
أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

بعد زيارته لمصر :
زيارة الرئيس 

وارتعاد 
الفرائص...

النهضة يف حالة
ذعر شديد...

نتيجة محاصرتها داخليا وخارجيا :

تحت محاصرة رئيس يقول إن له أكثر من 400 
ملف فساد ورقابة لصيقة من قبل النهضة :
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املشييش يستعّد إلدخال 
تغيريات عميقة عىل فريقه

بقلم : نائلة السليني

االفتتاحيةاالفتتاحية

حديث عن ترويض قيس سعّيد 
للواقعية الشرق أوسطية...
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تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

أحمد بن مصطفى - أيمن البوغانمي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد ورئيس قسم الثقافة
لطفي النجار

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي - 
نائلة الشقراوي - حازم الشيخاوي - يوسف مارس

المدير الفّني :
فيصل بنعمران

هيفاء سالم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

االفتتاحيةاالفتتاحية 

صحيح أّن خرب زيارة رئيس الدولة إىل مرص مّر 
يف أخبار »قنواتنا الوطنية« ضمن األخبار الثانوية، 
األخبار«.. قسم  أهملها  أخبار   « ضمن  نقل  لم  إن 
وصحيح أيضا أّن الخوانجية الذين يمسكون بزمام 
تجاهل  يف  الرقاب  أحكموا  قد  يكادون،  ،أو  اإلعالم 
فال  رسمية..  زيارة  يف  املرصي  التونيس  التقارب 
السياسية  انعكاساتها  عند  املبارش  عىل  وقوف 
مختلف  تعالج  بالتوهات  وال  واالسرتاتيجية... 
القضايا التي يمكن أن تشغل البلدين.. ألّن الحديث 

فيها من قبل هتك الحجب عند الخوانجية..

لكن، كانت هذه الزيارة حارضة بغيابها، فنطقت 
عن حقائق، ولعّل أهّم  حقيقة نلّخصها يف العبارة 

التالية: » إنّه القلق حتى كأّن الريح تحتهم«..

فرغم املحاوالت يف تحويل وجهة الرأي العام ظّل 
يغّطيه  ما  عرب  سعيد  قيس  زيارة  يتابعون  الناس 
النهضة  حركة  اجتنبت  فقد  املرصي..  اإلعالم 
انطلق  وكعادتها  املقابل  ويف  الزيارة،  عىل  التعليق 
حلفاؤها يشحذون ألسنتهم شتما يف زيارة الرئيس 
بالسب  املرزوقي  التاريخي  حليفهم  وبادر  وثلبا.. 
والرصاخ، عىس أن يضّمد جراحا كان قد أحدثها يف  
2014. فيحرّب تدوينة تضمنت رسالة اعتذار وّجهها 
برابعة والسجناء  إىل روح مريس وضحايا اإلخوان 
إىل  رسالة  حرّب  لو  نتوق  كنّا  وكم  السياسيني.. 
من  منه  صدر  عّما  فيها  يعتذر  التونيس  الشعب 
الذين غّرروا يف  أبنائه  لدم  إجحاف يف حّقه وإهدار 
إىل  فسّفروا  بقرطاج،  له  الخوانجية  تنصيب  فرتة 
سواه  يرها  لم  التي  بالحرية  تغنيه  وسط  سوريا 
التي ستلد  هو وحلفاؤه، بينما رأينا فيها الفوىض 

الظالمية والحرش.. 

بزيارة  السبيس  يقم  ألم  يتساءل:  أن  ولسائل 
رسمية إىل مرص يف 2013؟ ملاذا لم يحّرك خوانجية 

تونس ومرزوقيهم ساكنا؟

يف  يتحّرك  كان  السبيس  ألّن  بسيط:  الجواب 
السبيس ظّل  الغنويش.. وألّن  له  الذي رسمه  الفلك 
آخر حياته  به يف  قام  2014.. وما  منذ  » مضمونا 
ال يمكن أن يعّد سوى انتفاضة سيايس بدأ يستعّد 
انفلت  قد  كان  ما  إليه  تعيد  عّلها  انتخابية  لحملة 
أن صارت حكاية عشقه مع  من بني أصابعه بعد 
يغيب  ال  ثّم  والداني..«  القايص  حديث  الخوانجية 
انحرصت  مرص  إىل  تلك  زيارته  يف  السبيس  أّن  عنّا 
عىل لقاءات ديبلوماسية » شكلية«..وأنّه لن يفّرط 

يف حليفه الوجودي البتّة..

ينطلق  فسعيد  األوراق..  اختلطت  فقد  واليوم 
إىل مرص زائرا بخلفيات مغايرة لخلفيات السبيس، 
قياديي  وبني  بينه  القائم  االنشقاق  أهّمها  ولعّل 
النهضة. ولست معنية يف هذا املقال بالنظر إن كان 
أم يف  املبادئ والعقيدة  انشقاقا قوامه االختالف يف 
املقاربات االسرتاتيجية، ألّن هذه املسالة لم تتضح 

بعد خيوطها ولم تكتمل عنارصها بعد.

يف  واضحا  كان  سعيد  الرئيس  أّن  هو  املهّم، 
واستغّل  بتونس،  الخوانجية  سياسة  من  موقفه 
رسالة  الغاضبة،  رسالته  ليبّلغ  الفرص  جميع 
تحمل يف ثناياها ريبًة يف فساد، هو معلوم بالنسبة 
مبارشة  يِدْن  لم  أنّه  بما  إلينا  بالنسبة  ومبهم  إليه 
الغنويش  مع  حواره  مشهد  يف  يكون  وقد  مقرتفه. 
رصيح  موقف  الشهداء  بمقربة  املشييش  وعامله 
لّخص كّل ما يدور يف ذهن الرجل، استند إىل صورة 
صورة  أنّها  والحال  كاريكاتورية،  البعض  اعتربها 

وراء  الجري  1936يف  منذ  التونيس  فشل  تحكي 
كاملة  ووزارة  محرتم  تونيس  برملان  »إرساء  حلم 
كم  بل  باليوم؟؟؟  األمس  أشبه  ..فما  ومسؤولة« 
سوادا  أشّد  يكون  أن  من  مستقبلنا  عىل  نخىش 

وظالمية من األمس!!!!

هذه  بعد  مبارشة  مرص  إىل  تونس  سعيد  غادر 
الذي  زعيمهم  وخاّصة  الجميع  وأدرك  الرسالة.. 
القاهرة  يف  رسميا  سيجري  ما  أّن  السحر  عّلمهم 
لن يكون يف نفس ما سّطروه للسبيس.. فلن تظّل 
نار العالقات مع مرص تحت الرماد بما أّن ملّفات 
قد   2011 منذ  الغنويش  عند  عهدة  كانت  حارقة 
واألمن  الليبي،  امللف  أهّمها،  ولعّل  منه،  سحبت 
الخليجية، تحضريا  ومكافحة االٍرهاب، واملصالحة 

لرئاسة تونس للقمة العربية..

الجغرا/  الخارطة  أّن  تونس  خوانجية  أدرك 
إالّ  تتحّقق  لن  خارطة  تتغرّي..  بدأت  سياسية 
والبليّة..  الداء  سبب  هم  ألنّهم  والسبب  بغيابهم.. 
صدره  وعْرِض  لحمايتهم  آخر  سبيس  يوجد  ولن 

لسهام املخالفني..

فاألوراق  تنتظرهم..  محالة  ال  عجاف  أيّام 
الذي  االسرتاتيجي  حليفهم  أّن  خاّصة  اختلطت 
 « عىل  تقوم  عقيدته  ألّن  يصمد  لن  فينا  رزعهم 
صديق  يل«..وهو  خراجك  فإّن  شئت  حيث  امطري 
من يفتح له أبواب الغنم.. وترتعد فرائصهم عندما 
بتحويل  تخربهم  املريض،  الرجل  من  أنباء  تأتيهم 

وجهته إىل مرص حتى ال يرسي املوت يف عروقه..

فهل فيما نشاهد من تغرّيات يف السياسة الدولية 
ينبئ باسرتجاع مرص إلشعاعها العربي والدويل؟؟ 

هذا ما سيتّضح يف قادم األيام.

زيارة الرئيس وارتعاد الفرائص...
نائلة السليني
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موسي ترفض

االصالة  حزب  عن  وفد  أداها  مسبوقة  غري  زيارة 
اهم  احد  يعترب  الحزب  هذا  تونس.  اىل  املغربي  واملعارصة 
القوى الحزبية املغربية املعارضة واملمثل يف الربملان بـ100 
مقعد من مجموع 395 مقعدا وتندرج زيارة وفده اىل تونس 

يف اطار تعزيز العالقات ولالشادة بتجربتها الديمقراطية.
العالقات  يف  الجفاء  يشبه  ما  ظل  يف  جاءت  والزيارة   
التونسية املغربية طيلة العرشية االخرية خاصة خالل فرتة 
حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس الذي لم يستقبل 
السادس ولم توجه له  املغربي محمد  امللك  خالله وال مرة 

دعوة لزيارة املغرب ايضا.
اللطيف  العام عبد  الحزب كان ممثال يف زيارته بأمينه 
وهبي ورئيس كتلته الربملانية رشيد العبدي ورئيس الكتلة 
الربملانية  والنائبة  بركات  عادل  الثانية  النيابية  بالغرفة 
راشد  الربملان  رئيس  خاللها  والتقى  الوهبي،  زهوري 
الديمقراطية  والكتلة  تونس  قلب  كتل  ورؤساء  الغنويش 
مرشوع  حزب  ورئيس  الكرامة  وائتالف  النهضة  وحركة 
تونس محسن مرزوق والثالثي عن حزب امل سلمى اللومي 

ورضا بلحاج واحمد نجيب الشابي.
وكان من املزمع ان يختتم الزيارة بلقاء مع رئيسة حزب 
استقبال  عن  اعتذرت  التي  مويس  عبري  الحر  الدستوري 
والنهضة  الربملان  برئيس  لقائه  بسبب  املغربي  الوفد 
الغنويش ورئيس كتلة الحزب عماد الخمريي ورئيس كتلة 
ائتالف الكرامة سيف مخلوف. رفض وضع  بعض اصدقاء 
الوفد من التونسيني  يف حرج كبري حسب ما اكد عدد منهم 
مويس  عبري  موقف  ان  عىل  مشددا  املغاربي"  لـ"الشارع 

فاجأهم وأحرجهم.

قضيتان 
السابق  النائب  ينسبها  التي  بالترسيبات  يسمى  ما 
الخياري دفعت بكل من شوقي  الكرامة راشد  ائتالف  عن 

الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد واالستاذة 
مجلس  لرئيس  السابقة  القانونية  املستشارة  كريّم  منى 

نواب الشعب لتقديم قضيتني كل عن جهة.
شوقي الطبيب رفع قضية عىل الناشط السيايس جوهر 
بن مبارك الذي ذهب يف تحليله للترسيب االول املنسوب ملي 
الفخفاخ،  الياس  استقالة  فيه  طرحت  والذي  القصوري 
اىل انه تم فربكة ملف الفخفاخ لالطاحة به وان ذلك تم يف 

"سكرة" بمنزل كمال اللطيف .
اىل  تنفيذ  عدل  وجهت  فقد  كريّم  منى  االستاذة  اما 
مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة بسبب قضية سابقة 
عىل  وذلك  السمعة  وتشويه  الثلب  بتهمة  عليها  مرفوعة 
خلفية ترصيحات محامية عكاشة عن القضية يف وسائل 
االعالم وهي ال تزال مفتوحة، ورفعت كريم قضية جديدة 
عىل كل من سيكشف عنه البحث ومنهم عكاشة بسبب ما 

جاء يف الترسيب الثاني املنسوب لالعالمية مي الكسوري.
والالفت حملة املساندة التي حظيت بها منى كريم من 
القضية  مع  تفاعلهم  يف  خاصة  الجامعة  يف  زمالئها  قبل 

التي رفعتها عىل نادية عكاشة.

تأجيل
كان من املقرر ان تعقد حركة النهضة نهاية االسبوع 
املنقيض اجتماعا ملجلس شوراها قبل ان تقرر تأجيله لعدة 
اسباب اهمها وفق ما كشف مصدر من الحركة لـ" الشارع 

املغاربي" عدم التوصل اىل توافق حول تراتيب املؤتمر 11 .
ولفت املصدر اىل ان الوضع الوبائي ليس السبب الرئييس 

للتأجيل مذكرا بأنه سبق للنهضة ان عقدت اكثر من اجتماع 
االجتماعات عن بعد مشددا  الشورى عرب تطبيقة  ملجلس 
عىل ان املسائل الداخلية كانت ضمن جدول اعمال االجتماع 

وعىل أن ملف الحوار الوطني موكول لرئاسة الحزب.

سر الخالف
ان خالفا  املغاربي"  الشارع  لـ"  مطلعة  اكدت مصادر 
حادا بني رئيس املكتب السيايس لحزب قلب تونس عياض 
اللومي والنائب عن نفس الحزب منري البلطي وراء استقالة 
اللومي من الحزب التي اكدها عرب صفحته الرسمية بموقع 
سفيان  الكتلة  بنفس  زميله  ان  اىل  مّلح  والتي  فايسبوك 

طوبال يقف وراءها.
الخالف بني اللومي والبلطي انطلق بعد توصيف االخري 
زميله رئيس املكتب السيايس بغري الرشعي بسبب مواصلته 
ترؤس هذا الهيكل منذ شهرين يف ما ينص اتفاق داخيل عىل 
خروج  حني  اىل  شهري  بشكل  املكتب  رئاسة  عىل  التداول 

رئيس الحزب نبيل القروي من السجن.
البلطي قدم خالل االجتماع جردا  ان  املصادر  وكشفت 
لعمل املكتب تحت ارشاف اللومي وابرز ترصيحاته املثرية 
يف  باالنطالق  اللومي  تمسك  ذلك جاء يف سياق  وان  للجدل 
تقييم  يف  بالنظر  املكلفة  اللجنة  ارساء  ويف  الحزب  هيكلة 
الربملان ويف تموقع  الكتلة يف  للحزب واداء  السيايس  الخط 
من  املشييش  حكومة  مساندته  ومواصلة  تونس  قلب 

عدمها.
ويبدو ان التقييم الذي قدمه البلطي اثار غضب اللومي 
وكاد ان يتحول اىل تبادل عنف وان الحارضين حالوا دون ان 
يتطور النقاش اىل خالف عنيف وان اللومي هدد باالستقالة 
يومها وانه تم االتفاق عىل تدخل "لجنة حكماء" من داخل 
االستقالة فاجأ عددا  اعالن  وان  االشكال  للنظر يف  الحزب 

من االعضاء يف الحزب .
ومن غري املستبعد ان يرتاجع اللومي عن االستقالة.

زوووومزوووومزوووومزووووم

تحت عنوان »املانيا تودّع أنغيال مريكل« أوردت الصفحة العمومية 
فيه  استعرضت  مقاال   Kolida Foudalou24 فايسبوك  صفحة  عىل 
لم  كامرأة  ومآثرها  السياسية  مريكل  أنغيال  األملانية  املستشارة  سرية 
التزامها يف حياتها بصفتها  تتورط يف أية قضية أو فضيحة إىل جانب 
مواطنة مثل بقية املواطنني ال تطمع يف حظوة وال يف امتيازات خاصة 

رغم سماح مركزها بذلك.
وجاء يف الصفحة املذكورة : »انتخبها االملان لقيادتهم فحكمت 80 
مليون أملاني عىل امتداد 18 سنة بكفاءة ومهارة وصدق وإخالص كبري. 
أية  لم تُسَجل ضدها  18 سنة أمضتها عىل رأس سلطة بالدها  وطيلة 
مخالفة أو انتهاك ولم تتدخل يوما لفائدة أي من أقاربها سكرتريا كان 

أو من حاشيتها ولم تتورط يف أية ترقية مخالفة للقانون.
لم تزعم يوما أنها اخرتعت املجد...

لم تنهب يوما ماليني األوروات ولم تكدس ثروات ولم تعلن الحرب 
عىل أسالفها ولم تستبح دماء مواطنيها للمحافظة عىل السلطة.

لم ينطق لسانها عن هوى ولم تطلق أبدا تهديدات.
لم تظهر أبدا بأنهج برلني طمعا يف التقاط صور لها وال عىل املنّصات 

حتى يدّللها الناس كآلهة حيّة.
انها أنغيال مريكل املرأة التي اطلقوا عليها اسم »سيدة العالم« والتي 

اعترب البعض أنها تضاهي 6 ماليني رجل.
غادرت مريكل قيادة حزبها وسّلمتها لخلفائها وتركت أملانيا وشعبها 

يف أفضل الحاالت.
لم تعرف البالد يف تاريخها رّد فعل مماثل من طرف الشعب األملاني. 
 6 تلقائيا طيلة  لها  منازلهم وصّفقوا  اىل رشفات  األملان  فقد خرج كل 

دقائق بال انقطاع تصفيقا حادا وحاّرا...
لم يكن هناك شعراء شعبيون يتمّلقون لها وال مغاالة وال شعارات 

بذيئة...
الكيمياء  يف  املتخصصة  قائدتها  لتودع  واحد  كرجل  أملانيا  وقفت 

والفيزياء والتي لم تغرها املوضة وال األضواء...

امرأة لم تشرت عقارات وال سيارات ولم تكدس يخوتا وال طائرات 
من   تنحدر  وأنها  الرشقية  أملانيا  أصيلة  أنها  تنس  لم  امرأة  خاصة... 

عائلة متواضعة جدا.
يرّدد  ولم  غادرت  القمة...  يف  أملانيا  تاركة  منصبها  مريكل  غادرت 
إلينا«. »نحن هنا  البلد«، »بعدها ستؤول األمور  : »نحن قدماء  أقاربها 

لـ 40 سنة«.
هذه  الله  ليحفظ  لباسها.  طريقة  يف  الحكم  من  عاما   18 تؤثر  لم 
الله عظمة كل بلد أديرت شؤونه للشفافية  القائدة الصامتة... ليحفظ 

مماثلة الشفافية التي أديرت بها أملانيا طيلة حكم أنغيال!
ردت مريكل ذات يوم خالل ندوة صحفية عىل صحافية سألتها ان 
كان سبب حملها دوما نفس الثياب عدم امتالكها مالبس بالقدر الكايف 

قائلة : »أنا موظفة حكومية ولست عارضة أزياء«.
لديها  كان  ان  عّما  صحافيون  سألها  أخرى  صحفية  ندوة  وخالل 
معينات منزلية لتنظيف منزلها واعداد األكالت وغري ذلك فكان جوابها 
بتلك  أقوم مع زوجي  أليهّن..  منزلية وال حاجة يل  »ليس يل معينات   :
زوجها  أم  هي  الثياب  يغسل  عّمن  صحايف  سألها  ومّلا  يوميا«.  األعمال 
وقالت : »أنا أرتب املالبس... أما من يشغل الغسالة فهو زوجي وغالبا 
ما نقوم بذلك ليال ألن الكهرباء يف الليل أرخص واألهّم أننا نراعي يف ذلك 

عدم ازعاج الجريان والجدار الذي يفصل شقتنا عنهم سميك«.
أملها من مستوى  بالتعبري عن خيبة  اجابتها  أردفت مريكل  يومها 
األسئلة التي وجهت اليها قائلة للصحافيني : »انتظرت أن تسألوني عن 

نجاحات واخفاقات عملنا بالحكومة«.
انغيال  السيدة  أن  اىل   Kolida Foudalou24 صفحة   وأشارت 
مريكل تعيش يف شقة عادية مثل أي مواطن أملاني واىل أنها كانت تقطن 
بها قبل أن يتم انتخابها مستشارة أملانيا واىل أنها لم تغادرها أبدا مربزة 

أنها ال تملك فيال وال خدما وال مسبحا خاصا وال حديقة.
أملانيا  أنغيال مريكل، مستشارة  : »تلك هي  قائلة  الصفحة  وختمت 

البلد الذي يُعّد أكرب اقتصاد يف أوروبا«.

أنغيال مريكل : »راجيل يغسل احلوايج وأنا نطوهيم«
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النهضة يف حالة ذعر شديد...
لطفي النجار

نتيجة محاصرتها داخليا وخارجيا :

اليوم  الّصامدة  الوحيدة  الحكم  تجربة  هي 
النهضة.  حركة  تقودها  التي  العربية  املنطقة  يف 
العدالة  )حزب  إعفاءا  تقريبا  الجميع  سقط 
عسكريا  انقالبا  أو  األقىص(  املغرب  يف  والتنمية 
مسنودة  شعبية  ثورة  أو  )مرص(  شعبيا  مدعوما 
عسكريا )السودان( أو خيانة وتواطؤا مع التدّخل 

األجنبي كما فعل إخوان سوريا واليمن. ال يختلف 
الدويل  للتنظيم  الحزبية  األذرع  أّن  إذن،  عاقالن 
العالم  ساحات  عىل  املنترشة  املسلمني  لإلخوان 
العربي تعيش رّدة وانحسارا خطريا نتيجة رضب 
محارصته  وتزايد  التنظيم  لرأس  املرصي  النظام 
يف الخارج عرب وضعه عىل قائمة اإلرهاب يف العديد 
تمويله  ملصادر  تجفيف  مع  العربية  األقطار  من 

ومصادرة أمالكه.
وال يُْمِكُن أن نَْعُزَو هذا التقّلص السيايس الّراهن 
لحركات اإلسالم السيايس لعملية االستئصال التي 
هذه  جّرته  وما  فحسب  املرصي  النظام  بها  قام 
العملية من تداعيات وخيمة عىل »اإلخوة األشقاء« 
يف املغرب واملرشق. فاملسألة أكثر تعقيدا من ذلك 
البنية  مع  والخارجي  الداخيل  فيها  يتقاطع  إذ 
اإلخوانية  للتنظيمات  والعقائدية  اإليديولوجية 
اإلسالموية  الجماعات  جّل  تعانيه  مشكل  زائد 
عن  والعجز  الذاتي  النقد  عىل  القدرة  عدم  وهو 
االعرتاف بالخطإ أو الفشل، كما هو حاصل عندنا 
وقفة  يوما  تِقف  لم  التي  النهضة  حركة  حالة  يف 

نقد ذاتي تُحّرُر بها مسارها وتَُعّدل مسريتها.

خارجيا...النهضة في قلب 
العاصفة

التغرّيات  النهضويون هذه األيام من  يتوّجس 
معالم  تربز  بدأت  أن  بعد  املنطقة،  تشهدها  التي 
إثر  األفق  يف  جديدة  إقليمية  تحالفات  خارطة 
حضن  إىل  قطر  وعودة  املرصي  الرتكي  التقارب 
تنظيمات  تَُعد  لم  العربي.  الخليج  يف  أشقائها 
الحليف األبرز ألردوغان واألمري  اإلخوان املسلمني 
والقطريني  األتراك  ِرهان  انتهى  أن  بعد  تميم 
سوريا  يف  خيبات  إىل  اإلسالمية  الحركات  عىل 
وتعثّر وفشل يف ليبيا. تذهب املنطقة إذن إىل َعْقد 
الجبهة  أو  الِحْلف  بمثابة  تكون  تحالفات جديدة 
الخليج  وممالك  وتركيا  مرص  تجمع  التي  القوية 
وإرسائيل للتصدي للتوّسع والتمّدد اإليراني. هي 
وتتصارع  تتحالف  إقليمية  وقوى  أمم  لعبة  إذن 
بالوكالة لحساب القوى العظمى: الواليات املتحدة 
الجهة  يف  وروسيا  والصني  جهة  من  األمريكية 

املضادة.
اإلخوانية  التنظيمات  أهّمية  إذن،  تتوارى 
الجيوسياسية، لصالح رهانات  وتتقّلص قيمتها 
إقليمية  ورصاعات  لحروب  واستعدادا  جديدة 
واملناخات  السياقات  هذه  ضمن  األفق.  يف 
اإلقليمية الجديدة تتخىّل تركيا عن اإلخوان 
عىل  اإلعالمية  أذرعهم  فتُغلق  املسلمني 
لتسليم  وتستعد  أراضيها 
مرص  إىل  قياداتهم  بعض 
الطرد  بني  البقية  وتَُخريِّ 
القيام  بعدم  االلتزام  أو 
مرص.  إىل  ييُسء  بنشاط 
أبعد  إىل  تركيا  تذهب 
بمرص  عالقتها  يف  ذلك  من 
تحالف  َعّقد  إىل  تدفع  إذ 
اتفاقات  عرب  يرَُتَْجُم  اسرتاتيجي 
والعسكري  االقتصادي  تشمل 
املرصية  الدولة  من  لتجعل  واألمني، 

دولة  املنطقة.  يف  ُمقبال  ومحوريا  رئيسيا  حليفا 
تقاربها  يف  تركيا  حذو  تحذو  األخرى  هي  قطر 
مع مرص، وقد برز هذا املسار من خالل مؤرّشات 
أمري  بني  »الدافئة«  الرسائل  أبرزها  لعّل  عديدة 
التهنئة  رسالة  )آخرها  املرصي  والرئيس  قطر 
بحلول شهر رمضان املعّظم(، إضافة إىل خطابات 
وزير الخارجية القطري املتكّررة التي عرّب خاللها 
يف مّرات عديدة عن الرغبة يف طّي صفحة املايض 
منها  وخاّصة  مرص  رشوط  لتلبية  واالستعداد 
ِقبَِل  من  مرص  عىل  اإلعالمية«  »الحرب  إيقاف 
وصوتهم  املسلمني  اإلخوان  لسان  الجزيرة  قناة 

اإلعالمي.
تشهدها  التي  التغرّيات  مجمل  بإيجاز  هذا 
املنطقة يف مستوى التحالفات الجديدة بني القوى 
اإلسالموية  بالحركات  أرّضت  التي  اإلقليمية 
ننىس  أن  دون  هذا  »النريان«،  مرمى  يف  وجعلتها 
والرتاجع  السودان،  إلخوان  املدّوي  السقوط 
العدالة  )حزب  املغرب  إخوان  شعبية  يف  الخطري 
أخريا  الجزئية  االنتخابات  خرس  الذي  والتنمية( 
يف دائرة الرشيدية جنوب رشق املغرب وهي أحد 

معاقله الرئيسية. 
املحيط  هذا  يف  نفسها  النهضة  حركة  تجد 
اإلقليمي النابذ، مهّددة بتجفيف مصادر تمويلها 
)تركيا  عليها  الخارجي  السيايس  الغطاء  ورفع 
األجنبي  اإلعالمي  الدعم  ونهاية  خاّصة(  وقطر 
والقنوات  القطرية  الجزيرة  )قناة  لها  الرهيب 
»مكّملني«  قناة  مثل  تركيا  يف  املنتصبة  اإلخوانية 
اإلخبارية  املواقع  من  وغريها  »الرشق«  وقناة 

املدعومة ماليا من قطر وتركيا(.
ستفقد حركة النهضة الدعم املايل ِقوام أعمالها 
املتدّفق  املال  مع  وستفقد  الحزبية،  وأنشطتها 
سطوتها عىل بعض املتمّعشني واملتمّلقني يف داخلها 
وتندثر  الوقت  مع  وستتضاءل  هامشها،  وعىل 
و«فكرية«  »علمية«  »خريية«ومؤّسسات  جمعيات 
ب«اإلسالم  تدين  الثورة  بعد  وتكاثرت  تناسلت 
السيايس« وتدور يف فلك النهضة وربيباتها. وربّما 
ستُعاني النهضة يف قادم األشهر من شّح منتظر يف 
املوارد سيدفعها دفعا إىل التقّشف الحزبي بعد أن 
بان بذخ الحزب يف الفضاء العام، مّما سيُقّلص من 
قدراتها عىل التأثري السيايس عرب سياسة الرتغيب 
التي اعتمدتها الحركة كسلوك وتكتيك سيايس منذ 

أن تمّكنت من الحكم.

داخليا...عندما تحشر النهضة 
نفسها في الزاوية

النهضة  حكم  من  عرشية  لحصاد  املتأّمل  إّن 
يرصد قائمة من األخطاء الكربى التي لم تعرتف بها 
الحركة إىل اليوم كانت سببا مبارشا يف خيباتها ويف 
انحسار شعبيتها، بل كانت سببا رئيسيا يف تعثّر 
االنتقال الديمقراطي برّمته ودخول تونس يف نفق 
مظلم لم تعرف له مثيال يف تاريخها املعارص تميّز 
بإفالس اقتصادي ومايل مفزع  وبرتاجع مهول يف 
كّل مؤرّشات التنمية مع انتشار للفقر والخصاصة 
املدن  القرى واألرياف بل يف  والجوع والبطالة يف 
واقتصادية  سياسية  حصيلة  هي  للبالد.  الكربى 

وزرها  النهضة  حركة  تتحّمل  كارثية  واجتماعية 
األكرب بصفتها حزبا لم يغادر الحكم منذ 2011. 
الدولة  مع  تعاملت  مّلا  النهضة  حركة  أخطأت 
ك«غنيمة ثورة« ولم تعرتف بماضيها العنفي، ولم 
تقم بما يلزم من مراجعات فعلية وعميقة وصادقة 
تجعل منها حزبا مدنيا إصالحيا تونسيا منغرسا 
يف تربته الوطنية. أخطأت النهضة عندما وضعت 
بيضها يف سّلة قوى إقليمية ورمت بتونس يف أتون 
االنتماء  ذلك  يف  وبوصلتها  ديدنها  محاور  رصاع 
لإلخوان  الدويل  للتنظيم  والوالء  اإليديولوجي 
أيضا  أخطأت  الوطنية.  للدولة  الوالء  حساب  عىل 
والتكتّل  )املؤتمر  حلفاءها  وأنهكت  أضعفت  مّلا 
نفسها  اليوم  لتجد  تونس(  قلب  واليوم  النداء  ثم 
تمّدد  أمام  فريدة  وحيدة  الزاوية  يف  محشورة 
الرئيس  نجم  وصعود  الحّر  الدستوري  الحزب 
حركة  أخطأت  الّلدودان.  خصماها  سعيّد  قيس 
)ائتالف  هّش  تحالف  عىل  راهنت  مّلا  النهضة 
به  ترضب  مخلبا  لتجعله  تونس(  وقلب  الكرامة 
خصومها  به  وتهاجم  سعيّد  وقيس  مويس  عبري 
)االتحاد العام التونيس للشغل والجمعيات املدنية 
واملنظمات االجتماعية املناوئة للمرشوع اإلخواني 
إضافة للكتّاب والفنانني واملثّقفني(. أخريا أخطأت 
النهضة مّلا صّعدت زعيمها إىل رأس الربملان )رغم 
يومي  مرمى  يف  ليكون  الشعبية(  مقبوليته  عدم 
وسلوكه  بوجوده  وليساهم  خصومها  لسهام 
الداخلية  السياسية  أوضاعها  تعقيد  يف  السيايس 
املعّقدة أصال فيزيد معاركها معركة أخرى أخطر 

وأشد وهي معركته ضد رئيس الجمهورية.
اليوم وبعد »العناد النهضوي« املتكّرر، وبعد 
تعّدد األخطاء وتراكمها تجد الحركة نفسها داخليا 
وصعب  دقيق  وضع  ويف  الزاوية  يف  محشورة 
قلب  يعيشه حليفها  الذي  »املخاض«  بعد  خاّصة 
وحديثه  الّلومي  عياض  استقالة  إثر  عىل  تونس 
وهو  الحزب  داخل  مشبوهة  ولوبيات  فساد  عن 
ما يمكن أن يرّسع  إىل فصل وانفصال عن حركة 
الداعم  النهضة وبالتايل تفّكك االئتالف الحكومي 
العراء  النهضة وحيدة يف  لحكومة املشييش وبقاء 
مواجهة  يف  الكرامة  ائتالف  املتشّدد  حليفها  مع 

الكّل تقريبا.
إذن  ودقيق  صعب  الداخيل  السيايس  الوضع 
التي  األخرية  الرأي  استطالعات  يف  تراجع  زائد 
 5 فاصل   38 الحر  الدستوري  للحزب  تُعطي 
للنهضة   4 20 فاصل  باملائة من األصوات مقابل 
وهو  املتصّدر.  الحزب  نقاط  نصف  تقريبا  أي 
يجدون  الذين  ويُزعجهم  النهضويون  يُْرِبك  ما 
مويس  لعبري  منتظر  بفوز  مهّددون  أنفسهم 
وحزبها يف حال تنظيم انتخابات ترشيعية مبّكرة، 
وبفوز قيس سعيّد يف الرئاسيات )مازال متصّدرا 

لكل استطالعات الرأي(.
هي  واملنتظرة  املمكنة  السيناريوهات  كّل 
مزعجة للنهضويني سواء يف الداخل أو يف الخارج 
النهضة  لتُصبح  املسارات وتعّقدت  فقد تقاطعت 
وربّما  الحكم  من  النهائي  بالخروج  مهّددة 
تونس  إفالس  يف  مسؤوليتها  عىل  باملحاسبة 

و«التوانسة«. 

ُر بانزالقات 
ِ
تجري رياح الداخل والخارج منذ أسابيع بما ال تشتهي مراكب »الّنهضة« لتدفع بها شيئا فشيئا في اتجاهات شديدة التعقيد والخطورة ربّما تُْنذ

ْحنة تأباها وتَقض مضاجع أبنائها منذ أن أمسكت بناصية الحكم. إذ تغّيرت مناخات اإلقليم، وانقلبت على إثرها خارطة التحالفات 
ِ
متوّقعة تعود بالحركة إلى م

بين القوى النافذة في المنطقة في صالح معسكر المناوئين لحركات اإلسالم السياسي. يحدث هذا بالتزامن مع شبه عطالة بين مؤّسسات الدولة في الداخل 
وتصاعد خطير لصراع عبثي ضد رئاسة الجمهورية وتراجع مستمر في شعبية الحركة نتيجة سوء إدارتها لمجمل مراحل االنتقال الديمقراطي مّما تسّبب في 

أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يكتوي بلهيبها »التوانسة«.
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تحت محاصرة رئيس يقول إن له أكثر من 400 ملف فساد ورقابة لصيقة من قبل النهضة:

كوثر زنطور
يستعد رئيس الحكومة هشام المشيشي الدخال تغييرات عميقة في فريقه االستشاري وفي بعض المواقع الحساسة لتحصين موقعه في القصبة تحت 
اعين ورقابة حركة النهضة المتخوفة من دخول االداري الشاب في مسار االستقاللية والتي ال تعني شيئا سوى التحضير لمشروعه السياسي الخاص وان كان 

هو والنهضة محاصرين من قبل رئيس جمهورية يقول ان له اكثر من 400 ملف فساد.

املشييش يستعّد إلدخال تغيريات عميقة عىل فريقه

ال يكاد يمر يوم دون االعالن عن تعيينات جديدة 
وهي  الدولة  أجهزة  مختلف  اليوم  حتى  شملت 
ما  رغم  رسيع  بنسق  االقل  عىل  شهر  منذ  متواصلة  
يشوبها  ما  بسبب  واسعة   انتقادات  من  تثري حولها 
كفاءة جل  انعدام  من والءات حزبية  واضحة  ومن 
املعينني الجدد وايضا من تحركات رافضة عىل غرار 
لألنباء.   افريقيا  تونس  وكالة  يف   مؤخرا  يحصل  ما 
تعيينات تأتي يف خضم ازمة سياسية مفتوحة وبعد 
تعثر وربما قرب مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل 

لتنظيم حوار وطني .
االستشاري  الفريق  يتعزز  ان  املنتظر  ومن 
مفدي  بعودة  االعالم  مكتب  مستوى  عىل  للمشييش 
الحكومة  لرئيس  السابق  االعالمي  املستشار  املسدي 
لونقو  لزهر  تعيني  يتم  وقد  الشاهد  يوسف  االسبق 
تالجقه  والذي  للجدل  املثري  بفرنسا   االمني  امللحق 
يف  املختصة  للمصالح  عام  كمدير  كثرية،  شبهات 
كمستشارين   التعيينات  تشمل  وقد  الداخلية  وزارة 
كل الوزراء الذين نالوا الثقة يف الربملان ضمن التحوير 

الوزاري الذي رفضه سعيد والذي شمل 11 حقيبة .
رسمية  غري  زيارة  للمشييش  كانت  انه  واملعلوم 
خاللها  التقى  السنة  رأس  عطلة  خالل  فرنسا  اىل 
لونقو ، ورفض رئيس الحكومة تقديم اية توضيحات 
لـ»الشارع  سابق  حوار  يف  معتربا  بخصوصها 
املغاربي« أنها زيارة خاصة وانه غري مطالب بالكشف 
آنذاك  منه  مقربون  تداول  العام.  للراي  اسبابها  عن 
ان املشييش كان يف زيارة اىل ابنه املريض امرا كذبته 
النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي اكدت 
باريس  اىل  سفره  عند  كانوا  املشييش  ابناء  كل  ان 

متواجدين يف تونس . 

ملفات
الترسيبات التي ميزت احداث االسبوع املنقيض ، 
فالتسجيالت   ، الغابة  تخفي  التي  الشجرة  تكون  قد 
يف  السيايس  للعمل  املميزة  السمة  باتت  و»امللفات« 
من  يتوجس  الجميع  تقريبا  يجعل  ما  هذا  تونس، 
وهناك  الهاتفية  املكاملات  من  وحتى  االجتماعات 
جملة  اصبحت ال تكاد تغيب عن مجمل الجلسات او 
االجتماعات او املحادثات الهاتفية » ماكش تسجل يف 
ماهو ؟« تعقبها ضحكة وتذكري بما حصل ويحصل 

يف املشهد.
السابقني يف  الناشطني  ان عددا من  يتداول مثال 
حملة قيس سعيد يتحدثون عن تسجيالت ومؤيدات 
حرج  يف  نرشها  صورة  يف  سعيد  الرئيس  تضع  قد 
كبري ، من ذلك هوية  املرشفني الحقيقني عىل عدد من 
من  ان  ويبدو  اليه  املنسوبة  الفايسبوكية  الصفحات 

بينهم افرادا قريبون جدا من عائلته .
هذه املؤيدات مثلما يسميها أصحابها هي بمثابة 
الحكومة  من  قريبة  دوائر  سعت  الذي  الثمني  الكنز 
وقيادات من النهضة للحصول عليها ، حسب ما اكد 
لـ«الشارع املغاربي«  شخص يقول ان له تسجيالت 
كان  مهما  طرف  اي  اىل  تسليمها  اليوم  حتى  رفض 
توظيف  اي  محل  تكون  ال  حتى  السلطة  يف  موقعه 

سيايس.
 ، املتداولة  الروايات  وفق  التسجيالت،  وتشمل 
يكون  قد  التي  نادية عكاشة  الرئايس  الديوان  مديرة 
ترسيب  من  مكنت  »قرصنة«  اىل  تعرض  هاتفها 
من  ابعد  اىل  يذهب  من  هناك  منه.  املعطيات  بعض 

ذلك بالتشديد عىل ان بعض املعطيات قدمت للرئيس 
قيس سعيد لـ»اشعاره« بخطورتها بالنظر اىل موقع 
شديد  حذر  من  ذلك  يتطلب  وما  الرئاسة  يف  عكاشة 
خاصة انها باتت يف صلب رصاع سيايس هي من بني 
رئيس  منه  املستهدف  وسيكون  الرئيسية  اطرافه 

الجمهورية الذي يمثل احد اهم رموز الدولة .
ان  اذ  الجمهورية،  رئاسة  يف  االمر  يختلف  ال 
عن   تفاصيل  وتعجب  باستغراب  ينقلون  زائريها 
من  خاللها  يبسط   وما  سعيد  الرئيس  مع  لقاءاتهم 
تربير  سياق  يف  واالفساد«  الفساد   « حول  ملفات 
تحفظاته عىل تنظيم حوار وطني مع مختلف مكونات 
لسان  عىل  ينقل  ما  بني  من  الحايل.  الحزبي  املشهد 
سعيد ان له اكثر من 400 ملف فساد دون ان يكشف 
عن كيفية ورودها اىل مؤسسة الرئاسة ام انها هي من 
بالنظر  اليها  تعود  التي  االجهزة  بنفسها عرب  اعدتها 
فساد  ملفات  العداد  مخولة  االجهزة  هذه  كانت  وان 

وتجسس وتخابر ؟.
يف االثناء يواصل سعيد سياسة التعطيل املمنهج 
انه  يبدو  الفساد.  عىل  حربا  يعتربه  ما  إطار  يف 
الخارج حسب  اىل  الداخلية وصدرها  املعارك  تجاوز 
ترصيحات عدد من النواب عىل غرار ياسني العياري 
والصايف سعيد واسامة الخليفي الذين اتهموا الرئاسة 
فرنسا  لدى  وتحديدا  الخارج  يف  الحكومة  برضب 
وحليفه  املشييش  يواجه  املقابل  يف  وقطر.  وايطاليا 
االسايس حزب النهضة هذا التعطيل بمحاولة االمساك 
جهة  من  املوالني  تعيني  عرب  الدولة  اجهزة  بمختلف 
حزام  وتأسيس  الحلفاء  دائرة  توسيع  عىل  والعمل 
منظامتي يتكون من املنظمات الوطنية الوازنة سعيا 

لعزل الرئيس وتهرئته سياسيا من جهة اخرى.

حكومة ضعيفة
حدثان بارزان طبعا نهاية االسبوع املنقيض، االول 
الرتاجع الرسيع من قبل رئيس الحكومة عن االجراءات 
التي اقرها ملواجهة املوجة الثالثة من وباء كورونا بعد 
غضب ممثيل املهن املترضرة والثاني هو نفي مسؤول 
بني  مفاوضات  اية  انطالق  الدويل  النقد  صندوق  يف 
قرض  اتفاق  حول  التونسية  والحكومة  الصندوق 

جديد، االول يعكس ضعف وارتجال الحكومة والثاني 
يرضب يف مقتل جديتها ومصداقيتها.

وقبل الخوض يف فضيحة نفي انطالق املفاوضات 
كريمة  مقال  )أنظر  الدويل  النقد  صندوق  مع 
االقتصاد واملالية  بان وزير  8( نذكر  السعداوي ص 
عيل الكعيل ومعه املشييش نفسه كانا قد اكدا ان قانون 
مالية تكمييل سيكون جاهزا قبل نهاية شهر مارس ، 
اليوم 13 أفريل 2021 ال وجود  لقانون مالية تكمييل  
الذي تعهدت الحكومة باستكماله قبل نهاية الثالثي 

االول من سنة 2021.
نكون  فنكاد   ، الدويل  النقد  مع  املفاوضات  اما 
الدولة الوحيدة يف العالم التي يكذبها مسؤول يف هذه 
املؤسسة املالية الدولية  ، التكذيب جاء بعد 3 اسابيع 
من انطالق ما يسمى بجلسات » بيت الحكمة« وبعد 
ومنظمات  الحكومة  بني  مشرتكة  بيانات   3 توقيع 
واتحاد  االعراف  ومنظمة  الشغل  اتحاد   ( وطنية 
الحكومة  استعدادات  ضمن  ُقدمت  وكلها  الفالحني( 
للتوجه للتفاوض مع النقد الدويل حول اتفاق جديد .

ال اجابة  رسمية حتى  كتابة هذه االسطر من قبل 
إدارة  مدير  أزعور،  جهاد  ترصيحات   ازاء  الحكومة 
لوكالة  الصندوق  يف  الوسطى  وآسيا  األوسط  الرشق 
رويرت والتي قال فيها ان » الصندوق لم يتلق أي طلب 
من السلطات  التونسية بشأن برنامج تمويل جديد«  ،  
خاصة ان هذه الترصيحات صدرت بعد ايام قليلة من 
الكعيل بان الحكومة يف مفاوضات  الوزير عيل  تأكيد 
متقدمة مع  هذا الصندوق وانه سيكون يف زيارة اىل 

واشنطن قبل نهاية شهر افريل الجاري.
هذا ما اكده ايضا القيادي يف حركة النهضة عيل 
العريض الذي رصح يوم امس االثنني لالذاعة الوطنية  
بان الحكومة ستوجه رسالة اىل صندوق النقد الدويل 
االسبوع القادم حول مرشوع قرض جديد مربزا انه 
ماي  شهر  بداية  او  افريل  شهر  نهاية  خالل  سيتم 
هذا  حول  املفاوضات  وانطالق  كامل  ملف  ارسال 

القرض .
عليها  الحت  الذي  والوهن  التخبط  حالة  ورغم 
والصحية   االقتصادية  االزمة  اشتداد  مع  الحكومة 

بالنيابة يف  ورغم ان نصف وزرائها تقريبا  يعملون 
من  اليوم  حتى  مدعومة  فانها   ، حساس  جد  ظرف 
التي ارتهنت مصري املشييش بني  النهضة  قبل حركة 
يديها وحولته اىل رئيس حكومة » تحت الطلب »ولنا 
التعيينات ويف نصيب الحركة منها خري دليل عىل  يف 

ذلك .
االيام  يف  حقيقي  اختبار  امام  املشييش  سيكون 
القادمة يف عالقة بالطلب الذي وجه له من قبل رئيس 
مجلس نواب الشعب والنهضة راشد الغنويش والذي 
نقل فيه عرب مراسلة دعوة لجنة هيئة شهداء الثورة 
، طلبا  الدين مخلوف  يرتاسها سيف  التي  وجرحاها 
الكرامة  لصندوق  مقر  توفري  يف  بالترسيع  يقيض 
جميع  من  وتمكينه  االستبداد  لضحايا  االعتبار  ورد 
الوسائل اللوجستية والبرشية  يف اقرب وقت لالنطالق 

يف مهامه .
هذا الصندوق املسمى ايضا بصندوق التعويضات 
تم  اذ   ، سنوات   7 من  اكثر  طيلة  معطل  شبه  بقي 
االنتقالية  للعدالة  االسايس  القانون  بمقتىض  احداثه 
اال  به  املتعلق  االمر  يصدر  ولم   2013 سنة  الصادر 
بعد 5 سنوات اي سنة 2018  ، وتم يوم 24 ديسمرب  
حساب  فتح  املشييش  حكومة  خالل  أي   ،  2020
ايداع بالخزينة العامة للبالد التونسية الدارج املوارد 
الخاصة به واملتأتية اساسا من هبات من الخارج ومن 

تربعات .
ولقيس  للنهضة  كضحية  اليوم  للمشييش  ينُظر 
يف  السلطة  يف  منصب  اهم  من  مكناه  اللذين  سعيد 
له  تكون  ان  دون  تونس  تاريخ  من  دقيقة  مرحلة 
اختاره  الذي  فاملشييش   . املنصب  هذا  لتقلد  مؤهالت 
سعيد ليكون وزيرا اوال مطيعا تحول اىل رجل النهضة 
ويعمل  لخياراتها  منصاعا  قبله   احد  يكن  لم  مثلما 
تحت رقابتها الكاملة حتى ال ينفلت من تحت جلبابها 
وينطلق يف اعداد مرشوعه السيايس بعد ان يتقني من 
انه مجرد » كومبارس«  يف رصاع مع رئيس يقول  انه 
يرفض التسويات والصفقات حتى وان كانت يف شكل 

حوار ترشف عليه اهم منظمة وطنية يف البالد.
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الحبيب القيزاني

حديث عن ترويض قيس سعّيد للواقعية
الرشق أوسطية...

بعد زيارته لمصر :

االمريكية  اإلمرباطورية  قبضة  ارتخاء  بعد 
العالم  عىل  ترامب  دونالد  والية  خالل  خصوصا 
الزج  دون  وغادره  األبيض  البيت  دخل  والذي 
إرسائيل  محاوالت  رغم  حرب  أية  يف  ببالده 
واللوبي الصهيوني استدراجه اىل ذلك جاء بايدن 
ليعلن يف أول ترصيح له أن أمريكا عائدة بقوة اىل 

الساحة العاملية.
نتيجة  وإنّما  فراغ  من  يأت  لم  بايدن  كالم 
الصني  تمثله  باتت  الذي  االسرتاتيجي  التحّدي 
ملركز الواليات املتحدة بعد تفّردها بالهيمنة عىل 
وكذلك  السوفياتي  االتحاد  سقوط  اثر  العالم 
بعد عودة روسيا اىل الساحة العاملية ومواجهتها 
الوجود األمريكي يف مختلف بقاع الدنيا وخاصة 
وأمريكا  )سوريا(  األوسط  الرشق  منطقة  منها 
الالتينية )فنزويال( ولكن أيضا بعد ظهور حلف 
صيني-رويس-إيراني يف مواجهة الحلف الغربي 
املال  ودوائر  األطليس  الحلف  يف  أساسا  املتمثل 

العاملية يف وول سرتيت.
اىل  الرسية  من  ينتقالن  حلفان  اليوم  هناك 

العلنية يف آن واحد :
أولهما حلف املقاومة الذي يتشبث بالتصّدي 
للهيمنة الصهيوأمريكية وثانيهما حلف الصهاينة 

واملسيحيني والعرب املطبّعني.
والثاني  وايران  وروسيا  الصني  تقوده  األول 

املسيطر  االرسائييل  اللوبي  عرب  أبيب  تل  تقوده 
وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  يف  القرار  مراكز  عىل 
بعد  املايض  العام  نتنياهو  اعرتف  وقد  أساسا. 
واألردن  مرص  مع  الغاز  اتفاقيتي  بالده  توقيع 
عنه  ونقلت  الجديد.  الغربي  الحلف  بوجود 
»الصفقة   : قوله   The israel Times صحيفة 
رشق  صفقة  من  جزء  هي  اإلرسائيلية-األردنية 
االقتصادية  الروابط  نطاق  لتوسيع  أوسطية 
يف  العربية  االعتدال  ودول  إرسائيل  بني  واألمنية 
حلف اسرتاتيجي غري معلن تساعد االضطرابات 
املحافظة  عىل  العسكرية  والعمليات  املنطقة  يف 
عىل رّسيته«. كما قال نتنياهو بعد توقيع صفقة 
التاريخية  االتفاقية  »هذه   : مرص  مع  الغاز 
إرسائيل  خزائن  اىل  الدوالرات  مليارات  ستجلب 
وروابطنا  واالقتصاد  القومي  األمن  وستقّوي 

اإلقليمية«.
حلف املقاومة خرج بدوره من الرّس اىل العلن. 
مخطط  وافساد  بسوريا  روسيا  تمركز  فبعد 
النظام  السقاط  العراقي  السيناريو  استنساخ 
السوري، دخلت الصني عرب البّوابة اإليرانية عىل 
عىل  االمريكية  الهيمنة  ألجندات  التصّدي  خّط 
الهدف  أن  تدرك  انها  خصوصا  األوسط  الرشق 
النفط  امدادات  عىل  الحصول  من  حرمانها  هو 

لتدمري اقتصادها الذي بات األول يف العالم.

وتعكس االتفاقية االسرتاتيجية ملدة 25 سنة 
املوقعة مؤخرا بني بيكني وطهران سعي الصني 
مقابل  والحيوية  االقتصادية  مصالحها  لضمان 
تمكني ايران من التكنولوجيا املدنية والعسكرية 
إقليمية  قوة  اىل  التحّول  عىل  ملساعدتها  الحديثة 
تشكل الضلع الثالث يف محور التصّدي اىل جانب 
روسيا يف محاولة جدية لوضع حّد لعهد األحادية 
سقوط  منذ  واشنطن  فرضتها  التي  القطبية 

االتحاد السوفياتي.
تجد ايران مصلحتها يف التحالف مع الصني 
اذ يساعدها ذلك عىل مواجهة الحصار االقتصادي 
األمريكي  والعسكري  والسيايس  والتكنولوجي 
 1979 عام  الثورة  قيام  منذ  عليها  املفروض 
وتقبل بذلك أن تلعب دور منّصة صينية متقدمة 
الحرير  طريق  روافد  وأحد  األوسط  الرشق  يف 
الجديدة. أّما بيكني فقد تخلت ديبلوماسيتها عن 
رّدا  مخالبها  وأظهرت  الناعمة  الحرير  قفازات 
عىل السياسة العدائية التي تسلكها ازاءها امريكا 
عرب االستفزازات والتهديدات سواء يف بحر جنوب 
أقلية  بتأليب  أو  وتايوان  كونغ  وهونغ  الصني 
اإليغور عليها بدعوى الدفاع عن حقوق االنسان. 
برتميم  بايدن  قدوم  منذ  واشنطن  سارعت  وقد 
التصدّع  بعد  األطليس  الحلف  دول  مع  عالقاتها 
لبناء  تسعى  وهي  ترامب  عهد  يف  شهدته  الذي 

زعامتها  تحت  الديمقراطيات  من  تحالف جديد 
مع استقطاب دول جنوب حوض املتوسط تحت 
»الرشق  مرشوع  مع  تام  تماه  يف  املظلة  نفس 
األوسط الجديد« الذي تريده حديقة محّرمة عىل 

الصني وروسيا.
موسكو تدرك من جانبها ان الحلف الغربي 
بزعامة امريكا لم يغفر لها االخرتاق االسرتاتيجي 
عىل  السورية  البوابة  عرب  بفضله  تمركزت  الذي 
منذ  كان  الذي  املتوسط  األبيض  البحر  ضفاف 
أمريكية  بحرية  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية 
خط  يمثله  الذي  االقتصادي  التحدي  جانب  اىل 

أنابيب نورسرتيم 2 لتزويد أوروبا بالغاز.
الرويس  نظريه  نعت  يف  بايدن  يرتدد  ولم 
باردة  حرب  نار  بذلك  ليؤّجج  بالقاتل  بوتني 
جديدة تعّددت معها العقوبات عىل بلد القيارصة 
الجريح  النرس  مثل  وتترصف يف ظلها واشنطن 
إلرساء  وبيكني  موسكو  سعي  أمام  خصوصا 
الدوالر.  نظام  عن  بديل  جديد  عاملي  مايل  نظام 
الرئيسية  التوتر  بؤرة  أوكرانيا  اليوم  وتمثل 
وقد عرّبت موسكو عن  واالمريكان.  الروس  بني 
ينتهجها  التي  الحصار  اسرتاتيجية  من  غضبها 
ازاءها وهّددت عىل لسان وزير  األطليس  الحلف 
الدفاع بأن الحرب اذا اندلعت لن تكون بأسلحة 

تقليدية.

بعد إعالن بايدن أن بالده عائدة بقوة إلى الساحة الدولية تحركت االدارة األمريكية على أكثر من صعيد لمواجهة الحلف الصيني-الروسي-االيراني الذي بات 
يهّدد زعامتها االوحادية على العالم انطلقت في بناء تحالف جديد يضّم إلى جانب الحلف األطلسي بلدان الضفة الغربية من المتوسط التي تمتّد وفق قاموس 

االستراتيجية العالمية األمريكية من باكستان الى المغرب.
كانت  وإن  القاهرة.  إلى  الجمهورية قيس سعيد  رئيس  زيارة  بالخصوص جاءت  واألردن  العراق ومصر  قادة من  التي ضّمت  األخيرة  العربية  القمم  وبعد 
تصريحاته مع نظيره المصري قد رّكزت على عموميات الوضع االقليمي وخصوصا منها محاربة االرهاب والتطرف ودعم التوجه السياسي الجديد في ليبيا فإن 
تسريبات صحفية اسرائيلية تؤكد أن المستور في زيارته لقاء بوفد اسرائيلي استطلع موقفه من التطبيع بما فتح تخمينات عن دور الرئيس المصري في اللقاء 

المذكور وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في الحلف الجديد الذي تبنيه واشنطن.

اىل اليمني السييس مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس يف القاهرة عام 2015 وإىل اليسار مع قيس سعيد االسبوع املايض والذي خّصه باستقبال استثنائي وبأبّهة العظماء...
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07الشارع السياسي
الصين والقرن االمريكي 

الجديد
اقتصادية  كقوة  الصني  بروز  أفسد  لقد 
مع  وتحالفها  عظمى  وعسكرية  وتكنولوجية 
خالل  العالم  لسيادة  أمريكا  مخطط  روسيا 
 .20 الـ  القرن  الحايل بعد سيادته خالل  القرن 
أمريكا  وجدت  السوفياتي  االتحاد  سقوط  فبعد 
نفسها مدعّوة لحكم الدنيا بقاراتها ومحيطاتها 
وفضائها الكوني يف وضع غري مسبوق لم تعرفه 
وبهذا  التاريخ.  مّر  عىل  أخرى  امرباطورية  أية 
املنطق وضع البنتاغون بداية القرن الحايل خالل 
األب  بوش  عهدي  )يف  الجدد  املحافظني  حكم 
وبوش االبن( خريطة جديدة للعالم حيث جرى 

تقسيمه اىل 5 قيادات عسكرية رئيسية هي :
- القيادة الشمالية ومسؤوليتها قارة أمريكا 

الشمالية بما فيها الواليات املتحدة.
القيادة الجنوبية وتغطي أمريكا الالتينية   -

)الجنوبية(.
منطقة  ومسؤوليتها  األوروبية  القيادة   -

الحلف األطليس اعتمادا عىل الدول األوروبية.
- قيادة املحيط الهادئ وتشمل منطقة جنوب 

رشق آسيا ومعها اسرتاليا.
- القيادة املركزية ومسؤوليتها منطقة الرشق 
األوسط وشمال افريقيا وتمتّد اختصاصاتها من 
باكستان اىل املغرب. وتعترب رئاسة اركان الجيش 
األمريكي املشرتكة القيادة املركزية اهّم القيادات 
الخمس وأكثرها عرضة ملهام »التعامل الفعيل مع 
تشمل  املنطقة  هذه  أن  ذلك  محتملة«.  تهديدات 
عىل حّد تعبري زبغنيو بريجنسكي مستشار األمن 
منظري  وأحد  كارتر  الرئيس  عهد  يف  القومي 
»هالل  يسّميه  ما  الجديد«  األمريكي  »القرن 
األزمات« الذي يمتد من تركيا اىل باكستان مرورا 
)أي  والسعودية  الخليج  ودول  والعراق  بايران 
النفط( إضافة إىل أنه يحيط بإرسائيل وما حولها 
أيضا  ويضّم  فلسطني(   - األردن   – )سوريا 
مرص وجوارها االفريقي اىل الرشق حتى املحيط 
الهندي وإىل الغرب حتى شواطئ املحيط األطليس 
ويغطي يف طريقه دول شمال افريقيا من ليبيا 

اىل املغرب إضافة اىل السودان والصومال.

الوطن العربي...بعد أوروبا
األطليس  والحلف  املركزية  القيادة  جانب  اىل 
تمركزها  االمريكية  اإلمرباطورية  حّصنت 
بافريقيا عرب انشاء قيادة »أفريكوم« ملواجهة ما 
تعتربه تسّلال صينيّا-روسيا للقارة السمراء وما 
قد يمثل ذلك من تهديد ملصالحها بها وبالرشق 
األوسط امتدادا اىل منطقة »أوراسيا« التي تبقى 
»رئة  العظمى  للدول  االسرتاتيجي  املنظور  من 

العالم«.
أنها  يالحظ  واشنطن  السرتاتيجية  واملتابع 
بعد تأمني أوروبا اثر نهاية الحرب العاملية الثانية 
تحت  لها  تابعة  مستوطنة  شبه  اىل  وتحويلها 
الستكمال  اليوم  تنتقل  األطليس  الحلف  مظلة 
ألوروبا  الغربية  الضفة  اىل  هيمنتها  أجندة 
مسميات  تحت  ترتيبات  وفق  االوسط(  )الرشق 
مختلفة سواء كانت اقتصادية أو أيديولوجية أو 
ويمثل  العاملي.  الصهيوني  اللوبي  بقيادة  أمنية 
هذه  يف  املتبعة  للسياسة  الزاوية  حجر  التطبيع 
هو  املعلن  غري  األمريكي  الهدف  ويبقى  املنطقة 
يف  الصينية  الحرير  طريق  ارتكاز  نقاط  كرس 

املنطقة ضمانا لالستفراد بالنفوذ فيها.
يف هذا السياق يمكن ادراج حراك القمم التي 
العراق  مثل  عربية  دول  قادة  مؤخرا  جمعت 
مع  التطبيع  اىل  تركيا  وجنوح  واألردن  ومرص 
مرص والحرص األمريكي عىل انهاء حرب اليمن 

بعدما تم إطفاء الحريق الليبي.

تونس والترتيبات
الجديدة

موقعها  بحكم  تونس  أن  والواضح 
االسرتاتيجي ليست بعيدة عن الرتتيبات الجديدة 
 5 يقل عن  ال  ما  منذ  الحقيقة  انطلقت يف  التي 
قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  بامضاء  سنوات 
السبيس اثر زيارته لواشنطن عام 2015 مذكرة 
تونس  أمريكا  بموجبها  منحت  التي  التفاهم 
صفة »الحليف غري العضو يف الحلف األطليس«. 
التفاهم  مذكرة  من  الجزائري  التوجس  وأمام 

مسؤوليها  مختلف  عرب  تونس  حرصت  هذه 
وعىل  مرة  من  أكثر  الغربية  الجارة  طمأنة  عىل 
من  شيئا  تستنقص  ال  املذكرة  أن  عىل  التأكيد 
أحد.  ضد  موّجهة  ليست  وأنها  تونس  سيادة 
وآخر ترصيح ورد يف هذا الشأن كان عىل لسان 
فيه عىل  أكد  املايض  العام  قيس سعيد  الرئيس 
»سيادة األرايض واألجواء والبحار التونسية بما 
أية  من  استغاللها  أو  يدع مجاال الستعمالها  ال 

قوة أخرى«.
حاالت  دائما  تفرض  األزمات  أوقات  لكن 
واالنتماء  الدولية  االتفاقيات  تُمليها  استثنائية 
يستبعد  ال  بما  لألحالف  دائمة  غري  بصفة  ولو 
دعم  بتقديم  فيها  املنخرطة  الدول  بعض  قيام 
لوجستي ألعضاء الحلف عند الحاجة مثل فتح 
السفن  أو  الطائرات  ملرور  السواحل  أو  األجواء 
الحربية أو تمكينها من تسهيالت التزود بالوقود 
احراجا  اللوجستي  الدعم  ويمثل  باملؤونة.  أو 
للدول املعنية به ألنه يجعلها يف نظر أعداء الحلف 
طرفا يف النزاع ولذلك غالبا ما تكتّم الحلف عن 
حروبه  يف  مبارشة  تشارك  لم  دول  قدمته  دعم 
مثلما كان الشأن يف حربه عىل يوغسالفيا نهاية 
التسعينات أو عدوانه عىل العراق ومن بعده عىل 

ليبيا ثم سوريا.
لقد اكتفى الرئيسان سعيد والسييس يف قمة 
القاهرة بينهما بانتهاج خطاب عام حول املسائل 
العاصمتني  اتفاق  عىل  مركزين  تناوالها  التي 
بمختلف  اإلرهابية  التنظيمات  »محاربة  عىل 
أي  ورفض  تمويلها  منابع  وتجفيف  اشكالها 
لدول  الداخلية  الشؤون  أجنبي سلبي يف  تدخل 

املنطقة«.
كالم يستدعي وقفة باعتبار أن للقائمني عىل 
لالرهاب  تعريفا  املنطقة  يف  الحالية  الرتتيبات 
املنطقة  دول  شعوب  مفهوم  مع  يتوافق  ال  قد 
باعتباره يصنّف املقاومة الفلسطينية واللبنانية 
ايران  دعم  يف  ويرى  اإلرهابية  االعمال  خانة  يف 

حلفائها باليمن عمال إرهابيا أيضا.
لذلك يبقى السؤال املطروح هو: هل استدرج 
موقف  يف  النظر  العادة  سعيّد  قيس  السييس 

مستقبل  ومن  الفلسطينية  القضية  من  تونس 
ملف  من  وخصوصا  ككل  االوسط  الرشق 
االستقبال  ان  خاصة  مرشوع  سؤال  التطبيع؟ 
الذي خص به الرئيس املرصي نظريه التونيس ال 
يتماهى حقيقة مع قيمة شخصه حديث العهد 
بالرئاسة وال مع تاريخه كرجل دولة له مواقف 
بناء  مستوى  عىل  او  العالم  قضايا  من  شهرية 
مع  االستقبال  يتماهى  ال  كما  الحديثة.  تونس 
املنطقة  يف  االسرتاتيجي  ووزنها  تونس  مكانة 
حاليا او يف العالم بما يفتح باب التخمينات عما 
باستقبال  سعيّد  خّص  قد  السييس  يكن  لم  اذا 
العظماء كغطاء لعملية اشبه  استثنائي وبأبّهة 
الحلف  يفرضها  منه  مواقف  القتالع  بالتنويم 
قد  ما  ولعّل  التكّون.  بصدد  هو  الذي  الجديد 
يؤّكد وجود حلقة خفية يف زيارة سعيّد للقاهرة 
تغريدة للناشط االرسائييل املشبوه ايدي كوهني 
خيانة؟...  »التطبيع  ساخرة  بلهجة  فيها  جاء 
التقى قيس  ... أضحكتموني... مع من  هاهاها 

سعيّد عندما كان يف مرص؟«.
بسبب  مشّوهة  كوهني  سمعة  أن  العلم  مع 
ترسيبات سابقة اتضح أن ليس لها أية مصداقية 

وال أساس من الصحة.
باردة  حرب  مرحلة  اذن  العالم  يدخل 
اىل  منها  جزء  يف  تتحول  أن  يُستبعد  ال  جديدة 
خطإ  أو  تهّور  نتيجة  بالوكالة  حقيقية  حروب 
االختبار  وسيكون  التقديرات.  أو  الحسابات  يف 
وما  الحالية  املرحلة  يف  العرب  أمام  الحقيقي 
اىل  جنبا  للوقوف  استعدادهم  مدى  هو  بعدها 
مثلما  تهّمها  العالم  يف  عديدة  قوى  مع  جنب 
تهّمهم تجاوزات وعربدة الحلف الغربي ويعنيها 
مثلما يعنيهم وضع حّد لهذه التجاوزات وعليها 
لعنارص  دقيقة  حسابات  اجراء  عليهم  كما 
بالرضورة  تكون  لن  الحلف  هذا  مع  الرصاع 
يخضع  حتى  ترويضه  األقل  عىل  وإنّما  هزمه 
لحكم القانون الدويل حتى ال يكونون مهزومني 

بال مربّر وارسى بال مقاومة وضحايا بال ثمن.
هذا طبعا ان لم تكن فرصة تحقيق ذلك قد 

فاتت يف ظّل الترشذم العربي الراهن.

صفحات  بعض  عىل  يربز  العكروت  كمال  األمريال  اسم  أخذ  أسابيع  منذ 
بعض  املستقبل.  يف  أوىل  ألدوار  مرشحة  كشخصية  االجتماعي  التواصل 

حاجة  عىل  مشّددة  وخصاله  مناقبه  تعداد  يف  أطنبت  املصاحبة  التعاليق 
تونس ملثيله النقاذها من الضياع.

رسى هذا التوجه كالنار يف الهشيم اىل أن تبنّته بعض وسائل االعالم 
السياسية  الفرضيات  األمريال فرضية من  الساحة وأضحى  يف  املؤثرة 

التي يقرأ لها حساب.
عىل  التهّجم  يف  هناك  من  واألحمر  هنا  من  األزرق  الذباب  ورشع 

بعضهم إما بالتهليل والتبجيل باألمريال وإما بالسخط والوعيد عليه.
الثابت هو أن األمريال العكروت غذّى هذا العراك بتحركات إعالمية 

التونيس  للشأن  املتابعني  ذهن  يف  رّسخت  ميدانية  وحتى  وسياسية 
قناعة بأن األمريال أصبح مسكونا بدوافع سياسية جليّة، منها اتصاله 

بالقواعد الجهوية للحزب الدستوري الحّر  )حسب ما أكدت 
رئيس الحزب عبري مويس يف برنامج رونديفو9 

عىل قناة التاسعة( لتحّسسهم وتحسيسهم 
برضورة انقاذ البالد: عملية اتصالية تشبه 
مقعمزة«  »نيّة  عن  تنّم  اصطياد  عملية 
وعن أغراض سياسوية واضحة. إضافة اىل 
اجتماع ضّم  املشاركة يف  يتوان عن  لم  ذلك 
ارتبطت أسماؤهم  أكثر من شخصية ممن 
بالَحْوَكمة الفاشلة للعرشية الفارطة، حّول 
أقّل  يشء  إىل  سياسية  مقربة  من  حضوره 

قتامة.

أما تحركه االعالمي فمقترص عىل تدوينات ومقاالت أغلبها بالفرنسية 
ظهوره  بعد  البرصية  السمعية  االعالم  وسائل  يف  جديد  لظهور  تجنّبا 

األول املحتشم أين تجّلت امكاناته االتصالية املحدودة.
املعطى الثابت أيضا، والذي ال جدال فيه، هو أن كمال العكروت 
املرحوم  عىل  والنفيسة  الغالية  التوافق  ثقافة  يف  سياسيا  تربّي 
وال  منه  نسمع  لم  الغنويش..  راشد  وحليفه  السبيس  قائد  الباجي 
وقد  نطاقه  يف  عمل  للتوافق،  معارضة  أو  نفورا  أو  امتعاضا  عنه 

يكون نّظر أمنيا النجاحه.
السؤال املطروح اليوم بعد ظهور األمريال كفرضية سياسية ذات 
التوافق  وثقافة  التوافق،  ثقافة  من  تحّرره  بمدى  طبعا  يتعلق  بال 
كان  للحكم مهما  معادلة  يف  اجباريا  النهضة  تعني عمليا مشاركة 
نسيجها، ال سيما أنه من املستبعد بل من املستحيل أال تسعى النهضة 
وليوسف  السبيس  قائد  للباجي  خليفة  عن  البحث  يف 
الشاهد يعقد معها من جديد معاهدة الحكم 

للحكم.
ومستعجل  حثيث  أنه  يُتصور  سعي 
يضيق  الجيوسيايس  الحصار  بدا  أن  بعد 
بالنهضة ذرعا وبعد أن اتضح بكل جالء أن 
عبري مويس لن تتحالف مهما كان الثمن مع 

»الخوانجية«.
خليفة  العكروت  األمريال  يكون  هل 

الباجي يف منظومة التوافق؟

األمريال كامل العكروت؟!

كريمة السعداوي
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الشارع السياسي

معز زيود
سوق حافلة بالفضائح المتراكمة، هكذا أمسى المشهد السياسي التونسي ما بعد الثورة. فال تمضي بضعة أشهر أو أسابيع إلّا وتنفجر فضيحة جديدة جّراء 

بّث تسريب جديد لمكالمة هاتفّية أو لحديث يجمع بين بعض من يعتقدون أّن الدولة مجّرد غنيمة يجب تمريغها في الوحل...

حديث الترسيبات يف دولة اللوبّيات!
08

»هُزلت«...! قد ال يُعرّب هذا اللفظ عّما بلغته النخب 
السياسيّة من انحطاط أخالقي ما انفّكت تبوح به ما 
تراهم  املضامني...  متعّددة  ترسيبات  من  عنها  يُنقل 
ورؤساء  الوزراء  تغيري  يف  أدوارهم  عن  يتحّدثون 
الحكومات أو يتشّدقون بحياكة الدسائس يف قصور 
الحكم وما جاورها أو يشّككون يف مؤّسسات الدولة 
مشهدا  يُجّسدون  وكأنّهم  وإدارتها،  جيشها  ويف 
دراميّا لـ«حريم السلطان« زمن تقهقر اإلمرباطوريّة 
دولة  عمالء  أدوار  خجٍل  بال  يتقّمصون  أو  العثمانيّة 
البغيض  االحتالل  زمن  الخانعني  وخدمها  أجنبيّة 

للبالد التونسيّة...

حين يقع الفأس على الرأس!
حّدة  ريب،  بال  األخرية،  الترسيبات  كشفت 
األمراض التي أصابت جسد الدولة واملجتمع يف تونس 
مع  التطبيع  بات  فقد  األخمصني.  حتّى  الرأس  من 
األخرى،  تلو  الواحدة  السياسيّة،  والفضائح  األزمات 
بتأّفف  التونسينّي  عموم  يلوكه  يومّي  خبز  بمثابة 
وتقّزز مقذع أو برشاهة ساديّة. وإذا قلنا إنّنا نعيش 
»تطبيًعا« مع تلك اآلفات، فهذا يعني أنّه لم يعد من 
املستغرب لألسف الشديد أن ينكشف يوما ما انخراط 
أّي سيايّس أو مسؤول أو إعالمّي أو حتّى حقوقّي يف 

ممارسات معيبة أو حتّى إجراميّة.
ما،  حّد  إىل  انطباعيّة  التوصيفات  هذه  تكون  قد 
طرحا  ترُبّر  األخرية  الترسيبات  مضامني  هول  لكّن 
األخالقي  املأزق  من  الرغم  عىل  منها،  حّدة  أكثر 
الفضائح  آخر  الترسيبات.  تلك  تشّكله  الذي  واملهني 
النائب  بثّه  الذي  األخري  الترسيب  يف  وردت  املدّوية 
راشد الخياري ملحادثة مسّجلة ذكر أنّها جمعت بني 
الرئايس  الديوان  ومديرة  القصوري  مايا  اإلعالميّة 
للشخصيّتني  املحتمل  بالدور  وتعّلقت  عكاشة  نادية 
املذكورتني يف »التدبري« أو عىل األقل اإلعداد الستقالة 
واستبداله  الفخفاخ  إلياس  السابق  الحكومة  رئيس 
وللوقوف  املشييش.  هشام  الحايل  الحكومة  برئيس 
عند ما بلغه الحال من خطورة وتوّرم، علينا استعادة 
املذكور  الترسيب  حديث  من  القصوري  إىل  نُسب  ما 
بما أمكن من أمانة اللغة: »الفخفاخ يجب أن يتنّحى 
القيام بسياسة )يوسف( الشاهد نفسها.  ألنّه بصدد 
يُعنّي مائة شخص ويخلط األمور، يريد إجراء حركة 
الوالة بعد أن أعّدها له الشاهد. فّكرنا إذن يف أن يُقيله 
ليكون  الحكومة  من  وزيرا  مكانه  ويُعنّي  الرئيس 
ألنّه  املشييش  يف  فّكرنا  وقد  بالنيابة.  حكومة  رئيس 
يصبح  بشكل  باملائة،  مائة  لدينا  املضمون  الوحيد 
 .)un homme de paille( تقريبًا مجّرد رجل تنفيذ
وهكذا يبقى املشييش يف وزارته، عىل أن يقود القرص 
األمور يف الوزارة األوىل من وراء الستار«. من حصل 
بريئا، فقد  لم يكن بدوره  الترسيبات وبثّها  تلك  عىل 
تسجيل  ببّث  »الجمهور«  اهتمام  استدرار  يف  تفانى 
تلو اآلخر. ويف هذا الصدد، جاء الحديث املنسوب إىل 
السابق  الفرنيس  السفري  التقت  بكونها  القصوري 
قرطاج،  قرص  يف  أجراه  لقاء  بعد  معه  قهوة  لتناول 
واحتّجت عىل ترشيح فرنسا السيايس »خيام الرتكي« 
لرئاسة الحكومة التونسيّة. أّي خور أفظع من هذا، يف 

حال كان مضمون الترسيب صحيحا؟!.
الخيط  من  األبيض  الخيط  تبنّي  إذن  لنحاول 
األسود. املحامية اإلعالميّة القصوري، اتّهمت تونسيّا 
كان  إنّه  قائلة  التسجيل،  بـ«إعداد« هذا  بدبي  مقيما 
يعمل قبل عام 2004 تقنيا بمؤسسة التلفزة الوطنية. 
الذي قد يمارسه  كما حّذرت من »الخضوع لالبتزاز 
أنّه  باعتبار  املفرتضني  الشخص« تجاه ضحاياه  هذا 
يتمّعش من تلك املمارسات، ودعت »كّل من تأذّى أو 
قضائيّة  دعوى  رفع  إىل  املجرم«  الفعل  من  سيتأذّى 

وطبعا  الترسيبات.  تلك  وراء  يقف  الذي  بالشخص 
فإنّها تحّدثت كذلك عن جريمة التنّصت عىل املكاملات 
الخاّصة وفق قانون االتّصاالت الذي يحمي املعطيات 
ذلك،  يف  حّق  عىل  وهي  انتهاكها.  ويُجّرم  الشخصيّة 
لكنّها قضيّة أخرى ال تُقاس يف كّل األحوال بجسامة 

ما جاء يف الترسيب إذا كان غري مفربك.
فقد  عكاشة،  نادية  الرئايس  الديوان  مديرة  أّما 
نفت نفيا قاطعا انخراطها يف ما وصفته بـ«التفاهات 
أنّها تعرف من يقف وراء  بدورها  العميقة«، مؤّكدة 
ما وصفته بـ«الحمالت املغرضة والقذرة« التي تُشّن 
ضّدها. وقد استخدمت بذلك أسلوب الغموض نفسه 

الرئيس  عهد  يف  قرطاج  قرص  عىل  الغالب 
الذي  الترسيب  هذا  فإّن  ولإلشارة  الحايل. 
استهدف عكاشة ليس األّول من نوعه، بل 
تسجيل  تداول  املايض  العام  أواخر  سبقه 
فيه  وحّرضت  إليها  نُِسب  آخر  صوتي 
املدّونني عىل استهداف مندوب تونس  أحد 
من  توّعد  الذي  املتحدة  األمم  لدى  السابق 
يف  ورد  ما  بسبب  عكاشة  بمقاضاة  جهته 

تلك الترسيبات... 
السياسيّة  امللهاة  هذه  أّن  إذن  املؤسف 
القضاء  أروقة  إىل  تصل  ال  كسابقاتها 
دون  تفاصيلها  يف  نخوض  لن  ألسباب 
كانت  حال  يف  األوىل،  فمن  ثابتة...  حجج 
هذه الترسيب مفربكة، أن يقوم املعنيّون به 
بإثبات ذلك قضائيّا، لكن يبدو أّن السيف 
سبق العذل. ويبدو أن اللوبيّات ذات الصلة 
تجنّب  يف  األخطبوطيّة  تُعّول عىل عالقاتها 
الكفيل  للزمن  األمر  ترتك  مثلما  املساءلة، 
بفعل النسيان!... وبما أنّها تُدرك أّن الدولة 
متناهية،  ضعف  حالة  تشكو  التونسيّة 
فإنّها لن ترتّدد يف إعادة الكّرة كّلما سنحت 

الفرصة أمامها.

سالح سياسي متبادل
ظاهريا  باتت  قد  الترسيبات  لعبة  أّن  يخفى  ال 
تونس  يف  السائد  السيايس  للرصاع  »فتّاكا«  سالحا 
من  فخاخ  يف  السقوط  ينبغي  ال  ولذلك  أعوام.  منذ 
للعلن  أّي حكومة تصدر  يقف وراءها. فعند تشكيل 
رضب  بهدف  املنتظرين،  أعضائها  عن  ترسيبات 
املرّشحني لعضويّة الحكومة أو من أجل »لعب« دور 
انعكاسات  ذا  األمر  يصبح  ذلك  ومع  وهمي.  بطولة 
للدولة. وهنا  السياديّة  املؤّسسات  يمّس  خطرية حني 
نستذكر أيضا الترسيب املنسوب منذ فقرة غري طويلة 
نهاية  عن  فيه  تحّدث  الذي  عمار  محّمد  النائب  إىل 
رئيس  رفض  بعد  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس 
الربملان  يف  عليهم  املصادق  الوزراء  قبول  الجمهوريّة 
ألداء اليمني. واألدهى من التأويالت الشيطانيّة لحديث 
للتيار  السابق  العام  األمني  دور  عن  املذكور  النائب 
الديمقراطي محّم عبّو يف »تفكيك« املنظومة الفاسدة 
يف القضاء، فإّن هذا النائب لم يرتّدد يف عرض وساطته 
استعداًدا  الرئايس،  القرص  يف  ملحّدثيه  لقاءات  لتدبري 
إو إعداًدا للسقوط »الوشيك« لرئيس الحكومة، وكأنّه 
لعبة  يف  محتمل  منافس  اختيار  بمجّرد  يتعّلق  األمر 

ورق بإحدى املقاهي الشعبيّة.
أو  انتخابات  فرتة  كّل  خالل  أنّه  أيضا  واملعلوم 
بعدها تتواتر الترسيبات، ولكّن بعضها يكشف جرائم 
فعليّة، عىل غرار الترسيب املتعّلق مثال بمكاملة هاتفيّة 
تعمل  تلفزيونيّة   و«منشطة«  الفهري  سامي  بني 
لحسابه، مقدما لها تعليماته بأن تختلق كّل األكاذيب 
الرئاسيّة يوسف  لالنتخابات  املرشح  لتشويه  املمكنة 
حصيلة  وعن  الشاهد  عن  النظر  وبرصف  الشاهد. 

الحكم الهزيلة التي خّلفها وعن تجاوزاته التي يبقى 
يكشف  ذلك  فإّن  فيها،  التحقيق  القضاء  شأن  من 
اللعبة  يف  اإلعالميّة  للوبيّات  القذرة  األدوار  بعض 
السياسيّة من أجل خدمة أجندات ال عالقة لها إطالقا 

بالعمل اإلعالمي.
وها هو أيضا النائب الصايف سعيد قد رّوج، منذ 
القيادي  تسمية  يف  تدّخل  الفرنيس  السفري  أّن  أيّام، 
بالحركة فتحي بلحاج وزيرا للتكوين املهني والتشغيل 
االتّجاه ذاته، ها هو  الفخفاخ. ويف  إلياس  يف حكومة 
كذلك  رئيس لجنة املالية بمجلس نّواب الشعب هيكل 
املّكي يتّهم رئيس الربملان راشد الغنويش بـ«الوشاية 

به لسفري فرنسا« أيضا، بدليل تعطيله مشاريع قوانني 
القروض التي مصدرها االتحاد األوروبي!.

ومثاال عىل فداحة بؤس املناخ السيايس واستسهال 
املستشار  أيضا  َسّوده  ما  الدولة  مؤّسسات  رضب 
الكزدغيل،  رضا  الجبايل  لحمادي  السابق  اإلعالمي 
تساؤالت  شكل  يف  زاعًما  املنقيض،  األسبوع  نهاية  يف 
خالل  »سيجتمع  الجمهوريّة  رئيس  أّن  بريئة  غري 
زيارته إىل مرص بموفد ارسائييل الستطالع موقفه من 
التطبيع«، وفق ترسيبات إعالمية إرسائيلية، متسائال 

»هل يلتقي سعيد موفدا لنتنياهو؟«.
ما صّحة مضامني  عن  النظر  والواضح، برصف 
أنّها تندرج يف نطاق حمالت تشويه  الترسيبات،  تلك 
إىل  الدولة ويرمز  يُمثّل  ال  الجمهوريّة، وكأنّه  لرئيس 
الرئيس  أّن حلفاء  الدستور. وال يخفى  وحدتها وفق 
حركة  ترصيحا،  أو  تلميحا  يتهمون،  سعيّد  قيس 
األقّل  عىل  أو  الترسيبات  تلك  وراء  بالوقوف  النهضة 
حركة  أنصار  أّن  ذلك  ودليل  فيها.  والنفخ  تغذيتها 
حملة  يف  طويلة  أشهر  منذ  انخرطوا  قد  النهضة 
يقف  من  ولكّل  الجمهوريّة  لرئيس  مكثّفة  تشويه 
الكتلة  النائب عن  اعترب  الذكر،  يف صّفه. وعىل سبيل 
النهضة  »حركة  عىل  أنّه  الغنّاي  زيّاد  الديمقراطية 
السياسة  مواصلتها  صورة  يف  أنه  نهائيّا  تفهم  أن 
لها  ضحيّة  أّول  ستكون  فإنّها  حاليا،  تنتهجها  التي 
جزئيا  يظّل  يحدث  ما  يف  سعيّد  دور  كان  مهما  ألنه 
جّدا«، قائال إّن »الترسيبات هي فعل ُمدان، ومن يقوم 
املنابر  يف  ذلك  عن  ويتحّدث  يخرج  بالترسيب  اليوم 
أن ننىس  ينبغي  ال  أي خجل«. وطبعا  اإلعالميّة دون 
أّن رئيس حركة النهضة كان هو نفسه ضحيّة العديد 

من الترسيبات، وأخطرها ما جاء زمن حكم الرتويكا 
خالل لقاء له بعدد من القيادات »السلفيّة الجهاديّة«، 
حني اعترب أّن الغنويش الجيش غري مضمون كما األمن 

واإلدارة.

بين المهنّية والمصلحة العاّمة
األسبق  الصّحة  ووزير  النهضة  بحركة  القيادي 
راشد  النائب  ترسيبات  بدوره  انتقد  الحمامي  عماد 
الخياري، بعد »االتّهامات« التي وّجهها إليه بخصوص 
تجميد عضويته أو طرده من حركة النهضة بالنظر 
إىل انتقاداته لرئيس الحركة راشد الغنويش. الحّمامي 
للعمليّة  باتت بمثابة ترذيل  الترسيبات  تلك  أّن  اعترب 
إىل  داعيا  تونس،  يف  الديمقراطيّة 
عدم إيالء أهمية لترسيبات الخياري 
أو غريه وإىل رضورة حماية العملية 
الديمقراطيّة يف تونس بالتفاعل مع 
الطاولة  »فوق  الجارية  األحداث 
عموما  الشمس«.  ضوء  وتحت 
لكنّه  صائبا،  التوصيف  هذا  يبدو 
منقوص يف اآلن ذاته ألّن ممارسات 
أو  منها  الظاهر  سواء  السياسينّي، 
التي  هي  بالخصوص،  املعلن  غري 
تتسبّب قبل غريها يف عملية الرتذيل 
السياسينّي إىل أقىص حّد.  والتتفيه 
التونسينّي  اهتمام  عدم  أّن  كما 
يحدث  لن  الترسيبات  تلك  بمثل 
مشحونا  السيايس  املشهد  دام  ما 
بسبب تكالب سياسيني عىل تحقيق 
والشخصيّة  السياسيّة  مصالحهم 
للبالد  العليا  املصالح  حساب  عىل 
وتجاهال ملعاناة التونسينّي التي لم 

تعد تُحتمل.
إن  الذات  بجلد  كذلك  نقوم  لن 
اعرتفنا بأّن أغلبيّة التونسينّي أمست 
اإلشاعات  عىل  وتتغذّى  والقال،  القيل  من  تغرتف 
وتُسهم يف تضخيمها بال ترّو. وأصبح السباب والشتم 
عرب  سواء  الكثريين،  لدى  معتادة  سلوكيّة  ممارسات 
قارعة  وعىل  الشوارع  يف  حتى  أو  »فيسبوك«  موقع 

الطريق. 
واملهني  األخالقي  املأزقني  عند  نقف  هنا  ومن 
من  تعكس  فهي  الترسيبات،  تلك  تطرحهما  اللذين 
العمل  انحدارا أخالقيّا ملن ال يرتّدد يف تحويل  ناحية 
الصحفي إىل عمليّة تلّصص منهجي من أجل صناعة 
اإلرهابيّة،  الذبح  عمليّات  يرُبّر  أّن  والحال  بطوالت. 
ملهنة  بصلة  يمّت  أن  يمكن  ال  الخياري،  فعل  مثلما 
اللوبيات  عن  بذلك  يختلف  وال  الصحافة،  مثل  نبيلة 
التي تتاجر بمصالح البالد والعباد. ومن جهة أخرى 
فإّن الحّق يف اإلعالم يُعّد حّقا أساسيا وفق الفصل 32 
الوسائل غري  إىل بعض  اللجوء  أّن  كما  الدستور.  من 
العاّمة  ترُبّرها املصلحة  املرشوعة مهنيا وأخالقيّا، قد 
العاديّة  الوسائل  عرب  بلوغها  استحالة  عند  الكربى 

األخرى.
خطورة  حول  طبًعا  جدال  ال  األحوال،  كّل  ويف 
مضامني عدد ال يُستهان به من تلك الترسيبات. فاألمر 
وإنّما  داخليّة،  ودسائس  بمؤامرات  فقط  يتعّلق  لم 
تعّدى ذلك لينتهك مسائل سياديّة شديدة الحساسيّة 
رئيس  تسمية  يف  أجنبيّة  دولة  سفري  دور  غرار  عىل 
العام«  »املقيم  مشموالت  من  األمر  وكأن  الحكومة، 
يُشّكل  ما  وهو  التونسيّة.  للبالد  فرنسا  احتالل  زمن 
تجاوزا لكّل الخطوط الحمراء ولكاّفة املعايري املهنيّة، 
يف  الضالعة  واللوبيّات  البيادق  عن  النظر  برصف 

جرائم التبعيّة والعمالة الكريهة...
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تونس  ارتهان  تفاصيل  اىل  التطرق  دون 
بشكل تام لالقرتاض وامكانية توجهها راسا نحو 
تشابه  نقاط  وجود  باعتبار  اللبناني  السيناريو 
فان  البلد   هذا  مع  واقتصاديا  سياسيا  عديدة 
دول  سفراء  اكده  الذي  البالد  مشكل  ان  الثابت 
البنك  من  سامون  ومسؤولون  االوروبي  االتحاد 
املانحني  ببخل  يتعلق  ال  النقد  وصندوق  الدويل 
التمويالت  يف  الترصف  سوء  يف  يتمثل  ما  بقدر 

واهدارها.

اهدار التمويالت : 
الحالة التونسية

اعترب نائب رئيس البنك الدويل ملنطقة الرشق 
األوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج لدى زيارته 
أن  الفارط   مارس  شهر  اواسط  لتونس  مؤخرا 
الوضع االقتصادي يف تونس متأزم ويكاد يكون 
كارثيًا  مرجًحا أنه قد يتجه بالبالد إىل السيناريو 
تونس  يف  السياسية  املشاكل  أن  مربزا  اللبناني 
ألقت بظاللها عىل الوضع االقتصادي الذي تُرجم 
بأن  مفيًدا  للتونسيني  اليومي  املعييش  الواقع  يف 
نسبة  وبأن  جًدا  مقلقة  بتونس  الخاصة  األرقام 
لتونس  لم يسبق  %21 وهي نسبة  بلغت  الفقر 

أن بلغتها عىل حد تقييمه.
وأكد املسؤول بالبنك الدويل أن نظرة املانحني 
الدوليني لتونس تغريت عىل ما كانت عليه خالل 
السنوات الفارطة  مشريًا إىل أنهم ينظرون اليوم 
يف  سواء  والتجاذبات  الرصاعات  وإىل  األرقام  إىل 
الربملان أو بني السلط  وإىل مدى وجود إرادة يف 
تونس  رشكاء  أن  موضحا  االقتصادي  اإلصالح 
الدوليني ينظرون إىل األوضاع يف تونس مستغربني 
مما آلت إليه ومتسائلني عن السبب يف عدم تفعيل 

اإلصالحات وتقدمها عىل أرض الواقع.
عىل  أنه  رصيح  بشكل  بالحاج  فريد  وأكد 
تونس إنقاذ نفسها بنفسها واألخذ بزمام األمور 
وأن دور املانحني الدوليني للمساندة يأتي يف ما 
بعد وأنه طاملا ليست هناك إرادة للميض قدًما فلن 

يأتي أحد ملّد يد العون لتونس وفق تقديره.
5 مليارات  واشار بالحاج يف سياق مثري إىل أن هناك قرابة 
دوالر )14 مليار دينار)عىل ذمة االقتصاد التونيس اليوم وأنه لم 
يتم رصفها بسبب مشاكل يف استيعابها  عىل غرار عدم التوصل 

إىل املصادقة عىل البعض منها يف الربملان.
تونس  عليها  تنكب  أن  يجب  التي  اإلصالحات  أن  وأردف 
واملؤسسات  األجور  وكتلة  العمومية  املالية  وتشمل  واضحة 
العمومية والدعم... مستدرًكا أن املشكل يتمثل يف كيفية املرور 
من التشخيص إىل تجسيد الحلول عىل أرض الواقع.واقرتح أن 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  اجتماعات  خالل  تونس  تتوجه 
رشكائها  أمام  برنامج  وضع  إىل  الحايل  أفريل  شهر  يف  الدويل 
اإلصالح   يف  ورغبتها  جديتها  مدى  خالله  من  لتثبت  الدوليني 
مشدًدا عىل رضورة أن يكون برنامًجا واضًحا فيه تسلسل جيلّ 

وأرقام والتزامات بيّنة.
ويعترب تقييم املسؤول الدويل صائبا عىل أكثر من صعيد اذ 
ان السلط التونسية تيسء بشكل فاحش الترصف يف االموال التي 

توضع عىل ذمتها.
اتاحة  فرص  تستثمر  ال  املسؤول  وفق  السلط   هذه  ان  بل 
املصادقة  انعدام  او  بطء  بسبب  لتونس  التمويالت  الدائنني 
الربملان مخصص  الوقت يف  ان كل  اتفاقيات منحها بحكم  عىل 

للخصومات واملهاترات.
كما ان العجز عن تصور وتنفيذ اي اصالح والتعويل بصفة 
من  صار  الوطني  املايل  بالشأن  للقيام  الدائنني  عىل  حرصية 

دعموا  الذين  اولئك  حتى  الجميع  استغراب  تثري  التي  املسائل 
مرشوع الربيع العربي يف تونس و"ثورتها" بال حساب اىل ان 
ان هيمنت عليه  لهذا املرشوع بعد  الذي تنكروا فيه  اليوم  جاء 
الغنائم والغزوات  الفساد والوفاقات واملؤمنون بمنطق  مظاهر 
املالية وغريها من مظاهر االنهيار الذي انهى مسرية عقود طوال 

من االنتاج واملراهنة عىل الذكاء التونيس.
عجز  عىل  الدولية  املالية  الهيئات  تأكد  عن  النظر  وبقطع 
التونسية عن امكانية انجاز اي اصالح يف ظل تضارب  السلط 
فان  وغريهم   واملهربني  النفوذ  واصحاب  "املنظمات"  مصالح 
رشكاء تونس يعرّبون اليوم بشكل جيل عن شكوكهم يف مصداقية 
القاسم املشرتك  إذ ان  التي تصدر من هنا وهناك  االحصائيات 
ان  املجتمع واملؤسسات سيما  بينها هو عدم تعبريها عن واقع 
وسائل "تلميعها" صارت مفضوحة وقديمة قدم "منهجياتها" 

التي يرجع العديد منها اىل خمس او ست عقود عىل االقل.

معطيات اقتصادية
بال مصداقية

كبري  عدد  وهو  لإلحصاء  عموميا  هيكال   50 بتونس  يوجد 
مقارنة بالتجارب العاملية مثل فرنسا )16 هيكال احصائيا )علما 
العاصمة تشهد ضعفا يف  كلها يف  التي ترتكز  الهياكل  أن هذه 
إنتاج املعلومة اإلحصائية وذلك بسبب محدودية املوارد البرشية 
واملادية والتقنية فضال عن هجرة الكفاءات يف هذا املجال وغياب 
التكوين املستمر ومحدودية املدارس والهياكل املكلفة بالتكوين.
ولكن املشكل االهم عىل هذا املستوى  يتمثل وفق العديد من 

الخرباء يف امليدان يف شبه انعدام شفافية املعلومة 
اإلحصائية  ويف التأثري السيايس الكبري عليها اىل 
الوضعيات  من  العديد  يف  مطابقتها  عدم  جانب 
صياغة  تعطل  مع  بالتوازي  الدولية  املعايري 
ومن  املعلومة.  بتطوير  املتعلق  القانون  مرشوع 
املحقق ان املعلومة االحصائية الفاقدة للمصداقية 
بكثافة  فيها  تستخدم  ميادين  عدة  عىل  تؤثر 
السكان  ومسح  والجباية  العمومية  كاملالية 
مؤرشات  وتطور  والبطالة  الفقر  نسب  وتحديد 
االسعار وغريها من البيانات التي تطلبها بشكل 
والتي  وغريها  الدولية  املالية  الهيئات  خاص 
اصبحت محل شكوك يف مدى وثوقيتها وصحتها.
تستعد  التي  تونس  ان  الثابت  من  ولعله 
املقرضني  من  العديد  اىل  االيام  قادم  يف  للتوجه 
إلقناع  دينار ستجد صعوبات  مليار   16 لتعبئة 
الدائنني بوثوقية بياناتها املالية ومناهج احتساب 
التقييمات  يؤثر بوضوح عىل  ما  مؤرشاتها وهو 
الدولية ويجعل من الربامج "االصالحية" املقدمة 

محل شك ال سيما من الناحية املنهجية.
يسود  الذي  الوقت  ففي  الذكر   سبيل  وعىل 
االجتماعية  األوضاع  بتدهور  عام  شعور 
واالقتصادية يف البالد  تربز ارقام املعهد الوطني 
 11% حدود  يف  الفقر  نسبة  استقرار  لإلحصاء 
هذه  ومحلية  دولية  دراسات  تقدر  حني  يف 
 %40 اىل  وصولها  مع   %29 بحوايل  النسبة 
ان  جليا  يبدو  كما  الداخلية.  املناطق  اغلب  يف 
عىل  يقدم  الذي  االستهالك  لدى  االسعار  مؤرش 
الفارط مع  مارس  نهاية   %4.8 يتجاوز  لم  انه 
انخفاض مقارنة بالشهر السابق ال يعكس فعليا 
واقع الغالء املشط لألسعار باعتبار عدم احتساب 
مؤرش االستقطاب الجهوي والفئوي عىل مستوى 

تحديد املؤرش.
اما بخصوص املالية العامة فإن تونس خارج 
املعايري الدولية نظرا لعدم اعتمادها طريقة القيد 
املحاسبية الدولية  واملعايري  املزدوج  املحاسبي 
التأخر املتواصل يف ما  العام  )ipsas(  فضال عن  يف القطاع 
الدولة  تنفيذ ميزانية  التي تهم  املعلومات  يتعلق باإلفصاح عن 
العام  هذا  "قلصت"  التي  اعدادها  يف  الفرضيات  و"اخطاء" 
من العجز بنحو 4 مليارات دينار باعتبار التقييم غري الواقعي 

لتطور اسعار النفط يف االسواق العاملية.
وانعدام  العجز  معضلة  مع  اليوم  تستمر  ان  املؤسف  من 
الكفاءة مأساة املغالطات يف املعطيات الرسميّة املتعّلقة بالعديد 
حد  اىل  مشابه  سياق  يف  االقتصاديّة  واملؤرّشات  القطاعات  من 
عىل  بالتعتيم  يكتف  لم  الذي  السابق  النظام  ملمارسات  بعيد 
يف  واإلحصائيات  األرقام  تزييف  إىل  عمد  بل  املعطيات  بعض 
العديد من املجاالت وخصوصا تلك التّي ترتبط مبارشة بتقييم 
األداء االقتصادّي. وشكلت مؤرّشات عديدة عىل غرار نسبة الفقر 
تبني  التي  املغالطات  محاور  ابرز  التنمية  ومؤرّشات  والبطالة 

انها مغايرة للواقع الذّي انكشف بعد الثورة. 
مواصلة  كذلك  االسف  مع  تجرى  بل  فحسب   هذا  ليس 
واملعطيات  التجاري  امليزان  عجز  رصيد  خصوص  يف  املغالطة 

الخاصة باالستثمار املحيلّ واألجنبّي. 
وإن كان يتم التالعب ببعض املؤرّشات االقتصاديّة فإنّه يتم 
خصوصا  يؤّكده  ما  وهو  بأكملها.  قطاعات  عىل  التعتيم  اليوم 
العديد من الخرباء يف مجال الطاقة والذين يعتربون أّن التعتيم 
وغياب الشفافيّة يساهمان يف تكريس الفساد ويخدمان مصالح 
فئات معيّنة ال تزدهر أعمالها إال بعيداً عن الوضوح واملصداقية.

خزينة الدولة: مال قارون لن يكفيها !خزينة الدولة: مال قارون لن يكفيها !
كريمة السعداوي

تستعد السلط المالية لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك بعد ان اوشكت خزينة الدولة على النفاد لوال التدخل المتواصل 
من طرف البنوك لتعديل رصيدها واللجوء المكثف إلصدار النقد. غير ان المؤكد انه حتى لو ضخ صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين ما يعادل قيمة ميزانية 
تونس بالكامل  فان هذه االموال ال تكفي لإليفاء بالنفقات في ظل طرح الجميع من هيئات مالية وخبراء واقتصاديين سؤال واحد : اين ذهبت عشرات االالف 

من مليارات الدوالرات التي منحت لتونس؟

مقر الخزينة العامة للبالد التونسية
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االقتصاد العاملي سينمو
بنسبة 4٪ عام 2021

ينمو  أن  املتوقع  من  انه  الدويل  البنك  الفارط  االسبوع  اكد 
االقتصاد العاملي بنسبة %4 عام 2021، بافرتاض أن التوزيع األويل 
االنتشار  واسع  سيصبح  )كوفيد19-(  كورونا  فريوس  للقاحات 
2021 من  الدويل يفيد يف نرشية جانفي  البنك  العام.  لكن  خالل 
سيكون  التعايف  بأن  العاملية  االقتصادية  اآلفاق  حول  تقريره 
ضعيفا عىل األرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح 

جماح الجائحة وتطبيق إصالحات لتعزيز االستثمار.
بنسبة  انكماشه  بعد  ينمو مجددا  العاملي  االقتصاد  أن  ورغم 
من  فادحة  خسائر  يف  تسببت  الجائحة  فإن   ،2020 يف   4.3%
وربما  الفقر،  هوة  نحو  باملاليني  ودفعت  واإلصابات  الوفيات 
قمة  وتتمثل  طويلة.   لفرتة  والدخل  االقتصادي  النشاط  تقلص 
األولويات عىل صعيد السياسات بالنسبة لألمد القريب يف السيطرة 
عىل انتشار الفريوس وضمان رسعة توزيع اللقاحات عىل نطاق 
أيضا  السلطات  ستحتاج  االقتصادي،  التعايف  دعم  وبغية  واسع. 
إىل تيسري دورة إعادة االستثمار التي تهدف إىل نمو مستدام أقل 

اعتمادا عىل الدين الحكومي.  
ويف معرض التعقيب عىل التقرير، قال رئيس مجموعة البنك 
يف  دخل  العاملي  االقتصاد  أن  يبدو  "بينما  مالباس  ديفيد  الدويل 
مرحلة تعاف ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات جسيمة 
وأنشطة  املوازنة،  وسياسات  الدين،  وإدارة  العامة،  الصحة  يف   –
يسعون  الذي  الوقت  يف   – الهيكلية  واإلصالحات  املركزية  البنوك 
قوة  هشا  زال  ما  الذي  العاملي  التعايف  هذا  يكتسب  أن  لضمان 
دفعا ويريس األساس لنمو قوي... وللتغلب عىل تأثريات الجائحة 
حاجة  ثمة  االستثمار،  صعيد  عىل  املعاكسة  العوامل  ومكافحة 
العمل  بيئة األعمال، وزيادة مرونة أسواق  لدفعة كبرية لتحسني 

واملنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة."
وحسب تقديرات البنك الدويل، فإن انهيار النشاط االقتصادي 
العاملي يف 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا يف السابق، 
االقتصادات  يف  حدة  األقل  االنكماش  رأسها  عىل  ألسباب  وذلك 
تعطل  فإن  املقابل،  يف  الصني.  يف  قوة  األكثر  والتعايف  املتقدمة 
النشاط يف أغلبية اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية كان 

أشد حدة مما كان متوقعا.
ويف هذا الصدد، قالت كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة 
الدويل "ثمة حاجة ملعالجة  البنك  الخرباء االقتصاديني بمجموعة 
النمو  أثرت صدمة  إذ  البلدان،  تلك  العديد من  املالية يف  الهشاشة 

عىل ميزانيات األرس املحرومة وميزانيات الرشكات".
التوقعات  أن  التقرير  الواردة يف قسم من  التفاصيل  وتكشف 
وأن  اليقني،  عدم  حالة  بارتفاع  تتسم  زالت  ما  األجل  القريبة 
اختالف نتائج النمو يظل محتمال. ويشري سيناريو سوء األوضاع، 
توزيع  يف  والتأخر  اإلصابات  ارتفاع  استمرار  عىل  ينطوي  الذي 
 .2021 يف   1.6% عند  العاملي  النمو  تقييد  احتمال  إىل  اللقاحات، 
ن األوضاع، الذي ينطوي عىل  يف الوقت ذاته، يشري سيناريو تحسُّ
النجاح يف السيطرة عىل الجائحة وتسارع عملية توزيع اللقاحات، 

إىل أن وترية النمو العاملي قد تتسارع بمعدل يصل إىل 5 %. 
املصدر : البنك الدويل

فوضى ترصحيات حول املفاوضات
مع صندوق النقد الدويل

اكدت يوم االحد 11 أفريل 2021 وكالة االنباء الدولية 
"رويرتز" ان مسؤوال كبريا يف صندوق النقد الدويل رصح 
للوكالة ان تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديدا من 
بأن  املالية  وزير  من  ترصيحات  عقب  وذلك  الصندوق 

مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.
عيل  االستثمار  ودعم  واالقتصاد  املالية  وزير  وكان 
مارس   31 يوم  رويرتز  مع  مقابلة  يف  رصح  قد  الكعيل 
ان وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج  الفارط 

تمويل مع الصندوق منتصف أفريل الجاري.
واوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا 

الوسطى يف الصندوق، انه لم يتم تلقي أي طلب من 
السلطات بشأن برنامج تموييل جديد مربزا 

ان الصندوق نشط كثريا يف تونس عىل مدار 
السنوات العرش املاضية، وأنه دعم عملية 
مزيد  إىل  يتطلع  وأنه  تونس،  يف  االنتقال 
الستكشاف  السلطات  مع  العمل  من 

سبل مساعدة تونس مستقبال.
وكان مجلس صندوق النقد الدويل 

2016، عىل  قد وافق يف أفريل 
)قرض  إئتماني  تسهيل 
مرشوط( لتونس بقيمة 
 4 ملدة  دوالر  مليار   2.8
تتلق  لم  لكنها  سنوات، 
دوالر،  مليار   1.6 إال 
الحكومة  عجز  بسبب 
من  مجموعة  تنفيذ  عن 
الهيكلية  اإلصالحات 
الصندوق  اشرتطها  التي 

كامل  عىل  حصولها  مقابل 
يفرض  ما  عادة  النامية،  للدول  وبالنسبة  التسهيل. 
ومالية  اقتصادية  إصالحات  ضمن  رشوطا  الصندوق 
ونقدية، لقاء رصفه قروض تطلبها تلك الدول، علما ان 
املؤسسة املالية الدولية تؤكد عىل رصف رشائح القرض، 

بناء عىل ما يتحقق فعال من إصالحات.
ويبني العديد من الخرباء واملهتمني بالشأن االقتصادي 
يف  كربى  صعوبات  تربز  ان  املنتظر  من  أنه  الوطني 
التزاما  يطلب  الذي  الدويل،  النقد  صندوق  مع  التفاوض 
التفاوض  أن  بحكم  األطراف  جميع  من  ودقيقا  صارما 
املرتقب سوف لن يجري فقط مع الحكومة، بل أيضا مع 
األعراف  الشغل ومنظمة  اتحاد  الوطنية وهي  املنظمات 

واتحاد الفالحني، وكذلك مع رئاسة الجمهورية.
املناخ  توفري  الخرباء  حسب  النقد  صندوق  ويطلب 
يطلب  كما  االقتصادي،  الوضع  لتحسني  السيايس 
الترسيع يف عملية التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنرصاً 
اقتصادياً إىل جانب العنرص الصحي. وألن اقتصاد تونس 

تمت،  ان  املقبلة  املفاوضات  فإن  سيئة،  بظروف  يمر 
ستكون األصعب، وهي غري مضمونة النتائج.

الفارط،  فيفري   26 يف  دعا  الصندوق  ان  يذكر 
السلطات التونسية يف تقرير له إىل رضورة خفض كتلة 
األجور )البالغة 17.6 يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل( 
والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية اإلنفاق لقطاعات 

الصحة واالستثمار والحماية االجتماعية.
العام  باملائة   8.8 بنسبة  التونيس  االقتصاد  وانكمش 
املايض، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 3.1 يف 
املئة فقط العام الحايل رشط انجاز تونس حزمة إصالحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيها خريطة طريق 
واضحة نحو االستقرار السيايس وتعديل الوضع 

االجتماعي وتجاوز األزمة االقتصادية.
مع  املنتظرة  املفاوضات  فشلت  حال  ويف 
االقتصاديني يربزون  العديد من  الصندوق فإن 
مشابهة  وضعية  يف  ستكون  البالد  ان 
إشكالية  وجود  ظل  يف  اللبنانية  للوضعية 
إىل  الذي وصل  امليزانية  تمويل عجز  يف  فعلية 
وأيضا  املحيل،  الناتج  من  املائة  يف   7.3
االجتماعية  االنعكاسات 
تشهدها  التي  الصعبة 
نتيجة  حاليا  تونس 

فريوس كورونا.. 
الخرباء  ويؤكد 
أن  واملتخصصون 
تتمثل  املشكلة 
الصندوق  أن  يف 
الثقة  فقد 
الحكومات  يف 
التونسية املتعاقبة، والتي لم تنفذ تعهداتها التي التزمت 
بها بخصوص اإلصالحات االقتصادية رغم وجود توقعات 
ضعيفة بأن يعطي الصندوق تونس فرصة أخرى، بحكم 
من  كبري  بمجهود  تقوم  انها  الحالية  الحكومة  اعالن 
خالل العمل عىل برنامج إنقاذ اقتصادي شبه جاهز وعىل 

مستوى رؤيتها لإلصالحات.
النقد  صندوق  أغلق  لو  انه  اىل  االقتصاديون  ويشري 
العاملية  املؤسسات  إقراض تونس، فإن بقية  باب  الدويل 
ستأخذ نفس االتجاه، وأن خروج تونس للسوق العاملية 
وسيكون  مستحيل  شبه  سيصبح  االقرتاض  لغرض 
السيادي  التصنيف  ألن  حقيقيا،  باإلفالس،  التهديد 
مستوى  إىل  سينزل  موديز  وتصنيف  سيرتاجع  لتونس 
»ج« لتصبح تونس بلدا عايل املخاطر وغري قادر عىل سداد 
الداخيل  الوضعية ليس اإلفالس  ديونه واملقصود يف هذه 
الخارجي  الَدين  خدمة  تسديد  عىل  القدرة  عدم  وانما 

واملقدر بـ 16 مليار دينار )5.7 مليار دوالر(.

جهاد أزعور، مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف صندوق النقد الدويل
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من تاريخ تونس الحديثة
الدكتور  هذه واقعة طريفة وذات معنى وداللة.... رواها 
والوزير عمر الشاذلي...قال... في اواخر السبعينات ...كانت 
شهادة  على  المتحصلين  االوائل  باالربعة  تتكفل  فرنسا 
الحكومة  نفقة  على  الطب  في  الدراسة  ليزاولو  الباكالوريا 
الفرنسية.... وقد كان ترتيب ابن الدكتور محمد بن اسماعيل 
الخامس الذي هو طبيب بورقيبة الخاص واالستاذ الجامعي 
ان  يحب  القلب...كان  امراض  في  الشهير  واالخصائي 
الذي طلب  الى بورقيبة  الدفعة...تحدث  ابنه من بين  يكون 
التعليم  وزير  مع  الموعد  ياتي  عندما  باالمر  تذكيره  منه 
من  االخير  هذا  استقبل  ولما  ضياء....  وقتها...بن  العالي 
... فقال لبورقيبة... ان  طرف بورقيبة كان على علم باالمر 
االربعة المتفوقين يمتازون بمعدالت عالية جدا في مختلف 
بورقيبة  فطلب  الخامس...  هو  الحكيم  ابن  وان  المواد... 
دخول الحكيم ... فدخل عليه وانضم للمجلس...وفي االثناء 
سأل بورقيبة عن اسماء وهوية التالميذ االربعة المتفوقين 
والمرشحين للذهاب الى فرنسا...فقال الدكتور بن ضياء...
ان االول من الساحل من ارياف مدينة الجم ويتيم... والثاني 
ارياف  من  ....والثالث  بسيط  فالح  ابن  زغوان...وهو  من 
والية صفاقس... وهو من عائلة فقيرة... وابوه عامل في 

البناء.... والرابع من جندوبة ومن عائلة ريفية ايضا...هنا التفت 
اسماعيل  بن  الدكتور  الى  توجه  حيث  االمر  في  وحسم  بورقيبة 
قائال... ان ابنك ارقى منهم اجتماعيا.. وانت اصبحت دكتورا كبيرا 

على نفقة والدك... عليك ان تبعث بولدك على نفقتك...اما هؤالء 
ليعلمهم...  بورقيبة  لهم سوى  وليس  فقراء معدمون...  فهم 

انا ابو هؤالء... وأبو الشعب الكريم...وليس لهم سواي...

يف  سبّاقة  القريب  باألمس  كانت  التي  تونس 
العالم  قبلة  كانت  والتي  واملجاالت  امليادين  عديد 
الحيّة  لألدمغة  خصبا  ومنجما  والعقل  والعلم 
أًصبحت  الوطنية ومحّل إشادة عاملية  والكفاءات 
الفاشلة و بعض  اليوم بسبب بعض  املنظومات 
مفلسة  صعبة  عملة  الحاكمة  السياسية  النخب 
بوصاية  إالّ  رصفها  يحّق  وال  يجوز  ال  ومشبوهة 
خارجية أو بعد مراجعات مفصلية حتى المست 
والسبب  السحيق  القاع  قرار  التونسية  السمعة 
يف ذلك نخبة من ثّوار العهد الجديد نثروا الفتنة 
الطريق...  فأظّلوا  العالية  املدينة  جدران  عىل 
والعباد  البالد  وجنة  تالحق  التي  الصفعات  آخر 
السلطات  عليه  أقدمت  ما  هي  اليوم  تونس  يف 
الفرنسية التي رفضت األخذ بعني االعتبار نتائج 
تحاليل pcr املجراة يف تونس بالنسبة للراغبني يف 

دخول األرايض الفرنسية.
مصادر صحفية فرنسية أّكدت انه تم اخضاع 
جميع الوافدين التونسيني عىل متن رحلة الخطوط 
 pcr اختبارات  اىل  تونس  من  القادمة  الفرنسية 
تونس.  يف  أجري  اختبار  اي  اعتماد  يتم  لم  وانه 
معلومات نقلها الدكتور فوزي الرشيف كاتب عام 
نقابة أطباء االختصاص يف املمارسة الحرة حيث 
كشف يف تدوينة له عىل صفحته الرسمية بموقع 
اعتماد  رفضت  الفرنسية  السلطات  ان  فايسبوك 
بالنسبة  تونس  يف  املجراة   pcr تحاليل  نتائج 
للوافدين عىل مطار روايس بتاريخ االثنني 5 أفريل 
2021 وأضاف أنه تم اخضاع جميع الوافدين عىل 
متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من تونس 

اىل اختبارات pcr إضافية.
السلطات  قبل  من  الخطوة  هذه  وتأتي 
الفرنسية حسب ما أّكدت بعض األطراف املطّلعة 

بعد الكشف منذ اسابيع قليلة عن وجود عمليات 
تزوير يف مثل هذه االختبارات وهي فرضية دعمها 
بقّوة رئيس النقابة الوطنية لبيولوجيي املمارسة 
سابق  وقت  يف  استنكر  الذي  بليبش  رابح  الحرة 
عمليات التزوير املسجلة يف عدد من وثائق نتائج 
التحاليل املخربية ” أر تي- بي يس ار” للكشف 
عن فريوس كورونا مؤكدا ان مثل هذه املمارسات 
نتائج  رفض  إىل  الفرنسية  بالسلطات  أدت 
التحاليل بالنسبة للقادمني من تونس عند حلولهم 

بمطاراتها.
ورغم أن بليبش أّكد يف ترصيحات صحفية 
عن  للكشف  املذكورة  التحاليل  أن  سابقة 

كوفيد19- تحتوي عىل رمزQR-CODE  يحول 
مّما  مصداقيتها  ويضمن  التزوير  محاوالت  دون 
املخابر  تجريها  التي  »املحّلية«  التحاليل  يجعل 
والجودة  باملصداقية  تتسم  الخاصة  التونسية 
العالية فإن ذلك لم يشفع لدى السلطات الفرنسية 
تثق  ال  أنها  األخري  قرارها  خالل  من  أّكدت  التي 
التي  الشهادات  كّل  يف  وال  التونسية  املخابر  يف 
جّدا  مفهوم  وهذا  التونسية  املؤسسات  تصّدرها 
فكّل ما ارتفع منسوب االحتيال والرشوة والفساد 
وباتت  والبالد  العباد  وسمعة  أخالق  ساءت 
عملتهم وسمعتهم وحتى شهائدهم مشبوهة حتى 

يثبت العكس.
بما  وحدته  عىل  املعزول  الفرنيس  الترّصف 
بقيّة  عىل  بعد  يتعّمم  لم  استثنائي  سلوك  أنّه 
عديد  الوقت  نفس  يف  يطرح  فهو  الجوار  دول 
اليوم  تونس  تالحق  باتت  التي  الحارقة  األسئلة 
وما  األمم  بني  ومصداقيتها  سمعتها  بخصوص 
اىل  يحيلنا  كورونا  اختبارات  بخصوص  حدث 
والتي  وأهمية  عمقا  األكثر  األخرى  امللفات  عديد 

اليوم صداعا مزعجا جّدا يف رؤوس بعض  باتت 
اآلخر  الجانب  اىل  القفز  يف  الراغبني  التونسيني 
من املتوّسط... شبهة التزوير التي تالحق بعض 
عىل  عار  وصمة  األصل  يف  هي  التونسية  املخابر 
قبضتها  تحكم  التي  السياسية  النخب  جبني 
يعد  لم  التزوير  عن  والحديث  البالد  رقبتها  عىل 
فالسلطات  بعينه  اختصاصا  أو  مجاال  يستثن 
الفرنسية ومن خالل قرارها »الصائب« أّكدت أّن 
»معتمد«  بلد  من  تدريجيا  التحّول  تونس بصدد 
ومقنن وبمؤسسات رشعية ومرشوعة اىل »ضيعة 
قانون  وال  فيها  أخالق  وال  خلق  ال  شاسعة« 
نتائج  اعتماد  برفض  املقصود  إّن  ثّم  يحميها... 
تحاليل اختبارات كورونا ليس الهدف منه رضب 
رضب  ولكن  فقط  التونسية  الصحية  املؤسسة 
مصداقية الدولة بطم طميمها فكل ما هو تونيس 
اليوم بات يف حاجة للمراجعة واىل التدقيق وحتى 
أنفسهم  قرارة  يف  »التوانسة«  وحتى  املساءلة 
تحاليل  تصدير  يف  غرابة  ال  أنه  جيّدا  يدركون 
»مغشوشة« فمن يستورد منتجات زراعية فاسدة 
مواد  الدولة  رقابة  تحت  يبيع  ومن  ومغشوشة 

يتحّرج  لن  الصلوحية  ومنتهية  فاسدة  غذائية 
فتح  فمن  مزّورة  تحاليل  تصدير  أو  توريد  من 
ال  االيطالية  النفايات  حاوية  الحتضان  حدوده 
يهّمه إن كان الفريوس حارضا بيننا أو نائما عىل 
الذين  املهّمشني  عديد  مثل  مثله  الطريق  جنبات 
جّرهم الفقر والجوع الفرتاش العتبات والشوارع 

القاتلة...
اختبارات كورونا »املزّورة« عنوان ظريف جديد 
لم يرسخ بعد بالذاكرة ألّن التونسيني سئموا 
تحوالتها  كّل  وعن  كورونا  عن  الحديث 
التزوير  فإن  ذلك  مع  ولكن  وتغرياتها 
قديمة  صنعة  أو  عملة  كأنه  أصبح  اليوم 
بالتقاليد  أساسا  ومرتبطة  األجيال  عرب  متوارثة 
كانت  ولنئ  التونسية...  واألعراف  والنواميس 
هذه العادة الرسيّة السيئة حكرا فقط عىل بعض 
وتحيى  تنشأ  التي  املحلية  والسلوكات  الزالت 
وتموت داخل جدراننا بال رقيب أو حسيب فإنها 
بدأت تنسج هي األخرى عىل منوال البقيّة وتفّكر 
يف االنتشار والتوّسع خارجيا... هذه العادة املقيتة 
نجحت يف ظرف وجيز يف تحطيم عديد املكتسبات 
الشهائد  غرار  عىل  سنوات  منذ  حققناها  التي 
األخرى محّل مراجعة يف  باتت هي  التي  العلمية 
الخارج بعد أن كان الديبلوم التونيس جواز سفر 
يريد  حيث  اىل  التونيس  العقل  به  يطري  »رشيف« 

ومتى يريد... 
فالشهائد  اليوم  متاحا  يعد  لم  االمتياز  هذا 
التونسية لم تعد تسوى أكثر بكثري  والديبلومات 
تراجع  ذلك  يف  والسبب  وعطرها  حربها  من 
وتصنيفها  ترقيمها  وتراجع  التعليمية  املنظومة 
يؤّمها  دولة  يف  وبديهي  مفهوم  وهذا  األمم  بني 

الجاهل ويحكمها الغافل...

بعد رفض اختبار pcr التونسي في أوروبا :

هزلت تونس حتى بان من هزاهلا كالها...
العربي الوسالتي

رابح بليبشفوزي الرشيف

هذا أقّل ما يمكن قوله لعنونة المشهد التونسي المترّذل في الفترة األخيرة... بعض كلمات خائبات بائسات تلّخص حالة الهبوط االضطراري 
التي تعيشها هّمة البالد التونسية من تراجع وترنّح وتخّبط على كّل األصعدة والمجاالت على مدار عشرية كاملة أضعنا فيها كّل ما بنته الدولة 

الحديثة منذ سنوات وسنوات...
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

هشام المشيشيكريم عرفة
الجميع كان ينتظر إجراءات جديدة للحّد من النّسق  التّصاعدي 
إلنتشار الوباء وما نتج عنه من أعداد متعاظمة للمصابني واملتوّفني 
برئاسة  الّصحفيّة  النّدوة  حظيت  لذا  الصحيّة.  املؤسسات  ونزالء 
الحكومة يوم اإلربعاء 7 أفريل الجاري بمتابعة ثّم تلت كلمة النّاطقة 
الّرسميّة بإسم الحكومة موجة إستغراب ثّم إستهجان خاّصة من 

جانب العاملني باألنشطة الخدميّة والتّجاريّة.
أنّه  خاّصة  الجوالن  بتوقيت حظر  املتعّلق  ذاك  كان  قرار  أبرز 
سيغّطي فرتة زمنيّة تزيد بقليل عن نصف شهر رمضان الذي، وكما 
يعلم الجميع، يشّكل أحد أهّم مواسم النّشاط واملداخيل بالرضورة.
الغد  يوم  فجر  إىل  الّسابعة  الّساعة  من  الجوالن  حظر  فإقرار 
التّجاريّة  املحاّلت  من  هام  لعدد  النّهائي  بالغلق  بمثابة حكم  كان 
امُلتَعبة أصال بعد ما يزيد عن العام من ظهور  واملقاهي واملطاعم 

كوفيد 19.
وتواصلت  املدني  العصيان  دعوات  وحتّى  اإلنتقادات  تعالت 
لحدود يوم لقاء رئييس الّدولة والحكومة بمقربة الّشهداء يف ذكرى 
إحياء أحداث 9 أفريل وعرّب الرئيس قيس سعيّد رصاحة وعلنا عن 
رضورة إعادة النّظر يف مسألة حظر الجوالن كامل الّليل من 9 إىل 

30 أفريل...
يف اليوم املوايل، بدأت ترصيحات رئيس الحكومة تتواىل وتصّب 
جميعها يف الرّتاجع عن حظر الجوالن إىل أن أعلن عن تأخري توقيت 

الحظر إىل الّساعة العارشة ليال.
هذا الرتاجع، بالّرغم من محاولة تقديمه عىل أنّه إستجابة لطلب 
رئيس الّدولة، يدّل عىل أّن قرار حظر الجوالن الذي أتُِّخذ بداية لم 
يَنبَِن عىل إختيارات واضحة ومحسوبة. فمن يعيش يف تونس يعلم 
جيّدا أهميّة العمل الّلييل يف رمضان ويعرف أيضا عجز الّدولة عن 

تقديم أيّة تعويضات ُمجزية عن غلق املحالّت...
صحيح أن الحكومة تقّرر الحجر من عدمه عىل قاعدة تقارير 
علميّة لكن يجب أن يتم ذلك أيضا عىل ضوء املعطيات اإلقتصاديّة 
الّسابعة مساًء  البالد من  األمنيّة. فإغالق  واإلجتماعيّة وربّما حتّى 
حتى فجر اليوم املوايل وخاّصة خالل شهر رمضان كان يمكن أن 
يدل  الهّش. كما  اإلجتماعي  الوضع  تململ وأكثر يف ظّل  إىل  يؤّدي 
أيّة  اإلرتجال وغياب  من  كبري  قدر  األول عىل  التّوقيت  الرتاجع عن 
إتباعه حسب تطّور  الواجب  التّميش  خّطة عمل وال حتّى ما يُشبه 

األوضاع الوبائيّة...

تطوع  قد  كان  الذي  عرفة  كريم  الشاب  اىل  الركن  هذا  اخرى يف  مرة  نعود 
النجاز جرس حديدي مكن من فك عزلة التالميذ بمنطقة بلطة بوعوان من والية 
تنويه  محل  املثابر  الشاب  هذا  جعل  مما  املنقيض  فيفري  شهر  خالل  جندوبة 
مختلف  تهافت  بعد  خاصة  واسعة  شهرة  واكسبه  االطراف  مختلف  من  وثناء 

وسائل االعالم عىل دعوته  للتعريف به وبمشاريعه التطوعية.
تلك  الجرس يف  انجاز ذلك  لم تقترص عىل  الشاب  ان مشاريع هذا  وقد تبني 

املنطقة النائية بل اعقبه بالرشوع  
آخر  جرس  انجاز  يف  التفكري  يف 
مماثل خاصة ان مناطقنا الريفية 
التحتية  البنية  تدهور  من  تعاني 
يتكبدون  التالميذ  االالف من  وان 
مشاقا كبرية ويعانون الويالت بل 
ويخاطرون بحياتهم يف تنقالتهم 
موسم  يف  سيما  ال  مدارسهم  اىل 

االمطار.
الشاب  أبهر  ذلك  جانب  وإىل 
وزارة  مسؤويل  عرفة  بن  كريم 
الرتبية وعىل رأسهم الوزير فتحي 
السالوتي بحسن استغالله االثاث 

املدريس الذي زال االنتفاع به واعادة رسكلته حتى يكون صالحا لالستغالل يف 
اغراض متنوعة.

تزويقه  عىل  حرص  بل  املدريس  االثاث  رسكلة  باعادة  الشاب  يكتف  ولم 
وتلوينه بألوان زاهية مما أضفى عليه مسحة جمالية ال يعرف رسها ونكهتها اال 

من تشبع بروح التطوع والبناء واالنجاز التي يتحىل بها هذا الشاب.
وبال شك سيكون ملثل هذا االنجاز انعكاس عىل جمالية املؤسسات الرتبوية 
فضال عن اهمية اثره عىل البيئة وربما ايضا عىل املوارد املالية ملؤسسات الرتبوية 

والدولة بصفة عامة اذا تم تطوير مثل هذه املشاريع وحسن حوكمتها.  
 ومن خالل اعماله هذه اكد الشاب كريم عرفة  روحه الوطنية العالية وايمانه 

العميق بالعمل التطوعي..
عىل  املاضية  القليلة  االيام  يف  خطها  بسيطة  بكلمات  املعاني  تلك  عن  وعرب 
صفحته بموقع فايسبوك قائال:  "... اصالح البالد يبدا من املجتمع وكل شخص 

من موقعه وبامكاناته.."
واضاف "ال انتظر ال جزاء وال شكورا ..اتمنى ان تتغري العقلية ونسري نحو 

الهدف لتونس افضل ..هذا انا كريم عرفة..".

 

قيس سعيد
العالم  أمام  وأكررها  اقولها 
كّله ..نحن نبحث عن حلول عادلة 
هو  ملرص  القومي  األمن  ولكّن 
امننا وموقف مرص يف اي محفل 

دويل سيكون موقفنا ..اقول هذا عن قناعة تاّمة ألننا 
ولن  جيدا  املستقبل  ونسترشف  جيدا  التاريخ  قرأنا 

نقبل أبدا بأن يتّم املساس باألمن املائي ملرص.

هشام المشيشي
قيس  الجمهورية  رئيس 
سعيد تدخل يف مسألة االجراءات 
مراجعة  وطلب  املتّخذة  الوقائية 
أّن  رغم  الجوالن  حظر  قرار 
اللجنة العلمية اقرت هذا االجراء 

ألّن له فاعلية لكرس حلقة العدوى واجتمعنا لتقييم 
الوضع ولنراجع القرارات....

املرافقة  االجراءات  عىل  االشتغال  بصدد  نحن 
..ولكن يدا واحدة ال تصفق وعىل الجميع املساهمة 
يف هذا املجهود وكّل الشعب يساهم …توجد رشائح 
الوقائية من  االجراءات  منعتها بعض  املواطنني  من 
العمل …الوضع يتطلب مجهودا جماعيا وتضامنيا 

حتى نبنّي أنّنا شعب واحد ضّد الصعوبات…

عمر صحابو
قيس  الجمهورية   رئيس 
شخصية  مع  يتماهى  سعيد 
رسالة  تحمل  افرتاضية  تراثية 
الزمن...  مرور  مع  تتجىل  قديمة 
الدالئل عىل ذلك هو طريقة  اوىل 

بالوسائل  يعرتف  ال  )سعيد(  الرجل  فهذا  الكتابة  
العرصية  عاد اىل الخط املغربي الذي كان يستعمل 
من قبل البايات والسالطني النزال أوامرهم العلية...
والدليل الثاني يتمثل يف استعماله عبارات مستوحاة 
ورسل  انبياء  لسان  عىل  وردت  الديني  الرتاث  من 
يف  استعملها  التي  وعليكم”  علينا  “السالم  فعبارة 
رسالته االخرية املوجهة اىل الربملان هي تحية سيدنا 
اتبع  من  عىل  “السالم  وعبارة  لخصومه   املسيح 
لسان سيدنا موىس  تعبرية جاءت عىل  الهدى” هي 
سيدنا  لسان  عىل  أيضا  ووردت  فرعون  مواجهة  يف 

محمد يف مواجهة غري املسلمني.
التي  املطلق  صيغة  يف  يتمثل  الثالث  والدليل 
يقوله  ما  بأن  يفيد  وهذا  كالمه  اىل  سعيد  يُسندها 
تماما  النقاش  وال  الرد  يقبل  وال  يُنّفذ  ان  ينبغي 
السلطاني وكل هذا يوحي بأن سعيد  الفرمان  مثل 
ويسند  سماوية  ربما  لرسالة  حامال  نفسه  يتصور 
لنفسه مرتبة بني االرض والسماء وهو نفسه قال انه 

من كوكب اخر.

سامي الطاهري
الجمهورية  رئيس  ترصيح 
إىل  زيارته  خالل  سعيد  قيس 
الحبيب  الراحل  الرئيس  رضيح 
بورقيبة بمدينة املنستري بمناسبة 

الغموض  من  نوعا  خلق  لوفاته    21 الذكرى  إحياء 
الوطني  بالحوار  عالقة  يف  ضبابية  الوضع  وزاد 
قالها  التي  العبارات  بعض  يف  سعيّد  مع  ...نتفق 
اللصوص  مع  الحوار  برفضه  يتعلق  ما  يف  خاصة 
عليه  كان  السلطة  يف  لصوص  هناك  كان  اذا  ولكن 

اتخاذ االجراءات القانونية يف شأنهم .

عياض اللومي
مربوك سفيان طوبال وكامل 
تحقيق  عىل  معه  العامل  الفريق 
من  برشف  االهداف…انسحب 
صديقي  مع  أسسته  حزب 
القروي  نبيل  االسري  الرئيس 

يفرضها  ان  يريد  التي  الواقع  االمر  لرفيض سياسة 
التحية  وخارجه…كل  الحزب  داخل  الفساد  لوبي 
االحزاب…اطيب  كل  ويف  تونس  قلب  يف  للرشفاء 

التمنيات واىل اللقاء يف فضاء ارحب هو الوطن..

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

بت 
ِ
ج  : الغنوشي(  )مخاطبا  سعّيد  قيس 

هاذي  مّنانة  لاّل  مّنانة...  لاّل  تصويرة  معايا 
ديما   : بحاجتين  حومتنا  في  مشهورة  كانت 
بالخير  وتدعي  المنافقين  على  بالشّر  ي 

ِ
ْدع

ِ
ت

على الصالحين...
في  يهّمني  آش  وأنا   : الغنوشي  راشد 
وقتو...؟  تّوا  الرئيس،  سيدي  مّنانة  خالتك 

مانيش فاهم أنا...
فهمتش  ما  فيك  ظاهر   : سعّيد  قيس 
ماشين  وكّلنا  مقبرة  في  أحنا  تّوا  قصدي... 
لغادي... ما نجّمتش ما نتفّكرش لاّل مّنانة... 

خاطر هي سبقتنا وأحنا باش نلحقو عليها...
على  طويل  عمر  بعد  قول  تي   : الغنوشي 

األقل سيدي الرئيس..
قيس سعيد : واش باش تعمل بيه العمر الطويل... 
ولّيت  خوانجي  كنت  عليه...  وزْدت  عملتو  ثّمة  إلّي  هاك 

رئيس برلمان متاع تونس... آش مازال...؟
الغنوشي : الّي عند ربّي موش صعيب سيدي الرئيس... 

سعّيد : تقول انت تولّي رئيس معناها...؟
الغنوشي : اذا كان يحّب ربي عالش ال...

المشيشي )في قلبو( : زعمة شكوني مّنانة...؟ 

صورة تتحدثصورة تتحدث

)حوار من وحي الخيال(



www.acharaa.com العدد 256 - الثالثاء 13 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

13خزعبالت سياسية تونسية

منير الفالح
رجعتلكم  هاني  أسابيع،  غيبة  بعد 
أّوال  باملناسبة  ونحّب  جديدة.  بخزعبالت 
وفيهم  توّحش"تنبرياتي"  من  كّل  نشكر 
يسأل  باش  التليفون  هّز  شكون  حتّى 
"تقّلق"من  من  كّل  نحيّي  زادة  ونحّب 

مأخذ  عىل  وخذاهم  الفارطة  تنبرياتي 
الجّد وبنى عليهم تصنيفات لشخيص 
املتواضع وزاد لبّسهم لخّط الجريدة، 
إيّل بيني وبينكم ساعة ساعة نخّمم 

باش نكتب "فصيّل" عىل الجريدة 
متأّكد  وأنا  مديرتها!  عىل  وحتّى 

أنّها عندها مديدة ميّل عرفت أنّي 
وما  دواء"  فييش  ما  "إنسان 
)حتّى  حّد  لسانو  من  يسلم 
روحه( لكن عمري بالعمر ما 

اِنرّب بِنيّة اإليذاء...
برجوع  نحتفي  وأنا 

شهر  واستقبال  الخزعبالت 
عليهم  زيد  الفضيل،  رمضان 

للتّنقل  إستعداداتي 
من  وحدة  يف  ولدي  ملنزل 
قلت  العاصمة:  ضواحي 

وال  كورونا  عام  دام  ما 
دخول،  ال  خروج  ال  فّمة 
خيّل الواحد "يسافر للضّفة 

وجوه  ويشوف  األخرى" 
جّو  عامل  أنا  عاد  أخرى... 

عىل الّسفرة ويجي يس الّروج 
جملة  ومن  شويّة  حذايا  يقعد  باش 

الحكايات جبديل"التّطبيقة"!
ما نكذبش عليكم يف األّول ما رّكزتش 
معاه برشة بالّرغم أنّو عمل مجهود يذكر 
الحكاية  أهميّة  يفرّسيل  باش  فيشكر 
عىل  التّطبيقة"  "يهبّط  إيّل  وكيفاش 
التاليفون، ينّجم يويّل يختار منني يرشي 
فهمت  ما  حسب  وعىل  سوم...  بأحسن 
املستهلك:  يّد  يف  يويّل  باش  والّربط  الحّل 
الناقصة  الّسلع   شنّوة  يراقب،يشوف 
يرشي  ِمتوّفرة  تبدى  وكيف  األسواق  يف 
وفيها  جنّة  الحاصيلو،  األرفق!  عند  من 

بريكاجي!
نلّوج  مشيت  والعوايد،  العادة  وكيف 
مش  لقيت  ياخي  الحكاية  عىل  ونرببش 
الحديث  لكن  صحيح،  الّروج  كالم  بركة 
 2020 أكتوبر  شهر  أواخر  من  بدأ  عليها 
وزير  بوسعيد  محمد  يس  عليها  وحكى 
التّجارة بنفسو وتحت قبّة الربملان! يعني 
أنا ضايع فيها جملة وتفصيل! والكالم عىل 
التّطبيقة زاد )فقط( هاأليّامات بمناسبة 
الكورونا  متاع  واإلجراءات  رمضان  شهر 

وما تابعها من زيادة يف األسعار...
أنا، عن نفيس، عجبتني الحكاية ومن 
غري ما تضحكو عيلّ، عجبتني عىل خاطر 
نّجم  جديد  مجال  عبارة  بساطة  وبكّل 

نستخدم فيه طاقاتي التّنبرييّة!
تصّورو معايا، إذا إنتم كيفي بطبيعة 
الحال، الواحد يبدأ قاعد وشادد يفرهد يف 
خرضة،  يا  الّسِلع  وأشكال  بأنواع  عينيه 
يا غّلة، يا لحومات بأبيضها بأحمرها، يا 
سمّك وغريه وبعد تلقى "أحسن سوم" يف 
سوق باش توصّلو يلزمك تأخذ وسيلة نقل! 

كيف  و
تحسب هذا مع سوم القضية )إيّل مبدئيّا 
تنّجم تلّمها من ثالثة وإاّل أربعة باليص( 
النّجار  محّمد  عند  من  القضية  تلقى 
النّجار عىل  أرحم )ما ترّكزوش يارس مع 
خاطر هي مهنته األصليّة ويتحّول دّهان 
وبيّاض وخّضار وحتّى جّزار يف املناسبات 

واألعياد(!
عن  النّظر  وبقطع  هذا  مع  لكن 
الهديّة ذات اإلستعماالت التّنبرييّة العاليّة 
اإلنتاجيّة، تساءلت عىل وقع "التّطبيقة" 
املستهلكات  من  األكرب  العدد  عىل 
خاطر  عىل  ماهو  إيه  واملستهلكني! 
حاجة  عىل  يحكي  وزير  ممكن  مش 
الحكومة  سياسة  يف  هاّمة  مكانة  عندها 
)يعني  الربملان  ويف  التّجارة  بخصوص 
زال  ما  مرشوع  متاع  فكرة  مجّرد  مش 
تصلح  باش  حاجة  وهي  الّدرس(  قيد 
بمتاجر  املحاطني  واملواطنني  للمواطنات 
باش  وقادرين  الّرقمنة  عرص  دخلت 
ويرشيوا  ويختاروا  التّطبيقة  يستعملوا 
وهاذم يقعدوا عدد محدود قياسا باليل ما 

عندهمش هاإلمكانيّة!
تليفونها  إيّل  مباركة  خالتي  مثال،  تّوة 
عندو زوز مهاّم ال غري: يطلبوها تجاوب 
هانو  بحّد،  حاجتها  هي  كان  وإاّل  آلو 
مثال  بالنوامر،  ليستة  عملّلها  بنتها  ولد 
وبعد  عىل1  تنزل  خوها  تطلب  باش 
ولدها الكبري 2 وهكذا حسب العمر حتّى 
نومروه،  حفظتش  ما  حّد  وكّل  لنومرو9 
تطلب ولدها الكبري عيل وتقّلو أطلب فالنة 
وإالّ فالن وقّلو يطلبني... خالتي مباركة 
هذي وغريها زعمة باش تقوم يف الّصباح 
وتميش  متاعها   smartphoneالـ تحّل 

نهارتها  تشوف  باش  للتّطبيقة  طول 
سوق  يف  الغّلة  وإاّل  الّلحم  أسوام  شنيّة 
ترّصيلها  وربّما  وبرْقو  وبوعرادة  ْقعفور 
تشوف حتّى يف واحد من األسواق القريبة 
يف  تسكن  خاطرها  عىل  باجة  والية  من 
منطقتها  تّجار  و"شّكت"يف  العروسة 

أنّهم ِمغالويّة!
وحتّى  وعّماتي  خاالتي  من  خّلينا 
التّجارة اإللكرتونيّة  إيّل من جييل،  النّاس 
بدأت  وقت  توّسعت  وزادت  "موجودة" 
أصحاب  عليها  ومسؤولني  الكورونا 
الصنايعيّة ويوّصلوا وحدهم  أو  املتاجر 
مع  يتعاملوا  وإالّ  بالبوسطة  وإاّل 
رشكات وأكثر من ثالثة أرباع الحاالت 
الخالص يكون بالنّقد أو شيكات وقليل 
يارس الخالص اإللكرتوني! يحّب يقول 
إيّل ينّجموا يعملوه التّجار والّصنايعيّة 
عملوه لكن دور الّسلطة، البنوك حسب 
زيد  الكّل...  لهاك  مش  مازال  فهمت،  ما 
األسعار  مقارنة  متاع  هذي  التّطبيقات 
معناتها  املعروفة  املتاجر  تهّم  والّسلع 
كيف ما يقولوا يف الّراديونات والجرائد 
القانونيّة  التّجاريّة  املسالك 
وبالتحديد إيّل خدمتهم ُمرقمنة 
من  قّداش  إنتم  وشوفوا 
تتوّفر  تلقاوها  بيع  نقطة 
مجتمعة،  الرشوط  فيها 
تعبرية  إيّل  نقول  باش  مانيش  وهاني 
هي  عليها  يتحّدثوا  إيّل  أسواق"  "خمسة 

يف األصل والواقع خمسة عالمات تجاريّة 
وبطبيعتها  تونس  يف  ومعلومة  معروفة 
عندهم هالconcept متاع "الّسعر األدنى 
املضمون"، أّما بالنّسبة للبقيّة ال التّجارة 
ماهيش  الحال  وبطبيعة  منّظمة  كّلها 
من  كّل  وعليها  منها  يعيش  مرقمنة، 
أيّا  مباركة،  خالتي  تسمية  عليه  تنطبق 

كان جنسه وسنّه ومكان إقامته!
كّل  ونصّدق  منضبط  إنسان  أنّي  وبما 
ما تقولهولنا الحكومة ويف إطار إستعداد 
حبّيت  الفضيل،  رمضان  لشهر  العائلة 
خارجة  املدام  ريت  وكيف  "قافز"  نلعبها 
هي وولدنا باش يرشيوا بعض الحاجات، 
بالشويّة،  وقلتلهم:  صدري  نفخت 
أقّل  األسوام  بالصة  آناهي  يف  قبل  ثبّتوا 
الجديدة!  التّطبيقة  هاك  وإستعملو 
الّزوز  تفلقوا  جماعة،  يا  وروسكم  والّله 
مازالت  شويّة،  "يبطى  وقالويل  بالّضحك 
ما  لقيت  ما  راهي!"  املشاريع  مجال  يف 
نقول كان "الّله يسامحك يا الّروج! كنتش 

رايض عىل روحي، ال يف بايل ال يف درايا!"
مربوك،  ورمضانكم  رمضانكّن  املهّم، 
الكّل بال إستثناء، إيّل يحبّوا الخزعبالت وإيّل 
وبخصوص  تّوة؟  هذا  مرّجعو  آش  قالوا 
كيف  نواصل  باش  هاني  الرّشيان، 
تفتوفة،نميش  عندي  تبدأ  العادة:كيف 
كربى  مساحة  يف  مواهبي  نفتّق  نحاول 
و"كاّزة"عّطار  شهر  آخر  يبدأ  وكيف 

وخّضار الحومة ينادي...

حممد بوسعيد.. وزير التجارة يا بوقلب،
حكى عىل تطبيقة خلالتي مباركة...

إعداد : بّية المالحة

األسبوع السياسي بالتونسياألسبوع السياسي بالتونسي

في أنماط التباعد الجسدي التونسي...



www.acharaa.com العدد 256 - الثالثاء 13 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

14الشارع السياسي قرأت لك

تحريفية،  انتقائية،  بالرّضورة  املذّكرات 
تصنيفهم  يف  املؤرخون  يعّرفها  هكذا  تربيرية. 
ملصادر كتابة التاريخ املعارص العديدة واملتنوعة. 
ومذّكرات رجل الدولة والرئيس األسبق، محمد 
من  بشهادته  صاحبها  يْديل  أن«  تتوق  النّارص 
خالل األحداث التي واكبها وكان فاعال يف الكثري 
الكربى  الخيارات  بعض  استحضار  إىل  منها 
والقرارات  باالستقالل  الظفر  غداة  املتّخذة 

الهامة املنتهجة منذ 2011«. والحقيقة أن  
التي  املوّفقة-  واملهنية  السياسية  سريته 
الدولة  تاريخ  يف  مفصلية  فرتات  ثالث  طالت 
التونسية املستقلة من 1956 إىل 2019 وتفاعلت 
إيجابيا وسلبيا مع حكم الرؤساء الزعيم الحبيب 
قايد  والباجي  بن عيل  العابدين  وزين  بورقيبة 
السياسة  بلورة  يف  بقدر  وساهمت  السبيس 
ويف  البورقيبية  األوىل  للجمهورية  االجتماعية 
إرساء أسس االنتقال الديموقراطي  للجمهورية 
الثانية - حالفها  حّظ  مؤّكد استدرجته  خصال 
االشتغال  وشغف  املبّكر  الجمعياتي  العمل 
خيار  لحظات  ورافقته  االجتماعي   بالشأن 
والشعور  الجأش  رباطة  بني  يجمع  صعب 

باملسؤولية.    
يستحرض  أن  املذكرات  صاحب  سعى 
النضالية  مسريته  يف  أثّرت  التي  األحداث  أهّم 
الفرنسية  باللغة  صياغتها  متوّخيا  والسياسية 
متساويني:  غري  كبريين  قسمني  يف  وأْدرجها 
جمهوريتان،  عنوان:  يحمل  األول  القسم 
الثاني:  والقسم  صفحة(   429( واحدة  تونس 
 ( الديموقراطية  محّك  يف  الثانية  الجمهورية 
حني  املؤلف  أن  إىل  ذلك  ويعزى  صفحة(   65
الثانية  الجمهورية  نشأة  فرتة  يف  مساهمته   
الذي  الوظيفي  بتقاعده  ينعم  كان  املتواصلة 
تحصل عليه يف التسعينات من القرن املايض من 
ناحية أوىل ولم يواكب إال بدايتها  التي كّرسها 
 -  2014( الشعب  نواب  مجلس  رئاسة  بتوّليه 
)جويلية  للجمهورية  املؤقتة  والرئاسة   )2019
- أكتوبر 2019( إثر وفاة الرئيس الباجي قائد 
السبيس )25 جويلية 2019( من ناحية ثانية. 

وّفرت  املذّكرات  هذه  أن  باملالحظة  الجدير 
والصحافيني  السياسيني  واملحّللني  للمؤّرخني 
سياْل عارما من املعلومات أتى عىل النحو التايل 
التمّهن،  سنوات  األول:  القسم  إىل  بالنسبة 
الذي  الدستوري  الحر  الحزب  إىل  انضواؤه 
اختار التوّجه االشرتاكي الدستوري سنة 1964 
ونشاطه غداة االستقالل  يف الشعبة األوىل بمعهد 
التابعة  الدستوريني  للطلبة  العليا   الدراسات 

العامة  األمانة  وتوّليه  واألحواز  تونس  لجامعة 
بالعاصمة  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  لجامعة 
املكتب  يف  وانتخابه كعضو   )1957  -  1955(
التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس يف أشغال 
وتعيينه   )1957 )أوت  الخامس  مؤتمره 
ككاتب عام مساعد مكّلف  بالّشؤون الخارجية 
مع  املشرتك  عمله  وتوّطد   .)1958  -  1957(
رفيقه الطاهر بلخوجة الذي انتخب كاتبا عاما 

للمنظمة الطالبية . 
مسريته  استْحضار  املؤّلف  يواصل  ثم 
اشتغل  الوطنية حيث  الدولة  بناء  مع  املتفاعلة 
الوزير  ديوان  يف  االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف 
أحمد بن صالح  )كتابة الدولة للصحة العمومية 
عالية  بحرفية  أدار  ثم   االجتماعية(  والشؤون 
ديوان التكوين املهني والتشغيل ثم عني مديرا 
لديوان وزير الشؤون االجتماعية، املنذر بن عمار 
التعاضد  سياسة  وواكب   .)1965  -  1961(
تم  التي   )1964( بنزرت  مؤتمر  أقرها  التي 
إيقاف تجربتها سنة 1969. ثم تأتي مرحلة ما 
بعد مؤتمر املنستري سنة 1971  بتكوين حكومة 
وانشقاق   )1980  -  1970( نويرة  الهادي 
أحمد  برئاسة  الحزب  عن  الليرباليني  مجموعة 
املستريي ومرض الرئيس بورقيبة الذي سيفتح 
وهي  مرصاعيه.  عىل  الخالفة  عن  الرصاع  باب 
رسده  يف  املؤلف  يستحرضها  لم  التي  النقطة 
من  والثمانينات  السبعينات  يف  األحداث  لتواتر 

القرن املايض.
معركة  بدأت  بالذات،  الفرتة  تلك  ففي   
الرئيس  زوجة  دور  وبرز  السلطة،  يف  املواقع 
إىل  الداعية  عمار  بن  وسيلة  بورقيبة،  الحبيب 
شغور  صورة  يف  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
يحددها  التي  االنتقالية  املدة  بعد  مبارشة  
الدستور ويتوىل فيها رئيس مجلس األمة رئاسة 
الجمهورية  بصفة مؤقتة ريثما تتم الدعوة إىل 
تنظيم انتخابات رئاسية. وبهذه الصفة، عربت 
عن عدم رضاها بأن يكون الوزير األول الخليفة 
شغور)1(.  حدوث  صورة  يف  للرئاسة  اآليل 
ذكرها  التي  املوضوعية  العوامل  إىل  وإضافة 
التي  التعاقدية  السياسة  للنقائص  تحليله  يف 
 1974( نويرة  الهادي  األول،  الوزير  انتهجها 
أسباب  ومنها   )161  -  141 )ص.   )1977  -
محل  كان  الذي  االجتماعي  العقد  معارضة 
للشغيلة  العام  واألمني  األول  الوزير  بني  اتفاق 
من  عنها  نجم  وما  عاشور  الحبيب  التونسية، 
العام  محاوالت بعث منظمات منافسة لالتحاد 
التونيس للشغل وزيارة هذا األخري طرابلس يف 

القذايف  معمر  للعقيد  ومقابلته   1977 سبتمرب 
الخارجية  للشؤون  السابق  الوزير  بحضور 
بني  الوحدة  مرشوع  »مهندس«  الفرنسية، 
إجهاضه  تم  الذي  وتونس  الليبية   الجماهريية 
وأحداث  نويرة  الهادي  األول  الوزير  قبل  من 
قرص هالل يف أكتوبر 1977 - كل هذه العوامل 
الوزير  أنصار  بني  الرصاع  وأّججت  تداخلت 
التونيس  العام  االتحاد  وأنصار  جهة  من  األول 
للشغل من جهة ثانية. وشهدت حكومة الهادي 
من  استقالة مجموعة  عنه  نجم  انشقاقا  نويرة 
الطاهر  الداخلية  وزير  مع  املتضامنني  الوزراء 
خارج   وهو  منصبه   من  أزيح  الذي  بلخوجة 
وتكليف  الوزارة   يف  مكتبه  »خلع«  بعد  الوطن 
وزير الدفاع عبد الله فرحات بتويل اإلرشاف عىل 

الوزارة مؤقتا. 
وتبعا ملا ورد يف خصوص العالقة النضالية 
تونس  لطلبة  العام   االتحاد  صلب  يف  الوثيقة 
59 و68 ( وإدارته  مع الطاهر بلخوجة )ًص. 
بن  املنذر  االجتماعية،  الشؤون  وزير  لديوان 
ملقابلة  له  مّهد  الذي    )1965  -  1961( عمار 
الرئيس الحبيب بورقيبة )ص. 82 و94 - 95( 
بورقيبة  الرئيس  زوجة  لعبته  الذي  والدور 
املساند  الحكومي  الشق  سياسة  معارضة  يف 
األزمة  معالجة  يف  نويرة  الهادي  األول  للوزير 
وما    )2( للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع 

باح  به الوزير األول الهادي نويرة حني زيارة 
 1979 الوزارة سنة  إىل  بعد رجوعه  له  املؤلف 
يف خصوص امللف الذي تم إعداده لعرضه أمام 
هذه  كل   ،)213  - )ص.212  العليا  املحكمة 
األحداث تحاىش ذكرها يف الحديث عن استقالته 
 -  163 )ص.  الحكومة  من   1978 جانفي  يف 
معارضته   « عن  ناجمة  اعتربها  والتي   )170
للتوجه السيايس وما آل إليه الوضع )االجتماعي 
- السيايس ( يف ديسمرب 1977« - ويحق له ذلك 
رفيقه  مع  تضامني  توجه  يف  مدرجة  ولكن   ،-
املقال والذي يحظى بمساندة  الطاهر بلخوجة 
زوجة الرئيس الحبيب بورقيبة ومن ثم  مقحمة 

يف خضّم معركة الخالفة.
أما القسم الثاني الذي أفرده لإلدالء بشهادته 
كفاعل يف نشأة الجمهورية الثانية، فقد تضمن 
لسنة  السيايس  الحراك  حول  مهمة  إنارة 
تونس«  نداء   « حزب  وانحطاط  وبروز   2014
 -  2014(( الشعب  نواب  ملجلس  رئاسته  ثم 
التي  والخارجية  الداخلية  والعراقيل   )2019
اعرتضت سريه  واإلفصاح عن بعض ما اعرتى 
الراحل  بالرئيس  تربطه  كانت  التي  الصداقة 
الرؤى  اختالف  من  السبيس  القايد  الباجي 
خاصة يف معالجة ملف » انشقاق نداء تونس« .

-----------
*ennaceur )Mohamed( : Deux républiques, une 
Tunisie. leaders, 2021. 
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عبد   : بترصف  العربية  إىل  نقلها  قرطاج  بقرص  استقرارها 
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- le monde, 9 sepTembre 1986. »  J’ai Tourné la 
page « nous déclare l’ancienne épouse du présidenT 
bourguiba. Françoise chipaux.

)2( - البكوش )الطيب(: الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته 
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مذكرات الرئيس السابق محمد الناصر :
شهادة للتاريخ، اجلانب املغّيب*

أ. محمد لطفي الشايبي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.comwww.acharaa.com



www.acharaa.com العدد 256 - الثالثاء 13 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

الشارع العالمي والعربي
15

كتب أخو نابليون الخيه : حذار.. حذار من غضب الجماهري إن 
جاعت.

النقد هو إحد أدوات االستعمار  بداية: هل حقيقة أن صندوق 
الحديث؟

رئيس  لدى  السابق   املستشار  كوبر،  روبرت  يقوله  ما  هذا 
الوزارء الربيطاني، الذي عقد مقارنة بني اشرتاطات صندوق النقد 
الدويل اليوم، وبني اشرتاطات إمربيالية األنجلو- فرنسيني يف القرن 
املبارشة  السيطرة  تويل   1875 قرروا يف سنة  عندما  التاسع عرش، 
عىل اقتصاد ومالية مرص لضمان سداد الديون، فكتب قائالً : »كم 
كرومر  اللورد  فعل  عما  الدويل  النقد  صندوق  اشرتاطات  تختلف 
وآخرون يف مرص؟… يبدو شبيهاً وإىل حًد الفٍت بواحد من برامج 

صندوق النقد الدويل املتشدد.”
االستدانة بال  الخديوي إسماعيل عىل  األوروبية  الدول  شجعت 
حدود. عندما استلم الحكم من الخديوي سعيد كانت ديون مرص 
10 ماليني جنيه إسرتليني. أنجز مشاريع انمائية عديدة يف الصناعة 
فتح  مرص.  يف  حديد  سكك  وشبكة  ري  نظام  من  التحتية  والبنية 
الحروب  نتيجة  كان  السكر،  صناعة  أسس  كما  السويس.  قناة 
جنيه  مليون   100 بــ  مدينة  مرص  أصبحت  أن  واإلصالحات 

إسرتليني أي عرشة أضعاف املديونية يف بداية عهده.
لدراسة   1875 سنة  دراسة  بعثة  الربيطانية  الحكومة  أرسلت 
اآلن  الصندوق  يفعل  كما  تماما  واملالية  االقتصادية  مرص  اوضاع 
فأوصت اللجنة يف افريل 1876 بأن تقوم القوتان بريطانيا وفرنسا 
ويف  ديونها.  سداد  من  مرص  لتتمكن  االوضاع  الصالح  بالتدخل 
اكتوبر من السنة نفسها اوصت لجنة اخرى بالسيطرة الربيطانية 
الفرنسية عىل شؤون مرص املالية.  ويف 1878 اوىص اللورد كرومر 
بأن يتنحى الخديوي اسماعيل ليصبح ملكاً دستورياً واجباره عىل 
قبول نوبار رئيساً لوزرائه وقبول اجنبيني لوزراتي املالية واالشغال 
العامة. واخرياً ُطلب من الخديوي اسماعيل التنازل عن العرش اىل 
ابنه توفيق. واستمر االمر كذلك حتى اعالن مرص محمية بريطانية 

سنة 1915.
تم  االردني  االقتصاد  هيكلة  إعادة  من   قرن  ربع  حوايل  منذ 
إصالح املديونية بمزيد من الدين حتى وصلت إىل أرقام فلكية تنوء 
تحتها ميزانية خدمة الدين فما بالك بأصول الديون نفسها. زادت 
معدالت الفقر فأصبح ثلث االردنيني فقراء أو فقراء عابرين حسب 
تقرير البنك الدويل. يف عمليات اعادة هيكلة االقتصاد وتحريره يف 
االردن كما يف غريه يطلب الصندوق من الدول بيع املؤسسات التي 
تم االستدانة لبنائها، تماما كما أجرب االنقليز الخديوي إسماعيل عىل 

بيع قناة السويس لهم بسعر بخس أقل من 4 ماليني جنيه!!!
 تتحول الدول املدينة هذه األيام والتي تقع تحت رحمة الصندوق  
إىل محميات ال أكثر ويف أحسن األحوال إىل دول حكم ذاتي مسلوبة 
السيادة السياسية واالقتصادية و الدفاعية بل يصل التدخل كما يف 
اليونان إىل إعادة هيكلة القوانني الترشيعية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية لتنسجم مع عوملة االستعمار الجديد..
يستبرش املسحوقون من تبعات برامج الصندوق حينما تذهب 
حكومة وتأتي أخرى ولكن سواًء ذهب زيد أو جاء عمرو فربنامج 
استهلت  حتى  جديدة  حكومة  جاءت  ان  فما   ! واحد  الصندوق 
ورسوم  املحروقات  عىل  جديدة  رضائب  بفرض  االول  اسبوعها 

جديدة عىل السيارات والقادم أعظم .

من أنشأ الصندوق ومتى ولماذا  ؟
بعد  ما  لعالم  الرّسيون  املتحدة  الواليات  كان مخططو سياسة 
الحرب العاملية الثانية متفقني عىل أن دور الواليات املتحدة عندئٍذ هو 
قيادة عالم واحد. لكن اعضاء مجلس العالقات الخارجية كان هو 
االكثر وضوحاً. كتب اشعيا بومان  املسؤول عن لجنة املناطقية يف 
الدراسات الرّسية اىل زميله آرمسرتونغ بعد اندالع الحرب بأسبوع : 

“أن عىل املجلس  وكذلك الحكومة االمريكية أن يفكرا يف إدارة العالم 
بطريقة مختلفة… اما مقدار انتصارنا فسيكون بمقدار هيمنتنا… 
وعىل الواليات املتحدة أن تتقبل مسؤولية إدارة شؤون العالم”. وهنا 
جاءت املذكرة E-B49 للرئيس روزفلت ووزير خارجيته تتضمن 
النقد والتي تطورت لتصبح صندوق  انشاء مؤسسة ملراقبة  فكرة 
وكانت  االستثمار  لتطوير  دويل  بنك  تطوير  وأخرى  الدويل  النقد 
بدايات البنك الدويل. وبعد استكمال كافة بنود املؤسستني من وزارة 
بوالية  بريتون وودز  مؤتمر يف  لعقد  الدعوة  تمت  االمريكية  املالية 
والبنك  الدويل  النقد  صندوق  اشهار  وتم   1944 سنة  نيوهامشري 
الدويل.  تم ترتيب التصويت باملؤسستني باملوافقة أو عدمها بأغلبية 
االصوات. وملا كانت الواليات املتحدة املساهم األكرب فقد كان قرارها 

دائماً هو املرجح أو املخيّب الي اقرتاح مرشوع يقدم للمؤسستني.
يتضح هنا أن هاتني املؤسستني هما من صنع الواليات املتحدة 
العاملي  االقتصاد  لعوملة  هدفها  يف  املتحدة  الواليات  خدمة  وألجل 
تحت هيمنتها وبال منازع . ولقد تّم اقراض الدول النامية يف كثري 
من االحيان فوق طاقتها، فأصبحت تحت احتالل اقتصادي الزمه 
احتالل لالرادة السياسية والسيادية،  حيث تقوم هاتان املؤسستان 
طائلة  تحت  الدولة  سيادة  أمور  يف  تتدخل  التي  الرشوط  بفرض 
اصبح  بحيث  للديون  مصائد  خلق  تم  وهكذا  وإال…  رشوطنا  إما 
لسداد  النامية يُخصص  الدول  العديد من  ميزانيات  جزء هام من 
فوائد الديون ال اصولها وهو اسلوب من االستعمار الجديد الذي تم 
تصميمه بعناية ولكن بتعاون من طبقة )النخب( املحلية والتي تم 

ربط مصالحها بمصالح خارج أوطانها.

توصيات الصندوق تتنافى
مع مصالح البالد والعباد!

أثناء فرتة ما أسموه  النقد الدويل وأخواته  كان شعار صندوق 
املوت  أو  التصدير  إىل  االقتصاد   و   الصناعة  توجيه  بالتصحيح  
بناًء  والصناعة  االقتصاد  توجيه  تّم  ولقد   .exporT or die
املؤدية  لألردن  الشمالية  الحدود  التصدير.  وقف  اليوم،  ذلك.  عىل 
إىل سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا اغلقت. الحدود مع العراق اغلقت 
االردني. يف معادلة  االقتصاد  يف  أساسياً  ركناً  يمثل  أن سوقها  مع 
التصدير أو املوت إذا توقف التصدير ما بقي عىل االقتصاد إال أن 

يموت.
واالسواق  الحدود  اقفال  مشكلة  املستثمرين  احد  قدم  عندما 
فقهاء  أحد  جواب  كان  الحوارية  الجلسات  إحدى  يف  التصديرية 
تصديرية  اسواق  توجدوا  ال  ملاذا   : والصندوق  النظام  إقتصاديي 
بديلة ؟ وكأن إيجاد السوق البديل يتشكل يف كبسة زر وليس خالل 
سنوات تكون خالله الكثري من املؤسسات التي فقدت اسواقها فجأًة 

قد شبعت موتاً.

برامج الصندوق مليئة بالتناقضات
عندما ذكر رئيس الوزراء االردني السابق عبد الله النسور هذه 
الحقيقه لرئيسة الصندوق آنذاك كريستني الغارد يف مؤتمر البحر 
امليت فقدت  صوابها. واملعروف عن وزارته انها كانت االكثر التزاماً 
السياسيون  كان  فإذا  مديونية.  االعىل  وبالتايل  الصندوق  بربامج 
يعلمون حقيقة الظلم االجتماعي لربامج الصندوق فلماذا يفعلون 
ذلك؟ ربما الن االساطيل الحربية يف أعايل البحار وحامالت طائراتها 
والقواعد العسكرية املنترشة عرب العالم هي االذرع العسكرية لنظام 
العوملة وأصحابه. أما صندوق النقد الدويل وتوأمه البنك الدويل فهما 
لصالح  االقتصادية  االمربيالية  الهيمنة  ادوات  من  هامتان  أداتان 

اصحاب نظام العوملة الجديد.
القرن  اواخر تسعينات  آسيا يف  أزمة جنوب رشق  عندما هبت 
واملؤسسات  املصارف  اصحاب  بها  قام  مضاربات  نتيجة  املايض 
قبول  ماليزيا  رفضت  الجديد  العاملي  النظام  اصحاب  وهم  املالية 

رشوط صندوق النقد الدويل فسلمت.  وملا حاول سوهارتو أن يفعل 
اليشء نفسه يف أندونيسيا اتصل به الرئيس االمريكي كلينتون قائالً 
له بالحرف الواحد حسب مجلة نيوز ويك: “عليك أن تقبل تعليمات 
صندوق النقد الدويل وكأنها قادمة من السماء .” فأنهار االقتصاد 
وصفاته  بأن  الصندوق  اعرتف  االوان  فوات  بعد  االندونييس. 

الندونيسيا كانت قاتلة .
 كشف وزير املالية االردني يف 11 جانفي 2016. “أن االقتصاد 
األردني ينتظر إصالحات اقتصادية صعبة يف املرحلة املقبلة يشرتطها 
صندوق النقد الدويل للبدء بربنامج إصالحي جديد معه. وقال : إنه 
“بالرغم من أن نسبة نمو االقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7 % العام 
املايض، فإنه يف الوقت ذاته يتأهل إىل سوق العمل سنويا ما ال يقل 
فإن  لهم،  وظائف  تأمني  تحدي  وملواجهة  شخص،  ألف   100 عن 
النمو يجب أال يقل عن 5 %. وقال ” ان اقتصاد األردن كان يعتمد 
بشكل كبري عىل دول محيطة منها العراق والخليج، كما كان يعتمد 
بشكل كبري عىل التصدير عرب سوريا، مبينا ان القطاع الخاص له 
دور إىل جانب الحكومة يف ايجاد بدائل تصديرية”. ملخص القول 
تحت  تحقيقه  يمكن   ال  الصندوق  يطلبه  ما  الفصيح:  بالعربي 
الظروف الراهنة. حتى لو تمكن االقتصاد االردني من تحقيق نسبة 
نمو بـ 5 ٍ% وهو امر مشكوك فيه تحت الظروف الحالية فستبقى 

نسبة الدين العام اىل الناتج املحيل االجمايل فوق 90 %.
يف كل عرص وحقبة من الزمن نجد أن أصحاب النظام العاملي 
هالة  عليه  ليضفوا  االقتصاديني  من  كهنتهم  أحد  صورة  ملعوا  قد 
القداسة، وأنه إذا “قال فصدقوه”. وكذلك األمر مع بعض إقتصاديي 
الدول النامية ليكونوا لها شهود الزور. عند انهيار النظام االمريكي 
الرأسمايل  كما حصل أيام الكساد الكبري، كان هناك جون مينارد 
كينز John maynard Keynes والذي نّظر برضورة تدخل الدولة 
أثناء  العجوزات  طريق  عن  باالنفاق  وكذلك  السوق  أظافر  لتقليم 
األزمات إىل أن يتم إنقاذ النظام. ولم يلبث النظام بعد ذلك أن أخرج 
كبري كهنة جديد، فجاء ملتون فريدمان ليقول : إن تدخل الدولة هو 
أبو الرشور والرش املستطري،  فتم فكفكة ما تم وضعه من قوانني 
الكينزية خصوصاً يف عهد ريغن ثم جاء  معتمدة عىل األرذوكسية 
رئيس البنك املركزي بول فاولكر ومن بعده آالن غريسبان والذي 
16.5 سنة ليقول لنا  العاملي  النظام املايل األمريكي ومن ثم  حكم 
أمام لجنة تقيص حقائق يف الكونغرس عن أزمة سنة 2008 “انني 
مصاب بالذهول… فأنا أعرف أن هناك خطأ ما يف النظام… لكني 

ال أعرف ما هو…”.
لقد جعلت  عوملته   النظام.  هذا  الخطأ يف  أين  أعرف  أنا  لكني 
من حكومات العالم حكومات جباية ال تملك من أمرها شيئاً سوى 
عداً  العاملي  النظام  أصحاب  إىل  وتسليمها  القروض  فوائد  جباية 
ونقداً، والويل ملن يتخلف عن الدفع عندها تتعرض عملته لالنهيار 
النظام هو توأم  واقتصاده للتخريب ومحاوالت تغيري نظامه. هذا 

.)loan sharKs( لنظام املافيا املعروف بنظام املرابني املفرتسني
هناك طريقاًن للدول املغلوبة عىل أمرها. إما االستمرار يف هذا 
النهج الجارف والذي سيقود إىل زيادة  خط الفقر وزيادة البطالة 
وزيادة الديون سنة فسنة  وقالقل إجتماعية  وهذا هو األسهل عىل 
خمر  )اليوم  مبدأ  حسب  تحكم  أن  همها  لحكومات  القصري  املدى 
وتنضم  النظام  هذا  مظالم  ضد  التحدي  تقبل  أن  واما  أمر(  وغداً 
إىل دول صاعدة كدول "الربيكس" تقاوم هذا االستعمار الرسطاني 
املدى  عىل  املستقبل  هو  لكنه  بالتحديات  ميلء  خيار  وهو  الجديد 

البعيد. فالعالم اليوم بني أمرين أحالهما مر.
--------------

* مستشار ومؤلف وباحث.

كيف حّول صندوق النقد الدويل حكومات العالـم
إىل حكومات جلباية فوائد القروض؟

بقلم : د. عبد الحي زلوم*
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نار تحت الرماد بإيرلندا
يستبعد حدوث  لم  العاملية"  "الشبكة  موقع 
يوم  وانقلرتا  ايرلندا  وحدة  دعاة  بني  انفجار 
ذكرى  احياء  بمناسبة  القادم  جويلية   10
ملك  فيها  انترص  التي   )1690( بويل  معركة 
انقلرتا  ملك  عىل   3 غويوم  الربوتستاني  هولندا 
االنقسام  كّرست  والتي  األول  جاك  الكاثوليكي 

الطائفي يف البالد.
"الربيكسيت"  اتفاق  أن  اىل  أشار  املوقع 
وضع  األوروبي(  االتحاد  من  انقلرتا  )خروج 
حّدا لبنود اتفاق السالم املمىض  بني الطائفتني 
تعد  لم  لندن  بأن  املقدس" مذّكرا  "الجمعة  يوم 
الشمالية  ايرلندا  باحتالل  تتمسك   1998 منذ 
املذكور  االتفاق  قبل  األمر  عليه  كان  مثلما 
الديوانية  الحدود  الغاء  عىل  وافقت  أنها  مربزا 
وأقامت  والجنوبية(  )الشمالية  االيرلنديتني  بني 
الشمالية  وايرلندا  انقلرتا  بني  ديوانية  حدودا 
واحتقانا  موجة غضب  خّلف  ذلك  أن  إىل  مشريا 
يف صفوف انصار التبعيّة للنظام امللكي بانقلرتا.
"نار  بـ  الوضع  وصف  العاملية"  "الشبكة 
بني  املواجهات  بعودة  مستشهدا  الرماد"  تحت 
املطالبني بوحدة ايرلندا ودعاة االنفصال منذ يوم 

4 افريل الجاري.

Shayelet 13
وحدة  أن  كشفت  سرتيت"  "وول  صحيفة 
بحرية رسية تدعى shayelet 13 تابعة للقوات 
الخاصة اإلرسائيلية تنفذ منذ 3 سنوات عمليات 
تخريب ضّد البواخر اإليرانية املتوجهة اىل سوريا 
رجال  طريق  عن  البحر  أعماق  يف  تلغيمها  عرب 

الضفادع.
اإلرسائيلية  الحرب  ان  اىل  أشارت  الصحيفة 
أوىل عىل  اإليرانية ركزت يف مرحلة  البواخر  عىل 
قبل  بالسالح  املحملة  اإليرانية  السفن  اغراق 
أنها  واىل  سوريا  عرب  الله  حزب  اىل  وصولها 
توسعت يف ما بعد لتشمل ناقالت النفط املوجه 

لسوريا.
رشعوا  اإليرانيني  ان  أكدت  سرتيت"  "وول 
واغراق  تخريب  عرب  الرد  يف  اشهر   3 حوايل  منذ 
الخليج ونقلت عن وزير  سفن إرسائيلية بمياه 
تعرض  اثر  قوله  غانز  بيني  اإلرسائييل  الدفاع 
6 افريل الجاري لعملية  إيرانية يوم  ناقلة نفط 
االكتفاء  : "سياسة  ايريرتيا  تخريب يف سواحل 
بحالة الدفاع لم تعد كافية وعلينا تنفيذ مهمات 
هجومية وسنقوم بذلك عىل أحسن وجه ممكن".

تعاون...
محمد  اإلمارات  يف  السيرباني  األمن  رئيس 
مع  خاصة  مقابلة  يف  كشف  الكويتي  حمد 
العربية، أن بالده وإرسائيل  صحيفة “هآرتس” 
تبادال معلومات استخباراتية مرتبطة باألنشطة 
السايربانية لحزب الله يف إطار التعاون املتنامي 
بني الدولتني يف إشارة منه إىل الهجوم الذي نفذته 
 ”lebanese cedar“ مجموعة تطلق عىل نفسها

جانفي املايض.
وحسب ما نقلت الصحيفة العربية، فإن هذا 
سايرباني  دفاع  رشكة  اكتشفته  الذي  الهجوم 
التي  املجموعة  استخدام  شهد  إرسائيلية، 
مرتبطة  وتقنيات  برمجيات  الله  لحزب  تتبع 
أجل  من  إيران  لحكومة  التابعني  بالقراصنة 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  يف  خوادم  اخرتاق 
ومرص واألردن ولبنان وإرسائيل ومناطق الضفة 

الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

في  باتت  اسرائيل  االمارات  في 
على  حتى  مرسوم  وعلمها  القلوب 

الكمامات...
السابق  القائد  خلفان  ضاحي 
انتسابه  من  تبّرأ  دبي  لشرطة 

للعرب.
مطر  أحمد  العراقي  الشاعر  أما 
بمقولته  الخليج  حكام  وصف  فقد 

الرائعة:

كل أبناء السمو والمعالي تحت 
عالي، 

ِ
ن

فقيل لي عيًبا فكررت مقالي 
ثم قيل لي عيًبا فكررت مقالي
 فانتبهت إلى سوء مقالي..
 فقدمت اعتذاري لنعالي..

صورة تتحدث

حمد بن جاسم آل ثاني :

مسؤولون باالدارة األمريكية 
خططوا الستبدال النظام باألردن

كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن 
جاسم آل ثاني عن أطراف قال إنها “تقف خلف 
األحداث األخرية يف األردن”، موضحا السبب وراء 

ذلك.
يف  مؤخرا  حصل  “ما  “تويرت”:  عىل  وكتب 
يخطط  كان  الشقيقة  الهاشمية  األردنية  اململكة 
اإلدارة  مسؤويل  بعض  من  طويلة  فرتة  منذ  له 
بهدف  املنطقة  دول  وإحدى  السابقة،  األمريكية 
استبدال النظام الحايل يف األردن بقيادة امللك عبد 

الله الثاني”.

تلك  وراء  الرئييس  السبب  “كان  وأضاف: 
أي  ضد  الله  عبد  امللك  وقوف  الفاشلة  املحاولة 
ما  أو  الفلسطينية  القضية  حساب  عىل  تطبيع 
ذلك  فكان  اإلبراهيمي(،  بـ)العهد  يسمى  أصبح 

املوقف عقبة أمام تلك املخططات”.
ملجلس  مهم  األردن  “استقرار  أن  عىل  وشدد 
“استقرار  أن  معتربا  رئييس”،  بشكل  التعاون 
نحتاج  ألننا  واجب  ودعمه  بل  األردن،  يف  الحكم 
مزيدا من االستقرار واملصداقية يف منطقتنا خدمة 
الله  عبد  امللك  األردني  العاهل  ملصالحنا”.وأعلن 
الثاني بعد 5 أيام عىل أزمة غري مسبوقة يف رسالة 
فتنة  األخرية  “األحداث  أن  األردنيني،  إىل  وجهها 

شاركت فيها أطراف من الداخل والخارج”.
عائلته  مع  موجود  حمزة  “األمري  أن  وأكد 
“أال  عىل  ذاته  الوقت  يف  مشددا  رعايته”،  وتحت 

يشء وال أحد يتقدم عىل أمن األردن واستقراره”.

أزمة جديدة بني اجلزائر وفرنسا
تشهد العالقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة أدت اىل تأجيل زيارة رسمية كان من املفرتض 
أن يجريها رئيس الوزراء الفرنيس جان كاستيكس مرفوقا بوفد هام من الوزراء واملسؤولني للجزائر 
بسبب اتهام األخرية باريس باالستفزاز يف ملف الصحراء الغربية عالوة عىل دعم الصحافة الفرنسية 

الحراك الجزائري.
إلغاء زيارة وفد فرنيس يتقدمه رئيس  املنقيض باريس بعد  السبت  الجزائري  فقد هاجم اإلعالم 

الوزراء جان كاستيكس بطلب من الجزائر، حسب وكالة االنباء الفرنسية.
عدائية  ”أعمال  عنوان  حملت  التي  افتتاحيّتها  يف  بالفرنسية  الناطقة  “الوطن”  جريدة  وأكدت 
الفرنسية” فيما   الخطرية للسلطات  اللعبة  التساؤل عن  أنه “من حّقنا  فرنسية خطرية”، قالت فيها 
كتبت جريدة “الخرب” الناطقة بالعربية يف صفحتها األوىل “تأجيل زيارة كاستيكس يؤكد عمق الفجوة 

بني الجزائر وفرنسا” تحت عنوان كبري هو “القطيعة مستمرة”.
فرنسية  متطابقة  مصادر  تحدثت  جرى،  ملا  تفسري  أي  الجزائرية  الحكومة  تقديم  عدم  ورغم 
وجزائرية عن انزعاج الجزائر من تقليص عدد الوفد الفرنيس إىل أربعة أو ثالثة أعضاء من الحكومة 

بسبب “األزمة الصحيّة”، وهو عذر اعترب غري كاف يف الجزائر.
لكن مصادر متطابقة يف الصحافة الفرنسية والجزائرية أكدت أن أحد محاور الخالف هو قضيّة 
الصحراء الغربية الشائكة التي يتنازع حولها منذ عقود املغرب وجبهة بوليساريو الداعية إىل استقالل 

املنطقة.
ذلك أن حزب الرئيس الفرنيس “الجمهورية إىل األمام” أعلن الخميس املايض عن إنشاء لجنة دعم 
التي يقع قسمها األكرب تحت سيطرة املغرب. وتعترب الجزائر  الداخلة يف الصحراء الغربية  يف مدينة 

الداعمة لجبهة بوليساريو أن ذلك خّطا أحمر.
وأشارت صحيفة “الوطن” ذاته إىل تشديد وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان عىل “دعم 
فرنسا خطة الحكم الذاتي املغربية كأساس جاد وذي مصداقية” لتسوية النزاع، وذلك خالل حديث 

مع نظريه املغربي نارص بوريطة. ويعترب ذلك خّطا أحمر جزائريا آخر.
ونقلت صحيفة “الخرب” عن حسني عبيدي مدير مركز الدراسات واألبحاث حول العالم العربي 

ودول املتوسط يف جنيف قوله "إنه يوجد تيار معاد للجزائر أفسد الزيارة”.
أما صحيفة “الوطن” فقد نقلت عن سفري الجزائر يف فرنسا محمد عنرت داود قوله إن “جماعات 
ضغط تعمل ضد تفاهم ودي بني الجزائر وفرنسا”. واملقصود بهذه االتهامات املتكررة اليمني املتطرف 

وأنصار الجزائر الفرنسية سابقا.

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

وقفة

قد ال يعلم أكثر الناس أّن مصيبة اإلنسان الكربى هي الجهل، 
الزاد  الدنيا، وقليل  الذي يجعله مرهقا يف طلب معاشه يف  ذاك 
العاقل  اإلنسان  الجهل عدم تحّري  يف اآلخرة. من مظاهر ذلك 
الراشد لفهم معاني ما يسمع من القول. مثالنا حول املوضوع 
يتعّلق بمفهومي الدين والثقافة. ألّن الشائع بني الناس هو أّن 
الدين قديم وأّن الثقافة مستحدثة، ظهرت بالتوازي مع التطّور 
البيئات  داخل  الرخاء  بظروف  خاصة  وارتبطت  الصناعي 
قديمان،  والثقافة  الدين  من  كّل  أّن  هي  الحقيقة  املتحرّضة. 

ودين بال ثقافة قد أنتج لنا داعش. 

في عالقة الثقافة بالدين
بحسب كتب اللغة، يعترب املرء ثَِقفا باليشء إذا كان رسيع 
التعّلم فيه ضابطا له حاذقا يف تناوله. فهل يستقيم تديّن املسلم 
الثقافة  أّن مسألة  دينية، -وهل  ثقافة  إىل  لم يكن مستندا  إذا 
هذه جوهرية أم ثانوية بالنسبة لعقيدة اإليمان بالله العظيم؟

يف  يعنينا  وما  متعّددة  بأشكال  السؤال  نطرح  أن  يمكن 
املسألة بشأن املسلم الذي يعترب نفسه متديّنا هو مدى جّديته 

يف االلتزام بمبادئ اإلسالم كما يّدعي.
أعتنقه  ولم  جّد  عن  أبا  اإلسالم  ورثت  تونسية  كمواطنة 
انطالقا من اختيار محض. هذا ال يعني أنّي لم أتحّر يف وجاهة 
اليوم  أنا  أنّي اآلن لست راضية عنه. بل  االحتفاظ به كدين أو 
أفخر به وأعتّز. أخذ منّي األمر عمرا يف البحث. وإن كنت مازلت 
الذي  التميّش  هذا  مربّر.  وفخر  أكرب  اعتزاز  أجل  فمن  أبحث، 
أوصلني لقناعة متصاعدة بديني هو ما أسميه ثقافتي الدينية.
املتقّدمة  املجتمعات  نظام  عىل  صغرية  نافذة  فتحنا  لو 
لوجدناها  العالم،  حول  وسياسيا  اقتصاديا  والوازنة  واملنتجة 
تسرّي نفسها بقانون اتفاقي، حّررته نخب متعاقبة من أفرادها 
عىل فرتات من الزمن، وأقّره وريض به ويحيّنه بشكل مستمّر 
بالجملة  كافرين  كانوا  فهل  منهم.  األحياء  األفراد  من  نخب 
اعتمادهم  دين معنّي بسبب  اعتناق  أو مجربين جميعهم عىل 
هذا النظام ؟؟؟ طبعا ال... ألّن الدين مسألة شخصية، والحيّز 
املواثيق  تضمنه  حيّز  هو  إلقامته  لألفراد  الحرية  من  املطلوب 
األممية لحقوق اإلنسان )وإن كنّا نقّر باستخدامها من طرف 
عدد من الدول املهيمنة البتزاز غريها وهذا شأن آخر ليس مكان 
الخوض فيه(. هذا الحيّز تحديدا ذكره النّص القرآني بدّقة حيث 

يقول الحّق سبحانه يف سورة البقرة: 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن يَْكُفْر ِبالطَّاُغوِت  يِن َقد تَّبنَيَّ اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
َويُْؤِمن ِباللَِّه َفَقِد اْستَْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوثَْقٰى اَل انِفَصاَم َلَها َواللَُّه 

َسِميٌع َعِليٌم ﴿256﴾.
نحو  األوىل  الخطوة  تكون  الكريمة  اآلية  من  انطالقا 
العقل، فإنّه  تحّري الرصاط املستقيم. فمن كان وسطيّا يتبع 
سيغوص يف معناها ومؤداها وما يتصل بها من اآليات األخرى 
الواحد، وهذا  املجتمع  يف  الناس  بني  املعتقد  حّريّة  يف موضوع 
وجهه  عىل  هائما  كان  من  وأّما  الثقافة.  وظيفة  صميم  من 
أّول  سيكون  فهذا  "الراعي"،  يوّجهه  حيث  القطيع  مع  يسري 
املستهزئني بالثقافة وبأهلها، ألنّه ال ينظر إاّل إىل ما ُوضع داخل 
ذلك  لتوجيهات  إاّل  يستمع  وال  األقوال  من  "الراعي"  صندوق 
عناء  نفسه  يكّلف  وال  اليسار  إىل  أو  اليمني  إىل  بالسري  الراعي 
بتلك  تهتّم  ال  له  قيل  فإذا  له ولغريه،  املوّجه  الله  تأّمل خطاب 

اآلية ألنها من الدرجة األخرية، التفت عنها حتّى نسيها...!
رعاة القطعان اليوم هم رعاة القطعان باألمس... كّل يرعى 
القطيع لصالح األمري أو الشيخ أو الرئيس... لينال من الفضل 

نصيبا: رغد يف العيش وعلّو بني الناس وغرور. 

تحقير الثقافة يخدم اإلسالم السياسي
قد يظّن البعض أّن اإلسالم السيايس مصطلح حديث ظهر 

يف  له  مصداق  ال  وأنّه  والدولية  اإلقليمية  املستجّدات  سياق  يف 
بلغ  الخاتمة  الرسالة  الحقيقة غري ذلك. فعمر  التاريخ، ولكّن 
اليوم أربع عرش قرنا، والسياسة رغم تبلور مفهومها واتخاذه 
أنّها هي األخرى مفهوم  إاّل  الحديث،  التاريخ  صيغا معقدة يف 
دين  كاّفة وليس  للبرشية  الله  دين  بما هو  اإلسالم  ِقَدم  قديم 
من  شكل  السيايس  اإلسالم  يكون  املعنى  بهذا  الخاتم.  النبّي 
الحكم يخضع رقاب الناس ملفهومي السمع والطاعة دونما ما 
حاجة لتعليل األوامر واألحكام، فهي تأتي بأمر الله بزعم "ويلّ 
بالحّق  إاّل  القرآن ال ينطق  أّن  األمر" ومن وااله. ولكن باعتبار 
أولئك، فإّن تلك األوامر والنواهي سيتّم  الذي ال يناسب برامج 
وضعها عىل لسان نبّي األّمة الذي سيجعله املجرمون ينطق بما 
يخدم أهواءهم... حيث سيحدد النبّي أّن تولية "أمري املؤمنني" 
تكون بالتوصية من الحاكم إىل الذي سيخلفه، وسيحدد الفرقة 
الناجية التي لن يقبل غري "إسالمها"، وهي الفرقة التي تؤمن 

بقضاء الله وقدره يف قبول األمر الواقع دونما اعرتاض... 
املؤمن  ينسجها  التي  الشبكة  تلك  باختصار  هي  الثقافة 
حول نفسه برتّو وحنكة، فتسمح له بالرؤية واملتابعة دون أن 
بابه  لها  لم يفتح  إذا  تترّسب  الخبائث  الصغرية  ترتك فتحاتها 

عن وعي وطواعية. 
حاجة كّل مسلم للثقافة الدينية تكمن يف الحاجة املفصلية 
باسم  يحكمون  "الذين  أساليب  ألّن  الخبيث.  من  الطيّب  لفرز 
اإلله" ليست بسيطة بل غاية يف املكر. وفّك خيوطها يحتاج إىل 

كثري من التحّري والحيطة والبحث الذي يستغرق أعمارنا. 
ولكن أليس اتّباع النبّي وما حّدث به من األقوال من صميم 

اإلسالم، أم أّن يف املسألة تالعبا خطريا بالتنزيل؟...
عّظموا  قسمني.  إىل  القرآن  واملحّدثون  الفقهاء  قّسم  لقد 
أحدهما أيّما تعظيم حتّى وصل بهم األمر إىل أن يسرتهبوا من ال 
يعّقب بمقولة )صىل الله عليه وسّلم( عند ذكر النبّي، واتفقوا 
عىل تقديم قسط من "أحاديث" النبّي عىل القرآن ينسخه ويحّل 

محّله يف مواطن كثرية... 
أّما مع القسم الثاني الذي يبنّي الله فيه أّن مهّمة الرسول 
هي تبليغ رسالة رّب العباد املتمثلة يف القرآن، وأنّه ال يجوز له 
بما هو مرسل من الله أن يزيد أقواال لم ترد يف الرسالة، وحيث 
فإّن  ظريف،  بمانع  إاّل  يوميّا  القرآن  بقراءة  املسلمني  الله  يأمر 
"الفقهاء" و"املحّدثني" و"العلماء" و"العارفني" غرّيوا معنى 
الكذب  من  عليه  تجّرؤوا  ما  إىل  باإلضافة  إذ  املنّزل.  الله  كالم 
عىل النبّي بأقوال الزور فقد جعلوا كّل ما ينطق به من كالمه 
اليومي وحيا، وقلبوا أمر الله بالقراءة اليومية للقرآن إىل نهي 
باللسان دونما  أنّها ترديد  القراءة عىل  غري معلن. فقد فرّسوا 
النطق  كيفية  هو  املهّم  أّن  عىل  أّكدوا  بل  للفهم...  رضورة 
الحروف والقلقلة واإلدغام واملدود... ونصحوا من ال  بمخارج 
ويكتفي  الله  كتاب  يقرأ  ال  أن  القواعد  بتلك  االلتزام  يستطيع 
بسماعه يتىل )خوفا من الذنب الذي قد يقع فيه، إن هو لحن 
محاولة  من  القارئ  بتحذير  وختموا  بزعمهم...  )كرّسو(  فيه 
تعّقل ما يقرأ بنفسه، إاّل إذا مّر بمفرّس "عالم"... أي بمفرّس 
من قائمة األسماء التي رضوا عنها، وقد برعوا يف تزكية أولئك 
غبار"،  له  يشّق  ال  الذي  و"العالم  العاّلمة"  "الشيخ  باأللقاب: 
و"اإلمام األكرب"، و"حّجة اإلسالم"، و"شيخ اإلسالم" و"اإلمام 

املجّدد"... "ريض الله عنه"، "ُقّدس رّسه" ...إلخ.
ليكون  للناس  العاملني  رّب  رسالة  هو  الذي  بالقرآن  إذا  و 
إىل  يتحّول  خالله  من  الله  يخاطبهم  حيث  لهم  حياة  دستور 
بيوتهم  يف  يضعونه  املسلمني...  عموم  عند  )ِحْرز(  تميمة 
ألنفسهم  فيه  جاء  ما  تعّقل  عىل  يتجّرؤون  وال  للربكة  طلبا 
"رعاة  أمرهم  كما  تماما  ومعاشهم...  وسلوكهم  وحاجاتهم 

للقرآن  املبّلغ  بالرسول  وإذا  بالدين.  "العارفون"  القطيع" 
الذي  النبوي"  "الحديث  عنوانه  آخر  بتنزيل  ناطق  إىل  يتحّول 
سيحّلل ويحّرم ويأمر وينهى بما لم يذكره الله يف القرآن املنّزل 

املحفوظ من التحريف...

خصومتنا مع المخططات
ال مع إيديولوجيات األفراد

الذين  املتديّنني  شأن  "ما  قائلني:  البعض  يسألنا  قد  هنا 
يحكمون اليوم بما أسميته تالعبا بالتنزيل، وما عالقة اإلسالم 
السيايس بذلك ؟". جوابي هو: أّن األمر لم يخرج عّما دأب عليه 
األمم. فقد  "للمسلمني" شأن ووزن بني  أن صار  الحّكام منذ 
وجد املهووسون بالحكم ضاّلتهم يف ترويض الرعيّة عن طريق 
نصوص "مقّدسة" يرّوجها أتباعهم من الباحثني عن نصيبهم 
ظّلت  الفقهية  النصوص  من  منظومة  الحكم.  "خريات"  من 
الرأي  يوّجهون  الذين  هم  فأتباعهم  توّرمت...  حتّى  تتضّخم 
العام ملفهوم املؤمن الصالح الذي ال يخرج عن جماعة املسلمني، 
بما  أو  الدولة  عن  الدين  بفصل  يطالب  الذي  املنافق  مقابل  يف 
الوضعي  القانون  ومنارصة  ب"العلمانية"  اليوم  يعرف  صار 

الذي يحمي الحّريّات الشخصية، وحّرية التعبري والضمري... 
من حقنا أن نسأل: أين الدعوة الحّق إىل الله يف كّل هذا ولنا 
أكرب مثال يف املساجد... فهل يسمع املصّلون يف الخطب الجمعية 
من األئّمة من يحثّهم عىل قراءة القرآن وتدبّر معانيه كما أمر 
الله تعاىل، أم هل بقينا يف النهج ذاته من الرتكيز يف الخطبة عىل 
وهم الشفاعة والصالة عىل النبّي الشفيع يف أّمة اإلسالم والويل 

كّل الويل ملن يناقش أو يشّكك يف قدسية املسألة...
املدارس  عنوان  تحت  مستحدثة  مؤسسات  بشأن  أّما 
الترشيع  مقاصد  وفق  فعال  القرآن  تعّلم  كانت  فلو  القرآنية، 
وربّينا  تربّينا  )وقد  لنشاطها  الداعمني  أشّد  من  لكنّا  اإللهي، 
أبناءنا عىل حفظ كالم الله يف الكتاتيب(. ولكّن عددا غري ضئيل 
السيايس  الشديد- يشتغل ضمن أجندة اإلسالم  منها -لألسف 
عنّا  بعيدة  ليست  املعلنة.  غري  مخططاته  تنفيذ  يف  كرشيك 
بوزيد...  سيدي  والية  من  "القرآنية"  الرقاب  مدرسة  أحداث 
وال ندري ملاذا كانت تلك املؤسسة يف مكان معزول، ناهيك عن 
إيداع  أجل  من  رواتب  يتقاضون  "التالميذ"  األطفال  أولياء  أّن 
أبنائهم هناك؟!... فهل القرآن بما فيه من دعوة من الله لصالح 
املريبة...؟   واألمور  والتكتّم  الغموض  هذا  إىل  يحتاج  الحياة 
وكأّن متعّلم القرآن عنرص كتيبة رسيّة وجب إخفاء نشاطها 

عن عيون املجتمع؟... 
لألسف صار من يسعى للتحري يف األنشطة املشبوهة تحت 
مسّمى ديني يعترب مارقا عن الدين... ويف الحقيقة أّن التونسيني 
كتاب  تعّلم  مع  مشكلتهم  ليست  السيايس  لإلسالم  الرافضني 
الله العزيز وال هم مستخّفون باملناسك الدينية وال بدورها يف 
الدين،  بعنوان  املتخّفني  إنّما مشكلتهم مع  املجتمعات.  صالح 
يدبّرون املكر واإلجرام يف حّق الوطن واملواطنني. وذلك حني نرى 
أفرادا وجماعات تستبدل دين الله بدين من تأليف البرش. دين 
التنزيل الذي يأمر بالعدل بني الناس  قلب املبادئ اإلسالمية يف 
املوالني  وتمييز  البعض  عىل  البرش  بعض  بتقديس  يأمر  بآخر 

ألولئك عىل املعارضني لهم. 
للناس  الله  خطاب  فإّن  الله  يعبد  كان  من  قولنا  خالصة 
أمره  أطاع  ملن  العليم  الحكيم  صاحبه  يرّسه  وقد  القرآن،  هو 
بالقراءة فأعمل فيه الفكر فكّون لنفسه ثقافة دينية تحّصنه 
الناس بدينه ويمنّي نفسه كما  أّما من كان يرائي  الفتن.  من 
"املصلني عليه" من  النبّي سينقذ  بأّن  القطيع"  له "رعاة  أّكد 

حصاد أعمالهم، فننصحه بالتوبة إىل الله قبل فوات األوان.

بقلم : نهلة عنان )باحثة(

أين التونيس من الثقافة الدينية...؟!



عندها جذور مرتسخة يف اعماق التاريخ .. حسب علم 
االلسنيات مافماش فرق بني اللغة واللهجة واال لكنة.. 
وتباليغ  والفاظ  صور  فيها  الدارجة  اللغة  ايل  املهم 
والشعر  والجزل  والحجاية  الحكاية  خلق  عىل  قادرة 
والطرفة لو كانت لغة الدارجة ليست لغة  كيفاه وغري 
قادرة عىل الصياغة االدبية .. « متسائلة »كفاه نفرسوا 
يف  يحكيهم  كان  ايل  العروي  العزيز  عبد  روايات 
الراديو والناس تتسهب بهم وتتخيل من كالمو املوقع 
اللغة  بالتايل  السلطان..  املراة ووهرة  والحدث وزينة 
الدارجة لغة غنية بالعبارات وفيها خليط االطياف ايل 
وتعيش  تتجدد  خليها  ايل  اليشء  لكل  لتونس  دخلت 
احساس  له  ملن  خصبة  ارضية  وتكون  ثرية  وتكون 

وخيال مفعم للكتاب«.
ويف ردها عن سؤال »كيف يمكن االعتماد عىل 
رصفية  واال  نحوية  قواعد  بدون  الدارجة  اللغة 
الدارجة  »اللغة  محمود  بن  قالت  قواميس«  وال 
اىل  من جيل  تشعر..  واال  تكتب  واال  تحكي  وانت 
جيل ومن عرص اىل عرص  تخلق داخلها ناموس 
لغوي متمثل يف التانيث والتذكري  ومتمثل زادة 
الحقبات  جميع  تداولته  شفوي  قاموس  يف 
التاريخية وهالقاموس يتمثل يف الذاكرة الشعبية ايل 
عىل  عبارة  هو  الشعبي  املثل  الن  خاصة  االمثال  هي 
نحب  ايّل  تفسريها  ويحفظ  الكلمات  يحفظ  قاموس 
زمان  من  تخلقت  قواعد  فيها  الدارجة  اللغة  نقولوا 
ودهور وفيها موروث ما نجموش نبدلو معناه خاتر 
مرتبط باحداث وبوقائع سجلتها الحقبات التاريخية 
هكة اللغة الدارجة لغة بها قواعد وقاموس واحساسك 
يعطيك الدفع باش تخلق الصور من املوروث اللغوي 
املتواضعة  »انطالقا من تجربتي  متابعة  الشعبي«..  
تاخو  كيف  النو  عيب  وليس  ميزة  الرسيع  التطور 
تبدلتش   ما  هي  اليوم  واللهجة  الستينات  يف  اللهجة 
عبارات  تتخلق  ظاهرة  كل  مع  يبقى  نفسو  االساس 
اللغة  االوىل  بقواعدها  الدارجة  اللغة  تثري  جديدة 
يمكن  هذا  والثراء  ثابتة  غري  متحركة  لغة  الدارجة 
من  بحر  قدام  النو  االبداع  من  الشاعر  واال  الكاتب 
فيها«.  والتفنن  الصورة  خلق  من  تمكنوا  املفردات 
مضيفة »انا ممكن نحكي عىل قصة يف االربعينات لكن 
الرسيع  التغيري  املستجدة  العامية  من  مفردات  فيها 

ميزة لصالح صاحب القلم وليست عائق«.  
وختمت »تعرف حاجة اللغة العربية لغة مكتسبة 
من الجميع بحكم انها اللغة ايل معتمدة يف املدرسة 
اللغة  القراية  كريس  عىل  يقعد  صغري  ما  اول  من 
الدارجة هي اللغة االم انو تكتب بالدارجة امر صعب 
بمفردات  الصورة  اخراج  يف  جهد  يتطلب  النو 
الكتابة  العربية  اللغة  يف  توجد  ال  خاصة 
العربية  من  سلبي  موقف  ليست  بالعامية 
»بل هي اثبات عىل انو ممكن تنافس اللغة 
العربية وممكن تتفوق عليها »الفتة اىل ان 
لكن  السيايس  القرار  بحكم  موجودة  العربية  »اللغة 
اللغة الدارجة تبحث عن اثبات الوجود بالرغم من انها 
االم  للغة  باش نخلق فضاء  بالدارجة  نكتب  االم  لغة 
حتى تنترش وباش نخلق مجال للمنافسة يعطي بعد 
للعاملية للغة الدارجة..  التوانسة عندهم لغة تونسية 
والرتاث جاء من تعاقب الحضارات للتوانسة ما كانش 
يف  العرب  مع  ودخولها  العربية  اللغة  عىل  مقترص 
انو باش تفهم املوروث والرتاث  انا نرى  الفتوحات.. 

الزم تحكي عليه بلغتو يعني باللغة التونسية«.

سال  املايض،  القرن  وأربعينات  ثالثينات  خالل 
يسّميها  ما  أو  بالّدارجة  الكتابة  حول  كثري  حرب 
للشأن  املتابعون  وانقسم  تونسية«  »لغة  البعض 
عن  برشاسة  يدافع  شق  شّقني،  إىل  والثقايف  األدبي 
اللغة العربية الفصحى باعتبارها لغة القرآن الكريم 
اللهجة  عن  يدافع  آخر  وشّق  للبالد،  الّرسمية  واللغة 
التونسية..  للهوية  الرسمي  الراعي  باعتبارها  املحلية 
بسبب  املاضية  القليلة  السنوات  يف  سال  الحرب  نفس 

عودة هذه الكتابات اىل املشهد االدبي من جديد.. 
العمر  افنوا  ممن  واحد  البالغ  الهادي  الباحث 
لغة  العامية  أن  معتربا  التونسية،  الدارجة  عن  دفاًعا 
حافظت  التي  هي  وأنها  بها..  الخاص  قاموسها  لها 
البعض  ان  غري  العصور..  عرب  وتاريخنا  هويتنا  عىل 
متلبسة  موجة  »الّدارجة«  رواج  مسألة  اعترب  االخر 
العربية  الهوية  لرضب  مبيتة  وبنوايا  باأليديولوجيا 
يف عمقها متناسني ظهور هذا النوع من الكتابات مع 

»جماعة تحت السور« يف تونس خالل النصف األول 
من القرن العرشين ومع موجة اإلعالم الناطق 
بالدارجة انذاك عىل غرار صحف »الرسدوك« 
و»الفرزّزو« و»الّزهرة«. وهي موجات مثلت 

تنويًعا يف املشهد الثقايف العام رغم والدتها يف  ظروف 
سياسية واجتماعية خاصة.

نعم لدينا لغة تونسية
الكتابة  اختارت  التي  بوذينة  رفيعة  الكاتبة 
تونسية  لغة  بوجود  أقّرت  وطريقة  نهجا  بالدارجة 
نحن  بالفعل،  نعم،   « قائلة  ولالبداع  للكتابة  صالحة 
النحوية  وقواعدها  قوانينها  لها  تونسية  لغة  لدينا 
كنا  مَلا  وإال  ومدلوالتها،  دالالتها  ولها  والرصفية 
نستطيع التواصل أو نفهم بعضنا البعض باعتبار أن 
أداة تواصل وتعامل  الفلسفي هي  اللغة يف مفهومها 
اإلنسان وتوصُل  عن رأي  التي تعرِبُ  البرش وهي  بني 
أجزُم  أكاُد  بْل  منقوصة،  وغريَ  كاملة  فكرتُه  تبلغ  أو 
التونسية  باللغة  التي نجدها  املفردات  العديد من  أن 
بعض  من  أعمَق  بشكل  الرسالة  وتبِلُغ  املعنى  تؤدي 
جانب  إىل  هذا  الفصحى..  العربية  باللغة  املفردات 
الثراء اللغوي التي تتميز به لغتنا التونسية واملخزون 
الذي نعتُز به إىل حد اليوم من حكم وأمثال اعتمدها 

أجدادنا يف الحكم عن األحداث واملواقف«.
التونسية  اللغة  عىل  حكم  الذي  »من  وتساءلت 
لها  ليس  أو  ورصفية  نحوية  قواعد  لها  ليس  بأن 
قواميس؟..  لنأخذ مثال هذه الجملة يف األمر: )إيجاْو 
تعالوا...  يجيُء:  جاء  من  إيجاْو:  حرْض(  الفطور 
وعبارة »الفطور«: فطر اي »تناول الغداء« و»حرْض« 
اي إحضار اليشء وتعني جاهزيتُه وإنهاء طبخِه«... 
مصنفا  أو  حكما  نفسه  نصَب  الذي  من  »ثَم  متابعة 
املقصودة  للرسالة  تبليغها  ومدى  للغات  مقيما  أو 
هذا  كان  إن  بينها،  فيما  للشعوب  التعامل  وطريقة 
الشأن متعلقا بكل جهة، لها وحدها اختيار أو تطوير 
طرق التواصل فيما بينها ،تطورها، تثريها، تحتفظ 

اللغوي  ملخزونها  وترسيخا  لهويتها  كإثبات  بها 
والحفاظ عنه ..؟«

عىل  االعتماد  يمكن  »كيف  سؤال  عن  ردها  ويف 
لهجة تتطور بشكل رسيع بمعنى ان تونيس الستينات 
قالت  اليوم؟  تونيس  لغة  عبارات  اغلب  يفهم  ال  مثال 
إىل  القراء  من  العديد  عودة  رس  يكمن  »هنا  بوذينة 
إىل  اليوم  يعود  التونيس  أن  نالحظ  حيث  الكتاب... 
للحصول  ويهرول  التونسية  باللغة  الكتاب  مطالعة 
عىل نسخته من املكتبات علما وأن نسبة القراء للكتب 
سنوات،  طيلة  تراجعت  الفصحى  العربية  باللغة 
حيث نالحظ مدى كرهه ونفرس عزوفه لعربية ولغة 
لتجده  عادت  الذي  والعمق  الدفء  فقدت  متكلسة 
تعود  التي  التونسية  لغة  وبالذات  التونسية  اللغة  يف 
أن  نجد  »هنا  مضيفة  والسبعينات«  الستينات  إىل 
أو  سماع  إىل  متعطش  التونيس  أن  إىل  يعود  السبب 
التحاور  يف  أجداده  يستعملها  كان  مفردات  قراءة 
يكون  يكاد  هنا  السبب  وربما  بينهم،  فيما  والتعامل 

سوسيولوجيا وسياسيا عىل حد سواء ،أن أن الوضع 
ماض  إىل  يفر  جعاله  الحاليني  والسيايس  االجتماعي 
جميل يود العودة إليه أو السفر إىل الوراء عرب الكلمة 
الدافئة البليغة العابقة برائحة األجداد.... ثم أن اللغة 
التونسية وككل لغة حية، تتخىل عن بعض مفرداتها 
لتتطور مع كل جيل ،فتنشأ مفردات وترتُك مفردات 
العرص  وليدة  هي  أخرى  لغوية  رموز  محلها  لتحل 

ونتاج األجيال املتعاقبة«.
تشكل  ال  التونسية  باللغة  الكتابة  ان  اىل  ولفتت 
هي  العربية  »أبدا،  قائلة  العربية،  من  سلبيا  موقفا 
كما  نتقنها  بأننا  ونفخر  لغتنا  وهي  القرآن  لغة 
ثرائها  رغم  أحيانا  هي  فقط  التونسية،  لغتنا  نتقن 

لكل  أن  باعتبار  اإلحساس  توصل  ال  وعمقها 
جهة مخزونها اللغوي الذي يُحركها ويهز مشاعرها 

ويوصل الرسالة بطريقة أرسع وأكثر عمقا«.
لن  التونسية  باللغة  »كتابتنا  بوذينة  وختمت 
تفقدنا تراثنا التونيس املكتوب باللغة العربية..  لكل 
دوره يف الحفاظ عىل تراثنا ولكل دوره يف إثراء اللغة 
بشكل  اآلخر  يغذي  كالهما   أن  نالحظ  حيث  لدينا 
التونسية،  اللغة  أو  الفصحى  العربية  بآخر سواء  أو 
ولكل قراء، ونحن نحاول بكل األشكال إرضاء القارئ 
وحفظِه  اللغوي   مخزوننا  عىل  الحفاظ  إىل  ونسعى 
بأخرى  أو  بطريقة  يحاول  شعب  ككل  االندثار  من 
أسباب  ....لعدة  لغته  بنرش  ثقافيا  العالم  اكتساح 

يطول رشحها..«.

لغة عربية بقرار سياسي
نرش  عىل  ألّحت  فقد  عيل  بن  فاطمة  الكاتبة  أما 
)الدارجة(  التونسية  باللغة  هذا  ملفنا  يف  مشاركتها 
لكن  متغرية  حيّة  لغة  الدارجة  »اللغة  ان  معتربة 
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هل متلك »الّلهجة التونسية« مقّومات اللغة؟
عواطف البلدي

مرة أخرى تُطرح قضية »اللهجة التونسية« داخل مجال النقاش العام عبر كتابات انتشرت في السنوات األخيرة قّصة وشعرا ورواية... ولئن أثارت هذه 
المسألة تحّفظ عدد من المدافعين عن اللغة العربية الفصحى مّمن يعتبرون الكتابة بالعاّمية »هجمة شرسة على اللغة العربية بتواطؤ بعض الناشرين«، 

ظهر بالتوازي شق آخر من المدافعين عن هذا التوجه ألسباب مختلفة معتبرين الكتابة بالّدارجة جزًءا من »الهوية األولى« واعتزازا بالنفس.. 
»الشارع المغاربي« توّجه بسؤال: هل تملك اللهجة التونسية مقّومات اللغة؟ ليفتح بذلك ملف الكتابة بالعاّمية بعد أن ُطرح هذا االشكال خالل ستينات 

وسبعينات القرن الماضي وعاد من جديد بعد الثورة عبر  كتّاب وروائيين وجمعيات تدافع عن هذا النوع من الكتابة...

األدبيّة  الكتابة  ظاهرة  أن  طريطر  جليلة  والناقدة  الجامعية  اعتربت 
بالعاميّة التونسيّة هذه األيّام ظاهرة تستحّق وقفة تأمّل علميّة دقيقة، مشرية 
تاريخيّة  باعتبارها لحظة  انها ليست ظاهرة بسيطة، وأنها تقّدم نفسها  اىل 
فارقة وإيجابيّة تحظى بمرشوعيّة ثقافيّة وتواصليّة. وتابعت طريطر »رغم 
من  الظاهرة  هذه  تفّحص  هو  يهّمنا  فما  بخصوصها،  الدائر  الجدل  تشنّج 
يف  نشّك  ال  أنّنا  رغم  االيديولوجّي،  التوظيف  عن  تنآى  موضوعيّة  منطلقات 
أنّها ظاهرة غري بريئة وحاملة ملرجعيّات ايديولوجيّة يمكن تعريتها« مضيفة 
تستدعيها  اّلتي  األفكار  بعض  إىل  باختصار  نشري  أن  الصدد  هذا  يف  »يهّمنا 
املناقشة املوضوعيّة، وأوالها أّن مسألة حضور الّلهجات املحليّة يف األدب العربّي 
كتابات  إىل  نشري  أن  يكفي  بالقصري،  ليس  أمد  منذ  محلولة  مسألة  الفصيح 
الفصحى  مع  رفيع  بأسلوب  تناغمت  العاميّة  أّن  عىل  لنربهن  خريف  البشري 

عنده ومنحت أدبه الراقي نكهته التونسيّة دون أن تبرته أو تيتّمه«. 
وأضافت »من جهة أخرى ال يمكنني أن أفهم خارج كّل االعتبارات كيف 
يمكن أن نكتب نصا كامال بالدارجة ونسميه أدبا-هذا عىل افرتاض أّن أسلوبه 

وموضوعه مقنعان- وهو نّص معّلق بال ذاكرة ثقافيّة 
يندرج فيها أسلوبه، وبالغاته، وإحاالته الخطابيّة 

وغريها. فكّل من يفهم ولو قليال يف األدب يعرف 
حوارّي  تواصل  يف  يقرأ  األدبّي  النص  أّن 

األّم،  ثقافته  زمن  يف  ممتّدة  مع نصوص 
وعبور«،  تواصل  أساسا  هي  فالكتابة 

الفتة اىل ان »هذه النصوص تعلن قطيعة يُتم، وتكتب بال ذاكرة تندرج فيها، 
لذلك فهي تكتب عزلتها وهامشيتها«. 

بني  املشرتكة  الثقافية  الذاكرة  هي  الفصحى  »العربيّة  طريطر  وختمت 
املسألة  عدمها.  من  حريّة  قضية  ليست  فاملسألة  لذا  العربيّة،  البلدان  كّل 
أعمق وال تعالج يف نظري من جهة جماليّة هذه الكتابات العاميّة أو كفاءتها 
الرسديّة: إنّها هجينة، ألّن العاميّة لها ذاكرتها الشفاهيّة املتغلغلة يف الخرافة 
واألغاني، والشعر امللحون، أّما هذه املوجة فعابرة تحمل يف تضاعيفها أسباب 

انقراضها!«.

الجامعية والناقدة جليلة طريطر :
الكتابة األدبّية بالعامّية تستحّق وقفة تأمّل علمّية

رفيعة بوذينة
نحن لدينا لغة تونسية لها 
قوانينها وقواعدها النحوية 

والصرفية ولها دالالتها 
ومدلوالتها، وإال لَما كنا نستطيع 
التواصل أو نفهم بعضنا البعض

فاطمة بن علي
التوانسة عندهم لغة 
تونسية والتراث جاء

من تعاقب الحضارات 
وما كانش مقتصر
على اللغة العربية
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للدفاع  جمعية  إىل  الدارجة  تحتاج  هل 
عنها؟

ال  الدارجة  أن  تقصدين  هل  مبهم،  سؤالك 
يف  ليست  أنها  تقصدين  أم  عنها  الدفاع  تستحق 
العنرب«...  يف  و»أمورها  يهاجمها  أحد  وال  خطر 
مهما كان قصدك، نعم الدارجة بحاجة إىل جمعية 
كي تدافع عنها إلبراز قيمتها ملن عميت بصريته 
فلم يعد يرى الكنز الذي يجلس فوقه. وكذلك ملن 

ال يرى أن العربية ال تحيا إال بموت الدارجة.
هو:  يطرح  أن  يفرتض  الذي  السؤال 

هل  عنها؟  للدفاع  بحاجة  العربية  هل 
ثقة  اهتزت  أو  الحد  هذا  اىل  ضعفت 
املدافعني عنها؟ إنّها تذكرني بصورة 
اال  تعيش  ال  التي  العجوز  الغولة 
يف  هي  التونسية  ألن  أبنائها،  بأكل 
ويف  العربية  أخت  الحاالت  أسوإ 
أحسنها إبنتها وليست مخلوقا غريبا 
يجب القضاء عليه. لكن لكل واحدة 
وواحدة  للدنيا  واحدة  وظيفتها 

والتواصل  للعلم  واحدة  لآلخرة. 
بالغة  ولها  املشاعر  وإبالغ  اليومي 

محدودة  غري  تعبري  وإمكانيات  طريفة 
القرآن  لغة  هي  واألخرى  حية  لغة  وهي 

تدّرس  لغة  لكنها  القديم  والرتاث  والحديث 
تقترص  لذلك  طبيعية،  بصفة  تكتسب  وال 

عىل نخبة لها درجة متقدمة من التكوين 
إذا خصومة مفتعلة بني  األكاديمي. فهي 
جمعية  ودور  الخاّصة.  ولغة  العاّمة  لغة 
يف  حّقها  العاّمة  لغة  إعطاء  هو  دارجة 
ميدانها الذي تنازعها فيه اللغة الخاّصة. 
متكاملتان  اللغتان  اذن  نظرنا  وجهة  من 

ولكل منهما دوره.
بالدارجة لكي  الكتابة  وهل تكفي 

نحّولها إىل لغة؟
أو  اللغة  بوجود  للكتابة  عالقة  ال 

تعريفها فالكتابة نظام الحق لتثبيت الذاكرة ليس 
لغة  اللغة  تكون  الكتابة رشطا ألن  كانت  إذا  إال. 
فسنمسح من الوجود نصف لغات الكون التي ال 
تكتب وليس لها نظام كتابة وهي لغات معرتف 
واألمازون.  إفريقيا  لغات  كأغلب  ومدروسة  بها 
قبل اكتشاف الكتابة أصال، لم تكن اللغات لغات 
طريق  فعن  للغة،  مهمة  تقنية  الكتابة  ماذا؟  أم 
الكتابة يقع نقل املعلومات واألفكار ولكنها ليست 

رشطا للتمييز بني لغة وال لغة. 
الكتابة بالدارجة ليست نمطا جديدا فقد 
املايض  القرن  ستينات  يف  محاوالت  برزت 

وانطفأت لَم هذا العْود؟
املد  )هذا  باألساس  سياسية  مسألة  هي 
ضد  التقدمية  التيارات  رصاع  يناسب  والجزر 
اختيارات  أيضا  وهناك  واملحافـظة(،  الرجعية 
سياسية لغوية للبالد، وقمع كل من أراد أو ناضل 
من أجل إثبات موقع اللغة التونسية ونذكر منهم 
اليوم هناك  القرمادي مصطفى خريف وغريهم. 
بعض حرية التعبري وحرية االختيار والشعب له 
صوت ومكان للتعبري بعد ثورة 2011. والجديد 

بعد 2011 يف الكتابة، هو إصدار روايات باللغة 
من  بداية  وذلك  التاريخ  يف  مّرة  ألّول  التونسية 
بريك  بن  لتوفيق  كلب«  بن  »كلب  بكتاب   2013
وكتب  الزين  ألنيس  و»الخطيفة«  »الفينڨة«  ثم 
ما  الحب  و»من  عائلية«  »أرسار  الفازع  فاتن 
الدين  رشف  وأمرية  الحب«…  و»رشع  فشل« 
لضياء  والرتجمة  بوذينة  ورفيعة  فضيلة«  »ولد 
قد  االروايات  من  العديد  فنجد  البوساملي.... 
أنا  تاريخي...  حدث  وهذا  الثورة  بعد  صدرت 
أقارن هذا الوضع الجديد بما كان يسّميه دانتي 
العامية  بالغة   danTe alighieri أليغياري 
ظهور  بداية  عند   )éloquence du vulgaire(

الروايات باللغات األروبيّة.
كيف نكتب بـ»لغة« ال تملك قواعد نحوية 
او رصفية او قواميس ومراجع لغوية تحدد 

علميا وألسنيا طرق كتابتها؟ 
هاذا  السؤال  بالتونيس،  نجاوب  بش  توا  أنا 
ايل  األول  النوع  مالناس،  أنواع  زوز  سألوهويل 
يعرفوش  ما  رواحهم  وعاملني  خايبة  نيتهم 
ويخلطو بلعاني بني كتاب النحو ) ورق( اليل هو 
اللغة  خاطر  عىل  موجود،  يكون  بش  الزم  موش 

كيما  مكتوبة  تكون  ما  ماغري  لغة  تكون  تنجم 
عىل  يغيب  ما  اليل  النحوي  النظام  بني  وما  قلنا، 
لغتنا.  يف  بالطبيعة  وموجود  العالم  يف  لغة  حتى 
عندهم  ما  اليل  هوما  الناس  من  الثاني  والنوع 
حتى فكرة عىل اللسانيات ومايش يف بالهم كل لغة 
عندها سيبويه متاعها وتستنّى فيه بش يكتبلها 
كتاب نحو متاعها بش يردها لغة. كيفاش نجمو 
انجمو  ياخي   ... ؟  قواعد  فيهاش  ما  أنو  نقولو 
يلعبو  بالكرة  الطفلة هذا   : بالتونيس مثال  نقولو 
اللغة  اليل  نقولو علميا  ماال  ....؟ يشء يضّحك!!! 
التونسية تملك قواعد نحو ورصف ولسانيا عندها 
كل الالزم وهي لغة.... وبالطبيعة ككل لغة فيها 
قواعد أما نتعلموهم بصفة آلية وطبيعية وموش 

اصطناعيا يف املكتب .
النزوع  هذا  منتقدي  بعض  يقول 
سلبي  موقف  إنها  بالدارجة  الكتابة  اىل 

وايديولوجي من اللغة العربية
هذا موش صحيح بدليل اني جاوبتك 
عىل أسئلتك األوالنني بالعربية بش نوّريو 
حتى  معندنا  بالعكس  إليل 
الّلغة  من  سلبي  موقف 
اليل  الفصحى،  العربية 
هايلة  ولغة  القرآن  ولغة  لغتنا  تقعد 
كان  كبرية  وخسارة  بالصتها.  وعندها 
للبالد  ثروة  لغة  كل  نضيعوها.  نخّمو  بش 

الزم نستحفظو عليها ... ماال الزوز لغات ينجمو 
تنجم  لغة  وكل  مشكلة  حتى  غري  من  يتعايشوا 
تلعب دورها كامل. أما لغتنا التونسية الزم تاخو 
تفرسلو  كيف  والصغري  تستحقها.  ايل  بالصتها 
تعلمو  بعد  ومن  املكتب  يف  األم  بلغتو  وتعلمو 
اللغتني  بني  الفرق  مخو  يف  وتوضحلو  العربية 
الزوز لغات عىل  الخلط والخلبزة ويتعّلم  ينّقص 
لغة  وجود  فكرة  أما  بيهم.  متمكن  ويويل  قاعدة 
برك هذا كالم تابع لعقلية االستبداد والرأي الواحد 
الواحد  والحزب  الواحد  والحاكم  الواحد  واللون 
.... موش وقيت بش نتعلمو نسمعو صوت آخر 

ونغمة أخرى ونحققو التحول الديمقراطي!؟
وتحديدا  بالدارجة  الكتابة  أن  يمكن  هل 
االدب  من  يجعل  ان  يمكن  والقصة  الرواية 

مطية سهلة ويسرية؟ 
حل  ايل  اللغة  األم،  اللغة  يف  والرواية  الكتابة 
أّول  بيها  اكتشف  واليل  عينيه  الصغري  عليها 
حكايات مالعالم ما ينجم واحد كان يحس روحو 
أدب  لغة عندها  بيها. وكيما كل  قريبلها ويحس 
وفنياتو  ميزاتو  عندو  بالتونيس  األدب  متاعها، 

الزمها  الرواية  كتيبة  يتصّور  واحد  كيما  وموش 
ابداع وهي عمليّة صعيبة وموش بالساهل إتقانها 
حال،  كل  عىل  أصعب..  التونسية  باللغة  الكتيبة 
هذا إثراء كبري لألدب ويخلينا نصّدرو لغتنا لربّة 

زادا.
هل الدفاع اليوم عن الدارجة يخفي موقفا 

من املقاربات القومية )االيديولوجيات(؟
نحبوش  ما  صفة  بكل  نخبّيو...  ما  عندنا  ما 
توانسة  رواحنا  نحسو  ونجمو  تونس.  نفصلو 
العربية  والجامعة  املغاربي  االتحاد  وتابعني 
الفرنساوي  نشوفو  كيما  اإلفريقي.  واالتحاد 
واألملاني واإلسباني والربتغايل .... كل بالد عندها 
لغتها وكلهم يشعروا برواحهم أوروبوين وعاملني 
اإلتحاد األوروبي وموش باللغة الالتينية املوحدة 
املوحدة  اليورو  بعملة  أما  فارغ  شعار  وموش 
أنو  نحبو  أحنا  والسياسة...  اإلقتصاد  ووحدة 
تكون لغتنا التونسية لغة رسمية.... موش حكاية 
إيديولوجية وال قومية وال صّحة راس وال شعارات 
فارغة ما عندها حتى وجود يف الواقع كان قاعات 
باملنفعة  أما  الصحفية....  والبيانات  االجتماع 
الكبرية اليل تجي لبالدنا وتخلينا نحسو برواحنا 

مستقلني ومشاركني، وما تابعني لحد. 
أما  املكتب  يف  نتعلمهاش  ما  اليل  األم  لغتنا 
نكتسبوها مالصغرة بصفة آلية كيما اللغات األم 
بيها مالصغرة عالقتنا مع  نبنيو  الكل،  العالم  يف 

وإحساسنا  مشاعرنا  عىل  بيها  ونعربو  االخرين 
املعلومات،  أول  بيها  ونكسبو  العالم  بيها  ونراو 
عندو  وهالعنرص  األوىل.  شخصيتنا  بيها  نكّونو 
»حسب  الجنس  واال  اإلسم  واال  كالوجه  أهمية 

دكتور بيار بوكيل«...
الصغري كيدخل للمكتب ماالزمش تصري عندو 
اليوم.  نراو  كيما  متاعو  االم  اللغة  مع  القطيعة 
أنها  وّرات  العلماء  وحسب  األم  باللغة  التعليم 

تنّقص مالخروج ماملكتب بكري. 
كلغة  األم  لغتهم  حطو  الكل  املتقدمة  الدول 
رسمية ألهميتها يف املجتمع وأهمية إستعمال لغة 
اليوم  قّداش  شوفو  ماال  للتقّدم،  األوىل  التواصل 

متأخرين يف هاملجال.... 
كيف يلزمو علينا لغة أخرى عىل أساس خري 
وأحسن  ونبيلة  أهم  لغة  فما  أنو  ويقولو  وأعىل 
لغتنا  يف  يحطو  قاعدين  التونسية،  األم  لغتنا  من 
كمجرد  ويهمشوها  طايح  مستوى  يف  التونسية 
قاعدين  أحنا  وقتها   .... قيمة  عندهاش  ما  لهجة 
أما موليو زادا  نضّعفو موش كان يف قيمة لغتنا 
نحشمو من رواحنا ونطيحو يف قدرنا وقدر أصلنا 

رئيس جمعية »دارجة« رمزي الشريف لـ»الشارع المغاربي« :

أَْحَنا َماَناْش َعَرْب وفِينِيِقيني وأمازيغ أََكَهْو.. وال رومان وال أتراك أَْحَنا توانسة
● ما عندنا حتى موقف سلبي من الّلغة العربية الفصحى

حوار : عواطف البلدي

يرى الكاتب رمزي الشريف رئيس جمعية »دارجة« أن الكتابة باللغة التونسية )الدارجة( اختيار يندرج ضمن الدفاع عن جزء من الهوية التونسية معتبرا انها 
ليست هجمة شرسة على اللغة العربية الفصحى مثلما يرى البعض، وأنها ليست موقفا منها . ويقّر الشريف في حواره لـ»الشارع المغاربي« أن الّدارجة لغة 
لها قاموس خاص بها وأنها ليست لهجة للتداول اليومي فحسب.. وأكد الشريف أن اللغة التونسية في حاجة إلى من يدافع عنها إلبراز قيمتها قائال » أحنا 

نحبو أنّو تكون لغتنا التونسية لغة رسمية.... موش حكاية إيديولوجية وال قومية وال صّحة راس وال شعارات فارغة..«.

● أحنا نحبو أنو تكون لغتنا التونسية لغة رسمية

● عندنا لغة تونسية ْستْنَداْر مفهومة

في الجهات الكل
● الّلغة التونسية تملك قواعد نحو وصرف، 

واألدب بالتونسي عندو ميزاتو وفّنياتو
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الصيام واحلرية
فتحي طالب 
)باحث في مقارنة األديان 
والتصوف والفلسفة(

كل  عىل  فرض  اإلسالمي  الدين  حسب  الصوم 
مسلم ومسلمة اعتقدوا بهذا الدين وأذعنوا ألوامره 
اللهم ما يطرأ من  أمر ال نزاع حول حّجيته  وهذا 
التيسري«   تجلب  »املشقة  تقول  فالقاعدة  أعذار 
وآيات الصيام تقطع بهذه الفريضة  »فمن َشِهَد 
منكُم الشهر فليصمه«  فـ »شِهَد«  كما يف تفسري 
تفيد  عاُشور  بن  الطاهر  محمد  األستاذ  سماحة 
معنى الُحضور وتفيد معنى الِعلم، و»ِمنُكم« عائُد 

عىل الذين آمنُوا.. 
عن  وسأحجم  فحسب،  التنويه  باب  من  هذا 
ومباحثها  متفرعة  ألنها  املسائل  يف هذه  الخوض 
مرتابطة ومباحث اللغة فضال عن كونها  معروفة 
أساسا  يهمني  فما  وخاصتهم  الناس  عامة  لدى 
املفرس  وقول  »منكم«  الحكيم   الشارع  قول 
»منكم تعني الذين آمنوا« وهو ما يدفعنا للتساؤل 
الله  هل  للصوم،  اإللهي  التكليف  طبيعة  عن 
فقط  الدين  بهذا  آمنوا  الذين  رمضان  بصوم  أمر 
أجناس  من  غريهم  ليشمل  يتعداهم  األمر  أم 
البرشية وأعراقها وثقافاتها ومعتقداتها وعاداتها 

وتقاليدها املخالفة لهذا الدين؟ 
إذا كان تكليف السماء كما أخرب رجال التفسري 
وعىل رأسهم ابن عاشور  يلزم املؤمنني واإلمتثال 
يخرج  فلماذ  الحكم  بقبول  منوط  اإللهي  لألمر 
عىل  للتضييق  الدين  ورجال  املشائخ  بعض  علينا 
حريتهم  عىل  واإلعتداء  وتكفريهم  املسلمني  غري 
ُعرى  عىل  القائم  الدين  صورة  يشّوه  ما  وهو 
الُحرية  la liberté  والتسامح  la tolérance ؟ 

هل الخطأ يف الدين أم يف املتدين؟ 
هل الخطأ يف النص أم يف فهوم تجهل التعاطي 
استيعابي  فهم  إىل  تهتدي  أن  وترفض  معه 

ومتسامح؟
هل نحمل الوزر للسماء أم لألرض؟ 

هل من تعارض مع مصداقية الدين إذا أذعنت 
طائفة لهذا األمر ورفضت أخرى؟ 

نتعايش يف فضاء مشرتك يجمع  أن  أال يمكن 
بني املذعن والرافض، بني املسلم وغري املسلم  وهل 
اإلفطار يف رمضان يمس حقا من مشاعر املسلمني 
 schizophrénieو اإلختالف  فوبيا  مجرد  هي  أم 

الفرد العربّي املقهور إجتماعيا وسياسيا؟ 
يحتاج  وال  ورصيح  واضح  الدين  أن  أعتقد 
للناس  وتفسريه  لرشحه  واملعرفة  العلم  ألقزام 
واملصالح  األيديولوجيّة  الخلفيّة  حسب  وتوظيفه 
تأسيا  ورسوله  الله  بإسم  الضيّقة  الحزبيّة 
بالتاريخ لجني نفس الثمرة والحال أن الواقع تغرّي 
أو  املايض  البرشيّة تجاوزت طوبويّة  واملجتمعات 
العنان  واطلقت  املاضوية  الفهوم  طوبويّة  لنقل 

لبناء اإلنسان اليوم وإنسان  الغد.
إن التمّسك بالثوابت الدينية التي تلزم املعتقد 
اآلخر  عىل  الخناق  تضييق  يعني  ال  فحسب  بها 
الله يف أرضه والتبجح  وممارسة دور الويص عىل 
باإليمان إذ املؤمن الحقيقي هو املؤمن باإلختالف 
واإلقناع  اإلحرتام  مسافات  عىل  اإلبقاء  مع 
والتحاجج يستلزم قبول اآلخر كما هو ال كما أريد.
عن  بعيد  اليوم  هو  كما  اآلخر  قبول  إن 
مشاعر الخوف عىل اإلسالم واإليمان هو الضامن 
بالشجرة،  شبيهة  حضارية  لدولة  واملؤسس 

أغصانها مختلفة لكن أصلها واحد .

متاعنا  الجهة  و  متاعنا  والنسب  وقيمة ساللتنا 
وبالدنا وثقافتنا.

هالخلط بني لغة عالية ولغة واطية هذا يكّون 
توتّر كبري يف الهوية األساس املربوطة باللغة األم 
التونسية ضد الهوية اإلجتماعية املفروضة باللغة 
ومضعضعة  مخلوضة  هوية  وتتكون  املهيمنة 
يكّون  اليل  وهذا   .. روحها  يف  تفركس  مرهوجة 
عركة دخالنية تخلق قلق كبري ومعاناة نضيعو 
فّما  واألحاسيس.  املشاعر  وقمع  اإلنتماء  بيها 
عليه  وتتغلب  هالتناقض  تتجاوز  تنجم  جماعة 
وأخرين تصريلهم مشاكل داخلية وحتى أمراض 

نفسية... 
سريولنيك  بوريس  الدكتور  حسب 
تمثيل  تعطي  اللغة   )neuropsychiaTre(
متاعو  املجموعة  وسط  يف  العبد  متاع  متماسك 
بيها  يحس  قاعدة  من  نوع  وتكون   تابعها  ايل 
هالقاعدة  ترضب  األم  للغة  قمع  وكل  باألمان. 

الشخصية  وهلكنا  رضينا  ما  يزي  األمان.  متع 
التونسية املذبذبة، يزي ما رضينا أجيال وناس 
قيمتنا  نرجعو  باش  الوقت  جاء  وصغرياتنا..... 
مع لغتنا األم التونسية. هي لغة التواصل األوىل 
وتراثنا  تاريخنا  هي  التونيس  الشعب  لغة  هي 
األم  التونسية  اللغة  التونسية.  ثقافتنا  وخاصة 
الحلّوة  لبالدنا  لإلنتماء  بالفخر  نحسو  تخلينا 
الهايلة ايل بيها التوانسة ينجمو ينورو إبداعاتهم 

بكل حرية ومن غري قيود. 
عادة ما يرتبط الدفاع عن اللغة القومية 
لشعب ما بااليمان بوحدة وخصوصية هذا 
الرشيف  رمزي  يؤمن  هل  بمعنى  الشعب 

باالمة التونسية ؟ 
والوحدة  التونسية  بالدولة  نؤمن  بالطبيعة 
التونسية والخصوصية التونسية الفريدة والرّقة 

وماناش  أكهو  عرب  ماناش  أحنا  التونسية. 
فينيقيني أكهو وماناش أمازيغ أكهو وال رومان 
جات  حضارة  كل  توانسة.  أحنا  أتراك،  وال 
وأبدعو  باهي   ماو  كل  منها  خذينا  لتونس، 
التوانسة بإثرائها ووالّو حتى أحسن ميّل جابوها 
واألمثلة موجودين برشة. قّوة قرطاج وحنبعل، 
كي جاو الرومان أبدعو يف هالبالد بالفسيفساء 
الجم  متع  الكوليزا  نفسها،  روما  من  حتى خري 
الجنوب  يف  القصور  الفريدة،  متاعو  والفورمة 
طوابق  عىل  معمارية  بنيات   150 من  أكثر 
البيوت يسكنو فيهم ويخدمو فيهم  فيهم ميات 
ويخزنو فيهم، ما تلقاهم كان يف تونس، جامع 
عقبة بن نافع، البيوت بالقعدة العربي، والزليز 
األندليس، والزربية يف القريوان واملاكلة التونسية 
التونيس  باللبالبي واملدفونة والربيك والكسكيس 
ايل  التونيس  والحلو   .... والهريسة  والربزڨان 
تفنّنو فيه وما تلقاش كيفو ... واخرتعو عصيدة 

تلقى  املوسيقى  ويف  النبوي.  املولد  يف  الزڨوڨو 
التفتّح  نراو  بلغتنا  واملاية...  والرصد  املزموم 
الكل  تاريخنا  بيه  ونراو  واإلبداع  التونيس  متع 
بركة. هاذا  الصحيح وما نقترصوش عىل ڨدمة 
التونسية  الخصوصية  عىل  نحكيوش  وما  الكل 
لحكايات  ينسبونا  يحبو  عالش  ؟  شنية  ماال  ؟ 

ولقشات أخرى؟
مقارنة  التونسية  اللغة  يميز  الذي  ما 
الجزائرية  او  الليبية  الشقيقة  باللهجات 

مثال؟
اليل يميز اللغات بني بعضها هي قدرة الفهم 
القضية  واللغة،  اللهجة  يخص  فيما   . والتفاهم 
كل  خاطر  إختيار،  قضية  هي  علمية،  موش 
وما  بيها  يأمنو  وأهلها  وجيش  عَلم  عندها  لغة 

يحسوش رواحهم تابعني.

باللغة  الكتابات  بعض  ان  الحظنا 
عنرب  مشموم  املنشور  كتابكم  يف  التونسية 
هي اقرب اىل »الفرانكو اراب« وليست لهجة 

تونسية »قّحة«؟
تونسية  »لهجة  عبارة  نسمع  مّرة  أول 
قّحة« وهاذي حاجة مهّمة مادامو بالضبط هو 
حتى  فّمايش  أما  قّحة«.  لهجة   « اللغة:  تعريف 
تاخذ  الكل  اللغات  خاطر  عىل   . صافية؟  لغة 
الكاتب  من بعضها. عىل كل حال، هذا باختيار 
اليل  فما  أنو  بما  بقّلة،  أّما  أنو موجود  وصحيح 
يحكيو بهالنوع ويدخلو كلمات فرانسوية وكيف 
 31 عىل  فما  عنرب«  »مشموم  كتابنا  يف  نشوفو 
مقطع مالكتب ايل خرتناهم، ما نلقاو كان وحدة 
زادا  وأحنا  الكتيبة.  متع  هاذا  النوع  فيها  بركة 
ال،  عالش  موجود  هذا،  النوع  أنو  نوّريو  حبينا 
الكاتب حر يعرّب وزيد أحنا حبينا نوّريو كيفاش 
واالونسية(  )العربية  يتعاركو  لغات  زوز  وقتيل 

تدخل بناتهم لغة أخرى ) فرنسوية(.
تونسية  لغة  وجود  عن  تحدثنا  اذا 
بمقوماتها يمكن ان نقر ايضا بوجود لغات 
واللهجة  الصفاقسية  كاللهجة  جهوية 
و...  الغربي  الشمال  ولهجة  الجريدية 
سنسقط حينها يف تعدد اللغات دون ضوابط 

علمية .. بمعنى التشتت اللغوي.. ما رأيك؟
التونسية  اللغة  يقولو شنية  ايل  فما  صحيح 
متع  الشمال،  متع  البالد،  لهجات  من  لهجة  أما 
الجنوب، متع الشمال الغربي ؟؟ أناهي اللغة، يا 
جماعة، راهي اللغة التونسية تكونت بالناس اليل 
للجنوب  مالشمال  الداخلية  الكل  ماملناطق  جاو 
اليل  ...الستندار  هاللغة  وكّونو  للعاصمة  وجاو 
يف  اليوم  نسمعوها  واليل  تفهمها  الكل  الناس 
الراديو والتلفزة. لغتنا التونسية ثرية بلهجاتها 
تونسية  لغة  عندنا  يعني  هاملناطق...  كل  يف 
ستندار مفهومة يف الباليص الكل والجهات الكل 
الكل  والكلمات  املناطق  ها  يف  لهجاتها  وعندها 
عىل  التونسية  اللغة  يف  موجودة  الجهات  متع 
خاطرها متكّونة منهم. وكيما كل لغة يف البلدان 
نّمطو  الوقت  جاء  تقنينها  صار  وين  األخرى، 
من  جاية  لغة  كل  أنّو  نتأّكدو  وفاألخر،  لغتنا. 
لهجة والّ مجموعة لهجات وموش ديما العكس.

كتيبة الرواية الزمها ابداع وهي عملّية صعيبة 
وموش بالساهل إتقانها لكن الكتيبة باللغة 

التونسية أصعب.. على كل حال، هذا إثراء كبير 
لألدب ويخلينا نصّدرو لغتنا لبّرة زادا

ملف األسبوع

صورة تتحّدث
يا  حسرة على ليالي رمضان زمان ...

تاي  وكويس  الفطر  شقان  بعد 
ربي  الوالدة  ايدين  من  منعنع  اخضر 
نتلموا  الحومة  اوالد  ..نخرجوا  يبقيها  
في  نلعبوا  باش  آش  نبرمجوا  ونبداو 
ونسمعوا  هكاكة  الليلة..احنا  سهرية 
بابا  لحكايات  المميز   اللحن  موسيقى 
الملح  كيف  كانت  اللي  العروي  عزيز 
مايغيب على طعام االوالد الكل يحطوا 
على ساقيهم طايرين ويشدوا ديارهم 
ناس  حكايات  امتع  على  يتفرجوا  باش 
الراوي  يختمها  اللي  المشوقة  بكري 
ومكان...  زمان  لكل  صالحة  بموعظة 

وفي لحظات تفرغ الحومة..
نتذكر وقت الّلي تبدا حكايات العروي 
تولّي  باردو  في  الّشوارع  التّلفزة  في 
حظر  حالة    في  عليها  تقولش  فارغة 
حكياتو  نعشقوا  كنا  التجّول...قداش 

وكالمو الزمني المرتوب.
وربّى  ربّانا  الّلي  العروي  يرحم  هللا 
الّسمحة  واألخالق  القيم   على  أجيال 
الباهي...  الّزمان  هاك  يرحم  ...وهللا 

)تعليق زبير ساسي(



www.acharaa.com العدد 256 - الثالثاء 13 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

21الشارع الثقافي إصدارات

صورة تتحّدث

مدينــة  القيــروان  تبقــى  النوائــب  رغــم 
مــن  وقليــل  ومســرح  شــعر  الثقافــة، 

الســينما...
الفــن فــي الســر  تبقــى مدينــة تغــازل 
جهــل  رغــم  الحيــاة  وتحــب  والعلــن 

الســابقين. وبــؤس  الوافديــن 
فصــل  هــو  وحيــد  فصــل  للقيــروان 
فخرهــا عــن فقرها...فهــي عاصمــة للفقــر 

الــكالم. لعــذب  وعاصمــة  والبطالــة 
ففيهــا يؤبّــن األديــب المــارق مــن قبــل 
إمــام خطيــب، وفيهــا تتعايــش الذكــرى 

التقليديــة مــع المقاومــة الثقافيــة.
وتنميــة  ونــورا  علمــا  إمألهــا  اللهــم 
وصناعــة وســياحة ونــزال جميلــة كجمــال 
بناتهــا ومســارح أنيقــة كوقــار شــيوخها 

ومقاهــي.. ومالهــي 
لقــد قــال فيهــا الحصــري بعــد أن أجبره 

أعــراب بنــو هــالل علــى هجرها :
فإن لذة الجنات تربتها

مسكية وحصاها جوهريات *

ال يشمتن بها األعداء إن رزئت
إن الكسوف له في الشمس أوقات*

كذا الليالي فال تنكر عجائبها
للشر فيها كما للخير كرات*

وســبيطلة  قرطــاج  تونــس  تحيــا 
والحاضــرة. والقيــروان 

عن د.رفيق بوجدارية

نائلة الشقراوي

وميض األحاسيس واملعنى  يف ديوان »ريض القلب عنها« للشاعر احلبيب اهلاممي
الومضة الشعرية جنس أدبي حديث  يصعب 
يف  أنه  رغم  كتابته  سهال  وليس  عليه  االشتغال 
الظاهر يبدو بابا مفتوحا لكل الشعراء القادرين 
عىل الشعر لكن االيجاز يف الكلمات يف كتابة النص 
الشعرية  الومضة  كتابة  يف  نجاح  انه  يعني  ال 
فالقصائد القصرية ايضا تعتمد عىل كلمات قليلة 
وال تسمى ومضة .وللتذكري فإن الومضة الشعرية 
تعتمد كليا عىل اإليحاء والصورة الشعرية الواحدة 
للمعنى  وكثافة  اختزال  يف  الواحدة  والفكرة 
تنتقل  التي  دالالت  عدة  عىل  مفتوحة  بكلمات 
االستمتاع  عوالم  اىل  الدهشة  عالم  من  بالقارئ 
والحرفية وهذه األخرية لها عالقة متينة بالشاعر 
ودافع  الومضة  احرتف  فهو  الهمامي  الحبيب 
يف  جدواها  اوال  ليثبت  نصوصه  خالل  من  عنها 
ظل الرفض املعتاد ألي تجديد يف الكتابة األدبية 
املوروث يف  للثورة عىل  أية محاولة  يف  والتشكيك 

األدب العربي .
ديوان الشاعر الحبيب الهمامي  »ريض القلب 
بمختلف  كاملة  معنوية  وحدة  يشكل  عنها« 
نصوصه وهذا هو االنجاز الحقيقي اذ ان الشاعر 
الفنية  براعاته  اثبات  فكرة  زمن  منذ  تجاوز 
عن  يبحث  وصار  الجنس  هذا  كتابة  يف  والتقنية 
باألهداف يف ومضاته كمن  باملقصد  الداللة  دمج 
حسب  للومضة  الشعري  الكون  تشكيل  يعيد 
مبتدعا  جسدا  فيخلق  خربات  من  له  توفرت  ما 
للقصيدة يعطيه اسمه بحيث اذا قرأت تقول هذه 
القصيدة  هي  من خلق الشاعر الحبيب الهمامي .  
هنا نتحدث عن االسلوب الخاص عن اإلمضاء 
الذي ال رضورة له ألن املنجز الشعري ينبئ عن 
الحبيب  رس  .فماهو  ورسه  بصاحبه  ييش  نفسه 
الهمامي الذي عىل مدار سنوات من البناء نجح يف 
أن يكون إضافة هامة يف كتابة الومضة والقصيدة 

القصرية ؟

ذكرنا الوحدة املعنوية الكاملة للنصوص رغم 
ان  هو  واحد  بهاجس  مسكون  فالرجل  تعددها 
الشعري  الكون  النص   فهو  داخل  يكتب نفسه 
الذي يرسل خيوطه املضيئة يف الحروف والكلمات 
لتتحدث عنه ،اذن فالنور خاصية برصية تجذبك 
نراه  كيف  و  النور  هذا  يتوفر  متى  لكن  للنص 
؟لنفرتض ان الرؤية منعدمة لدى البعض ونرتك 
سينيمائية  تقنية  عرب  عوامله   يدخلنا  االحساس 
والقصة  الرواية  كتابة  يف  املحدثون  بها  يستعني 
خاصة وتسمى caméra sTylo وهي تقنية تعتمد 
اعتمدها  الهمامي  والحبيب  املشاهد  تصوير  عىل 
بوعي كامل كرد عىل من لم يصله من قبل بريق 
الومضة عامة )الومضة الشعرية يف األصل تبنى 
من  اإلضاءة  ،فكانت  الوميض(  توفر  مبدأ  عىل 
الداخل و الخارج يف النص بمعنى ان الومضات  
ترها  لم  وان  حتى  مصورة  مشاهد  اىل  تحولت 
العني ندركها بالتمثل والسماع ،ومحتوى املشهد 
متجانس متكامل يصور ذاته اوال كمبدع عاشق 
ثابت يف عشقه الذي يكتبه كل مرة دون أن يكرر 
نفسه وال مشهد الحب فهو ضليع يف كل االدوار 
مرة جسور ومرة أخرى خجول متحكم بالنهايات 

أنا خجول 
 يف حرضة أنوثتك  

أتمادى 
يف الّسكوت 

وحني جلسنا ليال 
أتعّمد الربنس 

وأخفي وجهي 
تاركا لحظات العزف 

تفوت 
وعند الجنون 
تتعّرين تماما 

وأحتفظ أنا 

بورقة التّوت)نص ورقة التوت(.
الهمامي  الحبيب  عند  والجسارة  والخجل 
الشاعر سلوك واسلوب كتابة  وتلك ضمانة  تجدده 
،اذا ال يحتفظ بنفس النسيج الفني للقصيدة بل 
يراوح يف تقنياته املستخدمة ويخاتل القارئ كل 
مرة بثوب جديد، فينترص يف كل حاالته  الشعرية  
للحب كمبدأ تبني عليه الفرضيات الالحقة لحياة 
دالالت  وتندثر  دروبها  بعض  تتشوه  إنسانية 
الحب  املتجذر يف  ما حدنا عنه، هو  اذا  خرائطها 
الذي يراه وجودا  جوهره واضح ال يقبل بالزيف 
وال يجوز فيه التمنع واملواربة، الحب الحقيقة التي 
ايقنها كشاعر وعاشها طويال مع زوجته الشاعرة 
راضية الهلويل هي تكتبه فتى القلب وهو يكتبها 
»ريض القلب عنها«، واملسألة ما بينهما محسومة 

لصالح القلب فبه كان وكانت »نوايا«

كّل الحكاية 
أنّني أحبُّك بالنوايا؟

أَُكونُك 
أو ال تكونني ؟

ستقرأ الومضات وتنتهي بدرب ميضء يخربك 
عن ذاتك يكشف مخابئك ،يحكيك ويخرجك من 
ظالم نفسك اىل النور فال تعود بعدها اىل ما كنت 
عليه وستقبض عىل وجهك داخل املشهد تدنيه من 
مرآتك الخاصة وتقول هذا الوجه كان من ضمن 
فهل  الديوان  ضمن  قرأتها  التي  املشاهد  سلسلة 
والتحم  الضوء  لذاك  استكني  أم  الهروب  اواصل 
بخيوط الشمس ألنال دفء الحقيقة و اقطع مع 
حاالت الصقيع املندسة بكل األمكنة ويف ما وراء 
األبواب املوصدة ؟اإلجابة مخترص قولها يف مفتاح 
ينغلق  الهمامي،)لحظة  الحبيب  الشاعر  يملكه 

باُب بيتي 
وال مفتاح معي 

أتنّهد 
فينفتح الباب املوصد ( مفتاح وضعناه تحت 
مسمى الحب واخترصناه يف حرفني هو يف املطلق 
التي  الهمامي  تنهيدات  أكرب منهما واعظم ولعل 
عنف  دون  مغاليقها  وحطمت  األبواب  أرشعت 
الحلم  سماوات  اىل  بكم  وتبعث  إليها  تأخذكم 
بتواصله  واقعيته  رشعية  يكتسب  الذي  الوحيد 
منسوب  لرفع  املكتوبة  الحروف  تشكله  حلما 
األحاسيس لدى الفرد ،ومن بعدها ممارسة الرس 

األكرب لهذه الحياة ال فقط إدراكه .
-اقرأ ال أنتظر أحدا وستلتقي برسك والحياة 
من  مزيد  اىل  معها  تحتاج  ال  واحدة  نقطة  يف 

الركض-
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»الجانب اآلخر من الطريق« جديد منشورات دار الكاتب:

جمموعة قصصية للكاتبة اسمهان الشعبوين
كم أكره هذا الفقر وهذا البؤس! فمن عساي 
أكرهكم  اكرهكم،  بحياتي؟  فاعل  أنا  ما  أكون؟ 
 .  . الحارض!!!   هذا  أكره  حياتي،  أكره  كّلكم، 
حلقي!   يف  الكلمات  تنحبس  كم  املستقبل !  أنا 
يقرأ  من  القديم؟  العهد  عن طرق  متى سنتخىل 
أفكاري؟ ملاذا أقّلب جميع األسئلة ولم أتمّكن من 
بأفكارها  الذات  لهروب  مربّر  أّي  فيها؟  الحسم 
اإلنساني  الكيان  يسلك  كيف  محيطها؟  خارج 

دربه التائه؟ ملاذا يتفّكك الوطن؟ 
املوغلة  األسئلة  من  النماذج  بعض  هي  تلك 
الكاتبة اسمهان  البعد اإلشكايل التي طرحتها  يف 
الدائري  الزمن  يف  عطش  قّصة  يف  الشعبوني 
اآلخر  "الجانب  القصصيّة  الواردة يف مجموعتها 
الكتاب.  دار  الطريق" والصادرة مؤّخرا عن  من 
الريح  كأّن  قلقة  ملبدعة  ترجمة  اسمهان  فظمأ 
قلقة  فهي  املتنبي،  عبارة  استعرنا  إن  تحتها 
يتجىل  وأكسيولوجيا،  وسيكولوجيا،  أنطولوجيا، 
األطراف،  مرتامية  أسئلة  يف  األنطولوجي  قلقها 
أبرزها فمن أكون؟ من يقرأ أفكاري؟ ما أنا فاعل 
األسئلة  هذه  تكشف  شديد  باختزال  بحياتي؟ 
عن حس إشكايل عميق لكينونة رافضة للمعيش 
وجود  إىل  دوام  عىل  وتائقة  الزائف،   – الرتيب 

الوجوديّة  الفلسفة  يف  عنه  يعرّب  ما  وهو  أصيل، 
ورحلة  الذات،  ونحت  الكيان،  تأصيل  بمفردات 
إنتاج املعنى إلخ . . ويف هذا الصدد تطرح األستاذة 
الشعبوني معضلة العدم وتكرار أسطوانة نفس 
ما  كّل  لذلك  ليلة"  كل  "يف  الذهنيّة  الهواجس 
بداخلها "يمور غضبا" قبل أن تغوص " كالعادة 
السيكولوجي  القلق  إنّه  سحيق".  اكتئاب  يف 
املمّزق واملقرف واملتعّسف عىل أديبة تنشد التنّعم 
بال فتور، عزاؤها الوحيد هروبها بأفكارها خارج 
محيطها، متسائلة حول مربّرات ذاك الهروب من 
تلك األفضيّة، فهو الهروب من " الغرفة البائسة" 
االحتقار"  و"عني  املتعجرفة"  و"الكلمات 
علل  كّلها  الصدئة"  وقوائمه  الرث  و"الغطاء 
البديل  الواقع  نحو  نزوعا  الثائرة  للروح  منتجة 
املنافية  الذي تتالىش فيه مظاهر املعيش الشقي 
للذات، خاّصة إن كان ذاك املعيش لفيزيائي حّوله 
إىل  واألكسيولوجي  واالجتماعي  السيايس  البؤس 
االحتقار  عيون  يوميا  تنهكه  بمطعم"  عامل   "
وممارسات أصحاب قاموس املفردات املتعجرفة 
املصادر  أهم  ظّلها  يف  تباع  التي  الرداءة  وقيم 
ورد  كما  األثمان"  "بأبخس  والفكريّة  العلميّة 
تعكس  وبنربة حزينة  بأسلوب ساخر  القّصة  يف 

التاريخ باإلقامة  منزلة علماء حكم عليهم قضاة 
مكانتهم،  يجهل  اجتماعي  نسيج  يف  الجربيّة 

مسافات  تأّملوا  كّلما  البكاء  من  نوبات  تتمّلكهم 
التباعد بني ذوات التفكري والكيانات الرقميّة غري 
الطبقيّة املجحفة،  الفوارق  تأّملوا  املفّكرة، وكّلما 
البائسني  بؤس  خارطة  اتساع  تأّملوا  وكّلما 
السائد  العبث  حجم  أدركوا  وكّلما  والتائهني، 
والعنف  املتنامي  والخراب  العاّمة  والفوىض 

املعولم والضيم الصارخ  وكّلما..وكّلما . . 
اسمهان  عطش  قّصة  تختزل  القول  صفوة 
اختلفت  وإن  العطاىش  كل  ظمأ  الشعبوني 
أو  أو جنسيّة  إن كانت عرقيّة  االنتماءات،  جميع 
عّرت  ألنّها  العام  باملعنى  أو سياقيّة  إيديولوجيّة 
كاّفة العورات، فأيّة منزلة ملجتمع ال يدرك مكانة 
ال تجعل  قيّميّة  ملنظومة  وأيّة مرشوعيّة  علمائه؟ 
من الكيان اإلنساني القيمة املثىل؟ وهل من معنى 
وهل  سياجها؟  من  الهروب  املفّكر  يريد  لبيئة 
يستقيم العيش يف وطن يتفّكك بانتظام فتصبح 
كل جهة دولة قائمة الذات، بل كل حي هو دولة 

أال يحدث هذا الواقع الكئيب اختناقا؟ 
صدمة  وتحّمل  أفكاره  تجميع  يستطيع  من 
جوانب  من  جانب  هو  كذا  العبث؟  هذا  مثل 
الطريق  من  اآلخر  الجانب  القصصيّة  املجموعة 

لألديبة اسمهان الشعبوني.

إصدارات

عزالدين العامري - كاتب

صورة تتحّدث

سنة 1962 اقرتح املهندس طيب اللواتي العضو يف اللجنة 
البلدية لألشغال العامة عىل املجلس البلدي بنابل فتح طريق 
اآلن..  بورقيبة  الحبيب  شارع  هو  الشاطئ  إىل  يصل  كبري 
خرضاء  سامقة  إكسلزا(  )أروكاريا  شجرة  هناك  وكانت 
محور  يف  وتوجد   .. القطار  محطة  بجانب  نمت  مدهمة 

الطريق املزمع القيام به.. هل يجب اقتالعها أم ماذا؟
فني  حس  اللواتي  طيب  للمهندس  كان  الحظ  لحسن 
جعله يحافظ عىل الشجرة بل يزيدها قيمة فهو قد ألبسها 
ثوبا أصيال من فخار نابل.. هكذا ولدت جرة نابل.. املرحوم 
طيب مشماش وافق عىل تنفيذ الفكرة.. الخزاف عبد القادر 
عبد الرزاق مصحوبا بقريبه صمما الجرة ثم نقل التصميم 
سكنداجي  وحسن  العويني  محمد  طريق  عن  الجرة  عىل 

اللذان لونا الجرة..
واآلن وقد بلغت الجرة من العمر أكثر من نصف قرن.. 
كما بلغت من الشهرة ما بلغت حتى صارت رمزا من رموز 
مدينة نابل و جزءا من شخصيتها.. ويف هذه السطور أردنا 
يمكن  الذي  و  الناجح  الفني  العمل  قيمة هذا  إىل  أن نشري 
أن يكون نموذجا من حيث األبعاد املتعددة التي يحتويها.. 
تؤسس  بمعاني  تمدنا  وجمالية  وفلسفية  حضارية  أبعاد 
ييل..  فيما  تبيينها  سنحاول  الفني  للعمل  خاصة  لرؤية 
والحق أننا إذا قلنا أن جرة نابل تستحق كتابا كامال للتعمق 

يف أرسارها لن نكون من املبالغني..
الفكرة  أن  نابل ناتجة عن عمل جماعي حيث  إن جرة 
تم طرحها يف إطار مجلس بلدي وهذا يمثل نجاحا لفلسفة 
الشورى واملواطنة.. ثم تم تنفيذ العمل من طرف حرفيني 
والحريف  السياسة  رجل  بني  إيجابي  تعاون  وهذا  محليني 
الحديث  يف  جاء  ملا  وتحقيق  التقليدية  للصناعات  واحرتام 

الرشيف “يد الله مع الجماعة”..
وهنا يمكن ألحد القراء أن يعرتض قائال إن هذا العمل 

عمل حريف وليس فني..
نقول : إن كان الفن مبني عىل االبداع فإن فكرة الجرة 
التي تحتضن الشجرة فكرة جديدة وبديعة تبعث يف النفس 
الدهشة و اإلعجاب وهي مثال لعله الوحيد يف العالم الذي 

جاء بهذا الشكل ..
و إن كان العمل الفني تعبري عن الالمرئي باملرئي حسب 

مذهب بول كيل.. فإن الجرة تحيلنا عىل عدة معاني منها 
الشجرة بكل لطف  الجرة  التآلف حيث تحتضن  الرتاحم و 
الرأفة  مثل  ربانية  صفات  فيه  تجلت  العمل  هذا  كأن  و 

والرحمة والود..
مذهب  حسب  اليشء  حقيقة  يظهر  الفن  كان  وإن 

هيدغر..
فإن دور الجرة عادة هو حفظ املنتوجات الطبيعية لكن 
جمالية..  لوظيفة  اليومية  وظيفتها  من  إخراجها  تم  هنا 
لكن يف الحقيقة بقي دور الحفظ قائما وهو عىل ما يبدو 

الغذاء  تحفظ  كانت  الجرة  الجرة..  معنى  حقيقة  يمثل 
وتحفظ  الشجرة  تحفظ  هي  واليوم  للمستقبل  تأمينا 

الذاكرة الثقافية والهوية..
الباس  الجرة  عنوانها  مرسحية  أن  نذكر  أن  ننىس  وال 
ظهرت  بوعالق  حداد  وأخرجها  قرط  املنصف  نصها  كتب 
الجرة  تأثري  مدى  عن  يعرب  املرسحية  عنوان   ..1976 سنة 

يف مخيلة أهايل املدينة حيث صارت الجرة مصدرا لإللهام..

وسام الدين قوالق
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وناجعة.  مجربة  إخراجية  مرسحية  أدوات  ثمة 
تقنية  أدوات  الحقيقة ليست مجرد  األدوات يف  وهذه 
فيما  مبدئية  مسألة  عن  تعرب  أدوات  وإنما  فحسب 
بريشت  يسميه  ما  وهي  املرسحية  بالكتابة  يتعلق 
 la responsabiliTé الركحية«  الكتابة  بـ»مسؤولية 
روجي  يذكرنا  هكذا   ،de l’écriTure scénique

بلونشون بأهم درس بريشتي.
الركحية مسؤولة  الكتابة  هذه  أن  يعني  ما  وهو 
الدرامية ومسؤولة أيضا عن كل  الكتابة  بدورها عن 
ما يلتزم به اإلخراج بدءا بالخرافة ووصوال إىل األزياء 

املرسحية.
ويبدو أن مخرجا مثل نزار السعيدي )وال ندري 
لهذا  خطط  أو  قرر  قد  الشاب  املخرج  هذا  كان  إذا 
فأكد  »الناجعة«  األدوات  هذه  جرب  قد  واع(  بشكل 
لنا أن مرسحيته »قرص السعادة« بإمكانها أن تكون 
برهانا عىل تحقيق رهان قد يصعب تحقيقه، فيتناول 
موضوعا »مستهلكا« وينجح وفق ذلك يف بلوغ غاية 
بإمكانه  يزال  ال  املرسح  أن  مفادها  محددة  جمالية 
طرح القضايا األكثر بديهية وال يزال قادرا عىل أداء 
راهن دون  اجتماعي  فورية وملحة يف سياق  وظيفة 

أدعاء أو تكلف أو التزام تقليدي.
ولكن ما هي هذه األدوات وما هي هذه املسؤولية 

يف الكتابة الركحية ؟

األدوات أوال ،النجاعة ...
أوال وأخيرا

السعادة«  »قرص  مرسحية  يف  للخرافة  الناظر 
سيدرك أن املرسحية يف حقيقتها قراءة يف تقرير عام 
عن تجربة باحثة أكاديمية عن تجربتها امليدانية التي 
وهذا  الرتبوي،  الوسط  يف  اإلدمان  عالم  يف  خاضتها 
أقىص حد  إىل  مستهلك ومجرت  ذاته  حد  يف  املوضوع 
تناول  أثر  التونيس من  للمتلقي  اإلدراكية  الخلفية  يف 
التونسية  اإلعالم  وسائل  من  بالذات  املوضوع  هذا 
بألسنة  فيه  تلغ  التي  املتحذلقة  الرسمية  والخطابات 
الرتبية  مجال  يف  »البََداِغَجة«  من  املتقولني  أشباه 
والقانونية  واألمنية  االجتماعية  الشؤون  وخرباء 
قد  املوضوع  هذا  لكن  املدني،  املجتمع  وسيمينارات 
يصبح حرصيا إذ يتناوله املرسح تناوال فعاال ومختلفا 
فإن  وبذلك  واملفاجئة،  الرسية  ذاتها  املرسح  بأدوات 

سؤال الكيفية يظل معلقا إىل حني .
حيث يف األدوات ذاتها تكمن اإلجابة ،و أوىل هذه 

األدوات هو اعتماد اإلخراج عىل كتابة ركحية تنطلق 
التقرير،  إىل بنية  من كتابة درامية تخضع يف بنيتها 
ومضمونه  االطروحي  شكله  يف  التقرير  ذلك  ونعني 
التقرير بوصفه  أن  للوهلة األوىل  الرتاكمي مما يعني 
مدونة درامية خاضع بدوره إىل منهج جديل أو لنقل 
الجديل  املخطط  )البيداغوجي(  التأليف  علوم  بلغة 
plan dialecTique والذي يفرتض كما هو معروف 
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يف  كامن  توليفيا  ضمريا  أن  يعني  ما  وهو 
استعراض هذه التجربة - التقرير،و هذا الضمري هو 
ضمري »مدام« )انتصار العيساوي( باحثة الدكتوراه 
إحدى  يف  ميداني  ببحث  تقوم  التي  االجتماع  علم  يف 
املخدرات  عن  اإلدمان  ملعالجة  النموذجية  املراكز 
النجاز أطروحتها وبالتايل فإن كل ما نراه أو نسمعه 
بهذه  يرتبط  وما  شخصيات  من  الركح  عىل  من 
إليه من خالل  إال منظور  الشخصيات نفسها ما هو 
هذه  البحث  تجربة  خاض  الذي  الضمري  هذا  عني 
املر  بالواقع  واصطدام  معاناة وسقوط  من  فيها  بما 

والنزول إىل القيعان السفلية للعالم اجتماعي ...
باملعنى  بشخصيات  متعلق  هنا  األمر  ليس 
الدرامي  بعدها  يف  املرسحية  للشخصية  التقليدي 
تحوم   caracTères بكاراكرتات  أدق  وبلغة  وإنما 
حول هده الشخصية املركزية بدءا باألستاذ الجامعي 
)جمال سايس( املؤطر ألطروحتها والذي يتخىل عنها 
عند إغالق املركز ) املركز النموذجي ملعالجة اإلدمان( 
خلفها  وما  الكراي(  )أمال  املدمنة  بالعجوز  ومرورا 
ن  )حمودة  سكري  زوج  ومفككة،  مهزومة  عائلة  من 
حسني( ال يتورع يف التحرش بابنته )فاطمة عبادة( 
واملرض  الرسية  والهجرة  السجون  بني  يف  وأبناء 
إىل  ووصوال  الديني،  والتشدد  والدعارة  العضال 
»شبيب« )عالء الدين شويرف( التلميذ املتمرد املدمن 
عىل حقن املخدرات وما يرتبط به من والدين فاشلني 
جحيمه  من  وإنقاذه  به  العناية  يف  مسؤوليتها  تجاه 

بسبب هذا اإلدمان.
املتشظية  التفاصيل  هذه  كل  يف  الرابط  الخيط 
هذه  يف  الغوص  يف  الباحثة  اختارته  الذي  املسار  هو 
عىل  املحمولة  وهي  بها  أودت  التي  البحثية  التجربة 
إىل  بحثها  نماذج  مع  التعاطفي  الشغف  أجنحة 
االنهيار الكيل الذي تحول عندها إىل الكفر بكل يشء 

وكل يشء هنا، أي الكفر »بالسيستام » بما يعنيه من 
نظام العائلة ونظام الجامعة ونظام األخالق والرتبية 
والدولة والتاريخ والثقافة واألعراف الجمعية ،و وهو 
يف  جاءت  قد  املرسحية  يف  هنا  الخرافة  أن  يعني  ما 
صغرية  أخرى  لخرافات   rhapsodie ربسوديا  شكل 
خرافة  أي  للعبارة،  الربيشتي  باملعنى  مكتملة  غري 
حد  عىل   machine de guerre حرب  كآلة  تتقدم 
عبارة بريشت نفسه لتدمري الخرافة السوية واملكتملة 
والتي ستدفع بها لتكون بمثابة تلك الكتابة الركحية 
التي أرشنا إليها والتي تعتمد املسؤولية يف بناء الهيكل 
من  جملة  خالل  من  كتابتها  أي  للمرسحية  العام 

األدوات. ولكن ما األدوات ؟

فضاء البروفة، فضاء الشرح 
والتشريح

اإلخراج  يعتمد  العرض  بداية  ومند  األوىل  للوهلة 
وبشكل مقصود إىل فسخ حدود التعرف املمكن لدى 
املتلقي ملا يمكن أن يحيل عليه املكان الركحي من داللة 
ممكنة للفضاء املرسحي. اإلخراج يجرد الركح من كل 
عىل  املفتوحة  الفارغة  بالعلبة  مكتفيا  تخييلية  داللة 
وهنديس  ديكوري  إنشاء  أي  من  واملجردة  الجمهور 
سينوغرايف، بل إن اإلخراج يكشف عىل ترسانته التقنية 
والربوجكتورات  النازلة  اإلنارة  كشافات  يف  املتمثلة 
القائمة بشكل ظاهر يف خلفية الركح املحمولة عالوة 
أعمدتها  عىل  أيضا  أيضا  القائمة  املايكروفونات  عىل 
التسجيل،  أو  للتصوير  أستوديو  أمام  لكأننا  حتى 
وباألحرى أمام مستودع لكشافات اإلنارة التابعة ألحد 
االستوديوهات الفنية أو ربما قاعة تمارين أو بروفات 
موسيقية أو غريها. ولكن ما أن يدخل املمثلون حلبة 
حتى  واملرتددة  االستعراضية  الطريقة  بتلك  الركح 
وهو  االختيار  هذا  وراء  من  اإلخراج  قصدية  ندرك 
إشعارنا أننا أمام فضاء مجرد يعمل كحيز أو كمسند 
ستكتب من خالله الكتابة الركحية بوصفها مسؤولية 
أسلوبية أي شكال ومضمونا، بمعنى أننا سنكون أمام 
فضاء ذهني تجريدي ال باملعنى السيكولوجي للكلمة 
تلملم  الدراما  حيث   poïéTique اإلنشائي  باملعنى  بل 

شظاياها .
الفضاء  ليس  )و  العاري  املجرد  الفضاء  فكرة 
فكرة  الربووكي(  أو  امليتافيزيقي  املعنى  الفارغ 
جوهرية ستعمل طوال الوقت، أي وقت املرسحية، عىل 

التوضيب  هذا  وأن  التوضيب  ينشئه  فضاء  أمام  أننا 
مقصود وأن أدواته جاهزة من كشافات وميكروفونات 
لثلوج  كاسحة  كآلة  يعمل  التوضيب  وهذا  وكراس. 
ذهن  يف  تتساقط  أن  يمكن  التي  اإليهام  أو  األوهام 
املتلقي أي كون ما يحدث فوق الركح حقيقة درامية 

بل إنه مجرد »تركيب« فرجوي.
يختار  املنطلق  هذا  من  اإلخراج  أن  أيضا  امللفت 
عمل  أمام  سيكون  املشاهد  أن  معنى  إنشائية  نهجا 
منقطع  غري  أمر  وهو  التشكل  بصدد  وهو  مرسحي 
عن روح التقرير نفسه وهو يلملم شظايا أو مفردات 
ملفه من خالل مغامرة البحث واالستقصاء املحمول 
ما  وهو  املدام(  )شخصية  الشخصية  كاهل  عىل 
الربفرمونس  املرسحي عىل جنس  العمل  هدا  سيفتح 
هذا  يف  الركح  أن  كما  أوانه  قبل   perFormance

فوقه  سرتتسم  الذي  املسند  بمثابة  سيكون  السياق 
األحداث، أو عبارة أخرى الورقة البيضاء الذي سوف 

تخط فوقها املرسحية.
يف  ألنها  أساسة  فكرة  البيضاء  الورقة  فكرة  إن 
أيضا  وألنها  اإلخراجية  األدوات  لفهم  مدخل  الواقع 
حاوية كل ما سوف يحدث أمام أنظار املتفرج. وهو 
اإلخراجي  األسلوب  من  النوع  لهذا  مفتاح  مفهوم 
املراوح بني امللحمي والدرامي .ولنذكر فقط للتأصيل 
 la Feuille بيضاء«  »ورقة  عبارة  أن  املفهومي 
بنيامني  والرت  استعارات  من  استعارة  blanche هي 

يف  االقتصاد  عىل  للتدليل   WalTer bENJaMIN

العالمات وهو يحاول توصيف املكان الركحي امللحمي 
برنار  يطورها  التي  االستعارة  نفس  الربيشتي وهي 
مكان  عن  حديثه  سياق  يف   bernard dorT دورت 
السوداء« يف  »السبورة  استعارة  إىل  امللحمي  العرض 
ثم  أرقامها  املمثل  فيها  يكتب  التي  امللحمية  الفرجة 

يقوم بمحوها ليعيد جمعها وطرحها يف مشهد آخر .
طقوسية  عىل  األوىل  الوهلة  مند  ينفتح  العرض 
الربوفة، الربوفة املرسحية أعني ست شخصيات تبحث 
عن )كدت أقول عن مؤلف( نقاط التحرك واالرتسام 
فوق أرضية الركح. ست ممثلني يرسمون خطواتهم 

البطيئة مجاالت تحركهم قبل بداية الربوفة العرض.
ست ممثلني ال يحيلون عىل أية داللة اجتماعية أو 
ال  أن  يدعم  مما  الحيادية  أزياؤهم  توحي  كما  غريها 
شخصيات يف العرض، بل ممثلني يؤدون أدوارا، وهنا 

مربط الفرس.

في التشريح... 
قراءة يف مرسحيةقراءة يف مرسحيةبال تبنيج

»قرص السعادة«»قرص السعادة«
 لنزار السعيدي لنزار السعيدي

د. عبد الحليم المسعودي

نقد مسرحي



www.acharaa.com العدد 256 - الثالثاء 13 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

24الشارع الثقافي
إننا أمام استعراض تالوي )من التالوة ( للمقول، 
مما يفرتض أن فضاء الربوفة ليس إال فضاء للرشح 
والترشيح. هذا ما يؤكده اإلخراج حني يجعل املمثلني 
نص  واحد  كل  يحمل  املرسحية  من  مشهد  أول  يف 
بروفاته أو ملفه لينزلق هذا النص / امللف فيما بعد 
للداللة عىل العمل االستقصائي الذي قامت به »املدام« 
االنزالقات  اإلدمان.  قضية  عن  الجامعي  بحثها  يف 
الداللية يف هذا العرض ستتكرر بشكل مدروس حني 
فوق  يحدث  ما  عىل  كشاهد  دوره  من  املمثل  ينتقل 

الركح، أو ينتقل من شخصية إىل أخرى.

المايكرفون … عصا الربسودي
 « شبيب   « دور  يؤدي  الذي  املمثل  يدخل  عندما 
يف  املجال  له  ويفسح   ) الدين  عالء   ( املدمن  الشاب 
يغادر  الشخصية  عذابات  لنا  لريسم  الفارغ  الركح 
وهم  عليه  شاهدين  ليظلوا  املساحة  املمثلني  بقية 
هذا  ويف  الكرايس،  عىل  الركح  جانبات  إىل  جالسون 
أدوارهم كل مرة يف  أداء  املمثلون عىل  يتداول  الشأن 
حني يبقى البعض منهم عىل الحياد، وكأن املمثل الذي 
ال يؤدي دوره يظل منتظرا حتى يحني وقت ظهوره 
عن  عبارة  هو  أيضا  الركح  هذا  كأن  ،و  الركح  فوق 
مصطبة أو بوديوم podiumيتم فيه استعراض املشهد 
تتقدم  كلها  املرسحية  لكأن  الدرامي حتى  املوقف  أو 
للمشاهد  تتباع تراكمي  ال برابط درامي بل يف شكل 
أو املواقف املنفصلة عىل بعضها، كل مشهد بإمكانه 
االكتفاء بذاته، وهي تقنية توليفية نعرفها يف اإلخراج 
الكتل  من  جملة  العرض  كلية  أن  حيث  الربيشتي، 
األدائية التي تسمح للمتلقي تركيب التسلسل الدرامي 
أو كما يؤكد والرت نيامني WalTer bENJaMIN واصفا 
العرض امللحمي الربيشتي أنه يتقدم يف شكل قطائع 

قابلة للمونتاج .
إننا هنا نتحدث عن » الرتكيب«، الرتكيب بمعناه 
يتجىل  والذي  امللحمي  للرسد  الذي يسمح  السينمائي 
امليكرفون  استعمال  يف  متكرر  بشكل  العرض  داخل 
أو  ليتلو مقوله،  املصدح  آخر  ملمثل  يقدم ممثل  حني 
بني  تحقيقي  الحوار  عملية  إجراء  األحيان  بعض  يف 
»البوديوم«  إذ  املواجهة،  لحظات  يف  الشخصيات 

يتحول إىل حلبة نزال ومواجهة ومحاجاة.
املرسحية  هذه  يف  امليكرفون  استعمال  طريقة 
إنها  امللحمية،  األدوات  من  أداة  بل  ابتداعا،  ليست 
التي   )le rhapsode( الروبسودي  بعصا  شبيهة 
يؤكد  هكذا  النشيد  إيقاع  ضبط  يف  خاللها  من  يقوم 
أفالطون يف »إيون« ion لفرض سلطه عىل الجمهور 
حيلة  هنا  استعماله  لكن  أخرى،  شؤون  فيها  وله 
ملحمية للتأكيد عىل خطاب بعينه، وشأن امليكروفون 
شأن الربجوكتور الذي يتم تنصيبه كل مرة لـ »تبئري« 

FocalisaTion موقف ما يف املرسحية.

األدوات  أكثر  يظل  امليكروفون  استعمال  لكن 
بامتياز  ملحمية  أداة  وهو  املرسحية،  يف  بروزا 
مرسحية  إخراج  تناولوا  الذين  املخرجون  استعملها 
 peTer Weiss لبيرت فايس l’InsTrucTion التحقيق
 eRWIN بيسكاتور  اروين  الكبري  املخرج  فيهم  بمن 
املخرج  التونيس  املرسح  يف  جربها  كما   ،piscaTor

استجابة  »جنون«  مرسحية  يف  الجعايبي  فاضل 
ذاك  عمله  وأن  خاصة  ملحمية  تفسريية  ملستلزمات 

منطلقه كان مدونة بحثية لطبيبة نفسية.
الطريقة التي انتهجها نزار السعيدي يف استعمال 
هذه األداة كانت فعالة عىل مستويني، مستوى تغيري 
صوت املمثل يف املصدح وصوته بدونه مما يسمح هذا 
ولتنبيه  لإلخراج  بالنسبة  للتفسري  الناجع  التغريب 
املتلقي كل مرة أنه ليس أمام دراما املعنى التقليدي 
إنما هو أمام استعراض شبيه باملحاكمة أو بالتحقيق  
كإكسسوار  استعمالها  جانب  إىل  أو،  أو  التحقيقي 
استجواب  لحظة  يف  سواء  الدرامي  للموقف  خادم 
بني  املواجهة  أو  املدمنة  للتلميذة  الرشطة  محقق 
»املدام« وأستاذها املؤطر )جمال سايس( الذي يجعل 
امليكرفون  وراء  يختبئ  يتكلم  األخري وكأنه حني  هذا 

أي وراء وجاهة سلطته األكاديمية الجبانة والباردة.
مشهد  هو  امليكرفون  استعمال  ذروة  ولعل 
العيساوي(  )انتصار  »مدام«  بني  الوحيدة  املواجهة 

و»شبيب )عالء الدين شويرف( حني تلتحق به إىل عامله 
الداخيل  من خرابها  فيه خالصها  رأت  الذي  الخاص 
وعجزها املطلق يف مجابهة ومواجهة الواقع الصعب، 
»الرتانسفري«  ذروة  من  قريبة  فارقة  درامية  لحظة 
حيث  النفساني  املريض  العالم  يف   )TransFère(
أو  الكالم بينهما معلق وكأنه بوح يحتاج إىل إشهار 
أن  السياق  هذا  يف  يمكن  وال  انتهاك،  إىل  يحتاج  رس 
نتصور هذا املشهد دون ميكرفون وإال سيظل مشهدا 

دراميا سطحيا ميلودراماتيكيا وغري مقنع.
إن استعمال امليكرفون يف املرسحية بهذه الصفة 
انتساب  الحقيقة  يف  يلغي  ال  امللحمية  األدواتية 
ما كشفت  وهو  امللحمي،  العمل  إىل  نفسها  املرسحية 
الباحثة  عمدت  حني  األوىل  الوهلة  منذ  املرسحية  عنه 
»شبيب«  حالة  استعراض  ومنذ  »مدام«  الجامعية 
وبشكل  اإلستشفائي  املركز  يف  املدمنني  و»العزوز« 
الرسدية  جناح  عىل  سيحدث  ما  كل  حمل  مبارش 

امللحمية حني تقول متوجهة للجمهور وبشكل مبارش:
وحلة،  واال  حْظ  نعرفْش  ما  الرحلة،  بداْت  »هكة 
الورق، ُزوْز رُهوط مختلفني  ندوْرها يف ذاكرتي قبْل 
متحدين  بَْر،  برهم  ال  عمْر  عمرهم  ال  متضادين، 
رسالة  يف  بحثي  عينة  وعزوزة  شبيب  املرض،  يف 
اإلدمان  الطوفاْن...  َع  نتكشف  منهم  الدكتوراه 
وإشكالية  فرضية  كيفاْش؟  وأعالْش؟و  ْمناْش؟ 
ميدانية  تجربة  نعيْش  فرصة  ودراسات  مناهج 

وانكمل الرسالة األكاديمية«.
يف  دور  للميكرفون  فإن  ذلك  كل  عىل  وعالوة 
حني  ندركه  الذي  »الوثائقي«  الجانب  عىل  اإلحالة 
وفريقه  املخرج  عليها  اشتغل  التي  املدونة  أن  نعلم 
أشخاص  لتجارب  حية  لشهادات  توليف  أصلها  يف 
يستوجب  أمر  ،وهو  اإلدمان  بمحنة  مروا  حقيقيني 
امليكرفون  أن  كما  واالستعراض.  والترشيح  الرشح 
املتوحش  الروك  عوالم  عىل  ودالليا  جماليا  يحيل 
كتعبري عن التشهري برفض السيستام وقد نجح املمثل 
الداللة  هذه  تحقيق  برباعة يف  الدين شويرف(  )عالء 
للباسه  الرأس  استعمال غطاء  السوداء يف  »الروكية« 

حتى كاد يتحول إىل وطواط .

في المخطط الجدلي األطروحة 
ونقيضها

عليه  انبنت  الذي  املنطق  أن  إىل  أرشنا  قد  كنا 
الجديل  املخطط  منطق  هو  مسارها  يف  املرسحية 
 «  : املدام  شخصية  أسئلة  يف  امللخص  األطروحي 
أسئلة  أي   « واعالش؟  كيفاش؟  مناش؟  اإلدمان 
املبحث األمربيقي لظاهرة العضال االجتماعي املتمثل 
يف اإلدمان والذي كما أرشنا موضوع مستهلك يف غاية 
االستهالك. صحيح أن املقاربة الجدلية الربيشتية قد 
تعليمية  مقاربة  كل  لكن  تعليمية،  مقاربة  إىل  تنزلق 

وهدفها  للمعضلة  واضحة  حلول  امتالك  تستوجب 
ما  وهو  أنفسهم  املمثلني  لفائدة  بيداغوجي  األسايس 
النظرية الربيشتية بخصوص املرسحية  يعني حسب 
الحاجة  عدم   une pièce didacTique التعليمية 
للجمهور أليست كل بروفة أو تمرين مرسحي مسألة 

تعليمية باألساس.
»قرص  مرسحية  حالة  يف  الربوفة  هذه  لكن 
السعادة« أكدت عدم الحاجة للجمهور أو هي توهمنا 
بذلك، وكأن املرسحية شأن خاص باملمثلني ما داموا 
وإىل  مؤدين  ممثلني  إىل  املرسحية  طوال  ينقسمون 
يتالعب  اإلخراج  أن  درجة  إىل  متفرجني،  ممثلني 
املرسحية  بنهاية  يوهمه  حني  الحقيقي  بالجمهور 
من  العرض(  نهاية  قبل  األخرية  الدقائق  الست  )يف 
حني   l’inTerrupTion »االنقطاع«  فاعلية  خالل 
قالب  يف  داويتني«  إنت   «  : لشبيب  لـ  »مدام«  تبوح 
وحني  تماما  القاعة  تظلم  وحني  الرتاسفري،  اعرتاف 

الجمهور وكأن  لتحية  الستة بعد ذلك  املمثلون  يقف 
الكتارتيكي االنفراج  تحقق  وقد  انتهت  قد  الحكاية 
la purgaTion caTharTique املزيف، ولكن العرض 

ما فتئ يواصل عمله مراوغا املتلقي وهادما عنه كما 
 l’idenTiFicaTion »يشري بنيامني مرة أخرى »التعرف

. l’éTonnemenT »ومثريا فيه »االستغراب
وبالعودة إىل نسق املخطط الجديل الذي يفرتض 
فاألطروحة  استنتاجها.  ثم  ونقيضها  األطروحة 
مظاهر  من  املرسحية  تستعرضه  ما  كل  هي  هنا 
هذه  تعيشه  الذي  السفيل  العالم  إىل  االنحدار  هذا 
»شبيب«  كـ  باإلدمان  سواء  املأزومة  الشخصيات 
كاألب  األخرى  املعطوبة  الشخصيات  أو  و»العزوزة« 
)املنزلقة  والبنت  العزوزة(  )زوج  والسكري  املتهتك 
»شبيب«  والدا  أو  دينيا(  )املتشدد  االبن  أو  للدعارة( 
يف  أمرهما  عىل  املغلوبان  املحامية  واألم  العميد  )األب 
الطبيبة املرتبصة  أو  ابنهما من محنة اإلدمان(  إنقاذ 
)التي ال تؤمن بواجبها املهني وتفكر يف الهجرة خارج 
)النقابي  اإلدمان  معالجة  مركز  منسق  أو  البالد( 
وتحوله  الجامعي  وبحثها  »مدام«  عمل  من  الساخر 
إىل حيوان رشس مدافع عن مصالحه املهنية والنقابية 
األستاذ  أو  إنساني(  أو  أخالقي  اعتبار  كل  خارج 
طالبته  تجاه  العلمية  مسؤوليته  عن  )املتخيل  املؤطر 

إذعانا للجبن األكاديمي(.
 l’anTi – Thèse أما فيما يتعلق بنقض األطروحة
كمطلب  القائم  العنوان  هذا  يف  باألساس  كامن  فهو 
السعادة وبحد عبارة فيليب  البحث عن  أسايس وهو 
التخوم« »تجربة   philippe sollers  سوالرس 
من  كل  خاضها  التي   l’ Expérience des limiTes

»شبيب« و»مدام« يف بحثهما عن »السعادة«. و»تجربة 
التخوم« هذه وصفها نقضا لألطروحة جاءت يف شكل 

الدرامي  التفاعل  سياق  عن  يخرج  خطابي  انحرايف 
ليكون رصخة تتوغل ضد الضمائر املطمئنة يف الوعينا 
الخطاب  وهذا  الجمهور(،  نحن  )وعينا  االجتماعي 
االستهام  يف  يختلط  اختالف  ككتابة  يأتي  االنحرايف 
الخطاب االنحرايف  بالهذيان بالشعر وال يستقيم هذا 
الوهم   paradigme براديقم  عن  التعبري  يف  إال  هنا 

والسعادة.
من  الهروب  هي  املرسحية  يف  ظاهريا  السعادة 
الواقع، الهروب الذي يمارسه الشاب املدمن من واقع 
اجتماعي منافق ومزيف وداعر، أي الهروب من جنة 
استشارته ولم  له كل يشء دون  اللذين قررا  األبوين 
الجرح  فكان  وجوده  بخصوص  رأيه  يوما  يسأاله 
طفوليا منذ النشأة، وبالتايل فإن الحياة املخملية التي 
الذات  لعذابات  عوسجيا  عشا  إال  ليست  له  وفراها 
حتميا  الفردوس  بهذا  الكفر  كان  ولذلك  املستلبة 
والطريان بعيدا عنه ودون تردد حال يف اتجاه مملكة 
اإلدمان(  حقن  )قطرات  السعادة«  »قطر  أو  الوهم 
أو »قرص السعادة« املتعايل عىل أنقاض كل ما تبنيه 
السلم  يف  صعدت  التي  النموذجية  التونسية  العائلة 
عرين  إىل  بذلك  وتحولت  الدراسة  بفضل  االجتماعي 
الغرق  أو  عنه  والبحث  الوهم  وارتدادي.  محافظ 
للتخوم من  لـ »شبيب« تجربة  بالنسبة  فيه سيكون 
زاوية البحث عن الحرية املطلقة ومن زاوية كون هذا 
dogma يؤمن بها  الوهم عقيدة جديدة أي »دوغما« 
أن  يريده  كما  العالم  رؤية  من  تمكنه  ألنها  »شبيب« 
يكون ويتكشف من خالله عن البذاءة يف أقصاها وهو 
الواقع  هذا  وجه  يف  يتفل  كأنه  ويقوله  به  يرصح  ما 

التونيس القبيح.
»ما يهمش، أنا وهم ولد ناجح عىل قياس والديه، 
إنت وهم باحثة متميزة يف دولة قافزة تقدرك، هاذي 
هذاكا  البالد،  مستقبل  كوادر  يف  تخرج  مدرسة  وهم 
الحقيقة  لطريق  ،يدل  املعرفة  يف  يعطي  أستاذ  وهم 
،الصمعة هذيكة وهم جامع يدل لدين الحق واألخالق، 
البنية هذيكة وهم إدارة تخدم يف واجها وتجل املواطن 
هذاكا وهم عساس يعس ويتحرك باملس وهذاكا وهم 
علم دولة أما خري نستفرغ الوهم يف عروقي وإال نكذب 

عىل روحي«.
أن  إال  يمكن  ال  »مادام«  عند  ظاهريا  والسعادة 
بذلك  وهي  والطوباوية  التخوم  حدود  يف  تجرب 
املؤسساتي  بالنظام  اصطدامها  لحظة  يف  تنجذب 
)األكاديمي والصحي االستشفائي( إىل كل ما يخرج 
عن نطاق الطرق املعبدة للمؤسسة النظام هي تفتتن 
تعليمها  عىل  القادر  املدمن  للشاب  الحر  بالسقوط 
الحياة دون مرجعيات. إنها يف أحبولة الغواية، غواية 
الذات باملوضوع، غواية األطروحة بنقيضها، لذلك فان 
لكنه  »السيستام«  بامتياز ضد  انحرافيا  مقولها جاء 
مقول صحو، إنها تضع جسدها ومداركها يف كليتها 
والسعادة.  الوهم  باراديغم  اجل  من  رهان  كرهان 
والالفت أن ما ينتظره الجمهور من تنفيس أو تطهري 

يحدث عند شخصية »مدام« نيابة عن الجميع.

في اتجاه مسرح أطروحي
من  نوع  إىل  باالنتساب  متعلق  هنا  األمر  ليس 
املجتمع  تغيري  اىل  تسعى  ملتزمة  مرسحية  تجربة 
 ThéâTre de املقهورين«  »مرسح  تجربة  حال  كما 
عالجي  بمرسح  أو  املعروفة  وأنماطها   l’opprimé

سيايس  بمرسح  أو  البسيكودراما،  بآليات  توفره  قد 
ينطلق من إيديولوجيا جاهزة أو غري ذلك من األنماط 
املرسحية العليمة املعروفة، بل األمر متعلق باألطروحة 
املرسحية املمكنة من خالل الدراما، وهو النهج الذي 
اختاره نزار السعيدي يف عمله املرسحي األخري »قرص 
فاعلية  حول  أخرى  مرة  السؤال  ليعيد  السعادة« 
املجتمع  به  يمر  عصيب  وقت  يف  األطروحة«  »مرسح 
بوظيفتها  القيام  يف  الدولة  تراجع  حيث  التونيس 
الفكري  املناخ  تدليل،وحيث  إىل  يحتاج  ال  االجتماعية 
الفضاء  يف  العام  النقاش  بتعويم  محكوم  الراهن 
العمومي يف تالبيب الخطابات السياسوية والتي هي 
بدورها جزء ال يتجزأ من األزمة السياسة واالجتماعية 

يف البلد .
 ThéâTre à( إننا نتحدث هنا عن مرسح أطروحي

نقد مسرحي

جمال سايس وانتصار العيساوي يف مشهد من مرسحية "قرص السعادة"
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الشارع السياسي

Thèse( وليس عن مرسحية أطروحة ) une pièce à Thèse( كما هو 

مفهومها ثابت يف نماذج مرسحيات القرن التاسع عرش ،وإنما عن مسلك 
ماثل  التضاريس  يف  حضوره  لكن  التونيس  املرسح  يف  وحارض  ثابت 
كما املسلك الريفي الذي قد تعفيه عن الربوز األحراش الربية وعثرات 
الطريق. هذا املرسح الذي نتحدث عنه يف تونس كان باإلمكان أن يكون 
»امليثولوجيا  بالهم االجتماعي خارج كل ما يسمونه بـ  التحاما  أكثر 
اليومية« مضللة التي تكتفي بالرتبيت عىل القضايا االجتماعية الحارقة 
دون االكتواء بها واقصد هنا تلك املرسحيات الخائضة يف الشأن العائيل 
الصغرية  الربجوازية  للذهنية  مفضلة  كمواضيع  الزوجية  والعالقات 
املتحذلقة تحت عناوين تدعي الدفاع عن الحريات الشخصية والغريية 

الجنسية وغريها .
بالشكل  يتأسس  لم  الحقيقة  يف  الزال  االطروحي  املرسح  هدا 
الظاهر يف تلك التضاريس نفسها التي ارشنا، إذا ما اعتربنا هذا املرسح 
امليداني  البحث  او  الوثيقة  من  ينطلق  استقصائي  حقل  يف  يتقدم 
ويعيد تفكيك مادتها وتأليفها دراميا دون التفريط املنهجي يف تميش 

األطروحة نفسها التي تتضمن رؤية وموقفا من الواقع املتناول .
تفسري  يف  والنفيس  السوسيولوجي  البحث  فاعلية  غياب  يف 
للعديد  الثورة«، ونظرا  التونيس »ما بعد  الراهن االجتماعي  ومعالجة 
من املعطالت التي تحول دون أن تقوم هذه البحوث بدورها يف إيجاد 
خطة طوارئ إسرتاتيجية للعناية بحلحلة ومعالجة جملة هذه املشاكل 
االجتماعية الحادة التي باتت حضنا جاهزا لرتبية الكوارث االجتماعية، 
بهذا  يقوم  قد  املتلقي  قربه من  املرسح بحكم مرونة طبيعته يف  فإن 

الدور عىل األقل .
ويف اللحظة التي يتخىل فيها البعض يف املرسح التونيس عن أداء 
دوره االجتماعي من حيث تناوله للقضايا »السفلية« أي قضايا القاع 
بعدها  وما  الحداثة  تدعي  شكالنية  حذلقة  وراء  مختفيا  االجتماعي، 
التعبري  إمكانيات  عن  يفيض  االجتماعي  الواقع  أن  أحيانا  تتذرع  أو 
الدرامي فإن هنالك يف نفس الوقت من ال زال يؤمن أن للمرسح دور يف 
تناول هذه القضايا »السفلية« وأن للمرسح أيضا وظيفة اجتماعية من 
حيث إعادة صياغة الوعي تجاه القضايا االجتماعية من حيث القراءة 
والترشيح، ووظيفة سياسية من زاوية موقعه من االلتزام واالحتجاج. 
ونعتقد أن ما يقدمه نزار هو يف قلب هذه الشواغل ونعتقد أيضا أن 
السعيدي  الربيشتية بادواتها ال تزال ناجعة ولكن عىل نزار  امللحمية 

ان ينتبه من ترسبات نوموكالتورا مرسحية عل مستوى الكتابة بدءا 
باأللفاظ ووصوال إىل البنى التي تذكر بمرسح متحذلق ما عاد قادرا يف 
نظرنا عىل استيعاب زخم الواقع وشعره خاصة وأن السعيدي نجح يف 
اجراء الترشيح ... بال تبنيج والكتابة فوق سبورة سوداء تلك السبورة 

التي يعنيها برنار دورت.

خارج الصندوق

الفعل املضارع  فعل غريزي
عادل الّزارعي

سأنطلق من الشعر  كي أصل إىل الّلغة حتّى أعالج هذه املسألة الّلغويّة 
العراقي  الّشاعر  السيّاب  شاكر  بدر  استهّل  املضارع.  بالفعل  املتعّلقة 

قصيدته "تموز جيكور" قائال: 
نَاُب الخنزير يشّق يدي 
ويغوص لظاه إىل كبدي 

ودمي يتدّفق، ينساب:
لم يغد شقائق أو قمحا

لكْن ملحا
يغوص،  يشّق،   : املضارع  الفعل  تكراره  املقطع  هذا  يف  نالحظه  ما 
يتدّفق  ليظهر أّن األحداث تجري اآلن متزامنة مع قوله. فأنشأ هذا التزامن 
لم  أعيننا، ندركه بحواّسنا.  أمام  نتابع تفاصيله كأنّه يحدث  مشهدا حيّا  
يرو األحداث يف صيغة املايض حتّى ال تكون منتهية ومنقضية، وال يتزامن 
فيها الحدث والقول. إذ الحدث يف املايض يكون قد وقع وانتهى بينما القول 
يكون يف الحارض. ولم يرسدها يف صيغة داّلة عىل املستقبل الّن الحدث يف 
هذا الّزمن لم يقع بعد  بينما القول بكون يف الحارض. فيحدث  الاّلتزامن 
بني القول والحدث. فالفعل الوحيد الذي يتحّقق فيه هذا التّزامن هو الفعل 

املضارع. فله عّدة مميّزات:
 يبدأ الحدث لحظة القول وهي لحظة يف الحارض ثّم يستمّر فرتة من 
الّزمن يف املستقبل . فلذلك احتار  علماء الّلغة وفالسفتها يف تحديد زمن هذا 
الفعل: هل هو داّل عىل الحال أي الحارض أم  عىل املستقبل؟. فقول الّشاعر 

" يُشقُّ يدي " يبنّي أّن الحدث يبدأ ويستمّر   فهو غري منقض. 
ال تتحّقق صيغته إاّل بعد إدخال حروف مخصوصة عىل صيغة املايض . 
فُسّميت  هذه الحروف بحروف املضارعة وهي الهمزة والنّون والياء والتّاء، 
فجمعوها يف عبارة واحدة كي يسهل حفظها وتذّكرها وهي "نأيت". وتعترب  
زوائد إلصاقية تزاد يف أّول الفعل دون أن تغرّي  من بنائه لتشتّق منه فعال 
الّزيادة ليست زيادة اشتقاقيّة تتعّلق  أّن  آخر كما يشتّق الفعل املزيد. أي 
ببناء وحدات معجميّة وإنّما هي زيادة ترصيفيّة تعرّب عن مقولة الّشخص 

املتكّلم وعن مقولة الّزمن الحارض وعن مقولة العدد. 
لقد تصّدرت هذه الحروف الفعل لتنقله من املايض إىل املضارع. قال 
الّزمخرشي معّرفا الفعل املضارع  " وهو ما يعقب يف صدره الهمزة والنّون 
يفعل  وللغائب  تفعل،  الغائبة:  أو  للمخاطب  قولك  يف  وذلك  والياء  والتّاء 

وتسّمى الّزوائد األربع ويشرتك فيها الحارض واملستقبل " 
وإذا ما تأّملنا هذه الحروف وجدناها ال تعدو أن تكون ضمائر للمتكّلم 
هذه  يف  الّضمائر  هذه  فاختزلت  أسماء.  والّضمائر   والغائب،  واملخاطب 
التّي يمكن أن تكون محسوسة أو  الحروف. واألسماء داّلة عىل ُمسّمياتها 
مجّردة. وقد عّرف الّلغويون االسم بأنّه كلمة لها معنى يف نفسها داّلة عىل 
مقولة الّذات. فإذا عدنا إىل ما قاله السيّاب ألفينا جميع األفعال املضارعة 
متعلّقة بجسد أو مسّمى يتحّرك : ناب الخنزير يشّق يدي ... دم يتدّفق . 
فتزامنت حركة الجسد مع قول املتكّلم. فلو توّقف هذا الجسد عن الحركة 
يتحّقق  ال  الّزمن  يف  أواستمراره  املضارع  الفعل  فديمومة  الكالم.  لتوّقف 
فإنّنا  املايض  عن  نتحّدث  فعندما  للقول.  املزامنة  اآلنيّة  الجسد  بحركة  إاّل 
نستعمل الّذاكرة وعندما نتحّدث عن املستقبل نوّظف الخيال والحلم . ولكن 
عندما نستعمل الفعل املضارع  فانّنا نعيش الحدث ال بقولنا أو بذاكرتنا 
فقط وإنّما أيضا بالجسد كّله  سواء أكان جسدنا أم كان جسدا آخر.  فال بّد 
من جسد يتحّرك لينبجس الفعل املضارع. وال يتحّرك إاّل  للتّعبري عن رغبة 
من الّرغبات الحّسية أو املعنويّة. وال تعدو أن تكون الّرغبة غريزيّة. فلقد 
استثار الخنزير غريزة القتل ليقتل تموز إله الخصب كما جاء يف األسطورة  
واستعان املتكّلم "تموز / الّشاعر"  بغريزة حّب الحياة ليصف دمه وهو 

يتدّفق. 
يمارس  أو  يتحّرك  جسد  دون  مضارعا  فعال  تصّور  أن  يمكن  ال  إذن 
أن  الذي ال يعدو  نشاطا مجّردا . ولذلك وصف باملضارع ملشابهته االسم 
يكون مسّمى له وجود جسدي. فضارع بمعنى شابه . واملشابهة املقصودة 
إعرابيّة   شكليّة   : عّدة  وجوه  يف  واالسم  املضارع  الفعل  بني  مشابهة  هنا 
فاالسم يرفع وينصب ويُجّر  والفعل املضارع أيضا يرفع وينصب ويجزم 
بدل الجّر . وهناك مشابهة معنوية عاّمة ومشابهة معنويّة خاّصة فكلمة " 
َرجل" تدّل عىل زيد أو عىل عمرو كما يدّل املضارع عىل الحال واالستقبال 
الخاّصة فتتمثّل يف  املعنويّة  املشابهة  فالّداللة قائمة عىل االشرتاك . وأّما   .
الّشاعر : "الخنزير يشّق  الفاعل والفعل املضارع . فقول  املوازة بني اسم 
يدى" يوازي القول : الخنزير  شاقٌّ يدي . إّن الفعل املضارع فعل مميّز يف 
العربيّة مازال يثري إشكاليات لغويّة إىل اليوم. فهل زيادة الحرف املضارع 

زيادة رمزية للجسد؟

صورة تتحّدث

الزعيــم الحبيــب بورقيبــة رفقــة 
الفنــان الراحــل حمــودة معالــي.

هــو  معالــي  حمــودة  الفنــان 
فــي  الكبــار  المبدعيــن  أحــد 
وخاصــة  المســرح،  مجــال 
هــو  الــذي  اإلذاعــي  المســرح 
"مدرســة  وهــو  مؤسســيه،  احــد 
الــذي لطالمــا اســعد  الشــعب" 
بروايــات  المســتمعين  جمهــور 
نتذكــر  زلنــا  مــا  ومســرحيات، 
بعضهــا إلــى اليــوم، وعلــى ســبيل 
الذكر ال الحصر  مسلسل "الحاج 
كلــوف" دون أن ننســى  سلســلة 
ومسلســل  تراكــي"  "أمــي 

"شــناب"…
مغرمــا  معالــي  حمــودة  كان 

بالضاحيــة  الديــن  خيــر  مدرســة  فــي  وبالتحديــد  الدراســة  ايــام  منــذ  بالتمثيــل 
الشــمالية للعاصمــة، بمــا أن حمــودة معالــي مــن ســكان منطقة الكــرم، وكان مدير 
تلــك المدرســة المربــي مصطفــى بــن عبــدهللا مولعــا بالمســرح، وكان يــراه ضــرورة 
اساســية فــي الشــأن التربــوي، فأســس نــاد للمســرح اختــار لــه ثلــة مــن التالميــذ 
ومنهــم حمــودة معالــي، وفــي كل حصــة يــوزع عليهــم روايــة قصيــرة، كمــا اختــار 
المربــي الفاضــل بلحســن بــن شــعبان ليشــرف علــى التماريــن والتاطيــر واإلخــراج.

25 نقد مسرحي

املمثلة آمال الكراي تتقمص شخصية العجوز املدمنة
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صورة تتحّدث

االذاعــة  لفرقــة  صــورة 
الوطنيــة للتمثيــل تجمــع كّل مــن 
معالــي  حمــودة  الكبيــر  الفنــان 
علــى  بــن  ومحمــد  فائــزة  وزهــرة 
وهــو فــي بدايــة الشــباب وكذلــك 
دلنــدة عبــدو وهــي صغيــرة  وفــي 
العزيــز  عبــد  أيضــا  الصــورة 
بــدور  قــام  الــذي  العرفــاوي 
مــرزوق فــي الحــاج كلــوف وعبــد 

بوديــدح.. المجيــد 

ثقافة حقوق االنسان بني املنشود واملوجود
رضا الزهروني - ضابط سامي متقاعد من الجيش

ال يطمح ما ضمنته يف هذا املقال من أفكار أن يكون درسا يف ماّدة 
حقوق اإلنسان وال دليل استعمال يُحّدد واجبات وحقوق األطراف املعنيّة 
فهذه  أدائها.  وتقييم  اإلنسان  حقوق  وضعية  متابعة  آلليات  عرضا  وال 
للتعمق يف هذه  واملؤهّلة  املختّصة  الكفاءات  الجوانب هي من مشموالت 

املاّدة بأكثر دّقة وإطناب.
ولم اتعرض أيضا إىل املكانة املحوريّة واألساسية لإلنسان ولكرامته 
الوحيدون  هم  وعلمائه  الّدين  فأهل  الدينيّة.  الناحيّة  من  ولحقوقه 
املؤهلون لهذا القصد. مع اإلشارة إىل أّن كّل األديان جعلت من اإلنسان 
أهم مخلوقات الكون عىل اإلطالق واعتربته روح الحياة ومصدر تواصلها 

واملجّسم ملعانيها وسّخرت كّل ما هو عىل األرض لخدمته.
يبدو جليّا من خالل تقييم كيفيّة التّعامل مع حقوق اإلنسان وأبعادها 
املنتظم  طرف  من  اعتمادها  عن  باإلعالن  مرورا  اإلنسانيّة  تاريخ  عرب 
هي  اّلتي  البلدان  جّل  أن   1948 ديسمرب   10 بتاريخ  باريس  يف  الدويل 
الكوني  النّمو واالزدهار ارتقت بهذه الحقوق يف مفهومها  اليوم يف قمة 
إىل مكانة متميّزة بدساتريها وبقوانينها ويف واقع ممارساتها.وهي دائمة 
وسياساتها  اهتماماتها  محور  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  عىل  الحرص 

وإسرتاتيجياتها وخططها.
فالهدف مّما اطرحه من آراء بهذا املقال يُعرّب عن رغبة يف دفع التّفكري 
إىل األهمية القصوى لحقوق اإلنسان يف دعم التطور باملجتمعات والبلدان 
الكرامة  شعار  تضمني  تّم  ما  بعد  ببالدنا  خاصة  بها  والنمو  واألمم 

بدستورنا الجديد باإلضافة اىل الحرية والعدالة والنظام.   

حقوق االنسان: من ضروريات الحياة 
الى متطلبات الّسعادة

توفري  يف  اإلنسان  لحقوق  األساسية  االهداف  أهّم   من  واحد  يتمثّل 
ما  كل  اختيار  يف  حقه  ممارسة  إنسان  لكّل  ليتسنى  املالئمة  الّظروف 
يرتئيه لنفسه من ترصفات شخصية وتجسيم مفهومه لحياته وملعانيها 
الفرد  بالطبع. وعندها سيشعر  املّس بحريات اآلخر وبحقوقه  من دون 
ومن خالله العائلة ثّم املجتمع بالنّجاح واالكتمال والّرضا وسيشعر أيضا 

باألمل والّسعادة والغبطة والفخر. 
األساسية  القيم  من  جملة  احرتام  املشاعر  بهذه  اإلحساس  ويتطلب 
واملساواة  كالعدالة  املجتمع  داخل  للفرد  العامة  بالحياة  املرتبطة 
املجتمع عىل  والتضامن والتّسامح وخاصة منها ما هو مرتبط بحرص 
أو شيخا،  كهال  أو  أو طفال  امرأة  أو  كان  اإلنسان،رجل  كرامة  تجسيم 
سليما أو عليال، ميسورا  أو فقريا، عاملا أو جاهل، قويا أو ضعيفا، منتميا 
إىل أغلبية أو منتميا إىل أقلية. أي اّن الحق يف الكرامة يفرتض  االخذ بعني 

االعتبار مميزات كل إنسان وحاجياته الفعلية.   
ومن جهة أخرى فاّن كرامة الفرد الّشخص وتتفاعل بدرجات مختلفة 
مع كرامة كل فرد من أفراد عائلته وكل فرد من أفراد مجتمعه ويتفاعل 
بالتايل مجال اإلحساس بها مع العائلة ومع املجتمع ومع الوطن. ويمكن 
يف هذه الحالة تعريف الكرامة بعبارات أخرى تلتقي معها يف جملة من 
األبعاد واألحاسيس كالّدم والرّشف والُحرمة والفخر والوطنيّة والسيّادة.

الحقوق الّسياّسية والمدنّية والحقوق 
االقتصاديّة واالجتماعّية والثّقافّية

التّو الّشعور بالسعادة والغبطة  ال يكفي دسرتة الكرامة لينتابنا يف 
يف  تجسيمها  مجال  ينحرص  عندما  شعار  مجّرد  فستبقى  واالنرشاح. 
االكتفاء باإلقرار بها كحّق لكّل تونيس. فاإلحساس الفعيل بالكرامة يتفاعل 
مع درجة تنفيذ حقوقه السياسية واملدنية أو ما يسمى بحقوق االنسان 
من الجيل األول بكّل أبعادها املتعّلقة بمساهمة املواطن يف تسيري حارض 
املساهمة يف  أبنائه وأحفاده.أي ضمان حقه يف  مجتمعه وبناء مستقبل 
كل األنشطة السلمية املدنيّة واملهنية وحّقه يف املساهمة يف تسيري الشؤون 
العامة للبالد. فاملواطن يمثل النواة والحلقة املحورية لكل اسرتاتيجيات 
ويجب  لها.  املجسّمة  واملشاريع  والربامج  الخطط  ولكل  والنمّو  التطور 
دائما  يكون  وأن  والغاية  والوسيلة  الّدافع  بوصفه  معه  التعامل  بالتايل 

داخل هذه الحلقة ال خارجها.
االقتصاديّة  الحقوق  ان  معضم  أيضا  بالكرامة  اإلحساس  ويتفاعل 
الثاني. الجيل  من  االنسان  بحقوق  يسمى  ما  أو  والثّقافيّة  واالجتماعيّة 

أفراد  ولكل  عائلته  أفراد  ولكّل  نفسه  للّشخص  مستوجبة  حقوق  وهي 
ويف  الرتبية  يف  حقوقه  من  تمكينه  دون  فمن  إليه.  ينتمي  اّلذي  املجتمع 
التعليم ويف التشغيل ويف الصحة ويف الثقافة ويف الرتفيه ال يمكن للفرد 
ممارسة أي اختيار إرادي لحياته له معنى حتّى وأن سحبت من أمامه 
وال  االختيار.   هذا  ملمارسة  واالجتماعيّة  واملادية  القانونية  الحواجز  كّل 
الكاملة والفعليّة وغري  مجال للحديث عن الكرامة إن ال نتمتع بحقوقنا 
املرشوطة يف الّضمري ويف العقيدة ويف املمارسات الدينيّة ويف إبداء الرأي 

ويف حريّة التّعبري. 
فالشعور بالكرامة يجعل اإلنسان أكثر تفاؤال بالحياة وأكثر تركيزا 
إبداعا.  وأكثرا  عطاء  وأكثر  تسامحا  وأكثر  جمالها  وعىل  جزئياتها  عىل 
العائلة وعىل املجتمع وعىل  البديهي أن ينعكس ذلك باإليجاب عىل  ومن 
الوطن يف مستوى الشعور بالحب والتضامن والوحدة ويساهم يف مزيد 
تدعيم االستقرار والتطور والرفع يف مستوى نوعية الحياة يف كل املجاالت. 
فكّل املحاوالت وكّل األعمال اّلتي تهدف إىل تهميش الفرد أو احتقاره أو 

القرار مكانه من دون  أو اخذ  ارتشائه  أو  إغرائه  أو  التاّلعب بمصالحه 
إذنه، تحمل طيها إهانة لإلنسان، اي للفرد ولعائلته ثّم للمجتمع وللوطن.

الحق في السلم وفي محيط سليم وفي 
التنمية المستدامة أوالجيل الثالث من 

حقوق اإلنسان
أو  إدراكها  عدم  أو  اإلنسان  حقوق  تجاهل  أّن  وجيّدا  جميعا  لنعي 
ابتزازها منه سيؤدي حتما إىل  كراهية مفرطة يمكن ان تتحّول يف ما بعد 
إىل عنف أو فوىض أو اضطرابات أو انتفاضات أو ثورات أو كوارث أو 
حروب يف مستوى املجتمعات والّشعوب، وهو ما يمثل بالرضورة رضبا 

للسلم ولألمن ولالستقرار.
ويجب من هذا املنطلق ويف هذا اإلطار العمل عىل بلورة مسار التّنمية 
محورية.  عنارص  لثالثة  متوازنة  معادلة  تحقيق  أساس  عىل  امُلستدامة 
اإلنسان.  لحقوق  الرضورية  االجتماعيّة  باملتطلبات  األول  املحور  يتعلق 
ويتمثل الثاني يف توفري محيط نظيف وسليم للجيل الحارض واملحافظة 
عليه. ويطمح العنرص الثالث إىل ضمان النّجاعة االقتصاديّة الرّضورية 
القادمة  األجيال  الحرص عىل ضمان حق  املجتمع وازدهاره مع  لتطّور 
يف الثروات الطبيعية. مما يتطلب تنبيه الوعي بان تطوير عنرص التنمية 
للّشخص  االقتصاديّة سيضمن  واملشاريع  الربامج  إنجاز  عند  املستدامة 
محيطا صحيّا وسليما وحياة مستقّرة ومتوازنة أي أكثر رفاهة يف مستوى 
التحركات  مستوى  يف  تواجدا  أكثر  اليوم  أصبح  رشط  واملجتمع.  الفرد 
لتفاعله  نظرا  العالم  بلدان  من  العديد  يف  الشبابية  وخاصة  االجتماعية 

الكبري مع حريات املواطن وكرامته أي مع حقوقه كإنسان.
االنسان  حقوق  يف  التّفكري  سذاجة  عىل  بالتأكيد  املقال  هذا  وانهي 
ويف حّرياته عندما يعجز املواطن عىل توفري املتطلبات األساسيّة لحياته 
كاملسكن واألكل والصحة ال من ناحية الكّم وال من ناحية النوع وعندما 
اختيار  يف  االرادة  منه  تبتّز  وعندما  وتعليمهم  أبنائه  تربية  عىل  يعجز 
نوعية حياته ويف تقرير مصريه. فال معنى لهذه الحقوق والحريات إذن 
العنف وانعدام  يف عالم يطغى عليه الخوف من املستقبل ويطغى عليه 
العامة  املصلحة  عىل  الشخصية  املصلحة  فيه  وتغلب  واالستقرار  االمن 
استغالل  ذلك  يف  بما  الوسائل  بكل  األموال  تجميع  يف  امللحة  والرغبة 
من  للحد  الضعيف  عىل  التسلط  إىل  القوي  ويسعى  والنساء  األطفال 
حرياته واستقالليّته وإلثناء رغبته يف التطّلع إىل حياة كريمة. وال معنى 
لهذه الحقوق والحّريات ايضا عندما يكون املحيط ملّوث وعندما تتسبب 
الفضالت يف تدني نوعيّة الرتبة واملياه وعندما تستنزف األجيال الحارضة 

الطاقات والخريات الطبيعية من دون التفكري يف األجيال الالحقة.
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مسلسالت رمضان 2021
تلفزة

 تونسي

قناة التاسعة
»أوالد الغول«

وسيناريو  الشيخ  مراد  إخراج  من  مسلسل 
رفيقة بوجدي. وتدور أحداثه يف 30 حلقة، وهو من 
بن  ومرام  الدريدي،  وحيدة  الهداوي،  فتحي  بطولة 
عزيزة، ويونس الفارحي. يعرض املسلسل عىل قناة 
»التاسعة«، وهو يروي قصة عائلة الغول الثرية، التي 
تتكون من ثالثة أطفال رشعيني وابن غري رشعي من 
عالقة غرامية لألب الغول. تتشابك األحداث وتتداخل 
يف عالقات معقدة لألبناء بعضهم ببعض، وعالقتهم 

بأبيهم، ودور األم يف إدارة األحداث وتطورها.
سلسلة الجاسوس 

يتطرق  التكايل،  ربيع  إخراج  من  الجاسوس 
بطريقة  والجوسسة  البوليس  عالم  اىل  املسلسل 
رفقة  العبديل  لطفي  بطولة  ومن  وطريفة  كوميدية 

دارين حداد ولطيفة القفيص ورياض النهدي.

الحوار التونيس

ابن خلدون 

كريم  بطولته  يف  يشارك  الكوميدي  املسلسل 
لطفي  القاسمي،  جعفر  الحمراوي،  بسام  الغربي، 
محمد  الدرشاوي،  سماح  مفتاحي،  دليلة  بندقة، 
بن  سليم  تأليف  من  والعمل  ونوردو،  قريع  حسني 

إسماعيل وإخراج سامي فعور.
حلقة   20 يف  كوميدية  بسلسلة  األمر  يتعلق 

مستوحاة من شخصية املؤرخ التونيس ابن خلدون.

فوندو

الجمني  سوسن  للمخرجة  عمل  هو  الفوندو 
املنتظر،  ومن  التونيس  الحوار  قناة  عىل  وسيعرض 
قمرة،  بن  ياسني  من  كل  البطولة  دور  يف  سيشارك 
نضال السعدي، كمال التواتي، سهري بن عمارة وثلة 

من أهم املمثلني التونسيني.

الوطنية األوىل

كان يامكانش )س 19 و10د(
عبد  املخرج  أعمال  ثاني  هو  يامكانش  كان 
الحميد بوشناق بعد مسلسل نوبة ومن تأليف حاتم 
األوىل  الوطنية  عىل  حرصية  بصفة  سيبث  بالحاج، 
بطولة  من  رمضان،  شهر  من  األول  النصف  ضمن 
عياد،  هالة  قياس،  الحميد  عبد  العرفاوي،  الشاذيل 
رملة العياري، شوقي بوقلية ومن خرية ممثيل تونس.

»الحرقة« )س 20(

الوسالتي،  األسعد  التونيس  للمخرج  مسلسل 
وكان من املفرتض عرضه عىل التلفزيون التونيس يف 
رمضان 2020، لكن توّقف تصويره بسبب جائحة 
يف  صورت  العمل  مشاهد  جّل  أن  خاصة  كورونا، 
البحر. يتناول املسلسل ظاهرة الهجرة غري النظامية 
وجيهة  بطولة  من  وهو  وإيطاليا،  تونس  بني 
الحفيان، ودرة  الهداوي، وأحمد  الجندوبي، وفتحي 

زروق.
العيشة فل )س 20 و10د(

سيتكوم كوميدي من املنتظر أن يعوض سلسلة 
الثاني من شهر رمضان،  كان يامكانش يف النصف 
بوزيد،  خالد  البحري،  توفيق  بطولة  من  السيتكوم 

ليتيسيا، سفيان الداهش، سماح السنكري.

قرطاج +
مسلسل مشاعر 2

سيحافظ املسلسل عىل نفس نجوم املوسم األول 
مع مزيد تدعيمها بأسماء كبرية من بينها النجمة ريم 

الرياحي.

قناة حنبعل

les millionnaires سلسلة
ضخمة  جزائرية  تونسية  كوميدية  سلسلة  هي 
والنهار  حنبعل  قناة  عىل  بالتوازي  ستعرض 
الجزائرية ويشارك يف العمل عدد هام من املمثلني من 
الفارحي،  الباردي، عزة سليمان، يونس  بيهم كوثر 

دليلة املفتاحي، مروان العريان..
سلسلة كايل  

ومن  بالرحمومة  كمال  إخراج  كايل،  سلسلة 
عالم  عن  السلسلة  األندليس،  أحمد   ،15 ولد  بطولة 

الراب التونيس.

قناة نسمة
16/16

إخراج  من  نسمة  قناة  تبثه  كوميدي  عمل  هو 
األسماء  أبرز  من  ثلة  فيه  ويشارك  الجويني  حمدي 

عىل غرار فيصل الحضريي.
»موفما«

إلياس بكار، وهو واحد من  مسلسل من إخراج 
عمالً  يقدم  التونسيني،  السينمائيني  املخرجني  أبرز 

تلفزيونياً له طابع خاص، إذ يتناول موسيقى »الهيب 
املنتظر  ومن  العربي.  العالم  ويف  تونس  يف  هوب« 
سنوات  تُعرض  أجزاء  ثالثة  يف  املسلسل  يكون  أن 
2021 و2022 و2023، وسيخصص جزؤها األول 
ملوسيقى الهيب هوب يف تونس، ومن أبرز املشاركني 

فيها الفنان محمد عيل بن جمعة.

عربي

انطالق موسم  عن  املشاهدين  تفصل  قليلة  أيام 
دراما رمضان 2021، حيث تعرض مجموعة مختلفة 
واألكشن  الدراما  بني  املتنوعة  الدرامية  األعمال  من 
والكوميدي والتاريخي، والتي تحمل توقيع مخرجني 
من مدارس إخراجية متنوعة، وبطولة باقة من أهم 
خريطة  ييل  وفيما  األجيال،  مختلف  من  الفنانني 

عرض مسلسالت رمضان 2021:

»dmc« قناة
»هجمة مرتدة« 

بطولة أحمد عز، هند صربي، هشام سليم وأحمد 

فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد عالء 
الديب.

»امللك« 
بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد املرصي 
وخالد  شريين  وحوار  سيناريو  لطفي،  ومحمد 
دياب مأخوذ عن رواية »كفاح طيبة« للكاتب نجيب 

محفوظ، إخراج حسني املنباوي.
»موىس« 

منذر  الخشاب،  سمية  رمضان،  محمد  بطولة 
نارص  تأليف  رجب،  وسيد  الخويل  رياض  رياحنة، 

عبد الرحمن، إخراج محمد سالمة.
»لعبة نيوتن« 

فراج  محمد  ممدوح،  محمد  زكي،  منى  بطولة 
وسيد رجب، تأليف وإخراج تامر محسن

»cbc« قناة
»حرب أهلية« 

بطولة يرسا، باسل خياط، جميلة عوض وأروى 
جودة، تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد 

العزيز
»ضد الكرس« 

بطولة نيليل كريم، محمد فراج ولقاء الخمييس، 
تأليف عمرو الدايل وإخراج أحمد خالد

»اليل مالوش كبري« 
العويض  أحمد  العزيز،  عبد  ياسمني  بطولة 
وخالد الصاوي، تأليف عمرو محمود ياسن وإخراج 

مصطفى فكري
»القاهرة كابول«

بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد 
الوهاب، حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبد 

الرحيم كمال وإخراج حسام عيل
»كل ما نفرتق«

عبد  عمرو  يوسف،  رانيا  حجاج،  ريهام  بطولة 
الجليل، أحمد فهمي وأيتن عامر، تأليف محمد أمني 

رايض وإخراج كريم العدل

قناة »الحياة«

»ظل راجل« حرصيا
بطولة يارس جالل، نور، نرمني الفقي ومحمود 
أحمد  وإخراج  عبدالفتاح  أحمد  تأليف  املغني،  عبد 

صالح.
»النمر« حرصيا

بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد وعمرو عبد 
شريين  وإخراج  العزب  الح  محمد  تأليف  الجليل، 

عادل
»القاهرة كابول«

بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد 
الوهاب، حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبد 

الرحيم كمال وإخراج حسام عيل
»أحسن أب«

وسامي  عزمي،  كارولني  ربيع،  عيل  بطولة 
املحمدي،  ومحمد  محيي  أحمد  تأليف  مغاوري، 

إخراج معتز التوني.

»on tV« قناة
»االختيار 2: »رجال الظل« حرصيا

إنجي  مكي،  أحمد  العزيز،  عبد  كريم  بطولة 
رسحان  هاني  تأليف  اليزيد،  أبو  وأسماء  املقدم 

وإخراج بيرت ميمي
»نجيب زاهي زركش« حرصيا

فاخر،  هالة  أنوشكار،  الفخراني،  يحيى  بطولة 
تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

»نسل األغراب« حرصيا
بطولة أحمد السقا، أمري كرارة ومي عمر، تأليف 

وإخراج محمد سامي.
»بني السما واألرض« حرصيا

ونجالء  درة  اللوزي،  يرسا  سالمة،  هاني  بطولة 
محمد  وإخراج  حافظ  إسالم  وحوار  سيناريو  بدر، 

جمال العدل.

قناة »النهار«

»بنت السلطان« حرصيا
مجدي،  وأحمد  سمرة  باسم  روجينا،  بطولة 

تأليف أيمن سالمة وإخراج أحمد شفيق.
»املداح« حرصيا

وخالد  طافش  نرسين  هالل  حمادة  بطولة 
سمري  أحمد  وإخراج  جمال  أمني  تأليف  رسحان، 

فرج.
»كله بالحب« حرصيا

وريم  صابرين  السعدني،  أحمد  زينة،  بطولة 
عصام  وإخراج  الشخيبي  أحمد  تأليف  البارودي، 

عبدالحميد.

قناة »mbc مرص«

»ملوك الجدعنة«
ياسمني  سعد،  عمرو  شعبان،  مصطفى  بطولة 
بشري  سيد  محمد  تأليف  يوسف،  ورانيا  رئيس 

وإخراج أحمد خالد موىس.
»خيل بالك من زيزي«

أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد  بطولة 
كريم  وإخراج  نعوم،  مريم  تأليف  فواز،  وصربي 

الشناوي.
»قرص النيل«

عبدالغفور،  ريهام  الرشبيني،  دينا  بطولة 
تأليف محمد سليمان  فوازأحمد خالد صالح،  ثربي 

عبدامللك، وإخراج خالد مرعي.
»لحم غزال«

ووفاء  سالمة،  رشيف  الرازق،  عبد  غادة  بطولة 
عامر، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.
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نفذت أشعة الشمس إىل عينيه الشاحبتني 
الصدئ.  أصابها  التي  مفاصله  يف  وتغلغلت 
الحديدي  الباب  نحو  التفت  ثم  كقط  تمّطى 
الرحيل.  تعلن  حارة  بنظرة  حدجه  الضخم، 
أومأ  أجرة.  سيارة  عن  باحثاً  خطواٍت  مىش 

بيده فوقفت إحداها. سأله السائق:
“ما هي وجهتك؟”

أجابه:
“البيت”

ضحك السائق ساخراً ثم قال له:
إىل  أوصلك  أعرف حرضتك حتى  “عفواً، ال 
العنوان. أرجوك قل يل  أن تعطيني  البيت دون 

ما هي وجهتك؟”
بحركة  يعي  ال  وهو  املعبّد  يف  طويالً  حّدق 

األشياء من حوله ثم قال للسائق:

“يف نهاية حي البنفسج، شارع رقم ثالثة 
وعرشون نهج رقم أربعة عرش املنزل رقم أحد 

عرش بعد األلفني”
عىل  مّر  املطلوبة.  الوجهة  السائق  قصد 
خاطباً  فيها  وقف  لطاملا  التي  الساحة  تلك 
ال  كان  العصيان.   و  التمّرد  عىل  ومحرِّضاً 
يتوقف لسماعه إال ثلة من الرفاق واألصدقاء. 
البوليس  لكن رسعان ما ينقض عليهم رجال 
مثل  تعودوا  لقد  استطاعوا.  إن  ليعتقلوهم 
هذه املالحقات، استنبطوا أساليب عّدة للفرار، 
هذه  تخطئ.  أخرى  وأحياناً  تصيب  أحياناً 
الساحة اليوم مزدحمة بالناس. الذين يرفعون 
يضحكون.  واآلخرون  يبكي  البعض  الفتات. 
نساء بجالبيب سوداء وبنية. وأخريات يلبسن 
القمصان  يلبسون  رجال  وتنانري.  رساويل 
البيض واآلخرون ببدالت إفرنجية. أشعره ذلك 
املشهد بكثري من النرص واالنتشاء. رفع كتفيه 
يستنشق  كأنه  بعمق  تنفس  بأنفه.  وشمخ 

عطراً ما.
أن  السائق  من  طلب  البيت.  إىل  وصل 

يشتغل.  ال  أنه  فوجد  العداد  يف  حّدق  يتوقف. 
فرصخ يف وجه الّسائق:

“لَم لم تشغل العداد ؟”
أجابه:

“لَم قد أفعل؟ أجرتي خمسة عرش ديناراً… 
هيا غريك ينتظر!”

صدم من سلوك السائق. فقال له:
من  ليس  املبلغ؟  هذا  كل  لِم  “ويحك! 
الناس  وتستغل  العداد  تشغل  أالَّ  القانوني 

وتفعل ما يحلو لك و…”
السائق  لم يكمل كالمه حتى أحكم  مازال 

قبضته عىل عنقه وهو يرصخ:
قضيت  وإال  النقود  هات  هذا  يا  “اسمع 
واشتكي  اذهب   اآلن.  سينفعك  أحد  ال  عليك! 
مفتوحاً  لألمن  مركز  أي  وجدت  إن  للرشطة 

ههههه”.
البيت  داخل  من  الرصاخ  زوجته  سمعت 
الذي  املبلغ  السائق  وأعطت  مرسعة  فخرجت 
طلب وفكت أرسه. حاول أن يرتب هيئته قبل 
أن يستقبله األبناء. أما زوجته فحذرته من أن 

عن  بالسؤال  يكتفي  وأن  املايض  عن  يتحّدث 
وجلس  البيت  دلف  دراستهم.  وعن  أحوالهم 
أثناء وجوده يف  التي تغري غالفها  األريكة  عىل 
الّسجن.  كذلك هي حال أغلب األثاث. نادت األم 

عىل األبناء فجاءوا مرسعني:
تغري  من  مذهولني  والدهم  أمام  وقفوا 
ورأسه  وجهه  الذي  الثلج  ومن  مالمحه 

وذراعيه.
مريم االبنة الكربى أصبحت امرأة جميلة . 
وجهها املالئكي احمَر من فرط ما بكت فزادها 

ذلك تألقاً.
ماهر ارتمى يف أحضان والده ويعانقه. كان 
عناق رجولة بدأت تنضج وترشف عىل الحياة 
تخرج  الوراء ورجولة  إىل  يجذبها  ثقيل  بحمل 
من قبو مظلم  وال تعي بتغرّي كيمياء الوجود.

يف  تركها  والتي  الصغرى  البنت  ريم  أما 
انفجرت  فقد  السجن،  دخل  عندما  أمها  بطن 
بالبكاء وازرقَّ وجهها من الخوف عندما حاول 

أن يحتضنها. أخذت ترصخ وهي تقول:
“من هذا الرجل الغريب يا أمي؟”.

لم أعد أطيق الكتابة، أخرجت جميع الحروف من حصوني و نفيت 
كل الكلمات إىل الصحاري البعيدة...

كرست كّل أقالمي و مّزقت ما بقي يل من ورق، نشبت أظافري يف 
تتألم  تتهادى عىل جثامني نصويص من حني آلخر،  التي  األفكار  وجوه 

قسوتي، ترصخ وجعي، يسيل دمها نزفا من رشاييني...
ابنها  لقتلة  الثكىل  االّم  كمقت  امقتها  رصت  الكتابة،  أطيق  أعد  لم 
الوحيد. اقذفها الحجر إذا اقرتبت فتهرب فزعة دون التفكري يف محاولة 

كسب وّد جديدة...
كتبت، كتبت ثّم كتبت  حتّى توّرم الحرب يف بياض الورق، انسلخ مني 
عقيل يف مواضع عديدة، هام يف متاهات الحكايات و همت يف هوامشها بال 

عقل يرشد عيوني و أحاسييس إىل كرى ينتشل ضياعي..
استبّد جفائي  الّشمس حني  النّهار و قّرعتني  ليال حتّى غار  كتبت 

لفيضها من الدفء و النّور و أناشيد الحياة...
و  العتمة  تقاسيم  من  بهجته  أطفأ  و  القمر  فقاطعني  نهارا  كتبت 

سخرت مني النّجوم و قد رصت ال اهتدي طريقي نحو الكلمات...
كتبت فما قرأت األعني عصارات جنوني، هربوا منّي، فزعوا للنقاط 
الكثرية التي تستوقف بعض فضولهم، يتجاهلون الفواصل كما أتجاهل 

عاطفتي حني تذرف األقالم حربها من شدة األلم...
كتبت للوطن شكواه و مآسيه يف غياهب النّسيان، فال يقرأها سوى 
النمل املاّر إىل الحبوب املتناثرة تحت سيقان الرصاصري املرتنمة عزفها 

الّشقي وسط الرباري ..
مآالته  األمل  يعاند  اوطانها،  األحزان  تكابد  أحزانه،  الوطن  يجاهد 
أخاديد  تتعّمق  الوضيعة،  الوجوه  قسمات  يف  التعايل  يكابر  السحيقة، 
التاء  و  الباء  و  انتصبت  إذا  األلف  مع  القطيعة  تتبلور رشوط  و  األىس 

والثاء إذا استحالوا قوارب صيد الحالمي...
ُفتات  كرهت كّل الحروف، كم وثقت فيها حني اشبعت جوعها من 
زادي و سقيت عطشها من قاع ِجراري، اسكنتها فريش و اهديتها الدفء 
إذا طغى الربد و طّوعت لها الربد أنفاسا من لهيب الرمضاء إذا حّلقت 
يف أرجائنا. كرهت كّل الحروف املتأمرة عىل سكينتي حني أزّفها الورق 
من  تمحى  فال  باطنها  يف  األرض  ذاكرة  نقشتها  أسطورية  حفالت  يف 

أساطيل خيباتي و مواوييل..
النّازفة  أناملهم  ،عىل  الكادحني  جبني  عىل  الكتابة  كرهت  لذاك 
شقاءهم، عىل رقرقات دموعهم إذا التهبت فتلهبني الّسياط إذا هوت من 

األلسن نحو الطيبة التي امتهن...
كرهت الكتابة عن الطغيان إذا نفثته الّصدور العامرة رّشا و ظلما 
وظالما، فيطالني قبس من العتمة التي تطفىء الرغبة يف مواصلة املسرية 
يف نسج االحرف رسابيال لعراء العقول حني يرتك لها اللصوص الرساب 

عىل حبل الغسيل...

َفَصَلِت اُْلِعريُ.. وتعالت األصوات “سمَع الله ملن حمدُه.. ربّانا ولك 
الولهان  الّليل.. تنأى عن باشحامبة.. باش حامبة  آناء  الحمد" ترتّدُد 
باش  “أنا   : وقال  بكى  وطاب..  لّذ  ما  فيها  يَحرُش  املندلقة..  ببطنه 
حامبة تافٌه، حقريٌ، تابع من التّوابع، شاءت األقدار أن أكون هكذا".. 
الشعبي، يف غرفة  الفندق  الجدار.. هنَا يف هذا  تلوح عىل  ُصَوٌر كثرية 
الّركن،  أرّسة، حوض سرياميك يف  الّشارع.. ثالث  مستطيلة تطّل عىل 
فوقه حنفية ماء تشتغل، وحنفيّة معّطبة، الحنفيتان متالصقتان، باب 
طويل، بركوٌن صغري تأتي منه أصوات سمسار النقل الّريفي، صخٌب، 
جلبة وصياح وعراك وكالم بذيء يف الخارج، زّمرات الّسيارات تتعاىل، 
صوت يهمُس: “أوخيتي نحبّو أما ْعَمْل فيَّا يجيني ُسكران عقاب الّليل، 
 : يقاطعها  تفرعسو"، وصوت جهوري  نومي، صغاري  من  يحرّيني 
الوجوِد..  ِسْفَر  تخّط  أصوات  "سيدي حسني بالصْه، سيدي حسني" 
ومعطفي..  كسوتي  لبسُت  الغرفة..  غادرُت  األغربة..  تخرتُق  الشمُس 
بعضا..  بعضها  يزحُم  واألفكاُر  جائع  أنا  دّكان..  إىل  لواذًا  وتسللُت 
تتخايُل يل صورة الخّزان.. البّد أن أجمَع املال.. غول العطش يُخيفني.. 
تركُت مفتاح الغرفة للحارس.. مددُت يدي عىل الرخامة، وضعته، وهو 
أهامُس روحي وأناقلها  الّشارع،  اختفيُت يف  إيلَّ نظرة ساهمة،  ينظُر 
الحديث، الدّكان غري بعيد، كّل يشء هنا قريب، تالزمني قريتي، أرض 
ِخشية  مستقيم  خّط  يف  سلعهم  يرّصفون  الباعة  بدأ  العطىش،  جّدي 
البائع  موضع  بخسة،  بأثمان  غالية  سلعة  البلدية،  رشطة  بطش 
معركة..  ألّي  متهيئة  ُمحتقنة  وجوه  جوارب..  عربة  يتغرّي،  لم  رشيد 
يهمُس  الرئيس قيس سعيد عن...".. كهٌل  "َعرّبَ  األخبار:  يبّث  مذياع 
ضاع  عمري   {: واألىس  بالحزن  ترتجرجان  وعيناه  النّقال  هاتفه  يف 
نهار  ونخدم  الصباح  متاع  الخمسة  نفّز  هالعمر  يف  فرج،  يا  ىعليهم 
يقّلك  منهم  لواحْد  فالنّوم،  يرضبو  وأّمهم  وهوما  املريش،  يف  كامل 
وفجأة  والعباد"  البالد  ْمَشاْت  ُمضاْم،  خوك  راني  نعاونو،  تعْب  أُبَّيْ 
الّدموع وينتفُض وهو  املكاملة.. وطفق يمسُح  تجرأ وبكى فانقطعت 
يضع رأسه عىل جدار البنك.. دموع وآهات تعانق وجه الّصباح وتلثُم 
الّطريق  الشارع.. قطعُت  السيّارات تجوب  أرى  أتلّفُت  النّوَر.. حيثما 
الخري..   الخري.." "صباح  املحّل.. "صباح  أمتىلء ضجرا.. دخلت  وأنا 
"آش   : يردُّ داخيل  يف  وصوت  "اييييه"  ْدُرْع؟"  صحفة  بابا  كالعادة 
تحبّني نفطْر؟ ِخي عندي فلوس أكثر مْن حّق صحفة ْدٌرْع ؟ شّعلوها 
أوالد الحراْم الّزوايل معادش خالْط" جلست عىل كريس طويل.. أنفذُت 
املكرّسات والّزبيب والتّمر  أنواع  الخارجية.. عليها  الطاولة  إىل  برصي 
والشامية  املرحي  الّلوز  من  كوم  الّدرع..  الورد.. جاءت صحفة  وماء 
وعسل السعودية والّزبيب الرّتكي وزنجبيل الهندي.. خلطتها.. وبدأت 
ملحمة األكل.. آكل وأستمُع إىل الثرثراتالصباحية.. غالٌم يمسك ملعقة 
 : هتافات  املسرية..  انطلقت  "البارحة    : حوله  من  ألصحابه  ويقول 
"تعّدد  بنتالعكري"  شلبية  يا  بكري  "ايجا  الدستورية"  "املحكمة 

الزوجات"ّ، } وقتاشناخذ رخصة معمل الروبفيكيا"، "وقتاش نطّهر 
ضوء  ثّمة  ربّي  احمدوا  عباد  يا  عباد  "يا  حّل"،  "الزنجبيل  ولدي"، 
وماء فالبالد" "الله أحد الله أحد وأخطاو الشيخ أحمد"، "يا حميدة 
جذبُت  يتحاورون  الّشبان  من  جمع  العصيدة"..  يف  الحّل  حميدة  يا 
الّدثار عىل رأيس.. وخزرُت املواطنني كأنّهم أمامي يهتفون ويتدافعون 
باملناكب.. استجاب يل الحلُم.. ربّما نحفُر برئًا ونسقي املوايش واألرض.. 
ربّما.. أتممُت املالعق.. وتراءت يل صورة باش حامبةمّرة أخرى وزينة 
بنت الهنشري.. موّظف بإدارة التّنقيب.. كان يشتغل يف اإلدارة العامة 
األرّز  بمفتشية  فالتحق  الّلحوم..  جودة  ضابط  مع  تعارك  للمطاعم.. 
والفستق.. كلب من كالب املنّسق العام مُلنتجية األرّز والحنّاء واللوبان 
يف  تنبح  السمينة..  الكالب  من  الفصيلة  بهذه  القرية  امتألت  الّذكْر.. 
الُقمامة..  كّل مكان.. وال يسلم منها يشء.. ولو غبار العربات وجّرار 
كالب حقرية ال تكتفي بالنُّباح بل تالحق املاّرة.. وتنهُش األبواب وتثري 
الشغب يف األسواق واملمّرات.. ولكّن باب دزيرة خاٍل من هذه الكالب 
أّن القّصابني يلقون بعظام األبقار واملوايش يف املزابل..  امُلدرَّبِة.. رغم 
من  اآلخر  الّطرف  يف  مقهى  إىل  ومضيُت  ُرْع..  الّدْ دّكان  من  خرجُت 
أقفال  يفتحون  التُّجاُر  دزيرة..  باب  يف  تدبُّ  الحركة  بدأْت  الّشارع.. 
دكاكينهم.. أبواب املغازات مرتعة.. أزهاٌر تتفتّح مع نسمات الّصباح.. 
الّسيارات الصفراء تُنزُل الرُّكاب.. زرافات تحّث الخطى.. كلٌّ إىل غايته 
.مأل ضوء الّشمس الّطريق، وانعكُس عىل الوجوه.. كهٌل يحمُل كيَس 
فلوس، فتى يأكل رغيف خبز، ويمسك أّمه بيده اليمنى خشية الّضياع، 
طال صمتي املشبع بالّذكريات.. أنا ال أنىس عطش القرية ..منذ 2011 
ونحن نجلُب املاء يف الرباميل.. ونقطُع الكيلموترات.. والبهائم تتدافع.. 
تجري نحوى رساٍب ِبقيعةٍ .. هُزلْت البهائم واملوايش ..و اإلبل ترّشدْت.. 
هاهو املطعم اّلذي يشوي الّلحوم واملرقاز يفتح أبوابه.. صاحب املطعم 
ينزُل الّسلع والّلحوم من سيارته البريلنقو.. ولحظات ويبدأ األجري يف 
إشعال النّار يف املوقد عند الّساعة الثامنة.. ال قبل الثامنة وال بعدها.. 
يف الثّامنة تتدافع الحشود نحو الّطعام.. املرقاز والعّجة والسكالوب.. 
يدوية وحقايب بالستيكية..  العاصمة.. قفاف وقماش.. ساعات  إنّها 
أشجار بالستيكية.. لُعب أطفال.. قطار يصّفُر صفريًا متقّطًعا ..عىل 
سّكة بالستيكية ّضيقة.. قطار أصفر بال دخان.. قطار آت من وراء 
البحار.. عىل قطعة خيش يلعُب لعبته ويصّفُر.. لم ينتبه إليه املاّرة.. 

الالّهثون وراء لقمة العيش.. املنشغلون بالخبزة ..
فجأة تفّككت العربات.. الواحدة تلوى األخرى وتناثرْت.. والّزبائُن 
خيوط  تسّللت  أشغالهم..  يف  منهمكون  الدّكاكني  وأصحاب  والباعة 
الّشمس إىل العربات والّسكة وإىل البائع.. ها هو وجهه محّمر.. يلملم 
العربات العاطبة برسعة ويضعها يف كيس.. عاجلته عجوز قائلة: "يا 
غّشاش يسّود وجهك، مننْي جبتُوهاليّشء" ارتجف.. قفز وتوارى وراء 
شجرة عىل الّرصيف.. وهو يتمتم.. عّم الدفء املكان تمّددُت يف الكريس 
داخل املقهى.. وارتفعت أصواُت الباعة دفعة واحدة : "الغّشاش الله ال 
تباركلو".. وعىل حني غفلة انطلق شاّب ينادي عىل سلعته : "ها هو يا 
خويا تراْن تونيس حّر ال فرنساوي وال تركي، تونيس حّر ِسْكتُو حديد 
البُو عىل الجّد، شوف خويا، ارشي وفّرح صغارك، تراْن يصّفر مليح 
ويطّلع الّدخان، تران ال تكيدو ال صعدة، وال يهّدو الرزن، تران تونيس 

قّطاع الربور".

استقالة كاتب

مهاب حبيري

..ال يعرف باب 
دزيرة

صالح بوزيان

غريب في بيتي

زينب الهداجي
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الخبيزة   ... الخبّيزة ملن ال يعرفها هي غذاء ودواء  أكلة 
اوراقها  تستخدم  الخبازيّات  فصيلة  من  باالصل  بريّة  نبتة 
غنيّة  شهيّة  وجبة  إعداد  يف  تقطيعها  بعد  الطريّة  واعنافها 
قليلة  وبتكلفة  للجسم,  الرضوريّة  واألمالح  بالفيتامينات 

جدا… ملاذا؟ 
تقريبا خالل  االماكن  الربيّة ويف كل  تنمو يف  اوال: النها 
فصل الشتاء والربيع وبذلك يكون الحصول عليها مجاني أو 

بسعر زهيد اذا ما اشرتيتها من أحدهم .
ثانيا: النها بحد ذاتها تعد طبقا او وجبة كاملة »يعني 
طبخة« حيث ال تحتاج إلضافة اي نوع من اللحوم لتنكيهها 
القليل من زيت  الغذائية ويكتفى بإضافة  او زيادة قيمتها 
الزيتون اليها وبعض امللح وبصلة, ثم يعرص عليها الليمون 
يف الطبق, كما انها التحتاج ساعات طويلة من الطهي عىل 
...والنها زهيدة  الطاقة  النار لكي تنضج بالتايل فهي توفر 
التكلفة درجت مقولة شعبية توحي بسهولة الحصول عليها 

وبأنها طعام للفقراء فقالوا : »النربة كبرية والعشا خبيزة« 
عالج  فهي  كثرية  عالجية  فوائد  الخبازة  او  وللخبيزة 
المراض الجهاز التنفيس : معقمة وملطفة ومسكنة للمسالك 
الحلق  واللتهاب  للبلغم  وطاردة  للسعال  ومهدئة  التنفسية 
للحمى  ومسكنة  الرئة  وانتفاخ  والقصبات  والحنجرة 
واالنفلونزا  الرئة  التهاب  لعالج  جذورها  مغيل  ويستخدم 

والربو.
ملينة  فهي   : الهضمي  الجهاز  المراض  تستخدم  كما 
املريء  وضيق  اللتهاب  وعالج  االمساك  وتعالج  لالمعاء 
وتستخدم كعالج اويل للتخلص من دودة االسكارس وعالج 
اللتهابات الجهاز الهضمي عامة ولتطهري القولون وتنظيم 

عمله .
بتفتيت  البويل وتساعد  الجهاز  اللتهابات  تستخدم  كما 

حىص املثانة وادرار البول.
وتستخدم كخافض للضغط الرشياني وتمنع التجلطات 
ومفيدة لعمل القلب وتحتوي عىل مواد مانعة لالكسدة تقلل 

من احتمال نشوء غدد رسطانية وتفيد بعالج االنيميا.
اما استعماالتها الخارجية فهي كثرية منها عالج القروح 
والجروح الجلدية وعالج الدمامل ولسعات الحرشات وعالج 
االلتهاب الجفن ورمد العني وتجميل البرشة حيث تصنع منها 
الكثري من الكريمات والصابون كما تستخدم لعالج أمراض 
وااللتهابات  الرحم  وعنق  الرحم  التهابات  خصوصا  النساء 
االخرى اذا ما استعمل منها مغاطس او استعملت كغسول 

فهي معقمة ومسكنة .
تعرفت عىل هذه األكلة عن طریق الصدفة لم أكن أعلم 
كنت  بينما  يوم  وذات  سابقا  أتناولها  ولم  أصال  بوجودها 
هيرش)يف  بدوار  العْقربي  العزيز  عبد  الثقافة  بدار  بمكتبي 
بداية سنوات 2000( دخل عيلّ عون الحراسة قائال : »ثمة 
مرا كبرية من الحي تحب تقابلك« ظننت أنّها جاءت لحجز 
باغتتني  لكنّها  أبنائها  أحد  زواج  لحفل  العروض  قاعة 
بموضوع آخر قائلة: »وليدي الحديقة متاعكم بدار الثقافة 
فيها برشة خبيزة نحب نجمعها« فقلت لها مبتسما: »بارك 
الّله فيك ...موش مشكل تّوة نشوف مع البلدية يبعثوا اعوان 
ينظفوها« فأضافت: » الال وليدي نحب نجمعها باش نطيّبها 
عون  وتّوة  »تفضل  متعجبا:  لها  وقلت  فضحكت  وناكلها« 
فقامت  ودهشتي  استغرابي  فالحظت  يعاونك«  الحراسة 
وما  تؤكل  وكيف  الخبيزة  طهي  كيفيّة  عن  فكرة  بإعطائي 

هي فوائدها...
وخبزة  »صحن  حاملة  مكتبي  يف  زارتني  الغد  يوم  ويف 
طابونة« وقالت يل »وليدي ما ترّدش عيلّ هديتي املتواضعة 
..اما  نظيفة  راهي  تخافش  ما  ماكلتنا  من  نذّوقك  حبيت 
بتقبيل  وقمت  فنهضت  الحاكم..«  بزيت  راهي  خسارة 
راسها وقلت لها: »ما تغّركش املظاهر ميمتي راهو كلنا والد 

الشعب« 
وإكتشفت  الخبيزة  فيها  تناولت  مّرة  اّول  تلك  وكانت 

»بنّتها« فأصبحت مدمنا عليها...

كيف أصبحت 
مدمنا على أكلة 

»الخبيزة«
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الزعيم واإلذاعة والتلفزيون قبل وبعد تنحيته
مرت يف السادس من أفريل الحايل ذكرى جديدة لوفاة الزعيم الحبيب بورْقيبة 
أّول رئيس للجمهورية التونسية وبهذه املناسبة تحّدث الصديق خالد نجاح يف 
موضوع لم يسبق وأن تم تناوله أو ربما تحدث عنه غريه حيث قال كان اإلعالم 
العمومي منذ تأسيس التلفزة التونسية وقبلها كانت اإلذاعة تساهم يف ربط الصلة 

بني الرئيس والشعب يف فرتة كانت فيها وسائل التواصل شبه معدومة . 
الحبيب  األكرب  للوزير  األسبوعي  الخطاب  خميس  كل  تنقل  اإلذاعة  كانت 
بورْقيبة ثم الرئيس الحبيب بورْقيبة ويتحدث فيه عن أعمال الحكومة وقراراتها 
ويتوجه فيه بالنصح إىل الشعب وخاصة يف النواحي الرتبوية والتعليمية والصحية 

الفرصة  يفّوت  أن  دون  عموما  واإلجتماعية 
وملا  الوطنية.  الحركة  يف  دوره  عن  للحديث 
1966 أصبحت تقاسم  التلفزة عام  تأسست 
اإلذاعة نقل خطب الرئيس ونشاطاته وجوالته 

الداخلية والخارجية .
ظّل  بورْقيبة  أن  نجاح  خالد  ويقول 
الحزبية والعمومية  الجرائد  يتصدر واجهات 
توصيفات  تحت  والتلفزة  اإلذاعة  وأخبار 
منقذ  األكرب  املجاهد  الرئيس  فخامة  مختلفة 
رصاع  وتفاقم  السنوات  تتالت  الخ...و  األمة 
عىل  الرئيس  قدرة  عدم  ظهور  بعد  القرص 
الحكم نتيجة ظروفه الصحية وكان  مبارشة 
الجميع يالحظ تقدمه يف السّن ولكن بدل أن 

ينصحوه بإعالن انتخابات رئاسية واإلنسحاب من الباب الكبري للتاريخ فضلوا 
عن  تبحث  واحدة  جهة  تكن  ولم  بطريقته  كل  الحكم  عىل  للسيطرة  التخطيط 
قرص قرطاج وخصوصا منذ 1985. ويبدو أن كثريين من املقربني من بورْقيبة 
رّدة  يخشون  كانوا  الدستوري  اإلشرتاكي  الحزب  يف  املسؤولني  وكبار  ووزرائه 
فعله حيث هو مقتنع بأنه رئيس مدى الحياة وال يمكن أن يرتك الحكم لغريه..
حصل انقالب 7 نوفمرب الطبي والدستوري واألمني كذلك. وانقلب الكل تقريبا 
الزعيم وسقطت صورة بورْقيبة وارتفعت صورة بن  السابق وعىل  عىل الوضع 
عيل .وتمتع اإلعالم العمومي خاصة بهامش من الحرية دون تعليمات ولكن لم 
 1993 بداية من سنة  الرئايس وخاصة  القرص  لفرتة طويلة. وأصبح  ذلك  يدم 
كانت  والتي  اإلعالم  وزارة  طريق  وعن  مبارشة  بتفاصيله  اإلعالم  يف  يتحكم 

تسميتها ترتاوح بني كتابة دولة ووزارة اإلتصال مع اضافة حقوق اإلنسان ...
كان بن عيل يزور بورْقيبة يف سجنه باملنستري من حني إىل آخر حسب الحاجة 
الزعيم  صورة  تشويه  إىل  مستشاريه  وبعض  سعى  الذي  عيل،  لبن  التسويقية 
وتقديمه للشعب يف صورة شيخ مريض طاعن يف الّسن يتكلم بصعوبة ويميش 
بصعوبة..استقبل بن عيل بورْقيبة يف قرص قرطاج ذات مرة وسمح له بأن يقول 
لم  أشياء  أنجز  بن عيل  إن  قال  أنه  املهم  للجمهورية ولكن  أّول رئيس  كان  إنه 
ينجزها هو ) أي بورْقيبة( وهذا أكيد كالم ملّقن.. عرضت التلفزة التونسية أيضا 
صورا لبورْقيبة وهو يؤدي واجبه اإلنتخابي وقال كالما جميال يف الزين والورقة 
.وكان  لبورْقيبة  ملّقن  كالم  وهذا  الحمراء. 
ظهوره التلفزي مدروسا للغاية. كان مدروسا 
ألن بن عيل يخىش بورْقيبة حتى وفاته وبعدها 
وعمل منفردا وبنصح بعض مستشاريه عىل 
علم  يعلم  عيل  بن  بورْقيبة«...كان  »تقزيم 
ويف  بورْقيبة  قيمة  يف  يكون  لن  أنه  اليقني 
وإنجازات  بورْقيبة  وثقافة  بورْقيبة  كاريزما 
يكون  لن  أنه  اليقني  علم  يعلم  كان  بورْقيبة 

زعيما . 
لبن  وتحقق  بسالم  نوفمرب   7 انقالب  مّر 
كسب  من  وتمكن  له  يخطط  كان  ما  عيل 
معارضات ومعارضني سابقني وصنع نظاما 
فيه اإلغراء وفيه الرتهيب أيضا ووجد كثريون 
بن  يزعج  اسمه  كان  ولكن  النسيان.  طي  بورْقيبة  ودخل  ثراءهم  بل  خبزهم 
لبورْقيبة  املقربني  من  كان  الحاشية  هذه  من  وبعض  أغلبها  أو  وحاشيته  عيل 
العمومي يف مخطط قتل بورْقيبة قبل وفاته . وكانت تصدر  اإلعالم  ..وانخرط 
الحبيب  أعمم، تعليمات لعدم ذكر شارع  تعليمات بمبادرات شخصية حتى ال 
بورْقيبة بالعاصمة واستعمال عبارة الشارع الرئييس للعاصمة. ومثال لو كانت 
هناك تظاهرة ثقافية أو غريها يف منزل بورْقيبة تستعمل صيغة إحدى ضواحي 
بنزرت . وللتوضيح هذه األمثلة الدقيقة كانت مبادرات شخصية أما التوصيات أو 
التعليمات عامة فكانت تتجه نحو تفادي ذكر بورْقيبة مطلقا . ولكن حتى أعطي 
لكل ذي حق حّقه هناك من املسؤولني يف اإلعالم العمومي من لم يكن ينحو هذا 

اإلتّجاه وينتقد هذه املمارسات ولكن ما باليد حيلة .

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

لطفي بوشناق وهند صبري ينّوهان 
بحفل »موكب المومياوات الملكّية«

وقائع  مشاهدته  بعد  بوشناق  لطفى  املتأّلق  الفنان  أكد 
حفل »موكب نقل املومياوات امللكيّة«، أنه ال يمكن ألحد إنكار 
دور مرص الكبري وفضلها عىل الفن العربي بشكل عام، بما فيه 
املرسح والسينما والغناء، مشددا عىل أن مرص ستبقى دائما 

الوتد لألمة العربية بأكملها.
الرشق  أنباء  لوكالة  ترصيحات  يف  وقال 

وتاريخها  كبرية  مدرسة  مرص  إن  األوسط، 
الكبار  أساتذتها  من  تعلم  وأنه  كبري،  أيضا 
العرب،  الفنانني  عليه وعىل  لهم فضل  الذين 

ما يكفى من  وأنه ال يجد  الكثري،  منها  أنه عاش يف مرص وتعلم  إىل  مشريا 
ملرص  فخرا  یعّد  الیوم  شاهدته  لها...وما  وتقديره  حبه  عن  ليعرب  الكلمات 

ولكّل البالد العربيّة.
ومن ناحيتها أشادت النجمة هند صربي بهذا الحفل وكشفت عن صور 
منطفة  يف  بها  ظهرت  والتي  امللكية«،  املومياوات  »موكب  من  لها  جديدة 
األهرامات، معربة عن سعادتها الكبرية للمشاركة يف مثل هذا الحدث العظيم، 
وعلقت عىل الصور عرب حسابها بموقع »فيس بوك«، ببعض أبيات الشعر من 
قصيدة مرص للشاعر محمد نجيب مراد، قائلة : »ِهبُة اللِه من قديِم الزماِن 
..إنها مرُص فانطلْق يا لساني.. وتجاوْز حدوَد ِشعٍر ووزٍن ..ُربَّ ُحبٍّ أقوى 

من األوزاًن».

كيف يقّدم المخرج لسعد الوسالتي 
مسلسله »حرقة« 

من  »ماهو   : حرْقة  ملسلسل  تقديمه  يف  الوسالتي  لسعد  املخرج  يقول 
الكالم نسمعه  هذا  الزبلة..«  يف  ناكلو  القهرة.. خليتونا  ماهو من  البطالة.. 
دائما يف حلقات النقاش حول موضوع الحرقة يف تونس الذي كان خّطا أحمر 
ومن الصعب التطّرق إليه سابقا... مسلسل »حرقة« كرس الحاجز وحكى عن 
هذا املوضوع الذي أصبح يؤرق الدولة واملواطن عىل حد السواء.. املسلسل 
يحكي عىل »الصدمة والفجعة والوجيعة وبرشا كالم وبرشا حكايات.. برشا 

يحلمو بيها.. وبرشا يخافو منها.. وبرشا خرسو فيها أّعز ما يملكو يف 
الدنيا..«.

ملا نقول »حرقة« أّول صور تقفز إىل أذهاننا صورة الشقف والبحر.. 
والبطالة، والظلم، واألموال التي تجمعها األرس من أجل تأمني »الحرقة« 
لكن هناك من يصل ويبدأ حياة جديدة أصعب من التي كان يعيشها.. 
وهناك من تأكلهم حيتان البحر .. وهناك من يعيش عىل أمل أن يأتي 
يوم يجد فيه االبن أو األخت أو الزوج الذي غامر وركب أمواج البحر 

وانقطعت أخباره... 
برشا  فيه  »الشقف  حرقة:  مسلسل  يف  الوسالتي  لسعد  ويضيف 
حكايات، والبحر فيه برشا موج وبرشا حوت.. وإيل يرى شقف 
يحط  وقت  فيه  يستنى  شنوة  يعرفش  ما  أما  الدنيا..  يرى 

ساقيه يف الشقف، خاطر يمكن يتحرق وما يحرقش..«
ويذكر أن هذا العمل سيتم عرضه يف شهر رمضان عىل 
التونسية  التلفزة  إنتاج  األوىل.. مسلسل حرقة من  الوطنية 
وتنفيذ رشكة ديجيربو ...سيناريو وحوار عماد الدين الحكيم...قصةوإخراج 

األسعد الوسالتي.

صابر الرباعي يعود للدراما الرمضانّية 
من بّوابة »أوالد الغول«

الريم«  »صيد  مسلسل  جينرييك  أغنية  تقديم  يف  النّاجحة  تجربته  بعد 
يعود الفنّان صابر الرباعي ألجواء املسلسالت الدراميّة الرمضانيّة من بّوابة 
مسلسل »أوالد الغول« والطريف أنّه يف العملني يلتقي بالفنّان الكبري فتحي 

الهّداوي ...  
العمل  أّن هذا  إنتاج املسلسل اتفقت عىل  إدارة  أّن  الرباعي  وقال صابر 
يجب أن يُتوج بأغنية جميلة وصوت ذو تاريخ وله مكانة يف 
الساحة الفنية... وفرّس الرباعي غياب صوته عن الدراما 
التونسية، قائال إّن االختيار لم يكن منه، حيث لم تقّدم 
له عروض للغناء يف مسلسالت منذ أغنية »صيد الريم«.
وأشار إىل أنّه كان من املفرتض أن يؤدي جينرييك 
املسلسل املرصي »موىس« بطولة محمد رمضان، إالّ أّن 

مشكل إنتاجي حال دون ذلك...
من  الغول  أوالد  مسلسل  جينرييك  أغنية  أّن  يذكر 
الله  عبد  سليم  وكلمات:  الطرابليس  كريم  تلحني 

وقام بتوزيعها سامي املعتوقي.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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جردة يعرض خدماته

التحّرك  بدأت  الخصوص  وجه  عىل  األوىل  املحرتفة  الرابطة  أندية  أّن  للعيان  واضحا  بات 
وجودها  مسألة  طفت  والتي  الريايض  الرهان  رشكات  عىل  الهجوم  لعكس  جماعي  بشكل 

القانوني عىل السطح مبارشة بعد املباراة الحدث التي كان طرفاها شبيبة القريوان واتحاد بن 
قردان وما قيل وقتها عن وجود شبهة تالعب بنتيجة املباراة.

البداية كانت بفريق اتحاد بن قردان الذي قّرر مقاضاة الرشكات التي حرشته يف شبهة التالعب 
بالنتائج وقد شملت القضية املرتقبة شكاية بسبب استغالل اسم النادي دون اتفاق 

مسبق أو الحصول عىل ترخيص وهي نفس الخطوة التي سار فيها مستقبل الرجيش 
مقابلة  سحب  تعمدت  التي  الريايض  الرهان  رشكات  مقاضاة  اآلخر  هو  قّرر  والذي 
الفريق مع النادي الريايض البنزرتي من مواقعها ظنّا منها اّن نتيجة اللقاء محسومة 
“يف محاولة لرضب مصداقية النادي. وقد قامت هيئة الرجيش بتوكيل محام ملتابعة 
يف  قردان  بن  اتحاد  ينوب  الذي  املحامي  نفس  وهو  القضاء  امام  قانونيا  املوضوع 

قضيته املرفوعة عىل بعض رشكات الرهان الريايض.
ولم يقترص األمر عىل فريق مستقبل الرجيش بل انخرط كذلك يف هذه الحملة التي 
تبدو موّجهة فريق مستقبل سليمان الذي سلك نفس املسار القانوني ليتبعه بعد ذلك 
فريق اتحاد تطاوين وهناك تحركات يف األفق لبعض الفرق األخرى للنسج عىل نفس 

املنوال.
مصادر موثوق بها كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن تحركات األندية املذكورة لم تكن 
عفوية وبأن هناك حملة ممنهجة تقودها أطراف فاعلة يف املشهد الكروي وذلك لحرش 
التحقيقات  وهي  األساسية  القضيّة  عىل  األنظار  ولفت  الزاوية  يف  املذكورة  الرشكات 
املتواصلة بخصوص مباراة الشبيبة واالتحاد. وما يجمع بني مسؤويل األندية املذكورة 
هو عالقتهم الوطيدة برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الذي كان أّول 
معارض لنشاط رشكات الرهان الريايض ليس العتبارات قانونية فقط ولكن ملسألة 

أخرى مبدئية تتعّلق بحقوق األندية املنضوية تحت لواء الجامعة.

بعد قطيعة متوّقعة بسبب ترّدي النتائج يف الفرتة األخرية بدأ املدّرب السابق لالتحاد  
املنستريي لسعد جردة تحركاته يف الكواليس ألجل ايجاد عرض مناسب يكون بّوابته 
اىل النجاح من جديد بعد أن تصاعدت أسهمه يف املوسم الفارط إثر تحقيق لقب كأس 

تونس مع فريق عاصمة الرباط.
جردة الذي ساهم بفضل ترصيحاته املثرية للجدل يف تقليص جبهة مؤيّديه يبحث 
منذ القطيعة مع »املساترية« عن عودة رسيعة اىل امليادين وهو ال يريد أخذ قسط من 
الراحة وتأجيل العودة اىل املوسم القادم بل يرّص عىل العودة اىل التدريب حاليا وقد كّلف 
بعض مقّربيه بالبحث عن عروض جديّة سواء يف البطولة التونسية أو يف بعض املالعب 
العربية. مصادرنا أّكدت أّن جردة عرض خدماته عىل رئيس امللعب التونيس جالل بن 

عىل  أمل إقناعه باإلرشاف عىل مقاليد األمور الفنيّة للفريق لكن عيىس 
األمور لم ترس عىل النحو الذي يشتهيه املدّرب التونيس 
غازي  للبقالوة  الحايل  املدّرب  أّن  بما  النمساوي 

الغرايري مازال يحظى بثقة األغلبية »الحاكمة« يف محيط الفريق... يف السياق 
الذي واجهه  املغربي  البيضاوي  الرجاء  ذاته عرض جردة خدماته عىل فريق 
مع االتحاد يف كأس الكنفدرالية وقد حاول لسعد جردة عرب الوسيط الرتفيع 
يف أسهمه وقيمته أمال يف الفوز بعقد يعترب نقلة نوعية يف مسريته االحرتافية 

ويبدو أنه نجح يف ذلك حيث تشري كل األخبار اىل أنه قد يكون املدّرب 
نهاية  إىل  يمتد  بعقد  السالمي  لجمال  خلفا  للخرض  الجديد 

املوسم الجاري...
جرعة  يكون  قد  البقالوة  مع  املفاوضات  تعثّر 
من  املالعب  اىل  للعودة  جردة  تلقاها  التي  األكسجني 

الباب الكبري خاصة أن تعاقده مع الرجاء ان تّم فعال 
سيكون صفقة العمر بالنسبة له وهو الذي مازال 

يجهل ثنايا املالعب والبطوالت العربية.

محلة ممنهجة

»كان  يف  لألواسط  التونيس  املنتخب  أعداد سابقة عن مغامرة  يف  تحدثنا  قد  كنّا 
موريتانيا« والتي انتهت بمرتبة رابعة وتطرقنا كذلك اىل محاوالت البعض تضخيم 
االنجاز التونيس والنفخ فيه أكثر مّما يستحق وكذلك عن مردود بعض األسماء التي 
كانت اآلمال عليها كبرية جّدا لتقديم يد العون للمنتخب لكنها لم تكن يف املستوى 
املأمول وخيّبت كّل الظن عىل غرار ثنائي الرتجي فاروق امليموني وزياد بريمة. وإذا 
كان األّول سقط رسيعا من حسابات املدّرب ماهر الكنزاري بسبب تواضع مردوده 

الثاني نال  املثالية فإّن  الرتكيبة  بالتواجد يف  له  الظهور بمستوى يشفع  وفشله يف 
اآلخر يف قّمة  لم يكن هو  أنه  الوطني رغم  الناخب  أكثر وكان محّل ثقة من  فرصا 

عطائه وجاهزيته.
الكنزاري كان أكثر سخاء مع مايسرتو الرتجي الصغري وبدا جليا أنه يثق 

كثريا يف إمكاناته ويعتربه الرقم األهّم يف هذا الجيل مع ذلك لم تمنع هذه 
لالعبه  بالنصح  املغّلف  اللوم  بعض  توجيه  من  الوطني  املدّرب  الثقة 

ويستند  أفضل  مردود  تقديم  عىل  قادرا  يراه  أنه  بما  املفّضل 
الشخصية  معرفته  عىل  بريمة  ملردود  تقييمه  يف  الكنزاري 

بفنيات وإمكانات الالعب وهو يرى كذلك أّن بعض العوامل 
الخارجية ساهمت يف عدم تطّوره.

ماهر الكنزاري كان قد تحّدث مبارشة بعد العودة 
رضورة  اىل  ودعاه  بريمة  زياد  مع  موريتانيا  من 

أسوار  عن  بعيدا  جديدة  رياضية  تجربة  خوض 

الرتجي. ويعتقد الكنزاري ان بريمة يضيع وقته يف مركب الرتجي وسيتوه قريبا 
ويغيب وسط الزحام ألنه ال يقدر حاليا عىل الفوز بمكان أسايس يف تشكيلة 
الرتجي وهذا األمر سيعيقه عىل التطّور وتحسني مستواه لذلك نصحه بالبحث 
أنّه سيعود  آخر يحتضن موهبته ويساهم يف صقلها مشّددا عىل  عن فريق 
للرتجي من الباب الكبري إذا وثق يف نفسه ويف إمكاناته موضحا أّن تمديد فرتة 

إقامته مع الرتجي ستؤثّر كثريا عىل مستواه وستعّطل انطالقته الحقيقية. 
وكالم الكنزاري وجد آذانا صاغية لدى بريمة األب الذي كان أّول من نصح 
ابنه برضورة مغادرة الرتجي والبحث عن فريق جديد وقد كان هناك حديث 
يف وقت سابق عن رغبة الوالد يف تحويل وجهة ابنه اىل صفاقس ولكن الفكرة 
املواعيد  الرتجي عن  واختفاء شبّان  الوقت  تولد ومع مرور  أن  قبل  ماتت 
الرسمية سواء محليا أو افريقيا اقتنع بريمة بفكرة املغادرة حيث 
علم »ّالشارع املغاربي« أن رقم 10 طلب من أحد مسؤويل الرتجي 
لتطوير  االعارة وذلك  آخر حتى عىل سبيل  اىل فريق  ترسيحه 
مهاراته وامكاناته ويبدو بريمة مقتنعا أكثر بخوض تجربة 
الفوز بخدماته  الراغب يف  التونيس  قادمة مع فريق امللعب 
اتحاد بن قردان يرصد هو اآلخر تحركات  رغم أن فريق 
صعب  أمرا  يبدو  ما  وهو  بتوقيعه  الفوز  ويريد  بريمة 

املنال.

برّيمة يأخذ بالنصيحة
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واصل الرتجي الريايض التونيس بسط هيمنته املطلقة عىل منافسات الكرة الطائرة بعد فوزه 
مؤّخرا يف نهائي كأس عىل حساب النادي الصفاقيس بنتيجة 3 أشواط لصفر تفاصيلها )20/25 

– 15/25 – 21/25( يف مباراة لم يجد فيها فريق الدم والذهب أيّة صعوبة لفرض كلمتهم عىل 
منافس لم يكن يف يومه باملّرة بل كان شبحا للفريق الذي انتظرنا رّدة فعله بعد السقوط يف 

البطولة.
الرتجي فاز بكأسه التاسعة عرش وضّم هذا اللقب اىل لقب البطولة التي كان تّوج بها 

منذ أسبوعني عىل حساب نفس املنافس لينجح يف تحقيق الثنائي للمّرة الرابعة عىل 
التوايل و13 يف تاريخه. 

يف نهائي البطولة كان النادي الصفاقيس ندا حقيقيا لفريق باب سويقة وكان 
قريبا من سحب اللقب اىل مربعه ولكن الشوط الخامس والحاسم كان له رأي 
مغاير وانتظرنا أن يكون فريق عاصمة الجنوب جاهزا للثأر كرويا من الرتجي 
للتتويج  مفتوح  طريق  يف  نفسه  الرتجي  ووجد  تماما  العكس  حصل  ولكن 
بالكأس. هناك من يرى أن النتيجة منطقية للغاية بالنظر اىل قيمة األسماء 
الطائرة  الفعيل للكرة  الحاكم  الذي بات  الرصيد البرشي للرتجي  املوجودة يف 
الصفاقيس  النادي  طائرة  سقوط  أن  اآلخر  البعض  يرى  حني  يف  التونسية 

لحالة  نتاج طبيعي  أنه  بل هناك من يصنّفه عىل  يربّره  ما  له  الطريقة  بتلك 
الربود والالمباالة التي بات عليها العبو النادي الصفاقيس والسبب يف ذلك عدم 

حصولهم عىل مستحقاتهم املالية.

الطائرة املنكوبة

بني الفرجاين واللمويش

يف  حققها  التي  املوفقة  البداية  رغم 
ذلك  يشفع  لم  البطولة  سباق  انطالقة 
بصفة  البقاء  لضمان  التونيس  للملعب 
رسمية وحسابية قبل ثالث جوالت من انتهاء 
املدّربني  تغيري  لكثرة  يعود  والسبب  السباق 
املقاليد  عىل  االرشاف  عىل  تداولوا  الذين 
الذي  البوسعايدي  أنيس  من  للفريق  الفنيّة 
قيادة  يف  نجاحه  رغم  لالستقالة  دفعه  تّم 
الذهاب  النصف االول من مرحلة  الفريق يف 
تتايل  بعد  »هرب«  الذي  البياوي  ناصيف  ثّم 
النتائج السلبية اىل حد وصول املدّرب غازي 
ينجح  لم  الفنية  قيمته  رغم  الذي  الغرايري 
يف تحصيل العالمة الكاملة اىل حّد اآلن وهو 
أن  خاصة  بالنزول  مهّددا  الفريق  جعل  ما 

املواجهات املتبقية ال تلعب لصالحه.
وضعية جعلت جماهري الفريق ال تكون 
التي يقودها  املديرة  الهيئة  أداء  راضية عىل 
واسع  شق  يحمله  حيث  عيىس  بن  جالل 
للفريق...  يحدث  ما  مسؤولية  األحباء  من 
الركوب عىل  البعض ملحاولة  هذا األمر دفع 
محيط  يف  األجواء  شحن  أمل  عىل  األحداث 
املنديل  ورمي  لالنسحاب  ودفعه  »الرئيس« 
سابق  مسؤول  التحريض  حملة  ويقود 
واجهة  اىل  العودة  عن  الطرق  بكّل  يبحث 
األحداث... هذا املسؤول كان يف وقت سابق 
ولكن  النادي  رئيس  الثورة  بعد  وتحديدا 
وبأجواء  الريايض  بالتسيري  خربته  قّلة 
من  يغادر  جعاله  التونسية  القدم  كرة 
الباب الصغري بعد أن قاد الفريق للنزول اىل 
الرابطة الثانية... ويبدو أن الرجل لم يهضم 
بعد كيفية خروجه بتلك الطريقة وتصنيفه 
يف خانة الرؤساء الفاشلني لذلك يحاول اآلن 
استغالل الظرف الصعب الذي يمّر به الفريق 
لتأليب الجماهري عىل الرئيس الحايل أمال يف 
النحو  عىل  تسري  لن  األمور  ولكن  خالفته 
الذي يشتهيه بما أن عناوين هذه التحّركات 
اىل  الترّسب  يف  بدأت  الكواليس  يف  الخفية 

العلن.

حتّركات
اىل حّد كتابة هذه األسطر ورغم التطمينات التي قّدمها الالعب ملسؤويل يف الكواليس

فريقه لم يحسم بعد الفرجاني سايس مصريه مع الزمالك املرصي رغم 
أن عقده مع فريق القلعة البيضاء ينتهي موىف شهر جوان القادم. الالعب 
الفريق  مع  تعاقده  تمديد  عىل  املبدئية  موافقته  أعطى  التونيس  الدويل 
ولكنه اشرتط قبل ترسيح توقيعه أن يتحصل عىل كل مستحقاته املالية 
املتخّلدة بذمة النادي وهذا األمر حال دون إتمام الصفقة الجديدة بما أن 
الزمالك يمّر بأزمة مالية كبرية جعلته يخرس العديد من أسلحته يف املوسم 

الحايل.
وعىل الرغم من أّن معبود عشاق الزمالك املرصي ربط مسألة التمديد 
باالمتيازات املالية فقط بشكل يوحي بعدم وجود رغبة يف تغيري األجواء 
كشفت  بها  موثوق  مصادر  فإّن 
السبب  أن  املغاربي«  لـ«الشارع 
تجديد  دون  حال  الذي  الحقيقي 
سايس  الفرجاني  بني  العقد 
الدويل  العبنا  أّن  هو  والزمالك 
لفائدة  رسميا  وقّع  قد  كان 
فريق الدحيل القطري وسيكون 

بني  املربم  االتفاق  حسب  ذمته  عىل 
الطرفني بداية من املوسم القادم.

مسؤويل  أّن  كشفت  ذاتها  املصادر 
من  بوساطة  نجحوا  القطري  الفريق 
يف  مهنّد  الليبي  وهو  سايس  أعمال  وكيل 
الفوز بتوقيع القلب النابض للفريق املرصي 
وهو األمر الذي جعل سايس يماطل مسؤويل 
الزمالك ويتعّلل يف كّل مرة بحّجة ما حتى 
يتفادى الخوض يف مسألة التمديد وهو 
ما يحصل اىل حّد اآلن وقد تكون الحّجة 
الجديدة للفرجاني هي انسحاب الفريق 

من مسابقة دوري أبطال افريقيا.
الفرجاني  مخّطط  فإّن  ذلك  مع 

سايس للوصول اىل الدوري القطري عرب بّوابة الدحيل قد يسقط يف املاء 
هذا  ويتعّلق  املرتقب  العقد  تفعيل  أمام  يقف  كبريا  عائقا  هناك  أّن  بما 
العائق بمدّرب الفريق صربي اللمويش الذي يبدو أنه غري راغب يف انتداب 
الالعب التونيس العتبارات فنيّة حسب ما أملح به. ويبدو أّن الدوافع الفنية 
يبدو  فالرجل  الفنية  االسباب  عن  البعد  كل  بعيدة  للمويش  الحقيقية 
معارضا لفكرة التعامل مع األسماء التونسية بدليل إرصاره عىل التفريط 
يف خدمات النجم السابق للفريق يوسف املساكني الذي انتقل اىل العربي 

عىل سبيل االعارة.
املدّرب  أّن  غري  الشّك  اليها  يرتقي  ال  التدريبية  اللمويش  قناعات 

الفرنيس التونيس لم ينس عىل ما يبدو ما حصل 
عندما  التونيس  املنتخب  مع  له 

املدّرب  طرف  من  تجاهله  تّم 
و«هروبه«  الزواوي  يوسف 
ذلك  بعد  املنتخب  قائمة  من 
وهذا السلوك هو الذي يجعله 
لكل  الريايض  العداء  يكّن 

تونيس عىل ما يبدو.
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