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اليوم صرب
وغدا أمر!...

الصراع على التح ّكم في وزارة
الداخلية يبلغ أش ّده...
على عكس ما ت ّدعي منظمة الدفاع عن المستهلك :

ج ّنت وخرجت عن السيطرة!
األسعار ُ
رفع الدعم
عىل ثالث مراحل :

 - 1الحليب والزيت النباتي
 - 2الخبز ( 300مليم) والفارينة
 - 3السكر والسميد والكسكسي والمعجنات

 3آالف مليار :
صندوق الغنيمة
في زمن الجوائح!

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
االفتتاحية

استبداد األحزاب واللوبيات ...دمر البالد !
جمال الدين العويديدي

تسارع األحداث األخرية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية يف تونس يؤكد أن البالد أصبحت يف مهب
الريح أمام حالة إفالس مايل واقتصادي مؤكدة وشعب
مفقر وجائع وأعزل أمام أعتى جائحة يف تاريخ العالم
وأمام رصاعات سياسية عبثية خارجة عن الزمان واملكان
وال تمت لواقع البالد بيشء.
لقد عاشت تونس منذ جانفي  2011إىل اليوم كابوسا
من الوعود الزائفة واملحسوبية والتهافت عىل السلطة
بصفتها غنيمة واالستخفاف باستحقاقات الشعب وخرق
الدستور الجديد منذ انطالقه عرب التقاعس املمنهج عن
تركيز املحكمة الدستورية مما جعل املجال مفتوحا لكل
التجاوزات لتمرير كل القوانني التي دمرت اقتصاد البالد
وكرست اإلفالت من العدالة داخل مجلس نواب الشعب
وخارجه واعتمدت سياسة الوالءات عوض تكريس
سياسة املواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
دولة تسري بميزانية سنوية أوىل تجاوزتها األحداث
حيث افرتضت سعر البرتول يف حدود  45دوالرا للربميل
وقد بلغ مؤخرا قرابة  76دوالرا لربميل "الربنت" والحال
أنها غري مستكملة التغطية بنسبة تناهز  %35لعجزها
عن توفري القروض الداخلية والخارجية الالزمة .دولة
وعدت بتقديم ميزانية تكميلية جديدة يف مُ ّ
وف شهر مارس
ولليوم ما زالت عاجزة.
وأخريا دولة يف هذه الحالة تشكو من عجز تجاري
يف الثالثي األول لهذه السنة يف حدود  6,4مليارات دينار
منها قرابة مليار دينار لتوريد السيارات الخاصة من
بينها السيارات الفخمة جدا معروضة يف البحرية يف حني
ينئ شعبها من الجوع ولم يتحصل عىل اللقاحات املضادة
لفريوس كوفيد -19مثل بقية شعوب العالم.

هذا ما زرعت األحزاب السياسية
واللوبيات المستبدة على مدى عشرية
كاملة وهذا ما كان الحصاد

كانت ملا شهدت الساحة السياسية من تجاذبات حادة
وعقيمة سواء كانت عىل مستوى مجلس نواب الشعب أو
عىل مستوى الحكومات التي تداولت عىل السلطة بينها

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

وبني رئاسة الجمهورية وما جرى من تالحم بني رموز
التهريب والفساد وأباطرة املال واألعمال مع األحزاب
السياسية تداعيات وخيمة أدت يف النهاية إىل نفور غالبية
الشعب التونيس من الشأن السيايس تجىل عرب تراجع
نسبة املشاركة يف االنتخابات املتتالية.
إن غياب املحكمة الدستورية يف األجل املحدد دستوريا
بحلول جانفي  2015يف عالقة طغت عليها املحسوبية
السياسية للتنصل من كل قيد مكنت األحزاب التي فازت يف
االنتخابات الترشيعية والرئاسية يف سنة  2014من تمرير
كل القوانني املربمجة خارجيا وداخليا والتي تتمحور
باألساس حول التمكني االقتصادي خاصة يف القطاعات
الواعدة مثل الطاقات املتجددة والتمكني السيايس لتسهيل
عمليات التدخل العسكري يف املنطقة وتوسيع دائرة
التطبيع.
أبرز قرار تم توقيعه عىل املستوى الخارجي يتعلق
بقرار واشنطن بمنح تونس مكانة "'رشيك غري عضو يف
الحلف األطليس" إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الراحل
الباجي قائد السبيس يف شهر ماي  2015إىل واشنطن .وقد
أثارت هذه املسألة الكثري من الجدل يف تونس وخارجها
وخصوصا يف املحيط املغاربي حيث أثار توجس األشقاء
الجزائريني .هذه املسألة ذات البعد االسرتاتيجي الهام تم
اتخاذها دون مشورة شعبية ودستورية.
كذلك الشأن حول فتح املفاوضات أمام مرشوع اتفاق
التبادل الحر الشامل واملعمق تحت ضغط شديد من
طرف االتحاد األوروبي الذي عقد العزم عىل ضم تونس
نهائيا لفضائه الحيوي عرب فتح كل القطاعات الفالحية
والخدماتية وتغيري كل القوانني الوضعية واالقتصادية عىل
مقاس القوانني األوروبية للحيلولة دون تدخل قوى بارزة
جديدة دولية وإقليمية سعيا لالستفراد بأسواق منطقة
جنوب ورشق املتوسط .غري أن الحزبني الحاكمني النداء
والنهضة ّ
فضال أن تبقى اياديهما طليقة لتسهيل تمرير
االتفاق ضد إرادة الشعب.
أما عىل املستوى االقتصادي فإن غياب املحكمة
الدستورية فتح الباب عىل مرصاعيه لتمرير كل القوانني

األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية تفاقمت
ووصلت إىل نهايتها حيث تحولت تونس االستقالل
والعزة إىل حالة الدولة ومرتعا للفساد والفوىض والتسيب
هجرها شبابها املثقف ويهان فيها دكاترتها ونخبها.
والجمهورية الثالثة عىل األبواب وحسمها لصالح استقالل
وسيادة البالد والشعب لن يكون إال عرب تحرك شعبي قوي
ومنظم لفرض خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية
وطنية عرب رؤيا اسرتاتيجية تأخذ بعني االعتبار التحوالت
الكربى يف عالم ما بعد جائحة كورونا لكي تضمن لشعبها
وأجيالها غدا مرشقا وأفضل وما ذلك بعسري لو توفرت
اإلرادة السيادية الهادفة.

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

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

جمال بن جميع

الشارع التلفزي واالذاعي:
المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

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

لطفي النجار
ّ
كتاب افتتاحيات :

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

التي كبلت الدولة وعمقت املديونية وأوصلت البالد إىل حالة
اإلفالس.
من هذا الباب جاء التصويت عىل قانون البنك املركزي يف
أفريل  2016الذي سحب هذه املؤسسة السيادية من أيدي
السلطة الوطنية لتصبح الدولة رهينة عند البنوك الخاصة
التي سيطرت عليها البنوك األجنبية عرب الخصخصة والتي
أصبحت تتحكم يف تمويل ميزانية الدولة بنسبة فوائد
مجحفة تدفع من الخزينة العمومية.
كما تم تمرير كل القوانني املتعلقة ببنود مرشوع
اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق "أليكا" التي مهد لها
االتحاد األوروبي منذ أن تم االتفاق عىل فتح املفاوضات
يف سنة  2015وتم تحديد برنامج التوقيع عليها يف نهاية
سنة  2019حيث تم تمرير القانون الجديد لالستثمار
الذي فتح املجال بالكامل لتمكني بلدان االتحاد األوروبي
من االستثمار يف قطاعات الفالحة والخدمات بعدما
كانت حرصيا يف قطاع الصناعة .كما تم تمرير قانون
الصحة والسالمة النباتية حسب املواصفات األوروبية مما
سيدفع نحو منع املنتوجات املحلية يف السوق الداخلية
لعدم مطابقتها تلك املواصفات .وهي خطوة تتناقض مع
املصالح العليا للبالد.

ّ
الفالح
منير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
التحرير :

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

البد من دفع شعبي قوي ،سلمي ومنظم
لرسم خيارات مصيرية إلنقاذ البالد

ّ
الفني :
المدير

فيصل بنعمران
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء سالم
العنوان :

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

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
تسريب من القصبة ؟

مساء يوم امس نرش النائب راشد الخياري ترسيبات
جديدة يزعم أنها تكشف تلقي رئيس الجمهورية
قيس سعيد عندما كان مرشحا لالنتخابات الرئاسية
تمويالت من قبل من اسماه بضابط تونيس يف املخابرات
االمريكية قال انها تقدر بـ  5ماليني دوالر وأنها وصلت
إىل سعيد عرب تحويالت يومية بـ 5000دوالر عرب
"وسرتن يونيون".
الخياري اكد وجود فيديو يوثق قيس سعيد وهو
"يتخابر مع املخابرات االمريكية" وان له "كل الوثائق
التي تثبت تلقي سعيد أمواال وصفها بالطائلة من
الواليات املتحدة االمريكية" معلنا انه مستعد لرفع
الحصانة عنه داعيا النيابة العمومية لفتح تحقيق.
وهذا امللف بمختلف تفاصيله يتداول منذ مدة يف
الكواليس تمت احالته منذ شهرين ملحكمة محاسبات ،
حسب ما أكد لـ"الشارع املغاربي" مصدر معني بامللف
وساهم يف اعداده.
واملصدر اكد وجود "مبالغة" يف املعطيات التي ذكرها
الخياري واملتعلقة خاصة باملبالغ املالية مشككا يف
صحة الوثائق التي قدمها كاشفا ان امللف موجود عند
رئاسة الحكومة منذ مدة مرجحا ان احد املستشارين
قد يكون رسبها للنائب راشد الخياري الذي اصبح
مختصا يف الترسيبات.
يذكر ان الخياري كان قد رسب مقتطفات من
جلسة جمعته برئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار
ثم نرش ترسيبات منسوبة لالعالمية واملحامية مي

عن "محاولة الهانته" من قبل اطراف يف ديوان رئيس
الجمهورية.
وجدير بالذكر ان من االنتقادات الالذعة التي توجه
ملؤسسة رئاسة الجمهورية هو غياب اللياقة يف تعاملها
مع مسؤويل الدولة سواء املبارشين او ممن كانوا يف
مناصب اختارهم الرئيس قيس سعيد شخصيا لتقلدها
عىل غرار ما حصل مع السفري السابق قيس القبطني.

القصوري ونرش يوم امس ترسيبا قال انه يعود البن
رئيس الجمهورية عمر سعيد.

ال سفير أمريكي في المغرب

صدر بالرائد الرسمي نهاية شهر مارس املنقيض امر
حكومي بتاريخ  24مارس  2021يقيض بتعيني وزير
الخارجية السابق نور الدين الري وزيرا مفوضا مكلفا
بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيني بالخارج عثمان الجرندي .تعيني أثار
االستغراب يف االوساط السياسية والدبلوماسية بالنظر
اىل ان الري غادر املنصب بعد اقالة وُصفت باملهينة.
لكن االغرب ان التعيني تم دون استشارة الري
ويبدو انه ُفرض عليه فرضا .وحسب ما اكد لـ"الشارع
املغاربي" مصدر موثوق به فإن الري لم يبارش حتى
اليوم مهامه الجديدة رغم التنبيهات العديدة التي
وجهت إليه من قبل وزارة الخارجية والتي دعته فيها اىل
االلتحاق الفوري بمهامه صلب ديوان الوزير الجرندي.
نفس املصادر أفادت "الشارع املغاربي" بأن الري
قد ينرش اعتذاره الرسمي عن تويل هذا املنصب خالل
االيام القليلة القادمة ويكشف فيه خلفياته التي ال تبعد

يبدو أن اململكة املغربية ال تمثل أولوية بالنسبة
ّ
ُستشف من قائمة
لالدارة االمريكية الجديدة .ذلك ما ي
السفراء التي أعلن البيت األبيض يوم الجمعة املايض أن
الرئيس جو بايدن وافق عىل تعيينهم يف كل من الجزائر
والكامريون والصومال ولوزوتو وساوتمي وبرانسيب
والسينغال وغينيا بيساو والكونغو والبحرين وفيتنام.
يذكر انه تمت اقالة السفري االمريكي بالرباط ديفيد
فيرش قبل اسبوع من تسلم جو بايدن رئاسة الواليات
املتحدة.
وجاءت اقالته املفاجئة ودون تقديم اي تفسري
مبارشة بعد تدشني مساعد وزير الخارجية االمريكي
ديفيد شنكار قنصلية لبالده يف مدينة الدخلة بالصحراء
الغربية .وقد فرس عديد املالحظني السياسيني االقالة
بأنها احدى عالمات التغيري الذي تنوي ادارة بايدن
ادخاله عىل سياسة بالده الخارجية .ولم يستبعدوا قيام
واشنطن بإغالق القنصلية املذكورة بل وحتى الرتاجع
عن االعرتاف بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية.

ال يعلم

زووووم

فوضى جبائية لـم يسبق هلا مثيل يف تاريخ تونس

كريمة السعداوي

يرجع تاريخ وضع النظام الجبائي التونيس اىل
القرن الثامن عرش ميالدي مع حمود باشا الحسيني
الذي سعى اىل دعم احتكارات الدولة بمفهومها
الحديث وأبرزها جمع األداء وتبويب إنفاقه عىل
مستوى مختلف األعباء العامة .وم ّرت الجباية
بمراحل عديدة من الجباية عىل الرأس اىل جباية امللك
أو الخروبة وصوال اىل جباية االستهالك والرسوم.
ولنئ عرفت تونس يف مراحل عديدة من تاريخها
سطو العديد من الحكام عىل خزائن الجباية وافراغها،
فNن ما تشهده اليوم املداخيل الرضيبية من فوىض
وعشوائية قل ان عرفت البالد مثله.
ويف هذا اإلطار ومع انبالج عهد وزير املالية عيل
الكعيل سجّ لت املداخيل الرضيبية وموارد الدولة
أدنى مستوياتها منذ عدة عقود يف ظل تطاحن غري
مسبوق بينه وبني إطارات الوزارة وسعي غريب لسن
ترشيعات صلح جبائي تسقط بمقتضاه الدولة حقها
يف تقايض الرضائب.
وعىل هذا املستوى ،تراجعت املداخيل الجبائية
نهاية  2020بنسبة  6.1باملائة مقارنة بسنة 2019
لتستقر يف حدود  27147مليون دينار وارتفعت نسبة
الضغط الجبائي عىل مداخيل املواطنني واملؤسسات
رغم ظروف الجائحة الصحية اىل حد قيايس ناهز
 24.4باملائة أواخر ديسمرب املنقىض.
ويف جانب آخر ،تراجعت األداءات املبارشة بنسبة
 4.6باملائة بني ديسمرب  2019وديسمرب  2020ولم
تتجاوز بذلك  12068.3مليون دينار وذلك تبعا
باألساس النهيار الرضيبة عىل الرشكات بـ 18.6
باملائة اىل حدود  3123.6مليون دينار فضال عن
تراجع الرضائب عىل الرشكات البرتولية التي غادر
ج ّلها البالد من  1121.4اىل  509.6مليون دينار.
أما يف ما يتع ّلق باألداءات غري املبارشة ،فقد
شهدت بدورها انخفاضا يف آخر سنة  2020نسبته

حمودة باشا الحسيني
 7.2باملائة مقارنة بعام  2019ولم تتجاوز قيمتها
إجماال  15078.7مليون دينار وذلك بسبب تراجع
املعاليم الديوانية التي كانت ج ّد ضئيلة حيث لم
تتعد  1228.4مليون دينار (ما يمثل  38باملائة من
الواردات باألسعار القارة).
كما انهار األداء عىل القيمة املضافة بحوايل 7.6
باملائة ليستقر عند  7200.9مليون دينار وعرفت
األداءات واملعاليم املختلفة تراجعا قياسيا نسبته
 12.5باملائة حيث لم تتخط قيمتها  3760.3مليون
دينار مقابل  4298.5مليون دينار.
يذكر أن هذه الفوىض الجبائية تدل عىل انعدام
أية كفاءة أو قدرة لإلصالح وهو ما حدا بإعالن
السفارة األمريكية اواسط مارس الفارط ان الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية وهي هيئة تابعة للحكومة
الفيدرالية صاغت برنامجا لإلصالح الجبائي من أجل
تونس أقوى ( )FIRSTوذلك ملساعدة وزارة املالية
عىل ترشيد السياسة الرضيبية وتحديث إدارة الجباية
والقيام بإصالحات مالية أخرى لتأمني أساس مايل
سليم الستقرار اقتصادي ونمو طويل األمد .كما
يهدف املرشوع وفق تأكيد الوكالة الذي افصحت عنه

عيل الكعيل
السفارة إىل مساعدة الحكومة التونسية عىل تحسني
تحصيل املداخيل وخفض تكاليف امتثال دافعي
الرضائب وتحسني عملية وضع امليزانية واملصاريف
وتجويد املساءلة العمومية.
ويف ما يتعلق باألنشطة الرئيسية عىل مستوى
الربنامج فقد جرى الرتكيز عىل تقييم إدارة الرضائب
يف تونس من خالل أداة التقييم التشخييص إلدارة
الرضائب ( ،)TADATوهي أداة عاملية تستخدم
لتقييم نقاط القوة والضعف يف مهام نظام اإلدارة
الرضيبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي
والتعاون مع إدارة الرضائب يف تطوير وتنفيذ
اسرتاتيجية شاملة المتثال دافعي الرضائب بهدف
تحسني املسؤولية الجبائية املدنية .وذلك اىل جانب
الرتويج الستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح
اإللكرتوني الحايل وبالتايل خفض تكاليف امتثال
دافعي الرضائب وتخفيف أعبائهم .وتربط تونس
بالواليات املتحدة اتفاقات جبائية اذ تم يف  13ماي
 2019يف تونس توقيع اتفاقية مشرتكة تحت عنوان
«تحسني االمتثال الرضيبي الدويل ،والتعاون املتبادل
يف املادة الرضيبية بني البلدين»-.

سبع شهور
بال خالص
ُف َ
ساعَ ة فضيلة في شهر البركة
ي ّر اك حابس ال نظر ال حركة
..
ا ّر اك تساسي
وتحتاج ما تلقاش منهو يواسي
من الفجر حتى للعشية ماسي
من وسط دركة تنقلب في دركة
يا وزير يا مسؤول يا سياسي
الكلكم في وين صرنا ...شركة
..
..
نشوفك حابس
عطشان يوم البعث ريقك يابس
وفي دنيتك عريان حتى البس
معدوم ال تخلي أثر ال تركة
نشوف الزمن ضاغط عليك و
كابس
زي تبن واحل في أصباع الفركة
..
مش مسامح
وال تكون مرة في سماحي طامح
دعوات قلبي خيولها تترامح
توصل ونبعث غيرها للعركة
دعوة اللي مظلوم مهرة جامح
ما يحدها كان باب ربي بركه
علي بن ناجي
2021\04\15
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كانت كلمات مدوّية وحاسمة أعلنها الرئيس قيس سعيّد أمام نخبة من قوّات األمن الداخلي في عيدهم الوطني وبحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان
قائال بوضوح شديد «الجميع سواء أمام القانون ال يشفع ّ
ألي كان ال حزب وال نسب وال ثروة وال منصب...توضع النصوص على المقاس بما في ذلك الدستور
ّ
ّ
يتمسك بالحصانة أو بالقرابة...أقولها للجميع اليوم صبر وغدا أمر» .هو الوعيد المباشر للخصوم بعد أن أعلن في بداية
ولكنهم أخطؤوا المقاس ،هناك من
ّ
خاص ألحكام الدستور وبعد أن بيّن وجوه الطعن في قانون  2015المتع ّلق بالتعيينات واإلعفاء في
خطابه توليه رئاسة قوات األمن الداخلي بمقتضى تأويل
الوظائف العليا.
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خالل
إرشافه عىل موكب االحتفال بالذكرى  65لعيد
قوات األمن الداخيل يوم األحد املنقيض بحضور
ك ّل من رئيس الحكومة هشام املشييش ورئيس
الربملان راشد الغنويش عىل أنّه “القائد األعىل
للقوات املسلحة العسكرية وللقوات املسلحة
املدنية ولك ّل األسالك التي وردت يف القانون
املتعلق بالقوات املسلحة املدنية”  .وقد أبرز سعيّد
من خالل رشح مستفيض وأكاديمي للحجج
الدستورية والقانونية التي اعتمدها يف تأويله
لبعض أحكام الدستور مع بيان لقرائن الطعن
يف قانون  17أوت  2015املتع ّلق بالتعيينات يف
الوظائف العليا .يقول قيس سعيّد يف نربة حازمة
“تُضبط هذه الوظائف العليا بقانون واملبدأ هو
أنّه ال تفريق حيث لم يفرق القانون..هذا معهود
يف كل نصوص العالم وهذا واضح يف مجلة العقود
وااللتزامات التي نصت عىل أنّه ال يجوز التمييز
حيث لم يميّز القانون وال يجوز التفريق حيث
لم يفرق القانون فالقوات املسلحة هي القوات
املسلحة العسكرية والقوات املسلحة األمنية،
وعودوا إن شئتم إىل قانون قوات األمن الداخيل
الذي ينص الفصل األول منه عىل ّ
أن قوات األمن
الداخيل هي قوة مسلحة مدنية  .ورئيس الدولة
هو القائد األعىل للقوات املسلحة بما يف ذلك القوات
املسلحة املدنية وعودوا ان شئتم اىل مجلة الديوانة
ألعوان الديوانة التي ورد فيها “الحق يف حمل
السالح ملمارسة وظائفهم” .وتابع قيس سعيّد ”
وضعوا النص الذي وضعوه يف سنة  2015والذي
يتعلق بالوظائف املخولة لرئيس الجمهورية ..هذا
النص غري دستوري واملنطق الدستوري والرتتيب
التفاضيل للقانون يقتيض تغليب الدستور ،حسب
القانون الصادر سنة  1982واذكر هنا بما أنّني
اعرتضت سنة  2013عىل مرشوع الدستور الذي
تم وضعه يف  22افريل والحمد الله أنّني اعرتضت
عليه كما اعرتض عليه الكثريون … الدولة هي

يذهب البعض بمن يتوهم أو يحاول اإليهام بأن
يف هذا التأويل نزعة أو حنني للمايض بل بالعكس
…يجب أن تكون القوات املسلحة يف خدمة الشعب
وأسوة يف تطبيق القانون عىل الجميع دون استثناء
ال باملال وال بالعالقات من الخارج وال باملصاهرة
وال بالنسب”.

ّ
يل ّ
الطاقة..
الصبر ونفدت
ع َ
ِ كان وقع مضامني خطاب قيس سعيّد األخري

التي تنشأ القوات املسلحة وقوات األمن الوطني
وأيّة قوات أخرى بمقتىض القانون يف خدمة
الصالح العام وال يجوز لغري الدولة إنشاء قوات
أو تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية” .
وأضاف رئيس الجمهورية يف نربة حازمة
وحاسمة “الدولة وحدها هي من يجب أن تحتكر
الضغط املسلح ورئيس الدولة هو القائد األعىل

للقوات املسلحة العسكرية وللقوات املسلحة
املدنية ولك ّل األسالك التي وردت يف القانون
املتعلق بالقوات املسلحة املدنية …فليكن هذا األمر
واضحا بالنسبة لكل التونسيني يف أي موقع كانوا
وليس هذا درسا يف القانون الدستوري ولكن األمر
يتعلق بنص واضح ال تمييز فيه وال تفريق مثلما
كان األمر عىل االقل يف سنة  .“ 59وواصل “ال

رابح الخرايفي  :ارهاصات الجمهورية الثالثة
قال رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري إن سبب كل االشكاليات
الحالية السياسية منها والدستورية هو تقاعس النواب يف تركيز املحكمة
الدستورية طيلة السنوات املاضية.
واعترب رابح الخرايفي خالل حضوره يوم أمس االثنني  19أفريل 2021
يف برنامج كلوب اكسرباس ّ
أن تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للنص
الدستوري صحيح .وأضاف أستاذ القانون الدستوري وعضو املجلس
الوطني التأسييس سابقا أن يف الدستور عديد االشكاليات عىل مستوى
صياغة بعض الفصول وكذلك عىل مستوى ترتيبها.
وأضاف الخرايفي “أقولها بكل حياد ،رئيس الجمهورية إن كان قيس
سعيّد أو غريه هو من يملك القراءة الرسمية األخرية والنهائية للدستور”
مشريا إىل أن ذلك يأتي بحكم ما يمنح له الدستور يف فصله  72باعتباره
الحامي للدستور واملخول بتقديم القراءة الرسمية.
وقال الخرايفي إن الفصل  17من الدستور هو أصل املشكل وكلمة
“القوات املسلحة” كانت محل جدل حتى يف مداوالت املجلس الوطني
التأسييس ،حيث كانت الكتلة الديمقراطية تطالب بأن يكون املصطلح شامال
لكل القوات املسحلة من جيش وأمن وحرس ورشطة وديوانة.
وأضاف الخرايفي أنه كان عىل رئيس الجمهورية االستناد إىل مداوالت
املجلس الوطني التأسييس خالل الجلسات العامة يف هذا الفصل بالذات .كما
اعترب أنه يمكن االستناد إىل نص دستوري قديم وهو ما قام به سعيّد ،معتربا
أن الشكل االحتجاجي الذي مارسه سعيّد جاء يف شكل الدرس األكاديمي،

مضيفا أنه ألقى درسا يف القانون الدستوري.
وأوضح الخرايفي أنه كانت لخطاب رئيس الجمهورية بحضور
التشكيالت األمنية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب داللة
لضمان إبالغ هذه الرسالة .واعترب أن بيد رئيس الجمهورية اآلن تعطيل
عديد القوانني عىل غرار قانون املحكمة الدستورية الذي ّ
عب عن عدم نيته يف
إمضائه أو نرشه حتى بعد املصادقة عليه من جديد يف الربملان.
وقال الخرايفي إن الغرض من التعطيل الذي يمارسه رئيس الجمهورية
سيايس ،كما اعترب أن استقالة رئيس الحكومة هشام املشييش ربّما تجنّب
البالد تعطيالت أخرى.
وأضاف الخرايفي “ما نعيشه اليوم هي ارهاصات الجمهورية الثالثة،
وهي مالمح هذه الجمهورية الثالثة ،ومداخلها إمّ ا االستفتاء عىل نص
دستوري جديد ،أو مؤتمر وطني اتفاقي.
وقال الخرايفي ّ
إن الرئيس سعيّد صنّف املفلتني من العقاب ومنهم
املتمتعني بالحصانة ،وأضاف أن لدى رئيس الجمهورية  9مطالب لرفع
الحصانة بتهم متعددة منها اإلرهاب.
وأضاف ضيف برنامج كلوب اكسرباس أنه من بني  9مطالب هناك
مطلب واحد جاهز ويهم أحد نواب قلب تونس وأن رئيس الجمهورية لم
يحله بعد عىل الجلسة العامة يف الربملان خدمة ملصلحة له يف كتلة قلب تونس
ذاتها.

مزلزال ،إذ اعتربه البعض مقدّمات ل»زحف عىل
السلطة» و»انقالب ناعم...موجب للمساءلة وحتى
العزل» ،يف حني ذهبت طائفة أخرى من املتابعني
واملح ّللني إىل ّ
أن صرب الرئيس قد نفد وأنّه بصدد
اإلعداد لجمهورية ثالثة بعد أن رشع يف «اإلجهاز
الدستوري» عىل ما تبقى من الجمهورية الثانية.
يكتب أحمد نجيب الشابي يف تدوينة ملفتة «
نشهد منذ مدّة عىل الهواء مبارشة انقالبا ناعما
عىل السلطة يقوده رئيس الجمهورية تمثّلت
حلقاته األوىل يف تعطيل تشكيل الحكومة ثم يف
االعرتاض عىل قيام املحكمة الدستورية وأخريا يف
إعالن رئيس الجمهورية تو ّليه رئاسة قوات األمن
الداخيل .»...ويضيف الشابي ّ
أن الرئيس قد بنى
موقفه أو إعالنه «الخطري» عىل «تأويل انفرادي
ألحكام الدستور والطعن يف قانون ،»2015
مربزا يف اآلن ذاته ّ
أن القانون املذكور قد «انطوى
عىل ثغرة ّملا اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية
والدبلوماسية دون الوظائف املتع ّلقة باألمن
القومي .»...يعرتف أحمد نجيب الشابي إذن،
بثغرات هذا القانون وبقصوره ،مثلما يعرتف
أن دستور ُ 2014
أيضا يف تدوينته ّ
«ق ّد عىل
مقاس حركة النهضة» مقرتحا املرور إىل استفتاء
واستدعاء قوى املجتمع املدني والسيايس «من
أجل إقرار ّ
حق االستفتاء...تمهيدا النتخابات عامّ ة
ومب ّكرة ،»...بعد أن ّ
تبي للشابي أخريا «رضورة
ّ
التخل عن النظام السيايس الهجني الذي أرساه
دستور ...2014والتوجّ ه نحو نظام رئايس جديد
يضمن وحدة ّ
السلطة التنفيذية ويخ ّلص الحكومة
من قبضة األحزاب.»...
يتأوّل أحمد نجيب الشابي نفسه أحكام
الدستور ،مثلما يتأوّل انفراديا أيضا قانون 17
أوت  2015املتع ّلق بالتعيينات يف الوظائف العليا
بتع ّلة أنّه «أصبح قانون دولة منذ ّ
ست سنوات»
كما كتب يف تدوينته ،متناسيا ّ
أن أهم ثغرة تعرتي
القانون املذكور هي عدم مالءمته مع بعض
فصول الدستور (الفصل  17تحديدا) الذي ّ
يبي
ّ
أن الدولة تحتكر إنشاء القوات املس ّلحة وقوّات
األمن الداخيل (الرشطة والحرس والديوانة) دون
تحديد دقيق للفظ «القوّات املس ّلحة» .هو ليس
انقالبا ناعما كما ذهب الشابي يف تدوينته بل
هي وجهة نظر وتأويل ّ
لنص دستوري يتضمّ ن
مناح عديدة من الثغرات والثقوب يستثمرها
ٍ
قيس سعيّد الذي نفى عن نفسه ك ّل نزوع نحو
ماض استبدادي أو محاولة للزحف عىل الحكم،
ٍ
فيُذ ّكر يف خطابه قائال بوضوح وكأنّه يستبق
بالر ّد عىل ما ذهب إليه الشابي “ال يذهب البعض
بمن يتوهم أو يحاول اإليهام بأن يف هذا التأويل
نزعة أو حنني للمايض بل بالعكس …يجب أن
تكون القوات املسلحة يف خدمة الشعب وأسوة
يف تطبيق القانون عىل الجميع دون استثناء ال
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أحمد نجيب الشابي  :انقالب ناعم موجب للعزل
نشهد منذ مدة عىل الهواء مبارشة انقالبا ناعما عىل السلطة يقوده رئيس الجمهورية ،تمثلت حلقاته
االوىل يف تعطيل تشكيل الحكومة ثم يف االعرتاض عىل قيام املحكمة الدستورية وأخريا يف اعالن رئيس
الجمهورية توليه رئاسة قوات االمن الداخيل بمناسبة الذكرى  65لتأسيسها.
االنقالب ليس بالرضورة عمال عسكريا ،وانما يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه « عمل تسلطي
غري رشعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سري اعمالها أو صالحياتها «.
اعلن رئيس الجمهورية يوم امس 18 ،أفريل ،2021عن توليه رئاسة قوات االمن الداخيل بوصفها قوة
مسلحة ،بناء عىل تأويل انفرادي ألحكام الدستور والطعن يف قانون  17أوت  2015املتعلق بالتعيينات
يف الوظائف العليا.
ال شك ان قانون سنة  2015انطوى عىل ثغرة ملا اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية
دون الوظائف املتعلقة باألمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة.
غري ان هذا القانون اصبح قانون دولة منذ سة سنوات ،بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون
اعرتاض عىل مالءمته للدستور ،ال من قبل النواب وال من قبل رئيس الجمهورية ذاته ،وبات بذلك قانونا
نافذا ،ال يمكن تعطيله أو تعديله اال بمبادرة ترشيعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثريها امام
الربملان.
أما استغالل الثغرات ملحاولة الزحف عىل الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سري مؤسسات الدولة
واقحام اجهزتها الحساسة يف الرصاع السيايس فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل.
ان الرصاع املحتدم بني «الرئاسة الثالثة» الذي شل عمل الدولة ويهدد بتالشيها يؤكد مرة اخرى
رضورة التخيل عن النظام السيايس الهجني الذي ارساه دستور سنة ُ 2014
وقد عىل مقاس حركة النهضة،
والتوجه نحو نظام رئايس جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة االحزاب،
غري ان هذا التغيري ال يمكن ان يتم اال بالطرق السلمية ويف كنف احرتام الترشيعات والهيئات القائمة ،واال
انتهى اىل املصادمة والعنف  ...وانهيار الدولة.
ويف ضل التوازنات القائمة ال يمكن احداث هذا التغيري من داخل الربملان بل يقتيض العودة اىل الشعب
من خالل االستفتاء ،وهو الحق الذي اقره الفصل الثالث من الدستور واهملته بقية ابوابه.
فتدخل قوى املجتمع املدني والسيايس ،من خارج الرصاع الذي يمزق مؤسسات الدولة ،بات رضورة
ال مندوحة عنها من اجل اقرار حق االستفتاء واستشارة املواطنني حول رضورة التغيري ،تمهيدا النتخابات
عامة مبكرة وإال فقد التغيري معناه وتحول اىل جزء من رصاع املحاور املحتدم اليوم والذي ال ينبأ بأدنى
خري.
باملال وال بالعالقات من الخارج وال باملصاهرة وال
بالنسب”.
ذهب رابح الخرايفي الباحث يف القانون
الدستوري يف تأويل مغاير لقراءة أحمد نجيب
الشابي إىل ّ
أن قيس سعيّد قد اعتمد عىل قراءة
للفصل  17تمنحه «الجمع» بني قيادة القوات
املس ّلحة وقوات األمن الداخيل ممّ ا يجعله اآلمر
والقائد الوحيد للحرس والرشطة والديوانة
والجيش ،وهذا ما يُزعِج أصحاب املال واملحتمني
بالحصانة الربملانية واملصاهرة والجاه واملناصب
العليا .وقد ذكر الخرايفي ّ
أن  54مطلب لرفع
الحصانة موجودة منذ  ،2014منها  9مطالب
وصلت لرئيس الربملان الحايل لم يوجد لها
أثر تتع ّلق بجرائم جنائية كالتدليس والفساد
وبي الخرايفي ّ
واإلرهابّ .
أن رئيس الجمهورية
عىل ِع ْلم بذلك ،مثلما هو عىل علم ّ
بأن قوّات األمن
تخىش القبض عليهم ألنّهم من أصحاب الجاه
والنفوذ محتمني باملصاهرة والقرابة ،ومنهم يف
االئتالف الحاكم أو يف الدائرة املق ّربة جدا من
الغنويش كصهره رفيق بوشالكة الذي أوضح
الخرايفي ّ
أن قضيّته املعروفة ب»الهبة الصينية»
مازالت منشورة إىل يوم الناس هذا أمام القضاء
العديل دون ّ
البت فيها.
ال يتع ّلق األمر إذن ،بانقالب ناعم أو زحف عىل
ّ
السلطة بل هي معركة كرس عظام بني منظومة
حكم فاسدة مهرتئة لم تعد قابلة لإلصالح ورئيس
ّ
الخاص ألحكام دستور يخ ُرج
متس ّلح بتأويله
عىل «التوانسة» يف ك ّل م ّرة ليُعلن ّ
أن ساعة الحسم
أزفت ّ
وأن الخالص قد دنا يومه.
لقد ِعي َل صرب «التوانسة» ونفدت طاقة
تحمّ لهم بسبب هذا العبث السيايس الرسمي .كما
نعتقد هذه امل ّرة ّ
أن صرب قيس سعيّد نفسه قد
نفد أيضا ،وما خطابه الجريء األخري ّإل حجّ ة
عىل غضبه الشديد ممّ ا عاينه من فساد «برملاني»
وعبث «ائتاليف» سانِدٍ لحكومة خادمة ملراكز نفوذ
ولوبيات مال وجرائم جنائية تحت قبّة الربملان ال
رادع لها بل هي محمية خلف الحصانة أو القرابة
أو املصاهرة أو الجاه والنّسب.

نفد صرب «التوانسة» أيضا من منظومة أفسدت
البالد ونرشت الفاقة وأضعفت الطاقة حتى صار
التونيس مهدّد يف ُقوته وصحته ووجودهِ .عيل
صرب «التوانسة» وزاد خوفهم وجزعهم من غدٍ
مجهول يف ظ ّل أيّامهم البائسة والحزينة التي
يتابعون فيها وطنهم وقد تف ّرقت أوصاله أو تكاد
بني ِ
«ضباع الحكم» ُ
وصنّاع خراب البالد .ولكن
ّ
ويف املقابلّ ،
فإن «التوانسة» قد ملوا أيضا «وْ بْدَاوْ
يْفِ دُّوا» من
خرجات الرئيس الغاضبة وتعدّد رصاصاته
الطائشة ،ولم يَعُ د للكثري منهم رجاء أو أمل يف
غدٍ سيَحْ زم فيه الرئيس أمره كما قال وك ّرر م ّرات
وم ّرات.

على عتبات جمهورية ثالثة...
ل َ
م ال ؟
هي تساؤالت ِمرشوعة تُطرح رضورة ملاّ

نتأوّل نحن أيضا جملة قيس سعيّد «اليوم صرب
وغدا أمر» .هل «األمر» هو وعيد إنشائي للخصوم
يقف يف حدود ال ّلغة والبالغة أم هو إنذار أخري
قبل املرور إىل التنفيذ الفعيل أي اإليقافات ووضع
البعض تحت اإلقامة الجربية ؟ هل «األمر» هو
الرشوع يف اإلنهاء الفعيل والنهائي للجمهورية
الثانية واإلعداد لجمهورية ثالثة؟ .هي أسئلة
واستفهامات تُرعِب معسكر املناهضني لقيس
سعيّد وتحرشهم يف زاوية الدفاع عن النفس
واالكتفاء بسالح الهجوم والتهجّ م عىل شخصية
الرئيس بعد أن ج ّردهم سعيّد من ك ّل «سالح»
وضيّق هامش مناوراتهم.
أن ّ
ما نعلمه ّ
ملفات إدانة معسكر املناوئني
لقيس سعيّد جاهزة ومكتملة وهي عىل مكتبه
تنتظر جرأة فعلية وخطوة واقعية بعيدا عن اإلنشاء
ّ
الصاخب الذي م ّله «التوانسة»«....التوانسة»
ينتظرون «غدا» ولع ّل «أمر» قيس سعيّد سيخرج
هذه امل ّرة من القوّة إىل الفعل ،ولكنّهم يُريدونه
«أمر» بالقانون دون تزيّدٍ أو إرساف...هم يف حالة
ّ
أخري...وإل سيأتي «أمرهم» عىل الجميع
انتظار
دون استثناء!...
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رئيس اجلمهورية وإشكالية
عبقرية التجديد غري املسبوق
د .أيمن البوغانمي
طالعنا رئيس الجمهورية يف خطابه األخري بمناسبة عيد األمن الداخيل بتفاصيل أحدث
قراءاته الدستورية الثورية .وقد تعلقت هذه املرة بمفهوم "القوات املسلحة".

عبقرية ّ
فذة

لقد تك ّرم سيادته بأن نبهنا إىل ما كنّا والعالم قد غفلنا عنه من مقاصد دستورية خفيت عن
املؤسسني أنفسهم إذ أن القوات املسلحة تشمل يف الدستور التونيس لعام  2014أيضا الرشطة
وكل األجهزة الرسمية الحاملة للسالح.
وخلص سيادته يف تواضع الكبار إىل أن القانون األسايس عدد  50لعام  2015املنظم
لصالحيات رئيس الدولة غري دستوري ،وإىل أنه ،أي رئيس الجمهورية ،هو القائد األعىل للقوات
املسلحة "األمنية" .أي أنه خلص عمليا إىل أنه أضاف إىل صالحياته الرئاسية :أوال صالحيات وزير
الداخلية باعتباره قائدا لألمن الداخيل ،وثانيا بعض صالحيات وزير املالية باعتباره مسؤوال
عن جهاز القمارق ،وثالثا أبرز صالحيات املحكمة الدستورية باعتباره مخوال أن ينطق بعدم
دستورية القوانني ،حتى تلك التي نرشت منذ سنوات يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويبدو أنه ال حاجة لنا بعد اآلن إلنشاء املحكمة الدستورية ،أو حتى لإلبقاء عىل الهيئة املؤقتة
لدستورية القوانني بحكم أن سيادة الرئيس هو املستأمن عىل الدستور ،وأن عبقريته الفذة هي
الفيصل يف الحسم يف دستورية القوانني من عدمها.
إن الحجج التي قدمها رئيس الجمهورية واهية ومتهافتة لكل عقل ال يملك عبقريته .فما
قيمة اإلجماع عىل أن مصطلح القوات املسلحة يحيل عىل القوّات العسكرية؟ وما أهمية غياب
أي خالف حول الطبيعة املدنية للقوات األمنية وحول انتمائها الفعيل للبريقراطية املدنية؟ ألم
يكن أنشتاين محقا حني أنكر وجود األثري يف حني جزم بوجوده كل فيزيائيي عرصه؟

عن سؤال لماذا؟

نحتاج لتجاوز هذا النقاش العقيم الذي تفرضه علينا بعض األلسن الخبيثة لنسأل سؤاال
أهم :ملاذا؟ ملاذا يريد رئيس الجمهورية أن يهيمن عىل القوات األمنية؟
تكمن أهمية هذا السؤال يف أن اإلجابة عنه ال يمكن أن تكون مجرد تقوى دستورية أو
صفوية نصية لدى سيادة الرئيس .فاملطلب سيايس وغاياته سياسية.
السؤال مرة أخرى :ملاذا؟ هل رئيس الجمهورية يعتقد أن السياسة األمنية الحالية فاشلة،
وأنه ومستشاريه األفذاذ أقدر عىل زيادة نجاعة وزارة الداخلية مثال؟ أم أن سيادة الرئيس يعتقد
أن القوّات األمنية ،إذا كانت تحت يده ،ستم ّكنه من سالح يف رصاعه السيايس ضد خصومه؟
وبطريقة أخرى :إذا اتفقنا عىل أن مطلب الهيمنة عىل املؤسسة األمنية هو سيايس وال يمكن
تفسريه بالتقوى الدستورية لرئيس الجمهورية ،فهل املقصود خدمة الوطن أم خدمة الرئيس؟
طبعا ،ال نملك إجابة عن هذا السؤال املحري .إذ ال يعقل أن رئيسا بطهر األستاذ قيس سعيد
يمكن أن يف ّكر ،ولو لحظة واحدة ،يف الوقوع يف أدران استخدام املؤسسة األمنية يف معارك
سياسية .ولم يفت سيادته بمناسبة خطابه األخري أن يلتزم كعادته بما ال يلزم .إذ تكرم بطمأنة
الشعب بأن ليس لتأويله الثوري ملفهوم القوات املسلحة أية نيّة سيئة أو رغبة يف العودة إىل
املايض .حاىش الله! "إنها ال تعمى األبصار ،ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور".
لعلها فقط الثورة ورضوراتها وروباسبيار وتعاليمه .ومن ذلك قوله" :إن الثورة تحكم
بالفضيلة واإلرهاب .فمن دون الفضيلة يكون اإلرهاب أعمى .ومن دون اإلرهاب تكون الفضيلة
عاجزة".

أسئلة أخرى

لكن يف املقابل ،تفرض علينا عقولنا ،التي سبق لرئيس الجمهورية أن تك ّرم بأن ضمن لها
حق التفكري ،طرح بعض اإلشكاالت الربيئة .إذ لم تعرف عن الرئيس من قبل أية آراء يف املسألة
األمنية وسياساتها ،بما يجعل من العسري تمثل غايات عملية نبيلة ملطلب يؤدي تحقيقه فعليا
الحتكار رئيس الجمهورية كل مصادر القوة الخشنة الرشعية يف البالد .هل اكتشف رئيس
الجمهورية يا ترى موهبة جديدة بعد اعتالئه السلطة؟ ربما! ولكن ربما كان األمر أبسط من
ذلك بكثري .لعله يعتقد مثال أن بوسع القوّات األمنية أن تساعده عىل سن مشاريع القوانني التي
سيعرضها "قريبا" عىل أنظار الربملان "كي يضع كال أمام مسؤوليته" ،وكي يكون الشعب
شهيدا عىل السياسيني .لعل األمر أبسط من ذلك حتى .ربما يقف األمر عند مجرد رغبة الرئيس
يف تحميل بعض القوات األمنية "املسلحة" مسؤولية تعويض "صاحب الربيد" يف عملية إيصال
مبادراته الترشيعية التي سبق أن فاضت قريحته السخية بتشبيهها بالصواريخ القابعة عىل
املنصات؟
إن حريتنا لكبرية إزاء هذه اإلشكاليات .ولم يبق لنا من أمل إال أن نسأل أصدقاءه
الديمقراطيني ع ّلهم يفتوننا .فهم بالتأكيد أعلم منا بالرئيس وبخبايا عبقريته الدستورية التي
ال يشق لها غبار .أليس هو الذي تف ّرد بعد ست سنوات كاملة باكتشاف عدم دستورية القانون
سابق الذكر؟ أليس هو من تميّز يف "تجديد غري مسبوق" بالتسوية بني التسلح الذي هو من
طبيعة الجيوش والتسلح الذي هو اضطرار لدى عنارص الرشطة؟

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

www.acharaa.com

الرصاع عىل التحكّم يف وزارة الداخلية يبلغ أش ّده...
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كوثر زنطور

الصراع على بسط النفوذ والتحكم في وزارة الداخلية متواصل بين كل الماسكين بخيوط اللعبة والقائمين على السلطة بعد الثورة بال استثناء لكنه أخذ منحا
جديدا في ظل منظومة الحكم ما بعد انتخابات  2019اذ ان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي خسر سلسلة معارك لفرض تعييناته صلب هذه الوزارة اختار
االستعانة بسالحه االفضل واالنجح لتغيير موزايين القوى وهذا السالح يتمثل في حصرية تأويل الدستور عبر فرض قراءته لفصوله على الجميع حتى وان كانت
شاذة ومحدودة وخارجة عن التاريخ والجغرافيا حسب توصيف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العبادي.
اعاد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد
اول امس االحد بمناسبة الذكرى  65لعيد قوات
االمن الداخيل  ،الرصاع عىل وزارة الداخلية اىل
سطح االحداث وسلط عليها الضوء من جديد ،
بني من يعترب ان سعيد استبق سلسلة تعيينات
كان سيتم اقرارها صلب هذه الوزارة وكانت
ستشمل شخصيات مشبوهة حسب امني عام
حركة الشعب زهري املغزاوي  ،ومن اتهم الرئيس
رصاحة بانقالب وصفه السيايس املخرضم
احمد نجيب الشابي بالناعم ،
وملح اليه النائب والقيادي
بالنهضة فتحي العيادي
بالقول بان سعيد تغري
منذ عودته من مرص وانه
اصبح يتحدث عن القضاء
عىل االسالم السيايس
وكانه انخرط يف الحلف
املعادي للثورة يف اشارة
اىل املحور السعودي
االمارتي وفق منطوق
النهضة .
بعيدا عن الخوض يف
خلفيات خطاب الرئيس
وما ينبا من مواجهات
مفتوحة تختلف قراءات
السياسيني بخصوصها،
فان هذا النزاع املحتدم
واملتواصل للتحكم يف
املؤسسة االمنية تكاد تتحول اىل معضلة حقيقية
تكشف ان سنوات االنتقال الديمقراطي لم
تحول دون ارساء تغيريات جذرية يف اليات
ممارسة الحكم وان كل قادم للسلطة ال يبحث
سوى عن الحكم عرب وزارة الداخلية واالدارة
املعروف بـ» موديل» حكم بن عيل وحزبه املحل
التجمع رغم ان هذا «املوديل» جرب وفشل وبان
بالكاشف قصوره عىل االقل يف تجربتني االوىل يف
فرتة الرتويكا و» امنها املوازي» والثانية يف فرتة
الحكم الشاهد وتوظيفه وزارة الداخلية يف ما
سمي بالحرب عىل الفساد.

من الترهيب الى الترغيب

التحق زهري الصديق مدير عام االمن الوطني
ومحمد عيل بن خالد امر الحرس الوطني اىل
نفس املنزلة التي خظيا بها كال من الرئيس
الراحل زين العابني بن عيل وعضده زمن انقالب
 7نوفمرب الحبيب عمار الذي اصبح بعدها وزيرا
للداخلية  ،بانا ناال رتبة امري لواء  ،وهي ترقية
يقول احد العارفني بتاريخ الوزارة بانها سابقة
او ممارسة حديثة بالنسبة لألمنيني املبارشين .
هذه الرتقية االستثنائية جاءت باقرتاح
وبمبادرة من رئيس الجمهورية الذي ارفقها
باسناد وسام الجمهورية من الصنف الثاني
لخالد اليحياوي املستشار اول مدير عام امن
رئيس الدولة وايضا ملدير عام االمن الوطني
زهري الصديق  .والرتقية كالوسام تندرج  ،دون
مس من احرتام من شملتهم  ،ضمن سياق كامل
يتعلق بمساع التحكم بوزارة الداخلية القلب
النابض للحكم واملؤسسة السيادية االهم .
مغازالت سعيد الواضحة للقيادات الكربى

بوزارة الداخلية تأتي بعد  4اشهر تقريبا من
اقالته توفيق رشف الدين عىل راسها وفشل
كل معارك فرض « املوالني» او الثقاة باملراكز
الحساسة صلب الوزارة  ،هنا نذكر بان رشف
الدين اقيل بعد اقراره تعيينات واقاالت بالعرشات
شملت كل املحسوبني عىل حركة النهضة  ،وتم
الغاؤها يف برقيات صدرت بعد لحظات من قرار
اقالة الوزير ووقعت من قبل رئيس الحكومة
هشام املشييش الذي عني نفسه وزيرا داخلية
بالنيابة وهو منصب يتقلده منذ يوم  5جانفي
.2021
ومنذ ذلك التاريخ  ،ال يعرف من يتحكم
تحديدا يف الوزارة وان كان املشييش هو وزيرها
الفعيل ام ان هذا الفراغ النسبي باعتبار ان
الوزارة تُسري بالنيابة من قبل رئيس حكومة
يواجه اخطر ازمة تعرفها املالية العمومية
مرفوقة بأزمة صحية غري مسبوقة مكن «رجاالت
الظل» من ساسة الحزام الربملاني من ادارة
املؤسسة االمنية برضاء املشييش حتى يضمن
البقاء يف القصبة .
هذه الضبابية قد تكون ساهمت يف تأجيج
الرصاع الدائر بني رايس السلطة التنفيذية حول
وزارة الداخلية  ،وقد يكون ايضا وراء تغيري
تكتيك قيس سعيد يف التعاطي مع هذا امللف
تكتيك يقوم عىل «الرتغيب « بعد فشل سياسية
الرتهيب  ،متماهيا بذلك مع سيناريو « استمالة»
املدير العام السابق المن الوطني كمال القيزاني
الذي تحول من خصم للرئاسة اىل حليف لها
وهو الذي تم تعيني سفريا يف الهي ليكون بذلك
اول مدير امن يعني سفريا بل واكثر من ذلك عني
سفريا يف املنامة بعد ان تحفظت هولندا عىل قبول

اوراق اعتماده  .ومثل هذه الحظوة ال تقدم يف
العادة اال ملن قدموا خدمات « جليلة» .
وللتذكري كان القيزاني يف رصاع مفتوح مع
هشام املشييش عندما كان االخري وزيرا للداخلية
يف حكومة الفخفاخ وعرف القيزاني كيف يطرق
باب القرص مستغال الـ» االنقالب» يف التحالفات
يف الربع ساعة االخري من عمر املشاورات وهو
انقالب مكنه من التحول اىل صديق للقرص .
استنادا اىل تلك التطورات بات القيزاني يُشبه
بـ» نبيل عبيد» احد رجاالت النظام السابق
الذي عُ ني مديرا عام لالمن يف فرتة ارشاف عيل
العريض عىل وزارة الداخلية اثر « مفاهمة» او
« صفقة» مع النهضة نال بعدها هدية اخرى
تمثلت يف تعيينه مستشارا يف مجلس وزراء
الداخلية العرب.
وبالعودة اىل «تكتيك» سعيد  ،فالواضح ان ال
خيارات امامه سوى محاولة التعامل مع املوجود
وايقاف اية تعيينات جديدة صلب وزارة الداخلية
 ،اختار سعيد محاذاة القيادات االمنية والتقرب
منهم ومغازلتهم وتنصيب نفسه كقائدا اعىل
للقوات املسلحة العسكرية واملدنية باإلضافة اىل
مخاطبة كبار القيادات االمنية عند توسيمهم ،
كرشكاء بل ووعدهم بمسؤوليات قادمة ال احد
يعلم ماهيتها.

 11مديرا عاما

عرفت وزارة الداخلية منذ اول حكومة
بعد انتخابات  23اكتوبر  11 ، 2011مدريني
عاميني لوزارة الداخلية هم توفيق الديمايس
ثم نبيل عبيد فعبد الحميد البوزيدي وخلفه
وحيد التوجاني الذي اقيل وعني بعده مصطفى
بن عمر الذي خلفع محمد عماد الغضباني وتم

بعدها جذف هذه الخطة واعيدت ثانية وعني عىل
راسها عبد الرحمان بلحاج عيل الذي استقال
وخلفه توفيق الديمايس وباقالته عني رشاد
بالطيب ثم كمال القيزاني وبعدها العميد زهري
الصديق .
واملدير العام الحايل هو احد اكثر القيادات
االمنية استقرارا يف املناصب  ،فقبل تقلد هذا
املنصب كان الصديق مديرا للعمليات منذ سنة
 2012حتى وهي ادارة عامة تم استحداثها
خالل فرتة ما بعد الثورة والصديق
حافظ عىل منصبه طيلة  9سنوات
تقريبا رغم كل الهزات التي عرفتها
الوزارة والتغيريات يف موازيني
قواها ورغم انه كان محسوبا
عىل االمني املثري للجدل محرز
الزواري املدير العام السابق
للمصالح املختصة .
وان كان الصديق بعيدا
عن االضواء وعن التجاذبات
وال يذكر اسمه يف اية
ملفات حساسة وشائكة
رغم ثقل االدارة العامة
التي كان يرشف عليها
 ،فان شبهات القرب من
النهضة تالحقه لكت دون
قدح يف كفاءته املشهود بها
عكس كثرون ممن عرفوا
الرتقيات الساتثائية ونالوا
ارفع املم=ناصب يف ظرف زمني وجيز بفضل
شبكة عالقاتهم السياسية .
وباتت العالقات السياسية مفتاح اساساي
للمرور برسعة اىل اهم املناصب القيادية صلب
الوزارة  ،وهو ما ساهم يف تواصل محاوال
السطرة عليها  ،بني من يسمى بـ» باالمنيني
الرشفاء» الذين عرفوا كيف يتقربون من االحزاب
الصاعدة عىل غرار نداء تونس ثم تحيا تونس
وقلب تونس  ،و جماعة «االمن املوازي».
الالفت انه رغم التتبعات االمنية التي تالجق
جل املديرن العامني السابقية وبعض وزراء
داخلية ما بعد الثورة  ،فان ذلك لم نهي حالة
التداخل الخطري بني االمني والسيايس خاصة
ان قاعدة التعيني والصعود الوظيفي بتت
مقرونة وجوبا برشط « مضمون « «متاعنا»
وباتت متالزمة رضبت كل من يمسك الحكم
حتى ان كان يصنف باالنظف عىل غرار رئيس
الجمهورية قيس سعيد املدافع الصلب رشسا
عىل عقيدة الـ» امن جمهورية «
الرصاع الحايل عىل الوزارة ال يختلف عن
الرصاعات التي عرفتها خالل العرشية االخرية
تنطلق بدعوات تجييدها وتمر برفض كل رئيس
الحكومة تعيني وزير داخلية قوي بما جعل
جل الوزراء املتعاقبيني من اداريني او قضاة
ونتهي باقاالت واتهامات بالتخططي النقالبات
وتتبعات قضائية وملن يسعقه الخظ يتم تعيينه
سفري وان كان من كبار املحظوين يصبح رئيسا
للحكومة ويبقى يف الغالب رئيسا للحكومة
ووزيرا للداخلية يف نفس الوقت...

maghrebstreet@gmail.com
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 3آالف مليار :
صندوق الغنيمة يف زمن اجلوائح!

www.acharaa.com
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هل يجهل رئيس مجلس النوّاب راشد الغنوشي مدى كارثيّة األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة في البالد ،حتّى يستعجل رئيس الحكومة لتفعيل صندوق
التعويضات لنحو  30ألف شخص ممّ ن وُسموا بـ«ضحايا االستبداد»؟! اإلجابة يدركها الجميع ،لكن أيّة خلفيّات تقف وراء هذا التجاسر على استنزاف الدولة،
زمن جوائحها المتراكمة؟!

قبل يوم واحد من عيد االستقالل ،وتحديدا يوم
 19مارس املايض ،حسمت رئاسة الحكومة مسألة
قائمة شهداء الثورة ومصابيها ،حني نرشت يف
الرائد الرسمي القائمة التي ضبطتها «الهيئة العليا
لحقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة» لتض ّم أسماء
 129شهيدا و 634مصابا .وقبل يوم واحد أيضا
من عيد الشهداء ،وتحديدا يوم  8أفريل الجاري،
وجّ ه رئيس مجلس نوّاب الشعب إىل رئيس الحكومة
رسالة توصية تحثّه عىل «تمكني صندوق الكرامة
ور ّد االعتبار لضحايا االستبداد من مق ّر ومن جميع
الوسائل اللوجستيّة والبرشيّة يف أقرب وقت ممكن
حتّى يتسنّى له القيام باملهام املناطة بعهدته» .أمّ ا
الفارق الجسيم بني االنعكاسات املاديّة لألمرين،
أساسا يف ّ
ً
أن تسوية حقوق عائالت شهداء
فيتمثّل
الثورة وجرحاها ال يفوق األخذ بمتط ّلبات جرب الرضر
املتع ّلقة بـّ 763
ملفا ،يف حني ّ
أن رسالة راشد الغنويش
تتع ّلق بممارسة ضغوط عىل رئاسة الحكومة من أجل
توفري مستلزمات لوجستيّة باهظة التكاليف وإجراء
انتدابات وظيفيّة جديدة لتيسري عمل الصندوق
املذكور ،عىل أن «تُحمَ ل مصاريف لجنة الترصّ ف
يف الصندوق عىل ميزانية رئاسة الحكومة» ،حسب
منطوق الفصل  9من األمر الحكومي عدد 211
لسنة  2018املتع ّلق بتنظيم صندوق الكرامة ،وذلك
تمهيدا للمُيضّ يف تقديم التعويضات لحوايل ثالثني
ألف شخص ،وتحديدا  29950شخصا .تعويضات
تُقدّر برقم خرايف يناهز  3000مليون دينار يُطا َلب
رئيس حركة النهضة الدولة بدفعها ،وتتأتّي أساسا
من عرق دافعي الرضائب ،إىل جانب ما قد يُجمع
من مالليم التربّعات املحليّة ومن مساعدات بعض
وكأن املعارضني السياسيّني ّ
ّ
أحق
الجهات األجنبيّة،
بالتعويض واإلحاطة من عرشات اآلالف من الفقراء
واملحرومني والعاطلني عن العمل .فمن املؤ ّكد ّ
أن من
شأنها ّأل تُرهق فقط ميزانيّة الدولة ،بل وتستنزفها
أيضا حتّى آخر رمق...

الثرى والثر يّا!

هذا التزامن« ،ما قبل يوم واحد» ،له كذلك أبعاد
رمزيّة عميقة .فقد كان من الطبيعي أن تستبق
الحكومة ذكرى عيد االستقالل لتسجيل اعرتافها
الرسمي بشهداء وجرحى أدّى حراكهم التلقائي
وغري الحزبي ،خالل شهري ديسمرب  2010وجانفي
ّ
فكأن
 ،2011إىل إسقاط النظام االستبدادي السابق،
هؤالء ّ
حققوا بشكل رمزي استقالال ثانيًا افت ّكوا
به حريّة الكلمة التي كانت شبه مغيّبة قبل عام
 .2011اعرتفت الدولة إذن رسميّا ،ولو بعد عرشة
أعوام مريرة ،بشهداء الثورة وجرحاها وسجّ لت يف
تاريخها الحديث أسماءهم بأحرف المعة .إنجاز جاء
ّ
متأخ ًرا ممّ ا تسبّب يف تعميق املعاناة وضياع حقوق
من أمعنت رصوف الحياة يف العبث بهم ،ولكنّه
يبقى إنجازا مهمّ ا جدّا عىل الرغم من ّ
أن االعرتاف
ّ
بحق هؤالء كان قائما بالنسبة إىل من نالوا سابقا
تعويضات ماديّة .كما ّ
أن ال يشء يحول دون تسوية
ّ
امللفات املتع ّلقة بما يُروّ ج عن تغييب القائمة بعض
األسماء لشهداء الثورة وجرحاها.
أمّ ا رسالة الغنويش فقد سبقت بيوم واح ٍد
الذكرى الـ 83لعيد الشهداء الذي ينبغي أن يذ ّكر
التونسيّني ّ
بأن ذلك اليوم املشهود جاء عىل خلفيّة
مطالبة قيادات الحركة الوطنية الشعب التونيس
آنذاك بالخروج للتظاهر ض ّد قوّات االحتالل واملطالبة

بربملان تونيس وبحكومة وطنيّة .وبذلك ساوت
توصية الغنويش ذات املضمون املادّي املحض ،رغم
أنّها صادرة من مكتبه بربملان باردو ،بني من سالت
دماءهم من أجل مقاومة جربوت االحتالل املتوحّ ش
دون انتظار أيّ مقابل مادّي ينسف تضحيّاتهم،
ومن كان حراكهم السيايس حزبيّا وأيديولوجيّا
ّ
فبغض النظر
ِص ًفا وال عالقة له باملطالب الشعبيّة.
عمّ ا يُروّ ج من عمليّة تعمية وتعويم بخصوص
الفئات املتنوّعة لضحايا االستبداد من يساريّني
وقوميّني وإسالميّني وغريهم ،فإنّه ال يخفى عن ذي
إدراك ّ
أن األغلبيّة الغالبة من الثالثني ألف «مستفيد»
ّ
هم من أنصار حركة االتجاه اإلسالمي ووريثته
النهضة ،أي ممّ ن كانت معارضتهم للنظام السابق
مدفوعة تحديدًا بعقيدتهم يف االستخالف وممّ ن كان
يحاول االستيالء عىل الحكم واستبداله بنظام يحكم
بمنوال ّ
معي للرشيعة اإلسالميّة ،بل وممّ ن يشرتك
مع النظام الذي كان يُعاديه يف عدم اإليمان بتاتا
بالديمقراطيّة وما يرتبط بها عضويّا من قيم الحريّة
واملساواة والحقوق الفرديّة .فال يهت ّم إىل ح ّد اليوم
ّإل بآليّاتها االنتخابيّة من أجل الوصول إىل الحكم
وعدم التنازل عنه وخصوصا عن غنائمه ما استطاع
إىل ذلك سبيال.
ال يعني هذا طبعا السقوط يف بوتقة ما يروج
من شعارات سياسيّة مضادّة حول «النضال
املدفوع األجر» .كما ال يعني تبخيس املبادئ
التي بُنيت عليها قيم العدالة االنتقاليّة ،بما يف
ّ
الجلدين ومحاسبتهم
ذلك رضورة مساءلة
وجرب الرضر للضحايا الحقيقيّني،
بالنظر إىل رضورة تجنّب التمييز بني
ضحايا االستبداد ،مهما كانت توجّ هاتهم
األيديولوجيّة والسياسيّة .ومع ذلك شتّان بني الثرى
والثريّا ،بني من ناضل واستشهد من أجل تحرير
الوطن من املحت ّل ومن مغتصب األرض ومستبيح
العرض أو من شباب خرج تلقائيًا من حوايش األحياء
الشعبيّة احتجاجا عىل نظام قمعي فاسد ،وبني من
كان نشاطه السيايس والحزبي املعارض يتناسل يف
خاليا رسيّة مبثوثة حول املساجد ومحكوما فقط
بهواجس أيديولوجيّة ال شعبيّة وبطاعة عمياء
للجماعة والزعيم.
يرفع رئيس الربملان اليوم إذن شعار الحرص
عىل استكمال مسار العدالة االنتقاليّة وتنفيذ قانون
العفو العام الذي أخرج من غياهب السجون ،من بني
من أخرج ،الكثري من املحكومني يف قضايا إرهابيّة،
ما لبثوا أن عادوا إىل غيّهم ،وانتفضوا مجدّدا
ّ
مكفرين املجتمع ،واستقطبوا شبابا يافعا عانى
الحرمان وحوّلوه إىل عبوّات ناسفة وأشالء إرهابيّة
ّ
متنقلة تحت جنح الظالم كالذئاب املنفردة املستعدّة
لالنفجار واالنقضاض عىل فرائسها يف أيّ مكان
وحني...

للحساب الخاص!

كان من الطبيعي إذن أن تثري مراسلة الغنويش
لرئيس الحكومة جدال واسعً ا حول املضمون
والتوقيت .فقد اعترب منجي الرحوي النائب عن
حزب الوطد املوحّ د ّ
أن «البالد تعيش أصعب املراحل
يف تاريخها املعارص وال تحتمل رصف التعويضات،
يف وقت أدّت فيه سياسات التفقري وجائحة كورونا
إىل تجويع التونسيني» ،عىل ح ّد تعبريه .الرحوي رأى
ّ
أن الهدف من محاولة استحثاث تركيز الصندوق

املذكور يكمن يف «رشاء ذمم قواعد حركة النهضة» دفاعه املستميت عن استعجاله مبارشة مهام توزيع
التي وصفها بـ»املتململة» .واألدهى من ذلك ما التعويضات برصف النظر عن األوضاع االقتصاديّة
ذهب إليه النائب املذكور ،خالل جلسة عامة للربملان املتناهية السوء للدولة ،نظرا إىل ما سيمنحه ذلك من
انعقدت األسبوع املنقيض ،بشأن «توزيع  29950سلطة ،ولو ّ
مؤقتة.
وصال تحت الطاولة» أي عىل ّ
كافة املعنيّني بصندوق
الكيالني ب ّرر األمر دون مواربة ،يف حوار مع وكالة
تونس إفريقيا لألنباء ،قائال ّ
الكرامة!؟.
إن «األزمة االقتصاديّة
ورغم رضورة التدقيق يف ترصيحات الرحوي واالجتماعية التي تعيشها البالد ال تحول دون
باعتبار ّ
أن مواقفه محكومة آليّا باستهداف خيارات التعويض لك ّل من تم اضطهاده قبل الثورة بالنظر إىل
حركة النهضة ،فإنّه قد أصاب يف تساؤله حول أن الدولة ملزمة بالدستور والقوانني واملواثيق الدوليّة
دالالت توقيت املطالبة بتفعيل الصندوق املذكور يف بالتعويض وجرب الرضر لهم حسب إمكانياتها».
هذا الظرف بالذات ،مقابل «البطء يف إصدار أوامر وهو نفسه الذي ذكر ّ
أن التعويضات تناهز 3000
ّ
ّ
تخص الفئات
واردة يف قانون املاليّة
الهشة» التي مليون دينار ،فعن أيّة إمكانيّات يتحدّث؟! .وطبعا
فإنّه غري قادر عىل إقناع التونسيّني ،من غري أنصار
حركة النهضةّ ،
طي
بأن جرب الرضر «سيُم ّكن من ّ
صفحة املايض وتحقيق السلم االجتماعي بالبالد»
مثلما يقول ،أو برضورة «إعطاء األولويّة لهذه
املسألة (التعويضات) حتّى يت ّم القضاء عىل الضغينة
واألحقاد يف نفوس ضحايا االستبداد» ،حسب ما ذهب
إليه خالل جلسة استماع عقدتها اللجنة الربملانيّة
ّ
الخاصة بشهداء الثورة وجرحاها قبل أيّام معدودة
من مراسلة رئيس الربملان لرئيس الحكومة .فاملسألة
كانت بال ريب يف غاية الرتتيب والتمهيد والتدبري...
هذه إذن أولويّة األولويّات التي تحتاجها تونس
اليوم!! ،أي زمن ما تعيشه من جوائح صحيّة
وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة بالنسبة إىل
كبري املقاومني واملترصّ ف األوّل املك ّلف بصندوق
التعويضات ،ومن ورائه الغنويش الذي يترصّ ف
عبد الرزاق الكيالني رئيس «الهيئة العامّ ة للمقاومني
بصفته زعيم جماعة ال باعتباره رئيس برملان،
وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات اإلرهابيّة»
وال يبحث من خالل إكراه الحكومة عىل استعجال
الرصف قبل الترصّ ف ّإل عن طمأنة قواعد
تنوء تحت وطأة الحرمان .والحال ّ
أن مئات اآلالف من جماعته وترضيتها من أجل ضمان استمرار طاعتها
التونسيّني يكابدون تراجع مقدرتهم الرشائيّة ج ّراء يف معاركه الداخليّة والخارجيّة .فهذه التعويضات لن
الغالء الفاحش لألسعار .ومن ثمّ ة ،يجد ما أبداه هذا تُدفع إىل من قاوموا قوّات االحتالل الفرنيس الغاشم
النائب من أنّه «ال يمكن أن يكون إال صندوقا جديدا بل يُنتظر أن يُمنح سوادها األعظم ملعاريض النظام
آني ،السابق من منتسبي حركة النهضة .كيف ال يقلب
لنهب التونسيّني ومزيد تفقريهم» أكثر من مربّر ّ
السيما ّ
أن الصندوق املذكور سيُعنى بتوزيع ما ال الكيالني األولويّات وهو يروم أن يجعل من هيئته
يق ّل عن  3000مليون دينار ،وفق ما ذكره النائب وصندوقه نسخة ثانية من «هيئة بن سدرين»! .فقد
وما أشار إليه خصوصا عبد الرزاق الكيالني رئيس كشف هو نفسه ،يف حواره مع وكالة األنباء الرسميّة،
«الهيئة العامّ ة للمقاومني وشهداء وجرحى الثورة عن «وجود مرشوع لتنقيح األمراملحدث للهيئة -التي
والعمليّات اإلرهابيّة» ورئيس لجنة الترصّ ف يف يرتأسها -لتشمل مهامها استكمال مسار العدالة
«صندوق الكرامة» الذي كان قال حرفيّا ،يف ترصيح االنتقالية وتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير النهائي
إلذاعة «إي.آف.آم» بتاريخ  8ديسمرب ّ ،2020
إن لهيئة الحقيقة والكرامة»! .يعكس ذلك لألسف مسارا
«التعويضات مبالغ ضخمة ،يُقال إنّها تبلغ  3مليار معلوما لدى فئة من النخب القانونيّة والسياسيّة
دينار».
واإلعالميّة «املجتهدة» يف تنفيذ التعليمات ضمانا قبل
ك ّل يشء ملصالحها الظرفيّة...
ذراع النهضة
هذه إذن بعض الخلفيّات التي جعلت رئيس
أال يُدرك عبد الرزاق الكيالني رئيس لجنة
الترصّ ف يف «صندوق الكرامة» حجم هذه املزالق حركة النهضة ،يف ظ ّل إكراهات القواعد وضغوط
القانونيّة والسياسيّة وحتّى األخالقيّة التي عدّدها الخارج ،يستغ ّل قدر املستطاع حالة الضعف
أن عميد املحامني املتم ّكنة من الدولة والحكومة من أجل استباق ما
بعض زمالئه يف املهنة؟! الظاهر ّ
املعي يف أكتوبر  2020عىل رأس قد يج ّد يف البالد من تطوّرات ربّما تؤدّي أصال إىل
زمن نظام بن عيلّ ،
«الهيئة العامّ ة للمقاومني وشهداء وجرحى الثورة تغيري املعادالت السياسيّة الراهنة ،عىل غرار مغبّة
والعمليّات اإلرهابيّة» ،يأخذ فقط بالفوائد العمليّة إلغاء األمر الحكومي املتع ّلق بتنظيم هذا الصندوق
أن الذي اتّخذه رئيس الحكومة األسبق يوسف الشاهد
للممارسات السياسيّة ،وربّما يُدرك أكثر من غريه ّ
ج ّل أمور هذه البالد باتت تُدبّر بليل أو وفق أجندات خضوعً ا لضغوط حركة النهضة نظري دعمها له
ّ
صف ض ّد نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبيس املقيم
سياسيّة غري معلنة ،وأنّه عليه أن يتموقع يف
ّ
صف من استوزره زمن حكم خارج البالد خشية محاسبته جزائيّا عىل ممارساته
الرابحني وتحديدا يف
ّ
الرتويكا بقيادة حركة النهضة ومن ّ
سيتكفل التاريخ بكشفها ولو بعد
رشحه إىل منصبه الغنائميّة التي
الحايل .ومن ثمّ ة ،ال ينبغي أن نستغرب إطالقا حني .وللتونسيّني يف تاريخهم أكثر من عربة...

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 257الثالثاء  20أفريل 2021

www.acharaa.com

الشارع السياسي

الفجوة بني السيايس واملواطن ...من املستفيد ؟

08

سمير عبد هللا  -باحث في علم اإلجتماع
يصف العديد من املتابعني ما يجري بالبالد يف كل املجاالت وعىل
جميع املستويات بالعبثي واملأزمي واللالمعياري والضبابي ويعتربه
املواطن العادي بمثابة لعب أطفال يف سن مبكرة ومقرف ومحبط وباعث
عىل اليأس ومعمق ملشاعر الحيف اإلجتماعي والشعور بتفاهة الطبقة
السياسية التي كان ينتظر منها أن تستجيب ولو جزئيا إلنتظارات
الشعب .إننا نشاهد رصاعا محموما من أجل الوصول للسلطة مهما
كانت الوسيلة املعتمدة ومهما كان الثمن ،حتى ولو كان عىل األنقاض،
حتى ولو أصبحت البالد خرابا ومواطنوها شخوصا باهتة ،الهثة
وراء الحاجات واملتع الحسية ،كارهة للحرية والديمقراطية التي لم
تجلب لهم غري ضيق الرزق والعناء واألمراض واألوبئة وإنعدام األمن
وفقدان املعايري وهشاشة األوضاع اإلجتماعية مما جعلهم يكرهون
شعارات الثورة واملسار الديمقراطي وغري مبالني بها مقابل التفكري
و»الجري عىل الخبزة» رافعني شعار الخبز أوال ورافضني شعار الكرامة
قبل الخبز .كل ذلك يجعل البالد يف ظل هذه النفسية والوعي الحيس
والسطحي قابلة للتشكيل وفق رغبات ومصالح القوى الخارجية
وأذرعها عىل املستوى املحيل دون مقاومة أو وعي شعبي رافض لها
طاملا تمكنت من الحصول عىل الخبز واملتع الحسية.
هذه الصورة ممكن أن تتحقق بعد ثالثة أو أربعة سنوات ،حيث
يالحظ املتتبع ملجريات األحداث عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل
وجود خيط رابط خفي يبرش بتشكل نظام عاملي جديد يعتمد قواعد
جديدة والعبني جدد أكثر فاعلية عىل املستوى الدويل وخاصة املنطقة
العربية من أجل الهيمنة واملصالح اإلسرتاتيجية للدول املهيمنة ،قابرين
كل محاولة لفك اإلرتباط واإلنعتاق من أغالل التبعية بإعتماد كل
الوسائل لكن بالرتكيز عىل آليات جديدة مستمدة من واقع تلك البلدان
لتسهيل ذلك وإظهاره وتسويقه كحل وطني يعرب عن إرادة الشعب،
بعيدا عن التدخالت العسكرية واملبارشة إال يف حاالت إستثنائية وبأياد
محلية.
إني أرى أن النظرية املثالية التي يمكن أن تمكننا من فهم ما يجري
يف البالد ،هي نظرية الفوىض الخالقة مثلما صورها املفكر األمريكي
صمويل هنتنغتون يف كتابه «رصاع الحضارات» بأنها «الفجوة التي
يشعر بها املواطن بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون فتنعكس
بضيقها أو إتساعها عىل اإلستقرار بشكل أو بآخر» وهي نتيجة رغبة
يف التغيري أملتها رغبة الفاعلني لتحقيق أهداف الحراك أو الثورة يف
التغيري يف شتى املستويات خاصة السياسية واإلقتصادية ،وغالبا ما
يتم تمويلها من الخارج .وحتى ان كانت عوامل التغيري داخلية فإنه
يتم استثمارها وتطويعها بما يخدم مصالح الدول املهيمنة مثلما
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اوضح الدكتور التونيس يف علم اإلجتماع سعيد حسني العبدويل من
خالل مقال له يف الغرض .يظهر ذلك من خالل املنح والهبات املالية
للعديد من األحزاب السياسية ونشاط العديد من املنظمات والجمعيات
غري الحكومية الدولية املهتمة بالشأن السيايس والتي تضخ أمواال كثرية
وكذلك من خالل تحرك ونشاط سفراء الدول املهيمنة الظاهر والخفي
داخل البالد بطريقة مخالفة لألعراف الديبلوماسية قبل سنة .2011
منذ إنتهاء الحرب الباردة وإختالل موازين القوى عىل املستوى
العاملي ،أصبح الرصاع محموما حول النفوذ يف العالم وإرساء أسس
جديدة له ولم تستثن من ذلك الدول العربية ،فانترشت العديد من مراكز
الدراسات اإلسرتاتيجية املمولة خاصة من وزارة الخارجية األمريكية
وغريها تهتم بجمع املعلومات حول مختلف مجاالت الحياة ومظاهرها
بدول شمال إفريقيا وغريها من الدول العربية وركزت أعمالها حول
املستقبالت البديلة للطبقة الحاكمة واألحزاب السياسية التي بيدها
السلطة واملمارسة لها .كما اهتمت بالبحث عن كل ما يتعلق بالخالفات
املحلية وأطرافها ورموزها وأسبابها وحجمها ويتجاوز األمر ذلك إىل
قراءة تركيبة القوى اإلجتماعية ومطالبها أو عجزها .وإنترشت يف
البالد بعد  11جانفي  2011العديد من املنظمات األمريكية واألوروبية
بدعوى دعم اإلنتقال الديمقراطي بالتدريب والتمويل واملرافقة مثل
منظمة فريدام هاوس وغريها يف الظاهر.
ومن بني آليات هذه النظرية التي بها يتحقق التغيري يف البلدان املراد
تغيري موازين القوة بها من أجل تحقيق مصالح الدول املهيمنة نذكر:
 إثارة الفتنة الطائفية والعرقية والدينية بني مواطني الوطنالواحد ولكم يف منطقة الرشق األوسط العديد من الشواهد .
 إثارة النزاعات القبلية والجهوية والفئوية ويتم تأجيج مشكلةاألقليات لتعفني األجواء وقطع الطريق عىل كل إمكانيات اإلتفاق
والتفاهم واإلتحاد حول تحقيق األهداف املشرتكة .ولقد شهدت بالدنا
عىل مر السنوات العرشة التالية العديد من األحداث التي اعتقدنا أنها
زالت كالعنف الدامي بني سكان املدينة الواحدة والجهة الواحدة
وأحيانا الحي الواحد مثل أحداث قفصة او أحداث العنف بني فروع
القبائل بوالية قبيل .ووردت يف تقرير مركز كارتر لسنة  2017حول
تونس العديد من األمثلة حول هذه النقطة يف معرض حديثه عن النخب
السياسية الحاكمة والتي مارست الحكم يف تونس وأسباب ذلك.
 إثارة النزاعات الحدودية بني الدول وتأجيج دعوات اإلستقاللواإلنفصال داخلها .
 إغراق العديد من الدول يف املديونية مما يؤدي إىل إفالسها وإحباطشعوبها وكرس شوكة النخوة لديهم مثلما وقع يف اليونان .

لم نحصد من عرشية الدمار سوى
الضياع ( )1وفقدان األمل ()2
والخصاصة الفظيعة مثلما تتجىل
من خالل وجبة االفطار املقدمة
للطلبة (.)3
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 نرش الوعي بالحقوق والحريات و التدريب عىل كيفية النضالوالحشد لكسبها دون العمل عىل نرش الوعي برضورة التوازن بني
الحقوق والواجبات ودون التوعية بأن الحرية ليس مطلقة وانما هي
نسبية وتقف عند بداية حرية اآلخرين وإال أصبحت فوىض.
 زرع مناخ من عدم الثقة والريبة بني املواطن ومؤسسات الدولةوسلطتها من قبيل رضب هيبة الدولة والنظر إىل كل من توىل املسؤولية
بأنه فاسد إىل أن يثبت العكس بالرتكيز عىل حاالت إستثنائية وإعادة
تدويرها اعالميا فتصبح مثل الحقيقة املطلقة لدى املواطن العادي.
 ترذيل النشاط السيايس والعمل الخريي وكل محاولة جديةلإلصالح من أجل بناء عقلية ووعي فردي بأن القيمة العليا للفرد وان
مصلحته قبل كل يشء وهذا ما يفرس الرغبة يف كسب املال برسعة من
خالل الصفقات الفاسدة املتعلقة بالقمح واألرز والنفايات وغريها من
اإلستيالء عىل املال العمومي.
هذه الخطط وآلياتها العملية تختلف الجهات املتدخلة يف درجة
إعتمادها من مجتمع إىل آخر وفق اإلختالفات يف مستوى تجانس
املجتمعات وتركيبتها ومكوناتها وتاريخها وثقافتها التنظيمية والقيمية
واألخالقية وشخصيتها القاعدية .
هذه النقاط التي تناولتها قد تصلح منطلقا لفهم بعض جوانب
األزمات املتعددة واملتعاقبة التي تعيشها البالد يف مختلف مجاالت
الحياة بطريقة موضوعية بعيدا عن الرؤى املؤدلجة ومنظار األحزاب
السياسية ومن خارج اطرها التنظيمية ،من اجل بناء إسرتاتيجية
إصالحية تعطي اهمية لإلنسان وإعتباره محور كل عملية تنموية وبأنه
الرأسمال األسايس لكل عملية تنموية وال تحوله إىل مجرد كائن الهث
إلشباع حاجاته الحسية والبيولوجية كارها مزايا الديمقراطية والحرية
والكرامة الفردية ،ضاربا قيم الوطنية والعزة والكرامة الوطنية التي
نادت بها رموز الربيع العربي عرض الحائط ،والخروج من السلبية
إىل اإليجابية فعال وممارسة بعيدا عن حالة الرتذيل والتدمري لكل ما
هو قائم وبعيدا عن الحالة الطبيعية التي وصفها توماس هوبز بأنها «
حرب الكل ضد الكل» وإعادة اإلعتبار للتوازن بني الحقوق والواجبات
وربط املطلبية بالعمل واإلبداع واملطالب اإلجتماعية باإلمكانات
الحقيقية للبالد .وال أرى أمال يف تحقيق ذلك اآلن إال إذا رأيت قوى
الضغط املدنية تقوم بحراك ضاغط من اجل اإلصالح الرتبوي وإصالح
مؤسسات الدولة وجعلها ذات فاعلية وقادرة عىل تلبية اإلنتظارات
الشعبية واإلهتمام بالقيم الثقافية واإلجتماعية وغريها النابعة من
واقعنا التونيس واملنفتحة عىل اآلخر واملحفزة للعمل واإلبداع والشعور
بالكرامة والعزة باإلنتماء لهذا الوطن .
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تمثال البن بلدنا البا ّر ّ
حنبعل
محل إكبار وتبجيل وإعجاب في
ّ
جميع المدارس الحربية أين
تُدرّس الى اليوم استراتيجياته
العبقرية.
التمثال معروض اآلن في
في
وسيتجول
سنغافورة
عواصم عالمية أخرى قبل مع
األسف موطنه األم...
سعى بورقيبة أيما سعي
الستجالب رفاته من تركيا أين
قضى نحبه لكن دون جدوى اذ
أصرت تركيا على االحتفاظ برفاته
الطاهرة في ديارها.
تبقى لنا تماثيله ووجهه
المنحوت على البرونز والرخام
كما تبقى لنا آثاره الخطابية
الخالدة منها :
"إما ان أجد الطريق وإما ان أصنعها...
تلك هي أنا ...تعبت كثيرا ألنحت ذاتي...
تجاوزت جميع الصعاب والمحن بمفردي
دون أن ألتفت إلى الوراء".
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على عكس ما ت ّدعي منظمة الدفاع عن المستهلك :

ج ّنت وخرجت عن السيطرة !
األسعار ُ

كريمة السعداوي

أ ّكد مؤخرا سليم سعد هللا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وهي منظمة ذات تمويل حكومي انه تم رصد ارتفاع في األسعار مقارنة بشهر رمضان
ّ
توفر المواد الغذائية والمنتجات الفالحية على حد تقديره مرجعا األمر باألساس الى لهفة المستهلك ناسيا بالتأكيد أن التونسيين قد تحولوا في
الفارط رغم
قسم مهم منهم الى فقراء وأن الفقير حتى وإن كان ملهوفا فإنه ال يملك امكانات االستهالك .وغض المسؤول الطرف عن عصابات الخضر والغالل واللحوم
واألسماك واألعالف التي تحولت الى قوى ضاربة ً
بدأ بضيعات الفالحين أين تبتز وتساوم مرورا بالمخازن أين تحتكر وتضارب ووصوال إلى األسواق أين تتحكم
كما تشاء في األسعار في ظل غياب تام أو يكاد للرقابة.
وكان وزير التجارة محمد بوسعيد قد نفى
تقاطع الفصول وكبح األسعار وقطع الطريق
قبل انطالق شهر رمضان بأسابيع امكانية
عىل املحتكرين غري أن تراجع دور الحكومة
ارتفاع األسعار بنسبة  30باملائة خالل الشهر
الحمائي لألسعار تسبب يف انفالت تام ألسعار
الكريم وفقا ملا تداولت عديد املصادر االقتصادية
الغذاء مع تطور معطيات االستهالك يف شهر
فإذا بجلها يتضاعف وذلك خصوصا بالنسبة
رمضان.
للمواد الغذائية الحساسة لتتحول ثالجات األرس
كما يؤكد مسؤولون عديدون باالتحاد
التونسية اىل ما يشبه الخزائن الخاوية يف انتظار
عىل أن غياب اسرتاتيجية واضحة للترصف
اعالن الوزير يف الفرتة القادمة عن الزيادة
يف مخزونات الغذاء وغياب الربمجة املسبقة
مجددا يف اسعار عدة مواد كالسكر والرشوع
لإلنتاج وفق الحاجات الحقيقية للسوق
يف تطبيق برنامج رفع "الدعم" او النزر اليسري
يضعان قاعدة العرض والطلب يف مرمى
الذي بقي منه بتعلة توجيهه ملستحقيه وهم
املضاربة وتالعب املحتكرين وأن ذلك يجعل
كثريون ان لم يكونوا جل التونسيني بعد سحق
الفالحني وبالخصوص الصغار منهم بدورهم
غري مسبوق طال كافة فئات املجتمع تقريبا.
ضحايا هذه الشبكات التي تحكم األسواق وفق
مصالحها .وما انفك أهل القطاع يشريون اىل أن
عصابات القوت
الفالحة هي صمام األمان لحماية األمن الغذائي
يعيش التونسيون منذ مدة طويلة
للتونسيني والحفاظ عىل قدرتهم الرشائية
وبالخصوص خالل املواسم االستهالكية
مطالبني بإعادة النظر يف السياسات الحكومية
عىل غرار شهر رمضان عىل وقع انفجار
للترصف يف اإلنتاج وبرمجة الزراعات ودعم
شامل لألسعار سيما أسعار الغذاء.وقبل
الفالحني.
شهر رمضان ملح العديد من املهتمني بالشأن
يحرم الغالء التونسيني حسب مهنيي
االقتصادي الوطني اىل أن البالد ستشهد موجة
القطاع الفالحي من أصناف عديدة من الغذاء
غالء قيايس تتعلق بالخصوص بارتفاع أثمان
وأهمها اللحوم الحمراء التي أصبحت تح ّل يف
الخرض والغالل واللحوم بسبب تزامن رمضان
مواسم قليلة عىل موائد العائالت نتيجة ارتفاع
مع موسم تقاطع الفصول الذي يق ّل فيه
أثمانها وتعويضها بمصادر بروتينية أخرى أقل
إنتاج العديد من املواد الفالحية وعدم تكوين
ثمنا ً ومنها الدواجن والبيض اذ تراجع استهالك
اي مخزونات تعديلية اىل جانب عدم برمجة
التونيس من اللحوم الحمراء من معدل
التوريد سيما يف ما يتعلق باللحوم .وشكل
 11كلغ سنويا ً قبل  2011إىل  9كلغ
اعالن املعهد الوطني لالحصاء ان نسبة
سنويا ً يف الوقت الراهن وفق األرقام
التضخم انخفضت اواخر مارس اىل 4.8
رفع الدعم على ثالث مراحل :
الرسمية لرشكة اللحوم .ويعد معدّل
باملائة صدمة لالقتصاديني والخرباء
استهالك التونسيني للحوم الحمراء
اسقطت ورقة التوت عن املنظومة
 الحليب والزيت النباتي(لحم الضأن والبقري) من أضعف
االحصائية وافقدتها اية مصداقية.
 الخبز ( 300مليم) والفارينةاملعدالت العاملية بسبب تراجع
ويعاني املواطنون بشتى اطيافهم
املقدرة الرشائية.
منذ أشهر من ارتفاع جنوني ألسعار
 السكر والسميد والكسكسيويؤكد العديد من املواطنني
الخرض والغالل والدواجن والبيض
والمعجنات
أن الطعام الخايل من الربوتني أو
واللحوم الحمراء فضال عن زيادات
ما يعرب عنه بـ "االكلة الك ّذابة"
أخرى متواترة يف مختلف املواد
الغذائية املصنعة .وازدادت املعاناة محمد بوسعيد وزير التجارة
سليم سعد الله رئيس منظمة
أصبح سائدا لدى أغلب األرس التي
وتنمية الصادرات
الدفاع عن املستهلك
لم تعد لديها القدرة عىل الجمع
بعد انهيار مؤرشات االقتصاد واملالية
بني الخرض والغالل واللحوم
العمومية الذي فاقمته تداعيات
اطاحت اللوبيات الغذائية باملخزونات التعديلية وعدم دعم الدولة لهم اىل جانب وجود نحو
الجائحة مع شهر رمضان وهو أهم املواسم من هذه املادة التي تم تجميعها وذلك يف ظل مليون عاطل عن العمل و 1.3مليون تونيس يف س ّلة واحدة .وعوض فضح لوبيات الغذاء
االستهالكية يف تونس حيث يزيد معدل اإلقبال تراخ استثنائي ملصالح املراقبة االقتصادية التي يعملون يف القطاعات العشوائية بمداخيل يومية واألسعار والضغط من أجل دعم الرقابة دعت
عىل املواد األساسية للطبخ بأكثر من  50باملائة دأبت عىل التصدي للمضاربني ومكافحة الغالء غري منتظمة وقريبة من حد الفقر املدقع حسب مؤخرا منظمة الدفاع عن املستهلك إىل رضورة
فيما يتضاعف اإلقبال عىل مواد أخرى مثل بزيادة املهمات الرقابية يف األسواق وتحديد بيانات العديد من املراصد االجتماعية املحلية "التحرك" من أجل تفعيل آليات املقاطعة لكل
املواد املرتفعة السعر (اي كل املواد تقريبا مما
البيض بأكثر من  3مرات.
هوامش الربح.
والدولية.
يعني االنتقال اىل حالة املجاعة) لكرس حلقة
كما شملت الزيادة يف األسعار أصنافا من
وحسب املعطيات املتاحة عىل مستوى بعض
الفالحون…ضحايا الدولة
الغالء فضال عن توفري عرشات النقاط لبيع مواد
الخرض عىل غرار الطماطم والبصل والخرض االسواق ونقاط البيع ازدادت أسعار الخرض
واللوبيات
فالحية من املنتج إىل املستهلك وهي اقرتاحات
الشتوية نتيجة نقص التزويد وممارسات بـ 12.1باملائة والزيوت الغذائية بنسبة 10.2
يربز العديد من املهتمني بالشأن الغذائي تساق دون أدنى تعليق…
لوبيات األسعار واالحتكار التي قد تكون
باملائة فيما قدرت الزيادة يف أسعار مشتقات الوطني عىل غرار عدد من اعضاء اتحاد
وداعا لـ "الدعم"
مدعومة من جهات نافذة بعد أن أصبحت لها الحليب والبيض بنسبة  5.7باملائة.
الفالحني ان اهل القطاع هم بدورهم ضحايا
تنهي تونس بدءا ً من النصف الثاني من
"خربة" عقد كامل يف "الترصف يف التزويد"
يف الواقع فإن الغالء أصبح منذ سنوات واقعا زيادات أسعار مدخالت اإلنتاج وتفكك أنظمة
العام الحايل سياسة دعم املواد بعد أكثر من
مما تسبب آليا يف زيادة األسعار.
ملموسا يواجهه التونسيون يوميا غري أن طفرات اإلنتاج بسبب التخيل التدريجي للدولة عن
 5عقود من إرساء أول مخطط لدعم القدرة
موجات
تشبه
التي
تستثن موجة الغالء
ولم
ِ
األسعار من حني اىل اخر تزيد بشكل بالغ من دورها التعدييل وحماية املنتجني بتخزين
الرشائية للمواطنني وتنظيم آليات التزويد وفق
التهاب األسعار يف البلدان التي تشهد نزاعات
صعوبة الوضع الغذائي يف ظرف اجتماعي فوائض اإلنتاج اذ يؤكد مسؤولون أن التدخل
القانون األسايس للميزانية سنة  1967املتعلق
كربى مواد أخرى أساسية عرفت باالستقرار
صعب لفئات واسعة من املواطنني ممن فقدوا الحكومي عرب آليات التخزين التعدييل كان يمثل
بتنظيم الحسابات الخاصة للخزينة.وستتحول
يف العرض واألسعار ومنها البطاطا بعد أن
مداخيلهم يف ظل انعكاسات الجائحة الصحية أداة مهمة يف السوق لتحسني العرض بمواسم
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من تاريخ تونس الحديثة

البالد منتصف السنة الحالية من مرحلة دعم
املواد إىل دعم املداخيل يف إطار سياسة عامة
إلصالح منظومة الدعم وسط مخاوف من هزة
اجتماعية عارمة بحكم مزيد تفقري املواطنني
الذين سيكونون عىل موعد مع موجة غالء جديدة
تشمل مواد أساسية وال سيما الخبز واملعجنات
والطاقة.
تتذ ّرع السلطة يف هذا الصدد برغبتها يف
ترشيد استعماالت الدعم إىل جانب توجيهه
ملستحقيه ومجابهة ظاهرة التبذير واستعمال
بعض املواد يف غري األغراض املخصصة لها رغم
أن رفع "الدعم" وهو املشكوك يف وجوده اصال
خصوصا يف ما يتعلق باملحروقات والكهرباء
باعتبار عدم شفافية املنظومة هو من امالءات
صندوق النقد الدويل منذ  . 2012وتذكر السلط
أن دعم الحبوب والزيت النباتي يستأثر بأكثر
من  92باملائة من تكاليف الدعم ( 76,4باملائة
للحبوب و  15,9باملائة للزيت نباتي).
وسيكون التوجه العام يف هذا السياق مبنيا
عىل "اإلعداد النفيس" عرب الزيادات التدريجية
يف أسعار املواد األساسية املدعمة وهو ما تعمل
عليه وفق مصادر مطلعة لجان وزارية مع
التحضري للتوجه نحو نظام تحويل التعويضات.
وتعمل اللجان عىل ابقاء أسعار املواد األساسية
خاضعة لنظام التأطري مع املحافظة عىل
ديمومة الدواوين (ديوان الحبوب ،الديوان
الوطني للزيت ،الديوان التونيس للتجارة الخ)
مع الرتفيع يف اسعار الحليب والزيت النباتي
والسكر والسميد والكسكيس تدريجيا تجنبا
للصدمات .كما تقتيض الخطة تسجيل املنتفعني
يف قاعدة بيانات والتحويل املايل لفائدتهم ثم
املرور إىل حقيقة أسعار املواد األساسية املدعمة
ضمن  3مراحل تهم األوىل رفع الدعم تدريجيا
عن الحليب والزيت النباتي وتتمثل املرحلة
الثانية يف رفع الدعم عن الخبز(الكبري والباقات)
والفارينة .أما املرحلة الثالثة فسيتم خاللها

رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكيس
واملعجنات .وبخصوص عمليات تسجيل
املنتفعني فان اللجان الوزارية تقرتح أن تكون
عملية التسجيل اختيارية ومن دون قيود لكل
التونسيني املقيمني يف البالد مع اتخاذ إجراءات
خصوصية للمقيمني يف تونس من املهاجرين
الذين لهم صفة الجئ.
وبالنسبة لطريقة احتساب وتحويل القيمة
املالية للمنتفعني بعملية إلغاء الدعم فإن اللجان
تسعى إىل تمكني كل عائلة من منحة مالية
تستند إىل عدد أفراد األرسة واىل أن تغ ّ
طي هذه
املنحة عىل األقل ثغرة فقدان القدرة الرشائية إثر
رفع الدعم واالنتقال إىل حقيقة األسعار .ولكن
العملية برمتها تجابه إشكاالت عدة أبرزها أن
الطبقة "املتوسطة" تحتاج بالتأكيد للدعم وفق
املعايري الدولية لقياس املداخيل .كما أن االعتماد
عىل معرفات وحيدة يف ظل انخرام للمنظومة
االحصائية يف البالد يشكل عائقا كبريا أمام
مصداقية التميش بأكمله.
يذكر ايضا أن الحكومة خصصت هذا العام
نفقات بـ  3.4مليارات دينار للدعم من بينها
 2.4مليار دينار لدعم الغذاء و 401مليون
دينار لدعم املحروقات و 600مليون دينار لدعم
النقل .وخفضت الحكومة مخصصات الدعم
بنحو  300مليون دينار مقارنة بما تم إقراره
يف النسخة األوىل من امليزانية .ووفقا للبيانات
الرسمية ينتفع كل تونيس بدعم حكومي بنسبة
 38.9باملائة عن كل رغيف خبز يستهلكه
(باقات) حيث يباع سعر الكلفة بـ 311مليما
توفر منها الحكومة عرب الدعم  121مليما .كذلك
تصل نسبة دعم املعجنات الغذائية إىل 55.9
باملائة بالنسبة للمقرونة و 56.6باملائة بالنسبة
للكسكيس و 58.6باملائة بالنسبة لزيت الطبخ
وهو ما يعني ان رفع الدعم سيتسبب يف ارتفاع
أسعار الحليب واملعجنات والخبز والسكر بنحو
نصف سعرها الحايل يف املعدل.

ارتدادا لزيارة سعيد لمصر عبد الفتاح
السيسي ننشر هذه الصورة من لقاء بورقيبة
بجمال عبد الناصر سنة  1965في القاهرة...
ّ
تنم رغم
كل قسمات وجهيهما وحركاتهما
ّ
االختالف والتباين على أكثر من صعيد بين
الرجلين ،عن رفعة االحترام لشخصيهما
ومن ورائهما لبلديهما.
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

قالوا

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

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا
مبادرات تطوعية لتونسيين بالخارج
تعددت وتنوعت املبادرات التطوعية
والخريية يف تونس الهادفة أساسا لتعزيز
قدرات املؤسسات الصحية منذ ان ظهرت
جائحة كورونا.
وخالل السنتني املاضيتني اكد
التونسيون املقيمون بالخارج يف العديد
من املناسبات ان روح العطاء والتازر
والتضامن متأصلة فيهم خاصة يف اوقات
االزمات والجوائح.
ويف مبادرة تطوعية ومواطنية جديدة
اكدت صفحة "درع الوطن" املهتمة بشؤون
التونسيني بالخارج قبل ايام ان عددا من
التونسيني املقيمني بالخارج يقومون عرب
جمعية "تونسيو الضفتني" بارسال مئات
اجهزة التنفس االصطناعي اىل تونس
مؤكدة ان وزارة الصحة ستتوىل توزيعها
عىل جميع املستشفيات بالجمهورية.
وتأتي هذه املبادرة يف وقت تشهد
املستشفيات واملصحات ارتفاعا غري مسبوق
يف الطلب عىل اجهزة االوكسيجني يف ظل
تنامي عدد االصابات بفريوس كورونا حسب تأكيدات وزارة الصحة.
ولم تكن هذه املباردة الوحيدة او االوىل من نوعها اذ سبق لعدد من التونسيني املقيمني
بالخارج ان تربعوا خالل شهر نوفمرب من سنة  2020بـ 4االف الة تنفس اصطناعي لفائدة
قسم االنعاش الجراحي باملستشفى الجامعي فرحات حشاد تقدر قيمتها ب 60الف دينار.
وشهدت نفس السنة مبادرة من قبل جمعية االطباء التونسيني حول العالم تمثلت يف التربع
بـ 10االت تنفس اصطناعي لفائدة املستشفيات التونسية.
كما حرص عدد من ابناء جهة بوسالم املقيمني بالخارج خالل السنة املاضية عىل توجيه
تجهيزات طبية مختلفة اىل املستشفى املحيل ببوسالم وذلك يف اطار معاضدة مجهودات وزارة
الصحة يف مجابهة كورونا.
غري انه ولنئ ال يمكن احصاء كل املبادرات التطوعية للتونسيني بالخارج فإن ما ينبغي
االشارة اليه ان البعض منهم اشاروا اىل تعقيدات ادارية تتعلق بادخال االجهزة الطبية اىل تونس.

صورة تتحدث

صورة من داخل طائرة
للخطوط الجوية
التونسية TUNISAIR
سنة  ...1970كانت
طائراتنا مفخرة
التونسيين لسخاء
وجباتها وأناقة
مضيفاتها واحترامها
الوقت ولبراعة
ط ّياريها...
يا حسرة ووعد ر بّي
على تونس...

رديء جدا

سليم سعد ال ّله

سليم سعد ال ّله ،رئيس
من ّ
ظمة الدّفاع عن املستهلك،
حمّ ل خالل حضوره برنامج
"شارع رمضان" مع
اإلعالمي إلياس الغربي يوم
ّ
السبت  17أفريل الجاري،
املستهلك الجانب األكرب من
مسؤوليّة لهيب األسعار ُقبَيل ويف األيّام األوىل
ّ
وفس كالمه هذا بالعادات
من شهر رمضان.
اإلستهالكيّة ّ
ّ
للشعب التونيس ولهفته عىل بعض
املواد!
ّ
ّ
صحيح أنه ع ّرج عىل مسالك التوزيع وآليّات
ال ّرقابة ،لكنّه تحدّث أكثر عن كميّة الخبز التي
تُهدَر وأعطى مثاال عن نفسه (أمتنع عن رشاء
الفلفل مثال) وأعطى أمثلة عمّ ا يُعايش ك ّل يوم يف
الفضاءات التّجاريّة (تحدّث عن ...)caddy
أن يفرد املسؤول األوّل عن من ّ
املفروض ّ
ظمة
تدافع عن املستهلك الجانب األه ّم من خطابه
للجمهور األوسع أي ألولئك الذين ال إمكانيّات
لهم ِ
لشاء كميّات كبرية تقاس بالكاديات اذ
ّ
يتوفر
أن اإلقتناء لديهم يكون يوميا حسب ما
لديهم من أموال! هؤالء أكلتهم تعتمد أساسا عىل
ُ
والخرض.
ا ُملعجّ نات
اإلنطباع الذي يحصل عند سماع سليم سعد
ال ّله أنّه أكثر حرصا عىل التّماهي مع خطاب
الحكومة ووزير التّجارة ،حيث أثنى عىل عمله
وشدّد عىل أنّه قدّم له جملة من الوعود يلتزم
بمقتضاها بالتح ّكم يف األسعار وأنّه ال نيّة
للحكومة يف رفع الدّعم إلخ...
تحميل"الضحيّة" ذنب الوضع هو سلوك ال
يليق بمن يُفرتض ّ
أن يُدافِ ُع عنها ولو أردنا إعطاء
مثال للقيس لكان سعد الله مثل محام يحمِّ ل
منوّبه أو منوّبته عبء خطإ!

محمد الناصر

اتحاد الشغل اتصل بي عندما
قدّم مبادرته للحوار الوطني وطلب
مني ان اكون معهم وانا عىل استعداد
ولكن هذا يف وقت مىض واليوم الوضع
تغري ومازالت االمور غري واضحة …
ال يرتدد االنسان يف القيام بيشء لفائدة املجموعة ولست
راغبا يف أية مسؤولية …يكفيني الكتاب وما اثاره من
جدل حول الخميس االسود ضمن مرحلة دقيقة عاشتها
البالد نهاية .2019
يف الكتاب مراحل مختلفة وذكرت ما رأيت وما عشت
ويف موضوع الخميس االسود لم أشتم احدا والغاية لم
تكن للشتم واتخاذ موقف بل ذكرت ما دار من حديث
يف اطار تخمينات دون ان اتبناها ولم اوجه اي اتهام
شخيص الي شخص معني وهذا واضح…تم الرتكيز عىل
املسألة مما اثار بلبلة.

هشام المشيشي

ال نريد الوصول اىل لعبة يل ّ الذراع
يف ما يتعلق بوكالة تونس افريقيا
لالنباء ..بالنسبة يل احرتم العمل
الصحفي وأكدت يف عديد املرات انه
ال دخل للحكومة يف الخط التحريري
للوكالة ..كانت هناك تقديرات يف تعيني رئيس مدير
عام جديد ملؤسسة “وات” ولكن إشكال التصدي لهذا
التعيني فيه حديث..ان شاء الله سنجد صيغة لتجاوز
هذا االشكال ألن االصل يف االشياء ان تكون العالقة بني
الحكومة واالعالم انسيابية النه ال غاية للحكومة للتحكم
يف االعالم او وضع يدها عليه بل غايتها ان يكون هناك
صوت حر وقلم ح ّر.

علي الكعلي

الدولة يف حاجة لديون جديدة
حتى يتسنى لها ارجاع ديونها السابقة
وااليفاء ببقية التزاماتها املالية من
رصف الجرايات ومنح املتقاعدين
ودعم املنتوجات واالستثمار وغريها
والحكومة كانت قد قدرت قيمة القروض يف امليزانية
بـ 18.5مليار دينار .والحكومة ستعرض قريبا مشاريع
اخرى عىل املجلس وانا ادعو الستعجال النظر فيها  .
وانا اذكر بانه من اسباب تضخم امليزانية ارتفاع
نسبة تسديد الديون التي اصبحت عالية وعالية جدا
وهذه النسبة كانت قبل  3سنوات اقل من  3مليارات
دينار واصبحت االن يف حدود  15.5مليار دينار.

منجي الرحوي

تم توزيع  29950وصال “تحت
الطاولة” يف عالقة بصندوق الكرامة
ورئيس الحكومة االسبق يوسف
الشاهد كان قد اصدر االمر املتعلق
بالصندوق يوم  2فيفري من سنة  2018وقد قام بذلك
ملا كان تحت ضغط االخوان يف مواجهة الرئيس الراحل
الباجي قائد السبيس وهذا االمر غري قانوني .ويف هذا
الظرف يبادر رئيس الربملان راشد الغنويش باملطالبة
بتفعيل صندوق الكرامة والهدف  من ذلك هو رشاء ذمم
قواعد حركة النهضة املتململة ..هذا الصندوق ال يمكن ان
يكون اال صندوقا جديدا لنهب التونسيني ومزيد تفقريهم
فرئيس الهيئة عبد الرزاق الكيالني كان قد رصح بانه
سيتم توزيع ما ال يقل عن  3000مليون دينار عىل من
ّ
“رسم نفسه مناضال.”.

نور الدين البحيري

ال وجود إلخوان يف تونس …اسمنا
حركة النهضة ولسنا اخوانا …ليس
لدينا يف تونس ال اخوان وال رصاع بني
النظام واالخوان بل نعيش يف نظام
تعددي وديمقراطي والنهضة حزب من االحزاب القانونية
املعرتف بها وهي الحزب االول يف الربملان ومشاركة يف
الحكم ومدافعة عن البالد ...معركة السييس مع االخوان
يف مرص ال تعنينا وانا خائف عىل الديمقراطية والتعددية
واوجه تحية لرئيس الجمهورية كأخ وكمؤسسة.
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خزعبالت سياسية تونسية

منير الفالح

الشكشوكة بعرشين دينارا...

كيف ما قلتلكم الجمعة ّ
إل فاتت،
ّ
ق ّررت نبدأ رمضان السنة يف الضفة
األخرى من العاصمة يعني بطريقة
أوضح ه ّزيت روحي ومشيت لدار ولدي
بإحدى ضواحي العاصمة وكيف نقول
ضاحية نقصد وحدة من هاك الباليص
ّ
إل يتصنّفوا عادة تحت تسمية"راقية"أو
كيف ما يتقال""quartier résidentiel
وظاهريّا ،عىل األق ّل ،تختلف عىل
حومتي! أوّال باش تدخل لباب الحديقة،
يلزمك تكون حافظّ digicode
وإل مفتاح
بال puceوأنا خوكم عىل قدّي يف هاألمور
هذي الك ّل...بعد ما تتعدّى"الحصن"األوّل
وتم ّر بالحديقة الغنّاء توصل للباب الثّاني
و ...!rebeloteلكن األه ّم من هذا الك ّل
كيف تدخل للدّار،عبارة مشيت لكوكب
آخر(مش متاع السيّد الرئيس) ال تسمع
ّ
حس،ال أصوات متاع جريان،ال والو!
لكن أه ّم حلقة هي ويظهريل راكم
ط ّلعتوها وحدكم هي حلقة الخروج
للقضية! النّهار األوّل تبّعت أرطال
ّ
السن األرطال
الضاحية (بالنّسبة لصغار
هي العادات) ومشينا دعوة متالزمة لواحد
من الفضاءات التّجاريّة وإن كان ّ
السلوك
العام متاع الحريفات والحرفاء هو نفس
ما نعرف يف الحومة يعني رشيان بكميّات
كبرية وزحمة عىل "الكاسة" ومش
الزم نحكيلكم عىل إحرتام "الربوتوكول
الصحّ ي" كيفاش ضارب أطنابه! يعني
يف املسألة هذي بال ّذات فمّ ة مساواة تامّ ة
كان ّ
وفعليّة بني س ّ
الضواحي واألحياء...
عاد خوكم وبعد العودة للمنزل ومن
امل ّرات النّادرة ،أنا امل ّرة هذي ه ّزيت
التّاليفون وطلبت عشريي ال ّروج وعىل
ح ّلة فمّ ي ،ال ّروج بدأ يه ّر وينفض ويحكي
عىل األسعار والغالء والكواء ومن الجملة
يحلف ويتكتّف أنّو قضية متاع شكشوكة
تك ّلفتلو بأكثر من عرشة دينارات!امل ّرة
هذي كنت مستع ّد تمام اإلستعداد باش
نصدّقو وما نعمل حتّى مُ حاولة متاع بحث
وتدقيق يف أقواله وقلتلو:هنا زادة األسعار
خياليّة وأكثر حاجة غايضتني هي هاك
خبيزات ال ّ
ّ
السخونني متاع دواير
طابونة
ا ُملغرب! وكان يحكي،ال ّراجل لقاها فرصة
ّ
ويقل
ال تعاد باش يضحك ويتشمّ ت
تستاهل كيف س ّلمت يف ّ ومشيت لبالصة
"رايضة"ونزيدك زيادة،راهو عرضني
هاك الول ّد محمّ د املريّش وقايل ياخي
وينو ع ّم منري؟حبّيت نسألو يحبّش خبز
ّ
دياري،السنة أمّ ي باش تعمل خبز أق ّل من
العادة عىل خاطر يلزم يتباع الك ّل قبل ال
!couvre-feu
هيّا سيدي،بعد ما رشبنا رشيبة املاء
وتب ّلت العروق،أعلنت للجّ ماعة الك ّل أنّي
حي ونميش
من غدوة باش نشوف أقرب
ّ
ّ
حس! ضحك
نقيض منّو! توحّ شت شويّة
عيل ّ ولدي وقايل هذا ّ
إل بيك؟ش ّد الكيّاس
طول طول وأوّل دورة عىل اليمني،خوذها
وبعد قرابة مائة مرت،توّة تلقى حاجتك!
وفعال،ه ّ
كة كان األمر! فبعد مشاف
عىل القدمني(تم ّرنت من غري ِعلم مسبق
عىل إجراءات الحكومة ومنع التنقل
الحي وما
بالسياّرات) وصلت لبداية
ّ
عرفتش نفرح بإستعادة الجوّ متاعي

وإل نتلهى بك ّم الحفر وأكداس كذا ّ
ّ
إل
تكمّ ل املشهد...توجّ هت ألوّل حانوت
بائع ُ
خرض وغِالل(هذاكة ح ّد مُ بتغياتي)
ّ
فلقيت ّ
السادة البصل والفلفل والطماطم
يغنّيوا يف طبقات أسعار ماكنتش
ّ
متوقعها،فحاال ما كنتش من العاكسني
وجبدت التّاليفون(رغم يف العادة نتحاىش
جبدانو يف ال ّزحمة) وباش يسمعني ال ّروج
ّ
بالصياح وقلتلو ياخي عندنا
مليح،تك ّلمت
غادي يف الحومة يس الفلفل زادة بسوم
ّ
السعر ما نجّ متش
كذا وكذا؟(صدّقوني
حتّى نكتبو،الحاصيلو أكثر من ثالثة
دينارات...بيارس!) قايل:حتّى هنا هاهم
ّ
خضارنا!...
بداو يغنّيو وكنت نتعارك مع
هاهو سمعني يس موال حانوت
الخرضة ّ
إل وقفت قدّامو،خزريل عىل
جنب وقايل يا حاج ،إفهمونا شويّة،هاكي
إل تلقاها عند النّاس ّ
األسعار ّ
إل تجيب
من ماريش ال،grosتحبّ أرخص ب ّرى
ّ
السواني وإال ّ شوف تلقاش
إرشي من
نصبة من النّصب ّ
إل يف قفاء الكاط كاط
ّ
بايش...وطفاني جملة وتلهى بح ّد آخر...
ما كنتش من العاكسني ولوّجت...
ولقيت كميونة محلولة من تايل وفيها
ُ
الخرض...رشيت بأق ّل ال محالة،يس
الفلفل مثال بألفني وأربعة مائة فقط!لكن
ّ
بعضو،قفة الخرض تك ّلفت بهاك
يف قالب
ّ
ّ
السوم!ما كمّ لت عليها شويّة غلة كان ما
لقيت نفيس صارف قرابة ثالثني دينار !
تف ّ
كرت وأنا مروّ ح للدّار هاك
"القصف"املر ّ
كز متاع اإلعالنات اإلشهاريّة
ّ
ّ
وخاصة التالفز:قصف
يف اإلذاعات
اإلعالنات اإلشهاريّة متاع مأكوالت
أشكال وألوان ،كوجينات فايضة وطواول
منصوبة وحالويّات ومرشوبات وعىل
ك ّل لون يا كريمة،زيد فوق الك ّل عائالت
ملمومة من الجد والجدّة للحفيدات
ّ
ّ
السفر،بوس
واألحفاد...مل راجع من
وتعنيق وإحنا غالبيّتنا التّاليفون خدّام
والحارة امللمومني فرد دار عدّنا باش
نفطرو ك ّل ح ّد يف بالصة...

طبعا نعرف ّ
أن اإلشهار هو واحد من أه ّم
ّ
مصادر تمويل القنواة اإلذاعيّة والتلفزيّة،
لكن الحاجة ّ
إل نحبّ نقولها(ونموت عىل
ّ
ّ
ديني)أنّو تقريبا كل اإلشهارات تتعلق
باملاكلة وما جاورها،كمواد تنظيف
املاعون،كإن ّ
ّ
الشعب الكريم ما عندو حتّى
نشاط إنساني آخر بخالف أنّو يستقات
بشم"!والحال ّ
أو باألحرى" ِيتْ ِ
أن غالبيّة
النّاس كيفكم وكيفي ك ّل مَ ز َرق شمس
يخمّ موا يف ألف مليون حاجة،وحدة منهم
ّ
خاصة...وفمّ ة أخوة
وجبتهم وتكلفتها
ّ
وأخوات لينا يف الوطن ما يف حالهمش حتى
باش يخمّ موا يف مرصوف اليوم متاعهم...
نعرف فيكم شكون يقرأ ويقول
شبيه"كبّي"ه ّ
كة وهاني الدّولة الهية

بيهم...ال من ناحية الهية،الهية!والدّليل
هاك التّصاور متاع مسؤولني كبار يارس
يف الحكومة واقفني قدّام طاولة محطوط
عليها دبّوزة زيت مخ ّلط وحككك طماطم
ودبابز حليب وشويّة كسكيس ومقرونة...
يعني قضية طارت نِزلِت تسوى عىل أقىص
تقدير خمسني دينار! عركة وشهود عىل
ذبيحة قنفود.
عاد وصلت للدّار وطبعا كيف
برشة شيّاب كي حاالتي،الزم يف اآلخر
تطلع القضية ناقصة حاجة فما أكثر
إل نسيتها هي"ولد ْ
والحاجة ّ
القمرة"(ما
يخفاكمش جريدة وما إنجّ مش نكتب
اإلسم ّ
إل نستعملوه يف الدّارجة) ولكن يف
الحقيقة والواقع ما نسيتش لكن كيف
ريت سعره،قلت بالش بيه!
وما نحكيلكمش عىل طرح ّ
الضحك ّ
إل
قابلوني بيه الجماعة يف الدّار وقالويل ُف ّك
عليك منّو ه ّ
كة من القضية،إتلهى بالتّنبري
متاعك وكانك عىل تحريك الدمّ،أهبط
للجنينة دور لني تعيا وبعد خوذ بايك يف
ّ
ّ
السالطة(من
بقصان
تطييب العشاء
ْ
القمرة)وح ّ
ط
غري ف...سامحوني ولد
ال ّ
طاولة...
ما نخبّيش عليكم،خوكم لقيتها من
الجنّة والنّاس لني الخسارة تقول الوالدة
يرحمها،حاجة بركة:خبز ال ّ
طابونة
ّ
السخون ما لقيتلوش حل ويا شماتة
صديقي ال ّروج يف ّ!.
الحاصيلو ،رمضان زمن الكورونا
حاجة  spécialبرشة عىل خاطر أه ّم
حاجة ّ
إل هي جوّ الدّورة واللمّ ة ما
ثمّ اش،ما فمّ ا كان العالم املوازي متاع
ّ
وإل ك ّلها
اإلشهارات للعالمات التّجاريّة
تنجّ م تح ّ
طها تحت عنوان تف ّرج بعينك
وموت بقلبك...
شاهية طيّبة عىل ك ّل حال.

األسبوع السياسي بالتونسي
إعداد  :بيّة المالحة

غدوة ماشي للفيزيتة...
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«سد النهضة» حربا بني مرص وأثيوبيا؟
هل ّ
يفجر ّ

الحبيب القيزاني

هل يفجّ ر «س ّد النهضة» حربا
بين مصر وأثيوبيا؟ سؤال بات مب ّر را
بعد فشل كل المفاوضات بين
القاهرة ،والخرطوم من جهة وأديس
أبابا من جهة أخرى في ظل إصرار
األخيرة على رفض أي اتفاق جديد
ملزم وسعيها لفرض األمر الواقع
على الجميع مع ما يمثل ذلك من
مخاطر تعطيش وتجويع الشعبين
المصري والسوداني وتعطيل دورة
اقتصاديهما باعتبار أن الماء شريان
أساسي لالقتصاد وأنه في النهاية
قضية أمن قومي بامتياز.
بلغة أخرى هل انتهى
زمن الديبلوماسية وحانت
ساعة الحرب؟ وهل هذا
الخيار ممكن؟ وقبل ذلك
من يشجع اثيوبيا على
التعامل بصلف وعناد
وتجبّر مع مصر والسودان
في هذا الملف؟ وهل هناك
جهات تحرّض على اشهار
سالح تعطيش الدولتين
في
قيادتيهما
البتزاز
قضايا استراتيجية؟ وهل
يدفع الشعب المصري
بالخصوص ثمن تهاون
قياداته طيلة مفاوضات
دامت  10سنوات عن اتخاذ
مواقف مثل التي اتخذها
السادات مثال عندما قال
جملته الشهيرة «ال يمكن
أن أترك الس ّد بل سأنسفه
ولن أتركه طوبة فوق
طوية».
انطلقت فكرة إقامة «س ّد النهضة»
خالل خمسينات القرن املايض وكان
من املزمع انشاء  33سدّا صغريا
بمناطق متفرقة من أثيوبيا وتوقف املرشوع بعد
تدخل الرئيس املرصي آنذاك جمال عبد النارص
واتفاقه مع االمرباطور هياليس اليس مقابل تعاون
كبري مع اثيوبيا يف مشاريع التنمية.
وقد عاودت الفكرة الظهور يف كل عهود رؤساء
مرص وحتى اليوم وكانت يف كل مرة تقابل تارة
بالرفض وأخرى بالتهديد الرصيح .ففي عام 1978
عندما اقرتح رئيس اثيوبيا آنذاك منغستو هيال مريام
بناء سلسلة من السدود عىل النيل قال السادات :
«لن ننتظر لنموت من العطش يف مرص ،سنذهب اىل
أثيوبيا ونموت هناك».
ويف بداية التسعينات جدّدت اثيوبيا اإلعالن عن
اعتزامها تطوير خططها التنموية من مياه النيل
وإقامة ما تحتاج من سدود مؤكدة «عدم وجود أية
قوة عىل وجه األرض يمكن أن تمنعها من ذلك» .وقد

دعا ذلك الرئيس املرصي آنذاك حسني مبارك اىل
التهديد بقصف أثيوبيا اذا أقامت أي سدود عىل النيل
وهدأت األزمة بني الدولتني بتوقيع اتفاقية للتعاون
سنة  1993وبدء انضمام اثيوبيا ألنشطة التعاون
املشرتك يف إطار حوض النيل ومشاركتها فيه بفعالية.
غري أنه يف أكتوبر  2009بدأت الحكومة االثيوبية
مسحا ملوقع س ّد النهضة ويف ماي  2010أعلنت
نيتها بناء س ّد عىل نهر النيل ،مرشوع عارضته مرص
والسودان ويف أفريل  2011ورغم تقديم مرص شكوى
رسمية لألمم املتحدة واالتحاد االفريقي تطالب فيها
بعدم تمويل الس ّد وضع رئيس وزراء اثيوبيا وقتئذ
ملس زيناوي حجر األساس للس ّد املذكور .ويف أفريل
 2013أعلنت أديس أبابا عن بدء العمل يف بناء

فالس ّد هو األضخم يف افريقيا اذ يحتوي عىل خزان يف
حجم مدينة لندن ويمت ّد عىل مساحة  3000كلم من
األرايض املنخفضة بأثيوبيا ويهدّد بتقليص امدادات
املياه ملرص التي يعيش  ٪ 95من سكانها عىل طول
نهر النيل الذي ّ
يوفر لهم كل مياههم تقريبا.
وبعد مرور حوايل  8سنوات عىل مفاوضات
متعثرة خرج رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد الصيف
املايض مح ّذرا يف خطاب أمام برملان بالده « :ال توجد
قوة يمكن أن تمنع أثيوبيا من اكمال السدّ» وأضاف
أنه اذا كان األمر يتعلق بذلك فإن لديه ماليني من
البرش مستعدون للحرب مع مرص.
وقد جاء ترصيح أبي أحمد ردّا عىل ترصيح
للرئيس املرصي أكد فيه أنه «سيحدث عدم استقرار

بحرية الس ّد الضخمة عىل امتداد  10سنوات حتى ال
يؤثر ذلك عىل نصيبها من مياه النيل لكن أثيوبيا غري
مستعدة إال للموافقة عىل فرتة ملء تدوم  4سنوات
فقط اليشء الذي ترى فيه القاهرة بناء عىل دراسات
خربائها ومهندسيها الفالحيني خطرا عىل فالحتها
وعىل عبادها وعىل احتياجاتها من الكهرباء التي
تولدها محطة س ّد أسوان العمالق اذ أن مخزون هذا
الس ّد بدوره سينقص بسبب شحّ املياه املحجوزة من
طرف س ّد النهضة االثيوبي.
ملف الس ّد االثيوبي تحوّل يف مرص اىل قضية
وطنية تشغل الصحافة والرأي العام .وإذا كان وزير
الخارجية سامح شكري قد أكد أن بالده «ترصد كل
يشء بشكل يومي الن هذه القضية وجودية وقضية
حياة ترتبط بحياة الشعب املرصي وال
تهاون فيها وال تعامل معها اال ّ بكل
جدية والتزام» فإن وزير الريّ األسبق
محمد نرص عالم ح ّذر من أن تلجأ
اثيوبيا اىل بدء امللء الثاني للس ّد تحت
ستار التفاوض طالبا منها «االستماع
جيدا لتحذيرات مرص والسودان
وللتنبيهات االمريكية-الروسية بعدم
القيام بأية أعمال منفردة دون اتفاق
قانوني مُلزم».
أمّ ا عبد الله األشعل مساعد وزير
الخارجية األسبق فقد وصف أثيوبيا
بـ «دولة مارقة ومافياوية» داعيا
الشعوب العربية لـ «االنرصاف عن
أكاذيب األحباش وأحقادهم» والقيادة
املرصية اىل «التخيل عن حسابات
الرتدّد واالستسالم» حاثا عىل «تأديب
اثيوبيا قبل ضياع الفرصة األخرية من
االيادي املرتعشة» وعىل «وضع خطة
متكاملة لص ّد الخطر وفتح االعالم
حتى يفهم الشعب ضحية املؤامرة».

الخيار العسكري بعد
فشل الديبلوماسية؟

الس ّد ليلوّ ح الرئيس املرصي آنذاك محمد مريس بأن
«كل الخيارات مطروحة» لريد عليه رئيس وزراء
أثيوبيا هاييل مرييام ديسيلني بأن «ال أحد وال أي
يشء يستطيع الحيلولة دون بناء السدّ» .أما الرئيس
السييس فقد قال يف أول ترصيح له حول أزمة الس ّد
«اذا كان س ّد النهضة حق ألثيوبيا يف التنمية فإن النيل
حق لنا يف الحياة» .ويف  1مارس  2014ويف  1مارس
 2014أعلنت أثيوبيا االنتهاء من بناء  ٪ 32من س ّد
النهضة وقال وزير الدفاع آنذاك أن بالده جاهزة للر ّد
عىل أي عمل عسكري لكن بعد إعالن الصني وإيطاليا
واالتحاد األوروبي عن إيقاف تمويل الس ّد استأنفت
اثيوبيا املفاوضات مع مرص والسودان.
غري أن املفاوضات رسعان ما تعثرت اذ واصلت
اديس أبابا بناء الس ّد بعدما غريت مكانه غري عابئة
باألرضار التي سيلحقها بشعبي مرص والسودان :

إقليمي لو انتهك أحد حقوق مرص املائية» .وأضاف
«ذراع مرص طويلة وقادرة عىل مواجهة أي تهديد».
وتابع السييس « :معركتنا معركة تفاوض والعمل
العدائي مرفوض ،لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة
مياه من مرص ومن يريد أن يج ّرب فليج ّرب».

سياسة األمر الواقع

واصلت أديس أبابا سباقها مع الزمن لوضع
الجميع أمام األمر الواقع .وقبل أسبوع رشعت يف فتح
البوابات العليا لس ّد النهضة عند مستوى منسوب
 540بهدف تخفيض املياه استعدادا لعمليات صبّ
الخرسانة وتعلية الس ّد اىل مستوى يبلغ  595مرتا
تمهيدا لبدء امللء الثاني لبحريته الذي تقول أديس
أبابا إنه يجب أن يتم خالل موسم األمطار أي بني
جويلية وأوت من هذا العام.
وتطالب مرص أساسا أثيوبيا بااللتزام بملء

تصعيد يف اللهجة بدأ يصدر عن
القاهرة ثم تلتها الخرطوم بعد فشل
جولة مفاوضات «الفرصة األخرية»
التي انتظمت بداية أفريل الجاري يف
العاصمة الكونغولية كينشاسا .ذلك
أن عامل الوقت الذي لعبت عليه اديس ابابا طويال لم
يعد يف صالح مرص وال السودان بما يطرح سؤاال عن
الخيارات املتبقية لتجنب الحرب.
فمن منظور القانون الدويل الذي ينظم عالقات
البلدان يُعترب ترصّ ف اثيوبيا وارصارها عىل امليضّ
فيه «اعالن حرب» باعتبار انه يهدّد بلدين وخصوصا
منها مرص يف وجودهما .فأديس أبابا التي ترى يف
الس ّد الهائل وسيلة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
كانت تنظر اىل مرص والسودان طيلة عقود عىل انّهما
يستوليان عىل حقها من مياه النيل وان ذلك تسبّب لها
يف حالة فقر عانت منها طويال ،وهي لذلك ترى اليوم
أن الوقت حان لتترصف يف ما تعتقد أنه من ممتلكاتها
(نهر النيل األزرق) وبالكيفية التي تحقق لها رفاهية
شعبها .أما مرص والسودان فرييان يف السيطرة
االثيوبية املطلقة انقالبا عىل االتفاقيات التي تم العمل
بها طيلة حوايل قرنني وتهديد وجودي لشعبيهما.
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الشارع السياسي
فمرص تتخوف من دمار رقعتها الزراعية (الضئيلة
أصال) وانحسار حصص املياه للرشب اذ تعتمد بأكثر
من  ٪ 90عىل نهر النيل كمصدر للمياه يف الحياة
اليومية ومختلف األنشطة وخصوصا لتوليد الكهرباء.
أمّ ا السودان فيخىش من تأثر س ّد «الروصريص» أحد
أهم مصادر الري وتوليد الكهرباء اىل جانب التداعيات
املتوقعة عىل القطاع الفالحي.
اإلرصار األثيوبي عىل الترصف دون اتفاق ملزم
مع دول املصبّ يطرح سؤال حول ما اذا كانت
هناك اطرف دولية تدعمها من وراء الستار يف هذا
التميش وتدفعها للعب دور بالوكالة يستعمل سالح
املاء كورقة لسلب القاهرة والخرطوم سيادتيهما
السياسية وابتزازهما يف مواقف اسرتاتيجية تخدم
أجنداتها طويلة األمد .ويف هذا االطار نقلت صحيفة
«رأي اليوم» عن د .إسماعيل صربي مقلد ،أستاذ
العلوم السياسية والعالقات الدولية أن «كل الدالئل
والشواهد الراهنة تؤرش بما ال يقبل الشك ان اثيوبيا
لن ترتاجع عن مسارها الحايل وانها سوف تكمل
ما بدأته غري عابئة بما قد يرتتب عليه من تداعيات
محتملة او عواقب كارثية اكيدة».
وأضاف مقلد أن «اثيوبيا ال تنفرد وحدها بالقرار
يف هذا امللف الخطري ،وانما تحيط بها دائرة متعددة
االطراف من املحرضني واملتآمرين علينا واملرتبصني
بنا ممن يهدفون اىل اكتساحنا وافشال مسريتنا
واستنزاف طاقاتنا وارغامنا عيل تغيري طريقنا بتدمري
رشايني حياتنا وحرماننا من حقنا يف الحياة بمؤامرة
خبيثة نسجوا خيوطها معا».
ووصف مقلد الوضع بأنه «مؤامرة هي األخطر يف
اهدافها البعيدة واالشد تهديدا لوجودنا يف تاريخنا».
وتابع محذرا« :مؤامرة تحاول وضعنا امام
معضلة حياتية رهيبة ال حل لها حارضا او مستقبال…
ولوال انهم اصحاب القرار الحقيقيني يف كل ما يجري
من مراوغات ومماطالت ومناورات وخداع حول
مشكلة هذا السد امللعون ملا تجرأت اثيوبيا عيل ان
تتشبث بهذا املسلك العدائي الذي وصل حدا من
االستفزاز ال يمكن احتماله او تركها تميض فيه حتى
النهاية».
وقال مقلد «إن اعتقاده الجازم هو ان كل
املحاوالت املبذولة حاليا لجعلها تقبل باتفاق قانوني
ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سدها  ،سوف تبوء
بالفشل وتنتهي بنا من حيث بدأت بفعل عناد اثيوبيا
ورفضها املستمر لكل الحلول السلمية املقرتحة ايل
ان تضعنا امام االمر الواقع ولتكتمل وقتها حلقات
املؤامرة التي شارك كل هؤالء فيها سواء بالتخطيط او

بالشحن والتحريض او بالتمويل او بالدعم السيايس
واملعنوي».
وتابع إنه «لم يعد هناك من الوقت او الظروف ما
يسمح باستمرار الرهان عيل نوايا حكام اثيوبيا النهم
لن يتغريوا  ،مهما احسننا الظن بهم..او مهما حاولنا
ان نكون متفائلني».
وقال مقلد «إننا لسنا بحاجة الن نعيد ونزيد
ونكرر اننا نقف اآلن امام خطر وجودي غري مسبوق
سوف تمتد اخطاره ومضاعفاته الوخيمة عيل شعبنا
هنا يف مرص حتي نهاية التاريخ».
واختتم قائال« :والننا ال نعرف ما اذا كان هذا
السد هو نهاية املطاف ام انه البداية ملا سوف يأتي
بعده وقد يكون اخطر منه .وعندما يكون شعبنا يف
مواجهة مثل هذا التحدي القاتل من عدو غاشم ينكر
عليه حقه يف الحياة بكل هذا الصلف والغرور والعناد
والتجرب  ،فان الرد عليه ال يكون اال باللغة التي يفهمها
وبالرسعة التي تحول دون وقوع الكارثة التي يخطط
لها لتكون من نصيبنا وحدنا… .ووقتها قد ننجح يف
انقاذ ما يمكننا إنقاذه».
من جانبه أكد د .محمد فاضل أن التفريط يف
نقطة واحدة من حصة مرص وشعبها يف مياه النيل
استسالم وخيانة ،مشريا إىل أن الوطن يدفع ثمن
خطايا مفاوض مرصي متقاعس ومتباطئ وعاجز
بدءا ً من إعالن املبادئ غري امللزم مرورا بمفاوضات
عبثية استمرت بعده طوال ست سنوات كاملة رغم ان
حدها االقيص وفقا العالن املباديء كان عام ونصف
فقط.
ويؤكد الخبري العسكري واالسرتاتيجي اللواء
مأمون ابو نوار أن الخيار العسكري وإن كان موجودا ً
فإنه سيكون صعبا ً للغاية دون استخدام األرايض
السودانية« ،فإذا أرادت مرص اللجوء إليه فعليها أن
تنرش قواتها الجوية داخل السودان والقريبة للغاية
من السد ويف هذه الحالة سيكون من األسهل توجيه
رضبة جوية إليه ،مع نتائج أفضل بكثري ،علما ً بأنه
يستحيل تدمري السد ليس فقط بسبب بنيته القوية
وإنما ألنه سيتسبب يف تسونامي هائل للسودان
ومرص ،وبالتايل فإن الرضبة يجب أن تكون موجهة
ألضعف مكان يف بنية السد».
وحسب اللواء أبو نوار ،فإن الرضبة الجوية قد
تتم من خالل مقاتالت تحمل قنابل ارتدادية تصل
إىل قاع السد وتنفجر مطلقة موجات صوتية ضاغطة
ينتج عنها شقوق وتصدعات يف سد النهضة ،لكنه
استدرك قائالً إن حجم وقوة التفجري الناشئ عن
تلك القنابل يجب أن يكون محسوبا ً بدقة وأن تكون

صورة تتحدث
حالة اسرائيل بعد  60سنة من دعاء العرب عليها بالدمار :
 أقوى دولة في الشرق األوسط ومن ضمن  11أقوى دولة فيالعالم
 الثانية عالميا في تمويل ورعاية المجال العلمي خامس أنظف دولة في العالم الثانية عالميا في أبحاث علوم الفضاء نظامها التعليمي يصنف ضمن  50أفضل نظام تعليمي فيالعالم
 تمتلك أكبر مصنع أدوية في العالم سنة  2005قامت اسرائيل بـ  6309أبحاث علمية! وتفوقت علىأمريكا.
 بين كل  10االف مواطن اسرائيلي يوجد  140عالما ومهندسا.... تصنع أكثر من  %10من أسلحة العالم أكثر من  %60من ( dronesطائرات بال طيار) مصدرها اسرائيل. في خضون  50سنة قامت اسرائيل بـ :* مضاعفة عدد سكانها  10مرات
* مضاعفة حجم انتاجها الزراعي ب  16مرة

العملية مسيطرا عليها ،أو أن يتم رضب أماكن اخرى
يف السد فوق سطح املاء بما يسبب شقوقا ً وتصدعات
تؤدي لترسب للمياه بشكل ليس كبريا ً للغاية بما
يعطل السد عن عمله».
وأضاف أن مرص وإن كان لديها رسب طائرات
الرافال شديدة التطور ،فإنها تحتاج إما لالنطالق
من السودان ،أو أن يصاحبها طائرات تزود بالوقود،
مشريا ً إىل أن «هذا هو أكرب تح ٍد رغم القدرات الفائقة
للطريان املرصي ومقاتالته ،وهنا ستكون املخاطرة
أقل بكثري».
ورغم كل تلك القوة العسكرية املرصية والتي
قد تدعمها القوة السودانية ،فإن أبو نوار حذر من
ّ
محصن للغاية قائال« :السد محاط
أن سد النهضة
ومؤمن بقوات دفاعية ،كما أن إثيوبيا اشرتت منطومة
دفاعات جوية من إرسائيل تستخدم صواريخ بايثون
( ،)Pythonوأعتقد أيضا ً أن لديهم منظومات دفاع
روسية منها منظومة بانتسري  ،1هذا بخالف القوات
عىل األرض التي ستمنع وصول أي أفراد إىل منطقة
السد».
هكذا اذن تجد القيادة املرصية نفسها أمام
خيارين أحالهما م ّر  :إمّ ا التفريط يف حصة بالدها
من املاء الرضورية لوجود الشعب والدولة املرصيني
وإمّ ا خوض حرب مدمّ رة ال يمكن التكهن بعواقبها
عىل مركزها وصورتها لدى شعوب القارة االفريقية.
لذلك لم يستبعد موقع «الشبكة العاملية» وجود أصابع
دوائر إرسائيلية-أمريكية قال إنها تسعى لتوريط
مرص يف هذه الوضعية مرجحا وجود رغبة للثأر من
مرص بسبب تبجيل االتحاد السوفياتي عليها لبناء
س ّد أسوان العمالق الذي يحمي منذ ستينات القرن
املايض مرص من الجفاف .ويرى املوقع أن هذه
رسا باملال واملهندسني والحماية
الدوائر ساعدت ولو ّ
العسكرية عىل بناء سد النهضة االثيوبي الرتهان
س ّد أسوان ووضع كل مرص تحت رحمتها يف خض ّم
التحوالت االسرتاتيجية التي يشهدها العالم اليوم.
فهل تخوض القيادة املرصية حربا وجودية لضمان
مستقبل شعبها أم ان فرصة تدمري سد النهضة
فاتت؟ وماذا سيكون موقف القوى العظمى من
الحرب اذا اندلعت؟
اإلجابة يف غياهب املجهول لكن األكيد أن تورط
مرص يف حرب مماثلة سيستنزف منها مقدرات هائلة
وسيؤثر حتما عىل مسريتها التنموية ويع ّ
طل جانبا
هاما من مشاريعها املستقبلية.

انتداب
موقع "الشبكة العاملية" كشف أن
لقاء جمع يوم  10أفريل الجاري بفيال
"هوبر" الواقعة بمدينة إسطنبول
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
بنظريه األوكراني فولوديمري زيلنسكي.
املوقع أضاف أن املخابرات الرتكية
رشعت مبارشة اثر هذا اللقاء يف انتداب
من أسماهم بـ"جهاديني دوليني"
بمنطقة شمال-غرب سوريا التي
يحتلها الجيش الرتكي الرسالهم إىل
أوكرانيا ملواجهة الشق املوايل لروسيا
تماما مثلما جنّدت سابقا "جهاديني"
واستعملتهم يف ليبيا وأذربيجان.
ووفق "الشبكة العاملية" شهدت
مدينة ماريوبول األوكرانية وصول
 150جنديا تركيا لتأطري "الجهاديني".
والحظ املوقع أن "الجهاديني" هم يف
الحقيقة إرهابيون وأن مدينة ماريوبول
هي املعقل الدويل ملا يدعى "اللواء
اإلسالمي العاملي" الذي يقول املوقع ان
لندن وواشنطن يرعيانه.

يوم إجازة! ...
صحيفة "الغارديان" الربيطانية
أكدت يف مقال تحت عنوان "إنه يوم
إجازة" ان عمليات تنصت قيادة خفر
السواحل اإليطالية يف اطار التحقيق يف
اتهام جمعيات اإلنقاذ البحري باملتاجرة
بالبرش كشفت عن استهانة مسؤويل
خفر السواحل الليبية بأرواح املهاجرين
غري الرشعيني وتقاعسهم عن انجادهم
يف األوقات العصيبة.
وأضافت الصحيفة أنه حسب
ّ
التنصت عىل
ترسيب لبعض نصوص
هواتف مسؤويل خفر السواحل الليبي
تلقى املسؤول عن خفر السواحل الليبي
العقيد مسعود عبد الصمد يوم الجمعة
 16جوان  2017مكاملة هاتفية من
مسؤول يف خفر السواحل اإليطايل أخربه
فيها بأن  10زوارق مهاجرين كانت يف
محنة وأن العديد منها يف املياه اإلقليمية
الليبية .وأشارت اىل أن جواب عبد الصمد
كان " :إنه يوم عطلة ...إنها عطلة
هنا ...لكن يمكنني محاولة املساعدة..
ربّما يمكننا أن نكون هناك غدا"!
"الغارديان" نقلت عن ريكاردو
غاتي ،رئيس بعثة اإلنقاذ التابعة
ملنظمة غري حكومية تدعى "برواكتيف
أوين أرم" قوله "أنّه من املستحيل دائما
االتصال بالليبيني" وأن "ارقام هواتفهم
غالبا مغلقة ال تعمل أو غري موجودة".

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

الشارع الثقافي
وقفة

اإلصالح والتحديث في العالـم العربي في القرن التاسع عشر:

املنطلقات واحلصيلة

بقلم  :د .محمّ د لطيّف  -باحث في التاريخ اإلسالمي

هل عرف العالم العربي اإلسالمي إصالحات أم
تحديثا ؟
يختلف اإلصالح عن التحديث .فلإلصالح غالبا
مدلول ديني ممّ ا يعني أنّه قد يتّخذ أحيانا توجّ ها
أصوليا وغري تقدّمي يف حني أن التحديث يتعلق أكثر
باملؤسسات واملجتمع واالقتصاد وهو ينطوي عىل
معنى التجديد والقطع مع القديم .
ّ
ال مراء أن القرن التاسع عرش مثل لحظة
استفاقة بالنسبة للعرب املسلمني .وهي استفاقة
تر ّد إىل شعور قويّ لدى دوائر الحكم والنخب
املثقفة عىل السواء ّ
بأن املجتمعات اإلسالميّة باتت
محارصة ومهدّدة يف اآلن نفسه .وقد تراءت لدى
هذه النخب رضورة اإلصالح وأهميّة تحديث الدولة
والجيش واالقتصاد واملجتمع والتعليم باألخذ
عن األمم األوروبية وذلك حتّى يتسنّى ص ّد خطر
االستعمار وااللتحاق بركب التقدّم .وبرزت تحت
تأثري هذا الوعي بعمق األزمة محاوالت جسورة
لإلصالح والتحديث يف ك ّل من مرص وتونس ومن
قبلهما يف مركز الخالفة العثمانية نفسها .ولنئ
لم تؤت هذه التجارب اإلصالحيّة يف غالب األحيان
النتائج املرجوّة منها وعمّ قت األزمة االقتصادية
التي كانت ترزح تحتها األقطار العربية اإلسالمية،
فقد حملت معها رياح التغيري بأن أخرجت هذه
األقطار من انطوائها عن ذاتها ودفعت بذلك النخب
املثقفة العربية اإلسالميّة لال ّ
طالع عىل الفكر
والثقافة الغربيّني والتشبّع بهما.
وضع املصلحون والقائمون عىل التحديث
املسألة الدينية يف قلب اهتماماتهم .والواقع أنّه
من التبسيط ر ّد هذا االهتمام إىل كون أغلب هؤالء
املصلحني وحملة املرشوع التحديثي كانوا من
ذوي التكوين الديني وإنّما هو يرتبط باألحرى
العربي اإلسالمي عرصئذ .فقد كانت
بواقع العالم
ّ
البالد اإلسالميّة مفككة وضعيفة أكثر من أي
وقت مىض يف ظ ّل عجز اإلمرباطورية العثمانية
أو «ال ّرجل املريض» عن ص ّد األخطار الخارجية
وحماية اإلياالت التابعة لها .ولم يكن للمسلمني
ما يعتصمون به غري الرابطة الدينية فبات اإلسالم
هو الح ّل بالنسبة للمصلحني الذين حملوا بدورهم
هواجس مجتمعاتهم واعتربوا ّ
أن إنقاذ الدّين
واألمّ ة يشرتط تجديد اإلسالم بما يتماىش مع ما
حققته األمم الغربيّة من تقدّم لكن دون املساس
بما اعتربوه نواته األصليّة وجوهره.وحتّى بالنسبة
ألصحاب الرؤى التحديثية ال ّذين كانوا أق ّل تع ّلقا
بالفكرة اإلسالميّة فإنّه لم يكن ممكنا بالنسبة إليه
ال ّذهاب بعيدا يف األخذ عن الغرب ّ
ألن ال ّرهاب من

ّ
الخاصة والعامّ ة عىل ح ّد
«األجنبي» كان يخيّم عىل
السواء وهو ما حال دون تحديث عميق للمؤسسات
وللمجتمع.
لقد كانت الفكرة السائدة لدى مفكري عرص
النهضة وطيف من أتباع التوجه التحديثي يف
القرن التاسع هي اعتبار اإلسالم نظاما سياسيا
واجتماعيا وحضاريا متكامال وأنّه ال يصحّ من ثمّ ة
تحديث املجتمع أو النظم السياسية واالقتصادية
إال ّ مرورا بإحياء جذوة اإلسالم بتجديده وتكييفه
مع سنن العرص .ومن ثمّ ة يمكن القول ّ
إن العالم
العربي اإلسالمي عرف أساسا محاوالت إصالح ال
ّ
تحديثا بدقيق املعنى وذلك ّ
ألن املنطلقات كانت دينية
ولم يكن الوعي باألزمة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية منفصال عن أزمة الضمري الديني التي
خيمت عىل املجتمعات اإلسالمية يف ذلك الزمن.
بيد أنّه يمكن اعتبار بعض التجارب يف ك ّل
من مرص مع محمّ د عيل باشا (حكم بني - 1805
 )1848ويف تونس عىل يد أحمد باي (حكم بني 1837
و )1855ومحمّ د باي (حكم بني  1855و )1859
ث ّم الوزير األكرب خري الدين باشا ()1877 - 1873
تحديثا وذلك ألنّها ر ّ
كزت عىل الجوانب العسكرية
وبدرجة أقل عىل التعليم واالقتصاد ونظم الحكم.
وما يجمع بني هذه املبادرات هو ّ
أن أصحابها كانوا
يف موقع السلطة وقد استطاعوا بناء عىل ذلك أن
يطبّقوا األفكار التي حملوها أو التي أشار بها
املحيطون بهم من املصلحني .والواقع ّ
أن مرص
وتونس يلتقيان يف االنفتاح أكثر من بقية البلدان
اإلسالمية عىل أوروبا ّ بحكم أهمية موقعهما وقدم
العالقات االقتصادية والدبلوماسية التي ربطتهما
باألقطار األوروبيّة .وقد جعل ذلك من النخب
السياسية يف هذين البلدين أكثر إدراكا ملعنى التقدّم
وأعمق معرفة بما بلغت أوروبا من نماء.
لكن ومهما يكن من طبيعة هذه املبادرات
ّ
فإن آثارها لم تكن عميقة ويمكن
وخلفياتها،
القول إنّها كانت نخبوية إىل ح ّد بعيد .وقد رجّ ح
ّ
الكفة لصالح التيّار اإلصالحي ال ّذي كان يرى
ذلك
يف اإلسالم أصل وغاية اإلصالح وهو بال ريب تيار له
«شعبيّة» لم تكن لتضاهيها شعبية الح ّ
كام وأويل
األمر من الوزراء وغريهم مهما كانت عالقتهم
ّ
الصمود
باملجتمع .وممّ ا كفل للتيار اإلصالحي
أيضا هو ّ
أن روّاده قد خ ّلفوا كتابات تسنّى ملريديهم
وأتباعهم تطويرها والبناء عليها الحقا فيما
لم يخ ّلف أصحاب النزعة التحديثية عىل النمط
األوروبي مؤ ّلفات كثرية .فباستثناء كتاب خري
الدّين «أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك» فإننا

ال نقع تقريبا عىل مؤ ّلف آخر ّ
فصل فيه صاحبه
ّ
فصل خري الدّين نظرته التحديثية واكتناهه
كما
للتقدّم الغربي .وقد أجهز االستعمار يف أواخر القرن
التاسع عرش عىل ك ّل املنجز التحديثي فيما حافظت
األفكار اإلصالحية ذات الطابع الديني عىل جاذبيتها
وحضورها خصوصا أنّها باتت تمثّل شكال من
أشكال مقاومة االستعمار والتعبئة ضدّه.
يمكن أن نذكر عىل سبيل املقارنة التجربة
التحديثية يف اليابان والتي انطلقت يف عرص
اإلمرباطور ميجي (حكم بني  )1912 - 1867أي
بشكل متزامن مع التحديث يف البلدان اإلسالمية
تقريبا .وقد انكبّت جهود اليابانيني يف عهد
إمرباطورهم املستنري عىل إصالح الجيش واالقتصاد
ّ
وخاصة عىل رضب القوى التقليدية
والتعليم
املحافظة من النبالء املحاربني (الساموراي) والتجّ ار
(التوكوغاوا) .ولم تطرح بالنسبة لليابانيني قضيّة
الدّين والهويّة بل تحوّلت فكرة االنفتاح عىل الثقافة
الغربية مع الحفاظ عىل األصالة إىل قناعة جماعيّة
ممّ ا ّ
يس عمليّة التحديث وحوّلها إىل ه ّم وطنّي.
وقد فتح عرص ميجي السبل أمام اليابان لاللتحاق
ّ
مصاف القوى الكبري ولتكون
بركب التقدّم ولبلوغ
ما هي عليه اليوم من النفوذ والتأثري.
ليس فشل التجربة اإلصالحية –التحديثية
قدرا عربيا أو إسالميّا ل ّ
كن املشكل األسايس هو
أن املسلمني ربطوا غالبا مساعيهم للتقدّم بالديّن
وهو ما جعل املجتمعات والنخب املثقفة والحاكمة
رهينة دائرة مغلقة ومنهكة وذلك ّ
ألن اإلسالم ليس
قادرا عىل استيعاب ك ّل منجزات الحداثة بل أنّه من
الشطط ربّما أن نحمّ له ك ّل ذلك .ومن ثمّ ة فإن ك ّل
تحديث حصيف وجدّي يجب أن ينطلق من أسس
«علمانية « أي أن يرتك جانبا قضية الدّين فال يدّعي
رضورة تجديده كما ال يحاول اقتالعه من جذوره
فيخرج بذلك من الدائرة املفرغة التي ذكرناها.
ّ
شك أن البلدان العربية اإلسالمية تقف اليوم
ال
عىل تخوم الحداثة وأنّها أقرب إليها من أي وقت
لكن ما ينقصنا ربّما هو ّ
ّ
أن طيفا واسعا
مىض.
من القائمني عىل شؤون الحكم يفتقرون إىل فهم
عميق للحداثة وللتحديث ويحرصونها يف أطر
ضيقة سياسية باألساس .عىل ّ
أن الحداثة آتية ال
محالة فعلينا حينئذ أن «نفتح لها نوافذنا دون أن
تقتلعنا من جذورنا» إن جاز يل استعمال عبارة
الزعيم الهندي غاندي.

تنويه  :نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء ،فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.
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ملاذا تغيب الرواية التونسية عن دراما رمضان؟

عواطف البلدي

تشهد الرواية التونسية تطوّرا ملفتا كمّ ا ونوعا تُرجم الى انتعاشة في سوق النشر وبداية تش ّكل جمهور من القراء  ،دون ان ننسى تعدد الجوائز على
ِ
روائيينا .هذه "النهضة الروائية" لم يكن لها أثر يذكر في الدراما ،اذ غابت الرواية التونسية ككل موسم تقريبا
المستوى العربي التي نالها عدد ال يستهان به من
عن االعمال الدرامية.
"الشارع المغاربي" توجّ ه لعدد من الروائيين والمخرجين في محاولة لفهم هذا "االفتراق" التاريخي بين الرواية والدراما في بالدنا وأسباب غياب المكتوب
الروائي عن المرئي الدرامي.
ال تحتفظ الذاكرة السينمائية والتلفزية اال ببعض
االسماء من كتّاب القصة والرواية الذين تحوّلت
اعمالهم من الورقة اىل الشاشة ..نذكر قصص
عيل الدوعاجي وروايات البشري خريف "خليفة
االقرع" و"برق الليل" وعبد القادر بن الحاج نرص
"الريحانة" وغريها وبعض التجارب القليلة النادرة.
نعلم طبعا أننا نعيش يف تونس أزمة كتاب سيناريو
مختصني وحرفيني قادرين عىل تحويل املنجز
الروائي اىل عمل درامي تلفزي ولكن برز عىل الساحة
منذ سنوات بعض املختصني يف الكتابة املبارشة
اىل التلفزة .ما يلفت االنتباه ويمكن رصده بيرس
رغم تعدد القنوات التلفزية ورغم وفرة املسلسالت
والسلسالت لم يحصل الوصل مع الرواية التونسية.
يذهب بعض النقاد اىل ان الفاعلني واصحاب القرار
يف االنتاج التلفزي ال يتابعون بشكل جيد (قراءة)
الرواية التونسية ،هذا اضافة اىل عامل اسايس اخر
يفرس غياب الرواية عن الدراما وهو غياب مختصني
يف كتابة السيناريو قادرين عىل تحويل الرواية إىل
عمل تلفزي.
أعمال روائية كثرية يمكن تحويلها من مكتوب
اىل مرئي عىل غرار أعمال كل من الروائي حسنني بن
عمّ و "الخلخال" " ،الك ّروسة"  ،باب العلوج" " ،عام
الفزوع " ،"1864حجام سوق البالط" " ،رحمانة"..
وأعمال آمنة الرمييل "شط االرواح  ،توجان"...
وكمال الرياحي "املرشط  ،عشيقات النذل"...
وشكري املبخوت "الطلياني ،باغندا "...وامرية غنيم
"نازلة دار األكابر "..وغريهم من الروائيني ومن
الروايات التي شهدت خالل السنوات االخرية انتعاشة
حقيقية توّجت بجوائز محلية وعربية ..كل هذه
االعمال وغريها لم تحظ باهتمام القنوات التلفزية
العمومية والخاصة وال باهتمام املنتجني واملخرجني
الذين يفضلون يف أعمالهم الرمضانية سيناريوات
جاهزة ورسيعة التحضري إال نزر قليل عىل غرار رواية
"الطلياني" لشكري املبخوت التي كانت ستحوّل اىل
فيلم بطلب من املنتج نجيب عيّاد واملخرج شوقي
املاجري قبل رحيلهما رحمهما الله ...طرحنا سؤال
ملاذا تغيب الرواية التونسية عن دراما رمضان؟ عىل
عدد من الروائيني واملخرجني فأرجعوا املسألة اىل عدة
أسباب سنأتي عىل ذكرها يف هذا امللف.

مخرجون ال يقرؤون

اعترب الروائي ابراهيم درغوثي ان سؤالنا وجيه
قائال "لكن من املفروض أن يطرح عىل املخرجني
واملشتغلني بالدراما يف مختلف قنوات الفرجة يف
تونس ،ذلك أن مثل هذا السؤال طرح سابقا عىل
مخرجي السينما الذين تهربوا من الرد عليه بتعالت
واهية".
وأضاف الدرغوثي "حتى أعود لسؤال اليوم أقول

إن املخرجني واملنتجني للدراما يف تونس عامة ال عالقة
لهم بالكتابة الروائية  ،فهم ال يقرؤون اإلبداع التونيس
وال عالقة لهم بالرواية التونسية ألنهم يعتقدون أنها "
ضعيفة " يف بنائها وال تستجيب لطموحاتهم يف إنتاج
عمل درامي " كبري " متابعا " صادف أن حرضت
مرة ندوة أدبية يف مدينة الحمامات حول " الرواية
والسينما " نظمها نادي القصة وكان ضمن الحضور
مخرج سينمائي " كبري " يكتب بنفسه سيناريوات
أفالمه وطرح عليه نفس هذا السؤال فأجاب :وهل لنا
رواية بتونس؟ وملا ضيقت عليه الخناق وجدت أن
عالقته بالرواية التونسية تعود إىل ما نرش يف ستينات
القرن املايض".
وختم الدرغوثي "ستظل الرواية مجهولة ال
يقرتب منها املخرجون ما دامت سياسة التجهيل

عبد القادر بن الحاج نصر
هل هناك دراما أصال لنتحدّث عن ال ّر واية
ّ
ركي
وعالقتها بالدّراما؟ ...نحن نخدم
الفن التّ ّ
ّ
المتنفذين السيّاسيّين وأصحاب
إرضاء لبعض
المال واألعمال.
يف أحضان االستعمار القديم ،والخوف ك ّل الخوف أن
تتحوّل تونس إىل مستعمرة إذ ّ
أن ك ّل غزو إستعماريّ
وإعالمي ث ّم تجاريّ
يأتي بداية يف شكل غزو ثقايف ّ
ّ
واقتصاديّ ومايل ّ" الفتا اىل ان عدد ال ّروايات يف تونس
يتزايد ك ّل سنة واىل أن واجهات املكتبات تحفل بها

آمنة الرميلي
هل يقرأ المخرج الروايات التونسية؟ وهل يخشى
من صعوبة تحويل الرواية إلى سيناريو أم أنه يخشى
من إباحية بعض الروايات التي قرأها فحكم بها على
بقية الروايات التي لم يقرأها؟

متواترة يف وسائل اإلعالم املرئي واملسموع يف تونس
وما دام املخرجون يركبون السهل وال يكلفون
أنفسهم جهد قراءة النصوص الروائية التونسية التي
اشتهرت خارج حدود الوطن أكثر من داخله" قائال
"ال عزاء ملبدعي الرواية حتى يحني زمن يؤمن فيه
مالكو األموال بأن الرواية التونسية صارت الكتاب
الحقيقي الذي يؤرخ لتاريخ البالد والعباد يف تونس".
ومن جهته تساءل الروائي عبد القادر بن الحاج
نرص "هل هناك دراما أصال لنتحدّث عن ال ّرواية
وعالقتها بالدّراما؟ ..منذ الثّورة حتّى اآلن أخذت
األعمال الدّرامية تختفي من القناتني األوىل والثّانية
ّ
الخاصة وال نستثني عهد ما قبل
وكذلك القنوات
ّ
الثّورة من هذه الظاهرة إذ كانت ال ّرواية وما تزال
مهملة ال يلتفت إليها ال منتجو املسلسالت التّلفزيونيّة
وال أصحاب القرار ".مضيفا "ليست ال ّرواية وحدها
اليوم التي تعاني من اإلهمال بل األعمال الدّراميّة
نفسها ،إنّها تختفي تدريجيّا تاركة املجال واسعا
لإلنتاجات الدّراميّة ّ
التكيّة ..أليست رائحة العثمانيّني
الجدد منترشة يف ك ّل مكان تغزو أسواقنا بمختلف
ّ
والصناعيّة
املنتوجات الثّقافيّة والفنّيّة والفالحيّة
فتحيل الجميع عىل البطالة؟".
ّ
نتخل حتّى عن
وتابع بن الحاج نرص "إنّنا
وطنيّتنا وإحساسنا بانتمائنا إىل هذا الوطن ونرتمي

أميرة غنيم
ُ
ابن سنته ،فكرة
التونسي
الرمضاني
العمل
ّ
ّ
ِ
وتصوّرا وإنجازا .لذلك يذهب القائمون عليه إلى
األنسب ال األفضل .ومعلوم ّ
أن األنسب هو
اختيار
َ
االشتغال على سيناريو يكتب على المقاس ،مقاس
الكاستينغ المعلوم سلفا.

مؤ ّكدا ان أغلبها قابل ألن يحوّل إىل أعمال دراميّة
ّ
وأن ذلك يتط ّلب ّ
والفن
حسا وطنيّا وغرية عىل األدب
يف تونس وإيمانا بدور األدب واألعمال الدّراميّة يف
املسرية الوطنيّة.
ّ
وختم "إنّنا نخدم يف هذه الفرتة  -ما بعد الثورة

التتويجات داخل الوطن وخاصة خارجه ،وان
عرشات الكتّاب والكاتبات يحظون بتقدير واسع يف
ّ
واملختصة ومع ذلك بقيت
األوساط القرائية العادية
الرواية التونسية خارج اهتمامات الكامريا وواصل
املخرجون التعويل عىل كتابة السيناريو بأنفسهم أو
استعانة بمن يتح ّركون داخل الدّوائر الدرامية من
كتّاب السيناريو ،قائلة "لع ّل لألمر أكثر من تفسري
ّ
يخص املخرج :هل يقرأ الروايات التونسية؟
منها ما
هل يتابع تجارب الكتابة الناجحة يف تونس؟ هل
يخىش من صعوبة تحويل الرواية إىل سيناريو ،أي
ّ
صعوبة املرور من ّ
ملتف عىل نفسه
نص مسرتسل
إىل نص متش ّ
ظ مج ّز إ؟ هل يخىش من إباحية بعض
الروايات التي قرأها فحكم بها عىل بقية الروايات
ّ
يخص الكاتب نفسه إذ ال
التي لم يقرأها؟ ومنها ما
يدخل إىل قاعات السينما وال يتابع الكتابة السينمائية
الوطنية والعاملية وال يجهد نفسه يف اكتساب ثقافة
توسع من دوائره التعبريية ّ
درامية ّ
وتوفر له إمكانيات
هائلة للتخييل وبناء الصورة".
وختمت قولها ":بني هذا وذاك تعيش الرواية
والدراما يف تونس حالة طالق بائن! ".
من جهته قال الروائي محمد عيىس املؤدب

ابراهيم درغوثي
مخرجو ومنتجو الدراما ال عالقة لهم بالكتابة
الروائية وال يقرؤون اإلبداع التونسي وال عالقة
لهم بالرواية التونسية.

ّ
الفن ّ
ّ
املتنفذين السيّاسيّني
كي إرضاء لبعض
الت ّ
والسمارسة ونرضب الفنّ
ّ
وأصحاب املال واألعمال
الوطني يف مقتل ..يا للتّعاسة".
ّ

عالقة باردة  ..طالق بائن

تقول الروائية آمنة الرمييل "لع ّل الرواية التونسية
هي أق ّل الروايات ح ّ
ظا دراميّا يف العالم ،فال نكاد نجد
اهتماما يذكر من املخرجني التونسيني قدامى وجددا
بالرواية إال ّ يف ما ندر ،وكذلك نصيب القصص من
التحويل الدرامي" متابعة "إذا ما كان األمر ّ
يفس مع
جيل السينمائيني املؤسسني ثم من تالهم إىل حدود
السبعينات بمحدودية املدوّنة الروائية التونسية
ّ
فإن مخرجي التسعينات وهل ّم ج ّرا إىل اليوم ال عذر
لهم يف عدم استغالل القفزة الهائلة يف كتابة الرواية
التونسية كمّ ا ونوعا".
ُ
وأشارت الرمييل اىل ان "عرشات الروايات تنرش
ك ّل سنة ،واىل ان الرواية التونسية تنال عرشات

"العالقة بني ال ّرواية التّونسيّة والدّراما التّلفزيّة أو
ّ
السينما عالقة " باردة" وسبب الربود يف الحقيقة
يعود باألساس إىل ميل املنتجني واملخرجني إىل
ّ
السيناريوهات الجاهزة التي تستجيب إلمكاناتهم
املاديّة والتقنيّة باألساس " الفتا اىل انه حتّى وإن
ّ
توفرت لل ّرواية رشوط تحويلها إىل عمل سينمائي
أو درامي تلفزي ناجح ،فإنّها تتط ّلب جهودا
ومصاريف إضافيّة لتحويلها إىل سيناريو لذلك
يهرب منها الجميع".
وتابع املؤدب "نفتقد يف تونس إىل منتجني
ّ
للفن ولعمق قضايا
ومخرجني يصربون وينترصون
املجتمع التونيس .يف ك ّل رمضان تتك ّرر نفس األعمال
املترسعة وال ّرديئة  ،بل هي تتشابه يف مضامينها
ّ
وتناولها ّ
السطحي لتاريخنا أو لقضايانا التي نعيشها
اليوم" مشريا اىل ان "هناك أعماال تلفزيّة مهمّ ة كانت
ضحيّة عدم استفادتها من ال ّرواية فسقطت يف أخطاء
تاريخيّة أو فنيّة مثل مسلسل " قلب ال ّذيب" الذي
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الشارع الثقافي

ب ُّث يف رمضان املايض ،فهذه النّوعيّة من األعمال
ّ
ولكن ّ
السيناريو كان مف ّككا
تش ّد اهتمام التونسيني
وضعيفا وساذجا أيضا".
وأضاف "أعمايل ال ّروائيّة "جهاد ناعم" وحمّ ام
ال ّذهب" و"حذاء إسباني" تنتظر منتجا جريئا
ليُحوّلها إىل أعمال دراميّة ففيها مواضيع مهمّ ة يُقبل
عليها التونيس ومنها :الحرقة وتفاصيل شخصيّة
ّ
الشاب املتط ّرف واإلرهابي يف رواية جهاد ناعم.
ّ
ّ
والحكاية الشعبيّة املرتبطة بحمّ ام الذهب يف مدينة
تونس العتيقة والتّعايش بني اليهود واملسيحيّني
واملسلمني يف حمّ ام ال ّذهب وحذاء إسباني" معتربا
ان "املسألة مرتبطة فعال بجرأة إنتاج درامي ّ
يحقق
ً
منطلقا لتسويقه
نجاحات كربى يف تونس يكون
عربيّا" .وختم قائال" :ما نشاهده خالل شهر رمضان
وطيلة ّ
السنوات األخرية هي أعمال استهالكيّة ورديئة
ّ
والحق
وغريبة عن عائالتنا لذلك رسعان ما تُنىس.
ّ
أن املنتجني يف تونس بال خيال يفتقدون إىل مرشوع
فنّي ،أمّ ا املخرجون فال حول لهم وال قوّة".

أعمال وليدة اللحظة

www.acharaa.com

الروائية آمال مختار تساءلت بدورها قائلة
"اذا كانت الرواية التونسية غائبة تماما عن مجال
الصورة (سينما ،تلفزيون ،مسلسالت او ارشطة)
كمحمل أكيد ومضمون ألي سيناريو أيا َم كانت لنا
دولة قائمة بدواليبها ومؤسساتها وقوانينها فما بالك
اآلن ونحن نعيش عرص اللوبيات والفساد بامتياز"
مالحظة ان "ال احد من لوبيات االنتاج الدرامي يف
تونس _ عن قصد عند البعض وعن جهل عند البعض
اآلخر _ يسعى إىل انتاج أعمال درامية انطالقا من
روايات تونسية لكتّاب بات لهم باع يف هذا املجال
ليس فقط عىل املستوى التونيس بل والعربي".
وتابعت مختار "ال أحد من هؤالء يسعى
اىل تحويل ما يستحق من بعض الروايات اىل
سيناريوهات حقيقية عن طريق كتّاب سيناريو
مختصني يف ذلك لتكون النتيجة اعماال فنية ابداعية
حقيقية تطرح قضايا تهمنا ويجد فيها املتلقي نفسه
من خالل التماهي يف الشخصيات املبنية بخلفية
ثقافية واجتماعية ونفسية تملكها الكاتب الروائي
الذي يجيد حياكة الحكاية كما يجيد السيناريست
تحويلها ايل مشهدية تحمل جمالية االبداع املرئي
املمتع واملفيد" قائلة "هذا ال يمكن له ان يحدث
ألن عقلية لوبيات االنتاج عقلية مبنية عىل الغنيمة
وليس عىل مبدا االخالص للفن .لذلك نشاهد اعماال
هي يف اغلبها تهريج أو كما نقول بالعامية (هزان
ونفضان) .املهم ان املخرج يجمع اغلب الكاشيات
من صاحب الفكرة اىل السيناريست اىل املخرج اىل
التمثيل عند البعض".
وأضافت "أكثر ما يؤملني ان اشاهد اسماء كبرية
يف التمثيل تلعب أدوارا اقل من تافهة .وال استطيع
ان الوم او اعاتب ايا منهم .فرمضان هو موسم
الجني الدرامي وهو الفرصة الوحيدة للعمل بالنسبة
للممثل.ما بيدنا حيلة" ..وأرجعت ذلك اىل غياب
الدولة قائلة "عندما تعود الدولة ونحقق ما نصبو
اليه من استقالل وحرية ستجد الروايات الجيدة
طريقها اىل الشاشتني الكبرية والصغرية وذلك الن
الرواية بني دفتي الكتاب ال تموت ولن تموت".
أما الروائية أمرية غنيم فقد قالت "أعتقد
ّ
أن منتجي املسلسالت الرمضانيّة أدرى بالسبب
الحقيقي الكامن وراء عزوفهم عن استثمار الروايات
ّ
التونسيّة ،وأحسب ّ
أن القائمني عىل رشكات اإلنتاج
هم أقدر من الكتّاب عىل اإلجابة عن سؤالنا" .مضيفة
"مع ذلك ،يمكنني أن أقدّم تفسريا تقريبيّا للمسألة.

إبراهيم لطيّف
ال دخل للمخرج في غياب الرواية عن الدراما..
ولمَ ال تشترط التلفزة الوطنية على المنتجين
والمخرجين اقتباس أعمالها الدرامية من
الروايات التونسية؟
أقدّمه ال بصفتي كاتبة بل بصفتي مستهلكة ،مثل
غريي ،للدراما التلفزيّة التي تقدّمها القنوات التونسيّة
ّ
فالبي ،إذا استثنينا عددا ضئيال
خالل شهر رمضان.
من األعمالّ ،
التونيس اب ُن سنتِه،
الرمضاني
أن العمل
ّ
ّ
ّ
فكرة وتصوّرا وإنجازا .واملرتتب عن ذلك أن تكون
الدراما الرمضانيّة سباقا ض ّد عقارب الساعة ،يُنتج
تحت سيف الوقت املس ّلط عىل رقاب ك ّل املشاركني يف
حلقات اإلنجاز".
ّ
وختمت غنيم "كل عمل موقوت بزمان ،ال سيّما
إذا كان هذا الزمان ضيّقا ،تراعى فيه النجاعة قبل ك ّل
يشء ،ولذلك يذهب القائمون عليه إىل اختيار األنسبَ
ال األفضل .ومعلوم ّ
أن األنسب هو االشتغال عىل
سيناريو يكتب عىل املقاس ،مقاس الكاستينغ املعلوم
سلفا ،ومقاس األحداث التي ينبغي أن تكون عىل ما
يناسب ثالثني حلقة ال أكثر وال أق ّل وعىل ما يناسبُ
أغراضا معلومة صارت الزمة املأدبة الرمضانيّة مثل
ّ
األخالقي ،مع
التفسخ
قليل من اإلجرام مع قليل من
ّ
عائلة منفجرة وأ ّم مكلومة الخ ،..وعىل مقاس الكلفة
الدنيا بطبيعة الحال" ،متسائلة "ل َم إثقال كاهل
اإلنتاج بحقوق املؤ ّلف أو حقوق النارش إذا كان من
املمكن االستغناء عن ذلك؟".

روايات حميمية وأخرى
سياسية

أرجع الروائيون إذن أسباب غياب الرواية
التونسية عن دراما رمضان اىل امور عدة منها عدم
مواكبة املخرجني واملنتجني كتاباتهم واصداراتهم او
لغياب مخرج جريء يأخذ عىل عاتقه مسؤولية تحويل
اعمالهم بال خوف  ..ومنهم من ارجع السبب اىل نفور
املخرجني من "إباحية" بعض الروايات التي يصعب
تحويلها اىل عمل درامي ..طرحنا نفس السؤال عىل

العربية والعاملية".
وأضاف عرافة "عندما كنت عىل رأس إدارة
التلفزة الوطنية اقتبسنا عمل "أيام مليحة" من رواية
الكاتب عبد القادر بن الحاج نرص "ملفات مليحة"
وأيضا كنا قد رشعنا يف تحويل رواية "صهيل
الرمان" للكاتب رضوان الكوني اىل مسلسل للقناة
الوطنية تويف الكاتب ولم تتم العملية ..متابعا "طلبت
أيضا سنة  2008من الروائي محمد الصالح الجابري
صياغة سيناريو لرواية "الدقلة يف عراجينها" للبشري
خريف ..وكنت انوي اخراجها وقد فعل ذلك وسلمناه
مستحقاته لكن قبل الرشوع يف العمل غادرت
مؤسسة التلفزة الوطنية وهبت رياح الثورة يف ما بعد

عقلية لوبيات االنتاج مبنية على الغنيمة وليس
على مبدإ االخالص للفن .لذلك نشاهد اعماال
هي في اغلبها تهريج وهزان ونفضان ..المهم ان
المخرج يجمع اغلب الكاشيات من صاحب فكرة الى
سيناريست الى مخرج الى ممثل
ولم نتمكن من اخراج العمل وعلمت يف ما بعد انه تم
تكليف املخرج النارص القطاري باخراجه ولكن اىل
اليوم لم يفعل شيئا .وأرجع سبب هذا الطالق اىل
غياب التواصل بني مسؤويل التلفزة الوطنية املغادرين
والجدد الفتا اىل ان "كل مدير جديد يغلق ملفات من
سبقه وينجز مشاريعه وافكاره فقط فتبقى بذلك
بعض االعمال عالقة عىل غرار سيناريو "الدقلة يف
عراجينها" وأُجزم أن القناة ال تملك السيناريو رغم

"الطلياني" ما تتعدّاش في التلفزة في وسط
عائلي  ..بوسة ما تنجمش تعديها في التلفزة
فما بالك بمشهد من رواية الطلياني كان تنحيلها
الجانب الجنسي تفقد قيمتها والمؤلف بيدو ما
يساعدوش"

محمد عيسى المؤدب
العالقة بين ال ّر واية التّونسيّة والدّراما
التّلفز يّة عالقة "باردة" والسبب يعود باألساس
إلى ميل المنتجين والمخرجين إلى ّ
السيناريوهات
الجاهزة.

ما يساعدوش ..ومع ذلك اصبح لدينا بعد الثورة
حريات اكثر يف ما يتعلق بالروايات السياسية
لتحويلها اىل اعمال درامية".
من جهته قال املخرج ابراهيم لطيّف "سؤال
يطرح نفسه ليس فقط يف ما يتعلق بالدراما وانما
غياب الرواية يف السينما التونسية عىل عكس مرص
وبلدان اخرى عربية وغربية عىل غرار السينما
االمريكية هناك عالقة بني االدب والسينما ونالحظ
ذلك حتى يف اعمالهم الناجحة مضيفا "اما يف تونس
فاالدب والدراما عاملان مختلفان ...واحد عامل دار
كاتب والخر عامل مقهى السينما "..
وأضاف لطيّف "املخرجون يقرؤون ويتابعون
بشكل جيد وأنا من بينهم وهناك روايات تونسية
كثرية تصلح ألن تحوّل اىل اعمال درامية عىل غرار
"الطلياني" و"نازلة دار االكابر" وروايات حسنني
بن عمو بقي هناك حلقة مفقودة وهو السيناريست
وأيضا الن العملية مرتبطة ايضا باالنتاج الن املنتج
هو الذي يوفر للكاتب جوّا مالئما للعمل وأريحية تامة
وايضا هما وحدهما من يشرتيان حقوق التأليف من
الروائيني الفتا اىل ان االشكال يكمن ايضا يف غياب
السيناريست واىل ان املخرجني هم انفسهم يتولون

آمال مختار

حمادي عرافة

بعض املخرجني ايضا فكانت اسباب الطالق بني
االدب والدراما مغايرة ملا ورد عىل ألسنة الروائيني ..يف
هذا السياق يقول املخرج حمادي عرافة "هناك بعض
التجارب التي وحدت بني الكتابة (رواية) والصورة
(فيلم أو مسلسل) عرب أعمال تلفزية وسينمائية عىل
غرار رواية "ليلة السنوات العرش" للروائي محمد
الصالح الجابري وفيلم "الرديف  "56للمخرج عيل
العبيدي وأيضا تم اقتباس عمل من رواية "سهرت
منه الليايل" لعيل الدوعاجي و"برق الليل" للبشري
خريف  ..ولكنها تبقى تجارب قليلة مقارنة باألعمال
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ان الجابري خالص فيه ".
وتابع" :يبقى االشكال املطروح صعوبة تحويل
عمل روائي تونيس إىل عمل درامي مثلما يحدث يف
قطاع السينما الذي يوفر هامشا من الحرية لصياغة
سيناريو مقتبس من روايات تونسية " قائال
"يصعب تحويل الروايات اىل دراما الن هذه االخرية
تدخل كل البيوت بينما مضامني الرواية السياسية
(قبل الثورة) واالجتماعية وخصوصا الروايات ذات
الطابع الحميمي ال تتماىش احيانا مع طبيعة العمل
الدرامي" .نافيا ان يكون سبب الطالق بني املجالني
مخرج يريد العمل بمفرده للحصول عىل اغلب
الكاشيات أو أن يكون غري متابع للمشهد الروائي".
بروايتي "الطلياني" لشكري
واستشهد عرافة
ْ
املبخوت و"الكريس الهزاز" ألمال مختار قائال "ال
يمكن تصويرهما لقناة تلفزية ملا يعجّ ان به من
مشاهد حميمية ..ويف حال لم نعطهما ّ
حقهما مثلما
يجب سيفقدا قيمتيهما" ..الطلياني" ما تتعدّاش يف
التلفزة يف وسط عائيل ..بوسة ما تنجمش تعديها
يف التلفزة فما بالك بمشهد من رواية الطلياني كان
تنحيلها الجانب الجنيس تفقد قيمتها واملؤلف بيدو

كتابة السيناريوات".
واستشهد لطيف ببعض مسلسالت رمضان
الحايل مالحظا ضعفها يف جوانب عدة عىل مستوى
السيناريو قائال "رحم الله صالح الدين الصيد
الذي ساهم يف نجاح السيناريست حاتم بالحاج الن
السيناريست الجيد وراءه بالرضورة مخرج جيد
يوجّ ه ويصحح ويعدّل كتابة الحوار وكنا نالحظ روح
الصيد يف كل االعمال التي قدمها بينما الحظنا ضعفا
عىل مستوى الكتابات التي يبدو انها كانت "مزروبة"
عىل غرار عميل ْ "كان يا ما كانش" و"اوالد الغول".
وأضاف "مسلسل "فوندو" القى استحسان
املشاهدين منذ الحلقة االوىل ولكن سبب هذا
االستحسان ليس القصة او السيناريو وانما حرفيّة
املخرجة سوسن الجمني  ..متابعا "اعتقد ان "فوندو"
هو العمل االكثر جماال عىل مستوى الفرجة والصورة
والرتكيب والتعامل مع الكامريا."..
وأشار اىل ان مسلسل "حرقة" يشكو ايضا من
بعض الهنات منذ الحلقة االوىل كتداخل االحداث وطول
املشاهد ،واصفا سلسلة الجاسوس بـ"املهزلة".
وذ ّكر لطيّف بأن االقتباس يف فيلم "خليفة
االقرع" و"برق الليل" للبشري خريف كانا عىل
مستوى عال قائال البد اليوم من االلتفات اىل االقتباس
من الروايات واعتقد ان هذه الدعوة موجهة اكثر
للمنتجني وللقنوات التلفزية وخصوصا للقناة
الوطنية اذ يمكنها مثال وضع رشوط النتاج اي عمل
درامي كأن يكون مقتبسا من عمل روائي مثال او ان
تختار  4او  5روايات ناجحة لتحولها اىل مسلسالت..
اذ البد من توفري آليات سلسة للتعامل بني القطاعني
السمعي البرصي والروائي واال سنظل نطرح هذا
السؤال كل سنة" نافيا ان يكون للمخرج دور اسايس
يف غياب الرواية عن الدراما قائال " املخرج هو تقني
باالساس وال عالقة له بذلك".
وختم لطيف "ال توجد اجابة عن هذا السؤال
وسيظل مطروحا دائما  ..ربما الن "القاوق ايل
نعملوه " النجاح افالم او مسلسالت اكثر من االشادة
بنجاح الروايات قائال "تبقى الرواية يتيمة وينقصها
العمل االشهاري واعتقد ان دور النرش هي السبب
يف ذلك".
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الشاعرة أمامة الزاير لــ«الشارع المغاربي» :

نعيش يف جمتمعات ذكورية مثقلة بالتابوات

● ولدت في حلقة صوفيين وترب ّيت في بيت رجل مثقف ،وفتحت عيني مبكرا على األدب
حاورتها  :نائلة الشقراوي

الواقعي بقلب طفل وبمعاول محارب وتنحت جبلها الخاص مفتّشة عن الضوء في العتمة ..تقول إن طريقها
هي بنت «السؤال» والشك ..تخوض غمار
ّ
كانت شاقة ،لكنها لم تخش هولها...الشاعرة أمامة الزاير عضو «حركة نص» اختارت كتابة قصيدة النثر طواعية بعد أن خاضت غمار قصيدة التفعيلة والقصة
القصيرة.
«الشارع المغاربي» التقى الشاعرة للحديث عن تجربتها وعن واقع الشعر والثقافة اليوم

ما بني لحظة رشود ويقظة ،ما الذي يمكن
أن تقوله أمامة الزاير عن نفسها؟
هل يمكنني حقا أن أنظر يف املرآة دون أن
أقع يف ّ
فخها؟ هل يمكنني أن أتحدث عن نفيس
ببساطة كما أنا؟ ..يبدو ّ
أن املهمة شاقة يا عزيزتي.
لكنني سأجازف وأجهد حتى ال أتو ّرط يف حيلة
«النرسيسيّني» ...ولدت يف حلقة صوفيني وتربيت
يف بيت رجل مثقف ،وفتحت عيني مبكرا عىل األدب
العربي خاصة ،التهمت يف ّ
سن مبكرة جدا أغلب ما
ّ
كتب يف املدرسة الواقعية والرومنطيقية والذهنية
(محفوظ ،الحكيم ،جربان ،أبو مايض ،املسعدي،)....
العاملي (رامبو ،نريودا،
ومضيت بعيدا إىل األدب
ّ
كزانتزاكي ،غوركي ،رسفانتس ،دانتي ..)....وأفدت
كثريا من تخصيص يف اللغة واألداب العربيّة .وألهمني
أساتذتي (محمد القايض ،صالح الدين الرشيف،عبد
الله صولة ،الطاهر الهمامي )..وانتبهت حينها إىل
الشعر التونيس (املنصف الوهايبي ،آدم فتحي)..
ومازلت تلك الطفلة التي لم تكرب أبدا ،أندهش،
وتربكني تفاصيل اليومي .ألهو ،أهدم العالم وأعيد
تركيبه ..لم تنطل عيل ّ حيلة الروتني والعادي.
خريجة اللغة واآلداب العربية تجد نفسها يف
عمق تنشيط الحركة الثقافية بحكم املهنة ،هل
هذا ما كانت أمامة تطمح إليه؟
لم أتخيل نفيس يوما أحمل حقيبتي وأتجه إىل
قاعات الدرس ألخاطب عقول األطفال .رغم احرتامي
الشديد ملن يمارسون هذه املهنة الشاقة .كنت أراني
يف مكان آخر ..وقد اخرتت بعد تخرجي أن أعمل يف
جريدة "الطريق الجديد" واعتربتها مساحة للكتابة
الحرة .وتع ّرفت يف تلك السنوات عىل أغلب األعمال
الفنية .ثم كان عميل يف وزارة الثقافة ..لم يكن األمر
قدرا ..ألني أؤمن بأن «القدر هو تلفيقات اعتباطيّة»..
كان خيارا ٱمنت به ،وكنت أعلم أنني قادرة عىل أن
أخوض غمار هذه التجربة ..وكان شغفي «الثقايف»
هائال ..فقد أدركت خطورة العمل الثقايف امليداني
وقدرته عىل التأثري يف الجماهري ويف تنمية وعيهم ..وانا
هنا ال أتحدث عن العمل الفني يف حد ذاته الذي يقوم
بهذا الدور أيضا .ولكني أتحدث عن الفعل الثقايف
الذي ينجزه الفاعل الثقايف ،ال يمكننا أن نتخيّل وعورة
هذه الطريق الشائكة ،وما نحمل عىل أكتافنا من ه ّم
فني وثقايف وانساني.
ّ
أعتقد ّ
أن العمليّة التنشيطية محفز أوّل لتقبّل
العمل الفني ومؤثّر بالغ األهمية يف ّ
املتلقي يف حد ذاته.
املرأة املبدعة يف الوطن العربي وضعها
مختلف عن املرأة العادية ،هل كان طريقك سهال
الثبات الذات والتوجه؟
نحن نعيش يف مجتمعات ذكورية ،مثقلة
بالطابوات ،االكراه فيها أصل كل يشء ،واالبداع ُم ُروق
عما تقرتح من مسلمات .االبداع يف حد ذاته « مذ ّكرا
أو مؤنّثا» يهدد ركون هذا املجتمع ويزعج سكينته
ويزلزل ثوابته .االبداع بكل أشكاله الفنية صفعة
عىل وجه العاديّ  .الكتابة تحديدا نقض للمس ّلم به.
الكتابة بلبلة للمطيع وارباك للمس ّ
طر سلفا .الكتابة
حلم ،وللشاعر رشف أن «يفتح باب الحلم عىل
مرصاعيه أثناء اليقظة» .وأنا أعلم جيدا أنه ليس سهال
أن تبدع امرأة يف هذه املجتمعات ..خاصة أمام دونيّة

وضعها االجتماعي والسيايس والديني .تلك الكائن
املدفوع قهرا إىل تصوّر «بذيء» ّ
يلخصها يف كونها
بنت ضلع أعوج وناقصة عقال ودينا .ولعلنا يف تونس
أفضل حاال ..ولكننا نعلم جيّدا ما يزرع من شوك يف
طريق الكاتبات واملبدعات التونسياتّ .
فهن يواجهن
الضمني ويمكننا أن نجزم
أنواعا شتى من العنف
ّ
ّ
أن هذا العنف يمثّل خطرا حقيقيا عىل استمرارهن
يف الكتابة أصال .فعىل املرأة أن تحيا يف جبة رجل ما
أو أن تستكني لخدمة أجندة نظام سيايس كي تكسب
اعرتافا «ثقافيا».
أن تكوني مبدعة حرة فستواجهني أوقاتا صعبة
وتشكيكا يف ما تقدمني من أعمال ..ومن السخرية أن
أقول إن هذا الوضع قد يبدو «قدرا» .ولكن وجب علينا
أن نكون محاربات ،وأن نناضل ض ّد هذا السائد..
لنكون.
أمامة الزاير عضو مؤسس لحركة نص،
األهداف التي وضعتها أنت عند التأسيس
تحققت؟
كنّا نحلم بحركة شعرية جديدة تثري املشهد
الثقايف التونيس .وحثثنا الخطو يف اتجاه تأسيسها.
كنا ثلة من «مجانني» الشعر :نزار الحميدي ،عبد
الفتاح بن حمودة ،خالد الهداجي ....سعينا إىل ذلك.
وتحقق الحلم ،واخرتنا له اسم «حركة نص».
أعلنّا أننا نج ّرب ،وأننا نؤمن بالتجريبّ .
وأن
النص يجمعنا باختالف أشكاله« .نحن أبناء النص
الكلب» (بن حمودة) ...وأجزم أنني مازلت أج ّرب
وأخوض غمار املجهول غري مبالية بما قد يسقط أثناء
الرحلة من أسفار ومتاع . ..ونحن لم نعلن قطيعتنا
مع الشعر العربي والتونيس وإنما كنا نؤمن بأننا
أبناؤه ...ومازلنا نؤمن بذلك.
يف بيان لك بـ"حركة ّ
نص" قلت إن الطرح
السيايس يعترب «الثقافة زوجة مسيار «ينتهي
صلوحيتها بانتهاء الحاجة ،فما هو البديل الذي
ينقذها من التبعية لسياسات الدولة ؟
«كلما سمعت كلمة مثقف تحسست
مسديس»(غوبلز) هذا شعار السيايس يف مجتمعاتنا
العربية ،فالثقافة تمثل تهديدا رصيحا لألنظمة
القائمة ،هي األنفاس غري «الرشعية» التي ينبغي أن
تحاكم دائما بتهمة التواطؤ لقلب النظام.
والسيايس يعي جيّدا الدور الحقيقي للثقافة،
ويدرك قدرتها عىل التأثري عميقا يف الشعوب وعىل
تثويرها عىل ما يراد لهم السجود له .ولذلك يسعى
دائما إىل تركيعها ومراقبتها باستمرار واضعاف
هياكلها وتهميش املبدعني وتفقريهم وتجويعهم.
وقد عمد إىل تطويعها لخدمة أجنداته ولتبييضه
وتربير تجاوزاته .وفرض عليها طقوس الوالء
والطاعة.
وهذا ال يعني حتما ّ
أن الثقافة «تابع» للسياسة .يف
تونس ،انفلت الكثري من املثقفني من عقال السيايس
ولم يستكينوا إىل بيت «الطاعة» .رأينا ذلك يف املرسح
والسينما والشعر واالغنية امللتزمة ،والكاريكاتور...
ومازال املبدع التونيس يحارب ضد تدجينه وتطويعه.
وهذا ما نراهن عليه جميعا.
قصيدة النثر التي تكتبني تحتاج شاعرا ثائرا
مجددا ..ما الذي يبقيك عىل نفس التوهج ليكون

نصك مختلفا؟
اخرتت أن أكتب قصيدة النثر طواعية ،بعد أن
كتبت قصيدة التفعيلة والقصة القصرية.
هذا الشكل الشعري الذي استطاع أن يستوعب
حسب رأيي ،ما التقطت عني الشاعر«/الصقر».
أعتقد أن العاديّ  ،واملتاح ،والذي ال نرى فيه
الشعر ،ذلك الذي نتوهم أال جمال فيه ..حمّ ال للمعنى.
ما ال نقوله عادة ،تلك التفاصيل الصغرية يف زقاق
ضيق ،عطن بروائح بول السكارى ،ما يختبئ خلف
الستار ،ذلك الرابض يف العتمة ..يومض  ..فل ٓم ال
نلتقطه ونكتبه؟
يقول الشاعر الفرنيس ماالرمي« :إن معنى
أبياتي هو ذلك الذي يعطيه لها القارئ» ما هو
رأيك؟
من الحمق أن يعتقد شاعر ما أنه قادر تماما عىل
تأويل نصه .سيكون قاتال لذلك النص ال غري .سيئد
فعله االبداعي وينتهي األمر كأنه لم يكن .نحتاج قارئا
لنصوصنا يدخل النص بحب .نحتاج قارئا يصغي ملا
يُحمحم يف جنبات النص .نحتاج قارئا يجدّد معاوله
يف اتجاه النص .نحتاج قارئا ننصت نحن الشعراء ملا
يهتف به ،وننظر إىل ما التقطت يداه أثناء تجوّله يف
النص.
كتابة قصيدة النثر هو كما السري يف أرض
غري موطوءة وكل قصيدة هي فتح جديد ،ما هي
ادوات أمامة الزاير لتحقيق ذلك ؟
أؤمن بالشعر والسينما واملوسيقى واملرسح...
أؤمن بكل الفنون ...هي بعض أدواتي.
ّ
ترهله يلهمني .الفلسفة وأدوات
الواقع رغم
ش ّكها ،تدفعني نحو نص أجهد أن يكون مختلفا.
انت من املناهضات الفاعالت للتطبيع ،كيف
نواجه محاوالت االخرتاق لثقافتنا وما هو رأيك
يف تطبيع مدير بيت الرواية وبعض الكتاب مع
دور النرش والرتجمة اىل العربية؟
كيف ملن يرى الرصاص حاصدا ألرواح األطفال
والنساء والرجال بآلة املحت ّل الصهيوني الهمجية ،أن
يزعم أنّه يحمل مرشوعا فنيا إنسانيّا؟ كيف ملن
يرى أرضا تغتصب وعرضا ينتهك أن يزعم ّ
أن
األمر ال يعنيه؟ كيف ملن يرى الدم املباح أن
تهنأ عيناه بالنوم؟ ما يحدث يف فلسطني
املحتلة ليس فيلم رعب سينتهي بعد ساعة
أو ساعتني .ما يحدث يف فلسطني املحتلة
ليس خرافة تحدثنا بها الجدات قبل
النوم .والكيان الصهيوني ليس غول
الحكاية .هو واقع مع األسف .واقع
ينبغي أن نرفضه وأن نندد به ،وأن
نقاومه بكل األشكال املتاحة .وأنا
أج ّرم التطبيع .وأرى مانعا يف
عناق القتلة ومصافحتهم .أنا
أحلم بفلسطني ،كامل فلسطني.
وأؤمن بأن الكيان الصهيوني
ليس دولة قائمة بذاتها.
وبالنسبة إىل تورط مدير بيت
الرواية يف التطبيع ،فإني أُدين هذا
التورط وأعتربه مسألة خطرية جدا،
العتبارات عديدة لعل أهمها من

ناحية صفته كموظف يف وزارة الثقافة ،يف دولة رفع
رئيسها شعار « التطبيع خيانة عظمى» .وأنا أستغرب
صمت وزارة الثقافة التي لم تحرك ساكنا أمام هذه
تونيس
الفضيحة .ومن ناحية أخرى نحن أمام كاتب
ّ
تج ّرأ عىل املجاهرة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
وتبجّ ح بذلك ،ولم يستح من عار ما اقرتف ،يف وضع
من التسيّب السيايس والثقايفّ .
إن التطبيع الثقايف
يتعلق برضب الهوية وتربير جرائم الصهاينة .وعلينا
أن نفكر اٱلن يف ما بعد الظالم .ولعل ما حدث هو
بمثابة املهماز لنا .فنحن نعيش لحظة مضحكة
مبكية لعلنا لن ننساها بسهولة.
أال ترين أننا نصلب من جديد ؟
علينا أن نعمل أكثر .فالدم املباح ورشف األرض
املنتهكة ،واالنسان قبل االبداعّ .
إن التطبيع خيانة
وليس وجهة نظر.
هل الشعر والشعراء بتونس ،بخري؟
الشعر والشعراء ،يف زمن االنهزام األخالقي ،يف
زمن أغلقنا فيه باب الخيال والحلم ،ودخلنا أفواجا
قاس مربك..
إىل عالم ٍ
فهل هما بخري حقا؟
ما دمنا نكتب لعلنا بخري .ما دمنا لم نستسلم بعد
ملاكينات السيايس والرأسمايل وغريهما ..لعلنا بخري.
ما دمنا نرى « الكتابة ..أكثر نبال» من أي خيار ٱخر..
لعلنا بخري.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

الصورة الطفل يف قصص «نوارس» لوحيدة املي

عبد هللا المتقي

تتغيا هذه القراءة التفكيكية ؛ االقرتاب من
الصورة الطفلية يف قصص سلسلة (نوارس)
للروائية واالعالمية وحيدة أملي؛ الصادرة مؤخرا عن
دار يس للنرش واختارت لها من األسامي  :صديق
القمر ،أبو الحناء ،ذات البطنني ،عصفور الجنة،
صديق القمر ،صائد الفراشات العنيد ،الدمعة
الحائرة.
وعليه  ،تهتدي هذه القراءة بالجمع بني الصورة
كتمثالت وطرائق ومقاربات ،وبني الطفولة كفئة
اجتماعية ،والقصة املوجهة لالطفال كنشاط إبداعي
وضبط العالقة بينها.
وقد ساهمت مجموعة من العوامل يف صدقية
هذا االشتغال منها ماهو موضوعي يتصل بغياب
املواكبة لقصص االطفال يف مشهدنا النقدي فضال
عن الوشائج الحميمية التي تصلنا بقصص
االطفال ،وباألطفال انفسهم باعتبارهم قصيدة
ثانية  ،يرى بودلري .

تجليات الصورة الطفلية

بدء ،دعونا نتفق ان الذات الطفلية ليست
كيانا معطى يتشكل منذ الوالدة  ،ولكنها تبنى عىل
سريورة التفاعل مع الوسط االجتماعي كما مع
مظاهر ذات طبيعة مغايرة.
وعطفا عىل ما سبق  ،تسمح لنا هذه القصص
العينة (عصفور الجنة ،أبوالحناء ،صديق القمر،
ذات البطنني) ،بماهي نماذج للتحليل ،بمعاينة
عالقة الطفل بأبيه باعتبارها قرابة اولية وأمامية
يف املحيط األرسي ،وعليه؛ فثمة حضور ووجود
محوري لألب داخل شبكة عالقات الطفل زكريا
يف قصة (عصفور الجنة) ،والطفلة ياسمني يف
قصة (أبو الحناء) ،ويمكن وسم اتجاه هذه العالقة
بااليجابية ،فربجوعنا اىل السياق النيص ،يتبني ان
شكل هذه العالقة يتخذ طابع التأديب املستهدف
والغري املبارش لتطويع زكريا لترسيح الخطاف
بدل اعتقاله ،ومن ثم التسبب يف نهايته ،داخل

القفص(فزكريا احب الخطاف (إال أن األب نصحه
بإطالق رساحه ألن هذه الطيور التعيش سوى
محلقة) ،وكذا تطويع ياسمني يف عالقتها مع أبو
الحناء .
ومن ثم فان أب (عصفور الجنة) و(ابو) ال
يبخل عن زكريا وياسمني بكل اوتي من معارف
حول الخطاف وابوالحناء ( ) ،كما يغدق عليهما
بكل ما يف قلبه من حنان ،بل ان عالقتهما تاخذ
طابعا استثنائيا يصل حد الصداقة ( :انه الخطاف
يابني يبرشنا بقدوم الربيع  ..مرحبا بالربيع )..
وبذلك تتخذ الكاتبة من العالقة أب  -طفل
جرسا موصال إىل إدانة العالئق املغلقة والقهر االبوي
وتكسري أفق الصورة التقليدبة لالب التونيس.
وبناء عليه  ،نستشف ان عالقة الطفلني
(زكريا وياسمني) كما تقدمه القصتني ،يتحكم
فيها الحضور اإليجابي ،بشكل يدفعنا إىل القول
بأن صورة األب يف تفاعله الوجداني واملعريف مع
امتداديه االبن والبنت  -الطفلني ،هي الصورة
املتوخاة.
وبتتبعنا لعالقة الطفل  -األم داخل نصوص
العينة  ،يتبدى لنا حضورها املثري والالفت لالنتباه يف
قصة (ذات البطنني) ،وظهورها الباهت والتقليدي
يف قصة (عصفور الجنة) ( :تلحق به األم لتنثر القمر
يف اتجاهات عديدة ،تكتكت فيتحلق حولها الدجاج
والفراخ تنقر الحبات من هنا وهناك)،وغيابها التام
يف قصتي (صديق القمر) و(ابوالحناء).
هكذا ،تصوغ لنا قصة (عصفور الجنة) وبشكل
باهت صورة األم التقليدية و(املناضلة) بطريقتها
الخاصة واملنطبعة بأشغال الفضاء البدوي ( تلحق
به االم لتنثر القمر يف اتجاهات عديدة ،تكتكت
فيتحلق حولها الدجاج والفراخ تنقر الحبات من هنا
وهناك)؛ ويف مقابل هذا الحضور األمومي العابر،
تكشف لنا قصة (ذات البطنني) حضورا مكثفا
والفتا لألم ،و عائقا ثم ومساعد يف نفس الوقت.

عائقا ساخرا وسدا منيعا الستمراية (اريج)
وتماديها يف رشاهتها ،ثم مساعدة لها يف الخروج
من تحت إبط هذه الرشاهة التي اصبحت عرضة
لسخرية اختها و االصدقاء وابن الجريان (استنجدت
الطفلة بامها وطلبت منها املساعدة حتى تتخلص
من الرشاهة واملحافظة عىل سالمتها).
وبرجوعنا إىل السياق النيص نلفي مجموعة من
العالمات املؤرشة عىل حميمية العالقة بني ألطفلة
(اريج) األكولة وأمها عرب تشخيصات لسانية
ساخرة؛ لكنها مغرية ومرحة ومحفزة.
وحظيت الجدة بمكانة خاصة يف قصة (صديق
القمر) ،فهي املالذ وامللجا الحاني والسور الذي
نتكئ عليه.
وهكذا نكون أمام عالقة متفردة واستثنائية
تربط يحيى -الطفل بجدته هي عالقة محبة تفوق

صورة تتح ّدث
بشير الدنقزلي ،أول طبيب تونسي في الفترة
المعاصرة
 بشــير الدنقزلــي  :ولــد فــي 12فيفــري  - 1869توفــي فــي  3ســبتمبر
 65( ،1934ســنة).
 ولــد بمدينــة تونــس فــي عائلــةمــن أصــول تركيــة ،يشــتغل أفرادهــا
بالوظائــف الدينيــة والعســكرية،
إذ كان جــده خطيــب جامــع القصبــة
بالعاصمــة ،أمــا والــده الــذي درس
بالمدرســة الحربيــة ببــاردو ،فقــد
اشــتغل فــي جيــش البايــات وكان
يحمــل رتبــة أميــر لــواء الخيالــة.
الدنقزلــي
بشــير
درس
بالمدرســة الصادقيــة .ومثلمــا
ســنحت الفرصــة ألخيــه األكبــر
مصطفــى الدنقزلــي بالدراســة فــي
فرنســا ،فقــد أســندت لــه المدرســة
الصادقيــة منحــة أيضــا لمواصلــة
دراســته العليــا فالتحــق بالجزائــر
أوال ســنة  1887ثــم انتقــل لمواصلــة

دراســة الطــب بجامعــة بــوردو
الفرنســية ليتخــرج منهــا ســنة
 .1897فــكان بذلــك أول تونســي
يحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه
فــي الطــب فــي الفتــرة المعاصــرة.
وقــد ناقشــها يــوم  12مــاي ،فــي
ذكــرى انتصــاب الحمايــة الفرنســية
فــي تونــس ،وكان موضوعهــا حــول
“مــرض الجــدري بتونــس”.
 عــاد بشــير الدنقزلــي بعــد ذلــكإلــى تونــس ليشــتغل طبيبــا .وقــد
اعتمدتــه أكاديميــة الطب الفرنســية
عضــوا مراســا لهــا فــي تونــس.
 تقــدم ســنة  1929بتقريــرإلــى الســلطات الفرنســية عــن
حالــة مبيتــات الطلبــة الزيتونييــن
ســكنى
بمــدارس
المعروفــة
الطلبــة ،داعيــا إلــى الحــد مــن عددهــم
بتلــك المبيتــات.
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التوقع  ،فهي تنقل للحفيد االمان العاطفي والشعور
بالحماية ( ،يبسط السجاد التقليدي املزركش
فوق اإلسمنت املطيل باألبيض ،يشبك أصابعه يف
أصابعها ،ويتمدد قربها هادئا).
هذه الكثافة الحنينية والعاطفية هي من
ساهمت يف فتح شهية يحيى النبيه للتفاعل مع
السماء ،والطريان صوب النجوم للتحاور معها يف
متخيله الصغري.
ومع اللعب بماهو نشاط تكويني يسهم يف بناء
ذاتية الطفل ،ويعيد االتزان السيكولوجي إىل حياته،
حيث اللعب كما يرى سيجموند فرويد (فرصة
لصياغة عالم يوافق رغبته ،عالم يترصف فيه كما
يشاء).
وباقرتابنا أكثر من كل نصوص السلسلة ،نالحظ
تفاعل الطفل مع اللعب الفردي ،فـ(ياسمني)
مغرمة بالفخاخ لاليقاع بأبي الحناء ،و(زكريا) يلبد
للقبض عىل الخطاف .،
وبتجميعنا لهذه األلعاب نسجل تبيئتها
وانتماءها لهويتنا اللعبية؛ يف مقابل اللعب
االلكرتونية املستوردة واملرشوطة بسياقات ثقافية
قد ال تتناسب مع هوية الطفل التونيس النمائية
واالجتماعية.
ويتبني من خالل القصص الثالث أن موقف
الوسط األرسي يتسم بااليجابية ؛ كالتعامل مع
الطفل ككائن وكتمثل سوسيوثقايف؛ له ميوله
وحقوقه يف اللعب ،ال التعامل معه كراشد صغري
ومن ثم حرمانه من أنشطته اللعبية باعتبارها
سلوكا عبثيا.
ومجمل القول ،سلسلة (نوارس) لوحيدة املي
باقة قصصية طفلية تنضاف اىل ريبورتوار قصص
االطفال بتونس؛ تساوقا مع الدراسات التي تكشف
وجود عالم طفويل يف هذا القرن الذي تعتربه الباحثة
السويدية (آللن كي) عرص الطفل.

maghrebstreet@gmail.com
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« أحد ما يموت في الجنوب» لكمال الهاللي :
محمد نبيه المصباحي
صدرت مؤخرا عن منشورات نادي الصحافة
مجموعة للصحفي والقاص كمال الهاليل بعنوان
‹›أحد ما يموت يف الجنوب›› .مجموعة احتوت قصصا
كنت قرأتها يف فرتات متفرقة حيث كان ينرشها
بصحف ومجالت عربية تتضمّ ُن املجموعة تسع
قصص متفاوتة األحجام كتبت عىل إمتداد عقدين.
ولنئ كان القاص والروائي هو صياد لحظات
وآراء يبلورها ليقول حقيقة ما فإن كمال الهاليل
يف مجموعته ال يقوم إال باملهمة األوىل ،فينسج عالم
قصته وال ينتهي إىل الحقيقة التي يراها بل يرميها يف
نهر السؤال ليورط القارئ يف أسئلة الحقيقة .وبالتايل
يصبح هنا طرفا مورطا يف البحث وليس قارئا يتمتع
بالحبكة ،ويتبع نسق الحكي بقدر ما سيكون بمعزل
عن أحداثها وضائعا يف نسقها.
هذا االختيار الذي إعتمده إزاء مضمون قصصه
جاء طرحه لها فنيا بلعبة مماثلة إذ ان الكاتب كان
يقدم قصصه مثل طفل يلعب بدمية يف الريح فال
يمسكها ويفرض نسقا وحركات للمشهد بل يسلمها
للريح تفعل بها ما تشاء ،وينشغل هو بوصف شعرها
أو يحكي لنا كيف صنعها وربما عن سبب إتساخ
فستانها.
بهذه الطريقة التي قد تكون واضحة أكثر يف
قصة ‹› غراب يف ظهرية الخريف›› ،نجد أنفسنا أمام
حكاية ال تحكي أحداثا بل هي أقرب إىل أن تكون
لوحة تشكيلية من كونها قصة .لوحة تتوسطها
نخلة ويف قدمها شجرة رمان وحولهما شيخ وصبية
وجداء وثور وغراب يحلق يف سماؤها .ال يشء يتحرك
يف هذه القصة غري الشهوة املكتومة والغراب الذي
سيأخذ ،مكان الكاتب ،يف تصوير الحكاية ،يف سطر
من القصة (منظورا إليه بعني الغراب الذي عاود
الطريان كما كان الشيخ ليبدو بني أشجار الحقل).
وربما ألن الغراب ال يفهم ما ستفعل الشهوة بالشيخ

ٌ
دمية بفستان متّسخ يف الريح

تبقى الحكاية مطلقة يف الواحة أين تموت وقائعها
كما إختار لها الهاليل أن تكون.
يف القصة التالية تتواصل األحداث يف الجنوب
التونيس عن عبثية الحياة أمام واقع املوت .يف هذه
القصة التي استلهمت أجواء املوت( ،الرساب يلمع
وراء املقربة املتهدمة) (النسوة يهينئ القدور ويقطعن
البصل والخرضوات من أجل الوالئم التي تنتظر
املعزين) لتميض يف حكايات اليومي والحياة املعاشة
يف هذه املدينة ومعربها الحدودي مع ليبيا بمعجم
أصفر وقاحل (نبات قميء ،جلد الصحراء ،نهود عالية
من الرمل بال حلمات) حتى تنتهي القصة لندرك أن
الكاتب يقول شيئا آخر تماما وليست قصة تتحدث
عن التهريب وحركات املعابر ودسائس ‹›العريبة’’
وحيلهم مع األجانب .تنتهي القصة لتقول (وسط
ولولة األبدية أحد ما يموت يف الجنوب) .هكذا بهذه
العبثية البنيوية للقصة يرسم الكاتب واقع املوت الذي
هو جزء يحدث بينما تتواصل حياة اآلخرين ،هنا
املوت الذي يكون حدثا ال يعني الحياة يصوره الكاتب
حفلة أمام الحياة الصفراء ،املغربة واللئيمة.
يتواصل طرح املوت مرة أخرى يف ّ
قصة "باعة
الجثث" لريسم من خالله الكاتب ثقافة التعاطي
مع املوت وما بعده من خالل شيخ يفقد زوجته
وقد يلتحق بها ولكنه ال يكرتث كثريا لذلك بل (تذكر
الراعي العجوز أن معزاته شاردات يف الشعاب
البعيدة) (أعد قهوته وسكبها يف فنجان أخرجه من
الخزانة البلورية) بينما هو يبحث عن املاء ليطهر
جسد زوجته قبل أن يودّعها .لكن هذا الخيط الرسدي
الذي أعلن عن هذه الحكاية يتشعب أحيانا ليصور
بشاعة الحرب وبربرية ‹›الدّواعش’’.
يتواصل طرح املوت يف قصة ‹›لص السالالت››
والتي تحملنا إىل أجواء الخرافات والشعوذة يف قصص
الكاتب الكوملبي غابريال غارسيا ماركيز ،هذه األجواء

التي يرسمها الكاتب يف ريف القريوان  ،أين نشأ.
ّ
القصة يصور الهاليل تعاطي الجدّة مع
يف هذه
املوت الذي يرسق منها أحفادها يف كل م ّرة وإىل الحيل
التي تستعني بها لرتاوغ املوت .لتنجح يف النهاية يف
منعه من اختطاف حفيدها لكننا ال نفهم أين إختفى
الحصان الذي كان جزءا من اللعبة التي أعدّتها الجدّة
لرتاوغ الشبح الذي يهدد نسلها .هذه القصة املمتدة
عىل خمسة وعرشين صفحة  ،وهي األكرب حجما يف
املجموعة ،إىل جانب قصص أخرى ،صورت لنا كذلك
تفاصيل الريف التونيس وكيفية تعاطيه مع قضايا
اإلغتصاب ،املوت ،اإلستخالف كطريقة ملواصلة
الحياة ،الحب ،بلغة مقتضبة ومدهشة حتى أننا نجد

أنفسنا أمام مقاطع تكاد تكون قصائد.
من املقاطع املدهشة التي تحملنا إىل عالم الشعر
(الحياة هي الحياة بأشكالها األلف من أشجار ومعز
يقيل يف الظهرية وغراب يذرع سماء صاحية وبرئ
تدور فوق مثل دائرة صغرية ،متقعرة  ،مظلمة يشف
منها أحيانا ضوء رسيعا ما ينكرس)( ،قلت أرابط عند
الباب وأداوم قرعه ،ال أفوته إىل باب آخر .مجذوبا ال
أملك إال أن أداوم قرع باب بعينه ،فلعل املدى الصغري
الذي يملؤه صوتي يجلب حتما من يفتح يل).
السينما هي أيضا فن استلهم منه الهاليل طريقته
يف تصوير أجواء قصصه لتأتي املشاهد أحيانا كأنها
لقطات من أفالم يكون الوصف فيها دقيقا وواضحا
لنرى املشهد أمامنا كفيلم .ويف أقصوصة ‹›أحالم
دادا ‘’ التي يقدم فيها الكاتب ثلة من أحالم أمّ ه التي
تكشف بوجه آخر باطن املرأة يف ربوع القريوان
وهمومها وشواغلها وأرسارها .هذه التقنية الرسدية
تقودنا عرب محطات الحكاية ليكون الجامع لها ‹›
دادا’’ وأحالمها ،تذكرنا بالفيلم الذي أنجزه كرييزاوا
يف تسعينات القرن املايض عن سريته الباطنة والتي
قرر من خاللها أن يتعرى بباطنه أمام جمهوره.
أظهر الهاليل يف مجموعته براعته يف فنون القص
من خالل لغة مكثفة شاعرية وأسلوب يظهر جليا
تمكنه منه يف جل قصصه وقدرة فائقة عىل الدخول
إىل شخوصه ورسم مالمحها ومواقفها دون الوقوع
يف النمط الروائي  ،الطويل نسبيا مقارنة بفن القصة
القصرية ،والذي قد يخل بنسق الحكي ويرض
بكثافة النص .كما أنه أظهر توجها فلسفيا وفكريا
يف ما يكتبه من قصص جاءت محاورها متقاطعة
بني فلسفة املوت والوجود والعبث موظفا إشارات
سوسيولوجية وأنثروبولوجية مكنته من رسم واقع
الريف القريواني.

صورة تتح ّدث
صــورة لمؤسســي “الرابطــة القلميــة” فــي نيويــورك عــام  1920و هــم مــن
اليميــن إلــى اليســار  :األديــب اللبنانــي ميخائيــل نعيمــة ،األديــب الســوري عبــد
المســيح حــداد ،األديــب اللبنانــي جبــران خليــل جبــران ،الشــاعر الســوري نســيب
عريضــة
بــدأت فكــرة الرابطــة القلميــة عــام  1916إال أنهــا تأسســت رســميا عــام
 1920فــي نيويــورك علــى يــد نخبــة مــن األدبــاء .فــي كتابــه "جبــران ـ حياتــه ،موتــه،
أدبــهّ ،
فنــه" ذكــر ميخائيــل نعيمــة أن الرابطــة "تأسســت بعــد جلســتين ،عُ قــدت
أوالهمــا فــي منــزل عبــد المســيح حــداد ،مالــك ورئيــس تحريــر جريــدة "الســائح"
النيويوركيــة العربيــة ،بتاريــخ  20أفريــل  ."1920وورد فــي محضــر هــذه الجلســة
التــي دوّنهــا نعيمــة بيــده علــى حــد تأكيــده ،أن "أحدهــم رأى أن تكــون ألدبــاء
المهجــر رابطــة تضــم قواهــم وتوحــد مســعاهم فــي ســبيل اللغــة العربيــة
وآدابهــا .فالقــت الفكــرة استحســان كل األدبــاء الحاضريــن وهــم :جبــران خليــل
جبــران ،نســيب عريضــة ،وليــم كاتســفليس ،رشــيد أيــوب ،عبــد المســيح حــداد،
نــدرة حــداد ،ميخائيــل نعيمــة ،إيليــا أبــو ماضــي ...وفــي  28منــه ،عقــدت الجلســة
الثانيــة والحاســمة فــي منــزل جبــران بحضــور األدبــاء ،الذيــن حضــروا الجلســة
التمهيديــة ،إضافــة إلــى األديــب الفكــه اليــاس عطــا هللا .تمــت الموافقــة علــى
دســتور الجمعيــة ،وانتخــب المؤسســون جبــران عميــدا للرابطــة ،وميخائيــل
نعيمــة مستشــارا ،ووليــم كاتســفليس خازنــا ،وكلفــوا نعيمــة بمهمــة تنظيــم
قانونهــا".
تفككت بمجرد موت جبران سنة .1932
وقام أعضاؤها بنشر الجرائد والصحف العربية في بالد المهجر ومنها:
مجلة "الفنون" وتُعنى باألدب وناشرها كان نسيب عريضة.
جريــدة "الســائح" وتُعنــى بشــؤون المهاجريــن وناشــرها كان عبــد المســيح
حــداد.

مجلــة "الســمير" وناشــرها كان إيليــا أبــو ماضــي وتُعنــى بشــؤون العــرب
فــي أمريــكا .كانــت تصــدر  5مــرات فــي األســبوع وتوقفــت عــام  1957بعــد وفــاة
المؤسســين.
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السيد التوي

الشارع الثقافي

السلسلة اهلزلية اجلاسوس واإلضحاك السهل

ّ
السلسلة الكوميدية «الجاسوس»
تابعت
ّ
ّ
ً
عىل قناة التاسعة ،ميال مني إىل لطفي العبديل
الذي أتوقع منه رغم انسياقه يف املشهد الفني
العام ا ُملبْتَذَل يف بعض املواضع ،أن يتحفنا بعمل
مختلف ال سيما أنّه يمتلك مواهب ال ينكرها أحد
يف التمثيل وله روافد كالرقص والتنشيط والوان
مان شو تخوّل له التحليق عاليًا يف أيّ عمل ،إال
أنّي وجدت لطفي العبديل بمواهبه ولم أجد
العمل ك ُك ٍّل وسأتفحص بعجالة ثالث نقاط :
تتعلق النقطة األوىل بالعتبات أي عنوان
السلسلة والجنرييك ،فقد و ُِّف َق املخرج يف اختيار
هذا العنوان ألنه لو اعتمد لفظة مخرب مثال َلمَ ا
كانت العتبة مثرية بل ربما يقع استهجانها نظرا
إىل رمزيتها السلبية يف املخيال التونيس وهي
مرتبطة برسدية القمع يف عهد النظام السابق،
أمّ ا إذا جنح إىل لفظة عميل وهي تقنيّا أقرب
إىل طبيعة العمل فال يمكن لعموم الناس وهم
املستهدفني بدرجة أوىل من هذه السلسلةَ ،فهْ مُ ها
فضال عن كونها مُ حَ مَّ لة هي األخرى بدالالت
سلبية عند رشيحة من املتابعني ملثل هذا املنتوج
الفني ،فلفظة الجاسوس إذن تفتح َ
أفق القارئ
عىل انتظارات متعدِّدة وتجذبه إىل متابعة العمل،
ّ
الحافة
وتدريجيًّا تتبدّد كل املعاني السلبيّة
ً
شخصا يعمل
لتتحو َل هذه العتبة إىل داللة تفيد
يف منظمة استخباراتيّة وطنية هدفها حماية أمن
الوطن .وحني نق ِّلب النظر يف مستوى الجرس
الصوتي لهذه اللفظة وخاصة تكرار حرف
السني املهموس الذي يجعلها تحمل إيقاعا يحيل
عىل معنى التخفي ،نتأ ّكد من كونها عتبة دا ّلة.
أمّ ا النقطة الثانية فتتصل بالجنرييك ،وتبدو
ملسة العبديل فيها واضحة نظرا إىل ثقافته
املحرتمة يف ما يتعلق بالرقص وتفرعاته ،إال ّ
أن
هذا اإلدراك لم يجعل من الجنرييك متميزا رغم
سعً ا وعوّل
اإليضاءات التي تتخ ّلله ،فقد بدا مُ تَ َ ّ
عىل حضور كالي بي بي دجي ولطفي العبديل
أكثر من تعويله عىل التشكيل الكوريغرايف،
وحاول استثمار العراء بشكل مبارش غري فنّي.
هناك صورة جميلة ولحن خفيف يتالءمان
مع طبيعة السلسلة الهزلية ،لكن كان باإلمكان
االشتغال عىل الطاقات الجسمانية للراقصني
وللعبديل ذاته وتفجري االمكانات الصوتية
واالستعراضية لكالي بي بي دجي ،وتبقى لحظة
الوهن الوحيدة هي تدخل املمثلة القديرة لطيفة
القفيص ،فقد كان تدخال مجانيّا صاخبًا ح ّد
اإلزعاج ،ولو اكتفى املخرج بأن تقوم الشخصية
بحركة مصاحبة أو بإيماءة ذات داللة تفيد

معنى «افرقوا الحضبة» لكان الجينرييك أكثر
نجاعة وطرافة.
وإننا َلنتفهم الظروف التي أُن ْ ِجز فيها العمل،
لكننا نطالب من ممثلني كبار أن يكون لهم رأي
مع املخرج مهما كان ضغ ْ
ط الوقت.
وتتصل النقطة الثالثة بجوهر العمل،
وسأفرس كيف ّ
أن السيناريو بدا متهافتا وينطوي
عىل الكثري من االستسهال املقصود ،إذ لم يخرج
عن املربع الذي انخرط فيه الكوميديون يف تونس
وهو الثقافة الشعبية الهامشية وما توفره من
طاقات إضحاك خاصة إذا وضعناها يف مقابل
الثقافة الرسمية أو وجهً ا لوجه مع الطبقة
النقيض وهي البورجوازية ،وقد ت ّم بشكل
مفضوح ومُ ِم ّل استنزاف هذا املربع حتى صار
يؤدي إىل نتائج غري الذي يأمله منه أصحابه .ثم
إن الكنايات املبارشة والركيكة والتي يصطلح
عليها التونسيون ب «الغشة» تعَّ زز حكمنا
السلبي عىل السيناريو ،ولوال براعة العبديل
وقدرته عىل ضخ دماء جديدة داخل هذا املربع
َلتَهَ اوى العمل إىل الحضيض.

صورة تتح ّدث

مبروكــة :ســيدة باكــو
االرتــي ( )R.Tرســم عمــر
الغرايــري (مــن جماعــة
الرســم
الســور)
تحــت
ماخــوذ بتصــرف عــن صــورة
شــهيرة .امضــاء الرســام
بحــرف العيــن معكــوف علــى
ا ليميــن .

َ
تناقش يف هذا
ثم مسألة أخرى حريّة بأن
ِّ
املؤسسة
العمل الكوميدي وتتعلق بالفكرة
للسيناريو ،وهي مستمدة بشكل مبارش من
مسلسل رأفت الهجان إذ تَعْ مَ د املخابرات املرصية
إىل توظيف شخصية هامشية لها وعي ملحمي
أي وعي غري قائم عىل أسس نظرية ،وتمتلك
اقتدارات تواصلية مهمّ ة ،توظفها يف إنجاز
عمليات نوعية .تقريبا هذه الفكرة موجودة
يف سيناريو السلسلة الكوميدية الجاسوس،
صحيح أنها أ ُ ْل ِبست َلبُوسا جديدًا ،إال ّ أنه لم ي ِت ّم
تخصيصها بالشكل املطلوب .والواقع ّ
أن هذه
الفكرة تك ّررت يف عدد من األعمال التلفيزونية
والسينمائية العاملية ،ومن حق املخرج الركون
إليها ،لكن تبقى القيمة الفنية كامنة يف إخراجها
وتزيينها حسب مقتضيات العمل.
ْ
هناك مبالغات يف بعض املشاهد تن ّم عن رغبة
املخرج يف جع َل اإلضحاك مالزما لكل مشهد
وليس يف بنية العمل ومجمل العالقات التي
تنتظمه .لذلك ثمة حركات وأصوات زائدة تصل
إىل حد التهريج والصخب ال ّلذين صارا عالمة
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دالة عىل األعمال الدرامية أو الهزلية التونسية.
بالنسبة إىل الدالالت والتي ال يمكن فصلها
عن البناء الفني للعمل ،فهي مكتنزة وبعيدة عن
املبارشاتيّة والوعظ واإلرشاد.
اإلضحاك موجود يف هذا العمل فعال لكنه
يُعْ زى إىل مواهب العبديل أكثر منه إىل السناريو،
املغزى كذلك طريف ولطيف.
هو عمل جدير باملتابعة عىل هنات مأتاها
التعجل ،وفيه منابع إضحاك فنيّة ال يمكن
إنكارها تقوم عىل اللعب اللفظي واملفارقة
واإليماءة ،ويتضمن اشتغاال أكثر من مقبول عىل
الصوت والصورة وزوايا النظر.
ثم إن تركيزنا عىل أهمية دور لطفي العبديل
يف العمل ،ال يلغي الحضور املميز ملمثلني كبار
مثل عبد الحميد قياس ولطيفة القفيص ورياض
النهدي ،فقد كان حضورهم مميزا فعال ،ولو أني
أعتقد أنه كان باإلمكان توسيع دائرة مشاركتهم
يف العمل أكثر.
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مسلسل «حرقة» :

الوساليت يكشف أوراق اهلجرة الرسية

مخرج عمل "حرقة" لسعد الوسالتي
فتحت القنوات العربية ابوابها عىل مرصاعيها
كما كل رمضان لتقديم األعمال الدرامية التلفزيونية،
ألنها خطابات برصية تقرتب وتبتعد كما تفكك
جوانب متنوعة لها انعكاساتها عىل الفرد والجماعة
سلوكا وتوجهات.
ويف سياق آخر ،تعترب األعمال الدرامية التلفزية
من أحب الفنون لدى املشاهد ،وهذا ما أكدته
الدراسات واإلحصائيات املهتمة ،ال ليشء سوى
لقدرة هذه الدراما عىل مالمسة فكره ووجدانه،
والرتفيه عنه وتسليته ،وألنها إحدى مراياه التي يجد
فيها نفسه وطموحاته.
بالرغم من تشابهها يف معظمها ،يف املواضيع
واملمثلني والنجوم وكذلك يف املرجعيات دون استثناء،
وبالرغم من اجتهاداتها تبقى دون الصناعة الدرامية
الفعلية ،عدا اجتهادات درامية مرصية وسورية
يشهد لها بالحرفية التي ال غبار عليها وبشهادات
امللتقيات العربية والدولية.
وعطفا عىل ما سبق ،يتابع املشاهد التونيس عىل
قناته الوطنية االوىل مسلسال دراميّا بنكهة اجتماعية
تحت اسم «حرقة» .للمخرج لسعد الوسالتي
املسلسل يف عرشين حلقة ،من إخراج لسعد
الوسالتي ،الذي سبق ان تعرف عليه املشاهد
التونيس من خالل مسلسله «املايسرتو» يف املوسم
الرمضاني  ،2019والذي عرف نسبة متابعة عالية
وإشادة من النقاد.
وشارك يف مسلسل "حرقة" ثلة من أبرز املمثلني
التونسيني من بينهم وجيهة الجندوبي ورياض
حمدي ومالك بن سعد ومريم بن حسن وسناء
الحبيب وحكيم بومسعودي وعائشة بن أحمد وعبد
اللطيف خري الدين ومحمد حسني قريع ومهذب
الرمييل وريم حمروني وأسامة كشكار.
كما يضم ممثلني عامليني ،من ليبيا جميلة مربوك
ومن الجزائر رزيقة فرحان وآخرين من السينغال
وإيطاليا وفرنسا ،ومنحت فيه أدوار مهمة لعدد من
أفارقة جنوب الصحراء املقيمني يف تونس.
واملسلسل رصدت له ميزانية ضخمة نتيجة
تصوير ثلث مشاهده يف عرض البحر ،وكان من
املفرتض أن ينافس يف رمضان الفائت كال من
مسلسالت “نوبة  ”2و"قلب الذيب” و"أوالد مفيدة
 ”5و” ،”27إال ّ أن قرار الحجر الصحي أيامها ،أجل
عملية استكمال تصوير مشاهده.
وعىل امتداد  20حلقة ستطرح أحداث املسلسل
مأساة املهاجرين رسا يف قوارب املوت نحو السواحل
األوروبية التي تحمل شبابا تونسيني وأفارقة يف
رحالت مبهمةومجهولة .

صورة العتبات

ال بأس إن قمنا بتهريب مصطلح عتبات النص

مشاهد من املسلسل
من الدراسات األدبية إىل الفن الدرامي التلفزي ،ألن
العتبات تفضح نية النص األلسني والبرصي وتفيش
ما بالداخل.
فهي من تمهد للقبض عىل املعنى البؤري للنص
إما بشكل مبارش او عىل شكل إيحاء وامض.
وبقراءتنا لعنوان املسلسل "حرقة" الذي يسم
املسلسل ويسميه ويرشق عليه وييضء عتماته
نالحظ أنه جاء كلمة مفردة ،تحيل يف قاموس اللغة
عىل اللوعة ،وحني نعود بها إىل مايسمى بالسياق
الدرامي ،نجدها حرقة مركبة من حرائق عدة،
"حرقة" للمسافات البحرية املتوسطية بُغية العبور
اىل الضفة األخرى عرب قوارب املوت ،والهروب من
الوطن الذي لم يعد يمنح سوى القهر يف أعىل
درجاته.
ومن تلك املشاهد االجتماعية الكاوية املؤدية
اىل الحرقة الكربى  -الهجرة غري النظامية ،هناك
شارة البداية او البداية املوسيقية ()Theme music
املتساوقة مع مجموعة من الصور الحارقة والكاوية،
لينتهي املشهد بوالعة ترضم النار يف كل املشاهد
الكاوية والقابلة لالحرتاق .
هذه العتبات من موسيقى تراجيدية ولقطات
ثابثة مصاحبة (صور رمادية وملونة ،طفولة ،عيون

حمراء وجاحظة) كلما تعضد العنوان ،كما تفضح
نية املسلسل ،وتفتح شهيتنا البرصية للدخول إىل
أحداث لن تكون سوى حارقة ومرايا ملجتمع يحرتق.

متابعة اولية

من خالل متابعتنا ثالث حلقات من مسلسل
"حرقة" الحظنا اقتفاء املخرج لسعد الوسالتي
محرقة قوارب املوت التي تحمل يف رحمها تونسيني
وأفارقة يف رحالت مجهولة وبال بوصلة ،حلما بضفة
األحالم وكمحاولة انتحارية منهم لضمان غد أفضل
ينتشلهم من الحرمان والقهر والخصاصة ،لينجو
بعضهم وتتحول الغالبية العظمى إىل موائد لسمك
القرش.
وعليه تبدو تيمة الهجرة هي املوضوع املهيمن
الذي يتحكم يف احداث املسلسل ،والتي خلفت حرقة
ملتهبة ،لكنها ناتجة عن مجموعة من املحارقة
والحرائق الكاوية ،واملسببة يف هذا االنتحار والهروب
الجماعي.
من نماذج هذه الحرائق ،لوعة االب (العسال)
إثر املكاملة الهاتفية ،وبهذا الخصوص كتب الوسالتي
يف كلمة نرشها عىل صفحته يف فيسبوك أن مسلسله
يحكي عن “ األم التي تبكي واألب الذي يبحث من
مكان إىل آخر عن أمل صغري بأن يجد ابنه حيا كان

«الحرقة» ومحاكاة الواقع
التونسي المتأزم !
علي العربي
أستوقفكم اليوم للحديث عن مسلسل « الحرقة « للمخرج الشاب االسعد الوسالتي الذي
تبث حلقاته عىل الوطنية  1يف شهر رمضان  ،والذي استطاع أن يجلب له أنظار املشاهدين
التونسيني منذ الحلقات األوىل ال سيما منهم املتعطشني لدراما تونسية هادفة ترجعنا لحقبات
املايض الجميل  ،حيث استطاع املخرج أن يبعث العديد من الرسائل التي وزعت بني أمنيات
محطمة وأحالم مؤجلة يف واقع معيش متأزم كان الالعب الرئييس فيه هو الشباب التونيس
الذي ألقى بنفسه يف عرض البحر ممتطيا لقوارب املوت باحثا عن جنة الخلود عرب ركوبه بساط
مغامرة مجهولة العواقب والتي يكون فيها الثمن غاليا يف أحيان كثرية اال وهو خسارة أرواح
برشية بريئة  ،ذنبها أنها انتفضت عىل واقع مرير حيث ضاقت بهم السبل وإنعدمت اآلفاق..
هذا اإلحساس املمزوج باللوعة واأللم وما يمكن أن يخلفه من آثار نفسية وإجتماعية بعيدة
املدى يف قلوب العائالت التونسية امللتاعة  ،وهو ما تفطن اليه املخرج الذي أبدع يف وصف معاناة
األب الذي ال يعرف مصري ابنه الغائب حيث أضحت نفسيته مشتتة بني املوجود واملنشود ..وبني
الخوف واللقاء!!؟
إنها بالفعل تجربة درامية فريدة من نوعها نسجت بأفكار مخرج شاب وفنانني كانوا أوفياء
ملحيطهم وبيئتهم و لغتهم بعيدا عن كل أشكال التقليد واإلسقاط واالستنساخ من تجارب
فاشلة..
مسلسل « حرقة» أحدث بكل تأكيد تلك الرجة النفسية يف الضمائر الحرة املحبة للحياة
والالهثة وراء مقومات العيش الكريم حتى وان كان الرهان هو « الحياة» !!؟؟ فهل سيكون
مسلسل حرقة بركان الدراما التونسية الجديدة الذي سيوقظها من غفوتها!!؟؟

أو ميتا”.
ثم حرقة عائشة املتعددة األوجه ،حرقة الفشل
العاطفي ،حرقة البطالة؛ والبطالة املقنعة ،حرقة
العهارة اإلدارية ،وهي واحدة من االعطاب التي
افرزتها مرحلة ملغومة باالحتقانات والتفاعالت
والتناقضات بني فقراء الثورة ودهاقنة االستغالل.
ثم حرقة القهر االجتماعي للشاب امليكانيكي،
قهر بأنياب متعددة؛ األب الذي يعاني من العجز
املريض ،متطلبات األم؛ وال يشء سوى املواجهة
املؤقتة لهذه الحرقة يف انتظار "حرقة" إىل الضفة
األخرى ملجأ للخروج من تحت إبط هذه املرحلة
الحساسة التي يعيشها بمسامه وجوارحه صامتا
ناسكا يف السطح.
ومن الطبيعي ان ينحاز الوسالتي إىل فقراء
األمة وكادحيها ومهمشيها حلموا كثريا وورديا
بالثورة فدارت عليهم رحى تهريبها.
وال يسع املشاهد لهذه الحلقات ،إال أن يالحظ
حدادا ثقيال عىل هذا العالم الكادح والحالك .
وعليه ،اليتوقف املسلسل يف فضح الواقع
وتعريته ،إلنتاج معنى العطب والخصاصة التي
يعاني منها هذا املجتمع ،فالشخصيات تعيش
وضعية مزرية ،بسبب الفقر ،واألحالم التي تبددت
مع ناهبي البالد والعباد .
وال يسع املشاهد حقا؛ سوى ان يتابع هذا
املسلسل اىل حلقته وموسيقاه االخرية .ألنه نجح
بامتياز يف الغوص يف اطواء املجتمع املجتمع
التونيس؛ والغوص عميقا يف اطوار الضحية
واملهرب.
فهي اما شخصيات مرضية (مدير املؤسسة)،
وشخصيات تعيش بامتالء قهرها دونما احساس
برشخ يف كينونتها ،ثم شخصيات اشكالية تعاني
من قهر عنيف ورغبتها يف الهروب ،ثم شخصيات
انتهازية همها الربح وال يعنيها أرواح املقهورين.
تهمنا من هذه االشارة لشخصيات هذه
الدراما التلفزيونية هو هذه الحرفية يف النبش يف
رماد انتكاستنا؛ ومن ثم الطوفان بنا يف اعماق
هذا الوجود الذي امىس اشبه بخربة حالكة ،وقد
بعثه كامريا "حرقة" من رماده بعني ذكية ؛ جمرة
متقدة ومتجددة.
مالحظات اولية عنت لنا من خالل مشاهدتنا
لثالث حلقات تباعا والشاهدة عىل بعض من جنينية
خبيئة وطبيعة عوالم مسلسل "حرقة" للمخرج
لسعد الوسالتي ،الذي يلفه انتكاس وسقوط
املرحلة ونتائجها الرمادية؛ لكنه مع ذلك عالم
درامي بهي ابدعه مخرج حريف وصانع؛ يف انتظار
قراءة ثانية ؛ حني يتوفر لنا كم من الحلقات والتي
ستكون وال شك صنوا لقراءة جديدة ومتجددة.

maghrebstreet@gmail.com
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محمد األمين الشعباني

يف الوقت الذي كان الرئيس قيس سعيّد يقوم
فيه خالل شهر أفريل  2021بزيارة رسميّة
هامّ ة وذات أبعاد ثقافية وأمنيّة واسرتاتيجيّة إىل
ّ
خصه الرئيس عبد الفتّاح السييس
مرص حيث
باستقبال كبري ،عادت بنا الذاكرة إىل تلك الجولة
التاريخية األخرى التي قام بها الرئيس الحبيب
بورقيبة من  16فيفري إىل  8أفريل  1965إىل
عدد من البلدان الرشق أوسطية والتي استه ّلها
بمرص حيث كان يف استقباله آنذاك بكل الحفاوة
والرتحيب الرئيس جمال عبد النارص.
إال ّ أنّه يف تاريخ زيارات رؤساء الدول
العربية إىل مرص ،تع ّد الزيارة بل الرحلة التي
قام بها إىل أرض الكنانة ملدّة ثالثة عرش يوما
امللك عبد العزيز آل سعود ربّما هي األطول ،وقد
استقبله آنذاك امللك املرصي فاروق الذي ّ
خص
ضيفه املبجّ ل برتحيب كبري وحفاوة بالغة كما
يشهد عىل ذلك كتاب صدر تحت عنوان «الرحلة
امللكيّة السعوديّة إىل مرص  1365ه  -1946م»
( )1وهو من تأليف األديب واإلعالمي السعودي
عبد الحميد حامد مشخص.
والب ّد من اإلشارة إىل أنّي تس ّلمت هذا الكتاب
مع مصحف قرآن كهديّة من األستاذ بن رحومة
املوظف التونيس باملركز الثقايف السعودي
بتونس عند زيارتي لجناح اململكة العربية
السعودية يف إحدى دورات معرض تونس
الدويل للكتاب.
ّ
مفصال لك ّل
ونجد يف هذا الكتاب عرضا
أطوار رحلة العاهل السعودي إىل مرص عام
 1946وهو يتضمّ ن كذلك كل الخطب والقصائد
التي ألقيت أمام امللك عبد العزيز آل سعود
خالل إقامته بمرص.
وسنستعرض يف الباب األوّل من هذا املقال
مختلف مح ّ
طات تلك الرحلة ،ث ّم نقدّم يف باب
ثان بعض املقتطفات من الخطب وإحدى
القصائد التي ألقيت عند استقبال امللك
السعودي يف مرص.

-Ӏمختلف مراحل زيارة الملك
عبد العزيز آل سعود إلى مصر

لقد تحوّلت يف بداية شهر جانفي 1946
بعثة رشف مرصيّة من السويس إىل جدّة عىل
متن يخت امللك فاروق «املحروسة» تصحبه
الطوّافتان «فاروق» و»فوزية» ملرافقة امللك
عبد العزيز ابن سعود من جدّة إىل السويس
ّ
خاص
حيث جاء امللك فاروق عىل متن قطار
من القاهرة لريافق بدوره العاهل السعودي من
هناك إىل العاصمة املرصية .وكان من ضمن
املستقبلني كذلك وبالخصوص محمود فهمي
النقرايش باشا رئيس مجلس الوزراء املرصي
وعبد الرحمان ع ّزام األمني العام للجامعة
العربية وعدد من املسؤولني الكبار يف الدولة
املرصيّة .ويف طريقه من السويس إىل القاهرة،
م ّر القطار امللكي بالعديد من املدن املرصيّة
كاإلسماعيلية والقصاصني والزقازيق وبنها
والقليوبيّة .ومن الفتات الرتحيب التي رفعها
الس ّكان يف هذه املدن تلك التي كتب عليها
«مرحبا بضيفك يا فاروق» و «يا سيّد الجزيرة
نرجو زيارة طويلة» و «أحمد عبد املوجود
يرحّ ب بامللك ابن سعود» ،إلخ...
وبعد وصول القطار امللكي إىل مح ّ
طة
القاهرة ،نزل منه امللكان ليمتطيا مع الوفدين
املصاحبني لهما عربات طافت بهم جميعا أه ّم
شوارع العاصمة املرصية إىل أن وصل الركب
قرص الزعفران مق ّر إقامة امللك السعودي .وقد
وصف الكاتب ذلك القرص يف عدّة فقرات اخرتنا

منها هذه الفقرة املتع ّلقة بداخله« :أمّ ا قرص
الزعفران فقد أعدّت يف الطابق األوّل منه غرفة
ّ
خاصة بجاللة الضيف العظيم ألحق بها
نوم
ّ
خاص ووضعت فيها آلتان للمحادثات
حمّ ام
ّ
خاصة،
رسيّة
التليفونيّة ربطت أوالهما بنمرة ّ
كما وضع يف الغرفة جهاز راديو ومدفأة
كهربائيّة ،وأع ّد يف هذا الطابق نفسه ستّة
حمّ امات ،كما أعدّت يف سطح القرص خمس
غرف للنوم ومثلها يف البدروم .وقد وضع يف
ك ّل منها رسيران وآلة تليفون كما أعدّت ستّة
ّ
الخاص بجاللة
أجهزة للراديو عدا الجهاز
الضيف العظيم».
ويف املساء تحوّل امللك عبد العزيز آل
سعود ومرافقوه من قرص الزعفران إىل قرص
عابدين لحضور مأدبة العشاء الكربى التي
أقامها امللك فاروق تكريما لضيفه الكبري
والتي انتهت بحفلة ساهرة وبعرض لفرقة
تمثيل « تدور حوادثه حول صالح الدين
والحروب الصليبيّة خال من الرقص والغناء
وظهور املمثّالت ،مجاملة لشعور جاللة امللك
عبد العزيز ،كما صدر األمر بمنع التدخني».
ويف اليوم الثاني من الزيارة ،تحوّل امللكان
فاروق وعبد العزيز آل سعود إىل جامع األزهر
ألداء صالة الجمعة قبل أن يحرضا مأدبة
الغداء التي أقيمت يف قرص عابدين وقبل أن
يحرضا يف املساء مأدبة العشاء التي أقامها
عىل رشفهما رئيس الوزراء املرصي النقرايش
باشا بمق ّر وزارة الخارجيّة املرصيّة.
أمّ ا اليوم الثالث من الزيارة ،فقد ّ
خصصه
العاهل السعودي لزيارة جامعة فؤاد األوّل
حيث كان يف استقباله أساتذة الجامعة قبل أن
يحرض صحبة امللك فاروق مهرجانا رياضيا
شارك فيه اآلالف من الطلبة .وحرض امللكان بعد
ذلك مأدبة غداء يف قرص عابدين ومأدبة عشاء يف
قرص زعفران.
ويف اليوم الرابع ،حرض امللك عبد العزيز آل
سعود حفلة سباق الخيل ،ويف اليوم الخامس
أرشف العاهل السعودي صحبة امللك فاروق
يف طريق مرص-السويس عىل استعراض كبري
للجيش املرصي شاركت فيه كتائب من قوّات
املشاة واملدفعية وكذلك أرساب من سالح
الطريان املرصي .وبعد أن تناول طعام الغداء
يف مق ّر السفارة الربيطانيّة ،قام امللك السعودي
بزيارة أهرامات الجيزة قبل أن يعود إىل قرص
زعفران.
ويف اليوم السادس ،زار امللك عبد العزيز
آل سعود قناطر محمد عيل وحدائق القناطر
الخرييّة وبعد تناول طعام الغداء ،قصد
العاهل السعودي الربملان لحضور حفلة شاي
واالستماع إىل خطاب القاه الدكتور حسني
هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ املرصي قبل
أن يعود يف املساء إىل قرص زعفران.
ّ
خصصه امللك عبد
أمّ ا اليوم السابع فقد
العزيز آل سعود لزيارة املتحف الزراعي وحدائق
الحيوانات وإصالحية األحداث بالجيزة ،وتناول
بعد ذلك صحبة امللك فاروق طعام الغداء يف
مق ّر جامعة الدول العربيّة حيث ألقى رئيس
الوزراء النقرايش باشا البيان املشرتك للملكني.
ويف اليوم الثامن ،تحوّل الضيف السعودي
بواسطة القطار من القاهرة إىل املحلة الكربى
حيث زار مصانع غزل الصوف والقطن
ومصانع التبييض وطبع األقمشة .وبعد أن
تناول طعام الغداء وأن أ ّم املص ّلني هناك ،ركب
القطار مجدّدا ليعود يف املساء إىل قرص الزعفران

بالقاهرة.
ويف اليوم التاسع ،تحوّل امللك عبد العزيز
آل سعود إىل أشخاص حيث ّ
تنقل بني حدائقها
ومزارعها وأدّى فيها صالة الجمعة قبل أن يعود
إىل القاهرة عىل متن القطار يف آخر النهار.
ويف اليوم العارش قام العاهل السعودي
بزيارة مستشفى فؤاد األوّل باملنيل قبل أن

يسافر بالقطار إىل اإلسكندريّة ويم ّر يف طريقه
إىل تلك املدينة بعدّة مح ّ
طات كبنها وقويسنة
وطنطا ودمنهور ،وقد استقبل فيها امللك عبد
العزيز بحفاوة كبرية من قبل املسؤولني املح ّليني
والجماهري املرصيّة الغفرية.
ويف اإلسكندريّة زار امللك السعودي
مستشفى فاروق األوّل قبل أن يلتقي امللك
املرصي ويتناول معه وليمة البلديّة ويتّجه بعد
ذلك إىل قرص التني مق ّر إقامته باإلسكندريّة.
ويف اليوم الثاني من إقامته باإلسكندريّة
تحوّل امللك عبد العزيز آل سعود إىل مستشفى
فؤاد األوّل حيث زار مختلف أقسامه ،وقد تناول
طعام الغداء يف حديقة النزهة وحرض يف املساء
حفلة شاي ملكيّة يف قرص املنتزه.
ويف اليوم الثاني عرش من إقامته يف مرص،
قصد العاهل السعودي ميناء اإلسكندريّة حيث
استق ّل مع حاشيته عددا من الزوارق البخاريّة
لزيارة مختلف أقسام امليناء .وإثر ذلك غادر
امللك عبد العزيز اإلسكندريّة وعاد إىل القاهرة
حيث أقام امللك فاروق عىل رشفه مأدبة غداء.
وكان اليوم الثالث عرش أي يوم  22جانفي
 1946هو آخر أيّام رحلة امللك عبد العزيز آل
سعود إىل مرص ليعود بالقطار ث ّم عىل متن
اليخت امللكي «املحروسة» من بور توفيق إىل
جدّة.

-ӀӀمحمد عبد الوهاب
يغني للملك السعودي

لقد ألقى العديد من املسؤولني املرصيني
خطبا عند استقبالهم امللك السعودي يف مرص
ومن هذه الخطب ذلك الخطاب الذي ألقاه
رئيس الوزراء املرصي النقرايش باشا عند
استقبال امللك عبد العزيز آل سعود يف رحاب
جامعة فؤاد األوّل وقد قال فيه بالخصوص ما
ييل « :إنّه لرشف عظيم أن تتاح يل هذه الفرصة
الفريدة للرتحيب بجاللتكم باسم جامعة فؤاد

األوّلّ ،
وإن يف احتفاء جاللة موالي امللك املعظم
فاروق األوّل بجاللتكم يف هذه الجامعة لدليال
عىل ّ
أن العرب يف نهضتهم الحارضة ودعوتهم
إىل التضافر والتآخي لعمل سعادتهم ومجدهم
إنّما يقيمون نهضتهم عىل أسس ثابتة من
التعليم والتهذيب وعىل قواعد راسخة من العلوم
واألخالق».
وعند استقباله للملك عبد العزيز
ابن سعود يف مق ّر جامعة الدول العربية
فقد ألقى عبد الرحمان ع ّزام باشا،
األمني العام لهذه الجامعة خطابا جاء
فيه بالخصوص ما ييل« :يرشّ ف األمانة
العامّ ة لجامعة الدول العربية أن تستقبل
يف دارها الجديدة ملكني عربيني عظيمني
لهما الفضل الكبري يف إقامة هذه الجامعة،
فتفتتح عىل بركة الله وبمقدمهما السعيد
هذه الدار للجامعة».
وباإلضافة إىل هذه الخطب ،فقد
ألقى كذلك عدد من الشعراء املرصيني
والسعوديني قصائد أمام امللك عبد العزيز
آل سعود يف مختلف مراحل جولته يف
مرص .ومن هؤالء الشعراء املرصيني
ّ
العقاد الذي كان من
عبّاس محمود
الذين ألقوا أكرب عدد من القصائد وخليل
مطران وعيل محمود طه وكذلك الشاعر
السعودي أحمد إبراهيم الغ ّزاوي وغريهم
من شعراء كال البلدين.
وقد لحّ ن وغنّى املوسيقار محمد عبد
الوهاب القصيدة التي كتبها الشاعر
صالح جودت ،وهي أوّل أغنية تذاع عرب أثري
إذاعة اململكة العربية السعودية يف تاريخها
وتقول كلماتها ما ييل:
« يا رفيع التاجي من آل سعود
يومنا أجمل أيّام الوجود
موكب الخري من البيت العتيد
جاء يختال عىل النيل السعيد
وصحت مرص مع الفجر الجميل
تنرش الورد عىل ك ّل سبيل
وهي تستقبل أنوار الخليل
ورسول الخري من عند الرسول
وإذا الفاروق موهوب الشباب
راح يستقبل بالبرش أخــــــاه
أنتما عرشان يف ظل الكتاب
جمعت قلبيهما روح الكتاب
فالتحية ملن حجّ إلينا
وهو من حجّ ت لواديه الشعوب
تاجه الطالع كالشمس علينا
ضيف من أكرم حبات القلوب
أنت والفاروق للشمس منى
وعىل ّ
كفيكما أحالمنا
فأقيما الدين والدنيا لنا
واكتبا عهدا من الخري هنا
واعقداها وحدة للعرب
واجعال بنيانها بيتا حراما
كلما طاف بها ذكر النبي
نزلت يف الرشق بردا وسالما
---------------------------(»)1الرحلة امللكيّة السعوديّة إىل مرص – صفر
 1365ه/يناير  1946م» من تأليف عبد الحميد
حامد مشخص– .الرياض ،دارة امللك عبد العزيز،
 -423 .2018ص.
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فكر

حازم الشيخاوي

جدل حول فوكو !؟

كان من املفرتض أن نكتب هذا املقال منذ أسابيع حول موضوع
أثار عدة نقاشات يف فرنسا وبلدان أخرى مجاورة باألساس ،و ارتحل
 نظرا لخطورته  -إىل مناطق أخرى من العالم تحمل إىل اليوم تراثفلسفة ميشال فوكو  .Michel Foucaultأردنا أن نأخذ نصيبًا من
الوقت يسمح لنا بتتبع آثار ’’الجريمة البشعة‘‘ التي أُتهم بها واحد
من أهم املنظرين لتيار فكري ترك فينا األثر الدامغ يف تحاليلنا ،و يف
رؤيتنا لديناميكية املجتمع .أردنا (عىل سبيل التمني) أن يكون النقاش
حول فوكو عود ًة إىل جذور ا ُملفكر الذي قدم لنا أعماال تبقى
إىل اليوم صعبة االستساغة ،ومصد ًرا للتكوين األكاديمي
ال يف مجال الفلسفة فقط ،وإنما يف العلوم االجتماعية
عمومً ا .مَ ن ِمنا لم يتأثر بدور البنيوية وما بعدها التي
قد تكون العالمة الفارقة يف تاريخ الفكر املعارص،
ً
خصوصا عندما يصبح مدار الحديث العودة إىل
الدراسات الجندرية أو البحث عن املعنى يف
بناء ’’التاريخ‘‘ أو بناء ’’الذات‘‘ أو تفتفيت
’’الحقيقة‘‘ .فوكو هو وريث الفلسفة
ً
خصوصا ’’جينيالوجيا‘‘ نيتشه ،ومؤسس أركيولوجيا املعرفة،
الغربية،
تاريخ الجنسانية وتاريخ الجنون ...إننا قطعً ا لسنا أمام فوكو واحد.
هذا التعدد واإلنتاج املعريف الغزير و اإللتزام بالدفاع عىل عدة قضايا
ً
[خصوصا
جعلت فوكو ’’نجمً ا‘‘ يف األوساط الثقافية الفرنسية والغربية
يف سبعينات القرن املايض إىل حني وفاته] ،وربما هذه ’’النجومية‘‘ ذاتها
ً
منطلقا للشقشقات
قد أدت إىل التطفل عىل حياته الحميمية ،وجعلها
الكالمية .كان فوكو موضوعً ا مهما للصحافة الفرنسية وغريها التي
ً
خصوصا
اهتمت به ال فقط بما هو مُفكر ،بل بجانبه الحياتي اليومي،
إذا ما ذكرنا بما جمعه بإرفيه غيبار  Hervé Guibertالذي كتب يف
شأنه الرواية الشهرية ’’ إىل الصديق الذي لم ينقذ حياتي‘‘ .بعد مرور
ما يقارب  37سنة عىل وفاته ،يعود فوكو إىل مجال اإلثارة اإلعالمية
واالتهامات.

االتهامات:

يوم  28مارس من الشهر الفارط ،تنرش الجريدة الربيطانية
األسبوعية ذات التوجه اليميني املحافظ ،ساندي تايمز Sunday Times
مقاال تعيد من خالله ما رصح به الكاتب الفرنيس صاحب التوجه
اليميني-الليربايل غي سورمان  Guy Sormanليلة  9مارس حول عالقة
فوكو بالبيدوفيليا من خالل برنامج تم بثه يف إحدى القناوات الفرنسية.
العودة إىل هذا األمر حصل عىل هامش التطرق إىل الكتاب الذي
صدر مؤخ ًرا لسورمان الذي يحمل عنوان ’’معجمي حول الهُ راء Mon
 ،‘‘dictionnaire du bullshitحيث يثري يف بعض الجمل (وننبه إىل
ً
معمقا أو رضبا من التوثيق يف ما يتعلق بما ذكره حول
أنه ليس بحثًا
فوكو) صورة ما أطلق عليه ’’الدنيء يف األدب‘‘ من خالل التطرق لفوكو
وعالقته بأطفال تونس.
يقول سورمان أنه يف زيارته لتونس سنة  1969مع مجموعة من
األصدقاء ،ويف تجولهم يف مدينة سيدي بوسعيد مع فوكو ،الحظ أن
بعض األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  9 - 8سنوات ،يالحقونه ( أي

فوكو) ،ويقولون له ’’اخرتني أنا‘‘  ،بينما كان يلقي لهم ببعض النقود،
وينبههم إىل أنه سيالقيهم يف ذات التوقيت املعتاد (العارشة ليالً) يف
مقربة سيدي بوسعيد .سورمان يذهب إىل اعتبار َّ
أن مثل هذه األفعال
تجعله يقوم بنفي كامل مدونة فوكو الفكرية ،وإىل اعتباره رم ًزا لهيمنة
الرجل األبيض االمربيايل -االستعماري الذي استغل نفوذه يف تونس.
هذه هي االعتبارات التي طالت أحد أهم املفكرين الفرنسيني املعارصين،
ً
منطلقا إلدانة فوكو ؟
لكن ،إىل أي مدى يمكن اعتبارها

فوكو :بين االتهام والتشويه

عندما انترش الخرب حول ’’بيدوفيليا‘‘ فوكو أصبح للجميع دفاتر و
أرشيفات حول حياة هذا الفيلسوف يف تونس .لكن ما مدى صحتها؟ يف
الحقيقة عندما نعود إىل أهم الكتاب الذين وثقوا حياته ال نجد أي إشارة
إىل هذه املسألة ،وربما نحن نشري ههنا إىل التوثيق الذي قدمه ديديه
إريبون  Didier Eribonيف كتابه الذي نرش بعد خمس سنوات من وفاة
فوكو .هذا العمل املهم ال نجد فيه أي إثارة للجدل القائم حاليًا .لكن هل
يعد ذلك دليالً كافيا لفك هذا اللغز؟ قطعً ا ال.
تبدو لنا هذه االتهامات من قبل غي سورمان -أحد رموز اليمني
الفرنيس النيوليربايل -مجرد شيئًا من إثارة الجدل والضوضاء ،التي
لم يكن يتوقع أن تحدث يف فرنسا .أوالً ،ألن ترصيحات سورمان ال
تتوافق مع التسلسل الكرنولوجي لألحداث ،ذلك ألن سورمان أكد عىل
أن األحداث وقعت سنة  ،1969بينما فوكو ترك الجامعة التونسية يف
خريف  ،1968ليلتحق بالتدريس يف جامعة فرنسية( .لكن هذا ربما
ً
ال ينفي زياراته لتونس ً
مالحقا من قبل النظام
الحقا) .ثانيا ،فوكو كان
التونيس البورقيبي ،ألنه كان مساندًا للحراك الطالبي اليساري ولكافة
نص شهري له.
مناضيل-ة االتحاد العام لطلبة تونس ،وقد نرش ذلك يف ٍ
رفيقه دانيال دوفار  Daniel Defertأكد يف عديد املرات أن فوكو قد
تم اإليقاع به واتهامه باملثلية الجنسية التي يعاقب عليها إىل اآلن يف
تونس ،وأنه قد وقعت له عدة مضاياقات ،وذلك ما أدى إىل التشهري
به ،عىل الرغم من أنه كان كتومً ا جدا يف ما يتعلق بهذه املسألة (املثلية
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الجنسية) ،عىل عكس ما يروج له .ثالثا ،عىل الرغم من ’’نجوميته‘‘ ،إال ّ
أن فوكو لم يكن محبوبًا يف األوساط الثقافية اليسارية أو اليمينية يف
الستينات ،بل عىل العكس ،كان محل عديد االنتقادات ،ولم يكن مثل هذا
األمر ليمر دون التفطن له يف بعض الكتابات هنا أو هناكً .
أيضا ،عندما
اهتمت عديد الصحف األملانية والفرنسية بهذه املسألة ،ويف محاولة
للبحث فعليا عىل أدلة ،لم توجد أي قرائن تشري ذلك ،بل قد نجد يف
مقال إلكرتوني منشور يف  Jeune afriqueبتاريخ  1أفريل ،2021
تؤكد صاحبته أن فوكو كان معجبًا بصورة ’’البالغني‘‘ يف تونس ،ولم
يكن مهتمً ا باألطفال الصغار ،وتذهب للتأكيد أن فوكو عندما عاش يف
مدينة سيدي بوسعيد ،قد تميز بطابع االنطواء ولم يتفاعل كثريًا
مع املحيطني به.
ما نخشاه يف الضوضاء التي تحيط بفوكو هو الجمع
بني املثلية الجنسية والبيدوفيليا ،وهذه ربما التهمة التي
ً
خصوصا عندما يتعلق األمر
كانت تالحقه لسنوات عدة،
بقضية غابريال ماتزناف  Gabriel Matzneffالذي
ً
عريضة يف ما يتعلق بمراجعة القانون الذي يضع
أصدر
العالقات الجنسية يف فرنسا بني املراهقني-ت داخل إطار قانوني مُعني.
هذه العريضة تم توقيعها من قبل عديد الفالسفة ،مثل ليوتار Lyotard
ودولوز  ،Deleuzeلكن ما الذي قد يدفع هؤالء الفالسفة إىل التطرق إىل
هذا املوضوع ،الذي قد يثري عديد اإلحراجات؟ بوراديه  ،Pouradierيف
مقال منشور تحت عنوان ’’فوكو والنقاشات حول البيدوفيليا سنوات
 ‘‘1970يذهب إىل اعتبار أن ما دفعه للتوقيع عىل هذه العريضة قد يكون
ً
اعرتاضا عىل التقييد عىل الحرية الجنسية و التأويالت القانونية التي
أوال
تسعى للحفاظ عىل مصطلحات من قبيل ’’الحياء‘‘ والتي قد تؤدي
إىل السيطرة عىل املمارسات الجنسية بني األفراد ،وثانيًا ،إندراج هذه
اإلشكالية ضمن فلسفة فوكو التي أقامت تمييزا مهما بني مصطلح
السلطة والجنسانية ،وهذا ربما ما يبدو لنا شديد الغرابة اليوم .ويف
الحقيقة لم يكن فوكو الوحيد الذي قد تعرض لهذه االتهامات ،فنحن
نجد ً
أيضا أن غي هوكنغام  Guy Hocquenghemقد تعرض بدوره إىل
ذات التشويه ،وهو ما يتطرق له الباحث أنتوان إيديه ،Antoine Idier
يف مقال مهم له تحت عنوان ’’هل وجب حرق هوكنغام؟‘‘.
إذن الخالصة تتمثل يف التايل :غي سورمان ،املفكر اليميني
اللليربايل ،يقدم صورة حول فوكو وعالقته بأطفال تونس أقرب إىل
املشاهد السينمائية التي يسعى من خاللها إىل التأكيد عىل أنه يمثل
الرجل األبيض البيدوفييل االستعماري العنرصي صاحب النفوذ،
ويدعو إىل تخطي مدونته وما كتبه .يف املقابل ،ال نجد أي دليل حول هذه
املسألة ،ويظل ك ّل ما رصح به سورمان دون أدلة قطعية ،ودون وجود
شهادات حية ،وتبقى التأويالت التي تربط ذلك بقضية ماتزناف هي
’’الدليل‘‘ الوحيد عىل صحة ما ذهب إليه .من ناحيتنا ،يظل التشكيك
العميق يف ما قاله سورمان هو اليقني الوحيد لدينا طاملا أن الترصيح
يظل فرضية دون حجج دامغة .لكن األكيد ،أن فوكو هو عالمة فارقة
يف تاريخ الفلسفة املعارصة ،وأن العودة له ،بما هو مفكر داخل البنيوية
وما بعدها ،يظل قطعً ا األمر األهم.

صورة تتح ّدث
ســيدي عمــر الفيّــاش المجــذوب كان مــن المجاذيــب
ُ
ّ
توفــى ســنة 1968م ودفــن
وذكــر أنّــه كان حافظــا للقــران
ّ
الــزالج بتونــس العاصمــة ينســب إليــه إحســان
بمقبــرة
وبــركات كان ســيدي عمــر فيــاش هــذا القديــس الــذي
كانــت خصوصيتــه إعطــاء الــكالم وغيــر مفهــوم عندمــا
ينطــق المقاطــع  ،مضطر بًــا فــي إيماءاتــه  ،طلــب منــه
الــزوار صدقــة هللا .مــن األم التــي تقلــق بشــأن مســتقبل
طفلهــا الــذي يخضــع لالمتحــان  ،إلــى العــروس التــي
ترغــب فــي الكشــف عــن جنــس الطفــل الــذي تحملــه ،
كانــت جميعهــا مــن النســاء وكان يحــب كثيــرا أكل الحلــوى
الشــامية وكل شــيء يســقط مــن فمــه تتخاطفــه النســوة
للتبــرك بــه .كانــت النســوة بعــد أن تتحقــق األمنيــة ياتــون
بالمــاكل وجميعنــا أي الصغــار مســموح لنــا بــاألكل خوفــا
مــن ســيدي عمــر ألنــه يتعاطــف مــع الصغــار رغــم قوتــه
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وصالبــة بدنــه وقيــل إن الرجــال مُ نعــوا مــن الزيــارات ( .فــي
لهجتنــا التونســية  ،نجــد هــذه االســتعارة لوصــف شــخص
ال يهــدأ والــذي يلمــح بجســد مضطــرب ومغلــي “شــبيك
كيــف ســيدي عمــر الفيــاش” أو أحيانًــا “شــبيك تفيــش”
)غيــر أن شــخصية ســيدي عمــر فيــاش الــذي يقطــن نهــج
بوخريــص قرابــة منــزل وســيلة بــن عمــار والــذي تعارض مع
شــخصية بورقيبــة والــذي إصــدر هــذا االخيــر أمــرا للتنقــل
بــه لمستشــفى الــرازي بعــد نــزع الخلخــال مــع السلســلة
المربوطــة برجلــه .قالــت الحكايــة أن ســيدي عمــر الفيــاش
يــوم الغــد صباحــا وجــدوه فــي بيتــه والسلســلة والخلخــال
مربوطــان برجلــه .كان لجنازتــه العديــد مــن أصــداء فــي
جميــع أنحــاء المدينــة المنــورة .يؤمــن بعــض النــاس بقــوة
ببركاتــه حتــى يمحــى تمامً ــا مــن طقوســهم ويســتقر أخي ـ ًر ا
فــي لهجتهــم.
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فضاء اإلبداع
النهر
القديم...

حديقةِ
القلب
ِ

رضا العبيدي
ذلك النهر
الذي شق قريتنا
نصفني
وكان جريانه صيادا عجوزا
ألفكارنا البسيطة
ب ُ
طعم أسماكه
السابحة ح ّر ًة
عكس تيّاره
باتجاه وجوهنا الربيئة
عىل صفحة مائه العذب
تار ًة لتقبيلها
وطو ًرا لقرصها
ً
قرصا خفيفا ..
ذلك النهر
ّ
جف تماما
ّإل من أحجار
نائمة منذ دهور
يف رسيره.

ُ
حديث اإلله
عبد الواحد السويّح
ٌ
ُ
ُ
تافهة جدّا
األرض
لست عىل ما يرا ُم هذه األيّامَ.
ّ
ِ
ْ
رشطي والش ُ
مس
علقت بحذاء
رمل
مثل حب ِّة ٍ
ِّ
ُ
بعيني الخارقتني
«مصباح كلب» وأستطيع
ّ
أحيص حتّى عدد النّمل هناك
اإللهي أن
وعقيل
َ
ّ
لكنّي
ُ
لست
عىل ما يرا ٍم
األرض التّ َ
َ
َ
افهة وملاذا أشغ ُل
كيف سأتحمّ ُل هذه
بتفاصيل تفاصيلها؟
نفيس
ِ
ّ
َ
اخ ك ّل ِه ،رصاخ
الص
هذا
إىل
ع
أستم
ملاذا عيل ّ أن
ِ
ّ
والصلوات ا ّلتي ال تنتهي؟
الحروب
ً
ملاذا أبدو موجودًا دون وجو ٍد ومح ِّركا دون أن
أتح ّرك؟
أري ُد
ان
أحيا
بالخوف من التّفكري يف الن ّ ِ
ِ
هاية.
أن أتمتّ َع
ُ
ٌ
معنى أنّي خال ٌد ضيّق يا كوني وقصيدة الخلق
الوحيدة ا ّلتي رسمتُها تفق ُد جمي َع شحناتِها.
الجن ّ ُة والنّا ُر صورتان أهاجتا األوّل َ
ني أمّ ا اليو َم
فال معنى لهما.
كيف سأتحمّ ُل ذلك الك َّم الهائ َل من الحمقى
يف جنّتي؟ كيف أُجازي من لم يتل َّ
ظ بحُ رقة
ُ
ِّ
َ
ّ
الحق
أحرق من ضاهاني يف
وكيف
ؤال
الس ِ
والجمال؟
حقائق الوجو ِد ك ّلها معي وجميع تفاصيل
الغيب لكنّي سج ٌ
ني يف الالّمعنى حزي ٌن يف
الالّمنتهى.

محمّ د بن رجب
ٌ
مراهق
قلبي
ِ
ِ
التائهة
ضبط نبضاته
من ذا الذي يقد ُر عىل
بوجوب تقاعد ِه ال ّلعني
من ينذ ُر ُه
ِ
فهو يصو ُل بني ورد ٍة تفوحْ
وعطر ألمواج الروحْ
زمن ال ّرحيلْ
ويصهل غاضبا من ِ
العمر
ويجول يف حدائق
ِ
ويسبح يف بحار املذنب ْ
ني
كم يحبُّ املذنب ْ
ني
مس من جنونْ
يف مساراته ٌّ
ِ
العاتيات
يطغى عىل الرياح
ْ
مفتون…
فهو بالرياح
َ
الحزن اآلتي
ال يحسب للدهر
وال يقرأ حساب الخارسينْ
الناس
ال ..وال يعنيه فرح ِ
باألرقام فهمه للحيا ِة بسي ْ
ط
ِ
الشاهقات
األفق
ابتسامة طفل ترفعه إىل ِ

رأيت هللا
محمد آدم
يف شوارع مثل هذه
رأيت الله يسري يف السكك
وينام تحت األشجار
يف شوارع مثل هذه
حلمت بأنني أقف عىل قمة الجبل
وأنا أتحدث إىل موىس
وأتأبط ذراع هارون
وأنا أحمل األلواح
وأنتظر الشمس أن ترشق
والقمر
يأتي إيل مبلال بناصيته
يف شوارع مثل هذه
قعدت عىل األرصفة
وسمعت غناء هذه الوردة
أوتلك
يف شوارع مثل هذه
بكيت عىل هذه النملة
وأخذت النجوم يف حجري
ووقفت وأنا أتأمل املارة
وهم ينسجون أحالمهم من وراء طغاة العالم
من الياقوت الياقوت األحمر
والنحاس املرشئب

أراقب المدى
زكرياء شيخ احمد
كيف ينسل بهدوء ،
كيف يخطف أفراحنا الخفيفة برسعة الربق .
أرى تثاقله حني يهم بحمل أحزاننا الثقيلة .
و أحيانا كثرية يتكاسل و يرتكها
تتكوم عىل صدورنا كالجبال .

awatefbeldi@gmail.com

والرغيف يف يد الفقريْ
يعيد للدنيا توازنها
ال يهدأ أبدا .يرصعُ ُه العق ُل
فال ينهزم
ُ
فالخسارات ال يسجّ َلها يف طوايا ُه
ِ
الذبذبات
وال يف سحر
ويط ُّل من وراء أوتار ِه بأغنية الحياةْ
ُ
يعرفها الطبيبْ
بأوجاع ال
قد يرصخ
ٍ
َ
ويف كل حني يكتبُ
تاريخ ُه
ْ
يكون ..
ويسعد لغ ٍد قد ال
ٌ
منفلتة أبدا..
لحظات ُه
ٌ
الروح
مراهق يف غلوا ِء
ِ
ْ
السكون
ال يتناسق مع
ثائ ٌر كالبحر إذا غضبَ ال يل ْ
ني
ِ
أحاسيس ِه
ال نظام يف عوالم
و يف تالفيف الرشاي ْ
ني..
مراهق يريد أن يكونْ
فال تزعجوه باملحاذي ْر
ها ّ
ْ
تعالت إىل املستحي ْل
إن دقات ِِه
ِ
عشقه ليو ِم الجمي ْل….
صادقا يف
ويرشبون من عرق الجنات
وحليب األمهات
يف شوارع مثل هذه
أردت أن أكتب قصيدة عن الوردة
كان قد نسيها املارة
تحت مجنزرات الـ c.l.a
وعىل جدران السجون
واملعتقالت
بينما
كلماتها ظلت عالقة عل إسفلت التاريخ
كانت الحروف تقطر دما
والحروف أرغفة
شمسية
يف شوارع مثل هذه
أردت أن أجرد األحالم من هدومها
وأمسح عن القمر بعضا من الرتاب
ووجع املفاصل
ورسطان الربوستاتا
وها أنا ذا مثل شمس خريفية
أحمل يف يدي مشكاة
وعدة توابيت
وأكتب عىل كل طريق اسري فيه
هنا يسكن العالم
يف ضاحية الحروب
وتحت أرجل لصوص الله الخونة
ولم يبق للكلمة مكان
سوى صلواتها التي ترفعها إىل الله
لعله يسمع
أو يرى؟!!
أراه كيف ينزع من ذاكراتنا اللحظات الجميلة التي
زارتنا بالصدفة ،
و يغض الطرف عن اللحظات الطويلة التي
ذبحتنا
ال جدار يحجب عني املدى و ال حجاب .
أراه حتى لو كنت معصوب العينني أو نائما
يف األحالم و يف اليقظة .
أراقب املدى بخشوع دائم .
حيث تفوح منه رائحة األحالم املذبوحة
و رائحة األماني املجهضة
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لو تمتدّ
لي يدُه
نصر سامي
آه لو تمت ّد يل يدُه
وأنا غريقة يف البحر ،لو يدُه
لو كلماته تحيا معي
لو ماضيه
لو غدُه!
آه لو أشواقه الحبىل تجاه
الغري تخربني لم صمدوا ُه ُم معه،
لم وصلوا ُه ُم معه إىل األفراح،
ولم أصل معه!
ما رضّ ه لو كان ف ّكر أن
يع ّلمني ّ
السباحة يف شواطئه
أو كان ف ّكر أن ّ
يغيني
ألبحر يف موانئه
أو كان ح ّررني ألصبح نجمة
تريس بقاربها لديه
وتموت من لهف عليه
وتسكن يف موانئه
ما رضّ ه لو كان ف ّكر بي
وأعاد يل حلم الحياة الطيّب
وسقى يدي النسيان
وسقى دمي الهجران
وأماتني
وأمات حبّي
ما رضّ ه لو م ّرة واحدة
ه ّز ّ
الصليب بساعديه
وأماتني
وأت ّم صلبي!
ما أجمل اللقيا!
تقول يل عيناه
وتقول أدمعه.
سأراه بعد قليل
وأضمّ ه
وأض ّم أذرعه.
وأحضنه،
وأفرح إذ تخوّض يف دمي ليال أصابعه.
لكنّه
لكنّه أهمل موعدي معه !
لو كان هاتفني ليقول يل...
أو كان راسلني
أو كان أرسل قبلة يف ال ّريح يل
أو كان ماطلني
كعادته
لرميت حزني ك ّله يف البحر
وحفرت اسمينا معا يف الصخر
لكنّه لم يتّصل!
و األفكار املقصوفة .
حيث الكثري من األرواح التي تبكي
حيث الكثري من األرواح النادمة الخجلة
عىل ما حملته من كراهية و أحقاد .
أفكر بابتالع هذا املدى اللعوب
كل ما أحتاجه معدة قوية ،
فما مرنا
و أسنانا سليمة قادرة عىل املضغ ،
لكني أتراجع يف آخر لحظة .
ماذا لو أنه كان املدى األخري ؟

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

في ذكرى وفاة الشاعر
الفلسطيني أحمد دحبور
صديق التونس ّيين
منذ أيّام م ّرت الذكرى الرابعة لوفاة أحد أعمدة الشعر
الفلسطيني الصديق أحمد دحبور الذي عاش معنا يف
تونس لسنوات رفقة القيادات الفلسطينيّة بعد اختيارهم
تونس ليستق ّروا بها وقتيّا اثر خروجهم القرصي من
لبنان ...ربطتني عالقة متينة بال ّرجل حني عمل يف تونس
ملدّة طويلة كمك ّلف باملكتب اإلعالمي والثّقايف بمنظمة
التحرير ...
ّ
كان مكتبه دائما مفتوحا لنوادي ّ
السينما ينظم معنا
األسابيع الثّقافيّة الفلسطينيّة ويشارك يف األمسيّات الشعريّة
التي ننظمها أحيانا ...وقدّم لنا العون يف إسناد جائزة هاني
جوهريّة ضمن فعاليّات أيام قرطاج السينمائية يف السنوات
الثمانني .هذه الجائزة التي تم حجبها بطريقة غريبة يف
الدورات األخرية .
نسقت معه عندما كنت بقناة  7العديد من السهرات
املشرتكة وقدّمنا العديد من الربامج الخاصة بالقضيّة
الفلسطينيّة  ...أحمد دحبور هو شاعر فلسطيني ولد يف
حيفا عام  1946وتويف يف فلسطني يوم  8أفريل ... 2017
نشأ أحمد دحبور ودرس يف مخيم لالجئني الفلسطينيني يف
مدينة حمص بعد أن هاجرت عائلته إىل لبنان عام 1948
ثم إىل سوريا .لم يتلق دحبور تعليما أساسيا كافيا ً لكنه
كان قارئا ً نهما ً وتواقا ً للمعرفة فصقل موهبته الشعرية
بقراءة عيون الشعر العربي قديمه وحديثه وك ّرس ذلك
للتعبري عن التجربة الفلسطينية املريرة .عمل مديرا ً لتحرير
مجلة «لوتس» حتى عام  1988ومديرا ً عاما ً لدائرة الثقافة
بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو يف اتحاد الكتّأب
والصحفيني الفلسطينيني ....حاز عىل جائزة توفيق زياد
يف الشعر عام  .1998كتب العديد من أشعار فرقة أغاني
العاشقني.
يقول ّ
الصديق السينمائي الفلسطيني نرصي حجّ اح
الذي عاش بيننا يف تونس هو أيضا يف أعمال رفيق دربه
أحمد دحبور « :ال نفع للحكي عن شعرية أحمد دحبور،
فذلك مرتو ٌك للنقاد ،لكن الشاعر منذ «حكاية الولد
الفلسطيني» لفت الشعراء والنقاد ملوهبته ّ
ورسخ مكانته
يف املشهد الشعري العربي .وأحمد دحبور فصيح اللغة،
عليم بخباياها ومفاتيحها ،عىل الرغم من مستوى تعليمه
األكاديمي املتواضع ،لكنه استطاع أن يبني لغته بجه ٍد
ذاتي ونهم بالقراءة لكل ما وقع تحت برصه يف شؤون األدب
ٍّ
الروائي والشعري واملرسحي والنقد والسينما والتشكيل
والفلسفة .وهو مثقف كبري يف مختلف املعارف الفكرية،
ومرجعية لغوية وثقافية وتاريخية .يعرف كثرياً ،ويقرأ
كثرياً ،ويكتب يف كل الحقول .وليس من املبالغة القول إن
دحبور األفصح بني الشعراء الفلسطينيني ،حتى أن محمود
درويش كان يقرأ له قصائده قبل نرشها ،ويستأنس
برأيه يف اللغة واملبنى ،وأذكر أنه صحّ ح لدرويش مفرد ًة
كان الراحل كتبها ً خطأً .وعىل الرغم من عدم إملامه بأية
ٍ
ٍ
ٍ
معرفة بكل األدب العاملي املرتجم إىل
أجنبية ،كان عىل
لغة
العربية.
كتب أحمد دحبور ،إىل جانب الشعر عامله املفضل،
النقد األدبي واملرسحي والسينمائي ،كما كتب األغاني
لفرقة العاشقني الفلسطينية ،وشارك يف إدارتها .كما كتب
مسلسل «عز الدين ّ
القسام» التلفزيوني الذي أخرجه هيثم
حقي .كان شغوفا ً بالصورة والسينما ،وقد يكون شغفه هذا
دفعه إىل مغامرة فاشلة بقبول الدور الرئييس يف فيلم روائي
قصري «الناطور» ،أنتجته دائرة الثقافة يف منظمة التحرير
عام  1988بتونس ،من إخراج العراقي محمد توفيق ،عن
ٍ
قصة ألكرم هنية .لم تكن هذه التجربة لتتك ّرر ،عىل الرغم
من وسامته الواضحة ،القريبة من وسامة الراحل غسان
كنفاني .لكن ،أن تكون شاعرا ً جيدا ً ال يجعلك ،بالرضورة،
ممثالً جيداً.
أحمد دحبور أحب تونس وبادلناه نفس الشعور ولن
ننىس حضوره املتميّز يف جميع التظاهرات التي نظمناه
إحتفا ًء بالقضيّة الفلسطينيّة.

www.acharaa.com

صفحة من إعداد  :منير الفالح
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الزعيم كان معجبا بالمذيع والصحفي محمد المحرزي

ْ
بورقيبة باملذيع والصحفي محمد املحرزي عالقة
كانت تربط الزعيم
ّ
احرتام ومودة كبرية ...يس محمد املحرزي ربّي يطوّل يف عمره ويمتعه
بالصحّ ة هو أول صحايف تونيس منتدب بواسطة مناظرة يف االذاعة التونسية
سنة  1956وأول رئيس تحرير لالخبار
التلفزية سنة  1966وهو من أقرب
ْ
بورقيبة
الصحفيني إىل الرئيس الحبيب
رحمه الله وكان حارضا يف جل أنشطته
وكذلك خطبه اإلذاعية األسبوعية قبل
تأسيس التلفزة .يس محمد املحرزي غادر
اإلذاعة ملهام يف دائرة االعالم باألمم املتحدة
بداية الستينات .وذات مرة يف باريس التقى
شخصا من الذين ليست لهم اقامة قارة
 SDFوبحوزته مجموعة من كتاباته فلبى
رغبته يف زيارة اليونسكو يف حني تجنب
مسؤولون آخرون يف املنظمة تمكينه من
ذلك .عاد يس محمد يف زيارة اىل تونس
ْ
بورقيبة رحمه الله ليطلعه
وقابل الرئيس
ْ
عىل مهامه يف االمم املتحدة وروى له تفاصيل ذلك اللقاء فنصحه بورقيبة
بان يحافظ عىل عالقته بذلك الرجل الذي التقاه صدفة يف باريس وقال له
إن األنظمة الشيوعية لن تدوم وان االتحاد السوفياتي سينهار .كان ذلك يف

سنة  1963تقريبا .ربط يس محمد عالقة بهذا الشخص ولكنها انقطعت
بعد عودته اىل تونس عند تأسيس التلفزة التونسية وبعدها اثر توليه مهام
ديبلوماسية أخرى .تتالحق السنوات ويسقط حائط برلني وينهار اإلتحاد
السوفياتي وتسقط األنظمة الشيوعية يف
أوروبا الرشقية وتتطور األحداث وتجرى
انتخابات رئاسية وترشيعية يف تلك البلدان..
سنة  1993تفرز االنتخابات الرئاسية يف
تشيكوسلوفاكيا بعد انفصال الجمهورية
الفيدرالية التشيكية السلوفاكية عن فوز
شخص اسمه فاكالف هافال معارض
للنظام التشيكي الذي سقط وناشط يف
مجموعة ميثاق  1977أول معارضة
منظمة للنظام وكاتب وسيناريست
.فاكالف هافال كان هو ذلك الشخص
الذي التقاه يس محمد يف باريس وكان
من جماعة  SDFومكنه من فرصة زيارة
اليونسكو..تلعب الصدف دورها ليلتقي
يس محمد املحرزي بالرئيس التشيكي فاكالف هافال ويعينه مستشارا له
..كان بن عيل وقتها قد أمر بإحالة يس محمد املحرزي عىل التقاعد الوجوبي
ْ
بورقيبة..
ألنه كان مقربا من

عين على التلفزيون

المنصف ذويب في تجربة إذاعيّة
رمضانيّة

يشارك السينمائي منصف ذويب يف تقديم مسلسل
رمضاني بعنوان «حاجوجة» عىل موجات "ديوان آف آم"
يروي فيه ملحمة النضال الصفاقيس ضد النورمان..
وغذائي تداوله
و"حاجوجة" موروث ثقايف
ّ
عدد من العائالت بمدينة صفاقس ،وترتبط
تسميته اليوم باحتفال سنوي يقام يف
منتصف شهر جانفي .يتع ّلق هذا االحتفال
بذكرى انتصار صفاقس وتحرير املدينة
من االحتالل النّورماني ،اعتاد النّاس فيها
ّ
خاصة من الفول والخ ّروب
عىل طبخ أكلة
وال ّزبيب والرشيح تدعى "املريسة" ،وأكلة
أخرى من الكسكيس والتّمر أساسا ،وتدعى
"ال ّرفيسة".
وأصل كلمة «حاجوجة» :التي يقصد
بها حاجوزة أي الليلة الحاجزة بني الليايل
البيض والليايل السود ،يعني اليوم
الذي يفصل بينها ،وفيه تت ّم
ّ
املعركة الفاصلة التي خ ّلصت صفاقس من النورمان .

رجاء فرحات ومحمد دمّ ق يعدّان
ّ
«حنبعل»
لفيلم عن

يعكف املرسحي رجاء فرحات عىل كتابة
سيناريو الفيلم الوثائقي «حنّبعل» الذي سيقوم
ّ
واملتحصل عىل
بإخراجه السينمائي محمّ د دمّ ق
ّ
منحة املساعدة عىل اإلنتاج من وزارة الثقافة
ودعم آخر من هيئات سينمائيّة إيطالیّة.
ويقول محمّ د دمّ ق ّ
ان الفيلم سيكون يف
شکل روائي وثائقي لظروف إنتاجيّة .ويرى
رجاء فرحات ّ
أن حنّبعل هو «أسوأ
كوابيس روما» الذي كرس هيبتها،
كما صوره الرومان عىل أنه
ٌ
وحش يهوى السفك والدماء،
حتى إنهم كانوا إذا خافوا أمرا ً
ٍ
كارثة كانوا يقولون« :حنبعل عىل أبوابنا» ،كما تم استخدام
ما أو وقوع
اسمه لتخويف األطفال.
ويعتربه املؤرخون أحد أعظم القادة العسكريني يف العصور القديمة،
فهو يقف جنبا ً إىل جنب مع اإلسكندر األكرب ويوليوس قيرص ،رغم اختالف
نهاياتهم وإنجازاتهم .حتى إن البعض اعترب أن خطة السلطان محمد
ٍ
منطقة جبلية ُ
بسفنه من أجل فتح القسطنطينية ،مستوحا ٌة
الفاتح بعبور
من خطة حنبعل يف عبور جبال األلب بجيشه الذي يحمل  40فيالً ،لحصار
اإلمرباطورية الرومانية يف عقر دارها :روما ،وقد اعترب البعض هذه الحرب

أشهر حملة عسكرية يف التاريخ.

بعد غياب طويل تعود شريهان
للتلفزيون في رمضان هذا العام

بعد محاوالت استمرت أكثر من عام ،نجحت إحدى
أهم رشكات االتصاالت ىف مرص يف التعاقد مع
الفنانة رشيهان ،للظهور ىف حمالتها اإلعالنية
خالل رمضان ،حيث تطل رشيهان من
جديد عىل جمهورها بعد غياب
 19عامً ا عن الفن بعد توقيع
عقود الحملة اإلعالنية.
وبلغ أجر رشيهان
مليوني دوالر بقطع
النظر عن الرضائب
التى أرصت الفنانة
عىل أن تتحملها
الرشكة ،ومن ضمن
رشوط التعاقد
أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات رشكة االتصاالت
ملدة عام من دون تكلفة باستثناء كلفة املكاملات
الدولية.
كما اشرتطت رشيهان ،عىل الرشكة ،أن توافق عىل من سيشارك معها
ىف الحملة اإلعالنية ،وأن تشاهد الحملة اإلعالنية قبل عرضها وتوافق عليها،
اإلعالن تم االنتهاء من تصويره خالل األيام املاضية ،وقام بإخراجه محمد
شاكر خضري.
جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة رشيهان كان يف لفيلم «العشق والدم»
مع فاروق الفيشاوي..

الفنان السوري «عباس نوري» يعود للدراما
الرمضانيّة بعد غياب لسنوات

يطل الفنان السوري عباس نوري عىل
جمهوره يف موسم رمضان  2021من
خالل مشاركته يف مسلسل "حارة
القبة" الذي يجسد البيئة الشامية.
ويف ترصيح ألحد املواقع
االخبارية ،قال  :ان مشاركته يف العمل
بدور «ابو العز « سيمحي باب الحارة من الذاكرة وان
هذه الشخصية اهم من شخصية ابو عصام املشهورة...
قصة «حارة القبة» تدور يف حقبة تاريخية مختلفة عن
التي نعيش فيها هي القرن التاسع عرش ويصور الحياة
يف الشام ويناقش العديد من القضايا االجتماعية املثرية
للجدل ومنها العنف ضد املرأة واضطهادها وتتصاعد
االحداث يف اطار درامي مميز مثري.
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ّ
مخطط االنفجار الرياضي الكبير :
إلفشال

الفيفا ُ ِ
حرم عىل غريه
ما
لنفسه
ل
ّ
ي
ّ
ويستنجد بالسياسة حلامية إمرباطوريته

رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو برييز
وبدأ الحديث عن ثورة حقيقية يف كرة القدم العاملية وانسالخ
علني مغ ّلف بعصيان مرشوع لقوانني وطقوس االتحاد الدويل
للعبة يقوده رئيس ريال مدريد فلورينتينو برييز بمعيّة بعض
الرؤساء الفاعلني يف املشهد الريايض األوروبي.
ويعود أصل الخالف اىل اعالن  12ناديًا كبريا يف أوروبا يوم
األحد املايض عن إطالق دوري السوبر «االنفصايل» لكرة القدم،
بقيادة فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد.
وتهدف هذه البطولة الجديدة التي واجهت انتقادات حادة
من بعض قادة الدول عىل غرار رئيس الوزراء الربيطاني بوريس
جونسون ،والرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ،إىل منافسة دوري
أبطال أوروبا.
واألندية املؤسسة هي ميالن وآرسنال وأتلتيكو مدريد وشيليس
وبرشلونة وإنرت ميالنو وجوفنتوس وليفربول ومانشسرت سيتي
ومانشسرت يونايتد وريال مدريد وتوتنهام مع دعوة  3أندية أخرى
لالنضمام ،قبل املوسم االفتتاحي الذي سيبدأ قريبا.
وجاء يف بيان من الفرق املؤسسة أنه بالنظر إىل املستقبل،
تتطلع األندية إىل عقد مناقشات مع االتحاد األوروبي لكرة القدم،
واالتحاد الدويل ،لبحث أفضل الحلول للبطولة وكرة القدم العاملية
وسيكون نظام املسابقة عبارة عن مشاركة  20ناديًا ،وهم 15
ً
مؤسسا و 5أخرين ،يتم تصنيفهم سنويًا بناء عىل أداء املوسم
ناديًا
السابق ..وستواصل جميع األندية املنافسة يف دورياتها الوطنية».
ويبدأ املوسم يف أوت بمشاركة األندية يف مجموعتني ،تضم كل
واحدة  10فرق ،وستُلعب املباريات بنظام الذهاب واإلياب ،بحيث
يتأهل الثالثة األوائل من كل مجموعة مبارشة إىل ربع النهائي،
بينما تلعب الفرق أصحاب املراكز الرابع والخامس مواجهة
إضافية ،ذهابا وإيابا وسيكون النهائي من مباراة واحدة فقط،
عىل ملعب محايد ،وستنطلق البطولة النسائية بعد مدة من انطالق
بطولة الرجال ،بما يساهم يف نهوض الكرة النسائية وتطويرها.
ويرى املنظمون أن هذه البطولة ستمثل تطو ًرا اقتصاديًا
سنويًا كبريًا ،بما يساهم يف دعم كرة القدم األوروبية ..وستكون
املكافآت أكرب بكثري من بطوالت االتحاد األوروبي ،حيث يُتوقع أن
تتجاوز األرباح  10مليارات أورو».
من جانبه ،قال فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد ورئيس

البطولة« :سنساعد كرة القدم عىل جميع املستويات ،لتأخذ
مكانها الصحيح يف العالم ..كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي
تضم أكثر من  4مليارات مشجع ،ومسؤوليتنا كأندية كبرية هي
االستجابة لرغبات الجماهري».
وقال أندريا أنيييل ،رئيس جوفنتوس ،ونائب رئيس السوبر
ليغ« :تملك األندية املؤسسة الـ 12املليارات من املشجعني حول
العالم ،واجتمعنا معا يف هذه اللحظة الحاسمة لتغيري املنافسة
األوروبية ،بما يمنح الرياضة التي نحبها أساسا لالستدامة يف
املستقبل ،ويزيد التضامن ،ويمنح املشجعني والالعبني مباريات
عالية الجودة ،ستشعل شغفهم بكرة القدم».
وقد تلت هذه التحركات والبيانات استقاالت بعض األندية من
رابطة األندية األوروبية عىل غرار العمالق االنقليزي مانشسرت
يونايتد غري ّ
أن التح ّرك األه ّم واألكرب جاء بتوقيع الرشكة الراعية
للمسابقة وهي رشكة «اس ال كو» املمثلة لبطولة دوري السوبر
األوروبي والتي ق ّررت مقاضاة الفيفا والويفا بسبب التهديدات
التي وجّ هت لألندية املعنية.
وقد وجّ هت الرشكة املذكورة مراسلة إىل جياني إنفانتينو
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) وألكسندر سفريين رئيس
االتحاد األوروبي (يويفا) يدعوهما للتعاون مع إبالغهما بقيام
الرشكة باتخاذ إجراءات قانونية.
وحسب وكالة األنباء الربيطانية (بي ايه ميديا) فإن املراسلة
أوضحت أن الدعوى القضائية ستحاول التصدي للتهديدات بشأن
استبعاد أنديتها والعبيها من البطوالت األخرى ولهذا السبب فإن
اس ال كو قدمت دعوى أمام املحاكم املختصة من أجل تأمني
االنطالق السلس وعمل البطولة بالتوافق مع القوانني املطبقة».
وجاء يف الخطاب أن دوري السوبر حصل عىل تعهد ملزم من
مؤسسة مالية بضمان تمويل املسابقة وأنديتها يف حدود أربعة
مليارات أورو.
هذه التطورات الرسيعة والثورة الرياضية التي بصدد التشكل
يف عالم كرة القدم والذي ّ
مس من قدسية الفيفا ومن سلطتها
العاملية دفع االتحاد الدويل للعبة اىل االستنجاد ببعض السلطات
األوروبية عىل أمل إخماد ثورة االنفصال .ورغم أنها كانت عىل
امتداد سنوات تح ّرم وتمنع تداخل السياسة يف الرياضة لم يجد

تعيش كرة القدم العالمية
واألوروبية على وجه الخصوص
ّ
الترقب والريبة بشأن
حالة من
األخبار المتزايدة عن بعث بطولة
السوبر األوروبي وما رافقها من
انسحابات وتطوّرات وقرارات في
األفق يعتزم عمالقة اللعبة القيام
بها في الساعات القليلة القادمة.
الفيفا هذه امل ّرة أيّ ح ّل سوى االستنجاد بورقات سياسية كبرية
لقمع ثورة األندية العاملية وهذا ما جعل رئيس الوزراء الربيطاني
بوريس جونسون يتعهّ د ببذل كل جهد مستطاع ملنع إقامة دوري
السوبر األوروبي الجديد.
وقال جونسون يف مقابلة“ :سننظر فيما يمكننا القيام به
بالتعاون مع سلطات كرة القدم لضمان عدم تنظيم الدوري
بالطريقة املطروحة حاليا وهو نفس الخيار الذي سار فيه رئيس
فرنسا ايمانويل ماكرون وكذلك الحكومة األملانية التي ثمّ نت
موقف الفرق األملانية بمقاطعة هذه البطولة الجديدة».
من جانبه أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم الـ”فيفا” رفضه
بشكل قطعي إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية .كما
هدد االتحاد األوروبي لكرة القدم الـ”يويفا” بفرض عقوبات ضد
كل األندية والالعبني الذين سيشاركون يف بطولة دوري السوبر
األوروبي املقرتحة ،قد تصل إىل “منع األندية املعنية من اللعب يف
أية مسابقة أخرى عىل املستوى املحيل أو األوروبي أو العاملي ،وقد
يحرم العبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.
وقبل إعالن إطالق دوري السوبر ،أصدر «اليويفا» بيانا شديد
اللهجة باالشرتاك مع اتحادات كرة القدم يف إنقلرتا وإسبانيا
وإيطاليا قائال إنه مستعد الستخدام ”كافة التدابري“ للتصدي
إىل أي انفصال ،مضيفا أن أي ناد يشارك سيمنع من اللعب يف
مسابقات الدوري املحلية مثل الدوري اإلنقليزي املمتاز.
وقال «اليويفا» ” :سيتم حظر األندية املعنية من اللعب يف أية
مسابقة أخرى عىل املستوى املحيل أو األوروبي أو العاملي ،وقد
يُحرم العبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية“.
بطولة السوبر األوروبي الجديدة قد ترى النور قريبا خاصة
أن مؤسسيها من عمالقة اللعبة يف العالم وتعترب هذه األندية
الكبرية رشكات عمالقة مستقلة بذاتها وهذا األمر يمس من صورة
وهيبة االتحاد الدويل لكرة القدم الذي إن نجح يف إفشال مخ ّ
طط
االنفصال وهذا صعب نوعا ما ان لم يكن مستحيال فإنه قد يجرب
عىل تقديم تنازالت كبرية تحت أقدام األندية املؤسسة التي أعلنت
رسميا العصيان لتضع «الفيفا» يف موقف محرج جدّا بعد أن
ّ
ظن الجميع أن الحرم الريايض العاملي مقدّس وطاهر وال يجوز
املساس منه أو التطاول عليه.
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عودة إىل الواجهة

كنا قد أرشنا يف العدد السابق اىل إمكانية مغادرة الالعب الواعد
للنادي االفريقي شهاب العبيدي أسوار الفريق بعد ان احتجب عن
التمارين دون سابق إنذار وتحوّله اىل الربتغال للخضوع اىل جملة
من االختبارات بدعوة من فريق سبورتينغ لشبونة.
إقامة العبيدي بالربتغال لم تدم طويال والالعب ح ّل وسط
األسبوع املنقيض بتونس والتحق بتدريبات فريقه لكنه لم يجد
نفس الرتحاب واالستقبال الذي كان ينتظره حيث قررت الهيئة
املديرة للنادي االفريقي إحالته عىل صنف النخبة مع عرضه
عىل مجلس التأديب بسبب سفره إىل الربتغال دون ترخيص
من املسؤولني.
وكانت بعض املصادر قد تحدثت عن سفر العبيدي اىل
الربتغال للخضوع اىل اختبارات فنية مع فريق سبورتينغ
لشبونة بنصيحة من والده ومن وكيل أعماله الذي أقنع
العائلة بوجود عديد العروض للعبيدي الذي ينتهي عقده
موىف شهر جوان القادم.
هيئة يوسف العلمي كانت قد فتحت منذ فرتة ملف
تجديد عقود بعض الالعبني الذين تألقوا مع فريق األكابر
عىل غرار العبي منتخب األواسط حمدي العبيدي وأمني زغادة
ويوسف سنانة وقد بحثت الهيئة كذلك عن صيغة لتجديد عقد
شهاب العبيدي الذي ينتهي موىف جوان  2021ولكن العبيدي
اختار الرتيث وتأجيل األمر اىل موعد الحق ويبدو ّ
أن الحديث
عن اهتمام بعض الفرق األوروبية بخدماته والتي تزامنت
مع حمالت اشادة واسعة يف االعالم التونيس جعلت «رأس «
العبيدي يكرب ويحلم بحجز مقعد مع كبار القوم يف أوروبا
بدليل تم ّرده عىل القانون الداخيل لفريقه والسفر دون
الحصول عىل ترخيص مسبق من املسؤولني.
الهيئة وحسب ما رصد «الشارع املغاربي» بصدد تجهيز
عرض جديد يستجيب لقيمة وإمكانات الالعب عىل أمل الفوز
بتوقيعه وتأمني بقائه مع الفريق حتى ال يخرس االفريقي
موهبة صاعدة مجانا ولكن االشكال الذي يحول دون تحقيق
ّ
هوأن والد العبيدي ووكيل أعماله مرصان عىل
هذه الرغبة
تسفري الالعب واحرتافه مع نهاية املوسم الحايل خاصة أن
خروجه سيكون سهال ويسريا للغاية بما أن ايّ فريق راغب
يف خدماته لن يتك ّلف مشقة دفع تكاليف الصفقة كما ّ
أن
ك ّل املبلغ املايل سيذهب لـ»آل العبيدي» وبالتايل ستكون
املنفعة شخصية مائة باملائة وهذا لن يساعد هيئة النادي
االفريقي الباحثة عن الخروج بحل يريض جميع األطراف
ّ
امللف سيحسب عليها
خاصة أن الفشل يف تسوية هذا
يف املستقبل القريب.

تعترب الفرتة األخرية من أسوأ الفرتات التي م ّرت عىل
النجم الريايض الساحيل ذلك أن الفريق ابتعد عن منصات
التتويج العربية واالفريقية يف مختلف االختصاصات
والفروع بعد أن كان اسما صعبا ورقما الفتا خاصة يف
كرة القدم االفريقية يف العرشية األخرية ولوال التتويج
بالبطولة العربية املوسم قبل املايض لكان الفريق يف
طي النسيان عىل الصعيد الخارجي.
ّ
فريق جوهرة الساحل تأثّر كثريا باألزمات املادية
التي تالحقه وتأثر أكثر بالخالفات الداخلية وبحرب
النريان الصديقة التي تستهدفه والتي أثرت كثريا
عىل بريقه وإشعاعه بدليل الرتاجع الرهيب الذي
ييعشه فرع كرة الس ّلة والذي غادر مكرها
دوري الكبار اضافة اىل السقوط الرهيب
لطائرة الفريق بعد أن كانت متخصصة يف
لعب األدوار األوىل محليا وخارجيا وحتى
فرع كرة اليد ليس يف أفضل حاالته ويلعب
فقط لتسجيل الحضور رغم أنه ينتظره
استحقاق كبري يف الفرتة القادمة.
نبقى مع فريق كرة اليد بالنجم
الريايض الساحيل لنشري اىل أن
الكنفدرالية اإلفريقية لكرة اليد
أعلنت أن السوبر اإلفريقي الذي
سيجمع بني النجم الريايض الساحيل
حامل لقب النسخة األخرية لكأس افريقيا
لألندية الفائزة بالكأس والزمالك املرصي
املتوّ ج بالنسخة االخرية لرابطة ابطال
افريقيا سيكون يوم  17ماي بمدينة أغادير املغربية.
وسيشارك املتوج باللقب يف مونديال األندية يف السعودية
من  11أكتوبر القادم اىل  17من الشهر نفسه ويدرك النجم
هيئة والعبني وجماهري أن هذا املوعد يعترب فرصة حقيقية
الستعادة بريق وإشعاع الفريق وسيعود بالنفع عىل النادي
ماديا ومعنويا ويف هذا اإلطار بدأت هيئة النجم يف فتح قنوات
اتصال مع بعض الالعبني املتميزين محليا عىل أمل تعزيز
الرصيد البرشي للفريق قبل موقعة الزمالك املرصي وقد
أخذت هيئة النجم موافقة بعض األسماء للتواجد
يف هذا املوعد الهام الذي سيكون بوّابة العبور نحو
املونديال الصغري بالسعودية.

رضا رشف الدين

شمس املغرب ال تغرب
يبدو أن املغرب مرصّ عىل
لعب دور ريادي يف كرة القدم
االفريقية حيث لم يعد يخفى
عىل أحد أن الجامعة املغربية
لكرة القدم وخاصة رئيسها
تسطري
فوزي لقجع يلعبان دورا بارزا يف
كربى العناوين الخاصة بالكرة االفريقية بل األكثر من ذلك أن لقجع
بات يتح ّكم يف موازين الثقل داخل االتحاد االفريقي للعبة وهو الرجل
األقوى حاليا بشهادة كل املتابعني األمر الذي سهّ ل وصوله اىل عضوية
املكتب التنفيذي للفيفا دون منافسة تذكر.
فوزي لقجع وبعد أن كان الساعد األيمن للمخلوع امللغايش أحمد
أحمد بات مق ّربا بشكل كبري من رئيس الفيفا جياني انفانتينو كما
أنه صديق محبّب لرئيس االتحاد االفريقي الجديد الجنوب افريقي
باتريس موتسيبي فضال عن ذلك فإن بقية رؤساء االتحادات
املحلية ال يتحركون دون استشارته ودون نصائحه وتوصياته.
وما زاد يف تغوّل فوزي لقجع هو بحثه عن جعل املغرب عاصمة

فوزي لقجع

وقبلة لكرة القدم االفريقية
وآخر ما قام به هو التقدّم
بطلب املغرب الستضافة
نهائي كأس رابطة األبطال اإلفريقية يف
نسختها الحالية باملركب الريايض محمد
الخامس بمدينة الدار البيضاء كما تقدمت
املغرب بطلب الستضافة كأس االتحاد اإلفريقي «الكنفدرالية» باملجمع الريايض
األمري موالي عبد الله بمدينة الرباط بالتوازي مع ذلك كما تم اختيار مدينتي وجدة
وبركان الحتضان أول نسخة لرابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم النسائية.
تحركات مغربية عىل أعىل مستوى لتسيّد عناوين اللعبة االفريقية يف وقت
تخلد فيه بقيّة االتحادات العربية االفريقية للنوم عىل غرار مرص والجزائر
وتونس التي تنشغل بحل رزمة خالفاتها ومشاكلها الداخلية فاسحة املجال
للمغرب للعب دور ريادي وقيادة الكرة العربية رغم أنها كانت باألمس القريب
تتخ ّلف عن مواقع القرار األمامية قبل أن يط ّل لقجع برأسه ويج ّر الجميع
خلفه.
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