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وأخيرا خاطب الرئيس 
التونسّيين بلغتهم!

السعودية تواصل ثورتها على التديّن 
الشكلي وتقّنن رفع األذان

عادا من قطر بيد فارغة وأخرى ال يشء فيها

لم يعد ينفع ال نداء جنراالت وال حوار وطني!
بقلم : عمر صحابو

حكومة المشيشي تُناقش مع األمير تميم التوجه إلى نادي باريس! ؟

تونس أمام شبح تداين ال حّل له !

موقف 
األسبوع

طفرة في دور النشر
واإلصدارات... حالة صّحية

أم سحابة عابرة؟

»الشارع المغاربي« يفتح ملف النشر من جديد:

جزء من القرض الجديد المرجّو من الصندوق سيعود للصندوق...
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االفتتاحيةاالفتتاحية

هي   "La guerre des tranchées" الخنادق  حرب 
الخصوم  خاللها  من  يعتمد  الحرب  أشكال  من  شكل 
اللجوء إىل مواقع ُمحّصنة تُوّفر لهم الحماية من األسلحة 

الصغرية والوقاية بحد أكرب من األسلحة الثقيلة.  

للُجمود  ُمرادفا  الخنادق  حرب  ُمصطلح  أصبح  لقد 
عن  ناهيك  النزاعات  أثناء  الجدوى  وانعدام  واالستنزاف 
نتائجها الكارثية والعقيمة عىل البلدان وعىل الشعوب يف 

آخر املطاف.

ما يجري يف تونس سياسيا واقتصاديا منذ انتخابات 
االنتخابات  بعد  بوضوح  تجىّل  ما  وخاصة   2014 سنة 
الرئاسية والترشيعية لسنة 2019 يتطابق تماما مع هذا 

امُلصطلح. 

الجمهورية  رئاسة  بني  جرت  التي  املفتوحة  الحرب 
تجري  والتي  الراحل  الرئيس  عهد  يف  الحكومة  ورئاسة 
بني الرئاسات الثالث منذ سنتني تقريبا تُبني مدى انزالق 
البالد يف حرب استنزاف ال فائدة وال طائل منها. حيث بات 
واضحا أن مشاغل الشعب الصحية واملعيشية والبطالة 
املتفشية بني الشباب وتدمري املؤسسات وانهيار الدينار 
وإفالس البالد ليست من أولويات املسؤولني السياسيني 

الحاليني.   

لقد تحصنت رئاسة الجمهورية بقرص قرطاج وباتت 
تناور تارة بالتهديدات والتلميحات تحت عناوين متعددة 
الرشق  عن  بالحديث  وطورا  الفساد  مقاومة  منها 
الدستور  يتيحه  ما  بتطبيق  التلويح  بمعنى  بالصواريخ 
من فصول تُمّكن من حل املجلس إلزاحة الطرف املقابل. 

الترشيعية  االنتخابات  الفائز يف  الحزب  فيما تحصن 
الدفاع  قلعة  منه  وجعل  بباردو  الشعب  نواب  بمجلس 
امُلتوفرة  الحزبية  التحالفات  مستعمال  والهجوم 
وقد  املعادي.  الطرف  إلرباك  سعيا  املكثفة  والهجمات 
الترسيبات  بعد  خاصة  التصعيد  مزيد  إىل  األمر  وصل 

األخرية التي تعهد بها القضاء العسكري.   

بقرص  الحكومة  رئاسة  تمركزت  الطرفني،  وبني 
القصبة واعتمدت سياسة بهلوانية "acrobatique" سعيا 
لشق طريق بني الطرفني يُمّكنها من ضمان استمرارية 

لتثبيت موطئ قدم للدخول يف الحلبة السياسية.  

يف األثناء كيان الدولة التونسية يتالىش يوما بعد يوم 

الوحدة  عرى  تفكيك  عمقت  "العبثية"  الحرب  هذه 
أدى  مما  التونيس.  الشعب  غالبية  وأحبطت  الوطنية 
وجعل  الدولة  مفاصل  كل  طال  الذي  الفساد  تعميق  إىل 

من سوء الترصف سمة أساسية أوصلت البالد إىل حالة 
السياسات  عن  والتخيل  املفرط  التداين  نتيجة  إفالس 

الرشيدة املنتجة للثروة.  

الخطري يف هذا األمر هو أن هذه الحرب فتحت املجال 
للمجموعات الكربى املحلية إلحكام قبضتها عىل مفاصل 
التوريد  يعتمد  تنموي  منوال  وتأبيد  الوطني  االقتصاد 
لها  أصبحت  املجموعات  هذه  الرسيع.  والربح  الفاحش 

اليد الطوىل لفرض إرادتها عىل كل الحكومات.  

األخطر أيضا هو أن هذه الحروب القائمة بني رموز 
ورشقا  غربا  األجنبي  للتدخل  املجال  فتحت  السلطة 
واقتصاديا  سياسيا  التونسية  الدولة  سيادة  من  للنيل 
واجتماعيا وثقافيا. خاصة يف ظرف جائحة عاملية ويف 
وضع انهيار كامل لالقتصاد الوطني الذي تم استدراجنا 
إليه منذ قمة دوفيل يف ماي 2011 عرب تدخل املؤسسات 

املالية العاملية.  

الحالية.  الحكومة  عىل  الضغوطات  اشتدت  اليوم 
املفاوضات  باملطالبة بفتح  األوروبي  االتحاد  بادر  حيث 
من أجل التوقيع عىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق 
الخطري  املرشوع  لهذا  الحادة  املعارضة  رغم  "األليكا" 

التي أطلقتها القوى الوطنية يف السنوات األخرية.    

فتح  هو  إفالس  يف حالة  وهي  تونس  عىل  يُطرح  ما 
قطاعاتها الفالحية والخدماتية للمنافسة مع مجموعة 
أن  والحال  العالم.  يف  املتقدمة  الدول  أعتى  من  تعترب 
االقتصاد الوطني عرف جمودا متواصال بني سنة 2011 
و2019 وانتقل إىل انكماش حاد بنسبة 8,8- باملائة سنة 
لسنة  األول  الثالثي  يف  الحالة  تلك  عىل  زال  وما   .2020
3,1% حسب  انكماش بنسبة  2021 حيث سجل نسبة 
اإلحصائيات الرسمية. يف وقت بدأ فيه االقتصاد العاملي 
بالتعايف. هذا عالوة عن رفع الدعم وخوصصة املؤسسات 

العمومية والضغط عىل كلفة األجور. 

ما يزيد يف تعقيد هذا الوضع العصيب هو ما يمكن 
خطرية  سياسية  ضغوطات  من  البالد  له  تتعرض  أن 
خاصة منها تلك املتعلقة بالدفع نحو التطبيع مع الكيان 

الغاصب يف فلسطني املحتلة. 

الضغوطات يف  تتنّزل كل هذه  أن  االقدار  وقد شاءت 
الحاكمة  ُمتفجرة ال تسمح لألطراف  اجتماعية  ظروف 
سوف  الكلفة  أن  ليقينها  بسهولة  تلبيتها  عىل  اإلقدام 

تكون عالية وخطرية.   

حرب الخنادق يف تونس طالت أيضا مؤسسات الدولة 

ويف مقدمتها ما يجري بني البنك املركزي التونيس ورئاسة 
األول  تمرتس  حيث  مصريية.  تجاذبات  من  الحكومة 
"باستقاللية البنك" ُمتحّصنا بالدعم الداخيل والخارجي. 
مما جعل البنك املركزي خارج الخدمة لصالح االقتصاد 
الوطني.  وتشبث بدوره يف تنفيذ السياسة النقدية التي 
دّمرت املؤسسات الوطنية وأثقلت كاهل املواطن بنسبة 
أن  الوقت  يف  التضخم.  مقاومة  بدعوى  ُمشّطة  فائدة 
دفع  الذي  الدينار  قيمة  انهيار  األسايس  سببه  التضخم 
أوصد  الذي  املستورد"  "بالتضخم  يُسمى  ما  إىل  البالد 
القطاعات  يف  الوطني  االستثمار  أمام عودة  األبواب  كل 
لم  ديون  يف  وأغرقها  الوطنية  املؤسسات  وكبّل  املنتجة 
يعد من املمكن الخروج منها إال عرب إجراءات استثنائية. 
البطالة والفقر  إىل مزيد استفحال حالة  وهو ما يؤرش 
والتهميش يف البالد ومزيد تفيش ظاهرة الهجرة الرسية 

االضطرارية واالنتحارية.                      

ودورها  املركزية  البنوك  استقاللية  موضوع  حول   
توجد  ال  أنه  املقاربة  الدراسات  بينت  التضخم،  كبح  يف 
املركزي  البنك  أن  تبني  حيث  العالقة.  لهذه  ثابتة  نتائج 
الحكومة  سلطة  تحت  مبارشة  يعمل  الذي  الياباني 
نجح يف مقاومة التضخم بطريقة أفضل من االحتياطي 
الفيدرايل األمريكي الذي يتمتع باالستقاللية التامة. كما 

أن املقارنة مع أملانيا بينت كذلك األفضلية لليابان. 

يبق  لم  الدولة  كيان  يهدد  الذي  الوضع  هذا  أمام 
التامة  الهدنة  إعالن  إما  حلني:  إال  املعنية  األطراف  لكل 
التونيس  الشعب  مصارحة  تستوجب  التي  واملبارشة 
باملؤرشات الحقيقية لالقتصاد الوطني. واتخاذ اإلجراءات 
عىل  القدرة  عدم  حالة  إعالن  مقدمتها  ويف  االستثنائية 
تحمل عبء املديونية الخارجية واملطالبة بجدولة الديون 
كما  الثروة.  خلق  عىل  قادر  نمو  وجود  النعدام  بالنظر 
يف  الصادر  املركزي  البنك  قانون  بإلغاء  املبادرة  يجب 
سنتي 2006 و 2016 لتمكينه من تمويل ُمخّطط وطني 
ُميرّس لدفع اإلنتاج الوطني والتشغيل عرب التخفيض يف 
نسبة الفائدة الرئيسية يف حدود 2% فقط وتحديد نسبة 

فائدة للبنوك.

وأما يف حالة التمسك بحرب االستنزاف فسوف تكون 
الجدوى  وانعدام  الجمود  ألن  للجميع.  كارثية  النتائج 
املعيشة  العبثي يف وضع جائحة عاملية وغالء  والرتاشق 
األبواب  يفتح  سوف  والتشغيل  النمو  مقومات  وتعطل 
عىل مرصاعيها للمغامرات والهزات االجتماعية العنيفة. 
تتهالك  عندما  خاصة  الفراغ  تأبى  الطبيعة  ألن  هكذا 

الرشعية واملرشوعية. 

حروب اخلنادق...ُتّدد كيان الدولة
بقلم : جمال الدين العويديدي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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قضية ؟

موقع  عىل  قضية  لرفع  تستعد  الجمهورية  رئاسة  ان  يبدو 
اسماه  ما  اسبوع  منذ  نرش  قد  كان  الذي  اي"  ايست  "ميدل 
الرئايس  الديوان  مديرة  مكتب  من   " مرسبة  رئاسية  "بوثيقة 
إلرساء  مخطط  انه"  املوقع  قال  ما  تضمنت  عكاشة  نادية 
اقرتاح وجهه  القضاء هو  والتوجه نحو  دكتاتورية دستورية". 
عدد من النواب للرئاسة للرد عىل "املزاعم التي تضمنها املقال" 

و" الطابع التضلييل فيه".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أملح اىل ان "الوثيقة 
املرسبة" هي رسالة تلقتها الرئاسة معتربا انه من االحرى البحث 

عن مصدر هذه "الرسالة" وليس محاولة اتهام من تلقاها.
اجراءات  عن  املذكور  املوقع  نرشها  التي  الوثيقة  وتحدثت 
منها  الدستور  من   80 الفصل  تفعيل  اثر  الرئاسة  ستتخذها 
ايقاف عدد من السياسيني عىل غرار نور الدين البحريي وسفيان 

طوبال .

دون اعالم
اىل  الثالثاء غرة جوان  اليوم  املشييش  الحكومة هشام  يعود رئيس 
ايام . وكان برنامجها قد   3 اداها اىل قطر تواصلت  تونس بعد زيارة 
تغري خالل اللقاء الذي جمع املشييش بسفري تونس أياما قبل سفره اىل 
كان  الزيارة  التونيس مثال عن هذه  االعالم  تغييب  ان  الدوحة . ويبدو 

بطلب من دولة قطر  وربما من بني الرشوط التي فرضتها.
وكشف مصدر قريب من القصبة لـ"الشارع املغاربي" ان رئاسة 
التونسية  الخطوط  من  خاصة  طائرة  تخصيص  برمجت  الحكومة 
قطر  دولة  وان  واعالميني  اعمال  رجال  يضم  متنوع  وفد  واصطحاب 

وجهت قبيل ايام تذاكر السفر للوفد الحكومي يف رحلة مبارشة اختارت 
ان تكون ليال.

التونيس  للوفد  واالقامة  السفر  تذاكر  معاليم  بسداد  قطر  وتكفلت 
الذي زار االمارة بدعوة من امريها تميم  ولم يكن ضمن الوفد املرافق 

للمشييش مستشاره االعالمي مفدي املسدي .
بسبب  واسعة  النتقادات  عرضة  وصوله  لدى  املشييش  وسيكون 
ترصيحاته حول االرايض الدولية وحديثه عن وجود "تفكري يف مسالة 
رفع  يف  حتى  تفكريا  هناك  وان  املستثمرين  لتملك  بالنسبة  الرتاخيص 
قطر  دولة  لدى  ان  خاصة  الدولية  االرايض  يف  لالستثمار  الرتاخيص 
الدولية  االرايض  الزارعي وتونس تستحوذ عىل  بالجانب  اهتماما كبريا 
الكربى والخصبة مضيفا بالقول" نحن مستعدون ان نضعها عىل ذمة 

املستثمر القطري مع تقديم التسهيالت "

حزب جديد 
يعتزم عياض اللومي النائب املستقيل من حزب قلب تونس 
تأسيس حزب جديد  وتكوين كتلة برملانية سيكون هو رئيسها 
قد  حزبية  كتل  من  نواب  ومن  املستقلني  من  عدد  من  وتتكون 
يكون من بينها نواب من قلب تونس ، حسب ما اكد لـ"الشارع 

املغاربي" مصدر قريب من اللومي اشار اىل انه قد يتم االعالن عن 
هذا الحزب الجديد والكتلة خالل الدورة الربملانية القادمة اي يف 

شهر سبتمرب .

خالفات 
منذ  الشوايش  غازي  الديمقراطي  التيار  لحزب  العام  االمني  اعالن 
ايام عرب وسائل االعالنم عن دعوة املكتب السيايس النائب محمد عمار 
فشل  بعد  جاء  يكون  قد  الديمقراطية  الكتلة  رئاسة  من  لالستقالة 
املجال  وفتح  الهام  املنصب  هذا  عن  بالتخيل  املذكور  النائب   اقناع  يف 
حركة  من  نواب  من  تتكون  التي  الكتلة  راس  عىل  له  خليفة  النتخاب 

الشعب والتيار وهي الكتلة االوىل يف املعارضة.
وكان الخالف بني الشوايش وعمار سببا من اسباب تقديم الشوايش 
استقالته من االمانة العامة قبل ان يرتاجع عنها ويدفع اليوم نحو إعادة 
النظر يف رئاسة الكتلة حتى تكون "متماهية مع الخط السيايس للحزب 

وخطابه" وفق مصدر من الحزب.
ولعل  ترصيحاته  بسبب  للجدل  املثريين  النواب  من  اصبح  عمار 
اخرها خالل الجلسة العامة يف مجلس نواب الشعب املخصصة للحوار 
تعيني  وانتقاده  كعيل  عيل  واالستثمار  واالقتصاد  املالية  وزير  مع 
مستشار يهودي قبل ان يوضح ويوكد ان االشكال ليس يف الديانة وانما 

يف الجنسية االجنبية لهذا املستشار  وهو لبناني
بسبب  املالية  وزارة  صلب  تساؤالت  اثار  املستشار  هذا  وتعيني 
الوزارة  الوزير عليه رغم وجود كفاءات يف  جنسيته  االجنبية وتعويل 
له  كانت  اين  واشنطن  اىل  االخرية  زيارته  خالل  منها   10 اصطحب 
للحصول عىل  وقدم  طلبا  الدويل  النقد  بمسؤولني يف صندوق  لقاءات 

قرض جديد.

السعودية تواصل ثورتا عىل التدّين الشكيل وتقّنن رفع األذان
زوووومزوووومزوووومزووووم

أنس الشابي
ابتُليت البالد اإلسالمية بنوع من التدين الذي اصطلح عىل تسميته بالتديّن 
لها  عالقة  ال  طقوسا  الدين  من  يجعل  الذي  السلوك  من  نوع  وهو  الشكيل 
بالقيم األخالقية العليا التي حث عىل االتصاف بها. ويتحول بذلك إىل خدمة 
أغراض سياسية أو إلخفاء ما يخىش املرء إظهاره بني الناس لينقلب التديّن 
الحشمة  تقرتن  كما  وتأثيثها  املساجد  بناء  يف  التطاول  إىل  الصالة  أداء  من 
بفرض الخمار والنقاب ويتم االنحراف بالزكاة من مصارفها املحّددة رشعا 
صناديق  خالل  من  وذلك  املغالبة  منظمات  من  وغريها  األحزاب  تمويل  إىل 
الرعاية  يجد  الشعبوي  التدين  من  النوع  هذا  أن  األمر  يف  والغريب  الزكاة. 
والعناية من قبل مؤسسات الدولة خدمة ألغراض سياسية حتى وإن افتقدت 

ألي سند رشعي من ذلك مثال:
1( إعالن األذان يف اإلذاعة والتلفزة وهو ما تم يف إطار خطة سحب البساط 
التي اعتمدها النظام السابق مّلا توهم أن مقاومة اإلسالم السيايس يمكن أن 
فإنه  انترش  وإن  األذان  من  النوع  هذا  أن  والحال  أسلحته  نفس  إىل  تستند 
مبنية  جميعها  العبادات  فأوقات  الله.  خلق  عىل  تلبّس  أن  شأنها  من  بدعة 
عىل حركة الشمس والقمر وهي لذلك تختلف من منطقة إىل أخرى! فالدين 
ها إىل الدولة حتى تحّدد له وقته أو تعلن دخوله  ه إىل املؤمنني وليس ُمَوجَّ ُمَوجَّ
يف  وإعالنه  توزر  يف  غريه  هو  العاصمة  تونس  يف  املغرب  فوقت  خروجه  أو 
تونس ال يعني أن سكان توزر يفطرون وفق ما أذيع يف تونس بل ينتظرون 
مغيب الشمس. لذا تقتيض الحكمة أن يرُتك أمر العبادة وتوقيتها للمؤمنني 
وأال تحرش الدولة نفسها يف ذلك. ومن التقّعر االستعانة بمعهد الرصد الجوي 
مثال يف تحديد أوقات الصالة أو رؤية هالل رمضان فأحكام العبادات تعرف 
بالوسائل العادية املتاحة للجميع وليست يف حاجة إىل االختصاصات واآلالت 
واملعارف املعقدة ألن القصد من أداء العبادة إظهار الطاعة لله وليس أداءها 
يف وقت محدد مضبوط. فالعبادات مبنية عىل الظنون وليست مبنية عىل اليقني 
بالحسابات  نافع منحرفة  الزيتونة وعقبة بن  القبلة يف جامعي  أن  من ذلك 
مبنية عىل  الرشعية  األوامر  فيهما صحيحة ألن  فالصالة  ذلك  الفلكية ورغم 
قدرة املكلف بإمكاناته العادية واملتاحة له. أما ما نشاهد من هرج يصحب 
واملناظري  الجوي  والرصد  الحساب  اعتماد  إىل  والدعوة  رؤية هالل رمضان 
فليس إال تكلفا وتقّعرا يندرج يف باب التديّن الشكيل املنهّي عنه الذي لم يأمر 
الذي  والهرج  الصخب  ذلك  كل  من  القصد  أن  طبعا  يخفى  وال  الرشع.  به 
تتبارى مؤسسات الدولة عىل إظهاره ليس إال خدمة ألغراض سياسية ممثلة 
يف إرضاء العامة وكهنتهم ولو كان ذلك بالتوسل إىل التدين الشكيل الشعبوي. 
2( استعمال امليكروفونات يف الجوامع واملساجد لألذان ولنقل الصلوات 
والخطب وغريها واملالحظ أن هذا الترصف الذي تسمح به الدولة وال تواجهه 
التديّن الشكيل وهو ما دفع بوزارة  مواجهة حازمة يندرج هو اآلخر ضمن 

نرش  اىل  إصالحات  من  تشهد  ما  إطار  يف  السعودية  يف  اإلسالمية  الشؤون 
تعميم مفاده: »قرص استعمال مكربات الصوت الخارجية عىل رفع األذان 
ثلث  عن  األجهزة  يف  الصوت  ارتفاع  مستوى  يتجاوز  وأال  فقط،  واإلقامة 
النظامي بحق من يخالف«،  درجة جهاز مكرب الصوت، واتخاذ اإلجراء 
مستندة يف ذلك إىل فتاوى مستحدثة لشيوخ املذهب الوهابي راعت فيها 
السن  وكبار  للمرىض  أذى  من  األصوات  مكربات  تحدث  أن  يمكن  ما 
والتالمذة وغريهم. الذي بادرت السعودية إىل معالجته بتعميمها األخري 
تصدح  الصوت  مكربات  أن  نجد  حيث  مواجهته  عن  تونس  يف  عجزنا 
بكامل طاقتها يف كل األوقات دون اعتبار ِلما يحدث هذا الضجيج من 
رضر لألصحاء واملرىض كبارا وصغارا. ففي سنة 1975 نرش املرسحي 
املرحوم حسن الزمريل نصا يف جريدة »ال براس« اشتكى فيه من مصدح 

جامع العمران الذي قال إن قّوته يمكن أن »تقيّم رقود الجبانة يف مقربة 
سيدي يحيى«. يف ذلك الوقت هاجمته مجلة »املعرفة« ونرشت رّدا بّررت 

فيه ذلك بما يصدر عن األعراس والقطارات من أصوات وكّفرت الرجل 
يف طلبه. ويف سنة 1989 نرش املرحوم الشيخ محمد املختار 

السالمي املفتي األسبق فتوى يف املوضوع أوضح 
وأشمل مما جاء يف التعميم السعودي وذلك 
الرابع  العدد   15 السنة  »الهداية«  يف مجلة 
بواسطة  القرآن  قراءة  فإن  »لذا  فيها:  قال 
مّما  املآذن  أعايل  من  الصوت  مضخمات 
عابدا،  ليس  به  القائم  ألن  منعه،  يتعنّي 
القرآن  يجعل  بعمله  هو  إذ  عاص،  ولكنه 
موجب إزعاج وإرهاق لألعصاب. وألنه غري 
مجامع  إىل  صداه  يصل  إذ  للقرآن  محرتم 
الداخل  املصيل  بني  ويحول  وغريها  الطهر 
للمسجد وبني الخشوع يف صالته ويشغله 
عن تحيّة املسجد وإن التأثري السلبي للجهلة 
من  أسوأ  يكون  قد  الدين  عىل  املتعصبني 
للدين  التعصب  الدين فما كان  أعداء  تأثري 
له أو عليه إال عمى والقرآن بصائر« ورغم 
كل ما ذكر فإن وزارة الشؤون الدينية قبل 
عىل  املحافظة  عىل  مرّصة  وبعده   2011
التدين يف أتعس مظاهره ألنها وزارة للتدين 

الشكيل الشعبوي.
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كوثر زنطور
يبدو ان اخطر ما ُطرح في الدوحة خالل زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي والوفد المرافق له الى قطر ، هو التحضير للتوجه الى نادي باريس بـ« دعم 
قطري« مثلما صرح بذلك النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب الذي تحول خالل االيام المنقضية الى ما يُشبه الناطق الرسمي باسم الحكومتين التونسية 

والقطرية.
الجديد«  النائب ماهر مذيوب اكد ملوقع »العربي 
القطري بتاريخ 29 ماي 2021 يف ترصيح  مر مرور 
الكرام  رغم خطورته، انه »من املمكن أن تُعيد قطر 
تجربة نادي باريس لدعم تونس مالياً، والوقوف إىل 
إىل  البالد، وتحويل تونس  االستثمار يف  لدفع  جانبها 
قطرية  تونسية  ثالثية  رشاكة  عرب  استثمارية  منصة 

ليبية«.
سان  باري  نادي  عن  يتحدث  ال  مذيوب  طبعا 
جرمان اململوك لصندوق قطر لالستثمار والذي يديره 
بتمش  واضح  بشكل  يتعلق  االمر   . الخليفي  نارص 
إلعادة جدولة الديون الخارجية التي ينظر فيها نادي 
باريس عند تعثر الدول عن اإليفاء بالتزاماتها وسداد 
ديونها. ومثل هذا القرار وصفه اكثر من وزير سابق 
الحكومات  يف  الدويل  والتعاون  للتنمية  او  للمالية 
مقتل  يف  »يرضب  الذي  الخطري   بالقرار  املتتالية  

مصداقية الدولة وسيادتها«.
نجد رجع صدى لترصيح مذيوب يف حوار رئيس 
الحكومة هشام املشييش ملوقع »لوسيل القطري« يوم 
امس االثنني والذي قال فيه« نفكر يف تنظيم منتدى 
ان  يعني  بما  عليه«،  املرشفة  قطر  تكون  استثماري 
من  ديون  جدولة  اعادة  انها  عىل  تُسوق  قد  العملية 
خالل تحويلها اىل استثمارات تنتظم يف ندوة ترشف 
عليها قطر التي تتحول بذلك اىل ويص مايل عىل تونس. 

نادي باريس ؟
السيناريوهات  اكثر  من  الديون  جدولة  اعادة 
التي حذر منها جل خرباء االقتصاد. ويعترب الدخول 
الوطنية   للسيادة  كاملة  خسارة  باريس  نادي  اىل 
الخضوع  امام وجوبية  بابه  التي تدق  الدول  ويضع 
لكل الرشوط  واالمالءات التي تفرض عليها من قبل 
دائنيها.  ويشرتط حسب ما فرس يف وقت سابق عدد 
النقد الدويل  من املختصني توقيع اتفاق مع صندوق 
وتتم إعادة الجدولة يف نادي باريس يف اجتماع مغلق 
للدول الدائنة بحضور النقد الدويل والبنك الدويل ثم 

تستدعى الدولة املدينة إلعالمها بما تم االتفاق عليه.
حوار  يف  شدد  قد  الكعيل  عيل  املالية  وزير  وكان 
انه  2021  عىل  19 ماي  بتاريخ  اذاعة موزاييك  مع 
»ال نية للحكومة للتوجه لنادي باريس أو نادي لندن 
واالعالن عن عدم قدرة البالد عن تسديد ديونها«. لكن 
هذا االمر قد يصبح قدرا محتوما، حسب ما ذهب اليه 
مثال عز الدين سعيدان يف صورة مزيد التخفيض يف 

الرتقيم السيادي لتونس.
جلسة  يف  املركزي  البنك  محافظ  حذر  ايام  منذ 
عامة بمجلس نواب الشعب يوم 21 ماي املنقيض من 
االقتصاد واملؤسسات  »الخطرية جدا« عىل  التداعيات 
الرتقيم  يف  رايتينغ  فيتش  وكالة  تخفيض  صورة  يف 
السيادي لتونس اىل مستوى »س« كاشفا ان السلطات 

شهر  اخر  اىل  الوكالة  تقييم  تأجيل  طلبت  التونسية 
جوان الجاري.

بأنه  االقتصاد  خرباء  يصفه  السيادي  الرتقيم 
يُمثل تقييما ملا قدرة الدول عىل مواصلة سداد ديونها 
خالل  من  التصنيف  وكاالت  وتخاطب  الخارجية. 
هذا الرتقيم املؤسسات املالية الدولية امُلقرضة وايضا 
املستثمرين االجانب ويعني النزول برتقيم تونس اىل 
املالية  السوق  من  االفرتاض  استحالة  »س«  مستوى 

الدولية.
السيناريوهات  من  املالية  للسوق  والخروج 
ينقل  الذي  الكعيل  عيل  للوزير  بالنسبة  »املحبذة« 
الربملاني »تطميناته و»تفائله«  الحزام  نواب من  عنه 
بالنجاح يف  تعبئة موارد للميزانية التي تتجاوز الـ18 
مليار دينار بعنوان ديون  منها 13 مليار دينار ديون 
خارجية والحل يتمثل يف االقرتاض من السوق املالية. 
النواب من يقول ان الكعيل ال يرى » اشكاال يف  ومن 

ذلك حتى وان وصلت نسبة الفائدة اىل 12 يف املئة«.
امكانية  اية  سيُسقط  باريس  نادي  دخول  لكن 
لالقرتاض من السوق املالية الدولية »مهما كانت نسبة 
الفائدة«. مسؤول بنكي اكد لـ»الشارع املغاربي« ان 
نادي  اىل  املرور  ايضا  يعني  باريس  نادي  باب  دق 
لندن الذي تتحكم فيه الرشكات العمالقة والذي ينظر 
نادي  دخول  فرضيات  عن  اما  الخواص.  ديون  يف 
باريس فقد ابرز انه يمكن للدول االعضاء الدائمة فيه 
دعوة دولة مدينة عاجزة عن سداد ديونها وانه يمكن 
ايضا الحدى الدول الدائنة احالة دينها لنادي باريس 
باتفاق مع الدولة املدينة  الفتا اىل ان هذا التوجه يعد 

من اخطر السيناريوهات.
وكان سعيدان من اول من حذر من هذا السيناريو 
معتربا يف ترصيح لـ»بوابة تونس« بتاريخ 21 فيفري 
2021 ان ذلك سيكون خيارا مرا عىل الدولة مشريا اىل 
امكانية قيام هذا النادي  بـ»مساءلة الدولة حول مدى 
صورة  يف  وانه  الخارجية  ديونها  سداد  عىل  قدرتها 
فشلها يف تقديم اجابات مدعومة بحجج فانها ستجرب 
عىل التفاوض مع الدائنني والخضوع لالمالءات ومن 
بينها بيع ورهن ممتلكات عمومية يُحددها الدائنون«.
مرت بهذا النادي عدة دول منها املغرب والجزائر 
الهزات عىل  املقابل رغم كل  بينما حافظت تونس يف 
مصداقيتها يف سداد ديونها ولم تتخلف عن خالصها 
بعد موعدها ولو بيوم واحد حسب مسؤولني مروا عىل 
املكسب. مكسب  هذا  عىل  املحافظة  اىل  ودعوا  الدولة 
ضاع أدراج الرياح بعد أن أصبح ملف التداين يُطرح 
مع االمري تميم ويتحول اىل دعم حسب السيد مذيوب 
الترصيح  هذا  مثل  قدم  قد  يكون  ان  يمكن  ال  الذي 
دون ايه معلومات من داخل النهضة  او من القيادة 
التعبري  القطرية املعروف بقربه منها. وان غاب عنه 

او اخرج ترصيحه عن سياقه فعليه التوضيح. 

قطر والرئاسة
والوفد  املشييش  هشام  زيارة  توصيف  يمكن  ال 
املرافق له اىل قطر بأقل من »زيارة  مخجلة ومهينة«  
. فالوفد الذي قبل بكل الرشوط القطرية بما يف ذلك  
اىل  وصل  الزيارة،  هذه  عن  التونيس  االعالم  تغييب 
وال  كان  اعالن  اي  ودون  الظالم  جنح  تحت  الدوحة 
فيه تفاصيل حول  تُقدم  العادة  ترصيح مثلما جرت 

الزيارة وبرنامجها .
قبل الحديث عن الزيارة، نُذكر بأن ملف »االعالم 
والتعاطي مع قطر وأمريها« من املواضيع التي تطرح 
باستمرار يف مختلف الزيارات بني مسؤويل الدولتني. 
ولقطر »امتعاض كبري من صورتها يف بعض وسائل 
لـ»الشارع  سابق  وزير  اكد  التونسية«.  االعالم 
مبارش  بشكل  ذلك  طرحوا  »القطريني  ان  املغاربي« 
خالل زيارة قال انه كان مشاركا فيها الفتا اىل ان االمر 
»شخصيات  عن طريق  يتبني  ان  قبل  استغرابه  اثار 
تضع  القطرية   القيادة  ان  وزارية«  مناصب  تقلدت 

هذه املسألة عىل طاولة النقاش وتطلب النظر فيها«.
وبالعودة اىل الزيارة، فقد تم االعالن عنها من قبل 
زيارة رئيسها راشد  اثر  النهضة   قيادات من حركة 
5 ماي املنقيض. قيل  الغامضة لإلمارة يوم  الغنويش 
تونس  تمكني  عىل  تميم  مع  اتفق  الغنويش  ان  وقتها 
من قرض ميرس بقيمة ملياري دوالر وعىل مساعدات 
طبية ملواجهة ازمة كورونا تتمثل يف اجهزة وتالقيح. 
وبرش النائب عن النهضة محمد القوماني ابانها بأن 
جدا  هامة  حصائل  حققت  لقطر  الغنويش  »زيارة 

لفائدة التونسيني عىل اصعدة مختلفة«.
حسب نواب النهضة وقيادات منها،  ذهب املشييش 
اىل قطر »الضفاء طابع رسمي عىل االتفاقيات » التي 
العليا  اللجنة  اجتماع   خالل  عليها  التوقيع  سيتم 
املشرتكة التونسية القطرية . لكن تبني ان هذه اللجنة 
طرف  اي  يقدم  ولم  الزيارة  خالل  اصال  تنعقد  لم 
حتى   ( االعالن  يتم  لم  كما  النعقادها.  محددا  موعدا 
كتابة هذه االسطر( عن أية اتفاقات او وعود بل يمكن 
القول إن زيارة املشييش كذبت ما روجت له النهضة .
املستوى  رفيع  مصدر  كشف  ذلك،  من  اكثر 
القيادة  مع  »املفاوضات  ان  املغاربي«  لـ»الشارع 
القطرية لم تتمحور حول برامج قصرية املدى« مبينا 
يتم  لم  ان  قال  جديد  قرض  حول  محادثات  وجود 
تجديد ال قيمته وال نسبة الفائدة حتى مساء يوم امس 
بموافقة  مرتبطة  املفاوضات  ان  اىل  ملمحا  االثنني« 
الذي  االصالحي  الربنامج  عىل   الدويل  النقد  صندوق 

قدمته الحكومة يف واشنطن منذ اسابيع .
وقال املصدر حرفيا »الوزير عيل الكعيل لم يتوصل 
 ..  ce n’est pas pour demain ملموسة  نتيجة  اىل 

...هناك صعوبات يف تجسيد بعض االتفاقيات .. عىل 
تداوله حول   تم  ما  النقاشات مفتوحة وكل  كل حال 
قرض بملياري دوالر وتالقيح باكثر من مليوني جرعة 
ما  وبعض  قطر  يف  ونحن  به  ...فوجئنا  صحيح  غري 
قيل كان من بني مخرجات زيارة رئيس الجمهورية 
العاملة وهي حاليا يف  اليد  الرتفيع يف عدد  عىل غرار 

حدود 31 الف اىل 50 الفا«.
خط  عىل  للنهضة  القوي  الدخول  ان  الواضح 
كانت  التي  لقطر  احراجا  يثري  اصبح  الزيارة  هذه 
قد » نصحت املشييش يف وقت سابق بتأجيل الزيارة 
رئيس  مع  العالقات  تحسني  حني  اىل  واالنتظار 
الجمهورية«. وكان للمشييش قبل الزيارة لقاء بسفري 
قطر يف تونس طرحت فيه بعض »تحفظات الديوان 
االمريي« ورفضه »اي اصطفاف يف االزمة السياسية 
هذا  يف  الدخول  »عدم  عىل  قطر  وحرص  التونسية« 

الرصاع   حتى بشكل غري مبارش«.
 يف هذا الصدد يؤكد مصدر موثوق به لـ»الشارع 
»املحافظة  ان  القطرية(  السفارة  )من  املغاربي« 
الدوحة والرئيس قيس سعيد  عىل عالقة متميزة بني 
مسالة اسرتاتيجية« كاشفا »امكانية تمكني تونس من 
هبة بـ500 الف جرعة من تلقيح كورونا« قال انها 

ستوجه ملؤسسة الرئاسة.
حسب نفس املصدر، احالت قطر ملف الجمعيات 
لــ»التنسيق  تمولها  التي  او  بالنظر  لها  الراجعة 
هذه  ان  املعلوم  الجمهورية«.  رئاسة  مع  املبارش 
لحركة  مالية  واجهة  تُمثل  بأنها  متهمة  الجمعيات 
بشكل  تنشط  التي  الخفية  اذرعتها  واحد  النهضة 
مكثف خاصة يف فرتات االنتخابات وانها تُعد » منافذ 
مالية قارة لعدد من قياداتها« هذا ما اكدته زلة لسان 
مبارش  بث  يف  تونس  فرع  املسلمني  اتحاد  يف  عضوة 
عىل صفحتها بموقع فايسبوك )موثق( رسعان ما تم 
قطعه تحدث فيه عن رضورة الدفاع عن »استمرارية 

هذا املركز للمحافظة عىل التمويالت املتأتية منه«.
لقطر  بالنسبة  الحل  يتمثل  قد  ذلك  اىل  استنادا 
ارجاء  يف  الراعي  يشتكي  وال  الذئب  يجوع  ال  حتى 
اجتماع  حتى  خاصة  مالية  اتفاقيات  اية  عن  اإلعالن 
الرئيس قيس  العليا املشرتكة عىل ان يرتأسها  اللجنة 
مرسورة  ستكون  النهضة  كانت  ان  نعلم  وال  سعيد. 
بذلك وهي التي وظفت هذه الزيارة لـ»تلميع صورة 
عرب  ازمتها  من  للدولة  كـ»منقذ«  وتقديمه  رئيسها« 

تسخري عالقاته الخارجية لتعبئة موارد للميزانية.
وهناك  حنني  بخفي  الدوحة  من  املشييش  عاد 
من يؤكد ان القطريني  اعلموه بأن تمكني تونس من 
ضعف ملياري دوالر لن يكون  كافيا لتجاوز االزمة 
نادي  اىل  التوجه  »نصيحة«  مدخل  يكون  قد  وهذا 

باريس العادة جدولة الديون.

عادا من قطر بيد فارغة وأخرى ال يشء فيها
حكومة المشيشي تُناقش مع األمير تميم التوجه إلى نادي باريس! ؟
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بقلم : عمر صحابو

الدولة  لرئيس  وّجهوه  تاريخيا  أرادوه  نداء  يف 
تفّضل خمسة من قيادات الجيش العليا املتقاعدين 
– من بينهم جنرال واحد يف حقيقة األمر – بطرح ما 
يرونه سبل الخالص لتونس ألن "اللحظة عىل غاية 

الخطورة... ولم يعد يُسمح بمزيد إهدار الوقت".
النداء يُختزل يف أركان فكرية أو سياسية ثالثة :

- ال مناص "من وحدة التونسيني وتظافر جهود 
كل التونسيني مهما كانت مواقعهم ومهما اختلفت 

توجهاتهم، ألن الوضع ال يحتمل تشتت األصوات".
اإلخفاق  مسؤولية  اآلخرين  "تحميل  ينفع  ال   -
وما  حصل  ما  مسؤولية  من  قسطا  يتحّمل  فالكل 

يحصل".
الدولة مطالب بتقديم بديل لالقرتاحات  - رئيس 
املرّص إىل حد اآلن عىل رفضها، خاصة مبادرة االتحاد 

من أجل حوار وطني.
الثالثة،  األركان  هذه  خالل  من  بوضوح  تتجىل 
التي   – الوطنية  أقول  وال   – السياسية  الغاية 
باملسؤولني  النأي  إىل  البيان، غاية تهدف  يستبطنها 
عن  دولتها  وانحالل  تونس  انهيار  عن  الحقيقيني 
األمر.  اقتىض  إذا  واملقاضاة  واملحاسبة  املساءلة 
اليوم  إىل   2011 البالد من  بعبارة أوضح من حكموا 
نداء تونس، تحيا   : النهضة أساسا وحلفاؤها  وهم 
يف  النهضة  مع  تحالف  الذي  املرشوع  حزب  تونس، 
آخر حقبة من حكومة يوسف الشاهد وقلب تونس 
الذي سمح، بعد أن نكث بعهده للناخبني، للغنويش 
يف  وبالتايل  الترشيعية  السلطة  يف  بالتحكم  وحزبه 

ميكانيزمات الحكم يف البالد.
لحظة  أشكك  أن  الله  حاشا  كرام!  يا  سادة  يا  ال 
يمكن  ال  هذا  نداؤكم  إنما  املشكور،  سعيكم  يف 
يف  يفيض  وإنما  تونس  انقاذ  يف  مساهمة  يعّد  أن 
لبلد  فكيف  بانهيارها.  التعجيل  إىل  التحليل  نهاية 
الخراب  أنقاض  تحت  من  جديد  من  ينهض  أن 
الخراب؟  أسسوا  الذين  والرجال  األحزاب  بمشاركة 
بإهدار  يسمح  يعد  لم  الوضع  أن  تعتربون  إنكم  ثم 
جملة  الوقت  نفس  يف  وتقرتحون  الوقت  من  مزيد 
أن تحقق – وهو  لها  وإن كتب  التي  اإلجراءات  من 
مهدورا  زمنا  ستستهلك   – املستحيل  شبه  باب  من 
لإلنقاذ  طريق  خارطة  تجّهز  أن  أيعقل  ثم  طويال. 
يساهم يف رسمها من حكم البالد إىل اللحظة املنادية 
لإلنقاذ؟ السيما أن خريطة الطريق هذه جاهزة من 
2 واملوّقع  1 وقرطاج  زمان، منذ مشاورات قرطاج 
واالجتماعية  السياسية  األطراف  كل  قبل  عليها من 

أن  جدا  الصعب  من  اجماع  استثناء،  دون  الفاعلة 
أولياتها  يتحقق لو تم اعتماد مبادرة االتحاد. وأول 
: تطبيق القانون بعدل وحزم دون تمييز ثم مقاومة 
تشكيل  وثالثها  أحدا  تستثني  ال  للفساد  جذرية 
حكومة كفاءات ال تخضع لسلطان األحزاب الكريه 
أتستوجب هذه  األكثر كرها!  املحاصصة  وال آلليات 
الرضورات املستعجلة حوارا وطنيا جديدا وأنتم عىل 
علم بأن أول حزب اليوم يف البالد )الحزب الدستوري 
الحر( ال يقبل وال يرىض بشكل من األشكال الجلوس 
عىل نفس املائدة – وهو عىل حق – مع مدّمري البالد 

ودولتها.
املبطن لقيس سعيد بأنه  أما يف يتعلق باتهامكم 
ال يكتفي فقط برفض أو تعطيل االقرتاحات املقدمة 
له بل أكثر من ذلك بالتقصري أو بالعجز عن تقديم 
قيس  الجهل!  أو  النية  سوء  إما  فتشوبه  البديل، 
سعيد قّدم بديله منذ حملته االنتخابية وجّدد التأكيد 
عليه يف أكثر من مناسبة، سعيد يعترب أنه ال خالص 
لتونس إال بتقويض النظام السيايس الحايل وقانونه 
السيايس  املشهد  إىل  أفضيا  اللذين  العبثي  االنتخابي 
الحايل املرفوض بفساده ورداءته واستخفافه بهموم 
الشعب وقضايا األمة. فمن الطبيعي واملنطقي إذن 
أن يرفض كل مبادرة ال تنصهر صلب تصوره لخالص 
تونس كمثل مبادرتكم التي ال ترمي يف حقيقة االمر 
مثلما قلت لخالص تونس وإنما لخالص من تسبب 
التي  العملية  االقرتاحات  أن  ذلك  من  انهيارها.  يف 
إىل  إال  وتفصيال  جملة  تسعى  ال  بيانكم  يف  جاءت 
السياسية  املعادلة  يف  أسايس  كرقم  النهضة  تركيز 
دون  الستبعادها  وال  إلقصائها  مجال  ال  الوطنية 
البالد وأمن شعبها. وهنا يكمن  استقرار  نرتهن  أن 
النهضة   : ودوران  لف  دون  لنتحدث  الفرس!  مربط 
مبارشة  إما  سنوات  عرش  طيلة  البالد  حكمت 
)الجبايل  التاريخية  قياداتها  ترأستها  بحكومات 
والعريض( وإما بطريقة غري مبارشة بفضل خيانة 
من أثثوا رشعيتهم عىل مناهضة النهضة ثم تحالفوا 
من  التمّكن  من  ومّكنوها  السلطة  يف  طمعا  معها 
أن  يقتيض  املجرد  السيايس  فاملنطق  تمكينا!  الدولة 
تبتعد النهضة بطريقة أو بأخرى سياسية أو ثورية 
– والفرضية الثانية ممكنة جدا – عن الحكم بعد أن 
أفىض حكمها مع حلفائها إىل ما تونس عليه اليوم 
من دمار شامل. لست شخصيا من دعاة إقصائها أو 
استئصالها وقد كنت خالل الثمانينات من أول الذين 
دافعوا عن حقها يف التعبري والوجود، غري أن فشلها 

الذريع يف الحكم يفرتض ابعادها منه.
يقاسان  الحكم  يف  والنجاح  الفشل  كان  إذا 
حكمها  من  سنوات  عرش  بعد  فالنتائج  بالنتائج، 
ناطقة بذاتها : تونس أفلست عىل جميع املستويات. 
نعم أفلست! حسابيا تونس أفلست منذ حكم حليف 
كل  الشاهد!  يوسف  الفاشل  االسرتاتيجي  النهضة 
سوى  يكون  أن  يعدو  ال  حكومته  عليه  أقدمت  ما 
وأّجلت  األزمة  عّمقت  مغلوطة  ترقيعية  إجراءات 
حدوث الكارثة دون أن تمتص أسبابها، بالدنا تعيش 
انعاش  املفتعل،  اإلنعاش  نظام  تحت   2016 منذ 
مصداقية  تبّخرت  أن  إىل  سنويا  املتعاظم  التداين 
تونس املالية عىل الساحة العاملية، ناهيك أننا لم نعد 

نجد من نتسّول منه ونتوّسل اليه! 
عن  أتحدث  ال   – الطبيعي  اليوم  النهضة  مكان 
أم آجال – هو  املنتهية صلوحياتهم عاجال  حلفائها 
املعارضة. فقط وال غري! وفرضية أالّ تنعم مستقبال 

حتى بموقع املعارضة ليست من باب الوهم...
األزمة  يحتوي  األمر  نهاية  يف  الجنراالت  بيان 
لنظام فاسد  الحديث خدمة  البالد  تاريخ  األخطر يف 
وأحزاب أفسد، عوضا عن استثمارها شعبيا الجتثاث 
جذورها وإحالل محّلها نظام يستجيب إىل تطلعات 
نتائج  حسب   – التونسيني  من  الساحقة  األغلبية 
عىل  االقرتاع  فيه  يكون  رئايس  لنظام   – اآلراء  سرب 
األشخاص ال عىل "قطاطيس يف شكارة". والرئيس 
إياه  بخبث محّملني  استدرجتموه  الذي  قيس سعيد 
بني األسطر مسؤولية الشلل املجّمد لتماسك وتكامل 
أجهزة الحكم لن يبارك أبدا حوارا مع مخّربي البالد... 
هكذا أراه شخصيا يف تناغم مع ما قال وما يقول وما 
سيقول. لو كان يؤمن بجدوى هذا الحوار لدعا اليه 

منذ أشهر. 
أكثر  أراه وكما وّضحت رضوراته يف  الحل مثلما 
طريق  عن  الجماهريي،  الحل  يف  يكمن  فيديو  من 
سعيد  قيس  إليه  يدعو  باملاليني  جبّار  شعبي  حشد 
بوصفه رئيس الدولة ورئيس مجلس األمن القومي 
للنظام  حدا  يضع  املسلحة  للقوات  األعىل  والقائد 
الحكم،  من  منه  املنتفعني  ويبعد  السائد  السيايس 
يتبعه تشكيل حكومة انقاذ وطني حقيقية برشفاء 
زمنية محددة مسبقا  مدة  تعّد يف  تونس  ورشيفات 
عىل  وتسهر  جديدا  انتخابيا  وقانونا  جديدا  دستورا 
داخليا  الدولة  يف  الثقة  وإرجاع  األعمال  ترصيف 

وخارجيا.
دون ذلك ال انقاذ وال خالص!

لم يعد ينفع ال نداء جنراالت
وال حوار وطني!

موقف األسبوع

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنية أخبار صحيحة ودقيقة وآنية 
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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معز زيود

وأخريا خاطب الرئيس التونسّيني بلغتهم!
أحدث خطاب رئيس الجمهوريّة قيس سعّيد، لدى اجتماعه منذ أيّام مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مفاجأة اتّصالّية شكال ومضمونا. تحّدث يومها بلغة 

َف به وأخذ يهترئ بمرور األيّام...
ِ
يفهمها التونسّيون، فقطع مع نموذج خطابّي مسّطح جاّف ُعر

هل يمكن الحديث عن نجاح الرئيس قيس سعيّد 
السياسينّي،  خصومه  مع  »القطيعة«  جليد  إذابة  يف 
أنّه  ملجّرد  الربملان،  ورئيس  الحكومة  رئيس  وأساسا 
اللهجة  من  وقريبة  ومفهومة  بسيطة  بلغ  تحّدث 
املألوفة  التهديديّة  خطابه  نربة  واستبدل  التونسيّة 
التنسيق  وتكثيف  الوحدة  إىل  تدعو  هادئة  بأخرى 
ومؤّسساتها؟!  الدولة  عىل  حفاظا  املشرتك  والبناء 
التحّول  هذا  يؤّدي  ربّما  بل  بذلك،  الجزم  يصعب 
الرئايس إىل إشعال معارك خفيّة  النوعي يف الخطاب 
ضّد قرص قرطاج، بدليل ارتباك بعض قياديي حركة 
خطاب  عىل  الرّد  يف  تعليقاتهم  واختالف  النهضة 
الحايل  النائب  الفرجاني  سيّد  أّن  درجة  إىل  الرئيس، 
وصف  قد  اإلسالمي  التنظيم  يف  املخرضم  والقيادي 

سعيّد إثر االجتماع املذكور بـ«الخطري«... 
ال يخفى أيضا أّن انفراج األزمة السياسيّة ال يمكن 
سحريّة  بعصا  منتظرة  غري  ملسة  بمجّرد  يتحّقق  أن 
إىل  األمر  يحتاج  بل  مؤّخرا،  الدولة  رئيس  بها  أمسك 
وملموسة  مدروسة  وتحّركات  وأفعال  دؤوب  عمل 

متواترة.
السيايس  الهاجس  هذا  فإّن  األحوال  كّل  ويف 
القطيعة مع الخصوم األلّداء ليس  النفعي يف تفكيك 
لِسمات  سعيّد  تغيري  من  الهدف  هو  يبدو  ما  عىل 
خطابه، وإن بدا للبعض كذلك!. فمن الواضح رئيس 
إىل  يهدف  ما  بقدر  هؤالء  يستهدف  ال  الجمهوريّة 
وإعادة  واستقطابهم  التونسينّي  عموم  عىل  االنفتاح 
تسيع رقعة منارصيه مّمن أخذت »خشونة« خطاب 
أّن  وبما  صفوفهم.  تُفّرق  اللغويّة  وتعقيداته  سعيّد 
رئيس  من  وحلفائها  النهضة  حركة  أنصار  مواقف 
الدولة تبدو أمًرا محسوًما أيديولوجيًّا بعصا الطاعة، 
فإّن األهّم بالنسبة إىل قيس سعيّد يكمن يف حرش هؤالء 
الخصوم يف مربّع ردود الفعل السلبيّة املتشنّجة التي 

كانت يف السابق محسوبة باألساس عليه... 

مرونة الخطاب
إنّها املّرة األوىل التي يتحّدث الرئيس قيس سعيّد 
لم  التي  التونسيّة  الدارجة  من  قريبة  بلغة  خاللها 
يألف الحديث بها يف الفضاءات الرسميّة املتداولة عنه 
هنا  القول  من  املقصود  وليس  اإلعالميّة.  املحامل  يف 
أّن  بلغتهم«  التونسينّي  خاطب  قد  سعيّد  »قيس  إّن 
التونسينّي يستخدمون جميًعا لغة خصوصيّة متآلفة 
ومتجانسة يف أصواتها وألفاظها ومنطوقها ولهجتها 
املناطق  سّكان  بعض  أّن  مثال  يخفى  فال  ورموزها. 
تونس  بني  أو  والجزائر  تونس  بني  سواء  الحدوديّة 
فال  ذاتها،  اللغويّة  املنظومة  تقريبا  يعتمدون  وليبيا 
يمكن توصيفها عندئذ باللغة التونسيّة أو الجزائريّة أو 
الليبيّة الخالصة. ال يكمن اإلشكال إذن يف هذا املكمن، 
املتباينة  واملواقف  التصّورات  اختالف  السيما يف ظّل 
تونسيّة  لغة  وجود  مدى  بشأن  أحيانا  واملتصارعة 
عنارص  ذات  متفّرقة  لهجات  مجموعة  أو  واحدة 
الرئيس  أّن  الحال  قضيّة  يف  ذلك  من  األهّم  مشرتكة. 
»السحريّة«  االتّصاليّة  الوصفة  وجد  قد  سعيّد  قيس 
بادر عىل غري عادته  لالقرتاب من جمهور بالده ألنّه 
ومضمونًا،  أسلوبًا  السيايس  خطابه  »تونسة«  إىل 
باعتبار أّن الشكل يف حّد ذاته يعكس صميم املعنى. 
فاملقصود إذن أّن رئيس الدولة قد خاطب التونسينّي 
بما يفهمون ويستسيغون، بل ونجح عىل األقّل ظرفيًّا 

يف استمالة الكثريين...
من الواضح أّن رئيس الدولة قد بذل جهدا كبريا 
عاميّة  بلكنة  مزدانة  بسيطة  عربيّة  بلغة  ليتحّدث 
الطبيعي  تونسيّة ذات شحنة عاطفيّة واضحة. فمن 
والتدريس  الجامعي  التعليم  يف  حياته  بذل  من  أّن 

عن  الحديث  يف  صعوبة  يجد  أن  الفصحى  باللغة 
مسائل ذات عالقة بالشأن العام والدستور والقانون 
ومتونها  العربيّة  اللغة  غري  بلغة  السياسة  ومقالب 
بعد أن انسابت يف لسانه عىل امتداد عقود من الزمن. 
مماثل  فاألمر  املشّقة،  هذه  مدى  تفّهم  طبًعا  ينبغي 
باللغة  والكالم  الكتابة  لعقود  تعّود  من  إىل  بالنسبة 
العائلة  أفراد  أو مع  العمل  أماكن  الفرنسيّة سواء يف 
يف  متناهية  صعوبة  سيواجه  إذ  املحيطني،  وسائر 
التونسيّة،  بالدارجة  أو حتّى  العربيّة  باللغة  الحديث 
أللفاظ  متواتر  تلقائي  إسقاط  عرب  تشويهها  دون 

وعبارات من قاموس تلك اللغة األجنبيّة.
السيايس  الداعي  فإّن  ثّمة  ومن 

رئيس  إىل  بالنسبة  محّددا  كان 
التغيري  إىل  اللجوء  يف  الدولة 
ترسيخ  أجل  من  الرضوري 
عن  تُجيب  غائبة  شبه  صورة 
هل  كاآلتي:  مركزي  سؤال 

كوكب  من  جاء  أنّه  أم  التونسينّي  سائر  سعيّد  يشبه 
فرتة  عن  النظر  فبرصف  كثريا؟  يرتّدد  كما  آخر 
التونسيّون  يبحث  ال  الظرفيّة،  االنتخابيّة  النشوة 
تُذّكرهم  رخيم  جهوري  صوت  ذات  شخصيّة  عن 
شخصيّة  يريدون  ما  بقدر  التاريخيّة«  بـ«األمجاد 
والتعبري  لتمثيلهم  التونيس  كوكبهم  ومن  تشبههم 
ملشاكلهم.  حلول  وإيجاد  ومشاغلهم  همومهم  عن 
الجمهوريّة،  رئيس  إليه  تفّطن  ما  األرجح  عىل  وهو 
التهديد  لغة  أمست  أن  بعد  التأخري،  من  بيشء  ولو 
والوعيد والحديث املتكّرر ألشهر طويلة عن املؤامرات 
تنّدر ال  الخلفيّة محّل  للطوابري  الغامضة  والدسائس 

يثري اهتمامهم وفضولهم.
واألهّم يف تقديرنا أّن الرئيس قيس سعيّد قد ُوّفق 
إىل حّد كبري يف تمرير املضامني السياسيّة ذاتها تقريبا 
مفرطة  لغويّة  وتعقيدات  خطابي  تهافت  دون  من 
وبتعبريات بسيطة تستسيغها األغلبيّة غري القابعة يف 
قّوة  أّن  املحنّطة. وال يخفى كذلك  األيديولوجيا  ركام 
الخطاب األخري لرئيس الجمهوريّة تكمن يف أنّه نزع 
يُفّرق حسب  وال  يجمع  اعتماد خطاب  إىل  مضمونيّا 
دعاة  وال  انقالب  دعاة  لسنا  »نحن  قائال:  الظاهر، 
خروج عن الرشعيّة، نحن دعاة تكامل بني املؤّسسات. 
تصّورات  وربّما  مختلفة  توّجهات  هناك  أّن  صحيح 
دبلوماسيّة  لها  واحدة  دولة  ظّل  يف  ولكن  مختلفة 
بني  كامل  تنسيق  هناك  يكون  أن  بّد  وال  واحدة... 
فّماش  ما  وحدة،  دولة  نحن  الدولة...  مؤّسسات 

الخطاب  هذا  ورغم  بدعة«...  هذي  دولة،  عرشين 
الجامع، فإّن قيس سعيّد لم يرتّدد يف قصف مناوئيه 
راشد  الشعب  نّواب  مجلس  رئيس  وخاّصة  بشّدة، 
بها  واملتالعبني  الحصانة  عن  الحديث  عند  الغنويش، 
تحت قبّة الربملان يف ظّل مفارقة وجود نائب فاّر من 

القضاء!. 
تونسّي.. أو ال يكون!

لم يرتّدد قيس سعيّد أيضا يف اللجوء املقصود إىل 
اللغة  مستوى  عىل  سواء  العاميّة،  اللهجة  استخدام 
افتعال  عىل  الرتكيز  عن  غرار حديثه  األمثال، عىل  أو 
والتشويه،  االتّهامات  وتبادل  الهامشيّة  القضايا 
يف  يلعبو  قاعدين  »منطق  من  يسود  عّما  متحّدثا 
الْشُكبَّة، شكون يْشكِّب. مش هاذي الدولة التونسيّة، 
مش دولة تشكيب«. ويف نفيه القطعي لوجود ما ُسّمي 
بـ«انقالب دستوري«، لم يتّهم رئيس الدولة خصومه 
ومحدوديّة  والجهل  بالغباء  ورصيح  مبارش  بشكل 
بالقول:  ذاته  لليشء  مّلح  أنّه  غري  القانونيّة،  املعرفة 
»40 سنا يقرى يف الفقه، ومن بعد جاء للشيخ قاّلوا 
الرسالة  أّن  يدرك  منوبيّة آش تكون من ربّي«. وهو 
قد وصلت بوضوح تاّم إىل عموم التونسينّي، دون أن 

يوّرط نفسه بخطاب متشنّج.
والالفت للنظر كذلك أّن رئيس الدولة قد حرص 
عىل تجنّب االلتجاء، مثلما تعّود سابقا وبشكل متكّرر، 
الحقيقة«  بـ«خطاب  اللسانيّات  يف  يُسّمى  ما  إىل 
بأحاديث  يستشهد  فلم   .discours de vérité

تاريخيّة  آيات قرآنيّة ولم يذكر شخصيّات  أو  نبويّة 
تراثيّة  أمثلة  إليهم ومن يستعمل  الصحابة ومن  من 
معّقدة أو ألفاظا وعبارات عربيّة غري مألوفة لدى غري 

املختّصني. 
فعل  ردود  من  ترّدد  عما  النظر  وبرصف 
مّمن  خصومه  بعض  ألسن  أصحاب  عىل  وتعليقات 
أدنى  دون  النار  عىل  الزيت  صّب  سوى  يُجيدون  ال 
وخارجيّا،  داخليّا  وصورتها  الدولة  ملصالح  اعتبار 
فإّن رئيس الجمهوريّة بدا خالل هذا اللقاء واثقا من 
نفسه، ومدافعا بلغة بسيطة وسلسة عن املبادئ ذاتها 
»نحب  مثال:  قائال  عليها،  التأكيد  اعتاد  التي 
ثابت  دائما  راني  التونيس  للشعب  نقول 
عىل املبدأ وال أقبل التنازل عن املبادئ.. ما 

فّماش حد خري من حد«...
قضيّة  يف  الطبيعي  من  كان  أنّه  ومع 
الحال املتعّلقة بما سّمي »وثيقة االنقالب« 
أن يقّدم رئيس الدولة للتونسينّي ما ينبغي 
الهذيان  ملنسوب  حّدا  يضع  حتى  توضيحات  من 
هذه  جيّدا  فهم  قد  فإنّه  املتصاعد،  بالغباء  واملتاجرة 
أن  الجمهوريّة  رئيس  من  مطلوبا  ليس  بأنّه  املّرة 
وبأّن  الدستوري  القانون  يف  مختّصا  أستاذا  يكون 
حتّى  أو  للشعب  الدروس  تقديم  يف  يكمن  ال  دوره 

لخصومه. 
من الطبيعي جّدا إذن أن ينزع رئيس الجمهوريّة 
بلغة يفهمونها  التونسينّي  إىل مخاطبة  قبل كّل يشء 
تناول  عىل  أساسا  أحاديثه  يرّكز  وأن  ويستوعبونها، 
فقط  يتحّدث  وأاّل  تحسينها،  وكيفيّة  أوضاعهم 
بهدف الدفاع عن صورته ضّد من يُفرط يف انتقاده. 
وأن  النهج،  هذا  يف  يميض  أن  مستقبال  فاملطروح 
انتظارها ومن  يُسارع بتقديم مبادرات جديدة طال 
السقوط  دون  األمل،  من  جرعة  تعطيهم  أن  شأنها 
قد  الجمهوريّة  فإّن رئيس  ثّمة  األوهام. ومن  بيع  يف 
الحكومة  برئيس  لقائه  لدى  األخري،  خطابه  يف  نجح 
شباك  يف  ثمينة  نقاط  تسجيل  يف  الدفاع،  ووزير 
تُؤكل  أين  »من  إذن  سعيّد  قيس  عرف  خصومه. 
أو  عدائي  خطاب  يف  السقوط  دون  اتّصاليّا  الكتف« 
التونسيّون. وهو ما  لم يعد يستسيغه  تلقيني جاّف 
جعل االنطباعات تسري عموما لصالحه، ال فقط ألنّه 
اعتمد خطابا توافقيّا يحّمل معارضيه مسؤوليّتهم يف 
الفساد  البرص عن  الهامشيّة وغّض  القضايا  اختالق 
يكون  كيف  عرف  ألنّه  خصوصا  وإنّما  املسترشي، 

تونسيّا...

صور من تاريخ تونس الحديثة

ثالثة رؤساء حكومات في عهد البايات والتسمية الرسمية »الوزير األكبر«..

الهادي لخوةمحمد صالح املزايلصالح الدين البكوش
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07الشارع السياسي

العربي الوسالتي

بعد تأكيد »أنا يقظ« عدم تبّرع الوزراء بنصف أجورهم:

سقطة أخالقية جديدة حلكومة املشييش

القديم  املربّع   اىل  طواعية  عاد  املشييش 
أمل  عىل  الصناديق  بفلسفة  اآلخر  هو  ليتسّلح 
رّش  والعباد  البالد  يقي  جماعي  مخرج  إيجاد 
عىل  املناسبة  تلك  خالل  أّكد  وقد  الجائحة. 
رضورة العمل عىل وضع اآلليات الالزمة لضمان 
شفافية عملية جمع التربعات وتوزيعها يف اطار 
يف  االنخراط  إىل  التونسيني  داعيا  الصندوق  هذا 
الفئات  ملساعدة  االجتماعي  التضامن  مجهود 
التي ترضرت أنشطتها من جراء تداعيات انتشار 
التمتع  يواصلون  ممن  وخاصة  كورونا  فريوس 
أّن  اىل  واضحة  إشارة  يف  وامتيازاتهم  بأجورهم 
ومتاحا  عادال  يكون  أن  يجب  الحياة  يف  الحّق 

للجميع تماما كاملوت ال يستثني أحدا.

أقوال في مهّب الريح
يف  أمل  بارقة  املشييش  يكون صندوق  ولكي 
األكسجني  من  إضافية  وجرعة  النكسات  زمن 
لزاما  كان  واملمات  للنهب  عنوانا  وليس  للحياة 
التي  الشعارات  تلك  بنفس  الصندوق  لّف 
تداولت الحكومات السابقة حتى قبل الثورة عىل 
مخّصص  الصندوق  وألّن  باملجان...  توزيعها 
االقتصاد  وزير  لسان  نطق  املال  لجمع  أساسا 
أن  ليؤّكد  الكعيل  عيل  االستثمار  ودعم  واملالية 
هذا الصندوق سيبعث للحياة قريبا وبأنه سيقع 
الترصف يف موارده يف كنف الشفافية عىل غرار 
والتي  املشابهة  الصناديق  بقيّة  مع  حصل  ما 
ولتربئة  شيئا.  وخراجها  محصولها  عن  نعلم  ال 
واإلخالص  القول  يف  الصدق  وإظهار  النوايا 
أعضاء  جميع  أن  املوّقر  الوزير  كشف  الفعل  يف 
لشهر  اجورهم  بنصف  سيتربّعون  الحكومة 
نعرف  أن  دون  ذلك  بعد  الجمع  وانفض  أفريل 
وقت  يف  للحكومة  الجديد  الصندوق  عن  شيئا 
صندوق  يف  بأصابعه  ينبش  البعض  فيه  مازال 
18-18 بحثا عن أموال كثرية سمعنا عنها الكثري 

لكننا لم نر لها أثرا.
يوم  يقظ”  “أنا  منظمة  خرجت  األثناء  يف 
 2021 ماي   28 لـ  املوافق  املايض  الجمعة 
ملا  وخالفا  الحكومة  وزراء  ان  فيه  أّكدت  ببالغ 
رواتبهم  بنصف  يتربّعوا  لم  املالية  وزير  قاله 
لشهر أفريل لفائدة صندوق التربعات للتضامن 
عديد  تناقلته  البالغ  كورونا.  فريوس  ملجابهة 
وسائل االعالم وخلق كثريا من الجدل ألنه رضب 
وأعادها  مقتل  يف  جديد  من  الحكومة  مصداقية 
وزير  يحّرك  لم  ذلك  مع  االنتقادات.  واجهة  اىل 
االقتصاد واملالية ودعم االستثمار أّي ساكن ولم 
يعّلق عىل األمر سواء بالنفي أو بالتأكيد يف حني 
واصل رئيس الحكومة تجاهله ملا يدور من حوله 
ال  األمر  وكأّن  بالربود  املمزوج  صمته  يف  وأطال 
يعنيه... وكأّن انعدام الثقة فيه ويف برامج ووعود 

الحكومة أمر ال يشغله وال يثنيه...

فلسفة الصنايق
الحديث عن فلسفة صناديق »التسّول« التي 
بيئة  يف  الرتويج  الخاوية  العقول  بعض  تمتهن 
الهاوية ليس أصل االشكال يف مقال  املجتمعات 
أن  واحدة وهي  قناعة  بات عىل  فالجميع  الحال 
طبيعي  نتاج  هي  واملمارسات  السلوكات  هذه 
الحكومات  تجيدها  التي  التواكل  لسياسات 
بالداخل  العاجزة  أياديها  تمّد  التي  املتعاقبة 

الشعب  إّن  ثّم  ذلك.  من  تتحّرج  وال  والخارج 
يغريه حديث  يعنيه وال  يعد  لم  الكريم  التونيس 
يف  النظام  كان  منذ  عليها  تربّى  فهو  الصناديق 
عّز قّوته يرسق رغيفه ويودعه يف صناديق كبرية 
وبعناوين كثرية. لذلك لم يكن كالم املشييش عن 
صندوق التربعات الفتا أو مهّما بدليل أّن الجميع 
لم يستحرضه سوى بعد بالغ منظمة »أنا يقظ« 

وهنا مربط الفرس.
تحرتم  لحكومة  كيف  هنا  املطروح  السؤال 
تخدع  أن  وتعهداتها  كلمتها  وتحرتم  نفسها 
شعبها وتسوق له األوهام؟ كيف لهذه الحكومة 
يوم  بعد  يوما  الشعبي  رصيدها  يتآكل  التي 
لحكومة  كيف  رّسا؟  تنقضه  ما  علنا  تقول  أن 
تتحّزم بنظافة اليد وبالشفافية أن تغالط الناس 
مستوى  يف  تكون  وال  استغبائهم  يف  وتتمادى 
كلمتها؟ كيف يسمح وزير ما لنفسه بـ«الكذب« 
األٌقّل  عىل  نفسه  يكّلف  وال  املأل  رؤوس  عىل 
مشّقة التوضيح أو االعتذار؟ ما معنى أن تدفع 

الحكومة شعبها نحو التضحية ببعض من ماله 
وقوته وحياته ألجل شعار أو خيار هي يف األصل 

ال تؤمن به وخاصة ال تلتزم به؟
صمتها  عن  الحكومة  تخرج  أن  نتوّقع  كنّا 
سيف  وامليثاق  العهد  ألّن  وزرائها  ذّمة  لتربّئ 
الخري يف بعض  نتوّسم  وكنّا  األعناق  مسّلط عىل 
املزاعم  كّل  يفنّد  توضيحا  انتظرنا  لذلك  الوزراء 
التي جاءت يف بالغ »أنا يقظ« ولكن يبدو واضحا 
الطويل  الصمت  وأن  ثابتة  التهمة  أّن  للعيان 
الحكومة  »فساد«  ودليل  املنظمة  براءة  قرينة 
تحرتم  أخرى  دولة  يف  ألنه  واملعنوي  األخالقي 
االستقالة  نّص  كان  شعبها  وتحرتم  نفسها 

سيكون مرافقا لرسالة االعتذار.

أين اختفت أموال صندوق
 18 - 18؟

قبل أن ننهي حديثنا وطاملا أننا فتحنا قوس 
الدين  بدر  قاله  ما  ننىس  أن  يجب  ال  الصناديق 
القمودي رئيس لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة 

بموقع  الرسمية  صفحته  عىل  بالربملان  الفساد 
»فايسبوك« بخصوص صندوق 18 - 18.

القمودي وّجه رسالة لرئيس الحكومة طالبه 
فيها بالكشف عن قيمة تربّعات صندوق 18 18- 
أوال مضيفا أن أكثر من 6 االف مليار وردت عىل 
تونس كهبات ومساعدات دولية لم نعرف كيف 
الدرجة  القمودي عىل هذه  واين؟ وكالم  رصفت 
والتمّعن  عليه  الوقوف  يستوجب  الخطورة  من 
فيه فهو ليس شخصا عاديا ومسؤول جّدا عّما 
يقول فهو رئيس لجنة االصالح اإلداري ومكافحة 
الفساد بالربملان. ولعّل هذا الكالم هو الذي يفرّس 
عن  البسيط  العادي  املواطن  الحقيقة عزوف  يف 
جمع  عىل  القائمة  الدولة  سياسة  يف  اإلنخراط 
التي  الفردية  املبادرات  من  الرغم  عىل  التربّعات 
ملسناها وعايناها ملحارصة الجوع والفقر خاصة 
خالل شهر رمضان الفائت وما شاهدناه جميعا 
خلقت  مسبوقة  وغري  واسعة  تضامنية  هبّة  من 
موارد »أكل وعيش« جديدة بعيدة كّل البعد عن 
بعجزها  استقالت  التي  الفارغة  الحكومة  موائد 
ليقوموا  األخيار  لبعض  املجال  لتفسح  وكسلها 

بالواجب نيابة عنها...
العزلة  حالة  إطار  يف  يندرج  السلوك  هذا 
وهو  فرتة  منذ  الحكومة  تعيشها  التي  الخانقة 
سلوك يكّرس غياب العدالة االجتماعية يف منطق 
إعادة  بمقدورها  يعد  لم  التي  الحديثة  الدولة 
التضامني  املد  الشعبي وتعزيز  التعاطف  كسب 
الترّبع بعد أن فقدوا  للناس من أجل حثهم عىل 
ثقتهم أّوال بالحكومة وثانيا بفاعلية ونجاعة هذا 
»التسّول«  التي تختص يف  الصناديق  النوع من 
الحالل حتى ال نقول شيئا آخر. كما أن املنطق 
أن  الراشدة  الحكومة  هذه  من  يفرتض  كان 
 18-18 صندوق  عن  املشبوه  الغبار  تنفض 
ملجابهة تداعيات أزمة كوفيد الذي تم احداثه يف 
مارس 2020 وتقّدم للناس دالئل ثابتة وموثوقة 
عن حقيقة األموال التي تم تجميعها من الداخل 
التي  الحقيقية  باملشاكل  والتعريف  والخارج 
يف  الترصف  عملية  عرقلت  أو  أساءت  أو  حالت 
بعث  يف  التفكري  من  أفضل  هذا  كان  موارده... 
صندوق جديد ألن ذلك يعني اعرتافا ضمنيا بأن 
أكل  ربّما  أو  للشفافية  يفتقد  األّول  الصندوق 

محصوله الحمار.
لألسف رئيس الحكومة هشام املشييش يبدو 
فقط خبريا جّدا يف إطالق نداءات االستغاثة وهو 
حاذق اىل درجة كبرية يف تعّقب األزمات وتعداد 
الحلول واستمالة  إيجاد  لكنه يعجز عن  الهّزات 
العقول اليشء الذي جعل حكومته املقيّدة بحزام 
سيايس ملغوم ترتّنح تحت خّط الفشل والقبول. 
عىل  مقترصا  ليس  وحكومته  املشييش  وفشل 
شمل  بل  فقط  واالصالحات  االنجازات  مستوى 
خاصة الجانب االتصايل الذي حرش الحكومة بكل 
عناوينها يف زاوية النقد واالنتقاد. وهذا الخلل يف 
جسد الحكومة التفاضيل  يعود أساسا اىل انعدام 
الشفافية وتدنّي منسوب الثقة يف كّل مؤسسات 
وىّل  الذي  الشعب  أطياف  مختلف  لدى  الدولة 
دبره عن وعود الحكومة باحثا عن حلول جذرية 

وحياة حقيقية يف الضّفة األخرى...

2021عن إحداث صندوق جديد لجمع التبرعات لمساعدة الفئات  10 أفريل  رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن ذات سبت مشهود وافق 
الهشة والمتضررة من تداعيات جائحة كوفيد19 وذلك في تصريح إعالمي عقب اشرافه على ندوة الوالة وجلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة 

العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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عز الدين سعيدان

ذّكرتني قراءة الوثيقة املتعلقة بربنامج االصالحات 
الذي سلمه الوفد التونيس لصندوق النقد الدويل يف إطار 
التي  باالمتحانات  للحصول عىل فرض  الجديد  الطلب 
كانت  امتحانات  املعهد،  يف  أو  املدرسة  يف  نجريها  كنّا 
مساحات  تتضمن  ُجمل  شكل  يف  إلينا  تقدم  أحيانا 
فإّن  وللتذكري  إلتمامها.  ملؤها  منّا  مطلوب  بيضاء 
املالية  وزير  من  بالخصوص  تكّون  التونيس  الوفد 
الصناعة  اتحاد  ورئيس  املركزي  البنك  ومحافظ 

والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد غابت عن الوثيقة املقّدمة عّدة عنارص أساسية 

مثل:
• جدول محّدد النجاز االصالحات املقرتحة باستثناء 
اصالحني يتعلق األول بكتلة األجور املخصصة للوظيفة 
العمومية والثاني بصندوق التعويض واللذين ستكون 

لنا عودة اليهما يف مناسبة قادمة.
• تقدير للكلفة الجملية لالصالحات مع التنصيص 

بكل دقة عىل مصدر املوارد املالية الرضورية.
يكون  أن  االصالحات  لربنامج  يمكن  ال  أنه  ذلك 
مدعوما  طموحا،  كان  إذا  إالّ  مصداقية  وذا  مقبوال 
باألرقام ومقّدما يف شكل اجراءات ملموسة ومتعاقبة 

ومصحوبا بمراحل انجاز عاجلة.
لكن غاب عن الوثيقة أيضا يشء هام جدا : تفاصيل 
مثلما  الواقع،  يف  تتضمن  لم  اذ  املقرتحة  االصالحات 
ذكر ذلك وزير املالية خالل جلسة عامة بمجلس نواب 
العريضة  الخطوط  سوى  االعالم  لوسائل  أو  الشعب 

لربنامج االصالحات.
قد  التفاصيل(  يف  يسكن  )والشيطان  فالتفاصيل 
الفرق  مع  العمل  وجلسات  النقاشات  نتيجة  تكون 
الدويل وقد جاءت فكرة »إتمام  النقد  الفنية لصندوق 
االصالحات  برنامج  أن  اذ  هنا  من  تحديدا  الُجمل« 
الحقيقي الذي من املفرتض أن يمّكن تونس من قرض 
إالّ  معرفته  تتّم  ولن  مجهوال  مازال  الصندوق  من 
بانتهاء عمل فرقه الفنية. وهذا يعني بلغة أخرى أننا 
نطالب صندوق النقد الدويل بإبالغنا بما تعترب فرقه أن 

علينا القيام به.
وعىل حّد علمي لم يسبق لتونس أن اتبعت تمّشيا 
مماثال وال حتى عام 1986 ملواجهة متطلبات مخطط 
ضبط  عىل  تونس  تعّودت  فقد  الجوهري.  التعديل 
مع  مناقشتها  قبل  بالتفصيل  اصالحاتها  برامج 

الجهات املانحة.
الوظيفة  يف  األجور  كتلة  بنقطتي  يتعلق  ما  ويف 
بكل  يل  يبدو  التعويض  صندوق  واصالح  العمومية 
التوقيت  وكذلك  املقرتحة  االجراءات  أن  بساطة 
أزمة  يف  بالتسبّب  جازفنا  إذا  إالّ  التطبيق  مستحيلة 

اجتماعية مؤملة وخطرية.

  Fill in the blanks
أو »أمّتوا اجلمل«

البالد  بها  تمر  التي  العميقة  السياسية  االزمة  خضم  يف 
تعددت املناورات والعمليات التمويهية التي تدل داللة واضحة 
ومحاولة  تماما  واستباحته  بل  العام  بالرأي   االستخفاف  عىل 
جره إىل املستنقعات العادية التي ترتع فيها بكل حرية الحركات 
السياسية الفاعلة املتمحورة باألساس حول الحركات اإلسالمية 

والتي تقودها منذ سنوات حركة النهضة.
ممكنة    2019 انتخابات  منذ  أصبحت  املناورات  هذه  إن 
بفضل األحزاب والحركات التي أدارت الظهر لناخبيها لرتتمي 
مكافآت  مقابل  النهضة  حركة  أحضان  يف  قيود  ودون  بقوة 
عديدة ومختلفة. وهذه القوى أو ما تبقى منها التي تمثل طيفا 
واسعا ومتنوعا من االنتهازيني الظاهرين أو املتسرتين شوهت 
تماما املشهد السيايس التونيس منذ وصول الباجي قائد السبيس 
لحليفه  والالمرشوط  التام  وانبطاحه  السلطة  إىل   2014 سنة 

التوافقي راشد الغنويش.
 فكانت يف أول عهده حكومة الصيد التي أصبحت حكومة 
حركة النهضة وتعمل لفائدة االسالم املتطرف وال أدل عىل ذلك 
ما قام به رئيس الحكومة يف زمانه من اإلفراج عىل رضا الجوادي 
أحد املتطرفني املعروفني يف جهة صفاقس بتعليمات من القرص 
يف  اإلسالميني  قائد  يرأسه  برملان  يف  نائبا  اليوم  أصبح  والذي 
الطيف  مكونات  جميع  من  متسرت  أو  واضح  بتواطئ  تونس 
الربملاني انطالقا من قلب تونس املتحصل عىل امليدالية الذهبية 
يف االنبطاح والذود بكل ما أوتي من قوة عن مؤازرة القوى التي 
تشمل  والتى  الدولة  كيان  من  تبقى  ما  لخراب  جاهدة  تعمل 
املؤسس  والية  وبعد  قبل  بعثت  التي  األحزاب  كل  عامة  بصفة 
الرئييس لعقلية تغليب املصالح الخاصة والضيقة عىل املصلحة 

الوطنية الباجي قائد السبيس.
يف هذا الجو السيايس املتعفن الذي يلحظه املواطن البسيط 
األعزل كل يوم برزت قوة جديدة عىل األقل عىل مستوى الرأي 
يمثلها  التي  الحركة  وهي  النضايل  السيايس  والتحرك  العام 
ويقودها الحزب الدستوري الحر والتي تمثل الشوكة الوحيدة 
االسالمية عىل طريق تحكمها  الحركات  التي تعرتض  والحادة 
واإلعالم  الدولة  عىل  الكلية  وسيطرتها  املشهد  يف  سهولة  بكل 

واالقتصاد واملجتمع.
الجديد  الوضع  حركة هذا  صفوف  يف  الهلع  أدخل 

حل  إليجاد  بانتظام  بيادقها  تحرك  أصبحت  التي  النهضة  
»ملعضلة عبري موىس«   التى كشفت القناع عن مرسحية االنتقال 
وجهها  عىل  وحلفاءها  النهضة  حركة  وأظهرت  الديمقراطي 
النواب  ملا قرر رئيسها تصدر رئاسة مجلس  الحقيقي خاصة 
فأصبح بذلك هو ومعاونوه لوحة تصويب لكل الرماة مؤدية إىل 
كشف حقيقة اإلسالم السيايس يف تونس وارتباطه الوثيق بمن 

يتآمر عىل البالد يف الداخل والخارج.
وآخر هذه املرسحيات الرديئة هي دعوة الضباط املتقاعدين 
الخمسة خريجي أروقة حركة النهضة والذين لم يصمدوا ولو 
يف  علينا  فطلع  العام  الرأي  وامتعاض  سخط  امام  واحد  يوم 
دورة مكوكية كربى عرب فلك وسائل اإلعالم بكل أنواعها االمريال 
العكروت الذي خرج فجأة من الظلمات إىل النور ليمهد الطريق 
لنفسه وملنارصيه ملحاولة إقناعنا بأنه رجل املرحلة وبأنه جدير 
من  فيه  تردت  مما  البالد  إلنقاذ  املسؤوليات  جسيم  بتحمل 

ضحالة وقلة معروف منذ سنوات عديدة. 
ولكل من يعلم أن وسائل اإلعالم املختلفة السمعية والبرصية 
واالنتهازية  احيانا  التهديد  بفعل  اليوم  أصبحت  واملكتوبة 
أو متخفية يف  أبواق دعاية علنية  أغلب األحيان  واملحسوبية يف 
ايادي حركة النهضة يدرك أن هذا الربوز املفاجئ واملكثف عىل 
يف  اإلخوان  أن حركة  داللة واضحة عىل  يدل  االعالمية  الساحة 
تونس تسعى جاهدة لتقسيم الرأي العام  واسقاطه يف الفخاخ 
االجهزة  بمساعدة  كالعادة  تتمكن  حتى  له  املنصوبة  العديدة 
االخرى التى وضعتها كلجنة  اإلرشاف عىل االنتخابات وغريها 
من تصدر الساحة االنتخابية وفرض مكرها ودهائها عىل شعب 

كان ينتظر الكثري مما وقع من أحداث منذ سنة 2010. 
خالل  من  إال  العكروت  كمال  االمريال  اعرف  ال  انني  وبما 
أن  فإني سأحاول  االجتماعي  التواصل  عنه يف وسائل  ما نرش 
أبني أنه بعيد كل البعد عن مواصفات »العصفور النادر« الذي 
السنوات  يف  مسريته  تدارس  خالل  من  وذلك  الشعب  ينتظره 
األخرية. ولكن قبل ذلك يجب التأكيد عىل أنه ال يمكن إنقاذ البالد 
انقطاع  دون  تحكمها  التي  الفاسدة  باملنظومة  باالطاحة  إال 

وتحت غطاءات مختلفة منذ سنة 2010. 
أو  العكروت  لكمال  للحكم  جدا  بسيط  األمر  أن  والحقيقة 
السبيس  قائد  الباجي  الرئيس  الزم  الرجل  أن  اعتربنا  إذا  عليه 
طيلة توليه مسؤولية رئاسة الدولة التونسية دون أي تحفظ من 
حلفائه وأن توليه مسؤولية رئيسية يف مجلس األمن القومي يف 
سنوات الجمر كان دون نتيجة تذكر ودون التوصل إىل كشف 
بعض الحقائق التي تؤرق إىل اليوم كل من يسعى دون هوادة 
ملعرفة القتلة الفعليني لشكري بلعيد ومحمد الرباهمي وغريهم. 
أي  العكروت  كمال  لألمريال  يكن  لم  أنه  أوال  يعني  وهذا 
قائد  الباجي  انتهجها  التي  السياسة  عىل  تحفظ  أو  احرتاز 
عليها  البالد ومن  ناخبيه وتسليمه  واملتمثلة يف خذالن  السبيس 
إىل حليفه مقابل ترضيات شخصية وعائلية رسعان من اندثر 
أثرها  وثانيا ألنه حتى بعد خروجه الالإرادي من قرص قرطاج 
واحدا  ولو جوابا  التونيس  الشعب  إىل  يقدم  ولم  متحفظا  بقي 
القنوات  باحدى  املعلقني  أحد  أجرب  مما  السوداء  العرشية  عىل 
عىل  التحفظ  واجب  يفضل  الرجل  بأن  القول  عىل  التلفزية 

الواجب الوطني.
ومن ناحية أخرى ورغم التواطؤ املطبق ملن قام باستجوابه 
اعالميا فإنه لم يقنع ولم يأت بالجديد حتى يف ميدان اختصاصه 
حضوره  وغزارة  كثافة  رغم  الناس  أذهان  يف  اثرا  يرتك  ولم 
اإلعالمي. وامللفت لالنتباه أن من اتهموا عبري مويس بقربها من 
اإلمارات العربية املتحدة  لم يحركوا ساكنا بخصوص االمريال 
التي تربطه  كمال  العكروت رغم علمهم بالعالقات الوطيدة 

بهذا  البلد.
وباختصار شديد فإن الجولة اإلعالمية الكربى التي قام 
إىل  أدت  باملرة وربما  تكن موفقة  لم  العكروت  االمريال  بها 
نتائج عكسية بالنظر إىل مايض الرجل وتورطه الواضح مع 
والتحاقه خلسة  بمجموعة نجيب  السبيس  قائد  الباجي 
الشابي ومساندته من قبل بعض بقايا نداء تونس التي 
التبشري  ويف  السياسية  االنتهازية  يف  غبار  لها  يشق  ال 

بالهزائم االنتخابية املدوية.

العكروت، عصفور ليس بنادر...
عبد العزيز المزوغي

رأي

اآلراء املنشورة بالجريدة ال تلزم إال كتابها
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زغروطة عىل احلزب اجلديد!زغروطة عىل احلزب اجلديد!
منير الفاّلح

09

الذكرى 66 لغرة جوان 1955
حسب المالحظين ما يقارب نصف 

مليون تونسي على 3 ماليين 
ساكن هّبوا الستقبال بورقيبة 
بعد ثالث سنوات قّضاها في 

المنفى والسجون. قّلما سّجل 
تاريخ تونس وحدة األمة بجميع 
شرائحها وطبقاتها شبيهة بما 

حدث يوم غرة جوان 1955. من ذلك 
تقّرر بعد االستقالل اعتبار هذا 

اليوم نصرا لألمة التونسية جمعاء 
واعتمد كيوم عطلة قبل أن يلغيه 

بكل غباء زين العابدين بن علي
من قائمة األعياد الرسمية.

مرّشح  وهو  حزب  عىل300  يشارف  تونس  يف  األحزاب  عدد 
لإلرتفاع.هذا العدد قد يبدو هائال قياسا ملاهو موجود بعدد من 
الّدول األخرى إاّل أنّه عادّي وليس سبقا تونسيّا فقد حصل نفس 
اليشء يف كّل البالد التي شهدت تحّوالت سياسيّة كربى أو ثورات 

ليستقّر بعد ذلك املشهد الحزبي.
دون  يتبنّي  ترخيص،  عىل  األحزاب،الحاصلة  لقائمة  ل  املتأمِّ
الفكريّة  العائلة  لنفس  امُلنتَمية)مبدئيّا(  التّشكيالت  تعّدد  عناء 
عن  يزيد  ما  مرور  وبعد  لكن  العاّمة  الّسياسيّة  والتوّجهات 
بتنظيم  واملتعّلق  املنشور87 لسنة2011  10سنوات عىل صدور  
األحزاب،ما زلنا نشهد ال فقط ظهور أحزاب »جديدة« بل وخاّصة 
»توالد« أحزاب من بقايا تشكيالت حزبيّة كانت موجودة وحتّى 
بروز »مشاريع« يّدعي أصحابها لّم شتات »وسطي« بات يتيما 
بعد إندثار نداء تونس ورحيل مؤّسسه الرئيس املرحوم الباجي 

قائد الّسبيس...
ورئيسته  الحر  الدستوري  الحزب  أسهم  صعود  ومع 
العددي  والتّضائل  جهة  من  الّرأي  إستطالعات  يف  مويس  عبري 
يف  يستثمر  أن  البعض  الربملان،إرتأى  يف  اليساري  الطيف  ملمثيل 
ملرشوع  الرّتويج  يف  ورشعوا  واحدة!(  )مّرة  املرجعيّتني  هاذين 
أنّه  حزبي«جديد«وإختاروا له يافطة«البورْقيبي-البلعيدي«وبما 
ال بّد من وجٍه يرتبط باإلعالن عن والدة الحزب،وقع إختيار سيّدة 
ُعِرفت عىل الفايس بوك برفع شعار مساندة الّرئيس قيس سعيّد.
بسبب  فقط  ال  تساؤل  من  أكثر  يثري  الحزبي  املرشوع  هذا 
ملا  وأيضا  بل  عليه  والقائمات  القائمون  إختاره  الذي  العنوان 
جاء عىل لسان السيدة نصاف الهمامي التي ويف ترصيح إذاعي 
من  األّول  األسبوع  خالل  سيكون  الّرسمي  اإلعالن  أن  أّكدت 
عىل  بعد  يحتكم  الجديد  الحزب  مرشوع  وأّن  الحايل  جوان  شهر 
كتلة نيابيّة)مفرتضة(بما أن عدد النّواب املنخرطني فيه  يناهز 

الّسبعة!
والّساخرة  منها  الجديّة  التّعليقات  عن  النّظر  وبقطع 
البالونة  هذه  أّن  واضحا  يبدو  فإنّه  املوضوع  هذا  بخصوص 
ضّد  بل  ُمعلن(  هو  ما)كما  َطيٍف  لفائدة  ال  َهة  ُموجَّ اإلختباريّة 
أّوال الحزب الّدستوري الحّر ورئيسته، التي لم تتوّقف للحظة عن 
محاولة إحتكار املوروث البورْقيبي وضّد طيف يساري،بإستعمال 
بلعيد،طيف  شكري  الّشهيد  التّاريخيّة  زعاماته  أهّم  أحد  إسم 
وإن مازال مشتّت لكنّه قادر عىل التّعايف والربوز مجّددا كمدافع 
رشعي عن الثّورة وحامالت وحاميل مرشوعها وأخريا ويف غياب 

تنظيم سيايس يعرّب عن مرشوع قيس سعيد وُمعرَتٍَف به من ِقبل 
الّرئيس ويُصبح يف واقع الحال  هذا األخري،يقع إستغالل صورة 
كّل مساند أو مساندة ُمَمثّل لجسم إنتخابي غري معلوم املالمح...

يف هذا الباب، سارع السيد عبد املجيد بلعيد، شقيق الّشهيد 
للقضاء  بالّلجوء  وهّدد  العائلة  بإسم  الفعل  برّد  بلعيد،  شكري 
إذا لم يقع التّخيّل عن تسمية »الِبلعيدي« وحصل ذلك فعال،فقد 
عنوان  يحمل  لن  الجديد  الحزب  بأن  الهّمامي  نصاف  رّصحت 

»البلعيدي«!
بعد هذا مبارشة يقفز السؤال البسيط واملبارش:ملصلحة من 

إذا يتأّسس هذا الحزب؟
وإرباك  الحزبي  املشهد  تشويش  مزيد  ِمن  املستفيد  َمن  أي 
الجدد  والنّاخبني  النّاخبات  آالف  وخاّصة  اإلنتخابيّة  القاعدة 
لديهم/هّن  ليس  والذين   2010-2011 يف  أطفاال  كانوا  الذين 
بالرّضورة إملام بتاريخ التّشكيالت الّسياسيّة وقاعدتها الفكريّة 
وسائل  يف  حارضا  متناَقل  هو  ما  سوى  عنها  يعلمون/ن  وال 
اإلعالم«الجماهرييّة«وخاّصة ما هو ُمتَداول عىل صفحات مواقع 

التّواصل اإلجتماعي.
املستفيد  هو  واملبارش،الجواب  البسيط  السؤال  هذا  عىل 
األغلبي وعىل  الربملاني  أو غري مبارشة:اإلئتالف  بصورة مبارشة 

رأسه حزب حركة النّهضة.
الهمامي  نصاف  حددته  الذي  جوان،املوعد   6 يوم  إنتظار  يف 
نهج  يتابع  ملن  إحرتامه،يبقى  تّم  إذا  الحزب  تكوين  لإلعالن عن 

التحليل الجّدي أو الّساخر لهذه الّظاهرة.
فإعالن حتّى ُمجّرد نيّة تأسيس تنظيم حزبي بهذه العناوين 
واملواصفات،يبعث بداية عىل مزيد القرف من موجة ترذيل العمل 
كمجّرد  الّشهداء  أسماء  وإتّخاذ  التّاريخ  بإستباحة  الّسيايس 

ما  أشبه  فيها  الّطاغية  املمارسة  سوق  يف  تجاريّة  عالمات 
تكون بالتّعامل مع املالبس البالية،يُنبش فيها عن ِقطٍع يتوىّل 
...يتبنّي  شاريها رسكلتها ويصنع منها الحقا قطعة جديدة 

الحقا أنّها ال يمكن أن تصلح أصال إلفتقادها للحّد األدنى:لباس 
ملن؟

الرّتكيبة الهجينة لهذا الحزب امُلفرتض ينطبق عليها تماما 
»بقالوة  حميدة:  بن  سفيان  املتميّز  واملحّلل  الّصحفي  قول 
بالُعصبان«! يف إشارة رشيقة إلنعدام إمكانيّة التّوليف بني 

توّجهات الّزعيم بورقيبة والشهيد بلعيد!
للّرئيس  »الجديد«  الحزب  هذا  نسب  ُمحاوالت  أّن  كما 

نصاف  أّن  سنة2019  قيل  ما  عىل  فقط  باإلستناد  سعيّد  قيس 
الهمامي هي ناطقة رسميّة بإسم الّشباب الّداعم للمرّشح قيس 
إنتهازيّة  من  عليه  تنطوي  ملا  اإلستهجان  عىل  أّوال  تبعث  سعيّد 
ومحاولة اإلستثمار يف العدد الكبري للمصّوتني واملصّوتات لفائدة 
لحّد  بها  يحىض  التي  الثّقة  نسبة  موجة  وركوب  سعيّد  قيس 
امُلسترشي لتكوين  املّر«من اإلستسهال  اآلن وثانيا عىل«الّضحك 
األحزاب بل اإلستثمار يف إنحدار الثّقافة الّسياسيّة وحتّى الذوق 

العام!
أّلفه  قصيد  من  مقاطع  بعض  هنا  نستحرض  أن  ويُمكن 
الّشاعر املرصي أحمد فؤاد نجم وأّداه الّشيخ إمام عيىس ويحمل 

عنوان«زغروطة للحزب الجديد«:
زغروطه للحزب الجديد

حيدّمر الحزب إيّل فات...
يبعد املستقربني...ويقرب املستبعدات

ويعجز املستقدرين...ويقدر املستعجزات
ويرجع األيام سنني...ويعيد زمان املعجزات

مع إن طرزان الوليد...ذات نفس طرزان إيل فات!

عبد املجيد بلعيد، شقيق الّشهيد شكري بلعيد،  رّد الفعل بإسم العائلة 
وهّدد بالّلجوء للقضاء إذا لم يقع التّخيّل عن تسمية »الِبلعيدي«
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جزء من القرض الجديد المرجّو من الصندوق سيعود للصندوق...
كريمة السعداوي

رغم التكذيب الرسمي المتواصل من طرف الخبراء وكبار المختصين في االقتصاد والمالية بمبّرر ومن دونه، صدقت في النهاية تقديرات هؤالء الذين يؤكدون 
منذ سنوات ان انحالل منظومة المالية العمومية سيؤدي الى صدمة اقتصادية واجتماعية عنيفة وهو ما بّينته بوضوح دراسة أصدرها حديثا المعهد التونسي 
للدراسات االستراتيجية تكشف أن عدم مواكبة البالد تطورات االقتصاد العالمي وفهم تحوالته سيما مع بروز الجائحة سيجعل من تونس بلدا »خارج التاريخ«، 

ان لم يكن االمر حاصال فعليا منذ مدة.

مذكرة وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار 
حول متابعة ميزانية الدولة واملنشورة مؤخرا أبرزت 
الضعف الفادح للتمويل الصايف الخارجي يف الربع 
األول من العام الحايل، مسألة لها عدة دالالت أهمها 
لتمويل  العام  لهذا  موارد خارجية  عىل  التعويل  ان 
زيادات  ورصف  »الحزبية«  االنتدابات  عىل  االنفاق 
سخية لألجور خلسة تارة وتحت الضغط واالبتزاز 
حولت  بصفة  مفضوحا  امرا  أصبح  أخرى،  تارة 
السياسات العامة لالقرتاض اىل سياسات فلكلورية 
وعقيمة مبنية عىل املراوغة والحيل التي ال ولن تنطيل 
عىل  او  الدولية  املالية  الهيئات  عىل  سواء  مستقبال 
الدول »الشقيقة« التي تطلب منها السلط التونسية 

تحمل فشلها وخيبتها.

التداين الخارجي: 
نهاية الرحلة

املالية  وزارة  معطيات  أكدت 
تنفيذ  متابعة  حول  تقريرها  يف 
ان  الحايل  للعام  الدولة  ميزانية 
الخارجية  االقرتاضات  حجم 
 2021 من  األول  الربع  طيلة 
وأن  دينار  مليون   889.5 يناهز 
تسديد الديون خالل نفس الفرتة 
مما  دينار  مليون   689.7 بلغ 
الصايف  التمويل  قيمة  ان  يعني 
الخارجي تساوي  199.8 مليون 
محدود  جد  مبلغ  وهو  دينار 
التي  املليارات  بأالف  مقارنة 
فرتات  يف  لتونس  ترصف  كانت 
الشهرين  او  الشهر  تتجاوز  ال 
بشكل  وذلك  وضعيات  عدة  يف 
خاص طيلة السنوات األوىل التي 

عقبت 2011.
التداين  حاصل  فان  املنحى،  هذا  وباعتبار 
الخارجي ال يمكن ان يتجاوز يف أحسن الحاالت 1.7 
مليار دينار مع مويف العام الجاري مقابل »اهداف« 
مليار   13 بقيمة  خارجية  موارد  تعبئة  اىل  ترنو 

دينار.
ويف هذا االطار، وباحتساب التعهد األخري لالتحاد 
دينار  مليون  بقيمة300   قرض  برصف  األوروبي 
إلنقاذ املالية العمومية التونسية املرتنحة ويف صورة 
من  قسطني  او  قسط  الدويل  النقد  صندوق  رصف 
القرض املطلوب  4(مليارات دوالر( قبل نهاية العام 
االقتصاد  إلسعاف  قطر  »تدخل«  أيضا  صورة  ويف 
الربملان  رئيس  من  »شفاعة«  بعد  املنهار  التونيس 
فإن  دوالر،  بمليار  »ُميرّس«  قرض  عىل  للحصول 
يمكن  ال  الخارجي  للتمويل  الصايف  الحاصل  قيمة 
ان تتجاوز اجماال ما يعادل  4او 5 مليارات دينار 
العمومي  الخارجي  الدين  يقّدر حجم تسديد  بينما 

مع نهاية العام الحايل بنحو6.5  مليارات دينار.
التداين  رحلة  ان  واضح  بشكل  يؤكد  ما  ولعل 
تبني  ما  انتهت  قد  تكن  لم  ان  االنتهاء  عىل  توشك 
خدمة  بلوغ  اىل  تشري  التي  املركزي  البنك  أرقام 
الدين الخارجي خالل األشهر األربع األوىل من السنة 
الراهنة زهاء 2.9 مليار دينار وهو ما يفوق بكثري 
مداخيل  اساسا  وهي  الخارجي  القطاع  مداخيل 
الجالية  )وتحويالت  دينار  مليار   0.4( السياحة 

التونسية املقيمة بالخارج )1.8 مليار دينار ). كما 
تقدر نسبة عبء الدين الخارجي بحوايل 2.5 باملائة 
من الناتج املحيل اإلجمايل )1.4 باملائة من الناتج يف 
2010( وتعادل بالعملة األجنبية نحو 870 مليون 

دوالر او )  1038 مليون اورو ).

تونس في فّخ المقرضين
منذ 2011، تواجه تونس حاجة مستّمرة لتوفري 
سيولة إضافية من العملة األجنبية لتعويض الهبوط 
الهائل للصادرات واالستثمارات الخارجية املبارشة. 
اتبعته  الذي  الّسبيل  هي  املكثّفة  املديونية  وكانت 
االختيار  هذا  ان  رغم  لسهولته  الحكومات  مختلف 

كان يف غاية الخطورة. ومن هنا التجأت تونس غالبا 
لتوفري  والخواص  الرسميني  القروض  مانحي  إىل 

حاجاتها من العملة.
يف  ومتواصل  مستمر  بشكل  تونس  ووقعت 
سياق ما يسمى بـ »برامج« صندوق النقد الدويل يف 
2013 القرض االحتياطي، ويف 2016 برنامج مرفق 
التمويل  أداة  برنامج   2019 ويف  املوسع  الصندوق 
الرسيع. أما الربنامج الرابع فهو قيد التفاوض اآلن.

وتأمل الحكومة الحالية يف الحصول عىل قرض 
بقيمة 4 مليارات دوالر وهو مبلغ قيايس العتقادها 
أن مجّرد وجود تونس تحت وطأة برامج صندوق 
النقد الدويل هو ضمان لدائنيها اآلخرين باعتبارها 
األولوية  تعطي  وبأنها  الصندوق  لسياسة  مذعنة 
لخدمة الدين ولتعويم العملة الوطنية ولفتح الحدود 

أمام رؤوس األموال والسلع.
النقد  صندوق  يلعب  بالذات،  السياق  هذا  يف 
الدويل دورا حاسما ك »ُمقرض املالذ األخري« باعتبار 
أنه يوّفر السيولة عندما تنضب وعندما يرفض جميع 
امُلقرضني اآلخرين توفري ذلك. هذه السيولة يمكن أن 
تمّر بيرس عرب تونس لتنتهي يف جيوب بقية املانحني 
مما يدفع الدولة إىل االقرتاض أكثر. يف الوقت الذي 
2021 حول قرض جديد  ماي  يف  تونس  تتفاوض 
من صندوق النقد الدويل، من الرضوري التأكيد  عىل 
أن جزءا من هذا القرض سيعود إىل نفس الصندوق 

مليون   185 له  تسّدد  أن  يجب  تونس  أن  باعتبار 
ما  أي  املعروفة  الخاصة  السحب  من حقوق  وحدة 
يقارب 268 مليون دوالر)740 مليون دينار )، فيما 

ستذهب البقية إىل دائنني آخرين.
قيمة  يف  والجزر  املّد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كما 
رصف الدينار هما السبب الرئييس وراء تراجع -أو 
تحّسن- مؤرش الدين بالنسبة للناتج الداخيل الخام.

الناتج  عىل  الدين  مؤرش  انخفض   ،2019 يف 
الداخيل الخام إىل %72 »بسبب ارتفاع قيمة الدينار 
وفق  والخارجي«  التجاري  امليزان  عجز  وانخفاض 
 .2020 أفريل  الدويل يف  النقد  صندوق  أعلن  ما 
وهذه هي املرة األوىل التي ينخفض فيها املؤرش منذ 

.2011
فرض  الدينار  قيمة  انخفاض  فإن  ذلك،  ومع 
ضغوطا جديدة عىل الحسابات الوطنية مثلما يذكر 
مورغان«  بي  »جي  بوكالة  النامية  األسواق  قسم 
يربز  والذي   2020 جويلية  يف  املنشور  تقريرها  يف 
الثلثني  بمقدار  ارتفع  التونيس  الخارجي  الدين  أّن 
العملة  قيمة  النخفاض  نتيجة  و2019   2014 بني 
الوطنية وانه من املنتظر أن يشهد ذروته يف 2021 
 2020 بني  دوالر  مليار   18,6 ليبلغ   2024 ويف 

و2025.
العملة  تعويم  اىل  الواقع  يف  الوضعية  وترجع 
وهو  الدويل  النقد  صندوق  َوَضَعُه  لرشط  نتيجة 
مذكور يف برنامج مرفق الصندوق املوسع يف 2015. 
تعزيز  الظاهر  يف  الرشط  هذا  من  الهدف  وكان 
فعليا  منه  الغرض  ولكن  التوريد  وكبح  الصادرات 
من  األجانب  املضاربني«   / »املستثمرين  استفادة 
فوارق تحويل العملة. نتيجة لذلك، كان من املفرتض 
نسبة  بدفع  االقتصادي  النشاط  يقوم  أن  نظريّا 
النمو إىل أعىل. وكان االحتمال قائما منذ البداية بأن 
يصاحبه رضر جانبي مهّم وهو التضّخم. ولألسف 
يفرّس  ما  وهو  الحسبان  ويف  متوّقعا  كان  ما  حدث 

التدهور الحتمي للقدرة الرشائية للتونسيني.

بُخّفي حنين
خصوص  يف  تطرح  التي  االسئلة  هي  عديدة 

»الحالة التونسية« واملديونية ولكن أهمها يتمثل يف 
سبب مواصلة اعتبار مقريض تونس دينها اىل اليوم 
وطيلة السنوات املاضية دينا »مستداما« بمعنى أنه 
ولعل  االقل.  علني عىل  بشكل  وذلك  لالسقاط  قابل 
املعضلة الكربى تربز يف عدم اعالن الجهات والدول 
بفّخ  واالعرتاف  املسؤولية  تحمل  رضورة  املقرضة 
الديون الذي سقطت فيه البالد ومجابهته، اذ ان كّل 
تدفق  عىل  الحفاظ  هو  والسلط  السياسيني  يهم  ما 
ولكن  تدريجيا  يغرق  مركب  عىل  والسيولة  األموال 
التوّقف  الجميع إشهار  بصفة حتمية حيث يتجنّب 
عن الّسداد لكي ال يُنعتوا بالفشل والخيبة والعودة 
بخفي حنني بعد كل زيارة اىل دولة او جهة مقرضة.

أن  هو  أيضا  للسخرية  املثري  ولعل 
توقيع قروض جديدة يكون دوما مدعاة 
ابواق  من  عدد  طرف  من  لالحتفال 
ودعم  ثقة  عىل  دليل  أنه  عىل  الدعاية 
املجتمع الدويل يف اقتصاد تونس. وصار 
وكأنه  اضايف  دين  لكّل  والتصفيق  املدح 
الخارج  يف  البالد  صورة  أن  عىل  دليل 
جيّدة وعىل أنها تجتاز بنجاح اختبارات 
تعترب  ذلك  وبعد  االقتصادي«.  »النجاح 
واملقرضون  الدولية  املالية  املؤسسات 
القروض  »حنفية«  إبقاء  أن  الرسميون 
االنتقال  هذا  لدعم  وسيلة  هو  مفتوحة 

املزعوم.
األقل  - عىل  املفارقات  انه ومن  كما 
يف الظرف الراهن - أن املؤسسات املالية 
الدولية ما زالت تقيّم الدين التونيس عىل 
منذ  بدأت  للتحمل«ولكنها  »قابل  انه 
عىل  البالد  بقدرة  االمر  اشرتاط  يف  مدة 
االستمرار يف سداد ديونها حتى لو كانت 

تقرتض أكثر للقيام بذلك.
الثروة«  و«خلق  »النمو«  عىل  تونس  وملساعدة 
يُعّد  الدين،  خدمة  يف  األمر  بهما  سينتهي  اللذين 
من  تتكون  لالستعمال  جاهزة  وصفات  الجميع 
الخوصصة ورفع الدعم وترسيح املوظفني وبالتايل 
الدولة بأي شكل من االشكال، يف سياق  الغاء دور 
شعار مختل هو »غاية سداد الديون تربر الوسيلة«.

القرن  ثمانينات  انه خالل  الصدد  هذا  يذكر يف 
املايض، وقبل اندالع أزمة الدين يف أمريكا الالتينية 
السابق  املدير  ريستون«  »والرت  اعترب  بقليل، 
هذا  ليكون  تفلس«  ال  »الدول  أن  بنك«  لـ »سيتي 
الواقع تعريفا لـ«القدرة عىل استخالص  التأكيد يف 
الدولة  ان  باعتبار  مهيمنة  نظر  وجهة  من  الدين« 
هي  بالتزاماتها  اإليفاء  عىل  مستدام  بشكل  القادرة 
الدولة التي لديها ما تبيع لخلق الثروة وسداد الدين. 
ومن املؤسف ان هذه »املقاربة« املفزعة صارت 
تنطبق عىل تونس أيضا اذ عندما يعترب الدائنون أن 
الدين التونيس »مستداما«. فهم يقصدون فعليا أنه 
»قابل للخالص« مما يعني ضمنيا أن الدولة الزالت 
إىل  تصل  طويلة  ملّدة  تؤّجره  أو  تبيعه  شيئا  تملك 
عرشات السنني: طريق رسيعة، مطار، أراض أو يد 
عاملة تباع بأبخس االثمان. وبمجّرد بيع كّل يشء، 
ليجري  ذلك  بعد  موجودة  الدولة  هذه  تكون  لن 
توصيفها حينئذ بالوصف املرعب »الدولة الفاشلة« 

او »الدولة املنحلة«.

تونس أمام شبح تداين ال حّل له

كل تونيس يولد متداين بـ 8000 دينار
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سوق  عىل  املالية  البيانات  تهاطل  تواصل  بينما 
 28 اىل   24 املمتّد من  األسبوع  املالية خالل  األوراق 
»توننداكس«  املرجعي  املؤرش  أكد  املنقيض  ماي 
ليبلغ   %  0,1 بـ  تقدم  بتحقيق  الحسنة  وضعيته 
عىل  محافظا  األسبوع  امتداد  عىل   7439,51 نقطة 
تحليل  حسب   ٪  8,1 بنسبة  تصاعدي  سنوّي  أداء 

الوسيط بالبورصة »التونسية لألوراق املالية«.
األسبوع  مستوى  عىل  التبادالت  حجم  وحافظ 
مبادلتني  بفضل  دينار  مليون   28,9 ببلوغ  الفارط 
عىل مستوى الكتل حققهما سهم بنك اإلسكان )2,4 
بـ  تأمينات »ستار« )محفظة  دينار( وسهم  مليون 

1,4 مليون دينار(.

تحليل تطّور األسهم
لصناعة  التونسية  )الرشكة   stip سهم  تصّدر 
حجم  وسط  التبادالت  مردود  املّطاطية(  اإلطارات 
تداول ضعيف لم يتجاوز ألفي دينار. وحقق سهم 

الرشكة تحسنا بـ 7,4 ٪ بـ 1,300 دينار.
وللتذكري فإن الرشكة التونسية لصناعة اإلطارات 
يف  املالية  لحساباتها  كشفا  بعد  تنرش  لم  املطاطية 

سنة 2020.
أما سهم atl )العربية التونسية لاليجار املايل( 
فقد حرض ضمن قائمة أفضل التبادالت. وبحجم بلغ 
104 آالف دينار سجل سهم atl ارتفاعا بـ 6,7 ٪ 
عند 1,300 دينار بما جعل الرشكة تتموقع بالكاد يف 

املنطقة الخرضاء )+ 0,6 ٪(.
القابضة   aetech سهم  انزلق  جانبه  من 
املنطقة  اىل   )advancad e-technologies(
تبادل زهيد  الحمراء من مؤرش توننداكس. وبحجم 
 ٪  12,8 بـ  السهم  قيمة  تراجعت  دينار   1000 بـ 

لتستقر عند 0,410 دنانري.

سهم uadm )الرشكة العاملية لتوزيع السيارات 
دينارا   0,760 عند   ٪  9,5 بـ   تراجع  القابضة( 
مجمع  قطب  تمثل  التي  القابضة  الرشكة  وعبّأت 
لوكيل للسيارات طيلة األسبوع رؤوس أموال لم يتعّد 

حجمها 209 آالف دينار.
الدويل  العربي  تونس  بنك  سهم  كان  جهته  من 
biat األكثر نشاطا وفعالية محققا نسبة ارتفاع بـ 
0,4 ٪ بـ 62,780 دينارا. وحقق سهم البنك رقم 1 

يف تونس تدّفقا بـ 4 ماليني دينار. 

مستجّدات السوق
• بالغ من رشكة البطارية التونسية »أسد« 

: )assad(
يوم  تم  أنه  فيها  املساهمني  »أسد«  رشكة  تعلم 

التوقيع  العاصمة  2021 بتونس  27 ماي  الخميس 
 actia( »أكتيا«  ومجمع  بينها  اتفاق  مذكرة  عىل 
الركيزة  إرساء  الرشاكة  هذه  بموجب  وتم   )aFrica

بتطوير  للرشكتني  ستسمح  الثنائي  للتعاون  األوىل 
التعاضد بينهما وستمكن خصوصا مجمع »أسد« من 
التأقلم مع التطورات التكنولوجية للسوق والتموقع 
يف منظومة بطاريات الليثيوم. وهذه الرشاكة مفيدة 
بتنويع  »أسد«  لرشكة  ستسمح  أنها  اذ  للطرفني 
بتكنولوجيات  تعمل  بطاريات  ودمج  منتوجاتها 
ظرف  يف  الحصول  جانب  اىل  الليثيوم  مثل  جديدة 
وخزن  كهربائية  لحركية  عرض  عىل  املحّدد  األجل 
 actia( »أكتيا«  مجمع  خربة  من  تستفيد  الطاقة 
لرسم  املحمول  االلكرتونيك  عالم  يف    )aFrica

من  بعد  عن  البطاريات  حاالت  ومتابعة  التشخيص 

بالنسبة  أّما  للحرفاء.  الخدمات  أفضل  توفري  أجل 
الجهوي  الرائد  مع  الرشاكة  »أكتيا« فستفتح  ملجمع 
مهارته  لتطبيق  جديدة  آفاقا  البطاريات  لصناعة 
وتشخيص  املحمول  االلكرتونيك  يف  التاريخية 
 actia فرع  يساهم  وقد  االلكرتونية.  املنظومات 
املحيّل  البيئي  النظام  الشكل يف تطوير  بتونس بهذا 
والسوق  تتماىش  حلول  وإنجاز  تصور  أجل  من 

االفريقية.
األجبان  صناعة  لرشكة  املالية  البيانات   •

Land’or لعام 2020:

بياناتها   land’or األجبان  صنع  رشكة  نرشت 
يف  نمّوا  البيانات  وكشفت   .2020 لنشاط  املالية 
مليون   131,5 بمبلغ   ٪  18,5 بـ  الرشكة  مبيعات 
49,7 ٪ بما  دينار وتطّورا يف الدخل الصايف بنسبة 

يقابل 7 ماليني دينار.
 :  )sotuVer( للبّلور التونسية  • الرشكة 

جلسة عامة عادية:
للبّلور  التونسية  الرشكة  إدارة  مجلس  قّرر   •
لعقد  الدعوة   2021 ماي   26 األربعاء  يوم  املجتمع 
الجاري  جوان   23 األربعاء  يوم  عادية  عامة  جلسة 
عىل  وذلك  البحرية  بضفاف  الكائنة  املؤسسة  بدار 
عىل  الجلسة  وستصادق  صباحا.  العارشة  الساعة 
اقرتاح تخصيص  2020 وتنظر يف  حسابات نشاط 
ربح بـ 0,300 دينار لكل سهم. وكانت الرشكة قد 
التي   2020 لنشاط  املالية  بياناتها  مؤخرا  نرشت 
أظهرت ارتفاعا يف مبيعاتها بـ 5,6 ٪ )90,9 مليون 
 35,3 بـ  الصافية  مرابيحها  ونمّوا هائال يف  دينار( 
٪ )16,3 مليون دينار( مستغلة قيمة مضافة بـ 6 

ماليني دينار.

التقرير األسبوعي لـ»التونسية لألوراق المالية« :

الـBIAT تتألق وAetech يف املنطقة احلمراء

اشهار

أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وهي منظمة 
دولية متخصصة يف الدراسات االقتصادية، معظم أعضائها من 
الدول املتقدمة، يوم أمس االثنني 31 ماي 2021، نرشتها نصف 
التطورات  ألهم  تحليال  اطارها  يف  عرضت   ،2021 السنوية 

االقتصادية يف العالم وآفاق العامني املقبلني.
وخصصت املنظمة مذكرة تقييمية للوضع يف تونس ابرزت 
حاالت  عدد  زيادة  بعد  الوباء  احتواء  إجراءات  تشديد  أن  فيها 
املتسم  الخدمات  قطاع  عىل  خاص  بشكل  أثر  مؤخرا  اإلصابة 
البطالة واثر  للتشغيل وأن ذلك فاقم حجم  العالية  باملستويات 

عىل دخل األرس، وعطل منظومة االستهالك الخاص.
عالوة عىل ذلك، ووفًقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ظل  يف  ضعيفة  بتونس  االعمال  مناخ  يف  املستثمرين  ثقة  تظل 
املحيطة  الشكوك  وتزايد  هيكلية  اقتصادية  إصالحات  غياب 
بسبل تمويل عجز امليزانية الذي وصل إىل مستوى مرتفع للغاية 

حسب تقدير املنظمة.
التقليص  شأن  من  ان  الدولية  املنظمة  مذكرة  وذكرت 
تحفيز  الوباء  تفيش  من  للحد  الرامية  التدابري  يف  التدريجي 

دفع  عرب  سيما  لتونس  الرئيسيني  التجاريني  الرشكاء  مع  املعامالت 
املنظومة  الصحية يف ظل ضعف  املخاطر  السلع، وأن تواصل  صادرات 
االستشفائية وعدم توفر اللقاح بالقدر املطلوب سيظل يلقي بظالله عىل 

خلق  وعىل  السياحي  النشاط  وعىل  عامة  الخارجي  القطاع 
فرص العمل فيه بشكل خاص.

أكثر  مرونة  توخي  اىل  املنظمة  دعت  أخرى  جهة  من 
الفائدة  نسب  يف  التخفيض  مزيد  عرب  النقدية  السياسة  يف 
واالبتعاد عن سياسة تثبيت العملة الوطنية يف صورة تسجيل 
اهمية  عىل  اكدت  كما  التضخم.  نسبة  يف  محدود  ارتفاع 
منظومة  إصالح  خالل  من  سيما  ال  الدولة  نفقات  ترشيد 
االجور واعادة هيكلة املؤسسات العمومية والتخيل تدريجيا 
الرضيبية  اإلعفاءات  تخفيض  اىل  اضافة  الطاقة  دعم  عن 
وتحسني استخالص االداءات بما من شأنه أن يوفر مساحة 
مالية للمناورة ومناهج مناسبة لدعم األرس الفقرية بالتوازي 
مع تحسني االستثمارات العمومية يف البنية التحتية والتعليم 

والصحة.
العبء  تخفيف  ان  بتونس  الخاصة  املذكرة  وابرزت 
السوق  يف  الرشكات  اداء  بتطوير  سيسمح  البريوقراطي 
ونموها، فضال عن تقليص العراقيل التجارية أمام املؤسسات 
بما  واالبتكار  املنافسة  وأطر  مجاالت  وتطوير  العمومية 

يحفز االستثمار ويساهم يف خلق مواطن الشغل.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تدعو للتخفيض
يف نسب الفائدة وترشيد نفقات الدولة

كريمة السعداوي

في تقرير حول الوضع بتونس :
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جان  الفرنيس،  اإلعالم  وسائل  مؤرخ  تساءل 
يف   Jean noel   Jeanneney جيناناي  نوال 
إحدى مقاالته املوثقة : هل نستطيع القيام بتأريخ 
املثرية  املعادلة  رصد  من  انطالقا  الفساد؟)1(، 
الليربايل  الرأسمايل  النظام  للجدل واملتمثلة يف قدرة 
الجديد الجمع يف ذات الوقت  بني مقاضاة الفساد 
رشح  القانوني.  اإلثبات  طريق  عن  عنه  والتسرت 
املايل  »الفساد  حول  القادري  عادل  األستاذ  بحث 
الحسينية  العائلة  من  أمراء  تونس،  يف  واالجتماعي 
ويعالجها  املقولة  هذه   )2(»1957  -  1881 مثاال 
الرأسمايل  التوسع  عن  الناجمة  التحوالت  سياق  يف 
االستعماري األوروبي وانتصاب الحماية الفرنسية 
يف اإليالة التونسية: إذا كان الفساد والسلطة وجهني 
يمكن  مدى  أي  فإىل  ينفصالن،  ال  واحدة  لعملة 
استعمارية  فرتة  يف  حسيني«  »فساد  عن  الحديث 

يسود القول بأن البايات فقدوا فيها سلطتهم؟ 
يقتحم املؤلف استجالء مفهوم الفساد و انتشاره 
األول(   )الفصل  الفرنيس  االحتالل  قبل  تونس  يف 
أبي  بتعريف  ومستشهدا  اللغوية  بداللته  مذكرا 
حامد الغزايل وعبد الرحمان بن خلدون للمصطلح 
واملفسدة  الصالح  »نقيض  إىل  لغة  يشري  الذي 
اإلصالح«)3(.  عكس  واإلفساد  املصلحة  خالف 
لرصد  كمقاربة  اإلجرائي  التعريف  نسبيا  ويختار 
أمراء  بعض  عند  واالجتماعي  املايل  الفساد  مظاهر 
للفساد  إطاره  يف  يمكن  إذ  الحسينية  العائلة  من 
ينص  التي  التجاوزات  انواع  مختلف  يشمل  »أن 
واختالس  والتدليس  التهريب  مثل  القانون  عليها 
األموال وانتزاع ملك الغري والرشوة وفرض اإلتاوات 
عىل  والتعدي  بالعنف  واالعتداء  املخدرات  وترويج 
صاحب  يرتكبها  أن  برشط  واالرتشاء...،  الحرمات 
السلطة أو الوظيفة مستغال نفوذه وصفته الرسمية 
يف  باشا  الدين  الوزير خري  أشار  وقد  أو حصانته. 
واالجتماعي  املايل  الفساد  شمولية  إىل  مذكراته 
وانتشاره يف تونس قبل االحتالل الفرنيس وارتباطه 
ينخر  كان  الذي  املطلق  والحكم  باالستبداد  الوثيق 

الدولة واملجتمع يف كل املستويات)4(.
جدلية  إىل  الثاني  الفصل  يف  املؤلف   ويتطرق 
التحوالت  إطار  يف  وذلك  للمستعمر  والوالء  الفساد 
الفرنسية  الحماية  بفعل  والقانونية  الهيكلية 

باملفارقة  مستهال  الحسيني،  البيت  عىل  وتأثريها 
يشعرون  كانوا  الذين  التونسيني  جعلت  »التي 
النظام السيايس  1881 باالشمئزاز من فساد  سنة 
الحماية  ونظام  االحتالل  بفعل  يلتفون   القائم 
حول صورة العرش الحسيني التي تعودوا عليها و 
املطمئنة لهم يف خضم التحوالت، وإنعاش عالقتهم 
بالباي«)5(. ولنئ تقلص »الفساد الحسيني« كثريا 
كان  مع  باملقارنة  الفرنسية  الحماية  فرتة  خالل 
البايات،  سلطة  انحسار  بسبب  وذلك  قبلها  عليه 
فقد استطاع أن يتأقلم مع تغري األوضاع السياسية 
من  مستفيدا  واإلدارية  القانونية  واملنظومة 
الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها األمراء ومن 
غضت  التي  الحامية  للدولة  السياسية  الحسابات 

الطرف عن بعض التجاوزات.
مختلف  رصد   -  : الثالث  الفصالن  ويخص 
العقارية  االمتيازات  ذلك  يف  بما  املالية  التجاوزات 
)هيمنة  األمراء  لبعض  املوازية  واألنشطة  والبنكية 
الحسينية،  العائلة  ممتلكات  عىل  الحاكم  الباي 
استغالل  الخاصة،  الدولة  أمالك  يف  التفويت 
األجانب،  وأمالك  العقارات  يف  املضاربة  األحباس، 
املالية،  املخالفات  الوالء،  مقابل  املجاملة«  »قروض 
االرتشاء،  الفواتري،  وتزوير  املصاريف  تضخيم 
التحيل ومماطلة الدائنني، التهرب الجبائي، تهريب 
تهريب  املوازية،  األنشطة  واملجوهرات،  األموال 
السوداء، استغالل شاحنات  السلع وتجارة السوق 
التجاوزات   - الرابع:  ثم  قانونية(  غري  وضعية  يف 
واالنْحرافات  األخالقية  منها  سيما  االجتماعية 
ليكون  املحاباة   و  الواسطة  جانب  إىل  السلوكية 
املالكة  العائلة  مآل  عند  التوّقف  مع   البحث  ختام 

بعد االستقالل ونهايتها السياسية.
املنجز  الفساد  قضايا  يف  التحقيق  يكن  ولم 
»الفساد  حول  البحث  لصعوبة  نظرا  باملّرة  سهال 
الحسيني« ، إذ »ليس فقط النتفاء الجريمة إال فيما 
أحكامه،  عليه  تجري  وفيمن  القانون  عليه  يعاقب 
مثل  هامة  مصادر  من  تحرمه  ألنها  أيضا  وإنما 
أرشيف املحاكم، وتنأى به قليال عما يعرف بتاريخ 
ومحاكمة  تحقيق  من  بد  ال  إذ  واالجرام،  العدالة 
من  العديد  أن  ولو  املجرم،  وإدانة  الجرم  إلثبات 
املؤلفني أقروا بأن الجريمة التي تقيض فيها املحاكم 

إجرامية  وقائع  من  بارز  صغري  جزء  سوى  ليست 
كل  من  وبالرغم  الدولة«.   رقابة  يتجاوز  معظمها 
إثبات  يف  املؤلف  مجازفة  نجحت  العراقيل،  هذه 
البيت  يف  وحضوره  االجتماعي  و  املايل  الفساد 
التونيس  الوطني  األرشيف  الحسيني موظفا وثائق 
الفرنسية  الخارجية  )وزارة  الفرنيس  واألرشيف 
واإلقامة العامة الفرنسية سابقا بتونس( واملصادر 

القانونية والصحفية. 
ويف السياق ذاته ، أسهم تدوين بعض الوزراء 
تسليط  يف  ملذكراتهم  الدين  خري  الطاهر  غرار  عىل 
أضواء عىل االنحرافات التي حصلت يف عهد محمد 
باي  أحمد  عهد  خالل  وخصوصا  باي  الحبيب 
العهود  أطول  13 سنة  امتداده  يكن رغم  لم  الذي 
السلطة  البقاء يف  الحسينية حكما، وإن كان طول 

من العوامل السانحة السترشاء الفساد.
يف  الفردية  النماذج  أبرز  الباحث  ويحرص 
األمراء  أسماء  املايل واالجتماعي يف  الفساد  مستوى 
محمد الطيب باي وعز الدين باي وعبد الحميد باي 
ونورالدين باي وميمون باي وسيف الله باي ونجم 
هؤالء  إمكانية  مضيفا  باي،  وسليمان  باي  الدين 
الذين كانوا يعانون بدرجة أو بأخرى من قصور يف 
الرتبية والثقافة والتنشئة االجتماعية داخل القصور 
الحسينية، عىل فهم مشوه متوارث للسلطة املطلقة 
إن  القول  وصفوة  املنحرفة.  ممارستها  وأشكال 
كانوا  باي)6(،  عزالدين  مثل  فسادا،  األكثر  األمراء 
أيضا األكثر والء للسلطات االستعمارية التي تشكل 

»الفساد األكرب« ضمن جدلية الفساد والوالء.
-----------------

٭ القادري )عادل(: الفساد املايل و االجتماعي 
يف تونس أمراء من العائلة الحسينية مثاال -1881

1957. تونس، الدار التونسية للكتاب، 2021.
الهوامش:

Jeanneney )Jean-noël( : Peut-  )1(
 on Faire l’histoire de la corruption ? in

.l’histoire, n°251, Février 2001
)2( هذا العمل هو يف األصل بحث جامعي قدمه 
املعارص  التاريخ  يف  املاجستري  شهادة  لنيل  املؤلف 
االنسانيات بمنوبة  سنة  الفنون و  اآلداب و  بكلية 

.2013

ملسألة  رؤيته  الغزايل  حامد  أبو  لّخص   )3(
فسدت  »إنما  بالقول:  بالسلطة  عالقة  يف  الفساد 
الرعية بفساد امللوك، وفساد امللوك بفساد العلماء، 
فلوال القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد امللوك 
خوفا من إنكارهم«. يف حني توقف ابن خلدون عند 
الفساد االجتماعي بمظاهره األخالقية و انحرافاته 
أّن  معتربا  املدن،  يف  خصوصا  الفردية،  السلوكية 
الشهوات  يف  االنهماك  أيضا  الحضارة  مفاسد  »من 
يف  التفنن  فيقع  الرتف،  لكثرة  فيها  واالسرتسال 
واملشارب  مالذها،  و  املآكل  من  البطن  شهوات 
وطيبها. ويتبع ذلك التفنن يف شهوات الفرج بأنواع 
إفساد  إىل  ذلك  فيفيض  واللواط  الزنا  من  املناكح 

النوع«.
)4( راجع:

باشا.  الدين  خري  مذكرات  باشا:  الدين  خري   -
تحقيق و تعريب محمد العربي السنويس. قرطاج، 

بيت الحكمة، 2008، ص. 34.
إيالة تونس يف عهد  إبراهيم )حسني جبار(:   -
الوحدة  دراسات  مركز  بريوت،  باي.  باشا  أحمد 
156 - 165 )االنهيار املايل  2017، ص.  العربية، 

لتونس 1752 - 1755(. 
 ben achour )Mohamed el aziz( :   )5(
 catégories de la société tunisoise dans la

 deuxième moitié du xix siècle- les élites

.musulmanes. Tunis, inaa, 1989, page 124
)6( عزالدين باي ويل العرش )1943 - 1953( 

تمت تصفيته من قبل الحركة الوطنية التونسية.

»الفساد املايل واالجتامعي يف تونس، أمراء من العائلة 
احلسينية مثاال 1881 - 1957« لعادل القادري*

أ. محمد لطفي الشايبي

محمد ملني بايالنارص بايأحمد بايمحمد الهادي باي
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

أذهان  تُخامر  التي  الصور  في  الخوض  إلى  خاللها  من  المغاربي«  »الشارع  تسعى  إضافة  السياسي  السوق 
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...

ماهر مذيوب
النّائب ماهر مذيوب وخالل حضوره يف برنامج "ميدي 
امُلحّل  للتجّمع  سابقا  بإنتمائه  إعتزازه  عن  عرّب  شو" 
إبتدعوا  ن  ِممَّ أنّه  وأضاف  حاليًّا  النّهضة  حركة  ولحزب 

"أُستُفيد وأتقنوها"...
هذا الترّصيح قد يكون حّقق للنّائب املذكور "كسبا" 
إعالميّا حيث أّن اسمه كان اثر نهاية أسبوع هادئ نسبيّا 
من أكثر األسماء تداوال عىل املواقع  اإلخباريّة اإللكرتونيّة 
وعىل الصفحات الفايسبوكيّة، لكنّه ويف ذات الحني جلب 

أنّه يضطلع  واإلستهجان خاّصة  التّنديد  عبارات  أقىس  وللربملان  ولحزبه  له 
بمهّمة مساعد الّرئيس املكّلف باإلعالم واإلتّصال بمجلس النّواب.

النّائب ماهر مذيوب، عضو كتلة حزب حركة النّهضة عن العالم العربي 
وبقيّة دول العالم يحاول سواء يف تدّخالته تحت قبّة الربملان أو عرب ترصيحاته 
اإلعالميّة أن يعطي انطباعا بأنّه عنوان الخطاب الهادئ وامُلنفتح والعرصي 
يف  لكنه  باإلنْقليزيّة  وعبارات  بمصطلحات  أحاديثه  "تنميق"  عىل  ويحرص 
النّهضة دفاعا عن رئيس حزبه، يف كّل األحوال  نّواب  أكثر  الوقت من  نفس 

واملواقف و"يُجيد" لعبة تدوير الوقت دون اإلجابة عن سؤال مبارش. 
ترصيحه بإعتزازه بماضيه التجّمعي بكثري من الحماس يالمس الفجاجة 
وينّم عن عمق ترّدي الوضع السيايس بل املفاهيمي عىل رأس الحركة. فبعد 
تعيني آخر أمني عام للتجّمع محّمد الغرياني يف ديوان راشد خريجي الغنويش، 
التجّمع والنّهضة  رايتي  باإلعالم يرفع عاليا  املكّلف  الرئيس  ها هو مساعد 
معا )مع املالحظة أّن األمني العام الّسابق أصبح من منظوري من كان أحد 
كوادر الذراع الطالبي تحت إمرته( ملزيد التّأكيد عىل أّن النّهضة باتت الوريث 

الرّشعي للتجّمع املحل!
جديدا  إخفاقا  زاد  بل  "الّصادمة"  بترصيحاته  مذيوب  ماهر  يكتف  لم  
ُحفيّة إىل درجة دفعتها إلنهاء الحوار معه قبل  بردوده العدوانيّة عىل أسئلة صُّ

أوانه... 
ماهر مذيوب كان يظّن نفسه قادرا عىل ممارسة لعبته املفّضلة : الترصيح 

وعكسه بني يوٍم وآخر دون أن يكون أمامه من يُعيده للسؤال امُلحّدد.
عليه  الّسهل  من  يكون  لن  املتتاليني  اإلعالمينّي  اإلخفاقني  هذين  بعد   
مواجهة إعالميّة أو إعالمي غري ُمجاِمل)ة(ولن تنفعه يف ذلك بعض التّدوينات 
وصاحب  باإلعالم  املكّلف  الربملان  رئيس  نائب  عن  جّدا  وامُلحتشمة  النّادرة 

الّرايتني!

 

قيس سعيد
..كيفاش  طوارئ  حالة  يف  نحن 
؟  دستوري  انقالب  عىل  يتحدثو  ينجمو 
االنقالب يكون عىل الرشعية وليس بنص 
الدستور... الدستور يمنح االختصاص يف 

ظل رشوط معينة وتدابري معينة تقريبا .. هذا يذكرنا بقصة 
يمكن انكم تعرفونها .. واحد يقرى يف الفقه بعد جا للشيخ 
وقّلو منوبية اش تقرب لربي؟ … بعض الناس يتحدثون عن 
انقالب… بغض  ..لسنا دعاة  الجرايد..هذا غريب  انقالب يف 
النظر عن االختالفات نحن مع التكامل بني املؤسسات ..هناك 

وجهات نظر وتصورات مختلفة لكن يف ظل دولة واحدة .

راشد الغنوشي
تسري  الجمهورية  برئيس  عالقتي 
إىل خري وتونس متعّددة ولكّن مستقبلها 
توافقات  عن  للبحث  بالحوار  يكون 
تُحكم  وال  بالحوار  تكون  والتوافقات 

بالغلبة أو باستنهار سلطة عىل سلطة وانما بتعاون السلط 
االنتقالية  املرحلة  وتجاوز  تونس  العمار  الجميع  وتعاون 
عن  وبالبحث  بالحوار  إالّ  لتونس  مستقبل  ال  النه  بسالم 

توافقات وليس بالبحث عن مغالبات.

احمد صواب
وعىل  الدستور  داخل  من  االنقالب 
الجمهورية  رئيس  اليه  ذهب  ما  عكس 
 3 موجود وذلك حصل مثال مع نابليون 
سنة 1851 واالنقالب الذي غري بمقتضاه 

امربطور  اىل  للجمهورية  رئيس  من  وتحول  الحكم  نظام 
من   51 الفصل  خالل  من  تونس  يف   1987 انقالب  وايضا 
الدستور وتم االنقالب عىل بورقيبة بتقرير طبي اكد عجزه 
الدستور  يف  موجود  الدستور  داخل  من  ...االنقالب  البدني 
الفصل  املقارن....واستعمال  القانون  يف  وايضا  التونيس 
80 كآلية دستورية نووية يف غري حاالتها ويف غري رشوطها 
ويف نفي لضماناتها ويف تعارض ملقاصدها ويف ظل احتكار 
التاويل دون رشعية او مرشوعية من قبل رئيس الجمهورية 

يمثل انحرافا وانقالبا عىل الدستور من داخله. 

كمال العكروت
وملا  انقاذ  عملية  يف  االن  ...نحن   
تشاهد بالدك يف الوضعية التي هي عليها 
لم  فكأنما  ساكنا  تحرك  ان  دون  االن 
تنجد بالدك وهي يف خطر....الوضع سنة 

الباجي  تجربة  استنساخ  ال  ..لم  اليوم  الوضع  ليس   2013
قائج السبيس.. ذلك افضل من حصول ثورة جياع ان حدثت 

ستأتي عىل االخرض واليابس ..

نور الدين البحيري
املوجهة  الرسالة  جدية  ثبوت  بعد 
لرئاسة الجمهورية وتاكيد الجهة املوجهة 
مزورة  وال  مفتعلة  ال  تكن  لم  أنها  لها 
العمومية  النيابة  الواجب عىل  أصبح من 

املورطني  كل  وتتبع  املوضوع  يف  تحقيق  بفتح  االرساع 
واملنظمات  واالحزاب  الدولة  مؤسسات  وعىل  ومعاقبتهم 
مع  قصوى  بجدية  التعاطي  التونسيني  وكل  والجمعيات 
املوضوع وإعالن رفضهم وادانتهم الرصيحة لهذا املرشوع 

االنقالبي الخطري..

هشام العجبوني
واضح ان هناك تضاربا بني وزارة 
العدل ومجلس نواب الشعب بخصوص 
يتبع  لم  والربملان  الحصانة  مسألة 
هذا  يف  بها  املعمول  اإلدارية  اإلجراءات 

النائب  عن طريق  بدورنا  قمنا  نحن  امللفات …  من  النوع 
نبيل حّجي الذي وجه طلبا يف حق النفاذ اىل املعلومة ..منذ 
2014 ال يوجد اي نائب تم تمريره عىل الجلسة العامة لرفع 
الحصانة..ووفقا لوزارة العدل هناك 53 ملفا معنيا به 29 
نائبا ومن بينهم 10 فقدوا الصفة وحسابيا هناك 19 نائبا 
مازالوا معنيون بهذه امللفات..اكتشفنا من قلب تونس انه 
صدر بشأن غازي القروي مطلب رفع حصانة منذ جانفي 
واىل اآلن لم يُفرّس راشد الغنويش ملاذا لم يتّبع هذا امللف مثال 

املسار القانوني الذي يفرضه النظام الداخيل؟”

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

صورة تتحدثصورة تتحدث

تشّرف الشعب التونسي بتمثيله في الجلسة الطارئة للجنة القدس ببرلمان دول منظمة التعاون االسالمي 
بطهران بالنائبين العزيزين صاحبي السمو والعّفة والصدق والنزاهة األستاذ الجليل نور الدين  البحيري واألستاذ 

الجليل سفيان طوبال...

ال أحد
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الحبيب القيزاني

حتى ال ختذل السياسة السالح...
بشار  الرئيس  فوز  عن  السوري  النظام  اعالن  يطرح 
من  أكثر   ٪  95,1 بنسبة  الرئاسية  االنتخابات  يف  األسد 
ألم  السالح؟  السياسة  خذلت  هل   : أبرزها  لعل  سؤال 
يكن من األفضل خروج النظام من الحملة االنتخابية بـ 
"طبخة نتائج" أكثر قبوال ملحو صورة "الدكتاتور" ونظام 
الواحد واسكات  والرأي  الواحدة  والشاشة  الواحد  الحزب 
"مهزلة  وبأنها  ونزيهة"  حّرة  تكن  "لم  بأنها  االتهامات 
ومرسحية"؟ ما الفائدة من اجرتار نتائج انتخابية بنسب 
باتت يف عيون املالحظني معروفة مسبّقا والبالد يف حاجة 
إلعادة إعمار بعدما تحّولت اىل مقربة من الدمار والخراب 
أي  يقاطع  خانق  واقتصادي  سيايس  لحصار  وتتعرض 
االدوية  حتى  وتوريد  التصدير  من  ويمنعها  معها  تعامل 

ويعاقب اية دولة تتجرأ عىل التعامل معها؟
بـ  العسكري  االنتصار  تعزيز  الحكمة  من  يكن  ألم 
"دفرسوا" سيايس يضع البالد عىل سكة دمقرطتها بعيدا 
أو  انتقادات  أية  أمام  الباب  لسّد  واملذهبية  الطائفية  عن 
فتنة يمكن أن تتعرض لها خصوصا يف ظل تربّص أعداء 
ترفض  التي  املمانعة  دول  إحدى  باعتبارها  بها  النظام 

كوبا  ربحت  ماذا  عليها؟  االجنبية  الهيمنة  مشاريع 
سوى  سنة   60 الـ  عن  يربو  ما  منذ  الشمالية  وكوريا 
بسبب  شعبيهما  مستقبل  ومصادرة  والحصار  العزلة 
إرصار زعمائهما عىل التشبث بأصنام ايديولوجيات هوت 
ونظامي حكم عفا عنهما الزمن يف ظل املتغرّيات الدولية 

املتسارعة؟

رّدا عىل حمالت القدح يف نتائج االنتخابات الرئاسية السورية 
"غري  اعتبارها  عىل  وارصارها  الغربية  الدول  تقودها  التي 
"نزيهة  كانت  االنتخابات  بأن  األسد  بشار  رّد  وحرة"  نزيهة 
وديمقراطية" وبأن "الدولة ال تلتفت اىل ما تقول الدول الغربية" 
لدى  أمريكا  مندوب  أكد  وفيما  آلرائها".  قيمة  "ال  أنه  معتربا 
بنتائج  تعرتف  "لن  بالده  أن  ديلورنتس  املتحدة جيفري  األمم 
االنتخابات ما لم يتم التصويت تحت ارشاف األمم املتحدة وما لم 
تُراع االنتخابات وجهات نظر املجتمع السوري بأرسه" رّد عليه 
مندوب روسيا بأن "لسوريا الحق الكامل يف اجراء االنتخابات".
الحقيقة أن الوضع بسوريا بائس. فإضافة اىل الدمار الهائل 
والدولة  النظام  اسقاط  ملخطط  الجيش  تصّدي  عن  نتج  الذي 

عرب فلول املرتزقة والتنظيمات اإلرهابية ورغم استعادة القوات 
السورية السيطرة عىل أغلب مناطق البالد ما زالت أجزاء هامة 
وقوات  متشّددين  واسالميني  معارضني  سيطرة  تحت  منها 
أن  ناهيك  املنال  بعيد  السيايس  الحّل  جعل  بما  أكراد  يقودها 
عليها  تسيطر  مناطق  يف  أساسا  جرت  الرئاسية  االنتخابات 
السوري  بالجنوب  ومناطق  ادلب  محافظة  أن  بدليل  الحكومة 
بشكل  تنظيمها  عىل  واحتجاجات  االنتخابات  مقاطعة  شهدت 
وصفه املتحدث باسم هيئة التفاوض السورية املعارضة يحيى 
لالستبداد"  واستمرار  السياسية  للعملية  "قتل  بأنه  العريض 
إضافة اىل منع دول االتحاد األوروبي السوريني املقيمني بها من 

التصويت.
معّزز  اقتصادي  حصار  تحت  اليوم  ترزح  سوريا  إن  ثم 
بقانون "قيرص" األمريكي الذي يحّرم عليها التوريد والتصدير 
أية دولة تتعامل معها. وقد تسبّب الحصار يف فقدان  ويعاقب 
الحياة  عجلة  لدوران  الرضورية  والتجهيزات  املواد  من  العديد 
الغاز  قوارير  بيع  محالت  أمام  السوريني  طوابري  رؤية  وباتت 
الصّحة  قطاعْي  يواجه  فيما  يوميا  أمرا  مثال  الوقود  ومحطات 
لحق  الذي  الدمار  نتيجة  حادة  أزمات  االجتماعية  والخدمات 

سوريا بعد »فوز« بشار األسد في االنتخابات :

بشار األسد بني مجموعة من الضباط : هل يربح معركة دمقرطة سوريا؟
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بالبنى التحتية يف مشاهد تذّكر بمعاناة العراقيني خالل الحصار 
الذي ُفرض عىل بالدهم طيلة 13 عاما قبل غزوها واسقاط نظام 

صّدام حسني.
أّما عن أعداد النازحني من ديارهم فحّدث وال حرج. وتكشف 
تقارير وكالة إغاثة الالجئني وتلفزات أجنبية بؤس الظروف التي 
يعيشون فيها ومعاناتهم اليومية وخاصة انتشار شعور بالغربة 

لدى العديد منهم عالوة عىل تنامي االحتقان يف صفوفهم.
ال يمكن أيضا غّض البرص عن نتيجة املعركة الحربية التي 
روسيا  دعم  )بفضل  فيها  وانترص  السوري  الجيش  خاضها 
وايران( عىل التنظيمات اإلرهابية. فعىل امليدان وطبقا لخريطة 
يبلغ   2021 جانفي   5 يوم  نرشها  للدراسات  "جسور"  مركز 

عدد نقاط تواجد القوات األجنبية بسوريا 477.
اىل  بالنظر  مفهوما  وايرانية  روسية  قوات  تواجد  كان  واذا 
لصّد  منه  بطلب  بالبالد  وحّطت  السوري  للنظام  موالية  أنها 
عدوان خارجي فإن وجود قوات معادية يطرح سؤاال عن مدى 
االنتصار الذي تحقق. وطبقا لخريطة مركز "جسور" املتطابقة 
مع خرائط صحف أمريكية مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن 
بوست" يمتلك التحالف الدويل املعادي للنظام السوري والذي 
تقوده الواليات املتحدة األمريكية  33 موقعاً عسكرياً بني قاعدة 
ونقطة وجود، وذلك ضمن 4 محافظات وهي: 19 يف الحسكة، 

و10 يف دير الزور، و2 يف الرقة، و2 يف ريف دمشق.
رشق  يف  الدويل  التحالف  انتشار  أن  "جسور"  مركز  وذكر 
انتشار روسيا وإيران، وأن انسحاب  أمام  سوريا يشّكل عائقاً 
روسيا  وصول  يف  ساهم  حلب  محافظة  من  املتحدة  الواليات 
إىل املنطقة وإنشاء نقاط وقواعد لها بعد عقد تفاهم مع قوات 

سوريا الديمقراطية "قسد".
13 موقعا  أن قواتها منترشة يف  املركز  أما عن تركيا فذكر 
إدلب، و9 يف  55 يف حلب، و43 يف  5 محافظات، وهي:  ضمن 

الرقة، و4 يف الحسكة و2 يف الالذقية.
يتطلب  أنه  خاصة  بريئا  ليس  العسكري  الوجود   هذا 
حضورا لوجستيا متواصال واعتمادات مالية ضخمة لذلك فهو 
إسقاط  مخطط  استكمال  فرصة  لتحنّي  نوايا  وجود  عن  ينّم 
نفسية  حرب  اطار  يف  يندرج  انه  اىل  اضافة  السوري  النظام 
طاقات جيش سوريا  واستنزاف  االرادات  يتطلبها رصاع كرس 

ومخابراتها.
صحيح أن الجيش السوري أفشل بدعم رويس-إيراني مؤامرة 
اسقاط النظام لكن السؤال اآلن هو : هل طابق حساب الحقل 
حصاد البيدر؟ ذلك ان املطلوب اليوم عىل األقل يف ظّل السيطرة 
عىل  سيايس  بانفتاح  العسكري  االنتصار  تحصني  الوضع  عىل 
كل فئات الداخل السوري بما يكّرس وحدتها ويحقق مصالحة 
حقيقية تُغلق باب اتهام النظام باالستبداد والطائفية. بخالف 

ذلك يبقى شبح ُخذالن السياسة للسالح قائما.
الخارجية.  الهيمنة  مشاريع  رفض  السوري  للنظام  يحق 
يحق لسوريا االفتخار بأنها تكاد تكون الدولة الوحيدة يف العالم 
التي لم تدق أبواب صندوق النقد الدويل تجنّبا الرتهان سيادتها. 
املدافع  دوي  سكوت  بعد  السياسية  الحكمة  من  أليس  لكن 
مقايضة دمقرطة البالد باستثمارات كافية العادة اعمارها وفتح 

مجالها ملشاريع خارجية خصوصا ان موقعها يؤهلها لذلك؟ ثم 
الكيل؟  به  الشعب وطفح  جاع  اذا  الوطنية  للسيادة  معنى  اية 

وأية سيادة والجوالن محتل منذ 53 سنة ؟
ان كرامة أي نظام من كرامة شعبه وأي نظام ال يعمل عىل 
سياسيا  كريمة  حياة  يف  حقهم  )وهي  مواطنيه  كرامة  حفظ 
األسس  يحّول  الحقوق(  بكّل  وتمتّعهم  واجتماعيا  واقتصاديا 
التي يقوم عليها اىل قنبلة موقوتة. ان خطأ جمال عبد النارص 
وصدام حسني هو تحويل الدولة اىل حزب يرفض اية معارضة 

وأي انتقاد وقد شاهدنا النتيجة. 
يدرك بشار األسد أن بالده يف حاجة اىل تطبيع عالقاتها عىل 
املستويني اإلقليمي والدويل. كما باتت لدى التحالف الدويل الذي 
املؤامرة عىل سوريا )باعرتاف رئيس وزراء وزير خارجية  قاد 
قطر السابق حمد بن جاسم بن جرب آل ثاني منذ عامني( قناعة 
يف  خاصة  مستحيال  أمرا  أصبح  السوري  النظام  اسقاط  بأن 
ظل التواجد الرويس-اإليراني بالبالد. ويدرك الجميع ان مفتاح 
حّل عقدة الحصار املرضوب عىل سوريا يف تل أبيب التي تضع 
سوريا  من  اإليرانية  القوات  خروج  هو  لرفعه  تعجيزيا  رشطا 
وبعبارة أخرى حدوث طالق بني طهران ودمشق وهو أمر ليس 
هيّنا بالنظر اىل ادراك العاصمتني أن ذلك يفتح باب االستفراد 

بالدولتني والقضاء عىل نظامي املمانعة القائمني بهما.

اسرتاتيجيا  رصاعا  روسيا  ضد  تخوض  التي  واشنطن  أما 
عىل املنطقة فإن الحل األمثل لبقائها باألرايض السورية )يدرك 
البنتاغون أن وجود قواته هناك هو يف نهاية االمر احتالل( هو 
النفاذ اليها عرب ورقة إعادة االعمار عن طريق الخزانة السعودية 
سوريا  اىل  االسرتاتيجي  حليفها  اململكة،  إعادة  من  يمكنها  بما 
الرتكي.  النفوذ  لتسلل  منفذ  أي  وسّد  منها  ايران  طرد  مقابل 
ولعل ما يشري اىل هذا االحتمال ترصيح وزير خارجية السعودية 
العربي  الحضن  اىل  سوريا  العادة  تسعى  بالده  بأن  مؤخرا 
 .)2011 سنة  العربية  بالجامعة  عضويتها  تعليق  تم  )بعدما 
أما االمارات فقد سبقت الجميع للتكفري عن ذنبها بإعادة فتح 
السورية  للحكومة  مالية  اعانات  وتقديم  بدمشق  سفارتها 

ملواجهة تداعيات جائحة كورونا.
يف هذا االطار يندرج أيضا ترصيح جوليان بارنز دايس مدير 
األوروبي  املجلس  يف  افريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  برنامج 
مسار  يف  للتحرك  رغبة  "هناك  فيه:  قال  الخارجية  للعالقات 
العربي  محيطها  اىل  سوريا  إعادة  ومحاولة  العالقات  تطبيع 

ملزاحمة النفوذ اإليراني والرتكي يف املنطقة".
 انها لغة املصالح طاملا أن الجميع يدرك ان السياسة نجاسة 

وإن غدا لناظره قريب. 

النازحون ومعاناة يومية
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100 ألف ألماني
موقع "الشبكة العاملية" كشف أن عريضة موقعة من طرف 
100 ألف أملاني ُوّجهت لحكومة أنغيال مريكل للفت انتباهها إىل 
ظروف استخراج "البوكسيت" )صخر يُستخرج منه األلومنيوم( 
يف مناجم غينيا واصفة إياها بالسيّئة وبأنها تتسبب يف تجفيف 
تتطلبها  منها  هائلة  لكميات  الحاجة  بفعل  بها  املياه  منابع 

عمليات الحفر بحثا عن "البوكسيت".
بهذه  لم تكن عىل علم  األملانية  الحكومة  أن  اىل  أشار  املوقع 
الوارد  التحذير  عن  آذانها  تصّم  ذلك  مع  انها  مضيفا  املشكلة 
من  يعانون  بدؤوا  غينيا  رشقّي  شمال  سكان  وأن  بالعريضة 

نقص يف املياه.
وحسب املوقع تعتمد صناعة السيارات بأملانيا بشكل واسع 
من  "البوكسيت"  توريد  عىل  لذلك  وتبعا  األلومنيوم  انتاج  عىل 
غينيا ومنحت الحكومة األملانية رشكات استخراج املعدن املذكور 
خالل الخمس سنوات األخرية 293 مليون أورو كضمان ملواصلة 

نشاطها.
وتحتّل غينيا التي كانت ُمستعمرة فرنسية املرتبة الثالثة يف 
والصني  اسرتاليا  بعد  بالعالم  "البوكسيت"  منتجي  كبار  قائمة 
فيما تأتي أملانيا يف املرتبة الثالثة بقائمة الدول املوّردة للبوكسيت.

صندوق أسود للسيارات؟!
األوروبي  االتحاد  برملان  أن  كشف   Lemediapourtous موقع 
بصندوق  دوله  تجوب  التي  السيارات  كل  تجهيز  اجبارية  أقّر 

اسود بداية من شهر ماي 2022.
املوقع أشار اىل أن االتحاد األوروبي يسري باعتماد هذا القرار 
اعتمدت  بأنها  مذّكرا  االمريكية  املتحدة  الواليات  خطى  عىل 

الصندوق األسود يف السيارات منذ عام 2012.
وأضاف املوقع أن الصندوق األسود املذكور سيسجل رسعة 
السيارات وعمليات الضغط عىل مكابح زيادة الرسعة والفرامل 
 )gps( وحمل الحزام من عدمه ومعطيات نظام تحديد املواقع

وترّصفات السائق.
وانتقد املوقع حّجة ضمان سالمة املرور التي تعّلل بها برملان 
االتحاد األوروبي الفتا اىل أن ادعاءه بأن الصندوق األسود يسمح 
بإعادة استعراض ظروف حوادث املرور ال يعدو أن يكون مغالطة 
واستباله مذّكرا بطول التحقيقات واإلجراءات الجزائية التي تلْت 

حوادث سقوط الطائرات املزّودة بدورها بصناديق سوداء.
بفرنسا  املدنيني  الناشطني  من  العديد  عن  املوقع  ونقل 
خطوة  الجديد  القرار  يكون  أن  من  مخاوفهم  عن  تعبريهم 
أخرى لخرق ُحرمة حياة املواطنني الخاصة ومزيد التضييق عىل 

الحريات العامة.

ممنوع على من هم دون سن الـ 41
الناطق  البلجيكي(  والتلفزيون  )اإلذاعة   rtbf.be موقع 
لقاح  تخصيص  قررت  البلجيكية  الحكومة  أن  أكد  بالفرنسية 
 41 أعمارهم  تجاوزت  الذين  Johnson and Johnson لألشخاص 

هذا  اتخاذ  تم  أنه  موضحا  ذلك  دون  سنهم  عّمن  ومنعه  سنة 
االجراء اثر وفاة زوجة ديبلومايس سلوفيني بجينيف 10 أيام بعد 

تلقيها اللقاح املذكور.
املوقع كشف أن الصحافة البلجيكية تكتمت عىل خرب الوفاة 
عن  ناقال  عنه  كشفت  من  هي  السلوفينية  االعالم  وسائل  وأن 
تخثر وصفها  بلوثة  الضحية  دم  إصابة  السلوفيني   sio1 موقع 

بالعميقة وبجلطة قاتلة.

صحفي أم مرتزق؟
االعالم  russiepoLitics شّن هجوما حادا عىل وسائل  موقع 
الحقائق  والخداع وقلب  والكذب  باملغالطة  إياها  الغربية متهما 
نظام  عىل  العاملي  العام  الرأي  لتأليب  زائفة  اخبار  ونرش 
التي  االتهامات  بخصوص  روسيا  طرف  من  املسنود  بيالروسيا 
وجهتها وسائل االعالم املشار اليها لنظام بيالروسيا بـ "تحويل 
وجهة طائرة ركاب وإجبارها عىل الهبوط للقبض عىل صحفي 
"عضو  وأنه  بروتاسوفيتش  رومان  يدعى  انه  قالت  معارض" 
عن  الدفاع  يف  املتخصصة  املدني  املجتمع  منظمات  يف  ناشط 

حقوق االنسان".
السلطات  أجرته  الذي  لالتصال  صوتيا  تسجيال  نرش  املوقع 
بتلقيها  أبلغته  أنها  يثبت  الطائرة  قائد  مع  ببيالروسيا  األمنية 
بالغا عن وجود قنبلة عىل متن الطائرة وأنها طلبت منه بشكل 
عادي بعيد عن التهديد بالهبوط يف مطار مدينة منسك وأن قائد 

الطائرة وافق عىل ذلك.
وأضاف املوقع أن هوية رومان بروتاسوفيتس الحقيقية وراء 
موجة الغضب التي تبعت ذلك بالدوائر الديبلوماسية الغربية وما 

صاحبها من هيجان يف الصحافة الغربية.
وأبواق  الغربية  العواصم  ادعاء  "عكس   : املوقع  وتابع 
عن  ومدافع  كصحايف  بروتاسوفيتش  قّدمت  التي  صحافتها 
حقوق االنسان تكشف صورة مضّمنة يف هاتفه املحجوز ان ال 

عالقة له بعالم الصحافة".
فسخ  بروتاسوفيتش  أن  "لوحظ   : املصدر  نفس  وأضاف 
أنها  أثبتت  التحريات  لكن  للصورة  مصاحبة  كانت  تغريدة 
وجه  إخفاء  بروتاسوفيتش  فيها  تعّمد  أخرى  لصورة  مطابقة 
صاحبها الذي ثبت أنه كان يحمل اسم "كيم" وأنه أحد أعضاء 
"كتيبة العقاب" املعروفة باسم "ازوف" املعارضة للنفوذ الرويس 
بأوكرانيا وأن كل الدالئل تشري اىل أن بروتاسوفيتش ُمرتزق عىل 
بيالروسيا  نظام  طرف  من  املصنّفة  املذكورة  بالكتيبة  عالقة 
النظام  اىل سوابقها يف محاولة زعزعة  بالنظر  إرهابي  كتنظيم 

ورضب استقرار البالد لصالح اجندات اجنبية".
وختم املوقع باإلشارة اىل أن هاتف املعارض املوقوف تضمن 
فيها  يظهر  وأنه   2015 لعام  تعود  انها  قال  أخرى  صورا  أيضا 

بمنطقة دونباس مع عنارص من الكتيبة املذكورة.

قاعدة عسكرية
االمارات  دولة  أن  أكدت  االمريكية  براس"  وكالة "أسوشيتد 
املعروفة  "بريم"  جزيرة  يف  جوية  عسكرية  قاعدة  بناء  بصدد 
صناعية  أقمار  من  بصور  خربها  داعمة  "ميون"  باسم  أيضا 
يظهر فيها بالجزيرة مدرج لهبوط واقالع طائرات حربية قالت 

ان طوله 1,8 كلم اىل جانب 3 مالجئ للطائرات.
تذكر  لم  أمريكيني  عسكريني  مسؤولني  عن  نقلت  الوكالة 
أسماءهم تأكيدهم الخرب واشارتهم اىل ان "االمارات نقلت أسلحة 
األسابيع  خالل  املذكورة  الجزيرة  اىل  وقوات  عسكرية  ومعّدات 
األخرية" واىل انها "تريد ان تجعل من الجزيرة قاعدة اسرتاتيجية 
عامة  األحمر  وبالبحر  املندب  باب  بمضيق  املالحة  يف  للتحكم 
جماعة  طرف  من  البحرية  للتجارة  محتملة  تهديدات  ملواجهة 

انصار الله الحوثية".
السعودية  العربية  تقوده  الذي  العسكري  التحالف  أن  يذكر 
يف الحرب عىل اليمن كان قد اعرتف يف بيان له انه "أسس وجودا 

اسرتاتيجيا بجزيرة يمنية يف مدخل باب املندب".

قوات سالم في فلسطين؟
االعالم  وزير  نقلت عن  الباكستانية  تايمز"  "داييل  صحيفة 
سالم  قوات  بنرش  املتحدة  األمم  "مطالبة  شودري  حسني  نواد 
من  املدنيني  لحماية  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  دولية 

الفظائع اإلرسائيلية وضمان سالم دائم بالرشق األوسط".
الصحيفة أضافت ان شودري "أكد عىل رضورة عدم التغايض 
عن محنة الفلسطينيني ألنهم يتعرضون للقتل والتعذيب من قبل 

العصابات الفاشية الصهيونية تحت مسّمى الديمقراطية".

13000 قمر صناعي!
عىل ذمة موقع  sciencepost الفرنيس أقرت الحكومة الصينية 
الصناعية  األقمار  من  كوكبة  واستغالل  لتطوير  مجمع  انشاء 
أنها ستنضاف اىل كوكبة األقمار  ألف قمر قال   13 يبلغ عددها 

.spaceXو amazon الصناعية األمريكية التي طّورتها رشكتا
األقمار  شبكة  "مجمع  بعث  قررت  بيكني  أن  أضاف  املوقع 
قمرا   12992 وتطوير  بصنع  وتكليفه  الصينية"  الصناعية 
 china aerospace science and رشكتي  عن  بمعزل  صناعيا 
 chine aerospace science and industryو technoLogy corp

.corporation

بأن  توحي  الفضاء  لغزو  الصني  خطط  أن  اىل  املوقع  وأشار 
هدف شبكة األقمار الصناعية التي تعتزم انشاءها توفري شبكة 

انرتنت ذات سعة قوية يف املناطق الريفية من البالد. 

املغرب يطالب مدريد بتوضيح بشأن “مواقفها العدائية” و»اسرتاتيجياتا املسيئة جتاه قضية الصحراء«
باستماع  تنتهي  لن  مدريد  مع  األزمة  أن  اإلثنني  أمس  املغرب  أعلن 
القضاء اإلسباني لزعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غايل، داعيا إياها 
املسيئة  واسرتاتيجياتها  العدائية”  “مواقفها  بشأن  توضيح  تقديم  إىل 

تجاه قضية الصحراء”.
استضافة  خلفية  عىل  أزمة،  ومدريد  الرباط  بني  العالقة  وتشهد 
إسبانيا ”غايل” من أجل العالج من فريوس “كورونا” بـ”هوية مزيفة”، 
منذ 21 أفريل املايض، إضافة إىل تدفق حوايل 8 آالف مهاجر غري نظامي، 
الخاضع  “سبتة”،  جيب  إىل  املغرب  من  املنقيض،  جوان  و20   17 بني 

إلدارة إسبانية.
وقالت الخارجية املغربية، يف بيان، إن استضافة مدريد ”غايل” كشفت 

“مواقفها العدائية واسرتاتيجياتها املسيئة تجاه قضية الصحراء”.
وأضافت الخارجية أن استضافة “غايل” أظهرت “تواطؤ إسبانيا مع 

خصوم اململكة املغربية للمساس بالوحدة الرتابية للبالد”
وتابعت أن “األزمة مع إسبانيا تطرح مسألة االتساق يف املواقف، فال 
بلد جار لك  أن تحارب االنفصال يف بلدك )إسبانيا( وتشجعه يف  يمكن 

)املغرب(”.
ورأت أن “جوهر املشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بني رشيكني. 
جوهر األزمة هو مسألة دوافع خفية إلسبانيا معادية لقضية الصحراء”.

أمام  الثالثاء،  اليوم  غايل،  “مثول  أن  املغربية  الخارجية  واعتربت 

املحكمة العليا اإلسبانية يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ املغرب علما به، لكنه 
ال يشكل جوهر األزمة الخطرية بني البلدين الجارين”.

الحقيقي  الوجه  ليكشف  يأتي  القضاء  أمام  املثول  “هذا  وأردفت 
ومارس  واغتصب  بشعة،  جرائم  ارتكب  زعيم  يف  ُمجَسدا  للبوليساريو، 

التعذيب وانتهك حقوق اإلنسان وحرض عىل ارتكاب أعمال إرهابية”.
وتقرتح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها يف إقليم الصحراء، 
بينما تدعو “البوليساريو” إىل استفتاء لتقرير؟  املصري، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تستضيف الجئني من اإلقليم؟.
املغرب  بني  األزمة  كانت  “إذا  أنه  عىل  الخارجية  وزارة  وشددت 
وإسبانيا ال يمكن أن تنتهي بدون مثول املدعو غايل أمام القضاء، فإنها 

ال يمكن أن تُحل بمجرد االستماع له”.
تبدأ  فهي  ذلك،  تتجاوز  للمغرب  املرشوعة  “االنتظارات  أن  وتابعت 

بتقديم توضيح ال لبس فيه من إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها”.
أرانشا  اإلسبانية،  الخارجية  وزيرة  قالت  املنقيض،  ماي   27 ويف 
دائرة  من  خروجه  عقب  إسبانيا  سيغادر  “غايل”  إن  اليا،  غونزاليس 

الخطر جراء “كورونا”.
الفارط، سفريتها لدى مدريد،  الشهر  18 من  الرباط، يف  واستدعت 
كريمة بنيعيش، للتشاور بعد أن استدعتها الخارجية اإلسبانية؛ احتجاجا 

عىل تدفق آالف املهاجرين غري النظاميني من املغرب إىل سبتة.
عرب  األطفال،  واستغالل  إسبانيا  بابتزاز  الرباط  مدريد  واتهمت 

السماح للمهاجرين غري النظاميني بالتدفق عىل سبتة.

وردت الرباط بأنها ليست حارس حدود إلسبانيا.
اإلسبانية،  اإلدارة  تحت  وهي  املغرب،  شمال  أقىص  يف  سبتة  وتقع 
أحاطتها  التي  إسبانيا،  طرف  من  محتل”  “ثغر  أنها  الرباط  وتعترب 

بسياج من األسالك الشائكة بطول نحو 6 كلم؟.

ابراهيم غايل
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صورة تتحدث

كفاح الشعب الفلسطيني يدخل منعرجا تارخييا جديدا
»بعض العرب ال يرون ما يرى الصهاينة«

يف الوقت الذي اعرتف كثري من الصهاينة عالنية بأّن فرضية زوال 
أصوات  ارتفعت  يؤرقهم  حقيقيا  هاجسا  أصبحت  الغاصب  كيانهم 
مطلقيها  متهمة  الفلسطينية  املقاومة  صواريخ  من  ساخرة  عربية 
اليمينية  الصهيونية  للقيادة  بالقيام بعمل متهّور غري مسؤول يعطي 
الفلسطينيني  وتقتيل  غزة  قطاع  من  تبقى  ما  لتدمري  ذريعة  املتطرفة 

األبرياء والتنكيل بهم وتحويل حياتهم الصعبة أصال إىل  جحيم.
صحيح أنه ال مقارنة من حيث القوة و القدرة عىل التدمري بني آلة  
الحرب الصهيونية املدعومة بال رشوط من قبل األمريكيني واألوروبيني 
حتى  الحصول  من  املمنوعني  املحارصين  الفلسطينيني  وإمكانات 
أثبت  الحياة فما بالك باألسلحة. لكن رغم ذلك  عىل أبسط مستلزمات 
العدوان األخري عىل غزة ورد فعل الشعب الفلسطيني عليه أن الصهاينة 
الذين أجربتهم صواريخ املقاومة عىل مالزمة املخابئ أصابهم الرعب يف 
حني أن الفلسطينيني الذين ال مخابئ لهم  ظلوا هادئني. لذلك يجوز أن 

نتحدث اليوم عن يشء أكرب من توازن الرعب.

كل شيء يوحي بأّن الكيان الصهيوني
في أزهى عهوده

ما الذي حصل حتى يحل الرعب محل الصلف والعنجهية يف نفوس 
الصهاينة؟ ألم يعتقد أقىص اليمني الذي سلموه مقاليدهم منذ سنوات 
مثل حلفائهم الغربيني أن الكيان الصهيوني يعيش أزهى عهوده بعد 
أن نجح يف تحييد كل النظم العربية وخصوصا دول الطوق أو املواجهة 
اآلخر  وبعضها  سالم  ال  استسالم  اتفاقيات  معه  يربم  بعضها  وجعل 
ارهابية  مجاميع  مواجهة  إىل  ينرصف  أو  طائفية  رصاعات  يف  يغرق 
للتطبيع  يهرول  اآلخر  وبعضها  ودولية  إقليمية   قوى  من  مدعومة 
معه ويهلل ملا يسمى »صفقة القرن« غري عابئ بضم الجوالن وتهويد 
القدس وإعالنها عاصمة أبدية له وسّن قانون جنسية يحّول فلسطني 
املحتلة إىل دولة لليهود ال يتمتع فيها الفلسطينيون حتى بحق املواطنة. 
إىل درجة أن العالم لم يعد  يتحدث عن »رصاع عربي صهيوني« وإنما  
يف أفضل الحاالت عن« رصاع فلسطيني ارسائييل«. ألم ينجح الصهاينة 
الكفاح املسلح ضده منذ  أيضا يف جّر »فتح« أكرب فصيل مقاوم فجر 
1965 إىل مستنقع أوسلو الذي من أخطر بنوده التنسيق األمني الذي 
رضب  أسباب  من  ذلك  يكن  ألم  الفلسطينيني؟  ال  الصهاينة  يحمي 

وحدة الشعب الفلسطيني  وهذا يشء سّهل عليه االستفراد بكل مكّون 
الرصاع بني »دولة  الفلسطينية يف  القضية  اختزال  ألم يقع  عىل حدة؟ 

ارسائيل املدافعة عن وجودها » وحماس املصنفة كمنظمة إرهابية؟ 

انتكاس الحلم
 يبدو تحّول الحلم الصهيوني إىل كابوس من املفارقات يف ظل هذه 
الظروف لكن األمر ليس كذلك بالنسبة ملن لهم إملام كاف بأطوار الرصاع 
ألركانه  املثبّت  الغاصب  للكيان  املؤسس  فالجيل   . الصهيوني  العربي 
ظل طيلة عقود منتشيا بالنرص عىل جيوش عربية مجتمعة و نجح يف 
الهزيمة لفرتة طويلة بعد  العربية تستبطن روح  الذهنية  البنية  جعل 
نكبة 1948  ونكسة 1967. ونشأت تبعا لذلك لدى الصهاينة أسطورة 
القادر عىل حسم الحروب الخاطفة لصالحه  الذي ال يقهر«،  »الجيش 
النهائية حتى  أكثر من جبهة يف وقت واحد وتوسيع حدوده غري  عىل 
تقوم »ارسائيل الكربى«. وظل السكان الذين هم يف الواقع مستوطنون 
يشعرون بأن الحرب تدور بعيدا عنهم وبأّن حسم جيشهم الرسيع لها 
يجعلهم يف مأمن من ويالتها فرتّسخ لديهم الوهم بأّن أرض فلسطني 
هي املكان الذي يحقق لهم األمن واألمان املفقودين يف بقية بقاع العالم.
أّول رّجة تلقاها الصهاينة كانت حرب أكتوبر 1973 التي حققت 
فيها الجيوش العربية وخصوصا الجيش املرصي الذي حطم خط برليف 
بالغ التحصني بعض التوازن  لكن رسعان ما تم نسيان ذلك بعد توقيع 
أخرى  رجة  ديسمرب1987    انتفاضة  ومثلت  داوود.  مخيم  اتفاقيات 
سّكنتها اتفاقيات أوسلو. وكان اضطرار الكيان الصهيوني لالنسحاب 
من جنوب لبنان ثم من غزة تحت رضبات املقاومة دون ابرام اتفاقيات 
بداية التخيل عن حلم »إرسائيل الكربى« حيث أحاط نفسه بسياج عىل 
حدوده الشمالية مع لبنان وبآخر عىل حدوده الجنوبية مع غزة بعد أن 
كان ال يعرتف بحدود نهائية له. وقد أكدت املواجهة األخرية مع املقاومة 
الفلسطينية ما سبق أن نبهت إليه  املواجهة مع حزب الله من أّن أرض 
فلسطني لم تعد املكان اآلمن  للصهاينة الذين تم استجالبهم من شتى 

بقاع العالم بدعوى توفري األمان و الحماية لهم.

الشعب الفلسطيني يكسب جولة
في صراع تاريخي طويل

وقف  عىل  االتفاق  تم  العنيفة  املواجهات  من  يوما  عرش  أحد  بعد 
األرايض  كل  بالنرص  االحتفاالت  فعمت  مرصية  بوساطة  النار  اطالق 
الذين سخروا  االتفاق. وتساءل  قبل رسيان مفعول  الفلسطينية حتى 

ماذا جنوا من مواجهة  ؟  يحتفلون  بأّي نرص   : املقاومة  من صواريخ 
غري متكافئة غري الدمار والخراب وإزهاق أرواح األبرياء وزيادة معاناة  

شعب محارص؟  
دون أن نستهني بروح أي شخص نذّكر هؤالء بأن عدد الضحايا 
ال يقارن حتى باملئات الذين يسقطون يف بلداننا العربية يف يوم واحد 

يف مواجهة قوات األمن عند نزولهم اىل الشارع يف بعض االنتفاضات.
إّن االجابة عن تساؤالت هؤالء املشككني يف النرص تكمن يف العنارص 

التالية:
النار دون  اطالق  تقبل وقف  أن  الصهيونية  الحكومة  - اضطرت 
قادرة  غري  وجعلها  املقاومة  شوكة  كرس  وهو  أهدافها  أهم  تحقق  أن 
التي استطاعت بشكل غري مسبوق أن  عىل مواصلة اطالق الصواريخ 
عىل  املاليني  وأجربت  واالنتاج  والبحرية  الجوية  املالحة  حركة  تعطل 
مالزمة املخابئ وهذا يعني فشل القبة الحديدية ومزيد تآكل اسطورة 
الصهاينة  بدأ  وقد  األمان.  وتوفري  الردع  عىل  الصهيوني  الكيان  قدرة 
بعد يحصون خسائرهم املادية واملعنوية وبدأ بعضهم يحزم حقائبه. 
وال ننىس أّن األجيال الصهيونية الحالية أقل من جيل املؤسسني تشبثا 

بكيان ال يوفر لهم األمن.
- يف املقابل جعلت املواجهة الشعب الفلسطيني الذي عانى طويال 
أّن فلسطينيي األرايض  من انقسامات فصائله يتوحد. واألهم من ذلك 
املحتلة سنة 1948 أصبحوا يناضلون من أجل من أجل فرض حقوقهم 
الحقوق  يف  املساواة  تحقيق  أجل  من  يناضلون  كانوا  أن  بعد  الوطنية 
بينهم مع اإلرسائيليني. وقد ظهر جيل من الشباب لم يعد يقبل السري 
وراء قيادات تاريخية ترهلت واستبطنت الهزائم أو أصبحت لها مصالح 

ال تريد التفريط فيها بالدخول يف املواجهة مع املحتل. 
- استطاعت القضية الفلسطينية التي ظن اعداؤها أنها قربت إىل  
العربية  الساحتني  عىل  القوي  حضورها  أيام  خالل  تستعيد  أن  األبد 
والدولية. فال عزاء املطبعني من العرب وملن يحملون عقدة الذنب من 
الذنب  عقدة  من  تحررت  شابة  أجيال  ثّمة  الغرب.  يف  »الهولوكوست« 

التي يراد تأبيدها لتربير كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
إّن ما حصل هو جولة يف رصاع تاريخي طويل معقد ويمكن اذا تم 
التحريري  كفاحه  يواصل  الفلسطيني  الشعب  نتائجها جعل  استثمار 
حان  قد  الوقت  أّن  نعتقد  دروسا  نعطيه  أن  ودون  أفضل.  يف ظروف 
لدفن اتفاقيات أوسلو وتحقيق وحدة صلبة عىل أسس جديدة رسمت 

مالمحها املواجهة األخرية.

عمار العربي

الذي  الهائل  الدمار  أمام 
األخير  االسرائيلي  العدوان  خّلفه 
هذا  يجد  لم  غزة،  قطاع  على 
تدمير  بعد  حّل  من  الفلسطيني 
الكهرباء  من  حّيه  وحرمان  منزله 
هذا  سوى  ملجئ  من  والماء 
"البيت" للعيش متحّديا بذلك آلة 

الدمار الصهيونية. 
الطيران  أن  إلى  يشار 
سالح  بمشاركة  دّمر  االسرائيلي 
1800 منزل وألحق  المدفعية نحو 

أضرارا هائلة بـ 17000 منزل آخر.
 STRATEGIKA 51 موقع  وكان 
عالم  في  المتخصص  الروسي 
جيش  أن  كشف  قد   األسلحة 
استعمل  اإلسرائيلي  االحتالل 
قطاع  على  األخير  عدوانه  في 
تتميز  انها  غزة ذخيرة جديدة قال 
التفجيرات  من  سلسلة  باحداث 
تمثلت  وانها  هائل  ودوّي 

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

وقفة

مستنقع  من  العربية-اإلسالمية  الشعوب  ستخرج 
حول  أمرها  تحسم  عندما  والتطاحن  والفاقة  الجهل 
هناك  بالتأكيد  واإليمان.  والكفر  واملوت  الحياة  مفاهيم 
أن  تعدو  ال  ولكنّها  بشأنها  الحسم  تحتاج  أخرى  مفاهيم 
تكون ضمنية داخل الثنائيتني آنفتي الذكر، بحيث إذا حسم 

أمرهما جاء الحسم أيضا يف املفاهيم املتفرعة عنها.

بجملة  والكفر  اإليمان  ثنائية  الحّداد  الطاهر  يعّرف 
واحدة يقول فيها: 

»اإليمان هو أن تعطي من ذاتك يف سبيل إيمانك، والكفر 
هو أن تؤمن بذاتك وتأخذ لها من إيمان اآلخرين بخداعهم«...

يعرتضني  لم  هذه،  الحّداد  خاطرة  عىل  عثوري  قبل 
تعريف أوضح وال أصدق وال أبلغ. فلنحّللها عىل ضوء الواقع 

مع قليل من االستطراد نحو املايض.

تويّف الحّداد عن سّن 36 سنة أي يف زهرة الشباب، ولكنّه 
يأتي  أن  الثمانني  إىل  عاش  من  يعجز  قد  فكرا  إثره  يف  ترك 
الدين«  »رجال  لقد عمل  الرؤية.  يف  بمثله نضجا ووضوحا 
بالتكفري  قابلوه  عندما  صوته  كتم  عىل  عارصوه  الذين 
والتشهري بسبب كتابه »امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع« حتّى 
مات كمدا. هذا الفكر يزهر اآلن وكلمات الرجل التي خّطها 
منذ نحو قرن )سنة 1933( تصف واقعنا اليوم كأنّه يعيش 
بيننا، وصفا أبلغ مما تقّدمه الصحافة اليومية والحوارات 

والتحاليل السياسية.

»أن تعطي من نفسك يف سبيل إيمانك« يعني أّن اإليمان 
هو  الذي  الكفر  مقابل  يف  ملموسا.  محسوسا  عطاء  ينتج 
بخداعهم«...  اآلخرين  إيمان  من  لها  وأخذ  بالذات  »إيمان 
ومن ذلك نفهم أّن الكفر ليس قوال كما اإليمان ليس قوال، 
اإليمان واألخذ  للناس بفضل  العطاء  إنّما كالهما فعل بني 

منهم بسبب الكفر. 

الزعماء  التعريفات بواقعنا نسأل: ماذا قّدم  لربط هذه 
للمجتمعات مقابل ما وعدوا من إصالح ديني  اإلسالميون 
بعد أن وصلوا إىل سّدة الحكم إبّان ثورات »الربيع« العربي؟ 
األوطان  وتخريب  والفقر  واالقتتال  الفتن  لهم  قّدموا  لقد 
وتفكيك مؤسساتها... وماذا عنهم هم كأفراد؟ لقد اغتنوا 
وصارت لهم ثروات طائلة... فهل يكون اغتناء الزعماء هو 
أثر اإلصالح املوعود؟؟؟  فإذن، ما هذا اإليمان املّدعى الذي 
يأخذ من الناس ليصّب امتيازات عينية يف جيوب من يّدعيه 
ويدعي الّذود عنه؟؟؟ أليس هذا هو الخداع بعينه؟ فما رضر 
إذا كانت هذه  الناس من براثنه  الكفر الذي جاؤوا لينقذوا 
نتيجة اإليمان املزعوم؟؟؟ إنّه فقط إيمان الزعماء بذواتهم 
واألخذ لها من إيمان اآلخرين بخداعهم... تماما مثلما كتب 
الحّداد... األخذ من إيمان اآلخرين الذين وثقوا بمن ال عهد 
له وبمن ليس له ما يقّدم غري الكالم مقابل ما يأخذ عينا 

من مال ونفوذ وامتيازات وعلّو.

طبعا املسؤولية تلقى عىل عاتق من جاء بهؤالء »الكفرة 
وقد  لهم،  املخالفني  اجتثاث  إىل  الداعني  اآلخرين«  بحّق 
رفعهم من جاء بهم عن طريق صندوق االقرتاع ليمسكوا 
بزمام الحكم. قد نعذر من اغرّت للوهلة األوىل فكان حسن 
رأى  أن  بعد  انتخابهم  أعاد  من  ولكن  الخربة...  قليل  النيّة 
إيمان  أيديهم ليواصلوا استغالل  كيف يحكمون فقد أطلق 
الحاكم  ذلك  فريفل  وأبصارهم  عقولهم  املعفني  املقّلدين 
والشعارات  الكالم  مقابل  يعترصه  املنهك  املجتمع  عرق  يف 

واآليات القرآنية واألحاديث النبوية... وكأّن اإليمان بالله هو 
يشء غري رعاية العهد واألمانات والنهوض باملسؤوليات.

مقياس الحقيقة يف ما يكتب هو مدى تصديقه للواقع. 
لذلك سآخذ مثاال حيّا ملجتمع عانى من ويالت إيمان »الكفرة 
تحت  اليوم  مرص  عن  سأتحّدث  الحياة«.  يف  اآلخرين  بحّق 
قيادة الرئيس عبد الفتّاح السييس. وأعرف أنّي سأجني من 
مما  صدمتهم  عن  آخرون  وسيعرّب  الله،  شاء  ما  الشتائم 
وهلّم  صداقتهم،  دائرة  من  ثالث  قسم  وسيخرجني  أكتب، 
جّرا من »الفوائد« التي يمكن جنيها من مثل هذا الطرح... 
الوّد  عالقات  استبقاء  عىل  بأحرص  لست  بأس.  ال  ولكن 

والصداقة عىل حساب قناعات صارت عندي ثابتة.

والتنّكر  مرص  يف  العسكري  االنقالب  عن  قيل  ومهما 
األحداث  مجريات  العالم  تابع  فقد  فيها،  للديمقراطية 
وكيف أّن قائد الجيش استفتى الشعب وخرج طيف واسع 
تمثّلت يف  التوّجه إلزاحة من خان وطنه. خيانة  يؤيّد  منه 
التنظيم  أجندة  بحسب  األجنبية  للمخابرات  مرص  فتح 
املخططات   يف  معه  املتحالفة  واألطراف  لإلخوان  العاملي 
كثريون  سريغي  طبعا  األوسط.  الرشق  ملنطقة  الهّدامة 
باإلعالم  يمسك  من  جميعا  ونعلم  أقول  ما  إزاء  ويزبدون 
التي  القنوات  عرشات  عرب  الحقائق  تقلب  وكيف  العالم  يف 
تقنيات  أعىل  فيها  وتوظف  الدوالرات  مليارات  فيها  تصّب 
التصوير واإلنتاج السينمائي. وأورد مثاال بسيطا جّدا يهّم 
يف  املتظاهرين  أصوات  الجزيرة  قناة  عرضت  عندما  تونس 
ساحة باردو مع صور املليون ونصف من املشيعني لشكري 
ونصف  املليون  بأّن  لإليحاء  بينهما  تمزج  املفقود،  بالعيد 
حينها...وقد  للحكومة  املؤيدة  بالشعارات  الناطقون  هم 
شاهدت ذلك بأّم عيني ولم أنقله سماعا عن جهة أخرى...

سآخذ من مثال مرص نقطتني هما: -1 ماذا فعل اإلخوان 
»السلميّون« يف مرص بعدما أزيح رئيسهم و-2 يف أّي اتجاه 

تسري مرص اليوم.

نحو  مدى  عىل  الحدث  ذلك  منذ  اإلخوان  عمل  لقد   1-
خمس سنوات إىل حرق البالد حرقا... ولم يخمد لهيبها إاّل 
بدءا من 2018... حيث كان العنوان األّول هو تكفري الحاكم 
وقتل أعوان األمن والجيش بدعوى أنهم حماة الكفر... بعد 
البالد  يف  اإلخوان  عاث  العدوية  رابعة  ميدان  اعتصام  فّض 
لتحرق  أو  إخوانية  مرص  حالهم:  ولسان  وتخريبا  تقتيال 
الكميات  ألولئك  جاءت  أين  من  نسأل:  وهنا  فيها...  بمن 
الهائلة من األسلحة بأصنافها املختلفة وقد قّدموا أنفسهم 
وقّدمهم اإلعالم عىل أنّهم متظاهرون سلميّون ودافع عنهم 
كما لم يدافع عن أحد متسرّتا عىل كّل اإلجرام الذي مارسوه 

مواصال تقديمهم كضحية النقالب عسكري ظالم. 

بناء  مستوى  عىل  اليوم  مرص  تسري  اتجاه  أّي  يف   2-
بعقالنية  الحكم  تدير  فقياداتها  مؤسساتها  ودعم  الدولة 
وشجاعة وتفرض احرتام القانون عىل الجميع. ))وهنا قد 
يشري بعض القّراء إىل التضييق عىل الصحافة وحرية التعبري 
املثل  يعطون  مازالوا  الهواة  من  كثريا  أّن  وأقول  عموما 
بالواليات املتحدة األمريكية وهي أكثر دكتاتورية من حاكم 
مرص اليوم عندما يتعّلق األمر باملواضيع الحساسة... ولعّل 
قضية جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس أقرب مثال 

لذلك((. 

إىل  لنعود  الباب  نفتح  مرص  حول  القوس  هذا  بعد 
تونس ونتأّمل حالها حيث السياسيون املزهوون بالتجربة 

الديمقراطية الناشئة... ونقول: أين تونس اليوم من الدولة 
الحديثة ... بل ماذا تبّقى من معالم الدولة عىل هذه الرقعة 
للبالد  السيادية  املؤسسات  حال  هو  ما  األرض؟؟؟  من 
الخدمات  حال  هو  ما  والقضاء؟؟؟  والحكومة  كالربملان 
ومرافق  وبلديات  ومستشفيات  إدارات  من  فيها  العاّمة 
بحرية  فرحون  األفراد  من  كثري  كالنقل؟؟؟...  حيوية 
آليات تحصيل الحقوق  التعبري والجواب الضمني نراه عرب 
عن طريق القضاء املستقّل »جّدا« وهو »أنبح وكان نّجمت 

تحّصل حاجة إيجا قابلني«... 

منذ الثورة عمل اإلسالميون وأنصارهم عىل نسف كّل ما 
حققته تونس منذ االستقالل كدولة... فيما عدا االمتيازات 
من  السامني  للموظفني  السابق  النظام  يقّدمها  كان  التي 
األجر  مدفوعة  ومساكن  بنزين  ووصوالت  إدارية  سيارات 
ابن  يحاسب  حيث  الربملانية...  الحصانة  وبالذات  وخاّصة 
ولو  بالحصانة  الشعب  هذا  »نائب«  يعتصم  بينما  الشعب 
أقدم عىل أفظع الجرائم ضّد القانون...  فقط علينا أن نتذكر 
الدين مخلوف يف املطار ملنع االجراءات  النائب سيف  تدّخل 
االحرتازية يف حّق مشتبه بها، أو ترصيحات راشد الخياري 
التي تتهم رئيس الدولة بخروقات جسيمة أو قريبا، سعيد 
سلطة  معه  العاّمة  والنيابة  القضاء  تحّول  الذي  الجزيري 
النتهاك القانون بدل تنفيذه... سعيد الجزيري الذي يستعمل 
قناته لتكفري البعض وإعطاء صّك لإليمان للبعض اآلخر...

وعودة إىل فكر الحّداد عن اإليمان والكفر يقول يف خاطرة 
سالح  وجهه  يف  نضع  ولكننا  الحياة،  بدء  »التفكري  أخرى: 
التكفري لنثري عليه الشعب فمن أين نبدأ الحياة التي نطلبها 

للشعب؟« 

؟؟؟   1933 سنة  قيل  كالما  كان  هذا  أّن  يصدمنا  أال 
ألسنا حول املرشوع اإلخواني يف تونس بصدد تركيع لدولة 
القانون لفائدة خطاب ديني ال عالقة له بكرامة املواطن وال 
)كما  العظيم  بالله  الحّق  اإليمان  عن  املرتتبة  باملسؤوليات 
ليبيا وسوريا والسودان وقد أفلتت منه مرص السييس(؟؟؟ 
أليست املمارسات ذاتها اليوم مع تغرّي األسماء؟؟؟ ألم يكن 
باملجتمع  النهوض  أجل  من  للمرأة  بحقوق  مطالبا  الحّداد 
بنصيب  شبيه  الحّداد  نصيب  إّن  به؟؟؟  وشّهر  ونبذ  فُعزل 
ضّد  الكرامة  ثورة  عن  يدافع  كان  الذي  بالعيد  شكري 
حّذر  وقد  الديني...  بالخطاب  املتحصنني  بذواتهم  املؤمنني 
يخشون  عندما  املسّلح  للعنف  لجوئهم  يف  اإلسالميني  من 
خسارة مواقعهم...؟؟؟  بالعيد الذي لم يكتف القتلة بإزهاق 
روحه بل عمدوا إىل نعته بالكفر واإللحاد وتشويه سمعته 
لها  يندى  بأقوال  املكلومة  زوجته  وعىل  عليه  بادعاءات 
الجبني... فمن كان يطلق العنان ألولئك املكّفرين واملشّوهني 
الذين كانوا جماعات حيث لم نسمع بأّن أيّة جهة رسمية 
من الدولة وجهت لهم تهمة بالثلب أو منعتهم من حمالتهم 

املسعورة؟؟؟ 

اإليمان  بدعوى  للحكم  والتقّدم  اآلخر  تكفري  إىل  القفز 
بالله هو أكرب شكل لتضييع حّق املواطنني الذين ال عزاء لهم 
الشعب ساكتون  نواب  اإلسالميني من  إذا كان غري  كأفراد 
ال  امتيازاتهم...  لتقاسم  مستكينون  الدولة  أركان  دّك  عن 
عزاء للمواطنني كذلك إذا رأوا أعىل هرم يف السلطة ال يحّرك 
ساكنا ومكتف بني الفينة واألخرى بإطالق ترصيحات نارية 

يف شكل »طّلع تربح«... !!! 

بقلم : نهلة عنان )باحثة وكاتبة(

اإليامن والكفر اقتباس لليوم عن فكر احلّداد
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تونسية  شعرية  قامة  صمود  الدين  نور 
مسريتك  محطات  أهم  لنا  تلخص  لو  كبرية 

اإلبداعية؟
القامة الشعرية ال تخترص بل عىل من يريد التنويه 
يَدعه  أن  قولك  حد  عىل  القامة  هذه  مثل  يف  بشاعر 
يسرتسل بما يناسب املقام... ليقف القارئ وليدون 
التاريخ مراحل املسرية ويحكم عليها وسأكتفي هنا 
بذكر مؤلفاتي، »رحلة يف العبري، 1969« ، »أغنيات 

عربية، 1980«، »نور عىل نور 1986«. 
 »1979 وزهور  »طيور  لألطفال:  أشعاري  من 
املخترص«  و»العروض   »1991 الحيوان  و»حديقة 
تونس،  للتوزيع،  التونسية  الرشكة  عن  الصادر 
و»زخارف  العروض«  »تبسيط  اىل  اضافة   1972
و»الطربي  الشعر«  نقد  يف  و»دراسات  عربية« 
يف  القرآن  و»تأثري  وجد«  و»هزل  اللغوية«  ومباحثه 

شعر املخرضمني«.
نور الدين صمود الذي يعرفه املثقفون كأستاذ 
بنحو سنتني وحفظ  الشابي  وفاة  قبل  ُولد  جامعي 
الزيتونة  أعالم  ايادي  عىل  ودرس  الُكتّاب  يف  القرآن 
التي  الطريقة  بنفس  املعقول  وعلوم  املنقول  علوم 
القاسم  وأبو  قرون،  منذ  خلدون  ابن  بها  درس 

الشابي، يف الثلث األول من القرن العرشين. 
جائزة  منها  متعددة  وجوائز  تكريمات  نلت 
التنسيق  لجنة  وجائزة   1959 اللبنانية،  الجامعة 
 1970 التقديرية  الدولة  وجائزة   1967 بالقريوان 
وجائزة أحسن نشيد وطني تلفزيوني 1976 وجائزة 
بلدية تونس 1977 وجائزة وزارة الشؤون الثقافية 

1982 وجائزة أحسن نشيد لعيد الشباب 1990...
ماذا ميّز التعليم الزيتوني آنذاك ؟

فلم  إبتدائي..  تعليم  الزيتوني  التعليم  يف  ليس 
الحروف  تعلم  يف  طويال  وقتا  يضيعون  يكونوا 

إليها بحيث يُدخلونهم يف دراسة أدب  الهجائية وما 
دراساتهم  مراحل  يف  والتفكري  واملناظرة،  البحث 

األوىل.
من هي الشخصية األدبية التي أثّرت يف نور 

الدين صمود الشاعر؟
ليست لدّي شخصيات أدبية قارة مؤثرة بل كان 
ـْـصـبّا عىل املشاهري ثم انتقل   إعجابي يف البداية ُمن
إىل املكتوب ال إىل الكاتب عندما يصبح للقارئ ذوق 
مستقل قادر عىل التمييز والحكم السليم. وقد قلت : 

قد صحبت الكتاَب قبَل الشباِب
                 وأنا يف الحياِة غّض اإلهاِب

ظلَّ دوماً مالزِمي طوَل يوِمي
            وْهَو يف الليِل أخلُص األصحاِب

كلما طاَل َجاءني بحديٍث
              يغسُل القلَب من ثنى األوصاِب

ً وْهَو عرٌش يعلوُه َمن كاَن ملكا
                   للمعاِني أقالُمُه كالِحراِب

واعتلينا ذا القوس بالشعِر حتّى
              أرعَش الشعر كّل قلٍب مذاِب

لبنان  يف  الدراسة  تجربة  لك  أضافت  ماذا 
ومرص؟

إىل  يحتاج  ال  أنه  البعض  يظن  قد  سؤال  هذا 
الرأي  ذي  البعيد،  األمس  طفل  من  سديد  جواب 
القرية،  ُكتاب  الطفل من  انتقال ذلك  أن  إذ  الخديج 
وعىل  األطفال  إال  يعرفها  ال  سلبيات  من  فيه  بما 
رأسها عصا املؤدب والفلقة املالزمة لها، وال شك أن 
كل هذه األشياء، وغريها كثري، قد أضافت ما أضافت 
النقلة من تونس  ـُه، وكذلك  ُكـنت الذي  الطفل  لذلك 
العاصمة إىل القاهرة عاصمة مرص بنيلها املتدفق من 
قلب إفريقيا نحو البحر األبيض املتوسط منذ وجدت 
ـّي مياُهُه العذبة أو  ـَُحل يف الفضاء الكوني دون أن ت
تخفف من ملوحة البحر رغم أن املاء الذي تبخر من 

البحر املالح، يعود إليه عذبا فراتا.
ولو لم يكن يف مرص غري النهر الخالد والحضارة 
القاهرة وعميدها أستاذ األجيال  الفرعونية وجامعة 
الدكتور طه حسني لكانت جديرة بالسعي إليها، وقد 
يف  الله  لدين  امُلِعـزِّ  قاهرة  إىل  السفر  األقدار  يرَست 
1955 ومن حسن الحظ  أو سوئه أن  أواخر سنة  
اللبنانية التي نال منها  ينتقل شاعركم إىل الجامعة 
جامعة  عىل  الزيتونة  إىل  الُكتاب  من  وهكذا  اإلجازة 
القاهرة إىل لبنان يف األدب العربي وتاريخه، ويكون 
دكتوراه  نيل  الزيتونة يف  لجامعة  الختام  الفضل يف 

املرحلة الثالثة ودكتوراه الدولة  1990.
الكالسيكي،  بالشاعر  تصنيفك  ترفض 

والتصنيف عادة يقوم به النقاد فإذا قمت أنت 
بدور الناقد فكيف تدلل عىل أنك شاعر مجدد؟

قلُت أنا أرفض أن أصنـف شاعرا كالسيكيا أّي 
أنّي أرفض أن يكون شعري كشعر شوقي وحافظ 
ومطران وبشارة الخوري وغريهم من الكالسيكيني 
ـُوم باجرتار ما مضغه السابقون  يف أصالتهم، وأن أق
شاعر  كل  فيكرر  جديد  ـٍْق  َخل دون  جيل  عن  جيال 
الجدد  الشعراء  تواصل  فلو  سابقا،  شاعرا  معارص 
أبناء  شعر  عن  الصفح  ضاربني  القدماء  تقليد  يف 
يف  والكالسيكيون  تجديدهم  يف  مجددون  عرصهم 
ثابت عىل أصول  أدب جديد حي  لنا  لكان  تجذرهم 

يرتضيها املجددون واملحافظون.
أقرب  أيهما  والحر،  العمودي  الشعر  كتبَت 

إليك، وملاذا؟
ال  حكم  والصعوبة  والسهولة  والبعد  القرب 
أسهل  الحر  كون  فأما  وللشاعر.  للشعر  نرتضيه 
التقييم  أو  التعيري  املبتدئني فهذا ال دخل له يف  لدى 

فالشعر كما قال الحطيئة:
الشعر صعب وطويٌل ُسلَُّمْه

إذا ارتَقى فيه الذي ال يعلمه
زلت به إىل الحضيض قدمه ْ

يريُد أن يُعربه فيُعجُمْه
فالشاعر الحق هو الذي يفضل األجود وال يهمه 

الشكل. وهذا الحكم يمكن تطبيقه عىل كل يشء.
غطت  التي  بـ»الشجرة  الشابي  وصفت 
بالشعر  املشارقة  معرفة  إن  وقلت  الغابة«. 
 1909( الشابي  حدود  عند  توقفت  التونيس 

يف عدم  برأيك  التقصري  يعود  فلمن   )1934/
مستوى  إىل  هامة  شعرية  تجارب  وصول 

شهرة الشابي؟
اعرتاف  فيه  أوال  حدين  ذو  هنا  جوابنا 
الداخل  يف  واعرتاف،  األكرب  املجاهد  بزعامة 
والخارج، بعبقرية الشاعر الجنوبي أبو القاسم 
الشابي وفيه إجماع عىل نبوغ الشابي والحديث 
عىل  غطيا  مثال  وبورقيبة  فالشابي  يطول،  عنه 

غريهما يف ميدانيهما كما هو معروف .
الذي  والثقايف  الفكري  املرشوع  هو  ما 
تمنى الشاعر واألكاديمي نور الدين صمود 

أن ينجزه ولم يتحقق؟
حقق  ما  نطاق  يف 

الدين   نور 

بمجهوداته وأمواله أكثر من الكثري ولكنها لم تجد من 
يهديها سواء السبيل فامتألت بها جيوب وحسابات 
اآلخرين فلتقل العدالة لهذا وذاك: من أين لك هذا؟ 
وليت اللغة تسمح لنا أن نقول لبعض من لم ينالوا 

حقوقهم وحظوظهم: ]من أين ليس لك هذا؟[
الدرب  بداية  يف  تسألون  من  قدما  وضعت  ولو 
واليد  بصرية،  العني  دول:  الكثري  لحقق  السليم 
املوجود  عىل  املنشود  يتفوق  أن  نود  ونحن  قصرية 
وكل  ذلك،  يحقق  أن  يستطيع  ال  املوجود  هذا  لكن 
وأن  املوجود،  سلفه  عىل  بالالئمة  يلقي  جديد  وزير 
ال نكتفي بإحياِء الرتاث، ونويص أحفادنا بأن يهتموا 
بالبحث عما دفنا من بعض تلك الرِّغاب ببعثها من 
األجداث، وقد ساعدتني األقدار عىل تحقيق بعضها 

ِسِنّمار. هكذا رشبوا  عليها جزاء  كان جزاؤنا  ولكن 
عرقنا وأكلوا حقوقنا بحجج اصطنعوها، بيَْد أننا ما 
زلنا نطالبهم بأن ينظروا إليها بعني القانون والعدل 

والقسطاس املستقيم.
عجزوا عن التعبري فطالبوا بـ»التغيري« هذا 
ما ُقلتَه عن الذين يعادون الَعروض.. فهل تتخذ 

موقفا سلبيا من قصيدة النثر ؟
)كلون(  سريك  لالعب  وقع  بما  شبيه  كالم  هو 
يميش كل يوم أمام الجمهور فوق حبل فيصفق له 
سهرة  وذات  البارع،  الدور  هذا  أداء  عىل  الجمهور 
كربى غاب ذلك )الكلون( عن أداء ذلك املشهد وإذا 
عليه،  األرض حبال ويميش  يمد عىل  بشخص عادي 
أضحكهم  ما  أضعاف  الجمهور  فأضحك  ساخرا 
املهّرج يف عروضه السابقة، ولكن ذلك البديل لو كرر 
ما  يف  براعة  ال  إذ  وركال،  صفعا  ألطرد  العمل  ذلك 

أمام  به  غفري، قام  جمهور 

فالشعر فن ال يتقنه إال ذوو الرباعة والخربة فيه. 
أال ترىَ أن الشعر العربي يف خطر خاصة مع 
بروز ظواهر شعرية يُقبل عليها الجيل القديم 
والجديد كالهايكو والنّانو والومضة والشذرة؟ 
والحر  العمودي  الشعر  تواصل  نضمن  وكيف 
ألجيالنا القادمة حتى يصبح من الرتاث ؟ وهكذا 

يهتم بشعرنا الحارض أبناء القرن القادم؟
من  كان  فما  للتجديد  املناهضني  من  لست 
التجديد صالحا سيثبت وينمو وما كان طالحا فمآله 
فيه  أن سؤالك  املوضوع  الزؤام، والطريف يف  املوت 
خشية عىل مستقبل الشعر العمودي من خطر الحر 
عليه لسهولته، وعندي يقني بأن ال خطر عىل الشعر 

إال ِمن العاجزين عن التعبري السليم.

الشاعر نور الدين صمود لــ»الشارع المغاربي« :

أعرتف بزعامة بورقيبة وبعبقرية الشايب وأرفض اجرتار ما مضغ السابقون
حوار : نائلة الشقراوي

• نور الدين صمود حقق بمجهوداته وأمواله أكثر من الكثير ولكنها لم تجد من يهديها 
سواء السبيل فامتألت بها جيوب وحسابات اآلخرين

ن العاجزين عن التعبير 
ِ
• الشعر الحر أسهل لدى المبتدئين وال خطر على الشعر إال م

السليم
وحافظ  شوقي  كشعر  شعري  يكون  أن  وأرفض  للتجديد  المناهضين  من  لست   •

ومطران وبشارة الخوري وغيرهم من الكالسيكيين
القاهرة وطه  الفرعونية وجامعة  والحضارة  الخالد  النهر  غير  يكن في مصر  لم  لو   •

حسين لكانت جديرة بالسعي إليها

هو علم من أعالم الثقافة والتعليم، شخصية أدبية متنوعة التجارب. كتب الشعر ونّظر له، زيتوني التعليم. 
دعم علمه في ما بعد بالدراسة في جامعات لبنانية ومصرية، في رصيده جوائز متعددة وآثار ادبية ثرية، وتاريخ 
يدون اسمه بماء من ذهب. »الشارع المغاربي« التقى الشاعر الدكتور نور الدين صمود للحديث عن البدايات وعن 

الشعر وواقع الثقافة اليوم.
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20الشارع الثقافي ملف األسبوع

 11 مرور  بعد  بعد  النرش  دور  عدد  تضاعف 
ليبلغ  مرات   10 من  أكثر  إىل  الثورة  قيام  عىل  سنة 
فقط  داًرا   20 كان  أن  بعد  نرش  دار   220 حوايل 
اتحاد  تحت  منضوية  دارا   120 منها   ،2010 سنة 
الجامعة  لواء  أخرى تحت  التونسيني و20  النارشين 
البقية بعيدا عن  التونسية للنارشين يف حني ينتصب 
أي هيكل مهني، حسب اتحاد النارشين.. ولكن ايضا 
لم يتجاوز مؤرش القراءة سنة 2018 بتونس 58، 0 
كتاب يف السنة للفرد الواحد .. فبعد حوايل 4 سنوات 
يرى املتابعون للقطاع وخاصة اصحاب املكتبات ان 
هذا الرقم بدأ يرتفع شيئا فشيئا بفضل عوامل عديدة 
اولها تزايد عدد دور النرش وثانيا اعتماد اهل القطاع 
عىل تكنولوجيات رقمية حديثة ومنّصات تحث القارئ 
بعد..  ما  يف  واقتنائها  االصدارات  اخر  متابعة  عىل 
والسبب الثالث اهتمام االعالم املرئي واملكتوب بمجال 
توظيف  مسألة  ننىس  ان  دون  واالصدارات  الكتب 
لهذه  للرتويج  املحتوى  صناع  من  عنارص  البعض 
االصدارات وحث عّشاقهم عىل التفاعل واقتناء الكتب. 
فعٌل قد يكون محمودا وإن كان مرفوضا يف ظاهره. 
وهناك من أرجع اسباب ارتفاع عدد اإلصدارات ايضا 
اىل اتساع مجال الحرية أو استسهال حركة النرش يف 
حني اعترب آخرون أن هذه الطفرة بمثابة الغابة التي 

تحجب النارش والنص والكاتب والقارئ الجيّدين .
بسبب  القطاعات  من  العديد  ترضر  ورغم 
لم يترضر حسب روايات  النرش  فإن قطاع  الجائحة 
اخرون  اعترب  حني  يف  اليهم   تحدثنا  ممن  البعض 
جائحة كورونا بمثابة  قطرة أفاضت الكأس وأزاحت 
الغطاء عن هشاشة القطاع وما تواجه دور النرش من 
الشامل،  الصحي  الحجر  بفرض  انطلقت  صعوبات، 

وانتهت بالغاء معارض الكتاب الوطنية والدولية.
النارشين  عدد  ارتفاع  يعني  "هل  سؤال  طرحنا 
وكثرة االصدارات، تطور وترية املطالعة وانتعاشة يف 
مشاكل  وراءها  تخفي  عابرة  سحابة  أنه  أم  التوزيع 

جّمة ؟ فكانت التفاعالت كاآلتي:

ليس كل من ينشر ناشرا
فّضل النارش النوري عبيد مدير "دار محمد عيل 
املهام  وتحديد  املسألة  تأطري  معنا  للنرش" يف حديثه 
"يمكن  قائال   الحقيقي"،  "النارش  بعهدة  املناطة 

الحديث عن حالة النرش بتونس دون أن نتّفق عىل من 
نراه  ما  كان  إن  التساؤل  يمكن  وبعدها  النارش،  هو 
مهنة  ازدهار  دليل  الكتاب  صناعة  مجال  يف  اليوم 
"كل  ان  مالحظا  عابرة"  فورة  مجّرد  هو  أم  النرش 
نارش  لتسمية  األدنى  الحد  أن  عىل  يتفقون  الخرباء 
ينسق  اوركسرتا  رئيس  بمهمة  يقوم  أن  هو  نارًشا 
من  بدايًة  النرش  معزوفة  يف  يساهم  من  كل  أعمال 
التأليف مروًرا بالقدرة عىل انجاز كل حلقات سلسلة 

النرش وصوال اىل القارئ".
أهم  ان  عىل  ايضا  الخرباء  "ويتفق  عبيد  وتابع 
وقدرُة  وخطُة  رؤيُة  للنارش  تكون  أن  املهنة  رشوط 
عىل تحمل نتائج قراراته يف النرش سواء منها املعنوية 
النارشين  اىل ان "عدد  واألدبية واملالية أساسا" الفتا 
ما  عىل  مرات  خمس  وتضاعف  اليوم  تطور  بتونس 

كان عليه خالل الثمانينات".
يعكس  املتصاعد  عددهم  ان  "هل   : وتساءل 
املهنة  بها  نقيّم  التي  األساسية  املجاالت  يف  تطورا 
النارشين  أن عدد  إذا علمنا  مثلما حددناها سابقا؟.. 
الذين يتقدمون اليوم بمطالب اقتناء منشوراتهم من 
عن  نتساءل  أن  لنا  يحق  املائة،  يناهز  الثقافة  وزارة 
نارشا  نسميه  أن  يمكن  من  بني هؤالء  النارشين  عدد 
هؤالء  عدد  كم  عليها؟  املتعارف  املقاييس  حسب 
من  عدد  وكم  املهنة؟  بأسس  معرفة  يملكون  الذين 
يملكون خطًة وخًطا؟ وكم عدد من يعيش من النرش 
مهنًة؟" مضيفا "كم عدد القادرين عىل تحّمل تبعات 
النارشين  املعنوية واملالية؟ وكم هو عدد  اختياراتهم 
مجرد  الثقافة  وزارة  ميزانية  اعتبار  عىل  القادرين 
حافز ويمكنهم مواصلة العيش وتحّمل الصعوبات إْن 
شّحت هذه امليزانية ووجدوا أنفسهم أمام امكاناتهم 

الخاصة؟". 
وتابع "لإلجابة عن هذه األسئلة نطرح أسئلة تهم 
ومهنة  الكتاب  مهن  تطوير  يف  والدولة  املجتمع  دور 
النرش خاصة: فهل فعال للدولة سياسة لتنمية الكتاب 
منذ أن تخّلت عن دورها االحتكاري للنرش والتوزيع 
يف الثمانينات؟ وهل أن ما يسّمى بالدعم فعال يساعد 
الدولة  دور  وأين  املهنة؟  وتطوير  النرش  تنمية  عىل 
القدرات  وتطوير  الحقوق  وحماية  التأليف  تنمية  يف 
والتدريب عىل املهنة؟ وهل من خطة عمومية متناسبة 
مع التغيريات املتسارعة يف املطالعة والقراءة عموما؟" 

آمن  من  كل  يجد  أن  "أتمنى  قوله  عبيد  وختم 
للعمل  أوسع  مجاالت  لها  و"تطّوع"  املهنة  بهذه 
واالحرتاف... وأحلم مع املؤلفني الذين يقدمون اليوم 
عىل التأليف أن يتمسكوا بحلمهم، ويطّوروا انتاجهم 
والحواجز  املحرمات  ويخرتقوا  ويعّرفوا  ليكشفوا 
ويصلوا اىل القارئ خارج تونس كما يف الداخل... إن 
الفرتة األخرية هو سحابة ولكن ال  النرش يف  انتعاشة 
يمكن ان تمِطَر اال إذا اقتنع املجتمُع والدولُة والنخبُة 

بأهمية املعنى".
من جهته قال رئيس اتحاد النارشين ومدير "دار 
"ليس  الرزاق  عبد  بن  رياض  محمد  للنرش"  عليسة 
التضاعف  الكتاب مالحظة  عسريا عىل متابعي سوق 
يف عدد النارشين التونسيني خصوصا بعد الثورة، وهو 
العامة  الحريات  مناخ  اىٕل  رئييس  بشكل  يعود  تطّور 
ركيزة  الحرية  مناخ  ان  البالد" معتربا  التي تشهدها 
ينهض ويتطور،  النرش حتى  مهمة من ركائز قطاع 
الساحة  تطّور  يف  كبري  بشكل  ذاته ساهم  املناخ  وأن 
بالكتاب  واملهتمني  القّراء  زاوية  ويف  عاّمة  الثقافية 
ووسطاء  ومكتبيني  نارشين  من  والفاعلني  التونيس 

بمختلف أدوارهم خاصة".
للمالحظ  يمكن  "ال  الرزاق  عبد  بن  وأضاف 
ألن   %  100 صّحية  الحالة  هذه  يعترب  أن  املتمّعن 
الكفاءة  بالرضورة  يعني  ال  النارشين  عدد  تطّور 
الكتاب،  صناعة  عملية  تتطلب  بما  والوعي  املطلقة 
إن  القطاع  عىل  الدخالء  من  قليل  غري  عدد  فهناك 
السهل  الربح  بَوْهِم  أو  النرش  عملية  استسهال  بَوْهِم 
والرسيع" قائال "لالٔمانة يمكن القول إن عمليّة إنشاء 
دار نرش بمثل هذه البساطة املوجودة حاليا ساهمت 
يف هذا االستسهال، إذ يمكن الٔي كان أن يصري نارشا 
من دون أدنى كفاءة مطلوبة. )وهنا ال بد من التنويه 
بسعي اتحاد النارشين التونسيني مع وزارة الشٔوون 
إنشاء دار  النظر يف كراس رشوط  إعادة  اىٕل  الثقافية 

نرش وما يحّف بها من ترشيعات.".
يف  تتمثل  الفعلية  االٔزمة  أّن  نرى  "نحن  وأردف 
إسرتاتيجيا  غياب  ويف  للقطاع،  حقيقية  هيكلة  غياب 
املطالعة  وقيمة  الكتاب  قطاع  عىل  املراهنة  يف  للدولة 
والبحث يف النهوض باملجتمع، ولنا يف غياب إجبارية 
عىل  دليل  أبرز  العمومي  التعليم  يف  املطالعة  مادة 
ذلك". مضيفا "ال بد من التنبيه، اىٕل أن عددا غري قليل 

بناء عىل ما سبق ذكره مازالوا رهيني  النارشين  من 
ونهوضهم  تطورهم  يعرقل  ما  وهو  العمومي  الدعم 
بالقطاع وتقديم خدمة محرتفة لقطاع الكتاب وللقراء 
عامة. فليس من املعقول أن يصدر نارش ّما عددا من 
الكتب سنويا ال نجدها يف املكتبات وال يف املعارض لكن 

باملقابل تعرتضنا يف لجان دعم الورق واملقتنيات".
القيمة  ننفي  أن  يمكن  الرزاق "ال  عبد  بن  وختم 
هذه  ولكن  التونسيني  النارشين  عدد  لتطور  املضافة 

القيمة ينبغي أن تنّسب حتّى ال نسقط يف الوهم".
دخالء ونشر عَرضي

يقول مدير "دار الكتاب للنرش" الحبيب الزغبي 
دور  من  عدد  يف  هاما  تطورا  النرش  حركة  "شهدت 
النرش املوزعة عىل كامل تراب الجمهورية التي ينشط 
اغلبها يف املناسبات... مما يثري اإلنتباه أنه وبعد الثورة 
شهدت حركة النرش ارتفاعا هاما يف عدد اإلصدارات 
الحرية  مجال  التساع  وذلك  تقييمها  يقع  أن  دون 
رأس  دخالء  ركبها  التي  النرش  حركة  واستسهال 
مالهم محفظة وهاتف جوال وهّمهم اقتناءات الوزارة 
وهكذا حصل أمران مهمان هما التعويل عىل الكتّاب 

وعدم وصول الكتاب إىل القراء".
يف   80 قرابة  ان  نفرس  "كيف  الزغبي  وتساءل 
أي  تحت  بالنرش غري منضوين  يشتغلون  ممن  املائة 
هيكل ثم انهم يمارسون مهنا أخرى يحصلون منها 
كجني  موسميا  عمال  النرش  ويعتربون  رواتبهم  عىل 
الزيتون مثال. ولكم ان تسألوا رئيس اتحاد النارشين 
بالنرش  املشتغلني  "هؤالء  قائال  اإلحصائيات؟"  عن 
العريض إنما هم ال يؤمنون ال بدفع فعل القراءة وال 
بالتفكري يف توزيع الكتاب كي يصل إىل القارئ داخل 
تعلن  وعندما  شواغلهم  من  ليس  هذا  الجمهورية.  
الوزارة عن دورة االقتناء تجدهم يسارعون إىل طباعة 
األعمال التى بحوزتهم ولو حتى يف نسخ محدودة". 
وختم الزغبي "كنت قد اقرتحت عىل االتحاد أن يتقدم 
االتحاد  يف  املنخرطني  غري  منشورات  قبول  برفض 
حتى يتسنى له احصاء عدد النارشين الفعليني والذين 
ال عمل لهم سوى مهنة الكتاب نرشا وانتاجا وتوزيعا 

مع كل التعب الذي ينتج عن ذلك".
أطلق  العزايل  عماد  للنرش"  "املتوسطية  صاحب 
 - فقط  الوزارة  لسوق  "ال  قائال  فزع  صيحة  بدوره 

»الشارع المغاربي« يفتح ملف النشر من جديد:

طفرة يف دور النرش واإلصدارات...
 حالة صّحية أم سحابة عابرة؟

             رياض شنيتر: 
إجراءات التوقي من 

الجائحة وخاصة الحجر 
الصحي فسحت المجال 

لعزلة المؤلفين وانكبابهم 
على تأليف الكتب وهذا ال 
يعني تطور سوق الكتاب 

وفعل المطالعة

نوري عبيد: 
انتعاشة النشر في الفترة 

األخيرة سحابة ولكن ال 
َر اال إذا اقتنع 

ِ
يمكن ان تمط

المجتمُع والدولُة والنخبُة 
بأهمية المعنى

             الحبيب الزغبي :
هؤالء المشتغلين بالنشر 

العرضي ال يؤمنون ال 
بدفع فعل القراءة وال 

بالتفكير في توزيع الكتاب 
كي يصل إلى القارئ داخل 

الجمهورية

محمد رياض بن عبد الرزاق: 
ال يمكن ٔان ننفي القيمة 

المضافة لتطور عدد 
الناشرين التونسيين ولكن 

هذه القيمة ينبغي ٔان تنّسب 
حتّى ال نسقط في الوهم

           عماد العزالي: 
هذه الديناميكية ستسرع 
في زوال القطاع حيث ان 
عدد الناشرين في ارتفاع 

مطرد وطمع الدخالء منهم 
في اقتناءات الوزارة

في تضخم

عواطف البلدي
يالحظ المتأمل في حركة النشر مؤخرا وبالتزامن مع جائحة كورونا طفرَة في اإلصدارات ترافقها ازمة في التوزيع واستسهال من قبل دخالَء، رأس مالهم 
الوحيد محفظة وهاتف جوال وهّمهم األوحد اقتناءات الوزارة ال صاحب الكتاب وال قّرائه .. ولكن البعض يؤكد أن هذه الطفرة ساهمت أيضا في تطّور فعل 

القراءة وفي عدد القّراء.   
"الشارع المغاربي" توّجه الى عدد مّمن تربطهم عالقة بهذا القطاع من ناشرين ومكتبيين وكتّاب للسؤال عّما اذا كانت هذه الطفرة ظاهرة صحية تستند الى 
اساسيات النشر وابجدياته ام انها سحابة عابرة ستزول بزوال االكراهات التي فرضتها جائحة كورونا والحجر الصحي الّلذان اجبرا الكثيرين على الهروب للكتابة 

والقراءة للتخلص من وسواس الوباء وكوابيسه ومن السأم الذي فرضته رتابة اإلجراءات الصحية وخصوصا منها حظر الجوالن.
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فقد  تونس..  تاريخ  يف  للكتاب  حضرية  ألكرب  نعم 
تضاعف عدد النارشين عدة مرات منذ 2011 اىل ان 
بلغ  االن أكثر من 100 دار نرش حيث كان حوايل 20 
طبيعية  نتيجة  انه  عىل  حينها  االمر  وُفهم   2010 يف 
املجتمع  افراد  الثورة لكل  التي منحتها  الحرية  ملناخ 
هذا  يتبع  أن  واعتقدت شخصيا  ومؤسساته  التونيس 
تطور يف شبكات التوزيع ونسبة القراءة لدى املواطن 

التونيس".
وأضاف العزايل " لألسف الشديد اصبحنا اليوم 
النرش  دور  غلق  إمكانية  وهو  اخطر  مشكال  نواجه 
بسيط  لسبب  املنافسة  مواجهة  عىل  قدرتها  لعدم 
للمنافسة  املتاح  الوحيد  السوق  الوزارة  ان سوق  هو 
وألن امليزانية محدودة جدا فهي تمثل 0.00005 من 
ميزانية الدولة" متابعا "األمر الخطري فعال هو انه ال 
الوزارة فكم عدد  سوق للنارشين يف تونس اال سوق 
النسخ التي يبيعها النارش يف تونس عن طريق شبكة 
املكتبات املحلية؟ فمن املفروض ان تؤمن لنا من 20 
إىل 30 باملائة من املبيعات غري أنها ال تمثل اكثر من 5 

باملائة ما عدى بعض العناوين".
زوال  يف  سترسع  الديناميكية  "هذه  وأردف 
مطرد  ارتفاع  يف  النارشين  عدد  ان  حيث  القطاع 
وطمع الدخالء منهم يف اقتناءات الوزارة يف تضخم" 
لكل  كتبا  الوزارة  اقتنت  مضيفا "هذا طبعا يف حالة 
املكتبات العمومية التي يبلغ عددها 400.. كيف اذن 
ستقتني منهم فقط بمعدل 100 نسخة للعنوان تزود 
منها ما يزيد عن 70 مكتبة وترتك البقية للمشاركة يف 

املعارض واالهداءات".
الوزارة  سوق  عىل  املنافسة  ان  العزابي  والحظ 
قائال  جوع  من  يسمن  ال  الذي  الفتات  اال  توفر  لن 
ان  اقرتح  ولذلك  اجال  ام  الغلق عاجال  اىل  "سنضطر 
األول  الجانب  شقني:  وذا  جدا  واضحا  الطلب  يكون 
وزارة  وليس  الحكومة  رئاسة  مع  بالرتكيز  يتعلق 
الثقافة عىل خطر انهيار القطاع وزوال مشاريع النرش 
الجادة والجانب الثاني يتعلق بالتفكري يف حلول توفر 
كالتصدير  لالنتشار  حقيقية  فرص  التونيس  للنارش 
اىل البلدان العربية مثلما يفعل زمالؤنا العرب وكذلك 
امتيازات وتسهيالت وضمانات مع البنوك واملؤسسات 
ومؤسسة  التونسية  والخطوط  كالربيد  الصلة  ذات 
الربملان الستصدار ترسانة قوانني لدعم القراءة وكذلك 
خالل  من  رمزيتها  من  لنستفيد  الرئاسة  مؤسسة 

رسائل واضحة وباستمرار لدعم املطالعة".
رياض  للنرش"  سوتيميديا  "دار  صاحب  أما 
شنيرت فقد اعترب قطاع النرش يف تونس من القطاعات 
الرتاجع،  منذ سنوات من  يعاني  وأنه  األكثر هشاشة 
"أعتقد  متابعا  املتتالية.  االقتصادية  األزمات  بسبب 
جائحة  تفيش  إىل  حاجة  يف  يكن  لم  النرش  قطاع  أن 
كوفيد 19 ليعلن أنه يف خطر وأن دور النرش وغريها 
من القطاعات التي تتعامل معها كاملطابع واملكتبات 
واملؤلفني أصبحت مهددة باإلفالس يف زمن كورونا".

 19 الكوفيد  جائحة  "جاءت  شنيرت  وأضاف 
عن  الغطاء  وأزاحت  الكأس  أفاضت  التي  كالقطرة 
من  النرش  دور  تواجه  وما  النرش  قطاع  هشاشة 
ثم  الشامل،  الصحي  الحجر  بداية  ُفرض  صعوبات، 
املزمع  والدولية  الوطنية  الكتاب  معارض  كل  ألغيت 
ونصف  سنة  منذ  يعد  لم  انه  اىل  مشريا  تنظيمها". 
مطالبة  أنها  واىل  موارد  أو  دخل  أي  النرش  لدور 
وتجاه  موظفيها  تجاه  املادية  بالتزاماتها  بااليفاء 
املطابع واملزودين. واىل ان كل تداعيات الجائحة تنبئ 

بأزمة جديدة داخل قطاع يتخبط بطبعه يف األزمات."
وأوضح أن اجراءات التوقي من الجائحة وخاصة 
الحجر الصحي وحظر التجول فسحت املجال لعزلة 
املؤلفني وانكبابهم عىل تأليف كتب جديدة، وان الكثري 
منهم أنجزوا أعماال ينتظرون نرشها مضيفا "أعتقد 
أن هذا األمر ساهم يف بروز دور نرش جديدة جاءت 
يعني  املؤلفني..." وتساءل "هل  لتلبية طلبات هؤالء 
أعتقد  ال  املطالعة؟..  وفعل  الكتاب  سوق  تطّور  هذا 
ذلك خاصة يف ظل الغاء معارض الكتاب والتظاهرات 
تعاني  ما  ظل  يف  وأيضا  له  الرتويج  يف  تساهم  التي 
القدرة  تدهور  بسبب  إقبال  وقلة  أزمة  من  املكتبات 

الرشائية للمواطن".
وختم شنيرت: "بات من الواضح للجميع أن علينا 
التعايش مع الكوفيد 19 والعودة اىل حياتنا الطبيعية 
حتى  الصحية  االحتياطات  من  يلزم  ما  اتخاذ  مع 
وعىل  فيها.  نتخبط  التي  االقتصادية  األزمة  نتجاوز 
دور النرش أن تتأقلم برسعة مع هذا الواقع الذي يكبّل 
بيع الكتب الورقية وأن تبحث يف املقابل عن منصات 

بيع الكتب االلكرتونية."

"الكثرة وقّلة البركة"
صفحاتنا  يوميا  توّشح  واصدارات  أغلفة  صور 
عىل مواقع التواصل االجتماعي يصفها املتابع الدقيق 
يف  والثقايف  الفكري  للمشهد  تُحسب  ضوء  بنقاط 
وحصدت  واليابس  االخرض  عىل  أتت  جائحة  ظل 
أرواح الكثري من سكان العالم.. يف حني يراها بعض 
النارشين استسهاال وسوقا غري منظمة يتهافت عليها 
الدخالء من كل صوب.. بينما يعتربها الكتّاب جهودا 
بشهرة  حاملا  الليايل  وسهر  تِعب  لكاتب)ة(  ضائعة 
كابوس  امام  نفسه  فيجد  محرتمة  وبأموال  واسعة 
أحالمه..  و"ترسق"  جهوده  تستنزف  "دكاكني" 
"كثرة  بفرنسا  املقيمة  دبش،  فتحية  الكاتبة  اعتربت 
دور النرش بمثابة غابة تحجب النارش الجيد والنص 

الجيد والكاتب الجيد والقارئ الجيد يف آن" .
ويف ردها عن سؤالنا قالت دبش "سؤال مفصيل 
الكتاب.". مضيفة  أزمة حقيقية يف عالم  يكشف عن 
"يسعى القارئ إىل التحميل اإللكرتوني املجاني ونادرا 
الرشائية  املسالك  لحداثة  نظرا   ( الدفع  اىل  يضطر 
الرشائية(،  ثقافتنا  يف  دمقرطتها  وعدم  اإللكرتونية 
مبارشة  الكاتب  من  نسخة  طلب  إىل  أيضا  يلجأ  كما 
اليوم.".  التواصل  وسائل  توفره  الذي  القرب  بحكم 
إىل  الطريق  عرس  من  الكاتب  يشكو  "كذلك  وتابعت 
بينما  االنتشار  وصعوبة  النرش  مشقة  ومن  القارئ 
تشكو دور النرش من ركود سوق الكتاب وعدم توفر 
القارئ الرصني وشح املساعدات التي توفرها الدولة 
يف  تعلن  ما  وغالبا  القارئ  إىل  الكتاب  رحلة  لتيسري 
نهاية العقد إنه ال مرابيح وال مبيع وإن النسخ تمأل 

املستودعات."..
وأردفت "هذه هي الحاُل حقيقة ال مجازا ولكن 
تقدم  وتتكاثر.  كالفقاقيع  تظهر  فالدور  ذلك  رغم 
عروضا خيالية، فيأتي الكاتب عىل جناح نصه وحني 
يحط يف مملكة النرش والتوزيع يكتشف حقيقتني:  - 
تبحث  الجادة  النرش  فدار  الكتَاب،  سوق  الكتَاب  إن 
عن النص الجيد وتتجشم يف سبيل وصوله إىل القارئ 
فهو  الكتّاب...  سوق  الكتَاب  إن   - شتى...  مصاعب 
يريد ان يلتقي بقارئه ولذلك هو مستعد للدفع لينرش 

نصه.". 
دور  فتنشأ  ذلك  البعض  "يدرك  دبش  وختمت   

النرش وترتكز عىل هذا الهوس فتتهاطل العروض كما 
يف سوق الخرض والغالل... وغالبا ال يصل النص إىل 

القارئ بينما يصل النارش إىل جيب الكاتب.".
غزت   " الجوادي  الطيب  الكاتب  قال  جهته  من 
البالد يف السنوات األخرية حوانيت نرش ينطبق عليها 
املثل التونيس "الكثرة وقّلة الربكة " فقد اكتشف بعض 
يمكن  أنه  والكسبة  املوظفني  صغار  من  املغامرين 
أن  دون  كثرية  أمواال  عليهم  تدّر  أن  الحوانيت  لهذه 
تكّلفهم شيئا،إذ يكفي البحث عن مقّر بائس رخيص 
موسمية  موظفة  وانتداب  للسقوط  آيلة  عمارة  يف 
ليكونوا  قادرين  عىل اصطياد الكتاب املبتدئني الذين 
يراودهم حلم الخلود" متابعا "يطلبون منهم تسبقة 
التماسيح ويرددون  أمامهم دموع  معتربة ويذرفون 
العام من  والنفور  النرش  بكائية كساد سوق  امامهم 
أنهم يضحون  االيمان  بأغلظ  لهم  القراءة ويقسمون 
ذلك،  غري  يشء  وال  الكتاب  سبيل  يف  ووقتهم  بمالهم 
يمدهم الكاتب بمخطوطة روايته أو ديوانه فيعدونه 
أنه  مدة  بعد  ليكتشف  القراءة  لجنة   اىل  بتمريرها 
أخطاء  اكتشف  ربما  بل   ، مخطوطه  يف  دّقق  أحد  ال 

جديدة لم يرتكبها". 
تقرص  أو  تطول  شهور  "بعد  الجوادي  وأردف 
الكاتب  فيحصل  املطبعة  من  املوعود  الكتاب  يخرج 
أنه وقع  يكتشف شيئا فشيئا  ثم  النسخ   عىل بعض 
ضحية نارشين متحيلني ،ويندثر حلمه بالشهرة بعد 
أن يكون خرس أمواله ،فالنارش ال يمتلك لجنة قراءة 
وليس له وسائل إليصال الكتب اىل داخل الجمهورية 
والدعاية، كما  بالكتاب  التعريف  له قدرة عىل  وليس 
أّن النارش التونيس ال يعامل الكاتب بشفافية إذ يخفي 
عنه عدد النسخ التي تم ترويجها كما انه قد يتجاوز 
يتجاوز  نسخ  من  يشاء  ما  فيطبع  وفصوله  العقد 
يتاح  فال  العقد،  يف  عليه  منصوص  هو  ما  عددها 

للكاتب ان يعرف بالضبط ما له وما عليه ". 
الفئة  هذه  تسمية  االجدى  "من  بالقول  وختم 
بالوسطاء بني الكاتب ودار النارش ال أكثر وال أقّل فهم 
ال يوزعون الكتاب بل يكّدسونه يف مكتبات العاصمة 
عىل   الكاتب  يساعدون  وال  الساحلية  املدن  وبعض 
تجويد تجربته االبداعية النهم ال يتوفرون عىل لجان 
التصّدي  الرضوري  كفاءة،ومن  ذات  حقيقية  قراءة 
لذلك ليعود للكاتب بعض االمل وتدور عجلة االبداع 

من جديد".
غياب قارئ مختص

"ال  الرشيف  الكتاب جمال  بمكتبة  املسؤول  قال 
ارتفعا  القراءة  وفعل  القراء  عدد  بأن  االقرار  يمكن 
مؤخرا"،  واإلصدارات  النرش  دور  عدد  ارتفاع  جراء 
"متابعا "متطلبات السوق بصفة عامة ال تتطلب هذا 
تونس  إشكالية يف  النرش ولكن هناك  العدد من دور 
هي ان اغلب الكتاب ال يتمتعون بحقوقهم لدى دور 
النرش لذلك يلجأ بعضهم اىل تأسيس دار نرش خاصة 
الرشاءات  النارشين من تراجع  بهم  بسبب تشكيات 
دفع  من  النارش  يعفي  التونيس  القانون  ان  خاصة 

االداءات طيلة السنوات الخمس االوىل" 
 : الرشيف  قال  الكتب  عىل  القراء  اقبال  وعن 
الكتب  كميات  ارتفعت  األخرية  بالسنوات  "مقارنة 
ما  "نبيع  مضيفا  القراء"  عدد  ارتفع  مثلما  املباعة 
يقارب 300 او 500 كتاب جديد يف السنة" الفتا اىل 
الكتب حسب عناوينها او حسب  ان "القارئ يقتني 

الدعاية لها ال حسب اصحابها او دور نرشها. 

بنسبة  انخفض  القراءة  فعل  ان  "مؤكد  وتابع 
كبرية  هذه السنة التي ال نعتربها سنة مرجعية للتقييم 
معارض  غياب  ننىس  وال  االخرى  بالسنوات  مقارنة 
الكتاب وضعف املقدرة الرشائية للقراء خاصة يف ما 
يتعلق بالكتب املستوردة من اوروبا او من لبنان ثم 
ان املقدرة الرشائية للتونيس لم تعد تمكنه من رشاء 
السابق بل اصبح يشرتي كتابا  او اكثر مثل  3 كتب 

واحدا«.
احالم  املعز  بمكتبة  املسؤولة  قالت  جهتها  من 
القراء  عدد  وارتفاع  القراءة  فعل  "تطور  املاطويس 
ليس سحابة عابرة" الفتة اىل ان القارئ يتابع جيدا 

جديد الكتّاب واخر االصدارات بشغف كبري .
خاصة  االعالم  وسائل  ان  اىل  املاطويس  وأشارت 
املرئية ساهمت يف اقبال القراء عىل االصدارات الجديدة 
مريم  تقدمه  الذي  اليوم"  "تونس  برنامج  غرار  عىل 
لتقديم  موجزة  فقرة  فيه  تخصص  والتي  بالقايض 
الثقافة"  "جمهورية  برنامج  وأيضا  االصدارات  آخر 
الصحف  من  وغريها  املغاربي"  "الشارع  وجريدة 
اليومية واالسبوعية مشرية اىل ان "الطلب كبري بمكتبة 

"املعز"  واالقبال عىل االصدارات الجديدة أكرب". 
والحظت ان قطاع النرش لم يترضر كثريا بسبب 
الجائحة واالزمة االقتصادية مقارنة بقطاعات ثقافية 
وفنية اخرى قائلة "نخدمو مليح .. وهناك اقبال كبري 
الربملان  الجديدة خاصة كتاب رئيس  عىل االصدارات 
 deux républiques, une" النارص  محمد  السابق 
حقق  الذي  واحدة(  تونس  )جمهوريتان،   "tunisie

اعىل نسبة مبيعات اىل حد االن اضافة اىل كتب حسنني 
بن عّمو ودرة الفازع . ".

املركز  صاحب  العرقوبي  الحبيب  اكد  بدوره 
مكتبة  ممثلة  لسان  عىل  جاء  ما  للكتاب  التونيس 
لم يترضر مقارنة بقطاعات  القطاع  ان  "املعز" من 
وعدد  القراء  وعدد  النرش  دور  عدد  أن  مربزا  اخرى 
فرضت  الجائحة   ان  مالحظا  ارتفعت  االصدارات 
منصات  عىل  كالبيع  للقراءة  جديدة  تكنولوجيا 
الصدارات  الدعاية  او   amazon غرار   عىل  الكرتونية 
االجتماعي  التواصل  جديدة وتسويقها عىل صفحات 

ال سيما صفحات املشاهري من صنّاع املحتوى.
وتابع العرقوبي "هناك من يتابع اخر االصدارات 
قراء  وهناك  موضة  االمر  وكأن  الفضول  باب  من 
حقيقيون يتابعون اخر االصدارات ويشرتون الكتب" 
الفتا اىل ان الفراغ الذي عاشه التونيس خالل الجائحة 
عدد  ارتفاع  يف  ساهما  الصحي  للحجر  وخضوعه 
مختصة  مؤخرا  املباعة  الكتب  اغلب  ان  واىل  القراء 
للتونسيني  النفيس  للوضع  نظرا  البرشية   التنمية  يف 
بسبب الجائحة  ككتب التاريخ وكتب حسنني بن عمو 
والكتب التي لها عالقة بالشخصية التونسية وبتقاليد 

البالد.
فقط  يشمل  لم  االقبال  ان  اىل  العرقوبي  وأشار 
االطفال  صفوف  يف  أيضا  ارتفع  القراء  عدد  الكبار 
الذين عوضوا الكتب املدرسية وابتعادهم عن املدرسة 
طيلة فرتات الحجر بالكتب شبه املدرسية قائال "من 
كان يقتني كتابا واحدا شبه مدريس اصبح يقتني بني 

3 و 4 كتب لتحسني مستواه" ..
غرار  عىل  املختصني  القراء  غياب  عن  وتحدث 
قراء  تراجع يف عدد  القانون وعن تسجيل  كتب  قراء 
بالدعاية  حظيت  الكتب  بعض  ان  اىل  الفتا  الروايات 
تضيف  ال  أنها  مالحظا  انستغرام  عىل  والتسويق 

للقارئ شيئا..

الطيب الجوادي: 
غزت البالد في السنوات 

األخيرة حوانيت نشر 
ينطبق عليها المثل 

التونسي »الكثرة وقّلة 
البركة«

فتحية دبش: 
دور تظهر كالفقاقيع 
وتتكاثر تقدم عروضا 

خيالية، فيأتي الكاتب على 
جناح نصه وحين يحط في 

مملكة النشر والتوزيع 
يكتشف حقيقتين.. 

جمال الشريف: 
نبيع ما يقارب 300 او 500 

كتاب جديد في السنة 
والمقدرة الشرائية 

للتونسي لم تعد تمكنه
من شراء 3 كتب او اكثر 

مثل السابق

       احالم الماطوسي: 
تطور فعل القراءة وارتفاع 

عدد القراء ليس سحابة 
عابرة.. نخدمو مليح وهناك 
اقبال كبير على كتاب محمد 
 Deux Républiques,« الناصر
une Tunisie« وكتب حسنين 

بن عّمو ودرة الفازع

الحبيب العرقوبي: 
الفراغ الذي عاشه التونسي 

خالل الجائحة وخضوعه 
للحجر الصحي ساهم في 
ارتفاع عدد القراء واغلب 

الكتب المباعة مؤخرا 
مختصة في التنمية البشرية

ملف األسبوع
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قراءة في كتاب

 أصبح الّشعر اليوم كتابة لذوات تتجىّل يف صور مختلفة يف تماّس 
التّقليدي،   والنّمط  الجاهزة  القوالب  من  ومتخلص  متعّدد  عالم   مع 
يغازل الحداثة والتّفاعليّة وينفتح عىل اآلخر يف  قصائد رياض العمري 
املدرجة ضمن ديوانه "ليس البحر ما نسمعه" الصادر عن دار الثقافية 
للنرش والتوزيع  "مجموعة استعارات ذات داللة" بتعبري بورس ألنّها 
وبذلك  كنموذج ملوضوع مشابه  استحضاره  لها يف  موازيا  تمثل شيئا 
يقّدمها  اّلتي  النّماذج  من  اآلتية  اإلشارات  تفاعل  نتاج  "املعنى  يكون 

الواقع وبني العالمات."*أحمد يوسف/السيميائيات الواصفة *.
فللبحر صورتان، األوىل ظاهرة طبيعيّة ومبارشة والثّانية متخيَّلة 
عند  األيقونيّة  فالعالمة  وموضوعه،  صورته  بني  التّشابه  عىل  انبنت 
إنتاج  تعيد  بل  تمثّله  اّلذي  األنموذج  خصائص  تملك  إيكو"ال  أمربتو 
بعض رشوط إدراكه."  والشاعر قد أخرج األيقونة )البحر (من بعدها 
املدَرك إىل أبعاد تعتمد الخيال وتعيد تركيب صور مختلفة تنطوي عىل 

جوانب نسمعها أو نراها أو نلمسها أو نشمها.
يف تمازج عجيب بني أنساق دالليّة طبيعيّة وأنساق دالليّة اجتماعية 
غري لفظيّة كالحواّس واألشياء لتفرز نسقا خاّصا بالبحر كأيقونة داّلة 
ومميّزة تربهن أن ال هيمنة لّلغة إاّل بما تتيحه  األنساق بما هي وسيط 

بينها وبني املعنى وبقدرتها عىل إبراز األنساق غري اللفظيّة.  
نّص  بمثابة  الغالف  عىل  له  املؤازرة  التشكيليّة  والّلوحة  فالعنوان 
مواز يصوغه القارئ؛ وهو يغوص بني دّفتي الكتاب متنّقال من قصيد 

إىل آخر فيسمع صدى يراه بعينيه ويلمسه بوجدانه.
مركبة  صورة  للغالف  تعطي   استعارية  وظيفة  ذا  الّرمز  ويبدو 
من  واملتناثرة  البسيطة  الحروف  صورة  تخرج  لتأويالت  تستجيب  
واملقاربات  القراءات  خالل   من  ذاتها  بحّد  أيقونة  لتصبح  جمودها 
ككّل  ك"نّص  املتلّقي  ذهن  يف  لها  الّداعمة  الّلسانيّة  للّرسالة  املعززة 
من  متجليّة  دالليّة  لوحدات  خاّصا  تنظيما  باعتبارها  تتّحد  النّصوص 
خالل أشياء أو سلوكات أو كائنات يف أوضاع متنّوعة." كما يرى سعيد 

بنكّراد يف إرساليّته اإلشهاريّة. 
السلبّي  أو  اإليجابّي  االنفعال  فتحدث  الّشعور  تخاطب  فالّصورة 
ضمن سريورة سيميائيّة تعترب حاّسة البرص قناة تواصل مع املكتوب 
العالمة  أشكال  بما هي شكل من  األيقونة  التّفاعل وتنطلق من  تحّفز 
اعتمادا عىل صور شعريّة نابعة من قريحة الشاعر وحاملة ملعان تجعل 
الّرمز  إىل  فتتجاوزها  داليلّ،  مسار  مجّرد  الواقع  وبني  بينها  املشابهة 
واإليحاء وبتعبري رياض عمري "الغرق أمنية طيور أريض اّلتي تحّط 
فوق أهداب شمس األبيض"وال "تضع الحرب أوزارها"إال حني "نشّق 
الّرحلة  قامة  تستوي  الجبهة"وحني  صدر  يف  مراكبُنا  سابحة  املدى.. 

ويقول  منامه  ليقص؟  الحرضة  شيخ  عبّاس  يخرج  الّطوفان  ويعّم 
"كأننا لم نغرق" معرّبا بلسان الّرجاء"عّلني أظفر بقّشة. 

تعرب هذا املوج األحمر."رغم أّن "هذه األرض عليها ملوك يبيعون 
البحر والّسماء من أجل أرّستهم الناعمة"بينما " البّحارة املهرة يفتلون 
"تشدو  بالّشباك."و  يمتلئ  وحيد  قارب  الّشاطئ  وعىل  بكّد  الحبال 
يا  "تنهض  حالته  تصف  الّساحرة  وتقول  الّشاعر."  خلوَد  النّوارُس 
الله." "وتأخذ بثأر من دّرسك الجدَل  النّخوة عىل لوح مشمش  غريق 

أيقونًة وأجراَس وتمائَم".

مزروعًة على نهر الّسينغال
ويبدأ الّشاعر رحلته باحثا عن "مواعيد يف ماله عىل أكتاف البحر"و 
"ينبجس الخيال كالنّبع حينما ينهمر"وتتغرّي املدلوالت لتكون "املحبّة 
"أفرّس  بالقول:  ويختم  تنتفض"  اآلسن  مياه  يف  العاهرة"و"قّشًة  هي 
البحار باحثا عن  الّرحالت يف أجساد  الّرؤى باملاء."و"كزورق أشتهي 
أبي  بآالء  الخيانة  "أغرقي  أن  جوبيرت  ساحرة  أنتظرها."ويأمر  حّب.. 

البحر!.

العاصفة!.."  قواك  وفّجري  فجواتهم  أفواه  يف  العارم  ماءه  أدخيل 
"لنمأل املتوّسط حني ترشبه الّضفة الشماليّة" ملحا أجاجا.

املحاكي  عن  مختلفة  محاكاة  قصائده  يف  الشعرية  الصورة  إّن 
)البحر( رغم املشابهة الّظاهرة يف االستعارة واملجاز كأدوات اعتمدها  
معان  إىل  تحيل  أخرى  صور  إىل  تنزاح  واقعيّة  حسيّة  بصور  للتّعبري 
بعده  يف  للمرجع  مطابقة  غري  لكنّها  ثان  لنمط  مطابقة  ومدلوالت 
الفيزيائي، وقد أخرج الّشاعر األيقونة من بعدها املدَرك إىل أبعاد تعتمد 
الخيال وتعيد تركيب صورة مختلفة رغم انطوائها عىل جوانب ندركها 

بمختلف الحواّس. 
 فكانت الّصور الّشعريّة  "إبداعا وخلقا بقدر ما يتوافر عىل عنارص 

التّشابه والتّماثل يتوافر عىل عنارص االختالف والتّمايز.

الطاهر رواينية
بما يصاحبها من قرائن ورموز داّلة، وال  تتجىّل أيقونية البحر إال 
من خالل إدراكنا لها   كرسائل ذات معان وجدانيّة أراد الّشاعرإيصالها 
إىل القارئ بصور شعريّة رومنطيقيّة  عنارصها طبيعيّة  تزيّنت ببالغة 
وأساليب  بتكثيف  صاغها  الحسيّة.  الّصور  وجمال  واالستعارة  الّرمز 
جماليّة تنطلق من الواقع نحو مستوى تخيييل اعتمد االنزياح وتلفعت 

كلماته ببالغة أسلوبيّة تكتفي باإلشارة إىل املعنى اّلذي يؤّوله املتلّقي. 
فالبحر ليس ما نسمعه فقط بل نخوض أمواجه متسّلحني بحواّسنا 
لنستمتع بجمال الّصور الّشعريّة الّسابحة عىل سطحه ألّن مونوفونيّة 
النّصوص وانطالقها من الذاتي املحض لم تمنع استيعابها عّدة أصوات 
التّأّمل  باستعمال حواّس  أهّمها العني.  طرح علينا  أخرى دعتها إىل 
الّشاعر عنوان مجموعته كإحالة متواطئة مع الحواّس يف جملة اسميّة 
يف صيغة النّفّي بناسخ فعيلّ ورغم أّن اإلسم معرَّف إاّل أن النّاسخ  سلبه 
قّوة التّعريف لصالح الخرب "ما نسمعه" فتغييب حاسة الّسمع اقتىض  
تعويضها بحاّسة تخربنا عن البحر كإثبات حالة ونقل الّذات عرب دالالت 

مقاربة الجسد بمختلف الحواّس وخاّصة البرصيّة. 
رسم العمري مشاهد شعريّة  دراميّة متحّركة ومرتاوحة بني املايض 
اليومّي املعيش والهّم  والحارض يف إحدى وأربعني لوحة  منفتحة عىل 
تشاكلت  لغويّة  فيها  بالغة  بمختلف وجوهه، حّقق  والعشق  الجمعّي 
بخرق  املعنى  واتّساع  العبارة  كثافة  التزام  مع  وإيحاء  رمزا  بالفكرة  
النّظام العادي للقواعد الّلغويّة وتحقيق إيقاع األضداد وإسناد األفعال 
املفارقة  انزياحات تركيبيّة تحّقق شعريّة   إىل غري فواعلها األصليّة يف 
كرست  كلما  بامتياز  داليلّ  عالم  اىل  الواقع  من  ونقلها  أجنحتها.  أحد 

توّقعات القارئ وقّدمت موقفا مفاجئا.

منى أحمد البريكي

أيقونة البحر ودالالت الّشعرّية يف »ليس البحر ما نسمعه« للّشاعر رياض عمري

صورة تتحّدث

التونيس املستحدث غري االصيل والذي ظهر مع دخول االستعمار  اللباس  الكثري يبحث عن اصل هذا 
انماط وقصات جديدة معرصنة حتى يالئم  علينا يف  االن يطل  افل نجمه و هاهو  ثم  اىل تونس  الفرنيس 

العرص فما حكايته؟
 le  ( املاوية  الحركة  لباس  كان  انه  حيث   ، الصني  بالد  من  وافد  رمزي  زي  هو   ، اصله  يف  الدنڨري 
président mao tsé toung (  يف الصني وقد جاء به رجل تاجر فرنيس اىل تونس  عندما كانت مستعمرة 

فرنسية . و قد كان يف البداية كاستعمال ، لباس عمال املوانئ و االمحال التجارية ، حيث ان هذا التاجر امر 
عماله بلبسه ، ثم انترش يف االوساط الشعبية .و كان يعرف بني ) البْلدية ( سكان مدينة تونس االصليني عىل 

انه لباس الخدم و الطبقة العاملة من املجتمع و يصفونه باللباس املبتذل .
وذلك قبل ان يغيب عن الساحة لفرتة من الزمن ) عىل االقل غاب عن الساحة االعالمية و التجارية حيث 
السنني االخرية كموضة  ( . ليعود هاته   les ouvriers العمال  الناس خاصة  انه بقي متداول نسبيا بني 

شبابية.
وصفه : وهو قطني النوع ، و ال تلبس معه الشاشية ، و الزنار كذلك دخيل عليه ، و ال تلبس معه البلغة. 
و ال يلبس معه مريول فضيلة حيث انه زي نسائي و الدنڨري زي رجايل   واذا كان هكذا فانه حكر عىل 

الرجال يف االصل . 
محمد أشرف بالنوري

الدنڤري..

في الصورة النجمة عائشة بن أحمد ترتدي الدنْقري التونسي
في المسلسل المصري “لعبة نيوتن “
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ماذا بوسع الرواية أن تكتب يف زمن الكارثة؟ وهل يمكن 
والجماليات  الفلسفة  أن  يف  شك  ال  املوت؟  تكتب  أن  للرواية 
الكارثة  الفن يف زمن  قاربت بطرق مختلفة سؤال  املعارصة 
الزين  أم  كتب  إىل  نعود  أن  ويكفي  العميق.  الواسع  بمعناها 
الفن  اإلرهاب-  زمن  يف  الفن  واملقدس-  )الفن  شيخة  بن 
يخرج عن طوره( لندرك أهمية هذا السؤال وحجم االنشغال 
الفلسفي واإلستطيقي بأزمة الفن ورهاناته يف زمن الكارثة، 
إىل  الجميل  إستيطيقا  من  الفن  نظريات  تحول  خالل  من 
إستطيقا املريع والقبيح خاصة مع تيودور أدورنو. وقد بدأت 
الفلسفي- األفق  هذا  يف  تنخرط  املعارصة  التونسية  الرواية 

الجمايل وتنشغل بسؤال جدوى الفن يف زمن الكارثة وعالقة 
الكتابة باملوت عامة وتكفي شاهًدا عىل ذلك روايتا »طوفان 
الزين بن شيخة و»شط  الجماجم« ألم  الحلوى يف معبد  من 
بـ»شط  القراءة  هذه  يف  وسنعنى  الرمييل.  آلمنة  األرواح« 

األرواح« ونخص »طوفان الحلوى« بقراءة الحقة.
ومع قابلية رواية »شط األرواح« أن تُقرأ بمداخل وتيمات 
مختلفة مثل »الحرقة« و»البحر« و»الصحافة االستقصائية« 
و»العجائبية«، فإن قراءة الرواية يف عالقة الكتابة باملوت أو 
أن تكون قراءة ناجعة ومثمرة ألنها  بالكارثة يمكن  الَحْكي 
تدمج التيمات األخرى ضمن رؤية شمولية تكاملية ومنطقة 
تقاطعية، وتفرس قدرة الرواية عىل تناول قضايا عىل درجة 
واملتاجرة  واإلرهاب  )الحرقة  والتشابك  والتعقيد  التعدد  من 
والختان  واالغتصاب  والعبودية  والعنرصية  باألعضاء 
والرسطان والجوع والفقر واملخيمات واملخدرات واالستبداد( 
يمكن  والوعظ. كما  والتسجيل  التشتت  بها عن  ينأى  تناوال 
الذي  الـُمْحَكم  الفني  القراءُة عن املعمار  أن تكشف لنا هذه 
الكارثِة  أو  للموت  كتابًة  الروايِة  باعتبار  الكاتبة  شيّدته 
يميز هذا الرصح  أبرز ما  بطريقة شمولية متقاطعة. ولعل 
الروائي هو عاملها العجيب بل العجائبي الذي أبدعته الكاتبة، 
أن  يف  شك  وال  األرواح«.  »شّط  وتخصيصا  البحر،  عالم  وهو 
العربية ويعترب حنا مينة أشهر  الرواية  بارزة يف  البحر تيمة 
روائيي البحر، غري أن البحر يف عامله الروائي اتخذ بعدا ملحميا 
اإلنسان  قدرة  وتمجيد  والبطولة  الرصاع  بمعاني  واقرتن 
األرواح«  »شط  أّما  عليها.  واالنتصار  الطبيعة  مواجهة  عىل 
يمكن  فظيع  الإنساني  عالم  مغاير:  بعالم  بحرها  فيصدمنا 
وسمه بـ»البحر-املوت« أو »املوت-البحر« لشدة التالحم بني 
»البحر  الساردة:  املوت. فباستثناء قول  البحر وداللة  صورة 
ساحري األكرب، ساحري عىل الدوام«، ال يكاد البحر يحرض يف 
الرواية إال مقرتنا بصورة املوت ودالالت الكارثة. فهو يتجىل 
حينا يف صورة »ضبع« يتغذى من »لحمهم املتآكل املنهوش« 
الحلوق«  وآالف  األلسنة  بآالف  »وحش  صورة  يف  آخر  وحينا 
املقربة«  و»البحر  األموات«  بروائح  بـ»امللوَّث  ويوصف 

و»الجثث البحرية«. 
العالم  هذا  لنا  تقّدم  لم  الكاتبة  أن  ذلك  من  األهم  ولكن 
الفظيع تقديما واقعيا مبارشا، وإنما رّسدته عرب لقاء عجيب 
بل عجائبي بني باهية العمراني وهي صحافية استقصائية 
متخصصة يف »أخبار العائدين عىل ظهر املوج« تنقل قصصهم 
إىل القراء »املهووسني بأخبار املوت«، وخري الدين املنيس وهو 
»شاب تونيس يبني مقربة لجثث البحر« أو »مقربة الغرباء« يف 
»شط األرواح«. وقد جمعت بينهما يف البداية عالقٌة صحفية 
وزّودت  املوتى  مآيس  عىل  الناس  إطالع  الدين  لخري  أتاحت 
باهية بقصص مثرية ومشوقة »تؤّكلها الخبز«. لكن العالقة 
عرفت برسعة منعرجا مشّوقا حني وَقعت باهية يف حب خري 
الدين  خري  عىل  والتعرف  جرجيس  إىل  السفر  وقررت  الدين 
تبدأ  اللقاء  هذا  طريق  وعن  الغرباء.  مقربة  عىل  واالطالع 
الرواية  بني  أو  واملوت،  الكتابة  بني  العالقة  نسج  يف  الروائية 
بالكارثة  باملوت ومسكونًة  الكتابَة ُمخرتَقًة  والكارثة لتجعل 
واملوَت قابال للكتابة ومتحّوال من كارثة إىل تجربة مؤنسنة. 
وقد مهدت الكاتبة لهذا اللقاء بني باهية وخري الدين باعتباره 
والعجيب،  الواقع  أو  واملوت،  الحياة  عاملْي  بني  رمزيا  لقاء 

وبّررته بدافعني أساسيني: 

- دافع ذاتي خاص بباهية مرده إىل عطب جسدي عربت 
عنه بـ»السكتة الجسدية« وجوع روحي عربت عنه بـ»غول 
وابتذال  دواخلها«  يمأل  وبـ»الصديد  روحها«  من  ينهش 
اجتماعي متمثل يف »املتوقع والسطحي واملتداول« فضال عن 
االبتذال الصحايف الناشئ عن مقاالت »باْردة ساْردة حروفها 

باهتة ميتة« أو »املقال الجثة«. 
- دافع موضوعي خاص بخري الدين مرّده ِجّدة العالم الذي 
يدعوها إليه خري الدين وغرابته وما يعده به من تجربة رائعة 
لتغسلك  تعايل   ]...[ الباهية  أيتها  إىل مملكتي  »تعايل  مريعة: 
خنافس مقربتي من خوفك املريض«. ولذلك تحّول خري الدين 

تدريجيا من مصدر أخبار ومادة صحفية إىل ملهمها ووجهها 
املقربة هذا صار ملهمي ومصدري ووجهي  اآلخر: »صاحب 

اآلخر الذي طاملا حلمت به«. 
لخوض  بطلتها  الكاتبة  التأهييل«هيأت  »االختبار  وبهذا 
بالكتابة. ولكن لكي  الكارثة  أو مواجهة  املوت  تجربة كتابة 
الحاسم«  »االختبار  إىل  التأهييل«  »االختبار  باهية من  تنتقل 
تؤهلها  كفاءة  تكتسب  أو  تمتلك  أن  عليها  كان  فيه  وتنجح 
لكتابة املوت ومواجهة الكارثة. وما جعل كتابة املوت ممكنًة 
وفظاعة  الكارثة  هول  رغم  للتحقق  قابال  املستقبل  وأفَق 
الدمار، هو عمق التأثري الذي مارسه خري الدين املنيس وعامله 
يف باهية العمراني الذات الفاعلة واألنا الكاتبة. ولعل أبرز ما 
إستطيقي  عالم  أنه  ومدهشا  مؤثرا  وجعله  العالَم  هذا  ميّز 
الجميل  أو  واملريع،  الرائع  بني  يجمع  عجائبي  أو  سحري 

والقبيح من خالل املظاهر التالية:
لم  أنهم  شك  »ال  الضحايا:  بإنصاف  املوت  -أْخَلَقة 
يف  لهم  توفريها  عىل  أحرص  لذلك  حياتهم  يف  العدالة  يَْلقوا 
بواسطة  إما  الحقيقة  وكْشف  ذاكرتهم  املمات«،وِحْفظ 
ضوء  إىل  الخفاء  ظلمة  من  »أخرجيها  والحكي:  الكتابة 
القراءة«، »أرَفُع الغطاء عن يشء ما كان مخفيا«، أو بواسطة 
الجثث ال  أدفن  »أنا  الغرباء«:  املوتى والعناية بـ»مقربة  دفن 
الحقائق ]...[ الحقائق عليها أن تخرج من القبور عليها أن 

تبقى خارج القبور«.  
الرائع:  إىل  املريع  من  وتحويله  وتجميله  املوت  أنَْسنَة   -
»نجوم مقربتي وأرواحها الهائمة يا باهية سكانها الطيبون«، 

»املقربة  األخرية«،  النومة  جالل  يهبها  الذي  الشاطئ  »هذا 
ليست قبيحة، الدنيا أقبح منها«. 

- تَذْويُت املوت بالتماهي بني خري الدين واملوت أو املوتى: 
»أنا  املالحة«،  املقربة  باهية«، »نحن روَحا هذه  يا  املوت  »أنا 

شط األرواح وشط األرواح أنا«.
رحم  من  والرتاجيدي  امللحمي  وتوليد  املوت  أْسَطَرة   -
يف  تراجيديا  أكرب  أبطال  تراجيديون،  »أبطال  املريع:  الواقعي 
هذا العرص«، »اختيار املوت... الوصول إىل لحظة العجز املطلق 

عن اختيار الحياة«.
ولكن هذا العالم املؤنسن للموت واملوتى الذي شيده خري 
املوت ممكنًة  كتابَة  ليجعل  كان  ما  باهية  واكتشفته  الدين 
الكارثة  هول  رغم  للمستقبل  أفق  فتح  عىل  قادرًة  والروايَة 
لو ال التحّوُل والتطّوُر اللذان حققتهما باهية الذات الكاتبة 
يف عالقتها بالكتابة واملوت.وقد تجىل هذا التحول أساسا من 
الدين  خري  حكايات  بني  بالهوة  العميق  باهية  وعي  خالل 
تمثل  عن  وعجزها  الصحفية  الكتابة  وبحدود  ومقاالتها، 
الطويلة  الليلة  تلك  املوت: »شتان بني نجود  الكارثة وكتابة 
يف  هنا  ونجود  والذهول  والحزن  الخوف  بمسامري  املزروعة 
كالم القلم والورق«، »كيف سأحكي ما حصل؟ كيف أكتبه؟ 
القبور  هذه  قصص  ألّم  أن  يل  كيف  اللغة؟  يف  أرّسبه  كيف 
الكثرية يف مجموعة مقاالت صحفية مبتورة مضبوطة البنية 
صفحة  يف  الحقيقة  ضخامة  أرّسب  أن  يل  كيف  واملحتوى؟ 
مكتوبة أو رقمية؟«. كما تجىل هذا التحول يف وعي الساردة- 
وخطرية  جسيمة  مسؤولية  الكارثة  كتابة  بأن  الشخصية 
البحث  منها  وتقتيض  الصحفية  الكتابة  عن  مختلفة  ألنها 
عن مسالك الئقة وجديرة بكتابة املوت : »أدرك أنني منذورة 
يف  أقرر  وأوسع...  الصحفية  مقاالتي  من  أكرب  يشء  لكتابة 
الذي يميز  أكتبه«. ولكن ما  الذي  أكتب هذا  أن  اللحظة  تلك 

كتابة املوت؟ وما الذي يجعلها بهذه الصعوبة والخطورة؟ 
غاية  عىل  أمرا  والكارثة  املوت  كتابة  يجعل  ما  أبرز  لعل 
واملجازفة  الخطورة  من  درجة  عىل  ومهمة  الصعوبة  من 
إياها  حّملها  أخالقية  مسؤولية  كونها  إىل  باإلضافة  أنها- 
الضحايا وحفظ  الحقيقة وإنصاف  الدين وهي كشف  خري 
الذاكرة- كتابٌة لكارثة بلغت من الهول والفظاعة حدا يجعل 
اللغة باعتبارها معقولية ونسقية ومعيارية غري قادرة عىل 
واملقول: »سأجد نفيس  املعقول  واقع خرج عن حدود  قول 
أو رسم  باللغة  الذي حصل  أحيانا عن محارصة ذاك  عاجزة 
مالمحه بالحروف ولكني سأكتبه«. ثم إن كتابة الكارثة هي 
كتابة للتفاصيل والحكايات املتشظية: »ألّم شعث الحكاية«، 
الدموع  الرصخات وزفري  أصوات  آنية »وسط  كتابة  بل هي 
وتداخل الوجوه ذات املالمح املمسوخة«. ومع أن باهية تربط 
بني الرواية والعذاب، فإن كتابة املوت املطاَلبَة بإنجازها ليست 
رواية بالشكل املألوف بل هي »قطع ممزقة من أفكار تتطاير 
يف رأيس بال نظام« ألنها كتابة الوجع والحكايات التي »تخرج 
من قلوبهم وأفواههم ومن أعماق وجعهم وبؤسهم وخوفهم«. 
من  تتحول  لم  ما  املهمة  هذه  تنجز  أن  لباهية  يمكن  ولن 
صحافية تتعاطى مع األحداث من الخارج ومن موقع النقل 
جزءا  وتكون  الحكاية  مع  تتماهى  كاتبة  إىل  واالستقصاء، 
هي  حكاياتك  املفزعة...  املّرة  »حكاياتك  لها:  وامتدادا  منها 
يا باشا أْم حكاياتي؟«. وبهذا االندماج والتماهي استطاعت 
باهية أن تكتب الرواية وتخلق من هذا العالم الكارثي املريع 
ليست  األساسية  الكتابة  مهمة  أن  وذلك  رائعا  إنسانيا  عاملا 
فحسب،  الحقائق  وكشف  الضحايا  وإنصاف  الكارثة  رسد 
وإنما األهم من ذلك أن تجعل الواقع محتمال وأفق املستقبل 
الذي عجز خري  املعنى  بالعثور عىل  إال  ممكنا وال يكون ذلك 
النهاية تمنح للوجود  الكتابة يف  الدين نفسه عن إدراكه. إن 
اإلنساني معنى رغم فظاعة املوت وهول الكارثة: »يفقد املوت 
كل معنى له حني نموت - فلَم تبني لألموات مقربة؟ أليس ألن 
للموت معنى؟ ألم تقل ونحن نساهر قبورك: ندفنهم حتى ال 

تفقد الحياة معناها؟«. 

قراءة في رواية »شط األرواح« آلمنة الرميلي :

كتابة املوت أو الرواية يف مواجهة الكارثة
شفيع بالزين

قراءة في كتاب
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لسانيات 
الّنفايات

عادل الّزارعي

االستغراب  عىل  وباعثا  مألوف  غري  املقال  هذه  عنوان  يبدو  قد 
والتّساؤل عن العالقة بني النّفايات والّلغة؟ وهل فّكرت العلوم الّلسانية 
باعتبارها بنى نحوية تركيبية  الجمل والنّصوص  أّن  قديما وحديثا يف 
دالليّة لها من جهة ما تحتفظ به من األلفاظ واملعاني فتتغذّى به ولها 
ما ترتكه وتتخىّل عنه كما تُرمى الفضالت أو النفايات وتستبعد من جهة 
الجملة  أي  التّام  املفيد  الكالم  عن  حديثهم  يف  النّحاة   بنّي  لقد  أخرى. 
أّن هناك قسمني قسم يسّمى العمدة وقسم يسّمى الفضلة أي املتّممات  
وهي عموما املفاعيل التي يؤتى بها إلثراء  الجملة وإغنائها بحسب طلب 
املخاطب املبارش أو وفق توّقع املتكّلم ما يمكن أن يحتاجه املخاطب من  

مضمون كالمه. 
واعترُبت فضالٍت ألنّه يمكن االستغناء عنها. ولكن يف املقابل ال يمكن 
أن يقوم أصل املعنى التّام دون عالقة إسنادية بني مسند ومسند إليه 
الّلذيْن يمثاّلن طريف العمدة أي اإلسناد. لذلك رأى سيبويه يف الكتاب" 
أنّهما ما ال يغني واحد منهما عن اآلخر". فهما يختزالن الفعل والفاعل 
يف الجملة الفعليّة واملبتدأ والخرب يف الجملة االسمية." فاملسند واملسند 
إليه هما الّشكل املجّرد للمعنى النّحوي االّول باعتباره ال يكون إاّل مرّكبا 
فاإلسناد  والرّتكيب(.  الّداللة  بني  اإلنشاء  ميالد،  ثنائيّا")د.خالد  تركيبا 

"ال يجد املتكّلم منه بّدا".) سيبويه(. 
بعمدة  املتعّلق  الثّابت  القاطع  التّأكيد  أو  الّصارم  الحكم  هذا  إّن 
الجملة يختفي عند الحديث عن الوظائف النّحويّة األخرى إلثراء الجملة 
كاملفعول املطلق أو املفعول فيه أو التّمييز أو املفعول ألجله...الخ. إذن 
تبدو هذه الفضالت أو املتّممات ذات دور عالئقي  بالّزمن أو املكان أو 
النوع أو العدد أي ليست جزءا أو مكّونا  الغري أو الحال أو الصفة أو 
أهميّة  اكتسبت  ولذلك  اإلسناديّة.  النّواة  أو  العمدة  أساسيّا من مكّوني 
)proton(أقّل  شبيهة باإللكرتونات يف عالقتها بجزأْي الذّرة: الربوتون
والنرتون)neutron(.فهذه الفضالت املفاعيل تمّكن اإلسناد من التوّسع 
الفعل  فشحنة  الفعل.  قّوة  بحسب  خارجية  عالقات  بربط  خارجه 
العاملة املوجبة هي املسؤولة عن انتشار املحالّت اإلعرابيّة أو انحسارها 
وانقباضها. وليس الفاعل ههنا إاّل من الفعل يستدّل عليه منه أي من 
من  وليستا  العمل  بقوة  املشحون  للفعل  والفضل  املزيّة  إذن  الفعل. 
الفاعل يف يشء. فتظهر العالقة بينهما شبيهة بعالقة الربوتون املوجب 
بالنرتون السالب يف نواة الذرة. ف" إّن الّلغة نظام فضائي من العالقات 
الجملة"  بنية  يف  الجارية  والحرفيّة  االسميّة  مقوالت  تسوده  العامليّة 

)منصف عاشور، دروس يف أصول النظرية النحوية العربية"(. 
ولكن الّسؤال الذي نطرحة أين تذهب الفضالت إذا لم يقع اإلفصاح 

عنها وإحاللها يف الجملة بالفعل.
1 الفضالت يف سّلة املهمالت الّذهنيّة.

موجودة  تبقى  فإنّها   الجملة،  عمدة  بعد  املتّممات  تُذكر  لم   فإذا 
لتمام  بالعمدة  مكتفيا  استعمالها  أهمل  الذي  املتكّلم  ذهن  يف  بالقّوة 
ما  نربز  فيها  فرز  لحظة  هي  الكالم  فلحظة  بها.  وفائدته  املعنى 
أو نركن يف ذهننا ما نستغني  املنجزة وفيها نرمي  الجملة  نحتاجه يف 
عنه ونهمله. فاشتغالنا بالكالم واأللفاظ يطابق تقريبا ما نستعمله يف 
نرى  وأشياء  بها  فنهتم  نستهلكها  ان  نوّد  أشياء  فثمة  اليوميّة:  حياتنا 
لوقت  ما  مكان  يف  نركنها  أو  منها  نتخّلص  أو  فنهملها  منها  طائل  ال 
دائم ويومي  الكالم  بشكل  أثناء  يمارس  املتكّلم  الحاجة الحقا. فذهن 
 Jeter à la   " املهمالت  أخرى يف سلة  بيد  والرمي  بيد   الحفظ  لعبة 
الواحد   اليوم  يف  ينتج  اإلنسان  أّن  األدب  علماء  بنّي  فلقد   ."  poubelle

كثريا من الجمل ولكن أكثره يهمل أو يبقى مدسوسا يف الّذاكرة بشكل 
غري واع. وأّما قليله النّادر فإنّه من املمكن أن يكتسب قيمة جماليّة إذا 
بني  برواجه  الّذاكرة  وتحفظه  أدبا  .فيصبح  مألوفة  غري  بطريقة  رّكب 
نفايات وهناك كالم  إىل  فثّمة كالم يتحّول  إذن  األدب وصنّاعه.  حّفاظ 
 )une valeur  aJoutée( املنتوج له قيمة مضافة آخر يكتسب صفة 
بني النّاس املتخاطبني فيما بينهم، شأنه شأن األشياء املادية التي تصنع 
أو التي تهبها الطبيعة الصانع األكرب. فالحاسوب يعالج املعلومات بهذه 
الطريقة: فهناك ملفات يحتفظ بها وأخرى يكون مصريها سّلة املهمالت 

."la corbeille"
إذن ما يمكن أن نستنتجه أن ّ الّلغة كاملدينة تحتاج يوميّا إال عّمال 
النظافة لرفع فضالتها وإبعادها عن الّطريق وإال تعّطلت الحياة. فالّلغة 
ال تشتغل ذهنيّا إاّل برفع فضالتها من جهة وترويج منتجاتها من جهة 
أخرى، وبدون ذلك تفقد حركيتها ويصيبها البطء والفريوس مثلما يقع 

آللة الحاسوب.
إّن هذا النّظام الذي تشتغل به الّلغة ال نشعر به وال نعيه بشكل بارز 
سائر  مثل  ُمَشيٍَّئ  وغري  وغريزي  عفوي  بشكل  يقع  ألنّه  مداركنا  أمام 
املنتوجات املادية ألّن الّلغة من طبيعة أخرى بني ما هو ماّدي) أصوات( 

وما هو مجّرد )ال ندركها بحواسنا إال إذا كتبناها ولكن ما نكتبه ندركه 
بني  هي  لذلك  مجردا.  يكون  والداليل  املعنوي  الجانب  ألن  وورقا  حربا 

التجريد والتجسيد(.  
لذلك نتساءل هل يثبت التقسيم الثنائي لوظائف اإلعراب بني عمدة 
وفضلة؟ أال يمكن أن يكون هذا التقسيم نسييّا يتغرّي حسب إجراء الكالم 
الفعيل يف املمارسات االجتماعية التواصلية بحسب املقامات والسياقات.؟

2 تبادل األدوار بني العمدة والفضلة.
قد يكون وصف النحاة لهاتني املقولتني راجعا من جهة  إىل التصور 
العمل  كمبدأي  العربية  النظرية  مبادئ  من  ونابعا  للجملة  الخّطي 
واإلعراب من جهة أخرى. فالفعل أقوى عمال من الحرف واالسم فتصّدَر 
الجملة لتتوّلد منه مقوالت الفاعلية واملفعولية واإلضافة. فحروف الجّر 

تضيف معاني األفعال إىل األسماء.    
الرتكيبية  البنية  حدود  يف  ومربرة  صحيحة  االعتبارات  هذا  وتبقى 
الداللية الظاهرة : فهناك عامل ومعمول والعالقة بينهما عالقة نحوية 
فيه  يستوي  واحدا  نسيجا  تصبح  الجملة  تكتمل  حني  ولكن  إعرابية. 

العامل واملعمول ويتكامالن يف بنية واحدة ومن أجل داللة مشرتكة.
الَولد نوماً: جملة فعلية من فعل وفاعل ومفعول  فقولك مثال :نَام 
مطلق إلفادة  التأكيد. وجاء هذا املفعول مصدرا مشتقا من فعل الجملة 
العامل نفسه وحامال لداللته كن ناحية وداال عىل أنه اسم حدث له محدث 
أي فاعل . فقد اختزل املصدر  معنى الفعل والفاعل. لذلك نعترب الجملة 
كتلة مادية واحدة لها طاقة داللية نحوية. فهذه الطاقة ترسي يف العمدة 
الجملة  وتصبح  العمدة  نحذف  عندما  لذلك  سواء.  حد  عىل  والفضلة 
مختزلة عىل هذا النحو مثال : )....(نوًما عميقا. ففي هذا السياق وقع 
الفضلة  والفاعل فأصبحا فضلة وبقيت  الفعل   : العمدة  االستغناء عن 
الصورة.  األدوار عىل هذه  فانقلبت   بالفعل فأصبحت عمدة.  موجودة 
لكن املفعول املطلق أضحى كالكتلة املستديرة مكتنزة لكل مواد الجملة. 
فقال منصف عاشور متحدثا عن االسم يف هذه السياق العاميل اإلعرابي 
البنيوي " فاالسم يختزل الجملة والجملة تقوم عىل االسم" . إذن االسم 
صيغة مقولية مختزلة للجملة وهيأة تأليفية مستقلة بنفسها والجملة 
الذي  املطلق  املفعول  تَكّور  إذن  هكذا  لالسم.  تحليلية  إسنادية   عالقة 
كان فضلة فأصبح عمدة ورمى بالعمدة األصل يف سلة املهمالت اللسانية 
الذهنية . بل إننا  أيضا نشتم منه رائحة النداء ألنه جاء منصوبا كاملنادى 
وكحرف النداء . ولعل هذا التنبيه املستدل عليه يقصيه الحقا  ليجعله 

أيضا مهمال بدوره.

صورة تتحّدث
الفرقــة  تاسســت 
لإلذاعــة  الموســيقّية 
 1957 ســنة  بدايــة  والتلفــزة 
وشــهدت مراحــل مهمــة مــن 
تاريــخ الموســيقى التونســية 
صلبهــا  فــي  وضّمــت 
مترســمين او متعاونيــن  مــن 
كبار الفاعلين في الموســيقى 
ملحنيــن  مــن  التونســية 
ومنهــم  وشــعراء  وعازفيــن 
ومحمــد  المهــدي  صالــح 
الصرارفــي  وقــدور  التريكــي 
وحســن  ســعادة  ومحمــد 
بــن  الحميــد  عبــد  و  الغربــي 
علجيــة ورضــا القلعــي واحمــد 
القلعــي... مــن الموســيقيين 
وعليــة ونعمــة واحمــد حمــزة 
وعلــي  المقرانــي  والهــادي 
الجموســي  ومحمــد  الرياحــي 
ومحمــد  التميمــي  ويوســف 
الشــرفي  ومصطفــى  احمــد 

وقاســم  ســالم  وزهيــرة  وســالف 
الكافــي وغيرهــم مــن المغّنيــن إضافــة 

امثــال  الــى كتــاب االغنيــة والشــعراء 
احمــد خيــر الديــن وجــالل الديــن النقاش 

صمــود  الديــن  ونــور  صمــادح  ومنــور 
ماجــد. وجعفــر 

من نص لخالد نجاح



www.acharaa.com العدد 263 - الثالثاء 1 جوان 2021 maghrebstreet@gmail.com

25الشارع الثقافي

يف  العربي  العام  الرأي  عىل  هيمن  ما  غالبا 
من  رضبان  الفلسطينيّة  بالقضيّة  يتعّلق  ما 
عاطفّي  أّول،  األفعال؛ رضب  ردود  الخطاب ومن 
إيّاه  مذكرا  العربي  الوجدان  يخاطب  تعبوّي 
ورضب  الفلسطينيّة،   لألرايض  البديهيّة  بامللكيّة 
للرصاع  قراءته  كانت  إعالمّي،  و  سيايّس  ثان 
األبعاد  جملة  يف  منحرسة   اإلرسائييل  الفلسطينّي 
هذا  سعي  من  الرغم  عىل  والعسكريّة،  السياسيّة 
الخطاب إىل أن  يكون رصينا ومتماسكا بعيدا عن 
الحديث  تماما،  يغفل،  فإنّه  التعبويّة،  التوّجهات 
البعد  يف  واملتمثّل   الرصاع  لهذا  األّول  البعد  عن 
الدينّي.   وهو ما يؤكد عىل أّن الحاجة إىل استيعاب 
وفهمه  اإلرسائييل  الفلسطيني  الرصاع  حقيقة 
اللحظة  من  وباألساس،  أّوال،  تنطلق،  إنّما  وحّله 
اإلحاطة  وجدت،  إن  باستطاعتها،  اّلتي  املعرفيّة 
بهذا الرصاع. وإذا ما استعرنا من الرسد مفاهيمه 
الرؤية  بأنماط  املتعلقة  تلك  خصوصا  اإلجرائيّة، 
إزاء  العربي،  الرأي  عموم  أّن  وجدنا  الرسديّة، 
 vision الخارج  إىل رؤيّة من  القضية، منشد  هذه 
du dehors ، تغلب عليها بعض األحكام املسبقة 

أو  اإلعالم  منابر  يف  تكّونت  قد  كانت  والسطحيّة، 
نتيجة إرث  التاريخ العاطفّي اّلذي يحمله العرب 
املعرفيّة  الحاجة  فإّن  وبالتّايل  القوميّة.  والحميّة 
 vision اّلتي تحدثّنا عنها  تطلب رؤية من الخلف
par derriere   التي وإن  كانت يف املجال الرسدي 

تعديّا عىل حريّة الشخصيّات، فإنّها يف سياق الحال 
رضورة معرفيّة تمّكن من تشقيق تاريخ الرصاع 
املعارف  وتتجاوز  عنه  املسكوت  عن  وتكشف 

املبتورة.
يف هذا اإلطار، قّدم األستاذ فوزي البدوي، أستاذ 
الدراسات اليهوديّة واألديان املقارنة بكليّة اآلداب 
اإلنسانيّة بمنوبة، محارضة يوم  والفنون والعلوم 
29 ماي 2021 بمقّر »فواصل«، جمعيّة الدراسات 
بعنوان«الصهيونيّة  بتونس  واالجتماعيّة  الفكريّة 
هذا  ويأتي  اإلرسائييل«  العربي  والرصاع  الدينية 
اللقاء يف إطار سلسلة من املحارضات يف الدراسات 
اليهوديّة سيقدمها البدوي بالتعاون مع الجمعيّة. 
هذا اللقاء، كما اعتربه البدوي، يأتي يف  سياق »سّد 
فراغ« معريفّ يف موضوع ، انحرست املعرفة به يف 
أبعاد عسكريّة  وتاريخيّة وسياسيّة مقابل إهمال 
كيّلّ لبعد مهّم من أبعاد الرصاع العربّي اإلرسائييل 

وهو البعد الدينّي واملعريفّ األكاديمي. 
اّلتي  البدوي  فوزي  محارضة  تناولت 
تتسارع  ملاذا  هما؛  رئيسيني  سؤالني  انطلقتمن 
التديّن  لهذا  وهل  إرسائيل؟  يف  الدينيّة  الجوانب 
أثر يف هذا الرصاع؟ إشكاليّات متنّوعة لعّل أهمها 
السيايّس  بني  والتجاذب  الصهيونيّة  الحركة  نشأة 
عىل  اللقاء  هذا  قام  كما  النشأة،  هذه  يف  والدينّي 
تتبّع العالقة بني الدين واملرشوع الصهيوني ابتداء 
من نكبة1948، وآثار ما يعرف بنكسة 1967 عىل 

بنّي  كما  حدث،  وهي  اليهودي  والجمهور  العرب 
ذلك املحارض قد قلب موازين هذا الرصاع العربّي 

اإلرسائييل. 

الصهيونّية والصهيونّية 
الجديدة : في جنيالوجيا 

اليسار واليمين في اليهوديّة
ال يمكن فهم ما حدث سنة 1948 وسنة 1967 
والجانب  الصهيونيّة  الحركة  نشأة  فهم  دون 
الدينّي املتخفي يف ثوب السيايّس يف مرحلة التشّكل 

الحقا  الدينّي  لهيمنة  مهدت  اّلتي  واألطر  األوىل 
وافتكاكه للرشعيّة، وهو االفتكاك اّلذي تحّولت 

الدينيّة من حركة هامّشية  الصهيونيّة  معه 
إىل حركة مهيمنة ستنبثق منها الصهيونيّة 

الجديدة.
كشف  قبل  البدوي  فوزي  انطلق 

يف  والسيايّس  الدينّي  بني  التجاذب 
تكّون الصهيونيّة من تفكيك تاريخّي 

يف  وحركتها  اليهوديّة  الديانة  طبيعة  فيه  تناول 
التاريخ ورأى أّن الركود والبطء خاصيتان تميّزان 
إىل  باإلضافة  وهي  التاريخ  يف  الديانة  هذه  حركة 
ثالثة  عىل  تقوم  قديمة  ربانيّة  تقليدية  ديانة  ذلك 
تيّارات هي اليهوديّة الفقهية أو ما يعرف بالهالخا، 
وتيّار املشيحانية اّلذي يؤمن بقدوم املسيح، وتيّار 
أّن  السياق،  هذا  يف  البدوي،  ويرى  قابايل.  صويف 
تاريخ الجماعة اليهودية تاريخ »بسيط« لم يعرف  
اليهوديّة  األنوار  حركة  ظهور  مع  إاّل  »اهتزازات« 
يف أملانيا  أو ما يعرف بحركة هاسكاال اّلتي سعت 
إىل القيام  بحركة إصالح داخل اليهوديّة الربانيّة 
وقد تّم ذلك عىل  يد العديد من رواد هذه الحركة 
مثل  مويش مندلسون، وقد هدفت هذه الحركة  إىل 
اليهوديّة وتحديثها بشكل يخرج  الرشائع  تهذيب 
اليهودي من »الجيتو«)أي أحياء اليهود يف أوروبا( 
إىل الحداثة واملواطنة، إىل جانب  سعيها إىل املواءمة 
بني الرشائع اليهوديّة ومتطلبات االندماج يف الدول 

اّلتي إليها ينتمي أّي يهودّي.

أرض فلسطين بين اليسار 
واليمين الصهيونّي؛ من 

 فيه إلى واجب دينّي 
ٍ
المفّكر

عنيف
هامشيّة  حركة  مجّرد  الصهيونيّة  كانت  لقد 
كما  اليهوديّة  اإلصالحية  التيارات  أوساط  يف 
و  الرشقيّة،  أوروبا  يف  االشرتاكيّة  األوساط  يف 
بخصوص األرض الفلسطينيّة، لم تعترب فلسطني 
يف بيان سبيتزبرغ)(  وطنا يجب العودة إليه وقد 
كان رواد الصهيونيّة اليساريّة يرفضون املرشوع 
ذلك  عىل  البدوي   فوزي  مثّل  وقد  الصهيوني، 
يف  االندماج  فكرة  أّن  رأى   اّلذي  هرتزل  بتيودور 
البحث عن  الحّل يقتيض  أوروبا فكرة فاشلة وأّن 
لليهود وليست  البحث عن دولة  أي  لليهود،  وطن 

دولة يهودية  وال  تكون بالرضورة يف فلسطني.  
مطروحة  فكرة  لليهود  دولة  إقامة  فكرة  إّن 
الفكرة  هذه  وجدت  فقد  اإلصالحات،  هذه  قبل 
اليهوديّة  ويف  األحبار  عند  و  اليهوديّة  األدبيّات  يف 
اإلطارعن  هذا  يف  البدوي  تحّدث  وقد  التقليدية، 
االستيطان  إىل  دعت  اّلتي  الشاذة  الحاالت  بعض 
اّلذي  القلعي  يهودا  الربّي  غرار  عىل  فلسطني،  يف 
اعتمادا  فلسطني  يف  االستيطان  برضورة  نادى 
عىل توظيف مفهوم التوبة الجماعية اّلتي تقتيض 
التنقل إىل فلسطني. تعود أسباب رفض االستيطان 
بنّي  كما  التاريخيّة،  اللحظة  هذه  يف  فلسطني  يف 
ذلك فوزي البدوي، إىل ثالثة أسباب رئيسيّة يتمثّل 
الحركات  عند  القديمة  الهزائم  صدى  يف   أّولها 
يف  والرغبة  العودة  حركات  من  والنفور  اليهوديّة 
التمّسك بتعاليم التوراة، أّما ثاني األسباب فيتمثّل 
يف تأثري الربّي موىس بن ميمون يف اليهود وموقفه 
الثالث  السبب  أّما  فلسطني،  إىل  للعودة  الرافض 
واّلتي  التلمود  يف  الثالثة  املواثيق  نّص  يف  فيوجد 
تنّص  استنادا إىل املدراش عىل عدم وجوب الذهاب 
إىل فلسطني رشعا. وبذلك فإّن املرشوع الصهيونّي 
إىل هذه اللحظة كان مقترصا عىل إقامة دولة لليهود 
مع رفض بعض التيارات الدينيّة، عىل غرار حركة 
مرزاحي، لألسس النظريّة والروحيّة والدينيّة اّلتي 
إىل  باإلضافة  الدولة،  هذه  عليها  تقام  أن  يمكن 
ذلك لم تكن أرض فلسطني، وبسبب العوامل اّلتي 

ذكرها البدوي سابقا، أرضا موعودة لليهود.،

لحظة أبرهام كوك : انفالت 
الدين من السياسة وانبثاق 

الصهيونّية الجديدة
أبرهام كوك  أّن ملساهمة   البدوي  يرى فوزي 
أثر كبري يف انبثاق الصهيونيّة الجديدة، فهو اّلذي 
أنشأ الهوت الصهيونيّة وهو أّول ربّي اشبينازي يف 
فلسطني يف عهد االنتداب أيّد االستيطان، واعرتض 

عىل الحركات الدينيّة اّلتي ارتضت لنفسها منزلة 
دونيّة داخل الحركات الصهيونيّة العلمانية اّلتي، 
مرشوع  يف  تنخرط  فإنّها  العلمانية،  اّدعت  وإن 
حّلل  كما  كوك،  أبرهام  لحظة  وتمثّل  مشيحاني. 
البدوي ذلك، انتقاال رصيحا من الدعوة السياسيّة 
الصهيونيّة  ولع  وانطالق  الدينيّة،  الدعوة  إىل 
إىل   1948 قبل  ما  صهيونيّة  وانتقال  بالتديّن، 
إقامة  سياسة  انتهجت  اّلتي  الجديدة  الصهيونيّة 
توازنات وتنازالت بني اليسار اإلرسائييل واملتديّنني 
واليسار  »ماباي«  حزب  ُكلف  إذ  اليهود، 
اإلرسائييل باملحافظة عىل الدولة العلمانية 
يف حني ُكلف املتدينون باإلرشاف عىل 
األحوال الشخصيّة، وقد انتهى عهد 
حركة  برتاخي  التنازالت  هذه 

املرزاحي الديني.

انقالب موازين 
الصراع بعد حرب 

1967 وشرعنة القّوة
يمثّل   1967 سنة  حدث  ما  أّن  البدوي  يؤّكد 
العربي  الرصاع  معادالت  كل  قلب  مهّما  حدثا 
عقابا  عربياً،  الهزيمة،  اعتربت  فلنئ  اإلرسائييل، 
تمثّل  معجزة  اإلرسائييل  النظري  عند  فإنّها  إلهيّا، 
إلهيّة،ودخوال لإلله إرسائيل إلنقاذ شعب إرسائيل، 
الخوف من  اختفاء  املعجزة  نتائج هذه  وكان من 
الجمهور اليهودي، وظهور حميّة دينيّة )حازاراه 
بيتشوفا( كانت بمثابة »الصحوة الدينيّة«، حسب 
تعبري البدوي، وقد أّدت إىل تقبل فكرة الدولة عند 
اليهودية  أحضان  يف  واالرتماء  اليهودي  الجمهور 
وتزايد وترية التدين  خصوصا  بعد انهيار اليسار 
اّلذي  حريوت  حزب  هو  قومي  حزب  وظهور 
قام  وقد  التصحيحية  للصهيونية  امتدادا  يمثّل  
دينّي  ويمني  عنيف  قومّي  يمني  بني  االلتقاء  عىل 
الكتاب والشعب واألرض.وهو  متشدد عند ثالثيّة 
ترّشع  »منفلتة«  حركات  سينجب  اّلذي  االلتقاء 
غرار  عىل  بالقّوة،  الفلسطينيني  وإخراج  للعنف 
كهانا،  مائري  الربّي  أّسسها  اّلتي  كهانا  حركة 
توليفا  بالقّوة  اإلخراج  فكرة  أّن  البدوي  ويعترب 
بني الصهيونيّة القوميّة والصهيونيّة الدمويّة،وهو 
التوليف ذاته اّلذي تُلغى معه فكرتا وجود الدولة 

ذات القوميتني أو حّل الدولتني. 
البدوي  فوزي  محارضة  قيمة  تكمن  ختاما، 
الصهيونيّة  تشّكل  ملسار  تتبعها  يف  األوىل 
دراية  يعكس  تتبّع  وهو  الجديدة،  والصهيونيّة 
وفكرا  تاريخا  اليهوديّة  باملسألة  الكبرية  البدوي 
إيراد  عىل  املجال  هذا  يف  اقترصنا  وإن  ولغة. 
مما  اليهوديّة،  الدولة  تشّكل  عن  بسيطة  ملحة 
أيضا  تضّمنت  قد  املحارضة  فإّن  البدوي،  قّدمه 
املقدسة  للرموز  اإلرسائيلية  الرؤية  حول  حديثا 
الفلسطينية، ورؤيته ملستقبل هذه الرموز يف ظل 

املخّططات اإلرسائيلية الدينيّة .

 لقاءات اكاديمية 

محاضرة أ. فوزي البدوي بجمعية »فواصل« :

الصهيونّية... الرؤية من اخللف
رامي البرهومي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
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الشارع السياسي
 لقاءات اكاديمية 

ناظم  تعريف  يف  املوسيقى  اختزال  يمكن  هل 
وموّحد؟ ما املقصود بدمقرطة املوسيقى؟ بماذا تهتم 
املوسيقى الشاملة؟ أين تتجىّل إضافات السيمولوجيا 
قاطرة  املوسيقى  تمثّل  ملاذا  املوسيقي؟  املجال  يف 
يكون  ومتى  كيف  والعلوم؟  املعارف  وراءها  تجّر 
املوسيقولوجي باحثا متطّفال؟ هل يجوز الفصل بني 

املوسيقى واإلنسان؟
الباحث  طرحها  التي  اإلشكاالت  أبرز  هي  تلك 
نشاط  يف  بّشة  سمري  املوسيقولوجيّة  الدراسات  يف 
أكاديمّي نّظمه مؤّخرا قسم الفنون باملجمع التونيس 
للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة«، وقّدم خالله 
حول  محارضة  بّشة(  سمري  )األستاذ  القسم  رئيس 
يتداخل  قضايا  مثريا  والحياة،  واملعرفة  املوسيقى 
فيها األنطولوجي واملوسيقولوجي واإليبستيمولوجي.  
بطبعه،  إشكايل  للمحارض  وفقا  املوسيقي  فاملبحث 
ناظمة  تعريفات  تحديد  صعوبة  ذلك  يف  ودليله 
بقصديّة  إيّاها  مشبّها  موسيقى،  لعبارة  وموّحدة 
نعّرفها  فقد  الداليل،  االختزال  عن  العصيّة  الهويّة 
أنّها »الصوت املتحّرك« ولكن هل يستوفيها هذا  عىل 
السيمولوجيّة  املقاربات  بعض  وتعتربها  التعريف؟ 
مدى وجاهة  كامنا يف  اإلشكال  ويظّل  لغويّة  واسطة 
هل  أدق  بمعنى  التعبريي؟  النسق  ضمن  تنزيلها 
باختزال  اللغوي؟إنّها  املضمون  يف  جوهرها  يتجىل 

شديد مبهمة، فهي »تعبرية ميتافيزيقيّة.. كّلما كانت 
الحياة ممكنة سيعجز اإلنسان عن تعريفها« كما ورد 
يف نص املحارضة، وتتجىل مواطن االشكالية يف حجم 
مظاهر التداخل بني اهتمام الدراسات املوسيقولوجيّة 
واألجناس املعرفيّة والعلميّة، »فاملوسيقى قاطرة تجّر 
وراءها العلوم اإلنسانيّة والعلوم الصحيحة« عىل حّد 
»باحثا  املوسيقولوجي  يكون  لذلك  املحارض،  عبارة 
متطّفال« ألنّه يتحّدث يف الفلسفة وهو ليس فيلسوفا، 
ويتناول قضايا تاريخيّة وهو ليس مؤّرخا، ويتطّرق 
إىل معضالت عالم االجتماع وهو ليس سوسيولوجيا، 
الخ...  ألسنيا  ليس  وهو  لسانيّة  إشكاالت  ويطرح 

لإلملام  االختصاصات  هذه  كل  إىل  حاجة  يف  إنّه 
املوسيقيّة  فاإلبداعات  األطراف.  مرتامي  بموضوع 
حارضة بكثافة يف نسيج معيشنا اليومي ألم يعتربها 
الفيلسوف األملاني نيتشة صانعة معنى الوجود قائال 
األستاذ  وأبرز  هفوة«  الحياة  لكانت  املوسيقى  لوال   «
املوسيقي  للفعل  الوظيفي  البعد  هذا  يّشة  سمري 
يضطلع  التي  الحيويّة  األدوار  بعديد  التذكري  عرب 
 laإكلينيكيا املؤّكدة  العالجيّة  املهام  غرار  عىل  بها 

 . musicothérapie

غري  والحياة  املوسيقى  بني  الفصل  يكون  وعليه 
ممكن، فهي إشباع سيكولوجي تمليه األغوار الدفينة 

تقتطعها  فسحة  وهي  شوبنهاور،  الفيلسوف  بلغة 
من  متحّررة  فتور  دون  تتنّعم  كي  املنهكة  الروح 
اليومي، ومن أخّص خصائصها كما  ضغوط ورتابة 
بلعبة  املعني  الخطي غري  املسار  بّشة  األستاذ  قّدمها 
العود عىل البدء ألنّها »محكومة بالسري إىل األمام« فقد 
تنتج الطاقات املبدعة ما يشبهها، ولكن ال تعيد إنتاج 
ال  الذي  هريقليطس  لنهر  مماثلة  إنّها  األعمال،  نفس 
نسبح فيه مرتني كما جاء يف الحكمة اليونانيّة القديمة.

الشاملة،  املوسيقا  مقاربات  بروز  يربّر  ما  هذا  ولعّل 
تلك التي يعتربها البعض األقدر عىل تحليل التجارب 
املوسيقيّة العامليّة وأشكالها املختلفة، كالسيكيّة كانت 
وفقا  املوسيقى«  »التنّوع  مبحث  فهي  معارصة،  أم 

للمحارض.
املوسيقى  دمقرطة  قصديّة  تقّدم  مّما  وتتّضح 
غري  يقتحمه  أن  مفتوحا،يمكن  مبحثا  بوصفها 
املختص،ويمكن أن يستعيده كل حقل معريف للحساب 
ومنتجا  والعطرة،  الفسيحة  جنانه  متأّمال  الخاص، 
ما  غالبا  التي  الوجوديّة  لتجربته  فهمه  نظام  عربه 
تعاش وال تفهم، وإن فهمت قد ال تقال، وإن قيلت قد 
ال تستوعب، لذلك يكون النص املوسيقى اللغة األكثر 
تعبرييّة حتى وإن كان موغال يف التجريد ألّن الخطاب 

االفرتايض املجدي أفضل من الحقائق املميتة.

اعداد: عز الدين العامري 

الروابط بني املوسيقى واملعرفة واحلياة 

يف آداب األكل ورْوحنة الغذاء
الحسيّة؟  التجربة  يف  األكل  اختزال  يستقيم  هل 
األكل  آداب  تمثّل  الغذاء؟ كيف  املقصود بروحنة  ما 
األنرتوبولوجيّة؟  للمقاربة  وفقا  الرموز  من  نسقا 
كيف تتحّول آداب األكل إىل طقوس مقّدسة يف بعض 

السياقات؟
باملجمع  اإلسالميّة  الدراسات  قسم  خّصص 
الحكمة«  »بيت  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس 
لقاءه األكاديمي السابع )املوسم األكاديمي -2020
قّدمت  حيث  اإلشكاالت،  هذه  يف  للبحث   )2021
محارضة  امليساوي  الدبّابي  سهام  األستاذة  مؤّخرا 
للغزايل:  الّدين  علوم  إحياء  يف  األكل  آداب   « بعنوان 

قراءة جديدة«.

ومن أبرز مضامني مداخلتها الرتكيز عىل املقاربة 
»املؤاكلة  من  منطلقة  األكل،  آلداب  األنرتوبولوجيّة 
عن  الناجمة  الطقوس  إلبراز  واالحتفاليّة«  اليوميّة 
»األفعال املتكّررة« والتي ترتجم أنسقة رمزيّة ضمن 
أطر اجتماعيّة تجعل الفعل الغذائي منظومة طقوس 
ويف  تأليهيّة.  مراتب  إىل  ترتقي  أن  يمكن  روحانيّة، 
هذا الصدد انطلقت املحارضة من أطروحة الغزايل، 
تلك التي تنّزل معيش األكل ضمن رضوب »التقوى 
وليمة  مجّرد  ليست  األكل  فمائدة  الله«،  وطاعة 
باملعنى الحيس تحكمها قوانني الشهوة واملتعة ورغد 
سوسيو-ثقافيّة  طقوس  مجموعة  هي  بل  العيش، 

ومعيش صويف-روحي وآلية تواصليّة-تفاعليّة.

بأطروحات  موقفها  دّعمت  السياق  هذا  ويف 
»األكل  منزلة  مربزة  وأنرتوبولوجيّة  سوسيولوجيّة 
أطروحة  مثل  املشرتك«  »العيش  سياق  يف  املشرتك« 

عالم االجتماع دوركهايم، وعليه يكون فضاء املؤاكلة 
يف نظرها »إعالء من قيمة التواصل والتفاعل الّلذين 

ال يكون املجتمع ممكنا دونهما«.

تصدر قريبا عن »دار الكتاب« بتونس العاصمة منتخبات قصصية 
األسماء«  لها من  اختار  املتقي،   الله  املغربي عبد  للقاص  قصرية جدا 

آيس كريم .. رجاء «.
عىل  وتشتمل   ، املتوسط  القطع  من  180صفحة  املجموعة   تضم 
158  قصة قصرية جدا ، وتزين غالفها لوحة للزجال واملرسحي والفنان 
التشكييل املغربي ادريس لعمارتي، أما اإلهداء، فكان من نصيب جمال 

بوطيب رائد  القص الوجيز باملغرب.
للمنتخبات  تقديما  الشابي  لطفي  التونيس  والشاعر  الروائي  كتب 
»إن   : منه  نقرأ  الثلج«  مواسم  الصحراء  قلب  يف  بـ»كاملنتظر  وسمه 
الرحلة التي يرشع فيها قارئ هذا الكتاب أشبه بالتائه يف صحراء بال 
وعينيه  يديه  ويفتح  الشمس  أشعة  تحت  يقف  حارق،  قيظ  يف  أفق، 

وينتظر ندف الثلج أو حبات الربد.
الصورة عبثية ، أجل ، ولكنه العبث الذي يختاره الكاتب، ويسميه 
والحاالت  األسماء   ، القدامى  املجانني«   « قائمة  من  ويستعري   ، جنونا 
الباب،  ثقب  من  العالم  يرى  كطفل  بوصاياهم   ويهذي  واإلشارات، 

ويقول :ما أوسع العالم،وما أشد إغراءه«
بعد التقديم ارتأى عبد الله املتقي أن يفتح شهية القارئ بمجموعة 

وصايا لكتابة قصة قصرية منها :
يجب أن تعرف الكثري ، كي تكتب القليل

ال ينبغي أن يكون لسانك طويال
احرتس من الدهون والشحوم واملقليا

أنثى  قناص جهة  كما رصاصة يصوبها  قفلتك  تكون  أن  احرص 
النمر

ومونتي  لـ»أوغست  جدا  قصرية  قصة  اقرأ  الصباح  فنجان  بعد 
روسو«

ونقرأ يف الصفحة األخرية بابا بعنوان » كتبوا .. كتبن عن خراطيش 
عبدالله املتقي«، وهو عبارة عن شهادات ملجموعة من الكتاب العرب من 
قبيل : د . عبد املالك أشهبون باحث وناقد أكاديمي من املغرب  ، فاطمة 
بن محمود أديبة من تونس ، د. يوسف حطيني قاص وناقد فلسطيني 
، أحمد الحسني ناقد من سوريا ، د .أمينة قصريي ناقدة من املغرب ، 

عيل أحمد عبده من اليمن ......
ويف الدفة األخرية للغالف نقرأ قصة »أصابع الكتابة« : »العبد الله 
يف محطة القطار، ينتظر جدته التي ماتت ما يكفي، و.. يتوقف القطار، 

لتنزل الجدة بالكاد وتعانقه بلهفة، و.. يصعدا السلم الكهربائي .. 
عىل حافة الليل، أمسكت الجدة بيد حفيدها وترجته :

احك يل حكاية »ارتبك العبد الله، أحس بأظافرها تنغرس جارحة يف 
أصابعه ، عندئد أدرك » كم هي الحكاية مؤملة وجارحة«

و.. انسكب العبدالله ، ندفا من نار ، علق سقفها هذه الثريا:
» آيس كريم ... رجاء »

ن. ش 

»آيس كريم .. رجاء« جديد عبد اهلل املتقي
يصدر قريبا
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جليلة عاممي... أسطورة خلود
التي  جلجامش  أسطورة  إستعادة  إىل  بحاجة  اآلن  نحن  ربّما 
من  جديدا  شكال  وقعت  والتي  امليثيولوجيا،  من  رضبا  أعتربت  لطاملا 
»جلجامش”  درب  وعىل  العمل،  بقيمة  االيمان  يف  تمثل  االنسان  خلود 
من  الكتابة شكل  أن  والروائية  الكاتبة  عمامي،  الراحلة  جليلة  أيقنت 

أشكال الخلود، ومقاومة العدمية التي عجزت صخرة  سيزيف عن 
أن  أوال  علينا  املسبقة  األحكام  فّخ  يف  نقع  ال  ولكي  مجابهتها. 

من  تتجىل  التي  عمامي  جليلة  أفكار  دقة  بكّل  ندرس 
خالل رواياتها وكتبها ومقاالتها، وهنا نحن إزاء عّد 

أسئلة مهمة لعلها تكون أهم من األجوبة، تتداعى 
لتدهشنا باعتبار أّن الدهشة بداية فعل التفلسف 

عىل حّد عبارة أفالطون: فهل حققت 
فعال جليلة عمامي شكال من أشكال 
املعادلة  قلب  يف  ونجحت  الخلود 

السائدة؟ وإذا سلمنا جدال بصحة هذه 
التساؤل  ااملرشوع  من  أليس  الفرضية 

عن حججنا يف ذلك؟ 
جليلة  الراحلة  كتاب  إىل  عدنا  لو 

فكر  يف  والسيايس  “الثقايف  عمامي 
إحتفاء  فسنجد  غراميش” 
عىل  عليها،  وإشتغاال  باملفاهيم 
العضوي  املثقف  مفهوم  غرار 
حقيقيا  إبداعا  مثّل  الذي 
صاحب  غراميش  للفيلسوف 
السجن”،والذي  كتاب”كراسات 
الراحلة من خالله  املفكرة  أرادت 
النضال  من  جديد  شكل  توقيع 

االرتكاسية«  »القوى  كّل  ضّد 
للحياة  مثبت  هو  ما  لكّل  النافية 
هنا،  ومن  العليا.  بالقيم  يحتفي 
يمكن أن نفهم أن الكلمة والبحث 
سبيل  كان  محدثة  مفاهيم  عن 
إدارة  جيّدا  لتتقن  الكاتبة  هذه 
هذه العملية التي قوضت  القوى 

وجود  ونفت  لإلنسان  الخارقة 
وأعلنت  “السوبرمان”  االنسان 

لالنسان  حقيقي  موت  عن 
واالنساني.

املسألة  أّن  هنا  ويبدو 
برصاع  تحديدا  ارتبطت 

وعدم،  وجود  بني  أنطولوجي 

فطوعت جليلة عمامي الكلمة من أجل كسب هذه املعركة، وتحقيق ما 
بالكلمة  الدين والعلم. فآمنت  الكربى عىل غرار  عجزت عنه الرسديات 
الصادقة وكتبت  يف الكثري من القضايا لعّل أبرزها السياسة والثقافة، 
فكر  عىل  فيها  راهنت  التي  الترب«  »أبناء  رواية  نجد  املثال  فعىل سبيل 
أشكال  أهم  ومن  غراميش،  فلسفة  من  رصامته  إستمد  نقّدي 
املقاومة للعدم، إذ زال جسد جليلة الذي كان محايث 
لنا، وخرجت روايتها إىل النور لتقرأ، لرتافقنا 
أفكارها، وتكون أبديّة عصية عن الزوال.

التي  التجربة  هذه  أن  البنّي  ومن 
قراءة  هي  العدمية،  أمام  صمدت 
للتناقضات السياسية ملا قبل 14 جانفي 
عىل  تنفّك  ال  و  واقعا  تحاكي  وبعده، 
باألسئلة،  وإحراجه  ومساءلته  تقييمه 
أبعاد  عّدة  أخذت  رواية  الترب”  فأ”بناء 
االيتيقي  القيمي  ومنها  السيايس  منها 
إىل  هجرة  هي  إذ  األنطولوجي،  منها  و 
لحفر  محاولة  يف  آخر  وفضاء  آخر  أفق 
أركيولوجي عىل حّد عبارة ميشال فوكو، 
الفضفاضة  الخطابات  لكّل  وتقويض 
املعنى  ميتافيزيقا  إىل  إفتقدت  التي 
تقارب  تفكيكية  أدوات  باستعمال 

وقائع وتكشف عن ضمنياتها.
نعترب  أن  يمكن  لذلك،  وتبعا 
توسلت  مفكرة  عمامي  جليلة  أن 
الكتابة لتدافع عن املهمشني الذين 
ال سلطة لهم، وجعلت كلماتها  
والتنقيب  للتغيري  سبيال 
فكانت  األصل،  عن 
التي  الكاتبة  تلك 
قلما  إمتلكت 
وعقال  رشسا 
نقديا قادرا 

عىل 

من  لحظات  وتلتقط  األمل  لحظة  تسرتجع  ديناميكية  وخلق  التجديد 
السعادة وتقول يف االهداء الذي خصصته إىل األم زعرة:

هي ليست امرأة..هي أرض الذبيح
هي األم زعرة

إليها سأظّل أكتب..
إليها الرواية..

وملزيد مقاربة هذه الجدلية بني العدم والخلود التي اشتغلت عليها 
أرادت  التي  القيم  جملة  إىل  نعود  أن  يمكن  عمامي،  جليلة  الراحلة 
تكريسها ضمن املؤسسات الثقافية التي أرشفت عىل إدارتها، فلم يكن 
الفلسفة  أدوات  طوعت  بل  املعركة،  هذه  يف  فحسب  لها  حليفا  القلم 
الغرامشية لتكون بذلك مثقفة عضوية تعمل عىل خلق معرفة جديدة 
مشاغلها  عن  لتعرب  العاملة  الطبقة  أي  الصاعدة،  الطبقة  من  تنبع 
وتطلعاتها، ومن هنا يمكن أن نشري إىل معنى املثقف الذي يتحّدد من 
لنقد  وتتوسلها  بالكتابة  تؤمن  الفقيدة  جعل  ما  وهذا  وظيفته،  خالل 
السياسات القائمة والتعبري عن آالم املنسيني املنتمني إىل املدن »املسقطة 
من الجغرافيا«. وبالتايل يمكن أن نتحدث عن قيمة املواطنة التي زرعتها 
يف األطفال من خالل فسيفساء من الفنون إذ آمنت بقيمة الفن وقدرته 
عىل تطوير وعي األطفال، كما نجدها يف نفس هذا الرهان اإليتيقي تدافع 
إذ  الراهن.  تواكب تطورات  نوعية  بديلة  ثقافة  الطفولة وحقها يف  عن 
كانت عىل يقني أن محاولة إيجاد آليات جديدة وحقيقية للنهوص بقطاع 
الثقافة والبحث عن آفاق نوعية توقظ الفكر البرشي وتجعله يدرك أّن 
الخالص يكمن يف »الهيمنة الثقافية« باعتبارها مجاال حقيقيا لترشيك 
الكتلة الشعبية فعليّا يف بناء واقع مغاير،وكانت تعي جيّدا أّن تخليص 
يف  األولوية  وإعطاء  الجانب  األحادي  الرصاع  من  االجتماعية  العالقات 
حركة التغيري للبناء الفوقي كالفكر والفن، هو ما جعلها حقوقية زمن 
التي  العاملية  املواثيق  كّل  وألغى  الفردية  الحريّات  نظام صادر جميع 

تنّص عىل حرية الفرد.
وعليه، يمكن أن نعترب أّن هذا االحتفاء بقيم خالدة عليا وزرعها يف 
»الكوناتوس”  املحافظة عىل  أشكال  أساسا شكل من  األطفال هو  فئة 
القيم  هذه  إىل  الدعوة  بقيمة  عمامي  جليلة  الراحلة  وعي  عىل  وبرهان 
لكّل  مقاوما  ومتجددا  بقيمه  خالدا  االنسان  ستجعل   التي  اإلنسانية، 
األوىل،  وفاتها  ذكرى  يف  البعض  أدركه  ما  هذا  ولعّل  العدمية.  رضوب 
فهي مازالت محايثة لنا من خالل مقاالتها، كتبها، ورواياتها، هي فكر  
كوني كيّل ال يتجزأ، ال ينحاز عن القيم االنسانية، هي أسطورة تعيدنا 
إىل عالم ظننا أنه خرافة، فهي اختارت أن تتمرّد عىل كّل النظم وتكرس 

جميع األصنام بما يف ذلك  صنم حتمية الزوال.
من  أعظم  كانت  عمامي  جليلة  الراحلة  أن  اعتبار  يمكن  ختاما، 
حتمية املوت، فأفكارها بقيت خالدة، مرجعا لكّل فكر تقدّمي حّر يؤمن 

بمرشوع ثقايف كوني إنساني يرتقي بالشعوب عىل إختالفها.

خديجة مسعودي )باحثة في الفلسفة(
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الشارع الثقافي
ذكرى رحيل

صورة تتحّدث
تاريخ الجامع الكبير بالحمامات

عندمــا تدخــل وســط مدينــة الحمامــات وأنــت فــي اتجــاه المدينــة العتيقــة تطــل عليــك صومعــة الجامــع الكبيــر 
الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إلــى القــرن الثانــي عشــر ميــالدي الموافــق للســادس هجــري بأمر مــن أبي زكريــاء الحفصي 
الــذي أراد وضــع حــد للحضــور المســيحي إلــى جانــب تشــييد أســوار المدينــة قبــل أن يأمــر الســلطان الحفصــي أبــو 
عمــرو عثمــان ســنة 1463م بترميــم البــرج واألســوار إلــى جانــب بنــاء صومعــة الجامــع الكبيــر التــي بقيــت مربعــة 
الشــكل إلــى وقتنــا الحاضــر ويــروى أن ســواريه الجميلــة قــد تــم بناؤهــا بحجــارة جلبــت مــن المنطقــة األثريــة 

الرومانيــة للحمامــات القديمــة المعروفــة باســم »بوبــوت«.
وتوجــد بالجامــع بعــض المخطوطــات القرآنيــة النــادرة مثــل المصاحــف المكتوبــة مــن قبــل أحمــد بــن ســعيد 
منــذ ســنة 1722م وقاســم عفــوهللا منــذ ســنة 1763م وعبــد القــادر الزروالــي منــذ ســنة 1823م واحمــد خوجــة منــذ 
ســنة 1899م والشــيخ وإمــام الخمــس الســابق الصــادق الدغيــس أطــال هللا فــي عمــره والــذي تــرك نســخة ب30 
جــزءا علــى روايــة قالــون منــذ ســنة 1979م .كمــا تــداول العديــد مــن األئمــة الخطبــاء علــى منبــر الجامــع الكبيــر 
ودرس البعــض منهــم علــوم الفقــه والقــرآن واللغــة العربيــة وهــم منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر علــى التوالــي 
العاصمــي  العاصمــي والحبيــب  بــن ســالم والطيــب بوســالمة ومحمــد بوســالمة والعربــي  الشــيوخ محمــد 
والشــاذلي القمبــري وعبــد القــادر العاصمــي وبعــد الثــورة حمــادي نصيــر ومــن أئمــة الخمــس الشــيوخ بوبكــر 

المنقعــي وأحمــد قديــش والصــادق الدغيــس.
منذر عزوز 
مالحظة : هذا المقال صدر بجريدة الّشروق بتاريخ 29 جوان2015
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28 بورتريه

اإلحتفال بالعيد زمن الدولة الحسينية 
 )1957 - 1705(

الدولة من كتاب ووزراء وفقهاء  أعيان  إذ يحرض  العيد،  ليلة  منذ  البايات  اإلحتفاالت يف عهد  تبدأ 
للقيام بصالة املغرب ثم تنصب املأكوالت ما لذ وطاب ويتوسط باي الكريس املجلس وبعد اإلنتهاء من 
األكل يتوجه املوكب إىل قاعة بيت الباشا بقرص باردو حيث يجلس الباي عىل كريس العرش وهو محاط 
بأعوانه وحاشيته فيدخل عليهم املغنون الرتك فيعزفون ويغنون لربهة من الزمن ثم يرتكون الساحة 
مع  اىل خلوته  الباي  يتوجه  ذلك  وبعد  العربية  باللغة  الغناء  ينشدون  بدورهم  الذين  العرب  للمغنيني 
الفقهاء والوزراء ليكمل بقية سهرته تحت صوت املوسيقى التي تدق يف إحدى أركان القرص. عند طلوع 
الشمس يؤدي الباي صالة الصبح ثم يأكل عدة أصناف من الحلويات مع رشب القهوة ويتوجه عىل إثر 
ذلك إىل الجامع يف موكب حافل باملوسيقى للقيام بصالة العيد ويعود مجددا إىل قرصه فيجلس يف قاعة 
املحكمة أين يتلقى تهاني العيد  من قبل وزرائه وحاشيته وحتى من عامة الشعب وبعد الفراغ ينصب 
وبهذا  الباي  أمام  يتنافسون  وهم  )املصارعون(  البهلوانات  عروض  ملشاهدة  الدرج  أعىل  يف  كريس  له 
تكتمل اإلحتفاالت بعيد الفطر وقبل أن أختم ال بد أن أشري إىل التعديل الذي قام به املشري أحمد باي 
سنة 1838 إذ أبطل عادة العازفني العرب والرتك وعوضها بقراءة حزب من القرآن مع ذكر األحاديث 

النبوية الرشيفة. 
يف الصورة محمد املنصف باي يحتفل بعيد الفطر يوم 14 أكتوبر 1942

صفحة حكايات تونسية منسية

صور تتحّدث

نرص الّدين الّسهييل أو الكامريا الّراقصة
عىل خُتوم ثنائّية اجلامل والُقبح

نرص الّدين الّسهييل أو "نرَصو" مثلما يحلو مَلقربّيه 
مناداته، شخص بل شخصيّة يصعب تصنيفها، فهو 
ُمَمثّل وُمخرج سينمائي وتلفزي وُمنِتٌج وكذلك ناشٌط 
جّراء  للمالحقة  تعّرض  ومجتمعّي  وحقوقي  ثقايف 

نشاطه.
بدأ مشواره الفنّي ممثال مرسحيّا يف "الخيط" ملحمد 
للمخرج  وزمان"  يف"إخوة  وتلفزيّا:  إدريس)2002( 
جّلول"  و"قهوة  عرافة)2003(  حّمادي  التّلفزي 
للطفي بن سايس وعماد بن حميدة )2005( و"حياة 
وأماني" ملحمد الغضبان )2006( و"مكتوب" لسامي 
الفهري)2014-2008( و"عنقود الغضب"لنعيم بن 
يف  بالعيد  ملديح  الهوى"  و"ناعورة   )2012( رحومة 
جزئه األّول )2014( قبل أن يدخل سنة 2015  عالم 
اإلخراج التلفزي بمسلسل "الّريسك )امُلخاطرة("وسنة 
2019 امُلسلسل الحدث "أوالد الحالل" وهو من إنتاج 

جزائري.
كممثل  أفالم  عّدة  يف  شارك  فقد  السينما،  يف  أّما 
وأنتج  أخرج  )2004(كما  الزرن  ملحمد  منها"األمري" 
وسنة  واق")2010(  فيلم"الشاق  رشكته  بواسطة 
2018 صدر فيلمه الوثائقي الطويل"لقشة من الّدنيا" 
)أو جزء من الّدنيا( وشارك يف املسابقة الّرسميّة أليّام 

قرطاج السينمائيّة للعام ذاته.
أو  الدنيا  من  )لقشة  هذا  فيلمه  اعتبار  ويمكن 
الّدين  نرص  إختيارات  عن  تعبريا  األكثر   )subutex

مقوالت  دحض  إىل  أعماله  خالل  من  وسعيه  الّسهييل 
الجماليّة امُلعتادة يف إطار"امُلتَّفق عليه للغوص يف عوالم 

تُوَصُم عادة بـ"القبح" و"العنف"و"املحظور"...
الفيلم عبارة عن "لقشة"من حياة صديقني يجمع 
والحّب  مخّدر"السوبيتاكس"  عىل  اإلدمان  بينهما 
باب  العاصمة،   بقلب  مهجور  بقبو  يعيشان  واأللم 
الجديد،  عىل بُعد بضع مئات األمتار عن مركز الّسلطة 
تحديدا(،   الحكومة  رئاسة  حيث  )القصبة  التّنفيذيّة 

حياة ُمهّمشني يف تونس ما بعد 14جانفي 2011.
لحياة  توثيق  ُمجّرد  الّدنيا"ليس  من  فيلم"لقشة 
هو  بل  مثلينّي  أو  مخّدرات  متعاطيي  أو  ُمهّمشني 
الذي  الّسفيل  العالم  هذا  يف  محمولة  كامريا  غوص 
متفاوتة،  بدرجات  جميعا  نرفض  امُلجتمع،  يرفض 
التّنبّه لوجوده، غوص عني نرص الّدين يف أحشاء املدينة 
)وأّي مدينة:العاصمة( بقّوة ، بمبارشاتيّة، بعنف، بلغة 
الّدين  نرص  ويرّد  والقبيحة!  بالفّظة  البعض  وصفها 

الّسهييل بل هذه رصخة من الهامش امَلنيس مؤكدا أنّه 
لم يكن سوى نحات لواقع ميلء بالحكايا.

بفيلمه الوثائقي هذا،  يدخل نرصو دائرة الفنّانني 
عموما والّسينمائينّي تخصيصا العاملني عىل فسخ بل 
الّدين  القبح.نرص  مواجهة  يف  الجمال  قوانني  تحطيم 
الذين يسعون، عرب أعمالهم، إىل  الفنّانني  الّسهييل من 
ينطوي  القبح  بأّن  للقول  القبيح-الفّظ  الواقع  تقديم 
عىل وجٍه من أَوُجه ديناميكيّة الحياة، وربّما عىل نوع 
األشكال  تثوير  عىل  يُساِعُد  قد  الجمال  من  مختلف 

واملضامني ومن بعدها الواقع ذاته.
ما  امُلخرج  من  الّدنيا"أخذ  من  فيلم"لقشة 
إذا  كانت  العمل.فالّرحلة  من  سنوات  الخمس  يُقارب 
الّسهل  من  يكن  املصاعب.فلم  وأيضا  األبعاد  متعّددة 
وفانتا  رزوقة  الّشخصيّتني-الشخصني  "إقتحام"عالم 
"الِخربة"وما  البعيد-القريب  عاملهم  يف  ناْقة  وثالثهم 
دخول  من  تعني  بما  التّصوير،  ساعة  دّقت  إن 
فمن  املشاكل  تعّددت  حتّى  الخّط  عىل  تقنيٍّ  فريق 
ّرفض  هناك  كان  الوثائقي  جهة"البطلني"موضوع 
الحائز عىل  الّدين  عدا نرص  أخرى،  عيون  أيّة  لدخول 
الواقع  صدمة  كانت  العمل  فريق  جهة  ومن  ثقتهما، 
الذي يتعّدى بكثري ما ُحرّب كسيناريو وخطوط عاّمة...

تتالطم  مواجهة وضع  املخرج-النّحات  فكان عىل 

فيه مفاهيم أخالقيّة كالثّقة وإحرتام العهد)فال 
ننىس أّن هذه الرّشيحة من الهامش لم تعد 

تثق ال يف األشخاص وال يف املؤّسسات وال 
إستعداد لديها إلحرتام أّي عهود عدا قواعد 

التّعامل يف ما بني افرادها والتي يخّطونها 
بينهم( والتّصنيفات األخالقويّة امُلمتّدة حتّى 

للوسط الفنّي )امُلنتَظر منه مبدئيّا التّمتّع 
بل وحتّى  اإلختالف  قبول  بقدرة عىل 

إعتذر  حيث  الّسائد(  عن  الّشذوذ 
التّقني  الفريق  من  عنارص  بعض 

عن مواصلة العمل.
وعىل  الّسهييل،  الّدين  نرص 

باملرشوع  تمّسك  ذاته،  مستوى 
ووجد يف الكامريامان مراد 
قاسمه  )الذي  املحرزي 
والّسجن(  اإليقاف  ِمحنة 

يعمالن  لَدرٍب  رفيقا 
بحكم  ُصعبه  رغم  سويّة 

الحركات  يف  مشاركتهم 
منسوِب  عىل  وُوقوفهما  اإلحتجاجيّة 

اإلحباط لدى رشائح واسعة من املجتمع  وُعمق املأساة 
عند املهمشني فما بالك بهامش الهامش.

شهدت عروض "لقشة من الّدنيا" إقباال كبريا من 
الّدخول عىل من كان سنّه دون  الجمهور، رغم حجر 
الّسادسة عرشة عاما، أّما اإلنطباعات عند الخروج فقد 
لآلراء  التّناقض  حّد  اىل  يصل  االراء  يف  تباينا  عكست 
ازاء تصّور مفاهيم  ال فقط حول املضمون بل وحتّى 

الجمال والُقبح.
ردود الفعل امُلتباينة هذه تُحَسُب للّسينمائي نرص 
الّدين الّسهييل الذي، وبعمل وثائقي واحد، حاول خلق 
يف  إسمه  وأدرج  املجتمع  يف  للّسائد  مغاير  عاّم  مزاج 
امُلتوارثة  املفاهيم  الذين ثّوروا  امُلبِدعني  الفنّانني  قائمة 
منذ ما قبل امليالد وأّكدوا أّن تلك املعايري تحبس الجمال 
وبالتايل  محدود  غري  القبح  بينما  معيّنة  حدود  يف 
يُثري  ما  هو  الفنيّة  املعالجة  يف  واإلبداع  تعقيدا.  أكثر 
قد  بدرجة  وتعاطفه  املتلّقي  لدى  الشعوري  اإلنفعال 
اإلستشهاد  ويُمكن  إثارته  الجمال  يستطيع  ما  تفوق 
و"فّليني"  "بازوليني"  بأفالم  الّسابع  الفّن  سجّل  يف 
قذر،  "قبيح،  الرائع  )فيلمه  و"سكوال"  و"أملودوفار" 

ويسء" الذي حاز جائزة مهرجان كان عام 1976 (.

مّرة،  من  وأكثر  الّسهييل،  الدين  نرص 
تدّخله  درجة  بخصوص  األسئلة  راوغ 
لم  أنّه  للقول  وذهب  فيلمه  مجريات  يف 
سوى  الّدنيا"  من  "لقشة  يف  شيئا  يفعل 
الهامش  يف  لتغوص  للكامريا  العنان  إطالق 
وتقتنص صوًرا من القاع القبيح واإلنساني 
قد  مماثل  بتربّؤ  ولعّله  الوقت!  ذات  يف 
تماما  إنتمائه،  دائرة  يف  وّسع 
الفرنيس  الكاتب  فعل  مثلما 
زوال"الذي  الّشهري"إيميل 
وبعد أن خّلد إسمه يف تاريخ 
واإلنساني  الفرنيس  األدب 
حتّى  الّصورة  فّن  تلّقف 
ُمصّورا  إرثا  ترك  أنّه 
عن  يزيد  ما  ِعماده 
ِليُواصل  صورة  األلفي 
يف  الجميل  مكامن  رصد 
القبيح، عمل كان قد بدأه 
الذي  "القبيحة"  قّصة  يف 
ليست  إمرأة  أّن  البطل  فيه  يكتشف 
بالجميلة تبدو جميلة عندما تكون بجوار إمرأة قبيحة 
فجعل من ذلك مهنة بتأجري قبيحات لنساء متوّسطات 
إيكو"يف  "أومبريتو  تناولها  رواية  وهي  الجمال، 

مؤّلفه"جماليّة القبح")1968(.
وممثل  ومخرج  منتج  هو  الّسهييل  الّدين  نرص 
سينمائي وتلفزي شاب مازال أمامه مشوار طويل من 
اإلبداع والعمل عىل مزيد نحت مكانة خاّصة به كأحد 
عن  والبحث  وللقوالب  للمألوف  لإلستكانة  الّرافضني 
النّجاح يف ما نجح غريه بل، وحسب تمّشيه لحّد اآلن، 
هو مواصل عىل طريق صعبة: النّحت يف صخر ثنائيّة 
الجمال والقبح، دون مواربة، دون إعطاء دروس ال يف 
قد  حقيقة  عرض  الوحيد:  األخالق...هّمه  وال  املواعظ 
نخجل منها فنشيح بنظرنا عنها، إال أنّها تظل حقيقة 
هي  كما  عرضها  بل  بمساحيق  السهييل   يجملها  لم 
عارية، مبعثرة تجعلنا نتفّحص تلك الهوة العميقة بني 
املركز والهامش ونتساءل ال فقط عن  هوامش تونس 
عن  وأيضا  بل  و"رزوڨة"  "فانتا"  من  تؤوي  وكم 
دور بل مهّمة الفّن السينمائي يف إعادة قراءة مفاهيم 

فلسفيّة كثنائيّة الجمال والقبح. 

منير الفّلاح 
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د.وسيم القربي

ماذا تبّقى من الربجمة الرمضانّية !؟
من  القراءات  من  مجموعة  التونسية  الرمضانية  األعمال  تستدعي 
حيث مضمونها وشكلها الفنّي باعتبار ذلك القلق الثقايف الذي أصبح 
نسّميه فوىض  أن  يمكن  ما  البرصي وسط  السمعي  املشهد  يخيّم عىل 
صور. وهي يف الواقع ليست نظرة تشاؤمية أو تجنّيا عىل أعمال املبدعني، 
لكّن تدهور الصورة التلفزيونية وغياب القريحة الفنيّة وطغيان الرؤية 
مجموع  نقّسم  أن  ويمكن  استفهام.  عالمة  من  أكثر  تطرح  التجاريّة 
والشكل  املضمون  وهي  أساسيّة  محاور  ثالثة  خالل  من  التساؤالت 

الفنّي واملنحى التجاري.
لقد اقرتحت الدراما التونسيّة عرب تاريخها مجموعة هاّمة من األعمال 
الخالدة والتي يمكن أن نذكر منها عىل سبيل املثال مسلسل "الدّوار" 
اإلبداعات  هذه  المست  حيث  الباب"...  عىل  و"الخطاب  و"العاصفة" 
انتظارات املشاهد التونيس واقرتبت من وقائع املجتمع وقضاياه بشكل 
جعلها تعكس الواقع وتشّد املتفّرج. ولعّل تفسري ارتفاع نسبة مشاهدة 
األعمال الدراميّة القديمة ليس بصيغة حنني بقدر ما هو حاجة املشاهد 
الحديثة.  التلفزيونية  األعمال  من  الكثري  ترّدي  وسط  ذاته  ملشاهدة 
أن  يمكن  الحاليّة  للسنة  الرمضانية  األعمال  إىل مضمون  تطّرقنا  وإذا 
نستنتج تواصل ضعف اإلنتاج السمعي البرصي خالل السنوات العرش 
السابقة بالرغم من املناخ الثوري وتعّدد القنوات التلفزيونيّة فقد كان 
من املفروض أن يتّم رسم مشهد جديد وجّدي ومحنّي. ويمكن أن نذكر 
واملمثلني  ومخرجه  السيناريو  جّدية  بفضل  "حرقة"  مسلسل  تميّز 
يمكن  كما  التونيس.  الواقع  يمّس  موضوع  يف  اإلنتاج  توظيف  وحسن 

ذكر منحى التجديد الطريف يف مسلسل "كان يا ماكنش".
كما حاول مسلسل "فوندو" أن يطرح بعض قضايا املجتمع وعنف 

الواقع عىل الشاشة. ولعّل ما يثري االستغراب هو تواصل "سكاتشات" 
و"سلسالت" لبعض القنوات الخاّصة بطريقة ال يمكن أن نسّميها إالّ 
"ركيكة"، حيث تفتقر إىل الجّدية من ناحية ويزيدها بالهة تمثيل املمثّل 
السنة.  طوال  ثقيلة  "سكاتشات"  يف  املمثلني  نفس  مع  نراه  بأسلوب 
وهذا بدوره ينطبق عىل "الكامريا الخفيّة" التي بقت عىل حالها ثالثني 
يوما بنفس األسلوب الذي يستخّف بعقل املشاهد: رصاخ، تهريج، أسود 
يحاول  الخفيّة  الكامريا  صاحب  تعليق  املتفّرج،  كحال  الشفقة  تجلب 
يائسا أن يمأل الفراغ ويضحك املشاهد بتعاليق "مضحكة". يف الجهة 
املقابلة، مشاهد عنف، رصاخ، فنّانة عاملية متنّكرة، نفس الشخصيّات 
حتى  التمثيل  يف  تنخرط  يجعلها  بشكل  الخفيّة  الكامريا  يف  الضحيّة 
تظهر خالل الشهر املبارك. وهنا يخامرنا سؤال بسيط: هل أّن صنّاع 
قادمة  مسلسالت  بني  غبّي؟  املشاهد  أّن  فعال  يعتقدون  الصور  هذه 
دّوامة  من  يخرج  أن  للتونيس  يمكن  كيف  محليّة،  ورداءات  تركيا  من 
الحال  هو  كما  السيناريو  أزمة  تفادي  يمكن  هل  الدرامي؟  االستغباء 
اإلشكاليّة  أّن  إىل  اإلشارة  من  بّد  وال  الغول"؟  "أوالد  ملسلسل  بالنسبة 
هنا ليس قيمة املبدعني كتابة وإخراجا بل إّن السبب الرئييس هو ذلك 
يف  اإلنتاج  السرتاتيجيّات  راجعا  يكون  قد  الذي  اإلنتاجي  االستعجال 
القنوات الخاّصة وهو ما دفع إىل تصوير مسلسل بسيناريو غري واضح 
املعالم... ولعّل النقطة التي تُحسب لـ "أوالد الغول" هو مدير التصوير 
جماليّة  ذات  صورا  الشاشة  عىل  نحت  الذي  وفريقه  املغراوي  محمد 
فائقة. لكّن الشكل الفنّي وأسلوب التصوير قد ال يشفع لبعض األعمال 
بّث  اعتذار بعد  الذي اضطّر لتصدير  لـ "الجاسوس"  الحال  كما هو 
حلقات ارتأت "الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي" أنّها 

من  الحقيقيني  الصنّاع  غيّبت  الفوىض  هذه  أّن  واألهّم  وبذيئة،  مسيئة 
وجمع  زائفة  نجوميّة  للهفة  اآلخر  البعض  ودفعت  وممثلني  مخرجني 
يحرتم  أن  عليه  املحرتم  املبدع  أّن  متناسني  األدوار  من  يمكن  ما  أكثر 
مسريته وذلك برفض الّزج بصورته يف أعمال رديئة يف وقت أصبح فيه 
التمثيل يعتمد عىل املقاس الجسدي أو عىل تنويع طرائق التسّول عىل 

أعتاب املنتجني.
تبقى النقطة املضيئة لألعمال الرمضانيّة هو الجانب التقني الذي 
أثبت تميّز الكفاءات التونسيّة العاملة يف اإلنتاج السمعي البرصي التي 
تجاوزت أعمالها حدود الوطن من خالل املساهمة يف اإلنتاج الدرامي 
بالجزائر وليبيا ومرص ولبنان... كما ال بّد من اإلشارة إىل جماليّة الشكل 

الفنّي وأساليب التناول يف ظّل التمكن من الرؤية اإلخراجيّة.
ولعّل لوائح الّلوم ال يجب أن توّجه إىل املبدعني بقدر ما يجب أن يتّم 
توجيهها للمرشفني عىل اإلنتاج ألنّه آن األوان أن تستفيق مجمل الهياكل 
لتهذيب ذوقها وأن تتخىّل عن املنحى التجاري بعنوان "صنع الّرداءة"، 
ألّن الربح املاّدي يمكن أن يتجاوز "التسويق بواسطة الّرداءة" بتعّلة 
استصالح  يتّم  أن  بّد  ال  اإلطار  نفس  ويف  التونيس،  املجتمع  واقع  نقل 
املرفق العمومي وتجاوز الّرداءة املصنوعة بعنوان الحصول عىل نسب 
املشهد  صنّاع  عىل  أنّه  بالقول  ونختم  اإلشهار.  ومداخيل  املشاهدة 
املرآة وأن ال ينتظروا هيكال  السمعي البرصي يف تونس أن ينظروا يف 
يوّجههم بقدر ما أنّه عليهم إرجاع الصورة إىل الوراء لقراءة موضوعيّة 
مع  تقطع  إبداالت  عن  وتبحث  واإلخفاقات  النجاحات  معاني  ترصد 
االستغباء وتؤسس النتساب إبداعي وفكري جاّد يرّمم عالقة التونيس 

مع الشاشة الصغرية.

صورة تتحّدث

واألدباء  الصحفيني  خرية  من  نخبة 
والشعراء والسياسيني يف حفل تكريم جريدة 
من  الجالسون  بتونس  بغداد  بمطعم  النديم 
اليمني: جالل الدين النقاش، محمود بورقيبة، 
خزندار،  الشاذيل  محمد  عيىس،  بن  الطيب 
حسني الجزيري، محمد محيي الدين القليبي، 

محمد بورقيبة، الصادق الرزقي.
اليمني:  من  األول  الصف  يف  الواقفون 
عمر  النجار،  الهادي  محمد  القروي،  العربي 
بن  مصطفى  النيفر،  الحبيب  قفصية،  بن 
شعبان، الهادي بن جاء بالله، محمد الغربي، 

العيد الجباري، محمد اللولو.
الدين  جمال  اليمني:  من  األخري  الصف 
الطرببي،  الهادي  فرج،  بن  الهادي  بوسنينة، 
عصمان،  بن  العرويس  املغندف،  البشري 
التجاني بن حسني، قاسم الحامي،...، محمود 

اللوز، محمد اللوز.
تصوير عيل القلعي
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د. جعفر بوزميطة )باحث في االعالم والتواصل االجتماعي(

التجربة اإلعالمية خالل االنتقال الديمقراطي بتونس )ج 2( :

سلطة اإلعالم أم إعالم سلطة؟
للقانون  اإلعالم  إخضاع  السياسية  األحزاب  وال  الدولة  تستطع  لم 
نظرا ألن أّي إجراء قانوني ستعتربه السلطة الرابعة  إجراء ضد حرية 
القطاع. وهو ما يفرّس تجنّب  التعبري والصحافة ومّسا من استقاللية 
اإلعالمي. للقطاع  إصالحات  أية  إدراج  والتقدميّة  اليساريّة  األحزاب 

تمتلك  لم  إذ  لإلعالم  املركزي  للدور  تقديرها  ضعف  ذلك  اىل  يضاف 
برامج واضحة لتطوير القطاع التعليمي وال املهني السمعي البرصي. 
كما تغاضت األحزاب عن اإلعالم مقابل إفساح املجال لحضور قياداتها 
تفاديا لغضبها والدعاية املضادة لألحزاب. إضافة إىل أّن اغلب القنوات 
إذ  ترفيهية   قنوات  أنّها  عىل  ينّص  الذي  القانوني  بالتزامها  أخّلت 
استغلت ضعف شوكة الدولة وانخرطت يف الربامج السياسية والعالقات 

العامة والدعاية والدعاية املضادة والتأثري يف الرأي العام و صناعته.
 يف هذا اإلطار، انقسمت جّل القنوات حسب االنتماء الحزبي فاستأثر 
الشق املحافظ الديني برتسانة إعالمية أخضعت له قنوات قائمة  انحازت 
يف إطار صفقات سياسية وأخرى جديدة أطلقت بمساعدة بعض دول 
الخليج واشرتت قنوات أخرى. كما تمكنت من وضع يدها عىل بعض 
اإلذاعات الجهوية الحكومية وأطلقت أخرى مثل اإلذاعة الدينية "القرآن 
دور  إحياء  يف  التقدمية  األحزاب  فشلت  األثناء  ويف  وغريها.  الكريم" 
الصحافة املكتوبة التي لم يعد لها األثر الكبري الذي يتماىش مع طبيعة 
مع  والتواصل  االتصال  يف  اليسار  ينجح  فلم  الديمقراطي.  االنتقال 
مجتمع ما بعد الثورة من خالل صحفه التي أصبحت شبيهة بملتقى 
نخبوي منعزل عن واقع تحكمه وتحدده الجرائد اإللكرتونية  ووسائل 
التواصل االجتماعي التي هيمنت عليها األخبار املفربكة والزائفة. وبذلك 
تعمق تخبط املشهد السمعي البرصي وأزمة األحزاب املناهضة لليمني 
وأصبحت بنية التفكري والفهم السيايس أو االختيار االنتخابي تخضع 
ملنطق املؤامرة. وهو ما ضاعف من تأّزم الخطاب السيايس و تخبطه 
اإلعالمي  الخطاب  والالوطنية.  هذا  والتكفري  والتبعية  التخوين  بني 
تداخل واضح مع  التحريرية يف  القنوات وخطوطها  بنائه  اشرتكت يف 
بهذا  لينتقل  السياسية  الوجوه  حضور  إىل  باإلضافة  السيايس  الخط 
اإلسالم  قام  السياق  هذا  ويف  االجتماعي.  التواصل  فضاء  إيل  التداخل 
السيايس باستنساخ التجارب اإلعالمية للنظم االنغلوسكسونية حيث تّم 
نسق  انتهجت  إعالمية  خطط  لها  وُوضعت  اإللكرتونية  الخاليا  انشاء 
اجتماعيا  واقعا  له  استغلت  عاما  افرتاضيا ورأيا  واقعا  التشويه وبنت 

هشا لعديد الطبقات املهمشة واملعزولة اقتصاديا.
ترشيعات  غياب  مع  واإلعالمي  السيايس  بني  التداخل  استفحل 
تقنّن تسويق عمل الجمعيات الخريية عىل مدار السنة قصد الحد من 
استغالله عرب القنوات الخاصة أو اإلعالم البديل، مما أثر سلبا عىل املسار 
الديمقراطي. هذا التغلغل مكن األحزاب اليمينية من التمكن من طبقات 
اجتماعية و ذلك بتحديد مستوى وعيها السيايس عرب بناء خطاب أساسه 
املغالطة والشعبوية محتويات  بالفقراء. فأصبحت  العاطفة واملتاجرة 
اليسار وخططه ضد  أو مصطلحات  الديني  املعجم  أجلها  يُوّظف من 
التهميش. وبذلك تمكن اليمني من آليات بناء خطاب عاطفي حمل فيه 
اليسار والنخب مسؤولية غياب العدالة االجتماعية  ومن ثم  أنتج خطابا 
ألصق من خالله إيتيكات الفرنكفونية والكفر واإللحاد باليسار وبّرر 
الدين منذ  الشعب عن دينه وتجفيف منابع  به اإلرهاب بتعلة تغريب 
االستقالل. وعىل هذا األساس أيضا نّدد اليمني السيايس بفشل الدولة يف 
محاربة الفقر ووعد بإيجاد خطط تنموية والعمل عىل تكافئ الفرص 
بني املواطنني. وبعبارة أخرى، لقد  نجحت األحزاب اليمينية يف استعارة 
خطاب اليسار والتسويق لربامجها بشكل شعبوي حيث فشل اليسار 
التنديد  الناخبني قارصا دوره عىل  والتواصل مع  التسويق لخطابه  يف 
ُمرّكزا خطابه عىل عموميات جعلت  الليربالية و  والتشهري بالسياسات 
من عمله و تفكريه السيايس أقرب إىل الحركة الطالبية زمن الدكتاتورية 
منه إىل خطاب مسؤول  يدافع عن الدولة و مؤسساتها و يحفظ دورها 

يف إيجاد عدالة اجتماعية وانتقال ديمقراطي حقيقي. 
لم تستأثر أحزاب اليمني بالخطاب الشعبوي بل إن غياب التفكري 
جعل  الحالية  وتركيبته  مع  خصوصياته  الذي  يتماىش  الرباغماتي 
و جعله خارج سلطة  تموقعه  فأّزم  يتسم  بالشعبويّة  اليسار  خطاب 

القرار.
فإّن  الوطنية،  الدولة  يف  يشكك  أن  اإلسالمي  اليمني  استطاع   لنئ 
اليسار لم يدافع، يف املقابل، عن مكتسبات الدولة الحديثة ألن املعادلة 
ألن  االستقالل  بعد  ما  بمكتسبات  االعرتاف  عدم  منه  اقتضت  القائمة 
قد  مما  النظام.  ضد  الثوري  خطابه  مصداقية  من  سيقلل  اعرتافه 

وهذا  املنهار.  "السيستام"  من  منه  كتقرب  الشعب  عامة  عند  يفهُم 
بخطاب  انشغل  بل  نفسه  تشكيل  إعادة  األثناء  يف  يستطع  األخري لم 
التنّصل  بني  متخبطا  بدا  خطابا  وتبنى  واإلقصاء،  من املحسابة  يربئه 
من إرث بن عيل وتبنّي املرجعية  البورقيبية. لم يَْقَو "السيستام" عىل 
إيجاد خطاب يُجنّب تاليش مفهوم الدولة ويحّقق مصالحة املواطن مع 
ُ هذا التاليش  مؤسسات الدولة ويرفع من منسوب الثقة بينهما. ويَُفرسَّ
التقدميني  بني  الخطاب  تصادم  خالل  من  الثقة  منسوب  قّلص  الذي 
واليساريني من جهة، والسيستام الذي يحاول إعادة تشكيل نفسه من 
جهة أخرى. فهذه القوى لم تتمكن من بناء خطاب  يُحّد من  "دمغجة" 
يف  الدولة  وّرط  الذي  )"أندوكرتينمون"endoctrinement(  اليمني 
رصاعات إقليمية أسقطت بها دول مثل ليبيا و تسببت يف حروب أهلية 

مثل سوريا. 
السمة  هو  انتخابية  محطات  أجل  من  الحزبي  التناحر    فكان 
األبرز التي نّفرت املواطن املتعاطف مع الديمقراطية والطرح الثوري 
"األغلبية  فاختارت  ورموزه.  الثوري  الطرح  يف  االعتقاد  مواصلة  من 
االنتخابات. املشاركة يف  االلتحاق بـ"األغلبية الصامتة" ونبذ  الحاملة" 
ويف األثناء حافظ اليمني الديني-السيايس عىل نواته الّصلبة يف أشكالها 
املختلفة. وتعترب الشخصنة القاسم املشرتك بني الخطاب اإلعالمي قبل 
الحبيب  الدولة يف شخص  تختزل  الشخصنة  كانت  إذ  وبعدها  الثورة 
بورقيبة أو بن عيل لتنتقل بعد الثورة إىل شخصنة "أصحاب الرخص" 
)الباتيندا( الحزبية ليكونوا يف مرحلة الحقة مرشحني ملحطات انتخابية.
فكانت  السيايس،  باإلسالم  التنديد  عىل  مبادراتهم  اقترصت  وبذلك 
النتائج عكسية، حيث خلقت من النهضة الحزب الواحد الذي تحول يف 

الرتكيبة الذهنية للمواطن إىل السيستام.
طرح  يناظره  اليسار  عند  السيايس  العمل  شخصنة  فإّن  وهكذا 
راشد  النهضة  حركة  رئيس  لشخص  األولوية  يعطي  ديني-سيايس 
الغنويش. فالحركة تبنت سياسة إعالمية جعلت من الغنويش زعيما ال 
يختلف بناء صورته عن آية الله الخميني. و بذلك غّطت  صورة الغنويش 
الزعيم عىل كل الوجوه املؤسسة انطالقا من محمد كركر إىل عبد الفتاح 
انعقاد  النهضة  يف "حالة  واستمرت  حركة  الغضباني،  مورو وحسن 
عرب  وحيني"  يومي  إعالمي  "استنفار  حالة  إىل  ترجم  دائم"  إعالمي 
منّصات التواصل االجتماعي، ليجعل من  "اإلسالم السيايس  هو الحل" 
و من رئيس الحركة "رجل مرحلة االنتقال الديمقراطي" الذي استطاع 
الكالمي  السلفي  شكلها  يف  السيايس  اإلسالم  تفرعات  عىل  السيطرة 
و  الدولة  يرفض  الذي  التحرير  غرار حزب  التنظيمي عىل  الحزبي  أو 
ينادي بالخالفة  أو عىل غرار إئتالف الكرامة. وبعبارة أخرى فإن راشد 
السيايس  اليمني  أشكال  مختلف  يحتوي  أن  إعالميا  استطاع  الغنويش 

الديني ويجعل منها توابع يف شكل "روافد" أو خزانات انتخابية.   
اإلسالم  أتباع  لدى  للعيان"  "الظاهر  الحزبي  االنضباط  أنتج  لقد 
االجتماعي  التواصل  منّصات  عىل  حضورا  و  إعالميا  التزاما  السيايس 

تفّرع حسب  األولويات والرهانات. فمنها ما هو داخيل وطني ومنها ما 
هو خارجي دويل. وانقسم املحيّل إىل ما هو تنظيمي وما هو دعوي، وما 
هو اجتماعي وما هو محىّل أو جهوي أو طبقي أو جندري أو قطاعي.

بهذا استطاع اإلسالم السيايس أن يوجد نفسه دعائيا يف كل املحّطات 
الحركة  فوجدت  العامة.  العالقات  حمالت  نهج  "النضالية"،متبعا 
الغنائية  الحفالت  ونظمت  الصيفية  املهرجانات  ويف  "دافوس"  يف 
نساء  رّشحت  التي  الحركة  رئيس  بيت  عىل  الفنانون  وتوافد  الخاصة 
غري متحجبات ملواقع متقدمة ونرشت صورا لرئيس الحركة  مع رجال 
السيايس  لإلسالم  املؤسسة  الوجوه  تتواَن  بيته.ولم  يف   السابق  النظام 
عن الحضور يف حفالت األقلية اليهودية فأوجدت بذلك خطابا تربيريا 
لقواعدها و خطابا تسويقيا لصورتها لدى الدوائر الغربية. فاُستقبلت 
استقبل  كما   )apaic )آيباك  الصهيوني  الضغط  مراكز  أكرب  يف 
وكذلك  أولربايت  مادلني  السابقة  األمريكية  الخارجية  وزيرة  الغنويش 
القضية  مستغلة  مزدوجا  خطابا  النهضة  وبنت  وليربمان،  ماكني  ج. 
تفّوت  ولم  مرشوعية.  واكتساب  للتعبئة  خطاباتها  يف  الفلسطينية 
الحركة الفرصة لتجعل من نفسها رشيكا اسرتاتيجيا للحزب الشيوعي 
نفسها  وطرحت  الصّحية  الحرير  طريق  اتفاقية  فأمضت  الصيني، 
ليبيا  يف  تحديات  يواجه  أصبح  الذي  الفرنيس  للرشيك  إقليميا  محاورا 
والجزائر. هذا التقاطع بني مختلف مستويات بناء الخطاب هو نتيجة 
للوعي بمركزية اإلعالم والتواصل يف اسرتاتيجية اإلسالم السيايس الذي 
خصص جانبا مهما من أنشطته للدورات التكوينية لكوادره و"ال ميز 
األجنبية  الرشكات  مع  العقود  وإلبرام   la mise-en-scène"سان اون 
تركيا  من  تُدار  الكرتونية  حمالت  وأُطلقت  الحركة.  مؤتمرات  لتنظيم 
عالقات  رشكات  بحرفية  حمالت،  أطلقت  كما  أنغلوساكسونية،  ودول 
عامة قويّة، لحشد الدعم لخطابات أو إلجراءات وزراء وقيادات النهضة.

لقد استأثر هذا اإلعالم البديل بأهمية كبرية فارتكزت سياسة حركة 
يف  وتفاعالتهم  فايسبوك  ملستعميل  الفعل  ردود  عىل  اإلعالمية  النهضة 
َالوطنية واستغلت اللحظات األوىل عقب هذه الحوارات  فرتة الحوارات 
عىل  قدرتها  العام  الرأي  إفهام  أو  اإلنجاز  ضخامة  لنفسها  لتنسب 
العام  الرأي  ملجارات  سعت  الوطن. بهذا  مصلحة  أجل  من  التنازل 
وتطلعاته لتصبح بمثابة املتحكم يف املشهد السيايس واإلعالمي. وكلما 
شعرت بخروج الوضع عن سيطرتها شنت حمالت التشويه والتشكيك 
وانتهجت اإلفراط يف نرش األخبار املزيفة وشككت يف مرشوعية خصومها 
وعدم قدرتهم عىل تسيري البالد دونها. كما عمدت إىل إفهام الرأي العام 
أن سبب تهّرب النهضة من التفّرد بالحكم هو نبذها للسلطة  والتفرد 
التي  اإلقصاء  تجربة  إعادة  وعدم  الجميع  إرشاك  هي  غايتها  وأن  بها 
التسويق اإلعالمي  النجاح يف  أن هذا  العربية. غري  األنظمة  بها  تميزت 
لوعيها  الحكم بمفردها نظرا  تبعات  يخفي سبدب هروبها من تحمل 
التام بحساسية الواقع االقتصادي الذي لن يمكنها من تحقيق إنجازات 

كربى، باالضافة إىل عدم تمكنها الكيل من الدولة.

صورة تتحّدث
علي الدوعاجي 

ماي   27 يف  بها  وتويف   1909 سنة  تونس  بحارضة  ولد  تونيس  شاعر  و  روائي 
1949 كانت ارسته تنتمي للطبقة الربجوازية الصغرية .وقد تعلم العربية والفرنسية 
يف املدرسة االبتدائةغري انه انقطع عن الدراسة وهو يف سن الثانية عرش, انتقل بعد ذلك 
ليشتغل كقلفة عند احد أكرب تجار األقمشة بالعاصمة .وكان يف االثناء يواصل تعلمه 
عن طريق املطالعة اذ امعن يف قراءة الروايات والدواوين . ولم يطق صربا فأنقطع عن 
التجارة وصار يرتدد عىل املجالس الفكرية واملقاهي االدبية . وقد اتصل بابي القاسم 
الشابي ثم بالطاهر الحداد اضافة إىل ذلك خالط الدوعاجي أدباء عرصه ال سيما زين 
العابدين السنويس كما عارش مطوال القصاص محمد العريبي ، والكاتب املرسحي عبد 
الرزاق كرباكة فنمت ثقافته شيئا فشيئا وأصبح من أعالم األدب التونيس الحديث بداية 
بداية  الرسور  أصدر جريدة  األدبية.  السور  تحت  إىل جماعة  ينتمي  كان   .1933 من 
من 30 أوت 1936 التي عرفت بمقاالتها ورسومها السياسية الساخرة. نظم أشعاره 
من  كبريا  تراثا  وترك  كاتبا مرسحيا  أيضا  الدوعاجي  كان  التونسية.  العامية  باللهجة 

روايات ومداعبات تعرّب عن الواقع الذي تحياه الطبقات املسحوقة.
من أشهر مؤلفاته: سهرت منه الليايل وجولة بني حانات البحر املتوسط.

تويف يوم 27 ماي 1949 بمرض السل بمستشفى الرابطة بتونس.
عن املعرفة

رؤية
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ْث ِلألَْشيَاء الَ تَْكرَتِ
َجر َفالَ لَُغَة ِلْلَحَجِر َوالَ إِيَقاَع ِللشَّ

َعَراْء. َرْغَم َدَعاَوى الشُّ
الَ تَْعبَأْ ِبِريَشِة الَوْقِت
َوالَ ِبَدْوَرِةالُفصول،،

فاليَوَم َشْمٌس َساِطَعٌة
َوَغًدا ِريٌح َوأنْواْء.

ْج ُخيُوَل امَلَجاِز أرَْسِ
َواْمِض- َوِحيًدا- نَْحَو َخْمَرِة اللَُّغِة امُلَعتَّقِة،،

نَْحَو ُسالََفِة املْعنَى
َواْرُكْض

يف صحراء الكالْم
كاألَنِْبيَاْء.

ْمِس َواْرُقْص َعاِريًا تَْحَت الشَّ
تَْحَت امَلَطْر

َماْء. يًَّة يف السَّ َواَلِعْب نَْجَمًة ِفضِّ
ْد ِذَراَع األُْفِق البَِعيِد تََوسَّ

َوَغنِّ 
َكَحَماَمِة األَيِْك النَّشيْد:

نَِشيَد الِبَدايَِة
نَِشيَد النَِّهايَِة.

َوَعاِنْق َماَءاألَْفَجاِر
َوَساِبْق ِظلََّك الَهاِرَب منك

نْحَو أْغِنيَتََك،
وابْتَِسْم ِلْلَخَرِسالكْوِنِي،ّ

َمَضاِرِب النِّْسيَاْن. ـِ ل
واْمِض نَْحَو ِغيَاِبَك اللَِّذيذْ

َواَل تَنَْس نََساَءْك
َواَل تَنَْسِدَماَءْك.

الَ تَنَْس نَِبيذَ َشَفتَيَْها
َوالَ تَنَْس َشْهَداملَعاِني،،

َواْمِض َوِحيًداوحيَدا
ْوِء املَعطَِّر نَِحَو الضَّ

َواِغَرِق يف نَْهِر الَعالََمِة
َواِسبَْح َمَع األَْسَماْء.

نعرْف..
ثْنيّتْنا وفاْت..

نعرف ايّل
حكايتنا، قّصتنا،

ِحْلمة ْعجيبة وتعّداْت..
نعرْف

ايّل اْحنا طريْق واقْف
ما يْمشيْش

زنقة صغرية
ما تعّديْش
نعرف..
إيّل قلبك

مالّ قلبك!
طبّْق وْرقة
وكّمل حْلقة

وسّكْر ِبـْغنايتنا الباْب
من غريْ شْفقة..

ونعرْف
إيّل قلبي

حتّى قلبي!
طّفى الّشمعة
ولّم الّدمعة

وخبّهايل ْلمّرة أخرى
نعرف، نعرْف..

إيّل النّغمة ايّل ْعَزْفناها
وَغنّيناها أنا وانِت

ليْل نْهاْر
وحّفّظناها لألشجاْر واألمطاْر

ضاعْت منَّا،
 ال أْلحاْن ال أوتاْر!

نعرف..
إيّل اْحنا

وصْلنا لصْحرا
وضاْع طريْق من إيدينا

وهّب الّريْح ْعىل ْخطاوينا
وايّل قّصتنا، حكايتنا

حلمة عجيبة، وتعّداْت
ثنيّة طويلة، تّوة وفاْت

نعرْف!!..
لكن نعرف

إيّل قلبي من ضلوعك
ما يحّوْلش!

وإيّل قلبك ساكْن عندي
وما يرّوْحش!..

ال تكترث 
لألشياء

نعرْف.. ْثنّيْتنا 
وفاْت..

آمنة الرميليعلي العمري

جلست عىل شفاه الفجر
 تحاكي أيال   

يتحّدى سالسل القرون
جلست...

 وغليونها عىل مسافة ساعة من النفري
يغزل هشيم الحكاية

يرتّب ما تشتهيه األرشعة...
**

جلست...
كمن ودّع أصحاب العاصفة
تقبل ملّوحة بأوزار الكتابة

عىل أودية الرحيل
 لكنّها ألقت بتمائمها يف بساتني 

االنفجار...
**

جلست...
تنهال عىل بيت الظمأ 
تصّوب للريّح سبّابتها

 هل من آت 
من أمواج الغضب
وأشجار الغسق

 ليتوّسد صدرها رأس الشمس
 وتحتضن رشيد الذاكرة...

**
أيا شجن الّلوز وحفيف الّزمان

دثّرا تلك الّليايل
وازرعا فستانا ألنهار السفر

فقد جاع الّليمون
 وأقبل الحزن مزهّوا

معتنقا... أغنية لؤلؤة...
اندلقت يف عراء...

 الّرحم...

ويشيخ صربي كّلما
هتف الّسؤال وأيْنع

يقولون لم ترتشف الحزن مرارا؟!
لم تدور يف أناملها األكوان
والّلسان  بعُد ما نطق؛؟! 
أّي  حزن يف الدّم يرسي؟!

كيف  لألورام أن تلد؟!
هراء... هراء  هذا  الّصباح
بعيد... بعيد  هذا  املساء

من عادتي اقرتاف املعايص
من عادتي رمي النّبال إذا مالّشوق صدأ

يا لعبة األقدار
يا وجعي
ضّميني

دثّري هذا الفؤاد 
سنابل العشق مثقلة

واألسمال  ترانيم قلب هرم
ما أعمق األحزان يف كبدي!

ما أعمق  النّدوب   إذا ما املرُء ُخذل.!
اشتاقه مثل رضيع  يتيم
مثل اهتزاز الوجد إذ هدأ

يل يف الغرام حكايات  اخفيتها
 الهتافات  ثكىل

 والّضلع ما صمت...

سنقاوم حتى اليوم املوعود
و نمحيهم من الدنيا و الوجود

مستمرون يف الجهاد رغم الغدر و العدوان
مستعدون للقتال اآلن إن أبيتم

و ستخرجون من قدسنا غصبا عنكم

نحن فداء وطننا فإنتظروا إذا ردنا
األرض إرتوت من دماءنا

و الرتاب غطت أجساد شهداءنا
الزغاريد يف كل األرجاء اليوم فقدنا أحد األبناء 
نساء و رجال متجندون صامدون و عازمون

ال تراجع و ال إستسالم فقلوبنا مملوءة باإليمان
جيوشكم ال تخيفنا و عدوانكم سيزيد من غضبنا

متحدون من أجلها حتى املمات و عن قريب 
ستنتهي اآلالم

و نصيل يف املسجد األقىص بإذن الله و تعود الحياة 
ألرض األنبياء

اإلثنني 
أنا وظيل ال ثالث لنا 

الثالثاء 
قضيت الوقت 

ابحث عن قناع يالئم وجهي
اإلربعاء 

طلع النهار
 وأنا أعد كم مقلب سويته

الخميس 
ذاك الذي قاسمني

 قهوتي وسيجارتي 
لم أكن أنا 
الجمعة 

نصفي اىل املئذنة 
والنصف االخر

 يف انتظار راهب الدير
السبت 

تلك النار لست انا من اوقدها 
لكن موىس فعلها 

األحد
تيقنت ان آدم كان أمة 

ال فردا 
اليوم الثامن 

من أنا 
وما ظيل 

ما الجماعة 
وما املفرد

سالسل 
القرون

كيف لألورام  
أن تلد؟!

أرض األنبياء

أيام

فتحية جالد

نائلة عبيد

محمد ضياء بالّلالي

عيدي الهمامي

جراُح القدِس تُدمينا
وقد خابْت أمانينا

بصمٍت من مناِبرِهْم
ودمٍع ِمن مآقينا

فال ِخذالنُهم َعَجٌب
وال األنذاُل تُبكينا

َرَضوا بالذُّلِّ يحُكُمهْم
وُحكُم اللِه يُنبينا

بأنهُم وإْن َكثُروا
ُغثاٌء طاِفٌح طينا

ٌف ِليوِقَظهْم  فال رَشَ
ينا ليحموا األرَض والدِّ

وقالوها بال خجٍل
محاٌل هذا يعنينا

شعوٌب كلُّ غايِتها
بأْن يأتوا ُمصلِّينا

وهْم للُقدِس قد نكروا
وباعوها فلسطينا

يا قدُس

تونس السنوسي

ألعداٍء صهاينٍة
وللشهداِء ناسينا

ولكن رغَم ماصنعوا
فإنا ألُف باقونا

لنصنَع نرصنا ولنا
بخالَد ثمَّ ِحطِّينا

وتاريٌخ وقرآٌن
وتيناً ثُمَّ زيتونا

شواِهُد أننا أصٌل
بماضينا وآتينا

وللتاريِخ َمزبَلة
إليها يميض غازينا

ً ولْن نركْع لُه أبدا
وإْن ُمتنا ماليينا
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هاك العام سنة بعد الثورة التي عرفتها تونس  كنت مندوبا 
مفكرين  مع  شهريّا  لقاًء  أنّظم  وكنت  صفاقس  يف  للثّقافة 
هذه  ،وكانت  إصداراتهم  آخر  حول  قانون  ورجال  وسياسيني 
الّلقاءات تتّم بقاعة اإلجتماعات البلديّة...وكنّا نتعاون مع مكتبة 
يس الهادي الرتيكي الذي كان يوّفر لنا يف كّل مّرة عرشة نسخ 
األعداد  بقيّة  ويعرض  مخفض  بسعر  بهم  املحتفى  كتاب  من 
عىل الحارضين يف الّلقاء... وكنّا نّوزع العرشة نسخ عىل رئاسة 
عن  مسبقة  فكرة  لهم  لتحصل  واملعقبني  واملتدخلني  الندوة 

الكاتب وكتابه...
ومن بني املحتفى بهم عامتها نذكر السيدات رجا بن سالمة 
الرشيف  املجيد  وعبد  الصديق  يوسف  والسادة  ْقرامي  وأمال 

وعياض ابن عاشور وغريهم .       
مع  فكريّا  لقاء  نّظمنا   2012 فيفري   10 الجمعة  ويوم 
األستاذ أحمد املستريي رحمه الّله حول كتابه »شهادة للتاريخ« 
وقام بتقديـم الكتاب د.محمد الجربي )أستاذ  تاريخ معارص 
النقاش  وأدار  بصفاقس(  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية 
د.مربوك الباهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس 
يف  املثقفني  خرية  من  ثّلة  املداخالت  عىل  وعّقبت  الفرتة  تلك  يف 
صفاقس أذكر منهم د.محمد عيل الحلواني ود.نورالدين الفالح 

ود.رضا الزواري واألستاذ ابراهيم بن صالح وغريهم ...
مما  انطالقا  الغد  ألجيال  شهادة  عن  عبارة  هو  والكتاب 
عايش األستاذ أحمد املستريي وعاين من أحداث بأمانة محلال 
التي  والتقلبات  تونس  عاشتها  التي  التحوالت  مختلف  بحنكة 
عرفتها تونس بعد االستقالل وتفّرد بورْقيبة بالسلطة وما نتج 
عن ذلك من اختالفات وتضييقات وتغييب لحرية التعبري حملت 

أحمد املستريي عىل االنسحاب املبكر من الحياة السياسية...
يذكر أن األستاذ أحمد املستريي هو أحد بناة الدولة الوطنية 
الحديثة وكان أصغر وزير يف النخبة السياسية الحاكمة األوىل 
بتونس املستقلة إذ شغل منصب وزير العدل وعمره قرابة 26 

عاما. 
ألن  الشخصية  األحوال  مجلة  بإصدار  اسمه  ارتبط  وقد 
والدينية  القانونية  باملتابعة  كّلفه  بورْقيبة  الحبيب  الزعيم 
للمجلة  قبل اصدارها ثم ان الرجل كان من أهم صناع النفس 
الديمقراطي يف تونس ومتحمسا لظهور معارضة تحفظ الدولة 
الوطنية الحديثة وتدفعها لالنخراط ضمن التحديث السيايس...

يوم تكريمه يف مدينة صفاقس اكتشفت مدى طيبة وتواضع 
األستاذ أحمد املستريي الذي تحّول رغم تقّدمه يف العمر ورغم 
حالته الصحيّة التي ال تتحمل اإلجهاد  إىل صفاقس وكان عند 
وعده ورفض اقرتاحنا بتخصيص سيّارة فاخرة تنقله وفّضل 
معلوم  دفع  عىل  وأرّص  ابنته  صحبة  الخاّصة  بوسائله  القدوم 
جمهور  نقابل  باش  فرصة  وفرتويل  »انتم  ...قائال  اإلقامة 
املثقفني يف صفاقس ايّل نعرفو مليح و نعرف مستوى نضجه 
الفكري والّسيايس وهذه أكرب هديّة قّدمتوهايل« وأضاف : »أنا 
أحرتم هذه املدينة وأجّل مناضليها ويل فيها عديد األصدقاء من 
الدستوريني الصحاح والديمقراطيني الحقيقينّي واإلقتصاديني 

األكفاء«.  
عارشت  أجيال  من  كثيفا  حضورا  القاعة  شهدت  يومها 
الّرجل سياسيّا وأجيال سمعت عنه الكثري وتفاعل الجميع مع 
التي طرحها املتدخلون ومع ردود يس أحمد املستريي  األفكار 

رحمه الله.

كيف تعرفت على 
المرحوم أحمد 

المستيري؟

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 158(

كيف أّجل بورْقيبة تمتّع إبنه بميراث والدته
بإبنه  بورْقيبة  الحبيب  الراحل  الزعيم  عالقة 
الحبيب اإلبن وكذلك ببقيّة أفراد عائلته وعالقتهم 

بالحكم إختلط فيها الواقع بالخيال...
يذكر أنّه عندما توفيت زوجة بورْقيبة  األوىل 
»مفيدة«  بعد  ما  يف  اسمها  اصبح  التي  ماتيلد 
والتي هي سليلة عائلة برجوازية فرنسية حّجر 
أمالكها عىل ابنه بورْقيبة اإلبن قائال له »مانحبش 
رئيس«  وبوه  ثروة  عمل  ولدو  يقولو  الناس 
وأوىص املسعدي واملصمودي باالحتفاظ باألمانة 
من االرث حتى وفاة الزعيم لريث اإلبن امالك امه 

بعد وفاة والده أو رحيله عن السلطة ...
كان  بماتيلد  بورْقيبة  الرئيس  زواج  ايام 

املصمودي واملسعدي فقط من يزوراه  يف عمارته الباريسية بل أن املسعدي 
أقام اشهرا عند بورْقيبة أين كتب »حدث أبو هريرة قال« ليرتك عمله األدبي 
بقيت  أين  النازي  اإلحتالل  أثناء  باريس  مغادرة  عند  اللبناني  عند صديقه 

شقيقة ماتيلد يف الشقة...
عند رحيل بورْقيبة عن الحكم أراد بورْقيبة اإلبن اسرتجاع امالك والدته 
من  له  نصيب  أخذ  أراد  الذي  عيل  بن  نظام  من  والتضييق  املماطلة  لكن 
امالك زوجة بورْقيبة من أموال وعقارات دفع باالخري إىل االستنجاد بشرياك 
وبميرتان تحديدا الذي تكفل باملوضوع واسرتجع الحبيب اإلبن امالك والدته 

هذه  تفاصيل  لوجندر   برنار  روى  ...وقد 
الحكاية بالتدقيق... 

انتقل  عندما  انه  األمور  طرائف  ومن 
مسكنها  إىل  ماتيلد  مع  للعيش  بورْقيبة 
دار  يف  يقيم  طالبا  بورْقيبة  كان  البارييس 
أملانيا الجامعية باملدينة الجامعية بباريس 
الذي  السينغايل  للشاعر  جارا  كان  حيث 
ليوبولد  لبالده  رئيسا  ذلك  بعد  اصبح 
تكفل  وقد  سيزار  وايمي  سانغور  سيدار 
عند  لبورْقيبة  الشهر  معلوم  بدفع  سيزار 
مغادرة غرفته ليسكن إىل جانب زوجته ...

قال  ما  نذكر  اإلطار  هذا  نفس  ويف 
بورْقيبة يف إحدى خطبه املتلفزة عن أمالك إبنه رّدا عن تساؤالت املرحومة 
أمالك  أمور جّدت يف خصوص  تسوية  »وقد حرصت عىل   : الحداد  راضية 
الزياتني  بعض  أبيها  عن  ورثت  ابني  زوجة  أن  يل  تبنّي  وقد  وزوجته  ابني 
الرشكات...وخاطبت  من  أقساط يف رشكة  بعض  مقابلها  وإشرتت  فباعتها 
إبني وأرسته بوجوب إيداع مبلغ البيع يف صندوق االدخار فأجابني بأن املبلغ 

إنما هو عىل ملك زوجته وبأن لها أن تترصف فيه كما تشاء...«
هكذا كان الزعيم يرّص عىل نظافة يده وأيادي عائلته ولم يستغل فرتة  

وجوده عىل رأس الدولة لالثراء عىل حساب الشعب .

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

رضا الباهي يدعو للمشاركة في مسابقة أيام 
قرطاج السينمائّية القادمة

الباهي عىل رأس  الثقافة مؤخرا تثبيت السينمائي رضا  أعلنت وزارة 
الهيئة املديرة أليام قرطاج السينمائية للدورة القادمة مربزة انها ستلتئم 

من 30 أكتوبر اىل 6 نوفمرب القادم.
يذكر أن رضا الباهي أعلن هذا األسبوع عن فتح باب الرتشح للمشاركة  
قبول  موعد  وينتهي   32 للدورة   الذهبي«  »التانيت  الرسمية  املسابقة  يف 

املطالب يوم 15 أوت املقبل...
وأضاف رضا الباهي ان باب الرتشح بالنسبة لالفالم الخاصة بسينما 
العالم  أي األفالم خارج املنطقة العربية واألفريقية وغري املعنية باملسابقة 

الرسمية، مفتوح حتى يوم 20 أوت.

نضال السعدي من »فوندو« إلى سلسلة 
إسبانّية شهيرة

األّول  النصف  الرمضاني »فوندو« وبثّه يف  املسلسل  بعد مشاركته يف 
»نهار  برنامجه  تقديم  السعدي عن  املمثل نضال  من شهر رمضان غاب 
عن  وغاب  التونيس«  »الحوار  قناة  عىل  يبث  الذي  حد«  يف  يهمك  ما  األحد 

مواقع التواصل االجتماعي .
االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  له  تدوينة  يف  السعدي  نضال  وفرس 
»انستغرام« أنه فّضل  اإلبتعاد عمدا عن مواقع التواصل لربهة من الزمن 

لإلستمتاع بالحياة الواقعية مع العائلة يف فرنسا.
 la casa de وفاجأ محبّيه بفيديو مع بطل السلسلة اإلسبانية الشهرية

papel وأعلن أنه بصدد تصوير عمل جديد يف باريس.

فهل سنشاهده فعال يف هذا العمل العاملي !؟ 

األمين نهدي ينفي نبأ زواجه الثالث !
 راج يف املدة األخرية بشّدة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي نبأ إعتزام 
املمثل األمني النهدي عقد قرانه الثالث عىل شابة ال يتجاوز سنّها 30  سنة 
الخرب  لتفنيد  اإلذاعيّة  الربامج  بأحد  الحضور  عىل  أجربته  اإلشاعة  ...هذه 
»تفاجأت  مضيفا  حشمة«،  ماهيش  نقول...  توا  حاجة  ثمة  »كان  قائال: 
بانتشار هذا الخرب عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وهو خرب عار من الصحة 
ويدخل يف خانة اإلشاعات”. ولإلشارة فإن هذا الخرب نرشه املوقع عن أحد 

اقارب االمني النهدي .
وإستغل النهدي حضوره لإلشارة اىل أن مرسحيته »نموت عليك« من 
مرسحية  انها  واىل  الصيفية  للمهرجانات  جاهزة  ذويب  املنصف  إخراج 

كوميدية تطرح 50 شخصية.

غانم الزرلي يعود للشاشة الصغيرة من بّوابة 
»المنّصة«  

لم يظهر املمثل املتألق غانم الزريل يف األعمال الرمضانيّة لهذا املوسم 
من  الثالث  الجزء  يف  مشاهده  بتصوير  وانشغاله  تونس  خارج  لوجوده 
من  مجموعة  بطولة  من  املنصة  ومسلسل  »املنصة«...  الضخم  املسلسل 
الكعبي،  سعود  واإلعالمي  الجسمي،  أحمد  منهم  العربية   الدراما  نجوم 
الوطن  من  نجوم  بمشاركة  الكعبي  يوسف  واإلعالمي  النيادي  ويارس 

العربي والخليج وأمريكا...
تدور  إجتماعية تشويقية  »املنصة« يف قصته دراما   ويحمل مسلسل 
املعلومات  إطار حرب  األوسط، يف  الرشق  متعددة من  مناطق  أحداثها يف 
وامليديا التي تؤثر عىل حياة البرش اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم 

سابقاً.
رودريغو  واألملاني  السمريي  مجدي  التونيس  إخراجه  عىل  يرشف  و 
خاصة  تصوير  استوديوهات  وتجهيز  ببناء  الرشكة  قامت  حيث  كيشنر، 
املفاجآت  من  الكثري  يحمل  ضخم  بعمل  تبرش  التي  العاملية  باملقاييس 

والجرأة يف الحوار واإلخراج ذي الرؤية العاملية.

رامز جالل من الكاميرا الخفّية ألى السينما 
الفنان  بعد نجاحه يف الكامريا الخفيّة خالل رمضان الفارط يخوض 
رامز جالل سباق عيد الفطر السينمائي، بفيلمه الجديد »أحمد نوتردام«، 
ويجسد رامز خالله شخصية صحفي، يقتفي اثر عمليات قتل واسعة لعدد 
من السيدات وتبحث األجهزة األمنية عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره 

الفنان خالد الصاوي.
وفجأة تترسب معلومة لقوات األمن عن تأثر السفاح بشخصية »أحدب 
هيغو...  فيكتور  ألفها  التي  الفرنسية  الرومنسية  الرواية  بطل  نوتردام« 
ويشارك رامز جالل يف البطولة، غادة عادل، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، 
السيد، وإخراج محمود  لؤي  تأليف  وانتصار، وهو من  املرغني،  وحمدي 

كريم.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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جبال يف قبضة اإلقالة»جرائم« التسيريية تطفو عىل السطح جمّددا 
ال يكاد يميض أسبوع واحد يف النادي االفريقي حتى يستفيق جمهور األحمر واألبيض عىل فاجعة أو مصيبة 
جديدة تنّغص بعض البسمة التي تالحق محيّا الجماهري عقب تجاوز غرصة هذا املوسم الكارثي بكل املقاييس 
والذي لم يسبق أن عاش فيه فريق باب الجديد سيناريو مماثل كالذي عاشه هذا املوسم الذي يشارف عىل نهايته.

آخر ما جادت به قريحة لجنة النزاعات باالتحاد الدويل لكرة القدم هو خطية مالية جديدة هي يف الحقيقة 
النادي  بني  تجمع  أن  املفرتض  من  كان  وديّة  بمباراة  يتعّلق  األّول  منفصلني  ملفني  تشمل  أنها  بما  مضاعفة 

االفريقي وبني فريق فالنسيا االسباني والثاني يتعّلق بملف املدافع الغاني نيكوالس أوبوكو.
هيئة النادي االفريقي ويف أّول تعليق لها عىل املوضوع أكدت أنه ال يوجد أّي تهديد بخصم نقاط من رصيد 
االنتداب يف صورة عدم  الجزائي تتضمن منعا من  العقوبة يف جانبها  أّن  البعض موّضحة  الفريق مثلما رّوج 
الخالص وتنتهي يف املريكاتو الصيفي الحايل وعليه فإن االفريقي مطالب بدفع قرابة 800 ألف دينار تونيس بني 

منح وأجور غري مستخلصة فضال عن غرامات التأخري التي تعود إىل ثالث سنوات كاملة لالعب الغاني أوبوكو.
الغريب يف األمر أّن النادي االفريقي قام ببيع العبه اىل أودينيزي االيطايل مقابل 960 
ألف دوالر بمعنى أّن الفريق كان من املفروض أن يخرج مستفيدا فقط من هذه 
الصفقة ولكن بعد التثبت يف األمر اكتشفت هيئة التحكيم الدويل أّن الهيئة 
التسيريية للنادي االفريقي برئاسة مروان حمودية ارتكبت خطأ كبريا 
أحادي  جانب  من  الالعب  عقد  بفسخ  قامت  عندما  أكرب  و»جرما« 
مجّددا  بتمديده  تقوم  أن  قبل 
حتى تتكمن من بيعه وهو سلوك 
الفريق  كّلف  سليم  غري 
الكبرية.  الخطية  هذه 
لم  التسيريية  وجرم 
الحّد  هذا  عند  يقف 
بل قامت بإبرام عقد 
الرشكات  احدى  مع 
تسهر  التي  الرياضية 
املباريات  تنظيم  عىل 
بربمجة  يقيض  الوديّة 
مباراة مع فريق فالنسيا 
وينّص  االسباني 
دفع  عىل  العقد  هذا 
 440 تعويضات بقيمة 
يف  للرشكة  أورو  ألف 
االفريقي  إخالل  صورة 
تكشف  ولم  العقد.  ببنود 
األمر  عن  التسيريية  الهيئة 
الهيئة  لتتفاجأ  رحيلها  بعد 
بوصول  الحالية  املديرة 
النادي  يلزم  ابتدائي  حكم 
حوايل  بقيمة  تعويضات  بدفع 
املذكورة  الرشكة  لفائدة  دينار   مليون   1.5
وقد حاول البعض إلصاق هذه التهمة بهيئة 
يف  القضايا  بكل  املتهمة  اليونيس  السالم  عبد 
توّرط  ويثبت  األمر  ينكشف  أن  قبل  الفريق 

هيئة حمودية يف الواقعة.

يف  جبال  فتحي  التونيس  املدرب  انطالقة  تكن  لم 
إّن  القول  يمكن  بل  باملرة  موفّقة  املغربي  الدوري 

املالعب  يف  التونيس  للمدّرب  الجديدة  االحرتافية  التجربة 
املغربية كانت كارثية بكل املقاييس حيث فشل يف تحقيق 

الفايس حيث تكبّد  املغرب  الجديد  أول فوز له مع فريقه 
هزيمته الثالثة عىل التوايل  يف أّول ثالث مباريات كان 

املغربي  للفريق  الفنية  املقاليد  رأس  عىل  فيها 
الطامح اىل تحسني موقعه يف الرتتيب العام.

عىل  املوضوع  الثاني  االسم  جبال  وكان 
مدّرب  اسم  بعد  »املاص«  مسؤويل  طاولة 

الذي  الدريدي  لسعد  الساحيل  النجم 
يف  رغبته  بسبب  العرض  قبول  رفض 
جوهرة  فريق  مع  الرحلة  مواصلة 
املدّرب  عىل  االختيار  فكان  الساحل 
والنادي  السعودي  للفتح  السابق 
أن  أمل  عىل  الصفاقيس  الريايض 
إعادة  عىل  القادر  الربان  هو  يكون 

أّن  غري  الطبيعي  مداره  اىل  الفريق 
وزادت وضعية  النحو  هذا  لم ترس عىل  األمور 

يف  املتأخّرة  املراكز  من  باقرتابه  سوءا  الفريق 
ترتيب الدوري املغربي. 

كان  الفايس  املغرب  لفريق  األخري  الظهور 
يف  جديد  سقوط  مع  تزامن  وقد  قواعده  داخل 
مباراة أوملبيك آسفي بعد سقوط سابق عىل نفس 
امللعب أمام فريق الدفاع الجديد املغربي وهزيمة 
خارج القواعد أمام متصّدر الدوري فريق الوداد 
البنزرتي.  فوزي  التونيس  يدّربه  الذي  البيضاوي 
ثالث هزائم متتالية جعلت الفريق معنيا حسابيا 
جماهري  جعل  ما  وهو  النزول  تفادي  برصاع 
الفريق تثور عىل اإلدارة والالعبني وتنادي كذلك 
بإقالة كامل اإلطار الفنّي الذي يقوده فتحي 
املصادر  بعض  كشفت  ما  وحسب  جبال. 

منحت  املاص  إدارة  فإّن  املغربية  الصحفية 
أمل  عىل  للتدارك  أخرية  فرصة  التونيس  املدّرب 

القادمة  املباراة  يف  ايجابية  نتيجة  تحقيق 
النتائج  سلسلة  مع  القطع  وبالتايل 

السلبية التي تالحق الفريق أما يف 
النزيف فسيكون  تواصل  صورة 
االقالة  جبال  فتحي  مصري 
تكون  قد  تدريبية  تجربة  يف 

األقرص يف مسريته الرياضية.

بعد راحة إجبارية فرضتها عليه قيود كورونا واملخاوف من 
تعّكر وضعيته الصحيّة بدأ املدّرب التونيس عمار السويح يفّكر 
جديا يف العودة اىل عالم التدريب بعد أن تخّصص يف الفرتة األخرية 
املنابر االعالمية  الريايض من خالل الظهور يف بعض  التحليل  يف 
عىل غرار حصتى التاسعة سبور وسويعة سبور التي تبّث عىل 

قناة حنبعل.
السويح الذي دخل منذ فرتة يف عديد االتصاالت مع أكثر من 
فريق سواء داخل تونس أو خارجها يبقى أهمها وأكربها عرض 
بسبب  األخرية  األمتار  يف  املاء  يف  سقط  الذي  الصفاقيس  النادي 
تباين يف وجهات النظر بني الطرفني يستعد عىل ما يبدو للعودة اىل 
أجواء الدوري السعودي الذي مازال شاهدا عىل بعض النجاحات 
موسم  يف  السعودي  الشباب  فريق  قاد  الذي  للسويح  املعتربة 
2014 – 2015 للتتويج تّوج بلقب كأس امللك عىل حساب أهيل 
جدة. عودة السويح قد ال تكون من الباب الكبري هذه املّرة بما أنه 

السعودي  العني  فريق  مع  جانبية  محادثات  يف  دخل 
ولكنه  املحرتفني  دوري  يف  املوسم  الذي نشط هذا 

غادر رسيعا ليعود للعب املوسم القادم يف دوري 
الدرجة األوىل.

طور  يف  مازالت  الجانبني  بني  املحادثات 
املدّربني  عديد  أّن  خاصة  الشفاهي  االتفاق 

التونسيني والعرب يتسابقون للفوز بمقعد 
املدّرب يف فريق العني الذي يعترب »حنفية 
عالم  يف  الجديدة  األسماء  لبعض  أموال« 
مدّربا  السويّح  كان  وسواء  التدريب 
العني يف املوسم القادم أم ال فإّن مسالة 
تحصيل  من  باتت  التدريب  اىل  عودته 
البقاء  سئم  الرجل  أّن  بما  الحاصل 

عىل الدّكة.

السويح يقطع إجازته املطّولة
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الرتجي متخّوف من التحكيمكالسيكو عنوانه »ايدوه«
األسماء األجنبية التي أثبتت علّو كعبها يف البطولة التونسية قليلة وتعّد عىل أصابع اليد 
الواحدة خاصة عىل مستوى الخّط األمامي حيث تعاني كّل فرق املقّدمة تقريبا من غياب 
املهاجم الهّداف القادر عىل تقديم االضافة للفريق خاصة يف املواعيد الكبرية عىل غرار ما كان 
يقّدمه بغداد بونجاح أو مايكل اينرامو ويانيك نيانغ وغريهم من األسماء التي حّطت الرحال 

بالبطولة التونسية ونجحت يف ترك أفضل االنطباعات.
ورغم أّن الحصيلة التهديفية هي املقياس الحقيقي والوحيد لقياس مدى نجاعة املهاجم 
لم  أنها  رغم  األنظار  لفت  يف  األسماء نجحت  بعض  فإّن  االضافة  تقديم  قدرته عىل  ومدى 
تدّون اسمها بالبنت العريض يف قائمة الهدافني عىل غرار مهاجم النادي 
الصفاقيس كينغسالي ايدوه الذي يملك بحوزته عديد العروض الجدية 
خاصة أن عقده مع فريق عاصمة الجنوب ينتهي موىف الشهر الجاري 
ويبدو غري متحمس لتمديد إقامته مع الفريق بسبب الظروف التي 

عاشها يف تجربته األخرية.
الرتجي  أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  بها كشفت  مصادر موثوق 
الريايض التونيس دخل يف مفاوضات جدية مع وكيل أعمال الالعب 
محمود الوداني ألجل التوصل اىل اتفاق يقيض بتوقيع ايدوه لصالح 
مبدئي  عقد  عىل  وّقع  قد  الالعب  اّن  يقول  من  وهناك  الرتجي 
هذه  ولكن  شهرين  من  أكثر  منذ  سويقة  باب  بفريق  يربطه 
املزاعم تبدو غري صائبة بما أّن الالعب نفسه عىل اتصال 
مبارش ببعض املسؤولني يف النجم الساحيل الراغب 
الالعب نزوال عند رغبة  بالفوز بتوقيع  بدوره 
الدريدي  لسعد  الفريق  مدّرب 
مع  التعاقد  وراء  كان  الذي 
ايدوه عندما كان  كينسغالي 

مدّربا للنادي الصفاقيس.
بقاء  أن  واألكيد  الثابت 
البطولة  يف  النيجريي  املهاجم 
بات  إضافية  لفرتة  التونسية 
الحاصل  تحصيل  من  أمرا 
بقاءه  أن  كذلك  والثابت 
الجنوب  عاصمة  فريق  مع 
مستحيل  شبه  أمرا  أصبح 
منشغل  الفريق  أن  خاصة 
واالدارية  املادية  بأزماته 
مفاتحة  عىل  عن  عاجزا  ويبدو 
لذلك  التجديد  بموضوع  العبه 
أو  »ايتواليست«  النيجريي  يبدو 

»مكشخ« يف املوسم القادم.

جوان   18 تاريخ  التونيس  الريايض  الرتجي  جماهري  ترتّقب 
الجاري ملشاهدة فريقها وهو يخوض واحدة من أهّم مبارياته 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  بذهاب  األمر  ويتعّلق  املوسم  هذا 
افريقيا أمام األهيل املرصي يف مواجهة تعّلق عليها الجماهري 

إمكانيات  حقيقة  عىل  للتعّرف  كبرية  آماال  الرتجيّة 
فريقها.

أوىل  أّوال محطة  باملّرة فهي  تكون عادية  لن  املباراة 
تعني  قد  التي  النهائية  املباراة  اىل  الوصول  درب  عىل 

األوساط  داخل  املنشود  الرقم  وهو  »الخامسة« 
باألمرية  التتويج  ويعني  حاليا  الرتجية 
االفريقية للمّرة الخامسة وثانيا ألّن املنافس 

هو األهيل املرصي وتجاوزه يعني صدارة 
القارة مهما كانت بقيّة التفاصيل.

مصريية  تعترب  املواجهة  وألّن 
الكلمة  معنى  بأتم  عربية  وقّمة 

عىل  ستكون  أنها  خاصة 
موقعتي  بني  دفعتني 

فإّن  واالياب  الذهاب 
يرتّقب  كان  الجميع 
هوية  عىل  التعّرف 
اللذان  التحكيم  طاقم 

املواجهتني.  يف سيديران  الغريب 
األمر أّن التعيني جاء يف شكل ترسيب نقله االعالمي املرصي 
أحمد شوبري الذي قال يف برنامج التلفزي إن االتحاد اإلفريقي 

فيكتور  إفريقي  الجنوب  الحكم  عنّي  »كاف«  القدم  لكرة 
غوميز، إلدارة مباراة الذهاب بامللعب األوملبي حمادي العقربي 
برادس يف حني اختار الحكم املغربي رضوان جيد ملباراة اإلياب 

يف القاهرة بالقاهرة، واملقرر لها يوم 25 من الشهر ذاته.
الرتجيني  يثر حفيظة  لم  االختيار عىل غوميز  وإذا كان 
القاهرة  ملباراة  جيّد  رضوان  املغربي  الحكم  تثبيت  فإّن 
أّن  خاصة  الرتجية  األوساط  داخل  املخاوف  بعض  أثار 
والزمالك  الرتجي  مباراة  أدارة  أن  له  سبق  الحكم  هذا 
هيئة  سويقة.  باب  لفريق  بالجملة  عقوبات  يف  وتسبّب 

الرتجي ال تنوي االحتجاج رسميا عىل هذا التعيني لكنها 
أشعرت الكاف بوسائلها الخاصة بأنها تستغرب من 

االستنجاد بالحكم املغربي رغم سوابقه مع الفريق.

القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  بني  الخالف  شهد  القانونية  الناحية  من  خاصة  ومهّم  جديد  تطّور  يف 
وفريق الهالل الريايض الشابي فصال جديدا قد يكون مؤثرا بشكل كبري عىل مسار القضية األساسية بني 
الطرفني حيث أعلن الهالل أمس االثنني أن املحكمة الرياضية الدولية )تاس( قضت بإلغاء قرارات اللجنة 
الوطنية التونسية لالستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص القضايا 
الثالث املرفوعة من إدارة الفريق يف ما يتعلق بالعقوبات التي انجّرت عن التدوينات 
الفايسبوكية التي وقع نرشها عىل الصفحة الرسمية للفريق يف شهري ماي وجوان 

.2020
واضاف الهالل يف بالغ صادر عنه نرشه بصفحته عىل موقع »فايسبوك« ان 
املحكمة قضت بناء عىل ذلك بإرجاع مبالغ الخطايا التي استخلصها مكتب الرابطة 
التونسية  الجامعة  عىل  القانونية  والغرامات  املصاريف  وحمل  الخصوص  هذا  يف 

لكرة القدم .
واوضح الفريق ان املحكمة اعتربت أن »كل ما تم تدوينه عىل الصفحة الرسمية 
للفريق يندرج يف إطار حرية التعبري التي يكفلها الدستور التونيس وتضمنها املعاهدات 

الدولية«.
القضية  يف  للحسم  أّويل  كتمهيد  القانوني  القوس  هذا  ويأتي 
اىل  االشارة  تجدر  حيث  الطرفني  بني  النزاع  موضوع  األساسية 
اّن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أقرت بتجميد نشاط 
2019- الرابطة األوىل للموسم املايض  هالل الشابة يف بطولة 
2020 عمال بمقتضيات الفصول 25 و 29 و 31  من القوانني 
العامة للجامعة التونسية لكرة القدم  وذلك بعد معاينة عدم 

اكتمال ملف انخراط جمعية الهالل الريايض الشابي رغم مراسلة النادي و تذكريه يف العديد من املرات .
وكانت هيئة هالل الشابّة تعنتت ورفضت تقديم ملف االنخراط بالصيغ القانونية املتعارف عليها بسبب 

ما وصفته باإلجحاف يف حق الفريق عرب تسليط جملة من العقوبات املالية وهو األمر 
الريايض  التحكيم  محكمة  لدى  الجامعة  مقاضاة  اىل  املكرّش  توفيق  هيئة  دفع  الذي 

إلبطال قرار تجميد النشاط أّوال وكذلك الستعادة أموالها التي دفعتها بعنوان خطايا 
ملكتب الرابطة بقرار من لجنة االستئناف .

وقد كثر الحديث يف اآلونة األخرية عن ماهيّة القرار القانوني املرتقب للتاس 
بني مؤّكد أن الجامعة التونسية لكرة القدم ماضية لكسب نزاع قانوني جديد 
وبني متيّقن من أن هالل الشابة سيقلب الطاولة عىل الجميع بما يف ذلك رئيس 

الجامعة وديع الجريء وتسجيل انتصار قانوني وريايض عليه بدا يف ذهن كثريين 
أمرا مستحيال غري أن الفوز بقضيّة التدوينات يمكن اعتباره مؤرشا قويا 

أّن القضية أصل  عىل اقرتاب الهالليني من تحقيق هذا النرص خاصة 
النزاع واملتعّلقة بالتدوينات والتي تعترب الرشارة األوىل للخالف بني 

الطرفني تّم الحسم فيها لفائدة الهالل .
مصادر مقّربة من هالل الشابة وخاصة من رئيس 
أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  أّكدت  املكرّش  توفيق  النادي 
سيحقق  وبأنه  الجامعة  مع  قضيته  سيكسب  الفريق 
نرصا تاريخيا عىل حساب رئيس الجامعة وديع الجريء 
هزيمته  مع  سيتفاعل  كيف  اآلن  حّد  اىل  يعرف  ال  الذي 

املرتقبة.

الشابة تقرتب من النرص التارخيي
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