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أحاديث منسوبة 
للنبي ال تتوافق
مع القوانين 

والمواثيق الدولية

ملف تهريب األموال 
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تونس

هل حّددت 
زيارة قطر مصري 

الغنويش؟

ثورة في بالد الحرمين: المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي:

رافقها تكتّم
وإشاعات وتضليل :

المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي:

بقلم : أنس الشابي بقلم : عز الدين سعيدان بقلم : جمال العويديدي
• قناة »الجزيرة« 

تجاهلت الزيارة
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االفتتاحيةاالفتتاحية

الفكري  البناء  يف  أساسيا  موقعا  )ص(  الرسول  يحتل 
اإلسالمي ألنه الواسطة بني الله وعباده. فالتسليم بصدقه 
برسالته وبما جاء فيها من توحيد  لإليمان  أسايس  رشط 
تغليظ  إىل  الفقهاء  اتجه  بالذات  السبب  لهذا  وغريه. 
أو  الرسول)ص(  ينقد  من  كل  عىل  وتشديدها  العقوبات 
السرية  كتب  يف  نجدها  التي  واملرويات  األخبار  يف  يشكك 
وكتب الحديث رغم أن الكثري منها ال يستقيم إذا وضعناه 
عىل مسطرة التجربة أو نقدناه استنادا إىل املقاييس العقلية 
الحديث  النقد والدرس من متن  العلمية، لينحرس  واملبادئ 
والتعديل،  الجرح  علم  بذلك  وينشأ  السند  إىل  ومضمونه 
السياسية  الخالفات  بجانب  املضامني  يف  النظر  إهمال 
والعقدية أدى إىل تضخم مبالغ فيه لألحاديث املنسوبة إىل 
الرسول)ص( خدمة لهذا الطرف أو ذاك فأصبح لكل فرقة 
كذلك  وللشيعة  ورواتها  كتبها  للسنة  الحديثية  مدونتها 

وكذا لإلباضية.
يف ما يخص أهل السنة لديهم مدّونة حديثية ضخمة لم 
التي رواها جماعة عن  املتواترة أي  يتجاوز عدد أحاديثها 
الكذب  تواطؤهم عىل  يستحيل  بحيث  جماعة عن جماعة 
الصحة  درجات  أعىل  املتواتر  ويحتل  بقليل  أكثر  أو  املائة 
نجدها  التي  األحاديث  اآلالف من  وذلك من ضمن عرشات 
يف الصحاح الستة التي رواها فرد عن فرد ورغم أن درجة 
صحة هذه األحاديث مشكوك فيها فإنها تعتمد حسب ما 
هو  الذي  الردة  حكم  أن  ذلك  من  املذهب.  صاحب  يشرتط 
القتل ويرفع يف وجه كل من له رأي مخالف ال نجد له أثرا يف 
القرآن بل اعتمد يف ترشيعه عىل حديثني اثنني ال غري رواهما 
أوال األوزاعي  الذي عاش أواخر الدولة األموية وقيام الدولة 
حول  الشكوك  يثري  مّما  للدولتني  نصريا  وكان  العباسية 
صدقه فيما روى وثانيا عكرمة موىل ابن عباس وقد اشتهر 
بالكذب عليه ونصهما: "ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى 
ثالث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه املفارق 
هذين  إىل  استنادا  فاقتلوه"  دينه  بدل  و"من  للجماعة" 
مت األفواه قديما وحديثا  الحديثني املشكوك يف صحتهما ُكمِّ
السلطة كما  إما من طرف  املخالف  الرأي  واغتيل أصحاب 
من  أو  السودان  يف  طه  محمد  محمود  الشهيد  مع  حصل 
طرف أحد املؤمنني طاملا أن الرشع يأمر بذلك. أما يف الحالة 
التي يصعب فيها تنفيذ ما سّموه حد الرّدة فإنهم يلجؤون 
مثال إىل تدمري الروابط األرسية كتطليق الزوجة من زوجها 
شعار  إن  زيد.  أبو  حامد  نرص  املرحوم  مع  فعلوا  مثلما 
تطبيق الرشيعة الذي ترفعه مختلف التنظيمات اإلسالمية 
هو يف حقيقته إحكام للقبضة عىل الناس بواسطة مرويات 
علماؤها  أو  السلطة  صنعتها  للرسول  منسوبة  وأخبار 
تأبيدا لحكمها وسيطرتها. فاملتأمل يف القرآن وهو الكتاب 
آية تتعلق   245 آية يجد فقط   6236 األسايس املتكون من 

باملعامالت كالتايل:
1( 70 آية تتعلق بأحكام األحوال الشخصية.

2( 70 آية تتعلق باملعامالت التجارية كالرهن واإلجارة 
وغريهما.

3( 30 آية تتعلق باألحكام الجنائية التي تستهدف حفظ 
الحياة البرشية واألعراض واألموال.

4( 30 آية تتعلق بالقضاء والشهادة وغريهما.
5( 10 آيات تتعلق بما لألفراد من حقوق وواجبات.

6( 25 آية تتعلق بعالقة املسلمني بغريهم من أصحاب 
الديانات األخرى.

كحق  تجّوزا  االقتصادية  باملسائل  تتعلق  آيات   10  )7
السائل واملحروم.

بصيغة  وردت  األحكام  هذه  أن  باملالحظة  والجدير   
التعميم ولم يرد التفصيل فيها إال يف ما يتعلق باألرسة، فهل 
رشيعة  سمي  ِلَما  يمكن  القواعد  من  الضئيل  القدر  بهذا 
الشهرستاني:  قال  تنتهي؟  ال  التي  للوقائع  تستجيب  أن 
يف  والوقائع  الحوادث  أن  ويقينا  قطعا  نعلم  "وبالجملة 
ونعلم  والعّد  الحرص  يقبل  ال  مّما  والترصفات  العبادات 
ذلك  يتصّور  نّص وال  يرد يف كل حادثة  لم  أنه  أيضا  قطعا 
أيضا والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غري متناهية 
وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى ُعلم قطعا أن االجتهاد 
حادثة  كل  بصدد  يكون  حتى  االعتبار  واجب  والقياس 
املرّشع دون  التي تركها  الكبرية  الفجوة  اجتهاد")1( هذه 
إجابة بدل أن تكون محال لالجتهاد سارع علماء السلطان 
والتحكم  والتوجيه  اإلفتاء  سلطة  عىل  لالستحواذ  بسّدها 
الرسول  عن  واملرويات  األحاديث  تجميع  عرب  املجتمع  يف 
ووصل بهم األمر إىل االختالق لنجد أن البخاري مثال جمع 
لديه منها برشطه سوى  لم يصّح  ألف حديث   600 حوايل 
2761 حديثا)2( وحتى ما صّح لدى البخاري نجد فيه ما 
هو مكذوب وال يصّح واقعا وال عقال بل فيه ما يحمل حتى 
القدح يف مقام النبوة كقوله إن الرسول صىل بال وضوء)3( 
ألحب  إنكن  لهن  ويقول  بالنساء  يختيل  كان  أنه  أو 
ومبارشته  الزواج)5(  يف  التجربة  إباحته  أو  إيلّ)4(  الناس 
الحائض)6( وغري هذا كثري، ورغم ما يف صحيح البخاري 
من هنات وفظائع فإنه لدى أهل السنة العمدة يف الحديث 
إىل  األمر  ووصل  الناس  حياة  عىل  يطرأ  ما  كل  يف  واملرجع 
الناس  به  ويحلف  الله  كتاب  بعد  كتاب  أصّح  بأنه  القول 
قائلني: "والشفاء والبخاري")7( أو قولهم: "ياخي غلطت 
يف البخاري" هذه املكانة التي تبوأها البخاري ومن شابهه 
من املحدثني مكنت فقهاء السلطان من منع أي نفس حّر 
وتكميم األفواه استنادا إىل أحاديث مشكوك يف صحتها، ومن 
الجدير باملالحظة أن نقد املدونة الحديثية يف اتجاه تشذيبها 
إال  نجده  ال  لها  سند  ال  وأخبار  خرافات  من  بها  علق  مّما 
يف بعض املقاالت الضائعة يف بطون املجالت ولم يتجرأ عىل 
هذا العمل سوى الشيخ محمد أبو رية يف كتابه "أضواء عىل 
السنة املحمدية" الذي طبع عرشات املرات ووجه من طرف 
األزاهرة ومن لف لفهم بحوايل 15 كتابا للرّد عليه فضال عن 
تكفريه وإهالة سجف النسيان حوله، اليوم يخرج محمد بن 
ر أصحابه  سلمان ويل العهد يف اململكة السعودية بقول ُكفِّ
ووصفوا بأقذع النعوت ليرّصح بأن اململكة التي دستورها 
القرآن لن تستعمل من األحاديث سوى املتواتر أما أحاديث 
اآلحاد فلن تعتمد منها سوى ما اتفق مع القوانني واملواثيق 
الدولية وهو ما يعني أن كتلة كبرية من األحكام والقواعد 
سوف  ضعيفة  حديثية  مرويّات  إىل  تستند  التي  السلوكية 
لن يتم اعتمادها مستقبال ويف تقديري أن هذا املوقف من 

األمري مفيد من نواح متعددة من بينها:
كل  تكفري  عن  الرسمية  الدينية  املؤّسسات  إلجام   )1
رحبت  حتى  األمريي  املوقف  نبأ  ذاع  أن  فما  لها،  مخالف 
بتكفري  اشتهرت  التي  السعودية  يف  العلماء  كبار  هيئة  به 
خلق الله حتى الوهابيني منهم فضال عن تكفريها الزعيم 
بورقيبة وغريه أما شيخ األزهر فقد خطا خطوة يف نفس 
أو  الفقهي،  الرتاث  "عدم  تقديس  إىل  بدعوته  االتجاه 
مساواته بالرشيعة" وال ننىس أن األزهر كان وراء اغتيال 

أبو زيد ومنع أوالد حارتنا  فرج فودة وتطليق نرص حامد 
لنجيب محفوظ وغري ذلك من الجرائم التي ارتكبها يف حق 
مرص ومثقفيها، أما لدينا فإن الجامعة الزيتونية التي دأب 
أهداف  لتحقيق  وإمضائها  العرائض  تحبري  عىل  أساتذتها 
ولم  صمتوا  فقد  والرشيعة  الرشع  ستار  تحت  سياسية 

نسمع لهم حسا.
يلزمون بها  التي  الذاتية  الرقابة  الُكتَّاب من  2( تحرير 
أنفسهم عند بحث املسائل املتعلقة بالتدين وباإلسالم وهي 
مواضيع يسهل استغاللها لتحريك العوام وإثارتهم ضد كل 

صاحب رأي.
واالتصال  التنوير  أن  هل  نفسه  يطرح  الذي  والتساؤل 
بالعرص ومقاومة القديم املتهالك مهام يقوم بها املثقفون 
بن  عثمان  لقول  ترجمة  الحاكم  برغبة  مرهونة  أنها  أو 

عفان "إن الله يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن"

------------------
الهوامش

العزيز  عبد  تحقيق  للشهرستاني  والنحل"  امللل   "  )1
القاهرة  ورشكاؤه  الحلبي  مؤسسة  نرش  الوكيل،  محمد 

.2/4 ،1968
أبو  محمود  الشيخ  املحمدية"  السنة  عىل  "أضواء   )2

رية، دار املعارف القاهرة 1980، ط5 ص272.
سليمان  حدثنا  قال  مخلد  بن  خالد  "حدثنا  ونصه:   )3
يسار  بن  بشري  أخربني  قال  سعيد  بن  يحي  حدثني  قال 
قال أخربني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله 
بالصهباء  كنا  إذا  حتى  خيرب  عام  وسلم  عليه  الله  صىل 
صىل لنا رسول الله صىل الله عليه وسلم العرص فلما صىل 
دعا باألطعمة فلم يؤت إال بالسويق فأكلنا ورشبنا ثم قام 
النبي صىل الله عليه وسلم إىل املغرب فمضمض ثم صىل لنا 
املغرب ولم يتوضأ" صحيح البخاري، الطبعة األوىل، مرص 

املحمية 1304 هـ، 1/37.
4( ونصه: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا 
الله  ريض  مالك  بن  أنس  سمعت  قال  هشام  عن  شعبة 
عنه قال جاءت امرأة من األنصار إىل النبي صىل الله عليه 
وسلم فخال بها فقال والله إنكن ألحب الناس إيل" صحيح 

البخاري 3/191.
5( ونصه: "حدثني إياس ابن سلمة بن األكوع عن أبيه 
عن رسول الله صىل الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا 
فعرشة ما بينهما ثالث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا 
تتاركا، فما أدري أيشء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال 
أبو عبد الله وبينه عيل عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه 

منسوخ" صحيح البخاري 3/177. 
6( ونصه: "حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن منصور 
أنا  أغتسل  قالت كنت  األسود عن عائشة  إبراهيم عن  عن 
والنبي صىل الله عليه وسلم يف إناء واحد كالنا جنب وكان 
يأمرني فأتزر فيبارشني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إىل 
وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" صحيح البخاري 1/46، 
وجاء يف حديث آخر: "...سمعت ميمونة تقول كان رسول 
الله صىل الله عليه وسلم إذا أراد أن يبارش امرأة من نسائه 
الشيباني"  عن  سفيان  رواه  حائض  وهي  فاتزرت  أمرها 

صحيح البخاري 1/47.
7( الشفاء يقصد به كتاب "الشفاء يف التعريف بحقوق 

املصطفى" للقايض عياض.

السعودية تلغي أحاديث منسوبة للنبي
ال تتوافق مع القوانني واملواثيق الدولية

بقلم : أنس الشابي

ثورة في بالد الحرمين :
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قصائد لشاعري تونس اجلليلني بريم التونيس وأمحد اللغامين وكأهنا قيلت اليوم
زوووومزوووومزوووومزووووم

يا سآلك الواحلين
راني إنادي وماشي حافي *** والدربالة فوق أكتافي
ربي يعلم قلبي صافي *** ما نغدرش المخلصين

يا سآلك الواحلين
راني إنَّادي ونُرْد آنا *** ويجي واحد من الخوَّانه

يمشي يعمل لي سكـَّانَه *** ويكلـّْخ في الدَّواوين
يا سآلك الواحلين

راني إنَّادي وكفي بجنبي *** ويجري لساني باللي ْفـقلبي
ما نخضع كان برك لربي *** اللي خلقنا أجمعين

يا سآلك الواحلين
قول لي ساعة آشكون متهنِّي *** إن كان إنسي واآل جنِّي

هاك الدنيا واخذها منِّي *** ما تسواش صوردين
يا سآلك الواحلين

قالو الليرة ولـّت غاليه *** قلت الدنيا ولـّت غاليه
 همِّين

ِ
وكيف تغلى وجيوبنا خاليه *** الَهـْم يوللي

يا سآلك الواحلين

هاك الفرنك يمرمد فينا *** إذا طاح يطيح علينا
الّجربي يخبِّي في الفارينه *** ويبيعها بسوم الهيروين

يا سآلك الواحلين
دُّه

ِ
دُّه *** والفلفل بالكعبه يع

ِ
والّسكر في شكاره يس

والتابل في ُحكـَّه يرُذه *** كيف الجوهر يا فطين
يا سآلك الواحلين

العيَّــــاشه والخدَّامــــه *** والّسوَّاقه والرمرامه
من هاك الحالة المسمامـَه *** فدُّوا وهـــــاهـــم ُمضربين

يا سآلك الواحلين 
 مغناي يعطيله كسَره *** إلضرابُه سبَّب لي مضرَّه

ِ
كثُر

ى *** وركابي متخلعين صبَّاطـي من المشي إتهرَّ
يا سآلك الواحلين

الشركة ياسر طمَّـاَعه *** تربح والخَذامة جواعـَه
والخدَمه سطـَّاش ان ساَعه *** يقطعوها محبوسين

يا سآلك الواحلين
من هاك الحاله المنحوسه *** عجوزة كيف أّمك نفوَسه

ولـّت تركب في الكرُّوسه *** كيف خليفة تاجروين 
يا سآلك الواحلين

بريم التونيس

من هم األعداء يا أحبابنا
نَبِّؤونا! من هم األعداء

لم نعد بين األهل واألعداء
آه! يا أحبابنا

... من أنانّيتكم، من ُجبنكم
عاجا وقرابين 

ِ
نحن أصبحنا ن

ضحيْه
تسلم الحلقوم للسّكين 

والنفس رضّيْه
فقدت عّزتها غير زكيْه

وتزْندقنا
وأشرْككنا بالله تعالى

واعتنقنا الوثنيْه

أسائل نفس : كيف غّرب رشُدنا؟

أم يبق رأس في الرؤوس َمهيب؟

تقّي يَهاب هللا لكن يهابه

ويعنو له مستهتر وُمنيب

يوّحد صّف المسلمين على الُهدى

فتْنجاب عّنا محنة وُخُطوب

صبرنا على قهر العدا صبر مؤمن

بأن خالص المؤمنين قريب

ولكن دهتنا من ذوينا وأهلنا

 لها رأس الرضيع يشيب
ٍ
دواه

فضاقت بنا الدنيا على سعة بها 

وفاضت بأشجان الصدور جنوب

وليس عجيبا إن يئسنا وإنّما

إذا لم نمْت يئسا فذاك عجيب
أحمد اللغماني

باملائة   78 بنسبة  االوىل  املرتبة  االجرامي  العنف  احتل 
وفق   2021 أفريل  شهر  خالل  األخرى  العنف  بأشكال  مقارنة 
تقرير املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية لشهر 
»االنتحار  وحاالت  االجتماعية  االحتجاجات  حول   2021 أفريل 

ومحاوالت االنتحار« والعنف والهجرة غري النظامية.
وتيل العنف االجرامي العنف يف الفضاء العام أين مثلت نسبته 

9.5 باملائة فالعنف املؤسساتي الذي كان يف حدود 7.1 باملائة.
احتل  السابقة  االشھر  أنه وعىل غرار  اىل  االشارة  تمت  كما 
التي تشھد أحداث عنف  الشارع املرتبة االوىل ضمن الفضاءات 
بـ26  العائيل  الفضاء  ثم  باملائة   43 بنسبة  افريل  شھر  خالل 
ومؤسسات  باملائة   9.5 بنسبة  الرتبوية  فاملؤسسات  باملائة 

اإلنتاج االقتصادي 7.1 باملائة.
احتلت والية تونس  للعنف فقد  الجغرايف  للتوزيع  وبالنسبة 
مرة اخرى املرتبة االوىل يف أحداث العنف املسجل يف شھر افريل 
تليھا يف ذلك بنسب متساوية   %24 اين سجلت لوحدھا نسبة 
باملائة لكل منهما  كل من صفاقس وسيدي بوزيد بنسبة 9.5 

ثم والية القرصين بنسبة 7.1 باملائة فواليات القريوان وسوسة 
أريانة وبنزرت ونابل واملھدية ومنوبة واملنستري بنسب متساوية 

للعنف بلغت 4.8 باملائة.
ويربز من خالل تحليل املنتدى للوضع أنه امام غياب رؤية 
بالجائحة  يتعلق  فيما  للحكومة  العامة  للسياسات  واضحة 
الصحية وبتداعياتھا االجتماعية واالقتصادية ويف ظل صعوبة 
رؤية أية بوادر انفراج لالزمة السياسية التي تعيش عىل وقعھا 
من  االفالت  سياسة  تواصل  ومع  اشھر   3 من  اكثر  منذ  البالد 
وتعايل  القرار  واصحاب  املواطن  بني  الھوة  وتوسع  العقاب 
منسوب عدم الثقة بصفة عامة، فستكون الفرتة القادمة إطارا 
من  الذي  األمر  الفردانية  عىل  يقوم  سلوك  ھو  ما  كل  لتغذية 
االقتصادي )رسقة  العنف  أكثر من منسوب  أن يضاعف  شأنه 

براكاجات…(.
املدرسية  الرزنامة  وضوح  عدم  أن  عىل  التاكيد  جرى  كما 
املنزل  املدرسية واالبقاء عىل األطفال داخل  العطلة  والتمديد يف 
منسوب  يف  تضاعف  يف  ستتسبب  التي  العوامل  من  ستكون 

العنف الالمرئي املسلط عىل الطفل وتخلق أطر جديدة لالعتداء 
عىل طفولته. ومن جهة أخرى وقع التشديد عىل مستوى نتائج 
تقرير املنتدى عىل أن األرقام املرصودة طيلة شھر افريل تشري 
حيث  الخارطة  تغريت  وقد  االنتحار  شخصا   14 محاولة  اىل 
تصدرت واليتا نابل وسيدي بوزيد املناطق األكثر تسجيال لحاالت 
ومحاوالت االنتحار بثالث حاالت لكل جھة تليھا واليتي سوسة 
الحاالت  انتحار لكل جھة فيما توزعت بقية  واملنستري بحالتي 
والقرصين  مدنني  من  كل  يف  انتحار  محاولة  او  حالة  بمعدل 

وقفصة وجندوبة.
اقدموا  الذي  الذكور  عدد  مثل  الجنيس  التوزيع  وبخصوص 
او حاولوا االنتحار نسبة 71.4 وتمثل الرشيحة العمرية 36-60 
سنة األكثر اقداما عىل االنتحار. كما تم رصد انتحار ثالث مسنني 
بينھم امرأة وانتحار طفلني. وقد مثل االنتحار شنقا ابرز أشكال 
بنسبة  النفس  حرق  .يليها  باملائة   57.1 بنسبة  وذلك  االنتحار 

28.6 باملائة ثم إلقاء النفس 14.3 باملائة.

تواصل األزمة السياسية سيتسبب يف تضاعف الرسقة والرباكاجات
تقرير المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية لشهر أفريل 2021 :

• انتحار 3 مسنين وطفلين

كريمة السعداوي
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لطفي النجار
ُيْحَسَب  في ميزان حكومته، الشيء سوى : معارك 

ِ
ل ثمانية أشهر تقريبا على تقّلد المّشيشي زمام األمر بالقصبة لم تُحّقق خاللها البالد »إصالحا« يُذكر 

في  اآلن  حاصل  هو  كما  االقتصادية  القطاعات  أهم  في  متسارعة  انهيارات   ،
ِ
غفلة في  الحكم  إلى  به  دفع   

ِ
رئيس ضّد  الصالحيات  على  تنتهي  ال  دونكشوتية 

الفسفاط والصناعات الطاقية والمعملية وصوال إلى المنظومات المرتبطة بالصناعات التحويلية والخفيفة كصناعات الغذاء والفالحة والمالبس والنسيج 
والجلود واألحذية، تراجعات في التصنيف االئتماني للبالد...وفي آخر المطاف إدارة كارثية لألزمة الصحية نتيجة الوباء تّوجت بإعالن مرتجل غير مدروس عن حجر 

صحي شامل فتح البالد على الفوضى واإلفالس والمجهول...في كلمة المشيشي »موش في مستوى« وضع تونس الكارثي!

»التوانسة«  قول  عىل  بالهارب«  الزنقة  »ِوْقِفْت 
بالحّق واجبا وطنيا خالصا يف ظّل  اإلصداع  وصار 
هذه الفوىض الداهمة عىل البالد، ويف سياق مناخات 
اإلحباط االجتماعي املعّمم نتيجة الرتاجعات الكارثية 
إدارة  ونتيجة  واملالية،  االقتصادية  املؤّشات  لجّل 
كارثية ألزمة الكوفيد 19 تّوجت بقرار مترّسع وغري 
مدروس للحجر الصحي الشامل تسبّب يف تداعيات 
وقطع  لألرواح  وِبحصد  للوباء  كبري  ِبتفشٍّ  تُنِْذُر 

لألرزاق ال قّدر الله.

المشيشي...»الُربّان« التائه !
أتاه  ما  املقال  ومقصود  الخواتيم،  من  لنبدأ 
للحجر  قرار  من  أخريا  الحكومي  املشييش  فريق 
البالد  معدودات  ساعات  يف  أربك  الشامل  الصحي 
إعداد  ودون  وفجأة  هكذا  عقب.  عىل  رأسا  وقلبها 
ودون  لوجستي  واستعداد  تخطيط  أو  مسبق 
إجراءات اجتماعية ملموسة وفعلية للفقراء وملجمل 
املترّضرين من الحجر الصحي الشامل، تُغلق البالد 
ِبرسعة قياسية ودون تدّرٍج عرب إعالن باهٍت قرأته 
يعي  ال  إداري  ِبرُبود  للحكومة  الرسمية  الناطقة 
وحجم  القرار  أخذ  وجسامة  الوباء  هول  يَُقّدر  وال 
الباهظة  واالقتصادية  االجتماعية  وتكلفته  تداعياته 

جدا عىل اآلالف املؤّلفة من »التوانسة«.
لقد أثبتت سياقات ومالبسات هذا القرار املترّسع 
الشامل(  الصحي  الحجر  )قرار  مدروس  والغري 
داخلية  ووزير  حكومة  رئيس  بصفته  املشييش  أّن 
إذ   .deconnecte واقع شعبه  عن  منفصل  بالنيابة 
لم يُقّدر اآلثار العكسية لقراره االرتجايل ِمّما أّدى إىل 
حالة من الفوىض العاّمة يف البالد )حتى قبل دخول 
القرار حيّز التنفيذ(، وإىل اكتظاظ مهول بمحّطات 
النّقل ومكاتب الربيد والفضاءات العاّمة. ولم تتوّقف 
التداعيات العكسية للقرار املترّسع للحجر الصحي 
واالرتباك  واالكتظاظ  الفوىض  حدود  عند  الشامل 
وعىل  الناس  صّحة  عىل  خطر  ذاته  حّد  يف  )وهذا 
أرواحهم(، بل تسبّبت إجراءات هذا اإلغالق الُفْجِئي 
ملناشط الحياة واالقتصاد يف البالد يف خسائر مالية 
ألصحاب املهن الحّرة واألعمال اليومية. )أنظر مقال 

العربي الوسالتي(.
بال  لحكومة  تائه  ُربّان  أنّه  املشييش  بّي 
ضعف  زائد  واضحة  طريق  خارطة  وبال  بوصلة 
ميّز  واالتصال  واإلعالم  والربمجة  التخطيط  يف 
أصال  العاجز  الفريق  هذا  لسفينة  املتعثّرة  الرحلة 
وسياسة  االرتجال  سوى  إصالح...اليشء  كّل  عن 
كان  وإْن  حتى  تَْخِطْف«  »ِدْز  شعارها  »َرْعَواِنيَة«  
أكثر  أعلن املشييش  األبدان ويف األرزاق. لقد  ذلك يف 
الشامل،  الصحي  الحجر  أبدا  يُْعِلن  لن  أنّه  مّرٍة  من 
وهو بذلك يكون قد غالط  مواطنيه وخاّصة منهم 
العاملي  »الصنايعية« والتُّجار واملستثمرين وباقي 
يف املهن الحّرة، َفَلْم يُْعِلُمُهْم ُمْسبَقا بالحجر الشامل، 
ليُبَاَغتُوا فجأة بالقرار بعد أن استعدوا ماليا وقاموا 
بما يلزم من استثمارات يف انتظار الحركة التجارية 
املصاحبة الحتفاالت نهاية شهر رمضان واالستعداد 
للعيد. لقد أَضّ سوء الربمجة والتخطيط الحكومي 
للمشييش بطيِف  الخربة واالقتدار  وانعدام  الكارثي 
املهن  وأصحاب  و«الصنايعية«  التُّجار  من  واسع 

الحّرة وجعلهم عىل أبواب إفالٍس أكيد.
يف  الواردة  اإلجراءات  تُراجع  أن  باإلمكان  كان 

قرار الحجر الصحي الشامل، فيُْسَمح مثال بالعمل 
وأّن  ال سيّما  املترّضرة  واملهن  واألنشطة  للقطاعات 
الّلجنة العلمية ملجابهة فريوس كورونا قد بيّنت أّن 
الحجر الصحي الشامل ملّدة أسبوع واحد غري ناجٍع، 
يرُتك  أّن  باإلمكان  كان  كثريا.  تأّخر  قد  القرار  وأّن 
الشامل  الصحي  الحجر  من  املفرتضي  املترّضرين 
والتباعد  الوقاية  إجراءات  إحكام  مع  يشتِغلون 
عىل  مثال  الداخلية  وزارة  مصالح  فتسهر  املعروفة 
مراقبة  طرق  كابتكار  واحرتامه،  القانون  إنفاذ 
جديدة مثل حراسة أبواب األسواق، والتفّقد الدوري 
واملستمرللمقاهي والفضاءات العاّمة واملغازات التي 
)مع  االحتفالية  املناسبات  هذه  يف  اكتظاظا  تعرف 
اإلشارة والتأكيد عىل أّن املشييش هو وزير الداخلية 
دواليبها  سري  حسن  عن  األول  املسؤول  بالنيابة 
التّجار  وتُِرك  أبدا  هذا  يحصل  (...لم  ومصالحها 
مخاطر  يواجهون  ِلقدرهم  واملهنيي  والصنايعية 

اإلفالس لوحدهم.
فشل املشييش يف محّطتي مثّلتا العنواني األبرز 
أو التحّديي الرئيسيي الّلذين واجهتهما حكومته : 
فشل يف احتواء الوضع الوبائي مثلما فشل يف الحّد 
كاٍف  وهذا  واالجتماعية،  االقتصادية  تداعياته  من 
ألن نقول أنّه »ليس يف املستوى« ألن يكون »ُربّانًا« 
بعد  يوما  تغرق  التي  البالد  سفينة  عليه  تُراهن 
األرقام  ولعّل  واملجهول.  والفوىض  اإلفالس  يف  يوم 
املايل  اإلفالس  وحالة  الوباء  جّراء  للوفيّات  املفزعة 
واالقتصادي  للدولة الغري معلن دليل وحّجة عىل ما 

نقول.
الوبائي،  الوضع  إدارة  يف  الفشل  هذا  سياق  يف 
الفريق  هذا  ُضْعف  يختزل  آخر  مثاال  نضيف 
الحكومي من خالل مقال ُمَعرّبيف صحيفة »لوموند« 

ماي   10 االثني  يوم  الصادر  عددها  يف  الفرنسية 
وشك  عىل  تونس  كورونا:   « الِفتًا  عنوانا  يحمل 
بأزمة  مهّددة  تونس  أّن  املقال  بّي  االختناق«. 
الطلب  ارتفاع  نتيجة  األوكسيجي  نقص  بسبب 
املصابي  عدد  ارتفاع  خلفية  عىل  املستشفيات  يف 
مقال  حسب  تونس  وأصبحت  كورونا.  بفريوس 
بمرض  التكّفل  يف  صعوبات  تجابه  »لوموند« 
الخطرية  لإلصابات  األوكسيجي  توفري  الكوفيد ويف 
تشديد  يف  والحكومي  الرسمي  الرتّدد  بسبب  منها، 

اإلجراءات.
اتّخاذ  يف  تقدير  وسوء  إذن،  حكومي  تََرّدِد  هو 
كبري  وُضعٍف  تخطيط  وسوء  إبّانها،  يف  القرارات 
الربامج مع ُضعٍف  وابتكار  التصّورات  استنباط  يف 
ملحوظ يف االتصال أفىض يف النهاية إىل الكارثة التي 

نعيشها.
عندما يَُخّيم شبح اإلفالس...

للوفيّات  حزين  تصاعد  وأمام  الوباء  ذروة  يف 
عنوانها  اجتماعية  سياقات  ويف  الكورونا،  جّراء 
األبرز الغضب والخوف من املجهول مع بروز بوادر 
املشييش  الدولة يختار  عصيان وتمّرد مواطني عىل 
لحضور  الربتغال  إىل  والذهاب  »الساحة«  مغادرة 
مسألة  حول  اإلفريقي  األوروبي  االجتماع  فعاليات 
تقنية بحتة وهي قضيّة الهجرة. وسيُشارك املشييش 
شؤون  بإدارة  املكّلف  بصفته  الزيارة  هذه  خالل 
املفروض أن  الداخلية يف اجتماعات كان من  وزارة 
تكتفي تونس فيها بحضور مدير األمن مثال، السيّما 
وأّن البالد تعيش فرتة دقيقة وحرجة جدا لم تعرفها 

منذ عقود من تاريخها املعارص!.
سبقت الرحلة العجيبة للربتغال، رحلة إىل مقر 
لُبٍْس  إىل  نهايتها  يف  أفضت  الدويل  النقد  صندوق 

للمؤّسسة  الرسمي  الناطق  أن رّصح  بعد  وغموض 
املالية الدولية عدم علمه بوجود برنامج ملنح تونس 
»خّطة  أّن  املصادر  بعض  وتفيد  هذا  قرض.  أّي 
النقد  صندوق  خرباء  عىل  تنطيل  لم  الحكومة« 
الدويل ِلما تضّمنته من مغالطات ووعود لم تتحّقق 
حكومة  يف  املالية  وزير  ذكره  ما  منها  السابق  يف 
أّن  املنقيض  نوفمرب   24 يف  الكعيل  عيل  املشييش 
الحكومة »تتوّقع نموا إيجابيا بنسبة 4 باملائة خالل 
والسياحة  والنفط  الفسفاط  تحّسن  وأّن   2021
أولويات  بي  »من  أّن  عىل  مشّددا  النمو«،  سيدفع 
حكومة هشام املشييش إرجاع الثقة يف تونس سواء 
أو األجنبي«. وقّدر  املحيل  املستثمر  أو  املواطن  لدى 
الكعيل حينها أّن »االستثمار سريتفع إىل 17 باملائة 
إىل  باملائة   8 حدود  يف  سيكون  الجاري  العجز  وأّن 
جانب ارتفاع التصدير بنسبة 10 باملائة«...طبعا لم 
بالضبط،  العكس  هو  وقع  ما  بل  هذا،  كّل  يتحّقق 
الدولية،  واملالية  االقتصادية  التقارير  جّل  تؤّكد  إذ 
الدويل  النقد  صندوق  موقف  غموض  وباعتبار 
واقعا،  أصبح  واملايل  االقتصادي  التعثّر  مسار  أّن 
اإلفالس  من  قليلة  خطوات  مسافة  عىل  تونس  وأّن 
)أنظر مقال عز الدين سعيدان وجمال العويديدي(، 
وهي أقرب من أّي وقت مىض إىل العجز عىل اإليفاء 
بسداد ديونها وقروضها وسنداتها، وذلك بالتوازي 
مع انهيار تصنيفاتها السيادية واالئتمانية من قبل 

وكاالت التصنيف املايل يف العالم.
يف  التمادي  أّن  املختّصة  التقارير  وتشري 
االقرتاض بما يفوق النمّو االقتصادي والتضّخم معا، 
املطلقة فقط،  باألرقام  ليس  ترتفع  املديونية  يجعل 
بل كنسبة من الناتج املحيل واإلجمايل أيضا. وتصل 
األمور إىل حّد التفليس عندما ترفض الجهات املمولة 
تقديم املزيد من القروض للدولة ذات املالية املهزوزة 
وهو حال تونس اليوم، وعندها ال تستطيع أن تُسّدد 
ما يُستحّق عليها من أقساط فتتوّقف عملية ترحيل 

الديون ويُعلن اإلفالس.
باختصار شديد، ويف ظّل عدم تجاوب صندوق 
النقد الدويل مع مطالب حكومة املشييش، فإّن مصري 
مواصلة الهيئات املالية الدائنة إقراض تونس غامض 
أو  دين  أي  سداد  يف  قادم  تعثّر  وكّل  ومخيف.  بل 
الدولة  الدائنة مواصلة دعم ميزانية  رفض الجهات 
سيؤدي حتما إىل الكارثة واالنهيار والدخول الفعيل 
يف سيناريوهات عاشتها بلدان كاألرجنتي واليونان. 
متسارع  بنسق  الجميع  تفاجئ  سيناريوهات  وهي 
من  األموال  سحب  نسق  يف  بتسارع  يبدأ  ورعب 
البنوك، ثّم انهيار القطاعات االقتصادية الواحد تلو 
اآلخر )وهو ما يجري حاليا يف الفسفاط والصناعات 
والجلود  والفالحة  الغذائيو  والصناعات  الطاقية 
واألحذية والنسيج وغريها من الصناعات التحويلية 
والخفيفة(، وأخريا سقوط البورصة وطاّفة األنشطة 
ونظام  لالدخار  انهيار  مع  املالية  بالسوق  املتصلة 

االستثمار.
فعيل...وباء  كابوس  املشييش  مع  نعيشه  ما 
ينترش ويتنّمر أمام »هّزان ونفضان« حكومته وسوء 
مؤشات  بروز  بعد  منتظر  وإفالس  تقديراتها، 
االنهيار يف جّل مناشط االقتصاد... كابوس... وجبت 
اآلن قبل فوات  االستفاقة منه بأقىص رسعة ممكنة 

اآلوان!...

»»موش يف املستوى«موش يف املستوى«
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العربي الوسالتي
في العرف المتداول والنواميس المتعارف عليها فإّن تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل يفترض وجوبا تهيئة أرضية مالئمة لتمريره وعادة يقابله من كّل 
دولة مسؤولة تحترم نفسها وخاصة شعبها اتخاذ جملة من القرارات المماثلة والضرورية جّدا منها تحديد سقف التعويضات التي ستصرف للمواطنين لجبر 
ضررهم المادي من توّقف عجلة حياتهم االقتصادية وأيضا وهذا بنفس درجة األهمية منحهم مهلة إضافية من الوقت اللتقاط األنفاس وإعداد العّدة ماديا 
ومعنويا قبل الدخول فعليا في فترة الحجر التي تتطّلب استعدادا نفسيا وذهنيا خاصا قبل المرور الى حالة الموت السريري المؤّقت التي فرضتها الجائحة ال 

سّيما أّن هذه اللعينة تالزمنا منذ فترة طويلة وآثارها النفسية السلبية خلقت مناخا مالئما للشعور باليأس والخوف واالحباط في عموم التونسيين.

الثاقبة  النظرة  صاحبة  املشييش  حكومة 
واالسترشافية لم تلق باال لكّل هذه االعتبارات ولم 
بل  الحائط  عرض  بها  وضبت  أهّمية  أيّة  تعرها 
زادت يف تجاهلها و»عميانها« من خالل إقرار حجر 
دخوله  من  فقط  قليلة  ساعات  قبل  شامل  صّحي 
حيّز التنفيذ دون مراعاة لطبيعة الوضعية الحرجة 
العّدة  التي كانت تعّد  الهّشة  التي تعيشها الطبقة 
األخري  األمل  فرصة  مراعاة  ودون  العيد  الستقبال 
الذين كانوا  التّجار والحرفيي  إلنقاذ مواطن رزق 
أن  قبل  تجارتهم  إلنعاش  العيد  هالل  يرتّصدون 
تغتال أحالمهم قرارات املشييش التي يمكن عنونتها 

بكلمتي فقط »الفوىض الشاملة«.

فشل اتصالي وقصر نظر...
الغريب يف األمر أّن رئيس الحكومة الذي أرًّص 
يف أكثر من مّرة وخالل ترصيحات سابقة بالتأكيد 
غري  الشامل  الصّحي  الحجر  فرضية  أّن  عىل 
مطروحة باملّرة لم يتحّرج  هذه املّرة من الخروج 
االتصايل  فشله  إلثبات  املرفوعة  الرأس  بنفس 
إلعالن  مستشاريه  ونظر  نظره  قرص  وتأكيد 
استسالمه لقرار الحجر الصّحي الشامل الذي كان 
بعض  طرف  من  »بورجوازيا«  مطلبا  الحقيقة  يف 
مقابل  الجوع  سياسة  بتطبيق  املنادية  األًصوات 
خاصة  اعتبارات  لعّدة  خاطئا  كان  قرار  الحياة... 
املريب والغريب فكيف لحكومة  من ناحية توقيته 
كلمتها  وتحرتم  نفسها  تحرتم  أنها  املفروض  من 
وتعهداتها بأن تخدع مواطنيها وترتكهم يف التسّلل 

وتسحب البساط من تحت أقدام طبقة واسعة من 
املهنيي والحرفيي والتجار وأصحاب محالّت بيع 
الحلويات  بيع  واألحذية ومحالت  الجاهزة  املالبس 
بأنه  األعياد وأوهمتهم  أيّام  الذين تنشط تجارتهم 
فجأة  تأتي  ثّم  يحزنون  والهم  يرتصدهم  حجر  ال 
ما  كّل  لتلغي  يفقه شيئا  وال  يأبه  ال  لسان  وبجّرة 
سبق وتعلن عن دخول البالد والعباد يف حالة حجر 
شامل الح جليّا منذ أيّامه األوىل أن تبعاته السلبية 

أكثر من ايجابياته املنتظرة.
كونه  اىل  إضافة  املشييش  قرار  يف  ما  أغرب 
يتناقض مع التزاماته الشخصية التي كشف عنها 
يف خرجاته االعالمية السابقة أنه التهم شطر بنوده 
الرتاجع  بدليل  تثبيته  بعد  قليلة  األساسية ساعات 
التجارية  واملحالت  العامة  الفضاءات  غلق  عن 
الكربى إضافة اىل السماح بخوض مباريات بطولة 
تُلزم  وقت  يف  القدم  لكرة  األوىل  املحرتفة  الرابطة 
الرتفيهية  األنشطة  كل  تعليق  الحجر  قرارات  فيه 
والثقافية والرياضيّة وهي حقيقة مزعومة لم نجد 
تفيش  محاربة  فمنطق  الواقع.  أرض  عىل  أثرا  لها 
الفريوس يفرتض يف إطار سياسة صحيّة متماسكة 
وسليمة أّوال غلق الفضاءات املغلقة التي تكون عادة 
بؤرة لتفيش الفريوس عكس األسواق املفتوحة التي 
انتشارا  وأقّل  فتكا  أقّل  العدوى  خطر  فيها  يكون 
العكس  اختارت  والعاقلة  الرصينة  الحكومة  لكن 
تماما وسارت يف منطق املحاباة والرضوخ لبعض 
القوى املالية التي تحكم قبضتها عىل البالد فأغلقت 
األسواق املفتوحة املوّجهة للغالبة والزواولة وفتحت 

أن  دون  الكربى  التجارية  واملغازات  الفضاءات 
الكريم  الشعب  لدى  املشّوهة  تتحّرج من صورتها 
العزيزة  البالد  هذه  يف  املوت  »حتى  أنّه  فهم  الذي 

الجائرة مثل اللحم يفّرق بالوجوه«. 

آثار عكسية جسيمة
الصّحي  الحجر  قرار  تبعات  يف  الدخول  قبل 
الناحية  من  املشييش  حكومة  أٌقّرته  الذي  الشامل 
من  أّوال  بّد  ال  االجتماعية  وكذلك  االقتصادية 
الطبية  الناحية  من  القرار  هذا  الخوض يف جدوى 
هذه  فوق  عىل  بالسري  املجازفة  أساس  هي  التي 
امللغومة. فالحجر دوافعه وأهدافه معلومة  األرض 
بطريقة  االجتماعي  التباعد  قانون  فرض  وهي 
البرشية  التجمعات  من  والتقليص  وقاسية  حادة 
اىل أقىص درجة ممكنة تفاديا لالزدحام وااللتحام. 
ألّن  تماما  عكيس  بأثر  الحكومة  رئيس  قرار  فجاء 
الشامل  الصّحي  الحجر  إجراء  تفعيل  عن  االعالن 
من  فقط  قليلة  ساعات  بعد  تطبيقه  اىل  واملرور 
إضافية  مهلة  من  الناس  تمكي  دون  عنه  االعالن 
دفعهم  يعني  شؤونهم  وقضاء  أمورهم  لرتتيب 
صبيحة  شاهدناه  وما  جماعية  محرقة  نحو  آليا 
طوابري  التعليق...  مؤونة  يكفي  السبت  يوم  فجر 
برشية طويلة ال أّول لها وال آخر تتدافع يف محطات 
النقل الربّي عىل أمل الفوز بتذكرة لدخول »الجنّة« 
ولتأمي رحلة العودة اىل الديار البعيدة وما حاولنا 
تفاديه خالل األيّام املاضية وبقرار الحجر الجديد 
وقعنا يف فّخه ألّن تجمهر هذا العدد الهائل والغفري 

من الناس يف مكان واحد يعني جرعة إضافية من 
من  يقتات  الذي  اللعي  الفريوس  لهذا  األوكسجي 
جهلنا ومن غبائنا... واملصيبة الكربى أن محطات 
النقل الربي الجماعي لم تكن املكان الوحيد الشاهد 
الربيد  فمكاتب  التهلكة  قاع  يف  البالد  سقوط  عىل 
كانت هي األخرى شاهد عيان عىل قرص نظر هذه 
الحكومة وفشلها يف تأمي القوت والحياة... حشود 
املواطني  من  منتظرة  وغري  كبرية  وأعداد  غفرية 
بمنح  املنتفعي  ومن  الحضائر  عملة  من  وخاصة 
العائالت املعوزة قدمت منذ ساعات صباح السبت 
مستحقاتهم  استخالص  بعمليات  للقيام  األوىل 
وتدافع  اكتظاظ  حالة  يف  تسبب  الذي  األمر  املالية 
املناوبة  اطار  يف  املفتوحة  املكاتب  امام  شديدين 
واألمور كادت تخرج عن السيطرة وتحدث الكارثة 
بسبب التدافع الرهيب واملفهوم يف نفس الوقت ألّن 
أن  بإمكانه  أحد  وال  الجميع  باغت  الفجئي  القرار 
تدافعها  عىل  والفقرية  املهمشة  الفئات  هذه  يلوم 

لتأمي لقمة العيش...

عصيان مدني محتوم...
السيطرة   عن  بالخروج  ينبئ  كان  الوضع 
استنجدت  عروس  ببن  للربيد  االساسية  والنقابة 
دهس  بعد  خاصة  الكارثة  لتفادي  األمن  بأعوان 
بسبب  العمل  تعليق  تقّرر  أن  قبل  حراسة  عون 
عدم قدرتها عىل إخالء مكاتبها والحشود املجتمعة 
لم تلق باال للتواجد األمني املكثّف وكانت مستعدة 
العصيان  ونسائم  كّلفها  ما  ذلك  كّلفها  للصدام 

• الواليات تتمّرد ولم يبق للحجر الصّحي وجود ااّل في مخّيلة المشيشي

قرار املشييش البريوقراطيقرار املشييش البريوقراطي
يدخل البالد يف فوضى شاملةيدخل البالد يف فوضى شاملة

الحرب 
على جائحة 

كورونا
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خالل  تونس  بورصة  معامالت  تميزت 
االسبوع املمتد من 3 اىل 7 ماي الجاري بنشاط 
منحى  ذلك  مع  الرئييس  املؤش  وسجل  رتيب 
عند   ٪  1,2 بـ  توننداكس  وارتفع  تصاعديا 
املحققة  نتائجه  بذلك  محّسنا  نقطة   7250٫68

منذ بداية العام اىل + 5,3 ٪.
حجمها  كان  فقد  املبادالت  مستوى  عىل  أما 
متواضعا وبلغ 31,2 مليون دينار ساهمت فيها 
بنصيب كبري معامالت بالجملة بلغت 2,3 مليون 
الدويل  العربي  تونس  بنك  من  كل  دينار ألسهم 
1,7 مليون دينار وتأمينات املغاربية  BIAt بـ 

بـ 0,6 مليون دينار.

تحليل تطّور األسهم

بتحقيق مبادالت هزيلة لم تتجاوز 96 ألف 
 AIr شكة  سهم  حقق  األسبوع،  طيلة  دينار 
النتائج  أفضل  لألوكسيجي  املنتجة   LIquIde

بارتفاع بلغ 14,9 ٪ عند 118,440 دينارا فيما 
 ٪ 52,1 حققت شكة نقل املحروقات قفزة بـ 

منذ بداية العام.
سجل  فقد  بنزرت  اسمنت  شكة  سهم  أما 
دنانري محققا  عند 1,610   ٪  11,8 بـ  ارتفاعا 
سجلت  بعدما  دينار  ألف   30 بـ  معامالت 
مبادالتها تراجعا بـ 15,3 ٪ منذ انطالق السنة.
االستثمار  شكة  سهم  شهد  جهته  من 
"توننفاست" أكرب انتكاسة ولم يتجاوز 6,5 ٪ 
بـ 11,700 دينار بمجموع مبادالت لم يتجاوز 

52 ألف دينار.
بنك  سهما  سيطر  املعامالت  مستوى  وعىل 

 "LILAs" ليال  وشكة  الدويل  العربي  تونس 
واستطاعا جذب  االسبوع  معامالت  عىل سلسلة 
لبنك  بالنسبة  دينار  ماليي   5,5 بـ  تمويالت 
دينار  ماليي   3,7 وبـ  الدويل  العربي  تونس 

بالنسبة لرشكة "ليال".

أخبار البورصة
البيانات المالية لمجموعة 
بولينا القابضة نهاية 2020 

القابضة  بولينا  مجموعة  مداخيل  حافظت 
استقرارها يف حدود  2020 عىل  نهاية سنة  مع 
نتائج  استقرت  حي  يف  دينار  مليون   2294
االستغالل باملجموعة عند 238,6 مليون دينار. 
سجلت  للمجموعة  الصايف  الدخل  حصة  لكن 
دينار.  مليون   74,9 عند   ٪  42,6 بـ  انخفاضا 
املالية )-  النتائج  انهيار  الرتاجع اىل  ويعود هذا 
 97,5  - مقابل     2020 يف  دينار  مليون   153
ارتفاع  نتيجة  وذلك   )2019 عام  دينار  مليون 
 2020 185 مليون دينار عام  التداين )-  كلفة 
 )2019 عام  دينار  مليون   169,7 مقابل 
مليون   7,578( املال  رأس  مداخيل  وانخفاض 
مليون  مقابل 61,623   2020 عام  فقط  دينار 
دينار عام 2019(. كما شهدت املجموعة تراجعا 
يف دخل االستثمار خصوصا عىل مستوى الدخل 
املال  رأس  مكاسب  بعد  املالية  االوراق  بيع  من 
و2018   2017 سنوات  خالل  املحققة  الهامة 
باملغازة  حصصها  يف  الترصف  نتيجة  و2019 
العامة. وقد بلغ صايف دين املجموعة رقما مهوال 

واستقر عند 1,5 مليار دينار.

البيانات المالية لمجمع دليس 
القابضة نهاية 2020

أعلن مجمع دليس القابضة عن تجاوز رقم 
املليار دينار عند 1,046 مليون  معامالته عتبة 
الفوائد  قبل  املجمع  ارباح  تطورت  وقد  دينار. 
بـ  الرصيد  وتناقص  واالستهالك  والرضائب 
26,4 ٪ بمبلغ قدره 134,8 مليون دينار بفضل 
ونتج  االستغالل.  نفقات  عىل  السيطرة  حسن 
عن ذلك تجاوز صايف مرابيح املجمع خالل عام 
2020 االنتظارات املرجّوة محققا ارتفاعا بـ + 
24,2 ٪ اي بـ 57,8 مليون دينار. كما تحسنت 
يف  بالتخفيض  للمجمع  النقد  توليد  عىل  القدرة 
دينه بنسبة 15 ٪ اي بما يعادل 152,3 مليون 
يوم  عادية  عامة  جلسة  املجمع  وسيعقد  دينار. 
عىل  ادارته  مجلس  وسيقرتح   2021 جوان   25

بـ   2020 بعنوان  مرابيح  توزيع  املساهمي 
0,370 دينار عن كل سهم.

البيانات المالية لشركة النقل 
 SOTRAPIL بواسطة األنابيب

نهاية عام 2020
األنابيب  بواسطة  النقل  شكة  اظهرت 
sotrAPIL عام 2020 مرونة كبرية وانخفض 
صايف النتيجة بشكل طفيف بـ 3,3 ٪ عند 7,2 
مليون دينار وذلك رغم االنخفاض الواضح عىل 
 16,2 عند   ٪  7,2  -( معامالتها  رقم  مستوى 
 -( النشاط  نتيجة  مستوى  وعىل  دينار(  مليون 

10,5 ٪ عند 6,9 ماليي دينار(.
بنسبة  االستثمار  دخل  يف  الزيادة  وسمحت 
جزء  بتعويض  دينار  ماليي   4,4 عند   ٪  13,5

من دخل نشاط الرشكة.

التونسية لألوراق املالية : التقرير األسبوعي عن نشاط بورصة تونس

والبالد...  الحياة  كّل مرافق  تهّب عىل  بدأت  املدني 
قّرر  بسوسة  والتجارة  للصناعة  الجهوي  االتحاد 
مواصلة النشاط التجاري بصفة عادية اىل غاية ليلة 
باإلجراءات  االعرتاف  التمرد وعدم  يعني  بما  العيد 
املعلنة عنها من قبل رئيس الحكومة بتعّلة الظروف 
التجار  أغلب  بها  يمر  التي  الصعبة  االقتصادية 
والتزاماتهم املادية تجاه املزودين وكافة املتعاملي 

االقتصاديي .
يف سياق املمانعة والعصيان املشابه قرر االتحاد 
التونيس للتاكيس الفردي مواصلة العمل خالل فرتة 
رؤوس  أجندة  لخدمتها  الحكومة  منتقدا  الحجر  
إىل  الضعيفة، مشريا  الطبقة  األموال والضغط عىل 
أنها لم تتحمل مسؤوليتها يف الحجر الشامل للسنة 
من  حالة  يف  وتسبب  بالقطاع  أض  مما  املاضية 
االحتقان بصفوف املهنيي. واتحاد التاكيس الفردي 
العصيان  طريق  سلك  الذي  الوحيد  الهيكل  ليس 
حالة  يف  بالدخول  هّددت  املحليّة  االتحادات  فكّل 
الحكومة ملطالب  استجابة  عصيان يف صورة عدم 
املهنيي وبعض الواليات بدأت تتسابق إلعالن حالة 
أبيها  بكرة  عن  خرجت  فالكاف  العلني  التمّرد 
والتأكيد  الجائر  الحكومة  لقرار  تحّد  يف  للشارع 
التي  العماري  الجهة نرسين  نائبة  لسان  جاء عىل 
قالت يف تدوينة لها عىل صفحتها الرسمية بموقع 
ضد  املدني  العصيان  أعلنت  الكاف  إن  فايسبوك 

قرار الحجر الصحي الشامل.
وقالت العماري التي بدت منارصة لهذا الخيار 
خبزهم  عن  دفاعا  الكاف  ونساء  رجال  ›‹فعلها 
الكاف ال معامل وال  اليومي ومستقبل صغارهم.. 
شكات كبار باش تخدم فيها الناس ..الناس الكل 

حانوت  حالة  وإال  العمومي  القطاع  يف  تخدم  يا 
)لبسة..ماكلة..قهوة..مطعم( تستقاط منو وتخدم 
طاملا  ايل  الناس   ... الناس  من  ثالثة  واال  زوز  فيه 
الجائحة..  بداية  من  الحكومات  لقرارات  امتثلت 
اليوم قالت بصوت واحد ال للقرارات العشوائية...

هذه الحكومة تراعي مصالح 4 عائالت يف البالد ايل 
توكل فيهم و تخيل الزوايل هو ايل يضحي‹‹.

فكل  الوحيدة  العصيان  رصخة  ليست  الكاف 
التمّرد  راية  رفعت  واملعتمديات  واملدن  الواليات 
املشييش  العايل ال يف وجه حكومة  بالصوت  وقالت 
وال  حولها  من  يحدث  بما  تبايل  ال  أنها  يبدو  التي 
يف  الدخول  من  لحقها  الذي  الرضر  حجم  تعي 
صدام معلن ويف حرب دامية مع البطون الخاوية... 
املحجورة  تونس  ليايل  يف  قصرية  جولة  مجّرد 
يف  سوى  له  وجود  ال  الحجر  أّن  للجميع  تكشف 
مخيّلة املشييش... محالت تجارية مفتوحة وأسواق 
مفروشة عىل جنبات الطريق والناس يتجولون بكل 
ال  املفتوحة...  تونس  شوارع  يف  وطمأنينة  حريّة 
أمن يحارصهم وال مخالفات تتعقبهم ولكل شارع 
قانون  يصله  ال  الذي  الخاص  قانونه  زقاق  ولكّل 

وحكم املشييش...
 اليوم تتأّكد الصورة أكثر فأكثر والوصول اىل 
الكثري  اليشء  له  يتبق  لم  والصدام  املواجهة  خّط 
عن  غريبة  حكومة  تحتمل  تعد  لم  اليوم  فتونس 
أوجاع وآالم شعبها والشعب الكريم لم يعد يخىش 
البطون  وثورة  العصيان  راية  ورفع  املواجهة 
الخاوية يبدو أن نارها تزداد اتقادا يوما بعد يوم 
يخىش  ال  الجوع  عتبات  عىل  املوت  يالحقه  فمن 

السقوط من بّر الخنوع...
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07الشارع السياسي
رافقها تكتّم وإشاعات وتضليل :

هل حّددت زيارة قطر مصري الغنويش؟
كوثر زنطور

زيارة غامضة أداها رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بحر االسبوع المنقضي الى امارة قطر سوقت بعض القيادات النهضوية 
المحسوبة على » الشيخ« انها كانت زيارة ناجحة ومثمرة على الصعيدين المالي والصحي. وإن غابت التفاصيل المعتادة حول نشاطات زعيم الحركة داخلية 

كانت او خارجية فان السياقات االقليمية والتسريبات وضعت بعض النقاط على الحروف التي بقيت عن قصد »في المهموتة«.

• قناة »الجزيرة« تجاهلت الزيارة

الول مرة تستعمل حركة النهضة يف بيان رسمي 
اىل  تطرقها  عند  الحزبية«  »الدبلوماسية  مصطلح 
زيارة رئيسها اىل قطر. وهي عبارة جديدة تستعملها 
التي  الشعبية«  »الدبلوماسية  محل  حلت  الحركة 
للغنويش  الدبلومايس  للدور  السيايس  الغطاء  مثلت 
السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  عهدة  خالل 
وسقطت منذ تقلده منصبا رسميا يف الدولة لتُستبدل 
بالدبلوماسية الربملانية بعد توليه رئاسة مجلس نواب 

الشعب.
النهضة  استعملته  الذي  الجديد  املصطلح  طبعا 
االيام  تكشفها  قد  التي  داللته  وله  باالعتباطي  ليس 
القادمة  ،ربما استباقا النتقادات يف الربملان قد تطال 
الغنويش من قبل الكتل املعارضة له والتي سبق لها ان 
ساءلته يف جلسة عامة عىل خلفية زيارته الشهرية اىل 
تركيا ولقاء رئيسها رجب طيب اردوغان غداة سقوط 
»الدبلوماسية  تكون  وقد  الجميل.  الحبيب  حكومة 
الحزبية« تمهيدا لعودة الغنويش اىل الحزب الذي اقر 
خالل  الـ11  املؤتمر  تنظيم  شورى  مجلس  اخر  يف 
شهر ديسمرب القادم  ، وفتح الباب لرئاسة جديدة قد 
تصبح مرشوعة رغم الرفض الداخيل الواسع لها  فقط 
يف صورة كانت مرفوقة باستقالة من رئاسة الربملان 
للمصلحة  تغليبا  الشجعان«  كـ»تنازل  وقتها  وتُقدم 

الوطنية.
قد يكون هذا التوجه املستبعد من بي مخرجات 
امريها  زيارة  من  ايام  قبل  جاءت  التي  قطر  زيارة 
تميم اىل السعودية وارتداداتها عىل مختلف تنظيمات 
ان  واملعلوم  قطر،  تدعمها  التي  السيايس  االسالم 
يكون  وقد  االزمة  اسباب  بي  من  كان  هذا  موقفها 

ايضا من بي شوط املصالحة.

خفايا الزيارة
واالخرية  الخامسة  النقطة  النهضة  خصصت 
 8 بتاريخ  التنفيذي  مكتبها  عن  الصادر  البيان  من 
»يف  حرفيا  فيه  وجاء  قطر  اىل  رئيسها  لزيارة  ماي 
اطار الدبلوماسية الحزبية وما يعتزم رئيس الحركة 
االستاذ راشد الغنويش القيام به من زيارات لعواصم 
عربية وغربية ، تسجل الحركة بإيجابية نتائج الزيارة 
لتعزيز  الشقيقة  قطر  دولة  اىل  تمت  التي  الناجحة 
االقتصادي  الدعم  من  والرفع  البلدين  بي  التعاون 

والصحي«.
ال تفاصيل دقيقة وال صور حول الزيارة وال كشف 
والتي  خاللها  الغنويش  التقاها  التي  للشخصيات 
جاءت حسب قيادات من الحركة عىل عجل ومنهم من 
اكد انه التقى خاللها االمري تميم ، وهي معلومة غري 
مؤكدة واالرجح انها اشاعة خاصة ان جهات رسمية 
كشفت ان الغنويش التقى يوسف القرضاوي مؤسس 
اتحاد املسلمي عالوة عىل » بعض املقربي من الديوان 

االمريي« .
االعالم  وسائل  تخصص  لم  املعتاد  عكس 
ولو  حيز  اي  الجزيرة  قناة  راسها  وعىل  القطرية، 
هاميش لهذه الزيارة ولم تضمنها حتى بي اخبارها 
من  وغريها  القناة  ان  والحال  واملوجزة  الرسيعة 
»االعالم القطري« شكلت اهم االذرع الداعمة للنهضة 
تناقلت  التجاهل،  هذا  عىل  وللتغطية  ولرئيسها. 
بعض املواقع عىل غرار »الراي العام«  املحسوب عىل 

الحركة وبعض الصفحات النهضوية تدوينة منسوبة 
وصف  الجزيرة   قناة  يف  يعمل  انه  تقول  لصحفي 
 6« تحقيق  عن  فيها  وتحدث  بالناجحة  الزيارة  فيها 
وديعة  نصفه  دوالر  بملياري  دعم   منها  انجازات« 

والنصف الثاني يف شكل قرض ميرس.
من  الزيارة  تحولت  كيف  يسأل  ان  ولسائل 
للغنويش  السيايس  املستشار  اكد  ما  حسب  شخصية 
رياض الشعيبي يف ترصيح ملوقع »الشارع املغاربي« 
اىل زيارة تتناول الجانب الرسمي للدولة ويكون من 
التالقيح   توفري  وعىل  القرض  عىل  اتفاق  مخرجاتها 
مثلما تروج لذلك الصفحات الداعمة للنهضة؟ وكيف 
لزيارة حزبية، وفق توصيف الحركة يف بيان مكتبها 
التنفيذي ان تفيض اىل اتفاقات بي دولتي ونقاشات 

حول الوضعيي املايل والصحي؟.
للتذكري جاءت الزيارة بعد شهرين من زيارة وفد 
الكعيل  عيل  واملالية  االقتصاد  وزير  ترأسه  حكومي 
حتى  وتواصلت  مارس   21 يوم  انطلقت  قطر  اىل 
يوم 24 من نفس الشهر ، بجدول اعمال ضم نقطة 
واحدة تتمثل يف اعادة جدولة قسط من قرض وطلب 
الحصول عىل قرض جديد، وانتهت مثلما هو معلوم 
الجمهورية  رئاسة  واتهام  القطريي  اقناع  يف  بفشل 
هذه  بإفشال  الربملاني  الحزام  من  نواب  طريق  عن 

املهمة .
من  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  فشل  كما 
جهته يف اقناع نظريه القطري خالد بن خليفة بن عبد 
العزيز ال ثاني يف اتصال هاتفي جمعهما بتاريخ 4 
االمر  وانتهى  القرض  جدولة  باعادة    2021 افريل 
ما  اي  دوالر  مليون   250 بقيمة  موعده  يف  بسداده 
موقفها  يف  قطر  وتعللت  دينار.  مليون   695 يعادل 

بالكلفة الباهظة لتنظيم كاس العالم لكرة القدم عىل 
لحسن  املتاحة  املالية  املوارد  كل  وتحويل  اراضيها 

االعداد لهذا الحدث العاملي.
زيارة الوفد الحكومي التونيس اعدت لها النهضة 
الذي  السالم،  عبد  رفيق  القيادي  عرب  فيها  وشاركت 
التونيس  الرسمي  الوفد  وصول  قبل  اياما  سافر 
»مغراب  صحيفة  كشفت  ما  حسب  الدوحة،  اىل 
الغنويش  كونفيدونسيال«، ولم تنجح وساطة  صهر 
ونزول الحركة بثقلها يف اقناع الجانب القطري بدعم 
حكومة املشييش يف مساعيها لتعبئة خزينة الدولة يف 
ظرف مايل واقتصادي دقيق يفرتض عىل دولة تقدمها 
التونسية،  للتجربة  االسايس  الداعم  انها  عىل  النهضة 
الوزير  يقول  التي  املالية  ازمتها  احلك  يف  مساندتها 

الكعيل انها االصعب منذ اكثر من 140 سنة.

السياق االقليمي
حققه  بانتصار  مزهوا  قطر  اىل  الغنويش  توجه 
عىل  املصادقة  يف  النجاح  خالل  من  الربملان  يف 
تنقيحات املحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس 
بتصويت  التنقيحات  مرت  سعيد.  قيس  الجمهورية 
بلغة  تعني  ومريحة  معززة  اغلبية  وهي  نائبا   141
يف  لبقائه  ضامنا  برملانيا  حزاما  للغنويش  ان  االرقام 
الثقة  لسحب  جديدة  عريضة  أية  ومواجهة  الكريس 
لحكومة  داعما  برملانيا  حزاما  ايضا  وتشكل  منه، 

املشييش.
لكن ال يبدو ان االجندة القطرية معنية بموازين 
القوى يف تونس بقدر ما هي معنية برتتيبات املصالحة 
الخليجية وشوط نجاحها. فال يمكن السهو عن ان 
االمري  زيارة  من  قليلة  ايام  قبل  ايضا  جاءت  الزيارة 
تواصلت  قطيعة  بعد  الثانية  السعودية هي  اىل  تميم 

مرصية  تركية  مصالحة  انطالق  سبقها  لسنوات 
السنوات كانت  تلك  بينهما وخالل  العالقات  وتطبيع 
اليوم  تكون  وقد  االزمة  من  االكرب  الرابح  النهضة 

الخارس االكرب بعد انقضائها.
ان  مونبليزير  من  مقربون  يؤكد  السياق  هذا  يف 
»طمأنة« بخصوص  عن  بحثا  للدوحة  طار  الغنويش 
ايام  منذ  استقبل  الذي  وهو  املصالحة،  اتفاق  بنود 
رسمي  بالغ  يف  عنه  نُقل  تونس  يف  السعودية  سفري 
صادر عن الربملان تأكيده ان اململكة تقف عىل نفس 
املسافة من مختلف الحساسيات والتيارات السياسية 
يف تونس. وال يمكن الي رئيس برملان اخر اصدار بيان  
يضمن نفي السفري االصطفاف يف املعادلة السياسية 
التونسية بخالف الغنويش ونهضته املعادية ملا يسمى 
من  بقوة  واملتوجسة  االمارتي  السعودي  باملحور 
الزيارة االخرية لرئيس الجمهورية اىل مرص وخاصة 
نظريه  قبل  من  بها  حظي  التي  الالفتة  الحفاوة  من 

املرصي عبد الفتاح السييس.
كل هذا يقود اىل التقارير املتتالية حول تغيريات 
الخليجية  للمصالحة  نتيجة  مرتقبة  جغراسياسية 
التنظيمات  كل  عن  الرتكي  القطري  الدعم  رفع  منها 
املحسوبة عىل االسالم السيايس وحركة النهضة جزء 
منها. وهنا تطرح خفايا ايقاف وزير املالية القطري 
الروايات  ومن  سنوات   8 منذ  منصبه  عىل  املحافظ 
املتناقلة حول خفايا االيقاف انه كان من شوط دول 
املقاطعة باعتباره يمثل »العقل املدبر للعمليات املالية 
الدول  من  عدد  يف  السيايس  االسالم  تنظيمات  لدعم 

منها تونس« .
النهضة عن »دبلوماسية حزبية«  فهل ان حديث 
للغنويش هو نوع من التمهيد لعودته للحزب واستقالة 
قد يعرفها  استباقا ألية تطورات  الربملان  مرتقبة من 
املشهد وبالتايل الحركة وهي التي تراقب املصري الذي 
الرتكي  املحور  دعمها  التي  التشكيالت  بقية  عرفته 
انهاء  تم  وكيف  االخرية   السنوات  يف  بقوة  القطري 
املصالحة  مسار  انطالق  بمجرد  السيايس  دورها 
اعالن  او  تركيا  يف  املعارضة  قنوات  ايقاف  واخرها 

تنظيم اخوان ليبيا تحوله اىل جمعية ؟.
االنحاء  تعود  غنويش  من  مستبعد  غري  هذا 
الرهان  كان  وان  ذلك   االمر  تطلب  كلما  للعواصف 
ان مغادرة رئاسة  باعتبار  له  بالنسبة  اليوم مصرييا 
الربملان قد تكون نهاية مسريته السياسية لكنها تبقى 
رغم ذلك قائمة ان كانت نتاج ضغط خارجي ودعوة 
رصيحة لالستقالة من قبل »جهات نافذة« قادرة عىل 
التاثري عىل زعيم الحركة وعىل اقناعه بخروج امن قبل 
البالد من ذلك موجة غضب  اية تطورات قد تعرفها 
شعبية سبق لرفيق دربه لطفي زيتون ان حذره منها 
ونبهه من مصري مشابه ملصري الرئيس الراحل بن عيل 

اي الهروب من البالد.
زيارة الغنويش الغامضة اىل قطر والتكتم الشديد 
بخصوصها ومحاوالت التضليل ونرش اشاعات حول 
ارتباك  منها  داللة  من  اكثر  لها  تكون  قد  فحواها 
خسارة  يف  وبدأت  الداخل  يف  معزولة  لنهضة  داخيل 
لها ولرئيسها  يبق  لم  الخارج وربما  داعميها يف  اهم 
اال  اإلقليمية  والتغيريات  الداخيل  الوضع  اىل  استنادا 

البحث عن تنازالت وعن مخرج آمن...

الغنويش مع أمري قطر يف زيارة سابقة
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منذ 2011 تتوجه تونس للمرة الرابعة عىل التوايل اىل صندوق 
نفقات  تغطية  قصد  االقرتاض   ملحاولة  )صند(  الدويل  النقد 

الدولة.

للتذكير
- تونس لم تلجأ اىل االقرتاض من »صند« عىل مدى عرشين 
سنة : 1993 - 2013. بل أكثر من ذلك تونس سددت آخر قرض 

لـ »صند« سنة 1993 قبل حلول أجله بثالثة سنوات.
الخارجية  ديونها  تسديد  يف  واحدا  يوما  تتأخر  لم  تونس   -
منذ االستقالل اىل يوم الناس هذا. وهذا يعترب مكسبا عظيما من 

واجبنا نحو األجيال القادمة أال نفرط فيه.
-  تونس حصلت عىل عديد القروض من الّسوق املالية الدولية 
أريحية  بكل   )2008  -  1993( سنة  عرشة  خمسة  مدى  عىل 
تلك  لتونس يف  السيادي  الرتقيم  تفاضلية. ولقد تحسن  وبكلفة 
ترقيم  أفضل  وهو  إيجابي  توجه  مع   +BBB اىل  ليصل  الفرتة 

سيادي عرفته تونس منذ االستقالل.
- لجأت تونس من جديد اىل »صند« سنة 1993 للحصول عىل 
قرض بـ 1,7 مليار دوالر مقابل برنامج إصالحات واسعة تخص 
تكن  لم  العملية  ولكن  باألساس.  العمومية  واملالية  االقتصاد 
االلتزام  لعدم  القرض  القسط األخري من  إلغاء  تم  ناجحة حيث 
باإلصالحات من ناحية ولعدم تمّكن تونس من إصالح أوضاعها 

االقتصادية واملالية باستعمال القرض.
2016 للحصول  - توجهت تونس من جديد إىل »صند« سنة 
أربع  مدى  عىل  رصفه  يتم  دوالر  مليار   2,8 بمبلغ  قرض  عىل 
سنوات. ولكن مرة أخرى يتم إلغاء قسط كبري من القرض )1,2 
السلط  التزام  لعدم  دينار(  مليارات   3 يعادل  ما  أي  دوالر  مليار 
لم  تونس  أخرى  مرة  بها.  تعهدت  التي  باإلصالحات  التونسية 
تنجح يف الخروج من أزمتها التي ازدادت سوءا مع تضاعف الدين 

العمومي يف ثالث سنوات فقط : 2017  - 2019.
- تونس تحصل عىل قرض ثالث من »صند« يف 2020 بمبلغ 
745 مليون دوالر قصد مساعدتها عىل مجابهة جائحة كوفيد 

19. وهنا أيضا لم تلتزم تونس باإلصالحات التي تعّهدت بها.
تجاه  مصداقيتها  من  كبريا  جزءا  تونس  تخرس  وهكذا   -
والجهات  الدولية  املالية  السوق  وتجاه  الدويل  النقد  صندوق 

املانحة األخرى.

2021 – 2020

اقتصادية   : أبعاد  خمسة  ذات  وتصبح  حدة  تزداد  األزمة 
ومالية واجتماعية وصحية وسياسية.

مستحقات الدين العمومي لسنة 2021 أي املبالغ التي يجب 
عىل الدولة تسديدها خالل سنة 2021 تصل اىل 16,3 مليار دينار. 
ويف املقابل تحتاج الدولة اىل ما ال يقل عن 18,7 مليار دينار من 
التونسية  الدولة   .2021 الجارية  الجديدة خالل السنة  القروض 
يف حاجة اىل االقرتاض حتى تتمكن من تسديد الديون املستحقة 

يف 2021.
األوضاع أصبحت صعبة جداّ خاصة أن الدين العمومي وصل 
اإلجمايل  الداخيل  الناتج  من   )٪  100( باملائة  مائة  مستوى  اىل 
 )٪ 100( باملائة  املائة  يتجاوز مستوى  العمومي  الدين   .)PIB(
اعتربنا  اذا   )٪  116( باملائة  عرشة  وستة  مائة  حوايل  اىل  ليصل 
الضمانات املمنوحة من طرف الدولة للمؤسسات العمومية التي 

تمر بدورها بصعوبات كبرية.
ومالية  اقتصادية  بصعوبات  تمر  دولة  أية  أن  أيضا  املعلوم 
ال يمكنها االقرتاض من السوق املالية الدولية ان لم يكن لديها 
مصادق  إصالحات  برنامج  مع  قرض  أي  »صند«،  مع  برنامجا 
ضمان  بمثابة  يكون  »صند«  مع  الربنامج  »صند«.  من  عليها 

لبقية الجهات املانحة )بما فيها السوق املالية الدولية(.

حتمية المرور عبر صندوق النقد الدولي

ليس لتونس أي خيار ثان. املرور عرب »صند« رضورة قصوى 
قصد االقرتاض من جهات مانحة أخرى ومواصلة تسديد الدين 

العمومي يف اآلجال املحددة.
إطالق  يف  كثريا  تأخرت  تونس  أن  اآلن  الواضح  من  ولكن 

املحادثات مع »صند«.
يف  رسمية  برسالة  »صند«  اىل  الحكومة  رئيس  السيد  توجه 
19 أفريل 2021 تحتوي عىل طلب قرض جديد بمبلغ 4 مليارات 
ردت  ولقد  سنوات.  ثالث  مدى  عىل  أقساط  عىل  يرصف  دوالر 
مماثلة  برسالة  أفريل   23 يف  »صند«  لـ  العامة  املديرة  السيدة 
مفادها أن »صند« ينتظر برنامج اإلصالحات التي تتعهد تونس 

بالقيام بها مع التذكري برضورة :
- مصارحة الشعب بخطورة األوضاع االقتصادية واملالية.

- اتخاذ إجراءات حازمة قصد السيطرة عىل كتلة األجور يف 
الوظيفة العمومية.

اصالح  يف  الرشوع  منها  الهدف  حازمة  إجراءات  اتخاذ   -
منظومة الدعم ورفع الدعم عن املحروقات.

- الرشوع يف اإلصالح الفعيل للمؤسسات العمومية.
- إعداد برنامج شامل لإلصالحات يحظى بموافقة الحكومة 
التجارة  واتحاد  الشغل  )اتحاد  املدني  واملجتمع  املركزي  والبنك 
أهم  وبمساندة  الشعب  نواب  ومجلس  باألساس(  والصناعة 
املتحدة  والواليات  األوروبي  )االتحاد  األجانب  تونس  رشكاء 

األمريكية باألساس(.

وفد رسمي تونسي يتحّول إلى واشنطن
تحّول وفد رسمي تونيس اىل واشنطن من 3 إىل 8 ماي الجاري. 
تكّون الوفد بالخصوص من وزير املالية ومحافظ البنك املركزي 
بالعاصمة  التواجد  من  الهدف  الحكومة.  رئيس  ديوان  ورئيس 
اىل  اإلصالحات  برنامج  وثيقة  تقديم  باألساس  كان  األمريكية 
»صند« وترتيب لقاءات مع البنك الدويل والسلط األمريكية قصد 

حشد مزيد من الّدعم اىل طلب القرض التونيس.

الوثيقة
للحكومة  الداعمة  الكتل  ممثيل  مع  االجتماع  باستثناء 
بمجلس نواب الشعب اعتربت الوثيقة رسية اىل حني تقديمها اىل 

»صند«.
هذا يعني أنه لم يتم التشاور بشأن محتوى الوثيقة مع بقية 
مستوى  عىل  ومناقشتها  عرضها  يتم  لم  اذ  الحكومة  أعضاء 
التشاور بشأن برنامج اإلصالحات  يتم  لم  الوزراء. كما  مجلس 
املقدمة مع البنك املركزي واتحاد الشغل ومجلس نواب الشعب. 
ولكن رئيس الحكومة استقبل يف ظرف أيام قليلة سفراء الواليات 

املتحدة االمريكية وأوروبا وفرنسا وإيطاليا وأملانيا واسبانيا.
الوثيقة تحتوي عىل برنامج إصالحات متطابق تقريبا مع ما 
هو مطلوب من طرف »صند« ومع اإلصالحات التي تعهدت بها 

السلط التونسية سابقا يف 2013 و2016 و2020 ولم تنجزها.
شكل  يف  بقيت  املقدمة  اإلصالحات  بأن  االعرتاف  من  بد  وال 
أساسيان  مكونان  وينقصها  الدقة  تنقصها  عريضة  خطوط 

اثنان :
- جدول زمني دقيق إلنجاز اإلصالحات.

املوارد  تقدير  من  بّد  ال  اذ  باإلصالحات  خاصة  ميزانية   -
الرضورية النجاز اإلصالحات وتحديد مصدرها أو مصادرها.

بها  القيام  املزمع  اإلصالحات  جل  عىل  الكالم  هذا  ينطبق 
باستثناء اصالحني اثنني هما :

من   ٪  17,6 من  بها  والنزول  األجور  كتلة  عىل  السيطرة   -
الناتج الداخيل اإلجمايل حاليا اىل 15 ٪ سنة 2022. وهذه املهمة 
التذكري بأن السلط  تبدو يف رأيي شبه مستحيلة وهنا ال بد من 
مستوى  اىل  األجور  بكتلة  بالنزول  التزمت  قد  كانت  التونسية 

12,4 ٪ من الناتج الداخيل اإلجمايل يف سنة 2020.
األساسية  الغذائية  باملواد  بدءا  الدعم  منظومة  إصالح   -
واملحروقات حتى إلغاء الّدعم تماما يف نهاية 2023 أي يف غضون 
التي  للعائالت  نقدا  الّدعم  توجيه  يتم  املقابل  يف  تقريبا.  سنتني 

تستحق الدعم.
عقود  خمسة  لحوايل  تراكمات  نتيجة  دعم  ملنظومة  كيف 
ومخاطرة  كربى  بمجازفة  هذا  أليس  فقط.  سنتني  يف  تلغى  أن 
بايصال تونس اىل انفجار اجتماعي يمكن أن يأتي عىل األخرض 

واليابس؟

رّد صندوق النقد الدولي

أن  يمكن  الربنامج  أن  معناه  بما  كان  »صند«  لـ  األويل  الرّد 
يكون قابال للتنفيذ مع أنه يحتاج اىل جدول زمني دقيق. وهنا ال 
بد من اعتبار هذا الرد االويل رّدا ديبلوماسيا ال غري اذ كيف يمكن 
لـ »صند« أن يعترب أن الربنامج قابال للتطبيق وهو ال يحتوي عىل 

جدول زمني وعىل ميزانية لتمويل اإلصالحات؟
والسؤال األهم هنا هو اآلتي :

يف  سواء  التونيس  القرض  طلب  اىل  »صند«  سيستجيب  هل 
مستوى الـ4 مليارات دوالر املطلوبة أو أقل من ذلك املبلغ؟

»صند«  مع  اتفاق  اىل  التوصول  بأن  هنا  التذكري  من  بد  ال 
يتطلب مدة ال تقل عن شهرين اثنني ويمكن أن تصل اىل أربعة 

أشهر.
أشهر  ستكون  وأوت  وجويلية  جوان  أشهر  أن  علما  هذا 
صعبة جدا نظرا ألهمية مستحقات الدين األجنبي يف هذه األشهر 

بالذات.
هذا يعني أيضا بكّل وضوح أنه حتى يف صورة موافقة »صند« 
ستكون تونس يف حرج كبري بمواجهة مستحقات الدين يف جوان 

وجويلية وأوت من هذه السنة.

ما هي الفرضيات الممكنة؟

جديدا  قرضا  تونس  منح  يرفض  »صند«   : األوىل  الفرضية 
البحتة  املوضوعية  األسباب  اعتربنا  إذا   .)2013 منذ  )الرابع 
املتدني  السيادي  والرتقيم  املصداقية  فقدان  منها  وخاصة 
واملؤرشات االقتصادية واملالية واالجتماعية والسياسية فإن قرار 
»صند« يمكن أن يكون بالرفض. ولكن يمكن أن تعّدل األسباب 
ولكن  قرض  عىل  الحصول  من  تونس  وتمكن  الكفة  السياسية 

برشوط قاسية.
اذا تم رفض القرض فستكون تونس حسابيا غري قادرة عىل 
الّدين الخارجي وسيؤدي بنا هذا اىل الدخول  تسديد مستحقات 
إحراج  من  فيها  ما  مع  الخارجي  الّدين  جدولة  إعادة  دوامة  يف 

وإذالل للسلط التونسية إىل جانب املّس من السيادة الوطنية.
ولكن حتى وإن وافق »صند« عىل منع تونس قرضا جديدا 
ورصف  سنوات.  ثالثة  مدى  وعىل  أقساط  عىل  رصفه  سيكون 
كّل قسط تسبقه مراجعة دقيقة بخصوص مدى التزام السلط 
أن نكون  األرجح  بها. ومن  تعهدت  التي  باإلصالحات  التونسية 
نظرا  أوانها  يف  باإلصالحات  االلتزام  عن  عاجزين  جديد  من 
السيايس  الوضع  لصعوبة  ونظرا  نعيشه  الذي  الظرف  لصعوبة 
السيايس. أضف  الخطاب والفعل  البالد مع تشتت  الذي تعيشه 
اىل ذلك القدرة الضعيفة للمجتمع التونيس عىل تحمل مثل هذه 

اإلصالحات.
مشكل تونس سيايس باألساس وضعف األداء السيايس هو 

الذي أّدى إىل انهيار الوضع االقتصادي واملايل واالجتماعي.
إذا لم تهتد تونس إىل حّل سيايس ألوضاعها املرتدية أوال حتى 
تتمكن من الدخول بالرسعة القصوى يف عملية انقاذ اقتصادي 
ومايل سيصبح من املمكن فقدان السيطرة عىل أمورنا وفقدان 

»الدمان« كما كان يقول الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي :

أيام عسرية جّدا أمام تونس...
بقلم : عز الدين سعيدان
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المفاوضات مع صندوق النقد الدولي:

ملف هتريب األموال اخلطري واإلفالت من املحاسبة
دفع بالبالد إىل اإلفالس

جمال الدين العويديدي
تداعيات زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن رافعا الراية البيضاء في إطار مفاوضات »استسالم« مع صندوق النقد الدولي، ال يمكن أن يخفي مسؤولية كل 
الحكومات واألحزاب التي ساندتها في جر البالد إلى اإلفالس نتيجة اإلمعان في التستر على التجاوزات الجسيمة التي حصلت في حق البالد قبل الثورة وبعدها. 
وتتمحور هذه المسؤولية في تكريس سياسة اإلفالت من المحاسبة التي تمسكت بها أهم الوجوه السياسية واألحزاب التي حكمت البالد منذ جانفي 2011 إلى 

اليوم.

• تجاوزات جسيمة ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى 
• تدليس ميزان المدفوعات عبر تدليس الميزان التجاري
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اليوم  البالد  تعيشها  التي  الخطرية  األزمة  إن 
تطرح مسائل جوهرية من الرضوري أن تُحسم بكل 
إن  الواقع  قادمة سيفرضها  مبادرة  أي  إطار  قوة يف 
آجال أو عاجال. ويف مقدمتها طرح مسألة دور الدولة 
والضامن  الوطنية  للسيادة  الوحيد  الضامن  بصفتها 
العيش  يف  الشعب  فئات  كل  حقوق  لضمان  الوحيد 

الكريم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.  
حكومة  ألي  اليوم  يحق  هل  أوضح  بمعنى 
اإلخالل  يف  الجسيمة  مسؤولياتها  من  تتنصل  أن 
تتناىف مع  للبالد بطريقة  الخارجية  املالية  باملوازنات 
كل املواصفات الدولية التي يحددها ميزان الدفوعات 
وتحديد الوضع الخارجي العام مع بلدان العالم. وأن 
تتسرت عىل توريد فاق كل تجاوز معقول مرتابط مع 
نزيف تهريب األموال إىل الخارج ومع إُمعان يف تمويل 
للقروض  املدمن  باللجوء  املهلكة  التجاوزات  كل هذه 
الخارجية بعمالت أجنبية تعترب من أعتى العمالت يف 

العالم.  
دولة  تترصف  أن  يمكن  ال  يقول  السليم  املنطق 
بهذه الطريقة خاصة إذا تعلق األمر بدولة مثل تونس 
التي اكتوت يف القرن التاسع عرش بنار املديونية التي 

تسببت يف استعمار مباش للبالد بقوة السالح. 
الواقع اليوم يف تونس يؤكد بكل أسف أن ما جرى 
خاصة بعد الثورة هو نفس السيناريو القديم الجديد. 
ما  إال  تصدر  وال  القليل  إال  تنتج  ال  دولة  يف  نحن 
دأبت عليه منذ عدة قرون: زيت الزيتون والقوارص 
مواد  من  وقليل  والفسفاط  الغذائية  املواد  وبعض 
البناء التي يتم تسويقها باألساس يف البلدان الشقيقة 
املجاورة. باملقابل تمعن يف توريد كل الكماليات حتى 
التجارة  إحصائيات  تثبته  ما  هذا  الرضوريات.  قبل 
التي   2021 لسنة  األول  بالثالثي  املتعلقة  الخارجية 
أن  أثبتت  والتي  لإلحصاء  الوطني  املعهد  أصدرها 
تونس استوردت بما قيمته 944 مليون دينار سيارات 
اللقاح  التي أظهرت عجزا يف توفري  الوقت  خاصة يف 
املضاد لفريوس كورونا وتوفري التجهيزات الرضورية 
كأجهزة التنفس املتعلقة بهذه الجائحة العاملية التي 

تحصد يف أرواح الشعب التونيس.

كيف يتم الكيل بمكيالين
عندما تصبح الدولة في خدمة 

اقتصاد الريع 
 لسائل أن يسأل ملاذا هذا الترصف غري املعقول. 
والجواب حول هذا املثال هو أن الدولة فقدت السيطرة 
عىل قراراتها السيادية. كيف ذلك: قامت بخصخصة 
كل نيابات توريد السيارات ملجموعات خاصة أغلبها 
عرب  السيارات  توريد  ويقرر  له  تابعة  بنوك  يملك 
التي  األجنبية  العملة  من  الدولة  رصيد  استنزاف 
توفرها عن طريق القروض الخارجية. هذه القروض 

بتصدير  معنيي  ممولي  من  الدولة  عليها  تتحصل 
أغلبهم  لديهم  االقتصادية  الدورة  لضمان  بضائعهم 
مثل  الرشقية  أسيا  بلدان  ومن  األوروبي  االتحاد  من 
تعتمد  كما  للسيارات.  مصدر  أهم  بصفتهم  اليابان 
إليه  استطاعت  ما  إذا  املالية  للسوق  للخروج  الدولة 
من  الكماليات  لتوريد  األجنبية  العملة  لتوفري  سبيال 
تجارية  فضاءات  لها  ُفتحت  التي  االستهالكية  املواد 
الكلفة.  باهضة  باألساس  فرنسية  عالمات  ذات 
التجارة  لوزير  األخري  القرار  ذلك  عىل  مثال  أحسن 
ووزير الصناعة بالنيابة أيضا بتقديم ترخيص لجهة 
معينة بالطبع لفتح فضاء تجاري بمدينة صفاقس. 
أغلبيتها  استهالكية  بضاعة  سيسوق  الفضاء  هذا 
مستوردة. يجري هذا الترصف يف بلد يف حالة إفالس 

وعاجز عىل توفري سداد خدمة الدين الخارجي. بمعنى 
وزير تجارة عىل املقاس ليمكن اللوبيات من تحقيق 

برامجهم الريعية.
الفضاءات  إغالق  عن  الرتاجع  ذلك،  عل  تأكيدا 
الكربى الذي اتُخذ برسعة فائقة عىل أعىل مستوى عند 
الحجر هو دليل واضح عىل قدرة ثالثة  إعادة  إعالن 
أطراف معنية باملوضوع متنفذة وال ترد طلباتها. يف 
العامة  بالقوة  املركزية  السوق  غلق  يتم  اليوم  نفس 
والحال أنه فضاء عام تقتات منه عائالت كثرية وبدون 

مراعاة إمكانية بضاعة قابلة لإلتالف. 
هذا ما يحدث يف تونس بكل بساطة يف بلد شعبها 
الهجرة الرسية  إىل  يلوذ  ينئ جوعا وحرمانا وشبابها 
اليأس يف وجود عمل يمكنه من  االنتحارية من فرط 
مجموعات  لصالح  تعمل  وحكومة  الكريم.  العيش 

بوساطة  السلطة  إىل  أوصلتها  التي  وهي  متنفذة 
املهنيي  صغار  كل  هجرها  التي  األعراف  منظمة 
والحرفيي وأصحاب املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
ألنها اختارت أن تكون نادي للمحافظة عىل مصالح 
صارخ  خرق  يف  اللوبيات  وملمثيل  الريعي  االقتصاد 
لقانونها األسايس الذي يتعهد بحماية كل منخرطيها. 
أن  نعلم  نحن  بمكيالي  الكيل  سياق  نفس  يف 
الحكومات املتتالية شيطنت إىل حد التشنيع صندوق 
)إذا ما وجد حقيقة وهذا موضوع ثان يدخل  الدعم 
التونيس  للشعب  املوجه  الكربى(  املغالطات  خانة  يف 
ولكن   .2024 سنة  ُموىف  يف  كليا  برفعه  وتعهدت 
وزير التجارة املحرتم قرر مؤخرا إسناد دعم لتصدير 
الحليب ومصرب الطماطم ليتمتع به املستهلك األجنبي 

واملصدر املحيل عىل حساب الفالح التونيس واملستهلك 
الحليب  لرت  عىل  دعم  مليلم   100 رفعوا  التونيس. 
للمستهلك التونيس ليستفيد املستهلك األجنبي ب 405 
مليمات دعم. إذا ما عرفنا السبب بطل العجب يكفي 

كشف أسماء مصدري الحليب واملصربات.

تعريف العالقة بين صندوق 
النقد الدولي

والدول المساهمة فيه  
تكوينه  عند  الدويل  النقد  صندوق  تعريف  تم 
النقدي  النظام  يف  املركزية  »املؤسسة  بصفته 
وأسعار  الدولية  املدفوعات  نظام  أي   - الدويل 
املعامالت  بإجراء  يسمح  رصف العمالت الذي 

التجارية بي البلدان املختلفة.
يف  األزمات  وقوع  منع  الصندوق  ويستهدف 

النظام عن طريق تشجيع البلدان املختلفة عىل اعتماد 
سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه بصفته صندوق 
يستفيد من  أن  يمكن  املنخرطة  الدول  لكل  مساهمة 
إىل التمويل املؤقت  يحتاجون  الذين  األعضاء  موارده 
يف ميزان  مشكالت  من  له  يتعرضون  ما  ملعالجة 
املدفوعات. تتضمن األهداف القانونية لصندوق النقد 
يف التجارة  املتوازن  والنمو  التوسع  تيسري  الدويل 
موازين  الختالالت  ُمنّظم  تصحيح  وإجراء  الدولية، 

املدفوعات التي تتعرض لها البلدان«
من خالل هذا التقديم يتبي أن الكلمات املفتاحية  

تتلخص يف: 
أنه يُشّجع عىل اعتماد سياسات اقتصادية سليمة 
وذلك لتفادي الوصول إىل مشكالت يف ميزان الدفوعات 
األعضاء،  البلدان  لدى  الثقة  بتدعيم  يقوم  أنه 
بضمانات  مؤقتاً  العامة  موارده  استخدام  ويتيح 
كافية، كي تتمكن من تصحيح االختالالت يف موازين 
بالرخاء  مرضة  إجراءات  إىل  اللجوء  دون  دفوعاتها 

الوطني أو الدويل.

سياسة اقتصادية تونسية
غير سليمة بكل المقاييس 

انطالقا من هذه املعطيات يتبي بكل وضوح أن 
سليمة  اقتصادية  سياسة  تعتمد  ال  التونسية  الدولة 
كما بيناه سابقا. بما أنها ال تعتمد اقتصاد منتج يوفر 
حاجيات البالد الداخلية وينشط يف التصدير ليضمن 
االعتماد عىل  الخارجية ويقلص من  املالية  التوازنات 
التداين الخارجي إال لالستثمارات التي تتبي جدواها 
يف تطوير القيمة املضافة وخلق الثروة لضمان خالص 

الديون الخارجية يف آجالها. 
النقد  صندوق  لدور  وبالرجوع  املنطلق  هذا  من 
بدورها  أخلت  التونسية  الحكومات  فإن  الدويل 
والتجأت إىل اإلدمان عىل القروض الخارجية بطريقة 
محل  وجعلها  الوطنية  املسؤولية  روح  عن  تنم  ال 
العاملية. كما  املالية  املؤسسات  نقد وإنذار من طرف 
ميزان  اعتماد  عرب  جسيمة  تجاوزات  ارتكبت  أنها 
الدولية عرب احتساب  املعايري  دفوعات ال يتطابق مع 
عىل  ليست  لبضائع  الخارجية  التجارية  املبادالت 
هذا  يعترب مخالفة كربى. ويف  مما  مقيمة  ذوات  ملك 
الباب يتحمل البنك املركزي مسؤولية جسيمة يف هذا 
املوضوع ويف مسألة االموال املهربة للخارج ألنه يمثل 
وعىل  الخارجية  املالية  التوازنات  عىل  املؤمن  الطرف 
التصدي لكل التحويالت املشبوهة التي تعد ما يناهز 
ما  أي  الخارج  أمريكي مرصودة يف  مليار دوالر   60
يعادل تقريبا ضعف املديونية الخارجية للبالد. وهو 
التونيس حول هذا  الشعب  للتدارك ومصارحة  مدعو 
البالد يف حالة إفالس  املواضيع املصريية خاصة وأن 

ال شك فيه.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وحول موضوع املصارحة نريد أن نشيد بكفاءات 
املعهد الوطني لإلحصاء ونطالب باملناسبة إىل تحييد 
املتألق ومنحها  البرشي  الرائدة بزادها  هذه املؤسسة 
ليتحمل  مستقل  وطني  ديوان  شكل  يف  االستقاللية 
اإلحصائيات  لتوفري  الوطنية  مهامه  أداء  مسؤولية  
بكل شفافية بعيدا عن كل الضغوطات التي يتعرض 

لها مثلما يجري حاليا.      

الحكومة مطالبة بكل إلحاح 
بمصارحة الشعب التونسي 

حول حقيقة الوضع االقتصادي 
واالجتماعي 

يف هذا الباب سوف نتعرض إىل موضوعي اثني 
تفند ما يتم تداوله بطريقة منافية للواقع 

من  العمومية  بالوظيفة  يتعلق  األول  املثال 
ناحية العدد والكلفة

 نعرض جدوال تم نرشه يف سنة 2015 من طرف 
يثبت    ocde االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
أن البلدان األوروبية والواليات املتحدة لديها وظائف 
هو  مما  بكثري  أعىل  السكان  بعدد  مقارنة  عمومية  
تونس  يف  الوظائف  نسبة  حيث  تونس  يف  األمر  عليه 
ألف شخص  لكل  55 موظف  تتعدى  2018 ال  سنة 
مقابل 159 يف النرويج و89 يف فرنسا و80 موظف 
يف بريطانيا و75 موظف يف بلجيكا و70 موظف يف 

الواليات املتحدة األمريكية. 
التي تصدر من  املغالطات  الجدول يفند كل  هذا 
الحكومات املتعاقبة وكذلك من طرف املؤسسات املالية 
العاملية ومن االتحاد األوروبي حول عدد املوظفي يف 
بكثري من كل  أقل  أنه  يتبي  والذي  العمومي  القطاع 

النسب املعتمدة يف الدول املتقدمة. 
ادعاء  من  نستغرب  فإننا  األجور  كتلة  عن  أما 
صندوق النقد الدويل بأنه أعىل كتلة يف العالم والحال 
معهد  حسب  تونس  يف  الشهري  األجر  معدل  أن 
اإلحصاء الوطني ال يتجاوز 800 دينار أي ما يعادل 
242 يورو شهريا. كما أن اعتماد نسبة كتلة األجور 
هذا  بتاتا ألن  ال يستقيم  اإلجمايل  الداخيل  الناتج  عىل 
األخري يف حالة ركود منذ عرش سنوات بمعدل سنوي 
شهدت  الوطنية  العملة  بينما  باملائة   1,7 حدود  يف 

انهيار بنسبة 74 باملائة؟  
املثال الثاني يتعلق باملؤسسات العمومية 

مثال الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

األجور  وأعباء  والخسائر  املالية  األعباء  تطور 
باملليون دينار بي سنة 2015 وسنة 2018 املصدر 
والغاز  للكهرباء  التونسية  للرشكة  السنوية  التقارير 
التي تبي فداحة دفع الرشكة للتداين بالعملة األجنبية 
مع تحميلها  مخاطر الرصف بمعنى واضح يُمنع عىل 
بالدينار  القروض  اإلسرتاتيجية  العمومية  املؤسسات 
التونيس وتُدفع للتداين بالعملة األجنبية مع تحميلها 
ملخاطر الرصف مما جعل أعباء القروض ترتفع من 
150 مليون دينار سنة 2015 إىل 534 1 مليون دينار 
سنة 2018 أي بزيادة بعرشة أضعاف مما انجر عليه 
مباشة ارتفاع الخسائر من 23,8 مليون دينار سنة 
 88 2018 أي  093 2 مليون دينار سنة  2015 إىل 

ضعف.

بينما كتلة األجور لم ترتفع إال يف حدود %13,7 
4,5% وهي نسبة ال  بنسبة  أي بمعدل سنوي  فقط 
جاوزت  التي  رسميا  املعلنة  التضخم  نسبة  تغطي 
7%. وعدد املوظفي تقلص يف نفس املدة. مما يفند 
شيطنة كتلة األجور والحوكمة يف املؤسسات العمومية. 
هذا الجدول جدير بأن تفتح فيه النيابة العمومية 
والخيانة  الترصف  سوء  أجل  من  تحقيقا  املختصة 
العظمى يف حق مؤسسة عمومية وطنية إسرتاتيجية 
املؤسسات  وعامة  املواطني  لعامة  الطاقة  تُوّفر 
العسكري  القومي  أألمن  فيها  بما  العمومية  واملرافق 
واألمني الداخيل واألمن الصحي يف وضع جائحة عاملية 

وكذلك التعليم  واالمن االقتصادي عامة.  
هذه االمثلة الدقيقة تبي بوضوح وجود تجاوزات 

جسيمة بعضها يرتقي إىل تهم خطرية يف حق الوطن. 
لذلك نطالب من هذا الحكومة والبنك املركزي بالدرجة 
الشعب  مصارحة  برضورة  املنرب  هذا  من  األوىل 
التونيس حول املؤشات الحقيقية للوضع االقتصادي 
النقد  صندوق  به  طالب  ما  باملناسبة  وهو  البالد  يف 
حتما  تستدعي  والتي  األخري.  ترصيحه  يف  الدويل 
اإلرساع يف اتخاذ قرار وطني للمطالبة بجدولة الديون 
الخارجية الستحالة إمكانية تسديدها.  مع اإلرساع يف 
اتخاذ قرارات من أجل وقف نزيف التوريد الفوضوي 
املالية  للتوازنات  التدريجي  الرجوع  عىل  والعمل 
السبيل  وهو  الوطني  اإلنتاج  تشجيع  عرب  الخارجية 
وتخليص  والتشغيل  املضافة  القيمة  لخلق  الوحيد 

البالد من سطوة لوبيات التوريد الهدامة.

*الفارق بني عدد الوظائف املسجلة والوظائف املبارشة يمثل عدد الوظائف املتفرغة من بينها التي تفرغت يف إطار املساعدة الفنية يف الخارج
ننرش ملخص من التقرير السنوي للرشكة التونسية للكهرباء والغاز لسنة 2016 املصادق عليه من طرف مراقب الحسابات:

 » تحليل هيكلية القروض حسب مصدر العملة األجنبية يبني أن اليورو يمثل 73% من املجموع مقابل 8% بالدوالر األمريكي و 14% بالدينار الكويتي مما يمثل %95 
من مجموع القروض. و أن القروض بالدينار التونيس ال تمثل إال % 1 فقط »

صور من تاريخ تونس

مشهد من موكب تقبيل 
يد الباي من قبل الرعية. 
في الصورة الحبيب باي 
)1922 - 1929( في حركة 
احتقار لمن يقبل يده...
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جلسة افتتاح املجلس التأسييس االول سنة 1956 الذي صادق عىل دستور 1959، دستور أسس لنهضة تونس يف العرشيتني األولني بعد االستقالل، مكنها من استقرار سيايس 
متني ووحدة قرار  الدولة وجنّبها شتّى االهتزازات التي رافقت نشأة الدول املشابهة لتونس... مقارنة بالربملان الحايل تبدو عىل محيّى أغلب أعضاء املجلس التأسييس االول الجدية 

واملسؤولية مع الهيبة...
يف الصف االول من اليمني اىل اليسار : أحمد بن صالح، املنجي سليم، الطاهر بن عمار بوصفه رئيس الحكومة، الباهي األدغم، جلويل فارس ومحمد شنيق وزير أول سابق قبل 

االستقالل.

معز زيّود

حني »تبخس« تونس ُرّوادها!
قيل سابقا إّن كبار القدامى لم يّدخروا جهًدا يف تحويل 
تونس  يف  أّما  الصدأ،  يطوله  ال  ذهب  إىل  الرخيصة  املعادن 
اليوم فإّن سياسيّيها ال يفّوتون فرصة لـ«تبخيس« كّل ما 
هو ثمني وكأنّه مجّرد مخّلفات ال قيمة لها!. نستحرض هذا 
القول ونحن نودّع البشري بن يحمد أّول وزير إعالم تونيس 
القاّريّة  أفريك«  يف دولة االستقالل ومؤّسس مجّلة »جون 
بن  اإلطالق.  عىل  ودوليًّا  قاريًّا  تونيس  صحفي  وأشهر 
يحمد فارق الحياة منذ أيّام يف باريس بعد مسرية إعالميّة 
أحداث  عىل  بـ«الشاهد  يُوصف  بات  أنّه  حتّى  متوّهجة، 
القرن يف إفريقا«، فكّرمته رئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة، يف 

حني تجاهلته رئاسات تونس الثالث!.
كان قدر البشري بن يحمد، أصيل جزيرة جربة، أن يرحل 
عن هذه الدنيا يوم 3 ماي تحديدا، أي تزامنا مع االحتفال 
باليوم العاملي لحريّة الصحافة. قطاع أفنى فيه عمره، فقد 
زار إفريقيا دولًة بدولة وطاف العالم والتقى زعماء البالد 
حواراته  يف  الراحل  الصحفي  جالس  االستقالل.  الحديثة 
النارص، ويارس عرفات،  تيش غيفارة، وهويش منه، وعبد 
التحّرر  حركات  زعماء  من  وغريهم  ونكروما  ولوممبا، 
أقالم  تدافعت  الشهرية،  مجّلته  صفحات  وعىل  الوطني... 
عدد من كبار ُكتّاب تلك املرحلة التحّرريّة من أجل استنهاض 
فانون  فرانز  أمثال:  الحريّة،  إىل  التائقة  الشعوب  همم 
شاعر  ياسني  وكاتب  االستعماريّة،  القوى  مناهضة  رائد 
أوبرسفاتور«،  »نوفيل  مؤّسس  دانيال  وجون  األوراس، 
ومحمد الطالبي صاحب عرشات املؤلفات الفكريّة، والكاتب 
والروائي أمني معلوف وغريهم الكثري... فقد »أمىض البشري 
بن يحمد سنوات طواال يف النضال والكتابة واالستقالليّة، 
بعد االستقالل  وكان شاهدا كبريا وضمريا حيّا ملرحلة ما 
وما سبقها من معارك التحّرر الوطني... وغذّى رائد قضايا 
عىل  نفخت  التي  الحريّة  رياح  الثالث  العالم  دول  تحّرر 
القاّرة اإلفريقيّة برّمتها«. هذا بعض ما توّقف عنده قرص 
لرئاسة  الرسمي  باملوقع  اإليليزيه يف مرثيّة طويلة نرُشت 

الجمهوريّة الفرنسيّة. يف اليوم االحتفائي 
قرطاج  قصور  تُفّوت  لم  ذاته، 

فرصة  وباردو  والقصبة 
تعّلقها  ملدى  التهليل 

ودعم  الصحافة  بحريّة 
دورها الحيوّي يف مسار 

االنتقال الديمقراطي، 
يف  أنّها  غري 
اجرتار  غمار 
الشعارات  تلك 

املعّدة  والكلمات 
تناست  سلفا، 
كيّل  شبه  بشكل 
الراحل  الصحفي 
البشري بن يحمد، 

مناقب  لذكر  تعزية  رسالة  نرش  عناء  نفسها  تُكّلف  ولم 
أحد  ال  عليه،  وما  له  ما  كّل  رغم  الذي،  الراحل  اإلعالمي 
بتونس حيثما حّل يف  أنّه عّرف  األقّل  ينكر عىل  أن  يمكنه 

بالد العالم.
هل يعود األمر إىل تضّخم الجحود والحقود أم إىل مجّرد 
يف  الحقد  يف  لنا  أّن  طبعا  شّك  ال  تقدير؟!.  وسوء  تقصري 
هذه البالد ألوانا و«مآثر« شتّى، عىل غرار من قال إلحدى 
ال  إنّه  بورقيبة  وفاة  عن  اإلعالن  يوم  الخليجيّة  القنوات 
يكاد يرتّحم عليه، ثّم أمىس يزور قربه اليوم ملجّرد أغراض 

سياسويّة معلومة.
الجمهوريّة  رئاسة  عىل  األكرب  اللوم  يبقى  ذلك،  مع 
ومصالح االتّصال واإلعالم فيها. فمن املفارقات أنّه خالل 
رشف  عىل  الفرنيس  الرئيس  أقامها  التي  العشاء  مأدبة 
الرئيس قيس سعيّد بمناسبة زيارته الرسميّة إىل فرنسا يف 
شهر جوان 2020، كان البشري بن يحمد يجلس عىل يمني 
إيمانويل  يساره  عىل  يجلس  كان  حني  يف  سعيّد  الرئيس 

الجمهوريّة  رئيس  أّن  ذلك  من  واألكثر  ماكرون. 
تحادث باملناسبة مع البشري بن يحمد، كما ذكر يف 
كلمته آنذاك أنّه كان يقرأ مجّلة »جون أفريك« 
يف نهاية الثمانينات بشكل خفّي، جّراء ما كان 
يُمارس ضّدها من رقابة، وأنّه ال يزال يحتفظ 

يف بيته بالعرشات من أعدادها. 
الخطأ  هذا  مثل  يحدث  كيف  إذن 
واالتّصايل  السيايس 
الغريب؟  واملعنوي 
يُفهم  ما  فحسب 
يف  نرُش  مّما 
»جون  مجّلة 
رئيس  أّن  أفريك« 
يّة  ر لجمهو ا
قيس سعيّد وّجه 
رسالة تعزية عّدد فيها مناقب الفقيد. والواضح أنّه اكتفى 
بروتوكوليّة  تعزية  بمجّرد  فقط  يتعّلق  األمر  وكأّن  بذلك، 
تونسيّا  الصحافة  عالم  يف  اعتباريّة  بشخصيّة  ال  عابرة، 
أنّه  التقصري  يُدّلل عىل فداحة هذا  وإفريقيّا ودوليّا. ومّما 
ال املوقع اإللكرتوني لرئاسة الجمهوريّة وال حتّى صفحتها 
الرسميّة عىل موقع »فيسبوك« قد نرشت حرفا واحدا عن 

الفقيد، عىل نقيض الرئاسة الفرنسيّة تماًما. 
منذ  الصادرة  الكتب  أحد  عنوان  وفق  لألسف،  إنّها 
انخراما.  وتزداد  وتتمادى  تتمّدد  الُهواة«  »دولة  سنوات، 
السلطة  هرم  أعىل  يف  سياسيّة  وشخصيّات  إداريّة  أجهزة 
السائدة  التعويم  حالة  يف  وتسهم  مهني  حّس  أّي  تفتقد 
املستهلكة  األفعال  املسؤوليّة وتغرق يف ردود  وتتنّصل من 
عىل نخب برملانيّة فاسدة، وتُقرّص حتّى يف مجّرد االعرتاف 
وسائر  وكتّابها  صحافتها  ورموز  الدولة  بُرّواد  املتأّخر 

مبدعيها...

صور تتحدث
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 يف  عبقرية خيارات بورقيبة السياسية٭

أ. محمد لطفي الشايبي
أي  األْحداث  بناء  إعادة  وأْصعبها  املؤرخ  مهام  أْوكد  من 
باإلطار  حتما  املرتبطة  وخلفياتها  تعقيداتها  جّل  يف  استْحضارها 
التاريخي )الزماني واملكاني( املهيّأ لها. ويبْلغ عناءه أقصاه يف جمع 
متنوعة.  ومراجع  مصادر  من  املستقاة  األحداث  لتلك  املوثقة  املادة 
تونس  تاريخ  وأحرى  أوىل  باب  من  ومن  الوطنية  الحركة  وتاريخ 
التي  والشاقة،  الرضورية  املهمة  هذه  الستكمال  حاجة  يف  املستقلة 
بدونها ال تستقيم استنتاجات الباحث وتكون عرضة للزيغ. املؤرخ 
موكول له ال فقط جمع املادة املثغورة واملبعثرة وتمحيصها بل أيضا 
البناء املنشود. وال شك أن هذا العناء  فرزها وتنظيمها حسب نسق 
اعرتض كل من املؤرخي األستاذين الهادي التيمومي - الذي سبق أن 

قدمنا عمله )1(- وعيل املحجوبي الذي نعرض إنتاجه األخري،« 
خيارات الحبيب بورقيبة السياسية« عىل القّراء.

صدر هذا الكتاب يف إخراج أنيق عن » دار نظر« يف 213 
صفحة من الحجم الصغري، تناول فيه املؤلف بالدرس منطلق 
مسائل  تسع  يف  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  الزعيم  خيارات 
صالح  غريمه  مع  باملقارنة   ( السياسية  الواقعية  منطلق   :
السيادة  استكمال  يف  املرحلية  الغرب،  الحداثة،  يوسف(،  بن 
الوطنية، ضم املنظمات القومية من خالل تجربة بعث النقابات 
الوطنية، إثبات مكانة متميزة بي الشخصيات الكبرية يف العالم 
)باملقارنة مع شارل دي غول(، حق الشعوب يف تقرير مصريها 
من خالل دعم القضية الجزائرية، الرباغماتية من خالل مقاربته 
للقضية الفلسطينية. وغي السياق، أبْرٙزٙ املؤلف  صفات الواقعية 
يف  الرشوع  لحظة  اليوسفية«  الطوبائية  هزمت«  التي  البورقيبية 
التفاوض الفتكاك االستقالل إذا بدا الزعيم الحبيب بورقيبة مدركا 
كانت  السياسية سواء  الظروف  بأن   1952 -  1945 فرتة  طوال 
االستعمارية  السلطة  مع  للتحاور  مالئمة  غري  مركزية  أو  محلية 
يف حي كان الزعيم صالح بن يوسف راغبا يف املشاركة يف حكومة 
» روبار شومان«  الفرنسية،  الحكومة  والتحاور مع رئيس  وطنية 
التونسية يوم  النخب  أمام  أّكدها يف خطابه  1948 والتي  منذ سنة 
)2(. وتحققت رغبته مع تشكل حكومة شنيق   1949 18 جويلية 
أنه  البورقيبية،  الواقعية  التي تبي رجاحة  1950. ومن األدلة  سنة 
يوسف  بن  دعوة  إىل  السيايس  الديوان  أعضاء  من  أحدا  ينضم  لم 
لالنشقاق عن الحزب ورفض اتفاقية املفاوضات التونسية الفرنسية 

سنة 1955.  
هما  الغرب،  مع  والتحالف  الحداثة  مرشوع  بلورة  شأن  ويف 
جهة  من  الفرنسية  الثورة  مبادئ  لتأثري  نظرا  متداخالن  خياران 
خريالدين  الوزير  مدرسة  إىل  املنتسبة  الوطنية  الحركة  ومرجعية 
مبْنيا عىل  بورقيبة  الزعيم  كان خيار  إذ  ثانية.  اإلصالحية من جهة 
أساس إيديولوجي )3( وضورة اقتصادية لتعصري البالد وتحقيق 
الرقي االجتماعي )4( ولم يكن يرى يف كمال أتاتورك املصلح املوفق 
وإنما فقط القائد العسكري القومي املنترص )5(. بينما كان منبهرا 
بشخصيتي الجنرال دي غول الذي قاد املقاومة ضد االحتالل النازي 
وونستون ترششل الذي شحذ عزيمة الشعب الربيطاني يف الصمود 
االنتصار  عالمة  املرئي  السمعي  التاريخ  يف  وسجل  االنتصار.  ثم 

الشهرية بي السبابة والوسطى. 
وشجاعة  بحنكة  خوضه  يف  الرئيس   - الزعيم  براعة  تكمن  و 
معركة استكمال السيادة الوطنية من 1956 إىل 1964 بالتوازي مع 
تقرير مصريه  الجزائري يف  الشعب  الجزائرية وحق  القضية  نرصة 
معلال موقفه بأن » الجزائريي إخوتنا« وجب الوقوف بجانبهم وأن 
الفرنسيي هم أصدقاء فحسب. ثم تأتي مسألة خيار » ضم املنظمات 
النقابيي  قبل  من  نقد  ومحل  الجدل  يثري  زال  ال  الذي  القومية« 
التونيس  الدستوري  الحر  الحزب  حضور  ان  والحال  واليساريي. 
منذ  النقابات  تأسيس  يف  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  الزعيم  ودور 
 1937 1924 ثم إحياؤها سنة  جامعة عموم العملة التونسية سنة 
التونيس للشغل سنة 1946 كانا لهما تأثريا  العام  إىل بعث االتحاد 
الحداد  والطاهر  الحامي  عيل  محمد  الدستوريان  أسس  فقد  فاعال. 
ما  رسعان  الذي  الحزب  من  بدعم  التونسية  العملة  عموم  جامعة 
الشيوعي  للدعم  املجال  فاسحا  تكتيكية  ألسباب  موقفه  عن  تراجع 
املختار  الشيوعية بتونس( والذي كان حاضا عن طريق  )الجامعة 
العياري  وجان بول فينيدوري  JeAn PAuL FInIdorI ، ثم تالهما 

الدستوريي الحبيب بورقيبة والهادي نويرة سنة 1936 حي ارتأيا 
بأن الوضع أصبح مالئما إلحياء الجامعة النقابية واختارا الدستوري 
النقابي ، رئيس نقابة الكرارطية، بلقاسم القناوي إلنجاز ذلك  حيث 
التونسيي  العملة  ودعوة   1937 من جديد سنة  البعث  عملية  تمت 
كان  الذي   cGt الفرنسية   النقابات  اتحاد  من  لالنسالخ  النقابيي 

يضم االشرتاكيي والشيوعيي والفوضويي.
الشهري  بمقاله  انفرد  بورقيبة  الزعيم  أن  باملالحظة،  والجدير 
حول مفهوم النقابات األهلية  يف مارس 1933 )5( ومرصحا ضمن 

برنامج الحزب الصادر يوم غرة جوان 1934 بوقوف الحزب »للدفاع 
عن الصناعات التونسية والنقابات التي تكتفها...و الدفاع عن كيان 

البالد من الوجهة االقتصادية«)6(.
ولم يقم الزعيم بورقيبة ببدعة حي قّرر عملية اإلحياء ودّعمها ثم 
أزاح بلقاسم القناوي وتم تعويضه بالهادي نويرة سنة 1938، فقد 
سبقه سعد زغلول، زعيم حزب الوفد املرصي حي اختار سنة 1924، 
املركزية،  الوفد  للجنة  السابق  العام  السكرتري  الرحمان فهمي،  عبد 
لتويل االشاف عىل الحركة العمالية. ولقد اعترب سعد »طبقة الرعاع« 
 .)7( الرعاع«  زعيم   « بتسميته  يفخر  الوطنية، وكان  طبقة شديدة 
وكان السؤال الذو وجب طرحه، ما هي الدوافع الحقيقية التي جعلت 
بلقاسم القناوي ال يلبي طلب الديوان السيايس يف إقرار إضاب عام 
تضامنا مع ضحايا القمع االستعماري يف الجزائر واملغرب االقىص؟ 
هل كان حقا تمسكه بالظاهرة املهنية للعمل النقابي corPorAtIsme؟ 
عودته  بعد  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  مارسها  التي  الضغوط  أم 
 « التي سلطها  والتحذيرات  من جهة   1937 الرشق يف جويلية  من 
ألبار بوزنكي«ALBert BouzAnquet الكاتب العام التحاد النقابات 
الفرنسية بتونس من جهة ثانية هي السبب يف عدم االمتثال لطلب 
الجامعة  نويرة  الهادي  تويل  بعد  تؤكد  األحداث  السيايس؟  الديوان 
املتنازعتي  النقابيتي  الجامعتي  القناوي بعد قرار حل  أن بلقاسم 

سنة 1938 سارع يف االنضواء إىل اتحاد النقابات الفرنسية بتونس 
سنة 1939. املحصلة ال يجوز يف تقديرنا الحديث عن عملية سطو 
نقابي  تعديل  هي  بل   1938 سنة  الجامعة  عىل  السيايس  للديوان 

دستوري داخيل.
ويبقى يف األخري خيار الرباغماتية التي يعرفها املؤرخ األمريكي،        

» نرما سالم » normA sALem كاآلتي:
» إن قناعات االنسان خيار بي بدائل والبدائل تتغري مع الزمن« 

:)8(
 A mAn’s convIctIons Are A choIce AmonG ALternAtIves «

”And ALternAtIves chAnGe In tIme

وهي املقاربة التي اعتمدها الزعيم الرئيس بورقيبة يف مقارعته 
للربنامج االقتصادي واالجتماعي الذي عرضه االتحاد العام التونيس 
يف  صالح  أحمد  األستاذ  االشرتاكي،  العام  أمينه  طريق  عن  للشغل 
أشغال مؤتمره الوطني السادس املنعقد أيام 21 -  22 - 23 سبتمرب 

1956 حي رفض الربنامج  مرصحا يف كلمة االفتتاح :
 Je ne suIs PAs L’homme des doctrInes et n’éProuve   «
 nuLLement Le BesoIn d’en AvoIr une. Je PréFère conFronter

 mon ActIon et mes Idées Avec LA réALIté mouvAnte, m’y
.» AdAPter sAns heurt nI ruPture

هكذا تتجىل العبقرية البورقيبية يف أبهى صفاتها.
 mAhJouBI )ALI( : Les choIx PoLItIques de hABIB٭

 .BourGuIBA. tunIs, edItIons nAdhAr, 2021
----------------------------

الهوامش:
)1( انظر » الشارع املغاربي«، عدد 258، 27 أفريل 2021، ص. 

.12
العمالية  واملسألة  التونسية  الوطنية  الحركة  مؤلفنا:  راجع   )2(
 .1951  -  1944 األول  املجلد  االستقالل.  الفتكاك  معا  النقابية 
تونس، مركز النرش الجامعي، 2016، ص. 309 - 312، 364 

.424-425 ،365 -
)3( انظر:

L’ActIon tunIsIenne, 10 mArs 1937. BourGuIBA 
entendu PAr Les GrouPements du rAssemBLement :
»…  LA tunIsIe, PetIt PAys sItué dAns un cArreFour, en 
un PoInt extrêmement ImPortAnt de LA médIterrAnée, 
se rend très BIen comPte qu’eLLe ne Peut vIvre et 
ProsPérer que sI eLLe est LIée soLIdement à une 
GrAnde nAtIon «.
» …nous résIstons Au FAscIsme en tAnt qu’IdéoLoGIe PArce 
que L’IdéAL démocrAtIque est nôtre… «.
سيدو«  روجي   « السامي  املندوب  مع  جمعه  الذي  اللقاء  يف   )4(
roGer seydoux يف مطلع أكتوبر 1955، أشار الزعيم بورقيبة إىل 

ضورة التمويل الخارجي لتحديث تونس واملراهنة عىل الغرب:
» LA Grosse AFFAIre, c’est que LA tunIsIe est PAuvre, 
teLLement PAuvre qu’IL serA ImPossIBLe de construIre un 
étAt moderne sAns un Fort APPuI FInAncIer de LA FrAnce. 
Peut-être, sI LA FrAnce ne Peut PAs FournIr L’eFFort 
nécessAIre, FAudrAIt-IL s’Adresser à d’Autres…)oBtenIr( 
des crédIts InternAtIonAux comme PAr exemPLe, ceux de LA 
FondAtIon Ford « 
)5( L’ActIon tunIsIenne, 2 mArs 1933. Les syndIcAts en 
tunIsIe. 

الكفاح،  يف  وأسلوبنا  برنامجنا   .1934 جوان  غرة   ،« العمل   «  )6(
الديوان السيايس. 

الوفد  مرص:  يف  الحزبية  السياسة  كامل(:  )ماريوس  ديب   )7(
االبحاث  مؤسسة  بريوت/القاهرة،   .1939  -  1919 وخصومه 

العربية/ دار البيادر للنرش والتوزيع، 1987، ص.113.
)8( SALem )normA(: HABIB BourGuIBA, IsLAm And the 
creAtIon oF tunIsIA. London, croom heLm, 1984, PAGe 
180.

قرأت لك

Les choix poLitiques de habib bourguiba
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منير الفالح
اإلتحاد  العام متاع  األمني  املرايحي،  يس لطفي 
لرئاسيّات2019،  وامُلرّشح  الجمهوري  الشعبي 
هاأليّامات ما تنّجمش ما تكونش سمعتو)وشفتو( 
عىل األقّل مّرة يف اإلذاعات والتالفز...إضافة طبعا 
لصفحته الرسميّة عىل موقع فايس بوك.املواضيع 
إيّل يسمع  البالد...والحقيقة،  العام يف  الوضع  هي 
يقول:مالّ كفاءة مهّملتها البالد! الّراجل عندو حّل 
لكّل يشء! وزيد عندو إستعداد باش يخدم البالد ...
فّمة  قال  الّراجل،هو  يظلمش  ما  بون،الواحد 

طالب  هو  ما  وهو  وهناك  هنا  من  أحاديث 
أنّهم  يقولولوا  ناس  فّمة  كان  يشء،أّما 

زمان  من  حينك!شهرّيين  فيه،من  ياثقوا 
يخيّطلنا"حكومة وحدة وطنيّة"مرضوبة 
وتبدأ  الّصعداء  تتنّفس  والبالد  بالّسّفود 

الخدمة!
الكورونا،  موضوع  ويف  أّوال 

إفرحوا،الدكتور قاللكم ما فّمة 
يشء يوّقف الفايروس وما فّمة 
ال  وحدة:التّلقيح!  ثنيّة  كان 
كمامة،ال تباعد،ال والو! قاللكم 

يدور فيها  الطيّارة ويبدأ  يهّز هاك  يلزمو  الّرئيس 
رشق وغرب ويقول لرئيس روسيا مثال:عندي عباد 
باش تموت،أعطيني زويّز مالين تلقيح وحتّى كان 
ما عطاه كان مليون،ما يسالش!ياخذهم،خري من 
ونفس  الّصني  لرئيس  حينك،يتعّدى  ومن  بالش 

املعّدل...
عندهم  وإيل  واضح:الكبار  املرايحي  الدكتور 
يتحّركوش  باليصهم،ما  يشّدوا  مزمنة  أمراض 
فّمة  وما  حياتهم!  يعيشوا  خّليهم  واألخرين 
بالفريوس  للموت  تتصّدى  تنّجم  حاجة  حتّى 
وهنا)الجمعة إيّل فاتت يف موزاييك،كان ما خانتنيش 
VIctor orBan)رئيس  بقدوته  الّذاكرة(إستشهد 
ما  كّل  املرايحي"بالّرغم  يس  قال  إيّل  املجر(  وزراء 
يف  وناجح  واضح  تميّش  عندو  عليه،كان  يقال 
حّد  :إىل  العلم  باب  من  الكوفيد")فقط  مواجهة 
كتابة هاألسطر،املجر فات 28500 وفاة عىل عدد 

سّكان أقّل من عرشة ماليني نسمة!(
يس  متاع  الصّحي  الربنامج  يف  الخالصة 
املرايحي:الّرئيس يميش يعمل دورة يجيب عدد من 
بعضهم  يلّقحوا  خّليهم  النّاس  وبقيّة  الّلقاحات 
 dégâts collatéraux هاذوكم  واملوتى  بالعدوى 

وهذاكة هو!
طبعا)كمرشوع  املرايحي،عندو  لطفي  يس 
فيه  يشّد  باش  شكون  فّمة  إذا  حكومة،  رئيس 
للقوى  جّدا  زادة وبسيط  واضح  تقسيم  صحيح( 
يس  نظر  األوروبي،يف  اإلتّحاد  دوليّا...مثال  الوازنة 
املرايحي، هو عبارة عىل الباندي إيّل يسكن يف رأس 
آالف،تجي  خمسة  عليك  يأخذ  يوم  وكّل  النّهج 
للسيادة  املرايحي  يس  فهم  حسب  ودائما  إنت 
آالف  الخمسة  مقابل  تطلب  لكن  الوطنيّة،تقبل 

متاعك حاجات )باندي هذا وإاّل عّطار الحومة؟(
السيد  الدكتور  لطفي املرايحي  تقولوا  أنتوما  
يمشييش يويّل رئيس حكومة برتبة "كاتشنسكي" 
هاأليّامات  وأربط،  حّل  يف  وترّصييل  "أوربان"  أو 
زادة وباإلضافة للحملة التحسيسيّة، يمنة ويرسة، 
قاعد يحاول باش كّل بالصة يمشيلها يقول ألهلها 

إنت الكّل يف الكّل!
اإلعالم  حريّة  تحقيق  أّن  يقول  وصل  الّراجل 
الهيئات  إرساء  من  حتّى  يشء،أهّم  كّل  من  أهّم 

الّدستوريّة وأّولها املحكمة الّدستوريّة!
نقّلك  فقط  نحب  امُلنتظر  الحكومة  رئيس  يس 
بايل  يف  زادة،أّما  وملّقح  ونبّار  كبري  راجل  راني 
الّدستوريّة  واملحكمة  القوانني  بو  هو  الّدستور 
تطابق  مدى  يف  قانونيّة،تفصل  سلطة  أعىل  هي 
ال املطاف  نهاية  يف  وهي  الّدستور  مع  القوانني 

يف  يكرب  الفصل،ما  القول  وعندها  األعىل   recours

عينها حّد،ال رئيس،ال نائب،ال حتّى رئيس حكومة 
اإلعالم وحريّته  منتظر كيف سيادتك وبخصوص 
الحقوق  أهّم  من  بواحد  تتعّلق  املسألة  راهو 
دستوريّة  محكمة  تتعمل  كيف  وبالتّايل  املواطنيّة 
بالُفّم واملأل)مش نُّص كّم كيف ما يقولوا أشقاءنا 
باش  إيّل  الحقوق  من  واحد  هو  مرص(اإلعالم  يف 
يصري  التّجاوزات،يمشيش  كّل  من  حمايتها  يتّم 
اإلعالميّة  ومؤّسساتنا  وصحافيّينا  لصحافيّاتنا 
 justement ما صار لزميالتهم وزمالؤهم يف املجر 
مع يس orBan وقانون الّرقابة عىل اإلعالم متاعو 

عام2010!
يس املرايحي، كيف كّل الشعبوينّي، يأخذ عنوان 
وكيف  ويبدى"يفتي"فيه  النّاس  شاغل  موضوع 
 les sous-tItres تعاود تسمع وتثبّت تلقاه حتّى يف
عامل روحو يحكي يف لغة الّشعب وهو يستبله يف 

الّشعب!تتفّكرو ماهو وقت كان يحكيلنا عىل مّلان 
الّديون  نخّلصو  باش  والباللط  الخواتم  عقابات 

ونمّولو امليزانيّة؟
البنك  متاع  القضيّة  هاك  موضوع  ويف  تّوة 
نعقلو  نمشيو  أّوال  يلزم  التّونيس،قاللكم  الفرنيس 
القضيّة...معقول!  املجبودين يف  النّاس  أمالك  عىل 
ومن بعد؟تّوة كيف يويّل هو رئيس حكومة يقوللنا!

يس  أّن  يظّن  منكم  وحدة  وإاّل  واحد  يمشيش 
املرايحي ما عندوش رأي يف املديونيّة وعجز امليزان 
التّجاري متاع البالد؟ ال ،عندو وعندو ونّص زادة 
كبري  توصيف)جانب  فيه  جواب  يعطي   !
عندنا  إيّل  وللّسلع  للكماليّات  مايش 
الّرئيس  السيّد  واملديونيّة  منها(إيه 
يعني  املركزي!  املنتظر؟البنك 
عنوان  شكل  يف  آخر  جواب 
مازلت كان أنا وبعض النبّارة إيّل 
كيفي ما عملنايش أصل تجاري 

!
املرايحي  الحاصيلو،يس 
مجهود  عامل  هاأليّامات 
رئيس  نويّل  وُمستعّد  هنا  أنا  يقول  باش  خاص 
زوز  برملانيّة،عندي  قاعدة  عىل  حكومة!وكانكم 
نّواب بإسمي وهاني نرّكح يف النّهضة ومن معها! 
وكان عىل العالقات مع رئيس الّدولة،ما فّما حتّى 
مشكل،تّوة نواصل نقّدملو النّصائح )كيف حكاية 
ورئيس  الكّل  يف  الكّل  إنت  راك  ونقّلو  الفصل80( 

مجلس األمن القومي!
تّوة كان ما جيناش شعب الّله النبّار،مش رانا 
نعملولو جبهيّات ونرتّجاووه باش يشّد الّرئاسة يف 

القصبة؟
عىل  جرودي  نبيع  كإنسان  أنا  برصاحة، 
سينما  قاعة  يف  روحي  يف  نتصّور  قاعد  الُفرجة، 
 deux grands fIlms ِحصص  يعملوا  إيّل  هاك  من 
!الفيلم األّول من بطولة الّرئيس قيس سعيّد وتدور 
أحداثه أساسا بني املنيهلة وقرطاج مرورا ببعض 
التّاريخ... هو  الّزمني  واإلطار  األخرى  املناطق 
والفيلم الثّاني يؤّدي الّدور األّول فيه يس املرايحي 
بشعار  الوزراء"امللتزمني"كيفو  من  ثّلة  مع 
الوحدة الوطنيّة وأحداثه تدور بني املنازل والبنوك 
امَلصوغ)كان لقاو(وكّل  وتتمثّل أساسا يف تجميع 
شويّة يهز التّليفون ويسأل امُلعّلم "أوربان"شنّوة 
يجاوبو  األخري،باش  هذا  أّن  الظّن  وأغلب  الحّل؟ 
ويقّلو:حتّى نسّلكها أنا الّساعة مع باندي الحومة 
متاعي!هاهم قالويل هيّا حّسن خّطك ونّقص من 
الفساد يف بالدك وعطاوني أمر باش نخرج  ِنسب 
األوروبي  الربملان  يف  املتطّرف  اليمني  كتلة  من 

وهاني قلتلهم الّله يبارك...
إطار  يف  هذا  يقعد  باش  الحّق،نتمنّى  الحّق  أّما 
خاطر  عىل  طرف  حتّى  علمي  املاهوش  الخيال 

sInon باش تخرج األمور عىل الّسيطرة تماما...

 يس لطفي ما هوش يفدلك... الراجل بجّدو...
سمِّيْوني رئيس حكومة :
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

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

هشام المّشيشينجاح جديد للقمر الصناعي التونسي
موقف  أسبوع  قبل  املشييش  هشام  الحكومة  لرئيس  كان 
صارم بخصوص الحجر الصّحي وتأكيده أنّه عديم الجدوى فضال 
لكن  أصال،  امُلنَهك  اإلقتصادي  النّسيج  عىل  الكارثيّة  تداعياته  عن 
 7 الُجمعة  الحكومة يف نقطة إعالميّة صبيحة  "فجأة"خرج رئيس 

ماي الحايل ليعلن عن حجٍر صّحي شامل من 9 إىل 16 ماي!
تتالت بعد ذلك بيانات الوزارات لتوضيح اإلجراءات ويف بعض 
الحاالت يف تناقض جيلّ مع ُمقتضيات الحجر كقطاع النّقل بي املدن 
والجهات بعد أن كانت وزارة النّقل قد أصدرت قبل يوم واحد فقط 

بيانا يسمح ألصحاب سيّارات األجرة بنقل املسافرين دون التقيّد بمجاالت الّرخص وتعميم 
غلق املتاجر بكّل أحجامها )بما فيها املساحات الكربى( واستثناء محالت بيع املواد الغذائيّة 
ومواد التّنظيف ليتّم بعد ذلك"التّوضيح" والّسماح للمساحات الكربى بالعمل وغلق األروقة 

ما عدى تلك التي تعرض املواد الغذائية ومواد التنظيف..
نهار  "كّل  بمنطق  البالد  شؤون  يُدير  بأنه  انطباعا  أعطى)ُمجّددا(  املشييش  هشام 
وقسمو".. ارتجال وغياب أيّة محاولة للتّخطيط ووضع الربامج واستباق النّتائج ألي قرار 
تتخذه الحكومة ورئيسها تحديدا، وال أدّل عىل ذلك ما قوبل به إعالن الحجر الصّحي من 
غضب بل املرور لعدم اإللتزام ومواصلة النّشاط التّجاري خاّصة يف ظّل غياب أيّة مساعدات 

مصاحبة للقطاعات املترّضرة.
قرارات هشام املشييش هذه زادت من أجواء اإلحتقان وفتحت الباب أمام مزيد إضعاف 

الّدولة بل وجعلت بعض الرّشائح اإلجتماعيّة تستعدي أخرى.
محّطتي  اىل  املشييش  تحّول  املدروسة،  غري  قراراته  تاليف"وقع  منه"لـ  محاولة  ويف 
ما  بعد  خاّصة  هناك  األوضاع  لتفّقد  عليوة  وباب  باي  املنصف  من  بكّل  األجرة  سيارات 
شهدت هذه املحّطات وغريها من اكتظاظ وتدافع ال يمكن أن يتالءم مع مقتضيات الحجر 
الصّحي والربوتوكول الصّحي بحّده األدنى. كما حاول التّخفيف من وقع الّصور الّصادمة 
عن مواطنات ومواطني تقّطعت بهم الّسبل باإلذن بمساعدة من التقاهم عىل بلوغ املناطق 

التي يقصدونها!
أفبعد هذا اإلرتجال إرتجال؟ ما نفع مساعدة مواطنة واحدة وقد تعّرض اآلالف لنفس 
الوضع وربّما أقىس؟ أم أّن األهّم بالنّسبة لهشام املشييش هو الرّد عىل صور قيس سعيّد 

بوزارة الّداخليّة وبجامع الّزيتونة بصور أخرى؟
ألم يكن من األجدر له أن يقوم بعمله بأكثر تروٍّ وإستباق ألّي قرار يمّس من الحياة 

اليوميّة للّسواد األعظم من الشعب ؟
اإلدارة  رئيس  ليهتم  الّرئاسات  بي  والّصور  الترصيحات  بعد حرب  البالد  تكِف  ألم   

)رئيس الحكومة( أّوال وآخرا بالبالد وبشعبها؟
يبدو أن هشام املشييش بعيد عن كّل هذه اإلعتبارات وأن هّمه األوحد يتلّخص يف تدعيم 
موقعه وموقع حزامه الّسيايس والتصّدي لتحّركات الّرئيس وأن تونس هي يف آخر ترتيب 

إهتماماته!

واحد"  "تحدي  تونيس  صناعي  قمر  اول  اطالق  يف  نجاحها  بعد 
ووضعه يف مداره خالل شهر مارس املنقيض واصلت مؤسسة "تلنات" 
قريب  وقت  اىل  كانت  دقيقة  تكنولوجيات  مجال  يف  النجاحات  مراكمة 
حكرا عىل الدول العظمى التي كانت سباقة يف غزو الفضاء وما يعني ذلك 

من تحكم يف التكنولجيات املرتبطة به.
فقد اعلن محمد فريخة رئيس مجمع "تلنات" يوم السبت املنقيض 
عن نجاح القمر الصناعي التونيس "تحدي 1" يف جمع بيانات من اجهزة 
استشعار مختلفة وتشفريها وارسالها اىل املحطة االرضية عرب بروتوكول 
"لورا" مؤكدا ان ذلك واحدة  من اوىل التجارب يف العالم لربوتوكول لورا 

يف االتصاالت الفضائية وانرتنات االشياء.
واوضح  فريخة يف تدوينة نرشها عىل صفحته بموقع فايسبوك ان 
ذلك حصل بعد ان قام مهندسو مجمع "تلنات" بتشغيل احد مكونات 
من  الصادرة  الالسلكية  االشارات  باستقبال  الخاص  الصناعي  القمر 

االرض.
واكد انه وقع بذلك اختبار وتأكيد تطبيقة انرتنات االشياء عرب الفضاء 
والتي قال انها تعتمد عىل تقنية اتصاالت جديدة تم تطويرها يف "تلنات" 

عرب بروتوكول "لورا".
وشدد فريخة عىل ان هذا النجاج يؤكد القيمة العلمية للمرشوع مشريا 
اىل ان القمر الصناعي "تحدي 1" تضمن تكنولوجيات جديدة طورت يف 
اختبارها  املجمع بصدد  ان  "تلنات" من قبل مهندسي تونسيي مؤكدا 

واختبار نتائجها.
وفعال فان القيمة العلمية ملرشوع القمر الصناعي التونيس ال تكمن 
تحكم  مدى  يف  ايضا  بل  مداره  يف  ووضعه  اطالقه  عىل  القدرة  يف  فقط 
الكفاءات التونسية يف التكنولوجيات الدقيقة املرتبطة به وهي تكنولوجيات 
يمكن تسويقها مما يفسح املجال للكفاءات التونسية لتصدير مثل هذه 

الخدمات لالسواق الخارجية. 
النجاح الجديد ليؤكد أن تونس تزخر بالكفاءات الشابة  ويأتي هذا 
كلما  جديدة  علمية  مجاالت  واكتساح  نجاحات  تحقيق  بامكانها  التي 

وجدت االطار املالئم لتفجري طاقاتها الخالقة.
االطار  هذا  شكلت  التونسية  "تلنات"  مؤسسة  ان  الواضح  ومن 
املالئم ملجموعة شابة من الكفاءات التونسية ومكنتها من اثبات جدارتها 
من  وهي  االشياء  وانرتنات  الفضائية  االتصاالت  تكنولوجيات  مجال  يف 
نادي  دول  عىل  حكرا  قريب  وقت  اىل  ظلت  التي  الدقيقة  التكنولوجيات 

الفضاء.

 

هشام المشيشي
جائحة كورونا استوجبت منا 
وعاداتنا  عيشنا  طريقة  تعديل 
كبرية  بصعوبة  حدث  هذا  ولكن 
ينخرط  لم  ….التونيس  جدا 
املجهود  هذا  يف  الكفاية  فيه  بما 

والتزاحم  املقهى  يف  البقاء  يريد  مازال  والتونيس 
وااللتقاء مع الناس والتجمع دون استعمال وسائل 
عدم  تواصل  املمكن  غري  ....من  تباعد   او  حماية 
االلتزام باالجراءات ومسؤوليتي هي حماية املواطن 
وعندما اتخذ اجراءات فال ارى امامي غري ضمريي 

والعلم… 

احمد صواب
لرئيس  قطعا  يجوز  ال 
قانون  يف  الطعن  الجمهورية 
هيئة  أمام  الدستورية  املحكمة 
بعد  القواني  دستورية  مراقبة 
مجددا  عليه  واملصادقة  له  رّده 

وال  الشعب  نواب  مجلس  قبل  من  تعديل  ودون 
يمكن ايضا للنواب الطعن  .

للفصلي  قراءة متقاطعة  يتأكد ذلك من خالل 
80 و120 من الدستور والفصل 145 من القانون 
 2015 لسنة  الدستورية  للمحكمة  االسايس 
والفصلي 18 و23 من قانون الهيئة الوقتية ملراقبة 

دستورية مشاريع القواني لسنة 2014  .

حفيظ حفيظ
واضحة  بوصلته  االتحاد 
وعن  ثوابته  عن  ابدا  يحيد  ولن 
قراره  وسلط  مؤسساته  مقررات 
الوطني….. املؤتمر  مقدمتها  ويف 

عىل  والحفاظ  الوطنية  السيادة 
رئيسيان  عنوانان  ومنشآته  الشعب  مؤسسات 
الحكومات  كل  ضد  نخوضها  التي  ملعركتنا 
واية  الحالية  الحكومة  مع  وسنواصلها  السابقة 
اليوم  يحاولون  للذين  تذكري  قادمة…..هذا  حكومة 
ترتكبها  التي  الجريمة  يف  باملشاركة  االتحاد  اتهام 
مع  مفاوضاتها  أثناء  الشعب  تجاه  اليوم  الحكومة 

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي…

سلسبيل القليبي
قيس  الجمهورية   رئيس 
سعيد ملزم بنص الدستور بختم 
يف  الدستورية  املحكمة  قانون 
ظرف 4 ايام من تاريخ املصادقة 

الثانية.
من  الرسمي  بالرائد  بالنرش  واالمر   الختم 
االختصاص  وهذا  الجمهورية   رئيس  اختصاص 
يصبح مقيدا عندما يتعلق االمر بقراءة ثانية بمعنى    
انه ال يمكن لرئيس الجمهورية رفض الختم او رد 

القانون ثانية.
الدستورية  املحكمة  قانون  تنقيح  ومرشوع    
حظي باغلبية الـ3 اخماس املطلوبة يف الربملان  كما 
ان املصادقة عىل النص تمت دون ادخال تغيري عليه 

بما يعني ان النواب تمسكوا بالصيغة االوىل. 

فيصل دربال
الحكومة  رئيس  حصول 
تفويض  عىل  املشييش  هشام 
بمقتىض الفصل 70 من الدستور 
مراسيم  الصدار  الربملان  من 
خاصة قرار خاطئ إن تم اتخاذه 

نعيشها  التي  الوضعية  بي  مقارنة  هناك  ..ليس 
وقدمنا  الفارطة  السنة  خالل  عشناها  والتي  اليوم 
الياس  السابق  الحكومة  لرئيس  تفويضا  خاللها 
الفخفاخ …العام املايض لم يتم اتخاذ قرار بالعمل 
باالجراءات االستثنائية واملجلس كان تقريبا يف حالة 
االليات لالستمرار  للربملان عديد  السنة  ..هذه  شلل 

يف العمل لذا ال أرى جدوى من هذا التفويض.

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

أمنيون يطلقون حملة تضامنية

مكفيها،  الي  وفيها  مخنوقة  العباد  الزمالء:  كافة  "إلى 
وسعوا بالكم مع وخيانكم، ما يدوم حال دورنا وقائي بدرجة 

أولى..
نراعيو  بينا  ماذا  االسالك  كافة  من  الكّل  الزمالء  بالّله 
الصعيب  االجتماعي  المواطن  ووضع  النفسي  الجانب 
راهو  الصحي،  البروتوكول  في  ونطّبقو  نخدمو  نبداو  كيف 
ثّما ناس يعلم بيهم ربّي العالي كيفاش يجيبو في قوتهم 

وقوت صغارهم.
كره  برشا  ويخلق  للمشاكل  كان  يهّز  ما  راهو  االندفاع 

وعداوة مع المواطن الّي هو خونا وولد بالدنا وهمنا واحد.
صحيح من واجبنا تطبيق القانون لكن الواجب االنساني 
يستدعي مراعاة الظروف الصعبة للزوالي وخاصة في هذا 
الكل ودمتم حماة  الناس  والديكم  ويرحم  الفضيل  الشهر 

هذا الوطن. 

صورة تتحدثصورة تتحدث

)Hiwar 24 النص نشر بــصفحة(
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السعودية تدّق أبواب دمشق للتكفري عن ذنبها؟
تقارير  كشفت  الجاري  ماي   4 يوم 
ديبلوماسية  مصادر  عن  نقال  صحفية 
سورية عن قيام وفد سعودي برئاسة رئيس 
دمشق  اىل  بزيارة  الحميدان  خالد  املخابرات 
ونائبه  األسد  بشار  بالرئيس  واجتماعه 

للشؤون األمنية اللواء عيل اململوك.
وحسب نفس املصادر اتفق الطرفان عىل 
ان تكون هناك زيارة مطّولة بعد عيد الفطر 
وإعادة  الديبلوماسية  العالقات  عودة  وعىل 
فتح سفارة السعودية بدمشق كخطوة أوىل 

الستعادة العالقات يف جميع املجاالت.
السعوديون  أبلغ  املصادر  وفق  ودائما 
اىل  سوريا  بعودة  اململكة  ترحيب  السوريني 
القمة  مؤتمر  وحضورها  العربية  الجامعة 

القادم املنتظر انعقاده بالجزائر.
الحقيقة أن مساعي الرياض ومعها أبو ظبي 
اثر  بسوريا  عالقاتهما  طبع  الذي  الجليد  لكرس 
تورطهما مع الطرف القطري يف مخطط محاولة 
قلب نظام بشار األسد بعد رفضه السماح بمرور 
أنبوب لنقل الغاز من قطر عرب السعودية بأرايض 
بالده وتفضيله مرور االنبوب عرب العراق فسوريا 
اىل تركيا ومنها اىل أوروبا، بدأت منذ عام 2018 

الطريان  بمعاضدة  السوري  الجيش  تمكن  اثر 
الرويس ومقاتيل الحرس الثوري اإليراني وحزب 
الله من هزم فلول املرتزقة والتنظيمات اإلرهابية 
التي مّولتها وسّلحتها السعودية وقطر واالمارات 
واالنقليزية  االمريكية  املخابرات  ودّربتها 
وعاضدتها بغارات جوية وصاروخية عىل وحدات 

الجيش السوري.
النظام  اسقاط  عىل  الرهان  خرسان  مثّل 
السوري وتعويضه بآخر موال لسياسات الرياض 
وأبو ظبي والدوحة صدمة للعواصم الثالث التي 
كانت تدرك انها تشارك بالوكالة يف تنفيذ أجندة 
أجنبية لفرض ترتيبات جديدة يف املنطقة تخدم 
معركة  تخوض  التي  الغربية  الدول  مصالح 
جغراسرتاتيجية ضد املعسكر الرويس-الصيني-

اإليراني.

المنعرج
التصّدي  ضورة  الثالث  العواصم  أدركت 
الشام  منطقة  يف  املتزايد  وايران  تركيا  لنفوذ 
أواخر  منذ  ذلك  تجسد  وقد  ولبنان(.  )سوريا 
انها  االمارات  أعلنت  عندما   2018 نوفمرب  شهر 
إعادة فتح  أجل  التفاوض مع دمشق من  بصدد 
سفارتها بها وارجاع كافة العالقات بي البلدين. 

وجاء ذلك اثر فتح معرب »نسيب« الحدودي بي 
سوريا واألردن آنذاك الذي كان مغلقا منذ بداية 
أعاد االرسائيليون فتح  العدوان عىل سوريا فيما 
الجوالن  بهضبة  الواقعة  القنيطرة  مدينة  ممر 
تمر  الطرقات  كل  بأن  الجميع  اقتناع  ليتضح 

بسوريا وبأنها ايضا تقود اىل سوريا.
الكربى  العربية  العواصم  قيام  العالم  وشهد 
سوريا  مع  سياساتها  توجيه  باعادة  املنطقة  يف 
اعتمدت بناء عالقة عمل مع الرئيس بشار االسد. 
واملنامة  والرياض  ظبي  وابو  القاهرة  واكتشفت 
االسرتاتيجية  التطورات  رياح  ان  والكويت فجأة 
بالرشق االوسط تهب يف غري صالحها وأن عليها 
بأن  اقتنعت  بعدما  ضبها  وليس  سوريا  دعم 
النزاع  يف  الرئييس  والفيصل  الحكم  هي  دمشق 
القائم بي الدول العظمى من اجل  االسرتاتيجي 
منها  وخصوصا  باملنطقة  املمرات  عىل  السيطرة 

أنابيب الغاز والنفط إىل أوروبا.
واملصافحة  التحية  تبادل  أثار  االطار  هذا  يف 
الحارة التي جرت يف سبتمرب 2018 بأروقة االمم 
وسوريا  البحرين  خارجية  وزيري  بي  املتحدة 
ان  خصوصا  العاملية  بالصحافة  عديدة  تعاليق 
السوري  نظريه  وصف  البحرين  خارجية  وزير 

جاهزة  العربية  الدول  ان  وأكد  بـ«االخ«  يومها 
للتعاون مع سوريا.

خارجية  وزير  رصح  بأشهر  ذلك  وقبل 
من  سوريا  اقصاء  ان  قرقاش  أنور  االمارات 
العالم  العربية كان خطأ وأن عىل  الدول  جامعة 
العربي العودة للتعامل معها يف حي ادىل الرئيس 
بشار االسد بأول حديث له لصحيفة خليجية هي 
العدوان  بداية  منذ  الكويتية  »الشاهد«  صحيفة 

عىل البالد.
بالده  بي  العالقات  مستوى  ان  االسد  وأّكد 
التفاهم.  من  جديدة  مرحلة  بلغ  الخليج  وبلدان 
لهجات  عىل  الطارئ  التغرّي  من  الهدف  وكان 
سوريا  مع  التعامل  يف  واالماراتيي  السعوديي 
والتأكد  بها  ايرانيا  نفوذا  يعتربونه  ما  تقليص 
بأفضلية هرم  واالتراك  القطريي  تمتّع  عدم  من 

ترتيب العالقات مع دمشق.
السعودي  العهد  بويل  ايامها  االمر  بلغ  وقد 
محمد بن سلمان خالل عدة حوارات ادىل بها اىل 
صحف امريكية وعربية اىل مد يد بالده لدمشق 
حرب  يف  االسد  بانتصار  لالعرتاف  الدعوة  عرب 
مقابل  بنظامه  والقبول  انذاك  سنوات  السبع 
لبنان«.وغري خاف  ومن  من سوريا  ايران  »طرد 
هدف  سوريا  من  االيرانيي  اخراج  ان  أحد  عىل 
ابيب  اذ تعترب تل  اوىل  ارسائييل-امريكي بدرجة 
ان وجودهم عىل حدودها بسوريا يمثل خطرا عىل 

وجود الدولة االرسائيلية.
لقد لعب تداخل وتشابك املصالح دورهما يف 
االنقالبات التي تشهدها مواقف دول املنطقة من 
التحالف الذي تكالب طيلة  9 سنوات عىل تدمري 
سوريا والتخلص من النظام القائم بها وقد كان 
اهم عنرصين من اسباب العدوان الذي تعرضت 
له هما االقتتال عىل من سيملك امتياز خط انابيب 
الثاني  والسبب  سوريا.  عرب  اوروبا  اىل  الغاز 
اللبنانية عرب سوريا.  املقاومة  امدادات  هو كرس 
يعتربان  االطليس  والحلف  املتحدة  فالواليات 
اعتماد دول غرب اوروبا عىل الغاز الرويس )نورث 
2( نقطة ضعف اسرتاتيجية كربى وهما  سرتيم 
االسرتاتيجي  االمتياز  هذا  لكرس  يسعيان  لذلك 
الذي تتمتع به روسيا خاصة ان قطر تملك ثالث 
اكرب مخزون للغاز يف العالم )لذلك قامت الدوحة 
بقيادة الحرب عىل سوريا يف البداية(. اال ان ايران 
العالم  يف  غاز   مخزون  اكرب  ثاني  صاحبة  هي 
الذي  البحري  الحقل  نفس  قطر  تشارك  وهي 
يسميه  بينما  الشمال«  »حقل  القطريون  يسميه 
االيرانيون »حقل فارس«. ونتيجة لذلك كان هناك 
املرشوع  االول  بالغاز  اوروبا  المداد  مرشوعان 
عرب  االنبوب  مرور  عىل  ينص  الذي  القطري 
ارايض السعودية فاالردن فسوريا فرتكيا وصوال 
اىل اوروبا. اما املرشوع الثاني فهو ايراني وينص 
وسوريا.  العراق  عرب  اوروبا  اىل  الغاز  نقل  عىل 
وايران  روسيا  تصطّف  ان  صدفة  يكن  لم  لذلك 
املستهدفتي من طرف املعسكر الغربي اىل جانب 
بها  النظام  تغيري  سوريا يف حربها ضد محاولة 
الواليات  تكرارها  تحاول  والزالت  قادتها  والتي 

املتحدة والدول الغربية ووكالئها يف املنطقة.

بعد تدمير سوريا في حرب الـ 7 سنوات :

كم ستتكّلف إعادة إعمار املدن السورية بعد خراب الحرب؟
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لوال االستثمارات العربية...
القويص دعا  الدين  د. ضياء  العاملي  املائي  الخبري 
مرص اىل اللجوء مّرة ثانية ملجلس األمن الدويل للدفاع 

عن أمنها املائي قبل فوات األوان.
القويص أكد أنه يف صورة قيام اثيوبيا بامللء الثاني 
لسّد النهضة سيصبح األمن القومي واملائي والغذائي 

لكل من مرص والسودان بيد أثيوبيا بال نقاش.
وأكد أن حكام أديس أبابا ال يقبلون الحلول الوسط 
وانهم ينوون إقامة 4 سدود أخرى مستبعدا توقيعهم 

أي اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وهّشة  ضعيفة  دولة  "اثيوبيا  القويص  وأضاف 
وبها مشاكل طائفية وعرقية واقتصادية واجتماعية 
من  هناك  وحتما  متصلبة  مواقف  تتخذ  ذلك  ورغم 

يقف وراءها ويساندها مثل أمريكا وإرسائيل".
الكبرية  العربية  أنه لوال االستثمارات  وأكد الخبري 
ما كانت اثيوبيا تقدر عىل تشييد سّد يف ضخامة سّد 
الذين  العرب  املستثمرين  عىل  كمثال  مقدما  النهضة 
العامودي  األعمال  رجل  أبابا  أديس  عليهم  عّولت 

السعودي اىل جانب االستثمارات اإلماراتية.

تحالف ثالثي
قّررت روسيا وايران وسوريا إقامة قاعة عمليات 
واإليرانية  الروسية  البواخر  أمن  لضمان  ثالثية 
والغذاء  باملحروقات  محملة  سوريا  اىل  املتوجهة 
االمريكي-األوروبي  الحصار  ولكرس  الطبية  واللوازم 

املفروض عىل الشعب السوري.
يقيض  البحري  التحالف  هذا  عن  اإلعالن  قرار 
لالعتداءات  حّد  لوضع  مشرتكة  عمليات  غرفة  ببعث 
التي درجت عىل القيام بها طيلة املدة األخرية إرسائيل 
اىل  املتوجهة باالعانات  اإليرانية  السفن  عرب مهاجمة 

سوريا.

قضية 
موقع algérIePatrIotIque أكد أن مواطنا جزائريا 
مقيما بمدينة لياج البلجيكية رفع قضية عىل كريستي 
مورال نائبة رئيس الحكومة ووزيرة التشغيل والعمل 

االجتماعي والصحة والعدالة.
املوقع أضاف أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا 
استدعته  وانها  الجزائري  املواطن  اتهامات  يف 
يتعلق  التهمة  محور  أن  اىل  مشريا  بشهادته  لالدالء 
تأشريات  لتسليم  شخصيا  املذكورة  الوزيرة  بتدخل 
املغاربية  والعائالت  األصدقاء  لبعض  بالبالد  إقامة 
الحملة  يف  واملشاركة  أصواتهم  عىل  الحصول  مقابل 
االنتخابية التي قادتها اىل التوزير اىل جانب توظيفها 
وسائل الدولة خالل حملتها االنتخابية لضمان إعادة 
مواطن  من  مسانديها  لتمكني  تدخلها  مع  انتخابها 

شغل.

كارثة
خولوف  ديمرتي  الرويس  املخابرات  ورجل  املؤرخ 
كشف ملوقع rIa noVostI أن سالح الجّو الربيطاني 
1945 – خالل الحرب العاملية  أغار مطلع شهر ماي 
ودمرها  أملانية  سفن  عىل  وحشية  بكل   – الثانية 

بالكامل متسبّبا يف مقتل آالف األرسى الروس.
املؤرخ أوضح أن الكارثة حصلت يف خليج "لوباك" 
الروس  الضحايا  اىل جانب  انه  البلطيق مضيفا  ببحر 
كان هناك ضحايا من 25 جنسية بما فيها االمريكية 
والربيطانية واألملانية والفرنسية والكندية واإليطالية 
وسكندنافيا  البلطيق  ودول  والبولونية  والتشيكية 

واليونان ورصبيا وغريها.
 7 بني  الربيطانية  الغارات  قتىل  عدد  املؤرخ  وقّدر 
و12 الفا الفتا اىل أن العدد يضاهي عدد قتىل الحلفاء 

خالل عملية االنزال بجزيرة صقلية.

صورة تتحدث

الخالف السعودي القطري 
وتدمير سوريا

اواخر  وقطر  السعودية  بي  الخالف  دب 
الرئيس  رحيل  اثر  املايض  القرن  تسعينات 
ذلك  بسبب  وتم  االسد  حافظ  السابق  السوري 
مع  الخالف عزل قطر بسبب تضارب مصالحها 
الذي  االنقالب  بعد  خصوصا  السعودية  مصالح 
حمد  بن  خليفة  والده  عىل  خليفة  بن  حمد  قاده 

الذي كان مواليا للسعودية. 
وقد طبعت قطر اثر ذلك عالقاتها مع ارسائيل 
عىل  الخامس  االمريكي  االسطول  واستضافت 
النظام  الجديد  القطري  االمري  واتهم  اراضيها 
واعادة  عليه  انقالب  تدبري  بمحاولة  السعودي 

والده اىل دفة السلطة.
تلك  يف  االسد  بشار  قام  ذلك،  مع  بالتوازي 
بتغيري  السلطة  عىل  قبضته  احكم  بعدما  الفرتة 
سياساته الخارجية نحو لبنان التي اتخذت منهجا 
معارضا للمصالح السعودية وضد رئيس الوزراء 
اللبناني آنذاك املوايل لها رفيق الحريري. وكنتيجة 
وكان  لألسد  طبيعيا  حليفا  قطر  أصبحت  لذلك 
الرياض  فيه مصالح  انفصلت  الذي  املنعرج  ذلك 
والدوحة وساهم يف تشكيل الحرب التي استهدفت 

سوريا طيلة 8 سنوات.
سعى بعد ذلك النظام السعودي اىل تقويض 
وكانت  لبنان«  عىل  السورية  »الهيمنة  يسميه  ما 
سنة  حاول  الذي  التحالف  من  جزءا  الرياض 
2004 اصدار القرار عدد 1559 لـ »طرد النفوذ 
ولم  الله«.  حزب  سالح  ونزع  لبنان  من  السوري 
رفيق  اغتيال  كان  حتى   2005 سنة  تأتي  تكد 
الحريري، رجل السعودية بالبالد والذي يرّجح أن 
له عالقة بمحاولة اقتالع الوجود السوري من بلد 

األرّز.

الوقت  يف  أنه  »ويكيليكس«  وثائق  وتكشف 
كانت  األسد  بشار  عن  السعودية  انفصلت  الذي 
من  بتدبري  املنطقة  يف  أخرى  خطط  لقطر 
االمريكان واالنقليز خاصة مع بروز نجم اردوغان 
آنذاك الذي اصبح حليفا للنظام القطري ليخطط 
النظامان لتقوية شوكة االخوان املسلمي ومحاولة 
اىل  فلسطي  من  املنطقة  يف  الحكم  اىل  ايصالهم 

تونس.
رئيس وزراء وزير خارجية قطر  وقد كشف 
تطور  بعد   2017 عام  جاسم  بن  حمد  السابق 
القطيعة مع الرياض وفرض هذه األخرية حصارا 
السعودية  مع  بالده  تآمر  الدوحة،  عىل  رباعيا 
خط  مرور  األسد  لرفض  انتقاما  سوريا  لتدمري 
أنابيب الغاز القطري عرب السعودية اىل بالده قبل 

الوصول اىل تركيا فأوروبا.
وأكدت صحيفة »نيويورك تايمز« عام 2018 
وافقت  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  إدارة  ان 
باألسلحة  ومّدها  املسلحة  املجموعات  تمويل  عىل 
اعتقادا منها ان نظام بشار األسد سيسقط برسعة 
لم ترس  والقطريي  السعوديي  بي  املنافسة  لكن 
التخطيط  تم  ما  وحسب  يرام  ما  أحسن  عىل 
عىل  طريانهم  وقضاء  الروس  تدخل  بسبب  له 

التنظيمات اإلرهابية.
اليمن اىل كابوس  بعد ذلك تحّولت الحرب يف 
املعارك  مسار  وتطّور  السعودي  للنظام  بالنسبة 
له  سبق  الذي  العهد  لويل  إهانة  مثل  بشكل 
الحزم«  الترصيح وهو يعلن عما اسماه »عاصفة 
ستدخل  العربي-اإلسالمي  التحالف  قوات  ان 
»عاصفته«.  انطالق  من  أسبوعي  بعد  صنعاء 
من  السعوديي  معاناة  اىل  آلت  األوضاع  أن  غري 
املبعوث  طلب  فيما  الحوثيي  صواريخ  هجمات 
األمريكي من حكومة صنعاء وقف الزحف باتجاه 

الحديدة  وميناء  صنعاء  مطار  فتح  مقابل  مأرب 
عىل  الضغط  لتخفيف  فّخا  يكون  أن  يمكن  وهذا 
قوات السعودية والقوات املتحالفة معها السرتجاع 
االنفاس وإعادة تنظيم صفوفها وتجديد امداداتها 
امام  للصمود  محاولة  يف  والذخرية  السالح  من 
»الفيتكونغ« األخري  هجوم »حوثي« يذكر بهجوم 
بفيتنام يف جوان  االمريكية وحلفائها  القوات  عىل 
1967 هجوم انتهى بتلك الصورة املهينة للجيش 
سفري  العالم  كل  خاللها  شاهد  والتي  األمريكي 
أمريكا بسايغون يهرول المتطاء طائرة هليكوبرت 
حطت عىل سقف بناية السفارة للهرب قبل وصول 

رجال الفيتكونغ اليها.
اليوم، تثبت زيارة الوفد السعودي اىل دمشق 
حصول  الحميدان  خالد  املخابرات  رئيس  بقيادة 
املنطقة  يف  القرار  صنع  بدوائر  عميقة  مراجعات 
ومن  سوريا  تدمري  يف  تورطوا  من  كل  تدفع 
يف  بالوقوف  عليها  الحصار  وفرض  العراق  قبلها 
بعدما  الرتاجع  اىل  األمريكي-اإلرسائييل  الخندق 
تؤد  لم  اشعلتها  التي  الحروب  أن  للرياض  ثبت 
دمشق  أبواب  تدق  اليوم  نراها  لذلك  لعزلتها.  إالّ 
للتكفري عن ذنبها خاصة وهي تدرك أنها تدرك أن 
لم  منهم«  وأفلتت  عليها  تهاوشوا  التي  »الفريسة 
يعد لها ما تخرس أكثر مما خرست يف الحرب وأنها 
للمرشوع  بلد مفتوح  اىل  بتحّول سوريا  تقبل  لن 
الصهيوني يف املنطقة حتى وهي ترزح اليوم تحت 
والبطالة  والديون  الحرب  ودمار  كورونا  كلكل 

واملاء املقطوع من طرف تركيا.
مخطط  وجود  احتمال  ايضا  دمشق  تدرك 
جديد لاليقاع بالبالد خاصة يف ضوء تكاثف نشاط 
الوحدات االمريكية برشق البالد لفصل العراق عن 
سوريا وفرض حصار عليها بعد فصلها عن لبنان 
ومحاولة خنقها أكثر رغم وجود الحليف الرويس.

االحتالل  قوات  قمع 
انتفاضة  االسرائيلي 
على  يقتصر  لم  القدس 
الفلسطينيين  ايقاف 
نساء  وكهوال،  شبابا 
أيضا  طال  وإنما  ورجاال 
يمثلون  ما  رغم  الصغار 

من براءة. 
جندي  الصورة  وفي 
رشاشا  يشهر  اسرائيلي 
الصنع  محلي  "عوزي" 
طفلين  وجهي  في 
فلسطينيين ال يبدو أنهما 

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

وقفة

التاريخ  فجر  منذ  عرف  قد  العالم  أن  يف  شك  ال 
أوبئة وفريوسات خطرية ومتنوعة بعضها معروف 
اآلخر  وبعضها  والعلماء  املؤرخون  دّون  ما  بفضل 
مجهول ألنها اجتاحت البرشية قبل عرص الكتابة. 
املآيس  من  كثريا  خّلفت  أنها  كذلك  شك  من  وما 
ونجا  ترّشد  من  وترّشد  مات  من  فمات  والكوارث 
العالم  اجتاح  الذي  كورونا  فريوس  لكن  نجا.  من 
فريوس  مجرد  يكن  لم  والعرشين  الواحد  القرن  يف 
عابر كغريه بل صار، بسبب نوعه الغريب وانتشاره 
الرسيع وتناسله إىل سالالت مختلفة وعرس تحديد 
أعراضه إىل جانب فتكه الشديد بالبرش وعجز العلم 
ومخابره واألنظمة الصحية وثرواتها وكوادرها عن 
إيقاف فعله وتأثرياته...، محطة تفكري دفعت كثريا 
من املفكرين اىل تغيري بوصلة فكرهم فاستعاضوا 
بالزمن  العالم  عالقة  يف  املتوالية  السريورة  عن 
بتقسيم العالم إىل مرحلتني زمنيتني أوالهما العالم 
أن  غري  كورونا.  بعد  العالم  وثانيتهما  كورونا  قبل 
هذا التقسيم ،عىل وجاهته، يبقى، من وجهة نظرنا، 
عند  حذر  إىل  يحتاج  أيديولوجيا  سياسيا  تقسيما 
قراءة نتائجه ويدفعنا إىل أن نطل عىل هذا الفريوس 

من كوة أخرى هي جدلية النقمة والنعمة.

1 / كورونا نقمة 
تتجسد، بال شك، يف هذه املآيس املختلفة مشاهد 
وماليني  العميقة  الحزن  ومشاعر  املتنوعة  البؤس 
العيون  قبل  القلوب  من  تسكب  الدموع  قطرات 
املعمورة  أنحاء  كامل  يف  املنترشة  املوت  ورائحة 
املقابر  عند  مشيعني  بال  فاترة  الجنائز  ومشاهد 
واملرىض العاجزين عن الوصول إىل املشايف وطوابري 
الفقراء يستدرون الحكومات بعض الدنانري والعمال 
واملؤسسات  اإلنتاج  لتوقف  العمل  من  املطرودين 
الناس...  أرزاق  وانقطاع  أبوابها  أغلقت  التي 
رقم  ومجرد  األخبار  لنرشة  عبدا  اإلنسان  فأصبح 
باملعنى  مواطنا  اإلنسان  أصبح  بل  اإلحصائيات  يف 
الغريزي  الهلع  حالة  أمام  ألنه،  للكلمة  الفلسفي 
من املوت، سّلم أمره للدولة وقراراتها وصار طيّعا 
والزجر  والنهي  واألمر  والضبط  املراقبة  يستبطن 
كل  تجاه  النقدي  حسه  اإلنسان  فيفقد  والعقاب 
مدجنا  حيوانا  ويصبح  والهيمنة  التحكم  أشكال 
بحجة  االجتماعي  والنبذ  االنفرادي  العزل  يألف 
الحفاظ عىل بقائه. يفقد اإلنسان صفته الجوهرية 
لخطاب  منصتا  ليصبح  ناطقا  كونه  عن  فيكّف 
رسم  إعادة  عىل  مكرها  ببالغتها  ملتزما  الدولة 
وصارت  نشاطه  ونوعية  تحركه  ومجال  حدوده 
اململوء  الفراغ  حريته موضع سؤال. ال يشء سوى 

وصار  ليكون  اإلنسان  من  يقتات  فريوس  بعدوى 
واالبن  واألخت  واألخ  واألم  واألب  والزوجة  الزوج 
والبنت والصديق والجار... أعداء محتملني بل صار 
أو  عينيك  تفرك  أن  يكفي  إذ  نفسه  عدو  اإلنسان 
موتك  مصدر  لتُصبح  احتياط  دون  من  أنفك  تدلك 
كل  عوملة.  تحميك  وال  حداثة  تنفعك  فال  بنفسك 
يشء صار قابال لالنكسار واالنحسار أمام فريوس 
مدنا  وعزل  نفسها  عىل  املجتمعات  انغالق  فرض 
وتقاربها  الحضارات  حوار  وتراجع  وشعوبا  ودوال 
لصالح تباعد الحضارات وانغالقها )غلق املطارات 
بني  البرش  تنقل  ومنع  السفرات  وتعليق  واملوانئ 
إىل  صغرية  كونية  قرية  من  العالم  فأنقلب  الدول( 
قرى وجزر متباعدة ال تكاد إحداها ترى األخرى أو 
تسمع بما يجري فيها لوال نرشات األخبار ومواقع 
قرية  العالم  لنا  سّوقت  التي  االجتماعي  التواصل 
فريوسية تعيد هيكلة العالم وترتّب عالقات أفراده 

وتصنع قيمه ونماذجه. 

2 / كورونا نعمة 
رغم الحصار والحجر الذي فرضه كورونا علينا 
فقد أخرج هذا الفريوس اإلنسان من ضيق املحبس 
وحركية  حيوية  يف  البرش  وصار  الخيال  رحابة  إىل 
أكثر من ذي قبل يتابعون نرشات األخبار ويتلقطون 
والفيديوهات  الرسائل  ويتبادلون  املستجدات  آخر 
والتدوينات وتفرغ كثري من املبدعني للقراءة والكتابة 
واإلنتاج الشعري والرسدي واملرسحي واهتم آخرون 
الناس  وتنادى  ورقص  وغناء  رسم  من  بالفنون 
للقراءة فأقبلوا عىل التهام الكتب العلمية والروايات 
التواصل  مواقع  فغصت  واألشعار  والقصص 
ميوالته  حسب  كّل  املنتخبة  بالكتب  االجتماعي 
بني  القراءة  سوق  وازدهرت  اختصاصه  وحسب 
البرش وبقي اإلحساس يقظا بما يحدث واالحتماء 
بالسؤال عن أسباب ما يحدث وسيناريوهات حدوثه 
 : وااليديولوجيا  السياسة  سوق  فعادت  ومآالته 
هذا رأسمايل ليربايل يتهم الصني بصناعة الفريوس 
بل  العالم  أمريكا وبوليسيتها عىل  لكرس جندرمية 
يرى كورونا مؤامرة صينية روسية لتمهيد الطريق 
يساري  وهذا  العالم.  عىل  الشيوعية  فرض  نحو 
التقدم  لتعطيل  بصناعته  أمريكا  يتهم  اشرتاكي 
يف  يرى  إسالمي  وهذا  الصيني  والتقني  الصناعي 
الرصاط  عن  الناس  البتعاد  إلهيا  غضبا  الفريوس 
املستقيم ويعتربه ابتالء ويتهم الحكومات باالعتداء 
إىل  دعت  عندما  الدين  من  والسخرية  الشعائر  عىل 
غلق املساجد وتعليق صالة الجماعة يف حني تسمح 
أن  والحق  بالنشاط.  والحانات  واملالهي  للمقاهي 

للدين  قدمت  املساجد  أغلقت  عندما  الحكومات 
ال  الناس  ولكن  اإلحراج  من  الذات  إنقاذ  فرصة 
يعلمون. فالداعي الحقيقي لتعليق صالة الجماعة 
تجنب  بل  العدوى  الجماعة  تجنيب  ليس  باملساجد 
االحراج القائل إن العدوى قد حصلت يف املسجد رغم 
الربانية  بالعناية  أنه محمي  الله املفرتض  أنه بيت 
آخر  العدوى يف مكان  أن تحصل  يمكن  وليس كما 
والحانة...  والسوق  كاملدرسة  عادي  مكان  هو 
فالخوف كل الخوف من أال يفيد املصلني دعاؤهم يف 
حمايتهم من الفريوس وعدواه فيكون بذلك محرجا 
للدين وفاضحا لوهم أنه يحمي من كل يشء. وهذا 
بل  الفريوس  أوجد  من  يعنيه  ال  حداثي  علماني 
والجامعات  واملعارف  للعلم  اإلنسان  حاجة  تعنيه 
واملختربات وزيف التشبث بالزمن الديني وسذاجات 
فهم  يف  القدرية  اعتماد  يضاعف  الذي  التخريف 
جرعة  اىل  اإلنسان  حاجة  ومدى  ورشحها  الوقائع 
ال  لييل  دعاء  أو  تميمة  إىل  ال  الفناء  تقيه من  لقاح 

يسمن وال يغني من جوع. 

على سبيل الخاتمة 
عىل ما يف هذا الفريوس من علل ومآس وما خّلف 
يؤمن  ومازال  األمل  اإلنسان  يفقد  لم  كوارث،  من 
الفينيق  املأساة كطائر  بأنه صانع حياة من رميم 
ينبعث من رماد موته : انظر إىل اإليطاليني أصحاب 
رشفات  يف  يقفون  الحياة  وحب  فيتا  الدولتيش 
منازلهم يملؤون الشوارع الخالية والقلوب الخائفة 
ويقلبون  بالفن  الفناء  يقاومون  وموسيقى  عزفا 
الصينيني  إىل  ...انظر  ملهاة  واملأساة  فرحا  الفزع 
بعد  األطباء  لتحية  صفوفا  الجنود  وقف  كيف 

عودتهم من مدينة ووهان منترصين عىل الوباء .
لقطع  مناسبة  فرصة  كنت  ألنك  كورونا  شكرا 
معارشة  إىل  وأعدتنا  التفاهة  طوفان  عىل  الطريق 
القرطاس  عىل  والخط  القلم  ومداعبة  الكتاب 

فجنّحنا يف سماء الخيال .
شكرا كورونا ألنك أحييت ثقافة االعرتاف عندما 
ورصنا  واملثقفني  والعلماء  لألطباء  االعتبار  أعدت 
عن  عوضا  لتحاليلهم  وننصت  أفكارهم  نسمع 

ضجيج الساسة.
 هل سيوّلد هذا الفريوس يف اإلنسان رّد فعل نقدي 
وكيفيات  الوباء  أسباب  عن  السؤال  أساسه  جديد 
التعايش معه  الوقاية منه وسبل مكافحته وطرق 
سيصبح  حدث  ما  أّن  ضده…أم  لقاح  من  وهل 
مجرد واقعة حلت وارتحلت ويبقى اإلنسان خارج 

التاريخ... خارج العالم؟

بقلم : عبد الرؤوف روافي - أستاذ باحث

كورونا واملثّقف : فريوس النقمة…
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الشارع الثقافي

فرقة أمنية حارصتنا بالسالح خالل التصوير ظّنت أننا حراقة حقيقيون

مسلسل  يف  »صاروخ«  شخصية  أداء  خالل  من  تمكنت 
»الحرقة« من إقناع املشاهد كما لو كنت »حراقا« حقيقيا، فكيف 
أجل تقمص  السيناريو من  تعاملت مع  ذلك وكيف  تمكنت من 

هذا الدور والنبش يف خفايا شخصية »الحراق«؟
املمثل قبل تقمص أي شخصية هي  أن يتخذها  أول خطوة يجب 
الشخصية  خصوصيات  عىل  والتعرف  الدرامي  العمل  سيناريو  قراءة 

التي سيجسدها املمثل.
صاحب  عند  نجدها  األوىل  الكتابة  مرات،  ثالث  الشخصية  تكتب 
يكتفي  ال  الذي  املبدع  املخرج  يجسدها  الثانية  والكتابة  السيناريو 

بالتنفيذ فقط والكتابة الثالثة واألخرية يشتغل عليها املمثل املتمكن.
»صاروخ«، شخصية تحمل أبعادا إنسانية لديها نقاط قوة ونقاط 
يعتربه  الذي  العادي  »الحراق«  قالب  إىل  تنصاع  وال  تمثل  ال  ضعف 
باعتباره  النظامية  غري  الهجرة  ظاهرة  عن  الوحيد  املسؤول  املجتمع 
النظاميي  املهاجرين غري  »الحراقة«  الذي سيحمل  »الشقف«  صاحب 

واملنظم للـ»حرقة«.
أعترب أن اعتماد األفكار املسبقة عن »الحراق« أو أي شخصية أخرى 
ألعبها يف األدوار الدرامية ال تخدم خصوصيات الشخصية املذكورة يف 

السيناريو باعتبارها شخصية متفردة ومتميزة ال تشبه أحد.

قبل  أحبذ  بحرفية  الشخصية  وتجسيد  الدور  اتقان  أجل  من 
السيناريو واملخرج  الحديث مع صاحب  الرشوع يف تصوير املسلسل، 
ومحاولة فهم تصورهما الفني للشخصية قصد تحديد أبعادها النفسية 
الدور بحرفية  لعب  أجل  الشخيص من  االجتهاد  يأتي  ثم  واالجتماعية 

وتطويرها من خالل توظيف الحركات والعبارات.
الغوص يف خفاياها  »الحراق« قصد  احتواء شخصية  كما حاولت 
ال  حية  أدمية  شخصية  إىل  تحولها  حقيقية  خصوصيات  واكسابها 

ورقية.
الفن  مجال  يف  املمثل  يكتسبه  الذي  األكاديمي  التكوين  هل 
واكسابه  قوة  نقاط  الدرامي  للعمل  يضيف  أن  يمكن  املرسحي 

»مصداقية« لدى الجمهور؟
املرسح هو األصل واملدرسة األوىل لتعليم أصول وأساسيات التمثيل 
إضافة واضحة يف  يقدمون  قد  املرسحيي  املمثلي  أن  وأؤمن شخصيا 

األعمال الدرامية التلفزية.
األخرية  األعمال  يف  التونسيي  املخرجي  أن  مؤخرا  والحظت 
الرمضانية أيقنوا أن املمثل املرسحي بإمكانه أن يحدث طفرة خاصة يف 
العمل وأعترب أن التلفزة التونسية ظلمت نفسها ال املمثل عندما أقصت 

املرسحيي يف األدوار الدرامية يف فرتة ما.
وانا مرسحي باألساس، مارست هواية التمثيل منذ نعومة أظافري 
الفن  مجال  يف  واالحرتاف  املشوار  مواصلة  واخرتت  الثامنة  سن  يف 
تم  درامي  عمل  أول  يعد  الذي  الفن  هذا  بعظمة  مني  ايمانا  املرسحي 

إنجازه عىل سطح الكرة األرضية.

أفضل  من  »الحرقة«  مسلسل  يف  دورك  اعتبار  يمكن  هل 
أعمالك الدرامية التلفزية ؟

للجمهور  التلفزة  يف  عديدة  أدوارا  أقدم  لم  حقيقة 
الليل«  »نجوم  يف  أدواري  أبرزها  وأذكر  العريض 
و»الحاضة« و»األيام« و»النوبة« لكنني يمكن ان أقول 
يف  »النوبة«  مسلسيل  يف  قدمتهما  اللذين  الدورين  إن 
و»الحرقة«  بوشناق  الحميد  لعبد  والثاني  األول  جزئيه 
الدرامية  أعمايل  أفضل  من  يعدان  الوسالتي،  لألسعد 
التلفزية وذلك نظرا للمساحة الهامة التي تم تقديمها يل 

للعب الدور.
ما هي الرسالة التي أردتم إبالغها للجمهور من 

خالل العمل الدرامي »الحرقة«؟
بمثابة  كان  املسلسل  هذا  يف  املمثل  دور  أن  أعترب 
صوت  إيصال  أجل  من  اإلنسان  يحملها  التي  األمانة 
الناس الذين فقدوا فلذات أكبادهم يف مراكب »الحرقة« 

أو اليزالون يبحثون عنهم منذ رحيلهم إىل يومنا هذا.
»صاروخ«،  يدعى  كـ»حراق«  لعبته  الذي  الدور 
يحمل العديد من الرسائل من أبرزها أن الحراق ليس 
هو املسؤول عن الوحيد عن ظاهرة الحرقة كما ينظر 
إليه يف املجتمع ويمكن ان يكون هو أيضا ضحية من 

ضحايا املنظومة أو إحدى حلقاتها.

باألساس  ترتكز  أمنية  معالجة  الحرقة  معالجة  تكون  ال  أن  يجب 
عىل مراقبة مستوى الحدود الساحلية أو القبض عىل مجتازي الحدود 
ثقافية  اجتماعية  نفسية  مقاربة  عىل  تقوم  أن  يجب  فاملعالجة  خلسة 
تعمل عىل تحسيس الناشئة بخطورة مثل هذه املمارسات والعمل عىل 

بناء شخصية سوية.
زادة  وبوهم  امهم  عالهم  يرصفوا  وصغار  حرقوا  موظفي  »هناك 
حرقوا« املشكلة الحقيقة هي مشكلة هوية وانتماء لهذا الوطن، هناك 
تلقيح لم يتلقاه املواطن وهنا ال أتحدث عن التلقيح املضاد لكورونا بل 

أهم بكثري منه وهو تلقيح الوطنية واالنتماء.
هل من طرائف عاشها فريق التصوير يف كواليس »الحرقة«؟ 
عند سؤالك يل عن إحدى الطرائف التي تعرضنا لها عند التصوير 
بصدد  كنا  عندما  به  مررنا  جدا  مضحكا  موقفا  استحرضت  ما  فورا 
تحصلنا  ان  بعد  ليال  الشمالية  بالضاحية  قمرت  التصوير يف شواطئ 
هناك  كانت  الوقت  نفس  البحرية، ويف  الرشطة  مركز  عىل رخصة من 
فرقة أمنية من سواحل حلق الواد تقوم بجولة يف شواطئ قمرت وهو 
عملها الروتيني العادي ولكن يبدو أنها لم تكن تعلم بأننا كنا بصدد 
التصوير يف البحر فتمت محارصتنا وقالوا لنا باستعمال البوق »هل انتم 
حراقة« فأجابهم املخرج األسعد الوسالتي »نعم حرقة حرقة« معتقدا 
البحرية بشواطئ  الرشطة  تابعة ملركز  التي حدثتنا  األمنية  الفرقة  أن 
قمرت وعىل علم بوجود فريق تصوير يف املنطقة، فتمت محارصتنا فورا 
من الفرقة األمنية التي أشهرت سالحها علينا يف الظالم معتقدين اننا 
حراقة حقيقيي لكن رسعان ما تعرفوا علينا كممثلي ودخلنا يف هسرتيا 

ضحك جماعية.
لعبت  التي  احمد  بن  عائشة  املمثلة  مع  العمل  كان  كيف 
بينكما  الذي  اعتبار  يمكن  وهل  العزباء،  االم  »هالة«  شخصية 

قصة حب يف املسلسل؟
أعترب أداء عائشة بن احمد متمكنا وغري متصنع ولم أجد أي اشكال 
يف التعامل معها او مع أي شخص آخر، ففي اللحظة اإلبداعية والفعل 
الدرامي أعامل كل زمالئي بكل احرتام وحب وأعترب ان كل ممثل يقف 

أمامي هو أفضل ممثل.
وحقيقة كانت األجواء رائعة جدا يف التصوير وكل الزمالء قدموا كل 
ما لديهم من إمكانيات تمثيل رهيبة ومقنعة رغم اإلرهاق والتعب اللذين 
انعكست  إنسانية  الوقت شحنة  ذات  الذي خلق يف  البحر  يف  عشناهما 

ايجابيا عىل العمل.
استثنائية  قصة  هي  و»هالة«  »صاروخ«  قصة  ان  القول  يمكن 
نظرا  البعض  ببعضهما  الطرفان  أعجب  حيث  باألساس  وإنسانية 

للمبادئ اإلنسانية التي يتبنيانها.
شبيهة  خاصة  اجتماعية  حالة  تعيش  التي  املتحدية  املرأة  »هالة« 
إنسانية  مبادئ  يحمل  الذي  »صاروخ«  أخت  عاشتها  التي  بالحالة 

كونية، هي معطيات أساسية تمكنت من خلق عالقة بينهما.
هي ليست بالرضورة قصة حب بي الشخصيتي ولم تظهر االحداث 
يف املسلسل نوع العالقة التي تجمعهما لكن يمكن الجزم أن الحب الذي 

جسدته الشخصيتان هو حب للذوات وحب للفعل النبيل.

مهذب الرميلي صاروخ »حرقة« لـ»الشارع المغاربي« :

حاروته : مريم مطيراوي
هو »صاروخ« تونس الذي أثار ضجة في مسلسل »حرقة« المعروض ضمن األعمال الدرامية لرمضان 2021.  وهو »فتحي« في مسلسل »نوبة« .. الممثل 

المسرحي مهذب الرميلي يعتبر نفسه مختصا في االدوار المرّكبة والصعبة.. ويراه الجمهور محترفا ومبدعا يتقن أي دور يلعبه. 
لم يخف مهذب في الحوار الذي أجراه معه »الشارع المغاربي« إيمانه بأن أي عمل درامي يجب ان يحمل رسالة يعتبرها بمثابة األمانة التي يجب أن يوصلها 

إلى الجمهور، كما يغوص بنا  في عوالم شخصية »صاروخ« وبعض كواليس مسلسل »حرقة«.

• الدوران اللذان قدمتهما في مسلسلي 
أفضل  من  يعدان  و»الحرقة«  »النوبة« 

أعمالي الدرامية.
• أداء عائشة بن احمد متمكن وغير متصنع
• هناك تلقيح لم يتلقاه المواطن التونسي 

وهو تلقيح الوطنية واالنتماء

الرمضانية  األخيرة  األعمال  مخرجو   •
أن  بإمكانه  المسرحي  الممثل  أن  أيقنوا 

يحدث طفرة خاصة 
ال  نفسها  ظلمت  التونسية  التلفزة   •
في  المسرحيين  أقصت  عندما  الممثل 

األدوار الدرامية في فترة ما

18
حوار  العدد
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سألت شابا ذات ليلة رمضانية بعد أن أشعلت سيجارتي من أصابعه 
حلمي«  أسقط  »لقد  أجابني  الحرقة؟  مسلسل  أعجبك  هل  املحرتقة. 
حاورته وشاكست بعض أحالمه، يبدو أنه كان يعتقد يف الحلم اإليطايل. 

عدت للكتابة وقدارتسم يف ذهني سؤال كيف أسقطت دراما الحرقة 
قوله«سقط  يدرك  كان  التونيس  الشاب  ذلك  أن  أعتقد  اإليطايل؟  الحلم 
حلمي« إدراكا كشف عن إبتناء عالقة تشاركية بي خطاب الصورةالتلفزية 
أن  عىل  مايحيلنا  وهو  الناقد  بفكر  الحرقة  مسلسل  تابع  الذي  واملتلقي 
الصورة التلفزيةيف دراما الحرقة لم تكن تثري رغبة املتلقي يف اإلستهالك 

بقدر ما كانت للتصور، أي بمعنى أدق للتفكري.
إن املعطى الجديد يف دراما التلفزة يجعلنا نبحث عن خاصيات اللغة 
يف خطاب الصورة التلفزية ملسلسل الحرقة عىل إعتبار أن الصورة هي 
الباث واملتلقي إلحتوائها عىل  التواصلية بي  اللغة  لتلك  األساسية  البنية 
معاني  أنتجت  وإشارات..  وأيقونات  وشفرات  وسمعية  مرئية  عالمات 

ودالالت لم نعهدها سابقا يف املسلسالت التلفزية.
نظام رسدي سينمائي: لنئ إعتمدت كتابة مسلسل الحرقة عىل عنرص 
رئيسيا  حدثا  ويرسد  السيناريو  كتابة  أساليب  إحدى  بإعتباره  الرسد 
وهو  باملخاطر  مليئة  املتوسط  بحر  عرب  شعية  غري  هجرة  يف  يتمثل 
بمثابة األنفجار الذي وّلد أحداثا أخرى تحركها أفعال الشخصيات والتي 
النظام  فإن  الحبكة  إىل  للوصول  وتتطورت  الدرامي  البناء  يف  ساهمت 
الرسدي يعمل ضمن رؤية رسدية تحددها وجهة نظر السارد الذي يختار 

زاوية رؤيته عن قصدية بغاية إنتاج معاني ودالالت جديدة.
ولعل إختيار عنارص النظام الرسدي لهذا املسلسل )األمكنة، األزمنة، 
الشخوص، الوصف..( يقيم دليال عىل قصدية كاتب السيناريو إلختياره 
األمكنة  هذه  برمزية  جيدا  يعي  وهو  األحداث  فيها  تدور  التي  لألمكنة 
غرار  عىل  فضاءاتها  ودرامية  الرتاجيدية  تاريخيتها  بدورها  ترسد  التي 
فضاء قارب الهجرة الغريشعية والذي تلتقطه الكامريا الرسدية يف حركة 
ترحيل trAveLLInG عمودية لتربز مدى ضآلة حجم القارب كنقطة تائهة 

يف محيط البحر املتوسط وهو شاهد عىل مآيس الغارقي يف أعماقه.
موطن  األوىل  اليابسة  وتمثل  اليابسة  من  ضفتي  البحر  ويتوسط 
الكامريا  وترسد  الحيتان  طعم  من  ماتبقى  البحر  فيها  الحارقي،يتقيأ 
إفريقيا  دول  من  األرض  هذه  عىل  والوافدين  للمواطني  يومية  معاناة 
أفرادا ومجموعات حيث توثق بؤر الفقر والهوان والذل والفساد وتلتقط 
الكامريا عن قرب تفاصيل البؤس والعنف يف البيوت واألسطح واألحياء 
الشعبية والسجن ومحطات امليرتو.. كما تلتقط اليأس والخوف والتعب 
أسباب  يوفر  مما  مجيد..(  فارس،األب  نعمة،  عيونالشخوص)األم  يف 
من  الهاربة  األجساد  ترنو  حيث  اليابسة  من  األخرى  الضفة  الرحيالىل 
واقعها املرير أن تتالقى عىل أرض الحلم اإليطايل والتي حولها املخرج من 
الحلم إىل كابوس لتصبح سجنا للمهاجرين الغري شعيي حتى يعطي 

للشخصيات املعارضة شعية إبتزازهموإستغاللهم ماديا وجسديا.
البرشية  الرصاعات  أو حلبة  إىل فضاء درامي  الحجز  يتحول فضاء 

زوايا  من  الكامريا  ترسد  هكذا  واإلنتقام..  والطمع  الجشع  يقودها  التي 
لقطات  يف  كالجرذان  فتلتقطهم  الجنسيات  متعدد  ملجتمع  مختلفة 
شاسعة تصور تشتتهم يف ساحة بناية سجنية ضخمة ثم تقرتب الصورة 
يف لقطات متوسطة لتكشف حركة الشخوص يف أركان الفضاء الدرامي 
والجريمة..  والعنرصية  البرش  تجارة  من  القذارة  أنواع  يمارسون شتى 
وجع  لرتوي  الشخصيات  إنفعاالت  عند  وجوههم  من  الكامريا  وتقرتب 

ذكرياتهم وهشاشة نفسيتهم.
البحر،  وسط  القارب  الوطن،  الثالث)أرض  األمكنة  بي  اإلنتقال  إن 
أرض الحلماإليطايل أو الكابوس اإليطايل( يحدده النظام الرسدي الزمني 
املتبع وتصنعه تقنية املونتاج وهي أداة املخرج للتحكم يف الزمن التلفزي 
تداخل  لتبتني  األحداث  لتسلسل  الزمني  الرتتيب  املونتاج  تقنية  وتكرس 
األزمنة بإقاعات مختلفة ومتنوعة وقد تراوحت األزمنة الرسدية بي زمن 
الورائية(  )الومضات  املايض  واملواقف( وزمن  األحداث  )توثيق  الحاض 
والزمن الداخيل للشخصية )البعد النفيس( والزمن الدرامي )زمن انتظار 

املجهول(.
الرسد  وأشكال  واللقطات  الصور  ايقاعات  يف  تنوع  مايضفي  وهو 
الدرامية  اللحظات  وصف  يف  ويمدد  التشويق  عنارص  ويوفر  والتبئري 
من  شظايا  ويكشف  املكان  وشساعة  الفضاء  وأركان  األشياء  ووصف 
ذاكرة الشخصية ونفسيتها املضطربة ويوثق مواقفها الحاضة يف اآلن 

والهنا.
الحديثة  الدراما  نموذج  هي  الحرقة  مسلسل  يف  الزمنية  اللعبة  لعل 
الذي قطع مع الرتتيب الزمني الكالسيكي يف تسلسل األحداث، وهي لعبة 
تدار بدهاء يف غرفة عمليات املونتاج إلنتاج الصورة النهائية بعد التفكيك 
وإعادة تركيب اللقطات وقد يكون الرتابط بي اللقطات غري منطقي لكنه 
ترتيب  اللقطات حسب  ربط  املونتاج  من  الغاية  تعد  لم  مقصود، حيث 
األحداث بل أصبحت الصورة تمثل يف حد ذاتها حدثا ملا تحمله من رموز 
اإلنتظار  أفق  درامية وعالمات سمعية برصية تكرس  واستعارات  كونية 

الكالسيكي لدى املتلقي، تستفزهو تثري التساؤل والحرية.
التي  والغامضة  واإليحائية  واالستعارية  الرمزية  الصور  عديدة هي 
تملك القدرة عىل شد املتفرج للمشاركة يف إنتاج املعنى ومن أهم اللقطات 
التي تتميز بشاعرية درامية حي نتذكر األب مجيد يبحث عن  البالغية 
إبنه يف ليلة من ليايل البحث يف شوارع العاصمة بي األزقة ويف األنفاق 
ومحطات القطار وهو يستحرض حوارا مع أم إبنه تتضاد فيه الصورة 

البرصية مع الصورة السمعية لكنها تظهر متناسقة متعاضدة.
األب مجيد: والدنا ضايعة أساميهم منرشة عىل األوراق تقول سلعة... 
األم: آش باش إدني ها مجيد.. األب:قالوا وكلو محامي واملحامي داهم 
ندبروروسنا..  تو  ها  الحوش  بيع  األم:  علينا..  ملوجي  موش  فلوس 
كلنا  يسوايش..  ما  تابعو  وما  الحوش  األب:  بركة..  يروح  الولد  أعطيني 

مانسوو يش.. أحنا تفش مايشبحنا حد كي يضيع واحد منا.. 
هكذا ترجل مجيد يف الخالء والفراغ يستحرض حوارامع أم إبنه وقد 

يدل هذا الخالء عىل الضياع والتيه بي أضواء املدينة التي تزيد من العتمة 
والظالم يف عيون الباحثي عن أبنائهم املفقودة.

رسالتها  لبالغة  املتلقي  لدى  املعنى  تعمق  إستعارية  أخرى  صورة 
حينما عاد مجيد إىل أرضه لتفقد خلية النحل مورد رزقه ليجده مصابا 
منه  يعاني  مايحيلنا عىل وضع مرىض  وهو  موته  إىل  أدى  مما  باملرض 
أبناء هذا الوطن العليل ويستحرض قول إبنه الضائع« يجي نهار وحتى 

النحل يموت.”
واملحكوم  الحاكم  بي  الشاسعة  الهوة  إىل  ترمز  التي  الصور  تتعدد 
ويصبح أبناء الشعب يف كثري من اللقطات أرقاما ال غري، يلفظهم البحر 
جثثا متآكلة لتدفن الجثث أرقاما دون هويةيف مقابر مدن الحارقي وهي 
عالمة من العالمات الرتاجيدية التي تدل عىل فقدان اإلنتماء لهذا الوطن 
وتوّلد حالة من الضياع لدى األفراد مما يجعل الهجرة حتمية وهي رحلة 
الهوية  مفاهيم  يف  إشكاليات  تطرح  أخرى  هوية  عن  البحث  أجل  من 

والكونية.
تتأزم الوضعية الدرامية لتصبح الهجرة نحو األمل رحلة إىل املجهول 
ليجدوا  أبنائهم  الباحثي عن  األولياء  لدى  إنتظاراتو رؤى ضبابية  تولد 
أنفسهم أيضا يف محيط املجهول وهو ما يضع املتلقي يف حالة الغموض 
غايته  وتصبح  توقعاته  ليكرس  املجهول  هذا  يف  بدوره  ينخرط  الذي 
القصوى قراءة بالغة الصورة الصامتة/املتحركة وفك شفراتها ورموزها 
الريح  أو لوحة هبوب  البحر إليفازوفسكي  كأنه يفك غموض رسومات 

للرسام األمريكي وينسلوهومز.
الحرقة  مسلسل  مشاهد  من  صور  مع  تتشابه  رسومات  وهي 
تحمل  التي   )ArchétyPe( الكونية  الرموز  من  نمطا  تمثل  باعتبارها 
عالماتها الرمزية يف مخيلتنا الغائبةو أحاسيسنا الدفينة وأفكارنا التائهة 
ولعلها ترجنا مثل صدمة صامتة توقظ صوتا نائما يف داخلنا منذ قرون.. 
كأن نصطدم صامتي بمشهد الحارقي عىل قارب املوت يف ليلة عاصفة 
أو أن نتوه يف عيونهم املرهقة وهم ينتظرون املوت)مشهد هالة وأمينة( 
وقد ترتجف قلوبنا يف مشهد اإلنقاض أمام تعدد األصوات من جنسيات 
ملآيس  توثيقي  مشهد  أمام  وكأننا  وأوروبية  وعربية  إفريقية  مختلفة 

املهاجرين من غياهب الزمان.
مع  جديدة  عالقة  التلفزية  الدراما  يف  الحديثة  الكتابة  لنا  تكشف 
الواقع التونيس حيث يقدم لنا السيناريست عماد الدين الحكيم واملخرج 
تعمل  التي  الكالسيكية  املقاربات  عن  مختلفة  مقاربة  الوسالتي  لسعد 
إىل إستهداف  املقاربة  إنتاجه بل تسعى هذه  إعادة  أو  الواقع  عىل تمثل 
الواقع »الحرقة« وإتجهت إىل تفكيكه وحل رموزه وفك شفرات غموضه 
حتى يتيرس معالجته بفكر حديث يجعلها تبتكر نوعا جديدا من صور 
التلفزية ويبدو أن املمثلي قد إنخرطوا يف إستهداف هذا الواقع  الدراما 
لتجدهم يف تبني وتقمص الشخوص مقتنعي بأبعادها الفكرية والنفسية 
وتضادها  إختالفها  عىل  شخصياتهم  بمنطوق  ومؤمني  واإلجتماعية 

مبتكرين جماليات أخرى يف التواصل مع املشاهد.

شاعرية دراما احلرقة
بقلم : معز العاشوري )مخرج مسرحي وناقد(

لقطة من مسلسل "حرقة"

متابعات تلفزية
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متابعات تلفزية

يف كل سنة قبل رمضان تنشط شكات اإلنتاج أو 
التلفزات أو حتى مجموعات من األفراد إلعداد أعمال 
عىل  القائمون  يستدعى  ما  وعادة  لرمضان  كوميدية 
يف  وهي  أعمالهم  لتقديم  البالتوهات  إىل  األعمال  هذه 
طور اإلنتاج وعادة كذلك ما يعدوننا بالفوائد الكثرية 
التي يف هذه األعمال وبعنارص التفرد وأسباب التأثري 
إنها  القول  عن  العموم  يف  تخرج  ال  التي  املشاهد  يف 
املغرب  أذان  بعد  مباشة  تقدم  الروح  خفيفة  أعمال 
يف  وإلراحتهم  عنهم  وللتخفيف  املشاهدين  لتسلية 
أعمال  إنها  كذلك  والقول  املتعبة  الصوم  أيام  نهايات 
كوميدية مخالفة للمألوف أي مختلفة عما عهدنا من 
رمضان  يف  سابقا  قدمت  مضحكة  فكاهية  سلسالت 
كذلك ويف موعد اإلفطار بالذات ومن أجل نفس الغاية 
أي تسلية املشاهدين وإراحتهم بعد تعب يوم الصوم. 
فكرة  تكرس  ما  األقل  عىل  هذا  عذاب،  الصوم  لكأن 

ارتباط الهزل والفكاهة باإلفطار.
والتسلية  اإلفطار  العالقة بي  ما  أدري حقيقة  ال 
والهزل أو العالقة بي رمضان والتعب أو بي الهزل 
والضحك والراحة ولكن عقودا من املمارسة  الربامجية 
التلفزية واإلذاعية يف تونس كرست هذا التميش وثبتت 
هذه الرؤية التي تبدو غري منطقية تماما ونحن نتذكر 
رمضان  أيام  يف  تبث  كانت  التي  اإلذاعية  السلسالت 
»شناب«  كسلسلة  الغاية  نفس  أجل  من  اإلفطار  عند 

اإلذاعية الشهرية أو سلسلة »الحاج كلوف« املتلفزة.
بالكوميديا  ارتبط  تونس  يف  رمضان  أن  املهم 
يف  فاشلة  وكوميديا  باهت  ضحك  ولكنه  وبالضحك 

»ابن  مسلسل  السنة  هذه  يف  واملثال  األحيان  أغلب 
خلدون« الذي بث يف قناة« الحوار التونيس« عىل مدى 
عرشين ليلة والذي تبدو أخطاؤه كثرية جدا حتى أنه 
يف أحايي كثرية يسقط يف التفاهة مثل كثري من الربامج 
الفكاهية التي تبث هنا وهناك يف قنوات التلفزيون يف 
تونس  الفكاهة يف  أن  يؤكد  بذلك  اإلفطار وهو  ساعة 
توايل  برغم  منها  الخروج  تستطع  لم  أزمة  تعيش 

التجارب
تظهر أخطاء مسلسل »ابن خلدون« منذ العنوان 
أو منذ نطق القائمي عليه للعنوان فهم ينطقون »ابن 

خلدون« بضم الخاء وهذا خطأ أصبح فظيعا بعد أن 
علم القايص والداني أن خلدون تنطق بفتح الخاء.

وبعيدا عن هذه املسألة اللغوية التي تحدث صدمة 
أوىل عند تلقي املسلسل فإن بناء هذا العمل وهيكليته 
بأزمة  عليه  ملا اصطلحنا  املجسمة  الظواهر  أكثر  هما 
الضحك يف تونس، هذه األزمة التي ال بد أنها تناسب 
السنوات  يف  وخصوصا  البالد  يف  السائد  العام  املزاج 

األخرية.
فغايتها  وشوط  قواني  العادة  يف  للكوميديا 
اللمحة  فمنها  كثرية  وأدواتها  والتسلية  اإلضحاك 
الخاطفة قوال، ومنها الحركة املفاجئة واملتناقضة التي 
اللعب  ذلك  بالكلمات،  اللعب  ومنها  املشاهد،  تدهش 
الذي يدعو املتفرج أو السامع إىل البحث عن التوافقات 
املفقودة بي املقول واملضمر من التجاور بي الكلمتي 
عىل أساس االختالف يف حرف أو أكثر، ومنها التنافر 
ذلك،  وغري  والوضعيات  الشخصيات  بي  والاّلتناسب 
يعتمدها  التي  الحركية  أو  القولية  الالزمة  ومنها 
الخصائص  عىل  االعتماد  كذلك  وربما  الكوميدي 
أو  املفرط  الطول  أو  كاالمتالء  للفكاهي  الجسدية 
النهايات  كذلك  ومنها  ذلك،  غري  أو  الشديد  القرص 
هذه  كل  ولكن  لألحداث.  املتوقعة  وغري  املفاجئة 
هزليا  أو مسلسال  فكاهية  تصنع سلسلة  ال  التقنيات 
آنية وفردية وال يمكن أن تكون عنرصا  ألنها تقنيات 
الكوميدية  السلسلة  منظومة  هي  كاملة  منظومة  يف 
األعمال  يف  عادة  تعتمد  تقنيات  وهي  املسلسل،  أو 
الهزلية كعرض الستاند آب stAnd uP الذي تقدم فيه 
الفكاهيون الفرنسيون كثريا بما وجدوا من رعاية من 
 Lorent وسائل اإلعالم وخصوصا من لوران روكيي
وعرض  فرنسا،  يف  األول  الفكاهة  راعي   ruquIer

 one mAn  السكاتش املشابه، وكعرض الوان مان شو
show أو عرض الرجل الواحد وهذا نمط من الفكاهة 

التلفزيون وله يف  يناسب  مطول نوعا ما وممرسح ال 
تونس بعض األعالم الذين قدموا فيه أعماال مهمة دون 
أن يصلوا إىل الكمال مثل وجيهة الجندوبي وخصوصا 
ملي النهدي وعادة ما تفقد هذه التقنيات بريقها الهزيل 
بالتكرار وتصبح أعماال وأقواال ممجوجة وعىل هذا لن 
تصنع سلسلة هزلية ناجحة إال بوجود سيناريو هزيل 

جيد وهذا ما لم يوجد يف سلسلة »ابن خلدون«.
بداية  منذ  علينا  أطلت  خلدون«  »ابن  سلسلة 
عىل  مرتكزة  حلقاتها  وتتابعت  السنة  لهذه  رمضان 
البلدية  يف  نظافة  عمال  هم  رئيسية  شخصيات  ثالث 
يلعب أدوارها جعفر القاسمي وكريم الغربي وبسام 
الحمراوي ويرأسهم موظف بلدي بمظهر رجل أعمال 
ويبنى  بندقة،  لطفي  هو  خاصة  شكة  صاحب  أو 
العمل  يجعل  مما  مرتابطة  أحداث  عىل  العمل  هذا 
سلسلة  أي  كوم  سيت  ال  الحلقات  مرتابط  مسلسال 
سلسلة  كما  الشخصيات  موحدة  املواضيع  مستقلة 

»شوفيل حل« الشهرية أو حتى سلسلة »بوليس« التي 
أحد  يف  التواتي  وكمال  العبديل  لطفي  بطالها  كان 

الرمضانات التي سلفت.
غري أن مسلسل »ابن خلدون« الذي يجهد نفسه 
إىل  يرتق  ولم  بالقبول  يحظ  لم  مسلسال  يكون  ألن 
الجيد.  السيناريو  غياب  بسبب  املشاهد  شد  مستوى 
ويفاجأ  بينها  واضح  رابط  وال  ترتاكم  فاألحداث 
أو  املشاهد بحدث جديد أو بدخول شخصية جديدة 
تحس  بل  واضحة  مقدمات  دون  شخصية  خروج 
السيناريو  أن  املسلسل  حلقات  عىل  تتفرج  وأنت 
بناء  لكأنّه  حتى  العمل  تصوير  وقت  نفس  يف  يكتب 
عشوائي تضاف اليه اللبنة إىل اللبنة يف املرة بعد املرة 
إليها املجموعة  دون تخطيط مسبق أو هدف تسعى 
العمل  فهم  يجعل  األمر  وهذا  العمل  يف  املشاركة 
أمرا مستعصيا  فيه  الدرامية  الحركة  وربط مكونات 
وخصوصا يف الحلقات األوىل منه علما أن رس تسمية 
الحلقة  يف  إال  يتكشف  لم  خلدون  بابن  املسلسل 
التي ال ندري  العصابة  أن  املسلسل وهو  األخرية من 
لم ركزت عملها اإلجرامي عىل ذلك الثالثي العامل يف 
البلدية تخطط لرسقة ابن خلدون، النصب التذكاري 
لهذا املؤرخ وعالم االجتماع  واملنتصب يف قلب مدينة 
أمعن  التي  الخيوط  بعض  تبينت  وهكذا  تونس. 
السيناريست يف إخفائها علما أن هذه العقدة مرسوقة 
تماما من فلم مرصي قديم تتلخص فكرته يف سعي 
جهات متنفذة دولية ومافيوزية إىل رسقة تاريخ مرص 
العظيم ممثال  يف األهرام، وهكذا سقط مسلسل »ابن 
التفكك وعدم  خلدون« يف محظور آخر غري محظور 

التناسق هو محظور الرسقة األدبية املوصوفة.
الطابع  إضفاء  يف  أنفسهم  املمثلي  إجهاد  ورغم 
الفكاهي عىل املسلسل باللوازم القولية أو الحركية أو 
باستغالل الخصائص الفيزيولوجية للممثلي كصلعة 
جعفر القاسمي وشعر بسام الحمراوي ومظهر كريم 
الغرض  تحقيق  يف  ينجحوا  لم  فإنهم  األبله  الغربي 

الفكاهي للعمل.
تتخبط  التي  األزمة  »ابن خلدون« تجسم  سلسلة 
الفكاهة  تقلب  أزمة  وهي  تونس  يف  الكوميديا  فيها 
الفكاهة يف  والهزل إىل نقيض غرضهما كأن تمحض 
أو  العبديل  لطفي  يفعل  ما  بالكلمات  اإليحائي  اللعب 
كريم  أو  القاسمي  يفعله جعفر  ما  ممجوجا  تهريجا 
بضحكات  يربّد  وتخويفا  للرعب  إثارة  أو  الغربي 
الكامريا  يف  كما  معهم  أو  املشاركي  عىل  مصطنعة 
الخفية التي انقلبت عندنا اىل مقالب منكرة تستدعي 
الذي  للفريق  محاكمة  أو  محاسبة  األحيان  بعض  يف 
أو  زلزال  او  تمساح  أو  بأسد  املواطن  خوف  يثري 
مع  التساهل  بسبب  ذلك  وكل  القبيل  هذا  من  يشء 
العمل اإلبداعي الكوميدي ومنطق ضورة إعداد عمل 

لرمضان

الكوميديا الرمضانية :

سلسلة »ابن خلدون« وأزمة الفكاهة
علي بن عبد هللا

علــى الرياحــي وحســيبة رشــدي  وفتحيــة خيــري... ثالثــة مــن رمــوز األغنيــة 
التونســية األصيلــة. رحمــة هللا عليهــم

صورة تتحّدث

مشهد من سلسلة "ابن خلدون"
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ُج وِمْن كاَن َيبغي  »إنَّ اهلمَّ َقْد يتفرَّ
احَلّق، فاحلقُّ أبلُج«

يوسف مارس )مسرحي(
يجب أن تقوم املسلسالت الدرامية بدور فعال 
يف تصحيح املفاهيم واملساهمة يف عرض القضايا 
مواقف  خالل  من  العالج  سبل  وتوضيح  الراهنة 
قوقعة  من  بالدراما  تخرج  اجتماعية  حياتية 
والتطوير.  التنمية  رحاب  إىل  والرتفيه  التسلية 
مثال  يكتشف  الدرامية  األعمال  لهذه  املالحظ  
أنها تنرش الفساد، كما أنها تنبه إىل خطورة هذا 
الفساد كي ال ينترش، وهي رسالة تنبيه للمجتمع 
أخالقنا  عىل  الدخيل  اليشء  هذا  بوجود  وإنذار 
بها  يهاجم  كثرية  أسباب  وهناك   ، ومجتمعنا 
الناس جرأة الدراما ويعتربونها أمراً سلبياً بينما 
الجرأة  لهذه  أعداء  فهناك  العكس،  البعض  يراه 
ألنها شيئا جديدا عىل مجتمعاتنا، فمجتمعاتنا لم 
تعتد عىل الجرأة، بل إن قاعدة عريضة اعتادت عىل 
الحياء من مناقشة مشكالتنا، فنحن  أو  الخوف 
مدني  مجتمع  ومجتمعنا  حولنا  بما  نتأثر  برش 
مجتمع  من  تحول  أنه   استيعاب  ويجب  معقد 
مختلف  معقد  مدني  مجتمع  إىل  بسيط  ريفي 
والتعايش مع هذا التحول ومعرفة أساليب الحياة 
والرتبية الحديثة فيه حتى ال تكثر هذه املشكالت 
يف  نعيش  نعد  لم  ألننا  مواجهتها  كيفية  ونعرف 
السهل  املتجانس  الصغري  الريفي  املجتمع  ذاك 
الذي يكون فيه اكتساب سلوك جديد فيه صعباً 

جداً عكس وضعنا الحايل.

إذ  والتمكن،  والتبرص  الوعي  هي  مشكلة 
يصعب عىل الشباب اكتساب الفضيلة من خالل 
وأن  املوجودة  الرذائل  لكثرة  الدرامية  األعمال 
الوعي  من  درجة  عىل  ليسوا  واملراهقني  الشباب 
االجتماعية،  املشكالت  واقع  بإدراك  لهم  تسمح 
الدرامية  األعمال  تؤديه  أن  يمكن  ما  وإدراك 
مثالً  يتعلق  فيما  خاصة  أرسية،  مشكالت  من 
العنوسة،  الجنسية،  العالقات  الحب،  بمشكالت 
رضورة  يتطلب  وهذا  األرسي،  والعنف  الطالق 
املجتمعية  املشكالت  لحل  الدرامية  املعالجة 
هذه  أن  خاصة  تكريسها،  يف  املساهمة  من  بدالً 
املشكالت قد ارتفعت نسبة وجودها يف املجتمع، 
كما أنها تمتد لتشمل قطاعات عديدة يف املجتمع، 
مبارشاً  ارتباطاً  وترتبط  والطفل،  املرأة  كقطاع 
الشوارع،  كأطفال  األخرى،  القضايا  من  بالعديد 

اإلدمان، البطالة، الحرقة والجريمة.

للمسلسالت  متابعتنا  خالل  من  ونستشف 
الرمضانية أن تركيزها ينصب عىل القيم السلبية 
يف  اختالل  لظهور  املجال  يفتح  بما  الشاذة  أو 
يف  السلبية  األفكار  من  مجموعة  وظهور  القيم، 
الكفاح،  قيمة  اختالل  مثل:  الدرامية،  األعمال 
والنظرة  واألرسة،  واألم  األب  صورة  واهتزاز 
املادية للزواج، وعدم احرتام العلم، وسيطرة مبدأ 
الغاية تربر الوسيلة، وعدم احرتام القانون، وقلة 
الرئيسية  األدوار  يف  اإليجابية  الشخصيات  عدد 

وزيادتها يف األدوار الثانوية.

التأثريات  من  الهائل  الزخم  هذا  وسط  ويف 
استطاعت  أخرى  نماذج  نجد  السلبية،  الدرامية 
مشكالت  بعض  حل  يف  الفن  هذا  من  االستفادة 
املجتمع يف املجاالت املختلفة، كالتعليم، والزراعة، 
إليها  للنظر  يدعونا  ما  ذلك  واإلرشاد،  والطب، 
أطرافها  تناول  خالل  من  لإلصالح  كوسيلة 

من  يستطيع  فني  كقالب  فالدراما  املتعددة. 
أن  التأثري  عىل  وقدرته  املتعددة  أشكاله  خالل 
قيمه  وترسيخ  املجتمع  تنمية  يف  مكانته  يأخذ 
عديدة  فئات  عىل  العبء  يلقي  ما  وهو  األصيلة، 
من  وتنقيته  الفن  هذا  دعم  يف  املساهمة  يمكنه 
الرذائل التي لحقت به، واالستفادة من مقوماته 
هذه  ومن  املجتمع،  عىل  التأثري  يف  وخصائصه 
من  يستطيع  الذي  والسينارست  الكاتب  الفئات 
الحلول،  وإعطاء  املشكلة،  عرض  قلمه  خالل 
ونرش  السلوكيات،  وتصحيح  األخطار،  وتجنب 
املمثلون،  وكذلك  الرذيلة،  ومحاربة  الفضيلة، 
حسن  يف  يتمثل  إيجابي  بدور  يقوموا  أن  يمكن 
تنموية  رسالة  عملهم  واعتبار  األدوار  اختيار 
وتربوية ال أن يكون مصدراً للربح غري املرشوع، 
وعىل املنتجني دور يف نجاح هذا القطاع الفني من 
بما  واألصيلة  الراقية  الفنية  األعمال  دعم  حيث 
يتناسب مع اإلمكانات اإلنتاجية الحديثة، وتدعيم 
أعمال  خالل  من  الفنية  والجودة  الخالقية  القيم 
نرش  أجل  من  تكرس  ضخمة  مشرتكة  إنتاجية 
الخريجني  تشجيع  يجب  كما  الراقية،  الرسالة 
وإتاحة  واملونتاج،  والتصوير  اإلخراج  مجال  يف 
الحديثة،  التقنيات  من  لالستفادة  لهم  الفرصة 

ودعم أصحاب الخربة لهم.

انتشارها  مع  بالشك  التليفزيونية  الدراما  إن 
من  شكل  فهي  حدين،  ذو  سالح  هي  الواسع 
يشء  هناك  كان  وإن  الثقايف  التمثيل  أشكال 
هو  الوحيد  الفارق  أن  عرضها،  يف  املغاالة  من 
املعاش  الواقع  بني  التفرقة  املتلقي  استطاعة 
إليه  يفد  املنتج، وتفسري كل ما  الدرامي  والواقع 
من أشكال درامية عىل أنه واقع هذه املجتمعات 
عليها  ليقبل  اإلبهار  من  شكل  بها  أن  يعلم  وال 
عنها  يحجم  اآلخر  البعض  بينما  بها،  ويعجب 
لثقافته الفرعية، وما تم ترسيخه من قيم  وفقاً 
الثقافة  من  النوع  بهذا  تأثره  ومدى  أعماقه،  يف 
اكتساب  يف  إيجابياتها  تتمثل  فعندما  الواردة، 
القدرات  بعض  وتنمية  اإليجابية،  القيم  بعض 
العقلية واملهارات املكتسبة من الثقافات املختلفة 
لدى الكبار والصغار يف كيفية التعامل والترصف 
الثقافة  تنمية  يف  وتساهم  املتنوعة،  املواقف  يف 
بعض  عىل  الضوء  وإلقاء  واملعارف،  الشخصية 
املختلفة  وثقافاتها  الشعوب  تاريخ  صفحات 
تطرح  عندما  السلبي  تأثريها  نجد  وحضاراتها، 
عادات وقيما ومبادئ يف االتجاه املخالف للثقافة 
والشباب  األطفال  لدى  خاصة  فيها  نعيش  التي 
يف  تام  بشكل  راسخة  ليست  املجتمع  قيم  ألن 
فيها  وتضاءل  خّف  الذي  الوقت  يف  نفوسهم 
تأثري األرسة واملدرسة، لذا فإنها تؤثر يف عقولهم 
النماذج  بهذه  يتشبهون  ونجدهم  وسلوكياتهم، 
يتعلمون  وأحيانا  واأللفاظ،  واألفعال  السلوك  يف 
ما  خالل  من  املنظمة  الجريمة  أنماط  بعض 
يشاهده يف الدراما التي تقدم بعض أشكال العنف 
مسلسل  يف  سنفكر  متى  العدواني.  والسلوك 
بن  ملحمة  يف  كما وقع  نجاح شعب  يقدم قصة 
قردان؟ متى سننتج مسلسل يعرف بالشخصيات 
يقدم  مسلسل  نشاهد  متى  والفنية؟  الوطنية 

العائلة التونسية النموذجية بحرفية؟....

خارج الصندوقالدراما التونسية :
الّربيع يف شعر

سونيا عبد الّلطيف 
عادل الّزارعي

هي شاعرة تونسيّة من مدينة قليبية يف والية نابل. كانت قد عشقت األدب واإلبداع 
بمدارس  تعليم  أستاذة   ذلك مهنتها. فهي  فيه منذ سنوات طويلة وقد ساعدتها  عىل 
املوج  همس  مجالس  ومديرة  التّونسيي  الكتّاب  باتّحاد  عضو  أنّها  إىل  إضافة  تونسيّة 
األدبيّة. فقد تميّزت بكثافة نشاطها  يف الّساحة األدبيّة والثّقافيّة. فأصدرت مجموعتها 
الّشعريّة األوىل " امرأة استثنائيّة" ونرشت لها مجموعة ومضات " بعنوان " بجناح واحد 
أطري" ولها أيضا يوميات بعنوان " مرتوهات...وهدرات". فحي تقرأ قصائدها تدرك من 
الوهلة األوىل أنّها شاعرة مفعمة بإرادة الحياة واالندفاع نحو رحابها ومسكونة بالتّجديد 
وبالّرغبة الجامحة يف التّجريب وركوب الخيال.  وهي تعيش كّل ذلك بحيويّة وحماس 
والثّائرة.  املتمّردة  بروحها  اليوميّة  تفاصيله  تحيا   اّلذي  واقعها  عن  تتعاىل  أن  دون 
فتجد نفسك تشبّهها عن طواعيّة بالبحر وموجه وبالّسفر ومغامراته وبالحلم وخياالته 
الّطبيعة بكّل ما فيها من لي وعنف.  وبالحّب وعذاباته ولذائذه..إنّها شاعرة قّدت من 
لذلك لم يكن الّربيع يف أشعارها مجّرد فصل بل هو مناسبة عظيمة لتأّمل الوجود وشحن 
النّفس بطاقة الحياة والعمل واالنبعاث. ولقد كان هذا الفصل يف رؤيتها الّشعرية رمزا 
للّزمن البكر اّلذي يتمنّى اإلنسان ديمومته دون انقطاع. فارتبط عندها بالّسفر والعمل 

وإعادة ترميم ما أفسدته قساوة الفصول األخرى. 
   تقول :

يسألُنِي:
أْن أبنَي يل وكرا جديدا

أن أحّلق بعيدا بعيدا
أن أجعل يل رسبا سعيدا

بني رحلة الّصيف والّشتاء
يهجر الخطاف األوطان

يبحث عن الّدفء والقوت والّسالم
وحني يعود الّربيع يعود األمصار

ال يغرّي األوكار
يرّمم القديم 

يصلح ما أتلفته الّرطوبة  
بهندسة وإتقان

من ذاك املنقار
يعيد لها الّسحر  والجمال

ينفخ فيها
فتعود إليها الّروح يف اإلبّان 

واألعراس تقام
الخطاطيف تزّف للخطاطيف. 

أو  الّرأس  مسقط  يعني  الذي  القديم  للوكر  الوفاء  معنى  القصيدة  هذه  يف  يتجىّل 
الوطن. لم ينس الخطاف عّشه الذي نشأ فيه وترعرع، ولم تغرّي هجرته بعيدا عالقته به 
ولم تضعف من  حبّه له. فرحلته بي الّصيف والّشتاء أكسبته معرفة جديدة وصقلت 
عادت  إذا  إاّل  لها  معنى  ال  إضافة  الوطن  هجرة  أو  فالّسفر  البناء.  يف  القديمة  مواهبه 
ينتهي  الذي  البنّاء  فالّسفر  به وتزيده قوة وعمرانا.  لتنهض  الوطن من جديد  وسكنت 
بالعودة إىل الوطن هو الّربيع نفسه الذي يعود كّل سنة ليخصب األرض ونفوس البرش. 
فعودة الّربيع هي عودة الّروح للوطن ليزيل عنه كّل وهن. فلقد ازداد الخطاف مهارة 
الذي هجره لسبب من  البناء. فأصبح مهندسا ماهرا ومتقنا قادرا عىل ترميم وكره  يف 
األسباب. ولكن ال يمارس البناء بحسب وقاعده الهندسيّة املحدودة الجاّفة وإنّما يمزج 

الفّن بتقنيات الهندسة وأحكامها العلميّة. تقول الّشاعر ة:
يعيد لها الّسحر والجمال  

ينفخ فيها 
فتعود إليها الّروح 

لقد أصبحت عمليّة البناء مماثلة تمام لعمليّة الخلق بنفح الّروح يف الجسد املاّدي. 
فبدون هذا اإلبداع الجمايل الّروحي ال يمكن أن تستمّر الحياة وال يمكن أن يبلغ البناء 
أّن  املفّكر الجزائري مالك بن نبّي  العائد. ولقد أشار  غاياته يف تحقيق سعادة املهاجر 
وعمرانهم  حياتهم  يف  الجمايل  الجانب   أهملوا  قد  الّراهن  العرص  يف  واملسلمي  العرب 
العربيّة اإلسالميّة.  املزدهرة للحضارة  العصور  وتفكريهم عكس ما فعلوه أجدادهم يف 
فأّكد ضورة الّربط بي الفّن ومختلف الّظواهر  الثّقافيّة. فلعّل تصّور  الّشاعرة للبناء ال 
تختلف عن هذه الّرؤية الحضاريّة. فقيمة البناء تكمن يف استيعابه للبعد الفنّي يف تكوينه 
وتماسكه. فليس الفّن إاّل رؤية للوجود تتخّلل إعمال اإلنسان وأحواله. فهو اليّشء الوحيد 

الذي يعيد لألشياء روحها وعمقها:
فتعود إليه الّروح يف اإلبّان.

وبعودة الّروح املرتعة بالفّن تعود األفراح التّي تدّل عىل أن عنارص الحياة قد اكتملت 
عنارصها وتشابكت من جديد بعد تباعد وتنافر.

 www.acharaa.com maghrebstreet@gmail.com

21الشارع الثقافي
متابعات تلفزية



www.acharaa.com العدد 260 - الثالثاء 11 ماي 2021 maghrebstreet@gmail.com

22الشارع الثقافي ملف األسبوع

املقروض للجميع .. البقالوة والغرّيبة
مليسوري احلال والبشكوتو للزّوايل

عواطف البلدي
هو "الّلّمة" و"فرحة" االطفال بالثياب الجديدة وبااللعاب و"المهبة".. هو الحلويات والزيارات و"الحاللم" و"الملوخية" و"الشرمولة" و"المرقة الحلوة" وهو ايضا 
"حق الملح" و"البخور والحّناء" ودار "نانا" و"الصالة والتهاني".. عيد الفطر أو "العيد الصغير" مثلما يحلو للتوانسة تسميته هو فرصة للّم شمل أفراد العائالت 
في دار الجدود ومناسبة تدخل البهجة في قلوب الجميع. عن هذه التفاصيل وأكثر وعن عادات العيد في تونس أيام زمان وقبل سبعينات القرن الماضي تحدثنا 

في ملفنا اليوم مع ثلة من المختصين في التراث الالمادي وفي عاداتنا التي "نسينا" معظمها...

عادات التوانسة أيام العيد قبل الّسبعينات :

جميال  حدثًا  زمان  ايام  للعيد  االستعداد  يمثل 
وتقليًدا يستحيل االستغناء عنه بالنسبة للعائالت. وعادة 
تنطلق تحضرياتها يف العرش االواخر )عرشة الخيل( من 
شهر رمضان وتتكثف خالل اليومي األخريين. فتسارع 
الجديدة ألطفالها  الثياب  عن  البحث  رحلة  العائالت يف 
الستائر  وتغيري  املنزل  وتنظيف  الحلويات  واعداد 
ومناسبا  حّلة  ابهى  يف  املنزل  يكون  حتى  واملفروشات 
يجلبون  الذين  واألصهار  واألقارب  الضيوف  الستقبال 

الـ»ُموِسم« لخطيباتهن.. 

يا ليلة العيد ...
فرتة  »كانت  الزريّل  فؤاد  الرتاث  يف  املختص  يقول 
السبعينات فرتة ذهبية الننا اخذنا اجمل عادات واجواء 
االربعينات والخمسينات والستينات..« متابعا »شخصيا 
ينتظرون  التوانسة  كان  الجميل  الزمن  فرتة  اعتربها 
بلهفة قدوم العيد وخاصة األطفال الذين كانوا يعّدون 

ثيابهم ويولونها عناية خاصة«.. 
ليلة  طوابري  يقفون  الّرجال  »كان  الزريل  وتابع 
النسوة  العيد عند الحاّلق رفقة صغارهم بينما يعددن 
ما يلزمهن لالحتفال« مضيفا »الحلو يف القزادر والدار 

نظيفة ومالبس االطفال جاهزة ومرتبة«. 
يف  طقوسا  للعائالت  »كانت  أنّه  إىل  الزريل  وأشار 
قبل  تنطلق  أن  العادة  وجرت  العيد  حلويات  إعداد 
أسبوع أو أقل بقليل ..« متابعا »كل ليلة يجتمع النسوة 
لها  أّمن  قد  ان يكون زوجها  يف بيت واحدة منهن بعد 
قبل خروجه اىل املقهى لوازم الحلويات كلها من فواكه 

جافة ودقيق وسمن وزيت وسكر وكّل قدير وقدرو«.
 وتابع »اغلب العائالت كانت تعّد الغريبة البيضاء 
عىل  تحرص  وكانت  الحمص  وغريّبة  الدرع  وغريّبة 
هذه  ..ألن  الزبدة  عوض  السمن  باستعمال  إعدادها 
أبّن  كانت  زمان  حلويات  متداولة..  تكن  لم  األخرية 
وأزكى من حلويات اليوم التي تصنع باملارغرين.. آش 
العائالت أيضا املقروض  من بنّة بربي؟« مضيفا »تعد 
رغم توفره كامل السنة يف اغلب البيوت خاصة يف شهر 
رمضان ألنه مصنوع من التمر الذي يتربّك به التوانسة 

وألنه صحي أيضا..«.
كانوا  الحال  وميسوري  املاركانتية  »أما  وتابع 
يعد  من  فهناك  »البقالوة«  بصواني  العيد  يستقبلون 
بقالوة اللوز وآخر يعد بقالوة الفستق أو بقالوة الباي 
التي تجمع بي اللوز والبوفريوة والفستق وهي بقالوة 
اما يف جهات اخرى  األكابرية وشكون يوصل يعملها.. 
كزغوان فيعّدون كعك الورقة بالنرسي واللوز والفستق« 
مذّكرا بالدور الرئييس الذي يلعبه »طّراح الحومة« الذي 
وصواني  الحلويات  بأطباق  االعتناء  عملية  عادة  يؤّمن 
إىل  وإيصالها  الفرن  من  خروجها  حي  إىل  البقالوة 
حظوة  للطّراح  »كانت  الزريل  يقول  أصحابها..  بيوت 
ومكانة كربى يف قلوب النساء فهو الذي يتفنن يف تعديل 
الفرن وتزويده بالحطب آنذاك حتى ال تحرتق حلويات 

االهايل«. 
كان  ثمة  ما  مطعم  ال  بنة  ال  اليوم  »حلو  وأضاف 
التي تعّدها  أيام زمان  .. يا حرسة عىل حلويات  املنظر 
النسوة يف البيوت« مضيفا » من العيب شاء الحلويات 
املنازل  داخل  يَُعّد  يشء  كل  كان  الفرن..  من  الخبز  او 
َهْم  السوق  »خبز  وهو  السياق  هذا  يف  قيل  مثل  ولدينا 

لو يبدا باللحم«... والحّرة واملْقدية هي من تعد كل يشء 
بنفسها«..  

التواتي »لم  الباحث يف الرتاث عادل  من جهته قال 
أن  مالحظا  آنذاك«  متداولة  الحلويات  شاء  عادة  تكن 
عبارة  الدخل  أو محدودة  متوسطة  العائالت  »حلويات 
عن أطباق من غريّبة الحمص والدرع  أو من املقروض 
البقالوة  يف  الحال  ميسوري  حلويات  تتمثل  بينما 

بمختلف انواعها«.

املخابز  اشتغال  يفرس  ما  »هذا  التواتي  وتابع 
األطفال  يقطع  بينما  انقطاع  بال  ليلتي  طيلة  واألفران 
الليل جيئة وذهابا بي املنازل واألفران حاملي األطباق 
مخصصة  كانت  العيد  »ليلة  أن  مذّكرا  رؤوسهم«  عىل 
االهل  الستقبال  استعدادا  وترتيبها  املنازل  لتنظيف 

واالقارب«.
واضاف التواتي »ليلة العيد هي يف الحقيقة اربعة 
ليال او ربما اسبوع يسبق يوم عيد الفطر. حيث تنطلق 
املالبس الختيار  بيع  بالطواف عىل محالت  التحضريات 
قبلة  فتكون  الجديدة،  االلبسة  من   االطفال  يناسب  ما 
القصبة«  نهج  او  القرانة  سوق  إما  الدخل  متوسطي 
مضيفا » اما بالنسبة للعائالت ذات االمكانات املحرتمة 
فتكون قبلتهم نهج شارل دي غول او  شارع باب البحر 
التي  الشهرية  واملاركات  الفارهة  املغازات  توجد  وفيه 
يتذكرون أسماءها  عىل غرار  التونسيي  ما زال بعض 
نهاية  اندثرت  التي    mAIson modèLe املالبس  مغازة 
السبعينات وحل محلها مبنى بنك معروف ونذكر محل 
سيمون  وأروقة  »الرباطل«  تحت  اغا   عباس  املرحوم 
 Le محل  فنذكر  لالحذية  بالنسبة   اما  فرنسا..  بشارع 
الخمريي  اوالد  ومحل  مبارك  مصطفى  نهج  يف   BouIF

يف نهج محمد عيل وال ننىس محالت »BAtA« املنترشة يف 

شارع باب البحر«.
الصمادحي  وليد  التقليدية  االكالت  يف  املختص  اما 
فقد قال »يقّسم رمضان اىل ثالثة اقسام  نطلق عليها 
اسم »عرشة رجال« و»عرشة نساء« و»عرشة خيل« يف 
االيام  لتسارع  هكذا  )االواخر(  وتسمى  الخيل  العرشة 
العيد  لتحضريات  خاللها  النساء  تستعد  حيث  فيها 
العيد  يوم  اطباق  واعداد  الحلويات  مستلزمات  واقتناء 
بمعنى  بـ»الدالة«  الحلويات  تصنع  العائالت  وكانت 

كل ليلة يف دار فالنة« الفتا اىل ان »االجواء كانت مليئة 
عىل  وصالة  وتعشيقة  والبخور  والزغاريد  بالضحك 

النبي..«.
وأضاف الصمادحي »كانت العائالت املقتدرة تذبح 
الفقراء  عىل  اللحم  ويوزعون  العيد  قبل  يوم  الخرفان 
وكانوا ايضا  يتصدقون بلباس العيد لالطفال ويتكفلون 
اليوم  من  بداية  الفقراء  أبناء  بمصاريف حفالت ختان 
تنار  كانت  ايضا  االولياء  مقامات  رمضان«..  من   20

بقناديل مزّودة بزيت الزيتون. 
واشار اىل ان »االسبوع االخري من رمضان هو اسبوع 
اسبوع  وايضا  للنسوة  بالنسبة  والتحضريات  التنظيف 
يعودون  وال  بالّدالة  افواجا  يقصدنه  كّن  »الحّمام«.. 
املقروض  قيل  رائحة  عنهن  يزحن  ان  قبل  منازلهن  اىل 
العيد  ليلة  يستقبلن  »وكّن  متابعا  الغريبة«  وطهي 
امامهم  والبخور  والكانون  والتبسيمة«  بـ»الضحكة 
فناجي القهوة وبعض حلويات العيد التي تم ترصيفها 
الحلوة والبلوزة  الربيكة  »القزادر« اىل جانب  مسبقا يف 
والبوزة بينما يسهر الرجال ليلة العيد  بالكافيشاطات 

ويسهر اصحاب املحالت والدكاكي  بمحالتهم. 
ولفت اىل ان هناك عادات خاصة بعامة الناس من 
اصناف  اعداد  يف  الحال  وبميسوري  الدخل  متوسطي 

فمن  ونقوده  دخله  حسب  كل  الحلويات  من  معينة 
بينهم من يعد البقالوة و»حجر قرطاج« و»املقروصة« 
الحمص  وغريّبة  البيضاء«  و»الغريبة  و»املشامم« 
فقد  البشكوتو  »اما  قائال  »املعمول«  وايضا  واملقروض 
عىل  يقدر  ال  كان  الذي  للزوايل  الرسمي  »املساند  كان 
صنع الغريّبة ويستقبل العيد فقط  بقليل من املقروض 
املقيل يف الزيت واملحشو بالتمر وأيضا كان ذوو الدخل 
كان  سعره  ألن  الجلجالن  صمصة  يعّدون  املحدود 
مناسبا للعائالت الفقرية .. كان كيلو الجلجالن بـ 700 

او 800 مليم«.
طبق  يعد  سابق  زمن  يف  كان  الفقري  بأن  وذّكر 
عصيدة الزقوقو لالعياد واملناسبات ولالستعمال اليومي 
ايضا فصنع منه الخبز وطبخه ايضا مع املاء ثم ادخل 
عليه الدقيق او الفارينة النه ظهر زمن املجاعة الفتا اىل 
انه »اصبح يف ما بعد حكرا للبايات وللعائالت الثرية بعد 
ان كانت تعّد »الّرغيدة بالفستق« للعيد وللمولد النبوي. 

عيد »الصغار« قبل الكبار
لها  خاصة  مناسبة  لألطفال  بالنسبة  العيد  يمثل 
ومالبسه  ينم  لم  األطفال  ِمن  فَمن  جميلة..  طقوس 
الشمس  بزوغ  منتظرا  املبتسمتي  عينيه  أمام  الجديدة 
لريتديها وليجمع »املهبة« ليقصد يف ما بعد اماكن تكثر 
عادل  الرتاث  يف  الباحث  يقول  وااللعاب..  املراجيح  بها 
أيام  العيد خمسة  التواتي »قبل االستقالل كانت عطلة 
ما  تقتني  كانت  العائالت  ان  اىل  الفتا  والكمال  بالتمام 
يلزمها من املؤونة تحسبا لغلق املحالت واالسواق طيلة 

يومي او ثالثة«.  
وأضاف التواتي »يبدأ يوم العيد مباشة اثر صالة 
وبعد  املساجد  من  الرجال  عودة  »بعد  متابعا  العيد« 
معايدة زوجاتهم وتقديم حق امللح لهّن تمكث النساء يف 
املنازل ويأخذ الرجال ابناءهم بلباسهم الجديد للطواف 
معهم  ويأخذون  للمعايدة  واالقارب  االهل  منازل  عىل 
صحون الحلويات التي  تكون عادة ملفوفة يف مناديل 
من القماش مذّكرا بأنه »لم تكن عادة وضع الحلويات 
بعد  ظهرت  وأنها  متداولة  املقوى  الورق  صناديق  يف 

وخالل ستينات وسبعينات القرن املايض.
واشار اىل انه »بعد املعايدة يأخذ االباء ابناءهم اىل 
بعض  لديهم  تجّمع  قد  يكونوا   ان  بعد  االلعاب   مدن 
النقود من االهايل واالقارب مضيفا »كانت توجد مدينتان 
بشارع  والثانية  الحفصية  بطحاء  يف  واحدة  لأللعاب 
وأخرى  خشبية  مراجيح  عادة  وتضم  الخامس  محمد 
كهربائية وغريها من األلعاب دون السهو عن ذكر بعض 
خارج  املركاض  ببطحاء  املوجودة  البسيطة  املراجيح 

باب الجديد وببطحاء باب الفلة وبطحاء الحلفاوين«.
فيها  يتسابق  كربى  مناسبة  العيد  »كان  وتابع 
يكون  ان  يسعى  شخص  وكل  للمصالحة  املختصمون 
هو املبادر بالصلح مع خصمه أما عادة االحتفال فهي 
عادة ضاربة يف القدم يف العالم العربي واالسالمي لكنها 
االغلبي  العهد  مع  اال  تونس  يف  كبرية  هالة  تأخذ  لم 
الحسينيي  اىل  وصوال  الحفصيي  تحت  وتواصلت 
كانت  عرش  التاسع  القرن  خالل  انه  بالذكر  والجدير 
هناك مراجيح وفرق موسيقية )طبال وزكار(  تجوب 
القصبة مثلما ذكر محمد الحشاييش املتوىف سنة 1912 
كانوا  االباء  ان  التونسية«  العادات  يف  »الهدية  كتابه  يف 
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املُشاهدة
والتأثر !؟

حازم الشيخاوي
لقد أردنا أن تكون هذه النبذة اليوم رضبًا من العودة التي 
يف  نقدية  نظرًة  أسس  الذي  الكتب  من  لواحٍد  تقريًظا  تحمل 
عالقٍة بواقعنا السمعي – البرصي – االفرتايض، واإلشارة تذهب 
مؤلفه  خالل  من  أراد  الذي   guy deBord ديبور  غي  إىل  ههنا 
استالب  يبني  أن   la socIété du sPectacle الفرجة‘‘  ’’مجتمع 
املعيار  بأنفسهم، عندما يصبح  األفراد يف عالقة   ]alIénatIon[

الرئييس والوحيد متمثالً يف القدرة عىل تحقيق اإلستهالك. 

نحن ربما ههنا يف إستعادة للتقابل األفالطوني القديم الذي 
يقيم تمييًزا بني حقيقة اليشء والنسخ. كأننا دائًما  نداور نفس 
األمر، فاملجتمعات الحالية ال تنطلق من البحث عن اليشء يف ذاته 
أو لغايته، إنما هنالك محايثة لصيقة بظاهر األشياء ملحاكاتها. 
ربما الظرفية الحالية هي األمارة الدالة عىل هذا األمر: أصبحت 
تُقدم  التي  والتقنية  الصورة ونقاوتها  الحقيقة رهينة سطوة 
’’الفرجة‘‘،  بسلطة  مدفوًعا  واقًعا  ذلك  أنتج  لقد  خاللها.  من 
 la médItatIon/ la[ التأمل  فعل  أنَّ  نؤكد  أن  يمكن  ال  أين 
contemPlatIon[ هو املرجع الفعيل ههنا، بل يقترص األمر عىل 

املشاهدة ذات النزعة االستهالكية، أين أضحت اآلراء السياسية 
االجتماعية  مبنية عىل عالقات  الفكرية والتصورات  واملواقف 
الصدى  له  كان  مثاالً  مثالً  لنأخذ  الصورة.  تتوسطها  قوة 
الحقيقي مؤخًرا: صورة نائبة ترتدي خوذًة خوًفا من عمليات 
انجرت عن  التي  اآلثار  عنف داخل مؤسسة سياسية سيادية. 
هذا الوسيط تمثل يف استهالك شعور الخوف والتقزز والبؤس أو 
السخرية التي تنتهي بنوٍع من الفشل النقدي.إذن، هنالك نوع 
لرؤيته  وتحديد  االجتماعي-ة  للفاعل-ة  والصناعة  اإلنتاج  من 
كافة  عىل  ينسحب  األمر  هذا  نطرحه.  ما  لفاعلية  وفًقا  ها   –
اإلشهار  سلطة  تحت  نعيش  فنحن  اليومية،  حياتنا  تفاصيل 
شيئًا  أضحت  التي  اآلراء  استطالع  وآليات  واإلعالم  واملوضة 

فشيئًا املحدد الوحيد لخطط اإلنقاذ. 

 أصبحت الوسائل الرقمية والراديوهات والقنوات الفضائية 
محدد أولويات الرغبات لدى األفراد، ومرجع التفاعل مع عديد 
الصورة  فاعلية  اسرتداد  رهينة  ههنا  املسألة  كأنما  القضايا، 
داخل الواقع، أو بناء متخيل الفرجة واقعيًا. هذا األمر يثري يف 
ذلك  بسهولة،  تستساغ  ال  قد  التي  الضدية  من  نوًعا  الحقيقة 
ألننا نعتقد أن ما يتيحه فضاء الصور عموًما هو نوع من إعادة 
بأنه  يقتنع  الذي  حيث  املشاهد-ة  لدى  الرغبات  أولوية  ترتيب 

فرد له قدرة االختيار. لكن هل يمتلكها فعالً ؟ 

ههنا تُثار مسألة فلسفية أخرى: أيهما يلبي رغبة مجتمع 
لتكون  أهمية  ال  أن  نعتقد  ؟ نحن  الوهم  أم  الحقيقة  الُفرجة، 
الحقيقة حقيقًة، بل يجب أن تقع مأسسة لرضٍب من التأويل 
املستمر أو املرور من املرئي إىل الال-مرئي قصد  تفكيك سلطة 
عىل  تعيش  اليوم  املجتمعات  كافة  أن  يبدو  إذ  امُلقدس؛  الوهم 
وقع هذا األمر: التأثر بسلطة تحويل القيم الفكرية والثقافية 
العفة هي  أن  القيم االستهالكية. كأن نقول مثالً  إىل يشء من 
أو  املاليني  قبل  من  تشاهد  لقطات  إليها  تشري  التي  القيمة 
’’الفساد  أن   أو  تلفزيونيًا  يبث  الذي  التمثل  هي  الرجولة  أن 
األخالقي‘‘ تحدده تصنيفات ملشاهَد متكررة يف مواقع التواصل 
االجتماعي.  ذلك ال يكون منفذا إالّ لتحديد الغرض الرسيع من 
املادة الوسيطة بما هي التمثل السطحي ألي فعل برشي وتقبله 

من الناحية األخرى كما هو.

التأثر الفرجوي الرسيع هو سمة عرصنا اآلني، كما أنه نوع 
 alaIn من املجتمع املربمج، لكن ليس وفًقا ملا يؤكده أالن تورين
touraIne، بل هي الرغبة التي يكون فيها الفرد تارًة ُمَشاِهًدا 

العالقات  تحدد  التي  هي  الفرجة  هذه  ُمَشاَهًدا.  أخرى  وتارة 
االجتماعية، وتلك هي ماهية نمط اإلنتاج املعارص التي أضحت 
تفهم عىل أنها  أنطولوجيا الواقع للصورة. لو قمنا اآلن بأشكلة 
مجمل ما كتبناه وفقا لواقعنا املحيل : ما وجه الشبه يا ترى بني 

املشاهدة والتأثر !؟

يشرتون البنائهم بعض اللعب الخشبية يوم العيد 
او اللعب املصنوعة من القماش«.

وبدوره قال املختص يف الرتاث فؤاد الزريل 
وأحذيتهم  ثيابهم  الصغار  يلبس  ان  »بعد 
الجديدة يقصدون املراجيح التقليدية حيث كان 
االباء يأخذون اطفالهم اىل مالهي  باب الجديد 
حديقة  اىل  أو  الحلفاوين  أو  سويقة  باب  أو 
البلفيدير او حديقة الباساج أو »جنينة قابس« 
بشارع باريس إضافة اىل ان البعض منهم كانوا 
السينما ملشاهدة  اىل قاعات  العيد يذهبون  يوم 
أفالم كرتونية... كل هذا بعد أن يجمع الصغار 
»املهبة« من اعمامهم واخوالهم واجدادهم الذين 
وتعد  وسيدي«.   نانا  »دار  يف  عادة  يجتمعون 
امللفوفة بمناديل من  الحلويات  النساء صحون 
القماش ويقوم الصغار بتوزيعها عىل الجريان 
وتدخل  منهم  حلويات  صحون  عىل  والحصول 
والغاية  املتبادل  التذّوق  إطار  يف  العادة  هذه 
والتباهي  التفاخر  النساء  األغلبية من  لدى  منه 
»التصنيف«  عىل  قدرتها  واحدة  كل  وإبراز 

والتفنن يف صنع الحلويات.
املختص  الصمادحي  وليد  قال  جهته  من 
التي تسبقه  الليلة  العيد منذ  يف الرتاث »ينطلق 
يخرج  بينما  به  ايذانا  املدفع  يرضب  حيث 
الفجر  قبل  وتحديدا  العيد  صباح  بوطبيلة 
أي  يا مومني«  بعبارة »شيّعوه شيّعوه  مناديا 
توديع شهر رمضان بتناول السحور ليلة العيد 

وهي من العادات املندثرة.
ايضا  واملساجد  للجوامع  انه  اىل  وأشار 
تحضريات خاصة واىل ان ابوابها تظل مفتوحة 
كامل الليل  وتكون مبّخرة ومعّطرة حتى يأتيها 
مرتدين  حلة  ابهى  يف  واطفاال  رجاال  الناس 

البدعيات والجبّات والشوايش والعّراقيات..«
صباح  عادات  »من  الصمادحي  ويضيف 
العيد ايضا تقديم الزوج لزوجته حق امللح وهو 
عادة قديمة تتمثل يف هدية يقّدمها الزوج بعد 
بمجهودات  واعرتاًفا  منه  تقديًرا  العيد  صالة 
لتلبية  رمضان  شهر  يف  بذلتها  التي  زوجته 
حاجيات أرستها. وغالبًا ما تكون الهدية قطعة 
العزباء  البنته  يقدم  االب   »كان  متابعا  ُحيل.. 
قطعة  اما  عادة  يكون  الذي  امللح«  »حق  ايضا 
ُقّدت  اواني  او  والدتها  هدية  مثل  الذهب  من 
من نحاس او بلور او مفروشات مطّرزة حتى 
املال  من  مبلغا  او  عرسها  لجهاز  بها  تحتفظ 

لتشرتي ما يلزمها للجهاز.
العيد   صباح  ايضا  البارزة  العادات  ومن 
مايل  مبلغ  يف  وتتمثل  لألطفال،  »املهبة«  تقديم 
شخص  لكل  املالية  القدرات  حسب  يختلف 
يقول  مباشة  املعايدة  بعد  عليه  يحصلون 
والزربوط  البيس  باملهبة  »شينا  الصمادحي 

والدرجيحة  الشقليبة  يف  ولعبنا  والبنبلوني 
وهناك من يّدخر نقوده عندما كان لورقة نصف 
دينار قيمة حقيقية..  كان ثروة، متابعا »كانت 
الفرحة اكرب وملة العيد مناسبة للضحك والزالة 

البغض واالحقاد وليست للخصام«. 
واضاف الصمادحي »كان النسوة يحرصن 
عىل »تعمري« صحن الحلويات  كّلما نقص وكّن 
الورد  بماء  »الرشبات«  بتعطري  يقمن  أيضا 
وماء البنفسج او الزهر ويعطّرن البيوت بعطر 
العطارين    سوق  من  يجلبونه  الذين  الياسمي 
وفرشن  العيد  ستائر  عّلقن  قد  كّن  ان  بعد 
اليوم« قائال  لهذا  البيوتهن برشاشف خصيصا 
رمضان...  ليايل  يف  تطريزها  عىل  يسهرن  »كّن 
كانت اللّمة وكانت الناس تعاون بعضها وكانت 
بيت  يف  يجتمعن  رمضان  يف  الحومة  بنات 
خطيبها  من  »املوسم«   تنتظر  التي  جارتهن 
جديدة  ولحافات  مفروشات  معها  فيطرزن 

الستقباله مع اهله«.
وعن عادة »املوسم« قال الصمادحي »يؤخذ 
املوسم اىل منزل الخطيبة اما حسب »العادة« او 
»الرشط«.. فاالول يتمثل يف تقديم مأكوالت فقط 
»الرشط«  جماعة  اما  بقالوة  صينية  غرار  عىل 
او  اللباس   او  بالُحيلّ  خطيباتهم  فيهادون 
ايّل  .. متابعا »عيد وموسم  االواني واملفروشات 
كالعرايس  ومحمرين  مكحلي  يقّلك..النساء 
وحتى الجدة كانت تستعمل الحناء مثل بناتها 

وكناتها...«.
من الملوخية إلى الْمروزيّة

»بعد  الزريل  فؤاد  الرتاث  يف  املختص  يقول 
ببشاشة  زوجها  الزوجة  تستقبل  العيد  صالة 
حاملة قهوة معّطرة وصحن حلويات وبعد ان 
بقطعة  زوجته  يفاجئ  قهوته  الزوج  يرتشف 
الفنجان وهي عادة قديمة  حيل يضعها يف قاع 

لدى التونسيي وتسمى »حق امللح«. 
الطقوس  عن  بالحديث  تكون  والبداية 
والعادات املتعلقة بليلة العيد حيث كانت النساء 
العيد  مالبس  بإحضار  وذلك  للعيد  يستعدن 
وتهيئتها والتزين بالحناء والحرقوس والعفص 
بعد  مباشة  الحمام  إىل  والذهاب  )املردومة( 

االنتهاء من صنع حلويات العيد يف املنزل. 
عند  فيتكّون  الغداء  »أما  الزريل  ويضيف 
جرت  فقد   4 او  عنارص   3 من  تونس  سكان 
والحاللم  امللوخية  العائالت  تطهو  ان  العادة 
وطاجي امللسوقة او طاجي بونارين يوم العيد 

وتكون الحاللم »مرّوبة« و»الدبابش ذائبة« اما 
وتكون  َحاْق«  »الّسْ عىل  ليلتها  فتبيت  امللوخية 
والـ»كرشة«  »الهربة«  بـ  ومكتنزة  »مدّللة« 
و»الرأس« متابعا »جدودنا كانوا مدللي برشا«. 
ليلة  الطعام  طهي  عىل  النساء  وتحرص 
العيد رغبة منهن يف التفرغ للمعايدة واستقبال 
الضيوف أوال ولضيق الوقت صباح العيد ثانيا 
يف  تناوله  يقع  للغرض  أعّد  الذي  الطعام  ألن 
العيد  صالة  من  العودة  بعد  الباكر  الصباح 
باكرا  القيام  عليهن  الصعب  من  يكون  ولذلك 

واعداد كل هذه االطباق.
»جرت  التواتي  عادل  يقول  جهته  ومن 
مع  متالئمة  العيد  يوم  أطباق  تكون  أن  العادة 
شهر  طيلة  الصيام  عىل  تعّودت  التي  األجسام 
كامل ألن امَلِعدة تكون غري قادرة عىل استساغة 
أكالت دسمة فيكون فطور يوم العيد عبارة عن 
»ُشبة« و»مرقة حلّوة« وتسمى أيضا »ْمُروزية« 
مرق  من  ويتكون  تركي  أصل  من  طبق  وهو 
باللحم وقطع من القسطل او من املشمش او من 
والحمص  والبصل  السكر  مع  املخّزنة  العوينة 
وميزة هذه الطبخة انها تبقى عدة ايام دون أن 

يطرأ عليها أي يشء وتكون صالحة لألكل«.
وليد  التقليلدية  االكالت  يف  املختص  اما 
تجتمع  الغداء  »عند  قال  فقد  الصمادحي 
نانا وسيدي حول مائدة توضع  دار  العائلة يف 
حسب  كل  املأكوالت  من  معينة  اصناف  عليها 
العاصمة مثال كان  دخله وجهته وعاداته ففي 
الغداء يوم العيد حاللم وملوخية او مرقة ْحلّوة 
بـ»زوائد«  النسوة  يعده  ملسوقة   وطاجي 
طرف  ياخو  ايل  بـ»الّلية  ويسقينه  الخروف 
نجدها  تقريبا  العادات  »نفس  يتسّقم« مضيفا 
بجهة الشمال الغربي عىل غرار جهة باجة.. اما 
يف صفاقس وجربة يعّد األهايل طبق »الرشمولة« 
السمك  مع  والزبيب  البصل  من  يتكون  الذي 

املمّلح ويتناولونه صباح أول أيام العيد«.
الشمال  مناطق  تشمل  اخرى  عادات 
طبخ  يتّم  حيث  العيد  يوم  البالد  من  الرشقي 
بمرق  مصحوبة  وتكون  البيضاء  العصيدة 
لوالية  التابعة  قردان  بن  مدينة  وتنفرد  اللحم. 
وهي  باملعقود  الفارينه  عصيدة  باعداد  مدني 
مرق بالقرع االحمر واللحم يف حي يقوم سكان 
مناطق أخرى بطهي الكسكيس وامللوخية وطبق 
الفول أما يف والية بنزرت فتعّد العائالت أسماك 
اول  القاروص والوراطة واملرجان لوجبة غداء 
أيام العيد واملدفونة لليوم الثاني وطبيخ الخرض 

الورقية والبقول لليوم الثالث. 

عادل التواتي:
قبل االستقالل كانت عطلة 

العيد خمسة أيام وكانت 
العائالت  تقتني ما يلزمها من 
المؤونة تحسبا لغلق المحالت 
واألسواق طيلة يومين أو ثالثة

وليد الصمادحي:
العائالت الميسورة كانت 

تعد البقالوة و»حجر قرطاج« 
و»المقروصة« و»المشامم« 

و»الغريبة البيضاء« 
وغريّبة الحمص والمقروض 
و»المعمول« أما البشكوتو 
وصمصة الجلجالن  فقد كانا 
»المساند الرسمي للزوالي 
ألن كيلوغرام الجلجالن كان 

بـ 700 أو 800 مليم«

فؤاد الزرلّي:
»المرا الحّرة والمْقدية« كانت 

تعد الحلويات بنفسها.. 
والغداء حاللم »مرّوبة« 

وطاجين ملسوقة او طاجين 
بونارين وملوخية تبيت ليلتها 

َحاْق« وتكون  على »الّسْ
»مدلّلة« ومكتنزة بـ »الهبرة« 

والــ»كرشة« و»الرأس«

رؤية
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1/في تقديم "مّر الكالم"
مجموعة  الحامدي  املنصف  الصديق  أخريا  أصدر   
ومرجعياتها  قصة.  عرشة  اثنتي  من  تتألف  قصصية 

اإلبداعية هي، بالغلبة، بالدنا يف العرشية املنقضية .
ولعل استحضار هذه املرجعية قد تدارك بها املؤلُف عىل 
اهتزازا  البالد  اهتّزت  العرشية،  هذه  فطيلة  ابداعي.  فراغ 
سياسيا، وارتسمت أثناءها أحالم، أضحت أوهاما وخيبات 
ولم   العرشية  تلك  يستبطنوا  لم  املبدعني  لكن  موجعات. 
تنبثق لهم منها إعادة خلق لها وخلق آلفاقها  إال يف ما ندر. 
ومّما يفيد هذا الفراغ أن هذه السنوات العرش التي نطل عىل 
مّلا تلد ومّلا تولد، ولم يتمثّلها مبدعونا، فلم يعيدوا  ختامها 
بوها بما  خلقها إال ببعض األسئلة االنكارية. إنهم مّلا يَترََشّ
بمقتضاها  يتخّلق  وبينها  بينهم  مسافة  الصطناع  يكفي 
إبداُعهم .إنها سنوات مخاض ومّلا يحن أوان الوضع وبانت 
بوادُر" الّرمي". وهل أصدق ها هنا من املبدعني إنباء ! إنهم 
من أهل الكتاب، ولهم نبّوات، ومن الوحي أمارات. ويف أبي 

الطيب األسوة وجربان  والشابي.

2/في وصف "مر الكالم"
الكالم يف "مر املالم " مر. هو إنشاء فني لنماذج وأحوال 
ال تنصاغ إال بمر الكالم وإن حسن، وال تتَحرّب إال به. إنها 
نماذج وأحوال التقطها املنصف الحامدي التقاطا جماليا، 
فخلقها بفن قوله من حيث تكون ومن حيث ال تكون، من 
حيث "واقعيتها ومن حيث تخيلها. فمن األلفة لها بعض 
مألوفة يف  لها مقادير. هي  الخلق من عدم  املقادير. ومن 
فالذاكرة  آَلُف.  امُلّرة  الحامدي  رسديات  يف  لكنها  الحياة. 
االجتماعية تختزن تلكم الوقائع واألحوال وتنىس، أو هكذا 
رسما  يرسمها  والخيال  مبدع.  ذاكرة  كانت  إذا  إال  تتوّهم، 
شبيها بالهندسة يف الفضاء. واللغة وفن الرسد يُشّكالنها  
فينفخان فيها من روحهما التي هي عالة عىل روح الكاتب، 
فإذا هي كون حي بذائقة التقبل وخياله ورصيده الثقايف. 
وهو  ومتقبله.  النص  بني  صامت  تواطؤ  الخلق  إعادة  إن 
طواطؤ َمرَسُمه أن الحكاية خيال خالص، وخلق من عدم 
.لكن املراجع التي يف الوجود، والتي هي يف مخزون املتقبل، 
رسعان ما تطل بوجهها فتشدَّ إليها الخلق شّدا. وال سبيل 
فبهذا  التأثري.  إىل  اإلبالغ  تتخطى  بأدبية  إال  الشد  هذا  إىل 
التّواطؤ.  ذاك  ينعقد  بالوقوع"و  "اإليهام  يستوي  التأثري 
يف  التّقبل  إنشائية  من  استقّر  ما  بعِض  أعراُف  هي  وتلك 

مظانّها يف األّمهات .
سّداها  وإن  واحدا  روحا  ليست  املجموعة  قصص  لكن 
خيط ناظم ال يخفى .فلكل قصٍة قصُة إشاء .و لكل كائن 
املّر" قصُة مرارة  يف كل قصٍة قصُة تكوين. ولِكّل "الكالم 
تختّص بها فيه كلُّ قصة، وكل علَقم يف الواحدة ليس طعُمه 
كطعمه يف األخريات. إّن  لكل إنشاء لغوي ورسدي يف هذه 
"بجمالية  سواها  من  تتمايز  دائرة  قصَة  تلك  أو  القصة 
الحسري، عىل  املجال  القول، يف هذا  لذلك نقرص  حنظلها". 

إحدى القصص؛ "املحرقة".

3/في قصة" المحرقة"
أ/موجب االختيار:

لكأّن هذه القصة مخترََصٌ لعلقم أخواتها. وهو مخترص 
استوى لها به بعض التّمايز. فهل أوىل بالتّمايز من مرارة  
تكثّفث فاستبدت فأضحت "حريقا"!.إنها مكتنزة اكتنازا 
"مقوُل  "باالنجاز  فَمقولُها  بالقوة.  رواية  أركان  حّملها 
قّصة. ومقولُها"بالُقدرة" مقوُل رواية. فقد توّفق الكاتب 
أرديٍة  ذا  قوليّا  كيانا  فتالبََسا  وذاك  هذا  بني  يالئم  أن  إىل 
مظاهر  من  القصة  لهذه  ومّما  سميكِتِه.  مرتاكبِةالنّسج 
الحقيقي  فالقائل  والقائل.  القول  ٌمثنّى  األخرى  التّمايز 
هو الكاتب املعلوم يف سجل املواليد. والقائل الفني بضمري 
القائل  سواها  التي  الشخصية  هو  وتنويعاته  املتكلم 
الحقيقي أبًا لها صالحا حنونا راعيا، فاضحت كائنا معلوما 
يف سجل النص. لكن هذا اإلبَن الفنّي املخلوق بأعراف القول 
قد انفصل عن أبيه عىل وجه العقوق الجمايل. فقد انفكت 
عقدة لسانه بانفكاكها عن طاعة األب القولية. لقد انعقد 
يجوز  ال  قوله  كأّن  متّصل، حتى  تجانٌُس  وقوله  االبن  بني 
األّب  أن يكون ألحد سواه ولو كان األب نفسه. فكأن هذا 

إىل  فانقاَد  القائل،  وظيفُة  عنه  انزاَحت  قد   ،" مقعوقا   "،
وظيفة َمن "يَكتُب" ما يُميل عليه مخلوُقه. أال يكون هذا 

ن  "كاتبا" !!.  بعَض ما به يُسّمى  املبدُع بالقول امُلَدوَّ
ب/يف خرب" املحرقة ":

مدار القصة عىل خريج جامعة متحدر من إحدى قرى 
أحالما  لريسم  يكفي  بما  استه  د  يف  متفّوق  هو  تونس. 
قد  الخريج  وهذا  مستحقا.  ترّقيا  االجتماعي  بالرتقي 
الجامعة  يف  منها  وله  "السياسة"،  "لوثة  مبكرا  سكنته 

واإلقدام  الجرأة  أكسبته  وقد  صوالت. 
وصارت  واالحتجاج.  للغضب  واألهلية 
األمجاد  من  صحائف  ذلك  من  له 

النضالية يذكرها له اآلخرون .
له  يُتح  لم  الدراسة  إنهاء  لكن 
البطالة  مغاليق  وانما  األمل،  مفاتيح 
به  امتّد  والبؤس.  والتيه  والعطالة 
ذلك االنغالق سنوات أكلت من شبابه 
لم  وإن  تزوج  موجعات.  قضمات 
وأنجب.  مستطيعا  للباءة  يكن 
محطة  يف  عامال  اشتغل  واضطرارا، 
الزوجية  أعباء  عليه  وثقلت  بنزين. 
واألبوة، فاستكان لذلك العمل الذي 
لم يدرس ِليُخلق له. ومن بؤس هذا 
بسيطة  أحالم  فيه  انبعثت  العمل 
يقيم البنيه  أن  عىل مقاسه، منها 
وأن  األعراف  وفق  ختان  حفل 
مدارج  يف  متفوَقني  يوما  يراهما 

العلم. 
"الثورة"،  اندلعت  و"فجأة" 
السياسة"  "لوثة  فيه  فتيقظت 
الكامنة، فقاد املظاهرات بجرأة 
األسلحة  نطقت  وحني  وإقدام. 

هو،  وتقدم  اآلخرون  تراجع 
فأصابته رصاصة أشلت ساعده، وهذا ما َحبَته به 

البنزين  محطة  يف  عمله  يستأنف  أن  أراد  وحني  "الثورة". 
اشتدادا،  اليأس  عليه  فاشتّد  صاحبُها،  وجهه  يف  أغلَقه 
فرشع يف إرضام النار فيها، وسجن يف ذلك بتهمة محاولة 
لقد  املدينة.  تأتي عىل  نار كادت  املرفوقة بإرضام  الرسقة 
خرس الحارض واملستقبل، ال بل كذلك املايض الذي نسخت 
منه تهمُة الرسقة يف زمن "الثورة" املجَد النّضايلّ الذي كان 

قبلها يخلع عليه االحرتاَم .
ب/ يف خطاب "املحرقة".

بضمري  ذاتي  حديث  هو  املحرقة  يف  الرسدي  الخطاب 
فالشخصية  املتكلم.  عىل  العائد  املخاطب  وبضمري  املتكلم 
سواء  املتقبل،  ومقام  الباث  مقام  تقوم  وحدها  الناطقة 
فال  املخاطب.  أوبضمري  املتكلم  بضمري  الخطاب  انتسج 
القراءة  مراسم  تقتضيه  ما  إال  الخطاب  خارج  متقبل 
املعلومة. فالخطاب، بأقوله التي هو منها وأحداثه املقولة 
التي هي فيه، هو استحضار منغلق يف ذاكرة الشخصية، 
محاط بجدران انفصالها عن اآلخرين. لكأن يف ذلك بعض 
قبو  إىل  فرتتدَّ  نسقه  عن  الشخصية  املجتمع  يعزل  به  ما 

الذات. فالسجن سجنان، عىل الحقيقة  وعىل املجاز .
والشخصية يف "الحرقة" ال مالمح  لها منظورة تميزها 
الذي  املكان  تضبط  جغرافيا  وال  تُصّورها  صفات  وال 
حّصل  تدبري  وهذا  بالعلمية.  يعينها  اسم  وال  تتحدر  منه 
سّدى  الذي  التكثيف  األدبية  من  وداللة.  أدبية  الكاتب  به 
الداللة  أو "رواية" اعترَصها قصًة. ومن  "املحرقة" قصة 
ملالمح  موجب  فال  شائع.  مطرد  أنموذج  الشخصية  أن 
تختص بها، ألنها "نسخة" لنظائر. وليس أدل من انتفاء 
الوسم العلمي. فاالسم العلم هو" أمري الدوال" بعبارة بارط 
يف كتاب "املغامرة العالمية". إن هذا التاج الداليل ايل يحيل 
عىل الفرد إحالة َعالميّة مثقلة بالدالت  قد اختفى. فظهر 
عوضا عنه تاج داليل جماعي يحيل عىل جيل تتشابه أترابه. 
وتنصهر روُح الشخصيِة القصصيُة يف النطام الرسدي 
وينصهر فيها. فال حوار إال بينها وبني ذاتها، وال "وقف" 
التأمل.  لوصف إال ما تُسقطه منها عادلًة به إىل ما يشبه 

التأمل عن احتماالت الوصف واتجه إىل ما يشبه  وقد حاد 
يبدو  أيضا،  الزاوية  هذه  ومن  االنفعال".  "لوقائع  رسدا 
وبني  بينها  انقطع  وقد  الذات  أعشار  يف  َجوبا  الخطاب 
وسطها حبل الوصل الوجودي انقطاعا ترتّب عليه انقطاٌع 
كالمّي. إن الوصف ينأى عن كونه إخبارا عن مشهد تلتقطه 
األوجاع  تسكنها  نفسية  لعزلة  َمسَقٌط  إنه  الحواّس. 
تّساقط عىل املشاهد فال تراها العينان وال تسمعها األذنان، 
وإنما يتمثّلها الخاطُر الكليُم والّروُح األليم : "وقفت طويال 
عىل رصيف الشارع )...(، كانت 
الضجة تمأل دماغك وتخنق 

روحك".
ولنظام الزمن يف الخطاب 
إنشاء حكيم األدبية. وله من 
ذلك وجهان. أما الوجه األول 
يف  "السياقية"  بنيته  فهو 
"الوظيفية"  وبنيته  الخطاب 
يف الخرب. فبنيته التي يف الخرب 
يف  والنضال  الدراسة   : هي 
والعطالة  والتخرج  الجامعة 
البنزين  محطة  يف  والعمل 
فقيادة  "الثورة"  واندالع 
فالّطرد  فاإلصابة  املظاهرات 
فارضام  املحطة  يف  العمل  من 
النار فيها فالسجن. وبنيتة التي 
وقد  خطية.  ليست  الخطاب  يف 
توّفق الكاتب الحامدي إىل قرائن 
أدبية تكرس التّعاقَب الذي يف الخرب 
الخطاب.  بنسيج  صوَغه  فتعيَد 
وهذه القرائن إما بداللة األلفاظ، 
من قبيل:" أنت اآلن ..." و"تغوص 
ولم  وىّل..."  قد  زمن  يف  بذاكرتك 
شهادة  بصاحب  يليق  عمال  يكن 
األزمنة  بتنويع  وإما  جامعية...". 
فأفعال  األفعال.  ترصيف  فيها  التي 
من  والضياع،  التيه  حاالت  إنشاء  غالبا  تؤدي  املضارع 
و"   "... وجهك  يلفح  الشمس  ولهيب  وئيدا  "تسري  قبيل: 
تتكلم بصوت مسموع.."و" تمر أمام الكثريين..". وتؤدي 
يف  قليل:"  من  املايض،  يف  أفعاٌل  قبلها  التي  الخرب  مفاصَل 
..." و"  فيك  قتَل  ابنيك..." و"َوضُعك  تركت  الريف  أعماق 

أمات فيك...".
املادية  الوقائع  عىل   الدالة  األفعال  أن  الطريف  لكن 
 : قبيل  من  منتظما،  تمييزيا  ترصيفا  املايض  يف  مرصفة 
سمعك  وخرق  يديك..."  حركات  ازدادت  و"   قفت..."  "و 
يف  ترصيف  وهو  نظاٌم،  النظاَم  هذا  ويتخلل  صوت...". 
املضارع لألفعال التي تفيد اليأس وانهيار األحالم، من قبيل 
الدراسة"  مراتب  يف  يتدرجان  و"   ".. يكربان  ذلك  وبعد   ":
القصة  هيكل  فكأن  مأدبة..".  والجريان  لألهل  تقيم  و" 
املادية،  الوقائع  عن  تخرب  التي  املايض  أفعال  هو  العظميَّ 
تكسو  التي  هي  األفعال  أزمنة  يف  التنويع  مظاهر  وكأن 
النظامني كائن نّصّ حّي بني  العظام لحما، فيستوَي من 

النصوص .
وأما الوجه الثاني من بنية الزمن السياقية، وهي تعيد 
ازدواج  ذلك"  ألوان  ومن  بدوره.  طرافة  فذو  الخرب،  صوغ 
 : نحو  الحالية،  يفيد  ازدواجا  ورشوعا،  مقاربًة  األفعال"، 
"توقفَت تنظر..." و"اندفعَت تَسري..." و" جلسَت منزويا 
وعىل  النحو  هذا  عىل  املّطرد  االزدواج  هذا  إن  تهذي...". 
الزمن  عن  الّشخصية  انفصال  القصة  يف  دّعم  قد  خالفه 
عقارَب  وحداته  ليست  ذاتي  زمن  يف  ووضَعها  املوضوعي، 
عىل  تغّلقت  التي  البائسة  الحال  لسعات  وإنما  املواقيت 
الذي  ذاك  وليس  السجن.  إنه  فيها.  وانغلقت  الّشخصية 
تبنيه الجدران. فال حضور له إال باإلخبار عنه. إنما الّسجن 
هو الذي يفرضه الوجود االجتماعي اغرتابا. إن "املحرقة" 
هي" إنباء" فنّي عن  "محرقة جيل" أوقَد ناَرها لصوُص 

الوطن يف هذه العرشية الّلقيطة.

املحرقة يف »ُمّر الكالم« للمنصف احلامدي
صالح مصباح

قراءة في كتاب
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اىل  الشاعرة  الذات  عند  الشعر  يتحول  حي 
مرشوع إبداعي جوهره الوجود تنتفي أهمية وضع 
النصوص ضمن قوالب ومسميات يف ديوانه األخري 
مجمع  عن  الجداول«_الصادر  مخيلة  من  »أكرب 
تونس الدويل للفنون واآلداب _ يتبي لنا ان القصيدة 
عند منري الوسالتي  حالة خاصة يسريها الشعور ال 
البحور. الشعور املتضمن لدوزنة خاصة تخال معها 
يف جل نصوص الديوان انك بصدد قراءة شعر حر 
نثرية  كلها قصائد  القصائد  أن  او عمودي يف حي 
الديوان  نصوص  طبعت  التي  الفنية  القيمة  هذه 
.ولكل  والقصيدة  بالشاعر  الخاص  االيقاع  نسميها 
اىل  تتحول  التي  الخاصة  شاعر موسيقاه وبصمته 
،ونقيس  الحقا  الشعرية  لتجربته  مؤسسة  مالمح 
القارئ  ذائقة  امتالك  عىل  قدرته  مدى  خاللها  من 

والتأثري عليها .
االستعانة  إىل  الوسالتي  منري  يلجأ  أن  دون 
ودون  قصائده   يف  املتواترة  القافية  أو  بالتفعيالت 
بإيقاع  مشبعة  نصوصه  جاءت  تكلف   أو  تصنع 
متعدد  ،ايقاع  والوجود  الحياة  إيقاع  هو  خاص 
األصوات ينأى عن النمطية ويتسم باختالف وتصاعد 
أكثر  معنّي  كشاعر  الخاصة  انفعاالته  مع  يتماهى 
من غريه بأرسار الوجود اإلنساني وواقعه  .الشاعر 
منري الوسالتي اآلتي من الشمال الغربي تلك الجهة 
املعروفة بالتضاريس الطبيعية الصعبة والتي تغلب 
الفاعل  البدايات موقعه  املرتفعات ،حدد منذ  عليها 
معرفته  تنفي  ال  استرشايف  كشاعر  الكون  هذا  يف 
شاعريته ،وال وجدانه الرقيق دقة حدسه وبصريته 
من موقعه كإنسان اوال وكصاحب فكر يف هذا الكون

أنا كون من الكتابة
ترتاكم يف وجهي الفصول
ويف أكفي خارطة املالجئ

الفعل البنّاء كان عنده جمر الحرف ولجة الكلمة 
وللورق عنده قداسة وجاللة يحتفل معه بانتصاراته 
بياضه  عىل  دمه  مداد  من  ويسكب  بهزائمه  كما 
أين  الذروة  إىل  بالفكرة  واصال   ، وهديله  صهيله 

أنوار الحقيقة. الورق هو هذه الحياة التي يستفزها 
عن  له  والكشف  إليه  بالجنوح  ويطالبها  إلهامه  

خباياها فيقول:
اسمحي يل أن أحتفَل يف بَيَاِضِك

ِهيِل أن أَتَـَهـاَمـى بَـيْـَن يَــَديِك ِبالصَّ
فاكْشِفي يل عن ِسـْحِرِك الـَمْخـفّي

َكــي أتَـَجىّل يف َمَداك بالذُُّهوِل
أسلوبه  عن  الشاعر  ينبئنا  الديوان  بداية  من 
عرب  الفنية  أدواته  وآفاق  الشعرية  ومقاصده 
مداره  واعتبارها  الطبيعة  أنسنة  وعرب  التشخيص 
األوحد ،مستخدما األقنعة االستعارية الطبيعية التي 
استداللية  رموز  اىل  الطبيعة  مفردات  بها  يحول 
مدمج  لخلق  محاولة  ،يف  واالقناع  الربهنة  أجل  من 
او مزاج استعاري وليس فقط من اجل خلق صور 
جمالية وانما أيضا من اجل االستشهاد بها أو تبادل 
الشاعر يف  الذي اختاره  الدور  االسقاط معها .وهذا 
ومن  حيوية.  أكثر  عنده  األنا  جعل  بالكون  عالقته 
األنا  تتضخم  أن  املحور  بأنه  يشعر  ملن  الطبيعي 
عىل  لقدرته  شديد  إدراك  يف  عنده  والفاعلة  الرائية 
املحرك  أنه  عىل  واضح  تأكيد  ويف  والتغيري  الخلق 

األسايس لكل التفاعالت والنتائج.
أنا البَـرَّاُق يف َمَفارق الَوجِع

ابتسامُة املَداد الـُمَحارَص ِباإلْعَصار
أنا الخارُق، الخافُق الخالُّق

ـُّة االنِْكَساِر ُصَهاُل الَجرَبُوِت ِرقـــــ
بل  للثبات  الشعر حالة ال تخضع كثريا  أن  غري 
لإلنفعالت لذلك ترتاوح ذات منري الوسالتي يف ديوانه 
الثورة والقوة وبي  الجداول« بي  »أكرب من مخيلة 
الضعف  هذا  وليس  الضعف  حاالت  يف  االستكانة 
البدء  منذ  الشاعر  عىل  يسيطر  وجودي  قلق  سوى 
والباحثي  املغرتبي عن وجودهم،  خانة  ويضعه يف 
يف  الظاهري  انغرازهم  رغم  وجوهرهم  مأتاهم  عن 
،فيضج  والزهر  والطلع  بالجذر  والتصاقهم  الطي 
به السؤال ومحاوالت املعرفة يف تداع منطقي يعيشه 

الشعراء الوجوديون :

ِبالَ َشَجَرٍة تَـكـأَل َمْجِدي
بال ُجــذُوٍع تُفرّس ِظيّل

َفـاَف أَساِئُل الضِّ
عـْن أَْصِل ُحُضوِري

ـَــَفـرُّعي األّول عـنـد لحظة ت
املعنى  فيها  يتحول  اخرى   حالة  عىل  ونقف 
الخالقة  األنا  قوة  فيه  تطفو  رصاع  اىل  بالنصوص 
أخرى  ذات  ،فتطفو  النكسات  تواتر  رغم  وتنتصب 
الحقائق  معه  تنجيل  نمري  كنهر  جارفة  تنساب 
وتنكشف هوية الشاعر وجدوى فعله الشعري .تلك 
نبي  الشاعر هو  أن  إىل فكرة  بنا  تعود  التي  الذات  
قومه وأنه برؤاه أفضل مستخلف قادر عىل التعرية 

والتورية وتقديم البديل :
فال َجواز لتَيَّار النَّهر الـُمنتِفِض

أن يرتَُكني عىل نفس الحال
ليس يف اإلمكان

أن أسبََح يف نَفس املاء مرتي

أو أتعنّت عىل التيّار
للوعي  السالبة  املفاهيم  كل  الشاعر  فيقوض 
املرتبصة  النوايا  عن  الكشف  ومحاوالت  والقوة 
يفضح  فهو  وشبابه(.  )الوطن  وأغصانها  بالغابة 
تلك الفأس الهدامة ويرسم قبح فعلها  والفأس هي 
الشاعر  واتخذ  االنسانية  عىل   املساحة  الدكتاتورية 

الغابة وعنارصها رمزا لها  .
شكُل الفأس َشْجٌو يف الحلق ينهمُر

يرتدُّ ال ينتكُس
يعلُو الفأُس ويَسِفُل

يسّفُه أحالم الغابَِة املرتجفة
كلما اشتدت فكرة القصيدة عند منري الوسالتي 
هو  الرمز  واعتماده  بالرمز،  لغته  اكتنزت  كلما 
ضورة أسلوبية تفتح معها مستويات فهم القصيدة 
عىل شفات أخرى تؤدي إىل دهاليز مضيئة تتوهج 
فيها لغة الكتابة ويتضح املعنى يف ابتعاد متقن عن 
اإلبهام فيصبح الرمز حينها داللة وتقنية يلجأ إليها 
الشاعر إلضفاء عمق لغوي يزيد من جمالية الصور 
شاعر  ألي  يتسنى  وال  وشعريتها  للقصائد  الفنية 
أن يجمع بي الرمز والوضوح اال اذا تكثفت خربته 
وزادت قدرته عىل التوظيف املنطقي للغة والوصول 
بها إىل ضفاف شاسعة للمعنى .لذلك تقاس أهمية 
التجربة الشعرية ملنري الوسالتي باإلضافة لشعريته، 
يف  وابتكار  بقصائده  جليلة  مضامي  من  قّدم  بما 
عن  نفسها  للتجربة  الواضح  وباالختالف  االسلوب 
بقية التجارب الشعرية املعارصة إذ أن ابتداع الصور 
أساسه  عىل  الذي  املقياس  هو  واملضامي  الشعرية 
صنفنا ديوانا أكرب من مخيلة الجداول عىل أنه رؤية 
تكون  التي  املرتبة  حاز  وبالتايل  البحث  بساط  عىل 
نفسه  والشاعر  هاجسا.  واملضمون  الفكرة  فيها 
واع هذا املسمى وهو نفسه دس يف الثلث االخري من 

الديوان خارطة واضحة تُقرأ من خاللها قصائده 
َكِلَماِتي ليْسْت َعىل َقيْد اْمِتاَلكي

ـِي. لكّن بعض الكلمات َصاَرْت من أْشيَـائ
بعُضَها يَـْحِمُل َشْكـَل َمِجِيـِئـي.

نائلة الشقراوي

قراءة في ديوان »أكبر من مخيلة الجداول« لمنير الوسالتي :

نص يكتبه الشعور ال البحور

قراءة في كتاب

بوطبيلة صورة تتحّدث
بــدأ اإلحتفــال الرســمي برمضــان فــي تونس مع العهــد الحفصي 
ومعــه ظهــرت عــادة التنبيــه للســحور فــكان المــؤذن فــي جامــع 
البــوق إعالنــا بقــروب وقــت الســحور ولكــن  الزيتونــة ينفــخ فــي 
مــع ســقوط الدولــة الحفصيــة ســنة 1574 أصبحــت إفريقيــة إيالــة 
العــادة  الجــدد  الحــكام  فأبطــل  الباشــا  تصــرف  تحــت  عثمانيــة 
القديمــة وعوضوهــا بإســتعمال الطبــل، حيــث يجــوب )بوطبيلــة( 
شــوارع المدينــة وأزقتهــا ويرتــل أنغــام عذبــة مــع ذكــر أصحــاب 
المنــازل وال زالــت هــذه العــادة قائمــة الــذات فــي تونــس ولكنهــا 

أصبحــت شــبه مغيبــة وتقتصــر علــى بعــض المــدن والقــرى.
محمد أمين شوشان

تنويــه : نشــرنا فــي العــدد قبــل الســابق صــورة لبوطبيلــة مــع تعليــق دون ذكر صاحبه. 
نعتــذر عــن هــذا الســهو لصاحــب التعليق محمد أمين شوشــان.

ننشره مرة أخرى مع ذكر صاحب التعليق
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26فضاء اإلبداعفضاء اإلبداع
الشمُس تميض نحو مغيبها اليومي 
أمام باب بيتي،  الروتيني، وكنُت أجلس 
ليست  الذي  اإلضاءة  عمود  من  قريباً 
ال  وسوف  الكهربائي  لإلمداد  أسالك  به 
تكون به إاّل إذا تحققت مشيئات معقدة 
كتاب  يف  التي  كتلك  برشية  معجزات  أو 

الطبقات لود ضيف الله.
عىل  كدليل  هنالك  وضعوه  إنهم 
إنتهاء الحرب وبدء عمليات التنمية، التي 
ُخدعة مكشوفة  غري  َمخليتنا  يف  تكن  لم 

تماماً.
املليشيات  هجوم  من  ونراه  نسمعه  ما  وكل  إنتهت،  قد  الحرب  إن  لنا  ِقيل  لقد 
بعض  بها  يقوم  أنشطة  سوى  ليست  واملواطني  واملزارع  الُقرى  بعض  عىل  املسلحة 
املنفلتي وأعداء السالم الذين ال يمكنهم العيش يف وضعية ال حرب: لقد انتهت الحرب.

من  أنا  اإلنقليزية.  بالغة  يس«  بي  »البي  إذاعة  إىل  أستمع  يشء،  يف  أفكر  ال  كنُت 
املغرمي بربنامج »ُفوَكْس أون أفريكا«، عندما مرت أمامي امرأة يف منتصف العمر، عىل 
ظهرها حمٌل ثقيٌل، يحني جسدها ويصعب عليها امليش، ولكنها تميض بخطواٍت مؤكدة 

يف واضعة قدميها عىل األرض بقوٍة وألٍم وإرصاٍر وصرب.
جريُت نحوها وطلبُت منها أن أساعدها يف الحمل الثقيل.

 قالت يل بينما كانت تواصل مسريها: 
- يا أخي. هذا  الحمل ال يمثل شيئاً عىل اإلطالق، فالحمل الثقيل يف البيت.

ومحاجاة  ألي  بعد  قبلت   ظهري.  عىل  وأضعه  ظهرها،  عىل  من  أنزله  أن  قررُت 
وممانعة، ثم  قالت يل بلغة محلية ولكنة قروية صعبة، ولكنني أفهما جيداً، فاملرأة من 

نفس القبيلة التي أنتمى أنا إليها، ونتحدث نفس اللغة:
- البيُت بعيٌد جداً.

قلُت لها وأنا أنوء تحت ِثقل الحمل:
- مهما كان البيُت بعيداً، سأحمله عنك.

عمن  لتسألني  األحيان  بعض  يف  تتوقف  كانت  أرسع.  ُخطواٍت  يف  أمامي  مضْت 
أكون، من هو َجدي ومن هو أبي وما إسم أّمْي. تعرفْت عىل أرستي، وقالت يل إن َجّدي، 
عبد الكريم ادريس آدم، كانت له عالقات تجارية مع والدها وكان زوجها قد أقام يف 
ديوان جّدي ثالث سنوات كامالت عندما حرض للمدرسة الثانوية، ولكنني لم أتعّرف 
عليها، فسكان الُقرى املجاورة كانوا دائماً ما يكتفون باإلقامِة والحياِة بعيداً عن املدينة 
وسكانها يف مزارعهم وبي ماشيتهم وخيولهم وحيواناتهم األخرى يف تجمعات أرسية 

ممتدة.
وعندما يأتون للمدينة فهم عابرون، إّما للتسّوِق أو الدراسة أو املحكمة، ولكن بعد 
إنتهاء الحرب أصبح ما تبقى منهم عىل قيد الحياة يأتي للمدينة ألخذ الذرة إىل الطواحي 
وشاء بعض ضوريات الحياة. فلقد أصبحت الُقرى مهجورة تماماً واملزارع ُمهملة 
واألرض َخراب، خوفاً من هجوم ما تسميهم الحكومة املركزية باملنفلتي، فإن ال أحد 

يفضل الُسكنى يف الريف، كما إنه لم تعد هنالك طواحي أو أسواق أو ماشية.
كان بيتها بالفعل بعيداً. يَقبع وحيداً يف َقرية ال تُوجد بها أية أرسة. ليس سوى 
بيتها منتصباً وسط ُركام من املنازل املحروقة التي أصبحت مثل األشباه عند الغروب 

وبداية هبوط الظالم، أي يف الوقت الذي وصلنا يف إليه.
أتمتع  ال  وألنني  املرأة.  بيت  يف  الذي  الثقيل  الحمل  يف  أفكر  الطريق  ظللُت طوال 
بخيال خصب فقد ظننت أنها تعول عدداً كبرياً من األطفال، أو أن لديها زوجاً مريضاً، 
أو ابنة معلولة، أو أن لديها والدين هرمي مصابي بفقدان الذاكرة ال يكفان عن الثرثرة 
والشكوى طوال اليوم، ولكنني لم أر أحداً يف البيت، الذي كان نظيفاً جداً وُمعتنى به، 
إنه يمثل حالة تضاد عنيفة مع الخراب الذي يحيط به من كل جانب وجهة. كان عبارة 
عن ُقطيّة كبرية حديثة البُناء وأمامها مظلة من الطي والقش لها بوابة متسعة. تقبع 
خلفها بقايا مبنى طيني شبه منهار، وشجرة محرتقة وتفوح من املكان رائحة الخراب.

قصريين.  الخشب  من  بمقعدين  أتت  ثم  ظهري،  عن  الحمل  إنزال  يف  ساعدتني 
قدمت يل واحداً وتركت اآلخر لنفسها، ثم يف رُسعة أتتني بماٍء للرشب. وضعته أمامي. 
كنُت عىل عجلة من أمري ويشحنني الفضول. أريد أن أتعرف عىل ذلك الحمل الثقيل 

الذي تحتفظ به املرأة يف بيتها، ربما ساعدتها فيه كما فعلت يف هذا املغرب.
ثم صبْت عليه  بتنظيفه جيداً.  قامت  أتت بمصباح زيتي صغري.  ُقطيّتها،  دخلْت 
بعض الجازولي وأشعلته. كان الظالم قد حل رسيعاً عىل املكان. وليس هنالك قمر يف 
السماء وال مصابيح  إضاءة يف مكاٍن قريب حيث إن املدينة نفسها تغرق يف  بُحرية من 

الظالم.
- ما هو الِحمل الثقيل يا أختي، ربما أساعدك عليه؟ 

تنهدت ثم قالت بصوٍت واهٍن
- أنت هنا لن تتعرف عليه، ولكنك عندما تذهب، ستعرفه.

لم أسألها مرة أخرى. القرويون هنا دائما ما يعنون ما يقولون.
نهضُت وودعتها. فشكرتني عىل شهامتي وهمتي، وأضافت إنني أشبه َجّدي يف كل 

يشء: فلقد كان جّدَك شهماً.
وبينما أنا اختفي يف الظالم عىل بعد أمتار قليالت من بيتها. تذكرُت قولها :

الوراء،  إىل  - »أنت هنا لن تتعرف عليه، ولكنك عندما تذهب، ستعرفه«. فالتفُت 
ألري ضوَء املِصباح الضئيل وُقربه املرأة تَجلس عيل املِقعد الخشبي تضع رأسها بي 

كفيها. واسرتقُت السمع. فإذا ِبيَّ أسمع طنَي الصمِت عالياً مثل طرق الُطبول.

األماكن  تلك  بي  ممزقا  الغريب  كان 
واألزمنة

والتحوالت واملتناقضات
ال يهدأ له بال إال بالرجوع إليها واٱلرتماء 
داخله  يجوب  صوتها  احضانها...وسماع  ىف 
وهي تغني ...خذي البسيسة والتمر يامظنوني 

والفي عرشينات توة جوني ..
لكن أين حضنها اآلن؟؟

 قد غاب يف غياهب السجون...
تلك اليسارية اللبؤة التى انقذته من املوت 
وهو اإلخوانجي حتى النخاع وافتدته بنفسها 

الحب  وانترص  اإليديولوحية  قناع  فسقط 
واإلنسانيٓة.

هو اآلن بمحطة باب سعدون يحمل القفة للمسكينة فيها 
الحي  نقاش..  جلبار  ورواية  السجائر  ومن  األكل  من  بعضا 
يالصقه  زال  فال  الركاب  مع  ليندس  اللواج«  ينتظر  أروح.. 
الهاجس األمني..لقد تعرف عىل أحد اعوان السجون واإلصالح 
والعديد  وعقدها  النفس  لحاجيات  تبعا  صداقتهما  وتوطدت 

من املصالح اهمها املال
الشعر  لصاحبة  تحوي  بما  القفة  تصل  ان  عنده  املهم 

الهائج كموج البحر... 
ذابلة  الوجوه  الزوال  بعد  الواحدة  اىل  تشري  الساعة 
الشعبي  الغضب  لقد وصل  والشوارع حزينة واألنباء ال ترس 
اىل الكرم الغربية....وبدأ يتسلل رويدا رويدا...وبدأت وسائل 
إزره  النظام تشد من  تتمايل مع  اإلعالم ترقص يمنة ويرسة 

وتسنده
تتسارع األحداث وتتواىل تأكل االيام كما تأكل النار الحطب 

هو يحادث نفسه بلسان املثقف الفاهم
»...غريب هذا الشعب منذ استقباله لعليسة

وكل الوافدين عليه ال يعادي إال من مس كرامته
ناهيك عن  اسباب معيشته فهو يثور وال يلوي عىل يشء 

فالخبزة مقدسة عنده.
حتى ان املخيال الشعبي املنهوك صنع مصطلحات وامثاال 
تتماىش وعمق هذا الظلم حتى اصبحت الخبزة فوق كل اعتبار

وراء  ..نجري  أو  صعيبة...  الخبزة  يقول  مثال  فتجده 

الخبزة..
غاضب  جانفي  ذات  األسود  الخميس  وما 
إال دليال عىل عدم القبول بتجاوز تلك الخطوط 

الحمراء....
مع  الشارع  ينزل  يليه  الذي  اخوه  هاهو 
املتظاهرين ولم يتجاوز سنه الحادية عرشة..
هينة  روحه  وبشماله  خبزة  بيمينه  يحمل 
بالشباب  ممتلئة  عليه.ط.يقود مسرية ضخمة 
والكهول املحتجي عىل غالء سعر الخبزة الذي 
قفز اىل ثالثة اضعاف سعرها األصيل.. ال يخاف 

زغردة الخراطيش وال هراوات البوليس...
ايضا  القائد  يومها وتحرك  الشعب  تحرك 
وين  نرجعوا   « املشهورة.  كلمته  وقال  املحنك  القائد  ذلك 
الفرحة  الفتنة..وعوضت  نار  بإخماد  كافيا  الرد  كنا..«.كان 
مجددا  يعود  ان  بورقيبة  الحبيب  واستطاع  والدماء  الدموع 
حبيبا للشعب بينما انربى الشعب املسكي يلم جراحه ويعود 
فقد  اخوه  أما  جديد  من  اليه  الخبزة  عادت  فقد  مخدعه  اىل 

تصدرت صوره الجرائد واملجالت العاملية...
وعاد التاريخ من جديد يفتح ابوابه الخلفية

وبدأت إجراس الحرية تطرق األذان ..«
فالتاريخ مخادع ومتلٓون..النفهمه وال نعيه. .وهو صناعة 

)األنا( الذي يصنع احداث )األنا( اٱلخر
أما صاحبنا فقد غلبته نفسه وهزمته األيام املخاتلة وانترص 
عليه الوهن فهو يستغيش ثيابه ويجعل اصابعه ىف أذنيه حتى 

ال يصله هذا الصوت ...
الحجاب   املتوارية وراء  اٱلن  يحادث نفسه األخرى  هاهو 
يتحرك  خيل  وتعذبنا  تمرمدنا  ما  »يزينا  الخائفة..  املتخاذلة 

الشعب بدون نخب ويحدد مصريه ىف الشارع..«
»..حتى هو شعب راقد  يلوج كان عىل الراحة والرقاد...«

كتفيه  بي  صدره  ىف  به  والقى  كالنعامة  راسه  ولف 
ان  إال  يشء   عىل  يلوي  ال  الدم  وتدفق  قلبه  دقات  وتسارعت 
عاودته  ...لقد  ركبتاه  ثقلت  فقد  الوقوف  عىل  قدرته  يفقده 

هيسترييا الخوف
 حينما ملح سيارة الرشطة تتقدم نحوه....

خداع التاريخ 
وتلٓوناته

ُجثُة الَحرْب

كمال الدريدي

عبدالعزيز بركة ساكن

قصةقصة

البنك  إىل  يوم رمضاني  اتجهت صبيحة 
املكان،  يف  بمفردي  أكن  ولم  شأن،  لقضاء 
وقفت مع الواقفي خارج املبنى أنتظر دوري 

مع املنتظرين إىل أن سمح يل بالدخول. 
ثمة كريّس جلس عليه رجل ستّينّي وقد 
وكان  اتصاال،  ليجري  الجّوال  هاتفه  أخذ 

صوته يمأل املكان:
» سايي، بيّلت، والله لو نهّزها لليهوديّة 

ال يعطوني فيها 100 دينار«.
وفهمت من كالمه أنه يشكو حال سيارته 
غري  عىل  كالمه  يدّل  فهل  املعّطبة  القديمة 
هذا؟ إىل أن واصل الحديث : » مّرة ٌركبتها، 

بعث  ولدها  حليلة..هاو  حالتها  ظهرها،  مّرة  عينها،  مّرة 
ماندا يحبني نهزها للطبيب..«.

استفّزني ما تلّفظ به الّرجل، وآملتني اإلهانة التي لحقت 
امرأة(. املتحّدثة  لو  سيكون  كان  الشعور  )ونفس  بامرأة 

فتوّجهت له بالكالم: » املرا كربت يا حاج؟«
-أي والله، كّل مّرة قطعة تطيح.

-كم عمرها؟
58- عاما.

-يبدو أنك تفهم يف امليكانيك جيّدا.
-أي، عديت عمري نصّلح يف السيارات.

خبريا،  دمت  ما  رأيك  أخذ  سمحت  لو  أريد  -ممتاز، 
يف  السنة،هي  نفس  يف  سيارتي  أخي  وزوجة  أنا  اشرتيت 
يكون  هل  »بيّلت«،  سيارتي  ولكّن  تونس،  يف  وأنا  أملانيا 

املصنع غّشني يا سيدي الخبري؟
فرّد متهّكما من جهيل:

لجاب؟  جاب  اش  مدام؟؟  يا  املصنع  يغّشك  -وكيف 
أنّك  أكيد  ثّم  املحّفرة؟  بطرقاتنا  أملانيا  طرقات  تقارني 
عىل  مدام  يا  الخيل  الصيانة،  مواعيد  احرتام  يف  متهاونة 

راكبها..

تتعّطب  التي  السيارة  إذن  -فهمتك، 
يف  لعيب  وإنّما  فيها  لعيب  ليس  برسعة 
مستعمليها والبيئة التي وجدت فيها.السيارة 
وتموت  والتعامل،  الصيانة  بحسن  تدوم 
ومثلما  االستعمال،  يف  واإلجحاف  باإلهمال 
راكبها..وكذلك  عىل  الخيل  سيادتك:  قلت 
السيارات. يا سيدي، ال يختلفون عن  البرش 

صحة  يف  لكنّك  زوجتك،  من  سنا  أكرب  أنت 
أعني  سيارتك،  ألّن  ملاذا؟  أتعلم   ، جيدة 
وتضّحي  لرتيحكم،  تشقى  كانت  زوجتك، 
الحفر  هي  تلك  لتدّللكم،  وتتعب  لتسعدكم، 
سيّدي،  يا  برسعة  محّركها  عّطبت  التي 
للتّو  التي كنَت  الرعاية  زوجتك »بيّلت« باكرا ألنها لم تجد 
تطالب بها للّسيارات، ولم تجد الصيانة واالهتمام وهاهي 

اليوم تلقى منك النكران والجحود واإلهانة.
يف  أتأّمل  اليوم  فقضيت  أنا  أما  بحرج،  الرجل  شعر 
كتفيه كل  تلقى عىل  واحد  تبنى عىل طرف  التي  العالقات 
باكرا،  منه  العظم  ويهن  أوانه  قبل  فيشيخ  املسؤوليّات، 
عندها سيقف ال محالة نادما متحرّسا عىل العمر الذي مىض 
دون أن يعيشه، دون أن يخّصص لنفسه فيه مساحة، ودون 
أن ينعم فيه بصحته وشبابه فيبكي املايض الذي لن يعود 
ويتمنى لو تهبه الحياة فرصة أخرى ليعيد ترتيب أولوياته، 
الجحود  األلم عندما يجد  أين منه ذلك؟ سيتعاظم   ، ولكن 
الحياة-  األبناء-وتلك سنّة  يبتعد  أو حتّى عندما  والنكران، 

ليعيشوا حياتهم بعيدا مكتفي باتّصال لالطمئنان.
وال  أحبابكم  مع  وعيشوا  بالحياة،  انعموا  أصدقائي: 
ورعاية  تحتاج صيانة  أجهزة  أجسادنا  فقط.  لهم  تعيشوا 
حتّى تعمل ويطول عمرها. ال تفنوا حياتكم من أجل غريكم، 
وال تحّملوا أنفسكم ما ال تطيق، وال تبحثوا عن بلوغ املثاليّة 
فنحن يف النهاية برش..وكونوا فقط مع من يستحّق وجودكم 

يف حياته. 

الخيل
على راكبها

سماح حمدي
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الشاشة  إىل  بالقاهرة،  املستقرة  التونسية  املمثلة  أحمد،  بن  عائشة  عادت 
الرمضانية من خالل عملي دراميي شّدا الجمهور التونيس واملرصي عىل حد 

السواء...
العمل األّول مرصي ويحمل عنوان  »لعبة نيوتن« من إخراج ثامر محسن 
عن سيناريو ِلمها الوزير ومن بطولة كل من منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد 

فراج  وسيد رجب ...
والعمل الثاني تونيس ويحمل عنوان  »حرقة« من إخراج لسعد الوسالتي 
عن سيناريو لعماد الّدين الحكيم ومن بطولة مهذب الرمييل ووجيهة الجندوبي 

وأسامة كشكار...   
وتظهر عائشة بن أحمد يف مسلسل »لعبة نيوتن« يف دور أمينة الفتاة التي 
كانت تعيش يف منزل سيد رجب، وتعرفت يف األحداث عىل محمد ممدوح الذي 
الذي  عسل،  مصنع  مرشوع  يف  رجب  سيد  مشاركته  أثناء  حازم،  دور  يؤدي 
كان يطلب منه عسل األفيون لها، ولكن دون إطالعه عىل السبب، وتشعر أمينة 

بمشاعر حب تجاه حازم ...
خالل  وأدائها  بدورها  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  الجمهور  وأشاد 
العمل، خصوصاً يف املشاهد التي جمعتها بالنجمي سيد رجب ومحمد ممدوح، 

واصفي إياه باالحرتايف.
كما قال بعض النّقاد إّن مالمح وجهها مريحة أمام الكامريا، وتجذب أنظار 

املشاهد ملتابعتها باستمرار دون انزعاح.
وقالت الفنانة عائشة بن أحمد معلقة عىل هذا النجاح الذي يعرفه دورها 
محسن  تْامر  واملخرج  زكي  مني  مع  بالعمل  محظوظة  بإنها  العمل  هذا  يف 
نال  والذي  نيوتن«  »لعبة  العام من خالل مسلسل  هذا  الرمضانية  الدراما  يف 
إشادات كبرية عىل مواقع التواصل االجتماعي باإلضافة إىل اإلشادة النقدية عن 
املسلسل...وأضافت »أعترب نفيس محظوظة اوال ألني اشتغلت مع األستاذ ثامر 
محسن والرائعة منى ذكي التي هي السبب الرئييس يف نجاح املسلسل بادائها 

املميز«.
أداء  طريقة  عىل  اإليجابّي  العربي  الجمهور  فعل  برّد  سعيدة  أنّها  وتؤكد 
والتي كانت:  اإلتصال  الطريفة عىل مواقع  تعليقاتهم  الشخصيّة واستحسنت 
»انتي بجد سبحان من خلق فأبدع شكلك ما شاء الله قمر جدا وروحك حلوة 
اليل هو عايزين منك مليار نسخة نحسن بيهم البرشية«، و»هو يف ناس كده 
ده فعال  النفس«، و»أحسن ممثلة رمضان  تفتح  الدنيا عشان  ربنا حطها يف 
صوتك  ونربات  الوجه  وتعابري  فعلك  وردود  وانفعاالتك  تمثيلك  يل،  بالنسبة 

طبيعية جدا جدا«.
نفس انبهار الجمهور بدور وحسن أداء عائشة بن أحمد نجده عند النقاد 
أكثر  »من  شلبي  نيفي  املخرجة  عنها  كتبت  حيث  السينما  وصناع  الفنيي 
الوجوه املميزة يف »لعبة نيوتن« يف رمضان مش علشان فقط جمالها طبيعي 
وتتصدق  طبيعية  ممثلة  ال  تركيب..  حاجة  ومفيش  باروكات  وال  تاتوهات  ال 

وموهوبة«. 
ما  كل  ْقودار:  لوك  جان  املخرج  »يقول  أحمد:   العزيز  عبد  الناقد  وقال 
تحتاجه لصناعة فيلم جيد، هو مسدس وممثلة موهوبة وجميلة... وعائشة بن 
يريح  خالب  وجمال  جبارة،  تمثيلية  موهبة  تمتلك  الالتي  املمثالت  من  أحمد 
العي التي تراها، دائماً لديها املوهبة عىل اخرتاق مشاعرك والوصول بك ألعىل 

درجات املتعة وأنت تشاهدها يف أي مشهد تقوم به«.
بكل  الرقيقة  املتمردة  الجميلة  الفتاة  بدور  تقوم  نيوتن  لعبة  »يف  وتابع: 
يقوم  الذي  رجب  سيد  مع  الغريبة  عالقتها  التمثيلية  بموهبتها  وتدير  براعة، 

بدور املسدس إلكمال صورة العمل الناجح بكل إتقان وذكاء وموهبة«.
أحمد يف تونس من خالل مشاركتها  بن  تعرفه عائشة  النجاح  نفس هذا 

الناجحة يف فيلم »حرقة« للمخرج لسعد الوسالتي. 
بعد  التونسية  الدراما  إىل  أحمد  بن  عائشة  أعاد  الذي  »حرقة«  ومسلسل 
سنوات من الغياب، تّم تحضريه السنة املاضية لكنه لم يعرض خالل رمضان 
تصوير  استكمال  عدم  اىل  أدى  مما  كورونا  فريوس  انتشار  بسبب  الفائت 

مشاهده األخرية.
ويعترب »حرقة« من أضخم األعمال الدرامية الرمضانية يف تونس هذه السنة 
ويتناول موضوع الهجرة غري النظامية وينقل قصص وحكايات شبان خاطروا 
بحياتهم من أجل بلوغ أوروبا وألقوا بأنفسهم يف قوارب املوت... وتلعب عائشة 
بن أحمد دور »هالة« الفتاة التي حملت خارج إطار الزواج وأجربت عىل ركوب 
أحد قوارب املوت هرباً من نظرات املجتمع التي تالحقها وبحثاً عن مستقبل 

أفضل البنها.
هذا الحضور املميز لعائشة بن أحمد يف مسلسل »حرقة« القى استحسان 
العديد من النقاد واملختصي يف الدراما التلفزيّة يف تونس وخارجها ولعل أهّمها 
ما جاء عىل لسان املمثل واألكاديمي فتحي العكاري الذي قال يف إحدى اإلذاعات 

إنّه منبهر بأدائها وهي بالنسبة إليه اكتشاف هذا املوسم الرمضاني.

عائشة بن أحمد 
مفاجأة رمضان

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 155(

بورْقيبة والثقافة
وغرامه  بالثقافة  الزعيم  شغف  عن  سابقة  بطاقات  يف  تحدثنا 
بتونس  الفن  أساطي  القرص  يف  وإستقباله  باملرسح  الاّلمحدود 

وبالوطن العربي ويف العالم...
االستاذ  املرحوم  قّدمها  خواطر  خالل  من  املوضوع  لهذا  نعود 
وقد  الثقافة...  وزارة  من  ببادرة  تكريمه  حفل  يف  القليبي  الشاذيل 
نقل هذه الخواطر السينمائي فتحي الخّراط يف إحدى تدويناته التي 

لطيفة  السيدة  رأت   2015 »سنة  فيها:  قال 
االخرض وزيرة الثقافة، آنذاك، تكريم األستاذ 
قاعة  عىل  اسمه  وإطالق  القليبي  الشاذيل 
العروض السينمائية بالوزارة. وعندما تناول 
يف  ثقافة  وزير  أْول  القليبي  الشاذيل  االستاذ 
املالبسات  الكلمة تحّدث عن  االستقالل  دولة 
فذكر  الثقافة  حقيبة  لتويّل  فيها  اختري  التي 
بورْقيبة ظّل غري متحّمس إلنشاء  الزعيم  ان 
وزارة للثقافة حتّى ال يُرمي بامليل إو االنخراط 
الدولة  االشرتاكي حيث  املعسكر  توّجهات  يف 
شارل  عّي  مّلا  لكن  القطاعات.  كّل  تسرّي 
ديغول أندري مارلو وزيرا للثقافة يف فرنسا 

أدرك بورْقيبة أن الطريق أصبحت سالكة فها هي فرنسا، إحدى أبرز 
دول العالم الحّر، قد خّصت الثقافة بحقيبة وعيّنت لها وزيرا.«

مدير  ان  حينئذ  لإلذاعة  مديرا  كان  الذي  الشاذيل  يس  وذكر 
الديوان الرئايس اتّصل به ليعلمة بأّن الرئيس بورْقيبة يطلب منه ان 
يُِعّد تصّورا ملا يمكن أن تكون عليه وزارة للثقافة. وذكر أنه رّكز يف 

مقاربته التي رفعها للزعيم عىل محاور ثالثة :
واإلبداع  الفنون  خالل  من  تونسية  شخصيْة  نحت  عىل  العمل   -

وتأصيل االنتماء إىل الوطن واستعار تعبري املسعدي »تأصيل لكيان«
- االنفتاح عىل ثقافات العالم وإتاحة نماذج منها للجمهور

إيصال املنتوج الثقايف ايل مختلف املناطق يف البالد. 
ويضيف أنه بعد أسابيع سّمي وزيرا للشؤون الثقافيّة وإنّه علم 

بعد مّدة أّن ما ُطلب منه طلب بشكل متزامن من شخصي آخرين. 
وواضح ان الزعيم بورْقيبة كان يأخذ املسألة الثقافية مأخذ الجّد 

وأنّه قام بما نسّميه، هذه األيام،  بعمليّة كاستينغ الختيار األفضل. 
يورد االستاذ الشاذيل القليبي يف مؤلَّفه عن الزعيم بورْقيبة »أضواء 
من الذاكرة« كثريا من املواقف التي تؤّكد ولع الّرئيس الراحل بمتابعة 
 : الفرنسية  العاصمة  يف  للعلم  طالبا  كان  عندما  املرسحية  العروض 
»ويف باريس ،كان مواظبا عىل الذهاب إىل« الكوميديا الفرنسية« وكان 
يقتطع، دون شّك، تذكرة الرشفات العلويّة، شغفا بالرصيد املرسحي 

ادمون  بمرسحية  أيضا  اإلعجاب  شديد  كان  أنّه  كما  الكالسيكي. 
روستان« فرخ النرّس » التي لم تّمِح من ذاكرته أبدا، بل إنّه حفظ عن 
ظهر قلب مقاطع كاملة منها. وكان يذكر هذا يف العديد من املناسبات 
خالل أوقات راحته. وشاءت الّصدف ان قدمت إىل تونس فرقة فرنسية 
لعرض مرسحية« فرخ النرّس». وُطلب منها، يف نهاية جولتها، أن تقّدم 
عرضا عىل خشبة مرسح الجيب يف قرص قرطاج. وهو ما أدخل رسورا 

كبريا عىل نفس الحبيب بورْقيبة. ويف نهاية العرض، أبى إاّل أن يتقّدم 
بنفسه بالشكر لعنارص الفرقة. وخالل حفل استقبال أُقيم باملناسبة، 
وفجأة  الحاضون.  حوله  التّف  وقد  الشخصيّة  ذكرياته  بعض  أثار 

سأل:
« لكن ملاذا حذفتم مقطع فالمبو الجميل؟ 

الفرقة  الرئيس! » أجاب رئيس  _ لقد ال حظت ذلك إذن، سيدي 
مندهشا. فاندفع الحبيب بورْقيبة، كأنّما يقرأ من كتاب مفتوح، يلقي 
وظْل  لنا...«.  سلطة  ال  من  »نحن  الشهري:  املقطع  من  األوىل  األبيات 

املمثّلون فاغري األفواه. »
الشعر  بقراءة  الزعيم  شغف  تؤّكد  التي  الشهادات  هي  وكثرية 
واألدب وقد ذكر االستاذ عبد الوهاب الّدخيل الذي عمل طويال يف دار 
الكتب الوطنية اّن الرئيس الّراحل كان يوفد أحد موظفي القرص اىل 
دار الكتب الوطنية ومعه قائمة كتب يرغب الرئيس يف استعارتها ثّم 

يعيدها بعد مّدة ليستعري كتبا أخرى. 
وتزدحم املجالت التي كانت تصدر بمناسبة مهرجان أيام قرطاج 
دوراته  يف  املهرجان  يف  املشاركي  يصافح  الزعيم  بصور  السينمائية 
يستقطب  دوليّا  مهرجانا  تنّظم  بالده  كوُن  سعيدا  بدا  وقد  األوىل 

السينمائيي من مختلف القاّرات.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

هند صبري سعيدة بنجاح »هجمة مرتدة«
سعيدة  أنها  صربي  هند  النجمة  قالت 
مرتدة«  »هجمة  الرمضاني  عملها  بنجاح 

املشاهدين  من  كبريا  عددا  استقطب  الذي 
تشجعت  أنها  وقالت  العربي.  الوطن  يف 
عىل املشاركة يف مسلسل »هجمة مرتدة« 
من  عز  أحمد  النجم  مع  تمثيلها  بسبب 
جديد مشرية إىل أنه نجم كبري وموهوب 
ما  تحرتم  وانها  نفسه  يطّور  وممثل 

كيميا  بينهما  وأّن  يقدم 
مشاركتهما  منذ  مشرتكة 
مراهقة«  »مذكرات  فيلم  يف 
الفيلم  هذا  عاماً..   20 قبل 
يف  بروزها  وراء  كان  الذي 

مرص وهو من إخراج إيناس 
الدغيدي.  

مسلسل »هجمة مرتدة« من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد 
عالء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صربي، ماجدة زكي، هشام سليم، 

نضال الشافعي، صالح عبد الله...
مسلسل »هجمة مرتدة« دراما وطنية من ملفات املخابرات العامة 
املستور ىف فرتة  عوالم خفيّة ويكشف  الضوء عىل  املرصية، ويسلط 
مهمة مرت عىل مرص واملنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث املسلسل 

بداية من العام 2007.
وأكدت النجمة هند صربي أن شخصية دينا أبو زيد جذبتها بشدة 
من بداية قراءتها للسيناريو والعمل كله، فهو ميلء باملفاجآت طوال 
وأتوقع  الجمهور،  ينال رضا  أن  وأتمنى  به  :»أعتز  وقالت  األحداث، 

املرصية،  املخابرات  ملف  من  مستوحى  فاملسلسل  له،  كبريا  نجاحا 
ومثل هذه األعمال يف الدراما التليفزيونية قليلة لكنها صاحبة تأثري 
مثل  الذاكرة،  يف  وموجودة  راسخة  وتظل  جميًعا،  وجداننا  يف  كبري 
مسلسل »دموع يف عيون وقحة« و»رأفت الهجان« وغريها أثرت يف 
املشاهدين وتركوا بصمة يف تاريخ الدراما العربية، حيث أنها تجعل 
تناقش  أنها  إىل  باإلضافة  إليها  ويلتفت  عليها بشدة  يقبل  الجمهور 

قضية مرتبطة بالبلد«

فتحي الهّداوي رفض دور »المّروكي«
الرمضانيّة  الربمجة  يف  الهداوي  فتحي  املتألق  املمثل  شارك 
الشيخ،  بن  مراد  إخراج  من  الغول«  »أوالد  بعمل  املوسم  لهذا 

عىل  ضيفا  ينزل  جعله  النجاح  يد هذا  عد
عن  للحديث  واإلذاعات  التلفزات 

بقيّة  يف  رأيه  عن  وايضا  دوره 
نفس  يف  املربمجة  األعمال 

الفرتة...
ويف هذا اإلطار أكد الهّداوي 
يف  املّروكي  دور  أيضا  سيجّسد  كان  أنّه 
سوسن  املخرجة  وأن  »الفوندو«  مسلسل 
الجمنى اتصلت به واقرتحت عليه الدور...

كتبت  املروكي  شخصية  وأن 
رفض  وأنه  له  خصيصا 

تعاقدية  ألسباب 
أنه  مضيفا  ومادية 
ألن  الدور  رفض 

األجر لم يعجبه«.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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العنوان :

وزيرة الرياضة بالنيابة »محامة سالم«
يف حرضة الشياطني

منذ وصولها اىل الحرم الوزاري لم تتخّلف وزيرة شؤون 
الصّف  يف  الوقوف  عن  العيّادي  سهام  والرياضة  الشباب 
ورغم  العالقة  واالشكاالت  امللفات  عديد  لحلحلة  األمامي 
الوزيرة  السيّدة  استطاعت  فقد  بالوزارة  عهدها  حداثة 
بفضل  الوزارة  ومخارج  مداخل  كّل  عىل  قبضتها  تحكم  أن 
التغيريات البرشية واللوجيستية التي أحدثتها والتي جعلت 

كّل كبرية وصغرية تصل طواعية اىل مكتبها الفاخر.
امللفات  تفتح  كيف  جيّدا  تعرف  والتي  الوزيرة  السيّدة 
الخسائر ومن  تحّد من  الحارقة دون ضجيج وتعرف كيف 
قائمة الغاضبني تسهر منذ فرتة عىل تقريب وجهات النظر 
بني أكثر من طرف يف محاولة منها لتحسني املشهد الريايض 
فيها  كانت  عديدة  وهزات  تقلبات  وقع  عىل  يعيش  الذي 
عىل  النزاع  محور  يف  األسايس  الطرف  الرياضية  الجامعات 
املشهد  تتصّدر  والتي  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  رأسها 
كلمة  يعترب  الذي  الجريء  وديع  رئيسها  ووزن  ثقل  بحكم 
الرّس يف صول العيّادي اىل الوزارة مّرة يف منصب كاتبة الدولة 
يعّمر  ال  والذي  امللعون  الوزاري  الكريس  عىل  ثانية  ومّرة 
العيّادي لتفادي هّزات الكريس امللعون  عليه أحد... سياسة 
أّي طرف  واضحة ومكشوفة للعيان وهي عدم الصدام مع 
من مكونات املشهد الريايض واألهم من كل ذلك هو البقاء 
واملتغرّيات  الظروف  كانت  للجريء مهما  املوالني  مع جبهة 
رصاعات  يف  الدخول  لتفادي  دائما  الوزيرة  تسعى  ولذلك 
الخصومات  وحتى  وزنه  كان  مهما  طرف  أّي  مع  جانبية 
ببعض  وتكتفي  الحق  موعد  اىل  تؤّجلها  فهي  القانونية 
مساعي الصلح وبتقريب وجهات النظر عىل غرار ما يحصل 

مع جامعة الكرة الطائرة.
الفالح  فراس  رئيسها  وخاصة  الطائرة  الكرة  جامعة 
الرياضة من  القائمة بني وزارة  الحرب  استفادت كثريا من 
الجامعات  وبعض  ثانية  جهة  من  األوملبية  واللجنة  جهة 
الرياضية من جهة ثالثة وهذه الحرب لم يعد فيها للقانون 
طاولة  عىل  املوضوعة  العاجلة  امللفات  أّن  بدليل  مكان  أّي 
وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي قابلة لكل التأويالت 
والتدخالت وحتى التوصيات. واستفادة جامعة الكرة الطائرة 
كانت واضحة جّدا فرغم تقرير املتفّقد العام لوزارة الرياضة 

وتسيريية  وإدارية  مالية  تجاوزات  بوجود  أٌقّر  الذي 
موجبة  جزائية  صبغة  يكتيس  ما  منها  خطرية 

الجامعة  مراقبي  جعل  مّما  القضائية  للمؤاخذة 
 –  2017 سنة  حسابات  عىل  املصادقة  يرفضان 

بحق  الجمهورية”.  لوكيل  األمر  ويرفعان   2018
قرار  ورغم  الفالح  فراس  الجامعة  رئيس 
حّد  بوضع  دقيش  كمال  السابق  الوزير 
للفصل  طبقا  الفالح  فراس  السيّد  لنشاط 
21  فإن القرار لم يطبّق اىل حّد اآلن رغم أنه 

بالنيابة  الوزيرة  طاولة  عىل  موجود 
سهام العيّادي بل األكثر من ذلك فإّن 
الطائرة  للكرة  التونسية  الجامعة 
عقدت جلستها االنتخابية والفالح 

خلف نفسه عىل رأس الجامعة.
ورغم  الشبهات  هذه  كّل  رغم 
من  تتصاعد  التي  الفساد  رائحة 
والتي  الطائرة  الكرة  جامعة 
تتطّلب التدقيق أكثر يف الوضعية 

القانونية لرئيسها فإّن "وزيرة 
مهتمة  غري  تبدو  الصدفة" 
بل  باألمر  منشغلة  وغري 
تقف  فهي  ذلك  من  األكثر 
وربما  الفالح  صّف  يف 
تحميه  التي  الجهة  هي 
واملحاسبة  املساءلة  من 
وهي ملن ال يعلم تبحث 

تسويات  وجود  عن 
مع  ترقيعية  وحلول 
خصوم الفالح آخرها 

ألجل  لفائدته  التدّخل 
الرتجي  هيئة  مع  خالفه  تطويق 
الريايض وخاصة رئيس فرع الكرة 

الطائرة شكيب بوسالمة.
كشفت  بها  موثوق  مصادر 

لـ"الشارع املغاربي" أّن وزيرة شؤون الشباب 
والرياضة اتصلت بشكيب بوسالمة مبارشة 
بعد تتويج الرتجي بلقب البطولة االفريقية 
للكرة الطائرة ومبارشة بعد تهنئته باللقب 
رئيس  مع  املعلنة  لتجاوز خالفاته  دعته 
عليه  واقرتحت  الطائرة  الكرة  جامعة 
االشكال.  لتطويق  الفالح  اىل  الجلوس 
أن بوسالمة وكونه  أّكدت  ذاتها  املصادر 
وساطة  رفض  الرتجي  موقف  يمثّل 
الوزيرة للجلوس اىل فراس الفالح مجّددا 
تأكيده اىل أّن الرتجي لن يقبل املّس من 

حقوقه أو التعّدي عليه.
الرتجي  قّوة  العيّادي  وتدرك 
تعرف  وهي  املديرة  هيئته  وقّوة 
يقدر  أحد  ال  أنّه  غريها  من  أكثر 
عىل جّر الرتجي اىل معارك خارسة 
لذلك حاولت تجنيب رئيس جامعة 
الرضبة  تلّقي  الطائرة  الكرة 
ماكينة  تحّركت  لو  ألنّه  القاضية 
عىل  الفالح  يقدر  فلن  الرتجي 

الصمود طويال.
يف األثناء ال يعرف حقيقة ملاذا 
لم تلتزم الوزيرة بتطبيق القانون 
يف  الفالح  لحماية  سعت  وملاذا 
وقت أنها مؤتمنة عىل حماية املال 
الخفيّة  معركتها  أن  فهل  العام 
مع رئيس اللجنة األوملبية محرز 
بوصيان هي التي جعلتها تلقي 
بقرارات وزارية رسمية عرض 
عىل  الفالح  وتنرص  الحائط 
فقط  والقانون  الحق  حساب 

نكاية يف بوصيان.؟

معاذ الدالي
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يوم  الصفاقيس  الريايض  للنادي  املديرة  الهيئة  أعلنت  متوقعا  كان  مثلما 
الجمعة املايض عن فّك االرتباط رسميا مع املدّرب االسباني للفريق بيبي مورسيا. 
يف املقابل اتفقت الهيئة مع ابن الفريق املدرب حمادي الدو لإلرشاف عىل مقاليد 
األمور الفنيّة للفريق بعقد سيمتد ملوسم ونصف حسب االتفاق املبدئي الحاصل 

بني الطرفني. 
وجوان   2013 ديسمرب  بني  الصفاقيس  النادي  درب  أن  الدو  لحمادي  وسبق 
2014 كما عمل كمساعد للهولندي رود كرول خالل موسم 2013-2012. قرارات 
القطيعة لم تقترص عىل املدّرب االسباني فقط بل شملت كذلك فك ارتباطه مع 
املدير الريايض نزار خنفري الذي لم يمض عىل استالم مهامه سوى أسابيع قليلة.

وتبحث الهيئة املديرة للفريق عن ايقاف نزيف النتائج السلبية التي تحققت 
8 جوالت متتالية  انتصار طيلة  الفريق عن تحقيق  اآلونة األخرية حيث عجز  يف 
ليضع حدا لهذه السلسلة السلبية يوم األحد املايض بعد الفوز عىل متذيل الرتتيب 

شبيبة القريوان. وإذا كان االطار الفنّي السابق بقيادة االسباني مورسيا يتحمل 
جانبا كبريا من مسؤولية االخفاق فإن االشكال الحقيقي أعمق وأخطر من ذلك 

بكثري ألّن العارفني بكواليس الفريق يذكرون جيّدا أّن املدّرب االسباني 
هو نفسه كان ضحية مؤامرة من بعض الالعبني الذين فعلوا كل 

إقالة  الهيئة عىل  وإجبار  الفريق  قاطرة  لتعطيل  بوسعهم  ما 
استنتاجات  أو  تخمينات  مجّرد  ليس  الكالم  وهذا  املدّرب. 

الذي  النادي الصفاقيس  ولكن حقيقة يعرفها كل جمهور 
دون  من  حتى  االنتصار  عىل  قادرا  كان  الفريق  أّن  يدرك 

ويف  البنك  يف  االسماء  هذه  كل  بوجود  بالك  فما  مدّرب 
األوىل  املّرة  ليست  باملناسبة  وهي  الفريق  تشكيلة 

التي يتواطأ فيها بعض الالعبني بإحداث تغيري عىل 
مستوى االطار الفنّي أو الهيئة املديرة.

»صابوطاج« العادة

استقالة أم إقالة ؟ الرتجي يستغني عن مهامجني
يستعد الرتجي الريايض التونيس لخوض غمار منافسات ربع نهائي كأس رابطة األبطال االفريقي 
بمالقاة فريق شباب بلوزداد الجزائري حيث حّدد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم املوعد الرسمي ملباراتي 
من  انطالقا  الجزائرية  بالعاصمة  جويلية   5 بملعب  ماي   15 يوم  ستكون  والبداية  واالياب  الذهاب 
الساعة الخامسة مساء يف حي ستلعب مباراة العودة يف نفس التوقيت يوم 22 ماي بملعب حمادي 
سيحّكم  بينما  الذهاب  مباراة  نداال  نغامبو  جاك  جون  الكونغويل  الحكم  وسيدير  برادس.  العقربي 

الغامبي باكاري غاساما مباراة اإلياب بتونس.
استعدادات الرتجي لهذا االمتحان االفريقي تتواصل عىل نسق حثيث وبشكل عادي بما أّن فريق 
باب السويقة لم ينه بعد مشوار املغامرة املحلية كما أنّه تعّود عىل اللعب عىل أكثر من واجهة. ورغم أّن 
الرتجي يملك رصيدا برشيا ثّريا قادرا عىل الذهاب به بعيدا يف املسابقة االفريقية االّ فإن هيئة الرتجي 
بدأت منذ اآلن يف إعداد العّدة للموسم القادم من خالل التفكري يف بعض التعزيزات لتعويض النقائص 

التي الحت يف القائمة الحالية للفريق. 
اإلطار الفنّي للرتجي لم يحّدد بعد القائمة االسمية التي ينوي التعاقد معها لكنه يف املقابل وضع 
قائمة حينية لألسماء التي ينوي التفريط فيها والتي لم يكن بمقدورها تقديم االضافة للفريق يف الفرتة 
املاضية... الحديث يتعّلق أساسا باملهاجم الغاني   والذي الح بعيدا جّدا عن قيمة الرتجي رغم توفّقه يف 
بعض املباريات يف هّز الشباك... املهاجم الغاني متوّسط االمكانات من الناحية الفنية وهو رغم بنيته 
الجسدية القوية ليس مايكل اينرامو أو يانيك نيانغ مثلما كانت تتصّور جماهري 
الرتجي لذلك فإن مسألة خروجه باتت من تحصيل الحاصل... وباسيط ليس 
املهاجم الوحيد املوضوع يف قائمة املغادرين. فالوافد الجديد عالء الدين 
ورغم  الرتجي  تشكيلة  يف  أقدامه  تثيبت  يف  اآلخر  يف  ينجح  لم  املرزوقي 
التي منحت له فقد خرج يف الفرتة األخرية من حسابات املدّرب  الفرص 
معي الشعباني الذي فّضل التعويل عىل الالعب الشاب فاروق امليموني 
عىل  الرتجي  فيها  اعتمد  التي  املباريات  وحتى  عنه  عوضا 
التشكيلة الثانية لم يكن للمرزوقي مكان فيها وبالتايل 

فإن خروجه بات من تحصيل الحاصل.

يف خطوة مفاجئة وغري مرتقبة قّرر املدرب غازي الغرايري االستقالة من تدريب امللعب التونيس أيّاما قليلة 
ن قبل املباراة املرتقبة واملصريية أمام النادي االفريقي يف دربي العاصمة الصغري الذي  سيكو

هذه املّرة بعنوان تفادي النزول بحكم وضعية الفريقي يف الرتتيب العام.
غازي الغرايري لم يكشف عن األسباب الحقيقية التي دفعته اىل تقديم 
استقالته خاصة أّن انسحابه يف هذا التوقيت وعىل هذه الشاكلة يعترب هروبا 
من ساحة املعركة وهو الهروب الذي سييسء كثريا لسمعته التدريبية رغم 

أنه اكتفى بالتعليق عىل قراره بأنه يعود ألسباب شخصية.
مصادر موثوق بها كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن استقالة الغرايري 
لم تكن خيارا شخصيا منه أو رغبة حقيقية ناجمة عن قناعات شخصية 
التونيس برئاسة جالل  للملعب  املديرة  الهيئة  أن  اإلقالة مضيفة  لتسبق 
الغرايري منذ  االستغناء عن خدمات  تفّكر منذ فرتة يف  بن عيىس كانت 
وأكدت نفس  املاضية.  قبل  الجولة  الريايض خالل  الرتجي  أمام  الهزيمة 

االقالة  قرار  فإّن  الساحيل  النجم  أمام  الفوز  أنه رغم تحقيق  املصادر 
كان جاهزا لوال أن بعض العقالء نصحوا بن عيىس بالرتيث حتى ال 

تزيد االقالة يف التشويش عىل الفريق ويكون لها أثر عكيس 
وحسب  النادي.  رئيس  بعد  ما  يف  عليه  يحاسب 

أمام  الجديدة  الهزيمة  نفس املصادر جاءت 
املايض  األحد  جولة  يف  تطاوين  اتحاد 

وجعلت  أكثر  الفريق  وضعية  لتعّقد 
االقالة  مربّع  اىل  يعود  عيىس  بن 
وأنه بدأ بالفعل بالبحث عن مدّرب 
بديل يحمل وزر املقابلة املصريية 

واألخرية يف سباق البطولة وهو 
الغرايري  غازي  له  تفطن  ما 
كرامته  حفظ  اختار  الذي 
صبيحة  استقالته  وتقديم 
بالكرة يف  يوم أمس ملقيا 
ملعب الهيئة املديرة التي 
ال  وضعية  يف  ستكون 
للتعاقد  عليها  تحسد 
األنسب  املدّرب  مع 
لقيادة الفريق يف املباراة 

املصريية.
امللعب  أن  اىل  يشار 

كبري  بشكل  مهّدد  التونيس 
حيث  الثانية  الرابطة  اىل  بالنزول 

يحتل املركز 11 برصيد 29 نقطة 
الجولة  يف  وسيواجه  جولة.   25 من 

بملعب  الجاري  ماي   19 يوم  االخرية 
مصريية  مباراة  يف  بباردو  النيفر  الهادي 

النادي االفريقي املهّدد بدوره بالنزول 
برصيد  العاش  املركز  يحتل  أنه  بما 

30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن امللعب 
فقط  نقطة  تحصيل  ويكفيه  التونيس 

لضمان البقاء. 
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