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أمام استقالة الدولة والتهاب األسعار المدّمر للزّوالي :

أسبوع قبل مفاوضات الحكومة
مع صندوق النقد الدولي :

ذاهبون لواشنطن للتسّول 
والتوّسل وللمجهول...

تضامن شعبي منقطع النظري ملحارصة اجلوع...

كانوا ضّد النهضة فأصبحوا رجاالهتا...

املعّز لدين الله املقّدم
رئيس ديوان رئيس الحكومة

رشاد بن رمضان مستشار
لدى رئيس الحكومة

هشام املشييش
رئيس الحكومة

سياسة هذا الثالوث القائم عىل اقتصاد البالد اتسمت باللخبطة واالرتجال واالنعدام الرؤى

الثالثي الحاكم في القصبة :

مساءلة وزير الدفاع أو الوجه اآلخر لحرب البسوس بين الغنوشي وسعّيد...
• بقلم :  معز زّيود
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تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

أحمد بن مصطفى - أيمن البوغانمي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد ورئيس قسم الثقافة
لطفي النجار

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بنعمران

هيفاء سالم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :

االفتتاحيةاالفتتاحية 

األخرية  الخياري  ترسيبات  قضيّة  نَِلَج  لن  سوف 
نَُقاِربَها  لن  أنّنا  كما  َعَدِمها،  أو  ِصْدِقيَِتها  زاوية  من 
القائم   كالجدل  األخرية  تداعياتها  منطَلِق  من  أيضا 
عسكريا  الخياري  راشد  النائب  محاكمة  جواِز  حول 
أو مدنيا. نعتِقد أّن الجدال الراهن حول مدى ِصْدِقية 
مضامني الترسيبات من َعَدِمه أو الخوض يف اشتباك 
الخياري  محاكمة  تَمنع(  )أو  تُبيح  قانونية  ومعارك 
عسكريا قْد َحَجَب لألسِف مْسأَلتني هاّمتني نراهما يف 

صميم الّسلوك الديمقراطي األصيل.

نفسه  "الترسيب"  بفعل  األوىل  املسألة  تتعّلق 
الديمقراطيات  كممارسة ال تَُعّد من شواذ األفعال يف 
نقول  ما  عىل  ولنا  األرض،  يف  بجذورها  الضاربة 
خالل  متقّدمة  ُدوٍل  يف  َحصلت  عديدة  وشواهد  أمثلة 
ذلك  "ويكيليكس"  يَتذّكر  كّلنا  األخرية.  العرشيات 
جوليان  قام  أن  بعد  عاملية  ضّجة  أثار  الذي  املوقع 
أسانج سنة 2009 بترسيب آالف من الوثائق الرّسية، 
573 ألف رسالة حكومية تخّص أحداث  فنرش حوايل 
سبتمرب 2001. ويف عام 2010 نرش موقع ويكيليكس 
بينها  من  األمريكية  الدفاع  وزارة  تخّص  وثائق 
وثيقة تَُشّكل ُخطورة عىل الجيش األمريكي، وطالت 
الترسيبات وزارة الخارجية األمريكية أيضا، إذْ رّسب 
املوقع نحو ربع مليون وثيقة ديبلوماسية إىل اإلعالم. 
النتيجة : لم تنكر الحكومة األمريكية الوثائق املرّسبة، 
املحتملة  اآلثار  لتاليف  بحلفائها  باالتصال  وسارعت 
للترسيبات، ولم تُسارع بمحاكمة أسانج ال عسكريا 
الصادرة  الدولية  االعتقال  مذكرة  وحتى  مدنيا،  وال 
ضد أسانج كانت بتهمة التحّرش بامرأتني يف السويد 
ِقبَِل الرشطة الربيطانة ملخالفته  وتّمت مالحقته من 
التي  ترسيباته  بسبب  وليس  بكفالة  اإلفراج  رشوط 

هّزت العالم.

إضافة ملثال ترسيبات ويكيليكس، يُمكن أن نذكر 

موقع  نرش  مّلا  الفلسطينية"  السلطة  "ترسيبات 
يف  وثيقة   1700 الجزيرة  لشبكة  التابع  "الشفافية" 
جانفي 2011 وثائق ومراسالت ديبلوماسية بني دائرة 
واإلدارة  الصهيوني  والكيان  الفلسطينية  املفاوضات 
األمريكية تضّمنت تنازل عن حّق العودة مع استعداد 
املستعمرات  أرايض  للتنازل عن  الفلسطينية  السلطة 
علم  املرّسبة  الوثائق  تُْظِهر  كما  الرشقية،  القدس  يف 
عباس بنيّة الكيان الصهيوني الهجوم عىل قطاع غّزو 
عام 2010. النتيجة : استقالة صائب عريقات رئيس 
الفلسطينية  السلطة  سكوت  مع  املفاوضات  دائرة 
ِضمنيا  يعني  مّما  الترسيبات  يف  جاء  ما  إنكار  وعدم 
ِصْدِقيَِتها وهذا ما كان يعني الرأي العام الفلسطيني 

والعربي حينها.

أركانه  هّزت  أخرى  ترسيبات  أيضا  العالم  عِرف   
الفاتيكان  دولة  أربكت  التي  الفاتيليكس  كترسيبات 
فضائح  تتضّمن  ومكاملات  وثائق  عن  عبارة  وهي 
أطفال  عىل  باالعتداء  دين  رجال  فيها  يُتّهم  جنسية 

وقد نرشت هذه الترسيبات الصحافة اإليطالية.

األمثلة إذن عديدة تُثِْبُت أّن الترسيب ُمباٍح وُمْمِكن 
عمل  وهو  العريقة  الديمقراطية  الدول  أعراف  يف 
معروفة  لرشوط  فقط  يَخضع  دقيق  استقصائي 
بالباطل  االدعاء  تجنّب  و  الناس  أعراض  هتك  كعدم 
أوالسقوط يف التشويه والتجريح أو التخابر مع دول 

معادية وتعريض األمن القومي إىل الخطر األكيد.

أّما املسألة الثانية التي حجبها هذا الجدل الّساخن 
العسكرية  املحاكمة  مرشوعية  مدى  حول  الدائر 
التي  املسألة  وهي  الخياري  راشد  للنائب  املدنية  أو 
أنّها األهم فتتعّلق بحّق "التوانسة" يف معرفة  نعتقد 

الحقيقة.

واملقصود بمعرفة الحقيقة ليس تقليب مضامني 

ما جاء عىل لسان الخياري يف بعض فيديواته التي يُهّدد 
الرئيس  "خطرية"عن  ووثائق  "حقائق"  بنرش  فيها 
قيس سعيّد، بل الحقيقة التي تَُهم "التوانسة" اليوم 
بدّقة  ِلنَُقْل  أو  دولتهم  يَْحُصل يف  الذي  ما  هي معرفة 
مسبقا  طبعا  نعلم   .! ِبدولتهم  يَحصل  الذي  ما  أكرب، 
أبدا  نزاهة قيس سعيّد ونظافة يده، ولكنّنا ال نعتقد 
أّن تحويل ِوجهة "الترسيبات" إىل القضاء العسكري 
أو املدني واالكتفاء بالجدل القانوني وتعويم خطورة 
"ترسيبات الخياري" يف نقاش شكيل وفقهي وأخالقي 

كاٍف ألن يروَي ضمأ "التوانسة" يف معرفة الحقيقة.

أّن  ومبارش،  واضح  وبشكل  نقول  األمر،  خالصة 
الترسيبات اإلعالمية ليست ُجِرًما يُعاقب عليه القانون 
وأخالقية  مهنية  برشوط  صاحبها  يتقيّد  أن  رشيطة 
دقيقة ذكرنا بعضها، وهي ُعْرٌف تُْخترب خالله صالبة 
البناء الديمقراطي يف بلد ما وقدرته عىل تحّمل حريّة 
اإلعالم مّلا تذهب إىل األقىص. ونُضيف أيضا، أّن ِتْكرار 
املشهد  داخل  عبثي  بشكل  وتكراره  الترسيب"  "ِفْعل 
مهنية  أو  أخالقية  ضوابط  دون  الوطني  السيايس 
ويُرّذل  وأخريا  أّوال  للحقيقة  ييُسء  عليها  متعارف 

املمارسة الديمقراطية. 

لألسف الشديد، تاهت الحقيقة وضاعت خلف ُغبار 
املعارك التي ال تنتهي بني "معسكر" الرئيس ومعسكر 
أّما  الخصم  عظام  كرس  هو  له...املهم  املناوئني 
الحقيقة فهي قضيّة ثانوية جدا وتفصيل صغري...ما 
نراه اليوم هو وببساطة شديدة ساحة "حرب باردة" 
ِبما فيها "الترسيبات"  تُستعمل خاللها كل األسلحة 

من أجل تسجيل نقاط "الفوز" عىل الخصم...

مّلوا  "التوانسة"  املتصارعني،  للمعسكرين  نقول 
وكرهوا معاركم العابثة، وال يَُهّمهم يف األمر إاّل يشء 
واحد ووحيد...الحقيقة كّل الحقيقة واليشء غريها..  

في قضّية الخياري وتسريباته...

التوانسة يريدون معرفة احلقيقة. ال غري...
لطفي النجار
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زوووومزوووومزوووومزووووم

أنّه عاش طفولة  إسماعيل وجدنا  بن  إىل نشأة مصطفى  ُعدنا  إذا 
أب  من   1850 سنة  ُولد  فقد  والّشذوذ،  االنحراف  إىل  قادته  هامشيّة 
مسلم وأّم يهوديّة اعتنقت اإلسالم ف بيت زوجها، وتوّف والداه وهو ما 
يزال طفال فتسّكع ف شوارع مدينة تونس ممزَّق الثّياب رّث الهيئة، ثّم 
عمل نادال بخّمارة ألحد املالطيني، ولم يدم ذلك طويال فاشتغل معاونا 
قرص  موّظفي  أحد  كفالة  ف  انتهى  ثّم  البالط،  بسوق  الحاّلقني  ألحد 

الحكومة اتّخذه غالما من غلمانه.
والغريب أّن صفة الغالم هي التّي ستدخله قصور البايات وتدفع به 
بعد ذلك إىل االرتقاء ف املناصب، فلّما اعتىل محّمد الّصادق باي العرش 
لواء حراسته غلمانًا يخدمونه فكان مصطفى بن إسماعيل  طلب أمريُ 
أحد أولئك الغلمان. وهكذا ولج حياة القرص وارتقى ف الخطط وتوىّل 

عديد الوظائف فأسندت إليه:
مهاّم وكيل مشرتيات القرص وأمري لواء حرس الباي ووزارة الحربيّة 

ووزارة الّشورى، ثّم الوزارة الكربى من 1878 إىل 1881.
وتحّول برسعة مذهلة من غالم للخدمة إىل »رجل دولة«!، ولم يكن 
ذلك طبعا لكفاءة أبداها أو نجابة أظهرها وإنّما ملكانته ف قلب الباي 
الذّي كان مغرما بغالمه غراما شديدا، وملا كان يتقنه من نسج للمكائد 

والّدسائس واملؤامرات.
مّلا كان بن إسماعيل قد نشأ ف بيئة اجتماعيّة متدهورة قيما وأخالقا 
وتقّلب ف مستنقع آسٍن من الّرذالة والفساد فقد أحاط نفسه بمجموعة 
من األعوان الّذين ال يقّلون عنه فسوقا وُخبثًا وهم: عاّللة بن الّزاي نديم 
مصطفى بن إسماعيل وأّول مساعديه، وإلياس مصّل وزوجته لوجيا 

مصّل.
لم تكد املاليّة التّونسيّة تسرتّد بعض أنفاسها مع وزارة خري الّدين 
باشا بعد الخسائر الهائلة التّي تكبّدتها بسبب رسقات محمود بن عيّاد 
ومصطفى خزندار حتّى ابتُليت البالد ف شخص مصطفى بن إسماعيل 
بلّص ال يقّل عنهما نهًما ورشاهة إىل املال. فقد انتهز فرصة عزل الوزير 
األكرب مصطفى خزندار ومصادرة أمالكه ليسارع إىل االستيالء عىل كّل 
الباي  انتقال  أثاث ومتاع وأموال ومصوغ. كما استغّل  ما ف بيته من 
ليستويل كذلك عىل معظم مصوغ  الّسعيد  القرص  إىل  باردو  من قرص 
إسماعيل«  بن  كتاب »سرية مصطفى  وأثاثه. ويذكر  القرص وملبوسه 
والبايات  الّدولة  أمالك  من  وُمغتصبة  منهوبة  كثرية  أمواال  اختزن  أنّه 
تونسينّي  مسؤوليني  من  رشاٍو  من  قبضها  وأمواال  واألهايل  واألمراء 

واملجوهرات خارج  األموال  تلك  من  كبرية  مقادير  هّرب  وقد  وأجانب، 
البالد التّونسيّة مستندا إىل حصوله عىل الجنسيّة الفرنسيّة.

يُجمع كّل املؤّرخني الّذين اهتّموا بدراسة القرن 19 ف تونس عىل 
انتصاب  ف  إسماعيل  بن  مصطفى  به  اضطلع  الذّي  املحورّي  الّدور 
بن  مصطفى  »سرية  كتاب  ف  جاء  وقد  بتونس،  الفرنسيّة  الحماية 
هذا  وضع  فقد  الّدور.  هذا  يؤّكد  ما  والوقائع  األحداث  من  إسماعيل« 
الفرنيّس »روسطان« من أجل تنفيذ  القنصل  إمرة  الّرجل نفسه تحت 
عليا.  مناصب  نيل  ف  وأطماع  مقابل رشاو  االستعماريّة  فرنسا  خّطة 
إىل  جندوبة  دخلة  من  الحديد  سّكة  مّد  فرنسا  طلب  حادثة  ذلك  من 
األكرب  الوزير  امتناع  وأمام  التّونسيّة،  البالد  لدخولها  تسهيال  الجزائر 
بن  إىل طلب مساعدة مصطفى  لجأ »روسطان«  آنذاك محّمد خزندار 
إسماعيل مقابل وعود بالوزارة الكربى فلم يزل مع الباي يراوده إىل أن 

استجاب ملطلبه.
ثّم كانت الخيانة العظمى وهي اتّفاقه مع قنصل فرنسا عىل إقناع 
مقابل  تونس  عىل  الفرنسيّة  الحماية  معاهدة  إمضاء  بقبول  الباي 
امتنع  ومّلا  العهد.  والية  نيل  عىل  له  فرنسا  ومساعدة  فرنك  ماليني   5
الباي عن قبول الحماية مارس عليه بن إسماعيل كّل أشكال الّضغط 
والتّخويف وأشار عىل »روسطان« بإدخال الجيش الفرنيس إىل تونس 
ومحارصة قرص الباي لوضعه أمام األمر الواقع وإرغامه عىل اإلذعان 
جميع  كاتب  إسماعيل  بن  إّن    بل  املعاهدة،  وإمضاء  فرنسا  ملشيئة 
الجهات التّي يريد العسكر الفرنيّس أن يدخلها بأن ال يتعّرضوا له بأّي 

وجه فكان للفرنسينّي ما أرادوا ف 12 ماي 1881.

مصطفى بن إسامعيل أو التاريخ يعيد نفسه...

التي  القاعدة  النتائج...هذه  نفس  اىل  تؤدي  األسباب  نفس 
يُعمل بها كثريا يف االنسانيات وعدة علوم قريبة منها كاالقتصاد 
واملالية تنطبق اىل حد بعيد عىل ما تشهد اليوم عدة دول عربية 
وأبرزها  واالجتماعية  االقتصادية  ملؤرشاتها  شامل  انهيار  من 
بلدان  عدة  يف  بالتأكيد  ستتكرر  اللبنانية  الحالة  ولكن  لبنان. 
ارتفاع  بسبب  يكاد،  او  محقق  بشكل  وذلك  أخرى  عربية 
فخاخ  اىل  اقتصاداتها  وتحول  عربية  دول  عدة  ميزانيات  عجز 
الذي ال  التداين  اال  تنتج  اطر ال  لالستثمار والنمو والسيولة يف 
يف  وضعيات.  عدة  يف  اللبنانية  النسبة  عن  كثريا  نسبته  تبتعد 
هذا السياق، تشرتك تونس اىل حد التطابق تقريبا مع مجموعة 
الدول العربية الفاشلة اقتصاديا مع لبنان يف النظام السيايس 
ذ الطوائف واألحزاب واسترشاء الفساد يف  املجليس املقيت وتنفُّ
الدولة عن االقتصاد  النخاع وغياب  الحياة حتى  كافة مجاالت 

واملجتمع.  
ويشهد لبنان منذ مدة سيما مع اشتداد االزمة السياسية 
السلطات  وفشل  بريوت  مرفأ  وانفجار  عامني  نحو  منذ  فيه 
يف  مسبوق  غري  ارتفاعا   19 كوفيد-  ازمة  إدارة  يف  املحلية 
مؤرش  وارتفع  عاماً.   14 منذ  له  مستوى  أعىل  بلغ  األسعار 
االسعار عند االستهالك، بنسبة 151.5 % يف الشهرين األولني 
2020 يف حني  2021 مقارنة بنفس الفرتة من عام  من عام 
منذ  التوايل  عىل  الثامنة  للمرة  األرقام  ثالثية  زيادة  سجل 
إىل  استناًدا  سنوي  أساس  عىل  ارتفاع  وأكرب   2020 جويلية 

البيانات الرسمية منذ ديسمرب 2007.
عدم  إىل  جزئياً  الخرباء  سبب التضخم حسب  ويعود 
إضافة إىل  واحتوائها،  األسعار  مراقبة  عىل  السلطات  قدرة 
تجار  شجع  الذي  األمر  اللبنانية،  اللرية  رصف  سعر  تدهور 
الجملة والتجزئة عىل رفع األسعار. كذلك، أدى تهريب السلع 

املستوردة املدعومة إىل نقص هذه املنتجات محلياً. 
املطاعم والفنادق  ارتفعت األسعار يف  وعىل نحو مفصل، 
بنسبة 7.2 مرات يف فيفري 2021، حسب املعطيات االحصائية 
تليها  املايض،  العام  من  نفسه  بالشهر  الرسمية، مقارنة 
مرات   +7.1( املنزلية  واملعدات  واملفروشات  املالبس  أسعار 
لكل منها(، فأسعار املواد الغذائية واملرشوبات غري الكحولية 
 +5( والتبغ  الكحولية  املرشوبات  أسعار  ثم  مرات(،   +5.2(
مرات(   +4.3( املتنوعة  والخدمات  السلع  وتكلفة  مرات( 

فتكاليف النقل )3.3+ مرات( فتكلفة الرتفيه والتسلية )3.2+ 
ذلك،  إىل  باإلضافة  مرة(.   +2.1( االتصال  وتكاليف  مرات(، 
الوقود األخرى  املياه والكهرباء والغاز وأنواع  ارتفعت أسعار 

بنسبة 49.7 % عىل أساس سنوي يف فيفري 2021. 
الغالء  ان  بريوت  يف  األمريكية  للجامعة  دراسة  بينت  كما 
فسعر  كبرية.  غذاء  أزمة  ببوادر  ينذر  ذلك  وأن  مسبوق  غري 
لبنانية،  لرية  ألف  الـ18  يتخطى  العادية  السالطة  صحن 
وبالتايل تصبح العائلة العادية املتكونة من خمس افراد عاجزة 
عن تامني وجود هذه االكلة إذ أن كلفته تتخطى الحد األدنى 

لألجور حسب الدراسة.
نازاروف«  »ألكسندر  الرويس  االقتصادي  املحلل  ان  غري 
اوضح مؤخرا ان الكارثة االقتصادية يف لبنان يتحملها جميع 
قادة البالد منذ عام 1997 حيث حدد املرصف املركزي اللبناني 
األمريكي  للدوالر   1507.5 عند  اللبنانية  اللرية  سعر  آنذاك 
اإلرضار  دون  الربط  هذا  عىل  الحفاظ  أجل  ومن  الواحد. 
لقيمة  انخفاض  أي  تضخم،  يحدث  أن  يجب  باالقتصاد، 
أعىل،  كان  لبنان  يف  التضخم  أن  إال  املعّدل  بنفس  العملتني 
وارتفعت األسعار واألجور عىل نحو أرسع، وانخفضت قيمة 
النظرية  الناحية  من  وهذا  الدوالر  من  أرسع  اللبنانية  اللرية 
إىل  يؤدي  أن  الرويس،  االقتصادي  لتحليل  وفقا  ينبغي،  كان 
املرصف  لكن  الدوالر،  مقابل  اللبنانية  اللرية  قيمة  انخفاض 
املركزي اشرتى بعض اللريات مقابل الدوالر، ما أدى إىل تعزيز 

اللرية والحفاظ عىل سعر رصفها مقابل الدوالر.
وكانت لهذا عدة عواقب:

• أوالً، نمت القوة الرشائية للبنانيني، وعاشوا أفضل بكثري 
الجميع،  يناسب  هذا  وكان  بالفعل.  تحّمله  يستطيعون  مما 
أو  العاديني  املواطنني  سواء  نازاروف«  »ألكسندر  لـ  وفقا 

السياسيني يف السلطة.
الضغط  إىل  اللبنانية  للرية  املصطنع  التعزيز  أدى  ثانياً،   •
بشكل  البالد  لتفقد  الواردات،  وتشجيع  املحيل  اإلنتاج  عىل 
العيش بمفردها، ونما عجز  متزايد قدرتها عىل كسب لقمة 
الجاري  الحساب  بلغ  حتى  فأكثر،  أكثر  الخارجية  التجارة 
2019 نسبة  )التجارة الخارجية + ميزان املدفوعات( يف عام 
22.2 % من الناتج املحيل اإلجمايل حتى كان تخفيض قيمة 

اللرية مقابل الدوالر أمراً ال مفر منه.

عىل  للحفاظ  الدوالر  إىل  املركزي  املرصف  احتاج  ثالثاً،   •
اللبنانية.  الخارج ومن املصارف  اللرية، فاقرتضه من  ارتفاع 
كان ذلك مخطط هرم تداين كالسيكي راكمته السلط املالية 
متزايدة  بنسبة  فأكثر  أكثر  اقرتض  فقد  اللبنانية  والنقدية 
حتى انهار هذا الهرم عام 2020، مما أدى إىل دفن النظام املايل 
واالقتصاد يف البالد مع بلوغ الدين العمومي للبالد 171.1 % 

من الناتج املحيل اإلجمايل. 
• رابعاً، أدت الحاجة إىل دفع الفائدة عىل هذه الديون إىل 
اإلجمايل  املحيل  الناتج  من   %  16.5( امليزانية  يف  كبري  عجز 
يطبع  املركزي  املرصف  كان  ذلك،  ولتغطية   .)2020 عام  يف 
النقود، مما أدى إىل تضخم مفرط، وزيادة يف األسعار بنسبة 
146 % يف ديسمرب 2020. لقد كانت الكارثة حتمية منذ زمن 
القرن  من  األول  العقد  أوائل  يف  الرويس  املحلل  حسب  بعيد، 
هذه  كانت   ،1997 عام  يف  بالفعل  ربما  والعرشين.  الحادي 
األذهان  يغيب عن  أال  يجب  لكن  تبنيها.  معيبة وقت  الخطة 
أنها ربما كانت الطريقة الوحيدة للتوصل إىل مصالحة وطنية، 
حيث بدأ لبنان، ولو مؤقتاً، يف العيش بشكل أفضل، بينما كان 

يغرق أكثر فأكثر يف الديون.
وذكر »نازاروف« انه من املؤكد ان تتكرر القصة اللبنانية، 
حيث يعيش املواطنون بشكل أفضل مما يستطيع االقتصاد 
وقد بلغ  وامليزانية.  الجاري  الحساب  عجز  ويتزايد  تحّمله، 
عجز امليزانية وعجز الحساب الجاري )عىل التوايل( يف عدد من 

الدول العربية كما ييل:
عام 2019 يف مرص: 9 % و3.1 %

عام 2019 يف األردن: 3.4 % و2.1 %
عام 2020 يف العراق: 17.5 % و12.6 %

عام 2020 تونس: 6.9 % و10.4 %
السودان: 11.3 % و7.8 %

تضطر  الوطنية،  العملة  رصف  سعر  عىل  وللحفاظ 
الحكومات العربية إىل اقرتاض ديون من الخارج، لكن الديون 
تتآكل، وال يمكن لهرم الديون أن يتضخم إىل األبد، كما اتضح 
يف املثال اللبناني. لذلك سوف تواجه العديد من هذه البلدان يف 
املستقبل املنظور انخفاض قيمة العملة، وانخفاض مستوى 
انفجارات  بالتزامن مع  األرجح،  ذلك عىل  املعيشة، وسيكون 

اجتماعية، وثورات جديدة.

تونس تقرتب من احلالة اللبنانية ؟تونس تقرتب من احلالة اللبنانية ؟
منى المساكني
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الواجهات  كّل  من  جميعا  يحارصنا  الجوع 
ويرتّصدنا صباحا مساء عىل عتبات املحالّت وف زقاق 
حارقا  غالء  امللتهبة  األسعار  الفتات  وعىل  األسواق 
وتونسيون عالقون تحت أنقاض الخصاصة يطلقون 
الفقر ومن عذابات  استغاثة هربا من جحيم  نداءات 
وصائمة  والكسل  الفشل  ف  غارقة  ودولة  الجوع 
ف  لتنام  لعابريه  املتحّرك  الشارع  تركت  العمل  عن 

العسل...

رائحة الجوع تفوح...
الستحضار  دائمة  مناسبة  رمضان  شهر  كان 
الروح  فيه  تتأّلق  وشهرا  الكريمة  النبوية  الرسالة 
ممّرات  لتقويم  وفرصة  خالقها  من  قرباً  وتزداد 
النقاء  مسار  ف  التهذيب  نحو  اإلنساني  السلوك 
منذ  الحقيقة  وف  اليوم  رمضان  ولكن  والصفاء 
غري  عىل  يأتي  األخرية  العرشية  ف  وتحديدا  سنوات 
عادته تائها شاحبا بال روح وال روائح عطرة وطاهرة 
املنترشة  والبؤس  والفقر  الجوع  روائح  عليه  غلبت 
جولة  اللتقاطها  تكفي  خانقة  روائح  مكان...  كل  ف 
صغرية  قفزة  أو  الشعبية  األسواق  احدى  ف  قصرية 
املتخّصصة  واإلذاعية  التلفزية  القنوات  بعض  داخل 
ف الربامج االجتماعية كتلك التي تمتهن تعرية الواقع 
وتسويق األمل... وتكفي هذه الجولة العابرة للوقوف 
عىل حقيقة واحدة وصادمة وهي أن املواطن التونيس 
يلفظ أنفاس الحياة بداخله بما أنه لم يعد قادرا اليوم 
عىل توفري قوته اليومي ولم يعد باستطاعته ملء قّفة 
شبعانة  مآلنة  القريب  باألمس  كانت  التي  رمضان 

بكّل الخري والخريات وبأسعار معقولة وف املتناول ال 
تستفّز البائع وال تعّجز الزّوايل...

الزوايل  املواطن  شهادات حيّة وصادمة عن واقع 
األدنى  الحّد  تأمني  اليوم  بمقدوره  يعد  لم  الذي 
وغري  قيايس  غالء  ظّل  ف  صغاره  وقوت  قوته  من 
وف  األساسية  الغذائية  املنتجات  كل  مسبوق ألسعار 
واألسماك  اللحوم  ألسعار  مسبوق  غري  التهاب  ظّل 
أسعارها  تضاعفت  التي  والخرضاوات  والفواكه 
بنسبة 50 و60 ف املائة مقارنة باألسعار املسّجلة ف 
شهر رمضان الفارط بسبب تداعيات فريوس كورونا 
الدولة  التوزيع وغياب  احتكار مسالك  وكذلك بسبب 
عن ممارسة دورها الرقابي  والتعديل... هذا الفشل 
املرتاكم فضال عن سوء مراقبة مسالك التوزيع وعدم  
اإلنتاج  من  بدءا  الكاملة  األسعار  منظومة  ف  التحكم 
والتفصيل  الجملة  أسواق  ف  التوزيع  إىل  ووصوال 
ارتفاع  أمام  التونيس  املنتوج  لحماية  التدخل  وعدم 
خالل  من  ترقيعيّة  حلول  اىل  والذهاب  التكلفة  سعر 
إغراق السوق باملنتوجات املوّردة يعّد من بني األسباب 

الرئيسية لغالء املنتوجات الفالحية ف تونس.
ف  املنثورة  السلع  بقايا  من  يقتاتون  تونسيون 
التي  الكامريا  عدسات  يرتصدون  األسواق  ممّرات 
يتسّوقون  وزواولة  والفقراء...  الفقر  آثار  تتعّقب 
الخري  أيادي  به  تجود  بما  بطونهم  يملؤون  باملجان 
الفتات  لتجميع  الحاويات  مجامع  ترتاد  وعائالت 
يومية  مشاهد  ف  الفضالت  لنبش  وتتسابق  بل 
الثورة  تلعن  مستعرة  وألسن  للجميع  مألوفة  باتت 
ومشتقاتها وتشتم حكومات وسياسات جعلت اللحم 

والكرامة حكرا فقط عىل مواطني الدرجة األوىل...
للدخل  األدنى  الحد  أّن  يتبنّي  حديثة  دراسة  ف 
الشهري لعائلة تونسية متكّونة من 4 أفراد يجب أن 
من  أدنى  حّد  لضمان  دينار   2400 حدود  ف  يكون 
الكرامة والعيش الكريم ف املقابل فإّن نفس الدراسة 
تظهر أّن 90 ف املائة من الشعب التونيس ال يتجاوز 
دخلهم الشهري 1500 دينار بمعنى أّن 90 ف املائة 
خّط  تحت  يعيشون  الكريم  التونيس  الشعب  من 
االقتصادية  املقاربة  هذه  الكريم...  والعيش  الكرامة 
الصعبة واملعادلة املالية التي ال تستقيم جعلت املواطن 
التونيس البسيط يكون هو الضّحية الوحيد ف منظومة 
صادمة  مشاهد  والنتيجة  ومرتبكة  هشة  اجتماعية 
ملواطنني  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  تغزو 
الغايل  وبالدمع  العايل  بالصوت  يتسّولون  »توانسة« 
الحكومة  لهم  تلتفت  حتى  فزع  صيحات  يطلقون 
العاجزة وتتفّطن لهم أصحاب القلوب الرحيمة الذين 
من  بجزء  وتكفلوا  واستقالتها  الدولة  غياب  عّوضوا 
الذي بات  الداهم  الجوع  الشاقة ملحارصة هذا  املهّمة 
يطرق أبواب الجميع... وأخطر ما ف األمر أن الفقر لم 
يعد يطال فقط هؤالء الذين يعيشون أوضاعا صعبة 
وإنما بات يحارص أيضا الفئات التي كانت تظن أنها 

بمنأى ومعزل عنه...

تضامن شعبي...
ضّد  تونس  تخوضها  التي  الحرب  استعار  مع 
ومع  رمضان  شهر  خالل  خاصة  والجوع  الفقر 
الوطن  هذا  ربوع  ف  والكآبة  الخصاصة  انتشار 

املنكوب عىل كل الواجهات ومع اتساع حالة الغضب 
املتزايد واملنبئ بثورة جياع قادمة ال محالة  الشعبي 
الرحيم  القتل  وترتيبات  الحكومة  سياسات  ضّد 
بوارق  بعض  األفق  ف  تلوح  فرتة  منذ  تنتهجها  التي 
عناوينها  واألزمات  النكسات  زمن  مع   تقطع  أمل 
مواطنون تونسيون آثروا عىل أنفسهم تعويض غياب 
الدولة وعجزها وعدم عدلها ملّد يد العون للمحتاجني 
واملساكني ف حربهم املفتوحة منذ سنوات عىل تفقري 

الذات وغالء املنتوجات...
وتنمو  منّا  كثريا  داخل  ف  الخري  بذرة  تسكن  قد 
التآزر  مظاهر  تكون  وقد  ننتبه  أو  نشعر  أن  دون 
والعلن  الرّس  ف  حولنا  من  بقّوة  موجودة  والتضامن 
الفقر  انتشار  األحيان  من  كثري  ف  يعني  ال  وقد 
الشعب والرعيّة بقدر ما  الجوع فساد  وتعاظم غول 
الغارق  النظام  سلوكات  وفساد  الحاكم  فساد  يعني 
تأتي  والعرب  الدروس  أكرب  ولكن  واملواالة  املحاباة  ف 
أحيانا من أصغر الهمم وما حدث األسبوع املايض مع 
بفضل  قومية  بطلة  أصبحت  التي  فرجانية  السيّدة 
بعد  تسكنها  التي  والتضامن  الخري  وروح  كرمها 
قناة  تبثه  الذي  ›‹القفة‹‹  برنامج  الالفت  ف  مرورها 
للفقراء واملحتاجني بمبلغ قدره  حنبعل حيث تربّعت 
7 آالف و300 دينار كانت تدّخره منذ سنوات طويلة 

بهدف الحج .
وهي  سنة   60 العمر  من  تبلغ  التي  ›‹فرجانية‹‹ 
متقاعدة وتعمل بأحد مكاتب الفالحة ف سيدي ثابت 
الربنامج  لقاءها بفريق  تنتظر لسنوات طويلة  بقيت 
للتربع بهذا املبلغ الذي يعترب ثروة كبرية لشخص ف 

أمام استقالة الدولة والتهاب األسعار المدّمرة للزوالي:

تضامن شعبي غري مسبوق ملحارصة اجلوع...
العربي الوسالتي

يلتهم شهر رمضان المعّظم اليوم شطره األّول ومع انتصافه لم يعد خفّيا على أحد رائحة الجوع المنتشرة على كامل الخارطة االجتماعية في تونس والتي 
باتت تزكم األنوف وتطحن البطون الفارغة والخاوية في ّظل وضعية اقتصادية واجتماعية مزرية وصعبة جدا انعكست سلبا على المناخ العام للبالد وجعلت 

الوصول الى مربّع الخبز اليومي أشبه بجهاد غير شرعي في سبيل حياة مهينة وغير عادلة بالمّرة.
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د. رفيق بوجدارية

نحب نحكي عىل 107 وفيات متاع 
البارح... ما نجمتش 

 Evax حبيت نحكي عىل الفوىض متاع
ما نجتمش

حبيت نحكي عىل التسيب واإلنفالت 
وانعدام الوقاية ما نجمتش 

حبيت نحكي عىل املستشفيات 
اليل ماعادش فيها فرش فارغ ..ما 

نجمتش 
حبيت نحكي عىل أقسام اإلستعجايل 

اليل تمىل وتفرغ باملرىض  والناس 
مرعوبة مانجمتش 

حبيت نحكي عىل املصحات الخاصة 
مليانة وغالية  وما نجمتش 

حبيت نحكي عىل التوانسة اليل 
إستفردت بيهم  الكورونا وخنقهم 
القلق عىل مستقبلهم وما نجمتش 
حبيت نحكي عليل كتبو FMI عىل 
تونس نهار االربعاء ما نجمتش 

حبيت نحكي عىل العركة بني الرئيس 
والغنويش وما خلفتو من أرضار  ما 

نجمتش 
حبيت نحكي علىل يجيش ضد 

القضاء العسكري وما نجمتش   
حبيت نحكي عىل الهيجة متاع  نواب 

النهضة واإلئتالف ما نجمتش
حبيت نحكي عىل الفقر اليل ضارب 

أطنابو يف بالدنا  وما نجمتش 
حبيت نحكي عىل الغالء والكوى يف 

األسواق وما نجمتش 
حبيت نحكي عىل الحكومة اليل 

إتونس فينا وما هياش تطمن فينا 
وما نجمتش   

حبيت نحكي عىل أحزاب  “حل الرصة 
تلقى خيط” ما نجمتش 

حبيت نحكي عىل هذا الكل خاطر  
غرقنا تحت هذا الكل وماناش 

فايقني والنا عازمني باش نخرجو  
من هالحالة ..أما األكيد واملتأكد أنه 
ال يمكننا أن نواصل بها الحمل اليل 
يڨعڨع الجمال ...برشا علينا ربي 
يلطف بينا ويهدينا ويجيل الغمة 

علينا.

وضعية »فرجانية« االجتماعية... هذه املرأة العظيمة 
الذاكرة  ستحفظها  التي  الكلمات  بعض  ف  قالت  
باش  والعرشين  بالعرشة  مليتهم  هذيكا  »الفلوس   :
نتفرج  ديما  نحج  نحب  عادش  ما  لكن  حجة  نعمل 
وامليزيريا  االحتياج  الفقر وحاالت  ف  و نشوف  فيكم 
وكيف  معاكم  نتقابل  تمنيت  و  الناس  ويسخفوني 
نحبكم  الحجة  حق  هذي  نقابلكم  باش  كتب  ربي 

تعاونو بيهم الناس املحتاجني الل تعديو فيهم«. 
وعطاء  طائيا  كرما  الغنيّة  السيّدة  هذه  وأضافت 
وبأية هدية من  تعويض  بأّي  تقبل  لن  أنها  ووطنية 
سواء  به  قامت  الذي  االنساني  العمل  نظري  كان  أي 
كانت ›‹حجة‹‹ أو أمواال ألنها ال تنتظر جزاء أو شكورا 
معتربة أن إقدامها عىل هذه اللفتة الكريمة هي درس 

مليسوري الحال وللمسؤولني ف هذا البلد.
»فرجانية« نالت إشادة واسعة من كل التونسيني 
الذين عرّبوا عن فخرهم واعتزازهم بوجود أمثال هذه 
التونيس  املجتمعي  النسيج  داخل  الكريمة  السيّدة 
بقدر  »فرجانية«  ولكن  واملرتاحم  واملتالحم  املرتابط 
ليست  التونسيني  نفوس  ف  تركته  الذي  الكبري  األثر 
بروح  املعروفني  »التوانسة«  ممارسات  ف  استثناء 
التآخي والتضامن والتآزر رغم ما فعلته بهم السنني 

من تفريق وتشتيت وفتن وأمثال فرجانية 
استحضار  أن  لدرجة  جّدا  كثر  بل  كثر 
يتطّلب  ال  االنسانية  ومواقفهم  مناقبهم 
املنصوبة  االفطار  فموائد  مطّوال  بحثا 
الشعبية  األحياء  للعموم ف تخوم وأحواز 
تسحر  والتي  السكنية  األحياء  وبداخل 

الناظرين تكفي مؤونة التعليق.
هذا املّد اإلنساني التضامني الذي كان 
بدأ  معزولة  أحادية  تحّركات  شاكلة  عىل 
اليوم يتخذ منحى تصاعديا مغايرا حتّمه 
تأبه  ال  التي  الدولة  ألجهزة  الكّل  الغياب 
بما يحدث من حولها فتحّولت التحركات 
تنضوي  جماعية  مبادرات  اىل  الفردية 
املدني  املجتمع  منظمات  لواء  تحت 
واملتطوعني الذين باتوا يلعبون دورا هاما 
ف تنظيم موائد اإلفطار الجماعية وتوزيع 
العائالت  من  مستحقيها  عىل  الوجبات 
عىل  فقط  يقترص  ال  الدور  وهذا  املعوزة 
موسمية  عادة  أًصبح  بل  رمضان  شهر 
العودة  غرار  عىل  مناسبة  كّل  مع  حميدة 
املدرسية واألعياد واملناسبات الدينية حيث 
الجمعيات  وعديد  معلومة  الوجهة  باتت 
يرتادها  معروفة  قبلة  أصبحت  الخريية 
الجميع ملحارصة الجوع ومطاردة الفقر. 
متخصّصة  صفحات  هناك  اليوم 

عليها  يرشف  والغذائية  املادية  املساعدات  تجميع  ف 
مجموعة من األشخاص من مشارب وألوان سياسية 
التضامني  والحّس  الوطني  الوازع  جّمعهم  مختلفة 
و«قفف رمضان« باتت اليوم ماركة تونسية مسجّلة 
ف عديد النقاط التي يقع فيها تجميع كل املساعدات 
الزميل  به  يقوم  ما  غرار  عىل  الجهات  مختلف  من 
عمر  بن  مريم  وزوجته  السحباني  أنيس  الصحفي 
مقّدمة برنامج قّفة الخري عىل قناة حنبعل حيث يسهر 
الذين  واملتربّعني  املحتاجني  بني  التنسيق  عىل  كالهما 
سخائهم  كثرة  ومن  كثرتهم  من  البعض  يتفاجأ  قد 
ويقع ف ما بعد تجميع »األقفاف« التي تتوّفر فيها كل 
توزيعها  ثّم  الرمضانية  االفطار  وجبات  مستلزمات 
فيها  يقع  التي  القائمات  بعض  اىل  استنادا  سواء 
البحث  العائالت املعوزة أو من خالل  تسجيل أسماء 
واملفّقرة عىل وجه  الشعبية  األحياء  ف  املحتاجني  عن 

الخصوص. 

 الدولة غائبة تماما...
الالفت ووسط هذه  التضامني  املّد  ف خضم هذا 
قتامة  من  قليال  تمحي  التي  االنسانية  التحركات 
واتساع  انتشار  ظّل  ف  املوقف  صعوبة  ومن  الوضع 
جبهة الفقراء واملفّقرين ف هذه البالد تختفي الدولة 

املشهد  عن  ومرافقها  ومؤّسساتها  مكّوناتها  بكل 
الرمضاني لتدفن رأسها بال حياء وال استحياء تحت 
الدولة  هذه  وعرضا...  طوال  املنتصبة  االفطار  موائد 
التي قّدمت استقالتها عن كّل ما يهّم الشعب وامتهنت 
األعداء  اإلخوة  معارك  بالقصرية  ليست  فرتة  منذ 
وتخّصصت بامتياز ف لعبة كرس العظام بني القصور 
املتناحرة لم تعد تأبه ملا يحدث لشعبها من مديونية 
ومن تفقري ممنهج ومن خصاصة جعلت ونحن ف بلد 
اليه سبيال  اللحم مقّدسا وملن استطاع  يعّج بالدواب 
وجعلت بعض الخرض والغالل مجّرد رؤى عابرة ال 

أثر لها سوى ف املنام...
الحاكمة  السياسية  الطبقة  أّن  األمر  ف  الغريب 
امللّذات  توزيع  وف  الدولة  كعكة  اقتسام  ف  الغارقة 
هذا  شؤون  لتدبري  ينوبها  من  فوّضت  والتسميات 
اليد والتسّول  مّد  الشعب وليحصل ذلك ال حرج من 
عىل عتبات صندوق النقد الدويل وغريها من الصناديق 
املشابهة التي تعترب الرياضة الشعبية األوىل ف تونس 
واألغرب  واألسلوب  املناهج  ف  بسيط  اختالف  مع 
االنفتاح  عهد  حديثا  دخلت  شقيقة  دوال  أّن  ذلك  من 
وال  تسمن  ال  إعانات  بقوافل  علينا  تتكّرم  واالنعتاق 
وقوافل  وإماراتية  قطرية  هبات  جوع...  من  تغني 
العائالت  بعض  واىل  الجنوب  اىل  تصل  خري 
سمحت  تركيا  أّن  ذلك  من  واألدهى  املعوزة 
خالل  من  التونسيني  بعض  بإذالل  لنفسها 
الترّبع بـ«رسدوك« ودجاجات لفائدة عائالت 
من الشمال الغربي ف إطار املشاريع العمالقة 
األرايض  ف  الرتكية  العقول  تشيّدها  التي 
التونسية يحدث هذا والدولة التونسية »شاهد 

ما شافش حاجة«...
غريها  عن  الحكومة  هذه  يميّز  وما 
اىل  باإلضافة  سبقتها  التي  الحكومات  من 
أنها  هي  تائهة  فاشلة  عاجزة  حكومة  كونها 
االستغاثة  نداءات  للثقة فحتى  فاقدة  حكومة 
لم تعد  التي تطلقها من حني آلخر  والتسّول 
لم  كثريين  نظر  ف  ألنها  صاغية  آذانا  تجد 
والبالد  العباد  وعىل  األموال  عىل  مؤتمنة  تعد 
تجنّدوا ملحارصة  الذين  »التوانسة«  أّن  بدليل 
الجوع يهبّون هبّة رجل واحد للترّبع ولتقديم 
رسمية  غري  مسالك  عرب  املساعدات  وتوزيع 
وبواسطة أناس غري معروفني يتحّركون فقط 
خلف الكواليس لكنهم مع ذلك يحظون بكل 
الثقة عكس الحكومة ومن لّف لّفهم من الذين 
لم يعد يمكن ائتمانهم حتى عىل دينار واحد 
ويستكرش  شعبه  يجوع  وطن  ف  خري  فال 

حّكامه... 

ما نجّمتش...
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مثله  املشييش،  هشام  الحكومة  رئيس  اختار 
مثل كل سابقيه، التعويل عىل أصدقائه ملعاضدته 
رمضان   بن  برشاد  كانت  االنطالقة   . القصبة  ف 
ثم  الحكومة  رئاسة  ف  يعني  مستشار  اول  وهو 
للديوان،  كمدير  املقدم  الله  لدين  املعز  به  التحق 
الثالثي   كان  الرسمية  املناصب  هذه  تقلد  وقبل 
االدارة«  ابناء   « صفة  جمعتهم  درب  رفاق 
وحملتهم الثورة وقلة خربة القادمني الجدد للحكم 
ملواقع متقدمة ف الدولة كمديرين لدواوين وزراء 
عمومية،  مؤسسات  راس  عىل  او  مستشارين  او 
االنتقال  املرات طيلة عرشية  كل  ف  كان  والتعيني 

الديمقراطي بتوقيع وزير من احزاب ما 
يسمى بالعائلة الوسطية التقدمية ..

من هم ؟
كأهم  املقدم  الله  لدين  املعز  يُقدم 

شخصية ف القصبة عىل االطالق، فهو 
اىل  استنادا  حكومة«   رئيس  »نائب 
الدور الذي يلعبه والذي يذكر بشكل 
ف  البحريي  الدين  نور  بدور  كبري 

حكومة الرتويكا الثانية بقيادة 
عني  التي  العريض  عل 

البحريي  فيها 
معتمد  كوزير 
رئيس  لدى 
الحكومة ويٌعرف 
حركة   داخل 
كـ«  النهضة 
للحكومة«  منسق 
بادارة  ومكلف 

امللفات الكربى .
الطبوبي  الدين  نور  وصفه  قد  كان  املقدم 
 2 يوم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عام  امني 
الوطنية  االدارية  الهيئة  اجتماع  2021 ف  فيفري 
يستعد  فعل،  حكومة  كرئيس  الشغيلة  للمنظمة 
لرتؤس الوفد الحكومي الذي سيتوجه اىل العاصمة 
الطالق  القادم  الشهر  مطلع  واشنطن  االمريكية 
مفاوضات مع صندوق النقد الدويل حول برنامج 
قرض جديد ليكون بذلك اول مدير ديوان ف تاريخ 

تونس  تُوكل اليه هذه املهمة .
قطر  زار  الذي  الوفد  ضمن  املقدم  كان  قبلها 
الفشل  بعد  حنني  بخفي  معلوم  هو  مثلما  وعاد 
قسط  سداد  بتأجيل  القطرية  السلطات  اقناع  ف 
بفشل  مرفوق  سداده  اجل  حل  قديم  قرض  من 
اخر يتمثل ف   الحصول عىل قرض قطري جديد 
كان سيوجه لتمويل امليزانية، وهو ايضا الحارض 
يجريها  التي  السياسية  االجتماعات  مختلف  ف 

املشييش وهمزة الوصل مع »حزامه الربملاني«.
كتلة  برئيس  مصاهرة  عالقة  املقدم  تجمع 
بالتأثري  بدوره  املتهم  الناصفي،  حسونة  االصالح 
ف القرار الوطني، سواء بخطاب مبارش او بخطاب 
تلميح، واخره ما ذهبت اليه النائبة سامية عبو ف 
جلسة حوار مع هيئة االنتخابات بتاريخ 23 افريل 
الجاري من خالل تشديدها عىل ان نائبا فاز بشق 
االنفس ف االنتخابات ودخل املجلس بألفي صوت 
اصبح اليوم يحكم ف الحكومة ويقر التعيينات، ف 

اشارة طبعا اىل الناصفي.
العمل  ف  وباملتفاني  بالجدي  املقدم  يُوصف 
 . اليد  بنظافة  وكذلك  ايضا  املراس  صعب  وبأنه 

قبل  السياسة  كواليس  بني  متداوال  اسمه  يكن  لم 
اروقة  غادر  انه  خاصة  للديوان   مديرا  تعيينه 
املنقضية  الثالث  السنوات  خالل  والتحق  الدولة 
من  اقالته  تمت  ان  بعد  الخاص،  بالقطاع  للعمل 
قبل  من  املركزية  للصيدلية  عام  كمدير  منصبه 
الوزير النهضوي عماد الحمامي بتاريخ 18 افريل 

. 2018
االقالة لوجود  الحمامي ملح  ف سياق تربيره  
املقدم  لكن  املركزية  الصيدلية  ف  فساد  شبهات 
قدمه  الذي  الفداء  كبش  بمثابة  الحقيقة  ف  كان 
الضغط  من  للتخفيف  الحمامي 

تلك  خالل  املشهد  ساد  الذي  واالعالمي  الشعبي 
بعض  ف  الكبري  النقص  ازمة  خلفية  عىل  الفرتة 
امللفات  من  ملف  اىل  تحولت  ازمة  وهي  االدوية 
اولويات  اىل ذلك ضمن  الحارقة وادرجت استنادا 
الراحل  الرئيس  برئاسة  القومي  االمن  مجلس 

الباجي قائد  السبيس.
غادر املقدم الصيدلية املركزية بصورة مهزوزة 
نفس  ف  اعلن  باعتباره  الحمامي  الوزير  شوهها 
اليوم عن اجراء عملية تدقيق معمقة ف الصيدلية 
للتحقق من » شبهات فساد وتهريب لالدوية عرب 
الحدود« . ولم تكن عملية التدقيق تلك هي األوىل ، 
فقد سبقتها اخرى اقرها رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد بعد تشكيات وردت عليه من قبل عدد من 

اطارات الصيدلية . 
البن  انتكاسة  التدقيق  وعملية  االقالة  شكلت 
العمومية  الوظيفة  يغادر  وجعلته  الشاب  االدارة 
نحو القطاع الخاص دون مجرد التفكري ف العودة. 
الدولة  انه غادر دواليب  الرجل يقول  ومن يعرف 
النهضة  حركة  عىل  نقمة«  بـ«  وخاصة   بحرسة 
رافقتها  اقالة   بسبب   الحمامي  عماد  ووزيرها 
بالفساد مست من سمعته ومن  تلميحات خطرية 

معنوياته  .
للمقدم  بالنسبة  مفصلية  كانت  الحادثة  تلك 
وجعلت تعيينه مديرا لديوان املشييش يمثل اشارة 
العليا  اليد  صاحبة  تكون  لن  النهضة  ان  اىل  اوىل 
ف الحكومة من منطلق ان للعضد االيمن لرئيسها 
موقفا منها وانه قد يلعب بالتايل دورا محوريا ف 
تقليم اظافرها و«فرملة« اي جنوح منها للسيطرة 

عىل خياراتها والتحكم فيها عرب التعيينات .

لكن املقدم الذي كان سيكون موضوعيا واجهة 
بشكل  بالعكس  قام  للنهضة،  مرتقبة  ملعارضة 
فرضتها  وبإكراهات  بـ»الواقعية«  البعض  فرسه 
موازين قوى جّرت معها جماعة القصبة للخنوع 
للحزب الذي يقود االغلبية ف مجلس نواب الشعب 
الذي اطرد  الشاب  االداري  ان  . واالغرب من ذلك 
من الصيدلية املركزية اصبح احدى الورقات التي 
قد تراهن عليها النهضة ف صورة سقوط املشييش 
الجاهزة  »البدائل«  ومن  »مرشحيها«  من  وهو 

لسيناريو »ب«  املسمى بمرحلة ما بعد املشييش.
الرجل الثاني ف القصبة هو رشاد بن رمضان 

النهضة  حركة  عن  النائب  يوم  ذات  مدحه  الذي 
الفرجاني ف تدوينة  كتب فيها« رشاد بن  السيد 
رمضان من كل قلبي من أقدر ما رأيت ف مستشار 
لكم  فتحية  زمالئه  من  ثلة  مع  حكومة  رئيس 
االكرب  الشقيق  بمثابة  رمضان  بن  .ويعد  جميعا« 
واملثال  »القدوة«  ايضا  وهو  وللمقدم  للمشييش 
باملسؤوليات  التحق  الذي  فهو  اليهما،  بالنسبة 
الوسيط«   « كان  الذي  وهو  قبلهما  االدارية  العليا 

بينهما وبني املاسكني بالسلطة ابان الثورة.
مديرا  كان  واملقدم  كاملشييش  رمضان،  بن 
لديوان عدد من الوزراء، نذكر منهم ياسني ابراهيم 
ف وزارة التنمية والتعاون الدويل ثم رياض املوخر 
لرئيس  مستشارا  ثم  املحلية  الجماعات  وزارة  ف 
فوزي  لديوان  فرئيس  الشاهد  يوسف  الحكومة 
املهني  والتكوين  التشغيل  الرحمان ف وزارة  عبد 
الونييس  السيدة  تعيني   عند  املنصب  عىل  وحافظ 

عىل راس نفس الوزارة .
ف االوساط السياسية يحسب بن رمضان عىل 
حزب افاق تونس ثم عىل حزب تحيا تونس واجماال 
عىل ما يسمى باألحزاب الوسطية التقدمية . كاد ان 
االخري عىل رأس وزارة  الوزاري  التحوير  يُعني ف 
النقل وُرشح ف وقت سابق عند تشكيل الحكومة 
ف  مستشارا  ببقائه  االمر  وانتهى  وزارية  لحقيبة 
رئاسة الحكومة وضمن الدائرة املضيقة للمشييش.

شبكة  رمضان  لبن  واملقدم،  املشييش  وعكس 
وهو  السياسية،  االحزاب  جل  مع  واسعة  عالقات 
وواقعية   »نضجا«  منهما  واكثر  طموحا  اقلهما 
ودراية باملشهد السيايس وبالفاعلني فيه وله قدرة 
يصفه  من  هناك   . التموقع  وعىل  التشبيك  عىل 

مع  للعمل  جاهز  باعتباره  البدائي«  بـ»االنتهازي 
اي وزير مهما كان انتماؤه السيايس وهو ما حدث 
مع الونييس وزيرة النهضة بعد خروج وزير افاق 
يصفونه  واخرون  الرحمان،  عبد  فوزي  تونس 
بـ«االداري املثايل« الذي يخدم الدولة بغض النظر 

عن اللون السيايس للوزير.
لغز 

لغزا  رمضان  وبن  واملقدم  املشييش  يشكل 
بالنسبة لكل من يعرفهم ويعرف خاصة  حقيقيا 
السيايس. فخالل  ثم صعودهم  االداري   ماضيهم 
فرتة نظام بن عل لم يكونوا بعيدين عن »طلبة 
لليوم  وهم  لهم،  مهادنني  وكانوا  التجمع« 
استقدموا  الثورة  بعد  ما  فرتة  وف  اصدقائهم. 
معاريض  من  وزراء  قبل  من  العليا  للمناصب 

النهضة، ومن االحزاب التقدمية .
ونذكر ببدايات املشييش التي كانت ف ديوان 
حكومة  ف  شعبان  بن  نائلة  املرأة  وزيرة 
لديوان محمود بن  ثم مديرا  املهدي جمعة، 
النهضة  حركة  طرف  من  املصنف  رمضان 
ايضا  ونذكر  االستئصايل«،  الـ»يسار  ضمن 
من  اول  كانا  رمضان  وبن  شعبان  بن  بان 
مشاورات  خالل  املشييش  التقاهما 
ابان  الحكومة  تشكيل 
تكليفه من قبل رئيس 
قيس  الجمهورية 

سعيد.
اما املقدم فقد كان 
شهاب  لديوان  رئيسا 
النقل  وزير  احمد  بن 
ف حكومة املهدي جمعة، ثم عني عىل راس رشكة 
بعدها  وعينته  الرسيعة  الحديدية  للسكة  تونس 
سمرية مرعي، الوزيرة عن افاق تونس ف حكومة 
الحبيب الصيد االوىل، مديرا عاما للصيدلية املركزية 
الوزير  قبل  من  اقالته  حتى  املنصب  عىل  وحافظ 
رئيسا  رمضان  بن  كان  وأخريا  الحمامي.  عماد 
3 وزراء من حزب افاق تونس هم ياسني  لديوان 

ابراهيم ورياض املوخر وفوزي عبد الرحمان.
اقرب  من  الديوان  رئيس  يعترب  هنا  لإلشارة 
لثالثي  فكيف  ظله،  بمثابة  وهو   للوزير  املقربني 
خصوما  يمثلون  »تقدميون«  وزراء  اختارهم 
بدفة  مسكهم  عند  يتحولوا  ان  للنهضة  سياسيني 
وتمكنت  ؟  النهضة  عند  »مناولني«  اىل   الحكم 
وتعيينات  خيارات  تمرير  من  خنوعهم  بفضل 

مثلما لم تفعل ف أية حكومة سابقة. 
هو  رمضان  وبن  واملقدم  املشييش  الثالثي 
صنعهم  حكام  اىل  تحولوا  إلداريني  مثايل  نموذج 
وبينت  والصداقات  السياسية  والحسابات  الفراغ 
واضحة  سياسية  هوية  له  ليست  من  ان  التجربة 
الطرف  لدى  طيعة  اداة   اىل  بسهولة  يتحول  قد 
املثل  يقول  مثلما  الواقف«  مع  و«الدنيا  األقوى  
الثالثي  لغز هذا  الذي يلخص جزءا من  الشعبي  
الحاكم باملناولة لدى النهضة بعد ان اختري األول) 
ملعارضتها  الجمهورية  رئيس  قبل  من  املشييش( 
الثاني  واطرد  السلطة«  ف  منابعها  و«تجفيف 
الثالث  كان  فيما  فداء  كبش  واستعمل  )املقدم(  
)بن رمضان( تقدميا اكثر من كل التقدميني وبات 

اليوم من أصحاب الحظوة عند النهضة.

هشام املشييش، رئيس الحكومة

06

كوثر زنطور
الثالثي الحاكم في القصبة رئيس الحكومة هشام المشيشي ومدير ديوانه المعز لدين هللا المقدم والمستشار رشاد بن رمضان يشكل لغزا يصعب فك 

شفراته باعتبارهم يقودون حكومة في خدمة حركة النهضة بعد ان كانوا طيلة العشرية السابقة من رجاالت احزاب العائلة التقدمية..

كانوا ضّد النهضة فأصبحوا رجاالهتا...
الثالثي الحاكم في القصبة :

رشاد بن رمضان مستشار
لدى رئيس الحكومة

املعّز لدين الله املقّدم
رئيس ديوان رئيس الحكومة
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مساءلة وزير الدفاع :

الوجه اآلخر حلرب البسوس بني الغنويش وسعّيد...
معز زيّود

يف  الدولة  مؤّسسات  توظيف  منوال  أخذ 
حزبيّة  ملصالح  خدمًة  البعض،  بعضها  رضب 
هذه  مسبوق  غري  بشكل  يتصاعد  شخصيّة،  أو 
الخطري  املسلسل  هذا  حلقات  أحدُث  األيّام. 
وزير  إىل  مراسلٍة  عرب  الربملان  رئيس  أطلقها 
حياديّة  يف  معلن  بشكل  تقدُح  الوطني  الدفاع 
راشد  النائب  إىل  وتصطّف  العسكريّة  املؤّسسة 

الخياري. تشخيص ونظر...
ورئيس  الجمهوريّة  رئيس  بني  الرصاع  بلغ 
مجلس نّواب الشعب أشّده هذه األيّام، وبات االنقسام 
أمىس  حتّى  التونيس،  السيايس  املشهد  ف  جليّا  الحاّد 
بيادقه  ويستخدم  اآلخر  نحو  خناجره  يوّجه  الكّل 
أدنى  دون  خصمه،  من  للنيل  ومريديه  وأنصاره 
األزمات  وطأة  تعميق  عىل  ذلك  النعكاسات  اعتبار 
التي  الخانقة  واالجتماعيّة  واالقتصاديّة  الصحيّة 
تُكابدها البالد. ومع ذلك، لم يكن ف الحسبان أن يصل 

راشد  الربملان  لرئيس  املعلن  االصطفاف  حّد  األمر 
األنظار  عن  املختفي  النائب  جانب  إىل  الغنويش 
الجمهوريّة.  لرئيس  تخوينه  ف  الخياري  راشد 
قد  كان  العسكري  القضاء  فإّن  ولإلشارة 
إثر  الخياري عىل  أصدر »بطاقة جلب« ف حّق 
نرشه فيديو يتّهم فيه رئيس الجمهورية قيس 
تناهز خمسة  أمريكيّة  تمويالت  بتلّقي  سعيّد 

االنتخابات  حملة  خالل  دوالر  ماليني 
الرئاسيّة. وهو ما يعني اتّهامه 

بالعمالة  رصيح  بشكل 
أجهزة  مع  والتخابر 
ومن  أجنبيّة،  دولة 

وحجج  براهني  تقديم  دون  العظمى،  بالخيانة  ثّم 
دامغة عىل أخطر جريمة يمكن تصّورها، رغم اّدعاء 
النائب املذكور امتالك ما يثبت ذلك!. وبطبيعة الحال، 
تُّوج هذا الجموح الالمحدود بجمهرة من االصطفاف 
تلك  مثل  بانعكاسات  وعي  أدنى  دون  الساذج، 
االتّهامات الخطرية عىل أمن البالد وسيادتها ف هذه 

الفرتة العصيبة.

تهافت على الدولة
نجحت هذه املعركة »السياسيّة« الجديدة إذن ف 
التونسينّي وتحويل وجهة  السائد بني  تعميق الرشخ 
ف  الرمي  وبات  األساسيّة.  قضاياهم  عن  اهتمامهم 
الوحل بما يُسّمى »هيبة الدولة« بمثابة سباق يومي 
االجتماعيّة  امليديا  شبكات  عىل  العاّمة  يخوضه  دائم 
بترصيحاتها وممارساتها،  السياسيّة  النخب  وتُغّذيه 
الدفاع  وزير  إىل  الربملان  رئيس  مراسلة  والسيما 
تستبطنه  ملا  النار،  عىل  الزيت  صبّت  التي  الوطني 
العسكريّة  للمؤّسسة  مبارشة  خطرية  اتّهامات  من 
ذريعة  تحت  الحياد  بعدم  العسكري  وللقضاء 
النظام  زمن  إىل  ُعدنا  وكأنّنا  املغشوشة.  »الحصانة« 
االستبدادي السابق الذي كان يقتات من أزمة تخوين 
هناك  يكن  لم  حني  ضفافها  عىل  ويعيش  خصومه 

سوى صوت واحد ومن تكميم األفواه.
بني  البسوس  حرب  نريان  تصاعدت  وبذلك 
أنصار الرئيس قيس سعيّد الذين يوصفون بالكتائب 
والتنسيقيات وأتباع الغنويش الذين يُنعتون ف شبكة 
ذلك  أجل  من  وتّم  األزرق«.  بـ«الذباب  »فيسبوك« 
املتبادلة،  والثلب  السباب  صنوف  شتّى  استحضار 
حتى الخارجيّة، عىل غرار »فرعون مرص« و«رابعة« 
إخوان  من  الدماء  و«مصايص  النكبة«  »حركة  أو 

تونس«...
للنائب  الرسميّة  الصفحة  عىل  االّطالع  ويكفي 
فقط،  باألمس  منشوراتها  ومضامني  الخياري 
ما  استهداف  ف  الشديدة  التهديد  نربة  الكتشاف 

النائب  القرص« وكّل صوت ينتقد  تُسّميه بـ«عصابة 
بالنائب راشد  »املساس  إّن  القول  املذكور، عىل غرار 
الخياري بأي طريقة كانت يُساوي استعمال النووي 
وخروج ٱلهتكم من القرص صاغرا وتحّوله إىل مجرد 
»رئيس للمنيهلة« ومن أنذر فقد أعذر«... من املحال 
إذن أن يكون من كتب هذا الكالم عىل حّد أدنى من 
البالد، وخصوصا ما جاء  الوعي بمقتضيات دستور 
الجمهوريّة  »رئيس  أّن  يعترب  الذي  الـ72  فصله  ف 
استقاللها  يضمن  وحدتها،  ورمز  الدولة،  رئيس  هو 

واستمراريّتها، ويسهر عىل احرتام الدستور«...
الحاليّة  الوضعيّة  عند  طويال  هنا  نتوّقف  لن 
عدم  مسألة  ف  نخوض  ولن  الخياري،  راشد  للنائب 
القضاء  إليه  وّجهها  التي  الجلب«  لـ«بطاقة  امتثاله 
حالة  عليه  تنطبق  أتاه  ما  أّن  إىل  بالنظر  العسكري، 
ترُبّر  التي  الدستور  من   69 الفصل  وفق  »التلبّس« 

طرح  تجنّب  كذلك  األجدى  ومن  واستنطاقه.  جلبه 
مختلف املربّرات والنقاشات البيزنطيّة التي ترّوج هنا 
واألجندات  السائدة  االصطفاف  لتغطية حالة  وهناك 

الخفيّة ألصحابها. 

معضلة الحصانة
ومع ذلك من األهميّة اإلشارة إىل خطورة ما أقدمت 
عليه اللجنة الربملانيّة التي تتحّكم فيها كتلة »ائتالف 
وزير  مساءلة  طلب  بشأن  النهضة  وحركة  الكرامة« 
الدفاع الوطني. ف هذا املضمار، وصفت النائبة سامية 
الدفاع  عبّو تلك املراسلة بـ«الفضيحة«، داعية وزير 
حوار  ف  واعتربت  اللجنة،  لطبل  االستجابة  عدم  إىل 
عىل أمواج إذاعة »ديوان آف آم« أنّه عىل وزير الدفاع 
أن يجيبها بأّن »هناك شيئا يُسّمى استقالل القضاء 
وأّن ما قمتم به فضيحة«... ووفق ما ذهبت إليه، فإنّه 
اللجنة  لطلب  يستجيب  أن  الدفاع  لوزير  يمكن  كان 
لو تعّلق املوضوع مثال بتناول ملف الخياري بشكل 
مقنّع، وإْن كان ذلك مفضوحا، إذ كان بإمكان اللجنة 
أن تدعوه إىل النظر ف وضع القضاء ف تونس مثال. 
ثّم تُخّصص اجتماعها برّمته ملسألة راشد الخياري، 
وعندها يمكن أن يمّر األمر ولو شكليّا. أّما أن تطرح 
النائب راشد الخياري فهذا ال يجوز،  مبارشة مسألة 
العسكري  بالقضاء  مّر  الذي  واملواطن  »طيّب  قائلًة: 

هل ستطلب اللجنة عقد مثل هذا االجتماع؟!«.
املذكورة  النائبة  إليه  واألخطر من ذلك ما ذهبت 
بالربملان، وأّن  الحصانة  أّن هناك تالعبا ف لجنة  من 
أعضاءها ال يرغبون ف أن تكون هناك سابقة ف رفع 
الدور  يأتي  ال  حتى  اليوم  النّواب  أحد  عن  الحصانة 
مسألة  ف  موّرطة  »الجماعة  إّن  قائلة  غدا،  عليهم 
الخياري.  راشد  بحماية  تقوم  لذلك  الحصانة،  رفع 
إذا  أنّه  وحتّى من ال يوافقونه سيحمونه ألنّهم يرون 
لصالحه،  التصويت  فينبغي  اليوم  عليه  الدور  جاء 
الحصانة  لرفع  الخفّي  امللف  غدا  يُفتح  عندما  ألنّه 
سيجدون من يحميهم ويساندهم وال يصّوت ضّدهم.. 

وهو أمر خطري جّدا ألنّه يتعّلق بعمليّة ابتزاز للنّواب«. 
قولها:  ف  عبّو  اعرتاف  ف  يكمن  القول  ومخترص 
»أستحي مّما يحدث ف الربملان، وأخجل ككّل مواطن 
أيضا  اختزله  ما  وهو  فيه«.  ممثّلة  أنّني  من  تونيس 
قوله  ف  حّجي  نبيل  الديمقراطية  الكتلة  عن  النائب 
إّن »رئيس املجلس/النهضة وحزامه يوّظف املجلس 
وزير  مساءلة  ويريدون  وتموقعاته  لخدمة مصالحه 
العسكري...  القضاء  لدى  منشور  ملف  عن  الدفاع 
قضية  عن  ملساءلته  العدل  وزير  دعا  املجلس  وكأّن 

منشورة ف املحكمة االبتدائية بأريانة«.

تحويل وجهة!
طارق  الربملان  لرئيس  الثاني  النائب  أّن  الغريب 
الفتيتي كان قد استغرب، ف تدوينة شخصيّة، تداول 
ف  الوطني  الدفاع  وزير  إىل  الربملان  رئيس  مراسلة 
صادرة  »رسميّة  وثيقة  باعتبارها  »فيسبوك«،  موقع 

عن مرفق عمومي«، وهو محّق ف ذلك شكال، غري أنّه 
الترسيب  وأّن  األهّم  يبقى  املضمون  أّن  أيضا  يدرك 
من  بأخطر  ذلك  وليس  البالد،  ف  يوميا  سلوكا  بات 
االتّهامات التي رّوجها الخياري أو باصطفاف رئيس 

الربملان إىل جانبه. 
إىل  الغنويش  نائب  دفع  الشكل،  عىل  الرتكيز  هذا 
اختيار الرتكيز عىل التفاصيل، فحاول أن يُصّعدها إىل 
مرتبة األهم واألخطر، ومن بني ذلك تحميل املسؤوليّة 
للكاتب العام للربملان الذي وّقع املراسلة بتفويض من 
الغنويش، باعتباره يمثّل اإلدارة وأنّه ال صفة له حتى 
يُخاطب وزير الدفاع الوطني وأنّها مراسلة »ساقطة« 
وكأّن  اإلداري  الخطأ  هذا  أوجه  بذلك  ُمعّددا  شكال، 
إىل  ووّجهها  املراسلة  تلك  وّقع  قد  الربملان  عام  كاتب 
وجهتها املعلومة من تلقاء نفسه أو بمجّرد همسة من 
»لجنة تنظيم االدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح« 
املراسلة  أُمضيت  الذي  الربملان  برئيس  املرور  ودون 

باسمه.
نفسه  الربملان  رئيس  نائب  أّن  إذن  الواضح 
التونيس  بالتعبري  أو  مواربا  خطابًا  بدوره  ساق  قد 
»مخاوز« ألكثر من سبب. فقد اعترب األمر خطأ إداريّا، 
لكنه أبعد املسؤوليّة عن رئيس املجلس. كما أنّه اهتّم 
التي جعلت  املراسلة  وأهمل قصدا مضمون  بالشكل 
الربملان يصطّف وراء النائب الخياري، بهدف تحويل 

وجهة االهتمام عّما هو أخطر.
ال ريب إذن أّن تلك املراسلة ال تشّكل فقط خطأ 
الكاتب  أّن  شّك  وال  شكليا.  وسقوطا  ومهنيّا  إداريّا 
النظر عّمن هو، يدرك ذلك تماما ومن  العام، بغض 
لم  حال  ف  الحّد  هذا  إىل  يتساقط  أن  جّدا  الصعب 
يكن فقط بصدد تنفيذ أوامر رئيسه ف العمل املتمثّل 
فمن  الغنويش  أّما  الشعب.  نواب  مجلس  رئيس  ف 
شخصيّا  التوقيع  تجنّب  عرب  سعى،  قد  أنّه  الواضح 
عىل ذلك الطلب امللّغم، أن يتدارى ويتوارى ويتفّص 
التونسيّة  الشعبيّة  بالتعبرية  ولكنّه  املسؤوليّة،  من 

اإلدارة  لم يعمل ف  أنّه  »جاء يطّزها عماها«، السيّما 
بنواميسها  عارف  غري  يجعله  مّما  حياته،  طيلة 
الوظيفيّة  املسّميات  وبأهميّة  دواليبها  سري  وكيفيّة 
املسؤوليّات. وقد يكمن  باملهام وتحّمل  ف االضطالع 
»الخطأ« األسايس للكاتب العام املذكور ف أنّه لم يدل 
بالنصيحة واملشورة لرئيسه ف العمل ولم يعلمه بأّن 
أّما إن كان عىل وعي بذلك ولم  ذلك ال يجوز إداريّا. 
يقم به فإنّه إّما قد سقط ف حالة من تضّخم الذات، 
العمل طاعة  أنّه من طينة من يطيع رئيسه ف  وإّما 
عمياء وال يجرؤ عىل مناقشة التعليمات حتّى ف حال 

معرفته بما تتضّمنه من أخطاء إداريّة وسياسيّة. 

خطاب موارب
الغنويش،  أرادها  للنبض  جّس  عمليّة  إذن  هي 
بها  يضّج  التي  السياسيّة  األلغام  لشظايا  تجنّبا 
رصاعه مع رئاسة الجمهوريّة. وف ظنّه أّن ذلك يتيح 
التخفيف من  األقّل  أو عىل  املسؤوليّة  التنّصل من  له 
هذه  املتمثّل  جنوده  بأحد  التضحية  مقابل  وطأتها 

املّرة ف كاتب عام الربملان.
ينبغي  ال  فإنّه  املراسلة،  مضمون  إىل  وبالعودة 
املقولة  تلك  نفسه هو صاحب  الغنويش  أّن  ننىس  أن 
التيار  قيادات  املرّسب مع عدد من  لقائه  الشهرية ف 
قصده  وما  مضمون«.  غري  »الجيش  بأّن  السلفي 
قوله  مع  يتماهى  مضمون«  بـ«غري  آنذاك  الغنويش 
وهو  محايد«.  »غري  بأنّه  ضمنيّا  اليوم 
أّن  تحديدا  نظره  ف  يعني  ما 
غري  العسكريّة  املؤّسسة 
النهضة  لحركة  مضمونة 
غري  من  أنّه  أي  وحلفائها، 
ستنصاع  العسكريّة  املؤّسسة  أّن  والثابت  املضمون 
أّن  كما  مصالحها.  ولخدمة  النهضة  لحركة  كليّا 
وعدم  بالتدّخل  العسكري  القضاء  باتّهام  املقصود 
أو  النهضة  أنّه حادت عن خدمة مصالح  الحياد هو 

عىل األقّل قيادتها.
لإلدارة  ممثاّل  الدفاع  وزير  بني  الخلط  أّن  كما 
محايدا  يكون  أن  يفرتض  الذي  العسكري  والقضاء 
الرتويج  عىل  ذلك  وينطبق  مقصودا.  خلطا  يبدو 
أحد  بقضيّة  العسكري  القضاء  تعّهد  لخروقات 
أطرافها شخص مدني. من املعلوم طبعا عدم جواز 
الحال  واقع  أّن  غري  ملدنّي،  عسكريّة  محاكمة  إجراء 
لم يطرح أصال  الخياري  النائب  مغاير تماما، وكأّن 
مسألة تتعّلق باألمن القومي للدولة، ولم يتعّمد توجيه 
تهمة الخيانة العظمى إىل رئيس الجمهوريّة بوصفه 
سوى  يأت  لم  وإنّما  املسّلحة،  للقّوات  األعىل  القائد 
جنحة بسيطة قد تُصنّف ضمن قضايا الحّق العام أو 

مجّرد قضيّة تمّس بحريّة الرأي والتعبري.
إنّما  بالخطاب  التالعب  هذا  أّن  إذن  واضح 
انطالقا من محاولة  العام،  الرأي  إىل مغالطة  يهدف 
وال  العسكري.  القضاء  عىل  الضغوط  شتّى  ممارسة 
يخفى أّن زعيم حركة النهضة بارع ف نسج مثل هذا 
موسم  فيه  انتعش  تونيس  زمن  ف  املفّخخ،  الخطاب 
درجة  إىل  الحقيقة،  امتالك  واّدعاءات  »املقايضات« 
تدوينة  الخياري  للنائب  الرسميّة  الصفحة  نرش 
تصفه فيها بأنّه »سينترص ال محالة.. فهو من مدرسة 
ومن  الخطاب  بن  عمر  والفاروق  محمد  الله  رسول 
الذل«.  املوت وقوفا دون ركوع  مدرسة عماُد فكرها 
لتدّخل  توصيفه  ف  حّجي  نبيل  النائب  قال  ومثلما 
وإن  القضائيّة،  السلطة  ف  الشعب  نّواب  »مجلس 
كانت عسكرية«، إنّه »ف هذا املجلس، غاب الرشد عن 

كّل راشد«...

راشد الخياريابراهيم الربتاجيقيس سعيدراشد الغنويش
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صور تتحدث

الّشاهد  يوسف  الحكومة،يُعدُّ  رئاسة  ف  والحقيه  بسابقيه  قياسا 
إىل   2016 أوت  من  حكمه  فرتة  إمتّدت  بالقصبة.فقد  تعمريا  األكثر 
فيفري 2020 وعارص بالتّايل ثالثة رؤساء للبالد:املرحوم محّمد الباجي 

قائد السسبيس ثّم محمد النّارص والّرئيس قيس سعيّد.
مرحلة  ف  نسبيّا  اإلعالمي  ظهوره  قّل   ،2019 إنتخابات  بعد 
بعد  جديدة  حكومة  تشكيل  إنتظار  ف  األعمال  أوىل«ُمكتفيا«بتسيري 
ترشيعيّات 2019، لرتتبط الحقا تحّركاته وترصيحاته باملستجّدات عىل 

الّساحة الوطنيّة.
املاضية،تواترت ظهوراته وترصيحاته  القليلة  األسابيع  أنّه وف  إاّل 
بدًء بردوده عىل ما ورد بكتاب الّرئيس محمد النارص »جمهوريّتان...

تونس واحدة«،مرورا بفيديو نرشه عىل صفحته الّرسميّة بموقع فايس 
إذاعة  موجات  عىل  املوايل  اليوم  ف  له  مطّولة  إلستضافة  وصوال  بوك 

شمس آف.آم.
ف هذا الّلقاء،سعى يوسف الّشاهد للظهور ف جبّة القائد الّسيايس 

الجاهز لتحّمل مسؤوليّة إدارة شؤون البالد!
بداية، وشكال، جاء لربنامج إذاعي صباحي ببدلة وربطة عنق تجعل 
من يتابعه صوتا وصورة أنّه إزاء مسؤول من الصّف األّول،يتوّجه من 

هناك مبارشة إىل أحد مراكز القيادة،قيادة البالد!
مصري  عىل  حرصه  إظهار  ف  أطنب  املضامني،فقد  حيث،  من  أّما 
اآلالف من أصحاب املهن الحّرة و«الباتيندات« امُلترّضرين من الكورونا 

بل وقال أنّه«يجب عىل الّدولة تعويضهم«!
وف معرض حديثه عن الوضع الحايل بالبالد،واصل يوسف الشاهد 
أصوات  غالبيّة  عن  التّمايز  يحاول  السيايس)الّصعب(بخطاب  تمرينه 
إشارات«إيجابيّة«للّرأي  بإرسال  حاليّا  الفاعلة  الّسياسيّة  األطراف 
العام امُلنشغل بالجائحة قائال إّن تونس قادرة عىل هزم الكورونا رشط 

إسرتجاعنا الثّقة ف إمكانيّاتنا!
ف هذا الباب بالّذات أي اإلمكانيّات امُلتوّفرة للقطاع الصّحي،كان من 
األجدر لرئيس الحكومة األسبق يوسف الّشاهد أن يُقّر بتقصري حكومته 
املؤّسسات  بواقع  واإلهتمام  وتعصريه  الصّحي  القطاع  إصالح  ف 

الصحيّة،باألطبّاء واإلطارات الّشبه طبيّة...
ال أحد )وهو بالّذات لكونه أحد رأيس الّسلطة التّنفيذيّة(كان يجهل 
الاّلزم  األدنى  للحّد  وإفتقارها  العموميّة  للمستشفيات  امُلزري  الوضع 
هل  واألدوية!  بالعمليّات  وإنتهاًء  بالفحوصات  بدًء  الخدمات  لتقديم 
تدهورت البنية األساسيّة الصحيّة فجأة عند ظهور جائحة الكورونا؟ 
هل إمتّدت قائمة األدوية املفقودة فجأة بعد خروج يوسف الّشاهد من 
البالد فقط بعد  العام وحتّى  القصبة؟ هل غادر مئات األطبّاء القطاع 

رحيل حكومته؟

بما  الّشاهد  يوسف  فرّسها  فقد  الخانقة  الّسياسيّة  األزمة  أّما 
أسماه«منظومة2019« وذهب لحّد القول أنّه ال إمكانيّة ألّي حوار بني 
البالد  إلنقاذ  بهدنة  باملقابل  وطالب  اآلن  التّونسيّة  الّسياسيّة  األطراف 
واألرزاق...أال  األرواح  إلنقاذ  مطلقة  أولويّة  التاّلقيح  معركة  وجعل 
من  أليس  ؟  بينهم  والحوار  املتصارعني  الفرقاء  تتطّلب«الهدنة«إلتقاء 
الرّضوري تحديد مفهوم يوسف الّشاهد للهدنة؟ أيقصد هدنة إجتماعيّة 
فحسب؟ أم يقصد إمِتناع الّسلطات عن الرّتاشق بالتّهم ف ما بينها؟ أم 
أّن هدنة يوسف الّشاهد تعني بقاء كّل طرف بموقعه واإلمتناع عن أي 

عمل؟
الّدولة  التّنفيذيّة)رئيس  الّسلطة  رأيس  بني  العالقة  وبخصوص 
ورئيس الحكومة(،يقرتح يوسف الّشاهد أن تكون إّما تفاهما أو ِفراقا...

أن يكون وضع هشام املشييش اآلن شبيها بما عاشه هو مع  وقد فنّد 
الّرئيس الّراحل املرحوم الباجي قائد الّسبيس.

تعاطفه  ما  تأكيده عىل رضورة ترك«الحكومة تخدم«يؤّكد بشكل 
أكثر من وجه  الحايل فهناك  الحكومة  أو باألدنى تفّهمه لوضع رئيس 
شبه ف طريقة الوصول لرئاسة الحكومة ثّم الخالفات مع رئيس الّدولة 
والتمّكن من البقاء بالقصبة بفضل دعم حزب حركة النّهضة وحلفاءها 

وما إقتضاه ذلك من تفاهمات وربّما«تنازالت«...
امُلقّدم للنّصائح  يوسف الّشاهد يظهر مجّددا هذه األيّام ف مظهر 
مكتب  ُمغادرته  عىل  مضت  التّي  ال14شهرا  وكأّن  األولويّات  ِد  وُمَحدِّ
بحربه  بدًء  الحكومة  رئاسة  ف  إنجازاته  ُمجمل  لننىس  كافية  القصبة 

املزعومة عىل الفساد وإنتهاًء بعالقة تونس بصندوق النّقد الّدويل...
مّما  بكثري  أقّل  النّتائج  بِقيت  الفساد  عىل  للحرب  فبالنّسبة 
صاحبت  التي  الرنّانة  والّشعارات  النّاريّة  اإلعالنات  ع«من  كان«يُتوقَّ
كقضيّة  تلك  لحربه  عناوين  الّشاهد  يوسف  منها  جعل  التّي  القضايا 
أمن  عىل  التّآمر  قضيّة  أو  مكانها  تراوح  الزالت  التي  الجّراية  شفيق 
ليُطلق رساحمها  العجيل  فيها عماد عاشور وصابر  أُتِّهم  التي  الّدولة 

بعد ذلك ويُحاكم العون«الوايش«فيما بعد ...
لجنة  يحدث  أن  حتى  أبى  الذي  الرسي  الجهاز  قضية  عن  فضال 
مع  لتحالفه  كقربان  قدمه  صمت  األمر،  ف  للتثبت  برملانية  تحقيق 

النهضة.
تونس  عالقات  وتحديدا  العموميّة  املاليّة  وضع  بخصوص  أّما 
كرئيس  نفسه  الّشاهد  يوسف  قّدم  الّدوليّة،فقد  املاليّة  باملؤّسسات 
الحكومة الذي«نجح«ف الحصول عىل التّمويالت دون اإلذعان إلمالءات 

صندوق النّقد الّدويل!
التزامات  مقابل  لحكومته  أسندت  التمويالت  الكذب!  عني  هذا 
بتوقيعه هو عىل جملة من االصالحات الهيكلية لم ينجز منها شيئا خوفا 
من تداعياتها االنتخابية، بديال عن اصالحات جّهز لنفسه حزبا "ُخلق 

قويا" وانتهى بهزيمة شنعاء ف الرئاسية والترشيعية.
محاولة  ف  جهدا  يّدخر  لم  الّشاهد  يوسف  أّن  يذكر  الجميع  لكن 
ل«إصالح«املؤّسسات  أبيضا  كتابا  إنضباطه:أعّد  عىل  األدّلة  كّل  تقديم 
العموميّة مثال...لكن ومع إقرتاب املواعيد اإلنتخابيّة،عدل يوسف الّشاهد 
عن كّل يشء:توّقف الحديث عن مالحقة بعض رجال األعمال ف ملّفات 
فساد،تأّجل النّظر ف«إصالح« املؤّسسات العموميّة وأُمِضيت إتّفاقيّات 
تعديل األجور درًء لكّل تعّكر للعالقات مع املركزيّة النّقابيّة وطبعا الكّل 

يذكر إتّفاقيّة الكامور وما شابهها...
ما نعيشه اآلن هو وبنسبة ما نتيجة لفرتة حكم يوسف الّشاهد!

عن  حتّى  دولة«يرتّفع  ك«رجل  نفسه  يقّدم  الذّي  الّشاهد  يوسف 
الجدير  املوضوع  بأّن  متعّلال  حزبه  عن  أو  نفسه  عن  الحديث  مجّرد 
بالتّداول هو تونس وإنقاذ صّحة الّشعب والنّسيج اإلقتصادي بمطالبة 
الّدولة بدعمه...وكأنّه لم يكن يوما ف سّدة الحكم وال علم وال مسؤوليّة 

له.
وعليه يا يوسف الشاهد اخرس وإىل األبد! ما ينتظرك ف هذا البلد 

الذي ساهمت ف تدمريه قد يكون عكس تماما ما تتمناه لنفسك.

إخرس !
كريمة السعداوي

خوضة تونسية

هذي تصورية تغني على برشة كالم، خوضة 
وإال بّرا نقولو شكشوكة ما عاد تفهم فيها 
حتى شيء... بالد بال أّمالي، الجيعان جيعان 
يتفتف  والّي  ميت،  في  يسلب  والعريان 
يتفتف، والّي يسوق بال أوراق... والّي يكركر 
والّي  يڤانص  والّي  التاي  في  يركرك  والّى 
في  هايم  والّي  حرقة  في  يخّمم  والّي  يتكتك 
غدوة... والّي يشكي والّي يبكي.. والّي يناور.. 
كّبة  داخلة  تونس  الحاصل  يحسب...  والّي 
خارجة خيط... والطايح أكثر من الواقف وال 
تشوفو  والّي  كوعو..  من  بوعو  فيها  تفهم 
واخطى  الحصان  مبروك  قّلو  فركة  راكب 

راسي واضرب... وربّي يقّدر الخير...



www.acharaa.com العدد 258 - الثالثاء 27 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com

09الشارع السياسي

ذات  وف  االيام  هذه  املالية  السلط  تستعد 
صندوق  مع  جديدة  مفاوضات  لجولة  االتجاه 
واشنطن  ف  تنطلق  ان  املنتظر  من  الدويل  النقد 
عىل  الحصول  منها  الغاية  القادم  ماي   3 يوم 
حزمة تمويلية جديدة ولكن األمر يأتي هذه املرة 
ف ظل مالبسات خطرية، اذ أكد عل الكعل وزير 
أن حصول  الربملان  واملالية رصاحة ف  االقتصاد 

تونس عىل أي قروض جديدة هو موجه لخالص 
القروض القديمة ال غري. 

الوعود الواهية
خالل  الحكومات  تعامل  "مسلسل"  اتسم 
الدويل  النقد  صندوق  مع  الفارطة  السنوات 
اصالحات  إلنجاز  الواهية  وبالوعود  باملغالطات 
بشتى  الحكومات  هذه  سعت  هيكلية  اقتصادية 

رد  وجاء  لها.  معاكس  اتجاه  ف  للسري  الطرق 
الفعل االول من قبل صندوق النقد تحديدا  -امام 
 ،2015 املماطالت - ف شهر ديسمرب سنة  هذه 
حيث قام الصندوق بتعليق رصف القسط األخري 
من القرض الذي تحصلت عليه البالد سنة 2013 
بقيمة 1.74 مليار دوالر. وكانت السلطات املالية 
عىل  ترتكز  إصالحات  بتنفيذ  آنذاك  تعهدت  قد 

ذاهبون لواشنطن للتسّول والتوّسل ذاهبون لواشنطن للتسّول والتوّسل 
وللمجهول...وللمجهول...

كريمة السعداوي
سئم التونسيون بالتأكيد من الحديث المقرف والممل عن وضع تونس االقتصادي ودوامة مديونيتها ومفاوضات االقتراض التي ال تكاد تنتهي اال لتبدأ من 
جديد سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي أو غيره من الدائنين. ولكن يبدو أن قدر البالد أصبح مرتبطا بشكل محقق بالحديث عن االفالس وكيفية 
الخالص منه أو باألحرى تأجيله في ظل مسيرة غامضة تحكمها مجموعة من الوكالء ممن يقررون مصير القروض والتمويالت بمختلف أصنافها وال يتقنون 

تقريبا اال سبل "اهدارها" ووضع فرضيات للتصرف فيها ال تمت للواقع بصلة.

أسبوع قبل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي :

مروان العبايسعيل الكعيلهشام املشييش

 26 االثنني  امس  يوم  الدين سعيدان  عز  االقتصادي  الخبري  توقع 
افريل 2021 ان يعود الوفد الحكومي الذي سيتوجه اىل واشنطن يوم 
3 ماي املقبل برئاسة هشام املشييش للدخول ف مفاوضات مع صندوق 
الدخول ف  التأخري ف  الدويل بخفي حنني مستغربا من كل هذا  النقد 
مفاوضات مع الصندوق رغم اليقني بان تونس لن تتمكن من تسديد 
ديونها دون ذلك مشريا اىل ان وزير املالية كان يقول منذ اسابيع قليلة 

بان تونس ربما لن تحتاج صندوق النقد الدويل.
واكد سعيدان خالل مداخلة له عىل اذاعة “شمس اف ام” ان تونس 

الدويل  النقد  صندوق  يقبل  حتى  االطراف  من  العديد  االن  تستجدي  اصبحت 
هشام  الحكومة  رئيس  عقدها  التي  اللقاءات  اىل  مشريا  تونس  مع  التفاوض 
االتحاد  االمريكية وسفري  املتخحدة  الواليات  املشييش مؤخرا مع كل من سفري 

االوروبي وسفري فرنسا.
النقد  العامة لصندوق  املديرة  اىل  املشييش كان قد وجه رسالة  ان  وكشف 
بقية  علم  دون  تم  قد  ذلك  يكون  ان  مرجحا  الجاري  افريل   19 يوم  الدويل 
السلطات مؤكدا ان اجابة املديرة العامة عىل الرسالة بتاريخ 23 افريل الجاري 
تروحو  باش  بالكم  ف  يمشيشش  “ما  انه  منها  يستشف  وانه  واضحة  كانت 

باتفاق”.
تحرتم  لم  تونس  ان  العبارة  برصيحة  تقل  لم  العامة  املديرة  ان  وابرز 
مليار   3 بقيمة  الغاء جزء   2019 تم سنة  انه  تذكر  وباناه  السابقة  التزاماتها 
دينار من ضمن الربنامج االطاري لسنة 2016 معتربا ان هناك مشكل مصداقية 
الحكومة  رئيس  الذي جعل  السبب  ذلك  يكون  ان  بالكبري جدا مرجحا  وصفه 

يتوىل بنفسه امضاء الرسالة املوجهة اىل صندوق النقد الدويل بدال من 
وزير املالية او محافظ البنك املركزي او حتى مستشار.

الحكومة  رسالة  ان  تضمنت  العامة  املديرة  اجابة  ان  واضاف 
الحكومة  برنامج  تلقي  ف  يرغب  الصندوق  وان  وصلت  التونسية 

التونسية حتى تتم دراسته.
برنامجا  تعد  لم  الحكومة  ان  يعني  ذلك  ان  اىل  سعيدان  ولفت 
24 افريل الجاري مستغربا من هذا التقاعس والتاخري  اىل غاية يوم 

متسائال عن سبب توجه هذ الوفد اىل واشنطن.
السيايس  الخطاب  اىل  سطورها  بني  تشري  العامة  املديرة  رسالة  ان  واكد 
الحايل واىل تشتت الخطاب الرسمي وان كان يسمح لها بان تتفاوض ف اطار 

برنامج جديد مع صندوق النقد الدويل .
فنية  مساعدة  تقديم  اقرتحت  الصندوق  مديرة  ان  اىل  سعيدان  واشار 
ومن حيث التكوين اىل تونس مستغربا مثل هذا االقرتاح مستدركا بان تونس 

اصبحت فعال ف حاجة ملثل هذه املساعدة الفنية ف 10 سنوات االخرية
النقد  مبارشة مفاوضات مع صندوق  التاخري ف  هذا  وانتقد سعيدان كل 
الدويل مؤكدا انه ال خيار لتونس غري ذلك مذكرا بان اتمام برنامج مع صندوق 
النقد الدويل يتطلب بني 3 و4 اشهر عىل االقل لتخط كل مراحله وبانه يتعني عىل 

تونس تسديد ما قيمته 16.3 مليار دينار مستحقات قروض ف سنة 2021.
3 ماي القادم اىل واشنطن ال معنى له الن رد  واعترب ان توجه الوفد يوم 
املؤسسة املالية سيكون الرفض الن تونس لم تقم باالصالحات الالزمة معربا 

عن مرارته بالقول ” يا خيبة املسعى تونس اهينت وتعرضت لالذالل.

سعيدان ُمعّلقا على رسالة صندوق النقد الدولي:

تونس أهينت وتعّرضت لإلذالل
وال فائدة من زيارة واشنطن

النظر ف منظومة سعر الرصف والتحكم  اعادة 
ف عجز ميزانية الدولة ف حدود نسب ال تتجاوز4  
أو 5 باملائة من الناتج املحل والتحكم ف النفقات 
العامة وأبرزها األجور ومراجعة منظومة الدعم.

صادقت من جديد املؤسسة الدولية الدائنة ف 
ماي 2016، عىل خطة تمويل بقيمة 2.8 مليار 
دوالر، ترصف بمقتضاها أقساط مالية عىل أربع 
2019، وذلك برشوط  اىل غاية سنة  أي  سنوات 
أهمها تسجيل نمو نسبته 2.5 باملائة سنة 2016، 
باملائة  و4.7   2017 سنة  نهاية  ف  باملائة  و4 
اىل جانب   2019 عام  باملائة ف   5 ثم   2018 ف 
التقليص ف البطالة ودعم االستقرار االقتصادي 
والقطاع  العمومية  املؤسسات  وإصالح  الكل 
صندوق  ان  غري  األعمال.  مناخ  وتطوير  املايل 
الدوري  تدقيقه  مهام  اخرى  مرة  اوقف  النقد 
املراجعات  بقية  إلغاء  ليتم  "االصالحات"  ف 
غداة  السيايس  االستقرار  عدم  أبرزها  ألسباب 
حكومة  تكوين  وعدم  املبكرة  االنتخابات  تنظيم 
وبداية  الصندوق  مع  املراجعات  نسق  ملواصلة 
بروز التداعيات الجسيمة لجائحة كوفيد19- ف 

تونس.
مماطلة  حول  األسباب  تمحورت  كما 
وعدم  الهيكليّة  اإلصالحات  انجاز  ف  الحكومات 
السادسة  املراجعة  إلجراء  مالئم  مناخ  وجود 
الربنامج  استكمال  املفرتض  من  كان  أنه  بحكم 
الحبيب  2020. فحكومة  ماي  ف  الصندوق  مع 
الصيد مضت ف سياسة املصادقة عىل اإلصالحات 
لم  مترّسعة  بطريقة  الصندوق  طلبها  التي 
يرافقها أي إنجاز ماّدي يدعمها، وبعبارة أدق تم 
دأبت  ما  وهو  الجامع"  قبل  "الحصرية  تحضري 
عىل فعله الحكومات سيما ف ما يتعلق بالترشيع 

والقوانني املالية.
يوسف  حكومة  تِف  لم  أخرى،  جهة  من 
أساسا  وذلك  الصندوق  مع  بتعهداتها  الشاهد، 
ف ما يهم حرص العجز وعدم الزيادة ف األجور 
مقابل  العمومي،  القطاع  ف  االنتدابات  وتجميد 

سياسة هذا الثالوث القائم عىل اقتصاد البالد اتسمت باللخبطة واالرتجال واالنعدام الرؤى
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وانعدام  عجزها  لتغطية  ترقيعية  "حلول"  صياغة 
النقد.  صندوق  مع  التعامل  مستوى  عىل  كفاءتها 
الدولية  املؤسسة  قررت  اذ  منتظرة  النتيجة  وكانت 
املانحة ف أواخر ديسمرب 2019 تعليق رصف مبلغ 
السادسة  الدفعتني  ضمن  لتونس  دوالر  مليار   1.2
قيام  عدم  بسبب  املرشوط  القرض  من  والسابعة 

الدولة التونسية باإلصالحات املطلوبة.
الحالية  املالية  السلط  زادت  الدرب،  نفس  وعىل 
 2020 لسنتي  املالية  قانونا  أطاح  اذ  بلة،  الطني 
نتائج  تربز  حيث  االصالح  تعهدات  بكل  و2021 
 10.4 بنسبة  عجز  تسجيل  الفارط  العام  ميزانية 
ميزانية  تقديرات  خالل  من  يتضح  كما  باملائة. 
العام الحايل أن يناهز العجز 6.6 باملائة. اضافة اىل 
لإلصالح  تعهد  أي  بجالء  الحكمة  بيت  نسفت  ذلك 
بعض  "هيكلة"  عىل  الشغل  اتحاد  مع  االتفاق  بعد 
النقابي  الطرف  رؤية  وفق  العمومية  املؤسسات 
الرواتب  ف  "قطاعية"  زيادات  وتكريس  لألمور 
"صندوق  إلحداث  واالستعداد  االصناف  جميع  من 
مع  واالتفاق  دينار  مليارات   3 باعتماد  الكرامة" 
الطرف النقابي كذلك عىل ايجاد صيغة لـ "ترشيد" 
ال  بشكل  سنوات  ثالث  مدار  عىل  تدريجيا  الدعم 
أفرغت  هكذا  الراعي.  يشتكي  وال  الذئب  فيه  يجوع 
الدويل  النقد  صندوق  مع  املرتقبة  املفاوضات  جولة 
من اي محتوى منهجي حسب معايري الهيئة املالية. 
وقد يفيض هذا التقصري والقصور اىل اسناد تونس 

رسميا العالمة السيئة "املقرتض اليسء". 

صندوق النقد وتونس، القلوب 
معك والسيوف عليك

الدويل  النقد  لصندوق  العامة  املديرة  وجهت 
الجاري  افريل   23 يوم  جورجييفا"  "كريستالينا 
فيه  عربت  املشييش  هشام  الحكومة  لرئيس  خطابا 
عن بقاء الصندوق رشيكا موثوقا ف مستوى التعامل 

املايل مع تونس. 
أفادت  الدبلومايس  التعامل  عن  وبعيدا  أنه  غري 
أن  املغاربي"  “الشارع  لـ  مطلعة  مالية  مصادر 
قرضا  تونس  منح  عىل  سرتتكز  املفاوضات  أرضية 
لإلقراض-بعد  املوسعة  باآللية  يسّمى  ما  ضمن 

إطار تمكينها من قرض بنحو 743 مليون  ف  دوالر 
ف  الرسيع  التمويل  آلية 

غري  األقساط  قيمة  حدود  ف  وذلك   –  2020 أفريل 
تم  الذي  الصنف  ذات  من  قرض  آلخر  املرصوفة 
تعليق العمل به ف ديسمرب 2019 أي ما يعادل 1.2 

مليار دوالر )3.4  مليارات دينار(.
أن  الخرباء  من  العديد  يؤكد  آخر،  جانب  ف 
مسألة  أصبح  خارجيا  قرضا  تونس  ملنح  قرار  أي 
يتجاوز  ال  بلد  اقراض  أن  بحكم  بامتياز  سياسية 
دوالر  مليون   246 يعادل  ما  العامة  رصيد خزينته 
دون أي آفاق للنمو عىل مدى سنتني هو قرار عبثي 
إذا تم االحتكام للمعايري املالية النافذة دوليا حيث أن 
قروضا  اقتصاديا  الفاشلة  الدول  منح  يكرس  األمر 
كريهة ال تستفيد منها شعوبها بقدر ما تكون مجرد 
نفس  من  مسداة  سابقة  تمويالت  لسداد  تمويالت 

الجهة املقرضة.

سراب االقتراض 
بني  االتفاقيات  مختلف  إبرام  لدى  أنه  املالحظ 
تونس وصندوق النقد الدويل طيلة السنوات األخرية 
أن  دائما  تأمل  الدويل  النقد  صندوق  تقارير  كانت 
يستعيد االقتصاد التونيس تدريجيا عافيته وتوازناته 
هذه  كّذبت  واألرقام  الوقائع  لكن  املختلة.  املالية 
التونسية  االقتصادية  املؤرشات  إن  بل  التوقعات 
املستويات.كما  كافة  عىل  كبريا  انحدارا  شهدت 
ارتفعت نسبة التداين الخارجي إىل مستويات قياسية 
ف  القصوى  طاقاتها  تونس  تجاوز  بسبب  خطرية 
لألموال  مصدرة  دولة  جعلها  نحو  عىل  االقرتاض 
جانب  تخصيصها  بحكم  املقرضة  األطراف  لفائدة 
القديمة  هام من األموال املقرتضة لتسديد القروض 

املستحقة أصال وفائدة.
ومن التبعات الخطرية التي شهدتها البالد غداة 
وتدهور  التجاري  العجز  تفاقم  االتفاقيات،  توقيع 
ميزان املدفوعات إىل مستويات قياسية بالتوازي مع 
الوطنية بصفة متواصلة ألسباب  العملة  تقلب قيمة 
متعددة وخاصة منها تخّل البنك املركزي عن دوره 
التعديل ف الحفاظ عىل قيمة الدينار مما أّدى عمليا 
إىل ارتفاع جنوني ف نسب التضخم وارتفاع أسعار 
أكثر  يناهز  بما  الحساسة  االستهالكية  املواد  جل 
أّدت  كما   .2011 منذ  املعدل  ف  أضعاف  أربعة  من 
الوضعية إىل ارتفاع مواز ف نسبة التداين الخارجي 
أن تسديد  الخارجي بحكم  وتضخم كلفة االقرتاض 

األقساط املستحقة يتم بالعملة الصعبة.
الذي  القرض  صنف  أن  بالذكر  والجدير 
عليه  للحصول  مجددا  تونس  تسعى 
القروض  من  هو  النقد  صندوق  من 
تدهورا  تواجه  التي  للدول  املخصصة 
جراء  املدفوعات  ميزان  ف  خطريا 
تباطئ  إىل  تؤدي  هيكليّة  عقبات 
جانب  إىل  النمو  نسق  تعّطل  أو 
للتوازنات  مزمنة  هشاشة 
ولتصويب  الكربى.  املالية 
يرتبط  االختالالت  هذه 
بحزمة  االقراض  برنامج 
الهيكلية  "التعديالت"  من 
ف  التقليص  تشمل  األمد  طويلة 
نفقات الترّصف واعتمادات امليزانية إلنعاش 
يطيح  مما  بالتشغيل  والنهوض  االستثمارات 
وهي  االجتماعية  الصبغة  ذات  بالنفقات 

املنهكة أصال وللغاية ف تونس.
وتكون الرشوط املفروضة املرافقة ملثل 
هذه الربامج التمويلية عادة ذات مفعول 
عكيس حيث أنها تؤدي غالبا إىل تفاقم 
العجز املايل والتجاري وتقّلص املوارد 
العملة  انهيار  ف  وتساهم  الذاتية 
واملديونية  التضخم  نسبة  وارتفاع 
لجأت  كلما  حصل  مثلما  تماما 
منذ  الدويل  النقد  صندوق  إىل  تونس 
األزمة  أثناء  وخاصة  االستقالل  مطلع 
الثمانينات  ملنتصف  الحادة  االقتصادية 

وكذلك بعد الثورة.

ما سنمّدكم به من مال
لن يستجيب إال لقليل

من حاجاتكم
راضي المدب

الدويل عىل  النقد  التونسية عن رّد مديرة صندوق  كشفت وسائل االعالم 
النجاد  الصندوق  فيه  دعا  والذي  الحكومة  رئيس  اليها  وجهه  الذي  الطلب 

تونس وماليتها العمومية.
وبناء عىل ذلك علمنا أن : 

رئيس الحكومة وجه لصندوق النقد الدويل طلبا بتاريخ 19 أفريل.
أن ذلك  الطلب مع  الشعب بتوجيه  لم نكن عىل علم بذلك ولم يتم اعالم 
ليس صنيعا عاديا وال هيّنا، فهل تم اعالم رئيس الجمهورية بذلك؟ وهل كان 
رئيس الربملان عىل علم بتوجيه الطلب؟ ثم إن الطلب كان ممىض من طرف 
رئيس الحكومة وهذا لم تجر عليه العادة اذ تفرض القاعدة أن يكون الطلب 

موقعا من طرف وزير املالية ومحافظ البنك املركزي.
السياسة  الطلب  يوضح  أن  يجب  اذ  شكليات  بموضوع  األمر  يتعلق  ال 
السنوات  خالل  التونسية  السلطات  ستعتمدها  التي  واملالية  االقتصادية 

القادمة.
إّما انه أراد   : لذلك فإّن وراء إمضائه من قبل رئيس الحكومة فرضيتني 
املفرتض  أحد  أن  أو  ملسعاه  التقنية  وليس  السياسية  الصيغة  عىل  التشديد 
الحكومة  رئيس  يتحّمل  ان  فضال  معا  االثنني  أو  الطلب  عىل  امضيا  انهما 

مسؤولية الطلب.
الصادرة عن  التوصيات  الحكومة ضّمن يف طلبه جملة  أن رئيس  ويبدو 
وفود صندوق النقد الدويل خالل زياراتها لتونس بني ديسمرب 2020 وجانفي 
الرابعة من  التونسية حسب املادة  2021 واملتعلقة باالنكباب عىل الوضعية 
»التلميذ  وضعية  تبنّى  قد  يكون  بذلك  وهو  للصندوق.  األسايس  القانون 

النجيب« الذي لن تُرفض له مكافأة.
لكن رّد مديرة صندوق النقد الدويل لم يكن بنّاء بالشكل املنتظر.

فبعد التشكرات والتشجيعات التي درج بها العمل، ذّكرت ببعض املبادئ 
التي يلتزم الصندوق العمل بها :

- اذا كنّا متّفقني عىل الخطوط العريضة فإنّنا مع ذلك ننتظر منكم مّدنا 
بربنامج إصالحاتكم مفّصال.

- ال بد أن يخضع الربنامج الذي تقرتحونه علينا لتقييم من طرف فرق 
الصندوق التقنية اذ يجب امتحان تماسكه ومدى إمكانية تطبيقه وتماشيه 

مع اإلصالحات املطلوبة.
- اذا ثبت توفر هذه الرشوط يمكن عندئذ التوّصل التفاق.

املتعلق  الجانب  عىل  الدويل  النقد  صندوق  مديرة  تؤكد  يبدو،  ومثلما 
باملساعدة الفنّية والتكوين.

وبلغة أوضح هي تقول : 
ال تقلبوا املوضوع... ال تأتوا اىل واشنطن يف قادم األسابيع قبل ان تقدموا 
عىل  والوضع  بإمكانكم،  أنه  تظنّوا  وال  مصداقية  وله  مفّصال  برنامجا  لنا 
أن  اليها. ال يجب  التحّول  باتفاق بمجّرد  العودة من واشنطن  ما هو عليه، 
يذهب يف اعتقادكم  ان احتمال التوصل اىل اتفاق مع الصندوق سيفّض كل 

مشاكلكم.
سنكون جاهزين لدعمكم ومساعدتكم وتكوينكم، لكن ما سنمّدكم به 

من مال لن يسّد إال قليال من حاجاتكم.
أخريا هناك مالحظتان ال بّد منهما :

األوىل أن القبول برشوط صندوق النقد الدويل قد يسمح، بعد اتباع سياسة 
تقشف صارمة وال مفّر منها بتحسني وضعية املالية العمومية والتوازنات 
من  وال  اليومية  التونسيني  حياة  تحسني  من  يمّكن  لن  لكنه  الكربى  املالية 

عودة الثقة واالستثمار وخلق الثروات وال حتى من عودة األمل.
الثانية هي أنه ال يمكن التوصل إىل أي اتفاق مع صندوق النقد الدويل طاملا 

دامت األزمة السياسية بني أعىل مؤسسات الدولة يف هرم السلطة.
ذاتها  يف  متكاملة  ومالية  اقتصادية  لسياسة  حاجة  يف  اليوم  تونس  أن 
تسمح لكل تونسية وتونيس بأن يكون طرفا يف مسرية التنمية وخلق الثروات. 
العمومية.  السياسات  لكل  املشرتك  القاسم  الذاتي  التكامل  أن يكون  بّد  وال 
املضافة  القيمة  ذات  وخدماتنا  وفالحتنا  صناعتنا  انعاش  يكون  أن  بّد  وال 
عالية املردود أولوية وطنية وال بّد من تحديد اسرتاتيجيات قطاعية طموحة 

ووضعها موضع التنفيذ يف أقرب اآلجال.
تحّمل  علينا  الريعية.  الحاالت  وكذلك  البريوقراطية  ترتاجع  أن  بده  ال 
متضامنني  واحدة  ككتلة   21 القرن  يف  يعيشون  كمواطنني  مسؤوليتنا 

وقادرين عىل تحقيق أفضل النتائج.
ال مكان لكل ذلك يف مبادالت صارمة ولكن ال يمكن اليوم االلتفاف عليها 
مع مؤسسات مالية عاملية. هنا يكمن البعد السيايس للنمّو والطموح الذي 

علينا أن نكنّه جميعا لتونس.
كريستالينا جورجييفا : سبحان الله، من رشيك 

مثايل أصبحت تونس تحتل مرتبة املقرتض اليّسء 
الرديئة. )من وحي الخيال(
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جنات بن عبد هللا
مختصة في االقتصاد

لن تجد حكومة املشييش صعوبة يف التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل للحصول عىل قرض جديد لتمويل جزء من ميزانية 

الدولة لسنة 2021. 
املشييش  حكومة  عىل  مطروحا  ليس  العادة،  جرت  فكما 
اللقاء سيخصص إلعالن تونس عن  التفاوض باعتبار أن هذا 
تجديد تعهدها باستكمال اإلصالحات الهيكلية املتفق عليها يف 
إطار الربنامج االقتصادي الذي وضعته قمة »دوفيل« يف سنة 

.2011
وزير  قبل  من  التخويف  لهجة  عليه  غلبت  خطاب  فبعد 
مجلس  أمام  الكعيل  عيل  االستثمار  ودعم  واالقتصاد  املالية 
جاء   2021 أفريل    15 بتاريخ  عامة  جلسة  يف  الشعب  نواب 
ديونها  تسديد  أجل  من  االقرتاض  اىل  حاجة  يف  بالدنا  أن  فيه 
الدعم  ومستحقات  أجور  من  بنفقاتها  وااللتزام  الخارجية 
تونس  حصول  لصعوبة  اإلعالمي  التسويق  وبعد  واالستثمار، 
ملواجهة  جديدا  قرضا  بالدنا  منح  النقد  صندوق  موافقة  عىل 
شح موارد ميزانية الدولة واشرتاط هذا األخري انخراط  االتحاد 
الربنامج  اعداد  يف  األعراف  ومنظمة  للشغل  التونيس  العام 
االقتصادي الذي سيتم تقديمه للصندوق، ودخول الرأي العام 
يف دوامة املجهول، تتالت لقاءات رئيس الحكومة مع »رشكاء« 
تونس لحشد الدعم، كما جاء يف بالغات رئاسة الحكومة، قبل 
بداية  واشنطن  يف  الصندوق  مع  اجراؤها  املزمع  املفاوضات 

شهر ماي املقبل لتعبئة املوارد املالية.
مع هذه اللقاءات، وعشية التحول اىل واشنطن، تبخرت هذه 
الذين  تونس  اىل طمأنة ترجمها »رشكاء«  لتتحول  الصعوبات 
بادرة  إطار  يف  الثورة،  بداية  منذ  الديمقراطي  انتقالها  رافقوا 
»رشاكة دوفيل« التي أطلقتها قمة دوفيل بباريس يف ماي 2011 
املتحدة  الواليات  من  كال  تضم  )التي  الثمانية  الدول  ملجموعة 
واليابان  وإيطاليا  وأملانيا  وكندا  وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية 

وروسيا( ترجمها، اىل قروض وهبات وبرامج واستثمارات.
هذه اللقاءات انطلقت مع سفري الواليات املتحدة األمريكية 
بالده  دعم  عن  عرب  الذي   2021 أفريل   22 الخميس  يوم 
تعبئة  قصد  الدويل  النقد  صندوق  مع  مفاوضاتها  يف  لتونس 
املوارد املالية الرضورية، ليضيف ان االدارة األمريكية عىل اتم 
املسار  التنمية يف تونس وانجاح  االستعداد ملساندة مجهودات 

الديمقراطي.
تقوده  الذي  التنموي  الربنامج  يف  املحرز  التقدم  ليثّمن 
2017 والرامي  األلفية« يف تونس )منذ سنة  مؤسسة »تحدي 
اىل إرساء منطقة تبادل حر وفتح قطاعي الفالحة والخدمات 
 500 حوايل  السفري،  حسب  سيوفر،  والذي  العاملية(  للرشكات 
مجال  يف  خاصة  الوطني  االقتصاد  لدعم  كهبة  دوالر  مليون 

النقل والزراعة.
ويف ذات اليوم التقى املشييش سفري االتحاد األوروبي بتونس 

املدافعني عن  الذي شدد عىل أن االتحاد األوروبي سيكون أول 
يخص  فيما  طموحة  برامج  عرب  األعضاء  البلدان  لدى  تونس 
القانون  به  جاء  الذي  االستثمار  تحرير  )بفضل  االستثمار 
سيضع  وأنه  والتشغيل،  االستثمار(  مناخ  لتحسني  األفقي 
خالل هذه السنة، حسب السفري، عىل ذمة تونس قروضا دون 

فوائض وهبات لدعم مجهوداتها يف تعبئة املوارد املالية.
لرئيس  كان   ،2021 أفريل   23 الجمعة  املوايل،  اليوم  ويف 
بالده  دعم  أكد  الذي  بتونس  فرنسا  سفري  مع  لقاء  الحكومة 
لتميش الحكومة يف حوارها مع املنظمات الوطنية واستعدادها 
ملد يد املساعدة ومرافقتها يف اإلصالحات الهيكلية التي تعتزم 
االنطالق فيها عرب وضع كل خرباتها خاصة يف مجال اصالح 

املالية العمومية.
بتونس  أملانيا  الحكومة سفري  رئيس  التقى  اليوم  ذات  ويف 
آفاقا  سيفتح  الدويل  النقد  صندوق  مع  االتفاق  أن  أكد  الذي 
الدوليني وشدد  العاملية واملانحني  املالية  جديدة مع املؤسسات 
االقتصادية ومساندتها  أن بالده ستواصل دعمها لإلصالحات 
الديمقراطي،  االنتقال  مسار  الستكمال  الحكومة  ملجهودات 

عرب تمويل برامج التعاون الثنائية.
الصادرة  اإليجابية  الرسائل  هذه  أثارتها  كثرية  تساؤالت 
يف  عنها  الدفاع  يف  »سيستميتون«  الذين  تونس  »رشكاء«  عن 
قرض  عىل  للحصول  الدويل  النقد  صندوق  مع  »مفاوضاتها« 
جديد لبلد لم يمض عىل تخفيض تصنيف وكالة الرتقيم موديز 
مع  املخاطر  عالية  البلدان  ضمن  وادراجه  سلبي«   3 »ب  اىل 

تأجيل اإلعالن عن افالسه اال شهران.
تشخيص  من  جاء  ما  ظل  يف  التساؤالت  هذه  تتعمق  كما 
عن  الصادر  البيان  يف  للبالد  واالجتماعي  االقتصادي  للوضع 
املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل بتاريخ 26 فيفري 2021 
واالجتماعية  واالقتصادية  املالية  املؤرشات  جميع  تدهور  أكد 
سجلت  التي  اإلجمايل  املحيل  الناتج  نمو  نسبة  تختزلها  والتي 
مزيد  يف  تسببت  والتي   2020 سنة  يف  باملائة   8.8 ب  انكماشا 
املقدرة  وتدهور  الفقر  نسبة  وارتفاع  البطالة  نسبة  تفاقم 

الرشائية وارتفاع عدد املؤسسات التي أعلنت افالسها.
ورغم تعايل أصوات القوى الوطنية يف البالد برضورة تغيري 
منوال التنمية وإنقاذ الدينار التونيس من مزيد االنزالق وإيقاف 
عجز امليزان التجاري وإيقاف سياسة التقشف التي تقوم عىل 
الضغط عىل كتلة األجور، ورفع الدعم، والرتفيع يف الرضائب، 
استقاللية  قانون  وإلغاء  العمومية،  املؤسسات  يف  والتفويت 
البنوك  لدى  الدولة  ميزانية  الذي تسبب يف رهن  املركزي  البنك 
املحلية ويف اعتماد سياسة نقدية متشددة أدت اىل رضب جميع 
محركات النمو من استهالك واستثمار وتصدير، يبرش صندوق 
النقد الدويل يف بيانه األخري بالدنا بتحقيق نسبة  نمو إيجابية 
الحكومة  التزمت  اذا  السنة  هذه  خالل  باملائة   3.8 ب  تقدر 

رسائل  يف  الصندوق  أقرها  التي  الهيكلية  اإلصالحات  بربنامج 
النوايا والتي تستند اىل ما جاء يف مبادرة »رشاكة دوفيل« التي 
أطلقتها مجموعة  دول الثمانية ودعت فيها، وتحديدا بالنقطة 
7، املؤسسات املالية الدولية من بنك عاملي وصندوق نقد دويل 
الرشاكة  دول  »مساعدة  اىل  للتنمية  األطراف  متعددة  والبنوك 
التمويل  من  حاجياتها  تأمني  عىل  أنذاك(  ومرص  )تونس 
مبادرة  وضعته  الذي  االقتصادي  الربنامج  عىل  بناء  الخارجي 
أو  املعنية  البلدان  6  دون استشارة  بالنقطة  »رشاكة دوفيل« 

ترشيكها يف وضعه.
ويف ذات السياق، تنص النقطة 4 من مبادرة »رشاكة دوفيل« 
عىل أن هذه الرشاكة تقوم عىل محورين أساسيني. محورا أول 
سيايس يرمي اىل مساندة االنتقال الديمقراطي، وثان اقتصادي 

يرمي اىل ضمان االستقرار االقتصادي.
يف هذا الباب االقتصادي حددت املبادرة طبيعة هذا االستقرار 
أصحاب  أي  األطراف،  جميع  استفادة  يكفل  أن  يجب  الذي 
املبادرة الذين يمثلون الدول الثمانية من جهة، ودول الرشاكة 
يف  املبادرة  أصحاب  ليدعو  ثانية،  جهة  من  ومرص  تونس  أي 
املتحدة  األمم  ومؤسسات  الدولية  املالية  املؤسسات   5 النقطة 
والقطاع الخاص واملجتمع املدني للعمل معهم يف إطار مبادرة 
مرص  أي  العربي،  الربيع  دول  صياغتها  يف  تساهم  لم  رشاكة 
الترشيعية  سلطتها  عىل  تطرحها  ولم  تناقشها  ولم  وتونس، 
لبالدنا  بالنسبة  خطرية  حقيقة  عند  لنقف  عليها،  للمصادقة 
وهي أن »رشاكة دوفيل« هي يف اخر األمر اتفاقية وصاية تحت 

عباءة الديمقراطية.
محادثات سفري الواليات املتحدة االمريكية وسفري االتحاد 
رئيس  مع  بتونس  وأملانيا  فرنسا  وسفريي  بتونس  األوروبي 
الذي  الوصاية«  »اعالن  رسمه  ما  ترجمت  املشييش  الحكومة 
مقدمتها  ويف  العربي  الربيع  لبلدان  الطريق  خارطة  ضبط 
روزنامة  ليرتجم  واالقتصادي  السيايس  املجالني  يف  تونس 
الطرف  بأولويات  االهتمام  دون  املبادرة  أصحاب  وانتظارات 
برنامج  أثر يف  أي  لها  نجد  لم  التي  الشعب  التونيس وتطلعات 
ترضب  إصالحات  عىل  يقوم  الذي  املشييش  لحكومة  اإلنقاذ 
السيادة الوطنية وتؤدي اىل تفكيك الدولة الوطنية، لنقف عند 
ما  تنفيذ  يف  الحكومات  تأخر  أن  وهي  خطرية  ثانية  حقيقة 
يسمى بربنامج اإلصالحات الهيكلية ال يعود اىل عجزها ولكن 
االجتماعية  الكلفة  اىل  الترشيعي وخاصة  االطار  استكمال  اىل 
واالقتصادية الباهظة باعتبارها، أي اإلصالحات، تمر عرب رفع 
احتكار الدولة، أي الخوصصة، يف كل املجاالت وخاصة الكهرباء 
من الطاقات املتجددة، والنقل الجوي، والخدمات املائية، وعرب 
الرتفيع يف الرضائب، وعرب تحرير كل القطاعات وفتحها أمام 

االستثمار األجنبي، وعرب تكريس استقاللية البنك املركزي.

الصندوق سيقرض تونس من جديد...
رأي
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يسعى مؤّرخ الفرتة املعارصة إىل اْستْحضار 
موظفا  وتفسريها،  وتحليلها  املاضية  األحداث 
مصادر متنّوعة ومستخدما تقنيات اختصاصه 
مقاربات  من  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  يف 
ومقارنات  وتمحيص  رْصد  ومستويات 
متناسقة  رسدية  يف  وعرضها  وتقاطعات، 
وموثقة. وتصنّف  فرتة حكم بورقيبة 1956 - 
1987  يف خانة التاريخ القريب، غري الهنّي الذي 
الهادي  أدرك  ولنئ  كأداء.  عقبات  من  يخلو  ال 
الرئيس   - الزعيم  إنجاز  دراسة  أن  التيمومي 
بورقيبة يف صناعة تونس الحديثة يُعّد من باب 
الكافية  الوثائقية  املادة  توّفر  لعدم  املجازفة 
)أرشيف وزارتي الداخلية والدفاع الوطني( من 
جهة وحساسيات الذين اليزالون عىل قيد الحياة 
من  املدروسة  الفرتة  صناعة  يف  ساهموا  ممن 
الحقل مستخدما  اقتحم هذا  فإنه  ثانية،  جهة 
الراهن  الزمن  تاريخ  وقواعد  البحثية  خربته 
وشهادته بصفته مواكبا لتجريب سياسات تلك 
الفرتة، والمسا نتائجها االقتصادية والسياسية 
أغوار  بعض  وسابرا  والثقافية،  واالجتماعية 
أّن  املؤلف  أدرك  ما  وبقدر  القريب.  املايض  ذلك 
التطابق التام صعب جّدا، فإنه »حاول أن تكون 
دراسته عىل قدر من املصداقية وأقرب ما يمكن 

إىل املوضوعية«.
ومن الطبيعي أن تتعّدد اآلراء ويكثر الجدل 
تكريس  شهدت  التي  بورقيبة  حكم  فرتة  حول 
من  أجيال  رايتها  رفعت  التي  الحداثة  مرشوع 
النخب امللتزمة باإلصالح والقضية الوطنية بْدأ 
إىل  الحداد ووصوال  بالطاهر  بخريالدين ومرورا 
محمود املسعدي )1(. فمن اآلراء ما اقترص عىل 
طابع الحكم املتسلط ورّكز عىل الحكم الفردي 
وعىل رضب حّرية الرأي والتعبري و حّرية العمل 
بأن  وتمّسك  الواحد،  الحزب  خارج  السيايس 
الفرنسية  التبعية  ظّل  يف  تونس  أبْقى  بورقيبة 
والغربية عموما، وقد قّلص هذا الرأي أو أْهمل 

بقية الجوانب التي ميّزت الفرتة.
البورقيبي  الحكم  من  جعل  ما  اآلراء  ومن 
حقق  أنه  ورأى  شائبة،  أية  تشوبه  ال  حكما 
ونّمى  الدولة  أجهزة  وبنى  العادلة  السلطة 
العرصي  املجتمع  أسس  ووضع  االقتصاد 
املواطنة/العشرية(  املرأة،  )حقوق  والحديث 
الصّحية،  الخدمات  وعّمم  التعليم  نرش  وحقق 
ورّكز سياسة إقليمية معتدلة، ونٙفٙى بذلك أّي 
اآلراء  هذه  وبني  البورقيبية.  السلطة  عن  عيْب 
وتلك املقرّصة واملشّطة، عالج الهادي التيمومي 
يف  عنارصها  مختلف  وفّكك  بحرفية  املسألة 
مؤسسات  بناء  فيه  استحرض  األّول  بابني، 
 1956 االقتصادي  التجريب  وممارسة  الدولة 
إىل  العودة  لتوصيف  أفرده  والثاني   ،1969  -
للمجتمع  البنيوي  والتحول  السوق  اقتصاد 
تباعا  فصول  ثالثة  1987. وخّص   -  1970
من  النخوة«  »سنوات  شملت  البابني  من  لكل 
»السنوات  ثم  الستينات،  بداية  إىل  االستقالل 
يف  وتطرق   1969 إىل   1965 من  املتجهمة« 
تعريف  صاحب  الذي  الجدل  إىل  الثالث  الفصل 
تبدو  والتي  املثقفني  لدى  التونسية   الشخصية 
الهيكل  بني  حضاري   مزج  عصارة  شكل  يف 
الرببري العربي املسلم وبني ما أضافته املراكمة 
ورومانية  فينيقية  إضاءات  من  املتوسطية  
وأندلسية وتركية وفرنسية وإيطالية ومالطية  

)الفسيفساء التونسية(. 

المراوحة بين برنامجي منظمتي 
الشغالين واألعراف

الزعيم  إنجازات  التي عددت  الفصول  وهي 
الرئيس بورقيبة يف إرساء أسس الدولة وتحديث 
املجتمع واملراهنة عىل اقتصاد السوق )الفصل 
إىل  املثال  سبيل  عىل  تطرقت  والتي  االول( 
ويف   .)1959 )دستور  الجمهوري  النظام  بعث 
تقديرنا، كان هذا الدستور وليد النخبة الوطنية 
الجديد  الدستوري  الحر  الحزب  يف  املناضلة 
وحليفته املنظمات القومية حينذاك ولم يشهد 
لدستور  حدث  كما  خارجي  تدّخل  أو  تأثري  أي 
األساسية  ميزته  وهي   .2014 ودستور   1860
حيث عرّب عن حالة البالد الحقيقية ومتطلبات 
من  املفصلية  الفرتة  تلك  يف  وتسيريها  حكمها 
مقومات  )استكمال  املعارص  تونس  تاريخ 
ارتكزت  كذلك  اإلدارة(.  وتونسة  السيادة 
خيارات الدولة املستقلة يف انتهاجها السياسة 
االجتماعي  بالقطاعني  للنهوض  االقتصادية 
أسس  إرساء  عىل  والقادرة  حينذاك،  والثقايف 
برنامجي  املراوحة بني  الشاملة، عىل  التنمية 
التونيس  العام  )االتحاد  الشغالني  منظمتي 
واألعراف   1969 إىل   1961 من  للشغل( 
من  والتجارة(  للصناعة  التونيس  )االتحاد 

1956 إىل 1960 ثم من 1970 و1980)2(.
فبقدر ما كان برنامج املنظمة الشغيلة 
صبغة  ذي  واالجتماعي  االقتصادي 
اشرتاكية، كان مثيله لدى منظمة األعراف 

ليرباليا مرتكزا عىل اقتصاد السوق.
التجربة  نهاية   1970 سنة  تكن  ولم 
بن  أحمد  منظرها  ومحاكمة  التعاضدية 
بداية  أيضا  كانت  بل  فحسب)3(،  صالح 
الذي  بورقيبة  الرئيس   - الزعيم  مرض 
نبض  جّس  عن  فشيئا  شيئا  سيبعده 
عىل  الخالفة  معركة  باب  ويفتح  البالد 
ملناورات  املجال  فاسحا  مرصاعيه  

البطانة. يف تلك الظروف العصيبة، كلف الهادي 
من  املركزي  للبنك  محافظا  كان  الذي  نويرة 
وبدأت  األوىل.  الوزارة  بمهام   1970 إىل   1958
املناورات الداخلية صلب الحكم )خفايا اتفاقية 
الخوض  1974 بني تونس وليبيا،  الوحدة سنة 
يف مسألة تقنني خالفة رئاسة الجمهورية  إبان 
الحبيب  الزعيم  الرئيس  عىل  التأثري  الشغور، 
دور  الحياة،  مدى  الرئاسة  لقبول  بورقيبة 
  )1978 جانفي   26 أزمة  يف  الخالفة  معركة 
والخارجية )حادثة قفصة 1980(  للتأثري عىل 
سري دواليب الدولة والتي ستتواصل يف فرتة تويل 
الخبز  )ثورة  األوىل  الوزارة  مقاليد  مزايل  محمد 
ثم   )1985 سنة  الشط  حمام  واعتداء   1984
الذي  الصحي  باالنقالب  وتنتهي  صفر  رشيد 
عيل  بن  العابدين  زين  الراحل،  الرئيس  حاكه 
بدعم من املخابرات الفرنسية واألمريكية، يوم 

7 نوفمرب 1987)4(.

مآثر النظام البورقيبي...
البورقيبي  النظام  مآثر  إىل  املؤلف  يشري 
البالد يف عرصه » تسارع  العديدة. فقد شهدت 
ومر   ،accélératIon dE l’hIstoIrE»التاريخ
إىل  الشمعة  عرص  من  التونسيني  من  الكثري 
الخشبي  املحراث  الكمبيوتر، ومن عرص  عرص 
إىل عرص الطائرة. وقد حرر املرأة ومنحها منزلة 
الغربي.  العالم  يف  املرأة  به  تتمتع  ما  تضاهي 
ونرش التعليم وخلق للبالد آالف اإلطارات الكفأة 

املرافق  عمم  كما  املعرفة،  مجاالت  مختلف  يف 
وركز  البالد،  مناطق  من  الكثري  يف  الصحية 
الكثري من املؤسسات الثقافية، وجرب االقتصاد 
الرأسمايل املسري واالقتصاد الحر، واستقر رأيه 
يف  األفضل  أنه  تيقن  ملا  الحر  االقتصاد  عىل 

املرحلة التاريخية التي تمر بها تونس. 
يف  االنتاجية  وتحسنت  االنتاج  زاد  كما 
مؤسسات  تمتلك  البالد  وأصبحت  عهده، 
عالية  تنافسية  قدرة  وذات  جيدة  اقتصادية 
عربيا وافريقيا. وحقق النظام البورقيبي إنجازا 
النمو  يف  التحكم  وهو  الثالث  العالم  يف  نادرا 
الديموغرايف، إذ مرت نسبة النمو السكاني من 

كما   .1984 عام   2,3% إىل   1960 عام   %  2,7
وسطى  رشائح  مليالد  البورقيبي  النظام  برمج 
غزيرة العدد، وفرت للبالد ثالثة عقود من األمن 
االجتماعي الداخيل شبه التام.  ومثلت تونس يف 
بعض  رغم  استقرار-  جزيرة  البورقيبي  العهد 
يف  اقتصادية  ألسباب  وأغلبها  العابرة-  الهزات 
الثاني  املصاف  دينية يف  األول وثقافية  املصاف 
- يف محيط عربي ظلت دائما تنخره الرصاعات 

الدموية.
من  هامشا  البورقيبي  النظام  ترك  كذلك 
الطريق  و›  الرأي‹   ‹ )جرائد  للصحافة  الحرية 
 déMocratIE, الفجر‹  و›  املستقبل‹  و›  الجديد‹ 
وقبل    .lE PharE, L’AvEnIr, LE MaghrEb

حركات  مع  التعايش  البورقيبي  النظام 
معها  استعمل  أنه  ورغم  معارضة،  سياسية 
من  للحّد  املناورات  لغة  وأحيانا  املنع  لغة 
ومجالت،  جرائد  لها  كانت  فقد  إشعاعها، 
ووجهت أحيانا للنظام القائم انتقادات جريئة. 
املدني  املجتمع  منظمات  النظام   ترك  كما 
تتطور وتعمل بيشء من الحرية، رغم ما سلطه 
عليها من تضييقات : رابطة الدفاع عن حقوق 
 االنسان، جمعية الصحفيني، عمادة املحامني...

ومواطن قصوره
ورغم فضائل النظام البورقيبي، فقد كانت 
بورقيبة  انفراد  هي  كثرية  قصور  مواطن  له 
الدستوري  الحر  الحزب  وهيمنة  بالحكم، 
من  بداية  الدستوري  االشرتاكي  ثم  الجديد 
1964 ومحدودية حرية التعبري والتجاوزات ضد 
»أهم  يشري  ما  حسب  ولعل  االنسان...  حقوق 
هي  اإلطالق،  عىل  البورقيبي  النظام  يف  ثغرة 
التونسيني  بورقيبة  يحول  لم  إذ  الديمقراطية، 
الكلمة«.  معنى  بأتم  مواطنني  إىل  رعايا  من 
عداء  يوما  يِكْن  لم  بورقيبة  أن  والحقيقة، 
السياسية  األنظمة  درس  بل  للديموقراطية، 
من  بد  ال  أن  له  وتراءى  عمق  بكل  الغربية 
تثقيف  يف  واملتمثلة  النتهاجها  توفري رشوط  
الشعب ووعيه والذي يجعله قادرا عىل حسن 
االختيار ولنئ حقق النظام البورقيبي بدايتها 
فإن  التعليمية(  )الثورة  التعليم   بتعميم 
الزمن واملرض لم  يمكناه من تحقيق الثورة 
الثقافية الكفيلة بإنجاز الخيار الديموقراطي 
الذي يكابد اليوم الصعاب ويبعد يوما بعد يوم 
مصالح  عن  ومطالبها  العميقة  تونس  أهات 

النخب » املسيسة«. 
لدى  مطروحا  مشكال  هنالك  كان  لنئ  و 
التماثل  فهو  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  الزعيم 

بني اإلنسان والتاريخ  والشعب والوطن:
» Le probLème de BourguiBa est ceLui 

d’une identification profonde entre L’homme, 
L’histoire, Le peupLe, La nation. BourguiBa a 
produit  L’histoire avec Le peupLe et iL est 
Lui-même Le produit d’une histoire  des  pLus 
riches. ..dans L’homme qui a été formé par 
cette histoire et son peupLe, on retrouve 
Le fonds Libertaire du Berbère, L’audace 
et L’habiLeté carthaginoise, La Logique 
romaine, La foi et La sentimentaLité araBes ; 
La rigueur turque, La cuLture rationaListe 
de La france… « )5(.

*التيمومي )الهادي(: تونس البورقيبية. تونس، دار 
محمد عل الحامي، 2020، 279 صفحة. 
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قرطاج، بيت الحكمة، 1990.
)3( -bouLet )DanieL( : Les coopératives 
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قرأت لك

بني جمهر املؤرخ و حمّك التاريخ٭
أ. محمد لطفي الشايبي

»تونس البورقيبية« )1956 - 1987( للدكتور الهادي التيمومي :



www.acharaa.com العدد 258 - الثالثاء 27 أفريل 2021 maghrebstreet@gmail.com
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

محمد منصف المرزوقيالسيدة فرجانية الهيشري
محمد  للدكتور  الرسمية  الصفحة  تشهد 
منصف املرزوقي عىل موقع فايسبوك نشاطا 
بداية رسالة  املدة األخرية. فقد نرش  الفتا يف 
يوم  نفس  يف  مريس  محمد  روح  من  إعتذار 
رسمية  زيارة  سعيد  قيس  الرئيس  أداء 
ملرص بدعوة من الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس معتربا أن الرئيس قيس سعيد لم يعد 

يمثله! بعدها نرش مقاال "يفتي" فيه بأّن قيادة القوى األمنية 
من إختصاص رئيس الحكومة...

لتقديم  يسعى  املرزوقي  منصف  الدكتور  أن  واضحا  بات 
الذي  املعسكر  تجميع  عىل  قادرة  كشخصية  مجددا  نفسه 

صّعده سابقا للمجلس التأسييس ومنه إىل قرص قرطاج.
الساحة  من  إنسحابه  عن  أعلن  قد  كان  املرزوقي  الدكتور 
السياسية وظن الجميع أنه سيتفرغ للكتابة وللعمل الحقوقي، 
لكن يبدو أن األمر ليس كذلك وأن االنسحاب كان )ربما( من 
مسؤولياته الحزبية وأن الرجل مازال يحلم بل ويعمل للعودة 
حركة  حزب  أتباع  من  جانب  باستمالة  السياسية  للساحة 
من  عدد  يف  لقياداتهم  املهادنة  املواقف  من  الغاضبني  النّهضة 

القضايا كالعالقات مع النظام املرصي مثال.
يعمل  املرزوقي  منصف  الدكتور  أن  يبدو  لهؤالء،  إضافة 
من  "املؤتمر  السابق  حزبه  صفوف  تجميع  إعادة  عىل  بجّد 
بن عمر  بكل من سمري  إلتقى مؤخرا  الجمهورية". فقد  أجل 
)مستشاره املقال يف رئاسة الجمهورية( واألستاذ عبد الرؤوف 
سيف  من  كال  إستقبل  كما  وفاء(،  حزب  )مؤسس  العيادي 
الدين مخلوف وزياد الهاشمي النائبني بالربملان )كتلة الكرامة( 
ونرش صور لقائه بهذين األخريين هو رسالة واضحة للساحة 
املعسكر  هذا  لقيادة  إستعداده  مفادها  التونسية  السياسية 
ما  أبعد  وشخصيّات  لقوى  غريب  عجيب  خليط  من  املشكل 
البالد: شخصيات هادئة، ذات بعد  تكون عما تتطلب وضعية 

إجتماعي وإقتصادي متني...
املتسارع"للدكتور  "النشاط  هذا  عن  قوله  يمكن  ما  أقل 
املرزوقي هو أن البالد ال تتّسع ال ملزيد اإلنقسام وال ملزيد التشنّج 
خاّصة إذا تعلق األمر بأسماء باتت مقرتنة يف ذاكرتنا بأحداث 

أليمة ومؤملة لعائالت تونسيّة وتشكيالت سياسية تونسيّة.

ال حديث يف اوساط الناس منذ بث حلقة يوم 
20 افريل الجاري من برنامج »القفة« عىل قناة 
حنبعل اال عن املواطنة التونسية فرجانية البالغة 
يف  مثال  اروع  رضبت  التي  عاما   60 العمر  من 
التضامن والتازر وجسدت كابهى ما يكون معنى 
الشهر  هذا  يف  رحمة  للتونيس  التونيس  يكون  ان 

الفضيل.
يف  البسيطة  العاملة  فرجانية  اعلنت  فقد 

تربعها  عن  اريانة  لوالية  التابعة  ثابت  سيدي  مدارس  بأحد  مطبخ 
الداء  تجمعه  كانت  دينار   300 و  االف   7 بمبلغ  واملساكني  للفقراء 

فريضة الحج.
السيدة فرجانية تربعت بهذا املبلغ بكل حب وعن طيب خاطر اذ 

أكدت انها طاملا انتظرت لقاءها بفريق الربنامج للتربع بهذا املبلغ.
اقبل  "لن  املوايل  اليوم  يف  "موزاييك"  الذاعة  ترصيح  يف  واضافت 
بتعويض ولن اقبل بأية هدية من اي كان سواء كانت "حجة" او اموال 
النني عندما تربعت بهذه االموال لم اكن انتظر مقابال" مشرية اىل انها 
ارادت ان تكون مباردتها درسا مليسوري الحال وللمسؤولني عن هذا 

البلد.
وكانت قناة حنبعل قد اكدت بدورها عىل صفحتها بموقع فايسبوك 
ان املواطنة فرجانية رفضت تلقي اية مساعدة رغم الحاح القناة واهل 
ملن  بالشكر  متوجهة  عمرة  او  حجة  من  تمكينها  ذلك  يف  بما  الخري 

تفاعل معها.
عىل  "يؤثرون  تعاىل  قوله  عليها  ينطبق  السخية  فرجانية  مبادرة 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة " كما انها جاءت لتذكر بقيم التضامن 
والتازر يف مثل هذه الشهر الفضيل ولتقيم الدليل عىل انه ما زال لشعار 
"التونيس للتونيس رحمة" صدى له يف قلوب التونسيني رغم ما يبدي 

املجتمع من قسوة من حني الخر.
فرجانية ابت اال ان توجه كذلك رسالة من خالل مبادرتها السخية 
يف  تحمل  قد  البلد" رسالة  هذا  وللمسؤولني عن  الحال  اىل "ميسوري 
طياتها بعض العتاب ربما ملا ملسته عندهم من تقاعس يف مزيد تكريس 
مثل هذه القيم والحرص عىل مزيد نرشها خاصة يف ظل االزمة التي 

تعيشها بالدها والتي انعكست سلبا عىل فئات واسعة من املجتمع.

 

هشام المشيشي
... البالد ال تتحّمل اقرار حجر 
صحي شامل والحجر الشامل غري 
نسق  ترفيع  هو  واملمكن  ممكن 
وااللتزام  التالقيح  وجلب  التلقيح 
.الكميات  التباعد...  باجراءات 

ماليني  عىل  للحصول  بطلبياتنا  وقمنا  موجودة 
كّل  مستوى  عىل  صعوبات  توجد  ولكن  الجرعات 
عىل  حتى  جدا  كبريا  مجهودا  يتطلب  وهذا  املخابر 
مجهودا  االمر  ويستوجب  الدولة  هياكل  مستوى 

دبلوماسيا كبريا جدا …

طارق الفتيتي
الكاتب  السيد  يميض  ...ان 
العام عن مراسلة اىل عضو حكومة 
 .. فهذا ال يستقيم ألنه ال صفة له 
زد عىل ذلك موضوع املراسلة الذي 
هي  رصف  رقابي  بدور  يتعلق 

مهمة حرصية ألعضاء مجلس نواب الشعب كما ان 
املراسلة تتضمن ف طياتها مخاطبة وزارة سيادية 
ف مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتايل ال يحق 
...ال  إمضاؤها  نائبيه  أحد  أو  املجلس  رئيس  لغري 
صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير 
هذه  تمثل  ال  سبق  ما  عىل  ...وبناء  الوطني  الدفاع 
الدفاع عدم  السيد وزير  املجلس وبإمكان  املراسلة 

تلبية الدعوة ألنها شكال ساقطة...

عبد الكريم الهاروني
الجمهورية  لرئيس  ...اقول 
؟  االمنية  االجهزة  بيها  تعمل  آش 
وتكدس ف السالح ف قرطاج آش 
تعمل بيه ؟..هذا من قبيل افتعال 
أزمة  البالد  اشكال ف وقت تواجه 

االالف  كورونا  جراء  الوفيات  وتجاوزت  صحية 
من  ...هناك  الجمهورية  رئيس  دور  هذا  ..موش 
يدفع الرئيس اىل ان يتحول اىل دكتاتور ..تكدس ف 
السالح ف قرطاج اش تعمل بيه ؟ تحب تحط تحتك 

القوات االمنية عالش ؟..   

منجي الرحوي
باسم  صدر  الذي   البالغ 
راشد  موضوع  ف  النواب  مجلس 
دور  أخرى  مرة  يثبت  الخياري 
املجلس  استعمال  ف  الغنويش 
معاركه  لخوض  خاصة  كمنصة 

والحصانة  الداخل  النظام  لجنة  رئيس  وتدخالت 
تبني مدى تورط النهضة والكرامة ف إشاعة الفساد 

السيايس. 
...موضوع راشد الخياري يتطلب إعالم املجلس 
فقط…فقط ال غري …والحصانة ف حالة التلبس ال 
والغيورين  والوطنيني  التوانسة  لها…يلزم  معنى 
بحمالت  ويقوموا  يتحركوا  ومستقبلها  تونس  عىل 
كبرية ال تتوقف اال بإجراء انتخابات سابقة ألوانها 

عىل قاعدة قانون انتخابي جديد…

حكيم بن حمودة
مسار  ف   الهامة  املحطات 
النقد  صندوق  مع  املفوضات 
بد  ال  الذي  الطلب  هي  الدويل 
للصندوق  الحكومة  ترسله  ان 
ومحافظ  املالية  وزير  بتوقيع 

البنك املركزي وتكون هذه نقطة انطالق ..وطاملا لم 
حديث  مجرد  املسألة  تبقى  الطلب  هذا  توجيه  يتم 
دون  نظرية  وتبقى  الدولية  للمؤسسات  بالنسبة 
البلد  يعد  ان  ف  الثانية  املحطة  وتتمثل  قيمة.  اية 
بالنوايا… املعالم وال يكتفي  نفسه برنامجا واضح 

يجب اقرار برنامج واضح يتضمن االلتزامات التي 
سيتعهد البلد بتحقيقها وان يتجه الربنامج للقضايا 
املؤسسات  واصالح  والدعم  االجور  مثل  االساسية 

العمومية .

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

بورقيبة في طريقه 
لجامع الزيتونة لالحتفال 

بليلة القدر...
وراءه من اليسار 

إلى اليمين : الباهي 
االدغم، الهادي خفشة، 

الطيب المهيري 
والصادق المقدم، كّلهم 

بالشاشية المجيدي..

صورة تتحدثصورة تتحدث
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الحبيب القيزاني

استقرار  غدا  أو  اليوم  يهّدد  أحدا  نرتك  "لن 
التشاد أو وحدته الرتابية". هكذا رّصح الرئيس 
الفرنيس لدى حضوره اىل نجامينا لتشييع جنازة 
ادريس ديبي قبل أن يضيف لدى انحنائه أمام 
وسالحك  جنديا  ومّت  جنديا  "عشت  جثمانه: 
عن  دفاعا  للتشاد  فداء  حياتك  منحت  بيدك... 
مواطنيه". ذلك أنه منذ التخلص من غريمه حسني 
حربي خالل تسعينات القرن املايض واجباره عىل 
ديبي  ادريس  كسب  خارجي،  منفى  اىل  اللجوء 
األمنية  منظومته  كل  تسخري  بفضل  فرنسا  ثقة 
ملحاربة التنظيمات اإلرهابية التي ما زالت فرنسا 
تطاردها عرب عملية "برخان" ف مناطق مختلفة 
مصالحها  لحماية  االفريقي  الساحل  دول  من 
جاء  لذلك  السابقة.  االفريقية  بمستعمراتها 
موقف باريس أكثر مساندة للمجلس العسكري 
االنتقايل برئاسة الجنرال محمد ادريس ديبي ابن 
الفرنيس عند  املوقف  الراحل. ولم يقف  الرئيس 
املعارضة  التشادية  القوى  دعا  وانما  الدعم  هذا 
املدنية منها والعسكرية ومنظمات املجتمع املدني 
اىل وجوب انتهاج الحوار مع املجلس العسكري 
السيايس  االحتقان  حالة  من  البالد  الخراج 
كالم  كان  واذا  وقعها.  عىل  تعيش  التي  واألمني 
تلميحا  يمثل  الراحل  الرئيس  ماكرون ف جنازة 

واضحا عن اعتزام بالده التصدي لقوى املعرضة 
نحو  تقدمها  مواصلة  عىل  صممت  ان  املسلحة 
العاصمة نجامينا فإن عديد املالحظني الدوليني 
يرون أن باريس وجدت نفسها مجربة عىل دعم 
العسكر ف التشاد ولو كان ذلك عىل حساب قيم 
املتمثلة أساسا ف  الفرنسية  الجمهورية  ومبادئ 
الديمقراطية وحقوق االنسان والعدالة واالنتقال 

السلمي الديمقراطي ف السلطة.
املعادلة  عىل  املحافظة  اىل  تحتاج  ففرنسا 
وعىل  االفريقي  الساحل  بمنطقة  القائمة  األمنية 
يعترب  والتي  اإلرهابية  الجماعات  عىل  تفوقها 
هذا طبعا  فيها.  الزاوية  التشادي حجر  الجيش 
التجارية  املنافسة  من  خشيتها  اىل  إضافة 
املنطقة من  ف  تتوسع  بدأت  التي  واالستثمارات 
طرف خصوصا الصني وروسيا وتركيا بما يمثل 

تهديدا ملكانتها بالجهة.
الواليات املتحدة االمريكية أعلنت من جانبها 
عن  وعربت  بالبالد  الوضع  تطّورات  متابعتها 
العسكري  املجلس  داعية  العنف  من  قلقها 
االنتقال  امام  عراقيل  وضع  تجنب  اىل  االنتقايل 

الديمقراطي.
االفريقي  االتحاد  موقف  مع  تماهى  موقف 
الذي تفادى فرض عقوبات عىل العسكر واكتفى 

والدعوة  السائد  الوضع  من  قلقه  عن  بالتعبري 
اىل إرساء نظام ديمقراطي بل وغّض نظره عن 
ذلك  ينّص عىل  مثلما  به  التشاد  تجميد عضوية 
ببلدان  سابقة  حاالت  ف  حدث  ومثلما  دستوره 
مثل حضور  فقد  ذلك  من  أكثر  أخرى.  افريقية 
االفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  فكي  موىس 
حكم  خالل  األسبق  التشاد  خارجية  ووزير 
الخمس  الساحل  دول  اجتماع  الراحل  الرئيس 
املجلس  ورئيس  الفرنيس  الرئيس  بحضور 
هذا  برشعية  ضمنيا  اعرتافا  االنتقايل  العسكري 

األخري من قبل االتحاد.
االفريقي  االتحاد  موقف  ان  خافيا  وليس 
الفرنيس  يراعي أساسا ثقل الحضور العسكري 
عديد  يستبعد  ال  لذلك  افريقية.  دول  بعدة 
دم  باريس  مواصلة  االسرتاتيجيني  املالحظني 
املوجهة  االنتقادات  رغم  بافريقيا  الدكتاتوريات 
اليها من طرف دول أوروبية مثل املانيا وإيطاليا. 
منطقة  وف  التشاد  ف  الفرنسية  فاملمارسة 
املصالح  تقدم  تؤكد  عموما  االفريقي  الساحل 
الراحل  الرئيس  أن  املعروف  ومن  املبادئ.  عىل 
لعب دورا فاعال ف احداث غرب السودان بإقليم 
دارفور بدعمه املعارضة السودانية وكذلك دعمه 
ملف السالم ف دارفور، لذلك من املنتظر ان يؤثر 

تشهد  وقد  السوداني  املشهد  مجمل  عىل  غيابه 
مبنية  التذبذب  من  مرحلة  البلدين  بني  العالقة  
عىل مواقف البلدين من تقاطعات امللفات الدولية 
واإلرسائيلية  الفرنسية  املصالح  مقدمتها  وف 
الفريق  مشاركة  وتمثل  التشاد.  ترعاها  التي 
ف  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  الربهان 
بالخطوات  اعرتافا  ديبي  ادريس  جنازة  تشييع 
دفعت  وربما  التشاد  ف  العسكر  اتخذها  التي 
بالعالقات بني البلدين اىل االمام رغم أن الوضع 
اذا  الفرضيات  ف دارفور يبقى مفتوحا عىل كل 
الداخل  اىل  نشاطها  التشادية  املعارضة  نقلت 
خليفة  وقطع  ليبيا  من  خروجها  بعد  السوداني 
حفرت عالقاته بها بعد أن وفر لها منطقة حماية 
الجيش  الفرنيس وهجومات  الطريان  غارات  من 

التشادي لسنوات.
التحّوالت  إطار  وف  ليبيا  ذكر  وعىل 
الجغراسياسية التي يشهدها العالم نتيجة رصاع 
والثروات  النفوذ  مناطق  عىل  العظمى  القوى 
التخلص  تم  : هل  الطبيعية يطرح سؤال نفسه 
املطلوب  الدور  انتهى  بعدما  ديبي  ادريس  من 
منه والذي دام 30 سنة بالتمام والكمال؟ بعبارة 
إطفاء  بعد  جديدة،  ترتيبات  أملت  هل  أخرى 
ف  اللدود  عدّوها  من  التخلص  الليبي  الحريق 

يوم الثالثاء الماضي 20 أفريل الجاري وعشية اإلعالن عن فوزه بوالية سادسة اثر 30 سنة أمسك خاللها بمقاليد السلطة بيد من حديد اعلن في نجامينا، 
العاصمة التشادية عن مقتل الرئيس-الماريشال ادريس ديبي "خالل زيارة تفقد لقواته على الجبهة الشمالية" أين يخوض الجيش التشادي مواجهات ضارية 

مع عناصر جبهة الوفاق من أجل التغيير".
رواية المجلس العسكري الذي نصب نفسه حاكما مؤقتا وحّل الحكومة ومجلس النواب وفرض حظر جوالن وأغلق الحدود وغيرها من اإلجراءات االستثنائية 
لم تصمد أمام أخبار يتم تداولها بكثافة تؤكد أنه تمت تصفية الرجل بمنطقة كانم الواقعة على بعد 300 كلم من العاصمة في ما يشبه كمين نصبه له رجال من 
عشيرته غير راضين عن حكمه االستبدادي. موت وضع بالدا تعّد 16 مليون نسمة أمام المجهول بحكم الحروب األهلية التي عرفتها طيلة األربعين سنة الماضية 
وأثار مخاوف لدى حلفائها الغربيين وعلى رأسهم فرنسا والواليات المتحدة باعتبار الدور الذي لعبه الرئيس الراحل في معركتهما ضّد الجماعات اإلسالمية 

المتشددة لمنطقة الساحل االفريقي يتقدمها تنظيم "بوكو حرام" اإلرهابي وتنظيم ما يسمى بـ "الدولة االسالمية".
فهل يمثل اغتيال ديبي بداية اختراق للمنظومة األمنية التي ترعاها باريس وواشنطن وتل أبيب في مجموعة دول الساحل االفريقي الخمس؟ وهل لما حدث 

عالقة بما يجري في جنوب السودان؟ وما موقف العواصم المذكورة مما حدث؟ ولكن قبل ذلك هل لعب النفط دورا في مقتل الرجل؟

ذهب الرجل وبقيت 
املنظومة :

خفايا اغتيال 
دكتاتور التشاد
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خداع
موقع »الشبكة العاملية« أكد أن اعالن الرئيس األمريكي جو بايدن عن سحب قوات بالده من 

أفغانستان ال يعدو أن يكون مناورة خادعة لاليهام بانتهاء احتالل هذا البلد منذ 20 سنة.
والجنرال  األوسط  بالرشق  األمريكية  القوات  قائد  ماكنزي  كينيث  الجنرال  بأن  ذّكر  املوقع 
بأفغانستان  »الناتو«  قوات  قائد  ميالر  وأوستني  األمريكية  الجيوش  أركان  رئيس  ميالي  مارك 
عارضوا االنسحاب العسكري مذّكرا بأن القوات األمريكية تحتكر سوق تصدير املخدرات املنتجة 

بأفغانستان.
قاعدتني  توسيع  عىل  رحيلهم  قبل  بأفغانستان  املتواجدين  الجنود  ينكّب  املوقع،  ووفق 
عسكريتني يقول املوقع إنهما ستخصصان إليواء 20 ألف مرتزق سيعّوضون الـ 2500 »مارينز« 

الذين سيتّم سحبهم متسائال عن أي انسحاب يتكلم بايدن؟
ورجح املوقع أالّ يعود »املارينز« املرّحلون من أفغانستان اىل وطنهم وأن يتم نقلهم إىل سوريا 

أين يقوم مرتزقة أكراد جنّدهم البنتاغون بتوسيع مهبط لنزول طائرات نقل الجنود األمريكية.

»شاهد 191«
موقع avIa-Pro أكد أن طائرة ايرانية ُمسرّية عن بعد ومجهزة بصواريخ تكتيكية مربمجة 
نجحت يف التحليق فوق حاملة الطائرات االمريكية »يو.آس.آس دوايت ايزنهاور« دون لفت انتباه 

قيادتها.
191« وهي  املسرّية »شاهد  االيرانية  الطائرة  فيه  تظهر  فيديو  املوقع خربه برشيط  وأرفق 

تتفّحص مهبط حاملة الطائرات من أعايل الفضاء.
وأكد املوقع أن الطائرة انجزت مهّمتها دون أن تتفطن اليها قيادة حاملة الطائرات.

وحسب avIa-Pro يعكس نجاح »الدرون« يف القيام بمهمته عجز االسطول البحري االمريكي 
عن رصد الطائرات املسرّية ايرانية الصنع ويثبت أن أية حاملة طائرات تدخل مياه الخليج تمثل 

هدفا مثاليا للطائرات االيرانية املسرّية.

»ال« ألمانية
يف  واملختصة  بفرنسا  العلمية  لألبحاث  الوطني  املركز  يف  باألبحاث  املكّلفة  لوكاتايل  كاترين 
إلمداد  »نورسرتيم2«  مرشوع  عىل  بموافقتها  مريكل  أن  اعتربت  والغازية  النفطية  الصناعات 

أوروبا بالغاز الرويس أكدت تمسكها برفض توظيف الغاز كسالح جغراسيايس.
لوكاتايل أضافت يف ترصيح لـ »سبوتنيك نيوز« أن الحتياطات روسيا الهائلة من الغاز ورخص 
استغالله اىل جانب قربه الجغرايف دورا يف قرار مريكل معتربة أن ذلك يعّد خري ضمان لدوام تزويد 
أملانيا أساسا وبقية دول أوروبا الغربية بالغاز الرويس خاصة أن أملانيا قّررت التخيّل عن الفحم 

والطاقة النووية.
سياسة  يف  بالدها  رهن  ترفض  األملانية  املستشارة  أن  لوكاتايل  ارتأت  أخرى،  ناحية  من 
العقوبات التي تفرضها واشنطن عىل روسيا وعىل كل بلد أو رشكة تتعامل معها يف ملف الغاز 
معتربة أن مريكل تقدم بذلك لوشنطن رّدا سياسيا واضحا اضافة اىل حسابات بلدها االقتصادية 
التي نرفض التعويل عىل الغاز األمريكي املستخرج من الشيست باعتباره أعىل سعرا اىل جانب أن 

تواصل امداداته من عدمه قابل للخضوع لنزوات أمريكية ال يمكن التكهن بها.

الديمقراطية ليست »كوكا كوال«
رفض وزير الخارجية الصيني أية محاولة لفرض إصالحات عىل البلدان عىل قاعدة »معايري 

أجنبية« معتربا أن »الديمقراطية ليست كوكا كوال ذات مذاق موّحد بالنسبة لكل العالم«.
وأضاف الوزير خالل اجتماع عن بعد نظمه معهد العالقات الخارجية األمريكي أنه »ال يحّق 
ألية قوة االعرتاض عىل الطريق الذي يختاره بلد آخر أو امالء إصالحات عليه مبنية عىل معايري 

أجنبية«.
ويف تعليقه عىل التوتر القائم بني بالده والواليات املتحدة األمريكية والذي يحرصه البعض يف 
رصاع بني الديمقراطية واالستبداد قال ممثل الديبلوماسية الصينية : »الديمقراطية ليست كوكا 

كوال تنتجها أمريكا بمذاق موّحد للعالم قاطبة«.
وتابع : »إشهار لواء الديمقراطية وحقوق االنسان )...( للتدّخل يف شؤون البلدان وبث التفرقة 

والفتن املفربكة ال يقودان يف نهاية املطاف االّ اىل عدم االستقرار وحتى اىل كوارث«.
وختم الوزير بالقول : »نحن ال نقّلد النماذج األجنبية وال نصّدر أية أيديولوجية وال نطالب 
الدول األخرى باستنساخ نهجنا يف الحياة... ولو كان هناك فوق هذه األرض نموذج واحد وحضارة 

واحدة لفقد العالم حيويته«.

... في ظرف 15 يوما ؟!
أنه  اىل  اشارته  برينشاك  دوغو  الرتكي  »رودينا«  حزب  رئيس  عن  نقل   avIa-Pro.Fr موقع 
البنتاغون  كان  سواء  يوما   15 ظرف  يف  ببالده  املتمركزة  قواتها  سحب  واشنطن  عىل  سيكون 

جاهزا لذلك أم ال.
البلدين منتهيا و«عىل القوات املسلحة  التعاون العسكري بني  وحسب الرجل، يمكن اعتبار 
الرتكية أن تفرض فورا رقابة كاملة عىل قاعدة انجرليك وإخراج العاملني بها يف ظرف زمني ال 

يتعّدى 15 يوما«.
بايدن  جو  الرئيس  اعرتاف  بعد  جاء  األمريكي  الحليف  من  الرتكي  املوقف  أن  الحظ  املوقع 
بتعرض األرمن اىل اإلبادة عىل يد األتراك اليشء الذي ترفضه أنقرة بشّدة وترى فيه سالحا مشهرا 

البتزازها واجبارها عىل الرضوخ لسياسات أمريكا الدولية.
ووفق املوقع ال يعكس املوقف الرتكي سوى غضبا باعتبار أنه من املستحيل تفكيك تجهيزات 

األسلحة النووية االمريكية املوجودة يف قاعدة »انجرليك« يف 15 يوما.

الزعيم  اختتم  الحكمة  بهذه 
االفريقي الراحل نيلسون مانديال، 
والتحّدي  والصمود  النضال  رمز 
العنرصي  النظام  واجه  الذي 
برباطة  افريقيا  بجنوب  السابق 
جأش قّل نظريها وقّض 27 عاما 
حديثه  لذلك  ثمنا  القضبان  وراء 
السجن  حارس  مع  قصته  عن 
رأسه  عىل  يتبّول  أن  اعتاد  الذي 

كلما طلب قليال من املاء.
يمكن  ما  ف  روى  مانديال 
الجمر  سنوات  دفرت  اعتباره 
الكثري ما تعرض له ف السجن من 
كرس  ومحاوالت  واهانات  تعذيب 
روحه واملعاناة التي كانت تعتمل 

داخله وهو حبيس الجدران.
أصبح  بعدما  قصته  ذلك  من 
رجل  مع  افريقيا  لجنوب  رئيسا 
تعّود التبّول عىل رأسه كلما طلب 
ماء بعد حصة تعذيب ف السجن.

"بعدما   : مانديال  يقول 
يوم  ذات  طلبت  رئيسا،  أصبحت 
الشخصيني  حّرايس  بعض  من 
باملدينة  جولة  ف  اصطحابي 
بأحد  الغداء  طعام  وتناول 
التنّزه  بنا  وانتهى  مطاعمها. 

بمطعم يقع وسط املدينة وطلب كل منّا أكلة".
ويضيف : "بعد ردهة قصرية جاءنا النادل بما طلبنا والحظت وجود شخص أمام طاولتي 

كان بصدد انتظار الطعام فطلبت االنضمام لطاولتنا حتى نتناول الغداء سويّا".
ترتعشان  يداه  كانت  يأكل..  وطفق  بجانبي  وجلس  طبقه  الرجل  "حمل   : مانديال  ويتابع 

باستمرار حتى أنهينا األكل وغادر الرجل...
عندئذ قال يل الجندي : يبدو أن الرجل يعاني من مرض فقد كانت يداه ترتعشان وهو يأكل" 
فأجبته : "أبدا... هذا الرجل كان حارس السجن الذي ُحبست فيه وغالبا ما كنت كلما تعرضت 
للتعذيب أرصخ طالبا قليال من املاء فيأتي هذا الرجل ويتبّول عىل رأيس... وقد وجدته ف طاولة 
الطعام مرعوبا ومرتعشا يتصّور أنني سأثأر لنفيس بنفس الطريقة، إّما بتعذيبه أو بحسبه بعدما 

أصبحت رئيسا لدولة جنوب افريقيا".
وكتب مانديال ف ختام قصته : "لكن ليس هذا من طبعي وال من أخالقي... فعقلية االنتقام 

تدّمر الشعوب والتسامح يبنيها".

صورة تتحدث
نيسلون مانديال :

عقلية االنتقام تدّمر الشعوب والتسامح 
يبنيها

إطار أجندة جديدة للمنطقة؟
واردة.  االحتماالت  كل  تبقى  السياسة،  ف 
التشاد بدليل  التفريط ف  فرحيل ديبي ال يعني 
السلطة  زمام  العسكر  تسلم  زكت  باريس  ان 
الفرنيس  املوقف  وراء  تكون  وقد  ابنه.  برئاسة 
املدى  لتحقيقها عىل  اقتصادية تسعى  حسابات 
أطماع  منذ سنوات  يثري  التشاد  أن  ذلك  البعيد. 
التي  العاملية بعد االكتشافات  النفطية  الرشكات 
تمت عل يد رشكة أمريكية. لكن املشكل ان طبقة 
النفط التّشادية تتوغل ف جزء منها بباطن أريض 
الكامريون ودولة افريقيا الوسطى. وزيادة عىل 
طبقة  مع  تشابكات  لها  تكون  أن  يمكن  ذلك 
اية  إمكانية حصول  الليبية بشكل يجعل  النفط 
واردة.  األخرى  الدول  نفط  عىل  الدول  هذه  من 
وبعد مشاكل عديدة تم امضاء اتفاق بني التشاد 
النفط  الستخراج  رشكات  وتكوين  والكامريون 
التشادي ونقله اىل مصب التجميع الواقع بمنطقة 
وتختلف  الكامريون.  غربي  بجنوب  كريبي 
التقديرات حول احتياطات التشاد النفطية. ففي 
حني يقدر بعض الخرباء حجمها بـ 900 مليون 
برميل يرى آخرون أن الكميات أقل وأن نقلها اىل 
ساحل املحيط األطليس يتكلف باهظا بما يجعل 
ال  باريس  لكن  مربحة.  غري  عملية  استغاللها 

تنظر بعني الرضا عن االتفاقيات التي تقاسمت 
الغنيمة  وماليزية  أمريكية  رشكات  بمقتضاها 
بشكل أبعد رشكتها طوطال عن السوق. لذلك ال 
يستبعد بعض املراقبني أن يكون ألرباب صناعة 
النفط بفرنسا يد ف تدبري عملية تصفية ادريس 
خاصة  هامة  مداخيل  من  لحرمانها  ثأرا  ديبي 
أن الرجل نجح ف الحصول عىل قروض خيالية 
وبناء  برئ   2000 لحفر  العاملي  البنك  من  هامة 
الذي رأت  1070 كلم اليشء  أنابيب بطول  خط 
تحّدي  ف  امعانا  الفرنسية  النفط  رشكات  فيه 
بالدها التي ترى أنه لوال دعمها العسكري له ملا 

ظل ف السلطة 30 عاما.
مع  يلتقى  الفرنيس  النفط  لوبي  غضب 
تصميم املعارضة التشادية املسلحة عىل التخلص 
بفرض  الراحل  املعارضة  وتتهم  الرجل.  من 
هيمنة قبيلة الزغاوة عىل البالد وتفّردها بمواقع 
السلطة املدنية والعسكرية وباالنخراط ف الفساد 
"بيع  بـ  تتهمه  ترسيبات  ذلك  من  واملحاباة. 
من  عموالت  عىل  مسبقا  حصوله  عرب  التشاد" 
املعارضة  تؤكد  األمريكية  النفط  رشكات  أرباح 
وأن  سنة   30 ملدة  البالد  اقتصاد  ارتهنت  انها 

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

وقفة

بني  الوثيق  االرتباط  عىل  الدينيّة  النّصوص  تُؤّكد 
تتعلق  التي  واملقاصد  بالِحَكم  الرشعيّة  األحكام 
أرادها  التي  وباملصالح  جهة،  من  املكلفني  بأفعال 
قام  ولذلك  أخرى.  جهة  من  الترشيع   يف  اإلسالم 
االجتهاد يف مسائل كثرية منه عىل املقاصد، وهي »ال 
تعدو ثالثة أقسام: أحدها أن تكون رضورية،والثاني 
عىل  تحسينية«  تكون  أن  والثالث  حاجية،  تكون  أن 
ساهمت  وقد  »املوافقات«،  يف  الشاطبي  عبارة  حّد 
فروعه  ويف  اإلسالمي  الترّشيع  أصول  يف  املقاصد 
األحكام  تنزيل  والفتاوى،ويف  والتّفريع،  التّقعيد  ويف 
يقترص  ال  االجتهاد  أن  عىل  يدّل  مما  الوقائع؛  عىل 
والوقوف  الحديث  أو  القرآن  ظاهر  إىل  العودة  عىل 
عندها،وإنما يحتاج إىل مجتهد بهذه الصفات الواردة 
ملن  االجتهاد  درجة  تحصل  »إنّما   : »املوافقات«  يف 
الرشيعة عىل  أحدهما فهم مقاصد  اتصف بوصفني 
عىل  بناء  االستنباط  من  التمّكن  والثاني  كمالها 
فهمه«، وما نبّه إليه تقي الّدين السبكي يف مؤهالت 
العالم حتى يصل إىل كمال رتبة االجتهاد بقوله: »أن 
ما  الرشيعة  ملقاصد  والتتبع  املمارسة  من  له  يكون 
وما  ذلك،  من  الرّشع  مراد  منها  يفهم  قّوة  يكسبه 
لم  وإن  املحّل،  ذلك  يف  لها  حكماً   يكون  أن  يناسب 
مصالح  إىل  راجعة  كلَّها  التكاليف  ألّن  به«؛  يرصح 
العباد » وأّن الهدف من األحكام الرشعيّة  »تحصيل 
املفاسد وتقليلها، وأنّها  املصالح وتكميلها، وتعطيل 
أعظم  الرّشين، وتحصيل  الخريين ورّش  ترجيح خري 
املفسدتني  أعظم  أدناهما، ودفع  بتفويت  املصلحتني 

باحتمال أدناهما«.
إال  واآلخرة   الدنيا  يف  العباد  مصلحة  تتحقق  وال 
املقاصدي  لالجتهاد  النّاس  فحاجة  باالجتهاد، 
الرشعية  واألحكام  تتوّقف،  ال  وقضاياهم  متجّددة، 
املستحدثة،  القضايا  تحتها  تدخل  فال  متناهية، 
من  النّوع  بهذا  منوطة  الرشعيّة  األحكام  وصالحيّة 
االجتهاد املتواصل، وباستنباط األحكام  املتجّددة،فهل 
الفتاوى الصادرة -مثال- يف شأن املرأة قديما ويف شأن 

األرسة صالحة اليوم ملجتمعنا؟ 
وبيئة  معنّي،  أرسّي  واقع  عن  تعرّب  كانت  لقد 
نّزل  فكما  معيّنة،  واقتصادية  اجتماعية،وسياسية 
واقعهم  يف  الرشعية  النصوص  السابق  يف  علماؤنا 
معتمدين املقاصد، فنحن اليوم  يف حاجة إىل املقاصد  
،واستنباط األحكام  أبعادها  النصوص وإدراك  لفهم 
وتنزيلها  الحايل،  بواقعنا  عالقة،  لها  التي  الجديدة 
اجرتار  يف  سقطنا  وإال  بّد  منه  لنا  ليس  وهذا  عليه، 
فمن  العرص؛  مسايرة  عن  القعود  وبالتّايل  املايض؛ 
القرآن  بنص  االجتهاد   برشية  مجموعة  كل  واجب 
ليتفّقهوا  طائفة  منهم  فرقة  كّل  من  نفر   »فلوال 

لعّلهم  إليهم  رجعوا  إذا  قومهم  ولينذروا  الّدين  يف 
الّله  صىّل  الّرسول  وقول   ،)122 )التوبة:  يحذرون« 
عليه وسّلم »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران وإذا حكم فاجتهد ولم يصب فله أجر واحد« .

وحّث عليه الّصالة والّسالم صحابته عىل االجتهاد 
عىل  قاضيا  بعثه  اّلذي  اليمان  ابن  حذيفة  ومنهم 
اليمن،  وغريه ممن ساهموا يف حركة االجتهاد العقيل، 
ومّما يؤّكد اجتهادهم عملهم باملصالح املرسلة اّلتي 
لم يرد فيها نص، فمن االجتهاد املقاصدي الذي قام 
به الصحابة جمع املصاحف يف مصحف واحد  وهو 
عمل جديد، ألن املصلحة  اقتضت ذلك حسب رأيهم، 
فهم  أولوياتهم،  من  كانت  القرآن  عىل  واملحافظة 
قاموا بذلك العمل  للمصلحة، والتاريخ يشهد  أنه لم 
يتقّدم فيه أمر سابق، ومن اجتهادهم املقاصدي  ترك 
الخالفة شورى، وتدوين عمر بن الخطاب ريض الله 
عنه  الّدواوين« وغريه كثري يف املصلحة، ومن الخطأ 
أن يقال إّن الصحابة خالفوا النص باجتهادهم يف هذه 

القضية أو تلك؛ إنّما اجتهدوا يف فهمه كما ينبغي«. 
ومنهم  املذاهب  كل  يف  الفقهاء  األيمة  اجتهد  كما 
وكّل  بن حنبل،  وأحمد  والشافعي  ومالك  أبو حنيفة 
قال  املقاصدي،  لالجتهاد  التّأويل  احتاج  منهم  عالم 
وهو  إال  اإلسالم  أهل  من  فريق  من  »وما  الغزايل: 
بن  أحمد  التأويالت  عن  النّاس  فأبعد  إليه  مضطّر 
الكالم  أن تجعل  الحقيقة  التّأويالت عن  وأبعد  حنبل 
وقائل  إليه  مضطـّر  استعارة...والحنبلـي  أو  مجازا 

به«.  
فإذا تحقق االجتهاد املقاصدي نظريا، وتّم استنباط 

األحكام، هل هذا كاف لحّل القضايا املستحدثة؟
يحتاج الحكم الرشعي  املستنبط  للقضية املستجدة  
التطبيق عىل الوقائع واألفراد واملحاّل، التي تصلح أن 
ألّن  عليها؛  الحكم  لتطبيق  مناسبة  جزئيات  تكون 
والعموم،  بالتّجريد  تتسم  الرشعي  الحكم  طبيعة 
دقيقا  تعيينا  واألفراد  والوقائع  املحال  تُعنّي  لم  فإذا 
يكون املجتهد فيه عاملا بالواقع وبالناس التي سينّزل 
عليها هذا الحكم، بقي ذلك الحكم يف مجال التنظري، 
وأدرك العلماء القدامى أهميّة فقه الواقع، ورضورة 
التّطبيق عند تنزيل األحكام الرشعية وهو ما لّخصه 
اإلمام أحمد يف بيانه للخصال التي ينبغي تحققها يف 
ب نفسه للفتيا  املفتي بقوله: ال ينبغي للرجل أن ينصِّ
حتى تكون فيه خمس خصال، أولها: أن تكون له نية، 
فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور وال عىل كالمه 
نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، 
والثالثة: أن يكون قوياً عىل ما هو فيه وعىل معرفته، 
والخامسة:  النّاس.  مضغه  وإال  الكفاية  والرابعة: 
معرفة بالنّاس«والكلمة املفتاح يف نّص اإلمام أحمد 

بن حنبل »معرفة بالناس« فإنّها تجمع فقه الواقع 
بكل جزئياته، فإذا لم يعرف املجتهد واملفتي والحاكم 
أحوال النّاس،ولم يكن متبرّصا بالواقع؛ مّما يساعده 
عىل أن يكون عارفا بحاجاتهم، وأعرافهم وقضاياهم 
بالتّفصيالت، وكّل   ملّما  املختلفة والجديدة،ولم يكن 
عنه  ويغيب  يُصلح،  مما  أكثر  يُفسد  فإنّه  املجاالت، 
والعوائد  واملكان  الزمان  بتغري  تتغري  الفتوى  »أّن 

واألحوال، وذلك كّله من دين الله«. 
عىل  واالعتماد  املقاصدي  االجتهاد  أمثلة  ومن 
معرفة واقع الناس ما قام به معاذ بن جبل ريض الله 
عنه، عندما أخذ قيمة زكاة الحبوب من الذرة والشعري 
وغريها، بما يساويها من الثياب اليمنيّة بدالً من أن 
مراعاة  وذلك  نفسها،  الحبوب  عني  من  الزكاة  يأخذ 
أن  عليهم  يسهل  قد  الذين  اليمن  أهل  لواقع  منه 
يعطوا من الثياب اليمنية ما ال يسهل أن يعطوا من 
الحبوب، والتفاتا منه أيضا لواقع أهل املدينة الذي قد 
الحبوب،  إىل  حاجتهم  من  أكثر  الثياب  إىل  يحتاجون 
بواقع  بناء عىل فقهه  الجهتني،  بذلك منفعة  فحّقق 

املجتمعني وما يحتاج إليه األفراد يف كّل مجتمع.
»ائتوني  بقوله:  عنه  الله  ريض  بيَّنه  ما  وهذا 
فإنه  الصدقة،  مكان  منكم  آخذه  لبيس  أو  بخميس 
أهون عليكم وخري للمهاجرين باملدينة« . مثال آخر 
سلفهم  أّن  رغم  املقاصد  عىل  املجتهدون  فيه  اعتمد 
أخرجوها  التي  الفطر  زكاة  النّص وهو  طبق ظاهر 
من التمر والحنطة والشعري، ولكن عمر بن عبد العزيز 
والحسن البرصي واألحناف وغريهم الحظوا أن إخراج 
زكاة الفطر طعاما ال يؤّدي الغرض املقصود رشعا، 
أن  ورأوا  العيد،  يوم  الّسؤال  عن  الفقراء  إغناء  وهو 
الدراهم أحّب إىل الفقري من الطعام، واجتهدوا أيضا يف 
زمن أدائها فالحديث يقول »تؤّدى ليلة العيد أو صباح 
قبل  تقديمها  استحسنوا  وهم  الّصالة«،  قبل  العيد 
هذه  وعرب  املحتاج.  بها  ينتفع  حتّى  ثالثة  أو  يومني 
األمثلة نالحظ دور املقاصد يف  استمرارية االجتهاد، 
الزمان واملكان، فما  الناّس وتغريات  أحوال  ومراعاة 
يصلح  وما  آخر،  لزمن  يصلح  ال  قد  لزمن  يصلح 
آخر؛ ولذلك ال  لبلد  الزمن نفسه قد ال يصلح  لبلد يف 
االجتهاد  ورفض  النصوص،  بحرفية  التّمسك  نقبل 
التعصب  انتشار  يف  يتسبّب  رفضه  البعض،ألّن  من 
كالطربي  القدماء  منه  عانى  الذي  العنيف  والتطرف 
الذي ُدفن بداره ليال، وغريه، ويعاني منه الناس اليوم 
واملتمثل يف القتل والتفجريات وقطع الرؤوس وتدمري 

البلدان باسم الّدين.

بقلم : منجية النفزي السوايحي )أكاديمية(

االجتهاد املقاصدي يف الفكر اإلسالمي
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17الشارع الثقافي
ملف األسبوع

رصاعي مع اجلعايبي كان رصاع مبادئ
عواطف البلدي

انطلقت ممارسته رحلته مع المسرح منذ صغره بفرقة على بن عّياد بحمام األنف. رغم رفض والده اإللتحاق بالمعهد األعلى للفن المسرحي ظل يمارس 
و"دراماتورج"  ثم مخرجا  الوطني ممثال ومساعد مخرج  بالمسرح  إلتحق  العربية.  والحضارة  اآلداب  دراسته في  يواصل  كان  أين  منوبة  اآلداب  بكلية  المسرح 
وواصل دراسته في المرحلة الثالثة بمعهد الفنون الجميلة ثم بالمعهد األعلى للفن المسرحي. ُعرف بانضباطه المهني وجّديته في التكوين واإلنتاج المسرحي. 
إتجه  للراحل محمود المسعدي ومسرحية »دونكشوت تونس«.  النسيان«  هو المخرج المسرحي معز العاشوري صاحب أعمال عدة منها مسرحية »مولد 

مؤخرا للكتابات النقدية حول المسرح والفنون و الحركات الثقافية وتقّلد منصب مدير مركز الفنون الدرامية ببن عروس.. 
»الشارع المغاربي« التقى العاشوري في حوار عن اعماله وعن تجربته مع محمد ادريس والجعايبي وعن المسرح اليوم.

هل تحدثنا عن أهم املحطات يف تجربتك املرسحية ؟
إذا تابعها الخط الزمني لهذه املحطات وجدناها ثالث، األوىل مثلتها 
حرة  املرسحية  املمارسة  فيها  كانت  والتي  الجامعي  املرسح  تجربة 
إىل  العميان  الذي يقود  لكنها غري ناضجة، فقد كنت كاألعمى  وجريئة، 
بّر األمان عرب تبرّصه لألشياء واألصوات بآليات الحدس والحرية والشك 
متسائال عن املسلمات والبديهيات. ورغم ما تتميز به هذه الفرتة الزمنية 
)مهرجان  الجامعي.  املرسح  ف  والدولية  الوطنية  بالجوائز  الحافلة 
املرسح الجامعي الدويل بلوزان، جائزة أفضل عمل ملرسحية »أعصابي« 
واملهرجان املرسح الجامعي الدويل باملنستري( فإنها تظل فرتة املراهقة ف 

املمارسة املرسحية.
أما املحطة الثانية فتمثلها تجربة التكوين واإلنتاج بمؤسسة املرسح 
أيادي قامات  2016  حيث تتلمذت خاللها عىل  1996 إىل  الوطني من 
واملرسحي  إدريس  محمد  الفنان  غرار  عىل  وأجنبية  تونسية  كربى 
مرجعية  أعمال  ضمن  واكا  أومي  الياباني  واملعلم  سانيش  فرانشسكو 
أعمايل املرسحية  فنية ساهمت ف تطوير  العاملي ومختربات  املرسح  من 
و»ليلة  الشيطان«  و»مدرسة   »x »أستوديو  مرسحية  مثل  باملؤسسة 

الغفلة«.
أما املحطة الثالثة، فهي مرحلة اإلنتقال من القطاع العام إىل القطاع 
الخاص ف إنتاج األعمال املرسحية مثل »مذكرات شاب مجنون« و»مولد 
مجال  ف  بالنضج  تميزت  تجربة  وهي  تونس«  و»دونكشوت  النسيان« 
الكتابة النصية والركحية باإلضافة إىل تحديد مجاالت البحث ف مرشوعي 

املرسحي.
ما هي اإلضافة الفنية واإلدارية التي قدمتها ملؤسسة املرسح 

الوطني ؟ 
إضافتي للمؤسسة كانت مرتبطة باملسؤوليات التي كلفت بها طيلة 
عرشين سنة وأهمها منسقا فنيا للتكوين واإلنتاج، وإدارة مدرسة الرسك 
الفني، وإدارة برنامج »nostoi« اإليطايل - التونيس، باإلضافة لدوري 
كممثل ودراماتورج ومخرج باملرسح الوطني وهي مسؤوليات مكنتني 
املدير  واملهنية النجاحها خاصة ف عهد  الفكرية  من وضع كل طاقتي 
اإلستماع  ف  كبرية  طاقة  يملك  كان  الذي  إدريس  محمد  السابق  العام 
إىل الفنانني العاملني باملؤسسة ويتميز برؤية واضحة ف تطوير الفنون 
الرسك  مدرسة  تأسيس  ف  املشاركة  فرصة  يل  فقّدم  ببالدنا،  الركحية 
عملنا  التكوين  مجال  وف  الغربي،  العالم  ف  صيتها  ذاع  التي  الفني 
املرسحيني  قدرات  لتطوير  الخارج  من  األجانب  املختصني  جلب  عىل 
الشبان وخاصة املتخرجني من املعهد األعىل للفن املرسحي. أما ف مجال 
إشكاليات  معاني جديدة وطرحت  املرسحية  أعمايل  أثارت  فقد  اإلنتاج 
جريئة ف الشكل واملضمون. ومثلت املؤسسة ف عديد املناسبات الفنية 
واملهرجانات الكربى فعّززت مواردها املالية، ولعل أستحرض أهم أعمايل 
املرسحيني  من  مجموعة  مع  إنتاجها  تم  التي  الغفلة«  »ليلة  املرسحية 
يعاني من  الوطني  املرسح  2011، حينما كان  للمؤسسة سنة  تطوعوا 

أزمة مالية. 
نتيجة رصاعك  الوطني  املرسح  2016 من  أواخر  يف  انسحبت 
مع املدير العام السابق للمرسح الوطني الفاضل الجعايبي وهنا 

أتساءل عن طبيعة رصاعك معه؟    
ال أريد الخوض ف هذا الرصاع وسيثبت التاريخ أنه رصاع مبادئ ف 
أعىل درجاته الكونية، املهم أن عزيمتنا كانت قوية ف تطوير املؤسسة فنيا 
وإداريا وكنت صاحب املبادرات األوىل ف تنقيح القانون األسايس بل عملت 
بصفتي الوظيفية والنقابية عىل تنقيحه مع اإلداريني والنقابيني وإحداث 
هيكل تنظيمي يرتقي إىل مستوى املؤسسات الفنية العاملية وساهمت ف 

تنظيم أرشيف األعمال املرسحية املرجعية منذ تأسيس املرسح الوطني.
نعلم أن مرسحيتك األخرية »دونكاشوت تونس« تم قبولها يف 
2019، فكيف  بالقاهرة سنة  التجريبي  للمرسح  الدويل  املهرجان 

كان تقبل الجمهور والنقاد عرض املرسحية يف تونس؟
مرسحية  ف  اإلرهاب  ملفهوم  الجديد  بالطرح  الجمهور  فوجئ  ربما 

ما  اإلرهاب مفهوما يكتمل ف لحظة  إعتربنا  »دونكاشوت تونس« حيث 
بعد الفعل اإلجرامي لكنه يتشكل حلما ف البداية لدى الطفل الذي يرتعرع 
متأثرا بسري األبطال ف التاريخ العربي اإلسالمي من خالل مشاهدته لها 
ف املسلسالت الدرامية واألفالم العربية مثل فيلم »الرسالة« الذي ساهم ف 
توليد هذا الحلم البطويل لدى الشاب ف  عودة الخالفة اإلسالمية ومحاربة 
العالم الكافر ف نظره، وهو ما تحدثت عنه الصحف املرصية والعربية 

مطوال ف عملنا املرسحي املذكور.  
أنت اآلن مدير مركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس هل 
والتحّديات   2021 لسنة  املركز  برامج  أهم  عن  تحدثتا  أن  يمكن 

التي تنتظركم؟ 
بن  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  إدارة  رأس  عىل  تعييني  منذ 
عروس، وجدت عديد الصعوبات التي تقف حاجزا أمام األهداف التي 
بعث من أجلها املركز أهمها عدم توفر فضاء مرسحي للتدريب والعروض 
وافتقار املركز للموارد البرشية ف اختصاصات فنية وإدارية. باإلضافة 
إىل انعدام التجهيزات السمعية والبرصية وضعف املوارد املالية ورغم 
هذه الصعوبات واألزمات التي أحدثتها جائحة كورونا فقد تمكنا من 
كما  والفرجوية.  الدرامية  الفنون  مجال  ف  التكوينية  الدورات  تفعيل 
أثمر العمل عىل مخترب الكتابة الدراماتورجية إنتاج مرسحية »الوحش« 
من إخراج يحيى الفايدي  وهو فاعل بالجهة وذلك بالرشاكة مع بايل 
 21 يوم  املرسحية  عرض  وتّم  األوبرا  بمرسح  الكوريغرافية  الفنون 
نص  نرش  تّم  كما  الثقافة،  بمدينة  الجهات  بمرسح   2021 فيفري 
املرسحية بمجّلة "الحياة الثقافية" ف عددها 319. وقد وضعنا برنامجا 
التي  التأسيسية  األهداف  تحقيق  بغاية   2022/  2021 لسنتي  ثريّا 
نرنو إليها، وأهمها استقطاب الشباب املولع بالفنون الركحية من جميع 
الجامعية  املؤسسات  عىل  واالنفتاح  تكوينه  عىل  والعمل  الوالية  جهات 
والرتبوية والثقافية والسجنية وعىل املصانع بالجهة ف مجال التكوين 
اإلنتاجية خاصة ف  العملية  الجهة ف  والعمل عىل خصوصية  واإلنتاج 

إنتاجات  املاّدي ووضع اسرتاتيجية لتسويق  املاّدي وغري  الرتاث  مجال 
املركز بغاية توفري مداخيل إضافية. ويبقى البحث عن فضاء للتدريب 
والعروض من أهّم التحّديات التي نسعى إىل تجاوزها وذلك بالتنسيق 
مع السلط املحلية واملصالح املختّصة بوزارة اإلرشاف حتى يكون عىل 
وثقاف  فني  قطب  عروس  بن  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  ذّمة 
يستفيد منه أبناء الجهة، وعىل هذا األساس حددنا أهم محّطات برنامج 
الدرامية  الفنون  ف  واملختربات  الورشات  تفعيل  مواصلة  السنة:  هذه 
مرسحية  عروض  وتوزيع  مرسح/رقص/سريك/أوبرا  والركحية 
»الوحش« وإنتاج عملني مرسحيني (كهول وأطفال) وإحداث مدرسة 
إىل  باإلضافة  أوتينا«  »يوميات  مرشوع  ف  واإلنطالق  املرسحي  النقد 

الندوات واللقاءات مع املرسحيني .
النقد  مدرسة  هما  محطتان  الربنامج  هذا  يف  تستوقفني 
عن  تحدثنا  أن  لك  فهل  أوتينا«  »يوميات  ومرشوع  املرسحي 

تفاصيل هذين املرشوعني؟
النقد  واقع  فرضه  مرشوع  هو  املرسحي  النقد  ملدرسة  بالنسبة 
اإلنتاجات  بكثافة  تراجعا مقارنة  والذي شهد  بتونس  اليوم  املرسحي 
نعي  ونحن  األكاديمية،  النقدية  الكتابة  إىل  تفتقد  التي  املرسحية 
ما  لنا  يكشف  حيث  املرسحي  بالخطاب  اإلرتقاء  ف  النقد  دور  جيدا 
لذلك  الخطاب،  هذا  ومميّزات  خفايا  من  العادي  املتلقي  عن  يغيب 
مركز  مع  بالرشاكة  املرسحي  النقد  مدرسة  إحداث  إىل  اإلهتمام  اتجه 
تقدمنا  وقد  أخرى  ثقافية  مؤسسات  مع  وبالتعاون  الثقاف  اإلتصال 
ف هذا املرشوع شوطا كبريا خاصة ف اختيار الطلبة واملدرسني املواد 
النقدية مع  املمارسة  وآليات  أدوات  الطالب من  التي ستمّكن  العلمية 
الوطنية  املرسح  مهرجانات  خالل  من  النقدية  للكتابة  دورات  تنظيم 
والدولية وستنطلق هذه املدرسة ف العمل ف بداية شهر جوان 2021. 
أما مرشوع »يوميات أوتينا« فأعتقد أنه سيكون أضخم مرشوع فني 
بأوذنة عرب  األثري  باملوقع  الرتاث  بتثمني  يعنى  الجهة وهو  تاريخ  ف 
وسائل فنية وتقنيات سمعية وبرصية متطّورة وسيمتّد العمل الفني 
باملوقع  األثرية  املعالم  كل  وسيشمل  هكتارات  عرشة  من  أكثر  عىل 
الكربى  العمومية  والحمامات  األثري  املدرج  واملرسح  الكابيتول  من 
مرشوع  وسيكون  الصيادين  املالئكة  وحمامات  العموميّة  والخّزانات 
سيشّغل  كما  للزائر  الفني  العلمي-  الدليل  بمثابة  أوتينا«  »يوميات 
أكثر من مائة شخص موزعني بني فنانني وتقنيني وموضبني وباحثني 
إحياء  للرتاث ووكالة  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  الرتاث. وسيُنّفذ  ف 

الرتاث واملندوبية الجهوية للثقافة بن عروس والسلط الجهوية .
يرى البعض انه ال فائدة من تعميم مراكز الفنون الدرامية 

والركحية يف كامل واليات الجمهورية؟
الفنون  مراكز  نجاعة  عدم  عن  املرسحيني  بعض  ترصيحات  إن 
الدرامية ناتجة عن إفتقار هذه املراكز ألهم عنارص تواجدها واملتمثلة 
ف فضاء للتدريب والعروض وموارد برشية وتجهيزات مكتبية وتقنية 
وخاصة مرجعية قانونية تنظم سري عملها اإلداري واملايل، ولكن عند 
وصفاقس  والكاف  )قفصة  وأعني  األوىل  املراكز  لتجارب  الرجوع 
فن  ومركز  الوطني  املرسح  مؤسسة  إىل  بالرجوع  وكذلك  ومدنني( 
العرائس سنتذكر أن هذه املؤسسات كانت ف بدايات نشاطها تفتقر إىل 
قانون وهيكل تنظيمي وفضاءات للتدريب وتجهيزات لتسيري عملها، 
ولكنها كانت تدافع عن وجودها بقوة من خالل أعمالها الرائدة ونحن 
الركحية  الفنون  تنمية  ف  ودورها  املؤسسات  هذه  أهمية  اليوم  نعلم 
أقول  لذلك  بالجهات،  واقتصادية  ثقافية  والفرجوية وصناعة حركية 
وفنانني  مثقفني  والتكاتف  والتعاون  للعمل  بحاجة  إننا  للمرسحيني 
بالعمل  تؤمن  فعلية  سياسية  إلرادة  نحتاج  أننا  للسياسيني  وأقول 
الثقاف وتدافع عن وجود هذه املؤسسات وتسعى إىل تقنينها وتنظيمها 

وتوفري اإلمكانات الالزمة لسري عملها اإلداري والفني.
الذي  الجيل  هو  العاشوري  معز  جيل  اعتبار  يمكن  هل 
والجبايل  وإدريس  والجزيري  الجعايبي  عن  فعليا  املشعل  أخذ 

المخرج معز العاشوري لـ»الشارع المغاربي« :

• لن نأخذ المشعل من الجعايبي 
والجزيري والجبالي وادريس... ألننا 
جيل يحمل مشاعل وهموما أخرى

• مشروع »يوميات أوتينا« سيكون 
أضخم مشروع فني في تاريخ الجهة

• القنوات التلفزية تكّرس لنظام 
التفاهة  وتحّولت إلى محاّلت تجارية 

تعرض بضاعتها بطرق منافية لألخالق 
وال تراعي خصوصيات المجتمع، وتصّنع 

منشطين أشبه بالقطيع
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خارج الصندوق

أنغام صوفية يف شعر 
عبد القادر بن عثامن

عادل الّزارعي

ظهر ف فرتة التسعينات من القرن املايض شباب جامعي متحّمس 
للتّغيري  ولتجديد كّل األوضاع ف كاّفة املجاالت . كان هؤالء يرغبون 
الباردة بني املعسكرين  ف عالم جديد يخرجهم من تداعيات الحرب 
أسلحة.  وال  سلطة  وال  ثروة  أيديهم  بني  تكن  لم  والغربي.  الرّشقي 
كانوا عّزال إاّل من رشارة الكلمة والحلم بعالم آخر أفضل من العالم 
الذي يعيشونه. انجذب بعضهم إىل النّظريات اإليديولوجية واملعارك 
عىل  االنقالب  قبيل  البالد  بها  تعّج  كانت  التّي  والنّقابيّة  الّسياسيّة 
ف  االنغماس  منهم  آخرون  وفّضل  وبعيده.  بورقيبة  الّزعيم  حكم 
الكتابة واإلبداع والبحث العلمي األكاديمي ولكن دون أن ينعزلوا عن 
الرّصاعات االجتماعية والسياسية واملشاغل الّطالبيّة. أذكر من بينهم 
بقسم  طالبا  حينها  كان  نابل.  منطقة  أصيل  عثمان  بن  القادر  عبد 
العربية ف كليّة اآلداب بمنّوبة وهو اليوم يشغل منصب مدير اإلعدادية 
بجهته ف الوطن القبل. أذكر أنّه كان دائما يكتب الّشعر وقد سحرته 
قصائد الّشعر العربي الحديث  من خالل إبداعات بدر شاكر السيّاب 
ونازك املالئكة وصالح عبد  الّصبور ومحمود درويش. لم يكن وحده 
بل كان ف ظّل عصبة من الّشعراء الثّائرين تذّكرنا كتاباتهم بتجربة 
الّطليعة الّشعريّة ف الّسبعينات مع الّراحل الّشاعر اّلذي ال ينىس أستاذ 

األدب والّشعر بكّلية منوبة الّطاهر الهّمامي وصالح القرمادي..  
عارمة  وبشهوة  شديد  باندفاع  قصائده  يكتب  القادر  عبد  كان 
تقتات من جسده....كان يشبه ف عطائه  نوارس  كأنّه جعل كلماته 
الّشعري وحماسه ثورة السيّاب الّشعريّة حني كان طالبا ف العراق.  
وإىل اليوم  ال يزال  عبد القادر وهو ف سّن الكهولة يدفع بأشعاره 
نحو مغامرات لغوية ومعرفيّة وفنّية . فهو مسافر دائما عرب الكلمات . 
فأنتجت قريحته التّي صقلتها التّجارب والقراءات واملحاورات ديوانا 
مهّما جعل عنوانه » تطويحات اإلرشاق« . فليست التّطويحة ف نظره 
معنى فقط بل هي اختيار شكل ف كتابة القصيدة. فهو يسعى إىل 
أن يغوص ف النّفس البرشيٍّة ليسرب أعماقها ويعرف قوانني حركاتها 
ويدرك تقّلباتها املنتظرة وغري املنتظرة ويفهم آفاقها . لقد ظّل دوما 
يفّكر ف اإلنسان ف روحه وجسده..  ف هذه  الرّتكيبة العجيبة التّي 
تصنع التّاريخ وتبني العلم وتغرّي الّطبيعة . فال يمكن أن تصنّفه : فال 
هو واقعي وال هو رومنطيقي وال هو رسيايل . إنّه فقط مسافر  يطوف 
مع تطويحاته ليظهر ف كل مّرة بوجه جديد. كتب عن املوسيقى فقال 

الذين  الّرومنطيقيني  مثل  الّطبيعة  يتأّمل موسيقى  أنّه  فالّظاهر 
يرون املوسيقى روح هذا الكون ونظامه وغايته ومنتهاه.

لكنّه ف واقع األمر  يخاطب أغوار النّفس ... يريد أن يغوص ف 
أعماقه لعّله يرى نورا أبديّا ال ينطفئ. لذلك قال ف بقيّة قصيدته :

التي ندركها بحاّسة  الرياح  املوسيقى ف أصوات  فقد تدّرج من 
سوى  األنوار  هذه  وليست   . بالبرص  نراها  التّي  األنوار  إىل  الّسمع 
نتيجة اتّحاد ملكات اإلنسان الفنّان ببعضها البعض أّوال ثّم حلولها 
ف موسيقى الكون ثانيا . لقد امتطى حواّسه كما البّحار ف سفينته 
يميض مغامرا ف لجج البحار. تنكشف حقائق  األشياء حني تجتمع 
وهي مختلفة األشكال واأللوان  فوق أديم القصيدة  وتتالقى لتتصادى 
وتتبادل التّأثري فيما بينها : الّزهر والقمر والّريح والّصخر واملوسيقى 
...أصبحت كّلها كائنات شعريّة لغويّة تصنع كونا جديدا بل عاملا آخر 
من العوالم املمكنة.. هذه هي حقيقة اإلرشاقات التّي يروم عبد القادر 
من  بدال  التّطويحة  يعتمد  أن  سوى  سبيال  يجد  فلم  إليها.  الوصول 

القصيدة  وخلط الحواس عوض تركها كما هي ف الواقع. 
مثل  األدبيّة  النقديّة  العناية  تستحّق  الّشعريّة  التّجربة  هذه  إّن 
هذه   إىل  يلتفت  ال  اّلذي  فالنّقد  باالهتمام.  جديرة  أخرى  تجارب 

التّجارب ليبقى غافال  عنها هو نقد ميّت.

وغريهم...؟
ركحيا  ويجتهدون  يعملون  يزالوا  ال  ذكرهم  تم  الذين  القامات 
ظروف  فرضتها  والتي  إختياراتهم   عن  يدافعون  وهم  وكتابيا، 
إجتماعية وسياسية وثقافية عرفها جيلهم منذ اإلستقالل، وال يمكن أن 
نتسلم منهم املشعل رغم أنهم ساهموا ف تكوين جيل كامل وربما أكون 
منهم، إال أننا نحمل شواغل وهموما أخرى مرتبطة بأوطاننا وبهويتنا 
وإنسانيتنا ف عالم يشهد تقاربا أكثر من أي وقت مض بفعل التطور 
التكنولوجي وف زمن يشهد تساقط للقيم واملفاهيم وإنقالبها أو إعادة 
الجيل  يشهدها  لم  أزمات  ف  وترعرع  تربى  أن جيل  أعتقد  تشكيلها. 
القديم من املرسحيني، أدت إىل تحوالت إجتماعية وإقتصادية وسياسية 
وثقافية صعبة ونحن نعيش هذه التحوالت بكل تفاصيلها، لقد شهد 
جيل منذ أواخر عهد بورقيبة ثورة الخبز و القصف اإلرسائيل لحمام 
واالحتجاجات   2011 وثورة  أشكاله  بكل  واإلرهاب  واالنقالب  الشط 
ف  حتى  يشء  كل  ف  واإلفراط  النقابات  وتحرر  والعشوائية  املنظمة 

الحريات والوباء... وهذا بالرضورة يؤدي إىل تحوالت عميقة وخطرية.
وما  اإلنسان  فكر  عىل   »19 »كوفيد  جائحة  أثار  اعتربنا  إذا 
أن  يمكن  فهل  العالم،  يف  عميقة  تحوالت  يف  يساهم  أن  يمكنه 

نتحدث عن مرسح ما قبل الوباء وما بعده؟ 
ال أحد ينكر أن لهذه الجائحة أثارا إجتماعية وإقتصادية وثقافية 
عىل املجتمعات وهو ما أدى إىل صناعة طقوس جديدة للبرشية فرضها 
التباعد والحجر الصحي، و لنئ كان هذا الوباء يحيلنا إىل ظاهرة علمية 
كشفت لنا طقوس األطباء والعلماء فهو كذلك أحالنا إىل ظاهرة أسطورية 
يكمن  وهنا  اإلنساني  الرعب  أيقظ  الذي  كورونا  وحش  مالمح  نحتت 

رصاع اإلنسان األبدي تجاه هذا الرعب الذي 
يفرض عليه كرس قيود الخوف والخروج إىل 
أو  للحياة  ومستقبال  املوت  مواجها  العمل 
اإلنكماش ف جحره جمودا أو سكونا، خوفا 
أو تأمال وهو رصاع درامي يجعلنا نتحدث 
قرأنا  لو  كورونا،  وباء  بعد  ما  مرسح  عن 
جيدا التحول الذي يمكن أن تحدثه الجائحة 
الثنائيات  تشكيل  وإعادة  اإلنسان  فكر  ف 
السكون  والحياة/  كاملوت  القديمة ف ذهنه 

والحركة/ الجمود والتمرد... 
التلفزيونية  الدراما  أن  تعتقد  هل 

شهدت تحوال ما بفعل أثار الجائحة؟   
قبل الحديث عن الوباء وآثاره ف الدراما 
األعمال  أهم  نقيم  أن  علينا  التلفزيونية 
تقييما  الكريم  الشهر  لهذا  التلفزيونية 
عىل  التأثري  ف  األعمال  هذه  لدور  موضوعيا 
أسئلة  وطرح  مبارشة  بصفة  شبابنا  عقول 
عىل  األعمال  هذه  تبعث  هل  مثل:  جوهرية 
أنها  أم  والتأمل  والتساؤل  والحرية  التفكري 

تخدر الذهن وتجعله مستهلكا ال غري؟ 
التلفزيونية  املسلسالت  أغلب  أن  أعتقد 
تنسخ العالمات السيئة والقذرة كما هي ف 
صورة  ف  للمتفرج  وترسلها  املشّوه  واقعنا 
كعالمة  األلوان  فاتنة  سينماتوغرافية  
وهو  القتنائها.  مشاهدها  تغري  تجارية 
نتيجة ضعف سيناريوهات هذه املسلسالت 
وغياب كتابة حرة وجريئة تلتقط من الواقع 

ما يمكن االشتغال عليه وتطويره بغاية صناعة واقع فني جديد، كما أنه 
ال توجد مراهنة حقيقية لدى املؤسسات اإلنتاجية واملمّولة عىل إصالح 
بل  التلفزيونية  الصورة  خالل  من  املنشود  الواقع  وصناعة  املجتمع 
أصبحت املراهنة الحقيقية ربحية يحكمها أصحاب العالمات التجارية، 
باألفضل من خالل  تبرش  فنية  تجارب  فهناك  التعميم  يمكن  ال  ولكن 
تحيلنا  بسيطة  بطريقة  وثقافية  اجتماعية  اشكاليات  العميق  طرحها 

عىل جمالية جديدة عىل غرار مسلسل »الحرقة«.  
نحن نعلم أن القنوات التلفزية استفادت كثريا من املرسحيني 
الفن  استفاد  فهل  ومنوعاتها،  الدرامية  ألعمالها  أضافوا  الذين 

املرسحي من هذه القنوات؟ 
وماذا عساها أن تفيد املرسح واملرسحيني؟ ال أعتقد أن هناك قناة 
تلفزية تحمل مرشوعا ثقافيا تنويريا ملشاهديها وال يمكن لهذه القنوات 
أن تبتكر برامج ثقافية ناجعة أو أن تقوم بتصوير مرسحيات هادفة 
وتبثّها أو أن تعّرف باإلعالم والعلماء ف األدب والفنون والعلم وتحتفي 
بهم، فكلنا نعلم من يؤثث منّوعاتها وبرامجها، إنها قنوات تكّرس لنظام 
التفاهة بل هي العمود الفقري لهذا النظام، وقد تحّولت بعض القنوات 
التلفزية إىل محالّت تجارية تعرض بضاعتها بطرق منافية لألخالق وال 
تراعي خصوصيات املجتمع وثقافته، وتصنّع منشطني أشبه بالقطيع 

الذين يتهافتون عىل تقليد بعضهم البعض.

لم  إذا  باالندثار  عليها  محكوم  التلفزية  القنوات  هذه  لكن 
تحقق نسب مشاهدة عالية، فكيف تفرس ذلك؟   

استمرار  ترفض  التاريخية  الحتمية  ألن  ما  يوم  ف  ستندثر  إنها 
التفاهة وسيدّون التاريخ تشويه هذه الربامج التافهة شخصية التونيس 

التي صنعت منه فرانكشتاين ماري شيل.
هل تعتقد أن مشكلتنا األساسية يف تونس ثقافية ال غري أم 
هي اقتصادية وسياسية مثلما يؤكد ذلك خرباء االقتصاد واملالية 

والسياسيون ؟ 
وانصهارها  ثقافته  غياب  هو  ما  شعب  اندثار  عىل  الوحيد  الدليل 
يفعل  فماذا  اقتصادية وسياسية،  عنه ألسباب  غريبة  أخرى  ثقافة  ف 
الشعب بالرفاهة االقتصادية وقد تسلب منه هّويته وتضيع لغة لسانه 
ثقافته  فتندثر  أجداده  روح  وتغيب  عاداته  وتنىس  ذاكرته  وتمحى 

وتنتهك سيادته...؟
إتباعه  يجب  الذي  الوحيد  الطريق  هو  الثقافة  عىل  املراهنة  إن 
والصناعة  كالفالحة  القطاعات  جميع  ف  ناجعة  حلول  إىل  للوصول 
الحبيب  املرحوم  الرئيس  ذلك  يؤكد  كان  مثلما  والتعليم.  والتجارة 
أن  كما  الثقافة،  بقطاع  الوزاري  مجلسه  يفتتح  كان  والذي  بورقيبة 
املراهنة عىل الثقافة ال يعني االهتمام بوزارة الشؤون الثقافية وبرامجها 
فحسب، بل يجب أن يكون هناك مجلس أعىل للثقافة يرسم السياسة 
واملالية  والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية  القطاعات  كّل  ف  الثقافية 
هرم  أعىل  من  ثقافية  شخصية  املجلس  هذا  ترأس  والسياسية..وأن 
الثقافة  الثقافية املقرتحة وأن تكون  السلطة لضمان تحقيق السياسة 
حق كل مواطن ف ممارستها بتنّوعها وخصوصياتها. إن املراهنة عىل 
الفرنيس  الرئيس  جعلت  الثقاف  القطاع 
شارل ديغول ف عهد الجمهورية الخامسة 
بحضور  القومي  األمن  مجلس  ف  يمثلها 
وزيرا  كان  الذي  مالرو  أندري  الروائي 
للثقافة  وعرف بقولته الشهرية » أن عقل 
..« هذا اإلحساس  فرنسا أصبح بني يدي 
صياغة  ف  ودورها  الثقافة  بقيمة  الراقي 
عقل األمة هو الذي قاد مالرو إىل تطوير 
ملكات املواطن الفرنيس وتحريره من آثار 

ثقافة الحرب .
لفائدة  بالغ  بتنزيل  قمتم  أخريا 
الرسمية  الصفحة  عىل  املرسحيني 
الرتشح  يف  الراغبني  حول  للمركز 
هناك  فهل  املرسحية،  األعمال  إلنتاج 
يف  والشفافية  للموضوعية  ضامن 

اختيار املشاريع؟
والشفافية  للموضوعية  أفضل ضامن 
التي  اللجنة  أعضاء  إختيار  حسن  هو 
وإعداد  املشاريع  هذه  قراءة  عىل  ستسهر 
إختيارها  ويكون  حولها،  علمية  تقارير 
العلمية  ومراجعهم  سريهم  حسب 
واملمارسة  والنقد  الكتابة  ف  وخربتهم 
عديد  ف  شخصيا  عملت  ولنئ  املرسحية 
جيدا  أعلم  فإني  عضوا  بصفتي  اللجان 
لذلك  الذاتية  منها  تترسب  التي  الثغرات 
ستحدد مقاييس ومعايري علمية ف إختيار 
موضوعية  أكثر  تكون  حتّى  املشاريع 
كما  اإلخراجية،  والرؤية  والدراماتورجيا  بالنص  يتعلق  ما  ف  خاصة 
سنعلن عن أسماء أعضاء اللجنة وعن عدد املشاريع املقدمة بعد إنتهاء 

آجال قبول الرتشحات ضمانا لشفافية اإلجراءات.
رئيس  أن  تعتقد  هل  السياسية،  اإلرادة  عن  تتحدث  وأنت 
للمرسحيني  موجها  ما  يوما  خطابا  سيقدم  الحايل  الجمهورية 

مثلما فعل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يف خطاب 1962؟
هرم  أعىل  من  خطابا  ينتظرون  واملرسحيون   1962 سنة  منذ 
الحبيب  الراحل  الرئيس  أن  ننىس  ال  املرسحي ولكن  الفن  السلطة عن 
بورقيبة كانت تربطه بالفن املرسحي عالقة عشق ال تنتهي توطدت منذ 
ممارسته األوىل فن التمثيل، كما كان الراحل يعي جيدا بدور الجمعيات 
والحركات املرسحية ف مقاومة اإلستعمار وبعد اإلستقالل كانت تعرض 
وينتقدها  فيشاهدها  قرطاج  املرسح بقرص  قاعة  ف  املرسحية  األعمال 
ويتحدث مع املمثلني واملؤلفني وف 1962 حينما كانت البالد تعيش أزمة 
ف األوضاع السياسية واإلقتصادية جاء خطاب الراحل غري املنتظر لدى 
املرسحيني واملثقفني ليدل عىل أن أفضل طريق ملحاربة الفقر والتهميش 
املرسحية  املمارسات  لتكثيف  الدعوة  هو  والتطرف  والفساد  والجهل 
مجتمع  لبناء  ووسيلة  تربويا  فنا  املرسح  باعتبار  والهادفة  الجادة 
جديد، لذلك سأكون متفائال وأنتظر رئيس الدولة لتقديم خطاب موجه 

للمرسحيني واملثقفني لدوره املعنوي ف هذه الفرتة بالذات.

ف الّريح أسمع
نايا يعزف

من أعىل الجبال   
صوته يجرح الّصخر

ويمّر ف الفجاج
ال أعرف من يمسك باملزمار
كي يرسل املوسيقى لقاحا 

لكّل األزهار..

كي يسكر  ضوء النّهار 
ويذوب ف راحة القلب وجه القمر

الذي ابتلع الليل
وسكن معي بحر األنوار...

• الحتمية التاريخية ترفض 
استمرار التفاهة وسيدّون 
التاريخ تشويه هذه البرامج 

التافهة للشخصية التونسية 
التي صنعت منه فرانكشتاين 

ماري شيلي

• أنتظر رئيس الدولة لتقديم 
خطاب موجه للمسرحيين 

والمثقفين
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الشارع الثقافي

هذا  يطالعنا  األول  جزئه  يف  االختيار  مسلسل  نجاح  بعد 
املسلسل من جديد يف جزئه الثاني من خالل الشبكة الرمضانية 
املتتبعني  أنظار ماليني  اليه  يلفت  أن  استطاع  والذي  العام  لهذا 
داخل الوطن العربي حيث أحرز عىل أكرب نسبة مشاهدة مقارنة 

ببقية املسلسالت .
وللتذكري هذا املسلسل هو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد 
مكي، إخراج بيرت ميمي وتأليف الكاتب الكبري هاني رسحان اذ 
مرص  جنود  أبطال  بدماء  رويت  وطنية  ملحمة  وقائع  يتناول 
الجماعات  مقارعة  عن  فضال  االرهاب  ضد  حربهم  يف  البواسل 
اىل  املعركة  تنتقل  أن  قبل  سيناء  بصحراء  املتحصنة  اإلرهابية 
اعتصام  لتفريق  التحرير وتحديدا مسجد عدوية  ساحة ميدان 
فان  أمر  من  يكن  برئاسة محمد مريس ومهما  اإلخوان  أنصار 
التشويق  عىل  اعتمدت  حقيقية  بدراما  نسجت  السلسلة  هذه 
وعمق  املمثلني  اداء  رفعة  بني  رابطة  األحداث  رسد  يف  واإلثارة 
الرسالة التي أرادوا تقديمها للمتلقي العربي وسط دائرة العطاء 
املتفردة  القصة  هذه  نعيش  جعلنا  مما  والفداء  والتضحية 
بعقولنا ووجداننا وسط ميدان التضحيات التي ستحفظها ذاكرة 
الشجعان، كما يحسب لهذا املسلسل هو انه اعتمد عىل صناعة 
واالنفراج  الحبكة  وعنارص  واملكان  الزمان  حيث  من  حقيقية 
اعتمدت  والتي  السائدة  الدراما  قافزا عىل  الطاقات  مسخرا كل 
يف مجملها عىل عنارص التقليد واالقتباس واالستنساخ لتجارب 
ال تمت بصلة بواقعنا املعيش، وهو ما مثل قطيعة حقيقية مع 
املسلسل  لهذا  كان  املقيتة حيث  والسطحية  الرتابة  أشكال  كل 
األثر البارز يف توثيق حياة الجنود املرصيني الذين دفعوا أرواحهم 
اإلخوان  أمام غطرسة  بلدهم  استقرار ووحدة  أجل ضمان  من 
وما أرادوا تمريره من أفكار سامة لدى الشباب عرب استدراجه 
أجل  من  دنيئة  إرهابية  أعمال  يف  الستغالله  طيعة  أداة  وجعله 

زعزعة أمن البالد واستقراره..كما ال ننىس أن هذا املسلسل قد 
هذه  ملثل  املتعطشني  املرصيني  صفوف  يف  شعبيا  إجماعا  شهد 
األعمال الدرامية املستحدثة وإتخاذها جرسا حقيقيا إلذاعة قيم 
تضاعفت  التي  الحقيقية  والوطنية  والعطاء  والبذل  التسامح 
يف  أساسية  ركيزة  أصبحت  حيث  الحلقات  تقدم  مع  أهميتها 
الذي  للمقاتل املرصي  القدوة ومثال حي  البطل  نحت مقومات 
قدم حياته بدون تردد شعاره الصمود والثبات والعزة والكرامة 
قلوب  يف  األثر  عميق  لها  كان  التي  الخصال  من  لعمري  وهي 
متابعي هذا املسلسل، أنه نقطة تحول لتصحيح مسار الدراما 
املرصية وتأهيلها ملعانقة أمجادها التي نحتتها بأحرف ذهبية 
الدرامي  املشهد  مجال  يف  حقيقية  تحول  نقطة  مثل  بالفعل  اذ 

الحديث املقرتن برسائل انسانية ووطنية ..
واالنتقاد وهو  النقد  من  يخلو  ال  درامي  انه وككل عمل  اال 
التي عقبها جدل حاد يف  الخامسة  الحلقة  ما ملسناه من خالل 
صفوف املنصات االعالمية من خالل رصد أحداث ووقائع تفريق 
أنصار رابعة العدوية بالقاهرة سنة 2013  وما خلفه من أحداث 
مؤملة اذ نتج عنه سقوط العديد من الضحايا ال سيما يف صفوف 
أجل  من  الطاهرة  بأرواحهم  ضحوا  الذين  املرصيني  الجنود 
انقسمت  حيث  الفرتة،  تلك  يف  اإلخوان  عبث  من  البالد  تخليص 
القنوات االعالمية بني متحامل عىل هذا األثر الفني متهما صناع 
تعاملهم مع  الوقائع وتحريفها مؤكدين عىل  بتزييف  املسلسل 
أحداث  رسد  يف  استند  وقد  للعمل  مثمن  أخر  وفريق  اإلخوان 
رابعة العدوية اىل مشاهد حقيقية بثت مبارشة من أجل إضفاء 
الصبغة الحقيقية عن املسلسل الذي كما قلنا جسد ملحمة من 
الفني  ابداعية متفردة يف محيطها  املالحم املرصية بروح  أعتى 
تحمله  ما  بكل  متميز  مسلسل  والسائد..انه  املألوف  عن  بعيدا 
الكلمة من دالالت حقيقية حيث نبش يف قاموس ذاكرة أبطال 

الرجل  وقفة  الوقوف  عىل  أنفسهم  عاهدوا  حقيقيني  مرصيني 
الواحد يف وجه الظالمية التي ال تعرتف بالقيم االنسانية وأسس 
الدولة املدنية القائمة عىل الترشيعات والقوانني املنظمة الركانها 

ودواليبها..
مسلسل االختيار سيبقى بكل تأكيد عالمة فارقة يف الدراما 
الذي  البطويل  االنساني  التاريخ  عمق  من  املستوحاة  الحديثة 
جسده أبطال هذا املسلسل بكل حرفية وجرأة واقتدار بعيدا عن 
أن  النتيجة  كانت  الحال  وبطبيعة  الفنية  املساحيق  أشكال  كل 
واملكان  الزمان  حيث  من  منسجما  متناغما  متكامال  فنيا  أثرا 
والرسالة النبيلة املقرتنة بمصري وطن احبه أبناءه الجنود بكل 
فخر شديد والذين ال يدينون بالوالء اال للغة واحدة هي لغة الوطن 
املتعايل الذي تزهر به النفوس املتطلعة لغد مرشق لرتسيخ حب 
الوطن واملحافظة عليه ال سيما يف تراب سيناء ..اذ أكد التاريخ 
ان جماعة اإلخوان تشعر بالخوف والفزع من مثل هذه األعمال 
ال  الذي  للوطن  التي فضحت طبيعة نظرتهم  الوطنية  الدرامية 
يساوي حفنة » تراب« وهو ماجاء عىل لسان مرشدهم » حفنة 
الدويل  للتنظيم  املفضوح  والئهم  عن  فضال  عفنة!!!؟؟«  تراب 
االرهاب  اال ملنطق  يدينون  اإلرهابي فهم جماعة بال وطن و ال 
هذا  أن  والعتاد..كما  والعباد  والحجر  البرش  بني  يفرق  ال  الذي 
ومعهم  اإلرهابية  وأعمالهم  الخبيث  وجههم  كشف  املسلسل 
التنظيمات اإلرهابية التي ارادت تقويض التجربة الديمقراطية 

وزعزعة أسس الدولة املرصية ..
الحقيقة  أن يعري هذه  الظل استطاع  أو رجال  ان االختيار 
الخسيسة  ممارساتهم  فاضحا  اإلرهابية  النفوس  يف  الكامنة 
بأسلوب فني متميز عانق يف جوهره رفعة األداء وعمق الرسالة 

االنسانية.

مسلسل مصري حول »واقعة رابعة« وإسقاط »عرش« اإلخوان :

»االختيار2« ملحمة وطنية ختللتها قوة األداء
وعمق الرسالة

بقلم : علي العربي
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صورة تتحّدث
إكتشاف  ..أيامات  برشا  لتايل  البوبينة  وترجع  مشاعري  وتحرك  تنعشني  هذي  التصويرة 

الحياة.
الدار الكبرية ودار عم مختار ويس الهاشمي وال منا هذم ديار القبيلة  ..دار السعدي وسيدي 
طراد والبطحاء والشيشمة هه وراس السوق وحانوت الڨروي وجمعة يرحي يف البن والخربة 
وعم محمد بوڨرة مروض جمل بروطة وخيال العفيف املخيف  وعم الجيالني العواني بجماله 
فرحات  ..و  للرشطة   ينتمي  النه  يخوفنا  بالرشيد  الهادي  ويس  بوهرته  النجار  الطاهر  وعم 
يخوف برصاخه ..كنا شلة صغرية فتحي عمارة وعبد الحي والفرجاوي و رشاد بنسعيد وتوفيق 
العابدي ألياس عتوڨة  الله يرحمو والعبد الله ورضا وبن فرج والطاهر وحسني البڨاري والسيد 
خوه ومعي كان يجي منذر منصور ..أوالد بودن كان عندهم الحكم الذاتي يف زنقتهم مع أوالد 
الخشني  رضا ولد عمي وملني وعمر وملجد بوحديبة وفتحي بن فرج وحمادي نڨرة وعبد الوهاب 
عمارة كانو سنيور أكابر هه  ونتذكر عم عىل بودن العدل  ومرتو أمي شلبية  نرشيلها الخبز من 
عند يس عمارة ونقعد نعشق يف بسكالت حمراء يف حانوت عينينو ..حتى رشيتها ب 16 معدل 
ههه وفيرتينة التالفز عند السكيك والقطايف عند بو الدراوش وفرشك الدرع عند عم علية أما 
إىل  الخبز  وياما حملت صينية  يرحمو  الله  ڨن  عند يس محمد  واللحم من  الصديف  فعند  الغلة 
كوشة الڨرقابية عند أبي محمد ..و يس الصحبي بشري  يف حانوت خالو معمر واقف عالكاسة 
مهمشنا بالڨالص يف الصيف والكايك يف فطور الصباح وحوانت عبدالله الله يرحم جمال كان 

صديقي وڨمرڨ بنعياد منني نرشي السيربيور لبابا الله يرحمو . 
براف، حومتي يف قلب السوق يف قلب القريوان حومة الباي سميت  كذلك ألنها كانت مسكن 
رمم  حسينية  مدينة  هي  الحالية  ..القريوان  باشا  عيل  أخيه  إبن  من  الهارب  الحسيني  الباي 
النافع  الحاكم   البلوي  وأعاد بناء سورها والكثري من معمارها   أسواقها ورضيح ابي زمعة 

حمودة باشا باي الحسيني....يا بي حنيني وعالش تخليني .
تحياتي ويرحم بابا وعمتي وما خشينية مماتي وكل عمومتي   

و عىل عادة أهل القريوان يرحم  إبي الدهماني وأمي رقية .
عن الدكتور رفيق بوجدارية
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وبناؤه  املشاهدين  إىل  املقدم  املشهد  حيث  من 
يقدم املسلسل طبقا شهيا للمتلقي إذ ظهر من زوايا 
التصوير ودرجة اإلتقان ف الصورة أن العاملني عىل 
هذا املسلسل أنفقوا ما يلزم من أجل إخراج عمل جيد، 
وبعيدا عن الخوض ف التفاصيل التقنية يدرك املشاهد 
عادة قيمة عمل ما بمقارنته بغريه من األعمال، وطبعا 
تنقص درجة الحرفية ف األعمال الدرامية إذا تكثفت 
فوندو  يكن ف مسلسل  لم  ما  املفتوحة  املشاهد  فيها 
الذي كثرت فيه املشاهد املغلقة بما يمّكن الكامرا من 
الجواز  من  وبالتايل  الشخصيات  مالمح  عىل  الرتكيز 
من ظاهرها إىل بواطنها، أي يمكن املمثلني من التعبري 
عن االنفعاالت املالئمة لألدوار التي يلعبوها. من هنا 
اإلخراج  وصنعة  التصوير  صنعة  الصنعة،  تكون 

مناسبة للفن، ومساعدة املمثلني عىل اإلبداع
املشهورين  املمثلني  من  نخبة  املسلسل  جمع 
واملقتدرين ف تونس، وجمع آخرين يخوضون تجربة 
عىل  الغنى  من  نوعا  أظهر  وهذا  األوىل  للمرة  التمثيل 

مستوى االختيار بما يعل من قيمة العمل
نقول  أن  يمكن  املمثلني  من  فئة  املسلسل  ف 
الجاني  ونعيمة  التواتي  كمال  وهم  خربة  ذوو  إنهم 
أن  وطبيعي  مملوك  ودرصاف  عمر  بن  ورؤوف 
بنوع  ييش  بما  أدوارهم  تقمص  عىل  قدراتهم  تظهر 
من التلبس فنعيمة الجاني أقنعت تماما ف لعبها دور 
املصائب  تتايل  بسبب  الفرح  حياتها  فارق  التي  األم 
عىل عائلتها: مصيبة سجن االبن، ومصيبة فشل زيجة 
البنت، ومصيبة تشدد األب ف معاملة األبناء ثم موته 
تجسيم  وكذلك  الوقائع  هذه  أضفت  وقد  املفاجئ، 
املمثلة لدورها عىل أجواء املسلسل غمامة من الحزن 
بصمتها ورشودها وبذلك الصوت الخافت الحيي عند 
الحديث وعموما أعادت نعيمة الجاني لنفسها املكانة 
برامج  عىل  بإقبالها  قليال  ضعفت  ربما  التي  الفنية 

الهزل وتزجية الفراغ
القدرة  كل  قادر  عهدناه  فكما  التواتي  كمال  أما 
وهي  يتقمصها  التي  الشخصية  عن  التعبري  عىل 
شخصية املروكي الرجل املقبل عىل مخاطر السعي إىل 
كسب املال واملتقبل لكل هذه املخاطر واملمتلك أدوات 
التعامل مع الكار وأهله ولكن ف نفس الوقت املؤمن 
مسلسل  ف  ظهر  وقد  األصيلة  القيم  من  بمجموعة 
الخطري  املجرب  الصلب  الرجل  صورة  ف  فوندو 
الهادئ الغني الطيب ف نفس الوقت فكان معربا عن 

القدرة عىل اإلبداع والتميز
هو  املسلسل  قيمة  من  أعىل  الذي  اآلخر  املمثل 
رؤوف بن عمر الذي جسم دور رجل شديد ف املبادئ 
يعيش بني الناس بكل جوارحه وألجل ذلك جعله كاتب 

السيناريو حالقا ولكن عندما أصابت عائلته هزة ذات 
بعد اجتماعي كانت صدمته عميقة بل قاتلة، وقد عرب 
عن فئة كبرية من املجتمع التونيس ترى االبن حامال 
رشف العائلة وواجهة ناصعة لها وتقسو قلوبها لدى 
عمر  بن  إتقان  وكان  الرشف  هذا  يصيب  خدش  كل 
للدور مساهما بفعالية ف إعطاء املسلسل هذه القيمة 

الفنية العالية
درصاف مملوك عربت من جهتها عن املرأة التي 
وكانت  وصلفهم  بتعاليهم  األثرياء  طبقة  إىل  تنتمي 

مساهمة بفعالية ف إنجاح املسلسل واالرتقاء به فنيا
الدراما  ف  باع  لهم  أصبح  الذين  املمثلني  ومن 
التلفزيونية ياسني بن قمرة القائم بدور سليم  الولد 
املنحدر من أرسة غنية مفككة والغارق ف حياة البذخ 
العمل  عىل  القائمني  أن  ومالحٌظ  الشبابي  والطيش 
العالمات  وكل  ماديا،  الدور  هذا  يالئم  ما  كل  وّفروا 

املادي  التحضري  هذا  تعاضد  إىل  تشري 
وقدرة املمثل عىل اإلبداع ف االرتقاء باآلداء

هذا  السعدي  نضال  فهو  البطل  أما 
املسلسل  ف  وهو  بقوة،  الصاعد  املمثل 
انساق  الذي  الشاب  يحيى  دور  يتقمص 
وراء اللهو والعربدة فتورط ف جريمة قتل 
حوكم من أجلها بعرشين سنة سجنا وبقي 
لم  أنه  السنوات  هذه  كل  بعد  حتى  يردد 
يقتل وأن الجريمة لفقت له زورا ويظهر 
وقد  السجن  من  بعد خروجه  املسلسل  ف 

فكرة  ذهنه  حكمت  وقد  بمجتمعه  صالته  انقطعت 
الحقيقي  القاتل  كشف  الحقيقة،  كشف  هي  وحيدة 

وبالتايل تربئة نفسه أمام عائلته،  وأمام املجتمع
املمثل  تمكن  مأزومة  شخصية  يحيى  شخصية 
قدرات  من  لديه  بما  تجسيمها  من  السعدي  نضال 
وبما للمخرج من مساعدة ف مستوى زاوية التصوير 
والظالل،  األضواء  ولعبة  املستعمل  الزوم  ونوعية 
وحقيقة كان املمثل يُْؤخذ بتقنية املشهد الكبري حتى 
يعانيها  التي  النفسية  اآلالم  كل  إدراك  من  نتمكن 
املكدود  رأسه  إىل  الدخول  من  نتمكن  حتى  يحى، 
وطأطأة  عينيه  من  واليأس،  واألمل،  والندم،  باأللم، 
رأسه ويده التي يمررها عىل رأسه دائما، ومن صمته، 

وهدوئه، وخفوت صوته
الدراما  ميدان  حديثا  دخلوا  الذين  املمثلون  أما 
التلفزيونية فكثر ومنهم مغني الراب نوردو وقد أقنع 
ف لعب دور األب الذي يعيش قطيعة مع ابنه والعربيد 

الجبان والعاشق املقموع عشقه
الفن  أهل  يسميه  ما  أو  االختيار  مستوى  ف  هذا 
من  كذلك  كان  العمل  سيناريو  ولكن  الكاستينغ، 

الروافد املهمة التي جعلته يرتقي إىل درجة اإلبداع
وعقدها  ومفاصلها  القصة  عن  هنا  نتحدث 
وحبكتها، وهي متينة جدا مرتابطة الخيوط متداخلة 
املسلسل  لكأّن  حتى  النّسج  شديدة  االتجاهات 

سلسلة أمريكية عالية الجودة
بني املسلسل فوندو عىل عقدة أساسية تركزت 
حول يحيى وماضيه قبل عرشين سنة، وهذه العقدة 
هي اتهامه بقتل فتاة وإنكاره هو ذلك برغم اإلدانة 
فإن  العقدة  حل  أمر  من  يكن  ومهما  والسجن، 
والتي  املنتظرة  النهاية  نحو  بثبات  يسري  املسلسل 
هي تمّكن يحيى من كشف الحقيقة التي لن تكون 
من  وتمّكنه  املقربني،  أصدقائه  بعض  عن  بعيدة 
التهمة، لكن هذا الحدث املنتظر ال  تربئة نفسه من 
يبعد التشويق أبدا وال يحرق مسار األحداث بسبب 
هو  والتشويق  والتعمية،  اإلخفاء  عىل  الكاتب  قدرة 
العنرص الذي ف الدراما يشد املتفرج ويعطي للعمل 
الدرامي قيمته الفنية، تلك القيمة التي تقاس باألثر، 
املتفرج  أن  ومالحظ  املتفرجني،  ف  الحلقات  أثر 
اإلبداع  َمظهر  وهذا  العمل،  حلقات  ينتظر  التونيس 

ف مسلسل فوندو
الفني عقدة واحدة.  العمل  أن ليس ف هذا  غري 
أتحدث عن العقد من وجهة نظر فنية أي رسدية ال 

أخالقية أو نفسية.
بالعقدة  عالقة  ولها  متعددة  عقد  فوندو  ف 
ف  األشكال  من  بشكل  تساهم  عقدة  وكل  األصلية، 
تكثف العقدة األصلية أو انفراجها. شكل من النسج 

والطرز يعل من املستوى الفني للعمل.
ليحيى  الرباءة  دليل  هي  األصلية  العمل  عقدة 
فيه  واندماجه  ومجتمعه  عائلته  إىل  عودته  وجواز 
عن  تخرج  ال  فروافد  األخرى  العقد  أما  جديد،  من 
إىل  وسعيه  املروكي  عقدة  فمنها  كثريا؛  املسار  هذا 
استعادة ابنته، وعقدة جوزيف وسعيه إىل استعادة 
استعادة  إىل  سعيه  وكذلك  رقابته  من  املتحرر  ابنه 
ابنة طبيبة  عقدة  يحيى، وكذلك  أخت  القديم،  حبه 
يحيى،  القديم،  استعادة حبها  إىل  األسنان وسعيها 
وربما مزيد التعمية عن دور لها ف مقتل الفتاة التي 
اتهم بها يحيى منذ عرشين سنة. كلها عقد تتداخل 
وتتقاطع فيها املسارات ما يجعل العمل كثيفا عميقا 
من  كثري  ف  السائد  السطحي  التناول  مع  يقطع 

األعمال الدرامية التي تعرض هنا وهناك
وهناك عقد أخرى ف العمل يعمل املسلسل عىل 
نفسية  مختلفة  أبعاد  ذات  وهي  وتعريتها،  كشفها 
ذلك  ومن  وسلوكية،  وأخالقية  وطبقية  واجتماعية 
العليا  الطبقات  أبناء  الطبقي وسلوك  التفاوت  مثال 
والتساهل السلوكي مع القيم والشباب وطيشه وغري 
ذلك من القضايا، وطبيعي أن عمال يحوي كل هذه 
القضايا يكون غنيا ولن يكون فقط مجرد بناء تقني 
وإنما هو صورة من حياة املجتمع، ولعل ذلك سبب 
انشدادهم  كان  ذلك  وعىل  املشاهدين،  قلوب  جلبه 
إليه ف رمضان لهذه السنة، ومهما يكن من رد فعل 
البعض حول بعض املشاهد وبعض األقوال الواردة 
ف املسلسل عىل أساس أنها خادشة للحياء فإن ذلك 
القائمني  أن  بد  ال  الذي  الصدم  برنامج  ف  يدخل 
وعىل  أهدافهم،  جملة  ف  وضعوه  قد  املسلسل  عىل 
لم تكن مكشوفة  املشاهد واألقوال  العموم كل هذه 
غري  أو  أخالقيا  هابط  بأنه  العمل  نتهم  تماما حتى 
تقنية  فيها  اعتمدت  وإنما  عائلية،  لسهرة  مناسب 
الجمايل  الفني  الرصيد  من  يزيد  ما  والرمز  اإليحاء 

الذي للمسلسل
 2021 املسلسل الرمضاني  فوندو لهذه السنة 
عمل تعاضدت فيه الصنعة والرؤية الجمالية ليكون 

منتجا عجيبا خرج لتوه من معامل صناعة اإلبداع.
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»فوندو« صناعة اإلبداع...»فوندو« صناعة اإلبداع...
علي بن عبد هللا

عمل جمع بين حذق صناعة 
الصورة والمشهد وقدرة الفنانين 

فيه على تقمص األدوار وقدرة 
صاحب القصة على التصرف في 

خيوط الحبكة
***

جمع المسلسل نخبة من 
الممثلين المشهورين 
والمقتدرين في تونس

***
الرمضاني  فوندو لهذه عمل 

تعاضدت فيه الصنعة والرؤية 
الجمالية ليكون منتجا عجيبا خرج 

لتوه من معامل صناعة اإلبداع

تعرض قناة الحوار التونسي في رمضان هذه السنة عمال دراميا بعنوان »فوندو« وهو عمل جمع بين حذق صناعة الصورة والمشهد وقدرة الفنانين فيه 
على تقمص األدوار وقدرة صاحب القصة على التصرف في خيوط الحبكة حتى أننا نقول دون تحفظ، على األقل إلى حدود هذه المرحلة من زمن عرض المسلسل، 

نقول إن مسلسل فوندو جمع بين الصنعة واإلبداع فهو يجسم صناعة اإلبداع
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صورة تتحّدث

المســجد  أو  الملــك(  )جامــع نصيــر  الملــك  مســجد نصيــر 
الــوردي هــو مســجد تقليــدي فــي شــيراز إيــران، و يقــع فــي حــي 
جــوادي إي عربــان بالقــرب مــن مســجد شــاه جــراغ الشــهير. 
للصــالة  ومفتــوح  القاجارييــن،  عهــد  فــي  المســجد  بنــاء  تــم 
حتــى اآلن تحــت رعايــة مؤسســة ناصــر الملــك لألوقــاف. بنــي 
المســجد بأمــر مــن ميــرزا حســن علــي ناصــر الملــك، وهــو واحــًدا 
مــن أمــراء ســاللة قاجــار، فــي عــام 1876 وانتهــى بنــاؤه فــي عــام 
1888. صممــه كال مــن محمــد الحســن ومحمــد رضــا كاشــي بــاز 

الشــيرازي.
تزيــن واجهــة المســجد الزجــاج الملــون، ويوجــد بهــا خمــس 
الفارســية.  العمــارة  يخــص  تقليــدي  هــو تصميــم  و  فتحــات 
يشــتهر المســجد بالمســجد الــوردي نظــًرا إلســتخدام بــالط 

وردي اللــون فــي تصميمــه الداخلــي.
الصــرح  لهــذا  وصيانــة  وحمايــة  ترميــم  أعمــال  اآلن  تقــام 
التاريخــي وفًقــا للمعاييــر الدوليــة لصيانــة المعالــم التاريخيــة، 
بــدأت مؤسســة ناصــر الملــك أعمــال الترميــم، وهــي واحــدة 

مــن أكبــر المؤسســات فــي إقليــم فــارس.

متابعات تلفزية

ف الوقت الذي يتطلع فيه املشاهد بمختلف 
يتزامن  الذي  الفضيل؛  الشهر  هذا  ف  رشائحه  
الحجر الصحي، مشاهدة فرجات كوميدية   مع 
تهشيم  ويتم  العكس،  يحدث  ولذيذة،  ممتعة  
ما  أقل  انتظاره، ورشقه بسلسلة  فكاهية  أفق 
يقال أنها دون انتظاراته، وإياك أعني يا »عيشة 

فل«.
وقبل االقرتاب من بعض حلقات هذه السلسلة 
املبكية ،التي أثارت انتقادات شديدة إعالميا وعىل 

شبكات التواصل افرتاضية .
وظيفتها  وما  بالفكاهة؟  نعنيه  الذي  ما 

ورسالتها؟

في معنى الفكاهة 
اساليب  من  فنيا  اسلوبا  الفكاهة  تعترب   
الكوميديا، من خاللها يتم الرتفيه والرتويح عن 
مالمسة  عرب  عليه،  البهجات  وإدخال  املشاهد 
الواقع اليومي، وف  قضايا مستوحاة من صميم 
نفس الوقت تمرير رسائل مبارشة او مشفرة ملن 

يعنيهم األمر ف قالب كوميدي ضاحك.
ف حني يراها علماء النفس قدرة من قدرات 
البقاء  عىل  للمحافظة  االحتماع  علماء  االبدداع 

مثلها مثل غريها من املهارات االجتماعية.
وتفريغ  للتنفيس  نافذة  فرياها   فرويد  اما 
للطاقة السلبية والشحنات االنفعالية وضغوطات 

الحياة املكبوتة، واألكثر منه.
ُحق«؛  »عيشة  فكاهة  ما  السياق،  نقس  ف 

املعروفة خطأ بـ»عيشة فل«.

في مكر العنوان 
املقبل عىل مشاهدة السلسلة الفكاهية »عيشة 
فل«، يواجهه عنوانها بعيشته الراضية، وبرائحته 

العبقة والطيبة الشبيهة برائحة الجنة.
  بيد أن هذه  العنونة ال تعدو ان تكون فخا 
واصطيادا ماكرا للمشاهد، حيث يتحول الفل، إىل 
دفىل منذ الحلقة الفاتحة، والتمرينات التسخينية 

األولية.
وال ريب أن من كان له صرب أيوب ونصف،  

كنزا  وجد  الذي  الرجل  لذلك  وقع  ما  له  سيقع 
ثقيال ف صندوق كبرب وثقيل، بعد مسافة حمله 
حني  لكنه  األقفال،  كرس  عناء  وبعد   بيته،  اىل 
حتى  وهكذا  داخله  اخر  صندوقا  سيجد  يفتحه 
الصنوق األخري  الذي فتحه ليجد فيه ُحقا صغريا 
»اضحك  عليها  مكتوب  ورقة  وجد  فتحه  وحني 

كلما استطعت فهذا دواء رخيص«.

توقيع : بايرون
وخالصة مكر عتبة  عنوان هذه السلسلة أنه 
بأضدادها،  األسماء«  »تسمية  تقنية  وفق  جاء  
كما ف البالغة القديمة، فبدل أريج الفل، نصادف 
ما سنصادفه  ونفسه  رائحة،  وال  دفىل  من  أكثر 
ولم  استعماله  تاريخ  تجاوز  ماكياج  من  الُحق، 
يعد صالحا للمكيجة،  وباملناسبة، يعني الُحق ف 
قواميس اللغة هو وعاء الطبيب، او ما تضع فيه 

املرأة أدوات تجميلها وزينتها.

فكاهة  السلسلة 
مكررة  مواضيع  معالجة  ف  السلسلة  تستند 
يرىض  املتفرج  يعد  لم  باردة؛  وبلغة  ومجرتة، 
متابعتها،   من قبيل : عيد الزواج، إعطاء دروس 
الفوتينغ،  الرومنسية،  اجنبية،  لسائحة  لغوية 
شخري النسيبة الصاخب و... هكذا دواليك، حتى 
الذنب، ومن  مقطوعة  قطة  تشبه  كل  حلقة  أن 
هذا  ظل  ف  عريضة  ابتسامة  انتزاعها   العسري 

العبث، وقي ظل عثرات الحياة. 
عفا  ملواضيع  الكوميدي  التناول  هذا  يحدث 
عنها الزمن درجة أنها أصبحت تقليدية، ف الوقت 
وكربى،  ساخنة  بقضايا  البالد  فيه  تعج  الذي 
إىل  تحتاج  فقط  الفكاهية،  الصور  من  وبالكثري 
إمعان النظر لنجد انها تحمل ف طياتها رسائل 
مرارتها  من  الرغم  عىل  وسياسية  اقتصادية 
وسوداويتها، بل و قابلة أن تتحول إىل كوميديا 

مطرزة بالسخرية السوداء وبأشكال مبتكرة. 
اآلليات  من  آلية  يكون  أن  شانه،  من  وهذا 
حال  ف  الخارجي،   العالم  مواجهة  ف  الدفاعية 

االزمات والعبث  السيايس ؛ 
أمام  نكون  كالقدامة،  مواضيع  فبهكذا 
حوالء،  بعني  الواقع  ترصد  تضبيعية  فكاهة 
ضحكا  معه  اللعب  بدل  املشاهد  عىل  وتضحك 
عرب السخرية السوداء، ومن ثم، تلقينه درسا ف 
الضحك الالسع والناقد، وخاصة ف هذا التوقيت 
األزمات والهموم واالستهتار،  فيه  تفاقمت  الذي 
واالوبئة التي اصبح رهابها  أثقل من جبل، اما  
العبث بمصالح البالد والعباد، أما الفساد  فلهما 

قرنان  طويالن.
واألكثر منه، أن كل األمور اختلطت واصبحت 
إال  يسعه  ال  املرء  أن  لدرجة  جادة  »أشياء  هناك 

الضحك عليها«  حسب فرينر هايزنربغ.
بعضا  فل«  »عيشة  سلسلة  نفي  وحتى 
الشكلية،  ياحرتافيتها  نعرتف   حقوقها،  من  
الباذخة،  التجهيزات  عىل  اقترصت  شكلية  وهي 
لم  ألبذخ  هذا  والتجميل؛  والديكور  والرتتيبات 
رسائل  من  السلسلة  تمرره  ما  مستوى  ف  يكن 

عرب لغتها الساخرة والبائتة.
»التلفزيون  انف  رغم  أيضا،  هذآ  ويحدث 
الذي اصبح صناعة عندها رسالة خاضعة لرؤية 
بغاية  مرتبطة  اسرتاتيجية  تحقيق  إىل  وتهدف 

اجتماعية كربى«.
الفم  اعوجاج  هي  الفكاهة  هل  وباملناسبة، 
الكونسيريج«؟  »منترص  والكالم  والوجه  فقط 
وهل الفكاهة هي مجرد بالهة وتغيري ف املالمح 

؟
وسيلة  ليست  الفكاهة  الكالم،  ومجمل 
فنية   رسالة  ولكنها  الضحك،  اجل  من  للضحك 
نعيش  أن  معناه  نضحك،  وان  عميقة؛  إنسانية 
أن نحفر، لكن  العمق معناه  بعمق، ولن نعيش 
ال ينبغي ان يكون كما حفر القنافذ، بل كما حفر 

الثعالب بعيونها ؛ وال يشء يفلت.

)عيشة فل( أو )عيشة ُحق( ؟! :

أن تضحك، هو أن تعيش بعمق
عبد هللا المتقي

لقطة من "عيشة فّل"
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أدب الطفل : 

»الكريس األمحر« ملالك الشوّيخ: مجالية يف الفكرة واألسلوب

التحديث في النص الشعري :

ديوان »ناسج عىل حرف من وهم« نموذجا

إصدارات

نائلة الشقراوي )ناقدة( 
»ناسج عىل حرف من وهم« هو ديوان للشاعر 
مطبعة  عن  صدر   اليعقوبي  الحبيب  محمد 
الجمعية التونسية لتنمية الصناعات الثقافية .ضم 
التفعيلة  وشعر  العمودي  الشعر  ف  قصيدة   64
،وضع الشاعر بنفسه مقدمته متحدثا عن اسلوبه 
ان تكون   ارادها  التي  الشعري منوها بخصائصه 
متحررة من األجناس الشعرية املختلفة ورافضا ان 
توضع نصوصه ف خانة الشعر العمودي أو الحر 
الحروف،  انه نسيج مبتدع من  فقط،  مؤكدا عىل 
يميل اىل الثورة عىل القوالب الجامدة التي وضعت 
امللتزمون  الشعراء  بها  ليلتزم  قرون  منذ  كقواعد 
عىل  »ناسج  ديوانه  ف  الشاعر  جمع  بالعروض. 
حرف من وهم«  بني عدة اشكال شعرية مثل الحر 
والعمودي والنثري واملرسل ف تناظر بينها بنظام 
تفعيلة  ايجاد  مع  الواحد  والبيت  الواحد  السطر 
محل  يحل  الذي  الروي  عىل  بها  يحافظ  اخره  ف 
القافية  فيها  تكون  حديثة  تقنية  مبتكرا  القافية 
رويا والتفعيلة غري متجانسة حيث يقول ف قصيد 

ملطخ بالذكريات: 
»ولرب شوق كامن اخفيه بالتنزيل 
وان كان قد بلغ من روحي الرتاقي
صربا اىس من النفوس وضعضع

صولة لحظ تؤج اوجالها الفراق«   
التي  التجديدية  التجربة  نجاح  عىل  وحكمنا 
وجود  عدم  هو  اليعقوبي  الحبيب  محمد  اعتمدها 
والزحافات  الجوازات  باستعمال  ودرايته  كسور 
به  قام  ما  اعتربنا  كنا  واال  املناسب  محلها  ف 
ال  قاعدة  بالعروض  اإللتزام  ألن  فوىض  مجرد 
يمكن للشعراء الخروج عنها إال ف حاالت يحددها 
هدفا  الشاعر  رسم    وحني  العروض.  علم  جيدا 

جيدا  يعلم  كان  التحديث  منها  يبتغي  لنصوصه 
ان مسألة االبتكار ف الشعر املوزون ليست باألمر 
الهني وان الخطأ ف أي بيت من قصائده قد يطيح 
عىل  حريصا  كان  لذلك  جدواه.  ويذهب  بمرشوعه 
ايجاد  وعىل  انكارها-  رغم   - بالتفعيالت  اإللتزام 
عن  فيه  يبتعد  ثري  معجم  من  تنهل  شعرية  لغة 
مستوى  ف  الصورة  لتكون  املستهلكة  املفردات 
االختيار  كان  العنوان  اختياره  ولعل  االهداف. 
ماهية  تقيص  عىل  يحيلنا  والذي  بإمتياز  الواعي 
من  الفاعل  اسم  فاختياره  وخصائصها.  التجربة 
نسج يوحي بأنه املتحكم بفعل يفيد لغويا معاني 
مختلفة ف كل موضع، فهو الصائغ للكالم، املقتفي 
لألثر، الحائك، الناظم، التارك لألثر العميق، امُلنِبُت 
تعددت  واحدة  ومفردة  فعل  من  للنبات.  كاملطر 
به  تمت  التي  والداللة  املقصد  ف  واتحدت  املعاني 
عملية الخلق الحقا للنصوص ليغدو الشاعر صائغ 
اىل  والرتقيق   والصقل  الصياغة  بعد  يتحول  كالم 
مقطوعة من ذهب، او إىل حائك نسيج ما ال يلغي  
اختالف الوانه وخاماته تماسكه وجماله ،ويذكرني 
الشاعر هنا بالرسام التشكيل الذي تدفعه عبقريته 
اىل مزج تقنيات و ألوان غري متجانسة حتى ال تشبه 
لوحته أحد حتى يمكن ان يسحقق  صفة العبقرية 
اهتمام  اىل  .وباالضافة  خالدا  الفني  أثره  ليظل  و 
الشاعر محمد الحبيب اليعقوبي ف ديوانه »ناسج 
التقنيات  من حيث  »باملبنى  وهم  من  عىل حروف 
كبريا  اهتماما  أوىل  فقد  بمفرداتها  الثرية  واللغة 
باملعنى الذي جعله ناقال ملا بوجدانه من احاسيس 
رهيفة ورؤيته للحب وللعاطفة اإلنسانية الراقية. 
فهو اوال يجل لغة الضاد ويتباهى بها كما تباهى 
أحمد شوقي وحافظ ابراهيم، ثم أنه يقدس حرفه 

ويعتربه ُمهرا يركبه ف مرونة لتكون كلماته معربة 
الذي  البلسم  وبمثابة  ووجدانه  بفؤاده  ما  عن 
لذلك جعل من حرفه مرآة لحاالته  يمحي ضيقه، 
العاطفية املختلفة ولفرحه ولحزنه وألغاني الحب 

بقلبه فيقول ف قصيدة »ضادي الحبيبة«:
إن ضاق صدري فالحرف لثم فؤادي
والضاد مهرتي والسجية ورد أورادي

تناولها الضيم فأركبه اآلمال إلسعادي
وأبدلها الكرب بمركب اللفظ عمادي

وأهيم بعشق الحرف سابحا بإسهادي

اليعقوبي  الحبيب  محمد  الشاعر  يحد  لم 
اهتمامه  العاطفة  ايالء  ف  شاعر  أي  مسار  عن 
تميز شاعر عن  من  بد  ال  لكن  األكرب ف نصوصه 
املتفرد  وتأثريه  جدواه  للشعر  يكون  حتى  اخر 
بصمة  الشاعر  اوجد  ذلك  ولتحقيق  بالقارئ. 
اتسمت  البصمة  وهذه  نصوصه  ميزت  خاصة 
االفصاح  عن  ابتعد  اذ  الشعرية  الصورة  بعمق 
الفني  االطار  لها  ووضع  مشاعره  عن  البسيط 
األمثل بلغة تغلب عليها الجزالة ف اللفظ واالنزياح  
والتوليد ليتناسق املعنى مع االجتهادات ف تنميق 
والزخرف  البديع  ف  األبيات  إغراق  دون  األسلوب 
ينفر  حديث  قارئ  من  قريبا  النص  يكون  حتى 
املوزون  الشعر  ف  القديمة  االساليب  من  عادة 
ويبحث عن معان قريبة من فهمه وحروف تنبثق 
فقط  باإلعتماد  ال  داخلها  من  وايقاعها  موسيقاها 
ان  نقول  يجعلنا  ما  وهذا  التفعيلة.  موسيقى  عىل 
توافر ف  ما  اليعقوبي عىل  الحبيب  الشاعر محمد 
اىل  ينتمي  ال  واسلوبي  فني  اشتغال  من  نصوصه 
املدارس  اىل  وانما  الشعر  ف  الكالسيكية  املدرسة 
املعارصة التي نهلت من رواد شعر التفعيلة كنازك 
فتح  مواصلة  مع  السياب  شاكر  وبدر  املالئكة 
أساسا  املرتبطة  الحديثة  االشكال  لكل  األرشعة 
والتمسك  املعارص  لإلنسان  العاطفة  نوع  بتغري 
للشعرية. اثباتا  واملؤثر  الجذاب  األدبي  باألسلوب 

فيقول مثال ف قصيدة رثاء حب:
أال فارحل فسيدركك يف برزخك رهيب الربود

ارحل فإن الحياة تخر من تحتك ضياعا وهمودا 
كبري النفس انت أيها الحب  فاميض فلك الخلود 
أال واطوي جناحيك ما بني املنية وهجع الهجود
تقبل رثائي فقد ناء بجناحيك محراب السجود.

مكونات  من  جزءا  األطفال،  أدب  يعد 
وهو  العام.  بوجهه  األدبي  اإلبداع  عوالم 
أنه  إال  خاصة...،  سمات  بمجموعة  يتميز 
أدبي يُعنى فقط بفئة محدودة  يربز كنوع 
جمالياتِه  ومن  األطفال.  وهم  القراء،  من 
مكشوفًة  تكوُن  الجنِس  هذا  يف  الكتابة  أن 
للجميِع، َفثَمَّ ما تخفيه حيلًة أو دورانًا حوَل 
املعنَى الذي يراُد منُه الكثري، ويثريُ ريبَة أحٍد 
أو انزعاج أحد آخر إالَّ أنُه يضلُّ من أصعِب 

الكتاباِت. 
كيف  املطروحة  األسئلة  أوكد  من  ربما 

نكتُب لألطفال؟ 
تقول  الكاتبة فضيلة الشابي: 

أصعب  من  الطفل  كتابة  أن  »أعتربُ 
الكتابات ألّن الكاتب يقوم برحلة عرب الزمن 
زمن  إىل  والكهولة  الشيخوخة  زمن   من 

الطفولة«. 
صدر ملالك شويخ قصة يف طبعٍة أنيقٍة، 
موجهة لألطفال بعنوان »الكريس األحمر«  
وضع  من  الرسوم  املتوسط،  الحجم  من 
سيمات  أبرز  من  عنودة.  إرشاُق  الفنانة 
الفكرة  وابتكار  التشويق  هي  القصة  هذه 

ومعالجتها بطريقة سلسة. 
الطرح  بسالسة  القصة  تتميز  كما 

وجمالية الفكرة واألسلوب السهل والطريف 
الباحث  الطفل  ذهن  من  القريب  الواضح 
عن السؤال، السؤال املفتوح عن سؤال آخر 

يحمل يف طياته وجناباته أمال تحفيزا.. 
تعلٌق  أطفاٍل،  وتعلُق  أمٍل  قصة  هي 

بسيٌط بالكريس األحمر. 
يقول الكاتب:  وقَف األطفاُل أماَم الِقْسِم 

يف َصفٍّ طويٍل، وقالْت َلُهْم امُلعلَِّمُة:
»هيَّا اُْدُخلُوا يا أطفال«.

َسِمَعْت  لكنّها  ونظَرْت،  َدْفرَتَها  فتَحْت 
أْصواتًا َغريبًَة. وسألْت:  

ـ ماذا أسَمُع ؟ ماذا يَْحُدُث ؟
َصَمَت األطفاُل.

ـ 2 ـ
ِجيُج.     بْعَد بُْرَهٍة من الزَّمِن عاَد الضَّ

    ذهبْت آنستي سْلوى إىل آخِر القّسِم.
كاَن  واِحًدا  ُكْرِسيًّا  إالّ  َزْرقاُء  الكرايِس 

أْحَمَر اللوِن.
عىل  الُجلُوَس  يريُدوَن  التَّالميِذ  كلُّ 

الُكريسِّ األْحَمِر.
فدَفَعُه  األْحَمَر،  الكريسَّ  شادي  َجذََب 

عزيز فسَقَط الكريسُّ عىل األْرِض... 
النماذج -  قصة جديرٌة بالقراءة، وهذه 
وهذا األسلوب يف الكتابة - يجُب أن تكون يف 

كل بيٍت وكل مكتبة. 
مؤلف  أن  األخري  يف  بالذكر  والجدير 
القصة مالك شويخ  من رواد كتابة الطفل 
أيضا رّسام  العربي وهو  يف تونس والوطن 

قام برسم العديد من رسوم سلسلة »مكتبة 
الّطيـور«

موقع  عىل  منشورة  رقمية  أعمال  له   •
بن  حّي  و»مدّونة  لألطفال«  »الحياة 

يقظان« منها: 
الّصغري«،  »األرنب  الثالثة«،  »الّشموس 

»يوم العيد«، »الكريّس االحمر«...
االحتفاء  شهادة  عىل  متحّصل   •
باملؤّلفني صفاقس 2010، صفاقس 2014، 

صفاقس 2018.
ضمن  واليافعني  لألطفال  قصص  نرش 
عددها  الّطيـور«  »مكتبة  بعنوان:  سلسلة 

18 عنوانا منها: 
ـ النملة العاملة 

واألسد«  »البومة  امليالد«،  عيد  »هديّة  ـ 
.2009

الّصغري«  »الرّسام  اللذيذ«،  »التّفاح  ـ 
.2010

ـ »الكريّس الطائر«، »العازفة الصغرية« 
.2013

من  يضحك  »البحر  منها:  رباعية 
األعماق«، »الكريّس األحمر«...

• نرش قّصة لليافعني بعنوان: »لصوص 
القلعة«.

فاخر بن سعيد
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طوباوية ُمتأّخرة 
ورحيم  عيونة  زرق  سنية  الثنائي  يقرر  أن 
البحريني اآلن إقامة عملهم املرسحي »موجرية« ف بيت 
الضيقة،  غري معد للمرسح أصال، ف غرفة من غرفه 
وف منطقة سكنية بإحدى أحياء حمام األنف باألحواز 
وبإمكانيات  العاصمة،  مركز  عن  النائية  الجنوبية 
رسمي  مادي  دعم  ودون  املدقع  الفقر  عىل  محمولة 
فإن هذا يعد ف حد ذاته حدثا قلما يتكّرر ف السياق 
أعمال  ف  العام  املال  إهدار  ظل  ف  اليوم  املرسحي 
الذي  امُلعّمم  مرسحية ضحلة وف ظل مشهد الخراب 
الّضنُْك  العرشية  هذه  طوال  التونيس  املرسح  يعيشه 
إىل  بعضهم  عند  املرسحي  الفعل  فيها  تحّول  التي 
مجّرد تعلة لكسب املال واالنتصاب الظهوري امُلفرغ 
من كل معنى وتحولت فيه الثقافة واملعرفة املرسحية 
بالنقد  تؤمن  ال  ضحلة  إنشائية  رسديات  مجّرد  إىل 
بقدر ما تؤمن بـ »الكوم« ضمن طقسية إستهالكوية 

يستْمرئها ُقطبا العرض والطلب. 
»موجرية«  مرسحية  عرض  اعتبار  يمكن   
نوستالجيا  إلينا  يعيُد  كونه  ف  ملفتا  مرسحيا  حدثا 
بالطوباوية.  امللتبسة  التونسية  املرسحية  املغامرة 
مبرشة  فيما مض عالمة  كانت  التي  الطوباوية  هذه 
ف  مغامرة  تكون  حيث  ممكنة  مرسحية  بحداثة 
الفعل(.  )زمن  الزمن  وف  املرسح(  )فضاء  الفضاء 
»موجرية« عرض يعيد إلينا جرأة ذاك الجيل املرسحي 
خطابا  التقليدية  املرسحي  الفعل  قوانني  عىل  املتمرد 
املتوّهج بوعود تبّخرت  الجيل  وممارسة... أعني ذاك 
اليوم وتالشت، بعد أن تحّول أفراده إىل مجّرد ذوات 
االكتفاء  وعقلية  الّسوقي  والتموقع  بالوجاهة  ُمتخمة 
التي ال تليق إال مراهقة متصابية ألبناء ضالني تأخروا 
أجل  من  امُلهيمن  »السيستام«  أحضان  إىل  العودة  ف 

إعادة إنتاجه. 
جان  من  فيفري  مساءات  إحدى  ف  أنتقل  وأنا 
األجرة  سيارة  آخر  ف  أجلس  األنف،  حمام  إىل  دارك 
بعينيه  العاكسة  املرآة  ف  سائقها  يرمقني  التي 
الضيقتني، كان حديس يؤكد يل بأن املرسحية تبدأ اآلن 
من هنا كمطاردة بعيدة ألطياف ازدحمت بها الذاكرة 
الجمل  الوهاب  عبد  شبح  غيومها  خاللها  من  وطّل 
كل  من  الديوجينية  وسخريته  الضاحكة  بتكشريته 

قداسة نيئة.
 تذكرت كيف قال يل يوما برضورة إقناع شارون 

 styx ستيكس  نهر  ف  املوت  مركبة  قائد   charon

عند  أجريا  عمله  بتفاهة  السفل  العالم  اتجاه  ف 
هاديس haDès ورضورة إقناعه باألطروحة الوطدية 
من  مهمته  تغيري  ورضورة  الديموقراطية(  )الوطنية 
أصحاب  دليل سياحي عىل شاكلة  إىل  للموتى  حامل 

مراكب القندول ف البندقية.
 كان ف تلك الفرتة يحدثني عن رغبته ف إخراج 
مرسحية »الضفادع« ألرسطوفان وتحويل ديونيزوس 
معاركنا  تذكرُت  ملبادوزا...  إىل  »حّراقة«  مهرب  إىل 
واألرتودوية،  الرباشتية  معسكرات  ف  الصغرية 
يبدأ  ما  عادة  الذي  النقاش  ذاك  طوال  أقنعه  وكدت 
التي  البغدادية«  »املقامة  يشبه  ما  إىل  وينتهي  جديا 
تختلط فيها استعارات املآدب الفاخرة عند أبي حيان 
القروسطية ف أعمال  التغوط  التوحيدي بمهرجانات 
تعارض حقيقي  ال  بأن  أقنعه  كدت  قلُت   بروغال... 
بني بريشت وآرتو إال ف طريقة النظر للمرسح حيث 
بتنقية  يؤمن  والثاني  األصول  إىل هدم  األول يسعى  
إليها، واملرشوعان  جدليا يجّددان  األصول وبالعودة 
أنه  وأذكر  والرتكيب.  التفكيك  عملية  ضمن  املرسح 
قال بأنها عملية قائمة عىل نظرية »شبه شبه« ...كان 
حديس، وأنا أذهب ملشاهدة العرض يؤكد يل أني سأراه 
وسوف يستقبلني بضحكته الّساخرة قائال بحماسة 
حديس  كان  فيك«...  نستناو  جيت  هاك  »تي  غاضبة 
استحضار  عيونه ستحسن  زرق  بأن سنية  يل  يقول 

روحه كساحرة شامانية .

طقسية عبور...
أو االنقياد إلى الموت

أمام  كمتفرجني  أننا  عىل  يدّل  يشء  ال  البدء  ف 
يحدث  كما  عادة،  املرسحية  الفرجة  مرسحية.  فرجة 
طقسية  عىل  تقوم  العرض،  صاالت  أمام  دائما  ذلك 
دخول  قبيل  االنتظار  ردهة  ف  الجمهور  يعرفها  ما 
القاعة املعدة أصال للعرض بقانونها الزبوني. ردهة 
والظهورية  والثرثرة  للقاءات  عادة  تكون  طقسية 
اإلجتماعوية والتكوكب والشلليّة والتدخني إذا أمكن، 
والثرثرة، ولحظات التقاط الصور بالهواتف، وغريها 

من تفاصيل عادات الجمهور املرسحي. 
قبل عرض »موجرية« ال يشء من كل هذه الطقسية 
املألوفة، فال ردهة انتظار تحتضن القادمني ملشاهدة 
عن  عبارة  وهي  للبيت  املؤدية  املساحة  غري  العرض 

أنقاض حديقة منزلية مهملة. غري أن الحاصل هو ما 
يشبه طقسية عبور إىل عالم مجهول متوار وراء باب 
تفاصيل  جدرانه  بني  ستقرتف  الذي  البيت  أو  الدار 

هذه الفرجة املكتنفة باألرسار.
 يحذر املخرج الشاب رحيم بحريني الحارضين 
عدد  يتجاوزون  ال  الذين  املتفرجني  من  نفر  ،وهم 
أصابع اليدين ،من خطر الكلوسرتوفوبيا والخوف من 
الظلمة ومن رهاب القطط. جرعة من جرعات التشويق 
يتهيؤوا  حتى  للحارضين  التحذلق  أكواب  ف  يقدمها 
صورة  األذهان  ف  ينسف  الذي  اللغز  العرض  لهذا 
 ... التقليدية  الركح واملقاعد كما ف صاالت املرسحية 
مضاربة  لعبة  ف  تبدأ  العليم  املتحذلق  امٌلتلقى  أسئلة 
هل  أم  »هابينينغ«؟  عرض  أمام  نحن  هل  األسئلة: 
نحن أمام »تألق أدائي )بارفورمونس( ف انتظارنا؟ 
الجمهور  لعبة تشاركية يكون فيها  أمام  أم سنكون 

جزءا من عملية لعبية تبادلية بأجواء بسيكودرامية؟
مرسحية  أحداث  وذاك،  هذا  بل  ذاك،  وال  هذا  ال 
عند  التعبري  يكون  ما  كأبدع  مغلق  بيت  ف  تحدث 
قصيدة  أجمل  بأن  يقول  حني  رامبو  أرتور  الشاعر 
عن البحر كتبت ف بيت مغلق. بيت حقيقي بتفاصيله 
 théâtre( »الشيئية وكأننا أمام تجربة »مرسح منزيل
املرسح  تجارب  ف  معروف  هو  كما   )à DomiciLe

الحديث والذي أنشئ من أجل التوّجه للجمهور الذي 

هذا  ُجّرب  وأن  سبق  وقد  للمسارح،  أصال  يذهب  ال 
النوع من املمارسة املرسحية ف تونس وبشكل عابر 
مع عزالدين قنون وفتحي العكاري ف بدايتهما. لكن 
حالة »موجرية« ليست ضمن هذا الّسياق، فال تواضع 
مع أهل الدار، وال سيناريو يستعمل أحياز املنزل وال 
موضوع يستقر ف دائرة الحيوات الزوجية. بل كل ما 
ف األمر استجابة للحاجة. استجابة للحاجة الشعرية 
الجمالية التي يقرتحها نص عبد الوهاب الجمل »أو 
تابوت العروسة أو مجرية حب« الذي أنزل حكايته ف 
قبو منزل منقطع عن العالم، فضاء متوغل ف االنغالق 
التي  الخاصة  للظروف  أيضا  واستجابة  والتكتّم، 
اكتنفت انتاج هذا العمل املرسحي عىل خلفية تضاؤل 

اإلمكانيات املادية لفريق اإلنتاج بل انعدامها أصال.

تسع سنوات .. دون كالبسو
كالبسو«   مع  ليال  »تسع  الرائع  النص  تذكرت 
للراحل طاهر قيقة والذي أحسن وصف حالة ارتهان 
خيط  ثمة   .circé رسيس  اإللهية  للساحرة  أوليس 
الهومريية  الرسدية  وبني  موجرية  حكاية  بني  رفيع 
ف األوديسة حيث أن هناك مشكلة تملك. تملك امرأة 

عاشقة لرجل غري معني بذلك أصال.
رسيس مرّوضة الحيوانات وأوليس التائه الغائب 
دائرة  ف  السقوط  ف  مانعا  يجد  ال  والذي  الديار  عن 
الرمزي  الحقل  هذا  حضور  من  غرابة  وال  الغواية. 
ف  كما   ... به  واملفعول  الفاعل  بني  املشدود  الواسع 
غيابها  ظل  ف  يتم  سابقة  حكاية  ثمة  دائما  امللحمة 
إنجاز الحارض. وما الحارض إال ما نراه ف الفرجة من 
خالل الشخصية املركزية موجرية )سنية زرق عيونة( 
وهي تمارس انتقامها عىل ضحيتها املكبلة باألغالل، 
الحالة  هذه  ف  يعني  ما  وهو  الرقام(،  الدين  )سيف 
تبادل  فيها  تّم  قد  الرسد  عىل  املحمولة  الفرجة  أن 
إىل  بها  مفعوال  كان  التي  )املرأة(  فاعل  من  األدوار 
فاعل أسايس، أي أن الفرجة كانت نتيجة انقالب جعل 
به وجعل من  الغائبة مفعوال  الحكاية  الفاعل ف  من 
املفعول به فاعال. إن مرسحية »موجرية« ف النص كما 
ف العرض هي مرسحية ملحمية بامتياز، ال امللحمية 
التغريبة  وعنارصها  الفرجوية  بلوازمها  الربيشتية 
للكلمة. فكل ما  باملعنى الرسدي املحض  بل ملحمية 
يقال تقوله املرأة املنتقمة طوال العرض من البداية إىل 
النهاية، وكأننا ف الحقيقة أمام مونودراما. مونودراما 

مقنّعة ف شكل عرض »بورفورمونس«.

نقد مسرحي

مسرحية »مجيرة«
لرحّيم بحريني :

بينيلويببينيلويب
تغزُل رداء الّدمتغزُل رداء الّدم

د. عبد الحليم المسعودي
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قصة  بحبيبها،  املرأة  عالقة  هي  الغائبة  الحكاية 
الحب العنيفة املحمولة عىل االنتظار الذي دام طويال. 
ترك  الذي  املعشوق  هذا  سرية  هي  الغائبة  والحكاية 
العشيقة ف انتظاره. واملعشوق كما تبنّيُ نتف الرّسد 
هو ذلك الصنف من الجيل الطوباوي الجامعي الذي 
املايض  القرن  ثمانينات  ف  السيايس  االلتزام  عرف 
 – عادة  األفق  يضيق  حني   – عدة  ألسباب  واضطر 
ف  والخوض  الدراسة  إلكمال  املهجر  إىل  السفر  إىل 
الّسياسة وأحابيلها. وهو من  الوقت ف زواريب  ذات 
ذلك يرتك وراءه شابة عشقته وعشقها وتمرغا  أجل 
سويا ف أحضان فردوس اللذة والجسد رغم متاريس 
يرحم.  ال  محافظ  مجتمع  ف  واملحظورات  التحريم 
ويكون هذا الوعد قد ترك مفتوحا. وعد باللقاء وإتمام 
ملحمة، وعد إشباع هذا الحب الخارق الذي دفع باملرأة 
للصوم واالنتظار وأغالق كل منافذها عىل غري حبيبها 
من املتقدمني بالظفر بها كما حال ذلك مع بينيلوبي  
إىل  ،وتحّولها   uLysse أوليس  غياب  ف   peneLope

فاكهة محّرمة ال يتناولها إال هذا الغائب املنتظر.
 وهو ما سندركه ف هذه الرّسدية عىل لسان املرأة 
سنوات  تسع  بعد  حبيبها  بعودة  أخريا  ظفرت  التي 
بالحبيب  الظفر  هذا  كان  لقد  االنتظار.  من  طوال 
حني  خاصة  به.  الضاري  والتلذذ  لالنتقام  بمخالب 
ندرك أن هذا الوعد، وعد الشاب للشابة باستئناف ما 
خالته  ما  وأن  خلبا،  أمرا  إال  يكن  لم  عالقة  من  بدآه 
برهان  هو  االنتظار  من  تسع  سنوات  منذ  الحبيبة 
تضحية متناهية قد سخر منه هذا الحبيب واستصغر 
الحائط غري  به عرض  شأنه وشأن صاحبته فرضب 
عىل  حفاظا  خاضتها  التي  التضحيات  بكل  مبال 
حبهما. وهو ما يدل عىل أن هذه املرأة قد حولت حبيبها 
إىل رهينة لتنتقم منه أبهى انتقام ف مربعها املجهول 
والذي يبدو أنه قبو مظلم سكنته كرتيالء واستدرجته 
إليه لتلفه ف تالبيب أحبولتها التي ال تعرف الّرحمة ف 

قبوها املظلم واملغلق عن العالم الخارجي.

في سردية اليساري المهزوم
أخرى  رسدية  تستبطن  »موجرية«  مرسحية 
متوارية حني ندرك أن الحكاية غري معلقة ف تالبيت 
لعلها رسدية راهن تونيس  قصة حب دامية فحسب. 
الحقيقة  ف  موجرية  أن  يخربنا  وحده  فالرّسد  بعينه 
مراجعة قاسية ملسار فكري وسيايس لشخص الغائب 
التي  الضحية  هذه  بأن  الرسدية  وتخربنا  الضحية. 
ستنتقم منها املوجرية هو شاب من شباب اليسار الذي 
الرسد تصوير مالمحه. شاب يساري من جيل  أتقن 
اليسار ف  أيديولوجيا  املايض ترشب  القرن  ثمانينات 
املرحلة الطالبية، وعرف الحراك السيايس ف الجامعة 
وتنظم ضمن تيار الوطنيني الديموقراطيني بالجامعة 
انهيار  وعايش  النظام،  بوليس  من  مالحقته  وتمت 
كانهيار كياني وايديولوجي كما  برلني  الجدار جدار 
تدل عىل ذلك ودائعه من كتبه التي تركها عند املوجرية 

قبل السفر إىل املهجر إلتمام دراسته:
مع  خبيتهم  بالهم...  كتب  خاليل  سافر  »كيف 
ننفضهم  ...انشمسهم..  نخرجهم  ساعات  زهازي... 
ثالثة  سطرين  نقرا  كتاب  نجبد  ونرجعهم  مالغربة 
كيف  خل  الكراذن...  عليهم  نسكر  رايس  يوجعني 
الصغرية  ألختي  منهم  /خرجت  يفهمهمل  يروح 

عامت الباك / 
ما عادش شنوة  : هاذم  قلبتهم ضحكت وقالتل 

ما عادش ؟ 
معادش ... وفاو مع الحرب الباردة ياخي مازال 

شكون يحلم بالثورة الوطنية ؟ 
ماو طاح الحيط ..لوح عليك الكواغذ الزايدة ؟/ 

وه أما حيط إىل طاح ؟ 
تناقضاته  بكل  النموذجي  اليساري  ذات  أنه 
قناعاته  فيه  يمارس  أرحب  أفق  عن  الدائم  وبحثه 
دافئا  حضنا  كان  وإن  حتى  والسياسية  الفكرية 
ليبكي  مّرة  كل  إليها  يلجأ  كان  التي  املجرية  كحضن 
عندها، حتى وإن كان هذا الحضن باردا وعدوانيا ف 
املهجر. هو ذاته اليساري املخذول وإن ناشد الحرية 
خارج وطنه ليعود إليه بعد سنوات كإبن ضال لكنه 
األوىل  والرباءة  القناعات  زاوية  من  ومختلف  متغري 

وحضنه  ذاكرته  بوصفها  املوجرية  تدركه  ما  وهذا 
األّويل الذي عاهده وسّماه استعارة »وطن«.    

 تستحرض املرأة/املوجرية مستذكرة كل تفاصيل 
ومّرها.  بحلوها  حبيبها  وبني  بينها  الحميمة  العالقة 
الثابت أن الحكاية ليست مجّرد قصة حب ضارية بني 
أن  بل  املأساة،  عىل  نهايتها  ف  محمولة  ورجل  امرأة 
الحكاية قائمة عىل إشارة وملح عابرة مرتبطة برضف 

الزمان واملكان ف مناخه التونيس.
 وكما يبدو من خالل هذه اإلشارات املقتضبة ف 
فيما  تنزلت  لحبيبها  املجرية  انتظار  مّدة  فأن  النص 
وعاصفة  الكويت  )اجتياح  الثانية  الخليج  حرب  بني 
صدام  عىل  والقبض  بغداد  اجتياح  وبني  الصحراء( 
حسني. وهذا ما يؤكد أن لحكاية املرسحية ما يدعمها 
سبق  )الذي  الجمل  الوهاب  عبد  كتابة  ف  مرجعيا 
ومبكرا(.  بالذات  الثيمة  هذه  عىل  اشتغل  وان  له 
من  خاصة  العرب  املهاجرين  من  العديد  واضطرار 
عىل  ديارهم  إىل  العودة  إىل  واملسيّسة  املثقفة  النخب 
إثر املضايقات التي عايشوها ف مهاجرهم، ويبدو أن 

حبيب املوجرية من بني هؤالء. كما أن اإلشارات تؤكد 
يحلم  الذي  اليساري  الجيل  ذلك  من  هو  الحبيب  أن 
ما  خالل  من  نستشفها  ديموقراطية  وطنية  بثورة 
ترسده املجرية من خطابه وتعابريه وتحاليله ومواقفه 
واألفكار  والسياسة  األرسة  واملجتمع ومن  الحياة  من 

الثورية األممية.

       انتقام كطقس إعداد شاي 

ياباني
ف  بحبيبها  موجرية  تظفر  الغائب  عودة  عند 
غرفة  منها  جعلت  مظلمة  غرفة  الخاص،  مخدعها 
الرسائل  خالل  من  خاتلها  الذي  الحبيب  النتظار 
املجرية  رقمتها  الحبيس  كزنزانة  غرفة  الشحيحة، 
بأيام االنتظار من خالل رشم كفها بالحناء عىل كامل 
الجدران وكأنها تبني بيتا تنسجه تلك األيادي املنطبعة 
عىل الجدران. املكان املوحش يحتضن ف تفاصيله كل 
التي  الحبيب  كتب  من  العذاب  العشق  هذا  تفاصيل 
الذائبة  والشموع  الفارغة  الرشاب  قوارير  إىل  تركها 
التي تروي ليال من الغرام الشغوف والتي احتفظت 
بها املجرية كبقايا ذكريات ال تذوي، ذكريات شاهدة 

عىل  والالمباالة،  االنتظار  عىل  والخيانة،  الوفاء  عىل 
الّرعاية واإلهمال.  أرادت موجرية من هذا اللقاء وهي 
عىل حافة جنون االنتقام حسابا للسنني الطوال. كما 
أرادته وهي تنكل بحبيبها التنكيل البطيء الذي جاء 
وسلخ  وتعليق  ذبح  طقس  عىل  عبارة  املرسحية  ف 
)أدوات  األدوات  من  بمجموعة  املمثلة  فيه  تستعني 
دائرة  ف  ملقى  وحبيبها  مرعب،  مشهد  ف  الجزارة( 

االنتقام مكمما وموثوقا ال يقدر حتى عىل الرصاخ.
قساوته  عىل  املرسحي  العرض  ف  هنا  االنتقام 
ف  الياباني  الشاي  إعداد  كطقس  طويال  طقسا  كان 
لتانيزاكي   L’éLoge de L’ombre الظل  مديح  رائعة 
عرب  عيونة(  زرق  )سنية  املوجرية  أرادته   .tanizaki

استعداد  هو  آخر  لطقس  استبطانا  الهادئ  الرسد 
زينة  الزينة،  الرتداء  طويلة  لعملية  نفسها  املوجرية 
تنتقم،  عروس  من  أرعب  ال  الزفاف.  ليلة  العرس 
يكتمل  لالنتقام.  الزينة  لبس  طقسية  من  أرعب  ال 
طقسان  اللوركية  الحكاية  ف  كما  بالّدم  العرس 
الزينة من  ارتداء  التعذيب وطقس  متظافران طقس 

ندرك  الخارس. حني  انتقام  هو:  واحد  أجل موضوع 
الوقت  ذات  ف  ندرك  االنتقام،  هذا  الدراما:  هذه  مآل 
داللة »املوجرية » ف لعبة الورق وف عالم الكشف عن 

مصائر الطالع. 
القشيب  اإلسباني  الالتيني  اإلسم  »املوخرية« هذا 
من  باملخاطر  املحفوف  الحب  داللة  كل  يكتنز  الذي 
   prospère mérimée مرييمي  بروسبار  »كارمن« 
ومرورا بـ »عرس الدم«  )Bodas de sangre(  عند 
 viva La(  »ووصوال لـ »فيفا الموارتا Lorca لوركا
 fernando arrabaL أرابال   فرنندو  لـ   )muerta

 La( الورقية  الطالع  لعبة  ف  تمثل  »املوخرية«   ...
والسلبية،  الوحيدة  العدوانية،  املرأة   )cartomancie

معركتها  والتشفي،  االنتقام  ف  الّرغبة  عىل  املحمولة 
معركة مصالح تجاه »الري – امللك« تحديدا، تٌحركها 

الغرية القاتلة.
و»موجرية« املرسحية تفتك بامللك بوصفه ضحية 
عليها  تميز  قد  أنه  يعتقد  الذي  تنزله من عىل عرشه 
ألفكارها  ربما  استصغارها  سنوات،  بعد  واحتقرها 
الساذجة وبراءتها البادية أو ربما اعترب أن عالقتهما 

القديمة مجّرد تجربة مراهقة وهو ما أدركته املوجرية 
فتكا،  به  تفتك  حتى  املوعد  هذا  انتظار  ف  وظلت 
فالحب عندها تملك يبنى عىل رشعية االنتظار الطويل 
تسع  بعد  لتوه  العائد  حبيبها  أي  وامللك،  والحرمان. 
تجاه  منها  فكاك  ال  لعبة  ف  أنه  يدرك  لم  سنوات، 
»املوجرية« التي ال تخرس، بل إنها تفسد كل يشء ألن 
العرض جاء ف  االنتقام. واالنتقام ف  ما يحركها هو 
درجة  إىل  بالضحية  للتنكيل  الهادئ  االستعراض 
متوغلة ف القسوة وهي تقطيع جسده وهو حّي عىل 
تحّول  الذي  »الزانيا«  املوجرية  لقط  وتقديمه  مهل 
مع  املكان  يسكن  مكتملة  إىل شخصية  الّدربة  بحكم 
 Les( االنتقام  لربّات  رمزية  صورة  وكأنه  موجرية 

erinyes( كما ف الرتاجيديا اإلغريقية.

كالبسو،  إىل  تعيدنا  املوجرية  هذه  أن  امُلربك 
الحبيب  تحول   ،)anti – caLypso( ضديدة  كالبسو 
إىل رهينة ال من أجل الحب بل من أجل التنكيل بسبب 
انتقام خذالن الحب، كما تعيدنا إىل رسيس  املرّوضة، 
عىل  استعارة  القط  أليس  سفاحة،  مروضة  لكنها 

تدجني الوحوش كما تفعل سرييس؟، كما تعيدنا هذه 
املوجرية أيضا إىل بينيلومبي التي تنظر أوليس، لكنها 
من  لتنسجه  غزيله   تفكيك  وتعيد  قميصا  تنسج  ال 

جديد، إنها ستغزل رداء الدم بلحم أوليس. 
ترصيف  ف  كممثلة  عيونه  زرق  سنية  تفننت 
انفعاالتها ف مشهد االنتقام الهادئ الذي مارسته عىل 
املمثل سيف الدين الرقام وعىل متابعي هذا الطقس. 
واستطاعت الترصف ف تلوين أدائها بشحنات العنف 
املرعبة والتحنان املزيف الذي رافق الرّسد، وقد يعود 
ذلك لخربتها الطويلة ف معرفتها للنصوص املرسحية 
وخاصة  الدراموتورجيا،  ف  وكتابة  القراءة  ف  أداء 
معرفتها بجّوانيات مرسح عبد الوهاب الجمل بحكم 
ذلك  كل  ف  واملهم  الطويلة.  والرفقة  الصداقة  عالقة 
الرسدي  اإليقاع  أدرك هذا  واتقان  بنباهة  اإلخراج  أن 
عىل  فعمل  واالنتقام  التعذيب  طقسية  مع  املتوازي 
من  املنبثقة  الضوء  كّوة  خالل  من  العتمة  تبئري 
البطارية الكهربائية املثبتة عىل جبني »املوجرية« وهي 
تترّصف ف رسم أحياز الفضاء املظلم واملغلق ف نفس 
الوقت عىل الجميع. وقد منح هذا التبئري الضوئي الذي 

نقد مسرحي
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صورة تتحّدث

بوطبيلة 

بــدأ اإلحتفــال الرســمي برمضــان فــي تونــس 
مــع العهــد الحفصــي ومعه ظهرت عادة التنبيه 
الزيتونــة  جامــع  فــي  المــؤذن  فــكان  للســحور 
ــا بقــروب وقــت الســحور  ينفــخ فــي البــوق إعالن
ولكــن مــع ســقوط الدولــة الحفصيــة ســنة 1574 
أصبحــت إفريقيــة إيالــة عثمانيــة تحــت تصــرف 
الباشــا فأبطــل الحــكام الجــدد العــادة القديمــة 
يجــوب  حيــث  الطبــل،  بإســتعمال  وعوضوهــا 
ويرتــل  وأزقتهــا  المدينــة  شــوارع  )بوطبيلــة( 
أنغــام عذبــة مــع ذكــر أصحــاب المنــازل وال زالــت 
هــذه العــادة قائمــة الــذات فــي تونــس ولكنهــا 
بعــض  علــى  وتقتصــر  مغيبــة  شــبه  أصبحــت 

المــدن والقــرى.

تتحكم فيه املمثلة ف رسم األحياز ألفعال الشخصية 
حتى تحول املشهد كله إىل وجهة نظر نابعة من ذات 
الشخصية املركزية والوحيدة وهي »املوجرية«، إذا ما 
اعتربنا املمثل الثاني مجرد كتلة تكاد تكون اكسسوارا 
مفعوال به أقل بقليل من الحرية املطلقة للقط »الزانيا« 
الذي أضفى حضوره عىل الفضاء غرابة دونها األلفة 

التي يوحي بها حضور حيوان أهل ف املكان.

عبد الوهاب الجملي ... 
المؤلف الجّواني

 ... شاعر  جّواني.  شاعر  الجمل  الوهاب  عبد 
من  املرسحي  عامله  يشكل  مرسحي  مؤلف  أقصد 
الركح  الركح.  عتمة  ال  الفكرة  عتمة  العتمة،  داخل 
مسألة ثانوية، الركح كفضاء متخيل بالنسبة له رحم 
باطنية  الّشعرية  رؤيته  فإن  لذلك  باألساس.  أصويل 
مع  تواصلية  بالكاد  داخل. وهي  مونولوغ  كونها  ف 
الربّاني إال ف حاالت نادرة ألنها مكتفية بالّسباحة ف 
املاء املشيمي الذي ال يعّكره أو يخرتقه الضوء الربّاني. 
إحكام  إىل  األفعال  ناحية  الدرامية سعي من  ورؤيته 
الواجب  من  شقية  بّرانية  ملغامرة  املصائر  دائرة 

إنهاؤها وسد ذرائعها. 
به  مرتبط  ذاتي  لسببني، سبب  القول  هذا  نقول 
وقائم أيضا عىل معرفة شخصية به، وسبب موضوعي 
متعلق بهويّة أو مالمح مرشوعه املرسحي. فأما الّسبب 
الفضاء  ف  ناشئ  الجمل  الوهاب  عبد  فإن  الذاتي 
الجّواني القريواني الذي ال يعرفه إال هو. بمعنى أنه 
ثمة رسدية خاصة به يستند إليها ومنها يجرتح مادته 
املرسحية، ونقصد هنا أن امللحمي فيما هو رسدي بل 
شفوي، يشكل قاعدة أساسية بل أتوبيوغرافية خاصة 

به.
عبد الوهاب تربّي عىل رجع صدى الحكايات التي 
ازدحم بها إدراكه املبكر بأن عاملا قابعا وراء األبواب 
تبقى  ما  آثار  عىل  مغلقة  تقليدية  مدينة  ف  املوصدة 
من حيوات غامضة مكتنفة باألرسار. حيوات ما تبقى 

من عائالت أوليغارشية ضاربة ف قدم تاريخ املدينة 
ومعتوهة  ومسجونة  مقهورة  ذوات  حيوات  نفسها. 
فضل أهلها حبسها ف دور أقبية وحجبها عىل العالم 
صبايا  حيوات  والسرت.  للفضيحة  درءا  الخارجي 
خرجن عن طوعهن ف سياق قصص عشق تراجيدية 
أو نساء متمردات عن األعراف والسلطة األبوية فكانت 

مصائرها الغيبة القرسية املكتنفة بالرس واأللغاز ...
أذكر أن عبد الوهاب الجمل عندما أزور القريوان 
كنّا نتجّول، بل نتسكع ليال ف متاهة املدينة العتيقة 
امللتوية من إمكانية  وكان يحذرني ونحن بني األزقة 
أو  حليّها  بكامل  فاتنة  امرأة  فجأة  علينا  تظهر  أن 
تطل علينا من إحدى النوافذ طلبا للنجدة ...كان عبد 
ويخربني  موصد  باب  أمام  مّرة  كل  يتوقف  الوهاب 
بناتها  إحدى  سجنت  قد  الدار  هذه  أصحاب  أن  عن 
ألنها خرجت عن طورها ف حكاية عشق  منذ سنني 
مجنونة، وأن تلك الدار معروفة عن الناس بأن نساءها 
يخطفن الشبان ف الليل... أذكر أنه حكى يل مرة عن 
بكسوة  وظلت  سنوات  حبيبها  تنتظر  صبية  قصة 
زفافها وحليتها طوال ذلك الوقت تنتظره حتى ماتت 
ف أرذل العمر بحليتها تلك، وهي نفس الحكاية التي 

 La  »عثرت عنها  بعد ذلك ف قصة » حاملة  أوستوند
للروائي والكاتب املرسحي    rêveuse   d’ostende

.eric-  emmanueL schmitt إيمانوال شميدت
أو »موجرية حب »هو  العروسة«  تابوت   «  نص 
ف  النص  بدا  وإن  الجوانية  الحكايات  لهذه  ترّشب 
أكثر قسوة حني يكون املشهد األخري  نهايته األصلية 
فيه منتهيا عىل املرأة »املوجرية« تخرج محتضنة جثة 
كسوة  لتلبسها  بها  احتفظت  والتي  املحنطة  حبيبها 

العرس. 
الناظر ف مرسح عبد الوهاب الجمل منذ مرشوع 
للفن  العايل  املعهد  من  التسعينات  بداية  ف  تخرجه 
املرسحي سيدرك انهمام هذا املرسحي املتفرد بالعوالم 
تصويرا  كان  تخرجه  مرشوع  أن  أذكر  الجّوانية، 
تعرضه  إثر  عىل  جنديا  أصابت  التي  الخبل  لحالة 
إلشعاع نووي ف حرب الخليج األوىل. وهو نفس املدار 
نصها  كتب  التي  مرسحيته  ف  رسمه  الذي  الجّواني 
وأخرجها »تحت برج الدينصور« والتي شكلت امللمح 
يسكنه،  الذي  املرعب  الجّواني  العالم  لهذا  الحقيقي 
للتعبري عليه بشكل واضح ف  السبيل  والذي لم يجد 
والعائد  املفاجئ.  رحيله  سبقت  التي  السنوات  تلك 

القوة  تلك  سيدرك  املرسحية  الجمل  نصوص  إىل 
هذه  ف  الحال  هو  كما  نصوصه  ف  الكامنة  الخفيّة 
اإلخراجي  جانبها  عىل  الجمل  صمت  التي  املرسحية 
رحيم  الثنائي  أن  ذلك  كل  ف  واملهم  والسينوغراف... 
استحضار  ف  نجحا  قد  عيونة  زرق  وسنية  بحريني 
املرسحية  الطوباوية  هذه  أن  وأثبتا  الجمل  مناخات 
التونيس  املرسح  روح  عىل  محافظة  تزال  ال  املتأخرة 

املمكن استعادته ف مآدب الّرعب.

   البشبوش »الزانيا« 

الجديد  املرسح  لفرقة  »عرب«  مرسحية  منذ 
اعتبار  يمكن  هل  مرسحيا.  ممثال  الحيوان  أرى  لم 
هذا  ممثال؟  املرسحي  الفضاء  ف  وحضوره  الحيوان 
سؤال ال يمكن أن يجيب عنه إال عقل بحجم جورجيو 
أغامبن g.agamben كما ف »املفتوح من اإلنسان إىل 
مرسحية  ف  »الزانيا«  القط  حضور  لكن  الحيوان«... 
اإلجابة  استحالة  الّرعب ف  ذلك  كل  إيل  أعاد  موجرية 
الرعب  ذروة  وتعلو  املرسح.  ف  الحضور  مفهوم  عن 
الفرجة  ف  يقتات  وهو  »الزانيا«  القط  أشاهد  حني 
أجساد  تأكل  القطط  أن  صحيح  الضحية.  لحم  من 
هذا  كان  إذا  أدري  ال  أني  غري  يموتون،  مربيها حني 
القط يدرك أن ما يأكله من جسد املمثل مجرد خدعة 
يحسن اإلخراج تدبريها. لكنه بالنسبة يل رعب محظ 
 n.evreïnoff وأنا أستعيد نظرية نيكوالي أفراينوف
خالل  من  بالحيوان  أصولها  وعالقة  املرسحة  حول 
رعبي  الّرعب،  أن  غري  »املحاكاة«...  مشكلة  مساءلة 
تلك  تبدده  »الزانيا«  القط  ترصفات  تجاه  الشخيص 
  h.murakami  اإلشارة الرشيقة ف كتاب ملوراكامي
راوية  لعله  املظلمة  الغرفة  ف  الرف  عىل  موضوعا 
آلهة  أنصاف  القطط  حيث  الشاطىء«  عىل  »كافكا 
عاشقة قادرة عىل التحدث إىل عجوز فقد القدرة عىل 
الذاكرة إال ف ما يتعلق بالطفولة ... الطفولة طريق إىل 

الطوباوية لذلك تأتي دائما متأخرة.

نقد مسرحي
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26فضاء اإلبداعفضاء اإلبداع
تثبّت  العتبة  وعىل  أخرى  تؤّخر  واجفة،  خطوة  تٌقّدم 
قدميها بضع لحظات لتهّدئ هواجسها املضطربة كأرسار 

قديمة تضطرم يف جّرة مشّققة. 
ما الذي يفسد بالّداخل وال تراه؟ 

العفونة  وردة  تتفتّح  القفل  يف  املفتاح  يرِصّ  حاملا 
فيتضّوع ريحها حامضا زنِخا يف كّل ركن مرتّب من الّشّقة، 
ورًجا نظيف عِطر، وعىل كّل سطح متأّلق لألثاث. ريح تهّف 
املنفوشة،  األفكار  وحروف  املستثارة  األنف  شعرياِت  عىل 

وتنرسب، كاملاء امُلهلك، من بني األقدام املطمئنّة.. 
أُصيْص ما، بركن خفّي من منزلها لم  أينعت يف  الوردة 
القليلة  األيّام  أحداث  ترتيب  تُعيد  تربة.  وال  منبتا  له  تقتف 
املاضية تفصيال جنب تفصيل، تشّوش انتظام األزمنة تقديما وتأخريا وتجزئة، تنبش 

أدراج الّذاكرة، تبقر أكياس املهمالت املخّزنة بها..  هل يا ترى..؟ أم يا ترى..؟. 
تعيد تأويل غمزة جارة لجارة، واملغزى امُلضمر لحمحمة ليست إالّ خبيثة نّدت عن 
زميلة لحظة عربت الّرواق أمام مكتبها، وتذكر أّن زميلني غرّيا موضوع الحديث حاملا 

تقاربت منهما.. هل ترّسبا لهما الرّس؟
تستنفر قرون استشعار الحواّس السّت وأسوأ ما تتكتّم عليه الظنون فلعّلها تعرف 
بؤرة الفساد يف جنّتها الّصغرية، أو ربّما أهملت فأرا ميتا يجيف يف زاوية بعيدة لم تبلغها 
املكنسة أو دالء املاء.. تمّرر عىل سطوح األمكنة وتعّرجاتها عينني فاحصتني كماسح 
ليزر عىس ترى خيطا يصلها بنبع العفونة املتنامية أو رسب نمل يقفو أثر جثّة.. تقّلب 
يوميّا الغرف رأسا عىل عقب، حشيّة عىل وسائد، مالبس عىل وثائق.. تنكش كدجاجة 
مهووسة يف العلب الّشخصيّة، تحت طبقات املالبس، طّي األدراج املقفلة ألفراد أرستها.. 
عثرت عىل أوراق ماليّة يكنزها زوجها بمنأى عن منشارها اليدوّي يطلع ُمنْفقا ينزل 
منفقا وال تني تتربّم بضيق ذات يده وُشّح جيبه..  اغتاظت تهرس الكلمات بني فّكيها، 

» ماء الّزيتونة يسقي الّسدرة«.
وجدت علبة سجائر وهدايا غراميّة ألكثر من عاشق ماجن يف غرفة ابنتها املتحّفظة، 
وحبّات »إكستازي« محفوظة بني دّفات كتيْبات عن »ثواب القتل يف الله« تحت طبقات 
األلغام  بمثابة  فتُعّد  تُحىص  أخرى  صغرية  وفواجع  املطيع،  البنها  املدرسيّة  الكتب 

املدفونة تحت البالط.. إالّ أصيص وردة العفن ال أثر له. 
زوجها وقد فقد كّل ماله الرّسّي الذي كان يهّربه عنها لنزواته الّصغرية غري املرغوب 
عن  يرُضبان  اللُّقى  أثر  غيّبا  أن  بعد  وطفالها  النّوم.  غرفة  وهجر  بالوردة  تذّرع  فيها 
الّطعام املنزيلّ رّدا عىل التّهم الباطلة ألّم دخلت طور الهلوسة الشّميّة حتى احرتفت عادة 
استقرارا يف  األكثر  الّصيفّي لطقس األرسة  االنقالب  اإلنسان.  الهاتك لحقوق  التلّصص 
سحرا  أّن  قّدرت  املستمّر.  الحرارة  اشتداد  تشتّد  والعفونة  رمليّة،  بعاصفة  ينذر  الحّي 
أسود يقّطر سّمه الّزعاف من مكان ما بشّقتها األنيقة، أوعينا حسودا أصابت أرستها 
الجميلة.. تعرف الحاسدة، ومن ذا الذي »يوسوس يف صدور الناس« من النّاس. عّلقت 
ُخْمسة وقرن غزال فضينّي عىل الواجهة الخارجيّة للشّقة. عّدلت جهاز الحاسوب عىل 
التالوة املتكّررة لسورة البقرة، لكّن شيطان العفونة لم يحرتق. دفعت املبلغ املصادر من 
زوجها معلوما للتواصل عرب النت مع عّرافة عامليّة كتبت لها وصفة كونيّة لسحر محيلّ. 
غرق البيت يف أجمة من أبخرة ذات ماركات عامليّة ومحرقات مستوردة بالعملة الّصعبة 
تصطفق عىل جمر الفحم التونيّس، أّما ماء زمزم الذي أنفقت مبلغا طائال يف رشائه من 
كّل حّجاج املدينة الذين زارتهم فغسلت به جدران شقتها وبالط الحمام.. غري أّن شيئا 
بأّم  الطعام، فكيف  ابنيها عن  أنهى إرضاب  النّوم وال  إىل غرفة  الّزوج  يُِعد  لم  ذلك  من 

املعضالت؟ 
رئيسها يف العمل وسوست له وزوجته العجوز الفضوليّة فعرضا عليها زيارتها اليوم 
عىل العشاء لغرض لم يُفصحا عنه. نسيت أنّها دعتهما وتشبّثت بالّسؤال امُلسوَّس: ملاذا 
اليوم بالّذات؟ يف األمر رّس فظيع.. هل بلغهما الخرب؟ ال بأس، خلطة مرّكزة من مواّد 
التنظيف وسحابة مثقلة من بّخاخ العطور املنزليّة الصاخبة تطمسان فوح الحموضة 

الحاّد وترّدان كّل ظاّن عىل سوء دخيلته العكرة.
أطبقت فم املخاوف املهذار، وذهبت تُعّد املأدبة.

الثاّلجة قراطيس لحوم مختلفة ومواّد محفوظة من غري تنضيد.. بعثرت وردُة  يف 
املواّد  تعلم تحديدا. صندوق خشبّي صغري مدسوس بحرص بني  املخزون بحثا عّما ال 

امُلجّمدة.. 
عىل  املتشاحنة  الخواطر  واتّفقت  املفجوعة،  الّلحظة  نبض  هدأ  حتى  فينة  بهتت 
ترجيح احتمال بعينه. تأّملت الكتلَة املكّفنة يف الّضباب الثلجّي مرتابة تعابث الشكوك 
نيّاتها الحسنة، مرتّددة ال تمّد لها يدا وال تنرصف عنها كمن يخىش هْول الحقيقة تحت 
لوح الجليد.. تشّم رائحة امرأة أخرى تنام كبياض الثّلج يف ثالجتها.. لكّن زوجها لم يكن، 
فيما تعلم، مؤّهال ليكون صاحب تلك القبلة األمرييّة املنتظرة فما بالك بما ييل ذلك.. إيه، 

ورغم هذا يهّرب عنّي ماله ألجلها يف خزانة مالبيس ويدفن هديّته لها يف ثالجتي..« 
ألعشاب  الوساوس  جراد  وقضقضة  القلب  طبلة  قْرع  تحت  الّصندوق  سحبت 
الّظنون. مّسحت سطحه الّشائب. لو لم تتدارك فمها بإطباق لفّزعت النّيام والغافلني. 

ما هذا يا وردة؟ املوىس تحت ثوب العروس وأنت تبحثني بعيدا؟ أليس الّصندوق لك؟
هرعت إىل غرفة النّوم تتعثّر يف خطاها املتلعثمة، تتلّفت جنبيْها حذَر أن يتنبّه لها 
أحد من أرستها. غّلقت الباب. سحبت الّدرج البعيد عن كّل عني جّساسة ويد فضوليّة. 
نبشت جوفه تقّلب كنوزه املهّربة. يف األسفل، تحت النّفائس واألرسار، علبة الطماطم 
املفتوحة تحّولت إىل كبّة أزهار بنفسجيّة داكنة، تنفجر من قلبها عني العفونة بذيئة 

طاغية.

خالل القرن العارش للميالد بسط الفاطميون نفوذهم عىل مرص واملغرب 
العربي اىل حدود جزيرة صقلية.

بني  العربي  للمغرب  الرشقية  املنطقة  اسموه  ما  او  افريقية  شقت 
أطاحت  داخلية  ثورة  بعد  الطاعة عنهم  الكربى عصا  والصحراء  املتوسط 

بدكتاتور موال لهم حكمها لسنوات عدة.
وتؤسس  حديثة  جمهورية  تبني  أن  الصغرية  البالد  هذه  استطاعت 
بأغلبية  حاكما  تنتخب  وان  برملاني  بنظام  ديمقراطي  وحكم  دستور 
ساحقة، استطاع”سعيد” امللقب باإلخشيدي- ويعود هذا اللقب اىل عائلته 
القادمة من مرصيف هجرة قريبة- وان يكسب ثقة شعبه ملا عرف عنه او 
ربما فقط بدى عليه من تواضع وثقافة ونظافة يد وخاصة طبعه املحافظ 
جميع  فجند  املتشددة  الدينية  املرجعية  ذا  الوقفة  حزب  لعاب  اسال  الذي 

أنصاره من اجل انتخاب هذا الرجل حاكما...
الرصاع والخالف واستطاع  اشتد  ملذاهب وأحزاب متعددة  الفسيفسائية  الرتكيبة  ذا  بالربملان 
األغلبية وسيطر  تحالفات فحقق  العبايس من تحقيق  الخالفة  ملركز  بوالئه  املتهم  الوقفة  حزب 
مفاصل  عىل  السيطرة  بعد  صالحياته  من  والتقليص  سعيد  الحاكم  عزل  محاوال  الحكومة  عىل 
الدولة ووزاراتها السيادية...جراء هذه الخالفات السياسية دخلت البالد يف ازمة اقتصادية ومنها 

اجتماعية خطرية.
يف الوقت ذاته هاجم مرض غامض البالد حصد الكثري من األرواح، قيل وانه بدا عند الحيوان 
األغنام  جميع  شفيت  ثم  األغنام  من  كبري  عدد  عىل  وحمىأتت  حادة  رئوية  التهابات  شكل  عىل 
بني  الرعب  اثار  مما  عالية  عدوى  درجة  مع  البرش  عند  والخطورة  االعراض  بنفس  املرض  وبدا 
أهايل افريقية وزاد من وزر االزمة السياسية واالقتصادية بالبالد، كما سميت هذه الجائحة باسم 

حصبة األغنام.
يف بالط الحاكم عقد سعيد االخشيدي اجتماعا للتشاور استدعى فيه جميع مستشاريه وطبيب 
وهما  يشغالنه  مهمني  امرين  يبحث  وان  أراد  العسكري،  املجلس  ورئيس  ديوانه  ومدير  القرص 

مجابهة الجائحة واالزمة السياسية وخاصة حزب الوقفة الذي يعتربه املتسبب الرئييس فيها.
االخشيدي: - كيف نجابه هذا البالء؟

املستشار: - تقصد تعنت السياسيني ام جائحة السماء؟
مدير الديوان: - ال بد من استقالة رئيس الربملان ثم ندعو للحوار الوطني...

طبقا  وذلك  كانت  مهما  السياسية  العملية  نحمي  فقط  نحن   - العسكري:  املجلس  رئيس 
للدستور...

طبيب القرص: - أرى حقيقة وأن نوجه اهتمامنا للجائحة فالناس تموت كل يوم...
االخشيدي: - نعم.. أوافق هذا الرأي فبحماية الناس من املرض نكسب ودهم ونسحب البساط 

من السياسيني...
الطبيب: - سمعت وان درياق الجائحة موجود ببالد مرص عىل شكل لقاح ...لهم طب متطور 

هناك...
املستشار: حاكمهم دكتاتور ...عسكري أمسك البالد بيد من حديد...

االخشيدي: لكنه قىض عىل كل املعارضني ...لهم أيضا تيار ديني مثلنا...بل هم وجهني لعملة 
واحدة...

مدير الديوان: - لَم ال تزوره وتطلباملشورة والدواء سيادة الحاكم...
االخشيدي: أزوره...!؟

مدير الديوان: - نعم لَم ال...
االخشيدي: تعرف وأنني حاكم بلد رائد يف الديمقراطية ...فقد زرت مؤخرا جرياننا بليبيا واملغرب 
األوسط وهي ديمقراطيات ناشئة تحتذي بنا... فكيف أزور هذا الحاكم املستبدواملنتهك لحقوق 

االنسان بشهادة العالم كله!؟
مدير الديوان: - وما العالقة بني هذا وذاك؟ ...هي السياسة سيدي الحاكم

الطبيب: - ان كانوا سيعطونك اللقاح فلتذهب سيادة الحاكم... الناس تموت
االخشيدي: نعم سأذهب ... 

اقتنع االخشيدي بالفكرة فحزم امتعته وسافر اىل مرص وهو يمني النفس بإخافة خصومه 
السياسيني قبل الحصول عىل اللقاح، التقى حاكمها العسكري سنان باشا حيث لقي حظوة كبرية 
فاجتمع معه ملرات عديدة ووقع العديد من االتفاقيات واملواقف الدولية املشرتكة كما زوده األطباء 
بلقاح حصبة الغنم وهو دواء مرصي الصنع وقع تطعيم كل شعب هذا البلدبه فاختفت الجائحة 

منها يف شهور معدودة.
رجع االخشيدي لبلده افريقية فبرش شعبه يف اجتماع شعبي حاشد ووعدهم بتطعيم الجميع ثم 
وبطريقة استعراضية اعطى أوامره بتجربة اللقاح عىل حاشيته ومستشاريه واملجلس العسكري. 

كما وعد شعبه ببداية توزيع اللقاح بعد أيام قليلة ...
القرص  بمحارصة  الضباط  من  مجموعة  قام  فقد  صاعقة  املفاجأة  كانت  املوايل  اليوم  يف 
وعزل االخشيدي ووضعه تحت اإلقامة الجربية وتويل املجلس العسكري السلطة بعد حل الربملان 

والحكومة...!!؟؟؟
بعد أن افاق من ذهوله أدرك االخشيدي وان صيادلة مخازن االدوية بمرص قد أخطأوا يف رصف 
الدواء له )ال يدري إن كانوا عن قصد أو غري قصد( فاعطوه لقاحا ضد الديمقراطية عوض الجائحة 
فهذا الدواء موجود بكثرة يف مخازنهم وهو رس سمعه من الحاكم سنان باشا عند لقائه به...اذن 
لقد زود ضباط الجيش وحاشيته بلقاح قىض عىل مناعتهم وحفز غرائزهم للسلطة والدكتاتورية 

فانقلبوا عليه؟؟!!
بعد أيام خرج الشعب الذي لم يصله لحسن حظه اللقاح يف ثورة جديدة عىل املجلس العسكري 

كانوا يصيحون بصوت واحد:
ال لقاح ...ال دكتاتور 

نموت... نموت ويحيا الدستور.

سّر وردةمدد

بسمة الشّواليتوفيق الذكر

الدوحة 15 أفريل 2021
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بّكار للرتبية  للثقافة والرتبية بربمجة دورة من ملتقى توفيق  التونسية  الجمعية  حسنا فعلت 
والثقافة واإلبداع خاصة باأللسني واملثقف العضوي املرحوم صالح الْقرمادي تحت عنوان »صالح 
 2021 أفريل   10 السبت  يوم  تنظيمها  املفروض  من  كان  التظاهرة  هذه  والحداثة”…  القرمادي 
بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار الكتب الوطنية لكن تّم تأجيلها للنصف الثاني من 

شهر ماي القادم  تطبيقا إلجراءات الحجر الصّحي التي تّم إقرارها مؤخرا. 
عن  العمراني  فاروق  األستاذ  سيتحّدث  األوىل  الحّصة  ففي  متنّوعا.  الندوة  برنامج  وسيكون 
الْقرمادي  صالح  مقاالت  ف  بقراءة  التوجاني  زينب  األستاذة  وتقوم  وأعماله  الْقرمادي  صالح 
التونيس  املجتمع  يتجدد  »التجديد« وتجيب من خاللها عن سؤال محوري: كيف  بمجلة  الصاىرة 
وينتفض الرماد؟.  أّما األستاذ محمد الشاوش فسيهتّم بالْقرمادي مرتجما، من خالل كلمته املعنونة 
ب “مع الْقرمادي عىل عتبات الرتجمة”، لتختتم الجلسة األوىل بكلمة األستاذ صالح عجيلة التي تهتم 

بالتجديد ف فكر الراحل، تحت عنوان “صالح الْقرمادي: رائد األلسنية والثقافة الجديدة”. 
“صالح  عن  سيتحّدث  الذي  سكيك  هشام  األستاذ  مع  الّلقاء  فسيكون  الثانية  الجلسة  ف  اّما 
الْقرمادي كما عرفه ف السرياس” ثم يحارض الدكتور صالح الدين الرشيف حول »الْقرمادي واملسألة 
ببساطته  عنها  فيحدثنا  الفقيد  مع  ذكرياته  املهداوي  نجا  العاملي  الفنان  يستذكر  فيما  اللغوية« 
املعهودة وأسلوبه الشيق مع قراءات شعرية للمحتفى به للشاعرين زهرة املحوايش وسوف عبيد 

ويختتم اللقاء بكلمة تلقيها عائلة الْقرمادي ثم نقاش.
للتذكري ولد صالح بن الهادي الْقرمادي سنة 1933 وتوف سنة 1982 ويعد أحد رواد الدراسات 

األدبية واللغوية بالجامعة التونسية.
وقد اثر صالح الْقرمادي بحكم اِختصاصه ف الدراسات اللغوية وفهم الّلسانيات ف كلية اآلداب 
بتونس وعىل مدى عرشين سنة تأثريا مبارشا ف طلبته سواء منهم أولئك األدباء والشعراء أو أولئك 
النقاد واألكاديميني كما أثرت كذلك آراؤه الجريئة الحركة األدبية والثفافية بتونس حيث ساهم ف 
إصدار وتحرير مجلة التجديد ف أوائل الستينات مع األستاذين توفيق بكار واملنجي الشمل فكانت 
منربا ملفاهيم وأطروحات جديدة ساعدت عىل بروز كتابات نقدية وإبداعية مثلت منعرجا آخر لألدب 

التونيس بعد الرتابة التي خيمت عىل فرتة ما بعد فرتة جيل الشابي الثرية.
وقال فيه أحد طلبته الشاعر سوف عبيد : »إّن صالح الْقرمادي مثال نادر للمثقف الذي عاش 
خالط  بل  العاجية  األبراج  إىل  يركن  ولم  وبشجاعة  بصدق  عنهما  فعرّب  وبيئته  عرصه  تناقضات 
الناس جميعا وجلس إىل األدباء الشبان وساهم ف عديد النشاطات بحماس وبقدر ما كان يسمح 

به املجال...
قد نختلف ف قيمة شعره وقصصه ولكننا نكرب فيه مقدرته العلمية ف املجال اللغوي بالخصوص 

ونتعلم منه تواضعه و دأبه ف سبيل الكلمة امللتزمة«.
ويذكر ف هذا املجال أنّه هناك نّصا للناقد التونيس الراحل توفيق بكار بعنوان »شعر لم يغتسل 
بإبريق« يتحّدث عن تجربة الْقرمادي اإلبداعية، التي ظهرت مع ديوانه »اللحمة الحية« )1970(، 

ويمكن اعتبار هذا النص حبال رّسيا بني عاملني متوازينْي؛ فضاء الثقافة الرسمية وعوالم الهامش. 
يُظهر بّكار القطيعة التي أحدثها الْقرمادي ف مسار الكتابة الشعريّة التونسيّة، حني يخرج عن 
ذلك التقليد للشعر املرشقي، بما ف ذلك تجربة أبي القاسم الشابي، ف احتفائها بالتيارات التقليدية 
أشياء  إىل  تحيل  التي  املفردات  من  ينهل  الكتابة  من  لنوع  منترصاً  السواء،  حد  عىل  الطليعية  أو 
ملموسة ف الواقع حتى لو استهجنتها الذائقة األدبية املدّربة، وقد برزت من خالل ذلك لهجة هازئة 

بمختلف املسّلمات والقولب.
كان توفيق بّكار يكتب عن الْقرمادي انطالقاً من معرفة شخصية، فالرجالن جمعتهما هموم 
الناس وقضاياهم، من األدب إىل  التأسيس للمعرفة من خالل الجامعة أو من خالل االشتباك مع 
املنجي  مع  باالشرتاك  أدارها  التي  »التجديد«  مثل مجلة  أخرى،  كما جمعتهما مشاريع  السياسة. 
الشمل. وكان هؤالء راهنني ف اطالعهم العلمي وحريصني عىل تمرير معارفهم إىل األجيال الالحقة.

وفجأة اختفى صالح الْقرمادي لعدة أيام وف يوم الخميس 25 مارس 1982 وقع العثور عىل 
جثته ف منطقة تاكلسة بالوطن القبل بمكان يعرف برأس الفرطاس عىل مقربة من ثكنة قديمة 
مبنية تحت األرض ف شكل دهاليز يصل عمق بعضها إىل خمسة وأربعني مرتا، وقد تحولت مع 
مرور الزمن إىل منتزه، ولعله نزل ف أحد هذه الدهاليز وسقط وأصابته رضوض فخرج منه متعبا 
منهوكا مرضوضا فأصابه أجله، وكان ملوته لوعة وأىس ف أوساط زمالئه بالجامعة ولدى تالمذته 

الكثريين.
غمرة  وف  الدامس،  العرب  ليل  من  غفلة  »ف   : رحيله  حول  بوزرواطة  محّمد  األستاذ  وكتب 
اشتعال الحرب األهلية اللبنانية، انطفأت شعلة املرتجم القدير صالح الْقرمادي عام 1982، دون 
أن يُحدث- موته املأساوي- أي ردَّ فعل يُذَكر! خاصة أّن األمر يتعلق بقامة سامقة ف عالم الرتجمة 
واللسانيات والدراسات اللغوية، والتي شغلت حيًّزا ُمهًما من حياة الرجل، الذي نذر عمره لتدريس 
والتنقيب  البحث  ف  قضاها  عاما،   20 من  أكثر  مدار  عىل  بتونس،  اآلداب  بكلية  اللسانيات  علم 
والرتجمة...هكذا مات صالح الْقرمادي بشكل عبثي؟ يدعو إىل االستغراب والدهشة!  تصّوروا أنه 
سقط ف برئ، وهو يتجّول بأحد امُلنتَزهات الجبلية التونسية؟! َموت شبيه بمصري عالم اللسانيات 
سري  حادث  ف  اآلخر  هو  َقَض  الذي  والتفكري-  والحفر  الَهم  ف  األقل  عىل  شقيقه   – بارت  روالن 

مأساوي، عام 1980«.
كان  فقد  املبتكر،  والبحث  للتدريس  ومثل خسارة  عطائه  أوج  ف  وهو  الْقرمادي  توف صالح 
أستاذا ملتزما بالعلم واألدب الخالق، وله بحوث وفرية بالعربية والفرنسية نرشتها املجالت، وهي 

تتسم باالبتكار والتقيص، والروح العلمية الجادة امللتزمة.

صالح الْقرمادي
رائد الثقافة األلسنّية 

المنسي
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بورْقيبة ونوال السعداوي
نرش  بداية  منذ  الفقرة  لهذه  املتحمسني  املتابعني  من 
الذي  نجاح  خالد  والتلفزي  اإلذاعي  الصحفي  حلقاتها 
يتصل بي أحيانا لتصحيح معلومة أو إضافة فكرة تخص 
املواقف  بعض  يل  لريوي  أخرى  وأحيانا  الطرائف  بعض 

التي عاشها بنفسه أو سمع عنها من زمالئه عن 
تدخالت الرئيس بورْقيبة ونقد بعض الربامج التي 

لفتت إهتماماته.
هذه املّرة روى يل يس خالد نجاح هذه الطرفة 
قاسم  العزيز  عبد  األستاذ  كان  مّلا  حدثت  التي 
مديرا عاما لإلذاعة والتلفزة ف الثمانينات. ويعترب 
يس عبد العزيز قاسم أكثر املديرين العامني الذين 
الحبيب  الرئيس  مع  وطرائف  وقائع  لهم  كانت 
بورْقيبة رحمه الله. وكانت اإلذاعة ف فرتته كمدير 
عام ورياض املرزوقي كمدير تبث ملخصا بنصف 
ف  الثقافية   النوادي  ف  تلقى  ملحارضات  ساعة 
برنامج املدرسة املفتوحة الذي يعده صالح بيزيد. 
النسائية  الحقوقية  الناشطة  قدمت  أن  وصادف 

املرحومة نوال السعداوي إىل تونس وألقت محارضة ف دار 
الثقافة ابن خلدون . ونبه املدير العام املسؤولني إىل عدم بث 
محارضة نوال السعداوي قبل أن يستمع إليها ألنه يعرف 
للمرأة  بورْقيبة  ورؤية  تتوافق  ال  مواضيع  ستتناول  أنها 
وقد بلغته أيضا أصداء عن تلك املحارضة. ولكن املسؤولني 
ف  بثها  وتم  مزعج  غري  املحارضة  فحِوى  بأن  طمأنوه 
الربنامج املذكور. واملعروف عن بورْقيبة أنه يعشق اإلذاعة 
التونسية وبرامجها وكان ف االستماع إىل الربنامج الذي يبث 
ف الساعة الثامنة والنصف مساء .فغضب بورْقيبة وثار ملا 
 . املرأة  لتحرير  تكفي  ال  القوانني  إن  نوال سعداوي  قالت 

وفهم بورْقيبة من كالمها أن مجلة األحوال الشخصية التي 
اعتبارها  يمكن  ال  اإلستقالل  من  قليلة  أشهر  بعد  أقرها 
حاسمة ومهمة ف تحرير املرأة...فسارع إىل الهاتف ليطلب 
املدير العام عبد العزيز قاسم فلم يجده ال ف البيت وال ف 

مقّر املؤسسة وكان بورْقيبة مرصا عىل مهاتفته ليسأل عن 
أمر ما... فأحاله موّزع الهاتف إىل قسم األخبار حيث وجد 
الصحفي املرحوم جمال بوريْقة وخاطبه منزعجا من كالم 
نوال السعداوي وأغلق الهاتف غاضبا  . واتصلت الرئاسة 
القرص  إىل  الغد  من  الحضور  منه  وطلبت  العام  باملدير 
أن  أعلموه هناك  املوعد ولكن  للقاء بورْقيبة وفعال كان ف 
بورْقيبة ليس غاضبا من اإلذاعة وإنما يطلب استدعاء نوال 
السعداوي ملناقشتها حول ما قالت ف املحارضة التي بثت 
اإلذاعة ملخصا لها. ولكن نوال السعداوي كانت قد غادرت 

تونس منذ أيام .

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

عائشة بن أحمد في دور 
»ريتسا«

عائشة  التونسية  الفنانة  رشعت 
بن أحمد ف تصوير مشاهدها ف فيلم 
مع    بطولته  تتقاسم  الذي  »ريتسا« 

النجم محمود حميدة ...ويقوم بإخراجه 
معتز  تأليف  من  قّصة  عن  يرسي  أحمد 
فتيحة عىل أن يتّم عرضه  ف العام املقبل .

الفيلم حول عودة حداد  تدور أحداث 
بعد  الوطن  إىل  املرصي  القبطان 

خمسني  من  أكثر  غربة  رحلة 
حب  بقايا  عن  ليبحث  عاًما 

املراهقة ويواجه بكثري من الخطوط الدرامية واألشخاص 
املتباينة ف الطباع ف تشابك مثري للعالقات اإلنسانية بني 
ف  مذهلة  مفاجأة  النهاية  ف  لنكتشف  األطراف  جميع 

إطار من التشويق والرومنسية ...
مراحل  ىف  الفيلم  تصوير  يتم  أنّه  إىل  املنتج  وأشار 
الغرافيك  انه يعتمد بشكل كبري عىل  زمنية مختلفة واىل 
املؤثرات  ىف  متخصص  بفريق  االستعانة  تمت  انه  واىل 
البرصية، ويشارك ىف بطولته إىل جانب البطلة الرئيسيّة 
وأحمد  من محمود حميدة  كل  أحمد  بن  »ريتسا«عائشة 
الخشت  ومريم  الغيطي  ومي  املرصي  وأمري  الفيشاوي  

وكارولني عزمي.

نجيب بلحسن سعيد بنجاح 
دوره في مسلسل »موسى«

بلحسن،يتابع  نجيب  بمرص  املقيم  التونيس  الفنان 
»موىس«  مسلسل  نجاح  بإهتمام 
مع  بطولته  ف  شارک  الذي 
النّجم  محمد رمضان وسمية 
صربى،  وعبري  الخشاب، 
رجب  وسيد  الخويل،  ورياض 
نارص  تأليف  من  »موىس«   ...
وإخراج محمد سالمة  الرحمن  عبد 

وتدور أحداثه ف إطار صعيدي.
نجيب  ينتظر  آخر  صعيد  وعىل 

التجربة  يعد  الذي  نيزك«  »آخر  فیلمه  طرح  بلحسن 
األوىل ف الرشق األوسط لصناعة فيلم يتم عرضه عىل 
شاشات 3d  ثالثية األبعاد، وينتمي لنوعية أفالم 
الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد 
وتدور  والتأثريات،  الغرافيك  من  مجموعة  عىل 
وتواجد  التكنولوجي  التطور  قضية  حول  قصته 
الروبوات ورصاعها مع البرشية.يذكر أن فيلم »آخر 
أبرزهم  الفن  نجوم  من  كبرية  نخبة  يضم  نيزك« 
محمد عز وحمزة العيل وأحمد عبد الله محمود ومنة 
فضايل وهاجر الرشنوبي وهو من إخراج 

ميدا..

القضاء ينصف عاطف 
بن حسين في قضّيته 

ضد »الحوار التونسي«
عىل  فيديو  حسني  بن  عاطف  واملخرج  املمثل  نرش 
صدر  االبتدائي  الحكم  أّن  فيه  أّكد  الفايسبوكي  حائطه 
وقال  الخبري  حّدده  بمبلغ  لفائدته  وقض  أسبوع  منذ 
حق  ضاع  »ما   : دينار...قائال  ألف  الـ400  يتجاوز  انه 
هذا  لرشفاء  شكرا  زوال....  اىل  الظالم  و  طالب...  وراءه 
الوطن... شكرا لرجال وحراير هذا البلد... كنت متأكد من 

أن العدالة ستأخذ مجراها....«
وكان عاطف بن حسني قد رفع قضيّة عىل قناة الحوار 

املالية  مستحقاته  ببقية  للمطالبة  من التونيس 
“ملنارة”  التلفزي  املسلسل  مداخيل 

سنة  القناة  هذه  عىل  بثه  تم  والذي 
.2017

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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عاد التوتّر ليحيط بأجواء فريق النجم الريايض الساحيل بعد االنسحاب القاري من 
كأس الكنفدرالية وما رافقه من انتقادات واسعة لالعبني واإلطار الفنّي وكذلك للهيئة 
االنتقادات  فوهة  اىل  عادت  والهدوء  الرضا  من  نسبيا  طويلة  فرتة  بعد  التي  املديرة 

بتحريض من أصدقاء الدار.
مردود النجم الساحيل كان يف نسق تصاعدي والفريق بدأ يجني ثمار العمل الكبري 
الذي يقوم به اإلطار الفنّي وعىل رأسه لسعد الدريدي الذي نجح يف إعادة الفريق اىل 
مكانه الطبيعي بدليل ضمان املركز الثاني بأريحية كبرية بعد أن كان الفريق منافسا 
جّديا لصاحب الصدارة ونعني الرتجي الريايض التونيس ولكن بعض العوامل الجانبية 
دوري  سباق  من  املبّكر  الخروج  أّن  كما  السهلة  النقاط  عديد  يخرس  النجم  جعلت 
مجموعات كأس الكنفدرالية كان ألسباب أهمها بعيد كل البعد عن املستوى الريايض.
الغريب يف األمر أن قافلة النجم الساحيل كانت تسري عىل الطريق الصحيحة وكل 
املؤرشات كانت توحي بعودة الفريق اىل مكانه ومستواه الطبيعيني ولكن فجأة ساءت 
النتائج وتراجع مستوى الفريق بشكل الفت واألغرب من كل ذلك أن الرتاجع تزامن 
النادي  رئيس  من  بقرار  جنيح  وحسني  الجزيري  زياد  »املطرود«  الثنائي  عودة  مع 

ملواكبة  إنذار  سابق  ودون  فجأة  عاد  املذكور  الثنائي  الدين...  رشف  رضا 
التدريبية  أكثر من مناسبة يف الحصص  الفريق وقد تواجدا يف  تحضريات 

التي سبقت مباراتي االتحاد املنستريي وجاراف السينغايل وهما املباراتان 
من  واألكثر  الفريق  عىل  خري  طالع  تكن   لم  عودة  النجم.  خرسهما  اللتان 

ذلك أن هذه العودة أعادت الخالف القديم الجديد بني رئيس النادي ومعارضيه 
اىل واجهة األحداث من جديد خاصة أن بعض املصادر تفيد بأّن »جنيح الصغري« 

للتأثري عىل رضا رشف  الفايسبوكية  الصفحات  بتحريك عديد  والجزيري يقومان 
الدين أمال يف العودة اىل أجواء التسيري يف النجم سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة 

حملة  بدأت  الفريق  اىل  عودتهما  قاطعا  رفضا  ورفضه  الدين  رشف  تعنّت  ومع 
تنشط من جديد  النجم  لرئيس  الشيطنة 

لتنادي  األصوات  بعض  وعادت 
كانت  أن  بعد  مجّددا  باالستقالة 
هذه األصوات قد اختفت يف الفرتة 

املاضية.

وعادت حليمة

حالة من السكينة واالستقرار يعيشها النادي االفريقي يف الفرتة األخرية بعد تحسن نتائج الفريق 
تحسن  اىل  باإلضافة  الكامريوني  الثنائي  ملف  غرار  عىل  والعالقة  الحارقة  امللفات  بعض  وتسوية 
نتائج فرعي كرة السّلة وكرة اليد وهو ما جعل جماهري االفريقي تتنفس الصعداء بعد موسم صعب 

جدا كانت فيه أفضل السيناريوهات مرعبة لجمهور األحمر واألبيض.
حالة السكينة لها ما يربرها كذلك عىل املستوى اإلداري فهيئة يوسف العلمي تعترب نجحت اىل حّد كبري 
يف تأمني رحلة النادي يف الشهرين املاضيني ووجود الهيئة الحالية غرّي أمورا كثرية داخل النادي االفريقي 
منها عودة الثقة اىل كّل مكونات الجمعية مسؤولني والعبني وجماهري كما أّن جمهور االفريقي بات 
عىل قناعة كبرية بأّن مستقبل االفريقي بوجود العلمي وجماعته سيكون أفضل من حارضه ولعل 
هذا الطرح يعترب قويما جدا بالنظر اىل أوىل املؤرّشات التي تركتها الهيئة الحالية التي تحاول قدر 
اإلمكان إصالح الخراب الذي تركته الهيئة السابقة بما يف ذلك تحصني الفريق يف املواسم القادمة 
واستعادة ركائز الجمعية التي غادرت بال موجب عىل غرار الالعب السابق للفريق غازي العيادي 

الذي مازالت طريقة مغادرته لإلفريقي تثري أكثر من نقطة استفهام.
العيّادي كان حارضا يف املباراة الودية التي خاضها النادي االفريقي أمام مستقبل سكرة وقد 
استغل الفرصة لاللتقاء بزمالئه السابقني يف الفريق وكذلك مدّربه السابق منترص الوحييش الذي 
لم يخف رغبته الجامحة يف استعادة العيادي املوسم القادم إن كتبت له املواصلة عىل رأس االفريقي. 
ويرتبط غازي العيادي بعقد مع فريقه الليبي اتحاد طرابلس بعد تجربة غري موفقة مع فريق أبها 
السعودي وهو ال يمانع يف العودة اىل النادي االفريقي خاصة أنه اقتنع أن خروجه من الباب الصغري 
من فريق باب الجديد لم يخدم مشواره الريايض بما أنه فشل يف تثبيت أقدامه خارج الديار بعد أن كان 
العبا دوليا يتوقع له الجميع مسرية احرتافية موفقة. هذه القناعة قد تجعل العيادي يعود من جديد 
للنادي االفريقي خاصة أّن مدّرب الفريق منترص الوحييش مرّص جّدا عىل إعادته للفريق ومتوسط ميدان 

االتحاد الليبي ليس يف وضع يسمح له بفرض رشوطه.

العيادي كلوبيست؟

اخلطوي يطري إىل املغرب
التونسية  التدريبية  املدرسة  نجاح 
املدربني  أسهم  جعل  املغرب  ف 
وتقفز  هناك  ترتفع  التونسيني 
بعد  خاصة  مستوياتها  أعىل  اىل 
الرجاء  الكبري  املغربي  الفريق  تعاقد 
لسعد  التونيس  املدّرب  مع  البيضاوي 
الشابي جردة الذي التحق بكبري املدربني 
التونسيني ف الدوري املغربي فوزي البنزرتي 
مدّرب الوداد البيضاوي والذي كانت بداياته 
موفّقة جدا بعد تحقيق ثالثة انتصارات متتالية 
تدريب  عىل  فيهما  يرشف  مباريات  ثالث  أّول  ف 
ترك  ف  التونسية  املدرسة  نجاح  إن  قلنا  الرجاء... 
هناك  املسؤولني  شّجع  املغربية  البطولة  ف  أثر  أفضل 
ف  املتألّقة  التونسية  األسماء  بعض  مع  اتصال  قنوات  فتح  عىل 
مدّرب  مع  البداية  كانت  وقد  املحّل  املستوى  عىل  األخرية  الفرتة 

من  اتصاالت  تلقى  الذي  الدريدي  لسعد  الساحل  النجم 
إمكانية  ف  والنظر  نبضه  جّس  قصد  »مغاربة«  مسؤولني 

إرشافه عىل فريق لم يقع الكشف عن هويته ولكن رغم أهمية 
العرض من الناحية املادية فإنه لم يستجب لطموحات الدريدي 
الرياضية حيث اعتذر بكل لطف مؤّكدا أن التزامه بتدريب فريق 
ف قيمة النجم يمنعه من التفاوض مع أّي فريق آخر مهما كان 

اسمه...
املغرب  اىل  تحوّله  وفشل  الدريدي  مع  املفاوضات  تعثّر 
باملدربني  املغربي  الدوري  عالقة  ف  الوحيد  العنوان  يكون  لن 
شكري  التونيس  املدّرب  أّن  أّكدت  مصادرنا  أن  بما  التونسيني 
الخطوي سيكون عىل األرجح ثالث املدربني التونسيني ف البطولة 
لإلرشاف  طنجة  اتحاد  فريق  مسؤويل  مع  اتفاقه  بعد  املغربية 

عىل مقاليد األمور الفنية للفريق ف املوسم القادم. االتفاق املبدئي 
املفاوضات  خط  عىل  جديد  اّي  يطرأ  لم  وإذا  الطرفني  بني  حاصل 

ستوفد كرة القدم التونسية سفريا جديدا اىل املالعب املغربية.

28
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رغم النجاح التنظيمي لكل املباريات املهّمة يف سباق البطولة التونسية لكرة السّلة وكذلك 
مشوار الكأس بدأت أصوات الرفض واالحتجاج عىل املردود التحكيمي يف عديد املباريات ترتفع 
شيئا فشيئا بل وتعلو أكثر فأكثر يف وجه رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة عيل البنزرتي 
الذي يتهمه البعض بتشكيل منظومة عصيّة االخرتاق تتحّكم يف مسار األلقاب وكذلك يف نتائج 

املباريات.
ية  ا لبد وقتها ا حصل  وما  اليونيس  السالم  عبد  السابق  االفريقي  النادي  برئيس   كانت 

بسبب إشكال تأهيل املنتدبني الجدد وما حصل بعدها لالفريقي الذي 
وجد نفسه يلعب ألجل تقادي النزول... ثّم كانت الصفحة الثانية مع 
امللعب النابيل ورئيسه مروان الفلفال الذي دخل يف معركة مفتوحة 
فريق  لها  تعّرض  التي  التحكيمية  املظالم  بسبب  البنزرتي  مع 
امللعب النابيل والتي تسببت يف تجميد نشاط فلفال بعد »تطاوله« 
عىل الجامعة ثّم جاء الدور هذه املّرة عىل فريق الزهراء الرياضية 
اطار  يف  املنستريي  باالتحاد  جمعته  التي  املباراة  يف  انهزم  الذي 
الفريق  السلة وقد زعم مسؤولو  البطولة يف كرة  ذهاب نهائي 
بحثت  متعمدة  تحكيمية  أخطاء  بسبب  كانت  الهزيمة  أن 
عيل  الجامعة  لرئيس  املفّضل  الفريق  االتحاد  كّفة  ترجيح  عن 

البنزرتي.
 فتحي بلحسن رئيس الزهراء الرياضية نسج عىل منوال مروان 
فلفال رئيس امللعب النابيل وفتح النار عىل رئيس الجامعة مؤّكدا 
املباراة  حكم  مردود  سببها  ملظلمة  تعّرض  فريقه  أن 
أخطاء  ارتكبا  الثنائي  أن  إىل  مشريا  واملراقب  
تحكيمية فادحة باإلضافة اىل سوء التنظيم  
موضحا أنه لم يتم االمتثال ملا نّصت عليه 
الجامعة بخصوص عدد الجماهري ) 60 
من كل فريق( حيث حرضت جماهري 

االتحاد املنستريي بأعداد غفرية.
الزهراء  رئيس  واعترب 
األخطاء  ان  الرياضية 
نتيجة  غريت  التحكيمية 
املباراة ويبدو أن هذه 
يعلو  قد  الرشارة 
يف  أكثر  لهيبها 
تجّدد  صورة 
االتحاد  فوز 
ي  ملنستري ا
املباراة  يف  غدا 
نهائي  يف  الثانية 
خروج  وبالتايل  السّلة  كرة 
الزهراء من املوسم الريايض 
يشء  ال  وأخرى  فارغة  بيد 

فيها.  

بوجا يريد »إيدوه«خوف من املنظومة

 27 الثالثاء  اليوم  موعد  عىل  القدم  لكرة  التونيس  املنتخب  جمهور  سيكون 
أفريل 2021 عىل موعد مع قرعة البطولة العربية لكرة القدم التي ستستضيفها 
قطر بمشاركة 23 منتخباً عربياً من غرة ديسمرب إىل غاية 18 من نفس الشهر.

القرعة  نقل فعاليات عملية سحب  التونسية غدا  الوطنية  التلفزة  وستتوىّل 
هذه  من  األوىل  النسخة  وستشهد  الدوحة.  القطرية  العاصمة  تحتضنها  التي 
البلد  قطر  منتخبات  مشاركة  عربي  »موندياليتو«  تعترب  التي  العربية  البطولة 
املستضيف واملنتخب التونيس والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومرص 
وفلسطني  وعمان  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق 
العربية  واإلمارات  وسوريا  والسودان  السودان  وجنوب  والصومال  والسعودية 

املتحدة واليمن.

اليوم قرعة موندياليتو 
العرب

بمهامه  االضطالع  بوجلبان  أنيس  الصفاقيس  للنادي  السابق  املدّرب  يواصل 
الجديدة يف فريق أهيل طرابلس الليبي يف خّطة املدير الريايض للنادي إضافة اىل كونه 

مستشاراً ملجلس اإلدارة فيما يخص األمور الفنية يف كّل األصناف.
بوجلبان أرشف منذ وقت قريب عىل تدريب النادي الصفاقيس وحقق معه نتائج 
محرتمة جّدا بدليل أن قرار إقالته فاجأ كّل املالحظني وجعل هيئة املنصف خماخم 

الذي نرجو له باملناسبة الشفاء بعد الوعكة الصحية التي 
خاصة  االنتقادات  فوهة  يف  تكون  الهيئة  جعل  به  أملت 

االسباني  للفريق  الجديد  للمدّرب  السيئّة  البداية  بعد 
بيبي مورسيا وباإلضافة اىل قبّعة املدّرب التي يرتديها 
كوسيط  كثرية  أحيان  يف  يعمل  بوجلبان  أن  معروف 
شبكة  له  وسيط  وهو  الالعبني  انتقال  صفقات  يف 
عديد  إبرام  يف  بالفعل  نجح  وقد  واسعة  عالقات 
القبّعة  وهذه  مرص  يف  أو  تونس  يف  سواء  الصفقات 
بحكم  الجديد  فريقه  خدمة  لـ«بوجا«  تّسهل  قد 

العالقات التي يمتلكها وكذلك بحكم الخربة التي أصبح 
يتمتع بها يف مثل هذه امللفات.

أّن  املغاربي«  مصادر موثوق بها كشفت لـ»الشارع 
بالتعاقد  فريقه  مسؤويل  نصح  بوجلبان  أنيس 

الصفاقيس  للنادي  النيجريي  املهاجم  مع 
القّوة  يعترب  الذي  إيدوه  كينغسالي 

الجنوب.  الضاربة يف فريق عاصمة 
رها  يربٍّ ما  لها  بوجلبان  نصيحة 
تحت  لعب  النيجريي  فالالعب 
تحت  وتأّلق  بوجلبان  إرشاف 
قيادته بشكل الفت وبوجلبان 
يعرف جيّدا قيمة هذا الالعب 
فنيا وبدنيا ومدى قدرته عىل 
هذه  ولكن  االضافة  تقديم 
الصفقة قد ال يكتب لها أن 
اعتبارات  لعّدة  النور  ترى 

النادي  حاجة  أهمها  لعل 
الصفاقيس اىل خدمات العبه يف 
الكنفيدرالية  كأس  مسابقة 
األّول  الهدف  تعترب  التي 
القادم  املوسم  يف  للفريق 
وثانيا ألّن خماخم لن يفّرط 

يف العبه بمبلغ يقّل عن مليون 
وهذا  دوالر  ميلون  ونصف 

الوقت  املتناول يف  املبلغ ليس يف 
الحايل بما أّن األهيل بصدد ترميم 

البيت من جديد.
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