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الخطر الداهم
المنصوص عليه
في الدستور استكمل معناه
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ّ
ّ
إىل الفعل؟ ومتى؟
انتهت العهدة بين الغنوشي والمشيشي :

من سينجح يف االنقالب عىل اآلخر؟
• النهضة لن تترك رئيسها يسقط من رئاسة البرلمان
والمشيشي يتهيأ لتأسيس مرحلته الخاصة

ّ
تبخر االدخار الوطني ولـم يبق سوى طباعة األوراق المالية!

بقلم  :عز الدين سعيدان

ّ
بالتوجه إلى القضاء العسكري:
يل ّوحون

مأزق سياسي أم إنقاذ للدولة ؟
حتى لقاحات الغالبة وضعاف الحال لـم تسلم من تح ّيلهم !
الحل»
«الحل في
نهاية اإلسالم السياسي ومستقبل الوطن :
ّ
ّ

بقلم  :حمادي بن جاء بالله
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االفتتاحية

احلل»
ّ
«احلل يف
ّ
هناية اإلسالم السيايس ومستقبل الوطن :
حمادي بن جاء باهلل
ماذا عىل التونيس الوطني أن يفعل اآلن وهنا بعد أن تحولت
دولة االستقالل إىل دولة متسولة؟ وماذا عليه ان يفعل بمن حول
ارض وطنه اىل مزبلة احواز روما بعد ان كانت مطمورة روما
ذاتها؟ وماذا عليه ان يفعل بمن ترك الشعب يصارع الفقر وحيدا
يف زمن الوباء ؟ ماذا عليه أن يفعل بمن غرر بشباب تونس فحول
شتاتا منه اىل قنابل تقتل الشقيق والصديق؟ ماذا عليه ان يفعل
بحكام يفتقرون اىل كل يشء ،بدءا بالحس السليم حتى الضمري
االخالقي ،مرورا بانعدام الكفاءة والحس املدني والروح الوطنية؟
يقيني أنه ما كان للتونيس ان ينتظر أدنى الخري ممن حكموه منذ
عرش سنوات إال لجهله بحقيقتهم  .وال سبيل اليوم اىل الخالص
من بؤس وضعه اال بالتخلص منهم جميعا .واذ أقدم للقارئ
ّ
فألبي له من وجهة
شهادتي الشخصية عىل العوارش البائسة
نظري /1أخطاء األمس و/2تباشري االنفراج اليوم  3/واتساءل
معه عن اقوم السبل لتقويم ما طرأ عىل الحياة الوطنية من
عوج تقويما يتنزل رضورة يف افق الجمع املتني بني واجب تحرير
الوطن والحرص عىل استكمال مسرية التحول الديمقراطي.
**I
والحق أنه ما من يشء يحرجني –وأعتذر للقارئ الكريم عن
معاودته- -قدر ما يحرجني ان يتزايد عندي الشعور كل يوم
باني لم اخطئ أمس ،يف حقيقة من حكمونا وأني اليوم عىل
حق:لم أخطئ أمس حني قدرت –يف مقال نرشته جريدة "الطريق
الجديد" قبيل كارثة انتخاب "املجلس التأسييس" يف اكتوبر 2011
أن الدولة الوطنية .تمر قريبا من طور البناء والتعمري ،وأن يف
مناخ سيايس "سلطوي" ( )Autoritaireمثل جميع الدول حديثة
االستقالل ،اىل طور الهدم واإلفساد يف مناخ سيايس دكتاتوري
ظالمي ،وان تن ّكر يف غلف ديمقراطي .ولم أخطئ أمس حني قدّرت
–يف مداخلة برشيط أنباء الثامنة عىل شاشة "الوطنية األوىل يوم
 12ماي  "2012ان جريمة السطو عىل جامع الزيتونة املعمور،
هي الخطوة األوىل عىل طريق انتصاب الديكتاتورية الظالمية
بما تفرضه من هدم للدولة الوطنية وإفساد جميع انجازاتها،
بدءا بمدرسة الجمهورية .وهل انبعاث محتشد الرقاب وأمثاله،
وغرس التنظيم "العاملي لعلماء املسلمني" يف أرضنا إال من إرادة
تحطيم مدرسة الجمهورية ؟ وقد نرشت يف ذلك مقاالت عديدة
بجرائد "املغرب" و"الرشوق" و"الشارع املغاربي" دون رجع
صدى من الحكومات املتعاقبة.
ولم اخطئ أمس حني بيّنت يف حوار طويل نرشته جريدة
"الرشوق" مشكورة يوم  8ديسمرب  – 2013حذرت فيه من
سقوط دولة االستقالل عىل أيدي املخربني من اإلسالم السيايس
مستعيدا عبارة تيت ليف  Tite-Liveالشهرية" :حتى ال يصبح
دواؤنا أمر من دائنا" يوم كان يحذر الرومانيني من سقوط
روما بأيدي "همج العرص" .وهل تستقيم السياسة دون قدرة
عىل التوقع واالستباق؟ ولم أخطئ أمس حني اتهمت اإلسالم
السيايس بنرش ثقافة الحقد بتوسط استغالل املشاعر الدينية
واالستثمار يف الفقر واألمية .فليس ادل عىل سالمة موقفي من
ظهور االغتيال السيايس وانتشار االعتداءات عىل قواتنا املسلحة
بجميع فصائلها ويف مقدمتها الجيش الوطني .ومن غري تطويل
لقد كان اإلسالم السيايس أكثر ذنوبا من الدهر يف حق الوطن أرضا
وتاريخا وثقافة ودينا وقيما لكنها آثام وجرائم دون محاسبة.
وكيف تكون املحاسبة وهو الحاكم بأمره بفضل سياسة وفاق
مغشوش زكتها االنتهازية وغذاها العمى الفكري؟
وال ريب عندي أن كل تجاهل لتلك الحقيقة الصارخة ،إنما
هو من قبيل ضيق األفق الفكري رغم صدق الحس الوطني ،كما
هو الشأن يف جهة اليسار عامة ،أو من قبيل الغباء يتخذ حمقا
شكل الفطنة وبعد النظر وخاصة شكل الحرص عىل "املصلحة
الوطنية العليا" ،كما خرب الشعب ذلك عند كل من تحالف مع
اإلسالم السيايس ليتصدر "التأسييس" تفاخرا ،أو ليسكن

"قرطاج" عىل وجه الفضل .ويعلم الشعب التونيس اليوم علم
اليقني أن "املحاصة الوفاقية" التي جرى عليها منطق "الحكم
منذ  2011حتى اليوم ،كان عاما شامال حتى انه بلغ تقاسم
مرابيح األسواق وفوائد االقتصاد املوازي وصغرى املناصب
والوظائف ،بل حتى الفتات والرجيع...
وهل أدل عىل ما ذهبت إليه -يف اختزال شديد  -يف توصيف
استبداد حكم اإلسالم السيايس و"أحزمته" من أن بعض
املتمردين من كهنة املعبد األزرق ،اقروا جهارا بهارا وبملء
إراداتهم أن "الخوانجية" اتخذوا الثورة "غنيمة حرب" ،وكأنما
هم كانوا يجهلون تلك الحقيقة ،أو كأنما هم لم يشاركوا يف
نهب خريات الوطن تحت عناوين مختلفة وبتعالت واهية .وما
يشهده االقتصاد الوطني اليوم من مصاعب ،إنما مرده -يف
بعده األخطر –اىل مقتضيات منطق "الغنيمة" ذاته .والحق
أن ما يتميز به اإلسالم السيايس من عجز فكري بنيوي يجعل
جميع "الخوانجية" يجهلون تمام الجهل ان ثورة شباب مدرسة
الجمهورية املطالبة "بالشغل والحرية والكرامة الوطنية"،
ليست دالة عىل فشل دولة االستقالل التي ّ
أسسها املجاهد األكرب
الحبيب بورقيبة والذين معه ،حفظ الله االحياء منهم ورحم
األموات ،بل إن تلك الثورة كانت ارقي انجازات دولة االستقالل
يف مسرية تجاوز نقائصها ،وهي اسطع دليل عىل قدرة تونس
املستقلة عىل تجاوز أخطائها لتكون عىل الدوام قادرة عىل رضب
املواعيد مع التاريخ.
وال ريب ان ماجاء يف شهادة أحد االسالمويني الذين شاركوا
يف جريمة باب سويقة يدل بما ال يدع مجاال للشك عىل حقيقة
التميش االسالموي يف املدي القريب واملتوسط والبعيد ،يف إعداد
فيالق االرهاب ،حيث بني صادقا -وانا عىل ذلك من الشاهدين
منذ سبعينات القرن املايض  -ما كان الشباب التونيس يتعرض
له من تعبئة اديولوجية يف املساجد واملعاهد والجامعات ،تعده
للجريمة داخل الوطن وخارجه ؟ وهل التسفري اليوم اىل مواطن
االقتتال بني اإلخوة يف ليبيا وسوريا والعراق اال مواصلة لتقنيات
التعبئئة اإليديولوجية املعتمدة منذ ظهور الخوانجية بيننا يف
سبعينات القرن املايض ؟ لم العجب إذا يف ان تصبح تونس اليوم
مصدرة لإلرهاب وجهاد النكاح ؟ الم يحولها املستعمر العثماني
أمس اىل منطلق للقرصنة البحرية يف املتوسط بعد أن كانت يف
عرصها األمازيغي-الروماني موطن إشعاع القديسني اوغستني
وسيربيان ويف عرصها العربية منصة انطالق الفكر الخلدوني ؟
وهل لالسالم السيايس يف تونس إال أن يخدم يف خنوع سياسة
صاحب األستانة.
****II
أما أني اليوم عىل حق فيشهد له تراجع اإلسالم السيايس يف
االنتخابات ويف سرب اآلراء ،والسيما يف الضمري الجمعي بعد أن
تبني للتونيس الخيط األبيض من الخيط السود وان بصعوبة
زادها عدم املحاسبة صعوبة.وقد تكون للتونيس بعض مظاهر
سوء التفاهم مع األمن الوطني ،مثلما يجري عليه اآلمر يف
جميع أنحاء العالم ولكنه ال يقبل البتة من ان يهان رجل االمن
كما وقع ذلك مرتني – عىل االقل – بمطار تونس قرطاج الدويل.
واملواطن اليقبل  -حتى وان كان حاليا عاجزا عن الفعل  -ان
يسمع برتاكم الثروات يف ايدي من ظنهم أمس "يخافون الله"
يف حني ينترش الفقر يف صفوف الشعب انتشار النار يف الهشيم.
وهو اليقبل ان يتمتع بالتلقيح املحصنون يف مكاتب الوزارات قبل
املربي وسائق الحافلة وسيارة األجرة مثال .لقد ادرك التونيس
أن اإلسالم السيايس الذي حكمه يف الرس والعلن منذ  2011قوم
اليشعرون بالعيب وال يتعايرون بنقيصة ،وال يتعايبون برذيلة،
فهم أشد خلق الله رقاعة ،عىل ما تشهد به اليوم مجريات مهازل
برملاناملهازل.
وانأ اليوم عىل حق ألني كنت اعلم علم اليقني أن اإلسالم

السيايس غريب عن تونس عقال ووجدانا وثقافة وطموحات ،وان
التونيس لن يسلم بلده لجشع اإلخوان املسلمني الوافدين علينا
من ظلمات القرون .وما يشهد ملا ذهبت إليه أن نشا من رحم
الشعب حزب يحمل هم الشعب ويعيل إرادته يف التحرر من وباء
الثورة املضادة بزعامة لفيف الخوانجية .هو حزب وريث النضال
التونيس من اجل األنوار والحرية عىل مدى ما يقارب القرنني .لذلك
قام وفاء ملبادئه "باعتصام الغضب" للتشهري بسطو اإلرهاب
الفكري االسالموي عىل مدرسة الجمهورية واعلن انطالق "ثورة
االنوار" تبديدا لظلمات تراكمت علينا بكثافة غري معهودة منذ
 .2011وال عجب يف ذلك فنحن أمام حزب من ابرز منشئيه
وقادته ،واكثرهم تفاعال معه وانفعاال به وفعال فيه ابن تونس
البار الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ،بطل معارك التحرر من
االستعمار االجنبي وباني دولة االستقالل ومحرر املرأة وباعث
مدرسة الجمهورية.
وحزب بورقيبة يتقدم اليوم بزعامة االستاذة عبري مويس
معركة التحرير الوطني الحقيقية .ويف تقديري املتواضع ان بقية
املعارك ودعاوى اإلصالح تمويهات لن تلتئم عىل معنى صادق،
ما لم تتنزل بوضوح يف افق معركة التحرر من كابوس من
حكمنا منذ عرش سنوات ،ويف مقدمتهم الخوانجية كما سمّ اهم
التونسيون مذ كانوا .والحق انه ال يكفي أن يكون حزب بورقيبة-
مويس يف املقدمة بل عليه ان يعني غريه من االحزاب الوطنية مثل
حزب االستاذ عبو او ااالحزاب القومية عىل تجاوز مصاعب
الرتدد وأسباب الخوف .فال يمني وال يسار وال وسط حني يتعلق
األمر بتلبية نداء الوطن .وهل وطنية دون تضحية كما بني ذلك
املرحوم الطاهر صفر يف "مذكرات املنفى"؟ ومن غريب االمر ان
املرء يكتشف أحيانا أن أقىص التضحية –يف عالم السياسة -إنما
هي التخلص من وهم التعبقر وحبائل األنانية.
******III
اما كيف يكون الخالص اليوم ،فإني ال ادعي قدرة عىل االجابة
الشافية .غري انه مهما حوّم خيالنا وصاغ ما صاغ من فرضيات
فإنه لن يقوى عىل تجاوز مركزية القوى االجتماعية الفاعلة
يوميا يف الحياة الوطنية ،االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد
الصناعة والتجارة واالتحاد النسائي ونقابات الفالحني وهيئات
الفنانني واألطباء والصيادلة واملحامني واملهندسني ...فاملنظمات
االجتماعية الكربى كانت أمس يف مقدمة معارك التحرير من
االستعمار األجنبي ،وهي مطالبة اليوم بحق الوطن عليها ،ان
تكون يف مقدمة معارك التحرير من االستعمار الداخيل املتسرت
بعباءة تقوى الله تكأة لتربير خيانة الوطن .وليس يل وال عيل ّ
أن أتجارس عىل تلك املنظمات العتيدة فا قرتح عليها طريقة
تنظيم صفوفها وترتيب اولوياتها قصد اعالن بدء معركة تحرير
الوطن واستعادة مسرية االنتقال الديمقراطي املعطلة ...ولكني
أعيدها للمرة االلف :ليس لتونس ان تنتظر خريا من جميع من
حكمها منذ  .2011وبقدر ما نعجل يف لحظة انطالق العمل
التحريري نكون وقيناها اإليغال يف سبل التسول ،والتورط يف
مزيد التداين وتصدير اإلرهاب ،السيما اذا احكم برملان املهازل
غلق باب املستقبل بتشكيل ما سمي باملحكمة الدستورية .فهل
يكون "الحل يف الحل" كما قال األخ نور الدين الطبوبي بمناسبة
االحتفال بعيد الشغل؟ يقيني انه ال مرشوعية أرقى من مرشوعية
إعادة السلطة إىل الشعب ،سواء الستفتائه او لدعوته النتخابات
جديدة يعرب فيها عن ارادته .ويف هذه الحالة يكون االئتالف
االجتماعي املنشود أجدى من كل حوار تشارك فيه احزاب خربت
الوطن وشوهت سمعتنا حتى أصبحنا أضحوكة الدنيا ...لقد
طال شوق التونيس اىل تونس الحبيبة التائقة اىل االنوار والحرية
.فمتى لقاؤك ياوطني؟
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ّ
تبخر االدخار الوطني ولـم يبق سوى طباعة األوراق املالية !

عز الدين سعيدان

يمثّل االدخار الوطني الجزء غري املستهلك
من الناتج الداخيل الخام وهو يصلح لتمويل
االستثمارات التي تنتج بدورها النموّ
والتطوّر وتبعث مواطن الشغل وتخلق
الثروات.
والدول التي تحقق نموّا اقتصاديا رسيعا
تملك عادة نسب ادخار وطني مرتفعة يمكن
أن تبلغ  ٪ 35من الناتج الداخيل الخام .عىل
أن بعض الدول تختار اكمال رصيدها من
االدخار بديون خارجية لتمويل استثمارات
والدفع بنموّها االقتصادي .أما البلدان التي
تتداين لتمويل نفقات عادية مثل الزيادات
يف األجور واالنتدابات الكثيفة بالوظيفة
العمومية أو واردات مواد االستهالك املألوفة
فتنتهي عادة بالتورط يف أوضاع تداين مفرط
وال يمكن تحمّ له.
قبل عام  2011كانت لتونس نسب ادخار
وطني ترتاوح حسب األعوام بني  22و25
 ٪من الناتج الداخيل الخام .ولم تكن هذه
النسب مرتفعة بشكل خاص ولكنّها كانت معقولة بما
أنها كانت تسمح بتحقيق معدّل نسب نموّ اقتصادي بني
 5و ٪ 6يف السنة وخلق ما بني  60و 80ألف موطن شغل
سنويا .واضافة اىل االدخار الوطني كانت تونس تقرتض
لتمويل االستثمارات والدفع بالنموّ وقد م ّ
كن ذلك من
التحكم يف نسبة التداين يف حدود مقبولة تبلغ نحو ٪ 40
من الناتج الداخيل الخام.
ومنذ عام  2011بدأت توازنات تونس الكربى تنهار
بنسب أخذت تتدهور من عام إىل آخر كانت احداها نسبة
االدخار الوطني التي عرفت تراجعا رسيعا لتبلغ  ٪ 6من
الناتج الداخيل الخام عام  2019قبل أن تستقر يف حدود

 ٪ 1,6سنة  2020أي بنسبة قريبة جدا من الصفر .ذلك
أن تونس لم تعد تدّخر .تونس ّ
جفت من الدم وأصبحت
القدرة عىل االدخار سواء تعلق األمر بالدولة أو باملؤسسات
أو باملواطنني إمّ ا سلبية أو قريبة من الصفر بل انه لم يعد
هناك ادخار وطني.
ماذا يعني ذلك ؟
 - 1انه لم تعد لتونس موارد لتمويل استثماراتها .ثم
انها أصبحت شبه عاجزة عن االقرتاض من الخارج بسبب
مستوى تداين ال يُحتمل بالنظر اىل أنه يتجاوز طاقتها عىل
خالص الديون.
وهكذا لم يعد بإمكان تونس االستثمار وال تحقيق
النموّ االقتصادي أو خلق مواطن الشغل والثروات الجديدة.

وقعت تونس إذن منذ  2011يف فخ خياراتها
السياسية واالقتصادية واملالية واالجتماعية،
كما وقعت يف رشاك السياسة املالية املتبعة من
طرف البنك املركزي وخصوصا يف ما يتعلق
باختيارات سياسات نسبة الفائدة ومعدالت
الرصف واملراقبة البنكية.
 - 2كل اقتصاد يعتمد عىل ثالثة محركات نموّ
أساسية :االستثمار والصادرات واالستهالك.
مح ّرك االستثمار شبه مع ّ
طل ومحرك الصادرات
يعمل ببطء .أمّ ا محرك االستهالك فقد لعب
نوعا ما منذ  2011دور القاطرة التي تج ّر
االقتصاد وذلك عىل حساب االدخار .واليوم وقد
نفد االدخار الوطني لن يصبح بمقدور مح ّرك
االستهالك قيادة االقتصاد الوطني.
 – 3رغم وقوعها يف فخ التداين املش ّ
ط باتت
تونس -لألسف -مُ جربة عىل مواصلة التداين
بشكل فادح ولو كان ذلك من أجل تسديد ديون
قديمة وس ّد ولو قليل من عجز ماليتها العمومية.
 – 4أمام الوضعية االقتصادية واملالية
الصعبة جدّا التي تردّت فيها ،ال تملك تونس سوى ُقدرة
محدودة عىل التفاوض مع املانحني األجانب مهما كان
نوعهم .وعىل سبيل املثال لكم أن تتصوروا الوسائل التي
ستتوفر لتونس خالل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدويل
حول مرشوع الربنامج الجديد للحصول عىل  4مليارات
دوالر .وهذه املفاوضات ستجري خالل شهرين أو ثالثة
أشهر بالنظر اىل أننا ما زلنا يف مرحلة عرض اسرتاتيجية
اإلنقاذ وحشد الدعم للطلب التونيس.
ويف املحصلة وأمام غياب االدخار الوطني وبلوغ
التداين مستوى ال يحتمل لم يبق اذن سوى طباعة األوراق
املالية !

زووووم

علم من أعالم تونس ،يس البشري بن حيمد يف ذمة اهلل...
غادرنا األستاذ البشري بن يحمد املؤسس واملدير العام لدار  Jeune Afriqueللصحافة والنرش
واالتصال .يس البشري من الوجوه التونسية القليلة التي توفقت يف إرساء مؤسسة ذات اشعاع
قاري وحتى عاملي اذا اعتمدنا عدد املتابعني من ج ّل بلدان العالم ملا تنرش الجريدة أسبوعيا من
اخبار ق ّل ما يرتقي الش ّك ملصداقيتها ومن تحاليل معمقة وآراء متعددة.
مسرية يف الحقيقة "وال مبالغة يف القول" هرقلية  :نشأت الجريدة يف تونس سنة 1961
باالمكانات املحدودة جدا التي كانت سائدة يف تونس يوم نشأتها ثم تحولت اىل روما بعد خالف مع
بورقيبة حول ملكية اسم الجريدة .روما ،أين تكفل يس البشري بنفسه ويف ظروف صعبة بتحمل
جميع الوظائف اإلدارية والصحفية وحتى التجارية ،إال أن الجريدة رسعان ما أخذت يف االنتشار
نتيجة ألسبقية توجهها االفريقي واملغاربي .كانت النخب املغاربية عىل موعد أسبوعيا ملتابعة ما
يحدث يف البلدان املجاورة.
لم يمر زمن طويل حتى تمركزت املؤسسة ماليا وإداريا بعد انتقالها اىل باريس أين توفرت لها
ظروف عمل أقل عناء وأكثر إمكانيات خاصة يف امليدان الحيوي لالشهار .منذ ذلك الحني أصبحت
 Jeune Afriqueمرجعا ال غنى عنه للنخب االفريقية والعاملية املتابعة للشأن االفريقي فتعددت
نرشيات الدار وتخصصت يف أغلب ميادين االهتمام اإلعالمي.
اختار يس البشري املثالية الصحفية عىل الضوضاء السياسية اذ كان بوسعه أن يرتقي اىل أعىل
مراتب السلطة يف تونس حيث كان سنة  1957أصغر وزير يف أول حكومة استقالل خاصة أنه
كانت تجمعه ببورقيبة وشائج االحرتام والعطف.
اختار اذن مسرية أخرى وتوفق فيها بنجاح حتى أخذته املنية عن عمر  93عاما .لم يكن ليعمّ ر
كل هذه املدة لو لم يكن حامال ملرشوع نبيل وبروح أنبل.
رحم الله هذا التونيس الجليل وأرسة "الشارع املغاربي" تقدم لعائلة الفقيد وألرسة االعالم
التونيس أصدق عبارات التعازي.

"الشارع المغاربي"

البشري بن يحمد وعمر صحابو سنة  1980عندما كان رئيس تحرير يف Jeune Afrique

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 259الثالثاء  4ماي 2021

www.acharaa.com

الشارع السياسي
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الخطر الداهم المنصوص عليه في الدستور استكمل معناه :

لطفي النجار

سعيد إىل الفعل؟ ومتى؟
قيس
يمر
هل
ّ
ّ

ّ
انفك يهدّد
أكثر من سنة ونصف السنة على دخوله إلى قصر قرطاج رئيسا للجمهورية ،و»التوانسة» يتابعون خطابات الوعيد والثبور لقيس سعيّد التي ما
خاللها «الخونة» و»الفاسدين» و»المتآمرين في الغرف المظلمة» بدُنُوِّ ساعة المحاسبة وبب ْئ َ
س المصير .سنة ونصف السنة من التحذير واإلنذار والتهديد
ِ
وأمام ِ التاريخ وأمام الشعب» كما يحلو لسعيّد أن يُردّد ت ْلك الجملة
بكشف الحقيقة والتهديد بتحميل المسؤوليات لمن أجرموا في حقِّ ِتونس «أمام هللا
ُ
جل َخ ِرْ جاته وجوالته وخطاباته...اليوم وبعد أن شارفت ُ
الع ْهدة الرئاسية على انقضاء ث ُلثها أو تكاد ،هل سيَم ّر
بصوته الجَ ْهوَر يِّ وبحماسته المعهودة في
ّ
ِ
َ
َ
ْ
َ
سعيّد ف ْعليا ِ
إلى ِ
أم ّ
التنفيذ وي ُِغادر نهائيا خطاب الوعيد ؟ ومتى ستحين ساعة هذا المرور ْ
أن األمر ال ي َْعدو سوى ز بَد سيَذهب جُ فاء ولن يترك أثرا على األرض ؟!
ِ
ِ
ِ
ٍ
يف أوّل خطاب لقيس سعيّد بعد انتخابه وتحديدا
«لرئيس الجمهورية يف حالة خطر داهم مهدّد لكيان
أثناء أداء اليمني الدستورية يف مجلس نوّاب الشعب
الوطن أو أمن البالد أو استقاللها ،يتع ّذر معه السري
يف  23أكتوبر  2019تحدّث سعيّد بإفاضة عن مسار
العادي لدواليب الدولة ،أن يتخذ التدابري التي تحتمها
ّ
سيتغي منذ لحظة اعتالئه رئاسة الدولة
التاريخ الذي
تلك الحالة االستثنائية».
ّ
التي وصفها ب»اللحظة التاريخية» والتي «استعىص
لوّ ح سعيّد يف  7ديسمرب  2020بتفعيل الفصل
عىل الكثريين يف تونس بل ويف العالم فهمها» .يُو ِّ
َصف
 80إذ قال ،يف كلمة أمام عدد من النواب الذين
قيس سعيّد مسؤولية الحكم ب»األمانة» ،فيقول
استقبلهم يف قرص قرطاج إثر حوادث العنف اللفظي
يف خطاب «أداء اليمني» « :األمانة أمانات ،أمانة
واملادي التي عرفها الربملان حينها ،إنه «يوجه اإلنذار
االستجابة ألبناء هذا الشعب يف الحرية والكرامة .لقد
تلو اإلنذار والتحذير تلو التحذير بأنه يحرتم الرشعية
طال االنتظار وال ّ
حق ألح ٍد يف أن ي َُخيّبَ آمال شعبنا
والقانون ولكن لن يرتك تونس تتهاوى ولن يرتك
ّ
ّ
ب الجرس..من ضفة اإلحباط إىل ضفة
مؤسساتها تسقط ،ومن يعتقد أننا ال نتابع ما يحصل
الذي ي ُِريد أن يَعْ ُ َ
البناء» .ويُضيف سعيّد يف نفس الخطاب «األمانة هي
فهو واهم›› .وبلهجة تحذير حادة ،واصل كلمته
الحفاظ عىل الدولة التونسية ..وليس أخطر عىل الدول
«نعرف كل يشء ،وستأتي اللحظة التي سأحمّ ل
من تآكلها من الداخل...فشعبنا أمانة ودولتنا أمانة
فيها الجميع املسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ،
وأمننا أمانة ،وأنّات الفقراء والبؤساء أمانة ،بل ّ
إن
لن نقبل بأن تسيل الدماء وأن يمهّ د البعض إلسقاط
ابتسامة رضيع يف املهد أمانة ،فلنحمل هذه األمانات
الدولة ،»..مؤكدًا «ستستقط كل املؤامرات» .تحيلنا
ك ّلها بنفس الصدق والعزم».
تهديدات سعيّد ووعيده إىل الفصل  80من الدستور
كان سعيّد واضحا وصادقا يف خطابه األول
عرب اعتبار الوضع الراهن يف تونس كـ»حالة خطر
وشخص الحال حينها ّ
ّ
بدقة ونزاهة ،فقد طال االنتظار
داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البالد أو استقاللها
فعال لعبور «التوانسة» الجرس كما قال واملرور
يتع ّذر معه السري العادي لدواليب الدولة» وهو ما
ضفة اإلحباط إىل ّ
من ّ
ضفة البناء والتشييد .كما ّ
أن يمنحني االختصاصات من أن أقوم بما يجب ألن أقوم والسقوط والتفكيك والخيانة والعمالة لألجنبي يم ّكن من تفعيل الفصل املذكور واتخاذ عدد من
أمانة الحكم تتط ّلب فعال الحفاظ عىل وحدة الدولة به حفاظا عىل الدولة التونسية...ربما نعيش أخطر واإلجرام والفساد» حتى وصل األمر إىل االتهام «التدابري» ،كما يسميها الفصل ،من قبل رئيس
وديمومتها ،ولكنّنا اليوم وبعد مرور أشهر طويلة عىل وأدق اللحظات يف تاريخ تونس بعد االستقالل...كل ب»االرتماء يف أحضان الصهيونية» عندما وجّ ه سعيّد الجمهورية.
يؤكد مق ّربون من الرئيس ّ
أن فرضية تفعيل
هذا الوعد الصادق والتشخيص النزيه ،وبعد أن مكثنا الوسائل الدستورية متاحة لدي وهي كالصواريخ عىل اتهامات ألطراف لم يذكرها باإلسم باالفرتاء والكذب
جميعا عىل ّ
ضفة اإلحباط دون مغادرة ودون أن نرى
خالل أداء اليمني لحكومة املشييش يف  3سبتمرب الفصل  80مطروحة من قِ بله لكن من غري الواضح
ّ
منصة إطالقها».
أمال يف بناء يُذكر أو أفقا لغ ٍد أفضل ،وبعد أن صارت
يف  7ديسمرب  2020وعند استقباله عددا من  ،2020بعد أن فشل يف إقناع بعض األحزاب بعدم إن كان سعيّد قد حسم يف األمر وأي موعد قد اختار.
ّ
الدولة عِ بارة عن
جزر منفصلة وكرتونات حاكمة أعضاء مجلس نواب الشعب يرصّ ح قيس سعيّد يف نربة تمريرها .قال سعيّد حينها أمام جمع من النوّاب وهنا يُمكن أن نط َرح سؤاال آخر عىل ضوء هذا اللبس
ٍ
بأمرها تتآكل من الداخل وتتصارع فيما بينها ،أصبح وعيد وتهديد قائال  »:من يعتقد أنّه سيسقط الدولة «ماذا فعلتم أنتم يف األيام املاضية ويف األشهر املاضية يف موقف الرئيس ،وهو لُب ٍْس يجعله يف دائرة اإلحراج
السؤال ُملِحً ا أكثر من أيّ وقت مىض :هل ِأز َفت ساعة فهو واهمأ لن نرتكها لقمة سائغة ملن يريد إسقاطها باستثناء املشاورات بالليل وتحت جنح الظالم ،وأعلم األخالقي والقانوني  :متى يحزم سعيّد أمره ويم ّر
الخالص التي وعد بها سعيّد ِمرا ًرا وتكرارا ؟
من الداخل ،أوجّ ه اإلنذار تلوى اإلنذار ،والتحذير تلوى ما قيل فيها ،وأعلم الصفقات التي ت ّم إبرامها وسيأتي عمليا إىل الفعل ؟ نطرح السؤال يف ظ ّل االنهيارات
مؤسساتها اليوم ألتحدّث بك ّل رصاحة عن الخيانات وعن التي تعرفها الدولة صحيا وماليا واجتماعيا ،بمعنى
وعيد وثبور...
التحذير..لن نرتك تونس تتهاوى ولن نرتك ّ
تتهاوى وتسقط ،نعرف تفاصيل التفاصيل ،نعرف االندساسات وعن الغدر وعن الوعود الكاذبة وعن كم يكفيه من الوقت حتى يخرج من دائرة ر ّد الفعل
وخطر استكمل معناه
يشخص يف خطاباته ّ
ّ
بدقة هذا
إىل الفعل ال سيّما وهو
ال تكاد تخلو مناسبة يخرج خاللها قيس سعيّد ك ّل يشء وستأتي اللحظة التي سأحمّ ل فيها الجميع االرتماء يف أحضان الصهيونية».
محصلة خطابات الرئيس قيس سعيّد ،ولو الخطر الداهم؟ .من جهتنا نعترب ّ
أن سعيّد قد وضع
ّ
احتفاء بذكرى وطنية أو عيد ديني أو استقباال املسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ..لن
يف
نفسه يف إحراج سيايس كبري بعد أن ّ
توغل كثريا يف
لضيف ما يف القرص أو زيارة ّ
ملؤسسة أو منطقة ما ،نقبل بأن تسيل الدماء ،لن نقبل بأن يُمهّ د البعض وضعنا بعض الخالصات لِما رصّ ح به يف مناسبات
فإن «األمانة» لم يت ّم الحفاظ عليها (خطاب االتهام بالعمالة والفساد والخيانة للخارج لخصومه
ّإل وذ ّكر سعيّد ب»الخونة املرتبّصني» بالدولة الذين إلسقاط الدولة..تونس ورايتها لن تسقط وستسقط عديدة ّ
وأن اإلحباط قد تفاقم بني «التوانسة» دون أن يفعل شيئا مقابل هذه االتهامات الخطرية.
يتآمرون يف «جنح الظالم» عىل أمن البالد والذين ك ّل املؤامرات .أوجّ ه م ّرة أخرى تحذيرا بأنّنا سنر ّد أداء اليمني)ّ ،
«ستأتيهم الرضبات صاعقة بأقوى ِممّ ا يتصورون» بأكثر ِممّ ا يتصوّرون وبأكثر ممّ ا يتحمّ لون إلنقاذ و»أنّات الفقراء والبؤساء» قد صارت مسموعة يف ك ّل وربّما يكون قد أضعف نفسه أيضا ّملا تمادى أيضا
ّ
ب»املنصات التي تنتظر
يتوهم بأنّه يمكن أن يستعني ناحية من تونس .ولو انطلقنا أيضا من مقوالت سعيّد يف الوعيد والثبور والتلويح
ِ
ّ
ّ
«منصات» أعدّها الرئيس
من
املنتظر فحسب لساعة الدولة التونسية..ومن
ال يعلمها ّإل هو...ساعة ستأتي يف حينها وآوانها ببعض الخونة واملجرمني فإنّنا نعلم أنّهم يعملون يف وتشخيصاته لواقع حال الدولة واعرتافاته بأنّه عالِم ساعة ّ
الصفر» مكتفيا باألقوال واإلنشائيات فقط.
لقد وضع سعيّد نفسه يف كمّ اشة خطاباته
ِبما هو حاصل يف الغرف املظلمة ّ
ومكانها !.
الخفاء وسيدفعون الثمن».
فإن الدولة مخرتقة
واملندسني وهي يف الحماسية والتهديدية ،إذ لم يعد من املقبول عند
ّ
ّ
للغنويش
استقباله
عند
ج
ن
ومتش
غاضب
خطاب
يف
ّ
املجلس
عىل
إرشافه
وبمناسبة
آخر
خطاب
يف
فعليا بالجواسيس واللصوص
يف القرص يف  20جوان  2020يُشري فيه بوضوح إىل األعىل للجيوش يف  21ديسمرب  2020يقِ ّر سعيّد حالة فوىض عامّ ة وعطالة مستفحلة ومهدّدة فعليا «التوانسة» اإلفاضة واالستزادة يف هذا السيل من
عب عن ذلك رصاحة ودون خطابات التهديد والوعيد دون فعل ملموس .لم يعد
مؤسسات الدولة ،بالسقوط والتف ّكك (وقد ّ
ّ
ما أسماه ب»الفوىض» داخل الربملان يقول سعيّد « بوجود ما أسماهم بالخونة يف
بي يف تلميح يف مناسبات عديدة) ويتح ّكم يف بعض دواليبها مقبوال عندهم وهم يرون بأ ّم األعني حجم الخراب
الربملان صار يعيش فوىض وال أحد من التونسيني وبافتعال اإلرباك املقصود لدواليبها بعد أن ّ
ّ
واملؤسسات من
املنترش يف ك ّل الجهات والقطاعات
يقبل بها..كنت أدّيت اليمني للحفاظ عىل الدستور ..خطاب سابق حالة الفوىض الربملانية ّ
«صواريخ
وأن
خونة ومجرمون ومتخابرون مع الصهيونية.
وطنهم .أضاع سعيّد عىل تونس (إىل حد الساعة)
وأعمل عىل أن تسري دواليب الدولة سريا طبيعيا .تنتظر إشارة اإلطالق» .يقول قيس سعيّد يف هذا
هل ؟ ومتى ؟
وقتا ثمينا يدفعه «التوانسة» كل يوم من قوتهم
ولكنها اليوم لألسف بالنسبة ملجلس نواب الشعب الخطاب أمام قيادات عليا من الجيش الوطني «بعض
لنا رشعية السؤال اآلن ،أال تنطبق مضامني
وأرزاقهم وصحتهم وأرواحهم ،وهم يرصدون
وبالنسبة إىل عدد من دواليب الدولة ال تسري سريا األحداث طبيعي ولكن بعضها اآلخر مقصود وت ّم خطابات سعيّد جميعها عىل مبدإ ومفهوم – الخطر
وطنهم ذاهب إىل املجهول ويتابعون دولة سائرة إىل
طبيعيا....اليوم ال يمكن أن يتواصل الوضع عىل النحو الرتتيب له بهدف إرباك ّ
مؤسسات الدولة...ال مجال الداهم -الذي يتحدّث عنه الفصل  80من الدستور
الفوىض والخراب...لم يعد سؤال «هل سيم ّر سعيّد إىل
املذكور ولدينا من اإلمكانيات القانونية ما يسمح يف تونس للخونة يف مؤسسات الدولة...سنتصدّى لك ّل ؟ وهل سيم ّر قيس سعيّد إىل الفعل أم سيبقى يف
الفعل مهمّ ا عند «التوانسة»...هم مازالوا يصدّقونه...
بالحفاظ عىل الدولة ،لن نبقى مكتوف األيدي أمام هذه املحاوالت ولن ترهبنا».
حدود التوصيف ملظاهرالخطر الداهم منتظرا ساعة
املهم بالنسبة لهم متى سيم ّر؟...ينتظرون األفعال..
تهاوي مؤسسات الدولة..ولن أترك الدولة التونسية
هي خطابات مستنسخة ومك ّررة م ّرات وم ّرات ،سقوطنا جميعا دولة ووطنا يف رساديب املجهول؟
لقد م ّلوا األقوال ،وبدأ صربهم ينفذ»...التوانسة»
بهذا الشكل الذي تسري عليه..هناك ّ
النص الدستوري تستعاد فيها باستمرار مصطلحات « التهاوي
ينص الفصل  80من الدستور التونيس عىل ّ
أن:
غاضبون...وهذا إنذار أخري..

maghrebstreet@gmail.com
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انتهت العهدة بين الغنوشي والمشيشي :

من سينجح يف االنقالب عىل اآلخر؟
كوثر زنطور

• النهضة لن تترك رئيسها يسقط من رئاسة البرلمان والمشيشي
يتهيأ لتأسيس مرحلته الخاصة

مساران جديدان يبدو انهما انطلقا بهدوء ،االول يتمثل في تشكيل لجنة متابعة صلب حركة النهضة يترأسها رئيسها راشد الغنوشي ًكلفت بتقييم
الوضعين الحكومي والبرلماني إلعداد سيناريوهات المرحلة القادمة بما فيها تشكيل حكومة جديدة ،والثاني تحركات في الداخل والخارج يقودها الفريق المضيق
لرئيس الحكومة هشام المشيشي .جزء من هذا الفريق كان ضمن الوفد الذي توجه الى واشنطن في زيارة محورها االساسي اطالق مفاوضات مع صندوق
النقد الدولي وايضا الحشد لدعم االستقرار الحكومي .اما على المستوى الداخلي قد تكون دعوة كتلة االصالح الغنوشي الى االستقالة من رئاسة البرلمان بداية
اعادة خلط األوراق خاصة ان رئيس هذه الكتلة هو حسونة الناصفي أحد "ديناموات" القصبة ...
تحولت االزمة السياسية اىل كرة ثلج
انطلقت بخالفات حول التعيينات وتضخمت
بمرور الوقت وباتت تداعياتها اكثر من خطرية
وتنذر بهدم اسس الدولة عىل ضوء املعطيات
املتداولة عىل لسان اكثر من طرف رسمي
اخرها ترصيحات وزير االقتصاد واالستثمار
عيل الكعيل الذي تحدث رصاحة وبلهجة غري
مسبوقة عن اطراف قال انها بصدد رضب
مصالح الدولة يف لجنة املالية بتعطيل تمرير
مشاريع قوانني تتعلق بقروض وايضا يف
عالقة ببعض الزيارات الخارجية الهادفة
لتعبئة موارد للميزانية .
دوام هذه االزمة من شبه املحال ،واملخرج
منها مجهول لذلك انربى الفاعلون االساسيون
يف التحرك داخليا وخارجيا بحثا عن حلول
كل حسب اجندته الخاصة .رئيس الجمهورية
يواصل سياسية "التعفني" ويرتقب نهاية
التحالف املصلحي بني رئيس الربملان ورئيس
الحكومة .والواضح ان فك االرتباط اصبح
مسألة وقت ولن يصعب عىل الغنويش تماما
مثل املشييش االنقالب عىل االخر ان كانت النتيجة
تصب يف املصلحة الذاتية الضيقة اي البقاء يف الحكم .

النهضة مستعدة للتنازل

يوم امس االثنني  3ماي  ،2021جدد عبد اللطيف
املكي القيادي بحركة النهضة وعضو املكتب التنفيذي
املكلف بالعالقات مع املنظمات الوطنية تأكيد
استعداد الحركة للتنازل .تنازل يعني يف واقع اليوم
أمرين إما القبول بخروج الغنويش من رئاسة الربملان
او التخيل عن دعم املشييش .
زاويتا التنازل محل نقاش داخل النهضة ،بني
من يرى ان سقوط املشييش يعني سقوط الغنويش
وااليذان بدخول البالد يف مرحلة حكم فردي وتسليم
السلطة كل السلطة لرئيس جمهورية تنظر اليه
الحركة بريبة وتعترب ان مرشوعه يضاهي املرشوع
االستئصايل لبن عيل .تقابلها وجهة نظر اخرى "
براغماتية" تدعو لقراءة شاملة للمرحلة ودقتها
وملدى جدارة رئيس الحكومة الحايل يف ادارتها .
االختالفات يف وجهات النظر كانت من بني
اسباب تشكيل لجنة ُسميت بلجنة املتابعة ،وهي
لجنة مُضيقة ال يتجاوز عدد أعضائها الـ 10يرتأسها
الغنويش وتضم نوابه يف املكتب التنفيذي باإلضافة
لرئيس مجلس الشورى ورئيس الكتلة الربملانية،
وكلفت بادارة مشاورات مع مختلف االحزاب
واملنظمات بهدف تقييم الوضع الربملاني والحكومي
والسيناريوهات املمكنة .
من بني هذه السيناريوهات ،تمرير الئحة سحب
الثقة من الغنويش وسقوطه بـ"الديمقراطية".
واملعلوم ان داعمي العريضة عىل غرار النائب العيايش
زمال كانوا قد اكدوا ان عدد املوقعني عليها بلغ 104
نواب وان االتصاالت متواصلة لتجميع الـ 5امضاءات
املتبقية ضمانا لنجاح تمريرها بعد الفشل يف تجميع

االغلبية املطلوبة عند عرض الالئحة االوىل يف التصويت
يف لجنة عامة عقدت يوم  30جويلية  2020وسقطت
بعد تصويت  96نائبا لفائدتها أي بفارق  13صوتا
عن نصاب الـ  109نواب.
لن تقبل النهضة طبعا بسقوط مذل لرئيسها
الذي يعني منعرجا يف املشهد السيايس ،لذلك سيكون
العمل االسايس افشال اية امكانية لتمرير هذه
العريضة بكل الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة مثلما
حصل مع الالئحة األوىل .ويف أسوا الحاالت االعداد
لسيناريو خروج آمن للغنويش والتفاوض من منطلقه
خاصة ان هذا السقوط قد يُمثل نهاية سياسية لرئيس
الحركة .
لكن ما يحدث اليوم يف الربملان يشري اىل ان
النهضة ورئيسها نزال بثقليهما لحماية هذه املؤسسة
التي تمثل جدار الصد امام مرشوع قيس سعيد.
كواليس املجلس تشري اىل ان ما يسمى برئاسة الربملان
ومختلف الهياكل االدارية اصبحت بمثابة فرع لحركة
النهضة تديره حسب اجندتها ولنا ان نُذكر يف هذا
الصدد بقرار تشكيل لجنة نظام داخل املجلس تضم
 24عونا يقول العارفون بخفايا هذا القرار انه بمثابة
" تشكيل امن خاص" بالغنويش مواز لالمن الرئايس
التابع مثلما هو معلوم لرئيس الجمهورية .
الورقة التي تبقت للنهضة ،هي ورقة املشييش
الذي رغم "الخدمات الجليلة" التي قدمها للحركة
خاصة من حيث التعيينات ،يبقى الحلقة األضعف
يف املعادلة وكبش الفداء للنهضة كامل االستعداد
للتخيل عنه ان توصلت التفاق مع الرئيس قيس سعيد
حول املرحلة القادمة التي تبحث الحركة عن الخروج
منها بأخف االرضار او الدخول يف مواجهة حذر
منها اتحاد الشغل ووصفها بـ"االقتتال" ونبه عديد
الفاعلني من تحول تونس اىل ليبيا جديدة تتنازع فيها
الرئاسات عىل الرشعية والكل يبحث عن تثبيتها بقوة
الدعم الخارجي .

هذه املواجهة التي تطرحها النهضة تلميحا
واستعدت لها عرب تعيينات شملت ما تسميه يف
داخلها بـ"االجهزة" يف اشارة اىل الداخلية والعدل
اساسا ،ستكون نهاية فعلية لها يف الخارج وهي
التي أغدقت ماليني الدوالرات لتلميع صورتها وتقديم
نفسها كحزب سيايس مدني ينبذ العنف وقطع مع
التنظيمات االسالمية املتشددة ويُمثل "االسالم
الديمقراطي" .
لذلك تبدو املواجهة ورقة من ورقات النهضة
االخرية ان ازدادت عزلتها وسقط رئيسها من الربملان
وحول الرئيس سعيد اقواله اىل افعال .لكن قبل
الوصول اىل مرحلة الالعودة تحاول الحركة التعويل
عىل اصدقائها يف الخارج للعب دور الوسيط مع قيس
سعيد وهذا ما يفرس تخفيفها من حدة خطابها
تجاهه ،واخره تدوينة املستشار السيايس للغنويش
رياض الشعيبي التي نرشها عىل صفحته الرسمية
بموقع "فايسبوك" وجاء فيها" واهم من يعتقد ان
هناك جبال من الجليد بني رئيس الجمهورية ورئيس
الربملان  ...العالقة بني الرجلني اقوى من كل العوارض
والشعور باملسؤولية قاسم مشرتك بينهما"' .

زيارة سياسية

أحدث البيان الصادر عن كتلة االصالح والذي
دعا الغنويش اىل االستقالة من رئاسة الربملان رجة
داخل حركة النهضة باعتبار ان مُوقع البيان حسونة
الناصفي صديق خاص للمشييش ،وهو احد االطراف
الفاعلة يف دوائره الضيقة .لذلك اعترب البيان بداية
تحرك من املشييش او ارهاصات انقالب عىل الحركة .
للنهضة اكثر من حجة عىل ذلك ،اوال سوابق
املشييش يف "االنقالب" وهو الذي انقلب عىل ويل نعمته
قيس سعيد قبل حتى تسلم الحكم بشكل رسمي،
وثانيا تفكك الحزام الربملاني وعزلة الحركة التي بات
لها حليف واحد هو ائتالف الكرامة وبعض من نواب

حزب قلب تونس املهدد بتفكك كتلته الربملانية
واخريا الطابع السيايس لزيارة واشنطن.
هذه الزيارة يكتنفها غموض كبري من حيث
تركيبة الوفد وأجندتها الحقيقة .مصدر موثوق
به اكد لـ"الشارع املغاربي" ان الوفد يضم
وزيرين من بني الـ 11وزيرا الذين تحصلوا عىل
ثقة الربملان ضمن التحوير الوزاري ولم يبارشوا
اىل اليوم مهامهم بسبب رفض رئيس الجمهورية
تنظيم موكب اداء اليمني الدستورية عىل خلفية
شبهات فساد قال انها تالحق بعضهم.
الوزيران هما يوسف الزواغي مدير عام
الديوانة واملقرتح لوزارة العدل والثاني هو زكرياء
بلخوجة مستشار املشييش واملقرتح لحقيبة
الرياضة .االول كالثاني ال عالقة مبارشة لهما
بامللف االقتصادي وال يشء يربر اختيارهما ليكونا
ضمن وفد ضخم يضم مديرين عامني من املالية
ومن البنك املركزي و 4مستشارين يف القصبة من
بينهم مدير الديوان املعز لدين الله املقدم .
مقربون من القصبة اكدوا ان للزيارة صبغة
سياسية وان املشييش يراهن عليها لتثبيت نفسه
كضامن لالستقرار الحكومي وايضا ملسار االنتقال
الديمقراطي ولتنفيذ اصالحات فشل يف تنفيذها
سابقوها وللتسويق لنفسه كــ"قوة ناعمة" ضامنة
للحفاظ عىل التجربة الديمقراطية وعىل ادارة
الخالفات السياسية بفضل " االستقاللية والجدية".
مما يتداول ايضا ان املشييش قد يتوجه بخارطة
طريق سياسية لـ" االنقاذ" تضم تحييد الحكومة
عن الخالفات التي تقدم كـ" خالفات ايديولوجية"
مع االعداد النتخابات ترشيعية يف غضون سنتني
تنكب خاللهما الحكومة عىل تنفيذ االصالحات فيما
توكل للربملان مهمة تمرير اصالحات سياسية تتمثل
يف تنقيح القانون االنتخابي وانتخاب بقية اعضاء
املحكمة الدستورية .وان صح وجود هذه الخارطة
فستكون سابقة خطرية وان كان البعض يربرها
باكراه من االكراهات للحصول عىل اتفاق مع صندوق
النقد الدويل يف ظل الوضع السيايس الراهن .
الخطري ان من بني ما ينقل عن املشييش يف سياق
الدفاع عن بقائه ،ان خروجه قد يعني نسف املسار
االنتقايل وتعطيل مؤسسات الدولة وانعدام اية فرصة
لتنظيم انتخابات قادمة وتحول الرئيس سعيد اىل
الحاكم الوحيد يف البالد .
وبالنسبة للمشييش ومساندويه ،فان خروج
الغنويش من رئاسة الربملان قد يقلص التوتر السيايس
ويكون منطلقا للتوصل ملخرج لالزمة .لكن مثل هذا
التوجه لن تقبله النهضة بسهولة وال احد يخال انها
تركت املشييش طليقا دون ورقات ضغط تمارسها
عليه متى تطلب االمر ذلك .

maghrebstreet@gmail.com
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مأزق سيايس أم إنقاذ للدولة!

هل أمىس تعهّ د القضاء العسكري بالقضايا
الكربى املتعثّرة «الح ّل األخري» يف تونس من أجل
ّ
لتضخم حالة اإلفالت من العقاب يف
وضع ح ّد
ّ
البت فيها؟
قضايا أبان القضاء املدني عجزه عن
فقد كشفت أمثلة عديدة ّ
أن لوبيات السياسة
واملال باتت فوق املساءلة .وهو ما أثار جدال
واسعا يحتكم معظمه إىل االصطفاف السيايس.
محاولة للفهم...
رسا ّ
أن الرصاع السيايس املحتدم القائم
ليس ّ
حاليّا بني حركة النهضة بمختلف أتبعاها وحلفائها
ّ
بكافة أطياف أنصاره هو الذي
ورئيس الجمهوريّة
يقف وراء البحث عن سيناريوهات ممكنة لالستهداف
املتبادل وتقليم أظافر هذا الخصم أو ذاك .تجاذبات
مفرطة بلغت أوج التصعيد ،فأدّت من ناحية إىل
تحويل وجهة الرتكيز عن القضايا امللحّ ة لتحقيق
مصالح شخصيّة أو حزبيّة أو حتّى عينيّة ،ومن
ناحية أخرى إىل «ترذيل» الشأن السيايس إىل درجة
ّ
أن حالة االصطفاف واالنقسام قد أسقطت ك ّل حدود
الرصانة .وبتع ّلة «الحصانة» الربملانيّة أو غريها ،بات
من أبسط األمور استضعاف ّ
مؤسسات الدولة والرمي
عرض الحائط بشتّى قوانينها ونواميسها أو حتّى
اتّهام الخصم بالضلوع يف اإلرهاب أو ارتكاب الجرائم
األكثر خطورة املتع ّلقة بالخيانة العظمى والعمالة،
دون أدنى حجج قانونيّة أو حتّى منطقيّة .وبما ّ
أن
القضاء املدني الذي يُمثّل روح االنتقال الديمقراطي
عجز ،يف أحيان كثرية ،عن االضطالع بدور الفيصل
الحيوي ج ّراء ما يُكابده من تهافت وضغوط متناهية،
فقد تعالت أصوات عديدة داعية إىل التوجّ ه إىل القضاء
العسكري ،ع ّله ينجح بالنظر إىل ما عُ رف به من
رصامة يف تطبيق القانون يف إعادة بوصلة البالد إىل
وجهتها الصحيحة.
وإذا كان أنصار الرئيس قيس سعيّد وحلفاؤه قد
ه ّللوا لتلميحاته بشأن تفعيل صالحيّاته الدستوريّة
املتع ّلقة بمقارعة الفساد والفاسدين ومن يستهدفون
قوت املاليني من التونسيّني أو من يعبثون باألمن
القومي للدولة بوصفه القائد األعىل للقوّات املس ّلحة
ّ
والضامن دستوريّا الستمراريّة الدولةّ ،
الشق
فإن
املنافس املتمثّل يف حركة النهضة ومن يدور يف فلكها
لم يدّخر جهدا يف تجييش أنصاره ض ّد ما يصفونه
بالدعوة إىل «االنقالب» عىل الرشعيّة والديمقراطيّة عرب
ّ
إقحام ّ
تخصها.
املؤسسة العسكريّة يف قضايا مدنيّة ال

كسر العظام برلمانيا وعسكر يّا!

تحوّل التصعيد املتبادل بني ّ
شقي الرصاع إىل
معركة كرس العظام واضحة املعالم ،ال نصيب فيها
ّ
ومؤسساتها أو للمصالح الحياتيّة
لرفعة الدولة
للمواطن .وصل هذا التهافت الخارق إىل درجة املناورة
بمحاولة ّ
سن قوانني عىل املقاس لتجريد الخصم من
صالحيّاته .وآخر البدع ما جاء يف مقرتح لتعديل
القانون االنتخابي تقدّمت به حركة النهضة مؤخ ًرا.
ّ
وتنص هذه املبادرة الترشيعيّة ،يف الفصل  101منها،
عىل أن تت ّم دعوة الناخبني إىل املشاركة يف مختلف
املواعيد االنتخابية (الرئاسيّة والترشيعيّة والجهويّة
والبلديّة) بـ»أمر حكومي» ،أي أنّها تحاول بذلك إلغاء
صالحيّة رئيس الجمهوريّة ذات الصلة .وهي مناورة
يصعب عىل األغلبيّة يف الربملان تمريرها ،السيما ّ
أن
رئيس الجمهوريّة لن يختم مرشوع قانون يستهدف
صالحيّاته املعلومة .هذا إذن مثال بسيط للمناخ العام
الذي بات يدفع ّ
كل من الخصمني إىل انتهاج الح ّل
األقىص .وهو ما ينطبق عىل الدعوات العديدة للتوجّ ه
إىل القضاء العسكري ،يف عدد من القضايا الشائكة
واملتعثّرة التي تحول بعض اللوبيات دون تفكيكها،

قصد الح ّد من اإلفالت من العقاب الذي تدافع عنه
وتستديمه بعض الكيانات السياسيّة والحزبيّة
املتصارعة.
يف هذا النطاق مثال جاء إعالن عضو الهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي والبرصي هشام السنويس
ّ
املؤسسات
مؤخرا ،عن اعتزام رفع تقرير حول
اإلعالميّة املخالفة للقانون إىل مجلس األمن القومي،
ّ
املؤسسات الخارجة عن القانون
متّهما داعمي تلك
وتحديدا الحزام الحزبي والسيايس للحكومة بأنّهم
«يتحدّثون عن الفساد وهم مساهمون فيه» .وب ّرر
السنويس التوجّ ه إىل مجلس األمن القومي ،بما
يعني من ورائه إىل القضاء العسكريّ ،
بأن أمواال
مجهولة املصدر تتدفق بصفة غري قانونيّة عىل
ّ
املؤسسات ،ممّ ا قد يُهدّد األمن القومي للدولة.
هذه
والواضح ّ
أن ما حدث مؤخرا بشأن تعاطي أحد

راشد الخياري
مكوّنات القضاء العديل ممثال يف النيابة العموميّة مع
ملف «إذاعة القرآن الكريم» التي ّ
تبث دون إجازة
قانونيّة قد أفاض القطرة األخرية يف الكأس .فقد
ِ
استنطق رئيس «الهايكا» نوري اللجمي ،بدال من
ّ
املتحصن بعضويته
صاحب اإلذاعة سعيد الجزيري
يف الربملان وبتحالفه مع حركة النهضة وكتلة «ائتالف
الكرامة» ،وذلك بتهمة أق ّل ما يقال فيها إنّها مثرية
للدهشة ومتناهية الغرابة وتتمثّل يف «رسقة معدّات
ومحاولة االغتيال» .والحال ّ
أن هيئة االتّصال السمعي
والبرصي قد مارست الصالحيّات التي يُسندها إليها
ّ
البث إلذاعة غري قانونيّة.
القانون يف حجز معدّات
ومن ثمّ ة ،بات ثابتا لدى الهيئة ونقابة الصحفيّني ّ
أن
الضغوط الحزبيّة والسياسيّة قد أطلقت يدها العليا
النتزاع أه ّم صالحيات الهيئة عرب توظيف القضاء يف
رضب استقالليّتها واالنقضاض عىل حريّة اإلعالم
عموما .وبذلك ّ
توصلت «الهايكا» إىل أنّه لم يعد أمام
ّ
من ح ّل سوى التوجّ ه إىل جهة أعىل يُفرتض أل تتخاذل
يف تطبيق القانون...
هذا التوجّ ه إىل رئيس الجمهوريّة ،بوصفه رئيس
مجلس األمن القومي ،يربّره أصحابه بفقدان الثقة يف
ّ
املؤسسات املدنيّة واألطر القضائيّة العاديّة يف
قدرة
إصالح األوضاع ومحاربة الفساد السيايس واخرتاق
ّ
مؤسسات الدولة واستضعافها والح ّد من اإلفالت من
العقاب .يف هذا املضمار ،كانت النائبة سامية عبّو قد
دعت رئيس الدولة إىل تفعيل قانون الطوارئ عرب
التعويل عىل الجيش والقضاء العسكري يف إيقاف
الفاسدين ووضعهم يف اإلقامة الجربية .ترصيح مثري
دفع مناوئيها إىل ّ
شن حملة واسعة ضدّها بدعوى
ّ
تحث بشكل معلن عىل «انقالب» عسكري ض ّد
أنّها
ّ
املؤسسات الرشعيّة ،بعد أن انقلبت عىل مواقفها
السابقة املناهضة للمحاكمات العسكريّة ،وهي
القائلة سابقا «أنا ثقتي يف القضاء العسكري مهت ّزة».
من جهتها ،ب ّررت عبّو ما ذهبت إليه يف تعقيب
قالت فيه «لم أدع إىل انقالب عسكري وال إىل ّ
تدخل

عسكري ،بل طالبت بتطبيق القانون عىل الفاسدين
وعىل رئيس الجمهوريّة ممارسة صالحيّاته» .وذ ّكرت
بأنّه حني «طبق (رئيس الحكومة األسبق) يوسف
الشاهد اإلقامة الجربيّة عىل فاسدين كنا أوّل الداعمني
له ،لكن اتّضح أنّها كانت عمليّة ابتزاز وليست حربا
عىل الفساد» ،معتربة ّ
أن «األموال املشبوهة هي التي
أفسدت االنتقال الديمقراطي» ،ومتسائلة عن مدى
وجود العدالة يف القضاء املدني وعن خلفيات طمر
أحكام محكمة املحاسبات يف ظ ّل ما كشفته من
فضائح وما إىل ذلك...

مأزق أم ّ
حق أريد به باطل؟

لم تعد الدعوة إىل االلتجاء إىل مجلس األمن
القومي وإىل القضاء العسكري إذن مقصورة عىل
القضايا ذات الصلة باألمن القومي ،أسو ًة ببطاقة
الجلب التي صدرت يف ّ
حق النائب راشد الخياري

سامية عبو
عىل إثر اتّهامه الرصيح لرئيس الجمهوريّة بالخيانة
العظمى والعمالة والتخابر مع أجهزة دولة أجنبيّة
وج ّراء قبوله تمويلها لحملته االنتخابيّة .فقد تزايدت
الدعوات إىل تعهّ د القضاء العسكري ،ومن ورائه
ّ
املؤسسة العسكريّة ،بقضايا لم يُفلح القضاء املدني يف
ّ
البت فيها .وإذا كانت الخشية من انتكاسة ديمقراطيّة
جديدة تجد مربّراتها ،بالنظر إىل اإلشكاالت ذات
الصلة بصعوبة ضمان رشوط املحاكمة العادلة يف
القضاء العسكريّ ،
فإن تأبيد الوضع السائد حاليا
ّ
وخاصة بالنظر إىل تفاقم حالة
يع ّد كارثيّا أيضا،
اإلفالت من العقاب للوبيات الفساد والته ّرب الرضيبي
التي تحظى بحماية بعض القوى الحزبيّة والسياسيّة
واملاليّة ،فضال عمّ ا أعلِن عنه مؤخرا بخصوص نزيف
مليارات الدنانري التي ُهربت إىل الخارج...
نشهد إذن مأزقا حقيقيّا ،فمن املفروض ّأل
تستهدف املحاكمات العسكريّة املدنيّني بشكل عام،
وخصوصا يف فرتات االنتقال الديمقراطي ،برصف
النظر عن خطورة التهم املوجّ هة إىل ذوي الشبهة.
ومع ذلك ّ
فإن ما يحدث اليوم ال يُش ّكل سابقة ،إذ
أنّه عندما تعهّ د القضاء العسكري ،يف نطاق ما عُ رف
بـ»الحرب ض ّد الفساد» ،بقضيّة رجل األعمال شفيق
الجراية بتهم ّ
املس بأمن الدولة والخيانة العظمى
والتخابر مع جيش أجنبي رغم صفته املدنية ،لم
تح ّرك الطبقة السياسيّة ساكنا ،بما يف ذلك حركة
النهضة ،عىل الرغم من ّ
أن الجراية كان من حلفائها
قبل أن ي ّ
ُغي وجهته إىل التحالف مع نجل الرئيس
الراحل حافظ قائد السبيس.
وهل ننىس أيضا ّ
أن القضاء العسكري كان قد
فرض نفسه ،بمقتىض القانون ،جهة اختصاص يف
التعهّ د بقضايا شهداء الثورة وجرحاها .حينها لم
يش ّكك السياسيّون والحقوقيّون يف مصداقيّة املحاكم
العسكريّة ،بل تماهى مع التهليل الشعبي العام
ّ
املؤسسة للثورة ،مقابل
بالسند الكبري الذي ش ّكلته
تنامي فقدان الثقة يف القضاء العديل .وهو ما أدّى

يف ما بعد إىل تفعيل القضاء العسكري صالحياته
الواسعة بمقتىض املرسومني عدد  69و 70لسنة
 2011املتعلقني بتنقيح وإتمام مجلة املرافعات
والعقوبات العسكريّة وبتنظيم القضاء العسكري،
يف اتّجاه تطوير منظومة القضاء العسكري ضمانًا
لرشوط املحاكمة العادلة.
ومن األهميّة بمكان أن نشري ،يف هذا الصدد ،إىل
ّ
أن دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة  1959لم يُرش
إىل املحاكم العسكريّة يف بابه الرابع املتع ّلق بالسلطة
القضائيّة ،ولم تتم دسرتها ّإل يف دستور .2014
وهو ما يُثري جانبا من االستفهامات إزاء الخلفيّات
السياسيّة التي تقف وراء قيام لجنة الصياغة
باملجلس التأسييس بإدراجها.
ولإلشارة ّ
فإن الفصل  110من دستور 2014
ينص عىل ّ
ّ
ّ
متخصصة
أن «املحاكم العسكريّة محاكم

هشام السنويس
ّ
لكن هذا اإليجاز يجعله
يف الجرائم العسكريّة»،
غامضا بشأن من يمكن محاكمتهم ،إذ ّ
أن الجرائم
ّ
تتخصص فيها املحاكم العسكريّة
العسكريّة التي
ّ
املؤسسة العسكريّة،
يمكن أن يرتكبها غري منظوري
ومن بينها مثال جرائم يقوم بها مدنيّون الستهداف
مختلف منظوري ّ
املؤسسة العسكريّة أو لرضب األمن
القومي للدولة الذي يُع ّد يف صميم عمل هذه ّ
املؤسسة
السياديّة .واأله ّم من ذلك ّ
أن يُتيح تعهّ د القضاء
ّ
تخص مدنيّني هو اختصاص
العسكري بقضايا
املحاكم العسكرية يعتمد حاليا عىل «املعيار الشخيص،
أي ّ
ّ
تتخصص يف نوع القضايا
أن املحاكم العسكريّة
والجرائم العسكريّة ،ال يف فئة األشخاص الذين
يرتكبونها .وهو ما ي ّ
ُفس مثال أسباب تعدّد إحاالت
املدنيّني أمام املحاكم العسكريّة بتهم وشبهات من
ّ
واملس بمعنويّاته».
قبيل «إهانة الجيش
والحقيقة ّ
ّ
يخص تونس
أن هذا األمر ال
فحسب ،ففي بريطانيا مثال بوصفها إحدى أعرق
الديمقراطيّات ،يتعامل قانون القوّات املس ّلحة الصادر
عام  2006مع «الجرائم العسكريّة والجرائم املدنيّة
التي تُرتكب يف بعض الظروف والجرائم التي يرتكبها
مدنيّون مرتبطون بالقوّات املس ّلحة سواء يف الداخل
أو الخارج بما يف ذلك أفراد األرسة» .ومع ذلك ّ
فإن
الديمقراطيّة التونسيّة ال يزال عودها طريّا ،ممّ ا جعلها
رهينة للوبيّات الفساد والكيانات السياسيّة التي ال
تأخذ من النظام الديمقراطي ّإل بآليّاته االنتخابيّة
من أجل بسط هيمنتها عىل املجتمع والحكم ومراكمة
الغنائم .فهل يجوز ،لوضع ح ّد لتلك املمارسات ،إقحام
العسكر يف الشأن السيايس عرب إعادة إنتاج شعار «ال
ديمقراطيّة مع أعداء الديمقراطيّة»؟ من الثابت ّ
أن
ّ
الحق ترفض ذلك السبيل القمعي .ويف
الديمقراطيّة
ّ
اآلن ذاته ،من الرضورة تجنب كارثيّة «الح ّل األخري»
والعمل عىل إيجاد السبل الكفيلة بوضع ح ّد لعدم
تطبيق القانون والستهداف ّ
مؤسسات الدولة وتفاقم
اإلفالت من العقاب تحت غطاء سيايس...

maghrebstreet@gmail.com
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حتيلهم!
حتى لقاحات الغالبة وضعاف احلال لـم تسلم من ّ

العربي الوسالتي

تترسخ في أذهان غالبية التونسيين ّ
ّ
أن الطبقة السياسية الحاكمة في البالد بكل مكوناتها وحزامها السياسي الملغوم سائرة على مهل الى
من يوم آلخر
كل مرّة عن عجز وفشل وقصر نظر على كل المستويات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
زوال محتوم وغير مأسوف عليه في
ظل ممارسات وسلوكات تكشف في ّ
ّ
وخاصة أخالقيا بعد ما تسرّب من حقائق مهينة ترتقي إلى درجة الفضائح المشينة كان عنوانها هذه المرّة التالقيح الخاصة بفيروس كورونا والتي ضربت
ّ
شفافة
مصداقية حكومة هشام المشيشي في مقتل بعد أن تمّ القيام بتلقيح أعضاء الحكومة ومستشاريهم وأعضاء دواوينهم خلسة وبطريقة سر يّة وغير
إضافة الى تمتّع بعض النواب وبعض المقربين منهم ومن ذويهم بلقاحات موازية خارج المسالك القانونية التي تضبطها منظومة  evaxالتابعة لوزارة الصحة.
فضيحة دولة بامتياز هو أ ٌ ّق ّل ما يمكن قوله
بخصوص ترصّ ف حكومة هشام املشييش التي
اختارت يف العتمة رسقة لقاحات تعود ملواطنني من
ضعاف الحال ومن أًصحاب األولوية التي ضبطتها
املنظومة الصحية املقاومة للجائحة يف ترصّ ف ين ّم
عن أنانية وانتهازية وعدم مسؤولية ال يليق بحكومة
من املفروض أن أساس وجودها هو العدل واملساواة
واحرتام األولويات والذات البرشية.

وتأكيده بأنه ال وجود لعملية تلقيح «خلسة» ألعضاء
الحكومة لم يقنع سوى بعض املنتفعني من استمرار
وجود الحكومة برتكيبتها الحالية فاملستشار اإلعالمي
قال بك ّل ثقة يف النفس ان كل عمليات التلقيح التي
قام بها أعضاء الحكومة مسجلة ضمن منظومة
إيفاكس وحسب األولويات املحدّدة سلفا ولم يكتف
بذلك فقط بل شدّد عىل أن رئيس الحكومة سيجري
عملية تدقيق يف املنظومة مذكرا بأن كبار املوظفني
يف الدولة يوجدون ضمن املرتبة الثالثة بعد مهنيي
الصحة وكبار السن واألمنيني وبأن رئيس الحكومة
كان أول امللقحني يف مركز أريانة مضيفا أن املشييش
مسجل يف منظومة إيفاكس وأنه كان قد أظهر تلقيه
إرسالية قصرية وأنّه أعلن منذ يوم االثنني املايض عن
الرشوع يف تلقيح كبار املوظفني وكل من لهم اتصال
باملواطن.
وأضاف املستشار اإلعالمي أن عملية التلقيح
ستتواصل بالنسبة للوالة وللمعتمدين والعمد
ولألمنيني وأيضا بالنسبة لإلطار الرتبوي وغريهم،
الفتا إىل أن كل عمليات التلقيح تمر وجوبا عرب
منظومة ايفاكس.
كما أشار املسدّي إىل أن عملية التلقيح طالت اآلن
من ترتاوح أعمارهم بني  56و 57سنة ،مق ّرا بوجود
بعض اإلخالالت يف منظومة ايفاكس ،مؤكدا أن كل من
تفوق أعمارهم  80عاما تلقوا التلقيح تقريبا ،وأنه
سيتم بداية من غرة ماي تلقيح من ترتاوح أعمارهم
بني  71و 75عاما.

صفعة على الخدّ...

الحديث عن «رسقة» اللقاحات يعترب املسمار
األخري الذي ّ
يدق يف «نعش» الحكومة الغارقة يف
توزيع وصفات الفقر والتجويع والتهميش والتي لم
يكفها فشلها يف حلحلة االشكاالت وامللفات الحارقة
التي تواجهها فزادت يف عزلتها ويف خيبتها بعد أن
فقدت كل مصداقيتها والتهمت القليل املتبقي من
رصيد الثقة التي تملكه بترصّ فها األخري والذي يعترب
من وجهة نظر كثريين سقطة أخالقية وفضيحة
دولة عىل غرار ما قاله األمني العام لحركة الشعب
زهري املغزاوي الذي اعترب ّ
أن تلقيح أعضاء الحكومة
اآلن ويف هذا التوقيت بالذات وبتلك الطريقة سقطة
أخالقية وفضيحة دولة وجريمة دولة ناعتا الحكومة
بـ «الكاذبة والسافلة» .
املغزاوي يرى أن النموذج اللبناني يف تونس اكتمل
وهو نموذج االقطاع السيايس الذي يم ّكن السياسيني
من كل االمتيازات بمعنى أن تصبح يف تونس طبقة
مميزة ّ
تلقح يف البداية وقبل الجميع وتهرب عند املحن
واالزمات خارج البالد.
الرواية حسب ما رواها املغزاوي وبعض النواب
املعارضني ملمارسات الحكومة تفيد بأن الحكومة
قامت بتحويل وجهة  60ألف جرعة لقاح من
ّ
مخصصة أساسا ملواطنني ولضعاف الحال
املنظومة
ت ّم توجيهها ألصهارهم واصدقائهم وفيهم من هو
عمره  35و 40سنة يف حني هناك من تلقى الجرعة
االوىل منذ فرتة طويلة ومازال اىل ح ّد اللحظة ينتظر
تلقي الجرعة الثانية .ما قاله املغزاوي لم يكن مج ّرد
تخمينات فالنائب هشام العجبوني فتح النار هو
اآلخر عىل حكومة املشييش عندما وصف فعلتها
بالسقطة األخالقية حيث قال يف تدوينة عىل صفحته
الرسمية بموقع فايسبوك إن تلقيح أعضاء الحكومة
ومستشاريهم وأعضاء دواوينهم خلسة وبطريقة
رسيّة وغري ّ
شفافة هو سقطة أخالقيّة واعرتاف
رصيح أنهم كانوا يقومون بفعل مخالف للرتاتيب
ولس ّلم األولويّات الذي حددته اللجنة العلميّة ووزارة
الصحّ ة مضيفا أن مهنيّي املصالح األساسية الذين لم
يتم تحديدهم بعد ،موجودون يف األولويّة الثالثة ولم
يأت دورهم للتلقيح بعد ،باعتبار أنه لم يتم استيفاء
تلقيح ك ّل املعنيني باألولوية األوىل واألولوية الثانية،
وباعتبار محدودية عدد التالقيح املتوفرة.وخلص
العجبوني اىل أن ترصّ ف حكومة املشييش يثبت م ّرة
أخرى عبث هذه الحكومة وقرص نظرها وفشلها يف
كسب ثقة التونسيني والتونسيات.

فضيحة كبيرة...

األمر لم يقترص عىل تلقيح الصفوف األمامية من
الطبقة السياسية الحاكمة بل امتد ليشمل بعض
األقارب واألصدقاء واألحباب وحتى بعض النواب
الذين يتشدقون صباحا مساء بتوزيع شعارات العدل
والحريات واملساواة فقد نال بعضهم نصيبا من

عيّنة من سرقة مكاسب
وثروات البالد...

الغنيمة «القذرة» واستغلوا شبكة عالقاتهم الواسعة
واملتالحمة مع قرص الحكومة ليستأثروا بالتالقيح
قبل غريهم من مستحقيها عىل غرار ما كشفت منظمة
«أنا يقظ» التي أماطت اللثام عن تفاصيل جديدة يف
فضيحة «رسقة اللقاحات» حيث كشفت ان النائبة
عن حركة النهضة أروى بن عباس العضوة يف لجنة
االصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ
تلقت الجرعة االوىل من التلقيح ضد فريوس كورونا
رغم انها ليست من اصحاب االولوية ودون ان توجّ ه
لها دعوة من منظومة “ايفاكس” مؤكدة ان النائبة
تمكنت من الحصول عىل التلقيح عن طريق صديقتها
املديرة الجهوية للصحة السابقة بمنوبة قبل ان تتم
اقالتها.
واكدت املنظمة ان النائبة لم تتمكن رغم
محاوالتها املتك ّررة من ايجاد من يتوسط لها لتلقي
الجرعة الثانية بعد اقالة صديقتها املديرة الجهوية
السابقة للصحة بمنوبة .والنائبة ّ
املوقرة ليست االسم
الوحيد الذي استفاد من عالقته باملديرة الجهوية
للصحّ ة بمنّوبة والتي تمّ ت إقالتها من منصبها بعد

أن مكنت عددا من األشخاص من االنتفاع بالتلقيح
دون تلقيهم إرساليات قصرية األمر الذي دفع مصالح
التفقدية بوزارة الصحة إىل فتح بحث إداري يف املسألة
والغريب يف األمر ّ
أن الدكتورة املقالة تنتمي اىل عائلة
نقابية عريقة وهذا ربّما ما ّ
يفس املحاوالت الفاشلة
إلعادتها اىل موقعها.
هذه هي الصورة الحقيقية يف تونس بعيدا عن
كل مساحيق التنظيف والتلطيف وبعيدا عن شعارات
املسار الديمقراطي الذي يتباهى ويتفاخر به
البعض ...عضوة يف لجنة االصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد وتابعة لحركة تتشدّق
ّ
بالعفة والنظافة مو ّرطة يف الفساد ويف رسقة ّ
حق
ّ
ّ
الناس ويف سلبهم حتى حق الحياة...
الحكومة التي ال تتح ّرج من سقطاتها ومن
فضائحها املتك ّررة حاولت عرب مستشارها اإلعالمي
مللمة املوضوع وتطويق الغضب الشعبي الذي
يتصاعد يوما بعد يوم ض ّد ممارساتها وسياساتها
ولكن تربيرات املستشار اإلعالمي لرئيس الحكومة
مفدي املسدي لم تنجح يف دفع التهمة عن «عرفه»

رسقة اللقاحات وتحويل وجهتها من مستحقيها
نحو ّ
ّ
محصنة من الفواجع واله ّزات واعتبار
دفة أخرى
كبار موظفي الدولة أولوية ضمن أولويات استمرارية
الدولة يف حربها املفتوحة عىل الجائحة وتجاهل
مجموعة أخرى من الصفوف األمامية الصامدة التي
تفتح صدرها األعزل يف حرب رضوس العدو فيها ال
يرحم وال يعدل عىل غرار صفوف األساتذة واملعلمني
وعمال النظافة وعمال الربيد والذين هم يف تواصل
مبارش ودائم مع املواطنني يؤ ّكد م ّرة أخرى ّ
أن الفساد
نخر بطن وباطن هذه البالد وهذا ما ّ
يفس اليوم
الحالة التي وصلتها تونس بسبب انتهازية وأنانية
ح ّكامها وبسبب فساد وانتهازية بعض قادتها
وبعض نوابها...
هذا التحيّل قد يرتقي اىل مرتبة الجريمة ألنها
تتع ّلق بحياة األفراد واملواطنني البسطاء الذين ال
حول لهم وال قوّة ملجابهة عدوّ يقتات من الجهل
ومن الفقر ومن غياب العدالة والعدل وهي جريمة
أيضا ألنّها تضع الدولة بطم طميمها يف فوهة املساءلة
واملحاسبة وتسلبها آخر ما تبقى لها من رصيد الثقة
واملصداقية وتجعلها يف مرتبة «املتحيلني» وهي أيضا
تزيد من قناعات الجميع ّ
بأن ك ّل خري من خريات هذا
الوطن سواء كان ماء أو هواء أو ماال أو لقاحا فهو
مرسوق مع تأجيل التنفيذ تحت قاعدة األقربون أوىل
باملعروف...
يف عرشية الدمار والخراب سلبوا من التونسيني
أمنهم وأمانهم وراحة بالهم ث ّم سلبوهم مالهم
وقوتهم ورغيفهم الحار وبعد أن رسقوا املناصب
والكرايس والوظائف ها هم اليوم يرسقون لقاحات
الغالبة والزواولة بال حياء وال استحياء...

maghrebstreet@gmail.com
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احلكومة تفاوض يف واشنطن الصندوق دون هامش مفاوضة...

كريمة السعداوي

شرع وفد رسمي يوم أمس االثنين  3ماي  2021في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في محاولة لـ«إقناعه» بضخ تمويالت القتصاد البالد المنهار مع
ادراكه أن الصندوق لن يتوانى عن رغبته في السيطرة الفعلية على المالية العمومية والحكومة تراقب في نفس الوقت،مخاطر انفجار اجتماعي محقق قد ال تنفع
أساليب القمع المعتاد لوأده بمجرد انطالقها في تطبيق االمالءات غير القابلة للتحمل هذه المرة ،للمؤسسة المالية الدولية.
تأتي هذه املفاوضات يف الواقع يف صيغة مجرد
توصيات ،يف سياق سيناريوهات مختلفة تلتقي يف
األصل حول امكانية تعبئة نزر يسري من حاجات
تونس املالية ال جدوى لها سوى أنها تؤجّ ل اعالن
التعثر االقتصادي الشامل لبضعة أشهر ال غري ،مع
السعي الظهار البالد بمظهر الدولة غري الفاشلة
حفاظا عىل ما تبقى من ماء وجه الحكومة اذ يرمي
الصندوق من جهة أخرى إىل حماية التجربة التونسية
لالنتقال الديمقراطي من فشل قد تكون عواقبه
وخيمة.

سيناريو الفرصة «األخيرة»

الدين الخارجي واملقدر بحوايل  16مليار دينار.
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاق
اتحاد الشغل للرشوع يف إصالح سبع رشكات عمومية
ومنظومة الدعم فضال عن ترسيخ مقومات العدالة
الجبائية ولكنها تواجه باستمرار انتقادات الذعة

يؤكد املسؤولون واملهتمون بالشأن االقتصادي
واالجتماعي ان التفاوض مع صندوق النقد الدويل يف
ظل الظروف الحالية للبالد هو معادلة صعبة باعتبار
ان الصندوق يطلب التزاما صارما ودقيقا من جميع
األطراف يهم توفر اجماع عىل سن سياسة تقشف يف
مجال نفقات الدولة واعادة النظر يف السياسة النقدية
وصياغة منوال جديد للترصف يف القطاع املايل
والبنكي واملؤسسات العمومية.
ويبني الخرباء أن التفاوض ليس فقط
مع الحكومة التونسية وإنما أيضا مع
املنظمات الوطنية ورئاسة الجمهورية
يف اطار ترشيك للمجتمع املدني كذلك.
غري ان السلط توخت منذ البداية سياسة
التعتيم،حيث عرب اتحاد الشغل عن عدم
استعداده للذهاب لواشنطن بحكم
الغموض والريبة اللذين يحيطان
بتعامل الحكومة مع ملف املفاوضات.
كما ان التضارب بني رئيس
هشام املشييش
الحكومة الذي أكد أنه يسعى للحصول
عىل  4مليارات دوالر ( 11مليار دينار)
عىل ثالث سنوات وترصيحات وزير املالية
الذي اشار اىل ان املفاوضات ال تتعلق بقيمة مالية صادرة عن بعثات الصندوق نتيجة عدم االلتزام
بعينها بقدر ما تتعلق بوضع برنامج «تعاون» ،قد بالكثري من «التوصيات» التي من بينها ايقاف ارتفاع
ساهم يف تشتيت املوقف الرسمي قبل ذهاب الوفد فاتورة األجور يف القطاع العمومي وانحراف منظومة
الدعم.
املفاوض اىل واشنطن.
وطالبت البعثات بتنفيذ إصالحات اقتصادية
ويشري االخصائيون يف نفس السياق ايضا إىل أن
صندوق النقد يطلب توفري املناخ السيايس لتحسني كربى ،وأجلت يف مناسبات عديدة عمليات الحصول
الوضع االقتصادي ،كما يطلب الترسيع يف عملية عىل انطالق التفاوض مع تونس سيما ان الربملان
التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنرصا اقتصاديا إىل صادق عىل ميزانية السنة الحالية ،مع وجود ثغرة
مالية ال تقل عن  8مليارات دينار وهو عجزيمثل نحو
جانب العنرص الصحي.
غري ان طيفا من االقتصاديني يوضحون أن  7باملائة من الناتج اإلجمايل املحيل.
تجليات رفض االقراض
املشكلة تتمثل فعليا يف ان الصندوق فقد الثقة
يعلم الجميع ان الحكومة هي يف الواقع يف سوق
يف الحكومات التونسية املتعاقبة ،والتي لم تنفذ
تعهداتها التي التزمت بها بخصوص «التعديالت» «املفاوضات» دون هامش مفاوضة وهو ما يحيل اىل
احتمال كبري بفشلها ورفض الصندوق اقراض تونس
الهيكلية االقتصادية.
ولكنهم يتوقعون أن يعطي صندوق النقد الدويل مما يحيلها مبارشة وعىل األغلب اىل السيناريو اللبناني
تونس فرصة أخرى ،بحكم تأكده من ان الجانب لعدة اسباب.
ولعل أبرز مربر للتفكري يف هذا السيناريو هو
االجتماعي ال يه ّم الحكومة الحالية ومن انها ستمتثل
لرشوطه لتشبثها بالحكم أيا كان الثمن من ناحية تصاعد مخاوف الصندوق من املآل السيايس يف
وإلدراكه انه يف صورة اغالقه باب إقراض البالد ،فإن البالد وقدرة الحكومة فعليا عىل تنفيذ الرشوط التي
«التجربة الديمقراطية التونسية» التي غرستها قوى سيفرضها.
وزادت االنتقادات لطريقة ادارة الحكومة جائحة
كربى حليفها الصندوق ستنتهي ،من ناحية اخرى.
ويربز الخرباء أن التهديد باإلفالس حقيقي ،ألن كورونا وانعكاسات غياب التلقيح يف تأزم املسألة
التصنيف السيادي لتونس سيرتاجع وتصنيف موديز وتوجس املؤسسة املالية الدولية من مزيد تعثر
سينزل إىل مستوى «ج» لتصبح تونس بلدا عايل االقتصاد وتفاقم حالة االنكماش غري املسبوقة التي
املخاطر وغري قادر عىل سداد ديونه واملقصود ليس يشهدها .وعىل هذا االساس ،يوضح العديد من الخرباء
اإلفالس الداخيل ،بل عدم القدرة عىل تسديد خدمة انه من املرجح ّال يمنح صندوق النقد تونس تمويالت

بشكل مبارش عىل االقل ،يف الظرف الراهن ،او ان للنهوض به عرب االستثمار والتصدير وخلق الثروة،
يكتفي يف املدى املتوسط بمنحها ما تبقى من اقساط بشكل عام.
القرض السابق غري املرصوفة واملقدرة بنحو1.2
ومما يزيد الطني بلة تعمّ د السلط ابطاء اي
مليار دوالر ( 3.3مليارات دينار) وهو مبلغ بسيط مسعى لإلصالح االقتصادي بل انها عكرت الوضعية
ال يكفي لخالص قرض واحد هو القرض االمريكي باإلمعان يف زيادة النفقات العمومية عىل حساب
موارد امليزانية .وهذا ما جعل عجز امليزانية يحتد
ويرتفع إىل معدالت خطرية حتى وصل اليوم إىل
 7يف املائة ،يتم ترقيعه ببعض العمليات وخاصة
باملراوغات واملغالطات عىل مستوى امليزانية بتأجيل
بعض الخالصات أو بعض النفقات واملنح والدعم
الذي يقدم للمؤسسات العمومية.
وفقد صندوق النقد الدويل بسبب هذه املمارسات
االعتباطية للحكومات املتتالية الثقة يف الحكومات
التونسية مما جعله يع ّلق رصف  1.2مليار دوالر
وهو عىل االرجح ال يبدي اي استعداد لتواصل عالقة
من هذا النوع مع تونس خاصة ان الحكومات تتعهد
وتأخذ التمويالت وال تفي بتعهداتها وال
تقوم باإلصالحات املناسبة وهو ما
جعل الصندوق يشرتط عدم إمضاء
الحكومة بمفردها عىل االتفاق
الجديد ويطالب أيضا بإمضاء
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب واالتحاد العام التونيس
للشغل واالتحاد العام التونيس
للصناعة والتجارة ،بما يعني
انه يريد ارشاك الجميع يف
املسؤولية لكي ال تتذرع
الحكومة بتعطل اإلصالحات
بسبب ضغوطات االتحاد
العام التونيس للشغل أو بأن
كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدويل
رئيس الجمهورية لم يكن
متعاونا أو أن مجلس النواب
الذي يحل اجل خالصه يف جويلية القادم.
لم يقم بدوره الترشيعي وغري ذلك
كما يوضح االقتصاديون ان الترسيع باإلصالح
وبذلك يحدد صندوق النقد الصالحيات ويدفع
االقتصادي وإرساء نوع من االستقرار السيايس الجميع لإلمضاء ولكنه يعلم بالتأكيد ان ضمان
اصبحا مستحيلني يف تونس اليوم بحكم استرشاء اتفاق عىل مستوى التعامل الجديد املحتمل معه هو
الفوىض وتمكن االحزاب من دواليب الدولة نفسها سياسيا شبه مستحيل ألن هناك تجاذبات وخالفات
وتطويع اجهزتها والسقوط الفعيل للمالية العمومية تجعل من إمضاء األطراف مع بعضها البعض عىل
الذي ازداد معه عجز ميزانية الدولة بنسبة  186القرارات غري ممكن ألنها ستتحمل املسؤولية وهي يف
باملائة يف ديسمرب الفارط وهو ما لم تشهده تونس رصاعات متواصلة .كما انه من الصعب جدا حصول
يف اكرب ازماتها سنة  .1986ويقدر االخصائيون اتفاق خاصة انه يف االتفاق الجديد مع صندوق النقد
ان حالة اإلفالس هي مسالة وقت ال غري وهي تج ّر ستكون اإلصالحات أكثر وجعا ألن الوضع املايل
البالد إىل السيناريوهات األبشع بما يف ذلك السيناريو احتد واملصاعب تفاقمت ويف هذا اإلطار ،فإن العملية
اليوناني يف حال رفض صندوق النقد تمويل تونس .اإلصالحية ستكون موجعة ومجهولة العواقب.
ويوضح الخرباء أن رشوط املؤسسة املالية الدولية
يف جميع الحاالت ،ما ال يدركه حكام تونس اليوم
باتت صعبة او باألحرى غري قابلة للتحمل ألن العالقة وهم الذين يعتمدون عىل مقاربات محاسبية ال معنى
أصبحت معقدة .فصندوق النقد الدويل منح تونس لها اقتصاديا واجتماعيا ان قرض صندوق النقد
عدة قروض وت ّم اإلمضاء عىل برامج ومنح أق ّر خاللها الدويل ال يمكن حتى وان بلغ عرشات املليارات من
الصندوق تقريبا  2.3مليار دوالر مقسمة عىل جزأين الدوالرات أن يحل «مشاكلهم» وهي ال تمت بصلة
وقع رصف الجزء األول لكنه تم تعليق العمل برصف للواقع املر للتونسيني من ارس ومؤسسات وقطاعات
الجزء الثاني ألن الحكومة التونسية لم تف بوعودها تحترض نظرا لتحول تونس بشكل شبه تام ملا يجري
باإلصالح التي وقع اإلمضاء عليها والتعهد بها.
يف املثال اللبناني كفخ للتمويالت واستنباط كل
كما ان الحديث عن وجود إصالحات جوهرية الوسائل لـ «اهدارها» وجعلها مجهولة املصري بعد
يجب تنفيذها بشكل عاجل يف االقتصاد الوطني مثل ايام من دخولها خزينة الدولة او حتى قبل مجرد
إصالح املؤسسات العمومية والوظيفة العمومية وكل إدراجها ضمنها .ويغيب خاصة عن اذهان حكام
ما يه ّم الصناديق االجتماعية صار يف حكم الثرثرة تونس الجدد ان مجرد التعامل االمني مع التحركات
لفوات أوانه منذ سنوات يف بلد تنخره عصابات االجتماعية الكربى املنتظرة يف تونس مع تصاعد
تفليس البالد ال يكمن ان يكون «ناجحا» كل مرة…w
املفسدين وافشال اية محاولة للقطاع الخاص

maghrebstreet@gmail.com
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تقرير  :تضارب يف أرقام االستثامر بني السلط والبنك الدويل

كريمة السعداوي

تمت املصادقة عىل قانون االستثمار الذي عوض املجلة القديمة
لسنة  1993والتي يخضع ملقتضياتها يف  30سبتمرب  2016وكان
مصري هذه القانون الفشل الذريع بعد غياب تونس بالكامل من
تصنيف الدول املستقطبة لالستثمار يف تقرير مؤتمر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر مؤخرا بعنوان سنة  2020فضال
أن كون كل ارقام االستثمار التي تصدرها الهيئات الرسمية يف تونس
تتعلق بنوايا استثمارية ال غري وال تعكس اطالقا واقع االستثمار او
باألحرى الالاستثمار يف تونس.
ويف هذا اإلطار ،تحيط بقانون االستثمار الحايل عدة نقاط استفهام
أبرزها انه لم ينبع يف منشئه األصيل من حاجة محلية ،فرضتها
سياسة تونسية رصفة وإنما حِ يكت فصوله تحت ضغوط أطراف
خارجية ،والتي رسعان ما تحوّلت إىل تعهدات والتزامات أمضت عليها
السلطات التونسية أو ّ
عبت عنها يف مراسالت اذ أدّى الوضع السيايس
واالقتصادي الذي أفرزته احداث  2011إىل إعادة التفكري يف ملف
االستثمار ،الذي ظل عدة سنوات م ّ
ُسخرا لخدمة مصالح النظام السابق
والعائلة الحاكمة.
ُ
ويف خضم هذه الوضعية كانت مراكز النفوذ العاملية تراقب مسار
الحراك السيايس يف تونس ،محاولة جذبه لنقطة التقاطع مع أهدافها.
وإثر صعود حركة النهضة وحلفائها للحكم بعد انتخابات  23أكتوبر
 ،2011برزت مالمح مفاوضات أوّلية بني حكومة حمادي الجبايل
وهذه املراكز ،كان ملف االستثمار من أبرز نقاطها.
تعاقب الحكومات ،لم يعدّل من التصورات االقتصادية للهيئات

النقدية ومراكز النفوذ العاملية ،التي تقوم أساسا عىل التحرير الكيل
لالستثمار ورفع القيود الجبائية واإلدارية عن املستثمرين األجانب.
وعادة ما يتم اللجوء لفرض هذه التصورات مقابل تسهيل االقرتاض،
إذ كان الترسيع باملصادقة عىل مجلة التشجيع عىل االستثمار ضمن
الئحة الرشوط التي وضعت مقابل قروض بمليارات الدوالرات تحصلت
عليها تونس ،بشكل خاص يف إطار ما يُعرف بـ «دعم برامج اإلصالح
االقتصادي الشامل» .ويف هذا السياق كشفت رسائل نوايا بعث بها
البنك املركزي ووزارة املالية لصندوق النقد الدويل ،يف العديد من
املناسبات ،لهيئات مالية كربى عن تعهّ د الطرف التونيس بالترسيع
يف املصادقة عىل مجلة التشجيع عىل االستثمار ،وفق مقاربة قانونية
تضمن حماية املستثمرين.
لم يقترص الضغط الدويل من أجل املصادقة عىل مجلة التشجيع
عىل االستثمار عىل الهيئات النقدية ،فقد اشرتطت بعض الدول عىل
الحكومة التونسية االلتزام باملصادقة عىل مجلة االستثمار ونرشها
بالرائد الرسمي ،مقابل ضمانات قروض.
وتشري ّ
السلطات التونسية إىل االستثمار األجنبي بوصفه رضورة
ملحّ ة للنهوض باالقتصاد الوطني و»دفع عجلة التنمية» ،وهو ما
يطرح تساؤال مُهمّ ا حول مردودية السياسة االستثمارية؟
تبلغ مساهمة االستثمار األجنبي حوايل  3,5باملائة من إجمايل
الناتج املحيل ّ حسب اإلحصائيات الرسمية ،وترتكز االستثمارات األجنبية
باألساس عىل قطاع الطاقة ،وقطاع الصناعات التحويلية .ويكشف
الرتكيز عىل هذه القطاعات الريعية عن توجه االستثمار الخارجي

نحو تحقيق الربح الرسيع عرب توظيف اليد العاملة الرخيصة والتمتع
بالحوافز الجبائية املبالغ فيها .ويف املقابل فشلت تونس يف استقطاب
االستثمارات ذات القيمة املضافة العالية املوجهة للتصدير ،الذي ظل
أمال معلقا منذ مطلع الثمانينات.
ونرشت تقارير مختلفة أبرزت انه جرى السعي لتوجيه السلط
التونسية يف سياق وضعيات ملتبسة عديدة تهم ملف االستثمار أبرزها
تقديم ارقام مغلوطة حول نسبة أرباح بن عيل وعائلته من نسبة أرباح
القطاع الخاص وهي تعادل وفق بعضها  21.8باملائة حسب تقديرات
البيانات املحاسبية لألرباح الخام عوضا عن احتساب األرباح الصافية
من األداء وبذلك فان النسبة الفعلية ال تتجاوز  6.8باملائة.
كما جرى الرتكيز عىل اعتماد هذه االلتباسات لتربير تقوية نظام
الحوافز ألطراف بعينها وهي أساسا الرشكات األجنبية الكربى ،وحاولت
مراكز الضغط املايل القوية يف جل مذكراتها تغطية قيمة الخسائر
الحقيقية التي تنجر عن نظام الحوافز الجبائية لالستثمار وهي التي
تعترب اهم مصدر للفساد يف هذا القطاع علما ان كلفتها تناهز سنويا 5
مليارات دينار دون أي جدوى او ربحية لـ «مشاريع» االستثمار التي
يرصح بجلها ال ليش اال للحصول عىل الحوافز.
ومن املؤسف أنه ال يوجد يف جدول أعمال املفاوضات التي تخوضها
تونس من حني اىل آخر هذا امللف الذي يستنزف املالية العمومية ويمكن
يف صورة معالجته تغطية عجز ميزانية الدولة للعام الحايل عىل سبيل
الذكر يف حدود  63باملائة.

التونسية لألوراق املالية  :التقرير األسبوعي لنشاط بورصة تونس

سجلت معامالت بورصة تونس خالل
األسبوع املمتد من  26إىل  30أفريل املنقيض
منحى تصاعديا منتفعة من نرش مؤرشات نشاط
الثالثي األول لعام  2021ومن نتائج نشاط سنة
 2020والتي كانت عموما مطمئنة .وشهد املؤرش
املرجعي "توننداكس" ارتفاعا بـ  ٪ 1,4ليبلغ
مستوى  7164,20نقطة وفق تحليل الوسيط
بالبورصة "التونسية لألوراق املالية".
وقد شهد األسبوع املايض تباطؤا ملحوظا يف
نسق املعامالت التي تراجعت إىل  22,1مليون
دينار بعدما بلغت خالل أسبوع  23أفريل
 106,7مليون دينار مع املالحظة أن املعامالت
انتفعت من انجاز مبادلة بالجملة لسهم االتحاد
الدويل للبنوك بحجم  0,8مليون دينار.

تحليل تطوّر األسهم

سجّ ل سهم رشكة اسمنت بنزرت أعىل نسبة
ارتفاع محققا قفزة بـ  15,2أي ما يعادل
 1,440دينار .وعرفت بذلك الرشكة انطالقة
حسنة مع مطلع العام وسجل رقم معامالتها
تطوّرا بالنسبة للثالثي األول نسبته  ٪ 61,3بـ
 40,3مليون دينار.
واحتل سهم الرشكة العاملية لتوزيع السيارات
مرتبة متقدمة بنسبة  ٪ 8,3بما قيمته 9,390
دينارا جامعا كتلة من رؤوس األموال بلغت 207
آالف دينار .وتطور رقم معامالت الرشكة منذ
بداية العام بـ  ٪ 13,8يف البورصة.
أمّ ا سهم املعامل اآللية للساحل فقد شهد
تدحرجا هو األضخم بنسبة 0,700( ٪ 10,3
دينار) لترتاجع نتائجه السنوية السلبية إىل –
. ٪ 22,2

واستأثر سهم االتحاد الدويل للبنوك باهتمام
ّ
محققا أداء إيجابيا بـ ٪ 4 +
املستثمرين
( 16,780دينارا) بحجم مبادالت بلغ  5,7ماليني
دينار بما يمثل  ٪ 27من مبادالت األسبوع.

أخبار البورصة

• مؤرشات معامالت بنك تونس العربي
الدويل ( )BIATاىل حدود  31مارس .2021
افتتح البنك رقم  1بتونس العام كأفضل
ما يكون رغم تواصل تداعيات األزمة الصحية.
وحقق البنك يف الثالثية األوىل من عام 2021
صايف مرابيح بـ  249,8مليون دينار بتطور بلغ

 ٪ 3,2مقارنة بالثالثي األول من عام .2020
واستقرت مستحقات ودائع البنك عند 14,2
مليار دينار مقابل  14,8مليار دينار نهاية
ديسمرب  2020و 12,3مليار دينار نهاية مارس
من العام املايض.
أما يف ما يتعلق بالنشاط االئتماني فقد بلغ
حجم ارتباطات البنك  11,1مليار دينار مقابل
 11,3مليار دينار نهاية ديسمرب  2020و10,5
مليارات دينار بتاريخ  31مارس .2020
• الرشكة التونسية لصنع املرشوبات :
البيانات املالية املوحدة بتاريخ  31ديسمرب

: 2020
نرش مجمع الرشكة التونسية لصنع
املرشوبات بياناته املالية املوحّ دة بتاريخ 31
ديسمرب  .2020وكشفت البيانات عن تسجيل
ركود يف املداخيل عند  1,2مليار دينار وتطوّر
يف نتيجة االستغالل بـ  288,7( ٪ 9مليون
دينار) ،ورغم إيجابية نتيجة االستغالل فإن
حصة الدخل الصايف للمجمع سجلت تراجعا بـ
 210,6ماليني دينار.
يشار اىل أن الرشكة ستعقد يوم الخميس 27
ماي  2021جلسة عامة عادية بنزل "الباالص"
بقمرت انطالقا من التاسعة صباحا .وستصادق
الجلسة عىل حسابات السنة املالية 2020
وتتناول بالدرس اقرتاح توزيع أرباح بقيمة
 0,715دينار للسهم بعنوان سنة  2020مقابل
توزيع أرباح بقيمة  0,650دينار للسهم بعنوان
سنة .2019
• مجموعة دليس القابضة  :البيانات
املالية املوحدة بتاريخ  31ديسمرب : 2020
حققت مجموعة دليس القابضة سنة 2020
نتائج مرشفة .ورغم تداعيات تفيش وباء كوفيد
 19نجح رائد صناعة مواد الحليب ومشتقاته يف
تحقيق نمو ودعم مردوديته.
وتظهر البيانات املالية املوحدة للمجموعة
بعنوان  2020نموّا يف املداخيل بـ ٪ 8,4
متجاوزة بذلك عتبة مليار دينار وقفزة بـ37,2
 ٪يف نتائج االستغالل عند  82,2مليون دينار
وتطور حصة مجموع الدخل الصايف بـ ٪ 24,3
( 57,8مليون دينار).

maghrebstreet@gmail.com
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خزعبالت سياسية

منير الفالح

يدك...
ّ
نحي تلقيحي من ّ

الكورونا أو كورينا أو كوفيد 19ومن ساعة ما
سمعنا بيه وأحنا نشوفو يف عجوبات ربّي! من األوّل
كنت ميّال لتصديق قراءة يس قيس سعيّد :الفايروس
ما عندو وين يوصل وبعد مديدة قصرية باش
ّ
"الشعب يريد!"
نتخ ّلصو منّو ونتلهاو باأله ّم وهو
ياخي إكتشفنا ّ
أن هالفايروس ،ما يغ ّركش حجمه
وشكله ،طلع مايض ومق ّرر يطوّل مع البرشيّة وكيف
يستوطن يف بالصة يكيّف نفسه ويأخذ الجنسيّة
والحاصيلو ما يعمل كان ّ
إل يظهرلو!
عندنا توّة أكثر من عام وأحنا عايشني
الصغرون ّ
عىل وقع أخبار هالكائن ّ
إل ع ّكش
العالم ،ك ّل العالم بطيّاراته ،ببابوراته،
بقطاراته ويف بعض األوقات حتّى سيّاراته
(كيفنا أحنا توّة بعد الساعة  ،)19ال سياحة،
ال تصاور من جزر الكاراييب وال الهونولولو!
ال حتّى مهرجانات وما تابعها...
الجائحة هذي و ّراتنا (أ ّكدت لنا؟) قدّاش
إل ّ
أحنا بعاد عىل مفهوم الدّولة ّ
مخها ال
يسخن ،ال يتأثّر ،ال يبكي ،ال والو  :ديما بارد،
ماكينة تخدم عىل روحها ،تعرف وين ماشية
وشنيّة مهامّ ها.
أحنا عندنا ك ّل يشء بالقدرة وبمبدأ
"أحييني اليوم وأقتلني غدوة"!
يف بداية عام ،2020تفجعنا كيف دول
العالم الك ّل بهالكائن الجديد ،لكن أحنا قعدنا
غادي :يف مرحلة الفجعة والبهتة وغالبيّة
الدّول األخرى بدات تدرس وتخ ّ
طط وتبحث
ّ
وإل عارفة "حدودها" عملت
عىل ال ّلقاح
كماندات للدّوايات وأحنا؟ أعلنّا اإلنتصار
عىل الكورونا وح ّلينا الحدود وقلنا رانا و ّلينا
مثال للعالم وقعدنا الهيني بحاجات أخرى
ما تهمّ ش الكورونا ّ
أل وكيف ما كانوا يقولوا
العلماء واألطبّاء رجع يف موجة ثانية وتوّة
ثالثة...
وبعد ما تعدّى عدد ّ
الضحايا من العرشات
للمئات وتوّة اآلف ووصلت ال ّلقاحات ،بـ
 régimeالقطرة قطرة ،إنتقلنا من "أحييني
اليوم وأقتلني غدوة" إىل القانون التونيس
األصيل "ذراعك يا ّ
علف" أو بأكثر وضوح "التّلقيح
باألكتاف"!
يف األوّل خرج السيّد وزير الصحّ ة وحكالنا عىل عدد
الجرعات ومنني جاية وكيفاش باش تصري عمليّة
التّلقيح ...وهنا ما نخبّيش عليكم قعدت مق ّ
طع
ّ
تمش
بني زوز أحاسيس :نرتاح ونقول هاهو فمّ ة
ّ
الصف ،ال التلويج عىل
وما فمّ اش داعي ال لشدّان
ح ّد من املعارف باش يعاونني (وبديت نحاول نح ّ
ط
أسامي يف ّ
مخي ولقيت يا معاريف متقاعدين كيفي يا
أحباب عندي قرن ما تف ّكرتهمش حتّى بتاليفون!)
ُ
"الغبن" عىل خاطر
واإلحساس الثّاني هو نوع من
باش تفوتني فرصة ذهبيّة متاع تنبري ،إيه تنبري!
ويظهريل بديتو تعرفو ّ
أن التّنبري هو أولويّة قصوى
بالنسبة لشخيص املتواضع!

أنا ه ّكة وبديت نسمع بناس جاتهم دعوات
ّ
سن وأكثر
للتّلقيح وأخرين ال رغم أنّهم أكرب منهم
منهم أمراض ،لكن يف األوّل ما صدّقتش يارس لني
ّ
الضب وصل عندي للدّار :املدام أصغر منّي سنّا وما
عندهاش س ّكر ِ
وسمنة كيفي وبعثولها رغم أنّنا
سجّ لنا نفس النّهار بل يف نفس ّ
الساعة! آه األمور
بدات تأخذ منحى جدّي! تطلعيش هاملنظومة عندها
خيارات نِسويّة؟ ّ
إساعة أنا طول عمري منارص

لقضايا النّساء ،أما زدت سمعت بإمرأة من العائلة
أكرب من زوجتي وعندها أمراض وما ّ
عبوهاش
وسجّ لت يف نفس التّاريخ ...آه الحكاية فيها ّ
إن وما
عندهاش عالقة باملواقف النّسويّة!
قعدت خوكم نتلصلص ووذاني واقفة نلوّ ج عىل
أيّ تفسري منطقي ...حتّى سمعت السيّد الوزير
يحكي عىل "عطب يف املنظومة اإلعالميّة" اليشء ّ
إل
ّ
خل قرابة الستّني ألف ما جاهمش الـ!sms
حبّيت نصدّق وعملت مجهود لكن كيف سمعت
بالل ّ
ّ
لقح من غري smsوال حتّى تقييد من أصلو ،وريت
مسؤولني أعمارهم أق ّل من خمسني ّ
يلقحوا قال
شنوّة هذا يدخل يف إطار تأمني تواصل الدّولة بحماية
املسؤولني الكبار والقيادات!
ّ
وبما أنّنا يف تونس نحتلو موقع متقدّم يف عالم
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التّنبري وال ّرشيمة والقيل والقال وك ّلنا عن ِبكرة أبينا
يا نبّارة  déclarésيا نبّارة يستنّاو يف أوراق إعتمادهم،
ّ
منصات
تح ّل سوق املزايدات والتّهم املتبادلة وتنصبت
ّ
ومنصات الدّفاع وك ّلو يف غياب أيّ تفسريات
القصف
عل مازال عندو زوز غرامات ّ
معقولة وتج ّد ّ
مخ!
واحد يتّهم الحكومة برسقة لقاحات أكثر من
ستّني ألف مواطنة ومواطن وتحويل وجهتها لفائدة
األصحاب واألحباب وأصحابهم وأحبابهم واآلخر ير ّد
بأنّو بدأ تاليف الوضع النّاتج عن العطب،
وأحد يتساءل عالش قائمة أولويّات
التّلقيح داخلة بعضها والثّاني والثّالث
ف ّكوا بالصة األوّل وإنت مايش...
وبطبيعة الحال ،امليرسة ما فاتتش
املعارضة الربملانيّة واملواالة عىل ح ّد سواء
ووصلت لح ّد وصف الحكومة بالعجز
وانعدام الكفاءة زيد عليهم انعدام األخالق
ومن الجهة األخرى يقولوا ك ّل يشء من
الوزير ّ
ّ
يسي يف األعمال يف إنتظار
(إل هو
دخول الوزير الجديد لقاعة أداء القسم
قدّام ال ّرئيس سعيّد بعد ما نال تصويت
الثّقة يف الربملان) ويلزمو بالتّايل يميش عىل
روحو...الحاصيلو سوق ودالّل !ك ّل يشء
ّإل ّ
الصحيح!
ّ
الصحيح هو مثال ،قدّاش عندنا من
تلقيح توّة؟ وقتاش باش نوصلو للعدد
اللزم من ّ
ّ
امللقحني؟
ّ
وخاصة
وقتاش باش النّاس الك ّل
أن الصحّ ة ّ
ّ
إل يف يدّهم الح ّل وال ّربط ّ
حق
دستوري وواجب عىل الدّولة أنّها تضمن
ّ
وتوفر اإلمكانيّات
الوقاية وال ّرعاية
ّ
الضوريّة وتضمن جودة الخدمات؟
ّ
الصحيح هو مثال عالش ما يخرجوش
املسؤولني يتحدّثوا عىل موضوع كان
كيف تشعل وتعطينا تفسريات من نوع
"خلل يف املنظومة"؟ يا جماعة املنظومة
عندها برشة عادمة ومش كان يف الصحّ ة
والتّلقيح "خِ لسة" ماهوش إستثناء!
يا جماعة ك ّل يشء يميش حسب
مبدأ "خ ّليها يف سرت ال ّله" و"إستعينو عىل أعمالكم
بالكتمان".
شوفو مثال كيفاش البالد ماشية تتفاوض مع
األمريكان وصندوق النّقد والبنك الدّويل يف سرت ال ّله
وما سمعتش شكون يقول رانا باش نقرتحو كذا أو
كذا !
ّ
ّ
ّ
بالحق
خاصة هو وقتاش باش نو ّليو
الصحيح
مواطنات ومواطنني يحرتمونا ويحرتموا حقوقنا
ّ
ويطفيوا منسوب التّنبري املتصاعد بنسق
وعقولنا
يضاهي تصاعد عدد اإلصابات.
 :PSعشريي ال ّروج هابل هاأليّامات عىل خاطر
أصغر وحدة يف بناته باش تع ّرس يف جوان ويظهر
ّ
أن الكورونا باش تحكم عليه ب"عرس تحت سرت
ال ّله"...كي سياسات الحكومة.
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العدد  - 259الثالثاء  4ماي 2021

www.acharaa.com

11

الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي

قالوا

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

✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

عالم الرياضات التونسي نادر المصمودي

أُعلن قبل ايام عن انتخاب عالم الرياضيات التونيس نادر
املصمودي عضوا باالكاديمية االمريكية للفنون والعلوم هذا
العام اعرتافا بأهمية اسهاماته طوال السنوات املاضية يف
بلورة حلول رياضية لكثري من املسائل الفيزيائية التي ظلت
دون حل عىل امتداد قرون.
ولد نادر املصمودي سنة  1974بمدينة صفاقس ويذكر
انه اظهر نبوغا يف الرياضيات منذ دراسته الثانوية مما مكنه
من املشاركة يف االوملبياد الدويل للرياضيات سنة  1992ونيل
امليدالية الذهبية ليكون بذلك اول عربي وافريقي ينال هذا التتويج.
وجاء التكريم الجديد ليؤكد مرة اخرى ما تحظى به الكفاءات التونسية بالخارج
من سمعة طيبة بوأتها الحتالل مراتب اكاديمية مرموقة يف عدد من كربى الجامعات
يف العالم.
كما يقيم الدليل مرة اخرى عىل ان تونس هذا البلد الصغري من حيث املساحة
وعدد السكان استطاع بفضل املراهنة عىل التعليم منذ سنوات االستقالل االوىل
تصدير العديد من الكفاءات العلمية من مختلف املجاالت اىل الخارج لتنافس علماء
من مختلف اصقاع العالم.
وينضاف نادر املصمودي اىل العديد من التونسيني املنترشين يف عدد من الجامعات
العاملية املرموقة او يف كربى مراكز االبحاث العاملية.
ويكفي التذكري بعدد من العلماء التونسيني بوكالة الفضاء االمريكية "ناسا"
كمحمد عبيد الذي يعد احد املرشفني املبارشين عىل صناعة وتطوير املركبة الفضائية
«برسيفرينس» التي حطت بنجاح عىل كوكب املريخ وكان الدكتور محمد االوسط
العياري من التونسيني السباقني يف االلتحاق بالوكالة االمريكية.
عىل ان ما ينبغي التاكيد عليه ان بلوغ مثل هذه املراتب ال يأتي بالتمني وإنما
باالجتهاد والتميز يف الدارسة وبعد سنوات يف العمل واملثابرة.
وكان املصمودي قد التحق بعد حصوله عىل الباكالوريا رياضيات يف تونس
بمدرسة الرتشيح العليا بباريس بعد ان فاز باملرتبة االوىل يف مناظرة االلتحاق بهذه
املؤسسة الجامعية املرموقة وتخرج منها سنة  .1996ثم نال الدكتورا يف الرياضيات
من جامعة باريس دوفني سنة .1999
ويعمل املصمودي منذ سنة  2008استاذا للتحليل الريايض يف معهد كوران
للعلوم الرياضية التابع لجامعة نيويورك.

رديء جدا

عبد الكريم الهاروني
ّ
وخاصة بعد ال ّزيارة ال ّرسميّة
منذ أسابيع
لرئيس الدّولة ملرص ث ّم اإلحتفال بذكرى تأسيس
قوى األمن الدّاخيل وعبد الكريم الهاروني رئيس
مجلس شورى حزب حركة النّهضة ،ويف ك ّل
إستضافاته يف وسائل إعالم تونسيّة كانت أم
ّ
وخاصة عند حضوره يف برنامج صباحي
أجنبيّة
يوم  21أفريل املنقيض حرص عىل تحميل رئيس
الدّولة قيس سعيّد املسؤوليّة األكرب يف تردّي الوضع ،واتّهمه بتعطيل
التّحوير الوزاري وإرساء املحكمة الدّستوريّة.
ّ
من يسمع حديث الهاروني هذا يساوره الش ّك يف دور النهضة يف
برملان  2019 - 2014ويف الربملان الحايل! ألم تكن لحزبه كتلة تم ّكنه
من ّ
السعي إلرساء املحكمة يف آجالها الدّستوريّة؟
أمّ ا بالنّسبة للتّحوير الوزاري ،ألم يكن حريّا بكتلة حزبه أن تدفع
يف إتّجاه تأجيل التّحوير أليّام معدودات تُ ّ
خصص ملزيد من التّشاور
والتّنسيق مع رئيس الدّولة؟
ّ
عبد الكريم الهاروني اتهم أيضا قيس سعيّد بمحاولة تجميع
قيادة ك ّل القوى املس ّلحة بيده واتهم أطرافا بمحاولة الدّفع إىل
موقع آخر من نفس الحوار
مواجهة بني ال ّرئيس والنّهضة مضيفا يف
ٍ
"أنّهم(النّهضة)خايفني عليه موش خايفني منّو!"
أال يُعترب هذا إستعراضا ،يف غري مح ّله ،لقوّة حزب تجاه رئيس
الدّولة؟
ّ
ّ
ّ
وكأنه يعطي لنفسه حق تقديم الدّروس والنصح ،دعا الهاروني
ال ّرئيس لرضورة إحرتام الحكومة والربملان ّ
والشعب .ولتأكيد الدّور
ال ّ
طالئعي املزعوم لحزبه ،رصّ ح ّ
أن الحركة دخلت يف مشاورات مع
أحزاب ومنظمات إلعالن موقف وطني دفاعا عن الثورة والدّستور! ّإل
أنّه لم يذكر ال األحزاب وال املنظمات ...وعىل األرجح أنّها ستكون عىل
شاكلة حلفائهم يف املجلس وأذرعهم من الجمعيّات...
ترصيحات عبد الكريم الهاروني املتتالية وبإعتباره رئيس
مجلس شورى حزب النّهضة وأحد أبرز القيادات الدّاعمة للغنّويش
داخل الحركة ما تزيد الوضع ّإل تعقيدا وتشنّجا.

صورة تتحدث

راشد الغنوشي
يعود المفكر
هشام جع ّيط
جعيط يف قلبو  :ياخي شنوّة ّ
ال مايش يف
بالو السيّد؟ جاي يط ّل عيل ّ قال شنوّة ...عالش
شكون باش تجدّ ...وزيد جايب مصوّر معاه...
الراجل ناوي يستعملني بضاعة اشهارية ...وزيد
يعرفني ّ
ال ما نحملش الريحة متاع ريحة اإلسالم
السيايس ...آش باش نق ّلو توّا السيد؟
الغنويش  :والله يا أستاذ تشوّشت برشة
وتشوّشو االخوة يف النهضة وقت ّ
ال سمعو بها
الوعكة الصحية ...بقدرة ربي تعب ويزول...
جعيط  :بارك الله فيك (ويف قلبو) ايه توّا كي
قلت بقدرة ربي توّا باش يسمع كالمك ...تي ب ّرا
يا خويا ابعدني وشوف خديمة أخرى ال توّا عاد
نتسيّب عليك...
الغنويش  :أنا قريت الكتب متاعك الك ّل وك ّل مرة إال وأستمتع وأتعلم ...ربّي يخ ّليك ذخر للفكر التونيس والعربي..
ْ
وفيتش ماملصاطة وف ّكيت عىل أمي ...آش السخط هذا( ...بالصوت) يا يس راشد شكرا عىل الكلمات أما نعرف عندك برشة أشغال
جعيط ( :يف قلبو) توّا
ومسؤوليات وما نحبّش نزيد نشدّك ...بارك الله فيك عىل الزيارة وربي يشفينا الناس الكل...

(حوار من وحي الخيال)

هشام المشيشي

لالسف البالد تعيش اوضاعا
اقتصادية وصحية وسياسية صعبة
وما يزيد االوضاع صعوبة حرص
العديد من االطراف عىل افشال الدولة
وليس فقط افشال الحكومة.
..لالسف هناك سعي لرضب الدولة ولالسف ايضا ان
اطرافا مؤسساتية انخرطت يف هذا السعي وهنا يصبح
الخطر كبريا عىل البالد ولكننا سنتصدى لهذه املحاوالت
ونحن عازمون عىل عدم اضاعة هذه الفرصة عىل بالدنا
..فرصة وجود اطراف تريد العمل معا الخراج البالد من
الوضعية الصعبة التي تعيشها.

عياض بن عاشور

الدور الهدّام الذي تلعبه شبكات
التواصل االجتماعي ال يكفي وحده
لتفسري جريمة جمال قرشان  ..هناك
مشكل تونيس ..بعض االسالميني يف
تونس اعلنوا عرب وسائل التواصل االجتماعي وكذلك يف
الربملان اثر اغتيال االستاذ الفرنيس صمويل أنه بأنه ال
يجب السماح باهانة االسالم او رسم صور كاريكاتورية
للرسول محمد وهذا أشبه بتربير جرائم القتل االرهابية
والحكومة انتهجت سياسات الرتاخي يف هذا الشأن
..حكومة الرتويكا االوىل تتحمل املسؤولية وحركة النهضة
تسببت يف نمو االرهاب والعنف بتونس وتصديره اىل
بلدان الرشق االوسط علما أنها تحالفت يف وقت سابق
مع الوهابيني ولم ترتدد يف استضافة شخصيات اخوانية
للرتويج لخطابات رجعية مثل ختن البنات.

نور الدين الطبوبي

الرشعية ال تربر اذالل الناس
ومصادرة حق االحتجاج والتعبري
والتظاهر للتعبري عما يخالج الفرد
واملجموعة من انشغاالت كما ال تربر
توظيف اجهزة الدولة للمقايضة ولالبتزاز وملصادرة
الراي املخالف وترهيب املعارضني....لن يتمكن اي كان
من اكتساب الرشعية بالتعيينات املسقطة القائمة عىل
الوالءات واالنتماءات وعرب التنصيب بالقوة العامة وال
بقمع االحتجاجات وتكميم االفواه وال باثقال كاهل دافع
الرضائب وضعاف الحال بالزيادات املشطة يف االسعار ..

بدر الدين القمودي

رئاسة الجمهورية قررت نرش
تقرير االتحاد االوروبي الذي تحصلت
عليه حول قيمة االموال املنهوبة من
تونس من سنة  2011اىل .2019
..اكثر من  10500مليار تم تهريبها خارج تونس
عرب حسابات رسية ورشكات وهمية اىل جانب اختفاء
اكثر من  80الف مليار من القروض املمنوحة لتونس
وهذا ما اكدته ايضا لجنة الرقابة املالية يف الربملان ....تم
ايضا تقديم قائمة تضم  376شخصا من املتورطني يف
تهريب االموال ونهب الثروات اغلبهم يحكمون تونس
حاليا اىل جانب اكثر من  50رجل أعمال من العائالت
الحاكمة املوالية لالحزاب السياسية واملمولة لها.

حسونة الناصفي

“الوثيقة التي صدرت مؤخرا
واملتعلقة بتعيني اعوان لحفظ النظام
تؤكد مرة اخرى اننا امام رئيس
برملان ال يمكنه ادارة االزمات وال
يمكنه ان يدير الخالفات بطريقة سلسلة وهذا ما جعل
البعض ينصحه باخذ قرار استقالته مأخذ الجد.
رئيس املجلس يجي يطبها يعميها” فتلك الوثيقة
تضم  24اسما وما كان يتعني تسميتهم بتلك الطريقة
حتى وان كانت نية رئيس الربملان سليمة  ...تسميتهم
باعوان حفظ النظام ستطرح اشكاال عىل املستوى االداري
وقد يطالبون رئيس الربملان بمنحة خصوصية مثال ..
والغنويش اضحى عاجزا عن حل هذا النوع من املشاكل
بالطرق التي فيها احرتام ملنصبه وللمؤسسة واستقالته
اصبحت تفرض نفسها اكثر من اي وقت مىض.

maghrebstreet@gmail.com
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حتول املال من أداة للتبادل إىل وسيلة للهيمنة؟
كيف ّ

بقلم :د .عبد الحي زلوم (مستشار فلسطيني ومؤلف وباحث)

المال من حقيقة إلى خيال

جاء يف الصفحة  239من كتاب “أرسار املعبد” للكاتب
األمريكي املعروف “ : William Greiderكان الشيطان
حارضا ً عندما أُعطيت الحياة ملادة ميتة وتمكنت هذه املادة
القذرة من ابعاد الجنس البرشي عن آدميته وانسانيته” .لم
يقترص األمر عىل الشياطني بل نصب اصحاب املال العاملي
أنفسهم آلهة من دون الله ،فقال  John Butingرئيس املدراء
الحد البنوك االمريكية ":نحن نقرر من الذي سيعيش ،ونحن
نقرر من سيموت".
رويدا ً رويدا ً طوّرت املجتمعات االنسانية مفهومها للنقود
من مادة ملموسة وحقيقية اىل مادة من صنع الخيال .وكان
مثل هذا التطور والتغيري عرب العصور يبعدها شيئا ً فشيئا ً
من مادة ملموسةكاملعادن من ذهب أو فضة اىل اوراق ثم اىل
مادة من صنع الخيال كنبضات كمبيوتر هذه االيام .ويدير
أصحاب الرأسمال العاملي امرباطوريات العصور مثل أدواتهم
لتحويل أوهامهم اىل أمر واقع.
وتعززت أهمية النقود بتطورها بينما كانت آفاق استعمال
املال تتوسع من وسيلة للتبادل اىل مخزن للقيمة فأصبحت
أكثر أهمية عندما أصبحت وحدة للحساب.

من أين تأتي قوة الرأسمالية
الصهيونية
منذ صغري وأنا أريد أن أعرف مصدر قوة املال وأصحابه
فتوصلت اىل ان املال هو نتاجالطاقة التي كان يبذلها اإلنسان
والحيوان قبل الثورة الصناعية باإلضافة إىل اآللة والذكاء
االصطناعي يف ما بعدها.
فاذا كانت النقود هي التعبري النهائي عما يتقاىض الناس
لقاء عملهم الذي يعني الطاقة التي يبذلونها يف اعمالهم،
فإن األموال والحالة هذه تكون شكال ً من أشكال الطاقة
خالل وسيط يمكن استبداله بأشياء أخرى مثل الطعام الذي
يحوله الجسم اىل طاقة .ويمكن اساءة استعمال قوة األموال
وطاقتها لتصبح وسيلة للتدمري والتخريب مثلما فعلت
قلة من املضاربني لتدمري اقتصادات دول جنوب رشق آسيا
ومثلما فعلوا يف املكسيك وكما يفعلون اليوم يف تركيا وكما
فعلوا من قبل بإشعال نريان الحروب .كما يمكن أن تكون
األموال وسيلة للبناء والتعمري اذا احسن استعمالها.

ال قيمة لألموال في غياب الثقة
بعد طريقة املقايضة  ) )Barterتقرر جعل الذهب وحدة
القياس  .ولكن تحديد كمية الذهب التي تدفع لسلعة ما ترك
مجاال ً واسعا ً للتقديرات البرشية .كما اقتىض نوعا من األمانة
والصدق يف التعامل .وإلعطاء أصحاب املال املرابني هالة
الصدق واالمانة اتخذوا املعابد كأماكن لعملياتهم وتدليسهم.
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ويالحظ أن الكثري من البنوك املركزية يت ّم بناؤها عىل
شكل معابد! وحرص املرابون الصيارفة وبيوت املال عىل
امتالك االعالم ليكذبوا ويكذبوا ليصدّقهم الناس .بقي الناس
يستعملون الذهب قرونا ً كمقياس اىل أن تم الغاء غطاء

الدوالر بالذهب سنة  1971فأصبحت العمالت (الدوالر)
أوراقا تحميها االساطيل والجيوش وأصبحت وهما ً بال
غطاء وتحولت اىل خيال يتمثل يف نبضات الكرتونية يتالىش
حني تصبح الكذبة الكربى فقاعة تنفجر او عند غياب قوة
االمرباطورية الغاشمة.

التأمر على البنوك العربية العالمية
يعيش أصحاب الرأسمالية العاملية الصهيونية يف جو من
املؤامرات الرسية الفائقة يف خداع الشعوب لنهب ثرواتها
ويقولون أثبتوا ذلك ،وإال فإنها نظرية مؤامرة .ونظرية
املؤامرة هي مؤامرة يف حد ذاتها من صنعهم ملنع أي بحث
جدي لكشف مؤامراتهم.
يف  17ماي 1792اجتمع  24من أصحاب مكاتب الرصافة
وتجارة األسهم بعيدا ً عن العيون تحت شجرة يف نيويورك
ونتج عن االجتماع توقيع اتفاقية يف ما بينهم تنص عىل
حرص التداول يف ما بينهم فقط واتفقوا عىل نسب العموالت
وتم تسمية االتفاقية (.).Buttonwood agreement

وهذه أمثلة على محاربة
بنوك عربية صاعدة
غادر الشاب الفلسطيني يوسف بيدس سنة  1948وهو
يف السابعة والثالثني عاما ً مدينة القدس مع والديه إىل بريوت
خايل الوفاض.وحيث انه كان يعمل يف البنك العربي بالقدس
ولديه خربة يف بيع ورشاء العمالت شارك ثالثة من اللبنانيني
وفتح رشكة رصافة وتجارة عامة برأسمال قدره 10,000
لرية لبنانية .رسعان ما تطورت رشكة الرصافة ايل بنك تم
تسميته بنك انرتا .رسعان ما نما هذا البنك نموا ً أسطوريا ً
حيث استحوذ عىل  15%من مجموع حسابات التوفري يف كافة
البنوك من لبنانية واجنبية أو ما نسبته  38%من حسابات
التوفري يف البنوك اللبنانية .أسس البنك كربيات الرشكات
اللبنانية منها رشكة طريان الرشق االوسط و كازينو لبنان
وغريهما.ادعى الحاسدون والحاقدون واملنافسون من البنوك
االخرى ان بنك انرتا ويوسف بيدس (الفلسطيني ) يسيطران
عىل االقتصاد اللبناني برمته.
توجه يوسف بيدس إىل فتح فروع يف اكثر الدول العربية
ثم األوروبية ثم األمريكيتني .ثم توجه لالستثمار يف الخارج
فاشرتى رشكة لبناء السفن يف فرنسا وناطحات سحاب يف
نيويورك .يف فرتة الخمسينات والستينات من القرن املايض
وزيادة إنتاج النفط يف دول الجزيرة العربية بدأ أثرياؤها ايداع
مدخراتهم يف بنك انرتا مما ساعد يف صعوده االسطوري.
بدأت املكائد ضد البنك بعد ظهوره الكبري يف فروعه
بالخارج .كان أصحاب البنوك العاملية إياهم يطمحون بل
ويخططون الحتكار عائدات برتودوالرات النفط بمصارفهم
ووجدوا يف مؤسسة مالية عربية تستثمر امواال عربية خطرا ً
يهدد خططهم ومصالحهم. كما ان هناك بعضا ً من الطابور
الخامس بدأ يدعي أن يوسف بيدس يقدم املساعدات املالية
ملنظمة التحرير الفلسطينية.
أكثر القصص اعتمادا هي أن مستشارا ً أجنبيا تم تعيينه
ليوسف بيدس ،وعندما الحظ أن وضع السيولة يف البنك
كان أقل من املعايري الدولية ألن البنك كان يمارس سياسة
استثماريه جريئة ،قام برتويج االشاعات عرب خطط وقنوات
ممنهجة أثارت خوف املودعني يف دول النفط واللبنانيني

عىل حد سواء ،فهرعوا جميعا ويف وقت واحد يطالبون
بمدّخراتهم .ومثل ذلك يمكن أن يهدد أي بنك .لذلك جرت
العادة بان يقرض البنك املركزي البنك ا ُملهاجَ م حتى يستطيع
تسييل بعض أصوله .لجأ يوسف بيدس للبنك املركزي اللبناني
فرفض رئيسه الياس رسكيس ،والذي أصبح يف ما بعد رئيس
جمهورية ،ان يقدم لبنك انرتا املساعدة املطلوبة فانهار البنك
سنة  .1966ذهب يوسف بيدس اىل اوروبا ملحاولة الحصول
عىل قرض اال ان الحكومة اللبنانية رفعت عليه دعاوى فهاجر
اىل الربازيل حزينا بائسا ً حيث تويف سنة  1968عن عمر 57
سنة .بقي يرص حتى اخر يوم من حياته عىل أن بنك انرتا
تع ّرض اىل مؤامرة كبرية جداً.

بنك  BCCIبنك االعتماد
والتجارة الدولي
كان آغا حسن عابدي مرصيف باكستاني قدير أسس بنك
( )unitedيف باكستان سنة  1959وأراد أن يؤسس بنكا ً عامليا.
استطاع ان يُقنع حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان باملشاركة بنسبة  % 75و Bank of America
بنسبة  .% 25بعد  12سنة فقط أصبح للبنك  400فرع يف
 78دولة يف العالم وأصبحت موجوداته تزيد عن  20مليار
دوالر وأصبح بذلك سابع أكرب بنك مملوك كرشكة خاصة
يف العالم .عندها بدت العيون اياها باستشعار خطر مال
نفطي عربي يتم استثماره بهذه الطريقة مما يهدد خطتهم
لالستيالء عىل برتودوالرات النفط .فاملال هو ملن يسيطر عىل
طريقة استثماره واستعماله .عندما أراد بنك  BCCIرشاء
بنك امريكي (  ) first Americanنصحت وزارة املالية بعدم
السماح له برشائه فتم رشاؤه عن طريق أشخاص تبني أنهم
اقرتضوا املال من بنك  . BCCIبدأت التحقيقات من دائرة
القمارق االمريكية ثم من املؤسسات الرقابية واالمنية ومن
مكتب التحقيقات الفيدرالية االمريكية واتهموا البنك بأنه
يفتح حسابات لكارتيالت املخدرات والشخاص مناوئني
للواليات املتحدة مثل صدام حسني ومانوييل نورييغا الخ.
وقالوا انه يخفي اعماله تحت نظام القوانني الرسية .كان
البنك يعني اثنني من اكرب رشكات املحاسبة االمريكية
كمدققي حساباته .ولتقصري القصة الطويلة تمت مصادرة
وثائق البنك ثم تجميد عملياته .من الطريف انه تبني ان
لوكالة املخابرات املركزية االمريكية حسابات عديدة لدى
البنك وان مجلس االمن القومي كان يدير عملية ( ايران
كونرتا ) عرب حسابات يف البنك .ومن الجدير بالذكر ايضا ان
مكتب التحقيقات الفيدرايل االمريكي  FBIرفع قضية عىل
 Bank of Americaباعتبار فتحه حسابات لكارتيل املخدرات
املكسيكي وتم تغريمه ولم تتأثر عملياته.

والخالصة
ـ ممنوع انشاء بنوك ومؤسسات مالية عربية ذات طابع
عاملي.
ـ قوة املال هي بسبب انه يمتلك طاقة نتاج االعمال
البرشية ويتحكم يف استعمالها نفر قليل هم املرصفيون
العامليون .حتى طاقة النفط تصبح طاقة برتودوالرات
بأيديهم.
ـ وما العالج؟ارجاع املال ليصبح دوره وسيلة تبادل وليس
سلعة وهذا يحتاج إىل نظام عاملي مايل جديد وسيقاومه
اصحاب املال العاملي وطابورهم الخامس برضاوة.
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سحب عائشة القذايف من قائمة االحتاد األورويب السوداء

قضت املحكمة األوروبية االسبوع املايض بسحب اسم عائشة القذايف
ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف من قائمة الخاضعني لعقوبات
مفروضة منذ عام  ،2011عىل أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم
واألمن الدوليني يف املنطقة.
وحسب وكالة «فرانس براس» ،أكدت محكمة االتحاد األوروبي
ً
خصوصا ،أن مقدمة الطلب لم تعد
ومقرها يف لوكسمبورغ يف حكمها
مقيمة يف ليبيا منذ سنوات ،وأن ملفها ال يظهر أي مشاركة يف الحياة
السياسية الليبية.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الخارجية األوروبية أن «املجلس
سيحلل بعناية قرار املحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذايف عىل
قائمة اإلجراءات املقيِّدة املطبقة عىل ليبيا وسيقرر كيفية امليض قدمً ا».
وأوضح الناطق أن «اإلدراج يظل ساري املفعول عىل األقل حتى انتهاء
فرتة االستئناف املحتملة للمجلس ،ومدتها شهران».
وتتضمن العقوبات حظر دخول أرايض االتحاد األوروبي أو عبورها،
وتجميد األصول التي يتم توفريها للشعب الليبي واستخدامها ملصلحته
ويتم اتخاذ قرار ادراج أو إزالة شخص أو رشكة من قائمة العقوبات
األوروبية باالجماع من طرف الدول األعضاء يف املجلس األوروبي.
وقد أُدرجت عائشة القذايف بالقائمة السوداء التي أعدها االتحاد
األوروبي يف فيفري  2011وجرى االحتفاظ باسمها خالل مراجعات هذه
القائمة التي أُجريت عامي  2017و.2020
ويرشح إشعار املجلس األوروبي أنه يتم اإلبقاء عىل هذه القائمة أو

صورة تتحدث

فيتو على "حماس"

تضاف إليها أسماء األشخاص والكيانات التي «تهدد السالم أو األمن أو
االستقرار يف البالد ،وتمنع استكمال االنتقال السيايس يف ليبيا واملسؤولة
عن انتهاكات خطرة لحقوق اإلنسان» .وما زال اسم معمر القذايف الذي
أُطيح به وقتل يف  20أكتوبر  2011مدرجً ا عىل هذه القائمة ،وكذلك
أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين ُقتلوا أثناء الثورة.
وقالت املحكمة يف حكمها إن عائشة القذايف ،وهي محامية يف الرابعة
واألربعني من العمر ،تقيم يف سلطنة عمان التي سمحت لها سلطاتها
باإلقامة فيها رشط التزامها بعدم ممارسة أي نشاط سيايس.

الصحافة االرسائيلية كذبت ادعاء رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس أن قراره بإلغاء االنتخابات ناتج عن
رفض تل أبيب إجراءها بالقدس.
صحيفة "يرسائيل هيوم" أكدت أن االلغاء تم ليس بقرار
ارسائييل وإنّما نظرا لتخوّف عباس وزمرته حركة "فتح" من
ّ
التوقعات كانت تشري إىل فوز
فقدان الحكم باعتبار أن كل
حركة "حماس" التي بقيت موحّ دة مقابل االنقسامات التي
تعاني منها حركة "فتح".
وفقا للمصدر املذكور لم تقترص التخوّفات عىل حركة
"فتح" وقيادة السلطة الفلسطينية وانما صدرت عن كل من
مرص وارسائيل واألردن التي تقول الصحيفة انها ارسلت وفودا
أمنية اىل املقاطعة الفلسطينية لتشجيع محمود عباس عىل
الرتاجع عن اجراء االنتخابات.
وطبقا لـ "يرسائيل هيوم" ال ترغب أغلب الدول العربية يف
"منح حماس رشعية أمام العالم عرب السماح لها باملشاركة
والفوز باالنتخابات".

بين الكنيسة وبايدن

موقع "الشبكة العاملية" أكد أن الكنيسة الكاثوليكية
بأمريكا تدرس إصدار عريضة لحرمان الرئيس جو بايدن من
مباركتها خالل اجتماع اساقفتها املربمج لشهر جوان املقبل.
وحسب املوقع تنتظر الكنيسة من بايدن توضيح موقفه
من اإلجهاض الذي تعارضه وترفض تزكية أي رئيس ال يمنعه.

متحف غنائم الحرب

أهدى رئيس أذربيجان إلهام علياف شعبه متحفا وطنيا
ليزرع يف صفوفه كراهية األرمن.
املتحف الذي دشنه علياف يوم  12أفريل املايض هو عبارة
عن حديقة وسط العاصمة باكو تض ّم أكثر من  300دبابة
ومدفع أرمينية تم تدمريها أو االستيالء عليها خالل الحرب
التي اندلعت بني البلدين العام الفارط حول مقاطعة ناغورني
كاراباخ .كما تض ّم الحديقة خيمة جُ معت بها خوذات جنود
أرمن تم ارسهم.
الغريب أن التماثيل التي تعوّض الجنود األرمن حملت
وجوها حيوانية بشكل يوحي بأن األرمن من أصل أقل منزلة
من االنسان اليشء الذي رأت فيه األمم املتحدة منتهى العنرصية
وطالبت كل أعضائها من الدول بالتصدّي له.

"قمامة أوروبا"

في الهند يحرقون
ضحايا كورونا في
الطرقات .وحسب
االرقام الرسمية تجاوز
عدد المصابين 17,3
مليون شخص .وبلغت
المستشفيات طاقة
استيعابها القصوى
ويعاني عدد كبير
منها من نقص في
االوكسيجين بما تسبب
في ارتفاع عدد الموتى.

دراسة صادرة عن منظمة "أوروستات" املتخصصة يف
توفري االحصائيات ملفوضية االتحاد األوروبي أكدت أن تركيا
تحوّلت اىل "قمامة أوروبا" بفعل قبولها كميات هائلة من
النفايات التي تصدرها دول االتحاد األوروبي.
وحسب املنظمة حلت تركيا عام  2020يف املرتبة األوىل
كمصبّ رئييس للنفايات األوروبية بـ  13,7مليون طن تلتها
الهند بـ  2,9مليون طن فاململكة املتحدة بـ  1,8مليون طن
ثم سويرسا ( 1,6مليون طن) فالنرويج ( 1,5مليون طن)
وأندونيسيا وباكستان ( 1,4مليون طن لكل منهما).
وبالنسبة لنفايات معادن الحديد ،ذكرت "أوروستات" أن
تركيا احتلت خالل عام  2020املرتبة األوىل يف قائمة البلدان
املوردة لهذا النوع من النفايات بـ  11,8ماليني طن.

سباق

وفق تقرير جديد ملعهد ستوكهولم للسالم ،بعنوان “اتجاهات
اإلنفاق العسكري يف العالم” ،ح ّل ك ّل من املغرب والجزائر ضمن
قائمة الدول األكثر إنفاقا عىل التسلح يف العالم خالل عام 2020
وبلغ حجم اإلنفاق العسكري للمغرب يف مجال التسلح ،خالل
العام املايض  29باملائة من الناتج املحيل االجماعي فيما سجلت
الجزائر خالل عام  2020تراجعا بنسبة  3.4مقارنة بسنة
 2019وذلك بسبب تداعيات كورونا.
وأرجع التقرير سبب زيادة نسبة إنفاق املغرب عىل التسلح،
اىل استمرار حالة التوتر بني اململكة وجبهة “البوليساريو” ،اىل
جانب “برنامج التسلح الذي بدأ يف عام  2017والتوتر القائم
مع الجزائر.
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الشارع الثقافي
وقفة

نحن وال ّديمقراطية...

مقاربة تارخيية حللم ّ
تأخر

بقلم  :عبد الجليل بوڤرّة

ليست الدّيمقراطية حدثا عابرا وإجراءا ترتيبيا رسيعا وأمرا
يمكن إنجازه يف وقت وجيز ،بل هي مسارات طويلة وصعبة
ّ
ومعقدة ،حيث بدأ الحلم بها محتشما يف العالم
ومتع ّرجة
ّ
العربي منذ القرن التاسع عرش ،ثم انقسم املثقفون العرب ،يف
أواسط القرن العرشين ،حول ماهيتها و ّملا ح ّل القرن الواحد
والعرشين بات الحلم ممكنا ولكنّه حمل معه إمكانية االرتداد
والعود عىل بدء.

الديمقراطية من "حلم خجول"
إلى الجرأة على المجاهرة

ال يمكن فصل الفكر ّ
السيايس العربي املعارص عن فكر
النهضة بالعالم العربي واالسالمي ،الذي جاء عىل أنقاض عهد
ُ
ط ِبع ،عىل امتداد عصور عديدة ،بتجارب قاسية من التجهيل
ّ
الصوفيةـ يف شكلها الشعبي ،والالعقالنية والخرافة
وبنرش
والغيبيات واألوهام ،وطغيان الحكام ،يف الوقت الذي كان الفكر
ّ
خاصة ،يقومان
واملجتمع األوروبي ،يف القرن الثامن عرش
بعملية تغيري هائلة وقطع مع ألف عام من االستبداد الكنيس
واضعني أسس الفكر الجديد التي ستحكم املجتمع والتاريخ.
وكان العالم العربي بعيدا عن التع ّرف عىل ما وقع وما يقع يف
أوروبا ،إىل أن باغت عسكر الجنرال الفرنيس نابليون س ّكان
االسكندرية املرصية ،و"أط ّلت أوروبا عىل العالم العربي من
فوهة املدفع" ،فأحدث ذلك االحتكاك بالغرب رجّ ة عنيفة
اكتشف إثرها العالم العربي ضعفه ،عام  ،1798ووجد نفسه
يف مواجهة غرب قويّ عسكريّا ،محكم التّنظيم ورفيع التمدّن.
نظر الجميع إىل هذا القادم نظرة يمتزج فيها العداء باالنبهار.
ّ
املثقفون العرب ،يف القرن التاسع عرش ،رصاحة
لم يتك ّلم
عن "الديمقراطية" ،بل تلميحا ومواربة وطالبوا بما كانوا
يسمّ ونه "الحكم املقيّد بالقانون" ،تجنّبا منهم لالصطدام
بالتقليديني واملحافظني أنصار "حكم الخليفة".
لم تنجح النخبة العربية يف القرن التاسع عرش يف تحقيق
"حلم الديمقراطية" ،وإن جزئيّا ،بل عجزت حتى عن إنقاذ
ّ
التوسع الغربي .وتقول القاعدة التاريخية
بلدانها من مرشوع
ان االستعمار غالبا ما يصنع أدوات زواله ،إذ ساهم انتشار
االستعمار الغربي يف املنطقة العربية ،رشقا وغربا ،يف رسعة
نرش املعلومة وانتقال األفكار الجديدة دون حواجز أو موانع،
حيث كانت تصل إىل املثقفني العرب أصداء الحراك الديمقراطي
بالعواصم الغربية االستعمارية وتنافس األحزاب السياسية
وتداولها ّ
السلمي عىل الحكم ،ونرش األفكار الجريئة بالصحف
ّ
ّ
ّ
يفس
بكل ح ّرية وتج ّرؤ عىل الحكام يف األعمال الفنية ،بما
تواتر نفس األفكار لدى املثقفني العرب سواء يف الشام أو مرص
وتونس وتشابهها.
لقد كان لألفكار الجديدة املنترشة بالعالم الغربي ،إثر
الحرب الكونية األوىل ،صداها باملستعمرات العربية ،وبات
االعتقاد راسخا لدى النخب العربية أنّه باإلمكان تحقيق التحوّل
تبي الحقا ّ
مؤسسات ديمقراطية ،لكن ّ
ّ
أن املسار
املنشود نحو
ّ
ال يزال طويال وصعبا ومعقدا ،واستم ّرت البلدان االستعمارية
يف اعتماد التعيني الختيار ممثّيل األهايل مربّرة سياستها بتدنّي
الوعي الجماعي لشعوب املستعمرات وعدم أهليتها للحياة
الديمقراطية املكتملة.
ّ
يتوقف الحلم بالديمقراطية لدى النخب العربية ولم
لم
يرتاجع ،حصل فقط تعديل يف املسار ويف الخطاب لدى جيل
ّ
العقاد واملازني وتوفيق الحكيم ،يف الرشق
طه حسني وعبّاس
والشابي والطاهر الحداد يف تونس ..مع هذا الجيل بدأت

محاوالت التأسيس للقطيعة االبستيمولوجية وبدأ النظر يف
املرآة.

ّ
والتمسك بالحلم
االرتطام بالذات

مع طه حسني ،خ ّريج جامعة السوربون الفرنسية ،بدأت
املراجعات الكربى واألسئلة األكرب ،معه كانت خلخلة القناعات
ّ
والصدئة .لم يقترص األمر عىل مراجعة رواية التاريخ
املريحة
ّ
العربي واالسالمي املوروثة والقراءة النقدية لها ،بل وجد بعض
املثقفني العرب أنفسهم وجها لوجه مع مجتمعاتهم ومع
الشخصية القاعدية لبني م ّلتهم ،وليس مع املستعمر.
بادر طه حسني مب ّكرا بمواجهة شيوخ األزهر املتزمتني
عندما قارن مناهجهم التعليمية املتخ ّلفة باملناهج املعمول
بها يف فرنسا ،ث ّم تتالت معاركه مع املحافظني ووصلت إىل
ح ّد إحالته عىل املحاكم بسبب أفكاره النّقدية الجريئة الواردة
يف مصنّفه "يف الشعر الجاهيل" وتشكيكه يف أسس ّ
السدية
اإلسالمية املوروثة منذ العهد العبّايس.
ولم يكن طه حسني وحده من واجه التقليديني يف هذه
املرحلة بل تعدّدت األسماء ،سواء يف مرص أو الشام وتونس،
ّ
وتوسع نطاقها وتشابهت يف جوهرها عندما
وتعدّدت املعارك
تمحورت حول تركيبة "الشخصية القاعدية" للعربي املسلم
وهل نحافظ عليها مع إدخال بعض التعديالت التجميلية
ّ
نغيها من أسسها لتستوعب النّظم الحديثة والثقافة
أو
الديمقراطية.
خاض يف تونس املصلح االجتماعي الطاهر الحدّاد معارك
درامية وأكثر رشاسة مع املحافظني ،عندما دعا إىل تحرير املرأة
املسلمة من التقاليد البالية املفروضة عليها حتى تتم ّكن من
املساهمة يف النهضة االقتصادية واالجتماعية ،ودعا إىل تطوير
التعليم الزيتوني املتخ ّلف واملكبّل لإلبداع الفكري والعلمي ،وذلك
بتخليصه من سطوة رجال الدّين التقليديني املسيطرين عىل
عقول املجتمع واملوجّ هني لل ّرأي العام..
كان الحلم الديمقراطي لدى جيل ما بني الحربني بعيد املنال
وكانت قناعتهم ّ
أن الع ّلة ال تكمن يف وجود االستعمار الغربي،
ّ
بقدر ما تكمن يف تسلط رجال الدّين وسجنهم العقول عن
ّ
طريق ّ
املؤسسات التعليمية يف العالم العربي التي
السيطرة عىل
ال تخ ّرج سوى "ببّغاءات" تك ّرر آليا ما ّ
تلقت دون إعمال العقل
ودون بذل أي جهد للتفكري ،ومعهم يستحيل االنتقال إىل عرص
الديمقراطية ،أي إىل مجتمعات لها القدرة عىل التفكري والنقد
والتمييز واملفاضلة .وكانت محنة جيل طه حسني والطاهر
الحدّاد ليست مع ّ
السلطة االستعمارية بل مع مجتمعاتهم ،مع
املعنيني باملرشوع الديمقراطي العربي.

العائق الديني وحلم الديمقراطية

كان جدار الص ّد أمام الحلم الديمقراطي بالعالم العربي،
وال يزال ،عاليا وصلبا ،ولم يكن املعرتض خصما معلوما يمكن
مواجهته ومقارعته بالحجّ ة والربهان واملقارنة ،بل هو شبح
غري مرئي متغلغل يف ك ّل خاليا العقول ،زرعته رسديّة بارعة
يف نسج األساطري ويف التخدير منذ قرون ،فرضها ح ّكام
مسنودون بفقهاء األمر ونقيضه ،بالرتغيب أحيانا وغالبا
ّ
بالتهيب .وربطوا بني ك ّل مناحي الحياة وبني الدّين حتّى
يسهل القضاء عىل الخصوم بتلفيق تهمة "الكفر ومعاداة
الصعب ّ
فك االرتباط بني ّ
الدّين" ،فبات من ّ
السياسة والدّين،
واضط ّر املثقفون االصالحيون إىل االنطالق من املنظومة الدّينية
لتحقيق أي مرشوع إصالحي ،فال يمكن الفصل يف تاريخ الفكر
السيايس الحديث بالعالم العربي ،بني دعوات االصالح السيايس

واإلصالح الدّيني.
ّ
ّ
الصناعية،
إن بقاء العالم العربي عىل هامش الثورة
ّ
ّ
وما ترتب عن ذلك من استمرار تخلف الواقع االقتصادي
ّ
املثقفني العرب نقل ما
واالجتماعي ،جعل من املستحيل عىل
وصل إليه العقل الغربي من فكر سيايس متطوّر يتماهى مع
ّ
للمؤسسات
الواقع الجديد .كما كان كل مرشوع إصالحي
الرسي بني
الحبل
السياسية وللمجتمع تُشتَ ُّم منه نيّة قطع
ّ
والسيايس يُقذَ ُ
ّ
ف مبارشة بتهمة الكفر ،وتجد تلك
الديني
ّ
ّ
العامّ
ة الالئذة إىل دينها كآخر ما تبقى
التّهمة آذانا صاغية لدى
لها من حصون للتصدّي للمشاريع االستعمارية.
لذا وبعد أن استنفد ّ
املثقفون العرب ك ّل الحلول التوفيقية لم
يبق أمامهم سوى إعالن "الثورة" لتحقيق حلم الديمقراطية،
ولكن أيّ نوع من "الثورة"؟

أيّة ثورة مطلوبة؟

يف بعض البلدان العربية بعد ما يسمّ ى بـــ"الربيع العربي"،
أصبح الجميع "يحبّ الثورة" ،ويتحدّث "ثورة" ،وساد االعتقاد
ّ
ّ
ّ
وأن "حلم الديمقراطية" بات
حققت ثورة
أن تلك البلدان
قريبا وأن اإلنجاز لم يعد يتط ّلب سوى القيام ببعض الرتتيبات
اإلجرائية ومرحلة انتقالية ...لكن بعد مرور قرابة  10سنوات
عىل "الثورة" تضاعف حجم الخوف عىل "حلم الديمقراطية"
ومآله وبدأ وباء اليأس واإلحباط يتس ّلل إىل مجتمعات "بلدان
الربيع العربي" ،مهدّدا بالعودة إىل مربّع التس ّلط واالستبداد
الذي انتفض عليه ذات يوم شباب "الربيع العربي"...فلماذا
حصل ما حصل ؟؟
تحوّل "حلم الديمقراطية" إىل "كابوس األنوقراطية" يف
بعض بلدان "ال ّربيع العربي" ،حيث تو ّزعت فيها ّ
السلطات بني
مجموعات مس ّلحة ،بتسميات مختلفة ،تتنازع عىل ّ
السلطة
ّ
املثقفة
دون أمل للخروج من النّفق .والتبس األمر عىل النخب
وتداخلت املفاهيم وتضاربت حول معنى "الديمقراطية" ،هل
تكون تمثيلية عمودية أم تشاركية أفقية.
أجمع املؤ ّرخون وعلماء السياسة واالجتماع يف الغرب عىل
أن العالم الغربي لم يشهد سوى عددا محدودا من الثورات،
ّ
يتمسكوا سوى بضمان استمرار "الثورة
وعىل أن الغربيني لم
الصناعية" التي انطلقت يف أواسط القرن الثامن عرش مع
املح ّرك البوخاري ،ل َ
ِتتال بعد ذلك الثورات الصناعية وها ّ
إن
العالم الغربي يستع ّد لثورة صناعية خامسة..
بال ّ
طبع نتائج تلك الثورات يف الغرب واضحة أمام الجميع
دون حاجة إىل مزيد الرشح والبيان ،حيث أصبح العالم الغربي
مغناطيسا ألغلب العرب ،سواء كانوا من النخب أو من عامّ ة
النّاس ،مقابل استمرار النّزيف يف العالم العربي وفقدان األدمغة
املف ّكرة واليد العاملة الشبابية ،وسط أجواء انترش فيها الخراب
والدّمار يف أغلب البلدان باسم "الثورة" أو وهم الثورة .يحصل
ذلك نتيجة انتشار فوىض املعاني بتواطئ من بعض النخب
ّ
املثقفة العربية التي ترصّ عىل إيهامنا ّ
بأن ما نقوم به من
تخريب وتدمري لك ّل املنجز البسيط واملتواضع الذي ّ
حققته
الدولة الوطنية "عمل ثوري"..
ّ
سياسة النعامة ال تجدي ،وتغيري الحكام ال يعني أبدا
"ثورة" ،وما يحتاجه العالم العربي اآلن وليس غدا هو ثورة
دينية عىل طريقة ثورة لوثر يف الغرب املسيحي ،ثورة تح ّرر
ّ
وتحقق مساواتها الكاملة والفعلية مع
العقول وتح ّرر املرأة
ال ّرجل ،ثورة تطلق املبادرات وتضع قطار النهضة ّ
السيع عىل
س ّكته ّ
الصلبة والثابتة.

تنويه  :نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء ،فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.
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عزيز الجبالي «برغل كان يا ما كانش» لـ«الشارع المغاربي»:

وحسو قداش
محد هلل الناس فهمو
ّ
كنا صادقني يف «كان يا ما كانش»

• نتمنى ناقف على الركح قدام توفيق الجبالي إن شاء هللا حتى يس ّبني ونهبط
عواطف البلدي

جاب "دشرة" بالطول وبالعرض فتألّق وأربك وأدخل الرعب في نفوس من تابعه  ..لفت االنتباه وأعاد للتوانسة حنينهم لـ"المزود" سحرهم برقصات الـ"عَ ّ
شاق"
مواجها "النوبة" مرّة واثنين بـ"الوشق والدّاد" وبحب كبير  ..الممثل عزيز الجبالي هو التونسي "الضامر" والمواطن الحالم بمدينة فاضلة .رأيناه في النصف االول
ّ
المشفرة والمغلَّفة
من شهر رمضان في دور "برغل" في "كان يا ما كانش" ،شخصية مركبة جمعت جملة من التناقضات فشد االنتباه بطريقة أدائه وبرسائله
بحبكة "فانتاستيكية" مُ جدّدة واستثنائية غلبت عليها الكوميديا السوداء و"الساركازم".
ّ
"الشارع المغاربي" التقى الممثل للحديث عن "كان يا ما كانش" وعن "برغل" وعن بعض أعمال وممثلي رمضان هذه السنة.
لو تحدثنا عن التكوين والبدايات؟
تحصلت عىل شهادة الباكالوريا يف االقتصاد
والترصف يف معهد «عائشة بالالّغة» بنهج مرسيليا
ثم تحصلت عىل االجازة يف التجارة الدولية وماجستري
يف التسويق ..إذن كما تالحظني ال عالقة ملسريتي
الدراسية باملرسح ...عندما كنت طالبا بالسنوات االوىل
بالجامعة خضت اول تجربة مرسحية بفضاء التياترو
بكثري من الحب فقد كان اول وقوف يل عىل الركح
أمام املرسحي نوفل عزارة ويمكن القول اني اضعت
وقتا كثريا ولكني اليوم أعيش تجربتي بخطى ثابتة..
من اكتشف شغفك بالتمثيل وباملرسح؟
يف البداية كانت والدتي تشجعني ويف ما بعد
اصدقائي ،كانوا يقولون يل دائما« :ل َم ال تخض
التجربة طاملا لديك املوهبة ..tu étais pour ça
؟» ..ولكنني لم اكن اعبأ بكالمهم ...كنت امثل فقط
للضحك والتسلية..
ماذا بقي لك من كل تجربة خضتها ،انطالقا
من فيلم «درشة» و«نوبة  1و »2واالن «كان يا
ما كانش»؟
كل تجربة تحمل يل ولجميع أعضاء الفريق اضافة
وخوفا كبريين ..دائما نخوض تجارب وتحديات
كربى وأعماال «ما تشبّهش للتوانسة»« ،تجاربنا
ماشية وتكرب» ..لذلك نحاول يف كل مرة تقديم الجديد
للجمهور واالبتعاد عن االعمال التي تحتوي اماكن
الرفاهية ..نبحث دائما عن اعمال نجد فيها راحتنا
وراحة الجمهور وتطلعاته وماذا يريد منا وهذا يسبب
لنا دائما ضغطا كبريا وخوفا من رد فعل الجمهور
الذي نحرتمه و«نقراولو برشا حساب» ...شخصيا
عشت كل تجربة سواء يف «درشة» أو «نوبة  1و»2
أو «كان يا ما كانش» بخوف كبري وبحب أكرب ..يف
اعتقادي هذا هو الخليط الذي يصنع ممثال حقيقيا..
ال يمكن خوض أي مرشوع الن صاحبه متأكد من
نجاحه مسبقا أو ألنه «يخوض تجربة فقط ليلعب
ويضحك ويتسىل مع أصدقائه الذين يشاركونه نفس
العمل ..مؤكد تجمعنا الصداقة ولكن هناك أيضا
العمل واملهنيّة والحب..
عىل ذكر الصداقة عرفك الجمهور ضمن
مجموعة من األصدقاء عىل غرار عبد الحميد
بوشناق وهالة عياد وياسمني الديمايس
وبالل سالطنية ...أال تفكر يف الخروج من هذه
املجموعة وتنويع تجاربك بعيدا عنها يف اعمال
اضخم؟
خضت تجارب متنوعة خارج هذه املجموعة ومثلما
عملت مع عبد الحميد بوشناق يف «درشة» و«نوبة»
وكان يا ما كانش» عملت ايضا مع ّ
بسام الحمراوي يف
«قلب الذيب» ومع سوسن الجمني يف الصياغة الدرامية
لعمل «فوندو» وايضا مع حاتم بالحاج يف «»2050
و«سرتيمز» مع مهدي الهمييل و«يف عينيا» مع نجيب
بالقايض ويف كتابة مرسحية نضال السعدي «ال ه ّكا

• ال انكر ان المحطات والنجاحات الكبرى
التي خضتها كانت مع أصدقائي
وعلى رأسهم عبد الحميد بوشناق و«ما
دامني نجحت معاهم باش نقعد ديما
نخدم معاهم وما نبدلهمش»
• ثمّ ة ُخ َ
وضة ّ
فنية باهية وحراك فني كبير
ال ه ّكا» .وهي تجارب يف اعتقادي أكثر من تجاربي
مع عبد الحميد بوشناق ..وقد شاركت أيضا يف كتابة
سيناريو «كان يا ما كانش» فأنا ممّ ن يفتحون ايديهم
للعمل والتعاون مع الجميع ..أحاول دائما ملس اشياء
حتى وان كانت صعبة واخوض كل التجارب ..ولكني
ال انكر ان املحطات والنجاحات الكربى التي خضتها
طيلة حياتي كانت مع تلك املجموعة وعىل رأسها عبد
الحميد بوشناق و«ما دامني نجحت معاهم باش نقعد
ديما نخدم معاهم وما نبدلهمش وربي يفضلهم يل ّ»..
يرى عدة نقاد ان لديك قدرات تمثيلية هائلة
وأنك قادر عىل منافسة الكبار فمتى نراك يف عمل
ضخم مع توفيق الجبايل مثال ؟
نتمنى تجيني الفرصة وناقف قدّام توفيق الجبايل
عىل الركح ،ان شاء الله حتى يسبني ونهبط ..بالنسبة

• نضال السعدي لعب دوره كما يجب...
ياسين بن قمرة خرج من جلباب «اوالد
مفيدة» ونوردو أحبّه الجمهور لعفويته
• أعجبني أداء رياض حمدي في «حرقة»
وعائشة بن أحمد أثبتت تطوّرا ملحوظا
متاع ممثل يخدم على روحو

يل توفيق الجبايل من أفضل املمثلني الذين رأيتهم عىل
خشبة املرسح ال أقول ذلك ألنه عمّ ي ..هو ممثل رهيب
وعظيم رغم أنني ارفض هذه األلقاب ولكنني أعي
جيدا ما أقول .توفيق الجبايل فلتة وتونس غري قادرة
عىل والدة جبايل اخر مثله ..ال اتحدث هنا عن اعماله
املرسحية كمخرج او كمؤلف فقط وانما عن توفيق
الجبايل كممثل كبري ..يبقى مثيل األعىل يف طريقة
أدائه..
هناك من يرى انك وابناء جيلك من املمثلني
واملخرجني والسيناريست تمثلون جيال جديدا
مختلفا يقطع مع السائد  ...ما رأيك وما هي
مالمحه وخصوصياته؟
نعم نحن جيل تربّى عىل الحرية ولديه مبادئ
وفكر جديدين ..جييل قدم االضافة يف السينما ..

عنارص شابة تشق طريقها بخطى ثابتة عىل غرار
كوثر بن هنية التي نافس فيلمها افالم االوسكار
واحييها باملناسبة عىل هذا االنجاز ..الحظنا ايضا
ان املخرجني السينمائيني اصبحوا صناع الدراما
التونسية ويرتكون بصماتهم وهذا مهم جدا ..اصبحنا
اليوم نتحدث عن جدل تقني وعن سيناريو متقن ..لم
نعد نتحدث عن الصورة التي اصبحت من تحصيل
الحاصل نظرا ألن لدينا تقنيني قادرين عىل إخراج
صور جميلة وجيدة مقارنة ببلدان كثرية..
يف املرسح ايضا يمكننا الحديث عن طاقات شابة
تعمل بجد رغم توقف االنشطة بسبب كورونا..
اصبحنا ننتج ونواكب اعماال مرسحية كثرية« ..ثمّ ة
خوضة فنّية باهية وحراك فني كبري».
هل للتقنية اليوم دور يف إنجاح العمل الفني
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واىل اي حد؟
التقنية تطور أداء الفنان وتفسح له املجال للتعبري اكثر وتعطي صورة اوضح واجمل للعمل..
ما وصل اليه التصوير من امور تقنية يعطينا فكرة اوضح وأقرب عن الرسالة التي يريد الفنان
ابالغها ..بالنسبة يل «كان يا ما كانش» نجح بفضل الصورة التي وفرها لنا مدير التصوير حاتم
النايش ولكن أيضا نجح باملالبس وبـ«املاكياج» وبطريقة اخراج عبد الحميد بوشناق وهذا «يخلينا
ندخلو يف حلمة ما تتصدق» ...وهذه هي الخلطة السحرية التي تأخذ اي عمل للنجاح ..اعتقد ان
الصورة الجميلة وحدها ال تنجح يف ظ ّل سيناريو ضعيف والعكس صحيح ألن التناغم والتكامل هما
وراء نجاح أي عمل وال يمكن الحديث عن عمل جيد من دونهما..
ماذا تقول ملنتقدي «كان يا ما كانش» ؟ هناك من يرى ان العمل جديد وسابق الوانه
وانكم بذلك «تحرقون املراحل»؟
ّ
بطبيعة الحال من دور الفنان االرتقاء بالذوق العام وتقديم عمل يحث املتفرج عىل التفكري
والتساؤل وحتى ان ..لقي العمل انتقادات يف حلقاته االوىل الن املشاهد لم يفهمه ولكنه فيما بعد غري
نظرته وموقفه من العمل ..عموما ال يوجد عمل يعجب الجميع ..وبصفة عامة التونيس يبحث عن
عمل الئق يسري به اىل االمام.
هل تابعت الدراما التونسية ..ماذا لفت انتباهك؟
نعم تابعت تقريبا اغلب االعمال .اعجبني عمل «حرقة» ..كان عمال رهيبا ويرتقي اىل العاملية
وأعي ما اقول ..عمل متقن أتى عىل كل التفاصيل «فيه برشا فيانة» برافو للفريق وعىل رأسهم لسعد
الوسالتي ..ايضا «فوندو» الذي شاركت فيه بالصياغة الدرامية عمل يشد االنتباه ،أحبّه الشعب ألنه
يخاطب العقول وهو ممتاز عىل مستوى طريقة الطرح والكتابة واداء املمثلني كلها عنارص شدت
انتباه املشاهدين ..وبالنسبة يل «حرقة» و«فوندو» كانا ناجحني..
و«أوالد الغول»؟
الزلت استوعب العمل نظرا النه يضم  30حلقة وال يمكن الحديث عنه قبل الحلقة  28حتى ال
نظلمه الننا ال نعرف التطورات  ..رغم أننا ال نشك يف القدرات الفنية لفريق العمل عىل غرار محمد
املغراوي وهو من بني مديري التصوير املمتازين يف تونس وأيضا املخرج مراد بن الشيخ وكبار
املمثلني الذين شاركوا يف العمل وأبرزهم فتحي الهداوي..
وأداء املمثلني يف االعمال التي تابعتها؟
أعجبني أداء رياض حمدي يف «حرقة» وعائشة بن أحمد التي أثبتت تطوّرا ملحوظا متاع ممثل
يخدم عىل روحو وكذلك وجيهة الجندوبي وملالك بن سعد مستقبل فني كبري وما أحاله ْ
ط ُف ْل..
واميمة كانت رائعة وياسمني بوعبيد ما أحالها ..أيضا من الشبان الذين اثبتوا قدرات جادة يف الدراما
نسيم بورقيبة (ابن نوردو يف مسلسل فوندو) ولكن اكتشاف رمضان السنة بال منازع هو سيف
عمران وجهاد الشارني ابدع ايضا وهالة عياد وجمال املداني ..نضال السعدي ايضا يف «فوندو» لعب
دوره كما يجب وكان محرتما جدا وال ننىس كمال التواتي ونعيمة الجاني ورؤوف بن عمر وياسني
بن قمرة الذي خرج من جلباب «اوالد مفيدة» ..جميعهم أبدعوا وخاصة نوردو ...أحبه الجمهور
ألنه صادق يف اليش ايل قدمو وله عفوية مهمة جدا يف التمثيل ..واذا اراد مواصلة التمثيل سيكون له
مستقبل كبري وال ننىس طبعا امرية الشبيل التي عودتنا بإبداعها املتقن ...الحظنا أيضا جودة عىل عدة
مستويات واحرتاما كبريا للمشاهد رغم تفاوت املجهودات ..الجميع يحمل فكرة «هيا نقدّمو ونعملو
حاجة باهية» وهذا هو االهم يف اعتقادي.
«كان يا ما كانش» حمل رسائل سياسية كثرية وجاء عىل جوانب كثرية من واقعنا
السيايس اليوم ..حسب رأيك هل يقدر الفن عىل اصالح ما افسدت السياسة؟
الفن قادر عىل احياء فكر الشعوب وتحريك أحاسيسها وحثها عىل التفكري والتغيري ..رسالتنا
موجهة للمجتمع اكثر ممّ ا هي موجهة للسياسيني حتى نثبت لهم اننا قادرون عىل التقدّم واننا
واعون جدا بهموم الشعب وشواغله ..صحيح نحن فنانون ولكننا مواطنون قبل كل يشء ولدينا
رسائل  ..الزمنا نصلحو مع بعضنا ونرتقيو بالشعب متاعنا وببالدنا ...وقد الحظنا ذلك بعد بث اخر
حلقة  ..حمد لله ان الناس فهمو وحسو قداش كنا صادقني يف العمل.

موقع الشارع املغاريب
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سلسلة «كان يا ما كانش»
لعبد الحميد بوشناق:

عمل جاد لوال التص ّنع أحيانا

سيد توي

«كان يا مكانش» هي السلسلة الكوميدية التي قدّمها املخرج عبد الحميد بوشناق خالل النصف االول من شهر
رمضان عىل القناة الوطنية االوىل ..عمل جديّ عىل نحو غري متوقع يف سياق اعمال درامية وكوميدية هيمن عليها
االبتذال واالستسهال..
نجح بوشناق يف اختيار املمثلني وتفجري طاقاتهم ،وتمكن من توظيف التقنيات املختلفة ليشكل مشاهد متناسقة
ومتجانسة .لم يكن العمل ليخرج يف صورته الطريفة لوال متانة السيناريو الذي نهض عىل فكرة جريئة تقوم عىل
الجمع بني فرتات زمنية متباعدة وشخصيات مختلفة .فنجد الحضارة الفرعونية جنبا إىل جنب مع الحضارة الفينيقية
والحضارة العربية مثلما نقف عىل إشارات إىل واقعنا الراهن بدالالتها املرجعية املبارشة ،وهو ما استدعى نسيجً ا من
الشخصيات لها رؤى وتصورات متباينة للعالم ،وهذا الجمع والرتكيب لم يكن فعال متك ِّلفا بل هو فعل فيه تناغم
وانسجام عضوي ،وقد صيغ يف قالب حكائي تراثي حيث يكون الراوي هو الجد واألحفاد هم املروي لهم .لكن هذا
القالب بدا مخاتال فلم تحقق القصة وظيفة التشويق بما فيها من عجيب وغريب وتطور متسارع لألحداث ولم يكن
البطل شخصية تجتمع فيها قيم الفضيلة بل جاءت القصة رمزية إيحائية بعيدة عن منطق النصح واإلرشاد .أما
الشخصية فكانت من الفئات املسحوقة تحمل همومها ومعاناتها .ورغم أن إلحاق شخصية برغل بنسب امللك يؤصل
القصة يف فضاء الرسد الخرايف ّ ورشوطه فإن ما أتت من ترصفات جعلها من طينة مخصوصة وغري معهودة.
وهذه الطريقة الرتاثية يف القص فضال عن كونها أصلت العمل يف ثقافتنا الشعبية سمحت كما سبق أن ذكرنا
باستدعاء العجيب والغريب والخارق والواقعي يف آن معا يف مزيج خالق نالحظه يف مسارب قصة توفرت فيها حبكة
مطرزة بشكل جيد وتخللتها مسحة ساخرة وضاحكة ال تخفى عىل أحد .ولم يخاطب العمل كما يبدو يف الظاهر
العقول البسيطة املشدودة لألحداث والتصوير وإنما خاطب العقول الرشيدة بما يطرح من قضايا تتعلق بالفساد
السيايس والكوارث االجتماعية والفكرية واألخالقية التي تنجر عنه .ويتجاوز هذا الخطاب األطر الزمانية واملكانية
ليكرس منطقا عامّ ا يقرن االستبداد بالفساد ويؤسس لقيم أخالقية كونية تتحقق معها إنسانية اإلنسان.
والعمل بما فيه من تنوع وبما ينطوي عليه من مفارقات يفتح أفقا تأويليا خصبا ال يجعل من املعنى رابضا عىل
سطحه ومقيما يف عتباته .إال أن هذا العمل عىل طرافته ال يخلو من إرباكات قد رصدناها يف النقاط التالية :
 تبدو اإلضاءة غري وظيفية فقد طغت العتمة عىل املشاهد ممّ ا شكل هنة يف العمل اإلكثار من الحركة والصوت العايل بشكل غري مدروس جعل الحوار رضبا من الضجيج. التصوير الكاركاتوري لبعض الشخصيات جاء متكلفا مما أفقد العمل جدّيته ،فمالمح البالط غابت جراء املبالغةيف إبراز عيوبه ،كان باإلمكان الحفاظ عىل هيبة البالط مع إضافات ساخرة قليلة حتى تبدو األحداث أكثر منطقية.
 يف العمل إسقاط فكري سمج ،فقد وقع تصوير العرب كشواذ ومدعاة للسخرية بطريقة فيها حيف كبري وتمذلك بشكل مفضوح عرب بيان تفوق الراب عىل الشعر للعربي
 إدخال وباء كورونا يف العمل كان غري ذي جدوى وهو نابع من رغبة يف صهر كل يشء يف العمل. هيئة املمثلني ال سيما برغل ورفيقيه بدت بعيدة عن الشخصية التونسية حتى يف مالمحها الفينيقية. لم يقع االشتغال باملوسيقى بالشكل املطلوب يبدو أن الغاية من حضور الهاتف املجسد (الصوت الذي يعلق عىل ترصفات برغل) أو الشخصيات املساعدةالتي تظهر فجأة يبدو حضورها الغاية منه اإلغراب يف حد ذاته ال غري.
عىل أية حال فإن العمل مميز وقد تجلت فيه براعة املخرج وطرافة السيناريو وقد ساهم يف ظهور ممثلني بارعني
عىل الساحة منهم عزيز الجبايل.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 259الثالثاء  4ماي 2021
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الشارع الثقافي

أعاملنا الدرامية عاجزة عن مغادرة تونس

يوسف مارس (مسرحي)

مشهد من مسلسل "أوالد الغول"
تعوّد التونسيون عىل متابعة األعمال الدرامية
العربية (املرصية ،اللبنانية ،األردنية ،السورية)..
والعاملية (الفرنسية ،األمريكية املدبلجة إىل
الفرنسية )..ثم ظهرت بعد ذلك مسلسالت أمريكا
الالتينية املدبلجة (املكسيكية تحديدا) إىل اللغة
العربية الفصحى .وواكب ظهور الفضائيات انتشار
أعمال درامية من مختلف الجنسيات بما فيها تلك
املدبلجة .وخالل كل هذه املراحل آنفة الذكر ،كانت
دائما هناك أعمال تونسية تعرض عىل الشاشة
الصغرية ،منها ما خ ّلف أثرا قويا لدى املشاهد ،ومنها
ما صار يف طي النسيان .ومع التطور الذي عرفته
الدراما العربية ،واملدبلجة إىل العربية( ،من حيث الك ّم
عىل األقل) ومن حيث نسبة الوصول إىل املشاهد ،فإن
الدراما التونسية ورغم قلة انتاجها سنويا لم َ
ترق
إىل طموح املشاهد الذي ال يفتأ يضعها يف مقارنة
مع بقية األعمال الدرامية العربية .ناهيك ّ
أن الدراما
التونسية – بالرغم من كونها غري حديثة وال مستجدة
– ال تزال عاجزة عن مغادرة تونس واقتحام بقية
البيوت العربية مثلما فعلت نظرياتها ،وهو اليشء
الذي يعزوه عدد من املدافعني عن اإلنتاج الوطني
إىل صعوبة اللهجة التونسية ،ويف تقديري هي حجة
يسهل تفنيدها بالنظر إىل أن لهجتنا استطاعت
الوصول إىل املستمع العربي من خالل األغاني
واألعمال املرسحية وبعض الروايات التونسية .إذن
ملاذا ال ننجح مثلما نجحت بعض البلدان يف تسويق
إنتاجها الدرامي والدخول إىل كل البيوت العربية؟
وهل يمكن الحديث عن دراما صالحة لكل زمان
ومكان وأخرى ال؟ وإن كان الجواب بـ «نعم» فعىل
أي أساس يمكن أن يت ّم هذا التقييم؟

الدراما عمل فني

إذا كانت الفنون بمختلف أشكالها وجنسياتها
تحظى بنق ٍد يواكبها ،فإن هذا يعني ّ
أن هناك
معايري جمالية معينة تميز ك ّل فن عن اآلخر .وبما
أن الدراما التلفزيونية تعتمد عىل ثالثة أشكال فنية:
الفن التشكييل (األضواء والديكور )..الفن الصوتي
(موسيقى الجنريك املوسيقى التصويرية اآلداء
الصوتي )..الفن الحركي (الرقص ،اآلداء الحركي)
فإن عملية نقدها هي عملية ممكنة ،رشط أال يتم
تجاوز ما هو موضوعي إىل ما هو انطباعي.

الدرامية التي يتم عرضها عىل القنوات التونسية يف
رمضان.
الحبكة :يمكن تعريف الحبكة باعتبارها ذلك
التتابع املنطقي الذي تصاغ من خالله األحداث،
مما يجعلها تشكل يف آخر األمر قالبا من الوقائع
املتسلسلة ،واملفهومة لدى املتلقي ،وهي أحد أهم
عنارص السيناريو ،الذي يعترب بدوره عمال رسديا
له خصائص تميزه عن بقية أشكال الرسد األخرى
كالقصة والرواية .وبما أن السيناريو هو العصب
الرئيس يف العمل الدرامي وأول لبنة تتشكل فيه؛ فإن
كل ضعف يف حبكة هذا العصب األساس تؤدي إىل
خلل يف مجريات األحداث ،وتجعل املشاهد يف حالة
من االرتباك والعجز عن فهم وقائع العمل ،ناهيك
نوجه سهام
عن االستمتاع به .عىل أننا ال نستطيع أن ِ
النقد يف ك ّل الحاالت التي نجدنا فيها أمام حبكة سيئة
إىل كاتب السيناريو ،ما دمنا ال نستطيع أن نجزم
بدقة بخصوص ما إذا كان ضعف الحبكة ناتج عن
عمل السيناريست ،أو عن املخرج الذي قد يقتطع من
خالل املونتاج مشاهد أساسية.
املمثل ا ُملص َ
طنع :وهذا أسوأ ما يمكن أن يفسد
أي عمل درامي ،فاملمثل الذي يمثل بطبقة صوت
مرتفعة ،ويلوّ ح بيديه يف الهواء تعبريا عن عواطفه
الجياشة خالل أدائه لدور معني ،ويتحدث ببطء وهو
ينظر إىل السماء ،ويضغط عىل مخارج الحروف ..قد
يكون ذا أداء مثايل إذا ما ُو ِّكل إليه أداء دور معني يف
عمل مرسحي ،لكنه يف التلفزيون مُستَثقل ويصيب
املشاهد بالضجر ،ذلك أن األسلوب املرسحي يف اآلداء
ال يليق بالتلفزيون الذي يفرتض أن يكون قريبا من
الناس عىل اختالف مشاربهم .وهذا النوع من املمثلني
نادرا ما تخلو منهم املسلسالت.

مشهد من مسلسل "فوندو"
املوسيقى التصويرية وموسيقى الجينريك:
من املؤسف جدا أن بعض األعمال التي تعرض يف
رمضان تستغرق عاما كامال من أجل تصويرها
(هذا ليس أمرا أكيدا) ومع ذلك فإن القائمني عليها
ال يكلفون أنفسهم عناء تكليف أحد املوسيقيني
التونسيني بتأليف لحن خاص بموسيقى الجينريك
واملوسيقى التصويرية .وهكذا نرى أن موسيقى
الجينريك الخاص بعدد من هذه األعمال املعروضة
هو عبارة عن أغنية تونسية شهرية ،قد أعيد توزيعها
وأداؤها رغم أن كلماتها قد ال تتناسب مع فكرة
العمل يف حد ذاته .اليشء الذي يجعلنا نتساءل :هل
انقرض الشعراء واملوسيقيون القادرون عىل تأليف
أغان جميلة ومؤثرة تصلح لتكون جينريك خاص
بمسلسل ؟ كما حصل يف مسلسل «صيد الريم» مثال؟
تناقضات :ال تستغرب إن كنت تشاهد مسلسال
تونسيا ،والحظت بعض شخصياته الذين يؤدون
أدوارا داخل أرسة واحدة يتحدثون لكنات تونسية
مختلفة :فاألب يتحدث بالدارجة التونسية املتداولة
عند البلدية ،واألم تتحدث باللكنة الجنوبية ،واإلبن
يتحدث بلكنة أهل الرشق القاطنني يف فرنسا ،واإلبنة
تتحدث بلكنة مختلفة عنهم جميعا ً امثلة عديدة
ومتعددة يف املسلسالت التونسية.
وال تستغرب أيضا إن رأيت شيخا كبريا ّ
«حلق»،
وهو يتحدث بمستوى عال من الدارجة ،ويستخدم
كلمات بالعربية الفصحى( ،االب يف «فوندو»
نموذجا) .مما يدل عىل أنه رجل مثقف لكنه متنكر يف
شخصية حالق ،كأن لغة الحالقة ال ترشف يف الواقع
وال يجوز أن تظهر يف التلفزيون.
عدم مالمسة مشاكل الشارع التونيس :أحداث
املسلسالت فيها ما يمكن أن تدور يف القرية أو يف

نقاط االختالف بين الدراما التونسية
والعربية (المصرية تحديدا)

تصعب املقارنة بني الدراما التونسية ونظريتها
املرصية التي تع ّد من أقوى االنتاجات عىل املستوى
العربي من حيث الكمّ ،ولكن سنأتي يف هذه املقارنة
عىل سبيل الذكر ال الحرص لنقاط ضعف األعمال
الدرامية التونسية وهي:

غياب صناعة النجوم

يمكننا الحديث يف السينما والتلفزيون املرصي،
عن سينما أو دراما النجم الواحد ،ذلك أن اسماء
عدد من النجوم سطعت عىل مدى سنوات واعتادوا
الظهور كل عام عرب أعمال رمضانية جديدة إذ يكفي
أن يوجد نجم واحد يف مسلسل واحد حتى ترتفع
نسب مشاهدته حتى لو كان جل مكوني فريق العمل
من املبتدئني ،وهذا ما ينطبق عىل يحيى الفخراني
ويرسا وليىل علوي والنجم عادل إمام .فلماذا ال
يوجد لدينا نجوم بهذا املعنى؟ ولم ال يستطيع املمثل
التونيس أن يصنع نجومية ويحافظ عليها ألكثر من
ثالث سنوات كأقىص حد؟ وإذا استثنينا ممثلني قلة
هم فتحي الهدواي وكمال التواتي ودليلة املفتاحي
وبعض الكوميدين من درجة ثانية عىل غرار لطفي
العبديل وجعفر القاسمي يف السنوات الثالث األخرية
فإنه يمكننا االقرار بأن ال نجوم لدينا يمكن التعويل
عليهم يف رفع نسب مشاهدة عمل درامي تونيس
مسلسال كان أو سيتكوم.

االفتقاد إلى الجرأة

أين يكمن الضعف؟

بدءا ،ال يجوز التعميم ،وإذن القول إن الدراما
التونسية ك ّلها غري صالحة ورديئة .وبما أننا ال ندعي
امتالك آليات النقد الدرامي ،وبما أننا بصدد إلقاء
نظرة عامة حول الدراما الوطنية ،فإننا سنكتفي
بتسجيل بعض املالحظات التي تخص بعض األعمال

املدينة .وإذا وضعنا تلك التي تحدث يف القرية جانبا؛
سنجد أن مجمل ما يقع يف املدن من أحداث هو أسري
الفيالت والشقق العرصية ،ويف أحسن األحوال يف
البيوت التونسية التقليدية الشاسعة أو ما نسميه
«الدار البلدية» .ويحق إذن ألي تونيس أن يتساءل
عن مصري هذا العدد الكبري جدا من التوانسة الذين
يقطنون األحياء الشعبية ،والشقق البسيطة ويفوق
عددهم يف الواقع سكان الفيالت والشقق الفخمة
والشقق العرصية .أما أولئك الذين يسكنون املدن
املهمشة فيصعب العثور عليهم يف الدراما الخاصة
برمضان .

مشهد من مسلسل "حرقة"

عندما نتحدث عن الجرأة يف اإلبداع عموما
والدراما بشكل خاص ،فإن أول ما يتبادر إىل
األذهان هو تلك الجرأة املرتبطة باملشاهد الجنسية
أو كل ما له صلة بالدين ،ناسني أو متناسني أن
الثالوث املحرم واملخيف يف أي عمل إبداعي يدور
حول نقاط ثالثة :الجنس ،الدين ،السياسة .وهذه
األخرية هي ما أعنيه بالتحديد؛ فالشعب املرصي
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رغم أنه عاش تحت سحاب الديكتاتورية لعقود تناوب عىل سيايس .أما يف تونس فلنا أن نتحدث بكل أريحية (وأسف)
الحكم فيها عبد النارص والسادات ومبارك والسييس ،اال عن غياب تام لكل نقد متخصص يف الدراما اللهم ما يتم
انه استطاع أن يستمتع بسينما ودراما تتناول تيمة فساد تحريره داخل املعاهد املتخصصة.
الشخصيات العامة ،والشخصيات الحكومية والنافذة (ولو
غياب مواقع متخصصة
بكثري من التلميح مع تبجيل دائم لرئيس البالد) .أما يف
في إعطاء أخبار الدراما
الدراما التونسية فإن تيمة فساد السياسيني وذوي القبعات
ال يوجد عىل الشبكة العنكبوتية موقع تونيس واحد (وال
والنياشني تظل من املحرمات التي يح ّرم أن تتعرض لها
غري تونيس طبعا) يهتم بأخبار األعمال الدرامية الوطنية
الدراما (والسينما طبعا).
وذلك عىل الرغم من أن العمل الفني الدرامي -كما هو ويقوم بأرشفتها وتصنيفها ويقدم معلومات عنها ،كأسماء
معلوم -هو عمل متخيل أصال وشخصياته مستمدة من أعضاء الطاقم الفني ،أو نبذة عن موضوعها ..إلخ .وهكذا
وحي خيال الكاتب ،وال صلة لها ،فعليا ،بما يحدث عىل أرض فإنك إن شئت ،معرفة تاريخ عرض مسلسل معني مثال ،فما
عليك إال االستعانة بذاكرة اآلباء واألجداد!
الواقع.

ظهور نفس الممثلين في أكثر
من عمل ،وعلى نفس القناة

أن يؤدي ممثل ما األدوار املوكولة إليه بشكل جيد ،بل
وأن يكون ممتازا وينجح يف كسب حب الجماهري ال يعد مربرا
كي يستأثر بالظهور عىل قناتني او ثالثة صباحا مساء خالل
الشهر الذي يعرف ذروة املشاهدة الدرامية ،فعدا أن شيئا
كهذا يحرم ممثلني آخرين من فرصة الظهور رغم تمكنهم
من أدوارهم وكسبهم لحب املتلقي ،فإن ظاهرة كهذه تؤدي
مع الوقت إىل أفول نجم الفنانني الذين يتكرر حضورهم،
ألن كل ما/من يتكرر ظهوره ال بد أن يصيب املتلقي بالسأم
ويؤدي به إىل النفور منه إضافة إىل أن املمثل الذي يظهر يف
أعمال كثرية يف نفس السنة يستنفد طاقاته اإلبداعية كلها
ويصبح مع مرور الوقت مكررا غري قادر عىل إبداع الجديد.
أما األسوأ حقا هو أن يتكرر ظهور نفس الطاقم الفني يف
عملني – يفرتض أنهما مختلفني -عىل نفس القنوات ونفس
التوقيت كما يحدث يف مليونري وأوالد الغول وهذه ،بالتأكيد،
ظاهرة تونسية فريدة من نوعها.

ممثلون بلكناتهم األصلية

جميل أن يعتز املمثل باملدينة أو الجهة التي ينتمي إليها،
لكن مَ ن ِمن عشاق الدراما العربية يستطيع أن ينىس سناء
جميل وهي تتحدث بلكنة شعبية إسكندرانية يف مسلسل
«الراية البيضاء»؟ أو يحيى الفخراني بلكنته الصعيدية يف
مسلسل «الليل وآخره»؟ فمهمة املمثل يف األصل تكمن يف آداء
أدوار ال تشابه ما يعيشه يف واقعه بالرضورة ،إنما تخضع
للمناخ العام الذي يفرضه العمل الدرامي نفسه ،ومع ذلك
فقد دأب عدد من املمثلني التونسيني عىل حمل لكناتهم
املحلية ،أو لكنات اتخذوها عنوانا ملسارهم يف أي عمل.

غياب المتابعة النقدية الدرامية

يف بلدان تنتج دراما كثرية كمرصّ ،
فإن أكرب مشكل يمكن
أن يواجه األعمال النقدية الدرامية هو ّ
أن عددا ال يستهان به
منها يخضع ملبدإ املجاملة ويفتقد إىل الحرية يف نقد ما هو

صعوبة واستحالة العثور
على بعض األعمال الدرامية

إذا كان قد فاتك يف فرتة من حياتك مشاهدة أحد األعمال
املرصية الخالدة بما فيها تلك التي ظهرت يف عرص األبيض
واألسود ،فإنه يمكنك اآلن وأنت يف العام  2016أن تنقر عىل
محرك البحث غوغل اسم العمل الفني الدرامي الذي تبحث
عنه وسيتم إرشادك إىل حيث يمكنك مشاهدة ما تبحث عنه
سواء عىل اليوتيوب أو الدايليموشيون أو أحد املواقع العربية
املتخصصة يف أرشفة الدراما املرصية .أما يف تونس فجرب
مثال أن تبحث عن حلقات املسلسل «قمرة سيدي محروس»
كاملة متتابعة مرتبة عىل اليوتيوب أو عىل أي موقع آخر،
وستجد أن هذا املسلسل الجيد والذي يخلد لفرتة حساسة من
تاريخ ويضم كوكبة من املمثلني األكفاء؛ موجود بالفعل عىل
اليوتيوب لكن جل حلقاته مفقودة .
إلقاء نظرة خاطفة عىل ما أنتجه التلفزيون والسينما
واملرسح مجتمعني منذ بدء مسريتهم ،يتضح جليا ،أننا ال
نعاني نقصا يف الكفاءات الفنية ،ال عىل مستوى اآلداء وال
اإلخراج وال السيناريو ..ومع ذلك فإن الخلل الذي يكتنف
تطور الدراما التونسية يبقى متعدد الوجوه والزوايا،
طاملا تتبقى هناك دائما أمور نجهلها وهي حتما لها أوثق
الصلة بضعف األعمال الدرامية ..الحديث هنا عن الظروف
التي يتم فيها صنع العمل الفني بدءا ِمن فكرة السيناريو
مرورا باإلنتاج والظروف املهنية التي يشتغل فيها الفنان
التونيس وصوال إىل عملية التسويق؛ إذ أن مواكبة ما يحدث
يف هذه املراحل أمر مقترص عىل املبدعني يف املجال وهم
وحدهم يمكنهم الخروج عن صمتهم والتحدث عن املشاكل
التي تعيق تطور اإلنتاج الدرامي كيفا وكما .أما املتفرجني
واملالحظني ،فإنه ال يتسنى له الحكم إال عىل ما نراه ويلمسه
منذ اإلعالن عن املنتج الدرامي إىل عرضه ثم حفظه ومواكبته
نقدا.

صورة تتح ّدث

المدرســة الســليمانية كانــت مبيتــا للطلبــة مــن الزيتونييــن وقــد ســكن فيهــا شــاعرنا
الكبيــر ابــو القاســم الشــابي أيــام الدراســة.
قريــب منهــا حمــام القشاشــين وكذلــك تــؤدي إلــى ســوق الربــع وســوق اللفــة وســوق
الصــوف ويقابــل المدرســة الســليمانية نهــج ُ
الخمســة وهنــاك نهــج صغيــر يفتــح علــى
ســوق البــاط...
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يوميا يف تلفزاتنا
هل ما نشاهده
ّ
يعد كوميديا !؟
يف رمضان ّ

يقول أحد ّ
النقاد» لنئ كانت الكوميديا هي الوجه الضاحك للدراما ،فإنها بال شك
عاملها األصعب الذي تالزمه دائما وأبدا مقولة من السهل إبكاء الجمهور لكن من
الصعب إضحاكه».
فمن وظائف الكوميديا األساسية إدخال البهجة والرسور عىل املتفرجني،
وسحبهم من ظلمات الحزن والكمد إىل سماء الفرح والحبور ،وضخ شحنات من
األمل والتفاؤل يف نفس املتلقي ،والتخفيف عنه من أتعاب العمل وضنك العيش،
وضغوطات الحياة...وما أكثرها هذه األيّام ونحن نرزح تحت وطأة أزمة إقتصاديّة
خانقة وجائحة اتت عىل األخرض واليابس.
ّ
فالكوميديا اليوم يجب ان تمثّل ،إىل حد ما ،وسيلة إعالمية فتقوم بمعاينة
املجتمع وتنقل كل وقائعه عىل طريقتها ويف أوقات كثرية كما ينتظرها بعض أفراد
املجتمع .هي محكمة تتناول القضية وتحاول البحث يف مختلف جوانبها.
الكوميديا باتت اليوم مفتاحا ً ذهبيا ً ملجتمع يرتقي أن يكون أفضل وهي أكثر
من مشهد بل هي رسالة...
ولكن هل ما نشاهده اليوم عىل شاشاتنا من تهريج وابتذال يرقى إىل املفاهيم
الحقيقيّة للكوميديا ودورها الرتفيهي والرتبوي؟ ام هي عمليّة ضحك عىل الذقون
وإستباله للمتفرج وج ّره لخندق اإلسفاف!؟
لم ترتق األعمال الكوميديّة املقرتحة هذا العام يف مجملها إىل تطلعات الجمهور
التونيس الذي لم يجد فيها ما ّ
يسل عنه يف زمن الحجر الصحي الجماعي الذي ُفرض
ّ
عىل البلد إثر تفيش فريوس كورونا وما يتطلبه الوضع من بحث وابتكار يف مضامني
ضحك جديدة تتواءم واملزاج العام املشوب بالغموض واإلحباط.
ولم تتم ّكن جل األعمال املقدّمة من القطع مع ما تعوّد املشاهد التونيس متابعته
يف برامج “التوك شو” التي تسعى ،أو باألحرى تدّعي ،تقديم مادة مرحة عىل مدار
العام يف أكثر من قناة خاصة ،فتسقط يف اإلسفاف واالبتذال.
وهو ما انسحب عىل الكوميديا املقدّمة يف رمضان والتي استغل صناعها نجاح
بعض هذه الربامج ،ولو بنسب متفاوتة ،ليعيدوا استنساخها بشكل مبتذل يف
سيتكومات وسلسالت تحريك خاوية من نص متماسك أساسه كوميديا املوقف ،ال
التهريج وافتعال الضحك املجاني.
ففي فئة الكامرا الخفية تقدم قناة نسمة سلسلة «مع أنجلينا» وتقدم قناة
«التاسعة» سلسلة املقالب «السريك».
اما يف فئة السلسالت الكوميدية تبث القناة الوطنية االوىل مسلسال عنوانه
«عيشة فل» ،ويلعب أدواره عدد من املمثلني واملمثالت التونسيني املعروفني بلعب
األدوار الفكاهية ومنهم لطيفة القفيص ،وخالد بوزيد ،و«عيشة فل» يقدم يف صور
ساخرة مشاكل العائلة التونسية وهمومها.
وسلسلة «كان ياماكانش» وهي سلسلة من نوع كوميديا املوقف تروي قصص
الواقع التونيس يف زمن غابر منذ  3000سنة خلت.
قناة «حنبعل» الخاصة تقدم ملشاهديها مسلسل كوميدي مشرتك تونيس
جزائري بعنوان «املليونري» يروي حكاية عصابة ترسق لتوزع املحصول عىل
املحتاجني.
اما قناة «التاسعة» فقد اقرتحت عىل مشاهديها سلسلة فكاهية عنوانها
«الجاسوس» وهي حكاية تتمحور حول قضية خيانة الوطن ،تقدم يف حبكة تجمع
بني الرومنسية ومشاهد الحب ،يؤدي أدوارها عدد من املمثلني التونسيني املعروفني.
قناة «الحوار التونيس» تعرض هي األخرى سلسلة هزلية تحمل اسم «ابن
خلدون» ،تحكي حكاية عصابة مجرمة تحاول اإلرضار بالبالد يتصدى لها ثالثة
أصدقاء بشكل عفوي وعن غري عمد.
«تلفزة تي يف» أعدت مسلسلني فكاهيني لرمضان هذه السنة هما «يحي الجي»
و«ال طاح ال د ّزوه»
فجل هذه السلسالت بإستثناء «كان يا ما كانش « عبارة عن أعمال خاوية من
نص متماسك أساسه كوميديا املوقف ،ال التهريج وافتعال الضحك املجاني.
فصناعة الضحك يف تونس باتت مع انتشار برامج «التوك شو» ،تحكمها الشللية
التي أحالت االعمال إىل بضاعة مستهلكة وجاءت جل النصوص ،إن لم نقل ك ّلها،
إعادات لبعض التغريدات الفيسبوكية التي أبدع املواطن التونيس تدوينها عىل املوقع
االجتماعية األكثر متابعة بالبلد ،كنوع من التعبري الساخط املمزوج بالسخرية
إىل ما آلت إليه أوضاع تونس من هشاشة اقتصادية غري مسبوقة ،فأعاد صناع
الكوميديا إنتاجها يف شكل سيتكوم أو مسلسل تحريك أبطاله نجوم برامج “التوك
شو” أمثال بسام الحمراوي وكريم الغربي وسفيان الداهش ووليد الزين ولطفي
ّ
العبدل الخ...
لم يعد إرضاء الجمهور هو املبتغى بل أمىس تحقيق األرباح الخيالية هو الهدف
األسايس لتحتل هذه األعمال املشهد اإلعالمي بما تقدمه من سخرية وتهكم ومنتوج
خاوي املحتوى ال يرتك أي أثر قيمي أو إبداعي يف نفوسنا وال يشيد أية متعة يف
شعورنا .ذلك أن املتتبع لألعمال الفنية الرمضانية هذه السنة يقف عىل أعمال قد
تبدو يف الغالب متشابهة ،تعتمد عىل التقليد ال التجديد ،خالية من أية ملسة إبداعية.

أبو يوسف

maghrebstreet@gmail.com
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علي العربي

الفكاهة أو الدعابة أو الطرافة تمثل يف جوهرها ذلك امليل
للخربات املعرفية بغرض إثارة الضحك والتسلية وهي عادة ما
تستجيب لكل األعمار والثقافات املتنوعة يف اطار أعمال نقدية
فنية تثري الضحك او التجريح الهازئ معتمدة عىل وسائط فنية
مختلفة ،كما أن الضحك املنبعث من الفكاهة ضحك سار ومبهج
من شأنه بعث تلك الطمأنينة والسكينة يف قلوب الناس ينسيهم
هموم ومآيس الحياة اليومية بتقلباتها ورصاعاتها السياسية
واالجتماعية واالقتصادية..
كما نستطيع القول أن من يملك روح الفكاهة أو باألحرى
روح النكتة حول األوضاع املقلقة وروح االنتقاد الالذع
للسياسيني عادة ما يكون انسانا فنانا مبدعا متمكنا وقادرا
عىل أن يحمل الهموم التي تغمره بطريقة ابداعية متفردة
تجعلنا نغوص يف رحم املعاناة والقلق عىل املستقبل وهموم
النفايات والتلوث والفساد واملحسوبية والرشوة والتهريب
والقتل واالنتحار واالدمان وفق رؤية واضحة رصيحة سليمة
بناءة لواقع مزر متقلب وهو ما يفرض إرادة حسنة يف محاولة
لتخفيف هموم الشعب واسعاده .ذلك الشعب املخدوع واملغلوب
عىل أمره الذي أوصلهم اىل عروش العظمة والقوة والسلطة
والحصانة فتنكروا له واوهموه تاركني إياه عىل قارعة الطريق
بني حي وميت ومهاجر ركب قوارب املغامرة وكله أمل يف تحقيق
طموحاته التي انكرست عىل صخور حياة صماء قاحلة انطفأت
شموع األمل بداخلها .ومن هنا نفهم أهمية الكتابة النصية
لألعمال الفكاهية التي تعكس يف محتواها صدق الرسالة وما
لفها من تلقائية ومصداقية وعفوية وسخرية هجائية التي
لألسف افتقدناها يف نصوصنا الهزلية خالل السنوات األخرية
والتي توجت بأعمال تلفزية تروج للرقي الفكري والتذاكي .إال
أن الواقع عكس ذلك حيث غابت الجرأة التي تساهم اسهاما
مطلقا يف تجديد نشاط املشاهد التونيس املتعطش لسكاتشات
وعروض مرسحية وتلفزية تدخل يف قلبه البهجة والرسور

وتخلصه من األرق والكآبة وامللل والضغط النفيس حيث غابت
النكتة الهادفة التي تقرتن بعذوبة النصوص الهزلية التي تتناغم
من حيث األفكار والقضايا يف مناجاة الواقع التونيس!!؟؟ فما
نرى اليوم ال يعدو اال ان يكون مجرد محاوالت ال تمت بصلة
لخفايا عوالم فن االضحاك الذي يفرض وجود شخصية مبدعة
تتقن دورها وفق ما تقتضيه قيود الكتابة املرسحية التي تستند
اىل الحرفية الكوميدية ألن االضحاك هو فن قائم الذات يفعل يف
الدائرة العامة ويغذي املخيال الشعبي من أجل ضمان مقومات
التحرر النفيس والفكري والروحي !!؟؟ يولد بعدها املواطن
التونيس الضاحك املبتسم املتحرر من قيود السطحية والسخافة
واالبتذال !!
ولكن هيهات اليوم فأين ذلك الفكاهي القادر عىل صنع تلك
االبتسامة النافذة لوجدان وقلوب التونسيني !!؟؟ أين ذلك الكاتب
املرسحي املبدع واملؤثر يف محيطه القادر عىل أن تنسج أنامله
أحىل السلسالت الهزلية التي تنبض سحرا وجمالية المتناهية
!!! نعم لقد غابت الفكاهة التونسية الحقيقية املستوحاة من
رحم األزمة اليومية التي يعيشها املواطن سوا ًء يف منزله أو يف
الشغل أو السوق أو الحافلة أو الشارع أو الشاطئ وما تحمل
من أحاسيس ومشاعر راوحت بني الفرح والحزن واليأس
واالحباط..
لقد كانت املسلسالت التونسية يف املايض الجميل عىل
غرار سلسلة "خاطيني" و"يس الزهواني" و"عربون اكس"
و"حبوني وأدللت" و"شوفيل حل" و"جاري يا حمودة" قادرة
عىل معانقة االبداع من أوسع األبواب بفضل خيال فكاهي موجه
لعامة الشعب تجسم يف تلك األدوار التي أتتها مجموعة من
الفكاهيني املقتدرين عىل غرار املنجي العوني ونورالدين بن عياد
وملني النهدي ورياض النهدي وعبد القادر مقداد وعبد القادر
دخيل وكمال التواتي وفيصل بالزين وسفيان الشعري وغريهم
الذين طبعت أدوارهم يف ذاكرة محبيهم وعشاقهم من خالل ما

صورة تتح ّدث
قبــل مــا تتوجــد الجــراري إلــي عنــا تــوا كان ثمــة جــراري الكرينــو
وجــراري الصــوف ،وإلّــي متــداول قبــل أكثــر وأمــي كانــت تقولهــا
هــي كلمــة الم ّ
ضرْ بٓــة وتــوا نقلكــم أعــاش يســميوها هكاكــة.
كانــو العائـ ِ
ـات يشــريو الصــوف يتلمدولــو النســاء يغســلوه فــي
الــدار ،مــاء مالبيــر ،وإلّــي يســكنو قــراب للبحــر أهوكــة يغســلوه
بمــاء البحــر ،ومــن بعــد يخليــوه يشــيح ،ومــن بعــد تجــيء مرحلــة
النشــفان ،يتنشــف هــاك الصــوف ،ويتنظــف يقعــد مــا فيــه
حتــى قشــة تقولشــي حريــر ،فتكــم بالحديــث وقــت تجــيء العايلــة
بــاش تخــدم الصــوف تتلــم النســاء أهــل وجيــران بــاش يتعاونــو،
الفطــور يكــون علــى كيــف كيفكــم ،بالزهومــة والتــاي والغلــة ،فــرح
فــي الــدار ،علــى خاطــر كل وحــدة يلزمهــا تخــرج جرايــة صــوف مــن دار
بوهــا فــي الزهــاز واليــوم عنــدي وغــدوة عندك.نجيــو تــوا للتصميــر،
الســيد إلــي يخــدم الخدمــة نقولــو الصمــار وإســمو الــد ّر اك
وهــو مختــص فــي تصميــر الجــراري وباألصــل صنــع الســروج،
والم ّ
ضرْ بــة ســمّ اوْ ها هكــة علــى خاطــر الــد ّر اك ميزانــو الوحيــد هــو
ِ
اللمــس والضــرب باليــد بــاش يفهــم إلّــي انبســاطها متســاوي
ومــا تجيــش فيهــا كراكــب وملبــدة ،يخدمهــا ماألجنــاب ومــن بعــد
يجــيء للوســط ويــن يعمــل هــاك النــوارات .أمــي قبــل الم ّ
ضرْ بــات
الصغــار كانــت كيــف تغســلهم ،خاطــر الصــوف يلبــد ِ
ويلــزم كل
صيــف تتعــاود الخدمــة ،تصمرهــم هــي وعمتــي أمــا ديمــا الرجــال
هومــة إلــي يصمــرو خاطــر رزينــة وصعيــب قلبانهــا وتتطلــب جهــد
وخيــر مالجرايــة  orthopédiqueإلّــي يبيعــو فيهــم تــوا يــا حســرى إن
شــاء هللا مــا نســيت شــيء.

حملت موهبتهم من جرأة واضحة يف مجاراة الواقع التونيس
بتجلياته وجزئياته الدقيقة حاملني أكثر من رسالة ولع ّل يف
مقدمتها تمكني الجماهري العريضة من االنعتاق والتحرر من
كل املظاهر السلبية والسلعنة والنمطية والروتينية التي نخرت
القلوب والعقول !! لقد كانوا وال يزالوا صناع ربيع الفكاهة
التونسية عىل مر األزمنة بألوانها املختلفة تشحن الهمم وتغذي
الروح بتلك االبتسامة الراقية النافذة يف محيطها االجتماعي
املتالحقة مع جودة النص املرسحي املتعايل عن كل أشكال
التهريج واالبتذال الذي أصبح عملة رائجة يف أيامنا املعارصة..
ان الفكاهة التونسية يف حاجة اىل مراجعة دقيقة تضمن
أسباب تطويرها وتجديدها وفق رؤى ومضامني جديدة تكرس
عمق الرسالة وتشجع عىل االستنباط واالبتكار ال سيما يف عالقة
بالكتاب املرسحيني الناشئني وتشجيعهم عىل األعمال الفكاهية
والكوميدية ولعل وزارة الثقافة هي وحدها القادرة عىل تحقيق
هذه النزعة من خالل فتح الباب أمام املبدعني وتركيز املهرجانات
واملسابقات الوطنية يف الكتابة املرسحية التي تضمن إنشاء نواة
فنية قادرة عىل إحياء أمجاد الفكاهة التي تبقى احدى الركائز
االساسية لنمو الشعوب وآدابها وتميزها..
ان الفكاهة التونسية قادرة عىل ان تلعب دورا بارزا يف
تخفيض منسوب التشنج والكوابيس واالنحرافات السلوكية
التي تفاقمت يف السنوات األخرية اذا اقرتنت بعنارص الجودة
والفاعلية واالبداع الفني يف ظل نص مرسحي قائم عىل املكان
والزمان والحبكة القصصية الرائدة املتعالية عن التقليد األعمى
لتجارب فنية فاشلة عمد أصحابها اىل توخيها وإسقاطها عىل
واقع تونيس متصارع مع هويته وقيمه األخالقية ،ومن هنا
نفهم مدى أهمية الفكاهة يف حياتنا العلمية ملا لها من تأثري
سحري عىل النفوس املكبلة التي تتوق إىل كرس جدران االحباط
والتربم وسوء التفاهم واالنعزال النفيس وهي كلها أحاسيس
ارتفع منسوبها مع جائحة كورونا العاملية.
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علي العمري
التونيس
قدّم محمّ د مراد الغرسيل ّ املخرج واملمثّل
ّ
املعروف ،مساء ّ
السبت  10أفريل  ،2021عم َله
ّ
املرسحي الجديد ”تحت خط الحياة“ ،بإنتاج ملركز
ّ
الفنون الدّرامية بالقرصين ،يف قاعة العرض باملر ّكب
الثقايف ّ بالقرصين ،أمام جمهور قليل من أصدقاء
املخرج ومحبّيه ومن بعض اإلعالميّني ،مراعاة
للربوتوكول الصحّ ي ،يف عرض أوّل ش ّد اهتمام
الجمهور الحارض ،وأثار أسئلة عديدة حول وظيفة
املرسح يف هذا ال ّزمن املعادي للمرسح ولفنون العرض
املرسحي
وللفنون عموما ،وحول مفهوم اإلخراج
ّ
طليعي
خصوصا مع ما اقرتحه العمل من تصوّر
ّ
املرسحي يستند إىل منجزات املرسح الحديث
للعرض
ّ
كمنظور أرتو ( )Antonin Artaudومقرتحاته

الشارع الثقافي

مسرحي
قراءة في عمل
ّ
ّ
لمحمد مراد الغرس ّلي

www.acharaa.com
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«حتت خ ّ
ط احلياة»
تتحول
أو عندما
ّ
الفكرة إىل صورة
الجمالية التي عرضها يف كتابه ”املرسح وقرينه“ (Le
 ،)Théâtre et son doubleو”مرسح ّ
الصور“ا ّلذي
ّرامي“ يف الواليات
ظهر يف سياق ”املرسح ما بعد الد ّ
املتّحدة ،وخصوصا ب”مرسح ّ
الصورة“ كما بلوره
العراقي املعروف ”صالح القصب“ ،أحد
املرسحي
ّ
ّ
الغرسل ا ّلذين ّ
ّ
تلقى عىل أيديهم
أه ّم أساتذة م .مراد
املرسحي يف كليّة الفنون الجميلة ببغداد.
تكوينه
ّ
إن ما أثاره عمل ”تحت خ ّ
ويمكن القول ّ
ط
الحياة“ من اهتمام وأسئلة وحرية يعود يف املقام
األوّل إىل قدرة مخرجه عىل تقديم عرض يجمع بني
السيايس من الواقع وغرابة ال ّلغة املرسحيّة
قوّة املوقف
ّ
وقدرتها عىل اإلدهاش .ولع ّل غرابة الواقع ا ّلذي
تعالجه املرسحيّة ورسياليّته وتناقضاته (انكسار

حلم الثورة) هي ا ّلتي كانت وراء اختيارات املخرج
املرسحيّة ا ّلتي قد تبدو للمتقبّل املتشبّع بقواعد
املرسح التّقليديّ صادمة.
فال يمكن الحديث يف مرسحيّة ”تحت خ ّ
ط الحياة“
ّ
عن ّ
املرسحي ،بقدر ما
للنص
نص باملعنى التّقليديّ
ّ
يمكن الحديث عن فكرة أو رؤيا تش ّكل نقطة انطالق
لصياغة عرض تشرتك مخيّلة املخرج واملمثّلني
والتقنيّني معا يف بنائه .فعىل ال ّرغم من ّ
أن العمل
يستند إىل ّ
العليمي،
املرسحي عبد الحكيم
نص للكاتب
ّ
ّ
ّ
فإن الدّراماتورجيا ا ّلتي اقرتحتها زينة املساهيل ّ بدت
ّ
ّ
مرنة وسمحت بألوان من االرتجال املنظم املتولد عن
الحوار بني املخرج واملمثلني والتّقنيّني .ولذلك جاء
العرض يف شكل لوحات غري مرتابطة وال تقوم عىل

درامي محدّد ،وال يمكن فهمها وتأويلها إال ّ عند
بناء
ّ
تجميع عنارصها املتعدّدة ضمن أفق تأوييل ّ يضع يف
االعتبار العنارص البرصيّة ا ّلتي تُبنى مشهديّا وتعتمد
ّ
وئي والسينوغرافيا والتّعبري
الحركي
التّشكيل
والض ّ
ّ
الجسديّ واإليماء.
ينشأ العرض يف مرسحيّة ”تحت خ ّ
ط الحياة“
ضمن بنية طقوسيّة تنغرس يف منظور أسطوريّ
ال يفصل بني الحياة واملوت ،يرسم معاملها مشهد
خروج املوتى من قبورهم .وتلعب املالبس واألصوات
واإلضاءة والحركة الجسديّة دورا هامّ ا يف تشكيل
املرسحي يغدو
صياغة شعريّة إيحائيّة للفضاء
ّ
بمقتضاها فضاء فلسفيّا ملتبسا يتأرجح بني الحياة
واملوت ،وبني الحلم والواقع .وضمن هذه البنية
ّ
ئييس للعرض)
الشعريّة تتحوّل املقربة (الفضاء ال ّر ّ
إىل بناء مجازيّ للواقع وللوجود ،وهو ما يتيح
للمتقبّل من البداية قراءة العمل قراءات مختلفة.
ويسهم الدّيكور يف بلورة جدليّة الحياة واملوت،
فهو ديكور يقوم عىل التد ّرج من ّ
السطح إىل العمق.
ففي املستوى األوّل يحرض التّابوت ليكون شاهدا
عىل فكرة املوت ا ّلتي تخيّم عىل املرسحيّة يف ج ّل
مشاهدها وتكثّف الواقع عىل نحو مأسويّ يوحي
بقتامة ال ّلحظة ا ّلتي نعيشها وبؤسها :لحظة الخيبة
الجماعيّة املتو ّلدة عن سقوط حلم الثّورة .ويف الخلفيّة
جدران مدينة باهتة يطغى عليها ال ّلون ال ّرماديّ لون
الخيبة والضبابيّة ،ولكنّها هناك تقاوم املوت والتبدّد
والتهدّم .وبني التّابوت واملدينة مجموعة من األبواب
يتح ّكم بواسطتها املخرج وعىل نحو مبهر يف لعبة
الحياة واملوت .فهي فاصلة /واصلة بني الغياب
والحضور .منها تتس ّلل ّ
الشخصيات إىل ركح الحياة
شاكية ساخرة ساخطة داعية إىل اإلفاقة عىل الواقع
ّ
الغرسل صالت تخيّلية
الكابويس ،وعربها يعقد
ّ
بني عالم املوتى وعالم األحياء يف مواجهة الضحايا
والجالّدين ،بني املايض والحارض ،بني الحلم والواقع،
معتمدا يف ذلك عىل التذ ّكر والحلم وال ّلعب ال ّزمني
وتقنية العرض داخل العرض.
ّ
إن مشهد انبعاث املوتى بك ّل مكوناته البرصيّة
ّ
والصوتيّة ،وبجذوره األسطوريّة املرتبطة
والحركيّة
بأساطري الخلق والوالدة ،يختزل فكرة املرسحيّة
برمّ تها وهي فكرة انبجاس الحياة من رحم العدم،
ونهوض الحلم من الكابوس ا ّلذي تدحرج إليهّ .
إن
املخرج وهو ّ
يبث الحركة يف عالم املوتى ال يحيل عىل
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فكرة الخلق بوصفها فكرة أسطوريّة بل باعتبارها
فكرة دينيّة أيضا ،فاملوت ليس سوى سبيل إىل الحياة
األبديّة .ولكنّه ،عالوة عىل ذلك ،يشحنه بداللة سياسيّة
ال تنفصل عن فكرة االنبعاث الحضاريّ والنّهوض
السيايس .ولذلك يسيّج املخرج عرضه بهذه الفكرة
ّ
لينغلق عليها العرض مثلما انفتح عليها عىل نحو
يجعل من بنية املرسحيّة دائريّة تختزل دورة الحياة،
وتكثّف فكرة رصاع اإلنسان ض ّد املوت ،وتختزل
األنطولوجي
يلتقي
مواقف املخرج السياسيّة .وهنا
ّ
ّ
والفلسفي بالتّ
اريخي ،ومتعة العرض
باإليديولوجي
ّ
ّ
ّ
بجرأة املوقف.
وإذا كانت لغة العرض امللتبسة والغامضة نتيجة
حضور العنرص األسطوريّ وكثافة اإليحاء ،والعمق
املرسحي غالبة عىل فاتحة املرسحيّة
الفلسفي للفضاء
ّ
ّ
ّ
ونهايتهاّ ،
فإن ال ّلوحات التي تتخللهما ،وعىل ال ّرغم من
كونها مفتّتة وتقوم عىل تقنية العرض داخل العرض،
تتجمّ ع وتتشابك ضمن منطق داخيل ّ ّ
يؤسس وحدة
العرض ويتد ّرج به نحو االنسجام ضمن أفق تأوييل ّ
يتحوّل معه إىل عرض قابل للفهم ،عرض يوجّ ه فيه
س ّكان املقربة صيحة إىل األحياء يف لعبة مرسحيّة
تنقلب فيها األدوار :فاألموات مندفعون نحو الحياة،
بينما األحياء يغرقون يف موت قاس يدفعهم إىل اليأس
واإلحباط والخيبة .وال ش ّك يف ّ
أن فكرة تخ ّلق الحياة
من رحم املوت ،بوصفها فكرة أسطوريّة تحيل عىل
أساطري االنبعاث التي تخرج فيها عنارص الحياة من
العالم ّ
السفيلّ ،تجعل من املرسحيّة دعوة إىل الحياة
ّ
ّ
رغم مسحة التشاؤم التي تهيمن عليها.
وتتح ّكم ثنائيّة الحلم والواقع يف بناء العرض
املرسحي يف ج ّل أطواره ،وضمن هذه الجدليّة يختار
ّ
ّ
الغرسل املقربة ،ويا للمفارقة ،إطارا تستأنف
مراد
فيه شخصيّات مستبعدة وفاشلة اجتماعيّا وسياسيّا
أحالمها ّ
الصغرية ولكن بطريقة متدهورة .تجمعها
سيجارة حشيش تهرب بها من واقعها املوحش،
وتواجه بها انكساراتها الفرديّة والجماعيّة :فنّان
بوهيمي (ال ّزاقالو) ضاقت به املدينة يف زمن سقطت
ّ
فيه القيم الجماليّة لصالح القيم النّفعيّة ،فاختار
هوامشها :أي مقربتها النّائية عن البرش وليلها املعتّم
ا ّلذي يسمح له بالحلم ،ليجالس حارس املقربة ”عمّ ار

صورة تتح ّدث

الحشائيش“ يرسقان لحظات انعتاق من جحيم
الواقع ويتبوّالن عىل ال ّزمن ال ّرديء ويمارسان ثرثرة
سوداء قاتمة ولكنّها ال تخلو من سخرية ممّ ا يحيط
بهما .وال ش ّك يف ّ
أن املقربة تضفي بعدا مأسويّا عىل
الحلم :إنّه حلم ليلة صيف ،حلم مجهض يف عالم
يضيق باألحالم .ولذلك رسعان ما تنكرس لعبة الحلم
بظهور شخصيّة سلوى عىل ركح العرض .فهي
تنتشل ّ
الشخصيّات تدريجيّا من تجربة الغيبوبة
لتستعيدها إىل الواقع ،فتفيق عىل جراح الواقع عىل
نحو موجع ومأسويّ  .وال غرابة ،أن يخرج صوت
الواقع من القرب ،فلألموات كلمة خصوصا إذا كانوا
من ضحايا الواقع القايس.
تسيطر شخصيّة سلوى عىل العرض لرتوي

ّ
قصتها املأسويّة ا ّلتي ستنتهي بقتلها ،فيتداخل
العرض مع الحكي ،يف استخدام واضح لخصائص
املرسح امللحمي كما بلورها ”بريشت“ (Bertolt
 ،)Brechtوعىل ال ّرغم من ّ
ان ّ
قصتها نمطيّة :أي
ّ
قصة سكرترية تساعد رئيسها يف العمل ”الربجوازيّ
ّ
ّ
ليتخل
السيايس،
املتعفن“ عىل التس ّلق إىل أعىل الهرم
ّ
عنها عندما تتحوّل إىل أ ّم عازبة رافضا االعرتاف
بثمرة العالقة الرسيّة ا ّلتي جمعتهما ،ث ّم يزهق
رس عالقتهماّ ،
فإن الغرسيل ّ
روحها ّملا هدّدته بكشف ّ
يستغ ّلها لريسم وبطريقة مميّزة صورة مرسحيّة
الجماعي املجهض بعد الثّورة مستخدما
لفكرة الحلم
ّ
لغة مرسحيّة تجمع بني ّ
الشعريّ والتّ
عليمي بني
ّ
واإليحائي.
البرصيّ
ّ

حق الملح

“حــق الملــح” هــي عــادة مــن العــادات التونســية المزيانــة فــي تكريــم
المــرا واالعتــراف بجميلهــا صبــاح عيــد الفطــر ..
وتتمثــل عــادة “حــق الملــح” فــي أنــو المــرا تســتقبل راجلهــا وهــو
مــروح مــن صــاة العيــد وهــي فــي أبهــى زينتهــا بعــد مــا تكــون نظفــت
دارهــا ورتبتهــا وبخــرت تراكنهــا وفــي يدهــا طبــق الحلــو وفنجــان
القهــوة .ويشــرب الراجــل قهوتــه ،لكــن مايرجعلهــاش الفنجــان فــارغ
..يرجعوهلهــا فيــه قطعــة ذهــب أو فضــة او اللــي كتــب مالفلــوس
حســب إمكانياتــو (كيمــا ينجــم يودهــا بهديــة بســيطة ورمزيــة واش
ماجــا ياخــو بالخاطــر ) وهالهديــة تتســمى “حــق الملــح”.
و “حــق الملــح” هــو تكريــم للمــرا ســواء االم او الزوجــة او االخــت
واعتــراف بالجميــل علــى صبرهــا وتعبهــا فــي شــهر رمضــان ،المــرا
اللــي بخــاف صائمــة وتــؤدي واجبهــا الدينــي كيفهــا كيــف بقيــة أفــراد
العائلةهــي زادة تطبــخ وتصنــف وتتفنــن وتدلــل وتحضــر الشــهاوي
متــع الكبــار والصغــار ..نزيدوهــم بالطبيعــة تنظيــف الــدار واللهــوة
بالصغــار ووو ..
وعــاش ســماوها حــق الملح؟!!خاطرهــا تضطــر أحيانــا بــاش تــذوق
الماكلــة وتتأكــد مــن ملوحيتهــا وهــكاكا تضمــن رضــا عائلتهــا.
وعلــى هــذاكا ترمــز هديــة “حــق الملــح” لطلــب العفــو مــن ربــة المنزل
وشــكرها على صبرهــا وتحملها.
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وهكذا تتحوّل سلوى من امرأة ضحيّة للمجتمع
ال ّذكوريّ إىل رمز للثورة املجهضة ا ّلتي رسقها يف
غفلة منّا ال ّلصوص واألغنياء الجدد وسمارسة الثورة
ورجال الدّين القادمون من وراء البحار ،بل يمكن
اعتبار ّ
قصتها صورة مرسحيّة عن األوطان عندما
تضيع بفعل األنانيّة والجشع واملطامع.
وبالتّزامن مع ظهور شخصيّة سلوى تظهر
شخصيّتان أخريان هما شخصيّة الربجوازيّ ا ّلتي
أرشنا إليها آنفا وشخصيّة ّ
السمسار ،وإذا كان
ظهور هذه ّ
الشخصيّات الثالث استحضارا للواقع
بتناقضاته ورصاعاته ،وكذلك بانهياراته وخيباته
وأحالمه املجهضة ،فإنّه أيضا شكل من أشكال
إعالن املواجهة بني قوى الخري وقوى الرشّ  ،أي بني
قوى ّ
الشعب املختلفة ،وخصوصا من ضحايا البنية
ّ
ّ
ّ
السياسيّة التسلطيّة الجديدة (النساء ،الفنانون
ّ
ّ
السلطة
واملثقفون والفقراء واملهمّ شون) وبني
بعناوينها املختلفة (السياسيّة والطبقيّة والدّينيّة)،
وهي مواجهة ال تخرج عن لعبة ّ
الصاع بني الحياة
املرسحي يف مرسحيّة
واملوت ا ّلتي يقوم عليها العرض
ّ
”تحت خ ّ
ط الحياة“ .وال ش ّك يف ّ
أن انغالق العرض
بفكرة انبعاث املوتى يعلن عن بداية تلك املواجهة يف
ال ّركح ،أمّ ا بوادرها يف الواقع فال تخفى عىل أحد.
مرسحيّة ”تحت خ ّ
ط الحياة“ دعوة إىل االنبعاث
واملواجهة ومقارعة املوت برؤية إخراجيّة متقنة
التونيس بعد سنوات من هيمنة
يحتاج إليها املرسح
ّ
املرسحي ،وال ب ّد من اإلشادة بدور
التّهريج والعبث
ّ
املمثّلني ا ّلذين ساهموا يف بلورة هذه ال ّرؤية اإلخراجيّة
بكفاءة وخصوصا الطيّب مالئكي يف دور ”عمّ ار
الحشائيش“ ومقداد ّ
الصالحي يف دور ”ال ّزاقالو“
الفنّان الهاميش ،وزينة املساهيل يف دور ”سلوى“
وحسام الهاليل يف دور الربجوازي وصالح ال ّ
ظاهري
يف دور ّ
السمسار ،دون أن ننىس التّقنيني ا ّلذين أرشفوا
عىل تنفيذ السينوغرافيا ويف مقدّمتهم منري ّ
السميعي.
ّ
الغرسل عىل هذا العمل الجريء
فشكرا لهم وملراد
ّ
والجا ّد ا ّلذي سيعطي بال شك دفعة قويّة ملركز
الفنون الدّراميّة بالقرصين ويحفز همم املرشفني
عليه إلنتاج أعمال ال تق ّل جودة عن هذا العمل.

maghrebstreet@gmail.com
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أتعامل مع احلياة كمرشوع إبداعي ال هيدأ وال يلني

نائلة الشقراوي

هيام الفرشيشي هي أستاذة لغة ألمانية جذبها األدب العربي لتكون قاصة وناقدة وكاتبة مقاالت مارست الصحافة األدبية وفتحت أجنحة لألدب التونسي
بالوطن العربي .حصلت على جوائز وتكريمات وأسست ناديا للسرد للتعريف وتقديم أعمال الكتاب التونسيين .كاتبة تستلهم من الفن التشكيلي ومن الحلم
والكوابيس ،ومن الالوعي لتكتب بأكثر وعيا الواقع النفسي واالجتماعي للفرد في محاولة منها لخلق مقاربات ذاتية تالمس الواقع اإلنساني المعقد.
«الشارع المغاربي» التقى الناقدة والكاتبة للحديث عن تجربتها االدبية وعن واقع النقد والترجمة اليوم.

كاتبة مقاالت ،قاصة ،ناقدة ،وروائية ،ليس
سهال جمع هذه األلقاب ،كيف كانت بدايات
هيام الفرشييش وما هي مالمح مسريتها؟
تراوحت البدايات بني القصة والنقد عند التحاقي
بنادي القصة بالوردية ،وبالصحافة الثقافية عرب
جريدة "البيان" تحت إرشاف الدكتور عبد الرزاق
الحمامي ،حيث أختري مقال يل كأنموذج نقدي يف
برنامج «دنيا الصحافة» يف إذاعة الشباب ،ثم أتيح يل
االلتحاق بأرسة «ورقات ثقافية» لجريدة «الصحافة»
تحت إرشاف الصحفي والشاعر والروائي يوسف
رزوقة ،ومنها انطلقت يف النرش بعدة مجالت والكتابة
يف العديد من الصحف كمحررة ،ومرشفة عىل ملفات،
ومراسلة دولية.
عالقة الفن التشكييل بالكتابة لديك؟
اعتمدت عىل تقنية «التظليل» يف مجموعتي
القصصية األوىل «املشهد والظل» للتعبري عن الجوانب
الداكنة يف الشخصيات والواقع واألمكنة ..كذلك
بعض قصيص ال تخلو من لوحات وتدور يف املرسم
مثل قصة «الرسم عىل الروح» لتناول عالقة الذات
باللوحة وما تثري فيها من جوانب المرئية من وراء
األلوان واألشكال .ودرجة االقرتاب واالبتعاد من
اللوحة للتعبري عن حركة الشخصية وبعدها النفيس
والولوج إىل الحياة املسترتة إىل جوهر األشياء ،نظرا
لقدرة األلوان والصور عىل تعرية النفس وشحن
النص بدالالت تصويرية خفية .كما عدت يف بعض
قصيص إىل لوحات تستبطن فلسفات إنسانية وتنفذ
إىل الظالل الخفية دواخلنا.
تكتبني القصة القصرية :ما هي اإلضافات
األسلوبية التي اعتمدتها ملواكبة حركة ما بعد
الحداثة يف القص القصري؟
ما حرصت عليه من خالل نصويص القصصية
تحقيق جمالية النص فنيا .وإبراز الخيال ومزجه
مع الواقع لتحقيق رشط الغموض وتعدد القراءات
معتمدة عىل لغة شعرية ورمزية منفتحة عىل الالوعي
الخالق ،حيث تخاتل األفكار واألشياء النمطية.
قصص ظاهرها جمايل وباطنها نقدي للرسديات
الكربى التي تقدم نفسها كسلطة معرفية وإبداعية.
الحلم ،الكوابيس ،األساطري ،الذاكرة ،هل تلك
العنارص أدوات عمل يف أعمالك األدبية أم هي
الواقع الذي نتحرك به ويؤثر بنا؟
كل الفنون واألساطري واملنامات والرسديات
التي تعج بها الذاكرة اإلنسانية هي استعارة رمزية
لرحلة اإلنسان ،وتربز خاصة يف الفرتات التاريخية
التي تعيش فيها املجتمعات اضطرابات سياسية
واجتماعية وتكثر فيها األوبئة .واإلبداع األدبي يتغذى
من نفس اآلليات بكل أشكاله وأنماطه .الكائنات
الخرافية املخيفة ،ال تختلف عن فرانكشتاين ملاري
شييل أو لوحة الكابوس للفنان يوهان هنريخ فوسييل.
كلها تقرتن باآللهة السالفية «مارا» ألنها تمثل الرش
والظالم والليل وحصد األرواح .فهي تقتحم الحياة
وتهدد الوجود ،ألنها نشأت من العدم يف الليل .وهي
التي ظهرت كشيطان يف البوذية ..بل هي حسب جنانا
سايبي ،يف كتابه «تأمالت يف مارا» موجودة يف التقاليد
األسطورية القديمة يف الهند .فهي حاالت عامة
يعيشها اإلنسان عىل مر العصور ،توقظ فيه حاالت ال
شعورية خانقة تتسلل إىل حلمه.
تنفذ بنا لأللواح القديمة ،الجداريات ،التمثالت

الدينية ،تنفتح مراجع التاريخ عىل مرصاعيها ،فهي
اسرتجاع لخربات مؤملة وقاسية مع الكائنات التي
تقمع وتؤذي وتحاول شل األنفاس .ألنها تروي
سرية مخلوقات عجيبة ليست مرئية ،ولكن من
اخرتاع األحالم والكوابيس التي تعيد تركيب األشياء
والصور او دمج كل العنارص التي قامت بايذاء
النفس والحواس ،وتحولت اىل اقنعة لكائنات تصارع
النفس ورغبة اإلنسان يف تحديها ،وتحولت رموز
األحالم الفردية إىل رموز جماعية ،سيما أن الرموز
تتغري حسب البيئة املحلية وحسب الثقافة .إال أن
اإلبداع وهو يصور الظالل الداكنة كالوحوش أو
العفاريت التي تستيقظ فتنفث أذاها من خالل
الحروب واإلرهاب واألوبئة ،فهو يعمل عىل
عالج آثارها عىل الروح من خالل الحلم بعوالم
تتسع للخري والجمال والحركة ومواصلة
سريورة الوجود.
ترجمت بعض نصوصك اىل
االنقليزية والكردية واالسبانية ،كيف رأيت نصك
بعد الرتجمة؟
بعد الرتجمة ملختارات من نصويص الشعرية
والقصصية ،رأيت نيص اإلبداعي يحلق بجناحني
قويني ويحط عىل أرايض قارات أخرى وثقافات
مختلفة .رحبت به كقيمة إبداعية ،يف مجالت أكاديمية
وثقافية مرموقة دوليا ،وألنني غري منضوية يف أي
كيان دويل مؤدلج ،رأيته ببعده اإلنساني والجمايل
يندمج يف الحراك األدبي ويثبت وجوده يف التناول
والنقد.
وما هي أسباب كساد حركة الرتجمة
بتونس؟
ظلت املؤسسة الثقافية الرسمية رهينة أسماء
معينة ،والخضوع ملنطق العالقات أحيانا .وهذا ما
دفع ببعض دور النرش لتقوم برتجمة مختارات من
األدب التونيس ،وإخراجه من الهامش.
قلت إن الكتابة مغامرة وميش يف الطرقات
البكر ،كيف تجدد هيام الفرشييش أسلوبها وما
هي منابع إلهامها؟
منابع اإللهام التي نهلت منها هي فضاءات الذاكرة
بزخمها وتنوعها من حيث األماكن والشخصيات
وتجاربي الحسية والذهنية معها وما تركت من ظالل
وأصداء ،بعض األحالم التي ال تمر يف صمت ألنها
مشاريع قصص بصورها غري املألوفة وهي تستبطن
أفكارا منفلتة اختمرت يف الالوعي ،كل ما هو غريب
وغري مألوف يف الواقع ،إىل جانب قراءتي وتعمقي يف
االطالع عىل املواضيع الفكرية والنفسية العميقة ألنني
أكتب من الداخل وأدمج املواضيع الخارجية يف تركيبة
النص اللغوية ،فتتغري مدلوالت األفكار واألشياء ال كما
هي يف الواقع ،بل إىل أخرى مرتبطة بعوالم اإلبداع
والتخيل واملغامرة.
كيف جاءت فكرة إنشاء بيت الرسد وبعد
سنوات من العمل ما هي أهم انجازاته؟
جاءت فكرة بيت الرسد من خالل رؤية ذاتية تقوم
عىل تحويل الحراك النقدي من الصحافة الورقية إىل
الفضاءات الثقافية يف الفرتة التي احتجبت فيها أغلب
املالحق الثقافية يف  .2016ومن خالل الرتكيز عىل
اإلشكاليات األدبية يف أكثر من أثر أدبي ،وتناولها
من جوانب وأوجه مختلفة بحضور ثلة من األدباء
أصحاب الكتب التي تناولتها ،من أجيال مختلفة

ال يوجد أي حاجز يمنعني
من الكتابة ومن الحراك الثقافي
حركة النقد في تونس
مشروطة باختيارات أسماء
محددة ،أكثر من تمحيص
التجارب المتراكمة
فكرة بيت السرد تقوم
على تحويل الحراك النقدي
من الصحافة الورقية إلى
الفضاءات الثقافية
أجد نفسي في أي نمط كتابي
اكتشف من خالله ذاتي
ال أعيش داخل قوقعتي
الذاتية وأتنافذ مع اآلخر
ويتنافذ معي
يجلسون عىل طاولة واحدة.
وقد حافظ «بيت الرسد» عىل موعده الشهري قبل
الجائحة .وأثار مواضيع غري مطروحة بالشكل الكايف
يف النوادي األدبية مثل عالقة الرسد بمختلف الفنون،
وتجليات املقدس واملدنس ،وأدب الجنون ،وتجليات
الذاكرة يف الرسد ،واالرشاقات األدبية ،والصورة
بني الفن وااليديولوجيا ،وخصائص الشخصيات
املركبة ،وغريها من املواضيع املتعددة .وقد حرض
يف «بيت الرسد» أكثر من مائة ضيف ،من مختلف
جهات الجمهورية ولم يقترص عىل القصة والرواية
بل استضفنا بعض التجارب الشعرية والتشكيلية
والسينمائية والصحفية .وجلسات «بيت الرسد» هي
عبارة عن ندوات للنقد والنقاش والقراءات .خرجت
من خالله بثالث كتب مخطوطة .ونظمنا من خالله
ندوة اإلبداع النسائي التونيس .وقد القى إحاطة
إعالمية مهمة يف تونس وخارجها.
سنة  2012توّجت بدرع املثقف للثقافة
واألدب والفنون عن كتاباتك النقدية وأنجزت
العديد من الدراسات النقدية بعدها ،هل حركة
النقد بتونس تواكب جيدا االصدارات املتعددة،

وهل النقد رشيك أسايس وفاعل يف العملية
االبداعية لدى املبدع التونيس؟
تبقى حركة النقد يف تونس مرشوطة باختيارات
أسماء محددة ،أكثر منها من تمحيص التجارب
املرتاكمة ،باستثناء من يشغلهم هاجس االطالع عىل
املدونة األدبية الحديثة بكل إضافاتها ،وشغفهم
باكتشاف الجديد .النقد هو رشيك أسايس يف العملية
اإلبداعية ألن الناقد غواص ماهر يف النصوص ،بإمكانه
أن يكتشف الجواهر الالمعة واألفكار العبقرية
الكامنة .وهو الذي يفكك ويحلل ويعيد كتابة النص.
ونظرا لكثرة األمسيات الشعرية يف تونس يا حبذا
لو يخصص جانب منها ملداخالت نقدية حول
الشعر التونيس.
لك مخطوط رواية جاهز للنرش ...هل
كان توجهك لكتابة الرواية رغبة يف التجديد
أم ضاق بك القص القصري؟
سيطرت ذاكرتي عىل قصيص ،الذاكرة الذاتية يف
فضاءات متنوعة طبيعية وثقافية وحضارية ،وكانت
مرفأ آمنا لألحداث والشخصيات االشكالية واملركبة،
الذاكرة التي تخزن قراءاتي املتنوعة ،ومنحتني
الفرصة الختبار االسقاطات واألقنعة النفسية
والذهنية .ومنحتني القدرة عىل التخييل والتعدد
والتقمص .غري أن الرواية نمط كتابي مختلف ألنها
سحبتني من الذاكرة إىل املرايا واألطياف .أي قامت
عىل فلسفة البحث عن الذات يف الحارض لنرى الصورة
الحقيقية ،حني نتخلص من أطياف الذاكرة ونتمعن
يف تركيبة اآلن والهنا وخيوطه الخفية.
لم يضق بي القصص ،بل جعل للذاكرة معنى
وأشكاال فنية متنوعة ،وعمق من رؤيتي ورؤى
الشخصيات يف البحث عن رواسب الالوعي الذاتي
والجماعي واستثماره ايجابيا يف الرسد .أما الرواية
فهي بحث عن حقائق نجهلها ،وهي متعة فكرية ال
تقاوم...
أيهما األقرب إليك يف الرسد ،القصة القصرية،
النقد أو الرواية؟
أجد نفيس يف أي نمط كتابي اكتشف من خالله
ذاتي واكتسب فيه القدرة عىل تمحيص اللغة واألفكار
والدخول يف عوالم الرسد الخفية والحاالت الشعرية
املثرية .ال أعيش داخل قوقعتي الذاتية وأتنافذ مع
اآلخر ويتنافذ معي .وأدرك الهواجس املشرتكة .ولكن
لكل أحد منا أسلوبه ولغته وهذا مرتبط بعلم النفس
االبداعي .املهم اكتساب آليات الكتابة ،والقدرة عىل
التجديد واإلضافة ،وشد القارئ يف أي نمط كتابي
يشدنا ويغوينا ويجعل للكتابة معنى..
مسرية حافلة ثقافيا ودراسات متعددة حول
منجزاتك األدبية من نقاد عرب وأجانب وحوارات
بمختلف الصحف واملجالت ،هل اكتمل مرشوعك
األدبي وحققت أهدافك وهل أنت راضية عىل ما
أنجزت ؟
أتعامل مع الحياة كمرشوع إبداعي ال يهدأ وال
يلني .وال يوجد أي حاجز يمنعني من الكتابة والحراك
الثقايف ،أو رسم نقطة النهاية لهذا الهاجس الذي
يمنحني البعد الثاني وينقذني من التيشء واآللية.
ولكن بما أن صحتي هي رأس مايل أعطي لنفيس من
حني آلخر بعض الراحة حتى أتجدد وأواصل الرحلة
بأكثر حماسة.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع الثقافي

قراءة في كتاب

ّ
التونسي»
السرد
«من إبداعات أجيال
ّ
لألستاذة فوزية الصفار الزاوق :
فاخر بن سعيد

اختالف وقواسم

صدر حديثا ً عن دار إرشاق للنرش والتوزيع كتاب نقدي بعنوان
ّ
«من إبداعات أجيال ّ
الصفار الزاوق
السد التونيس» لألستاذة فوزية
ٍ
أنيقة.
يف  166صفحة من الحجم الكبري ويف طبعة
جمعت األستاذة الصفار يف كتابها هذا مجموعة دراسات مختلفة
كانت قدمتها يف ندوات علمية ومحافل ثقافية متنوعة .منها االحتفاء
بمائويّة البشري خريف سنة ..2017
يف هذا الكتاب تضع الكاتبة تحت مجهرها النقدي أعماال رسديّة
أجيال مختلفة ،وهم محمود
متنوعة لشخصيات أدبية هامة وبارزة من
ٍ
املسعدي والبشري خريّف وعزالدين املدني وعبد الواحد براهم ويحيى
محمّ د ومحمد الباردي وحسني الواد وحسن نرص.
وك ّلهم من األعالم األدبيّة الذين أضافوا للمكتبة
التونسية والعربيّة.

محتوى الدراسات الواردة
في الكتاب؟

تسعة دراسات هامة ،طرحت املقدمة
إشكالية التفاعل املعريف بني التجربة اإلبداعية
والرؤية الفلسفيّة ملحمود املسعدي
تقول الكاتبة «إن املتأمل يدرك أنّه مهما
قيل ومهما يقال فإن األدب والفلسفة مرتبطان
ارتباطا وثيقا ِ
قاسمُهُ ما الفكر»...
ويف الدراسة املخصصة لتجربة البشري
خريف أكدت األستاذة فوزية الصفار أن
املرأة يف روايات هذا املنفرد يف عرصه الذي
َ
رسخ اسم ُه يف أذهان األجيال «ماركيز
تونس» البشري خريف األب الحقيقي للرواية
التونسية ،أعماله ا ّلذي ُقدّت من شظايا
اللغة والذاكرة واملمارسة والحياة واملعيش
واملشتهى.
ال ترتدد يف التمرد عىل أنساق املنظومة التقليدية فهي تتحول من
بيئة محافظة اىل بيئة متفتحة ذلك انها تلوذ «بطبيعتها الفطرية»
إىل التوق للحرية والتمرد عىل سطوة القيم السائدة يف املجتمع املدني
الذي وضع يف طريقها حواجز عدة وحاولت تعديد أشكال تحرر
املرأة يف مختلف رواياته وهو العنوان الذي اختارته لهذه الدراسة.
«وهو لعمري موضو ٌع جدي ُر  -حسب تقديري -بأن يكون
موضوع بحث يف رسالة دكتوره مثال.
كما تطرقت إىل مؤسس املرسح التونيس عز الدين املدني بدراسة
مطولة بعنوان «املرسح التونيس مسرية إبداعية رائدة» وكان عنوان

مرايا متناظرة وقاموس ذكريات لعبد الواحد براهم.
يف حني الدراسة األخرى بعنوان «جدلية اإلبداع والنقد يف حنة»
وتختص هذه املقالة بقراءة العمل األدبي األخري لألستاذ محمد
الباردي ،وموضوعها استقصاء مادته ،ومحاولة فحص أدواته،
ومن وراء ذلك تعيني املسألة االجناسيّة التي ينضوي فيها العمل،
أبعد من الخصائص الفنية املعلومة ،وأقرب إىل إمكانية تركيب فني
نوعي ،تتضافر فيه عنارص الواقع والذاكرة واملخيلة بجامع اللغة
واألسلوب ،معيّنا ومجازا.
تقول الكاتبة يف هذا الصدد « لندرك أن كتابته أي  -الباردي-
لهذه السرية لم تكن مجرد حالة مزاجية ،بل
هي ثمرة وعي فنّي محدّد ومرتهن بنظام
وأفق .إنه يمارس كتابة الرسد ويهتم
بالبحث فيه فإذا الكتابة عنده تجمع بني
خطابني يتكامالن ويتضافران»...
والسيايس واإلبداعي يف الخطاب
الروائي سعادته ...السيد الوزير أنموذجا»
واختتم هذا الكتاب القيّم « بمفهوم الثورة
بني املنشود واملوجود من خالل روايتي ما
أجمل البحر واملالك يف املنفى لحسن الواد».
ِ
وعليه ،كتاب ِمن إبداعات أجيال الرسد
لنصوص إبداعية
التونيس هو إعادة فهم
ٍ
ّ
ِ
الثاقبة ،القراءة النقدية
جدير ٌة بالقراءة
عن الكالم بل هو إعادة
الثانية إن ّ ُه الكالم ِ
صياغة األحداث الروائية أو املرسحية..
صيغة تفاعلية تشاركيّة بني املؤسس أي
الكاتب والقارئ الناقد ..هو اإلبداع حيث
ّ
السد ...إن محتويات هذا الكتاب تش ّد يف كل
مرة القارئ بأسلوب الكاتبة السلس ولغتها
املتميزة وخاصة بدقة ما تضمنه يف كل مرة من
تفاصيل دقيقة لتربز مدى إطالع الكاتبة وغوصها يف كل مرة يف
تجربة من تجارب هؤالء املبدعني خاصة أن لك ّل واح ٍد منهم نهج ُه
الخاص وأسلوب ُه املتفر ُد يف الكتابة الرسدية
ّ
ّ
والجدير بالذكر يف األخري أن األستاذة فوزية الصفار الزاوق
مختصة يف النقد واألدب العربي الحديث من بعض إصدارتها.
أزمة األجيال العربية املعارصة ،قراءات يف األدب التونيس املعارص،
الرتجمة الذاتية يف األدب العربي الحديث ...فضال عن املشاركة
بدراسات ضمن مؤ ّلفات جماعيّة...

صورة تتح ّدث
هكذا عرفنا
باب سويقة...
ومحطة
التكسي
ب.ب.وقهوة
الحاج علي
ومدخل سيدي
محرز حيث
محالت بن
ملوكة وحمام
الذهب وباعة
العطور
والحشايش...والمقام على اليسار والجامع األنيق على اليمين...

www.acharaa.com
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أي دور
للتعليم اليوم ؟

حازم الشيخاوي

ً
خاصة
ربما يبدو هذا السؤال عىل درجة كبرية من األهمية،
إذا ما اعتربنا أن هذه املؤسسة واحدة من الركائز األساسية
التي تمكننا من الحفاظ عىل ديمومة جزء من الحياة العامة
القائمة عىل "طلب املعرفة" والسعي نحو اإلكتشاف واإلبداع،
ومن جهة أخرى تكمن أهمية التعليم يف ارتباطه بالبعد الرتبوي،
أي ترسيخ جملة من القيم واملبادئ األساسية قصد "تنشئة"
األفراد عىل قيم مشرتكة ،من بينها احرتام اآلخرين رغم ك ّل
اإلختالفات املمكنة .دون إطالة إذن ،يتجسد دور التعليم يف
تعزيز الدور املعريف ،وتهذيب الطبائع.
لكن اإلشكالية التي نود طرحها اليوم  :أي دور للتعليم يف
إطار األزمات ؟ الب ّد أن نشري ههنا إىل أثر عىل غاية من األهمية
لجون ديوي  John Deweyتحت عنوان :التعليم والديمقراطية
( .)1916أهم خصائص التدريس حسب الفيلسوف األمريكي
رضب من التماهي بني التنشئة االجتماعية
تتمثل يف خلق
ٍ
(لنقل ههنا أنها تتمثل يف صناعة األفراد وتوجيههم) ومبدأ
الديمقراطية ،الذي يقوم باألساس عىل الحرية ،العدالة
واملساواة .عىل الرغم من َّ
أن هذا الكتاب ينتمي إىل بداية القرن
العرشين ،لكنه يظل إىل اليوم عىل درجة كبرية من األهمية ،إذ أنه
يجعلنا نعيد التفكري يف العالقة املمكنة للتعليم بني دوره املعريف-
الرتبوي وقدرته عىل بعث ركائز التعايش السلمي العادل.
أزمة الكوفيد من جهة أخرى تجعلنا نطرح عديد التساؤالت
يف عالقة بهذه املسألة ،باألساس ضمن الوضعية الحالية يف
تونس :هل أدى الدور التعليمي ما كان من املفرتض أن يكون
عليه؟ أي أن يكون تعليمً ا متماهيًا مع روح الديمقراطية
القائمة عىل فكرة حسن تدبري الشؤون العامة والدور املعريف
املتمثل يف خلق نوع من املساحة الجماعية للتفكري والتفاعل،
وننتهي بالدور الرتبوي الذي يؤسس ملسألة املواطنة.
لكن ما يجب أن ننبه إليه أيضا يتمثل يف كون التعليم
(التونيس) يعيش أزمة فعلية يف استساغة مسألة الديمقراطية،
يف كافة املستويات :من التعليم االبتدائي وصوال ً إىل التعليم
العايل .لقد تأكد لدينا أنه غري قادر عىل تحقيق اإلستقرار
املطلوب أمام املطبات اليومية .أمام استحالة استمرار "التعليم
الحضوري" أضحينا أمام فرضيات متعددة :إيقاف العالقة
التعلمية-التعليمية وتأجيل املطلوب من تحقيق للكفايات
(التعليم االبتدائي-األسايس-الثانوي) أو املرور إىل "التعليم
عن بعد" (التعليم العايل) .لقد كان هذا االختيار السهل ،دون
أن نأخذ بعني االعتبار أن تغطية شبكات األنرتنات كارثية ،وأن
التعود عىل هذا النسق يتطلب سنوات من الخربة واملمارسة.
ومن ناحية أخرى ،كيف من املمكن أن يكون للتدريس بعد هذه
االنقطاعات فاعلية ؟ أي ،هل يمكننا فعالً أن نشبه التعليم
بطائر الفينيق الذي قد ينبثق من رماده ؟
هذه األسئلة التي نطرحها ههنا تقصد الكشف عن ضعف
ووهن االسرتاتيجيا املرسومة من أجل التعليم التونيس الذي
ال نعتقد أنه يستجيب ملتطلبات املرحلة الحالية من تأسيس
حقيقي لركائز الديمقراطية ضمن غاياته املنشودة ،والخوف
اآلخر يتأتى من كون نظامنا التعليمي قد بدأ يتقهقر برسعة
أكرب يف إطار أزمة الكوفيد ،حيث تبني دون مشاحة أن العديد
ّ
يتعاملون-ن مع املدرسة كما
من الفاعلني-ت االجتماعيني-ت
لو كانت "الحاضنة" أو البديل الرتفيهي ،ومن نحاية أخرى،
نجد أن الثورة التكنولوجية رسعت يف تراجع الدور الكالسيكي
للمدرسة يف تنشئة األفراد.
الهدف من هذه التسؤالت هو ربما التظنن حول مكانة
التعليم اليوم ،والتنصيص عىل أن الجوهري يف األمر يتمثل
يف التأكيد عىل األمر التايل :ما الدور الذي يجب أن ننتظره من
املدارس؟ أن تكون منتجة للرصاع الطبقي والكراهية وتعميم
ثقافة االتكال ،أم أن الهدف األسايس يتمحور يف خلق نظام
قادر عىل أن يعزز قيم املواطنة من جهة ،وتثبيت أهمية الجانب
املعريف.

maghrebstreet@gmail.com
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موسيقى

الدورة الخامسة لمهرجان «ليالي الصالحية» :

تراثنا أساس حارضنا

«تراثنا ،أساس حارضنا» هو شعار الدورة الخامسة
ملهرجان ليايل الصالحية الذي ينعقد غدا ( 5ماي) ويتواصل
إىل غاية  7ماي الجاري بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.
وقد ارتأى املرشفون عليه بإدارة الفنان هشام درويش أن
يكون منسجما مع روح شهر الرتاث يف دورته  30تحت
شعار «تراثنا....راسمالنا» ،وكذلك مع احياء ليايل شهر
رمضان املعظم يف نصفه الثاني ،ومراعيا لوباء كوفيد
ومتطلباته الوقائية ،من حيث التباعد عىل وجه الخصوص
حيث يغيب عنه الجمهور عن كثب ،وسيتابعه الجمهور عن
طريق البث املبارش عىل الصفحة الرسمية للمركز الوطني
لالتصال الثقايف.
عدد عروض املهرجان ثالثة ،تجمع عصارة تجارب
تراثية :
 5ماي :عرض السطمبايل بقيادة الفنان رياض الزاوش.

عرض «الفزعة طلت»

«الفزعة طلت» عرض فرجوي للفنان الحكواتي العرويس
الزبيدي ،يرافقه محمد الشابي بآلة القصبة ومحمد عيل
الشوايش عازف ايقاع  .هو عرض حكائي غنائي فرجوي
من الرتاث التونيس ،تعتمد نصوصه عىل أغان غري متداولة
من املوروث الشفوي واملنتقى من أفواه رجال ونساء التقاهم
الزبيدي يف مجاهل الصحراء التونسية بعد عناء تواصل سنة
ونصف السنة .استمع العرويس الزبيدي اىل ترانيمهم التي
وثقت كل مجاالت الحياة من فرحة وحزن ،كان صدقهم
يأرسه وهم يغنون عصارة حكايات حقيقية .وحرصا من
العرويس الزبيدي عىل التأقلم لم يدنس ما دون ،بل تركه
عىل سجيته محتفظا بحرارته كمادة خام بعيدا عن بدعة
التهذيب .الفزعة هي خالصة توجت وفق رؤية إخراجية
زاوجت بني املنطوق املغنى واملرئي املشاهد وفق بني األمس
واليوم .أمس مجموعة من أغاني
الرتاث التونيس وخاصة الجريدي
منه والكايف ،واليوم ،من خالل
حكاية الفارس الصحراوي الذي
تعلق بحسناء من الشمال ،لكنه لم
يستطع الزواج منها لرشوط والدها
املجحفة .وظل يتنسم األخبار حتى
علم بزواجها من شاب آخر .يتنكر
الفارس ويغني يف عرس حبيبته
التي ستزف لغريمه ،فيهجوه غناء.
تدب الفوىض فيستغلها للهرب
بمحبوبته....

عرض «الطروق»

 6ماي :عرض موسيقي تراثي بعنوان «طروق» يقيادة
الفنان ابراهيم بهلول.
 7ماي :سهرة الحكواتي وتتضمن عرض «الفزعة طلت»
بقيادة الفنان املرسحي والحكواتي العرويس الزبيدي ،تتخللها
حكايات شعبية يقدمها الحكواتي االستاذ يوسف البقلوطي
ومشاركة رشفية للحكواتي هشام درويش.

عرض «السطمبالي»

القناوة يف املغرب والديوان يف الجزائر .والسطمبايل يف
تونس ولعل أهم من حمل لواء هذا اللون الفني ،اسطمبايل
عيل لسمر بقيادة رياض الزاوش ،وهي فرقة تعمل عىل الحفر
يف لون فريد ومتميز له خصوصياته .آالت متنوعة وفريدة
ورقصات مبتكرة ومتوارثة ،إفريقية يتصدرها القمربي.
خمس لوحات وخمسة عازفني وثالث رقصات تمتد عىل
خمس وسبعني دقيقة.

أما عرض «طروق» ملجموعة
افريقيا ،ومدته سبعون دقيقة
فيندرج يف سياق مرشوع تحيني املوروث املوسيقي الشعبي
من داخل األرياف التونسية واملغاربية للبحث يف الذاكرة
ألدوات التقاليد الفنية وأثرها يف الحياة اليومية .
عن هذا العرض يقول ابراهيم بهلول قائد املجموعة
ومؤسس مجموعة افريقا تونس« :نحن ال نكرر من سبقونا
بل نقتفي أثرهم فكريا وتوثيقيا يف صياغة معارصة إبداعيا،
فيها املتعة والطرافة ،بعيدا عن الفلكلو .إبراهيم بهلول
قائد املجموعة ومؤسس مجموعة افريقا تونس ،وهو مؤلف
موسيقى وعازف إيقاعات له العديد من املشاركات يف
مجموعات متعددة وهو مبتكر ،من بني عروضه التي تالقت
«رقش» وغريها....
ويف هذا العمل االحتفايل الجديد» طروق « أعمال مبتكرة
سيؤمنها كمال الجبايل عازف قصبيات ومحمد صالح
عيساوي مغن منفرد وعازف إيقاع وكمال الشابي صوت
منفرد...
مراد بن عبد هللا

خارج الصندوق
حروف عبد القادر بن عثامن
اجلائعة

عادل ّ
الز ارعي

السابق عن هذا ّ
الشاعرالتّونيس املعارص تحدّثت عن البعد ّ
يف املقال ّ
الصويف واملوسيقي
ّ
ّ
يف شعره وبيّنت أن صوفيته «مناضلة» أو مسيّسة منغرسة يف مشاكل مجتمعه التونيس
وقضايا أمّ ته العربيّة واإلسالمية من منظار برشي كوني بعيدا عن تضخيم ال ّذات أو
تقزيمها .فهذا ّ
الشاعر ،وهو أصيل منطقة نابل ،يحمل يف طيّات فكره ووجدانه مرشوعا
تح ّرريا يف زخم فكري ولغوي بديع .فهو يروم أن يستوعب منجزات ّ
التاث ومحدثات
الفكر الغربي الحديث واملعارص  .فال يغفل عن التحوّالت االبستيمولوجية الحاصلة يف
التّاريخ الثّقايف االروبي وال يرتك جانبا تجارب ّ
الشعوب األخرى مثل اليابان والصني
ّ
ّ
وغريهما ا ّلذين خاضوا بمرارة وبتجربة ناجحة أيضا سبل التحديث والتنوير من أجل
ترسيخ التّفكري العلمي يف الثّقافة ّ
ّ
ّ
والخاصة أي بمعنى
واملؤسسات ال ّرسميّة
الشعبيّة
عقلنة الدّولة وفق سلطة القانون ومفهوم حقوق اإلنسان الكونيّة وأسس العقل العلمي
التّجريبي واملوضوعي الذي توّ ج مع أينشتاين
ّ
وأعالم الفيزياء النّظريّة بمفاهيم النّسبية واللحتميّة واالحتمال والعوالم املمكنة.
ولنئ أدّت التّجربة األوروبيّة إىل ترسيخ قدرات العقل البرشي عىل ترويض ال ّ
طبيعة
وترييضها ونمذجتها يف مناويل شاملة لجميع املجاالت العلميّة فإنّها قد شيّأت اإلنسان
يف ظ ّل عقل براغماتي امربيايل متوّحش  .وتلك هي رضيبة الت ّ
طور البرشي من خالل
قيادة الفكر الغربي للعالم .لذلك كان واليزال عبد القادر مسكونا بهذه املطامح واألسئلة
العميقة يف الفكر وحركة التاريخ وحقيقة ال ّلغة .فاتّخذ الحرف وسيلته األوىل بمعنى
الكالم التّام الذي يفيد معنى تواصليّا وقضيّة قابلة ل ّلتقليب التأمّ يل والعلمي والنّفيس
يف سياق ّ
معي ليكون خطابا يقع يف دائرة الحجاج واملشاكسة الفلسفيّة البنّاءة .فقال :
للحروف أفواه
دائما جائعة
وأحلم بإطعامها
ورؤيتها يوما شابعة
غري ّ
أن جوعها يف رمضان
يصبح نريانا فاتكة

وأستيقظ يوما عىل شهواتها الكثرية
العارمة
والفقهاء أغفلوا كعادتهم الكثرية واملثرية
ضبط روزنامة لإلمساك واإلفطار
عن إطعام الحروف الغاوية

قد يكون حديثه عن الحروف متع ّلقا بتجربته اإلبداعيّة وبما يعتلج يف داخله لحظة
كتابة ّ
نص من النّصوص ،ولكن املسألة أبعد مدى من هذه الفكرة البادية عىل سطح
ّ
ّ
ّ
تناص
الكلمات .فحني يربط بني الجوع والكالم والطعام فإنه يضع القارئ مبارشة يف
نص يمكن أن يُستحرض هو ّ
تتقاطع فيه عدّة نصوص أدبيّة وفلسفيّة .فأوّل ّ
نص املقامة
ّ
لبديع ال ّزمان الهمذاني الذي كان يجمع يف كالمه بني الطعام والكالم .يحتال بالكالم
املسجّ ع ليحصل عىل طعامه أي عىل مايبقيه جسدا حيّا .فكان يطعم كلماته بأساليب
طعام ّ
البيان واملجاز والبديع  .فإذا ما نظرت يف ّ
نصه وهو يصف ال ّ
هي نظرت يف
الش ّ
ّ
ّ
والصيغ
والصفات املشبّهة وأسماء املفاعيل واملفعوالت
مائدة لغويّة من لذائذ االشتقاقات
املبالغة إىل جانب املرتادفات واألضداد من الوحدات املعجميّة  ...فعبد القادر مثل جدّه
الهمذاني دائما يف جوع للكالم يطلب كما يطلب املسعدي تجربته الوجوديّة يف «حدّث
أبو هريرة» قائال « ال يشبع من روحه الجوع»  .إنّها شهوة اللغة وغريزتها حني تستب ّد
وتفرض نفسها سلطة وتجربة ممتلئة باالسئلة والحرية .لذل جعل للحروف أفواها إذا
شبعت جاعت وإذا جاعت طلبت املزيد  .وهو جوع للمعرفة املوسوعية التي تشمل علوما
مختلفة يف مجاالت إنسانية وطبيعية متنوعة  .ولع ّل أزمتنا نحن العرب واملسلمني تتمثّل
ّ
أن أسئلتنا الحضاريّة الكربى نحو التّنوير والتّغيري لم تجد أجوبتها نظريّا وعمليّا يف
ّ
الحس وامللموس  .فبقي وجودنا الحضاري املعارص متأرجحا بني الحنني إىل
الواقع
ّ
املايض واالنبهار باملنجز الغربي  .عىل هذه ّ
السبيل وجّ ه الشاعر سهام نقده لطبقة
الفقهاء ا ّلذين ظ ّلوا يلوكون ّ
تصورات ماضويّة لم تستطع أن تنخرط يف األفق اإلنساني
املعارص الذي أصبح كونيا بامتياز متجاوزا مفاهيم قديمة مثل القومية والعالم اإلسالمي
والعالم املسيحي ..الخ
ّ
فإذا لم تجد هذه الحروف ما يشبعها فإنها ستتم ّرد وتثور وتجاوز الحواجز لتبحث
عن طعامها بنفسها .فقال :
ومثل بطون خاوية تتشمّ م
وتنزع عن ك ّل األجسام والهيآت
روائح األكل من املطابخ الفاخرة
حجبها وستائرها
أراها تتع ّلق باألسوار العالية
بوقاحة وتم ّرد مثل ال ّلصوص
وته ّم بالهجوم عىل موائد
احرتفت رسقة ح ّريتها
األرسار والحقائق الخافية
لقد بَن ْ َ
ني حركة الحروف املتم ّردة بحركة ال ّل ّ
ص الذي شعر بالقهر والظلم فلم يجد
ّ
غري اختالس حاجته للعيش يف غفلة من رسقوه .إن هذا التصور االستعاري يذكرنا
بربومثيوس يف األسطورة اليونانيّة الذي رسق النار من اآللهة من أجل البرش وح ّريتهم.
فال ب ّد من تحرير الحروف مت سلطة الفقهاء وأرباب الدين والسلطة واملال من أجل
تحرر حضاري شامل

maghrebstreet@gmail.com
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فضاء اإلبداع
Capécetabine
فاطمة بن فضيلة
أعيش بدواء املوتى
أجمع العلب من الجنائز
و املقابر وصفحات املتربعني
«توفيت امي وهذا دواؤها عىل رحمة الوالدين»
مائتان وعرشون قرصا
كافية ألضيف اربع واربعني يوما لعلبة أيامي
اعود بالعلب ليال اىل غرفتي
انفض عنها الرصاخ والعويل وآهات االلم
أضعها يف خزانتي الخشبية الصغرية
و أبدأ يف عد أيّامي الباقية
يوم لسوق املالبس املستعملة
يوم لزيارة مقهى
La gouletta
يوم لرتتيب املطبخ
يومان إلصالح فروض السنة التاسعة
يوم لزيارة قرب أمي
يوم إلنهاء رواية «سنجار»
أ ّملع األيام ،أرتّبها ،أضعها يف علبة كبرية
و أعيد الع ّد من جديد
أعيش بدواء املوتى
أتابع صفحات العزاء بنهم قط جائع
أتشمّ م خشب التوابيت
اح ّرك اناميل كما يح ّرك ذيله
«هذا دواء أختي مجانا ملن لديه وصفة طبية
اُدعوا لها بالرحمة»
أضع علب ال
Capécetabine
أمامي ،أملسها ،أداعبهاّ ،
أتنفسها
أصغي ...
لكل علبة حكاية
القرص الذي سقط تحت طاولة املطبخ»
و لم أجده ابدا
«يوم كنت سألتقيك فيه

في ليلة
ميالدي
صالح بن عيّاد
1ـ
يف ليلة ميالدي ال أجد نفيس يف مكانها ،وال املكان يف
مكانه .الكأس تأبى أن تخرج عن املألوف .الخارج ال
يقنعني رغم ألفتِهِ الخفيفة.
يف ليلة ميالدي ّ
أجس الحائط بحثا عن عام مىض،
وأطيّـ ِـ ُر تحت ّ
رئتي الباليتني.
السقف طيورا من
ّ
لم أجْ ِن من حُ بِّالحكمةِ شيئا فأرى ما يتح ّرك يف ال ّ
ظلمة
مثال ،لم أجْ ِن من االستعارة شيئا فأتّقي ب ْر َد ليل ال ّلغةِ
ال ّ
طويل مثال ،لم أجْ ِن حُ بّي ّ
السيِّ لله شيئا فأجد اسما
املارق.
لقلبي
ّا
ي
حضار
ِ
يف ليلة ميالدي ال يقف عىل بابي من أشتهي ألشم فيه
اضطرابي وأعود بي إيل ّ وباملكان إىل املكان،يف ليلة
ميالدي ال أقوى عىل الركض نحو ابتسامة ال مرآة لها.
2ـ
يف ليلة ميالدي ال أش ّم رائحة ّ
التبةبما يكفي ،ال أقوىعىل
إزاحة ما ال يعنيني من الحياة وقد تف ّ
طنت إىل أنّي لم
ُأق ْل للما ّرات الخاطفات للتّشبيهات من قلمي إن ّ ّ
هن
ً
ّ
ُستعصية.
«الكأن» التي ظ ّلت م
لم أستع ّد للعام الجديد.
لم أقدّر كم مىض ولم أنتخب نظام الغيب عىل ما
ّ
يتبقى .لم أحسب املشاريع التي أشتهي وال الهيْمَ ِ
ات
ا ّلتي لم أهم.
ُ
عرفت من خطوات الرحّ الة دوافع
لم أملس يف ك ّل ما

قصيدة نوح
حافظ محفوظ
َ
«قا َل نُوحٌ َربِّ إِنَّهُ ْم عَ َ
ص ْونِي وَاتَّبَعُ وا مَ ْن َل ْم ي َِز ْد ُه
مَ الُ ُه َو َو َل ُد ُه إِلَّ َخ َسا ًرا»
نوح ()21
الجبل النّائ ِم؟
 ماذا تفع ُل عن َدِ
ُ
صارية التّ
ِ
جديف.
 أصن ُع فل ًكا .هذِيُ
وهذي غرفة ربّاني.
 أَترى بح ًرا يف االٔنحاء؟أتبرصُ موجً ا يعلُو؟
ال يشء سوى ّ
الصحرا ْء
هان تَ ْش ُكو؟
فأيّ ذُ ٍ
 اليَ ُّم ا ٓ َلقادِ ُم يَ ْدنُو،
عاصفة وبُ ُر ً
ً
وقا
وأكا ُد أش ُّم روائحَ هُ ،وا ٔ َرى
وا ٔ َرى ما ًء ي َْغ ُ
رق يف املاء.
ْ
ليست عاصفة تل َك ،وَمَ ا ذا َك بمَ ا ْء
َ
ّ
ٔ
ان َ
وه ِ
ات يديْ َك ا ُدل َك
َد ْع فاكهة ال ُّر ْٔويَا لل ُكهّ ِ
ظمْ ا ٓ َن ونَحْ ُن عَ َل عَ َ
ذا َك َسابُ َ
ط ٍش ِم ْن َزمَ ٍن
َ
وَعَ ل َكتِفِ ي ما يَ ْكفِ ي
ف ّ
اص ْ
اب و ََهذَا املِعْ و َِل
َف ْ ِ
كف َك عَ ْن هذِي اال َٔ ْخ َش ِ
َ
ران عىل َزمنيْناَ.
َ
َ
وا ْرف ْع عَ ْن َزمَ نيْنا مَ ا َ
 ب ْل ُك ْن مَ عِ يفيق ِرحْ َل ِتنَا َ
صاحِ ِبي و َر َ
ُك ْن َ
القريب َِة
ً
رض
ُك ْن دَليال مُمْ ِكنا لالٔ ِ
وامْ ِض اال ٓ َن يف ا ٔ ْرجَ ا ِئهَ ا
اجم ْع ُس ِ
الالت الحيا ِة جَ ميعَ هَ ا
ْ
انطلق...
اثن َ ْي /اثنني،
فا َملا ُء يُوش ُك ا ٔ ْن ي َ
َكون خِ تَامَ هَ ا
لو َْلُ ...هتَ ٌ
اف يف االٔعَ ايل
هذ ِه ُ
ُ
ّ
الف ْل ُك الوحيدة للنجا ِة
وَهذِه اال ُٔ َ
ول يف ّ
الصحرا ِء
عر ُ
َ
ف أنَّهَ ا ِ
تمض إل غاياتِهَ ا
ا َٔ ِ
السما ُء ِٔ ُّ
فامض ّ
تي تَحْ َت َسمَ ا ِئهَ ا.
ِ
واالٔرض كالعنقاء تنهض من ركام رمادها.
من ق َّد هذا الحلمَ؟
آنية ال ّ
ْ
تمايلت
ظنون
ّ
ٓ
ودوارقي انشق ْت عىل اهاتِهَ ا
َ
َ
وفوق عيني...
تحت
وا َملا ُء
ك ُّل ما حَ وْيل مَ نَابعُ،
ُك ُّل مَ ا حَ وْيل عُ يو ٌن فتّ ْ
حت أجْ فانَهَ ا
ِسريُوا إيل َّ أحبّتي
ات من زمَ ٍن ُّ
وقت فالغيْمَ ُ
ال َ
تدق َزمانَهَ ا
وقت فاالٔمطا ُر ْ
ال َ
زمن...
من ٍ
وصاحبَتي وأبنائي ،ذُو ُ
ُ
َ
رفيق صباي
القربى،
َ
كيف أردُّهم؟
وأخِ ي وا ٔ ْ
صحَ ابي
ال ّرحيل .لم أرسم خريطة واحدة ولم أشقها بطريق
حريريّة واحدة من أجل الخطوات املتزاحمة داخل روحي.
هذه ليلة ميالدي ولم أشأ أن تأتي يف موعدها.
3ـ
سأقول عىل القائمني عىل شؤون الغد إنّي كربت بعام آخر.
ّ
لذلك ّ
املتأخرة
تحليق املساءات
فإن حكمتي ستنخرط يف
ِ
َ
ّ
قريبا وإن كأسيالحزينة تلك ال تصدّق وعودهم!
أمكنة باردة
املكان ا ّلذي ال ي ََس ُع شع َر َها ا ُملنسدل كشالّل ناريّ فييضء
مكا ٌن باردٌ.
ٌ
املكان ا ّلذي ال تتفتّح يف أحجاره ورو ٌد منفلتة بينما هي
تبتسم

شعر

ُ
ا ٔ َهذَا ال ّ
محض ُف ٍ
كاهة
ظ ّل
ّ
ْ
والش ُ
حني
مس ه ْل
نامت إىل ٍ
وهاتي َك البي ُ
ُوت وريحُ هَ ا
هبوب ن ُ َسيْمَ ِة
اليو ُم أقرصُ من
ِ
ال َ
وقت
َ
كيف أرد ُُّهمْ؟
مايل ا ٔ َرى مَ ا َل يُ َرى وأصيحُ يف ا ٔ ْه ِل
إىل ُف ْلكي تَ ِسريُ اال ٔ ُ
رض
مايل أقتفي آثَا َر َها
طلب الحيا ِة إىل ا ْلحَ يَا ِة
َوا َٔ ِج ُّد يف ِ
وا ٔ ْر ُس ُم املوتَى عىل ا ٔ ْ
طاللِهَ ا؟
وَحْ دِي أد ُّل ال ّ
طريَ
لون ّ
باح
ْ
كي أُبْقي عىل ِ
الص ِ
َ
أد ّل ا ٔ
ِ
الفراشة
جنحة
َ
يكون ربيعُ هَ ا
كي
ْ
وأد ّل ما يأتي إىل مَ ا َ
كان يف حُ لمي مَ راكبَهَ ا
الٔكم َل رسمَ ها.
اال ٓ َن يأتي آخ ُر االٔحيا ِء أسم ُع َخ ْ
طو َُه ْم
َ
بعض أرشعتي
اال ٓ َن أنرشُ
ِ
حلقاته
وأم ُّد مجدايف إىل
َ
كوان
اال ٓ َن أسم ُع خفقة اال ٔ ِ
الغيب االٔخري ِة يف املدَى
أسم ُع صيحَ َة
ِ
ُ
صنعت َسفينتي
وحدي
ّ
ُٔ
وحدي اغلق بابَهَ ا.
االٓن ِ
نمض
تكن للفلكِ أجنِحَ ةٌ
لم ْ
ٔ
ْ
ولكنّا قطفنَا أنجُ مً ا كانت عىل اغصانِهَ ا
َو َكواكبًا سودًا تكاس َل نو ُر َها
و َرنَا إلينَا مرفا ٌٔ ل ْم يبتد ْع أضوَا َء ُه
ودنت سواح ُل ل ْم ْ
ْ
تكن يومً ا سواح َل
ل ْم ْ
البحر
نكن يف
ِ
ُ
ٔ
َ
البحر ،ريحُ
البحر،
البحر ،ارض
كان البَح ُر ،ك ُّل
ِ
ِ
ِ
ُ
البحر
صوت البحْ ِر ،بح ُر
ِ
ني عيونَناَ
ب َ
صمت يَدبّ م ً
ُالطفا أطيارناَ
ٌ
ٌ
صمت ك ّل ُه
اال ٓ َن
ِ
وسبَاعَ نَا...
السف ُ
كي ّ
مال وتُفتحُ االٔبوابَ
ني عىل ال ّر ِ
اال ٓ َن تتّ ٔ
مرحَ ى أيُّهَ ا العصفو ُر
ُ
ٔ
الحمامة ،أيّها الدّي ُك الجلي ُل وايُّهَ ا اليعسوبُ
أيّتُهَ ا
ُ
الغزالة
مرحَ ى أيُّهَ ا االٔس ُد الكري ُم وأنت أيَّتُهَ ا
أيّهَ ا الجمَ ُل ال ّرشي ُد ل َك التحيّةُ
َ
ْ
رفرف
زوجة
رف ِريف يا
البطريق ...هيّا ِ
ِ
ْ
ً
االرض شامخة كسيّد ٍة
ا ٔ ْو فاقعدِي يف
ِ
ّ
ُ
إلي َك تسريُ قطعان الذكور
ْ
َ
وا ٔ َ
ُ
عشت
متبخ ِتًا مَ ا
طاووس ُك ْن
نت يا
رض مغرتبا
واقع ْد مثلهَ ا يف اال ٔ ِ
ّ
فال ن ٌّد ملثل َك يف الطيُور
اال ٓ َن يُهدينَا ال َّزما ُن مكان َ ُه
ُ
فلرتقيص
فلرت ُْق ِص يا حُ لوتي
رض ا ُٔ ً
غنية ُ
تليق بمائهَ ا.
ولنبتَد َع لالٔ ِ
مكان بار ٌد
َ
أخرس وهي تُطيل التحدّث عن وقفتها
املكان ا ّلذي يظ ّل
أمام مرآتها
مكان بارد.
املكان ا ّلذي ال ين ّز عرقا بينما هي تضع معطفها جانبا
كما تنزع ّ
السماء غيمة.
مكان بارد.
املكان ا ّلذي ال يطرق طرقات قلبي وأنا أنتظرها
مثلما ينتظر ّ
الشاعر غيمة.
مكان بارد.
لكن يل ً
أشبه األمكنة ّ
أفقا وأنا اتخذها هي ،أفقا.
ال أشبه نفيس لألسف ،فقد أضاعتني األمكنة.
املكان ا ّلذي ال صدى به لدائرتها الوسطى

www.acharaa.com

awatefbeldi@gmail.com
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وَ ْق ٌ
ت
محمد النجار
ُزاح ا َملا ِء
و َْق ٌت ِلن َ ْضحَ َك ِم ْن م ِ
و َْق ٌت ِل ْلبُكا ِء عَ َل األيَائ ْل
و َْق ٌت ِلن َ ْسأ َم ِم ْن َ
أصا ِبعِ نا
َوو َْق ٌت ِل ْلجَ د َِاو ْل
وقت َسي ٌع َ
ٌ
ضي ٌِّق
يَجْ ري َويَ ْلهَ ُث كالحَ رائقْ
و َْق ٌت ب َِطي ٌء ُمتْعَ بٌ
يَمْ ِش الهُ َويْنَى يف الد ْ
َقائق
ٌ
ِ
ِسامات َ
الصغري ِة
وقت َلجَ مْ ِع االبْت
الل ،وَعَ ْر ِضها للعَ ابرينْ
يف ِ
الس ِ
وقت لِمَ ْل ِء ْ
ٌ
الالش ِء
الوق ِت ِب َ ْ
و َْق ٌت َف ِار ٌغ يَتَ َس ّل ُق ال َلحَ ِ
ظات
ي َْس ُق َ
ط
ث ُ َّم يَنْهَ ُ
ِ
اللحظات
ضَ ،فارغا ،يَتَس ّلق
ٌ
وقت ِم ْن ذَ َهبْ
َ
ٌ
كالروح
وقت َفري ٌد نادِ ٌر
ِ
و َْق ٌت لن يعود إذا ذهبْ !
ٌ
ب بيْنَنا يف الريح
وقت ن ُ َرب ِّيه ِليَ ْك ُ َ
ٌ
وقت للكذبْ
ٌ
وقت بال ٍ
وقتَ ،غريبٌ تَائ ٌه يف ن َ ْف ِسه
ٌ
وقت ل ُ
الحرب ،يَ ْلتَه ُم النجو َم
ِصن ْ ِع
ِ
َ
أبواب املناز ْل
أمَ ا َم
ِ
ٌ
ٌ
ِ
خفيف جال ٌِس يف أمْ سه
وقت ِبال ِظ ٍّل،
ِصنْع الس ْل ِم َراحَ يَحُ ُّ
ٌ
ط ِمث ْ َل حَ مَ ٍ
وقت ل ُ
امة حُ بْىل
ٌ
ّ
ُ
ُ
ِّ
َ
ورا َء النهْ ِر َسيّ َدة تنظف ِظلهَ ا
وتُعي ُد إ ْ
طعَ ا َم العَ نادِ لْ
ٌ
وقت ي ُِط ّل ِم َن النوافِ ِذ َخائفا
َ
ُ
يَ ْرنو إىل الغ ِد راك ً
ِضا
كا ُملهْ َر ِة البيْضا ِء يف ْأق َص ُ
األفقْ
وقت عَ جُ و ٌل ِم ْن َق ْ
ٌ
لق
َ
ٌ
وقت ش ِه ّي للكتابَ ْه
َ
ٌ
وقت لن ُ ْخفِ ي يف القصي َد ِة طا ِئ ًرا
َفيَه ُّم ْ
أن ي ُْخفي القصيد َة يف َسحَ ابَهْ!
ٌ
وقت ل ُ
ِصنْع ا َملجْ ِد
ٌ
وقت للهَ زيمَ ْه
ٌ
ْ
يان الهَ داهِ ِد
ِس
وقت ِلن ِ
َات َ
يف الحِ َكاي ِ
القديمَ ْه
ُ
ٌ
وقت ِلنَحْ ل َم أ ْو
َ
ُ
عَ
َ
نُحِ بَّ َ ،فنَح ُرس األيّام ت ْر ى
ِ
العواطف ،أ ْو
أعشاب
فوق
ِ
ً
ْ
ُ
ن ُ َكفكف لحظة تبكي
ِ
العواصف ،أ ْو
عىل باب
لنسأ َ َل سيّد ّ
ُ
العشاق :هل للحبِّ
ْ
وقت؟
وقت تَذ َّك َر ْ
وقتَهُ ،عَ رضاً
ٌ
ُ
ً
ّ
ْ
َف َ
صن وحي ْد
صا َر فراشة حَ طت عىل غ ٍ
وقت يُق ّ
ٌ
ط ُع َ
نفس ُه قِ طعً ا
ويهْ مي يف النشي ْد
مكان بارد.
كيف تظ ّل خاضعا لهندستك األوىل أيّها املكان
وقد غزتْ َك ِبن ُ َ
طفِ ها؟
كيف ال تصبح شبيها بدائرتها الدّافئةِ
يا أيّها املكان البارد؟
املكان الذي ال يرفع يدين رخوتني ليطول رقبتها بحنان
مكان بال أمل.
ا ّلذي ال يُ ْلحِ ق اليدين بالنّهدين نهائيّا.
بال أفق.
ا ّلذي ال يحتار بني شفتيْهَ ا
مكان بال مكان:
ال أعىل له
وال شفة ُسفىل.

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

هل تعود «شاشات
تونس ّية» للصدور ؟
يف مثل هذه األيّام من سنة  1985إجتمعنا مجموعة من أحبّاء السينما بهدف بعث
ّ
مختصة يف النّقد السينمائي بتونس.
مجلة
ويفالنّقاشالذي دار بيننايومها ساداإلعتقادبأنّهالوجودلحركةنقدسينمائييف
تونسكماهومتعارفعليهيفالبلدانالتيتملكصناعةسينمائيّةقائمةال ّذات..ولهذا
السببجعلناالهدفال ّرئييس لإلجتماع بعث مج ّلة مختصة يف النّقد ّ
السينمائي...
يف تلك الفرتة كان لدينا نقاد قليلون مجتهدون ،ولدينا أيضا الكثري من الصحفيني
السينماوعن ّ
الذينيكتبونيف ّ
السينماويركزونعىلالجوانبالخربيّةواجراءاملقابالت
الصحفيّةمعاملخرجني.
ومستوىالكتابةعناألفالميتباينبالطبع ...فهناكمنيكتبمنقلبالفيلم،وهناك
منيكتبحولالفيلمأيمنخارجهيف مايعتربأقرباىلالتحقيقالصحفياالنطباعي .
ويميل أغلبيّتهم اىل الفرقعات برتكيزهم عىل ما يقع يف حفالت افتتاح املهرجانات
ولباسالنّجوموترسيحةشعرهم،واليتط ّرقونألمّ هاتاملشاكلالتييتخبّطفيهاقطاع
ّ
السينما استغالال وإنتاجا وتوزيعا…يتحاشون الحديث عن قضايا حارقة تهم القطاع
مثل الرقابة ودور الدولة وطبيعة العالقة بني السينمائيني والنقد ،ونظرة املجتمع اىل
السينما،ومشاكلدورالعرضوالجمهوروفلسفةاملهرجانالسينمائيودورهالحقيقي
كما ينبغي أن يكون ،ومشاكل معاهد السينما ودراسة السينما بوجه عام ،وصوال إىل
القضاياواالشكالياتالثقافي ةالعامةوالقضاياالفكريةثمالقضاياالجماليّة.
كنت يف تلك الفرتة يف ع ّز الشباب يف سن  31سنة وأترأس أكرب جمعيّة سينمائيّة
تض ّم ثالثني الف منخرط موزعني عىل ما يقارب السبعني ناديا سينمائيّا منترشة يف
أغلب واليات ومعتمديات البالد...وكنت يف تلك الفرتة مغامرا لكن شديد اإليمان ببعث
مجلة تعنى بالنقد السينمائي وتساهم من موقعها يف نهضة الفن السابع عىل ضوء
القوانني التي تم إقرارها من طرف الوزارة يف عهد األديب البشري بن سالمة حفظه ال ّله
بعد اجتماعات ماراطونيّة مع ممثيل الجمعيّات السينمائية الثالث (حركة نوادي السينما
وجمعية السينمائيني التونسيني وجامعة سينما الهواة)
آمنت فعال برضورة بعث هذه املج ّلة وساعدني عىل تحقيق هذا الحلم بعض
األصدقاء اوّلهم محمّ د محفوظ ال ّله يرحمه الذي حصل عىل تأشرية املج ّلة بإسمه يف بداية
األمر لكنه تنازل يل ألديرها مكانه عندما ُ
طلب منه ترك مكانه يف جريدة البراس لو أراد
اإلرشاف عىل املج ّلة ...
وثانيهم عم الجيالني ْ
القوبانطيني ال ّله يرحمه الذي مكنّني من مكتب خاص للمجلة
يف مؤسسته «أبّولو» ومكاتب بقاعة سينما البياريتز وقام باإلعالن لعروض أفالم قاعاته
الكوليزي والربناص والكابيتول يف األعداد األوىل للمجلة..
ّ
وثالثهم أستاذي سمري العيّادي ال ّله يرحمه الذي ترأس تحرير املجلة بال مقابل...
ورابعهم ث ّلة من األصدقاء ساهموا بالكتابة يف املج ّلة باملجّ ان اذكر من بينهم د.محمّ د
ْ
القريف ود.محمّ د العربي ّ
السنويس ود .فريد بوغدير ود.عبد املجيد العيّادي الخ...
وخامسهم فرحات القمرتي الذي أرشف عىل كل عمليّات النّرش من الكتابة اىل
الطبع...
اىل ك ّل هؤالء اقدّم التحيّة وأنحني تقديرا لهم ألنّهم حلموا معي بوجوب ميالد مثل
هذه املج ّلة وأعدهم بأنّني سأواصل هذا الحلم الجميل وأعيد اصدار املجلة قريبا ان شاء
الله ...
وتشاء الصدف بعد  36سنة أن نجتمع من جديد للتفكري يف إعادة املجلة للصدور
للم ّرة الرابعة بعد توقف دام  4سنوات يف شكل يتماىش والتطوّر الذي تعرفه وسائل
اإلتصال اليوم وأيضا ملسايرة اإلنتعاشة التي يعرفها القطاع من حيث اإلنتاج الذي وصل
بالسينما التونسيّة إىل أعىل املراتب العامليّة لع ّل آخرها منافسة فيلم كوثر بن هنيّة عىل
الحصول عىل أوسكار افضل فيلم أجنبي.
وض ّم إجتماع هيئة التحرير منرية يعقوب أول إمرأة ترأست حركة نوادي السينما
وكان ذلك يف سنة  1987وهي أيضا رئيسة تحرير املجلة منذ تجربة صدورها الثانية
سنة  2009عن مؤسسة اإلنتاج التابعة للسينمائي لطفي العيوني التي استمرت ثالث
سنوات متتالية من  2009إىل  2011قدمنا خاللها ما يناهز  26عددا...وض ّم اإلجتماع
أيضا الدكتور ووزير املالية السابق حكيم بن حمودة الذي هو يف األصل ابن حركة نوادي
السينما وكان يكتب بإنتظام يف فرتة الصدور الثانية للمجلة ( ) 2009/2011ومن
ضمن املشاركني يف هذا اإلجتماع النّارش د.منصف الشابي صاحب «دار نقوش عربيّة»
الذي سيعيد معنا مغامرة إعادة صدور املجلة للم ّرة الرابعة مجدّدا التجربة التي خاضها
معنا عندما أرشف عىل صدور املجلة يف تجربتها الثالثة سنتي  2016و 2017والتي
توقفت لرفض الوزارة يف عهد محمد زين العابدين مساعدتنا وإقتناء نسبة من األعداد
مثلما فعل الوزراء السابقون يتم توزيعها عىل املكتبات العموميّة ودور الثقافة.
وقد ت ّم اإلتفاق يف هذا اإلجتماع عىل عودة صدور «شاشات تونسيّة» يف بداية املوسم
ّ
السينمائي القادم مع إعتماد دوريّة عدد كل شهرين .
ويف الختام أقدم خالص الشكر لكل من ساهم معنا يف تأثيث املجلة بمقاالتهم من
نقاد تونسيني أو عرب أذكر من بينهم د.الهادي خليل والسينمائي محمود الجمني
والسينمائي محمد القربي من تونس والسينمائي محمد ملص والناقدين ملى طيارة
وعيل العقباني من سوريا ومحمد عبيدو من الجزائر وأحمد بوغبّة من املغرب وغريهم .
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طرائف ّ
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لما استعمل التلفزيون للتنكيل بصورة الزعيم قبل وفاته...
تحدّثنا يف بطاقات سابقة كيف كان الزعيم يستغل اإلذاعة
والتلفزيون لتلميع صورته والتأثري عىل املواطنني وتكييف آرائهم
وتمرير سياساته ومشاريعه ...ومن غرائب الصدف ّ
أن نفس هذه
الوسائل ت ّم استغاللها لإلساءة للزعيم وتشويه صورته ...
يف هذا اإلطار كتب الصحفي بالتلفزة الوطنيّة األستاذ خالد
نجاح تدوينة قدم فيها شهادته قائال:
«بعد انقالب  7نوفمرب وبعد ان تحقق
لبن عيل ما كان يخطط له وتمكن من
كسب معارضات ومعارضني سابقني
وصنع نظاما فيه اإلغراء وفيه الرتهيب
أيضا وجد كثريون خبزهم بل ثراءهم
ْ
بورقيبة طي النسيان .ولكن
ودخل
اسمه كان يزعج بن عيل وحاشيته أو
أغلبها وبعض من هذه الحاشية كان
ْ
لبورقيبة ..وإنخرط اإلعالم
من املقربني
ْ
العمومي يف مخطط قتل بورقيبة قبل
وفاته  .وكانت تصدر تعليمات بمبادرات
شخصية حتى ال أعمم ،تعليمات بعدم
ْ
بورقيبة بالعاصمة
ذكر شارع الحبيب
مثال واستعمال عبارة الشارع الرئييس
للعاصمة.
التوصيات أو التعليمات عامة كانت
ْ
بورقيبة مطلقا .
تتجه نحو تفادي ذكر
ْ
بورقيبة تتدهور لتقدمه يف السن وقرر القرص
بدأت صحة
الرئايس أن تقوم التلفزة التونسية بإعداد رشيط وثائقي عن
ْ
بورقيبة يبث يوم وفاته يكون مدروسا وبصياغة محددة يكون
ْ
بورقيبة.
محورها أو مرتكزها أن بن عيل أنقذ تونس وأنقذ
وفعال تم إعداد الرشيط وم ّر عىل املختربات ووافق عليه بن
عيل ووضع يف مكان محفوظ ليكون جاهزا للبث يوم الوفاة ولم
يذكر خالد نجاح تدقيقا تاريخ إنجاز الرشيط ولكنه يفيد بأنه تم
ْ
بورقيبة .حتى الصياغات التي كانت
قبل أشهر عديدة من وفاة
تستعمل يف برامج ذكرى اإلستقالل أو الشهداء طيلة حكم بن عيل
كانت «رسمية» تعتمدها أيضا وكالة تونس افريقيا لألنباء وهي

ْ
بورقيبة لعب دورا كبريا يف تحقيق استقالل
بصياغة تقول «إن
تونس وبناء الدولة إىل جانب مناضلني آخرين ولكن منذ 1986
ساء الوضع اإلقتصادي للبالد ودخلت البالد يف مسلك مجهول
ْ
بورقيبة وعدم قدرته عىل الحكم حتى جاء ابن
نتيجة شيخوخة
تونس البار بن عيل وأنقذ البالد وحقق اإلنجازات» .ليست هذه
الصيغة حرفية ولكن يف عمومياتها
هكذا يف هذا اإلطار .وكانت تستعمل يف
جميع وسائل اإلعالم العمومي وجرائد
التجمع.
ْ
بورقيبة وصدرت تعليمات
مات
بعدم بث جنازته مبارشة .وقبل وفاته
بأيام ظهرت تلك الصورة يف الصحافة
وذلك الفيديو يف األخبار التلفزية اللذين
ْ
بورقيبة وهو طريح الفراش يف
يظهران
املستشفى العسكري ببدلة بيضاء وزاره
بن عيل وزوجته وركزت الكامريا عىل
ْ
بورقيبة وضعفه صورة أرادوا من
وهن
خاللها بتعليمات واضحة رضب وقار
الزعيم وهيبة الرئيس وكان هذا ما أراده
بن عيل بنصح من مستشاره اإلعالمي
ْ
بورقيبة
املعروف عنه خدمة أسياده .
يف تلك الصورة كان متفطنا للكامريا
وهو املتعود عليها مدة سنوات فحيا بيد
مرتعشة الشعب ولم يتفطن غباءهم إىل أهمية تلك الحركة التي
كانت حركة الوداع التي زادت يف تأثر الشعب بوفاة الزعيم.
ْ
بورقيبة مبارشة يف التلفزة ألن
لم تنقل جنازة الزعيم الحبيب
ْ
بن عيل خيش من تلك الجنازة املهيبة التي بينت أن بورقيبة اليزال
يف قلوب التونسيني رغم محاوالت تغييب وسجن دامت  13عاما.
ْ
بورقيبة
حرض إىل تونس عدد من الرؤساء الذين يعرفون قيمة
وتمت الجنازة مثلما أرادها النظام بعيدا عن األعني بأكرب قدر
ممكن .وكأن الزعيم ّ
توقع محاوالت الطمس والتغييب فأنجز
ْ
بورقيبة حتى ال يرتك فرصة لنسيانه..
روضة آل

عين على التلفزيون

يسرا المسعودي في اربعة
أعمال رمضانيّة

تعيش املمثلة التونسية الشابة يرسا
املسعودي حالة من النشاط الفني يف
رمضان ،حيث تشارك يف  4مسلسالت،
فتجسد دور «أمرية» يف «عالمة استفهام»،
ونجوى يف «سوبر مريو» و»منى» يف
«بدل الحدوتة  .»3ولكن العمل ال ّرابع
«القاهرة كابول» جلب لها العديد من
املشاكل...فهي تواجه انتقادات بسبب
دورها يف هذا العمل ج ّراء تجسيدها شخصية حليمة ،الزوجة
الثالثة لرمزي قائد التنظيم اإلرهابي...
تعرضت يرسا النتقادات حادة داخل تونس الن دورها
يتناول قضية استغالل الجماعات اإلرهابية لها يف جهاد النكاح
ورأى منتقدوها يف ذلك إهانة للشعب التونيس بصفه عامة ،بينما
اعترب البعض اآلخر أنّها فضحت أساليب الجماعات اإلرهابية،
وأوضحت كيفية استغاللها الدين عىل أهوائها إلشباع رغباتها.

روح رياضيّة لكوثر بن هنيّة

نرشت املخرجة التونسية كوثر بن هنية عىل حسابها بموقع
فايسبوك تهنئة للمخرج توماس فنرتبريج مخرج فيلم Another
 ،Roundوالذي خرست أمامه جائزة األوسكار ،حيث
فاز فيلمه بجائزة أفضل فيلم أجنبي.
ونافست املخرجة التونسية كوثر بن هنية
بفيلم «الرجل الذي باع ظهره» عىل جائزة
أفضل فيلم أجنبي ،وهو الفيلم الذي يقوم
ببطولته السوري يحيى مهايني والفرنسية
ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو واإليطالية
مونيكا بيلوتيش ،وشارك خالل عام  2020يف
مهرجانات سينمائية عديدة سواء ،أقيمت عىل

أرض الواقع أو افرتاضيا ،ومنها مهرجان البندقية يف إيطاليا.

سارة التونسي مطالبة بدفع 10
ماليين جنيه لمنتج «حرب أهليّة»

طالب دفاع رشكة «العدل ْقروب» يف الدعوى
التي حملت رقم  285لسنة  13استئناف
اقتصادي بتعويض الرشكة  10ماليني جنيه؛
لإلخالل التعاقدى وعدم التزام سارة التونيس
بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب
أهلية» ،لعدم حصولها عىل ترصيح بالعمل
وفق قانون العمل املرصي ونقابة املهن
التمثيلية.
وسبق أن صعّ دت سارة التونيس
خطواتها للحصول عىل حقها من رشكة
العدل ْقروب ،بعد استبعادها من بطولة
«حرب أهلية» رغم تصويرها نصف
مشاهدها يف املسلسل ،وأكدت أن الرشكة طلبت منها االعتذار عن
عدم املشاركة يف خمسة مسلسالت من أجل التفرغ لبطولة «حرب
أهلية» ثم استبعادها دون سبب ،ويف الوقت نفسه حركت رشكة
العدل دعوى تعويض ضد سارة التونيس تطالبها ب  10ماليني
جنيه.
سارة نرشت صورة املذكرة املقدمة منها إىل نقابة املهن
التمثيلية يف مرص ،وعلقت عليها عرب حسابها الرسمي بموقع
فايسبوك قائلة :رشكة العدل ْقروب تمنعني من التعاقد عىل
خمسة أعمال بني تونس ومرص واالٕمارات لكي أتف ّرغ ملسلسل
«حرب أهلية» ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير
نصف املسلسل دون إعالمي بذلك ،مما تسبّب يف خروجي
من املوسم الرمضاني وتسبّب يل يف خسائر ماليّة كبرية.
فهل تنجح سارة التونيس يف إقناع املحكمة
بأحقيّتها يف التعويض!؟

maghrebstreet@gmail.com
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الحملة بدأت تشتد :

رشف الدين يواجه مجاهري القضاء والشارع ومجاهري النجم

كنّا قد أرشنا يف العدد السابق اىل عودة التوتّر يف محيط فريق النجم الريايض الساحيل بعد خيبة االنسحاب
القاري من كأس الكنفدرالية وما رافقها من انتقادات واسعة لالعبني واإلطار الفنّي وكذلك للهيئة املديرة التي
بعد فرتة طويلة نسبيا من الرضا والهدوء إثر تحسن النتائج وتتايل االنتصارات.
وقد تطرقنا يف معرض حديثنا عن التشويش الحاصل يف كواليس الجمعية يف الفرتة األخرية والذي تزامن مع
عودة بعض الوجوه القديمة للظهور من جديد يف الواجهة وهو ما ّ
يفس ربّما عودة
التوتّر وتصاعد الغضب الجماهريي مجدّدا بعد أن خفتت ك ّل األصوات املنتقدة
يف الفرتة األخرية .بعض املصادر تفيد ّ
بأن مسؤولني سابقني يف الفريق
يقومان حاليا بتأجيج األوضاع عىل أمل تحفيز الجماهري للخروج اىل
الشارع ودفع رئيس النجم الريايض الساحيل رضا رشف الدين لتقديم
استقالته بتع ّلة إغراق النادي يف أزمة ديون مفتعلة .وتفيد املصادر
ذاتها اىل ّ
أن الرئيس السابق معز ادريس بات هو اآلخر وبنصيحة
"حزبية" يف ّكر يف العودة اىل التسيري الريايض وهي نيّة بدأت تتحوّل
يف فكرة يتبناها شق واسع من جمهور النجم الساحيل الذي سيجد
نفسه أمام تطورات متسارعة ومهمة جدّا بما ّ
أن بعض الصفحات
املحسوبة عىل الفريق م ّرت اىل التنفيذ والتجييش من خالل مقاضاة
رئيس النادي.
الجديد يف هذا السياق هو ما قامت به بعض مجموعات احباء النجم
الساحيل والتي أًصدرت أمس بيانا مشرتكا أعلنت من خالله رفع قضية
ضد الرئيس الحايل رضا رشف الدين بتهمة إغراق كاهل الجمعية
بالديون بغاية االستيالء عليها .ويطالب األحباء بعقد جلسة
عامة خارقة للعادة لتنقيح النظام الداخيل قبل عقد
جلسة عامة انتخابية مع الدعوة لتنظيم مظاهرات
سلمية ابتداء من يوم أمس االثنني  3ماي اىل غاية
 10ماي ودعت املجموعات يف بيانها اىل جعل يوم
 11ماي الذي يتزامن مع تاريخ تأسيس النجم
الساحيل يوم غضب يف كل جهات الساحل يف
صورة عدم االستجابة اىل هذه املطالب.
ويبدو أن رئيس النجم الريايض الساحيل
الدكتور رضا رشف الدين سيكون هو اآلخر
يف وضعية ال يحسد عليها فرغم أن الرجل
يعرف بتص ّلبه وبعناده املفرط و"بكسوحية
راسو" فإنّه قد يجرب هذه امل ّرة عىل االنسحاب
ّ
ألن جبهة املعارضني بدأت ّ
تتسع وما يميّز
املعارضة عن سابقيها هذه امل ّرة هو أنها تت ّم
بقيادة من وجوه "ساحلية" معروفة لها ثقلها
املادي واملعنوي وباتت مستاءة جدا من تعاظم
نفوذ رشف الدين الريايض والسيايس يف الجهة.

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

بيان مجموعات النجم

بسم هللا الرحمان الرحيم
بيان مشترك من مجموعات النجم الساحلي
"ان لم تستح ،سنفعل بك ما نشاء "
عىل هامش الظروف التي يعيشها النجم الريايض الساحيل من خيبات واستياء وتراجع
كبري يف املستوى املعهود يف جميع الفروع دون استثناء ،وتفاقم الديون الغري متأكدين من صحة
وجودها بعد ان تبني انها لعبة وخزعبالت استعملها رئيس مستقيل وسيايس فاشل جاء ليخدم
بها مصالحه ولرهن جمعية بحجم وعراقة النجم الريايض الساحيل عمرها تقريبا القرن تعبت
وماتت من اجلها اجيال واجيال من جماهري والعبني ومسؤولني ومؤسسني.
وأمام كل ما ذكر أعاله باإلضافة إىل فشل هذا الرجل السيايس الخبيث يف تسيري فريق بحجم
وعراقة النجم ،فنحن لن نقف مكتويف األيدي ولن نرتك احدا مهما كانت صفته او مركزه او سلطته
املس من تاريخ وعراقة نادينا حتى ولو كلفنا األمر ارواحنا .
وعليه قررنا نحن  CURVA NORD SOUSSEخاصة وجماهري النجم عامة بـ:
 .1رفع قضية ضد الرئيس الحايل غري الرشعي املدعو رضا رشف الدين الذي قام منذ سنوات
بعملية إغراق كاهل الجمعية بالديون غايته من ورائها االستيالء عىل الفريق وجعله ملكا خاصا
له ال لجماهريه .هذا وننبه مراقب حسابات الجمعية الذي صادق وال يزال يصادق عىل هذه
املرسحية السخيفة وايضا الجامعة التونسية لكرة القدم امللعونة والتي ليس من حقها قانونيا
قبول نفقات رئيس الجمعية عىل اساس انها ديون وليست هبات مثلما ينص عليه القانون.
 .2املطالبة بجلسة عامة خارقة للعادة من اجل تنقيح النظام الداخيل للجمعية قبل انعقاد
الجلسة االنتخابية حيث نطالب بتنقيحني اساسيني قبل كل يشء وهما:
* عدم امكانية ارتهان الجمعية الي رئيس او مسؤول سابق او حايل واحتساب كل نفقاته
بصفة آلية هبات وليست ديون يف املايض والحارض واملستقبل.
* عدم تقلد من يرغب يف رئاسة الجمعية ألي منصب سيايس أو حزبي ألن منصب رئيس
النجم الريايض الساحيل هو اهم منصب يف البالد.
ومع ذلك ايضا سنقوم بتنظيم مظاهرات سلمية دون التخريب أو املس من أمن البالد
واملمتلكات العامة والخاصة وستكون هذه مظاهرات ابتداء من يوم  3ماي  2021ايل غايت 10
ماي  ،2021ستبقى مستمرة وقابلة للتصعيد.
ويف صورة عدم تحقيق مطالبنا الرشعية التي ذكرناها كمحبي للنادي وغيورين عىل تاريخه
ومجده فسيكون يوم  11ماي املوافق لتأسيس الكيان العظيم النجم الريايض الساحيل يوم غضب
وعسري عىل كل من خان األمانة وعبث بتاريخ ومجد نادينا وستكون التحركات يف كل جهات
الساحل وربوع الوطن من اجل أسرتجاع حق نادينا.
لن نرحم اي شخص عمل من اجل مصلحته عىل حساب النادي او يريده ملكا خاصا له وسنظل
محاربني ومدافعني عىل هذا الكيان العظيم مهما كلفنا األمر ،لن نرتاجع ابدا ولن نستسلم.

مستشارو التحرير :

مراسل قار بأوروبا :

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

جمال بن جميع

الشارع التلفزي واالذاعي:
المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

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

لطفي النجار
ّ
كتاب افتتاحيات :

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

ّ
الفالح
منير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
التحرير :

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

ّ
الفني :
المدير

فيصل بنعمران
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء سالم
العنوان :

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

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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عائلة الكيغ بوكسينغ تطلق صيحة فزع
خوفا من اإلرهاب ومن قبضة األحزاب
منذ سنوات طفت عىل سطح الساحة
ّ
املتغيات والتطو ّرات
الرياضية بعض
يف عالقة باألحزاب وبالحراك السيايس
املتق ّلب الذي تعيشه البالد وبات الحديث
عن الجامعات الرياضية وعن مشاكلها
الداخلية أشبه بامليش فوق أرض مليئة
باأللغام يف ظ ّل وصاية تمارس عىل الهياكل
الرياضية وقبضة حزبية تمسك بك ّل قوتها
عىل مفاصل اللعبة والرياضيني.
جامعة الكيك بوكسينغ من بني
الجامعات التي كثر الكالم حولها يف ظ ّل
مرور الوجه "النهضاوي" والوزير السابق
أحمد قعلول الذي ترأّس الجامعة قبل
دخوله الحرم الوزاري يف منصب كاتب دولة
للرياضة ومن ثمّ ة وزيرا للرياضة لم يعمّ ر
طويال .مرور قعلول بالجامعة فتح باب
الكالم والتأويالت عىل مرصاعيه وهناك
حديث متواصل عىل تسييس الجامعة
وتغلغل حركة النهضة داخلها وهو كالم
يتناقله العديد من بينهم محمود اليازيدي
وهو أستاذ ورئيس الجمعية التونسية
للرياضات النزالية تحدّث لـ"الشارع
املغاربي" عن عديد التجاوزات التي تحصل
داخل جامعة الكيك بوكسينغ وما يقال
حول وجود بصمات أحزاب سياسية
وروائح إرهاب.
يف استعراضه للمشكل قال محدّثنا
محمود اليازيدي إن أصل الخالف يتع ّلق
بقيس خذيرة رئيس الجامعة الحايل الذي
يرشف مؤقتا عىل ترصيف شؤون الجامعة
منذ جويلية  2020بقرار من "صديقه"
أحمد قعلول الوزير السابق حسب تعبريه
مضيفا أن خذيرة ممنوع بحكم القانون
من الرتشح لرئاسة الجامعة خالف ك ّل
الصيغ القانونية بتنصيب مكتب جامعي
بـ 7أعضاء وكانت مهمته االعداد لجلسة
عامة خارقة للعادة يتم بمقتضاها تنقيح
بعض الفصول القانونية املقرتحة من
الوزارة مع تكليف لجنة مستقلة لإلرشاف
عىل االنتخابات.
وأوضح ّ
أن رئيس املكتب الجامعي
املؤقت لم يتعهد بالقيام بما جاء ألجله
بشكل يوحي بأن وصوله اىل الجامعة كان
برتتيب مسبق من "ابن بلدته" أحمد
قعلول حيث كان خذيرة مدير حملته
االنتخابية يف االنتخابات الترشيعية
يف الحمامات وهديته كانت
رئاسة الجامعة حيث قام بكل ما
ّ
ترشحه لرئاسة
يف وسعه لرتتيب
الجامعة رغم أن هذا مخالف
للقانون وقام بإهداء مجموعة
من الشهائد واألحزمة بطريقة
غري قانونية ألشخاص معلومني
وال يستحقونها حسب تعبريه قبل
أن يتدخل بدليل وزير الرياضة األسبق
كمال دقيش ويق ّرر ح ّل الجامعة بعد

انتهاء اآلجال القانونية.
ويضيف محدّثنا أنه ت ّم "تعيني مكتب
مؤقت جديد برئاسة حاتم مشالة دعا
لعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح
النظام األسايس والنتخاب هيئة مستقلة
لإلرشاف عىل االنتخابات وهذه الهيئة
مهمتها الوحيدة االرشاف عىل عملية فرز
امللفات وفرز االصوات ولكن هذه الهيئة
التي يرأسها النهضاوي ابن عبد املجيد
الزار قامت بأمر خطري من خالل االستيالء
ّ
ّ
املرتشحني لرئاسة الجامعة
ملفات
عىل
وهو ما دفعنا للجوء اىل الهيئة الوطنية
للتحكيم الريايض ولكن مع ذلك رفضت
الهيئة تسليم امللفات للكناس وت ّم تأجيل
القضية يف أربع مناسبات ولكن بعد ذلك
تحصلنا عىل حكم يفيد بمنع قيس خذيرة
من الرتشح لرئاسة الجامعة وبإجراء
انتخابات يف غضون  20يوما م ّر منهم
 12يوما واملكتب املؤقت رفض إجراء
االنتخابات".
وأوضح ّ
أن املكتب الحايل برئاسة
فيصل البقلوطي رفض إجراء
االنتخابات رغم أن مهمته
األساسية هي استكمال
املسار االنتخابي عىل الرغم
من اعالمه بحكم الكناس
عن طريق عدل تنفيذ
مضيفا أن الجامعة
لم تراسل الجمعيات
الرياضية الطالعها عىل
التنقيحات املرتقبة.
وأضاف أنه ت ّم االتصال
الستفسار
بالجامعة
األمر ولكن ت ّم

محمود اليازيدي رئيس الجمعية
التونسية للرياضات النزالية
تجاهلهم ولذلك ت ّم تنفيذ وقفة احتجاجية
بمق ّر الجامعة قائال ":الجامعة لم تعرنا
أيّ اهتمام أو أيّ رد وحتى سلطة االرشاف
تبدو غري مبالية باملوضوع ويبدو أن لها
حساباتها الخاصة ...التقيت بوزيرة
الرياضة يف مناسبتني وقد وعدتني بالنظر
يف املوضوع ولكن لم يحصل ايّ تطوّر
أو متابعة للملف رغم أننا قمنا
بتوجيه مراسلة جديدة يف
الغرض موقعة من طرف أكثر
من  20مد ّربا".
واعترب رئيس الجمعية
للرياضات
التونسية
النزالية بصفته رئيسا
لجمعية رياضية أن الوضع
الحايل مقلق جدّا وأن ك ّل
عائلة الكيك بوكسينغ من
رياضيني ورؤساء ومد ّربني
مستاءة مما يحصل خاصة
أن النشاط الريايض
منذ
متوقف

قرابة عامني وهذا من شأنه أن يكون له
تداعيات سلبية عىل التالميذ واألولياء
وعىل ظروفهم النفسية مضيفا  ":لدينا
عديد األطفال الذين انتابهم اليأس وهناك
كثريون ف ّ
كروا يف الحرقة ومنهم من ت ّم
ّ
ايقافه وهو يف السجن حاليا والسبب أنع
انقطع عن مزاولة نشاطه الريايض الذي
ّ
متنفسه األوّل".
كان يُعترب
ّ
ّ
تدخل
أن
ويرى محمود اليازيدي
السياسة يف الرياضة هو الذي أثّر سلبا عىل
نشاط الجامعة وساهم يف تفاقم املشاكل
داخل رياضة الكيغ بوكسينغ معتربا أن
حركة النهضة تحكم قبضتها عىل الجامعة
قائال ":الناس املوجودون حاليا لهم عالقات
مرتابطة مع قيادات بحركة النهضة التي
يمكن القول إنها متغوّلة جدّا داخل الجامعة
وهناك أشخاص يف الجامعة كأنهم فوق
املحاسبة وفوق القانون وهؤالء األشخاص
فيهم من يستغل الجامعة لخدمة مصالحه
الشخصية وحتى الحزبية وهناك من
حاول يف  2011و  2012استقطاب بعض
الرياضيني الستخدامهم يف مخططات يبدو
أنها تكتيس طابعا إرهابيا وهناك من وقع
التغرير بهم وتسفريهم ألننا سمعنا يف وقت
ما عن محاوالت تسفري بعض الرياضيني
كما أننا شاهدنا بعض السلوكات الغريبة
خالل التظاهرات الرياضية التي تقوم بها
الجامعة عىل غرار رفع شعارات إسالمية
مع التكبري وكأنهم يف مواجهة مع أفراد
غري مسلمني".
ويف ختام حديثه شدّد رئيس الجمعية
التونسية للرياضات النزالية أنّه وبقيّة
عائلة الكيك بوكسينع يحرتم القانون
وبأنه ال يحرتم من ال يحرتم القانون ّ
مشددا
عىل أنه يف صورة عدم استجابة الجامعة
وسلطة اإلرشاف اىل مطالبهم سيقع
القيام بوقفة احتجاجية أمام الوزارة يف
بادئ األمر ويف صورة عدم تفاعل الوزارة
وعدم تح ّركها وعدم االستجابة لطلباتهم
التي وصفها باملرشوعة سيقع الدخول يف
إرضاب جوع وحيش قائال ":سندخل يف
إرضاب جوع وحيش بالفعل ألننا نرفض
أن يقع االستيالء عىل جامعتنا ...القانون
أنصفنا والوزارة والجامعة تجاهلتنا وهي
بصدد تشكيل هيئة موازية لإلرشاف عىل
االنتخابات وهناك سعي لوضع اليد
عىل ك ّل الهياكل التي هي يف عالقة
باملوضوع" مضيفا " :هناك تحركات
مكشوفة لتجاهل اللجنة األوملبية
والكناس من خالل بعث لجنة جديدة
تكون تابعة لهم وتقوم بفض
النزاعات الرياضية ذات نفس العالقة
وهذا أمر غري قانوني وخطري جدا".

معاذ الدالي
أحمد قعلول وزير الرياضة األسبق
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