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الفرمان !

أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور لـ «الشارع المغاربي» :

يف منطق رئيس اجلمهورية جيب أن نبقى
بال حمكمة دستورية ويف هذا خرق جسيم للدستور
• كل التعطيالت يقوم بها رئيس الجمهورية ويتهم غيره بالتعطيل

عندما تك ّلم ابن خلدون
وكأنّه اليوم عن «ذمومات
ورذائل» الح ّكام
• بقلم  :لطفي النجار

قطر ترفض
منح تونس
قروضا جديدة
قبل سداد
قرض قديم

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
االفتتاحية

محلة التلقيح يف مواجهة داء التشكيك

د .أيمن البوغانمي

يتواصل يف تونس نسق حملة التلقيح بطيئا
ومتعثرا .ويتواصل معه نقد املتكلمني يف املجال العام
ألداء الدولة وسياسات الحكومة .وال شك أن ثمة الكثري
من األسئلة التي يحق لنا أن نطرحها عىل السلطات
املعنية بهذا الشأن .ولكن أليس ثمة أيضا أسئلة أخرى
ال بد لنا أن نطرحها عىل أنفسنا كمجتمع؟

التلقيح ضد الشلل والحصباء وغريها من اآلفات التي
لم تأمن اإلنسانية رشها إال بفضل التالقيح؟ سيقال:
إنه تلقيح جديد ،وال نعلم ما فيه .السؤال :هل تعلمون
ما يف التالقيح األخرى؟ أال تعلمون أن كل عملية طبية،
وقائية كانت أم عالجية ،تحتوي بالرضورة عىل جانب
من املخاطرة؟

أليس من امللفت مثال أال ّ يتجاوز عدد املسجلني يف
حملة التلقيح إىل حد اآلن  % 10من مجموع السكان؟
أليس من الغريب أن ّ
يعب جزء هام ،أحيانا ما يتجاوز
الثلث ،من أصحاب األولوية من العمّ ال يف قطاع الصحة
ومن املتقدمني يف السن عن رفضهم القاطع للتلقيح؟

يعيدنا ذلك إىل إشكالية التمييز بني حجم املخاطر.
ومن الواضح أن الكثري من الناس قد فقدوا القدرة عىل
املقارنة .تظهر هذه املعضلة خاصة حني يكون الفرد
مخريا بني خطر يأتي يف سياق فعل يقوم به ،وخطر ال
دور له فيه .إذ يميل الناس إىل تقليص األخطار التي ال
تفرتض فعال موجبا يقومون به ،وإىل تضخيم األخطار
التي تفرتض فعلهم املوجب.

سيقال طبعا :إنها الحكومة وغياب سياساتها
االتصالية .وال اختالف عىل ضعف األداء الرسمي
يف هذا املستوى .ولكن مع هذا ،هل من املنطقي أن
يحمّ ل الخطاب العام املسؤولية دائما للسلطة؟ أليس
من واجب املثقفني أيضا التذكري باملسؤولية الفردية
والوعي املواطني ،وهما من أسس الديمقراطية؟
وقبل ذلك وبعده :أليس من الرضوري أن نف ّ
كر سويا
يف أسباب هذه الحالة من التشكيك ومن عدم الثقة،
صحي يتجاوز حدود
خاصة حني يتعلق األمر برهان
ّ
تونس ،ويشمل مختلف الدول؟ هل يعقل أن يصل بنا
البذخ الفكري إىل حد رفض الوسيلة الوحيدة الفعّ الة
يف الرصاع مع كورونا؟ هل يفضل الناس املخاطرة
بالعيش تحت سيف الجائحة وتبعاتها االقتصادية
واالجتماعية؟ هل وصل حب األفراد لذواتهم حدا
الجنون بحيث لم يعد جزء منهم يستطيع التمييز بني
حجم املخاطر املختلفة؟
إن التمييز بني حجم املخاطر هو أصل من أصول
داء التشكيك الذي أصاب التونسيني ،والذي اتضحت
بعض معامله بمناسبة حملة التلقيح ضد كورونا.
والخطر أن يمتد هذا الداء بعد ذلك ليشمل باقي
التالقيح .فما الذي يمنع شخصا يشكك اليوم يف
التالقيح العديدة املتوفرة ضد كورونا أن يشكك غدا يف

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

مثال ذلك أن من يرفض التلقيح ضد كورونا يتذكر
جيدا أن فعل التلقيح يتضمن مخاطر هي مرتبطة
باألعراض الجانبية للتلقيح وبنتائجه العكسية .ولكنه
ينىس أن امتناعه عن التلقيح يتضمن أيضا مخاطر
من أوكدها إمكانية اإلصابة بالكوفيد وما يرتتب عنه
من تبعات أحيانا ما تصل إىل املوت .فضال عن أن عدم
محارصة الفريوس قد يسمح له بمزيد التطور بما قد
يجعله أوسع انتشارا وأشد خطورة .ورغم أن الجماعة
العلمية يف العالم تؤ ّ
كد أن الفوائد املؤكدة الفردية
والجماعية للتلقيح هي أضعاف أضعاف مخاطره
املحتملة ،يستمر البعض يف التشكيك.
طبعا ،ال يكفي هذا التفسري .ولو كان يكفي
لكان انتهى سبب التشكيك بمجرد توضيح املقارنة
بني إيجابيات التلقيح وسلبياته .إن أسباب التشكيك
ضاربة يف العمق ،يحتاج تفكيكها إىل أكثر من مقال
أو كتاب .ولكن مجمل أصولها تعود إىل غياب الثقة،
خاصة حني يتعلق األمر بأصحاب السلطة ،سواء
أكانت تلك السلطة سياسية أو علمية.
يؤسفني أن أعرتف أن الديمقراطية تشجّ ع عىل
مثل هذه االنحرافات .فكل فرد فيها يمكنه أن يترصف

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

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

لطفي النجار
ّ
كتاب افتتاحيات :

الصادق بلعيد  -حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان  -نائلية السليني  -خالد عبيد
 جمال الدين العويديدي  -عميرة عليّه الصغيّر -أحمد بن مصطفى  -أيمن البوغانمي

إن هذه األفكار تحتوي ،عىل بداهتها الظاهرة،
مغالطات خطرية .ذلك أن حرية الرأي ليست أبدا
رديفة للتبجح بالجهل .يحق طبعا لكل شخص أن
يربز جهله عىل رؤوس األشهاد .ولكن ال يحق ألحد
أن يساوي بني علم العالم وجهل الجاهل .وإذا كان
التشكيك حقا متاحا للجميع باسم الديمقراطية ،فإنه
ينشئ عىل هذا األساس بالتحديد واجبات من أبرزها
استناده للكفاءة واملعرفة ،ال للجهل والتضليل.
لقد جاءت الديمقراطية وحرية التعبري يف تونس بعد
عقود طويلة قضتها املدرسة والجامعة التونسية وهي
ّ
ّ
الحس النقدي .فمن منا لم
تحث الناشئة عىل تطوير
يقرأ عن أهمية الشك ورضورة النقد وعدم االستسالم
للمسلمات .يف الجامعة ،وخاصة يف اختصاصات
العلوم اإلنسانية ،تتحول هذه القيم إىل منهج أسايس
يكاد فيه الشك يكون غاية يف حد ذاته .ومن ثم جيل
من املتكلمني يف املجال العام ال يملك من أدوات التحليل
والفكر إال التشكيك.
ليست الغاية هنا مساءلة الحاجة إىل الشك والنقد.
إن الغاية فقط هي التذكري بالفرق بني العلم والبحث
العلمي .وإذا كان الشك رضورة للبحث والتطوير،
فإن من خصائص العلم أنه قادر عىل مجابهة الشك
ومقاومة النقد .بل وأحيانا ما يكون العلم فوق الشك
والنقد .فاألرض كروية ،والذرة موجودة ،ورسعة
الضوء  300ألف كيلوميرت يف الثانية ،ما يف ذلك من شك
وال اختالف .ومن أراد أن يشكك يف مثل هذه الحقائق،
فال أحد يحرمه من هذا الحق ،ولكن برشط وحيد ،وذلك
أن يكون قادرا عىل إقناع العلماء املختصني بنظرياته.
وهو يحتاج من أجل ذلك ألكثر من مصدح يف إذاعة أو
تلفاز .كما يحتاج بالتأكيد ألكثر من مجرد منشورات
أو تغريدات عىل صفحات التواصل االجتماعي.

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

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

جمال بن جميع

الشارع التلفزي واالذاعي:
المؤسسة والمديرة المسؤولة

وكأنه خبري يف كل املجاالت .أليست الديمقراطية قائمة
عىل حرية الرأي؟ أليست كل اآلراء متساوية؟ أليس
الشك حقا للجميع والنقد رضورة يف املجال العام؟

ّ
الفالح
منير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
التحرير :

عواطف البلدي  -أنور الشعافي -منى المساكني
 صالح بوزيان  -أماني الخديمي  -خالد النوري -تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي -
نائلة الشقراوي  -حازم الشيخاوي  -يوسف مارس

ّ
الفني :
المدير

فيصل بنعمران
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء سالم
العنوان :

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

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
مذكرات الحبيب الصيد

كتاب رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد النارص
"جمهوريتان ..تونس واحدة" حقق نسبة مبيعات استثنائية
بمجرد وضعه يف املكتبات وينتظر ان تصدر منه نسخة ثانية قبل
انقضاء شهر واحد عىل صدور النسخة االوىل ملا تضمن خاصة
من شهادات حية لرجل دولة مخرضم وخاصة شهادته املتعلقة
بما يسمى بيوم الخميس االسود.
ومن املنتظر ان يصدر رئيس الحكومة االسبق الحبيب الصيد
من جهته مذكراته التي ستتضمن مراحل هامة من حياته كوزير
داخلية يف فرتة انتقالية دقيقة خالل حكومة الراحل الباجي قائد
السبيس ثم كمستشار مكلف باالمن يف حكومة الرتويكا االوىل
ثم رئيسا الول حكومة يف الجمهورية الثانية ومستشار للرئيس
الراحل قائد السبيس.
وبالعودة اىل محمد النارص الذي كان محل حفاوة وحظوة
لدى استقباله مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد،
فإن حفل تقديم كتابه سينتظم عشية الخميس  8افريل 2021
بمدينة الثقافة.

مقاضاة

أكدت مصادر مطلعة امكانية رفع قضية عىل رئيس الحكومة
االسبق يوسف الشاهد عىل خلفية االيهام الخطري الذي جاء يف شهادته
بخصوص أحداث الخميس االسود ،واملتعلقة اساسا بوزير الدفاع
االسبق عبد الكريم الزبيدي واالجتماع الذي وصفه باملجهول الذي قال
انه عقد يف قرص الرئاسة بقرطاج بعد نقل الرئيس الراحل الباجي قائد
السبيس اىل املستشفى العسكري.
نفس املصادر اكدت ان الزبيدي كان فعال يف رئاسة الجمهورية وأنه

التقى مستشار االمن القومي كمال العكروت وعدد من اعضاء ديوان
الرئيس نافية بشدة صدور اي قرار بمنع دخول القرص عىل اي طرف
مربزا ان الرئاسة شهدت حركية عادية وانها لم تتلق أية تعليمات من
رئاسة الحكومة.

تجاوز سلطة

اكد املحامي احمد صواب لـ"الشارع املغاربي" انه تم تعيني
جلسة مرافعة يف قضية تجاوز السلطة التي رفعتها منظمتا "أنا يقظ"
و"بوصلة" ورئيس تحرير موقع "نواة" يف تجاوز السلطة يف عالقة
باالمر الرئايس الذي تمكن بمقتضاه القيادي السابق يف حركة نداء
تونس برهان بسيس من الحصول عىل عفو خاص.
وشدد صواب بصفته محامي "بوصلة" و"أنا يقظ" و"نواة" عىل
انه يمكن اعتبار القضية من النزاعات االسرتاتيجية وعىل أنها تهدف
للضغط أمام الرأي العام يف مسائل وصفها بالكربى.
ولفت اىل ان القضية تهدف ملقاومة الفساد السيايس وللضغط يف
اتجاه عدم االفالت من العقاب مربزا ان البعض يرى وجوب أن تكون
صالحية رئيس الجمهورية يف مادة العفو الخاص تحت رقابة قضائية.
وأبرز أن يف العفو الخاص مساسا من استقاللية القضاء واعتداء
عىل مبدأ تفريق السلط والتوازن بينها مشريا إىل رضورة ان يكون هذا
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العفو يف اطر محددة وأال يتم تجاوزها من قبيل استعماله الهداف
سياسية.
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس قد مكن سنة 2018
االعالمي والسيايس السابق برهان بسيس من عفو خاص مخالفا بذلك
راي اللجنة الخاصة بالعفو التابعة لوزارة العدل والتي رفضت منح
بسيس الصادر يف شأنه حكم بسنتني سجنا و 300الف دينار خطية يف
قضية " صوتيتال" التي اتهم فيها بسيس باستغالل موظف عمومي
لصفته لتحقيق فائدة ال وجه لها لنفسه او لغريه ومخالفته الرتاتيب
الجاري بها العمل واالرضار باالدارة .

طرد وغليان

اذاعة وتلفزة  RTBFأكدت أن حالة من االحتقان والغليان تسود
بني أفراد مئات العائالت املغربية بعد قيام سلطات بلجيكا وهولندا
بطردهم من املساكن االجتماعية التي اكرتوها منذ أعوام يف البلدين
بأسعار معقولة.
املصدر أوضح أن الطرد جاء بعد التأكد من امتالك العائالت
املطرودة منازل أو عقارات يف بلدهم األصيل.
ووفق  RTBFسيكون لزاما عىل هذه العائالت دفع خطايا
وتعويضات ترتاوح بني  35و 45ألف أورو باعتبار أنه ليس لها الحق
للتمتع بمساكن اجتماعية.
ونقل املصدر عن متظاهرين من العائالت بمدينة أنفار البلجيكية
اتهامهم سلطات بالدهم بـ "بيعهم" وبـ "االبالغ عنهم" باعتبار أنها
سهلت مهمة مكاتب تحقيق خاصة ك ّلفتها حكومتا بلجيكا وهولندا
ّ
بتقص أوضاع العائالت والتعرف عىل هويات أفرادها يف املغرب بما
مكن من تحديد ممتلكاتهم العقارية وتطبيق القانون بطردهم من
املساكن االجتماعية.

زووووم

قطر ترفض منح تونس قروضا جديدة قبل سداد قرض قديم

كريمة السعداوي

أنهى وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثمار عيل الكعيل يوم
الثالثاء  23مارس  2021زيارة عمل إىل دولة قطر استغرقت
خمسة أيام واندرجت رسميًا يف إطار "تعزيز التعاون خاصة
يف مجال الرتويج لالستثمارات بني تونس وقطر" حسب بيان
صحفي رسمي.
وكان أحد األهداف املعلنة لهذه الزيارة هو تعزيز التعاون
الثنائي من أجل زخم جديد لخطة إنعاش االقتصاد التونيس بعد
أزمة كوفيد.
ورافق الكعيل خالل الزيارة رئيس ديوان رئيس الحكومة
املعز لدين الله املقدم .ويف قطر التقى الوزير بعدد من الوزراء
القطريني ومسؤويل الرشكات الكربى العاملة يف عدة قطاعات
مثل تقنيات االتصال والسياحة والفالحة والطاقة وتحدث
مع املسؤولني القطريني عن فرص تعزيز التعاون الفني بني
البلدين .ويشار إىل أن وفدا من االتحاد التونيس للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية قد زار قطر أيضا برئاسة سمري
ماجول من  21إىل  24مارس.
وقد رافق رئيس االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية خالل هذه الزيارة حمادي الكعيل ونائباه
هشام اللومي وعبد السالم بن عياد عضو مجلس األعمال التونيس
القطري وحسن القروي مدير العالقات مع الدول العربية يف
االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأعلنت مصادر مالية مؤكدة أن زيارة وزير املالية
واالستثمار عيل الكعيل إىل قطر لم تحقق االهداف املرجوة منها
السيما انه بعد أربعة أيام من املفاوضات عاد الوزير دون ان
يتمكن من اقناع كبار املسؤولني القطريني ال بتمكني تونس من
قروض جديدة يف شكل وديعة وال بإعادة جدول قرض سابق.
وحسب املصادر نفسها كان الهدف األول من زيارة الكعيل
إىل قطر محاولة إقناع القطريني بإعادة جدولة قرض قطري
قيمته  500مليون دوالر ( 1400مليون دينار) ممنوح لتونس
والذي من املقرر أن يتم دفع أوّل أقساطه يف أفريل الجاري
لكن هذا االقرتاح لم يجد تجاوبا من قبل القطريني رغم انهم
يرون احد اهم الداعمني للتجربة الديمقراطية مثلما يصفنون
انفسهم..
من ناحية أخرى ذكرت ذات املصادر أن الكعيل سعى
للحصول عىل قرض جديد بقيمة  300مليون دوالر (840

مليون دينار) ولكن دون جدوى حيث أرص القطريون عىل
رضورة سداد القروض القديمة قبل منح قروض جديدة مربزة
يف هذا اإلطار ابالغ القطريني الوزير بعدم القدرة عىل "ضخ"
أموال أو استثمارات جديدة يف تونس النشغالهم بتوفري نفقات
مونديال  2022لكرة القدم وألنهم ضخوا نحو  15مليار دوالر
( 42مليار دينار) إلنقاذ العملة الرتكية من االنهيار وهو مبلغ
يعادل ميزانية تونس للعام الحايل.
ويتزامن هذا املوقف القطري مع مساع تقودها الدوحة حاليًا
للتق ّرب من مرص والتصالح مع جريانها ولم يعد ضخ أموال
جديدة لتونس "أولوية" يف سياسة الدوحة الخارجية.
محاوالت اعادة الجدولة لم تنته .فرغم اعالن وزير املالية
عيل الكعيل يف حوار لقناة الوطنية االوىل يوم الخميس املنقيض
ان الدولة التونسية ستسدد قسطا من القرض القطري يف آجاله
املحددة فإن اتصاالت نهاية االسبوع املنقيض كشفت ان تسديد
القرض غري ممكن عمليا بل شبه مستحيل.
فيوم اول امس االحد اعلنت القصبة ان رئيس الحكومة
هشام املشييش اجرى اتصاال هاتفيا بنظريه القطري يبدو انه
طرح فيه طلب تونس امللح اعادة جدولة القرض بسبب الوضع
الحرج للمالية العمومية.
وقبلها بيومني اكد الوزير عيل الكعيل ان رواتب شهري جوان
وجويلية غري متوفرة حاليا وان العمل جار عىل قدم ساق لتعبئة
موارد مليزانية الدولة ينطلق بالتوصل التفاق مع صندوق النقد
الدويل يف غضون شهر .
زيارة قطر تثري تساؤالت عديدة اوال حول حقيقة املوقف
القطري من تونس وان كانت بوادر املصالحة مع النظام
املرصي ومع املحور االماراتي  -السعودي غريت من خط
الدوحة تجاه حلفائها يف تونس وعىل رأسها حركة النهضة احد
اهم املكونات السياسية لحكومة املشييش أو أن ما يُتناقل يف
الكواليس وتحديدا ما جاء عىل لسان النائب الصايف سعيد من
عرقلة رئاسة الجمهورية زيارة قطر وطلبها عدم التنسيق مع
حكومة املشييش صحيح ووقتها سيكون الرصاع بني الرئاسات
الثالث قد دخل مرحلة خطرية وبات يهدد املصالح العليا للدولة .

وفاة الشيخ حسن بلحسن
شيخ الطريقة الشاذلية
انتقل إىل رحمة الله صبيحة يوم االحد فضيلة شيخ
الطريقة الشاذلية حسن بلحسن.
عُ رف شيخ املقام الشاذيل "سيدي" حسن بلحسن مثلما
ّ
يلقبه مريدوه بتواضعه وحسن خلقه وحبه للخري وبحرصه
الشديد عىل املحافظة عىل التقاليد العريقة بمغارة ومقام
سيدي بلحسن الشاذيل ..فقد كان يخطط وفق ما تناقله عدد
من مريديه إلحياء املنهج الشاذيل القديم خاصة التدريس
باملقام.
يذكر انه بعد وفاة فضيلة الشيخ الهادي بلحسن خلفه
باملقام الشيخ حسن بلحسن أو ما يعرف بـ "شيخ الخلوة
الشاذلية" بجبل التوبة بتونس املعروفة يف الكتب القديمة
بـ"مغارة الراهب" ولدى القوم بـ"مركز االوتاد واألبدال"
وسيف مجمع البحرين (بحري العلم) واملتعارف اليوم عىل
هذه الرتبة املنيفة بالديوان الشاذيل شيخ مقام سيدي بلحسن
الشاذيل ..ومن املنتظر ان يخلفه ابنه أنيس بلحسن (أصل
اللقب املدب)..
وتنسب الطريقة الشاذلية إىل مؤسسها األوّل أبي الحسن
الشاذيل واسمه عيل بن عبد الله (ولد سنة 593هـ1196/م
وتويف سنة 656هـ1258/م) وقد تتلمذ عىل يد الشيخ أبي
سعيد الباجي .وتعترب هذه الطريقة من أبرز الطرق الصوفية
املنترشة يف النطاق العربي اإلسالمي وال تزال منترشة إىل اليوم
يف بلدان كثرية .وتعود اصول أبي الحسن الشاذيل اىل بالد غمارة
بريف املغرب األقىص ،أمّ ا تسمية الشاذيل فقد أتت نسبة إىل
شاذلة وهي قرية قرب مدينة تونس.
نسأل الله تعاىل أن يتغمّ د روحه بواسع مغفرته وأن يتقبله
يف عباده الصالحني وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه وجميع
مريدي املقام الشاذيل بتونس جميل الصرب والسلوان.

maghrebstreet@gmail.com
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رسالة أشبه إلى َ
«فرْ مان» سلطاني وجّ هها رئيس الجمهور يّة إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب بشأن ر ّد مشروع تنقيح قانون سنة  2015المتع ّلق بالمحكمة
الدستور يّة .وبصرف النظر عمّ ا حظي به هذا الر ّد غير المسبوق شكال وأسلوبا ومضامين من تعليقات جارفة ،نقدًا أو مدحً ا ،فإنّه ش ّكل حدثا عميق الدالالت.
قراءة للسطور وما بينها...
عىل ما يُشبه رقاع الجلد وورق الربدي ،نسخ رئيس الجمهوريّة هي الصيغة ذاتها تقريبا التي كان يُضمّ نها الرسول محمّ د يف كتبه إىل عموما عن حلول املأزق العارم بدال من الح ّل ،باعتبار ّ
أن إرساء املحكمة
ً
رسالة سمّ اها «كتابًا» إىل رئيس الربملان ،أسهب عربها يف تعداد دواعي ح ّكام األمصار املجاورة للجزيرة العربيّة من غري املسلمني .لن يصل الدستوريّة اليوم ،وفق ما ّ
ينص عليه دستور  2014من سبيل املحال.
ّ
ردّه الرافض ملرشوع تنقيح وإتمام القانون األسايس عدد  50لسنة بنا األمر طبعً ا إىل مضغ علكة «التكفري» التي الكها بعض املهللني من فقد حدّد الفصل  148الفرتة الزمنيّة إلحداث املحكمة بشكل دقيق .كما
 2015املؤ ّرخ يف  3ديسمرب  2015واملتع ّلق باملحكمة الدستوريّة .ومع ّ
أن مناهيض رئيس الجمهوريّة .ومع ذلك فإنّه يُنبئ بالحالة الوجدانيّة ال إمكانيّة يف تعديل الدستور بالنظر إىل منطوق الفصل  144يف غياب
ّ
وكأن كالمه من ّز ٌل وال املحكمة الدستوريّة نفسها .ومع ذلك ّ
جواب الرئيس قيس سعيّد جاء طويال عريضا ومنمّ قا بشتّى الزخارف و»العليائيّة» التي بات رئيس الدولة مسكونا بها،
فإن الطائفة السياسيّة الحاليّة
اللفظيّة واألساليب الحجاجيّة ،تناغمً ا مع شكل الخ ّ
ط الباذخ املنسوخ به يمكن أن تشوبه شائبة وأنّه عىل ّ
حق دائما ّ
وأن اآلخرين إن خالفوه الرأي برمّ تها من رئاسة جمهوريّة وبرملان قد بلغت مقاعدها دون وجود
نص ال يتجاوز طوله خمسة فإنّهم ال محالة عىل خطأ ،ولذلك طلب لهم «الهداية» ،عىل غرار ما ّ
يدويّا ،فإنّه كان بإمكانه اختزال الر ّد يف ّ
يتلفظ محكمة دستوريّة ،بما يعني يف اآلن ذاته رضورة التوافق من أجل تجاوز
أسطر لتعليل أسباب استخدام ّ
ّ
املتفقهون وأدعياء العلم ومن يُسمّ ون بـ»أهل الح ّل والعقد»!.
حقه الدستوري يف رفض تزكية ما ارتكبه به دوما
املأزق القائم ،حتّى ال يفقد الجميع الرشعيّة الدستوريّة لوجوده أيضا.
الربملان من خرق واضح للدستور .خرق يتع ّلق أساسا بعدم احرتام
األحكام السلطانيّة
معارك هامشيّة
ّ
الخاصة بإحداث املحكمة الدستوريّة ،وفقا ملا جاء يف
اآلجال الدستوريّة
من هنا استندجنا بـ»األحكام السلطانيّة» ،وهو عنوان أحد أه ّم
هكذا يغرق التونسيّون إذن يف معارك ال ته ّم معيشهم اليومي،
تمرير
ُميس
ي
وبذلك
.2014
دستور
من
148
الفصل
من
الفقرة الخامسة
كتب الفقيه وقايض قضاة بغداد أبي الحسن املاوردي ،لوصف ما بلغه وال تُسهم ولو بقيد أنملة يف الح ّد من رصوف معاناتهم االجتماعيّة
مرشوع هذا القانون اليوم بمثابة إعادة إنتاج للخرق الدستوري نفسه الحال من ادّعاء المتالك الحقيقة ،وصياغتها يف «كتاب ردّ» هو أقرب واالقتصاديّة .ومع ّ
أن رئيس الجمهوريّة قد بات طرفا أساسيّا يف حلبة
مجدّدا .ومن ثمّ ة فإنّه لن يقبل ّإل باحرتام ّ
كافة أحكام الدستور ،كما إىل َ
«الف ْرمان» العثماني ،باعتباره مرسوما إمرباطوريّا يجري مجرى الرصاع السيايس ،فإنّه من املستبعد أن يكون منهمكا كخصومه يف ما
ّ
ّ
أنه يرفض رفضا قاطعا التأويالت املريبة للدستور ويرتفع عن الخلفيّات «األمر العيلّ» والقانون النافذ بأمر من السلطان نفسه ،السيما أنّه ممهور يُسمّ يه املف ّكر األمريكي «نعوم تشومسكي» بـ»إسرتاتيجيّة اإللهاء».
السياسيّة التي تقف وراءها.
وهي إسرتاتيجيّة معروفة تعتمدها النخب الحزبيّة
كان بوسع الرئيس قيس سعيّد أن يكتفي
والسياسيّة واملاليّة من أجل خدمة مصالحها املبارشة،
إذن بمثل هذا القدر اإلنشائي ،شكال ومضمونا،
وذلك من خالل تحويل تركيز الرأي العام عىل القضايا
يف نطاق ما هو متعارف عليه من أساليب قانونيّة
الرئيسيّة عرب إغراقه يف األزمات املختلقة وتعويمه
معارصة ،غري أنّه أبى ّإل اللجوء إىل أسلوب
بالتفاهات واالنقسامات وما إىل ذلك...
«األحكام السلطانيّة» املدجّ جة ،عىل خالف ما هو
باتت معالم خصوم رئيس الدولة واضحة
راهن ،بالزخرفة اللفظيّة واإليحاءات الرتاثيّة.
اليوم إذن ،فج ّلهم إمّ ا من جماعة اإلخوان واإلسالم
فكيف ذلك؟
السيايس وأنصارهم الذين تمثّلهم حركة النهضة،
ما وراء الشكل !
وإمّ ا من ورثة حزب التجمّ ع املنح ّل الذي ال يرون يف
قد ال يكون عيبًا يف ابتداع رئيس الجمهوريّة
النظام الديمقراطي بدورهم ّإل مصعدا للوصول إىل
أسلوبا يُميّزه يف كتابة بعض املراسالت أو
الحكم .أمّ ا أنصار قيس سعيّد ،ففي معظمهم ليسوا
النصوص الرئاسيّة األكثر أهميّة .فقد سبق
من ّ
ظمني حزبيّا ومنضبطني سياسيّا ،دون اعتبار تلك
له اعتماد رسائل منسوخة يدويّا وبنوعيّة
التنسيقيّات الجهويّة الكثرية التي تحسب نفسها عليه
الخ ّ
ط ذاته يف تكليف من م ّر عليه من رؤساء
وتعشق ترانيم صوته الجهوري وتستل ّذ التظ ّلل تحت
الحكومات .األهم يف الرسالة الجديدة إذن هو
ّ
وتحن لألمجاد املرويّة يف خطابه.
خيمته السلطانيّة
ما لوحظ فيها من تغليب للجوانب الشكليّة
ويف املقابل ،يُعوّل الرئيس عليها يف أيّة استحقاقات
عىل املضامني الدستوريّة والقانونيّة ،حتّى بات
انتخابيّة مقبلة دون االعرتاف بانتسابها إليه.
الشكل املحدّد الرئيس ملقاصد ما بني السطور.
ويف حني نرى الغنويش يحاول ،منذ نحو ثالثة
استخدم الرئيس ،وفق بعض العارفني ،خ ّ
طا ً
طا
أعوام ،إقناع التونسيّني بـ»تونسيّته» سواء بتغيري
يُجيد كتابة «الخ ّ
ط املغربي» الذي درج عىل
نوعيّة لباسه وارتدائه لربطات العنق أو باستخدامه
اعتماده ح ّكام البالد التونسيّة وسالطينها من
املتواتر للهجة العاميّة التونسيّة أو باستبداله خارج
البايات يف «أوامرهم العليّة» قبل زمن الطباعة.
التنظيم صفة الشيخ بـ»األستاذ»ّ ،
فإن قيس سعيّد بدا
ي ّ
ُجسد ذلك انبهار قيس سعيّد الشخص والرئيس بما ينضح به هذا
أن ثابتا يف األسلوب نفسه الذي عُ رف به بل واستزاد يف الغرق فيه .فال ريب
معقفة وانحناءات والتواءات أنيقة .ومع بتوقيعه ونافذ من دون رجعة عنه .وربّما من حسن الح ّ
ظ ولو شكليّا ّ
النمط من الكتابة من خطوط ّ
ّ
التمسك بالصفات واألساليب التي أوصلته
ّ الرئيس قيس سعيّد ،الذي حرص ديوانه عىل إظهاره بصدد التوقيع عىل أنّه يُدرك ك ّل اإلدراك أهميّة
ذلك حرص شكليّا أيضا عىل املواءمة بني أساليب املغرب واملرشق يف فن
ط املغربي بدال إىل قرص القصور .ومع ذلك يبدو ،عىل األرجح ،أنّه ال وجود إلسرتاتيجيّة
شخيص عىل كتاب الر ّد وختمه ،قد اختار نسخ هذا الر ّد املطوّل بالخ ّ
بتفان
كتابة املراسالت السلطانيّة .والواضح أنّه كان منكبّا
ّ
ٍ
ط الرسمي املعتمد يف كتابة الفرمانات محدّدة املعالم لدى الرئيس ،رغم ّ
أن سماته الخطابيّة املغايرة للسائد
ط الديواني الذي كان الخ ّ
مراجعة هذا الردّ ،شكال ومضمونا ،أكثر من حرصه عىل كتابة بياناته من الخ ّ
أن هي التي صنعت له الفارق إزاء خصومه .فقيس سعيّد يبدو غري مبال
عارف ّ
ٍ
التعبويّة يف االنتخابات الرئاسيّة لعام  2019أو حتّى عىل قراءة مرشوع املمهورة بـ»الطغرة» أي «خاتم السلطان» .وال يخفى عىل ك ّل
كافة معالم الف ْرمان السلطاني عىل مستوى بما يسمّ ى «الواقعيّة السياسيّة» ( )Realpolitikعىل الرغم من أنّه
كتاب سعيّد قد حمل تقريبا ّ
ميزانيّة الدولة للعام الحايل.
ّ
لن نقف عىل ك ّل مقاطع رسالة الردّ ،إذ يكفي معاينة أق ّل ما أمكن من املضمون والصياغة الذي يُكتب عىل ورقة طويلة واحدة ،ليُحدّد الحقوق يُمارسها دون التخل عن صميم أسلوبه.
أُسهب رئيس الجمهوريّة إذن واستفاض وزركش وهجا وته ّكم
نتبي طبيعة املح ّركات التي كانت تستنزف جهد الرئيس ،ويفصل يف النزاعات ،ويُقدّم الرشوحات ،ويعلن عن القرار النهائي الذي
مفاصلها كي ّ
وألقى الشعر وتغنّى وحاجج وأمر ونهى ،مستخدمً ا بذلك طائفة متنوّعة
عليه السالم ،عىل شاكلة تحيّته لنفسه باالسم متجاهال تسمية رئيس عىل املرسل إليه تنفيذه بحذافريه دول إبطاء أو كلل.
ومن دالئل هذا التمثّل اإلطالقي للحقيقة ،رغم تعدّد الواقع واختالف من األساليب اللسانيّة والرتاثيّة التي كانت معتمدة قبل زمن بعيد جدّا
الربملان راشد الغنويش (من قيس سعيد رئيس الجمهوريّة التونسيّة
إىل السيد رئيس مجلس نوّاب الشعب .السالم علينا ،وعليكم مثل الذي الرؤى وتعدّد زوايا النظر ،ما بدا يف الرسالة من تكثيف لالستشهاد ال يُع ّد بالقرون ...بدا واضحا أنّه مسكون برتاث ماضويّ سحيق .وهو ما
ّ
جسد توقه إىل استحضار األنماط الخطابيّة للسالطني القدامى يف طرح
ّ
بالنص القرآني .وهو ما يُسمّ ى يف
النبي عيىس لنفسه ،شاه ًرا بذلك فقط بشعر القدامى ،وإنّما أيضا
ألقينا) .استخدم الرئيس هنا تحيّة
ّ
أن مأزق قضايا ومآزق دستوريّة وقانونيّة وسياسيّة معارصة .فأن يكون لتونس
راية «السالم» عىل من قد ال يُضمر له من وراء الحُ جب سوى «الحرب» اللسانيّات بـ»خطاب الحقيقة» ( ،)Discours de véritéمع ّ
أو كذلك «الدسائس» غري املعلنة التي ال يغيب عن رئيس الجمهوريّة خطاب الحقيقة يتمثّل يف كون الحقيقة نسبيّة ،ولك ّل حقيقته حتّى عند رئيس ذو ثقافة تراثيّة دافقة ،وأن يكون قد حفظ من شعر العرب
ّ
وتوسع يف دراسة مؤ ّلفات فجر اإلسالم وما قبله وقرأ رسالة
أعذبه
وأجهزتها معرفة دقائق تفاصيلها .لم يُلق الرئيس إذن عىل غريمه السالم «إرادة» قول الحقيقة يف ح ّد ذاتها.
ُجسد الغفران واللزوميات والبخالء واإلمتاع واملؤانسة والتوابع والزوابع وحي
ّ
طرح هذا األمر يبدو إذن يف منتهى التعقيد والتشعّ ب ،ولكنه ي ّ
«تفضل» عليه بمثيل ما أنعم به عىل نفسه من سالم
قوال ورصاحة ،وإنّما
ّ
الحال التي وصلت إليها إدارة البالد .فالرئيس قيس سعيّد لم يأت من بن يقظان ومقدّمة ابن خلدون وغريها كثريّ ،
فإن األجمل من اتساع
دون أن يُسمّ يه.
نخب حزبيّة وسياسيّة أعمتها مصالحها ،املعرفة بالرتاث ،ومن الصوت الجهوري ومن «الحروفيّة» الساحرة
ّ
الرتكيز يف كتابة رسالة الر ّد بلغ أوجه حتّى آخر سطر فيها ،ليُذ ّكر فراغ ،لكنه ليس أيضا من طينة ٍ
املرسل إليه بما بدأه ولكن بشكل أشنع يعلن هول القطيعة التي أمست فراكمت رضوب العجز والفساد والعبث الفاحش بالبالد والعباد عىل للخ ّ
ط العربي هو أن يُسهم قدر املستطاع يف محاربة الفساد املسترشي
وتحسني ظروف عيش التونسيّني وتطوير البنية التحتيّة للبالد وشحذ
قائمة بني الرجلني .فقد بلغ األمر بالرئيس قيس سعيّد ح ّد استخدام امتداد عرش سنوات...
تضمّ ن كتاب الرئيس قيس سعيّد بطبيعة الحال حيّزا مهمّ ا يف الهمم للعمل والبذل واإلنتاج ...وله عندها أن يُسهب يف تلك االستعارات
النبي موىس لفرعون وآلِه (والسالم علينا وعليكم وعىل من اتّبع
تحيّة
ّ
ّ
واملحسنات اللفظيّة بقدر ما يشاء...
الهدى) .واألكثر من ذلك ّ
أن هذه الصيغة التي خاطب بها سعيّد الغنويش الفقه الدستوري ،ولكنّنا نكتفي يف هذا املضمار باإلشارة إىل أنّه قد أعلن
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أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور لـ «الشارع المغاربي» :

يف منطق رئيس اجلمهورية جيب أن نبقى
بال حمكمة دستورية ويف هذا خرق جسيم للدستور

• كل التعطيالت يقوم بها رئيس الجمهورية ويتهم غيره بالتعطيل
ّ
أعز أصدقائي وكنت من أقرب الناس إليه لكنه تغير كثيرا لألسف الشديد
• سعيد كان من
كوثر زنطور

قدم استاذ القانون الدستوري في حواره مع "الشارع المغاربي" قراءته الدستورية لحق الرد الذي استعمله رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص
تنقيحات القانون االساسي للمحكمة الدستورية واصفا التعليل القانوني والدستوري المضمن في رسالة الرئيس لرئيس البرلمان بـ"التعلة" وبأنها كلمة حق
أريد بها باطل متهما سعيد بتعطيل إرساء المحكمة المذكورة حتى يكون في حل من أية رقابة دستورية.
ورد بن عاشور ألول مرة على االتهامات المتداولة من قبل الدوائر القريبة من رئاسة الجمهورية والتي تحدثت عن عداوة بين سعيد وعائلة ابن عاشور في
الجامعة كاشفا انه كان من االصدقاء المقربين من سعيد وأن األخير تغير بعد توليه منصب رئيس الجمهورية.

ما هي قراءتك لرسالة رئيس الجمهورية
قيس سعيد املوجهة لرئيس مجلس نواب
الشعب حول تنقيحات املرشوع االسايس املتعلق
باملحكمة الدستورية ؟
بداية انا شخصيا لست موافقا عىل بعض
التعديالت املتعلقة بالقانون االسايس لسنة 2015
الخاص باملحكمة الدستورية وتحديدا تغيري االغلبية
املطلوبة للحصول عىل عضوية ضمن تركيبة املحكمة
من الثلثني اىل اغلبية الثالثة اخماس ولكني يف املقابل
مع فتح الرتشحات دون املرور بالكتل الربملانية .ثانيا
مكن الدستور رئيس الجمهورية يف الفقرة الثانية من
الفصل  81من حق الرد ،ال بمعنى حق النقض ،واعادة
القانون للربملان للتداول ثانية واكدت الفقرة الثانية ان
رئيس الجمهورية عندما يستعمل حق الرد للتداول
ثانية تكون املصادقة اثر الرد باغلبية ثالثة اخماس..
من حيث الشكل من املعروف انه لكل مقام مقال.
يعني الرسالة ليست من مقام رئيس
الجمهورية واألعراف يف مثل هذه املراسالت ؟
لكل مقام مقال ..بالنسبة ملا يمكن تسميته
بالخطاب لم يصادف املقال املقام ولم يتماه معه..
ال وجود لتناسب بني املقال واملقام ..نحن يف موضوع
يتعلق باالفصاح عن موقف من نص قانوني ،من
مرشوع قانون اسايس وافق عليه مجلس نواب الشعب.
ومن املفروض ان تكون ممارسة رئيس الجمهورية
حق الرد بناء عىل تعليل قانوني للنقاط التي ال يوافق
عليها يف مرشوع القانون موضوع النظر ..ونالحظ ان
الرئيس لم يتعرض يف رسالته ال من قريب وال من بعيد
اىل مرشوع القانون محل النظر..
من حيث الشكل دائما وجدنا انفسنا يف سلسلة
من االساليب البالغية واستعمال ما يسمى يف البالغة
بالبديع وباستشهادات غريبة ،عىل غرار الشعر واآليات
القرآنية وباملؤلفات من الرتاث وبمؤلفني ال عالقة لهم
بالقانون عامة وبالقانون الدستوري خاصة مثل
سيبويه والفريوزابادي والشيخ الطاهر ابن عاشور
وبقرارات تعقيبية يف املادة املدنية والتجارية ال عالقة
لها بالقانون الدستوري ..كل هذا زيادة عن استعمال
عبارات من قبيل السالم علينا وعليكم مثل ما القينا و
السالم علينا وعليكم وعىل من اتبع الهدى  ..كل هذا
أضفى عىل رسالة الرئيس مسحة فلكلورية اكثر من
أي يشء اخر.
ماذا عن املضمون ؟
بالنسبة للمضمون ..يجب الرتكيز عىل موضوع
املراسلة اذ املالحظ ان رئيس الجمهورية لم يُضمّ ن
العبارة املستعملة يف الدستور وهي رد مرشوع القانون
اىل مجلس نواب الشعب "للتداول ثانية" وهذا يُبني
منذ االنطالق انه قام برد املرشوع جملة وتفصيال،
وانه لم يدخل تحت طائلة الفقرة الثانية من الفصل
 ..81مسألة اخرى يف سياق التعليل :ذ ّكر رئيس
الجمهورية يف رسالته بأنه اقسم عىل احرتام الدستور

وبأنه مكلف باحرتام الدستور ..للعلم كل السلط التي
انشأها الدستور مكلفة باحرتام الدستور ،ورئيس
الجمهورية ال يتمتع بعلوية يف هذا املجال ..ثم يقول يف
التعليل ايضا انه استند يف قرار استعمال حق الرد اىل
الفصل  148من الدستور الذي ينص عىل اجال لرتكيز
املحكمة الدستورية وان عدم احرتام االجال وراء قراره
استعمال حق الرد وهذه كلمة حق اريد بها باطل.
كيف ذلك ؟
ببساطة ألن هذا االمر غري مطروح ..يف منطق
رئيس الجمهورية يجب ان نبقى دون محكمة
دستورية ويف هذا خرق جسيم للدستور يعني ان
رئيس الجمهورية يريد ان يبقى يف حل من كل رقابة
وخاصة الرقابة التي تفرضها املحكمة الدستورية التي
لو كانت موجودة عندما رفض قبول الوزراء الجدد
ألداء اليمني الدستورية لقضت بأنه خرق الدستور.
وهذا يعني فتح الباب امام امكانية االنطالق
يف اجراءات عزله ؟
عزل رئيس الجمهورية يتطلب ايضا وجود محكمة
دستورية  ..نحن االن ندور يف حلقة مفرغة.
تعليل رئيس الجمهورية غري مقبول ؟
الرئيس ضمّ ن رسالته تخمينات عن الدوافع
والنوايا وكالعادة بعقلية املؤامرة وكأنه اراد ان يقول
لنا من خالل رسالته إنه الوحيد الذي لم يدخل يف
منطق املؤامرات وانه هو الوحيد عىل الحق والبقية يف
ضالل.
يعني صاحب الحقيقة ؟
يترصف وكأنه صاحب الحقيقة املطلقة التي ال
يمكن ألي كان ان يناقشها ..يقول يف رسالته "فليعلم
ان حججنا واضحة جلية وان مواقفنا ثابتة قوية
وارادتنا يف ضمان علوية الدستور وحقوق شعبنا
صادقة خالصة سوية" ..يعني هو الوحيد الذي له
"مونوبول الحقيقة" ويعترب نفسه الشخص الوحيد
والجهة الوحيدة التي لها حق قراءة الدستور وتأويله.
اىل ماذا يؤدي كل هذا ؟
اىل تعطيل مستمر  ..لم يعد مجلس نواب الشعب هو
املسؤول وحده عن تعطيل ارساء املحكمة الدستورية
..االن املسؤول هو أيضا رئيس الجمهورية الذي يعترب
انه ما دام موجودا فال حاجة اىل املحكمة الدستورية..
بالنسبة له املحكمة اكل عليها الدهر ورشب.
يعني رئيس الجمهورية يعترب ان يف وجوده ال
حاجة ملحكمة دستورية ؟
ربما ...ال يقولها رصاحة لكن يُفهم من رسالته
انه يف هذا املنطق ..هو يقول يف تعليله القانوني وهو
يف الحقيقة "تعلة" وليس تعليال انه من املفروض
ان يتم ارساء املحكمة الدستورية يف ظرف سنة
من تنظيم اول انتخابات ترشيعية يف الجمهورية
الثانية وأنه ما دام لم يتم احرتام هذه اآلجال فكأن
املحكمة سقطت يف املاء وهذا فيه تعطيل ينضاف
اىل التعطيل الذي عشناه يف ازمة اليمني الدستورية

وهي ازمة متواصلة وايضا يف تعطيل الحوار الوطني
..كل التعطيالت يقوم بها رئيس الجمهورية وهو
يتهم غريه بالتعطيل ويحكم عىل النوايا استنادا اىل
اآلية القرآنية التي استعملها "يعلم خائنة األعني وما
تخفي الصدور".
ماذا يريد الرئيس بهذا املوقف ؟
يريد ان يظهر وكأنه املعارض الوحيد.
كيف يمكن ان يكون رئيس الجمهورية يف
موقع املعارضة وهو جزء اسايس من السلطة؟
هو معارض للكل يعني ضد الجميع  ..يريد
ان يكون املعارض الوحيد ..معارض ملجلس نواب
الشعب ،معارض للحكومة ومعارض لألحزاب
ومعارض للنظام السيايس ..نفهم هذا من الخطاب
او املكتوب الذي وجهه اىل رئيس مجلس نواب الشعب
وقبله اىل رئيس الحكومة ورسالة اخرى للربملان
لتصويب خطأ يف التاريخ.
ما هي الحصيلة من كل هذا ؟
يف عدم ارساء املحكمة الدستورية ولو بتأخري 6
سنوات هناك خرق جسيم للدستور ...ملجلس النواب
طبعا مسؤولية ولكن اليوم زيادة عىل الربملان صار
املسؤول عن التعطيل هو رئيس الجمهورية النه
عوضا عن تسهيل االمور زاد املسار تعقيدا.
لكن يف هذا التاخري ايضا تجاوزا لالجال ؟
قياسا ،تم تركيز املحكمة الدستورية االيطالية
بعد  9سنوات من التاريخ املوجب قانونيا  ..تمت
املصادقة عىل الدستور سنة  1947وتم ارساؤها
سنة  1956وتاخر تنصيبها تقريبا بسبب نفس
الخزعبالت التي نشهدها اليوم يف مجلس النواب من
ذلك عدم اتفاق الكتل الربملانية.
ماذا عن تأكيد الرئيس قيس سعيد أن الربملان
يف موقف دستوري مستحيل ..ماذا يعني ذلك ؟
االن اصبح الرئيس يقر بوجود نظرية االجراء
املستحيل! سبق ان اكد ان النظرية غري موجودة يف

القانون الدستوري واليوم يرتاجع ويعرتف بإمكانية
االعتماد عىل نظرية االجراء املستحيل.
ماذا يمكن ان يحصل بعد رد قانون املحكمة
الدستورية ؟
اوال إمكانية ان يصادق مجلس نواب الشعب
عىل التعديل بأغلبية ثالثة اخماس ويعيد ارساله
لرئيس الجمهورية وعند وصول اجل الختم والنرش
ولم يختمه او ينرشه يكون رئيس الجمهورية قد
قام بخرق جسيم للدستور مثلما فعل عندما رفض
استقبال الوزراء ألداء اليمني الدستورية .يبدو أن
الرئيس يريد ان يكون محور النظام السيايس بينما
سلطاته الدستورية محدودة ومحدودة جدا.
طيب ويف صورة بقاء الحال عىل حاله
وسقطت التعديالت؟
خرجنا من املنطق القانوني واصبحنا يف منطق
القوة واستعراض العضالت.
ما هو الحل ؟
يف ظل استعراض العضالت ال وجود لحل قانوني..
اليوم نحن يف منطق من االقوى يف وقت البالد عىل
ابواب موجة ثالثة من وباء كورونا الذي تفىش بشكل
مخيف .والرئيس عوض االهتمام واالنكباب عىل
املسائل الجدية وعىل ادارة ازمة الوباء وعقد اجتماع
ملجلس االمن القومي منهمك يف مسائل اخرى ال عالقة
لها بالواقع الراهن وباألولويات املستعجلة.
مجلس االمن القومي بقي يف حالة انعقاد
دائم ؟
ال اعلم حقيقة ..حتى اخر اجتماع كان مخصصا
للوضع الوبائي وتحول النقاش اىل مسائل اخرى.
ما هو االشكال بني الرئيس قيس سعيد
وعائلة ابن عاشور ؟
ليس لنا اي مشكل مع رئيس الجمهورية ..كان
صديقي الويف وانا صديقه الويف.
ملاذا انقلبت العالقة؟
والله ال اعلم ..كنت اول املهنئني له عندما تم
انتخابه رئيسا وكنت حارضا بمجلس النواب يوم أدى
اليمني.
وعياض ابن عاشور قدم فيه شهادة
ايجابية؟
ّ
نعم ..اتصلت به انا هاتفيا وهنأته وايضا فعلت
أختي سناء ابن عاشور ..شخصيا كان اقرب الناس
ايل  ..كان من اعز اصدقائي وكنت من اقرب الناس
اليه يف الجامعة.
يقال العكس ..ما يتداول ان عائلة ابن
عاشور كانت من بني من حاربوه يف الجامعة ؟
ابدا ..أؤكد أننا كنا من اقرب االصدقاء.
قيس سعيد اليوم هل يشبه الصديق الذي
كنت تعرفه ؟
تغري كثريا لألسف الشديد  ..االسلوب الذي انتهجه
منذ وصوله للرئاسة لم أعهده بتاتا..
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عندما تكلّم ابن خلدون وكأنّه اليوم
عن «ذمومات ورذائل» احلكّام
لطفي النجار

06

• ح ّكام تونس يتراشقون بتُ َ
هم الفساد
ِ
ِ

وإذا تأ ّذن الله بانقراض ا ُمل ْلكِ من أُمّ ٍة حملهم عىل
ارتكاب الذمومات وانتحال الرذائل وسلوك ُ
ط ُر ِقها،
فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة وال تزال يف
انتقاص إىل أن يخرج ا ُمل ْلك من أيديهم ويتبدّل به سواهم
ليكون نَعْ يا عليهم يف سلب ما كان الله قد أتاهم من ا ُمل ْلكِ
وجعل يف أيديهم من الخري.

عبد الرحمان ابن خلدون
ال تزال «الفضائل السياسية يف انتقاص» يف تونس
بسبب «ارتكاب الذمومات وانتحال الرذائل
وسلوك طرقها» من ِقب َِل ّ
السواد األعظم
ّ
(إل من رحم ربّك) ممّ ن مسكوا بزمام
ّ
السلطان منذ انتفاضة «التوانسة»
شتاء .2011و»ذمومات» أو
«رذائل» الحال هي ذلك البذخ
الظاهر والثراء الفاحش الذي عاينه
ويُعاينه «التوانسة» ك ّل حني عىل
وجوه ح ّكا ِم وفاعلني يف السياسة
والشأن العام.
ِ
يقول الرحمان يف كتابه الكريم
«وإذا أردنا أن نهلك
قرية أمرنا مرتفيها
فيها
ففسقوا
ّ
فحق عليها القول
فدمرناها تدمريا»
(اإلرساء .)16
ُ
يف
والفسق
بعض وجوهه
ا ملتع ّد د ة
اص َ
ّ
السقة وأكل املال بالباطل وهو ما ْ
ط َلح عليه أهل العرص
يف زماننا بالفساد الذي تمدّد وانترش يف أرض تونس طوال
وعرضا ،من رأسها حتى أخمص أقدامها مخرتقا دولتها
ّ
ومؤسساتها املتعدّدة إضافة إىل جزء ها ّم ممّ ا يُسمّ ى باملجتمع
ّ
املدني عرب منظمات وجمعيات مشبوهة تناسلت وتكاثرت
ّ
تدخل مريب للمال األجنبي والدعم
بعد  2011مستفيدة من
الخارجي.
سننطلق من توطئة موجّ هة ترشح ُ
«ف ِس َق» ح ّكام تونس
املحروسة ،أصدرتها من ّ
ظمة الشفافية الدولية ،وهي عبارة
عن ّ
مؤش مدركات الفساد لسنة ( 2020صدر يف  29جانفي
 )2021احت ّلت فيه تونس املرتبة  69عامليا .ويستند مؤرش
مدركات الفساد إىل  13استطالعا وتقييما للفساد أجراه
خرباء لتحديد درجة انتشار الفساد يف القطاع العام يف 180
دولة وإقليما ،وتُ ْ
ظهر التقارير ّ
أن الفساد منترش يف تونس يف
جميع مراحل االستجابة لكوفيد ،19من الرشوة إىل اختبارات
كوفيد 19والعالج والخدمات الصحية األخرى إىل الصفقات
العمومية من اإلمدادات الطبية والتأهب لحاالت الطوارئ
بشكل عام ،باإلضافة إىل غياب الشفافية واملعلومة املحيّنة يف
ّ
املخصص ملجابهة الجائحة ،وهو
الترصّ ف يف صندوق 1818
ما من شأنه مزيد إضعاف ثقة املواطنني يف املرفق العمومي.
وأ ّكد مؤرش مدركات الفساد ّ
أن جائحة كوفيد 19ليست مج ّرد
أزمة صحية واقتصادية فحسب بل أزمة فساد أيضا.
هذه توطئة أو مقدّمة رضورية تُب َِّي باألرقام الدقيقة
ّ
واملؤشات املوضوعية «فاجعة» الفساد التي تعيشها تونس،
التي بلغت ح ّد العبث بصحة «التوانسة» الذين يُعايشون
ُ
و»ف ْس َق» حُ ّكامهم
بالنظر والسمع وال ّرصد واملعاينة فساد

الذين «انتهكوا حقوق النّاس يف أبدانهم وأموالهم املح ّرمة
وأعراضهم املحرتمة» (ابن أبي الضياف يف انتقاده ملساوئ
الحكم املطلق) .وفساد الحُ ّكام ما بعد  14جانفي 2011
هذا قد ر ّذل السياسة وأفقدها فضائلها عىل قول ابن خلدون
السيّما بعد أن برزت أمام الناس ُفحْ ش ثرائهم وتزايُد نِعَ ِمهم.

َذ ُ
ب َ
خ الحُ ّ
كام وعَ وَ ُز المحكومين

لن نطأ باب «بذخ الحُ ّكام وأموالهم» من زاوية الربهان
والحجّ ة والوثيقة عمّ ا يملكون من عقارات ومنقوالت وشقق
وسيّارات فارهة وأرصدة يف حسابات بنكية بأسماء متعدّدة

ومُ مَ وّهةَ ،فهُ ْم قادرون بل وبارعون يف العبث والتحايُل عىل
القانون .ولنا يف فساد الطرابلسية دليل عىل ما نقول ،إذ
«بَ َرعَ وا» يف نَهْ ب ثروات تونس «بالقانون» دون آثار «واقعية»
تُذكر ودون ترك حجّ ة أو برهان أو وثيقة تُدينهم ّإل يف ما ندر.
و»الطرابلسية الجدد» هم من فصيلة «الطرابلسية السابقني»
ّ
و»الصنعة والصنيعة» ،والفساد طبعا بل هم
يف املكر والحيلة
أش ّد وأخطر نظرا لتكاثر نسلهم وتو ّزع أصابع أخطبوتهم عىل
كل مناشط االقتصاد ومناحيه.
سنذهب يف اتجاه تشخيص موضوعي لتمظهرات الثراء
البي ِل َ
ّ
طي ٍ
ْف واسع من طبقة حكمت منذ 2011وتحكم إىل ح ّد
اليوم...ثراء مشبوه ومفاجئ مو ّزع عىل بعض قيادات ألحزاب
تدّعي الوسطية والحداثية و أحزاب أخرى إسالمية واملقصود
حركة النهضة طبعا ،دون أن ننىس بعض وجوه «املعارضة»
التي بانت عليها «النِّعْ مَ ُة» ورغد العيش.
يذهب الكثري من املتابعني لتفاصيل السياسة وكواليسها
إىل ّ
أن عددا مهمّ ا من الناشطني والفاعلني السياسيني الذين
تق ّلدوا مواقع متقدّمة يف أحزاب «كربى» أو من الذين نجحوا
يف الفوز بمقعد نيابي (منذ  2011إىل اليوم) أو الحصول عىل
حقيبة وزارية (يف ك ّل الحكومات املتعاقبة) قد راكموا ثروات
مهمّ ة (دون تعميم طبعا) .ويعلم املتابعون للشأن السيايس
ّ
أن العديد من النوّاب والوزراء قد انتقلت أوضاعهم املادية من
حال إىل حال فجأة ،نتيجة عُ موالت مشبوهة أو عقد صفقات
سياسية مخالفة للقانون واألخالق السياسية تُباع خاللها
الذمم واألصوات أو بسبب ابتزاز مج ّر ٍم لرجال األعمال .ولنا
ّ
معب يختزل ما ذكرنا ،وهو ما دوّنته املحامية
يف ذلك مثال
لبنى املشييش التي ذكرت ّ
أن يوسف الشاهد مثال قد كوّن أثناء

فرتة حكومته لجنة ملقاومة الفساد مق ّرها البحرية  2مهمّ تها
األساسية ابتزاز رجال األعمال الذين تحوم حولهم شبهات
فساد «يقولون صدر ضدّكم قرارا باإلقامة الجربية...تدفع
فلوس ّ
وإل..هناك من هرب وهناك من دفع ،»..كما كتبت يف
تدوينتها التي ذكرت فيها أسماء نوّاب يف نداء تونس ووزير
سابق وإطارات عليا يف اإلدارة التونسية.
األمثلة عن ُفحْ ِش ثراء الح ّكام الناتج عن الفساد بسبب
االبتزاز أو التمويل األجنبي أو العُ موالت وعقد الصفقات
املشبوهة عديدة وكثرية ،وتمظهراتها بادية ِ
يان «التوانسة»
لع ِ
وال يمكن حرصها ولكنّنا سنحاول ذكر بعضها.

القيادي السابق يف نداء تونس لزهر العكرمي
يذكر ّ
أن نداء تونس قد حصل عىل  40مليون
دوالر من جهة خليجية رسمية خالل فرتة
رئاسة الباجي قائد السبيس كانت يف
شكل دفعات ت ّم إرسالها ث ّم ت ّم إيداعها يف
الخارج يف حسابات القيادات األوىل يف
الحزب.
نُوّاب يف الربملان الحايل تُالحقهم
شبهات فساد ...رؤساء حكومات سابقني
(اثنان عىل األقل ،األول سقط بتهمة تضارب
مصالح والثاني تحوم حوله شبهات
فساد وابتزاز) ...تراشق بني اتحاد
الشغل ومن ّ
ظمة األعراف
حول فساد رجال
األعمال« ...وزراء»
تأجيل
مع
التعيني (اختارهم
املشييش ولم يؤدوا
اليمني) تالحقهم
فساد
قضايا
وتضارب املصالح أثبتتها هيئة مكافحة الفساد..مئات قضايا
معروضة يف القضاء ملسؤولني كبار يف الدولة...مديرة ديوان
يف قرطاج تظهر يف صورة حاملة لحقيبة يد بعرشات املاليني
و...و ..والقائمة طويلة جدا .هذه عيّنات وأمثلة نذكرها
يعلمها أغلبية «التوانسة» وهي عبارة عن قضايا أو شبهات
أو تُهم معروفة يف الفضاء العام تربز إىل سطح الجدل من
ّ
ولكن األدهى واألمر هو ما يربز من تمظهرات هذا
حني آلخر.
الثراء الذي يُمكن أن يالحظه كل زائر مثال ملأوى السيّارات
يف برملان باردو ،حيث تربض عرشات السيارات الفارهة من
ماركات عاملية فخمة لنوّاب دخل بعضهم قبّة الربملان بسيّارة
متواضعة.
كما تربز تمظهرات هذا الثراء لدى حركة النهضة كحزب
سيايس أوّال ،وكقيادات ورموز ثانيا تحوّل بعضهم يف سنوات
معدودات إىل «مالّكة» يروي شهود عيان أنها عبارة عن عمارات
ّ
ومؤسسات تجارية
وشقق فخمة ووكالء لرشكات أجنبية
تتكاثر وتنبت ك ّل يوم يف ضواحي املدن الكربى كمنطقة سكرة
ذكرا وليس حرصا .يعلم الجميع تقريبا ّ
أن لحركة النهضة
أمواال ضخمة تأتيها من الداخل والخارج تفوق العرشات
املليارات و ُربّما أكثر من ذلك بكثري وهذا ظاهر للعيان يف
حجم األموال املرصودة لحمالتها وأنشطتها التي ال يُمكن
لعاقل أن يقتنع ّ
أن ذلك هو حصيلة جملة انخراطات املنتسبني
للحزب أو هي منح تلقائية للمتعاطفني مع الحركة .لقد بانت
«النِّعْ مَ ة» عىل الكثري من «النهضويني» أمام «التوانسة» ،وهي
«نِعْ مَ ٌة حادثة» جاءت ْ
بغتة بعد تمكني يف الحكم استمر لعرش
سنوات واليزال...هي تمظهرات للناظرين ال تحتاج إىل برهنة
أو وثيقة...هي أقرب إىل اليقني أو هي اليقني عينه.
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تمر اليوم الثالثاء  6أفريل  ،2021احدى وعشرون سنة على وفاة المجاهد األكبر الرئيس الحبيب بورقيبة قائد الحركة
التحريرية ومح ّر ر المرأة التونسية وباني الدولة الحديثة والمصلح التنويري .من شأن استحضار ذكراه في هذه الظروف
العصيبة والخطيرة التي تم ّر بها تونس والدولة التونسية أن يبعد خلجات اليأس والقنوط عن نفوسنا ،وأن يؤجّ ج فينا من
جديد العزيمة على إنقاذ وطننا مثلما أنقذه بورقيبة ورفاقه ممّ ا كان عليه من اندثار وانحطاط وتخ ّلف مذهل على جميع
المستويات .فكما جعل بناة الدولة الوطنية من الضعف قوة ومن تونس دولة محترمة ومشعة في مقدور التونسيين
اليوم أن يصنعوا بالمثل شريطة أن يتغيّر حكم اليوم الفاسد الفاشل بحكم وطني صادق.
رحمك هللا سي الحبيب...

maghrebstreet@gmail.com
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«اللحل» املرعبة
االقتصاد التونيس أمام خماطر ّ
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كريمة السعداوي

جاء يوم السبت الفارط الجواب واضحا من رئيس
الجمهورية عىل املبادرة الجديدة ملجلس نواب الشعب
واملتعلقة بقانون املحكمة الدستورية بعد ان اصدر
قيس سعيد «فرمانا» جديدا اعلن عربه عن رفضه
ختم القانون معلال االمر بحجج قانونية مختلفة منها
ما يتصل باإلجراءات واآلجال والشكليات ومنها ما
يتعلق بعنارص قانونية وفقهية دستورية ال يفهمها اال
اهل الحل والعقد والعارفني بخبايا القانون وألغازه
وخاصة حكمه وحيله.
وأوضح رئيس الجمهورية يف كتابه املوجه اىل
مجلس النواب انه رافض لكل مبادرة سواء تلك التي
اقرتحها اتحاد الشغل لحل انسداد االفق السيايس
واالجتماعي او تلك االقرتاحات التي توجهت بها
اطراف عديدة إلخراج البالد من التداعيات الجسيمة
للجائحة الصحية وتوقع افالس وشيك يطيح كليا
باالقتصاد واملجتمع يف ظل وضعية نمطية لم تعشها
تونس من قبل وهي وضعية ّ
«اللحل»…

في ال ّلاحل وتمظهراته…

بدأت فعليا وضعية ّ
اللحل يف التشكل بصفة
نمطية واضحة منذ سنتني بعد ان قطع صندوق
النقد امداداته املالية االئتمانية عن تونس وسقوط
او باألحرى اسقاط ابرز املؤسسات الصانعة للثروة
وهي رشكة فسفاط قفصة واملجمع الكيميائي وكافة
رشكات النقل التي تمثل الرشيان الحقيقي للحياة يف
البالد.
كما تم الرشوع بعد االجهاز عىل النواة الصلبة
للمؤسسات العمومية املحورية من ناحية خلق
القيمة املضافة يف تدمري القطاع الخاص ،اذ لعبت
االرضابات والسقطات االجرامية لالقتصاد املوازي
يف جعل القطاع يفقد سنويا نحو  6باملائة من مؤرش
انتاجه وذلك بالتوازي مع تدمري القطاع النفطي
الذي خرس نصف طاقة انتاجه خالل العقد االخري )
 3.5ماليني برميل مكافئ نفط( يف ظل مغادرة اكرب
الرشكات االجنبية العاملة فيه عىل غرار «بريتش غاز»
و»ستورم» و»برتوفاك» و»ميدكواينرجي» و»ايني»

مؤخرا وقريبا عىل االرجح «شال» و»او ام يف» بعد
تكليفهما بنك االعمال الدويل «روتشيلد» بتصفية
اعمالهما يف تونس.
غري ان عيل الكعيل هو الذي اعطى يف الواقع
رضبة البداية لعالمة السقوط الحر واتضاح مالمح
ّ
اللحل بميزانية عرجاء  40باملائة منها ديون
استحالت تعبئتها او قسم بسيط منها حتى لدى
اقرب «االشقاء» سيما بعد عودته بخفي حنني من
قطر اين اكد له ح ّكام االمارة ان عليه خالص املتخلد
بالذمة قبل طلب املعونة الجديدة .وشكل توجيه
وكالة «موديز» لتونس ورقة صفراء بإنزال
تصنيف البالد اىل «ب  »3مسألة فارقة يف
مسار السقوط خصوصا انه كان من املؤكد
النزول اىل عالمة «س» وهي اشارة لالفالس
لوال تدخل قوي من جهات «صديقة»
ارصت عىل عدم اشهار افالس تونس
حاليا يف انتظار «توافقات» قد تأتي
أو ال تأتي إلصالح اقتصادي
«مفرتض».

أسابيع الحسم

نبّه نائب رئيس البنك الدويل
ملنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج
خالل زيارته لتونس ،الشهر املايض ،السلطات املالية
التونسية اىل ان الوقت حان لوضع مرشوع وطني
شامل يهدف إلنقاذ البالد التي تعيش عىل وقع أزمات
مختلفة ذات تداعيات كارثية عىل االقتصاد.
وطالب بلحاج السلطات باالنطالق بشكل عاجل
يف رسم خريطة طريق واضحة وبرنامج يقنع
الرشكاء الدوليني بجدية البالد ورغبتها الحقيقية يف
اإلصالح .غري ان رد قيس سعيد االخري وغري الواضح
عىل مبادرة االتحاد والربملان واتحاد االعراف للرشوع
يف حوار جامع وتشديده عىل رفض التعديل الحكومي
واية مبادرة ال تتماىش مع نظرته لإلصالح واملفعمة
بقيم الدستور وفقهه ،يذهب بطلب صندوق النقد
وغريه من املؤسسات املالية الدولية ادراج الرياح.

ويُجمع خرباء االقتصاد عىل أن أزمة تونس
سياسية بامتياز ،مؤكدين أن االقتصاد يدفع منذ
سنوات كلفة باهظة لعدم استقرار مؤسسات الحكم
مما يجعل وفق تأكيد جلهم انهيار االقتصاد والعملة
أمرا ً ممكنا ً يف أي وقت ،محذرين من إعالن وشيك
لإلفالس وعدم قدرة الحكومة عىل سداد األجور
وتسيري املرافق العامة.
ويعلل املتخصصون يف الشأن االقتصادي التونيس
تقييماتهم بأن تونس مطالبة هذا العام بسداد ديون
بقيمة  16.3مليار دينار علما أن التخلف عن سداد
هذه الديون يصنّف البالد يف خانة الدول املتعثرة
وذلك يف سياق تشديدهم عىل ان البالد لن تتمكن
من سداد أقساط الديون املستحقة دون االقرتاض
من السوق الدولية مجدداً ،يف حني ان نسبة املخاطر
العالية لالقتصاد تجعل حظوظ البالد يف الحصول

صور من تاريخ تونس

الحركة النقابية
والحركة السياسية
الوطنية كانتا دائما
وجهان لحقيقة
واحدة  :الحبيب
بورقيبة رئيس الحزب
الدستوري الحر رفقة
قيادة االتحاد العام
التونسي للشغل،
(من اليسار الى
اليمين) أحمد التليلي،
فرحات حشاد،
ومحمود المسعدي.

ّ
تهز تحر ّكات
صورة تعكس الحماس واالندفاع وسعادة خدمة الوطن التي كانت
بناة الدولة الوطنية ،في الصورة الحبيب بورقيبة مع عزوز الرباعي.

عىل قروض جديدة شبه منعدمة إذا لم تتوصل إىل
اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
ويقدر طيف واسع من الخرباء أن الحكومة
تأخرت اىل اقىص حد يف الرشوع يف التفاوض مع
صندوق النقد الدويل كرشيك مايل ونقدي رئييس،
الذي يضع مجموعة رشوط ملواصلة تمويل اقتصاد
البالد تقوم بالخصوص عىل ايقاف نزيف سوء
الترصف والعجز عن ادارة املالية العمومية ،مع
االشارة اىل أن الوضع السيايس يف البالد هو العائق
املحوري أمام االقتصاد الذي يشهد انتكاسة
وهزيمة نكراء عىل مستوى النمو وتفاقم
العجز واالرتفاع القيايس للتضخم ودخول
مرحلة الالاستثمار.
وباإلضافة إىل األزمة السياسية ،ال تزال
انعكاسات الحجر الصحي غري املدروس
جراء جائحة فريوس كورونا تلقي بظالل
سلبية كبرية عىل االقتصاد ،الذي هبط
نموه إىل مستويات سالبة غري مسبوقة
مخلفا ً عجزا ً ماليا ً بلغت نسبته 11.5%
من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام ،2020
وهو األعىل منذ ثمانينات القرن املايض.
كما يؤكد االقتصاديون ان مواصلة بعض
الهيئات املالية رصف قروض للبالد رغم تصنيفها
كدولة متعثرة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني ال
تعني انها بمنأى عن مرحلة اإلفالس علما أن البنك
املركزي التونيس يسعى ملنع سقوط االقتصاد يف هوة
عميقة ،او هو يعمل عىل تأجيل ذلك عرب إجراءات
حمائية اتخذها لتجنّب انهيار العملة واملحافظة عىل
رصيد مهم من العملة الصعبة رغم كلفة االجراءات
من ناحية ارتفاع نسب الفائدة وتطور اصدار النقد
وضخ سيولة كربى دون أي مقابل انتاجي .لكن
الصالبة املالية لالقتصاد التونيس باتت منعدمة ،علما
انه وعىل هذا األساس فإن املراهنة عىل االستثمارات
ّ
وحث املستثمرين عىل ضخ أموال يف تونس
الكربى
عرب املشاريع الضخمة امر مستحيل.
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على هامش الحفل األسطوري لنقل المومياوات الملكية المصرية:

التوانسة بني االنبهار واحلرسة...

العربي الوسالتي

ّ
المتعفنة وهو يتابع بانبهار كبير
ركن العالم بأسره لبرهة من الزمن الى حالة من االستسالم والسكينة بعيدا عن ضجيج الحداثة الزائفة وروائح الكورونا
مراسم الحفل التاريخي واألسطوري المهيب لنقل المومياوات الملكية ملوك وملكات مصر القدامى من المتحف المصري بالتحرير إلى مثواها الدائم واألخير
بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
لحظات تاريخية استثنائية ممزوجة بمشاعر
غريبة وعجيبة عاشتها البرشية جمعاء وهي
تسافر عرب األزمنة عىل بساط فرعوني ذهبي لتعود
أدراجها بعيدا اىل الوراء وهي تلقي نظرة الوداع
عىل أحد أه ّم وأعرق الحضارات يف تاريخ البرشية
وتكتشف من جديد وبعيون شاخصة وبتفاصيل
ملوّنة دهاليز األرض الطاهرة وعناوين األهرامات
الساحرة يف لوحات فنيّة رسمت الخيال واألساطري
الساكنة طويال يف األذهان عىل أرض الحقيقة ولكن
باأللوان...
عىل أرض الفراعنة ...أرض مرص التي نفضت
ّ
لتتنفس من
عنها غبار األنفس السامة عادت
جديد عطر الحياة رغم محاوالت الهدم والرتكيع
واملخططات الدامية...الحدث كان مرصيّا بامتياز
ولحظات الفخر والع ّزة كانت عارمة لتتجاوز
وتترسب اىل ك ّل الشعوب الحاملة
جنبات نهر النيل
ّ
بلحظات مماثلة من األنفة والعظمة والشموخ...
مرص أبهرت العالم ّ
حقا ّ
ألن الحفل كان أسطوريا
بكل ما يف الكلمة من معان تماما كأسطورية
وعظمة الحضارة الفرعونية التي مألت الدنيا
وشغلت الناس ليوم الناس هذا ...وك ّل تفاصيل
الحفل التاريخي البهيج والفريد كانت قمّ ة يف
االبداع واالمتاع وعكست م ّرة أخرى توق املرصيني
اىل اسرتجاع عظمة بالدهم...
ك ّل الذين سافروا عرب الزمن يف رحلة نقل
املومياوات امللكية املرصية وعايشوا لحظة بلحظة
مرور املوكب امللكي الفرعوني عرب ميدان التحرير
الذي مازال يحتفظ برمزيته الخاصة لدى ك ّل
املرصيني باختالف أديانهم وأفكارهم وانتماءاتهم
انبهروا بروعة املشهد الفرعوني األسطوري
وبجمالية اللوحة الفنية التي رسمتها مرص وقدّمتها
لكل العالم ...وحالة االنبهار التي رافقت جولة امللوك
لم تستثن أحدا حتى أولئك الذين مازالوا يتبنّون
نظريّة االنقالب ويكيلون الشتم والذ ّم لنظام عبد
الفتاح السييس...
التونسيون املنترشون كعادتهم عىل مواقع
التواصل االجتماعي لم يخفوا بدورهم إعجابهم
واندهاشهم من روعة السري الذاتية الفرعونية
التي نقلتها أنامل مرصية ذهبية جلبت التاريخ
القديم من معصميه ورسمته بك ّل حرفية وإبداع
عىل شاشة املستقبل ...حالة االنبهار كانت عارمة
وجامعة وتكفي فقط جولة قصرية يف عدد كبري من

الصفحات الرسمية لعديد الشخصيات التونسية
الفنية واالعالمية وحتى لبعض رموز الطبقة
السياسية لتعكس حالة االنبهار التونسية بالحدث
املرصي الفريد الذي أعاد ملرص بعضا من جمالها
وشموخها...
التعاليق كانت متشابهة ومتجانسة وتصبّ
جميعها يف خانة االشادة بعظمة حضارات مرص
املتعاقبة وكذلك بروعة وبجمال اللوحة الفنيّة التي
قدّمتها لكل العالم يف وقت يحاول فيه البعض
ّ
املس من صورتها والتنكيل بجمالها« ...التوانسة»
البسطاء األنقياء من رشور السياسة ومن سموم
التقسيم والتقزيم ومن مخ ّ
ططات الهدم والتحطيم
التي تمارسها بعض قوى املنطقة والذين مازالوا
اىل ح ّد اآلن يطربون لسماع ألحان مسلسل «ليايل
الحلمية» وتسحرهم معزوفة «رأفت الهجّ ان»
الخالدة والباقية عرب ك ّل األزمان أشادوا بالتحفة

الفنية املرصية وبجولة القافلة امللكية وانبهروا بال
حرج وال كرب بما بلغت مرص من نهضة فنية ومن
قوّة وصالبة لتجاوز آالمها وإخفاء آهاتها...
سحر الفراعنة سكن مبارشة يف القلب وعودتهم
اىل الحياة أعادت ملرص هيبتها وطردت عنها ولو
لحني لعنة الشامتني ...ولكن هذه اللعنة التي
غادرت توابيت املومياوات امللكية املرصية ح ّ
طت
وترسبت رسيعا اىل ذواتنا بعد أن
رحالها بيننا
ّ
شعرنا بحرقة كبرية وبمرارة أكرب ونحن نشاهد
صحوة مرص وتجمّ لها وسط جريانها يف وقت تزداد
فيه تونس سوادا وقتامة ونزداد فيه نحن بؤسا
ومالمة...
التفاخر بما قدّمت مرص لكل العالم ليس نفخا
يف رماد الثورة املضادة مثلما يزعم البعض وليس
اصطفافا وراء امل ّربع العسكري مثلما تُردّد بعض
األلسن الحاقدة ولكن االنبهار التونيس املمزوج

بالحرقة والحرسة وببعض الغرية له ما يربّره وما
ّ
يفسه .ففي وقت تنجح فيه مرص يف ش ّد أنظار
ّ
العالم إليها للتعريف والرتويج مجدّدا ملجدها وعزها
وبحضاراتها الخالدة نربع نحن يف تخريب بالدنا
وتشويه ك ّل يشء جميل فيها ...حرقة كبرية وشعور
أكرب بالغبن ونحن نعاين بك ّل عجز من حولنا حجم
الحطام وهول الخراب الذي يحارصنا مع تواصل
انهيار ك ّل مكوّنات ومقوّمات الدولة...
يف الوقت الذي تتجمّ ل فيه مرص لتتحدّى كلّ
الصعاب وتقنع العالم أنّها طوت صفحة األمس
وتنظر للمستقبل بعيون حاملة تعكس النهضة
االقتصادية والنقلة النوعية التي تعيشها البالد يف
الفرتة األخرية يف ظ ّل حكم صلب يمسك بقبضة من
حديد بك ّل السلط رغم املآخذ والتجاوزات مازالت
تونس فريسة تناحر طبقتها الحاكمة الغارقة يف
لعبة املوازنات والتحالفات والتي زادت يف تأزيم
وضعية التونسيني والنيل من أمنهم ومن قوتهم...
عرشية من الغربة ومن الضياع احرتفت فيها النخب
السياسية املتعاقبة الكذب والنهب ولم يكفها ذلك
فقط بل نالت حتى مكتسباتنا ومن ثوابت هذا
الوطن املنكوب...
يف تونس اليوم رئيس الجمهورية يُراقص
خصومه بـ«الربديات» التاريخية ويتل ّذد بوضع
العصا يف العجلة وبرملان يمتهن «التطبيل والتزمري»
ّ
ويتخصص يف تشويه الحياة السياسية وتلويث
ّ
يلف خرصه بحزام
املناخ العام ورئيس حكومة
برملاني ملغوم ويصدر قرارات مرتبكة ال تريض ال
الحلفاء وال الخصوم ويف األثناء يأس يتعاظم وفقر
يرتاكم وسري بخطى ثابتة نحو املجهول...
قد تُخفي النهضة املرصية التي يقع الرتويج
لها والنفخ يف عناوينها عديد السقطات والتجاوزات
التي تنال من األمان والح ّريات ...وقد يُسهم الحفل
التاريخي لنقل ملوك مرص اىل مثواهم األخري يف
تجميل صورة مفربكة تبدو يف األصل مليئة بالندوب
والعيوب ولكن عىل الرغم من ك ّل ذلك فإن مرص
اجتهدت عىل األق ّل يف تنويم خصومها وإخفاء فقرها
من خالل االستنجاد بسحر الفراعنة يف حني مازال
بعض التونسيني يرصّ ون ويكابرون رغم وهنهم عىل
التباهي بسنوات الحريّة واالنعتاق من االستبداد ّ
وفك
أغالل العبودية وكأن الصورتان املرصية والتونسية
تأتيان بعنوان واحد ولكن بفلسفة مغايرة ...الفقر
والفراعنة ...والفقر والفرعنة...

موقع الشارع املغاريب
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بين اكراهات السياسة وعقيدة االيمان:

اإلسالم ورهانات الكرايس

رضا الزهروني
ضابط سام متقاعد من الجيش الوطني

أصبح اإلسالم منذ عديد السنوات وإىل اليوم محل
مؤاخذات كبرية وانتقادات الذعة من طرف جهات متعدّدة
ومن منابر مختلفة ويف مناسبات متزايدة وذلك عىل
املستوين الوطني والدويل .وتتّهم عديد األطراف اإلسالم
يلعب سببا أساسيّا ويمثل ّ
سالحا فتّاكا وغاية محورية
لجل النزاعات املس ّلحة والجرائم البشعة واألعمال غري
اإلنسانية التي عرفتها العديد من املناطق يف مختلف
أنحاء العالم.
ويف تونس ،ت ّم الزجّ بالديّن خالل الفرتة املمتدة منذ
االستقالل إىل  14جانفي  2011يف رصاعات الكرايس من
طرف الذين يريدون تأبيد البقاء يف الحكم ومن طرف
الذين يرغبون يف الوصول إليه ك ّلف البالد ذلك ما ك ّلفها.
فتذ ّرع ك ّل من بورقيبة وبن عيل بواجب حماية الوطن
وضمان وحدته من مخاطر التطرف الدّيني الذي تمثله
الحركات اإلسالمية لفرض أنظمة تس ّلط وقمع الحريات.
ومن جهتهاع ّللت هذه الحركات والتحركات رغبتها
امللحّ ة للوصول الحكم بدافع الجهاد وفرض الرشيعة
عىل الشعب التونيس .والحال ّ
أن شعبنا يرفض يف اغلبيته
هذا النمط من الحياة ويعتربه عودة إىل سنوات الظلم
والظلمات .وحاولت هذه الحركات قلب األنظمة القائمة
للتمكن من السلطة بشتى الوسائل بما فيها القيام
بعمليات إرهابية متفاوتة الخطورة.
وأدى هذاالجدل العقيم والخطريحول مفهوم العقيدة
ّ
الكل لثقافة دينية موضوعية وبناءة تتدرج
إىل الغياب
بعقلية املواطن التونيس وترافقه إىل الفهم السوي ملعاني
اإلسالم وارتباطاته وتأثرياته عىل العالقاتالعامة والحياة
االجتماعية .فكان النظام القائم يروج ما يحلو له من
مفاهيم وأبعاد لخدمة مصالحه السياسية وتدعيم
حجّ ة التس ّلط وقمع الح ّريات .يف حني عمدت الحركات
اإلسالمية إىل توظيف حجة الدين ملحاولة اإلقناع برضورة
قلب األنظمة القائمة .وأصبح املواطن التونيس العادي
يشعر أن اقرتابه من الدين سيجره إىل التعامل مع مادة
محظورة وخطرية حتى عند أدائه لصلواته يف بيوت الله
أو ملجرد حديثه عن الدين.
وتواصل استدراج اإلسالم يف الرصاع السيايس
"الديمقراطي" بعد  14جانفي  .2011وتعمّ د العديد
من السياسيني التذرع بالدّين ملغالطة الرأي العام بهدف
الوصول إىل الحكم من خالل مناورات سخيفة قامت بها
أحزاب ذات مرجعية وأيديولوجية دينية وأخرى تعترب
نفسها مدنية وحدثيّه .وتم توظيف اإلسالم إلشعال
فتيل اإلرهاب بتونس ،مما تسبب يف مذابح ومجازر راح
ضحيتها العديد من شهداء الوطن من ضمن املدنيني
والعسكريني ورجال األمن .وهاجر باسم الدّين وبدافع
الجهاد العديد من شباب تونس إىل مسارح القتال
واملوتوهاجرت العديد من شابات تونس إىل مضاجع
البغاء للمساهمة بأجسادهن وبمفاتنهن يف حروب
الظلم والظالم.
ومن يقف عند ظواهر األحداث وال يريد الغوص يف
أعماق األسباب أو من له منفعة ونفع من غري الحقيقة
فإنه من البديهي أن يستنتج ّ
أن اإلسالم وراء كل ما
يحدث من كوارث ومصائب وهو السبب الرئييس يف
تأخر الشعوب العربية واإلسالمية وتقهقر حالتها ونجد
من ضمن هذه الدول تونس بالطبع .غري أن ا ُملتمعّ ن يف
واقع الشعوب واملجتمعات وا ُملتعمّ ق يف معاني األديان
ويف الدّوافع واملسبّبات يستنتج أن اإلسالم بريء من كل
هذه االتهامات .فكل األديان وبدون استثناء ليست لها
أي صلة بانتعاشه اإلرهاب وليست يف أي حال من األحول
سببا ألي عنف كان معنويا أو ماديا أو ألي شعور بالكره
أو بالتفرقة أو بالتمييز بني األفراد واملجتمعات.
فك ّل ما يحدث حتى وإن كان ظاهره مرتبطا بدوافع
الضمري واملعتقدليست له يف واقع االمر أي صلة ال بخدمة
الدّين وال بخدمة العقيدة وال بالخري والرشّ  .فهدفه

األسايس يتمثل يف فرض هيمنة عىل الشعوب وعىل
املجتمعات وعىل األفراد وإقامة الفتن بينها قصد التحكم
يف إرادتها ويف مصريها ويف قدراتها الثّقافية واالقتصادية
واملادية واملعنوية .وذلك بتدبري من طرف عديد الدول
واللوبيات والتنظيمات املتط ّرفة .يقول عبد الرحمان بن
خلدون"الفتن التي تتخفي وراء قناع الدين تجارة رائجة
جدا ً يف عصور الرتاجع الفكري للمجتمعات".

المكانة المفترضة للدّين بتونس
بين مأل الفراغ وتركه على حاله

من يسعى إىل تجسيم مفهوم العلمانية أو الالّئكيّة
باعتباره تخيل الدّولة التّام عن ك ّل ما يتع ّلق بإدارة شؤون
الدّين فهو مخطئ .حيث سيرتك هذا التّوجه مساحات
كبرية لحرية التّرصف ألصحاب النّوايا ّ
الشيرة وملن لديهم
التسلط والهيمنة للتّحكم يف مصري ّ
ّ
الشعوب ويف
رغبة يف
إرادة االفراد ولكسب األموال الطائلة والستباحة اإلرضار
بالغري حتى بصفة مجانيّة .أي ّ
ان اعتماد مثل هذه
السياسات يفتح الباب عىل مرصاعيه للتالعب بضمائر
املواطنني وبعقائدهم وعزائمهم وآمالهم وأحالمهم
ّ
ّ
الضعيفة من
الشخصيات
وكذلك الستقطاب أصحاب
ّ
املحتاجني والغاضبني إىل غايات التط ّرف واإلجرام املنظم
واإلرهاب.
فامله ّم إذن ومن وجهة نظريهو العمل عىل تأكيد
ال ّرغبة الفعليّة والعزيمة ّ
الصادقة عند املواطن واملجتمع
والدّولة للتعامل باملفهوم القويم للضمري وللمعتقدات.
وسيصبح الدّين عندها ،أي اإلسالم بالنّسبة لنا من ضمن
الروافد األساسيّة لدعم املجهود الوطني للنّهوض بالبالد
والوصول بها إىل مستويات محرتمة من التطوّر والتميّز
يف كل املجاالت.
ُّ
واأله ّم هو التأكد من الوعي باملعاني السليمة
للدّين خاصة فيما يتعلق بأبعاده وممارساته الفردية
واالجتماعيّة .أي أن يكون مُ نبّها لشعور الحبّ والخري
والتّسامح والتّضامن وأن يمثّل األرضية الضامنة لحياة
كريمة وآمنة ومزدهرة للفرد والعائلة واملجتمع .عىل أن
يتم ترسيخ هذه القيم واملبادئ واملمارسات باالعتماد
عىل صفاء العقيدة ورجاحة العقل وحجة العلم وقيمة
العمل وذلك يف مستوى االنسان الفرد واإلنساناملواطن ويف
مستوى ّ
السلطة يف أي زمان وأي مكان.
ويتطلب بلوغ هذه الغاياتالحرص عىل ضمان عدم
اإلساءة لألديان وعدم التّالعب بالضمائر واملعتقدات
عن قصد أو عن غري قصد وعدم الزجّ بها يف أي رهان
سيايس ويف أي تسابق للوصول إىل الحكم من خالل منع
ك ّل األحزاب التي تتّخذ من االسالم مرجعيّة لنشاطها
السيايس.فال معنى لإلسالم ّ
السيايس وال وجود له يف بلد
يتُوق إىل الفصل بني شون الدولة وشؤون الدّين .وال يوجد
أيّ مربّر ليكون الدّين دافعا عقائديا لتجنيد شباب تونس
ذكورا واناثا لغايات القتل بحجّ ة الجهاد أو ألي غاية
أخرى محظورة إنسانيّا أو قانونيّا.
ويتطلب أيضا االعتمادعىل الفقهاء والعلماء
ّ
واملختصون يف الدّين واملشهود لهم بالكفاءة يف املجال
للتحدّث يف شؤون اإلسالم واملعتقدات والعقيدة ببيوت
الله ومن املنابر العامة .فهم الوحيدون املؤهلون لنرش
مقتضيات الدّين والدعوة إىل العمل بها طبقا ملمارسات
يتم االتفاق عليها مسبقا .ويجب يف هذا اإلطار الـتأ ّ
كد
من الغايات النّبيلة لكل الخطابات الدّينية املوجّ هة للعموم
من خالل الحرص عىل أن يخدم محتواها املجتمع دون
سواه يف مستوى الفرد واملجموعة والدّولة وان يستجيب
إىل املتطلبات ال ّروحية للحياة العامّ ة والفردية ولضوابط
العالقات ّ
السليمة بني مكوّنات املجتمعات.

الدولة وضمان حيادية الضمير والعقيدة
وضمان القطع مع اإلسالم السياسي

ومن هذا املنطلق اعترب ّ
ان الدّولة مطالبة بأخذ كل

التّدابري املستوجبة وتوظيف سلطتها القانونية ملقاومة
كل توظيف للدّين يهدف إىل التّمييز ّ
السلبي أو اإليجابي
داخل املجتمع ويهدف إىل التّالعب بالعقائد وإىل ممارسة
اإلرهاب املعنوي أواملادي ومطالبة بزجر مرتكبيه
ومعاقبتهم .عىل ان تمارس الدولة ك ّل هذه الصالحياتمن
دون تجاوز القانون وهضم حقوق املواطن ومن دون
التّذ ّرع بمقاومتها للتط ّرف الدّيني لتربير إفراطها يف
استعمال القوّة.
ّ
فال مجال لتخل الدّولة عن دورها األسايس واملحوري
ّ
ّ
للضمري واملعتقد
والضوري لضمان الحريّة الفعليّة
ّ
ّ
السواء بالنسبة
وحريّة املمارسات الدّينية عىل ح ّد
للمتديّن وكذلك لغري املتديّن .فهي مطالبةإذنباملحافظة
عىل املسافة نفسها التي تفصلها عن ك ّل األديان
ّ
تدخل الدّين يف التّرصف يف
وبالحرص يف املقابل عىل عدم
الشؤون العامة للبالد .وال يمكن بلوغ هذا الغاية إال ّ عىل
أساس احرتام مقتضيات القوانني وتنقية األجواء وتهيئة
األرضيّة والظروف املالئمة لذلك وباسترشاف الرتاتيب
الدّستورية والقانونية والتنظيمية حتّى ال يتحول النظام
القائم إىل نظام جائر ومتسلط وديكتاتوري بذريعة أدائه
لهذه املهام.
وكما قال أبو الفتح البستي "ازرع جميال ولو يف غري
موضعه ،فلم يضع جميال أينما زرع" .فمن حق املواطن
أن يطلبمن الدّولة الحرص عىل ان تبقى محايدةومستقلة
تجاه ّ
الضمري واملعتقدات والحرص عىل عدم تدخل األديان
ّ
يف الشؤون السياسية بالبالد وعىل النأي باألديان عن كل
توظيف محجور إنسانيا أو قانونيا .غري ّ
أن ضمان تنفيذ
الدولة لهذه املهمة عىل الوجه املطلوب يبقى رهني درجة
اقتناع ك ّل مواطن بأنّه ال ّ
طرف األسايس واملحوري لهذا
العمل ومن دون وعيه برضورة مساهمته ومعاضدته
ملجهود الدولة فأن كل ما سيتم القيام به سيذهب يف
مهب ال ّريح.
فالدولة هي املواطن والدّولة تمارس سلطتها عىل
املواطن شخصا ماديّا كان أو معنويا.فاملواطن مطالب
باألساس باالقتناع برضورة االبتعاد عن ك ّل ما هو مُ حجّ ر
من ترصّ فات تجاه نفسه وتجاه اآلخر ولها عالقة بالدين.
فعىل كل فرد من أفراد املجتمع أن يعي بفكرهوبعقله أو
ّ
مؤهل لتقييم مدى امتثال اآلخر لضوابط
بضمريه انه غري
اإلسالممن خالل البحث عن تأنيبه أو تكفريه أو إقصائه
أو تمييزه أو مجازاته بسبب معتقداته وممارساته
الشخصية لدينه ولعقيدته .وكل فرد من املجتمع مهما
كان انتماؤه الدّيني أو العقدي أي ا ُملسلم وغري ا ُملسلم
وا ُملؤمن وغري ا ُملؤمن وا ُملمارس لعقيدته وغري ا ُملمارس لها
ّ
الحس يف مستوى العقل والوعي واملمارسة.
معني بهذا
ٌّ
واملواطن ومن خالله كل أفراد عائلته وأقاربه
وأصدقائه مطالب أيضا باليقظة املتواصلة والحرص
التّام عىل عدم منارصة األفكار املتط ّرفة وعىل االحتياط
من محاوالت االستقطاب من طرف أي تنظيم ينرش
التفرقة ويروج لإلقصاء أويدعو إىل التعبئة لبث املوت
واإلرهاب وذلك مهما كانت الغاية .ويمكن للمواطن أن
يتخ ّ
طى مرحلة أخرى من خالل معاضدته ملجهود الدّولة
يف مقاومتها للتط ّرف الدّيني واإليديولوجي واإلرهاب
بمالزمته اليقظة ورصده كل التح ّركات والترصّ فات
املشبوهة وإعالم الجهات املعنية عنها فور معاينتها.
لكن العمل األسايس واالستثمار املربح يف املستقبل
يبقى يف مستوى تربية األبناء واألحفاد عىل مبادئ
احرتام االختالف والتّسامح واالعتدال ونرش املحبّة ونبذ
العنف والكراهية والتمييز .انه السبيل الوحيد الضامن
لالستقرار الدائم واألمن واألمان والحب ورفاهية الحياة
وغلق منافذ عودة الجيل الحارض واألجيال الالحقة إىل
زمان الظلم والظالم بصف نهائية.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

قالوا

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

✔ الفاهم بن يفهم

رديء جدا

حسن

ّ
الشاهد
يوسف

توفيق الجالصي

أُعلن يف نهاية االسبوع املنقيض عن
تعيني توفيق الجاليص الوزير السابق
بحكومة مهدي جمعة نائبا للمدير العام
ملنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة (يونسكو)
ونقلت بعض املصادر االعالمية
عن الجاليص قوله ان التعيني جاء بعد ماراطون طويل من
اإلختيارات عىل مستوى دويل مما يؤكد اهمية املنصب وكفاءة
وجدارة املرتشح.
وأشار اىل انه سيضطلع بمنصب مكلف باإلتصال واملعلومات
واىل ان ذلك يشمل االبتكار والتحول الرقمي ومجتمع املعرفة
وحرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم فضال ً عن دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التعليم والعلوم والثقافة.
ويعترب هذا التعيني تتويجا جديدا للكفاءات التونسية التي
ما فتئت تتألق بالخارج يف مختلف املجاالت العلمية والبحثية
وغريها بما من شأنه ان يساهم يف مزيد دعم السمعة التي تحظى
بها الكفاءات التونسية حول العالم علما ان توفيق الجاليص هو
ثاني وزير للتعليم العايل يتم تعيينه يف منصب مرموق بعد سليم
خلبوس الذي تم انتخابه خالل شهر سبتمرب من سنة 2019
عميدا جديدا للوكالة الجامعية الفرنكفونية لوالية تدوم  4سنوات.
غري ان هذا التعيني يكتيس صبغة مضاعفة ويتجاوز شخص
الجاليص ليشمل البالد ككل باعتبار انه جاء صلب منظمة اممية
تعنى بالرتبية والعلوم والثقافة يف مختلف ارجاء املعمورة بما
من شأنه ان يدعم صورة تونس كبلد يزخر بالكفاءات ومُصدّر
لها ويضفي املزيد من املصداقية عىل جودة تعليمها وشهائدها
العلمية.
ومعلوم ان الدول تتنافس غالبا عىل حصول مرشحيها عىل
املناصب يف املنظمات االممية والدولية نظرا اليمانها باهمية مثل
هذه املناصب وانعاكاستها االيجابية عىل بلدانها.
وما يثلج الصدر ان تعيينات التونسيني يف مثل هذه املناصب
يف السنوات االخرية جاءت اساسا بفضل كفاءة وجدارة املرتشحني
التونسيني خاصة بعد تراجع حضور الديبلوماسية التونسية يف
املحافل الدولية.

ضيف برنامج "هل من إجابة؟" عىل قناة قرطاج +يوم الجمعة
 2أفريل الحايل كان السيّد يوسف ّ
الشاهد رئيس الحكومة األسبق
ورئيس حزب "تحيا تونس" .وكما كان منتظراُ ،خ ِّ
صص جانب
ها ّم من الحوار لر ّد السيّد يوسف ّ
الشاهد عىل تبعات التعاليق
والتّرصيحات بعد صدور كتاب "جمهوريّتان...تونس واحدة"
لرئيس الربملان ّ
السابق ورئيس الجمهوريّة بالنّيابة السيّد محمّ د
النّارص.
ّ
ّ
ويف معرض ردوده ،أعلن السيّد يوسف الشاهد أنه بصدد كتابة مذ ّكراته ،التي ستصدر
قريبا وفق قوله ،والتي قال إنه سيتع ّرض فيها للعديد من املسائل وا ُملجريات ته ّم عالقته
بال ّرئيس ال ّراحل محمد الباجي قائد ّ
السبيس رحمه ال ّله وما عاش من أحداث يف رئاسة
الحكومة وما وقع يوم "الخميس األسود".
السيّد يوسف ّ
الشاهد عاد طبعا لـ"حربه عىل الفساد" وتقريبا بنفس العبارات والجُ مل
التي كان استعملها وهو يف سدّة الحكم بالقصبة ور ّكز عىل شجاعته وإقدامه عىل تحريك
بعض امل ِ ّلفات كقضيّة البنك الفرنيس التّونيس .وبدا السيّد رئيس الحكومة األسبق كمن لم
أن مُعظم ّ
ير بعد ّ
امللفات التي ح ّركها مازالت تراوح مكانها لخلوّها من اإلثباتات التي تم ّكن
ّ
القضاء من ّ
البت فيها وخروج الضالعني فيها من وضع"املوقوف" إىل ِصفة"املحكوم"...
أمّ ا يف وارد حديثه عن "الخميس األسود" وكتاب السيّد محمّ د النّارص فقد نفى عن
نفسه أيّ دور يف ما بات مُعنوَنا بـ"محاولة االنقالب" وأعلن نيّته التوجّ ه للقضاء ورفع
لدور
قضايا عىل األستاذة دليلة مصدّق واألستاذ رضا بلحاج بعد ترصيحاتهما وتأكيدهما ٍ
ما يف فرضيّة وجود نيّة إنقالب األغلبيّة الربملانيّة آنذاك بإستعمال الدّستور كما أبقى إمكانيّة
رفع قضيّة عىل وزير الدّفاع األسبق السيّد عبد الكريم ال ّزبيدي واردة ونفى وجود أيّ نيّة
لديه ملقاضاة ال ّرئيس محمّ د النّارص.
يف هذا الحوار التّلفزي ،حاول السيّد يوسف ّ
الشاهد قراءة ك ّل ا ُملجريات ،التي ذُكِر فيها
إسمه،عىل أنّها مؤامرة ض ّد شخصه!
ّ
كما أ ّكد عىل ما يُريد تثبيته كبصمته ّ
الخاصة (الحرب عىل الفساد) ويف ذات
السياسيّة
الوقت حرص عىل نفي أيّ تشابه بني خالفاته مع املرحوم ال ّرئيس ال ّراحل محمد الباجي
قائد ّ
السبيس وخالفات رئيس الحكومة الحايل هشام املشييش مع رئيس الدّولة قيس سعيّد
(علما أن حزب تحيا تونس هو من ضمن األحزاب الدّاعمة لحكومة املشييش) ،كما ن ّزه السيّد
محمّ د النّارص من أيّ دور يف حملة إستهدافه وأقىص ما طلب منه هو توضيح رأيه بشأنه...
ك ّل هذا ّ
يؤش عىل إرادة السيّد يوسف ّ
الشاهد التّقليل من تداعيات ونتائج ما نُرش يف
كتاب السيّد ال ّرئيس محمد النّارص وما تاله من ترصيحات وتعاليق والحفاظ عىل رصيد
ّ
خاصة بعد استقباله
عالقاته برئيس الدّولة وتحايش أيّ صدام مع السيّد محمد النّارص
بحفاوة بقرص قرطاج ووصف قيس سعيّد له بأنّه من ّ
الشخصيّات الوطنيّة التي كان
وسيكون لها دور يف بناء تونس مهما كان عدد الجمهوريّات...

صورة تتحدث
اليوم العشية مشيت انا وصديقي كريم بلكحلة زرنا الدكاترة
املرضبني عىل الطعام يف وزارة التعليم العايل بباب العسل.
 6000دكتور تونيس أغلبهم نساء يف بطالة  1200 .دكتور
يف البيولوجيا 800 ،يف الكيمياء والبقية فيزياء وترصف وإقتصاد
وقانون...
دكتور يف الكيمياء عمرو  42سنة يخدم يف كوشة ..واحد
آخر خدم املرمة.
دكتور يف السنة املاضية درس بمعهد الصحة ومعهد البيئة
تقاىض أجرة  700دينار لسنة كاملة ...شباب متحصل عىل أرقى
الشهائد العلمية بفضل الكد والتضحيات العائلية ،أغلبهم من
أوساط شعبية فقرية ،حلمهم الوحيد العمل ليس بالرضورة
يف التدريس ..يقولون إن الحلول موجودة وأن الجميع يدعمهم
ما عدا وزيرة التعليم العايل بنعودة ،لقد زارهم الرئيس قيس
سعيد ودعمهم وقبلهم يف القصبة رئيس الحكومة وأعلن لهم
أن قضيتهم هي قضيته ،دعمهم االتحاد العام التونيس للشغل،
واالتحاد العام لطلبة تونس و.ugte
وجدنا طبيبتني من جمعية األطباء الشبان يرشفان عىل الرعاية الصحية
للشباب املرضب وخاصة لدكتور ّ
يشن منذ أربعة أيام إرضابا وحشيا عن الطعام
واملاء وحالته خطرية وعائلته موجودة معه.

هشام المشيشي

الفصل  96من املج ّلة
الجزائية يف صيغته السابقة
( الفصل  96من املجلة الجزائية
يتعلق بجريمة استغالل
املوظف العمومي صفته
ّ
الستخالص فائدة أو االرضار باالدارة ) عطل كل
ما له عالقة بروح املبادرة يف اإلدارة العمومية التي
كانت والزالت ركيزة التنمية واالستقرار للبالد
...مسؤولون عىل أعىل مستوى باإلدارة أضحوا
يته ّربون من املسؤولية ج ّراء استهداف زمالئهم
استنادا اىل هذا الفصل ومكافحة الفساد تُصاغ
عرب املؤسسات والقوانني والترشيعات وليس عرب
التجاذب وتسجيل النقاط السياسية .
املقاربة الحكومية للفصل  96من املجلةّ
الجزائية تستوجب الوقوف أمام ك ّل من يتعمّ د
اإلساءة لإلدارة واستغاللها.

نور الدين الطبوبي

نحن ماضون يف مفاوضات
اجتماعية لتعديل املقدرة
الرشائية يف القطاعني العمومي
والخاص والوظيفة العمومية
احب من احب وكره من كره
والقطاع الخاص ينئ ومن حق عماله يف الزيادات
يف االجور ونحن كنا طرحنا يف املدة االخرية عىل
اتحاد الصناعة والتجارة اطالق حوار حول القطاع
الخاص والتفاوض يف كل املسائل بدل الرتاشق
بالتهم والعرك واملعروك ...واتحاد االعراف كان
اصدر بيانا اثر ترصيحات لالخ سامي الطاهري
وانا اؤكد ان كل موقف يصدر عن اي قيادي يف
املنظمة الشغيلة هو موقف ملزم للمنظمة والمينها
العام نعم هناك بعض من رجال األعمال يستغلون
العمال والبعض من مصايص الدماء وهناك أيضا
رجال أعمال وطنيني.
نحن دعاة حوار ولكننا مستعدون لكل
السيناريوهات املمكنة واذا لم تكن هناك رغبة يف
الحوار فان الحقوق تفتك وال تهدى.

سمير ماجول

من غري املعقول الحديث عن
تعمد بعض اصحاب الرشكات
اشهار افالسهم أو التحيّل عىل
القوانني ..هذا غري معقول وال
يجب التعميم …اتحاد االعراف
أصدر بيانا لريد عىل ترصيحات الطاهري وأغلق
املوضوع ..عالقتنا باالتحاد خارقة للعادة ومن
يعمل عىل افتعال مشاكل بني املنظمتني “يستنى
شويا” مع العلم اني كرئيس لالتحاد لن أترك أبدا
منظوريّ وهذا ينطبق عىل نور الدين الطبوبي
امني عام اتحاد الشغل ..حدث اشكال بني الطبوبي
والغرياني ..اين املشكل؟ سيتم تداركه قريبا ونحن
نعمل يد واحدة مع االتحاد.

عبد الحميد الجالصي

حاصل تونس والّت تح ّزن ،عمري ما كنت نتصور ،وأنا ّ
الل يف الجامعة
التونسية كمدرس منذ  94أن تصل إهانة الطلبة املتفوقني والدكاترة إىل هذا الحد
من الحقرة واإلستعالء من طرف وزارة التعليم العايل..
لعنة الله عىل ها الوقت الكلب.
عن الدكتور رفيق بوجدارية

شهادة كريم عبد السالم
حول أحداث باب سويقة كانت
دقيقة ولم يكن يف املقابل دقيقا
يف العديد من القضايا االخرى
....ما ذكره كان دقيقا وهو يف
هذه الناحية يتناسب مع الرواية الرسمية التي
عربت عنها حركة النهضة يف اول بيان صادر عنها
حول هذه الحادثة يف شهر مارس سنة  ..1991لم
تكن هناك نية قتل ابدا يف اي مستوى من املستويات
وقيادات الحركة لم يكونوا عىل علم بهذا املوضوع
أبدا …يوم  18فيفري سنة  1991سمعت بالعملية
الثامنة ليال وكنت يف اجتماع برأس الجبل وبالتايل
اعتذرت” وقيادات الحركة لم تخطط ولم تكن عىل
علم بهذه العملية.

maghrebstreet@gmail.com
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خمترص تونس مع القضية الفلسطينية للدكتور أمحد الطوييل
*

أ .محمد لطفي الشايبي

ال مندوحة من الحديث عن ريادة تونس يف دعم القضية الفلسطينية
منذ طرحها يف العقد الثاني من القرن املايض إىل أيّامنا هذه العسرية.
ويكفي اإلشارة إىل تالزم الحركة الوطنية التونسية مع القضية
الفلسطينية منذ والدتها يف العرشينات إىل افتكاك االستقالل وما تاله من
تطورات وأحداث .فبعد هول مصيبة وعد بلفور سنة  ،1917وفضح
املخطط االستعماري الفرنيس  -االنقليزي لتجزئة الرشق األوسط
وتحديدا الهالل الخصيب سنة  - 1920التي رسخت يف الذاكرة العربية
بعام النكبةّ ، -
وتدفق املهاجرين اليهود إىل « املوطن املوعود» يف فرتة ما بني
الحربني وما نجم عنه من صدام ومقاومة أفرزت الثورة العربية الكربى
سنة  1936وأكدت مالمح القومية الفلسطينية الثائرة بقيادة الشيخ
أمني الحسيني ،مفتي القدس ،واستخدام الغرب ملحنة اليهود (املحرقة)
يف فرتة الصعود النازي أثناء الحرب العاملية الثانية وما آلت إليه من دعم
دويل إلقامة دولة إرسائيل يف كنف التّقاسم مع الشعب الفلسطيني سنة
 1947وما نجم عن الرفض العربي من حرب سنة ...1948إىل لجوء
القيادة الفلسطينية إىل تونس بعد حرب لبنان وحصار بريوت املدمّ ر
(جوان  ،)1982كل هذه األحداث كان لها صدى الفتا وتفاعالت جمّ ة،
تنوّعت من االستياء والتنديد الصحفي إىل التطوّ ع للجهاد يف فلسطني
مرورا بتكوين لجان إغاثة فلسطني التي عبّأت الرأي العام الوطني
التونيس ونخبه .وأدّى احتضان تونس ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل
اقرتاف ارسائيل جريمتها النكراء بشنّها غارة حمّ ام الشط يف أكتوبر
 .1985وهو ما حاول الكاتب أحمد الطوييل استحضاره يف مخترص
مبوّب يف أربع فصول كربى :زعماء تونس والقضية الفلسطينية ،كتّاب
تونس والقضية الفلسطينية ،نشأة ارسائيل وفظائعها ،مالحق (بيان
عن حساب لجنة إغاثة فلسطني ،خطاب بورقيبة يف أريحا).
يف الفصل األوّل ،أضاف املؤلف إىل زعماء تونس التاريخيني (الشيخ
عبد العزيز الثعالبي ،الحبيب بورقيبة ،صالح بن يوسف ،محمد فاضل
بن عاشور) الذين تطرقوا إىل القضية الفلسطينية وأبدوا رؤى وحلوال
لها .املناضل الدستوري حسني الرتيكي ورجل الدولة مؤسس وزارة
الشؤون الثقافية الشاذيل القليبي .وبقدر ما أبرز مقاربة الزعيمني
الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف يف التمييز بني اليهودية كدين وبني
الصهيونية كسياسة وتعريف االحتالل االرسائييل لفلسطني كغزوة
استعمارية وجبت مقاومتها  ،كان يف إمكان املؤلف التذكري أيضا بالسبق
اللغوي الذي أضافه الزعيم بورقيبة يف القاموس السيايس باستعماله

كلمة ( dénationaliserالسلخ من
القومية) و( désioniserإزاحة الصهيونية)
والجرأة التي أبداها يف خطاب أريحا (3
مارس  ،)1965علما أن الشجاعة يف نقل
الواقع هي من خصال رجل السياسية
الحقيقي .وغفل املؤلف عن ذكر الزعيم
1
محيي الدين القليبي ()1954 - 1899
الذي كان أول الوطنيني التونسيني الذين
راسلوا املناضل الفلسطيني محمد عيل
الطاهر (يف  27مارس  1924ويف  4ديسمرب
 )1926واملحارضة التي ألقاها حول يهود
تونس والقضية الفلسطينية يوم الجمعة
يف  12صفر  1351هجري بنادي األحرار
2
الدستوريني نهج الجبل رقم  20بتونس
وحفلة التأبني التي أقامتها اللجنة التنفيذية
للحزب «لفقيد شقيقتنا فلسطني خاصة
وبالد االسالم عامة الزعيم الشيخ الجليل
موىس كاظم الحسيني (»)1934 - 1853
واملقال الذي أفرده للقضية الفلسطينية
تحت عنوان :عمل العرب واملسلمني إلنقاذ
فلسطني.3
وتوطدت عالقة الزعيم محي الدين
القليبي إثر الحرب العاملية الثانية مع الشيخ أمني الحسيني ،مفتي
القدس وحسن البنا ،زعيم جمعية اإلخوان املسلمني علما أن أول محاولة
لتأسيس جمعية الشبان املسلمني سنة  1928يف تونس ترجع إىل
محيي الدين القليبي بصفته «املدير التنفيذي» للحزب الحر الدستوري
التونيس حينذاك .وقد نشط كثريا يف سبيل القضية الفلسطينية يف
الخمسينات من القرن املايض والتحق يف دمشق سنة  1954بجمعية
االخوان املسلمني.
ّ
أما الفصل الثاني ،فقد أفرده املؤلف لكتاب تونس والقضية
الفلسطينية حيث ّ
لخص تباعا نرشيات محمد الفاضل بن عاشور
(فلسطني الوطن القومي للعرب) وحسني الرتيكي (هذه فلسطني)،
والزعيم الحبيب بورقيبة (تونس وقضية فلسطني) وكتب األساتذة

الجامعيني ،فرحات الدرشاوي (فلسطني يف
قلبي) وعيل املحجوبي (جذور االستعمار
الصهيوني بفلسطني) والهادي التيمومي
(النشاط الصهيوني بتونس - 1897
 )1948وعبد اللطيف الحنايش (تطور
الخطاب السيايس يف تونس إزاء القضية
الفلسطينية) واملؤلف (فلسطني الصامدة).
وكشف يف الفصل الثالث عن نشأة إرسائيل
وفظائعها ،مستعرضا حيثيات املؤتمر
الصهيوني األول ببال سنة  ،1897وجرائم
انقلرتا يف حق فلسطني ،وإرسائيل وفظائعها
وخاتما حديثه بنرش نص املحارضة التي
ألقاها يوم  13جانفي  2018يف سياق
أشغال الندوة التي نظمها االتحاد الشعبي
الجمهوري حول القضية الفلسطينية
واملواقف املتأرجحة بني التطبيع الرسمي
والرفض الشعبي.
*الطوييل (أحمد) :زعماء تونس
وكتابها والقضية الفلسطينية .تونس،
 132 ،2021صفحة.
---------------الهوامش:
( )1محيي الدين القليبي أو جهاد ثلث قرن  .مجموعة وثائق انتقاها
وأعدّها للنرش عبد القادر القليبي .تمهيد األستاذ الشاذيل القليبي.
تونس ،رساس للنرش ،2004 ،ص- 143 ،135 - 128 ،66 56- .
.208 - 204 ،144
( )2تلتقي مقاربة محيي الدين القليبي للقضية الفلسطينية يف بعدها
الديني (إسالم  /يهودية) مع مقال محمد الفاضل بن عاشور الصادر
يف صحيفة:
? La Jeune Tunisie, 13 juillet 1948. Tunisiens ou sionistes
Par Mohamed El Fadhel Ben Achour.
( )3اإلرادة 30 ،ديسمرب .1938

بورصة تونس تغلق االسبوع بارتفاع ملحوظ يف نسبة املبادالت بفضل بيع أسهم تأمينات بنك االسكان

يواصل نشاط السوق عىل وقع إيجابي ولكن بنسق أقل
ديناميكية من أسبوع  26مارس الفارط .وسجل املؤرش املرجعي
تقدما نسبته  1باملائة ليصل اىل  7154.78نقطة مما مكنه من
رفع أدائه السنوي اىل حدود  3.9باملائة.
واتسم نشاط سوق األوراق املالية بتونس طيلة األسبوع املنتهي
اليوم الجمعة  2أفريل  2021بتألق ملحوظ عىل مستوى املبادالت
اذ تجاوزت قيمة التداوالت بالتسعرية  66مليون دينار برسم
تعامل يومي يبلغ يف املعدل  13.2مليون دينار للحصة الواحدة.
وقد تمت تعبئة هذا املستوى املهم من التداوالت أساسا عىل الكتل
يف عالقة بسهم “بنك اإلسكان للتامني” (غالف مايل يناهز 37.8
مليون دينار) .وتعلقت هذه الكتل باقتناء مجموعة بولينا القابضة
 34باملائة من قيمة راس مال رشكة التامني املذكورة.

تحليل تطور األسهم

سجل سهم “مجموعة بولينا القابضة” اعىل مردود بواقع
تداول ناهز  1.4مليون دينار مرتفعا بنسبة  13.1باملائة اىل نحو
 13.200دينار .ويبدو ان السوق تأثرت باقتناء املجمع حصة من
مؤسسة التامني “بنك اإلسكان للتامني”.
واغلق سهم “مجمع تواصل القابضة” يف املنطقة الخرضاء
اذ ارتفعت قيمته بنسبة  8.7باملائة عند  0.750دينار وذلك يف
إطار تداوالت بما يعادل  437ألف دينار .وحقق السهم اليوم أداء
نسبته  7.1باملائة بالرجوع اىل بداية السنة.
واتسم سهم الرشكة العاملية لتوزيع السيارات القابضة بأعىل
مستوى للصعوبات خالل األسبوع اذ خرس نسبة  15.2باملائة من

قيمته ليبلغ  0.670دينار يف سياق تداوالت متواضعة يف حدود
 11ألف دينار.
وختم سهم “بنك اإلسكان للتامني” التعامالت لهذا األسبوع
عىل استقرار وكان السهم هو األكثر تداوال بال منازع بواقع 42.1
مليون دينار.

مستجدات السوق

عقد مجلس ادارة البنك املركزي اجتماعه الدوري يوم االربعاء
 31مارس  2021وتناول بالتحليل والنقاش أبرز املؤرشات
االقتصادية والنقدية واملالية يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها
البالد التونسية ال سيما عىل إثر جائحة كوفيد  -19وتداعياتها
الوخيمة عىل النشاط االقتصادي والتوازنات الكليّة ،إىل جانب
مناخ اجتماعي وسيايس ال يساعد عىل تخطي هذه األزمة .وقد أفاد
املجلس بأن هذه الظروف الصعبة أدت إىل تدني غري مسبوق يف
أداء النشاط االقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪
يف سنة .2020
ويف املقابل ،أشار املجلس إىل استقرار التضخم يف مستوى
 ،4,9٪خالل شهر فيفري  2021و بحساب االنزالق ّ
السنوي
وذلك للشهر الرابع عىل التوايل ،مقابل  5,8٪خالل نفس الشهر
من السنة املاضية ،نتيجة تراجع نسق نمو أسعار الخدمات
( 5,0٪مقابل  )5,3٪واملواد الغذائيّة ( 4,8٪مقابل  ،)4,9٪يف
حني سجلت أسعار املواد املعملية ارتفاعا ضئيال ( 4,8٪مقابل
.)4,6٪
ّ
التضخم األسايس ،فقد سجل
ويف ما يتعلق بأبرز مؤرشات

ّ
“تضخم املواد يف ما عدا املؤ ّ
طرة والطازجة” ارتفاعا طفيفا
مؤرش
يف نسق نموه ليبلغ  ٪ 5,1يف موىف شهر فيفري  2021مقابل
 5,0٪يف الشهر السابق.
أما بخصوص آخر تطورات القطاع الخارجي ،فقد سجّ ل
املجلس تراجع عجز امليزان الجاري ،خالل الشهرين األولني من
سنة  ،2021إىل  847م.د أو 0,7٪من الناتج املحيل اإلجمايل مقابل
 -1.078م.د و 1٪خالل نفس الفرتة من سنة  .2020ويعكس
ذلك تقلص عجز امليزان التجاري بـ  21,2٪تبعا لتواصل تداعيات
أزمة وباء كورونا وتدعم مداخيل الشغل ( )+11,2٪الذي عوّض
جزئيا انخفاض املداخيل السياحية بـ  .55,9٪وبالعالقة مع هذه
التطورات ،بلغت املوجودات الصافية من العملة األجنبية 21732
م.د أو  156يوم توريد بتاريخ  29مارس الحايل مقابل 20098
م.د أو  115یوم يف نفس التاريخ قبل سنة.
وإثر املداولة والنقاش حول املواضيع سالفة الذكر ،شدد
املجلس عىل رضورة القيام باإلصالحات الرضورية وتحقيق
االستقرار السيايس واالجتماعي يف أرسع وقت ممكن بما يساعد
عىل توضيح الرؤية لدى املتعاملني االقتصاديني .وأ ّكد أن البنك
املركزي سيستمر من ناحيته يف متابعة التطورات الدولية واملحلية
واتخاذ التدابري واإلجراءات املناسبة للحفاظ عىل االستقرار النقدي
واملايل إىل جانب تقديم الدعم الكامل لالقتصاد الوطني واملساهمة
الفعالة يف تحقيق التوازنات الكليّة واملالية الكربى للبالد.
ويف نهاية أشغاله ،قرر املجلس اإلبقاء عىل نسبة الفائدة
املديرية للبنك املركزي دون تغيري.

العدد  - 255الثالثاء  6أفريل 2021
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السعودية تجنح للتطبيع :

«شالوم» من مملكة آل سعود اىل مملكة آل داود

الحبيب القيزاني

أخريا نطق السعوديون علنا أمام العالم بالكلمة
السحرية التي انتظرها منهم حكام ارسائيل طويال...
خرج وزير الخارجية فيصل بن فرحان ليؤكد
وجود صفقة تطبيع بني البلدين قال أنها كانت
مطروحة عىل الطاولة منذ عام  2002يف استحضار
ملبادرة السالم العربية التي قدمتها آنذاك الرياض...
استعمل بن فرحان كلمة "صفقة" مما أيقظ يف
األذهان "صفقة القرن" التي أكد نتنياهو منذ حوايل
عام أن طبختها تمت أساسا بني واشنطن وتل أبيب
والرياض وأنها ستمثل اذا مىش فيها الفلسطينيون
هجمة تطبيع بال زيادة وال نقصان.
ترصيح بن فرحان جاء بمثابة تحية "سالم" من
مملكة آل سعود إىل مملكة آل دواد مع ما يعني ذلك من
سقوط كل الثوابت العربية بما فيها املقدسمات بشكل
دفع عديد املالحظني الدوليني للحديث عن صفقة
استسالم أمام هجمة الحلف الصهيوأمريكي لبناء
"امرباطورية ارسائيل الكربى".
لزمن طويل بعد خروج التطبيع من مرحلة الهمس
اىل مرحلة «العلن املستور» بدت السعودية انها ليست
يف عجلة من أمرها .ذلك أن جنوحها للتطبيع يف ظل
الوضع الذي آلت اليه القضية الفلسطينية (تنازل
العرب عن كل الثوابت ومقررات مؤتمراتهم وقممهم)
يعني اإلبصام عىل موافقة عربية-إسالمية عىل حق
إرسائيل يف الوجود بالطريقة التي فرضت بها وجودها
وبنت بها دولتها عىل حساب أرايض الغري .ثم ّ
ان الهرولة
نحو سالم مجاني مع دولة لم تقدم أية تنازالت لح ّل
عقدة النزاع العربي-اإلرسائييل يعني يف النهاية أن األمر
يتعلق باستسالم الرادة الطرف املقابل بال أي مقابل
ومعنى ذلك استنتاجا القبول باألمر الواقع وتوجيه
رضبة قاصمة لحلم إقامة دولة فلسطينية داخل حدود
 .1967وفوق ذلك ستكون السعودية مجربة وفق هذا
التميش عىل التنكر ملبادرة السالم العربية التي تزعمتها
وقدّمتها م ّرة أوىل عام  2002وم ّرة ثانية عام .2007
ويف هذه الحالة لن ترى الشعوب العربية أن اململكة
«باعت» القضية وتخلت عن الفلسطينيني فقد وإنّما
ستتّهمها بالتنازل عن القدس واملسجد األقىص وبأن
لقب «خادم الحرمني الرشيفني» ال يعدو أن يكون
سوى من باب النفاق السيايس.
«ان السعوديني عىل أتم االستعداد لالعرتاف
بإرسائيل ولكن عىل إرسائيل أن تح ّل مشاكلها مع
جريانها وتتدبّر أمرها مع الفلسطينيني» .هكذا رصّ ح
امللك خالد لصحيفة «واشنطن بوست» يوم  15جوان
.1975
بعدها بـ  46سنة ،خرج وزير خارجية اململكة منذ
 3أيام فيصل بن فرحان ليؤكد وجود صفقة تطبيع
مطروحة عىل الطاولة منذ عام  2002هي مبادرة
السالم العربية مضيفا «وحتى قبل ذلك كانت لدينا
املبادرة األوىل التي قدمتها اململكة سنة  1982والتي
طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إرسائيل مقابل
تسوية عادلة للقضية الفلسطينية» موضحا أن بالده
«اشرتطت لتطبيع العالقات مع إرسائيل حصول تقدم
يف عملية السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني»،
مضيفا « :اآلن ال يمكن أن تنجح عملية يف املنطقة ما
لم نعالج القضية الفلسطينية واذا استطعنا إقامة دولة

فلسطينية يف حدود عام  1967اعتقد انه يمكننا عندئذ
رؤية منطقة أكثر امانا اىل ح ّد كبري وأكثر ازدهارا
حيث يمكن للجميع املساهمة يف ازدهارها بما يف ذلك
إرسائيل».
املشكل أن الديبلوماسية السعودية وهي تتحدث
عن حصول «تقدم يف عملية السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني» تبدو وكأنها تتجاهل التغريات التي
شهدتها تع ّرجات قضية فلسطني منذ نكبة عام 1967
واألمر الواقع الذي فرضته إرسائيل دون التنازل قيد

دفع جزية إلرسائيل مقابل الحفاظ عىل احتاللها عىل
أن تدفع هذه الجزية بلدان النفط بالخليج حسب ما
كشفت صحيفة «يرسائيل هيوم» منذ نهاية االنتخابات
الترشيعية اإلرسائيلية السابقة وليس األخرية .وحسب
الصحيفة تضمن مرشوع الصفقة اسم «فلسطني
الجديدة» وهي عبارة عن كيان ال يحمل سمات الدولة
وستكوّن من جيوب صغرية منفصلة عن بعضها
البعض ويف أراض خاضعة لسيطرة جيش االحتالل
اإلرسائييل.

أنملة عن ثوابتها البتالع كل فلسطني يف اطار املرشوع
الصهيوني لبناء امرباطورية احفاد داود من النيل اىل
الفرات.
ذلك أن القاء نظرة عىل احداث الرشق األوسط منذ
ما ال يقل عن  20سنة فقط يثبت بروز محورين بها :
الرس يجمع بني الصهاينة اليهود
احدهما تحالف ولو يف ّ
واملسيحيني والصهاينة العرب والثاني تحالف املقاومة
للتصدّي ملرشوع الهيمنة الصهيوأمريكية وتحرير
األرايض العربية املحتلة  :األول تقوده تل أبيب والثاني
تقوده ايران.
وما يسمى بـ «صفقة القرن» هو يف الحقيقة
مرسحية وحلقة أخرى من حلقات التطبيع بل اعدّها
ع ّرابوها أساسا الشهار التحالف الصهيوامريكي مع
ّ
شق املتصهينني من العرب .فعن أية صفقة يمكن
الحديث وأي سالم يحلو التشدق به بعد الصمت عىل
إهداء القدس من طرف من ال يملكها اىل من ال يستحقها
والحال أنها عاصمة الديانات السماوية الثالث؟ وأي
سالم هذا القائم عىل احتالل الجوالن وابتالع نحو 70
 ٪من أرض فلسطني التي حدّدها تقسيم األمم املتحدة
عام 1947؟ بل وما الفرق بني من يسمّ ي املقاومة
إرهابا سواء نطق العربية أو بالعربية؟
ان «صفقة القرن» التي أكد نتنياهو وجاريد
كوشنريان الرياض وأبو ظبي لعبا دورا مهمّ ا يف
هندستها ال تعدو أن تكون سوى تحيّة «شالوم»
(سالم) من مملكة آل سعود اىل مملكة آل داود.
«صفقة القرن» هي يف النهاية مرشوع لتصفية
القضية الفلسطينية وضوء أخرض الستكمال مرشوع
«إرسائيل الكربى» .ولع ّل قمة االحتقار والسخرية يف
مرشوع «الصفقة» هو اجبار «الكنتونات» الفلسطينية
غري املتصلة ببعضها والتي تم حرص اعمالها يف الكناسة
وحراسة دولة االحتالل (محمود عباس شكل فرقة من
 40ألف مسلح ملنع أية عملية ضد جنود االحتالل) عىل

ان القضية قضية رسقة وطن ..لذلك واصلت
إرسائيل بعد «خدعة أوسلو» مسلسل مفاوضات عبثي
ضبابي يسمح لها بمواصلة
عرب املحافظة عىل وضع
ّ
السيطرة األمنية عىل كامل الضفة الغربية.
وقد كانت املماطلة والتنكر لالتفاقيات واختالق
التعالّت وزرع الفتنة بني «السلطة» و»حماس» من
جوهر خطط كل الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة
لالستمرار اىل ما ال نهاية له يف مرسحية التفاوض
حتى تستكمل مرشوع التمدّد عرب املستوطنات ويدبّ
اليأس يف صفوف مفاوضيها .ألم يقل إسحاق شامري يف
مؤتمر مدريد عام  1992انه سيفاوض الفلسطينيني
إىل األبد دون أن يعطيهم شيئا؟ أمّ ا شارون فقد قال
لدى معارضته اتفاقية أوسلو « :هذا البلد إمّ ا لنا وإمّ ا
لهم» بما يعني أنه غري قابل للقسمة.
لقد تمكن الصهيو-أمريكيون من تحييد  4دول
عربية كانوا يعتربون أنها تمثل خطرا عسكريا عىل
إرسائيل سواء باالتفاقيات (اتفاقية كامب ديفيد مع
مرص ثم اتفاقية وادي عربة مع االردن) أو بتدمريها
(العراق ثم سوريا) .وقد كان خطأ العرب انزالقهم
للتفاوض فرادى بما مكن إرسائيل من امالء رشوطها
اعتمادا عىل تفوّقها العسكري عىل كل دولة منفردة
مدعومة يف ذلك بأمريكا .وبعد أن تمكنوا من تجزئة
القضية وجد الفلسطينيون أنفسهم وحيدين أمام
املحت ّل وتحوّل الرصاع العربي-اإلرسائييل اىل رصاع
فلسطيني-إرسائييل بما مكن حكام تل أبيب ومن
ورائهم اللوبي الصهيوني يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا
أساسا من االستفراد بهم واستدراجهم ملفاوضات
أوسلو وااليقاع بهم يف خدعة خرجوا اثرها بيد فارغة
وأخرى ال يشء فيها.
اليوم انكشف املستور بعدما خرج نتنياهو أكثر
من مرة خالل العامني املاضيني ليؤكد قبل التطبيع
مع  4دول عربية (االمارات – البحرين – السودان -

املغرب) أن السعودية يف الطريق.
وال غرابة بعد ذلك ويف ظل الوضع العربي الراهن
أن يعلن يوم الجمعة املايض وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان يف مقابلة مع شبكة «يس .أن .أن» عن
ّ
تصطف
تغيري يف لهجة بالده إزاء ايران بعدما كانت
وراء موقف تل أبيب املعادي لسياسات طهران وليقول
« :نريد من ايران إيقاف أنشطتها التي تتسبب يف
زعزعة االستقرار باملنطقة وسلوكها العدواني» مضيفا
« :بالطبع اذا كانت عىل استعداد للقيام بذلك فإن ذلك
سيفتح األبواب ليس فقط للتقارب ولكن حتى للرشاكة»
مغي األحوال .فقد جاء ّ
وسبحان ّ
تغي املوقف السعودي
بعد تغيري واشنطن موقفها من االتفاق النووي مع
ايران والحديث عن محاولة التوصل اىل صفقة يكون
لها بموجبها دور يف املنطقة برشوط طبعا.
تخىل العرب اذن عن القضية التي خاضوا من
أجلها  4حروب وقدموا االف الشهداء وتنازلوا عن
الثوابت واملقدسات الواحدة تلو األخرى لتصبح مقاومة
االحتالل إرهابا والتطبيع وجهة نظر عىل ح ّد تعبري
الرسام الفلسطيني الشهيد ناجي العيل.
دفع امللك فيصل رحمه الله حياته ثمنا للتشبث
بالقضية تماما مثلما كان الشأن مع السلطان عبد
الحميد الذي حاول يهود الدونما يف تركيا اغراءه
باملليارات ليبيعهم فلسطني لكنه رفض.
ويقول  Cherep Spiridovichمؤلف كتاب
«حكومة العالم الخفية» « :تمكنوا من االنقالب عليه
وحمل له كتاب التنازل يهودي منهم اسمه «قره
صو» ولم يكن السلطان عبد الحميد جاهال لألسباب
الرئيسية التي أدت إىل خلعه .وظهر ذلك جليّا يف رسالة
وجهها بعد خلعه اىل الشيخ محمود أبي الشامات يف
دمشق يذكر له فيها ما عرض عليه زعماء جمعية
االتحاد (جون تورك)مقابل السماح لليهود بتأسيس
وطن قومي لهم يف فلسطني .وجاء يف الرسالة :
إنني لم أتخل عن الخالفة اإلسالمية لسبب ما،
سوى أنني بسبب املضايقة من رؤساء جمعية االتحاد
املعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم اضطررت
وأجربت عىل ترك الخالفة .إن هؤالء االتحاديني قد
أرصوا وأرصوا عيل بأن أصادق عىل تأسيس وطن قومي
لليهود يف األرض املقدسة (فلسطني) ،ورغم إرصارهم
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف ،وأخريًا وعدوا
بتقديم  150مليون لرية إنقليزية ذهبا ،فرفضت هذا
التكليف بصورة قطعية أيضا ،وأجبتهم بهذا الجواب
القطعي اآلتي( :إنكم لو دفعتم ملء األرض ذهبا -
فضال عن  150مليون لرية إنقليزية ذهبًا فلن أقبل
بتكليفكم هذا بوجه قطعي ،لقد خدمت امل ّلة اإلسالمية
واملحمدية ما يزيد عن ثالثني سنة فلم أسوّد صحائف
املسلمني آبائي وأجدادي من السالطني والخلفاء
العثمانيني ،لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا.
وبعد جوابي القطعي اتفقوا عىل خلعي ،وأبلغوني أنهم
سيبعدونني إىل (سالنيك) فقبلت بهذا التكليف األخري.
هذا وحمدت املوىل وأحمده عىل أنني لم أقبل بأن ألطخ
الدولة العثمانية والعالم اإلسالمي بهذا العار األبدي
الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية يف األرايض
املقدسة فلسطني… وقد كان بعد ذلك ما كان»
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حل مشكل الصحراء الغربية؟
هل د ّقت ساعة ّ

أكد وزير الخارجية املغربي نارص بوريطة
يوم أمس تمسك بالده برضورة التفاوض
مع الجزائر حول قضية الصحراء الغربية،
باعتبارها “طرفا حقيقيا” يف الخالف
القائم حول هذا اإلقليم بني اململكة
وجبهة بوليساريو.
وقال بوريطة خالل مؤتمر
صحايف بمناسبة افتتاح السنغال
قنصلية عامة بمدينة الداخلة يف
الصحراء الغربية “للجزائر موقف
وهي طرف حقيقي يف هذا النزاع يف خلقه واستمراره ،ويجب أن تتحمل
مسؤوليتها يف حله”.
وأضاف “عىل الطرفني الحقيقيني أن يجلسا لطاولة املفاوضات
وبالنسبة للمغرب الطرف الحقيقي هو الجزائر” ،مشددا عىل أن
“الحكم الذاتي هو اإلطار الوحيد للحل”.
وجاءت ترصيحات الوزير املغربي غداة دعوة نظريه الجزائري
صربي بوقدوم إىل “مفاوضات مبارشة وجديّة” بني املغرب وجبهة
بوليساريو.
وتطالب األخرية مدعومة من الجزائر باستقالل الصحراء الغربية
بينما تقرتح اململكة التي تسيطر عىل  80باملئة من مساحتها ،منحها
حكما ذاتيا تحت سيادتها.
وكان مجلس األمن الدويل قد دعا يف آخر قرار له حول النزاع أكتوبر
املايض إىل استئناف املفاوضات “بدون رشوط مسبقة (…) من أجل
التوصل إىل حل سيايس عادل دائم يحظى بالقبول املتبادل ،يم ّكن من
تقرير مصري شعب الصحراء الغربية”.
وطالب “وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية
الديمقراطية” محمد سالم ولد السالك يوم أمس بمنح االخرية مقعدا يف

صورة تتحدث

صورتان تعكسان
الفرق بني مفهوم
السلطة لدى العرب من
جهة وغريهم من األمم
املتحرضة.
يف األوىل نرى رعايا
يف خدمة حاكم بأمره
تتلقف األيادي املظالت
لحمايته من املطر...
ويف الثانية يقف
الثاني يف خدمة وطن
رغم وابل املطر.
هذا هو الفارق بني
أمة ضحكت من جهلها
األمم وأمة ال ترىض
بغري القمم.

األمم املتحدة ،واتهم فرنسا وإسبانيا بعرقلة
تنظيم استفتاء تقرير مصري يف الصحراء
الغربية.
يتنازع املغرب وجبهة بوليساريو منذ
عقود حول وضع الصحراء الغربية التي
تصنفها األمم املتحدة ضمن “األقاليم غري
املتمتعة بالحكم الذاتي”.
واحتج املسؤول يف جبهة
بوليساريو عمّ ا سماه “التأييد
األعمى” الفرنيس للمغرب عرب
“عرقلة” االستفتاء حول مصري املنطقة الصحراوية الشاسعة املمتدة
عىل  266ألف كلم مربع.
كما اتهم إسبانيا ،القوة االستعمارية السابقة يف املنطقة ،بـ«خيانة»
سكان الصحراء الغربية و”التهرب… من مسؤوليتها القانونية
والسياسية واألخالقية”.
وتوقفت هذه املفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا،
منذ استقالة املبعوث الشخيص لألمني العام لألمم املتحدة هورست كولر
ربيع عام .2019
ويطرح املوقف املغربي الجديد من قضية الصحراء تساؤالت عن
جدية اعرتاف ادارة الرئيس األمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب
بمغربية الصحراء الغربية .اعرتاف ترفضه األمم املتحدة ودول االتحاد
االوروبي وعىل رأسها أملانيا وفرنسا .وكانت ادارة ترامب قد عقدت ما
أسمته الصحافة العاملية صفقة مع الرباط تم بموجبها اعرتاف واشنطن
بسيادة املغرب عىل الصحراء مقابل تطبيع عالقاتها مع ارسائيل .غري
أن عديد املالحظني السياسيني الدوليني ش ّككوا يف مصداقية االعرتاف
األمريكي معتربين أنه لم يكن سوى خدعة لج ّر املغرب لركوب قطار
التطبيع.

«أومكا »2021

وزارة الدفاع الروسية بثت رشيط فيديو يظهر ُ
طفوّ  3غواصات
روسية محملة بصواريخ نووية وسط جليد القطب الشمايل.
موقع  Russavyintelligenceأكد أن الغواصات شاركت يف مناورات
«أومكا  »2021يف أعماق جليد القطب الشمايل إىل جانب ما ال يقل عن
 600عسكري و 200عربة بحرية متعددة املهمات إىل جانب رسب من
طائرات االعرتاض «ميغ .»31
املوقع أضاف أن املناورات الروسية جاءت لتأكيد مركز روسيا
بالقطب الشمايل وللرد عىل مناورات أمريكية تجري بقاعدة النرويج
املتاخمة للقطب الشمايل والتي قال املوقع قاذفات نووية من طراز B-1B
تشارك فيها.

حرب كبرى؟

عىل ذمة مجلة  The Economistالربيطانية أنشأت قيادة األركان
الفرنسية  10مجموعات عمل إلعداد جيوشها الثالثة لـ«حرب كربى ذات
درجة عاملية من الحدّة».
املجلة أضافت أن الجيوش الفرنسية (الرب والبحر والجوّ ) ستجري
عام  2023مناورات تحت اسم  Orionبمشاركة عديد الفرق تضم ما
ال يقل عن  10آالف جندي وضابط وأن تنفيذها سيتم يف الطبيعة وأن
الهدف اختبار قدرات الجيوش الثالثة بشكل لم يتم منذ عقود.
ووفق  The Economistال يُستبعد انضمام قوات بلجيكية وبريطانية
وأمريكية للمناورات.
املجلة أكدت أنه لم يتم تحديد أسماء االعداء املحتملني الذي ستتدرب
القوات عىل مواجهتهم ناقلة عن مح ّللني إشارتهم إىل أن األمر يتعلق
بروسيا وتركيا وحتى ببلد من شمال افريقيا.

أمل إبليس في الجنة...

يف مقال مشرتك أدرج تحت ركن "منرب" ونُرش يوم  31مارس
املنقيض ،شدّد وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان و 17من نظرائه
األوروبيني عىل تصميمهم رؤية محكمة الجنايات الدولية تتدخل يف امللف
السوري "ملحاكمة أعضاء الحكومة السورية وعىل رأسهم الرئيس بشار
األسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل العرشية األخرية».
موقع "سبوتنيك نيوز" اعترب أمل وزراء الخارجية املشار اليهم مثل
"أمل ابليس يف الجنة" مربزا أن روسيا والصني يعارضان ذلك بشدة.
أكثر من ذلك .املوقع قال انه يف صورة اعرتفت سوريا بمحكمة
الجنايات الدولية مثلما فعلت فرنسا سيكون ايمانويل ماكرون مهدّدا
مبارشة باملثول أمامها بعدما قدمت دمشق اليها شكوى ضدّه يوم 30
مارس الفارط.

استفزازات

موقع  Donbass-insiderنقل عن أندري مينني مدير مرشوع خط
األنابيب البحري الرويس "نور سرتيم "2شجبه "تعرض األسطول املكلف
بإتمام بناء خط األنابيب بقاع البحر الستفزازات منتظمة من طرف
سفن مدنية وحربية أجنبية".
مينني قال وفق املوقع املذكور " :نحن نتحدث عن استفزازات مخطط
لها ومعدّة بوضوح تتم باستعمال سفن صيد وسفن حربية وغواصات
وطائرات يف محاولة ملنع إتمام املرشوع االقتصادي الذي يمثله خط
أنابيب النفط "نور سرتيم "2واألمر يتعلق بيشء ال سابق له يف التاريخ".
املوقع نقل عن مينني تأكيده عىل سبيل املثال تس ّلل سفينة الصيد
البولونية  SWI106اىل منطقة أشغال أسطول تثبيت األنابيب جنوبي
الجزيرة الدانماركية بورنهولم.
مينني أضاف أن السفينة البولونية لم ترد عىل محاوالت االتصال
الهاتفي التي أجرتها معها قيادة أسطول "نور سرتيم "2وأنها واصلت
تقدّمها يف اتجاه منطقة األشغال مربزا أن سفينة تموين تابعة ملرشوع
"نور سرتيم "2قطعت عليها الطريق وحالت بينها وبني الطوافة املنهمكة
يف تركزي أنابيب الغاز.
 Donbass-insiderخلص اىل أن بولونيا تلعب دورا بالوكالة عن
الواليات املتحدة يف حرب الطاقة التي تخوضها ضد روسيا مشريا إىل أنها
تحاول بعد فشل العقوبات والضغوطات الديبلوماسية يف اثناء روسيا
وأملانيا عن مواصلة مرشوع "نور سرتيم "2اللجوء اىل طرق وصفها بـ
"املارقة" لبث الرعب يف صفوف إدارة وعمال املرشوع يف محاولة لوضع
ح ّد لألشغال التي أكد املوقع أنه كان من املفرتض أن تكون قد انتهت سنة
 2019وأن العقوبات ّ
أخرتها.
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الشارع الثقافي
وقفة

كي ال نذهب إىل اجلحيم..

بقلم  :مديحة شرف الدين (جامعة القيروان)

ّ
أشق علينا اليوم ويف ظل الواقع االجتماعي
ليس
والسيايس املرتدي أن نشخص مواطن الخلل بدقة
متناهية تجعلنا نقف عىل مبادئ وقواعد لرتشيد العمل يف
الحقل السيايس ع ّلنا نجد طريقا للخالص من األزمة التي
ّ
مشقة التشخيص ذات مفصل مزدوج
تعصف ببالدنا.
فهي ال تكتفي بالتساؤل عمّ ا يعيق تحقيق املواطنة بما
هي احد مكونات الروابط االجتماعية بفضل املساواة
بني االفراد والوعي بأن ما وراء القوانني هناك منظومة
قوامها التآزر والتضامن بفضل عقد اجتماعي يضمن
التعايش السلمي بني االفراد بل تضعنا إضافة لذلك أمام
صعوبة التأسيس لفعل سيايس قوامه استكمال ميادين
البحث يف االخالق اي انه يفرتض مالءمة ميداني نظر
مختلفني بالطبيعة.
ووجب ههنا االنطالق من فكرة رئيسية تجعل الفعل
السيايس امرا مشرتكا بني املشتغلني يف الحقل السيايس
باعتبارهم منتخبني اي حاصلني عىل تفويض لتسيري
شؤون الدولة من جهة وبني املواطنني الذين يحتفظون
ألنفسهم بحق املراقبة والتصويب يف حال حاد هؤالء عن
املسار املرجو .لذا فإن عدم الوعي برضورة هذه املالءمة
بني مجايل السياسة واألخالق وعدم االلتزام بمدونة
قواعد السلوك وأخالق الفعل السيايس يجعالنا نقف
اليوم عىل رضورة إعادة بناء منظومة سياسية قوامها
االلتزام الصارم بالقيم األخالقية والنزعة اإلنسانية
العميقة ،منظومة سليمة تحفظ لنا الحقوق والحريات
وتحقق النمو االقتصادي املنشود .ولع ّل املبحث الذي ظل
يطرح منذ فالسفة اليونان اىل اليوم يتعلق بمعرفة هل
يمكن للسياسة أن تقوم دون استناد إىل األخالق والقيم
أم ّ
أن مراعاة التعاليم األخالقية يف املمارسة السياسية
رضورة ال غنى عنها  .مبحث يعنى بتحديد مواضع
االتصال واالنفصال بني مستوى بحث نظري يف االخالق
ومستوى ممارسة عملية .و ّملا كان الهدف األسايس من
املمارسة السياسية هو تحقيق األمن والسلم والحرية
والعيش الكريم أي ضمان الحقوق والحريات يف كليتها
وشموليتها كان لزاما علينا التفكري جديا يف اخضاع
العمل السيايس اىل عقد يلزم جميع األطراف السياسية
واإلجتماعية املتداخلة بميثاق أخالقي يف مستوى الفعل
واملمارسة .
ال يفوتنا يف هذا الصدد ان نسلط الضوء عىل دور
اللغة ومساهمتها يف بلوغ ما ننشد من رقي اجتماعي
وسيايس فهي تنتج الواقع االجتماعي بل هي رشط
أسايس من رشوط خلق واقع مؤساساتي والحفاظ
عليه ،تلك هي أنطولوجيا الواقع اإلجتماعي واملؤسساتي
مثلما يحددها الفيلسوف سورل ،فمتى كانت اللغة
معيبة كان الواقع االجتماعي والسيايس معيبا ومتى
كانت اللغة دقيقة وبناءة استند هذا الواقع إىل جملة
من القيم التأسيسية السليمة التي تحفظ املجتمعات
من االنزالق نحو الرتدي والرتذيل .ومما ال شك فيه ان
الواقع السيايس ال يمكن بأي حال من األحوال ان يش ّذ
عن هذه القاعدة شأنه يف ذلك شأن الحضارات فهي ال

تخلق نفسها بنفسها انما تبنى وفقا لرشوط تأسيسية
أهمها وأوّلها اللغة .فما يميز البحث يف املقاربة اللغوية
عموما وعالقتها بالفعل السيايس عىل وجه التخصيص
هو مسألة أفعال الكالم اي دراسة كيفية تحويل األفعال
املتضمنة يف املحتوى القضوي اىل أفعال وممارسات يف
الواقع  -فعل إنجازي.-
األمر اذن ومن هذا املنطلق يتحدد عىل مستويني:
األوّل هو مستوى التأسيس .فللعبارات قوة تتجاوز
فعل تلفظها -مثلما يذهب اىل ذلك الفيلسوف جون
أوستن  -وتجعلها يف حد ذاتها الفعل الذي تعيّنه فيكون
بذلك التلفظ هو نفسه فعل تأسيس وإنشاء ،فجملة
املؤسسات التي تقوم عليها الدولة أنشئت بفضل اللغة او
لنقل ان كيانها لغة ففي انطولوجيا الواقع املؤسساتي
ال وجود لهذا الواقع دون لغة مثله يف ذلك مثل لعبة
الشطرنج ال وجود لها دون قواعدها التأسيسية (املثال
مرجعه فلسفة فتغنشتاين) فالدساتري مكتوبة كانت
او شفوية هي جملة القواعد واملبادئ اﻟﺘﻲ  تؤسس
لنظام الحكم وﺗﺤﺪّد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد ﻲﻓ اﻟﺪوﻟﺔ وعالقتها مع الدول األخرى
هي اذا أساس قيام الدولة.
أمّ ا املستوى الثاني فهو مستوى يتعلق بمدى تالؤم
األفعال والتعاليم املضمنة يف الخطاب (الدستور،
الربامج االنتخابية ،الوعود السياسية )..مع اإلنجاز
عىل أرض الواقع .فنحن نالحظ سوء استخدام اللغة
وتوظيفها لخدمة الكذب واملغالطة والوعود الواهية.
فالجمل االنجازية  -أي تلك التي تنجز أو تعد بإنجاز
فعل متضمن يف القول -املتضمنة يف الخطاب ال يمكن ان
تبلغ درجة من الوضوح والصدق والوفاء ملا تتضمن من
أفعال ّال اذا استجابت لرشوط تحدد صدقها من كذبها
مثلما يذهب اىل ذلك الفيلسوف جون سورل.
و تعترب رشوط املضمون القضوي رشوطا محددة
ألوصاف (صدق/كذب) محتوى الخطاب الذي يعرب عنه
املتكلم ومن ذلك مثال اإللتزام بالقيام بالفعل املتضمن
يف الوعود مستقبال .أمّ ا الرشوط التحضريية فتفرض
ِ
املخاطب عىل القيام بالفعل املتضمن يف
وجوب قدرة
الخطاب والقدرة عىل القيام بالفعل جزء ال يتجزأ من
اإلخالص .وكذلك رشوط الصدق والتي تفرتض ان الحال
اإلعتقادي للمتحدث ينم عن إعتقاده الراسخ بقدرته
عىل القيام بالفعل وتختتم قائمة الرشوط بالرشوط
الجوهرية بما هي تحديد ألهداف الفعل التواصيل التي
تجرب املتكلم عىل االلتزام بما يتضمن فعل القول  .وتتنزل
الوعود املتضمنة يف مضمون الخطاب السيايس ضمن
هذا السياق فمتى لم يلتزم السياسيون بوعودهم أخ ّلوا
بهذه الرشوط وأمكن ملنتخبيهم سحب الثقة منهم ألن
رشعيتهم اإلنتخابية تستمد من الخطاب ومن مدى
التزامهم بما عاهدوا شعوبهم عىل فعله زمن حمالتهم
االنتخابية ومدى التزامهم بتعاليم دستور أقسموا عىل
احرتام فصوله.
ال يبدو األمر هيّنا يف ظل واقع سيايس مرتد اتقن

فيه الفاعلون السياسيون فن املغالطة واحرتفوا الخداع
واألالعيب لتحقيق مصالح شخصية وفئوية ضيقة ال
تسمو لتطلعات مواطنيهم من ازدهار وخدمة للصالح
العام  .هذه الطبقة السياسية التي انترصت للنظرة
املاكيافلية للسياسة بتصورها االنتهازي وتوظيف املكر
واالزدواجية عوضا عن الكفاءة السياسية ال تعرب عن
انتظارات شعبها.
ويف خض ّم التحديات التي نواجهها علينا ان ننترص
للنموذج الذي يدافع عنه كانط إيمانًا منه بأن القوانني
األخالقية يجب ان تحكم الكون يف مستوى املجتمع
والسياسة تماما مثلما تمسكه الجاذبية يف املستوى
الفيزيائي ،فكرة يدافع عنها روسو الذي يعتربه كانط
"نيوتن العالم األخالقي" لتكون املمارسة السياسية
تدبريا للشأن العام من أجل األخالق.
بدءا بنقد الواقع الراهن واخرتاق مفاصله للوقوف
عىل هناته ثم التأسيس لواقع جديد تبنى فيه السياسة
عىل قواعد السلوك األخالقي وااللتزام بالواجب الذي
تمليه املصلحة العامة مع مراعاة حقوق األفراد
واألقليات ،علينا اال نقبل من املبادئ السياسية ّال ما
مع األخالق التي تراعي فيها مصالح املواطنني وتنأى
بالسيايس عن مجال تضارب املصالح املادية وشهوة
الجاه والسلطة والحكم املطلق التي تمليها عليه غريزة
التسلط .فالتفكري اليوم بجدية اليجاد حلول جذرية
لألزمة السياسية التي تشهدها الدولة ال يمكن ان يكتمل
ّال بالزام الطبقة السياسية بواجبات ثابتة عليها القيام
بها وعدم التخلف عن أدائها واملداومة عليها من موقع
مسؤولياتها والتزامها الصارم بالقيم األخالقية التي
تمليها املصلحة العليا للدولة ومصالح مواطنيها وبالنزعة
االنسانية العميقة .كما ان املسار املتعثر للسياسات التي
تحكم البالد واالزمة االقتصادية التي نعيشها تعود اىل
سيطرة املصلحة الخاصة وتغلغل ظاهرة الفساد يف
جميع مستويات مفاصل أجهزة الدولة والذي تحول من
ظاهرة عرضية اىل ظاهرة عامة  .هذه الظاهرة تفطن
عبد الرحمان بن خلدون اىل تأثريها السلبي عىل استقرار
الدول ،فاذا اخرتق الفساد مؤسسات الدولة ونخر
دواليبها فذلك مؤرش لطور انحطاطها وقرب سقوطها
وانقراضها ملا له من عالقات تدعمه وتمكنه من اعاقة
أجهزتها املكلفة باملحافظة عىل الشفافية والحياد
وتكافئ الفرص وانفاذ القوانني وغريها..
لكل هذه االعتبارات وملا كانت هذه املنظومة حاملة
لذ ّرة فنائها بالنظر ملا استرشى فيها من فساد وعدم
ايفاء بالوعود وعدم احرتام لعلوية القانون والدستور
 ،فان أوكد األولويات اليوم خلق آفاق وطنية جديدة
وفكر سيايس واقعي وأخالقي يتالءم وتطلعات بنات
وأبناء هذا الوطن يحرتم اختالفهم وتنوعهم ويضمن
حقوقهم وحرياتهم عىل قدم من املساواة وحتى ال نلقي
بهذا الوطن يف جحيم اإلفالس االقتصادي واالجتماعي
االخالقي وحتى نعيد االعتبار للمواطنة والوطنية.

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

maghrebstreet@gmail.com
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حيرر املسلمون تارخيهم من األساطري واخلرافات؟
متى
ّ

عواطف البلدي

"متى يُح ّر ر المسلمون تاريخهم من األساطير والخرافات ؟" سؤال أو إشكال طرحناه على نخبة من الكتّاب وأصحاب الرأي والفكر في عدد سابق من "الشارع
ّ
واستفز عددا من الكتّاب والمختصين في التاريخ والحضارة والفكر اإلسالمي ودفعهم لالدالء بدلوهم في الموضوع ،فرأينا
المغاربي" .أثار السؤال جدال واسعا،
ُ
ّ
ّ
أن نضيف جزءا ثانيا حتى نفي الملف حقه ،وحتى نوفر قدر اإلمكان مساحة تشبع اإلشكال تقليبا وتفكيكا وتحليال من زوايا ومواقع نظر مختلفة.

تقوم األديان اإلبراهيمية عىل جُ مْ َلة من
الرسديات والحكايات الكربى كخلق العالم يف
ستّة أيّام ،وخلق اإلنسان من طني ،والخروج من
الجنّة ومعركة قابيل وهابيل والطوفان وقصص
األنبياء ...ويشرتك اإلسالم مع اليهودية واملسيحية
يف هذا املرياث اإلبراهيمي العظيم ،ولكنّه يتمايز
عنهما برتاث خصويص ساهمت يف صناعته
وتشكيله أجيال من املحدّثني والرواة والشعراء
ّ
وخاصة الفقهاء الذين كانوا
والكتّاب والعلماء
ّ
املحدّدين األبرز ألسس تمثالت املسلمني عن
أنفسهم وتاريخهم ودينهم وإقامتهم يف العالم.
ّ
إن سيادة العقل الفقهي حوّل املسلم املعارص إىل
"كائن تراثي" منش ّد إىل املايض يتداخل يف عقله
ووعيه األسطوري بالخرايف بالواقعي التاريخي،
فالتبست الرؤية أمامه وتاه يف ركام من الرتاث
لم يُح ّرره أبناؤه إىل اليوم من سطوة الخرافة
والالمعقول رغم ثورة علم املناهج وعلوم التاريخ
والفينومينولوجيا املعارصة.

ثقافة رهينة الصراعات

يقول املؤرخ نبيل قريسة "ينبغي علينا أوّال
الترسع بالحديث عن األساطري والخرافات
عدم
ّ
يف التاريخ وخاصة عدم الخلط بني املفهومني"
مالحظا ّ
أن األسطورة تعبري عن رشعيّة مرجعيّة يف
توحّ
ده
مجتمع من املجتمعات عرب رسديّة جامعة
ّ
وتعب عن رؤيته لهويّته الثقافية".
"أمّ
ا الخرافة فهي حكاية
وأضاف قريسة
مختلقة بالكامل خدمة ألهداف تربويّة .وقد تخدم
الخرافة األسطورة املرشعنة ملرجعيّة معيّنة يف
املجتمع سواء كانت متمثّلة يف مرجعيّة معياريّة أو
سلوكيّة أو حتى برشيّة الخ "...متابعا "يف املناهج
التاريخيّة الجديدة التي بدأ املؤرخون يستكشفون
ّ
خاصة مع
مالمحها يف العرشيات األخرية،
االستفادة من الخربة املرتاكمة لحوايل قرن كامل
يف مجال الدراسات اإلناسية (األنثروبولوجيّة)،
أصبح املؤرخون أكثر اهتماما بهذا املجال
الرسديّ ("األسطوريّ " بشكل خاص) وأصبحوا
أقدر عىل االستفادة من ك ّل ما تعكس من أبعاد
خاصة بمجتمع ّ
ّ
معي أو بجيل أو
ذهنيّة ورمزيّة
بمجموعة أجيال يف فرتة تاريخيّة معيّنة أو حتى
بفئة من الفئات".
وتابع "يف الحقيقة ،ليس هناك مجتمع يف تاريخ
اإلنسانيّة بأكمله لم يبن أسسه عىل "أسطورة"
(تقوّل) مؤسسة له ،وهذا باملعنى اإليديولوجي
رضورة ال مناص منها لبناء وحدة الهوية
االجتماعيّة-الثقافية أليّ مجتمع برشيّ  .لكن ،قد
تدخل املصالح الضيّقة هذا
الطبيعي فيصبح
املجال
ّ
مرتبكا بني تصوّرات
وتأويالت تتنازع الرشعيّة
املرجعيّة" الفتا اىل ان "علم
التاريخ يقوم عىل القراءة

الواعية والفاحصة بأدوات النقد واملقارنة بني
هذه الرسديّات املتنازعة وتدقيق طبائع رشعيّاتها
املرجعيّة دون إصدار أحكام ذوقيّة أو أخالقيّة
وإنما يكتفي بوضعها يف خارطة املكان والزمان
وتحديد جذورها االجتماعية والثقافية ومحاولة
كشف خلفيّاتها الذهنيّة والرمزيّة".
وأضاف "معنى ذلك أنّنا نسعى فعال لكتابة
تاريخنا وفق أحدث املناهج العلميّة العقالنيّة،
لكنّنا يف نفس الوقت ال نسعى إىل "التح ّرر" من
األساطري والخرافات يف ذاتها (فهي ح ّ
ظنا من
الرتاث) بل نسعى إىل التح ّرر من سلطتها املعرفيّة
واملعياريّة املرجعيّة التي سادت يف املجتمع لفرتات
معيّنة من تاريخه" قائال "تلك األساطري هامّ ة
جدا وهي مطلوبة لدى املؤرخ يف دراسته للمجتمع
ولفهمه يف عمقه ،ولكنّه يدرسها بمسافة نقدية
ودون الخضوع لسلطتها عكس ق ّراء التاريخ
العاديّني الذين رسعان ما تستهويهم تلك األساطري
إىل درجة التماهي معها أحيانا أي االنتقال الذهني
والعاطفي إىل واقع تاريخي منقض واالنقطاع
التا ّم عن الواقع الحايل فتصبح العالقة مع املايض
م َرضيّة وتسفر لألسف عمّ ا نراه اليوم يتعاظم

د .سارة حفيز
وقوع الفكر الديني اإلسالمي داخل إبستيميّة
كل مرة إلى نقطة البداية على
دائر يّة يعود فيها
ّ
رأي يطرح عليه اليوم ضرورة الخروج من زوايا
الدائرة إلى أضلع معرفيّة تستوعب السياق
ال ّر اهن وتستجمع محاوالت التّجديد المنفتحة على
المشترك األخالقي اإلنساني...
أصحاب النفوس الضعيفة من محرتيف الفقه
والقضاء يف ركاب السلطات املتنازعة باملجتمع
ما وجدوا فيه مطابقة مع رغباتهم ومصالحهم
الفئويّة الضيّقة فجعلوه معيارا للدين وللترشيع،
بحيث تحوّل مع الزمان إىل مرجع مقدّس لألجيال
الالحقة".
وأضاف "من ذلك ما روي عن الرسول من
ترشيعات مختلقة والتباسات واهية حول مسائل
تتعلق بح ّرية املعتقد والسلوك يف املجتمع مثل
بعض أحكام القصاص ومعاني الحدود وغريها
ممّ ا ال يوافق القرآن نفسه أو هو مجرد تأويل مغال

د .نبيل قريسة
لقد أصبحت الثقافة اإلسالمية بصفة
مب ّكرة (القرن األوّل للهجرة) رهينة الصراعات
ّ
وظفتها لتحوّلها إلى قوالب
السياسيّة التي
عقائديّة مغلقة وقطعيّة الداللة حول مفهوم
مصطنع وخطير هو مفهوم الفرقة الناجية الذي
أسندته مختلف التيارات السياسية-المذهبيّة
إلى الرسول نفسه كذبا وبهتانا.

بصورة مأساويّة من أشكال االغرتاب بل وانفصام
الشخصية الثقافيّة واالجتماعيّة".
ويف رده عن سؤال "كيف اختطف املتحدثون او
محتكرو الرشعية الدينية او من يعتربون انفسهم
وصاة عىل الدين والثقافة االسالمية؟" قال قريسة
"لقد أصبحت الثقافة اإلسالمية بصفة مب ّكرة
(القرن األوّل للهجرة) رهينة الرصاعات السياسيّة
التي و ّ
ظفتها لتحوّلها إىل قوالب عقائديّة مغلقة
وقطعيّة الداللة حول مفهوم مصطنع وخطري
هو مفهوم الفرقة الناجية الذي أسندته مختلف
التيارات السياسية-املذهبيّة إىل الرسول نفسه
كذبا وبهتانا" .متابعا "يف الحقيقة ،لقد تج ّرأت
أجيال ممّ ن نصبوا أنفسهم محدّثني عن الرسول
عرب سالسل مصطنعة يف فرتات متأخرة من الرواة
واملحدّثني عىل رواية أحاديث كاذبة أو تأويالت
ألحاديث ضاعت أصولها الدقيقة وسياقاتها
التاريخيّة ،فحصل بذلك خلط بني صحيح الحديث
وهذه األحاديث الواهية أو املختلقة واستغ ّل

د .منية العلمي
الديني ستبقى قاصرة ما لم تنطلق
حركات اإلصالح
ّ
اإلسالمي ،تستحضر
من مراجعات نقديّة للموروث
ّ
ّ
وتتوسل العقلنة الكاملة ،دون
المناهج الحديثة
تضييقات وضوابط وهميّة

أو أفق تربويّ لم يرس فيه الرسول إىل ح ّد التطبيق
أصال .وقد نشأت هذه املنظومة الترشيعيّة املر ّكبة
والجذريّة يف بيئة األمصار املشحونة بالرصاعات
السياسية-املذهبية أو بما أسميته يف بعض أعمايل
بسباق الرشعيّات" قائال "يف الحقيقة ،لم يكن يف
وسعنا كشف هذه الخلفيّات إال بفضل علم التاريخ
يف أحدث تطوّراته املنهجيّة التي ذكرناها .وقد
األكاديمي الخالص
العلمي
يزعج مثل هذا التوجّ ه
ّ
ّ
ّ
املتخصصني يف علوم الحديث
بعض زمالئنا من
والتفسري والفقه املتشبّثني باملناهج التقليديّة ،لكنهّ
أركيولوجي رضوريّ ليس فيه معاداة للدين
عمل
ّ
ّ
أو ألسسه وإنما بالعكس هو تصحيح لصورته
املشوّهة واستعادة لذاكرة تاريخية أصيلة بقيت
مشتّتة ومخفيّة يف طيّات الرتاث الثقايف ّ لألمة
اإلسالمية عرب الزمان".
ّ
وختم قريسة "ما نسعى إليه ،أخريا ،إنما هو
فتح آفاق مستقبليّة ألمّ ة مكبّلة بفعل ما ران عىل
صدرها طويال من تس ّلط مرجعيّات اجتماعيّة
فئويّة ويف نفس الوقت ثقافيّة مغالية تخدم األهواء
التاريخي
واملصالح الضيّقة عىل حساب وعيها
ّ
وخاصة عىل حساب قدرتها عىل الفعل يف التاريخ".
من جهته اعترب االكاديمي املختص يف التاريخ
الوسيط املعز عمري أن الخرافة شكال من أشكال
القصص الشعبي الذي يأخذ طابعا خياليا محضا
لتضمنه عنارص ومعطيات ماورائية ،الفتا اىل ان

األساطري تتضمن أبعادا واقعية وزمنية ترتبط
عادة بأحداث جسيمة وتأسيسية وبشخصيات
مهمة يف تاريخ الشعوب لكن يغلب عليها طابع
الخيال والتقديس".
وأضاف العمري "يرتبط هذا الصنف األدبي
يف الثقافة اإلسالمية بطبيعة النصوص املقدسة
نفسها عندما نقلت أخبار الجن والرباق واملالئكة
والشيطان وأساطري الحضارات القديمة" ..متابعا
"كما تعزز حضور هذا الصنف من الكتابة باألدب
الذي نشأ حول النص املقدس واستفاد من جهود
التعبئة اإليديولوجية التي أنجزها رجل السياسة
بالتحالف مع رجل العقيدة وهو ما أدى إىل احتكار
تأويل النصوص الدينية وأفىض إىل توظيف فكرة
املشيئة اإللهية الحاكمة بتاريخ اإلنسان والعاملة
بمصريه ألجل تشييد قداسة الحاكم".
ويرى العمري ان "املواجهة بني الجربية
والقدرية تعد من أوىل املواجهات يف تاريخ اإلسالم
بني أهل العقل وأهل النقل ،كما نجد صدى هذا
الرصاع يف أحداث ما يعرف بمحنة خلق القرآن
والنزاع بني املعتزلة وأهل الحديث ،إال أن انتصار
أهل النقل الذي باركته دوائر السلطة أسس لعهود
طويلة من االستبداد والجمود الفكري الذي ظل
يحارص كل دعوة للعقل الحر "،متابعا "لعل
اإلعدامات التي طالت غيالن القدري والحالج
وابن رشد وغريهم كانت تجسيما لهذا التوجه
االستبدادي الخانق ملناخ التعدد والتنوع الثقايف
وهو ما يعترب أحد أهم العوامل التي أدت إىل
االنحسار الحضاري للمسلمني الذين انهمكوا يف
رصاعاتهم السياسية واإليديولوجية ،وتركوا األخذ
بأسباب التقدم للغرب الذي استثمر يف العلوم
العقلية لدحض الفكر الخرايف الكنيس مع بداية
العرص الحديث وملواجهة األساطري والرسديات
الكربى التي كرست نظم االستبداد والفاشية يف
التاريخ املعارص".
وأشار اىل انه "يف الوقت الذي اتجهت دوائر
البحث املتقدمة نحو كتابة تاريخ نقدي متحرر
ظلت أغلب الدراسات املعارصة للتاريخ اإلسالمي
يف البالد العربية االسالمية تعيد كتابة التاريخ
التافه القائم عىل الرسد والتمجيد واألسطرة يف
تجاهل لدعوات ابن خلدون يف النهوض بالكتابة
التاريخية اعتمادا عىل الربهان العقيل والتي سبقت
ظهور املدارس التاريخية الحديثة يف الغرب
بقرون" مضيفا "دون أن ننكر جهود عدد من
املؤرخني الذين اتجهوا إىل كتابة تاريخ إسالمي
جديد يقوم عىل النقد ويواكب تيارات الحداثة
وما بعدها باهتمامه بمباحث التاريخ الجديد
كدراسات التمثل والذاكرة وتاريخ الذهنيات
والتخيّل وغريها."..
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لف األسبوع

مغالطات منهجيّة

ترى الدكتورة سارة الجويني حفيز أن "معنى
األسطورة يحتمل مفردات فعل سطر بما هو ّ
قص
ملغامرة اإلنسان األوىل واستجابة لعلويّة املقدّس
القائل بانحدارنا من العالم املغيّب وعودتنا إليه
بحيث تتواضع ك ّل أديان العالم عىل رسد حكايتها
وصلتها بعاملني مختلفني ضمن تلك الصريورة
التاريخيّة املستوعبة للكون املحاورة ألسئلة
ّ
املرتسب والقائمة مقام
الوجود املتمثّلة للمتخيّل
اآللة يف اإليصال واإلتصال ،مضيفة "وعليه تع ّد
املختصة املتخيّل من ّ
ّ
الـتسيمات
بعض الدّراسات
ال ّذهنيّة وا ّلرموز املستبطنة لثقل التاريخ وتراتيب
ذلك البحثيّة السيّما يف الدّراسات األنثروبولوجيّة
مجدولة يف خانة العالئق العضويّة القائمة بني
التّخيل واإلدراك وقد ّ
فخم " إيمانيول كانط " من
املخيّلة ّملا جعلها من أدوات تحصيل املعرفة" قائلة
"سواء انطلقنا من رغبة اآللهة السومريّة (إنانا)
السماء إىل األرض أو ّ
العروج من ّ
توقفنا عند خروج
ّ
الصليب
املهدي املنتظر وعودة املسيح وكرسه
وطلوع الشمس من مغربها كما جاء يف مخترص
صحيح مسلم ويف مسند اإلمام أحمد فإنّنا نسرتجع
مواطن تثاقف الفكر الدّيني ومواطن تخمّ ره
ونتطارح كيفيّة استشعار مسرية األديان وكيفيّة
ترتيبها يف أذهاننا  ،ذلك هو السؤال وذلك جوابه
املستبطن فيه ".
وأشارت حفيز اىل ان "وقوع الفكر الديني
اإلسالمي داخل إبستيميّة دائريّة يعود فيها ك ّل
مرة إىل نقطة البداية عىل رأي يطرح عليه اليوم
رضورة الخروج من زوايا الدائرة إىل أضلع معرفيّة
تستوعب السياق ال ّراهن وتستجمع محاوالت
التّجديد املنفتحة عىل املشرتك األخالقي اإلنساني"
متابعة "كذلك يجدر اإلنتباه إىل بعض الجهود يف
"علم الكالم الجديد" القائلة برضورة اإلنتقال من
ّ
الحق
طور التّجاذب والتّدافع يف الذبّ عن العقائد
أفقي يخاطب
وتفسيق وتكفري من خالفها إىل وضع
ّ
ّ
ويؤسس للبنية العقالنيّة
مخلوقات الله التّبعيّة
واألخالقيّة واإليمانيّة الكليّة املأمولة املتصالحة
وتاريخها الهووي بالنّظر إىل واقع الحال القائل
بالهويات املر ّكبة والسائلة يف عوالم مشبّكة ال
تستوعب احتكار املعرفة وال الدّفاع املتوتّر عن
حضور هو أقرب للمتخيّل ال ّرمزي البطويل ".
وختمت حفيز "كذلك تحفل بعض الكتابات
املجتهدة يف تجديد البنية الفقهيّة إىل تجاوز
لحظة املقاصديّة لدى "الشاطبي"
ّ
يعب
و"ابن عاشور" إىل ما
عنه بالتّأويليّة املقاصديّة إذا

الشارع الثقافي
د .المعز عمري
في الوقت الذي اتجهت فيه دوائر البحث المتقدمة
نحو كتابة تاريخ نقدي متحرر ظلت أغلب الدراسات
المعاصرة للتاريخ اإلسالمي في البالد العربية
االسالمية تعيد كتابة التاريخ التافه القائم على السرد
والتمجيد واألسطرة
وإجراء محاكمة وفق رشوط ال ّراهن ،فنحن بهذا
االعتبار نقع يف ما وقع فيه عديد املؤ ّرخني ّ
للتاث
اإلسالمي من مغالطات منهجيّة".
وتابعت العلمي ّ
"إن األسطورة والخرافة التي
تالحقنا اليوم ،صيغت يف الحقيقة نتيجة لتقديس
ك ّل جهد و فكر برشيّ أسهم يف مراكمة ذلك ّ
التاث،
فنحن يف هذه الحالة نشهد مالحق أسطوريّة
للمتأخرين وال األوّلني .فأن تُسحب القداسة من
ّ
املؤسس نحو الفكر الذي أنتج حوله ،وأن
النّص
ّ
بتوسل تلك
يستمر ذلك الفكر يف اكتساب رشعيّته،
القداسة املوهومة ،ذلك هو عمق اإلشكال املعريف ّ
والحضاريّ الذي يدعو لتفعيل النّظر النّقدي يف
ّ
التاث" الفتة اىل ان "حصيلة تنزيالت الفقهاء
واملفرسين مثال ،وتطبيقاتهم لألحكام اإللهيّة
واجتهاداتهم وتصوّراتهم ا ُملختلفة وا ُملتضاربة
رسمي من القواعد
أحيانا ،أدّت إىل تأسيس هيكل
ّ
"املقدّسة" التّى وضعت املوروث اإلسالمي يف
مأزق املعارصة والعقالنيّة" مضيفة "نحن
الطبيعي
مطالبون اليوم باالنخراط يف التمّ يش
ّ
لحركة التّاريخ ،بتنقية ذلك املوروث وغربلته
وتحريره من القداسة املوهومة (فما ورد يف القرآن
نفسه من قصص وأساطري غايته التدّبر واالعتبار
وتفعيل دور العقل يف اللحظة الراهنة وال يخفى
موقف القرآن من الخرافة والتقليد) عىل اعتباره
جهدا برشيّا تفاعل مع واقعه يف لحظة من لحظات
اإلسالمي بتقديس ذلك املوروث
التاريخ ،فالفكر
ّ
يغلق عىل نفسه منافذ اإلبداع ،ويع ّ
طل فعل القراءة،
ويتوّرط يف مغالطة تاريخيّة دفعا لك ّل خطر وافد
مهدّد الستقراره يف اعتقاده".
وأضافت "غري ّ
أن هذه املراجعات ال تعني بتاتا
االنفصال عن ذلك املوروث ،بقدر ما تعني عدم
الوقوف عىل أعتابه ومحاولة اسرتجاعه منهجيّا
ومعرفيّا وتفكيك بنياته املهيمنة والجائرة عىل
حريّة العقل وحريّة اإلنسان يف تقرير مصريه"
قائلة "فال يمكن يف اعتقادنا إنجاز كتابة علميّة
لتاريخ املسلمني ،دون تحديد العالقة مع ذلك
املوروث ،ودون إنتاج أدوات معرفة متساوقة مع
واقع متح ّرك ،فاملنظومة األصوليّة الفقهيّة مثال يف

د .محمد لطيّف
ال ريب ّ
أن كتابة تاريخ علمي يقتضي "رفع القداسة "
عن هذا المتخيّل واختراق هذه الترسبات األسطورية
بتطبيق مناهج صارمة تذهب بالنقد والمقارنة أبعد
ّ
يتسنى تفكيك عناصر هذه المرويّات
ما يمكن حتّى
وفهم سياقات تشكلها...
ما اكتفيت بهكذا أمثلة مصوّبة لصريورة املعرفة
ّ
"قص"
اإلسالميّة مستحرضة للمستفاد من
و"أنبأ" يف قوله تعاىل "كذلك ّ
نقص عليك من أنباء
ما قد سبق" [طه ."] 99 : 20
من جهتها ّ
فضلت الدكتورة منية العلمي
أستاذة علوم القرآن والتفسري بجامعة ال ّزيتونة
الحديث عن مرشوع مراجعة متكامل لكافة
اإلسالمي ،وعن سبل إنجاز ذلك املرشوع،
املوروث
ّ
ّ
ورضورته و دواعيه ،وعن كيفيّة النظر العقالني يف
ذلك املوروث  ،باسرتجاعه اسرتجاعا نقديّا يف إطار
تفعيل غري مرشوط آلليّة السياق بكافة أبعادها
اللغويّة والسياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة ،قائلة
"ذلك أنّه ال يمكن الحديث عن الخرافة واألسطورة
يف املوروث اإلسالمي مع تجاهل العامل ال ّزمني
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حاجة للتّجديد واإلثراء واملراجعة ،ونحن ال نتفهّ م
هذا الحرص عىل تسييجها بمغلقات أبديّة".
وختمت العلمي ّ
الديني
"إن حركات اإلصالح
ّ
ستبقى قارصة ما لم تنطلق من مراجعات نقديّة
اإلسالمي ،تستحرض املناهج الحديثة
للموروث
ّ
ّ
وتتوسل العقلنة الكاملة ،دون تضييقات وضوابط
وهميّة" مالحظة ان "غالبيّة التجارب السابقة يف
نقد الفكر الديني من األفغاني إىل الجابري ،تعترب
تجارب ر ّد فعليّة (عىل ما اتّسمت به من عمق ورغم
السيايس
اختالف املناهج والسياقات) إزاء الوضع
ّ
والثقايف واالجتماعي للمجتمعات املسلمة ،فال
اإلغراق يف القضايا امليتافيزيقية ،وال انتهاج القطع
وحتمي يف
املعريف ّ مع املرحلة الالّهوتيّة ،رضوريّ
ّ
سبيل إصالح مرجوّ أو كتابة موضوعيّة منصفة

للتاريخ اإلسالمي ،أو عقلنة منتجة ملعرفة إنسانيّة
كونيّة".

ّ
السائد
كسر التّوتّر

يقول املؤرخ عادل بن عثمان "ما من أمّ ة
تح ّررت من مكبّالت ماضيها وارتقت بذاتها إال ّ
واستفادت من تاريخها واستنتجت منه الدّروس
ّ
بأن
العميقة والعرب ،بما يدعم الفكرة القائلة
التّاريخ مفتاح لفهم الحارض ّ
وأس لبناء املستقبل.
وهو املسار ا ّلذي لم يهتد إليه املسلمون إىل اليوم
نتيجة تغلغل الفكر األسطوريّ وتوظيفه إلدارة
واملذهبي وحتّى ال ّ
ّ
الصاع ّ
طائفي والفئوي
يايس
الس ّ
ّ
النّاجم عن التكتّل حول الفكرة واملوقف أو الفرد
القائد واملجمّ ع" متابعا "هو ما حكم عىل العالم
اإلسالمي بالنّكوص وال ّرجوع إىل مربّع ّ
الصاع
األوّل تحت قاعدة "معي أو ضدّي" أو ما صار
االجتماعي ا ّلذي يُبنى عىل
يعرف اليوم بالتّدافع
ّ
مبدأ محو اآلخر ا ّلذي هو خارج دائرة االنجذاب إىل
"عقيدة املجموعة "لبّ التّكتّل".
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من التّاريخ ذاك هو ّ
السؤال ا ّلذي وقف أمامه العرب
واملسلمون دون إجابة يف اتخاذ القرار" مستخلصا
انه "يوم نقبل ّ
بي برش وأنّه أخطأ (عبس
بأن الن ّ ّ
ّ
وتول) ّ
وأن الخلفاء ال ّراشدين سقطت عنهم صفة
ال ّرشد ملا ارتكبوا من أخطاءّ ،
وأن األبناء مجهويل
النّسب كانوا من ضمن مكوّنات مجتمع ّ
الصحابة،
ّ
وأن عثمان أضاع فرصة وصول الن ّ ّ
ص القرآني
الصحائف ا ّلتي ُكتِبَ عليها ،وأنّ
األصيل بحرق ّ
عبد الله بن جعفر جمع بني امرأتني يحرم الجمع
بينهما ...يمكن القول أنّنا مهيّؤون إلعادة كتابة
التّاريخ اإلسالمي بشكل علمي دقيق قد يعيد األمّ ة
اإلنساني".
إىل مسار التّاريخ
ّ
من جهته قال الباحث يف التاريخ اإلسالمي محمّ د
لطيّف "يهيمن "األسطوري" والخيايل عىل الرسديّة
اإلسالمية عىل غرار رسدياّت كربى أخرى يهودية
أو مسيحية أو سواهما .وهذه الرسديّات الكربى
خصوصا إذا كانت تدور حول الدّين باملعنىالطبيعي ربّما أن تنطوي عىل
الواسع للكلمة -من
ّ
فيض من الخيال وذلك ّ
ألن بناءها وتشكيل عنارصها
يمثّالن يف هذه الحالة امتدادا للضمري الدّيني ولتمثّل
جمهور املؤمنني ملا يعتربونه تاريخا تأسيسيّا
مقدّسا" ،مشريا اىل ّ
أن "القسم األكرب من ّ
السدية
اإلسالمية عىل اختالف املذاهب والنحل مخرتقة إىل
ح ّد بعيد بعنارص التخييل ولنرضب عىل ذلك أمثلة:
فأهل ّ
السنة مثال ش ّكلوا بناء رسديّا متكامال حول
ّ
ّ
النبي محمّ د وحول كبار ّ
الصحابة حتى أن النواة

د .عادل بن عثمان
بأن ّ
بي بشر وأنّه أخطأ (عبس وتولّى) وأنّ
ّ
يوم نقبل
الن ّ
الخلفاء ال ّر اشدين سقطت عنهم صفة الرّشد لما ارتكبوا
وأن األبناء مجهولي ّ
ّ
النسب كانوا من ضمن
من أخطاء،
ّ
مكوّنات مجتمع ّ
الصحابة ،وأن عثمان أضاع فرصة وصول
ّ
ُ
ّ
ّ
الن ّ
ب عليها،
ص القرآني األصيل بحرق الصحائف التي كت َ
ِ
ّ
وأن عبد هللا بن جعفر جمع بين امرأتين يحرم
ّ
الجمع بينهما ... ،يمكن القول أننا مهيّؤون
إلعادة كتابة التّاريخ اإلسالمي بشكل علمي
اإلنساني...
دقيق قد يعيد األمّ ة إلى مسار التّاريخ
ّ
وأضاف بن عثمان "تبقى محاوالت البعض
من املف ّكرين العرب واملسلمني إلعادة قراءة التاريخ
اإلسالمي امليلء باألساطري والخرافات وفق مقاربات
ّ
وتمش يلتزم التّؤد َة
تُعرف برصامتها العلميّة،
ّ
ً
والدق َة أسلوبًا غري كافية لتخ ّ
طي
نسقا والتّح ّري
ّ
الح ّد الذي يسمح بتح ّرر الفكر واالنعتاق من
قوالب الخرافة واألساطري أو القبول به .فمحمول
ّيني
الفرد من املوروث يف مستوى املمارس الد ّ
واملعتقد والعرف والعادة ا ّلذي َهنْد ََس ُه ّ
السياق
املجتمعي وثبّته فتوارثه أبناء األمّ ة جيال بعد جيل
ّ
يقف عائقا أمام االنتقال إىل املستوى األرقى ا ّلذي
العلمي يف التّعامل مع
يلتزم فيه من يبلغه بالحياد
ّ
ما يعرف باملقدّس "،مشريا اىل ان "سبيل االرتقاء
بالتاريخ اإلسالمي إىل مرتبة التّناول العلمي يم ّر
حتما عرب عمل الباحثني يف هذا الحقل املعريف ّ،
فيشء من الجرأة املتوازنة ا ّلتي تعقب التّحليل
العلمي مطلوب ّ
توفره لديهم ،وال يكون ذلك إال ّ
بنزع مكابح التّ ّ
ّ
وقف عىل باب املقدّس وتجنب
الوقوف عىل أعتاب معرفة قيّمة سليلة منهجيّة
الحقيقي عن الخرايف ّ وتقطع
علميّة دقيقة تميّز
ّ
مع الخوارق البرشيّة والالّمنطق".
ّ
وختم "ال يمكن لهذا أن يحصل إال ّ
بتوفر
مناخ عا ّم يتميّز بكرس التّوتّر ّ
السائد بني ما
يعرف بثنائيّة األصالة وما يتّصل بها من تجذرّ
ّ
بالسلف
وقبول باملقدّس والحقيقة األزليّة وتع ّلق
ّ
"الصالح" من جهة والحداثة وما يرتبط بها من
انفتاح ومبدأ تنسيب األمور وقبول باآلخر وبالنّقد
والتّعديل يف إطار البحث عن التّكيّف مع ّ
السياق
بمدخالته املتجدّدة .والخيار بني أن تكون ضمن
الفاعلني يف الواقع أو أن تندرس كاألوّلني وتخرج

التاريخية الحقيقية حول هذا التاريخ التأسييس
غمرت ولم تصلنا يف ّ
السري وكتب التاريخ غري صور
ّ
مضخمة عن هذه الشخصيّات وغريها".
وأضاف لطيّف" :زادت هالة النبي وخلفائه
تحت تأثري الزمن وذلك بانجذاب جمهور املؤمنني
إىل هذه الشخصيات وإىل ما يعتربونه اللحظات
والرموز األصيلة لهويتهم الدينية .وقد ذهب الشيعة
بدورهم إىل بناء رسديّة متكاملة األبعاد والعنارص
حول عيل ّ وبنيه ال ّذين أصبحوا يش ّكلون نواة لتاريخ
مقدّس أدخل عليه الرواة واملؤ ّرخون إضافات
كبرية وغ ّذاه الضمري الديني الشيعي بشكل كبري"،
متابعا "ال ريب ّ
أن كتابة تاريخ علمي يقتيض "رفع
القداسة " عن هذا املتخيّل واخرتاق هذه الرتسبات
األسطورية بتطبيق مناهج صارمة تذهب بالنقد
واملقارنة اىل أبعد ما يمكن حتّى يتسنّى تفكيك
عنارص هذه املرويّات وفهم سياقات تشكلها .كما
أن مؤرخ اإلسالم مدعوّ إىل االعتماد عىل املصادر
غري اإلسالمية أو "الخارجية" مثلما تسمى ّ
ألن ذلك
ّ
يوسع أفق الرؤية والتحليل وهو أمر رضوري من
وجهة نظر منهجية".
وختم لطيّف قوله "ما هو مؤسف ّ
أن القراءة
العلمية للتاريخ اإلسالمي ليست لها وجاهة اليوم
يف مجتمعاتنا وذلك ّ
ألن أصحاب الخلفية الدينية
يتصدّرون املشهد ويقدمون عروضا سطحية
حول هذا التاريخ لكنها تالقي قبوال عند الجمهور
باعتبارها تقدّم املايض يف صورة جذابة ومثاليّة وهو
أمر يجد فيه املؤمن ضا ّلته .أضف إىل ذلك ّ
أن عدم
ّ
ترسخ العلم يف مجتمعاتنا يفسح املجال الستبعاد
القراءة العلمية وتقديم هذه القراءات االجرتارية
للمايض".
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قراءة في كتاب

«طوفان من الحلوى في معبد الجماجم» ألم الزين بن شيخة :

شعيب حباسي – أستاذ فلسفة
طوفان من الحلوى يف معبد الجماجم ملحمة
من الرسد للروائية أم الزين بن شيخة نسجتها
عىل شاكلة احتجاج رافض ألوضاع وطن حزين
صار عىل شفا جرف هار تحارصه ثقوب سوداء.
وصممتها انتصارا لثورة مذبوحة الزالت تبحث
عن رأسها أو هي كما تصفها الكاتبة «ثورة ميتة
ال أحد عثر عىل جثتها بعد» .ثورة بلون زهرة
ياسمني اجتث التتار بريقها وصادر عبريها
وامتص رحيقها فسقطت مغميا عليها يف حقل
الذاكرة .تتار ودمار ورساديب من نار حطبها
البرش قدت من جهنم .وأركاح ملسارح العبث
املعولم حولت كوكب األرض إىل تيتانيك ممزق
مافتئت عجالته تزداد رسعة نحو الكارثة ،تقوده
البارونات والفريوسات والبالوعات وسكاكني
القتل املقدس .جنود ورعاة ذبحوا قربانا إلله
املوت وتدحرجت رؤوسهم عىل منحدر الجبل
هناك حيث معبد الجماجم .طوفان من الدم
ينساب كنهر عظيم بني جبيل مغيلة والشعانبي
تحت أنظار أشباح القيامة ،وأشجار الصنوبر
الحزينة شاهدة عىل املجازر .عويل يف كل مكان
مخضب بدماء جرحى السماء ،عىل أحالم الصباح
املرسوقة ،عىل حقول القمح املحروقة،عىل جثث
الكادحات ،عىل شهداء الجماعات ،عىل ضحايا
الفريوسات .هكذا ينسحب املساء وقد جرفه
طوفان من املرارة إىل ما وراء السديم وتحلق
بومة منريفا عىل مدائن الديستوبيا لتنذر بالخراب
فتشد رواية أم الزين رحالها يف مملكة الكلمات
لتعلن أن صورة من صور الحياة قد شاخت
وحان وقت انقضائها ،وتصعد جبل الرسد
لتشطب غيوما سوداء تحتل األفق وتفجر طوفانا
من الحلوى.
طوفان من الحلوى يف معبد الجماجم رواية
مركبة تتحاور فيها املتناقضات وتنتظم ذاتيا
داخل مدار فوضوي يضم قصتني منفصلتني
ومتصلتني يف ذات الوقت ،وكل قصة تكشف
عن أبعاد متعددة .قصة كوشمار التي تروي
جنون اإلرهاب وقصة ميارى التي تروي جنون
الفريوسات .كوشمار شخصية رمزية مركبة
تملك تعددية يف الهويات وتعددية يف الهوايات
فاسمه كوشمار وعبد الباقي وعماد وهو مختص
يف تاريخ االغتياالت يف الثقافة العربية واإلسالمية
ولكنه انتهى إىل رسام يحول الرؤوس املذبوحة إىل
لوحات فنية داخل معبد الجماجم أو معبد الفن
التشكييل هناك حيث تشيد الروائية معبدا للرسد
تطرح فيه جدلية الفن واإلرهاب .أما ميارى فهي
شخصية أدبية عابرة للروايات استعارتها الكاتبة
من مرسحية السد ملحمود املسعدي لتؤثث بها
سدا أدبيا جديدا بنيت معامله حجارة فوق حجارة
ورصفت مقاصده عبارة فوق عبارة« .هي ميارى
..سقطت اعتباطا من سد ما حدث به أبو هريرة»
لتحدثنا عن إحداثيات فريوس كورونا وقد انبثق
من أفق الالمتوقع ليشن حربا كونية ضد البرش
فصار بمثابة شبح أسود يرسق الحياة منهم
خلسة ويحولهم إىل كيانات رسدية.
يقول جورج ويلز«:الرواية كيس يمكنك أن
تضع فيه ما تشاء» ،هكذا وضعت الكاتبة يف
روايتها تاريخ الوضع البرشي ولخصت مأساة
العرص الراهن يف رصخات شخوصها وقد
نهشتهم دروب العدم كما نهشت كالب الجحيم
لحم ديونزيوس لتقول لنا أننا نحن املنهوشني
ونحن املعدومني ونحن من ألقى بهم إاله النار
يف قلب الجحيم .جحيم كوشمار الذي نشأ يف
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للفن أيضا ذبائحه

قرية السالطنية عىل مشارف جبل مغيلة ومات
أبوه وتركه يفكك لغز موته وحيدا دون أن
يظفر بالحقيقة ،وأحب ميارى ولكنها تركته
يحرق األ ُ ّرم ويحدق يف الفراغ ،وذبح اإلرهاب
إخوته الرعاة فحمل رؤوسهم يف قلبه وذاكرته،
وعكف إىل أمه تعد له الخبز من بقايا الذكريات
ولكنها ماتت دون أن تودعه .وجحيم ميارى
التي تخىل عنها زوجها وقتل فريوس كورونا
أمها ياسمني فانتبذت مكانا يف أطراف الرواية
تقص علينا جنون الفريوسات اآلدمية عىل ركح
مجتمع متهافت حول الزواج إىل صفقة سياسية
والحب إىل مقايضة اقتصادية أو هكذا حدث
معها عندما أرغمها أبوها عىل الزواج من نائب يف
الربملان موسوم بالفساد فتعثر الحب عىل حافة
املحرقة وتحول إىل رماد .هي دكتورة مختصة
يف علم النفس«غري أنها بالرغم من أنها تدربت
جيدا عىل شفاء املرىض وتحريرهم من أزماتهم
النفسية ،ومن أشكال الكآبة والذهان والعزلة..
فهي لم تستطع منذ أيام النوم..وصارت تعاني
من الوحدة واالكتئاب..وأخريا صارت تتألم من

كعماء أوديب تقلل من شأن النساء وتكاد أن
تلقي بهن خارج النوع البرشي .تقول الكاتبة:
«سأبدد لغة الذكور بهذياني البهيج»  .وهكذا
فهي تعلن الحرب ضد هذه الثقافة من خالل
شخصية ميارى وبذلك فإن سقوط ميارى من
سد املسعدي لم يكن سقوطا اعتباطيا بل كان
إسقاطا ممنهجا أرادت به الكاتبة إسقاط فريوس
السلف املبرش بالهيمنة الذكورية والذي تحول إىل
هذيان منشد يصادر حرية النساء وقد وهبتهم
الطبيعة حرية كاملة .فميارى لم تأت منفردة بل
هي محملة بشخصيات نسائية أخرى تنام فيها
سلفا ،كأنما أتت لتخوض حربا جندرية تحرر تاء
التأنيث من كل أشكال السطو الذكوري .تقول
الكاتبة«:هي كل الربات والكادحات واألمهات..
منوبية وأم الزين الجمالية والكاهنة وزعرة
ونجمة والخرضاء وكل النساء الالئي عربن من
هنا بآالمهن وبأرواحهن ،بضحكاتهن وبكفاحهن
وبأطفالهن وبنهودهن وبسحرهن املدمر لهيمنة
الذكور» .يبدو إذن أن استحضار الكاتبة لهذه
الرموز التاريخية النسوية إنما أرادت به أن تقول

شعورغريب» .هاهنا تكشف لنا الكاتبة من خالل
شخصية ميارى جانبا من التعقيد البرشي لتقول
لنا أن هذا الذي نسميه إنسانا إنما هو جملة من
املتناقضات فهو مجد العالم وانحطاطه ،مُ رمّ م
خراب الكون ويف ذات الوقت مسكون بالخراب.
ولكن هل يمكن لهذا الخراب أن يدمّ ر ميارى؟
تقول الكاتبة «ميارى ولدت عىل ضفاف سد منيع
يمكنها أن تعرب بسالم هذا الخراب الجميل».
وهكذا هرعت ميارى إىل معبد الفن الروائي
ترمّ م خرابها الخاص وتهيء نفسها مليالد جديد
وطوفان من الحلوى.
طوفان من الحلوى يف معبد الجماجم هي
طوفان من التهكم أيضا يحمل يف تدفقه عنف
األدب والفلسفة معا ليخلخل األصنام القديمة
التي انتصبت يف الالوعي الجمعي ملجتمع غارق
يف سباته الالهوتي إىل حد الهذيان .يقول جيل
دولوز« :إن فلسفة ال تحزن أحدا وال تضاد أحدا
ليست بفلسفة» وهكذا صوبت الكاتبة رماح
فلسفتها يف قلب ثقافة ذكورية تسللت كالفريوس
إىل رشايني املجتمع ،ثقافة ارتكاسية عمياء

إن املرأة يف هاته الربوع حرة منذ األزمنة الغابرة
يف القدم .فاستحضارها للسيدة املنوبية إنما
هو استحضار لتمرد قديم متجدد خاضته هذه
املرأة يف القرن الثالث عرش عندما حطمت زجاجة
التقاليد ،وتمردت عىل نواميس القبيلة ،وتعلمت
حينما كان تعليم املرأة مرفوض ،واخرتقت
مجالس الذكور محاورة ومناقشة وتفوقت
عليه ِم .واستحضارها ألم الزين الجمالية ليس
ملجرد تشابه يف األسماء بل ملا تميزت به هذه املرأة
من قوة منقطعة النظري حيث تقول أسطورة
القرن الثامن عرش أن الباي حمودة باشا ملا بلغ
إىل مسامعه شعبية أم الزين الجمالية والتفاف
الناس حولها وتربكهم بها بعث يف طلبها وملا
حرضت عنده أمر برميها إىل األسود وذهب يف اليوم
املوايل لريى أثار دمائها ملطخة عىل األرض ولكنه
فوجئ حني وجدها تجلس هادئة واألسود جاثمة
أمامها .واستحضارها لزعرة إنما هو تكريم
وتخليد لروح زعرة السلطاني التي ذبح اإلرهاب
أبناءها ولكنها ظلت صامدة صمود الجبال
حتى خبأها املوت يف جوف األرض ليحجب عنها

الكارثة .واستحضارها للكاهنة أو «ديهيا»هو
استحضار المرأة قائدة محاربة تربعت عىل عرش
املايض وألقت بظلها عىل الحارض لتستنهض همم
شعب أضاع أمجاده ولم يبق له غري الضجيج.
قال عنها ابن خلدون«:ديهيا فارسة األمازيغ التي
لم يأت بمثلها زمان كانت تركب حصانا وتسعى
بني القوم من األوراس إىل طرابلس تحمل السالح
لتدافع عن أرض أجدادها».
الكاهنة بسيفني تقاتل والكاتبة بقلمني
تجادل ،قلم يسكب طوفان الحرب عىل ويش حارض
عنيد وقلم يطبق مدلوالت اللغة عىل مستقبل
سعيد .هاهنا تطرح الكاتبة مفارقة وجودية:
كيف نؤسس لوجود حقيقي عىل أنقاض العدم؟
وحده الفن يأخذنا إىل الضفة األخرى حيث
الفرح الزال ممكنا ،يقول نيتشه «لنا الفن حتى
ال تقتلنا الحقيقة» .هكذا تقدم الروائية الفن
كسالح مقاوم يضاهي يف قوته خوازيق األزمنة
املعارصة ومضاد لشطحات العبث املعمم .معركة
مع السأم خاضتها ميارى يف رفوف الفن الروائي
تبحث عن عالج لروحها املكلومة ،وقضت وطرها
بكتابات ألربتو مورافيا ودستوفسكي .ومعركة
الثأر للرؤوس املذبوحة خاضها الباحث الرسام
مع اإلرهاب فذبحهم داخل مرسمه بريشة
وألوان .وهكذا انبنت الرواية عىل الذبح والذبح
املضاد لتقول لنا أن للفن أيضا ذبائحه.
يبدو أن تعددية أسماء الباحث الرسام يف
هاته الرواية ليست مجرد حذلقة لغوية بل
تحمل دالالت ومقاصد ،فاسم كوشمار يحيل عىل
الكابوس والكابوس هو الواقع عينه وقد تحول إىل
تراجيديا ملطخة بدماء أبرياء«دفنوا أجسادهم
ولم تبق غري رؤوسهم معلقة يف مرسم بعيد حذو
الجبل»  .أما عماد فيحيل عىل األعمدة املتينة التي
ينبغي أن يقوم عليها رصح الحضارة اإلنسانية
لتتحرر من سيوف الذبح وتهاجر إىل مستقبل
آمن جدير بالعيش .وعماد الحضارة هو الفن
بوصفه مغامرة إنسانية مذهلة تذبح الرؤوس
القديمة املحشوة بالقتل وتلهم العقول .وهكذا
ألهمت لوحات عماد الفنان ‹›الخازوق›› وهو
عنرص إرهابي رغب يف أن يتعلم الرسم ولكنه قتل
قبل ذلك .ولقد بينت الروائية من خالل شخصية
الخازوق أن فن الرسم ال يشكل اللوحات فقط
بل يشكل اإلنسان أيضا ،هامش بسيط حول بول
كيل إىل فنان عظيم فلقد أهدته جدته وهو صغري
أوراقا للرسم وأقالما ملونة ،وكان يمكن أن يحدث
األمر نفسه مع الخازوق ولكنه أتى متأخرا .أما
عبد الباقي فيحيل عىل أن الفن هو أصل الوجود
ورس الخلود فلقد وهب الرسام الرؤوس املقطوعة
قوة العودة إىل الحياة عندما حولها إىل لوحات
فنية خالدة تعد باستنبات أجسام جديدة ،وغمر
معبد الجماجم بطوفان من الحب عندما رسم
لوحة فتاة الحلوى.
طوفان من الحلوى يف معبد الجماجم رواية
بوجهني كاإلله جانوس ،وجه للموت ووجه للحياة
يرتاقصان عىل إيقاع سمفونية أزلية تنترص دائما
للحياة .قال هرياقليط«:إننا نحيا بواسطة املوت
ونموت بواسطة الحياة» فكما تموت الخاليا
وتتجدد تموت البرشية وتتجدد وهكذا قتلت
الكاتبة كل شخوصها لتولد من موتهم حياة
جديدة وأبقت عىل عبد الباقي ليحاكم القتلة
داخل معبد الجماجم ويفجر من طوفان الدم
طوفانا من الفرح ويشكل بريشته عىل جدار
املرسم تاريخا جديدا لإلنسانية.
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قراءة في مجموعة علي العمري القصصية :

الشخصية بني الواقعي واملتخيل يف «ذئب منفرد»

نائلة الشقراوي (ناقدة)

القصة القصرية كغريها من األجناس األدبية وضعت لها
قواعد وعنارص أساسية تكتمل بها العملية الرسدية وهي
الراوي،الزمان ،املكان ،الشخصية األحداث ،اللغة  ،العقدة،
والحل .ويعترب عنرص الشخصية من أهم العنارص التي البد ان
يوليها الكاتب اهتماما كبريا عند رسم مالمحها فيجعلها معربة
عن األحداث لتحقق اهداف النص .وليست هناك قواعد نرسم من
خاللها السمات الظاهرية والنفسية للشخصية وانما الكاتب
هو صانعها وفقا ملا تقتيض العنارص االخرى املكونة للشخصية
بما معناه ان الحدث واملكان والزمان واللغة هي املكون لصورة
الشخصية وابعادها النفسية والسيسيولوجية .وعىل هذا األساس
تنوعت شخصيات مجموعة "ذئب منفرد" للكاتب عيل العمري
والتي صدرت بدعم من املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة متوجة يف إطار مسابقة إصداري األول من
اجل مؤلف جديد.الكاتب يف مجموعته جعل الشخصية محور
الحدث الرسدي ونزلها محل الفكرة اىل درجة التماهي معها
فكل شخصية هي موقف أو فكرة ما  .فشخصية االستاذ مثال
يف نص -نادي املوتى -هي شخصية قد تكون واقعية اذ يحدث
ان يكون حولنا تلك الشخصيات املميزة حتى وان اعتربناها
هامشية  ،تجذب الناس إليها سواء باملظهر أو بالسلوك .حمّ ل
عيل العمري األستاذ فكرة انكسار العرب بعد هزيمة  67التي
افقدت يف الظاهر عقل االستاذ ،وفكرة تشبثه باملقهى التي يؤكد
انها دار امه باعتبار انه ولد تحت نبتة شيح بأرضها قبل ان
تتحول اىل فيال ثم مقهى .
املتخيل يف شخصية االستاذ تلك السحنة التي عاد بها بعد
الهزيمة ،هي هيئة تشبه هيئة املتصوفني أو املجاذيب خاصة
ان األستاذ كان يتخذ البساتني واملرتفعات مكانا لعزلته وتأمله
للنجوم وهو يرعى .الفكرة الجوهرية يف النص هي ذاك الحكم
الذي اطلقه االستاذ أو املجذوب أو امللحد مثلما يتهمونه بأن
الحارضين معه وهم بقية الشخصيات التي تمثل مجتمعا
صغريا أو وطنا موتى واملوت هنا يتمثل يف عدم وعيهم بخيباتهم
وانكساراتهم وخسارتهم ،وانهم من املهمشني الذين يعيشون
عىل انقاض الخراب دون أن يكون لحارضهم وال مستقبلهم

صورة تتح ّدث
صــورة للحلفاويــن التقطــت
مــع بدايــات صبــاح ســنة 1856
قام بتصويرها الفرنسي (Félix-
)Jacques Moulin (1875 - 1802
ونشــوفو علــى يســار الصــورة
صمعــة كبيــرة بجنــب جامــع
صاحــب الطابــع ايقولــي اخــي
صوهيــب لطــرش الــي الصمعــة
تــم هدمهــا وهــي لمســجد البالغ
وتــم هــدم الصومعــة المذكــورة
كذلــك مــع صومعــة مســجد
الســيدة مســيكة الــذي قبالــة
صومعــة صاحــب الطابــع بــأول
نهــج القنطــرة ،والبنــاء الــذي
كان بجــواره ،وإنشــاء النافــورة
ولبطحــاء الحاليــة التــي تعــرف
اليــوم ببطحــاء الحلفاويــن،
والغــرض مــن ذلــك للتوســع
العمرانــي آنــذاك.

معنى ،وان وجودهم تبعا لذلك خال من
معانيه البسيطة والقصية يف ظل ظروفهم
االقتصادية الصعبة التي تعمقت بظلم
مضاعف الجغرافيا والدولة .
يمكن ان تكون الشخصية من لحم
وعظام ويمكن ان تكون حيوانا أو شجرا
ففي نص "تلك الشجرة " استعان الكاتب
باالسطورة وما ينقل من أحاديث لريسم
صورة الشجرة يف ذهن القارئ حتى يفهم
الرمزيات التي أراد عيل العمري ان يحملها
لتلك الشجرة العتيقة التي كانت مخبأ
للشباب املتظاهر ضد الرئيس السابق بن
عيل يف أحد زيارته ألرياف القرصين (وعند
التحقيق تبني أن مطلقي الحجارة األوائل
كانوا يختبئون بني أغصان تلك الشجرة
الوارفة ) فكان عقاب القطع للشجرة كثري
الشبه بعقاب األرياف التونسية املهمشة ،اي
قطع دابر أية محاولة للتمرد والثورة .وقد
أورد الكاتب مقارنة بني فعل بورقيبة الذي
أمر ببناء األشجار عىل جوانب الطريق وبني
بن عيل الذي أمر بتحويل مكان الشجرة اىل برج مراقبة يزيد
من إحكام قبضته عىل األهايل والتضييق عليهم .إال أنه جوبه
بمظاهرات من االهايل بمختلف فئاتهم ،طلبة ،تالميذ ،عمال
وإطارات طبية وهندسية  .الحادثة كلها قد تكون محض خيال
من الكاتب ولكن الحبكة والرتكيز عىل وصف دقيق لألمكنة
والتفاصيل تجعل املتخيل واقعا وتحث القارئ عىل إجراء
مقارنات بينها وبني أحداث أخرى .وهو ما يجعلنا نقول إن
نجاح الكاتب عيل العمري يف رسم شخصياته املتخيلة واملتحركة
بديناميكية فاعلة أعطى نصوص املجموعة حيوية الواقع .خاصة
وان القصص فيها استطرادات مختلفة يصف فيها الكاتب
األماكن واألحداث بأسلوب مرتابط ال نلحظ معه ملال أو إسهابا
ال تتحمله القصة القصرية .فكل توسع يف رشح الحدث يصبح

رضورة مادام كاتب "ذئب منفرد "متحكم
يف أدواته الرسدية ويوازن بينها موازنة
العارف الخبري ،ويتضح هذا جليا يف نص
"دجاجة السيدة ت" الذي كانت الشخصية
الرئيسية فيه الدجاج النافق املنترشة
جثثه يف كل مكان (يف الشوارع واألزقة
وتحت جدران مالعب كرة القدم ،واملعاهد
واملدارس وقرب اإلذاعة والتلفزيون وعىل
بوابات مجلس الشعب )..والدجاج هنا
رمز للشعب البسيط املسالم الذي لم يشفع
له صمته وصربه عىل االضطهاد لعقود ان
يحيا يف سالم وكان اشتداد الروائح املنبعثة
من موته الرمزي هاجسا آخر للدول
القريبة من تونس جعلها تغلق حدودها
خوفا من وصول الوباء إليها مثلما وصلتها
من قبل ثورات الربيع العربي ،هذا النص
بالذات كثف فيه الكاتب من خياالته حتى
صار كل مشهد متخيل رمزا لفكرة ما
يمررها الكاتب بذكاء املتمكن من الفكرة
والرافض لطرحها بأسلوب مبارش يجعلها

شبيهة بغريها .
ان تركيزنا عىل بعض الشخصيات فقط بما يتسع له املقام
يهدف اىل القول إن الكاتب عيل العمري وهو يقدم لنا باكورة
أعماله "ذئب منفرد " بعد سنوات عديدة من البحث والتعمق
يف مجاالت مختلفة متصلة باألدب بحكم تكوينه األكاديمي ،أراد
ان يقدم للقارئ نموذجا مميزا للقص القصري ،استخدم فيه
فنيات رسدية مبتكرة واعتمد اإليحاء واسلوب التخفي وتنويع
اإلطار املكاني وانحيازه للمهمشني والفئات الضعيفة مركزا عىل
أحوال البلد التي يكرر التاريخ أحداثها ومظاهرها ونتائجها يف
أسلوب ينقل الواقع دون أن يسقط يف التقريرية ولعل املتخيل
يف الشخصيات هو الذي خدم تفرد النص وابتعاده عن املحاكاة
الفجة للواقع.
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السهييل ينهي تصوير مسلسل «بابور اللّوح»
نرص الدين ّ

نرص الدّين ّ
السهييل أو نَرصو كما يحلو َملقربّيه
مناداته،شخص بل شخصيّة يصعب تصنيفها ،فهو
مُمَ ثّل ومُخرج سينمائي وتلفزي ومُنتِجٌ وكذلك ناش ٌ
ط
ومجتمعي تع ّرض للمالحقة ج ّراء
ثقايف وحقوقي
ّ
نشاطه.
بدأ مشواره الفنّي ممثال مرسحيّا يف "الخيط" ملحمد
إدريس( )2002وتلفزيّا :يف "إخوة وزمان" للمخرج
التّلفزي حمّ ادي عرافة ( )2003و"مكتوب"لسامي
الفهري سنة  2014و"ناعورة الهوى"ملديح
بالعيد يف جزءه األوّل ( )2014قبل أن يدخل
سنة  2015عالم اإلخراج التلفزي بمسلسل
"ال ّريسك" وسنة  2019با ُملسلسل الحدث
"أوالد الحالل" وهو إنتاج جزائري.
نجاح هذا املسلسل األخري يف الجزائر
واستقطابه أعداد خياليّة من املتفرجني
ح ّ
طما كل األرقام القياسيّة من
حيث نسبة املشاهدة جعلت
املؤسسات التلفزيّة الشقيقة تجري
وراء "نرصو" لتجديد التجربة
وإنجاز عمل رمضاني جديد .
ويف هذا اإلطار قام نرص الدّين
السهييل بإخراج عمل جديد بعنوان
"بابور ال ّلوح" .هذا العمل الدرامي الرمضاني يشتمل عىل  21حلقة
ّ
وجسد أدوار البطولة فيه
كتبت أحداثه السيناريست فاتن الشاذيل
كل من عبد القادر جريو ومصطفى العريبي وفضيلة حشماوي
وسامية مزيان وقام بانتاجه عماد هنودة (ويلكوم لإلنتاج) وأرشف

عىل إدارة التصوير صالح زريڨ وعىل هندسة الصوت
طارق طيبة وساعد يف اإلخراج سمري حرباوي...
وتجدر املالحظة ّ
أن اغلب األحداث تقع يف مدينة
ساحلية تسمى"ارزيو" بوالية وهران وبقيتها يف والية
تيبازة..
ويتحدّث املسلسل عن حسني شاب متزوج وله ابنة
عمرها  5سنوات ،يعمل تاجر مالبس يف سوق بمدينة
ارزيو ،يكتشف مع زوجته مرض ابنته اية
بالرسطان وخالل رحلة العالج الصعبة،
يتعرض لعديد املتاعب ويصطدم بواقع
االدارة وبريوقراطيتها ...تتعكر حالة
ابنته اكثر فاكثر فييأس من عالجها يف
مستشفيات القطاع العام ويعجز عن
دفع معاليم املصحات الخاصة وتلبية
طلبات االطباء من مصاريف ..يقرتح
عليه كالي ،ان ينضم اليه يف تنظيم
رحالت "الحرقة"..يقبل بعد تردد،
ويدخل حسني عالم "الحرقة"
والجريمة،لنكتشف معه عاملا آخر
كان ال يتخيله.
هذا العمل الجديد سيت ّم عرضه
حرصيا بإحدى التلفزات الجزائريّة الخاصة يف
أول رمضان ...
فهل سيعرف نرص الدين السهييل نفس النّجاح الذي عرفه يف
تجربته السابقة بالجزائر الشقيقة؟

ّ
تتحدث
صورة
صورة تجمع زوز من اشهر الرسامين
التوانسة خالل القرن العشرين :
الهادي الخياشي وابنه نور الدين وهو رضيع

أبو يوسف
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كتب فكرية أم «أدوات
تسلية ومصلحة»؟

يوسف مارس

كان ميشيل فوكو يف كل حواراته يقول إن الثقافة ما لم تكن تحرك السياسة
وتنعش اإلبداع وتجعل األطفال كما الشيوخ يفكرون بـ"أنانية جماعية" يف
مستقبل الوطن ،ال يمكن أن تكون ثقافة .أتذكر أن فوكو نفسه كان يصف
نفسه بالكاتب الفاشل إذا ما عجزت كتاباته يف أن تثري حدس السيايس ومخيال
األديب وبداهة املفكر وجشع الربجوازي وأحالم الربوليتاريي.
يف تونس،الثقافة لم تعد تغري أحدا ،وال تحرض أحدا عىل مناقشة األفكار
واملشاريع الثقافية ،وحالها ال يختلف كثريا عن أحوال التعليم والصحة
والصحافة ،وحتى معرض الكتاب الذي كان من املفرتض أن يتحول إىل لقاء
سنوي بني مثقفي تونس وزوراها لنقيس نبض تونس الثقايف وتحوالته عىل
مختلف املستويات ،أصبح مجرد واجهة تسويقية أشبه ما تكون بمعرض
لبيع السيارات وتسويق العطور النسائية ،تتحكم فيه قوانني السوق.
ما يحدث يف معرض الكتاب منذ سنوات يؤرش عىل أن الكل متواطئ يف
لعبة السوق وزارة الثقافة حولت أروقة املعرض إىل فضاء للبهرجة املجانية
للكثري من املبتدئني الدخالء عىل الثقافة لتحقيق الشهرة املزيفة ،وأشباه الكتاب
املهرولون ،استوعبوا القانون جيدا ،وأصبحوا هم أيضا يسايرون منطق
السوق ،والعارضون ،الذين يأتون من كل بقاع الدنيا ،يعرفون أن مفاهيم
النهضة والتحديث واإلقالع ليست سوى شعارات لالستهالك املناسباتي ال
تتالءم مع طبيعة قوانني السوق.
وقانون السوق يؤمن بأن الغلبة لألقوى ،واألقوى يف هذه البالد ،من يتوفر
عىل"العرصة كالة بالفالقي عىل كتف " ،والحال أن الكثري من الكتاب الذين
سكنتهم روح اإلبداع ،يبحثون عن فرصة صغرية جدا كي يثبتوا للناس أن
األدب والرواية والنحت وروافد الثقافة ما تزال بخري ،لكن مشكلتهم أن ال أخ
وال أم وال جدة وال ربيب يف عرس ...عرس محكم التنظيم ،ومدعووه معروفون
جدا..
كي تصبح كاتبا ناجحا يف تونس ليس مهما ان تكون قارئا جيدا ذو خيال
واسع ورؤية ثاقبة ورصيد ثقايف غني ،وهي مقومات الكتابة كما تواضع
عنهم أصحاب"العشبة الزائدة" كما يقول محمود درويش .يكفي فقط أن
تكون عىل عالقة طيبة ببعض الصحافيني :يمدحونك صباح مساء ويشبهونك
بدويستويفسكي جديد وال يشء يفرقك عن الدوعاجي خريف املسعدي و
جعيط و عز الدين املدني الحبيب بورعراس حسني عمامو وكتاباتك تستحق
نوبل لو أن هؤالء الغربيني يمنحونها ألبنائهم ،وان تتوفر عىل نقاد يفهمون
يف كل يشء ولم يقرؤوا يوما شيئا..وأن تتوفر عىل شبكة عالقات واسعة يف
كل املجاالت :يطبعون لك الكتب الضحلة ،ويوفرون لك رشوط الراحة يف
املنتديات ،ويدعونك إىل املؤتمرات ،ويحرضونك عىل الكتابة للمجالت الصقيلة.
الكتابة أيضا أصبحت موضة حقيقية ،تتغري حسب الفصول والشهور
واملواسم ،ومعرض الكتاب السنوي هو جزء من هاته املوضة ،ولم أجد أفضل
من عبارة للصديق املرسحي يف لقاء بمقهى يف الفيات الذي كتب مجموعة من
املرسحيات أراد يوما طباعتها  ،لقد قال يف لحظة غضب :املثقف ينهش لحم
الثقافة..هكذا تصبح الكتابة فعال انتهازيا يقود نحو الشهرة...واالنحطاط..
وهذه هي املأساة...ما يمكن ان نخرج به من معرض الكتاب هو بعض الكتب
الفكرية التي أثارت الجدل حديثا ،كما بعض الروايات التي سبقها صيتها
عىل قوائم الجوائز ،تنفذ يف رفوف األروقة خالل يومني  ،أما عدا ذلك فإن
النارشين يكادون يجمعون عىل نوع من الركود يف ترصيف متاع العقل
والروح.إن مستوى القدرة الرشائية ال يسمح بجعل املعرض سوق رخاء
للكتاب ،خصوصا القادم من خارج الحدود بتكاليفه الباهظة .اليشء الذي ال
يرفع عن املعرض أهميته كمحج ثقايف هام وفرصة إلقامة عالقات مهنية سواء
بني النارشين أو مع الكتاب الراسخني أو الجدد عىل السواء.
وأخريا التكريم وما أدراك ما التكريم يجب أن يكون للجديرين حقا
عطاء وبذال وأداء وتعامال وانضباطا وتفاعال ..أما من كان تاريخهم العميل
ال يحظى بالعطاء وال بتقدير الناس فهذا (إهدار للتكريم) ،فكم من شخص
كرم وهو ال يستحق ..وكم ممن لم يكرم وهو يستحق واليشء الغريب أن
بعض املكرمني الذين ال يستحقون التكريم يتدخلون حتى يف برنامج التكريم
ويضعون رشوطا ملجريات حفل التكريم وال تستبعد أن يطلبوا من املنظمني
تأليف كتاب عنهم وعن تاريخهم العميل رغم أن ذلك التاريخ ال يشفع لهم أن
يحظوا ولو بخطاب شكر..
واليشء الرائع أن من يستحقون التكريم حقا ولهم تاريخ مرشف يرفضون
التكريم ويرون أنهم لم يقدموا شيئا يستحق التكريم بالرغم من أنهم األجدر
واألحق من غريهم...نحن يف حاجة اىل مراجعة كاملة للمعرض وسياسته
...نحن يف امس الحاجة للكتاب وما أدراك ما الكتّاب حقيقيني ملتزمني بالفعل
الثقايف وبانتظارات شعوبهم...

maghrebstreet@gmail.com
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التارخيية العقل العريب
اجلابري أو
ّ
من خالل كتابه «تكوين العقل العريب»
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فتحي طالب (باحث في مقارنة األديان والتصوف والفلسفة)
ال نجازف إن قلنا أن الخالف الذي نشب بني
الصحابة يف القرن األول للهجرة وما ترتب عنه من
انقسام فتمذهب فتمدرس وأن فرتة خالفة الدولة
األموية وما انجر عنها من تصدع عىل شتى املستويات
الديني واإلجتماعي والثقايف واإلقتصادي فضال عن
فرتة خالفة الدولة العباسية وما شهدته هي األخرى من
محاسن ومساوئ لعل ما يميزها  -العرص الذهبي – أن
العلوم يف تلك الفرتة حظيت بقيمة كبرية إذ شجع األمراء
والحكام عىل التقنني والتدوين فازدحمت الساحة
الفكرية بالعلوم واملعارف وازدهرت حركة الرتجمة
وكثر التصنيف يف كل الفنون.
إن هذه اإلشكاالت التي احتدم حولها رصاع
املرجعيات املذهبيّة والفكريّة عرب التاريخ وهذا الزخم
املعريف الكبري الذي حفظه تراثنا الفكري والروحي لعب
دورا مهما يف صناعة املشاريع الفكرية والنقدية عند
زمرة من رواد الفكر اإلصالحي يف القرن التاسع عرش
والقرن العرشين وحمل بعضهم عىل إرساء مشاريع
إصالحية انطالقا من طبيعة تلك الرصاعات ودوافعها
االجتماعية واإلقتصادية واإليديولوجية لكننا وجدنا
جماعة حملوا عىل عاتق فكرهم الهدف اإلصالحي
والسعي من أجل التجديد واإلنتاج الفكري وذلك بوضع
مناهج وآليات تختلف عن باقي املناهج واآلليات األخرى
شكال ومضمونا وعىل رأس هؤالء نجد املفكر املغربي
الراحل محمد عابد الجابري الذي أرىس مرشوعه
النقدي اإلصالحي عىل أسس املنهج اإلبستيمولوجي
قصد التصول إىل حلول جذرية تنهض بالحضارة
العربية اإلسالمية وتعيد إنتاج وتأسيس زمنا جديدا ال
يخ ُل من اإلبداع والتجديد يف جميع األصعدة.
وإننا من خالل هذا البحث سنسعى إىل كشف اللثام
عن أهم القضايا التي يطرحها الجابري يف مرشوعه
انطالقا من كتابه تكوين العقل العربي وتحديدا من
القسم الثاني من الكتاب.

 ) 1الجابري وكتابه تكوين
العقل العربي

أ  /التعريف باملؤلف :
ولد محمد عابد الجابري يف موىف شهر ديسمرب من
سنة  1935يف مدينة فجيج جنوب رشق املغرب وترقى
يف مسلك التعليم حيث قىض فيه  45سنة مدرسا ثم
ناظر ثانوية ثم مراقبا وموجها تربويا ألساتذة الفلسفة
يف التعليم الثانوي ثم فيما بعد شغل خطة أستاذا ملادة
الفلسفة يف الجامعة.
حصل سنة  1967عىل دبلوم الدراسات العليا يف
الفلسفة ثم نال درجة دكتوراه الدولة يف الفلسفة سنة
 .1970من كلية اآلداب التابعة لجامعة محمد الخامس
بمدينة الرباط واشتغل يف نفس الكلية أستاذا ملادة
الفلسفة والفكر العربي.
انخرط الجابري يف بداية الخمسينيات من القرن
املايض يف املقاومة ضد اإلستعمار الفرنيس تحت
لواء حزب «اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية» حيث
تم اعتقاله اثر اإلستقالل سنة  1963معية عدد من
قيادات الحزب كما تم اعتقاله مرة ثانية سنة 1965
مع مجموعة من رجال التعليم إثر اضطرابات عرفها
املغرب يف تلك السنة.
كان الجابري قياديا معروفا يف حزب اإلتحاد
اإلشرتاكي للقوات الشعبية فرتة طويلة من الزمن وذلك
قبل أن يقدم استقالته من املسؤوليات الحزبية يف أفريل
 1981ويعتزل العمل السيايس ليتفرغ للتصنيف
والكتابة.
كما أنه نشط يف املجال اإلعالمي حيث اشتغل يف
جريدة «العلم» وجريدة «املحرر» وساهم يف إصدار

مجلة أسبوعية «فلسطني» التي صدرت سنة  1968إىل
أن وافته املنية عن سن تناهز  75عاما من يوم اإلثنني
.2010 – 5 – 3
ب  /الجابري والعقل العربي
استهل الجابري يف هذا الكتاب حديثه عن معنى
العقل بكونه أدا َة لتوليد األفكار وإنتاجها ثم انتقل
إىل الحديث عن بدايات تشكل العقل العربي معتربا
عرص التدوين منذ أواخر الدولة األموية ،جمع الحديث
ووضع التفاسري ،تشكل الفرق واملذاهب العقدية
والكالمية ناهيك كتابة قواعد اللغة  -املسألة التي ر ّكز
عليها كثريا يف هذا الكتاب  -هي التي كوّنت الحلقة
الفكرية واملعرفية يف الثقافة العربية اإلسالمية
وقد اعترب الجابري هذا البناء الثقايف منذ نشأته لم
يتغري بحيث أنه الزال سائدا إىل يوم الناس هذا عاده
املرجعية األوىل للعقل العربي مشريا يف غري موضع إىل أن
الثقافة العربية «ثقافة راكدة» لم تتغري ولم تنتج ثقافة
غري تلك الثقافة وال أدل عىل ذلك هو أن العقل العربي
الزال يفكر حسب تصورات وأنماط تلك الثقافة.
ج /الجابري وتقسيم العلوم :
عُ رف الجابري بتقسيمه الثالثي للعلوم « علوم
بيانية ،علوم برهانية ،علوم عرفانية».
 – 1علوم البيان :
يقصد بعلوم البيان (الفقه ،النحو ،الكالم ،البالغة)
وقد أسماها «املعقول الديني».
أشار إىل أنها تش ّكلت يف عرص التدوين ورضب
مثال بالشافعي يف أصول الفقه وبسيبويه والفراهيدي
والخليل بن أحمد يف اللغة معتربا أن وضع اللغة وتقعيد
قواعدها ورسم مالمحها العلمية أساسه هو املحافظة
عىل النص القرآني من التحريف والتبديل كما حصل مع
األمم السابقة وقد وظفوا أسلوب القياس والسماع من
العرب األقحاح إلقامة علم اللغة.
 - 2علوم الربهان :
يقصد بعلوم الربهان ( :الرياضيات ،املنطق،
الطبيعيات )..وأسماها «املعقول العقيل».
حيث أن بداياتها كانت مع الكندي والفارابي
وازدهارها كان يف األندلس واملغرب مع ابن حزم
الظاهري.
 - 3علوم العرفان :
(تصوف ،تنجيم ،تفسري باطني ،فكر شيعي ،فلسفة
إرشاقية )..وأطلق عليها إسم «الالمعقول العقيل».
هذه العلوم لم تنشأ يف عرص التدوين واعتربها
امتدادا للموروث العرفاني القديم ،ولو شئنا أن نعزز
موقف الجابري يف هذه القضية ألرشنا إىل اإلختالفات
البحثية حول منشأ التصوف ومصدره والحرية التي
حارها زمرة منهم ،يقول املسترشق «تور آندريه» :
«أين بدايات التصوف اإلسالمي؟ لقد كان هذا السؤال
بالنسبة يل أهم األسئلة قاطبة وأشدّها إلحاحا طيلة
دراستي للتصوف.1»..
ويذكر األستاذ «لويس ماسينون» ّ
أن «دراسة
مصادر التصوف اإلسالمي الزالت الشقة بيننا وبني
إستكمالها بعيدة» .2حيث أن جميع الباحثني يف قضية
التصوف عزوه إىل مصدر معني «ثقافات وافدة ،فلسقة
يونانية ،أديان سماوية ووثنيةّ ،
تفش األفلوطونية
املحدثة يف األوساط الرشقية ،مذاهب غنوصية ،عوامل
فارسية وهندية...الخ».
د  /معضلة العقل العربي :
يطرح الجابري يف هذا الكتاب قضايا مهمة فهو
يرى أن العقل العربي قرر اإلكتفاء بالعقل البياني وذلك
حسب التجربة الثقافية العربية فمنذ عرص التدوين
وانشاء العلوم واخراجها من طور الوجد واملشافهة

إىل طور التقنني التدوين ومن غياب اإلسرتاتيجيات
املعرفية واملنهجية إىل ظهور فضاء يحتكم فيه إىل
ضبط املصطلحات أنه لم يكن الغرض من تلك الجهود
سوى املحافظة عىل النص ولم يسبق أن لوحظت جهودا
عربية لإلعتناء بالطبيعة ورصف األنظار إلكتشاف
بنيتها وقوانينها وبمقتىض هذا الفعل وهذا التغايض
واإلهمال منذ البدء أُنتج العقل العربي عىل أساس هذه
الرؤية وتواصلت هذه الغاية وانغلقت الدائرة وأصبحت
الحركة تكرس التكرار وصار الزمن زمنا مكررا.
ّبي الجابري أن العقل العربي لم يأت نتيجة
لتطور منتجاته فاإلزدهار الحضاري العربي تحقق
بفعل االقتصاد الريعي أما علوم الربهان فكانت مرتبطة
بالنسق األرسطي « األرض ثابتة « ليتحول إىل منظومة

محمد عابد الجابري
ميتافيزيقية ال يمكن الخروج عنها إال بكرسها كما وقع
يف أوروبا من خالل ثورة العلم مع «نيوتن وجاليلو»
واكتشافات «كوبرنيكوس»  ..وهذا لم ولن يحدث يف
الثقافة العربية اإلسالمية.
يثري الجابري قضية يف غاية األهمية وهي أن الثقافة
العربية اإلسالمية تغاضت عن علوم الربهان فظلت هذه
العلوم التي انتجتها وان كانت لها أهميتها يف معالجت
النوازل زمن تدوينها واإلستجابة لحاجيات اإلنسان
العربي عرصئذ إال أنها اليوم ال يمكنها أن تستجيب
لحاجيات اإلنسان العربي يف القرن الحادي والعرشين
بإعتبارها نسقا مغلقا ال يسمح بالخروج عن النص
مشريا أن التقدم الذي وصلت إليه الحضارة األوروبية
من اكتشافات واخرتاعات وتكنولوجيا والتأخر الذي آل
إليه العربي اليوم هو نتيجة حتمية إلستقالة العقل عند
العرب.
أعاد الجابري فشل النهضة العربية لفشل العقل
العربي يف تجاوز مرحلة التدوين حيث أقر أن العقل
العربي اليوم مجرتا للعقل العربي باألمس متمسحا
برضيح عرص التدوين يف كل عملية تدوين .

 /2أهم القضايا المطروحة
في القسم الثاني من الكتاب

أ : /اللغة
يف هذا القسم توسع الجابري يف الحديث عن اللغة
العربية معتربها سبّاقة يف دراسة مكونات العقل العربي
نظرا لعالقة العربي الوطيدة بلغته معتربا أن ماهية
اإلنسان العربي تحددها الفصاحة فضال عن التعامل
مع اللغة تعبريا واستجابة.

إن ما يربر دور اللغة يف تكوين العقل العربي يف
مرحلة أوىل ودراسات تلك املكونات يف مرحلة ثانية هو
احتياج الدين إىل اللغة بإعتبار أن اإلنرصاف لتدوين
اللغة وتقنني قواعدها هو املحافظة عىل القرآن الكريم،
فالعربية جزء ماهية الدين عند األصوليني أذ أنها سباقة
يف املجال اإلجرائي العميل فهي أول عمل علمي « إرساء
قواعد اللغة ،علم النحو »..لتأتي األعمال العلمية األخرى
مرتكزة عىل قواعد اللغة وبهذا مثلت اللغة معطى
تكويني للغقل العربي.
أشار الجابري إىل أن مؤسيس العلوم اإلسالمية
نهلوا من إسهامات علماء اللغة ،فالعلوم الدينية قائمة
أساسا عىل اللغة وعلومها محتكمة لقواعدها وضوابطها
ومناهجها ،كما ّبي أن اللغة لعبت دورا مهما وأساسيا
منذ عرص تدوينها إىل يوم الناس هذا يف تطوير اإلنسان
وتحديد نظرته للكون تصورا وتفاعال معتربا أن قيمة
الثقافة العربية يف لغتها جيث أنها مثّلت تعبريا فنيا
وحسا ذوقيا ومحددا للدور الذي لعبته هذه الثقافة
يف مختلف مجاالتها «وهكذا نظرنا إىل اللغة العربية
بوصفها لغة سحر وبيان أو نظرنا إىل الدور الذي
اضطلعت به يف الثقافة العربية اإلسالمية ككل أو إىل
دورها املبارش وغري املبارش يف تحديد أسس التفكري
العلمي وأدواته يف هذه الثقافة ،سواء نظرنا إىل اللغة
العربية من هذه الزاوية أو تلك فإننا سنجد أنفسنا دوما
إزاء محدد أسايس ولربما حاسم للعقل العربي بنية
3
ونشاطا».
ب  /عالقة اللغة باإلنسان وفكره :
تتجىل قيمة اللغة أساسا يف تحديد نظرة اإلنسان
للكون فضال عن بنائه له وتفاعله معه حبث أحال
الجابري إىل املفكر األملاني «هردر» (1744م ـ
1803م) يف محاولة ضبط العالقة بني اللغة والفكر
واعتربه من أوائل املفكرين الذين صاغوا نظرية واضحة
املعالم مفادها أن اللغة تلعب دورا فعاال يف تحديد رؤية
اإلنسان لهذا الكون.
يضيف الجابري عىل رؤية «هردر» فيقول « :إننا
نرى مع أن اللغة ليست أداة للفكر بل هي أيضا القالب
الذي يتشكل فيه الفكر» ويربر موقف هردر رغم
النفائس اإليديولوجية والتأثريات القومية املساهمة يف
انتاجه بالنسق الفكري واملوقف العلمي واملالحظات
التي «ال تكذبها األبحاث والدراسات الحديثة التي
تهتم بتحديد العالقة بني لغة قوم وتصور هؤالء القوم
4
للعالم».
يسوق الجابري مثاال حيّا يعزز فيه موقفه املنارص
لرؤية «هردر» يف أن اللغة تلعب أكرب األدوار يف تحديد
رؤية اإلنسان لعامله يقول « :فاإلسكيمو مثال يتوفرون
عىل عدد هائل من الكلمات التي تخص الثلج وأنواعه
وتحوالته اليشء الذي يعني أن اإلسكيمو يتوفرون من
خالل لغتهم عىل صورة لعالم الثلج  ،أوسع وأدق وأغنى
من تلك التي يتوفر عليها سكان املناطق الحارة».5
ج /موقف الجابري من املعاجم
يطرح الجابري قضيّة مهمة حول أهمية اللغة يف
صياغة وصناعة «لحظة اإلنسان» ونظرته املستقبلية
للكون والحياة من خالل تسليطه الضوء عىل معحم
«لسان العرب» إلبن منظور بإعتباره من أمهات
املصادر يف مجال اللغة وأكرب املعاجم وأجودها متحتوى
ومادة إال أنه يرى أن هذا الكتاب رغم طرافة مادته
وضخامتها فإن صاحبه أثناء عملية التدوين – ق 7
هـ  -ظل مقيدا بعرص تدوين اللغة وبما أنتجه أسالفه
من قواعد ومسائل وألفاظ ،فإبن منظور لم يفرد ولو
«مادة لغوية جديدة» تستجيب وتعرب عما شهده عرصه
من علوم وما أنتجه من أفكار ،مادة تجديدية تجعل من
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العدد  - 255الثالثاء  6أفريل 2021

الشارع الثقافي
اللغة تعرب عن أحداث ذلك الزمان وبهذا تصبح اللغة شاهدة عىل
العرص معربة عن مستجداته وقضاياه.
يرى الجابري أن ابن منظور ظل مقيدا برتاث أسالفه ولم
يتجاوز فرتة التدوين  ،لقد أصيبت اللغة بالتجمد والتحنط يف
حني أن الحياة االجتماعية ال تُجمد وال تحنط معتربا أن اللغة
انتقمت لنفسها بمقتىض هذا النمط من خالل ما أنتجته من
لهجات عربية كما أن ما أنتجه علماء اللغة وما بذلوه من جهود -
اخراج اللغة من طور الوجد واملشافهة إىل طور التدوين والتقنني
 وعىل رأسهم الخليل بن أحمد (جمع اللغة ،صنّف ألفاظها) كماأنه يرى أن هذا اإلنتاج هو عمل علمي وصارم وريايض وعقيل
وراقي وهذا لن ينكره الناطق بهذه اللغة والباحث يف مسائلها
ومناهجها عىل مر الزمان .
د  /البدوي أُس اللغة
وضح يف هذا القسم أن البدوي يعد عامل أسايس يف تشكل
علم اللغة عالوة أنه مساهم بهذا الفعل يف انتاج الحضارة العربية
اإلسالمية وذلك من خالل األوصاف التي يتصف بها البدوي
بحيث تجعل من العلماء يهرعون إليه ويسمعون منه (الخشونة،
الجفاء) وبهذا صار البدوي بمثابة «قانونا ينصاع له العلماء
وينفذون مشيئته وهكذا ينقلب البدوي برس تلك البداوة املباركة
أستاذا للعلماء يتحاكمون إليه يف
6
الخصومات والخالفات»
يتطرق الجابري تبعا إىل قضية
من األهمية بمكان  ،قضية الغاية
من حماية القرآن من اللحن والتي
تمت بإنرصاف زمرة من العلماء
نحو تحصيل القواعد واستنباطها
من أفواه األعراب وفق اجتهادات
جملة اللغويني يف تدوين وتبويب
ما يحصلونه عن طريق السماع ولم
يتم ذلك الفعل انطالقا من القرآن
بنا ًء عىل أنه «أفصح وأبني» معتربا
الجابري أن العملية كانت عادية
ومنطقية ألن األمر يتطلب تحصينه
من خارجه .
و /التاريخيّة اللغة :
يصف الجابري اللغة العربية
بـ «الالتاريخية» ويقصد بذلك
أنها منذ زمن الخليل أي زمن
تقنني قواعدها إىل حد هذه اللحظة
لم تتغري وهي ال تستجيب ملتطلبات
التطور كما أنه أشار إىل أن جمع اللغة من األعراب وإرساء
قواعدها بمقتىض السماع عنهم سيصبغ اللغة كعلم بميوالتهم
الفكرية والفطرية.
إذا فاللغة التي أخذت من أفواههم مطبوعة بداهة بهذه
الطباع .
أشار الجابري إىل الفائض اللفظي الذي تحويه اللغة معتربا
ذلك ال يخدم سوى عرص التدوين أو الزمن الذي تداولت فيه تلك
األلفاظ واستخدمت فيه تلك العبارات مستجيبة ملستجدات ذلك
الزمان معتربها «اليوم» تكرس يف «اإلجرتار» وتعمق الهوّة بني
اإلنسان وعرصه بفعل اإلنسان ذاته  ،فكل ما تحمله اللغة من
ألفاظ وعبارات وقوانني تضبط حجيّة وعلمية هذا العلم ويحيلنا
اليوم إىل كون اللغة هي لغة املعاجم والشعر والثقافة هي «تنقل
إىل أهلها عاملا يزداد بعدا عن عاملهم وعاملا بدويا يعيشونه يف
أذهانهم بل يف خيالهم ووجدانهم عالم يتناقض مع العالم
7
الحضاري»
يعترب الجابري أن النحاة هم الذين أسسوا بنية اللغة ذلك
أن العرب تكلموا عىل السليقة ومن تلك املعاني العامة استخرج
النحاة املعاني الخاصة .
يقول ابن األعرابي يف أشعار املحدثني «بمنزلة الريحان
يشم يوما ويذوي فريمى عىل املزبلة وأشعار القدماء مثل املسك
والعنرب كلما حركته ازداد طيبا»
ويرى أن قولة ابن األعرابي هذه بمثابة القانون الذي «حكم
ويحكم تطور األدب العربي بل الفكر العربي كله منذ عرص
التدوين إىل اليوم».8
 /3يف الترشيع املرشّ ع
انطلق يف مستهل هذا الفصل بالحديث عن تسمية يمكن أن
تسمّ ى بها الحضارة اإلسالمية وهي «الفقه» كما كانت الفلسفة
يف اليونان والعلم والتقنية يف الحضارة األوروبية  ،فهو أقرب
منتجات العقل العربي وهو التعبرية النظرية والعملية عن
خصوصيته.

يحدثنا الجابري عن عالقة الفقه اإلسالمي بالرياضيات فعلم
الجرب الذي وضعه محمد بن موىس الخوارزمي تأثر بالفقه ذلك
إلشتغال واضعه زمن املأمون بالفقه فضال عن اقراره باملقصد
الذي من وراءه ألف هذا العلم حيث يقول « إنما ألفته من أجل ما
يلزم الناس الحاجة إليه يف مواريثهم ووصاياهم ويف مقاساماتهم
وأحكامهم وتجاراتهم» 9وقد خصص يف كتابه هذا جز ًء كامال
أسماه «الوصايا» وقد أكد غري يلحث ما ذهب إليه الجابري يف
أن الجرب واملقابلة إنما وضعت ألجل حفظ أموال الناس وتدبري
شؤونهم من املسائل العارضة يف املواريث مثل صاحب كتاب
«مفاتيح العلوم» كذا ذهب عبد الرحمان بن خلدون.
يعالج الجابري يف هذا املبحث مواقف وأراء كل من املدرسة
األثرية ومدرسة الرأي معتربا أن هاتني املدرستني إليهما تعود
كل املسائل املستجدة والعارضة معتربا أيضا أن الرصاع الذي
حدث بينهما يف الفقه لم يكن بني «القديم والجديد» إنما الرصاع
كان يف فهم النصوص مما أنتج وجهات نظر متباينة ومختلفة
ويرجع الجابري هذا الخالف إىل افتقار العلوم عند تأسيسها
إىل الضوابط املنطقية واأليبستيمولوجية بعد أن تأسست عمليا
«تدوين ،تبويب.»..
يعترب محمد عابد الجابري من أهم املفكرين العرب الذين
لفتت كتاباتهم النظر يف األوساط
الفكرية ذلك لقيمة مرشوعه الفكري
التجديدي يف اللحظة الراهنة فالجابري
كان يف حرية ّ
مقضة إىل ما ستؤول إليه
أمته األمر الذي دفعه إلرساء مرشوع
اصالحي نقدي متجاوزا الطابوهات
النصيّة مفكرا من خاللها وخارجها
وفق منهج ايبستيمولوجي متجاوزا
حرفية النص وقد أكد الدكتور جورج
طرابييش يف مقدمة كتابه « نقد نقد
العق العربي «قيمة كتاب الرجل»
تكوين العقل العربي «ودوره يف تثقيف
القارى وتشبيب أفكاره» إن الذهن بعد
تكوين العقل العربي ال يبقى كما كان
قبلها فنحن أمام أطروحة ّ
تغي  ،وليس
مجرد أطروحة ّ
تثقف».10
يطرح الجابري يف هذا الكتاب
إشكالية تش ّكل العقل العربي والثقافة
العربية اإلسالمية ساعيا إىل تحديد
اإلطار الزمني الذي ارتسمت فيه مالمح
هذا العقل معتربا أن عرص التدوين هو
الزمن الذي ابتدأ معه وعنده توقف .
كم يثري املؤلف يف كتابه قضايا عديدة لعل من أبرزها
الخصائص التي ساهمت يف إنتاج هذا العقل مركزا عىل قضيّة
«اللغة» منترصا ملوقف املسترشق األماني هردر الذي يرى أن
اللغة تساعد اإلنسان عىل رسم نظرته للعالم وللحياة.
يشري الجابري يف كتابه إىل مراحل تطور العقل العربي
منطلقا من عرص التدوين متحدثا يف األثناء عن العقل العربي
وخصائص تكوينه ومشريا إىل الثقافة العربية معتربهما اسما
ملسمى واحد فالعقل هو الثقافة والثقافة هي العقل .
اختار الجابري يف دراسته هذه املنهج اإليبستيملوجي
مسرتشدا باملنهج البنيوي معتربا أن املنهج البنيوي التكويني
ليس يف معزل عن املستوى االجتماعي واإليديلوجي واإلقتصادي
بل يدرس كل من هذه املستويات وفق إطارها التكويني العام
وقد حاول يف هذا الكتاب إبعاد كل ما هو ذاتي عن مجاله البحثي
والدرايس فهو ال يمارس النقد من أجل النقد بل من أجل التحرر
مما هو ميت أو متخشب يف موروثنا كما أشار يف هذا الكتاب .

-------------------------- - 1التصوف اإلسالمي  ،تور آندريه ،ترجمة  .د :عدنان عبّاس عيل ص
،21ط،1كولوني – أملانيا – « منشورات الجمل»
 - 2لويس ماسينون:مسترشق فرنيس مشهور ( )1962 - 1883التحق
باملعهد الفرنيس لألثار الرشقية بالقاهرة مما حفزه إىل التعمق يف دراسة
األثار اإلسالمية ثم زار بغداد وقامت بينه وبني العالم العربي اآللويس صداقة
وثيقو وأكتشف قرص بني لخم املسمّ ى السدير باألخيرض سنة 1907-
 ،1908كما أنّه درس باألزهر ولبس زي طلبته  ..درس أستاذ لتاريخ الفلسفة
سنة  1912بالجامعة املرصية القديمة ..كما زار عدة بلدان عربية أخرى
كالجزائر والحجاز والقدس وبريوت(..أنظر كتاب التصوف للويس ماسينون
ومصطفى عبد الرزاق ص)6:
 - 3محمد عابد الجابري  ،تكوين العقل العربي  ،ص ، 76
 - 4ن.م.ص - 5 - .77.ن.م.ص - 6 - 78.ن.م.ص - 7 - .84.ن.م.ص.
 - 8 - .88ن.م.ص - 9 - .92.ن.م
 - 10نقد نقد العقل العربي  ،ص  8 ،جورج طرابييش  ،دار الساقي بريوت
لبنان  ،ط1996 ،1م،.
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خارج الصندوق
الشعرية
املضامني
ّ
يف شعر لطفي سعيد
يف ديوانه « يغار منك ...ال ّ
طريق»
ّ
الصادر يف أفريل  2017طرق هذا الشاعر
التّونيس املعارص مواضيع متنوّعة ومختلفة
تربز بوضوح املشاغل الفكرية ّ
والسياسيّة
واالجتماعيّة والنّفسيّة ال ّذاتيّة ا ّلتي ينش ّد
إليها ّ
الشعراء التونسيون املعارصون .ما
الحظناه يف قصائده حضور املرأة بكثافة
إذ ال تخلو سطوره أو أبياته ّ
الشعريّة من
ن َ َف ِسها .فهو يرواح بني ّ
الشعر العمودي
ّ
والشعر الح ّر غري املقيّد بنظام األبيات
والبحور الخليليّة .فكثرت يف أقواله
ّ
الشعرية املضامني الغزلية املتشبّعة من
ناحية بالتّجربة الذاتيّة وبالثّقافة الشعريّة
ّ
ّ
والشعر الحديث
الشعر القديم
من
واملعارص من ناحية أخرى .فقال عن
حبيبته يف قصيدته «ال أراها»
ملاذا ال أرى َشعْ رها
وال أراها ...
أ َ ِل ّن العني خائنة
تحدّق يف سواها ؟
أم ّ
ألن ال ّرح نرشته
عىل حبل الغيوم فتاه
فينسج صوره كعادته يف سالسة
رس تع ّلقه
وطرافة متسائال حائرا عن ّ
بشعرها دون أن يهت ّم بكامل جسدها.
ويك ّرر استفهامه يف إرصار مخاطبا غريه
« قل يل إذن» .فهو يطمح إىل أن يعرف
األسباب التّي تجعل ّ
الشعراء يتع ّلقون
بأعضاء أو مواضع من جسم املرأة دون
غريها كالثّغر والنّهدين والعينني وال ّردفني
والوجه ولون البرشة وغريه  .ولذلك تساءل
من جديد كأنّه يح ّذر نفسه ممّ ا وقع فيه
ّ
الشعراء جميعا قديمهم وحديثهم قائال :
يا ويل ذاكرتي التّي ال تذكر
أن ّ
ّ
الضفائر تذكر قتالها
ّ
السبيل يظ ّل متع ّلقا
فعىل هذا
بمعشوقته ال يتوانى عن املغامرة :
لبّيك يا امرأة ال ّليل
لبّيك قلبي يأتيك
كيف أتركك لليل
وأنا مثلك برش ..فان.
وأحيانا يخلق مشابهة طريفة بني
تجربة غرامية وقضيّة اجتماعية مادّية
ِّ
منغصة لحياة التونسني وهي
معيشة
فواتري املاء والكهرباء  .فقد خاطب حبيبته
يف قصيدته « كما تهجم فاتورة املاء» قائال:
كما تهجم فاتورة املاء
عىل حني غ ّرة
صارحيني
ولو م ّرة
أنا ال أموت بطعنة جملة.
وبذلك يفتح غزله عىل عادة ّ
الشعراء
املعارصين عىل القضايا االجتماعية
ّ
والسياسيّة .ومن بينها قضيّة ال ّزمن
والوقت وعالقة التونيس العربي بهما مربزا
كيف تتعامل اإلدارة التونسيّة مع هذه
الثّروة ال ّرمزيّة .ولكنّه يطرحها بشكل
ساخر يخفي مرارة عميقة يف نفسه ،قال :
أيّها املسافرون
صدّقوا رئيس املح ّ
طة
فالقطار سيأتي لكن....بعد ساعة

عادل ّ
الز ارعي

ال تصدّقوني إذا قلت :
أنّكم رصتم ...بضاعة
ث ّم يواصل كالمه مستفهما منكرا هذا
الوضع املأساوي املثقل بإهدار الوقت
واالنتظار دون عمل أو إنتاج :
ألم أقل ّ
إن القطار سيأتي بعد ساعة
ّ
إذن من قال ّ
إن الذ ّل يف بلدي
صناعة؟
ّ
إن تساؤله األخري ين ّم عن وعي فكري
عميق يربط بني ماهو سيايس واجتماعي
ّ
فيوسع دائرة النّظر إىل مسألة إهدار الوقت
ّ
يف مجتمعاتنا العربيّة حتى ال تختزل أثناء
معالجتها يف مسائل ثقافيّة نفسيّة .فهو
أن األمر مخ ّ
يكشف ّ
طط له ومقصود
ومصنوع .ولذلك ال ب ّد من معالجة شاملة
لك ّل جوانب هذه القضيّة الحضاريّة
الكربى.
لذلك يعزو ّ
الشاعر أمراضنا الحضاريّة
إىل غياب العدل .فقال يف قصيدته « أموت
اليوم ...أموت غدا»...
أنا رجل ..من هذا ّ
الشق
العدل فيه مخت ّل
والحبّ مريض معت ّل
ّ
والحق مغتصب جهرا
والك ّل يتّهم الكلّ
العربي سحينا
والغضب
ّ
يف صدر يمأله الغ ّل
إنّها صورة تتناسل أجزاؤها لرتسم
لنا الواقع القاتم الذي نعيشه .ث ّم ينهي
قصيدته بالالّمبالة التّي يتساوى فيها
ّ
الضدّين :
أموت اليوم
أموت غدا
ماذا يهمّ؟
أنا ّ
حقا ...ال أهت ّم
إذا كنّا نصنع ح ّكاما
نعبدهم ويملؤنا اله ّم
فلع ّله وهو عىل هذه الحال من البوح
ّ
والشكوى يكشف عن مراجعه النّظريّة
الخلدونيّة ا ّلتى ترى العدل أساس العمران.
ولذلك وصل قضيّة العدل بقضايا أخرى
مثل قضيّة األمن والحريّة فيفاجئنا يف
قصيدته « مللم أوراقك يا قلبي « بقراره
ّ
الصعب وامل ّر قائال :
مللم أوراقك يا قلبي
لن أكتب سطرا يف الحبّ
ما دمنا نحيا يف وطن
نُقتل فيه دون سبب
يا وطني ال ّ
طيّب ال تحزن
ال ّ
طفل الذي كنت تحبّ
قد ح ّرف آيات ال ّربّ .
ولكنّه وهو يف ركام هذه املعاناة يط ّل
علينا متفائال يف قصيدته « ال تصدّقي قلبي
« يحدوه األمل يف غد أفضل :
قلبي أنا ؟ حديقة عطر
تفوح يف ك ّل فصل
وتزهر اهدئي
ّ
عدوّك ليس قلبي ..وإنما
ّ
املتكب
جمالك
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موسيقى

على هامش مهرجان األغنية :

اليشء من مأتاه ال يستغرب

راهنية موسيقى الشعوب
وقيمتها الحضارية :
عبير نعمة أنموذجا
أ .حمزة حمادي

صورة من إحدى سهرات مهرجان األغنية التونسية

فاضل بوبكر
ال أرغب يف التّ ّ
وقف عند هذا الحدث كنقطة فارقة أو كتفصيل مه ّم
ّ
ّ
ّ
يتصدّر املشهد الثّقايف ّ ،إنما سوف أتخذ من هذه الظرفيّة معربا للمسألة
األه ّم  :سريورة اإلبداع يف تونس ،إن وجدت.
ملست يف انتظارات البعض وحماسهم لعودة هذا املهرجان رضبا
من رضوب الوهم واملغالطة (باستثناء املتم ّلقني واملطبّلني املعتادين يف
شتّى التّظاهرات) ،ولألمانة ،لم أتعجّ ب عند معاينة استياء وحنق نفس
هؤالء الذين ّ
بشوا بعودة ال ّروح ّ
للفن التّونيس بعودة هذا املهرجان وذلك
منذ اإلفتتاح ،بل بدا يل األمر ج ّد مضحك .هل من مربّر واحد يقوم عليه
أمل يف نهضة موسيقية وفنّية عموما؟ الوضع أوضح من يتط ّلب حججا،
فهذا املهرجان ،شأنه شأن عديد التّظاهرات املوسميّة األخرى ،ينتهج
طريقة «امليرسة» كما هو الحال عند تجار املوايش وغريهم .وطبعا ،نرى
من ّ
يلقبون بالفنّانني يف تهليل وتدليل وهم يعددون محاسن منتوجاتهم
الجديدة ،املعدّة من أجل عيون املهرجان ،كفاصل عابر يقض سباتهم
املستمر يف كل الفصول .ثم هل من إحاطة بأهل الكلمة؟ أزمة الكلمات
يف اإلنتاج الغنائي التونيس معضلة متواصلة منذ عقود وال نرى عىل مدار
السنة إحاطة بالخربات يف هذا املجال أو تطويرا مللكاتهم ،لنا فقط أسماء
قديمة ّ
نصبوها عىل أنّها رموز الكلمة املغناة يف حني أن تجربتهم تضم
إىل جانب نجاحاتهم أعماال قبيحة رديئة مبتذلة .حتى نسلط الضوء عىل
إحدى محاسن املهرجان ،أشاد الجميع بالتنفيذ املوسيقي املمتاز وما
إىل ذلك من أوصاف رنانة ،مع ّ
أن حرفية التنفيذ املوسيقي أمر بديهي،
وحتى من قبل عازفني متوسطي اإلمكانيات ،فإن التكرار املجحف للجمل

صورة تتح ّدث

صورة لشحرور الخضراء علي
الرياحي صحبة موسيقار الجيلين
محمد عبد الوهاب في القاهرة
تلبية لدعوته بحضور العندليب
األسمر عبد الحليم حافظ...

والقوالب اللحنية ذاتها لسنوات سبب كاف إلتقان عزفها .كما استبرش
البعض باملعزوفات املقرتحة يف خانة ما سمّ ي باإلبداع الحر (و يا لها
من تسمية) وهي بالفعل مبادرة طيبة لكنها تفضح أزمة النضج لدى
الفاعلني املوسيقيني املحلليني وضيق األفق الراجع باألساس إىل محدودية
املراجع املوسيقية وهزال التعليم الفني عموما .معاينة هذه األعمال
دليل مفحم عىل سجون البياتي وغريه مع العناية بخزعبالت اإلنتقال
املقامي وتضمني قوالب من املوسيقى الرتكية وغريها (يف أفضل الحاالت).
لن نعرج طبعا عن املهرجني وعن الحضور الذي يع ّد نسبة هامة من
الدخالء ونجوم املادة اإلعالمية السامة والربامج التافهة ،ألننا اعتدنا عىل
«احتاللهم» للمشهد .يف الختام ،يف الفن كما يف عديد املجاالت األخرى،
نواجه عجزا مجحفا ومؤسفا عن استيعاب اللحظة التاريخية ،فقد تم
تمكني الشباب من عديد الفرص إبان ثورة الياسمني ،لكن األمور سارت
برسعة نحو الزبونية واملحاباة ف ُزجّ بالطاقات الحقيقية بعيدا عن دائرة
الضوء ،واألخطر ،يتواصل غض الطرف عن مشاكل اإلبداع الحقيقي
والعزوف عن اتخاذ املقاييس الرضورية للرشوع يف الحل.
ربما لم نتطرق يف نصنا هذا إىل بعض األعمال املقرتحة التي شكلت
مفاجآت سارة ،وذلك ايمانا بأنها مبادرات منفردة معزولة ال صلة لها
بتمش إبداعي مستمر مستديم ،ويبقى هذا املسار اإلبداعي مطمحنا
األكرب ال ليشء إال للمس وقع حركية موسيقية قائمة عىل مدار السنة،
وحتى تتوفر أطر أكثر وأرحب لطرح مادة ثقافية ولدت من رحم مسار
مدروس وإرادة فعلية نحو توفري أسباب نشأة اإلزدهار املنشود.

ال شك أن مايض املوسيقى وحارضها ومستقبلها
يرتاوح بني رؤيتني رئيسيتني  ،األوىل بوصفها بنية نمطية
تقليدية ال تعدو أن تتجاوز إطارها املحيل تأصيال وممارسة
والثانية بوصفها نسيجا فنيا تتداخل فيه ثقافات شعوب
العالم باختالفاتها العقدية واللغوية والجمالية .
إن املوسيقى تلك التي قال عنها نيتشه «ألغت فرضية
أن تكون الحياة غلطة» أكاد أجزم أنها الفكرة الرئيسية
التي أسست عليها عبري نعمة مرشوعها الفني وانطلقت
من خاللها قصد صناعة محتوى فني عاملي تتكرس عليه
أصنام الذوق الواحد والنمط الواحد ،وهنا أتحدث أساسا
عىل ابنت تنورين لبنان الحاملة لفكرة القطع مع ماض
تتلخص حدوده يف الفكرة الواحدة /املوسيقى الواحدة /
األسلوب الواحد  ،/الحاملة بوصل منهجها املوسيقي املعارص
وأفكارها الهادفة إلنشاء فضاء موسيقي عاملي تلتقي فيه
تلكم الثقافات واالذواق واملواجيد بما ابتدأه االسالف تقنينا
وتدوينا عىل غرار الفارابي يف املوسيقى الكبري وابن سينا يف
مقالة جوامع علم املوسيقى.
إن هدف نعمة األسايس من مرشوعها يهدف رأسا إىل
جمع موسيقى العالم عىل تباين اللغات والثقافات وفتح
أبواب اغلقتها األفكار املاضوية  ،فنجد اهتماماتها موجهة
نحو التبادل واالنفتاح الحر ونرش هويات وأنماط عيش
الشعوب دون أن تحيد عن كل ما يخدم مرشوعها املوسيقي .
إن ما يؤكد ما أسلفنا ذكره أن املتابع ألعمالها وزيارتها
امليدانية ألكثر من دولة (الهند  /املجر /أذربيجان  /املجر
 /املغرب  /فرنسا  /مرص  /تركيا  /اليونان /أرمينيا)..
واتقانها حضورا وأداء لألغاني التي تعترب موروثا فنيا لتلك
الجهات يتأكد من راهنية مرشوعها أوال ونجاحها يف هذا
املضمار الصعب الذي قلما نجد من يجازف يف سلكه وخوضه
نظرا الستلزام مهارات لغوية وفنية وثقافية متنوعة .
إن ما يميز مرشوع نعمة هو أنها أرادت أن تخربنا أن
التعرف عىل اآلخر ال يقترص فقط عن املدونة العقائدية أو
السياسية أو اللغوية فحسب وإنما يمكن أن يكون أيضا عن
طريق تمازج األذواق والخاصيات الفنية وهو ما يؤسس
إىل فكرة اإلنسان الكوني ،فمرشوع نعمة يمكن تصنيفه
كدراسة سوسيولجية اثنوغرافية تتخطى أطر البحث
األكاديمي نحو جمع الثقافات يف فضاء يؤمن باالختالف.
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ريم شاكر رقية
كان الهدف منذ بعث مهرجان األغنية سنة 1987
مزيد الرتويج لألغنية التونسية خصوصا بعد ان
شهدت فرتة الثمانينات نجاح عديد األصوات بأغاني
تونسية كلمة ولحنا .وانطلقت رحلة املهرجان لتقطع
ذات موسم دون البوح باألسباب .وتم بعث أيام
قرطاج املوسيقية لعدة دورات بتصورات مختلفة
استساغها البعض ونبذها آخرون ولكل حججه
وبراهينه.
ليتخذ قرار منذ سنتني بعودة مهرجان األغنية
بصيغته التي بعث بها مع تغيري االسم ليصبه
مهرجان األغنية التونسية وفعال تمت تسمية الفنان
شكري بوزيان عىل رأس املهرجان ،تسمية استحسنها
جميع املتداخلني يف القطاع املوسيقي .
وانطلق العمل منذ أشهر بعد أن تأجلت دورة
 2020بسبب فريوس كورونا الذي ادخل البلبلة عىل
جميع األنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية .وكانت
البداية بلقاءات داخل الجمهورية واليات (بنزرت
والكاف وصفاقس وقفصة القرصين قابس املنستري
توزر نابل جندوبة وزغوان) تهدف إىل إرساء رؤية
جديدة ومشرتكة للمهرجان تنبني عىل القطع مع
املركزية فتم بعث لجان انتقاء جهوية ارشفت عىل
اختيار الرتشحات.
وأفضت عملية الفرز التي أرشفت عليها لجان
جهوية تتكون من عازف وملحن ومغن ويرشف
عليها املندوب الجهوي للشؤون الثقافية يف الجهة
املعنية إىل اختيار  198عمال فنيا للرتشح ملسابقات
مهرجان األغنية التونسية من بينها  127أغنية وترية
و 19أغنية ملتزمة و 35عمال يف إطار مسابقة اإلبداع
الحر و 17فيديو كليب.
وتم تنظيم لقاءات إعالمية للمهرجان جعلت
املعلومة قريبة من الجميع لياتي املوعد املنتظر
وتفرش السجادة الحمراء الستقبال ضيوف املهرجان
...مهرجان أعلن التحدي يف هذه الدورة التي تأتي
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مهرجان األغنية التونسية :

عود عىل بدء

سهرة من ليايل مهرجان األغنية التونسية
بعد غياب  12سنة والتحدي األكرب كان الوصل
إىل جمع الفاعلني يف الساحة الفنية لاللتفاف حول
املهرجان ومساندة هذه العودة .وفعال استقبلت
أوىل سهرات املهرجان نجوما أضاءت سماء األغنية
التونسية تحدثوا عن عراقة املهرجان وانه يبقى مالذ
الفنانني لتقديم منتوج غنائي وموسيقي للعموم ول َم
ال التنافس للفوز والتتويج .
عيل امتداد خمس ليال اضيئت االنوار بمدينة
الثقافة وتزينت قاعة االوبرا بمؤثرات ركحية
(صوت وصورة) لتشدو اصوات ارتات لجان الفرز
انها االفضل بما قدمته من مقرتح غنائي وتنوعت
املشاركات بحسب النمط الغنائي الذي حدده
املهرجان ولتعزف معزوفات موسيقية فازت برشف
دخول السباق .يتسابق ويتنافس الفنانون للفوز
والتتويج ان كان بجائزة األغنية الوترية او جائزة
منور صمادح لالغنية امللتزمة او جوائز االبداع الحر
او غريها من الجوائز التي تم إقرارها لهذه الدورة .
وبني جائزة واخرى ومع ختام املهرجان كانت

القناعة راسخة بان وسام االبداع والتميز باجماع
املالحظني واملتابعني كان للعازفني الذين امنوا
سهرات املهرجان ولقادة الفرق حيث تداول كل من
محمد لسود واحمد الشايبي وقيس املليتي ومحمد
بوسالمة عىل قيادة املجموعة املوسيقية التي تكونت
من امهر واجدر وارقى العازفني فكانت األنغام
تنساب بكل عذوبة لتعلن التميز للعازف.
لن نقيم الجوائز ولن ندخل يف تفاصيل فوز هذا
اوذاك حيث يبقى إرضاء الجميع غاية ال تدرك ولكن
اجماال كانت النتائج شبه متوقعة .واالهم من الجوائز
هي عودة املهرجان يف حد ذاتها ليكون فضاء تالقي
الفنانني لتقديم انتاجات صيغت خصيصا للمهرجان
ولعل الدورة القادمة التي سيكون عيل راسها نفس
املدير بنفس الهيئة تقيم اداءها وتصغي ملقرتحات قد
تغري تصورا ما او فكرة ما .

متفرقات

*شارك عىل امتداد سهرات املهرجان عديد

صورة تتح ّدث
دار الشريف في نهج سيدي معاوية وقريبة لنهج المنستيري ونهج حوانت عاشور
تشــيدت هالــدار فــي نصــف القــرن  19والمميــز الــي فيهــا واجهتهــا ذات الطابــع االيطالــي.
فــي  31أوت  1999تــم تصنيفهــا كمعلــم أثــري وتاريخــي مــن قبــل المعهــد الوطنــي للتــراث
ولكــن
دار الشــريف ترجــع لعائلــة معروفــة مــن أشــراف الحاضــرة التونســية و كبارهــا أئمــة كبــار
تقلــدوا مش ـيَخة الجامــع األعظــم ألكثــر مــن زوز قــرون مــن الزمــن و عائلــة الشــريف عائلــة
علميــة والدة أنجبــت برشــا مالمشــائخ و العلمــاء فــي بالدنــا وفــي ثقافتنــا التلفزيــة الــي
الــدار هــذي كانلهــا دور ومثلــو فيهــا مسلســل قمــرة ســيدي محــروس.
ّ
والالمباالة على حالتها المعلومة لدى الســلط المعنية
لألســف اليوم تعاني ماإلهمال
واالدهــى واالمــر انــو تــم ســرقت بــاب الــدار األصلــي أيــام الثــورة والنكبــة والّــي مرجعــش الــى
يومنــا هذا.
وفمــا حكايــة قديمــة بارشــا حكاوهــا جيــران الســاس يقولــو علــى بنــت دار الشــريف نهــار
دخلــت للكوجينــة مــع الخــدم و قالتلهــم اليــوم الــي هــي بــاش تعجــن الخبــز وكان االمــر هــككا
عجنــت عجينتهــا وقرصتهــم قــرص قــرص وحلــت الخبيــزات ودخلتهــم للكوشــة.
لكــن كــي جــاو يخرجــو فــي الخبــز يخرجلهــم نــي يعــاودو يدخلــوه للكوشــة مشــوار باهــي
،يخرجــوه يلقــاوه نــي محبــش يطيــب.
لين معاد بيها وين جاو وقت الفطور مشاو لبوها راجل كبير وشيخ وقالولو.
اليوم ما فماش خبز سيدي الكلو جانا ني.
قاللهــم عــاش ياخــي بنتــي عجنتــو قالولــو كاينــك حاضــر ســيدي قاللهــم علــى خاطــر نحــن
شــرفاء مــن االشــراف يعنــي مــن ســالة الرســول عرقنــا كيــف يجــي فــي حاجــة مــا تتحرقــش
وماقعد مالدار كان الحيوط الخايخة والحكاية هذي ويرحم من خلى.

الفنانني والضيوف يف بادرة جديدة قصد تاثيث
السهؤرات وتحقيق مزيد االشعاع للمهرجان فكان
حضور صابر الرباعي خالل السهرة االوىل ليقدم
اغنية رصخة الفائزة ذات دورة بجائزة الجمهور
وليلمس الجميع ليلتها انها لم تفقد بريقها وال
عشاقها  .كما غنت يرسا محنوش والسيدة السالف
وعماد عزيز ولطفي بوشناق والليبي محمد لسود
واملوهبة الصاعدة ملكة الشارني كل شدا بما طاب
له ليكون الختام مع محمد الجبايل ونوال غشام مع
تكريم جميع املشاركني .
* ألول مرة باملهرجان يتم اعتماد التوزيع
املوسيقي الذي سجلت به األغاني ليفرض يف هذه
الدورة املوزع املوسيقي نفسه بقوة ويكون يف عديد
االغاني النجم االول .
* من االشياء الجميلة لهذه الدورة هي الكوكتيل
الذي عزفته الفرقة يف سهرة االفتتاح والذي وزعه عبد
الباسط بلقايد وجمع فيه ثلة هامة من أغاني فازت
يف دورات سابقة .
*تمت املحافظة عىل الربوتوكول الصحي خالل
السهرات بل والحرص عيل تنفيذه .
*اعترب عديد املالحظني ان سهرة الختام شكلت
ضعفا فادحا حيث عرفت خالال يف التنظيم والتنسيق
بني مقدمي الحفل.
*غاب عن التكريم كل من الصحفي خالد
الطرببي والفنان عبد الكريم صحابو.
*حرصت ههيئة املهرجان عيل تكريم عديد
الفنانني من اجيال مختلفة كلمسة وفاء .
* غاب بعض الفنانني عن حضور هذه الدورة
حيث لم توجه لهم دعوات للحضور وال نتصور ان
ذلك تم عن قصد .
* تم اقرار مضاعفة ميزانية املهرجان وان تكون
الدورة القادمة حارضة يف  24والية كما اعلن عن ذلك
وزير الثقافة بالنيابة الحبيب عمار.

maghrebstreet@gmail.com
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شكري املبخوت :حماولة حرص مسريته اجلامعية وإنتاجه األديب والفكري
محمد األمين الشعباني

لقد برز األستاذ شكري املبخوت يف البداية من خالل مسريته
الجامعية التي سنستعرض بإيجاز مختلف مراحلها يف الباب األوّل
من هذا املقال وهو بعنوان «شكري املبخوت الجامعي املكلف
بإدارة عدّة مؤسسات رسميّة متتالية».
وباعتبار ّ
أن أوىل قراءاتي لألعمال العديدة واملتنوّعة لشكري
املبخوت كانت رواية «الطلياني» ( )1التي شدّت انتباه الق ّراء
ّ
تحصل صاحبها
وخطفت إعجابهم بسبب طابعها املشوّق والتي
عىل عدّة جوائز يف تونس والخارج ،فسنقوم بالحديث عن هذه
الرواية يف الباب الثاني من هذا املقال الذي يحمل عنوان «شكري
املبخوت الروائي».
وبعد لقائي باألستاذ شكري املبخوت يف مدينة الثقافة حيث
انعقد املعرض الوطني للكتاب يف ديسمرب  2019واقتنائي هناك
بالخصوص للجزأين األوّلني من كتابه املنشور تحت عنوان «تاريخ
التكفري يف تونس» ( )2واللذين دوّن فيهما املؤلف كلمة إهداء
لطيفة يل ،سنقوم بتقديم هذين الجزأين وكذلك الجزء الثالث الذي
صدر الحقا يف بداية عام  2021وسيكون ذلك التقديم يف الباب
الثالث من هذا املقال الذي يحمل عنوان «شكري املبخوت املفكر
املناهض للتكفري».

-Ӏشكري المبخوت الجامعي المكلف بإدارة
ّ
مؤسسات رسميّة متتالية
عدّة

األستاذ شكري املبخوت هو من مواليد عام  1962بتونس
العاصمة ،وبعد دراسته يف دار املعلمني العليا وتخرجه منها،
ّ
تحصل عىل دكتوراه الدولة يف اآلداب من ك ّليّة اآلداب بمنوبة حيث
د ّرس فيها كأستاذ تعليم عال ّ
وسيها كعميد قبل أن يصبح رئيسا
لجامعة منوبة.
ّ
وكان عضو هيئات تحرير العديد من الدوريّات كمجلة «إبال»
وحوليات الجامعة التونسية» ،وهو كذلك ّ
مؤسس مج ّلة «أكاديميا»
ومج ّلة «الفكر الجديد».
ومن جهة أخرى فقد كان عضو الهيئة العليا لحقوق اإلنسان
والح ّريّات األساسيّة ومدير الدورتني  33و 34ملعرض تونس
الدويل للكتاب يف سنتي  2017و .2018وك ّلنا يتذ ّكر كيف قام
شكري املبخوت كمدير للمعرض الدويل للكتاب بالتصدّي لذلك
الشيح املزعوم الدجّ ال عادل العلمي الذي جاء للتشويش عىل إحدى
فعاليّات املعرض وكاد شكري املبخوت أن يفقد أعصابه من ج ّراء
ذلك التصدّي.
ّ
وكان شكري املبخوت كذلك مرشحا لعضويّة املحكمة
الدستورية التي ال يزال ميالدها العسري متواصال إىل يومنا هذا.
ونرش شكري املبخوت منذ تسعينات القرن املايض العديد من
الدراسات والبحوث نذكر منها بالخصوص «سرية الغائب سرية
الحارض :السرية الذاتية يف كتاب ‹األيّام› لطه حسني» ( )3وكذلك
«الزعيم وظالله :السرية الذاتيّة يف تونس» (.)4
وبعد هذا الباب املتعلق بشكري املبخوت
الجامعي املتقلب يف العديد من الوظائف
السامية ،سنستعرض فيما ييل يف الباب الثاني
من هذا املقال موضوع «شكري املبخوت
الروائي».

-ӀӀشكري المبخوت الروائي

لقد كتب شكري املبخوت عدّة روايات
كـ«السيدة الرئيسة» ،و«باغندا» ،و«مرآة
الخارس» .إال ّ أنّنا سنر ّكز حديثنا فيما ييل عىل
الرواية التي اشتهر بها كاتبها كروائي ها ّم
وهي «الطلياني» التي ذكرناها أعاله يف بداية
مقالنا هذا.
ويف تعليق ورد يف أحد املواقع اإللكرتونية
نقرأ ّ
أن «شكري املبخوت تناول يف روايته
‹الطلياني› حقبة من التاريخ التونيس الحديث
ور ّكز عىل فرتة االنقالب األبيض الذي ج ّد يف 7
نوفمرب  1987عىل الرئيس الحبيب بورقيبة
قام به زين العابدين بن عيل ،عكس فيها حياة
طالب يساري سمّ اه عبد النارص الطلياني،
ّ
جسد من خالله طموحات جيله وخيباته يف
فرتة عرفت رصاعا أيديولوجيا بني اليساريني

واإلسالميني».
ّ
واعتبارا وأني عشت تلك الفرتة يف منتصف سبعينات القرن
املايض ّملا كنت أعمل يف مكتبة ك ّليّة الحقوق والعلوم السياسية
باملركب الجامعي بتونس وأرشف من مكتبي عىل الساحة الفسيحة
لتلك الكليّة التي كان يتجمهر فيها الطلبة ،وعند قراءتي لرواية
«الطلياني» عام  ،2015عدت إىل تلك الفرتة ألتخيّل نفيس أشاهد
عبد النارص ،الشخصية الخياليّة الرئيسية يف الرواية ،وهو يخطب
بني جموع الطلبة من أعىل «حجرة سقراط» الشهرية...ورفيقته
زينة ،الشخصيّة الخياليّة الثانية يف الرواية ،وهي حارضة يف تلك
الساحة وعىل مسافة غري بعيدة منه...
لقد حصل شكري املبخوت سنة  2015عن رواية «الطلياني»
عىل الجائزة العامليّة للرواية العربيّة «البوكر» وعىل جائزة «الكومار
الذهبي» للرواية التونسية.
هذا فيما يتع ّلق بـ«شكري املبخوت الروائي» ويف الباب الثالث
واألخري من هذا املقال الذي يحمل عنوان «شكري املبخوت املف ّكر
املناهض للتكفري» سنستعرض ما جاء يف مؤلفات هذا الكاتب
املتعلقة بتاريخ التكفري يف تونس.

-ӀӀӀشكري المبخوت المف ّكر المناهض
للتكفير

كتب شكري املبخوت يف التمهيد
للجزء األوّل من كتابه املتعلق بتاريخ
التكفري يف تونس بالخصوص ما ييل»:
ّ
إن مقصدنا من هذا الكتاب أن ننظر يف
السياقات واألبعاد واألفكار والتفاصيل
ا ّلتي ّ
حفت بالقضايا التكفرييّة الكربى
يف التاريخ التونيس .وتجمع مقاربتنا
للمسألة بني رسد التاريخ يف حبكة واضحة
تكشف املنطق الذي يش ّد تفاصيل ما وقع
واألطراف املتصارعة من جهة وتحليل
األفكار التي أدّت إىل تكفري هؤالء من
جهة أخرى عىس أن نصل إىل الروابط بني
ّ
املكفرين،
هذا ‹الحكم الرشعي› ،يف نظر
والدوافع الظاهرة والخفيّة التي أفضت
إليه».
وقد تط ّرق شكري املبخوت يف هذا
الجزء األوّل من ثالثيّته املتعلقة بتاريخ
التكفري يف تونس واملدعّ مة بعديد الوثائق
واملراجع والشهادات بالخصوص إىل
ّ
قصة تكفري الشيخ عبد العزيز الثعالبي
وإىل مأساة الطاهر الحدّاد مع «إكلريوس
الزيتونة» وإىل الحملة التي شنّها التكفرييون عىل الزعيم الحبيب
بورقيبة ال يف تونس فحسب بل
كذلك يف الخارج ومنهم مثال الشيخ
الوهابي عبد العزيز بن باز والشيخ
اإلخواني يوسف القرضاوي.
أمّ ا الجزء الثاني من «تاريخ
ّ
خصصه
التكفري يف تونس» فقد
صاحبه ملن سمّ اهم «أبناء بورقيبة»
وهم عىل التوايل الشاعر محمد
الصغري أوالد أحمد ووزير الرتبية
والتعليم يف بداية تسعينات الفرن
املايض محمد الرشيف وأستاذ
الفلسفة واألنثروبولوجيا يوسف
الصدّيق .وكان ك ّلهم ضحايا التكفري
يف تونس وخارج تونس .وقد كتب
شكري املبخوت أيضا يف تمهيده
لهذا الجزء الثاني بالخصوص ما
ييل« :نر ّكز يف قسم من هذا الكتاب
عىل إبراز التحوّالت يف املشهد الديني
يف فرتة حكم بورقيبة وبن عيل .وما
الجمع بني الفرتتني إال ّ ملا بينهما
من ترابط متني سواء يف التأسيس

ألسلوب يف التعامل مع املسألة الدينيّة أو
يف بروز هؤالء الفاعلني الذين اعتربناهم
أبناء لبورقيبة الحداثي املتنوّر صاحب
املوقف املختلف من الرتاث الرمزي
والديني ،ويف ظهور املعارضني لهم».
وفيما يتع ّلق بالجزء الثالث من تاريخ
التكفري يف تونس الذي عالج فيه
شكري املبخوت مسألة
«التكفري يف الجامعة
التونسيّة» ،فقد قال عنه
مؤ ّلفه يف التوطئة لكتابه
ما ييل« :لع ّلنا أمام أضخم
ّ
ملفات شهده
ملف من
الوسط األكاديمي ث ّم
استغ ّل يف الوسط اإلعالمي والثقايف وجوها من االستغالل بعد أن
أصدر محمد الطالبي ( )2017 - 1927كتابه «ليطم ّ
نئ قلبي»
بالخصوص وإن كانت نزعة التكفري الواضح عنده قد بدأت فعليّا
سنة  2000باتّهام الباحث يف العلوم السياسيّة حمّ ادي الردييس
(ولد سنة  .)1952وقد كان عدد من ّ
كفرهم الطالبي كبريا وإن
ر ّكز عىل طالبه القديم عبد املجيد الرشيف (ولد سنة  .)1942وكل
من الردييس والرشيف من أبناء مدرسة
االستقالل كذلك هم بهذا املعنى أبناء
لبورقيبة» .وقد تع ّرض شكري املبخوت
يف هذا الجزء الثالث بالخصوص ملفهوم
«االنسالخسالمية» عند الطالبي مشريا
إىل أنّه بالنسبة إىل هذا األخري ذلك املفهوم
هو مرادف ملفهوم التكفري.
ومن جهة أخرى ،نرش الباحث
والكاتب الصحفي أنس الشابي يف جريدة
«الصحافة» املؤ ّرخة يف  28مارس 2021
مقاال مطوّال ومتع ّلقا بهذا الجزء الثالث،
هاجم فيه برشاسة شكري املبخوت ،ولم
نجد لذلك الهجوم ما يربّره باعتبار ّ
وأن
كال الشخصني ينبذان اإلسالم السيايس
واإلخوان وحركات التكفري .ونعتقد ّ
أن
ذلك الهجوم ال يعدو أن يكون سوى
ألغراض شخصيّة بحتة ال صلة لها
بالجوهر وهو رضورة تصدّينا جميعا
لإلسالم السيايس والتكفري واإلرهاب
الفكري واملادي ،ونذ ّكر األستاذ أنس
الشابي أنّه قد كتب بالذات يف مقاله املشار إليه أعاله« :ال خصومة
يل يف الكون إال ّ مع اإلخوانجية وذيولهم».
هناك من قال ّ
ّ
الخاصة بـ«تاريخ
أن ثالثيّة شكري املبخوت
التكفري يف تونس» قد اكتملت بصدور الجزء الثالث منها .هذا
صحيح فيما يتعلق بالتكفري يف تونس ونعتقد ّ
أن عمل األستاذ
شكري املبخوت ال يكتمل بالفعل إال ّ بصدور كتاب آخر أو كتب
أخرى عن تاريخ التكفري يف البلدان العربية واإلسالمية األخرى
ومنها مرص ،البالد التي نشأ فيها التكفري مع ظهور حركة
اإلخوان املسلمني يف النصف األوّل من القرن العرشين وقبل ظهور
التنظيمات التكفريية الحديثة الحقا كالقاعدة وداعش وبوكو حرام
وغريها.

------------------------(»)1الطلياني» تأليف شكري املبخوت - .تونس ،دار التنوير للطباعة والنرش،
( 2015الطبعة الرابعة) 344 - .ص.
(»)2تاريخ التكفري يف تونس» تأليف شكري املبخوت – .تونس ،مسكيلياني
للنرش والتوزيع – .الجزء األوّل( 2018:الطبعة األوىل) 351 ،ص – .الجزء
الثاني« :أبناء بورقيبة»(2019 ،الطبعة األوىل) 294 ،ص – .الجزء الثالث:
«التكفري يف الجامعة التونسيّة»( 2021 ،الطبعة األوىل) 237 ،ص.
(»)3سرية الغائب سرية اآلتي :السرية الذاتيّة يف كتاب ‹األيّام› لطه حسني»
تأليف شكري املبخوت – .تونس ،مسكيلياني للنرش( 1992 ،الطبعة األوىل).
–  219ص.
(»)4الزعيم وظالله :السرية الذاتيّة يف تونس» تأليف شكري املبخوت– .
تونس ،املنشورات الجامعيّة بمنّوبة (سلسلة البحوث)( 2016 ،الطبعة
األوىل) -250 .ص.
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ّ
المعطلون وبعض عناوين األزمة
الجامع ّيون
وأعراض اإلفالس

ّ
ڤـسـومي
يكتبها  :المولدي

تتعدّد أوجه األزمة وعناوينها ومظاهرها وأبعادها ،ولإلفالس
أيضا مثلها من تلك العنارص بتنوّعها ،فهو مادّي ورمزيّ ،
وإجرائي ،معياري وقانوني ...ولع ّل
سيايس وأخالقي ،قيمي
ّ
ّ
ّ
عيص عىل الفهم بالنظر إىل أن األزمات هي –
ال ّربط بينهما غري
ّ
يف بعض األحيان – من مقدّمات اإلفالس .إذ يكفي أن تستعيص
األزمة وتستديم فيؤول الوضع إىل اإلفالس .ومع يشء من
االستعارة التي يتيحها املجاز الطبّي والبيولوجيّ ،
تعب األزمة
عن حالة من العطالة الوظيفيّة ألحد أعضاء الجسم أو التي تحلّ
ّ
التدخل العالجي عىل مستوى
ببعض مكوّناته ،وهو ما يستدعي
إمّ
األعضاء التي تحتوي أسباب األزمة ،لينتهي األمر عادة ا بنجاح
املعالجة وإنقاذ الجسم (املنظومة) ،وإمّ ا بفشلها لتأخذ املنظومة
بكاملها منحى التّداعي التّدريجي نحو الهالك ،أو املوت ّ
السيع.
وحالة اإلفالس عند هذا الح ّد من االستعارة هي ّ
الصورة املطابقة
للتّداعي نحو الهالك كنتيجة مبارشة لفشل املعالجة دون اإلقرار
بذلكّ ،
ألن اإلقرار قد ينهي املنظومة ويفنيها بشكل ال يستحسنه
القائمون عليها .ولكن حالة اإلفالس يف الحقيقة هي وضع
االحتضار الذي يسبق املوت وال يلغيه.
ّ
وضعيّة ما يزيد عن  4000من الجامعيّني التونسيّني الذين
تحتضنهم منظومة التّعطيل وتأويهم قاعات انتظار التّشغيل
قطعي عىل ّ
أن املنظومة تجاوزت
دون ح ّل أو بديل هو دليل
ّ
طور األزمة إىل طور اإلفالس .ويمكن أن نثبت ذلك انطالقا من
ّ
املؤشات اإلحصائيّة واملطارحات
معيار واحد قبل الدّخول يف
السياسيّة .ومقام هذا املعيار هو ّ
االقتصاديّة أو ّ
أن الجامعة
يف صورتها النّموذجيّة املرتبطة بأسباب تأسيسها أنشئت لكي
تكون ورشة خلفيّة لصيانة املجتمع من أيّ عطوبة قد تصيبه،
فهي قد اكتسبت أسباب وجودها أصال من عالقتها النّاجعة
والفاعلة باملجتمع .أي ّ
أن الجامعة أرست مربّرات تأسيسها عىل
أهميّتها ورضورتها بالنّسبة إىل املجتمع ،أي بصفتها مصدر
حلول لقضاياه ومشاكله .ولكن عندما نقف عىل حقيقة مفادها
أنّها أصبحت املزوّد األوّل للمع ّ
طلني عن العمل من ذوي الكفاءة
العلميّة والتّحصيل التّعليمي العايل ،فالجامعة التّونسيّة حينئذ
قد أصبحت فضاء إلعادة إنتاج األوضاع االجتماعيّة الرثّة من
ّ
الهشة ،بل إنّها تحوّلت إىل
فصيلة ما يوجد يف القطاعات املهنيّة
مصدر لألزمة من حيث أنّها تنتج العطالة املهنيّة عالية اإلشهاد.
فهذه املنظومة الجامعيّة موضوع الحال أصبحت عبئا عىل
املجتمع ألنّها أصبحت تُفسد ما لم يستطع أن يفسده ّ
الساسة وال
تستطيع أن تصلح ما أفسدوه .وذلك يف مخالفة رصيحة لدور
الجامعة أصال ويف دور معاكس لدور الجامعات النّموذجيّة يف
العالم.

األسباب المعلومة والحلول
المتروكة

تؤ ّكد الحصيلة التّأليفيّة املحرجة إىل ح ّد الخجل ّ
أن وضعيّة
الجامعي ّّي املع ّ
طلني تكشف عن ثالث أزمات مرتابطة ومتالزمة:
وتعمّ
قها
أوّال ،أزمة الجامعة التي أصبحت تعيد إنتاج املجتمع
بدال من إيجاد الحلول لها .ثانيا ،أزمة املجتمع الذي أصبح
فضاء لتحمّ ل ك ّل آثار الفشل الذي تثبته املنظومة الجامعيّة
باستمرار وهي ماضية فيه منذ أكثر من عرشيّتني .ثالثا ،أزمة
الدّولة باعتبارها الخالصة ال ّرسميّة للمجتمع واإلطار النّظامي
للجامعة .وعنرص املفارقة يف مواجهة هذه العطوبة التي تم ّر من
وضعيّة األزمة إىل حالة اإلفالس يتمثّل يف ّ
أن أسبابهما معلومة
وحلولهما مرتوكة ،سننتخب منها ما هو أكثر وضوحا وأقرب
ّ
والضمري الجامعي العام .باإلضافة
إىل الوعي الجمعي األكاديمي
إىل ما يمكن أن يعكس مظاهر األزمة وحالة اإلفالس من هذه
األسباب والحلول.
أوّال -الجمهرة الدّكتوراليّة ،وهي الخطيئة األصليّة ،وكانت
نتيجة خيار سيايس راهن عىل تحويل الجامعة التّونسيّة إىل
منظومة جماهرييّة منذ بداية األلفيّة ،وقد عرفت ّ
السنة الجامعيّة
ّ
 2010 - 2009ال ّذروة الدّيمغرافيّة ،إذ تجاوز عدد الطلبة 370
ألفا وكانت الجامعة تستع ّد الحتضان  500ألف طالب يف أفق
ّ
تتغي املنظومة ّ
السياسيّة .وقد ترتّب عن ذلك
سنة  2014لو لم
بصورة آليّة حالة من الجمهرة الدّكتوراليّة Massification

 .doctoraleوقد عرفت ّ
السنة الجامعيّة الحاليّة ذروة هذه
ّ
ّ
الجمهرة ب  13750مسجّ ل دون اعتبار طلبة الطب ألنهم
يتابعون اختصاصا دكتوراليّا بطبيعته .هذا فضال عن 36290
مسجّ ل يف مرحلة املاجستري ( 15676ماجستري بحث) .وخالل
ّ
ّ
املتحصلني عىل شهادة
السنة الجامعيّة  2019 2018-بلغ عدد
الدّكتوراه .2359
لقد أفضت هذه ّ
السياسة الخاطئة إىل حصيلة تجاوزت 4500
متحصل عىل شهادة الدّكتوراه من املع ّ
ّ
طلني عن العمل ،دون
ّ
ّ
اعتبار من أحرز هذه الشهادة من غري طالبي الشغل ،وهم كثر.
يعني ّ
أن املنظومة الجامعيّة التّونسيّة دخلت يف مسار تبخيس
شهاداتها الجامعيّة من ناحيتني :النّاحية األوىل متّصلة بمستوى
التّكوين يف مرحلتي املاجستري والدّكتوراه الذي أصبح يف متناول
الجميع رغم ما يعتمد من معايري االستحقاق والجدارة والتّميّز
واالمتياز .والنّاحية الثّانية متّصلة بانعدام جدوى ّ
الشهادات
الجامعيّة العليا بالنّسبة إىل سوق ّ
الشغل الحالية واملستقبليّة
واملنظومة االقتصاديّة املرتبطة بها .أمّ ا التّوليف بني النّاحيتني
فهو متّصل بضعف املستوى العلمي لنصيب مه ّم من األطروحات
وال ّرسائل الجامعيّة .والدّليل ّ
أن ّ
السواد األعظم من مضامني
اإلنتاج العلمي للمرحلة الدّكتوراليّة غري منشور وال يقدّم اإلضافة
يف مجال اختصاصه ال بالنّسبة إىل النّظام املعريف للجامعة وال
بالنّسبة إىل احتياجات الدّولة واملجتمع من املعارف العلميّة.
ثانياّ -
الساعات اإلضافيّة أو فوائد جامعيّني عند جامعيّني
ّ
تخص أداء
مصائب ،وهذه من ضمن الحقائق الكثرية التي
السياسة وأداء ّ
الجامعة والجامعيّني بعيدا عن ّ
السياسيّني.
وهذه الحقيقة متّصلة بتصدّع الجماعة العلميّة وإثباتها لذلك
من خالل غياب الوعي التّضامني وروح التّآزر بني مكوّناتها
حيث يستأثر األساتذة الجامعيّون القا ّرون بعدد ّ
الساعات
اإلضافيّة التي تغ ّ
ّ
مؤسسات التّعليم العايل من
طي ك ّل احتياجات
خطط األساتذة الباحثني الذين ينبغي انتدابهم لضمان التّوزيع
البيداغوجي املتوازن .فاحتياجات الجامعة التّونسيّة اليوم
من االنتدابات ال تق ّل عن  2000خ ّ
طة أستاذ باحث ،يت ّم س ّد
شغورها بالخطط العرضيّة وتوزيع ّ
الساعات اإلضافيّة املسندة
ّ
املؤسسات الجامعيّة عموما
عىل األساتذة القا ّرين .ويك ّلف ذلك
أكثر من  40%من ميزانيّتها .فالحقيقة املزعجة يف هذا املنحى
ّ
أن األساتذة الجامعيّني القا ّرين يساهمون يف تعطيل مسرية
زمالئهم العلميّة واملهنيّة من غري القا ّرين ،ويساهمون يف غلق
باب االنتداب أمامهم .ويعكس هذا املعطى حالة من اإلفالس
األخالقي يف عالقة بمسؤوليّة الجامعيّني أنفسهم تجاه الوضع
ال ّراهن لزمالئهم الذين أغلقت أمامهم أبواب الدّخول إىل الجامعة
وهم يف عنفوانهم ويف أوج عطائهم .فيكفي االمتناع عن ّ
الساعات
اإلضافيّة حتّى يتعاىف هؤالء من حالة اإلفالس األخالقي يف ّ
حق
الجامعيّني املع ّ
طلني ،وحتّى يتخ ّلصوا من وصمة الجشع الذي
يدمّ رون به مصري زمالئهم.
ّ
ّ
سن التقاعد ورسقة أعمار الجامعيّني
ثالثا -الرتفيع يف
النّاشئني ،وهو إجراء ال عالقة له باحتياجات الجامعة التّونسيّة
من األساتذة والباحثني ،وال عالقة له بمسألتي االستحقاقيّة
والجدارة يف املوافقة عىل مطالب التّمديد ،ألنّه بكل بساطة إجراء
ال يخضع إىل أيّ معيار علمي أو بيداغوجي أو بحثي ،حتّى ولو
انسحب هذا األمر عىل بعض األساتذة الذين الزالوا يتابعون
طلبتهم يف إنجاز أطروحاتهم .فذلك األمر يع ّد ثانويّا إذا ما اعتربنا
أن التّمديد يف سنوات العمل ّ
والتفيع يف ّ
ّ
سن التّقاعد يخضع لرغبة
ّ
األساتذة بمن فيهم الذين ال يحق لهم تأطري الدّكتوراه ،باعتبار
رتبهم التي ال تسمح لهم بذلك ،ومن ضمنهم من لم ينرش عمال
واحدا طيلة مسريته العلميّة .فهذا املعطى لوحده ينسف أيّة حجّ ة
أخرى مخالفة للحجّ ة الحاسمة وال ّرئيسيّة وال ّرسميّة املتمثّلة يف
الصناديق االجتماعيّة .غري ّ
االنفعال بأزمة ّ
أن تطويع الجامعة
لح ّل هذه األزمة يساهم آليّا يف تعقيد مشاكل الجامعيّني وتعميق
أزمة الجامعةّ .
ألن ك ّل جامعي يحظى بالتّمديد يتسبّب يف حرمان
غريه من ّ
حقه يف االلتحاق بهيئة التّدريس والبحث الجامعيّني.
رابعا -االنتدابات الخاطئة التي ينبغي تصحيحها ،ويف هذا
ّ
السبب املعلوم ثالثة عنارص فرعيّة نسوقها باعتبارها ثالثة

أخطاء – يف تقديرنا – حتّى وإن كانت قد تزعج أصحاب التّقدير
املخالف .فاألمور ك ّلها موضوع خالف ومح ّل اختالف يف ال ّرأي
والتّقدير .ولكي نقدّمها بالبساطة والوضوح الالّزمني نكتفي
بتقديمها يف ثالثة أرقام واضحة ومناقشتها بشكل مخترص جدّا:
 2731هو عدد املساعدين بالجامعة التّونسيّة ،وهم من غري
املحرزين عىل شهادة الدّكتوراه .عنرص األزمة واإلفالس معا يف هذا
األمر يتمثّل يف ّ
أن هؤالء لم ينهوا أطروحاتهم رغم امتياز وجودهم
ّ
بالجامعة وتمتّعهم بالتثبيت الوظيفي دون إثبات الجدارة
العلميّة ،نظرا ّ
ألن أقدميّة هؤالء ال تق ّل عن ثمان سنوات باعتبار
ّ
رشط األقدميّة سنتني عىل األقل للمشاركة يف مناظرة االنتداب،
وباعتبار أنّه ت ّم التّ ّ
خل منذ ست سنوات عن انتداب املساعدين.
مقابل ذلك ّ
فإن املدّة املحدّدة إلتمام أطروحة الدّكتوراه ال ينبغي
أن تتجاوز الخمس سنوات باعتبار سنتي التّمديد السموح بهما
يف أقىص الحاالت .فأن نجد مساعدين يتمتّعون بامتياز التّثبيت
الوظيفي وبحظوة التّدريس الجامعي لسنوات عديدة دون التم ّكن
ّ
املتحصلني عىل
من الحصول عىل الدّكتوراه ،ويف املقابل نجد آالف
هذه ّ
الشهادة العليا ودون تلك الحظوة واالمتياز ولكنّهم خارج
نطاق الخدمة الجامعيّة ببعديها البحثي والبيداغوجي ،فهذا وجه
من وجوه إفالس الجامعة ،مدخله االنتدابات الخاطئة.
 1204هو عدد املتعاقدين ( 885من الحاصلني عىل الدّكتوراه،
و 319متعاقد مسجّ ل بالدّكتوراه) ،يعني ال ّلجوء إىل العمل بنظام
التّشغيل الهش يف منظومة يفرتض أنّها تحدّد احتياجاتها من
املوارد البرشيّة عىل قاعدة الحاجة العلميّة والبيداغوجيّة ،وتعتمد
ّ
املرتشحني عىل قاعدة الجدارة واالستحقاقيّة
أداة التّناظر بني
ّ
تتخل املنظومة الجامعيّة عن
العلميّتني .وهنا نفهم كيف
خصوصيّتها لتتحوّل إىل منتج ملشاكل اجتماعيّة ال تختلف عن
ّ
والشغليّة التي تأثّرت سلبيّا بالعوملة
بقيّة القطاعات املهنيّة
ّ
وانخرطت يف سياسة املرونة والتشغيل الهش ،ليضفي عليها
صفة املنظومة ال ّرثّة باملعنى االجتماعي وبغريه من املعاني.
 2622هو عدد أستاذ التّعليم الثانوي الذين يد ّرسون
بمختلف الجامعات التّونسيّة .ولنئ كان التكوين البيداغوجي
ّ
يتحصل عليه أساتذة الثّانوي ال يحظى به الجامعيّون،
الذي
وهو ما يؤ ّكد أهميّة مسامتهم يف التّدريس الجامعي ،إال ّ ّ
أن
االكتفاء بصفتهم كمد ّرسني هو من بني املعايري األكاديميّة املتلفة
بالجامعة التّونسيّة والتي تتع ّلق بال ّربط الهيكيل والوظيفي بني
البحث والتّدريس واالنخراط البحثي يف تطوير النّظام املعريف
ّ
فإن خيار التّعويل عىل أساتذة التّعليم
املوحّ د للجامعة .لذلك
الثّانوي منذ البداية خاطئ وهو من بني األسباب املعلومة التي
تحمل داخلها حلوال مرتوكة.
ّ
باإلضافة إىل االحتياجات الفوريّة للجامعة التونسيّة التي
تقدّر بأكثر من  2000باحث مد ّرس يف مختلف االختصاصات،
ّ
فإن العدد اإلجمايل للمساعدين واملتعاقدين وأساتذة التّعليم
الثّانوي ،هو  ،8557وهو حجم االستهداف الخاطئ الذي ينبغي
تصحيحه .وهكذا نجد حجم سوء الحوكمة يغ ّ
طي ما يزيد عن
طة ،أي ما يزيد عن ضعف عدد الجامعيّني املع ّ
 10000خ ّ
طلني
ّ
ّ
من كل االختصاصات .هذا مع مالحظة أن كل سبب من هذه
األسباب التي أتينا عليها يخترص مسألتني جوهريّتني :أوّال ،يف ك ّل
سبب توجد الحلول .ثانيا الجامعيّون وهياكل الجامعة – ذات
االستقالليّة املغشوشة – معا هم ّ
السبب املبارش يف عدم تفعيل
الحلول الكامنة يف تلك األسباب.
اكتفينا بطرح املسألة يف نصاب املسؤوليّة املبارشة للمنظومة
الجامعيّة العموميّة واستثنينا منظومة التّعليم العايل الخاص من
هذه املسؤوليّة ،عمال بمبدأ املعالجة من األصول ،ال من الفروع.
فالتّعليم العايل الخاص يف أصله قطاع استثماري ربحي ،استفاد
ويستفيد من املنظومة العموميّة بصورة شبه ريعيّة .مقابل ذلك
نجد سلطة اإلرشاف تم ّكنه من كل االمتيازات دون أن يساهم
يف ح ّل األزمة ،وإن أبدى استعداده لذلك فبرشوطه ال ّربحيّة.
وهو يستفيد بهذه ّ
الشوط يف إدارة منظومة تعليم عال خاص
ّ
مؤسسة يرتادها نحو  35000طالب يتكوّنون يف 13
قوامه 76
اختصاصا علميّا .لذلك يمكن أن يكون لنا فيه قوال ومقاال يف غري
هذا املقام.

maghrebstreet@gmail.com
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فضاء اإلبداع
حب تقليدي
جدتي
هل كنت تحبينه يا
ّ
ال ...
لكن ليال كثرية قضيناها نمرح حتى تدلت عناقيد
النجوم
كنا نطعم بعضنا الحبة تلو الحبة
إذن هذا اسمه حب يا جدتي
ال  ...إنّه اكثر من ذلك أو اقل
كنت أرشب من يديه
وآكل من جسده
وأركض عىل صدره مثل طفلة .
قالوا إنك جُ ننت بعد موته
رصت تلبسني لباسه
وطربوشه
وتركبني حصانه
وترشبني من كأسه
هذا إسمه حب يا جدتي
هل كان يرضبك مثلما يفعل الرجال وقتها؟
كان يا بنيتي مستعدّا للموت من أجيل
هل كان يحتقرك مثلما يفعل الرجال وقتها؟
كان يأخذ عني املنجل أيام الحصاد
ويرتكني أطري كحمامة يف الحقل
اذن كنت تحبينه.
ال تنكري
والدي قال ألمي كالما شبيها بهذا.
ليس لديك صورة له يف غرفتك.
ابي له واحدة.
ال أريد ان أراه ميتا
صورته وشم يف ذاكرتي
إنه يزورني كل ليلة
ليطمنئ عيل
رائحته ال تغادر روحي
هل زرت الحقل يا بنيتي؟
مي ثيابه اوال
ُش ّ
وستباغتك الرائحة اذا اقربت من أية شجرة .
اآلن عرفت يا جدتي ملاذا كنت أراك طوال الوقت
تتحدثني مع أشجار الحقل.
لكن جدي كان قاسيا
فكيف أحببته؟
خلف شواربه الكثة هناك قلب لني كفنن الزيتونة
خلف صوته األشج ومالمحة الغليظة
هناك عني تجري بالرأفة والرحمة
هل كان يبكي مثلنا يا جدتي؟
جدك ال يبكي
جدك يتنهد فقط

ألواح اآللهة
المحاربة
سعيف علي
لوح األبدية
ك ُّل املعارك قد ٌر
ال ّرماح كذل َك أقال ٌم أبديّة
حتّى تلك َ
الخنادق و ا َملتاريس
كال ٌم مقدّس عن أبواب ذهبية
تقول يف ملعانها
كن أزال قديما
حتّى يقوم الجبل مقام البحر يف أسمائها
لوح الفيض
ُ
تفيض أو تَجلو
مصابيحُ األرقام َّ
الصعبة
بعد أن يسمّ يها العلوّ ّ
الشاهق سامية
ليكون ّ
للسماء مكان يف عني الحالم
ليكون ّ
للسحابة رائحة عطر مخميل ّ
ليكون ل َلفح ّ
الشمس نسيم بارد
نحن نسمّ يك سامية

ثالثة نصوص
صباحية
السيد التوي
وإذا حدث ذلك تتشقق األرض
وتدمع عيون الخراف
وتحمحم مهرته من القلب
جدك ال يبكي
يغني احيانا
فيمتلئ البرئ باملاء
وتتمايل سيقان القمح
وتهب العذارى إىل العني.
اه  ...إنك تحبّينه وال ريب
قلت لك إنه أكثر أو أقل من ذلك
إنه يشءآخر
ذلك الذي يربطني بجدك.

هذا كل ما في األمر
يف الساحل التونيس
الغابة دون مساحيق
والبحر كذلك
الزرقة والخرضة
رائحة واألسماك ورائحة الزيتون
ترسي يف رشايني الناس
هذا كل ما يف األمر
ليس هناك وحوش ضارية
ثمة ثعالب وأرانب وطيور مرحة
هذا كل ما يف األمر
األرض مثل بساط
األمطار تنزل برفق
والريح تمسح بكفها عىل رأس الغابة
هذا كل ما يف األمر
يف هذا األفق من البساطة
يقيم قلبي بمرتفعاته وجباله ووحوشه الضارية
وأشجاره السامقة وأسماكه وحيتانه الضخمة
ترضب أعمدة قلبي العواصف والزالل والرباكني
وتجتاحه تسونامي من النار والغضب
كل صيف
هذا كل ما يف األمر

ضمير
اختبأت خلف عمود املعبد
فلم أفلح
لينجو يوسف من مكيدة البرئ
لننجُ و نحن من تُهمة ال ّذئب
لوح املعارك
ك ّل املعارك ُخطوط
حتّى تل َك التّي رسمتها ايزيس عىل جبني القمر
ك ّل املعارج َخط ُو ا ُملحارب يف لجّ ة البحر
غري ّ
أن ّ
السفينة َكلمة
ُ
ُ
تغرق يف دم البحّ ار
ترسو أو
لوح الفجر
ك ّل فجر طهارة املسالّت من رائحَ ة ال ّلغة
ك ّل َفجر ن ُزول ّ
السحابة إىل ُقبلة األرض
ّ
ك ّل فجر نهوض من سبات الطريق
ك ّل فجر رحلة بال فوانيس زيت
ك ّل فجر صالة
لوح املكان
املكان ترتيل صامت
املكان ذاكرة
املكان وردة ا ُملحبّني
املكان هزيمة ال ّرحلة
نحن لن نسمّ يك أرض معركة
سنسمّ يك االنتصار فقط

awatefbeldi@gmail.com

ركضت كحصان ب ّري
واحتميت بأكمة يف الغابة
فلم يجد ذلك نفعا
دخلت إحدى املغاور
انكشف امري
هربت إىل قرب مهجور
فلحقني
سقطت يف برئ
فانتظرني عىل ّ
حافته
كلما اعتقدت أني نجوت
أراه يحدق يف ّ
نظراته سلسلة من الطلقات
كان عيل ّ أن أتوقف وأواجهه.
أحدنا يجب ان يموت
يف البرئ حيث بقيت متمسكا بغصن ما
غصن لوزة عىل ما أظن
رصخت يف وجهه وهو يطل عيل ّ
برأس تتدىل من عنق طويلة
وهو يرميني بنظراته امللتهبة
قلت له :أنت ال تخيفني
أنت ال تفهمني
أطردتك من قلبي
هو قلبي وليس قلبك :أال تفهم؟
كان يمد لسانه ليغيظني
ويقذفني بالحىص
املاء يف البرئ صار أكثر برودة
طوال فرتة هروبي تلك
كنت بجسد فارغ
لم أحس بوخز األشواك
وال بالدماء التي تنزف مني
كنت صخرة شاطئية صلبة.
عيني
وحني يحدق يف
ّ
تغشاني آالم مربحة
اغرب عن وجهي ،اشتهيت املوت يف هذه الظلمة
وهذا الضيق
وقبل أن الفظ انفايس ألستقر يف قعر البرئ
انتشلني
عيناي مفتوحتان
وجسدي ممتلئ
وحوايس متوثبة
أين أنت أيها القايس؟
ال أثر له
لقد عاد إىل مسكنه غصبا عني
عاد وال يمكن طرده مرة أخرى
عاد وال يمكن أن يغادر ابدا .

رأيت الناس
أحمد زعبار*
رأيت الناس مــيّـالــيـن للــ ّ
ظــلــم
ّ
ـلـح
وإن خافوا فمـيّـالــون
للــص ِ
ٌ
مــرض
وبـعـض النّاس فـي أخالقـهم
قد استعىص عىل ّ
والنصـح
النصاح
ِ

وبـعـض الـنّـاس كـالـحـلـم بـال ألـــ ٍم
الـجـرح
وبـعـض الـنّـاس كـاآلالم يف
ِ
وبـعـض الـنّـاس إيـقـا ٌع ومـوسـيـقـى

وبـعـض الـنّـاس ديـكور عىل الـركح
وبعض النّاس فـي األعماق قد سكنوا
وبـعـض الـنّـاس أوهــــام عىل السطح
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مرثيّة أخرى
من ّ
أمي
عبد الواحد السويح
أنا يف بيتِكِ يا أمّ ي
كنت تقوم َ
ني ِ
أقو ُم يوميًّا بما ِ
به
َ
بنفس طريقتِكِ
أرتّبُ
البيت ِ
ً
ّ
َ
ّ
الل
ظ
ال
لتحوّل
ا
وفق
جلويس
مكان
وأغيُ
ِ
ِ
الس ِ
صباحً ا أستلقي يف ّ
قيفة
الغرفة ّ
ِ
الشقي ِّة
ومسا ًء أما َم
ني ّ
عدن يأت َ
بناتُكِ ما َ
لتفقدِكِ
ِ
ِ
غادرت طبعً ا
فأنت قد
ُ
ّ
ً
ْ
غادرت
وقطتكِ أيضا
ْ
ماتت
أو ربّما
تركت ق ّ
َ
ْ
ط ًة تشبهها وهي اآلن حذوي
لكنّها
ال يمكنني أن أدعوها مثلكِ «هيّا ْلحَ نّة»
فأنا لم أصبحْ جَ دًّا بع ُد
أدعوها «هيّا ْلبَاباَ»
ُ
ْ
ماتت قبلكِ
زرعت
بقليل
شجر ُة التّ ّفاح التي
ٍ
َ
عنب
مكانَها شجرة ٍ
محمود يزو ُرني دائمً ا
وأحتف ُ
كنت تفعل َ
ني بك ِّل ما يحتاجُ إليهِ
ظ له كما ِ
من حبٍّ
زلهى وعائشة بنت ّ
السلطان ولريواح وحفصة
َ
َّ
َ
َ
الحديث معي
يتبادلن
جميعهن
ويقصصن عيل َّ
حكاياتهن العجيبةَ
َّ
ال تبكي يا أمّ ي ِ
فأنت حي ٌّة هنا
ِ
ِ
البيت وهو يين ُع
نثرت ما يكفي من الكال ِم يف هذا
َ
اآلن يف قلمي
ٌ
غيمة تراقبني
ثمّ َة
صاص حتّى سقطت نجمةٌ
ُ
َ
أطلقت عليها ال ّر
ما إن
السماء تشبهُ كِ
من ّ
هي َ
اآلن يف الفنا ِء تُميل عيل َّ ما أكتُبُ
لكن ّ
صحيحُ أنّي سعي ٌد يا أمّ ي َّ
الضو َء يخيفني
ويش ُّل حركتي
َ
مجهولون أعماني عن رؤيتهم
يف بيتِكِ يا أمّ ي
ّ
ٌ
الضو ُء وأنا خائف جدًّا
وكأنّي
فعالً
حي.
ّ
وبـعـض النّاس خسـران صـداقـتـهـم
وبعض النّاس لـيـس يـقـاس بـالـربـح
رأيـت الـنـاس مهما تشابهوا اختلفوا
الصبح
فبعض ظلمة ليل وبعض آية
ِ
وبــعــض الـنـاس للـنــاس شــفــاء
ويـشـفـي الجـرح إن وُضـ َع بجرح
وبـعـض الـنّـاس بـاطـنـهــم كفحـ ٍم
وقــبـح
عــفــن
ومـنـقـوعـون مــن
ٍ
ِ
وبعض الناس مـن نـقـص بأنفسهم
بـالـمـدح
غـطـّوا عــراء الـنـفــس
ِ
وبـعـض النّـاس ال طـعـم وال لون
الرشح
وبعض النّاس يستعيص عىل
ِ

---------* شاعر وإعالمي تونيس مقيم بلندن

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

جميل الدخالوي
صحفي أسر قلوبنا
بصوته المتف ّرد
تجربة جميل الدخالوي التلفزية واالذاعية تثار حتى اليوم يف عدد من
التلفزات الخاصة والعديد من املقاالت الصحفيّة واملنشورات الفايسبوكي ّّة يف
حني تتجاهلها التلفزة التي نشأ فيها ولم تطلب خدماته بعد التقاعد لتاطري
االجيال املتالحقة من الصحفيني وخاصة من حيث مسالة الكتابة للصورة
التلفزية..
جميل الدخالوي هو أصيل الهوارية وهو من أبناء حلق الوادي حاصل
عىل االجازة من معهد الصحافة وعلوم االخبار منتصف السبعينات ودخل
التلفزة يف تلك الفرتة حيث كان يقوم يف اطار الدراسة باملعهد برتبص فيها
وبدأت رحلته من ذلك التاريخ  75او  76تقريبا واشتغل يف رشيط االنباء
واعتبارا لصوته مميز كان يقرأ نصوص بعض الربامج حتى االذاعية منها
ورغم درايته بمجمل االخبار العاملية فإنه كان بارعا يف التعليق عىل األخبار
املتنوعة يف الرشيط والتي يقول رؤوف يعيش «نحليوا بيها النرشة يف اآلخر».
وكانت الصور تأتي من وكاالت األنباء بنص انقليزي قصري ويشاهدها جميل
الدخالوي ويكتب نصوصا جميلة لتلك الصور فيها كثري من الشاعرية...
وكان يشتغل يف نهاية كل عام صحبة الصحفيني الكبريين خالد نجاح
والحبيب الغريبي عىل برنامج يحوصل أحداث السنة الوطنية والعاملية وكان
يجلب االهتمام ويع ّد بطريقة حرفية جدا ..وتوازيا مع اشتغاله يف االخبار
عمل جميل مع نجيب الخطاب يف االذاعة وخاصة برنامج الوان وأجواء» وكان
يتميز اىل جانب ما يقوم به لتاثيث فقرات الربنامج مثل الريبورتاجات بإلقاء
الشعر الذي يكتبه ويزيده صوته املميز الجميل واملوسيقى املصاحبة رونقا
وكان ذلك يجلب له عشق العديد من املستمعني وخاصة من الفتيات والنساء
الالتي يتصلن به للتعبري عن اعجابهن وكان مشهورا من خالل إلقاء شعره
يف برنامج املرحوم نجيب الخطاب .كما اشتغل مع نجيب يف جميع منوعاته
التلفزية وكان يقوم بالريبورتاجات امليدانية وذات مرة كانت لرؤوف كوكة
منوعة تلفزية واشتغل معه جميل وكان متخاصما اعتقد مع نجيب او عىل
االكثر كان نجيب موقوفا عن العمل يف التلفزة لفرتة لم تدم طويال يف عهد بن
عيل وقال جميل لرؤوف بهذه املنوعة سنقيض عىل نجيب ونقطعه اربا اربا..
ولكن رؤوف او احد العاملني معه يف املنوعة نقلها اىل نجيب ليس وشاية
وانما يف اطار الفذلكة والعالقات الحميمية وصادف ان عاد نجيب اىل التلفزة
وانتهت منوعة رؤوف فطلب نجيب من جميل ان يشتغل معه كالعادة ولكن
طلب منه ان يفرس له ما قال عنه لرؤوف وظل جميل صديق نجيب من
املقربني حتى وفاته رحمه الله..
انجز جميل يف التلفزة بداية من التسعينات حتى االلفينات برامج متعددة
تهتم خصوصا بالرتاث وكان يخرجها شقيقه الرشيف الدخالوي .وقد تفرغ
لها تماما حتى التقاعد وهو رغم تقاعده ال يزال ينشط يف املجال السمعي
البرصي يف االنتاج الخاص وهو متزوج وتعرف عىل زوجته يف محيط االذاعة
والتلفزة يف شارع الحرية وهي ممثلة وكانت لها ادوار يف بعض املسلسالت
وله ولدان اعتقد ان احداهما مصور تلفزي وجميل مغرم به كثريا.
لم تكن تربطني سابقا عالقة صداقة بجميل الدخالوي كنا نعرف بعضنا
عن بعد ...نلتقي يف مناسبات ثقافية ..يف حفالت تدشني معارض فنية الخ...
وكنت ككل املتابعني للتلفزة الوطنية أحب اإلستماع لفقراته االخبارية
وأستفيد من كم املعلومات التي كان يضمّ نها يف تقاريره..
وشاءت االقدار ان اتوىل مسؤولية ادارية داخل القناة الوطنية زمن ادارتها
من طرف الصديق املختار الرصاع وملست عن قرب الحرفية التي يتمتع بها
جميل سواء كان يف قسم االخبار او يف املنوعات التي تطلب منه التعاون...
اذكر انني كنت انتج للمصلحة الثقافية برنامج مرايا من تقديم عبد
العزيز املحرزي واخراج شهاب الغربي وصادف ان سافر الفريق اىل مدينة
البندقية ملتابعة جولة املرسح الوطني هناك ...واتى الفريق بمادة تلفزية
غزيرة فيها االنرتفيو وميكرو الشارع ولقطات من العروض...وقام شهاب
الغربي بمونتاج الحلقة تاركا العديد من الفقرات دون تعليق وملا سالته ماذا
سنفعل بهذه املادة وقلت لشهاب هل سنرتكها هكذا!؟ ..قال يل« :هناك ساحر
الكلمات يف التلفزة اسمه جميل الدخالوي سيتوىل امرها  ...سين ّ
طقها»...
وقدم جميل وطلب مشاهدة الحلقة مرتني وإستهلك يف االثناء علبة سجائر
ثم انزوى وكتب نصا عن البندقية والجولة التي قام بها الفريق هناك وكانه
كان معهم ...وكانت حلقة ممتعة...
هذا هو جميل الدخالوي كما عرفته ال كما يسوّق له «ميغالو» مداعبا..
فهو يف األخري الصوت الذي بث فينا الفخر والعزة باالنتماء القرطاجي
والحروب البونية وحنبعل وعليسة مصحوبا بموسيقى  vangelisالرائعة...
ساهم بشكل كبري يف تثقيفنا لغويا و تاريخيا حملنا يف رحالت بصوته يف عبق
التاريخ .

صفحة من إعداد  :منير الفالح

www.acharaa.com
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ْ
بورقيبة إيطاليا بصفة رسم ّية؟
لماذا لم يزر

هذه البطاقة اقدّمها اليوم باإلعتماد عىل املعلومات التي مكنّني
منها الصديق الدكتور والباحث محمد العربي السنويس .وتفيد ّ
بأن
ْ
بورقيبة لم يقم بزيارة رسميّة إىل روما
املغفور له الرئيس الحبيب
بالرغم من ّ
أن املسألة طرحت يف العرشية السابعة من القرن املايض.
هناك سبب رئييس وأسايس مرتبط
بتاريخ البالد ،كان املرحوم واعيا
به ويوليه اهتماما كبريا.
الك ّل يعرف ما حصل يف
صائفة الستينات من القرن
املايض يف ملتقى تاريخي التأم يف
الكاف حول «ال ّرومنة والحضور
الروماني يف شمال إفريقيا» .ومن
الصدف ّ
أن رئيس الوزراء اإليطايل
أمنتوري فافاني ،املوجود آنذاك يف
طربقة للنقاهة بعض األيام ،وقعت
دعوته لحضور افتتاح امللتقى،
ْ
بورقيبة بذلك
فلبى الدعوة .وعلم
من خالل اإلذاعة التي يتابعها باستمرار ،والتي كانت دوما تساير
األحداث الثقافية بصفة مبارشة .وكانت املفاجأة بالنسبة إىل جميع
ْ
بورقيبة عليهم مستأذنا حضور امللتقى ،وبالتدخل،
الحضور دخول
بعد االستماع إىل بعض املحارضات ،لكي يعلن ،يف النهاية ،قولته

الشهرية «إنني يوغرطة الذي نجح» .موجها كالمه للضيف اإليطايل.
هذه القولة جعلت األستاذ محمّ د حسني فنطر يؤلف كتابا عن يوغرطة
نرشه سنة ( .1970مع املالحظ أنّه يف تلك املناسبة طلب الرئيس
ْ
بورقيبة من مؤرخ ذائع الصيت أن يغري لقبه ،ال داعي لذكره اآلن).
ّ
إن تلك القولة الشهرية هي
التي جعلت اإليطاليني يرتدّدون يف
ْ
بورقيبة إىل القيام
دعوة الرئيس
بزيارة رسميّة إىل روما حتى
يفرطوا عليه فرصة إعادة قولته
«أنا يوغرطة الذي نجح» ،ذلك ألنه
اشرتط ،حسب ما قال ملحمد العربي
السنويس املرحوم املنجي الشميل »:
ْ
بورقيبة أن يزور يف روما
اشرتط
السجن (الذي تحوّل إىل كنيسة)،
وخاصة الزنزانة التي مات فيها
يوغرطة جوعا ،وأن يضع إكليال
من الزهور وأن يقرأ الفاتحة ترحما
عليه .كما كان يريد أن يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ ،ال
يف مجلسهم ،بل يف كوليزي روما .فكان اإليطاليون يجدون األعذار
لتأجيل هذه الزيارة...مخافة أن يكرر عبارة «انا يوغرطة الذي نجح»
يف عقر دارهم.

عين على التلفزيون

النجم «مهذب الرميلي»
في أكثر من عمل رمضاني

يخوض الفنّان مهذب ال ّرمييل الذي إكتشفه الجمهور
التونيس بدوره النّاجح يف مسلسل النّوبة يف جزئيه األوّل
والثاني السباق الرمضاني لهذا العام بأكثر من عمل بني
الدراما والكوميديا ...
سنتابعه يف مسلسل «حرقة» عىل الوطنية
األوىل هذا املسلسل الذي صوّر منذ سنة
لكن عرضه تأجل بسبب جائحة كورونا.
ويجمع هذا العمل ث ّلة مهمّ ة من نجوم املرسح والسينما والتلفزيون
يف تونس نذكر من بينهم عائشة بن أحمد يف دور هالة و«وجيهة
ّ
ستجسد دور االم و«ريم الحمروني» وقام بإخراج
الجندوبي» التي
العمل السينمائي الشاب لسعد الوسالتي .
سنتابع مهذب الرمييل أيضا يف سلسلة «كان يا ماكانش»
عىل الوطنية األوىل هذا العمل الذي يعود به حاتم بلحاج يف كتابة
السيناريو وقام بإخراجه عبد الحميد بوشناق.
ّ
كما يشارك مهذب ال ّرمييل يف سلسلة  1616الذي سيت ّم بثها عىل
ّ
سيبث حرصيا
قناة «نسمة» وأيضا يف املسلسل الليبي «غسق» الذي
عىل قناة «سالم» الليبية.

أميرة درويش من الهندسة
إلى اإلنتاج والتمثيل

املمثلة الصاعدة أمرية درويش عرفها
الجمهور من خالل إطاللتها يف بعض
املسلسالت الرمضانيّة وأيضا من خالل
تجسيدها بعض األدوار عىل خشبة
املرسح.
امرية درويش هي باألساس
مهندسة معماريّة لكنّها بعد التخ ّرج
وإىل جانب ممارستها للهندسة عادت
لهوايتها املفضلة وهي طفلة وشابة
وإنطلقت يف ميدان الفن خطوة خطوة حتى إحرتفت التمثيل وكان
هدفها االحرتاف يف مجال التمثيل وإختارت األعمال التي ستظهر فيها
سواء يف السينما أو التلفزيون.
ولتوفري اسباب النجاح يف مهنة التمثيل كوّنت رشكة إنتاج لتتم ّكن
من تحقيق أفكارها وتخلق ديناميكية إلنتاج العديد من األعمال
واعطاء الفرصة للعديد من االشخاص لالستفادة من االنتاجات
التلفزية.
أمرية درويش تجرأت صحبة رفيقتها فاطمة نارص وقامت
بإنتاج عملني تلفزيني هما مسلسل «اوالد الغول» الذي سيتم بثه عىل
قناة التاسعة خالل شهر رمضان وسلسلة « 13نهج غاري بلدي»

البوليسية التي تضم مجموعة من أبرز املمثلني التونسيني عىل
غرار لسعد بن عبدالله ونجالء بن عبد الله وخالد هويسة
وبالل سالطنيّة وإباء الحميل وزياد عيادي ومن اخراج
أمني شيبوب وسيتم بثها بداية من يوم غرة أفريل عىل قناة
التاسعة.
وتقول امرية درويش عن هذه املغامرة« :مسلسل أوالد
الغول» وسلسلة « 13نهج غاري بلدي» هما مرشوعان
مهمان حاولنا ،توفري جميع اإلمكانيات للخروج
بأعمال ضخمة ...وأوالد الغول هو مسلسل متكون
من  30حلقة من اخراج مراد بالشيخ ونص لرفيقة بوجدي ويتحدث
عن قصة عائلة الغول ،عائلة من االثرياء تتكون من ثالثة أطفال
رشعيني وابن غري رشعي من عالقة غرامية لالب الغول .

شخصيّة «هالة» تعيد النجمة
عائشة بن أحمد للدراما التونسيّة

بعد تألقها يف العديد من األعمال الدراميّة الرمضانيّة يف السنوات
األخرية يف مرص تعود النجمة عائشة بن أحمد إىل الشاشات التونسيّة
من خالل دور هالة يف املسلسل الذي طال إنتظاره والحامل لعنوان
«الحرقة» للمخرج الشاب لسعد الوسالتي« ...هالة» من الشخصيات
الرئيسية للمسلسل وهي إحدى «الح ّراقة».
يقول صاحب العمل لسعد الوسالتي« :تختلف الدوافع التي
تجعل الشخص يف ّكر يف الحرقة ..أما الهدف فيبقى هو نفسه..
ففي نظر من يقدم عىل الحرقة ّ
ويشق البحر عىل «شقف»
سيصل إىل إيطاليا أين سيجد «الجنّة» ..كما تخيّلها»
«هالة» هي واحدة من الذين ف ّكروا يف الحرقة ..أما سبب
إقدامها عىل هذه املغامرة فيختلف نسبيّا عىل اآلخرين اذ هي
ف ّكرت باألساس يف إبنها الحامل به ضد رغبة عائلتها...
حكاية هالة موجودة بكثرة يف مجتمعنا أما كل
واحدة والطريق الذي إختارته للخالص ..وهالة
إختارت طريق الحرقة..
حكاية هالة موجعة وتجسيد
شخصيتها صعب ..فالدور مركب ويتطلب
قدرات فنيّة كربى وهذا ما جعل عائشة
بن أحمد تختاره لتعود به بعد سنوات
من الغياب عن الدراما التونسيّة..
عائشة إختارت العودة بواحد من
أصعب األدوار وتشارك به يف مسلسل
حكايته تمّ س العديد منّا...مسلسل
«حرقة» هي حكاية العديد من
العائالت التونسيّة يف هذه الظروف
املجتمعيّة واإلقتصاديّة الصعبة.
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مد ّرب الشبيبة لـ«الشارع المغاربي» :

الكل كانت فيباهلا بنتيجة املباراة قبل بدايتها..
«القريوان ّ
وهلذا أعلمت الرشطة»
ّ
مخطط لتركيعها
• الشبيبة ن ّكلوا بها وهناك

العربي الوسالتي

ال حديث داخل األوساط الرياضية خالل هذه األيّام سوى عن شبهة التالعب بنتيجة مباراة الشبيبة الرياضية
القيروانية واالتحاد الرياضي ببن قردان والتي أجبرت بعض شركات الرهان الرياضي على عدم اعتمادها وأجبرت كذلك
ّ
التدخل بشكل استعجالي إلحالة هذا الملف للجنة مع دعوة النيابة العمومية للتعهد بهذا الموضوع من
الجامعة على
كل جوانبه.
وكانت مباراة الشبيبة وبن قردان قد شهدت "مهزلة حقيقية" حيث ت ّكهنت عديد الصفحات على مواقع التواصل
االجتماعي بنتيجة المباراة قبل بدايتها األمر الذي دفع شركات الرهان الرياضي المنتصبة في تونس الى إلغاء اعتماد
كل العالم .مع ذلك لم تك ّلف
نتيجة المباراة وإعادة األموال الى المتراهنين في سابقة من نوعها في تونس وربما في ّ
ّ
الجامعة نفسها مشقة تعليق نتيجة المواجهة واكتفت بفتح تحقيق في الغرض الى حين التأكد من شبهة التالعب
بنتيجة المباراة من عدمه.
أحد األطراف التي كانت شاهد عيان عمّ ا حدث قبل وبعد المباراة كان مدرّب الشبيبة القيروانية مقداد الظاهري
الذي تقدّم باستقالته من منصبه مباشرة بعد نهاية المباراة .عن دوافع هذه االستقالة وحقيقة المزاعم التي تحدثت
عن شبهة تالعب بالنتيجة وعلمه بذلك تحدّث الظاهري لـ"الشارع المغاربي".
استقالة تحمل بني طياتها عديد الرسائل؟
ّ
يتوفر عىل األقل الح ّد األدنى من األخالق
إذا لم
فال داعي للعمل وللتضحيات ...نحن نحاول االجتهاد
وتقديم يد العون للفريق ولكن لألسف نفاجأ بما
يحصل من حولنا ...الحمد لله ومبارشة بعدما
تف ّ
طنت ملا يدبّر بخصوص هذه املباراة رفعت األمر
اىل الجهات األمنية.
أبلغت الرشطة بما حام من شبهات حول
املباراة؟
بطبيعة الحال وقبل بداية املباراة ...سمعت
برواية التالعب بالنتيجة عندما كنّا يف النزل يف حدود
منتصف النهار وقد قمت بإشعار الجهات األمنية.
هل علمت باألمر عن طريق بعض الالعبني؟
ال ...جاءني رئيس الهيئة التسيريية وأعلمني
باملوضوع وقال يل إنه تلقى عديد االتصاالت التي
تفيد ّ
بأن املباراة ستنتهي عىل نتيجة  1 – 3لفائدة
بن قردان.
هل تحدّثت مع الالعبني بخصوص هذا األمر؟
تحدّث معهم رئيس النادي وقد فنّد الالعبون
األمر وأ ّكدوا لنا أنّه ال توجد أيّة إمكانية للتخاذل أو
التالعب بنتيجة املباراة.

ولكن املباراة انتهت بنفس النتيجة التي تم
ترسيبها منذ صباح يوم املباراة؟
ّ
بالفعل ...ولذلك ّ
فضلت االنسحاب ألني أرفض
ّ
أن أكون طرفا يف هذا املستنقع املتعفن" ...ك ّل مباراة
نسمع غريبة" .أنا مربّ باألساس ورجل تعليم وال
ّ
املتعفنة .ال أسمح
أستطيع العمل يف هذه الظروف
لنفيس بأن أيسء السمي ولسمعتي خاصة أنني
ضحيت بعديد األمور واشتغلنا يف وضعية صعبة.
كنت مد ّرب الفريق وتعرب شاهد عيان عمّ ا
حدث فهل شعرت ّ
بأن هناك اتفاقا حصل بني
الالعبني حتى تنتهي املباراة عىل نفس النتيجة؟
أنا ال أريد الدخول أكثر يف التفاصيل واليشء الذي
شاهدته قلته ...طاملا املباراة انتهت عىل نفس النتيجة
فقد احرتمت نفيس وسمعتي واستقلت...
هناك من تحدّث كذلك عن علم حكم املباراة
بالنتيجة مسبقا؟
بالفعل أحد العبينا أعلم الحكم الرابع بأن حكم
املباراة نعيم حسني قال له إن املباراة ستنتهي بنتيجة
 .1 – 3ومراقب املباراة دوّن هذا األمر يف تقريره...
حقيقة لم أعد أقوى عىل تحمّ ل هذا الضغط وهذه
األمور الغريبة التي تحصل ...أال تكفي األخطاء

واملظالم التحكيمية التي نتع ّرض لها من جولة اىل
أخرى؟ .لقد ت ّم االعالن عن  13ركلة جزاء ملنافسينا
يف حني أنه يت ّم ّ
غض الطرف عن منحنا ركلة جزاء
عىل ّ
االقل يف عديد املباريات .آخرها ركلة جزاء واضحة
يف مباراة سليمان مرفوقة بورقة حمراء تجاهلها
الحكم...
ّ
هل تعتقد أن الشبيبة القريوانية مستهدفة؟
أكثر من مج ّرد استهداف ...هناك مساع للتنكيل
بالشبيبة القريوانية ومحاولة مكشوفة لرتكيعها...
وملاذا؟
حقيقة ال أدري ...إذا كانت الشبيبة تستحق
النزول اىل الرابطة الثانية فال حرج يف ذلك ولكن
أن يقع إجبارنا ودفعنا اىل هذا السيناريو فهذا أمر
غريب .ما حصل لنا يف عديد املباريات ال يصدّق
والحكام تفننوا يف ظلمنا والغريب يف األمر أنه يتم
تعيني نفس الطواقم التي تستهدف الفريق وأيّ حكم
مبتدئ ولم يسبق له التحكيم يف الرابطة األوىل يقع
تعيينه يف مباراة يكون فيها فريق الشبيبة طرفا.
وأين اختفى رجاالت الشبيبة ؟
قبل الدعوة لعقد الجلسة االنتخابية السابقة كان
هناك  1900منخرط تقريبا واليوم قبل الدعوة لعقد

الجلسة االنتخابية األخرية كان هناك  170منخرطا
فقط وهذا ّ
يفس املصري الذي وصلت إليه الشبيبة
وحالة العزوف والفراغ التي يعيشها النادي اآلن.
لألسف ما يحصل اآلن ال يليق بالشبيبة ولكن ك ّل
ما أرجو هو أن يعود الفريق اىل مكانه الطبيعي وأن
يعود رجاالت النادي مل ّد يد العون.
بما أنك رفعت األمر للجهات األمنية هل
ستقدّم إفادتك بعد ذلك؟
"أنا ّ
ال عندي قلتو" ...هناك رئيس جمعية وهناك
رئيس هيئة تسيريية وهو رجل قانون "قاض من
الدرجة الثالثة" واألكيد أنهم يعرفون كيف يدافعون
عن حقوق النادي ...أنا علمت باألمر مثل جميع
الناس" ...القريوان بك ّلها كانت عىل علم بنتيجة
املباراة قبل بدايتهاّ ...
مل تدخل للقريوان ونتي مايش
للملعب الناس لكل تحكي عىل نتيجة  1 – 3وجمهور
الشبيبة والفايسبوك ّ
وال يعرضني يسألني ...وحتى
إذاعة صربة تحدّثت عن النتيجة النهائية للمباراة حتى
قبل بدايتها وبالفعل وفت  ..."1 - 3يعني أن ما قلته
رسا ...وألن الجميع يعرف معدني وأخالقي
لم يكن ّ
اتصلت برئيس الفرقة املختصة وأعلمته باألمر.
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بداية التحقيقات يف ملفّ رادس واملحمدية

من املنتظر أن تنطلق اليوم األبحاث الجديّة يف ما سمّ ي بقضية املوسم والتي تتع ّلق باملباراة
املثرية للجدل التي كانت قد جمعت قبل أسبوعني فريق النجم الراديس ومستقبل املحمدية وانتهت
عىل نتيجة التعادل االيجابي بـ  7 – 7يف مباراة حامت حولها عديد الشبهات منها شبهة التالعب
ّ
التدخل وتعليق نتيجة املباراة و إحالة ملف املقابلة عىل
بالنتيجة والتي أجربت املكتب الجامعي عىل
لجنة االخالقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم للتحقيق إلتخاذ وما تراه صالحا.
لجنة األخالقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تنطلق اليوم يف القيام بتحقيقاتها حيث
سيمثل أمام أنظارها اليوم طاقم تحكيم املباراة املذكورة لالستماع اىل أقواله.

«صابوطاج» ُيطيح بجردة؟

انتهى شهر العسل بني املدرب لسعد الشابي جردة وفريقه االتحاد الريايض
املنستريي بشكل لم يكن يتوقعه أحد فبعد موسم استثنائي قاد فيه الفريق لتحقيق
لقب كأس تونس ألوّل م ّرة يف تاريخ الجمعية وجد جردة نفسه مجربا عىل رمي املنديل
واالستقالة من منصبه بعد هزيمة مذ ّلة أمام األوملبي الباجي يوم األحد املايض لحساب
الجولة  22لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم بثالثية نظيفة فاجأت حتى
جماهري األوملبي نفسهم.
ويف أوّل تعليق له مبارشة بعد اعالن االستقالة ب ّرر جردة
قراره بعدم قدرته عىل مواصلة مهامه عىل رأس املقاليد الفنية
للفريق يف ظل الروزنامة الصعبة التي جعلت الفريق يخوض
 26مباراة مضيفا ّ
أن ريال مدريد وبايرن ميونيخ غري قادران
عىل مجاراة هذا النسق الجنوني.
ورغم أن تربير لسعد جردة وجد آذانا صاغية خاصة
أن الجميع يق ّر ّ
ّ
بأن النسق الجنوني الذي تدور فيه البطولة
التونسية لكرة القدم أصبح يشكل عبئا كبريا عىل األندية وعىل
الالعبني بل يشكل حتى خطرا عىل سالمتهم الجسدية وعىل
أن ذلك ال ينفي يف الوقت ذاته ّ
جاهزيتهم البدنية اال ّ ّ
أن
االتحاد املنستريي تراجعت نتائجه بشكل الفت يف
الفرتة األخرية وأصبح شبحا لذلك الفريق الذي
تألق يف املوسم املايض ويف بداية سباق البطولة
يف نسختها الحالية وحتى مشاركته يف كأس
الكنفدرالية كانت ايجابية رغم االنسحاب
من الدور التمهيدي األخري ويبدو ّ
أن هناك
ّ
املحي خاصة
أسبابا كثرية وراء هذا الرتاجع
أن االتحاد املنستريي لم يتعوّد عىل السقوط
يف مناسبتني متتاليتني وبنفس التعريفة
ثالثية يف ك ّل مباراة.
قد يكون جردة اكتفى بتربير قرار
االستقالة من جانب تنظيمي دون
االشارة اىل اإلخالالت الفنية التي ارتكبها
الفريق واالطار الفنّي يف محاولة للتعتيم
عىل األسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا
املحي ّ
ّ
فإن مصادر موثوق بها
الرتاجع
كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن جردة
قد يكون ضحيّة «صابوطاج» من
بعض كوادر الفريق الذين لم يعودوا
يرغبون يف اللعب تحت قيادته.
املصادر ذاتها ذكرت بأن العالقة
بني املدرب والالعبني لم تكن عىل أحسن
ما يرام والسبب يف ذلك فلسفة املد ّرب
وطريقة تواصله معهم وخاصة مع
الهيئة املديرة وتوتّر العالقة داخل حجرات
مالبس االتحاد لم يكن حكرا عىل املد ّرب
والالعبني فقط بل أشارت نفس املصادر
اىل أن هناك حالة من شبه القطيعة بني
املد ّرب لسعد جردة ومساعده توفيق زعبوب
الذي لم يكن راضيا عىل تهميشه وعدم ترشيكه يف
االختيارات الفنية يف تشكيلة الفريق ويبدو ّ
أن انعدام
التواصل بني جردة وزعبوب كان بداية تش ّكل حلف
معارض داخل النادي هدفه طرد جردة من الفريق
ويبدو أن هذا الحلف نجح يف تحقيق مبتغاه بعد ان أعلن
جردة استسالمه.

ويتكون طاقم التحكيم من أسامة رزق الله كحكم أول ،محمد شابري مساعد حكم أول و باسم
عبودة كحكم مساعد ثاني .
ّ
التحقيقات من املنتظر أن تكون جديّة خاصة أن الحديث عن فساد كرة القدم التونسية بات
حقيقة معلومة للعيان وزادت هذه القناعة ترسيخا بعد ما حصل يف مباراة الشبيبة القريوانية
واتحاد بن قردان والتي تحوم حولها رائحة فساد عفنة .وعىل الرغم من محاوالت التعتيم ّ
فإن عديد
املباريات شهدت تالعبا بالنتائج وهذه الحقيقة ستتضح قريبا جدّا خاصة ّ
أن بعض األطراف تملك
شهادات وأد ّلة تدين عديد الفرق التونسية سواء يف الرابطة األوىل أو الثانية.

إنجاز تونيس غري مسبوق

مروى العامري

يف إنجاز تاريخي وغري مسبوق للرياضة التونسية عىل درب األوملبياد وتحديدا املصارعة التونسية نجح  10العبني يف
ضمان ّ
التأهل إىل أوملبياد طوكيو ألوّل مرة يف تاريخ اللعبة.
ّ
املنتخب التونيس للمصارعة خط فصول هذا اإلنجاز التاريخي بعدما تمكن  10العبني من خطف بطاقات التأهل لدورة
األلعاب األوملبية املقررة يف طوكيو الصيف املقبل بعد تألقهم يف البطولة الرتشيحية املؤهلة لألوملبياد عن قارتي إفريقيا
وأوقيانوسيا بمدينة الحمامات التونسية ،بني  2و 4أفريل الجاري ،بمشاركة  156مصارعا يمثلون  22دولة.
وجاءت الورقات العرش املؤهلة اىل األوملبياد الياباني يف اختصاص املصارعة الرومانية واملصارعة الح ّرة حيث تأهل
املصارع أمجد معايف إىل األوملبياد بعد حصوله عىل املركز األول يف وزن  77كغ ،بتفوقه يف النهائي عىل املصارع املغربي زياد
أية إكرام.
وترشح هيكل عاشوري يف وزن  97كغ ،بعد تغلبه يف مباراتيه األوىل والثانية عىل التوايل عىل أمري عوض ،الذي لعب تحت
علم االتحاد الدويل ،واملرصي محمد عيل السيد ،قبل أن ينهزم يف مباراته الثالثة أمام الجزائري آدم بوجملني ،ليتدارك عثرته يف
املباراة الرابعة بتغلبه عىل تايلر تاالليموتو من ساموا.
ويف وزن  67كغ ،ضمن سليمان نرص بطاقة عبوره إىل األلعاب األوملبية بعد فوزه يف مباراته األوىل عىل الجزائري عبد املالك
مرابط ،ويف مباراته الثانية عىل املغربي معاذ األشقر ،ويف مباراته الثالثة عىل الجنوب إفريقي كورنيليوس جوهانس كويتزي.
أما يف وزن  130كغ ،فقد حجز أمني قنييش مكانه يف األوملبياد بتغلبه يف مباراته الثانية عىل املغربي شكري عطايف ،ويف
مباراته الثالثة عىل الجزائري هشام كوشيط ،وذلك بعدما خرس يف مباراته األوىل أمام املرصي عبد اللطيف محمد أحمد.
وبالنسبة للمصارعات تأهلت  4بطالت تونسيات إىل األوملبياد للمرة األوىل يف تاريخ تونس وهن «مروى العامري (62
كغ) وسوار بوستة ( 57كغ) وسارة حمدي ( 50كغ) وزينب الصغري ( 76كغ).
ويف اليوم األخري للبطولة ،التحق ثنائي تونيس بقائمة املتأهلني لألوملبياد ،حيث تمكن املصارع محمد السعداوي من
الحصول عىل بطاقة التأهل يف وزن  97كغ ،فيما اقتلع هيثم الدخالوي ورقة التأهل العارشة واألخرية يف املصارعة الحرة وزن
 65كغ.
ّ
وسيشكل هذا العدد الكبري وغري املسبوق يف تاريخ املشاركات التونسية يف األوملبياد يف تدعيم حظوظ تونس يف الفوز
بميداليات ولم ال دخول التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيل مشاركة تاريخية وقياسية عىل جميع األصعدة.

االستقالل:
الشارععيد
تزامنا مع
السياسي
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“ستافيم بيجو” تطلق شاحنتها اجلديدة “الندتراك”
 LANDTREKاملصنعة بكفاءات تونسية
ن ّ
ظمت يوم السبت  20مارس  2021املوافق للذكرى  65لالستقالل رشكة “ستافيم بيجو”
حفال إلطالق شاحنتها الجديدة “بيجو الندتراك”  LANDTREKاملصنعة بكفاءات تونسية
بمعملها الكائن باملنطقة الصناعية باملغرية.
وانتظم الحدث بحضور وايل بن عروس وسفراء الجزائر واملغرب وليبيا وممثيل مجمع
ستالنتيس  Groupe Stellantisممثال يف السيدة نادية الطرابليس وبراند مانايجر بيجو
 Brand Manager Peugeotوالسيد حكيم بوطهرة املدير العام لفروع مجمع ستالنتيس
بتونس والجزائر وليبيا والسيد بدر الدين منصوري مدير مرشوع الندتراك إضافة اىل السيد
عبد الرحيم الزواري نائب رئيس رشكة “ستافيم”.
وبهذه املناسبة أكد السيد سمري رشفان نائب رئيس “بيجو” ملنطقة الرشق األوسط
وإفريقيا يف رسالة توجه بها للحارضين عرب فيديو أن “اطالق هذا املرشوع يضمن ديمومة
الرشاكة بني “ستافيم” و”ستالنتيس” من أجل تطوير سلسلة السيارات بتونس”.
وقد انطلق الحدث باختبارات عىل الطريق شملت مختلف نُسخ شاحنات “الندتراك”
ّ
متخصصون يف عالم السيارات تمكنوا من الوقوف
 LANDTREKاملتوفرة أجراها صحفيون
ّ
عىل خصائص وجودة الشاحنة الجديدة عىل امتداد مسافة ساعتني والتمتع باملناسبة
بمناظر جهة جبل الرصاص الطبيعية عرب مسلك أع ّد للغرض عىل الطريق الوعرة.
واثر زيارة ملعمل تجميع الشاحنات الجديدة واىل مغازة قطع الغيار التابعة له ا ُملصنعة
بتونس بنسبة تكامل تتجاوز  ٪ 40قال السيد عبد الرحيم الزواري خالل ندوة صحفية
“ :اخرتنا مصنع ستافيم ألنه يمثل بالنسبة إلينا مهد أول شاحنة من طراز “بيجو” تم
إطالقها من هذا املكان سنة  2018بعد غياب املاركة عن عالم الشاحنات طيلة  30سنة».
وأبرز الزواري أن رهان “بيجو” ورشكائها اليوم هو تحويل مصنع املغرية اىل أفضل مصنع
تابع ملجمع ستالنتيس  Groupe Stellantisبالعالم متخصص يف تركيب وتصدير سيارات
شبه مصنعة بالكامل.
ويمثل انتاج شاحنة بيجو “الندتراك”  Peugeot Landtrekإحياء مرشوع تصنيع
الشاحنات وهي تتمتّع بك ّل ميزات القوة املعروفة بها سيارات الرشكة .وتأتي “الندتراك”
الجديدة الستكمال عرض مجموعة من شاحنات “بيجو” الصالحة لكل االستعماالت

واملشهورة بصالبتها وتكيّفها مع استعماالت الحرفاء بالقارة االفريقية منذ ما يناهز قرنا.
وتسمح الشاحنة الجديدة بعودة رشكة “بيجو” بقوة اىل السوق الذي تتمتع فيه املاركة
بمرياث ج ّد راسخ مُشبع بانتصاراتها خالل املنافسات املتعددة وتحمل الحمض النووي
لطرازات اسطورية مثل شاحنة “ 404بايش” وشاحنة .504
وشاحنة “بيجو الندتراك” الجديدة متوفرة يف  3نُسخ األوىل مزدوجة والثانية بسيطة
ّ
لتغيات عديدة.
والثالثة مالئمة
وتملك الشاحنة العربة األكثر قابلية لعدد الركاب ضمن فئتها مع قابلية للتعديل فريدة
من نوعها .وتعرض ُفرص عبور بال أية عيوب وتستجيب يف نفس الوقت لحاجات مهنية
وعائلية بحمولة يمكن أن تتجاوز طنّا وطاقة ج ّر تبلغ  3,5أطنان.
وقد تم خالل وضع تصوّر لشاحنة “الندتراك” إيالء الوثوق فيها اهتماما خاصا اىل جانب
ضمان صالبتها وسهولة إصالحها التي تمثّل أوىل انتظارات الحرفاء.

