا بمسألة
التشغيل … اغلب االحتجاجات تطالب بالتشغيل يف
رشكة الفسفاط والحال ان التوازنات املالية للرشكة
لم تعد تسمح بذلك فاعوان الرشكة يف حد ذاتهم
اصبحوا منذ شهرين تقريبا يتقاضون اجورهم
بضمان من الدولة ...ال بديل عن عودة مواقع االنتاج
للعمل و عودة رشكة فسفاط قفصة اىل نسبة انتاجها
يف السابق .وانا اقول ملواطني قفصة ال معنى لغلق
مواقع االنتاج واملطالبة يف نفس الوقت بالتشغيل يف
نفس املواقع يف ظل علم الجميع بأن الرشكة ماليا يف
وضع موت رسيري.

maghrebstreet@gmail.com
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خزعبالت سياسية

منير الفالح

زعمة احلمص والبصل تونيس؟

األحد ّ
الصباح وكيف برشة من مواطناتنا
ومواطنينا م ّ
ُخصص للقضية من املريش!
يعني مصطلح وب ّرة يد ّل بالنّسبة لحومتي
وشخيص عىل فضاء تجاري صغري من جهة
ّ
وخضار ودجّ اج
ومن الجهة املقابلة ج ّزار
وحمّ اص وع ّ
طار ...هي عادة تكون فرصة
الحي
باش الواحد يعمل دورة ويسمع أخبار
ّ
ويعمل تنبريات ُ
كرويّة عىل ّ
السيع بعد ما
الكورونا والحكومة حكموا علينا بالوقفة
يف إنتظار يا الكورونا تف ّد وتقلق وتميش عىل
روحها يا الحكومة تلقى ح ّل وتجيب اللقاح...
واألغلب أنّنا ماشيني بخطى ثابتة للوضعيّة
األوىل! لكن مش هذا موضوعنا اليوم ،األحد
ّ
بالسلع
هذا العنوان األبرز لخرجة األحد يتع ّلق
متاع اإلستهالك اليومي أليّ عائلة :شويّة
ُ
خ َ
ض عىل شويّة عدس!
ّ
أوّل مح ّ
الخضار ّ
إل ومن غري
طة كانت عند
ال طاح ال د ّزوه بدأ يو ّري فيّا يف البصل ويحلف
ويتكتّف أنّو بصل تونيس أصيل ،كيفو كيف
جارتو ال ّ
طماطم! يف البداية خذيت الحكاية عىل
أساس أنّو يس ّ
ّ
الخضار تع ّلم
الشباب محمّ د
شويّة  baratinمتاع بيّاعة وباش يرصّ فيل
هاك ال ّلغة متاع  bioوكذا ...وقلتلو ي ّزي من
الهدرة متاعك وماتبداش تلهّ ي فيّا وتكدّس
باش من بعد نلقى روحي ح ّ
طيت قرابة عرشة
ّ
تغشش ال ّ
طفل وقايل
دينارات يف البصل بركة!
ه ّكة توّة ع ّم منري ،ياخي ما يف بالكش بالبصل
وال ّ
طماطم وغريو ّ
إل قالوا دخلوا من ليبيا
وهوما جايبينهم من مرص؟
ّ
وعمل عرض بقرابة الخمسة دقائق عىل
املوضوع يف راهي سلعة مه ّربة ومش مراقبة
وال ّله أعلم باش مسقيّة والسيّد طار بيّا
حتّى لقضايا أخرى عمري بالعمر ما ّ
توقعت
ّ
وبقصة عربي
نسمعها ه ّكة بصورة مبارشة
تربط مبارشة بني كون دولة مرص عندها
ّ
الصهيوني وما ثمّ ة
عالقات مع الكيان
يشء ينجّ م يؤ ّكد ّ
أن ّ
السلعة هذي جاية من
األرايض املحت ّلة وهم يقولوا جاية من مرص!
الحقيقة ما لقيت ما نقول كان أجوبة عامّ ة
"ب ّ
طاح" من نوع مرص دولة شقيقة وباهي
لوكان يكون عندنا معاها عالقات تجاريّة
أكرب ،من ّ
ظمة وواضحة مش يف تجارة موازية
وتهريبّ ...
رصاتليش توّة ،أحد صباح ومازلت
ما كمّ لتش دورة القضية وأنا نحكي عىل
حس تحت ّ
"التّطبيع" التّجاري ّ
مس؟ هو جاء
باش يزيد يح ّل الهدرة وأنا تفتّق ّ
مخي عىل
ّ
بالتاب املبلول
جملة :البصل هذا هانو مازال
متاعو،معنتها مش ممكن باش يكون شقّ
مرص وليبيا وتونس ووصل لعندك ه ّكة ،هذا
دليل أنّو تونيس ،أعطيني ربطة عيّش ولدي
وخ ّليني نقصد ربّي!
وه ّكة كان العمل ويبدو ّ
أن طريقتي يف
ّ
وضع ح ّد للنّقاش عجبت ّ
السيدة إل كانت
تستنّى ورايا وقالتيل:ربّي يطوّل يف عمرك
يا حاج! مىش يف بايل س ّلكتها وزيد دبّرت
:bonusدعوة خري وفوقها  statutمتاع حاج!
لكن يبطى شويّة كيف ما قال يس إلياس
الفخفاخ!
مشيت للع ّ
طار باش نرشي من عندو
شويّة ّ
إفاحات وهريسة عربي وعدس وحمص

عطرية تونسية سنة  1950بنهج اسبانيا يف تونس .نظافة وعفافة وكل يشء تونيس
إلخ ...لكن عىل وقفتي نلقى الحريف ّ
إل قبيل
حا ّل نفس املستوجّ بخصوص الثّوم املستورد
والعدس ويتغبّن عىل البالد ّ
إل ما عاد تُنتِج
ّ
ترصيش للواحد
يشء! هالنّهار املربوك!
مايش يقيض كاينّو مايش لحوار إذاعي ّ
وإل
تلفزي وهو هازز معاه كرني مقيّد فيه آخر
اإلحصائيّات متاع التّجارة الخارجيّة ونوعيّة
ّ
السلع املستوردة ووضعيّة القطاع الفالحي يف
تونس؟
عملت روحي ما نيش مر ّكز تفاديا أليّ
إطالة يف الوقفة ،لكن هيهات! دوب شافني
موىل الحانوت صبّح عليّا ورحّ ب وdirect
شاطيل الكورة وقايل :يا يس منري وال ّله ماعادش
عارفني آش نعملو وآش نقولو للرشّ اية ،هم
يسألوا عىل الحبوب التّونسيّة وأحنا ما عندنا
السلعة ّ
كان ّ
إل نلقاوها عند بيّاعة الجملة!
حسيت وال ّله أعلم أنوّ
خزرتلو عىل جنب خاطر ّ
يحبّ يو ّزعيل النّقاش مع السيّد باش يتلهى
بالسيّد ّ
إل وقف باملوبيالت وجايبلو شكاير
ّ
البالستيك الكحل إل يبيع فيها سلعتو (وينو
ّ
هاك القانون ّ
الشكاير
إل يمنع إستعمال
ّ
وخاصة فهمت من تلفيتة
البالستيكيّة؟)
الحريف أنّو مش باش يقبل منّي كان موقف
ّ
صفو ونطالب البيّاع بتوفري
واحد:نكون يف
الحبوب التّونسيّة!
عاد أنا خوكم ،حسبتها برسعة يف ّ
مخي
وقلت توّة الع ّ
طار هذا ناس مالح معايا وكيف
ّ
تقطعت الفارينة يف أوّل ظهور الكورونا،خليل
زوز باكوات وقلت الزم نلقى جواب "توافقي"
فقلت :يف الحقيقة،الحريف من ّ
حقه باش يلقى
سلعة بالده ويف نفس الوقت التّاجر ما ينجّ م
يبيع كان اليشء ّ
إل يلقاه عند بايع الجملة!
وللم ّرة الثّانية يف أق ّل من ساعة لقيت

روحي نقيض يف حاجات مبدئيّا بسيطة وما
تط ّلبش تحاليل إقتصاديّة وسياسيّة كبرية،
نلقى روحي قدّام "نقاش" ظاهره حديث عىل
عدس وثوم وعمقه سيايس يتع ّلق بالفالحة
ّ
والسيادة الغذائيّة والوطنيّة ...وكمّ ل السيّد
غشمني بالقول :نستاهلو هذا وأكثر ما دام
مخ ّليني هالجّ ماعة يحكموا فينا! قلت بيني
وبني روحي ،ما عادش فيها ،امل ّرة الجاية
الواحد يلزم يطلب رطل عدس أو ثوم بالش
سياسة ّ
وإل بزايد سيادة وطنيّة!

www.acharaa.com
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رشيت شويّة هريسة عربي تونسيّة
ّ
منفخ (حتّى لوكان جاء من الربّة،
وحمص
هانو بات يف ماء تونيس) وروّحت! وتصوّرت
أنّي يف الدّار باش نكون "آمن" لكن وبمج ّرد
ّ
وخليل
دخويل ،لقيت عشريي "ال ّروج" تعدّى
 sachetكحلة...مش الزم باش ّ
مخكم يميش
(مل إنزادتيل ليندا وو ّليت جد ب ّ
ّ
طلت
لبعيد
ّ
الشكية كان فيها قراطس متاع
الرشب)،
زرارع! من حيني طلبتو باش نسأله عىل
الدّاڨزة ،فقايل :اليوم هبطت بكري لوسط
العاصمة باش نرشي شويّة زرارع متاع ُ
خرض
شويّة نبتات متاع نعناع وحبق وما تابع ،ياخي
قلت نِسهمك معايا! هاوكة ّ
وسع بالك وأعمل
شويّة أحواض متاع معدنوس وبصل وطماطم
وفلفل! شكون يعرف الدنيا شنوّة مخبيّتلنا!!
قلتلو :بجدّك تحكي؟ عاله آش فمّ ة ،املريش
ُ
الخرض
شبيه؟ قايل يا خويا ،هذي حكاية
ا ُملستوردة ما جاتنيش عىل ا ُمل ّ
ضاغة ،هاوكة
ّ
ويوسع بالو ،منّو يلقى
منّو الواحد يح ّرك الد ّم
شويّة خرضة تحت يدّو! ماك عندك شجرة
قارص ّ
وتفاحة وبرتقالة وزيتونة وهاك ال ّزوز
وردات والف ّلة فاش نافعينك؟ نحّ يهم وإزرع
حاجة تنفعك! قلتلو:ال ه ّكة ال! شنوّة تحبّ
ّ
تحل حرب أهليّة يف الدّار؟
ّ
ترصييل نلوّ ج عىل لجوء!
وال ّله
قايل عىل كيفك ،إنت تعرف ما يصلح بيك!
حاصيلو ،ما حبّيتش نع ّلق قبل ما نضحّ كو،
قلتلو باهي والحوت كيفاش نعمل؟ نبنيلو
جابية؟
ضحك وقايل زايد ،ما فيكش دواء ،هيّا
سالم!
ّ
توّة بقطع النظر عىل تتايل القصف متاع
الخضار والع ّ
ّ
طار والح ّل "الجذري" متاع
عشريي ال ّروج ،لقيت فمّ ة جانب كبري من
الصحّ ة يف هالحكايات الك ّل! تقريبا ك ّل يشء
ول مستورد ...تي حتّى الفضالت ّ
ّ
ولت تدخل
من املواني التونسيّة عيني عينك يا بو ْقلب !

األسبوع السياسي بالتونسي
إعداد  :بيّة المالحة
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جريمة قتل جمال خاشقجي تعود إلى السطح :

بايدن يشهر سيف العقاب يف وجه حممد بن سلامن

الحبيب القيزاني

«املتغطي باألمريكان عريان» ...هكذا قال بكل
مرارة – ولكن بعد فوات األوان – الرئيس املرصي
األسبق حسني مبارك ،سنوات بعدما خذله األمريكان
وفتحوا الباب لخلعه يف سياق موجة ما بات يسمّ ى
«الربيع العربي» ،تماما مثلما سبق لهم التخيل عن
شاه ايران بعدما كان – والعبارة لصحيفة نيويورك
تايمز – «كلب حراستهم يف املنطقة طيلة عقود».
اليوم ومع قدوم ادارة امريكية جديدة يبدو
أن السيناريو األمريكي يتجدد مع ويل العهد
السعودي ،حاكم اململكة الفعيل .وان اختلفت
الطريقة والظروف فإن «لعبة االبتزاز» التي أبدع
يف ادارتها الرئيس السابق دونالد ترامب ،تتواصل
مع ويل العهد السعودي بعد اعالن املتحدثة باسم
البيت االبيض مساء أمس أن بالدها تحتفظ بحقها
يف فرض عقوبات عليه عىل خلفية مقتل الصحفي
جمال خاشقجي.
أما الهدف املطلوب فهو إما تزكية الرياض ما
يسمى بـ «صفقة القرن» والدخول يف مسار التطبيع
العلني والكامل مع ارسائيل وإال ّ فإن تنفيذ التهديد
الوارد مساء أمس سيكون مج ّرد «وخزة» أمام
تفعيل قانون «جاستا» وما يمكن أن يرتتب عنه من
محاسبة أقلها دفع تعويضات خيالية للتكفري عن
ذنب «تورط السعودية يف تفجريات سبتمرب .»2001
«أبلغ من العمر  34عاما ً وأتوىل والية العهد يف
اململكة العربية السعودية  ،أنا متهم باغتيال صحايف
وخطف قائد أجنبي .أشن حربا دموية يف اليمن
وأقمع كل املعارضة .أنا أعترب متهورا ،ال يمكن التنبؤ
بخطواتي .ومع ذلك يتم استقبايل بحفاوة كبرية”.
“تمتلك بالدي احتياطيات نفطية ضخمة وتثقل
كاهل االقتصاد العاملي .ويوجد بها جميع األماكن
املقدسة لإلسالم .أنا الزبون الرئييس لصناعات
األسلحة الغربية…”.
بهذه الكلمات قدم وثائقي بثته قناة “فرانس
 ”5يف نوفمرب  2020ويل العهد السعودي املثري
للجدل محمد بن سلمان ،واصفا ً إياه بـ“املخادع،
املتهور ،والرشيك يف القتل”.
فعرب أرشيف خاص وشهود بارزين ،رسم
الوثائقي ،بورتري شامال لويل العهد السعودي
والذي ظهرت فيه صور متتالية له بجانب رؤساء
الدول الكربى يف العالم ،يف مقدمتهم دونالد ترامب
وإيمانويل ماكرون.
وأوضح الوثائقي أنه يف حوايل غضون سبع
سنوات ،وبغض النظر عن جميع املنافسني اآلخرين،
أصبح محمد بن سلمان خليفة والده عىل رأس مملكة
يصل عدد سكانها إىل  34مليون نسمة % 70 ،منهم
تقل أعمارهم عن  30سنة .وأنه أصبح عالوة عىل
ذلك شخصية رئيسية عىل الساحة الدولية.
وبعد هذا الوثائقي ،خصصت القناة حلقة نقاش
ِ
أربعة ضيوف فرنسيني متخصصني يف
حوله ،مع
شؤون السعودية والرشق األوسط والخليج بشكل
عام؛ وتحدث أغلبهم عن خشيته من أن “يقود
غموض وتهور محمد بن سلمان اململكة العربية
السعودية إىل الهاوية”.

حقوق االنسان في «مملكة
الصمت واالستعباد»

ألقى الوثائقي الفرنيس حجرا يف مستنقع سياسة
محمد بن سلمان مع رعيته خصوصا يف ما يتعلق
بحقوق االنسان .مستنقع كشف عن العديد من أوجهه
األمري املنشق خالد بن فرحان آل سعود يف كتاب بعنوان
«مملكة الصمت واالستبعاد» .وروى األمري املنشق خفايا
االنقالب الذي قاده محمد بن سلمان عىل ويل ّ العهد

الطبيعي األمري محمد بن نايف مؤكدا أن األمراء الذين
تم اعتقالهم يف نزل «ريتز» كانوا منافسني ملحمد بن
سلمان عىل الحكم وأنهم لم يكونوا راضني عن االنقالب
الذي نفذه .كما تعرض مؤلف الكتاب اىل حادثة اعتقال
رئيس وزراء لبنان سعد الحريري يف السعودية وسلط
الضوء عىل ما أسماه سابقة يف تاريخ اململكة وهي اعتقال
 11أمريا من العائلة الحاكمة تظاهروا أمام القرص
يف العاصمة الرياض ثم رسد قضية اغتيال الصحفي
جمال خاشقجي مؤكدا أن محمد بن سلمان طالب
برأسه بسبب االنتقادات التي كان يوجّ هها لسياساته.
ولم يغفل األمري املنشق خالد بن فرحان آل سعد عن
التطرق اىل ما اعتربه أكثر املواضع حساسية يف اململكة
وهي حقيقة وحقوقية حقوق االنسان وكشف عن مدى
االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة يف البالد والقى الضوء
عىل حاالت نساء من داخل العائلة الحاكمة مورست
ّ
ّ
منهن أسريات القرص امللكي بنات
ضدهن انتهاكات
امللك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والالجئة
السياسية يف بريطانيا األمرية سارة بنت طالل بن عبد
العزيز آل سعود .وعرض ملحة عن قصة االمرية األسرية
ابتسام بنت فرحان آل سعود كاشفا يف االثناء عن دور
وزارة الداخلية السعودية يف انتهاكات حقوق االنسان
مستندا يف ذلك اىل وثائق وحقائق مثبتة بالشهادات
والصور.

السيف ال يأكل لحم آل سعود!

عام  ،2012نسبت األمرية منرية فيصل آل سعود
يف تغريدة لها عىل تويرت اىل ويل العهد وزير الدفاع
آنذاك سلمان بن عبد العزيز ،ملك السعودية الحايل،
قوله ردّا عىل املطالبني بالقصاص ملقتل مواطن
سعودي عىل يد أمري مخمور «حنا رشعها وفرعها

وسيفنا ما يأكل لحمنا» .واستبعدت األمرية تنفيذ
حكم اإلعدام يف األمري القاتل متبجحة بالقول «السيف
ال يأكل لحم آل سعود» .وقد أثارت تدوينة األمرية
استياء واستنكار النشطاء الذين اعتربوا يف تغريداتهم
ّ
أم كالمها ّ
وتكب» وأنه «يظهر أن
يعب عن «عجرفة
العائلة الحاكمة فوق القانون» وأن «السيف السعودي
ال يأكل لحم األمراء».
والحكايات عن انتهاكات حقوق االنسان يف

السعودية كثرية واظب عىل رسدها املغ ّرد «مجتهد»
وكذلك مدونة «كشكول الخليج» .من ذلك ما نقاله
حول مصري الكاتب واملعارض نارص السعيد عن مارك
يونغ الحارس الربيطاني ألمراء آل سعود من أنه تم
التخلص من السعيد يف لبنان بعد اختطافه بأمر من
األمري فهد (قبل أن يصبح ملكا) ورمي جثمانه من
طائرة يف مياه الساحل اللبناني.
ومن ذلك أيضا نقلهما قصة العفو عن األمري فهد
بن سعود بن نايف بعدما قتل الشاب منذر بن سليمان
القايض .ويف عام  2012ذكرت الصحافة الربيطانية
أن الحكومة سمحت باإلفراج عن األمري سعود بن عبد
العزيز بن نارص آل سعود الذي قتل أحد مرافقيه يف
لندن عام  2010واعادته اىل السعودية مقابل تسليم
الرياض  5بريطانيني كانوا مسجونني يف اململكة.
ويف مارس  2018تداول نشطاء سعوديون عىل
«تويرت» مقاطع فيديو تربز انزال الرشطة السعودية
اماما من منرب خطبة الجمعة واالعتداء عليه بالرضب
واعتقاله بسبب «انتقاده فساد بن سلمان» فيما
ردّت وسائل االعالم السعودية الرسمية عىل انتقادات
النشطاء بأن الحادثة تتعلق بـ «خطيب غري مرصح
له رسميا اتضح أنه معت ّل نفسيّا» (!!) .هذا دون ذكر
القمع الذي يتعرض له سكان املناطق الرشقية من
البالد بدعوى أنهم «شيعة» وكذلك حادثة اعدام االمام
السعودي الشيعي نمر باقر النمر يف جانفي 2016
وقمع االحتجاجات التي حدثت بسبب ذلك بالحديد
والنار.
يف أكتوبر  ،2018أياما بعد قتل الصحفي جمال
خاشقجي أعادت «بي.بي.يس» نرش فيلما حول
اختفاء  3أمراء سعوديني معارضني كانوا يعيشون يف

أوروبا وعرفوا بانتقاد حكومة بالدهم ،وأكدت «بي.
بي.يس» وجود أدلة عىل أن االمراء الثالثة اختطفوا أو
ُرحّ لوا اىل السعودية.
وأوضحت ان األمراء املختطفني هم األمري سلطان
بن تركي بن عبد العزيز واألمري تركي بن بندر وسعود
بن سيف النرص.

جرائم حرب اليمن...
ّ
وفخ إذالل السعودية

دخلت حرب اليمن عامها السادس ولم تحقق
السعودية االنتصار عىل الحوثيني املسنودين بجزء هام
من الجيش اليمني ولم يدرك حاكم اململكة أن الغرب
وخصوصا الواليات املتحدة لن يرتكها تنترص وأنه
يعمل عىل مزيد توريطها بهدف دفعها اىل م ّد الجسور
مع إرسائيل.
صحيفة «رأي اليوم» نقلت عام  2018عن خبري
غربي قالت أنه ّ
فضل عدم الكشف عن هويته قوله:
«لقد ضحكت باريس وواشنطن عىل الرياض...
أوهماها بتحقيق انتصار خاطف وها هي اليوم تغرق
يف املستنقع اليمني».
ويضيف الخبري موضحا “ال يمكن للغرب
وبالخصوص واشنطن السماح للسعودية بتحقيق
انتصار يف اليمن ،االنتصار سيعني إلحاق هزيمة
بإيران حاضنة وعراب الحوثيني ،وستكتسب
السعودية حينئذ ثقة يف النفس ستجعل منها مرجعا
إقليميا لقرارات العالم العربي يف ظل انكماش القاهرة
وعزلة سوريا وتغيري بغداد وجهتها االسرتاتيجية .لن
تسمح واشنطن للسعودية بتحقيق االنتصار ،هذه
مسلمة يجب اإليمان بها ألن البنتاغون مازال يف حاجة
إليران كعدو لتربير بعض سياساته الرشق أوسطية”.
ويؤكد الخبري “ويل العهد السعودي محمد بن
سلمان لم يكن ذكيا ،يجهل تاريخ الدسائس واملؤامرات
الغربية يف العالم العربي ،لو كان قد استحرض مقولة
ثعلب السياسة األمريكية هنري كيسنجر منذ أربع
سنوات بقوله ال يمكن للدول العربية الخليجية التمتع
باألموال التي جمعتها بفضل بيع البرتول للغرب ملا
قبل بتوجيهات صناع القرار وراء الستار يف لندن
وباريس وواشنطن وملا تورط يف هذه الحرب .لقد كان
ضحية فخ نفيس ببحثه عن تحقيق زعامة ما”.
ومن باب االستشهاد العسكري لتأكيد هذا
الطرح قال الخبري «ان األقمار االصطناعية األمريكية
والربيطانية قادرة عىل رصد أماكن صواريخ الحوثيني
التي ترضب السعودية لكنها ال تقصف هذه املواقع وال
تزود السعودية باإلحداثيات ،وهذا دليل كاف عىل نية
مبيتة إلذالل السعودية».
لقد اكتفى بايدن  -إىل حدود كتابة هذا املقال
 باالعراب عن نية ادارته إيقاف امداد السعوديةبالسالح وتجنّب كلمة «فرض حظر» وذلك بعد موجة
االنتقادات التي طالت الواليات املتحدة وحلفائها
الغربيني نتيجة الكارثة اإلنسانية التي تسبّبت
فيها الحرب باليمن اذ أكدت وسائل اعالم غربية ان
السعودية تورطت يف جرائم حرب ضد اإلنسانية
بقتل الشيوخ واألطفال والنساء وتدمري البنى التحتية
املدنيّة من مدارس ومستشفيات.
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الشارع السياسي
التطبيع أو ...إشهار سيف «جاستا»

مثلما أخرجت اإلدارة األمريكية الجديدة تقرير مخابراتها
حول املسؤول األول عن مقتل جمال خاشقجي من خزانة االدراج
يمكن لها أن تلجأ الشهار قانون «جاستا» (قانون العدالة ضد
رعاة اإلرهاب) Justice Against Sponsors of Terrorism
 Actالجاهز منذ عهد الرئيس بوش والذي أق ّره الكونغرس رغم
فيتو الرئاسة األمريكية يف ذلك العهد.
واذا كانت مطالبة بايدن حاكم السعودية بتسليم أفراد
الفريق املتورط يف قتل خاشقجي واردة بعد ادانة ادارته ضمنيا
ويل العهد محمد بن سلمان بتإكيد احتفاظها بحق فرض عقوبات
عليه يف املستقبل باعتبار أنه وافق عىل ارتكاب الجريمة وأنه ال
يمكن حدوثها دون علمه يف ظل ارشافه عىل جهاز مخابرات بالده
مثلما جاء يف تقرير املخابرات االمريكية ،فإن اقدام واشنطن عىل
تفعيل قانون «جاستا» سيمثل زلزاال يف العالقات القائمة بني
الطرفني منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.
فقانون «جاستا» يتهم ضمنيّا حكام السعودية بالتورط يف
تفجريات  11سبتمرب  2001مستندا اىل وجود  15سعوديا ضمن
مجموعة منفذي الهجمات بالطائرات واىل انطالق الطائرات من
أراضيها ومن أرايض دولة االمارات.
ويسمح قانون «جاستا» الذي أقره الكونغرس عام 2016
للناجني من هجمات إرهابية أو ألقارب ضحايا اعتداءات 11
سبتمرب  2001بمالحقة اململكة قضائيا ممثلة يف حكامها .وقد
وضعته ادارتا أوباما وترامب يف الثالجة ظاهريا بسبب اعرتاض
السعودية عليه وانتقادات وجهتها دول أخرى بتعلة أن «للقانون
تأثريا عىل الحصانة السيادية للدول بما يفتح الباب لفوىض يف
النظام الدويل القائم بني الدول».
لهذا السبب ،اعتربت صحيفة «نيويورك تايمز» يف عددها
الصادر يوم أمس االثنني (قبل صدور أية قرارات جديدة قد
يعلن عنها بايدن بخصوص ملف اغتيال خاشقجي) أن الرئيس
األمريكي «يميش يف تعامله مع امللف عىل خيط رفيع» متكهّ نة بأن
«تتفوق مصالح بالده االسرتاتيجية عىل حقوق االنسان».
ذلك أن ثوابت السياسة األمريكية مهما تعاقبت اإلدارات بني
الديمقراطيني والجمهوريني واحدة ال تتغري وهو املعنى الذي
أشار اليه ضمنيا مسؤول كبري بإدارة البيت األبيض يوم الجمعة
املايض عىل هامش االفراج عن تحقيق املخابرات األمريكية عندما
أكد أن «الهدف هو إعادة ضبط العالقات بني البلدين وليس

قطعها» مضيفا أن «النهج يهدف لخلق نقطة بداية جديدة
للعالقات مع اململكة دون تحطيم العالقات األساسية».
ّ
تمش إدارة بايدن يندرج بناء عىل ذلك يف اطار «التهديد
الناعم» الذي يرتك الباب مفتوحا أمام إجراءات أكثر تشددا يف
صورة عدم اذعان السلطات السعودية لرغبات واشنطن التي
تمثل مربط الفرس وراء فتح ملف اغتيال خاشقجي واحتمال
تحريك ملف قانون «جاستا».
وال يخفى يف ظل استمرارية السياسة الخارجية االمريكية يف
التعامل مع منطقة الرشق األوسط كك ّل ان حليفها االسرتاتيجي
بها واحد أحد هو إرسائيل واذا تذ ّكرنا ان اللوبي الصهيوني
النافذ يف أمريكا هو من يسطر سياسة أمريكا الخارجية انكشف
الهدف الحقيقي الذي تسعى اليه واشنطن وإن بطرق ملتوية أال
وهو انصياع السعودية ملخطط رشق أوسط جديد مهّ د له صهر
ترامب ،جاريد كوشنري بمساعدة بنيامني نتنياهو عرب «صفقة
القرن» واتفاقيات التطبيع التي عقدتها االمارات والبحرين
والسودان للقبول بإرسائيل كدولة صديقة يف انتظار بقية
«الجوقة».
واملتابع لـ «بهلوانيات» اللوبي-الصهيو-أمريكي يف
التعامل مع القضايا االسرتاتيجية الكربى يكتشف أنه «يبدع» يف
االقرتاب من تنفيذ مخططاته عرب التمويه تارة وااللتفاف عىل
أصعب العقبات التي تعرتضه تارة أخرى قبل االنقضاض عىل
أية «فريسة» يريد تطويعها سواء بتلفيق التهم والتهديد بما ال
تحمد عقباه أو باالحتفاظ بملفات ادانة والتلويح بها بني الحني
واآلخر كلما دعت الحاجة اىل ذلك أو ّ
بشن سلسلة من االعتداءات
العسكرية تحت ذرائع جاهزة وزائفة مثلما حدث مع عراق صدام
حسني ومن بعده مع ليبيا القذايف ومثلما يحصل منذ سنوات مع
النظام الحاكم بفنزويال.
ومهما يكن فإن القادم يف عالقة أمريكا بالسعودية هو شوط
جديد من مسلسل االبتزاز املتواصل .فبعد أن لهف ترامب ما
حال له من أموال وهدايا مقابل غض الطرف عن ملف خاشقجي
وقانون «جاستا» جاء دور اإلدارة الجديدة لتفريخ عصافري
مدجنة التطبيع عرب التلويح بما ينتظر االرسة السعودية يف
صورة الرفض.
ألم يقل ريتشارد بريل أحد صقور املحافظني الجدد يف عهد
بوش ،أن العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف اسرتاتيجي
ومرص هي الجائزة الكربى؟

روائي هيودي يكشف خمطط ارسائيل الرسي
القامة دولة أمازيغية باملغرب العريب
كشف يعقوب كوهني الروائي اليهودي املولود بمدينة
مكناس املغربية عن مخطط لجهاز املخابرات االرسائييل
«املوساد» للسيطرة عىل بلدان املغرب العربي وطرق تسلل
عمالئه وعملهم لتحقيق ذلك.
وضمّ ن كوهني يف روايته
األخرية الصادرة سنة 2020
تحت عنوان «السيطرة عىل
تنغري» ّ
نص مذ ّكرة رسية قال
ان املسؤول عن مركز مويش
ديان بتل أبيب وجهها اىل
عمالء تابعني للموساد وأنه
يخربهم فيها بـ«طرق دفع
بيادق الكيان الصهيوني
بمنطقة تنغري املغربية ذات
األغلبية األمازيغية».
وطبقا ملا أورد كوهني جاء
يف املذكرة الرسية التي وجّ هها
صهيون وايزمان (املسؤول
عن مركز مويش ديان) « :ال فائدة يف التذكري باملصلحة
واملكانة التي تحتلها منطقة تنغري املغربية يف سياسة التوطني
والتسلل وبسط النفوذ التي نعتمدها… فهذه املنطقة تقود
أيضا بقية املغرب العربي وستكون بمثابة مركز اشعاعنا
اىل حدود الصحراء وحتى اىل ما ورائها وأرى أن ثمار عملنا
ستظهر مع مرور الوقت وطبقا السرتاتيجيتنا التي سارت
بشكل رائع القامة دولتنا ال يجب الرتدّد يف إرساء أسس عمل
طويل النفس يمتد عىل مدى عقود».

وأضاف كوهني أن املذكرة الرسية شدّدت عىل وجوب
انتهاج الرسية التامة وتعمّ د الغموض وعىل استثمار النتائج
املحققة وأن وايزمان أوىص بـ «مواصلة العمل الطالئعي،
من غزوة إىل أخرى ليس لتوسيع نفوذنا ومضاعفة االمتيازات
فحسب وإنما للمحافظة عىل
الروح القتالية التي أوصلتنا
اىل ما نحن عليه اليوم».
وحسب مؤلف الكتاب
فإن «هدف ارسائيل بعيد
املدى هو انشاء جمهورية
أمازيغية ح ّرة تكون نواتها
منطقة تنغري» وأن «تكون
لسمة الدولة األمازيغية
الناشئة دالالت يهودية
والحاجة للعثور عىل جذور
يهودية محتها غزوات
يعقوب كوهني
املسلمني».
كوهني أضاف أن
صاحب املذ ّكرة الرسية لم يستبعد يف توصياته أن يكون
لدى أمازيغ منطقة تنغري «حنني ملالقاة اخوان لهم خارج
املغرب مثل القبائل بالجزائر الذين تم اخضاعهم لحكم
عربي استبدادي لتشكيل كتلة كبرية من األمازيغ».
ونقل املؤلف عن وايزمان قوله أيضا يف مذكرته الرسية:
«سنساعد دوما الشعوب املستعمرة من طرف العرب عىل
استعادة حرياتها… وسنمنع أيّا كان من عرقلة عملنا
وستكون ذراعنا طويلة وفعّ الة للرضب واملعاقبة».
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ملك السودان
يف حوار أجراه معه برنامج «البعد اآلخر» عىل قناة «العربي» أكد الدكتور
أحمد املفتي العضو السابق بوفد السودان ملفاوضات س ّد النهضة أن بالده منحت
أثيوبيا عام  1902األرض التي بنت عليها الس ّد املذكور برشط عدم بناء أديس
أبابا أية منشآة مائية عىل نهر النيل دون موافقة الخرطوم.
أحمد املفتي أشار إىل أن السودان قد يطالب باستعادة األرض مناشدا  -يف
ّ
التدخل الثناء اثيوبيا عن املرور اىل املرحلة
الوقت الضائع  -مجلس األمن الدويل
الثانية من ملء الس ّد واملق ّررة لشهر جويلية املقبل ملوّحا بأن الوضع «قد ينفجر
بشكل خارج عن السيطرة» اذا رفضت أديس أبابا ذلك مشدّدا عىل أن أكثر من
 20مليون سوداني باتوا مهدّدين بالعطش بسبب احتكار أثيوبيا جانبا هائال
من مياه النيل.

ذريعة…

أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتراس قال يف خطابه السنوي أمام مجلس
حقوق االنسان يوم  22فيفري املنقيض « :بذريعة مكافحة وباء كورونا أقرت
بعض الدول اجراءات أمنية صارمة وفرضت حالة الطوارئ لقمع االصوات
املعارضة والغاء الحريات األساسية وإسكات وسائل االعالم الح ّرة وتعطيل
نشاط منظمات املجتمع املدني».
غونرتاس أضاف « :تعرض ناشطون يف الدفاع عن حقوق االنسان وصحافيون
ومحامون وحتى محرتفون يف القطاع الصحّ ي لاليقافات والتتّبعات وللرتهيب
واملراقبة بسبب انتقادهم االجراءات املتخذة أو عدم املتخذة ملواجهة تفيش الوباء
ولم يتورع قادة بعض الدول حتى عن تعطيل النفاذ اىل اخبار رضورية وعن
السماح بتضخيم املعلومات الكاذبة».

بين حفتر و«بالك ووتر»
رسي لألمانة العامة لألمم املتحدة كشف ان خليفة حفرت تعاقد مع
تقرير ّ
ايريك برانس مؤسس رشكة بالك ووتر وشقيق احدى وزيرات ادارة الرئيس
االمريكية املنتهية واليته دونالد ترامب الغتيال قياديني بحكومة فائز الرساج
معروفني بميوالتهم لحركة االخوان املسلمني.
وحسب التقرير الذي تم الكشف عنه بعد رحيل ادارة ترامب ،حملت خطة
حفرت اسم  Project Opusوشارك يف االرشاف عىل تنفيذها عىل مرحلتني 12
مرتزقا من جنوب افريقيا واسرتاليان وطيّار أمريكي ح ّ
طوا بليبيا قادمني من
ّ
االردن وأرسلت بموجبها دولة جنوب افريقيا يف أفريل  2019ست طائرات
هيلكوبرت اىل بنغازي عرب بوتسوانا.
وأضاف التقرير أن خالفا نشب بني ايريك برانس وحفرت بسبب اعتبار االخري
ان الطائرات لم تكن مطابقة ملا ّ
نص عليه العقد ونيته االحتفاظ بهيلكوبرت
هجومية من نوع  Bell Cobraوطائرة استطالع بلغارية من نوع LASA T.bird
وأنه لم يتم نتيجة لذلك نرش بقية التجهيزات وأن بقية فريق املرتزقة انسحبت
اىل مالطا.
وأشار إىل أن قيمة العقد  80مليون دوالر واىل أن انجازه تم من طرف 3
رشكات تقيم بدولة االمارات مالحظا أن ايريك برانس كان قد أرشف عىل تكوين
مختلف جيوشها.

توسيع «ديمونة»

موقع alahednewsأكد أن مركز األبحاث النووية االرسائييل القريب من
مدينة ديمونة الساحلية شهد ما يبدو أنه أكرب مرشوع توسيع وبناء منذ عقود.
املوقع نقل عن تقرير صادر عن وكالة «أسوشايتد براس» مرفوقا بصور
أقمار اصطناعية أن ظروف وأهداف االشغال الدائرة قرب املركز املذكور ليست
واضحة.
وحسب «أسوشايتد براس» تظهر صور االقمار االصطناعية حفرة يف حجم
ملعب كرة قدم وعميقة بقدر يسمح ببناء عمارة متعدّدة الطوابق فها قرب
املفاعل املته ّرم اىل جانب خندق طوله  150مرتا وعرضه  60مرتا وقنال بطول
 330مرتا.
كما أظهرت الصور حسب نفس املصدر وجود ما يبدو انها أعمدة من
االسمنت املسلح اىل جانب بقايا حفر بما يؤرش اىل تخصيص مكان لدفن
النفايات النووية.
املوقع ذ ّكر بأن صحيفة «الغارديان» الربيطانية كانت قد أشارت االسبوع
املايض اىل اشغال البناء الجارية قرب مركز ديمونة وتأكيدها أن مصدر صور
االقمار االصطناعية هو املرصد العاملي للمواد االنشطارية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الثقافي
وقفة

تأ ّمالت يف فلسفة الرواية املضا ّدة

بقلم  :د .أمّ الزين بن شيخة

في السؤال عن الكتابة :
ما معنى أن نكتب رواية؟ وملاذا نكتب ومن أجل
من ؟ هذه أسئلة قد ال يأبه بها الناس وال حتى بعض
الذين يكتبون..كما لو كانت مج ّرد ترف فلسفي أو
حذلقة نظرية ال جدوى منها .لكن يف غياب السؤال
والفكرة والنظرية ربّما ال يشء يزدهر وينمو غري نظام
التفاهة وماكينات تصحري العقول والقلوب والسطو
عىل األوطان..ماركس قال ذات يوم ّ
أن «النظرية حينما
يعتنقها الجماهري تتحوّل إىل قوّة مادية» ،ومحمود
درويش يقول «ما أكرب الفكرة..ما أصغر الدولة»..ولقد
ّ
وقع سارتر يف كتابه «ما هو األدب؟» بتاريخ 1947
رضورة السؤال عن «ملاذا نكتب؟»..وجاءت إجابته يف
رحاب الفلسفة الوجودية تقول ّ
إن أه ّم دوافع الكتابة
ّ
بأن ما يكتب أمر
هو حاجة الكاتب إىل اإلحساس
رضوري بالنسبة للعالم .حاجة العالم إىل الكتّاب إذن
هي التي تدفع الكاتب إىل الكشف عمّ ا يحدث للعالم
ولإلنسان من أجل أن يتحمّ ل الجميع مسؤوليتهم
تجاه ما حدث .من يكتب يعرف جيّدا أنّه «مسؤول إىل
ح ّد اللعنة عمّ ا لم يحاول منع حدوثه»..كما لو كانت
الكتابة مسؤولية كربى إزاء العالم ،أو هي رضب من
تسديد دين إزاء ما يحدث عىل نحو كارثي وفظيع.
نحن إذن ال نكتب من أجل أن نمتع الناس بما نكتب.
تلك كانت عقيدة الرواية الحديثة الكالسيكية عىل
طريقة فلوبري وماالرمي بحيث يعترب هذا األخري أنه ت ّم
تصميم ك ّل العالم من أجل أن يؤدّي إىل كتاب جميل».
وض ّد هذا التصوّر الربجوازي النخبوي يكتب سارتر
عن األدب بوصفه مسؤولية إزاء الوجود نفسه .لكن
يبدو ّ
أن سارتر بالغ يف تحميل األدب مسؤولية من قبيل
ما ال يُحتمل .حيث وقع زعزعة مقولة الكاتب نفسه
التي ّ
وقع نهايتها الفالسفة املعارصون منذ ستّينات
القرن العرشين مع ميشال فوكو وروالن بارت ودريدا
وليوتار ودولوز واملنعرج التأوييل للفلسفة منذ هيدغر
وغادامري وبول ريكور..وعن سؤال ملاذا نكتب وملن ومن
أجل ماذا؟ يمكن تجميع األطروحات الفلسفية التي
نختزلها يف ما ييل :
ّ
يكف عن
أوّال  :أن تكتب هو أن تكون صدى ملا ال
الكالم..وهو معنى أدب الكارثة ..بحيث يقول بالنشو:
«لست أنت من يتك ّلم ،بل اترك الكارثة تتك ّلم فيك حتى
وإن حدث ذلك يف نسيان أو يف صمت».
ثانيا  :نحن نكتب من أجل إنصاف جملة لم يقع
إنصافها ..نحن يف األدب إنّما نتيه ضمن ألعاب لغوية ال
تنتهي من أجل الشهادة بالكتابة عىل الإنسانية العالم
(..ليوتار).
ثالثاّ :
إن الرسد حقل لغوي يتّسع لك ّل أشكال
التخييل واألفعال اللغوية من قبيل الرواية والشعر
والحكاية واملرسح ..والرسد ّ
نص يمنح للزمان شكال
ولذات هوية رسدية ،وهو ّ
نص عابر لالختصاصات
حيث يلتقي السارد باأللسني والسيميوطيقي واملؤرخ

واملؤوّل والقارئ معا(...ريكور).
رابعا  :نحن نكتب من أجل تحرير الحياة حيثما
يقع اعتقالها..ونحن ال نكتب ألنّنا مرىض أو نعاني
من مكتوبات مثلما يذهب إىل ذلك التحليل النفيس ،إنّما
ّ
وإن األدب يصلح «الخرتاع
نكتب ألنّنا أصحّ اء تماما،
شعب ينقصنا» وفق عبارة الفيلسوف الفرنيس جيل
دولوز.
خامسا  :نحن نكتب من أجل أن نتضامن بالروايات
مع املتأ ّلمني يف العالم ..األدب هو شكل من الته ّ
كم عمّ ا
يحدث يف عرص ما بعد ميتافيزيقي وما بعد ديني..
(ريتشارد رورتي)..
سادسا  :األدب هو يف جوهره بحث عن املقدّس.
ّ
إن الرواية تقودنا اىل جحيم املشاعر الحديثة كما يف
ّ
الكوميديا اإللهية ،وهي بذلك تمثل الوجه املرشق من
الكارثة( .روني جريار).
سابعا ّ :
إن األدب أعجوبة لغوية ال يحتاج الفيلسوف
ّ
إىل تربير اشتغاله عليها ألنه بمثابة «كينونة املكتوب».
(هانس جورج غادامار).
ثامنا  :األدب هو إمكانية لتحقيق الديمقراطية
الحقيقية التي فشلت الدول يف إنجازها وذلك من
خالل رضب من «املساواة األدبية» التي تجد عبارتها
ضمن إعادة توزيع املحسوس بحيث يكون األدب
متاحا للجميع وحيث ينترص األدب عىل ك ّل أشكال
التفاوت االجتماعي والتمييزات العرقية أو الجندرية
أو القومية..فنحن نكتب أليّ كان وأيّ كان بوسعه أن
يكتب وأن يقرأ وأن يتحدّث عن أيّ يشء ممكن ،دون
تمييز بني األشياء التي نتخذها مضمونا للرواية ،وال
بني األشخاص الذين يكتبون أو يقرؤون..فالرواية
هنا تهدف إىل إنجاز ما يسميه الفيلسوف «الفالنية
الجمالية» أو القدرة عىل أن يكون املرء أيّا كان ،نحن
نكتب من أجل ديمقراطية أدبية..

في مفهوم الرواية المضادّ ة :
ضمن املنعرج األدبي الكبري للفلسفة الذي بدأ مع
سارتر وفوكو ودريدا ظهر مفهوم الرواية املضادة
بوصفه حركة أدبية عاملية منذ خمسينات القرن
املايض واستعمل سارتر العبارة بتاريخ  1938يف
تصدير لرواية ناتايل ساروت بعنوان بورتريه ملجهول،
وهي الكاتبة الفرنسية التي مارست هذا النوع من
الكتابة الروائية يف رواياتها املتعددة .ومن أه ّم مالمح
الرواية الجديدة بعثرة ك ّل القواعد التي انبنت عليها
الرواية التقليدية .بحيث يقع زعزعة مفهوم البطل
التقليدي من أجل تأثيث الباحة الرسدية بشخوص
ّ
وهشة .وهنا لم
مهت ّزة ومنكرسة ،وكائنات معطوبة
ّ
يعد ثمّ ة حبكة وال انسجام بني األحداث وال خط زمني
تتعاقب فيه األحداث إنّما يفتح الرسد باحته الحتضان
فوىض عارمة من الشخوص واألفكار واملشاعر واللغة

التائهة عن نحوها .وهو ما نجده ضمن كتاب «عرص
الريبة» لناتايل ساروت ( )1956اذ ّ
أن األمر الوحيد الذي
يح ّرك الرواية هو فعل الكتابة بما هي اخرتاع لوضعيات
رسدية متعدّدة ومختلفة ويف غري انسجام..بحيث يمكن
للكاتب أن يؤثث روايته بمقطوعات رسدية مستقلة
..بشخصيات بال ذكريات وال مستقبل..لكنّهم سعداء..
القاعدة الوحيدة لهذه الرواية الجديدة هي قدرة
الكاتب عىل تجديد دائم ألنماط الرسد بدال عن أنماط
مضبوطة سلفا .ويف سياق هذا املفهوم للرواية الجديدة
يكتب روبرت غرييي أحد مؤسيس هذه الحركة األدبية
يف كتابه «من أجل الرواية الجديدة» بتاريخ  1963ما
ييل « :إذا كان الكاتب ينرش روايته ..فذلك ألنّه يحتاج
إىل القارئ من أجل إنجازها عىل نحو أكمل ،القارئ
بوصفه متواطئا مع بنائها ..»..فالرواية الجديدة
تتميز بقدرتها عىل توريط القارئ فيها بوصفها كتابة
ال بوصفها قصة مكتملة..وهذا هو ما يجعلها رواية
مضادّة للرواية الواقعية ألنّها لم تعد تطرح عىل نفسها
تمثيل الحقيقة وال نقل الواقع وال منح معنى إضايف
ألن العالم ّ
للعالم .وذلك ّ
كف عن أن يكون ملكية ألي
ّ
أحد ،مثلما ّ
كف الناس عن اإلعتقاد يف بطل مخلص .هذا
العالم بمنظور الرواية الجديدة ال هو عبثي وال هو ذو
داللة ومعنى .إنّما العالم موجود فحسب وما الرواية
سوى حدث كينونة داخل الكون..
ّ
إن الرواية املضادة هي مضادة للرواية أيضا..
أي الرواية كجنس أدبي يملك استقراره وقواعده
وطمأنينته املزعومة .لم يعد العالم يتّسع أليّ شكل
من الرباءة بعد ك ّل أشكال الكوارث التي تحدث فيه منذ
الحربني العامليتني وسقوط العالم يف عوملة رأس املال
وتوحش قيم السوق التي حوّلت كل يشء إىل سلعة
تباع وتشرتى بما يف ذلك املشاعر والعقول واآللهة
واألوطان نفسها..لم يعد ثمّ ة ّ
قصة منسجمة نحكيها
كما كان القدامى زمان الحكي ،لذلك ّ
غيت الرواية
من عناوينها وأساليبها وأشكالها الرسدية .فالرواية
املضادة لم تعد تتخذ من املرايا شكال لها..ك ّل املرايا
تكست كما أجنحة جربان..لم يعد يف خ ّ
ّ
طة الكتابة أن
ّ
تكون انعكاسا للعالم إنما صار عليها أن تهاجمه .أن
تكون الرواية مضادّة معناه أن تقاوم النسق والنظام
واملؤسسة وكل أشكال االنسجام املزعومة التي تتمتّع
بدعم األب أو اإلله أو الكتاب املحفوظ..الرواية املضادة
هي الرواية التي تتقن تحرير الكتابة من الكتاب..دريدا
يقول « :لقد انتهى عرص الكتاب وبدأ عرص الكتابة».
لكن الدخول يف عرص الكتابة ليس أمرا يسريا ،ألنّه
يتط ّلب جرأة عىل اليتم  .الرواية املضادة هي تجريب
للكتابة اليتيمة أي لكتابة مستقلة ،تتّخذ من الرسد
تجربة حريّة جذرية حيث تكون الرواية غابة لرسد
ب ّري لم يفقد رشاسته لذلك هو يتّخذ من الغضب قيمة
جديدة ملقاومة صدإ القلوب وتصحّ رها باإلكثار من
حلوى اللغة..الرسد طوفان من الحلوى ينمو ويسطو
ويغرق ك ّل املعابد التي نحملها يف أنفسنا من أجل بعث
جديد..

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.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

ملف ا

ألسبوع

بوادر نهضة في السرد والشعر والنقد األدبي والفلسفة والتاريخ وقصص األطفال: ..
عواطف البلدي

هل هو ربيع الكتابة يف تونس؟

يالحظ المتابع للمشهد الثقافي برمّ ته انتعاشة وطفرة كمّ ية في الشعر والرواية والقصة القصيرة والفلسفة والترجمة والنقد وأدب الطفل ،وارتفاعا في
عدد الجوائز ..انتعاشة حقيقية ،كمّ ًا وكيف ًا ،تظهر من خالل عدد اإلصدارات وعدد الكتّاب والشعراء والمفكرين والمترجمين ،الذين يمتلكون مشاريع متجدّدة
ومميزة.
ّ
ّ
"الشارع المغاربي" طرحت على ثلة من الكتاب والنقاد والشعراء سؤالين "هل هو ربيع الكتابة في تونس؟ وهل يعيش المشهد الثقافي نهضة فعلية تنحت
مع االيام مشهدا أصيال ومتنوّعا بعد أن اقتصر تاريخ الكتابة التونسية على ومضات متباعدة؟ أم انها موجة عابرة ال غير؟" ..أسئلة حاولنا أن نف ّككها عبر إجابات
مقاربات الفاعلين في حقل الكتابة فخرجنا بالردود التالية.
توفيق العلوي:
صرنا مع فتحي المسكيني نرى
ّ
مؤصلة فلسفيّا،
مواكبة لقضايا
ومخالفة لرؤية ساذج السياسة
وضيق رؤى اإليديولوجيا
رغم جائحة كورونا وما خ ّلفت من "بؤس"
عىل املستويات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية اثبتت الساحة الثقافية قدرتها عىل
االنتاج واالبداع يف أحلك ظروفها  ..ورغم صعوبات
النرش وغياب اسرتاتيجية ناجعة للتوزيع وغياب
سوق للمنافسة وعدم اعرتاف البعض بتطوّر الكتابة
وانتعاشتها ،يرى آخرون ان "سوق" الكتابة اليوم
يعيش انتعاشة حقيقية عىل املستويني الكمّ ي
والكيفي بالنظر اىل عدد اإلصدارات املنشورة سنويّا.

فتحي المسكيني رمز النهضة

إجابة عن سؤالنا قال الروائي والجامعي توفيق
طبيعي يف الحركة
نوعي
العلوي "نحن إزاء تطوّر
ّ
ّ
الثقافيّة واألدبية اإلبداعيّة بتونس ساهم فيها بصفة
غري قصديّة ما شهدت البالد من أحداث سياسيّة
التونيس
هامّ ة خصوصا منذ الثورة وما عرف املجتمع
ّ
من تغيريات عىل مختلف األصعدة ".متابعا "من
هذا التطوّر ّ
والقصة ّ
ّ
عبت عن
أن الشعر والرواية
ّ
ّ
تجارب جديدة جاوزت املتكلس من األشكال الفنيّة،
واملقدّس من املواضيع حيث أضفى عديد املبدعني
عىل تجاربهم الذاتيّة بعدا إنسانيّا تائقا إىل الحياة يف
مقابل ثقافة املوت غري املؤمنة باإلبداع أصال".
ويف ما يتعلق بالكتابة الفلسفيّة يرى العلوي
بـ"اليومي"
أنها قد شهدت اهتماما نوعيّا يف عالقتها
ّ
وبقضايا املجتمع وشواغله ،قائال "رصنا مثال مع
األستاذ فتحي املسكيني نرى مواكبة لبعض هذه

حسين العوري:
الساحة عرفت كمّ ا الفتا من
المنشورات الورقية أو المقروءة على
وسائط التواصل االجتماعي ما يسمح
بالحديث عن بوادر نهضة حقيقية

ّ
مؤصلة فلسفيّا ،ومخالفة لرؤية ساذج
القضايا
السياسة وضيق رؤى اإليديولوجيا".
وختم "وجب كذلك ذكر ّ
أن حركة الرتجمة يف
تونس حركة الفتة للنظر رغم أنّها تبقى محدودة
إذا قارنّاها بحركة الرتجمة يف بلدان أخرى ،غري أنّها
حركة نوعيّة عملت وإن إىل ح ّد عىل التعريف بالثقافة
التونسيّة ،واستيعاب الثقافات األخرى ،ويكفي أن
نذكر هنا مختلف ترجمات معهد تونس للرتجمة
وما أحرز من جوائز دوليّة خصوصا يف السنوات
األخرية".
ّ
الجامعي والشاعر حسني العوري أشار بدوره
اىل أن الساحة اإلبداعية والفكرية بتونس عرفت
خالل العرشية األخرية كمّ ا الفتا من املنشورات
الورقية أو املقروءة عىل وسائط التواصل االجتماعي
وأن ذلك يسمح بالحديث عن بوادر نهضة حقيقية
يف هذا املجال ...مضيفا "عديدة هي النصوص
الرسدية التي بدت يل إضافة حقيقية إىل املنجز
الروائي يف بالدنا أذكر منها "طائر الخبل" لعبد الله
الرحايل و"أ ّم الحسن" لصالح بن رمضان و"ش ّ
ط
األرواح" آلمنة الرمييل .وال يق ّل اإلنتاج الشعري
والقصيص أهمية عن اإلنتاج الروائي .وما تنرشه
مج ّلة الحياة الثقافية أو مج ّلة شعر ،مثال ،شاهد عىل
ذلك .واالنتعاشة ذاتها تشهدها ترجمة النصوص
النظرية واإلبداعية بفضل جهود بعض املؤسسات
(معهد تونس للرتجمة ،مسكيلياني للنرش) أو األفراد

عبد الجليل بوقرّة:

كتابة جديدة ُولدت
ِ
األزمة
من رحم
غالبا ما تفرز األزمات الكربى كالحروب واألزمات
االقتصادية والجوائح واألوبئة أعماال أدبية وفنية وفكرية
ّ
وكأن االنسان يف مواجهته املبارشة مع املوت يعيد
كربى،
ترتيب أفكاره ويعمل عىل صياغة أعمال خالدة تتجاوز
اليومي وترتقي إىل مستويات ال يبلغها املبدع يف زمن
ال ّروتني والتكرار ...فخالل الثلث االول من القرن
املايض ،مثال ،م ّر العالم بحرب عاملية مدمّ رة تبعها
وباء األنفلونزا االسبانية ثم األزمة االقتصادية
الكربى ..فكانت تلك الفرتة من أخصب العهود يف
املجاالت الفكرية واألدبية والفنية حيث برزت أعمال الفالسفة واألدباء العبثيني
أمثال كافكا يف كتابه "املحاكمة" وولويجي بريندللو يف "ست شخصيات تبحث
عن مؤ ّلف" ...وأعمال الدادائيني أمثال الشاعر والكاتب املرسحي الفرنيس-
الروماني تريستان تزارا ،وأعمال الوجوديني أمثال الشاعر والقاص الفرنيس
أبولينار ...وحققت السينما العاملية قفزة عمالقة مع شاريل شابلن عرب أفالم
بقيت يف قمة االبداع الفني إىل يومنا هذا مثل "األزمنة الحديثة" و"الدكتاتور".

( الشاعر جمال الجاليص)".
وأضاف العوري "أما بخصوص اإلنتاج
الفلسفي فقد كنت وما زلت مشدودا إىل اجتهادات
الفيلسوف فتحي املسكيني وإىل ما يطرح من رؤى
جديدة وجدّية هي ،يف نظري ،جديرة بالتأمّ ل وإن
تعارضت ،أحيانا  ،مع بعض قناعاتي كمفهومه
للهويّة مثال" .
أما الناقد مصطفى الكيالني فريى أن "الساحة
الثقافية ،ومجال نرش الكتاب يشهدان طفرة يف
األعمال بما قد ّ
يبش بصحوة أدبية وفكرية شاملة".
مضيفا "املفارقة يف ظل حياة أدبية وفكرية ناهضة
وجود شبه غياب لقراءة تتناول الوضع االقتصادي
الصعب والواقع السيايس املتأزم بالبالد".
وتابع الكيالني "الرتاكم الحاصل يطرح يف
األثناء اشكال القراءة والتقبل املحدودين .مشكلة
تفعيل الفضاءات العمومية واملؤسسات التعليمية
لتلقي املنجز املرتاكم املذكور مطروحة كما لهذا
املرتاكم وجهه األخر الذي قد ال يعني اضافة نوعية اال
يف النادر ،كأن يختلط الجيد والرديء" مضيفا "شبه
الثابت أن تونس اليوم تشهد بداية صحوة أدبية
وفكرية ،وينبغي تفادي التعجل يف الحكم لها أو
عليها ألننا نحتاج اىل بعض الوقت للتفهم والتثمني".

طفرة فعلية وصيت
خارج تونس

والروائي لطفي ّ
الشابي "ع ّلمنا
قال الشاعر
ّ

وحاليا يبدو أن أزمة الليربالية املتوحشة وجائحة كورونا
ستفرز أعماال فكرية وأدبية وفنية كربى ،ولن تشذ تونس عن
القاعدة وقد بدأت بعض ّ
املؤشات تلوح لتؤ ّكد وجود بداية
مرحلة جديدة يف األدب والفن والفكر والرتجمة يف تونس،
وأذكر ديوان الشاعر منصف الوهايبي "الكأس ما قبل األخرية"
الحاصل عىل جائزة الشيخ زايد -فرع اآلداب -لعام 2019
  ،2020والرتجمة التي قام بها محمد آيتميهوب وحصولها أيضا عىل جائزة الشيخ
ّ
تحفظات البعض ،ورواية فتحي
زايد ،رغم
ليسري "املالنخويل" ،والفيلم الوثائقي لنرص
الدين السهييل "لقشة من الدنيا" واملسلسل
التلفزيوني لعبد الحميد بوشناق "النوبة" يف
الجزء األوّل...
لقد تحدّت تلك األعمال اإلبداعية أزمة
التعتيم التلفزيوني عىل اآلداب والفكر وانخراط أغلب القنوات التلفزية يف التدمري
املمنهج للعقل التونيس وتسطيحه وتبليده حتى تسهل قيادته ،يف ظرفية ترنّح
الدولة التونسية وغيبوبتها وهي الضامن الوحيد لرتويج اإلبداع التونيس ودعم
املبدعني .لذا قد تكون هناك أعمال أدبية وفنية أخرى لم تصل إىل الجمهور
الواسع .ورغم ذلك ستشهد الفرتة القادمة بروز أدب جديد وفن جديد ُو ِلد من
رحم األزمة التي يعيشها بلدنا منذ عرش سنوات.

مصطفى الكيالني:
تونس تشهد بداية صحوة
أدبية وفكرية ،وينبغي تفادي
التعجل في الحكم لها أو
عليها
التّاريخ ّ
أن الفكر واألدب والفنون تتفاعل عىل نحو
جديل ّ مع الواقع .ومن عجيب هذا التّفاعل يف هذا
املجال بال ّذات أنّه يقوم عىل أساس العالقة العكسيّة،
بمعنى ّ
أن تردّي الواقع وانحدار منظومته القِ يميّة
ّ
ال يُمكن إال أن يُساعد عىل ازدهار الحركة الفكريّة
وانتعاش األدب والفنون" متابعا "فك ّل "سقوط"
سيايس ال ب ّد أن يُمرر "نهضة" فكريّة ،وك ّل انحدار
ّ
قيمي ال ب ّد أن يح ّرك قرائح ح ّراس القيمة والحافظني
ّ
لها .هكذا كان شأ ُن الحركة الفكريّة يف ك ّل زمن".
وأضاف الشابي "بما ّ
أن تونس تشهد فرتة
ْ
عرفت مثلها يف تاريخها الحديث
ملتبسة ال أعتقد أنّها
والقيميّ ،
من حيث االنحطاط ّ
فإن ذلك
السيايس
ّ
أثمر حركيّة فنّية وفكريّة وأدبيّة ملحوظة .وبإمكان
ك ّل متابع ويف ّ للمشهد الثقايف ّ وم ّ
طلع بانتظام عىل
ّ
ونيس اليوم أن
الواقع
األدبي والفكريّ والفنّي الت ّ
ّ
يالحظ ذلك ويؤ ّكده" الفتا اىل انه "لدينا حركة
شعريّة حقيقيّة متينة واعية بما تحاول .متابعا
" لدينا أيضا تطوّر كبري يف املنشور من األعمال
ّ
السديّة بمختلف أجناسها وأنواعها ،ولدينا حركيّة
فكريّة خصبة يف مجاالت العلوم اإلنسانيّة تحاول أن
ونيس امللتبس وتف ّك مغالق
تستقرئ هذا املشهد التّ ّ
أرساره وتح ّلل أسباب تردّيه العميقة .ولنا ثراء كبري
يف مجال الفنون بمختلف اتّجاهاتها وتعبرياتها،
يف املرسح ويف ّ
السينما ويف املوسيقى والغناء ويف
ّ
ّ
الفنون التّشكيليّة .الحركيّة الثقافيّة التونسيّة اليوم
ٌ
صيت خارج تونس وحضور محرتم يف مختلف
لها
املحافل املهتمّ ة بهذا املجال .ولو أردنا أن نذكر أسماء
الكتّاب والفنّانني الجيّدين يف تونس لضاق املجال هنا
عن عددهم".
من جهته أق ّر الروائي محمد عيىس املؤدّب
بانتعاشة املشهد اإلبداعي يف تونس ،قائال "بالفعل
ّ
خاص يف ال ّرواية
هناك انتعاشة حقيقيّة وبشكل
ّ
والتجمة ،فلقد صدرت كتب مهمّ ة يف مواضيعها
وأشكالها الفنيّة ،حفرت يف التّاريخ التونيس
والعربي املسكوت عنه مثل األعمال الجديدة لحسنني
بن عمّ و وأمرية غنيم والهادي التيمومي ،وعالجت
مواضيع اجتماعيّة وحضاريّة وإنسانيّة حارقة مثل
روايات ماهر عبد ال ّرحمان وآمنة ال ّرمييل وأ ّم ال ّزين
بن شيخة وغريهم".
وتابع املؤدب "هناك وعي بقيمة الكتابة يف زمن
اليأس من املشهد السيايس ومن الوضع الخانق الذي
ّ
تعيشه البالد يف ّ
وخاصة يف ما يتع ّلق
السنوات األخرية
بالحريات وتأ ّزم األوضاع االجتماعيّة واالقتصاديّة"
مضيفا "يف ّ
التجمة هناك جيل من املرتجمني
الحقيقيني الذين نقلوا أعماال عامليّة متف ّردة عىل غرار
أرشف القرقني وصالح بن عيّاد ومحمّ د الحباشة".
وختم :أخذت الكتابة اليوم يف تونس شكل
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ملف ا

ألسبوع

ّ
الشابي:
لطفي
ّ
والقيمي أثمر
السياسي
االنحطاط
ّ
حركيّة ّ
فنية وفكر يّة وأدبيّة ملحوظة
ّ
ولو أردنا أن نذكر أسماء الكتاب
الجيّدين لضاق المجال عن عددهم

نصر سامي :
توجد في العالم نهضة ادبية
حقيقية ،أما في تونس فلكم
نهضة راشد الغنوشي،
ويا لها من نهضة
املقاومة وباعتقادي ّ
أن اإلبداع التونيس سيشهد ثورة حقيقيّة شاملة
يف ّ
السنوات القليلة القادمة مشريا اىل انه "ال يمكن نسيان اإلصدارات
النسويّة املكثّفة يف الفرتة األخرية ويف جميع أجناس الكتابة ،وهي
كتابات جديرة باملتابعة والدّراسة ،وهي بدورها حركة مقاومة الفتة
لإلنتباه ألنّها تنخرط يف عمق الحراك الحقوقي واملدني يف تونس،
الحراك الذي يتصدّى للتط ّرف واإلرهاب والفساد والعنف".
أما الكاتب محمد لحباشة فقال «إذا نظرنا للحركة الروائية
محمد لحباشة:
إذا نظرنا للحركة الروائية
التونسية منذ الثورة إلى اآلن
نالحظ طفرة فعلية سواء على
مستوى النشر أو المغامرة
داخل المحتوى
التونسية منذ الثورة إىل اآلن نالحظ طفرة فعلية سواء عىل مستوى
النرش أو املغامرة داخل املحتوى .بإمكاننا القول إن هناك روائيني
ثابروا عىل تكوين مشاريع روائية خاصة ال تشبه غريها ،أي مشاريع
أصيلة» .مضيفا «من هنا أشري اىل تجربة محمد عيىس املؤدب الروائية،
التي طورها داخل مرشوع األديان واملكان .ويحسب لهذا الروائي أنه
حرر الكتابة الروائية التاريخية من خطيتها ،وأخرج شخصيات هامة
من النسيان ووهبها حياة ومصريا ،مثل شخصية الجندي اإلسباني
مانويل غريغوري يف روايته األخرية «حذاء إسباني» وتقاطعها مع
الحياة التونسية يف مدينة قليبية».
وأشار لحباشة إىل املجهود الذي تقوم به دور النرش التونسية
يف دعم الرواية التونسية وضمان انتشارها يف العالم العربي ،متابعا
«أبرز مثال عىل هذا دار مسكيلياني للنرش والتوزيع ،وعملها عىل
محمد عيسى المؤدب:
هناك انتعاشة حقيقيّة
ّ
خاص في ال ّر واية
وبشكل
والتّرجمة

ضمان الجودة والحرفية والتنوع يف الرواية ،فقدمت لنا روايات مهمة
لكتاب واعدين» .وختم « :كل هذا يؤكد أن هناك ثورة روائية حقيقية
يف تونس».

ال نهضة وال انتعاش

الشاعر نرص سامي املقيم خارج تونس قال "ال أعتقد أنّنا أمام
نهضة ،وال أمام انتعاش .هناك بعض الكتب ،لكنّها كما كانت دائما،
كتب مغرتبة ،بال أفق وال تحقق فائدة ال لكاتبها ،وال لنارشها ،وال
تو ّزع أصال" متسائال "هل يعود ذلك إىل كورونا؟ ال أعتقد ،فليست

كورونا إال شكال خارجيا لعطالة فعليّة أصابت جميع القطاعات
الفنّية ،حتّى الشكل األكثر قدرة عىل الصمود وهو األغنية ُفقِ َد تماما،
باستثناء محاوالت مزوديّة لبعض "كبار الفنانني" ،وهي أعمال من
قبيل (عندكش عندي)".
وتساءل سامي مته ّكما "من أين تأتي النهضة واالنتعاشة؟ أمن
تلك الوضعيات املريحة للكتاب؟ أم من تلك العائدات الكفيلة بدفع
الكاتب إىل مواصلة مرشوعه بعيدا عن توفري الرشط اإلنساني؟"
مضيفا "من سنتني أو ثالث ال أمسية تستحق الذكر ،وال ندوة،
ّ
الفن بودورو متاع املهرجانات
وال مرشوع يستحق ال ّذكر ،حتى
ّ
قطعوه! وال مرسح ،وال كرة قدم ،وال يشء مطلقا ،حتى معرض
الكتاب أجّ لوه! لكن عزائي ّ
أن يف العالم كتبا كثرية ،ويف العالم بعيدا
عن بالدي نهضة حقيقية ،وانتعاش ،أما يف تونس فلكم نهضة راشد
الغنويش ،ويا لها من نهضة!".
الشاعر منري العليمي قال بدوره "ما تعيش تونس من انهيار
يف جميع املجاالت ال يمكن أن يخ ّلف نهضة يف أي مجال واملجال
الثقايف ليس منفصال عن بقية املجاالت التي طالتها أيادي الدمار
والفشل والركود يف السنوات العرش األخرية
منير العليمي :
ال عالقة التحاد الكتاب بالجيل
الجديد من الشعراء وما
تعيش تونس من انهيار في
جميع المجاالت ال يمكن أن
يخ ّلف نهضة
التي منعت ظهور جيل جديد من املثقفني الذين يمكنهم أن يغريوا
من املشهد قليال ويحدثوا تغيريا .املشهد الشعري نقطة مهمة يف
الساحة الثقافية التونسية ،مضيفا "سبب الركود يف نظري يتمثل
يف أن املؤسسات الثقافية منفصلة كليا عن املشهد الشعري التونيس
وتحكمها عالقات تشاركية مفلسة مع جمعيات لم تقدم للثقافة
سوى موائد من الطعام وفناجني القهوة الباردة ومع اتحادات كتاب
انفصلت كليا عن الجيل الجديد".
وقال العليمي "هناك وجوه بعيدة كل البعد عن مسألة "التجديد"
عمريا أو أدبيا ّ
تسي اتحاد الكتاب ورؤيتهم للشعر مازالت سجينة
ثمانينات وتسعينات القرن املايض مضيفا " ال عالقة التحاد الكتاب
بالجيل الجديد من الشعراء والقطيعة هي الرابط الوحيد".
وحمّ ل العليمي الشعراء مشكلة الساحة الشعرية قائال " ثقافة
اجرتاح اآلخر واجرتار أحاديث الحانات املظلمة دمرت صورة جيل
كامل ،خاض حروبا دونكيشوتية مع أعداء وهميني وترك الساحة
للسمارسة ومصايص الدماء".
وختم" :ال أعتقد أن هناك جيال جديدا من الشعراء ،كلمة جيل
كلمة خطرية ،نحن أمام أصوات جديدة تجاوزت السائد بكثري.
الحل هو أن نكتب دون أن نبتعد عن الواقع ،ألنه محرك كل يشء،
خصوصا الشعر".

ّ
المزغني:
المنصف

ضمور في النقد ومحاوالت لم تهدأ
قال الشاعر املنصف املزغني "يف الساحة الوطنية ،محاوالت لم تهدأ ،يف كتابة الشعر
والرواية والقصة ،واالشتغال بالرتجمة ،ووراء هذه املحاوالت كتّاب وكاتبات (من أهل
االبداع والنقد) جميعهم يكتبون ألنهم ببساطة يكتبون" ،متابعا "قد ال يعرف هؤالء
تشجيعا ،وقد ال يصادفهم األمل يف النرش ،يسعون اليه وينتظرونه ،وذلك ألنهم
مكلفون من قبل أنفسهم بالكتابة ،وال يعوّلون عىل وزارة الثقافة يف الرشاءات ،كما
الوهمي الذي يلتهم الطبعة األوىل وينتظر طبعة ثانية".
ال ينتظرون القارئ
ّ
وأضاف املزغني "إن رضورة النرش وصعوباته الجمة ،وقفت ،وسوف تقف حائال دون وصول كل الحصاد الثقايف إىل القارئ ،مع ما
نرى من ضمور النقد ،وقلة املتابعة ملا يُنرش ،وزهد القارئ الذي صار بدوره منتجً ا للكتاب طمعا ً يف رشاءات وزارة ثقافة باتت تشرتي من
الجميع ،مما جعل تحرير اغلب الكتب هزيال ،يف سوق لم تعرف املنافسة ،بعد اختالط الحابل بالنابل يف إنتاج املعرفة واآلداب من خالل
الكتاب املطبوع".
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كتّاب
استثنائيون
كمال الرياحي
املشهد الثقايف التونيس عىل علله الكثرية املرتبطة بتدخل
الدولة فيه يعترب من املشاهد الثقافية العربية النموذجية يف
انتاج املعنى واغلب الناجحني فيه عىل مستوى عربي وعاملي
ووطني هم من املستقلني الذين يشتغلون عىل تجاربهم
ويعملون عىل تطويرها  .وألننا شعب معاد لنخبته العتبارات
تاريخية والصطفاف املثقف دائما إىل جانب األقوى واألقوى
دائما هو السلطة أو السيايس بشكل عام فقد املتلقي الثقة
فيه لكن املتلقي العربي ال يتعامل معه وفق هذا املعطى ويصدر
حكمه عليه بتجرد .لذلك يرانا اآلخر أكثر ممّ ا نرى أنفسنا
ويقدر اعمالنا الفنية واألدبية بعيدا عن مواقفنا املحلية أو
حضورنا املحيل يف إعالمنا .فتغييب املبدع الحقيقي يف االعالم
التونيس (املرئي واالذاعات الخاصة) ال يمكن أن يمثل عليه خطرا
النه موجود بعمله يف كل مكان وخاصة الكتاب .كل ما كان
يحتاج املبدع التونيس هو التحرر من الحصار الذي ترضبه عليه
الجغرافيا األيديولوجيا وااليمان بإمكانياته.
وهو ما حصل مع الكثري يف هذه العرشية وحصل مع القليل
قبل ذلك .وذلك الحضور التونيس يف دور النرش العربية هو الذي
ّ
وفر فرصة للتفوق عرب الجوائز والتظاهرات الكربى مما جعلهم
ايضا محل اهتمام من العالم عرب الرتجمة او الحضور يف ملتقيات
دولية .كانوا يف السابق يعانون من تعتيم مزدوج يمنع حتى
امكانية أن يتطوروا الن حضور كاتب يف دار نرش عربية قوية
سيدفعه إىل تطوير نفسه داخل ذلك الجمع من الكتاب املتميزين
اما هنا فالكاتب ينافس نفسه الن ما كان ينرش أضعف بكثري
من املشهد العربي وهذا ما جعل األدب التونيس يتبلد ويبقى يبكي
عىل األطالل مسرتجعا يف يأس الرواد بعدما كرس النظام كتَبتَه
يف النصوص الرتبوية التي لم تتم مراجعتها اىل اآلن عىل ضوء ما
وصل إليه األدب التونيس من تطور ونجاح عربيا ودوليا.
منذ بداية االلفية الثانية وتونس تقدم كتابا استثنائيني
خانتهم يف البداية اكراهات النرش والتوزيع املحيل حيث لم
يستطع أن ينجو من حدود تونس اال قلة من املبدعني وظل االخر
يقاوم حتى انفجر الكوسموس وانفتحت اآلفاق ليصل الكاتب
التونيس عرب مراهنة الدور العربية عليه .ويمكن أن ترصد ذلك
من خالل التتويجات التي يحققها الكتاب التونسيون بالحصول
عىل الجوائز العربية او الدولية او املشاركات املرشفة يف نهائيات
بعضها.
يف الرسد والقصة وأدب الذات والرواية والنقد  .لن أذكر اسماء
الن الجميع يعرف من نجح وحقق انتشارا حقيقيا.
ما هو الفت لدي بالتتويجات او دونها هناك صحوة روائية
وقصصية لم يشهدها األدب التونيس منذ عقود رغم التعتيم
اإلعالمي الكبري عىل هذا النجاح من قبل التلفزيونات واإلذاعات
الخاصة .وشخصيا نجوت من هذا الحصار الذي تجعل منه
الشللية معرصة دماء وتوجهت مرشقا كما فعل الشابي منذ
البداية يف التسعينات.
وكانت انطالقتي ككاتب من املرشق ؛ االردن ولبنان وهناك
أسست اسما ومهما فعلوا هنا لن يسقطوه.
إن الحصانة الحقيقية أن تبني اسما يتجاوز مجال نفوذه
اللوبي اليسء الذي يمسك باملشهد  .هذا ما فعلت واتمنى لكل
كاتب تونيس أن يلوح بنفسه بعيدا لكي ينجو من شارع
اليأس هنا فحتى الذين توجوا يف العالم كله يتعامل معه هنا
الجميع باستخفاف الننا يف مشهد سخيف ال نربي فيه ثقاقة
االفتخار والنجاح بل ثقاقة االحتفاء بالرديء نحاول أن نكرس
ذلك يف بيت الرواية لكننا لم نسلم من مؤامراتهم طوال الوقت الن
ذلك ال يخدم مرشوعهم التخريبي .لكن املشهد سيتغري كما نحن
يف انتقال ديمقراطي صعب ايضا يف انتقال ثقايف صعب.
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فتحي طالب (باحث في مقارنة
األديان والتصوف والفلسفة)

ال نبالغ إن قلنا أن املدونة الصوفية عامة ومدونة جالل الدين
الرومي خاصة تقارب النصوص التأسيسية لألديان (سماويّة/
وضعيّة) وتسابقها وتحديدا يف مدى تأثريها الروحي والفكري يف
الناس نظرا لثراء مادتها ومرونة خطابها حيث أق ّرت الباحثة آمنة
بلعيل أن "التصوف يكاد يف رهانه الحايل يتحدى النصوص الكربى
يف الثقافات البرشيّة" ،1فهو فضاء كوني تلتقي فيه تلكم األديان
والثقافات والفهوم عىل تباينها لتشكل فسيفساء معرفيا وروحيا
فريدا.
حسب ما يعنيه Experienceيصح القول إن املعرفة الروحيّة لم
*
تكن منبتة عن التجربة مفهوم التجربة من معان ويقتضيه من رشوط
بل كانت نتيجة حتميّة لها لذلك كانت سرية الرومي ومسريته مرتقية
يف سلم التجربة ارتقاء ه ّزه يف األعماق وإن كنا سنحجم عن الخوض
يف هذه املسائل بشكل مفصل يف هذا املقام فإنني أرجأت التوسع يف
كتابات تعنى بها.

 /1في ّ
كفة المدح

يف مقدمة كتابه "بحثا عن الشمس من قونية إىل دمشق جالل الدين
الرومي وشيخه شمس تربيز" لألستاذ عطاء الله تدين ذ َكر الباحث
عيىس عيل العاكوب قولة للشاعر عبد الرحمان الجامي يصف فيها
الرومي بأنه "لم يكن نبيا ولكنّه أُوتي الكتاب "2ويقصد بذلك كتابه
الشهري املثنوي املعنوي" وتعني كلمة مثنوي بالعربيّة النظم املزدوج
الذي يتح ُد به شطرا البيت الواحد ويكون لكل بيت قافيته الخاصة
ّ
"الصفة (املعنوي)
وبذلك تتحرر املنظومة من القافية الواحدة "3أما
التي وصف بها املثنوي تعني مرتبطا باملعنى أو لإليجاز نقول مقابال
للمثنوي املعنوي Spiritual Couplets ."4باطنيَّا وروحانيَّا.
وقد أكد غري باحث عىل القيمة الروحية والفكرية لهذا الكتاب ال
سيما الباحثة فرح ناز رفعت جو التي اعتربته "نموذج من القلب
الطاهر والفكر العايل لشمس املعرفة املضيئة فخر الرشق موالنا جالل
الدين الرومي الذي يفتخر به اإليرانيون ويعظمونه إىل أبعد الحدود
واعتربوا املثنوي رسالة القرآن يف اللغة الفارسيّة".5
كما ال يخفى عىل الدارس أن الرومي مدح مثنويه وأعىل من شأوه
عاده "أصل أصول الدين يف كشف أرسار الوصول واليقني وهو فقه
الله األكرب ورشع الله األزهر وبرهان الله األظهر مثل نوره كمشكاة
فيها مصباحُ يُرشق إرشاقا أنو َر من اإلصباح وهو جنا ُن الجَ نان ذو
العيون واألغصان 6"...وبعبارة أبلغ يف املدح ما يتم تداوله يف األوساط
اإليرانية أنه "القرآن باللسان البهلوي".7

ِلتَعَ ا َر ُفو إ ِ َّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن َد ال َّل ِه أَتْ َقا ُك ْم إ ِ َّن ال َّل َه عَ لِي ٌم َخ ِبري» 10وعاشق للنبي
 كما أخرب عن نفسه  -الذي قال "إنِّي لم أُبعَ ث لعَّ انا ً ولكنِّي ب ُُعثت
ً
داعيا ً
النبي ما سما بفكره
ورحمة" 11إذ نهل من القرآن ومن هدي
ّ
وه ّذب ذوقه ّ
ورشحه أن يكون ملهم اآلجيال ومحط اهتمام الدارسني
رشقا وغربا بحيث لم يتوانى أكابرهم أن يسخروا جهودهم ويهبوا
أعمارهم اعتناء بفكره وخدمة لرتاثه ال سيما الباحث فرانكلني لويس
وفروزانفر والباحثتني القديرتني أنا ماري شيمل وإيفا دي فيرتاي
مريوفتش .

 /3أوتاد المثنوي (المحبّة ،التسامح ،الجمال)

يف الحقيقة نجد تواليف الرومي نظما ونثرا وعىل رأسها املثنوي
طافحة بالدعوة للمحبّة والتسامح والجمال وهي دون شك دعوة األنبياء
واملرسلني إيمانا منه بأن الوصول إىل الله ال يتم دون التزود بهذا الزاد،
حيث ربّى تالميذه عىل هذه القيم وثبت أوتادها يف قلوبهم بشاعرية
دافقة بالنصح ،يقول :
"اذهب واغسل صدرك من األحقاد سبع مرات باملاء مثلما تغسل

 /2المثنوي بنية ُر وحيّة

قد يتساءل القارئ يف هذا املوضع تحديدا عن األسباب التي دعت
أهل اللسان الفاريس عىل وجه الخصوص إىل املبالغة يف تمجيد الرومي
فضال عن مثنويه (فخر الرشق/القرآن باللسان االبهلوي )..وقد يرى
يف ذلك رضبا من الخبال أو اإلفتتان بالشخصية وأفكارها مما يحيد
عن سبيل املوضوعيّة العلميّة يف التحليل والنقد.
يجيب الباحث خالد محمد عبده عن هذه اإلشكاالت التي أراها
منطقيّة أن تطرح خاصة إذا كان القارئ اطالعه بسيط بمجال
التصوف إثر إيراده يف كتاب شاركته يف تأليفه الباحثة عائشة موماد
تحت عنوان  -الرومي بني الرشق والغرب  -قصة حدثت يف احدى
مجالس الرومي.
"كان بعض املسيحيني يف مجلس موالنا يستمعون إليه وعىل الرغم
من عدم معرفتهم باللغة التي يتحدث بها إال أنهم كانوا يحزنون
ويفرحون ويبكون حسب جو املجلس ،يف إحدى امل ّرات قال أحد
املسلمني يف املجلس باستخفاف ما بال هؤالء يبكون مع أن املسلمني
أنفسهم ال ِ
يصلون إىل فهم معظم ما يقال يف هذه املجالس ويدركونه ؟
فسمعه جالل الدين فع ّلق قائال :ليس من املهم أن يفهموا الكلمات
هم يفهمون لبّ الكلمات هم يدركون أن ما يدور يف هذا املجلس هو
عن الله ،ك ّل إنسان يحب الله من قلبه ويترضّ ع إليه إذ ليس بوسعنا
أن نضع اسما لهذا اإليمان القاطن وعندما يسيل هذا اإليمان إىل مجرى
الكالم وقالبه يتش ّكل ويكتب اسم له".8
من خالل هذه اإلستيعابية لآلخر الديني تبدو لنا "التجربة
الصوفية يف هذا اإلطار غنيّة بالنماذج اإلنسانيّة التي تتمتع بقدر كبري
من األخالق الساميّة املتّسمة باإلعتدال والتسامح مع اآلخر" 9وال غرابة
عن قامة كالرومي أن تتحىل بهذه القيم وهو إبن القرآن الذي يقول :
«يَا أَيُّهَ ا الن َّ ُ
اس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُكم مِّ ن ذَ َك ٍر وَأُنث َ ٰى وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل

الصدور ورص عندئذ كأسا لرشاب العشق رص كأسا".12
يصح القول أن هذه البيداغوجية التي اعتمدها الرومي يف تربية
مُريديه لم تكن خارجة عن دوائر الرتبيّة التي تلقاها طيلة حياته والتي
شهدت خطواتها األوىل مع والده بهاء الدين ولد مرورا بشيخه برهان
الدين محقق ترمذي وصوال إىل أستاذه شمس تربيز لذلك نجد آثارها
واضحة يف تعاليمه ماثلة يف شخوص أتباعه مؤكدا من خاللها عىل
رضورة تخليص الحب من قيود األنا واألنت ألنها تيسء إىل طبيعته التي
13
ترفض التشييء.
ولو أننا تصفحنا املثنوي  -يقع يف ست مجلدات  -لتبني لنا من
خالل ما يتضمنه من قصص وحكايات وأخبار وأشعار وحكم وأمثال
و"رؤى عرفانيّة ومفاهيم أخالقيّة وقيم جمالية و مقوالت إنسانيّة
وأناشيد للحب والوجد والهيام وسمفونيات عاشقني ومسالك وأساليب
لإلرتياض الروحي ولوحات إلبتسامة الله ورأفته ورحمته و تأويالت
للقرآن والحديث 14"..أنه ليس قرآنا باللسان البهلوي فحسب بل رسالة
خالدة لإلنسانيّة جمعاء.
15
فلنئ كانت املحبّة "الدافع لخلق العالم" فإن "الجمال هو الباعث
عىل املحبّة والقادح لها" وموقف الرومي من املحبّة والجمال تجيب عليه
أشعاره وقصصه وحكاياه التي يحري اللبيب الخ ّريت أحيانا يف حرصها
وتفكيكيها وإستلهام املعنى منها فهو يرى أن "ك ُّل يش ٍء مضم ُر يف

املحبّة" 17وأن جمال الصور يعكس جمال املصور وبرؤية الجميل يغدو
الكون جميال ،يقول يف هذا الصدد متغزال بحبيبه شمس تربيز :
يا من وجهُ ك شبي ُه ّ
بالشمس جالبُ للرسور
ويا من شع ُر َك معطي املال لكل الحَ ب
أنت وحدك جمي ُل يف هذين العــــــاملني
والباقي تبع لك وقد صاروا جميعا جميلني.18
حمل الرومي القيم إىل أرضية فكرية وروحية مرنة ذات أبعاد
مختلفة وتصورات جديدة فالحب والجمال يف مدونته تجرد من الذاتي
والشكيل واقتحم جميع الفضاءات وأصبحت القيم صورة السماوي عىل
مرآة األريض التي يمكن أن ترى من خاللها صور الله.
إن ُ
صلوحيّة القرآن الكريم لكل زمان ومكان هي صلوحيّة خارجة
عن مدارات العاطفة اإليمانية املتشنجة وإنها هي صلوحية يدافع عليها
منطق الحب والجمال يف نزعته العميقة أي يف بعده اإلنساني الذي
يشكله التسامح بحيث طفحت به حكايا املثنوي إذ ال يمكن أن نتصور
الوجود دون محبة أو جمال وتسامح وتركيز الرومي عىل هذا املستوى
وحرصه عىل تشبع الروح به يعكس معرفته الكبرية بقيمتهما العالية
ودورهما الكبري يف نبذ العنف والكراهية وتجسري التواصل وقبول اآلخر
فاإلنسان عنده "يف جوهره هو الكائن الحواري بامتياز إذ إن البعد
الحواري متأصل يف كيانه والواقع أن اإلنسان إذا فقد هذا البعد الحواري
19
فقد معه هويته اإلنسانية".
إن اإلنسان املعارص اليوم يف حاجة أكثر من أي وقت مىض إىل
الخطاب الصويف ذلك ألن الهوة بني املادي والروحي يف توسع وتباعد إذ
ال خالص لإلنسان من هذا املأزق إال يف إعادة النظر يف املسألة الروحية
يف عالقتها بذاته وواقعه.
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رأي
«الحبّ يف الكتب» كانت تعليقا فايسبوكيّا اختارته إحدى
ّ
إحداهن يف موضوع
الشابّات لالستهزاء من تدوينة كتبتها
الحبّ .ولنئ كانت هذه العبارة مألوفة بالنسبة إىل ج ّلنا ،فإنّها
دفعتني إىل التأمّ ل يف سلوكاتنا ويف التنشئة التي يرتبّى عليها
معظمنا.
هل نعرف الحبّ ؟ وهل نمارسه سلوكا يوميّا مع أحبّتنا؟
هل نجاهر بالحبّ مثلما نجاهر بالحقد واإلساءة ملن نقع
معهم يف خالفات؟

الشارع الثقافي
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املشاعر،بيوت ال تقبيل فيها وال عناق وال كلمات و ّد وال غزل،
رسا وتحت جنح الظالم حتى ال
بل هي أمور إن حصلت تكون ّ
يرتبّى األطفال عىل «العيب» ..نعم  ،فالحبّ يف بيوتنا يدخل يف
خانة العيب ،ولكن إن حصل خالف بني الزوجني فال عيب يف
أن يسمع أحدهما اآلخر كالما جارحا أمام األبناء وقد يعتدي

األكل والرشب واللعبة التي تس ّليه ،وال يجرؤ الكثري منهم عىل
مناقشة أبنائهم يف مسائل الحبّ والجنس والعالقات التي
سرتبطه بغريه.ويبدأ مسرية يف الحياة االجتماعية ال زاد له
فيها إال ما استنتج بمفرده من أسس قد تكون غري كافية
ّ
ترسخ يف ذهنه من
بمفردها لينجح يف الحياة ،وما قد يكون
ِع َب الدّروس التي ّ
رت نظاما تربويّا عفا
تلقاها يف مدارس تج ّ
عليه الزمن ،دروس موغلة يف التنظري ويف تناول مسألة القيم
واألخالق واملعامالت باعتبارها مادّة يحفظها عن ظهر قلب
لينال بها عددا يضمن له النجاح يف الدراسة لكنه ال يضمن له
التوفيق يف الحياة.

(باحثة اكاديمية – جامعة قرطاج)

نريد أفرادا يمارسون الحبّ والعطاء والبذل واإليثار،
ّ
بأن الحب إكسري الحياة ورشيان الوجود
نريدهم يؤمنون
وبأنه شعور نبيل يجب أن نباهي به ونتبادله مع األصدقاء
والعائلة وال ّزمالء والحبيب والحبيبة ،وأن يكون سلوكا يمارس
تحت ّ
أشعة الشمس بعيدا عن مفهوم العيب.
لنع ّلم أطفالنا أن يحبّوا وأن ّ
رسا
يعبوا عن مشاعرهم ّ
ّ
بأن الرذيلة الحقيقيّة هي العنف
وعالنية ،وأن يؤمنوا
والكراهية والكبت واألنانية ّ
وأن الفضيلة تكمن يف تصالحهم
مع ذواتهم ومع من حولهم.
لنع ّلمهم ّ
أن الكتب ال تحمل الحبّ وأنه ال ّ
تعب سوى عن
ّ
مشاعر املحبّني ..لنعلمهم ّ
يومي تجاه النفس
أن الحب فعل
ّ
واآلخر والوطن « ،موش يف الكتب».

الحب في الكتب
ّ

يعتقد جزء من اآلباء ّ
أن املحبّة تعني توفري املالبس
والهدايا وغريها من األمور املاديّة لزوجاتهم وأطفالهم،
وترى الكثريات ّ
أن املحبّة تعني تنظيف البيت وطبخ ما يحبّ
ّ
عائالتهن وتفانيهن يف خدمتهم عىل حساب صحّ تها
أفراد
النفسيّة والجسديّة وتلبية رغبات الزوج حتى وإن تعارضت
ّ
رغبتهن فامله ّم عندهن أال يهرب الزوج العزيز إىل حضن
مع
أخرى ترتبّص به يف مكان ما وقادرة عىل تصيّده وااليقاع به يف
ويظن أزواج كثريون ّ
ّ
أن املودّة تعني توفري مستلزمات
رشَ كها،
البيت ومساعدة الزوجة ما استطاعوا اىل ذلك سبيال .وهل
تريد الزوجة يف نظره أكثر من الجدران األربعة تؤويها وطعام
يس ّد حاجتها هي وصغارها؟؟ فإذا تجاوزت هذه املطالب كان
ّ
وتكبا عىل النعمة التي ال تحمد الله عليها أو كانت
افرتاء منها
متصابية تسرتجع مراهقتها بعد أن تزوجت وأصبحت أمّ ا..

أحدهما عىل اآلخر جسديّا عىل مرأى ومسمع من الجميع..
وهكذا يشبّ الطفل عىل التعوّد عىل العنف وعىل التطبيع معه
ومع الربود والخروج إىل الحياة بعقد يحملها معه  ،لذلك إن
وقع يف الحبّ  ،فما عليه إال كتمان أمره ّ
لئل يعلم أحد الوالدين
أو كالهما ّ
بأن ابنه أو ابنته قد وقع يف املحظور ،علما أنه لدينا
ّ
ّ
حبّ للذكور وآخر لإلناث .ففي سن معيّنة ال يجد الشاب حرجا
من علم عائلته ّ
بأن له حبيبة .وأمّ ا بالنسبة للفتيات فالحبّ
ّ
التست عليها.
كتعاطي املخدرات معصية وجب

بيوت كثرية قائمة عىل استقرار يحمل تصحّ را يف

يكرب الطفل وال ينتبه اآلباء اىل أن حاجاته أصبحت تتجاوز

صور تتح ّدث
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سماح حمدي

باب سيدي عبد السالم
هو أحد أبواب المدينة العتيقة بتونس
العاصمة .بني في عهد باي تونس حمودة
باشا على السور الغربي للمدينة العتيقة.
ويحمل اسم الولي الصالح سيدي عبد
السالم األسمر (.)1573 - 1475
كانت توجد خارج الباب فسقية باب
سيدي عبد السالم تجمع بها المياه
لسقاية أهل الحاضرة و يحتل مكانها
اليوم السوق والمستودع البلديين
وال يزال حائط هذه الفسقية موجودا
وهو الذي يفصل المستودع البلدي من
المعهد العالي للفنون الجميلة.
وداخل السور يوجد سبيل سيدي عبد
السالم هو سبيل أو حنفية ماء عمومية.
توجد هذه الحنفية ضمن بناء صغير تعلوه
قبة .وقد بني هذا السبيل في بداية القرن
التاسع عشر في فترة حكم الوزير يوسف
صاحب الطابع .أصبح معلما مسجال
بمقتضى أمر مؤرخ في  3مارس  .1915وتم
ترميمه بين  1978و.1980

maghrebstreet@gmail.com
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السوق ،السور واملقهى ...هدنة اهلادي اجلويني

آمنة معرّف
لم يسبق أن دخل فنان مرسح قرطاج األثري من البوابة حتى الركح عىل متن سيارة ،باستثناء الهادي الجويني.
ُ
ثالثينية الصنع
كان ذلك يف إحدى ليايل املهرجان الغنائي األكرب يف تونس ،حني فاجأت سيارة سيرتون تراكشن
ً
ً
مطلقة أبواقها ّ
ومعلنة قدوم نجم ذلك الحفل وتلك الحقبة .لم يكن موكب
الصدئة
الحارضين باقتحامها لبوابة املرسح،
ً
الجويني هذا الحدث االستعرايض الوحيد يف مسريته ،التي كانت بأكملها عرضا اختزل ثراء ورصاع الهوية املوسيقية
التونسية.
ّ
ُ
خالل فرتة ما بني الحربني العامليتني ،كانت املوسيقى يف حارضة تونس تتوزع بني جلسات املغنني اليهود التونسيني،
التي ازدهرت مطلع القرن العرشين بانتشار الكافيشانطات (املقاهي الغنائية) ،وبني تع ُّزز جلسات املالوف بتأسيس
املدرسة الرشيدية  ،وكباقي الجاليات املقيمة يف مدينة تونس ،كان اإلسبان القاطنون يف حي املركاض (املريكادو،
السوق باإلسبانية) يقيمون بانتظام سهراتهم الغنائية الراقصة ،التي استطاعوا من خاللها نرش موسيقى الفالمنكو،
وإمتاع روادها من سكان األحياء املجاورة بحركاته اإليقاعية االنسيابية.كانت عائلة بن حسني تقطن يف الحي املجاور
للمركاض ،تحديدُا يف بطحاء سيدي امل ِ ْشف املتفرعة من نهج الحجّ امني من منطقة باب جديد ،وكان ابنها الهادي
ً
شغوفا لهذه الجلسات منذ سن مبكرة .بدأ الهادي الجويني بمخالطة عازفني من الفرق النحاسية املعروفة
متابعً ا
بالحسينية بعد انقطاعه عن الدراسة ،إثر فشله يف نيل شهادة التعليم االبتدائي من الفرع الصادقي .حاول تعلم
العزف عىل بعض اآلالت النفخية ،لكن رسعان ما استمالته آلة املندولني ومن ثم العود. .يذكر الكاتب املختار املستيرس
يف كتابه نشأة الرشيدية – املعلن والخفي ،إحدى تجليات هذا الرصاع الثقايف “إذ بدا واضحً ا منذ العرشينات ،ابتعاد
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في أول إطاللة لها :

سامية احلامي تعيد أداء أغنية فرنسية بـ«فيديو كليب»
اختارت سامية الحامّ ي ،إطالق أوّل
فيديو كليب السبت  27فيفري ،2021
سيكون إعادة ألغنية Zaz- Je veux
الفرنسية ،وهو عمل من إخراج األمجد
قيقة وإنتاج رشكة «مَ ْغنى» بإدارة الهادي
الجاليص.
وشارك يف التوزيع والعزف ك ٌّل من
رضار الكايف (قيثار) ونضال املختار
( )clavier basseوعزيز بالهاني (إيقاع)
ورامي درقاش (أكورديون) واسكندر بن
عبيد (كالرينيت) ومحمد أنيس السبوعي
(هندسة الصوت).
تربطها بالغناء عالقة وطيدة انطلقت
مع برنامج «سفيان شو» يف ،2011
لتتواصل يف معهد املوسيقى سيدي صابر
بتونس.
تحصلت عىل ديبلوم «موسيقى عربية»
يف  ،2016واختارت مع حبها للغناء أن
ّ
تدرس علوم اإلعالم واالتصال ،فبني الصحافة والغناء عشق وشغف مكناها من تطوير نفسها يف
وقت وجيز.
ْ
إتقانها للموسيقى والغناء لم يقترص عىل لون واحد أو نوع دون غريه ،إذ أنها نجحت يف أداء
الطرب وبرعت يف اللون التونيس واختارت يف مشاريعها الخاصة أن تمزج بني مختلف األلوان،
حيث نجد الرشقي القديم مع ملسة حديثة دون أن ننىس أداءها للغناء الغربي الذي حاولت من
خالله مالمسة آذان املستمع عن طريق عديد اللغات.
وكان أبرز أعمالها «الخابية» الذي تم عرضه يف إطار مهرجان الحمامات الدويل يف صيف
 2020ضمن برنامج «أبدع اآلن» والذي ض ّم مجموعة من إنتاجاتها الخاصة.

سينما

«عزيز روحو» متوفر عىل منصة أرتيفاي التونسية

ً
وأيضا اتساع الهوة بني ذوي الثقافة العربية التقليدية والساعني إىل محاكاة
أذواق الفئات الشبابية عن ميوالت الكهول؛
النمط الحياتي األوروبية ”.نسب عدد من شيوخ املدرسة التونسية الكالسيكية انحالل املوسيقى وضياع هويتها إىل
تجارب موسيقية مشابهة لتجربة الفرانكو آراب يف أوج هذا الرصاع ،قدم الهادي الجويني سنة  ،1933وهو يف الرابعة
والعرشين من عمره ،أوىل تجاربه التلحينية :ديو شريي حبيتك بصحبة شافية رشدي ،املستلهمة من وحي الفرانكو
آراب .رغم تصنيفها كمثال للمروق والهزل الفني من قبل الكالسيكيني حينها ،تعترب شريي حبيتك إحدى أشهر
سهل أن يستهل فنان صاعد مسريته بأسلوب محَ ّ
ً
ط رصاع
ثنائيات القرن العرشين يف املوسيقى التونسية .لم يكن
وتجاذب كبريين ،لكن الجويني أراد الخروج من دائرة الرصاع غري الخالق ،والبحث أكثر يف الجماليات التي تأثر بها
موسيقيو تونس تلك الفرتة.
لم يمر حدث تأسيس الجمعية الرشيدية ،وتحولها إىل قطب الكتشاف املواهب الجديدة ،،مرو ًرا عاب ًرا عىل الجويني،
الذي استطاع أن يندمج داخل حلقات املوسيقيني وينخرط يف الجمعية .كان بعض املؤسسني من شيوخ املعهد الرشيدي،
يعتربون الهادي ً
مارقا عن أصول وقيم املعهد ،ومنحا ًزا إىل مدارس أخرى غريبة عن األغنية التونسية .1من جهة أخرى،
ً
طويل – عن الطبوع (املقامات)
كان الجويني يُروّ ج ألفكاره خالل الدروس التي كان يلقيها يف املعهد – والتي لم تدم
التونسية واملقامات الرشقية ،أساسها االنفتاح عىل الثراء الثقايف والفني الرائج ،وتأسيس مدرسة تونسية تستوعب كل
تنوع ممكن .التحق الجويني سنة 1957باإلذاعة ،حيث أُسندت له مهمة رئاسة قسم املوسيقى واإلرشاف عىل الربوفات
وحصص تسجيل أغاني الفنانني الصاعدين ،بعد أن مر بفرقة اإلذاعة التي كان ً
عازفا فيها .أتت هذه املهمة الجديدة باقتناع
من املرشفني عىل هيكلة اإلذاعة ومن خلفهم بعض القيادات السياسية ،أن الجويني هو األقدر عىل قيادة مرحلة جديدة من
املوسيقى بعد أن استطاع تركيز تجربة ناضجة ومستقلة عن الرشيدية .أما عىل املستوى الشخيص ،كانت مرحلة جديدة
دخلها الهادي بعد أن ق ّلت إصداراته لفرتة وجيزة ،بسبب انتهاء تجربة الجيل األول من حركة السور إما بوفاة بعض
كتابها أو باعتزال بعضهم اآلخر .أصبح الجويني يميض جل وقته يف اإلذاعة يكتشف املواهب الجديدة ويمنحها فرص
التسجيل والعزف والغناء ،من بينها عازف الكمان رضا القلعي وصادق ثريا وفتحية خريي ،كما كان املؤطر الفني لهم.
خالل تجربة تقارب الثالثني سنة ،قدم الجويني ألحانًا عديدة لفنانات تونسيات كحسيبة رشدي يف تحت الياسمينة يف
الليل والسيدة علية يف يا عزيزة الروح ،وزهرية سالم يف كرست القلة ،والسيدة نعمة يف يا شاغلني وشاغل بايل.
وما يفوق الـ  300أغنية تعترب من املفقودات ،وال أثر لتسجيالتها يف أرشيف اإلذاعة والتلفزة التونسية .بحلول
حقبة التلفزيون ،أصبح الهادي الجويني نجمً ا تلفزيونيًا ً
أول ال ينافسه أحد .كان ختمه التلحيني حارضً ا يف عدة ألحان
لفنانني مُزامنني له ،فمن خالل تلحينه ألكثر من  600أغنية محصاة ،استطاع أن يكوّن مسرية نموذجية ناجحة لم
يُسقط فيها أي تفصيل ،حتى من خالل تأنق شكله ولباسه املواكب للموضة .مع حلول الثمانينات والتسعينات ،تحول
أسلوب الجويني إىل األسلوب شبه الرسمي يف دوائر املوسيقيني وعند الجماهري التونسية ،لتصبح مسريته انتصا ًرا يف
رصاع الهوية املوسيقية التونسية ،ويتوّ ج كع ّراب جيل كامل من الفنانني.

مشهد من رشيط «عزيز روحو» يجمع فاطمة سعيدان وعائشة بن أحمد
انطلقت منصة ارتيفاي يف عرض فيلم «عزيز روحو» لسنية الشامخي وبطولة عائشة بن احمد
وغانم الزريل وجمال املداني وفاطمة بن سعيدان.
«عزيز روحو» فيلم اجتماعي يطرح مشاكل مسكوت عنها يف املجتمع التونيس ،كاملرأة
والحريات الفردية يف تونس.
ويذكر أن عزيز روحو شارك يف عرشات املهرجانات الوطنية و العربية و الدولية و تحصل
عىل عدد من الجوائز عىل غرار جائزة أحسن أداء رجايل « غانم الزريل» و «جمال املداني بأيام
قرطاج السينمائية – تونس  2015و جائزة أحسن فيلم طويل يف كل من مهرجان FESTILAG
الكوديفوار  2018و مهرجان الفيلم اإلفريقي  FESTICABبوراندي  2016وجائزة أحسن أداء
نسائي «عائشة بن أحمد» املهرجان الحسيمة السينمائي الدويل – املغرب .2016
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إصدارات
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رواية «اإلسفنجة» لألزهر الزنّاد:

القص وأدب الفكر
بني أدب
ّ

بقلم :د .أحمد السماوي (جامعة صفاقس)

تدور رواية «اإلسفنجة» ،الصادرة بتونس عن
رئيس
موضوع
دار مسكلياني ،عام  ،2020حول
ٍ
ٍ
هو ذوبان الغالب يف املغلوب .وهو موضو ٌع ،لنئ كان
القصيص فقد جعل منه
إىل الفكريّ أقربَ منه إىل
ّ
األزهر الزنّاد موضوع روايته هذه .واختيار استعارة
اإلسفنجة لبلورة هذا املفهوم مأتاه من قدرة اإلسفنج
ّ
آن معً ا .وتجارب البرشيّة،
عىل االمتصاص
والضخ يف ٍ
عرب األزمنة ك ِّلها ،تثبت نظريّة اإلسفنجة هذه .ولعلّ
تفوّق أثينا ثقافيًّا وحضاريًّا عىل روما وقد كرست
شوكتها عسكريًّا وسياسيًّا كان الدلي َل األمث َل عىل
ّ
امتصت روما أثينا إذ
ظاهرة اإلسفنجة هذه .فقد
ّ
هزمتها وألحقتها بإمرباطوريتها .ولكن أثينا أفلحت
يف كسب روما إىل ّ
صفها فك ًرا وفنًّا ولِم ال مبادئَ.
ّ
والحديث عن االمتصاص والضخ يأتي يف قلب
ّ
التناص باعتباره وجهً ا
النظريّة األدبيّة القائمة عىل
ّ
امتصاص وتمث ٍل،
من وجوه التطريس .فهو يقوم عىل
ٍ
التاريخي
اشتقاق وتحويل .وهذان الدليالن
وعىل
ُّ
ٍ
واألدبي يوجَ د لهما يف العوملة تجسيمٌ .فالحضارة
ُّ
املهيمنة األمريكيّة التي ّ
بشت أخريًا بنهاية التاريخ
وسيادة الليبرياليّة وجدت َ
نفسها تتن ّكر رويدًا رويدًا
العوملي يف صالحها.
ملا دعت إليه عندما كان النظام
ّ
وعندما استفادت قوًى عاملي ٌّة عديد ٌة من نظام
العوملة (الصني أنموذجاً) أضحت القوى االقتصاديّة
تعض عىل النواجذ وترتاجع مطال ً
الغربيّة ّ
ٍ
بسياسة
ِبة
اقتصادي ٍّة حمائي ٍّة ،كانت باألمس القريب وال تزال
تعمل عىل إلغائها يف الدول ّ
كافة .ت ّم هذا الرتاجع إذ
ّ
امتص املغلوب املقتدي بالغالب أثر العوملة وفرض
عىل هذا الغالب أن ينصهر يف عالم ما بعد العوملة.
أدب ّ
أدب
قص ٍة أم هل نحن إزاء ِ
هل نحن إزاء ِ
فكرةٍ؟ لم يشأ املؤ ِّلف أن يكون كالمُه نظريًّا ،يتوجّ ه
به إىل ق ّلة من الق ّراء ،بل رغب يف أن يكون صدَى
االستعارة التي اختارها كبريًا .وسبيلُه إىل ذلك تنزي ُل
الفكرة يف إطار تخيييل ّ ينطبق عليه مفهوم الرواية.
فثمّ ة حُ ٌ
ف بتنفيذ خِ ّ
راو مك َّل ٌ
طة الكاتب
بكة وثمّ ة ٍ
ُ
وجهة نظر تتح ّكم
يتمثّل ما تخيّله املؤ ِّلف .وثمّ ة

يف تصوّر أربعة املسهمني يف الرسد ،املؤ ِّلف يتخيّل،
والكاتب يبني ،واملالحِ ظ يدرك ،والراوي يقول.
ومن مظاهر البناء إقامة الكاتب الرواية عىل
ٍ
خمسة معنون َ ٍة تزداد أقسا ُم ك ٍّل منها
فصول
ٌ
أربعة؛ ويف
طردًا مع تقدّمها يف الرواية .ففي األوّل
ٌ
سبعة؛ ويف الرابع عرش ٌة
الثاني ستّ ٌة؛ ويف الثالث
ً
ُ
فصل غريَ ذي أقسا ٍم .وهذا
الخامس
لينتهي
ّ
البناء التصاعديّ يف أقسام الفصول يتحكم فيه
تطوّ ُر الحُ بكة التي لم تفتأ تفاجئ املرويَّ له بما
ّ
مختص
تقرتح عليه .تبدأ الحبكة بمالقاة أستاذ
ً
سائحة تدعى لورا قرب
يف التاريخ يُسمّ ى عم َر
تمثال ابن خلدون؛ ينتقل معها إىل فرنسا عازما ً
عىل إعداد أطروحة لنيل دكتورا الدولة .وقد شقي
كثريًا للعثور عىل مرشف يرغب يف تأطريه ،وذلك
لطبيعة املوضوع :أثر اإلسفنجة يف التاريخ الحديث
واملعارص .وعندما ينال الشهادة بامتياز يُنتَدَب يف
الجامعة مد ِّر ًسا .فتلقى نظريّتُه صدًى لدى الطالّب
ً
وإقبال من وسائط اإلعالم ومن مراكز البحث .وإذ
يتزوّ ج من السائحة لورا وينجب ْ
بنتي تقوم قائمة
َ
القائلة بذوبان الغالب
ري ممّ ن يستنكرون نظريّته
كث ٍ
يف املغلوب ،تماما ً كالفرنسيّني يقبلون بثقافات
املهاجرين .وإذ ترفته الجامعة يف ّكر ج ّديًّا يف
االنتحار ،ولكن دون جدوى؛ فيضط ّر إىل البحث عن
سبيل لالرتزاق يجده يف التحوّل إىل مشعو ٍذ كذاك
الذي وصف له ّ
العقار الذي يفرتض فيه أن يقتله.
ً
وقد د ّر عليه هذا الشغل مال وفريًا ،يضاف إليه ما
يأتيه من دور النرش التي تتهافت عىل بحوثه.
وإذ يتع ّرف عم ُر عىل امرأة من دار النرش التي
عنيت بأعماله ،هي السيّدة الروس ،تساعده عىل
التقدّم بشكوى إىل املحكمة اإلداريّة لتنتصف له من
الجامعة التي أطردته .ويف انتظار ّ
بت هذه املحكمة
يف القضيّة تردّد عم ُر كثريًا عىل الندوات ،تصحبه
ّ
ٍ
ويوضح مفهوم
محارضات
السيّدة الروس ،ليلقي
ُ
اإلسفنجة .وتنقطع بعم َر صلته بزوجته والبنتني
ّ
ّ
عليهن .وقد
يراهن؛ ولكنّه ال يبخل باملال يغدقه
ال

صور تتح ّدث
في ديار عربي كبرنا وح ّلينا عينينا
االعوام والب ٔاس علينا
و تع ّدات ٔ
ّ
الشتاء تشق وسط ال ّدار حتّى حفيان
في
باش ّ
تنقز للكوجينة كيف تكون جيعان
شي في ال ّدار العربي تلقاه زمني
كل
ٔ
تلقاك عندك معاها حكاية وتقول قطعة
ّ
مني
ّ
والسقايف
الماجل والب ٔير
وق ّداش عشنا قبل طرا ٔيف
ّ
السطح وحكاية الميزاب
ّ
تشهيك
والب ّر اد على الكانون وريحة التّاي
باب ال ّدار كيما يقولوا مت ّر ع
والجيران عيلة وحدة وما فمّ اش شكون
ّ
يتصنع
برشا ذكريات وبرشا حكايات

تعدّدت املناطق التي يؤمّ ها إللقاء محارضاته داخل
ً
وبدل من أن يُرتَك لحاله يطارده
البالد وخارجها.
ّ
ّ
ويقضون مضجعه.
يتنصتون عليه
خصومُه إذ
مأزق تكون السيّدة الروس عونا ً له عىل
ومع ك ّل
ٍ
طي أزمته إىل أن ّ
تخ ّ
بشتْه أخريًا بحكم املحكمة
اإلداريّة لفائدته ،وتمتيعه بك ّل جراياته من لحظة
ّ
أن عمرً ،
توقفها .إال ّ ّ
بدل من عودته إىل الجامعة،
يرفض متع ّل ًل ّ
الجامعي يقتيض الح ّريّة
بأن البحث
ّ
ال التضييق .وهكذا تنفرج العقدة ويعود عمر إىل
ترحاله يلقي محارضاته يف جنوب إفريقيا ويف
أسرتاليا ويف غريهما من بقاع العالم البعيدة.
التحبيك يف هذه الرواية مت ٌ
ني .فالطفل املغمور يف
ٍ
ريف من أرياف تونس ،النبيه ،ذو الخيال الواسع،
ّ
مبتدع لنظري ٍّة
والذكاء الوقاد ،ينتهي به املطاف إىل
ٍ
تك ِّلفه عنا ًء يف اإلقناع بها .لكنّه ال يعتّم أن يبلغ بها
شأوًا كبريًا .تبدأ الحُ ُ
ً
رتيبة وتتصاعد إذ يُقدِم
بكة
عم ُر عىل االنتحار يوم أطردته الجامعة ،ويف رقبته
ابنتان وأمُّ هُ ما .وتزداد العقدة ح ّد ًة لئالّ ترتاجع إال ّ

األكاديمي ويعطى
عندما ي َُق ُّر لعمر بح ّريّة التفكري
ّ
َ
ً
ّ
كاملة؛ بل عندما يضحى ذا شهرة تتخطى
حقوقه
حدود فرنسا إىل العا َلم .وهذه الحُ بكة التي حرص
ُ
نظر هي نتاج
وجهة
الكاتب عىل بنائها تحكمها
ٍ
التقاطع بني امتداد ضعيف وحدّة قويّة .فاملالحِ ظ
الذي يتتبّع حركات الشخصيّة البؤريّة القريبة منه
لم يُخلِفها البتّة .فعمر حارضٌ باستمرار .أمّ ا أهله يف
الريف فيحرضون مج ّرد ذكرى .وامرأتُه وابنتاه ،إذ
ّ
منهن
يحرضن يف البداية بقوّة ،يغبن تمامً ا ،وال يبقى
إال ّ صدًى .وكذا شأن الشخصيّات األخرى بمن فيها
ّ
ّ
التنصت عليه.
بالتجسس عليه وتيسري
الفتاة املك َّلفة
وبقدر ما غابت لورا الزوجة وابنتاها حرضت السيّدة
الروس ال جسدًا وفك ًرا فقط ،بل مرشو َع أ ٍّم للجنني
ُ
رديفه الذي
الذي من صلب عمر .ولهذا املالحظ
يتقاسم معه اإلدراك ،وهو املخرب .فبقدر ما ي ُْف ِرط
أحد ُُهما يف التفاؤل يق ّلص اآلخ ُر اندفاعَ ه .وبقدر
ما يرتاح أحد ُُهما إىل الفكرة يش ّكك فيها اآلخر .وما
األخذ والر ّد حيال اإلسفنجة إال ّ مظه ٌر لهذا التجاذب
الذي يجعل اسرتاتيجيّة اإلدراك من قبيل الركميّة،
ٌ
ضعيف كما نبّهنا وح ّدتُها قوي ٌّة نظ ًرا إىل
امتدادُها
املدرك واملد َرك.
بني
الفاصلة
املسافة
ضآلة
ِ
ُ
ّ
إن هذه الرواية التي يناهز طولها ثالثمائة
الصفحة شي ٌ
ّقة لخروجها عىل املألوف .فما من
شبقي فيها؛ غاية ما يف األمر ذك ُر لقاء األنثى
مشهد
ّ
بالذَ َكر يف آخر فصل من الفصول كما هو مألوف
الطبيعة .وهي شي ٌ
ّقة ً
أيضا للعبها عىل هذا التالقح
ّ
القصة وأدب الفكرة ،ترضب بسه ٍم يف
بني أدب
التخييل وبآخر يف التأمّ ل والتفكري .وهي شيّقةٌ
كذلك لتذكريها عىل الدوام ّ
بأن وراء كاتبها مؤ ِّل ًفا
َ
ًّ
مختصا يف العرفنة.
عميق التكوين واسع الثقافة
وهي شي ٌ
ّقة أخريا ً لتذكريها بكون العالِم يف مجاله،
ًّ
ً
أيًّا يكن هذا املجال ،إذ يبدع أدبًا ،يبدع أدبا فذا .وما
والسيميائي
اللساني
«اسم الوردة» ألمربتو إيكو
ّ
ّ
اإليطايل ّ الكبري إال ّ دليل.

maghrebstreet@gmail.com
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قراءة تأويلية في لوحة «إمرأة» للفنان التشكيلي أشرف بن عبد العظيم :

جتليات إمرأة ال تُ ْر َوى
من العتمة إىل النور،
ّ

د.فوزية ضيف هللا (جامعة تونس المنار)
طرحت لوحاته مواضيع مختلفة من الحياة ،يف جانبها اليومي
والحضاري واملعماري والرتاثي .وأضاف اىل الرسم الكثري بتقنية
األلوان الزيتية واملائية وبتع ّرجات الخط العربي ومدارسه املتعددة
فأتقن مغادرة السياقات التقليدية ،وابتعد عن الرؤية الفنية التي
سادت لوحات املسترشقني .هو الفنان التشكييل أرشف بن عبد
ّ
سنخصها بقراءة تأويلية لسرب
العظيم صاحب لوحة «امرأة» التي
اغوارها والغوص يف تج ّلياتها وألوانها..
رسام وخ ّ
أرشف بن عبد العظيم هو فنان تشكييل تونيسّ ،
طاط
،حاصل عىل األستاذية يف الفنون التشكيلية ،من املعهد العايل للفنون
الجميلة بتونس ،اختصاص رسم .شارك يف عدة معارض وتظاهرات
دوليّة ،حاصل عىل عدّة جوائز وتكريمات .احرتف الرسم عىل عدة
محامل وكذلك الرسم عىل األشياء املرتوكة والقديمة من خشب وأوان
وغريها ،واحرتف الجداريات العمالقة التي تزين واجهات املدن.
تحوّل بن عبد العظيم نحو مرحلة أخرى ،تُدرك الواقع بعني
نقدية ،جامعا يف ريشته بني «الواقع والرؤيا» ،فتوجّ ه نحو جرأة يف
التعبري عن قضايا املرأة يف صيغتها العربية والكونية أيضا ،وهو ما
يتجىل يف سلسلة من اللوحات التي أقدم عىل إنجازها (تالش ،شموخ،
قناع ،عناد ،رؤية )...انطالقا من مسارات الهوية التونسية والعربية،
لكنّها مسارات تنفتح عىل رؤية أكثر شموليّة ،تُخاطب ك ّل الهويّات
بشتّى ال ّلغات .وقد اخرتنا اليوم لوحة «امرأة».

لوحة «إمرأة» « :مفردة
في صيغة الجمع»

لوحة «امرأة» ،للفنان التشكييل أرشف بن عبد العظيم ،زيتية عىل
القماش ،قياسها  ،80/40أُنجزت يف ديسمرب  ،2019وهي لوحة
حافظ فيها صاحبها عىل أسلوب يُراوح بني ال ّرسم والخ ّ
ط العربي،
وهو نمط أو أسلوب تميّز به الفنان وو ّ
ظفه لغايات عديدة ،تتجاوز
ّ
وخاصة تعبريية،
البعد االستيتيقي والجمايل ّ ،نحو غايات حضارية
فالخط العربي ّ
يعب عمّ ا ال تقول الريشة ويُضفي عىل اللوحة بُعدا
روحانيا يُوحي بعمق املعنى ورمزية الدّالالت املقصودة.
يُرفق الفنان ّ
بنص توضيحي للوحة ،وهذه من السنن املحمودة
والحديثة ،فالكتابة التوضيحية ،املرافقة للوحة هي بمثابة بطاقة
الهوية ،التي تسمح ُربّما بقراءة اللوحة وفق املنظورية التي اختارها
لها صاحبها.
ّ
والرقة ،تعيش املشاعر
فيقول « :املرأة حنا ٌن ،حالة من النقاء
رسها .تنغرس خيبات األمل وتنتقش عىل شكل وشم
والصعوبات يف ّ
يمثل عمق أوجاعها الحادّة .قد يكون يف بداية األمر جرحا ،لكنه يبقى
محفورا يف جسدها إىل األبد .إنّها عىل غاية من النعومة والرقة ،لكنها
ّ
الشفاف ،غري أنّه ال يفي
تريد أن تختبئ وأن تتوارى وراء هذا الوشاح
بالغرض ،وال يمكن لشفافيّتها أن تحميها أيضا».
ي ّ
ّ
النص بواطن اللوحة واملعاني التي قصدها الفنان.
ُوضح هذا
ّ
قد ال يتشكل املعنى لدى الفنان منذ البداية ،لكنه ينمو كلما تقدّم
يف رسمها .لذلك تم ّر اللوحة لديه بمراحل عدّة .لكن ذلك ال يعني
أنّه يجهز تخطيطا أو خطاطة أولية للوحة ،فالرسم لديه رضب من
االيحاء الشعري ،تُوقظه قريحة الرسم ايقاظا عىل جهة اإلحساس
املفرط ال عىل جهة التخطيط املن ّ
ظمُ .ربّما تتواتر يف ذهنه صور الواقع
ّ
مرتاصا ،وربّما متناقضا وغري جيلّ .فالفنان الحقيقي
تواترا مُكثّفا،
ّ
يشخص آالم الحضارة بريشته،
ابن بيئته ،وابن عرصه ،يتحسس بل
ّ
يشخص الفيلسوف أوهام عرصه بعدّة مفاهيمية.
كما
لكن عندما تدخل هذه الصور منطقة الوعي الفنّي لدى الفنّان،
فإنّها تأخذ يف التش ّكل ،والتجيل .وقد تظهر أحيانا بشكل عفوي
ّ
ومتدفق ،وقد تكون والدتها عسرية يف نحو آخرّ .
إن والدة اللوحة،
الحي إىل معنى تشكييلّ.
هي تحويل للمعنى املبحوث عنه يف الواقع
ّ
ّ
إن إنشائية املعنى داخل لوحات الفنان تمر عرب مسارات ،منها
ّ
مسارات المرئية ال نصل إليها إال باستنطاق املسارات املرئية ،الكامنة
يف اللوحة نفسها .فالفنان ال يرسم البورتري ،وبورتريهات النساء
تحديدا إال ألجل تمرير جملة من الرسائل الضمنية ،وهي رسائل ال
يتف ّ
طن اليها إال املتمعن يف تفاصيل الرسم .ليست املرأة ها هنا مج ّرد
استلهام بل هي قضية كان عليه طرحها وتناولها وتشخيصها .فما
يصمت عنه الواقع االجتماعي والسيايس وحتى الديني ،هو الذي
ينبغي إخراجه من دائرة الصمت إىل دائرة الفضح والنقد.

(ذاكرة خدوش)

ذاكرة الوجع الموشوم

تبدو لوحة «إمرأة» للفنان التشكييل
أرشف بن عبد العظيم ،لوحة مُلغزة،
م ّ
ُشفرة ،تُخفي يف عُ مقها رسائل عدّة.
ينبجس ضياؤها من عمق
إنها لوحة
ِ
ّ
تنشق هذه القتامة يف
الزرقة القاتمة.
الجهة اليمنى من اللوحة ،وتظهر ُفتحة
تماثل فتحة العني تماماّ .
إن هذه الفتحة
ا ُملضيئة ا ُملنب َِجسة من القتامة هي وجه
المرأة تنظر لنا من خلف ِوشاح ّ
شفاف،
يظهر منها ما تريد اظهاره فحسب ،أي
ما يسمح لها بأن ترانا دون أن نراها،
فتظهر عينها اليرسى تبدو نقيّة،
ِبنظرة ثاقبة ،حائرة ،الئمة .يبدو أنّها
تنظر إلينا ،وقد ال تنظر إلينا فعال ،بل
تُحدّق يف نقطة أمامها أو يف َخيالها .أمّ ا
عينُها اليُمنى ،فتتوارى خلف الوشاح
ّ
الشفاف ،الذي يُحيط بوجهها ويختلط
بخصالت شعرها ،فينساب الحوار
الوشاح والوجه يف حركيّة ُمتَ ّ
دفقة
بني ِ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ِ
ّ
شامخ شموخ
والصدق .أنفها
ونَاعمة توحي بالدّالل والشفافيّة
ُ
الصقور ،برشتها جليّة ،ناعمة ،تُزيّنها وشمتان  :وشمة أوىل عىل
شكل سمكة بني حاجبيها وأخرى تحت عينها اليُرسى .حاجباها
ا ُملرتفعان يزيدان نظرتها بُروزا وتجليّا .يدها تُغ ّ
طي كامل شفتيها،
وال يظهر من اليد إال ّ أصابعها األربع ،ويختفي اإلبهامّ .
إن حركة اليد
املوضوعة عىل الشفتني تتوافق مع نظرة العينني ،فما يصمت عنه
ّ
والشفافة .ترغب هذه املرأة يف
الكالم ،تقوله العني بحدقتها الالمعة
ّ
ّ
التخفي ،خلف وشاح ،وقد يكون هذا الوشاح شفافا ،حتى ال يَحجب
عنها اآلخر والعالم والحياة ،أو حتى ال يجعلها تَنحَ جب تماما أمام
ّ
ّ
نفسها وأمام اآلخر ،فتَ َ
التخفي،
التخفي .إنّها ال تُجيد
نخرط يف لُعبة
ّ
ّ
التخفي من
وشفافة ،وال يُمكن أن يقع عليها فعل
لكونها نقيّة
الخارج ،فال يمكن حجبها وقمعهاّ ،
ألن شفافيّتها تخرتق ك ّل األقنعة.
ّ
إن جروحها الخفيّة والباطنة ،جروح الروح ،أحزان املايض ،خيبات
ّ
ّ
األمل ،كلها حوّلتها إىل أوشام ،ربّما جماليّة الوشم تتست عىل عمق
الجرح ،لكنّها تجعله مؤبّدا ال يزولّ .
إن تلك الجروح أو الندبات هي
عثرات عميقة ،حوّلتها «لعبة التخفي» التي يُمارسها مجتمع يُتقن
لغة القمع إىل وشم حزين مُوغل يف العمق.

ُ
وطرفها يتك ّلم
صمت اللسان

عندما نحدّق يف اللوحة ،الستنطاقها ،تحرضنا إمرأة ال تنقال،
والالمرئي ،بني النور والعتمة ،الحضور والغياب،
تتوارى بني املرئي
ّ
والتخفي ،الحارض واملايضّ ،
ّ
ّ
الرقة والحدّة ،الفرح والجرح،
التجل
الذات واآلخر ،الوعي والالوعي ،الذاكرة والنسيان.
ُ
َ
إننا أمام لوحة تتك ّلم يف صمتها ،تُ ّ
عب ،تَهمس ،تلوم ،تعاتب،
تَرصخ ،تَتَوجّ ع ،تَتَحمّ ل ،وتحلم يف آن واحد .وجه امرأة تُم ّزق جدار
الصمت ،تَخرج من صمتهاُ ،
ّ
لتينا جروحها العميقة ،جروح تج ّلت
يف شكل أوشام اكتوى بها جسدها الطري ،وظلت مغروزة فيه لألبد.
ّ
ّ
التخفي ،املسكوت عنه،
إن ما ال يُقال هو ذلك الالمرئي ،هو ذلك
الذي تصمت عنه الذاكرة الجماعية ،وتصمت عنه مدوّنات التاريخ
وك ّل الكتب التي تُن َ ِّ
ظر وتُؤ ّرخ لتَح ُّرر املرأة يف العالم .فمهما حاولت

ّ
تتخفى الحقتها األنظار،
هذه املرأة أن
ومهما كانت شفافة ،الحقتها الحكايات،
ّ
فإن صمتَها يُدوّي،
ومهما صمتت،
ّ
يُفزع ،يُزعزع كل اللغات .تخرج املرأة
ّ
فتتجل
من صمتها ،من العتمة إىل النور،
لنفسها وتتع ّرى جروحها التي كابدت
إلخفائها.
تراوح ألوان اللوحة بني النور
والعتمة ،تتمثل العتمة يف اللون األزرق
الداكن الذي يُحيط بوجه املرأة من
الجوانب كلها ،وهو اللون الذي يدل عىل
أمرين :أوّال قتامة الواقع وعمق املرأة .أمّ ا
النور فهو املنبعث من وجه املرأة ،انبعاثا
ساطعا وباعثا عىل التجيل وسط فضاء
للتخفي .ثمة ألوان ال تُرى ،تكون ّ
ّ
شفافة
عىل شكل وميض الفجر لحظة انجالئه
وبزوغه .أمّ ا اللون األزرق الفريوزي،
فكان حارضا يف جملة الحروف املنقوشة
عىل اللوحة ،بتقنية الخط العربي .يرمز
األزرق للصفاء واالمتداد واتساع األفق،
لكن تشكله يف الحرف العربي ،أضاف
بعدا روحانيا وعميقا .فهذه الحروف
ّ
يحس .من
هي من قبيل ما ال يُقال ،لكنه
قبيل ما نُنصت إليه لكنّه ال يصدر صوتا.
ّ
إن تلك األوشام التي ال تزول هي
الجروح التي تسبّب فيها مجتمع بأكمله،
ذاكرة طويلة من ال ُّرضوخ والصرب
واملعاناة أمام هيمنة مجتمعات ذكورية
ّ
تتعي يف شكل ُرموز المرئية.
هي إمرأة وكفى ،إمرأة رمز .لذلك
جاء اسم اللوحة «امرأة» ،يف غياب الم التعريف .وغياب التعريف
دليل عىل اإلطالقية .ال تقترص اللوحة عىل استحضار امرأة بعينها،
فهي جامعة لكل النساء اللواتي غزت الجروح أجسادهن وأرواحهن،
فكن ضحايا تصورات ذكورية استولت عىل حقهن يف التجيل الشفاف
وعىل حقهن يف الكالم ويف التعبري فعشن مقموعات األلسن .أُفت ّكت
منهن الكلمة لكن العني التي تنظر إلينا ظلت تروي حكايتها يف
ّ
أجسادهن الرقيقة والناعمة ،نظراتهن الدافئة ،تُخفي
صمت مُخيف.
يف الحقيقة أوجاعا ال تتحمّ لها الجبالّ .
هن أمهات ،وغري أمهات ،يف
شتّى مراحل العمر ،يج ّربن ّ
الصدق يف مجتمع غزاه النفاق.
ّ
إن مر ّد األمر ليس إىل حضارة بعينها ،بل إىل موروث فكري كامل.
ربّما نحتاج أن نعيد ترتيب أفكارنا وفق تشخيصنا لصورة املرأة كما
تكون ّ
حقا وفعال ،ال كما تبدو لنا يف الظاهر املقنّع.

ما لم يُقل في اللوحة

تحجم هذه املرأة عن القول ،فتضع يدها عىل فمها ،كناية عن
القمع .غري أن املعاني التي تريد قولها تتناثر يف اللوحة يف شكل
الحروف املبعثرة حولها سواء عىل جهة الخط املنتظم أو عىل جهة
الفوىض .وهذا التناثر دال عىل اللغة الضائعة .عىل التعابري التي
تأبى التشكل .ألن الدال نفسه قد يدل عىل مدلوالت مختلفة .فمشكل
اللغة قائم بامتياز ضمن اللوحة .تعجز اللغة عن التعبري فنستعيض
عنها بالصمت .إن عجز اللغة راجع إىل إفراغها من قوتها العضوية
التعبريية .فالتعبري والتأويل هو لعبة الغرائز املقتدرة عىل الكالم.
معنى ذلك أن جروح الروح تر ّد إىل قمع لجسدانية املعنى .وعندما
تفطن الجسد لذلك ،ظهرت ثوراته عىل شكل جروح نازفة ،كاشفة
وفاضحة للمعنى املتخفي ،أو الذي تم افتكاكه بحجة أن اللغة
شفافة .لوحة «امرأة» هي لوحة حمالة دالالت عدّة ومازالت تخفي
معاني قد ندركها عىل جهة التفاعل لكن ال تطالها
يف طيات عمقها
َ
اللغة .ألنها تتحدث عن املسكوت عنه ،عن املغيّب ،عن الصوت التي
أُبكم ،وعن الجسد الذي مُنعت عنه جسدانية املعنى.
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سينمائيات

قريبا  ..جوائز غولدن غلوب

حفل توزيع جوائز غولدن غلوب سنة 1944
يتهيأ عالم السينما والتلفزيون لتوزيع جوائز
غولدن غلوب لهذا العام يف الثامن والعرشين من
فيفري.
وكانت هذه الجوائز قد منحت ألول مرة يف عام
 1944لنتاجات أُنجزت يف عام  1943يف حفل صغري
نُظم يف استوديوهات فوكس للقرن العرشين .وكانت
الجوائز عبارة عن شهادات تقديرية مُنحت لفيلم
«أغنية برناديت» باعتباره أفضل نتاج من بطولة
جنيفر جونز التي نالت جائزة أفضل ممثلة فيما
حصل بول لوكاس عىل جائزة أفضل ممثل عن دوره
يف فيلم مشاهدة عىل الراين.
يف العام التايل تم اختيار التصميم الذي نعرفه
للجائزة ونُظم حفل ضخم يف فندق بيفريل هيلز .
يف عام  1951قررت رابطة هوليوود للصحافة
األجنبية التي أنشأت هذه الجوائز إضافة فئات جديدة
والفصل بني أفالم الدراما واالستعراض والكوميديا

ّ
تتحدث
صور
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وظلت هذه التصنيفات تتغري بمرور السنوات فمثال
أضيفت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة يف عام
 .2007واليوم تتوزع الجوائز عىل  25فئة منها 14
جائزة تخص السينما و  11جائزة تخص التلفزيون.
دورة هذا العام تحمل الرقم  78وأهم األفالم
املرشحة لفئة أفضل نتاج سينمائي درامي هي:
محاكمة سبعة شيكاغو ،مانك ،نومادالند ،األب
وشابة واعدة.
أفضل ممثلة يف فيلم درامي :كري موليغان ،فيوال
ديفيز ،فرنسيس ماكدورماند ،فانيسا كريبي وآندرا
داي.
واملرشحون لجائزة أفضل ممثل يف فيلم درامي
هم :تشادويك بوزمان ،أنتوني هوبكنز ،غاري
أولدمان ،ريز أحمد وطاهر رحيم.
وهناك بالطبع مرشحون آخرون كثريون للجوائز
األخرى.
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من ذاكرة األوسكار

فيلم «عقل مجيل »A Beautiful Mind

يف عام  2002حصل فيلم «عقل جميل A
 »Beautiful Mindعىل أربع جوائز أوسكار
ألفضل فيلم (براين غريزر ورون هوارد)
وأفضل ممثلة يف دور مساعد (جنيفر كونيليل)
وأفضل قصة (آكيفا غولدمان) وأفضل إخراج
(رون هوارد) .حصل أيضا عىل أربع جوائز
غولدن غلوب ألفضل ممثل يف دور رئييس
(راسل كرو) وأفضل ممثلة يف دور مساعد
وأفضل قصة وأفضل فيلم دراما .باإلجمال
ترشح الفيلم لتسع وستني جائزة ونال .37
وعقل جميل يروي قصة حياة رجل من أفضل علماء الرياضيات يف العالم هو جون ناش الحاصل عىل جائزة
نوبل الذي كان يعاني ،رغم عبقريته ،من الشيزوفرينيا إذ كان يعتقد أن الروس يوجهون له رسائل مشفرة عىل
صفحات الصحف واملجالت وأن املخابرات تالحقه.
وكتب أحد النقاد عن هذا الفيلم «عقل جميل ،هو واحد من أفالم قليلة جدا
تطرح فكرة أن قصة حياة عقل قد تكون مثرية لإلهتمام مثل أية قصة أخرى
مشوقة .هذا الفيلم نقل املشاهد إىل داخل دماغ مضطرب لرجل عبقري يشك يف
كل الواقع املحيط به».
يقف ناش إىل جانب نيوتن ومندل ودارون ،وهو الذي سخر كل علمه من
أجل خري البرشية ولكن عقله الذي خدمه علميا خانه عىل صعيد الحياة الواقعية.
اعتمدت قصة الفيلم عىل سرية حياة ناش التي تحمل العنوان نفسه
واملنشورة يف عام  1998بقلم سلفيا نازار التي وصفته «هذا رجل يبحر وحده،
وإىل األبد ،يف محيطات أفكار غريبة».
وكان ناش الذي تويف هو وزوجته يف حادث سيارة يف عام  2015وهو
يف السادسة والثمانني ،قد عاش حياته يف عزلة عن العالم واآلخرين إذ كان ال
يتحاور مع أحد غري نفسه ويميض وقته يف دراسة املعادالت الرياضية واحتساء
القهوة والتدخني وتفحص أكداس من أوراق الصحف واملجالت.

راسل كرو

أدى دور رجل املخابرات ايد هاريس وأدى الراحل كرستوفر بالمر دور طبيبه املعالج .أما دور ناش نفسه
فأداه راسل كرو  Russell Croweبحساسية عالية للغاية إذ تمكن من اقتياد املتفرج داخل أروقة دماغ شديد
التعقيد ونجح يف عرض تفاصيل شخصية فذة بكل ما تحمله من متناقضات.
وراسل كرو نيوزيلندي األصل حصل عىل أوسكار ألفضل ممثل يف دور رئييس يف عام  2001وترشح يف
العام التايل ألوسكار جديدة عن هذا الفيلم ليكون بذلك من املمثلني القلة الذين ترشحوا للجائزة لعامني متتالني.
عُ رف كرو بتنوع أدواره ولكنه عُ رف أيضا بسوء مزاجه وانفجارات غضبه العنيفة .مثال ،كاد أن يرضب
منتجا يف بي بي يس هو مالكولم جريي ألنه اقتطع قصيدة ألقاها ضمن خطاب تسلمه جائزة بافتا عن دوره يف
عقل جميل ألن مدة حديث كرو زادت عن الزمن املطلوب يف الربنامج .كرو بحث عنه أثناء حفل عشاء بعد توزيع
الجوائز وحارصه عىل الجدار وظل يسبه ويضغط عىل صدره بأصابعه ثم غادر املكان غاضبا .ولكنه اعتذر الحقا
عن ترصفه.
ويف حادث آخر يف عام  2005رمى جهاز الهاتف عىل بواب فندق مريرس يف نيويورك فأصابه يف رأسه فألقت
الرشطة القبض عليه واحتجزته .كرو قال بعدها إن هذا الحادث غريه وأثر فيه كثريا خاصة وأنه أدى إىل تشويه
صورته وسمعته بني املشاهدين.
عىل أية حال ،كرو ممثل دقيق جدا يف اختيار أدواره ومن النادر أن يكون أداؤه سيئا وهو أيضا ورغم سوء
طباعه وغضبه الرسيع رجل حساس للغاية حسب قول املقربني منه.
كرو اآلن يف السادسة والخمسني من العمر وقد قال يف مقابلة يف عام  2016إنه لم يدرس التمثيل عىل اإلطالق
ولكنه مارسه منذ سن السادسة .وقال أيضا «أنا ال أعرف الكثري ،وال حتى ما هو منهج ستانسالفسكي ،وال
يهمني أن أعرف يف الواقع .عىل أية حال ،التمثيل ليس أمرا معقدا إىل هذا الحد .إن أردت أن تمثل ما عليك سوى
أن تعثر عىل أسلوبك الخاص وتطوره حسب رغبتك» وأضاف «يعجبني قول لورنس أوليفييه :إحفظ الحوار وال
تصطدم بقطع األثاث حولك وسيكون كل يشء عىل ما يرام».

صورة لبوسعدية تعود إلى سنة 1900
" ..أغلب ما يشد في عروض موسيقى السطمبالي ،ذلك الرجل
الكل يركز
صاحب المظهر الغريب الذي يتوسط الفرقة الموسيقية،
ّ
في حركاته وحركات أقدامه وز يّه المط ّر ز .إنّها شخصية تراثية تشير
إلى أحد ملوك إفريقيا الذي اختُطفت ابنته سعدية وقيدت إلى سوق
العبيد .فهام في المدن البعيدة مرتديًا ذلك القناع حتى ال يكشف عن
هويته ،بحثًا عن ابنته ومرددًا ألغانيها ع ّلها تتعرف إليه عبرها.
ومازالت هذه الشخصية حاضرة في األلعاب الشعبية بتونس وليبيا،
حيث يركض األطفال وراء الرجل الحامل للقناع متسائلين "وين حوش
بوسعدية" (أين هو بيت بوسعدية) فيجيبهم "مازال القدام شوية.
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أمحد حاذق العرف يستع ّد لنرش الدفعة الثانية من أعامله الكاملة

محمد األمين الشعباني

أعلمنا الصديق أحمد حاذق العرف يف لقاء
جمعنا به مؤخرا بانّه يعكف منذ بداية سنة
 2019عىل جمع الدفعة الثانية من أعماله
ّ
ستتول نرشها مثل الدفعة األوىل
الكاملة التي
وبدعم من وزارة الشؤون الثقافيةدار سحر
للنرش بتونس يف شكل ثالثية جديدة تحمل
العناوين التالية:
الجزء األول (أو الرابع يف سلسلة األجزاء
املكوّنة لألعمال الكاملة) بعنوان «بوّابات اآلتي
الذي ال يأتي».
الجزء الثاني (أو الخامس يف سلسلة األجزاء
املكوّنة لألعمال الكاملة) بعنوان «الفعل الثقايف
التونيس :مسارات وإبداعات».
الجزء الثالث (أو السادس يف سلسلة األجزاء
املكوّنة لألعمال الكاملة) بعنوان «املرشوع
الثقايف التونيس :املحلوم به واملتحقق».
وهناك أيضا مرشوع لجزء رابع (أو سابع يف
سلسلة األجزاء املكوّنة لألعمال الكاملة) يتعلق
باألدب النسائي.
ومن املقاالت التي ستتضمنها كل هذه
األجزاء الجديدة من األعمال الكاملة ألحمد حاذق
العرف والتي نرش البعض منها يف سبعينات
القرن العرشين يف جريدة «الرأي» وغريها من
الدوريات التونسية والعربية ،نذكر بالخصوص
بعض العناوين التالية:
»املجموعات املوسيقية الشابّة ومزالقالهامشية».
»املهرجانات الصيفية :ملن تقرعاألجراس؟».
»الشاعر الشعبي املهاجر املولدي زليلة :الأؤمن إال ّ بالح ّريّة والديمقراطيّة».
»عىل هامش أسبوع املرسح :الحلقة الثانيةاملرسح املعارض وغياب األرضية».
»حتى تكون التلفزة تلفزة التونسينيجميعا».
»مالحظات ختامية :مهرجان قرطاجالسينمائي مكسب ال يمكن التفريط فيه».
وفيما يتعلق بالثالثية األوىل من األعمال
الكاملة ألحمد حاذق العرف املنشورة عام
 )1( 2018والتي تحدثنا عنها سابقا وبإيجاز
يف جريدة «الشارع املغاربي» ،سنقدّم اليوم أه ّم
املقاالت املنشورة يف أجزائها الثالثة وهي اآلتي
ذكرها:

الجزء األوّل :بعنوان «المسرح
التونسي وعوائق التجاوز»

يتضمّ ن هذا الجزء األول يف البداية ثالثة
نصوص تقديمية لكل من الباحث محمد املي
والناقد عبد الحليم املسعودي واملؤلف أحمد
حاذق العرف ث ّم ثالثة فصول هي اآلتي ذكرها:
الفصل األول وهو بعنوان «أسئلة االبداعوسلطة العوائق» يتضمّ ن نصوصا تحمل
العناوين التالية« :امللحمية التي ال تكتمل»،
«االحتفالية :حدود ومزالق»« ،عفوية/خطاب
العفويّة».
الفصل الثاني يحمل عنوان «مقرتحاتوعتبات».
الفصل الثالث وهو بعنوان «القطيعةورشوط التجاوز» يتضمن نصوصا تحمل
العناوين التاليةّ :
«غسالة النوادر :مأزق العبور»،
«يف تجربة فاضل الجعايبي املرسحيّة :حفريّات
ورؤى»« ،مرسح املفارقات الكربى :مدخل
لتجربة فاضل الجعايبي املرسحية»« ،املرسح

الفن والواقع»« ،إىل صالح القرمادي يف ذكرى
وفاته الثالثة»« ،ماذا بقي من الطليعة األدبيّة»،
«ما جدوى البحث عن النقد الضائع؟»« ،الشعر
الجديد يف تونس»« ،الشعر الطالئعي موقف
حضاري ،ماذا بقي من الشابي؟»« ،حول
الطليعة األدبيّة ورضورة تعديل الساعات»،
«الطليعة األدبيّة العوائق وسبل التخ ّ
طي»،
«الطالئعيّة :تفكري واع وممارسة صحيحة»،
«هذه الريح اإلبداعية الجديدة أبعد من صوفية
السهروردي وحديدية جدانوف»« ،مرسح
شعبي أم مرسح تجريبي»« ،املرسح التونيس
بني التقليد والتجديد»« ،كيف نكتب الرتاث
مرسحيا؟ مدخل لدراسة الكتابة املرسحية عند
عزالدين املدني» « ،ليايل األرق :فصل من قصة
طويلة».
ويتضمن هذا الجزء كذلك مقاالت أخرى
تحمل العناوين التالية« :نحو مفهوم جديد
ّ
تبقى للشعر
للكتابة الشعرية»« ،ماذا
والشعراء»« ،واقع الحركة املرسحية يف تونس
منذ االستقالل إىل اآلن»« ،واقع الحركة
املرسحية يف تونس منذ االستقالل إىل اآلن:
حول املنهج العلمي يف الحركة املرسحية»،
«الحركة املرسحية بصفة عامّ ة وخاصة بعد
االستقالل»« ،جولة يف أسابيع املرسح :ماذا
بعد عرش سنوات من املرسح التونيس؟»« ،عىل
هامش املهرجان الجهوي للمرسح املدريس»،
«املرسحيون التونسيون يتحدّون للدفاع عن
مهنتهم ويمارسون الديمقراطية بكامل النضج
واملسؤولية»« ،املمثل التونيس ،هذا الهاميش»،
مهرجان قربة املرسحي‹ :املحطة...محطة›
أو حني يرتبط املرسح بالكادحني»« ،أسبوع
املرسح ملن وملاذا؟ :ال انطالقة مرسحية حقيقية
يف غياب مناخ ديمقراطي».

التونيس وعوائق التجاوز :الحلقة األوىل :جذور
األزمة»« ،املرسح التونيس وعوائق التجاوز:
الحلقة الثالثة واألخرية»( ،مع العلم ّ
وأن الحلقة
الثانية التي لم تنرش يف الثالثية األوىل قد عثر
عليها يف النهاية وستنرش يف الثالثية الثانية
من األعمال الكاملة)« ،حول املؤثرات املرسحية
وأشياء أخرى»« ،املرسح الجديد بني القطيعة
والبديل :نحن نتجادل مع الواقع اليومي»« ،هل
املرسح التونيس يف أزمة؟»« ،الحركة املرسحية
يف تونس وغياب املوقف النقدي»« ،الجامعة
التونسية للمرسح...الوجه اآلخر من األزمة»،
«عىل هامش املهرجان الرابع لهواة املرسح...
ومن قضايا املرسح التونيس».

الجزء الثاني:
بعنوان «الطليعة األدبيّة:
المنعطفات والمنجزات»

ّ
النص
يتضمن هذا الجزء الثاني نفس
التقديمي الذي كتبه الباحث محمد املي لألعمال
ّ
ونصا بمثابة
الكاملة ونرشه يف بداية الجزء األول
مقدمة بقلم املؤلف أحمد حاذق العرف وعددا
كبريا من نصوص هذا املؤلف املنشورة تحت
العناوين التالية« :من اللغة التجاوز للبشري بن
سالمة إىل بيانات الطاهر الهمّ امي»« ،ما هو
النقد الطالئعي»« ،غياب النقد مرتبط بغياب
الطليعة»« ،قراءات يف رافض والعشق معي»
مصمويل ومفهوم الكتابة»« ،شعر القرمادي بني

الجزء الثالث:
بعنوان «بال ضفاف،
صفحات من كتاب الحياة»

يتضمّ ن هذا الجزء الثالث يف مسته ّله نفس
النص التقديمي للباحث محمد املي يليه نص
رثاء بعنوان «فاطمة» يحيي فيه أحمد حاذق
العرف روح زوجته الراحلة ثم نصوص أخرى
مصنّفة حسب أبواب مختلفة يحمل أولها عنوان
«املدارات الكئيبة» وهو يحتوي عىل النصوص
اآلتي ذكرها« :أسفي»« ،الوطن»« ،أشهد أنّي
لم أمت»« ،معذرة أصدقائي»« ،عزف منفرد»،
«هكذا نحن»« ،سفر الرؤية»« ،ركوب املوجات
الفاقدة للجسور»« ،الحصن الحصني»،
«الوقت»« ،بالضبط»« ،صباحات»« ،بداية
النكد»« ،بديهيات»« ،أحوال»« ،أين كانوا»،
«وقت املرح»« ،األحياء أوىل»« ،شكرا»« ،إىل
سيايس محرتف»« ،أيها الواحد املتعدد»« ،يف واد
الحرية»« ،الدر املنثور».
الباب الثاني يحمل عنوان «من كتاب املراثي»
ويض ّم النصوص اآلتي ذكرها« :فرحات ّ
حشاد:
العشق والثورة»« ،سكن املوت بيوتنا»« ،فنان
الغلبة»« ،الفعل الثقايف ليس حكرا عىل أحد»،
«إبراهيم باباي»« ،جيل الكد»« ،وداعا أنور»،
«يا أبيض يا أسود»« ،الدقلة يف عراجينها»« ،عبد
اللطيف الحمروني»« ،الحبيب بوعبانة»« ،خالد
التالتيل»« ،والشعر الشعبي أيضا حزين»،
«منور صمادح».
ّ
الباب الرابع يحمل عنوان «ح ّراس الجنة»
ويض ّم النصوص اآلتي ذكرها« :تراتيل»،

«رمضان القتلة»« ،اطمئنان»« ،نرص حامد
أبو زيد»« ،أال يكفي ما نعاني»« ،خالفة
املولوتوف»« ،ح ّراس الجنّة»« ،مسكينة أنت
أيّتها الديمقراطيّة»« ،كم يف مرص من املبكيات
املضحكات».
الباب الخامس هو بعنوان «يوميات اليشء
املعتاد» ويتضمن نصوصا تحمل العناوين
التالية« :أخالق»« ،هكذا يبدأون»« ،زمان
العامّ ة»« ،ما يجوز أن يكتب فيه»« ،بئس
الكتابة هذه»« ،باعة الكالم املباح»« ،عبور»،
«األحياء أوىل» (هذا النص تكرر طبعه وهو
مقدم من قبل يف باب «املدارات الكئيبة»)،
«أخفوا عنّي هذا النهد»« ،اللحم»« ،ولكن»،
«خرفان»« ،اللقاء املباح»« ،رخاء ديمقراطي»،
«دام الفرح»« ،يا حاسدين الناس»« ،مشاهد
ليلية»« ،رمضانيات» ،تنويعات صيفية»،
«الوصوليون».
الباب السادس الذي يحمل عنوان «ما لم
يحرتق من كتاب الصداقة» يض ّم نصوصا
بالعناوين التالية« :تلك صورتكم ردّت
إليكم»« ،هشام بوقمرة»« ،من البوابة الجنوبية
دخلناها»« ،موزيكا إىل رضا الشمك« ،»...حسن
حمادة»« ،كيف ال نلتقي»« ،محمد الصغري أوالد
أحمد».
الباب السابع وهو بعنوان «من كتاب النساء»
يتضمن النصوص التالية« :فريوز مرحبا»،
«جليلة ب ّكار املتأ ّلقة دوما»« ،النساء يف حرضة
أوفيد»« ،الشحرورة»« ،فضيلة الشابي»« ،ديانا
وداعا زهرة انقلرتا»« ،كم هي محظوظة املرأة
التونسية»« ،نصف السماء»« ،أخبار نسائية».
الباب الثامن يحمل عنوان «قرنهم...وقرننا
يا أقوم املسالك» ويض ّم النصوص اآلتي ذكرها:
«من مناقب النظام العاملي الجديد»« ،أي قرن
قادم»« ،كربياء التاريخ»« ،»1999« ،سنة أخرى
مضت»« ،هو قرن قادم»« ،رتوش»،»2000« ،
«ملن تقرع األجراس»« ،األشجار تموت واقفة»،
«الغضب»« ،سنة أوىل».
الباب التاسع يحمل عنوان «أعراس الدم
الفلسطيني» ويجمع نصوصا بالعناوين التالية
« :عرس الدم»« ،وعد بلفور جديد»« ،شارون»،
«سقوط مفجع»« ،بعد مجزرة صربا وشاتيال»،
«إرسائيل هذه التي سيلقى بها إىل البحر!»،
«تتعدّد املجازر والفيتو واحد».
الباب العارش هو بعنوان «الخليج حرائق
بال مطايف» ويض ّم النصوص التالية« :وعادوا»،
«وصايا بوش العرش»« ،حرب ضارية...
وال سالم املقعدين»« ،البيت العربي»« ،تلك
الصورة»« ،سنوات م ّرت»« ،بريجيت باردو»،
«ما هكذا تقاد اإلبل يا سعيد».
الباب الحادي عرش واألخري يحمل عنوان
«محاوالت يف تفسري العروبة للعرب» ويض ّم
النصوص التالية« :حزيران»« ،قمم»« ،بم
التعلل»« ،نفط».
-----------------------------(»)1األعمال الكاملة ألحمد حاذق العرف :الجزء األول ،املرسح
التونيس وعوائق التجاوز» -.تونس ،دار سحر للنرش-.2018 ،
 321ص.
«األعمال الكاملة ألحمد حاذق العرف :الجزء الثاني ،الطليعة
األدبيّة املنعطفات واملنجزات» -.تونس ،دار سحر للنرش،
 318 -.2018ص.
«األعمال الكاملة ألحمد حاذق العرف :الجزء الثالث ،بال
ضفاف صفحات من كتاب الحياة» -.تونس ،دار سحر للنرش،
 323 -.2018ص.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 250الثالثاء  2مارس 2021

دفاتر جامعية

www.acharaa.com

الشارع الثقافي

27

عطوبة الجامعة وتص ّدعات الجماعة األكاديم ّية
ّ
ڤـسـومي
يكتبها  :المولدي
الب ّد من تقديم مالحظتني تأطرييّتني لهذا املقال:
ّ
أوّالّ ،
إن يف استعمالنا لعبارة العطوبة إشارة إىل أننا نتناول
منظومي أو مجموعة أبنية مرتابطة بنيويّا
ما يُفرتض أنّه بناء
ّ
ّ
وفاعلة وظيفيّا ،ومن املفرتض أيضا أن املنظومة الجامعيّة يف
تونس هي كذلك ،ألنّها مجموعة أبنية يتكامل فيها العلمي
واملعريف والبحثي والتّدرييس ويتعاضدون جميعهم عىل قاعدة
االبتكار والتّجديد بهدف املساهمة يف تطوّر املجتمع وتوفري
أساسيّات التقدّم وتحقيق رشوط التّنمية ّ
الشاملة .كما ّ
أن
ّ
والضعف
يف استعمالنا لعبارة التّصدّع ما يحيلنا عىل الوهن
ّ
والشقوق التي تصيب هذا البنيان أو أه ّم أركانه فيصبح
متداعيا إىل ّ
السقوط أو يف حالة ضعف ال يقدر بمقتضاهما
ّ
وخاصة أثقال الواجب واملهام املوكولة
عىل أن يتحمّ ل األثقال،
إليه .كما ّ
أن األبنية املتصدّعة ال تقدر عىل ضمان إمكانيّات
صياغة رؤية واضحة وتعجز عن االستجابة لرشوط العبور إىل
املستقبل عرب صياغة تصوّر دقيق حول أيّ من ال ّرسائل واملهام
واألهداف والوظائف الفعليّة التي ّ
تأسست ألجلها الجامعة.
ّ
تتأسس فكرة هذا املقال عىل
لذلك فمن النّاحية املضمونيّة
فرضيّة ّ
أن تصدّعات الجماعة األكاديميّة هي من بني أسباب
عطوبة الجامعة وأزمة نظامها املعريف.
ثانيا ،نحن إزاء رضورة التّمييز بني الجماعة العلميّة
والجماعة األكاديميّة :فاألوىل تنحرص يف حدود الجماعة التي
تشتغل بشكل مبارش يف الدّراسة والتّدريس واالنتاج البحثي،
التّجديدي ،اإلبداعي ،االبتكاري ،العلمي .أمّ ا الثّانية فهي تشمل
ك ّل مكوّنات املنظومة الجامعيّة وأنشطتها األكاديميّة بما يف
ذلك ك ّل األسالك واألعوان غري املبارشين للبحث والتدريس.
وبشكل أكثر ّ
ّ
فإن الجماعة العلميّة تتحدّد بالفعل
دقة
التّدرييس والبحثي والعلمي ،أمّ ا الجماعة األكاديميّة فتتحدّد
ّ
املؤسساتي والهيكيل والتّنظيمي الذي يحتضن
بالجانب
الجماعة العلميّة وغريها من املكوّنات األخرى .وحتّى نتجاوز
بهذا التّمييز مج ّرد كونه عمليّة تصنيف يمكن أن ندرجه ضمن
إطار البناء املعريف ليم ّر من نصاب املجال االصطالحي املعياري
املتداول إىل الحقل املفاهيمي التّحلييل بمضامينه الدّالليّة
املميّزة.
ّ
ّ
ّ
ويف حدود ما يحتمله التطابق بني التصوّر النظري ومستوى
ّ
البناء املضموني لهذا التّحليل،
فإن الجماعة األكاديميّة La
ّ
ّ
ّ
 communauté académiqueككل الجماعات الثانويّة (بالنظر
إىل اختالفها عن الجماعات األوّليّة) تقوم عىل عنارص تكوينيّة
مرتابطة وظيفيّا وبنيويا ويف تبعيّة متبادلة عىل مستوى
األدوار ،وهي تقوم عىل أساس وجود عالقة تعاقديّة ورابطة
مجتمعيّة ووظيفيّة وثقة بني جميع مكوّناتها تُبنى عىل حالة
من التّناغم االنتقائي الذي تفرضه وحدة الفضاء وتكامل
الوظائف واألدوار ووحدة األهداف وال ّرهانات .باإلضافة إىل أنّها
تثبت وحدتها األداتيّة من خالل طبيعة العالقة النّوعيّة بالنّظام
املجتمعي باعتباره بنية كليّة وسياقا شامال تستم ّد منهما
ّ
تتأصل وحدتها
هذه الجماعة مربّرات وجودها ودواعيه .كما
ّ
البنيويّة واملنظوميّة يف إطار وحدة النّظام املعريف ،ألنه بمثابة
اإلطار الجامع ملكوّنات الجماعة األكاديميّة وأرضيّة ال ّرابطة
املجتمعيّة القائمة بني أعضائها .وهو أيضا نتاج منطقي
ملبدأ التّجاوب مع مقتضيات النّظام املجتمعيّ ،
ألن املهمّ ة
األساسيّة وال ّرئيسيّة والحاسمة للنّظام املعريف هو اإلجابة عن
أسئلة املجتمع يف شتّى حقول وجوده املادّي وال ّرمزي (الحقل
االقتصادي ،والحقل ّ
السيايس ،والحقل الثّقايف ...إلخ) .هذا
مع التّأكيد عىل ّ
أن ال ّرابطة املجتمعيّة القائمة بني أعضاء هذه
ّ
الجماعة هي باملعنى الذي يشمل امليثاق (هوبز) والثقة (لوك)
ّ
(روسو) .فهذه العنارص الثالثة هي مرتكزات ال ّرابطة
والعقد
االجتماعيّة والوظيفيّة الفعليّة بني جميع مكوّنات الجماعة
األكاديميّة .أمّ ا اإلطار املرجعي املكوّن لهذه املرتكزات فأساسه
االلتزام بالقواعد واملبادئ التّوجيهيّة التي يفرضها املنطق
الدّاخيل للنّظام املعريف املحكوم باالستجابة ملتط ّلبات النّظام
املجتمعي والتّجاوب مع قوانينه ونواميسه املن ّ
ظمة الشتغاله
العام .وتخضع تراتبيّة الجماعة األكاديميّة ملبدأ الجدارة
واالستحقاقيّة وسيادة القواعد ّ
الشكليّة والالّشخصيّة ،أي
أنّها مبنيّة عىل أكرب قدر ممكن من قواعد التّنظيم العقالني
وأكثرها ضمانا ملبادئ الحوكمة ال ّرشيدة .أمّ ا خاصيتها

ال ّرئيسيّة وسمتها الحاسمة التي تميّزها عن ك ّل الجماعات
األخرى فتتمثّل يف كونها اإلطار األكثر قدرة عىل احتواء مختلف
عنارص املنظومة الجامعيّة ومكوّناتها من األعضاء والفاعلني.
يف حني تظ ّل الجماعة العلميّة La communauté scientifique
هي أساس املنظومة الجامعيّة ونواتها ّ
الصلبة ،وهي كذلك
أه ّم مكوّنات الجماعة األكاديميّة.
املدخل األبرز للوقوف عىل أسباب هذا التصدّع هو الغياب
التّصنيفي لهذه الجماعة  Communautéيف القوانني املن ّ
ظمة
للتّعليم العايل يف تونس ،وهو ما يؤ ّكد ضعف الخيال التّرشيعي
ّ
التوقعيّة – عىل
وغياب املرجعيّة التّنظيميّة وانعدام ال ّرؤية
مستوى العمق واالمتداد – ملستقبل الجامعة ومصريها.
فقد عرف الجهاز القانوني الذي ين ّ
ظم الجامعة التّونسيّة
منذ تأسيسها عدّة تعديالت أضفت عليها تغيريات متتالية يف
صفتها وتصنيفها القانونيّني .وبالنّظر إىل كثرة هذه التّعديالت
ّ
وتضخم
فإنّه يمكن القول أنّها خضعت إىل القوْننة املفرطة
البنية التّرشيعيّة التي أضاعت مالمحها التنظيميّة واملنظوميّة
أصال ،فال يمكن بأيّ شكل من األشكال أن نقف عىل تحديد
واحد وقا ّر لصفة الجامعة التّونسيّة وطبيعتها مع ضمان
استمراريّة تلك ّ
الصفة والتّصنيف من منظور قانوني ،فضال
عن غياب تحديد قانوني واضح للجماعة األكاديميّة ونواتها
ّ
الصلبة؛ الجماعة العلميّة .فمنذ  1960إىل اآلن يمكن أن نحيص
ّ
ّ
ّ
ما ال يقل عن سبعة قوانني منظمة للجامعة ،مع أنها جميعها
ال تميّز بني الجامعة والتّعليم العايل من النّاحية القانونيّة
والتّنظيميّة أيضا ،وكذلك من ناحية الوظائف واألدوار يف
املجتمع.
ّ
و ّملا كانت الجماعة العلميّة وإطارها األشمل متمثال يف
الجماعة األكاديميّة مناط بعهدتهما القيام بالدّور املوكول
أصال إىل الجامعة ،فإنّنا يف واقع الحال أمام شبهة االلتباس
بني املعنى الذي يحمله التّعليم العايل – الذي يح ّل قانونيّا مح ّل
الجامعة – واملسؤوليّة التي تتحمّ لها الجماعة األكاديميّة التي
هي اإلطار الحيوي للجامعة .وطاملا أنّنا قانونيّا لسنا إزاء
منظومة جامعيّة فإنّنا إزاء رشوط غري مكتملة لبناء الجماعة
األكاديميّة مهما كانت أهميّة التّعليم العايل وفاعليّته ،ألنّها ال
يمكن أن تتجاوز األبعاد التّقنيّة للتّعليم والتّكوين .وهذا ما
يؤ ّكده الترشيع املن ّ
ظم لهذا الهيكل (القانون عدد  19لسنة
 2008املؤرخ يف  25فيفري  ،)2008وهو القانون املنظمّ
للتّعليم العايل يف تونس وليس القانون املن ّ
ظم للجامعة.
فإن القانون املن ّ
ّ
ظم للجامعة هو باألساس
وعموما
القانون املن ّ
ظم للتّعليم العايل ،بما يعني أنّه ال يتع ّلق بتسيري
ّ
ّ
السياسة التّعليميّة يف
السياسة العلميّة بل يتع ّلق بإدارة
مستواها الجامعي ،وهما مسألتان مختلفتان جوهريّا يف
أن القانون املن ّ
طابع وال ّ
ال ّ
طبيعة واألهداف .كما ّ
ظم للتّعليم
العايل مُشت ٌ
ِت ألعضاء الجماعة األكاديميّة ويتعامل مع
ّ
ك ّل مكوّن من مكوّنات الجامعة عىل أساس أنه سلك مهني
لوحده وال يرتبط ببقيّة مكوّنات املنظومة ،والحال أنّه حتّى
عىل مستوى البنية التّرشيعيّة من املفروض وجود قانون
يدمج بني ك ّل هذه املكوّنات عىل أساس التّكامل الوظيفي يف
إطار املهام األكاديميّة املتع ّلقة بصناعة العلم وبناء املعرفة.
حينئذ تظهر أوىل تصدّعات الجماعة األكاديميّة من داخل
التّرشيعات املن ّ
ّ
ومؤسساتها ال ّرئيسيّة
ظمة ألطرها وهياكلها
ّ
تضخمها
وكذلك من خالل محدوديّة البنية القانونيّة – رغم
وكثرة تعديالتها – يف عالقة بسماتها وأمام رشوط تعريفها
وتنظيمها .وعندما يكون التصدّع عىل مستوى مناويل التّنظيم
وطرق التّسيري فإنّه قد يتضاعف ويأخذ يف التّداعي الذي قد
يستدعي االسرتسال معه بالتّمحيص والتّفسري يف غري هذا
املجال من متّسعات التّحليل.
أصبحت الجامعة التّونسيّة يف حالة عطوبة ألنّها ّ
تأسست
منذ البداية عىل غري املنطق ال ّرؤيوي الذي ينظر ّ
توقعيّا إىل
اإلكراهات املصاحبة لوترية التطوّر وما يرتتّب عنه من
أزمات ومصاعب .لذلك فإنّها أنشئت وفق تصوّر يجمع بني
مقتضيات ّ
السياسة التّعليميّة للدّولة – ولكن كما تصوّرتها
ّ
ال ّ
طبقة ّ
السياسيّة الحاكمة – وبني رشوط التكوين وفقا ملا هو
ّ
مطلوب أن يوفره من موارد برشيّة لتغطية حاجيات املنظومة
االنتاجيّة .وهذا ما م ّكننا من ال ّذهاب إىل أنّه ال توجد جامعة

تونسيّة أصال ،ليس باملعنى املجازي للتّعبري ،ولكن باملعاني
التي أتثبت املفارقة الدّائمة بني املنظومة الجامعيّة ومنظومة
التّعليم العايل ،وهذه املعاني هي ثالثة:
ّ
ّ
ّ
واملؤسساتي ،ألن جل القوانني
أوّال ،باملعنى القانوني
ّ
الصادرة يف عالقة بالجامعة منذ سنة  1960تتع ّلق بمنظومة
ّ
ّ
مؤسسات وهياكل
التّعليم العايل وال تعترب الجامعة إال بصفتها
تنفيذيّة يف نطاق دور التّعليم العايل ووظيفته وأهدافه وتحت
إرشاف وزارته ،وهذه مسألة محسومة سابقا وليست مح ّل
فصال يف موضوع الحال .فأن تكون وزارة التّعليم العايل
هي سلطة اإلرشاف عىل ك ّل ما يتع ّلق بمشموالت الجامعة
يعني عدم وجود منظومة جامعيّة مستق ّلة حتّى يف عالقة
بعنارص استقالليّة الجامعة ذاتها ،ونكتفي بذكر مثال بليغ
يف هذا ّ
الشأن ،وهو املتع ّلق بتعيني سلطة اإلرشاف (وزارة
ّ
والتقية يف حالة عدم
التّعليم العايل) ألعضاء لجان االنتداب
انتخابها ،وحتّى إن ت ّم استشارة الجامعات فيكون ذلك عىل
معنى الوضع ّ
التاتبي لرؤساء الجامعات بالنّسبة إىل سلطة
اإلرشاف ،وحينئذ تكون استشارتهم مسألة شكليّة قد ال يؤخذ
بها أصال .فمق ّررات رؤساء الجامعات ال قيمة قانونيّة لها
مقارنة باملنشورات والقرارات الوزاريّة ،طاملا ّ
أن الجامعة هي
مج ّرد هيكل وظيفي صلب منظومة التّعليم العايل.
ثانيا ،باملعنى التّنظيمي ،حيث ّ
أن الجامعة محدّدة الهيكلة
ّ
والتكيبة وفقا لتصوّر وزارة التّعليم العايل ويف حدود مقتضيات
تنفيذ ّ
السياسة التّعليميّة املعدّة سلفا من أجل التّكوين املهني
ّ
ّ
املرتبط باحتياجات سوق الشغل .وحتى املسالك البحثيّة التي
تؤمّ نها الجامعة فهي غالبا ما تنخرط يف رشط االستجابة
ّ
ستتول
الحتياجات التّعليم العايل من الكوادر الجامعيّة التي
الحقا االنخراط يف نفس سياسة التّكوين املهني الجامعي ،وهو
ما تؤ ّكده منظومة أمد (إجازة – ماجستري – دكتوراه) التي
تعتمد يف ثالثة أرباع مق ّرراتها وبرامجها وبنيتها التّكوينيّة
ّ
املتبقي عىل التّ ّ
ّ
خصص
التخصص املهني وال ّربع
العامّ ة عىل
البحثي.
ّ
فمنظومة التعليم العايل ملزمة بتنفيذ سياسة تعليميّة
مقيّدة بتوظيف نظامها املعريف استجابة ملنطق الدّولة
ّ
والخيارات ّ
تسيها .وليست استجابة لحاجيات
السياسيّة التي
ّ
والصنائع العلميّة .لذلك
النّظام املجتمعي من بناء املعارف
أضحت الجامعة املحكومة بقواعد نظام التّعليم العايل من
أسباب املشاكل الكربى يف املجتمع ومن أهمّ ها مشكل بطالة
أصحاب ّ
الشهادات ،بل هي الورشة الكربى لتصنيع العاطلني
ّ
فإن
عن العمل وتزويد سوق البطالة بأعوان نوعيّني .حينئذ
الجامعة بهذه ّ
الصيغة القائمة وبهذه املقاربة التّنظيميّة هي
من بني أسباب القلق الجماعي للمجتمع التّونيس.
ثالثا ،باملعنى املعريف -العلمي .وهذا املعنى لوحده كفيل بأن
يخرجها هيكليّا ووظيفيّا من وزارة التّعليم العايل ويدرجها
ضمن هيكل إرشاف وتسيري آخر يأخذ بعني االعتبار ّ
أن
ّ
والصناعة
املنظومة الجامعيّة تشتغل عىل أساس البناء املعريف
العلميّة؛ يعني أنّها محكومة بسياسة علميّة وملزمة بتوظيف
نظامها املعريف استجابة ملنطق النّظام املجتمعي وما يحتاجه
تطوّره الخ ّ
طي التّصاعدي املتوازن من معارف ،ألنّها منظومة
معنيّة بتكوين املواطن وبناء اإلنسان ال بتكوين اليد العاملة
وقوّة اإلنتاج وفق مقاييس ّ
السوق فقط وبمقاييس غري
ّ
متجاوزة ّ
املحل من الكفاءة واملردوديّة.
للسقف
وحتّى تملك القدرة عىل االستجابة لهذا املبدأ ينبغي أن تكون
الجامعة متط ّلعة إلنشاء بنية علميّة متطوّرة ومستقلة عن
إكراهات نقل املعارف من جامعات املركز ومخابره ،وهذا هدف
غري متجانس مع خيارات التّكوين صلب ّ
السياسة التّعليميّة
التي تديرها وزارة التّعليم العايل .ولنا أن ننطلق مجدّدا يف هذا
املنحى من منظومة أمد التي لم يكن ليقبلها النّظام املعريف
للجامعة التّونسيّة لو كانت هذه الجامعة متكاملة األركان،
ولم تكن لتقبل بها لو كانت جامعة مكتملة البنيان املعريف
ّ
واملؤسساتي .أمّ ا والحال أنّها فاقدة أله ّم عنارص
والهيكيل
اكتمال هذا البنيان ورشوطه – وهو رشط االستقالليّة التّامّ ة
يف بناء النّظام املعريف – فهي جامعة معطوبة ،وعطوبتها
ّ
مرشحة لالستدامة بفعل تصدّع أبرز مكوّناتها البنيويّة
والوظيفيّة.
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فضاء اإلبداع
ّ
يزة المروكيّ ة
كلثوم عياشية
«ي ّزة» كائن م ّ
طاطي هالميّة املالمح ،ال تستطيع أن
ّ
تتحدّث عنها دفعة واحدة ،ألنّك ساعتها لن تفيها حقها يف
الوصف ،وستبقى ،مهما ّ
دققت ،مجهولة الطويّة كما أراها
بعد ميضّ ك ّل هذه السنوات ا ّلتي عشتها معها.
ّ
ال أستطيع أن أدعوها أمّ ي بتلك ّ
السهولة التي يجدها
األطفال يف عفويّتهم وهم يُنادون أمّ هاتهم ملء حناجرهم:
«ماما...ماما...هيّا إيل ّ» .وحتّى تعرفوا «ي ّزة» عليكم أن
تخلطوا سمات كائنات عدّة أو كما قالت أحالم مستغانمي
أن تتصوّروا كائنا بنرشات جويّة متعدّدة ،قد ترعد وتمطر
يف اليوم م ّرات وتتخ ّلل ذلك لحظات صحو صامتة ،أو ضباب
كثيف ال يقوى خالله أحد أن يلمس املواقف أو يحدّد ردّات
ّ
املتوقعة.
الفعل
ّ
ّ
ّ
تسمعها تغني ،فيذوب صوتها مع اللحن ويتموّ ج حتى
يغدو خيطا رئيفا يصلك من املطبخ أو من غرفة النّوم أو
الخفي املوصول بينكما،
من الحوش ،فتستشعر حفل الو ّد
ّ
تخال أنّها تم ّد ذراعيها لتحتضن وجودك كك ّل األمّ هات الالتي
ّ
بأعمارهن عىل املهود يهدهدن ويداعبن أحالم الصغار
ينحنني
ال ّذائبة يف عيونهم الوسنانة.
لكن ،لن تخطئ تلك املالمح القاسية ا ّلتي تواجه بها
الحضور حاملا تفرغ من عنائها يف ساعتها العاديّة الصامتة
الصاخبة ،كمن يح ّ
أو ّ
الحقيقي ،أو
ط عنه قناعا فيظهر وجهه
ّ
كمن يفرغ من دور يف مرسحيّة هزليّة ث ّم ينس ّل وراء ّ
الستار
فيسرت ّد وجها صارما برسعة فائقة ،وجها دائريّا ممتلئا
أبيض فحاجبني دقيقني تحرص عىل أن تحافظ عليهما بشكل
واحد ال ّ
يتغي وقرطني ذهبيني واسعني متأرجحني.
ُ
كريس
دخلت من املدرسة يوما ،ووجدتها قد جلست عىل
ّ
قصري جدّا من الخشب قد باعدت بني فخذيها تواجه القصعة
النّحاسيّة أمامها ،تُعمل قطعة ّ
الصابون يف ثوب من األثواب
ا ّلذي انتقته من الكدس الصغري إىل يسارها ،قد بسطته
عىل خشبة مجوّفة يغرق نصفها األسفل يف املاء ،أمّ ا األعىل
فمشدود إىل طرف الثّوب ا ّلذي أمسكت به عىل الخشبة تم ّرر
عليه القطعة املكعّ بة داكنة الخرضة ،تُعمل قطعة ّ
الصابون يف
ثوب من األثواب ا ّلذي انتقته من الكدس الصغري إىل يسارها،
أمْ سكتْها بيدها اليمنى فتتحرك أساورها الذهبيّة الخمس
محدثة رنينا محبّبا ،وهي تغنّي بصوتها الرخيم:
ما عندي وايل يا ريدي ما عندي وايل
ما عندي وايل غريك يا غايل يا غايل
ما عندي وايل»

تنفست
ً
قليال
زينب الهداجي
جلست عىل املقعد الخشبي يف الحديقة العمومية ،التفتت
يمينا ً و شماال ،أخرجت هاتفها من جيب املعطف الرمادي يف
حركة عصبية وهي ترصخ يف وجه طفليها“ :هيا أغربا عن
وجهي ،دعاني أتنفس قليالً ،إن شاء الله تذهبان بال عودة!”.
هرول الطفالن مبتعدين عنها لريتميا بني أحضان
العشب املتآكل ،انخرط الصبي يف اللعب بالكرة مع صبية
آخرين استقبلوه بشغف األطفال ،أما البنية فقد تاهت بني
األشجار تركض حينا ً وتسقط أحياناً ،وذلك لحداثة خربتها
يف استعمال الساقني.
ثم بدأت تتنفس بصعوبة النسداد منخاريها باملخاط.
عيناها تدمعان يف صمت وهي تحاول نزع رسوالها لتقيض
حاجتها البرشية ،تمكنت من ذلك بصعوبة ،قرفصت تحت
شجرة ثم حاولت لفظ الرباز ،لكنها وجدت صعوبة كبرية
يف ذلك ،بكت بصوت عال وهي تنادي أمها بألفاظ مشتقة

ُ
وقفت مأخوذة بصوتها بجمال صوتها ،تغيري أنغامه،
فامل ّرات ا ّلتي تردّد فيها «ي ّزة» نغما ّ
موقعا سعيدا ،كما بدا
يومها ،قليلة جدّا .فهي ال تغنّي إال مقاطع شجيّة حزينة
كمن يجلد روحا يريدها أن تبكي وتنشج...تتطهّ ر من اثم
ما ،يرتعش ّ
الصوت خالل ذلك ويرحل إىل ضفاف منغمسة
يف الدّمع ّ
والشجا  ،يكاد يدفع بمن ينصت إليه مشاركته نوبة
عارمة من بكاء م ّر.
يا حمام املرىس خايف ال تنىس
قدّاش نخبّي دايا يف قلبي
ما عندي وايل
ناديتها »:أمّ ي !أمّ ي !»
لم تُجب ،ظ ّلت تجوس يف عالم ال مرئي وأساورها ترقص
من أعىل إىل أسفل يف انتشاء والثوب يغرق يف رغوة بيضاء
وتنترش يف الفضاء رائحة مزيج املاء والصابون والعرق
املنبعث من الغسيل.
تط ّل خصالت من منديل شعرها األبيض ّ
موش بزهرات
ورديّة وأوراق خرضاء ،وينفرج قميصها عن ثدييها
املكتنزتني ،يظهر من الكتف األيرس ملش ّد الصدر سري أسود
هو الخيط ا ّلذي تربط به رصّ ة النّقود ،وهي عادة حافظت
ّ
السن وتنوّعت
عليها يف ارصار وعناد حتّى حني تقدّمت بها
ّ
وتوفرت.
حافظات النّقود
 «أمّ ي...أمي»بدا أنّها انتبهت إىل صوتي إذ انخفض غناؤها.
 «ماما !»ّ
ترفع إيل ّ نظرها وقد انحرف اللحن قليال وإن حافظت
عىل الوزن.
 «يا !»هنا انتفضت كمن لُذع.
 «آش بيكي؟ آش بيه عزاك؟...آش تحبّي؟» فقلت يف تلغثم»:ال يشء !ال يشء !»طارت قطعة ّ
الصابون لتستق ّر عىل صدغي وتكاد تلقي
بي أرضا وح ّلق بي األلم بعيدا جدّا...
ُ
منذ
أدركت أنّها أمّ ي وأنا أعرف صفعاتها أكثر من أيّ
ُ
تململت بني يديها
سلوك آخر ،تصفعني بسبب وبال سبب إذا
وهي تش ّد شعري ضفائر كأنّها تتعمّ د أن تغرس املشط
املسنّن يف عجلة فيش ّد خصالته الكثيفة املتشابكة وأشعر أنّها
ُ
أصدرت صوتا ،لكزتني
تست ّل شيئا نائيا من أعماقي ،فإذا
كتفي أنكفئ تحت وطأتها إىل األمام «هاه»
بمضمومة بني
ّ
ّ
وتزيد «هاه» ث ّم تمسكني من ملتي بعنف إىل الوراء «هاه».
تسوّيني يف جلسة تراها مناسبة لتواصل عملها ا ّلذي
تخربني دائما ّ
أن ال رغبة لها يف تكراره .ترفع اصبعها
مح ّذرة كما ستفعل دائما »:إيّاك أن تنفتح هذه الجدائل أو
تتّسخ أو يضيع الرشيط الحريريّ ا ّلذي يزيّنها .لن أقيض
عمري ملتصقة إىل األرض ّ
أمشط شعرك ،مفهوم أو ّ
أقصه
وأرتاح؟!...
من كلمة “أم” ال تفهم بسهولة ،حملقت يف املكان بحدقتني
مفرغتني.
الفتى مازال منغمسا ً يف اللعب بالكرة إىل أن تورط يف
رميها مسافة بعيدة ،عندها ،استعاض رفاقه يف اللعب عن
الرتحيب بالرصاخ والتأنيب وأمروه بأن يذهب ويجلب الكرة
وإال فإنهم سيوسعونه رضبا ،ركض مرسعا يف اتجاه الكرة
وصدره يهتز وينخفض يف صمت ،تمنى أن يستعني بأمه
ليفلت من عقاب األوالد املتنمرين ولكنها ستعاقبه ضعف
عقابهم لو علمت بما صنع.
جرى بخطوات متعثرة وبعينني عليهما غشاوة ،توغل
أكثر بني األشجار ،ملح معطف أمه الرمادي ،شعر بارتياح
نسبي ،اقرتب منها ووقف أمامها ،كانت بني أحضان رجل
ال يعرفه ،تقبله ويقبلها ،وهما يتنهدان بصوت منخفض ،لم
يكلمهما ،لم تشعر بوجوده رغم ّ
أن الكرة كانت عىل مقربة
من قدميها.
تدحرج إىل هناك ببطء ،بقي مشدوها إىل أن أقبلت أخته
الصغرى يف حركة هي مزيج من الحبو والركض ،تبكي
ورسوالها ما زال مسحوبا إىل األسفل ،ركض مبتعدا ً عندما
انتبهت أمه إليهما ،البنت واصلت البكاء وجلست عىل العشب
بمؤخرتها العارية وهي تنظر إىل أمها.

awatefbeldi@gmail.com
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السيد فلس
زهرة ظاهري
 ما اسمك ؟ سألتني املوظفة وهي ترفع إيل عينيها من خلف الشباك الصغري الذي يفصلنيعنها.
كنت منشغال ساعتها بإرجاع حافظة األوراق إىل جيب معطفي وأتأملها يف ذات الوقت
وفيما كنت مشدودا ألناقتها وسحر عينيها وطراوة خديها وتناسق شدة شعرها الكستنائي مع
ظرف مالمحها ،كانت هي تق ّلب بطاقتي وتسألني عيناها العسليتان قبل أن تنطق شفتاها :
«مااسمك«؟
 أعطيتك هويتي  .قلتها وأنا أحاول أن أكظم غيظا مباغتا . صحيح  .لكنني  ..لم أفهم  .ذكرني باالسم رجاء .لوال جمالها األخاذ  .لوال االبتسامة العذبة التي ربما تداري خلفها تهكمها  .لوال سحر
عينيها ونظرتها اآلرسة ووقع سحرها عيل ملا كنت تح ّليت بك ّل هذا الثّبات والهدوء يف مخاطبتها.
ابتسمت لها يف يشء قليل من املكر محاوال مداراة غيظي واستيائي قبل أن أقول :
 االسم مدوّن باللغة العربية عىل ما أظن أليس كذلك يا آنسة ؟لم تشح بنظرها عني وهي تعود إىل بطاقتي تتفرسها كأنما لتكتشف أي صلة تربط هذا
االسم الغريب بهذا الذي يقف أمامها بكل عنفوانه وثقته بنفسه .
غادرت املكان بعد أن كفت املوظفة الجميلة عن طرح أسئلتها املحرجة عيل وناولتني
البطاقة أخريا بعد أن ان ضمت ملفي إىل ملفات كثرية مرصفة ضمن قائمة االنتظار .
عيناها ظلتا تتأمالنني ولسانها اليجرؤ عىل طرح املزيد من األسئلة عيل  .أشعلت سيجارة
ونفثت دخانها يف الفضاء وكأنني أنفث من أعماقي وقع خيباتي املتتالية وغادرت املكان عىل
عجل .
رست يف الطريق وحيدا أناور رشودي تذكرت أن هذه هي حال الصباحات معي دائما فلم
تكن بيني وبينها مواعيد ثابتة  ،لم تكن بيننا حميمية أيضا .
أنا الكائن اللييل لطاملا عشقت الليل وتمنيت أن ال ينتهي .
أنا املوعود بالخيبات الصباحية ؛ أن أبدأ اليوم بابتسامة أستقبل بها الصباح لم تكن أبدا
قاعدة صحيحة ليكون النهار أكثر عذوبة..
كلما كانت انطالقتي صباحية  ،تعثرت بي خطى النهار وأشاح املساء عني ..
ماكان عيل أن أخون عشق الليل الذي يالزمني ألثق بصباحات واهية ..
هكذا كنت أحدث نفيس وأنا أعوز كل ما يحدث يل إىل الصباح الذي لم أكن يوما متصالحا
معه نظرات موظفة الرتاتيب الجميلة وابتسامتها املتهكمة ال تغادر خاطري .
ورغم مزاجي اليسء فقد ابتسمت للعينني الجميلتني ولشفتي الكرز اللتني ظلتا عالقتني
بخيايل.
عرجت عىل مقهى بائس بحي شعبي صغري  .ما إن اتخذت يل مكانا متطرفا عن الجميع
حتى جاءني النادل مرسعا  .رفعت له عيني املتعبتني فبدت يل مالمحه الغاضبة كان كما لو أنه
يرغب يف أن يشن حربا عيل ال أن يقدم يل خدمة  .ظلت عيناي املتعبتان معلقتني بوقفته املتأهبة
ومالمحه الغريبة كوحش كارس يرتصد اللحظة املالئمة لالنقضاض عىل فريسته .طال صمتنا
وإذا به يخاطبني بصوته األجش املالئم تماما لهيئته
 تفضل . اكسرباس وقارورة ماء معدني لو....كنت سأقول له «لوسمحت» عله يتخلص من عبوس وجهه قليال لكنه رسيعا ما وىل بوجهه
عني وغادر وكأنه يتجاهلني  .تساءلت بيني وبني نفيس  :ترى ما اسمه ؟ ثم رسعان ما ضحكت
من نفيس وأنا أتأمل هذا الخاطر بداخيل  .أفيعقل أن يصل بي التفكري آىل أن كل من يبدو يل سيئ
الحظ مثيل إنما بسبب اسم ابتيل به ؟
بدا طعم القهوة أكثر مرارة مما ينبغي  .أضفت إىل الفنجان سكرا غري أني مازلت أتحسس
طعم العلقم بلساني  .تعكر مزاجي أكثر وأنا أنظر يف وجوه املتعبني من حويل  .تساءلت يف رسي
أتراهم يرتشفون نفس املرارة يف كؤؤسهم ؟
دخان سيجارتي الخامسة منذ ه ّل الصباح يتصاعد يف الفضاء وعيناي تراقبان الغادين
والرائحني عىل طول الشارع الطويل .
بدا البؤس واضحا عىل الوجوه املتعبة والخطوات املتثاقلة  ،البطيئة والعيون التائهة املهمومة
 .وتهت خلف أسئلتي التي التنتهي ؛ هل هم أيضا مثيل من عشاق الليل والعتمة و هم مجربون
عىل اقتفاء خطوات الصباح يف تكاسل شديد ؟
بدا ذلك جليا عىل مالمحهم الشبيهة بمالمح النادل املنزعج .
الأعرف كيف وجدتني فجأة أتذكر ماحدث يل هذا الصباح مع موظفة الرتاتيب صاحبة
العيون العسلية الجملية  .ابتسمت البتسامتها العالقة بخيايل غري أن االبتسامة رسيعا ما تالشت
حني تذكرت أن الشابة كانت تتهكم مني ومن هذا االسم اللعني الذي ظلت لعنته ترافقني سنني
طويلة .
يف البداية لم أكن آبه كثريا لالسم العجيب الذي خصصت به دون سواي  .يف السنوات
األوىل باملدرسة لم يكن يشكل يل عبئا كبريا ولم يهتم أحد من الرفاق ألمره فقد كنا صغارا بما
يكفي والقدرة لنا عىل التهكم والسخرية رغم نظرات املعلمني املستغربة كلما أتوا عىل ذكر اسمي
وتلعثمهم أحيانا يف قراءة االسم املدون عىل دفرت املناداة  .وشيئا فشيئا أصبح األمر يحرجني كثريا
كلما صححت االسم إىل معلمي الذي عجز عن قراءته وأصبح هذا األمر يثري سخرية أصدقائي
وهرجهم داخل الفصل وخارجه .
ذات مرة سألني معلم الرتبية الفنية :
من أطلق عليك هذا االسم ؟
يومها هززت كتفي ولم أجب فيما راح املعلم يردد االسم أكثر من مرة يف استغراب كبري قبل
أن ينتبه إىل أن األطفال يرددون خلسة وهم مستهزئون « فلس  ،فلس »..
خارج الفصل كان الجميع يسخرون مني وكانت وسيلتهم الوحيدة الستفزازي كلما حدثت
مناوشات بينهم وبيني أن يعريونني باسمي املقيت .

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع اإلذاعي والتلفزي الشارع الثقافي
أنتريتي نبّ ار

ّ
السينما التونس ّية
في حفل «األوسكار»
أخريا وبعد مسرية طويلة لفرض الذات وبعد جملة من النجاحات العامليّة يف أكرب
املهرجانات الدوليّة تمكنت ّ
السينما التونسيّة من ولوج القائمة املصغرة لجائزة أوسكار
أفضل فيلم أجنبي...وإستطاع فيلم “الرجل الذي باع ظهره” لكوثر بن هنية أن يقتلع
مكانا له يف عالم الكبار حيث أعلنت «أكاديمية فنون السينما وعلومها» األمريكية ،عن
ترشيح هذا اإلنجاز التونيس لنيل األوسكار .
واألمر يبدو طبيعيّا ألن السينما التونسية تعيش يف الفرتة الحالية زمنها الذهبي؛ إذ
تعددت اإلنتاجات ،وازداد املقبلون عىل مشاهدتها .وقد شهدت السنتان األخريتان إنتاج
أكثر من عرشة أفالم سينمائية طويلة ،وأكثر من ثالثني فيلما ً روائيا ً قصرياً ،وهي أرقام
قياسية إذا وضعناها يف سياق اإلنتاج السينمائي التونيس.
يذكر ّ
أن فيلم كوثر بن هنيّة هو أحد تسعة أفالم عربية تم ترشيحها ألوسكار أفضل
فيلم روائي طويل دويل لعام  2021علما أن عدة دول من العالم رشحت هي أيضا أفالمها
للدخول يف مسابقات تصفيات جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور املتحركة AMPAS
 ،2021املزمع إقامته يف  25أفريل املقبل ،للفوز بجائزة األوسكار ألفضل فيلم روائي
طويل دويل يف الدورة ...93حيث بلغ عدد الدول التي قدمت افالما روائية طويلة  97دولة،
وتم قبول  93فيلما انتجت خارج الواليات املتحدة .ومن الرشوط أن يكون قد تم عرض
الفيلم املقدم ألول مرة يف بلدانه بني  1أكتوبر  2019و 31ديسمرب .2020
يذكر أيضا انّه تم انشاء ومنح هذه الجائزة للمرة األوىل عام ( ، 1948ولكن لم تتم
ترقيتها إىل الوضع التنافيس حتى عام  .)1957والختيار الفيلم الفائز يتم تحديد لجنة
مكونة من أعضاء من مختلف فروع العمل السينمائي يف األكاديمية ،وتصوت لرتشح
تسعة افالم ( 15فيلما يف  )2021من القائمة الطويلة ،ومن ثم يتم اختيار قائمة مخترصة
ً
سابقا
من خمسة افالم  ،ومنها يختار الفيلم الفائز باالوسكار .كانت هذه الجائزة تسمى
«أفضل فيلم روائي طويل بلغة أجنبية»  ،ولكن تم تغيري هذه التسمية يف سنة  2019إىل
«أفضل فيلم روائي طويل دويل»  ،بعد أن اعتربت األكاديمية أن كلمة «أجنبي» قديمة وال
تتناسب مع روح العرص.
وأول فيلم اجنبي فاز باألوسكار عام  1948الفيلم االيطايل همسة للمخرج فيتوريو
دي سيكا .و تمكن ستة مخرجني فقط يف تاريخ هذه الجائزة من الحصول عىل األوسكار
ألفضل فيلم أجنبي اكثر من مرة  .فقد حصل اإليطاليان ،املخرج فيتوريو دي سيكا عىل
االوسكار عام ( )1972 ، 1965 ، 1950 ، 1948واملخرج فيديريكو فيليني (، 1957
 ، )1975 ، 1964 ، 1958وحصل السويدي إنغمار بريغمان عىل االوسكار يف سنوات
( ، )1984 ، 1962 ، 1961واملخرج الفرنيس رينيه كليمان ( ، )1953 ،1951واملخرج
الياباني أكريا كوروساوا ( )1976 ، 1952واإليراني أصغر فرهادي ( 2012و.)2017
واخر فيلم فاز باوسكار افضل فيلم دويل يف الدورة  92هو «الطفييل « للمخرج بونك جو
هو من كوريا الجنوبية .
ونذكر أخريا ّ
أن السينما العربيّة قدّمت تسع ترشيحات لتسع أفالم من الجزائر فيلم
ّ
«هيليوبوليس» من إخراج جعفر قاسم ومن مرص فيلم «ملا بنتولد» من إخراج ثامر عزت
ومن لبنان فيلم «مفاتيح مكرسة” سيناريو واخراج جيمي كريوز ومن االردن فيلم» 200
مرت « سيناريو وإخراج أمني نايفة ومن املغرب فيلم» سيد املجهول» فيلم كوميدي من
سيناريو واخراج عالء الدين الجم ومن السعودية فيلم «سيدة البحر» للكاتبة واملخرجة
شهد أمني ومن فلسطني فيلم «غزة حبيبتي» فيلم درامي سيناريو واخراج األخوين
طرزان وعرب نارص ومن السودان فيلم «ستموت يف العرشين» فيلم درامي من إخراج
أمجد أبو العال وأخريا من تونس فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر
بن هنية...
ّ
فيلم كوثر بن هنيّة تمكن من الوصول للقائمة النهائيّة ويحمل آمال السينما العربيّة
للحصول عىل األوسكار  ...سيناريو الفيلم إعتمد عىل فكرة لتيم ديلفوي وقام بتصويره
كريستوفر عون وأمّ نت املونتاج ماري هيلني دوزو و ّ
جسد أدواره يحيى مهايني (سامي
عيل) ،مونيكا بيلوتيش (ثريا والدي) ،سعد لوستان( ،زياد ) ،دارينا الجندي (والدة سام)،
جان دحدوح (حازم ) ،كريستيان فاديم (ويليام)  ،ويم ديلفوي (صاحب رشكة تامني
) ،ديا ليان (عبري) ،و كوين دي بو بدور (الفنان جيفري جودفرو) .ويروي الفيلم قصة
مهاجر سوري «سامي عيل» من الرقة ،غادر هربًا من داعش والحرب إىل لبنان ،عىل
أمل السفر منه إىل باريس ،حيث تعيش الشابة التي يحبها .يف لبنان يجد سامي انه ال
يستطيع السفر بال وثائق ،بال جواز سفر وتاشرية دخول .ال يجد ما يفعل غري ارتياد
افتتاح املعارض الفنية يف بريوت ليتناول الرشاب والطعام ،تراقبه ثريا وتذهب لتقول له
ان مكانه ليس هنا وانه غري مدعو ،ينتبه له فنان أمريكي معارص مشهور  ،ويستغل أزمته
ً
اتفاقا بإعارته جلد ظهره لريسم عليه وشما ً يكون جواز وسمة مروره
 ،ويعرض عليه
اىل اوروبا  .ويصبح بذلك لوحة فنية حية ،يقف يف القاعات ليتفرج عليه محبو الفن
التشكييل ،ولكنه بعد ذَلِك يدرك أنه فقد حريته من جديد بسبب هذا االتفاق.
ونختم ّ
بأن الفيلم شارك خالل عام  2020يف مهرجانات سينمائية عديدة ،منها
مهرجان البندقية دورة  77يف إيطاليا والذي فاز فيه يحيى مهايني بجائزة افضل
ممثّل ،ومهرجان الجونة يف مرص وفاز بجائزة افضل فيلم عربي .وتجدر اإلشارة إىل أن
الفيلم التونيس يتنافس يف القائمة القصرية املتكونة من  15فيلما مع أفالم من إيران،
فرنسا ،رومانيا ،النرويج ،تايوان  ،هونغ كونغ ،روسيا ،ساحل العاج ،تشييل  ،املكسيك
 ،غواتيماال  ،جمهورية التشيك والبوسنة والهرسك.
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طرائف ّ
الزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون (ج )145

مؤتمر قصر هالل وبداية مسيرة كفاح
يف مثل هذا اليوم  2مارس من سنة  1934 :انعقد مؤتمر
قرص هالل ،ونشأ الحزب الحر الدستوري التونيس الجديد.
ومثّل هذا املؤتمر تحوّال نوعيا يف تاريخ الحركة الوطنية
التونسية ،وتتويجا لتصوّرات نضالية صاغتها مجموعة من
ّ
املثقفني الدستوريني من ذوي التعليم العرصي ،واملتشبعة
بالفكر التنويوي والليربايل منذ مطلع ثالثينات القرن املايض.
كانت األزمة التي شملت مختلف امليادين السياسية
والثقافية
واالجتماعية
واالقتصادية والتي كانت
تتخبّط فيها البالد التونسية
جراء التسلط االستعماري قد
مهّ دت النعقاد هذا املؤتمر رغبة
من املؤتمرين يف إيجاد طرق
عمل جديدة ملواجهة املستعمر
تفيض اىل االستقالل والحرية.
وبطلب من العديد من
الدستوريني عقد بورقيبة
اجتماعا بمنزل أحمد بن عياد
وكوّن ورفاقه لجنة وقتية
ودعوا اىل مؤتمر خارق للعادة
يوم  2مارس  .1934وقد أبدت الكثري من الشعب رغبتها يف
عقد املؤتمر لحسم النزاع يف حني رفضت اللجنة التنفيذية (قيادة
الحزب القديم) رفضا باتا انعقاد املؤتمر االستثنائي.
ودام املؤتمر يوما واحدا بحضور نواب الشعب الدستورية،
وشهد ميالد حزب جديد هو الحزب الحر الدستوري الجديد.
وأطلق املؤتمرون عىل قيادة الحزب اسم «الديوان السيايس»
ْ
بورقيبة
وضم يف البداية ُكالّ من محمود املاطري رئيسا ،الحبيب
ْ
بورقيبة ،الطاهر صفر والبحري قيقة أعضاء.
كاتبا عاما ،محمد
ّ
وتم بعث هيكل أوسط سمّ ي «املجلس املل» يتكون من 20
عضوا تم انتخابهم خالل املؤتمر وتتمثل مهمته يف مراقبة نشاط
الديوان السيايس.
ْ
بورقيبة حيث تم اعتقاله يوم  3سبتمرب
وبدأت مسرية كفاح
 1934لنشاطه النضايل و أبعد إىل أقىص الجنوب التونيس و لم
يفرج عنه إال يف ماي .1936
ثم سافر إىل فرنسا وبعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية
فيها أعيد يف  10أفريل من عام  1938اثر مظاهرة شعبية
قمعتها الرشطة الفرنسية بوحشية يومي  8و  9أفريل ،1938
ونقل بورقيبة إىل مرسيليا وبقي فيها حتى  10ديسمرب 1942
عندما نقل إىل سجن يف «ليون» ثم إىل حصن «فانسيا» حيث
اكتشفته القوات األملانية التي غزت فرنسا  ،فنقلته إىل «نيس»
ثم إىل روما « و لكنه رفض اإلنحياز إىل االملان وأعلن عن موقف
تونس الحيادي من الحرب العاملية الثانية.
قرر الهروب إىل املنفى االختياري بالقاهرة وكان البد من
حيلة ماكرة للهروب من الحصار ،ولم يجد أمامه سوى سيدة

تونسية ارتضت أن تخاطر بحياتها من أجله فأعارته بعضا
من مالبسها وزينت أذنيه بقرطني كبريين وسارا جنبا إىل جنب
كامرأتني وبهذه الطريقة استطاع أن يخرج من مدينته تحت
أعني القوات الفرنســية التي كانت تطلبه حيا أو ميتا وعند
الشاطئ كانت جماعة من أصدقائه تنتظره ،لتودعه يف مركب
رشاعي شق عباب البحر طيلة أسبوع كامل قبل أن يضع
ْ
بورقيــبة قدمه عىل بر األمان ،عىل الساحل الليبي ومن هــناك
اضطر للســري عىل قدميه ملسافة
خمسمائة كيلومرت ليصــل
إىل الحدود املرصية وهناك لجأ
رسميا إىل مرص.
عاد إىل تونس يف  7أفريل
 1943قبل أن يغادرها مجددا
يف  16مارس  1945موفدا من
الحزب للدعاية للقضية الوطنية
وزار مرص و الواليات املتحدة قبل
أن يعود إىل تونس يف  8سبتمرب
 1948وسافر من جديد إىل
فرنسا سنة  1950ليقدم مرشوع
إصالحات للحكومة الفرنسية قبل
أن يتنقل بني القاهرة والهند واندونيسيا وإيطاليا وبريطانيا
والواليات املتحدة واملغرب ليعود إىل تونس يوم  2جانفي 1952
معلنا انعدام ثقة التونسيني بفرنسا وملا اندلعت الثورة املسلحة
يف  18جانفي  ,1952اعتقل الزعيم الحبيب ْ
بورقيبة رفقة زمالئه
يف الحزب وتنقل بني السجون يف تونس وفرنسا ثم رشعت فرنسا
يف التفاوض معه فعاد إىل تونس يوم  1جوان  1955ليستقبله
الشعب استقبال األبطال و يتمكن من تحريك الجماهري ،لتوقع
فرنسا يف  3جويلية  1954املعاهدة التي تمنح تونس استقاللها
الداخيل ،وتقيض بإعالن الدولة التونسية.وهي اإلتفاقية التي
عارضها الزعيم صالح بن يوسف واصفا إياها بأنها خطوة إىل
ْ
البورقيبي اليوسفي
الوراء مما أدى إىل نشأة ما يعرف بالرصاع
ويتهمه خصومه السياسيون بالتهاون والتخاذل ويصدر صالح
ْ
بورقيبة ورفاقه
بن يوسف سكرتري الحزب الحاكم قرارا بإعدام
الذين وافقوا عىل املعاهدة.
ْ
بورقيبة استطاع بدهائه السيايس أن يقنع اغلبية
ولكن
التونسيني بأن هذه املعاهدة هي الخطوة األوىل نحو االستقالل،
حيث وقعت فرنسا معاهدة لالستقالل يف  10مارس عام 1956
والتي شكل بمقتضاها أول حكومة يف تونس املستقلة..
يوم  20مارس  ،1956تم توقيع وثيقة اإلستقالل التام
ْ
بورقيبة أول حكومة بعد اإلستقالل .ويف  13أوت ،1956
وش ّكل
صدرت مجلة األحوال الشخصية التي تعترب من أهم أعمال
ْ
بورقيبة حيث أنها تضمنت أحكاما ثورية كمنع تعدد
الزعيم
الزوجات وجعل الطالق بأيدي املحاكم ،وال تزال هذه املجلة
تحظى إىل اليوم بسمعة تكاد تكون أسطورية.

عين على التلفزيون

هشام رستم في مسلسل «مافيا»

مسلسل «مافيا» سيخرجه أيوب سائحي الذي أكد ّ
أن
التصوير سيت ُّم بأحدث التقنيات السينمائية ،وبمشاركة تقنيني
غربيني ممن عملوا يف تصوير أفالم عاملية ،وهو مسلسل حركة
يف عرشين حلقة يروي ،وفقا ً ملخرجه ،حكايات عصابات املافيا.
وال يعترب العمل عصابات املافيا مُج َّرد مجموعة من
املجرمني .إذْ تمثل كل عصابة تنظيما ً كامالً له إدارته ودرجاته
الوظيفية .واألهم من ذلك أن لهذه العصابات مبادئ تحكم
ترصفاتها وعالقاتها باآلخرين ،سواء داخل املافيا الواحدة أو
خارجها.
وسيشارك يف املسلسل عدد من الوجوه الفنية نذكر منهم
هشام رستم وأميمة املحرزي ورحمة وناس وسليم الهوش،
واملطربان نور شيبة ومصطفى الدالجي .كما يشارك يف العمل
الخبري التونيس الدويل يف الفنون القتالية وليد النابيل.
املسلسل ،وفقا ً لرشكة اإلنتاج ،سيعرض عىل إحدى
القنوات العربية يف رمضان  .2021ومن املنتظر أن
تعرضه قناة ...MBC 5

سارة التونسي في « حرب أهليّة» مع يسرا

تداولت الصحف واملواقع العربيّة بشدّة مشاركة املمثلة
التونسية سارة التونيس ،يف مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة
يرسا املقرر عرضه يف موسم رمضان  2021واملسلسل من إخراج
سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل ...وتدور أحداثه يف إطار
من اإلثارة والتشويق ..ولكن من هي سارة التونيس؟
هي ممثلة تونسية ،حصلت عىل لقب ملكة جمال تونس
والعالم العربي يف  2017وإسمها الحقيقى سهري إختارته والدتها
بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية يف فيلم «معبودة
الجماهري».
درست يف تونس علوم اإلعالم واالتصال وحصلت عىل منحة
يف أسبانيا ،وهناك شاركت يف أول دور لها يف فيلم أسباني
قصري يحمل اسم «أحبك».
بدأت سارة التونيس مشوارها الفني يف مرص
بتقديم فيلم «كارما» للمخرج خالد يوسف الذي قدمها
للجمهور املرصي.
ويف  2019قدمت دور «صوفيا» أم ياسمني
صربي يف مسلسل «حكايتي»...

maghrebstreet@gmail.com
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أ ّكد رئيس اللجنة األوملبية التونسية محرز بوصيان خالل ظهوره االعالمي األخري بقناة حنبعل يف
برنامج سويعة سبور أنه تحدّث مع رئيس االتحاد الدويل لكرة اليد املرصي حسن مصطفى إلعالمه ببعض
التجاوزات التي تحدث يف كرة اليد التونسية وتحديدا عىل مستوى الجامعة املحلية التي كانت قد دعت لعقد
جلستها االنتخابية بطريقة مريبة جدّا.
وبالفعل فقد استجاب رئيس االتحاد الدويل للعبة لنداء رئيس اللجنة األوملبية التونسية وق ّرر تأجيل موعد
الجلسة االنتخابية اىل موعد الحق اىل حني النظر يف الوضعية القانونية للجامعةّ .
تدخل بوصيان يف إطار مهام
اللجنة األوملبية الرقابي مثلما يصفه لم يقترص فقط عىل االتحاد الدويل لكرة اليد وعالقته املبارشة بالجامعة
التونسية بل أقحم الرجل نفسه يف رصاع جانبي آخر يتع ّلق بالجامعة التونسية للكرة الطائرة .ومعلوم أن
رئيس الجامعة املنتهية واليته فراس الفالح فاز يوم األحد بعهدة جديدة بعد أن دخل السباق االنتخابي
بمفرده ورغم ما قيل بخصوص قانونية ترشح الفالح فقد خلف الرجل نفسه عىل عرش الكرة الطائرة
التونسية رغم معارضة اللجنة األوملبية التي أ ّكد رئيسها يف نفس الظهور اإلعالمي األخري له ّ
أن فراس الفالح
متهم بقضايا فساد مايل داخل الجامعة داعيا اياه اىل االستقالة حفظا ملاء الوجه خاصة أن هناك قرارا وزاريا
صدر بشأنه ويقيض بشطبه طبقا ألحكام الفصل .21
ّ
ولكن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية بدليل عدم عدول الفالح عن ترشحه وهذا الترصّ ف جعل
رئيس اللجنة األوملبية التونسية يدخل عىل الخ ّ
ط مجدّدا ويراسل االتحاد الدويل للعبة إلشعاره باملستجدات
ّ
والتطورات الحاصلة يف محيط الجامعة التونسية للكرة الطائرة .وحسب مصادر موثوق فيها فإن االتحاد
الدويل يستعد إليفاد مبعوث خاص لالطالع عىل حقيقة التهم التي تالحق السيّد فراس الفالح خاصة ّ
أن
ّ
متمسك برباءته من كل التهم التي وجّ هت له رغم أن الجهة التي أدانته هي
األخري
ّ
املتفقد العام لوزارة الرياضة
التفقدية العامة بوزارة الرياضة حيث أكد تقرير
وجود تجاوزات مالية وإدارية وتسيريية خطرية منها ما يكتيس صبغة جزائية
موجبة للمؤاخذة القضائية ممّ ا جعل مراقبي الجامعة يرفضان املصادقة عىل
حسابات سنة  2018 – 2017ويرفعان األمر لوكيل الجمهورية.

واملدرب نبيل الكوكي؟
ماذا يف اتصال مخاخم
ّ
لم يمنع االنتصار الكبري الذي ّ
حققه النادي الريايض الصفاقيس عىل النجم الريايض الساحيل خارج قواعده هيئة املنصف
خماخم املنتخبة حديثا عىل رأس النادي من التفكري يف إحداث تحوير هام عىل املقاليد الفنّية للفريق األوّل من خالل االتجاه
نحو التعاقد مع مد ّرب جديد خلفا للمد ّرب الحايل أنيس بوجلبان.
مصار موثوق فيها كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن هيئة خماخم أتمت ترتيبات التعاقد مع مد ّرب جديد للفريق
سيكون عىل األرجح وبنسبة كبرية اإلسباني بيبي مورسيا الذي يبلغ من العمر  56سنة وسبق له االرشاف عىل تدريب
عديد األندية املعروفة عىل رأسها العمالق االسباني اتلتيكو مدريد اإلسباني.
قرار التعاقد مع مد ّرب جديد خلفا ألنيس بوجلبان كان جاهزا منذ فرتة ونيّة االستغناء عن «بوجا» كانت من
تحصيل الحاصل مهما كانت نتائج مباراة الكالسيكو يوم األحد املايض واملد ّرب االسباني بيبي مورسيا لم يكن
الخيار األوّل لهيئة خماخم حيث دخل رئيس فريق عاصمة الجنوب منذ فرتة يف اتصاالت جانبية مع أكثر من
مد ّرب تمهيدا للوصول اىل اتفاق يقيض للمسك بمقاليد األمور الفنيّة للفريق ويأتي عىل رأس هذه األسماء
املد ّرب التونيس نبيل الكوكي الذي يرشف حاليا عىل تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري.
االتصال بني خماخم والكوكي تك ّرر يف أكثر من م ّرة يف محاولة من خماخم إلقناع الكوكي بالعودة اىل
تونس وتدريب النادي الصفاقيس مجددا لكن الكوكي اعتذر بك ّل لطف عن قبول املهمّ ة يف الوقت الراهن
متعلال بالتزاماته التعاقدية واألخالقية مع إدارة الفريق السطايفي.
ويبدو الكوكي صائبا جدّا يف قراره فالرجل بصدد إحداث ثورة رياضية حقيقية يف الفريق الجزائري
ويف البطولة الجزائرية عموما فهو يتصدّر ترتيب البطولة وأكثر املرشحني لحصد اللقب يف املوسم الحايل
كما أنه يسري بخطى ثابتة يف مسابقة كأس الكنفدرالية وهو محل إشادة واسعة حاليا من طرف الفنيني
الجزائريني وله مكانة خاصة يف صفوف جمهور الوفاق الذي يعتربه قائد ملحمة العودة اىل منصات
التتويج ولكل هذه االعتبارات ّ
فإن تردّد نبيل الكوكي يف االستجابة لطلب خماخم قبل املرور فعليا اىل
االعتذار كان مفهوما ومنطقيا جدّا باعتباره بات قوسني أو أدنى من دخول تاريخ البطولة الجزائرية.

مجاهري الرتجي تقود ثورة املدارج

ساهمت الحشود الجماهريية العريضة التي نزلت اىل الشارع
بطلب من حركة النهضة وللخروج يف مسرية بعنوان «الثبات
والحفاظ عىل املؤسسات» يف إيقاظ سواكن العديد من فئات هذا
املجتمع التي خدّرها الخوف من فريوس كورونا اللعني .وعىل غرار
الفنانني الذين بدأوا يف إطالق دعوات غاضبة لرفع القيود املفروضة
عليهم وعىل حفالتهم ومهرجاناتهم بدأت جماهري الكرة يف تونس
تنسج عىل نفس املنوال باعتبار أنه لم يعد أيّ أحد يقبل فكرة
االمتثال لقوانني الربوتوكول الصحّ ي والتباعد االجتماعي يف وقت
ّ
غصت فيه شوارع العاصمة بأنصار حركة النهضة الذين قدموا من
كل حدب وصوب.
أوّل الجماهري التي بدأت يف إعداد العدّة للخروج اىل الشارع
أمال يف تمكينها من حقها يف العودة اىل املالعب لتشجيع فريقها هي
جماهري الرتجي الريايض التونيس وهذا أمر مفهوم جدّا فالرتجي
مقبل عىل استحقاقات رياضية كبرية أهمها يتع ّلق بمسابقة كأس

رابطة األبطال االفريقية والبداية ستكون بموقعة الزمالك يوم
السبت القادم .وتدرك جماهري الرتجي أن فريقها يف حاجة كبرية
اىل دعم جمهوره سيّما أن مباراة الزمالك تكتيس تحديّا خاصا
لغول افريقيا .وترى جماهري الرتجي أنه لم يعد هناك أيّ موجب
لحرمانها من متابعة مباريات فريقها فتع ّلة الخوف من كورونا لم
تعد تنطيل عىل أحد وما شاهدناه يف شوارع العاصمة يوم السبت
املايض يكفي مؤونة التعليق.
جماهري الرتجي بدأت يف إطالق دعوات عىل مواقع التواصل
االجتماعي إلجبار السلط املعنية عىل تمكني عدد محرتم من
الجماهري من الدخول اىل املالعب وهذه الدعوات بدأ بعضها يحيد
عن املسالك الوديّة حيث يطالب بعضها بالخروج اىل الشارع إلجبار
الحكومة عىل تقبّل األمر الواقع خاصة أنّه سيكون من اليسري عىل
السلطة املعنية تأطري بعض اآلالف يف مدارج ملعب رادس عوضا
ّ
واألزقة.
عن مطاردة تلك اآلالف الغاضبة يف الشوارع
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ندوة صحفية ملستثمر جمهول
الحديث عن النادي االفريقي وعن كواليسه ال ينضب أبدا ورغم
ّ
أن الجانب الريايض هو امللف األه ّم الذي يشغل دائما بال الجماهري
ّ
فإن الحديث املستمر عن املشاكل االدارية واملالية للفريق يبقى
دائما أمرا يسيل الكثري من الحرب والجدل.
اليوم وبعد وصول هيئة مديرة جديدة لرئاسة النادي بقيادة
يوسف العلمي خلفا للرئيس املعزول عبد السالم اليونيس قد
ال يعني نهاية املشاكل والتجاذبات الداخلية يف النادي ويبدو
ّ
أن موضوع املستشهر األجنبي الذي شغل بال األحباء يف االيام
القليلة املاضية قد يتصدّر واجهة األحداث مجددا يف النادي حيث
علم «الشارع املغاربي» ّ
أن املستشهر املجهول والذي أملح له يف
وقت سابق الرئيس السابق لالفريقي عبد السالم اليونيس
يستعد لعقد ندوة صحفية لكشف بعض الحقائق
التي تخفى عىل جمهور األحمر واألبيض.
ّ
فإن املستشهر
وحسب املصادر ذاتها
ّ
وهو رجل أعمال فرنيس جزائري وقع
عىل عقد استشهاري مع النادي
االفريقي ولكن العقد بقي مع ّلقا
بما ّ
أن الرجل محسوب عىل اليونيس
والهيئة الجديدة ترفض التعامل
والتواصل معه.
وتضيف املصادر ذاتها ّ
أن
األرقام املتداولة خاصة يف
تلك الفرتة واملتع ّلقة بقيمة
االستشهار وهي يف حدود 50
ّ
مقسمة عىل
مليون أورو
خمس سنوات صحيحة
فعال وبأن املستشهر
ّ
متمسك بما جاء يف بنود
العقد الذي وقعّ ه مع عبد
السالم اليونيس معتربا
ّ
املوقع يربطه
أن العقد
بالنادي االفريقي وبالتايل
فإن الهيئة الحالية مجربة
عىل احرتام هذا العقد
ومجربة كذلك عىل التعامل
مع صاحبه.
هذه
ضوء
وعىل
املعطيات يبدو أن األيام
القليلة القادمة ستشهد
تطورات جديدة يف النادي
االفريقي قد تصدّر أزمة
جديدة وبعناوين مغايرة
تبدو هيئة العلمي يف غنى
عنها.

فرصة أخرية
حلسان القابيس
ّ

يحتل فريق االتحاد الريايض ببن قردان مرتبة
محرتمة جدّا يف سباق البطولة الوطنية لكرة القدم
حيث مازال الفريق مرابطا يف كوكبة الطليعة وتحديدا
يف املركز الرابع للرتتيب العام برصيد  24نقطة رغم
ميض  14جولة منذ انطالق السباق وكان الفريق قادرا
عىل تحقيق ترتيب أفضل وتنقيط أكرب لو نجح الفريق
يف حسم نتيجة بعض املواجهات التي احتضنها ملعب
بن قردان والتي كانت كفيلة بتغيري وضعية النادي اىل
أفضل مما هي اآلن عىل غرار مباراة الجولة املاضية
أمام نجم املتلوي والتي انتهت عىل نتيجة التعادل
السلبي يف مباراة كانت تبدو قبل بدايتها محسومة
لفائدة املحليّني قبل أن يكون ألبناء املد ّرب محمد عيل
املعالج رأي آخر.
تعادل لم يرض مسؤويل الفريق الذين يعتربون
ّ
أن االتحاد أهدر فرصة حقيقية للصعود اىل املركز
الثالث مناصفة مع النجم الساحيل ويرى مسؤولو
االتحاد ّ
أن املد ّرب حسان القابيس يتحمّ ل مسؤولية
كبرية يف هذا االخفاق عىل ح ّد وصفهم وحسب ما
يروج داخل كواليس «التيحة» ّ
فإن نائب رئيس النادي
ربيع الوحييش الذي يعترب حاليا املسؤول األوّل عن
الفريق بعد «عزل» الرئيس املنجي لسود أشعر ّ
حسان
القابيس بأن التعثّر مجددا داخل القواعد وأمام الفرق
التي تحتل مواقع خلفية يف ترتيب البطولة سيك ّلفه
خسارة منصبه يف الفريق خاصة ّ
أن بعض النتائج
التي تحققت سابقا لم تخف تواضع املردود يف بعض
املباريات.

تطبيع افرتايض

يبدو ّ
أن حرص الكيان الصهيوني عىل ج ّر العرب اىل مربّع التطبيع
ّ
مهما تعددت وتنوعت أشكاله وألوانه لن يتوقف قريبا .فبعد
الرتويج لحملة السالم الوهمية التي أطلقها بعض الفنانون
العرب ممن انخرطوا يف لعبة التطبيع طواعية أو ممن
وقعوا يف ّ
فخ االغراءات املالية تتواصل حمالت التطبيع
يف مختلف االتجاهات خاصة الرياضية منها والتي
لم ينجح الحجر الصحّ ي والقيود املفروضة بسبب
فريوس كورونا يف وضع ح ّد لها حتى تحوّل الفضاء
االفرتايض اىل ساحة إضافية الستقبال املطبّعني الجدد.
تونس ورغم ما يقال يف العلن من رفض صلب لفكرة التطبيع مع
الكيان املحتل ّ
فإن بعض "الخوارج" لم يجدوا أيّ حرج يف التعامل والتعاون
مع الدولة املحتلة .وإذا كانت البداية ببعض الفنانني الذين تعودوا عىل زيارة األرايض

املحتلة خلسة إلقامة بعض الحفالت الغنائية ّ
فإن بعض الرياضيني التونسيني نسجوا
ّ
بدورهم عىل نفس املنوال وانخرطوا يف لعبة التطبيع بتعلة أن ممارسة الرياضة التي ال
تعرتف بالحدود وال بقيود املقاربات السياسية.
الجديد يف هذا السياق هو مشاركة بعض العبي الشطرنج التونسيني يف بطولة
افرتاضية للشطرنج تقام للمرة األوىل وتندرج ضمن مبادرة التضامن اإلرسائيلية تحت
عنوان "تضامن الشطرنج ."4
وقد كشف املوقع الرسمي للمنظمة اإلرسائيلية املرشفة عىل تنظيم هذه التظاهرة
الرياضية "امللغومة" أن قرابة  438العب شطرنج من أكثر من  40دولة شاركوا فيها
بما يف ذلك عديد الدول العربية عىل غرار تونس والجزائر واملغرب والسودان واليمن.
واكتفى املوقع الرسمي باالشارة اىل جنسيات الرياضيني دون ذكر أسمائهم يف انتظار
ّ
ّ
والتقص يف هذا املوضوع ومعاقبة الجناة يف صورة ثبوت
تدخل سلطة االرشاف للبحث
أيّ مشاركة تونسية يف التظاهرة املذكورة.
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