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أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

عيل الكعيل... الوزير املصيبة !عيل الكعيل... الوزير املصيبة !
إلغاء منظومة الدعم انطالقا من جويلية القادم...؟إلغاء منظومة الدعم انطالقا من جويلية القادم...؟

 َمقاَمُة َقرطاِجْستاَن 
وَقَصِبْستاَن

بقلم : صالح مصباح

»العين« اإلماراتية تذرف دموع 
الحقد والغّل على تونس

اليوم انطالق إصالحات 
عميقة وربام ثورة

يف القضاء ؟

من ثورة الكرامة إلى انتصاب 
»الكوميسيون« المالي

بقلم : جمال الدين العويديدي

االفتتاحيةاالفتتاحية
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تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات  :

مستشارو التحرير :

الصادق بلعيد - حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان - نائلية السليني -  خالد عبيد 
- جمال الدين العويديدي - عميرة علّيه الصغّير - 

أحمد بن مصطفى - أيمن البوغانمي

المنصف السليطي - مسعود رمضاني - 
أنس الشابي  - أسعد جمعة - كريم الميساوي - 

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد  ورئيس قسم الثقافة
لطفي النجار

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

عواطف البلدي - أنور الشعافي- منى المساكني 
- صالح بوزيان - أماني الخديمي -  خالد النوري - 

تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي - 
نائلة الشقراوي - نبيل درغوث - يوسف مارس

المدير الفّني :
فيصل بنعمران

هيفاء سالم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

الفاكس : 065 890 71الهاتف : 034 063 36
45 شارع آالن سافاري - 1002 تونس 

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

االفتتاحيةاالفتتاحية 

لوكاالت  السلبية  الثمانية  املؤرشات  التاريخ  سيسجل 
سنة  منذ  تونس  عىل  انهالت  لتي  العاملية  االئتماني  التصنيف 
2011 إىل اليوم كعنوان للفشل الذريع للسياسات االقتصادية 
واالجتماعية لجميع الحكومات التي تداولت عىل السلطة منذ 
جانفي 2011 إىل اليوم. ألن دور هذه الوكاالت يتمثل يف تقليص 
املقرتضني  بني  املعلومات«  »تباين  تسميته  عىل  يصطلح  ما 
عن  بمعلومات  املالية  األسواق  تزويد  عرب  واملستثمرين، 
املدينني  ايفاء  عدم  ومخاطر  إصدارها  يتم  التي  الديون  جودة 
بالتزاماتهم. لذلك سوف تتحمل كل الحكومات واألحزاب التي 

ساندتها املسؤولية التاريخية لهذا اإلفالس الرهيب. 

 23 بتاريخ  »موديز«  وكالة  أصدرته  الذي  األخري  التصنيف 
فيفري 2021 أشار بوضوح إىل اقرتاب تونس من فرضية حالة 
يف  الخارجية  ديونها  تسديد  عىل  قدرتها  عدم  بمعنى  إفالس 
آجالها املحددة وهو ما مثل صدمة كبرية للشعب حولت حلم 
ثورة شعارها »شغل، حرية، كرامة وطنية« إىل إفالس للدولة 

ورضب السيادة الوطنية. 

الصحفي  البيان  نرش  مع  بالتزامن  الرتقيم  هذا  جاء  لقد 
رقم FMI 21/52 الصادر عن املجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدويل اثر اختتام مشاورات املادة الرابعة لعام 2021 مع تونس 
من  العديد  يحتمل  الذي  بيانه  استهل  حيث  فيفري   26 يوم 
التناقضات الصارخة باستعراض تداعيات جائحة كوفيد19- 
عىل االقتصاد الوطني معلال ذلك »بأن التوظيف اإلضايف )ذكر 
بنفسه ان 40% منه يف القطاع الصحي بالرضورة( أدى إىل رفع 
املحيل  الناتج  إجمايل  17,6% من  إىل  العام  القطاع  أجور  كتلة 
لتصبح حسب زعمه« ضمن أعىل الكتل يف العالم«. والحال أن 
ارتفاع النسبة املائوية لكتلة األجور هو ناتج يف الحقيقة عن 
  .%8,8- بنسبة  انكمش  الذي  اإلجمايل  املحيل  الناتج  تقلص 
كما اضاف متوقعا« أن يتعاىف نمو إجمايل الناتج املحيل ليسجل 
3,8% يف عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة« يف بلد هو 
تلقيح ضد كوفيد19-  اليوم جرعة  إىل  يتلق  لم  أنه  يعلم جيدا 
يُعترب  وهذا  املحيل.  اإلنتاج  مقومات  أية  فيه  تتوفر  ال  بلد  ويف 

استخفافا بالشعب التونيس. 

اإلفالس  خطر  من  ونُنبّه  نستشعر  كنا  لقد  األحوال  كل  يف 
الداهم عىل تونس حيث كانت كل املؤرشات واألرقام واملعطيات 
خطري  منزلق  يف  دخلت  البالد  أن  البداية  منذ  تؤكد  املوضوعية 
آلياته  الذاتية  املنافع  وراء  واللهث  السيايس  النفاق  قوامه 
الوالء للقوى الخارجية الدولية واإلقليمية وأدواته أبواق دعاية 

منحازة إعالمية وأكاديمية سخرت قواها للتضليل والنفاق بال 
هوادة.

 لذلك من الواجب تحديد املسؤوليات ومحاسبة كل األطراف 
الضالعة يف هذا الخراب. 

لقد تجلت السياسات الفاشلة من خالل محطات محورية 
يف  التأمت  التي  الكربى  السبع  للدول  »دوفيل«  قمة  شكلت 
عدة  سبقتها  أن  بعد  األسايس  عنوانها   2011 ماي  يف  فرنسا 
زيارات لتونس قامت بها شخصيات فاعلة من القوى الدولية 
واإلقليمية يف إطار صفقة والء مقابل تمكني يف السلطة حتى 
مثلت  لقد  الشعب.  الستحقاقات  التنكر  االمر  استوجب  ولو 
قمة »دوفيل« الحدث الهام الذي مكن صندوق النقد الدويل من 
تفويض للتدخل يف تونس منذ توقيعه يف سنة 2012 وإىل اليوم. 

إىل فرض خطوط حمراء عىل كل  القمة  افضت هذه   كما 
عدم  أهمها  العرشية  هذه  يف  تونس  حكمت  التي  األطراف 
يتمحور  الذي  الثورة  قبل  السائد  التنموي  املنوال  مع  القطع 
حول الرشاكة مع االتحاد األوروبي وفتح السوق الوطنية ملزيد 
ذات  القوانني  كل  بتمرير  وااللتزام  رشط  وال  قيد  بال  التوريد 
من  واإلقليمية  الدولية  املالية  املؤسسات  مكنت  التي  الصلة 

إحكام قبضتها عىل البالد. 

واالستحواذ  السيايس  الفساد  تنامي  إىل  أدى  التميش  هذا 
إفالس  حتمية  النتيجة  فكانت  الخارجية  والهيمنة  الحزبي 
تدفع  سوف  واقتصادي  مايل  وإفالس  األوىل  بالدرجة  أخالقي 
فرض  بعد  األمر  كان  مثلما  التونيس  الشعب  غالبية  ثمنه 

معاهدة باردو املشؤومة التي كرست االستعمار الفرنيس. 

يف  نمو  نسبة  بمعدل  السوداء  العرشية  هذه  تميزت  لقد 
حدود 1,7% بني سنة 2011 وسنة 2019 مقابل معدل نسبة 
نمو بـ 4,4% بني 1987 و 2010 وهو ما يعترب بكل املقاييس 

حالة ركود خطرية وغري مربرة.    

النظام  يف  التجاري  العجز  مجموع  ارتفع  الوقت  نفس  يف 
العام املقيم إىل 218 مليار دينار بني سنة 2011 وسنة 2020 
بمعدل سنوي يقدر بـ 21,8 مليار دينار يتم تغطيتها بقروض 
خارجية بالعملة األجنبية مقابل مجموع عجز تجاري بلغ 81 
مليار دينار فقط يف العرشية بني سنة 2001 وسنة 2010 أي 

بمعدل8,1 مليار دينار سنويا.

للبنك  األسايس  الدور  تحييد  مع  بالتزامن  االنزالق  هذا   
املركزي يف الدفاع عن العملة الوطنية عرب قانون أفريل 2016 

أدى إىل تدهور قيمة الدينار مما تسبب بطريقة آلية يف تدمري 
وتفاقم  والخاص  العمومي  القطاعني  يف  الوطني  االقتصاد 
الحكومات  كل  عنوة  تجاهلته  الهام  املعطى  هذا  املديونية. 

املتتالية وكل املؤسسات املالية الدولية.

من هذا املنطلق نعتقد أن البيان األخري لصندوق النقد الدويل 
ُمنّزال وال غبار عليه  املعلقني يف تونس  العديد من  الذي يعتربه 
يحمل يف الحقيقة عديد التضارب. نؤكد عىل ذلك ألننا عىل علم 
يف  تعرضنا  حيث  رسميا  بها  اعرتف  التي  السابقة  بإخفاقاته 
مقال نرش بـ "الشارع املغاربي" يوم 5 أفريل 2018 إىل اعرتافات 
خرباء من داخل صندوق النقد الدويل بفشل اإلصالحات الهيكلية 

التي يفرضها عىل عديد البلدان منذ أربعة عقود. 

النقد  صندوق  أن  السنة  نفس  يف  ثان  مقال  يف  ذكرنا  كما 
رسمية  اعتذارات   2013 جوان  من  الخامس  يف  قدم  الدويل 
منذ  اليونانية  األزمة  معالجته  طريقة  حول  الجميع  فاجأت 
2010. حيث ذكرت وثائق داخلية تم ترسيبها أنه سجل  سنة 
إخفاقات كربى عىل مستوى اختيار سياسة التقشف ملعالجة 
نسبة  يف  املشطة  والزيادة  األجور  عىل  الضغط  عرب  األزمة 
الرضائب عىل اليونانيني مما عمق االزمة وأدخل البالد يف حالة 
الفريق  ركود. وكذلك وهو األغرب عىل مستوى »كفاءة ودور 
بانه  وصفه  تم  الذي  السياسة  هذه  وتطبيق  بمتابعة  املكلف 
»غري متمكن وال يملك التجربة املطلوبة«. وهو مع األسف ما 

يجري يف تونس منذ سنة 2013 إىل اليوم.            

وتأكيدا عىل ما سبق نالحظ أن كل األطراف املعنية بالوضع 
التونيس تُمعن يف التكتّم عىل ُمعضلة العجز التجاري  وتتجاهله 
اإلصالحات  مصطلح  وجهة  بتحويل  وتقوم  مريبة  بطريقة 
األجور.  كتلة  وشيطنة  العمومية  املؤسسات  خوصصة  نحو 
بخسة  بأثمان  البالد  مقدرات  يف  للتفويت  تُمّهد  بذلك  وهي 
حسب  التي   «  les Fonds vautours« الكارسة  الصناديق  عرب 
النازفة  التونسية  الفريسة  حول  تحوم  بدأت  مصادر  عدة 
وسط صمت مريب من البنك املركزي الذي كان عليه أن يتخذ 
ما  إلنقاذ  املالية  وزارة  مع  بالتعاون  الرضورية  االحتياطات 

يمكن إنقاذه.  

له  تعرضت  أن  وسبق  اليوم  لبنان  له  يتعرض  الوضع  هذا 
عديد البلدان يف العالم يف رشق أوروبا ويف أمريكا الالتينية وبلدان 
رشق آسيا. وهو استدراج نحو اإلفالس دأب عليه صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل بالتواطئ مع أنظمة فاسدة وفاقدة للحس 
ابتزازها  ممارسة  من  وإٌقليمية  دولية  قوى  لتمكني  الوطني 

السيايس واالقتصادي. 

إنقاذ  حكومة  تكوين  إىل  قوة  بكل  للدعوة  األوان  آن  اليوم 
وطني لتضع حدا لهذا الدمار وتضع مخططا محكما للدخول 
بحكمة  بآليات جدية ومدروسة  ومريرة  يف مفاوضات صعبة 
التنموية  املسرية  وإعادة  املستنقع  هذا  من  البالد  إلخراج 
أبية منترصة  إىل دربها الصحيح. عاشت تونس حرة  الوطنية 

عىل كل الصعاب. 

العشرية السوداء :

من ثورة الكرامة إىل انتصاب »الكوميسيون« املايل
جمال الدين العويديدي
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10 مليارات و50 مليارا
بالقطب  التحقيق  قايض  اصدار  منذ  مرا  أسبوعان 
القضائي املايل بتاريخ 24 فيفري 2021 قرارا يقيض باالفراج 
عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي واإلبقاء عليه بحالة 
رساح مقابل توفري ضمان مايل قدره حوايل 10 ماليني دينار. 
املبلغ التقديري جاء نتيجة االختبار التكمييل الذي تم اجراؤه 
رفعتها  شكاية  بعد  بخصوصها  االبحاث  انطلقت  قضية  يف 

منظمة "انا يقظ" بشبهة  فساد وتبييض أموال.
زوجة  محاوالت   تعددت  املنقضيني،  األسبوعني  خالل 
نبيل القروي وشقيقه النائب غازي لتجميع هذا املبلغ طرقا 
"قلب  حزب  من  مصدر  أكد  ما  حسب  االبواب  كل  خاللها 
املبلغ  هذا  تجميع  أن  أوضح  املغاربي"  لـ"الشارع  تونس" 
وأن  مستحيلة"  "شبه  مسألة  الظرف  هذا  مثل  يف  الضخم 
اليأس بدأ يدب يف نفوس أفراد عائلة رئيس الحزب يف انتظار 

تطورات اخرى قد تعرفها القضية.
اعمال  رجال  قبل  من  املبلغ  تجميع  املصدر  واستبعد 
اىل  ذلك  يف  مستندا  للحزب   االنتخابية   الحملة  يف  ساهموا 
أو مساءالت بسبب   قد تالحقهم  تتبعات  أية  "مخاوف" من 
تقديم أي "تربع او مساهمة او سلفة" للقروي  مذكرا بأن 
"قضية نبيل القروي سياسية" وبأن من "يستهدفه اليوم قد 

يستهدف أية شخصية أو رجل أعمال تمد له يد املساعدة".
الرئيس  صهر  شيبوب  سليم  ان   يبدو  أخرى،  جهة  من 
الراحل بن عيل، املوقوف منذ يوم 22 جويلية 2020 يف انتظار 
ما  حسب  السجن،  من  للخروج  دينار  مليون   50 تجميع 

يُتداول يف الكواليس القضائية ويف أوساط رجال األعمال. 

وزراء "التحوير"  
الحكومة  رئيس  اقره  الذي  الوزاري  التحوير  ان  يبدو 
نواب  مجلس  ثقة  عىل  بموجبه  املقرتحني  الوزراء  وتحصل 
يف  املاةي   من  اصبح  املنقيض  جانفي  شهر  نهاية  الشعب 

سابقة لم تشهد لها تونس مثيال.
قبول  رفض  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  أن  واملعلوم 
من  موقف  بسبب  الدستورية  اليمني  الداء  املزكني  الوزراء 

شبهات فساد  وتضارب مصالح تالحق عددا منهم.

أي  يخرج  ولم  الصمت  التزموا  الذين  الوزراء  مصري  أما 
منهم لالعالم منذ جلسة منح الثقة بالربملان، فيؤكد مصدر 
منهم لـ"الشارع املغاربي" انهم يبارشون مهامهم االصلية 
أو  قضاة  القصبة  يف  كمستشارين  للوزرات  ترشحيهم  قبل 
رضا  هو  االول  اثنني،  باستثناء  اطارات  أو  عامني  مديرين 
الصغرى  واملؤسسات  الصناعة  لوزارة   املزكي  مصباح  بن 
منصبه  من  استقالته  منذ  التقاعد  يف  وهو  واملتوسطة، 
تونس  بن  والثاني هو سفيان  بروكسال،  يف  لتونس  كسفري 
املزكى لوزارة الطاقة واملناجم والذي لم يعد اىل اليوم اىل مرص 
''أوسكار  لرشكة  تنفيذي  كمدير  بمنصبه  مهامه  ملبارشة 

انفرسرتكترش".
وللتذكري فإن التحوير الوزاري شمل: 

مهامه  اليوم  إىل  الزواغي ويبارش  يوسف  العدل:  وزير 
كمدير عام الديوانة. 

مهامه  اليوم  اىل  الذهبي ويبارش  وليد  الداخلية:  وزير 
ككاتب عام للحكومة. 

اللطيف  عبد  العقارية:  والشؤون  الدولة  أمالك  وزير 
امليساوي  ويواصل مهامه كقاض.

وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة: رضا بن 
مصباح الذي يسدي بعض االستشارات وهو يف التقاعد منذ 

االستقالة من منصبه كسفري. 
وزير الطاقة واملناجم: سفيان بن تونس. لم يعد ملبارشة 

مهامه يف مرص.
وزير الشؤون املحلية والبيئة: شهاب بن أحمد الذي يشغل 

حتى اليوم منصب مدير عام مركز النهوض بالصادرات. 
وزير التكوين املهني والتشغيل )اإلدماج املهني(: يوسف 

فنرية.
وزير  الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة مستشار لدى 

رئيس الحكومة. 
أسامة  املائية:  واملوارد  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 

الخريجي مستشار لدى رئيس الحكومة. 
وزير  ديوان  مدير  إبراهيم  بن  يوسف  الثقافة:  وزير 

الثقافة. 
وزير الصحة العمومية: الهادي خريي طبيب ومدير كلية 

الطب بسوسة. 

اكتساح...!
موقع algerIepatrIotIque اكد ان عدد السياسيني والنساء 
أيام  بالجزائر  الشعبي  الحراك  مسريات  قيادة  يف  املحنكني 
الجمعة يف تناقص متزايد أمام اكتساحه من طرف ما أسماه 
أصبحوا  إنهم  قال  الذين  القدم  كرة  فرق  أنصار  من  بجيش 
واملساحات  الشوارع  نحو  جماعات  جماعات  يتوجهون 

الرئيسية بمختلف مدن البالد قادمني من األحياء الشعبية.
السابق  للنظام  املناهضة  الشعارات  أول  بأن  ذكر  املوقع 
واملحفوظة عن ظهر قلب جاءت بأصوات اآلالف من جماهري 
أن  القدر  أنه من سخرية  القدم كاشفا  لكرة  العاصمة  فرق 
عيل  طرف  من  ُمّولت  املرّددة  واألغاني  املرفوعة  الشعارات 

حداد رئيس مجلس األعراف سابقا.
ابعاد  تم  رويدا  رويدا  أنه  اىل  أشار   algerIepatrIotIque

الجبهة  يد  عىل  األصليني  الحراك  وقفات  ومنظمي  مطلقي 
لندن  من  القادمني  الشباب  بآالف  وتعويضهم  االسالمية 
شعارات  لرتديد  البالد  جهات  داخل  ومن  وجنيف  وباريس 
معناها  حتى  يفقهون  ال  الشبان  أغلب  إن  املوقع  يقول 
متسائال : كيف لشباب لم يعش العرشية السوداء أن يعرف 
حقيقة ما وقع خالل سنوات الجمر لينزلق بال أي ادراك إىل 

متاهات املتالعبني به؟
تغّول  االيام وبفعل  مّر  الحراك تحول مع  أن  املوقع  وأكد 
جبهة  االخوان املسلمني من حركة للمطالبة بدولة ديمقراطية 
اىل فرصة للتسامح والعفو عن جرائم االرهابيني االسالميني 

خالل سنوات التسعني من القرن املايض.

إلغاء منظومة الدعم انطالقا من جويلية القادم...؟
اتضحت الصورة أخريا...اذ ان السلطات التونسية هي 
اليوم بني اختيارين إما التخفيض يف الرواتب او التخيل عن 
األمور  ولكن  مر  أحالهما  خياران  وهما  الدعم  منظومة 
ما  كل  مع  الدعم  رفع  يف  املتمثل  الثاني  للخيار  حسمت 
تطرح هذه الوضعية من مخاطر يف سياق غياب منهجية 
كافة  تعيش  ما  جانب  اىل  ملستحقيه  لتوجيهه  واضحة 

الرشائح االجتماعية من ضيم وفقر.
التجارة  وزير  بوسعيد،  محمد  كشف  اإلطار،  هذا  ويف 
وتنمية الصادرات، يوم 4 ديسمرب الفارط عن االنطالق يف 
وتوجيهه  الدعم،  منظومة  إلصالح  حكومية  خطة  تنفيذ 
رؤوس  انتفاع  عن  الكشف  بعد  الفعليني،  مستحقيه  نحو 
املدعمة؛  االستهالكية  باملواد  تجارية  ورشكات  أموال 
الوزارة رشعت  السكر والدقيق والزيت مربزا ان  خصوصاً 
يف تنفيذ عدد من اإلجراءات، لتوجيه الدعم إىل مستحقيه، 

ومنها ما يهّم ترشيد دعم املواد الغذائية، عىل غرار الخبز.
يتجاوز  كله  الدعم  منظومة  ملف  بأن  بوسعيد  وأقر 
صالحيات وزارة التجارة، واعتربه عمالً مشرتكاً تتدخل فيه 
عدة وزارات، مثل وزارة املالية، عىل حد تعبريه. كما كشف 
اتخاذ الوزارة قراراً برقمنة مسالك املواد املدعمة قال إنها 
مؤكداً  املدعم؛  والزيت  والدقيق  السكر  البداية  يف  ستشمل 
عىل استشارة املهنيني واألخذ بآرائهم واقرتاحاتهم لضمان 
املواد  مسار  ملتابعة  السلطات  اتخذته  الذي  القرار  جدوى 

املدعمة، وضمان وصولها إىل مستحقيها.
كما سيتم اتخاذ عدد من اإلجراءات اإلضافية، بالتنسيق 
والشؤون  االتصال  وتكنولوجيات  املالية  وزارات  مع 
إلصالح  للتطوير  قابلة  فرضيات  إليجاد  االجتماعية، 
أن  دون  املوجودة  الهنّات  تجاوز  وضمان  الدعم  منظومة 

تخّلف انعكاسات اجتماعية سلبية.
العام  من  الثاني  النصف  من  تنهي تونس بدءاً  وبذلك 
الحايل حسب مصادر مطلعة سياسة دعم املواد بعد مرور 
القدرة  لدعم  مخطط  أول  إرساء  عىل  عقود   5 من  أكثر 

القانون  وفق  آليات التزويد،  وتنظيم  للمواطنني  الرشائية 
الصناديق  بتنظيم  املتعلق   1967 سنة  للميزانية  األسايس 

الخاصة للخزينة.
مرحلة  من  الحالية  السنة  منتصف  تونس  وستتحول 
ترصيحات  يروج من  ملا  وفق  املداخيل،  دعم  دعم املواد إىل 
الدعم، يف  إطار سياسة عامة إلصالح منظومة  رسمية يف 
التونسيني  ظل مخاوف من هزة اجتماعية تزيد يف إرهاق 
الذين سيكونون عىل موعد مع موجة غالء جديدة تشمل 

مواد أساسية، وال سيما الخبز واملعجنات والطاقة.
جويلية  شهر  يف  ستبدأ  الحكومة  ان  املصادر  وتذكر 
بدال  لألرس  املوجه  النقدي  الدعم  سياسة  اعتماد  القادم 
اإلعداد  يف  الحكومة  تقدم  اىل  اإلشارة  مع  املواد،  دعم  من 
اللوجستي ملنظومة الدعم الجديدة يف سياق تطبيق سياسة 
جديدة للدعم ستكون متدرجة وقد يستغرق وضعها أكثر 
مرحلة  من  املبارش  املرور  صدمة  لتجنّب  وذلك  سنة  من 
املواد املدعومة إىل املواد املسّوقة بالسعر الحقيقي وال سيما 

منها املواد األساسية ملعيشة التونسيني.
دينار  مليارات   3,4 بـ  نفقات  العام  لهذا  وخصصت 
للدعم، من بينها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون 
النقل.  لدعم  دينار  مليون  و600  املحروقات  لدعم  دينار 
مليون   300 بنحو  الدعم  مخصصات  الحكومة  وخفضت 

دينار، مقارنة بما تم إقراره يف النسخة األوىل من امليزانية.
صادماً  مروراً  االقتصادي  بالشأن  املهتمون  ويخىش 
الدعم  منظومة  تفكيك  بعد  الحقيقية  األسعار  مرحلة  إىل 
بمحافظة  النقدي، مطالبني  التحويل  إىل مرحلة  واالنتقال 
الدولة عىل القيام بدورها يف الرعاية االجتماعية للمواطنني.

ووفقا لبيانات رسمية، ينتفع كل تونيس بدعم حكومي 
الباقات حيث  باملائة عن كل صنف من خبز   38,9 بنسبة 
عرب  الحكومة  منها  توفر  مليما   311 الكلفة  سعر  يناهز 
الدعم 121 مليما. كذلك تصل نسبة دعم املعجنات الغذائية 
إىل 55,9 باملائة و%56,6 بالنسبة للكسكيس و58,6 باملائة 

لزيت الطهي.
ان  االقتصادي  الشأن  يف  املختّصني  من  العديد  ويرى 
السنوات  يف  األخطاء  من  عددا  ارتكبت  املالية  السلطات 
تفاقم  اىل  اّدت  العمومية،  املالية  ميدان  يف  األخرية  العرش 
الوضع االجتماعي خصوصا يف ظل استفحال وباء كورونا 
سوء  من  يعانون  التونسيني  من  كربى  اعداد  وإحصاء 
التغذية وذلك أمام غياب أية إصالحات هيكلية وأساسية، 
ومن أهمها مراجعة منظومة الدعم املوّجهة نحو عدد من 
املواد االستهالكية، والتي تلتهم الجزء األكرب من اعتمادات 

التنمية والتشغيل.
عن  الحديث  ان  الخرباء،  يوضح  ذاته،  السياق  ويف 
متطورة،  حكومية  آليات  يتطلب  الدعم  منظومة  إصالح 
توفق بني الضغط املايل املفروض عىل ميزانية الدولة، وبني 
أن  الفقرية سيما  االجتماعية  للفئات  الفعلية  االحتياجات 
معظم الدراسات امليدانية التي أجريت يف هذا املجال أظهرت 
نهاية  يف  تذهب  ال  الدعم  مبالغ  من  املائة  يف   80 نحو  أن 
هذه  فاعلية  تجعل  نسبة  وهي  مستحقيها،  إىل  املطاف 

املنظومة محدودة للغاية.
خالل  باستمرار  اشرتط  الدويل  النقد  صندوق  أن  يذكر 
جوالت التفاوض مع الحكومة التونسية رضورة الحد من 
االعتمادات املالية املوجهة اىل منظومة الدعم، مطالباً بالحد 
منها وتوجيهها بطريقة مختلفة عما هو معمول به اآلن. 
بالنسبة  الدعم  مبلغ  أن  أكدت  قد  التجارة  وزارة  وكانت 
دينار  مليار   1.8 من  تطور  قد  األساسية  الغذائية  للمواد 
ان  املالية  يف  مختصون  يؤكد  حني  يف  دينار،  مليار   2.4 إىل 
ذلك يعود إىل الصعوبات التي تواجه توجيه منظومة الدعم 

ومراقبة مسالك توزيعها.

http://www.Ites.tn/uploads/publIcatIons/FIles/4be34e5675

2396b972b929aa528adcad.pdF
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كوثر زنطور
من المنتظر ان تصدر اليوم قرارات هامة من المجلس االعلى للقضاء قد تشكل منعرجا في مسار االنتقال الديمقراطي من خالل 
الدفع  في اتجاه انطالق اصالحات عميقة او ثورة مثلما يسميها البعض ممن يتابعون التطورات الحاصلة  في السلطة القضائية بتفاؤل 
حذر وخاصة بتوجس من مآالت حرب ملفات خطيرة احتدت خالل االسابيع االخيرة وزادت معها مخاوف من وأد مسار تصحيحي تاريخي 
يتم عبر صفقة تبرم بين اجنحة قضاة محل تتبع ومن ورائهم اصحاب المصالح السياسية والمالية واللوبيات النافذة وايضا يعض كبار 

مسؤولي الدولة.

اليوم انطالق اصالحات عميقة
وربام ثورة يف القضاء؟

 9 الثالثاء  اليوم  للقضاء  االعىل  املجلس  يعقد 
االوساط  داخل  يوصف  اجتماعا   2021 مارس 
يف  سينظر  انه  باعتبار  بـ"املصريي"  القضائية 
بوزارة  العامة  التفقدية  قبل  من  املحال  التقرير 
محكمة  لرئيس  املوجهة  االتهامات  حول  العدل 
السابق  الجمهورية  ولوكيل  راشد  الطيب  التعقيب 
العكرمي  البشري  بتونس  االبتدائية  باملحكمة 
تتعلق  قاضيا   14 تهم  اخرى  ملفات  اىل  باالضافة 
تتعلق  جرائم  وشبهات  مايل  فساد  شبهات  بهم 

بقضايا ارهابية .

ضغوطات غير مسبوقة
عالية  ضغوطات  تحت  يعقد  اليوم  اجتماع 
االكثر  ،االسمان  السلطة  يف  هرم  أعىل  شملت حتى 
قيس  الجمهورية  رئيس  هما  الكواليس  يف  تداوال 
سعيد ورئيس الحكومة هشام املشييش اللذين وان 
التاثري عىل "معركة  اجنداتهما يف محاولة  اختلفت 
مرفوضا وخطريا  يبقى  التدخل  هذا  فان  القضاة" 
ثورة  بداية  كثريون  فيه   يرى  ما  بافشال  ويهدد 
ستحرر القضاء من "قبضة" الساسة وتضعه عىل 

السكة الصحيحة واملنشودة. 
العدل  لوزارة  العامة  التفقدية  تقرير  وشكل 

راشد  للطيب  املنسوبة  والتهم  املآخذ  بخصوص 
الضغوطات  هذه  منطلق  العكرمي  والبشري 
من  اكثر  عىل  مورست  والتي  املسبوقة  غري 

التقرير  هذا  مضامني  بسبب  صعيد 
عىل  بالفساد  ادانات  حيث  من  الثقيل 
وقضائية  سياسية  مستويات  عدة 
يضم  بأخطبوط  وارتباطها  ومالية 
ومالية  سياسية  نافذة  وشبكات  قضاة 

واعالمية.  
بـ"رسي  عليه  مؤرش  التقرير 

مطلق" ووصل اىل املجلس االعىل للقضاء منتصف 
شهر فيفري املنقيض مرفوقا بتعليمات بمنع نسخه 
احالته  ان  ويبدو  املجلس.  اعضاء  من  عضو  ألي 
كانت وراء التعجيل بإقالة وزير العدل محمد بوستة 
الذي كان مكلفا من قبل رئاسة الجمهورية بمتابعة 
العامة  التفقدية  عىل  الواردة  والشكايات  امللفات 

للوزارة واحالتها للبت فيها "دون اي تأخري".
وبخالف الطيب راشد والبشري العكرمي، تمت 
مرشحني  منهم  قاضيا  بـ14  تتعلق  ملفات  احالة 
سابقني لوزارة الداخلية، احدهما يواصل اىل اليوم 
مهامه كمستشار لرئيس الحكومة هشام املشييش، 
والثاني ابتعد عن املشهدين القضائي واالعالمي بعد 
ان اصبح بشكل واضح محسوبا عىل طرف سيايس 
واستقالليته  مصداقيته  بذلك  ورضبت  بعينه، 
املتحدثة  الرسمية  الواجهات  كأحد  وايضا  كقاض 
باسم أهم االجهزة القضائية عىل االطالق من حيث 

ثقل القضايا التي تنظر فيها.
داخل  االنقسام  فان  االتهامات،  خطورة  ورغم 
وخاصة  االصطفاف  وحالة  للقضاء  االعىل  املجلس 
تداخل امللفات قد تنتهي بالتوصل اىل صفقة تنقذ 
ويف  واخالقي  مايل  فساد  يف  تورطهم  يف  املشتبه 

التالعب بمسارات قضايا ارهابية واالبتزاز والتنكيل 
ببعض  دفع  مما  مالية،  جرائم  عىل  التسرت  وأيضا 
القضاة للدعوة لوضع هذا التقرير أمام الرأي العام 

حتى ال ينتهي بالقرب.
لصفقة"  "التوصل  من  للمخاوف  ان  ويبدو 
املجلس  قبل  من  املتواصل  التأجيل  منها  مربرات، 
منذ  عليه  الوارد  التقرير  يف  البت  يف  للقضاء  االعىل 
شهر والذي انطلقت اشغال التقيص بخصوصه منذ 
ما يقارب االربعة اشهر، ومنها ايضا حرب ملفات 
االساليب  كل  فيها  استعملت  القضاة  أجنحة  بني 

معهودة  باتت  التي  املمارسات  من  وهي  القذرة 
لألسف وذكرت حتى يف شكايات تم ترسيبها مؤخرا 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.

بين قيس والمشيشي 
خفية  حرب  اىل  التفقدية  تقرير  ملف  تحول 
ورئيس  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  بني 
اليه  يُنظر  سعيد  املشييش.  هشام  الحكومة 
املجلس  تحمل  عرب  املسار  استكمال  نحو  كدافع 
تواجه  التي  الخطرية  اإلدانات  تجاه  مسؤولياته 
ما يسمى بكبار القضاة ،واملشييش يعترب واجهة 
مصالحه،  عن  بالتايل  ومدافعا  الربملاني  لحزامه 
واملعلوم ان الحزام او الوسادة يضم اهم حزبني 
مكلفني  القضاة  من  شبكة  بتشكيل  متهمني 
بخدمة أجنداتها السياسية واملالية قبل ان تتحول 

هذه الشبكات اىل قوة تتجاوز سلطة الدولة. 
نجح  والذي  النهضة  حركة  حزب  هو  االول 
فرتة  منذ  القضاء  يف  موالني  شبكة  تشكيل  يف 
العدل،  وزارة  عىل  البحريي  الدين  نور  ارشاف 
عن  الدفاع  هيئة  حسب  الشبكة،  هذه  ويتصدر 
الرباهمي، وكيل  الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
بتونس  االبتدائية  للمحكمة  السابق  الجمهورية 

حزب  فهو   الثاني  الحزب  اما  العكرمي.  البشري 
تحيا تونس الذي تقول الروايات انه تمكن خالل 
من  الشاهد  يوسف  رئيسه  حكم  من  سنوات 
رئيس  يقودها  شبكة  عرب  القضاء  يف  "التنظم" 

محكمة التعقيب الطيب راشد. .
رهانات هذه الحرب الخفية قد تكون محددة 
لن  النافذة  الشبكات  هذه  فسقوط  ومصريية. 
قد  وانما  فقط  القضاء  يف  اصالح  بداية  يكون 
السيايس،  املشهد  ترتيب  العادة  منطلقا  يكون 
لذلك تعددت الضغوطات ونزل مختلف املتدخلني 

من رجال اعمال واطارات عليا يف الديوانة ونواب 
من  بعدد  قيادات  وحتى  واعالميني  وسياسيني 
امللف  هذا  يف  للتاثري  محاولة  يف  بثقلها  املنظمات 
الذي تتشابك فيه املسارات وتتقاطع فيه املصالح.
فمن جهة، يُتهم الطيب راشد بالسعي لالفالت 
من اية تتبعات عرب تسخري نفوذه داخل التفقدية 
حسب  سنة،   15 طيلة  راسها  عىل  كان  التي 
مجموعة من القضاة اطلقت عىل نفسها مجموعة 
بيانا  امس  يوم  اصدرت  التي  القضاة"   "حراك 
تحت عنوان "إما فساد وإما حياة" وقع عليه 60 
قاضيا طالبوا فيه "مجلس القضاء العديل باتخاذ 
قرار يف إزاحة الرئيس األول ملحكمة التعقيب من 
أدنى  كحّد  وذلك  الخطة  شغور  وإعالن  منصبه 
من  له  يُنسب  ملا  بالنظر  شأنه  يف  اإلجراءات  من 

اتهامات خطرية"  
وحذروا يف بيانهم من "أي انحراف باملوضوع 
أو  مقايضة  أو  تعويم  أو  تالعب  أو  التفاف  أو 
بخصوص  القرار  اتخاذ  يف  تسويف  أو  مماطلة 
الطيب راشد يف اجتماع اليوم" منبهني من "مزيد 
املسار  إىل  حرصا  تحويلها  أو  القضية  تمطيط 
التأديبي بما يُعّد تحصينا مضاعفا للرئيس األول 

والتفافا عىل إجراءات محاسبته وتمكينا له لفرتة 
إضافية تستغرق أشهرا أخرى عىل األقل يحافظ 
املكلفني  القضاة  عىل  اإلدارية  سطوته  عىل  فيها 

بالبحث يف ملفه التأديبي".
معلوم،  سيايس  بدعم  فيحظى  العكرمي،  اما 
بينت  التي  القضاة،  جمعية  من  بمساندة  وايضا 
العكرمي  بني  املعركة  يف  اصطفافها  بوضوح 
والطيب راشد، والجمعية تحاول بمعية  "مجموعة 
التفقدية  تقرير  يف  التشكيك  عرب  دعمه  الحراك" 
االعىل  املجلس  ومصداقية  مصداقيتها  ورضب 
هذا  صلب  الحالية  التوازنات  ان  خاصة  للقضاء 
الهيكل تشري اىل ضعف ثقل ونفوذ الجمعية ومن 
ورائها العكرمي للتاثري يف قرارته، ومن هنا يمكن 
فهم الحملة التي شنت عىل  املجلس ووصلت اىل 

حد  نعته باملجلس االعىل لإلفساد.
شكايات  وفق  املتهم  العكرمي،  عن  ودفاعا  
الطيب راشد بالتالعب بملف االغتياالت السياسية 
بالنظر  له  الراجعة  القضائية  االجهزة  وبتوظيف 
يف  التشكيك  يتم  للجمهورية،  وكيال  كان  عندما 
التفقدية  بها  قامت  التي  التقيص  اعمال  نزاهة 
أداة  بانها  اتهامها  عرب  بملفه  عالقة  يف  العامة 

يتحكم فيها الطيب راشد.
ان  اىل  التسويق  يتم  املنطلق،  هذا  من 
للعكرمي  املوجهة  الخطرية"  "االدانات 
تتطلب فتح تحقيق يف مالبسات  اعداد تقرير 
التفقدية ملا شابه، حسب جماعة العكرمي، 
لصفقة  منفذ  ايجاد  بهدف  تعويم  من 
قدم  عىل  الرجلني  بوضع  تنطلق   محتملة 

املساواة من حيث خطورة التهم.  
باصدار  ينتهي  قد  اليوم  اجتماع 
قرارات جريئة وغري مسبوقة  تكون بمثابة 
من  بالتربئ  تبدأ  القضاء  لسلطة  االعتبار  اعادة 
االنحرافات التي لوثت صورته وجعلته يبتعد عن 
اداء دوره يف تنقية املناخ السيايس ،وحولته بفعل  
بعض "املارقني" اىل اداة تُوظف من قبل أصحاب 

النفوذ السيايس واملايل .
اليوم هو فرصة حقيقية لالصالح  ما يحدث 
أي  عن   الهامة  املعركة   هذه  ابعاد  رشيطة  
تدخل سواء من رئاسة الجمهورية  او من رئاسة 
الحكومة التي قد تجد نفسها مورطة، لحسابات 
البقاء، يف تبييض جرائم  تدنيس املرفق القضائي 

وتثبيت سياسة االفالت من العقاب .
الكرة اليوم يف ملعب القضاة للدفاع فعال عن 
عىل  للدخول  محاوالت  اية  وإليقاف  استقالليتهم 
وفضحها  كان  مهما  طرف  أي  قبل  من  الخط 
بشكل  ارض  اصطفاف  عن  والخروج  بشجاعة 

كبري بالسلطة القضائية.
دون  انقاذه  يمكن  ما  النقاذ  حقيقي  منعرج 
حسابات سياسية او قطاعية يمر عرب اجهاض اية 
صفقة او سياسة كبش الفداء من خالل محاسبة 

عىل املقاس.

البشري العكرميالطيب راشد
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كريمة السعداوي

عيل الكعيل... الوزير املصيبة !

يف  التكمييل  املالية  قانون  رفض  وشكل 
داخيل  قيايس  تداين  عىل  املبنية  االوىل  صيغته 
غمار  خوض  عدم  عىل  املركزي  البنك  وارصار 
بفشل  املحكومة  امليزانية  عجز  تمويل  تجربة 
حتمي، اول سقطة لعيل الكعيل يف مهامه كوزير 
وعن  الدولة  دواليب  عن  غريب  انه  اتضح  حيث 
عالم املالية العمومية واالدارة وتوازناتها الدقيقة. 
ليبدأ  القانون  عىل  املصادقة  تمت  جدل  وبعد 
تقديم  يف  تمثلت  اخرى  سقوط  مرحلة  الوزير 
ورد  ما  رغم  ضخم  بعجز   2021 مالية  قانون 
وبفرضيات  منه  للتقليص  مغالطات  من  فيه 
تعبئة  بخصوص  سيما  عدمية  و"أهداف" 

التمويالت الخارجية وايرادات الجباية.

تقارير العار
التي   2021 ميزانية  عىل  املصادقة  بمجرد 
يؤكد جل املراقبني محليا ودوليا انها غري واقعية 
عجز  عىل  تنص  التي  وهي  تحقيقها  يمكن  وال 
يف   7 من  أكثر  أي  دينار  مليارات  ثمانية  قيمته 
املائة من إجمايل الناتج املحيل، رشعت املؤسسات 
املالية الدولية الدائنة يف اصدار تقييماتها للوضع 
للبالد مركزة  السيايس واالجتماعي واالقتصادي 
يف سابقة من نوعها عىل فقدان االقتصاد الكيل يف 
تونس مصداقيته وتراكم فوىض الحوكمة وسوء 
الترصف يف معضالت املالية العمومية سيما يف ما 
الناتج(  باملائة من   93( العمومي  بالدين  يتعلق 
عجز  لتاليف  ارادة  اية  وغياب  والدعم  واالجور 
الرشكات العمومية الذي يناهز ثلث الناتج املحيل 

االجمايل.
 22 يوم  الدويل  البنك  مجموعة  ونرشت 
للمرصد  السنوي  التقرير   2020 ديسمرب 
التونيس لالقتصاد، والذي اكد أن تونس ستسجل 
بأغلب  مقارنة  النمو  نسبة  يف  حاًدا  انخفاًضا 
دخلت  أنها  بما  اإلقليمي،  املستوى  عىل  نظرائها 
النمو وارتفاع  األزمة وهي تعاني من بطء  هذه 
لتباطؤ  ونظرا  انه  اىل  االشارة  مع  التداين  نسب 
مواطن  من  املزيد  تونس  ستخرس  النمو،  نسق 
الرسالة  الفقر. وكانت  احتداد  اىل جانب  الشغل 
ابرزت  اذ  واضح  سيايس  مغزى  وذات  قوية 
بالبنك  االقتصادية  الخبرية  مهدي،  شريين 
الدويل انه يف هذا السياق الصعب، تعد استعادة 
التالية  الخطوة  الكيل  االقتصاد  إطار  مصداقية 
الحاسمة بالنسبة لتونس للنجاح يف تجاوز هذه 
أكثر  اقتصادي  النتعاش  األسس  وإرساء  األزمة 

استدامة عىل مستوى النمو.
ويعد هذا التأكيد االول من نوعه الذي يصدر 
عن مؤسسة تصنع التوجهات الكربى لالقتصاد 
سكت  دبلوماسية  قفازات  بال  الخبرية  العاملي 
مبهمة  بتعقيبات  كالعادة  مكتفيا  الكعيل  عيل 
تعلو  عريضة  بابتسامة  تتسم  االعالم  يف وسائل 

محيّاه باستمرار... 
خّفضت  الدويل  البنك  تقرير  بعد  مبارشة 
 24 يوم  االئتماني،  للتصنيف  موديز  وكالة 
األجل  الطويل  اإلصدار  تصنيف   2021 فيفري 
إىل  ب2  من  لتونس  واملحلية  األجنبية  للعملة 
ووفق  السلبية.  توقعاتها  عىل  وحافظت  ب3، 
ضعف  يعكس  التصنيف  هذا  فإن  الوكالة، 
املتزايدة  االجتماعية  القيود  الحوكمة يف مواجهة 
التعديل  تنفيذ  مرونة  متزايد  بشكل  تمنع  التي 

شأنها  من  التي  العام  القطاع  وإصالحات  املايل 
امللحوظة  الزيادة  وتعكس  االستقرار  تحقق  أن 
اية  وبال  املطاف.  نهاية  يف  ديونها  عبء  يف 
دبلوماسية كان تقرير موديز هو اآلخر سياسيا 
الحوكمة  وضعف  الترصف  سوء  بوضوح  قيم 
لدى مسؤويل الشأن املايل وعىل رأسهم دون شك 
عيل الكعيل الذي صمت تماما عن اي تعليق عىل 

هذه الصفات من قبل الوكالة.
التقرير  أيضا، كشف  الداخيل  املستوى  وعىل 
السنوي 32 ملحكمة املحاسبات تراكمات ضخمة 
املستخلصة  وغري  املثقلة  الجبائية  الديون  لبقايا 
املطالبني  لدى  الدولة  مستحقات  تمثل  والتي 
دينار  ماليني   10.252 قيمته  ما  لتبلغ  باألداء 
بالنظر اىل ضعف نسبة استخالص هذه الديون 

والتي لم تتجاوز 8.1 باملائة.كما افادت املحكمة 
انه لم يتم تحقيق االهداف املتعلقة 

الديون  باستخالص 
فضال  املثقلة  الجبائية 
اللجنة  تفعيل  عدم  عن 
لالستخالص  املركزية 
سنة  منذ  املحدثة 
وكالعادة   .2001
الكعيل  عيل  سكت 

يتجاوزها  االمر  ان  الوزارة  مصالح  وأوضحت 
ألسباب لوجستية رغم هول التقصري وجسامته.

وتواصلت مهزلة التقارير مع دعوة صندوق 
يف  اإلداري  مجلسه  اجتماع  عقب  الدويل،  النقد 
برنامج  اعتماد  إىل  تونس   ،2021 فيفري   26
نفس  يف  وطالب  وداعم،  وشفاف  قوي  إصالح 
أكثر  بجعل الرضائب  التونسية  الدولة  اإلطار 
التشجيع  رضورة  مع  للنمو،  وداعمة  إنصافا 
الديون واملتأخرات  تسوية  أجل  من  العمل  عىل 
ويعترب  االجتماعي.  الضمان  نظام  املرتاكمة يف 
تركيز الصندوق عىل الشفافية اشارة واضحة اىل 
ان غموض الترصف يف املالية العمومية والجهل 
االحوال  من  حال  باي  ينم  ال  مؤرشاتها  بمصري 
من  االقتصادي  الشأن  عىل  القائمني  تمكن  عن 
رئيس  أكد  الجاري  مارس   2 يوم  ويف  عملهم. 
"كريس  بتونس  الدويل  النقد  صندوق  بعثة 
يف  التقليص  تونس  عىل  يتوجب  أنه  جاريغات" 
الدين العمومي والتخفيض يف النفقات العمومية 
إىل املستوى املطلوب مربزا ان السلطات التونسية 
الحوكمة  مجال  يف  مجهوداتها  بتعزيز  مطالبة 

الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد.
الرغبات المسمومة للتفويت 
في المؤسسات العمومية 

عارمة  فوىض  مع  الكعيل  عيل  تعيني  تزامن 
عىل  خصوصا  العمومية  املؤسسات  عاشتها 
اىل  قيمته  وصلت  الذي  عجزها  تفاقم  مستوى 
منه  مبادرة  اية  وغياب  دينار  مليار   30 حدود 
لوضع برنامج لتدارك هذا العجز وذلك اىل جانب 
التعيينات  يهم  ما  يف  التحرك  عدم  عىل  ارصاره 
العمومية  البنوك  غرار  عىل  حساسة  برشكات 

وعدة مؤسسات عاملة بالقطاع املايل.
كما غض وزير املالية الطرف عن "افالس" 
لدى  مستخلصة  غري  ديونا  ترك  خاص  مجمع 
املزودين والبنوك تناهز 650 مليون دينار وذلك 

يسميه  كما  املبتسم  الوزير  رصف  جانب  اىل 
عىل  النظر  تونس  يف  االقتصادي  الشأن  متابعو 
شكل  يف  دينار  مليار   25 من  أكثر  استخالص 
حدا  بما  املالية  املنظومة  لدى  متعثرة  ديون 
بوكالة التصنيف االئتماني "ستندارد اند بورز" 
اىل توقع فقدان املنظومة ما بني نصف اىل ثالثة 

ارباع اموالها الذاتية يف املدى القريب.
وذكرت جامعة البنوك واملالية الراجعة بالنظر 
لالتحاد العام التونيس للشغل ان عيل الكعيل هو 
الكويتي  البنك  تفليس  محاولة  وراء  يقف  من 
التونسية  الدولة  فيه  تساهم  بنك  وهو  التونيس 
املساهمات  ذات  البنوك  كسائر  العام  املال  من 
السعودي  للبنك  مشابه  سياق  يف  العمومية 
الليبي. وشددت  التونيس  والبنك  التونيس 
البنك  لتخريب  الجامعة عىل وجود مساع خفية 
الكويتي التونيس وبيع مقره املركزي لكن تدخل 
هيئة مكافحة الفساد واتحاد الشغل منع يف اخر 
وقت اعالن تفليس البنك الذي احيلت حصة من 
سياق  يف  خاص  مجمع  اىل  "رسا"  ماله  رأس 

عملية مضاربة وتجاوزات بالجملة.
االجور  كتلة  بلوغ  ورغم  انه  الجميع  ويعلم 
ونصف  املحيل  الناتج  من  باملائة   17.3 نسبة 
يصادق  املالية  وزير  فان  العمومية،  النفقات 
رواتب  يف  زيادات  عىل  و"خلسة"  باستمرار 
بعض االسالك بالوظيفة العمومية "الحساسة" 
وصلت يف بعض الحاالت اىل 1400 دينار شهريا 
لسلك املترصفني املستشارين فضال عن اعطائه 
الضوء االخرض النتداب آالف العاطلني عن العمل 
هو  اجوف  قانون  مقتضيات  تطبيق  اطار  يف 
38 لسنة2020  بما من شأنه ان  القانون عدد 
يلغم نهائيا االدارة التونسية باملؤلفة قلوبهم دون 
شك وباملحسوبني عىل االحزاب الكربى بحكم ان 
القانون املذكور ينهي صيغة التناظر وهو الذي 

جاء يف اطار مبادرة من حركة النهضة.
يوم  هدد  فقد  مسكا  االمور  ختام  وليكون 

املالية  بوزارة  عاّما  31 مديرا  الجاري  4 مارس 
يف  ورد  ما  وفق  جماعية"،  "استقالة  بـتقديم 
االقتصاد  وزير  إىل  وّجهوها  تصعيدية  عريضة 
ويأتي  الكعيل.  عيل  االستثمار،  ودعم  واملالية 
 3 إعفاء  بسبب  الجماعية  باالستقالة  التلويح 
إعداد  ركائز  أهم  من  بالوزارة،  عامني  مديرين 
وتنفيذ مشاريع قوانني املالية ويف ظرف حساس 

تمّر به املالية العمومية.
بالرجوع  أنه  العريضة  عىل  املوّقعون  وبني 
املوضوع  عن  لالستفسار  باإلقالة  املعنيني  إىل 
عن  وعربوا  وبأسبابها،  بها  علمهم  عدم  تبنّي 
استغرابهم وخيبة أملهم أمام املجهودات الكبرية 
التي قدموها خالل السنوات الفارطة.وأكدوا، عن 
رفضهم بشكل قاطع هذا التعسف عىل اطارات 
من  مربّر  غري  تهميشا  واعتربوه  املالية  وزارة 
شأنه أن يمّس من الشعور باالنتماء إىل الوزارة، 
ولوحوا يف االخري باالستقالة يف صورة 
عدم الرتاجع عن هذه القرارات.

ترسيبات  أن  يذكر 
وزير  ان  أكدت  اعالمية 
ودعم  واالقتصاد  املالية 
االستثمار عيل الكعيل أقال 
من لطفي  كاّل  مؤخرا 
للموارد  العامة  االدارة  عام  مدير  الوهيبي 
والتوازنات بالوزارة، وسهام نمسية مديرة عامة 
الجبائي،  والترّشيع  للّدراسات  العامة  لإلدارة 
املراقبة  ملصالح  عامة  مديرة  الغربي  وفتيحة 
بشأن  اختالف  إنه  قيل  ما  بسبب  الجبائية، 
بينهم وبني  للقانون وخالفات  الصارم  التطبيق 
املالية والحكومة) وذلك  سلطة االرشاف )وزارة 
كبار  احد  ملف  باختبار  عالقة  يف  االغلب  عىل 
االموال  وتبييض  الرضيبي  بالتهرب  املتهمني 
"االصدقاء"  بعض  ملفات  يف  التساهل  وبعدم 

محل مراجعات جبائية.
إقاالت عىل خلفية  الوزارة حصول  وقد نفت 
أو  للقضاء  مطلوبني  بأشخاص  تتعلق  ملفات 
املايل  الوضع  حول  مغلوطة  مؤرشات  تقديم 
واالقتصادي للبالد، مؤكدة أنه سيتم االعالن عن 
ابان  رسميّة  بصفة  بها  القيام  املزمع  الحركة 

استكمال االجراءات القانونية الالزمة.
واعترب رئيس الكتلة الديمقراطية يف الربملان، 
ودفع  واالقتصاد  املالية  وزير  أن  عمار،  محمد 
حاليا". تونس  يف  كارثة  وزير  "أكثر  االستثمار 

بالفايسبوك،  صفحته  عىل  تدوينة  يف  وأضاف 
بالجباية  وال  باالقتصاد  له  ال عالقة  الوزير  "إن 
أقال  و  دولة  كاتب  أقال  ..وزير  باالستثمار  وال 
رفضوا  ألنهم  مناصبهم  من  عامني  مديرين 
متهربة  وهوامري  لوبيات  عن  والعفو  التسامح 
ال  وزير   .. الوزير  أصدقاء  هم  وماليا  رضيبيا 
عالقة له بتونس.. يصور السماء زرقاء وصافية، 

همه إرضاء اللوبي املايل والبنكي".
الشعب  اقتناع  ورغم  االسباب  هذه  لكل 
باستغناء عيل الكعيل عن راتبه الذي يتجاوز 50 
االف   4 تناهز  بأجرة  دينار شهريا لريىض  الف 
دينار كوزير للمالية ألجل عيون الوطن فإنه من 
املطلوب منه بكل لطف وود الرحيل وترك تونس 

الفقرية واملنكوبة يف حالها.

التزم علي الكعلي منذ تعيينه أواخر أوت الفارط الصمت لفترة وجيزة بعد إصراره على ان يكون وزيرا للمالية واالقتصاد ودعم االستثمار بما يعني ثالث وزارات 
في وزارة واحدة، ثم ومنذ أواخر سبتمبر الماضي ومع االنطالق في االعالن عن مالمح قانوني المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021 بدأ الوزير 
في شطحات غير مسبوقة لتسقط عنه ورقة التوت الى درجة أن أصبحت كفاءاته محل شك خاصة بعد أالعيبه المفضوحة لتغطية عجز قياسي في الميزانية لم 

تشهده الدولة التونسية منذ اواخر ثمانينات القرن الماضي.



www.acharaa.com العدد 251 - الثالثاء 9 مارس 2021 maghrebstreet@gmail.com

06الشارع السياسي

 23 بتاريخ  موديز«  الدولية«  الرتقيم  وكالة  تقييم  أثار 
النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس  وبيان   ،2021 مارس 
مع   2021 لسنة  الرابعة  املادة  بمشاورات  املتعلق  الدويل 
لدى  صدمة   2021 فيفري   26 بتاريخ  والصادر  تونس 
الخرباء واملختصني االقتصاديني واملاليني يف تونس رغم عدم 
االقتصادية  املؤرشات  أن كل  النتائج حيث  بهذه  تفاجئهم 
جهة،  من   2020 سنة  يف  املسجلة  واالجتماعية  واملالية 
التطورات من خالل قانون  وتعاطي حكومة املشييش مع 
استمرار  تؤكد  كانت  ثانية،  جهة  من   2021 لسنة  املالية 

تدهور كل هذه املؤرشات. 
بمستقبل  عالقتها  يف  تكمن  التقييمات  هذه  خطورة 
استقرار الوضع االقتصادي واالجتماعي يف البالد والذي بلغ 
مستويات غري مسبوقة من التدهور ترجمها تفاقم البطالة 
وتفاقم الفقر وارتفاع عدد املؤسسات املترضرة من جائحة 
كورونا والتي لم تجد لدى الحكومة املساعدة الالزمة عىل 

غرار ما تمتعت به نظرياتها يف بقية بلدان العالم.
التجاري  امليزان  عجز  تفاقم  أيضا  ترجمه  الواقع  هذا 
الذي بلغ يف سنة 2020 مستوى 23.7 مليار دينار، وارتفاع 
عجز ميزانية الدولة الذي بلغ 13.4 باملائة من الناتج املحيل 
اإلجمايل محني لسنة 2020 دون اعتبار الهبات واملصادرة، 
 2020 لسنة  محني  باملائة   90 بلغ  الذي  العمومي  والدين 
باملائة   8.8 بلغت  التي  االجمايل  املحيل  الناتج  نمو  ونسبة 

سلبي. 
عن  الصادرة  والبيانات  املعطيات  هذه  خطورة  ورغم 
جهات دولية فقد تعاطت الحكومة  من خالل وزير املالية 
واالقتصاد ودعم االستثمار يف ترصيح له بتاريخ 1 مارس 
الجاري بكل أريحية حيث اعترب أن الوضع صعب وسيصبح 

خطريا اال أن تونس لن تصل اىل اإلفالس حسب رأيه.
يف املقابل اعترب مدير عام التمويل والدفعات الخارجية 
تونس  بني  العالقة  إدارة  عىل  واملرشف  املركزي  بالبنك 
 24 بتاريخ  له  ترصيح  يف  الدويل  الرتقيم  وكاالت  ومختلف 
فيفري 2021 أن وكالة »موديز« رسمت عن تونس سبورة 

كحلة. 
املركزي قوله  بالبنك  ولعل األخطر يف ترصيح املسؤول 
املالية  للمؤرشات  إيجابيا  تطورا  ترتقب  كانت  الوكالة  أن 
باإلنجازات  التونيس  املسؤول  سماها  وما  واالقتصادية 

االقتصادية التونسية مع بداية سنة 2021 وأن الوكالة لم 
بل  باملائة  الدولة عجزا ب 11.5  أن تسجل ميزانية  تنتظر 
بلوغ 6 أو 7 باملائة بالنظر ملا قدمته السلطات التونسية من 

معطيات وتوقعات للوكالة يف شهر سبتمرب 2020.
بالبنك  املسؤول  لسان  عىل  جاء  ملا  لتفسري  وجود  ال 
وكالة  بيان  بخصوص  وتساؤل  استغراب  من  املركزي 
السلط  لها  بناء عىل معطيات قدمتها  الذي جاء  »موديز« 
التونسية والذي جعلها تقدر عجز ميزانية الدولة يف حدود 
11.5 باملائة يف سنة 2020 لتعلن توقعها برتاجع هذا العجز 
اىل مستوى 6 و7 باملائة وهو توقع بعيد عن الواقع بل ان 
جدا.  وغريب  غريب  باملائة  و6  باملائة   11.5 بني  الفارق 
السلط  التي وفرتها  املعطيات  إما عن عدم دقة  ينّم  فارق 
التونسية أو عن عدم ادراك الجهات الدولية بحجم هشاشة 
محينة  باملائة   13.4 اىل  العجز  ليقفز  التونيس،  االقتصاد 

ومعلنة رسميا.  
اليها  استند  التي  األسس  وال  املعايري  نفهم  ال  أننا  كما 
توقع  الذي  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس  بيان 
باملائة   3.8 ب  نمو  نسبة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  تحقيق 
إيجابية يف سنة 2021 يف الوقت الذي كشفت فيه السنوات 
املاضية،  الفرتة  خالل  النمو  معدل  أن  الثورة  بعد  املاضية 
وبعيدا عن جائحة كورونا، لم تتجاوز 1.6 باملائة لنتساءل 
تبنتها  والتي  للصندوق  السحرية  الوصفة  طبيعة  عن 
حكومة املشييش والتي ستقفز بنسبة النمو من 8.8 سلبي 
يف سنة 2020 اىل 3.8 باملائة إيجابي يف سنة 2021 ليتعمق 
تمسك  مع  القفزة  هذه  تحقيق  عىل  بالقدرة  االستغراب 
الخارجية  الديون  جدولة  بإعادة  املطالبة  بعدم  الحكومة 
تسديد  آجال  باحرتام  املشييش  حكومة  التزام  يعني  بما 
الديون املربمجة خالل السدايس األول من هذه السنة يف ظل 
عدم توفر االعتمادات الالزمة لتغطية نفقات امليزانية من 

املوارد الذاتية للدولة واعتمادها عىل القروض الخارجية. 
للبالد  واالقتصادي  املايل  للواقع  املالية  وزير  تحليل 
الواقع  هذا  وصف  حيث  الدويل  النقد  صندوق  مسار  تبنى 
»بالصعب وسيصبح خطريا« يف حني أننا يف حالة افالس مع 
وكالة  اليها  استندت  التي  للمعايري  استنادا  اإلعالن  تأجيل 
والتي  الصعبة  العملة  من  باالحتياطي  املتعلقة  »موديز« 
أجلت بمقتضاها اسقاط تصنيف تونس اىل رتبة »س« التي 

لتكتفي  الخارجية  ديونها  تسديد  عن  الدولة  عجز  تعكس 
باإلعالن عن آفاق مستقبلية سلبية.

االقتصاديني  واملختصني  الخرباء  من  عدد  قلق  أثار  ما 
التونسيني هذا التواطؤ املكشوف بني السلط التونسية من 
حكومة وبنك مركزي من جهة، واألطراف الدولية من جهة 
ثانية، بخصوص حقيقة االحتياطي من العملة الصعبة الذي 
يغطي 156 يوم توريد والذي أجل سقوط الجدارة االئتمانية 
لتونس يف رتبة »س« يف الوقت الذي جاء هذا االحتياطي من 
الذاتية من تصدير  الخارجية وليس من مواردنا  القروض 
حول  كثرية  استفهام  نقاط  يضع  بما  السياحة  ومداخيل 
صمت الجهات التونسية والدولية يف ذات الوقت بخصوص 
تونس  يف  املعتمدة  التجاري  امليزان  عجز  احتساب  طريقة 
والتي ترتقي اىل مستوى التدليس بعد إقرار صندوق النقد 
املدفوعات  مليزان  السادسة  للنسخة    2008 الدويل يف سنة 
والتي انطلق يف اعتمادها االتحاد األوروبي منذ سنة 2010.   
للرشكات  التجارية  املبادالت  بني  تفصل  الطريقة  هذه 
الخاضعة لنظام التصدير الكيل وغري املقيمة والتي هي غري 
مطالبة باسرتجاع مداخيل صادراتها، واملبادالت التجارية 
واملقيمة  للتصدير  العام  للنظام  الخاضعة  للرشكات 
عجز  جعل  بما  صادراتها  مداخيل  باسرتجاع  واملطالبة 
يتم  ما  عكس  دينار  مليار   23.7 اىل  يصل  التجاري  امليزان 
اإلعالن عنه وهو يف حدود 12.7 مليار دينار يف سنة 2020.

ما يثري القلق أو باألحرى التخوف ووزير املالية يستعد 
اىل التحول يف شهر أفريل املقبل اىل واشنطن لعرض برنامج 
مقابل  الحكومة  ستتبناه  الذي  الهيكلية  اإلصالحات 
وحالة  املعطيات  تضارب  ظل  ويف  قرض،  عىل  الحصول 
أن  والحال  املالية  وزير  عنها  عرب  التي  املشبوهة  االرتياح 
البالد يف وضعية افالس غري معلن، مضمون هذا الربنامج 
الخاص  القطاع  لفائدة  للدولة  كبرية  تنازالت  سيقر  الذي 
املؤسسات  هيكلة  إعادة  غطاء  تحت  العاملية  والرشكات 
الدولة يف عديد األنشطة بناء عىل  العمومية ورفع احتكار 
بيانه  يف  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس  توصية 

األخري.
عىل  ستكون  للربنامج  األساسية  املحاور  أن  األكيد 
الوطني  واالستثمار  للمواطن  الرشائية  املقدرة  حساب 

والقطاعات املنتجة وخلق مواطن الشغل.

إما معطيات مغلوطة وإما عدم إدراك...
بقلم : جنات بن عبد هللا

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية   أخبار صحيحة ودقيقة وآنية   
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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األخرية،  األيّام  خالل  #سيّب_رانيا،  »هاشتاغ«  اكتسح 
باستثناء  »فيسبوك«  شبكة  عىل  التونسيّة  الشبابيّة  الصفحات 
شابّة  عن  للدفاع  منتظرا  أمًرا  ذلك  بدا  املتعّصبني.  صفحات 
التحّركات  يف  الفاعلة  املشاركة  عن  سابقا  تتخّلف  لم  تونسيّة 
املتمّسكني  وكّل  واملحرومني  املقهورين  ملساندة  االحتجاجيّة 

بحّقهم يف االختالف والحياة الكريمة...
تجارب  لها  وشابّة  نسويّة  حقوقيّة  ناشطة  العمدوني  رانيا 
الثورة،  بعد  ما  سنوات  خالل  ُعرفت،  وسينمائيّة.  مرسحيّة 
بتجنّدها الدائم للدفاع عن األقليّات الجنسيّة، لكنّها وجه مألوف 
أيضا يف سائر التحّركات االحتجاجيّة املنتظمة يف العاصمة للدفاع 
الوقفات االحتجاجيّة  الفرديّة، عىل غرار  الحقوق والحريات  عن 
و»مرشوع  األمنينّي«  عىل  االعتداءات  زجر  قانون  »مرشوع  ضّد 
»مانيش  ومظاهرات  الطوارئ«  حالة  بتنظيم  املتعلق  القانون 
مسامح« وغريها... هي بنت تونسيّة تؤمن بالحريّة يف مفهومها 
فإنّها  املّس بحقوق غريها  يوًما عىل  لم تجرؤ  أنّها  املطلق، ومع 
تجد نفسها هذه األيّام وراء القضبان محكومة بستّة أشهر سجنا 

جّراء تمّسكها بحّقها يف االختالف وحريّة التعبري.

ما أبعد من الهرسلة
األمن  مركز  إىل  رانيا  توّجهت  املايض،  فيفري   27 يوم  يف 
بمنطقة باب البحر بالعاصمة لتقديم شكوى تتعّلق باالنتهاكات 
محرض  وُحّرر  هرسلتها،  تّمت  أن  إاّل  راعنا  »فما  إزاءها،  األمنيّة 
وهضم  الواضح  والسكر  الحياء  ينايف  بما  التجاهر  بتهم  ضّدها 
جانب موظف عمومي بالقول أو الفعل«، ثّم الحكم عليها يوم 4 
العاجل«، وفق  النفاذ  6 أشهر مع  ملّدة  بالسجن  الجاري  مارس 
ما جاء يف أكثر من ترصيح لبّسام الطريفي نائب رئيس الرابطة 

التونسيّة للدفاع عن حقوق اإلنسان.
هل عىل اإلعالم التونيس برّمته أن يُطأطئ الرأس إذن ويُسهم 
بدوره يف التغطية عىل تقييد الحريّات وكتم األنفاس، حتّى ترىض 

عليه النقابات األمنيّة التي لم تنّفك يف قضيّة الحال عن هرسلة 
رانيا العمدوني وغريها من املتمّسكني بحّقهم يف االختالف 

بالنظام  اليوم  أن نقتدي  التعبري؟!. وهل علينا  وحريّة 
الحقوقيّة  املنّظمات  يُدين  كان  الذي  السابق  البولييس 
كّلما انتقدت ممارسات نظام بن عيل؟ أم ينبغي إبراز 
تحذيرات املنظمات غري الحكوميّة التونسيّة والدوليّة 
من أنّه »يجب أن يكون أولئك الذين يقّدمون شكاوى 
إىل الرشطة، عند تعّرضهم للتمييز أو التهديد، قادرين 
عىل الوثوق يف أنّه سيتّم التحقيق يف شكاواهم وأنهم 

لن يواجهوا االنتقام والتشفي«.
اإلجابة واضحة إذن، فإْن لم نكتب عن رانيا وعن 

انتفت  فقد  واملقهورين،  واملحرومني  املهّمشني  سائر 
أمامنا مربّرات الكتابة أصال!.

مقّدمة  يف  رانيا  كانت  ما  كثريا  التي  العمدوني  رانيا 
ما  تحّدت  املواطنني  ضّد  البولييس  العنف  عىل  املحتجني 

التوّجه  تخش  ولم  القضايا،  وفربكة  التهم  تلفيق  عن  يروج 
ما  فكان  بها،  يتحّرش  بمن  شكوى  لتقديم  األمن  مركز  إىل 
كان. ويوم الواقعة كشفت يف تدوينات قصرية عىل صفحتها 
أنّها بصدد التعّرض لكّم هائم من الهرسلة، قبل أن يجري 
إيقافها. ويف فيديو قديم اتّهمت املعتدين عليها عالنية، قائلة 
»رضبوني، اعتدوا عيلّ بالعنف والبوليس التونيس يتفّرج!. 
املرأة؟!  ضّد  العنف  يُجّرم  الذي  التونيس  الدستور  أين 
أتعّرض للعنف ال ليشء إاّل ألنّي أرتدي مالبس مثل األوالد. 
أؤمن  ألنّني  إاّل  ليشء  ال  حّرة،  مواطنة  ألنّني  إاّل  ليشء  ال 

بالحريّات والديمقراطيّة!«. 

قانون قمعي!
عمومي  موظف  جانب  »هضم  تهمة  باتت  إذن  هكذا 
املجّلة  من   125 الفصل  منطوق  وفق  الفعل«،  أو  بالقول 
تستخدمها  ما  كثريًا  خطرية  زجريّة  ممارسة  الجزائيّة، 
ما  هذا  ينتقدها!.  من  أصوات  إللجام  األمنيّة  املؤّسسة 
تونسيّة  حقوقيّة  منظمة  عرشين  من  أكثر  به  شهدت 

وأجنبيّة كانت قد أدانت بشّدة الزّج برانيا العمدوني يف السجن... 
واعتربت أّن »استخدام مؤّسسات الدولة ملضايقة نشطاء حقوق 
قوانني  واستعمال  األمن  قّوات  ضّد  الشكاوى  وتجاهل  اإلنسان 
حريّة  يف  للحّق  خطريا  تهديدا  -يُعّد-  بالشتم  متعّلقة  غامضة 

التعبري يف تونس«. 
ملّدة  بالسجن  يُحكم عليها  يوًما مجرمة، حتّى  لم تكن  رانيا 
ستّة أشهر. هي فقط مواطنة تونسيّة وناشطة جندريّة تمّسكت 
فكان  والحريّات،  الحقوق  عن  الدفاع  ويف  االختالف  يف  بحقها 
من  بل  القضاء،  يف  التشكيك  قبيل  من  هذا  ليس  السجن.  مآلها 
باب التذكري بأّن هناك رضورة قصوى إلصالح القوانني الزجريّة 
للمواطنني بسبب  الجنائيّة  السلطة واملالحقة  تجاوز  تُتيح  التي 
ممارستهم لحّقهم يف حريّة التعبري. فال يخفى أّن هناك فجوات 
جريمة  إىل  بالنسبة  اإلثبات  وسائل  بصعوبة  تتعّلق  قانونيّة 
الجرائم،  »هضم جانب موّظف عمومي«، عىل خالف غريها من 
عيان  شهود  بال  مغلقة  مكاتب  يف  تحدث  ما  كثريًا  أنّها  السيما 
كمركز األمن والحرس أو حتّى يف الطريق العام. وهو ما قد يُؤّدي 
إىل تكييف »الجريمة« عىل غري ما هي عليه. ومع ذلك فإّن فقه 
أنّه »يف جريمة هضم جانب موظف عمومي،  القضاء يؤّكد عىل 
أو نوع اإلشارة  املتفّوه بها  األلفاظ  بّد عىل املحكمة من بيان  ال 
املاّسة بكرامة املوظف، وخلو الحكم من هذا الركن يجعله قارص 

التعليل ويستوجب النقض«.
القانون  التساؤل أيضا حول مدى احرتام مقتضيات  ينبغي 
البحث  ضمانات  تحقيق  إىل  يهدف  الذي   2016 لسنة   5 عدد 
النزيه عىل مستوى باحث البداية ونيابة املحامي واملحافظة عىل 
التوازن بني حقوق ذي الشبهة واملترّضرين ومصلحة املجتمع؟. 
الحال،  قضيّة  يف  الشكل  بهذا  جرى  قد  األمر  أّن  يبدو  ال  عماما 
وفق ما يُفهم من تأكيدات نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق 

اإلنسان.
أمس  رّصح،  نفسه  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  وحتّى 
أنّه  للمرأة،  العاملي  اليوم  بمناسبة  التونيس«  »الحوار  لقناة 
متعاطف مع رانيا العمدوني، لكنّه ال يستطيع التدّخل يف قرارات 
أمله يف أن يرى رانيا خارج أسوار  القضائيّة، معربًا عن  الجهة 
تلك  مع  بالتضامن  يتجاهر  أن  حكومة  لرئيس  فكيف  السجن. 

الشابة الحقوقيّة إن كانت حّقا مذنبة ومجرمة؟!

نقابات »أنصر أخاك«!
تُشري  حقوقينّي  ونشطاء  املحامني  من  عدد  ساقها  تأكيدات 
إىل دور نقابات أمنيّة، بمساندة جموع من املتطّرفني، يف الهجمة 
له  تتعّرض  ما  ذلك  دالئل  ومن  وأمثالها.  العمدوني  رانيا  عىل 
لحقوق  الكونيّة  املنظومة  إىل  تستند  التي  الحقوقيّة  املنظمات 
حقوق  عن  للدفاع  التونسيّة  الرابطة  مقّدمتها  ويف  اإلنسان 
عىل  والسيما  األخرية،  الفرتة  خالل  سوقي،  تشويه  من  اإلنسان 
ألسنة املتطّرفني الذين كانوا يمّجدون الرابطة حني كانت تُدافع 
التونيس  املجتمع  أّن  يخفى طبعا  ال  السابق.  النظام  زمن  عنهم 
معروف بسماته املحافظة، وهو ما ال يُعّد إشكاال يف حال االكتفاء 
بالذات وعدم املّس من حقوق اآلخر املختلف. ومن هنا يمكن أن 
نفهم طبيعة التحالف املصلحي السائد حاليّا بني بعض النقابات 
األمنيّة التي ما فتئت تُشّهر بكّل من يجرؤ عىل انتقاد املؤّسسة 
األمنيّة وتستخدم منطق الفحولة والذكورة املستفحلة من جهة، 
واإلسالمينّي الذين ال تعنيهم إاّل الغنيمة واملغالبو والحقد عىل كّل 

ما هو مختلف من جهة أخرى.
ليست  األمنيّة  النقابات  أّن  إىل  اإلشارة  ينبغي  ذلك  ومع 
كيانا واحدا متجانسا، بل تبدو تنظيمات متعّددة ومتنّوعة 
وال تتّفق حول كّل امللّفات التي تخّص منظوريها، ولكّن 
معظمها تنحو نحو اعتماد املنطق القروسطي لـ«أنرص 
محدوديّة  إىل  بالنظر  وذلك  مظلوما«،  أو  ظاملا  أخاك 
البالد.  يف  الديمقراطيّة  املمارسة  مقتضيات  استيعاب 
وحتّى نقطع باب الصيد يف املياه العكرة، من األهميّة 
اإلشارة إىل أّن ال أحد فوق النقد وبال استثناء. وهذا ال 
يعني بال ريب تبخيس قيمة الجهد الذي تبذله املؤّسسة 
األمنيّة يف محاربة الجريمة ومواجهة اإلرهاب، بدليل ما 
دفعته وال تزال من دماء الشهداء والجرحى، ولكن لكّل 
مقام مقال وسياق ومعنى، ولذلك من الرضورة التمييز 

بني الحّق والواجب.
يف هذا املضمار، عىل النقابات األمنيّة أاّل تنىس مطلقا أّن 
واإلعالمينّي  األمنينّي  مّكنت  التي  هي  املهّمش  الشباب  ثورة 
وتكوين  والرأي  الكلمة  حريّة  من  عموما  املواطنني  وسائر 
بتنفيذ  يكتفون  كانوا  أن  بعد  حقوقهم،  عن  تدافع  نقابات 
ومن  الحّرة.  األصوات  وكتم  املحتّجني  قمع  يف  العليا  التعليمات 
ثّمة، فإّن ما ياُلحظ اليوم من تصاعد استهداف نشطاء حقوق 
وقمع  بل  الفرديّة  الحريّات  تقييد  ممارسات  وتفاقم  اإلنسان 
الضحايا، عىل غرار حادثة الوفاة املسرتابة بوالية صفاقس مؤخًرا 
من  اإلفالت  تأبيد  عن  فضال  السكري،  مرض  من  يعاني  لشاب 
العقاب ال يمكن أن تستمّر طويال، حتّى وإن أريَد لهذه امللفات أن 

تُقرب جّراء فوىض املؤّسسات واستضعاف الدولة...
يبدو إذن أّن ما كابدته الشابّة رانيا العمدوني من انتهاكات 
الداخل،  من  وتهشيمها  نفسيّا  كرسها  إىل  يهدف  إنّما  صارخة 
كي  وبالخصوص  حقوقها،  يف  وتُفّرط  نفسها  عىل  تنكفئ  حتّى 
قد  قمعيّة  ممارسات  واألحرار.  الحرائر  من  لغريها  عربة  تكون 

تمتّد أنفاسها، لكنّها لن تُفلح ولو بعد حني...

رضبني وبكى، سبقني واشتكى!
معز زيّود

حول رانيا واألمن:
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األنموذج الديمقراطي التونسي ال يزال يخيفهم :

»العني« اإلماراتية تذرف دموع احلقد والغّل عىل تونس

08

بصمات  بوجود  االعرتاف  عىل  اليوم  تونس  يف  اثنان  يختلف  ال 
حقيقية لتدّخالت أجنبية يف الشأن التونيس بعض عناوينها األساسية 
املسّمى  القبيل  واملجمع  القطرية  الجزيرة  باتجاه  باألصبع  تشري 
اإلمارات ولم يعد هناك أّي حرج من االقرار رصاحة بوجود محاوالت 
سعيا  داخليا  القوى  موازين  عىل  للسيطرة  جانبية  قطرية  إماراتية 
حّقا  بات  هنّاته  رغم  الذي  الديمقراطي  املسار  إفشال  محاولة  وراء 
يؤرق مضاجع دول الجوار بما يف ذلك البلدان الشقيقة قبل الصديقة.

السافر  األجنبي  التّدخل  أذيال  من  تنبعث  كريهة  روائح  عن  الحديث 
الخوض  أو مربّعا أحمر يُحظر  للريبة  أمرا مثريا  لم يعد  التونيس  الشأن  يف 
الجهات  بعض  ضلوع  للجميع  كشفت  األخرية  والسنوات  فيه  والتجوال 
الخارجية  وبتواطئ مفضوح من بعض األطراف املحلية يف تحريك الشارع 
التونيس أمال يف خلق مناخ عام من التوتّر واالنفالت يُبيح إعادة توزيع األوراق 
من جديد ويُسّهل وصول بعض البيادق اىل سّدة الحكم خدمة لجهات خارجية 
باتت معروفة لدى الجميع... وقد ساهم فشل املخّطط الخارجي يف التالعب 
وتقاطع  جهة  من  التونسيني  تالحم  بفضل  التونسية  الديمقراطية  بمصري 

الرّش األجنبية  مصالح محاور 
من جهة ثانية يف جعل جنود 
الفتنة املنترشين حول حدودنا 
السياسية والرتابية يميلون اىل 
تغيري مفاتيح وأساليب الحرب 
تونس  عىل  تُّشن  التي  الخفية 
السياسية  نخبها  كّل  وعىل 
الرياضية  وحتى  والثقافية 
محاولة  خالل  من  وذلك 
تشويه وترذيل وتقزيم كّل ما 
أصيلة...  تونسية  ماركة  هو 
التي  الوحيدة  والوسيلة 
غرورهم  إلذكاء  هؤالء  وجدها 
وإنجاح رشورهم هي محاولة 
ورضب  الدولة  »تشليك« 
الفريدة  التونسية  التجربة 
جّدت  ما  مقتل...وآخر  يف 
االماراتي  اللسان  قريحة  به 
بّوابة  عنونته  ما  هو  املسموم 
تعّمدت  التي  االماراتية  العني 
الشعب  إهانة  لها  تقرير  يف 
خاطف  مقال  يف  التونيس 

تناول إرسال أبو ظبي هبة إماراتية اىل تونس تتمثل يف 500 لقاح لفريوس 
كورونا سلمتها للرئاسة التونسية. 

»عني« اإلمارات التي ال تبرص الحقيقة اختارت إرفاق تقريرها اإلخباري 
الذي يقطر سّما ومهانة تحت عنوان »جزيل الشكر.. فرحة شعبية تونسية 
بوصول لقاح كورونا من اإلمارات« وجاء يف الفيديو املرافق للخرب »وتوّجه 
عدد من التونسيني عرب هذا الفيديو بالشكر لدولة اإلمارات لوقوفها إىل جانب 
اللقاح املضاد لكورونا«... فيما جاء  التونيس وإرسالها جرعات من  الشعب 
مقدمني  التونسيني،  أوساط  عّمت  كبرية  »فرحة   : كاآلتي  التقرير  نّص  يف 
الشكر لإلمارات وشعبها، مثمنني هذه الخطوة عاليا، وراجني الله دوام بقاء 
الشعبني يف صف واحد...اللقاحات القادمة اىٕل تونس أتت بعد أيام قليلة من 
تزويد االٕمارات قطاع غزة بلقاحات شبيهة، يف ظل تدهور الوضع االقتصادي 
والصحي يف القطاع منذ فرتة طويلة.. لتثبت دولة اإلمارات حرصها عىل مّد يد 

العون لكل محتاج حتى يف أحلك الظروف وأصعب األوقات«.
واملهينة  املستفزة  والعبارات  والركيك  الرديء  األسلوب  بهذا   التقرير 
التواصل  مواقع  صفحات  عىل  كبرية  ضّجة  وأحدث  الحرب  من  الكثري  أسال 
لنظرة  الرافضني  التونسيني  من  واسعة  رشيحة  عرّبت  حيث  االجتماعي 
االستعالء التي تمارسها االمارات ولـ«عيونها الرّشيرة الرضيرة« عن رفضها 
الغاضبة منادية بكبح  املفتعلة واملتعّمدة وقد تعالت األصوات  اإلهانة  لهذه 
جماح الغطرسة االماراتية وتصحيح هذه الرواية املغلوطة التي لم يكن لها 
أّي وجود سوى يف مخيّلة أصحابها ممن يحلمون برتكيع التونسيني والصعود 
العاتية  الغضب  موجة  دفعت  وقد  وكربيائهم...  وعزتهم  أنفتهم  ظهر  عىل 
لالستياء  املثري  العنوان  تعديل  اىل  االماراتية  االعالمية  البّوابة  عىل  القائمني 
لـ”الرئاسة  اإلمارات  من  لقاح كورونا  الشكر”.. هدية  إىل “جزيل  وتغيريه 

التونسية” مقابل إبقائها عىل محتوى التقرير و الفيديو املرفق.

مربّع  اىل  وضّمها  شعبية  فرحة  كلمة  عىل  االماراتية  العني  تنصيص 
االحتياج والدفع بتونس يف الصفوف األمامية املحاذية واملتاخمة لقطاع غّزة 
املنكوب  البلد  صورة  يف  وإظهارها  تونس  إذالل  منه  الهدف  كان  املنكوب 
طمعا  للخارج  يده  ويمّد  شعبها  يتوّسل  والذي  واملحتاج  واملهّمش  الفقري 
لتونس ولصورتها  االساءة  تعّمد  التقرير  واللقاحات...  املساعدات  يف بعض 
التي  العبارات  خالل  من  جليّا  وبدا  العالم  أبهرت  التي  ولثورتها  الناصعة 
الذي  تونس وعىل شعبها  عىل  تبكي حقدا وغالّ  األخرية  أن  »العني«  انتقتها 
والتقّدم  للعلم  وساطعا  باهرا  عنوانا  كره  من  وكره  أحب  من  أحّب  يبقى 
واملعرفة وباني عديد الربوع الصحراوية الخالية القاحلة لوال نعمة البرتول 

التي أنقذت »العريبة« من الفقر ومن الجهل املقّدس...
سلوكات اإلمارات املشينة واملهينة لها ما يربّرها وهي لغايات معلومة ولم 
تعد تخفى عىل أحد حتى أولئك الذين يلعنون يف الرّس والعلن نظريات املؤامرة 
وهذه السياسة االتصالية املفتعلة واملتعّمدة تبحث من خاللها دولة االمارات 
عىل تحريك األرض تحت أقدام السلطة الحاكمة يف تونس أو جزئها األثقل 
واألكرب الذي يدين بالوالء والطاعة للمحور القطري لهدم املعبد فوق رؤوس 
الجميع عىل أمل الفوز الحقا 
برتتيبات إعادة اإلعمار تماما 
أرض  عىل  اآلن  يحدث  كما 
البلدان  بعض  يف  الواقع 
اليوم  تدفع  التي  العربية 
العربي  االحتالل  فاتورة 
بأعالم  واملتخّفي  املغّلف 
هذه  كانت  إذا  الناتو...ولكن 
السلوكات مفهومة ومنتظرة 
وتحيكه  تأتيه  ما  غرار  عىل 
الخارجية  القوى  بقيّة 
الباحثة عن موطئ قدم فوق 
الخارطة السياسية التونسية 
عىل  حّقا  يبعث  ما  فإن 
الصمت  الريبة واالستياء هو 
التونيس الرسمي املهني الذي 
الصفعة  وقع  يف  ضاعف 
االماراتية وزاد يف حجم األلم 
والغبن  بالضعف  والشعور 
لتقرير  يكن  لم  واملهانة... 
أثر  أّي  اإلماراتية  البوابة 
رئاسة  رّدت  لو  صوت  أو 
الجمهورية عىل سقطة العني اإلماراتية بالحدة والحزم الالزمني... كان األمر 
همتها  وتتعّلق  التوّقف  ترفض  قافلة  عىل  كلب  كنباح  الكرام  مرور  سيمّر 
باملسري لو كان هناك رّد ديبلومايس الئق من وزارة الخارجية التونسية التي 
كانت قادرة بجّرة قلم عىل محو كل العبارات النابية والخادعة التي استعملها 

التقرير... 
ال نلوم بّوابة العني عىل صنيعها املشني فكّل حرف من ذلك التقرير يقطر 
حربا من دماء ومعدن صاحبه ولكن نلوم رئيس الجمهورية التونسية قيس 
سعيد وبقيّة مستشاريه عىل صمت وموت القصور الذي نالحظه فـ«عني« 
يحميها  رئيس  لتونس  أّن  تدرك  كانت  لو  لها جفن  لريّف  يكن  لم  اإلمارات 
وال يرتّدد لحظة يف تأديب وتأنيب املتطاولني واملتعالني عليها... كانت بّوابة 
كانت  لو  تونس  عن  دبرها  وتّويل  وذنوبها  رشورها  أبواب  ستقفل  »العني« 
التونيس  الرسمي  الرّد  ألن  الكرام  مرور  تمّر  لن  الفعلة  هذه  أن  جيّدا  تعي 
اإلعالم  ولكن  ومالم...  عتاب  مجّرد  من  وأكثر  وقسوة  حّدة  أكثر  سيكون 
االماراتي أتى صنيعه وسيواصل اعتماد سياساته ألنه يعرف أكثر من غريه 
أّن النخبة السياسية التونسية والسلطة الحاكمة غارقة يف التناحر والتنازع 
والتنابز والتسابق نحو الكرايس املقلوبة متجاهلني حرمة وكرامة ورشف هذا 

الوطن...
اللقاحات  بإعادة  الجمهورية  رئاسة  تقوم  أن  جميعا  ننتظر  كنّا 
برشف  املوت  أّن  الجماعة  يفهم  حتى  اإلمارات  قدمتها  التي  »املسمومة« 
أفضل من العيش بذّل ومهانة ولكن يبدو أن رئاسة الجمهورية غري معنية 
بما يدور من حولها وال يشغلها سوى منصات الصواريخ التي تتأّهب للرّد 
عىل العدوان الداخيل وقد يكون مفعول اللقاح االماراتي قد أعطى أكله كذلك 

فسلب الرئاسة صوتها العايل الجهوري الذي ولألسف ال تملك غريه...

العربي الوسالتي

متنيت لو لـم
أكن عربية

فوزية الزواري*

ُولدت  أنني  عىل  ندم  خاللها  ينتابني  أيام  هناك 
ُشعث  وجوه  مشهد  عىل  فيها  استيقظ  أيام  عربية.. 
صدى  عىل  وأنام  الله  باسم  مجازر  الرتكاب  جاهزة 

تفجريات يُبث عىل خلفية آيات من القرآن الكريم.
- أيام أشاهد خاللها الجثث متناثرة بشوارع بغداد 
متعجرفني  شيوخا  وأرى  االنتحاريني  بفعل  بريوت  أو 
وهم  ودما  كراهية  قلوبهم  وتفيض  البصرية  أعمياء 
خاللها  أرى  أيام  الفتاوى...  اصدار  حق  امتالك  يّدعون 
النظرة  بأجسادهّن  أمهاتهّن  لحماية  يهرعن  صغريات 
التاسعة  أعمارهن  تتجاوز  لم  وأخريات  الرجم  من 

يلبسن ثوب الزفاف!
- ثم تلك األيام التي أسمع خاللها أمهات مسيحيات 
يكشفن بعيون دامعة عن رفض فلذات أكبادهّن ملسهّن 

بتعلة أنهن غري طاهرات!
- أو عندما أسمع ذلك األب املسلم يبكي ألنه لم يجد 

تفسريا لذهاب طفله إىل سوريا ليلقى حتفه بها.
- أو ساعة أشاهد تبخرت ذلك الطفل بني ريف حلب 
طفلة  من  رغبته  اشباع  انتظار  يف  كالشنيكوف  متقّلدا 
لندن،  أو  العاصمة  تونس  ضواحي  احدى  من  قادمة 

طفلة أوهموها بأن االغتصاب جواز سفر اىل الجنة !!
ينفقون  غايتس  بيل  أمثال  خاللها  رأيت  أيام   -
أموالهم من أجل أطفال افريقيا أو أمثال فرانسوا بينو 
يبّدد  بينما  قارتهم  فنّاني  عىل  ثرواتهم  من  يغدقون 
شيوخ الخليج ثرواتهم يف الكازينوهات وبيوت اللّذة وال 
»البّطالة«  يف  التفكري  العربي  املغرب  أثرياء  بخلد  يدور 
الذين يتضّورون جوعا أو يف شاعر يعيش يف الرسية أو يف 

فنّان ال يملك ثمن رشاء ريشة...
- أيام أرى خاللها أولئك املؤمنني الذين يزعمون أنهم 
عنق  ربطة  عقد  حتى  يجهلون  وهم  البارود  اكتشفوا 
رقمية...  لوحة  أو  سيارة  صنع  عن  عجزهم  ذكر  دون 
إنهم نفس أولئك الذين يُحصون معجزات القرآن العلمية 

وهم يفتقرون ألدنى معرفة للقضاء عىل األمراض.
- هؤالء الوعاظ املفعمني بالغطرسة والذين يلفظون 
هواتفه  عن  االستغناء  لهم  يمكن  ال  أنه  مع  الغرب 

وأدويته والتطّور الذي حققه يف كل املجاالت.
أياد  بني  تسقط  التي  املتنافرة  »الثورات«  وهذه   -

ظالمية سقوط الثمار من األشجار.
بالديمقراطية  يتشدقون  الذين  اإلسالميني  هؤالء   -
النساء  باحرتام  ينادون  والذي  البتّة  بها  يؤمنون  وال 

ويعاملونهن يف نفس الوقت معاملة العبيد.
بدل  امُلستكينات  املتحّجبات  الغافالت  وهؤالء   -
استشعار الفّخ والالّتي يطالبن بالسماح بتعّدد الزوجات 

ويرتضني للمرأة دورا ُمكّمال حقريا.
بصدم  ُخبثا  يتلّذذن  الالتي  املتنقبات  وهؤالء   -
فتح  غّواص  هيئة  يف  خروجهن  وكأن  الطيّب  األوروبي 
مبني... وكأن إعالء شأن اإلسالم ال يكون إالّ بإظهاره يف 

أكثر صوره رجعيّة.
- تلك األيام التي أبحث خاللها عن النجاة وال أجدها 
التوبيخ  لدى نخبة عربية تمتهن  أي مكان وال حتى  يف 
نهارا قبل أن ينتهي بها املطاف ليال يف الحانات... نخبة 
أجل  من  ذممهم  ويبيعون  باملبادئ  أصحابها  يتشّدق 
الدوالرات... نخبة تسمع جعجعتها وال ترى  حفنة من 

طحينها...
إىل هنا تنتهي فورة الغضب التي انتابتني وأملنا أن 

يفتح الغرب أعينه فقد طفح الكيل.
---------

تونسية،  وصحيفة  كاتبة  هي  الزواري  فوزية   •
األدب  يف  دكتورا  عىل  السوربون  جامعة  من  حاصلة 

الفرنيس واملقارن.

ممثل دولة االمارات ينظر بكل أنفة وعزة وهّمة
اىل زميله نتنياهو عند توقيع اتفاقية التطبيع
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َحّدث أبو أَُصيِْبَعَة قال:
نِة العارِشِة.ِ، ِبتََقويِم الِهجَرِة، ِمن بَّر الربيطاِن،  إىل إفريقيَة  يِف السَّ
ذلك اّلزماِن، َخَرَج عىل الّسلطاِن، ابي قيِس ابِن َسعداَن، وهو يف قرصه 
َ، وَكرُبَ  َمّشان  ابُن  الَهِشيُم  َقَصِبستاَن،  ِبَقرطاِجستاَن، وزيُرُه األكربُ يف 
َده ُ. وَقْد  لطاَن َوِديُدُه، وهو اّلذي استَصفاُه وَسدَّ تمّرُدُه، والحاُل أّن السُّ
أْغَوى الوزيَر وعاضَدُه، وشّد أْزَرُه  يف ُخروِجِه وأْسنََدُه، شيُخ هيئِة الَحلِّ 
والَعقِد، أبو َغّشاَن ابٌن امُلنَكِِّد، ذو املآرِب يف هذا الّصَدِد، وهو املعروُف 
بخبائِث الَكيِد، وباَْسِتدراِج ُطاّلبِ الفوائِد، وإْن َخَلت ِمن الرّشط والَقيِد، 

وباإلضمار للُمستَدَرج نَْكَث الَعهِد، وامٌلروِرَ إىل َغريِِه ِمن َحمَقى البَلِد . 
إفريقيَة  كأّن  حتّى  والّسلطاِن،  الَوزيِر  بني  الجفاُء  اشتَّد  وَقِد 
وِمن   . َقَصِبستاَن  يف  واألُخَرى  َقرطاِجستاَن،  يف  إِحداُهما   ،ٍ إفريِقيّتاِن 
البَلِد  َبني  كأنّها  الرُبِْد،  َمكاِتيُب  بَينَُهما  صارت  والُبُعِد،  التَّجايف  َفْرِط  

والبَلِد .
لطاِن امُلتَعايل،  َكتََب الوزيُر ما ييل: قال أَبو أَُصيِبَعَة: إىل السُّ

اَن، إىل الّسلطاِن ابِن َسْعدان َ، أّما بعُد،  ِمن الَوزيِر األََعظِمِ ابِن َمشَّ
عىل  آعرِتاِضَك،  بَسبَِب  آغتياِضَك،  بعُض  وفيه  الرُبُْد،  ِمنك  بَلغنا  فقد 
أرِض  يف  سائَرَةَ  بأعماِلناَ،  َلَةَ  ُمَحمَّ وِبغاِلنا،  بغالِتنا  َقطيِع  ِمن  بَغلَةَ  أّن 
عىل  َفَوطأْت  َزّلْت.،  الَحواِفُر  وبها  تَمايََلْت،  أن  بعد  ًعثََرْت  قد  َمجاَِلنا، 
نا،  وَحدِّ َحّدَك   بنَي  الَفصِل  َخّط  ِمن  األْشباِر،  بعَض  ااِلضِطراِر،  َوجِه 
ُحدوِدَك من  إىل  أقرُب  الَعثَْر  أّن  ِبُموِجِب  ُجنِدنا،  ِمن  ُجنُدَك  فآحتََجَزها 

ُحدوِدنا، بأربعِةِ من األَشباِر، بَيّنِة اآلثاِر . 
فقاُسوا   ،ِ والنظر  لاِلسِتئناِس  الَقيَّاسنَي،  ِعليَة  آستَدَعينا،  قِد  وإناّ 
يًقتيَض  ِمّما  امَلنزلتنَِي،  بني  منزلُةُ  هو  فقالوا  العثِْر،  َموضَع  رِب،  بالشِّ
امٌلفاوضَة يف الِحنِي، إِلِْصالِح ذاِت البنٍَي، فهاِت خريطَة األَْشباِر، ِلنَستَعنَي 

ِبذَوي الِفراَسٍة وااِلسِتبَْصاٍر . 
قال أبو أَُصيِبَعَة: 

ابُن  فيها  َس  َغمَّ وَدواَةَ  نَْفَرى،  الشَّ َعهِد  ِمن  ُرقعَةَ  لطاُن  السُّ أعدَّ 
َعساِكَر، وريَشَةَ َحَسنََة امُلبرَْتَى، تُنَسُب إىل عبٍد اللِه ابِن الزِّبَْعَرى، وَدبََّج 
طَر، يف َمهارِة أهِل الِحرَفِة، كأنَُّه ِمن  َ، وأتَفَن الَحرَف والسَّ وأطاَل وَحرّبَّ
، يف  ٍ َوّراِقي بغداَد والكوَفِة، عىل أيّاٍم الَخليفِة، أبي القاسِم ُمحّمِد امُلقتَِديِّ

العرص الّرابِع العبّايسِّ .
لطاُن يف امَلْرسوِل، ما ييل:  يِبَعَة: ِمّما َكتَب السُّ َصَ

ُ ُ قال أبو أ
األْشباِر  وَعن  البغلِة،  َعثِْر  َموِضِع  َعن  ائلِة،  السَّ ِرسالِتَك  عىل  ا  َردََّ
إليَك يف هذا  َمَحلِّها ِمن الُحدوِد الفاِصَلِة، نَسوُق  األربعِة امُلشِكَلِة، وَعْن 
الِكتاِب، ما َييل ٍمن األسباِب، ِعلَِّة اعرِتاِضنا عىل أسِئلِتَك، ِتلك الواردِة يف 

ِرساَلِتَك .
ولَِمحلِّ  قيِق،  الدَّ الَعثِْر  ِمَلوِضِع  بالتَّوثيِق،  نَمّدَك  أْنْ  طلبََك  إّن   /1
وَسريََها،  البَغلَة  ألنَّ  ِبالتَّحقيِق،   ََّ َحِريا طَلبا  ليس  الّطريِق،  ِمن  األْشباِر 

أنَت تَعلُم َعثَْرها، وتَعلُم الُحدوَد وأشباَرَها، كما نَعَلُم نَحُن أخباَرَها .
ؤاِل،  ال أَحيُد َعن َقَسمي  2/ إنّي يف ُكّل األحواِل، وَمهما كاَن َشأُن السُّ
ِبذي الَجالِل، أْن أْرعى صحيَفَة الِبغاِل، َفِلَقَسمي ِبّربَّ العاَلمنَي، َمغزى 

النَي، وقد بايَعوني  ُمثُويِل أماَم أْعَدِل العاِدلنَي ،و َداللُة َصوني إلِرادِة البغَّ
عىل َفْقري إىل اللِه، وَلم يُباِيعوا َغريي ِمن ذَوي الجاِه ،

3/ إّن َصحيفَة الِبغاٍل، تَنُصُّ يف ُكلِّ األَحواِل، عىل ُسنَِّة الَعدِل، بني 
البَغلِة والبَغِل، يف الَعَلِف والِحمِل، وبَينَُهَما وبنََي َما بَينًَهَما ِمن الُخنَِّث، 
َت األَحماَل عىل إِحدى اإِلناِث،  ْ ن ال َسناِبَلَ لُهْم بَعَد الَحْرِث، َلِكنََّك َقرَصَ ِممَّ
الُخلفاُء  يُْسأَُل  َكما  َعنها  سأََُل 

ُُ وَسأ األَعباُء،  عَليها  ثَُقَلْت  وَقد  َفَعثََرْت 
ْل ذََكرا  ،َفَلَعلَّها ِبامُلعِجَزِة ُعرَشاُء، كما َحَمَلْت َمريُم الَعذراُء . إنك لم تَّحمِّ

وال ُمَخنَّثاََ، َفصاَر َقَسُمَك أْن تُساِوَي ِحنْثََا .
َصيٍبَعَة :

ُُ قال أَبو أ
الَخرِص،  يف  وَريََطها  َلوَلِبيََّا،  َطوياَلَ  َطيًَّا،  الرِّسالَة  الّسلطاُن  َلفَّ 
نا ِبَرسائِل أمرِي امُلؤِمننَي، إىل واِليِه يف ُخراساَن، وقال  باِلًخيِط األْحَمِر، تَيَمُّ
عَ الِجياِد، ِمن طاِوِيي الِجباِل وامُلُهوِد، وامًلدائٍن  ِلَساعي الرَبيِد : اِرَكْب أرْسَ
يواَن، وال تَُعْد ِمنُه  ْ ُهناك الدِّ ا إىل َقَصِبستاَن، وتَبنَيَّ واَلبواِدي، واتَِّجْه َرْأَسَ

إالّ باإِلثباِت، ِلتَسلُِّم الرٍّساَلِة .
قال أبو أَُصيِْبَعَة:

ا، َوأطَلق  اِْمتََطى الّساعي َجوادا أْشَخَم َلُحوحاََ ،َمتنَي الَقواِئِم َجُموَحَ
ا، كأنَُّه امُلِغربُ  ِبِه الِهَضاَب والِودياَن، وهو يَعُدو َضبَْحَ لُه الِعناَن، عاِبرا 
َحَجِرِ  ذي   ، جاِرِ واِدِ  ِبَقطِع  َهمًّ  ا  وَلمَّ ا.  َرَدَحَ للزَّماِن  يرَتُُك  ال  ا،  ُصبَحَ
إِحَدى   ، َمغُموِرِ َحِزيِزِ  َصْخِرِ  إىل  انَشّدْت   ، َغزيِرِ جاِرِفِ  وماِءِ   ، وَصخِرِ
ا،  ا، وَجَرَف الَّنهُر بَعيَدَ ه، َفصاَر َكِسريًَا ُمقَعَدَ َقوائِمِه، فآْشتَدَّ َوْقُع اْرِتطاِمِ
اِعَي وَمَعُه الِكتاُب امُلرَسُل، ثُمَّ َغَمَرُه املاُء الهاِدُر والَوَحُل، َفَهَلَك وغاَب  السَّ
خِر،  ، َكٍسريا بنََي املاِء والطِّنِي والصَّ َعن النََّظِر، وبَِقَي الَجواُد يف ذلك األرَْسِ

ِة . فَّ ِة، وال عىل الُعبُوٍر إىل الضَّ ال يَقَوى عىل الَعْود ٍإىل الَحافَّ
قال أبو أَُصيِبغَة:

ُسوِء  ِمن  والَفَزِع  ؤاِل،  السُّ ِو  الَحريَة  ِمن  الحاٍل،  ِتلًك  َوإِذ  هو عىل 
امَلآِل، َلَمَح ُقُدوَم َفَرِسِ َشْهباَء ،َصِقيَلِةِ َملساَء، تُِريُد ااِلرتٍواَء، َفآستَجًمَع 
ِل،  َهِل، يف بَِحيِحِه ِنداُء التَّوسُّ ما بَِقَي له  ِمَن الَحيِْل، َفأطَلَق َصوَت الصَّ
َفتَنَبََّهْت إىل َحاِلِه، وهي الًخِبريَُة بالنَّهِر وأَهواِلِه، إذْ هي ِمْن َسواِئِب َسْهٍله 
، فباَدرْت ِبُسؤاِلِه، أْن ما اّلذي أوَقَعًك يف َهذا امَلهَلِك، قال : َعْدِوي وَجهيل 

للَمسًلِك .
الَغَزِل،  ِمن  ِبطاَلِعِ  َسيَْصَدُح  كأنَُّه  الَقوٍل،  ُقوى  الِحصاُن  َشَحذَ  ثُمًّ 

وقال ِبَقْدِرِ ِمن التَّذَلٍُّل:
ِستِّ يا َخريَ الَخيوِل يا َمُصونَْة 

ِسّت  يا  َرِقيَقَةَ  ويا  َحنُونَْة 
إّن بًْدَرَا  ِفيِك يَْميِش ِمن  بَهاِءِ

أنِت َمن َصاَغ البََها ِفيِك ُفنُونَْه
اُنُْظِري إنّي الَكسريُ الواِحُل َهْل

اَل  َحَمْلِتِني   َعليٍك  َزّقُفونَْة !
قال أبو أَُصِيبَعَة:

أراَد، طاِلبا  َفَحمَلتُه كما  الباِئِس،  الَفرِس، ٍلحاٍل الِحصاٍن  َرقَّ قلُب 
لطاَنَ . َو يف الّطريِق إليِه،  أْن يُعاَد، إىل َقرطاِجستاَن، ِليُنبئَ ِبالواِقَعِة السُّ

الْسِتمراِر  َضمانَةَ  الِكتاِب،  َضياَع  َعنها  َوأخَفى  َلَديِه،  بَما  الفرَس  َأخرَب 
لطاِن الَغُضوِب، وِمن أْن يَستَصِدَر َلُه الِعقاَب،  الرُّكوِب، َفَحّذَرتُْه ِمن السُّ

ِمن القايض بَيَدبَا .
ِمَن  الِحَصاَن  فزاَد  الَغزيِر،  امَلطِر  ُهطوُل  اشتَدَّ  امَلسرِي،  أواِسِط  ويف 
االنِثناِء، عىل الَفرِس وِمَن االنِحناِء، ُمتََعلِّالََ باالِحِتماِء، ِمن َمخاطِر امَلَطِر، 
َفتَناَس  َشهَوتَُه،  الَخِبيِب  وبعُض  الدِّفُء  َفَحرََّك   ، والَكرْسِ الُجرِح  عىل 
ِحنِيِ  إىل  الَفرُس  َفأرَجأَِت  َلهاَ،  اّلذي  يف  َلَه  اّلِذي   َ وَصريَّ وَكبَْوتَُه،  ُه  َكرْسَ
ُسؤاَلَها، ثُمَّ قاَلت كأنَّها ال تَعَلُم : ما هذا أيُّها الَكسريُ األشَخَم، قال: إنَِّك 
أَْوَدْعتُُه كاٍماَلَ يف ذلك  البََلِل،  الكتاَب ِمن  الَهْطِل، وأِلَْحِمَي  تََريَن اشِتداَد 
، َفَقْد أْوَص اللُه ِبإيَفاِء الَكيِل، وَردِّ األماناِت إىل األهِل . قالت: َسِلمَت  امَلَحلِّ
لطان ِذي األناِمِل، وقد َكتََب  عِل، وُطوبَى للسُّ بهذا الَقوِل، وِبتَقَوى هذا الِفِ
أناِمِل  : يف  قال  ؟  ِحربَُها  يَِسيُل  ِحنَي  َكيَف  ولِكْن،  الطُّوِل،  ِبهذا  األمانََة 
لطاِن ُسطوُرهاَ، فهو يف َقرِصٍه، َمنذُوُرُ ِلِريَشِتِه وِحرِبِه . قالت : وأنَت  السُّ
َب  ْ يا صاِحَب الَعظِم الَكسرِي، وَرسوَل الِكتاِب الَكِبرِي، َمن َعلََّمَك َهذَا الرضَّ
ِمن » تََزْقُفِن« ذَوي الَحواِفِر ؟ قال: َكِفيُف امَلَعرَِّة امَلَعرِّي . قالت: َحباُه 
رِت، وَردَّ َعليِه نُوَر البرََصِ . قال: ألحملن يف كل يوم كتابا  اللُه ِبِدثاِر السِّ
عىل العجل، غري مضمون الوصول، وألكرسّن يف اليوم، إحدى قوائمي . 

قالت : وألحملنك زقفونة عىل ظهري، وألصّلني استسقاَءَ للمطر .
قال أبو أَُصيِبَعَة :

عىل  وتَحاَمَل  َفرطاِجستاَن،  ِمن  ناحيِةِ  يف  الَفرَس  الحصاَن  أْخَغى 
َلَقْد  التَّاِليَِة:  ِبالرِّوايَِة  ِجيِة،  السَّ َفباَدَرَه عىل  لطاَن،  السُّ أدَرَك  ثالِثِ حتّى 
َفَصكَّ  يِر،  ِّ الرشِّ ِس  ِ الرشَّ الِجنِس  ِمن  الَحمرِي،  أًحُد  َموالَي  يا  هاَجَمنَا 
قال   . ي  َكرْسِ تََرى  أنََّك  َها  َو  وَصكَِّني  الَفوِر،  عىل  فأْهَلَكُه  اِعَي  السَّ
لطاُن ٍببَعِض ااِلرتِياِب، َأ يف الذَّهاِب أم يف اإِليَّاِب ؟ قال: يف الذَّهاِب .  السُّ
ل َو الَ  تَتََصنَّْع  اِْهتَزَّ السلطاَن ِمن الَغَضِب، وقال : َما َمِصريُ الِكتَاِب ؟ ُقْ
ُف الُخيًوَل، ويَعاُف ُركوبٌَه ابُن َسلُوَل، ُقْل  َصْمَت ااِلكِتئاِب، يا َمن ال يرَُشٍّ

ما األَْخباُر ؟ قال : َلَقْد أَكَلُه الِحماُر .
قال أبو أَُصيِبَعَة :  

لطاُن ِمن َغَضٍبٍه وَفَوَراِنٍه، َجَلَس إىل ِخواِنِه، وأََخذَ  أَ السُّ بَعَد  أْن َهدَّ
يَكتُُب إىل ُكلِّ األْمصاِر، ِكتاَب تَفِتيِشِ يف الِحماِر، ِليُحاَكَم يف ِتلك الِفعاِل، 
يف  الَخِبريُ  وهو  األَمِر،  عىل  آْستََدَرَك  ثُمَّ  الِبغاِل،  َصحيَفِة  ُمقتيََض  عىل 

ِةِ بالَحمرِي . التَّحريِر، َفآستَغَرَق يف التَّحِبرِي، ٍلَصحيَفِةِ خاصَّ
َل ِمَن  َمِة، والَفصَل األوَّ هوٍر، أنَْهى ِديباَجَة امُلقدِّ وبَعَد عاِمِ وبَعِض الشُّ
َّ الِحصاُن َفَقْد عاَد إىل َفَرِسِه يف ناِحيِة َقرطاِجستاَن،   ِة . أما الَحواِفِر الَعامَّ
اَن، إىل  يايِسَّ إىل َقَصِبستاَن، يف ِرعايِة ابِن َمشَّ وَقرََّر  و إِيَّاها اللُُّجوًء السِّ

اَن . أْن يََقَع يف ِفَخاِخ أبي َغشًّ
قال الرَّاوي: 

االِنِتظاِر،  طوّل  أْعياُه  َفَقْد   ، الَخرَبِ ِنهايَة  أَصيِبَعَة  أبو  يُسِمعنا  َلم 
ا ِقيًل يف إْخشيِديِّ  أْقذََع ِممَّ لطاِن،  ِلَصِحيَفِة الَحمرِي، َفقاَل ِهجاَءَ يف السُّ

ذلك الزَّماِن، وآلتََحَق بالِحصاِن . 

من تاريخ تونس الحديثة
56 سنة مرت على خطاب أريحا

يوم 3 مارس 1965
نصيحة بورقيبة التي رفضها 

الفلسطينيون
 3 يوم  الفلسطينيني  يف  يخطب  بورقيبة  الحبيب  الراحل  الزعيم 

مارس 1965 بعد رفض العرب تقسيم فلسطني.
الرشعية  عىل  ارتكازا  وطالب  "خوذ   : الزعيم  كالم  ملخص  كان 

الدولية".
العرب  وكل  الفلسطينيون  وقف  عاما،   47 بـ  أريحا  خطاب  بعد 
عىل نفاذ بصرية وبعد نظر بورقيبة يوم رّد الرئيس الفرنيس فرانسوا 
 : ميتريان عىل طلب عرفات دعم بالده القامة دولة فلسطينية قائال 
"لقد منحكم العالم هذه الدولة منذ 47 سنة ولكنكم رفضتم أن تكون 

لكم دولة".
مذكراتها  يف  اعرتفت  سابقا  ارسائيل  وزراء  رئيسة  مائري  غولدا 
بقولها بعد سماع خطاب بورقيبة إنه أخطر زعيم عربي عىل ارسائيل 

وبأنها تمنت يومها أالّ يستجيب الفلسطينيون لنصيحته.

 َمقاَمُة َقرطاِجْستاَن و َقَصبِْستاَن
بقلم : صالح مصباح
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تعيش البالد عىل وقع أزمة سياسيّة وإقتصاديّة وإجتماعيّة 
حاّدة منذ مّدة ليست بالقصرية ومع كّل يوم جديد يزداد الوضع 
وبني  جهة  من  الّسلطة  مراكز  بني  الهّوة  إتّساع  بِفعل  تعّكرا 

رشائح واسعة من الّشعب ومنظومة الحكم من جهة أخرى.
الّدولة  رئيس  رفض  ثّم  األخري  الوزاري  التّحوير  وشّكل 
األستاذ قيس سعيّد اإلرشاف عىل أداء اليمني لبعض الوزراء،رغم 
نيلهم ثقة الربملان، شّكل ُمنعرجا خطريا يف العالقات بني رأيس 
بني  تقريبا  منحرصا  »الجفاء«  كان  أن  بعد  التّنفيذيّة  الّسلطة 
راشد  النّهضة  حركة  ورئيس  الربملان  ورئيس  الّدولة  رئاسة 

الخريجي الغنّويش.
طبعا،األزمة الحاّدة هذه ليست وليدة الّلحظة بل هي نتيجة 
بعد  تعّمقت  عقود،لكنّها  وحتّى  سنوات  مدى  عىل  تراكمات 
إنتخابات 2019 وما أفرزته من مشهد شديد الترّشذم والتّعقيد 
بلغت  ووفيات  إيالما:وباء  أكثر  بعدا  الكوفيد19  جائحة  زادته 
نسبا  بلغت  اإلقتصاديّة  املؤرّشات  لكّل  متسارع  وتدنّي  اآلالف 

سلبيّة غري مسبوقة...
طبيعي،يف مثل هذه األوضاع،أن يُديلَ الّساسة والخرباء نساًء 
هذه  تجاوز  وُسبُِل  العام  الّشأن  يهّم  ما  كّل  يف  بدلوهم  ورجاال 

األزمة.
اإلعتباريّة  الّشخصيّات  لبعض  يكون  أن  أيضا  وطبيعي 
خاضعني  وأنّهم،مبدئيّا،غري  خاّصة  الحلول  عن  البحث  يف  دور 
يف  مواقعهم  أو  الحزبيّة  إنتماءاتهم  من  ُمتأتّية  ضغوطات  أليّة 

الّسلطة.
بن  الدكتور مصطفى  تدّخل  تفّهم  املنطلق،يُمكن  ومن هذا 

جعفر يف النّقاش الّدائر اآلن عىل الّساحة اإلعالميّة.
الوطني  املجلس  رئيس  جعفر،  بن  مصطفى  الدكتور 
أضلع  أحد  التكتّل  لحزب  الّسابق  العام  واألمني  التّأسييس 
تدّخالته  الّسياق وتنّوعت  بدلوه يف هذا  أدىل مؤّخرا  »الرتويكا«، 

بني اإلستضافات اإلذاعيّة والتّدوينات الفايسبوكيّة.

من  واحد  هو  جعفر  بن  مصطفى  الّدكتور 
املجلس  رئيس  بوصفه  اإلعتباريّة  الّشخصيّات 

أهم سلطة  داخل  التّأسييس، عاش من  الوطني 
البالد  التي مّرت بها  واحدة من أصعب األزمات 
عام  من  أقّل  يف  سياسينّي  إغتيالني  حدوث  بعد 

الّشهيدين  املعارضة  زعامات  من  زعيمني  طاال 
الّرحيل  وإعتصام  الرباهمي  ومحّمد  بلعيد  شكري 

بمبادرة  بعد حوار وطني  الرتويكا  وإزاحة حكم 

وإدارة أهم أربع منّظمات وطنيّة.
وكما يذكر الجميع،كان الهدف من ذلك الحوار أّوال نزع فتيل 
وإستكمال  التّونيس  املجتمع  يشّق  كان  الذي  الحاّد  اإلنقسام 
والّرئاسيّة  الترّشيعيّة  اإلنتخابات  وإجراء  الّدستور  كتابة 
معنيّة  غري  كفاءات  بحكومة  الرّتويكا  حكومة  تعويض  مع 
الجانب  فقط  يستهدف  كان  الحوار  ذلك  أّن  باإلنتخابات...أي 

الّسيايس أو باألحرى تنظيم قواعد إعادة توزيع السلطة.
أزمة حاّدة جديدة  أقّل من عرش سنوات،تعيش تونس  بعد 
لعّلها أكثر خطورة من سابقتها لكونها تشمل أيضا)وخاّصة(

الّسيايس وال  املجاالت اإلقتصاديّة واملاليّة والصحيّة فضال عن 
يُمكن بالتّايل إستنساخ الحوار الوطني الّسابق والّدعوة لتجميع 

املتصارعة عىل  الّسياسينّي وتحديدا األطراف  الفرقاء 
الّسلطة من داخل الّسلطة!

جعفر،كما  بن  مصطفى  الّدكتور  أّن  ويبدو 
 5 الجمعة  يوم  تدوينته  خالل  من  خاّصة  ذلك  يبدو 
بني  العالقة  تدهور  يف  األزمة  الحايل،يختزل  مارس 
بناء  إستكمال  وعدم  الثاّلث  الرئاسات 
حسب  ودائما  الّدستوريّة  الهيئات 
من  بّد  ال  جعفر  بن  الّدكتور  رأي 
والتي  شاملة«  وطنيّة  »مصالحة 
له  دعا  الذي  الحوار  جعلها هدف 
حتّى  رس!«  الحوار  »إىل  بقوله 
العميقة  »نتخّلص من األسباب 
موقوتة  قنابل  بمثابة  وهي 

ستفجر األزمات القادمة«!
إذا  الدكتور بن جعفر يقرتح 
من  فيهم  بمن  »تجميع«الكّل 
بل  وأخفق  البالد  شؤون  أدار 
ويتحّمل مسؤوليّة األزمة الحاليّة 
للتّفاهم واملصالحة الّشاملة والحال أّن  األمر يستدعي تغيريا يف 
أهداف وربطها  اإلقتصاديّة وتحديد  الربامج  املقاربات وتغليب 
الوضع  من  املترّضرين  من  األعظم  الّسواد  من  تجعل  بآجال 
الحايل يرون نورا يف آخر النّفق ويساهمون عىل قدر إمكانيّاتهم 

يف أي مجهود وطني...
بعد  يتمّكن  لم  كمن  تحّدث  جعفر  بن  مصطفى  الدكتور 
أّن ال معنى ألّي  من أخذ مسافة عن املايض القريب ولم يدرك 
تفاهم ما لم يأخذ بعني اإلعتبار البعد اإلقتصادي واإلجتماعي 
جوهر أّي عمل سيايس ويف هذا البعد تكمن حقيقة كّل القنابل 

املوقوتة.

منير الفّلاح 

يواصل الحزب الدستوري الحر زحفه الجماهريي بمنهجية 
يف اختيار أماكن التجمهرات وامللفت للنظر سواء يوم 2 مارس 
يف قرص هالل بمناسبة إحياء ذكرى 2 مارس 1934 يوم انعقاد 
عبد  بزعامة  القديم  الدستوري  الحزب  بني  االنشقاق  مؤتمر 
املاطري  بزعامة محمود  الجدد  والدستوريني  الثعالبي  العزيز 
والحبيب بورقيبة أو يوم األحد 7 مارس يف باجة مسقط رأس 
هذا  بني  الستقطاب  تأكيد  وكأنهما  جاءا  أنهما  مويس،  عبري 

الحزب وحركة النهضة حسب ما تعكس نتائج سرب االراء.

نفسه  يقدم  الذي  الحر  الدستوري  أن  فيه  شك  ال  مّما 
يف  نجح  عقود  عرب  التونسية  االصالحية  للمسرية  كامتداد 
املنظومة  ملواجهة  االستنفار  دعوات  عرب  والتعبئة  الحشد 
التي تجّسم، حسب  النهضة  الحالية وخاصة حركة  الحاكمة 
الحزب، مسؤولية تردي الوضع واألزمة التي تعيش عىل وقعها 

البالد.
الفالحية  باجة  أرايض  عىل  وجودها  مويس  عبري  استغلت 
لبسط سياسة حزبها الفالحية... قد ال يتفق مع طرحها أهل 

أصبح  الحزب  بأن  االعرتاف  من  هروب  ال  لكن  االختصاص 
حريصا عىل اثبات أن له أطروحات متكاملة يف أغلب املجاالت 
يكاد  التي  والشمولية  الجدية  صفات  اضفاء  من  يمكنه  بما 

يفتقدها أغلب خصومه.
وقياديي  مناضيل  عىل  اآلن  حد  اىل  استعىص  سؤال  يبقى 
مويس  عبري  شعبية  ترتقي  ال  أسباب  أليّة  لغزه.  حّل  الحزب 
شعبية  مستوى  اىل  اآلراء  سرب  معاهد  حسب  الشخصية 

حزبها؟.

الدستوري احلّر يواصل زحفه اجلامهرييالدستوري احلّر يواصل زحفه اجلامهريي
صورة من االجتماع الشعبي يف باجة

مصطفى بن جعفر: »شوّية مسافة يبارك فيك«

كريمة السعداوي
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

عماد بوخريصالدكتورة خولة الرشيدي
التوضيح  أثار 
الصادر عن هيئة مكافحة 
ترصيح  حول  الفساد 
بوخريص  عماد  رئيسها 
بخصوص استناد رئاسة 
ملعطيات  الجمهورية 

تلقتها منها أثثت من منطلقها موقفها الرافض 
للشأن  املتابعني  استغراب  الوزاري،  للتحوير 

الوطني.
توضيح كان بمثابة محاولة لاليهام بالرتاجع 
بيان  لكن  بوخريص  ترصيحات  تكذيب  أو 
التوضيح فشل وزاد الطني بلة باعتبار أنه أظهر 
ضعفا يف قراءة النص القانوني وتحديدا الفصل 
47 من قانون حماية املعطيات الشخصية حسب 
مختصني ومستشارين سابقني يف الهيئة اعتربوا 
أن التوضيح رضب مصداقية الهيئة وصالبتها يف 
القيام بدورها يف مكافحة الفساد وجعلها وكأنها 
قراراتها  يف  التأثري  املمكن  ومن  السلطة  تحت 

ومعطياتها.
لضغوطات  استسلم  يكون  قد  بوخريص 
باعتبارها  الحكومة  رئاسة  من  عليه  مورست 
رئيس  تأكيد  بعد  كبري  حرج  يف  نفسها  وجدت 
فساد  شبهات  بوجود  ضمنيا  واقراره  الهيئة 
الوزراء  من  عدد  حول  تحوم  مصالح  وتضارب 

املقرتحني ضمن التحوير الوزاري.
ما تحقق خالل فرتة العميد شوقي الطبيب 
أدبية  سلطة  من  الهيئة  لهذه  مكاسب  من 
أي  تعيني  برفض  عالقة  يف  خاصة  وتقديرية 
عليه  البناء  يوجب  فساد،  شبهة  محل  مسؤول 
حضور  أي  من  مجردة  الهيئة  تصبح  ال  حتى 
يف ادارة ملفات أخطر آفة أصبحت تنخر الدولة 

وهي آفة الفساد.
عىل عماد بوخريص الثبات يف املواقف حفاظا 
الضغوطات  كانت  مهما  الهيئة  مصداقية  عىل 
كان  مصدر  أي  من  والتهديدات  واملضايقات 
التي  االخطاء  كّم  رغم  ممكنا  التدارك  ويبقى 

شابت بداية عهدته عىل رأس الهيئة.

بمنوبة  اآلداب  بكلية  العلم"  "واقعة  ذكرى  مع  بالتزامن 
والتي تصادف يوم 7 مارس من كل سنة عاد اسم الطالبة خولة 
مسريتها  تتويج  بمناسبة  االحداث  سطح  عىل  ليطفو  الرشيدي 
نفس  من  الدكتورا  عىل  بالحصول  يكون  ما  كأبهى  الدراسية 

الكلية. 
 اسم الطالبة خولة الرشيدي طفا عىل السطح الول مرة يوم  
7 مارس من سنة 2012 عندما اجتاحت صورتها وهي تتصدى 
التونيس  العلم  مكان  السوداء  الراية  علم  رفع  ملحاولة  بمفردها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  بمنوبة  االداب  كلية  بناية  فوق 

ووسائل االعالم املحلية والعربية والدولية.
منذ ذلك التاريخ رسى اسم الطالبة املجتهدة بني التونسيني 
اىل  الهشيم وتحولت بني عشية وضحاها  النار يف  مثلما ترسي 
اشهر من نار عىل علم كيف ال وقد اضحت رمزا للشباب الرافض 

لالرهاب  وألفكاره الظالمية وراياته السوداء ليس يف تونس فحسب وانما يف العالم العربي بأرسه.
وشكل تاريخ 7 مارس من سنة 2012 محطة مفصلية يف تاريخ تونس ما بعد الثورة اذ مثل بداية 
انتكاسة الجماعات الظالمية يف تونس وهي التي اكتسحت الساحات واالماكن العامة يف تلك الفرتة وبدأت 

تخطط لتنفيذ اجنداتها الخبيثة يف تونس.
الخامسة  الذكرى  احياء  بمناسبة  القزدغيل  الحبيب  بمنوبة  اآلداب  كلية  عميد  ذكر  االطار  هذا  ويف   
لحادثة اسقاط العلم االسود ان يوم 7 مارس أصبح يف تونس تاريخا لنكسات الجماعات املتطرفة التي 
الدين مضيفا يف  باسم  الجامعة  تركيع  بمنوبة عرب محاولة  اآلداب  بكلية  الظالمي  انطلقت يف مرشوعها 
ترصيح لوكالة تونس افريقيا لالنباء يف تلك الفرتة ان الجامعة خاضت معركتها االكاديمية من اجل ان 
ابناء املؤسستني  التي خاضها  تظل حرة مستقلة وان معركتها كانت منطلق معركة تونس مع االرهاب 

االمنية والعسكرية بكل بسالة ووطنية.  
وجسدت الطالبة الشابة بشجاعتها النادرة وهي تتصدى ملحاولة احد السلفيني انزال العلم الوطني 
معاني الروح الوطنية العالية والتشبث بمدنية الدولة ونظامها الجمهوري. كما شكلت مبادرتها رسالة 
قوية اىل جحافل السلفيني والتكفرييني الذين اجتاحوا االماكن العامة يف تلك الفرتة بمباركة من السلطات 
الراية  الذود عن  يّدخروا جهدا يف سبيل  لن  املرأة  ان شباب تونس ويف طليعتهم  انذاك مفادها  الحاكمة 
للتصدي  االمامية  الجمهوري وانهم سيكونون يف الصفوف  النظام  التي يقوم عليها  القيم  الوطنية وعن 

للمرشوع الظالمي الذي ارادت بعض االطراف ارساءه يف تونس بعد سنة 2011.
يشكل  اصبح  قردان  بن  ملحمة  مع  ايضا  يتزامن  الذي  مارس   7 يوم  بأن  التذكري  املفيد  من  ولعله 
تاريخا لنكسات الجماعات الظالمية املتطرفة يف تونس وبان تلك الطالبة الشابة كانت أول من وضع لبنات 

االنتصار عليها ودحرها.
وبتفوقها الدرايس االخري وحصولها عىل اعىل درجات العلم واملعرفة تكون خولة الرشيدي  قد قدمت 

نموذجا للمرأة التونسية املتحررة واملتشبثة يف نفس الوقت بهويتها وباصالتها.
واكدت ان املرأة التونسية تبقى يف طليعة القوى الحية بالبالد وأنها صمام األمان االول ملدنية الدولة 
ولنظامها الجمهوري وسد منيع أمام  محاوالت تمرير الفكر الظالمي الهدام الذي ما فتئ يرتبص بتونس 

مستغال فسحة الحرية التي منحتها الثورة للشعب. 

 

قيس سعيد
والتونسيات  التونسيون 
لصناعة  ويتطّلعن  يتطّلعون 
يحنّون  وكثريون  جديد  تاريخ 
االزمات  ويفتعلون  الوراء  اىل 
يف  للبقاء  األزمة  وخطاب 

السلطة او للوصول اليها حتى عىل حساب جثث 
التونسيني .

العمليات  استثمار  عىل  يعمل  من  ...هناك 
اإلرهابية لغايات سياسية..يريد ان يرتّب االوضاع 
الخونة  الجاهلني  االرهابيني  من  عدد  طريق  عن 
واالستفادة من دماء األبرياء ولكن انّى له ذلك فهو 

مفضوح منذ سنوات..

هشام المشيشي
سبق ان اكدت ان استقالتي 
حاجة  يف  والبالد  مطروحة  غري 
حكومة  واىل  استقرار  اىل 
ابناء  لتطلعات  تستجيب 
عن  نتخىل  الشعب.....لن 

املسؤولية ونحن لنا مسؤولية تجاه البالد وتجاه 
استحقاقات  وتجاه  الديمقراطية  مؤسساتها 

شعبها )...(. 
الحكومة تمد ايديها دائما اىل الحوار وتطرح 
يهم  ما  فذلك     واجتماعيا  اقتصاديا  حوارا 
التونسيني اما بقية املسائل فمضيعة للوقت ...وانا 
الريح وال تعنيني  اهتم  بمعارك ضد طواحني  ال 

وانا ال اجيدها.  

 راشد الغنوشي
تقدم  النهضة  حركة 
إىل  وبادرت  املنطقة  نموذًجا يف 
الديمقراطية  أجل  من  تنازالت 
التونسية لقد اقتنعنا بأنّه يتعني 
العلمانيني  مع  العمل  علينا 

عىل  سواء  األصولية  من  نوع  أي  ضد  للتنافس 
أساس اإلسالم أو عىل أساس العلمانية ... 

تسمية  اآلن  باتت  باالسالمي   حزبنا  وتسمية 
الذين  دقيقة، فهي تضع تحت مظلة واحدة  غري 
...هذا  باإلرهاب  املرتبطني  مع  العنف  يرفضون 

املصطلح يستخدم للخلط وااللتباس”.

نور الدين الطبوبي
اشارات  من  يصلنا  ....ما 
الجمهورية  رئيس  بأن  يفيد 
استقالة  يشرتط  سعيد  قيس 
رئيس الحكومة هشام املشييش 
من منصبه حتى ينطلق الحوار 

الوطني الذي كان االتحاد قد دعا اىل تنظيمه ... ال 
يمكن لالتحاد ان يطلب من رئيس الحكومة او اي 

كان االستقالة وهذا ليس من دوره )...(
مبتور  دعم  للمبادرة  النهضة  حركة  دعم 
الجانبني  وفيه خلفيات... فالحركة ترغب يف اخذ 
ترى   وهي  املبادرة  من  واالجتماعي  االقتصادي 
االتحاد....  دور  من  ليس  السيايس  الجانب  ان 
االزمة  ان محور وطبيعة  اليوم عىل  اجماع  هناك 
معنى  باتم  سياسية  ازمة  انها  هي  الحقيقية 

الكلمة.

عز الدين سعيدان
تفعل  ماذا  الدولة ال تعرف 
فهناك  املقبل  افريل  شهر  يف 
مستحقات دين ونفقات اخرى 
كيف  تعرف  ال  الدولة  كبرية 

ستترصف حيالها....
اشهر جوان وجويلية واوت القادمة  ستكون 
الشعب  وعىل  الدولة  وعىل  الحكومة  عىل  صعبة 
دين  مستحقات  لتسديد  اجاال  تمثل  انها  باعتبار 
اجنبي بمبالغ كبرية  علما انه يتعني تسديد 16.3 

مليار دينار خالل سنة 2021.

قالواقالوا

رديءحسن جّدا

بين  »مستور«  لقاء 
السيد  الرهيب  النهضوي 
الرهيب  والتجمعي  فرجاني 
االسبوع  الغرياني  محمد 

المنقضي.
عملنا  آش   : فرجاني  السيد 
تّوا سي محمد في عبير موسي؟ 
وتجول  تصول  نخليوها  باش 

هّكة؟
الغرياني : ما تحّط شيء في 
روحها  فارغة...  حكاية  بالك... 

في يدّي هذيكا... 
شاء  ان   : فرجاني  السيد 
في  روحك  الّي  انت  موش 

يديها...

صورة تتحدثصورة تتحدث
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منير الفالح
قاعدة  الكّل  النّاس  ما  وكيف  هذا  األسبوع 
ماشية  البالد  تعيش،  وخاّصة  وتسمع  تشوف 
إيّل نعرفوه بل أكثر من  بخطى ثابتة يف اإلتّجاه 
أي  غادي  من  الحيط  بعد  عارفينو:  كنّا  ذلك، 
بحول الّله الهفهوف! يعني الوضع إيّل عايشينو 
تّوة النّاس الكّل وخاّصة إيّل كانوا يحكموا وتّوة 
قبل  حكموش  وما  تّوة  يحكموا  وإيّل  عادش  ما 
وأفضل العارفني هم النّاس إيّل سكنوا يف الحكم 
بيمينات  وحالفني  والعيشة  الّدفئ  وعجبهم 
وهاذوكم  الربّة  رجلهم  يحّطوا  ال  والّدين  الّدنيا 
"سّقيلهم  يرحمها  الّله  أّمي  تقول  ما  كيف 

وحدهم"...
أّما العافسني عىل الجمر وفاهمني أنّهم أّول 
خاطر  عىل  البالد  حال  بالحّق  يهّمهم  إيّل  وآخر 
ماعندهمش غريها، هانهم يا يجريوا عىل خبزة 
يف  الحّق  عندهم  يويّل  باش  يجريوا  يا  نظيفة 
الجري وهاذم مش وحدهم، معاهم ناس أخرين 
عندهم الخبزة أّما مش مستحليينها عىل خاطر 
تقريبا  حقوقهم  من  بقى  ما  بناس  ُمحاطني 

كان شويّة نَفس...
فيهم  نشوفو  هانا  هذي  وهالنّوعيّة 
وهم  بّحت  وأصواتهم  ويعيّطوا  يتظاهروا 
وموجودين  هنا  رانا  هوه،  يا  ناس،  يقولوا:يا 
أحنا  ما  كيف  ونبدعو  ونعرّبو  نعيشو  ونحبّو 
الشّق  إنتم وطبعا  نحبّو موش كيف ما تحبّونا 
مازالوا  وإيّل  يرجعوا  ويحبّوا  كانوا  )إيّل  اآلخر 
امُلمكنة  األدّلة  كّل  يف  يقّدموا  قاعدين  يحكموا( 
للفهم  استعداد  حتّى  عندهم  ما  أنّهم  عىل... 
وكيف  سياساتهم  يف  املواصلة  عىل  وعازمني 
وصفحات  وممارسة  عزم  معنتها  عزم  نقول 
الفايس بوك شاهدة عىل حمالت Free فالنة أو 
فالنة واملوقوفني يف البقعة الفالنيّة...باملناسبة، 
حدودي  نلزم  باش  لنفيس  إنذار  وّجهت  هاني 
ونتلهى يف حاجات أخرى تهّم النبّارة من عمري!
موضوع  عىل  نلّوج  وأنا  عمري،  ذكر  عىل 
كّل  فيه  تتوّفر  هذا  الكنز  بكنز!  طحت  تنبرية 
املقّومات )حسب رأيي املرتِْرت منذ سنوات(باش 
يكون موضوع تنبرية عىل مجموعة من محرتيف 
بالتّقاعد  عالقة  حتّى  عندهم  ما  إيّل  الّسياسة 
إنتاج  وإعادة  الّرسكلة  متاع  "مَعّلميّة"  هّم  بل 

أرواحهم كّل مّرة بـeMballage جديد!
بحزب  اآلن  املعروفة  هي  هذي  املجموعة 

األمل ومن حولهم...
عىل  مبنيّة  ثقافته  مجتمع  يف  أنّنا  وبما 
"الّشخصنة" معنتها أّي حاجة نعّرفوها بإسم 
هو  هذا  األمل  حزب  "موالتها"  وهنا  "موالها" 

حزب السيّدة سلمى الّلومي الّرقيق.
هي  بشكون  نذّكرو  خّلينا  الحزب،  قبل 
السيّدة سلمى الّلومي الّرقيق. هي أساسا سيّدة 
نداء  لحزب  سابقة  مال  وأمينة  تونسيّة  أعمال 
تونس، ترّشحت عىل رأس قائمته بدائرة نابل1 
ليتّم تعيينها  2014 وفازت بمقعد  إنتخابات  يف 
الحقا وزيرة الّسياحة والّصناعات التّقليديّة من 
2015 إىل 1 نوفمرب 2018 تاريخ تعيينها وزيرة 
الّله  الباجي قائد الّسبيس  الّرئيس  مديرة ديوان 

يرحمو تعويضا ليس سليم العّزابي...
2019 تغادر منصبها يف رئاسة  14 ماي  يف 
شهر،  من  أقّل  قصرية،  ملّدة  وتتوىّل  الجمهوريّة 
رئاسة نداء تونس )ما كان يُعرف بِشّق طوبال( 
وبعد "فصيِّل" القضاء يبّت يف أحقيّة يس حافظ 
سلمى  السيّدة  النّداء،  بباتيندة  الّسبيس  قائد 
الّلومي كسيّدة أعمال يف الجينات، لّوجت ولقات 
إيّل  العائلة  هاك  نفس  )من  حزب  متاع  باتيندة 
إسمها طويل يبدأ بالوسطيّة ويوىف بالبورقيبيّة( 
التّونيس  األمل  حزب  )وهو   opa عليه  وعملت 

آمنة  السيّدة  ساعتها  كانت  العاّمة  وأمينته 
منصور القروي( وبعد أيّامات )أقّل من شهرين( 
ِفسدت "البيعة" لكن مدام سلمى الّلومي الّرقيق 
ما كانتش من العاكسني وما تخاّلتش عىل األمل 

وعملت حزبها الخاص "األمل"!
ومش الزم باش نأّكد أن الحزب هذا ما كان 
تولد وسكن  والو!  ال  مقّر  متاع  عنده ال مشكل 
مراحل  يف  طول  طول  ودخل  البُحرية  يف ضفاف 
الـrecruteMent متاع املالعبيّة، عفوا املناضلني، 
برئاسيّاتها    2019 إلنتخابات  دخل  وبالتّوازي 
"امُلخيّبة  النّتائج  وأمام  لكن  وبرملانيّاتها... 
 coach لآلمال" قّررت رئاسة الحزب البحث عن 
عىل  وعثرت  تجربة  صاحب  صحيح،  سيايس 
العصفور النّادر يف شخص األستاذ أحمد نجيب 
الّشابي صاحب املسرية الغنيّة عن التّعريف وبما 
رئيس،  كان  يكون  ينّجم  وما  شغل  فايض  أنّو 

فهو تّوة رئيس الهيئة الّسياسيّة لحزب "أمل"!
عند  تكون  الزم   coachالـ عىل  وزيادة 
الحزب هيئة متكاملة تجمع كّل اإلختصاصات 
ففتحت  الحزب-املؤّسسة،  لتسيري  الرّضوريّة 
أمام  األبواب  األعمال  سيّدة  الّرئيسة،  السيّدة 
واملايل  القانوني  تشمل  ميادين  يف  "كفاءات" 

وغريهم...
شغل  الفايض  األنرتيتي  خوكم  عاد، 
الّرسميّة  للّصفحة  دخلت  راهو(  يارس  )مش 
منطقة يف  نسكن  أنّي  بما  "األمل"  متاع 

جميع  من  للبحرية   dIaMétraleMent opposée

باش  ال  الرّشف  حصّليش  ما  وبالتّايل  النّواحي 
يف  مناضالتهم  أو  مناضليهم  من  واحد  نالقي 
عىل  حديث  مجّرد  حتّى  سمعتش  وما  الحّي 
أنشطتهم، ياخي لقيت األمل ناشط! والّله كيف 
وائتالفات  أحزاب  مع  اجتماعات  نقوللكم!  ما 
كانوا  متاعهم  العظمى  الغالبيّة  وشخصيّات 
وزراء ومستشارين وحتّى رئيس حكومة! يعني 

إجتماعات متاع قيادات أركان...بال جيش!
لقيت  التّصاور،  يف  ونتصّفح  إنّسنس  وأنا 
برشة من الحارضين كانوا يخدموا مع الّرئيس 
الّراحل املرحوم الباجي قائد الّسبيس يف النّداء أو 
يف الّرئاسة ومّخي طول مىش لهاك اإلستنتاج إيّل 
يعملو أّي مالحظ من  بعيد: تّوة هاذم الكّل تلّموا 
أمل  عندهم  جديدة،  حاجة  يعملوا  وناويني  تّوة 
تكوت ناجحة، آش بيهم ما نفعوا بيشء ال حزب 
النّداء ال مؤّسسو؟ زعمة ينّجموا يعملوا حاجة 

تّوة؟
نشوف  نزيد  خّليني  وقلت  الخري  سبّقت 

أنشطة الحزب خارج اإلجتماعات، ولقيت روحي 
سيدي  بن  سيدي  يا  لقيت  ظلمتهم!  ال  شويّة 
تنّقل ملنطقة يف الجنوب بوفد حزبي رفيع يضّم 
السيّدة الّرئيسة والسيّد رئيس الهيئة الّسياسيّة 
وإّطالع  الّصنايعيّة  مع  لقاء  بالخصوص  وفيه 
ولوكان  التّقليديّة  الّصناعات  منتوجات  عىل 
الّشابي راني  مش حضور األستاذ أحمد نجيب 
أنّها زيارة عمل لوزيرة  الشّك وتصّورت  دخلني 

الّسياحة والّصناعات التّقليديّة!
أنّي ماني حاطط لنفيس حتّى  وبالّرغم من 
نتصّور  مانّجمتش  للتّنبري،  حمراء  خطوط 
كان  الّشابي  نجيب  أحمد  األستاذ  حضور  أّن 
للتّنمية  كوزير  الّسابقة  ملسؤوليتو  إستحضار 
وىّل  الحّل  هي  الجهات  شعار  )زيد  الجهويّة 
مسّجل لحزب املرشوع( فالّرجل ما يواتيه كان 
واستعرفت  لّله  أمري  سّلمت  الّرئاسة،  موقع 
وباألمارة  األرض  عىل  فعال  موجود  "األمل"  أّن 
التّصاور!  ورجعت لصور الّلقاء  إيّل جمع قيادات 
نكذبش  )ما  أخرى  ألحزاب  بممثلني  الحزب 
كان  نعرف  وما  نسّميهم(  نّجمش  ما  عليكم، 

العايدي، يس  فيهم: يس سعيد  األول  املسؤولني 
ناجي جّلول، الّدكتورة ريم محجوب... ومعاهم 
يف  ويطّول  يشفيه  )ربّي  الّصيد  الحبيب  يس 
واألمريال  الّزبيدي  الكريم  عبد  والدكتور  عمرو( 
يف  غالط  مانيش  الّله  شاء  )إن  العكروت  كمال 
رضا  واألستاذ  حشومة(  يف  ترّصييل  ال  الّرتبة 
والسيّد  الشابّي  القروي  لزهر  والعميد  بلحاج 
األسماء  من  وغريهم  النّابيل  كمال  مصطفى 
يقولوا  ما  عندهم  إختصاصاتهم  يف  صحيح  إيّل 
لكن صعيب باش يكونوا عندهم مرشوع للبالد 
خارج ما كانوا يعملوا فيه وهم يف مراكز القرار 
ينّجموا  ما  أقىص  جديدة  وببساطة  خاطر  عىل 
ماضيا  الفاشل  املنوال   revIsIter هو  يعملوه 

وحارضا...
من  تلّموا  حبيّبات  أنّهم  حّسيت  اآلخر،  من 
كّل ْقبيلة )يف األصل قبيلة واحدة(، رشبوا كويّس 
شاي وعرّبوا عىل وجودهم وباش يعطيوا دليل 
عىل أنّهم عندهم "خيط" مع الّساحة املتحّركة 
 Façon de dIre"صمود حاليّا،إستدعاو"إئتالف 

...connectés رانا

تلّمت األحباب وجات من كل ْقبيلة

األسبوع السياسي بالتونسياألسبوع السياسي بالتونسي

حفرة
تشّبه
برشة

لتونس...
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أزمة صامتة بني فرنسا واجلزائر
بين ظالل الماضي ورهانات المستقبل :

خالل تسعينات القرن املايض، خرج الرئيس 
الفرنيس فرانسوا ميرتان بعد "االنقالب األبيض" 
– الذي قادته املؤسسة العسكرية الجزائرية عىل 
آنذاك  فيها  رشع  التي  الداخيل  االنفتاح  سياسة 
فوز  اىل  أدت  والتي  جديد  بن  الشاذيل  الرئيس 
إن  ليقول   - الترشيعية  باالنتخابات  اإلسالميني 
"فرنسا لن تسمح بوجود جمهورية إسالمية عىل 
حدودها الجنوبية«. ترصيح غرقت الجزائر بعده 
وأكد  السوداء"  "العرشية  بـ  يعرف  بات  ما  يف 
وراء  انذاك  بالبالد  الحاكمة  الطبقة  اصطفاف 

أجندات باريس وائتمارها بإمالءاتها.
ميرتان  ترصيح  عىل  عقود  ثالثة  مرور  بعد 
الحراك  ووضع  الجزائر  عىل  التغيري  رياح  هبّت 
رئيس  لريسم  الفساد"  "دولة  لـ  حّدا  الشعبي 
لعالقات  جديدا  اطارا  تبون  املجيد  عبد  الدولة 
املايض  عليها  يُرخي  عالقات  بفرنسا،  بالده 
عالمات  أمامها  املستقبل  ويضع  الثقيلة  بظالله 
خالل  عرفتها  التي  التوترات  بفعل  استفهام 
السنوات األخرية نتيجة خالفات تتعلق بالتاريخ 
من  الدولتني  وبمواقف  االقتصادية  وبالرشاكة 

القضايا اإلقليمية والعربية بصفة عامة.

ارث التاريخ والفيتو الفرنسي
الجاري  مارس   1 يوم  تبون  كالم  وراء  هل 
مجرد  هي  أم  البلدين  بني  جدية  سياسية  أزمة 

بأن  أجاب  الجزائري  الرئيس  صيف؟  سحابة 
حازمة...  ستكون  فرنسا  تجاه  بالده  سياسة 
وزاد مؤكدا أنه ال رجوع عن ذلك. لكن لإلجابة 
26 سنة إىل الوراء  عن السؤال ال بّد من العودة 
وتحديدا اىل شهر فيفري 1995 عندما استدعت 
غضبها  عن  تعبريا  بباريس  سفريها  الجزائر 
مؤتمر  عقد  ميرتان  فرانسوا  اقرتاح  ومعارضتها 
املسلح  الجزائرية )الصدام  األزمة  أوروبي حول 
دخلت  يومها  فمن  واالسالميني(.  العسكر  بني 
العالقات بني البلدين منعرج أزمات دورية كانت 

كل مّرة تنتهي بعودة الصفاء ولو ظاهريا.
الجزائر  استدعاء  2020 سجل  لكن يف ماي 
سفريها بباريس انعطافة يقودها الرئيس تبون 
ديسمرب  يف  انتخابه  فمنذ  القديم.  املستعمر  إزاء 
توجيه  دون  مناسبة  تبون  يرتك  لم   2019
حّد  اىل  أحيانا  وصلت  لفرنسا  حادة  انتقادات 
اتهام اطراف -دون تسميتها- بالتآمر عىل بالده، 
وسبق له أن قال منذ اشهر يف خطاب له وبرصيح 
العبارة أن الجزائر مستهدفة. وقبل ذلك ذّكر بأن 
االستعمار الفرنيس خّلف 5,5 ماليني شهيد وبأن 

جرائم فرنسا ال تتقادم مع مرور الزمن.
فرنسا  إزاء  تبون  سياسة  توحي  وباختصار 
بوجود إرادة للقطع مع سياسة بوتفليقة. لذلك 
احتقار  زمن  بأن  الرجل  رسالة  تلخيص  يمكن 

صورتها  لتلويث  والسعي  الجزائر  صوت 
وتهميش دورها اإلقليمي وىّل.

بني  العالقات  تُسّمم  التي  الخالفات  أول 
الجزائر باعتذار باريس  الدولتني يتعلق بتشبث 
ملف  وهو  االستعمار  حقبة  خالل  جرائمها  عن 
الفرنيس  الفيتو  زاده  الثقيل  الوزن  ومن  ساخن 
الطرفني.  بني  العالقات  تعكري  يف  االعتذار  عىل 
عن  رسمي  باعتذار  تطالب  الجزائر  أن  ذلك 
مثل  به  ترتبط  ملفات  وبحّل  االحتالل  جرائم 
النووية  دفع تعويضات لضحايا تجارب فرنسا 
اىل  باريس  تدعو  وفيما  الجزائرية.  بالصحراء 
طّي صفحة املايض والتوجه نحو املستقبل، تضع 
لعالقات  رشطا  والتعويضات  االعتذار  الجزائر 

طبيعية مع املستعمر القديم.
لكن الجزائر ترى أن اكتفاء الرئيس ماكرون 
الذاكرة  ببعث لجنة بنيامني ستورا حول "ملف 
العالقة مع الجزائر" يدل عىل خضوع السياسة 
"خروج  يهضم  لم  استعماري  للوبي  الفرنسية 
فتح  ويرفض  الجزائرية"  الجنة  من  فرنسا 
وخصوصا  الفرنسية  الدولة  إلدانة  تجنبا  امللف 
بنزعته  معروف  العسكرية  باملؤسسة  جناحا 
االستعمارية وسبق له أن حاول اإلطاحة بالرئيس 
التي  للحرب  حّد  وضع  قّرر  يوم  ديغول  شارل 

تخوضها بالده ضّد الشعب الجزائري.

سيف مراجعة الشراكة
الصمت  عادة  الجزائرية  السلطات  تلتزم 
إزاء هذا امللف الشائك لكن وسائل اعالم محلية 
كشفت يف شهر جانفي املايض عن اعتزام الجزائر 
"مراجعة عقود الرشاكة مع باريس وفق منظور 
وفق  "رابح-رابح"  معادلة  عىل  يرتكز  جديد 

اطار يحكم العالقات بني البلدين يف املستقبل".
نية الجزائر الضغط عىل فرنسا من هذا الباب 
جاهر بها يوم 5 مارس الجاري وزير الخارجية 
بمندوب  هاتفي  اتصال  خالل  بوقدوم  صربي 
االتحاد األوروبي املكلف بسياسة الجوار بالتأكيد 
عىل رضورة مراجعة اتفاق الرشاكة مع الجزائر 
املعمول به منذ عام 2005 وتشديده عىل "وجوب 

ضمان مراجعة توازن بني مصلحة الطرفني".
والواضح أن كالم وزير الخارجية الجزائري 
ديبلومايس اذ أن الطرف املقصود ببالده أساسا 
منذ  تمتّعت  رشكاتها  أن  باعتبار  فرنسا  هو 
استقالل الجزائر بمعاملة خاصة حافظت معها 
امتيازات الرشيك األول بحكم تواجدها منذ  عىل 

عهد االستعمار.
رفض  عىل  رّدا  السيف  هذا  الجزائر  وتُشهر 
عاما   132 طيلة  جرائمها  عن  االعتذار  فرنسا 
من االحتالل ورغم علمها برتاجع رقم معامالت 
املستعمر القديم امام الصني إضافة اىل الغضب 

يوم 1 مارس الجاري خرج الرئيس الجزائري عن صمت قصر المرادية بخصوص العالقة مع فرنسا ليؤكد في حوار أجرته معه قناة "النهار" أن "العالقة بفرنسا 
يطبعها الحزم" وأنه "ال رجوع عن ذلك". تبون وضع النقاط على الحروف عندما قال "هناك في فرنسا لوبي يعمل ضّدنا ولم يهضم إضاعة الجنة الجزائرية ولوبي 

آخر يتحرك بخلفية استعمارية" مضيفا "لن نتخلى عن ذاكرتنا ولكننا لن نجعل منها أصال تجاريا".
ورّدا على سؤال بشأن وجود أطراف تنظر لبالده على أنها مقاطعة فرنسية شّدد تبون على أن الجزائر ليست محمية فرنسية متوجها للصحفي بالقول : "أنت 

تتكلم عن دولة أخرى ال يستشيروها وتطبق وتسكت... أّما الجزائر فُيقرأ لها ألف حساب".
كالم حازم يعكس غضبا جزائريا مكتوما على فرنسا وتلويحا بأن العالقات بين البلدين لن تكون في المستقبل مثلما كانت من قبل.

قراءة في ملّف مثقل بالماضي والحاضر ما زال يسّمم ارتباطات الجزائر بالمستعمر القديم.
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عقوبات؟
وكالة »بلومبريغ« نقلت عن مصادر وصفتها باملطلعة أن الواليات املتحدة 
خلفية  عىل  سالمة  رياض  لبنان  مرصف  حاكم  عىل  عقوبات  فرض  تدرس 

التحقيقات يف تحويل أموال إىل الخارج.
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  يف  مسؤولني  فإن  املصادر،  وحسب 
ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الرشكاء األوروبيني تجاه رياض 

سالمة الذي يرتأس مرصف لبنان منذ 28 عاما.
يف  سالمة  أصول  تجميد  حول  تمحورت  املناقشات  أن  املصادر  وأضافت 
يف  أعماله  ممارسة  امكانيات  من  ستحد  التي  اإلجراءات  وتفعيل  الخارج 

الخارج، وأن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
يف  لبنان  من  مساعدة  طلبت  قد  السويرسية  العامة  النيابة  وكانت 
قضية  يف  العام  املال  تبديد  حول  وشبهات  األموال  بتبييض  تتعلق  تحقيقات 
الدول األخرى، منها  السلطات يف بعض  لبنان، بينما تقوم  مرتبطة بمرصف 
بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صالت رياض سالمة بمختلف األصول والرشكات 

والتحويالت املالية.
ونقلت  لبنان.  وبمرصف  به  الخاصة  االدعاءات  صحة  سالمة  ونفى 
»بلومبريغ« عنه قوله: »من غري الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من 
األشكال، بشكل مبارش أو غري مبارش، من أي أصول أو أرصدة تابعة ملرصف 

لبنان أو أي أموال عامة أخرى«.
ثروته  وأن  واضح،  بشكل  محددة  مداخيله  مصادر  أن  سالمة  وأضاف 
اكتسب  وأنه   ،1993 عام  يف  توىل منصبه  عندما  دوالر  مليون   23 تبلغ  كانت 
ثروته أثناء العمل السابق كمرصيف يف القطاع الخاص، مذّكرا بأن راتبه كان يف 

مؤسسة »مرييل لينش« االستثمارية 165 ألف دوالر يف الشهر.

أهداف...
وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس كشف أن جيش بالده يقوم بتحديث 

خططه لرضب مواقع نووية إيرانية، وأنه مستعد للعمل بشكل مستقل.
وقال الوزير يف مقابلة حرصية مع قناة “فوكس نيوز”، وهى املقابلة األوىل 
له مع إحدى وسائل اإلعالم األمريكية، إن إرسائيل حددت العديد من األهداف 
إيران، وأن من شأن رضبها اإلرضار بقدرة الجمهورية اإلسالمية عىل  داخل 

تطوير قنبلة نووية.
األمر  يكن  لم  إذا  ولكن  أمر جيد جدا.  فهذا  العالم،  أوقفهم  :"إذا  وأضاف 
كذلك، يجب علينا العمل بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا”.

...وال دولة عربية أو مسلمة !
يف  املتخصص  االنقليزي   vouchercloud معهد  عن  صادر  تحقيق 
االحصائيات الدولية كشف غياب أية دولة عربية أو مسلمة من قائمة أذكى 
اىل  باالستناد  دولة   25 تضّم  قائمة  عىل  اقترص  التحقيق  العالم.  يف  الشعوب 
عدد جوائز نوبل التي حصلت عليها كل دولة وعىل الحاصل الذكائي ومستوى 

طلبتها الدرايس.
ووفق التحقيق اثبتت النتائج تصّدر دول أوروبا وآسيا القائمة فيما غابت 

منها دول القارة االفريقية والرشق االوسط وامريكا الالتينية.
املتحدة  باملرتبة االوىل تبعتها سويرسا ثم الصني والواليات  اليابان  وحّلت 

االمريكية فهولندا ثم روسيا وبلجيكا وبريطانيا وكندا.
وأملانيا  كونغ  وهونغ  الجنوبية  كوريا  من  كل  جاءت  الرتتيب  ووسط 
ثم  والسويد  والنرويج  واسرتاليا  والدانمارك  واملجر  وفنلندا  والنمسا  وتايوان 

بولونيا وجمهورية التشيك وارسائيل وفرنسا وسنغفورة.

تمويالت
 natIonal endowMlent نقل عن تقرير صادر عن مؤسسة radIohc.cu موقع
For deMocracy الخاصة )مؤسسة الهبات لتحقيق الديمقراطية( املبالغ التي 

دفعتها لعدة مؤسسات بدول أمريكا الالتينية وشمال امريكا قال املوقع انها 
نظام  لتغيري  أخرى  وألعمال  االرهابية  لألعمال  ميّالة  بعنارص  عالقة  "عىل 

الحكم يف كوبا".
وحسب التقرير تلقى املركز الالّتيني األمريكي املناهض للعنف واملتمركز 
بالواليات املتحدة 48,6 ألف دوالر عام 2020 للتعريف بنشاط منظمة تعرف 

باسم "ائتالف العمال الكوبيني املستقلني".
 2020 سنة  مّولت  املذكورة  األمريكية  املؤسسة  أن  أيضا  كشف  التقرير 
الف دوالر النتداب   74 بـ  باملكسيك  االفرتايض"  واالبتكار  التحقيقات  "مركز 

وتكوين وتدريب "صحافيني كوبيني مستقلني".
الفارط  العام  خالل  مرة  من  أكثر  نّددوا  الكوبيني  املسؤولني  ان  اىل  يشار 
بتخصيص واشنطن تمويالت ملنّصات تواصل اجتماعي تشن حمالت مناهضة 

للنظام الحاكم.

الدول  من  عدد  مع  الجزائر رشاكاتها  تنويع  من  الفرنيس 
األخرى مثلما هي الحال مع إيطاليا وأملانيا وانڤلرتا وروسيا.

باعتبارها سوقا  اليها  أن فرنسا تحتاج  الجزائر  تدرك 
الصناعية  منتجاتها  لتسويق  نسمة(  مليون   40( هائلة 
املستعمر  عن  االستغناء  بإمكانها  وأنه  املجاالت  كل  يف 
القديم. كما تدرك الجزائر حاجة فرنسا اليها ألسباب أمنية 
هامة  بوابة  انها  اىل  إضافة  اإلرهاب  مقاومة  يف  خصوصا 

الشعاع الفرنكوفونية عىل بقية دول افريقيا.
لكن عالقات الجزائر بفرنسا ال تقترص عىل "البزنس". 
الغربية  الصحراء  قضية  تمثل  اإلقليمي  الصعيد  فعىل 
موضوع توتر بني العاصمتني اذ بينما تدعم باريس خطة 
التي  الجزائر  تتمسك  املغربية  السيادة  تحت  ذاتي  حكم 
تحت  استفتاء  بإجراء  "البوليزاريو"  جبهة  موقف  تدعم 
األوروبي  االتحاد  املتحدة وهو مطلب يسانده  األمم  رعاية 
وأكده برفض االعرتاف بسيادة املغرب عىل الصحراء والذي 
اعلن عنه الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب يف اطار 

مقايضة بالتطبيع مع إرسائيل.
بني  توتّر  مصدر  الليبي  امللف  يزال  وال  شّكل  كما 
دخلته  الذي  السياسية  التسوية  مسار  ورغم  العاصمتني. 
الجارة الجنوبية والذي كانت الجزائر تنادي به فإن األخرية 
غري مرتاحة للوضع عىل حدودها مع ليبيا والتي تمتد عىل 
ميليشيات  لجوء  من  مخاوف  بسبب  كلم   1000 طول 

مسلحة اىل ترابها.
بليبيا  الحقيقية  فرنسا  نوايا  من  الجزائر  وتحرتس 
بممارسة  باريس  الجزائرية  الصحافة  اتهمت  ان  وسبق 
لعبة مزدوجة ولذلك لم يكن غريبا أن يكون الرئيس تبون 
الحاكم املغاربي الوحيد الذي استُدِعي مللتقى برلني حول 

ليبيا.
كما تريد الجزائر أن تكون لها كلمة يف التعامل مع ملف 
دول الساحل االفريقي حيث يتواجد نفوذ فرنيس ملحوظ، 
وتطالب بإرساء تعاون افريقي حقيقي لحل األزمات بهذه 

املنطقة.
عىل املستوى املغاربي تنظر الجزائر بعني الريبة لنوايا 
اللوبي االستعماري الفرنيس يف املنطقة وترى وراءها ظل 
يعقوب  اليهودي  املؤرخ  كشف  بعدما  خصوصا  إرسائيل 
كوهني عن وجود مخطط صهيوني القامة دولة أمازيغية 
تمتد من وسط املغرب اىل وسط الجزائر وهو مخطط قديم 
القرن  خمسينات  خالل  ديغول  الفرنيس  الرئيس  رفضه 
أسماه  ما  إقامة  اىل  بالده  لجّر  محاولة  فيه  ورأى  املايض 

"إرسائيل جزائرية".
اإلعالمية  الحمالت  عرب  الجزائر  تتعرض  ذلك،  اىل 
املغرضة أو املناورات السياسية أو االقتصادية التي تحاول 
مختلفة  رسية  ضغوط  اىل  وسيادتها  مصالحها  من  النيل 
لحملها عىل ركوب قطار التطبيع اليشء الذي ترفضه رفضا 
الثابت من القضية الفلسطينية  قاطعا بالنظر اىل موقفها 
وإىل الدور القذر الذي لعبه الفيلق اليهودي اىل جانب قوات 

املستعمر الفرنيس يف حرب الجزائر.
وتصنّف القوى الغربية الرئيسية )أمريكا – بريطانيا 
بسبب  ممانعة"  "دولة  كـ  الجزائر  وحلفاؤها  فرنسا(   -
التزامها الدائم بخط "جبهة الصمود" يف وجه املخططات 
دفعها  التزاٌم  افريقيا،  وشمال  األوسط  للرشق  اإلرسائيلية 
عديد املرات اىل انتقاد جامعة الدول العربية بل وحتى عدم 
االعرتاف بقراراتها خصوصا عندما تعلق األمر بشن عدوان 

عىل سوريا أو بتدمري ليبيا.
العالقات  ملف  إدارة  أن  باريس  كما  الجزائر  تدرك 
الرشق  منطقة  شهدتها  التي  التطورات  ظل  يف  بينهما 
االسرتاتيجي  الرصاع  واشتداد  افريقيا  وشمال  األوسط 
رمال  بامليش عىل  اشبه  باتت  العالم  يف  النفوذ  مناطق  عىل 
لتحقيق مصالحة  والحكمة  الحذر  التزام  يتطلب  متحركة 
الدول  أن  باعتبار  للمستقبل  والحارض ضمانا  املايض  بني 
تماما مثل االنسان ال تختار جريانها وإنما فقط أصدقاءها.

صورة تتحدث

زعمة... ؟

لـ "جينا" ابنة جورج فلويد الذي لقي حتفه  في الصورة الرئيس األمريكي جو بايدن يعتذر 
اثر ايقافه من طرف شرطة مينابوليس وقيام ضابط بالضغط على عنقه بركبته لمنعه من 

الحركة حتى انقطع عنه التنفس وفارق الحياة أمام عدسات الصحافة.
زعمة نرى نهار في تونس راشد الغنوشي مثال على ركبتيه وهو يعتذر ألبناء الشهيدين 

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

وقفة

بعنوانها  النهضة  األيام حول مسرية حركة  الجدل هذه  كثر 
يبدو،  كما  واملوّجهة  والحكومة"  والربملان  الرشعية  "نرصة 
والقوى  الدولة،  رئيس  من  وأجندتها،  أهدافها  مع  تعارض  ملن 
ضد  املنتفض  والشباب  بالتغيري،  املطالبة  واملدنية  السياسية 
التهميش واملنظومة. كما الحت كفرصة لتدعيم التالحم الداخيل، 
خلدون،  ابن  قول  عىل   " والعصبية  "الشوكة  والستعراض 
املسلمني  اإلخوان  االجتماعي"، ولشعار  التدافع  ووفقا ملنظور" 

"وأعّدوا".

ولنئ تراوحت التحليالت بني كون التظاهر من ذوي "الحكم 
للمعارضة  الشارع  اذ  استبدادية،  بنزعات  ييش  والسلطان" 
وعموم الشعب للتعبري عن الرفض واالحتجاج، أما "أويل األمر" 
فعليهم العمل عىل تحقيق النتائج وتحسني االوضاع. وبني ما قد 
عرب  وذلك  التسيري،  يف  لفشل  تعويض  من  التظاهر  هذا  يضمره 
اعتماد تقنيات االيحاء بالقوة والنرص، من خالل طقوس الحشد 
طبقا  للقائد،  الوالء  حول  واملتمركزة  املكررة  والشعارات  املبهر 
قد  كما  لوبون".  "غوستاف  حسب  الجماهري"  "لسيكولوجيا 
يمثل هذا التجمهر رسائل خارجية بإبراز الحضور واملكانة ولعب 

دور أسايس يف املشهد السيايس.

للتفكيك  كمحاولة  املالحظات  بعض  أورد  السياق،  هذا  يف 
وفهم الحدث ضمن أفق سوسيولوجي نقدي:

صالة  بعد  التظاهر  عىل  السيايس  اإلسالم  حركات  دأبت   •
الجمعة لرمزيتها الدينية وطاقتها التجميعية، بشكل بدا اختيار 
القوى  مسريات  مواقيت  الستنساخ  محاولة  وكأنه  السبت  يوم 
املدنية التي توظف يوم عطلة أغلب املوظفني، وربما ايحاء بعدم 
اقتصارها عىل تيار محدد، وسعيا إلعطائها بعدا عاما، وتكثيف 

الحضور من مختلف الواليات. 

باملظاهرة  بربطها  للمسرية  التسويقي  االعالن  بدا   •
كمحاولة  تونيس،  بربملان  املطالبة   1938 أفريل    9 التاريخية 
إليجاد عالقة لحركة النهضة بالحركة الوطنية التونسية، بشكل 
املؤرخ "عادل  والرتاث" كما يشري  الذاكرة  "السطو عىل  يحاذي 
ذلك  ويظهر  املحيل،  التاريخ  يف  جذور  عن  والتنقيب  اللطيفي"، 
أيضا يف "محاوالت البحث عن جّد مشرتك مع الدستوريني حينا" 
ويف سعي لالرتباط مع توجه "صالح بن يوسف" حينا آخر. يف 
يف  ترتاوح  السيايس  اإلسالم  مرجعيات  أن  الباحثون  يؤكد  حني 
الزمن الراهن، بني حركة االخوان املسلمني وتفريعاتها والحركات 
الجهادية اإلسالمية. كما يبدو اختيار موعد املسرية متزامنا مع 
ضمن  الديمقراطي"  الدستوري  "التجمع  لتأسيس   33 الذكرى 
لبصمة  ربما  أو  بدونه،  او  وعي  عن  الرسديات  يف  االلتباس  هذا 

تجمعية يف تنظيم هذا الحدث.

للمسرية،  الرتويج  يف  الفلسطينية  االقضية  استدعاء   •
باعتبارها موحدة للتونسيني وخصوصا عىل املستوى الوجداني، 
يحكمها منطق التجميع األقىص، يف حني يذكر املتابعون للشأن 
التطبيع"  "تجريم  عىل  توافق  لم  النهضة  حركة  أن  السيايس 
عندما طرح يف الربملان، وأن حركات االسالم السيايس عموما، لم 

تكن بوصلتها أبدا باتجاه القدس.

• التظاهر بديال عن اإلنجاز والتنمية، فحركة النهضة تعترب 
 ،2011 الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والسلطة واليزال منذ 

فهي تتحمل مسؤولية جسيمة فيما آلت اليه أوضاع الوطن من 
ولعل  عام،  وتدهور  وتفكك  اجتماعي  وانحدار  اقتصادي  دمار 
الكارثية  للحالة  مؤرشا  األخري  السيادي"  "التصنيف  تخفيض 

لالقتصاد الوطني.

•  استثمار "املقّدس "والزج به يف معارك "األريض واملدنّس" 
متمثال يف بعض الشعارات والترصيحات من قبيل " املشاركة يف 
املسرية بمثابة عمرة " او "من ال يحرض املسرية فقد خذل دينه"، 
الذي تّدعي الحركة  اذ يعرب عن مزج بني "الدعوي والسيايس"، 
الفصل بينهما، ويربز توظيف الديني للتحشيد السيايس، كما يبدو 
كنوع من اإليحاء برتابط موهوم بني املشاركة يف حدث سيايس 
"أفرزته الحداثة "، وبني الفعل الديني أو الطقوس الجالبة للثواب 
لدى املؤمنني، بما يعيد للذاكرة مسائل مثل صكوك الغفران عىل 

الصيغة القروسطية.

كل  من  الناس  وجلب  والتجييش  العامة  التعبئة  تبدو   •
الجهات، وكأنها بحث عن ترميم داخيل ودعم وجداني ملا تشهده 
الحركة من تراجع يف شعبيتها )االنتخابات الترشيعية ودراسات 
سرب اآلراء( والسعي اىل تسويق صورة "البنيان املرصوص" بما 
قد ييش برهبة يف القدرة عىل الحشد. كما تراءى هذا التجميع "من 
"محافظة"  احتفالية  مجرد  وكأنه  امليدان  عىل  عميق"  فج  كل 
وغابت  وخيال"  "أفكار  بال  بدا  حيث  املؤسس،  األب  او  بالزعيم 
عنه فنون الشارع والتعبريات املتنوعة واملكتظة بالحياة اىل تخوم 
الرسيالية أحيانا، بما هي "بهارات التظاهر واالحتجاج للشباب 
العوملي" خالل السنوات األخرية. أو لربما لم تتخط هذه التظاهرة 
حاجز "األب باملعنى الفرويدي"، الذي قد يمثل حضوره "الباذخ" 

شكال من "االخصاء الرمزي" يمنع االنتشاء الكرنفايل. 

العابر،  املسرية  لحدث  االبستيمولوجي  التجاوز  وببعض   •
و"بحذر نظري"، فقد مثّل اإلسالم السيايس عموما وال يزال رّد 
الوطنية،  والدولة  والعلمانية  التحديث  ضد  وعنيف  بدائي  فعل 
وخالل مشوار التاريخ وتبدالت الحكم بدأ "تحول حركة النهضة 
مفتوح  سيايس  حزب  اىل  اخوانية  سياسية  دينية  جماعة  من 
التمكني  تكتيك  عرب  وانخراطه  انتخابية  مكاسب  عن  يبحث 
األستاذ  بنّي  كما  الحاكمة"  للطبقة  املشرتكة  املصالح  ضمن 
"أحمد نظيف". عىل أن "البنية الذهنية األساسية" ظلت تالمس 
لديها  تتثبّت  اذ  الثقايف،  النفيس-  باملعنى  انفصامية"  "أعراضا 
ما وصفه "كارل يونغ" "بالنماذج الالشعورية"، غري املتطابقة  
فيقع  السيايس واالجتماعي عموما،  والفعل  السلوك  أنماط  مع 
واستعمالها  الديمقراطية  برفض  "ايماني"  استبطان  مثال: 
للوصول اىل السلطة، وابداء التربم من الدولة املدنية واالستفادة 
من فضائلها،... يف أشكال من التقيّة والتعبريات اللغوية والرمزية 
التمكني االقتصادي عىل هامش  املخاتلة، إضافة اىل جوانب من 

الدولة. 

ما  رهينة  الناعمة"  "األسلمة/األخونة  طرق  تبدو  كما 
يقتضيه "منطق املصلحة واكراهات السلطة والعوملة والصورة 
"اسالم  مثل  جديدة  إسالموية  تعبريات  وبتوظيف  التسويقية" 
كما  الفردي"،  والنجاح  "الثروة  األيديولوجي  ورديفها  السوق" 
بني  للربط  مخاتلة  محاولة  هي  بما  هايني"،  "باتريك  يقدمها 
السوق  اقتصاد  يف  االنخراط  ومتطلبات  االخوانية  الخلفيات 
الرأسمايل. ويمكننا أن نالحظ ما قد يماثلها محليّا من "تشكل 

يف  الحركة  وجود  من  استفادت  إسالمية  بورجوازية  طبقة 
السلطة وبناء شبكة مصالح اقتصادية وإدارية وقوى ضغط يف 
املجال العام" كما يذكر "أحمد نظيف". عىل أن هذا النمط الجديد 
"إلسالم مديني طبقي معولم" ال يحول دون النكوص والتمرتس 
خلف آليات التكفري واملقّدس، واستدعاء حالة " السالم الغاضب" 
ينادي  أو حاملا  الحكم،  بالخروج من ممارسة  أي هواجس  عند 
بلعيد  الشهيدين  )ملف  مشتبهة  ملفات  بفتح  معارضون 

والرباهمي مثاال....( 

الفائقة  • ال يبدو املستقبل املرتبط بتحوالت الفرد والحداثة 
منذ  السيايس  اإلسالم  وتجارب  جهة،  من  الحداثة  بعد  ما  او 
العربي"  "الربيع  اىل ما صاحب  احداث11سبتمرب2001، وصوال 
مرص  )حالة  بالسلطة  التمّكن  من  اإلسالمي"  "الخريف  او 
وتونس خصوصا( وعنف الجماعات االرهابية يف ليبيا وسوريا، 
يف صالح حركات االسالم السيايس التي تشهد تراجعا وانحسارا 
والوصاية  االستيالء  محاولتها  يف  وكذلك  امليداني  املستوى  عىل 

واحتكار "النص املقدس".

أسئلة  العمومي  النقاش  اىل  أعادت  التحوالت  هذه  أن  كما 
اإلسالم  حركات  مثلت  حيث  عموما،  والرتاث  الدين  مع  العالقة 
الثقافة  يف  والعلمنة  والعقالنية  التنوير  لجهود  عائقا  السيايس 
مع  وتتواصل  عرش  التاسع  القرن  منذ  انطلقت  التي  العربية، 
أجيال من املفكرين املعارصين، كما أنها تستدعي جهودا وتفاعال 

بني النخب واملجتمع.

التهميش  بني  ومأزوما،  تائها  اليوم  الشباب  يبدو  واذ 
والتسليع  املعولم  االستهالكي  املجتمع  وضغوط  االقتصادي، 
لنموذج  السلبية  التأثريات  وبني  اإلنساني،  للوجود  املتواصل 
اإلسالم السيايس كعائق فكري ووجودي، فإنه يمكننا أن نفرتض 
"إلدارة  تنحو  الشبابية  النخب  أن  املالحظات،  بعض  خالل  من 
أشكال  بابتداع  وذلك  والديني،  باملقدس  عالقتها  يف  الخيبات" 
نمط  تقارب  قد  جماعية  أو  فردية  تجارب  وانبجاس  جديدة 
روحاني-  و"أفق  املسكيني"  "فتحي  قول  عىل  الحر"  "االيمان 

ديني"، "ومسار روحانية إنسانية -الدينية".

التي  واألوجاع  الشجون  هذه  بعد  للمسرية،  أخرية  عودة   •
يضيق بها املقال، لنتساءل بألم، كيف يمكن للسلطة السياسية 
التنقل بني  الوقائية، كالتباعد ومنع  الناس باإلجراءات  أن تقنع 
املتالصقة  الجموع  وتدعم  تشاهد  وهي  األعمال،  وترك  الواليات 
)ينطبق  الصحية.  بالربوتوكوالت  مستهرتة  السلطة،  يف  لحزب 

بعض هذه املالحظات عىل وضعيات مشابهة(. 

مسبق  بإعالن  النظام،  دعم  مسريات  تنبئنا  هل  وختاما،     
التاريخ  أحداث  بعض  تشري  كما  وتداعيه،  وتدهوره  ألزمته 

املعارص؟

الديموقراطية  القوى  تستوعب  هل  األخرى،  الضفة  وعىل 
والوطنية والتقّدمية دروس التاريخ؟ وتبحث عن املشرتك بينها 
وتشتتها،  "الدونكيشوتية"  ورصاعاتها  خالفاتها  وتتجاوز 
وترّشك مثقفي هذا الوطن وفنّانيه وعلمائه وشبابه املبدع، لتغدو 
ذات فعل وإنجاز، وتنحو مع هذا الشعب الذي جّوعه وقتله الوباء 
واألمان  املستقبل  باتجاه  الهواة،  وحكم  الفساد  وتفيش  والغباء 

والعدالة.

بقلم : منصور الكالبي – باحث في علم االجتماع 

حول مسرية حركة النهضة : قراءة سوسيولوجية - نقدية



وتوليه  املجال  هذا  يف  رائدة  تونس  كانت  ان  بعد 
الفن  هذا  ممتهني  اغلب  اليوم  بات  كبريا  اهتماما 
تونيس  غري  مهرجان  او  اجنبي  دعم  فتات  ينتظرون 
تسمن  ال  صغرية  تونسية  تظاهرة  او  منه  يقتاتون 
وال تغني من جوع... قطاع قائم الذات نرى صداه يف 
مهرجانات تقام يف تونس ولكن بدعم اجنبي وغالبا ما 
يكون فرونكوفوني عىل غرار املهرجان الدويل لألرشطة 
 Festival International de بسوسة  املرسومة 
 la Bande Dessinée TUNISIE - SOUSSE -
الذي   –  EVENEMENT FRANCOPHONIE
ترشف عليه عدة منظمات دولية... نحن ال ننتقد الدعم 
االجنبي ملشاريع ثقافية لكننا اللوم عىل وزارة الثقافة 

التي تتجاهل هذا الفن.

بين األمس واليوم
»عرفان«  مجلة  عىل  واملرشف  الشاعر  يقول 
حافظ محفوظ »كانت تونس رائدة يف مجال االرشطة 
املرسومة ومجالت االطفال وصحافتها وثقافتها بشكل 
واحدة  مجلة  نمتلك  ال  تونس  يف  اصبحنا  ولكن  عام 
تليق  ثقافية  ادبية  مادة  لهم  وتقدم  بطفولتنا  تعنى 
لم  تونس  ان  والحقيقة  الصعب  الواقع  هذا  يف  بهم 
تكن تمتلك مجلة واحدة كنا نمتلك »عرفان والرياض 
مجلة  بهم  والتحقت  وفراشة  قزح  وقوس  وشهلول 
أمني..« مضيفا »قرابة سبع مجالت غابت دفعة واحدة 
وكأن املسألة مؤامرة عىل الطفولة التونسية حيث بتنا 
نستورد مجالت من الخليج العربي ال تتوافق وثقافتنا 

وعاداتنا وتقاليدنا وهو امر غريب جدا«.
بتوّقف  التي عّجلت  املشاكل  وتحّدث محفوظ عن 
اصدار مجلة »عرفان« بعد عودتها قائال »حاولنا نرش 
أنيقة  طبعات  يف  متواضعة  بإمكانات  فقط  أعداد   3
ولكننا توقفنا يف ما بعد ألن تكلفتها كانت باهظة جدا 
املسؤولني  اتصالنا بعدد من  بأي دعم رغم  ولم نحظ 
النواب  وبمجلس  أخرى  وبوزارات  الثقافة  وزارة  يف 

والرئاسة..«.
صاحب  عنه  فقال  املرسومة  االرشطة  واقع  أما 
دام  غياب  بعد  »عرفان«  مجلة  اصدار  إعادة  مبادرة 
سنوات طويلة »البد لهذه االرشطة من مجالت للطفولة 
الثقافة  ودور  املدارس  ويف  السوق  يف  تتوفر  حتى 
والنوادي« متابعا »عندما تنتفي املجلة تنتفي السالسل 
يف  الذات  قائم  ادبي وفكري  التي هي جنس  املصّورة 
جميع بلدان العالم و يف اوروبا خاصة يعطونها اهمية 

كربى لالرشطة املرسومة للطفولة وللكهول«.
وختم محفوظ » لألسف غابت االرشطة املرسومة 

مع غياب املجالت رغم انه لدينا يف تونس رّسامون كبار 
يف هذا املجال..«

توّجه خاص ودعم فرونكوفوني
بهذا  عميل  يف  »انطلقت  الليل  ياسني  الرسام  قال 
عديدة  مجالت  مع  واشتغلت  العرشين  سن  يف  املجال 
عىل غرار »عرفان« و«فراشة« يف تونس ثم توّسعت يف 
القطاع فاشتغلت بالصور املتحركة ويف مجال االشهار. 
الثورة بأربعة اشهر اصدرنا كتابا  يحمل عنوان  بعد 
»وداعا بن عيل« . كان كتابا » fantastique « جمع يف 
عمار  ورشيد  كالبوعزيزي  تونسية  شخصيات  البداية 
جميع   من  دكتاتورية  شخصيات  تناولنا  ثم  وغريهما 
املتحركة  الرسوم  يف  كتاب   اول  وهو   .. العالم  انحاء 
به  وجبنا  نسخة  االف   3 وطبعنا  الثورة  بعد  صادر 
واملانيا.  وفرنسا  كايطاليا  العالم  يف  مهرجانات  عدة 
والقت  باللبن«  »كسكيس  مجلة  اصدرنا   2012 سنة 
صدى كبريا عىل مواقع التواصل االجتماعي وهو تصور 

فانتاستيك نال اعجاب الصغار«.
واالبداعية  الفنية  الرؤية  رده عن سؤال حول  ويف 
الختيار عنوان مجلة »كسكيس باللبن« قال بالليل مثلما 
اخرتنا  التجاري  السمها  تفاحة  »آبل«  رشكة  اختارت 
منتوج تونيس مغاربي  باللبن«  النه  »الكسكيس  نحن 
الرسوم  مجال  يف  واالبداعات  االفكار  جهة  من  وثري 
الصغار  يسمعه  وعندما  جّذاب  اسم  وايضا  املتحركة  
يضحكون يف البداية حوايل 10 ثوان قبل ان ننطلق يف 

العمل معه عىل الرسوم والسيناريو... 
نجحنا يف توزيع املجلة عىل املدارس الخاصة وبتنا 
3 و4 آالف نسخة قائال »نحن نشتغل عىل  نطبع بني 
الغول واالسنان  fantastique ونرّكز يف رسومنا عىل 
بينما  الشعبي  مخيالنا  من  املستوحى  التونيس  وجّونا 
من  لتوجهنا  تماما  مغايرة  اعماال  تريد  الثقافة  وزارة 
قبيل »حّطيل شوية نّوار عىل اليمني وعىل اليسار« ظنا 
القصص  هذه  من  االطفال  عىل  يخشون  انهم  منهم 
املرعبة  مستغربا تفسري وزارة الثقافة الذي ال يستند 
ما  عكس  يثبتون  الذين  نفسيني  اخصائيني  آراء  اىل 

تذهب اليه الوزارة«..
النفسيني  االخصائيني  رأي  ان  اىل  الليل  وأشار 
يختلف يف هذه النقطة ويرون ان الطفل يحتاج اىل رسم 
مثل هذه القصص املرعبة حتى يتغلب عىل خوفه.. واذا 
واعرف  السط«  »ماسط  سيكون  فحتما  عنه  منعناها 

الكثريين منهم .
وتحّدث الليل عن تجربته بمجال الرسوم املتحركة  
BD والنرش والتوزيع  قائال »تعبنا يف البداية الننا عندما 

وزعنا العدد االول عىل املدارس العمومية يلتقطون معنا 
ويرفضون  االمر  ينتهي  ثم  الصور  بعض  املجلة  ومع 
من  دعما  نجد  لم  كما  بعد  ما  يف  الثاني  العدد  اقتناء 
املال وال  .. هؤالء تّجار خرض يبحثون عن  النرش  دور 

يمتلكون اية رؤية او خط تحريري واضح..« . 
Monstres fan- »وتابع: »اصدرنا بعد ذلك كتاب 
وهي  البحر«  »باب  »ومجلة   tastiques tunisiens
موجهة للكبار كما للصغار ولكن االولياء لم يستسيغوا 
الفكرة نظرا النهم يميلون اىل متابعة رسوم الكاريكاتري 
املرسومة  بالصحف واملجالت وال تستهويهم االرشطة 
التي تتضمن سيناريو  وصور متقنة  ومع ذلك نحن 
نشتغل عىل االطفال النهم جيل الغد واذا تربّوا عىل هذه 
الثقافة سيتابعونها بشغف عندما يكربون  ايضا  الفتا 
املدارس  اىل  اعماله  يوّجه  البحر«  »باب  فريق  ان  اىل 
املجلة  ان  اىل  اضافة  الثقافة  هذه  لرتسيخ  العمومية 
تباع يف االكشاك مثلها مثل بقية الصحف واملجالت وان 

العدد الثاني منها سيصدر يف غضون هذه االيام«.
حتى  الكرتونية  مجلة  قريبا  »سنطلق  وأضاف 
»الخارقون«.  بعنوان  االطفال  لجميع  نضمن وصولها 
االوروبي  االتحاد  من  كل  املرشوع  انطالقة  دعم  وقد 
britsh council ««  وسنصدر بذلك 4 اعداد الكرتونية 
بداية شهر  اي  القادم  منتصف رمضان  اولها  ينطلق 
ماي ثم سنحّولها اىل مجلة ورقية بتمويل ذاتي يف ما 
بعد ولم ال مهرجان خاص بالرسوم؟« مذّكرا ان املجلة 
االختالف  وقبول  كالتسامح  قيمة  مواضيع  تتناول 

والبيئة ... وستكون باللغة العربية. 

وتابع »ال يوجد اليوم رسام يف تونس يملك دخال 
مرشوع  لبعث  مضطرا  كنت  لذلك   BD الـ  من   قارا 
نادي »كسكيس باللبن« الذي يضم قرابة 4200 طفل 
مضيفا »بعثت النادي ألعيش من مداخيل  BD )الرسوم 
النادي يغّطي مصاريفه  املتحركة( ولله الحمد اصبح 
علما ان هناك اولياء يرفضون تسجيل ابنائهم بالنادي 
االسم  لهم  يرق  لم  باللبن«  »كسكيس  اسمه  ان  ملجرد 
ويتهموننا بـ»تشليك الثقافة« وحتى اصحاب املكتبات 
يقبلون منا نسخ املجّلة عىل مضض بسبب االسم بينما 
يلقى االسم استحسان األطفال ويرونه موضوعا مبتكرا 
لذلك لم نعّول كثريا يف عملنا بمجلة »باب البحر« عىل 
نعّول عىل دعم  ما  بقدر  للفكرة  االولياء وتقبّلهم  دعم 
والسيناريو  الفكرة  استساغ  اذا  الطفل  ألن  االطفال 
وطريقة العمل والصور »يشيّح ريق بوه باش يرشيلو 
مجّلة« وهنا ال نعّول ايضا عىل املستشهرين الن مجالت 
كثرية عّولت عىل دعم هؤالء ولكنها رسعان ما توقفت 

بعد اصدار اعدادها االوىل..
وباملجلة  بالنادي  املنخرطني  االطفال  نوعية  وعن 
االطفال  من  النادي  ورواد  نشطاء  »اغلب  الليل  قال 
تالميذ  الن  الخاصة  املدارس  ومن  الفرونكوفونيني 
املدارس العمومية عادة ما يكونون بارعني يف الرسوم 
ولكن ال يتفوقون عىل مستوى صياغة السيناريو عىل 
عكس الفرونكوفونيني الذي يمتلكون ملكة السيناريو 
ويخفقون يف الرسوم ولكن هذا ال يمنع وجود متفوقني 
عىل مستوى السيناريو والرسوم يف نفس الوقت .. لدينا 
السيناريو  وكتابة  الرسوم  يف  محرتفون  اطفال  اليوم 

عىل غرار الطفلة سارة.
يطلق  ما  او   »les bandes dessinées  « قطاع 
»ال  ياسني  عنه  قال  العالم  يف  التاسع  بالفن  عليه 
األولياء  يتلمس خطاه يف تونس نظرا الن بعض  يزال 
بعد  يعرتفوا  لم  الثقافة  وزارة  من  وهياكل  واملثقفني 
قليلة  فئة  »هناك  ..متابعا  التاسع«  »الفن  بمصطلح 
نتحدث  عندما  البقية  بينما  الفن  بهذا  يهتمون  ممن 
امامهم عن فننا ومشاريعنا ومجالتنا ما يفهموناش اال 
وَكتَبْنَا  نحن من وضعنا رسوم مجالتنا  نقولولهم  ما 
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فن تاسع تتجاهله وزارة الثقافة ويقتات من الدعم األجنبي..
عواطف البلدي

من منا ال يتذكر االشرطة المرسومة بمجلة الطفل االولى في تونس »عرفان« )تخصص قرابة %30 من عدد صفحاتها للرسوم( وكذلك »شهلول« و»الرياض« 
و»فراشة« و»قوس قزح« وحتى المجالت الوافدة كـ»سوبر مان« و»باطمان« وغيرها من االشرطة المرسومة التي تشّد الطفل وتسرح به في عالم الخيال 
والجمال.. ومن منا ال يتذكر االشرطة المرسومة للكبار ومبدعوها الذين نحتوا اسماءهم بنجاح في هذا المجال على غرار الحبيب بوحوال ورشيد الفازع ولطفي 
بن ساسي وصالح الدين التريكي والراحل محمود الربيعي صاحب فكرة »Ech-Chaf« في صحيفة »Dialogue«. اعمال خّلدها التاريخ وهّمشها الواقع الثقافي 

اليوم. واقع ال يعترف بصّناع الفن التاسع اليوم وال بمجهوداتهم.
»الشارع المغاربي« توّجه بالسؤال ألهل االختصاص عن واقع الشريط المرسوم في تونس اليوم وعن مشاكله وآفاقه.. 

ملف األسبوع

الشريط المرسوم  )les bandes dessinées( والصور المتحركة في تونس :

ياسني الليل وريم جعفرة

حافظ محفوظ



قصصها، يعتقدون ان عملنا جاء عن طريق آلة«.
»تبنت  قال  »عرفان«  مجلة  عودة  عىل  تعليقه  ويف 
عن  تصدر  كانت  أن  بعد  بالقريوان  نرش  دار  الفكرة 
دار الجيل الجديد وكنت قد تحدثّت إىل املرشفني عليها 
محتوى  عن  الكتاب  ملعرض  األخرية  الدورة  خالل 
القديم  التصور  احياء  يريدون  انهم  فعلمت  املجلة 
عىل  والرتكيز  املطالعة  عىل  االطفال  وتشجيع  للمجلة 
قراءة األدب القديم كاملنفلوطي وإحسان عبد القدوس 
التطور  ظل  يف  اليوم  يستقيم  ال  الذي  األمر  وغريهما 
تثقل  التي  التعليمية  الربامج  منتقدا   .. الرقمي السيما 
»حتى  متابعا  القديمة«.  االدبية  باملواد  التلميذ  كاهل 
مجلة »امني« ورغم جودة وجمال شكلها اال انها فارغة 
املحتوى وال تشّد انتباه الطفل عىل مستوى السيناريو 
النه هو االساس وان اقبل الطفل عىل رشاء العدد االول 
وقد  يليه..  الذي  العدد  فإنه حتما سيعرض عن رشاء 

توقفت عن النرش مؤخرا«. 

دعم مشروط وفن موّجه
التصوير منذ  الرسام معز طابية قال » بدأت  أما 
الصغر تأثرا برسوم املجالت التي نقتنيها من معرض 
التي  مان«  »سبايدر  مجلة  غرار  عىل  الدويل  الكتاب 
ابهرتني انذاك باملشاهد والرسوم والنصوص« متابعا« 
لم اكن افّكر مطلقا يف امتهان هذا العمل وال دراسة هذا 
الفن رغم اني اشتهرت يف الوسط الدرايس بتفّوقي يف 
درست  ذلك  ومع  املرسومة  االرشطة  يف  وليس  الرسم 
باملعهد العايل للفنون الجميلة وطبقت رغم أنه لم تكن 
عليها  اشتغلت  انني  اال  املصورة  االرشطة  ثقافة  لدينا 
يف مرشوع تخّرجي وتناولت بالذكر اآلفاق والعوائق يف 

تونس وقدمت ألبوم صور من 40 صورة.
وأشار طابية اىل ان غياب الدعم من ابرز املشاكل 
التي تعيق ممتهني هذا الفن ويحول دون استمراريته 
الفتا اىل ان قطاع السينما يحظى بدعم من وزارة الثقافة 
يف  وتظاهرات  مهرجانات  ولديه  سنويا  افالما  لينتج 
حني ال يحظى قطاع الفن التاسع )االرشطة املرسومة( 

بالدعم وال باالهتمام .
بهذا  تعرتف  ال  الثقافة  »وزارة  طابية  وأضاف 
القطاع بل ان هذا املوضوع لم يُطرح برّمته اىل اليوم 
هي  املرسومة  االرشطة  ان  يظنّون  الجميع  ان  طاملا 
الرأي  »اشاطر زمالئي  قائال  مجرد قصص لألطفال« 
منظمات  من  خاصة  اجنبي  دعم  عن  يبحثون  ممن 
وأطراف فرونكوفونية لضمان استمرارية عملهم رغم 
ان هذا الحل يبقى منقوصا ويبقى املبدع يف حرية من 
امره لسببني اوال الن بلده ال تعرتف بما يقّدم وثانيا الن 
توّجهاتها  وتفرض  املبدع  تقيد  الداعمة  االطراف  هذه 
وتتدخل يف مجاالت عمله... من جهة تكوي ومن جهة 

تحرق...«.
وأشار اىل انه شارك مجموعة من رّسامي االرشطة 

عىل  املجلة  من  اعداد    10 اصدار  يف  للكبار  املرسومة 
مالية  صعوبات  يواجهون  انهم  واىل  الخاصة  نفقتهم 
عند طباعتها  الفتا اىل انه تلقى دعما يف مناسبات قليلة 
من منظمات اجنبية واىل انه ال يغطي مصاريف النرش 

والطباعة وال يضمن استمرارية املجلة«.. 
وأضاف طابية »اغلب الناس يعتقدون ان الرشيط 
يف  اهتماما  يلقى  ال  لذلك  اكثل  للطفل  موّجه  املرسوم 
نعّول  »بتنا  قائال  مربح«  غري  مرشوع  وهو  تونس 
اكثر عىل عروض الجمعيات وقد قدمنا مؤخرا رشيطا 
او  للعنرصية  مناهضة  جمعية  مع  )البوم(  مرسوما 
نفوز بجوائز مثلما حدث يف مهرجان القاهرة لالرشطة 

املرسومة«.
لالرشطة  دولية  مهرجانات  بتنظيم  »نحلم  وقال 
املرسومة يف تونس حتى نكتفي بمهرجان واحد صغري 
بمدينة  املصور  الرشيط  مهرجان  غرار  عىل  اثنني  او 
تازركة » متابعا »النجاح هذا القطاع يجب ان تتدخل 
الدولة ووزارة الثقافة لالعرتاف بهذا الفن ودعمه حتى 
فكريا  ترفا  ليست  املرسومة  االرشطة  ان  الناس  يعلم 
تتابعه فئة معينة من الناس او ترشف عليه منظمات 

فرونكوفونية كربى  وانما هو فن للجميع.«.
عىل  االعتماد  عدم  ايضا  »يجب  طابية  وختم 
ومنصات  تطبيقات  احداث  بل  فقط  الورقية  املجالت 
عىل الهواتف الذكية لتسهيل عملية متابعتها كما يجب 
التعريف بممتهني هذا القطاع اعالميا عىل غرار نجوم 
الراب الذين لم يكن لديهم مهرجانات اال بعد ان تعّرف 

عليهم الجمهور اعالميا«. 

www.acharaa.com العدد 251 - الثالثاء 9 مارس 2021 maghrebstreet@gmail.com

17الشارع الثقافي

أرجع الفنان التشكييل والجامعي سهيل الفخفاخ سبب تراجع 
الّدعم  وغياب  الّسوق  ندرة  اىل  الكالسيكيّة  املتحّركة  الّصور  انتاج 
وتراجع مستوى الّرسم لدى كثري من املتخّرجني من املدارس العليا 
وقّلة  الّذوق  افتقار  يعكس  الراهن  الفن  واقع  ان  للفنون. مضيفا 

املوهبة وخاّصة عدم التّشجيع من طرف املسؤولني .
والرّسام  الجامعي  االستاذ  زاوية  من  لنا  تقيّم  لو  أوال، 

واملتابع، املشهد الراهن للفنون التشكيلية يف تونس؟
إّن واقع الفنون التّشكيليّة يف تونس اليوم عكس ما كان عليه 
زمن الّرّواد األوائل وأخّص بالّذكر »مدرسة تونس« و»مجموعة 
الّستة« وتجربة »رواق يحي« و»رواق شيم« يف مراحل الحقة، 
أغلب  وأّن  علما  والعلمي  والفنّي  املعريف  الثّراء  كان  حيث 

موهوبني.  أغلبهم  كان  واّلذين  فارقونا  قد  الكبار  التّشكيلينّي 
الّشبّان  الفنّانني  تجارب  كثرة  ورغم  الّراهن  الواقع 

املوهبة وخاّصة عدم  الّذوق وقّلة  إفتقار  يعكس 
الكفاية  التّشجيع من طرف املسؤولني بما فيه 
وعدم وجود سوق فعليّة وهذا هاّم جّدا لرتويج 

األعمال الفنّيّة والتّشكيليّة.
ما هي أهم التيارات الغالبة عىل الفنانني التشكيليني اليوم؟

التّجريديّة واإلنطباعيّة والواقعيّة باإلضافة  الغالبة هي  التّيّارات  أهّم 
إىل التّشخيصيّة. 

اشكاالت  هناك  ان  التشكييل  الفن  لواقع  املتابعني  بعض  يرى 
فضاءات  قلة  منها  التشكيليون  الفنانون  يعانيها  ومعضالت 
العرض وضيق السوق وضعف املتابعة والنقد وغياب الدعم  وقلة 

الرشاءات .. ما رأيك؟
أو  الّرقمي  العرص  وهو  اليوم  بعرصنا  مرتبط  التّشكييل  الفّن  واقع 

الّصورة الّرقميّة إن كانت ثابتة أو متحّركة حيث أّن أغلب املتخّرجني من 
املدارس الفنّيّة العليا وحتّى وإن كان إختصاصهم فنون تشكيليّة يتّجهون 
إىل ميدان اإلشهار واإلعالنات أو إىل رشكات اإلنتاج الّسينمائي والّسمعي 
البرصي أو ميدان هندسة الّديكور وقليل منهم يخوض تجربة تشكيليّة 
سوق  وجود  وعدم  العرض  فضاءات  لقّلة  فعال  نظرا  وخاّصة  متواصلة 
مستوردة  العمل  أدوات  أكثر  أّن  خاّصة  الّدعم  غياب  وأيضا  حقيقيّة 

وعالية التّكاليف.
كيف  بمعنى  التشكيلية  الفنون  يف  أثر  للثورة  كان  هل 

تقيّم تجارب الشبان؟
النّاجحة  التّجارب  بعض  هناك 
للّشبّان ولكن الثّورة عكست يف الغالب 
التّعليم  مستوى  إنحدار 
وخاّصة  عاّمة  بصفة 
رغم  الفنّي  املجال  يف 
العليا  املدارس  كثرة 

للفنون والتّصميم.
يف  رائدة  تجربة  يف  املشاركني  من  كنت 

فيلم صور متحركة »جحجوح« للمخرج الراحل سمري بسباس لو 
تحّدثنا عن  هذه التجربة؟

كنّا  لقد  الّراحل سمري بسباس.  املخرج  رائدة مع  فعال كانت تجربة 
خمسة طلبة من »املعهد التّكنولوجي للفنون والهندسة املعماريّة والتّعمري 
وقد  حاليّا.  بتونس«  الجميلة  للفنون  العايل  »املعهد  بتونس« سابقا وهو 
ولقد  املتحّركة.  الّصور  تقنية  من  متمّكنني  غري  ولكنّنا  الّرسم  نجيد  كنّا 
بدأنا نكتشف رويدا رويدا هذا امليدان الّسحري وذلك بتوجيه من املخرج 
»والت  أرشطة  ملشاهدة  يستضيفنا  كان  حيث  بسباس  سمري  الّراحل 

الفّن  هذا  حول  وبحوث  بكتب  أيضا  ويمّدنا  الّسينما  قاعات  يف  ديزني« 
لتعميق تجربتنا.   

وأين ذهبت تلك النخبة املوهوبة والشابة التي شاركت يف العمل؟
هذا  يف  للعمل  أخرى  فرصة  ينتظر  بقي  اّلذي  الوحيد  كنت  لألسف 
امليدان وفعال كانت يل تجربة كبرية من سنة 2001 إىل سنة 2004 حيث 
الّسلسلة  يف  عطيّة  الّدين  بهاء  أحمد  الّراحل  الّسينمائي  املنتج  مع  عملت 
التّلفزيونيّة الكارتونيّة »تحيا كارطاقو« وكانت يل تجارب أخرى خاّصة 
يف ميدان اإلشهار. ويف فيلم العرائس »جحجوح وعروس البحر« وهو من 
إخراج الّراحل سمري بسباس عملت يف رسم األبطال ولوحات املشاهد وحتّى 
األربعة اآلخرين  للّطلبة  بالنّسبة  أّما  الّديكور. 
»جحجوح«  فيلم  يف  معهم  عملت  واّلذين 
واإلعالنات  اإلشهار  ميدان  إىل  إتّجهوا  فلقد 

والتّصميم وأّسسوا وكاالتهم الخاّصة.
نعد  ولم  التجربة  هذه  انقطعت  ملاذا   
الصور  يف  فنية  أخرى  أعماال  بعدها  نرى 

املتحركة؟
بالنّسبة يل لم تنقطع هذه التجربة تماما 
ألنّي تخّصصت يف كثري من فروع الّصور املتحّركة وهي أصعبها إطالقا. 

وكان يل تجارب متنّوعة ال يكفي املجال لرسدها بالتّدقيق.
هل هو غياب القدرات والطاقات أم غياب الدعم واملال أم غياب 

البنى التحتية؟
بالنّسبة للّصور املتحّركة الكالسيكيّة »2D« يمكن القول أّن إنتاجها 
 »D3« تقّلص كثريا عىل مستوى العالم وأصبحت تقنية الّصور املتحّركة
أي رقميّة يف معظمها وبالنّسبة لتونس يمكن القول أّن ذلك يعزى لندرة 
لدى كثري من  عاّمة  الّرسم بصفة  الّدعم وتراجع مستوى  الّسوق وغياب 

املتخّرجني من املدارس العليا للفنون.
املغرب  يف  اشّقائنا  من  املتحركة  الّصور  ميدان  يف  نحن  أين 

والجزائر وبقية الدول العربية؟
العربيّة  الّدول  بقيّة  أو  الجزائر  أو  باملغرب  تونس  مقارنة  يمكن  ال 
خاّصة مرص وهي متقّدمة جّدا يف ميدان الّصور املتحّركة عىل الّرغم انّه 

لدينا تقنينّي وفنّانني محرتفني.  
ما الذي ينقصنا كي ننتج افالم  »كرتون« مثلما يقول املشارقة 

الطفالنا؟
الّسوق  وخلق  التّأطري  هو  »كرتون«  أفالم  ننتج  كي  ينقصنا  اّلذي 

والتّعريف اإلعالمي الكبري بجدوى هذا امليدان.

 الجامعي والفنان التشكيلي سهيل الفخفاخ :

ما ينقصنا النتاج أفالم »الكرتون« هو التأطري وخلق الّسوق

ملف األسبوع

معز طابية

ال يمكن مقارنة تونس بالمغرب 
أو الجزائر أو بقّية الّدول العربّية 
خاّصة مصر وهي متقّدمة جّدا في 
ميدان الّصور المتحّركة على الّرغم 

انّه لدينا تقنّيين وفّنانين محترفين.  
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»أهل اهلل« أو املتصّوفة... تاريخ من التقوى والتعّبد...
اإلسالمي  للدين  بالنسبة  ليس  معروفة،  الصوفية  جدلية  تعترب 
خاصة  إسالمية  ظاهرة  ليس  فالتصوف  األديان،  كل  يف  بل  فحسب، 
باإلسالم فحسب، بل إن التصوف كفلسفة دينية تعود جذوره لكل دين، 
فتم  السماوية،  غري  األديان  من  كان  ولو  حتى  ديني  معتقد  ولكل  بل 
ربط الصوفية أحيانًا بالهندوسية، وأحيانًا أخرى إىل الفلسفة اليونانية، 
ويربطها البعض بالكهانة النرصانية، والشعوذة الهندية، إال أن مؤسيس 
الصوفية وأتباعها يفضلون ارتباطها بالدين اإلسالمي جملة وتفصياًل، 

وأن تعاليمها مستمدة من القرآن والسنة.
الصوفية  مدارس  بني  صويف  كلمة  أصل  اختالف  من  الرغم  عىل 
املختلفة، إال أنه يصب الهدف يف األخري أن الصوفية هي فلسفة إلصالح 
فلسفة  فهي  والصفات،  األخالق  بمحاسن  االتصاف  أجل  من  القلب، 
والسعادة  الراحة  لنيل  والباطن  الظاهر  وتعمري  النفس  تزكية  هدفها 

األبدية.
»اعلموا أن املسلمني بعد رسول الله،  لم يَتَسمَّ أفاضلهم يف عرصهم 
لهم  فقيل  فوقها،  أفضلية  ال  إذ  الرسول،  صحبة  سوى  علم  بتسمية 
ـ  الناس  لخواص  فقيل  املراتب،  وتباينت  الناس  اختلف  ثم  الصحابة، 
البدعة،  الزهاد والُعبَّاد، ثم ظهرت  الدين ـ  ممن لهم شدة عناية بأمر 
فانفرد  زهاًدا،  فيهم  أن  ادعوا  فريق  الفرق، فكل  بني  التداعي  وحصل 
خواص أهل السنة املراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعاىل، الحافظون 
لهؤالء  االسم  هذا  واشتهر  التصوف،  باسم  الغفلة  طوارق  عن  قلوبهم 

األكابر قبل املائتني من الهجرة«
هذه كانت بداية ذكر مصطلح التصوف عىل لسان اإلمام القشريي، 
الترشيعية كالفقه  العلوم  التصوف بعد تدوين  تم تدوين علم  أن  بعد 
الصوفية  الكتب  يف  املؤلفات  وبدأت  التوحيد وغريها،  وعلوم  والحديث، 
تظهر للساحة يف عام 243 هجريًا مع أول كتب عن الصوفية للحارث 

املحاسبي بعنوان »من أناب إىل الله« و»رسالة التوهم«.
لباسهم  يف  الدراويش  برقصة  الحايل  الوقت  يف  الصوفية  تشتهر 
األبيض يف مدينة قونيا، مدينة »جالل الدين الرومي« املشهور باملولوية، 
أن  إال  العالم،  يف  املؤثرة  الصوفية  منابع  أكرب  العالم  يعتربها  والتي 
للصوفية دوًرا محوريًا يف الجزيرة العربية وشمال إفريقيا كذلك، وباتت 

مؤثرة يف عقيدة العرب لعصور مستمرة.

الصوفية في الجزيرة العربية
كان إقليما الحجاز وتهامة يف شبه الجزيرة العربية يف عهد الدولة 
الحرم  بوجود  الدينية  مكانتهما  فبحكم  للتصوف،  ساحًة  العثمانية 
فيهما  الصوفية  الطرق  تنوعت  فقد  الحجاز؛  يف  النبوي  والحرم  املكي 
كذلك، فقد كان هناك طرق السنوسية، والطريقة اإلدريسية، والختمية، 

والكيالنية، واألحمدية، والرفاعية، والبكداشية، والنقشبندية.

التصوف في األندلس
وجد التصّوف طريقه إىل األندلس منذ القرن الثاني للهجرة وذلك 
تحت تأثري االتصال بحركة التصوف عرب الشمال اإلفريقي أو عن طريق 
الصالت املبارشة مع املرشق اإلسالمي، إذ كانت حركة العلماء ال تنقطع، 
فكان هناك من يغادر الشام لإلقامة يف األندلس، كما كان علماء األندلس 
يقصدون شبه الجزيرة العربية ألداء فريضة الحج فيتصلون باملتصوفة 
العراق  ومتصوفة  علماء  مع  للتباحث  ويسافرون  بل  واملدينة،  مكة  يف 
وبالد الشام وبالد فارس أيًضا، حتى ازدهر التصوف يف األندلس بمرور 
رؤوس  أحد  عربي  ابن  الدين  محيي  وأصبح  الهجري  السابع  القرن 

الصوفية حتى لقب بالشيخ األكرب.

التصوف في المغرب: عبادة وجهاد
إن تاريخ املغرب هو تاريخ سيادة التيار الصويف بتعبرياته املختلفة، 
ولم يشكل هذا التيار مصدرا للرتبية الروحية فقط، بل مصدرا للجهاد 
أيضا، فلقد كانت املمارسة الصوفية هي الشكل السائد للتدين يف املجتمع 
يف  التصوف  انتشار  للدولة،  الرسمية  الرعاية  وذلك من خالل  املغربي 
منذ  بدأ  اإلسالم؛ حيث  إىل نرش  أساًسا  تهدف  كانت  البداية  يف  املغرب 

القرن الثالث عرش امليالدي يتوغل يف األرياف يف املغرب.

اإلطار  من  التصوف  انتقل  امليالدي  عرش  الرابع  القرن  من  وبدًءا 
الصوفية  للطرق  األوىل  املعالم  وبدأت  السيايس،  اإلطار  إىل  الدعوي 
تتشكل يف العهد املوحدي ليكتمل هذا التشكل مع أبي عبد الله محمد 
بن سليمان الجزويل الذي يعترب مؤسس أول طريقة صوفية يف املغرب 
جراء التحوالت التي طرأت عىل بنية املجتمع، ويمكن القول بأن الطرق 
الصوفية أصبحت ابتداًء من القرن الخامس عرش امليالدي مؤهلة لتزويد 

البالد بنظام الحكم.

التصوف في مصر
مليون   15 يتبعها  مرص،  يف  للصوفية  طريقة  وسبعون  سبعة 
متصوف، باإلضافة إىل 6 آالف رضيح يزور أتباع الصوفية منها 1000 
رضيح مشهور، حيث تحتوي القاهرة وحدها عىل 294 رضيًحا، ومن 
تتوزع  كما  نفيسة،  والسيدة  زينب  والسيدة  الحسني  رضيح  أشهرها 
باقي األرضحة عىل بقية املحافظات، كما يوجد ىف أسوان أحد املشاهد 

يسمى مشهد »السبعة وسبعني وليًا«.
تكاد تتشابه الطرق الصوفية ىف مرص إىل درجة تذوب فيها الفوارق 
بينها؛ حيث تتشابه جميعها ىف رشوط االنتساب، واملواصفات املطلوبة 

يف الشيخ، وآلية تويل خالفة الطريقة، وحتى يف األوراد.

الصوفية والسياسة المصرية
اشتهرت بمرص عّدة طرق صوفيّة كانت يف معظمها وافدة وليست 
من تأسيس املرصيني، كانت تمثل مع بداية ثورة 23 جويلية 1952، 
جمال  أيدت  كما  طريقة،   60 يف  ينتظمون  منتسب  ماليني   3 بنحو 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  القضايا  يف  بوضوح  النارص  عبد 

الداخلية والخارجية من البداية، فعىل سبيل املثال 
النارص  عبد  مع  الصوفية  الطرق  مشيخة  وقفت 
أكرب  سار  كما  املسلمني،  اإلخوان  ضد  رصاعه  يف 
موكب صويف رسمي يف مرص تأييدا لعبد النارص 

يف أعقاب هزيمة 5 جوان 1967.

طرق الصوفية بمصر
الطريقة القادرية: انترشت طريقته يف مرص، 
الطرق  من  الكثري  أصل  الطريقة  هذه  وأصبحت 

الصوفيّة بمرص واملغرب.
ثم  بالعراق،  أُسست  الرفاعيّة:  الطريقة 
الفتح  أبي  عرب  مرص  إىل  الطريقة  هذه  انتقلت 
له  رباًطا  وأنشأ  6ھ،  القرن  أواخر  الواسطي 
الواسطي،  برباط  عرف  باإلسكندرية  وملريديه 
واستمر نشاط هذه الطريقة بمرص خالل عرص 

املماليك وانتسب إليها الكثري من أفراد املجتمع املرصي.
كبري،  بشكل  بمرص  الطريقة  هذه  انترشت  السهروردية:  الطريقة 
تعاليم  لنرش  بهم  الخاّصة  والربط  املدارس  يؤّسسون  أتباعها  وأصبح 

طريقتهم.
ارتحل من  الذي  البدوي،  أحمد  الشيخ  أّسسها  األحمدية:  الطريقة 
املغرب إىل مكة ومنها إىل مرص، ملا تويف خلفه يف رئاسة الطريقة تلميذه 

عبد العال األنصاري.
 676 يف  الدسوقي  إبراهيم  الشيخ  أسسها  الربهامية:  الطريقة 
ھجريًا، وهو مرصي األصل واملولد، وانترشت طريقته يف مرص وبقية 

بلدان املرشق.

15 مليون متابع واألمر يبدأ بالبيعة
يؤديها  التي  بالبيعة،  صوفية  طريقة  ألية  االنضمام  طقوس  تبدأ 

املريد للشيخ عىل السجادة، الصًقا ركبتيه بشيخه، ثم يقرأ عليه الشيخ 
البيعة، ويطلب منه االستغفار والتوبة، ويردد خلفه الرضا بمشيخته، 
وتقسم مناصب األعضاء ىف الرفاعية - عىل سبيل املثال - إىل مريدين، 
ولكل مجموعة من املريدين شيخ، ولكل مجموعة من الشيوخ شيخ سلك 
الطريق من قبل أن يوجههم، ويسمى خليفة الخلفاء، ولكل مجموعة من 

الخلفاء خليفة.
وأذكار  أوراد  ترديد  عن  عبارة  وهى  البيعة،  بعد  الحرضة  تأتي 
طريقته  عىل  كل  منهم،  للمدد  وطلب  بيته،  وآل  النبي  عىل  وصلوات 
املداح وتعقد  أتباع الصوفية ىف حلقات دائرية، يقف بوسطها  يرددها 

بمساجد الصوفية، ليلة اإلثنني والخميس، من كل أسبوع.

قال اإلمام أحمد الرفاعي عن الصوفية:  
القوم سمعوا وطابوا ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه، وسمعوا 
غري الحسن فاجتنبوه، تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا وطابت 
نفوسهم وصعدت أرواحهم، الحت عليهم بوارق اإلخالص حالة ذكرهم 
وكالحارض  الحارض،  حال  عىل  كالغائب  أحدهم  أن  وترى  وسماعهم، 
عىل حال الغائب، يهتزون وال تنشغل قلوبهم بسواه يقولون: الله، وال 
يعبدون إال إياه. يقولون: هو، وبه ال بغريه يتباهون، إذا غنّاهم الحادي 

يسمعون منه التذكار، فتعلوا همتهم يف األذكار
يقول الصوفيون عن أنفسهم بأنهم "خاضوا بحًرا وقف األنبياء عىل 
ل الويل عىل النبي، ومنهم من يجعلون الويل  ساحله"، ومنهم من يفضِّ
مساويًا لله يف كل صفاته، فهو يخلق ويرزق، ويحيي ويميت، ويترصف 
ولكن  عليها،  واالعرتاض  الصوفية،  مع  الجدلية  تأتي  وهنا  الكون،  يف 
هذا لم يمنعهم من استكمال مسريتهم يف اعتقادهم بأن الدين رشيعة 

وحقيقة يف ذات الوقت، فالرشيعة بالنسبة إليهم هي الظاهر من الدين، 
والحقيقة هي الباطن الذي ال يصل إليه سوى املصطفون األخيار.

أو  العلوي  العالم  يف  حركة  وكل  الجوزية:  القيم  بن  اإلمام  يقول 
السفيل فأصلها املحبة، فلوال الحب ما دارت األفالك وتحركت الكواكب 
وال  الحامالت،  السحب  مرت  وال  املسخرات،  الرياح  هبت  وال  النريات، 
النبات،  أنواع  الحب  انصدع عن  األمهات، وال  األجنة يف بطون  تحركت 
املدبرات واملقسمات  البحار والزاخرات، وال تحركت  أمواج  واضطربت 
وال سبحت بحمد فاطرها األرضون والسموات وما فيها من املخلوقات،  
وهذا هو أهم مبدأ تسري عليه الصوفية، حيث يعتربون الود واملحبة هو 
الخاصة  الذكر  حلقات  يف  يطبقوه  ما  أيًضا  وهذا  البرش،  ترابط  مركز 
حالة  بأنها  يصفوها  أن  يحبون  حرضة  يف  والتمايل  االهتزاز  مع  بهم، 

"العشق اإللهي".

روحانيات
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ليحافظ  جديدة  أساليب  عادة  املرسح  يبتدع 
عىل حضوره وتأثريه يف املخيّلة دون أن يتنازل عن 
جمالياته وأسسه الفنية، وهي عملية مضنية تخاض 
رهانات  من  ما رسمته  تحّقق  برضاوة وصرب حتى 
وأهداف وأهّمها البحث عن إحداث الّدهشة املطلوبة 
التي  املتعة  لدائرة  وإستدراجه  املتفّرج  نفس  يف 
يخلقها العرض، ومن هذا الباب سنحاول النفاذ إىل 
العمل  مخرج  إستقاها  التي  الطري  منطق  مرسحية 
الفاريس  املتصّوف  أّلفه  كتاب  من  عزارة«  »نوفل 
وخمسمائة  آالف  أربعة  يف  العّطار«  الدين  »فريد 
سابق  حضور  الفارق  النص  ولهذا  شعري،  بيت 
مهرجان  إفتتاح  يف  قّدم  حيث  التونيس،  املرسح  يف 
وتسعمائة  وثمانني  خمس  سنة  الدويل  الحمامات 
»محمد  الشاعر  حينذاك  للمرسح  أعّده  وقد  وألف 
عن  عبارة  وهو  ذويب،  املنصف  »وأخرجه  العوني 
قّصة رمزية تتحّدث عن مجموعة من الطيور تبحث 
عن الكائن األرقى وهو »السيمورغ« يقودها الهدهد، 
وتشهد  رحلتها أهواال عظيمة ومصاعب جّمة، حيث 
السلوك  وديان  تسّمى  التي  السبعة،  بالوديان  تمّر 
العرفان،  وادي  العشق،  وادي  الطلب،  وادي  وهي: 
الحرية،  وادي  التوحيد،  وادي  االستغناء،  وادي 
بهذه  يطّوح  القدر  ،فكان  والفقر  الفناء  ووادي 
الطيور املهاجرة يف ظلمات اليأس فال تدري ماتفعل 
انتهى  أن  إىل  الضمأ،  وأضعفها  املسري  أنهكها  وقد 
بها األمر يف قاعة فسيحة مليئة باملرايا حيث الترى 
أثرا »للسيمورغ« املنشود وال تعثر االّ عىل صورتها 
يف املرآة ألّن الله كامن يف داخلها ومتجّسد يف هيئتها 
وال  املسافات  تحّده  فال  وعرص،  مكان  كل  يف  وهو 
تستوعبه أرض وال سماء، إنّها إذن حياة املتصّوفة يف 
بحثهم عن الحلول يف الله، ومسارات الروح يف توقها 
للمطلق وفق رحلة تعليمية كان صنّاع العرض عىل 
للعمل  الفلسفي  الطرح  أكسب  مّما  بها  وعي شديد 
متانة وطرافة، وجعل األحداث تتوالد بشكل منطقي 
الرتكيب  عىل  يعتمد  درامي  تمٍش  وفق  وتّصاعد 
الخّطيّة  يف  الوقوع  ويتالىف  املنفصلة  والّلوحات 
تراوح  وركحيّة  جمالية  رؤية  وفق  فقّدم  النمطيّة، 
بني الطقس الشعري والطقس الروحاني، إننا أمام 

يستلهم  مختلف  مرسحي  عرض 
ما  تعالج  قديمة  فلسفة  من  مقوالته 
أصاب األرواح من عطب بالغ يف عالم 
مغرتب، ولعّل طرافة ما قّدم تتوّضح 
مغالق  وفتح  املغامرة  عىل  الجرأة  يف 
الفكر املتصّوف والتكّشف عىل أرساره 
دون إيغال يف الغموض أو الرموز أو 
التعقيد وإنّما ورد العرض مبّسطا يف 
أدواته وتقنياته وفسح املجال للجسد 
كي يقول ويتحّدث ويستنطق الحركة 
ويقتحم عوالم اللّذة امليتافيزيقية عرب 
إىل  الرقص واملوسيقى، فكأنّها عودة 

وفنّي  جمايل  منتج  بوصفه  للمرسح  األوىل  األصول 
حداثية  بعد  ما  رؤية  وفق  اإلنساني  للفكر  ومجّدد 
املتشظية  الفرجة  عىل  مرتكزا  العرض  فيها  يكون 
التقليدي للخرافة املرسحية،  البناء  التي تتنّصل من 
دون  العليا  املقولة  إيصال  هو  هنا  املهم  أن  إذ 
تفاصيل أو رشح حيث تلعب الّلغة الشعرية املتعالية 
الكون  تأثيث  يف  محوريا  دورا  للمألوف  واملتجاوزة 

الخيايل وتعزيز الحلم، ليجد املتفّرج 
ذاته داخل عوالم منسية ومهجورة 
وأسطورية أحيانا، خال أنها إنتهت 
ووىّل زمانها لكنها مازالت حارضة 
وقادرة عىل مخاطبة الذاكرة بلطافة 
الكلمة ورّقة الصورة واأللوان ، فما 
عرض  يحملها  التي  األهمية  هي 

»منطق الطري« اليوم؟ 
أسئلة  أمام  أنفسنا  نجد  قد 
كثرية حول قدرة املرسح عىل التأثري 
األصوات  تعايل  مع  خاصة  مجّددا 
وهرم  عجوز  فّن  بأنه  القائلة 
اإلنسانية  انجزته  ما  ظل  يف  اليوم  إليه  حاجة  وال 
جديدة  فرجات  حتّم  هائل  تكنولوجي  تطّور  من 
وتعبريات مغايرة، ولكن يبدو أّن هذا الفن قادر عىل 
تغيري ردائه كّلما اقتضت الحاجة وهذا ما قّدمه هذا 
بني  الجمع  من  تمّكن  حيث  تقريبا  الفريد  العرض 
قّوة األثر األدبي من جهة، وبساطة الطراز املرسحي 
إدارة  يف  وهذا يخفي صنعة ودربة شديدة ومقدرة 
الفعل املرسحي عىل الّركح، وهو ما من شأنه تحقيق 
املتعة الروحية والفكرية والجمالية يف نفس الوقت، 
إنسانية  تجربة  خالصة  هو  املرسح  أّن  يؤّكد  مّما 
عميقة تحتاج دائما إىل حاضنة تمّكنها من التوّسع 
ما  عادة  الجيّد  فالعمل  كثرية   جماهري  وإستقطاب 
خطابه  خالل  من  الناس  إىل  الوصول  من  يتمكن 
وتصّوراته وال يحتاج إىل وسائط، كان العرض إذن 
قّصة  منها  كّل  يف  نعيش  متتالية  محّطات  شكل  يف 
الرّب، لريتاح، فهل يرتاح من  لالنسان يف بحثه عن 
شقائه اذا ما حّقق تلك الرغبة الجامحة؟ وهي رغبة 
أزليّة التكاد تفارق الشعوب يف تاريخها أو حارضها 
ونستعيد هنا قصة النبي »موس« مع الجبل: »ثم مّلا 
إنكشف الغمام طلبوا رؤية الله : )وإذ قلتم يا موس 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره«( وكان »موس« 
أمام إمتحان وعليه أن يجد الله واالّ فسدت دعوته 
الحجب:  وراء  من  الله  فأجابه  القوم  منه  وإنفّض 
)أنظر إىل الجبل فإن إستقّر مكانه فسوف تراني(، 
من  أجّل  العايل  فالّله  أبدا  يستقّر  لم  الجبل  ولكّن 

النبّي »موس«  األبصار، صعق  تدركه  أو  أن يرى، 
بالتجربة  مسرتشدا  ومىض  ساجدا  وخّر  حينذاك 
أوتي   ما  أنه  أكتشف  فقد  والحكمة  العلم  طالبا 
حتى  والتأّمل  التمّعن  يواصل  أن  وعليه  قليال  إال 
يتجاوز ضعفه وصغره ويفهم ويفقه أرسار الكون 
الفسيح، إنّها رحلة تتكّرر، وهي رحلة تنطوي عىل 
اإلقدام  فإّما  وصربا  وبأسا  إرادة  وتتطّلب  الهالك، 
والثبات وتحّمل العواقب، وإّما االعتذار والتعّلل كما 
التضحية  إنّها  البداية،  يف  الطيور  من  العديد  فعل 
الكربى إذن من أجل بلوغ النتيجة املنشودة، وليس 
خسارات  دون  املطبّات  تلك  كّل  تخّطي  الهنّي  من 
األقدر واألكثر شجاعة  النهاية  لقد وصل يف  تذكر، 
وحماسا ألّن الحياة ليست هبة فقط، بل إنها جديرة 
معنى،  بال  الوجود  صار  الحاّد،واالّ  الرصاع  بهذا 
التعبري  هي  العرض  نهاية  يف  املرايا  لعبة  ولعّل 
إبتكرها  التي  الّصادمة  الفنيّة  العبقريّة  عن  األمثل 
اإليمان  فكرة  لتلخيص  العّطار«  الدين  »فريد 
وحقيقة اإلله، وربّما قد خّط بذلك صفحة جديدة يف 
كتاب اإلنسانية الحائرة، حيث لم يعد اإلله هنا ذلك 
الكيان املسترت والخفّي والبعيد وإنّما هو يف مكان 
الحيّة  القلوب  سوى  تراه  أن  يمكن  وال  قريب،  ما 

التي جبلت عىل الصفاء والحّب.

مسرحية »منطق الطير« لنوفل عزارة :

رحلة يف العشق اإلهلي 
وليد دغسني

صورة تتحّدث
صورة نادرة على صفحة 

احلى ذكريات تونس زمان 
ونشوفو فيها الهادي 

الجويني، أعلى الصورة على 
اليسار... الشاذلي أنور 

رضا القلعي، علي السريتي، 
السيدة نعمة، مصطفى 
الشرفي، حمادي النيفر، 
علي شلغم، عبد الحميد 

بن علجية، الهادي الجويني، 
عادل يوسف، أحمد القلعي، 

حمادي الصيد، عز الدين 
ايدير  وغيرهم من الفنانين 

ربي يرحمهم...

مسرح
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يموت املؤلف عندما يولد املخرج
يوسف مارس )مسرحي(

النص يف تونس نفسها بحدة بل وتأتي يف مقدمة  أزمة  قد تطرح 
املشاكل التي يعاني منها املرسح، فقّلة النصوص تدفع املمثلني للكتابة 
عىل   ساعدت  ان  محلياً  املكتوبة  النصوص  لندرة  كان  كما  الجماعية 

ظهور ما يسمي بمرسح املخرج و موت املؤلف.
لقد انعكست ظاهرة غياب كتاب  النص املرسحي سلباً عىل الفعل  
املرسحي، بل أصبحت أزمة حقيقية تعرقل نشاطه وتمنعه  من االنطالق 
والتجديد، ومع تفاقم املشكلة ، ظهرت يف السنوات األخرية فكرة التأليف 
الجماعي بسبب فقدان الرتابط وآليات الكتابة ، ولكن نسجل لها أنها 
حاولت كرس الجمود ،إنها محاولة يف التأسيس لكتابة مرسحية جديدة 

يشارك فيها الجمهور واملمثل واملخرج ...
فكذلك  وتندثر  وتشيخ  وتتوالد  تتجدد  النص  افكار  كانت  وإذا 
العالمات والرموز واإلستعارات البرصية. ومع تطور العلوم السيميائية 
ودخولنا ما أسماه بعض الباحثني اىل مرسح ما بعد الدراما.. كان ال بد 
من ظهور فنون جديدة وتطوير أخرى قديمة.. وبما أن املشهدية والبعد 
ما  يومية وفنية راسخة  لغة  منه  أخد يف عرصنا منحى جعل  البرصي 
كان ملصمم السينوغرافيا إال ان يتجاوز حدود تجهيز الديكور وتوزيع 
فكرا  تحمل  الركح  عىل  برصية  لغة  تفجري  إىل  املالبس  وتصور  اإلنارة 
دالليا بمثابة كتابة موازية ومحايثة لكتابات أخرى، يشرتك فيها املؤلف 
واملخرج واملمثل واملوسيقي والجمهور..الخ وسيادة الصورة عىل الكلمة  
الحديث،  املرسحي  العرض  داخل  اعتبار ومكانة تستحقها  انتزاع  هي 
بما صار يكتنز به من صور برصية ومؤثرات مشهدية وتقنيات رقمية 
أدوات  عىل  نشد  أن  إال  إذن  لنا  ليس  ولونية.  ضوئية  وألعاب  وفيديو 
املخرج وتقنياته ومبتكراته للسري قدما باملرسح الذي يبدو مثل بهلوان  
السريك تغري رأسا  أن  التقليدية للجمهور رغم  ألعابه  يرص عىل تقديم 
عىل عقب. إننا نؤمن بهذا البهلوان كما نؤمن باملرسح نفسه وبمؤلفيه 
ونقاده  ومفكريه  وتقنييه  وممثليه  السنوغرافيا  مصممني  ومخرجيه 

ومنظريه وجمهوره.
املتخيلة  الفكرة  أرباب  بأذهان  تعصف  املرسحي  الهم  يف  الجدلية 
املرسحية  وامتدادها برصاعها وأسلوب الحوار فيها.. التأليف املرسحي.. 
ذلك الكاتب الذي أشعل لهب البداية من فكرة فتخيل فخط عىل أوراقه 
حوارات  الهم اإلنساني متصاعدا يف قسوة الرصاع ببناء درامي محبك.. 
ولكن نجد هذا الجهد ال ينال منه املؤلف إال النزر اليسري.. فما أن يصل 
حتى  فيه  ما  بكل  املؤمن  نفسه  للنص  متحمس  مخرج  يد  إىل  مؤلفه 
نتفاجأ ويتفاجأ هو أن العرض املرسحي ظهر لنا بعرض آخر.. فنسف 
التأليف وضيع الفكرة ولعب بالحوارات ووضع وحذف من دون رقيب، 
وقد يضع اسم املؤلف عىل عرض يجهل الكاتب تماما كتابته ويتحرسَّ 
يستعني  وقد  إعالميا تضليال،  املؤلف  اسم  يقدم   عىل جهده وبعضهم 

املؤلف، بل  فيه ملتزما ويحذف  باألفكار والحوارات والرصاع  بعضهم 
وينصب نفسه عىل النص درامتورجيا  أو قد يخالف ذلك ويكتب نفسه 
القاضية عىل جهد ليس له حق فيه.. هنا نراه  مؤلفا ويرضب رضبته 
الجدلية  تلك  الكاتب..  خيال  وأقىص  الثمني  جهده  ودفن  املؤلف  أمات 
تعلن عن موت املؤلف بتقديم   عرض املرسحية  ملخرج يرى نفسه أمام 
الجمهور وجها لوجه.ما جدوى وجود الكاتب املرسحي إذا كان للمخرج 
الحق املطلق بتغيري وهدم النَّص املرسحي بالكامل وكتابة نص عرض 

جديد ال يمت للنص األصيل بصلة؟
من  الكاتب  وعي  ودرجة  النصوص  من  مختلفة  مستويات  هناك  
خاللها مختلفة.. نصوص تحتاج إىل تنفيذ ونصوص تحتاج إىل رؤية 
متوافقة ونصوص تحتاج إىل رؤية مضادة ونصوص تحتاج إىل إعادة 
غايته  من  والتنصل  النَّص  هدم  فكرة  يرفض  إنه  قال  املقابل  يف  بناء، 
وهدفه.فهناك كتاب مرسح يكتبون أدبًا وال يكتبون نصا مرسحيا وهنا 
هدم..  دون  من  النصوص  هذه  معالجة  يمكن  لكن  الكاتب..  إشكالية 
ز  كيف يعجب املخرج بنص مرسحي كتبه كاتب مرسحي وقد شدَّ وحفَّ
خياله ثم ينتهك حقوق املؤلف؟ هنا يكمن العجب..! فمن املعروف أن 
قراءة املخرج املرسحي املتخيل للحدث املرسحي..  تتجاوز لذة األسلوب 
والحوار أدبيا إىل ما هو أبعد يف التخيل.. فمثال إذا كان النص ضعيفا 
من خالل مستوى الفكرة أو أسلوب الحوار أو تصاعد الحدث أو بناء 
النص فال أتصور أنه يرغب يف ذلك أصال!.. أما إذا وجد املخرج أن نص 
الكاتب ينعش شبقه الفني وفكره املتخيل فيجب عليه أن يربزه إخراجا 
عن طريق إضافاته ملشاهد إخراجية  وهنا أجد من الرضوري أن يربط 

النص كفكرة بصور مشهدية قريبة ليس لها تعارض مع فكرة املؤلف 
أو أسلوبه أو الحوار. وحتى يُعالج هذا التأزم بني كاتب النص واملخرج، 
كان عليهما أن يعلنا الرشاكة بينهما فعال وعمال .فإذا كان املؤلف حيًّا 
ويجب أن يكون التواصل بينهما بأن يرسل للمؤلف تصويرا للمشاهد 
يف كل فرتة إذا كان يف بلد آخر حتى يكون تعامل املخرج بأمانة وصدق 
حسب عهد رشف للرشاكة بينهما وحتى مع طاقم العمل، أما إذا كان 
املؤلف من بلده فيجب عليه أن يحرض إىل الربايف لريى نصه املرسحي 
أن  أيضا  املؤلف  عىل  يجب  ولكن  فشيئا.  شيئا  النور  إىل  يظهر  كيف 
يحافظ عىل شخصية فريقه التمثييل وطاقم العمل، كما يجب أن تكون 

النقاشات بينهما يف طرح أفكاره من خالل رؤيته لعرض .
ولذا أجد أن هدم املخرج للنص واإلتيان بنص جديد أنه يعدُّ تجنيا 
عىل حق ليس له فال يجوز ذلك. كان يجب عليه كمخرج إذا قرأ نصا 
مرسحيا ال يتناسب مع أفكاره ورؤيته بمعنى آخر غري معجب بالنَّص 
وبه عيوب يجب أن يرتكه ويبحث عن نص آخر يشفي غليله.. أو يكتب 
نصا جديدا باسمه.. فأنا ال أتصور أن املخرج يقبل بالعبث يف نصه لو 

ألف نصا مرسحيا ويبتهج من مخرج نسف جهده وخياله.
 ما الضري يف أن يكون هناك اجتماع تفاهم وعصف ذهني للوصول 
العرض مبدًعا،  املخرج واملؤلف.. فاملهم كيف يكون  التقاء بني  لنقاط 

فنجاحه نجاحا للمخرج واملؤلف وطاقم العمل.
 إنَّ املخرج الواعي هو الذي يتعامل مع النص بهذا املزاج، يحرتم 
النص، وكاتبه ويعمل ضمن املتاح الذي يخدم رؤيته من دون املساس 
الذين  أولئك  عن  هنا  أتحدث  أنا  ومقولته.  ومضمونه  النَّص  بهوية 
يؤمنون بأن املخرج له الحرية املطلقة بفعل ما يشاء بالنص. إنَّ هذه 
بالنَّص  يأخذ  من  هو  الجيد  فاملخرج  نعم..  الحدوث..  نادرة  املشكلة 

وفكرته وقضيته إىل مرحلة العرض الخالقة.

صورة تتحّدث
علي البراق )1899 /1981(

يعتبرالشــيخ المقــرئ علــي البــراق رحمــه هللا عليــه من أحســن مقرئي القــرآن الكريم 
وهــو عنوانــا لمدرســة تونســية فــي التجويــد فالشــيخ علــي البــراق رغــم فقدانــه للبصــر 
فــإن هللا عوضــه عــن ذلــك بصيــرة واشــراقة فــي صوتــه الجميــل المتميــز وهــو مــن 
أبــرز أركان الثقافــة العربيــة األصيلــة بمدينــة القيــروان وهــو المقــرئ والمــؤذن بجامــع 
صاحــب الطابــع بالحلفاويــن. كمــا أن الشــيخ علــي البــراق حظــي بشــرف تدشــين البــث 
اإلذاعــي التونســي الرســمي ســنة 1938 التــي كان مقّرهــا بســاحة العملــة ســابقا ســاحة 
علــي الــزواوي حاليــا مــن خــالل دعــوة مديرهــا األول العالمــة عثمان الكعــاك لكن تراتيل 
البــّراق لــم يبــق منهــا شــيء ألنهــا لــم تكــن مســجلة باعتبــار أن الشــريط المغناطيســي 
لــم يكــن متــداوال فــي مطلــع الثالثينــات إلــى غايــة الخمســينات حيــن انتقلــت اإلذاعــة 
مــن مقرهــا القديــم ســاحة غاريبالــدي إلــى مقرهــا الجديــد بشــارع باريــس ســابقا شــارع 
الحريــة حاليــا. وإنــه لمــن حســن الطالــع أن تحتفــظ بكنــز ثميــن يتمثــل فــي تســاجيل 
الشــيخ علــي البــّراق فــي خزينــة اإلذاعــة وخزينــة التلفــزة التونســية. فقد شــاءت األقدار 
أن يعاصــر علــي البــّراق انبعــاث التلفــزة ســنة 1966 وســجل صوتــا وصــورة عــّدة تراتيــل 
فــي مختلــف الطبــوع التونســية لعــل أبرزهــا طبــع رصــد الذيــل وهــو الــذي يبحــر فــي يّمــه 
المقامــي كمــا كان المتوفــى يختلــف علــى حلقــات الطــرق الصوفيــة حتــى مــأ الوطــاب 
ممــا لــّذ وطــاب مــن المدائــح واألذكار وأســرار صناعــة اإلنشــاد الطرقــي فلمــا قــدم إلــى 
العاصمــة فــي مطلــع الثالثينــات مــن القــرن العشــرين انّضــم إلــى طريقــة الســالمية 
التــي كان مــن مريديهــا الشــيخ محمــد بــن محمــود والــد عبــد العزيــز بــن محمــود الــذي 
كانــت لــه حصــة إذاعيــة انضــّم إليهــا علــي البــّراق وقــد اشــتهر إذاعــة باســم محمــود 
عزيــز وجماعته.وكانــت تلــك الفرقــة المدحيــة الصوفيــة التــي بعثهــا الشــيخ ســليمان 

بــن محمــود عميــد آل بــن محمــود قــد تفــردت فــي الحلبــة اإلنشــادية لطريقــة الســالمية 
نســبة إلــى اعتبارهــا ســيدي عبــد الســالم األســمر الفيتــوري دفيــن مدينــة زليطــن 
بالقطــر الليبــي الشــقيق، حيــث توفــي عميــد المســرح الغنائــي محمــد عبــد العزيــز 

العقربــي ســنة 1968، وهــو مــن رّواده ومرتلــي بحــوره.
منقول من عـن مجلة التلفزة التونسيــة - العدد 1504

مسرح
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فلسطني  يف  خطوات  »ويل  رواية  صدرت  للنرش  زينب  دار  عن 
حني  يف  السريية   بالرواية  كاتبتها  جنّستها  رواية  البكري،  »لنجاة 
أكدت الدكتورة والناقدة جليلة طريطر يف مقدمتها انها »ليست نصا 
الرحلة« وإنما هي من  أدب  املذكرات وال يف  الذاتية وال يف  السرية  يف 
ولنئ  التونسية«  النسائية  الذات  كتابات  »يدعم  الذي  الكتابة  أشكال 

فإن  تلك  فكرتها  عىل  جليلة  الدكتورة  دللت 
ذلك ال يمنعنا من القول بأن نجاة البكري 
استبعدته  ما  بكل  روايتها  يف  استعانت 
اسلوب  بني  جمعت  فهي  الكتاب  مقدمة 
عىل  واستندت  واليوميات  الذاتية  السرية 
الرسد الذاتي الواقعي لبناء أحداث روايتها 
منه  الهدف  لألسلوب  إثراء  هذا  ويعترب 
لتتضمن  بالروائي  الذاتي  الرسد  دمج 
وقضايا  ووقائع  احداثا  الذاتية   السرية 
الفلسطيني  باالنسان  متصلة  إنسانية 
املتن  يف  تحليلها   عىل  الكاتبة  حرصت 

وحتى  الهوامش.
قسمت الكاتبة روايتها اىل فصول كل 
النص  بأن  يشعرك  العنوان  بمثابة  فصل 
وجود  عدم  بسبب  سابقه  عن  منفصل 
كحدث  تكون  الرواية  يف  واضحة  عقدة 
بالسلب  سواء  ازمته  نهاية  ننتظر  رئييس 
واإليجاب. لكن هذا ال يعترب  انعداما للعقدة 
وانما  الرصاع  أو  االوىل  للحبكة  انتفاء  و 

لبناتها  الكاتبة  باقتالع  يبدأ  بنيت عىل رصاع  كلها  الرواية  ان  تأكيدا 
من أرض لم يعرفن غريها من وطن ولدوا فيه ليغادرنه مرغمات اىل 
مكان ال يملكن فيه جذورا .الكاتبة نفسها كبطلة لم نشعر بارتياحها 
يف الرواية ألي حدث ما عدا فرحتها يف آخر الرواية بنجاح ابنتها يف 

الباكالوريا والذي تزامن مع عودة قصرية لتونس .
تعرتف الكاتبة انها ربما ستعجز عن نقل وقائع شديدة التعقيد 
عايشتها وهذا بسبب املقارنة التي كانت تجريها دائما يف ذهنها بني 
ما تراه من واقع فلسطيني وبني ما كانت تعيشه ،والواقع بني البلدين 
األمن  انعدام  ظاهريا  اهمها  مستويات  عدة  حيث  من  التباين  شديد 
تعوده  حياته  من  كجزء  الفلسطيني  املواطن  يعيشها  التي  والحرب 
رغم عدم رضاه عنه وتمسكه بالنضال ضده .الذي انفردت به الكاتبة 
نجاة بكري يف »ويل خطوات يف فلسطني« انها لم تحدثنا عن فلسطني 
عدة  والتأريخ  بالرشح  أفردت  انها  رغم  التاريخ  عنها  تحدث  كما 
أمكنة وتسميات وفرست بعض املفردات من اللهجة الفلسطينية كما 
يكون  لن  فلسطني«  »ويل خطوات يف  قارئ  ان  اعتبار  التونسية عىل 
انتباه  يشد  ان  جدا  السهل  من  كتبته  ما  وان  خاصة  فقط  تونسيا 

القارئ العربي.
الصادق وعمق  الحديث  الرواية  الكاتبة ويعترب ميزة  ما اضافته 
الرؤية لإلنسان الفلسطيني ووجوده يف رقعة أرض حددتها السياسات 
عىل  الكبري  التأثري  لها  كان  والبوابات  باألسوار  وأحاطتها  االجنبية 
األوجه مشفوعة  متعددة  مرآة  من  رؤية  وتعامالته  ونفسيته  سلوكه 
وتتحكم  الرسد  خيط  منها  يفلت  ال  حتى  فيه  اغراق  دون  بالتحليل 
بذائقة القارئ ومستويات شد انتباهه إذ أن اإلسهاب يف هذه الحاالت 
يعد ثرثرة وحشوا. وقد نجحت الروائية  يف تجنبهما. املرآة  أو عدسة 
التصوير التي نقلت صورا عن فلسطني واهلها وتابعت خطى الكاتبة 

وثقافتها  قناعاتها  يف  كثريا  تختلف  تونسية  مثقفة  بيد  كانت  فيها 
الحقيقة  تغري  لم  فهي  الفلسطيني  الشعب  عن  واحكامها  وطباعها 
ولم تدع أننا بنفس مالمح الثقافة املؤثرة يف سلوكات املجتمع وكأن 
الكاتبة تقوم بتسجيل فيلم وثائقي عن املكان وساكنيه يهتم باإلرث 
الفلسطيني  للمجتمع  والفردانية  الفرد  وسوسيولوجيا  التاريخي 
نجاة  الروائية  ركزت  مختلفة.  بسياقات  املتأثر  
تجري  أن  دون  بيننا  االختالفات  عىل  البكري 
وانما عملت عىل  تحويل عدسة   مبارشة  مقارنة 
كامريا التصوير اىل زوايا محددة ييش بأن سبب 
،فمثال  الخصوصيات   يف  التباين  هو  الرتكيز 
وان  هناك  الزوجات  تعدد  سهولة  عن  تحدثت 
الرجل يسمح لنفسه بزوجة ثانية بسبب أو دونه 
الزوجات  تعدد  وموضوع  حوله  من  وبمباركة 
كما قالت هو »بمثابة امتياز وكأن الكرامة بزواج 
»وقد  الزوجات  بتعدد  تثبت  والرجولة  جديد 
اشارت ايضا اىل الوضع اليسء للمرأة الفلسطينية 
التي يظلمها العرف والقوانني التي لم تحني منذ 
بعض  باستثناء  والربيطانية  العثمانية  الهيمنة 
املحاوالت الفردية لناشطات نسويات توصلن اىل 
املعلنة بمراسيم ال تطبق.  الحقوق  اقتالع بعض 
التونسية  املرأة  واقع  عن  يختلف  طبعا  وهذا 
لذلك تبدو الكاتبة كما تقول مصدومة من عديد 
السلوكات أو القضايا كقضية الثأر التي الزالت يف 
تلك الفرتة متفشية بل وتعترب من االمور الطبيعية 
املثقفة  األم  حتى  ،بل  العائالت  يف  الثأر  أخذ  أو  القصاص  يقع  ان 
العرش سنوات  ابنها ذو  انها تعد  الحديث  )معلمة( لم تر حرجا من 
املوت  الرشف،  اجل  من  ،املوت  الثأر  بسبب  املوت  ابيه.  بثأر  لالخذ 
الشعب  هذا  وكأن  مكان  بكل  ورائحته   ،املوت  القنابل  تحت قصف 
أو ضحية  ،هو مرشوع شهيد  املوت  مع  األسايس  ليبدأ رصاعه  يولد 
قادمة  لتطبيق األعراف التي تتحكم كثريا يف املجتمع الفلسطيني رغم 
انه شعب متدين املفروض ان يرتك الحكم مثال يف قضايا املرياث أو 
القانون هو ما اتفقت عليه العشائر  القانون لكن  الرشف للرشع أو 
وعرفها عىل مدار العقود ولم يتغري وتلك األعراف تقول عنها الكاتبة 
والدين  الرشع  الحديث عن  »ان  والدين   الرشع  اقوى من حكم  انها 
واقفاص  البيوت  جدران  تخفيه  ما  أن  إال  الحوار  لغة  عىل  يسيطر 

الصدور وما تمليه املصلحة الذاتية يفسد الود«.
حق العودة ،هذا الحق لم يكن سنة 1992 وما تالها من سنوات 
حقا مفرحا كما توقع العائد ليس لصعوبة العيش التي فرضها العدو 
عىل الشعب وانما بسبب اخر قد يخفيه العائد عن اهله أو حتى نفسه 
وهو املقارنة التي ال تهدأ يف فكره بني ما كان يعيشه من استقرار يف 
الذي يعيشون  الواقع الصعب  إليها سابقا وبني  التي هجروا  البلدان 
فيه بعد العودة . لكن  نجاة البكري لم تكن ملزمة بإخفاء مشاعرها 
ومواقفها إزاء ما صادفته بنابلس وغزة  لم يكن دائما ما تراه يرضيها 
أو يقنعها فقد حافظت استاذة الفرنسية التونسية عىل ما تربت عليه 
تجاوزها  أحكام   من  اإليجابي  بمعناه  وتحرر  مدنية  من  تونس  يف 

مجتمعنا .
ستكتشفون االكثر بعد قراءة الرواية اذ ال يتسع املجال هنا لذكر 
املمتع   السلس  التي كونها الرسد  الثرية  الفصول  كل ثيماتها وال كل 

من الكاتبة.

واقع الفلسطيني اإلنسان يف رواية »ويل خطوات يف فلسطني« لنجاة البكري
نائلة الشقراوي )ناقدة وكاتبة(

يمّر االدب يف بالدنا بفرتة عصيبة لعلها اكثر الفرتات ظالما 
الساحة وتنبت باستمرار منذ ما  نبتت عىل  اذ  وجفافا وفوىض 
هوية  وال  االدب  هويّة  تحمل  ال  هجينة  أجناس  "ثورة"،  سمي 
الوطن. وهذا ال يعني انه ليس هناك كتاب ومبدعون وغيورون 
وفنونا  ومرسحا  ورواية  شعرا  واالدبية  الثقافية  القيم  عىل 
مختلفة... لكنهم قليلون فهم يصارعون حتّى ال تطغى عليهم 
الخلق  فضيلة  عىل  املادي  الربح  وشهوة  والسهولة  الرداءة  آفة 

االدبي والفني الذي يسمو دائما وال يرتيض الهزال وامليوعة.
ان الذي يحكم البالد منذ "الثورة" هو الذي خلق هذا الوضع 
الثقافة  كانت  بينما  بالدنا،  صورة  ويشّوه  شوه  الذي  املشني 
السائرة نحو  لتونس  انتاجاتها تعكس صورة ناصعة  بمختلف 
التقّدم، أليست الثقافة وروافدها هي امليزان واملكيال واملرآة التي 

تعرف بها مكانة الدول؟
 ، وبعده  االستعمار  قبل  الخلق  فنون  األدب وشتى  كان  لقد 
يطبع  نابضا  حيّا  البوعزيزي،  انتفاضة  وحتى  االستقالل  منذ  
لحركات  والتأسيس  والتجديد  واالجتهاد  الخلق  ببهجة  الحياة 
ادبية وفنية تستقطب اهتمام الخاصة والعامة لنسأل ونتساءل: 
اين املندوبيات الثقافية؟ اين دور الثقافة والنوادي الثقافية التي 
املرسحية  الفرق  تكونت  رحابه  ويف  االستقالل  بداية  يف  أسست 
العتيدة مثل فرق مدينة تونس وقفصة والكاف ونشطت الفرق 
وحتى  ورواية  وقصة  شعرا  االدبية  النوادي  ونمت  املوسيقية 

حركة النقد؟
 لنتذكر رؤية الزعيم الحبيب بورقيبة لدور االدب والفكر يف 
مسرية الشعوب، لنتذّكر كيف كان يرعى االدباء الشبان فيقام 
ملتقى سنوي يف قرصه وتحت ارشافه طيلة ثالثة ايام ، صباحا 
املخصصة  الجلسات  كل  حضور  عىل  يحرص  وكان  ومساء، 
لقراءة النصوص ومناقشتها، وكل املحارضات الخاصة باالدب 
وحتى باالدب الشعبي ودوره الكبري سواء يف الحركة الوطنية او 

يف املشهد الثقايف بصفة عامة.
لالحتفال  سنويا  يخصص  الذي  املشهود  اليوم  ذلك  لنتذكر 
الثقايف  بالشأن  املهتمني  كل  فيحرضه  للثقافة  الوطني  بالعيد 
والفاعلني فيه... حفل يقام يف قرص قرطاج تحت ارشاف الرئيس 
االسبق وفيه يكّرم املتميّزون يف كل اختصاصات الثقافة.. لنتذّكر 
كيف كانت ميزانية وزارة الثقافة تتطور من عام اىل آخر وكيف 

كانت دور الثقافة والنوادي تعمل كخاليا النحل.
للثقافة  االساسية  البنى  تدمري  اصبح  الثورة  وبعد  اليوم... 
فيه  ترى  مثال: هل  النرش  اىل قطاع  فلننظر  سياسة ممنهجة . 
انظر  واالعراف؟...  واالخالق  القوانني  اىل  يخضع  منظما  عمال 
مع  يتعاملون  الذين  النارشون  وانترش  املطابع  انترشت  كيف 
الكتاب بأساليب اولها تحيّل وآخرها نهب للجيوب وال من رقيب 
االعمال  خالل  من  تونس  وصورة  الثقافة  هي  الضحية  لتكون 

املشّوهة والرديئة واملقرفة.
ان  يعني  ال  فذلك  الثقافة  قطاع  عن  نتحّدث  حني  طبعا 
القطاعات االخرى واملنظومات الوطنية ساملة، إذ يطال الخراب 
تخريب  لعملية  وانها  االستقالل،  منذ  تونس  اكتسبت  ما  كل 
جماعية شاملة، ان منظومة الفالحة وهي عماد االقتصاد تدّمر 
بما  تعّج  اصبحت  الخرض  سوق  ان  ذلك  عىل  والشاهد  تدمريا 
... ال احد  الغاية؟  السبب ؟ وما  يستورد من مرص: وملاذا؟ وما 

يجيبك اذا سألت.
كذلك البهارات نستوردها من تركيا أردوغان، هذا الذي عاث 
فسادا يف سوريا والعراق وحط بجيوشه يف ليبيا عند عتباتنا واننا 

ال نستورد حتى "القليبات" – نكالة – يف فالحينا ابناء وطننا.
اما منظومة التعليم وما ادراك ما التعليم تونس بهجة تونس 
الحديثة وتونس الحداثة فقد تساقط بنيانه حجرا حجرا وأصبح 
يعيشون  والدكاترة  والجامعات  العليا  معاهده  من  املتخّرجون 

البطالة عىل الدوام.
ما أتعسنا االن وأهل الحكم والسياسة واألحزاب والجمعيات 
ُعملتهم  والنهب  التخريب  اعمال  عىل  يتنافسون  واالتحادات 
الكذب والنفاق والتدجيل، فكل يّدعي الرباءة والفضيلة والوطنية.
آيلة  محالة  ال  فإنها  وتعليمها  ثقافتها  تهمل  دولة  يف  انّا 

للسقوط واالنهيار.

تساقط بنيان الثقافة 
حجرا حجرا

عبد القادر بن الحاج نصر

السّيدة الجميلة هي علياء 
بولكباش زوجة السياسي 

والديبلوماسي المرحوم محمد 
المصمودي، حين كان كاتب 

دولة لإلعالم  سنة 1959،وقع 
ٱستدعاؤه لحضور فعاليات 

مهرجان »كان« السينمائي 
بفرنسا فاختارت قرينته أن  

تنقل لباسنا التقليدي إلى هذا 
المهرجان العريق والمرموق...

صورة تتحّدث

رؤيةإصدارات
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متابعة: حازم الشيخاوي

بين األمس واليوم:

يظل »احلبس كذاب واحلي يرّوح« مرجًعا مهام !
املنقيض  االسبوع  بنابل  للغات  العايل  املعهد  بفضاء  انتظمت 
الفكرية واالجتماعية "فواصل" ندوة  الدراسات  باالشرتاك مع جمعية 
فتحي  واملناضل  للمفكر  يرّوح"  والحي  كّذاب  "الحبس  كتاب  حول  
الحمامي،  نادر  والباحثني  االساتذة  من  كل  بحضور  يحيى،  بالحاج 
قسم  رئيسة  بوعجينة  العريبي وضحى  القادر  وعبد  الجمعية،  رئيس 
الذي  النقاش  اهتماًما بفحوى  أبدوا  العربية. بمشاركة طلبة وأساتذة 

دام حوايل ثالث ساعات. 
تأتي هذه الندوة حول أحد أهم الكتب التي دمغت تاريخ الحراك 
النضايل يف تونس، وربما عنوان املؤلف وحده كفيالً  للتأكيد عىل أنه ال 
يزال إىل اليوم ذا راهنية، وربما نفهم ذلك يف اإلطار الحايل الذي يمكن 
أن يعرب عن  الحركية االحتجاجية املتنوعة التي تعيشها تونس، والتي 
تعكس فضالً عن ذلك رؤيًة تؤكد أنَّ األوضاع لم تتغريا إالَّ كرونولوجيا، 
أما جوهر القضايا فيظل قائًما: الحديث عن إمكانية للعيش أكثر اتزانًا 
االجتماعية،  العدالة  لضمان  فاعلية  أكثر  سبل  عن  والبحث  وحيويًة، 
األساسية  اإلشكاليات  هذه  مجابهة  أمام  واملساواة.  والحرية  الكرامة 
يجابه  املرتدي  الوضع  حول  االستهجان  مازال  املعارص،  لتاريخنا 
بالقمع، والسجن أحد أهم أدوات خلق الشعور بالخوف من أن نكون 
خارج تقويم السلطة وغطرستها  يف أغلب األحيان. يف هذا السياق تظل 
تلخص  التي  املقوالت  أهم  أحدى  يرّوح‘  والحي  كّذاب  ’الحبس  عبارة 
من  والتي  التجربة،  هذه  جابهوا  الذين  املناضلني/ت  عديد  معاناة 
خاللها تريد مؤسسات الضبط االجتماعي والسيايس تقييد املارقني/ت 
عن اللون الواحد والرؤية الواحدة، بل جعلهم مخدرين ومخدرات أمام 
وضع متعفن عىل عدة أصعدة. َمن ِمنا لم يقرأ الكتاب املذكور ولم يتأثر 
بما ورد فيه، ولم ينبهر بالسخرية السقراطية التي نواجه بها رسيالية 
العادية  الصورة  أنها   عىل  تسويقها  يريدون  التي  املشاهد  بعض 
واملعيارية ! لكن ما قيمة هذه التجربة السجنية، خصوًصا أن الكتاب 

يحمل تذييال فرعيا تحت عنوان : ورقات من دفاتر اليسار التونيس؟ 
• الكتاب ليس من أجناس أدب السجون، لكنه صدى لذاكرة ما: 

السؤال املهم الذي يجب أن يطرح دائًما : أين يمكن أن نصنّف كتاب 
"الحبس كذاب والحي يروح" إىل جانب "سارق الطماطم" للصادق بن 
والحرية"  "السجن  أو  النقاش  جيلبار  للراحل  "كريستال"  أو  مهني 

للرشيف الفرجاني؟ 
مهمة  مالحظة  إىل  التقديم  بداية  يف  الحمامي  نادر  األستاذ  أشار 

تمثلت يف ان الكتاب الذي التئم حوله النقاش ال يمكن أن يعد بأي شكٍل 
من األشكال من أجناس أدب السجون، وهذا ما يتقاسمه معه باألساس 
األستاذ فتحي بالحاج يحي، ليؤكد أن ما دون ذلك هو عودة إىل أساس 
التجربة السجنية، وهذا ما نفهمه عىل أنه  أحد مقومات الهوية الرسدية، 
العودة  عرب  الذاكرة،  بناء  من  جزًءا  املايض  تركيب   إعادة  يصبح  أين 
طلبة  نضال  رحلة  عن  تكشف  ونضالية  سياسية  تفاصيل  عدة  عىل 
اليسار خالل السبعينات  ضدَّ   النظام البورقيبي وضد القمع وأشكال 
الذاتي  الجانب  آنذاك. هذا هو  الواحد  الواحد والحاكم  الحزب  وحشية 
الوجودي  بالبعد  األحداث وجمعها  بذوتنة  عليه  أن نطلق  يمكن  ما  أو 

والحياتي عموًما.
عملية  شكل  يف  تأتي  ال  النقاش  هذا  يف  تنوولت  التي  الذاكرة  إنَّ 
ال  أنها  أي  للكلمة،  الحرصي  بالشكل  التاريخ  بناء  إعادة  أو  تأريخية 
إنشاء  هي  الغاية  بل  ما،  حدث  حول  اإلخباري  السياق  ضمن  تتأتى 
املعنى الغائب. لقد وضح الكاتب أننا إزاء محاولة إلعادة إشكلة الواقع: 
عندما تم هدم  سجن 9 أفريل، هل يعني ذلك غياب اآلالم والتضحيات 
التي قدمها أفراد متعددون، من بينهم قضاة  و فنانون و سياسيون و 
أصحاب هويات جندرية مغايرة للسائد ؟ إننا أمام إحراج املفاهيم التي 
تحوم حول الذاكرة بما هي عملية إلغاء ملا تريد السلطة جعله عرضيًا 
ضد  املعركة  هو  املعنى  بهذا  السجن  إن  األحداث:  مركز  نحو  ودفعه 
النضال  يلغي كافة أشكال االختالف، خصوصا  أن  أراد  نظام سيايس 

املاركيس آنذاك.
إنَّ "الحبس كذاب والحي يروح"، ال يكشف فقط عن بعد االلتزام 
بالقضايا املحلية: مطلب الديمقراطية يف شكلها العام واملمتد كأحد أهم 

العناوين خالل سبعينات القرن املايض، لكنها  يف ذات اآلن كشف عن  
االلتحاق بأمهات القضايا الكونية، التي من بينها املسألة الفلسطينية 
مسألة  أمام  هنا  نحن  إذن  والنضال.  الصمود  يف  الفيتنامي  والنموذج 
النضال  هوية  وتكوين  العاملي  التشابك  مجال  يف  لالنخراط  التأسيس 
التونيس ال فقط بما هو مجال للفعل ضد السائد، وإنما كبعد أنطولوجي 

للقول يخرتق كّل املجاالت الجغرافية. 
إنَّ معركة الذاكرة هي أيًضا صدى لتجاوز جرح اإلحساس بعدم 
األمان، العدل واإلنتماء عىل التعذيب املمنهج الذي كان يمارس عىل طلبة 
اليسار. إذن هذا التدوين ال يشكل فقط إنشاء املعنى مثلما ذكرنا سابقا 
أو التساؤل حول األساسيات لنظام القمع، إنما هو أيضا مجال إلرساء 
ثقافة الصفح. ربما الذاكرة هنا نفهمها نحن بدورنا كمجال لتأسيس 
أشكال الغرييات، بل أيضا ضمن التجذير لها يف قصويتها. ضمن هذا 
اإلطار، أردنا أيًضا أن نحيل إىل أن عبارة ’’ الحبس كذاب والحي يروح‘‘ 
بالحاج  فتحي  باألستاذ  أحاطت  التي  الشخصيات  أهم  أحد  لفظ  هي 
يحيى، وهي زينوبة، التي شكلت تجاوًزا للمعيارية الهيتريو-بطريركية 

وهدم ألشكال الذكورة ’’الرسمية‘‘ واملعلنة. 
الحياة  من  لنمط  تشكيل  هو  الرواية  يف  املغماراتي  الجانب  إن 
عوالم  إلحياء  منفذ  أيضا  وهو  املداخلة،  يف  ذلك  عن  الكاتب  عرب  مثلما 
أخرى تغادر مجال النمطية وتنفتح عىل إشكاليات عويصة، مثل اللغة 
واالنتماء السيايس واختالف املرجعيات الفكرية والتباعد يف الرؤى. إن 
"الحبس كذاب والحي يروح" كتاب أكثر من منصوح به، بل نحن نعترب 
أن من لم يصافحه، كأنما غادر الدنيا دون أن يعرف ماهية السخرية 

ومقومات النضال. 

صور تتحّدث

رام" والجبة العكري و"الكدرون" و"الكنتوش" والفوطة والبلوزة والكّبوس 
ِ
صورة توثّق أصالة وجمال اللباس التقليدي التونسي "الملية" و"الخلخال" و"الح

الغارق والفرملة والشاشية والبدعية والبلغة و... اخترنا صور قديمة توثق األصل وصور معاصرة لما أصبح هذا اللباس يرتدونه التوانسة في المناسبات 
الدينية والحفالت واالعياد واالعراس وحفالت الختان افتخارا بانتمائهم لهويتهم التونسية...

ندوة
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صورة قديمة وفيها بشيرة بن مراد الثالثة على اليمين ]1913 - 1993م[ 
وهي ابنة أحد شيوخ االسالم الحنفي المدّرس بجامع الزيتونة الشيخ 
محمد الصالح بن مراد )1881 - 1979( صاحب مجلة »شمس االسالم«. 

تلّقت بشيرة بن مراد تعليما دينّيا وأدبّيا تقليديا عن بعض الشيوخ 
بجامع الّزيتونة آنذاك منهم: محمد مناشو وفرج عباس وجّدها أحمد 
بن مراد الذي كان يلقنها دروسا في الفقه والتفسير صحبة إخواتها 

شتاء بمنزل العائلة الكائن بتربة الباي بمدينة تونس، وصيفا بدارهم 
الكائنة بضاحية سيدي أبي سعيد. وبعد أن تعّلمت قواعد الّلغة 

العربية وقدرا من عيون الّشعر العربي تطّلعت إلى الكتابة والتّأليف 
وكانت تُمضي مقاالتها األولى باسم مستعار، وكان الّشيخ محّمد 
مناشو وراء صقل موهبتها في مجال الكتابة والخطابة. وفي سنة 
1929 تزّوجت بشيرة بن مراد بالّشيخ صالح الّزهار )ت 1952( وكان 
يشغل خطة عدل مبّرز، وقد ساندها في رسالتها وفي مسيرتها 

الّنضالية. تعد رائدة الّنهضة الّنسائية في تونس في النصف األّول 
من القرن العشرين على األخّص، ذلك أنها استطاعت أن تبعث 

تقاليد العمل الّسياسي والّنضالي الوطني وترسي دعائمه في حياة 
المرأة التّونسية، كما نجحت في أن تكون مثاال يحتذى في هذا المجال 

بمبادرتها إلى تأسيس أّول منظمة نسائية تونسية سنة 1936.

صورة تتحّدث

بأّن  وجيدا  جميعا  نعي  أن  البديهي  من 
ويصبح  الجهل  عليه  يطغى  الذي  املجتمع 
عبدا  وامّلتعلم  وُمهيمنا  سيّدا  الجاهل  فيه 
إىل  والتخلف ويتحول  الفقر  فيه  يعم  ونادرا 
غاب يحكمه األقوى واالغنى واألكثر تسلُّطا 
وظلما ورشاسة ويبلغ عندها »الباطل ذروة 
قوته ويبلغ فيه الحق اقىص محنته والثبات 
يف هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول«*.

جميعا  نُقّر  ان  املسؤولية  ثوابت  ومن 
وحثيثة  ثابتة  بخطى  ماض  مجتمعنا  بان 
مدرستنا  أصبحت  حيث  الجهل  اتجاه  يف 
اليوم مصدرا إلهدار املوارد العامة والخاصة 
ولبعثرة املكاسب البرشية وحتى اإلنسانية. 
العجز  إىل  بشبابنا  تدفع  أصبحت  مدرسة 
التنموي  اإلقصاء  إىل  وببالدنا  املعريف 
واالجتماعي  الثّقايف  االنحراف  إىل  وبعائالتنا 
وطننا  واستقرار  بالدنا  وحدة  وتهدد 
وأدائها.  وقيمها  مرجعياتها  اختالل  بسبب 
عند  يتوقف  من  يشعر  أن  الرضوري  ومن 
والظواهر  واإلحصائيات  األرقام  من  العديد 

باالنزعاج والحرية. 

املعهد  معطيات  اىل  فقط  فبالرجوع 
لسنة  السكاني  للتعداد  لإلحصاء  الوطني 
يتجاوز  ال  الذين  السكان  عدد  فاّن   ،2014
من  اكثر  يمثل  االبتدائي  الدرايس  مستواهم 
50 باملائة من املجتمع قرابة نصفهم اميون. 
السكان  من  باملائة   12 حوايل  اّن  حني  يف 
اىل  باإلضافة  هذا  عال.  تعليما  تابعوا  فقط 
الشوارع  يف  سنويا  مدارسنا  به  تدفع  ما 
 100 من  أكثر  الدراسّة،  عن  املنقطعني  من 
الف تلميذ وتلميذة دون تعليم ودون تكوين 

ودون وعي بمفهوم الحياة.

اىل  أيضا  اإلشارة  تجدر  الصدد  هذا  ويف 
إلصالح  الفعلية  السياسية  االرادة  انعدام 
املنظومة الرتبوية التونسية. إرادة سياسية 
وجامعة  مسؤولة  تكون  أن  الرضوري  من 
األطراف واالختصاصات  ومفتوحة عىل كل 
مأسسة  عدم  التعّمد  إىل  باإلضافة  املعنية. 

وهنا  ومتابعة.  وانجازا  دراسة  املرشوع 
عطلت  التي  األساسية  املعضلة  تكمن 
مسار اإلصالح عىل امتداد العرشية املاضية 
اكتفى  2011،حيث  بعد  ما  للفرتة  بالنسبة 
ارشاف  سلطة  القطاع  عىل  الّساهرين  كّل 
االجتماعات  بتنظيم  اجتماعي،  وطرف 
بعمليات  للقيام  والورشات  والندوات 

التشخيص الواحدة تلوى االخرى.

ومن هذا املنطلق، فاّن إصالح منظومتنا 
الرتبوية هو اليوم أمر رضوري ومستعجال 
يتطلب وضع حّد للتعامل معه كملّف عادي 
أو  سياسيّا  االقتضاء  عند  توظيفه  يتم 
اجتماعيا أو ايديولوجيا أو ماديّا. فبإصالح 
القطاعات  بقيّة  بالتأكيد  سنصلح  املدرسة 
للمجتمع  السليم  البناء  ألّن  أّوال  األخرى. 
األساس،  عىل  ويرتكز  األساس  من  ينطلق 
وتعليمهم  وأبنائنا  بناتنا  تربية  عىل  أي 
وتكوينهم بهدف صقل شخصيتهم وتنمية 
ورجاله.  املستقبل  نساء  ليكونوا  مواهبهم 
يؤمن  اّلذي  املسؤول  فاّن  أخرى  جهة  ومن 
بالرتبية والتعليم والثقافة كاستثمار ُمَحتّم 
بالنّسبة  والدائمة  العالية  ملردوديته  نظرا 
مسؤول  بالرّضورة  هو  املجتمع،  ملستقبل 
بكل  الوطنية  املصلحة  بقداسة  يؤمن  كفء 

مضامينها وأبعادها ومتطلباتها.

تونيس  أي  يف  وطنية  يف  إذن  اعتقاد  فال 
كان مسؤول أو سيايس أو مفّكر أو مثّقف 
أو اعالمي أو حقوقي أو مربّي أو نقابي أو 
ويل أو ناشط باملجتمع الوطني وال ثقة فيه 
الّدفاع عن حقوق  يتبنى  إن ال  امل منه  وال 
الثقافة  ويف  والتعليم  الرتبية  يف  الناشئة 
أيضا وال يجعل من انقاذ املدرسة التونسية 
قضيته األوىل ويسّخر نفسه ووقته للنضال 

من أجلها قوال وفعال.

الكارثي  الواقع  عىل  الصمت  فمواصلة 
ملنظومتنا الرتبوية هو اليوم خيانة أخالقية 

لألمانة وخيانة عظمى للوطن.

* محمد الغزايل

هذا ليس مقاال للتنظري وتنميق الكالم )الذي تتقنه الطبقة السياسية يف وقتنا( ولكنه 
الكتاب  الواقع حتى نغرّي ولو قليال يف عالم  الفكرة وتطبيقها عىل أرض  دعوة النجاز هذه 

الذي يكاد يقفر من الكاتب والقارئ عىل السواء.
إيجاد  النرش ألول مرة هو  الذي يقتحم عالم  الكاتب وخاصة ذلك  إن أصعب ما يواجه 
املوارد الالزمة للطباعة ثم النرش ولعل هذا هو قدر أغلب الكتب التي ترقد اآلن يف الرفوف بعد 
أن بذل أصحابها جهدا يف كتابتها وتأليفها وليس هناك من حّل يلوح يف األفق لهؤالء الكتاب 
واملؤلفني ولعل أفضل الكتب والروايات والبحوث التي لم نقرأها تنام اآلن يف الحواسيب وعىل 

األوراق ضاحكة هي األخرى عىل أمة ضحكت من جهلها األمم.
كنت سعيدا جدا ملا أتممت كتابة روايتي األوىل »الرتينو« ظنا مني أنني قد أنجزت املهمة 

األصعب ولم يتبق يل اآلن سوى الطباعة والنرش.
 حينما بدأت أبحث عن دار للنرش والطباعة اكتشفت أنني يف سوق نافقة ال يوجد فيها 
باعة وال مشرتون وأن أصعب ما يعرتض الكاتب هو تحديدا الطباعة والنرش وهذا ما يجعل 
عديد املبدعني يتخّلون عن أحالمهم ويرتكون إبداعاتهم تنام عىل الرفوف ألن وزارة الثقافة 

وحدها غري قادرة عىل تمويل وتشجيع حتى القليل من األدباء الشبان.
إن تخيل األديب أو الكاتب عن طباعة مؤلفاته وتركها عىل مكتبه يشبه ترك املرأة جنينها 
يف بطنها ليس تسعة أشهر فحسب ولكن ربما سنوات ولكم أن تتخيلوا هذه الحالة الغريبة 

وحجم األلم الذي يعانيه من كان رفيقه القلم.
لقد ظللت أكتب روايتي ملدة 3 سنوات وقد عرفت والحمد لله نفس مآل عديد الروايات 
األخرى وهي تنام هانئة يف مثواها األول وربما األخري -وهو حاسوبي- وأنا اليوم قارؤها 
الوحيد وألنني أرجو أن يكون الغد مختلفا وأن تعود عيون املواطن التونيس لتنظر يف السطور 
والكتب وليس فقط يف قدود الفتيات واتجاهات الكرة فقد روادتني الفكرة التي تحتاج إىل 

مناقشة وتعاون وتنفيذ.
أما الفكرة فهي بعث موقع الكرتوني عبارة عن دار نرش افرتاضية.

 ينقسم هذا املوقع إىل قسمني مع املحافظة طبعا عىل امللكية الفكرية ألصحاب املؤلفات:
-القسم األول يختّص يف عرض بيع املؤلفات والكتب بصيغة الـ«بي دي آف« االلكرتونية.
منه  الكرتونية  نسخة  عىل  تحصل  أن  بسيط  بزّر  ويمكن  للكتاب  ملخصا  املوقع  يقّدم 
كابوس  من  سنتخلص  أننا  أي  الورقي  الكتاب  كلفة  من  أقل  طبعا  سيكون  مايل  بمقابل 

الطباعة وبعبع النرش وتصبح العالقة ثالثية بني املوقع والكاتب والقارئ املشرتي.
 يكفي الكاتب أو املؤلف هنا أن يكون قد أتّم تصميم الكتاب وحّدد السعر.

-القسم الثاني سيكون ذا بعد تضامني بمعنى تقديم ملّخص للكتاب أو الرواية والرشاء 
للكاتب  يمكن  الحاصل  وباملجموع  ذلك  عىل  تسبقة  دفع  عرب  الورقية  للنسخة  يكون  هنا 
الطباعة  مصاريف  من  هام  جزء  تغطية  ضمان  بعد  كتابه  لطباعة  نرش  دار  مع  االتفاق 

وتوزيع نسخ من الكتاب )100 نسخة كأقل عدد مثال(.
اإلعالمية  يف  املختصني  قبل  من  تعاون  إىل  وخاصة  طبعا  تعديل  إىل  الفكرة  هذه  تحتاج 
إال  له  مال  افرتايض ومالذ من ال  بيت كتاب  تكون حتى  أن  الواب ويمكن  وتصميم مواقع 
كلماته  وحتى ال ننتظر حلول حكوماتنا التي لن تخرج عن إحداث »صندوق وطني للكتاب«.
 يؤملني أن كل يشء يتطور يف بالدنا ويتكيّف مع التكنولوجيا الحديثة ويجد سبال جديدة 

للتوزيع واالنتشار إال أقدس يشء وهو الكتاب.
إذا تواصل الحال عىل ما هو عليه... فأبرش بطول جهالة يا مربع.

رضا الزهروني
)رئيس الجمعية التونسية لألولياء والتالميذ( يسري بوعوينة 

اإلصالح التربوي حاجة وضرورة من أجل دار نشر
افتراضية للكتاب

فضاء للنقاش
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الشارع الثقافي

منذ سنة  السوفياتي  اإلتحاد  يوم عطلة يف  العاملي  املرأة  يوم  أصبح 
الّدول  قبل  به من  اليوم رسميا  واالعرتاف  بهذا  االحتفال  1921. ويتم 
1975 لتُِقرَّ يوم  50سنة، وانتظرت األمم املتحدة سنة  الرأسمالية منذ  
ومناسبة  خطابي  مهرجان  إىل  وليتحّول  للنساء  عامليا  يوما  8مارس 

لإلشهار التجاري ولالستهالك.
لقد دعت الحركة االشرتاكية باكراً املرأة إىل الخروج من دورها املعهود 
للدخول يف العرص الجديد. ظهرت هذه الدعوة يف كتابات »كارل ماركس« 

و»فريديريك أنغلز«.
كشف  يف  االشرتاكيون  املفكرون  لعبه  الذي  املهم  الدور  وتبلور 
األسباب الحقيقية التي دعت إىل اضطهاد املرأة يف تاريخ البرشية فنظرت 
املاركسية إىل قضية تحرير املرأة  يف ارتباط وثيق مع تحرير املجتمع من 
كل أشكال االضطهاد الطبقي والقومي، وكان أول بحث رائد يف املاركسية 
حول قضية املرأة هو الذي قدمه »أنغلز« يف مؤلفه »أصل العائلة وامللكية 
نظرت  املاركسية  أن  روجت  التي  اآلراء  عكس  وعىل  والدولة«.  الخاصة 
إيل تحرر املرأة يف مستوى العالقات االقتصادية واإلنتاجية فقط، فإنها 

اهتمت باملسألة يف أبعادها املتعددة:
تحررها كجنس من االضطهاد الطبقي والقومي 
واألبوي، ويف مستوي البنية الثقافية للمجتمع التي 
من  قرون  نتاج  هي  والتي  املرأة  اضطهاد  تكرس 
مجتمعات الرق واإلقطاع وال تزول بني يوم وليلة، 

بل تحتاج إىل نضال ثقايف وفكري شاق.
ذلك أن لقضية املرأة شقها الثقايف الذي يتعلق 
اضطهاد  تكرس  التي  اإليديولوجية  ضد  بالرصاع 
من  طويلة  قرون  نتاج  هي  والتي  ودونيتها،  املرأة 
للمرأة، وبالتايل البد من الرصاع يف  قمع واضطهاد 
ضد  للمجتمع،  الفوقية  البنية  أو  الثقافية  الجبهة 
والتي  املرأة  التي تكرس دونية  األفكار واملعتقدات 
كرستها مجتمعات الرق واإلقطاع والرأسمالية التي 
تعيد إنتاج عدم املساواة يف توزيع الثروة بني املرأة 

والرجل  ويف مستوى الترشيعات.
مع  العاملة  باملرأة  خاص  يوم  عن  الحديث  بدأ 
مدينة  يف  االشرتاكية  للمرأة  عاملي  لقاء  أّول  انعقاد 
شتوتغارت سنة 1907 لالحتفال بمناسبة الذكرى 

بيان  كتابة  وتّولت   ،1857 النسيج سنة  عامالت  الخمسني الحتجاجات 
التي برزت بعد  اللقاء »روزا لوكسمبورغ« و»ألكسندرا كولونتاي«  هذا 
ذلك يف قيادتها للمظاهرات خالل ثورة 1917، الثورة التي كان لها الدور 
الّريادي يف حصول النساء عىل حق االقرتاع. وكان »لكالرا زيتكن« دور 
جوهري يف تأسيس املؤتمر النسائي االشرتاكي الّدويل، منذ سنة 1907 
وتنشيط الحركة النسائية واالشرتاكية يف أوروبا، وتأكيدها يف مؤتمرات 
األممية االشرتاكية الثانية عىل حق االقرتاع، وأيًضا عىل »تحرير املرأة وفًقا 

للمبادئ االشرتاكية« .
احتفلت النساء العامالت يف الواليات املتحدة بذكرى هذا اليوم بتنظيم 
الحمالت من أجل الحق يف التصويت واملساواة يف األجور والحق يف التنظيم 

دفاعا عن حقوقهن االقتصادية والسياسية.
املرأة االشرتاكية يف شيكاغو إىل  1908، دعت فيدرالية  3 ماي  ففي 
إقامة عيد خاص باملرأة يف مهرجان أقيم يف مرسح املدينة، وتبنّى حزب 
أمريكا الشمالية االشرتاكي هذه الدعوة يف العام التايل حيث شهدت عدة 
مدن أمريكية سلسلة من التظاهرات حملت شعار »نيل الحق باالنتخاب 

والقضاء عىل العبودية الجنسية«.
وقامت نساء اشرتاكيات بتأسيس رابطة العامالت النقابيات ملساعدة 
النساء عىل تنظيم أنفسهن يف أماكن العمل وسارت النساء يف مظاهرات 

حرضها حوايل 2000 شخص يف نيويورك.
فيه  شاركت  عاما  إرضابا  النسيج  عامالت  نظمت   1909 عام  ويف 
ثالثون ألفا من عامالت النسيج، واستمر إرضابهن ملدة 13 يوما مطالبات 
العديد منهن  اعتقال  إىل  أدى  العمل مما  األجور وتحسني ظروف  برفع 

وقد قامت الرابطة بدعم اإلرضاب ودفع كفالة النساء املعتقالت.
ثم تجّددت هذه التظاهرات يف 1910، وكان أبرزها تظاهرة تاريخية 

ضخمة شهدتها مدينة نيويورك يف 28 فيفري.
التظاهرات، إقامة يوم عاملي خاص  واقرتحت كالرا زيتكن إثر هذه 
باملرأة يف مؤتمر دويل للمرأة العاملة ُعقد يف مدينة كوبنهاغن الدانماركية 

بحضور مائة امرأة قدمن من 17 دولة.
باليوم  االحتفال  وجرى  باإلجماع،  االقرتاح  هذا  عىل  املوافقة  وتّمت 
العاملي للمرأة عام 1911 يف كل من النمسا والدنمارك وأملانيا وسويرسا، 
وذلك بمشاركة أكثر من مليون متظاهر. ويف ذكرى »كمونة باريس« من 
العالم،  من  أخرى  ومناطق  أوروبا،  إىل  املظاهرات  انتقلت  السنة  نفس 

التنظيمات  من  بمبادرة  ومتظاهر،  متظاهرة  مليون  حوايل  بمشاركة 
اإلشرتاكية.

احتفالية  ومنها  التالية،  السنوات  يف  االحتفاالت  هذه  رقعة  تمّددت 
روسية يف نهاية فيفرى 1913 يف ذلك العام، تّم االتفاق عىل إقامة اليوم 
 ،1914 املحّدد سنة  اليوم  العيد يف  وأُقيم هذا  للمرأة يف مارس،  العاملي 

وذلك تحت شعار »مناهضة الحرب والتضامن مع املرأة«. 
إنّه رغم هذه الجذور االشرتاكية لطرح قضية تحرر  املرأة  ومساواتها 
تفتقد  الستينات والسبعينات  الرجل فقد ظهرت حركات نسوية يف  مع 
القوى  باعتباره  الرجل  هو  العدو  أن  وتصور  للقضية  الشاملة  للنظرة 
التي تضطهد املرأة، وال ترى أن الرأسمالية أو أي نظام آخر هو السبب 
التي تدافع عن حقوق  النساء. وظهرت حركات متعددة  وراء اضطهاد 
املرأة من زوايا ومداخل متعددة، تناولت أبعادا جديدة حول قضية املرأة، 

أفرزها تطور املجتمع الرأسمايل املعارص .
التي تطالب بالحقوق السياسية  الليربالية  فهناك الحركات النسوية 
هذه  تدافع  الطبقية  الزاوية  من  ولكن  الرجال،  مع  املتساوية  واملعاملة 
وتصور  الرأسمايل،  اإلنتاج  نمط  عن  الحركات 
املؤسسات  يف  لها  شكيل  تمثيل  وكأنها  املرأة  قضية 
باملحتوى  الحقوق  تلك  استكمال  دون  الربملانية، 
املجتمع  وتحرير  والثقايف  واالجتماعي  االقتصادي 
توجه  وأخرى  والثقايف  الطبقي  االضطهاد  من  ككل 
سهام نقدها للمعايري األبوية الذكورية، وكأن الذكور 
يمثلون طبقة اجتماعية واحدة، وهناك الحركات التي 
تسهم يف تقديم خدمات خاصة مثل املراكز النسائية 
لتقديم العون لضحايا االغتصاب والعناية بأمراض 
النساء واالستشارة النفسية أو العناية بالطفل. وكان 
لها امتداداتها يف تونس يف الثّمانينات، وإىل يومنا هذا 
تفصل البعض من هذه الحركات   بصفة خاطئة بني 
لسائر  والّسيايس  االجتماعي  والنّضال  املرأة  تحّرر 

الكادحني. وتجعل من الّذكر عدّو املرأة الّرئييس.
ولكن رغم أن املجال ال يسمح يف التوسع والخوض 
لم  االتجاهات  تلك  أن  نؤكد  بدقة  التجارب  هذه  يف 
تحل قضية املرأة، بسبب عدم تمتعها بنظرة شاملة، 
املرأة والرجل  القضية ما زالت تكمن يف نضال  وأن 

من التحرر من كل أشكال االضطهاد الطبقي والقومي والثقايف. 
يف العالم العربي عولجت القضايا املتعلقة باملرأة بأسلوبني أحدهما 
مهام  يف  املسألة  األخري  األسلوب  هذا  وحرص  إصالحي،  واآلخر  محافظ 
فوقية إصالحية كالنصوص القانونية مثال ذلك يف تونس وصدور مجلة 
األحوال الشخصية التي رغم أهميتها إال أنها لم تتعرض للقضايا األساسية 
ومن أبرز النقائص يف مجلة األحوال الشخصية مسألة املساواة يف املرياث 
التجييش  يف  النقص  هذا  الستغالل  السياسية  للقوى  املجال  ترك  الذي 
والتحايل عىل املنتخبني. وقد قدمت لجنة الحريات واملساواة مرشوعا ثم 
تم الرتاجع عنه يف صيغة توافقية أعلن عنها الباجي القائد السبيس يف عيد 
املرأة يوم 13 أوت لكسب خصوم سياسيني وكان االتحاد العام التونيس 
للشغل من بني املنادين بتأجيل حسم مسالة املساواة بحجة أن »املسالة 

غري مطروحة اليوم«،  أما املحافظني فقد تصدوا لكل تغيري .
وألول مرة عولجت فيها قضايا املرأة العربية بجرأة كانت مع »نوال 
السعداوي«، وهي طبيبة نفسية مرصية، و»فاطمة املرنييس«، وهي عاملة 
اجتماع مغربية، أثارت كتاباتهم النواحي االجتماعية واالقتصادية وأيضا 
وضع  لتغيري  اعتمادها  يتوجب  التي  والوسائل  املرأة،  لتحّرر  الجنسية 

املرأة يف املجتمع اإلسالمي.
أنهما  إال  مختلفة  تحليلية  أطر  من  وتنطلقان  تعتمدان  أنهما  ورغم 
اجتماعي  تغيري   : املرأة  لتحرير  األولية  الجوهرية  الرشوط  عىل  تتفقان 
الحل  هي  االشرتاكية  أن  وتؤكدان  األبوية،  بهيمنة  اإلطاحة  جذري، 
لإلطاحة بالظلم االجتماعي واستعباد املرأة . وتشدد نوال السعداوي يف 
كتاباتها عىل أن   حقوق العامالت يف قطاع الَخَدمات، ويف القطاع الزراعي 
املأجور،  والعمل  باملنزل،  به  املعرتف  غري  العمل  عن  ناهيك  مهدورة، 
وعمل »خادمات املنازل« امُلرهق )عبودية حديثة؟(، وامُلعاناة من الُعنف 

والتّحّرش.
لقد عشنا خالل السنوات املاضية يف تونس حوادث مؤسفة عكست 
عمق معاناة املرأة يف األرياف  واالستغالل املضاعف الذي تتعرضن له كما 
تسبب عمق األزمة االقتصادية يف غلق العديد من املصانع وإحالة  العديد 
من العامالت عىل البطالة خاصة يف القطاعات التي تشغل نسبة كبرية من 

اليد العاملة النسائية.
إن هذا يؤكد أن النضال النسوي يطرق كل املجاالت الترشيعية منها 

واالقتصادية واالجتماعية وال يقترص عىل جانب واحد.

املتينة  والتكتالت  املمنهجة  الرداءة  طيات  يف 
بالفنية،  وصفها  عىل  اتفق  وأعمال  ظواهر  حول 
إىل وجود منافذ وإمكانيات لصالح  اإلشارة  تجدر 
نظريا  املوسيقي،  والتجديد  الحقيقي  اإلبداع 
تونسية  وصناديق  جمعيات  رصدت  األقل.  عىل 
لتمكني  من  محرتمة  جد  وظروف  مبالغ  ودولية 
ونرش  ممارسة  من  املختلفني  املوسيقيني  كل 
فرأينا  أحيانا  ومتهور  مترسع  بشكل  اختالفهم، 
مادة غري مكتملة النمو أو بالية عىل ركحي مرسح 
نزعة  الحظنا  كما  وغريهما.  والحمامات  قرطاج 
رجعية مخيفة من طرف شباب يتشّدق بالتقدمية 
ويتعلل باختالف املرجعيات وبالتشبع بالتطورات 
التقنية والعلمية يف مجال املوسيقى عىل مستوى 
ال  الذي  نفسه هو  الشاب  الفيلق  هذا  ولكن  دويل. 
إىل ذلك،  الرتاث وما  إىل كهوف  اللجوء   يتوانى عن 
أن  األكيد  ولكن  الجماهري  لعواطف  استمالة  ربما 
حجة  حتما  هو  املايض  عكاز  عىل  املتواتر  التوكؤ 
دامغة تدل عىل معرفة منقوصة أو معدومة بآليات 
وتقنيات الزمن الراهن بخصوص اإلبداع املوسيقي. 
اإلبداع  إّن  نفسه:  يفرض  تذكري  الصدد  هذا  ويف 
السابقني  آثار  »تهذيب«  أو  واجرتار  املوسيقي 
ضدان ال يجتمعان. يف موسيقى الجاز مثال ال زالت 
الصيغ  بفضل  الذات  قائمة  »الستاندرد«  أغاني 

املجددة التي يقرتحها عظماء هذا امليدان.
هي  الستاندرد  مدونة  املعلومة،  لتبسيط 
أّسست  التي  الشعبية  األغاني  من  مجموعة 
يقوم  اآلن  وإىل  )نظريا وتكوينيا(  الجاز  ملوسيقى 
فنجد  رؤيتها  بإعادة  والعازفني  امللحنني  أغلب 
هؤالء  لكن  الواحدة.  لألغنية  التصورات  مئات 
وضعوا  قديمة  أغان  إىل  العودة  قبل  املوسيقيني 
أنماطا وبصمات خاصة بهم وارتبطت أسماؤهم 
بأعمال فيها من الخصوصية والتفرد ما يمكنهم 
أغاني  من  أغنية  إعادة  عند  اإلضافة  تحقيق  من 
الرتاث. من هذا املنطلق نأسف لرؤية شباب عديم 
التجربة ال مرشوع له ينكّب عىل هرمنة املوسيقى 
الطرقية أو موسيقى املالوف مع كل ما يتبع ذلك 
وكل  واألصالة  الهوية  باسم  ودجل  شعوذة  من 
أفشل  تستهوي  تعد  لم  التي  الجوفاء  املسميات 

األحزاب وأشدها شعبوية.
من  موقعي أيضا كمطلع عىل الشأن املوسيقي 
العام، أقر جازما بحالة من حاالت الرتفع عن العلم 
النزل  إىل  الحياة  أمانيه عودة  أقىص  تصيب شبابا 
واملالهي الليلية، حيث يثرون صخب املكان بصخب 
تلك األغاني املهرتئة التي يجرتونها كل  أسبوع من 
أجل حفنة من الدنانري، قد تنقذ أياما من حياتهم 
لدى  والسطحية  الغباء  نرش  يف  تساهم  ولكنها 
جماهري لم تتحقق شخصيتها بعد، دون التهاون 
طبعا يف الهجوم الرشس عىل كل الفاعلني الثقافيني 
ويجددون  وينتجون  يلحنون  الذين  املستقلني 

بطريقة فعلية.
وختاما، أتمنى يل ولكم إبداعا ال يتغنى باملدينة 
العتيقة، وال يحاكي موسيقى  الجبال والرعاة، وال 
أسماء  للتاريخ  تنضم  الغابرين حتى  ينبش رفات 
عن  عوضا  التقدم  تنشد  ومضامني  برؤى  جديدة 

نخاسة األطالل.

الهوية الموسيقية 
التونسية:

فاضل بوبكر  )موسيقي( - ألمانيا

قناع حلجب 
العجز؟

اجلذور االشرتاكية لليوم العاملي للمرأة

منال الحباشي
)باحثة في الحقوق(

24 فضاء للجدل
موسيقى
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الكندي  الفيلسوف  لنا  يقدم  املفاهيمي،  التمرين  من  بنوع 
احتكاري  رأسمايل  كنظام  التفاهة.  نظام  إشكاليات  دونو،  أالن 
الحديثة.  باألزمنة  العبودية  من  نوعا  املهن  فيه  أصبحت  استغاليل، 
ترميز  النظام  هذا  استطاع  كيف  التفاهة«،  »سلطة  كتابه  يف  شارحا 
والسياسية  االجتماعية،  العالقة  نسق  تغيري  عىل  عمل  وكيف  األشياء، 

إىل  التحول،  هذا  أسباب  فأرجع  ملني واالجتماعية.  عا
واالقتصاد،  السوسيولوجيا  يف  أولهما  اثنني، 
وثانيا  الدويل.  العام  والشأن  السياسة  يف  وكذلك 

اإلرادة  واستبدال  التكنوقراط،  كحكم  السياسة،  يف 
الزمن  تغري  لقد  االجتماعية.  باملقبولية  الشعبية 

تكتل  يف  املجتمع  يقودون  وأصبحوا  التافهون  واستوىل 
يف  جديدة  سلطة  ونظام  كمشكلة  نواجه  فأصبحنا  تافه. 

حسموا  قد  التافهني  أن  دونو  أالن  الفيلسوف  ويؤكد  عرصنا. 
املعركة، وربحوا الحرب.

ويف هذا الحوار، يقدم لنا إجابات عن هذه األسئلة املعقدة 
والعسرية عن نظام التفاهة. وكيف نخرج من أفق سلطته 

وصايته كمعيار وكنموذج.
مع  الفرق  هو  وما  »بالتفاهة«؟  تعني  ماذا 

كلمة »الوسطية«؟
تعني موضوعيا  الفرنسية  يف  »الوسطية«  كلمة 
ما هو وسط أو متوسط. ال يقال هذا عن »املواطنة« 
املصطلحني  يميز  ما  شيئاً  هناك  لكن  بالضبط. 

ـ سنتحدث  فكرة مجردة  إىل  التافه    يشري  بوضوح. 
عن متوسط   الدخل، وعن متوسط   املهارات… بينما انحدر 

السلبي  باملعنى  متوسطني  أشخاصه  وصار  »التافه«  إىل  العمل  مفهوم 
للكلمة. ومع ذلك، هذا ليس كتاباً عن الوسطية، وال مقاال أخالقيا، ولكنه 
إنه  متوسطا.  إنتاجا  تفرض  اجتماعية  ديناميكية  اتجاه،  لفهم  محاولة 
إنه  السلطة.  مرتبة  إىل  رفعت  التي  الوسطى  املرحلة  التفاهة«  »نظام 
بمفهوم  تفصيل مجّرد يسمح  التافه   مجرد  فيه  يعد  لم  نظاما  يؤسس 
تركيبي لحالة األشياء، بل معيارا غري معقول يتمثل يف تجسيده. إذا كنا 
صادقني، فنحن جميعا يف يوم أو آخر جيدون يف يشء ما – وال يمكننا 
دائما أن نكون عىل أكمل وجه! املشكلة هي أننا مجربون عىل أن نكون 

كذلك يف جميع األشياء.

»نظام التفاهة«
عىل  التافه  استوىل  ومتى  التفاهة؟  بنظام  العمل  بدأ  متى 

السلطة؟
حدث ذلك بشكل تدريجي، ساهم تقسيم العمل وتصنيعه ـ يدويا 
القرن  يف  املتوسطة.  املتواضعة  القوة  صعود  يف  كبري  حد  إىل  ـ  وفكريا 
التاسع عرش، أصبحت »التجارة« متكونة أساسا من »العمالة«. والعمل، 
اآلن أصبح موحًدا، ومخترًصا إىل نشاط تافه   بمعايري دقيقة وغري مرنة، 
ال معنى له. وهكذا، يمكن للمرء أن يقيض عرش ساعات يف اليوم، يف إعداد 
املنزل، أو  وجبات متسلسلة بدون أن يكون قادرا عىل إعداد الطعام يف 
أو بيع  الرباغي عىل سيارة، بدون معرفة كيفية إصالح سيارته،  تثبيت 
الكتب والصحف التي »لم تعد تأخذ الوقت الكايف لقراءتها بنفسك« لذلك 
فإن فخر العمل الذي يتم إنجازه بشكل جيد يميل إىل االختفاء. يرشح 
كارل ماركس ذلك جيدا يف مقدمته العامة لنقد االقتصاد السيايس، عندما 
املجتمع  أشكال  من  شكل  مع  تتوافق  معني  بعمل  »الالمباالة  أن  يحلل 
ينتقل فيه األفراد بسهولة. من عمل إىل آخر، والذي فيه نوع العمل مجرد 
فأجهزة  بها.  القيام  كان  ويمكن ألي  بسهولة،  استبدالها  يمكن  وظيفة 
الفاعلني  عىل  اإلبقاء  أجل  من  اسرتاتيجياتها،  بواسطة  تعمل،  السلطة 
إمكانياتهم.  كبت  يفرض  أنه  ذلك  يف  واملزعج  »عاديني«.  االجتماعيني 
يف  واملستقيم.  املميز  األداء  بروز  تمنع  السلطة  مستوى  عىل  فالتفاهة 
السابق عند الكاتب جان دي البرويري، عىل سبيل املثال، غالبًا ما ظهر » 
التافه« يف شكل خادع، يشق طريقه بني األشخاص املستحقني واألكفاء. 
كارل  مثل  مؤلفون  يقدم  الشديد،  االختالف  من  الرغم  عىل  أعقابه،  ويف 
ماركس أو ماكس فيرب، أو هانز ماغنوس إنرتنسبريغر، أو لورانس جاي 

بيرت، تقارير عن تطور التافه وكيف أصبح   مرجعا ملنظومة بأكملها.
هل  رأيك،  يف  اللعبة«.  »لعب  يشء  كل  قبل  يتطلب  كهذا  نظام 
يمكن أن يكون هذا التعبري الشائع شعارا »لنظام التفاهة« ماذا 

تقصد بذلك؟

وهذا التعبري الشائع اآلن، يف حد ذاته يمثل إىل حد ما املشكلة ألنه فرق 
لغوي. لدينا الكلمة نفسها مرتني يف شكلني مختلفني. لكن تحت مالعبها، 

غري املؤذية وطفولتها الخارجية، فإن معناها أكثر خطورة.
أوال ستكون اللعبة، وقبل كل يشء مجموعة من القواعد غري املكتوبة، 
واإلجراءات الروتينية، عىل الرغم من أنها غري رسمية، والتي يجب عىل املرء 
االمتثال لها، إذا كان ينوي تحقيق غاياته. وهذا يتضمن بشكل أسايس 
طقوًسا معينة ليست إلزامية، ولكنها تشري إىل عالقة الوالء بالجسد، وإىل 
العالقة بالشبكة، لكن الجانب اآلخر العنيف من هذه األحداث االجتماعية 
رمزياً  نقتل  نحن  التسوق.  وجوالت  الغداء،  ووجبات  الحفالت،   – هو 
واسعاً  لألقوى مجاالً  للشبكة، يف سياقات ترتك  الوالء  لنعاقب عىل عدم 
املؤسسات  اهتمام،  سابق  بدون  ذلك،  عن  ينتج  النهاية،  ويف  للتعسف. 
واملنظمات الفاسدة بأقوى معانيها، بمعنى أن ممثيل املؤسسات غالبًا ما 
يغفلون عما تقوم عليه هذه املؤسسات، لصالح قضايا ليس لديها عالقة 
مواقع  يكتسب  التفاهة  نظام  وهكذا  والتاريخية.  االجتماعية  بمزاياها 

جديدة.
نظام  مستوى  أفضل،  بشكل  يجسد  الذي  الرقم  رأيك،  يف  هل 
هذا  بأن  االعتقاد  إىل  غالبا  نميل  لكننا  »الخبري«.  رقم  هو  التافه   
عىل وجه التحديد يؤدي إىل سحب املجتمع اىل األعىل. أليست هذه 

مفارقة؟
مميًّزا  مبارش،  بشكل  املفارقة  هذه  سعيد  إدوارد  املفكر  عالج 
بوضوح بني مفهوم الخبري واملثقف، غالبًا ما يكون الخبري، يف التكوين 
عىل  يتسرت  ومن  معدلة،  بطريقة  يعمل  الذي  الشخص  هو  املعارص، 
مرتديًا  تستأجره  التي  السلطات  ممثل  وهو  املصالح.  بخطب  املعرفة 
مالبس العالم النزيه. املثقف، عىل العكس من ذلك، ينظر إىل القضايا 
مرجعية  أية  وبدون  محدد،  كفيل  بدون  ذاتها،  حد  يف  بها  مهتم  ألنه 
للناس  بإعطاء معرفته  الخبري  يكتفي  ال  للمعرفة. يف حني  موضوعية، 
حتى يكون لديهم جميع األدوات للتداول: إنه يضع موقفاً أيديولوجيا 
مساهمة  عن  تنضب  ال  األمثلة  التحديد.  وجه  عىل  موضوعي،  كمرجع 
التفاهة يف فساد اللغة واألفكار واملثقفني، والوسط الجامعي واالقتصاد، 
يجب  حقيقي  سؤال  هذا  الجامعة،  يف  ككل.  والدولة  والثقافة  والفن 
يصبحوا خرباء  أن  يريدون  هل  أنفسهم:  عىل  اآلن طرحه  الطالب  عىل 
تريض  بأبحاث  الباحثون  يقوم  التي  الجامعة،  كانت  إذا  مثقفني؟  أم 
عىل  قادرة  تزال  ال  السلطة،  لدى  كزبائن  الجامعيون  ويعمل  املمولني، 
جعل هذا االختيار ممكنا. وتتكون الخربة يف كثري من األحيان من بيع 

األدمغة ملمثيل الرشكات الذين يستفيدون منها.

ماذا تقصد بذلك؟
الكتساب  فقط  الجامعة  يف  الطالب  يعد  لم  ذلك،  عن  بعيدا  اليوم، 
املعرفة، بقدر ما لها صلة اجتماعية. من الواضح أنهم يمرون للحصول 
عىل سلعة بأنفسهم، تخفي املؤسسة شيئًا فشيئًا عن حقيقة أنها تبيع 
ما تفعله بها للرشكات الخاصة واملؤسسات األخرى التي 
تمولها. ليست املجموعات الخاصة هي التي تمول 
تمنحهم  التي  الدولة  هي  ما  بقدر  الجامعة، 
يف  املدعوم.  والتطوير  للبحث  كمركز  الجامعة 
رئيس  بريتون  جاي  أكد   ،2011 عام  خريف 
تتوافق  أن  يجب  »العقول  أن  مونرتيال،  جامعة 
نفسها  الرشكات  وهذه  الرشكات«  احتياجات  مع 
الغازية  أو  والصناعية،  والصيدالنية،  )املرصفية، 
الجامعة. نجد  إدارة  التي تضم مجلس  أو اإلعالمية( 
أنفسنا يف مواجهة انعزال عن التفكري النقدي. وهذا 
أبدا  لدينا  يكن  لم  املشكلة:  من  اآلخر  الجانب  هو 
حاجة كبرية لعلماء االجتماع والفالسفة واألدباء، 
أن  تلك. وبمجرد  أو  الظاهرة  لفك شيفرة هذه 
عوالم  يف  أنفسهم  املجاالت  هذه  ممثلو  يغلق 
أنفسنا  نجد  التخصص،  فائقة  محكمة، 
البحث  حًقا:  نحتاجه  مما  اجتماعيًا  محرومني 
والتفكري املتحرر من قيود إضفاء الطابع املهني.

صعود الحوكمة
صعود  عن  تتحدث   ، التافه   نظام  أصل  يف 

الحوكمة. بماذا يتعلق األمر؟
يف  الحكم،  عىل  التافهني  لسيطرة  السيايس  الجانب  هو  هذا 
مارغريت  بريطانيا  وزراء  رئيسة  عهد  يف  تكنوقراط  توىل  الثمانينات، 
ثاترش إدارة هيئة »الحوكمة« التي تم تطويرها أوالً يف نظرية املشاريع 
اإلدارة  ستار  تحت  الخاص.  القطاع  لثقافة  الدولة  إلخضاع  الخاصة، 
عىل  الدولة  بتطبيق  يتعلق  األمر  كان  العامة،  للمؤسسات  األفضل 
أساليب إدارة الرشكات الخاصة، التي كان من املفرتض أن تكون أكثر 
السيايس، يتم عكس  الفكر  الحكم، حلت اإلدارة محل  كفاءة. يف نظام 
كل املفردات التقليدية، نقول الحوكمة للسياسة، واملقبولية االجتماعية 
بتقنية  العام  والشأن  »الرشيك«  بمفردة  واملواطن  الشعبية،  لإلرادة 
الدولة  تحولت  عليا.  ومفاهيم  ومبادئ  ومثل  قيم  منظومة  ال  »إدارة« 
بكاملها إىل رشكة استثمار ومجلس إدارة. التفاهة تخدرنا بلغة خربائها 
الفارغة واالستشارات العامة وامللخصات املكتوبة مسبقا، التي ال تفيد 
املشاكل من خالل  اآلن نقوم بحل  السلطة. نحن  تأييد خيارات  سوى 
البحث عن حل فوري وتقني للرد عىل مشكلة فورية. هذا اإلقصاء من 
السياسة يستبعد أي تفكري قائم عىل املبادئ، أي رؤية واسعة تتمحور 
وزارة  عينت  اإلدارية:  الصحراء  تقدم  هو  هذا  العامة.  الشؤون  حول 
الرشكات«  إلدارة  وزاريا  »مهندًسا  مؤخرا  كندا،  يف  كيبيك  مقاطعة  يف 
يف  أشك  العملية«.  »مالك  أنه  ويعرف  العميل«  نهج  »إتقان  عليه  كان 
أنه  للدهشة  املثري  ومن  الدوائر.  هذه  يف  حًقا  بعضا  بعضنا  نفهم  أننا 
نحذف  فإننا  السيايس،  املعجمي  تراثنا  من  أنفسنا  حرمان  خالل  من 
أنفسنا  بتوجيه  لنا  سمحت  التي  األساسية  واملبادئ  األفكار  تدريجياً 
علنًا. وبهذا املعنى، فإن مصطلح »الحكم« يمثل حقبة تفضل املفاهيم 
الحاليني:  املشاركني  بأدلة من  كلها مدعومة  والتي  لها،  ال معنى  التي 

»الهجرة« »البقاء« »النضال«..
إذا كانت مرتبطة، كما قلت، باقتصاد السوق، فكيف يمكننا 

مقاومة »نظام التفاهة«؟
لن أقوم بحل املشاكل: ال توجد هناك استجابة إدارية وعملية لذلك، 
لكن عىل الرغم من كل يشء، هناك العديد من الطرق ملحاربة هذه الحالة 
طبق  مقاومة  بمعنى  نقاوم  الزم  األعىل.  إىل  تدفعنا  ال  التي  املحيطة، 
العودة  للشفقة.  مثري  تجعلك  التي  الصغرية  املزايا  كمجموع  الطعام، 
الرديئة  اإلدارة  لغة  ترك  وعدم  األمور،  يف  للتفكري  القوية  املفاهيم  إىل 
الفاسدة  اللغة  هذه  تعود  وأن  الذاتية،  بطبيعتها  وتمسك  علينا،  تقع 

كموضوع للفكر.
LE POINT ترجمة بتصرف عن المجلة الفرنسية *
أالن دونو حاصل على دكتوراه في الفلسفة ومحاضر 
في العلوم السياسية في جامعة مونتريال.
عن القدس العربي

الفيلسوف الكندي أالن دونو*:

ملاذا توىل التافهون   السلطة؟
حاورته: فيكتوريا جايرين ـ ترجمة: عبد هللا الحيمر

مطارحات
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من كان ليشك يف أن نيكوالس كيج باع الذرة املحمصة »پوپ كورن« 
يف صاالت السينما قبل أن يقتحم شاشاتها؟ 

أو أن جوليا روبرتس عملت يف محل لبيع البوظة؟ 
وتوم كروز خادماً يف فندق؟

بعضهم  فبات  بسيطة.  أعمال  من  يوماً  اسرتزقوا  كثريون  نجوم 
يجني من كل فيلم، أو أسطوانة، ما يوازي راتب عرشة قرون يف وظيفته 

السابقة. 
»سبحان ُمغريِّ األحوال«. هذا ما نقوله بالفطرة عندما نرى ذليل قوم 

 . ، أو عزيز قوم ذلَّ عزَّ
األصفار  ذات  بمدخوالتهم  املرتفني،  املنعمني  املشاهري  أولئك  فبني 
أو  بسيطاً  »كادحاً«  حياته  بدأ  من  هناك  اليمني،  جهة  طبعاً  الكثرية، 
كسب يوماً لقمة العيش يف مهن متواضعة، ال عيب فيها مادامت رشيفة 

ومستورة. 

داني دي ڤيتو 
من أولئك الذين تغريت أحوالهم »جذرياً« - إن جاز التعبري - نشري 
إىل النجم األصلع داني دي ڤيتو، الحالق السابق. فالفكاهي الهوليودي 
إيطايل األصل حصل يف مراهقته عىل شهادة تصفيف شعر. وزاول املهنة 

فرتة، قبل بلوغ النجومية، ممثالً ومنتجاً ومخرجاً. 
ويف العادة، يرفع الحالقون كريس الزبون، أو الزبونة، لكي يمارسوا 
براحة »حراثة« الرأس و»حطابة« الجذائل و»نجارة« الخصالت. أما دي 
بـ«تختة«  يستعني  باألحرى  كان  إن  فنتساءل  القصرية،  بقامته  ڤيتو، 
للسيطرة عىل املوقف. فحتى يف عز شبابه، كان قصرياً، ولم يزد طوالً 

مذاك، وال ِقرَصاً. 
فيلم »حلم  يف  فبعد تقمصه دوراً  التوفيق هكذا مجاناً.  يحالفه  لم 
يف  الدرامية  الفنون  أكاديمية  يف  التمثيل  دراسة  يف  ثابر  زجاجي«، 
من  كان  ما  فكان  موهبته.  عر، شذب  الشَّ تشذيب  من  وبدالً  نيويورك. 
تألق. ولم يعد بحاجة للصعود عىل يشء لبلوغ القمة.. قمة رأس الزبون. 

َـّت أيام »التختة«. وول

شون كونري
ويف سياق »غري متصل« من حيث الطول، اعتاش االسكتلندي شون 
كونري )األطول بكثري من سابقه( من مهن متعددة قبل أن يعرف املجد 
بفضل دور جيمس بوند، العميل الرسي 007. فكونري، وهو ابن سائق 

شاحنات ومنظفة بيوت، ترك املدرسة يف سن 15. 
ضاقت به األرض، فتطوع يف البحرية الربيطانية. لكن البحر أيضاً 
حارس  ثم  بناء،  كعامل  واشتغل  اليابسة،  إىل  فعاد  رسيعاً،  به  ضاق 
شخيص، وجرب مهناً بسيطة أخرى، من أطرفها: صباغ توابيت، وهو 

الذي اعتاد، يف السينما، عىل إرسال خصومه إىل اآلخرة يف رمشة مسدس.

رود ستيوارت
بأن  نذكر  األصول(،  وأيضاً  املقابر  حيث  )من  متصل  سياق  ويف 
كحفار  فرتة  عمل  ستيوارت،  رود  الروك  نجم  آخر،  شهرياً  اسكتلندياً 

قبور، وكأنه إتمام لعمل مواطنه كونري. 
إىل  ينتقل رسيعاً  أن  نفسه  كاد ستيوارت  املقابر،  الحديث عن  ويف 

إحداها عقب والدته يف لندن، يف 10 جانفي 1945. 
نجت  التي  أرسته،  دار  من  أمتار  بعد  عىل  أملاني  صاروخ  سقط 
بأعجوبة. ويف طفولته، تمنى أن يصبح العب كرة قدم، إىل أن تسلم، يف 
سن 12 سنة ، آلة غيتار كهدية من أبيه. فولع باملوسيقى، وأبدع فيها. 

فولت أيام الرفش واملسحاة. 

ميك جاغر
شبابه  يف  جاغر  ميك  عمل  الربيطانيني،  ومنافسيه  مواطنيه  ومن 
بواباً يف مستشفى. وال نعرف إن رأى هناك توابيت طالها شون كونري، 

وحفر رود ستيوارت قبورها. 
كان ذلك قبل أيام الـ»رولنغ ستونز«، فرقة »الصخور املتدحرجة« 
التي ظل جاغر أهم عنارصها وباع من خاللها مئات ماليني  الشهرية، 

َـّت أيام الطوارئ. األسطوانات، فول

نيكوالس كيج
ونيكوالس كيج عمل فعالً كبائع »پوپ كورن«، تلك الذرة املقرمشة، 
السينما،  التهامها رواد صاالت  التي يفرط يف  املسماة »شامية« عندنا، 

السيما يف بالد العم سام. 
زاول املرور بني مقاعد املتفرجني، منادياً ومنادًى، لبيعها يف أكواب 
رسيعة«،  »أزمنة  فيلم  يف  بسيطاً  دوراً  مثل  فبعدما  مخروطية.  ورقية 
املونتاج.  يف  لقطاته  أكثر  قطعت  بحيث  سيئاً  كان  أداءه  أن  إىل  فطن 
ففضل بيع الذرة للمشاهدين، ما لم يبعده كثرياً عن الشاشة الكبرية، مع 

فارق أنه انتقل إىل جانبها اآلخر. 

يرتبط  ال  لكي  كيج  إىل  كوپوال  من  اسمه  تغيري  إىل  عمد  وكان 
باسم خاله الشهري، املخرج فرنسيس فورد كوپوال، صاحب »العرَّاب« 
و»الرؤيا اآلن«. ولم يخرت »كيج« محبة يف األقفاص. فمن عساه يسمي 
نفسه »حسني قفص«، مثالً، أمالً يف الشهرة. إنما اعتمده تيمناً بـ«لوك 

كيج«، إحدى شخصيات القصص املصورة )باند ديسينيه(. 
به  مسريته  ارتباط  تفادي  أزمع  الذي  إياه،  ـُه  خال حال،  أي  يف 
وبشهرته، رثى عىل حاله، فأسند إليه دوراً مهماً يف فيلم »رامبل ِفش«، 
أيام  َـّت  الذي اشتهر بفضله. فول الدور األول يف فيلم »پيغي سو«،  ثم 

الزعرت والفالفل والطعمية، والفول و...الشامية.

تشارلز برونسون
ومن املخرضمني، يشار إىل تشارلز برونسن. فتشارلز بوتشنسكي 
 11 رقم  الطفل  وكان  ليتوانيا،  من  املنحدرة  ألرسته  الحقيقي  )اللقب 
16. ولم يكن ألي خال وال  الفحم، يف سن  يف مناجم  بدأ عامالً  فيها(، 
عم ضلع يف اقتحامه السينما، إنما املخرج جون ستورجس، الذي وهبه 
و«الهروب   ،)1960( السبعة«  »املرتزقة  فيلمي  يف  كبريتني  فرصتني 

َـّت أيام الفحم. الكبري« )1963(. فول

كلينت إيستوود
وهناك أيضاً كِلنت إيستوود، أحد أشهر »كاوبويات« السينما، الذي 
يعمل  ألب  متواضعة،  أرسة  من  كان  واإلنتاج.  اإلخراج  يف  أيضاً  تألق 
محاسباً. لذا، مراهقاً ثم شاباً، جرب أشغاالً عدة، منها مراقب يف مسبح 

ومنقذ عىل شاطئ. 
وبعد ظهوره يف مسلسل تلفزيوني، لحظه املخرج اإليطايل سريجو 
يف  )أنتجت  سپاغيتي«  »ويسرتن  أفالم  يف  أدواراً  إليه  فأسند  ليوني، 
إيطاليا(. أهمها »من أجل حفنة من الدوالرات«، وما تبعه، اشتهر فيها 

َـّت أيام املعكرونة. إيستوود عاملياً. فول

والت ديزني
الكارتون،  ألفالم  ومنتج  ومخرج  مبدع  أشهر  ديزني،  والت  حتى 
بائعاً  بدأ  األصل،  إيرلندي  )كارپنرت(  بناء  هياكل  نجار  ابن  كان  الذي 

متجوالً يف القطارات، يف سن 16، ثم موزع بريد وجرائد. 
الحرب  أثناء  للتطوع كسائق إسعاف  لتكبري عمره  أوراقه  ر  ثم زوَّ
العاملية األوىل. فأرسل إىل أوروبا، وبقي يف باريس لغاية 1919. وظفه 
شاريل شابلن، براتب 50 دوالراً يف الشهر، كمنفذ ملصقات دعائية نظراً 

لخربته السابقة يف إخراج نرشة طالبية يف الثانوية. 
انطلقت مسريته يف سلسلة أفالم كارتون »هادفة« من دقيقة واحدة، 

إنتاج،  رشكات  وأسس  فتطور  وتنتقدها.  االجتماعية  الظواهر  ترصد 
َـّت أيام الحديد وسككه. وعرف املجد. فول

توم كروز
أبيه  عن  أمه  انفصلت  إذ  صعبة.  ظروف  يف  مرَّ  أيضاً  كروز  توم 
العنيف وهو طفل، وتعرض لالعتداء الجنيس. وتنقل معها ومع أختيه 
يف مدن وأحياء عدة، منها يف كندا، بحيث أمىض االبتدائية يف 7 مدارس. 

ثم عمل خادماً يف فندق. 
يف   ،2006 يف  صنفته،  »فوربس«  مجلة  أن  لدرجة  اشتهر  الحقاً، 
أنه  النفوذ  هذا  مردُّ  وربما  العالم.  يف  تأثرياً  شخصية  مائة  أكثر  قائمة 
عضو فاعل يف ملة »الكنيسة العلمانولوجية« )ساينتولوجست ترشتش(، 

املتغلغلة بشكل رهيب يف أوساط السياسة واملال والسلطة. 
التي »احتكت« به يف  ويروى أن زوجته األوىل، ميمي روجرز، هي 
ِـّق« امللة  عام 1987 »لكسبه« إىل ملتها. طلقها يف 1990، لكنه لم »يطل
األخطبوطية الرشسة، التي ال تتواني عن إلحاق أكرب الرضر بأي عضو 
النجوم.  التملص منها. إىل أن أصبح »الرفيق« كروز أحد أغىل  يحاول 

َـّت أيام البقشيش. وول

وارن بيتي
بيتي:  وارن  مارسها  التي  تلك  للنجوم،  السابقة  املهن  أطرف  من 
الجرذان  مكافحة  يف  متخصصة  كثرية  رشكات  فثمة  جرذان.  صائد 

وطردها من املباني، السيما القديمة. وبيتي عمل يف إحداها. 
وال  تعد  ال  عالقات  إليه  تنسب  إذ  »النسوان«.  يصطاد  بات  الحقاً، 
مادونا،  كولنز،  جوان  )مثل  شهريات  منهن  معجبات،  مع  تحىص 
إيل ماكفريسون، وحتى  أوملان،  شري، غولدي هون، ديان كيتون، ليڤ 

الفرنسية بريجيت باردو، يف أيام عزها طبعاً(. 

مارلون براندو
وملارلون براندو أيضاً مكان يف القائمة: حفار خنادق وأنفاق. وذلك 

»أهون« من حفار قبور )رود ستيوارت(. 

- بالدوين، ديزل، ويليامز...
الغادي  يراقب  ليلية،  بالدون، فعمل كحارس علبة  ـَك  أل املمثل  أما 
والذاهب، ويرفض دخول الوجوه »املشبوهة«، ويطرد املشاكسني. وهي 

مهنة مارسها أيضاً املمثل ڤني ديزل. 
روبن ويليامز بدأ مشواره يف الشوارع، عرب إضحاك املارة بحركات 
مرسحية إيمائية، ما يسمى فن الـ«ميم« أو »املرسح الصامت«. الحقاً، 
َـّت أيام »القصائد« امليمية الصامتة والواوية، وانتهت حياة ويليامز  ول

بشكل مأساوي.

آخرون
ما تقدم أمثلة وحسب،  لكن، لنذكر باقتضاب حاالت أخرى:

أو  ـِم«  »ج يسمى  ما  ريايض،  مركز  يف  مدربة  أندرسون:  پاميال   •
»ِفتنس«.

• سندي الوپر: منظفة بيوت كالب. لكن صوتها ال يحاكي النباح.
يشتهر  أن  قبل  سريك...  يف  أسود  مروِّض  ووكن:  كريستوفر   •
فيصبح »مروض لبؤات«. والعجيب: دوره يف فيلم »صائد الغزالن« )مع 

روبرت دي نريو( هو الذي أطلقه عاملياً.
• كوين لطيفة: نادلة يف مطعم وجبات رسيعة )فاست فود(. ترى، 

هل كانت »لطيفة« مع الزبائن؟
• جنيفر أنستون: مروِّجة هاتفية، من أولئك الالئي يتصلن بالزبائن 
إلقناعهم برشاء بضاعة أو التسجيل يف ناٍد أو اقتناء بطاقة ائتمان، إلخ. 
منهم من يغلق السماعة بفظاظة، ومنهم من يعتذر بأدب، وآخرون 
هذه  إن  القول  يجوز  وقد  النربة.  وفتنة  الصوت  لنعومة  »يستسلمون« 

املهنة »مدرسة« جيدة للتدرب عىل التمثيل ووضوح اإللقاء.
• وأخرياً جوليا روبرتس، أغىل املمثالت يف العالم: عملت نادلة وأمينة 
صندوق يف محل مرطبات. الحقاً، باتت أدوارها تثلج الصدور و...تثقل 

محفظتها.

بينهم الخادم والبواب والحالق وصباغ التوابيت وحفار القبور...

نجوم كانوا يوماً »كادحني«

روبن ويليامز

تشارلز برونسون

داني دي ڤيتو

شون كونري

جنيفر أنستون

كلينت إيستوود

والت ديزناي

توم كروز

پاميال أندرسون

جوليا روبرتس

سينمائيات
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 رفيقة البحوري ) أستاذة جامعية متقاعدة  وناشطة في المجتمع المدني(

زلزال في منتزه الـ»فاالز« بالمنستير !!

يرى.  ما  لن يصّدق  باملنستري  الفاالز  منتزه  األيام  يزور يف هذه  من 
سيصيبه الذهول، ثم يكتشف هول الفاجعة، ال فالز بعد اليوم. إنه أمام 

مكان يحترض.
مّرت الحقب بالفاالز وهي صامدة آمنة. مّر الرومان والوندال والعرب 
مع  وتطاحن  الفرنيس  االستعمار  جاء  ثم  واإلسبان،  واألتراك  الفاتحون 
الذي  العاملية ولم تخلف دمارا مثل  القنابل يف الحرب  األملان وتساقطت 

ستشاهده إن أنت زرت الفاالز هذه األيام. 

من حدائق خلفية للسّكان
إلى متنّفس لمدينة عصرية

قديما  كانت  البساتني.  وتعني  َواِني  السُّ املنستري  يف  الفاالز  تسّمى 
الحياة  نمط  تطّور  ومع  األهايل.  يستثمرها  باآلباء  مليئة  فالحية  منطقة 
غابة طبيعية هي  إىل  تحّولت  االستقالل  بعد  للمدينة  املعماري  والطابع 

املتنّفس الوحيد للمدينة.
يتميّز منتزه الفاالز ببنية جيومرفولوجية خاصة، تتمثل يف منحدرات 
متنوعة األشكال ومختلفة يف درجات ارتفاعها، تتخّللها ثنايا ومنعطفات 
مزروعة باألشجار وبشتى أنواع النباتات النادرة الجميلة والعطرة. وقد 
أحصت األستاذة يف علم النبات الدكتورة فتحية حرز الله السخريي ما ال 

يقل عن 250 نوعا من النباتات واألشجار، منها نباتات نادرة يف العالم.
بوجّرة  أحمد  الدكتور  الجيومرفولوجا  علم  يف  األستاذ  أقّر  كذلك 
الجمهورية  يف  لها  مثيل  ال  الفاالز  يف  املوجودة  األرضية  الطبقات  أن 
23 مليون سنة. فهي ال تمثل تراثا  تأّرخ لرتسبات منذ  التونسية وانها 

جيومرفولوجي تونسيا فقط وانما عامليا.
طبيعيا  تراثا  تاريخيّا  املنستري  لسكان  بالنسبة  السواني  وتمثل 
يعتّزون به، فزيادة عىل ظاللها وغاللها وعىل أنها مكان للنزهة والسباحة، 
تستغّل شواطئها لغسل املفروشات الصوفية ولتنظيف صوف األغنام ملا 
يتوّفر فيها من مادة الَطْفل املميّز الذي يصلح للتنظيف وله فوائد أخرى. 
كذلك اعتربت الفالز درعا يحمي املدينة من غزوات األعداء. كان رباط 
املنستري يحمي املدينة رشقا ولكن الشمال لم يحتج إىل قالع، كان ُمرِشفا 
عىل البحر بطريقة تكشف أي هجوم. ومن هذا اإلحساس باألمن تشكلت 
يف  رضيح  له  ويل  وهو  املحارب"  "سيدي  شخصية  الشعبي  املخيال  يف 
أعىل مكان يف الفاالز، يروي األجداد أنه استطاع بربكته أن يحّول أسطول 

األعداء إىل صخور بحرية.

استقرار على مّر التاريخ، فما الجديد؟
قّررت بلدية املنستري أن تتّم تهيئة الفاالز. وكان السبب املعلن وجود 
تهيئة  وتّمت  أجزاء  ثالثة  إىل  الفاالز  ُقّسمت  يتهّددها.  بحري  انجراف 
جزئني. هال املواطنني الحال التي أصبحت عليه املنطقة، اّمحت األشجار 
والطبقات الجيولوجية ومادة الَطْفل، وعّوض املنظر الطبيعي الذي كان 
يخلب األنظار ب 3 مسطبات مصّحرة أشبه بالطرقات التي ال توصل إىل 

أي مكان، تمتّد عىل طولها حدود من الخرسانة 
منتزها،  كان  ما  وصار،  الكئيب.  واالسمنت 

فضاء خاليا يبعث عىل الوحشة واالكتئاب.
القسط  أشغال  ابتدأت   2019 أواخر  ويف 
ما  رفضه  عن  املدني  املجتمع  أعلن  الثالث. 
يحصل، وقام بتحّرك أّدى إىل استجابة السلط 
األشغال  بإيقاف  املنستري  وايل  وقام  املحلية. 
مرشوع  ب"  سّمي  ما  ملراجعة  لجنة  وشّكل 
البحري،  االنجراف  من  املنستري  فاالز  حماية 

القسط الثالث"
إىل عنارص  إضافة  املوّسعة،  اللجنة  ضمت 
4 من األساتذة الجامعني:  من املجتمع املدني، 
علم  يف  مختّصة  السخريي  الله  حرز  فتحية 

النبات، سلوى الجدي مختصة يف الجيولوجيا، وأحمد بوجرة وطارق بن 
فرج مختصنْي يف الجيومرفولوجيا. 

البحري  االنجراف  أّن  العلمية  اللجنة  إليه هذه  أهم ما توّصلت  كان 
ال يشكل خطرا حقيقيا عىل املنطقة، وأنه ال يتطلب األشغال املربمجة يف 
مخطط العمل. ويؤيد هذا االستنتاج الدراسة التي أصدرتها وكالة حماية 

وتهيئة الرشيط الساحيل  APAL سنة 2015  و عنوانها:

Le LittorAL tunisien AtLAs de LA vuLnérAbiLité L‘éLévAtion 
du niveAu mArin  
وفيه لم تصنف فاالز املنستري ضمن املناطق املعّرضة لخطر االنجراف 

البحري يف الجمهورية التونسية.
املياه  من  متأت  للنظر  الالفت  الخطر  أّن  العلمية  اللجنة  وأقرت 
الجوفية ومياه األمطار والتي تتطلب تهيئة مجار ووضع بعض الجدران 

بالحجارة الجافة يف بعض األماكن التي قد يحصل فيها انزالق. 
يف 7-15 2020 حصل اتفاق بني اللجنة الفنية للفاالز )التي تمثل 
املجتمع املدني( واللجنة الفنية ملرشوع القسم الثالث لحماية الفاالز من 

االنجراف البحرى )املمثلة لوزاوة التجهيز 
ترشف  والتي  الرتابية  والتهيئة  واإلسكان 
عىل املرشوع.( وفيه تعديل للمخطط األول 

الفارط،  ديسمرب  بداية  منذ  ولكن  الفاالز.  باملحافظة عىل طبيعة  يسمح 
الحظت اللجنة الفنية تسارع وترية األشغال إذ صارت األشغال تحصل 

حتي بالليل )هناك شهادات تثبت ذلك( مع تعّدد التجاوزات ومنها:
- تكسري املرتفعات واملنحنيات ومحق كل أنواع النبات فيها، وتسويتها 
بحيث تشّكل مسطحات PLAteformes   شاسعة غري منصوص عليها يف 
مخطط العمل املقدم من قبل مكتب الدراسات، ال يف النسخة األولية، وال يف 

النسخة املعدلة بعد االتفاقية املربمة يوم 15 جويلة 2020. 
تسمح  واسعة  طرقات  لتمهيد  وكذلك  الغاية،  نفس  أجل  ومن   -
ملء  إىل  العودة  تّمت  الفاالز،  طبيعة  مع  تتمايش  وال  السيارات  بمرور 

األودية الصغرية واملنخفضات باألتربة بصفة متسارعة.
اللجنتني، ألّن ما حصل هو  الحاصل بني  االتفاق  انتهاك  تّم  وهكذا 
ملء الوديان بينما كان من املفروض أن يتّم إفراغها للسماح بالترصيف 
الطبيعي للمياه وذلك ألن حرمان الشواطئ من االمداد بمصدر الرواسب 
الرملية يسبب االنجراف. كذلك اقتالع النباتات التي من شأنها أن تثبت 

الرتبة وتحميها من االنجراف
االستنتاجات التي يمكن استخالصها مما حصل:

أي  من  أو  البحري  االنجراف  من  الفالز  حماية  تكون  أن  يمكن  ال 
انجراف آخر، هو الهدف من هذا التدخل املدّمر، ويبدو أن هناك أهدافا 

أخرى وراء التهيئة الجاري تنفيذها حاليًا.
إّن هذا املرشوع سيتسبب يف مخاطر تتجاوز الفاالز نفسها لتشمل 
البحري  االنجراف  الفاالز من  ليحمي  له  ُخطِّط  الذي  إنّه هو  محيطها. 
سقانص  شواطئ  يف  البحري  االنجراف  تنشيط  يف  السبب  سيكون 
أطراف  عىل  وكذلك  املنستري  بجنوب  و  بالرشق،  والقّراعية  بالشمال، 
خنيس. وذلك ألنه سيعّطل الدور الطبيعي الذي تقوم به الفاالز واملتمثل 
تلك  وبحرمان  الرملية،  بالرتّسبات  للتزويد  األسايس  املصدر  كونها  يف 
ملستوى  العام  لالرتفاع  ستتعّرض  بالرتسبات  االمداد  ذلك  من  املناطق 

البحر.
من  خصوصيّة  أّي  االعتبار  بعني  يأخذ  ال  املرشوع  هذا  أّن  ويتبني 
معرضة  أنها  هي  الخصوصيات  هذه  وأخطر  الفاالز،  خصوصيات 
مارس  يف  األخري  والزلزال  نشط.  زلزايل  صدع  خّط  عىل  وأنها  للزالزل، 
2013 يشهد عىل ذلك. لقد كان هذا الزلزال مصدر انفتاح الشقوق عىل 
الطريق املمتد عىل طول هذا املوقع. ويجب أن نتذكر أن انتشار املوجات 
الزلزالية يف املواد الخرصانية ويف مواد الردم الجارية ستزيد من تعّرض 
األكثر  املواقع  أحد  يف  أننا  ننىس  وال  وتبعاته،  الزالزل  ملخاطر  املنطقة 

عرضة ملخاطر الزالزل يف املنطقة.

الفاالز قبل االشغال

الفاالز اليوم

ثقافة بيئية
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يكتبها : المولدي ڤـّسـومي

 حينما يُفتي كبير العاطلين في مصير الّدكاترة المعّطلين، 
 فأّي مصير للجامعة وللجامعّيين؟

دفاتر جامعية

مواربة،  دون  رصيحا  انحيازيا  منحى  الّدفرت  هذا  سيأخذ 
بل  للحياد،  مجاال  يرتك  ال  تصّفحه  وراء  وقف  الذي  الحافز  ألّن 
التي  الوضعانيّة  للقطع مع سذاجة  الكافية  الحّجة  هو يمنحنا 
تريد أن تجعل من الباحث/ الكاتب متفّرجا محايدا، مهما كانت 
عالقته باملشهد موضوع املتابعة والتّحليل. بل إّن دوافع الكتابة 
يف هذا الّشأن تفرض أن ننضّم إىل املعركة ونصطف بكّل علنيّة، 
بوجوه مكشوفة ودون احتجاب، فذلك من مسؤوليّات املشتغل 
بالبحث يف محيطه التّاريخي، مهما كانت القضيّة التي يعالجها. 
السيّما حينما يُفتي كبري العاطلني يف مصري املعّطلني عن العمل 
نستعمل  أنّنا  عىل  التّأكيد  مع  الّدكتوراه،  شهادات  حاميل  من 
عبارة "العاطلني" بتعّدد معانيها ودالالتها الفصيحة والّدارجة. 

غيض  املوضوع  هذا  يف  الكتابة  عىل  تحفيزنا  يف  ترافد  لقد 
وحزن شديدين نتيجة مشاهدة ملهاة ومأساة اجتمعتا يف صيغة 
أيْضيّة MétabolIque أفضت – يف تفاعلهما واندماجهما بصورة 
ارتكبها  إىل مسخرة سياسيّة  استخالصيّة داخل مشهد واحد – 
أحد صانعي املعاناة، وما هو بحامل ألثقالها بل هو عالمة من 
عالمات البؤس الفائض عىل كامل مناحي الّدولة يف زمن انعدمت 
العباد  يسوسون  من  لدى  الحلول  فيه  وافتقدت  الحكمة  فيه 

ويقودون البالد.  
خطب راشد الغنّويش يوم 27 فيفري 2021، ليُفتي يف مصري 
"الّدكتور" املعّطل عن العمل وينصحه بأن "يتعّلم صنعة". لقد 
أفتى بذلك وهو رئيس مجلس نّواب الّشعب، أداة الحكم األساسيّة 
يف البالد بمقتىض منطوق "أفضل دستور يف العالم"، وهو رئيس 
حركة النّهضة منذ تأسيسها وعرب صيغها واسمائها املتبّدلة حتّى 
الّسلطان قابوس(  إىل  نال بدوام رئاسته صفة قابوسيّة )نسبة 
الحزب  رئيس  هو  سنوات،  بعرش  القّذافيّة  للحالة  متجاوزة 
سنوات  عرش  منذ  البالد  يقود  الذي  التقي  النرّي  الخرّي  اإلسالمي 
وتخصيص  األهلون  من  دونه  هم  من  عىل  البؤس  تعميم  نحو 
يف  أنصاره  أمام  خطب  والرباء.  والوالء  الّطاعة  أهل  عىل  الّرخاء 
مسرية جيئ بحشودها من كّل أصقاع البالد وبتكلفة ال يعلمها 
القرب منه. وقد جادت قريحته وحكمته  إالّ هو والّراسخون يف 
أن يتعّلموا صنعة  الّدكاتره  بأنّه عىل  القوم  أمام  فيما خطب به 
وال حاجة لنا بـ"دكرتتهم" يف العلم واملعرفة. فمعلوم أّن الّرجل ال 
تعنيه علوم هؤالء الّدكاترة املعّطلني الذين يعانون البؤس والفاقة 
واإلمالق ويكابدون متاعب الحياة ويتحّدون كّل املصاعب ليبلغوا 
مآربهم العلميّة. ال يعنيه ذلك كّله وهو يعلم علم اليقني أنّه – هو 
ذاته – من أبرز العقبات الكأداء أمام طموح هؤالء. ولكنّه يجهل 
أنّه الّشيخ الذي حاز املشيخيّة دون أهليّة لذلك، ألّن املشيخيّة يف 
واملعريف،  العلمي  التّحصيل  سّلم  يف  مرتبة  هي  األكاديميا  أصول 
دونها  الغنّويش  ظّل  التي  الّدكتوراه  ملعنى  الّداليل  املقابل  وتحمل 
بسنوات ضوئيّة. ومع ذلك فقد كثرت صنائعه وفاضت ودائعه. 

املعريف  يدرك تحصيلهم  لم  أنّه  بشأنهم طاملا  هو غري معني 
وتفّوقهم العلمي ومع ذلك فهو يرأس املؤّسسة الترّشيعيّة )أداة 
عرش  منذ  البالد  مصري  يف  ويتحّكم  الّدولة  يف  األساسيّة(  الحكم 
سنوات. ففي النّهاية ما الذي يعنيه من شأنهم وهو "الّشهبندر" 
أتراه  عاما؟  األربعني  عن  تزيد  ملّدة  قّط  يوما  يشتغل  لم  الذي 
من  يعنيه  الذي  ما  يعني  الّصنعة؟  تعّلم  يف  وأفناها  أمضاها 
وضعهم املأساوي وهو من أثرى العاطلني )من العطالة بكّل ما 
تحمله الكلمة من معاني( وأغنى العاطلني وأكثر العاطلني كسبا 
يف تاريخ تونس؟ فهل يكون ذلك بفضل الّصنعة التي نصح بها؟   
لقد كثرت مصائب البالد وعظمت، ولكن حينما يكون العاطل 
سيّد القوم ويفتي يف مصري الّدكتور املعّطل تكون املصيبة أعظم، 
وهي آخذة يف مزيد التّعاظم إىل حّد لم يعد يطاق. السيّما حينما 
يكون سيّد القوم عىل دراية بأنّه يخطب يف مجتمع بلغت نسبة 
الفقر  من  أفراده  خمس  من  أكثر  ويعاني   18% فيه  البطالة 
املدقع )%21 حسب تقديرات البنك الّدويل للنّصف الثّاني من سنة 
2020(، ولكنّه مطمنّئ وغري قلق البتّة، ألنّه يعلم أّن أبناء طائفته 
أّن  البطالة. فمعلوم  الفقر وآفة  وجمهرته غري مشمولني بوباء 
ينعمون  ألنّهم  معا  والبطالة  الفقر  مجال  خارج  جماعته  أبناء 
بفضائل حكم اإلسالمينّي دون غريهم من أبناء هذا البلد "األمني". 
فمنذ اعتىل سّدة الحكم أفضت عدالته إىل تقسيم التّونسيني عىل 

أكثر من مرجعيّة ومعنى وخلفيّة، وآخر أنماط التّقسيم كان عىل 
والبؤس من نصيب  أبناء جماعته  الّرخاء من نصيب  أّن  قاعدة 

أبناء تونس املنكوبة.
واملخزية  املخجلة  الّسياسيّة  املعالجة  صور  من  صورة  هذه 
أهم  أنهوا  الذين  الّشبان  الباحثني  آالف  يعيشها  التي  للمأساة 
الباهظة  بكلفتها   – األكاديميّة  مسريتهم  يف  البحثيّة  املراحل 
أهّم  عىل  وأحرزوا   – واألعمار  واألفكار  والعتاد  العّدة  حيث  من 
الّشهادات الجامعيّة. وألنّه علينا أن نفهم أّن الّسياسة بقدر ما 
قضايا  فكّل  املشاكل.  أصل  أيضا  فهي  الحلول،  إيجاد  أداة  هي 
واقع  ويف  سياسيّة.  وحلولها  سياسيّة  أسبابها  اليوم  اإلنسانيّة 
أنّنا لم نقف عىل ما يمكن أن تقّدمه الّسياسة من  الحال، طاملا 
حلول وجب علينا العودة إىل ما تسبّبت فيه من مآزق. وإذا عجز 
سبب  كانوا  األمس  ساسة  فإّن  الحلول  توفري  عن  اليوم  ساسة 
املشكل. فمن بني أسباب هذه املعضلة تحويل الجامعة التّونسيّة 
– بقرار سيايس – إىل منظومة جماهرييّة منذ بداية األلفيّة، وقد 
إذ  الّديمغرافيّة،  الّذروة   2010  2009- الجامعيّة  الّسنة  عرفت 
الحتضان  تستعّد  الجامعة  وكانت  ألفا   370 الّطلبة  عدد  تجاوز 
املنظومة  تتغرّي  لم  لو   2014 سنة  أفق  يف  طالب  ألف   500
الجمهرة  من  حالة  آليّة  بصورة  ذلك  عن  ترتّب  وقد  الّسياسيّة. 
الّدكتوراليّة MassIFIcatIon doctorale التي تتّسم بالقبول شبه 
اآليل أو عىل األقل الذي ال يخضع إىل مقاييس انتقائيّة صارمة وذلك 
االختصاصات  أغلب  تعرفه  باتت  الذي  اآليل  شبه  لالرتقاء  تتّمة 
الحاليّة  الّسنة  وقد عرفت  الجامعيّة.  املؤّسسات  أغلب  وتعتمده 
 11629 مقابل  مسّجل   13750 ب  الّدكتوراليّة  الجمهرة  ذروة 
مسّجل خالل الّسنة الجامعيّة -2018 2019، دون اعتبار طلبة 
هذا فضال  بطبيعته.  دكتوراليّا  اختصاصا  يتابعون  ألنّهم  الّطب 
ماجستري   15676( املاجستري  مرحلة  يف  مسّجل   36290 عن 
بحث(. وخالل نفس الّسنة الجامعيّة )-2018 2019( بلغ عدد 
3887 طالب  2359 فضال عن  الّدكتوراه  املتحّصلني عىل شهادة 
متحّصل عىل شهادة ماجستري بحث مؤّهلون للتّسجيل يف مرحلة 

الّدكتوراه. 
وهيكليّا  اسرتاتيجيّا  الخاطئة  الّسياسة  هذه  عن  ترتّب  لقد 
تراكميّة  حصيلة  إىل  أفضت  أن  تونس  يف  العايل  التّعليم  ملنظومة 
املعّطلني  من  الّدكتوراه  شهادة  عىل  متحّصل   4500 تجاوزت 
الّشهادة من غري طالبي  أحرز هذه  اعتبار من  العمل، دون  عن 
النّمط من  املراهنة عىل هذا  أنّه منذ  الّشغل، وهم كثر. فالالّفت 
التّعليم العايل الجماهريي وتفعيله بمنظومة إمد تحّولت مرحلة 
املاجستري والّدكتوراه إىل قاعة انتظار التّشغيل أو التّمديد املقنّع 

لسنوات البطالة.   
سياسة  مستوى  عىل  الفادح  الخطأ  هذا  إىل  باإلضافة  ولكن 
التّعليم العايل املتّبعة يف تونس هناك بعض الحقائق التي عّززت 
الجامعة  مخرجات  أزمة  وعّمقت  الخيارات  لهذه  الّسلبيّة  اآلثار 
الجامعة والجامعينّي  أداء  التّونسيّة، وهي حقائق كثرية تخّص 
منها  ننتخب  أن  يمكن  الّسياسينّي.  وأداء  الّسياسة  عن  بعيدا 
مسألتني يف غاية األهميّة؛ املسألة األوىل متّصلة بتصدّع الجماعة 
الفارط(  املقال  يف  عليه  أتينا  الذي  املوضوع  )وهو  العلميّة 
التّآزر  وروح  التّضامني  الوعي  غياب  خالل  من  لذلك  وإثباتها 
بعدد  القاّرون  الجامعيّون  األساتذة  يستأثر  بني مكّوناتها حيث 
الّساعات اإلضافيّة التي تغّطي كّل احتياجات مؤّسسات التّعليم 
العايل من خطط األساتذة الباحثني الذين ينبغي انتدابهم لضمان 
التّونسيّة  الجامعة  فاحتياجات  املتوازن.  البيداغوجي  التّوزيع 
يتّم  باحث،  أستاذ  خّطة   2000 عن  تقّل  ال  االنتدابات  من  اليوم 
ملؤها بالخطط العرضيّة – التي هي شكل من أشكال التّشغيل 
الهش – والّساعات اإلضافيّة املسندة لألساتذة القاّرين. وهو ما 
يكّلف املؤّسسات الجامعيّة عموما أكثر من %40 من ميزانيّتها. 
فالحقيقة املزعجة يف هذا املنحى أّن األساتذة الجامعينّي القاّرين 
غري  من  واملهنيّة  العلميّة  زمالئهم  مسرية  تعطيل  يف  يساهمون 
املسألة  أّما  أمامهم.  االنتداب  باب  غلق  يف  ويساهمون  القاّرين، 
لألطروحات  العلمي  املستوى  بضعف  متّصلة  فهي  الثّانية 
مضامني  من  األعظم  الّسواد  أّن  والّدليل  الجامعيّة.  والّرسائل 
اإلنتاج العلمي للمرحلة الّدكتوراليّة غري منشور وال يقّدم اإلضافة 

وال  للجامعة  املعريف  النّظام  إىل  بالنّسبة  ال  اختصاصه  مجال  يف 
بالنّسبة إىل احتياجات الّدولة واملجتمع من املعارف العلميّة.    

املجتمع  عن  معزولة  أصبحت  الجامعة  أّن  إىل  نشري  بهذا 
املجتمعيّة  تام عن مسؤوليّتها  تخّل  انطالقا من كونها يف حالة 
الجامعة  أّن  اعتربنا  إذا  نبالغ  ال  فإنّنا  لذلك  مؤّسسة.  بوصفها 
تعيشها  التي  واألطوار  الّسياقات  خارج  أصبحت  التّونسيّة 
الجامعات املتقّدمة، وهي أيضا عاجزة عن أداء األدوار سواء تلك 
التي تأّسست ألجلها أو تلك التي فرضتها مسؤوليّة التّصّدي ملا 
يحتاجه منها الّدولة واملجتمع معا. هذا بالّرجوع إىل أّن الجامعة 
يف األصل هي محّرك من محّركات تطّور املجتمع، ولم يكن ثّمة 
سبب أصيل لتأسيسها بصفتها جامعة إالّ ألجل هذا الّدور الذي 
التّاريخي فهما  الّزمن  الذي يفهم  االتّجاه  به يف  أن تقوم  ينبغي 
خّطيا تطوريّا تصاعديّا. حينئذ فإّن الّسياق الّشامل الذي توجد 
رشوطه  لكّل  تستجيب  أن  عليها  يفرض  اليوم  الجامعة  فيه 
يشء  كّل  عىل  وجوهريّة  عميقة  تغيريات  فرضت  التي  املتجّددة 
متّصل بواقع اإلنسان بدءا بالعمل الذي يمثّل عنرص إثبات وجوده 
أخذ  عىل  القدرة  تمّلك  إىل  تسعى  التي  والجامعة  التّاريخ.  عرب 
مكان يف الّطريق الرّسيعة للتّغيري من أجل تهيئة أرضيّة التّحوالت 
الكربى للمجتمع ينبغي أن تكّف عن أن تكون مجّرد منّفذ لربامج 
حال  الحقيقة  يف  وهو  الفاشل.  املهني  للتّكوين  العايل  التّعليم 

الجامعة التّونسيّة راهنا.  
العاطلني  الّشهبندر كبري  إىل  القول نعود  النّصاب من  يف هذا 
املتطّلبات  بأّن  لنذّكره  املعّطلني  الّدكاترة  مصري  يف  أفتى  الذي 
املتصاعدة املوّجهة للعلم واملعرفة من طرف الفاعلني االجتماعينّي 
أيضا  ولكن  العلميّة  الجماعة  إىل  بالنّسبة  تحّديا  فقط  تمثّل  ال 
الهواجس  عن  باإلجابة  املطالبني  الّسياسينّي  إىل  بالنّسبة 
هواجس  وهي  ملجتمعهم،  والتنمويّة  واالقتصاديّة  الّسياسيّة 
تقّدمه  أن  يمكن  عّما  بمعزل  عنها  اإلجابة  باإلمكان  يعد  لم 
فإّن االستحقاقات  املقابل  للعلم واملعرفة. يف  املنتجة  املؤّسسات 
املكّلفة  املؤّسسات  عنها  تعرّب  واألكاديمينّي  للباحثني  املجتمعيّة 
بوضع الّسياسات العلميّة، ومن خالل ذلك تلعب هذه املؤّسسات 
دور الوساطة أيضا بني الجامعة واملجتمع بالنّظر إىل كونها تحّدد 
ما يحتاجه منها علميّا ومعرفيّا من ناحية أوىل ولكن أيضا توّفر 
آليّات التّواصل بينهما من ناحية ثانية لتضمن توطني الجامعة 
يف بيئتها املجتمعيّة وبذلك تتحّول العالقة إىل حالة تالزم بنيوي 
الفاصلة  املؤّسساتيّة  الحدود  بمقتضاها  تلغى  وظيفي  وترابط 
باملجتمع  الجامعة  عالقة  يف  األساس  املبدأ  هذا  أّن  غري  بينهما، 
لم يتوّفر إىل حّد اآلن بالنّسبة إىل الحالة التّونسيّة. وال أمل يف أن 

يتوّفر يف ظّل هذه القيادة الّراشديّة للبالد.  
أّما واجب الجامعينّي تجاه عجز العاطلني واإلجحاف يف حّق 
أجل  من  جامعاتهم  أسوار  وراء  من  يخرجوا  أن  فهو  املعّطلني 
االتّصال أكثر بمجتمعهم واالرتباط أكثر بمشاكله ومزيد االنغراس 
يف بيئتهم واالنصهار أكثر يف نسيجهم االجتماعي بكّل تناقضاته، 
أداتهم األساسيّة يف ذلك املزيد من االلتزام تجاه قضايا املجتمع 
البحثيّة وااللتزام  واالنسانيّة أو عىل األقّل املالءمة بني املمارسة 
القضايا حتّى ال يظّلوا جامعينّي بال خصال وحتّى ال  تلك  تجاه 
التّونسيّون  فالجامعيّون  عاطلني.  أفنديّة  مجّرد  إىل  يتحّولون 
ظّلوا  املجتمعيّة  والالّمسؤوليّة  الّسلبيّة  مع  بالقطع  املطالبون 
غرباء عن مجتمعهم ألنّهم لم يرّسخوا خصال االلتزام بقضاياه، 
والّدليل أّن العلوم االجتماعيّة التي نشأت داخل الجامعة التّونسيّة 
والّسيايس  واالقتصادي  االجتماعي  املحيط  عن  غريبة  تزال  ال 
لذلك فإّن مجتمعنا بقي غري مدروس  التي تحتضنها،  للجامعة 
الكامنة  الحقيقة  الكايف. ولعّل  بالقدر  وغري محّلل وغري مفهوم 
وراء ذلك والتي لم تعد يف حاجة إىل مؤيّدات هي أّن الجامعة كانت 
وظيفة  إليها  املوكول  العايل  التّعليم  سياسة  من  جزءا  تزال  وال 
نفس  عىل  إنتاجها  وإعادة  متخّلفة  دولة  تسيري  كوادر  إنتاج 
متخّلفة.  سياسيّة  طبقة  بقيادة  التّخّلف  يفرضها  التي  املعايري 
ال  األكاديمينّي حتّى  املستوجبات عىل  الكثري من  ذلك يطرح  كّل 
وأكرب  العاطلني  آخر  أيدي  يف  والجامعينّي  الجامعة  مصري  يبقى 

بقايا الّسياسينّي. 
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29فضاء اإلبداعفضاء اإلبداع

وكنت احبك
وكانت خيول تعدو يف السهول
يلمع يف عيونها عرق وصهيل

مرتنحا
كما لو أنني لحن قديم

كنت أجّر خلفي
عربة محملة بالكالم

يصلني اآلن رصير عجالتها
ثملة بالحىص والرتاب

هل كان عليِك أن ال تغميض عينيِك
هل كان عيل أن ال أثري كل تلك الضجة

كان عىل الطريق أن ال يحمل كل ذلك الضجر يف مخيلته
تهدأ الخيول

وأرتعش
ال أعرف ملاذا

ربما قد وصلُت
ربما

الحب وحده الذي لم يصل

ِمن الصْعب أْن يذْرَف الِجنراُل الّدموَع 

عىَل كائٍن برشّي 

ولْو كاَن مْن ُصْلبِه الُقُديس 

ولْو كاَن يف خْلَوة وحده 

فهل قّد مْن حَجٍر 

أْم من امَلْعدِن الّصْلِب ؟

لكنّه اليْوَم فاجأنَا اآلَن َهذَا امَلَساَء الشتائيَّ 

يِف َشاشة التْلفَزْة 

بَكى الجنراُل 

بَكى كاألرامِل ينْدُب مْن شّدِة الخطِب 

يْجثُو َعىَل رْكبتيْه 

إىَل أْن تأَلأْلَ ِمْن لْحِمِه الَعظُم 

والّدُم يَطُفو 

بَكى كلُّ من حْوِلِه 

كاّفُة حّراِسه، الوزراُء، العساكٌر،

واملْخربوَن بَُكوا،

والّسماُء بَكْت والتّماسيُح وامُلْجهضون 

 الجبال بكت والهواء 

فمْن ليَْس يبْكي 

فلْن يبرَْص الشْمَس بْعَد َقليٍل َولْو ُحلًما  

أْو ُمجّرَد لفٍظ عىَل شفتيْه 

بَكى الِجِنراُل، 

بََكى يِف الَجنازِة هذَا امَلَساَء الّشتائّي، 

 ، يَْخبط كّفا بكفِّ

بََكى وْهَو يْكبُو 

عىَل مْن َقُضوا نْحبَهم ِغيَلًة يف الظالم، 

ويِف الرسِّ كاَن 

يُتْمتُم: طوبَى لُكْم 

لْم تُموتُوا بكْلتا يَدّي

ِمن الصْعِب ِمن الصْعِب وكنُت أحبِكوكنُت أحبِك
جّداجّدا

صابر العبسيمحمد العربي

لقد حّولني الّشعُر، عىل التّدريج، إىل كلب متوّحد. ويف ما ييل ما 
يُشبُه قّصًة لهذا التّحّول...

*
منذ طفولتي، لم أستطع يوما استحضار أنفاس كلب يف مخيّلتي 
التّجاهل،  لوحشة  مرتوكة  للربد،  مدفوعة  أنفاسا  تكون  أن  دون 

وملقاة حيث ينعزُل الحبُّ بنفسه يف شكل عظم يعّض عىل عظم. 
كان حديس يقودني دوما إىل هذه الفكرة؛ الحبُّ الربّّي األصدُق 

مقروءا من ذيله بصفته مذّلة وعبوديّة، ذلك هو الكلب، يف عني الفصيلة 
الخرقاء، عنِي الواقِف عىل قدمني. سوُء فهٍم كهذا يحتاُج الّلحظَة إىل نباٍح 

حاّد وُمسنٍّن كأنّه خنجٌر مرتَجٌل من حجر.
*

كّله من صوٍت واحد  ينُجم  الكلماِت  النّابُح معجما هائال من  يملُك 
ن بروائح وأنغام وعواطف ونربات وأفكار وتوتّرات وعوالم مختلفة.  ُملوَّ

يقلُب  ما  هو  كلبا  إّن  إذن  فلنتّفق  نباحا.  البرشّي  عاملكم  يف  وتُسّمونه، 
الوحدة إىل كثرٍة ذات عوالم، إّن إنسانا ممسوخا هو ما يردُّ الكثرة امللّونة 
ولكنّني  املغاالة.  من  سخريًة  تبتسموا  أن  بإمكانكم  ُمعّلب.  رماٍد  إىل 
الخوف  رائحة  كانوا رفاقا طيّبني وصادقني،  الذين  أجدادي  أرى، مثل 
يف تلك االبتسامة. أنبُح. فتبتسمون. أرى رائحة الخوف. تشّمون سوادي 

الّصادق يف القلب. فنفرتق. 
*

ورثُت عن جّدي مصباحا أسود ييُضء يف النّهار. كّلما رفعتُه عاليا، 

النّاُس حولُه. يلقون روائح احتقار يف  ارتسم ظيّل عىل األرض. يتحّلق 
وجهي، فيما يسّمون ظيّل اإلنسان. أنبُح دون أن يسمعني أحد. ديكارت 
يسّمي ذلك عمل املاكينة التي يف قلبي، ماكينة من غرائز قابلة للقيس 
الفيلسوف  عمى  فهو  حّقا،  القيس  يقبل  ال  ما  أّما  والعرض.  بالّطول 

غارقا يف وحل العقائد. 
*

وشعراء  وكتّاب  جنسه  من  فالسفة  وهم  عدد.  بال  ديكارت  أبناء 
-يا َلكثرتهم- كّلما مّررُت خطمي يف وجهِتهم، تراكم يف جيوبه الّرقيقة 
هواٌء آسٌن. أتشّمُم، إذن أنا... هنا اآلن. وال يشء أصدق منّي ليلقي بكّل 
هؤالء الحمقى يف خواٍء يصنعُه نباحي. إنّني أقُف بمفردي أمامكم فرادى 
وجماعات، وأقول يف رّسي املكنون: »ال تحتموا بعضكم ببعض مّما ال 
لوحده  املّدعون.  أيّها  عزلتكم  يف  تكثّروا  بمفرده.  منكم  الواحد  يكابدُه 
يصري املرُء حركة شعريّة. إن لم يحمل يف روحه الجرأة عىل فعل ذلك، 

فهو لن يحّرك عظما يابسا يف مخيّلة كلب«.

أُتْلَفِت الَغيَْمُة. نََقَرتْها طيوٌر ُمَهاجرٌة وَفّرقتَْها. تََساَقطْت نُدفا نُدفا َفوَق الَقْمح.
َلْوُن الُخبْز بَاهٌت هذا الَعاْم، النَّساُء الّشاحبَات حاِمالٌت أزليّاٌت لُكبٍَب ِمن ُرّضٍع 

عىل الّظْهر. بيْنَما تتدىّل نُُهوُدهّن ُمْرتخيَة كما تْرتخي ثماُر التنّي الخائفُة.

البُيوُت بأْحجارها املقّطَعِة إىل جزئيّات َوهنٍَة تُديُر َظْهَرها للّريح َويِل.
الّشيُْخ اّلذي تَعّلم الكتابة يهذي مثل »َشاَمان« اْلتبسْت عليه ُروُحُه. 

تَِجفُّ األْوَراُق املخبّْئُة للعْوَرة َهذَا الَعاْم. تَِجفُّ الَعْوَرُة ويَيْبُس امَلاُء يف الَقاُموِس.

أفّكر يف تَْكسرِي األَواِني ُكلِّها. 
أفّكُر يف تَْجميِع األْعَصاِب الّدقيَقِة ألُقدَّ ُعّشا رُسياليّا ِمنَْها.

فات الغالِل والّزَغاِريِد، َواِضَعاُت الُخراَفاِت  أفّكُر يف تَْقبيل الَعَجاِئز ُمَجفِّ
الَخْرَساء َعىَل حبْل الَغسيْل.

الّشَجرُة اليَابسُة ويلٌّ َصالٌح تَتََصاعد أْدخنًَة من َكواِنيِنِه،  دخاٌن لجذٍْع َميٍّت 
ودخاٌن ألْوَهاٍم وهموم ودخاٌن لَفَساتني الّراِعيَاِت الَعذَاَرى.

أْعَقاُب الّرَضاعِة تَْزبُد يف امَلَغارة الّداِفئِة. ويُزْمجُر اآلبَاُء وتَْشَهُق األّمَهاُت يف واٍد ُسْفيِلٍّ.

تَعايلْ نرُسْم لْوزا ُمنّوًرا َعىل الَحَجر الَواِسِع.
تعايلْ نْصنَْع ُرُموًزا ثُنَائيًّة تَْحَت املِْشمِش الّصاِمِت.

تَعايلْ ندّق إيقاًعا َعىل َشَجِر الخرُّوب، إيَقاًعا لُروحنْي ُمتوّحَشتنْي.

أحّب أْن أوِقظ الثَّعالَب امُلحنّطة يف »بيت املؤونة« وأن أطلَق نارا َصْوَب الَجبَِل.
أِحبُّ أْن أكّوَر الرّتبَة البَيَْضاء كّلها، وأقدَّ ِمن الّرَوابي نُُهودا تنزُّ َعَسال يف الَخالْء.

ء الَكبرِي امُلتَكّوم َخْلَف البُيُوِت. أحبُّ أن أرُقَص َفْوق الاليَشْ
أُحبُّ أْن أْشَهَد كيَْف تَفقُس األسَماُء واألشيَاُء يف الَفَراْغ.

َغر للِكرَبِ اّلذي َعىَل الَعتَبة. َقْد  قْد يَكوُن اْسُمها نائًما يف َفَزِع الّشْهَوة أو يف تَفّطِن الصِّ
تكوُن ِمهنَتَُها امرأًة أو فّقاعًة تَنَفِجُر تَماَم الّسْطِر الّشْعرّي. َقْد تَُكون ِمهنًَة َقادمًة من 

خارَج َفلَسَفِة البُيُوِت وكتَابَِة الّشيْخ وَرننِي امُلْعجزِة بنَْي َشفتيه املخّدرتني.

ليس النّبُْع سوى َخيَاالتُك.
ولسِت أكثَر من التي سأْجعلها تْعتيل كتفّي لتَمّس شيْئاً من األْعىل.
لسِت ِسوى ما يَطّن يف الَقلب الجاّف وما يتبّلُل يف األْسفل الَشهّي.

تعايلْ إذْن اهِبطي هبُوَط الّدوائر امُلْصفّرة.

ها هَي األَواني، وها تلك الَعَجائُز يَدِفّن القْمَح امَليَّت ويْشُقْقن ُمتنّفًسا يف 
الِحيَطاِن، 

هاُهّن يَْشتَِمْمن األْولياَء الّصالحنَي َمالحنَي 
ها ُهّن يُهيّْجن البُيُوَت 

ها ُهّن يَرُكْضن كالِغْزالِن يِف امَلَجاِز ويف االْسِتَعاَراِت.

أِحّب أن أْفَهَم »الُخْمَسَة« امُلعّلَقَة وأْن أجَد اْسًما لَراِئَحِة الِحنّاِء وأْن أْمأل طْسِتَي بالّلبَن 
من نََهٍد يَِنزُّ يف الَخالء. أحبُّ أْن أزْمجر كما َمازال يُزْمِجر اآلبَاُء يف الَوادي األْسفل.

أحّب أن أزيَد رْجال َخامَسًة لُخيول الَخليْل.

قد تكون أغنية قد تكون أغنية 
بربرّيبربرّي

صالح بن عّياد

ومثري  باأللباب  أّخاذ  الّشعر  عن  الحديث 
أثر وقعه.  األبدان من  للعقول وذو شجون يف 
برشيّة  ثقافة  كّل  ويف  زمان  كّل  يف  طرقه 
نقودهم  يف  األدب  ونّقاد  أشعارهم  يف  الّشعراء 
يف  والفالسفة  تآليفهم  يف  والّلغويّون  املنثورة 
وقد  والحقيقة.  والجمال  الّلغة  يف  مصنّفاتهم 
من  أو  مدينته  من  الّشعراء  أفالطون  طرد 
فلسفته ال ألنّه يخاف عىل الحقيقة من كالمهم 
إىل  حْدسهم  نفاذ  يخىش  ألنّه  بل  يّدعي،  كما 
صميم املحسوسات ويرهب قدرتهم عىل صنع 

العوالم  املمكنة باّللغة ويف الّلغة.
يف  مدهشة  وسورات  وثْبات  فللّشعراء 
مستوياتها  ودمج  الّلغة  إمكانات  استعمال 
حّد  إىل  ببعض  بعضها  وتعليق  املختلفة 
امتزاجها نسيجا واحدا تتّحد فيه األجزاء كاملاء. 
ولكن قّل ما التفت الباحثون والّدارسون العرب 
إىل قضيّة النّسج يف فنون الكالم التفاتة نظريّة 
إىل  العابر  الوصف  عميقة تخرجها من مجّرد 

التّفكري النّظري العميق املجّرد واملجّدد.
كما  طويال  زمنا  املفهوم  هذا  غيّب  ولذلك 
ولم  تراثنا.  يف  أخرى  معرفيّة  ثروات  غيّبت 
يطف عىل الّسطح مصطلحا علميّا قائما بذاته 
أسسه  يف  متكامل  نظري  بجهاز  ومسنودا 
وغاياته  ومراجعه  ومفاهيمه  ومنطلقاته 

العلمية والتّطبيقيّة.
خانة  يف  ويدرج  ينىس  حتّى  قيل  فكأنّه 
يف  ُخلدوٍن  ابن  ذكر  فقد  فيه«.  »الالّمفّكر 
مقّدمته أّن مؤّلف الكالم هو كالبنّاء أو النّّساج 
اّلذي  كالقالب  املنطبقة  الّذهنيّة  والّصورة 
وذكر  عليه.  ينسج  اّلذي  املنوال  أو  فيه  يبني 
قبله الجاحظ قوال يف تعريف الّشعر مفاده أّن 
»الّشعر صناعة ورضب من النّسج وجنس من 
طباطبا  ابن  عند  الّشاعر  ويكون  التّصوير«. 
العلوي يف عيار الّشعر » كالنّّساج الحاذق ...«. 
والتّفكري  باالهتمام  إنّها ألقوال جليلة وجديرة 

العلمي الّدائم. 
وبما أنّي أفّكر  خارج الّصندوق أي خارج 
الجاهزة  الّلغويّة  واملداخل  النّقديّة  القوالب 
القديمة والحديثة  واملتداولة، فإنّني سأتناول 
ومثرية  طريفة  زاوية  من  النّسج  مسألة 
حيز  إىل  والّضمور  الكمون  حيز  من  ألخرجها 
القارئ   أيّها  فانتظرني   . والحضور  الّظهور 
الّشغوف الّصبور يف إطاللة  أخرى من خارج 

الّصندوق  نديما للفكر من أجل املتعة الِبْكر.

خارج خارج 
الصندوقالصندوق

بيان حركة الكلببيان حركة الكلب11

أشرف القرقني

)حركة شعرّية من خْضم واحد()حركة شعرّية من خْضم واحد(

عادل الزارعي
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يف إطار اإلحتفال باليوم العاملي للمرأة املوافق ليوم 8 مارس من 
كل سنة سأخّصص بطاقة اليوم ملبدعة من خرية ما أنجبت الّسينما 
واإلفريقيّة  العربيّة  املحافل  يف  الوطنيّة  الّراية  ورّشفت  التونسيّة 
الّسينمائي كاهنة  النّضايل  الّدرب  والدوليّة وأعني الّصديقة ورفيقة 

عطيّة...
القرن املايض  الّسبعينات من  عرفت كاهنة عطيّة منذ منتصف 
وكنّا  التونسينّي  السينمائيني  بجمعيّة  ناشطة  عضوة  كانت  حيث 
ننسق معا مواقف أهل القطاع من أجل فتح ملف الّسينما يف تونس 
السينمائيّة  الجمعيّات  تضّم  التّي  والعمل  التنسيق  لجنة  إطار  يف 
الّسينمائينّي  وجمعيّة  الهواة  الّسينمائينّي  جمعيّة  تونس)  يف  الثالث 
FTCC/FTCA/السينما لنوادي  التونسية  والجامعة  التونسيني 

األستاذ  الفرتة  تلك  يف  الثقافة  وزير  عىل  فرضنا  أنّنا  وأذكر   )ACt
البشري بن سالمة إدخال إصالحات عىل القطاع لعّل أهّمها بعث لجنة 

املساعدة عىل اإلنتاج . 
وعرفت كاهنة عطيّة بمواقفها املتجّذرة ودفاعها املستميت  عن 
العاملني يف قطاعات الفّن الّسابع...وهذا ليس بالغريب عنها اذ كانت 

مناضلة ضمن الحزب الّشيوعي التونيس خالل تلك الفرتة...
تؤمن كاهنة عطيّة ايضا بالعمل القاعدي وكانت تلبّي كل دعوة 
تقّدم اليها من نوادي السيّنما او نوادي السينمائيني الهواة لإلرشاف 
عىل الورشات الخاّصة بعمليّة املونتاج السينمائي وكانت تقوم بذلك 
الشباب  معارف  وتطوير  إفادة  أجل  من  جهدا  تّدخر  ال  و  مّجانا 

والّشابات املنتمني للنوادي يف كل الجهات  ...
السينمائيّة  بالّصورة  ارتقى  الذي  الجيل  تمثّل  عطيّة  كاهنة 
إفريقيّا...  و  عربيّا  الّصدارة  وتفتّك  العالم  تغزو  وجعلها  التونسيّة 
أكثر  الرتكيب، ويف رصيدها  اليوم يف مجال  اسم سينمائّي  أهّم  هي 
من ثالثني فيلما بني انتاجات تونسيّة، عربيّة وعامليّة. ملع اسمها مع 
مع  باالشتغال  اشعاعها  وواصلت  بوزيد،  للنوري  ذهب«  »صفايح 
ورضا  برناز  وكلثوم  خمري  كالنارص  السينمائينّي  أهّم  من  العديد 

الباهي.
كاهنة عطيّة آمنت بالثورة وبخالص التّونسيني منذ زمن حكم 
بورْقيبة وبن عيل وحورصت من اجل أفكارها الّشيوعيّة ونضالها يف 
الاّلتي ساهمن  املثّقفات  التونيّس....وكانت من ضمن  اليسار  صلب 
يف الحراك اإلجتماعي الذي اّدى إىل هروب الّطاغية ...لكن كاهنة كما 

عهدتها بقت بعيدة عن األضواء تعمل يف الخفاء...
كاهنة تّم تجاهلها يف العهدين السابقني وها إّن عهد ما بعد الهبّة 

الشعبيّة يواصل نسيانها وإبعادها...

كاهنة عطّية 
مبدعة مناضلة 

لكّنها منسّية

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 146(

الباجي يتحّدث عن عالقة بورْقيبة بوسيلة
8 مارس سأخّصص  بمناسبة اليوم العاملي للمراة املوافق ليوم أمس 
هذه البطاقة للعالقة التي جمعت بورْقيبة  بزوجته الثانية وسيلة بن عّمار 
وطبيعة العالقة التي كانت تربطها بإبنة أخت الزعيم سعيدة سايس يف آخر 

أيام حكمه كما رواها األستاذ الباجي قائد السبيس ورواها يف كتابه.
يقول يس الباجي  وسيلة بن عّمار زوجة بورْقيبة وسعيدة سايس ابنة 
حياة  يف  تأثريها  منهما  لكّل  وكان  مختلفتان،  جّد  امرأتان  الرئيس  اخت 
بورْقيبة ولكّل منهما دورها الذي لعبته بطريقتها الخاصة، وكان له أثر ال 
مجال لتجاهله يف الحياة السياسية التّونسية. كانت وسيلة ملهمة بورْقيبة. 
املنفى والسجن  لقد أحبّها حبّاً جارفاً، حبّاً جنونيّاً صمد يف وجه سنوات 
واإلبعاد. وتزوجها يوم 12 أفريل 1962 يف أجواء احتفالية مشهودة، بعد 
أن دفعها إىل الطالق من زوجها األول، وهو بورجوازي من أهل العاصمة، 

أن  وبعد  الوحيدة،  ابنتها  ووالد 
ماتيلدا  زوجته  أيضاً  هو  طلق 
وهي  الوحيد،  ابنه  والدة  لورين، 
امرأة تتمتع بحّس الواجب والوفاء 
األيام  خالل  له  داعم  خري  وكانت 
 – الباجي   يس  ويؤكد  الصعبة«. 
وسيلة  أن   – عيان  شاهد  بوصفه 
كانت ميّالة إىل السلطة، وانها كانت 
بكّل  علم  عىل  تكون  لكي  تسعى 
يشء وقبل الجميع. ويضيف »كان 
حضورها يمأل القرص، وقد حكمته 
ملا يقارب الثالثني عاما، حتّى اليوم 

فراق زوجها ورئيسها«.  قبل  العودة،  يف  أمل  دون  تركه  فيه  قررت  الذي 
ويجزم الباجي قائد السبيس بأن زوجة الرئيس كانت تميل إىل التدخل يف 
كّل يشء، حتى وإن بالغ البعض أحيانا يف دورها يف هذا القرار أو ذاك من 
التالية  املحادثة  ذلك  عىل  للتدليل  ويروي  زوجها.  يتخذها  اّلتي  القرارات 
بينه وبني بورْقيبة: “سألني الرئيس ذات يوم، بعد اجتماع معه: هل رأيت 
وسيلة هذا الصباح؟ ـ ال سيدي الرئيس، لقد توجهت مبارشة إىل مكتبك. 
ـ اذهب لرؤيتها قبل االنرصاف. قال يل إنها غاضبة ومعتكفة يف غرفتها 
بسبب اعتقال أحد أقاربها. وأضاف قائد السبيس ان بورقيبة قال له: »قل 
لها إن بورْقيبة ناضل طوال حياته للوصول إىل الحكم وممارسته يف مصلحة 
ويكشف  أحد”.  مع  القتسامه  استعداد  عىل  ليس  وهو  التونيس.  الشعب 
الباجي قائد السبيس – الذي كان املالحظون يحسبونه مقرباً من وسيلة - 
ان بورْقيبة كان ضحية دسائس ابنة أخته سعيدة، وانه بعد أن أعادت هذه 
االخرية تذكريه بحديث صحفي أدلت به وسيلة إىل مجلة “جون أفريك” يف 
عددها الصادر يوم 28 جويلية 1982، هرع إىل مصحة “التوفيق” بتونس 
حيث كانت زوجته تخضع للعالج ودخل عليها ملوحا باملجلة وصّب عليها 
جام غضبه بحدة قّل مثيلها. وقرأ عليها فقرات من املجلة جاء فيها: “إنها 
)وسيلة( تجسد سلطة مضادة بالفعل”، و”إن املعارضة الفعالة الوحيدة 

يف تونس هي وسيلة”، “إنها تشكل الحكومات وتقيلها وتساعدها”. سألها 
مسبقاً  النّص  عن  أطلعتك  لقد  ـ  أجابته:  بي؟  هذا  فعلت  كيف  بورقيبة: 
أغفر  لن  وأنا  املرة  هذه  الحدود  تجاوزت  لقد  أبدا!  أبدا!  “ال!  ـ  وأعجبك. 
تمنياته  عن  حتى  يعرب  أن  دون  غاضباً  املكان  بورْقيبة  وغادر  ذلك”.  لك 
بالشفاء العاجل لزوجته التي أدركت جيدا، يف ذلك اليوم، أن صفحة بدأت 
تطوى يف عالقتها ببورْقيبة. بعد هذه املشادة السياسية الزوجية الحادة، 
غادرت وسيلة املصحة ولكنها - وفق رواية يس الباجي - لم تقم يف قرص 
الليل يف  لكنها تقيض  النهار  فيه  إقامة كاملة: حيث كانت تميض  قرطاج 
منزلها بـ “املرس”، مفسحة بذلك املجال لغريمتها سعيدة. ولكن وسيلة 
تزعم  التي  االشاعة  استغلت  لقد  بالهزيمة.  تسّلم  التي  املرأة  تلك  تكن  لم 
أن زوجها قد يكون “مهتما” بامرأة تدعى “نجاة” وهي موظفة سامية 
الهرب  لتقرر  التجهيز  بوزارة 
السعودية  العربية  اململكة  إىل 
بأداء  متعللة  إليها  ذهبت  التي 
مشادة  يف  دخلت  ثم  العمرة. 
كالمية مع زوجها عرب الهاتف 
من مدينة “جدة “واصفة إياه 
بورْقيبة  كان  النعوت.  بأقذع 
بعيدة عن  لكنها كانت  غاضباً 
لديه  يكن  لم  لذلك  متناوله 
أرسل  غضبه.  كظم  غري  خيار 
الحكومة  رئيس  مزايل  محمد 
إىل  بالعودة  إلقناعها  جّدة  إىل 
تونس، ولكن هذه الزيارة زادت الوضع تعقيداً اذ اضطر مزايل إىل اإلقرار، 
عىل مضض، لوسيلة بصحة الشائعات التي كان هو نفسه ضحية لها، بما 
أنه اضطر هو نفسه، خالل حفل التدشني الرسمي لقناة “مجردة” ببجاوة 
جانب  إىل  الربوتوكويل  مكانه  عن  التخيل  إىل  العاصمة،  تونس  تخوم  عىل 
الرئيس بورْقيبة، للسيّدة املذكورة... كما روى يس الباجي حكاية محاولة 
الخالفات  نتيجة  االنتحار  بورقيبة  وسيلة  حاولت  قائال:  وسيلة  انتحار 
ماي  شهر  منتصف  يف  انه  ويقول  الرئيس،  زوجها  وبني  بينها  املتفاقمة 
بناء عىل دعوة  1985، بينما كان يف زيارة رسمية إىل دمشق مع زوجته 
من نظريه عبد الحليم خدام، حاول بورْقيبة عدة مرات االتصال به هاتفياً 
الخطوط  أّن  أعرف  كنت  ألنني  الهاتف  عىل  مخاطبته  “تجنبت  مضيفاً: 
الهاتفية خاضعة للمراقبة وألنني لم أكن أرغب يف كشف مشاكلنا للسلطات 
السورية. وقد كنت أدركت جيداً الغرض من مكاملته. وبعد انتهاء الزيارة، 
بادرت بالذهاب مبارشة إىل “جّدة” حيث وجدت وسيلة يف املصحة امللكية 
مضطربة جداً وتعاني من اكتئاب عميق. كانت شقيقتها إىل جانبها بمعية 
أصدقاء آخرين يواسونها. وكان طبيبها الخاص الدكتور عبد املجيد رشاد 
إىل جوارها أيضا. وقد أرّس يل أنها حاولت االنتحار وأراني أقراص الدواء 

التي ضبطها بحوزتها”.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

يسرا المسعودي نجمة تونسّية تسطع 
في سماء الدراما المصريّة

محاولة  يف  بمرص  اإلستقرار  فّضلت  تونسية  ممثلة  هي 
لإلنتشار عربيّا والنسج عىل منوال هند صربي ودّرة زّروق 

...
تخرجت يرسا املسعودي من معهد الفنون املرسحية 

بتونس حيث تخصصت يف مرسح الطفل، وقدمت عددا 
طيور،  بال  )أقفاص  منها:  الدرامية،  املسلسالت  من 
وكتاب(،  وردة  الخامسة،  الزوجة  الرساب،  عاشق 
االرتجال  فنون  عىل  األطفال  تدريب  عىل  وتعمل 

السينما  يف  تجاربها  أوىل  خاضت  كما  املرسحي، 
املخرج  مع  )كارما(  فيلم  خالل  من  املرصية 

خالد يوسف...
أحىل  املّدة  هذه  املسعودي  يرسا  تعيش 
من  أكثر  يف  ستشارك  حيث  الفنيّة  فرتاتها 
عمل درامي إىل جانب أكرب النجوم املرصيّة 

والعربيّة...  
»زى  مسلسل  ألرسة  مؤخرا  انضمت 
وأحمد  زينة  بطولة  الوقف«  البيت 
السعدنى وصابرين وإخراج عصام عبد 
الحميد، واملقرر عرضه يف شهر رمضان 

مستشفى  يف  تعمل  التي  »بسنت«  شخصية  فيه  تجسد  حيث  املقبل، 
وتضفى أجواء من البهجة خاصة ان لديها عالقة جيدة مع األطباء الذين 

يعملون يف املستشفى.
كما تستعد يرسا املسعودي لبدء تصوير مشاهدها يف مسلسل 
»الحرير املخمىل« من 60 حلقة، واملأخوذ عن الرواية التي تحمل 
نفس اإلسم للكاتبة أميمة عز الّدين وهو من إخراج أحمد حسن، 
وتظهر فيه بشخصية »حنان« وهى بنت يف الجامعة هادئة يف 
ترصفاتها ولكنها تمر بالعديد من التقلبات واملعاناة لتتحول 

شخصيتها وتدخل يف رصاعات نفسية.

»عيشة فل« على الوطنّية 1
إختارت القناة الوطنية األوىل العمل الكوميدي »عيشة 
 15 فل« لعرضه يف النصف األول من رمضان وذلك يف 

حلقة تبث مبارشة بعد اإلفطار.
ونقدي  ساخر  هزيل  بأسلوب  فل«  »عيشة  يناقش 
التي  الراهنة،  األوضاع  يف  التونسية  األرسة  شواغل 
كورونا  فريوس  خطر  تحت  القابع  املجتمع  يعيشها 

من مشاكل اقتصادية، تعليمية وصحية.
هذا العمل الكوميدي من بطولة ثلة من نجوم 
الكوميديا نذكر منهم  لطيفة القفيص وجمال املد 
ني وتوفيق البحري وخالد بوزيد باإلضافة لبطيل 
السنكري،  وسماح  الداهش  سفيان  السلسلة 

عائلتهما  حول  وتدور  فل«  »عيشة  يف  الزوجني  دور  يتقمصان  اللذين 
الصغرية حلقات السيتكوم )يف ديكور واحد(.

العزيز  عبد  إخراج  من  وهو  قريبا  فل«  »عيشة  تصوير  ينطلق 
الحفظاوي ومحمد عيل سعيدان وسيناريو أسامة عبد القادر.

هل توقف تصوير »برج الّرومي« لمنصف ذويب!؟
تحدثنا منذ أسابيع يف هذا الركن عن بداية اإلعداد لتصوير مسلسل 
»برج الّرومي« املأخوذ عن رواية »نظارات أمي« لعز الدين الحزْقي والتي 
تسلط الضوء عىل نضاالت املجموعات  اليساريّة خالل السنوات السبعني 
من القرن املايض...هذا العمل هو تعاون جديد بني املخرج منصف ذويب 
بني  التواصل  قنوات  بأّن  تفيد  األنباء  ولكن  الوطنيّة  التلفزة  ومؤسسة 
للمسلسل ويقول  الدراميّة  املعالجة  الطرفني توقفت نتيجة إختالف يف 
البعض أن املؤسسة الوطنية إشرتطت إدخال تحويرات عىل السيناريو 
لتسليط الضوء عىل نضاالت اإلتجاه اإلسالمي يف تلك الفرتة...اليشء الذي 
رفضه املنصف ذويب... ويذكر أن »برج الّرومي« سيكون يف 30 حلقة 
ترصد ما حدث يف أوائل السبعينات من حركة جماهريية عرفت بإسم 
:منظمة العامل التونيس، التي خاضت مواجهات يف الشارع عىل مدى 3 

أعوام بدًءا من عام 1973، رافضة حكم الحزب الواحد.
وتعّرض قادتها للمطاردة واإلعتقال يف سجن بنزرت املعروف بإسم 
برج الرومي، الذي بناه الفرنسيون عام 1932 وقاموا بتحصينه جيداً، 
وحّوله بعد اإلستقالل الرئيس الحبيب بورْقيبة إىل سجن للمعتقلني من 

أفراد املعارضة.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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تفاؤل حذر

ملعب لشيخ األندية التونسية

طائرة خاصة

برئاسة  التونيس  الريايض  للرتجي  املديرة  الهيئة  أن  فيها  موثوق  مصادر  من  املغاربي«  »الشارع  علم 
حمدي املّدب دخلت يف محادثات جدية ورسمية مع سلطة االرشاف قصد النظر يف إمكانية تشييد ملعب خاص 

بشيخ األندية التونسية.
األمر ليس مجّرد حملة دعائية أو فكرة بعيدة املنال بل اقرتاحا رسميا تقدمت به إدارة الرتجي خالل جلسة 
جمعت رئيس الرتجي بكاتبة الدولة للرياضة سهام العيادي يف وقت سابق بحث املّدب خاللها كيفية تحويل هذا 

الحلم الذي يراود كل العائلة الرتجية اىل حقيقة عىل أرض الواقع.
وحسب املصادر ذاتها فقد تطّرق رئيس الهيئة املديرة للرتجي اىل املكان األقرب الذي يمكن أن يشهد 
الوزارة يف توفري  اللوجيستية وطرق مساهمة  املسائل  النظر يف بعض  تّم  الرتجي« كما  تشييد »معقل 
األوىل  اللبنة  وضع  إطار  يف  يدخل  الذي  الرتجي  مرشوع  بعث  لتسهيل  الالزمني  واملعنوي  املادي  الدعم 

ملرشوع الرتجي الكبري.

املنتخب  األخرية عىل رحلة  اللمسات  القدم لوضع  لكرة  التونسية  الجامعة  بدأت تحضريات 
ملواجهة  استعدادا  وذلك  الجاري  الشهر  من   23 ايوم  املقّررة  الليبية  بنغازي  مدينة  اىل  األّول 
افريقيا  الخامسة من تصفيات كأس  الجولة  الشهر لحساب  25 من نفس  يوم  الليبي  املنتخب 

لألمم املؤهلة لنهائيات الكامريون 2022.
وفد  سفرة  تكون  أن  تقّرر  فقد  الجامعة  كواليس  عىل  مطلعة  مصادر  أّكدت  ما  وحسب 
املنتخب اىل ليبيا عىل متن طائرة خاصة وذلك لتوفري كل ممهدات النجاح لعنارصنا الوطنية التي 
ستخوض أّول اختبار باملالعب الليبية منذ سنوات بسبب الحظر الذي كان مفروضا عىل ليبيا منذ 

اندالع ثورة فرباير.
القرار  اتخاذ هذا  باتجاه  الذي دفع  الجريء هو  القد وديع  لكرة  التونسية  الجامعة  رئيس 
الخاصة  الرتتيبات  بعض  لوضع  مؤخرا  انعقد  الذي  الجامعي  املكتب  بمباركة  حظي  والذي 

بالبطولة وباملنتخب.
وكان املنتخب الوطني التونيس قد تعادل أمام مضيفه منتخب تنزانيا بنتيجة هدف لهدف، 
يف آخر مباراة خاضها يف سباق التصفيات بتاريخ 17 نوفمرب 2020، يف إطار منافسات الجولة 
لضمان  التونيس  للمنتخب  كافيا  التعادل  هذا  وكان  العارشة...  املجموعة  تصفيات  من  الرابعة 
ترشحه اىل النهائيات حيث رفع رصيده إىل 10 نقاط يف صدارة ترتيب املجموعة يف حني مازال 

املنتخب الليبي يحتفظ ببصيص من األمل لخطف الورقة الثانية املؤهلة اىل »كان الكامريون«.

كشفت هيئة الهالل الريايض الشابي يف وقت سابق عن املوعد الرسمي لجلسة املحكمة الرياضية الدولية ›‹التاس‹‹ بخصوص 
الطعن املقّدم ضد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم فيما يتعلق بالعقوبات الصادرة يوم 17 أكتوبر 2020 و 30 ديسمرب 2020 

والقاضية بتجميد نشاط الهالل الريايض.
وقد حددت »التاس« يوم 1 أفريل 2021 للنظر يف هذه القضية التي قالت إدارة الهالل  إنها جهزت لها ثلة من أقدر 

التونسية و تعسفها عىل  الجامعة  الدفاع وإبراز ما وصفته بطغيان  للرتافع و  املحامني بتونس و سويرسا 
الشابة و أبنائها.

يف السياق ذاته كشفت بعض املصادر املقّربة من تنسيقية الدفاع عن الهالل 
الريايض بلوزان “تاس”، وافقت عىل طلب جماهري هالل  التحكيم  أن محكمة 

الشابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هذا الهيكل خالل شهر مارس 
الجاري عىل أالّ يتجاوز عدد املحتجني 5 أفراد فقط نظرا لإلجراءات 
املشددة يف سويرسا للتوقي من انتشار فريوس كورونا، لتكون هذه 
الوقفة حركة رمزية للفت نظر “التاس” قبل صدور القرار النهائي 

يف الطعن الذي تقدم به هالل الشابة والذي يضم 3 مستويات، وذلك 
الستئناف قرار تغريم الفريق ب180 ألف دينار بسبب التدوينات 
وقرار التجميد من املشاركة يف البطولة وتجميد عضوية النادي 

لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.
إىل  الشابة  هالل  جماهري  تسعى  ذلك  مع  وبالتوازي 
الدويل  االتحاد  مقر  أمام  ثانية  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
نجحت  أوىل  وقفة  بعد  السويرسية،  بزوريخ  القدم  لكرة 
اىل  األنظار  لفت  خالل  من  الحقيقية  أهدافها  تحقيق  يف 

مظلمة الفريق.
وأن  قويّا  يبدو  الهالل  موقف  أن  أّكدت  ذاتها  املصادر 
هناك تطمينات كبرية قادمة من سويرسا تفيد بأّن الهالل 
قد يستعيد حّقه املسلوب خاصة أّن مصدر هذه التطمينات 
الدفاع  يف  بنجاحه  معروف  سويرسي  محاماة  مكتب  هو 

عن كربى القضايا داخل أروقة التاس.
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قرر الحكم الدويل السابق محمد بن حسانة االنسحاب 
من فقرة »موفيوال« برنامج األحد الريايض عىل القناة 

الوطنية األوىل.
حسابه  عرب  تدوينة  أمس  حسانة  بن  ونرش 
االجتماعي‹‹  التواصل  موقع  عىل  الشخيص 
فايسبوك‹‹ قال فيها:  لم أكن أتصور يوما أن كلمة 
الحق ثقيلة و لن يتقبلها الجميع. قررت االنسحاب 
معز  للسيد  املعذرة  الريايض.  األحد  برنامج  من 

بولحية و لفريق االعداد«. 
وقد ربط البعض قرار انسحاب بن حسانة من 
فقرة املوفيوال بالضغوط الكبرية التي مورست عليه 

اتحاد بن قدران ولكن  من طرف مسؤويل وجماهري 
الحقيقة هي أّن الحكم الدويل السابق اختار طريق 

االنسحاب هروبا من مواجهة جماهري فريقه 
النادي الصفاقيس التي وجهت له سهام النقد 
عىل خلفية تناوله أخطاء تحكيمية ارتكبت 
والصفاقيس.  االفريقي  كالسيكو  مباراة  يف 
برنامج  يف  سيظهر  كان  حّسانة  بن 
»سويعة سبور« عىل قناة حنبعل للكشف 

انسحابه  وراء  الحقيقية  الدوافع  عن 
اغالق هاتفه  اختار  لكنه  املوفيوال  من 

اعتذار  أّي  تقديم  دون  واالختفاء 
عن  االفصاح  من  خاف  أنه  ويبدو 
الدوافع الحقيقية التي أجربته عىل 
الريايض«.  »االحد  من  االنسحاب 
لبعض  أرّس  السابق  الحكم 
مقّربيه بأنه لم يفهم رّس الهجمة 
من  منه   نالت  التي  الجماهريية 
الصفاقيس  النادي  أحباء  طرف 
وصلت  التصعيد  لغة  أّن  خاصة 
مصدر  بقطع  التهديد  حّد  اىل 

رزقه.

مثلما كان منتظرا وّجه مدّرب املنتخب الجزائري جمال بلمايض الدعوة اىل الوافد الجديد 
للنجم الريايض الساحيل الحسني بن عيادة لتعزيز صفوف منتخب محاربي الصحراء.

تلقي دعوة  الجديد  أنه نجمه  فايسبوك  الرسمية عىل  النجم يف بالغ عىل صفحته  وقال 
مارس  و29   25 يومي  وبوتسوانا  زامبيا  ملواجهتي  استعدادا   بالده  منتخب  لتعزيز صفوف 

الجاري يف إطار الجولتني الخامسة و السادسة من تصفيات كأس أمم افريقيا.
وكان بن عيادة قد التحق بالبطولة التونسية من بّوابة النادي االفريقي وبنصيحة خاصة 
من بلمايض الذي أشار عليه بعدم التوقيع ألحد الفرق القطرية حتى يضمن له مكانا دائما 

يف املنتخب... وقد كانت نصيحة بلمايض كافية لتحديد وجهة بن عيادة الذي اختار االفريقي 
قبل أن يعّزز صفوف النجم الريايض الساحيل خالل املركاتو الشتوي بعد فسخ تعاقده 

مع النادي اإلفريقي بسبب فشل فريق باب الجديد يف رفع عقوبة املنع من االنتداب.
أسهم  الساحيل عادت  النجم  بقميص  عيادة  بن  مباراتني يخضوهما  أّول  ومع 

الذي قّدمه والذي كشف  املتميز  املردود  االرتفاع مجددا خاصة بعد  اىل  الالعب 
خالله عن علّو كعبه جاءت الدعوة لتعزيز صفوف منتخب بطل افريقيا وأوىف 
جمال بلمايض بالوعد الذي قطعه لالعبه وهو نفس الوعد الذي قطعه لزكرياء 

النعيجي الذي عاد أدراجه باتجاه البطولة الجزائرية بعد سقوط صفقة انتقاله 
اىل النادي االفريقي يف املاء.

بلاميض يفي بوعده

الشارع الرياضي
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بن حسانة هيرب من الصفاقسية
الرابطة  ببطولة  عهده  حداثة  رغم  سليمان  مستقبل  فريق  يحتل 
الثاني  للعام  األضواء  بدوري  يلعب  كونه  القدم  لكرة  األوىل  املحرتفة 
البطولة حيث  جّدا يف سباق  مرتبة محرتمة  تأسيسه  منذ  التوايل  عىل 
الرتتيب بمنأى حاليا عن ضغط  الفريق مرابطا يف كوكبة وسط  مازال 
برصيد  العام  للرتتيب  السابع  املركز  تحديدا  يحتل  هو  إذ  الرتتيب  أسفل 
الفريق  كان  وقد  السباق...  انطالق  منذ  جولة   15 ميض  بعد  نقطة   20
قادرا عىل تحقيق ترتيب أفضل وتنقيط أكرب لو نجح يف حسم 
نتيجة بعض املواجهات التي لعبها داخل قواعده. وما يحسب 
البطولة  يف  القوم  كبار  إحراج  عىل  قدرته  هو  الفريق  لهذا 
والنادي  والنجم  الرتجي  مع  السابقة  مواجهاته  يف  وقّدم 
محرتمة  مستويات  قّدم  الصفاقيس  والنادي  االفريقي 
جدا وكان قريبا يف أغلب األحيان من فرض سيطرته عىل 
اآلن  حّد  اىل  حققها  التي  النتائج  بدليل  اللعب  مجريات 
وحتى هزيمته األخرية  أمام النجم الريايض الساحيل 
يف ملعب بوعيل لحورا بحمام سوسة ال تحجب بعض 
فرديا  الفريق  مردود  يف  الحت  التي  االيجابية  النقاط 

وجماعيا..
للفريق  العالم  الرتتيب  يف  كثريا  تغرّي  لم  الهزيمة 
الفني  العمل  قيمة  الجدل حول  ولكنها خّلفت بعض 
الذي يقّدمه املدّرب يامن الزلفاني عىل رأس الفريق بعد 
إمساكه باملقاليد الفنية للجمعية خلفا لسامي القفيص 

الذي غادر منذ فرتة بقرار فاجأ وقتها كل املتابعني والفنيني.
يف  مرصاعيه   عىل  االنتقادات  باب  فتحت  النجم  أمام  هزيمة 
وجه املدّرب يامن الزلفاني الذي قاد املستقبل يف 7 مباريات حّقق 
الحصيلة  أّن  ورغم  تعادالت  وثالثة  وهزيمتني  انتصارين  خاللها 
ليست سيّئة باملّرة فإّن تعثّر الفريق املتكّرر داخل قواعده هو الذي 
أقلق كثريا األحباء خاصة أّن الفريق كان قادرا عىل تحصيل نقاط 

إضافية.
الفنّي  قد يبدو الحديث عن تغيري جديد عىل مستوى اإلطار 
ملستقبل سليمان سابقا ألوانه خاصة أن رئيس النادي وليد جالّد 
كانت  مهما  املوسم  نهاية  اىل  مدّربه  بخدمات  تمّسكه  عىل  أّكد 
النتائج التي سيحققها االّ أن مصادر مؤّكدة كشفت لـ«الشارع 
ومدّرب  النادي  رئيس  بني  جمعت  خاصة  جلسة  أّن  املغاربي« 
تفادي  ورضورة  الفريق  مستقبل  حول  تمحورت  وأنها  الفريق 
تواصل السقوط خاصة أّن مستقبل سليمان مازال معنيا حسابيا 
يف  الفريق  تدخل  قد  إضافية  عثرة  وأيّة  النزول  تفادي  بحسابات 
القادمة والتي يستقبل  املباراة  نتيجة  وضعية صعبة وبالتايل فإّن 
فيها املستقبل النادي البنزرتي ستكون محددة بشكل كبري ملستقبل 
فرصته  أمام  يكون  قد  الذي  الزلفاني  يامن  ملدّربه  وخاصة  الفريق 

األخرية إلنقاذ رأسه.

فرصة أخرية
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