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ملاذا تسعى واشنطن 
إلنقاذ النهضة ؟

ألّول مّرة يف تاريخ البالد، التونسّيون يتحّدون
الدولة طلًبا للقوت ودعًم لفلسطني

وبطولة كرة القدم تلفظ أنفاسها األخيرة :

هل ُحسم األمر قبل يوم احلسم... ؟

● فحوى لقاء عبير 

موسي بسفير أمريكا
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االفتتاحية

لقد التقت أحداث كثرية وسياقات متباعدة إلطالق هبّة 
آخر قضية  بأن  العالم  ذّكرت  مقاومة جديدة يف فلسطني 
كولونيالية ال تزال قائمة. صحيح أن نقل السفارة لم يلهب 
أن  أيضا  العربية. صحيح  العواصم  القدس وال غريها من 
مع  واملغرب  والسودان  والبحرين  اإلمارات  تطبيع  إعالن 
يرتاكم  االحتقان  ولكن  ظاهره.  يف  بسالم  مّر  قد  إرسائيل 

كالحطب ينتظر الرشار.

بإطالق  األمر  يتعلق  حني  سخي  اإلرسائييل  والصلف 
الرشار. لقد جاءت قضية حي الشيخ جّراح لتؤكد ذلك. إذ 
أنها خطوة جديدة يف طريق طويلة املدى إلتمام ما كانت 
الحركة الصهيونية قد بدأت العمل عليه حتى من قبل نكبة 
1948 التي تزامنت ذكراها الثالثة والسبعون يوم 15 ماي 
مع بداية املواجهات األخرية. هنا ال بد أن نسأل: ملاذا تؤدي 
الرشقية،  القدس  أحياء  من  حي  يف  بسيطة  تبدو  حادثة 
وتتعلق بتهديد بعض العائالت العربية بمصادرة بيوتها من 
قبل سلطات االحتالل، إىل ما لم تؤد إليه حوادث أكرب من 
التاريخية،  الرمزية  السيايس وأعمق من حيث  األثر  حيث 

من قبيل نقل السفارة أو إعالن التطبيع؟

من فضائل طرح هذا السؤال أن من شأن اإلجابة عنه 
تذكري بعض املثقفني العرب أن القضية الفلسطينية ليست 
فقط معركة إيديولوجية مجردة أو رصاعا عىل الرمزيات. 
يف  املزايدات  تشّكل  حني  يغلب  الذي  االنطباع  هو  وذاك 
النضال  الداخلية الصغرية أسلحة  السياسية  املعارك  إطار 
صفحات  عىل  النضال  ساحة  تقترص  حني  أو  الوحيدة، 
األيام  يف  أصحابها  من  الكثري  اكتشف  التي  الفايسبوك 
القائمني  واستعداد  األقوى  للطرف  انحيازها  األخرية 
لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  عن  املعلن  للتعتيم  عليها 

الفلسطينيون.

يتجاوز  ملموسا  واقعا  الفلسطينية  للقضية  إن 
وعنوانه  الفايسبوك.  وصفحات  والشعارات  الرمزيات 
ويتجرعون  الظلم  يوميا  يعيشون  الناس  من  املاليني  أن 
السياسية  قياداتهم  استعداد  ورغم  اإلذالل.  أشكال  شتى 
الرسمية إىل تقديم مختلف أشكال التنازالت، فإن الخصم 

يرفض كل حلول سياسية ممكنة، سواء قامت هذه الحلول 
عىل مبدأ الدولتني الذي أسس له مسار أوسلو، أو عىل مبدأ 
إذا كانت إرسائيل عازمة عىل حرمان  املساواة يف املواطنة 

الفلسطينيني من حقهم يف إنشاء دولتهم.

ال بد أن نتذّكر أحيانا أن القضية الفلسطينية تتعّلق أيضا 
مبالغة  وال  عنرصي.  ميز  منظومة  ضّد  اليومي  بالرصاع 
من  تجعل  أنها  إذ  افريقيا.  جنوب  بأبارتايد  تشبيهها  يف 
غزة سجنا بسماء مفتوحة، ومن الضفة الغربية أرخبيال 
مما يشبه "البانتوستونات" الصغرية التي تديرها سلطة 
املستوطنني  ألمن  الحامي  الرشطي  دور  تلعب  فلسطينية 
تتحمله  ال  الذي  العربي  الديمغرايف  الضغط  يف  واملتحّكم 
يف  يعيشون  فإنهم  واألربعني،  الثمانية  عرب  أما  إرسائيل. 
وأما  الثانية.  الدرجة  من  كمواطنني  العربية  الدولة  ظل 
القدس، فإنها غنيمة لالستيطان. إذ تقع محارصة أحيائها 
العربية يف إطار خطة طويلة األمد لتهويدها، أو عىل األقل 
لتحويل تلك األحياء إىل مجرد "غيتوهات" عربية تحيط بها 

األحياء اليهودية.

كلمة  من  حرجا  نفسه  يف  يجد  من  كل  هنا  يخطئ 
سلطات  استخدمتها  لطاملا  التي  الكلمة  فهي  "التهويد". 
بيّنة.  عنرصية  من  فيها  ما  رغم  وذلك  نفسها،  االحتالل 
وهي تكفي لتذّكرنا أننا إزاء احتالل ذي صبغة استيطانية. 
وهو يتميّز عن االحتالل العادي بأنه ال يهدف إىل استغالل 
الضحية بقدر ما يهدف إىل الخالص منها. وهو ما يعني أن 
املقاومة بشتى أصنافها، وذلك وفقا لظروف  بديل عن  ال 
كل طرف عىل امليدان سواء أكان ذلك يف غزة أو يف القدس أو 
يف الضفة الغربية أو يف مناطق الثمانية واألربعني، أو حتى 

يف الشتات.

لقد ازدادت األوضاع سوءا يف العقود األخرية. إذ شهدت 
إرسائيل ترّهال لكل القوى السياسية التي يمكن أن تعترب 
معتدلة، وذلك يف ظل الصعود املتواصل لليمني املتطرف الذي 
أصبح يعترب من القوى الحاسمة يف تشكيل الحكومات يف 
التي يواجهها  املتواصلة  الداخلية  أبيب. وأمام األزمات  تل 
العاجز منذ سنتني عن تشكيل حكومة  ناتنياهو  بنيامني 

مستقرة، يكاد يكون اإلمعان يف إذالل الفلسطينيني املهرب 
الحكم  يف  االستمرار  أجل  من  اليوم  لديه  الباقي  الوحيد 
من  بالفعل  استفاد  وقد  تطرفا.  األكثر  حلفائه  وإرضاء 
بني  سيقوم  كان  تحالف  لتجنب  األخرية  األيام  مواجهات 
أجل  من  املتناقضة  اإلرسائيلية  السياسية  القوى  مختلف 
يؤدي  أن  اآلن  يأمل  وهو  به.  اإلطاحة  هي  وحيدة،  غاية 
انتخابات أخرى  الفوز يف  إىل تمهيد طريق  تصلب مواقفه 

قد تضطر إليها الدولة العربية يف الخريف املقبل.

ليس الوعي بهذه الرهانات الواقعية مدعاة لتجاهل ما 
تمثله فلسطني من رمزية للعرب واملسلمني، بل ولإلنسانية 
كلها. ولكن التذكري ببعض عنارص املعادلة ينبّه إىل عبثية 
يف  الرغبة  عىل  قائمة  أكانت  سواء  القصووية  املواقف 
العربي  التطبيع  خالل  من  الفلسطينية  القضية  تصفية 
غري املرشوط، أو كانت مؤدية إىل طريق مسدود من خالل 
وكأن  والرش.  الخري  بني  نظري  رصاع  إىل  القضية  تحويل 
لسان حال العرب يقول للفلسطينيني: اذهبوا أنتم وربكم 
يزيدون،  ما  أحيانا  ولعلهم  قاعدون.  هاهنا  إنا  فقاتلوا، 
ألظهركم  إنا  فقاتلوا،  وربكم  أنتم  اذهبوا  فيقولون: 

لطاعنون.

تدفع  قد  ذكرنا  التي  املعادلة  عنارص  صعوبة  أن  رغم 
أيضا  تؤكد  فإنها  واإلحباط،  اليأس  من  يشء  إىل  بالبعض 
الوحيد  الحل  تبقى  املقاومة  أن  وهو  أال  أسايس،  أمر  عىل 
ما حالة. كما  للفلسطينيني. وهم مضطرون لخوضها ال 
أن  أنهم مضطرون لخوضها وحدهم تقريبا. ولذا، فال بد 
سياقاتهم،  وتنوع  وإمكاناتهم  ظروفهم  وفق  يخوضوها 
عاجزة  حكومات  من  العرب  باقي  شهوات  أساس  عىل  ال 
أشكال هذه  تعدد  أن  أن يفهموا  انتهازية. وعليهم  ونخب 

املقاومة وطول نفسها هي أوراق القوة التي يملكون.

وللنجاح يف هذه املقاومة، ال بد أيضا من االعرتاف بما 
قد فشل.  أوسلو  أن مسار  ذلك  فيه.  نقاش  ال  واضح  هو 
وإمعان السلطة الفلسطينية يف الدعوة إىل إحيائه قد أصبح 
يهدد بتحويل الفلسطينيني إىل ضحية مستسلمة. والضحية 

املستسلمة يحتقرها األقوياء ويتجاهلها الضعفاء.

اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا، إنا هاهنا قاعدون...
بقلم : أيمن البوغانمي

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

أحمد بن مصطفى - أيمن البوغانمي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء سالم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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لقاء مع الحزام البرلماني

19 ماي  االربعاء  املشييش غدا  الحكومة هشام  يعقد رئيس 
مصدر  قال  لحكومته  الداعمة  والكتل  االحزاب  مع  لقاء   2021
وثيقة  حول  للتداول  سيخصص  انه  املغاربي"  لـ"الشارع  منها 
الوفد  أداها  التي  الزيارة  حصيلة  ولتقديم  االقتصادي  االنعاش 
اتفاق  مرشوع  مفاوضات  حول  مؤخرا  واشنطن  اىل  التونيس 

جديد مع صندوق النقد الدويل.
التفويض من  املشييش سيطلب رسميا  ان  اىل  املصدر  ولفت 
حكومة  مع  حدث  مثلما  مراسيم  الصدار  الشعب  نواب  مجلس 
الفخفاخ مؤكدا مساندة الحزام السيايس لهذا التوجه الذي قال 
وتداعيات  االقتصادية  االزمة  ملواجهة  مطلوب  من  "اكثر  انه 

جائحة كورونا".

تململ 
بوثيقة  يسمى  ما  حول  االخرية  دربال  فيصل  ترصيحات 
الدويل  النقد  صندوق  ملسؤويل  تقديمها  تم  التي  االصالحات 
بعضها  واقعية  فيها وعدم  املضمنة  االجراءات  بعض  وتداعيات 
اللتني  املالية  ووزارة  الحكومة  رئاسة  من  تململ  محل  كانت 
اشتكيا للنهضة من الترصيحات خاصة ان النائب ينتمي اىل كتلة 

من اهم داعمي الحكومة.
ان  املغاربي"  لـ"الشارع  القصبة  من  قريب  مصدر  واكد 
تشويش  كـ"  صنفت  وانها  البلبلة"  "اثارت  دربال  ترصيحات 
اسماه  ما  تضمنت  وانها  اصالحاتها  وعىل  الحكومة"  عمل  عىل 

املواد  بعض  وبأسعار  الدعم  بملف  عالقة  يف  خاصة  بالتهويل 
الحركة  مطالبة  تمت  انه  مربزا  الغاز  وقارورة  الخبز  غرار  عىل 

بـ"دعوة نائبها اىل مراجعة ترصيحاته".
وكان دربال وهو نائب مستقل يف النهضة ومقرر لجنة املالية 
2021 ان امللف الذي تقدمت  11 ماي  قد أكد يف ترصيح بتاريخ 
به تونس يف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي يف 
واشنطن “ضعيف تقنيا” مشريا اىل ان تونس دأبت يف السابق عىل 
اجراء مناقشات مع عدد من الخرباء والفنيني التابعني للمؤسسة 

املالية لتقديم توصيات قبل التوجه للمفاوضات.
وابرز دربال خالل مداخلة له عىل “االذاعة الوطنية” ان تونس 
اختارت هذه املرة التوجه مبارشة اىل املفاوضات وتقديم برنامج 
اصالحات مؤكدا ان اغلب النقاط الواردة به واملضمنة بالوثيقة 

"انشاء".
وان  “خلسة”  الحكومية  الوثيقة  عىل  تحصل  انه  وكشف 
الحكومة لم تقدمها للجنة املالية مؤكدا ان هناك احرتازات كثرية 

من حيث الشكل عىل هذه الوثيقة.
وانتقد دربال االجراء الوارد يف الوثيقة والذي ينص عىل الغاء 
 2021 سنة  من  الثانية  السداسية  خالل  السائل  الغاز  يف  الدعم 
ارتفاع مشط يف سعر قوارير  اىل  االجراء سيفيض  ان هذا  مربزا 

الغاز من حوايل 7 دنانري حاليا اىل 21 دينارا .
وان  الحكومية  الوثيقة  يف  كاملة  ضبابية  هناك  ان  واعترب 

االجراءات الواردة بها غري مدروسة.

تهنئة
املعني  لونقو  لزهر  املختصة  املصلحة  عام  مدير  ان  يبدو 
حديثا يف املنصب مرشح لتويل منصب مدير عام االمن العمومي 
االمنية  القيادات  ضمن  كان  الذي  ولونقو  القادمة.  املرحلة  يف 
السابق  الداخلية  اقالة من قبل وزير  الصادرة يف شأنها برقيات 
الحكومة  رئيس  اىل  املقربني  اقرب  من  يعد  الدين  رشف  توفيق 
االسبق  الحكومة  الشأن مع  رئيس  املشييش مثلما كان  هشام 

يوسف الشاهد.
املنصب وسط تحفظات كبرية من رئاسة  لونقو هذا  وتقلد 
الجمهورية  الرافضة لهذا التعيني ورغم ذلك تؤكد مصادر أمنية 
أن مدير عام االمن الرئايس العميد خالد اليحياوي قد يكون هنأ 
لونغو باملنصب الجديد، وهي بادرة ال يمكن ان تتم، ان صدقت 
وهي تروج من قبل بعض االطرف القريبة من القصبة، دون علم 

الرئيس او تنسيق معه.

ماذا لو اختفى العرب مجيعا ؟
زوووومزووووم

العرب.. من هم العرب؟ ماذا لو اختفى العرب جميعا ؟ ماذا 
بالتأكيد  نعد موجودين؟  لم  اننا  واكتشف  العالم فجأة  أفاق  لو 
لن يخىش من خسارة اي يشء ..لن تُقطع االنرتنات ولن تتوقف 
ولن  غيارها  وقطع  السيارات  مصانع  وال  الصناعية  االقمار 
تتعّطل اسواق البورصة ولن يفتقد اي مواطن يف العالم اي نوع 
من الدواء وال املعّدات الطبية او اجهزة االشعة وغرف العمليات 
نحن  نقدم  فلم  بعضا..  بعضنا  به  يقتل  الذي  السالح  حتى  وال 
العرب للعالم اية خدمة سوى الكالم وصور تقاتلنا يف الصحف 

ونرشات االخبار..
اخرى  لسيدة  لتقول  رشفتها  من  فرنسية  سيدة  ستطل 
"انت  اخرى  "..وستسألها  العرب جميعا  اختفى  لقد  "ها..ها.. 

تتحدثني عن هؤالء الذين يقتلون بعضهم ليال نهارا؟..نعم ..".
واذا كان احد يعتقد انني أبالغ يف رسم الصورة فليقف عىل 
مسافة يف اية عاصمة خارج الوطن ولرياقب خيط الدم من ليبيا 
العراق مرورا بمرص وسوريا واليمن وتونس وغريها وما  حتى 
بينها من أمة نصفها يسبح عىل بطنه من شدة الجوع ونصفها 
نحن  وكلنا  وكلهم..  الشبع..  شدة  من  كرشه  عىل  يسبح  اآلخر 
العرب عالة عىل البرشية. فلن يتوقف اي يشء يف حياة املواطن 
يخىش  ولن  يشء  اي  االوروبي  املواطن  يفتقد  ولن  الياباني 
حياته  تعطل  من  االروربي  او  االمريكي  او  الرتكي  او  املاليزي 
اليومية فليس لنا اي دور يف االنتاج الحضاري العاملي ال املعريف 
فقط  االخرتاعات..  او  االكتشافات  وال  املادي  وال  الصناعي  وال 
نتناول ما تنتج البرشية وكثريا من هذا االنتاج نستهلكه بشكل 

ضار وخاطىء .
من سيفتقدنا نحن العرب؟ ستفتقدنا اكيد مصانع االسلحة 
التي تكدس املليارات الننا االكثر استهالكا ملا تنتج من سالح ولم 
نتوقف من عقد الصفقات الضخمة الننا نفتح لها سوقا بالدم 
مما نستهلك يوميا من احدث اسلحة الفتك والقتل والدمار ..هم 
ينتجون كل يشء ونحن نستهلك كل يشء وال ننتج سوى الكالم 
ثم نعيد تفسري الكالم وتأويله وتدويره عن التحريض والكراهية 
واالقصاء... فلكل العرب مشكلة مع العرب ولم تتوقف رصاعات 
وقبائل  بعضها  تكره  دول  التاريخ..  فجر  منذ  البينية  العرب 
شاهر  كل  حساب...  بال  تنترش  وميليشيات  ببعضها  ترتبص 
ما استطاع ان يعّد من قوة ومن خيول لم تتوقف عن الجري يف 

ساحات املعارك.
 وحده الفلسطيني املحظوظ وسط هذه االمة يف رصاعه مع 
العربية فقد فتح رصاعا  االوركسرتا  لم يشذ عن  لكنه  ارسائيل 

مع نفسه ليؤكد انتماءه لهذه االمة الغبية.
نحن يف ذيل القائمة يف كل يشء... ال مستشفيات طبية يأتي 
العالم للعالج فيها وال جامعات تحجز له مكانا يف أول اربعمائة 
وال  حقيقية  مؤسسات  وال  شنغاي  تصنيف  حسب  جامعة 
برملانات حقيقية يعتّد بها املواطن العربي وال قانون يُحرتم. كل 

يشء صوري فليس هناك ما نباهي به بني االمم.
احد  يف  للعالج  ذهب  بسنوات  مبارك  الرئيس  سقوط  قبل 
والحراس.. املساعدين  من  عددا  مصطحبا  املانيا  مستشفيات 
أملاني كان  باملستشفى نظر مواطن  العادية  الحركة غري  لفتت 
الطبيب  به مبارك فسأل  يعالج  الذي كان  القسم  بنفس  يعالج 
فسأل  عربية.  دولة  اكرب  زعيم  إنه  له  فقيل  املجاور  النزيل  عن 
النزيل االملاني: كم سنة له يف الحكم ؟ قيل له ثالثة عقود. قال: 
املواطن: دكتاتور  الطبيب ملاذ؟ قال  هذا دكتاتور وفاسد. سأله 
النه يف الحكم منذ ثالثني عاما وفاسد النه رئيس ُوضعت تحت 
يثق  مستشفى  ينىشء  ولم  والصالحيات  االمكانات  كل  ترصفه 

هو يف العالج به.
يسمى  ما  خالل  العربية  االقاليم  اضطرابات  كشفت  لقد 

بثورات الربيع العربي هشاشتنا يف كل يشء. مع اول هبة ريح 
انهارت دول واكتشفنا ان كل ما بنينا يف السنوات املاضية لم يكن 

اكثر من بناء كرتوني سطحي ال يحتمل أقل الهزات .
يف  املتأصل  والعنف  الكراهية  حجم  اكتشاف  هو  واالسوأ 
أسوأ  إحياء  إعادة  املدهشة عىل  قدرتنا  العميقة وحجم  ثقافتنا 
املضاد  القتل  املدمرة واستعمالها لتربير غريزة  املذهبية  نزعات 
فضائية  وفتاوى  كالمية  قدرات  من  نملك  ما  أكثر  مستدعني 

وأموال الشباع غرائز القتل .
اوروبا  كثريون يقارنون بني ما يحصل عندنا وما حصل يف 
عندما خرجت للنور عىل أمل أن يؤدي هذا النفق املظلم اىل نقطة 

الضوء لكن هناك تمايز يف التجربتني.
هائل  فكري  نقاش  االهلية  الحروب  صاحب  اوروبا  يف 
انتقامية غرائزية.. ال تبرش بأي  بينما تصاحب حروبنا نزعات 
عن  بعيدا  مهل  عىل  واقعنا  وقراءة  نقاشنا  نبدأ  لم  اذا  مستقبل 
صخب السالح ورائحة الدم... نقاشا يبدأ بسؤال ماذا نحن ؟ فاىل 

مزبلة التاريخ نحن سائرون... هذا واقعنا....

 أكرم عطالله  - كاتب واعالمي فلسطيني
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الشارع السياسي

الحراك االمريكي املكثف يف الداخل التونيس خالل االسابيع االخرية 
جل  وتكتم  بخصوصه  الروايات  تضارب  مع  خاصة  التساؤالت  يثري 
املسؤولني  كبار  مع  محادثات  يف  طرفا  كانت  التي  السياسية  القوى 
سواء يف البيت االبيض أو يف سفارة الواليات املتحدة االمريكية بتونس .

النقد  صندوق  مع  تقنية  مفاوضات  يف  الثالثاء  اليوم  الحكومة  تنطلق 
مليارات   4 بقيمة  قرض  عىل  للحصول  جديد  اتفاق  مرشوع  حول  الدويل 
دوالر حسب ترصيح سابق لرئيس الحكومة هشام املشييش لوكالة رويرتز. 
ستتم  انها  الكعيل  عيل  واملالية  واالستثمار  االقتصاد  وزير  اكد  مفاوضات 
بنسق رسيع وانها ستكون بمعدل اجتماع كل يومني بهدف التوصل التفاق 
يف غضون شهرين بالنظر اىل االلتزامات املالية العاجلة للدولة سواء لسداد 

ديون حان اجل خالصها او يف شكل نفقات وعىل راسها رصف االجور.
الذاعة  حواره  يف  الكعيل  تحدث  واشنطن،  زيارة  لحصيلة  تقديمه  ويف 
»اكسرباس اف أم« بلهجة تفاؤل عن دعم امريكي ثالثي االول عرب مساندة 
الرئيس  نائبة  اليه  اشارت  ما  وهو  الدويل  النقد  صندوق  مع  املفاوضات 
االمريكي كاميال هاريس يف بيان  صادر عن البيت االبيض، والثاني عرب هبة 
بقيمة 500 مليون دوالر من »مؤسسة تحدي االلفية »قال انها االهم يف تاريخ 
الخروج  مهمة  سيسهل  دوالر  مليار  بقيمة  ضمان  شكل  يف  والثالث  الدولة 

لالقرتاض من السوق املالية الدولية.
هذا الدعم االمريكي مرشوط بالترسيع يف تنفيذ اصالحات غري مسبوقة 
املستشار  العبايس  السالم  عبد  حسب  واسعا،  سياسيا  توافقا  تتطلب 
العبايس شدد  التونيس.  الوفد  الذي كان ضمن  الحكومة  االقتصادي لرئيس 
يف ترصيح  إلذاعة موزاييك يوم امس عىل ان » نجاح املفاوضات مع صندوق 
برعاية  اليه سيتم  التوصل  ان  يبدو  بتوافق سيايس«،  الدويل مرشوط  النقد 
امريكية، اذ ان مصدرا موثوقا اشار يف هذا الصدد اىل ان اللقاء الذي عقد بني 
سفري امريكا دونالد بلوم ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبري مويس يف مقر 
الحزب تطرق اىل »مناخ تنفيذ االصالحات« واىل ان السفري طرح بني االسطر 
دعم الواليات املتحدة االمريكية سياسة التوافق وحكومة وحدة وطنية واىل ان 

هذه النقطة ُطرحت أيضا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

خفايا اللقاء 
مقر  اىل  شخصيا  بلوم  دونالد  بتونس  االمريكي  السفري  تحول  شكل 
الحزب الدستوري الحر مفاجأة  يف املشهد السيايس، اذ ان هذه الزيارة غري 
املنتظرة سبقها خطاب حاد واتهامات مبارشة وجهتها عبري مويس للسفري 
االمريكية  املنظمات   من  عدد  عرب  التونيس  الداخيل  الشأن  يف  التدخل  منها 
من  أسابيع   3 بعد  ايضا  الزيارة  .وجاءت  الديمقراطي«   لالنتقال  »الراعية 
تلقي مويس رسالة رسمية من السفارة بتاريخ 26 افريل 2021 ردت فيها 
النقاط   من  جملة  حول  بتقديمها  السفري  طالبت  التي  »التوضيحات«  عىل  

منها ما يتعلق بحزبها .
االمريكي،  السفري  مساعد  مقابلة  سابق  وقت  يف  رفضت  التي  ومويس 
خصصت جزءا من  خطابها يف صفاقس يتاريخ 20 مارس 2021  لتقييم  
خالله   وتوجهت  التونيس  الشأن  مع  التعاطي  يف  االمريكية  االدارة  سياسة 
للرئيس جو بايدن بالقول  »إن أردتم أن نناقش التعاون فمرحبا... أما غرس 
يمر«. وهذا  أن  يمكن  فال  الوطنية  واملؤسسات  واإلعالم  الربملان  يف  عمالئكم 
معمر  الراحل  الليبي  بالزعيم  بسخرية  يشبهها  البعض  جعل  الذي  التوعد 
القذايف ، كان يف سياق الجبهة التي فتحتها ضد منظمات امريكية واساسا  

املعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والذي اتهمته باخرتاق الربملان.
 هذه االتهامات وغريها ضمنتها مويس يف رسالة وجهتها اىل سفري امريكا 
املنتمني  السياسيني  املحللني  تعمد بعض   « بتوضيحات حول   فيها  طالبته 
لتيارات متشددة وبعض املوالني للتنظيم الذي يقوده رئيس الربملان وذراعه 
لديهم  بأن  إعالمية  بمنابر  تدخالتهم  خالل  الترصيح  والتكفريي  العنيف 
املشهد  تشكيل  صفارة  أطلقت  قد  أمريكا  بأن  تحاليل  مجرد  ال  معلومات 
»وطالبت  حزبها  من  مويس  عبري  بتنحية  قرارا  وأصدرت  الجديد  السيايس 
مويس أيضا بالرد عىل مخطط  نقلته نفس األطراف يتمثل يف  اإلعداد للتدخل 
إلثارة  الدستورية  العائلة  عىل  محسوبة  بأطراف  والدفع  الحزب  مؤتمر  يف 
مشاكل مفتعلة داخله خدمة لتسوية جديدة تعتمد عىل عنوان جديد للحزب 

وعالقات جديدة بينه وبني تنظيم اإلخوان يف تونس.«
هناك من ربط بني الزيارة وحدة خطاب مويس تجاه السفري والسفارة 
واالدارة االمريكية واعترب انها تهدف لـ«احتواء التوتر« ولـ«وضع النقاط عىل 
الحروف » ضمن مبادرة من السفري للنأي بنفسه وبالسفارة عن االتهامات 
املوجهة لشخصية سياسية تتزعم املعارضة ومحل تهديدات جدية بالتصفية 
الجسدية . لكن أحد املقربني من رئيسة الحزب  شدد لـ»الشارع املغاربي« 
عىل ان اللقاء كان  بمثابة اعرتاف واضح عىل »املكانة التي يحظى بها الحزب 
نتائج سرب  املعارضة ويتصدر مختلف  يتزعم  باعتباره  السيايس  املشهد  يف 

االراء ويمثل احد الكتل الوازنة يف مجلس نواب الشعب« مشريا اىل ان السفري 
ان  اكد  انه  واىل  تونس«  يف  السيايس  للتوافق  بالده  مساندة  »اكد  االمريكي 
هدنة  تتطلب  الدويل  النقد  صندوق  مع  اتفاق  ضمن  املرتقبة  »االصالحات 
من مخاطر  الوطني  االقتصاد  النقاذ  واسعة  واجتماعية ومشاركة  سياسية 

االفالس«.
كما ابرز املصدر ان »الحزب فهم من خطاب السفري انه قد يكون يطرح 
مرشوع توافق جديد يضم الحزبني الكبريين اي » الحزب الدستوري الحر 
وحركة النهضة مبينا يف هذا السياق ان » عبري مويس التي  ذّكر بأنها التقت 
السفري بحضور قياديني من الحزب جددت رفض أي تدخل اجنبي يف الشأن 
الداخيل وانها قدمت ما أسماه بالرؤية االصالحية للحزب التي قال انها تقوم 

عىل »منظومة حكم ال يشارك فيها االخوان« .
كان  السفري  مع  اللقاء  ان  املصدر  ، يضيف  الحر  للدستوري  وبالنسبة 
تونس«  يف  االمريكي  »التدخل  بخصوص  توضيحات  عىل  للحصول  فرصة 
و»االصطفاف مع حركة االخوان« تحت غطاء دعم الديمقراطية التي تُعترب 
بالنسبة للحزب شكلية وانها »فصلت عىل مقاس منظومة ربيع الخراب« بما 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  جميع  عىل  الفشل  من  عرشية  يف  تسبب 

واالجتماعية وان »ال خالص اال برحيلها«.
ما يُتداول حول فحوى لقاء  السفري بعبري مويس يُحيل اىل مبادرة لبناء 
تعيش  الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  يحتمه  النهضة  حركة  مع  تقارب 
نهاية  يف  يفيض  عرابته  االمريكية  املتحدة  الواليات  وتكون  البالد  وقعه  عىل 
القادمة عىل شاكلة ما حصل مع حزب  للمرحلة  املطاف اىل خارطة طريق 
راشد  النهضة  حركة  رئيس  بني   « الشيخني  توافق   « ومرحلة  تونس  نداء 

الغنويش والرئيس الراحل الباجي قائد السبيس .

،وغري  الحزب  داخل  »تماما  مرفوض  انه  املصدر  يقول  التوجه  هذا 
الفوز يف  مطروح ال يف اطار تسويات تحت مسميات االنقاذ وال يف صورة  
االنتخابات وتحت اكراهات نتائج الصندوق مثلما فعل كل معاريض النهضة 
واالمر  االنتخابات  فوزهم يف  بمجرد  االنتخابية  تعهداتهم  انقلبوا عىل  الذين 
بالنسبة للدستوري الحر خيار اسرتاتيجي  بنى من منطلقه  رشعيته وحتى 
سبب وجوده السيايس كمعارض للنهضة برسدية الحزب القادم لإلنقاذ بعد 
الدولة  اطار مخطط خارجي لرضب  ثورة جاءت يف  الخراب ومن  عقد من 

ومكاسبها.
مثل هذا الدور ال يبدو مستغربا من الواليات املتحدة االمريكية ونذكر يف 
هذا السياق  بما كشف سفريها السابق  جاكوب والس خالل  عشاء انتظم 
جمعة   مهدي  انذاك   الحكومة  رئيس  رشف  عىل  واشنطن  يف   2014 سنة 
عندما قال انه ابلغ االدارة االمريكية بلقاءاته التي كانت تتم  بشكل منتظم 
بني النهضة ونداء تونس وانه كان حريصا عىل  ان تكون زياراته اىل الغنويش 
ثم اىل الباجي بشكل دوري  مربزا انه شجع »الشيخني« عىل التقارب وعىل 
الوطني بقيادة  الحوار  للتوصل اىل توافق ينجح  محاولة تجاوز خالفاتهما 
الرباعي الراعي وتنظيم انتخابات عىل »قاعدة تفاهمات« واضحة بل وذهب 
السفري اىل اكثر من ذلك ليلمح رصاحة اىل انه هو من اقرتح ترشيح مهدي 
جمعة للحزبني وانه وجه تقريرا الدارة بالده حول جمعة عندما كان وزيرا 

للصناعة وانه قال لهم »انتبهوا لهذا الرجل« .
امريكا تنزل بثقلها 

ال تعد زيارة السفري االمريكي اىل مقر الدستوري الحر املفاجأة الوحيدة 
نائبة  من  مفاجئ  اخر  هاتفي  اتصال  تالها  فقد   . االمريكي  الجانب  من 
الرئيس االمريكي »صنرصت« رئاسة الجمهورية الجزء االهم من مضمونه 
ويتعلق بتأكيدها عىل دعم امريكا لتونس يف مفاوضاتها مع صندوق النقد 
الدويل وال نعلم ان كانت الرئاسة عىل وعي بان هذه الصنرصة سلوك غري 
الهاتفية وحول  املكاملة  بيانا حول  اصدر  االبيض  البيت  ان  مقبول خاصة 

مضمونها .

هذه الصنرصة خطرية ليس من حيث السلوك وتالعب الرئاسة بمعطيات 
هذه  عىل  متحفظ  االقل  عىل  او  رافض  موقف  من  تعكس  ملا  وانما   ، هامة 
املساندة وكأنها تميل اىل العكس باعتبار ان من يقود هذه املفاوضات هي 
حكومة ترفضها الرئاسة وتسعى ألسقاطها وتعمل عىل رحيلها واشرتطت 
ذلك قبل تنظيم حوار وطني حسب ما رصح يف وقت سابق امني عام االتحاد 
الحكومة » ُصدر«  الرئاسة مع  التونيس للشغل . والخطري ان رصاع  العام 

للخارج وهو امر غري مسبوق بشكل مفضوح مثلما نعيشه اليوم .
ذلك االتصال قاد البعض للحديث بإطناب عن االتصاالت الهاتفية التي 
جرت بني الرئاسات الثالث بمناسبة عيد الفطر املبارك والتي قدمت كبداية 
5 اشهر وعن دور  القائم بينها منذ اكثر من  الشديد  التوتر  مسار الحتواء 

امريكي واضح النهاء االزمة السياسية.
لكن كل ذلك يبدو من باب التفاؤل املبالغ فيه  خاصة مع تجنب الرئاسة 
االشارة اىل تأكيد نائبة بايدن عىل مساندة تونس يف مفاوضاتها مع صندوق 
النقد الدويل وهي مساندة مهمة، أو مع ما يُشبه نهاية الهدنة التي حاول 
لنشاطه  املؤقت  تعليقه  خالل  من  سعيد  الرئيس  مع  الغنويش  ارساءها 
الدبلومايس ليعود منذ أيام بشكل الفت لإلدالء بدلوه يف السياسة الخارجية 
الحكومة  مجهودات  يف  املساهمة  يف  وقبلها  الفلسطينية  القضية  بوابة  من 

لتعبئة موارد مليزانية الدولة.
مبادرات  اية  وبرضب  املساعي  هذه  بإفشال  الرئاسة  تُتهم  وللتذكري 
القيادي  التي كان قد اكدها رصاحة  الوساطات  او  خارجية الحتواء االزمة 
القطري    21 عربي  ملوقع  ترصيح  يف  السالم  عبد  رفيق  النهضة  حركة  يف 
وقال فيها ان »  السفري األمريكي يف تونس دونالد بلوم وفريقه أبلغ رئيس 
الربملان راشد الغنويش ورئيس الحكومة هشام املشييش ورئاسة الجمهورية 
أن اإلدارة األمريكية ما تزال تدعم االنتقال الديمقراطي وسياسات التنمية 
واألحزاب  الدولة  أركان  بني  والحوار  السيايس  التوافق  مع  وأنها  تونس  يف 

السيايس«..
الرئيس األمريكي بايدن وخاصة بوزير  كما اشاد عبد السالم  بفريق 
الخارجية الذي قال انه سبق له أن زار تونس والتقى قيادة حركة النهضة« 
الشعبوي«  »الرئيس  بعد  ما  أن واشنطن  ستدعم يف مرحلة  مرارا. واعترب 
دونالد ترامب مجددا التوافق السيايس يف تونس وتوقع أن يدعم فريق بايدن 

الديمقراطية والتنمية والعقالنية بتونس.
 عبد السالم  اشار ايضا اىل ما اسماه بالجهود التي تقوم بها سفارات 
تسوية  أجل  من  الغربية  والعواصم  األوروبي  االتحاد  ومفوضية  واشنطن 
»األطراف  تتوصل  ان  رضورة  عىل  مشددا  تونس،  يف  السياسية  األزمة 
بدءا  تدخالت ووساطات،  إىل  الحاجة  التوافق دون  اىل  التونسية  السياسية 

من رئيس الجمهورية«. 
الشأنني  يف  بثقلها  أمريكا  نزول  خلفيات  عن  للتساؤل  يدفع  هذا  كل 
السيايس واملالني اللذين باتا مرتيطني ومرتابطني بشكل واضح ، هناك من 
املقابل يتوجس  الديمقراطية ومن يف  للتجربة  يعترب ذلك دعما من صديق 
منه ويرى فيه تدخال مسرتابا ُفرض عىل تونس بسبب وضعها االقتصادي 

الدقيق.
الواضح ان الرئاسة وعبري مويس ترفضه وتعتربه طوق نجاة للنهضة 
وان »فانة« التداين بدعم امريكي قد تكون الغطاء الجديد لحماية النهضة 
وفرض بقائها يف السلطة بتسويات جديدة ال يعرف ان كانت تتضمن بقاء 
رئيس الحكومة هشام املشييش وحكومته الضعيفة والعاجزة  ام ال ام ان 
هذا الدعم االمريكي السخي بوابة ملسار اخر ال عالقة له بالرتتيبات الداخلية 

والخالفات بني الخصوم .
ما يطرح بخصوص دخول أمريكا عىل الخط لـ«نرصة النهضة« حسب 
قول البعض ، يستند اىل امليزانية الضخمة التي خصصتها الحركة للتسويق 
لصورتها يف بالد العم سام مع مراكز نفوذ أمريكية ولوبيات ضغط ، وفق 
 Foreign عن  صادر  تقرير  واخرها   وخارجية  داخلية  إعالمية  تقارير 
Lobby report، املتخصص يف رصد مجموعات الضغط والتأثري يف الخارج 

بواشنطن.
وكشف املوقع ان burson Cohn bCW توقفت عن التعامل مع حزب 
الخاص  السجل  لتحديث  وفًقا  املنقيض،  ديسمرب   31 يف  النهضة  حركة 
burson- باسم  سابًقا  واملعروفة  املتحدة  الواليات  يف  الضغط  بجماعات 

وسائل  مع  التواصل  للحزب  أمنت  انها  املوقع  قال  والتي   MarsteLLer

عىل  ساعد  ذلك  وان   ،2014 عام  منذ  أمريكا   يف  النفوذ  وأصحاب  اإلعالم 
لواء جماعة  تحت  املنضوي  الحزب  بشأن  املتحدة  الواليات  تهدئة مخاوف 
اإلخوان املسلمني ودوره يف السياسة التونسية. مربزا ان  تعاقد النهضة مع  
bCW أفاد أيًضا الحكومة التونسية عىل نطاق أوسع من خالل تشجيع دعم 

الواليات املتحدة الديمقراطية الوليدة.

04

● فحوى لقاء عبير موسي بسفير أمريكا

كوثر زنطور

ملاذا تسعى واشنطن إلنقاذ النهضة ؟
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معز زيود
السياسي  واالنقسام  االستقطاب  حالة  من  الرغم  فعلى  إيجابّيا.  أو  سلبّيا  إن  األصعدة،  كاّفة  على  العربي  محيطها  في  استثنائّية  وضعّية  تونس  باتت 
الشديدين بين التونسّيين، فإنّهم توّحدوا خالل األيّام األخيرة على التمّرد على السلطة وعصيان قراراتها المتعّلقة بالحجر الصّحي. ففرضوا مواصلة ممارسة 

أنشطتهم في الكثير من القطاعات. كما تجمهروا، من العاصمة إلى جربة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالقصف الصهيوني الوحشي لغّزة...

قد  تونس  يف  الوبائي  الوضع  أّن  يف  شّك  من  ما 
فقط  ذلك  يُستشّف  ال  اليوم.  للغاية  خطريا  أمىس 
فريوس  انتشار  ملجابهة  الوطنيّة  الهيئة  قرارات  من 
الصلة،  ذات  العلميّة  اللجنة  تحذيرات  ومن  كورونا 
وإنّما حتّى من مجّرد إجراء مقارنات بسيطة بني عدد 
والعالم.  أفريقيا  شمال  دول  يف  والوفيات  اإلصابات 
فهل يعقل مثال أن يفوق عدد اإلصابات يف بالدنا ما 
هو عليه يف مرص التي يبلغ عدد سّكانها قرابة عرشة 
أضعاف عدد التونسينّي؟!. واألكثر من ذلك أّن ربّما ال 
ينتبه البعض إىل أّن عدد حاالت الوفاة بسبب فريوس 
كورونا يف تونس الذي يقارب 12 ألف حالة يتجاوز 
من  وأكثر  الجزائر  يف  عليه  هو  ما  أضعاف  ثالثة 
ضعفي عدد املتوّفني يف الصني!... أسباب هذه الكارثة 
ارتباطا  وترتبط  طبًعا،  متشّعبة  تونس  يف  الصّحيّة 
وثيقا بحالة البالد املتمارضة عىل كاّفة األصعدة. وال 
والربملانيّة  السياسيّة  ونخبها  البالد  سلطات  أّن  ريب 
بدءا  جرى  ما  يف  األوىل  املسؤوليّة  تتحّمل  والحزبيّة 

بالتسبّب يف استضعاف الدولة ومؤّسساتها.
ومن ثّمة، يجد قرار الحجر الصّحي الشامل الذي 
امتّد من 9 إىل 16 ماي 2021 مربّراته املرشوعة ملحاولة 
إنقاذ املنظومة الصحيّة من خطر االنهيار الكيّل. ومع 
ذلك شّكل التمّرد والعصيان إجابة شبه جماعيّة عىل 
فقد  البالد.  استقالل  منذ  مّرة  ألّول  السلطة  قرارات 
أّدى الرتّدي املهول لألوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة 
التونسينّي  الدولة إىل استمرار تجمهر  واهرتاء سلطة 
وتنظيم تجّمعات مكثّفة، سواء عرب مواصلة ممارسة 
أو  العيد  أيّام  املهنيّة والتجاريّة والتسّوقيّة  أنشطتهم 
ذاتها  الفرتة  خالل  احتجاجيّة  مسريات  تنظيم  كذلك 
تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهايل قطاع غّزة ضّد 
تصفية  وعمليّات  صهيوني  قصف  من  يُكابدونه  ما 
الرشقيّة  القدس  تشهده  بما  وتنديدا  جماعيّة  دمويّة 
من تكثيف سياسة االستطيان والتهويد املنهجي عىل 
مرأى من العالم بأرسه وتحت غطاء غربي مفضوح...

التمّرد مقابل األخطاء!
ال يخفى أّن إجراءات التوّقي من انتشار فريوس 
الجائحة،  هذه  بداية  يف  أكلها  أتت  قد  كانت  كورونا 
الوضع  لكّن   ،2020 عام  من  الفرتة  هذه  مثل  يف  أي 
الوبائي لم ينفّك يف التدهور منذ فتح الحدود ثّم أثناء 
تصاعد األزمة السياسيّة التي أسقطت حكومة إلياس 
الفخفاخ وما انجّر عن ذلك من حالة اختناق ومعارك 
ورصاعات سياسيّة وبرملانيّة ال تزال ماثلة ومتناسلة 
إىل غاية اليوم، يف ظّل وعي الجميع باسترشاء منظومة 
أّن  التقديم  بهذا  واملقصود  واملايل.  السيايس  الفساد 
بحيطة  تعاملوا  قد  كانوا  معظمهم  يف  التونسينّي 
وميل إىل االلتزام بقرارات السلطة خالل املوجة األوىل 
األخري فقد  الصّحي  الحجر  أّما خالل فرتة  للجائحة. 
كان رّد الفعل العام عكسيّا تماًما، ال فقط ألّن اقتصاد 
صّحي  حجر  تبعات  تحّمل  عىل  قادًرا  يعد  لم  البالد 
شعبيّة  وقطاعات  فئات  ألّن  خصوصا  وإنّما  صارم، 
الحرمان  ووطأة  والرضر  الرّض  أصابها  قد  عديدة 
غري  انكماشا  إذن  البالد  اقتصاد  شهد  التفقري.  ورّش 
النمّو  باملائة، وأسقط نسبة   10 مسبوق قارب نسبة 
خسائر  تراكمت  كما  الصفر.  تحت  دنيا  درجات  إىل 
التي  واملتوّسطة  الصغرى  االقتصاديّة  املؤّسسات 
العّمال  أعداد  فتضاعفت  دخال،  األقّل  الفئات  تُشّغل 
قرار  استثنى  ولنئ  مسبوقة.  غري  بنسب  املرّسحني 
تماًما  عجز  فإنّه  الحيويّة،  القطاعات  بعض  اإلغالق 
لقطاعات مهنيّة وتجاريّة  التعويض  إيجاد سبل  عن 

ليايل رمضان  املناسبات مثل  تقتات من بعض  هّشة 
وعيد الفطر. 

ويف األثناء كانت هناك حالة توّجس وخشية كربى 
ومّما  الشامل.  الحجر  إقرار  عىل  السلطة  إقدام  من 
التجاريّة  باملساحات  املتعّلق  الخطأ  بّلة  الطينة  زاد 
النشاط  وحجر  الغلق  قرارات  شملتها  التي  الكربى 
بعد بضع سويعات.  ذلك  الرتاجع عن  ثّم  البداية،  يف 
وهو ما ُفهم عىل نطاق واسع عىل أنّه جاء بعد ضغوط 
مارسها أصحاب املال واألعمال عىل الحكومة ونجحوا 
التحّدي  بيانات  وابل  انطلق  ثّم  ومن  مسعاهم.  يف 

لالتحاد  الجهويّة  الفروع  نرشت  فقد  والعصيان، 
التقليديّة  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس 
وعدد من الغرف النقابيّة، ويف مقّدمتهم تّجار املالبس 
الجاهزة واألحذية والحَرفينّي وسائقي سيارات األجرة 
فيها  تُعلن  متواترة  بيانات  وغريهم،  املقاهي  وعّمال 
بقرارات  االلتزام  منظوريها  رفض  شديدة  بلهجة 
اإلغالق التي تستهدفها دون سواها!. واألكثر من ذلك، 
أّن مسريات ليليّة نزلت يف بعض املناطق والجهات إىل 
الشوارع زمن حظر التجّول تنديدا بقرارات الحجر، 
عصيان  حالة  يف  ودخولها  للسلطة  تحّديها  ُمعلنة 

يمكن توصيفها بـ«عصيان مهني أو تجاري«.
قرارات  فرض  يف  نجحت  قد  السلطة  كانت  وإذا 
يف  الراقية  واملناطق  الدولة  مركز  يف  والحجر  اإلغالق 
تونس الكربى، عىل غرار فرض إغالق السوق املركزيّة 
عن  عجزت  فإنّها  العاّمة،  بالقّوة  العاصمة  بوسط 
مواجهة تعاظم كرة الثلج يف األحياء الشعبيّة والعديد 
لم تشهد إغالق  التي  الداخليّة  الواليات والجهات  من 
استمّرت  كما  التجاريّة.  املحاّلت  من  والكثري  املقاهي 
ما  وهو  يكاد.  أو  عادي  بشكل  النّاس  حركة  فيها 
التمّرد  إىل حركة  انضّموا  قد  كثًرا  أّن تونسينّي  يعني 
وجعلوا منها حالًة عاّمة ألّول مّرة يف التاريخ الحديث 
للبالد، إذ من دونهم ال معنى ملواصلة التّجار واملهنينّي 

أنشطتهم.
رئاسة الحكومة فهمت طبًعا رسالة التحّدي هذه 
تصعيد  تفادي  حاولت  أنّها  والواضح  جيّد،  بشكل 
األوضاع والتوترات املتصلة بالتطبيق الصارم لقرارات 

الخصوص.  بهذا  قيل  ما  كّل  رغم  الصحي،  الحجر 
للوالة  تعليمات  أعطت  تكون  قد  أنّها  يعني  ما  وهو 
وألجهزة األمن بالتعامل بمرونة مع األوضاع السائدة 
ويف مناطق وجهات بعينها، حتّى تحول دون تغذية 
األوضاع  تفّجر  واحتمال  املتصاعدة  االحتجاجات 
تندرج  أيضا  املضمار  أو هناك. ويف هذا  املتوتّرة هنا 
اإلجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة هشام املشييش 
لدعم بعض الفئات املترّضرة من جائحة كورونا، عىل 
املشاريع  أصحاب  إىل  فائدة  بال  قروض  تقديم  غرار 
الصغرى وتمكني صغار التّجار والحرفينّي املنضوين 

التي  الرضائب  دفع  تأجيل  من  التقديري  النظام  يف 
تشمل أعمالهم. وال ريب يف أّن تجنّب رئيس الحكومة 
خالل  سادت  التي  التمّرد  حالة  إىل  انتقادات  توجيه 
من  وخشية  اتّساعها  بمدى  وعيا  إاّل  األخرية  األيّام 
عنها  املعلن  اإلجراءات،  تلك  وما  انفالتها.  التسبّب يف 
رغم محدوديّتها، إال محاولة المتصاص حالة الغضب 
منهم  الشعبيّة  والفئات  التونسينّي  لدى  املتنامية 

بالخصوص.
قضايا الوجود ال تكترث بالحجر

اصطبغت  الشامل  الحجر  قرارات  تحّدي  حالة 
أيضا بطعم تضامني للتونسينّي يف أنحاء عديدة من 
التهويد  الفلسطيني ضّد سياسات  الشعب  البالد مع 
النظام  دأب  التي  والتقتيل  العنرصي  والفصل 
الصهيوني عىل ممارستها عىل مّر األعوام. ومن يتابع 
االجتماعيّة،  امليديا  شبكات  عىل  التونسيّة  الصفحات 
التونسينّي  تركيز  مدى  يالحظ  »فيسبوك«،  وخاّصة 
عىل القضيّة الفلسطينيّة واهتمامهم بنرصة إخوانهم 
سلطات  قمع  وترية  تصاعد  ومع  الفلسطينينّي. 
رمضان،  شهر  بداية  منذ  للفلسطينينّي  االحتالل 
وخاّصة محاوالت الطرد والتهجري الجماعي ألهايل حّي 
الشيخ جراح بمدينة القدس املحتّلة بدأ االستعداد لدى 
التونسينّي الستنهاض همم بعضهم البعض انتصارا 
املمارسات  تلك  وببلوغ  املرشوع.  الفلسطيني  للحّق 
أوج وحشيّتها عرب قصف طريان االحتالل الصهيوني 
املتواصل لقطاع غّزة أيّام العيد وتقتيل العرشات من 
أّي  التونسينّي  آالف  أمام  يبق  لم  واألطفال،  املدنينّي 

الحّق يف قضيّة  التحّرك فورا لنرصة أصحاب  بّد من 
الوبائي  الوضع  بالوجود وتتجاوز محظورات  تتعّلق 

مهما كانت وطأته.
ومن ثّمة، شهدت مدن تونسيّة عديدة، خالل األيّام 
املاضية، مسريات ومظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان 
الفلسطينيّة  األرايض  وسائر  غّزة  عىل  اإلرسائييل 
ومنّظمات  السياسيّة  األحزاب  من  العديد  املحتلة. 
املجتمع املدني وهياكل االتحاد العام التونيس للشغل 
انخرطت يف تلك الوقفات االحتجاجيّة واملسريات التي 
اخرتقت الحجر الصّحي، عىل غرار املسرية التضامنيّة 
يف  بالقصبة  الحكومة  قرص  أمام  من  انطلقت  التي 

اتّجاه سفارة فلسطني بالعاصمة... 
الحال  واقعة  الصّحي يف  الحجر  إجراءات  تحّدي 
الحبيب  بشارع  مّر  إذ  للبالد،  النابض  القلب  بلغ 
بورقيبة. وبطبيعة الحال، فإّن أجهزة الدولة لم تكن 
قادرة أو حتّى مستعّدة لاللتزام بفرض احرتام قرارتها 
الفلسطيني،  الشعب  مع  تتضامن  ملسرية  والتعّرض 

كما ينخرط فيها بعض املحسوبني عليها.
ال يخفى كذاك أّن العديد من املسريات التي جابت 
جرت  التي  تلك  مثل  جنوبها،  إىل  شمالها  من  البالد 
انتظمت  رمزيّة،  من  تحمله  ما  بكّل  يف جزيرة جربة 
وبعض  املواطنني  عموم  بني  جمع  طوعي  بشكل 
الجمعيات غري الحكوميّة التي أخذت زمام التنسيق. 
أجهزة  تأذن  أاّل  يُفرتض  أنّه  طبعا  املفارقات  ومن 
السلطة، زمن الحجر الصحي الشامل، بتنظيم وقفات 
احتجاجيّة أو مظاهرات مضمونة دستوريا. ومع ذلك 
لم يكن يف إمكانها التصّدي لها، السيما أّن مضامينها 
ال تتعّلق بالشأن الداخيل بشكل مبارش، لكنّها تتقاطع 
معه، بل وتستند إىل روح الدستور التونيس الذي نّص 
يف توطئته عىل منارصة »حركات التحّرر العادلة ويف 
لكّل  ومناهضة  الفلسطيني  التحّرر  حركة  مقّدمتها 

أشكال االحتالل والعنرصيّة«.
التونسينّي  حناجر  تعالت  املضمار  هذا  ويف 
دونها،  من  أو  الكّمامات  تحت  من  املتظاهرين، 
شعار  وُمرّددة  الصّحي  الحجر  متطّلبات  متناسية 
»الشعب يريد تحرير فلسطني«، وذلك يف استحضار 
املسريات  هذه  كانت  التونسيّة.  الثورة  شعارات  ألهّم 
مناسبة ملفتة كذلك للمطالبة بتفعيل مرشوع قانون 
تجريم التطبيع الذي أجهضه، خالل الدورة الربملانيّة 
تونس.  نداء  وحركة  النهضة  حركة  حزبا  السابقة، 
يخترب  أن  شأنه  من  سياسيّا  تحّركا  يُشّكل  ما  وهو 
بتفعيل  الجمهوريّة  رئيس  التزام  مدى  جّدي  بشكل 
شأنه  من  كما  االنتخابيّة.  حملته  شعارات  أهّم  أحد 
يخىش  ال  الذي  الحكومي  التحالف  يحرج  أن  أيضا 
عن  دفاعا  عموما  والغربيّة  األمريكيّة  الضغوط  فقط 
مصالح تونس يف أكثر حاالتها ضعفا كما يُرّوج دائما، 
نحو  املهرولني  املطبّعني  كذلك مصالح  يحمي  ولكنّه 
وراء  مرحليّا  واملتخّفني  الصهيوني،  االحتالل  نظام 
شعارات التضامن مع غّزة، من سياسينّي و«مثّقفني« 
آخر  مقال  إىل  يحتاج  مّما  ذلك  إىل  وما  وجمعيّات، 

مستقّل بذاته...
التونسينّي  تحّدي  أسباب  تظافرت  إذن  هكذا 
واقتصاديا  اجتماعيّا  قراراتها  وعصيان  للسلطة 
تونس  تاريخ  يف  مّرة  ألّول  واسع  بشكل  وسياسيّا 
أّن  حتّى  تُذكر،  حاّدة  صدامات  دون  من  الحديث 
أجهزة األمن نفسها بدت عىل وعي بدّقة هذا الوضع 
غري املسبوق. ولذلك عدلت عن إنفاذ القانون لتفادي 

االصطدام بعموم املواطنني...

ألّول مّرة يف تاريخ البالد، التونسّيون يتحّدون
الدولة طلًبا للقوت ودعًم لفلسطني
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قيس سعيد يشارك يف قمة اقتصادية قد ال يدرك دوافعها 
اخلفية وأهدافها االسرتاتيجية

كريمة السعداوي
تحول يوم أمس االثنين17 ماي 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فرنسا للمشاركة في قمة تمويل االقتصادات االفريقية التي ستنعقد في العاصمة 
باريس اليوم الثالثاء وذلك بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وفقا لبالغ أصدرته رئاسة الجمهورية نهاية االسبوع الفارط. وتشارك تونس في هذه 
القمة التي تلتئم ألول مرة حضوريا منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جانب 22 بلدا افريقيا وفق تصريح لمستشار الرئيس الفرنسي المكلف 

بإفريقيا فرانك باري.
تهدف هذه القّمة وفق املسؤول الفرنيس اىل إيجاد 
التي  اإلفريقية  القارة  لدول  جديدة  تمويل  موارد 
ترضرت بشكل فادح من أزمة كورونا وهي تطمح اىل 
اإلفريقية  لالقتصادات  مكثفة  مساعدة  ركائز  وضع 
حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جّراء 
وباء كورونا. ويشارك يف القمة ايضا مسريون يف بلدان 
واالفريقية  األوروبية  واملؤسسات  السبع  مجموعة 
للبنك  العامني  املديرين  جانب  اىل  الدولية  واملنظمات 
الدويل ولصندوق النقد الدويل كما ستعمل هذه القمة 

عىل توفري دعم للقطاع الخاص يف افريقيا.

"قمة باريس االقتصادية" 
سياسية بامتياز

ستستضيف العاصمة الفرنسية أيضا قمة أخرى 
يف جويلية القادم ملتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه يف 

قمة باريس.
"الدبلوماسية"  الترصيحات  عن  وبعيدا  انه  غري 
تعزيز  يف  أساسا  واملتمثلة  القمة  أهداف  بخصوص 
التعاون الفرنيس االفريقي فإن أجندتها تتضمن أساسا 
مناقشة سبل اإلسقاط املرشوط للديون اإلفريقية عرب 
بعد  القارة  بدول  فرنسية  "استثمارات"  اىل  تحويلها 
الدعوة التي توجهت بها فرنسا يف شهر افريل املايض 
قروض"استثنائية"  توفري  وكذلك  املستوى  هذا  عىل 
من صندوق النقد الدويل من خالل ما يعرف بـ"آلية 
يمكن  للتبادل  أدوات  وهي  الخاصة"  السحب  حقوق 
وامريكا  أوروبا  من  الواردات  تمويل  يف  تستخدم  أن 
الخاص  للقطاع  الدعم  توفري  إىل  باإلضافة  الشمالية 
متعددة  املؤسسات  مع  الرشاكة  اطار  يف  افريقيا  يف 

الجنسيات.

نادي باريس يُفتح على 
مصراعيه

هو   1956 سنة  تأسس  باريس الذي  نادي 
 22 من  ماليني  مسؤولني  من  مكونة  دولية  مجموعة 
دولة ذات االقتصادات الكربى األشد صالبة يف العالم. 
وتقوم هذه املجموعة عىل عكس نادي لندن املتخصص 
يف هيكلة الديون التجارية بإعادة جدولة ديون الدول 
لتخفيف  تفاوض  كما  إفالسها.  إلعالن  كبديل  املدينة 
عبء الديون بتقليص الفائدة املوظفة عليها وتتدخل 
يف بعض األحيان إللغاء ديون الدول املثقلة بالدين عرب 
تحويلها اىل اصول وممتلكات "استثمارية" يف البلدان 

املدينة.
وزارة  مقر  يف  دورية  اجتماعات  النادي  يعقد 
باريس  الفرنسية  بالعاصمة  واملالية  االقتصاد 
الديون  للتفاوض والتباحث بخصوص تطور اوضاع 
الخارجية للدول املدينة أو القضايا املنهجية الخاصة 
الديون  النظر يف  الدول. كما يشرتط عدم  بديون تلك 

املستحقة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
آخر  وفق  باريس  نادي  دول  دين  حجم  ويبلغ 
االحصائيات املحيّنة نحو 4,43 مليارات دوالر وتَوّصل 
النادي منذ إنشائه إىل نحو 433 اتفاقية مع أكثر من 

90 دولة مدينة حول العالم بقيمة 583 مليار دوالر.
املتعاملني "االوفياء" مع نادي  وتعترب تونس من 
باريس خالل السنوات االخرية ورغم الضعف النسبي 
وضعية  فإن  له  املكونة  الدول  تجاه  ديونها  لقيمة 

مما  املايل  التعثر  مرحلة  دخول  وشك  عىل  مديونتها 
االقتصادية"  باريس  "قمة  يف  وجودها  من  يجعل 
مسألة ذات اهمية دون اعتبار الجانب السيايس لهذه 
موسع"  لـ "اجتماع  واجهة  فعليا  تشكل  التي  القمة 

لنادي باريس.
لومار  برونو  الفرنيس  االقتصاد  وزير  وأّكد 
غري  االجتماعات  عىل  اسابيع  ستة  كل  املرشف  وهو 
باريس  "قمة  ان  الداخيل  قانونه  وفق  للنادي  املعلنة 
النامية  للدول  يمكن  كيف  ستناقش  االقتصادية" 
تونس  غرار  عىل  اإلفريقية  القارة  يف  خاص  وبشكل 
للتحمل  القابلة  غري  املديونية  ذات  اخرى  دول  وعدة 
ذلك  أن  واعترب  املستقبلية.  التحديات  مجابهة  سبل 
يكون من خالل منحها املزيد من ضمانات القروض - 
وهو ما يعني اغراقها يف املديونية ال غري - يف ظل خطر 
فجوة مالية تشهدها افريقيا عموما بقيمة 290 مليار 

دوالر بحلول عام 2023.
نادي  أبرز مسؤويل  أحد  وهو  الوزير  أوضح  كما 
باريس ان تعليق سداد خدمة الدين العام املطبق منذ 
افريل املنقيض بمبادرة من النادي ومجموعة العرشين 
)منتدى لكربى البلدان املالكة لـ 80 باملائة من الناتج 
بعض  من  تقديره  وفق  مّكن  العاملي(  االقتصادي 
دوالر-اىل  مليارات   5,7 تسديد  وقف  عرب  االنتعاش 

حني -من الفوائد املرتتبة عىل نحو خمسني دولة.
من جهة أخرى عملت مجموعة العرشين عىل اقناع 
الصني أكرب دائن يف القارة ودائنني من القطاع الخاص 
باملشاركة يف إعادة التفاوض حول الديون بيد أّن ذلك 
ذكر  الذي  ماكرون  إيمانويل  حسب  كافيا  يكون  لن 
وصفات  إىل  الركون  يمكننا  "ال  انه  املايض  افريل  يف 
حلول  أمام  إفريقيا  فيه  نرتك  الذي  الوقت  يف  قديمة 
لتمويل  جديد  "اتفاق  إىل  ودعا  الستينات".  إىل  تعود 
"تقلص  نتائج  ظهور  مخاطر  من  إفريقيا" محذرا 

و"توّسع  الدائمة"  و"الهجرة  االقتصادية"  الفرص 
اإلرهاب".

سعيد في باريس: بحث عن 
الحلول أم عن مزيد من االغراق؟

يشارك قيس سعيد منذ انتخابه يف اكتوبر 2019 
ألول مرة يف قمة اقتصادية عىل درجة مماثلة من الدقة 
البعد  القمة بعيدة كل  ان  يبدو علما  ما  واالهمية عىل 
يف الواقع عن تعزيز التعاون االقتصادي الدويل وربط 
أوارص التعاون بني الشعوب بقدر ما هي ملتقى لدائني 
دول أفقر قارة يف العالم هي القارة االفريقية واكثرها 
االقتصادية"  باريس  "قمة  فعليا  وتشكل  مديونية. 
بداية احداث "كوميسيون" مايل كبري وموسع وقاري 
املالية  الهيئات  من  صغرية  مجموعة  بمقتضاه  تضع 
الدولية الدائنة النافذة يدها بشكل شبه نهائي ومبارش 
اي دون وكالء عىل مقدرات 1,2 مليار نسمة من سكان 

قارة تتعرض للنهب والتخريب منذ قرون.
من املعروف ان قيس سعيد ال يويل اهتماما كبريا 
لالقتصاد باملعنى املعياري واملنهجي للمصطلح وفقا 
ملجمل ترصيحاته منذ توليه الرئاسة وحتى قبلها. كما 
انه ال ينسق تقريبا وبالكامل مع املتخصصني يف هذا 
او مستشارين  كانوا مسؤولني رسميني  امليدان سواء 
جل  وترّكزت  واالختصاص.  الخربة  ذوي  من  او 
ترصيحاته يف الفرتة القريبة املاضية بالخصوص عىل 
رضورة التحيل بأخالق القرآن الكريم والسري عىل نهج 
الصحابة والخلفاء الراشدين وأهمهم عمر بن الخطاب 
الحساب  يوم  يف  والتفكري  وأرضاه(  عنه  الله  )ريض 

حني يسأل املرء عن ميزان افعاله.
ان  اىل  الرئيس  دعوات  عديدة  مرات  وتكررت 
اصالح حال البالد ال يمكن ان يتم اال باسرتجاع االموال 
التي نهبها الفاسدون ومن لف لفهم من املتآمرين دون 
تقديم اية مقاربات للتطبيق الستعادتها ويف غياب اية 

اشارة ملعضلة املديونية وهي التي تمثل الفساد بعينه.
وتنبني كذلك مقاربة الحكم التي كشف عنها قيس 
الرئاسية  االنتخابية  حملته  من  االوىل  االيام  يف  سعيد 
من  الكثري  اكتنفه  سياق  يف   2019 سبتمرب  أواخر 
اللبس ان برنامجه يقوم أساسا عىل احداث تعديالت 
بالتايل  واختار  قاعديًا"  البناء  "ليكون  الدستور  يف 
االنتخابية. كما  يريد" شعاًرا لحملته  عبارة "الشعب 
لن  وأنه  يتحسن  لن  التونيس  االقتصاد  أن  آنذاك  أّكد 
يتم القضاء عىل البطالة إال إذا عملت الدولة عىل إصدار 
دور  تونس  اسرتجاع  عن  فضاًل  ترشيعية  مبادرات 
ما  يوضح  أن  دون  لكن  فّعال  واقتصادي  اجتماعي 
الذي  الترشيع  أو  املثىل  االقتصادية  االسرتاتيجية  هي 

تحتاجه البالد يف هذا االتجاه اىل اليوم.
كما تعّهد بوضع تصور جديد للمجتمع ينطلق من 
املحيل إىل الجهوي ثم إىل املركزي حتى تعرّب الترشيعات 
بعد  قيس سعيد  يحد  ولم  الشعب  إرادة  عن  الوطنية 

انتخابه ورغم اشتداد أزمات البالد عن مقاربته.
عن  سعيد  قيس  أعلن   2020 اكتوبر   23 ويف 
العام  املال  السرتجاع  "صلح  بإقرار  تتعلق  مبادرة 
بهدف خدمة التنمية" يفرض عىل كل من حكم عليه 
املال  عىل  االعتداء  بسبب  قضائي  تتبع  محل  كان  أو 
العام التكفل بمشاريع تحددها لجان بالجهات بشكل 
تفاضيل من األكثر فقرا إىل األقل فقرا. واثارت مبادرة 
وغري  واقعية  غري  اعتربت  كما  واسعا  جدال  الرئيس 
قابلة للتحقيق. ولم يكتب لهذه املبادرة أن ترى النور.

 15 يوم  الجمهورية  رئيس  أّكد  السياق  ذات  يف 
العبايس  بمروان  جمعه  لقاء  خالل  الفارط  افريل 
حول  األرقام  "عديد  اّن  املركزي  البنك  محافظ 
تسويق  إطار  يف  تأتي  التونيس  االقتصادي  الوضع 
وال  رسمية  معطيات  ليست  وهي  املغالطة  أو  األزمة 
األرقام حول  حقيقية" مضيفا "أعلم جيدا جملة من 
املسالك غري  الخارج عرب  تأتي من  التي  األموال  عديد 
الرشعية.. البعض يتحرك لألسف يف الخارج دون أي 
لدينا  نتسّول...  ال  الرئاسة.. نحن شعب  تفويض من 
من اإلمكانات الكثري وتكفي اإلرادة الحقيقية والوطنية 

الثابتة".
حسب  املؤمن  وهو  سعيد  لقيس  يمكن  ال  اجماال 
ترصيحاته ومواقفه العديدة بأن ازمة تونس هي ازمة 
الداخل أن يكون يف  اخالق وتآمر وفساد ينخرها من 
قلب رؤى دائني "نادي باريس" الذين سيجتمع معهم 
"اقرتاحات"  محقق  بشكل  عليه  سيعرضون  والذين 
عديدة تهم جدولة الديون وهيكلتها مع ما قد يصاحب 
ذلك من رشوط سياسية لعل ابرزها سيكون االنخراط 
يف  و"التفكري"  الكبري  االوسط  الرشق  مرشوع  يف 
الفلسطينية وارسائيل  القضية  تعامل جديد مع  نمط 

كمحرك محوري للسياسات االقليمية والدولية.
انه سيصعب كثريا عىل سعيّد  املؤكد  انه من  كما 
وهو الواثق من ان اي تغيري يف تونس يمر عرب منهجه 
اجتماعية  برشوط  يقبل  ان  يريد"  "الشعب  االسايس 
تونس  كاهل  اثقال  ملزيد  سوى  ترمي  ال  واقتصادية 
بالديون بما يفاقم فقر الشعب الذي اصبح ال يعرف 

ما يفعل او ما يريد… سنرى.

قمة باريس لتمويل االقتصادات االفريقية :
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عز الدين سعيدان

 – أرقام جاءت – وأقولها بكل رصاحة  أرقامه.  الوطني لإلحصاء مؤخرا  املعهد  أصدر 
 2021 ُمحبطة. فبحساب االنزالق السنوي سجلت تونس مع نهاية الثالثي األّول من عام 
نسبة نمّو سلبية بـ - 3 ٪ )إالّ 3 ٪(. وهذا يعني أن نسبة النمّو االقتصادي كانت عىل امتداد 
12 شهرا، من 1 أفريل 2020 إىل 31 مارس 2021 سلبية بـ - 3 ٪. وهذا يعني أن نسبة النمّو 
االقتصادي املسجلة خالل الثالثي األّول من عام 2021 كانت – مقارنة بنتائج الثالثي األخري 
من سنة 2020 – صفرا )0,1 ٪(. ومعنى ذلك أيضا ان االقتصاد التونيس شهد خالل عام 
كامل انكماشة بـ 3 ٪ مع التذكري يف هذا السياق بأن اقتصاد البالد سجل خالل عام 2020 
نسبة نمّو سلبية بـ - 8,8 ٪ )إالّ 8,8 ٪(. ويتضح بناء عىل ذلك ان االقتصاد لم يعد قادرا عىل 
تجاوز الركود الذي عرفه عام 2020 وأنه ظّل لخامس ثالثي عىل التوايل يدور يف دائرة سلبية. 
وقد تُرجمت هذه النتائج بفقدان عرشات اآلالف من الرشكات وخصوصا منها املؤسسات 

املتوسطة والصغرى إضافة اىل خسارة عرشات اآلالف من مواطن الشغل.

مع نهاية الثالثي األول من عام 2021، ارتفعت نسبة البطالة مجّددا لتستقر عند 17,8 
٪ مقارنة بـ 17,4 ٪ عند نهاية شهر ديسمرب 2020. وهكذا بلغ عدد العاطلني عن العمل مع 
نهاية مارس املايض 743000 »بّطال«. وكانت نسبة البطالة يف صفوف فئة الشباب الذين 
ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 سنة 40,8 ٪ تتوزع بني 40,4 ٪ ذكورا و41,6 ٪ إناثا وهذه 
حقا قنبلة موقوتة اذ أنه ثبت اىل حّد اآلن أن الثورة التونسية عرفت عىل مستوى تشغيل 

الشباب فشال ذريعا.

أنه  ومع   ،19 كوفيد  جائحة  اىل  السلبية  النتائج  هذه  سبب  يُرجع  قد  البعض  أن  ومع 
السلبية  النتائج  أن هذه  تتزعزع يف  لتفيش فريوس كورونا دور فيها فإن قناعتي ال  كان 
اثر قرار فرض  أنه  الوباء. ذلك  الناتجة عن تفيش  إدارة األزمة  كانت أساسا حصيلة سوء 
حظر صّحي شامل وجدت الرشكات نفسها بكل أصنافها أمام وضعية استثنائية يف منتهى 
الخطورة اذ أن مداخيلها اختفت كليّا أو جزئيا بشكل فجئي بينما تواصلت أعباء نفقاتها 

بما يف ذلك األجور.

ضّخ  عرب  الشغل  مواطن  وعىل  املؤسسات  عىل  املحافظة  عندئذ  املفروض  من  وكان 
السيولة الرضورية سواء يف شكل قروض أو تسبقات أو تأجيل مواعيد استخالص الديون 
أو غريها. وهذا ما قامت به كل الدول الغربية بما يف ذلك أملانيا. وقد فهمت عّدة دول صاعدة 
أو يف طور النمّو ذلك وحذت حذو الدول الغربية حفاظا عىل حظوظها يف انتعاشة اقتصادية 
قوية بعد انتهاء الجائحة. وتمكنت هذه الدول بفضل ذلك من الحفاظ عىل مؤسساتها وعىل 
مواطن الشغل وهي تحقق منذ الثالثي الثالث من عام 2020 نسب نمّو مرتفعة جّدا فاقت 

لدى بعضها الـ 10 ٪.

املؤسف أنه ال يمكن توقع تسجيل تونس انتعاشة اقتصادية قوية يف املستقبل القريب. 
ذلك أنه سيتوّجب عىل بالدنا بعد فقدان جزء من وسائل اإلنتاج )مؤسسات ومواطن شغل( 

محاولة إعادة بناء اقتصادها قبل تسجيل نتائج سليمة.

فقد كانت االختيارات التي اتّبعتها تونس اثر تفيش الوباء بل وحتى قبل ذلك وخصوصا 
عىل مستوى السياسة النقدية غري مالئمة اطالقا. واذا كان بإمكان البنك املركزي أن يكون 
مستقال فإنه ال يمكن للسياسة النقدية أن تكون مستقلة عّما يحدث عىل مستوى االقتصاد. 
فالدور الرئييس ألي بنك مركزي هو ضمان استقرار األسعار وتبعا لذلك مكافحة التضّخم. 
لكن مقاومة التضّخم لم تكن أبدا غاية يف حّد ذاتها ألن من أهداف السياسة النقدية أيضا 
ضمان نمّو اقتصادي معقول بعيدا عن الهّزات وبالتايل دون أي انزالق نحو التضّخم. فال 
يتداعى  أو  نتائج سلبية  االقتصاد يسجل  اذا كان  التضّخم  أية سياسة ملقاومة  فائدة من 
لالنهيار. وقد كان من الواجب خالل تفيش الجائحة ضّخ سيولة بكميات كافية للمحافظة 
عىل وجود مؤسساتنا وعىل مواطن الشغل. وهذا صحيح بقدر صّحة االثباتات التي أكدت 

أن إمكانية ارتفاع نسبة التضّخم كانت ضعيفة بل وحتى منعدمة.

التي  السيئة  االختيارات  اثر  املسجلة  السلبية  النتائج  أن  اىل  أيضا  اإلشارة  من  بّد  وال 
باألساس  الخارجي  العمومي  الدين  تضّخم  وراء  أيضا  كانت  النقدية  السياسة  صاحبت 

والذي من املرّجح أنه أصبح ال يُطاق.

البالد اآلن  لم يبق اآلن سوى السعي سعيا حثيثا لتدارك ما يمكن تداركه. يجب وضع 
قبل غد عىل سكة عملية انقاذ اقتصادها وماليتها العمومية. يجب القيام بكل ما من شأنه 
يف  السقوط  ينتهي  فقد  الخارجية.  ديونها  جدولة  إعادة  دوامة  نحو  تونس  انزالق  تجنّب 

دوامة مماثلة باملّس من كرامة البالد وسيادتها.

ُمؤسف وُمبِط...

لماذا هي اليابان هكذا ؟
اقرؤوا حتى تبكوا عىل احوالنا

1- يف اليابان تدرس مادة من األوىل ابتدائي إىل السادسة ابتدائي اسمها “ طريق 
إىل األخالق “ يتعلم فيها التاّلميذ األخالق والتعامل مع الناس !

2- ال يوجد رسوب من األوىل ابتدائي إىل الثالثة متوسط، ألن الهدف هو الرتبية 
وغرس املفاهيم وبناء الشخصية، وليس التعليموالتلقني.

3 - رغم أن اليابانيني من أغنى شعوب العالم، ليس لديهم خدم، فاألب واألم هما 
املسؤوالن عن البيتواألوالد.

4 - األطفال اليابانيون ينظفون مدارسهم كل يوم ملدة ربع ساعة مع املدرسني، 
مما أدى إىل ظهور جيل ياباني متواضع وحريص عىل النظافة.

أسنانهم يف  املعقمة، وينظفون  فرش أسنانهم  يأخذون  املدارس  األطفال يف   -5
املدرسة بعد األكل، فيتعّلمون الحفاظ عىل صحتهم منذ سن مبكرة.

من  للتأكد  ساعة  بنصف  قبلهم  التالميذ  طعام  يتذوقون  املدارس  مديرو   -6
سالمته، ألنهم يعتربون التالميذ مستقبل اليابان الذي تجب حمايته.

7- عامل النظافة يف اليابان يسمى “ مهندساً صحياً “ براتب يرتاوح بني 5000 
و8000 دوالر أمريكي يف الشهر، ويخضع قبل انتدابه الختبارات كتابية وشفوية.

وتسمى  املغلقة،  واألماكن  واملطاعم  القطارات  يف  الجوال  استخدام  يمنع   -8
وضعية الجّوال يف حالة صمت “ أخالق.”

9- إذا ذهبت إىل مطعم بوفي يف اليابان ستالحظ أن كل واحد ال يأخذ من الطعام 
إال قدر حاجته، وال يخّلف أحد أّي طاعم يف صحنه.

السنة، ألنه شعب  يف  ثوان  العام 7  اليابان خالل  يف  القطارات  تأخر  10- معدل 
يعرف قيمة الوقت، ويحرص عىل الثواني والدقائق بدقه متناهية.

)عن صفحة فايسبوك "الحاطرية األم 2"(
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الدساترة والنهضة : االخرتاق الكبري
مصطفى عطية

نصا  "كبيتاليس"  الزميلة  نشرت 
عطية  مصطفى  والكاتب  للصحفي 
تناول فيه بالتحليل والتوثيق التداخل 
أو االختراق االستراتيجي بين النهضة 
والدساترة في زمن محمد مزالي. نظرا 
تعميما  ننشره  أن  أرتأينا  ألهميته 

للفائدة.
األيام  هذه  التونسية  السياسية  الساحة  تشهد 
تحركا مكثفا إلعادة تشكيل املشهد السيايس، بتدخل 
خارجي مبارش عىل مستويات عدة، فكرية وسياسية 
هذه  وتهدف  ومالية،  وتنظيمية  ولوجستية  ودعائية 
التحركات إىل إنقاذ تنظيم اإلخوان املسلمني بتونس، 
مرص  يف  مركزيته  سقوط  بعد  املعاقل  آخر  بٱعتباره 
يف  الكبري  وانحساره  السودان،  يف  “القوي”  وفرعه 
املغرب نتيجة املراجعات العميقة التي قام بها أغلب 
قادته التاريخيني، وتهميشه يف الجزائر بعد استخالص 
وتدمري  وسحقه  والدماء،  الجمر  عرشية  من  العربة 
هياكله يف سوريا ، وتخيل تركيا األردوغانية عنه وغلق 
إمارة قطر منابع تمويلها له تحت ضغوطات إقليمية 

ودولية شديدة ومكثفة.

البحث عن سبيل إلنقاذ آخر 
معاقل اإلخوان في تونس 

هذه  ملواجهة  للتنظيم  العاملية  القيادة  تحركت 
التحوالت الكربى التي تهدد وجوده وتضع رموزه يف 
مواجهة مصري غامض، وأفضت تحركاتها إىل املبادرة 
بإنقاذ فرع اإلخوان بتونس )حركة النهضة( بٱعتباره 
الفرع الوحيد الذي مازال “متماسكا” نسبيا، رغم ما 
اعرتاه من عالمات الوهن والتفكك واإلرتباك وفقدانه 
السنوات  خالل  وأنصاره  أتباعه  نصف  من  ألكثر 
مع  الحمائي”  “التوافق  فشل  بعد  األخرية،  الخمس 
حزب نداء التونيس املضمحل بقيادة الرئيس الراحل 
أجل  من  ناخبيه  خان  الذي  السبيس،  قائد  الباجي 
منافع  وتأمني  الحزب  رأس  عىل  إبنه  بقاء  ضمان 

عائلته واملحيطني به.
كان ال بد من استنباط طريقة إلنقاذ آخر معاقل 
التجارب  بعض  بإحياء  وذلك  سقوطه  قبل  اإلخوان 
يف  املتفردة  الخصوصيات  ذات  السابقة  التونسية 
من  قرن  عرب  واإلسالميني  الدساترة  بني  العالقة 
لتوحيدهم  سيايس  إطار  إيجاد  عىل  والعمل  الزمان، 
1920 عند تأسيس الحزب  عىل غرار ما حصل سنة 

العزيز  عبد  الشيخ  بقيادة  التونيس  الدستوري  الحر 
بورقيبة  الحبيب  الزعيم  عنه  إنشق  والذي  الثعالبي، 
يف الثاني من شهر مارس سنة 1934 ليبعث الحزب 
الوطنية  الحركة  قاد  الذي  الجديد  الدستوري  الحر 

وتوىل بناء الدولة املدنية الحديثة.

محاولة إيجاد “إرث مشترك” 
بين الدساترة واإلسالميين

واملستجدات  للوقائع  موضوعية  قراءة  وبعد 
لقيادات  تبني  األخرية،  السنوات  خالل  واملحاوالت 
التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني وحماتهم القطريني، 
أن العودة إىل “املرجعية الثعالبية” لن تكون مجدية 

الحزب  إستحواذ  بالخصوص  منها  عديدة،  ألسباب 
األول  “العدو  مويس  عبري  بقيادة  الحر  الدستوري 
من  لها  وتوظيفه  “املرجعية”  هذه  عىل  للإلخوان” 
اإلسالميني  مع  يقطع  نضايل  دستوري  منظور 
الشيوخ سلييل  الثعالبي ورفاقه من  وإرثهم، ويعترب 
املدرسة الزيتونية التونسية األصيلة واملعتدلة، التي ال 
رأسها  وعىل  اإلسالمية  الجماعات  بتطرف  لها  عالقة 
األخرية  هذه  وأن   خاصة  املسلمني،  اإلخوان  جماعة 
ولدت تحت حماية اإلنتداب الربيطاني ملرص وتحديدا 
بعد الحزب الحر الدستوري التونيس بثماني سنوات 

يف  البحث  تقرر  اإلستنتاج  لهذا  ونتيجة   .)1928(
تاريخ تونس املعارص عن “عقدة” أخرى حدث فيها 
عىل  العثور  فكان  واإلسالميني،  الدساترة  بني  تقارب 
1986، وهي  1979 إىل سنة  الفرتة املمتدة من سنة 
الوزراء  مجلس  مزايل  محمد  فيها  ترأس  التي  الفرتة 
الحبيب  الرئيس  مرض  بسبب  واسعة  بصالحيات 

بورقيبة. 
الوزير  منصب  توليه  منذ  مزايل  محمد  حاول 
من  التقرب  نويرة  الهادي  مرض  إثر  بالنيابة  األول 
والحداثية  اليسارية  التيارات  لرضب  اإلسالميني 
املتنامية يف تلك الفرتة وخاصة يف الجامعة التونسية، 

وقد وجد يف سعيه ذاك مساندة فعلية قوية من مدير 
الحزب اإلشرتاكي الدستوري الحاكم والرجل “القوي 
يكتف  لم  مزايل  محمد  لكن  الصياح،  محمد  جدا” 
اليساريني  لرضب  باإلسالميني  اإلستعانة  بمجرد 
تحالفا  معهم  يعقد  أن  عىل  حرص  بل  والحداثيني، 
تشاركيا فكريا وسياسيا وهو ما جعل محمد الصياح 

يحول منارصته له إىل عداوة معلنة. 
منحهم  بأن  اإلسالميني  برتضية  مزايل  محمد  بدأ 
حتى  والسيايس  الدعوي  التحرك  من  كبريا  هامشا 
أصبح قادتهم وعىل رأسهم راشد الغنويش يتجولون 

الدينية  محارضاتهم  ويلقون  البالد  مناطق  كامل  يف 
املصبوغة بالفكر السيايس اإلخواني يف املعاهد الثانوية 
والثقافة، وغدت منشوراتهم  الشعب  والكليات ودور 
تطبع يف مطابع دار العمل التابعة للحزب اإلشرتاكي 
مزايل  محمد  قدمها  خدمة  أكرب  أما  الدستوري، 
التعليم  مناهج  تعريب  فهي  التونسيني  لإلسالميني 
دعاة  أمام  البالد  وفتح  املتطرفة  باألفكار  وتدنيسها 
كتبهم  ونرش  املسمومة  محارضاتهم  إللقاء  التطرف 
العديد  يف  العلمية  املجالس  إىل  واإلنضمام  املشبوهة، 
“بيت  بالخصوص  ومنها  األكاديمية  املؤسسات  من 
الداهم  الخطر  لهذا  التفطن  يتم  أن  قبل  الحكمة”، 
املنظومة  عن  ثم  مزايل  محمد  عن  اإلستغناء  ويتقرر 
الحاكمة بأكملها بعد بضعة أشهر وتحديدا يف السابع 

من شهر نوفمرب 1987.

التيار الجديد وخماسية التحالف 
“الدستوري – اإلخواني” 

في عهد مزالي 
وجد منظرو التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني يف 
“خماسية التحالف” بني الدساترة بقيادة محمد مزايل 
يمكن  هاما  إرثا  الغنويش  راشد  بزعامة  واإلسالميني 
اإلخوان  معاقل  من  معقل  آخر  إلنقاذ  به  اإلستئناس 
أي حركة النهضة التونسية، وذلك ببعث تيار سيايس 
الوجود  إىل  “التحالف”  ذاك  ويعيد  اإلرث  هذا  يحيي 
ويكون  السقوط،  من  النهضة  حركة  يحمي  بشكل 
لها رافدا منقذا من جهة ويرضب الحرگة الدستورية 
وبث  بتفتيتها  وذلك  الصميم  يف  مويس  عبري  بقيادة 
أن  تقرر  وقد  أخرى،  جهة  من  بداخلها،  الرصاعات 
اإلخوان”،  :”الدساترة  ب  يسمى  ما  التيار  هذا  يقود 
أي الذين عملوا إىل جانب محمد مزايل وتبنوا أفكاره 
وساهموا يف توطيد العالقة بني اإلسالميني والدساترة، 
بعد  قطر  وإمارة  فرنسا  يف  مريحا  ملجأ  وجدوا  ثم 
سقوط محمد مزايل ثم تويل زين العابدين بن عيل زمام 
بورقيبة.  الحبيب  الزعيم  إزاحة  إثر  البالد  يف  الحكم 
“املتحولني”  بمعية  التيار  هذا  قيادة  هؤالء سيتولون 
علنا  النهضة  حركة  إىل  إنضموا  الذين  الدساترة  من 
الجليل  وعبد  مذيوب  وماهر  الغرياني  )كمحمد 
املسعودي و غريهم( أو ساندوها رسا أو أيضا الذين 
بقوا يف الحياد واعتربوا حركة النهضة مكونا أساسيا 
ورضوريا يف املشهد السيايس بالبالد ال يمكن التخيل 
عنه. وستكون إمارة قطر كالعادة هي الحاضنة لهذا 

التيار، الداعمة واملمولة له.

محمد املزايل بني راشد الغنويش وسيد الفرجاني يف فرتة 
تحالف الدساترة مع اإلسالميني يف مواجهة اليسار.

صور من تاريخ تونس

الزعيم الحبيب بورقيبة صحبة
الملك حسين في زيارته لألردن أين ألقى 

خطابه الشهير في مدينة أريحا.
ويظهر في أقصى اليسار العميد محمد 
الصادق الشابي ابن الشاعر أبو القاسم.
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الحبيب  الزعيم  مع  عمار  بن  وسيلة  حكاية 
بورقيبة و مع الحكم لم تكن سوى استحضار لقولة 
 :  ViCtor hugo هيقو  فكتور  الفرنيس،  األديب 
القوة ومن  »للمرأة سلطان فريد يتكون من حقيقة 
مظهر الضعف«. يف السياق، يْقِدم املؤرخ نورالدين 
الدقي يف الكشف عن سرية املرأة التي أحبها الرئيس 
الحبيب بورقيبة حبّا جّما و جعلته يْقِبل الطالق من 
زوجته األوىل » ماتيلد - مفيدة« )1( ، مزيحا اللثام 
وموّظفا  واستبطان،  استجالء  من  له  تيرس  ما  عىل 
هذه  قّصة  املؤلف  حبك  املتاحة.  واملراجع  املصادر 
العالقة الجّذابة بكّل ما تتطّلبه محّسنات الرّسد من 
شيق  واستحضار  مستساغة  ولغة  سلس  أسلوب 
تونس   : العالقة  لهذه  هيأ  الذي  التاريخي  لإلطار 
املناضلة من أجل التحرير وتونس املستقلة والساعية 

من أجل الرقي الحضاري. 
وللغرض، وّزع املؤلف الحكاية عىل 17 حلقة : 
بورجوازية  وسيلة  وسيلة،  ظهور  قبل  عمار  بن  آل 
سبل  وسيلة،  باب  يطرق  بورقيبة  ملتزمة،  غري 
املرشعن،  الحب  لتونس،  الثانية  السيدة  التحرر، 
إىل  صالح  بن  بأحمد  تدفع  وسيلة  الخفية،  السلطة 

الوزارة، أزمة 1969، زمن الريبة، االتحاد املنكرس، 
نهاية عهد ال يريد أن ينقرض، اعتداء قفصة يعيد 
العالم، نداء الرشق،  وسيلة عىل الرسج، وسيلة يف 
شكسبريية.  نهاية  مستخدم؟،  تمرد  أو  انتفاضة 
نستشف من هذا العرض أن املؤلف بقدر ما أعاد 
تأثري  مدى  أبان  و  جهة  من  الحكاية  أركان  بناء 
جهة  من  بورقيبة  الرئيس  عىل  الثانية  الزوجة 
ثانية لم يعتمد بما فيه الكفاية، » حوارات وسيلة 
من  معارصيها  وشهادات  قزبار«)2(  جاكلني  مع 
الذين لحقهم أذى منها )3( أو كانوا عىل بيّنة من 
تراكنها عىل الرئيس يف البطانة )4(. ويف تقديرنا، 
أخذ تأثري وسيلة يف الحكم الذي ظهر بعد زواجها 
 1969 أزمة  إثر  أولية  مكانة  يحتل  الرئيس  من 
ويف  بالزعيم.  عصفت  التي  والصحية  السياسية 
وبعد  قبل  عمار  بن  وسيلة  عالقة  استجالء  إطار 
زواجها، مع وزير الداخلية ورئيس بلدية املرىس، 
جهة  من  املهريي  الطيب  الدستوري  املناضل 
وموقفها أو دورها يف عملية اغتيال الزعيم صالح 
بن يوسف سنة 1961)5(، لم تفدنا حكاية املؤلف 
كثريا. وكان لوسيلة بورقيبة تدخالن حاسمان يف 
تاريخ تونس السيايس املعارص واملتزامنني 
 1972 - 1970 الرئيس، سنة  مع مرض 

الهادي  إىل تعيني  الرئيس  واملتمثلني يف دفع 
عليها  تعذر  أن  بعد  لحني  أول  وزيرا  نويرة 
أحمد  املتنافسني،  الوزيرين  بني  الخيار 
الحقيبة  عىل  املصمودي  ومحمد  املستريي 
علم  عىل  نويرة  الهادي  وكان  السيادية. 
الكبري  املناضل  به  هاتف  ما  وهو  باملناورة 
التأسييس  املجلس  رئيس  فارس،  جلويل 
)1956 - 1959( ثم مجلس األمة )1960 
سنة  كنائب  انتخابه  أعيد  والذي   )1964  -

1974 ، مرصحا:
si JeLLouLi, on Vient de Me noMMer 

preMier Ministre, »
on Veut M’éCraser. tant pis, pour 

La tunisie, J’y Vais « )6(.
وسوف يتجىل ذلك بعد قرار الرئيس يف 
املعني  الخليفة  هو  األول،  الوزير  يكون  أن 
للرئاسة حني حصول شغور. وبدأت مسرية 
الهادي نويرة الشاقة التي تخللتها أزمة 26 
جانفي 1978 واعتداء قفصة فيفري 1980 

وتنتهي بالجلطة الدماغية التي أبعدت الهادي نويرة 
عىل الحكم.

ثم يأتي التدخل الثاني الحاسم يف اقرتاحها عىل 
الرئيس تعيني محمد مزايل خلفا للهادي نويرة سنة 
1980 إىل حني وتنقلب عليه يف »مؤامرة ثورة الخبز« 
سنة 1984. ومؤلفا الدكتور عمر الشاذيل )الحبيب 
 La Vérité املكشوفة  الحقيقة  كما عرفته،  بورقيبة 
réVéLée( يزخران باألمثلة التي تؤكد استخدام حب 

الرئيس لها لتحقيق رغباتها وهي التي حسب شهادة 
له  امللقن  العالج  بمفعول  الرئيس  جعلت  الدكتور 
وسيلة  ترتدد  ولم  تعاقبي«.  كهربائي  كتيار  »يعمل 
للرئيس  الدفاع عن موقفها ومعارضتها  بورقيبة يف 

بورقيبة )8(.
---------------------

*dougui )Noureddine( : WassiLa 
bourguiba : La Main inVisibLe. tunis, sud 
editions, 2020.

الهوامش:
الحركة  تاريخ  سلسلة  الوطني،  األرشيف   )1(
الحبيب  موقف   :2 ملف   ،62 صندوق  الوطنية، 

بورقيبة الحايل من مرشوع طالقه من ماتيلد: 10 
سبتمرب 1954. 

)2( - Gaspar )JaCqueLine( : WassiLa 
bourguiba. entretiens à Carthage de 
noVeMbre 1972 à Mars 1973. tunis, 
déMéter, 2012.

حوارات  بورقيبة.  وسيلة   : )جاكلني(  قزبار   -
 .1973 مارس  إىل   1972 نوفمرب  من  قرطاج،  يف 
10 حلقات نقلها إىل العربية بترصف عبد الحميد 

ملكي يف »الرصيح«، من 8 إىل 17 فيفري 2016.
ذكريات  الهادئة.  الزعامة  األدغم  الباهي   -)3(
وشهادات وخواطر. تونس، دار »نريفانا«، 2019، 
ص. 555، 572-573، 576، 583، -610 617.
- MzaLi )MohaMed( : Un preMier Ministre 
de bourguiba téMoigne. paris, Jean 
piCoLLeC editeur, 2004, pp. 461- 496 )Le 
CoMpLot du pain(.
- baCCouChe )Hedi( : En toute 
FranChise. téMoignage d’un MiLitant pour 
L’indépendanCe et Le déVeLoppeMent de 
La tunisie. tunis, sud editions, 2018, pp. 
293, 298, 301, 304, 310, 324, 325, 401.
تعريب  عرفته.  كما  بورقيبة  )عمر(:  الشاذيل   )4(
األستاذ عيل حمريت و آخرون. تونس، 2013، ص. 
 ،233 ،227 - 226 ،222 ،211 ،144 141- ،135

.575-576 ،326-327 ،324
)5( Turki )BéChir( : Deux ou trois Choses 
que Je Connais d’eLLe )WassiLa bourguiba( In 
eCLairage sur Les reCoins soMbres de L’ère 
bourguibienne. tunis, sotepa graphique, 
2011, pp. 113 – 114.
)6( شهادة املناضل جلويل فارس التي أفادني بها يف 

لقاء بمنزله يف منفلوري )مارس 1986(.
عرفته...،ص.  كما  بورقيبة  )عمر(:  الشاذيل   )7(

.324
)8( - Jeune aFrique, n°1125, 28 JuiLLet 
1982, interVieW de WassiLa bourguiba.
- Le Monde, 28 JuiLLet 1995. tunis, en 
attendant tarak, MiCheL braudeau, page 9.
- Le Monde, 27 JuiLLet 1982. MMe 
bourguiba prend date, MiCheL deuré.

Wassila BourguiBa : la main invisiBle*

حكاية وسيلة بورقيبة كم يروهيا الدقي٭
أ. محمد لطفي الشايبي

صور من تاريخ تونس

وشهر العسل لم يكتمل بعد، انكشفت 
خيوط مؤامرة لزهر الشرايطي وجماعته 
سنة 1962. المتمردون خططوا اليقاف 

بورقيبة في فراشه بقصر السعادة 
بالمرسى. وكأن المقادير لم تكن راضية 

على هذا الزواج الذي زّج بتونس رويدا رويدا 
في مسار تراجعي انتهى بطالق بورقيبة من 
وسيلة وبوضع بورقيبة بنفسه في االقامة 

الجبرية طيلة 13 سنة.
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منير الفالح
وحتّى  هالوقت  غري  وقت  ويف  مبدئيّا  هو 
عام،  من  أكثر  عندو  خانقنا  إيّل  بالفايروس 
أّي  يف  التّنبرييّة  مواهبي  يف  نفتّق  تّوة  راني 
وّليت  ما  بعد  خاّصة  حّد  أّي  وإاّل  موضوع 
quand- نبّار وملّقح،صحيح شطر تلقيح أّما

!même

الكيان  فيها  يشّن  إيّل  الحرب  ومع  لكن 
يف  الفلسطينينّي  عىل  الغاصب  الّصهيوني 

القدس وغّزة وكّل شرب من فلسطني...
ديمة  تبقى  جيناتي"التّنبرييّة"  أّن  وبما 
يف حالة إستنفار، قّررت باش نوّزع أنتاناتي 

إيّل  اليشء  متابعة  حاجتني:  بني 
األفعال  وردود  فلسطني  يف  صاير 

يف تونس...
وكيف نقول يف تونس، بطبيعة 
الحال باش نوّزع التّنبريات متاعي 
واإلمكانيّات  الّطاقات  حسب 
كّل  متاع  اإلستعدادات  وطبعا 

مجموعة!
كّلنا عارفني أّن لوكان مش من 
وكيف  تونس  راهي  "الكورونا" 
لكن  الّشوارع...  يف  كّلها  العادة 
وحّدد  خاّص  وضع  خلق  الكوفيد 
التنّقل  حريّة  يف  كبرية  بصورة 
األقّل  عىل  والّدخول...  والخروج 

بالنّسبة لعاّمة النّاس...
عاّمة النّاس يعني إيّل ما عندهم 
وبطبيعة  برملان  ال  حكومة  ال 
رئيس،الكّلنا  ماهمش  الحال 
حتّى  الزم  )مش  حفظناها  تّوة 
نفهموها( فّمة رئيس بركة،واحد 

ويعمل إيّل يحب...
الّسنني  عرشات  من  إيّل  النّاس  عاّمة 
وفلسطني بالنسبة ليهم الهي يف البيع الهي 
يف الرّشاء وبعد الثّورة ووقت كتابة الّدستور 
تصّوروا برشة ناس أنّو طبيعي باش ينّصص 
أعىل قانون يف البالد عىل تجريم التّطبيع مع 
الّصهاينة لكن ظهر أنّو الحكاية ماهيش من 

الحاجات امُلتََّفق عليها يارس !
تقريبا  واّلت  التّطبيع  تجريم  ومسألة 
يصري  كبري  حدث  كّل  مع  الّساعة  حديث 
برشة  يف  وكيف  يقول  فلسطني...يحّب  يف 
الحماس  ويفيض  مشاعرنا  تهيج  قضايا، 
ودوب  وكذا  بكذا  واملطالبات  والتّضامن 
الّصهيونيّة  العسكريّة  الهجمة  حّدة  تنقص 
أو يبات الحّس عىل األنظمة العربيّة إيّل طبّعت 
حّس تحت مّس وبعد أن أعلنت عالقاتها مع 
وما  املعتاد  اليشء  لطواحني  نرجعو  الكيان، 

أكثرهم!
فلسطني  أنّو  من  وبالّرغم  هذا  عىل  زيد 
ماهي قضيّة حرصيّة متاع حتّى حّد وحتّى 
طرف سيايس، بالّرغم من هذا وغريو برشة 

توانسة وزيادة عىل مابيهم قاعدين يشوفوا 
العادة،  كيف  وهم،  النّهضة  جماعة  يف 
الغضب  موجة  راكب  شكون  بني  مقّسمني 
وعالقات  دولة  رجل  فيها  عامل  وشكون 
وشكون  للفلسطينينّي،  الّدعم  لحشد  دوليّة 
زادة يحاول "يهّدي" ويذّكر يف قيادات الصّف 
بحّل  أّوال  مطالبني  أنّهم  حزبه  متاع  األّول 

املشاكل الّداخليّة للبالد وكذا...
البيانات  عىل  وزيادة  هذا  املشهد  ويف 
زوز  إنتباهي  لفت  النّهضة،  متاع  الّرسميّة 
ردود أفعال: النّائب األنيق األستاذ سمري ديلو 

العيّادي(  الحجامة  صّحة  نقلو  نحّب  )إيّل 
والسيّدة النّائبة امُلشتِبكة يمينة الّزغالمي.

سمري ديلو هو، إىل جانب األستاذ عبد الفتّاح 
مورو، من أكثر النّهضوينّي قدرة عىل تحويل 
وجهة أي هجوم يتوّجه للنّهضة ويف وضعيّة 
يقوللنا  باش  األقّل(  عىل  )حاول  بنّي  الحال، 
أشكال  إيّل يجّرم جميع  القانون  إيّل مرشوع 
باملراحل هذي وهذيكة  التّطبيع راهو تعّدى 
ورّدها مسألة شكليّة يف األصل: رئيس الّلجنة 
لكن  عليهم  إيّل  عملوا  والّلجنة  )النهضاوي( 
رئاسة الجمهوريّة )ساعتها املرحوم الباجي 
قائد الّسبيس( هي إيّل ما جاتش وكتلة النّداء 
صحيحة،  حاجات  كّلها  وهي  وكذا...  كذا 
وقتها  كانوا  وقياداتها  النّهضة  كون  أّما 
يف"صحفة"التّوافق مع رئيس الّدولة وحزبه 
ومن بعد مع مختلف مشتقات النّداء وكانت 
تسمحلهم  مريحة  برملانيّة"  "مخّدة  عندهم 

باش يضغطوا حتّى عىل الّرئاسة...
أّما السيّدة النّائبة يمينة الّزغالمي فأعلنت 
النّهضة  كتلة  ثيقة:  وبكّل   haut et fort

ستصّوت ألي مرشوع قانون يجّرم التّطبيع 

ِيتّعرض عىل...التّصويت! عىل خاطر الحكاية 
كّلها غادي!يوصل مرشوع القانون للجلسة 
ساعة  ساعتها  خاطر  والتّصويت،  العاّمة 
ضّد  تهمة  نهائيّا  تدحض  وباش  الكشفة! 
الّله  بارك  التّطبيع فرستلنا،  تجريم  مرشوع 
إيّل مّر فيها املوضوع  أّن املّرة الوحيدة  فيها، 
تحت قبّة باردو، كانت وقت كتابة الّدستور 
مّرة  فيها  الّله  )بارك  تفاصيل  وعطاتنا 
القايمة  هاك  كان  الكّل  أخرى(...التّفاصيل 
النّهضاويّات  متاع  العريضة  الطويلة 
إيّل  واملؤّسسني  املؤّسسات  والنّهضاوينّي 
الدستور  جعل  عىل  إعرتضوا 
مش برك أحسن دستور يف العالم 
لكن دستور يخيّل أّي حّد يتعامل 
شكل  بأّي  الّصهيوني  العدّو  مع 
خارج دائرة امُلَواُطنَة التّونسيّة...
أنا  والواقع  الحقيقة  يف  هو 
النّهضة  أّن  إعتقاد  شبه  عندي 
هذي تّوة تحّب تقنعنا أّن حركة 
مرحلة  يف  بالجّد  داخلة  النّهضة 
relooking !فبعد إستبدال الجبّة 

وآخر   cravateوالـ  costumeبالـ
النّظارات والحجامات  صيحة يف 
الفنّانني  مع  والّلقاءات 
اإلبتسامات  وتوزيع  والفنّانات 
قاعدين  هانا  البالتوهات،  يف 
التّنّصل من  نشوفو يف محاوالت 
يس  يويّل  ما  قبل  صار  يشء  كّل 
راشد خريجي الغنّويش واحد من 
سبيل  ويف  يقّلك!(  )إيّل  الرؤساء 
هذا كّل يشء يهون! حتّى الّلحية 
للمناسبات  صالحة  تويّل  والجبّة  تتنّحى 
عىل  تتنرش  شبيه  إيه  الّزوجات  وتصاور 
تويّل  الّصورة  تجميل  طرق  ...كّل  فايسبوك 

مش بركة ُمباحة أّما مطلوبة!
يطلبه  ما  مرحلة  يف  النّهضة،  مع  دخلنا، 

املستمعون!
باش  حارض  إيه  التّطبيع؟  تجريم  تحبّو 
ومن بعد ربّي يعمل دليل: ماهي فّمة لجان 
وإستماع للّرئاسة والّرئاسة ماعينها يف يشء 

يتعّدى من تحت القبّة...وإنت مايش!
عىل أرض الواقع، هانا نشوفو ونتبّعو يف إيّل 
يصري يف فلسطني وشعب الجبّارين إيّل كّل يوم 
وكّل لحظة قاعد يثبت أنّو يدافع عىل حقوقو 
بكل ما عندو من قّوة وإستماتة وإبداع وعدم 
من  حجرة  عىل  حتّى  تنازل  ألّي  إستعداده 
أرضه، ال هو معرتف بتصنيفات "أرض48" 
شمال  من  قالو  يشء!  أّي  ال  "حدود67"  ال 
كّلنا  لغربها  رشقها  ومن  لجنوبها  فلسطني 
حّي الشيخ جّراح وكّلنا غّزة...والجماعات إيّل 
مازالت تحّب تعمل من فلسطني ورقة توت 

ملاضيها أو حارضها فاتتها األحداث !

النهضة : ال أكذب لكّني أجتّمل...

يمينة الزغالميسمري ديلو
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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...

عماد الخميريوليد كتيلة
ليوم  شمس"  "هنا  الحواري  الربنامج  استضاف 
اإلثنني 17 ماي الحايل رئيس الكتلة النّيابيّة لحزب حركة 
من  هام  جزء  تعلق  الحال  وبطبيعة  بالربملان.  النّهضة 
الحوار بالوضع يف األرايض الفلسطينيّة وتصاعدت مجّددا 
الّدعوات لسنِّ قانون يُجّرم التّطبيع مع الكيان الّصهيوني 

الغاصب.
أجوبة  وراء  يختبئ  كان  الخمريي  عماد  أّن  الاّلفت 
لدعم  مبادرة  أيّة  ستساند  النهضة  قبيل  من  فضفاضة 

املبادرات.  اإليجابي مع كّل  للتفاعل  لديها  الفلسطيني وأن ال إعرتاض  الشعب 
وبخصوص تجريم التّطبيع )كان يبدو ُمحَرجا من إستعمال كلمة تجريم( قال 
إنّه ال وجود لنصوص قانونيّة مقارنة بأيّة دولة أخرى وأنه لذلك وجب النقاش 

والحوار وتدارس األمر!
جوانبه،  جميع  من  "املوضوع"  تدارس  رضورة  عن  حديثه  معرض  ويف 
املاليّة  الهيئات  الخمريي معطى وجب أخذه بعني اإلعتبار: موقف  أدخل عماد 

من قانون يجّرم التّطبيع!
حفيّة عند هذا الجزء من حديث عماد الخمريي ولم  لألسف، لم تتوقف الصُّ
بخصوص  ضاٍف  جواب  عىل  الحصول  واملستمعني  للمستمعات  بالتّايل  يتسّن 

مدى ارتهان املوقف من التّطبيع مع الكيان الغاصب إلرادة الّدوائر املاليّة !
حديث عماد الخمريي بهذا الشكل عن ُمجريات األحداث امُلتسارعة بفلسطني 
املحتّلة ورضورة دعم الشعب الفلسطيني بالوقوف بوضوح إىل جانبه وتنويع 
التّطبيع  أشكال  كّل  وتجريم  والثّقايف  اإلعالمي  إىل  الّسيايس  من  الّدعم  أشكال 
الغضب  المتصاص  النّهضة  تحّرك  ببداية  ينبئ  املحتل  الصهيوني  الكيان  مع 
املتصاعد من تقاعس املجلس عن واجبه الترّشيعي عموما ويف موضوع التّطبيع 
تحديدا. وما تلويحه )غري الربيء( بكلفة ماليّة محتملة ملوقف سيادي ومبدئي 
إالّ مساومة رخيصة تجعل من يستمع اليه يفّكر يف اإلختيار بني الخبز والكرامة!
عماد الخمريي لعب يف هذا الّلقاء اإلذاعي دور بالون اختبار يف إتّجاه يتناقض 
مع املزاج الوطني والعربي العام واستباقا للجلسة العاّمة بالربملان وضغط عدد 
من الُكتل وحتّى نّواب من حركة النّهضة الذين عرّبوا عن مساندتهم لسّن قانون 

يجّرم التّطبيع.
اإلنسانيّة  بل  العربيّة  القضيّة  من  املوقف  بني  يوازي  الخمريي  عماد 
األوىل ورضاء دوائر ماليّة وهو قّمة اإلسفاف ومحاولة املساومة عىل املوقف 

بالّرغيف!

سباق  يف  ذهب  من  بأحرف  اسمه  لكتابة  كتيلة  وليد  التونيس  البطل  عاد   
الكرايس لذوي االحتياجات الخصوصية بعد تحقيقه يوم الجمعة املايض إنجازا 
وذلك   t34 كرايس  مرت   800 لسباق  اإلفريقي  القيايس  الرقم  بتحطيمه  جديدا 
الخصوصية  االحتياجات  لذوي  القوى  أللعاب  الكربى  الجائزة  منافسات  ضمن 

التي أقيمت بمدينة نوتويل السويرسية.
وقطع وليد كتيلة املسافة يف زمن قدره دقيقة و37 ثانية و89 جزء يف املائة 
من  أجزاء  بـ5  العاملي  القيايس  الرقم  تحطيم  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  وكان 

الثانية )الرقم العاملي املسّجل هو دقيقة و37 ثانية و84 جزء من الثانية(.
ويعترب البطل العاملي وليد كتيلة من أبرز األسماء التونسية التي رّشفت الراية 
صدره  وّشح  حيث  الكربى  العاملية  والتظاهرات  الرياضية  املحافل  يف  التونسية 
وصدر تونس بعديد امليداليات الذهبية واألرقام القياسية حيث عانق املجد منذ 
الباراملبية  األلعاب  يف  له  مشاركة  أّول  يف  الذهب  حصد  أن  بعد  األوىل  خطواته 
 200 و   100 سباقات  يف  ذهبيتني  بميداليتني  فاز  أين   2012 لندن  الصيفية 
االحتياجات  ذوي  مونديال  يف  نفسه  السيناريو  ليعيد   t  34 اختصاص  يف  مرت 
الخصوصية بقطر سنة 2015 بتتويجه بأربع ميداليات ذهبية كما حّقق مؤّخرا 
ثانية و62   14 100 مرت كرايس بزمن  رقما قياسيا عامليا جديدا يف اختصاص 

باملائة خالل مشاركته يف بطولة فّزاع الّدولية أللعاب القوى بدبي. 
لنفسه  وحجز  اإلعاقة  تحّدى  عاملية  بمواصفات  خارق  تونيس  بطل  كتيلة 
مقعدا دائما بني الكبار وسيكون حارضا مّرة أخرى يف األلعاب األوملبية املوازية 

القادمة وحتما سيكون موعده متجددا مع الذهب الساطع.

 

فاضل عبد الكافي
هشام  الحكومة  رئيس   أمام 
لرئيس  التوجه  إّما  حالّن  املشييش 
أو  التفاق  والتوصل  الجمهورية 
من  الشعب..  ومصارحة  االستقالة  
حوايل  هناك  يكون  أن  املعقول  غري 

10 وزراء بالنيابة ومن غري املعقول تويل محمد الفاضل 
كريم حقيبتي تكنولوجيا االتصال والفالحة  خاصة أّن 
غري  من  انه  كما  متفرغا  وزيرا  تتطلب  الفالحة  وزارة 
وزارة  رأس  عىل  مهامه  ُمقال  وزير  مواصلة  املعقول 

الصحة يف ظل األزمة الصحية والجائحة.

فيصل دربال
تونس  به  تقدمت  الذي  امللف 
النقد  صندوق  مع  املفاوضات  يف 
واشنطن  يف  العاملي  والبنك  الدويل 
ضعيف تقنيا... تونس اختارت هذه 
املفاوضات  التوجه مبارشة اىل  املرة 

به  الوارد$  النقاط  اغلب  اصالحات  برنامج  وتقديم 
واملضمنة بالوثيقة “انشاء”.

الن  “خلسة”  الحكومية  الوثيقة  عىل  تحصلت   انا 
احرتازات  وهناك  املالية   للجنة  تقدمها  لم  الحكومة 

كثرية من حيث الشكل عىل هذه الوثيقة.
غري  االجراءات  عديد  توجد  املضمون  حيث  ومن 
باملاة   35 نسبة  تعويض  ذلك  مثال   للتطبيق   قابلة 
بـ15 باملائة مع 2 باملائة من رقم املعامالت عىل بعض 
دراسة  تنجز  لم  الحكومة  ان  الواضح  فمن  الرشكات. 
اىل  سيؤدي  ه   واعتماد  االجراء  هذا  مثل  النعكاسات 

خسارة الدولة الكثري من املوارد الجبائية.

عبد اللطيف المكي
وليس  عاملي  زعيم  الغنويش 
عالقات  وله  عادي  حزب  رئيس 
دولية كثرية وزيارته إىل قطر مثلت 
فرصة لطرح أزمة تونس املالية وقد 
طلب مساندة قطر لتونس لنتجاوز 

بأوجه  ستكون  لتونس  القطرية  واملساعدة  األزمة.. 
مختلفة، وقد تحصل راشد الغنويش أيضا عىل وعد مهم 

له تأثري عىل املالية التونسية ...
السهل  من  ألصبح  السياسية  االزمة  حل  تّم  ...لو 
حل االزمة املالية ألّن كّل أصدقائنا يف العالم مستعدون 

للوقوف اىل جانبنا…

عبد السالم العباسي 
)المستشار االقتصادي 

لرئيس الحكومة(
التي  الحكمة  آخر جلسات بيت 
شهدت  الجباية  ملوضوع  تطرقت 
حضور خرباء ارسلهم االتحاد العام 
املنجي  غرار  عىل  للشغل  التونيس 
حصل  الجلسة  صفرة   وخالل 

اقرتها  التي  لالصالحات  الكربى  املحاور  حول  توافق 
الحكومة وقدمتها اىل صندوق النقد الدويل .

كتل  رؤساء  التقت  قد  كانت  الحكومة  ان  كما 
النهضة  من  يتكون  والذي  املوسع  السيايس  حزامها 
وتحيا  تونس  وقلب  الوطنية  والكتلة  الكرامة  وائتالف 
الحكومة  برنامج  تقديم  وتم   االصالح   وكتلة  تونس 
الدويل  النقد  اىل صندوق  املقدمة  الوثيقة  الوارد ضمن 

عىل ان يتكفلوا بتوزيعها عىل اعضاء كتلهم.

ماهر مذيوب
اذا ُدعي رئيس الحركة ومجلس 
نواب الشعب راشد الغنويش لزيارة 
..من  الله  بإذن  فيستجيب  مرص 
يدعونا نستجيب لدعوته ومن يزور 
الوحيد  ..العدو  به  فمرحبا  تونس 

هو  تونس  يف  به  املرحب  وغري  للغنويش  والتاريخي 
قبل  من  السييس  دعوة  تمت  ..اذا  الصهيوني  الكيان 
سعيّد لزيارة تونس فسيكون الغنويش يف استقباله بال 
غري شك ..كما قلت… للشيخ خط أحمر واحد هو العدو 

الصهيوني .

قالوا

رديء جداحسن جدا

ما  األمور  توصلني  الّي  التقارير  حسب  على   : سعيد 
تعجبش بالكّل.

ماشية  تونس  نعرف  ما  حسب  عجب...   : الغنوشي 
بالعكس في الطريق الصحيح.

علينا  صّعبت  الّي  كورونا  موش  كان  لو   : المشيشي 
الدنيا، أمورنا سيدي الرئيس موش دونَية بالكّل، شوية 

استقرار وبقدرة ربي نعّديو العقبة.
وترّص  ريض  سعيد  قيس  سي  يا  معناها   : سعيد 

وخّلينا نخدمو على رواحنا.
سيدي  قصدنا  هذا  يكن  لم  هللا،  معاذ   : الغنوشي 

الرئيس، بالش بيك وبحكمتك ما نّجموش نقّدمو.
سعّيد : حكمتي تقّلي تونس ما تتقدم إال كي تمشي 

حكومتكم وبرلمانكم.
المشيشي : معناها الفوضى سيدي الرئيس.

شعبية  وفرحة  واالنعتاق  الخالص  معناها   : سعيد 
عارمة واسترجاع الثقة في الدولة وتّوا من غير مطرود.

)حوار من وحي الخيال(

صورة تتحدث
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إلى حدود يوم أمس االثنين 17 ماي 2021 عرقلت االدارة االمريكية للمرة الثالثة خالل أسبوع صدور بيان لمجلس األمن الدولي حول العدوان االسرائيلي على 
قطاع غزة.

ورغم أن مسوّدة البيان التي أعدتها كل من الصين وتونس والنرويج دعت الى "ايقاف أعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصا األطفال" فإن الواليات 
المتحدة تمسكت بأنه "ال يمكن لها أن تدعم في الوقت الراهن موقفا يعّبر عنه مجلس األمن".

أيام من   8 التي زعزعت خالل  الحربية مزيدا من الوقت لمحاولة كسر صمود المقاومة في غزة  آلتها  انحيازا مطلقا لدولة االحتالل ويمهل  موقف يعكس 
المواجهة أسطورة "الجيش الذي ال يقهر" وفسخت خرافة األمن في ظل االحتالل.

وافقت  حين  في  المدنيين  الى قصف  االسرائيلي  الجيش  لجأ  القوى،  ميزان  في  الهائل  الفارق  رغم  المقاومة  أمام فصائل  االستراتيجي  وفي ظّل فشله 
واشنطن على تزويده بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دوالر.

الحبيب القيزاني

املقاومة تزعزع أسطورة »اجليش الذي ال ُيقهر«

يملك  »من  بمنطق  قيامها  منذ  إرسائيل  عاشت 
القوة يملك الحقيقة واملنترصون هم الذين يصيغون 
التاريخ ويكتبونه أيضا«. لكن دوام الحال من املحال، 
واليوم تثبت املقاومة الفلسطينية يف غزة رغم الحصار 
والتدمري  القتل  آلة  أن  القطاع  عىل  املتكّرر  والعدوان 

اإلرسائيلية لم تنل من عزائم فصائلها.
القرن  خالل  الصهيونية  الحركة  سطت  فقد 
والصناعية  الزراعية  بموارده  بأرضه  بلد  املايض عىل 
وموانئ  مرافق  من  فيه  وبما  والعمرانية  والعقارية 
إرسائيل  دولة  عىل  تتكّلف  لم  وطرقات  ومطارات 
والتطوير.  التحسني  1948( سوى  ماي   2( الناشئة 
وزيادة عىل ذلك سطا املحتل عىل نظام إدارة وجهاز 

حكومة سبقا لهما أن خدما يف عهد الخالفة العثمانية 
ومعنى  الربيطاني.  االنتداب  ظل  يف  تأهيلهما  وأعيد 
اىل  جاؤوا  أوروبا  من  اليهود  املهاجرين  أن  ذلك 
كان  ما  كل  وان  مهيأة  دولة  أمام  هم  فإذا  فلسطني 
جديد  لدور  واعدادها  تجهيزها  هو  به  القيام  عليهم 

ولعرص مختلف.
وقد تطلب ذلك منهم إضافة اىل االساطري والعقائد 
أن يلعب السالح دور التأكيد والحسم. ولذلك لم تكن 
قوة فكرة الهجرة و«أرض امليعاد« وحدها قادرة عىل 
النار  قوة  كانت  وإنّما  الهجرة  من  الزخم  ذلك  توفري 
سابقة للهجرة وداعمة لها وحامية لها يف ما بعد. ومن 
باألرض  نزولهم  بعد  اإلرسائيليني  لزاما عىل  كان  هنا 

ال  أنه  استنتاجهم  وكان  وجودية.  مشكلة  يف  الحسم 
مكان لـ »اآلخر« فيها ولذلك طردوا السكان باملجازر 
وردعوا جريانها بالسالح وأقنعوا الحكومات املتعاطفة 
معهم والداعمة لهم بأن االستثمار يف فكرة إقامة دولة 
إرسائيل نافع اسرتاتيجيا واقتصاديا وسياسيا وهو ما 

كان.
التعامل  الكربى  خطيئتهم  كانت  فقد  العرب  أما 
مع القضية بلغة املشاعر امللتهبة والخطابات النارية 
الصادر  التقسيم  قرار  رفض  أن  يدركوا  ولم  غري  ال 
عن األمم املتحدة عام 1947 يعني يف القانون الدويل 
رفض القبول بدولة أعطاها إياهم العالم بقطع النظر 

عن عدم رشعية التقسيم.

خالل  الشأن  كان  مثلما  تماما  فإنه  يكن  ومهما 
صيف  الله«  »حزب  ضّدها  خاضها  التي  املواجهة 
والضغوط  واملساومات  املناورات  تؤرش   ،2006
األمن  مجلس  أروقة  شهدتها  التي  الخداع  ومحاوالت 
الصهيوني  اللوبي  الدويل ورفض واشنطن بدفع من 
املمسك بمراكز صنع القرار الخارجي األمريكي بربوز 
حقيقة جديدة هي أن فصائل املقاومة يف غزة فرضت 
عىل الجيش اإلرسائييل معادلة جديدة تؤكد ان قواعد 
يقهر  ال  الذي  الجيش  اسطورة  وأن  تغرّيت  االشتباك 
اىل   1967 حرب  بعد  إرسائيل  حكام  لها  رّوج  التي 
انهيار وان محور املقاومة الذي يقارع اآللة الحربية 
ميزان  يف  الهائل  الفارق  رغم  ندية  بكل  اإلرسائيلية 

فلسطين :

طيار إسرائيلي سابق:
جيشنا منظمة إرهابية 

وقادته مجرمو حرب 
والحكومة يهودية عنصرية

قال الطيار السابق يف سالح الجو اإلرسائييل، 
إرهابية  “منظمة  جيشهم  إن  شابريا،  يوناتان 

وقادته مجرمو حرب”.
وأوضح شابريا، أنه التحق بالجيش اإلرسائييل 
خالل   2003 عام  منه  واستقال   ،1993 عام 

االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
انضمامه  بعد  آرائه  من  غرّي  أنه  وأضاف 
من  “جزءا  كان  أنه  وأدرك  اإلرسائييل،  للجيش 
األشخاص  عدد  أن  إىل  مشريا  إرهابية”،  منظمة 

الذين يفكرون مثله ال يتجاوز بضعة آالف.
هو  اإلرسائييل  “الجيش  شابريا:  وقال 
الحكومة  حرب..  مجرمو  وقادته  إرهابية  منظمة 
وتجر  عنرصية  يهودية  حكومة  هي  اإلرسائيلية 

املنطقة كلها إىل كارثة”.
مّمن  الكثري  وهناك  بهذا  أومن  “أنا  وتابع: 
قوله.  يف  يرغبون  ال  الجميع  لكن  بذلك،  يؤمنون 

هذه حقيقة يجب أن أقولها”.
من  الفلسطينيني  لحماية  العالم  شابريا  ودعا 
عنرصية،  ألسباب  يقتلون  ألنهم  الحايل،  الوضع 

وأنهم بحاجة لدعم كبري إليقاف الكارثة.
ولفت إىل أنه اعتُقل وسجن عدة مرات بسبب 
يف  الفلسطينيني  مع  احتجاجات  يف  مشاركته 
فضال  غزة،  عن  الحصار  لكرس  الغربية  الضفة 
الفلسطينيني  لدعمه  أعماله  من جميع  فصله  عن 

وإلقائه محارضات يف أنحاء العالم.
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القوى فرض ارادته.

ولعّل من دالئل ذلك رصخة وزير الدفاع اإلرسائييل 
األسبق أفيغدور ليربمان التي تساءل فيها بمرارة بعد 
وقرى  مدن  عدة  عىل  تهاطلت  التي  الصواريخ  وابل 
فكيف  مع حماس  حالنا  هذه  كانت  »اذا   : إرسائيلية 

سيكون األمر اذا واجهنا »حزب الله« أو ايران؟«.
صدور  وتعطيلها  بل  ومماطلتها  واشنطن  تلّكؤ 
أي قرار عن مجلس األمن الدويل يأتي العطاء جيش 
قوة  عىل  القضاء  ملحاولة  الوقت  من  مزيدا  االحتالل 
الردع التي بنتها املقاومة الفلسطينية رغم كل جهود 
والتي  لرصدها  اإلرسائيلية  العسكرية  املخابرات 
بفضلها فاجأت الدولة العربية وحكمت عىل أكثر من 

6 ماليني مستوطن بالعيش يف املالجئ.
شنت إرسائيل منذ عام 2009 أكثر من عدوان عىل 
مواقع املقاومة يف غزة ودمرت وقتلت بشكل عشوائي 
لكنها فوجئت مرة أخرى بالصواريخ تنهال عىل قراها 
والردع  القوة  معادلة  عقب  عىل  رأسا  وتقلب  ومدنها 

التي ظنت أنها فرضتها بعد كل عدوان.
نربة  يالحظ  اليوم  اإلرسائييل  لالعالم  املتابع  ان 
الحلم اإلرسائييل يف فرض سالم  انهيار  ضمنيّة تؤكد 
املحتل ومرارة أمام واقع جديد : واقع صمود املقاومة 
وفشل منظومة صواريخ »القبة الحديدية« اإلرسائيلية 
للمستوطنني.  األمن  وتوفري  لصواريخها  التصّدي  يف 
اإلدارة  عن  ممثل  هرولة  من  ذلك  عىل  أدّل  وليس 
اىل  رسائل  وتمرير  والدوحة  القاهرة  اىل  األمريكية 
من  ملزيد  »توقيا  الرّد  عن  باالحجام  غزة  يف  املقاومة 

التصعيد«!!
للشعب  الفعيل  الحامي  انها  املقاومة  اثبتت 
يف  باستبسالها  ووجهت  وملقدساته  الفلسطيني 

خزي  رسائل  وعّدة  عددا  يفوقها  عدّو  مواجهة 
الحق  عن  الذود  يف  واملتخاذلني  املطبّعني  لكل  وعار 
الفلسطيني وعن املقدسات اإلسالمية باألرض املحتلة.
لم يخرج بيان جامعة الدول العربية حول العدوان 
اإلرسائييل عن سياق البيانات الباهتة السابقة: تنديد 
املجازر.  اليقاف  الدويل  املجتمع  ودعوة  واستنكار 
»زعيمة  باعتبارها  السعودية  العربية  موقف  وحتى 
العالم اإلسالمي السنّي« وما يكّلفها ذلك من مسؤولية 
الدفاع عن املقدسات اإلسالمية يف فلسطني فقد اكتفى 
باملطالبة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  اجتماع  اثر 
ضمنيا  يعني  ما  وهو  للتصعيد  فوري  بإيقاف 
املساواة بني الجالّد والضحية بل ان املوقف السعودي 
اعرتف رصاحة بالقبول بتقسيم القدس اذ قال وزير 

الرشقية أرض  »القدس  الخارجية فيصل بن فرحان 
فلسطينية ال نقبل املساس بها«.

يتعّد  فلم  القدس  لجنة  رئيس  املغرب  أما موقف 
اعالنا ديبلوماسيا عرّب فيه عن رفضه املساس بالقدس 
اململكة  تربط  التي  العالقة  مع  يتماهى  موقف  وهو 
بإرسائيل منذ عقود والتي تم احياؤها قبل أشهر عرب 
أمريكي  اعرتاف  مقابل  التطبيع  مرحلة  يف  الدخول 

بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية.
بلدان  أغلب  عّمت  التي  املظاهرات  عن  وبعيدا 
للحق  واإلسالمية نرصة  العربية  فيها غري  بما  العالم 

الفلسطيني تفرض مالحظتان نفسيهما :
غزة  يف  اإلرسائييل  الجيش  يرتكبه  ما  ان  األوىل 
يرتقي اىل مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

بعد  أساسا  يأتي  الجديد  العدوان  ان  الثانية 
الغاء سلطة محمود عباس انتخابات ترشيعية كانت 
أن  التقارير  كل  أكدت  بعدما  املايض  للشهر  مربمجة 

الفوز بها مضمون لحركة »حماس«.
عىل  العزم  عاقدون  اإلرسائيليني  أن  صحيح 
الحربية  ترسانتهم  ان  ادركوا  لكنهم  املقاومة  تركيع 
لم تمنع فشل جيشهم اسرتاتيجيا يف املواجهة وعّرت 
»الرصاص  شعار  املقاومة  رفعت  طاملا  قوته  حدود 

بالرصاص قصاص« .

يــروي الزعيــم الصهيونــي »ناحــوم 
التــي  مذكراتــه  فــي  غولدمــان« 
»المــأزق  عنــوان  تحــت  صــدرت 
لــه  لقــاء  فــي  أنــه  اليهــودي« 
بوزيــر خارجيــة بريطانيــا »أرنســت 
بهــذا  فوجــئ   1946 عــام  بيفــن« 
األخيــر يوجــه اليــه ســؤاال صريحــا :

فــي  بالضبــط  تريــدون  مــاذا   -
؟ فلســطين

ورّد غولدمان : 
- نريد فلسطين نفسها.

وقال بيفن : 
تريــدون  أنكــم  أفهــم  وهــل   -

كّلهــا؟ فلســطين 
وهّز غولدمان رأسه باإليجاب.

وقال بيفن :
الحكومــة  مــن  تريــد  هــل   -
أهــّم  عــن  تتنــازل  أن  البريطانيــة 
منطقــة اســتراتيجية فــي العالــم 
فلســطين؟ فــي  يهوديــة  لدولــة 

ورّد غولدمان طبقا لقوله :
َم ال؟

ِ
- سيدي وزير الخارجية... ول

وابتسم بيفن وقال :
يقــول  ال  القديــم  العهــد  لكــن   -
ذلــك. وقــد قــرأت التــوراة ولــم أجــد 
فيهــا مــا يشــير الــى حــق اليهــود 

فلســطين. امتــالك  فــي 
وكان رّد غولدمان :

- وأنــا أيضــا قــرأت التوراة ولم أجد 
فيهــا مــا يــدّل علــى أن للحكومــة 
البريطانيــة الحــق فــي امتــالك كل 

فلســطين.

صورة تتحدث

القضية يف 4 خرائط
لما  بالدنا  تعّرضت  لو  كبرازيلي  احساسك  هو  "ما 

تعّرضت له فلسطين؟".
"فايسبوك"  صفحات  احدى  توجهت  السؤال  بهذا 
التضامن  بوجوب  لتحسيسهم  البالد  لسكان  بالبرازيل 

مع الفلسطينيين.
ولتلّخص المظلمة التي تعّرض لها الفلسطينيون منذ 
عام 1947 نشرت الصفحة 4 خرائط للبرازيل : االولى تمثل 
البالد عام 1946 وهي خالية تماما من الغزاة االسرائيليين 
البرازيل مقسمة بفعل السطو على  والثانية تبدو فيها 
جزء منها واقامة دولة اسرائيل عليها. أّما الخريطة الثالثة 
اليهودية بعد حروب عامي  الدولة  فتظهر كيف توسعت 
1948 و1967 في اشارة الى استيالئها على سيناء والضفة 
الغربية وهضبة الجوالن في حين تظهر الخريطة الرابعة 
البرازيل اليوم وقد تحّولت بالكامل الى دولة اسرائيلية...

يدرك  حتى  للفلسطينيين  حدث  ما  على  ذكّي  اسقاط 
المنطقة  في  الصهيوني  المشروع  حقيقة  البرازيليون 

العربية.

13

»ال داعي للخوف من 
العرب... فهم ضعفاء 

بشكل بائس«
حاييم وايزمان للسفير األمريكي 

الدائم باألمم المتحدة يوم 14 
أفريل 1948 

»كيف تستطيع إعالن االعتراف بدولة لم يُعلن عن 
قيامها بعد؟!«.

 المستر »لوفيت« مساعد وزير الخارجية األمريكي »أتشيسون« لكالرك 
كليفورد مستشار الرئيس األمريكي هاري ترومان يوم 12 ماي 1948
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أكبر المانحين
من  انهم  قال  أمريكيا  بليونريا   12 تضّم  قائمة  عن  كشف   issue one موقع 
2009 وأنهم انفقوا عىل الحمالت  أكرب ممّويل الحياة السياسية يف أمريكا منذ عام 
ديمقراطيني  أو  كانوا جمهوريني  الكونغرس سواء  االنتخابية وعىل "رشاء" رجال 
لـ  دعما  ضّخت  التي  األموال  مجموع  من   ٪  13 يعادل  بما  دوالر  مليارات   3,4

"الديمقراطية األمريكية".
وحسب املوقع تضّم القائمة :

- ميخائيل بلومبريغ صاحب مؤسسة بلومبريغ وأنفق بليون و400 مليار دوالر.
- توم ستاير وكات تايلور صاحبا مؤسسة llc farallon capital وأنفقا 653 

مليون دوالر.
- شادون ومرييام أديلسون صاحبا كازينو the venitian بالس فيغاس وأنفقا 

523 مليون دوالر.
وأنفقا   ultine shipping supply ويهالين صاحبا رشكة  واليزابيث  ريتشارد   -

138 مليون دوالر.
- كان غريفني صاحب مؤسسة citadel llc وأنفق 107 ماليني دوالر.

- دونالد سوسمان صاحب رشكة paloma capital llc وأنفق 98 مليون دوالر.
 technologies llc renaissance رشكة  صاحبا  سيمونس  ومارلني  جيم   -

ودفعا 93 مليون دوالر.
- فراد أيكنار صاحب مؤسسة newsweb corporation وأنفق 92 مليون دوالر.

- دوستان موسكوفيتش وكاري تونا، رشيكان يف مؤسسة "فايسبوك" وأنفقا 
83 مليون دوالر.

 70 وأنفقا   pam am transport رشكة  صاحبتا  ميكون  وباتريسيا  تيموثي   -
مليون دوالر.

- جون ومارلني ريكاتس صاحبا رشكة td ameritrade ودفعا 66 مليون دوالر.
- بول سنغر صاحب مؤسسة elliot management وأنفق 63 مليون دوالر.

5 من املمولني املذكورين يعملون يف عالم املال وأن أثنني منهم  املوقع الحظ أن 
صاحب  وواحد  االعالم  قطاع  يف  يعمالن  اثنني  وأن  النقل  قطاع  من  ثروتيهما  كّونا 

كازينو للقمار وواحد نشاطاته يف عالم "الواب" وواحد مضارب يف البورصة.

صدمة
موقع "الشبكة العاملية" كشف أن لجنة امليزانية التابعة الحدى غرف الكونغروس 
استمعت يوم 7 ماي الجاري اىل الجنرال شارلز براون رئيس هيئة اركان سالح الجو 

األمريكي.
فقد  األمريكي  الجو  سالح  ان  اىل  الحارضين  انتباه  لفت  براون  ان  اكد  املوقع 
منذ أعوام ميزة تفّوقه التكنولوجي وانه شّدد عىل ان منظومة املخابرات واملراقبة 

واالستطالع التابعة لسالح الجّو لم تشهد تحديثا منذ اكثر من 20 سنة.
خاضتها  التي  الحروب  درسا  وروسيا  الصني  ان  براون  الحظ  املوقع،  وحسب 
الواليات املتحدة منذ احداث سبتمرب 2001 وانها خلصا اىل ان دور املدنيني يف الحروب 

هام بقدر أهمية دور العسكريني.
وأضاف املوقع ان براون أصاب الحارضين بصدمة عندما أكد أن انتصار الجيش 

األمريكي يف أية حرب كربى لم يعد مضمونا.

فضيحة
املفوضة  ان  القربصية  املحاسبات  محكمة  عن  نقل  العاملية"  "الشبكة  موقع 
مايل  فساد  قضية  يف  متورطة  كريياكيدو  ستيال  القربصية  للصحة،  األوروبية 
كريياكوس  لزوجها  تابع  بنكي  بحساب  دفع  عمليات  عدة  تربير  عن  عجزها  بعد 

.maralo ltd كريياكيدو باسم رشكة
املوقع أضاف ان السيدة كريياكيدو أغفلت اإلشارة يف وثيقة الترصيح باملكاسب 

واالمالك اىل ان زوجها هو الرئيس املدير العام للرشكة املذكورة.
واكد املوقع انه طبقا ملحكمة املحاسبات التي قال انها درست التحويالت البنكية 
التابعة للعائلة بعنوان الشخصيات املعرضة سياسيا للمساءلة، يناهز املبلغ الجميل 

الذي لم تستطع املشبوه فيها تربيره 4 ماليني أورو.
وذّكر املوقع بأن السيدة كريياكيدو "لعبت دورا محوريا يف رشاء لقاحات كورونا 
اللقاحات  برشاء  األوروبي  االتحاد  دول  حكومات  ورؤساء  رؤساء  كلفها  بعدما 

لبلدانهم".
وكشف ان العديد من بنود صفقات الرشاء ظلت رسية وان ما يثري الغرابة هو 

استثناء رشكة اسرتازينيكا من قائمة الرشاءات.
 ونقل املوقع عن الصحفي املجري ميكلوس عومولنار تورط السيدة كريياكيدو 

يف قضية فساد كربى بقربص خالل عملية تأميم كل مراكز معالجة الرسطانات.
األملاني سفان جياغولد طالب  الخرض  األوروبي عن حزب  النائب  ان  اىل  وأشار 
التي تم تحويلها  أورو  4 ماليني  الـ  املفوضية األوروبية بتوضيحات حول فضيحة 

لحساب زوج السيدة كريياكيدو.

منذ زمن بعيد لم تجن فلسطني منا اال الدعاء والقصائد العصماء والشعارات والخطب واألناشيد حتى صار هذا الفيض 
التعبريي مجرد حالة انفعال ال تتجاوز اللحظة واملناسبة. وذلك شبيه بانفعالنا حني نشيّع ميتا إذ يتلبسنا شعور بعبثية 
الحياة وتسيل دموعنا بكاء عىل فراق من نحب وحزنا عىل أنفسنا التي ستلقى حتما مصريا مشابها ، ثم بعد أن نغادر املقربة 
ننىس كل يشء وننخرط من جديد يف خضم الحياة باألسلحة التي نملك ونواصل السري عىل ما تعودنا من منهج وكأن شيئا لم 
يكن. ثم إن هذا التعاطف مع القضية يتحول إىل شعور بالرضا ألننا قمنا بدورنا ولم نقرّص، وربما يغدو نوعا من التمظهر 

االجتماعي الذي يجعلنا مطمئنني إىل أننا غري شاذين عن املجموعة وقناعاتها.
 وقد تنتابنا رغبة يف أن نزايد عىل هذا التعاطف لنبدو يف مرتبة املناضلني مثلما هو األمر يف حرصنا عىل أن نلهج بذكر 

الله حمدا وتسبيحا لنؤكد أننا من صميم عقيدة املجموعة التي ننتمي إليها. 
اعرف ان هذا الكالم خارج السياق الن الجماهري الفايسبوكية تعيش حالة من التخمر ال يمكن أن تقبل معها أي شكل 
من أشكال النقد. وأدرك ايضا أن هذا التخمر إذا التقى بأي موقف عقالني قد يبلغ مدى يصبح فيه أصحابه رشسني ولهم 

قدرة عجيبة عىل التخوين والتكفري. 
الكيان  إدانة  أن  ذلك  او عن غري قصد.  الهسترييا، عن قصد  هذه  املتورطني يف  نخاطر ونصدم  ان  يجب  ذلك  ورغم 
الصهيوني وتجريمه هي جزء ال يتجزأ من نضال القوى الحرة ضد االمربيالية. وليس ثمة من أولوية كما يّدعي البعض. 
فمقاومة حكومات العمالة ومقاومة الكيان الصهيوني أمران ال يمكن الفصل بينهما إال منهجيا للتوضيح والتفسري. أّما عىل 
مستوى األرض فهما متداخالن يستدعي أحدهما االخر. لكن املشكل الذي يجب أن نرفعه إىل مرتبة الرهان هو التايل: كيف 
يمكن ملن يطبّل لالمربيالية يف وطنه أن يكون مع القضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن أن نصارع االمربيالية يف أفق رجعي 

ظالمي؟ بلغة اخرى هل من املعقول أن ندين إرسائيل ونحن نحمل شعار الدولة الدينية يف خيمة العالم الحر؟ 
إن معالجة هذا املشكل يجب أن تكون خارج إطار االنفعال املرتبط بإرضاء الذات املهزومة أو يف سياق املزايدة للتمكني 
التي  إال ثوريني. فاملقاومة اإلسالمية  اللذين ال يكونان  العقل واملنطق  ان تتّم يف رحاب  اليديولوجيا دون اخرى بل يجب 
رفضت سياسة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي للشعب الفلسطيني وتسويتها السياسية املتّوجة باتفاقية أوسلو 
انحدرت إىل ما هو أخطر إذ استعاضت عن مقولة التحرير الكامل لألرض بما هو أدنى من اتفاقية أوسلو وصار همها 
الوحيد إقامة دولة فلسطينية بمرجعية إخوانية وبرشوط إرسائيلية وكيف يمكن أن نثق بهذا الفصيل من املقاومة الذي 

جعل الدم الفلسطيني مطيته لتحقيق حلم دون توقعات الشعب الفلسطيني وطموحه يف اسرتجاع أرضه بالكامل؟ 
إن الفهم الجديد لطبيعة الرصاع مع الكيان الصهيوني الغاصب هو الكفيل بأن نتقدم نحو التحرر ولو بخطوات بطيئة 

لكنها ناجعة. 
من املؤكد أن الشعب الفلسطيني قد طور من إمكاناته وقدراته الذاتية يف مواجهة اآللة العسكرية الصهيونية وال شك 
يف أن املقاومة ستفرز إن عاجال أم آجال قيادتها الحقيقية التي تعرف كيف تستفيد من الوضع اإلقليمي دون التذيّل ألي 
طرف. ومن املنطقي أن تسلط إرسائيل نفسها الضوء عىل جزء من املقاومة وتخوض معها الرصاع، ألن هذا االختيار يضمن 
لها النتائج التي تريد تحقيقها. لكن ما يتغافل عنه العدو أّن طوق االمربيالية التي يستند إليها والذي وضعه حول عنقه 
اضطرارا بات يضيق من حوله شيئا فشيئا وان وحشتيته ليست اال دليال عىل اختناقه، وأن فلسطني ستكون اليوم وغدا 
الشعب  فإن  اإليديولوجي  التوظيف  يكن  يحدث يف غزة ومهما  ما  مآل  يكون  نحو  أي  البداية يف اضمحالله. وعىل  نقطة 

الفلسطيني ما انفك يراكم تجارب من شأنها أن تحّسن من رشوط التفاوض والتقدم لتحقيق نرصه املحتوم. 
إنجاز  املهم  ومن  غزة،  عىل  الصهيوني  العدوان  بإدانة  االجتماعي  التواصل  مواقع  زلزلة  ومحمود  مطلوب  ليشء  إنه 
مسريات تحت هذا العنوان، لكن األكثر أهمية هو تحنيُّ هذه الفرصة لتجذير الوعي والقيام بالفرز بني أنصار القضية فعال 

وبني من يوظفها ويرقص عىل دماء الشهداء ليقول اطروحاته املزيفة التي ال تخدم اال االستعمار وأذنابه. 
الدفاع عن نفسها وحني تصمت ايضا  إن نباح الكالب ال يعني أن لها نية الهجوم بل هي يف أغلب األحيان تعرب عن 
ال يجب أن نفهم أنها ال تنوي إيذاءنا بل ربما تكون بصدد اإلعداد ملباغتتنا. لذلك ال نريد أن نسلك هذا املسلك، فعلينا أن 
نخوض معركتنا مع الصهيونية ومن يمثلها بوضوح وبمنطق سليم. وهذه املعركة مفتوحة األفق، أي أن االنتصار فيها ليس 

مستحيال مثلما يسوق لذلك البعض من املتخاذلني تحت شعارات عقالنية مزيفة ومخيبة لآلمال.
حقا إن ما يأتيه الشعب الفلسطيني من مقاومة درس للشعوب املستضعفة ودليل مفحم عىل أن اآللة العسكرية مهما 
عظمت ال يمكن أن تثمر يف أرض يؤمن اصحابها بأنها لهم. والفلسطينيون تعودوا خذالن الحكومات العربية ألنهم يعرفون 
طبيعتها الساقطة كما انهم يدركون أن التعاطف الكبري لشعوب جائعة ومتخلفة ظريف ال غري . ومن منطلق هذا الوعي هم 

ال يعولون اال عىل إمكاناتهم الذاتية وعىل ايمانهم بعدالة قضيتهم. 
وراء  من  رأيي  حسب  طائل  ال  انه  إال  فلسطني  يف  الرصاع  طبيعة  توضيح  النقدي  التفكري  مقتضيات  من  يكون  قد 
هذا الجهد إذا لم نسّلم بأن الشأن الفلسطيني معقد وبأنه ليس من السهل استيعابه يف أفق الرصاع بني الفكر الرجعي 
والتهويمات الرجعية يف بقية الدول العربية ألن رضيبة الدم جعلت الفصائل الفلسطينية املقاومة تعطي مسألة مواجهة 
العدو املجرم االولوية القصوى. لكن التحليل الذي ذكرنا مهم من منطلق إسقاط ورقة التوت التي تسترت بها حكوماتنا 
العربية، ومن ثمة الكشف عىل أن الرجعية ال تستطيع ان تتبنّى مقالة التحّرر، فاملتذيل لألجنبي والذي باع مقدرات شعبه 

قدره ان يكون عميال ومخاتال ومراوغا.
- حماس تقاوم لكن يف أفق رجعي وما تعاطفها مع الثورات العربية اال دليل عىل ذلك. 

- بقية الفصائل تقاوم بدرجات متفاوتة ولها نقدها لحماس لكن الرصاع مع العدو عىل األرض بالنسبة إليها أبعد غورا 
من املناكفات اإليديولوجية. 

- الشعوب العربية متعاطفة مع القضية لكن يف شكل رد فعل انطباعي تأثري ال يرتقي إىل تكّون حالة وعي والحجة 
عىل ذلك انخراط جزء منها يف الخطاب الرجعي لحكوماتها. لكن تبقى جذوة القضية املشتعلة يف ضمري هذه الشعوب كيفما 

كانت امرا محمود ومقلقا لألعداء. 
- إرسائيل الكيان الصهيوني لها حساباتها، لكن حساب البيدر غري حساب الحقل، فعىل األرض ليس هناك فقط حماس 

أو بقية الفصائل املتناحرة وإنما شعب ال يساوم عىل أرضه. 
- االمربيالية تصنع األزمات وتستغلها لتكون أكثر وحشية وهو ما يكشف عن اختناقات. 

املجد للشعب الفلسطيني. 
االنتصار للشعب الفلسطيني.

معركة فلسطني معركة األحرار
د. السيد التوي

رأي
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الشارع السياسي
الشارع الثقافيالشارع الثقافي

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

من  خطابه  الّديني  للموروث  املتأّمل  الّدارس  يشّكل 
التّحاور  ملفاهيم  املستوعبة  اإلتّصاليّة  الوظيفة  تلك 
يحتمل  بما  واملغالبة،  واملنازعة  واملخاطبة  واملجاوبة 
ما  ومنه  وتماوج  ترّدد  إذا  الغدير  يف  املاء  حار  معنى 
اإلسالميّة  املدّونة  يف  املحقق  لخاطر  يتسلل  أن  يمكن 
من  والتّمّكن  املعرفيّة  أروقتها  يف  التّجوال  رضورة  من 
من  املصلحني  لبعض  يحلو  وما   " الحداثة   " مفردات 
من  املسألة  قيّمنا  إذا  السيّما  "القدامة"  بـ  مقابلته 
جانب داللة الّلزوم بني أغراض الّدين وأغراض الفاعلني 
استقرار  بني  الحاصل  التّقاطع  جانب  من  أو  فيه، 
انزياح  من  ذلك  يحتمله  ما  مع   - اإلسالميّة  الجماعة 
الرّصاطيّة  الّشكالنيّة  النّزعة  واستحضار   - مفهومي 
بعلوم  تحفل  اإلسالميّة  املدّونة  أن  والواقع  الوثوقيّة. 
أعمارا  أن تستغرق  لها بحيث يمكن  راكمتها وأسست 
التّأويل  من  يستفاد  وما  التّفسري  كتب  بني  ومهجا 
املعنى من حيث يظّن  النّص وتوّلد  لتعّقل  الوجه اآلخر 
الالّمعنى، أو ما راكم علم الحديث من تحقيق يف معرفة 
الّرجال ومن ترتيب ملنازل املرويات بني الصحة والضعف 
لعينه  عنه  املخرب  العلم  لتحقيق  التّواتر  رشوط  ومن 
بنا  حرّي  كذلك  الحواس،  ومبارشة  واإلستدالل  بالنّظر 
من  الكالميّة  املدّونة  به  تصدح  أن  يمكن  ما  يف  النّظر 
حفر يف الّذات والّصفات واألفعال والقدم والحدوث بما 
املختزلة  املنطقيّة  املشاعة وأجوبته  الوجود  أسئلة  هي 
ال  مّما  وبعده  الّسقيفة  يف  التحكيم  قبل  الفرق  لتاريخ 
يمكن عّده من الرتف الفكري املقطوع عن واقعه بحيث 
ونهج  بجملها وهودجها  اليوم  الفكريّة  املعارك  تسرتّد 
باإلجتماعي  بالسيايس  الديني  بتداخل  وتيش  بالغتها 
بالحتميّة التاريخيّة بل وتشّدد عىل أّن املعرفة الدينيّة ال 
تتحّوز واقعها باسقاط تراثها والقطع معه باعتبار أن 
الّديني يبقى ويف كّل األحوال مشدودا إىل عرش املقّدس 
الّزمن  تراتيب  يف  يقرأ  أمامنا  املاثل  السؤال  فإّن  وعليه 
املقّدس  يحاور  الساعة  إىل  الّدينيّة  التّعبرية  ويف  وهو 
مقابل الّدنيوي أو الشّق النّفيس يف مقابل نّده يف العالم 

الخسيس مثلما أجاد املتصّوفة التّعبري عنه. 
إّن الرتاث الديني اإلسالمي ليس ملك بلد وال مؤّسسة 
وإنّما هو رجع صدى قرون متالحقة تدّرعت ويف تفاصيل 
عّدة باإلنتظام والتّحّزب وخالطها الجغراسيايس املحيل 
أحيانا إىل يشء من التّعميم والّرمزيّة وحيث يصرّي الديني 
إىل أدوار أداتيّة موصلة ويفقد تقاطيعه وينسف النّسق 
اإلشكايل يف طرحه وينتهي إىل خالف ما تقتيض املناهج 
ومنجزات  اقرتاحات  من  وغريها  والتّفكيكيّة  البنيويّة 

العلوم املتحّوزة للمعرفة . 
لنا أن نسأل عن حضور مفردة اإلصالح وعن جهود 
أو  اإلسالمي  ثوبها  يف  الحداثة  عن  حرّب  وما  املفّكرين 
لنقل عن النّقاط املضيئة املترسبلة من وجه القمر مّما 
عىل  واإلنجاز  القدم  نشاركها  أمم  بني  كرسيّا  لنا  يرتك 
كوكب األرض، وحضارات ال يستقيم ولوجها بيد فارغة 

بني  العضوي  اإلرتباط  إىل  بالنّظر  فيها  وأخرى ال يشء 
الحداثة وواقعيّة الحضور يف تقاطيعها، حضور يوصف 
أحيانا باملغري لكونه يحتاج إىل كّل ما سبقه ليتميّز عنه 
. ويف الّسياق شّدد "د طه عبد الرحمن" مثال عىل مبادئ 
الرّتشيد والنّقد والّشمول يف طرح روح الحداثة فولوجها 
بالّلحظة  وتعاقبيّا  تالزميّا  ارتباطا  يرتبط  شّك  وال 
التّاريخيّة الّسابقة من دون إغفال ما يمكن أن تحتمل 
الصريورة والّلحظات املزدحمة بالعقالنيّة املاديّة وبموت 
اإلله النّتشوي أو بمعنى فّك أجزاء الصريورة ومركزيّتها 
وتشويش ثوابتها وإضفاء ما يسّمى بالسيولة الكاملة 

عليها. 
العديد  يف  وتقاطعت  وتالقت  اإلصالح  جزر  تفرقت 
يف  اإلسالمي  العقل  وتمّعن  سبق  فقد  املحّطات  من 
خارج  من  متجانسا  دينيّا  خطابا  صياغة  كيفيّة 
الفالسفة  توّقف  أن  وسبق  النّاجية"  "الفرقة  تطّلعات 
التّداويل،  الّداليل  الخطاب  متعّلقات  عند  واملناطقة 
للخروج  الّدعوة  عىل  أركون  محمد  املفّكـــر  ونّصص 
من األسيجة الّدغمائيّة املغلقة، وتجارس البحث العلمّي 
عىل عرش املقّدس بأن اعتربه مرسحا للرصاعات وأنه 
بذاته وأنه يف عالقة وطيدة  املكتف  الكيّل  بالكيان  ليس 
النّص  املعارص  الفكر  تدارس  ، و  خارجه  يحدث  بما 
الرّتاث  زمانيّة  عن  مختلف  مخصوص  كحدث  القرآني 
مفاهيم  يف  اإلسالمي  الفكر  وجال  الالّحق،  اإلسالمي 
الّذاتيّة والغرييّة سواء ضمن ما يستفاد لدى الفالسفة 
عالجه  بما  أو  الوجود يف وحدته وتشخيصه  تعّقل  من 
 les sources يف  charles tylor مثال  تايلور  " تشالز 
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أّن  " غري  الضياع  الحاّد من  بـ"الشكل  افتقاده  ووسم 
الدين  زوج  فرتة  ومن  يراوح  بقي  املشهد  يتصّدر  ما 
والّذات  والعروبة،  اإلسالم  واملعارصة  األصالة  والّدولة، 
واآلخر، أو بمعنى ما يمكن جدولته من عالئق استالب 
وحيث  األزمة،  حّل  هاجس  يستوعب  وتلفيق  وتوليف 
يصري الرشط التّاريخي بمثابة املناوب الّرئييس املستنفر 
ملواجهة الباطل بالنّظر إىل القوالب الجاهزة التّي ال تقبل 
ما  كّل  من  وتخّلصك  إذعانك  بقدر  إالّ  فيها  اإلنصهار 
يشبهك يف فضاء متعّدد الجنسيّات والوكالء، متحالف، 
مندمج منصهر، ال تجد إزاءه بّدا من طرح أسئلتك حول:

املعرفيّة  النّسبيّة  ضمن  التّجانس  عىل  القدرة   •
التّاريخيّة .

كّل  ووصد  الحداثي  بعد  ما  لحظة  احتواء  امكان   •
النّوافذ الهامشيّة .

عىل  بالتّعرف  الفاعلة  الحضاريّة  الذات  تعقّل   •
أضدادها

ال يمكن أن نجزم أننا يف وحشة القفار وقد أسدلت 
املنافذ دوننا إذا ما تمّعنا يف املحاوالت املتعثّرة الّرامية إىل 
ووسائطها.  مسائلها  وتجديد  الّدينيّة  املعرفة  مأسسة 
داخل  الّديني  مبارشة  يف  عليه  البناء  يمكن  الذّي  فما 

العبوديّة  املطلق  للمؤمن  يمكن  وكيف  منظومته؟ 
تأويل جدليّة الفاعليّة اإللهيّة واملفعوليّة الّرسوليّة عىل 
ضوء الّطرح القائل بأّن الرّشط العلمي املتّسم بالحراك 
املنطق  ذات  عىل  بالرّضورة  يقف  ال  املعريف  والتّحول 
النّظري للفلسفات امليتافيزيقيّة، بحيث يمكن أن يتبادر 
إىل الّذهن بأّن كّل منهما ينمو ويتطّور بمعزل عن اآلخر 
؟ الواقع أّن األجوبة ال تصّب بالرضورة يف موقع النّفي 
والتّصادم، وأقّلها ما يرى أنّه يمكن كذلك فهمهما داخل 

ما توّفر من حقائق لكّل واحدة منهما عىل حدة.
اإلسالميّة  املنظومة  داخل  القائمة  العلوم  تزال  ال 
يطلق  ما  اليوم  الكالم  علم  طّور  فقد  متثاقل  حراك  يف 
الكالميّة  املدّونة  ضّجت  أن  فبعد  الجديد،  بالكالم  عليه 
بأسئلة  النّظر  بل وعاضدت   - والنّقليّة  العقليّة  باألدّلة 
العقل وأسست له داخل املنطق اإلعتزايل -، نجدنا أمام 
اقرتاحات حريّة بالنّظر بحيث يحاول علم الكالم الجديد 
العالقات  وتحويل  وأضلعها  املعرفة  هندسة  تغيري 
العموديّة املتمّعنة يف الّذات والصفات إىل عالقات أفقيّة 
تأخذ بعني اإلعتبار مخلوقات الله التّبعيّة وعليه يطرح 
للتّعدديّة  املجال  فسح  امكانيّة  الجديد  الكالم  يف  القول 
الفكريّة وما يستفاد من املوضوع املطروح للّدرس بعيدا 
عن اإلسقاطات والتّطويع املذهبي وتلك قفزة محرتمة 

حريّة بالنّظر.
بعد  ما  مرحلة  اليوم  اإلسالمي  الفقه  يشهد  كذلك 
املستقّر  اإلسالمي  الفقه  يف  التجديد  وليس  املقاصديّة، 
يعرس  بشكل  متماسكة  املنظومة  ألّن  الهنّي  باألمر 
كّله  البناء  يسقط  أضلعها  أحد  خلخلة  وألّن  اخرتاقها 
مثلما يقول الفقهاء وعليه نحتاج دوما إىل فلتات لتجديد 
املنظومة وتطويعها أكثر ملخاطبة الواقع مع اعتبار ما 
يمكن أن يتوّجس منه العقل الفقهي من إلغاء الرشع 
ما  اليوم  اإلسالمي  الفقه  يتباحث  ذلك  مع  للرّشيعة، 
أوسع  مساحة  يمنح  الذّي  التّأوييل  باإلتجاه  عنه  يعرّب 
امللّخص  بالبناء  اإلرتباط  فّك  دون  من  العقيل  للنّظر 
ملسرية حضارة بأكملها والحارض يف الكثري من القوانني 
جدولة  أّن  هل  العالق  السؤال  يبقى  العامليّة.  الوضعيّة 
قابل  غري  والكليّة  والجزئيّة  والخاّصة  العاّمة  املقاصد 

إلعادة الرّتتيب؟
اإلصالح  اشكاالت  طرح  سياق  يف  ونحن  يمكن  ال 
بالّرموز  املفعمة  الصوفيّة  الحكمة  أنتجت  أن نغفل ما 
اذ  والكون  لإلنسان  رؤيتها  يف  واألحوال  واإلشارات 
تتمظهر اليوم الّرغبة يف ادراج فلسفاتها كأساس لذلك 
الرّتابط العالمي بني الخالق واملخلوق أو بمعنى تمثّل ما 

تختزل مقولة "اعرف الله وكن كيفما شئت" .
التّأمل  الديني  الّشأن  يف  اليوم  املتحاورين  بامكان 
األنسنة  لتاريخ  واملورثّة  الوارثة  الدينيّة  األنظمة  يف 
اإلشتغال عىل مشرتك توفيقي ممكن من خارج األطر 

التلفيقيّة والقطائعيّة.

بقلم : د. سارة الجويني حافيز - جامعة الزيتونة 

إّنم ُيعرف اليشء بضّده
في إصالح الفكر الديني
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الشارع الثقافي

السرية النبوّية ال تعكس كّلها األحداث
التارخيية »احلقيقّية« التي عاشها الرسول

الباحث والشاعر محمد النّجار لــ»الشارع المغاربي« :

عواطف البلدي
ضيفنا هذا األسبوع الباحث والشاعر محّمد النجار الذي نشر كتابا مهما بعنوان »مقاالت نقديّة في السيرة النبوية« وهي مجموعة مقاالت متفّرقة جمعها في 
كتاب ويعمل اآلن على مشروعين جديدين، األّول عالقة النبي باليهود في المدينة، والثاني عن نساء النبي. منهجه في البحث هو االعتماد على كّل معلومة، سواء 
من السردية اإلسالمية وذلك بإخضاعها للنقد الداخلي واالستئناس بأسانيدها، سواء على المصادر الخارجية المعاصرة لتلك الفترة كالمؤلفات السريانية 
واليونانية والعبرية وغيرها، سواء على العمالت أو النقوش أو الّلقى األثرية... الحوار مع النّجار ثرّي ومتعّدد األبعاد... حاولنا أن نتطّرق إلى قضايا شديدة 

الحساسية والدّقة... المهّم هي المحاولة والسؤال !

16
حوار العدد

النبوية«  السرية  يف  نقدية  »مقاالت  كتابك  يف 
 .. السرية  لهذه  التاريخية  السياقات  عن  تحدثت 

ماهي اهم املحطات التاريخية لها؟
النبويّة  السرية  أّن  اليوم  الباحثني  من  كثري  يرى 
مكتوبة بعد قرنني من األحداث وأّن سياقها التاريخي 
وبالتايل  املبّكرة،  العباسيّة  باملرحلة  متأثّر  أو  مرتبط 
الرسول عىل حقيقتها وإنّما كما  فهي ال تعكس حياة 
تخيّلها وكتبها مدّونو السرية وأّولهم ابن إسحاق ومن 

بعده ابن هشام.
هذا الطرح غري دقيق وأراه مترّسعا، فقد فحصُت 
كما  سواء  إسحاق،  ابن  سرية  يف  عديدة  مواضع  بدّقة 
وصلتنا يف كتاب ابن هشام أو كما نجدها مقتبسة عند 
الطربي يف تاريخه واألزرقي يف أخبار مكة وابن األثري 
يف الكامل وغريهم. ويمكنني التأكيد، بكّل وثوقيّة، عىل 
أّن ابن إسحاق كان ينقل من مصادر مكتوبة بالتوازي 
مع املصادر الشفويّة، فتدوين بعض أخبار السرية بدأ 

يف مرحلة مبّكرة من العرص األموي.
ابن  أبّان  أّن  مثال  تخربنا  نفسها  املصادر  أّن  كما 
متفّرقة  كان عنده صحف  عّفان  بن  عثمان  الصحابي 
ابن  عروة  وكذلك  الرسول،  مغازي  بعض  فيها  دّون 
مكتوبة  نسخة  يملك  كان  العوام  بن  الزبري  الصحابي 
تحتوي عىل بعض األخبار وأيضا عبد الله ابن الصحابي 
عمرو بن العاص، وغريهم. وال بّد أن أوّضح أّن التدوين 

غري التأليف.
أّما التأليف يف السرية، أي تصنيف كتاب مسرتسل 
وابن  عقبة  بن  مع موىس  فعال  بدأ  فقد  فيها،  مختّص 

إسحاق.
به  يتأثّر  ومحيطه  عرصه  ابن  االنسان  أّن  وإذ 
النبويةيندرج ضمن  السرية  تأليف  فإّن  معه  ويتفاعل 
الفتوحات  مرحلة  األقّل:  عىل  تاريخيّة  سياقات  أربعة 
والتدوين  التعريب  مرحلة  ثّم  الكربى،  الفتنة  وحتى 
األّول وخاصة مع عبد امللك بن مروان، ثّم مرحلة سقوط 
الدولة األموية ونشوء الدولة العباسية، ثّم مرحلة حكم 

ابي جعفر املنصور وحتى هارون الرشيد.
هذه السياقات أثّرت يف كيفيّة تشّكل السرية، ودخلت 
العقائديّة،  وحتى  والسياسية  القبليّة  الرصاعات  إليها 
وهذا يعني أنّها تحتوي عىل نواة أصليّة وتاريخيّة لكنّها 

ممتزجة بالسياقات التاريخية املتعاقبة.
ما الذي تعيبه عىل السرية النبوية كما تشكلت 
مكامن  هي  اين  بمعنى  اليوم..  إلينا  ووصلت 

الثغرات؟
أحد  بوصفها  كمثال  إسحاق  ابن  سرية  لنأخذ 
ابن  أّن  نالحظ  بعدها،  جاءت  التي  السري  مصادر 
التي  واملعلومات  األخبار  يتقّص  أن  حاول  اسحاق 
جمعها، فيسأل أساتذته إذا أراد التحّقق من صّحة خرب 
وأحيانا  الزهري«  شهاب  ابن  »سألت  مثال:  فيقول  ما 
يورد خربا غري متأّكد من صّحته فيقول: »زعم بعض 
متناقضة  أخبارا  يسوق  وأحيانا  »زعموا«  أو  الناس« 
أعلم  »فالله  بعدها:  فيقول  منها  أّي  بصّحة  يقطع  وال 
إسحاق  ابن  أّن  الظاهر،  يف  يبدو،  وإذ  كان«  ذلك  أّي 
حاول تحّري الدّقة والصحة يف جمع الروايات فإنّه يف 
املقابل اعتمد األسلوب القصيص، دون أسانيد يف العادة، 
خاصة يف الروايات املتعّلقة بالفرتة املكيّة، مّما أّدى إىل 
هيمنة األساطري الشعبيّة مثل بعض الروايات الغرائبيّة 
النبي وطفولته وشبابه ونزول الوحي. وهذا  عن مولد 
أّن  كما  بالخرايف.  التاريخي  فيها  يمتزج  السرية  جعل 
»الجزء التاريخي« نفسه نحتاج إىل تفكيكه عىل طبقات 
الرواة  وأحوال  الذكر  اآلنفة  التاريخية  السياقات  وفق 

وبلدانهم.
ما هي أهم نقاط االتفاق واالفرتاق بني السرية 
يف  النبوية  والسرية  السني  املخيال  يف  النبوية 

املخيال الشيعي ؟
لكّن  عموما  النبوية  السرية  يف  الفريقان  يتّفق 

الثوب  يرتدي  كان  وإن  باألساس  سيايّس  اختالفهما 
بالخالفة  أحّق  عليّا  أّن  يعتقدون  فالشيعة  العقائدّي، 
وأّن أبا بكر الصّديق وعمر بن الخطاب استوليا عليها، 
إنّما  الالحقة  والتفرعات  والهوامش  الخالفات  وأغلب 

مبنيّة باألساس عىل هذا االعتقاد.
قد نجد، يف املخيال الشيعي، تضخيما لدور عيلّ يف 
بعض أحداث السرية، وأسطرة لشخصيّته أّسست الحقا 
أو  تهميش  يقابله  الشعبيّةاملتأّخرة،  الخرافات  لبعض 
خانة  يف  يدخل  كّله  هذا  آخرين.  لصحابة  مبّطن  ذّم 
الرصاع السيايس، اثناء فرتة الخالفة الراشدة أو الرصاع 
الشيعي-األموي والذي تّم إسقاطه عىل السرية لبناء أو 

تطويع بعض أحداثها.
أبي  بن  بنوم عيلّ  املتعّلق  الخرب  مثاال عن  وأرضب 
طالب يف فراش الرسول ليلة الهجرة حتى تعتقد قريش 
هذه  خروجه.  إىل  ينتبهون  وال  نائما  زال  ما  النبّي  أّن 
الرواية مذكورة يف أغلب كتب السري والتاريخ ومشهورة 
ومعروفة بيد أنّها ضعيفة تاريخيّا وتحتوي عىل ثغرات 
من  مختلقة  أنّها  الواضح  ومن  موضوعة  أنّها  تنبئ 
الجانب الشيعي املبّكر ودخلت إىل املنظومة القصصيّة 
إن  أيضا  السند  من حيث  أنّها ضعيفة  ناهيك  للسرية، 

أردنا تطبيق أدوات الجرح والتعديل. 
والغرض من اختالقها، كما ال يخفى، هو الرفع من 
السلطة،  أبي طالب يف إطار الرصاع عىل  بن  شأن عيلّ 
كإشارة  بنفسه  ليفديه  الرسول  ثياب  يف  نام  بوصفه 

رمزيّة إىل أحقيّته بالخالفة بدل أبي بكر الصديق. 
ملاذا تتضاءل شخصية عيل بن ابي طالب وآل 

البيت يف السرية النبوية عند السنة؟

أّما الجانب املقابل، وخاصة الجانب األموي، حاول 
تهميش دور عيلّ بن أبي طالب وأوالده من بعده، وكان 
الرصاع الشيعي-األموي عىل أشّده، بدءا بمعركة صّفني، 
مرورا بتنازل الحسن عن الحكم، ثّم مقتل الحسني بن 

عيلّ، ثّم اغتيال عيلّ السّجاد، الخ...
الرصاع  أصبح  األمويّة،  الدولة  سقوط  وبعد  ثّم، 
شيعيّا-عباسيّا، وبدأ بمقتل محّمد النفس الزكيّة عىل يد 
أبي جعفر املنصور، حتى قال الشاعر: تالله ما َفَعَلْت 

بنو أميَّة فيُهُم ** ِمعشاَر ما َفَعَلْت بنو العبّاِس.
الدولة  حكم  تحت  كان  السرية  تدوين  فبداية 
األمويّة ثّم تشّكلت مالمحها النهائيّة تحت حكم الدولة 
الشيعة  مع  رصاع  يف  كانتا  الدولتني  وكلتا  العباسيّة، 
ومن الطبيعي أن يقع محاولة تهميش دور عيلّ بن أبي 
ذلك  ورغم  املنترصون،  يكتبه  فالتاريخ  وعقبه،  طالب 
فقد استطاعت الرسديّة الشيعيّة أن تسيطر عىل بعض 

الجوانب القصصيّة يف السرية النبويّة. 
شخصيات  تتضاءل  لَم  املعاكس  االتجاه  ويف 

الصحابة يف السرية النبوية عند الشيعة؟
تعترب جزءا من  الفقهي  املفهوم  النبويّة يف  السرية 
النبّي،  بأفعال  يهتّم  الذي  الجانب  وهو  الرسول  سنّة 
عند  وثقات  عدول  كّلهم  الصحابة  أّن  املعلوم  ومن 
السنّة، بيد أّن الشيعة يرفضون هذه العدالة ويعتقدون 
أّن الصحابة برش غري معصومني، فيهم الصادق والثقة 

واملستقيم وفيهم الكاذب والفاسق وفيهم املنافق.
هذا عىل املستوى العقائدي، أّما إذا أردنا ان نبحث 
السيايس  الرصاع  أّن  شّك  فال  التاريخيّة  األسباب  عن 
الخصومات  وتلعب  االعتقاد،  لهذا  والدافع  املحّرك  هو 
الصحابي  هذا  ألحفاد  السياسيّة  واالنتماءات  القبليّة 
للنبّي،  أو ذاك دورا يف تشكيل شخصيّة جّده املعارص 
القائد  العاص  بن  عمرو  الصحابي  عن  مثال  وأرضب 
العسكري الشهري، نجده يف بعض األخبار أنّه ابن عاهرة 
من صاحبات الرايات بمّكة اسمها النابغة دخل بها أبو 
سفيان والعاص وغريهما يف يوم واحد، فحملت بعمرو، 
فنسبته إىل العاص فانتسب إليه واصبح اسمه عمرو بن 
العاص، وكان أبوه من الذين استهزؤوا بالرسول محّمد 
إذا تتبّعنا مثل هذه األخبار  أنّنا  أبرت. غري  بأنّه  وعرّيوه 
من حيث رواتها وأسانيدها يتبنّي لنا أنّها تدخل يف خانة 
الرصاعات السياسيّة، فهناك من ال يتوّرع يف الطعن يف 

خصومه والتشكيك يف أنساب بعضهم البعض.
مصداقية  يف  نشك  هذا  يجعلنا  هل  بمعنى 

● ال يمكن أن يوجد اإلسالم بمعزل عن محيطه الشرق-أوسطي اليهودي والمسيحي، وكذلك الصابئي والمانوي، 

وكل محاولة إلخراجه من سياقه، لدافع عقائدي أو دفاعي، إنّما هي كالحرث في البحر

● يمكنني التأكيد، بكّل وثوقّية، على أّن ابن إسحاق كان ينقل من مصادر مكتوبة بالتوازي مع المصادر 

الشفويّة، فتدوين بعض أخبار السيرة بدأ في مرحلة مبّكرة من العصر األموي 

● أثّرت هذه السياقات في كيفّية تشّكل السيرة، ودخلت إليها الصراعات القبلّية والسياسية وحتى 

العقائديّة، وهذا يعني أنّها تحتوي على نواة أصلّية وتاريخّية لكّنها ممتزجة بهذه السياقات المتعاقبة

● من المسائل التي شغلتني ردحا من الزمن مسألة انتحال الشعر الجاهلي التي طرحها طه حسين

● األبحاث التاريخّية أنا الذي يكتبها بينما الشعر هو الذي يكتبني
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أيدينا  بني  التي  النبويّة  السرية  أّن  ندرك  أن  بّد  ال 
»الحقيقيّة«  التاريخية  األحداث  كّلها  تعكس  ال  اليوم 
التي عاشها الرسول، فكما كنت أرشت، فالسرية مّرت 
بمراحل تاريخيّة متعّددة أثناء نقلها وتدوينها فتكّونت 
طبقات نصيّة تعكس هذه املراحل، وينبغي عىل الباحث 
أن يبادر بالحفر األركيولوجي يف طبقات النص لتزمينه 

وتنسيبه ثّم استخراج الطبقة النصيّة األوىل.
نحن اليوم نملك األدوات العلميّة التي تساعدنا عىل 
من  يعترب،  والذي  بالطبع  القرآن  أّولها  العمليّة،  هذه 
لإلسالم  معارصة  وثيقة  مادية،  تاريخية  نظر  وجهة 

املبّكر.
املعارصة  األجنبيّة  النصوص  بني  املقارنة  وثانيها 
فمثال يخربنا  اإلسالميّة،  النصوص  مع  املبّكر  لإلسالم 
 38 ميالدي،   660 سنة  باألرمينية  سبيوس  األسقف 
الرسديّة  وتخربنا  تاجرا،  كان  الرسول  أّن  هجري، 
أنّنا نملك نّصني  أنّه كان تاجرا، فهذا يعني  اإلسالميّة 
مختلفني، ُكِتبا بدوافع مختلفة وبعيدين عن بعضيهما 
تاجرا،  كان  الرسول  أّن  عىل  يتّفقان  لكنّهما  مكانيّا، 

وبالتايل نعتربها معلومة صحيحة تاريخيّا.
وثالثها مقارنة النصوص بعضها ببعض يف صلب 
حيث  األدوات،  أصعب  من  وهذا  اإلسالمية،  الرسدية 
األخبار  لكّل  متناهية وجمعا  تحتاج صربا كبريا ودقة 
الرواة  باألسانيد وأحوال  االستئناس  ثّم  استثناء،  دون 
وأخبارهم وقبائلهم وانتماءاتهم السياسيّة ورصاعاتهم 

حتى ننّزل الرواية يف سياق رواتها التاريخي.
رضورة  مع  والعملة  النقوش  استنطاق  ورابعها 
فحني  العدم،  دليل  يعني  ال  الدليل  عدم  بأّن  الوعي 
محّمدا  يذكر  نقشا  مروان،  بن  امللك  عبد  قبل  نجد،  ال 
باالسم بوصفه رسول الله، فهذا ال يعني أّن محّمدا لم 
ذهب  مثلما  متأّخرة،  صناعة  اإلسالم  وأّن  قبله  يوجد 
مثال  نعرف  فنحن  الجدد،  املسترشقني  ذلك بعض  إىل 
باليونانيّة  القسيس  لتوما  نّص  يف  باالسم  مذكور  أنّه 
بعض  حاول  وقد  هجري.   18 ميالدي،   640 حوايل 
السرية  كتابة  إعادة  كرون،  باتريسيا  مثل  الباحثني، 
الرسدية اإلسالمية، وإنّما فقط عىل  االعتماد عىل  دون 
أّدى  وهذا  الفرتة،  لتلك  املعارصة  األجنبية  النصوص 
مليئة  أنّها  حيث  من  تاريخيّا  مقبولة  غري  نتائج  إىل 
الرسدية  عىل  يعتمد  من  هناك  وباملقابل  بالثغرات، 
اإلسالمية وحدها لبناء السرية لكن عىل منهج املحّدثني 
وأهل الجرح والتعديل، مثل أكرم العمري مثال، وهذا 
تاريخيّا وإن كانت  نتائج غري مقبولة  إىل  أيضا يؤّدي 

مقبولة فقط عقائديّا. 
يف تقديري، ال بّد من استعمال هذه املناهج األربعة 
مع بعضها يف الوقت نفسه حتى نعيد بناء السرية عىل 
كتابي  يف  عليه  أعمل  ما  وهو  وعلمية،  تاريخية  أسس 

القادم.
الجيل  يف  املسترشقني  مقاالت  بعض  تذهب 
الثالث والرابع إىل أن اإلسالم هو هرطقة »مسيح- 
هذه  عن  علميا  ردا  املقابل  يف  نجد  ولم  يهودية« 
القراءات من املؤسسات )االزهر والزيتونة مثال( 

اين االشكال؟
باب  أن استعمال كلمة »هرطقة« يدخل يف  اعتقد 
العقائدي أكثر من أن يكون توصيفا تاريخيا  الجدال 
إّن  نقول  أن  نفسه  السياق  يف  يمكننا  حيث  علميّا، 
املسيحيّة يف األصل هي هرطقة يهوديّة أّسسها بولس، 
وإّن اليهوديّة نفسها هرطقة مرصيّة وأشوريّة نشأت 
بعد السبي البابيل، كما أّن كلمة »هرطقة« تعني وجود 
القراءة  لكن  خاطئ.  فرع  منه  انبثق  صحيح  أصل 
الرصاعات  هذه  عن  بعيدة  تكون  أن  ينبغي  العلميّة 

واألحكام العقائديّة.
بمعزل عن محيطه  أن يوجد  يمكن  اإلسالم ال  إّن 
الصابئي  اليهودي واملسيحي، وكذلك  الرشق-أوسطي 
لدافع  سياقه،  من  إلخراجه  محاولة  وكل  واملانوي، 
البحر  يف  كالحرث  هي  إنّما  دفاعي،  أو  عقائدي 
وتتناقض مع القرآن نفسه الذي يؤكد أكثر من مرة أنه 

مصّدق ملا بني يديه.
نحن نالحظ يف اإلسالم روحا يهو-مسيحيّا، وليس 
مصّدق  اإلسالم  أّن  بما  جّدا  طبيعي  وهذا  هرطقة، 
الذي  العقائدي  ملحيطه  وامتداد  واإلنجيل،  للتوراة 

القرآن  يكن فقط وثنيّا كما هو شائع، وتوجد يف  لم 
وأناجيل  يهوديّة  نصوص  مع  حرفيّا  متطابقة  آيات 
قانونيّة وأبوكريفيّة، وأرضب مثاال بسيطا من سورة 
بها ولهم  أعني ال يبرصون  »لهم   :179 آية  األعراف، 
آذان ال يسمعون بها« نجد هذه اآلية نفسها يف سفر 
آذان  ولهم  يبرصون،  وال  أعني  »لهم   :  5-21 أرميا، 
وال يسمعون« والقرآن نفسه يشري إىل هذا االمتداد يف 
قوله: »وإنّه لفي زبر األّولني« أويف قوله: »إّن هذا لفي 
آخره،  إىل  وموىس«  إبراهيم  صحف  األوىل،  الصحف 
الخاصة  رؤيته  عليهما  يبني  نفسه  الوقت  يف  ولكنّه 
التي لم يرتّدد أهل الحديث والفقه يف تطويرها الحقا 
أو عن غري قصد، بجذور بعضهم  فطّعموها، بقصد 

الفارسيّة.
اإلسالم  عن  مختلف  بداياته  يف  املبّكر  فاإلسالم 
فمن  ولذا  والفقهاء،  املحّدثون  الحقا  أّسسه  الذي 
والزيتونة،  كاألزهر  الدينيّة،  املؤسسات  أّن  البديهي 
عىل  عامة،  بصفة  وأبحاثها،  ردودها  تنبني  سوف 
أحيانا  ثابتة قد ال تتالءم  منطلقات عقائديّة وفقهيّة 
األرضيّة  أّن  كما  املوضوعيّة،  التاريخيّة  املنهجيّة  مع 
اإلبستمولوجيّة سوف تكون متناقضة تماما بني هذه 

املؤسسات والباحثني املاديني.
اكثر  وتراها  اكثر  اليها  تميل  قراءات  أية 
استنادا اىل حجج وبراهني يف ما يتعلق باإلسالم 

املبكر بمعني كيف نرشح هذا االسالم؟
كّل قراءة تحتوي عىل نقاط قّوة وضعف، وما تزال 
مرحلة اإلسالم املبّكر تحتوي عىل مواطن غموض من 
الناحية التاريخية البحتة، لكّن الدراسات املهتّمة بهذا 
الحقل شهدت تطّورا كبريا يف العقود األخرية سواء من 

الباحثني العرب أو من املسترشقني. 
أميل إىل املدرسة التوفيقيّة التي ال تنبذ كّل أخبار 
كّل  وتؤدة  بتأّن  تفحصها  وإنّما  تصّدقها  وال  السرية 
الجدد  املراجعني  أتّفق إطالقا مع  خرب عىل حدة. وال 
الذين يرمون خلف ظهورهم هذه األخبار بصحيحها 
أخرى  بأساليب  السرية  بناء  ويحاولون  وضعيفها 
خاطئة  وقراءات  تأويالت  مجّرد  عىل  مبنّي  أغلبها 

وبعضها ال تحرتم منهجيّة البحث التاريخّي نفسه.
لنذهب اىل الشعر ولننطلق من الشعر الجاهيل 
الذي شكك طه حسني يف تاريخيته وأصالته ما 

رأيك يف هذا التشكيك؟
من املسائل التي شغلتني ردحا من الزمن مسألة 
انتحال الشعر الجاهيل التي طرحها طه حسني. وقد 
الكتّاب تفاوتْت ِجّدة  الرّد عليه كوكبة من  تصّدى يف 
ردودهم ودّقتها وإقناعها، دون ان ننىس أّن القدامى 
الضبي وأبي  االنتحال كاملفضل  كانوا واعني بمسألة 
فرز  وحاولوا  وغريهم،  سالم  وابن  العالء  بن  عمرو 
هناك  تزال  فال  ذلك  ورغم  الصحيح.  من  املنحول 
نقطة، طرحها طه حسني، لم يستطع أحد ان يحسم 
فيها بربهان ساطع وال بدليل قاطع، أال وهي مسألة 

اختالف اللهجات يف الجزيرة العربيّة.
كانت جزيرة العرب تحتوي عىل لهجات مختلفة، 
فلهجات رشقها غري غربها، وشمالها غري جنوبها، فقد 
كان يوجد اختالف وتباين وتمايز بني اللهجات ورغم 
واحدة،  بلهجة  وصلنا  قد  الجاهيل  الشعر  فإن  ذلك 
ولنا  قريش.  لهجة  تسميتها  عىل  اصُطِلح  التي  وهي 
أن نتساءل حينها ما الذي يدعو الشعراء عىل اختالف 
مضاربهم ومشاربهم إىل أن يقصدوا القصائد بلهجة 
مثال  كلثوم  بن  عمرو  يدعو  الذي  ما  ؟  أخرى  قبيلة 
وهو من تغلب أن يقول الشعر بلهجة قريش ال بلهجة 

قومه؟
وممكنا  منطقيّا  أراه  تفسريا  عندي  أّن  أعتقد 

الشماليّة،  العرب  لغة  هي  املعّلقات  لغة  إّن  تاريخيّا. 
ينتمون  الذين  وخاصة  الشعراء،  أّن  عندي  والراجح 
الجزيرة، كتبوا بها ألجل مدح  العراق ورشق  لبوادي 
يتكلمونها  كانوا  الذين  والغساسنة  اللخميني  امللوك 
قال  فإن  عندهم،  املعتمدة  الشعريّة  اللغة  فصارت 
الشمالية  باللغة  يتكّلم  الضّليل  امللك  بال  فما  قائل: 
بينما هو من كندة أما كان األحرى أن يتكّلم العربية 
الجنوبية، أال يكون كّل شعره منحوال؟ ال وجاهة لهذا 
من  الشعر  تعّلم  القيس  امرئ  أّن  علمنا  إذا  السؤال 

خاله املهلهل، واملهلهل تغلبّي من بادية العراق. 
باللغة  القصائد  قصدوا  الذي  الشعراء  فإّن  إذن 
مدحهم  أو  تقّربهم  ألجل  نظموها  الشمالية  العربية 
كان  وقد  والغساسنة.  اللخميني  بامللوك  عالقتهم  أو 
لقريش عالقات وطيدة بالشام فهم يتكلمون اللهجة 

الشمالية أيضا.
بامللوك  احتكاك  لهم  يكن  لم  الذين  الشعراء  أّما 
الشماليني، كعنرتة بن شداد مثال، فكيف يقول الشعر 
بلغتهم؟ وهنا يوجد احتماالن: إّما أّن اللغة الشمالية 
صارت لغة الشعر والشعراء، وهو الرأي الذي يتبنّاه 
األغلبيّة، وإّما أّن احتكاكهم بالقبائل الشمالية أّدى إىل 
اتّصال بقبيلة طيء  تعّلمهم لغتهم، فعنرتة كان عىل 
باملقابل، شعر  لكن،  عليها،  الدائمة  غاراته  من حيث 

عنرتة فيه انتحال كثري.
بني  الجمع  تحسن  كيف  شعرية  دواوين  لك 
وبني  والدقيق  العميق  الرصني  التاريخي  البحث 

الشعر؟
ألّن  ربّما  بينهما!  أجمع  كيف  أعرف  ال  نفيس  أنا 
هو  الشعر  بينما  يكتبها  الذي  أنا  التاريخيّة  األبحاث 

الذي يكتبني.
أحيانا يف  يفيدني  الشاعر يف داخيل  أّن  أخفيك  ال 
فالشاعر  فيها،  الالمقول  واستنباط  النصوص  قراءة 

املعنى  يتلّمس  فإنّه  وباللغة  اللغة  يف  يعيش  إذ 
بفراسة الخبري وحدس العارف الصويفّ فيكاد يشعر 
وقد  أفكاره  ويستشعر  النّص  كاتب  بأحاسيس 
املعنى،  ذاك  أو  الجملة،  هذه  يتوّقع  فرتاه  يتقّمصها، 

فيكون كما توّقع.
فإذا جمعنا إليه االستدالل العقيل الرصف واملنهج 
»الحقيقة«  عن  للبحث  تجّردنا  ثّم  الحديث،  العلمّي 
أو  دينيّة  ميوالت  إرادتنا  تشّوش  أن  دون  التاريخيّة 
الراية،  انتماءات إيديولوجيّة، وجعلنا املوضوعيّة هي 

نكون قد بلغنا الغاية. 
الوجود«..  مسكن  »الشعر  هيدغري  يقول 
اين يختار النّجار االقامة يف االدب والشعر ام يف 

البحث واملخترب؟
إن كان الشعر مسكن الوجود فإّن التاريخ سبب 
الوجود، حيث أّن وجودنا نتيجة له.إّن فهمنا لتاريخنا 
فهما صحيحا علميّا قد يساعدنا عىل فهم واقعنا، وإّن 
حارضنا.  تنقية  يف  يفيدنا  قد  وتراثنا  تاريخنا  تنقية 
فنتعّلم من هذا التاريخ ما يعيننا عىل بناء املستقبل، 
فالعاقل  األمر،  لزم  إن  ونصلحها  بأخطائه  ونعترب 
الناطق  أو  العربي  العقل  بنفسه.  ال  اتّعظ بغريه  من 
من  تخرجه  تاريخيّة  »رّجات«  إىل  يحتاج  بالعربيّة 
موته األكلينيكي وتبعث فيه الحياة من جديد. لذا فإّن 

البحث التاريخّي عندي مرتبط بوجودي نفسه.
الوجود،  مرآة  أو  املنشود،  العالم  فهو  الشعر  أّما 
وربّما الواقع املتخيّل، أو العالم املتمثّل، وهو النافذة 
التي نطّل منها عىل حدائق الفّن فنتنّفس ملء رئتينا 

أكسجني اإلبداع والحياة والجمال.

لك احلرف 
يا بلدي

فضيلة الشابّي
إىل الطفولة البائسة يف بلدي 

عىل  الواقفات  البائسات  أّمهاتهم  إىل 
حافات الجنون يضحكن برباءة مذهلة أمام 

تكشرية الجنون 
لصالح من تغييب الرؤى يف بلدي 

اآلن يُختلس الحلم األكرب 
تربّيهم  يكربوا  أن  يف  األطفال  حلم 
الجبال، عىل الشموخ عىل رفع الجباه، وعىل 
اآلباء وتعلمهم البحار ركوب أحرف املوج إىل 

القراءات البعيدة 
أم  قاماتها  ترفع  أشجار  أرى؟  ماذا 
شعب يرفع هيكله العظمي يتحدى عواصف 

العرص املتمثلة يف الغياب الفادح للعدل
لك الحرف يا شعبي

لك الحرف يا بلدي يهبك اإلخالص يف أداء 
األمانة 

شمس  من  الطالعة  الثالثة  كتبي  ولك 
الربيع والصادرة هذه السنة عن دار عليسة 

للنرش
الكتاب األول« خرير املقاصد« 

 الكتاب الثاني »مّلا إذ كلمني الكون« 
الكتاب الثالث »ناطحة النهار« 

من  شعب  لدى  القراءات  تموت  حينما 
التي  هذه  يتيمة  الكتب  تميس  الشعوب 
لها  وتؤّسس  البلدان  بامتالكها  تفتخر 
ذاكرتها  تحمي  العظمى  الوطنية  املكتبات 

والروح من تراكم أغربة التنايس والنسيان 
إني ألرى شعبي يستعد للتوثّب واالخرتاق 

والتطلع إىل الزمن األرقى
املد  يركبون  تونس  أطفال  ألرى  وإنّي 
أطفال  يعانقون  األرقى  الزمن  نحو  املعريف 
فلسطني  أطفال  صادق،  إيخاء  يف  فلسطني 
عن  بالحجارة  املدافعني  الصمود  الراكبون 

وطنهم املحتل.
ان احتالل فلسطني من قبل هذا الكيان 
البرشية  عىل  عار  لهو  الغاشم  الصهيوني 

قاطبة.
تقبلني  األرض  شعوب  أيتها  متى  فإىل 
بردم وعيك ودوي رصخ غضبك تحت رمال 
املفضوح  الصهيوني  االحتالل  هذا  مكر 
مقاومة  ترى  ال  حتى  أعينك  وتطمسني 
عن  أرضه  عن  املدافع  الفلسطيني  الشعب 
البقاء  يف  حقه  عن  األقىص  املسجد  حرمة 

بأرضه املحررة. 
الحياد  هذا  العربية  الشعوب  يا  متى  اىل 
الشعب  فمأساة  املخزي،  الصمت  وهذا 
هي  بل  افرتاضية  ليست  الفلسطيني 
حقيقية بالغة وصادمة وانه لشعب مقاوم 
املدافعني عن  الحرائر واالطفال  .. شعب  فذ 

حرية االنسان وعن رشفه.
اىل متى يا شعوب االرض هل ألهاكم هذا 
الكائن الصغري جدا حتى انه ال يُرى بالعني 
مقاومة  رؤية  عن  »الفريوس«  املجردة 
نهاية  حتى  املستمّرة  الفلسطيني  الشعب 
لفلسطني  الغاشم  الصهيوني  االحتالل  هذا 
اىل متى يا شعوب االرض املرتبطة بافراحها 
ترنيمة  سماع  عن  اذانك  تصّمني  الصغرية 
كوكب االرض بني الكواكب ترّدد الفرح االتي 
الفلسطيني  للشاعر  الفلسطيني  للشعب 

محمود درويش اذ يقول :
»عىل هذه االرض ما يستحق الحياة«.

حوار العدد
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صورة تتحّدث

هذه صورة نادرة لمجموعة من مشــائخ 
اليســار  علــى  ويظهــر  الدينــي...  اإلنشــاد 
الشــيخ علــي البــراق وبجانبــه شــيخ شــيوخ 
ثــم  ســعد..  بــن  المجيــد  عبــد  الســالمية 
الشــيخ محمد شــقرون من رأس الجبل... 
وبجانــب هــذا األخيــر الشــيخ محمــد البــراق 
وفــي  الحميــد..  عبــد  بــن  محمــد  وبجانبــه 
آخــر الصــورة علــى اليميــن الشــيخ خميــس 
الشــيخ  وأمامــه  باجــة  مــن  الحســناوي 
الصــورة  ويتوســط  البــراق..  الهــادي 

الحمــدي رحمــه هللا... الشــاب محمــد 

يقول ستانسالفسكي “أن تؤدي بحق يعني أن تكون صادقا 
ومنطقيا ومنسجما، وأن تفكر يف وحدة دورك وتسعى إليها وتشعر 

بها، وبالتايل تستوعب األسلوب النفيس للدور الحي”. 
الغول«...  الهداوي يف مسلسل »أوالد  هذا ما كان عليه فتحي 
الدور والشخصية  العمل بقدرته عىل توحده مع  لقد برع يف هذا 
التقمص كاد يذوب بل ذاب  إنه من فرط  التي قام بأدائها، حتى 

فيها ...وبذلك ساهم بقدر كبري يف نجاح هذا العمل.
فأداء املمثلني ليس عنرصاً ثانويا يف نجاح أي مسلسل درامي، 
وهو ما يمثّل مسؤولية ينبغي لهم أن يتهيّأوا لها...خصوصا مع 
تزايد حضور ممثلني لم يمروا من املحطات التي كانت توصل إىل 
من  بعضهم  يأتي  حيث  والسينما،  املرسح  مثل  الصغرية  الشاشة 
عمليات كاستينغ رسيعة وآخرون يعّولون عىل شهرة ظرفية عرب 

مواقع التواصل االجتماعي.

هذا ليس غريبا عن فتحي الهّداوي 
صاحب التجربة الفنية التي ستحتفل قريبا بمرور نصف قرن 
استطاع  الذي  ،فهو  مستويات  عدة  عىل  والتميز  العطاء  من  لها 
الثمانيات  مطلع  منذ  املتابعني  أذهان  يف  وصورته  اسمه  نحت 
“ليام  منها  أعمال  عدة  يف  التسعينات  بداية  مع  الصورة  لترتسخ 
سيدي  ”قمرة  ”الحصاد”،  ”العاصفة”،  “غادة”،  الريح”،  كيف 
،”ناعورة  كاترين”  عيون  أجل  ”من  الريم”،  “صيد  املحروس”، 
عرب  العربية  التلفزية  الدراما  عىل  انفتاحه  جانب  اىل  الهواء” 

من  “تاج  منها  تاريخية  عربية  مسلسالت  يف  متنوعة  مشاركات 
ابن  “خالد  الهاليل”،  زيد  ”أبو  ”الحجاج”،  ”هوالكو”،  شوك”، 
الوليد”، “عمر” ….هذا اىل جانب أعمال أخرى استطاع أن يضيف 

بها لخزينة الدراما والسينما . 
فهو ُممثّل محرتف بدأ مسريته يف املرسح وشارك يف مرسحيّات 
ناجحة عديدة من أشهرها : »العّوادة«، و»عرب«، ثّم انتقل للعمل 
النُّوري  غرار  عىل  الّسينمائيّون  امُلخرجون  واختاره  السينما...  يف 
وغريهم  والجعايبي  الجزيري  والفاضالن  بوغدير  وفريد  بُوزيد 
للُمشاركة يف العديد من األفالم وقد مثّل يف قرابة 30 فيلما يف تُونس 
التّلفزيون  يف  أدواره  عن  وعربيّة  تونسيّة  بجوائز  وفاز  وخارجها 

خاّصة.
وأعتقد أّن نجاح فتحي الهداوي يف أداء الدور يعود باألساس 
فمن  بالشيخ...  مراد  املخرج  طرف  من  املمثلني  إدارة  حسن  إىل 
الواضح أن عالقة ثقة وتقارب تأسست بينهما... فاملخرج ال يمكن 
أن يعرف ما إذا كان املمثل سيتوفق يف أداء دور ما إذا لم يجالسه 
تمكنه من سرب  التي  الحميمية  الصداقة  لنوع من  كثريا ويؤسس 
أغوار نفسية املمثل ودراسة انفعاالته والكيفية التي يتفاعل بها مع 
املحيط الخارجي، بل ويدرس حتى تقاسيم وجهه وتحركاته وما 
إذا كانت تتطابق والدور الذي أسند إليه... وتجىل كل ذلك بوضوح 

يف مشهد وفاة اسماعيل الغول.
أبو يوسف

العمل املرسحي ليس حدثا اجتماعيا أو ظاهرة حيّة ترتقي وتنهض حينا 
أو تصاب بالهزال والسقم حينا آخر، ان الفن يف جوهره يعترب مؤرشا نابضا 

بعمق معاناة الشعوب ومقياسا صادقا يف همة األمم. 
يف هذا االطار تتنزل مرسحية » إبليس يف خطر« التي تجمع املمثل القدير 
محسن الجواني وحاتم باألكحل، سيناريو محسن الجواني و إخراج حمادي 
العربية  األمة  واقع  التي طرأت عىل  التغريات  يتناول موضوعها  والذي  املزي 
بطريقة  للحرية  خاطئة  مفاهيم  من  تخللها  وما  االنسانية  القيم  وتراجع 
شيّق  حوار  يف  املمثلون  جسمها  الالذع  والنقد  والطرافة  الهزل  بني  راوحت 
دار بني متقاعدين لكل واحد منهما رؤية خاصة ذات ابعاد إصالحية هادفة 
تشكلت فصولها يف آراء متناقضة ورصاعات ذهنية حادة تشكلت مالمحها يف 
نص مرسحي راق توغل اىل عمق املصري العربي بتجلياته وتمظهراته املختلفة 
التي كان لها األثر العميق يف السلوك واملمارسة اليومية للمواطن العربي بروح 
اليومية  واملالوف منصهرة يف مشاكله  السائد  متناهية قطعت مع  ال  ابداعية 
بلسان شعبي صادر عن مخيلة ثرية وخيال بال حدود ، خيال يتعدى الوقائع 
تجسيده  عىل  سيعمل  ما  وهو  واألمنيات  األحالم  من  متباينة  مستويات  اىل 
املبدعني محسن الجواني وحاتم باألكحل ، هذا الثنائي املرسحي املتميز الذي 
الذاكرة  التونسية بأعمال خالدة احتفظت بها  الساحة املرسحية  أثرى  لطاملا 
الشعوب  تقلبات  مجاراة  يف  فائقة  وجرأة  حنكة  من  به  يتميز  ملا  الشعبية 
العربية بأسلوب فني تفاعل معه املتفرج التونيس كارسا غربة املكان والزمان.
ان مرسحية » إبليس يف خطر« ليست رسدا لواقع عربي متأزم بقدر ما 
الواقعية  بني  مزجت  التونسية  الدراماتورجيا«  مجال«  يف  نوعية  نقلة  تمثل 
والشخصية ومارست الحرية الكاملة يف التناول باحثة لنفسها عن لغة وشكل 
جديدين جسمها متقاعدين مبتعدا كل واحد منهما تجربة ورؤية ذات التأثري 
والتطوير مبتعدة عن النمطية الفنية مجذرة الرغبة الباطنة يف االصالح الشامل 
للقيم االنسانية ومفهوم الحرية والهوية التي تؤسس لواقع عربي جديد لطاملا 

حلمنا به وفق متعة فنية مرسحية تميزت بالهزل و النقد والخيال الشاسع.
علي العربي

» إبليس يف خطر« عمل مرسحي فتحي اهلداوي نجح حيث أخفق آخرون
حياكي الواقع العريب

حاتم باألكحل ومحسن الجواني

)عن صفحة فايسبوك "الشيخ عبد المجيد بن سعد"(
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العرص  يف  والغرب  العرب  بني  التواجه  أو  التالقي  أحدث 
طرح  إعادة  إىل  الذات  دفعت  حضارية  »صدمة«  الحديث 
املختلف.وقد  باآلخر  عالقة  يف  عميقا  طرحا  الهوية  قضية 
الذات باآلخر  الروائيون يف تعميق سؤال الهوية وعالقة  ساهم 
»موسم  رواية  إدريس...(.وتبقى  سهيل  الحكيم،  )املويلحي، 
التي  الروايات  أهم  من  صالح  للطيب  الشمال«  إىل  الهجرة 
البناء  طرحت هذه القضايا طرحا حضاريا عميقا، فضال عن 
الروائي املحكم. وظل االعتقاد السائد يف عرص العوملة وتصدع 
العربية حتى  الرواية  تعد تشغل  لم  الهوية  أن قضية  الهويات 
عرصنا  إن  لنا  لتقول  دبش  لفتحية  »ميالنني«  رواية  صدرت 
ما  الرواية  وأن  الهوية  قضية  طرح  إىل  قوية  حاجة  يف  زال  ما 

الطرح  إذا كان  املوضوع، خاصة  لديها ما تقول يف هذا  زال 
االنسجام  محققة  الفنية  املعالجة  وكانت  مختلفا  الفكري 
بني الشكل واملضمون. ونعثر عىل هذا االنسجام حني ننظر 
إىل الرواية يف عالقتها بمسألة الهوية يف مستويني: مستوى 
املضمون بالنظر إىل الرواية باعتبارها بحثا عن كتابة الهوية 
عن  بحثا  باعتبارها  الرواية  إىل  بالنظر  الشكل  مستوى  ويف 
وهوية  الهوية  »ميالنني«كتابة  تعرب  فكيف  الكتابة.  هوية 

الكتابةيف آن واحد؟ وكيف يتقاطع املستويان؟

1. كتابة الهوية والرؤية التقاطعية
عربت أنيسة عزوز )الساردة-الشخصية( عن مرشوعها 
والكتابة  الصحفي  التحقيق  فيه  يتقاطع  الذي  الرسدي 
مهاجرة  حكايا  عن  هنا  أبحث  »جئت  قولها:  يف  الروائية 
العدل  فكرة  إىل  »أطمح  وقولها:  ورق«  من  هويّات  وعن 
إنصاف  ثّم  العالم  من  هويّتي  وانتزاع  أّواًل  نفيس  وإنصاف 
رقيّة املنكوبة« وتتحدث يف سياق آخر عن » قلق يفجره بحث 
عن هوية«. فعن أية هوية تبحث أنيسة عزوز؟ وأين يظهر 

املنظور التقاطعي يف هذا البحث؟
أسندت الكاتبة إىل شخصيتي أنيسة عزوز )الشخصية-
وصفات  مالمح  )الشخصية-املرسودة(  وُرقيّة  الساردة( 
الهوية  مفهوم  جعلت  مشرتكة  أو  متشابهة  ووضعيات 
الذي تجسمه الشخصيتان مرّكبا ومعّقدا تتقاطع فيه عدة 
)رقية(  والشخصية  )أنيسة(  الساردة  من  فكل  مستويات: 
 + البرشة  سوداء   + امرأة  دبش(:  )فتحية  الكاتبة  وكذلك 
تونسية + مهاجرة + عاملة )رقية أساسا(.وكون الشخصية 
والرجل  املرأة  بني  تعارض  يف  الهوية  مشكلة  يطرح  امرأة 
انتهاك  من  التقابل  هذا  عن  ينشأ  وما  والذكورة  األنوثة  أو 
أبوي ذكوري »كأنّه  النساء يف مجتمع  وهيمنة تعاني منها 
إىل  ويضاف  واألمومة«.  الّزواج  إطار  خارج  لهّن  وجود  ال 
االنتماء الجنيس )امرأة/رجل( سواُد البَْشـرةفنشأت مقابلة 

حّدًة  والتمييُز  تعّقدا  الهويُة  لتزداد  سوداء/بيضاء  بني  أخرى 
وعنفا، ويؤدي كل ذلك إىل وضعية مأسويةتصفها الساردة كما 
ييل: »ال نحن من األسوياء مثلهم وال نحن من ذوي الحاجات 
الخصوصيّة والعاهات]...[ مجربون عىل حمل بلوانا جياًل بعد 
جيل«. ويزداد الوضع تعقيدا بإقحام املكون الثقايف يف مشكلة 
الهوية.وذلك أن الشخصية فضال عن كونها امرأة وسوداء هي 
تونسية، و»تونسيتها السوداء« تجعلها أقلية يف مواجهة أغلبية 
فتقول: »كأّن سوادي يتعارض وتونسيّتي« وتقول: »أقليّة نحن 
كما يقولون يف فرنسا، ولكنّنا يف تونس لسنا حتّى أقليّة مرئيّة، بل 
مجّرد ظال لتستمّد تاريخها من لغة النّاس والّشارع«. ويضاف 
إىل هذه التقابالت مكونان آخران يزيدان الهوية تعقيدا وتأزما 
هما الهجرة )إىل فرنسا( والعمل )رقية عاملة نظافة( لتواجه 
املهاجر/ أو  العرب/الغرب،  بني  عنرصيا  تمييزا  الشخصية 
بل  والهجرة،  اإلقامة  بني  معّلقة  ملتعد  »الهويّة  تقول:  األصيل، 
وفوبيا  واإلسالم  العنرصيّة  مقاومة  مقاومة.  مسألة  صارت 
من  الهاميش  العمل  يسببه  ما  عىل  زيادة  هذا  والتّضييق«. 
يف  التقاطعات  بهذه  وعي  عىل  الساردة  كانت  وقد  التحقري. 
هويتها وحالة التمزق يف النظرة إىل الذات واإلحساس باالنتماء 
فتقول: »نحن تونسيّون بنظركم فقط عندما نكون بالخارج 
عرب  الحاالت  أفضل  ويف  زميقري  نصبح  للوطن  نعود  وحني 
»نِحّن  وتقول:  مكان«  كل  يف  الغرباء  »نحن  وتقول:  فرنسا« 
نكون  عندما  فرنسا  إىل  ونِحّن  هنا،  نكون  عندما  أصولنا  إىل 

تشّخص  هكذا  واغرتابني«.  وجنسيّتني  هويّتني  نحمل  هناك، 
الكاتبة مشكلة الهوية يف روايتها تشخيصا يبتعد عن التبسيط 
والتسطيح والنمذجة، ألنها تطرح الهوية يف بعدها التقاطعي 
»جنسية«  أو  هوية  باعتبارها  وتتناولها  املتداخل،  التعددي 

مزدوجة. ولكن ما الحل الذي تقرتحه الرواية؟
بل  املزدوجة  الهوية  ملعضلة  حّليْـن  الكاتبة  تقرتح 
املبارش وحال  أو  املنقول  املتقاطعة: حال تقريريا عرب الخطاب 
رمزيا عرب البناء الرسدي. أما الحل األول فريد يف أقوال تقريرية 
أو  أو نقد  أكثر من موضع، فيها رفض  الساردة يف  عىل لسان 
معّلبة«  »هوية  باعتبارها  للهوية  التقليدي  للمفهوم  تفكيك 
عكس  يسريون  ثابتة  هويّة  عن  يدافعون  فـ«الذين  ثابتة  أو 

الحتميّة، فالهويّة متحّركة متحّولة« و»الهويّة ليست فقط ما 
املتحّول«.  اكتسبناه وهو  ما  أيًضا  ولكنّها  الثّابت  ورثناه وهو 
وفيها دعوٌة إىل تجاوز االختالف نحو االئتالف، وإحالل األخوة 
و»مللمة  املعطوبة«  »الذاكرة  إصالح  إىل  وسعٌي  التفرقة،  محل 
شظاياها واستعادة اختالفها« فنحن »جميعنا إخوة وال يفّرقنا 
اختالفك  يمن  »لتجعل  قائلة:  ذاتها  تخاطب  وهي  الّلون«  غري 
سبياًل الئتالفك يف مجتمع مازال يعّرفك بلونك وكأنّك بال اسم«. 
األهم- فريد بطريقة رمزية وجمالية  الثاني- وهو  الحل  وأما 
بواسطة لعبة رسدية تجسد عالقة املرأة بالكتابة وتنقلنا من 
كتابة الهوية إىل هوية الكتابة. وهو ما سنبيّنه يف العنرص التايل.

هوية الكتابة واللعبة السردية
لنا عىل نحو  أن تقوله  أرادت رواية »ميالنني«  أهم ما  لعل 
تقريري مبارش أو نحو رسدي ضمني أن تجربة الهوية ليست 
أدق أن مغامرة كتابة  أو بمعنى  الكتابة ذاتها،  أهم من هوية 
الهوية ال تخاض إال عرب سؤال هوية الكتابة. أوال ألن الكتابة 
هي من أهم املجاالت التي تمارس فيها املرأة ذاتها وتبحث عن 
تضطلع  التي  املرأة  كانت  ما  فغالبا  كيانها،  وتنحت  هويتها 
بهذه املهمة هي املرأة الكاتبة. وثانيا ألن الكتابة التي تمارسها 
صادرة  باعتبارها  مخصوصة  وجماليات  مضامني  ذات  املرأة 
عن هوية مختلفة ونابعة من تجربة مخصوصة تتقاطع فيها 
عدة مستويات وأبعاد كما بيّنّا. وقد اشتغلت الكاتبة جيدا عىل 
هذه العالقة الجدلية بني كتابة الهوية وهوية الكتابة. فمثلما 

تعكس حجم  األوجه  متعددَة  تقاطعيًة  مقاربة  الهويَة  قاربت 
جماليا  تشخيصا  الكتابَة  شّخصت  الوضعية،  د  وتعقُّ األزمة 
يوحي بأن صلة املرأة بالكتابة- شأن صلتها بالهوية- ال تخلو 
من تعقيد وتأزم، وأن تصدع هوية املرأة ينعكس عىل كتابتها 
عدة  ذلك  أجل  من  وظفت  وقد  والتشظي.  باالرتباك  ليسمها 

اسرتاتيجيات وتقنيات رسدية نختزلها يف ثالثة مظاهر:
الشخصيات  مع  التماهي  من  القارئ  الكاتبة  منعت   -  1
التخيييل  العالم  وطبيعة  الرسدية  اللعبة  إىل  انتباهه  ولفتت 
الساردَة- فجعلت  رسدي،  امليتا  بالخطاب  يسمى  ما  بواسطة 

الكاتبَة داخل التخييل تخاطب القارئ خارج التخييل وتشهده 
منافسا  جعلته  بل  العسري  ومخاضها  الكتابة  عملية  عىل 
ومشاركا لها يف تسيري األحداث: »قارئ جعلتُه رشيكي فتحّول 
دّفة األحداث  يدافع كّل منّا عن حّقه يف توجيه   ]...[ إىل غريم 
إىل حيث يريد، يريد القارئ حلًما خفيًفا مزهرة نهاياته وأريد 
آنية تكشف عن  الكتابة  إنها جعلت  ثم  يؤّرقني«.  كتابة واقع 
البطلة  مع  مبارشة  عالقة  وتقيم  وترددها  الكاتبة  اختيارات 
متخلية عن صورة الكاتب اإلله املتحكم يف أبطاله. تقول: »كما 
ألحتفظ  أيًضا،  القارئ  قتل  يف  فّكرت  بطيل  قتل  يف  أفّكر  كنت 
 ]...[ دونها  الكتابة  أمر  يستقيم  ال  التي  الحّريّة  بمساحة من 
إنّها  الّرواية،  الّروائّي هو صانع  بأّن  نتوّهم كثريًا عندما نفّكر 
وضعفه«.  قّوته  تكشف  وتتحّداه  تعّريه  تصنعه  الحقيقة  يف 
أنّها هي  أكتشف  أنّي  وتقول: »أسرّي شخويص والحكاية، غري 

األخرى تسرّيني. أرغب كثريًا يف كتابة رواية بالرقابة«. 
الواقع  وْهَم  نازعًة  الرسدية  املستويات  الكاتبة  - عددت   2
فأوكلت  الشخصيات،  مع  القارئ  تماهي  إمكاَن  وكارسة 
الكاتبة الواقعية )فتحية دبش( رسَد األحداث و»كتابَة« الرواية 
إىل شخصية متخيلة )أنيسة عزوز( افتكت منها بدورها الرسَد 
والحكَي شخصيُة رقيّة املتخيلُة لتضطلع بجزء من الرسد عرب 

ما تركته من مذكرات أو »ورقات«. 
وتعددت  النسوية  الهوية  مكونات  تعقدت  مثلما   -  3
الكتابة  تجربة  يف  النساء  تقاطعت  الرسدية،  املستويات 
باعتبارها كتابة مأزومة وبال هوية وربما مستحيلة. فما هو 
الفت لالنتباه أن الكتابة التي تمارسها كل واحدة منهن كتابة بال 
هوية وغري مكتملةécriture inachevée.أما الكاتبة الحقيقية 
فتحية دبش فإن كتابتها الروائية بقيت موزعة بني قصة أنيسة 
التأليف  يف  تنجح  ولم  منهما  أي  تكتمل  لم  رقية  عزوز وقصة 
بينهما يف رسدية واحدة منسجمة، إضافة إىل ترددها بني قول 
الشخصيات  تجارب  عرب  تشخيصية  رسدية  بطريقة  الهوية 
الروائي  الخطاب  تقريرية مبارشة. وظل  بطريقة  قولها  وبني 
خطاب  هو  وال  تخيييل  روائي  رسد  هو  ال  بينهما  مرتاوحا 
صحفي تقريري. وهذا يعني أنها لم تتمكن من املحافظة عىل 
الجاري  فالخطاب  املنكتبة  والذات  الكاتبة  الذات  بني  مسافة 
عىل لسان الشخصية غالبا هو خطاب الكاتبة ُمسقط وممىل 
عىل لسان الساردة-الشخصية. وأما الساردة املتخيلة )أنيسة 
عزوز( فلم تكن كاتبة متحكمة يف سري األحداث وال يف مسارات 
الشخصيات ويدل امليتا رسد عىل أزمة يف عالقة الكاتبة بالكتابة 
الذات عن  الحقيقية- عن فصل  الكاتبة  مثل  إنها عاجزة-  بل 
إىل  »أطمح  تقول:  والكتابتان.  الهويتان  فتتداخل  املوضوع 
العالم ثّم  أّواًل وانتزاع هويّتي من  العدل وإنصاف نفيس  فكرة 
الّروائي شخوصه  إنصاف رقيّة املنكوبة » وتقول: »هل يكتب 
فقط إلنصافهم وليهزم النسيان أم هو يحاول إنصاف نفسه 
وتخليدها؟«. وأما رقية الشخصية املتخيلة فلم تكتب قصتها 
وشذرات  ورقات  شكل  يف  مذكرات  تركت  بل  مكتملة  بطريقة 

ذاتية انطباعية.
وهوية  الهوية  كتابة  جدلية  عىل  »ميالنني«  قامت  وهكذا 
معالجة  بالهوية  املرأة  عالقة  جهة  من  فعالجت  الكتابة، 
املرأة  تعانيها  حقيقية  أزمة  عن  أبانت  تعددية  تقاطعية 
صلة  أخرى  جهة  من  وطرحت  الهوية،  سؤال  طرح  وتربر 
العميق  التعالق  عن  كشف  جماليا  فنيا  طرحا  بالكتابة  املرأة 
واإلشكايل بني سؤال الهوية وسؤال الكتابة بالنسبة إىل املرأة- 

الكاتبة خاصة. 

كتابة اهلوّية، هوّية الكتابة
د. شفيع بالزين

قراءة في كتاب

قراءة في رواية »ميالنين« لفتحية دبش :
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يدعو إىل مغامرة التفسريات املختلفة انعتاقا من املقاربات األحاديّة، ويشّدد عىل رضورة مواكبة جديد البحوث 
بحتميّة  ويسّلم  األسطوري،  للوعي  الداحضة  املعرفيّة  بالثورة  مرتهن  نظره  يف  التقّدم  درب  ألّن  املتنّوعة  العلميّة 
التحّرر من القطعيات الدغمائيّة إيمانا منه بإمكانيّة ترّسب الخطأ إىل جميع التأويالت املرتبطة بسياقها املوضوعي، 
ويحّث عىل التشخيص العلمي الصارم للواقع من أجل تحقيق ثنائيّة التقّدم والتنميّة رفضا منه للحلول الخياليّة، 
ويشّدد عىل مفهوم توطيد سلطة الشعب ألنّه عىل يقني عميق بأّن القضايا الحقوقيّة هي جوهر املواطنة وليست 

مجّرد شعارات تسويقيّة أو هديا يتكّرم بها سادة الحكم. 
تلك هي مضامني كتاب »الفكر اإلسالمي: القطيعة والوفاء« للمفّكر عبد املجيد الرشيف الصادر مؤّخرا عن دار 
 La pensée isLaMique, rupture et FidéLité 2008 الجنوب للنرش معّربا، وصدر النص األصيل بالفرنسيّة سنة
sud éditions, aLbin MiCheL ويتطّرق املؤّلف بوصفه مفّكرا تحديثيا وأكاديميّا مختّصا يف  ضمن منشورات  

الحضارة اإلسالميّة إىل إشكاالت الثقافويّة والشوفينيّة، ومعضالت 
الوعي التسليمي-القطيعي، والتحالفات بني قوى التسّلط املعادية 
العلميّة،  املضامني  ذات  الرتبويّة  والتنشئة  واالجتهاد،  للتأويل 
وقضايا السلم وقيم الغد الخ . . معتمدا أسلوبا تشخيصيّا قوامه 
التحاليل  وتنسيب  الديكارتي،  للمعجم  وفقا  والوضوح  البداهة 
احرتاما لروح البحث العلمي القائم عىل تصحيح األخطاء باطراد، 
واملنهج التساؤيل تناغما مع البعد اإلشكايل الفلسفي املميّز لرّواد 
الفكر التنويري املضاد للتيارات املتعّصبة والشموليّة وللمنصبني 
ينّزل  الكتاب  مقّدمة  ففي  بالحقائق.  رسميني  ناطقني  أنفسهم 
ناقد«  مسائل  فكر  إطار  »يف  مؤّلفه  الرشيف  املجيد  عبد  الدكتور 
)ص10( قاطعا بذلك مع رموز الفكر الشمويل – املتعّصب املنتج 
لقيم تكفري املغاير، والتشهري باملتجارس، ومحاكمة املغامر بطرح 
األسئلة اإلشكاليّة، وتجريم املبادر باقتحام غرف املسكوت عنه، 
آل عىل نفسه زحزحة نمطا فكريّا  الحقيقة بل  امتالك  يدّع  فلم 
ونظام معتقدات، إسهاما منه يف تحديث بنية التفكري وفقا لجديد 
البحوث العلميّة والفلسفيّة التي أملت تحّوالت كربى تتصل بكاّفة 
أّن  عىل  الرشيف  املجيد  عبد  األستاذ  يشّدد  لذلك  العالم.  تفاصيل 
يرفع  أن  يجب  »ال  اليقظ  العقل  صاحب  أي  والحصيف،  النبيه 
رأيه الشخيص إىل مستوى القطعيات الدغمائيّة« )ص19( فكل 
املرتهنة  البرشيّة  والقراءات  التأويالت  ضمن  تتنّزل  أطروحة 

بخلفيات فكريّة وبنسيج قيّمي ودوافع سيكولوجيّة وقناعات إيديولوجيّة وسياقات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة، 
وبالتايل ال تمتلك مرشوعيّة تقديم نفسها عىل أنّها الحقيقة القطعيّة، وهذا ما اختزله املؤّلف يف نفس الصفحة قائال 
»تأويالت برشيّة يترّسب إليها الخطأ، وواقعة تحت شتّى املؤثّرات«. وعليه يكون الخالص من هذا التكّلس الذهني 
املعيق ألي ازدهار معريف مرشوطا بزعزعة األحكام الجاهزة واملغلقة، لنستشّف مّما تقّدم ماذا يقصد املفّكر الرشيف 
بالجرأة املتواضعة، التي تعني ضمن ما تعني املغامرة بالتأويل املختلف ألّن كل خطاب حّمال للمعاني املرتاميّة، 
والعلميّة، ومدركة  الفلسفيّة  التنسيبيّة  بالنزعة  فمقارباته مشبعة  املطلق،  نرجسيّة  الوقوع يف فخاخ  دون  ولكن 
جيّدا للعالقة السببيّة بني املنجز العلمي وتحّوالت نظام فهمنا للعالم، لذلك تعبّد أطروحاته حول اإلسالم والحداثة 
ومرجعيات اإلسالم السيايس عموما، ويف هذا الكتاب خصوصا دروب اآلفاق الجديدة متخطيا حواجز الكالسيكيني 
ما  وهذا  ضيّقة«)ص37(  وترشيعيّة  بل  مذهبيّة  »أطر  تنامي  يفرّس  مّما  للمايض،  أعّدت  بعقول  يفكرون  الذين 
يرفضه املرشوع الفكري لدى األستاذ عبد املجيد الرشيف، املشّدد عىل قيمة تنويريّة مفادها حريّة التأويل أو ما يعرّب 
عنه الفيلسوف األملاني كانط باالستعمال العام والعلني للعقل، سعيا إىل تحرير الذات املفّكرة من كل فكر ينّصب 
فكره فكرا يفّكر لكّل فكر. وعليه يرفض صاحب »لبنات« )أحد كتب عبد املجيد الرشيف( إضفاء القداسة عىل أي 
مرشوع تأوييل من أجل »تطوير الفكر املبني عىل التساؤل ليحّل محّل الدغمائيّة اإلكراهيّة« )ص45( ولن يتحّقق 
ذلك يف نظره إالّ يف سياقات تشمل تطّورات يف البنى السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة ألّن بنية التفكري مرتبطة 
الوعي  أي  املثاليّة واألسطوريّة،  التصّورات  أصحاب  إالّ  ينكرها  فيها مؤثّرات موضوعيّة ال  تتداخل  بأطر  عضويا 
إليه  بالنسبة  املعتقدات  العلمي، فحتى  التحليل  القادرة عىل استكناه  التجريديّة غري  للخرافة واملسّلمات  السجني 
ديناميكيّة وال يمكن التعاطي معها عىل أنّها »معتقدات منفصلة ومعايري مجّمدة«)ص66( انسجاما مع قصديّة 
»النص ال ينطق بل ينطق به الرجال« دحضا ملنطق تصنيم أي حقل داليل، ورفضا لغلق أبواب االجتهاد أيّا كان 
املوضوع، فكل اآلراء والقراءات يف نظره ال تلزم إالّ أصحابها، وال معنى ألي وسيط بني النص واملتلقي. لذلك تمثّل 
أطروحته صدمة للوثوقيني والسكوالستيكيني غري املتهيّئني لقبول الطرح النقدي املتسّلح بأدوات الشك والتساؤل 
وأدوات التحليل العلمي »وفق متطّلبات الحداثة املعرفيّة وحّسها الجديد والوعي الناتج عنها«)ص81( وعليه تكون 
عوائق كاّفة مظاهر التقّدم يف رأيه مرتبطة بالداخل أساسا عىل خالف بعض األطروحات الثقافويّة املنّصبة نفسها 
حامية للهويّة واألصالة واملقاربات التربيريّة املهووسة بمنطق املؤامرة ومشتّقات املكيدة، فال تنتج هذه التيارات 
االنغالق والتعّصب، لذلك يدعو صاحب الفكر اإلسالمي : القطيعة والوفاء إىل قطيعة مع كل هذه املمارسات  إالّ 
الدغمائيّات  التحّرر من وفاء  أجل  الجاهزة من  القوالب  التقديسيّة واملعياريّة واملاضويّة والتضييقيّة ومرجعيّات 
وآفة االجماع وأوهام ثقافويّة مثقلة بمشاريع سياسيّة ولوبيات اقتصاديّة واستبدال ذلك بوفاء ملفاهيم التجديد 

واالجتهاد والتأويل والعقلنة واملنطق واالنفتاح والتثاقف والتفلسف وإعادة النظر والعلمنة الخ. . . 
كذا هو درب القطيعة مع مظاهر التخّلف وفقا للمفّكر عبد املجيد الرشيف يرتهن »بتعميم ثقافة تقطع نهائيّا 
مع الحتميّة ومع وعي ميثي خرايف للواقع وللتاريخ وللمستقبل« )ص241( داعيا إىل االستثمار يف صناعة العقول، 
واملراهنة عىل التحّكم يف التكنولوجيات الحديثة، واإلسهام يف املنجز املعريف الكوني ألّن حصانة املجتمعات تستوجب 
املركزيّة  أوهام  من  املتحّرر  اإلنساني  النتمائها  والوفيّة  مواطنتها  مكّونات  بكاّفة  املتشبّثة  املفّكرة  الذات  ترسيخ 

والشوفينيّة والثقافويّة. 

عزالدين العامري - كاتب وإعالمي

تعريب كتاب المفّكر عبد المجيد الشرفي 

الفكر اإلسالمي: القطيعة والوفاء

خارج الصندوققراءة في كتاب

الّشاعر العاشق ،الّطبيب 
البارع املختار بن إسمعيل

عادل الّزارعي
املليئة  الهادئة  تستور  مدينة  مواليد  من  هو 
وطبيب  األندلسيني،  األجداد  وتراث  املالوف  بأنغام 
الوطنيّة  العمادة  يف  مسؤوليات  تحّمل  مختّص 
ألطبّاء  التّونسيّة  والنّقابة  التّونسيني  لألطبّاء 
املمارسة الحّرة منذ تأسيسها واتّحاد األطبّاء العرب، 
وهو أيضا عضو باتّحاد الكتّاب التّونسيني. صدرت 
املعدنيّة  املياه  منها:  وأدبيّة  علميّة  أعمال  عّدة  له 
التّونسيّة  الّدار  عن  بالفرنسيّة  التّونسيّة)1975( 
مشرتك  تأليف  الكبري  رمضان  وكتاب  للنرّش 
سنة  يف  وأصدر  للنرّش  ميدياكوم  عن  بالفرنسيّة 
الّطريق"  األّول "من وحي  الّشعري  ديوانه   2006
عن الرّشكة التّونسيّة للنرّش وتنمية فنون الّرسم ويف 
ثّم  القمر"  الثّاني "وصايا  ديوانه  ولد   2008 سنة 
تّوج أعماله الّشعريّة بديوان ثالث سنة 2011 وكان 
عنوانه تحت دوح الياسمني. فلم يكتف باإلبداع يف 
الّشعر إذ أغرته الّرواية بتجريب الكتابة فيها فكان 
أن فاض قلمه فأنبت عمال روائيا أّول بعنوان " قهوة 
للّرواية   " فقال  عنها  فحّدثنا   2014 سنة  الربني" 
وانرتوبولوحيّة  اجتماعيّة  صبغة  ذو  إنشائي  بعد 
الّذاكرة  له  تحفظ  اّلذي  الرّتاث  من  أصولها  تستمّد 
الحضارات  نقشتها  البال  يف  راسخة  عهود  ثراء 
والتّقاليد  العادات  وأبرزها  املدينة،  عىل  املتعاقبة 
األندلسيّة اّلتي تركت أثرها يف كّل الجوانب الحياتيّة 
الثّانية  وعقيدة.....وامليزة  وثقافة  وفالحة  صناعة 
للبلدة  املركزيّة  الّساحة  يف  تقع  الربني  قهوة  أّن 
يجتمع  حيث  الكبري  املسجد  من  وقريبا  )تستور( 
جّل النّاس الحتساء القهوة أو الّشاي وااللتقاء بمن 
وذلك  شغل،  أو  جرية  أو  صداقة  عالقات  تربطهم 
قبل أدائهم صالتي املغرب والعشاء...هي قريبة من 
أو  العاصمة  اتّجاه  النّقل يف  محطة انطالق وسائل 
عودها منها ". وتلعب قهوة الربني ويقصد اّلروائي 
املقهى ، دورا اجتماعيا يف حياة البلدة "فهي محّل 
اجتماعيّة  قضايا  عىل  بالّشواهد  يزخر  عمومي 
متعددة ومتنّوعة وهي غنيّة باملعلومات واألخبار.". 
رسده  يف  الّشعر  أثر  من  روايته  يف  يتخّلص  فلم 
استكناه  بإرادة  مفعم  حالم  كعادته  فهو  ورؤيته. 
جماليته  بعنارص  لإلمساك  أعماقه  وفهم  واقعه 
وإيقاعه الخفّي. فال يبارحه هاجس عالج مجتمعه 
يف  املرىض  أجساد  بمعالجة  كتعّلقه  النّاس  وأحوال 

املستشفى. 
استحضار  إىل  واألدبيّة  العلميّة  سريته  تدفعك 
اّلذين  القديم  اآلسالمي  العربي  الرّتاث  من  أعالم 
فالّرازي  عميق  موسوعي  بتكوين  يتمتّعون  كانوا 
الّطّب.  كبريا وعامليّا يف مجال  ورائدا  كان موسيقيا 
ديوانيْه:" وصايا  اسماعيل يف  بن  املختار  فالّشاعر 
القمر" اّلذي قّدمه له أّوال الّدكتور األستاذ الجامعي 
الجامعي  واالستاذ  الّشاعر  وثانيا  شيخة  جمعة 
دوح  "تحت  الثّاني  وديوانه  القروايش.،  الّشاذيل 
عبد  املتميّز  املقتدر  الّدكتور  قّدمه  اّلذي  الياسمني" 
الّطبيّة  معارفه  بني  فيهما  يجمع  شبيل،  العزير 
أعماقه  يف  "تكتشف  الّشعريّة.  وثقافته  وموهبته 
زواجا غريبا عجيبا من روح علميّة وفكر تجريبي 
دافقة.  إنسانيّة  ومشاعر  زاخرة  أحاسيس  ومن 
فكيف استطاع أن يزاوج بني عاملني يف ذاته ويوّفق 
لعّل  ووجدانه؟  فكره  داخل  متباعدين  مجالني  بني 
اسماعيل  بن  الّدكتور  تجربة  تميّز  يفرّس  ما  ذلك 
وقدرته عىل أن يحيا حياتني يف واحدة ،" عىل حالني 

مختلفني" كما قال التّوحيدي") عن د. شبيل(.
ومتّغرياته  العرص  روح  عىل  مفتوح  أنّه  ورغم 
شعر  أو  الحّر  الّشعر  كتابة  يجّرب  لم  املعرفيّة 
الّشعري  بالعمود  متمّسكا  ظّل  فقد  التّفعيلة. 

ومهارة  وسالسة  اقتدار  يف  الخليليّة  وباألوزان 
دون تصنّع أو تكّلف. واستطاع أن يحّمل قصائده 
مواضيع شتّى ذاتيّة وموضوعيّة. ففي ديوانه وصايا 
القمر نّوع من أغراضه : تطّرق إىل الغزل والوعظ 
والفخر والعائليات والهجاء والّشكوى. فكان عاشقا 
الوصال  عذوبة  بني  متقّلبا  املرأة  بمحاسن  مغرما 
الفراق.فقال يف قصيدته "كان حلما" )من  وعذاب 

بحر الرمل( 
َما َكَفاني اليَوَم منِك االعتذاْر 

          هْل يِفي حّقا بردِّ االْعتبار 
بعَد أْن أذْنبِت يف حقِّ الوفاْء

         هل يفيُد الْجربُ بعد االنكسار 
كان حلماً رائقا َداني القطوْف

رهن كّفي جني معسول الثّماْر  
ولكنّه يف قصيدة أخرى يتأّمل الوجود رافضا " 

للفوارق والحدود قائال ) من بحر املتقارب(:
بصيَحاِت ُرْعٍب أتيُت الوجوْد

ِّ ِشْمُت الُقيُوْد       وبالحبِل يف الرسُّ
فما أخرتُت جنيْس وال اخرتُت َلوني

      ويف االسم فخٌر ِبِذْكِر الُجُدوْد
ككلٍّ نشأُت "ابَن تسِع الّشهور" 

     وصاغْت يُد الّله طبعي الودود 
الياسمني " يحّن  وتراه يف ديوانه "تحت دوح 
بقرطبة  األندلسيني  أسالفه  إىل  تستور  ابن  وهو 
التّاريخي  وطنه  يرثي  فكأنّه  وغرناطة  واشبيلية 
ليواصل بكائيات من طردوا وهّجروا يف ذلك الّزمن 
من بالدهم األندلس فيمتّد شاكيا مع بحر البسيط :

يا فجُر برّشْ بمرأى يوِمنا الّشمس 
     فالغيُم يؤتى لهاث الّصدِر والنّفِس

ما طاب عيٌش بمنأى عنِك قرطبُة
     أو دام عشٌق رماه الهجُر بالفلِس 

رصوُف الّدهر قضْت ُحكما يرّشُدنا 
     والبنْيُ يُذوي هباء شعلَة القبِس.

من  إيقاعها  تستلهم  الّسينيّة  القصيدة  فهذه 
سينيّة البحرتي يف إيوان كرسى : 

ُصنُت نفيس عّما يدنّس نفيس 
       وترّفعت عن جدا كّل جبس

لقد كان املختار يحسن اختيار مواضيع شعره 
تشابيهه  الّطبيعة  من  كثريا  فاستلهم  وأساليبه. 
إىل  واستند   .) الّظالم...  الفجر،  )الّليل،  وصوره 

األسطورة ) شهرزاد، السندباد شهريار( :
واعتمدِت الحذَق يف رسِد الحديْث

         يف حكايات لها ُعلت انتظار 
عرب أحالم خلف الّسندباْد 

        ُجبُت طوعا كّل أصقاِع القفاْر
الّديني  بالرّتاث  االستنجاد  يف  يتوانى  وال 
)انظر مثال  والّصور  العبارات  منه عديد  مستوحيا 

قصيدة الرساب يف ديوانه وصايا القمر(
جوانب  توظيف  يف  ذلك  جانب  إىل  نجح  وقد 
علميّة يف شعره بطرافة وعمق تظهران مدى خياله 
الّشعري وقدرته عىل تطويع لغته العربية لتستجيب 
يف  النّسبيّة  عن  فيحّدثنا  وخواطره.  أفكاره  لشتّى 

شعره قائال )من بحر الهزج(
لفسح الكون أبعاد تنايف ما أتى الكيُل 
َفالَح الفيُل عن بعد كما يبدو لنا النّمُل 

وبانت أرضنا ذّرا يضاهي حْجمها الّرمُل
القديم  الشاعر أن يجمع بني  لقد استطاع هذا 
والّطرافة.  الجّدة  روح  يفقد  أن  دون  والجديد 
الجيّدين  الّشعراء  خانة  ضمن  يكون  ان  فاستحّق 
األدبيّة  النقديّة  العناية  يستحّقون  الذين  املتميّزين 

والتّنويه بإبداعهم االدبي.
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21الشارع الثقافي
مذّكرة ماكس فون أوبنهايم )نوفمبر 1914( - ترجمة إيمان حّجي :

من تشقيق اخلطاب االستعمري إىل قلب معادالت اإلسالم السيايّس
رامي البرهومي

بداية  يف  األملانية  اإلمرباطورية  أعوان  نظر  كيف 
رهاناتهم  هي  وما  الرشق؟  إىل  العرشين  القرن 
الجدل  دائرة  األملان  تخّطى  هل  النظرة؟  هذه  من 
دائرة  إىل  والدونيّة  التمايز  أسس  عىل  املقام  الذاتي 
تحّول  كيف  للرشق؟  واملوضوعي  العلمي  التفهم 
وثيقة  إىل  اإلسالميّة  املجتمعات  طبائع  عىل  الوقوف 
اآلخر  عىل  السيطرة  تيرّس  اثنوغرافية-كولونيالية 
و»التحّكم« فيه؟ هل يمكن أن ينسحب »نظام تمثيل 
األشياء« اّلذي تحدث عنه فوكو عىل مسألة املفاهيم 
هشاشة  عن  الحديث  يمكن  وهل  واملصطلحات؟ 
ومراجعتها  فيها  التفكري  إعادة  تستدعي  مفهوميّة 
التاريخيّة  سياقاتها  ضمن  بنائها  إعادة  ثمة  ومن 
الفعليّة؟ هل ينطق املفهوم بذاته أم بما ساد حوله؟ 
املفاهيم  اليوم،  العربّي،  املعريفّ  الحقل  يتداول  وهل 
أّن  أم  والتاريخيّة؟  الثقافيّة  محاضنها  ضمن 
التاريخيّة لهذه املفاهيم تخضع لالبتسار  السريورة 
واالجتزاء واالنتقاء اإليديولوجّي؟ مثّلت هذه األسئلة 
وغريها شواغل الّلقاء اّلذي نّظمته »فواصل« جمعيّة 
ماي   8 السبت  يوم  واالجتماعية  الفكريّة  الدراسات 
الباحثة  إيمان حّجي  2021، حول ترجمة األستاذة 
بدار  وآدابها  العربيّة  والحضارة  اإلسالميّات  يف 
وأستاذة  الفرنسيّة،  ليون  بمدينة  العليا  املعّلمني 
األملانيّة بجامعة جون موالن )ليون3(، ملذّكرة ماكس 
فون أوبنهايم حول تثوير األرايض اإلسالميّة الواقعة 
تحت سيطرة أعداء اإلمرباطوريّة األملانيّة اّلتي قدمها 

للسلطات األملانيّة سنة 1914«
)Max Von oppenheiM, MéMoire 

ConCernant La réVoLution naristion des 
territoires isLaMiques de nosenneMis, 
présente au gouVerneMent de 
L’eMpireaLLeMand, noVeMbre 1914(
حّجي،  إيمان  جانب  إىل  اللقاء،  يف  شارك  وقد 
والعلوم  اإلسالميّة  الدراسات  يف  املتميّز  األستاذ 
السياسيّة بجامعة ليون 2 محّمد الرشيف فرجاني، 
الدراسات  وأستاذ  »فواصل«  جمعيّة  رئيس  بإدارة 

الحضاريّة بالجامعة التونسيّة نادر الحّمامي. 

عن الكتاب
ملذكرات  حّجي  إيمان  األستاذة  ترجمة  صدرت 
يف  بتونس  نريفانا  دار  عن  أوبنهايم  فون  ماكس 
سياق  يف  الرتجمة  هذه  وتأتي   ،2021 مارس  شهر 
بحثها  من  انطالقا  األكاديميّة  حّجي  اهتمامات 
التونسيّة  النخبة  الدكتوراه حول  يف شهادة  السابق 
العرشين،  القرن  من  األول  النصف  يف  أملانيا  يف 
وخصوصا تجربة صالح الرشيف التونيس واألخوين 
حسني  الخرض  ومحمد  حانبه  باشا  وأحمد  عيل 
ومحمد عيل الحامي. وتكمن أهميّة هذه الرتجمة يف 
محاولتها الكشف عن تجربة مازالت مجهولة، حسب 
توصيف إيمان حّجي،يف العالقات بني اإلمرباطوريات 
اإلسالم،  دار  إىل  تنتمي  اّلتي  والنخب  االستعماريّة 
األملانيّة  اإلمرباطوريّة  وّظفتها  اّلتي  النخب  وهي 
ملقاومة أعدائها من الفرنسيني والربيطانيني يف إطار 
وصفه األستاذ نادر الحمامي يف تعقيبه عىل توصيف 
حّجي بـ»رصاع استعماري استعماري«. ومن جهة 
من  سعت  بكرا  خطوة  الرتجمة  هذه  تعترب  أخرى، 
اّلذي  الخطاب  طبيعة  فحص  إىل  صاحبتها  خاللها 
الفرتة،  تلك  الرشق يف  تجاه  األملانيّة  السلطات  تبنّته 
وهو خطاب، أّدت غلبة الطابع السحري االكزوتيكي 
طرق  تحديد  إىل  حّجي،  األستاذة  بيّنت  كما  عليه، 
التعامل مع اآلخر وفق اعتبارات الدونيّة واالحتقار، 
وهو ما يقّربه من  املركزيّة الغربية األوروبية عموما، 
اّلذي  االثنوغرايف  البحث  عرب  الرشق  ولجت  اّلتي 
تمّكنت من خالله من التعّرف عىل هذا اآلخر ومن ثّم 

السيطرة عليه. 
هذا  يف  الفرجاني،  الرشيف  األستاذ  أشار  وقد 
والتشابه  التقاطع  عن  الحديث  إمكانيّة  إىل  اإلطار، 
بني ما تعكسه مّذّكرة ماكس فون امبنهايم، وأفكار 
فما  امبنهايم،  عايشهم  اّلذين  املحافظة  الثّورة  رواد 
عن  البحث  إطار  يف  يندرج  امبنهايم  مؤّلف  يعكسه 
لحاجياتنا  ويستجيب  صورتنا،  يعكس  اّلذي  اآلخر 
الثّورة املحافظة عند هؤالء  منه، ينسجم مع مفهوم 

الّرواد . 

في التثوير
استغالل  هو  اإلطار  هذا  يف  بالتثوير  املقصود 
اإلمرباطوريّة األملانيّة للشعوب املستعمرة وضّمها إىل 
واالسرتاتيجيات،  اآلليات  من  العديد  عرب  صفوفها، 
يف مواجهة أعداء هذه اإلمرباطورية عىل غرار فرنسا 
األستاذة  حسب  التثوير،  هذا  ويتحقق  وبريطانيا. 
توظيف  إىل  تسعى  اسرتاتيجيات  عرب  حّجي  إيمان 
املجالني السيايّس والدينّي، وقد تّم هذا التثوير بفضل 

ما قامت به املؤّسسات املحافظة التابعة للمستعمرات 
اإلسالميّة من معاضدة اإلمرباطوريّة األملانيّة والدعاية 
األستاذ  اّلتي عكس من خاللها  املعاضدة  لها، وهي 
الحداثيني  بأّن  القائلة  املسّلمة  فرجاني  الرشيف 
الروافد  عّززوا  املستعمرات هم من  إىل هذه  املنتمني 
وانطالقا  عنده،  فالرأي  ودّعموها،  االستعمارية 
عىل  حّجي  إيمان  قدمتها  اّلتي  واألمثلة  النماذج  من 
العايل ومحمد الخرض حسني  الباب  غرار ما قام به 
وصالح الرشيف التونيّس، أّن األطراف املحافظة هي 
ذاته  اإلطار  وهو  وعاضدته،  االستعمار  عّززت  اّلتي 
اّلذي انطلق منه األستاذ نادر الحمامي ليبنّي تهافت 
األطروحة اّلتي تحّمل األطراف الخارجية أو اآلخر-

الخصم مسؤوليّة سقوط الخالفة اإلسالميّة.
حّجي  إيمان  ترى  كما  التثوير  سياسة  تعتمد 
للمجتمعات  والعاطفيّة  الدينيّة  االستمالة  عىل 
اسرتاتيجيّة  حّجي  سّمته  ما  باستخدام  اإلسالميّة 
التعصب  ترسيخ  إىل  الحقا  ستؤدي  اّلتي  اإلشاعة 
الصوفيّة،إىل  املؤّسسة  وتوظيف  الشعوب،  هذه  عند 
هذه  تحّققت  وقد  الحرب،  أرسى  معاملة  جانب 
املذّكرة، عرب  االسرتاتيجيّات، مثلما برز ذلك يف هذه 
السعي إىل رسم ما يسّمى يف الحقل السوسيولوجي 
وهو  املجتمعات،  لهذه  القاعديّة«  بـ»الشخصيّة 
املسعى اّلذي عّرف اإلمرباطوريّة األملانية بخصائص 
والسلوكيّة،  والسيكولوجيّة  الذهنيّة  املجتمعات  هذه 
ودفعها إىل »أسلمة« نفسها لجذب هذا اآلخر الدينّي 

والهّووي وإقناعه بالقتال إىل صّفها. وتشتغل ذهنيّة 
العديد  وفق  »االستعماري-االستعماري«  التثوير 
أساسيّات  مع  تتقاطع  اّلتي  االسرتاتيجيّات  من 
البحث اإلثنوغرايف املتعارف عليه، اليوم، فأوبنهايم، 
أرايض  خصوصية  إبراز  إىل  يسعى  حّجي،  عند 
اإلسالم والقواسم املشرتكة بينها من خالل ما أرشنا 
لهذه  القاعديّة  الشخصية  رسم  مثل  سابقا  إليه 
»اثنوغرافيّة«  بأبحاث  القيام  إىل  إضافة  املجتمعات، 
لألفراد  اليوميّة  املعايشة  أساسا،  تعتمد،  ميدانيّة 
رسم  إىل  يسعى  اّلتي  املجتمعات  إىل  ينتمون  اّلذين 
أّن  إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  مالمحها. 
دعم  دون  ليتحقق  كان  ما  »الربوبغندا«  هذه  نجاح 
اإلمرباطوريّة العثمانيّة، اّلتي تبنّت الخلفيّات الفكريّة 
والدوافع »الدينيّة« لهذه االسرتاتيجيات وعملت عىل 
خصوصا  وخارجها،  اإلسالم  ديار  داخل  نرشها 
هذه  أعوان  دعا  إذ  األوىل،  العامليّة  الحرب  فرتة  يف 
املسلمني  الدينّي،  الجهاد  اإلمرباطوريّة، تحت شعار 
إىل القتال بجانب األملان ضد أعدائها من الفرنسيني 

والربيطانيني، وقد ساقت األستاذة حّجي أمثلة عّدة 
يف هذا اإلطار؛ عىل غرار الدعوة إىل الجهاد اّلتي قام 
باشا  أنور  من  بأمر  التّونيس  الرّشيف  صالح  بها 
ضابط الحربيّة يف الدولة العثمانيّة. وقد أكّدت حّجي، 
يف معرض إجابتها عن سؤال األستاذ نادر الحمامي، 
الّدور  بطبيعة  وعي  عىل  كانوا  األعوان  هؤالء  أّن  إىل 
اّلذي يقومون به، وهو ما أّكده فرجاني كذلك اّلذي 
رأى أّن مقوالت املسترشقني املنخرطني يف املخططات 
االستعمارية ما كان لها أن تكتسب مصداقية لو لم 

تجد من يتبناها ويدافع عنها يف صفوف املسلمني.

أركيولوجّية المفاهيم: 
هجرة المفاهيم وبروز تيارات 

اإلسالم السياسّي
تكمن طرافة هذا اللقاء وأهميّته، يف الحفر املعريفّ 
اّلذي قام به مؤثّثو اللقاء يف بعض املفاهيم واملغيّب 
فقد  األوىل،  محاضنها  عن  وكشفهم  فيها  التاريخّي 
حول  وحّجي  وفرجاني  الحمامي  بني  النقاش  دار 
وهي  و»الرشيعة«،  »الجهاد«  قبيل  من  مفاهيم 
مفاهيم، وعىل عكس املتداول يف الفضاءات األكاديميّة 
باألساس،  غربيّة  تنظرييّة  بجهود  مسبوقة  العربيّة، 
ما  ،حسب  اكتفت  فقد  اإلسالمية  التنظريات  عن  أّما 
هذه  بتبنّي  فرجاني،  رشيف  واألستاذ  حّجي  بيّنت 
الحقا  ستعرف  اتجاهات  ضمن  وتوظيفها  املقوالت 
لم  دالالت  وتحميلها  وأسلمتها  السيايّس  باإلسالم 

املثال، وهو  فالجهاد، عىل سبيل  لها.  تكن متضّمنة 
أّس مهّم يف الحركات اإلسالمويّة، مفهوم تّم تحويله 
، ليكتيس الحقا بعدا معوملا  أملانيا  إىل فرض عني يف 
من  له  الدعاية  تّمت  وقد  اللحظة،  هذه  من  انطالقا 
باشا  أنور  من  بأمر  التونيّس  الرشيف  طرف صالح 
مفهوم  أما  األملان،  من  مدفوعا  بدوره  كان  اّلذي 
الرشيعة فقد ُحّول إىل »ترشيع)ات(« شامل وصالح 

لكل زمان ومكان يجب أن يُطبق »حرفيّا«.
تاريخيّان  مفهومان  والرشيعة،  الجهاد  إّن 
لخدمة  األصل،  يف  االستعمارّي،  بالسياق  مرتبطان 
االستعمار وتثوير األرايض اإلسالميّة، وعند الرشيف 
فرجاني لم يقف هذا التوظيف عند هذه اللحظة، بل 
تواصل مع من نّظر ملقولة صدام الحضارات وتغذية 
الرصاعات الطائفيّة فالجهاد تّمت إعادة توظيفه مع 
برنار لويس باعتباره »فريضة ال تّمحي إالّ مع إيجاد 

أمة شاملة لكل البرش«. 

الترجمة باب للفتوحات 
المعرفّية وقلب المعادالت 

السائدة
واألستاذان  حّجي  إيمان  األستاذة  من  كّل  أشار 
أهميّة  إىل  الحمامي  ونادر  فرجاني  الرشيف  محمد 
هذا األثر وأهميّة ترجمته اّلتي فتحت املجال لفحص 
وهو  فيها،  النظر  وإعادة  السائدة  املفاهيم  بعض 
املعرفيّة  املغايرة  من  لنوع  بدوره  املجال  يفتح  ما 
تحت  كان  وإن  واملألوف  السائد  ترتيض  ال  اّلتي 
شعار العلميّة، بقدر ما تسعى إىل الحفر والفحص 
الرشيف  األستاذ  إليه  دعا  ما  جوهر  وهو  واملساءلة 
فرجاني يف خاتمة هذا اللقاء معتربا أّن البحث العلمي 
ما هو إالّ سؤال دائم. و يف سياق التأكيد عىل أهميّة 
نقل هذا  إىل رضورة  الحمامي  األستاذ  الرتجمة دعا 
واحتوائه  أهميّته  إىل  نظرا  العربيّة  اللغة  إىل  األثر 

مسائل من التاريخ التونيّس ذاته. 
ليست الرتجمة وفق هذه االعتبارات مجرد نقل، 
بل هي انفتاح معريف، يمّكن الذات من اكتشاف ذاتها 
وإعادة قراءة تاريخها قراءة علميّة رصينة ال تحّمل 
تتحىّل  بل  واالنحطاط،  التعثّر  مسؤولية  اآلخر  فيها 
فيها بدرجة كبرية من املوضوعية واملسؤولية تمّكنها 
من مراجعة معارفها وثوابتها وخصوصياتها مراجعة 
والجدل  االيديولوجية  االعتبارات  عن  بعيدا  علميّة 
التعامل معه يف  يتم  ما  اّلذي عادة  اآلخر  الضيق مع 
إطار الخصم-العدو. كما تتأتى أهميّة الرتجمة، مثلما 
الحظنا ذلك يف تدخالت األستاذ الرشيف فرجاني، يف 
القديمة  النصوص  هذه  مثل  عىل  االعتماد  إمكانيّة 
ما  الحارض وشواغله فاألستاذ فرجاني كثريا  لقراءة 
قضايا  مع  لريبطه  أوبنهايم  فون  نص  من  ينطلق 
ومفهوم  النيوليرباليّة  ملسألة  تناوله  غرار  عىل  راهنة 
فون  نص  وبني  بينه  أوجد  اّلذي  املحافظة  الثورة 
اّلذي  السياق  وضمن  التقارب.  من  نوعا  اوبنهايم 
نعتقد  ال  فرجاني،  الرشيف  األستاذ  عليه  يشتغل 
اليوم  أشبه  »ما  مجّرد  باملايض  الحارض  عالقة  أّن 
ثقال  باعتبارها  نؤّولها  أن  يمكن  ما  بقدر  باألمس«، 
معرفيّا وإيديولوجيّا ال يزال يوجه الحارض باستمرار 
اإلسالم  أدبيّات  فليست  املعرفية،  خياراته  ويكييّف 
السيايّس مجرد طفرات ونتواءت و«صدف« تاريخيّة، 
و«االقرتاض«  والتوظيف  الرتهني  من  رضب  هي  بل 
الحارض، ونوع من  لتوجيه  املايض  االيديولوجي من 
والنظائر«  »األشباه  يف  يجد  اّلذي  املعريفّ  النكوص 
تماما  بعيدة  مغلقة  إيديولوجيّة  لحاجيات  استجابة 
التمايز واإلبداع واالنفتاح والتحّرر وهو  عن مقوالت 
وضع  يف  التفكري  ملّح،  وبشكل  علينا،  يفرض  ما 
تفكيك  إىل  تنتهي  إبستيمولوجيّة  معرفيّة  قطائع 

التواشج والتعالق والتشابك بني بنى اليوم واألمس.

أوبنهايم األملاني يرتدي عمامة عربيّة
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22فضاء اإلبداع

هل أن قدري أيها العشب أن تمتزج عروقي بك
 هدأ الّريح أخريا 

لن ترحيل بعد هدوء الريح 
انتظري العاصفة القادمة وارحيل بعدها 

هي تقرش الّرمانة بأناملها العرش 
وتقرأ رسالة قديمة !

تقرأ قلبي صفحة صفحة 
تقول - أحبك- 

 حروف األبجدية عىل وجهي 
حبات قمح 

هات مفتاح أيامي 
هات مفتاح األرض 
هات مفتاح األرز 

وهات مفتاح القصيدة 

نحب العشب ونحن نسيل دما 
نحبه ألنه يشبه مرآة وحيٍد قد ضاع يف مدينة 

كبرية 
كاّل ! عبثا نميش عىل األرض متكئنْي 

يا حبيبتي هات يل مايّض واجلسيه بيننا 
ويل أن أسرتيح يف حضن املعاول والرماح 

ويل أن أسرتيح يف شفق الّسيوف 
لقد انتهت العاصفة : قالت 

لم يقدرون عىل تقمص دور الريح القادم من 
املايض 

إنّي يف ذلك الّريح الذي ذهب ولم يعد 
أعيديني إىل غربتي 

إىل الرتاب املبلل والغيوم 
ومدي فوقي فروعك 
ومدي فيّا عروقك 

لينبت البحر!

عاشت أمي مديدا، ورحلت أخريا. جالت األقطار 
لزيارة أبنائها املتوزعني عىل قارات. لم يكن هذا 
ليتسنى سوى برحيل أبي املبكر. كانت تتندر 
وتطلب منا أن نشكر الله عىل أنه سبقها وإال 

كان تزوج –كمعظم الرجال وجلب لنا زوجة أب 
تكدر عيشتنا. من أمثالها الخالدة: “رائحة األب 

تخم، ورائحة األم تلم”.

ولدت يف منتصف بيارات الجوافة والربتقال. 
وهي طفلة، مشت يف السهول أمياال كي تلهو 
ورفيقاتها يف حقول الذرة القريبة من مزارع 

القطن.. تماما عند التقاء الجبل مع السهل.

لم يعاتبها أبوها عىل مشيها ساعة ونصف رشقا 
لتسبح يف بحر الجليل.

عند تلك املنحدرات الحبىل بماء الينابيع العتيقة، 
واألرض املتخمة بالخصوبة… ومئات األزهار الربية، 

وكل عطور الكون.. نشأت الحياة وبدأ الفرح.
* * * * * *

وأنا أعانق األربعني، عدت إليها فوجدتها تنهاني 
عن هذا وتحثني عىل هذا، وأنا أذكرها بأنها 

أنتهت من تربيتي وهي ترص عىل إعادة الرتبية.. 
تأمرني بأن أبدل قميصا أو أحلق ذقنا أو أن 

اتزوج مجددا… كذبت عليها مرات، ويف كل مرة 
كانت تكشف خداعي فأطلب الصفح..

أهم بالخروج وأسألها إن كانت بحاجة ليشء، 
فتدعو يل بالخري وأقاطعها سائال بمكر: أمي، 
ألم تنيس شيئا؟ مثل ماذا؟ تجيب، فأقول: أين 

“بهدلتي” اليومية، ونضحك.

طلبت مني سقاية الشجر يف التو، فتذرعت بلقاء 
حارس أوظفه لبيت غري خرساني أقوم ببنائه. 

بعد ساعات عدت فوجدتها متأهبة تتنظرني عىل 
جمر وبنربة تهكم سألت: حارس يما.. حارس 
يحمي الرتاب والقش؟ وذكرتني بأن الكذب 

للرديء، وقالت:

البني أدام إذا عطش وليس هناك ماء، ماذا 
يفعل؟ يدبر حاله، صح؟ أما الشجر فمن له 

غرينا يما.
* * * * * *

بعد النزوح املخيف.. أستقرت مع أبي بحكم 
عمله عند بقعة يباب قلما ينبت فيها ثمر، 

وزرعت عىل مدار خمسني عاما مئات األشجار 
فتحول بيتها إىل غابة. غرفة نومها تنفتح عىل 
“علية” من خشب مثقلة بكل انواع الورود، 
ومحاطة بشجر كثيف. كما أن “الحجة” 
سمحت ملتسلقات خرضاء بأن تتسلل من 

الشبابيك إىل أقص أركان حجرتها.

يبدأ موسم الزيتون يف موعده. نقطفه ونودعه 
لها فتقوم وحدها بغسله وفرزه ورصه وكبسه 

وتعليبه.. يتحدى جسدها الضعيف ثمانية 
عقود، وتشاكس روحها التعب فتنترص وتلمع 
عيناها وتربقان وهما تحتفالن كل سنة برشفة 

زيت بكر مر.

لم تنس “الحجة” يوما جذرها، لم تلبس سوى 
ثوبها املزركش بالزعرت واملريمية والريحان 

والقدس..

اليوم ندرك أنها كانت فلسطني.. وأن فلسطني 
كانت بيننا..

رياح الجنوب 
العصّية

وداعا، سليلة 
الزيتون..

حمد نزالصابر اوالد احمد                    

أعرف أن أفراحي ناقصة أبدا 
هذا يدعو إىل القلق 

 وإىل أن أجمع ضلوعي يف رصة ثم أرمي بها يف قاع 
النهر 

ربما هو رضب من التململ يف حرضة القدر
والدفع بقوة منتفخة كطبل نحو املجهول 
وهل كانت افراح اآللهة واالنبياء كاملة؟ 

الخذالن 
هو التوقف يف وسط الطريق 

انقطاع املطر 
أو تحولها إىل عاصفة مدمرة 

هو املوت املفاجئ الذي يجعل نبض القلوب رسيعا 
كغزال مذعور

لعلّه أيضا الكلمة التي تخرج من قوس السماء 
مشوهة 

ثم تسقط بعد أن ترسبت بالشمس مقبولة 
وبوجه ويضء.

حني أحببت وهبتني حبيبتي جناحا واحدا
قالت يل وهي تتباهى بصدر يرسم وجه اإلغراء عىل 
وجهي الشاحب الذي حفر فيه ماء العني أخاديد 

 وجهي املتورم من شدة اللطم : ِطر به إيلّ.
 قرونا وأنا أمللم جراحي

مألتها بالبُّن كما تعّودُت 
وبمسحوق القطف 

لكنها لم تربأ 
تخُفت مرات بتصنع 

ثم تعود للنّّز كما سبخة ُرِدمت.
حني أردت أن أقلد أجدادي القدامى يف ترويض 

الحياة 
سقطت يف برئ 

أنا غّر وأستحق عن جدارة أن يفقأ طائر أعمي 
عينّي

البرئ كانت عميقة 
ككلمات املجذوبني 

وتزدحم بالقرارت السطحية 
والجمل املبتورة
والفهم البطيء. 

حني قلت هذا وطني
كانت الذئاب تنهشه

ولم يكن لدي إال ريش نعامة للقتال والذود عنه
اللغة التي حسبتها مخالتي 

أخبئ فيها زادي
تيبّست عىل شفتي 

وصارت تسّد رشايني القلب
وتقلقل أسناني الصفراء من فعل السجائر 

الوضيعة.
كل يشء عندي ينضب برسعة 

حتى دموعي 
تجّف برسعة
ثم يكون الدم

أفراحي ناقصة 
نقصان هذا العالم الذي يسري متعثرا نحو العدم 

ويرتكب حماقات حول الخلود
هل رأيتم أسدا بقي سيّدا عىل الغابة طوال حياته؟

إنه يودّع الزئري النبيل بمجّرد أن تسحب منه 
الطبيعة مخالبه وأنيابه

وترمي به وحيدا ويائسا يف تجويف صخري 
أو يف وهدة موحشة.

ا لم ينقطع حليبها ولم يتحول ثدياها  هل رأيتم أمًّ
إىل نّشافتنْي؟ 

إنهما يبَْليان كثوب نيُِس عىل حبل الغسيل.
ليس بمقدوري أن أغرس رأيس يف الرمل 

وأرّدد كلمات عن غابة السماء.
أنا ابتُِليت بهذا الشغف بالنقصان 

لذلك أِصبت بهذه الحروق بشكل مفاجئ وقاس 
املرآة الوحيدة التي ورثتها عن الُكتب التي كنت 

أظن أني قرأتها
صارت قطعة فْحم 

ربما كان يل الرشف لو هشمتها
لكني كمرتّدد ُمْفَرٍغ من كل القيم التي قلتم يل إنها 

مهّدئة لألعصاب ، اكتفيت بالتحديق 
فيها

ما كنت نرسيس ألتعشق نفيس 
وما كنت نبيّا ألرى الله 

كنت أبحث عن يشء ما يمكن أن يكون حقيقة، 
وراء وجهي أو خلفه

هذا كالم ال يجب أن يصدر عن قارئ ُكتب مثيل 
وعن شخص يّدعي ليال نهارا أنه يفهم ما يحدث 

يف الغابة 
ويتقن اللعب عىل حافة الجبل 

لكنه يف نهاية املطاف كالمي
ويل استعداد أن أقاتل من أجله 

اسلخوا جلدي وُقّدوا منه حباال لشنق غريي 
قّدوا منه حقائب يدوية لنسائكم اللواتي يرتّددن 

عىل الكهنة 
ليقولوا لهن بوضوح رباني كيف يقتلن رغبتهن

وكيف يريْن أفراحهن الناقصة كاملة كآيات الكتاب 
املقدس 

بالنسبة إىل كقارئ ُكتب متقاعد 
وكرجل أصبح يرى أكثر مما يكتب أو يتكلم 

سأواصل 
العيش بأفراحي الناقصة.

وألصوغ نظريتي التي ال تقل شأنا عن نظرية 
انشتاين 

نظريتي هي :
امأل قلبك

بالنقصان 
ليكتمل عقلك الناقص

أفراح ناقصة 

السيد التوي

شعر

باحت يل العصفورُة بخرِب عاجِل
أوحْت أنّه اليقنْي

قالت : أخربتْني نجمٌة شاهقٌة
ذاَت سماٍء يف أفِق املسافاِت البعيدْة

أنّها رأتْني يف عوالَم جديدْة
لم تألْفها فعالً …
احتارْت يف وصِفها

أ هي الربزُخ بالجناِن السعيدْة
أم هي الغيوُم املتفّجرُة

يف وجِه تاريٍخ طويٍل موجوْع
 أْو عىل كتاٍب قديٍم

يحمُل حكاياِت زماني
املنفلِت من قلٍب طافِح بالوجِد مفجوْع

قالِت العصفورُة نقالً عن نجمِتها الفريدْة :
رّحبِت السماواُت بالوافِد املحّلِق

بني الثنايا الرسمديِّة
يف لباسِه األبيِض األثري

سّلمتُه للخّزاِف ذاك الذي كان شاعًرا
أوصتُه خريا بلطف شديْد

كان يحبّك ذات أرٍض
ألم يَُصْغ منك أسطورًة شعريْة

فانزرعْت تّوا شجرٌة وارفْة
تّفاُحها يخطُف العيوْن

اعتلتها البالبُل القزحيّْة
وانطلقْت يف أناشيِد املدِح

للقادم الجديْد
تسلُب بحزنها الغنائّيْ

عقَول الشارديْن .
قالْت يل العصفورُة يف يقنْي

نجُمَك سطَع فجأًة
وانبجَس منه ضوٌء أناَر الحائريَن
كانوا قادمنَي عىل أكفٍّ ال نراها

باحثني عن مصريْ …
كنت ال تبحُث عن أمٍر وال جمْر

كنت واثَق الخطوْة تميش
عيونًك أبرقْت بنوٍر بهّي …

إنها هي .. نعم فعال … إنها هَي….

بصْمِتها السنّيْ
إنها هي …. بوجهها النبّيْ
كانت تبعُث نسائَم الحننْي

تحت تّفاحَة االنتظاْر
كانت مالكا او هي كاملالِك لم تتغرّيْ
وابتسمت فانفجرت السماُء نجوًما

تألألِت الجناُن بالحننْي
وصّفقت طيوُر الحّبْ البهّيْ

وغنْت للخلوْد
 تلك السماُء سماْك

فٱقطف منها مباهج دنياْك
رْس نحوها ..

واقرْن بهاءها الناصَع ببهاْك.

حلُم البارحِة 
بأوجاٍع قديمٍة

محّمد بن رجب
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لسان  عىل  مّرة  ألّول  سمعتها  العبارة  هذه 
حفظه  كعنيش  يس  العربيّة  مادة  يف  أستاذنا 
السنوات  بداية  بصفاقس  الذكور  معهد  يف  الله 

السبعني من القرن املايض...
ثانوي  الثّالثة  بالسنة  تلميذا  كنت  وقتها 
وكنت مواظبا عىل حضور حصص نادي سينما 
الشباب بقاعة سينما بغداد كل يوم جمعة مساء 
حريصا  وكنت  أبي  من  بتوصية  أختي  رفقة 
النّقاش ألستمع وأستمتع  عىل متابعة حصص 
الّلوز  املنجي  أمثال  النّادي  نجوم  بمداخالت 
الفارط  األسبوع  فارقنا  الذي  اليساري  املناضل 
قادة  الجيالني)احد  والهادي  املهذبي  وعيل 
الحركة الطالبية( واألستاذ الجامعي املرحوم عبد 
السالم بن حميدة شهر »سوسلوف«والسينمائي 
املنصف  والسينمائي  الوحييش  الطيّب  املرحوم 
من  كثريا  أستفيد  ...وكنت  وغريهم  ذويب 
املعروضة  األفالم  أحداث  ونقدهم  تقييماتهم 
وتفكيكهم شيفرات الّلغة السينمائّية ملخرجيها 
وإسقاطاتهم ملواضيع األفالم عىل الواقع املعاش 

بتونس يف تلك الفرتة...
والجمل  الکلمات  بعض  التقط  ايضا  وكنت 
الجديدة من تدخالتهم واقوم بتسجيلها يف كنّش 
التّعبري  إمتحانات  يف  إستغاللها  قصد  خاص 

الكتابي...
يف  الّلوز  املنجي  املرحوم  استعمل  يوم  ذات 
الكلمة،ولم  »يفنّد«...أعجبتني  كلمة  مداخلته 
الذي  الّسياق  أستمع  ولم  قبل  من  أعرفها  أكن 
قيلت فيه هذه العبارة...وإكتفيت بتفسري خاص 
من  متأتيّة  تكون  ان  يمكن  »يفنّد«  كلمة  اّن 
كلمة »فوندو« التي نقولها للتعبري عن األعماق 

وأعتقدت انّها تفيد التأكيد عىل الشیء...
يف  املوايل  اليوم  يف  املعنى  بهذا  وإستعملتها 

إمتحان التعبري الكتابي...
يف  أستاذنا  كعنيش  يس  قام  اإلصالح  يوم 
لبقيّة  اإلمتحان  أوراق  بإرجاع  العربيّة  مادة 
التالميذ وأبقى معه ورقتي ... ودعاني للسبّورة 
فأعتقدت أّن ما كتبت أعجبه فدعاني ألقرأه عىل 

مسامع أترابي من التالميذ... لكنّه فاجأني    
بسؤاله:« شمعناتها كلمة يفنّد!؟«.. فأجبته 
فضحك  سيّدي«  يؤّكد  النفس:«  يف  ثقة  بكّل 
قائال:« هّكة ظهرلك ومنني كانلك ها التفسري؟«..

كلمة  أنّها مشتّقة من  أعتقد  فأجبته مرسعا:« 
شاء  ان   »: يل  وقال  بإستهزاء  فضحك  فوندو« 
للمياه  )الفوندو نقولوه  الفوندو  الّله تغرق فيه 
البحر( املعنى نقيض ما إعتقدته يا  العميقة يف 

ولد الفاّلح..«
ضحكة  يف  التالمیذ  جل  إنخرط  ساعتها 
هيسترييّة أّما انا »وجهي حمار ولبّني العرق«...
وقبل أن أعود إىل مكاني قال يل يس كعنيش:« 
كتبت  ما  عكس  كّذب  يعني  فنّد  الّشباب  يس 
وتعجبك  كلمة  اّي  تسمع  كي  الجاية  انت،املّرة 
يف  عندك  وإكتبها  معناها  للمنجد وشوف  ارجع 

كنّش لعلهاّ تنفعك«...
ومن يومها أصبحت أتجّول ومعي باملحفظة 
الكلمات  فيه  وأسجل  والكنّش  الطلبة  منجد 
الكريم  ألستاذي  ...فشكرا  ومعانيها  الجديدة 
ما  كل  عىل  أيضا  له  وشكرا  النصيحة  هذه  عىل 
أيضا  والشكر  العربيّة  الّلغة  يف  لتحبيبنا  به  قام 
لبقيّة أساتذتي يف معهد الذكور وأذكر من بينهم 
عبيدة  واملنصف  جبري  أحمد  الشيخ  املرحومني 
واألستاذ عادل زليلة حفظه الّله وأطال يف عمره.

»قّيدها يمكن 
تنفعك...«

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 156(

عندما يصيح الزعيم »قّصوهولو قّصوهولو«
هذه الطرفة رواها يس فوزي البدوي أستاذ جامعي يف اليهودية نقال عن والده الزيتوني الذي روى له 
هذه الحادثة التي عاشها مّلا كان مدرسا يف بداية سنوات اإلستقالل يف أرياف بني مطري التي كما قال هي 
مدينة أوروبيّة جميلة بناها الفرنسيّون أو من كّلفوا ببناء سد بني مطري الشهري ... يقول األب يف روايته أّن 
الزعيم بورْقيبة كان يرتّدد يف السنوات األوىل لحكمه عىل قرص بهذه املدينة وكان من عاداته أن يخرج للتنّزه 
يف الغابات القريبة رفقة بعض املسؤولني والحّراس وأحيانا كان يطلب أن يرافقه معّلمو املدرسة اإلبتدائيّة 
الوحيدة ومربّو مركز أطفال بورْقيبة آنذاك ويف أحد األيام وبينما كان يتمىش يف األدغال خرجت له إمرأة 
»جباليّة« ومعها أطفال صغار كالجراء ورضيع بني يديها وآخر يلقم ثديها مّما أدخل الفزع عىل بورْقيبة 
..فأخرجه  »العّشة« هناك  فأجابت هو يف  !؟ وأين هو!؟  أبو هؤالء  باإلغماء وحني هدأ سألها من  فتظاهر 
الحّراس وأتوا به إليه فسأله ماذا تشتغل؟ فأجاب ال يشء ...فقال له بورْقيبة يبدو أنّك سليم البنية وال تعرف 
تشتغل ولكنّك تعرف كيف تنجب كل هؤالء وتظاهرت الزوجة بالحياء ورصخ بورْقيبة يف وجه الحّراس يف 
مشاهد تمثيليّة ال يتقنها إاّل هو قائال:«قّصوهولو قّصوهولو« يف إشارة إىل عضوه الذكري ...وكان الرجل 
قائال  روايته  األستاذ  ...ويختم  اإلجتماعيّة  بحالته  باإلهتمام  املعتمد  وكلف  الجميع  يرتعد خوفا...وضحك 

:«كّلما تذكرت ووالدي هذه القّصة إاّل وضحكنا«

أنتريتي نّبار

المنصف ذويب في » برج الّرومي« 

أعلن املخرج املنصف ذويب عىل حائطه الفايسبوكي 
الّرومي«  »برج  املنتظر  فيلمه  إنجاز  يف  سيرشع  انه 

الحائز عىل منحة إنتاج من وزارة الثقافة .
تحويل  شهرين  منذ  ينوي  كان  املخرج  أّن  يذكر 

املرشوع إىل مسلسل تاريخي رمضاني واتفق عىل 
تراجع  لكنّه  األوىل  الوطنيّة  القناة  مع  إنتاجه 
القناة يف محتوى  إدارة  عن ذلك بسبب تدخل 

العمل...
ويذكر أيضا أّن الفيلم يسلط الضوء عىل 
تونس  يف  اليساري  الشباب  نضال  تجربة 
من  السبعينات  وبداية  الستينات  أواخر 

وتجدر  الّرومي...  برج  يف سجن  تنكيل  من  عاش  وما   ... املايض  القرن 
اإلشارة اىل أّن الفنّان« بندر مان« بريم الكيالني سيكون أحد أبطال هذا 
»محمد  السيايس  والسجني  املناضل  ابيه  شخصيّة  وسيجّسد  الفيلم 

الكيالني« . 

لماذا غابت دّرة زّروق عن أعمال 
رمضان هذا العام!؟

التونسية دّرة زروق، يف حوار ادلت   أشارت املمثلة 
هذا  خالل  فضلت  أنها  الفنيّة  الدوريّات  إلحدى  به 

املوسم الرمضاني، أال يكون لها دور كبري يف الدراما، 
وذلك حتى تبقى أكثر مع زوجها يف أول سنة زواج، 

حلقة   15 من  عمالً  اختارت  لذلك  أنها  مبينة، 
فقط هو مسلسل »بني السماء واألرض« الذي 

كان دورها فيه محوريا، ولكن ليس البطولة 
املطلقة التي كانت ستستحوذ عىل كل وقتها 

عىل حد تعبريها.
نجيب  روايات  عن  مسلسل  ثاني  هو  األرض”  و  السماء  بني   ”

محفوظ بعد مسلسل “امللك” املقتبس من رواية “كفاح طيبة”. 
عام  فيلم  يف  واألرض”  السماء  “بني  رواية  اقتباس  سبق  وقد 
ومحمود  رستم  هند  غرار  عىل  النجوم  من  العديد  فيه  مثل   1959

املليجي وعبد املنعم ابراهيم ومن اخراج صالح ابو سيف.

عّزة سليمان تعتزل التمثيل في تونس 
بسبب الدراسة في أمريكا

عّزة  األزياء  وعارضة  الفنانة  قررت 
الجزء  يف  املشاركة  عدم  سليمان 
›‹املليونري‹‹  سلسلة  من  الثاني 
بها،  تتعلق  خاصة  ألسباب 
حتى  التلفزة  يف  التمثيل  واعتزال 
السينما،  يف  التمثيل  تقاطع  أن  دون  جديد  إشعار 
يف  الجامعية  دراستها  الستكمال  التفرغ  أجل  من 

مجال التمثيل بالواليات املتحدة األمريكية. 
إثراء  تعتزم  انّها  سليمان  عزة  وقالت 

األكاديمي  الجانب  من  تجربتها 
أدوار  حتى ال ينحرص اسمها يف 
تخطط  أنها  خصوصا  معينة 
علما  بهوليوود.  للتواجد 
كانت  سليمان  عزة  اّن 
يف  سنة  منذ  شاركت  قد 
واألخري  الخامس  الجزء 
»اوالد  مسلسل  من 

مفيدة« .

عين على التلفزيونعين على التلفزيون

زوووومزووووم
حسابها  عرب  منشور  ىف  صربى  هند  الفنانة  قالت 
جريمة  جراح  الشيخ  يف  يحدث  »ما  بانستغرام:  الرسمى 
حرب.. وهو انتهاك لكل إتفاقيات السالم املوقعة والقوانني 
ال  إنسانية  كارثة  إنسان  ألي  القرسي  التهجري  الدولية، 
يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به ارسائيل يف مدينة 

الصالة«.
كما أعلن عدد من نجوم ومشاهري العالم العربى، 
ظل  ىف  خاصة  الفلسطينيني،  األشقاء  مع  تضامنهم 
األحداث األخرية التى يشهدها حي الشيخ جراح، 
حيث عربوا عن حزنهم ملا يجرى ورفعوا شعار 
و«فلسطني  جراح«،  الشيخ  حى  »أنقذوا 

تنتفض«.
ومن جهتها غردت الفنانة الكبرية ليىل 
علوى عرب حسابها الرسمى بتويرت: »اللهم 
وانرصهم،  فلسطني  يف  إخواننا  احفظ 

متضامنة مع فلسطني«.
وفيما قالت الفنانة الشابة كارمن سليمان عرب تويرت: 
»ربنا يحفظ القدس، فلسطني دائما يف قلوبنا، انقذوا حى 
عرب  عجرم  نانىس  اللبنانية  الفنانة  وقالت  جراح«.  الشيخ 
سلطان،  الحق  وصاحب  حق  صاحب  أنت  »ابتسم  تويرت: 

كلنا معكم يا أبناء العنفوان والكرامة«.
أوائل  النجم محمد هنيدي من  وىف سياق متصل كان 
املتضامنني مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث 
مؤسفة، وكتب عرب حسابه بموقع »فايسبوك«: »وانت قاعد 
دلوقتي مرتاح يف بيتك افتكر إن فيه ناس بتتهجر وبترتمي 
الشارع وبتسيب بيوتها ظلًما وقهًرا.. بيسيبوا أرضهم  يف 
وذكرياتهم ومستقبلهم وعاملهم.. يف وقت العالم كله ساكت 
ومتجاهل إيّل بيحصل.. الزم نقف جنبهم ونوصل صوتهم 

للعالم كله« .

   هند صبري وليلى علوي وعّدة نجوم عرب في نصرة فلسطين
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والبطولة تلفظ أنفاسها األخيرة :

هل ُحسم األمر قبل يوم احلسم... ؟

5 فرق معنية حسابيا برصاع تفادي النزول والفرق الخمسة التي 
تنتظر حسم مصريها يف جولة الغد وهي الجولة الختامية للبطولة هي 
الباجي  واألوملبي  البنزرتي  والنادي  التونيس  وامللعب  االفريقي  النادي 
ونجم املتلوي... خمايس فيه من األسماء ما هو غريب عن هذا االمتحان 
الرابطة  نسائم  استنشقت يف وقت سابق  الفرق  غالبية هذه  أّن  فرغم 
الثانية فإّن الظروف الحالية بالسيناريو الذي سطرته بعض األطراف 
يبدو أنها ال تحتمل سقطة كبرية بهذا الحجم والقّوة عىل غرار فريق 
أشبه  االنقاذ  مربّع  يف  باسمه  الزّج  مجّرد  كان  الذي  االفريقي  النادي 
برجم املقّدسات يف نظر جماهريه التي كانت اىل أمد غري بعيد ال تقبل 
فكرة ربط اسم ناديها برصاع القاع قبل أن يتغرّي الحال ويجد فريق 

"الشعب" نفسه يف امتحان العمر...
كل  فرص  ويف  والنزول  البقاء  فرضيات  يف  الخوض  عن  وبعيدا 
فريق قياسا بحظوظ منافسيه وبعيدا أكثر عن لعبة املستطيل األخرض 
وحقيقة ما ستدّون األقدام عىل امللعب غدا يف جولة الحسم كان لزاما 
الضمائر  تستفيق  أن  عىس  والقيم  املفاهيم  بعض  يف  الخوض  علينا 
هذا  نقول  املباركة...  األيّام  هذه  يف  ونحن  الشياطني  وتتفطن ألالعيب 
الكالم حتى ال تغرق كرة القدم التونسية أكثر يف وحل الفساد والعفن 
اليوم  وصوب...  حدب  كل  من  يالحقها  الذي  الشبهات  مستنقع  ويف 
وال  بالكبري  يعرتف  ال  الكرة  قانون  بأن  االقرار  من  البعض  يتحّرج 
بالصغري وبأن حقيقة امليدان ال تكرتث ال بالتاريخ وال بعراقة األسماء 
وهي وحدها الحقيقة الضامنة لعناوين البقاء والسقوط الحّر... وهؤالء 
يجدون بعض الرتّدد والخجل املصطنع عند االعرتاف بأّن كبار القوم 
الديار  غري  دار  يف  أنفسهم  ويجدون  ما  يوما  الزمان  عليهم  يدور  قد 
التي سكنوها وتعّودوا عليها... وهم أكثر الناس الذين ال يؤمنون بأّن 
لألعراف  تخضع  ال  وبأنها  صحيحا  علما  ليست  الحقيقية  القدم  كرة 
والنواميس وللتقاليد البالية التي تربّوا عليها لذلك هم يستبعدون مثال 
النادي االفريقي ال يستحق  النادي االفريقي ليس ألّن  فرضية سقوط 
السقوط من الناحية الفنية والرياضية ولكن ألنّه النادي االفريقي الكبري 

الذي يحّج اىل قبلته املاليني لذلك فسقوطه حرام يف نظر كثريين...

تحتفظ  ال  التونسية  الرياضية  الذاكرة  أّن  هو  اليوم  املشكل 
بسيناريوهات مشابهة واألجيال الحالية لم تشهد عىل األّقل يف العرشين 
سنة األخرية اهتزاز عرش الرباعي التقليدي ونعني الرتجي واالفريقي 
السقوط  حافة  اىل  هؤالء  أحد  فإّن وصول  ولذلك  والصفاقيس  والنجم 
كان حدثا غريبا وفريدا يف حد ذاته ولكن االشكال األكرب ليس يف سقوط 
االفريقي من عدمه أو يف سقوط بقيّة الكبار كالنادي البنزرتي وامللعب 
التونيس وأيضا نجم املتلوي واألوملبي الباجي وإنما يف لعبة الكواليس 
الثانية  الرابطة  التي جعلت الحديث عن مرافق الشبيبة القريوانية اىل 

يكون يف الغرف املغلقة وليس فوق أرضية امليدان...
اليوم يتحّدث البعض يف الرّس والعلن عن صفقات مشبوهة عقدت 
منذ فرتة وانتهى بها املآل اىل ما نحن عليه اليوم... الرتتيب الحايل كان 
االحتماالت  كّل  عىل  مفتوحا  عمدا  ترك  االنقاذ  وسيناريو  فاعل  بفعل 
الكرة  تمسك  التي  اليد  نظافة  وعن  الريايض  امليثاق  عن  واملدافعون 
ملستوى  حتمي  نتاج  هي  الحالية  الوضعيات  أّن  يعتقدون  التونسية 
الفرق املعنية بالنزول ولكن هذا الطرح يبدو مثريا للريبة والسخرية يف 
اآلن نفسه فمن يرى أّن الرتجي خرس يف بنزرت ألنه منشغل باملسابقة 
االفريقية فهو رشيك يف االثم و"العفن" ألّن الجميع يعرف أّن الرتجي 
كان منذ فرتة يطحن منافسيه جميعا حتى بالتشكيلة االحتياطية ومن 
يمّهد لتعثّر جديد للرتجي أمام املتلوي لنفس االعتبارات فهو إّما أحمق 
عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  "عفنه"...  ينكشف  ال  حتى  يتغابى  أنه  أو 
اتحاد بن قردان ولو بدرجة أّقل باعتبار أن هزيمة االتحاديني يف بنزرت 
ليست أمرا مفاجئا فال بن قردان لها وزن وقيمة الرتجي وال بنزرت هي 
فريسة سهلة لكل من هّب ودّب ولكن استنادا لحقيقة االرقام خاصة 
يف هذا املوسم فإّن تعثّر االتحاد يف مباراة املوسم بالنسبة له قد يحملنا 

قرسا اىل ما قلناه بخصوص وضعية الرتجي...
أسوأ ما يف األمر هو أّن سيناريو البيع والرشاء ينطبق عىل الجميع 
فوز  فرضية  يستبعد  اليوم  فالجميع  البقاء  برصاع  املعنيني  كل  وعىل 
النجم عىل األوملبي الباجي عىل الرغم من أّن املنطق يقول إّن النجم يف 
طريق مفتوح لتحقيق فوز سهل ولكن منطق الكرة التونسية معاكس 

تماما فبطل تونس لم ينترص عىل صاحب املركز قبل األخري ووصيفه 
لم ينترص يف آخر مواجهتني أحدهما أمام صاحب املركز 12 يف الرتتيب 
والغريبة  املثرية  التفّرعات  عديد  اىل  يحيلنا  ذاته  والسيناريو  العام... 
وهي أيضا عىل غرار النتيجة التي سّطرها البعض يف مخيلتهم ملباراة 
حيث  االفريقي  والنادي  التونيس  امللعب  بني  الصغري  العاصمة  دربي 
يرّوج هؤالء لرتسيم "نتيجة التعادل" التي قد تنقذ البالد والعباد من 
فتنة حقيقية يف صورة سقوط السيناريو األّول املخيف لكثريين والقائم 
عىل تعثّر الرتجي سواء بالتعادل أو الهزيمة داخل قواعده والخوف من 

فرضية "سقوط" اتحاد بن قردان من فوق قنطرة بنزرت...
قد يقول البعض إن هذه الفرضيات هي يف األًصل مجّرد تخمينات 
أو تهيّؤات صحفية ال غري باعتبار أّن كل البطوالت العاملية التي يبقى 
التشويق قائما لغاية الجولة األخرية تحتفظ بكّل أرسارها لغاية  فيها 
الكرة  أّن  وهو  وبسيط  طفيف  اختالف  مع  ولكن  األخرية  الصّفارة 
والرشاء  وللبيع  للصفقات  وليس  والفصل  الرّس  صاحبة  الوحيدة  هي 
أّي مكان يف جولة األمان... أحيانا يجوز للفرق التي ضمنت مصريها 
من  األخرية  األمتار  مصري  يف  تتحّكم  أن  األوان  قبل  موسمها  وأنهت 
السباق حسب مصلحتها الرياضية وحسب العناوين التي تنشدها يف 
املقابل ال يحق لها أن ترسق عرق  القادمة والالحقة ولكن يف  املواسم 
الجهات  لعديد  الوحيد  املتنفس  هي  جمعيات  بمصري  وتتالعب  غريها 
خاصة أّن السقوط املبني عىل الظلم وعىل املؤامرات يكون بمرارة أكرب 

وحرقة أكثر...
قد تكون األمور حسمت بصفة فعلية لدى أصحاب القرار وقد يكون 
الضحية التايل "ميتا" ال محالة يف دفاتر جالّده ولكن مهما كان اسمه 
أو هويته دعوا الكرة هي التي "تنهي حياته مؤقتا يف الناسيونال" حتى 
تكون الوفاة يف ظاهرها طبيعية وال تسّجل ضّد مجهول يعرفه الجميع 
وحتى تكون العودة اىل الحياة ممكنة وقريبة وحتى ال نخرس آخر آمالنا 
يف رؤية بطولة نظيفة ويف كرة قدم عادلة ال تكرتث بما تحيكه بعض 
األنفس الخبيثة... نقول هذا حتى ال تغرق كرة القدم التونسية نهائيا 

واىل األبد يف وحل الفساد والعفن وحتى ال نندم بعد فوات األوان...

24 ساعة أو أكثر بقليل تفصلنا عن أهّم جولة في تاريخ كرة القدم التونسية عامة وفي تاريخ البطولة منذ بعثها على وجه الخصوص .. ودرجة هذه 
األهمية ال تعود أساسا لقيمة الرهان الرياضي الموضوع على ظهر التسعين دقيقة فحسب ولكن لقيمة وعراقة بعض الفرق التي تواجه ألّول مرة في 

تاريخها خطر النزول الى بطولة الرابطة الثانية في سيناريو غريب وعجيب لم يكن أكبر العارفين بخفايا وكواليس البطولة التونسية يتوقعه.
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الهادي  مرّكب  اىل   2021 ماي   19 االربعاء  غد  يوم  تتّجه  تونس  يف  األنظار  كّل 
امللعب  الجارين  بني  وتجمع  املقاييس  بكل  استثنائية  مباراة  يحتضن  الذي  النيفر 
العام يف ظروف  هذا  يأتي  عاصمة "صغري"  دربي  يف  االفريقي  والنادي  التونيس 

مغايرة وبنوايا متشابهة وهي النجاة من كّماشة النزول.
للمّرة  طرفه  الجديد  باب  فريق  سيكون  الذي  النزول  تفادي  نزال 
الرئيسية  العناوين  عديد  يحمل  تاريخه  يف  األوىل 
األخرى  املباريات  ببعض  أساسا  املرتبطة 
التي تحمل نفس الرهان عىل غرار مباراتي 
املتلوي  التونيس ونجم  الريايض  الرتجي 
وكذلك مباراة النادي البنزرتي واالتحاد 
أقّل  وبدرجة  قربدان  ببن  الريايض 
واألوملبي  الساحيل  النجم  مباراة 

الباجي.
كّل االحتماالت تبقى واردة 
ونعني  املذكورة  الفرق  وكل 

الباجي  واألوملبي  املتلوي  ونجم  البنزرتي  والنادي  االفريقي  والنادي  التونيس  امللعب 
معنيون بنسب متفاوتة برصاع البقاء والجولة الختامية للبطولة ستكون عىل غري العادة 
قبلة الجميع ومحط اهتمام كّل مؤسسات الدولة باعتبار أن حالة التجييش الجماهريي 
الحاصلة يف الفرتة األخرية تنذر بالكثري خاصة بعد دخول جمهور االفريقي وما يمثّل 
هذا األخري من ثقل يف خّط األحداث. الجامعة التونسية لكرة القدم تدرك أكثر من غريها 
أيّة هفوة أو خطأ سواء  أّن  أّن الجولة ستكون مصريية وحماسية للغاية وتدرك أكثر 
كان عفويا أو ال سيشعل رشارة الغضب يف كل البالد وعليه فقد اختارت تأمني نفسها 
والنأي بها عن كل تأويالت من خالل حماية العنرص األسايس لنجاح هذه الجولة ونعني 

الطواقم التحكيمية املعنية بإدارة هذه املباريات املصريية.
غرار  عىل  قررت  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  ان  كشفت  بها  موثوق  مصادر 
إيواء جميع  البطولة  اوف  بالي  مباريات  وتحديدا خالل  مناسبة سابقة  يف  ما حصل 
الطواقم التحكيمية التي ستدير مقابالت الجولة االخرية من البطولة التونسية بأحد نزل 
العاصمة بداية من يوم أمس اىل غاية يوم الجولة حتى يكونون بمعزل عن التجاذبات 
والتأثريات الحاصلة يف الشارع الريايض خاصة أّن عديد األلسن بدأت يف الرتويج لعديد 

السيناريوهات املحتملة.

حتت احلمية املشّددة

كرشيدة يغادر 
»بّلويش«

عّمر السوّيح عىل اخلّط
مّرة أخرى يعود مدّرب الرتجي الريايض التونيس معني الشعباني اىل 
فوهة االنتقادات بعد املردود الباهت والوجه الشاحب الذي ظهر به الرتجي 
الريايض يوم السبت املايض أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يف ذهاب 
واملستحقة  املفاجئة  والهزيمة  االفريقية  األبطال  رابطة  كأس  نهائي  ربع 
القرعة  أمام فريق كان اسمه هديّة  بثنائية نظيفة  الرتجي  بالنظر ملردود 
مقارنة باألسماء األخرى التي جاءت يف طريق متصّدري املجموعات.

جّدا  كبريا  كان  الفريق  مردود  من  الرتجي  جماهري  استياء 
خاصة أن الهزيمة تزامنت مع مردود فردي وجماعي هزيل 
مدّرب  أخرى  مّرة  حّمل  واألصفر  األحمر  وجمهور  جّدا 
الفريق معني الشعباني مسؤولية هذا االخفاق القاري 
االختيارات  عن  األّول  املسؤول  باعتباره  املؤقت 
لم  هذه  االستياء  وحالة  والبرشية  الفنية 
تقترص عىل الجماهري فقط بل شملت كذلك 
يف  كان  الذي  املّدب  حمدي  النادي  رئيس 
الجميع عىل  املباراة والم  بعد  الغضب  قّمة 
رأسهم  وعىل  النادي  ترشيف  يف  تقصريهم 
املّرة  هذه  يقف  أنه  يبدو  الذي  الشعباني  معني 

دون سند حقيقي سواء من الهيئة أو من الجماهري.
فالرتجي  يربّره  ما  له  املسؤولية  الشعباني  تحميل 
يعاني منذ فرتة طويلة نسبيا وحتى االنتصارات العابرة 
التي يحققها لم تخف عديد السلبيات التي الحت يف أداء 
الفريق واملواجهات الكبرية يف البطولة التونسية كشفت 
النسق  تعّلة  وحتى  الفريق  مردود  يف  كبري  تراجع  عن 
عىل  للتغطية  يكفي  يعد  لم  البرشية  االختيارات  وتنويع 
أّن  الفريق لذلك بات هناك شبه إجماع عىل  تدنّي مستوى 
الرتجي ال يسري عىل الطريق والتغيري بات رضورية حتمية 
فعليا عن خليفة  الحديث  بدأ  وقد  املدّوي  السقوط  لتفادي 

معني الشعباني.
إقالة  توقيت  بعد  يحّدد  لم  الرتجي  رئيس  أن  ورغم 
يف  فعليا  حسم  القرار  أّن  االّ  مهامه  من  الشعباني  معني 
ذهنه ويتبقى فقط تحديد اسم املدّرب الجديد الذي تشري 
بعض املصادر أنه قد يكون املدّرب السابق للفريق عمار 

السويح.
املّدب وقد ترك  السويح تجمعه عالقة طيبة بحمدي 
كما  الفريق  مع  السابق  مروره  خالل  جيّدة  انطباعات 
التونسية  والبطولة  الرتجي  كواليس  جيّدا  يعرف  أنّه 
وهو اختيار محمود يحمي الرتجي من مفاجآت التعاقد 
أّن خليفة  أّن املّدب يعرف جيّدا  مع مدّرب مجهول رغم 
الشعباني يجب ان يكون اسما كبريا ومعروفا عىل الساحة 
النتقاد  الجماهري  لبعض  مجاال  يرتك  ال  حتى  االفريقية 
سياساته بعد أن تسببت بعض االنتدابات األخرية يف اتساع 

رقعة االنتقادات.

ومع  نهايته  من  الريايض  املوسم  اقرتاب  مع 
عاد  الفريق  داخل  واملالية  االدارية  املشاكل  تجّدد 
الحديث عن هجرة جماعية لالعبي النجم الساحيل 
املغادرة  عن  الحديث  القادم.  الصيفي  املريكاتو  يف 
ريايض  موسم  كل  نهاية  مع  حميدة  سنّة  أًصبح 
فيها  يشء  ال  وأخرى  فارغة  بيد  النجم  فيه  يخرج 
الرحلة بني  نهاية  أّن  املّرة هو  االشكال هذه  ولكن 
يف  املهّمة  األسماء  وعديد  الساحل  جوهرة  فريق 

بما  مضاعف  سلبي  أثر  له  سيكون  الفريق  تركيبة 
أّن النجم سيخرس رياضيا ونعني عىل املستوى الفنّي 

مّليم  أّي  يغنم  لن  النجم  أّن  بما  ماديا  وكذلك 
من رحيل نجومه عىل غرار الظهري األيمن 

أن  الجميع  يعلم  الذي  كرشيدة  وجدي 
شهر  موىف  ينتهي  الفريق  مع  عقده 

جوان القادم.
بات  موسم  نهاية  وككل  كرشيدة 
يف  احرتافية  تجربة  خوض  من  قريبا 

الدوري الفرنيس وخروجه بات أمرا يسريا 
وسعره  ثابتة  فنية  قيمة  يعترب  فالالعب 
ألّي  توقيعه  أن  بما  املتناول  يف  سيكون 
انتقال حّر  فريق سيكون يف شكل صفقة 
رابحة  هي  املرتقبة  الصفقة  فإن  وبالتايل 

بكل املقاييس.
كرشيدة كان قريبا من التوقيع مع نادي 

أن  قريبة  كانت  والصفقة  الفرنيس  مونبيليي 
والالعب  األطراف  جميع  وباتفاق  النور  ترى 

ومسؤويل  فريقه  يق وإدارة  لفر ا
الصفقة  لكن  الفرنيس 

يف  املاء  يف  سقطت 
األخرية  أمتارها 
تجّدد  قد  والوجهة 

نفس  من  املّرة  هذه 
كشفت  حيث  البطولة 

فرنسية  صحفية  مصادر 
من  كبري  بشكل  اقرتب  إتيان  سانت  نادي  أن 

األمور  تكن  لم  ان  هذا  الدويل  الظهري  ضم 
موثوقا  مصدرا  أن  بما  رسميا  حسمت  قد 
كرشيدة  بأّن  مقّربيه  لبعض  أرّس  بالنجم 
يربطه  مبدئي  عقد  عىل  فرتة  منذ  وّقع 

بالفريق الفرنيس.
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