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ملحق ثقايف خاص بفقيد
األّمة هشام جعّيط

حتى ال يتحّول عامد بوخريص
رئيس هيئة مكافحة الفساد

املُقال إىل بطل !

عجايب وغرايب...
بيان حركة النهضة بمناسبة مرور  40 عاما

على تأسيسها :

في تقرير جديد حول مخاطر اإلرهاب بتونس:

»مجموعة األزمات الدولّية« تُحّذر من تحّول العناصر
اإلرهابية إلى عصابات إجرامّية!

الندوة الصحفية التي أعلن فيها يوم 6 جوان 1980 
عن تأسيس حركة االتجاه االسالمي

ال بد من مصارحة الشعب بحقيقة العجز التجاري
وفضيحة التوريد العشوائي

1869 - 2021 من »الكوميسيون« المالي...إلى الترويكا الرهيبة:

كتّاب ومثقفون يدلون بشهاداتهم

بقلم : جمال الدين العويديدي
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االفتتاحيةاالفتتاحية

تضيع  أن  الكارثة  "من  االقتصاديني:  أحد  يقول 
غريبا.  األوىل  للوهلة  القول  هذا  يبدو  قد  األزمة". 
فالفرص هي التي تضيع، وليست األزمات. والحقيقة 
أن األزمات أوكد أن تستغل من الفرص. ذلك أن الفرصة 
حني تضيع ترتك صاحبها حيث كان قبلها. فإما أن ال 

يتطور، وإما أن يسعفه الحظ بفرص أخرى.

مع األزمات، األمر مختلف. فهي تضع من يعيشها 
فيتجاوزها  يستغلها،  أن  فإما  طرق.  مفرتق  عىل 
بالتطور. وإما أن يضيعها، فتضيّعه. مثال ذلك األزمة 
كان  هل   .2011 عام  تونس  عاشتها  التي  السياسية 
بالتأكيد  كربى؟  خسائر  دون  من  تفويتها  باإلمكان 
نفسها  تونس  وجدت  عيل،  بن  نظام  سقط  حني  ال. 
وإما  الديمقراطية،  تبني  أن  فإما  طرق،  مفرتق  يف 
بظهور  أو  االحرتاب  إىل  باالنحراف  الكارثة  تكون  أن 

دكتاتورية ثورية مقيتة.

هاهي تونس تجد نفسها بعد عرش سنوات يف حالة 
مشابهة. األزمة اليوم اقتصادية، وال بد من استغاللها. 
ضياع  األقل  عىل  أو  البلد؛  ضياع  تعني  قد  فإضاعتها 
الديمقراطي. والسؤال األهم: هل تملك تونس  منجزه 

القدرة عىل استغالل األزمة الحالية؟

تونس  يف  االقتصادي  اإلصالح  إن  الكثريون:  يقول 
يفكر  ال  أن  والغريب  واإلرادة.  الرؤية  لغياب  متعطل 
القدرة. وهي األرجح واألوضح.  أحد يف فرضية غياب 
اإلرادة،  وال  الرؤية  ليس  للنجاح  األول  الرشط  أن  ذلك 
بل القدرة. ومن ذلك أن امليكانيكي الذي يحاول إصالح 
سيارة معطوبة إنما يسأل أوال عن معرفته التي هي 
الستعداده  معنى  ال  غيابها،  ظل  ويف  قدرته.  رشط 

للقيام بالعمل أو لتصوره النظري لكيفية إنجازه.

إن تونس تواجه معضلة يمكن التعبري عنها بالعجز 
عن اإلصالح االقتصادي. ذلك أن األسباب التي ساعدت 
تونس يف تجنّب أسوأ االحتماالت بعد انهيار نظام بن 

عيل هي نفسها التي تساهم يف تعطيل مسار اإلصالح 
يف  املدني  املجتمع  قوة  ثنائية  يف  وتتمثل  االقتصادي. 

مقابل ضعف السلطة.

كاالتحاد  منظمة  وجود  أن  عىل  الجميع  يتفق 
العام التونيس للشغل قد ساعدت كثريا يف تجنب أسوأ 
فقد  السيايس.  االنتقال  من  األوىل  املرحلة  احتماالت 
لالنحرافات  تجنبا  التوازن  النقابية  املنظمة  أحدثت 
التوافق  وضمان  الحوار  عىل  ساعدت  ثم  السلطوية. 

السيايس، تجنبا لالنزالق نحو االحرتاب. 

من  به  ارتبط  وما  السيايس  الدور  هذا  أن  املشكلة 
نحو  النقابية  باملنظمة  يدفع  ديمقراطية  مرشوعية 
أن  تعترب  فهي  واالجتماعية.  االقتصادية  املحافظة 
دورها الوطني ال بد أن ينعكس إيجابيا عىل منظوريها 
خطوط  ثم  ومن  تمثلها.  التي  الفئات  مختلف  وعىل 

حمراء كثرية يصعب عىل أي سلطة مواجهتها.

قوية.  سلطة  إىل  أيضا  املواجهة  تحتاج  املقابل،  يف 
وهذا مستحيل تونسيا. إذ أن املنظومة الديمقراطية قد 
2011 عىل عدم الثقة. ولذا جاءت مختلف  قامت بعد 
إضعاف  أجل  من  الحكم  منظومة  هندسة  عنارص 
األحزاب وتعطيل قدرة الحكومات عىل الفعل السيايس 

الحاسم.

تم  فقد  تماما.  العكس  عىل  بل  اإلصالح.  يأت  لم 
اشرتاء السلم االجتماعي منذ 2011 من خالل اإلدماج 
العمومية من  العمومية واملنشآت  الوظيفة  املكثّف يف 
االمتيازات  وتكريس  األجور  زيادة  خالل  ومن  جهة، 
النفقات  انفجار  مصادر  أهم  وتلك  أخرى.  جهة  من 
العمومية، وما ترتّب عنه من عجز يف املوازنات الداخلية 

والخارجية.

تمثل  اإلصالح  لعرس  الكربى  املؤرشات  من  إن 
التونسيني للثورة واملساواة التي ينبغي أن تنشئها. ويف 
هذا الصدد، ينبغي التمييز عموما بني نزعتني. تعّرف 

األوىل املساواة بإلغاء االمتيازات، يف حني تطالب الثانية 
أن  لنعلم  الجهد  من  كثري  إىل  نحتاج  وال  بتعميمها. 
مطلب تعميم االمتيازات ال يزال هو املهيمن يف الحالة 
لتخيل  استعداد  أي  يبدي  تقريبا  أحد  فال  التونسية. 
عن امتيازاته، ألن كل طرف يعتربها حقوقا مرشوعة 
يطالب  طرف  كل  أن  أي  بها.  للمساس  مجال  ال 

باإلصالحات، ولكن بعيدا عن ساحته.

إن الصعوبة التي وصل إليها الوضع تجعل اإلصالح 
 2011 منذ  تونس  أظهرته  ما  ذلك  ومن  عرسا.  أشد 
أنه  ويبدو  الوقت.  واشرتاء  للتأجيل  نزوعا واضح  من 
االتجاه  تدفع يف  أن  داخلية يمكنها  أي قوة  ليس ثمة 
يزال  ال  إذ  املتوقعة لإلصالح.  التكلفة  الصحيح بحكم 
التونسية  والفكرية  السياسية  النخب  من  مهم  جزء 
سحري.  أساس  عىل  االقتصادية  املسألة  مع  يتعامل 
وال إجحاف يف القول: إن الكثريين ال يزالون يعيشون 
يريدون  كانوا  الذين  الخميائيني  بمنطق  االقتصاد 
تحويل املعادن غري النفيسة إىل معادن نفيسة. ثم إن 
عقلنا الشعري يميل علينا أن الشعب يكفي أن يريد كي 

يستجيب الواقع.

إن أسوأ ما يف الواقع أنه ال يستجيب للرغبات التي 
ال تملك وسائل تحققها فيه. والواقع التونيس سيظل 
عصيا عىل اإلصالح ما دامت معادلته مختلة. ويمكن 
اختصار عنارصها كما ييل: إن الحاجة امللحة لإلصالح 
عىل  فرضه  عن  هيكليا  عاجزة  حكومات  تقابلها 
وإعالمية  فكرية  نخب  وعىل  يرفضه،  مدني  مجتمع 
وعىل  لتقبله،  العام  الرأي  تأهيل  يف  دورها  تلعب  لن 
قوى سياسية يتحفز بعضها الستغالل االحتقان الذي 
سيتسبب فيه. كل ذلك وغريه يؤرش إىل أن البلد ال يملك 
مع األسف وسائل استغالل األزمة التي يواجهها، بما 
يرجح احتمال إضاعتها مع كل ما قد يرتتب عن ذلك 

من كارثة.

األزمة وكارثة ضياعها...
بقلم : د. أيمن البوغانمي

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

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

أحمد بن مصطفى - أيمن البوغانمي

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء سالم

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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في تقرير جديد حول مخاطر اإلرهاب بتونس:

»جمموعة األزمات الدولّية« حُتّذر من حتّول العنارص اإلرهابية إىل عصابات إجرامّية!

سجن
لـ"قتل" الوقت يلتهم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 
يف سجنه كتبا بشكل جعل أحد املقربني منه يصفها بأنها ال تكاد 
تحىص وتعّد  مشريا لـ "الشارع املغاربي" إىل أن عائلة القروي 
الجوع  تداعيات ارضاب  الصحي من  تتوجس خوفا عىل وضعه 

الذي انطلق يف تنفيذه منذ نهاية االسبوع املنقيض.

اتصاالت
ترصيحات االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل االخرية حول 
واملالية  االقتصاد  لوزير  وجهها  التي  واالتهامات  االسعار  يف  الزيادات 
ودعم االستثمار فاجأت العديد من قيادات منظمة االعراف الذين حاولوا 

خالل زيارة ليبيا منذ اسابيع "راب الصدع" بني الرجلني.

يف  الكعيل  عيل  الوزير  عىل  املبارش  عىل  تهجم  قد  الطبوبي  وكان 
برنامج عىل قناة التاسعة شارك فيه الوزير. وخالل زيارة ليبيا  جرى 
الشغل ومنظمة االعراف بحضور  اتحاد  لقاء موسع جمع قيادات من 
الوزير و"حصل نوع من التهدئة" حسب ما اكد لـ"الشارع املغاربي" 
يقصد  لم  انه  واكد  الكعيل  مازح  "الطبوبي  ان  قال  به  مصدر موثوق 

املس من شخصه".

انعقاد  قبيل  الطبوبي  مع  ستجرى  "اتصاالت"  ان  املصدر  وأبرز 
االربعاء  غد  بعد  ستعقد  التي  الشغل  التحاد  الوطنية  االدارية  الهيئة 

وستحدد "جملة  التحركات التي ستقوم بها املنظمة للرد عىل سياسية 
صعوبة  رغم  البعض،  ويراهن  الرشائية".  املقدرة  رضب  يف  الحكومة 
ذلك عىل اقناع امني عام املنظمة الشغيلة برضورة الحوار مع الحكومة 

وتفهم صعوبة الوضع الذي تعيش عىل وقعه البالد.

غضب
الوضع  حول  املهدي  فوزي  الصحة  وزير  ترصيحات  اثارت 
اوت  شهر  نهاية  قبل  وفاة    4000 تسجيل  وامكانية  الوبائي 
الترصيحات  ان  اكدوا  الذين  السياحة  قطاع  يف  املهنيني  استياء 
والحديث عن موجة رابعة من جائحة كورونا ستتسبب للبالد يف 
الغاء عدد من الحجوزات التي كانت مربمجة لهذه الصائفة والتي 
كانوا يعولون عليها النقاذ ما يمكن انقاذه من املوسم السياحي.

ازمة  وقع  عىل  يعيشون  الذين  املهنيني  غضب  ان  ويبدو 
وارتفعت مديونيتهم لتقارب 4 مليارات دينار نقله وزير السياحة 

وزارة  داخل  اعترب  ما  وهذا  املهدي،  فوزي  الحكومة  يف  لزميله 
الصحة بمثابة ضغط يرتقي اىل دعوة ضمنية لعدم الكشف عن 

حقيقة الوضع الوبائي وتسبيق االقتصادي عىل الصحي.

حقد دفين
سفري الجزائر بفرنسا، محمد عنرت داود تصّدى يوم األحد املايض 6 
جوان الجاري ملا أظهرت صحيفة "لوموند" الفرنسية يف افتتاحية لها 

بتاريخ يوم 5 جوان من عداء للجزائر.

ويف رّد وجهه للصحيفة املذكورة، تساءل داود : "هل تخدم لوموند 
مصالح خفية لجماعات مناهضة لعالقة سلمية بني الجزائر وفرنسا؟" 

مجيبا بأن السؤال يبقى بال رّد.

وأضاف السفري : "يحق للمرء أن يتساءل بشكل رشعي عن دوافع 
الطرف اآلخر عندما يُسارع باطالق حكم تقييمي يرُبز فيه ان الجزائر 

يف مأزق سلطوي حسب كاتب االفتتاحية".

وأكد أن "التعبريات الذاتية املستخدمة يف االفتتاحية مثل "النظام" 
و"القمع  السلطوية"  الفعل  و"ردود  للجيش"  املدنية  و"الواجهة 
الهائل" تأتي يف اطار كليشيات مبتذلة كّررها عدد من وسائل االعالم 
اىل ما ال نهاية له" متسائال عن "األهداف الحقيقية الكامنة وراء الحقد 
ما  غالبا  انه  قال  والذي  الجزائر  إزاء  االفتتاحية  اظهرته  الذي  الدفني 

يتكّرر مع كل موعد سيايس حاسم فيها".

 InternatIonal( الدوليّة«  األزمات  »مجموعة  أصدرت 
خّصصته  تونس،  عن  جديدا  تقريرا  مؤخرا،   ،)CrIsIs Group

لتناول خلفيّات تراجع العمليّات اإلرهابيّة يف البالد، ُمنبّهة إىل أّن 
سياسة الدولة الراهنة يف مكافحة الجماعات اإلرهابيّة قد تفرز 
اإلجراميّة  العصابات  تفاقم  مخاطر وشيكة تكمن خصوصا يف 

والتنظيمات العنيفة...

 Jihadisme( العنف«  أعمال  تفاقم  تجنّب  تونس:  يف  »الجهاديّة 
كان   ،)en Tunisie : éviTer la recrudescence des violences

الدوليّة«  األزمات  »مجموعة  نرشته  الذي  الجديد  التقرير  عنوان  هذا 
عن تونس يوم 4 جوان الجاري. ورغم أهميّته اآلنيّة، فإّن هذا التقرير 
»الجوائح  طينة  من  يكن  لم  ألنّه  التونيس  اإلعالم  باهتمام  يحفل  لم 
السياسيّة واالجتماعيّة الصادمة« التي ترفع نسب املشاهدة واالستماع 

لدى الجمهور، وإن كانت يف منتهى التفاهة.
أوضح التقرير أّن حّدة العمليّات اإلرهابيّة يف تونس، التي يُسّميها 
بـ«الهجمات الجهاديّة«، قد تراجعت بشكل ملحوظ جّدا يف البالد منذ 
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  لهجوم  الناجح  والعسكري  األمني  التصّدي 
عىل مدينة بن قردان يف مارس 2016. ويف املقابل، اعترب أّن هذا الرتاجع 
اإلرهابيّة،  التنظيمات  املتّخذة لرضب  الحكوميّة  اإلجراءات  إىل  يعود  ال 
بقدر ما انجّر و«بشكل رئييس« عن مالحقة منابع تنظيمي »القاعدة« 
أنحاء الرشق األوسط وشمال  و«الدولة اإلسالميّة« اإلرهابينّْي يف سائر 
أّن بضعة  التقرير الستنتاجاته األساسيّة باإلشارة إىل  أفريقيا. ويُمّهد 
املتشّددة  اإلسالميّة  التنظيمات  صفوف  يف  قاتلوا  التونسينّي  من  آالف 
سواء يف ليبيا أو يف بعض بالد الرشق األوسط، فضال عن أّن متشّددين 
تونسينّي كانوا قد ارتكبوا أربع هجمات إرهابيّة يف فرنسا وأملانيا بني 

عامي 2016 و2021. 
الجهاديّة تالشت من  السلفيّة  »األيديولوجيا  أّن  ومع ذلك يستنتج 
التي  السّكان  املهّمشة من  القطاعات  البالد، بما يف ذلك بني  املشهد يف 
الشهادة«.  مفهوم  مع  ال  العصابات  ثقافة  مع  أكثر  للتماهي  تنزع 
الشباب  يُنّفذها  كان  التي  االنتحاريّة  العمليّات  أّن  بذلك  واملقصود 
املنصهر يف تلك الجماعات املتطّرفة قد اضمحّلت ألّن فكرة »الشهادة« 
واستتباعاتها، أي ما سينعم به هؤالء االنتحاريّون مثال من »حور عني« 
بمجّرد املوت والدخول إىل الجنّة، لم تعد تُغري الشباب املهّمش املقيم 

غالبيّته يف األحياء الشعبيّة واملناطق املحرومة.

استمرار الخطر اإلرهابي
آمنة  ليست  »تونس  فإّن  اإلرهابيّة،  للعمليّات  امللفت  الرتاجع  رغم 
تماًما من التشّدد اإلسالمي«، وفق ما جاء يف التقرير، وهو ما يعود جزئيّا 
اإلرهاب  مكافحة  إلجراءات  املقصودة  غري  والتبعات  االنعكاسات  إىل 

الجارية حيّز التنفيذ منذ عام 2013. يف هذا املضمار، يفيد بأّن معظم 
سجني   2200 عددهم  البالغ  اإلرهابي  بالنشاط  الصلة  ذوي  السجناء 
من املنتظر إطالق رساحهم عىل مدى األعوام الثالثة املقبلة. ومن ثّمة، 
ذهب إىل أّن الظروف السجنيّة و«سوء املعاملة« التي خضع لها هؤالء، 
من شأنها أن تُفيض بهم إىل النكوص نظرا إىل احتماالت إعادة تأهيلهم 
الضئيلة. وهو ما يعني أّن هناك »مخاطرة مرتفعة يف أنّهم سيستأنفون 
نشاطهم املتشّدد عند إطالق رساحهم أو سيختارون طريق الجريمة«. 
بعد  عليهم  املفروضة  الشديدة  اإلداريّة  الرقابة  أّن  إىل  باإلضافة  وهذا 
بأنّهم  يشعرون  مّمن  بعضهم،  »تدفع  أن  شأنها  من  السجن  مغادرة 
عوملوا بشكل غري منصف، إىل تجديد اتّصالهم بالجماعات الجهاديّة«. 
نحو  هناك  بأّن  يُفيد  إذ  األهميّة،  غاية  يف  آخر  رقًما  التقرير  يقّدم 
100 تونيس يف منطقة الساحل اإلفريقي ينتمون إىل تنظيمات إرهابيّة 
نقل  يختارون  »قد  اإلسالميّة«،  و«الدولة  »القاعدة«  بتنظيمي  ترتبط 

املعركة إىل بلدهم األصيل يف أّي يوم«، أي إىل تونس. 
تُقّرر،  قد  ودوليّة  إقليميّة  قوى  هناك  أّن  هنا  التقرير  يقله  لم  وما 
يف أّي وقت من األوقات، العتبارات جيوسياسيّة تقديم تسهيالت ماديّة 
ولوجستيّة إىل تلك العنارص، بل وقد تفرض ضغوطا سياسيّة لتيسري 
عودتهم إىل تونس. وطبًعا فإّن 100 عنرص يف جماعة إرهابيّة عقائديّة ال 
يُعّد عدًدا هيّنا إطالقا، بل قد تفوق مخاطره استعدادات كتائب وأفواجا 
تنّظمها  اإلرهابيّة يف حال  العنارص  تلك  أّن  باعتبار  بأكملها،  عسكريّة 
واخرتاقها لبعض األحياء الشعبيّة أو املفازات الغابيّة القريبة من املدن 
قد تعتمد عىل الكّر والفّر وتلتجئ إىل العمليّات االنتحاريّة وتحاول عرب 
كّل  يف  املهّمش  الشباب  استقطاب  واالفرتاضيّة  امليدانيّة  الوسائل  كّل 
دعوات  وانتشار  السائد  السيايس  التطاحن  أّن  السيما  البالد،  جهات 
التكفري حتّى تحت قبّة الربملان واستبطان الفكر املتشّدد من شأنها كّلها 

أن تُشّكل أرضا خصبة لتحّركات هؤالء...

إجراءات استبقائّية!
الدوليّة  املنظمة  هذه  اعترب  اإلرهابي،  الخطر  استمرار  عىل  عالوة 
أّن »الحكومة تستمّر يف فرض إجراءات قمعيّة وغري مركَّزة يف مكافحة 
التماسك  يف  تفّككا  »تُحدث  اإلجراءات  تلك  بعض  وأّن  اإلرهاب«، 
االجتماعي وتآكالً يف ثقة املواطنني بمؤّسسات البالد«. وهو ما اعتربت 
أنّه »يرفع معّدالت الجريمة وأشكال أخرى من انعدام األمن يف املناطق 
واالقتصاديّة  االجتماعيّة  األحوال  استمّرت  إذا  وخصوصا  الحرضيّة، 
السلطات  الدوليّة«  األزمات  »مجموعة  تدعو  ثّمة  ومن  بالرتّدي«. 
ملنع  الجنائيّة  والعدالة  األمن  مجايل  يف  إصالحات  إجراء  إىل  التونسيّة 
حدوث تصاعد يف حّدة العنف. ويف هذا املضمار، تؤّكد عىل وجوب سّن 
قانون طوارئ جديد بدال من »األمر عدد 50 لسنة 1978 املؤّرخ يف 26 
جانفي 1978 املتعّلق بتنظيم حالة الطوارئ«. فمن املعلوم أّن هذا األمر 

القانوني قد بات غري مالئم للتحّوالت التي شهدتها البالد بعد أكثر من 
أربع عقود عىل إصداره، فضال عن أنّه ينتهك مقتضيات دستور 2014 

يف نقاط عّدة منه.
تفاقم  غرار  عىل  املحتملة،  العكسيّة  االرتدادات  تجنّب  أجل  ومن 
أوصت  الحرضيّة،  املناطق  يف  واالضطرابات  املنظمة  الجريمة  مشكلة 
 2015 لسنة   26 عدد  األسايس  القانون  بتعديل  الدوليّة  املنّظمة  هذه 
مطالبتها  إىل  باإلضافة  األموال،  غسل  ومنع  اإلرهاب  بمكافحة  املتعّلق 
التخفيف  اتّجاه  يف  الجزائيّة  اإلجراءات  مجّلة  فصول  بعض  بتعديل 
من حّدة اإلجراءات اإلداريّة والجزريّة املشّطة املسّلطة عىل املتّهمني يف 
قضايا إرهابيّة، عىل غرار إلغاء االستثناء املتعّلق بإمكانيّة عدم السماح 
للمحامي بزيارة ذي الشبهة خالل فرتة 48 ساعة األوىل من االحتفاظ 
األمن،  مراكز  لدى  االحتفاظ  لفرتة  األقىص  الحّد  تقليص  وكذلك  به، 
باعتبارها الفرتة التي تشهد انتهاكات أكثر من غريها، فضال عن املطالبة 
باتّخاذ إجراءات عديدة أخرى سبق أن طالبت بمثلها الهيئات الوطنيّة 
واملنظمات الحقوقيّة التونسيّة وتتعّلق مثال بتحسني ظروف االحتجاز، 
والحّد من اكتظاظ السجون، وتأمني الرعاية الصحيّة والنفسيّة املالئمة 
للمساجني وتركيز الجهود عىل إعادة التأهيل االجتماعي وتقديم فرص 

لالندماج والعمل إىل من قضوا فرتة عقوبتهم.
ويف السياق ذاته، دعت إىل الرتكيز عىل الوقاية عوضا عن االكتفاء 
باإلجراءات الجزريّة، وإىل رضورة تعزيز التنسيق بني مختلف الوزارات 
تتّسم جهود مكافحة  الصلة، حتّى  الوطنيّة والحقوقيّة ذات  والهيئات 
الجانب  عىل  تقترص  ال  شاملة  مقاربة  وتُشّكل  فعاليّة  بأكثر  اإلرهاب 
األمني. وهو ما من شأنه أن يُعّزز الثقة يف مؤّسسات الدولة وينعكس 

إيجابيا عىل املجتمع بأرسه... 
يبقى من الرضورة أن نسوق مالحظة منهجيّة، فـ«مجموعة األزمات 
الدوليّة« تعلن نفسها يف موقعها الرسمي »منظمة مستقّلة«. ورغم ذلك، 
العمليّات  عن  تتحّدث  عندما  أنّها  تقريرها  قراءة  يف  يُدّقق  من  ياُلحظ 
جهاديّة«  »هجمات  حرفيّا  تُسّميها  فإنّها  تونس  يف  املرتكبة  اإلرهابيّة 
بـ«مجموعات  اإلرهابيّة  التنظيمات  تنعت  كما  جهادي«،  »عنف  أو 
مسّلحة«. أّما حني يتعّلق األمر بتلك التي جّدت يف فرنسا أو أملانيا فإنّها 
تُغرّي توصيفها لتُسّميها »عمليّات إرهابيّة«. وهو ما يمّس يف تقديرنا من 

حيادها وتوازن تقاريرها. 
السيما  فيها،  شّك  ال  أهميّة  يكتيس  التقرير  هذا  فإّن  ذلك،  ومع 
األعمال  تفاقم  فعليّا  تشهد  أخذت  البالد  أّن  نالحظ  أن  اليسري  من  أنّه 
األفق  انسداد  ظّل  يف  املنّظمة،  العصابات  خطورة  وازدياد  اإلجراميّة 
السيايس واسترشاء الفساد واستمرار اإلفالت من العقاب وشّدة الرتاجع 

االقتصادي وعمق اإلحباط االجتماعي...

معز زيود

زوووومزوووومزوووومزووووم
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كوثر زنطور

حتى ال يتحّول عامد بوخريص
رئيس هيئة مكافحة الفساد املقال إىل بطل !

انهى رئيس الجمهورية قيس سعيد التكهنات 
الوطنية  الهيئة  رئيس  اقالة  من  موقفه  حول 
ملكافحة الفساد عماد بوخريص بعد أن الرد جاء 
رسيعا وكالعادة عىل رؤوس املإل دون أي اعتبار 
هذا  بسبب  سابقا  طالته  التي  لالنتقادات  كان 
اىل سياسة ولم تعد  الذي تحول بتكراره  السلوك 
بذلك تثري استنكار أي طرف فيما تحول بوخريص 
اىل بطل رغم ان تاريخه وبعض الوقائع والخفايا 
رأس  عىل  قضاها  التي  اشهر  الـ9  سجل  وايضا 

الهيئة تجعله بعيدا عن أية بطولة كانت.

شّكل اعالن رئاسة الحكومة بعد ظهر يوم امس 
االثنني 7 جوان 2021 عن اقالة رئيس هيئة مكافحة 
ألسباب  مفاجأة  بوخريص  عماد  القايض  الفساد 
املتواصلة  السياسية  االزمة  خاصة  منها  متعددة 
باب  لفتح  تمهيدا  للتهدئة  الدعوات  وتتايل  اشهر  منذ 
الجمهورية  رئيس  رفض  وبسبب  جهة  من  الحوار 
قبول الوزراء املزكني الداء اليمني الدستورية بما ينبئ 
بمصري مشابه للرئيس الجديد للهيئة عماد بن الطالب 

عيل من جهة اخرى.
صمتت القصبة عن تقديم أية توضيحات تضفي 
بها مرشوعية عىل قرارها بل وعمق هذا الصمت املريب 
استباق  االطالق  عىل  ابرزها  خفاياه  حول  الشكوك 
احالة "ملفات فساد ثقيلة عىل القضاء". هذه الشكوك 
خالل  بنفسه  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  حّولها 
رواية  اىل  املقال  الهيئة  رئيس  امس  يوم  استقباله 
تضمنت 3 معطيات: االول يتعلق بسبب االقالة املتمثل 
التحوير  وزراء  يهم  والثاني  فساد  قضايا  اثارة  يف 
اليمني  ألداء  استقبالهم  سعيد  رفض  الذين  الوزاري 
الهيئة. والثالث وقد يكون  الدستورية استنادا مللفات 
سعيد  أماط  التي  الرئاسية"  بـ"االرسار  يتعلق  االهم 
عىل  لـ"حرب  االعداد  بانطالق  واملتعلق  عنها  اللثام 

الفساد" بات واضحا ان بوخريص كان جزءا منها.  

محسوب على الرئيس
سعيد  قيس  ترصيحات  اىل  استنادا  املؤكد  من 
عنوان جديد  اىل  االقالة ستتحول  ان  امس  يوم  مساء 
من عناوين االزمة بني القصبة وقرطاج. سعيد اعترب 
انه "لم يتم احرتام الجوانب القانونية يف قرار االقالة" 
اشهر   9 قبل  صادق  باعتباره  نفسه  بذلك  مناقضا 
تقريبا عىل تعيني بوخريص الذي جاء اثر إقالة العميد 
شوقي الطبيب من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس 

الفخفاخ.
أيضا  انذاك  ُطرح  القرار  قانونية  حول  الجدل 
وكان وراء طعن العميد الطبيب يف القرار لدى املحكمة 
كان  وان  القضية شكال(.  بعد  فيما  )ُرفضت  االدارية 
قيس سعيد يعتزم رفض قبول الرئيس الجديد للهيئة 
قانونية  اخالالت  اىل  مستندا  الدستورية  اليمني  الداء 
شابت االقالة، فإن ذلك سيكون بمثابة التأكيد عىل ان 
الحجة القانونية والدستورية ال تُرفع انتصارا ودفاعا 
املؤسسات وانما  القانون والدستور ودولة  عن علوية 

انتصارا للمقربني منه واملحسوبني عليه.
كانت  الطبيب  شوقي  اقالة  ان  القول  ويمكن 
موقفه  من  أقوى  سعيد  الرئيس  من  موقفا  تفرتض 
من إقالة بوخريص لسببني عىل األقل: االول ان القرار 
ترصيف  حكومة  وباتت  مستقيلة  حكومة  عن  صدر 
اعمال وثانيا ان االقالة كانت يف اطار تصفية حسابات 
عىل خلفية دور الهيئة ورئيسها يف "أزمة ملف تضارب 

املصالح".
وعىل املستوى القانوني، نُذّكر بأن خرباء القانون 
اقالة  قرار  قانونية  مدى  حول  اختلفوا  الدستوري 

 120 املرسوم عدد  ان  اعترب  الطبيب، بني من  شوقي 
التي  الهيئة  رئيس  والية  كرس  يُخول  ال   2011 لسنة 
تدوم 6 سنوات ُمسرتسلة دون قطع ودون تجديد وان 
شوقي الطبيب لم يرتكب "خطأ جسيما يربر اقالته"، 
ذلك  وان  دستورية  ليست  الهيئة  ان  يؤكد  من  وبني 
عىل  واالقالة  التعيني  صالحية  الحكومة  لرئيس  يمنح 

حد سواء.
االمر ال يتعلق اذن بالدفاع عن "مبادئ"، فالواضح 
ان السيد بوخريص حّول الهيئة اىل ما يشبه املؤسسة 
التابعة لرئاسة الجمهورية وانخرط يف سياساتها ولقي 
بسبب ذلك نفس املصري الذي لقيه كل "محسوب" عىل 
القرص. هذه "التصفية" تمت بمراحل انطلقت بوزير 
الثقافة ثم وزير الداخلية وايضا البيئة مرورا بتحوير 
قبل  من  امُلعينني  الوزراء  كل  ابعاد  اىل  افىض  وزاري 
الرئاسة قبل ان يُقرر املشييش اثر عدم تمكن الوزراء 
الجدد من أداء اليمني الدستورية االقالة الفورية لـ 5 

ممن شملهم التحوير.

خفايا اإلقالة
من  ملنعه  أقيل  بطل  اىل  بوخريص  عماد  تحول 
تتعلق بشخصيات  للقضاء  ثقيلة  فساد  ملفات  إحالة 
التوجه  هذا  عن  اعلن  ان  له  سبق  انه  خاصة  نافذة 
اية  تقديم  آنذاك  املنقيض ورفض  مارس  خالل شهر 
ان  وعما  امللفات  هذه  طبيعة  حول  كانت  توضيحات 

كانت تتعلق بسياسيني.
هذه البطولة "املزعومة" عززتها أيضا ترصيحات 
كالعادة  اختار  الذي  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس 
صوتا  العام  الرأي  اىل  التوجه  عرب  "املبارشاتية" 
وصورة. غري ان ما حصل يوم امس ال عالقة له بأية 
قائمة  ضمن  كان  الذي  القايض  لهذا  كانت  بطولة 
القضاة الذين عول عليهم النظام السابق لالنقالب عىل 

جمعية القضاة .
زمالئه  من  جزء  قبل  من  بوخريص  ويُنعت 
بـ"قايض التعليمات واالمالءات"، وُجوبه تعيينه خلفا 
للعميد الطبيب بموجة انتقادات وخاصة بحملة تشهري 
عرب اعادة تداول مراسلة كان قد وجهها وزير العدل 
الجمهورية  رئاسة  اىل   2005 سنة  التكاري  البشري 
تضمنت اسماء القضاة "الثقاة" لتوظيفهم يف االنقالب 
عىل الجمعية ومن بينهم القايض بوخريص الذي كان 
االبتدائية  باملحكمة  العقوبات  تنفيذ  قايض  أنذاك 

ببنزرت. 
واملعلوم ان مسار قمع نظام بن عيل ملا ُسمي خالل 
تلك الفرتة بـ"التيار املستقل داخل القضاة" امُلمثل يف 
منهم  مجموعة  اصدار  اثر  انطلق  القضاة"  "جمعية 
يوم 3 مارس 2005 بيانا اتهموا فيه النظام باالعتداء 
التي  العنف  احداث  خلفية  عىل  املحكمة  حرمة  عىل 
شهدتها لدى مثول املحامي محمد عبو امام التحقيق. 
ومن املفارقات ان عبو هو من رشح بوخريص لرئاسة 

الهيئة بعد اقالة شوقي الطببب.
وجه  عىل  تم  الهيئة  رأس  عىل  بوخريص  تعيني 
الرسعة اذ ان الفخفاخ ارص يف االيام االخرية من عمر 
تتم  بأن  وتمسك  الطبيب  شوقي  اقالة  عىل  حكومته 
رفضوا  الوزراء  اغلب  ان  رغم  السلطة  مغادرته  قبيل 
وكانت  الوزراء  مجلس  عىل  احالته  عند  التعيني  هذا 
برقية تعيني بوخريص عىل رأس الديوانة عىل الطاولة 

قبل ان تتغري وجهته ويخلف العميد الطبيب.
معايري  اىل  استنادا  يتم  لم  بوخريص  اختيار 
عجل  عىل  وجاء  املنصب  هذا  لتويل  تؤهله  موضوعية 
مثلما يقول كل من عايشوا تلك الفرتة وما شابها من 
تنديد واسع شمل منظمات واحزاب وحتى وزراء من 
الحكومة .بل وكاد بوخريص ان يبارش مهامه بالقوة 

يف  نجحوا  الذين  "العقالء"  بعض  تدخل  لوال  العامة 
احتواء االزمة عرب اقناع شوقي الطبيب باإلذعان لقرار 

الحكومة.
تسببت  مشحونة  اجواء  يف  مهامه  بوخريص  بدأ 
قرارته يف تحويلها اىل قلب الهيئة التي شهدت بسببها 
ما يشبه عملية هدم ممنهجة، حسب توصيف عدد من 
االطارات الذين عزلهم بوخريص فيما وضع من تبقى 
من موظفني تحت "مراقبة امنية" وتم غلق كل املنافذ 
للولوج اىل التطبيقات التابعة للهيئة كما توقف نشاط 
اذاعة "نزاهة" التابعة لها، إىل أن خفت بريق الهيئة 
وباتت بال نشاط تقريبا بسبب تخبطها يف تجاذبات 

داخلية.
ما حصل يف الهيئة خالل اشهر ارشاف بوخريص، 
كان يمكن ان يتم مثال بعد اصدار محكمة املحاسبات 
لـ"الشارع  اكد  ما  تعتزم حسب  التي  تقريرها وهي 
تدقيق  مهمة  اجراء  به  موثوق  مصدر  املغاربي" 
.وكان لبوخريص ان ينأى بنفسه عن شبهات تصفية 
اية  يف  تبت  رقابية  لجهات  االمر  ترك  لو  حسابات 
فرتة  خالل  الهيئة  عمل  يف  او  االنتدابات  يف  الخاالت 

شوقي الطبيب. 
يف  الهيئة  عن  الوضوح  غاب  ذلك،  مع  بالتوازي 
ادارة ازمة التحوير الوزاري وظهر رئيسها بوخريص 
دون شجاعة تُمكنه من الرد عىل املعز لدين لله املقدم 
تأكيده يف ترصيح  اثر  الحكومة  رئيس  ديوان  رئيس 
هشام  ان   2021 جانفي   29 بتاريخ  التاسعة  لقناة 
املشييش تأكد من نزاهة الوزراء املقرتحني عن طريق 
هيئة مكافحة الفساد . اكثر من ذلك ناقض بوخريص 
برتاجع  قام  عندما  ذلك،  عىل  أجرب  يكون  وقد  نفسه، 
رئاسة  موقف  ان  فيه  قال  ترصيح  عن  مسؤول  غري 

الجمهورية من التحوير "استند اىل الهيئة".
روايتي  بني  والتضارب  التحوير  حول  الجدل 
"شبهات  حول  الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  رئاسة 
ومواقف  الوزراء"  من  عدد  حول  تحوم  التي  الفساد 
بوخريص بينت انه غري قادر عىل مواجهة الضغوطات 
وهي من الخصال املحددة لالرشاف عىل هيئة مستقلة 
ال تخضع الي طرف بما يف ذلك رئاستي الجمهورية 

والحكومة.
الجمهورية  قال رئيس  الذي  والقايض بوخريص 
انه تلقى منه "اثباتات" تؤكد "فساد بعض االشخاص 
القانون  من   29 الفصل  خالف  بالتحوير"،  املعنيني 
االطاري عدد 120 لسنة 2011 املتعلق بهيئة مكافحة 
عضو  كل  عىل  "يجب  انه  عىل  ينص  والذي  الفساد 
اىل  بلغ  ما  كل  يف  املهني  الرس  عىل  املحافظة  بالهيئة 
علمه من وثائق او بيانات او معلومات حول املسائل 

الراجعة بالنظر اىل الهيئة".
اعالن  عند  شددت  قد  يقظ  انا  منظمة  وكانت 

الوزراء  الحكومة حول  لرئيس  ملفات  احالتها  الهيئة 
الشكل  بهذا  فساد  "ملفات  عرض  ان  عىل  املقرتحني 
يمثل تعديا صارخا عىل املعطيات الشخصية وبامكانه 
فتح باب االبتزاز بامللفات" التي قالت انها تحولت اىل 

عادة دأبت عليها كل االطراف السياسية بعد الثورة.
الغريب ان رئيس الجمهورية اكد بنفسه يوم امس 
هذا االنحراف بعمل الهيئة مقّرا ضمنيا ايضا بوجود 
تنسيق بينهما. وهو أمر أكثر من مطلوب باعتبار ان 
مختلف  من  فاعلة  بمشاركة  تتم  الفساد  عىل  الحرب 
اطار  التوظيف ويف  بمنطق  ليس  لكن  الدولة،  اجهزة 

رصاع سيايس اصبحت الهيئة جزءا منه.
هذا ال يعني طبعا ان رئاسة الحكومة التي لم تقدم 
بعد روايتها تحركت رفضا لهذا التوظيف من منطلق 
مبدئي خاصة عند التمعن يف سرية الوافد الجديد عىل 
التي تجمعه  القرابة  الهيئة وهو بخالف عالقة  راس 
بكاتب عام الحكومة الحكومة وليد الذهبي الذي كان 
حارضا عند املصادقة عىل تعيني قريبه، محل شكايتني 

احداهما احالتها الحكومة السابقة.
فيتعلق  بوخريص،  القالة  الحقيقي  السبب  اما 
شكلها  التي  بتلك  شبيهة  خلية  اىل  الهيئة  بتحويل 
الفساد.  عل  بالحرب  سمي  ما  ضمن  الشاهد  يوسف 
املغاربي"  لـ"الشارع  به  موثوق  مصدر  وكشف 
و"التثبت  البنكي  الرس  رفع  طلب  امكانية  للهيئة  ان 
"للحكومة  وان  و"التقيص"  واملنقوالت"  االمالك  من 
اعداد  يف  الجمهورية  رئاسة  انطالق  عن  معلومات 
منها  شبهات  محل  شخصيات  حول  فساد  ملفات 

داعمون للحكومة".
والتعويل عىل الهيئة هو " سيناريو ب" بعد اقالة 
توفيق رشف الدين وزير الداخلية السابق الذي كانت 
له  تخولها  التي  صالحياته  اىل  استنادا  اليه،  ستوكل 
حالة الطوارئ مهمة اصدار قرارات االحالة عىل االقامة 

الجربية..
ومنذ شهر، قدم بوخريص لرئيس الحكومة طلبا 
مرفوقا  والتقيص"  الوقاية  "جهاز  الحداث  رسميا 
احداثه  تعطل  الذي  الجهاز  وهذا  أعضائه.  بقائمة 
كان  واسعة  بصالحيات  سنوات   10 يُقارب  ما  طيلة 
 )2012( الرتويكا  أحزاب  بني  سيايس  خالف  محل 
وُرفض من قبل القضاة باعتبار ان اعضاءه يتمتعون 
بامكانية  القانون  لهم  ويسمح  العدلية  بالضابطة 
الحجز والتفتيش. واحداث هذا الجهاز كان سيشكل 
نقلة نوعية يف الحرب عىل الفساد طبعا لو كانت بعيدة 

عن تصفية الحسابات.
املعطيات املتوفرة تؤكد ان طلب بوخريص ُرفض 
الحكومة معه.  ضمنيا من خالل عدم تجاوب رئاسة 
تمثل  اصبحت  الهيئة  ان  استشعرت  قد  والقصبة 
مع  تقريبا  تزامن  الطلب  ان  خاصة  داهما"  "خطرا 
الداعم  الحزام  معها  يتعامل  التي  املرسبة"  "الوثيقة 

للحكومة وعىل راسه النهضة كحقيقة ثابتة.
وللتذكري تضمنت الوثيقة تفاصيل حول ما سمي 
الفصل  تفعيل  عرب  دستورية"  "دكتاتورية  بإرساء 
تضمنتها  التي  اإلجراءات  ومن  الدستور،  من   80
عىل  السياسية  الشخصيات  من  عددا  تشمل  إيقافات 
غرار القياديني بحركة النهضة رفيق عبد السالم ونور 
الدين البحريي والنائب عن قلب تونس سفيان طوبال.

يطرح  الفساد  مكافحة  هيئة  حول  يحدث  ما 
وهي  األخرية  العرشية  رافقت  حقيقية  معضلة 
التعيينات التي جاءت بشخصيات بال كفاءة وال اقتدار 
واملحاباة  املحسوبية  بفضل  املناصب  أهم  من  ُمكنوا 
وباتوا  نعمتهم  ألرباب  تنفيذ"  "اعوان  يكونوا  حتى 

رشكاء أساسيني يف عملية هدم الدولة...

عماد بوخريص



www.acharaa.com العدد 264 - الثالثاء 8 جوان 2021 maghrebstreet@gmail.com

05الشارع السياسي

بيانا  النهضة  حركة  نرشت  لتأسيسها  األربعني  الذكرى  بمناسبة 
الوطن  يعيش  بما  لها  عالقة  ال  التي  والجمل  الكلمات  من  فضفاضا 
من أزمات وَهَوان نتيجة السياسة التي انتهجتها طوال العرش سنوات 

املاضية من حكمها وبيان ذلك:

عن  دفاعها   " بـ:  تميّزت  مسريتها  إن  قولها  البيان  يف  جاء   )1
إىل  يحيل  ال  ملتبس  لفظ  والهوية  لتونس"  اإلسالمية  العربية  الهوية 
معنى سيايس محّدد بل هو إىل املفاهيم الحضارية أقرب. فما سّمته 
األصويل"  واملنهج  الفكرية  "الرؤية  يف  تفسريه  نجد  لديها  هوية 
اللذين يحكمان عقيدتها وما زالت متشبثة بهما ونجدهما منشورين 
أنها ادعت يف ما ُسّمي املؤتمر  الناس هذا رغم  عىل صفحتها إىل يوم 
الرؤية  السيايس. ومما جاء يف هذه  الدعوي عن  بأنها فصلت  العارش 
أن منهج الحركة يقوم عىل فهم النص الديني حّددت له ضوابط عىل 
املنتسب اليها االلتزام بها وإال ُعّد مارقا. فالهوية املتحدث عنها ليست 
وهو  العقيدة  كتب  يف  وردت  مثلما  اإليمان  أركان  سوى  حقيقتها  يف 
أمر يحمل يف طياته تكفري املخالف وتفسيق املرتّدد يف مساندتها. من 
فهمها  يف  الرأي  خالفها  إماما  رشها  وخربناها  عشناها  التي  نتائجه 
أو إحراق حارس مقر لحزب صنّفته حزبا  الفرق  اآليات بماء  بعض 
فضال  بالطواغيت  وصفهم  والجيش  األمن  رجال  استهداف  أو  كافرا 
فهم  يف  فالهوية  ذلك.  وغري  والسياحة  والفنانني  املثقفني  تكفري  عن 
االعتقاد  عىل  الناس  وإجبار  الرشيعة  تطبيق  عن  تخرج  ال  الحركة 
سريها،  خط  يف  نالحظه  أمر  وهو  بالحكم  لها  والتسليم  تعتقد  بما 
السنوات  فيها وهي  التي حكمت  األخرية  العرش سنوات  يف  خصوصا 
لم تستطع تمرير  املستنرية ولكنها  الشعب بنخبه  التي واجهت فيها 
أي من مفاهيمها الفاسدة أو جمع املواطنني حولها وهو ما اصطلح 
عىل تسميته بـ"املمانعة الشعبية ألخونة الدولة واملجتمع التونسيني".

وآالف  الشهداء  ذلك عرشات  البيان: "ودفعت رضيبة  يف  2( جاء 
الحركة  عملت  كالم  وأنصارها".  مناضليها  من  واملساجني  املرّشدين 
عىل  ودلييل  التعويضات  عىل  الحصول  قصد  وتضخيمه  ترويجه  عىل 
عىل  املتحصل  العمدوني  لطفي  املسمى  الحركة  قادة  أحد  أن  ذلك 
دكتورا من جامعة الزيتونة نرش كتابا ضخما يف طبعة أنيقة بمناسبة 
الهوية  أجل  من  النهضة  "شهداء  عنوانه  للحركة  العارش  املؤتمر 
والحرية والكرامة يف تونس" يف 540 صفحة حرش فيه أسماء وصور 
السابق  النظام  يتحمل  شهداء  وعّدهم  للحركة  انتسبوا  الذين  املوتى 
املسؤولية يف وفاتهم. واعترب شهداء الذين توفوا نتيجة مرض الرسطان 
و409  و407  و402  و400  و358  و351  و294   291 الصفحات 
و411 و418 و434 و442 و446 و452 و455 و499 و514 كذلك 
و460  و423  ص293  الوبائي  والكبد  ص291  بالسّل  توّفوا  الذين 
والرئتني ص413 والجلطة القلبية ص421 والسكري ص421 و462 
املغرب ص531 وآخر  القلبية يف  الدماغية ص488 واألزمة  واملاالريا 
تويف نتيجة اصابته بأمراض كثرية مثلما جاء يف الكتاب ص260 وغريه 
تويف يف مستشفى الرابطة قسم األمراض الجرثومية ص212، وكذلك 
من توّفوا جّراء حوادث مرور ص176 و345 و348 والغريب أن أحد 

هؤالء كان جنديا تويف يف حادث سيارة وانتظمت له جنازة عسكرية 
ص376. هناك صنف آخر من شهداء هذا الحزب الكاذب وهم الذين 
قتلوا أنفسهم فأحدهم رمى نفسه من أعىل سور بنزرت ص465 وآخر 
ص469  نفسه  شنق  وثالث  ص467  األدوية  من  كبرية  كمية  رشب 
ورابع اختنق ص 472. ثمة أيضا نوع آخر من الشهداء أحدهم سقط 
182 وثالث غرق  من نخلة ص405 وثان سقط من مبنى عال ص 
الذين توّفوا يف بيوتهم واعتربهم العمدوني  يف السودان ص493. أما 
له عرق يف  تقّطع  من  فمنهم  قال  مثلما  البطيء  القتل  نتيجة  شهداء 
ذلك  بعد  وتويف  وثانية  أوىل  عملية  له  وأجريت   2003 سنة  الدماغ 
بسنتني سنة 2005 ص435 ومنهم من خرج من السجن سنة 1989 
وتويف سنة 2005 ص355 وثالث خرج من السجن سنة 1997 وتويف 
له  1997 ووقع  السجن سنة  من  ورابع خرج  2004 ص359  سنة 
2011 ص363. والغريب حقا  2010 وتويف سنة  حادث شغل سنة 
أن أحد شهداء الحركة حسب مقاييس العمدوني تاه يف الصحراء هربا 
من التجنيد فأكلته الذئاب ص378. هذا التضخيم يف األعداد مقصود 
للحصول عىل التعويض املادي. فعرشات اآلالف من املنتسبني للحركة 
تم إدماجهم يف الوظيفة العمومية كما أن عددا كبريا منهم ظهرت عليه 
عليها  حصلوا  التي  األموال  من  املهولة  للكميات  املفاجئ  الثراء  آثار 
تحّمل  التي  املالية  املوازين  يف  أحدث خلال  ما  وهو  تعويض  يف شكل 

تبعاتها املواطن يف شكل غالء أسعار وتفقري مستمرين.

3( تُوهم الحركة نفسها أن نتائج انتخابات 2011 "تعكس تجذر 
تحظى  التي  العالية  واملصداقية  التونيس  الشعب  وجدان  يف  الحركة 
انتخابات  أّول  نتائج  أن  والحال  واسعة"  اجتماعيّة  رشائح  لدى  بها 
السابق  النظام  فيها  عوقب  انتخابات  كانت  إنما   2011 أحداث  بعد 
لها  تكن  ولم  وخارجيا  داخليا  عليه  ُشنّت  التي  الشعواء  الحملة  بعد 
التي  األحزاب  بغريها من  النهضة وال  داللة محّددة ال بخصوص  أية 
التي  األصوات  عىل  تحافظ  لم  فإنها  النهضة  أما  جميعها.  اندثرت 
سوى  لها  يتبق  لم  صوت  املليون  ونصف  مليون  بني  فمن  جمعتها. 
عليها  حصلوا  التي  واملنافع  التعويضات  من  املستفيدون  وهم  الثلث 
من حكمها ويخشون زوالها بزواله. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
التونيس كذب مصّمت  الشعب  الحركة متجذرة يف وجدان  بأن  القول 
وهراء ألن الحركة نبْت أجنبي يف مرجعياته ويف انتماءاته اإليديولوجية 
وحتى التنظيمية فهي جزء من التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني. يقول 
ثمار  من  تونس  يف  املعارصة  اإلسالمية  الحركة  تكن  "لم  الغنويش: 
جامع الزيتونة بل لم يكن للجامع دور يذكر يف نشأتها... كانت الحركة 
املرشق...  يف  اإلصالحي  الفكر  ألثر  انعكاسا  كبري  حّد  إىل  اإلسالمية 
وهو  الزيتونة")1(  جامع  بمشايخ  التقليدي  املجتمع  يف  واصطدمنا 
اعرتاف بأنه ال عالقة للحركة بتونس األرض والتاريخ والجماعة وما 
يف  حضورا  لها  نجد  ال  حيث  تعيشها  التي  الكبرية  الغربة  ذلك  يؤكد 
أسماء  اإلبداع بل كل ما هناك  أي فرع من فروع  املثقفة ويف  النخبة 
بجّد مشرتك  كاالدعاء  املسوغات  إيجاد  أو  التربير  يقترص دورها عىل 
التي  األكاذيب  من  وغريهما  يوسف  بن  بصالح  ما  عالقة  لها  بأن  أو 

تنفيها الوقائع والدراسة، حركة النهضة نبت غريب لن يثمر يف الرتبة 
التونسية وإن لّوثها فإىل حني.

4( جاء يف البيان: "دعوتها مجّددا إىل الرتّفق بالتجربة الديمقراطية 
التونسية الوليدة.... واالستقرار السيايس" وهو كالم كان من املفروض 
أن تكون الحركة هي املبادرة به وتعطي املثال عليه. فالرتفق بالتجربة 
يستلزم املحافظة عىل التوازنات الهشة للحكم. ففي فرتة الباجي حثت 
الحركة الشاهد عىل االستعصاء عىل من عيّنه بتعلة االستقرار السيايس 
ويف الفرتة الحالية أعادت نفس السيناريو مع املشييش ويف كلتا الحالتني 
ال يعني االستقرار السيايس لديها سوى تحقيق املزيد من املكاسب ألن 

املطالب باالستقرار والصمت هو اآلخر حليفا كان أو تابعا.

"املؤامرات  إىل:  تعرضت  أنها  هذا  بيانها  يف  الحركة  ادعت   )5
دليل  ال  أمر  وهو  السنني"  مّر  عىل  استهدفتها  التي  والدولية  املحلية 
فعلية يف  الحركة شاركت مشاركة  أن هذه  الجميع  يعلم  إذ  عليه  لها 
كل املؤامرات الدولية التي استهدفت بلدانا شقيقة وصديقة كسوريا 
وليبيا ومرص وأنها منخرطة انخراطا كليا يف املخطط الصهيوني سواء 
عن طريق العالقات املبارشة مع "أيباك" أو غري مبارشة من خالل فتح 
فرع للمؤسسة التي يرأسها عضو الكنيست السابق الصهيوني عزمي 
بشارة وال يجب أن يغيب عن البال أن الحركة تمثل أحد أهم أضالع 

الحلف الرتكي القطري.

إن املتأمل يف حصيلة 40 سنة منذ تأسست هذه الحركة يالحظ أنها 
يف فرتة الرسية التي دامت 30 سنة وتخللتها فرتات من العمل العلني 
حيث شاركت يف االنتخابات ونرشت الجرائد وأمضت املواثيق لم ترتك 
سوى الذكر اليسء ألنها لم تقترص عىل مواجهة السلطة بل تجاوزت 
التفجريات واالعتداءات املنظمة  التنكيل باملواطنني من خالل  ذلك إىل 
التي طالتهم رشا بماء الفرق واحتجازا لعميد وإحراقا ملواطنني أبرياء 
واندساسا يف الجيش لالنقالب عىل الرشعية. أما يف الفرتة العلنية التي 
عىل  كارثية  فالحصيلة  املاضية  سنوات  العرش  طوال  خالل  حكمت 
الدولة التي شارفت عىل التفكك واملالية العمومية التي أفلست والطبقة 
التي  املحلية  والصناعات  وجود  لها  يعد  ولم  اندثرت  التي  الوسطى 
أصبح  الذي  واملواطن  الرتكية  بالسلع  السوق  إغراق  بسبب  انهارت 
دولة  يف  عيوننا  فتحنا  أن  منذ  نعرفه  لم  مشهد  يف  املزابل  من  يقتات 

االستقالل. 

فعلوا  بما  وأهلكهم  بعد"  ومن  قبل  من  األمر  "لله  قولنا:  وآخر 
ويفعلون. 

-------------

الهوامش

للنرش  املجتهد  دار  تونس«  يف  اإلسالمية  الحركة  تجربة  من   )1
والتوزيع، طبعة تونس األوىل 2011، ص41 و44.

عجايب وغرايب...
أنس الشابي

بيان حركة النهضة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسها :

صورة الندوة الصحفية التي أعلن فيها يف 6 جوان 1980 عن تأسيس حركة االتجاه االسالمي، من اليمني اىل اليسار : زاهر املحجوب، بن عيىس الدمني، راشد الغنويش، عبد الفتاح مورو والحبيب مكني
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تعبئة  يف  أخرى  مرة  الحر  الدستوري  الحزب  يفشل  لم 
من  الربملان  »تحرير  شعار  تحت  جوان   5 يوم  أنصاره 

دكتاتورية االخوان«. 
تجاوبت مع دعوة الحزب جماهري ذات بال ال تقدر بأية 
أخرى  سياسية  حركة  أية  حشدها  عىل  األحوال  من  حال 
يسارية  وجوها  أن  للنظر  امللفت  النهضة.  حركة  باستثناء 
أو تقدمية حرصت عىل أن ياُلحظ وجودها ضمن املعتصمني 
أو االصطفاف وراء زعيمته  االنتماء للحزب  »ليس من باب 
إنما مساندة ومساهمة من باب الوطنية يف تقويض النظام 
السيايس الحايل الذي دفع بالبالد اىل الخراب والدمار« حسب 

النقابي مختار بوبكر.
املعتصمني  نفوس  يف  مرارة  خّلف  الحشد  هذا  أن  غري 
واملتابعني نظرا ملا اتسمت به ترصفات قوات االمن املحارصة 
املالحظني  اعتربها بعض  إخالالت وتجاوزات  لالعتصام من 
خطرية ومنبئة مستقبال بمعامالت أمنية ال تبرّش بخري. كتب 
مثال الناشط التقدمي عمرية علية الصغري تدوينة جاء فيها : 
السيارة  محرار  يف  الحرارة  درجة  باردو  من  للتّو  »عائد 
باردو  خصة  يف  للشمس«  »منهم  ورفاقها  عبري  درجة.   37
ألن أوامر املشييش تمنع ان تصل للمعتصمني ال مظالت وال 
واقيات من الشمس وال حتى »مالحف« وقد وقع حجزها من 
البوليس املحارص للمعتصمني وراء سياجني. ال ماء وال اكل 
وال غطاء يمكن ان يدخل دائرة الخصة. حول دائرة االعتصام 

االوامر اتت لألمنيني الخالئها من اي واقف عىل عمق 5 امتار 
او اكثر. يف ارسائيل لم يمارس البوليس عىل الفلسطينيني ما 
يمارس عىل كتلة الدستوري الحر منذ البارحة. اين اإلعالميني 
من  أين  اإلنسان؟  حقوق  عن  الدفاع  رابطة  أين  األحرار؟ 
أن  يمكن  املدنية؟  والدولة  الديمقراطية  عن  الدفاع  يّدعون 
وحتى  عبري  تحب  أال  ويمكنك  الحر  الدستوري  مع  تختلف 
هذه  تتجاهل  ان  يمكنك  ال  حي  ضمري  لك  كان  لو  تكرهها، 
يمارسون حقا  نواب شعب  الجريمة يف حق  املظلمة وحتى 
دستوريا. للنيام و»ليّل بايعني الوطن بلفتة«، سوف تندمون 
الحكم.  نهائيا من  االخوان  يتمكن  الله،  حقا عندما، ال قدر 
من  بأوامر  املشييش  يمارسه  الذي  الصلف  وهذا  العنف  هذا 
وعوا  الخوانجية  أن  هو  وحيد  لسبب  هو  الغنويش  مشغله 
فعال أنه إن وصلت عبري وحزبها للحكم فإن مصري أغلبهم 
سيكون السجن ان لم يكن االعدام ملا تورطوا فيه من ارهاب 
وحتى اغتياالت وملا اوقعوا فيه البالد من افالس وملا أوصلوا 
اليه التونسيني من فقر. هم يستعملون جهاز الدولة لضمان 
سلطتهم وامتيازاتهم واألرزاق التي اغتنموها دون حق. هذه 
االنتهازيون  فليواصل  الشمس.  وضوح  واضحة  الوضعية 
والجبناء تخّفيهم وراء تعلة كاذبة وانعدمت صلوحيتها من 
خرافة  »أزالم«.  وهم  عيل«  بن  نظام  »هم  وحزبها  عبري  ان 

الثورة انتهت ووقفت الزنقة باملحتالني«.
كريمة السعداوي

اعتصام الدستوري الحر يوم 5 جوان :

نجاح ومرارة...

عز الدين سعيدان

الحقيقة  بإرادتك ُفرض عليك". تكتيس هذه  تتدبّره  لم  ما 

داللة أبلغ وخطورة أكرب عندما يتعلق األمر بالدولة وخصوصا 

بسيادة  مبارشة  عالقة  العمومي  فلّدين  العمومية.  باملالية 

االستثمارات  لتمويل  الدول  تتداين  عادية  ظروف  ويف  الدولة. 

دولة  تتداين  عندما  لكن  االقتصادي.  نمّوها  ولدفع  العمومية 

لتمويل نفقات عادية فإنها تنخرط يف مسار يعّرض طاقتها 

األحوال  كل  ويف  سيادتها.  وبالتايل  للخطر.  ديونها  تحمل  عىل 

تبعاتها  من  تعاني  ال  حتى  ديونها  إدارة  تتدبّر  أن  الدولة  عىل 

عىل  ُمجربة  نفسها  تجد  ال  حتى  مصاعب...  تواجه  ال  وحتى 

نفسها مكرهة  تجد  ال  والقروض وحتى  املساعدات  استجداء 

عىل الدفع بالبالد يف مسار إعادة جدولة ديونها الخارجية وهو 

مسار شاق ويمّس مبارشة من كرامة وسيادة البالد.

أدق تفاصيله  إملاما كامال به يف  الدين يقتيض  إدارة  وتدبّر 

وخصائصه. كما يتطلب ذلك إعداد اسرتاتيجية تداين وخطط 

قصرية ومتوسطة وطويلة املدى. يجب كذلك ضبط حجم الدين 

ومعرفة بأية عملة نتداين وعىل أي مدى وبأي ثمن. يجب أيضا 

معرفة بأية نسبة فائدة )قارة أو متغرية( نتداين وكيف نتدبّر 

إدارة الدين زمنيا وكيف ننتقل من عملة إىل أخرى... كما يجب 

متابعة الدين يف السوق املايل الثانوي إلخ...

الدين  سيّما  وال  التونيس  الدين  شهد   2011 عام  فمنذ 

الخارجي تفّجرا تاما دونما أية محاولة إلدارته.

عامي  بني  وخصوصا   2011 منذ  نفسه...  فرض  هو  بل 

نفقات  لتمويل  التداين  يف  الحكومات  أفرطت  و2019   2017

شعبوية مواصلة بذلك سعيها لتحقيق أهداف سياسية محضة 

دون أي اعتبار وال أي احرتام ملصالح البالد.

يف  تونس  باتت  اذ  اليوم  عيوننا  أمام  حارضة  النتيجة 

وخّفضت  تطاق  ال  ديونها  أصبحت  مفرط...  تداين  وضعية 

وكاالت الرتقيم ترقيم تونس السيادي 8 مرات منذ 2011 وكل 

هذا يثبت أنه لم تتم اىل حد اليوم إدارة شأن ديون تونس وأنها 

فرضت عليها.

وكالة  ببعث  االقرتاحات  تعددت  الوضعية  هذه  أمام 

تونسية... تونسية 100 ٪ وعمومية 100 ٪ الدارة شأن ديون 

تونس تحديدا وتجنب تحولها اىل واقع مفروض عىل البالد.

خالل  الفرنيس  األول  الوزير  مطالبة  اىل  األمر  يصل  أن  لك 

عىل  بالدنا  مساعدة  بالده  تتوىل  بأن  لتونس  األخرية  زيارته 

فهذا  الفنية  خرباتها  فرنسا  وضع  عرب  املذكورة  الوكالة  بعث 

مرفوض والجواب هو ال. فتونس تملك كفاءات ممتازة يف هذا 

الدولة وال وجود  بأرسار  األمر  يتعلق  ذلك  القطاع وزيادة عىل 

ألي سبب إلرشاك دولة أجنبية بأي شكل من االشكال يف إدارة 

شؤون الدولة التونسية. فاألمر يتعلق بسيادة تونس.

إن التونسيني لم ينسوا بعد "الكومسيون املايل" الذي ُفرض 

عىل تونس عام 1881 وتبعاته بالنسبة لسيادة تونس.

مالحظة :

وكالة  الخاصة  بُقدراتها  تبعث  ألن  أيضا  حاجة  يف  تونس 

عمومية تونسية الدارة مساهمات الدولة يف املؤسسات املالية 

وغري املالية. 

ما لـم تتدبّره بإرادتك ُفرض عليك!

ال لبعث هيئة إلدارة 
الدين العمومي
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العربي الوسالتي

الشاهد نسي فشله وكذبه :

من خرج من التاريخ ليس »خملوف«.. بل أنت !

يوسف الشاهد تحّدث عن االزمة السياسية التي 
التنفيذية  السلطة  رأيس  بني  اليوم  تونس  تعيشها 
متناسيا  تعبريه  حسب  »سلبيا«  أمرا  ذلك  معتربا 
أنه كان ذات يوم عنوانا رئيسيا لنفس األزمة إبّان 
خالفه الشهري مع رئيس الجمهورية آنذاك املرحوم 
اىل  كذلك  تطّرق  الشاهد  السبيس.  قائد  الباجي 
الجمهورية  التي تستهدف رئيس  التشويه  حمالت 
بحركة  القيادي  سلوك  واستحرض  سعيد  قيس 
بالعنرص  وصفه  الذي  بوشالكة  رفيق  النهضة 
سياسيني  فيها  يُهاجم  تدوينات  بكتابة  املكّلف 

معتربا أن ذلك سيؤّدي بحركة النهضة اىل الزوال.

الواثق الواعظ...
عىل  الشاهد  عّرج  نفسه  من  الواثق  بنربة 
حاليا  الجارية  املفاوضات  وعىل  الدعم  رفع  مسألة 
وتر  عىل  اللعب  واختار  الدويل  النقد  صندوق  مع 
مسايرة  برفضه  التباهي  خالل  من  الشعبوية 
ذلك  يف  حكومته  وتمّسك  النقد  صندوق  إمالءات 
قرارا  اعتربه  الذي  الدعم  رفع  برفض رشط  الوقت 
كان يمكن أن يشّكل عبئا ثقيال عىل كاهل املواطن 

األهيل  للسلم  رصيحا  تهديدا  ويمثّل  التونيس 
بتوقيعه  التزم  أنه  ونيس  بالبالد  

رّسية  رسالة  يف  الشخيص 
القرض  مقابل  للصندوق  وجهها 
مليون   2008 االسرتاتيجي 
دوالر... القرض الذي نجا بتونس 
أن  وتغافل  االفالس.  من  آنذاك 
تنصله من التزاماته مع الصندوق 
أّدى اىل »برت« القرض من نصفه 
تداين  دّوامة  يف  البالد  أدخل  مّما 
مسؤولية  لها.  حّل  ال  متعاظمة 
وتستدعي  وخطرية  جسيمة 

بتوقيعه  ألنّه  املقاضاة,  وحتى  املحاسبة  مبدئيا 
الشخيص عىل التزامات الدولة مع الصندوق فقدت 
تونس مصداقيتها عىل الساحة املالية العاملية وهي 
مرور  عليها  نمّر  أن  يمكن  وال  تغتفر  ال  جريمة 

الكرام.
الشاهد تحّدث بابتسامة الرئيس املنترص الذي 
السيايس  املراهق  ذلك  صورة  ضلوعه  بني  يُخفي 
املنكرس، وتحّدث بإطناب شديد عن رجاحة مواقفه 
السياسية وعن توّفق حكومته يف تسيري شؤون البالد 
عديد  من  مأمن  يف  كانوا  والعباد  البالد  أّن  وكيف 
السياسية.  وحتى  واالجتماعية  االقتصادية  الهّزات 
التي  الوهمية  الحروب  اسطوانة  اجرتار  يكفه  ولم 
خاضها عىل امتداد فرتة حكمه الكارثية بل تمادى 
الجرائم  ومن  املسؤولية  من  وتنّصله  عناده  يف 
والدولة  الشعب  حّق  يف  ارتكبها  التي  التاريخية 
بخصوصه  قيل  ما  كل  أّن  ليعترب  السواء  حّد  عىل 
البالد  تسيري شؤون  وبخصوص فشل حكومته يف 
هو مجّرد مزايدات سياسية هدفها تشويهه والنيل 

من نجاحاته ومن إنجازاته.
وجد يوسف الشاهد نفسه كالعادة يف مأمن من 
كل إحراج واستدراج كيف ال وهو يف منربه املبّجل 
وداخل حصنه املفّضل... حصن »حسني« الحصني 
التي  »التاسعة«  قناة  مالّك  وأحد  املقّرب  صديقه 

اشتغلت يف الفرتة األخرية عىل تبييض فشل الشاهد 
محارضته  ينهي  أن  وقبل  وشخصا...  حكومة 
الباهتة القائمة عىل مقاربات واستنتاجات ال وجود 
لها سوى يف مخيّلته رمى الشاهد بجملة من الرسائل 
اىل بعض خصومه السياسيني دون أن يفوته تحريك 
دّفة لسانه نحو بعض منتقديه. الرسالة األهّم والتي 
علقت بالذهن والرجل يستعد لتوديع مشاهديه عىل 
الدين  سيف  عنوانها  كان  مجددا  بهم  اللقاء  أمل 

بالربملان.  الكرامة  ائتالف  كتلة  رئيس  مخلوف 
قال:«  الشاهد وتعليقا عىل صورة مخلوف  يوسف 
خارج  وقريبا  والجغرافيا  التاريخ  خارج  هذايا 

السياسة«.
هكذا وصف الشاهد مخلوف وهكذا توّقع نهاية 
والترصيحات  باملعارك  الحافلة  السياسية  مسريته 
الشاهد فاته عىل ما يبدو  أّن  املثرية للجدل. ويبدو 
بعض  يستحرض  أنه  العبارات  هذه  يرّدد  وهو 
الهواجس واملخاوف التي تسكنه. فمن يقف حاليا 
خارج التاريخ والجغرافيا وعىل حافة السقوط من 
الحياة السياسية هو الشاهد نفسه وليس مخلوف 
اللعبة  قلب  يف  مازال  املتكّررة  سقطاته  رغم  الذي 
واملعركة السياسية سواء اتفقنا أو اختلفنا معه ومع 

سلوكاته وممارساته.
حديث الشاهد عن مخلوف له ما يربّره فالرجل 
أو  السياسية  ملبادئه  انتصارا  الكالم  هذا  يقل  لم 
بل  الوطنية  املصلحة  عىل  القائمة  الحزبية  ملواقفه 
انتقاما من مخلوف الذي كان يالحق فشل الشاهد 
مخلوف  أن  ومعروف  للحكومة.  رئيسا  كان  منذ 
الشاهد بـ«الفاسد« وبأفشل  وصف سابقا يوسف 
رئيس حكومة عرفته تونس وهذا يف الحقيقة ليس 
استنتاج مخلوف وحده. فقد سبقه اىل ذلك كثريون 
التونيس  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  كان  حيث 

للشغل سامي الطاهري قد وصف حكومة الشاهد 
القناعة  وهذه  تونس  تاريخ  يف  األسوأ  بالحكومة 
املتابعني  من  كثريين  لدى  الحقيقة  يف  ترّسخت 
للشأن السيايس ممن يعتربون يوسف الشاهد أصل 
بتونس  األوضاع  اليه  آلت  ما  يف  البالء  الداء وسبب 

اليوم.
إحقاقا للحق ولوال جبّة رئيس الحكومة األسبق 
بخيوطها  ويتحّرك  منها  يُنفق  الشاهد  مازال  التي 

يف  ثقل  أو  وجود  أّي  للرجل  كان  ملا  ويسارا  يمينا 
البائسة  املحاوالت  فرغم  الحايل  السيايس  املشهد 
أّي  للرجل  يعد  لم  رماده  يف  للنفخ  التاسعة  لقناة 
تأُثري أو وزن عىل الساحة السياسية ومحاولة حمله 
لن  أخرى  مّرة  الواجهة  يف  به  والدفع  األكتاف  عىل 
يجدي نفعا ولن يؤتي أكله فالرجل بات يف مصطلح 
سيوقد  واستعماله  محروق«  »كارت  السياسة 

مجّددا نار الفشل لتحرق كّل من حوله... 
الرّد  يف  كعادته  مخلوف  يتأّخر  لم  جانبه  من 
عىل رسالة الشاهد والرّد كان بنفس الشّدة بل ربّما 
والتأويل.  التفسري  من  الكثري  تحتمل  أقىس  بنربة 
مخلوف كتب عىل صفحته الرسمية بموقع فايسبوك 
بعض الكلمات مخاطبا من خاللها يوسف الشاهد 
نميش  ال  الفاشل..  الڤينيول  أيها  مني  »وعد  قائال: 
موش  ليها..  كيفك  إيّل  املناظر  تسبقني  لبالصة 
والسياسة  والجغرافيا  التاريخ  لقيت روحك خارج 
يف  نخدموا  الهيني  ؟؟رانا  عليك  نخلطوا  تحبنا   ..
حتى  عناش  وما   .. جدا  جدا  ومشغولني   .. شعبنا 

وقت للخروج بحذاك .. يا فاشل .. يا فاشل«.

وأصاب مخلوف
استيعاب  عىل  العقل  ترهق  ال  مخلوف  رسالة 
تلك  بالقينيول  يقصد  كان  فقد  واملضمون  املعاني 

القلبوسة أو الدمية التي يقع تحريكها... واستعمال 
فاستدالله  فراغ  من  يأت  لم  الوصف  هذا  مخلوف 
وأخالق  »خلقة«  عىل  مقصودة  إحالة  الكلمة  بهذه 
الشاهد... أّما عن املآل الذي سينتهي إليه فقد أشار 
ويقصد  هناك  اىل  سبقه  الشاهد  أّن  اىل  مخلوف 
الخروج من التاريخ والجغرافيا واصفا إيّاه مجّددا 
بالفاشل. ويف الحقيقة ورغم أنّنا ال نتّفق كثريا مع 
أنه أصاب هذه  ما يقول ومع ما يفعل مخلوف إالّ 
إذ ال يختلف عاقالن  الشاهد  املّرة يف عنونة مسرية 
والجغرافيا  التاريخ  خارج  بات  الرجل  بأّن  اآلن 

وخارج السياسة مهما حاول االيهام بعكس ذلك.
هذه القناعة ليست تجنيّا عىل الرجل أو محاولة 
للتشويش عليه مثلما يّدعي ولكنها تلخيص واقعي 
انتهت  الحكم  من  سنوات  ثالث  ملسرية  ومنطقي 
الباب  ومن  مذّل  خروج  واىل  الهامش  اىل  بالشاهد 
الصغري بيد فارغة وأخرى تحمل عىل راحتها حزبا 
يتهاوى ُولد شبه ميّت... والحديث عن فشل الشاهد 
ال يتطّلب بحثا معّمقا يف دفاتر الحكم والسلطة بل 
التي رافقت  العناوين  تكفي جولة عابرة يف بعض 
الياسمني  ثورة  غصن  فوق  اليافع  الشاب  مسرية 
أصاب  الذي  والخراب  الفساد  حجم  لنكتشف 
البالد والعباد. ولعّل أكرب دليل عىل فشله وخروجه 
املهني من ثقب الباب هو فشله املدّوي يف 
منّا  كان  من  الرئاسية.  االنتخابات 
الحكومة  رئيس  يخرس  أن  يتصّور 
بدواليب  ممسك  وهو  االنتخابات 
ومرافقها  مؤسساتها  وبكّل  الدولة 
يؤمن  كان  من  والبرشية؟  الحيوية 
يف رسيرته بأّن الرجل الذي استعان 
واملعتمدين  وبالوالة  الدولة  بآليات 
لكرة  التونسية  بالجامعة  وحتى 
كان  من  الخاطر؟  مكسور  مهزوما  يغادر  القدم 
ويموت  الرئاسية  االنتخابات  هو  يخرس  أن  يتوّقع 

حزبه قبل أن »يحيا«؟
يوسف  خسارة  إّن  العاقل  اللسان  يقول  قد 
دليل  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  الشاهد 
واضح عىل نظافة يديه ألنه لو كان استعمل الدولة 
ملا كانت نهايته عىل هذه الشاكلة ولكن هذا الطرح ال 
يستقيم اآلن فنحن لسنا اليوم بصدد تالوة التاريخ 
وعايشناه  عشناه  حارض  هو  نرسده  فما  القديم 
االنتخابات  خرس  الشاهد  أّن  يعرف  وكّلنا  جميعا 
ألّن الشعب عاقبه عىل جرائمه وأن العقاب كان عىل 

نفس درجة الحساب... 
من السابق ألوانه أو لنقل من الصعب جّدا توّقع 
الكرامة  ائتالف  رئيس  اليه  سينتهي  الذي  املصري 
املتّقلب  التونيس  فاملشهد  مخلوف.  الدين  سيف 
واملتمّوج بات يلفظ كّل األحكام املسبقة... يف املقابل 
من اليسري جّدا اإلقرار رصاحة وعلنا وبأعىل صوت 
التاريخ  خارج  فعليا  بات  الشاهد  يوسف  بأّن 
يف  األٌقّل  عىل  السياسة  الحياة  وخارج  والجغرافيا 
الوقت الراهن.. فمن يدري؟ قد يعود يف يوم ما فربّك 
اليوم  هذا  كان  لو  حتى  رميم  وهي  العظام  يحيي 

مازال بعيدا جّدا.

يوسف الشاهدسيف الدين مخلوف

عاد رئيس الحكومة األسبق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد للظهور االعالمي مجّددا عبر منبره المفّضل قناة »التاسعة« 
للحديث عن آخر المستجدات السياسية التي تعيشها البالد. عودة لم تأت بالجديد بحكم تعّودنا على سماع نفس الخطاب واألسلوب 
المفاجئ على الساحة  الذي الزمه منذ ظهوره  الرجل بمّربع الفشل  التصاق  رئيسا للحكومة. ورغم  في كّل مداخالت الشاهد منذ كان 
السياسية ذات يوم وحتى أفول نجمه الباهت بعد خسارته المذلّة في االنتخابات بواجهتيها التشريعية والرئاسية لم يتحّرج »دجو« من 
الركوب على األحداث من جديد ومن محاولة الظهور في صورة السياسي المحّنك الذي له تصّوراته وقراءاته الخاصة لكل ما يدور من حوله.
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جمال الدين العويديدي

ال بد من مصارحة الشعب بحقيقة العجز التجاري 
وفضيحة التوريد العشوائي

تونس استُدرجت ُعنوة... إلى فخ المديونية من بوابة التوريد المفرط

1869 - 2021 من »الكوميسيون« المالي...إلى الترويكا الرهيبة:

»الشعب الذي ينىس تاريخه محكوم عليه أن 
يعيد أخطائه أ أكثر من مرة«. كان من املفروض 
درايس  محور  تخصيص  االستقالل  دولة  عىل 
بيداغوجي يف التعليم العمومي للرتكيز عىل دور 
املديونية يف انتصاب االستعمار يف القرن التاسع 
املديونية  مخاطر  من  أجيالنا  ننبه  حتى  عرش 
كوريا  املوضوع،  هذا  البالد. حول  مستقبل  عىل 
الياباني  لالستعمار  تعرضت  التي  الجنوبية 
عىل  الخمسينات  منذ  دأبت   )1910-1945(
تحقيق  »هدفنا  ترديد  عرب  يوميا  التالميذ  تلقني 
الوحد  القرن  بداية  يف  اليابان  مستوى  يف  نمو 

والعرشون« وهي عىل ذلك الدرب إىل اليوم.  
لم نتفاجأ مّما يحصل يف هذه األيام العصيبة 
ونحن نشاهد الوطن يُجر إىل االستسالم للُعهدة 
الرتويكا  سيطرة  تحت  جديد،  من  الخارجية 
الرهيبة املتكونة من صندوق النقد الدويل واالتحاد 
األوروبي بزعامة فرنسا والبنك األوروبي، نتيجة 
انسداد  مع  تتزامن  التي  الخانقة  املالية  األزمة 
سيايس قّوض كيان الدولة. لم نتفاجأ ألننا سبق 
سنوات  عدة  منذ  املتعددة  التحذيرات  قدمنا  أن 
من مغبة دفع البالد إىل اإلفالس. حيث بينت كل 
الشارع  يف  أغلبها  نرش  والتي  املعمقة  التحاليل 
املغاربي أن تونس تُستدرج نحو مديونية رهيبة 
وبتواطؤ  خارجية  أطراف  من  خيوطها  ُحبكت 

داخيل بطريقة ُمحكمة. 

كيف تم استدراج البالد 
إلى اإلفالس

الوضع  هذا  إىل  البالد  أوصل  الذي  املسار 
دولة  أسسته  الذي  املنتج  القطاع  بتدمري  انطلق 
إثر  وذلك  عقود.  ثالثة  مدى  عىل  االستقالل 
مع  متكافئة  غري  رشاكة  اتفاقات  عىل  التوقيع 
تم  املحلية  الصناعات  تدمري  األوروبي.  االتحاد 
انهيار  إىل  أدى  الذي  املفرط  بالتوريد  تعويضها 
إغالق  تم  ثم  البطالة.  وانتشار  الوطنية  العملة 
بعث  يف  رائدا  دورا  لعبت  التي  التنمية  بنوك 
النسيج الصناعي والسياحي الوطني. وبالتزامن 

املحلية عرب  العديد من املصارف  التفويت يف  تم 
الخصخصة لفائدة البنوك األجنبية )خمسة منها 
مؤسسة  تحييد  نحو  األمر  تدرج  ثم  فرنسية(. 
مالية وطنية بمستوى البنك املركزي عن سلطة 
الدولة وهي التي أخرجت تونس يف سنة 1958 
من فلك الفرنك الفرنيس »la zone franc » إىل 

الدينار التونيس الذي كرس انعتاق الوطن. 
بتواطؤ  التونسية  الدولة  استدراج  تم  لقد 
املالية  اآلليات  كل  من  لتجريدها  الداخل  من 
البنية  إنجاز  يف  أهدافها  لتحقيق  الرضورية 
التعليم  راقية يف  التحتية وتوفري مرافق عمومية 
والصحة والنقل وتمويل القطاعات املنتجة التي 
عليه  دأبت  مثلما  والثروة  املضافة  القيمة  تخلق 

منذ االستقالل.
الغريب يف األمر أنه يف الوقت الذي فرطت فيه 
الواليات  نجد  املايل  القطاع  يف  التونسية  السلط 
املتحدة األمريكية زعيمة اللربالية يف العالم ترُشع 
رؤوس  دخول  ملنع  سنة  عرشين  من  أكثر  منذ 
أصبح  فقد  املالية.  املصارف  يف  األجنبية  األموال 
املطلق  الحق  والكونغرس  الجمهورية  لرئيس 
وكذلك  املجال.  هذا  يف  تتم  صفقة  أي  إبطال  يف 
والربي  البحري  والنقل  الطاقة  قطاع  يف  الشأن 
التكنولوجيا  وقطاع  االتصاالت  وقطاع  والجوي 
املتطورة التي تعتربها الواليات املتحدة قطاعات 
القومي  األمن  تهدد  أن  شأنها  من  إسرتاتيجية 

للبالد. 
نرى  عندما  محله  يف  يبقى  استغرابنا  لذلك 
البنك  عن  الوطنية  السلطة  سحب  تم  كيف 
عنوان  يحمل  وماكر  رنان  شعار  تحت  املركزي 
تعويم  بواسطته  تم  الذي  البنك«  »استقاللية 
مشطة  فائدة  بنسبة  املؤسسات  وتدمري  الدينار 
يف  الحاكمة  السلطة  قبل  من  راد  من  لها  ليس 

البالد. 
عرض  من  البد  اليوم  يجري  ما  نعي  حتى 
تسلسل القوانني املتعلقة بالبنك املركزي وأهدافه 
التي اتُخذت بنسق رسيع يف سنة 1958 لتكريس 

االستقالل املايل واالقتصادي الحقيقي للبالد: 

عدد  إصدار القانون   1958 سبتمرب   19  •
البنك  وتنظيم  بإنشاء  1958 املتعلق  لسنة   90

املركزي التونيس.
عدد  إصدار القانون   1958 أكتوبر   18  •
النقدي.  باإلصالح  1958 املتعلق  لسنة   109

إحداث وحدة نقدية جديدة: الدينار.
املركزي  البنك  دخول   1958 نوفمرب   3  •
التونيس  الدينار  النشاط وطرح  حيز  التونيس 

للتداول.
• 30 ديسمرب 1958 انسالخ الدينار التونيس 
عن الفرنك الفرنيس وخروج العملة الوطنية من 

منطقة الفرنك. 
باملقابل نعرض أهم ما جاء يف تغيري القانون 
األسايس للبنك املركزي يف سنة 2006 وخاصة يف 
القانون عدد 35 املؤرخ يف 25 أفريل سنة 2016 

بني يف الفصل 25 املطة 4 الذي ينص عىل أنه:
لفائدة  يمنح  أن  املركزي  للبنك  يمكن  ال   -
شكل  يف  تسهيالت  للدولة  العامة  الخزينة 
كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مبارشة 

سندات تصدرها الدولة.
سابقا  املركزي  البنك  كان  الذي  الوقت  يف 
ُمقننة  بطريقة  العامة  للخزينة  تسهيالت  يُقّدم 
البعض،  يوحي  كما  عبثيّة  وليست  ومضبوطة، 
تعّد يف حدود 10% من مداخيل الخزينة للسنة 
السابقة سعيا لتوفري السيولة الرضورية للتعجيل 
بتنفيذ ما جاء يف قانون املالية من إنجازات وتفاديا 
لكل التعطيالت. هذه املهمة أصبحت منذ أفريل 
تترصف  التي  الخاصة  البنوك  ُعهدة  يف   2016
العمومية  البنوك  عىل  زيادة  أجنبية  بنوك  فيها 
الثالثة املتبقية التي باملناسبة ضغطت األطراف 
الخارجية )صندوق النقد الدويل بالوكالة لفائدة 
االتحاد األوروبي( لخصخصتها منذ سنة 2013 
اتهامات  ومن  شيطنة  من  نالها  ما  نالها  والتي 
الخاص  للقطاع  لضمها  سعيا  الحوكمة  سوء 

حتى يتم انتزاعها من سلطة الدولة نهائيا. 
البنوك  هذه  أصبحت  القانون  هذا  بمقتىض 
تقرتض من البنك املركزي بنسبة فائدة مديرية 

حدود  يف  اليوم  )وهي   %6,75 بلغت  مشطة 
البنوك  فائدة  نسبة  عليها  تضاف   )%6,25
فيه  5%. يف وضع عاملي ترتاوح  إىل  التي تصل 
البنك  الفائدة املديرية بني صفر باملائة يف  نسبة 
األوروبي و0,25% يف الواليات املتحدة األمريكية 

و1,5% يف املغرب و2% يف األردن. 
وعّطل  العامة  الخزينة  كاهل  أثقل  ما  وهو 
الداخيل  االستثمار  عّطل  كما  مشاريعها.  تنفيذ 
الخاصة  واملؤسسات  العمومية  املؤسسات  ودّمر 
الصغرى واملتوسطة بجميع أصنافها زيادة عىل 
وكذلك  واملهنيني.  الحرفيني  كل  نشاط  تعطيل 
القروض  عقود  أصبحت  حيث  املواطنني  عامة 
السكنية والشخصية تتضمن بندا ينص عىل أن 
نسبة الفائدة يتم تعديلها حسب متغريات معدل 

 .)Tmm( سعر السوق النقدي
اقتصادي  ركود  إىل  البالد  دفع  املسار  هذا 
النتشار  املجال  وفسح  التنموية  املسرية  أجهض 
أن  بما  التهريب  عرب  املوازية  السوق  ظاهرة 
عىل  حكرا  أصبح  املرشوع  والنشاط  االستثمار 
أقليات استولت عل كل القطاعات. خاصة أنه يف 
إطار تقليص دور البنك املركزي يف دفع التنمية 
من  قام  مناشري  إصدار  تم  الوطنية  االقتصادية 
احتياطات  التخاذ  البنوك  عىل  بالضغط  خاللها 
غري  البنكية  القروض  لتصنيف  ُمشّددة 
املستخلصة بدون أي اعتبار لوضع البالد. حيث 
تنصلت الدولة من كل التزاماتها تجاه املؤسسات 
استعمال  تم  لقد  والخاصة.  العمومية  الوطنية 
للبنوك  املجال  لفسح  الرضورية  اآلليات  كل 
لالستعداد لتمويل حاجيات الخزينة العامة بكل 
املنتجة  القطاعات  تمويل  والعزوف عىل  أريحية 

املحلية خاصة يف الفالحة والصناعة. 
انهيار قيمة الدينار أثقل 

المديونية العمومية 
الخارجية 

الوطنية  العملة  تعويم  مسألة  لعبت  لقد 
بدعوى منطق السوق يف دولة نامية ال تملك القوة 

سلع تركية يف األسواق التونسية
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الرادعة دورا كبريا يف إغراق البالد بديون...

حسابية شبه افرتاضية. 
امُلتعّلق  التقرير  يف  جاء  فقد  ذلك  من 
وزارة  عن  الصادر  العمومية  باملديونية 
سنة  يف  االستثمار  ودعم  واملالية  االقتصاد 
الدينار  انهيار  تداعيات  »تراكم  أن   2020
والدوالر  )اليورو  األجنبية  العمالت  مقابل 
يف  الجارية  الديون  عىل  أساسا(  األمريكي 
مبلغ  فاق   )2016-2017-2018( املدة 
18,746 مليار دينار. نتيجة لذلك ارتفعت 
نسبة املديونية إىل 78,2% من الناتج املحيل 
اإلجمايل يف أواخر سنة 2018 بعدما كانت 
 .2015 أواخر سنة  يف حدود 55,42% يف 
تصنيف  يف  النسبة  هذه  قيمة  نعلم  عندما 
هذا  وتأثري  العالم  يف  الدول  االقتصاد  حالة 
السوق  من  االقرتاض  إمكانية  يف  التصنيف 
قيمة  أهمية  مدى  نتفهم  عدمه،  من  املالية 
يف  مرتفعة  تكون  عندما  الوطنية  العملة 

تحصني التوازنات املالية الخارجية للبالد. 
أن  جليا  يبدو  املثال  هذا  من  انطالقا 
حتما  يمر  املديونية  أزمة  من  الخروج 
السيادية  اإلجراءات  اتخاذ  عىل  العمل  عرب 
ذلك  من  الدينار.  قيمة  لتعزيز  الجريئة 
الرصف  سعر  إىل«  بالرجوع  القرار  اتخاذ 
أساسية.  عمالت  سلة  عرب  املعدل   « الثابت 
تثبيت  عىل  عمل  املغرب  أن  نالحظ  للتذكري 
اليورو  الدرهم ليكون مالصقا لسعر  سعر 
وقد نجح نجاحا باهرا يف ذلك حيث عرف 
أواسط  منذ  جدا  طفيفا  انخفاضا  الدرهم 
التسعينات إىل اليوم مما جنب املغرب مزيد 

اإلغراق للمديونية الخارجية للبالد.  
الوضع  هذا  يف  الدينار  سعر  تعزيز 
التوريد  ترشيد  عرب  حتما  يمر  االستثنائي 
بوصفه مصدر النزيف الذي دفع إىل املزيد 
األجنبية  العمالت  طلب  عىل  الضغط  من 
ارتفاع سعرها مقابل  إىل  مما يؤدي حتميا 
امليزان  أن  وبحكم  الدينار.  قيمة  انهيار 
التجاري يشكو من عجز مرتفع جدا وصل 
إىل 31,1 مليار دينار يف سنة 2019 و23,7 
هذا  عىل  وهو   2020 سنة  دينار  مليار 
النسق يف سنة2021 فكان البد من التوجه 

للتداين الخارجي لكي تفي الدولة بخالص 
التزاماتها مع املزودين األجانب. 

تعيش  التي  البالد  هذه  يف  الغريب  من 
الذي يهدد سيادة  اإلفالس  الحالة من  هذه 
السيارات  نيابات  تجد  أن  البالد  وكيان 
الفاخرة جدا ال يقل سعر الواحدة من 350 
الفاخرة  القاعات  يف  تعرض  دينار  مليون 
قرابة  وغريها.  البحرية  أحياء  يف  أيضا  جدا 
املليار دينار من توريد السيارات يف الثالثة 
باب  من  كان  السنة.  هذه  من  االوىل  أشهر 
تمويل  يف  تستعمل  أن  واألجدى  األوىل 
مرشوع يضمن مقاومة التصحر الصناعي 
يف البالد لخلق مواطن الشغل وخلق القيمة 
لتحسني  املحلية  السوق  وتزويد  املضافة 
امليزان التجاري. غري أن اللوبيات الناشطة 
يف هذه امليدان قالت كلمتها ألنها متغلغلة يف 

مفاصل السلطة واألحزاب السياسة. 

 مطلوب من وزارة المالية 
ومن البنك المركزي 

الكشف عن حقيقة العجز 
التجاري 

ووصلت  األمر  حصحص  وقد  اليوم 
مهددة  وأصبحت  اإلفالس  حافة  إىل  البالد 
املالية  وزارة  من  كال  ندعو  سيادتها  يف 
مصارحة  إىل  التونيس  املركزي  والبنك 
الشعب التونيس والكشف عن حقيقة العجز 
التجاري يف النظام العام املتعلق باملؤسسات 
كشف   .2010 منذ  عامليا  واملعتمد  املقيمة 
ترفع  وطنية  حركة  يعترب  الحقيقة  هذه 
الغطاء عن تزوير تستفيد منه بلدان االتحاد 
األوروبي بما فيهم فرنسا التي تدعي زورا 
التجارية معها تفيض  مبادالتنا  ان  وبهتانا 
يعترب  مما  لتونس  إيجابي  فائض  إىل 
قبل  اليوم  له  حد  من وضع  البد  استخفافا 

الغد. 
تأثريا  له  يكون  سوف  التصويب  هذا 
كبريا يف كشف ضحالة املنوال التنموي الذي 
يعتمد عىل املناولة لصالح البلدان األوروبية 
التنمية يف  والذي اعرتفت بفشله يف تحقيق 
بالدنا كال من البنك الدويل يف تقريره الصادر 
املتحدة  األمم  وكالة  وكذلك   2014 سنة  يف 
 »cnuced« للتجارة والتنمية االقتصادية

مطالبة  االفريقية  الدول  اقتصاد  حول 
برضورة مراجعة دور االستثمار الخارجي 

والعمل عىل مقاومة التصحر الصناعي. 
لذلك إنقاذ البالد من هذه االزمة الخطرية 
يستوجب دعم شعبي قوي لفرض إجراءات 
سيادية أولها سحب القانون املتعلق بالبنك 
التوريد  ترشيد  عىل  فورا  والعمل  املركزي 
للرضر  بالنظر  الوطني  املنتوج  وحماية 
الفادح يف توازناتنا املالية الخارجية والعمل 
املترضرة  املؤسسات  نشاط  اسرتجاع  عىل 
عىل  قادرة  وهي  اآلالف  بعرشات  تعد  التي 
بصورة  والتشغيل  املضافة  القيمة  خلق 

رسيعة. 
والكفاءات  تونسيا  إال  يكون  لن  الحل 
جريئة  برامج  تقديم  عىل  قادرة  الوطنية 
عن  جدارة  بكل  للتفاوض  مصداقية  وذات 
للبلدان  الضعف  نقاط  الوطنية.  املصالح 
الوطنية  اإلدارة  يف  تغلغلت  التي  الدائنة 
ويمكن  جلية  السيادية  مؤسساتنا  ويف 
تضمن  نظر  وجهة  لفرض  عليها  االعتماد 
حقوق الشعب التونيس. لذلك دعوة لرئيس 
مؤسسات  وتسليم  الترسع  بعدم  الحكومة 
الفرنيس  للجانب  قربانا  البالد  وثروات 
الذي يعاني من أزمة مالية وأزمة مديونية 
اتفاقيات  الدراسات.  عديد  من  يتبني  كما 
دولة  أممتها  التي  األرايض  يف  الزراعة  يف 
 1964 بورقيبة يف سنة  برئاسة  االستقالل 
هي صفعة يف لشهداء وزعماء التحرير. إذا 
ما أضفنا املوانئ واملياه والطاقات املتجددة 

فماذا تركتم لتونس؟ 
لتنفيذ  حكومتكم  إذعان  اضفنا  ما  إذا 
املشطة  الزيادات  تعتمد  تقشف  سياسة 
يشء  يف  تنفع  ال  سياسة  وهي  الدعم  ورفع 
يف  وغريه  اليوناني  املثال  عليه  يدل  كما 
عديد البلدان خاصة أن األحزاب التي تمثل 
حزامكم يف مجلس نواب الشعب قد تنصلت 
إجراءات  من  ترتقبون  فماذا  قراراتكم.  من 
سوف  سياسا  مسنودة  وغري  شعبية  غري 
والسلم  األمن  عىل  وخيمة  عواقبها  تكون 

االجتماعي يف البالد؟

سياسّيونا..
أشخاص
أم عقلّية؟

قبل 2011، كنّا نرى السياسينّي من بعيد دون أن نطالهم 
أو ندري ما يدور يف أفالكهم، نرى صورهم يف املجالت والجرائد 
و عىل شاشة التلفزيون عندما يتعّلق األمر بنشاط وزاري أو 
رئايّس دون أن نسمع أصواتهم أو أحاديثهم، فنشعر بأنهم 
لّذة  من  محرومون  وبأننا  قصيّة  أماكن  من  قادمة  كائنات 
الذاتية  سريهم  تخربنا  عواملهم.لكن  إىل  والولوج  االكتشاف 
التي تنرشها وسائل اإلعالم للتعريف بهم بأنّهم من كفاءات 
البلد، وبأنهم يخوضون تجاربهم فترتاوح ككّل التجارب بني 

نجاح وإخفاق.

التونيّس  عند  السياسة  2011،وحّلت  بعد  الدهشة  زالت 
والشوارع  املقاهي  حديث  فأضحت  القدم،  كرة  محّل 
فلسفة  ويّدعي  فيها  والكّل يخوض  والتاكسيات،  والحانات 
االجتماعي  التواصل  وسائل  ويرّست  األّولون.  يؤتها  لم 
وكاذبها،  صادقها  أخبارهم  وترويج  بالسياسينّي،  التعريف 
ونرش أنشطتهم ومحادثاتهم العلنيّة والرسيّة.. وأكاد أجزم 
بأّن التونسينّي متفقون عىل أنّنا نعيش رداءة غري مسبوقة 

وتدنّيا لم نعشه من قبل.

تعرف الساحة السياسيّة سقوطا أخالقيّا مرّوعا، وتعّدد 
السياسيّون يف هذه العرشيّة واالنهيار القيمّي واحد.وهذا ما 
لدى  نراها  التي  باألخالق  السيايّس  هل  التساؤل:  إىل  دفعني 
مجّرد إنسان أم هو عقليّة لها جذورها وامتدادها عىل أرض 

الواقع يف شتّى املجاالت؟

ال تبدو اإلجابة عن هذا السؤال صعبة: 

لها  الوالء  وبعدم  تونس  بخيانة  السياسينّي  جّل  نتّهم 
الوطنيّة  كانت  إن  تساءلنا  هل  ولكن  الوطنيّة،  وبانعدام 
أم تتعّداه لغريه  العمل السيايس وحده دون غريه  تتجّسد يف 

من املجاالت؟

نحن قوم نتغافل عن أن الوطنيّة أو انعدامها يتجّسدان 
يف كّل ترّصفاتنا، يف ساعات العمل التي ال نؤّديها ويف الورقة 
املواطن  أماكن عملنا، ويف  بأخذها من  التي نسمح ألنفسنا 
الذي نعّطل مصلحته، ويف التلميذ الذي ال نقّدم له درسه عىل 
الوجه األكمل، ويف اإلرضاب الذي نشنّه بال مربّر ويف تعطيل 
الّشوارع...  يف  بها  نلقي  التي  قاذوراتنا  ويف  الناس،  مصالح 

والقائمة ال حرص لها.

يف  ونحن  السياسينّي،  أخالق  تدنّي  قوم نسخر من  نحن 
مجتمع الكّل يشتم فيه الكّل، والكّل يغتاب الكّل، والكّل يحّط 
من قيمة أعمال الكّل، املحامي والطبيب واألستاذ واملهندس 
وامليكانيكّي... األعمال  ورجل  والنّجار  والجامعّي  واملقاول 
ويستمتع  شأنها،  عال  مهما  الكّل  إنجازات  يبخس  الكّل 
باالساءة لسمعة غريه والنيل من كفاءته. فكأنّهم يف رصاع 
إثبات  وأّن  للجميع  تتّسع  األرض  أّن  والحال  البقاء  أجل  من 
"صاحبة  ألنّها  فقط  االخرين  ذوات  إلغاء  يعني  ال  الذات 
صنعتك" وال يعني تبنّي ذاك املثل البائس الذي نجرتّه ونتوارثه 
"صاحب صنعتك عدوك" يف خلط جيلّ بني املنافسة والعداء، 
يعني  وهذا  لك،  منافس  مجاله  كان  مهما  صنعتك  صاحب 
لتنميتها  قدراتك  االشتغال عىل  العمل وعىل  يحّفزك عىل  أنه 
وأنه ال مجال  أنه عدّو يستهدفك  البتّة  يعني  وتطويرها وال 
لتحطيم  السعي  يف  وتجّد  نفسك  فترتك  ألحدكما،  اال  للبقاء 
"صاحب صنعتك"، والقضاء عليه وتشويهه، ولكنك تتغافل 
عن تكوين نفسك واالرتقاء بها، فال تتقّدم، ومعلوم أّن من ال 

يتقّدم بالرضورة يتأّخر..

السيايّس بما يفعل بزميله السيايّس ليس كائنا وافدا علينا 
من أراض قصيّة وليس وليد مجتمعات ال نعرفها، بالعكس 
هو املرآة التي يجب أن نرى فيها قبحنا املوّحد ونسعى جميعا 
إلزالته وإىل إرساء عقليّة ترتقي بنا جميعا..ما السيايّس إال 
عيّنة من أدران تنخر منظومتنا األخالقيّة يف كّل املجاالت إال 

ما رحم ربي..

سماح حمدي

من تاريخ تونس الحديثة

عندما كانت لتونس دولة، الرئيس بورقيبة يستقبل في قصر قرطاج أمير اللكسمبورغ : من اليسار الى 
اليمين : عمر مصّدق، أحمد بن صالح، الحبيب بورقيبة االبن، ضيفة، بورقيبة، ضيف، أمير اللكسمبورغ ، 

زوجته، سليم بن غازي، الطيب السحباني، عمر الشاذلي.
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نسبة التضّخم في استقرار بـ 5 ٪ :

كريمة السعداوي
استقرت رسميا نسبة التضخم عند االستهالك حسب مذكرة أصدرها نهاية األسبوع الفارط المعهد الوطني لإلحصاء في حدود 5 بالمائة وتزامن هذا اإلعالن 
الغريب مع عدة احتجاجات بمناطق مختلفة من البالد تندد باالرتفاع المشط لألسعار سيما في ما يتعلق بالمواد االساسية لالستهالك وتغلغل عصابات 
احتكار الغذاء من خضر وغالل ولحوم الى درجة تحولت فيها ثالجات االسر التونسية -في صورة وجودها- الى خزائن خاوية، من جهة وتعويل شرائح كبرى من 

المواطنين اليوم على استهالك المعجنات والخبز الرديء والسكريات لسد الرمق على حساب صحتهم، من جهة اخرى.

رّبام يف بلد غري تونس...

املواطن  يكابد  ظرف  يف  التطورات  هذه  تأتي 
احتساب  الشفافية يف طريقة  وانعدام  املداخيل  قلة 
االرتفاع امللموس لألسعار رغم تأكيد عدة منظمات 
تفوق  األسعار  تضخم  نسبة  ان  وخرباء  دولية 
ظل  يف  السنوي  االنزالق  بحساب  باملائة   17 حاليا 
ترصيحات مسيئة من قبيل ان تونس هي يف بداية 
صحة  لحماية  تجري  الزيادات  وان  الوجع  طريق 
وفقا  كالسكر  مرضة  مواد  استهالك  من  الناس 
لتأكيد مسؤولة بوزارة التجارة. غري انه ستكون لهذا 
خصوصا  وخيمة  عواقب  بالتأكيد  الرتاكمي  املسار 
محّقق  وارتفاع  االستهالك  انكماش  مستوى  عىل 
األسعار  يف  شطط  دوامة  يخلق  مما  الفائدة  لنسب 
تتسم بطابع هيكيل يستحيل تقريبا كرس حاجزها 

املقيت.

نسب التضخم ومراوغات 
معهد االحصاء

نوفمرب  يف  لإلحصاء  الوطني  املعهد  أعلن 
عىل  التعديالت  من  يستعد إلجراء جملة  انه   2018
التي  البيانات  التضخم وبقية  احتساب نسب  طرق 
مؤرشات  لتقديم  وذلك  دورية،  بصفة  يحصيها 
يعمل  انه  آنذاك  املعهد  واكد  دقة.  أكثر  اقتصادية 
يعتمدها  التي  املنتوجات  باألساس عىل تحيني سلة 
املعطيات  من  وعدد  التضخم  نسبة  احتساب  يف 
ذات الصلة باالعتماد عىل آخر دراسة أنجزت حول 
االستهالك ومستوى عيش األرس عام 2015، مشريا 
بناء  التضخم  نسبة  باحتساب  يقوم  املعهد  أن  اىل 
عىل البحث الوطني حول االستهالك ومستوى عيش 

األرس لسنة 2010.
الهادي  للمؤسسة  العام  املدير  وْعد  ولكن 
ادراج  ذهب  التضخم  منظومة  بإصالح  السعيدي 
الرياح ولم ينَجز لتبقى األمور عىل ما هي عليه اىل 

اليوم عن قصد او عن غري قصد.
االقتصادية  واملراصد  الخرباء  من  عدد  ويقدر 
املتخصصة نسبة التضخم امللموس يف تونس حاليا 
بزهاء 17 يف املائة، علما أن معهد اإلحصاء يستعمل 
منهجية غري محّدثة يف احتساب األرقام، خاصة أن 
ومن   .2010 سنة  كان  املعهد  به  قام  تحديث  آخر 
متواصال  تحديثا  تتطلب  األرقام  دقة  ان  البديهي 
بياناتها  تكون  اإلحصاء حتى  معاهد  عمل  ملنهجية 
يتعلق  ما  يف  خاصة  امللموس،  الواقع  مع  متطابقة 
معهد  يؤكد  املقابل،  يف  والفقر.  التضخم  بنسب 
نسبة  احتسابه  طريقة  أن  باستمرار  االحصاء 
نتائج  عىل  مبنية  علمية  منهجية  تعتمد  التضخم 
االستهالك ومستوى عيش  املنجزة حول  الدراسات 

األرس.
احتساب  طريقة  أثارت   2017 جانفي  ويف 
يف  برملانيون  شكك  بعدما  كبرياً،  جدالً  الفقر  نسب 
النسب الرسمية املعلن عنها من قبل املعهد الوطني 
الوطني  للمعهد  العام  املدير  لإلحصاء.واتهم 
الفقر  نسبة  باألرقام بخصوص  بالتالعب  لإلحصاء 
بني 2010 و2015، خصوصا أنه ال يعقل الحديث 
عام  يف   20.2% من  النسبة  هذه  يف  انخفاض  عن 
الذي  الوقت  يف   ،2015 عام  %15.5 يف  إىل   2010
انحدار  إىل  أدت  اقتصادية،  بصعوبات  البالد  تمر 

جزء مهم من الطبقة املتوسطة نحو دائرة الفقر.
يقع  رسميا،  عنها  املفصح  املنهجية  وحسب 

قبل  من  االسعار  وارتفاع  التضخم  نسبة  احتساب 
معهد االستهالك وفق املجموعات االستهالكية، وذلك 
عىل وقع حساب مجموعة الغذاء يف حدود %28 من 
نفقات التونسيني، يف حني أن هذه النسبة ترتفع إىل 
40 باملائة عىل اقل تقدير استنادا اىل عدة دراسات 
املعهد  أبرزها دراسات  اصدرتها مؤسسات رسمية 
التجارة  لوزارة  بالنظر  الراجع  التونيس لالستهالك 

يف تضارب تام مع معهد اإلحصاء.
كما يحرص املعهد يف سياق مثري لـ "التعجب" 
يف  واملاء  الكهرباء  وفواتري  السكن  نفقات  مجموعة 
حدود %18، والحال أن الواقع يربز أن مجمل هذه 
نهائية  نتائج  إىل  يفيض  ما   ،40% يفوق  النفقات 

مغلوطة يف احتساب نسبة التضخم.
نفقات  نسبة  رفع  إىل  كذلك  الخرباء  ويدعو 
التضخم  نسبة  احتساب  يف  واالتصاالت  التعليم 
التعليم  عىل  التونسيني  إقبال  نسبة  ارتفاع  ظل  يف 
املدارس  ارتفاع عدد تالميذ  بعد  الخاص،  االبتدائي 

الخاصة من 25 ألف تلميذ إىل 60 ألفا حاليا.
املنتجات  سّلة  السياق،  ذات  يف  تعكس،  وال 
يف  لإلحصاء  الوطني  املعهد  قبل  من  املعتمدة 
املستوى  عىل  االستهالك  حجم  التضخم  احتساب 
املحيل، سيما أن عددا هاما من املنتجات غري ممثل 
من  أساسية  حصة  تشكل  أنها  رغم  السلة  هذه  يف 
والتعليم  الرتبية  نفقات  ومنها  السكان،  استهالك 
معهد  يعتمد  كما  والرتفيه.  والصحة  الخاص 
الثلث  بنسبة  التضخم  نسبة  احتساب  يف  اإلحصاء 
عىل املواد املدعمة التي تعرف استقرارا يف األسعار، 
يف حني تشهد األسعار املحررة ارتفاعا متواصال من 
يوم إىل آخر، مما يعمق الشكوك يف النسبة الحقيقية 

للتضخم.
الحسابية  املراوغة  يف  األهم  النقطة  ان  غري 
القطاع  ادماج  "اغفاله"  يف  تتمثل  اإلحصاء  ملعهد 
الذي  وهو  املوازي  او  املهيكل  غري  االقتصادي 
االقتصادي  للنسيج  مدة طويلة مشكال  منذ  أصبح 
من  املاليني  تشغيله  بحكم  البالد  يف  واالجتماعي 
القوى النشيطة وفق دراسات الهيئات املالية الدولية 
وكذلك مؤسسات بحثية رسمية محلية أبرزها املعهد 

التونيس للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
مذكرة   2019 ديسمرب  يف  املعهد  اصدر  وقد 
متميزة يف خصوص دراسة ظاهرة االقتصاد الخفي 
حيث  املجال  هذا  عىل  الضوء  سلطت  تونس  يف 
واستعراض  تقديم  إىل  األول  محورها  يف  تطرقت 
املفاهيمي  بالجانب  املتعلقة  البحوث  بعض  نتائج 
الخفي وأهم طرق قياس حجمه يف حني  لالقتصاد 
جرى تخصيص املحور الثاني ملحاولة تقدير حجم 
هذا االقتصاد استنادا اىل مقاربتني : املقاربة املبارشة 
املبارشة  غري  واملقاربة  املسوحات  عىل  تعتمد  التي 
التي تعتمد عىل االقتصاد القيايس. وخلصت املذكرة 
من  تونس  يف  الخفي  االقتصاد  حجم  نسبة  ان  اىل 
الناتج املحيل اإلجمايل هي يف تصاعد متواصل حيث 
انتقلت من 18.0 باملائة سنة 1989 اىل 41.7 باملائة 
سنة 2017. كما ارتفعت نسبة النقص يف املداخيل 
خالل  الظاهرة،  استفحال  بسبب  للدولة  الجبائية 

نفس الفرتة، من 3.62 اىل 9.68 باملائة.
ولكنه من الواضح، اجماال، ان مرّد اإلرصار عىل 
ابراز نسبة تضخم "مستقرة" حرص البنك املركزي 
تواصل  لكي  الفائدة  نسب  يف  التحكم  عىل  التونيس 

البنوك مسار تحقيق أرباحها دون "ارباك" للسوق 
النقدية وتوازنات املصالح فيها مما أدى مع ظهور 
البالد  باقتصاد  التضحية  اىل  الصحية  الجائحة 
ومؤسساتها التي اندثر عىل االقل نصفها يف اقل من 

عام ونصف وفق منظمة األعراف.
أية تداعيات للتضخم السعري 

الجامح وواقع االستهالك؟ 
التيقظ  مركز  الفارط  العام  بداية  يف  أنجز 
بالنظر  الراجع  االقتصادي  والذكاء  االسرتاتيجي 
حول  دراسة  املؤسسات  لرؤساء  العربي  للمعهد 
باإلضافة  ومداه  وأسبابه  تونس  يف  التضّخم  واقع 
أن  املتاحة.واتضح  التعديل  آليات  تحديد  إىل 
الظاهرة تتسم بالدوام والتأصل عىل مستوى البيئة 
ومن  الرشائية  املقدرة  عىل  والتأثريات  االستهالكية 
هنا فإن تداعياتها تعترب خطرية ال فقط يف ما يتعّلق 
بمنظومة الطلب الفعيل بل كذلك يف ما يخص النمو 

االقتصادي من خالل التأثري عىل حجم االستثمار.
تعديل  مسارات  تقتيض  األساس  هذا  عىل 
املالية  السياسة  مراجعة  فيه  والتحكم  التضّخم 
القرار،ولكن  والنقدية وهو ما تغفل عنه كل دوائر 
التهريب  ملجابهة  واضحة  خطط  وضع  أيضا 
هذا  لكن  عام.  بشكل  الخفي  االقتصاد  ومعضلة 
تغلغل  وقع  عىل  حاليا  للتطبيق  قابل  غري  الطرح 
واولها  الدولة  مفاصل  كافة  يف  التهريب  شبكات 
الربملان. ويعّرف التضخم يف تونس باستمرار عىل أنه 
ارتفاع شامل وعام ومطرد ألسعار السلع والخدمات 
وتقاس نسبته عموما باالعتماد عىل التطور السنوي 
قبل  من  وقد وضع  االستهالك.  عند  األسعار  ملؤرش 
جليّة  ومحددات  معايري  االقتصاد  يف  املختصون 

وواضحة للتقييم.
 2% من  أقل  تضخم  نسبة  وجود  صورة  يف 
فمعنى ذلك أن السياق العام للنشاط االقتصادي يتم 
النسبة  تنحرص  عندما  األسعار.  استقرار  اتجاه  يف 

بني 2 و%4 فإن التضّخم يوصف بالزاحف ويصبح 
مفتوحا بالكامل وهو الحال يف الظرف الحايل بالبالد 
و10%   5 بني  األسعار  ارتفاع  نسبة  تراوح  عند 
سنويا مع مالحظة نقاط تصل فيها النسبة يف بعض 

الحاالت إىل 20 %.
وانطالقا من نسبة تتجاوز %20 يمكن الحديث 
بالكامل.  مفتوح  تضخم  أو  جامح  تضّخم  عن 
التيقظ  مركز  من  سيما  وال  الخرباء  عديد  ويقرتح 
متناغما  برنامجا  االقتصادي  والذكاء  االسرتاتيجي 
لتعديل  االجراءات  من  مجموعة  عىل  قائما  وعمليّا 
التضّخم. ويف هذا الصدد، جرى الرتكيز عىل رضورة 
والغذائية  الفالحيّة  املواد  إلنتاج  امللموس  الدعم 
لضمان مسار تموين األسواق يف ظروف عاديّة من 
ناحية االستمرارية والتواتر عرب املسالك الرسميّة وإن 
لتعديل  توريد ظرفيّة  بعمليات  القيام  األمر  اقتىض 
الرضوري  ومن  املنتجات.  توّفر  وضمان  األسعار 
أيضا السعي إىل تكوين مخزونات تعديليّة بالنسبة 
الحمراء  واللحوم  الحليب  غرار  عىل  املواد  لبعض 
وبعض املنتوجات الفالحية املتصلة بها طلبات رشاء 
مهّمة وذلك بغرض مكافحة املضاربة واالنجرافات 
وبلوغ  االستهالك  مواسم  تقاطع  زمن  السعرية 

ذروتها.
دعم  سبل  يف  النظر  بإعادة  الخرباء  أوىص  كما 
النشاط  الفالحي والسيما يف ما يخص فرع  املجال 
يفرض  مما  املاشية  قطيع  يف  بالترّصف  املتعّلق 
وصياغة  االتجاه  هذا  يف  التوريد  برامج  يف  النظر 
للفالحني  االنتاجية  القدرة  لتقوية  متكامل  برنامج 
وللمربني. ويف جانب آخر، تم التأكيد عىل أنه يتعنّي 
من  التسويق  شبكات  بعث  بمسألة  االهتمام  مزيد 
للقطع  دوري  كجهد  وإدراجها  املستهلك  إىل  املنتج 
التي تلتحق األسواق وحجم  مع االحتكار واألرضار 

تعامالتها جّراء تدخالت الوسطاء.
تفرض  اليوم  أصبحت  التي  العصابات  ولكن 
احكامها يف قطاع الغذاء والبذور واالعالف وأسواق 
لإلصالح  إرادة  أية  من  بكثري  اقوى  هي  الجملة 
غضها  باألحرى  او  السلطات  عجز  ان  خصوصا 
الطرف عن كل ممارسات االجرام يف مجايل الفالحة 

والتجارة صار أكثر من مفضوح.
غري أنه ومن ناحية أخرى، من املفرتض أن يقع 
استهالك  بموضوع  الخرباء  حسب  كذلك  االهتمام 
املقدرة  الحفاظ عىل  بالحرص عىل  الحساسة  املواد 
املحدودة  املداخيل  ذوي  من  للمستهلكني  الرشائية 
وتوسيع قاعدة املنتجات ذات األسعار املنّظرة. وعىل 
التأكيد من قبل مختيص مركز  صعيد متصل، يقع 
التيقظ االسرتاتيجي والذكاء االقتصادي عىل أهميّة 
البنوك  لدى  االدخار  ملكافأة  مالئمة  سياسة  انتهاج 
والودائع ألجل باعتبار التداعيات عىل تعزيز التمويل 
ومن ثّم االستثمار ويف مستوى مواز التخفيض من 
حجم الطلب الفعيل وترشيد االستهالك. ولعل بعض 
برشوط  والخاصة  املتخصصني،  حسب  اإلجراءات، 
النظر  إعادة  تستحق  االستهالكية  القروض  إسناد 
التطّرق  الدراسة  إطار  الرتشيد. كما جرى يف  ملزيد 
البالد  لحدود  صارمة  مراقبة  أهميّة  مستوى  إىل 
ملجابهة التصدير غري القانوني والتوريد العشوائي 
الخفي  آفات االقتصاد  وذلك بغرض مزيد مكافحة 

الذي يكبّل نمو االقتصاد املهيكل بكافة فروعه.

الهادي السعيدي املدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء



www.acharaa.com العدد 264 - الثالثاء 8 جوان 2021 maghrebstreet@gmail.com

11الشارع السياسي

املؤرش  أنهى  بديناميكية،  تميزت  سوق  ظل  يف 
31 ماي اىل  املرجعي توننداكس األسبوع املمتد من 
 0,9 بـ  تراجعا  مسّجال  انحدار  يف   2021 جوان   4
٪ عند نقطة 7371,08 رافعا بذلك أداءه منذ بداية 
بالبورصة  الوسيط  تحليل  7 ٪ حسب   + اىل  العالم 

"التونسية لألوراق املالية".
أما عىل مستوى التبادالت فقد كان حجمها عايل 

املستوى.
وقد غّذت 6 تداوالت عىل مستوى الكتل املبادالت 
خالل األسبوع املذكور بحجم جميل بلغ 10,5 ماليني 
ديليس  مجمع  سهم  حول  منها   5 تمحورت  دينار 
القابضة بمحفظة بلغت 7,3 ماليني دينار وسادسة 
للسيارة  التونسية  )الشبكة  تعلقت بسهم "أرتاس" 
والخدمات( بحجم تداول بلغ 3,2 ماليني دينار فيما 
 one Tech holding "سيطر سهم مجمع "وان تاك

عىل حركة املبادالت وكان األكثر تداوال.

تحليل تطّور األسهم
• وسط حجم مبادالت شبه منعدم تصّدر سهم 
بنك تونس واالمارات )BTe( الرتتيب وحقق ارتفاعا 
بـ 10,7 ٪ بسعر 7,970 دنانري محافظا عىل شبه 

استقرار منذ بداية العام.
العقارية  الرشكة  سهم  سّجل  جانبه  من   •
بمبلغ  بـ 7,6 ٪  siTs تحّسنا  السعودية  التونسية 
2,400 دينار وسط حجم مبادالت ضعيف بلغ 10 
السنة تقدما  بداية  الرشكة منذ  آالف دينار. وتشهد 

طفيفا.
التونسية  )الرشكة   siPhaT أّما سهم رشكة   •
له  تراجع  أسوأ  سجل  فقد  الصيدالنية(  للصناعات 
وفقد 13,3 ٪ من قيمته بسعر 5,500 دنانري وسط 

حجم مبادالت شبه منعدم.

• عىل مستوى املبادالت سيطر سهم مجمع "وان 
األسبوع  طيلة  املبادالت  قائمة  عىل  القابضة  تاك" 
بما  دينار  مليون   14,5 بـ  أموال  رؤوس  مجتذبا 

شّكل 35,5 ٪ من حجم مبادالت األسبوع. 

مستجدات السوق
التونيس  املركزي  البنك  إدارة  مجلس  عقد 
 2021 جوان   2 يوم  بعد  عن  الدوري  اجتماعه 
حيث  أعماله  بجدول  املدرجة  النقاط  واستعرض 
االقتصادي  الصعيد  عىل  التطورات  آخر  إىل  تطرق 
والنقدي واملايل، ال سيما آخر البيانات املتعلقة بالنمو 
الحالية  السنة  من  األول  الثالثي  خالل  االقتصادي 
االنزالق  بحساب   ،٪  3 بـ  انخفاضا  عرف  والذي 
بالثالثي  مقارنة   )٪  0,1( استقرار  السنوي، وشبه 
القيمة  لرتاجع  االنخفاض  هذا  ويعود  السابق. 
تبعا  الغذائية  والصناعات  الفالحي  للقطاع  املضافة 
للرتاجع امللحوظ لصابة الزيتون وتواصل تأثر قطاع 
باألزمة  الجوي  والنقل  السياحة  وخاصة  الخدمات 
الصحية إضافة لتعطل نشاط الفسفاط ومشتقاته. 

ملحوظ  تحسنا  املحروقات  إنتاج  عرف  املقابل،  ويف 
املنزل  وحلق  نوارة  لحقيل  الهامة  املساهمة  بفضل 
املصدرة  املعملية  الصناعات  سجلت  كما  اإلنتاج.  يف 
من  للطلب  النسبي  االرتفاع  مع  بالعالقة  انتعاشة 

منطقة األورو.
املجلس  الحظ  األسعار،  تطور  مستوى  وعىل 
بحساب   ،5٪ مستوى  إىل  التضخم  نسبة  ارتفاع 
مقابل   2021 أفريل  شهر  يف  السنوي،  االنزالق 
٪4,8 يف الشهر السابق و٪6,3 خالل نفس الشهر 
السنة املاضية. ويعود ذلك، باألساس، ال رتفاع  من 
نسق نمو أسعار املواد الغذائيّة )4,9+ ٪( واملعملية 
التوايل  عىل   ،٪ و4,8+   ٪  +4,1 مقابل   )٪  +5,1(
أبرز  ناحيتها، سجلت  2021. ومن  مارس  يف شهر 
املواد  تضّخم   « السيما  األسايس  التضّخم  مؤرشات 
يف  املواد  و"تضّخم  والطازجة"  املؤّطرة  عدا  ما  يف 
ما عدا الغذائيّة والطاقة" تراجعا يف نسق تطورهما 
ليبلغا ٪5,0 و٪5,5، عىل التوايل، يف موىف شهر أفريل 

2021، مقابل ٪5,2 و٪5,6 قبل ذلك بشهر.

ويف املقابل، سّجل املجلس تقّلص العجز الجاري، 
خالل األشهر األربعة األوىل من سنة 2021، ليرتاجع 
إىل 2.744 مليون دينار، أي ما يمثل ٪2,3 من الناتج 
الفرتة من  اإلجمايل مقابل ٪2,7 خالل نفس  املحيل 
السنة املنقضية، وهي نتيجة مردها، أساسا، تقلص 
العجز التجاري )فوب-كاف( بـ ٪8,7 والذي تزامن 
الشغل )٪16,8+(، فيما  مع تواصل تدعم مداخيل 
مع  بالعالقة   55٪ بـ  السياحية  املداخيل  تراجعت 

تواصل تداعيات أزمة وباء كورونا.
تبعا لهذه التطورات، بلغت املوجودات الصافية 
من العملة األجنبية حوايل 20.788 م.د أو 139 يوم 
م.د   21.541 مقابل   ،2021 ماي  موىف  يف  توريد، 

و137 يوم يف نفس التاريخ من سنة 2020.
البنك  أن  إىل  املجلس  أشار  أشغاله،  نهاية  ويف 
املركزي التونيس وإىل جانب مهمته األساسية املتمثلة 
القصوى، خالل  األولوية  منح  التضخم،  مجابهة  يف 
عىل  والحفاظ  املايل  لالستقرار  كورونا،  جائحة 
اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ  عرب  االقتصادي  النسيج 
يف  بالتخفيض  النقدية  السياسة  مستوى  عىل  سواء 
 150 حدود  يف  مناسبتني  يف  املديرية  الفائدة  نسبة 
االحرتازية  السياسة  صعيد  عىل  أو  أساسية  نقطة 
أهمية  عىل  املجلس  أكد  اإلطار،  هذا  ويف  الكلية. 
يف  والترسيع  الفاعلة  األطراف  كافة  جهود  تضافر 
املالئمة  الظروف  وتوفري  الرضورية  اآلليات  وضع 
لتحقيق االنتعاشة االقتصادية واالستفادة من عودة 
لتحسني  إضافة  االقتصاديني،  الرشكاء  لدى  النمو 
التي  العمومية  للمالية  وخاصة  الجملية  التوازنات 
والنقاش،  املداولة  وإثر  كبرية.  ضغوطات  تعرف 
قرر املجلس اإلبقاء عىل نسبة الفائدة املديرية للبنك 

املركزي دون تغيري.

التقرير األسبوعي لـ »التونسية لألوراق المالية« :

جممع »وان تاك« ُيسيطر وsiPhaT تسّجل أسوأ تراجع

اشهار

ارتفاع جنوين يف أسعار األعالف وانعكاسات باجلملة عىل اجلميع
احتجاجات  البالد  انحاء  كافة  مدة  منذ  تشهد 
متواصلة للفالحني عىل خلفية ارتفاع قيايس ومتواتر 
تحتكر  التي  وهي  أنواعها  بكافة  األعالف  أسعار  يف 
مجمع  منها  األطراف  بعض  وتسويقها  توريدها 
هذا  يف  تنشط  مؤسسات  سبع  يملك  ضخم  غذائي 
املجال ورشكة أخرى خاصة تسيطر بالكامل تقريبا 

عىل تزويد املطاحن املتخصصة يف انتاج االعالف. 
كل  عىل  تسيطر  التي  الرشكات  لهذه  وانضمت 
القطاع  من  الدولة  انسحاب  بعد  التموين  مراكز 
مجموعة صغرية من املضاربني يف االعالف من بينهم 
اشخاص امتهنوا ابتزاز الفالحني والتالعب بحصصهم 
عىل  وذلك  انتاجهم  مستلزمات  ومختلف  االعالف  يف 
وقع جشع وطمع غري مسبوقني بما سيطيح يف املدى 
مائة  بنحو  للفالحني  التونسية  النقابة  وفق  القريب 
ألف فالح يعملون يف مختلف فروع الرتبية الفالحية. 

مصالح  طرف  وغض  الجشع  موجة  واكتسحت 
مجاالت  كل  والفالحة  التجارة  لوزارتي  املراقبة 
واالسماك  الدواجن  ذلك  يف  بما  باألعالف  التموين 
وكل أنواع الحيوانات وهو ما تسبب يف ارتفاع أسعار 
لحم الدجاج والديك الرومي واسماك الرتبية واللحوم 

الحمراء بصفة واضحة منذ اسبوعني. 
الصغريي  منور  الفارط  األسبوع  نهاية  وكشف 
للفالحة  التونيس  باالتحاد  الحيواني  اإلنتاج  مدير 
االتحاد  موقف  توضيح  إطار  يف  البحري،  والصيد 
قيمة  ان  العلفي  الشعري  األخرية يف سعر  الزيادة  من 
الخسائر التي تكبدها مربو املاشية بلغت 50 مليون 

من  "السداري"  مادة  اقتنائهم  نتيجة  سنويا  دينار 
املسالك غري الرسمية. وأكد أن كميات السداري التي 
 35 سوى  تمثل  ال  القانونية  بأسعارها  للفالح  تصل 
باملائة من الكميات املربمجة و65 باملائة منها تباع يف 
السوق املوازية وأرجع ذلك إىل التجاوزات املرتكبة يف 
قبل  من  الرقابة  وانعدام  بالجهات  املادة  هذه  توزيع 

وزارتي التجارة والفالحة.
 50 بوزن  السداري  كيس  أن  املدير  أبرز  كما 
د  500ر12  ب  الرسمية  التسعرية  حسب  يباع  كلغ 
الكيس  د  و35   30 بني  بما  للفالح  حاليا  يباع  وأنه 
يمتلكون محالت  الذين  املحتكرين  الواحد من طرف 
الجميع،  من  ومسمع  مراى  عىل  فواتري  ويصدرون 
مشريا إىل أن تونس تورد جزءا من هذه املادة. ونتيجة 
لإلشكال الهيكيل املتعلق باملوارد العلفية املركبة يلجا 

الفالح ملادتي السداري والشعري كمواد مدعمة. 

وأكد الصغريي، يف هذا اإلطار، أن الزيادة تقدر ب 
8 د للقنطار من الشعري العلفي وأن سعره أصبح 50 
د بعد أن كان 42 د علما أن هذه الزيادة أقرتها وزارة 
أن  القرار عىل  2021. وينص  26 ماي  يوم  التجارة 
تضبط بداية من غرة جوان أسعار بيع الشعري العلفي 
بصنفيه املحيل واملورد عىل النحو التايل: "أسعار البيع 
د  بــ50  املركب  العلف  إنتاج  ومصانع  املربني  إىل 
كاهل  سيثقل  اإلجراء،  هذا  أن  أبرز،  كما  للقنطار". 
الفالح الذي يواجه ارتفاعا يف كلفة اإلنتاج، فضال عن 
مذكرا  بالعلف،  التزود  عند  التي تعرتض  الصعوبات 
األغنام  تسمني  فرتة  مع  تزامنت  الزيادة  هذه  بأن 
مادة  الشعري  أن  إىل  مشريا  اإلضحى،  لعيد  استعدادا 
قبل  من  خاصة  كبريا  إقباال  تشهد  أساسية  علفية 

صغار الفالحني.
األعالف  أسعار  الرتفاع  نتيجة  أنه  وأضاف، 

ارتفعت كلفة اإلنتاج الحيواني من األعالف إىل حدود 
70 باملائة بما يعادل نسبة الخسائر املبارشة للفالح 
تتجاوز  السنة  لهذه  األغنام  انتاج  كلفة  أن  كاشفا 

حدود 12 د للكلغ حي.
العلفي  الشعري  توريد  يتم  انه  إىل  اإلشارة  تجدر 
السنة  ألف طن يف  800 و900  بكمية تقدر بما بني 
بعد تخيل وزارة الفالحة تدريجيا عن منظومة اإلنتاج 
وفق  للموردين  مرصاعيه  عىل  الباب  لفتح  الوطني 
القطاع  يف  واملتدخلني  الفالحني  من  العديد  تأكيد 
أسعار  أن  علما  للفالحني  التونسية  النقابة  وأبرزهم 
األعالف شهدت ارتفاعا يف األسواق العاملية حيث حدد 
سعر قنطار الشعري العلفي يف السوق العاملية بــ80 

د.
يف  املركبة  األعالف  مكونات  أسعار  لزيادة  وتبعا 
السوق العاملية )حبوب الذرة والصوجا( تم الرتفيع يف 
باملائة يف تونس   30 بأكثر من  املركب  العلف  أسعار 
أي بزيادة تقدر ب 250 د للطن الواحد خالل ال 8 

أشهر األخرية.
ويؤكد مختصون أنه وألول مرة يف تاريخ تونس 
تشهد أسعار األعالف الخشنة )القرط والتبن( ارتفاعا 
كبريا وأنها تضاعفت بثالثة مرات خالل سنة 2021 
التبن  »البالة« من  الفارطة وأن سعر  بالسنة  مقارنة 
بلغ 15 د بعد أن كان سنة 2020 يف حدود 4 د وأن 
سعر البالة من القرط بلغ 24 د بعد أن كان يف حدود 

8 د.
كريمة السعداوي
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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...

هشام المّشيشي أنس.. جابرة الخواطر
رئيس الحكومة هشام املّشييش كثري الحركة والتنّقل 
يف الفرتة األخرية وقد يتهيّأ ملن يتابع تحركاته أنّه يحاول 
قدر املستطاع اإليفاء بكّل املهاّم املناطة بعهدته كرئيس 
محّدد  عمل  برنامج  إطار  يف  داخليّة  وكوزير  حكومة 
وبتخطيط واضح! إاّل أّن من يُدّقق يف األمر يتبنّي له، دون 
مجهود يذكر، أن رئيس الحكومة يتحّرك من منطلق واحد 
تقريبا: اإليهام بوجود حكومة هو رئيسها وبأنّه عنٌي ال 

تنام! وآخر مثال يمكن ذكره هو تلك الّزيارة اإلستعراضيّة لقرص املؤتمرات 
)بعد شبيهتها إىل محّطة النّقل الربّي بُعيد قرار فرض الحظر الصّحي الّشامل 
ومنع التنّقل بني املدن أيّام عيد الفطر( ووقوفه، نعم وكأنّه ال يعلم، عىل عديد 

اإلخالالت وإعطائه أوامر لتصحيح الوضع!
السلطة  تأتيه  ما  كّل  عىل  األّول  الّسيايس  املسؤول  هو  الحكومة  رئيس 
التّنفيذيّة ويف واقع الحال هو رئيس الّلجنة الوطنيّة ملجابهة كوفيد 19 ومن 
املفروض أن يكون ُملّما بكل كبرية وصغرية بخصوص عمليّة التلقيح، أهّم 
حلقة يف مواجهة الوباء، فما بالك مّلا يتعّلق األمر بأكرب فضاء بقلب العاصمة!

هذه "الّزيارة الفجئيّة" ومحاولة إعطاء إنطباع بأنّه "ُمرَغم" عىل الوقوف 
عىل كّل يشء بنفسه وبأّن كّل تحّسن يف ظروف تنقل أو تلّقي تلقيح يف ظروف 
عاديّة ليس نتيجة عمل سلك طبّي وشبه طبّي ووزير ولجان وهياكل دولة، 

وإنما نتيجة لجهده هو الحريص عىل كّل يشء!
رئيس الحكومة هشام املشييش بات يطنب يف الترّصيح والتّأكيد عىل أنّه 
ال يمارس الّشعبويّة وعىل أن كّل ما يريده هو خدمة البالد بإتّخاذ اإلجراءات 
ذلك  )أّكد  العام  الّرأي  بإستحسان  تحظى  ال  كانت  وإن  حتّى  الرّضوريّة 
آثار  للتّخفيف من  الحايل بخصوص ترفيع األسعار( يف محاولة  4 ماي  يوم 
ترصيحاته لجريدة قطريّة بخصوص األرايض الفالحيّة ثّم ما جاء يف ترصيح 
الوزير األول الفرنيس بخصوص الكفاءات الفرنسيّة لرتكيز وكالة للترّصف 

يف ديون تونس...
تحّركات  مواجهة  يف  خاّصة  الّزمن  مع  سباق  يف  يبدو  املشييش  هشام   
تضخيم  عن  الّسيايس  وحزامه  هو  ذلك  سبيل  يف  يتوانى  وال  الّدولة  رئاسة 
"نتائج" ال يمكن أن تُوصف، لحّد الّساعة، بأكثر من إعالن نوايا قد تتجّسد 

وقد تتبّخر.

التونسية  البطلة  مغامرة  تّوقفت 
ثمن  الدور  أعتاب  عىل  جابر  أنس 
املفتوحة  غاروس  روالن  لدورة  نهائي 
للتنس بعد هزيمتها أمس أمام املوهبة 
العاملية الصاعدة االمريكية كوكو غوف 
 6/3 تفاصيلهما  لصفر  بمجموعتني 

و6/1.
سقف  ارتفاع  مع  تزامن  الذي  االنسحاب  مرارة  ورغم 
البطلة  بمشاهدة  الحاملة  التونسية  الجماهري  طموحات 
أنّها  خاصة  الضوء  تحت  ساطعا  مقعدا  تحجز  التونسية 
استعّدت جيّدا لهذه الدورة العاملية فإن ذلك لم يمنع محبّي 
رسائل  خالل  من  خلفها  والوقوف  دعمها  من  جابر  أنس 
الرسمية  صفحتها  عىل  رصدناها  التي  والتشجيع  الدعم 
مردود  عىل  باإلثناء  خاللها  قاموا  والتي  فايسبوك  بموقع 
أنس وبتوّفقها يف ترشيف الراية التونسية ورفعها عاليا يف 

أهّم املحافل الرياضية.
ولعل أنس جابر باتت استثناء جميال يف املشهد الريايض 
التونسية  املرأة  فهذه  وتحّوالته  تقلباته  كّل  رغم  التونيس 
الشامخة باتت مصدر بهجة وسعادة لكل التونسيني دون 
وأحىل  الرياضية..  وألوانهم  ومشاربهم  بمختلف  استثناء 
سكناتها  بكل  أعادت  أنها  الجميلة  جابر  أنس  قّصة  يف  ما 
العليل...  التونيس  الجسد  اىل  والبسمة  الروح  وحركاتها 
أنس جابرة الخواطر نجحت بفضل ساعدها ومعصمها يف 
الفخر والعّزة  إحياء مشاعر  القّمة وأعادت  اىل  الهمم  رفع 
مصدر  كانت  لطاملا  التي  التونسية  الهوية  بهذه  واالنتماء 

تباه واعتزاز.
سنبقى دائما يف صّف أنس جابر وسنظّل سندها الثابت 
الذي ال يهتّز وال يتغرّي وسننتظر اليوم الذي تقف فيه البطلة 
التونسية عىل قّمة املجد العاملي رافعة ساعدها عاليا حامال 

راية النرص والهويّة.

 

قيس سعيد
غري  بأنها  توصف  التي  الهجرة 
أو من عدد  تونس  نظامية وتنطلق من 
أوروبا،  نحو  إفريقيا  شمال  دول  من 
يف  الهجرة  هذه  لهم  يُيرس  من  هناك 
تتاجر  إجرامية  شبكات  هناك  الشمال. 

بال  يعملون  الظالم،  يف  يعملون  بهؤالء،  تتاجر  بالبرش، 
أوراق، دون حقوق، وهي طريقة من طرق االتجار بالبرش. 
يجب أيضاً أن نتحدث عن الهجرة النظامية لعدد من العلماء 
ومن الكفاءات. يف السنة املاضية تقريباً توجه أكثر من 500 
ولكنها  تونس،  يف  موجودة  أوروبا..الشبكات  إىل  طبيب 
موجودة أيضا يف الشمال. من يستقبلهم يف الشمال حينما 
يتحولون إىل الحقول أو إىل بعض املصانع ويعملون يف ما 
يسمى ذلك العمل األسود أو دون أوراق؟ من يستغلهم؟ من 
التي  ال بّد من محاربة الشبكات  يستفيد منهم؟ هنا أيضاً 

تتاجر بالبرش يف الشمال .

راشد الغنوشي
تونس  يف  املسؤولني  ترصيحات 
ال  الخارج  يف  تواجدهم  عند  خاصة 
أن  ويجب  متناقضة  تكون  أن  ينبغي 
االستثمار  يف  تُرّغب  صورة  تعطي 

بتونس والتعامل معها وإقراضها.
...نحن يف نظام ديمقراطي وكل صوت يرتفع للحديث 
عن عمل غري ديمقراطي أو االنقالب يعترب إفسادا ومازلنا 
ندعم مبادرة اتحاد الشغل الداعية للحوار ونتوجه لرئيس 

الجمهورية بأن يرشف عىل هذا الحوار .

علي الكعلي
صندوق  مع  االتفاق  شأن  من 
مع  الحكومة  عمل  تسهيل  الدويل  النقد 
من  وتمكينها  العاملية  املالية  االسواق 
وتعبئة  مناسبة  بكلفة  اليها  التوجه 
اليه  حاجة  يف  هي  التي  بالحجم  موارد 

لتونس  السيادي  الرتقيم  تحسني  من  ذلك سيمكن  ان  كما 
وسيعطي أريحية للجهات املانحة باعتبار ان صندوق النقد 
الحكومة طيلة  انه سيظل يراقب عمل  الدويل سيشدد عىل 
مدة زمنية معينة وعىل انه سيطلع الراي العام العاملي عىل 

االنجازات التي تقوم بها.

احمد صواب
قرار  بعد  ملزم  الجمهورية  رئيس 
الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع 
القوانني بنرش وختم التعديالت املتعلقة 
 81 والفصالن  الدستورية  باملحكمة 
و121 يؤكدان ان رئيس الجمهورية يف 

وضعية السلطة املقيدة....
كان  الذي   الشكل  يف  نظرت  قد  الهيئة  تكون  وربما 
التداول  امام  مأزقا  وشكل  الهيئة  اعضاء  نقاشات  محور 
تعلق  والذي  النواب  من  عدد  قبل  من  املقدم  الطعن  يف 
الدستورية بعد ان صادق عليه  املحكمة  بتنقيحات قانون 
املحكمة  ثانية....وصمت  قراءة  يف  الشعب  نواب  مجلس 
الدستورية عن تقديم اجوبة يف حال عدم التوصل اىل اغلبية 
حاسمة يف اتجاه او يف اخر يقود بالرضورة اىل العودة اىل 
التنقيحات  الرئيس بختم  الذي يلزم روحا ونصا  الدستور 

واالذن بنرشها.

بدر الدين القمودي
 مجلس نواب الشعب منح الحكومة 
لسنة  املالية  قانون  بموجب  تفويضا 
 23 الفصل  ضمن  وتحديدا   2021
السكر  عىل  يوظف  معلوم  إلحداث 
ويحتسب عىل أساس 100 مليم عن كل 

صندوق  السرتضاء  تسعى  التي   الحكومة  لكن  كيلوغرام 
النقد الدويل راوغت الجميع واقرت معلوما مضاعفا بمرتني 
الزيادة  القانون. وبإقرار هذه  لها نص  ونصف مما خّول 
استهالكية  مادة  عن  تكاد  أو  كليا  الدعم  رفعت  قد  تكون 
يف  زيادات  إقرار  بعد  التونسية  للعائلة  بالنسبة  حيوية 

تعريفة املاء الصالح للرشب والنقل العمومي..

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

صورة تتحدثصورة تتحدث

ويرحم  الحيين  يرزق  األم،  بعيد  فرحانة  الكل  الناس 
المتوفين. 

صعيبة  حالتها  مريضة،  الكل  أمنا  أن  ننساوش  ما  لكن 
ومنين تمسها تتوجع..

أمنا الكل، مشاكلها كبيرة وعميقة وماشية وتزيد.
أمنا الكل : 

والدين  واقفة  التنمية  فالسة  شبه  اإلقتصاد:  في   
للعنكوش

يضحك  حزبي  ومشهد  يحشم  برلمان   : السياسة  في 
التعبير  في  أستاذ  برتبة  جمهورية  ورئيس  ضعيفة  ودولة 
الطقفطين  فن  في  أستاذ  برتبة  برلمان  ورئيس  الشفاهي 

ورئيس حكومة برتبة أستاذ مؤقت.
غير  للهجرة  منطلقا  وأصبحت  مخترقة  بالد   : األمن  في 

النظامية ومصدرا لإلرهاب. جريمة متفشية..
مقاومة  بال  المناطق  كل  في  ضارب  وباء   : الصحة  في 

ناجعة.
في التعليم : عام بالدة..

في المعيشة : أسعار من نار والجوع رجع.
في الحاصل، أمنا الكل تونس مريضة ياسر، برك عليها 

شيء سلبها وعراها ومصلها دمها.
ومادام بارك عليها الشىء هذا ما يسيبها اال جيفة...

عن الدكتور رفيق بوجدارية
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منير الفالح
كانت  النّفسيّة  ناس،  برشة  وكيف  األخرية  املّدة  يف 
مّرة الفوق ومّرة لوطة، والحقيقة الحقيقة برشة مّرات 
بدأ  املورال  التّلقيح،  »موجة«  وصلتيل  لوطة...وكيف 
يطلع لكن كّل عشيّة، العني الفتة لألرقام الجديدة متاع 
اإلصابات ولألسف الوفيّات! ومع هذا بدأ الواحد يحّس يف 
دائرة النّاس إيّل نّجم نقعد معاهم )الربّة طبعا( تتوّسع 

بحكم أنّهم يف العموم من سنّي وكّلنا كّملنا زّرقنا.
يف  معاهم،  القعدة  رجعت  إيّل  النّاس  جملة  ومن 
بالو  يف  كان  الّروج  ميرتو،عشريي  بُعد  وعىل  الجنينة 
أنّو مبارشة بعد الزّريقة الثّانية، ينّجم يميش بأكتافو، 
الحال وبمجّرد ما دّق عىل  ال كمامة ال والو! وبطبيعة 
هبطت  وزاهي،  الوجه  سافر  للفرياندا،  ودخل  الباب 
سالم  وبعد  املحليّة(  العليا  الّسلطة  )من  الَعليّة  األوامر 
نلّقحو  بأنّو  )ومقنع(  واضح  درس  خذينا  بعيد،  من 
عىل  املحافضة  الزم  ثالثة،  حتى  وإالّ  زوز  وإاّل  مّرة 
وفهمنا  منقوص...  وغري  كامل  الصّحي  الربوتوكول 
اإلثنني أّن كراسينا الزم يزيدوا يبعدوا وكّل حّد ودبّوزة 
املاء متاعو إلخ...ومن النّتائج املبارشة، مسألة الحديث 

بصوت خافت والتوشويش إنتهت!
يبدأ  الحديث  الكّل  الناس  وكيف  الحال  وبطبيعة 
»توانسة  الّزوز  أنّنا  وبما  باألسعار...  يا  بالكورونا  يا 
التاّلقيح خذا طول  الكالم عىل  أحرار« ومعّلميّة تنبري، 
وإال  سّجلتش  ما  لتّوة  إيّل  بالنّاس  التّنديد  ثنيّة  طول 
بعد ما سّجلت واّلت تحب تفتي يف نوعيّة الـvaCCIn إيّل 
يحبّوا ياخذوه وقبل هاذم الكّل وبعدهم هاك الّجماعة 
وكذا...  الكورونا،كذبة  حكاية  منها  فّماش  ما  متاع 
ورضورة لبس البافات هذيكة حيلة باش برشة رؤوس 

أموال يدّوروا الّزيرو...
املغازة  الّروج: تّوة كنت يف  البافات، قايل  ِذكر  وعىل 
يف بايل ناخذ أربعة وإاّل خمسة كيلو سّكر، ياخي لقيت 
مرأة شاعلة يف الجماعة عىل عدم إحرتام الربوتوكول...

وزيد السّكر ما لقيت حتّى سّفة!
فّمة  آش  لواه؟  كيلو؟  خمسة  وإالّ  أربعة  سألتو: 

عليك؟
ياخي جاوبني: يظهر فيك نسيت، موش قلتلك من 
هاك املّرة الّطفلة باش تعّرس وحبّينا نعملو الّليموناضة 

يف الّدار، ياخي هاهي الحكومة طلع عندها رأي آخر!
والّرصني،  الكبري  الّراجل  دور  نلعب  باش  حاولت 
الفاهم )وامللّقح زادة( وقلتلو: كيف تجي تشوف راهو 
أكرب  أنّو  وبخالف  يارس  أساسيّة  ماّدة  مش  السّكر 
أكثر  من  وامللح  السّكر  العائالت،  ماهمش  املستفيدين 

الحاجات املرّضة بالصّحة...
مازلت ما طّلعتش النّفس والّراجل كان يعقل! تسيّب 
وبدأ يكشكش: شنّوة؟ هاكة هو جيت يف حكاية السّكر 
فيها  تعميّل  وباش  محتاجلو  أنا  وقت  بالّذات،  وتّوة 

الّدكتور حكيم!
هاك  من  نخّرجو  نزيد  حبيت  عليكم  نخبّيش  ما 
اإلنضباط املعتاد متاع عشريي وقلتلو: ثبّتيل روحك تّوة! 
راهي مديرة عاّمة بكّلها إيّل قالت يف وحدة من اإلذاعات 

»الحكومة زادت 250 مليم يف السّكر عىل خاطرو مرّض 
بالصّحة« قايل إيه شبيه، املّرة الجاية تّوة تُخرجلنا هي 
وإاّل غريها ويقولولنا العجني مش باهي، يسّمن ويعمل 
وتخاف  تحبّنا  يّل  حكومتنا،إ  قّررت  ولذا  أمراض  برشة 
والكسكيس  واملقرونة  الخبز  سوم  يف  تغيّل  باش  علينا، 
الّسميد  يقطعوا  وحدة  جملة  سالمتنا  يضمنوا  وباش 

والفارينة!
وبفضل  أنّي  متأّكد  شبه  وهو  الّروج  رّوح  ما  وبعد 
الحكومة  متاع   les fans من  وّليت  التلقيح  بركات 
يرسح  خيايل  خّليت  واملاليّة،  التّجارة  وزارتي  وخاّصة 
يكون خطاب حكومتنا  باش  يتصّور كيفاش  ويحاول 
ويف املقّدمة طبعا هاك الوزير متاع »يِحبّْلنا باش نعمل 
كذا وكذا«، صاحب اإلبتسامة الّدائمة: وزير املالية يس 

عيل الكعيل!
بعد  سّكر،  بال  شاي  كاس  يف  نرشب  وأنا  تصّورت، 
يف  يزيد  )البيض  عظم  بال  شكشوكة  صحنّي  كليت  ما 
الكوليستريول( وبال خبز )يف إطار اإلستعداد إلستهالك 
امُلوّقرة  حكومتنا  تصّورت  األسبوع(،  يف  مّرة  الخبز 

تقّدملنا يف قائمة »النّصائح« الصحيّة:
-العجني يرّض لذا باش نرّفعو يف أسعاره، عفوا نعّدلو 

أسعاره.
يلزم  لذا  البيئي،  الوضع  تدهور  تزيد يف  -املحروقات 

أسعار البنزين تزيد، والتنّقل أصال لواه؟!
تصنيفها  ويمكن  املنبّهات  من  والشاي  -القهوة 

كمخّدرات لذا يلزم ِتغىل باش ينقص اإلستهالك!
ما  مازال  أغلبه  لتّوة  حتّى  صحيح  هذا  الحديث 
واّلش واقع،لكنّه من نوع الـvraIsemblable لكن بقيّة 

التّصّورات أو باألحرى األحالم فتتلّخص يف:
وما  واملعّجنات  السّكر  إستهالك  يبّطل  إيّل   -
يستعمل كان البسكالت وحتّى الكّريطة وإاّل امليش عىل 

وغالل  األسماك  من  بكيلوات  تعويضه  القدمني،يقع 
البحر والغّلة والُخرض.

بيبان  يف  الحرارة  بقياس  تّوة  املكّلفني  -األعوان 
دخول املغازات بعد ما تميش علينا الكورينا، يرتسكلو 
الدّم  ضغط  يقيسوا  الخروج  بيبان  يف  ياقفوا  ويوّليوا 
متاع املواطن بعد ما يكع دم قلبو ومن الجملة يكّونوا 
البعض منهم باش ياخذوا عيّنات دّم ويجربوا أصحاب 
الفضاءات التّجاريّة الكربى باش يرّكزوا مخابر تحليل 
لربشة  شغل  مواطن  برشة  نضمنو  وهّكة  مجانيّة... 

أصحاب شهائد...
-الحريفة أو الحريف يويّل يحمل بطاقة مغناطيسيّة 
مسّجل فيها عدد املّرات إيّل رشى فيها حاجات خالية من 
إنضباطه وتثمني  تابعو ويتلّقى هديّة عىل  السّكر وما 

محبّة حكومتنا إيّل ال قبلها ال بعدها.
فهم  عىل  قدرتها  أثبتت  إيّل  للنّاس  وسام  -إحداث 
وزير  بأّن  إقتناعها  وخاّصة  الحكومة  وزراء  خطابات 

املاليّة ما يحبّلنا كان الخري!
حلمت  لتّوة،  حتّى  مجانا،  مازالت  األحالم  أّن  وبما 
عشريي  وجاء  الوسام  بهذا  املتمتّعني  أّول  من  بنفيس 
الّروج يهنّي وجاب معاه لرت ليموناضة بال سّكر وقايل 
ما  كّل  عىل  التّخيّل  نقاط  مّلان  مسار  يف  بديت  هاني 
نويّل  العاّمني، فّماش ما  واملديرين  الِوزرة  تقوللنا عليه 

م! كيفك ملّقح وموسِّ
اِتبّع هالكلمة، قمت مفجوع من  لكن، ماهي ديمة 
فيها  نيا  الدِّ وقلت  فارغة  كريش  خاطر  متاعي  الغفوة 
حويجة  نرشي  باش  الحلويّات  لبائع  ومشيت  املوت 
يف  ترضب  سعره  لكن  موجود   Gâteauالـ لقيت  حلّوة، 
إيّل الحاجة الحلّوة باش تويّل  مّرة ونّص وفهمت وقتها 
أكثر من أّي وقت مىض وحدة من مظاهر الغنى والّرفاه 

وهذا طبعا مش ُمتاح للنّاس الكّل!

يا توانسة السكر راهو مرّض بالصّحة، يا خي زدنا يف السوم... 
والعاقبة للمقرونة والكسكيس يسّمنو...

يا خويا زيدو فيّل تحبّو أما ما تمّسوش املرتقوش
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الحبيب القيزاني
املغرب ُيصّعد ويتوّعد...

مدينتا سبتة ومليلية مصدر توتّر جديد مع اسبانيا :

التي  األخرية  الديبلوماسية  األزمة  تكن  لم 
سوى  واسبانيا  املغرب  بني  أيام  منذ  اندلعت 
شجرة تخفي غابة من الخالفات »النائمة« بني 
الصاعق  واذا كان  الرماد.  كالنار تحت  الطرفني 
الذي فّجر األزمة هو استقبال مدريد رّسا – قبل 
وتستشيط  املغربية  السلطات  ذلك  تكشف  أن 
غضبا – زعيم البوليزاريو غايل إبراهيم بـ »هوية 
حبل  عىل  نظرة  فإن  إنسانية  وألسباب  مزيفة« 
العالقات تكشف انها تميزت منذ عقود بـ »توتر 
مكتوم« من الطرفني بسبب خالفات حول ملفات 
خطأ  بها  املّس  مدريد  مثل  تماما  الرباط  تعترب 
بسيادة  االعرتاف  اسبانيا  رفض  من  بدءا  أحمر 
املغرب عىل الصحراء الغربية مرورا بتلّكؤ الجارة 
البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  فتح  يف  األوروبية 
سبتة  مدينتي  قضية  يف  الحسم  اىل  وصوال 
االحتالل«  »تحت  املغرب  يعتربها  اللتني  ومليلية 

فيما ترّص مدريد عىل أنهما اسبانيتان.

انطلقت األزمة الجديدة بني البلدين بإعالن املغرب 
تفّطنه اىل استقبال اسبانيا رئيس جبهة البوليزاريو 
مزيفة  هوية  وتحت  خفية  غايل  إبراهيم  الصحراوية 

بتعّلة العالج من فريوس كورونا.
بدخول  للرجل  بالسماح  مدريد  الرباط  واتهمت 
وغامضة«  احتيالية  وبطريقة  علم  »عن  أراضيها 
وتجاهلها انه مطلوب لدى محاكمها يف قضايا رفعها 
يف  ارتكبها  أفعال  »بسبب  اسبان  مواطنون  عليه 

األرايض االسبانية«.
عليه«  »مؤامرة  رائحة  اشتم  الذي  املغرب  غضب 
بعدما كشفت صحف اسبانية ان دخول إبراهيم غايل 
اىل اسبانيا »تم بطلب من جنراالت جزائريني ألسباب 
إنسانية« وصل اىل مداه بإعالن الخارجية املغربية ان 
االزمة »لن تنتهي برحيل غايل عن األرايض االسبانية« 
وأن »عمق املشكلة يكمن يف أن ما حصل حّطم الثقة 
بني بلدين رشيكني وأظهر مواقف اسبانية معادية يف 
ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وهي قضية مقدسة 
الخارجية  وأضافت  كّله«.  املغربي  للشعب  بالنسبة 
املغربية : »هذه األزمة كشفت مواقف اسبانيا العدائية 
الصحراء  قضية  بخصوص  الضارة  واسرتاتيجياتها 
اململكة  خصوم  مع  الشمالية  الجارة  تواطؤ  وعّرت 
لتقويض وحدة أرايض املغرب« يف إشارة ضمنية اىل 

الجزائر التي تدعم جبهة البوليزاريو.
الترصيحات  تجاوز  الحادثة  عىل  املغرب  رّد 
بوصول  اسبانيا  لتفاجأ  الديبلوماسية  واملواقف 
موجات مهاجرين مغربيني اىل شواطئ مدينتي سبتة 
فيه  اصطف  بيانا  األوروبي  االتحاد  ليصدر  ومليلية 
ارض  ومليلية  »سبتة  أن  مؤكّدا  اسبانيا  جانب  اىل 
عرب  لالبتزاز  اإلذعان  »رفضه  عىل  مشّددا  أوروبية« 
»امللفات  فّجرت  األزمة  هذه  ان  والحقيقية  الهجرة«. 
املدفونة« بني الجانبني والتي يبدو أن املغرب قرر هذه 
املرة تصفيتها عىل قاعدة مفاوضات واتفاقيات تضع 

حّدا لعالقة مهتزة مع اسبانيا.

ملف معّلق منذ 6 قرون
ملفا شائكا  تمثل وضعية مدينتي سبتة ومليلية 
ال  متبادل  جفاء  معه  يتواصل  واسبانيا  املغرب  بني 
أزمة ديبلوماسية مع كل خالف  اىل  أن يتحول  يلبث 

تعترب  وفيما  البلدين.  بني  العالقات  طريق  يف  يظهر 
ورائها  ومن  مدريد  ترّص  ُمحتلتني  املدينتني  الرباط 
فحسب  اسبانيتني  ليسا  أنّهما  عىل  األوروبي  االتحاد 

وعىل إنهما أوروبيتان مرفوض املّس بوضعيتيهما.
السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  اعرتاف  ومثل 
الغربية  الصحراء  عىل  املغرب  بسيادة  ترامب  دونالد 
حافزا ديبلوماسيا للرباط يف سعيها لتثبيت استكمال 
وحدة أرايض البالد باسرتجاع سبتة ومليلية. وكشف 
العثماني خالل  الدين  رئيس الحكومة املغربية سعد 
مقابلة أجرتها معه قناة »الرشق« يف ديسمرب 2020 
»سبتة   : وقال  املدينتني  باسرتجاع  بالده  تشبث  عن 
حولها  يفتح  أن  يتوّجب  التي  النقاط  من  ومليلية 
مضيفا  حاليا«  املوقف  سيّد  هو  والجمود  النقاش، 
يوم  يف  سيُفتح  لكنه  قرون   6 منذ  ُمعلق  امللف  »هذا 
ما ويجب أّوال أن ننهي قضية الصحراء فهي أولويتنا 

اآلن وقضية سبتة ومليلية سيأتي أوانها«.
ويرى مالحظون سياسيون دوليون أن الرباط قد 
توظف ورقة سبتة ومليلية للضغط عىل مدريد التخاذ 
خطوة مماثلة لخطوة الواليات املتحدة ودول أخرى يف 

ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
املغربيني  املهاجرين  موجات  كانت  وبينما  لكن 
تتدفق عىل الجزيرتني ويف حني صّعد االتحاد األوروبي 
للتعرض  يسمح  لن  أنه  مؤكدا  املغرب  إزاء  لهجته 
للرتهيب يف ملف الهجرة وأن »سبتة هي أوروبا وهي 
حدود أوروبية وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد 
وانما هي مشكلة جميع األوروبيني« التزمت واشنطن 
مع  متطابق  موقفها  أن  ذلك  من  ويُفهم  الصمت. 
موقف األمم املتحدة التي لها فيها اليد األعىل، والذي 
ال يصنّف جزيرتي سبتة ومليلية كمناطق محتلة بما 
يعني اعرتافا بسيادة اسبانيا عليهما. واذا كان صمت 
أمريكا مدروسا فإن عديد املراقبني الدوليني اعتربوه 
»الناتو«  يف  االسرتاتيجي  الحليف  ألوروبا  انحيازا 
والتكنولوجية  التجارية  الحرب  فأس  لدفن  ومحاولة 
االتحاد  دول  مع  ترامب  إدارة  اشعلتها  التي  واملالية 
االعرتاف  رفضت  األخرية  أن  خصوصا  األوروبي 

الغربية  الصحراء  عىل  املغرب  بسيادة  األمريكي 
سبتة  وضعية  ملراجعة  الباب  يفتح  ذلك  ان  باعتبار 

ومليلية املتنازع عىل سيادتهما بني مدريد والرباط.
لفت  من  يمنعها  لم  الضبابي  واشنطن  موقف 
الخطوط  تجاوز  »عدم  وجوب  اىل  الرباط  انتباه 
الحمراء« اذ كّذب البنتاغون ما جاء يف تغريدة لرئيس 
أن  فيها  أكد  العثماني  الدين  سعد  املغربي  الوزراء 
العام  لهذا  االفريقي«  »األسد  مناورات  من  جزءا 
سيجري يف الصحراء الغربية واعتباره أن ذلك يمثل 
»تتويجا لالعرتاف األمريكي بمغربية الصحراء« فيما 

أعلنت مدريد عن مقاطعتها املناورات. 
بني  الديبلوماسية  لألزمة  خفيا  سببا  هناك  لكن 
الرباط ومدريد. ذلك أن حكومة مليلية الذاتية تسعى 
يربط  بحري  لبعث خط  االسبانية  الحكومة  بموافقة 
لتطوير  الجزائرية  وهران  بمدينة  املحتلة  املدينة 
دخول  وتيسري  الطرفني  بني  التجارية  املبادالت 
الجزائريني مليلية بال تأشرية اليشء الذي ال تنظر اليه 
الرباط بعني الرضاء وترى فيه وجها من وجوه تآمر 
اسبانيا مع الجزائر عليها واعرتافا جزائريا باسبانيّة 
بني  سيادتهما  عىل  املتنازع  ومليلية  سبتة  مدينتي 

املغرب واسبانيا.
الطرف  من  مجازفة  املرشوع  هذا  طرح  ويُعد 
ولعّل  املغرب  مع  بالعالقات  تعصف  قد  االسباني 
ترّددا  يعكس  إنجازه  مرحلة  اىل  االنتقال  يف  الرتيث 
بالسيادة  واشنطن  اعرتاف  بعد  خصوصا  اسبانيا 
القائم  التوتر  واثر  الغربية  الصحراء  عىل  املغربية 
بني مدريد والرباط بعد ترصيحات لرئيس الحكومة 

املغربية حول وضعيتي سبتة ومليلية.
دعما  تخىش  اسبانيا  أن  اذ  فحسب  هذا  ليس 
نحو  الدفع  وكذلك  امللف  هذا  يف  للمغرب  أمريكيا 
مستوى  عىل  البلدين  بني  البحرية  الحدود  ترسيم 
أرخيبل الكناري باملحيط األطليس بالنظر ملا لذلك من 

تبعات اقتصادية بدرجة أوىل.
والحقيقة ان املغرب يتوّجس من تحالف اسباني-

جزائري عىل حسابه قد يمهد له الخط البحري املذكور 

اندالع  اثر   2002 عام  اىل  انشائه  فكرة  تعود  الذي 
اسبانيا واملغرب حول جزيرة »ثورة«. وقد  نزاع بني 
اصطفت الجزائر خالل تلك األزمة وراء اسبانيا معّللة 
الحدود  ضمن  تدخل  الصغرية  الجزيرة  بأن  موقفها 

املوروثة عن حقبة االستعمار. 
دعما  تخىش  اسبانيا  أن  اذ  فحسب  هذا  ليس 
أمريكيا يف هذا امللف وكذلك الدفع نحو ترسيم الحدود 
الكناري  أرخبيل  مستوى  عىل  البلدين  بني  البحرية 
باملحيط األطليس بالنظر ملا لذلك من تبعات اقتصادية 

بدرجة أوىل.
وكان الربملان املغربي قد صادق يف جانفي املايض 
عىل مرشوع قانون لرتسيم الحدود البحرية بما فيها 
مدريد  رفضته  الذي  اليشء  الكناري  لجزر  املحاذية 

مؤكدة عىل وجوب اتمامه يف اطار اتفاق مشرتك.
ويرى مالحظون دوليون أن لقرار الربملان املغربي 
عالقة بجبل »تروبيك« املكتشف عىل بعد كيلومرتات 
انه  إعالمية  تقارير  تؤكد  والذي  اململكة  سواحل  من 
موجود عىل عمق 1000 مرت تحت سطح البحر وأنه 
التيلوريوم  معادن  من  هائلة  ثروات  عىل  يحتوي 
والكوبالت والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم 
السيارات  بطاريات  صناعة  يف  تستعمل  التي 

الكهربائية واللوحات الشمسية والهواتف الذكية.
جبل  ثروات  تناهز  التقارير  نفس  وحسب 
»تروبيك« 10 ٪ من االحتياطي العاملي ويحتوي عىل 
أكثر من  لتصنيع  يكفي  الكوبالت  مخزون هائل من 

270 مليون سيارة كهربائية.
اثر توقيع املغرب يف أكتوبر 2020 اتفاقية تعاون 
 10 مدى  عىل  تمتد  املتحدة  الواليات  مع  عسكري 
سنوات )اىل حدود 2030( تعّددت املقاالت يف وسائل 
االعالم االسبانية حول مخاوف مدريد من تنامي القوة 

العسكرية املغربية.
ستوكهولم  معهد  عن  صادر  لتقرير  وطبقا 
الدول االفريقية  ألبحاث السالم يعد املغرب من اكثر 
توريدا لألسلحة من 2016 اىل 2020 بما يمثل نسبة 

0,9 ٪ من مجموع واردات األسلحة يف العالم.
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فلسطني : تضامن أممي استثنائي
كنت كتبت منذ ثالث سنوات وتحديدا يوم 29 ماي 2018 مقاال 
بـ«الشارع املغاربي« تحت عنوان »خمسون سنة عىل انتفاضة 
األوىل  تعلقت  املقال مالحظتني   أثرت يف هذا  ». وقد   1968 ماي 
بالنّبش يف البدايات األوىل لحركة االحتجاجات الّشبابيّة يف أمريكا 
فيتنام.  عىل  األمريكي  العدوان  بمناهضة  ارتبطت  التي  وأوروبا 
كاستنتاج  الخاتمة  يف  جاءت  التي  الثانية  املالحظة  وتناولت 
الفلسطيني  الوطني  للنّضال  األممي  الدعم  ضعف  من  استغرب 
مقارنة باملساندة الشعبية الواسعة للّشعب الفيتنامي يف تحديه 
ذات  نشهد  قد   « قائال  املقال  واختتمت  األمريكيّة  الحرب  آلة 
فلسطني  اآلالف مع  فتتضامن  فيتنام  ملا حصل مع  يوم شبيها 
املركزية  القضية  دفاعا عن  يوم  الذين يسقطون كل  وشهدائها 

لكل الوطنينّي العرب ».
فقد  مالحظتي  عىل  طويال  الّرّد  يتأّخر  لم 
أمريكا  شوارع  الّشعبية  املظاهرات  اكتسحت 
بالعدوان  تنديدا  وأسرتاليا  وآسيا  وأوروبا 
الّصهيوني عىل غزة واستنكارا للجرائم املرتكبة 
فلسطني  وكل  القطاع  ونساء  أطفال  حق  يف 
املساندة  مظاهر  فاجأت  وقد  يوما.   11 طيلة 
والتّعبئة االستثنائيّة، التي بلغت أوجها يف الدول 
تزامنا مع ذكرى  15 ماي  السبت  يوم  الغربية 
العامليّة  واالمربياليّة  الّصهيوني  العدو  النّكبة، 
عىل  فرنسا  مثل  البلدان  بعض  يف  عملت  التي 
منع هذه املسريات يف خطوة كشفت عن عمق 

النّفوذ الّصهيوني داخل جهاز دولة هذا البلد.
مدينة  ثمانني  من  أكثر  املظاهرات  شملت 
والجنوبية  الّشمالية  أمريكا  عىل  موّزعة 
وأسرتاليا.و  وآسيا  وأوروبا  وآسيا  وافريقيا 
 32 شوارع  الغاضبني  آالف  عرشات  اكتسح 
مدينة يف أوروبا و27 مدينة يف أمريكا الّشمالية 
ضحايا  وصور  الفلسطيني  العلم  رافعني 
الفلسطيني  العلم  ورفع  الصهيوني.  العدوان 
يف املالعب الّرياضية من قبل العبني عرب ومن 
تعبريا  الّصور  أكثر  وكانت  مختلفة.  جنسيات 
اإلنقليزي  االتحاد  كأس  انتهاء  بعد  حدث  ما 
قام  إذ  وتشيليس  سيتي  ليسرت  فريقي  بني 
مسلم  أنقليزي  وهو  تشوردي،  حمزة  الالعب 
افريقي  أصل  من  والفرنيس  بنغايل،  أصل  من 
ويسيل فوفانا برفع علم فلسطني أمام ماليني 
نهائي  خالل  املشهد  نفس  وحصل  املشاهدين 

كأس الّسويد.
وانخرط يف حملة التّشهري بجرائم الّصهاينة 
فنّانون وشخصيات عامليّة وعارضات أزياء يعّد 
أنستغرام  عىل  املاليني  بعرشات  بهم  املعجبون 
فقد  األخرى.  االجتماعي  التواصل  وصفحات 
عرّبت املمثلة االسبانية ألبا فلوريس عن دعمها 
زندايا  األمريكية  املغنية  وطالبت  لفلسطني 
باال  األزياء  عارضة  وتعرضت  لغزة.  بالتربع 
حديد لحملة تشويه صهيونيّة واتهمت بمعاداة 
السامية وقد تضامنت معها ومع غزة عارضة 
إىل  أيضا  نذكر  سيد.و  صونيا  الهندية  األزياء 

جانب هذه األسماء عدة ممثلني ومغنني أمريكينّي أعلنوا رصاحة 
األمريكي  املخرج  مثل  الفلسطيني  الّشعب  جانب  إىل  انحيازهم 
مارك روفالو واملمثلة األمريكية سوزان ساراندون واملغني جون 

لجند...
أهل  لتشمل  توّسعت  التي  لفلسطني  األمميّة  املساندة  إّن 
الثقافة والنّجوم العامليني لم تكن منعدمة تماما يف البلدان الغربيّة 
ويف صفوف القوى اليسارية والتقدمية إذ تعددت املبادرات التي 
الّصهيونيّة  للقوى  مناهض  جماهريي  لتيار  التأسيس  حاولت 
لكنّها  أوروبية  أسواق  عدة  يف  العدّو  بضائع  مقاطعة  وتنشيط 
لم تتّخذ الحجم واألبعاد التي عايشناها خالل املواجهات األخرية 
القضيّة  مع  التّعاطف  توّسع  .إّن  الّصهيونية   - الفلسطينية 

الفلسطينيّة أو تراجعه يقرتن بتصاعد النّضال الّشعبي والوطني 
ضّد الكيان املغتصب فاالستسالم واالنخراط يف التطبيع من قبل 
ينرش  الوطني  الخط  ومحارصة  عربية  وأنظمة  سياسية  قوى 
االرتباك والّضبابيّة يف صفوف األطراف املساندة لفلسطني ويوّفر 

للّصهاينة حججا عىل قبول العرب بالتّعايش معهم.
لقد تميّز نشاط اليسار األوروبي والقوى املنارصة لفلسطني 
منذ نهاية ستينات القرن املايض وإىل العرشية األوىل من األلفيّة 
الرّصاع  لجوهر  الحذر  واالستيعاب  التّدريجي  بالتطّور  الحاليّة 
األحزاب  اصطّفت  أن  وطبيعته.فبعد  الّصهيوني   – العربي 
الشيوعيّة وراء املوقف الّسوفياتي املنارص لقرار التّقسيم قطعت 
الصيني  الشيوعي  بالحزب  تأثّرت  التي  واملجموعات  املنظمات 

وزعيمه ماو تيس تونغ مع هذا املوقف وأّسست لحركة تضامن 
واسعة مع النّضال الوطني الفلسطيني.

الثورة  باندالع  أيضا  اقرتن  قد  املواقف  يف  التّحّول  هذا  وكان 
تلته  ثّم   1965 سنة  الفدائي  والعمل  الفلسطينيّة  املسلحة 
هزيمة الجيوش العربية سنة 1967 ومزيد احتالل أراض عربية 
لهجوم  تصّدت  التي   1968 سنة  البطوليّة  الكرامة  معركة  تلته 
فرنسا  شهدت  فقد  األردن.  يف  الفدائيني  قواعد  عىل  صهيوني 
مظاهرات حاشدة خالل حرب جوان 1967 دعا إليها الّشيوعيّون 
»فدائيون«  جريدة   1970 سنة  من  بداية  رّوجوا  الذين  املاويّون 
بشّدة  أمريكا  يف  الجديد  اليسار  وانتقد  بالفرنسيّة.  النّاطقة 
الّسوفياتي وهاجم  واالتّحاد  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  سياسة 

املخططات التي تسمح بالهجرة اليهوديّة اىل فلسطني واعترب يف 
بيان تاريخي »أّن الّصهيونية واالستعمار هما العدّوان الرئيسيان 
مع  بتعاون  أنقلرتا  يف  الثوري  اليسار  وأّسس  العربي«.  للّشعب 
الحزب  من  وأطردت  فلسطني«  مساندة  »جبهة  العرب  الطلبة 
للّصهاينة  الداعمة  الّسابقة  باملواقف  تمّسكت  التي  العنارص 

ولحّقهم يف فلسطني.
الجبهة  مثل  يساريّة  فلسطينيّة  منظمات  لظهور  وكان 
العاّمة  القيادة   – الشعبية  والجبهة  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
التقّدميّة  ويسار عربي جديد أثره العميق يف تطوير دعم القوى 
ففرضت  الفلسطيني.  الوطني  للنّضال  واألمريكيّة  األوروبيّة 
املنظمات الجماهرييّة الطالبيّة العربية مواقف منارصة لفلسطني 
األعمال  وساعدت  العاملي  الطالبي  االتحاد  يف 
عىل  والرتاثيّة،  واألدبية  السينمائية  الثقافية، 
والتصدي  الفلسطينيّة  بالهوية  التّعريف 

لألكاذيب الّصهيونيّة.
الحجارة  انتفاضة  أيضا خالل  وكنّا عشنا 
سنة 1988 حركة تضامن واسعة مع القضيّة 
الفلسطينيّة إذ تأّسست عّدة جمعيّات منارصة 

للثورة ومنّددة بجرائم العدّو.
ففي السويد مثال، نشأت »مجموعة أنصار 
البلد  هذا  أنحاء  يف  انترشت  التي  فلسطني« 
اليسارينّي  21 فرعا وقد أّسسها عدد من  عرب 
تّم  والّصّحي.كما  الطبّي  املجال  يف  والعاملني 
تأليف  تتوىل  التي  »الكوفيّة«  فرقة  تشكيل 
عىل  وتحّث  السويدية  باللغة  الوطنيّة  األغاني 

املقاومة وعىل اتباع نهج الكفاح املسّلح.
نّظم  غزة،  عىل  الحصار  اشتّد  وحني 
السويديّون يف شهر أكتوبر 2012 انطالقا من 
سفينة  متن  عىل  رحلة  االيطايل  نابويل  ميناء 
خالل  مماثل  عمل  وسبقها  الحصار  لكرس 
شهر ماي سنة 2010 من قبل مجموعة سفن 

أطلق عليها تسمية »أسطول الحرية«.
»أسطول  سفن  مجموعة  ضّمت  لقد 
وسياسيّا  حقوقيّا  ناشطا   750 الحرية« 
إغاثة  مواّد  السفن  وحملت  وإعالمينّي 
برملانيّون  فيها  وشارك  إنسانيّة  ومساعدات 
من ايرلندا وأملانيا وفنانون وكتاب من السويد 
وتعّرض األسطول لهجوم كومندوس صهيوني 

وخلف االعتداء قتىل وجرحى.
الّدويل  الّدعم  مظاهر  استعراضنا  إّن 
للحصار  وكرسه  تاريخيّا  وتطّوره  لفلسطني 
الّسيايس واإلعالمي الّصهيوني بصفة متدّرجة 
ليبلغ حالة املّد والتّجذر والتّوّسع التي عشناها 
نفوس  يف  يبعث  املايض  ماي  شهر  خالل 
الفلسطينية  والتقدمية  الوطنيّة  القوى  كل 
لالنتباه  امللفت  التّحّول  بهذا  االعتزاز  والعربية 
وأوساطا  اجتماعيّة  فئات  عدة  شمل  الذي 
الّدول  يف  مختلفة  وفكريّة  وثقافية  سياسيّة 
الوطنيّة  القوى  هذه  عىل  يطرح  الغربيّة.و 
الّدعم  هذا  عىل  املحافظة  عىل  العمل  العربيّة 
وتوسيعه واستغالل كل أساليب الّدعاية املمكنة وأشكال التنظيم 
الوطني  للنّضال  منارصة  عامليّة  أمميّة  جبهة  لرتكيز  املختلفة 
الفلسطيني وللمقاومة املسلحة ومعادية للّصهيونية واالمربياليّة 
والتّظاهرات  البضائع  مقاطعة  حركة  تفعيل  مع  العامليّة 

الّصهيونيّة.
إّن مثل هذا العمل يتطلب أيضا تجاوز انتهازيّة املشككني يف 
هؤالء  وفضح  الّسلمي  والحل  التّطبيع  ودعاة  املسلحة  املقاومة 
الذين أطلوا علينا بطرح »دولة ثنائيّة القوميّة« أو الذين ال يزالون 
من  جزء  الواقع  يف  هو  مزعوم  إرسائييل«  »يسار  عىل  يراهنون 
الكيان  من  وجزء  فلسطني  عن  الغرباء  الّصهاينة  املستوطنني 

الّصهيوني.

د.رضا مقني )باحث في التّاريخ(
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... في ساعة واحدة !

اللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهوري املرصي 
سّد  "اخراج  لـ  اإلمكانات  بالده  لجيش  أن  أكد  األسبق 

النهضة األثيوبي من الخدمة يف أقّل من 60 دقيقة".
يف  أضاف  لكالمه  تأكيدا  بالله  أقسم  الذي  خلف 
آبي  أثيوبيا  وزراء  رئيس  "عىل  أن  إعالمية  ترصيحات 
أحمد أن يتذكر أن خط بارليف كان أكرب من سّد النهضة 
بـ 20 مرة ومع ذلك نجحت القوات املسلحة املرصية يف 

تدمريه خالل 6 ساعات".
أحمد  آبي  مخاطبا  طايلة"  أيدينا  "احنا   : وأردف 
بالعبارة املرصية الشعبية الشهرية : "انت مايش يف سكة 

بّطالة".
بالده  اعتزام  حول  أحمد  آبي  ترصيح  خلف  وانتقد 
بناء 100 سّد قائال : "احنا مش هفية وقسما بالله السّد 

ده يخرج من الخدمة يف ساعة واحدة".

فكرة...

غري  من  الرويس  نيوز"  "سبوتنيك  موقع  ذمة  عىل 
الشام"  "تحرير  يسمى  ما  تنظيم  يتحالف  أن  املستبعد 
انتصار  "رسقة  لـ  الكربى  الغربية  القوى  مع  اإلرهابي 
يف  نهائيا  واإليرانيني  الروس  وحلفائه  األسد  بشار 

الحرب".
"زالت  أسماه  ما  عىل  توقعاته  يف  اعتمد  املوقع 
لسان" شخصيات ديبلوماسية غربية قال انها ترّسبت 

للصحافة العاملية واصفا إياها بـ"القنبلة".
ديوان  مدير  باول  جوناثان  يعمد  أن  املوقع  ورّجح 
ان  قال  والذي  بلري  توني  األسبق  بريطانيا  رئيس وزراء 
الربيطانية  املخابرات  بجهاز  تربطه  غامضة  عالقات 
وثيقة  عالقة  "إقامة  لـ  الشام"  تحرير  "هيئة  دفع  اىل 
انشق عّما  املذكور  التنظيم  بأن  الغربية". وذّكر  بالدول 
يسمى "جبهة النرصة" وبأنه ما زال يسيطر عىل جانب 

كبري من محافظة ادلب السورية.
وحسب املوقع سيسمح تبنّي فكرة باول لواشنطن 
وحلفائها األوروبيني بـ "منع بشار األسد من استكمال 
سيطرة  عن  الخارج  الوطني  الرتاب  بقية  اسرتجاع 

الجيش السوري والنظام".
واستدرك املوقع باإلشارة اىل أن حملة تلميع صورة 
محمد  وقائده  ومؤسسه  الشام"  تحرير  "هيئة  تنظيم 
إدارة  من  الحايل  الوقت  يف  حماسا  تلقى  ال  الجوالني 
الرئيس األمريكي جو بايدن مؤكدا انها ترفض اىل اليوم 
املصنّفة  التنظيمات  قائمة  من  التنظيم  هذا  سحب 

إرهابية.

... سّرا

موقع "الشبكة العاملية" كشف أن املجر اعادت منذ 
وقربص  اليونان  وأن  رّسا  بدمشق  سفارتها  فتح  عام 

سارا عىل خطاها منذ 6 أشهر.
بقائمني  ممثلة  باتت  الدول  هذه  أن  أضاف  املوقع 
ممثلة  القريب  املستقبل  يف  ستكون  وأنها  باألعمال 

بسفراء معتمدين.
الوحيدة العضوة  الدولة  ووفق املوقع كانت تشيكيا 
بسوريا  سفارتها  عىل  حافظت  التي  األوروبي  باالتحاد 
مفتوحة طيلة حرب الـ 9 سنوات التي شهدتها ومثلت 
الداعم  زيمن  ميلوس  البالد  رئيس  السفرية  خاللها 
بأية  برباغ  تعاقبت  التي  الحكومات  تمد  ولم  لسوريا 

تقارير عن عملها.

فضيحة مجلجلة تفجرت مؤخرا بأملانيا بعدما 
مراكز  عدة  ان  محلية  اعالم  وسائل  عدة  كشفت 
19 اعّدت تصاريح كاذبة  لتقيص فريوس كوفيد 
حول عدد التحاليل املنجزة من طرفها يوميا وذلك 
تتناسب  ال  تعويضات  عىل  الدولة  من  للحصول 

العدد الحقيقي للتحاليل املجراة.
مواطن  كل  خضوع  اجبارية  فرض  فبعد 
يرغب يف دخول حانة أو مقهى أو مطعم أو مغازة 
السلطات  أقرت  كورونا  لتحليل  بلدي  مسبح  أو 
التحاليل  مجانية   2021 مارس  شهر  يف  األملانية 
ورصدت  الفريوس  تقيّص  حملة  تكثيف  بهدف 
أورو   18 يبلغ  أن  يمكن  التقيّص  ملراكز  تعويضا 

عن كل تحليل.
سبب  عن  تساءلت  األملانية  الصحافة  لكن 
صحيفة  واستنكرت  التحاليل  عىل  رقابة  غياب 
رخص  عىل  الحصول  سهولة   »TagessPiegel«
الفتتاح مراكز مماثلة بما تسبّب يف تضّخم عددها.

وكشفت الصحيفة أن وزارة الصحة أحصت 
ريناني  بمقاطعة  مركز   8000 وجود  مثال 
مركز   1200 من  وأكثر  ووسفاليا  الشمالية 

بالعاصمة برلني.
وأظهر تحقيق مشرتك أجرته قناتا التلفزتني 
العموميتني ndr وWdr ومع الصحيفة اليومية 
suddenTshe zeiTung التي فّجرت الفضيحة ان 

مراكز تقيّص فريوس كورونا »ليست ُملزمة بذكر 
اسم أو هوية املواطنني وأنه »يكفيها ارسال عدد 
التحاليل دون اية وثائق تؤكد صدقيتها للحصول 

بعد وقت قصري عىل التحويل املايل«.
الشؤون  وزارة  أن  أكد  الصحفي  التحقيق 
وأن  الفضيحة  يف  التحقيق  يف  رشعت  العمومية 
التي  التقيّص  مراكز  من  العديد  شملت  األبحاث 
بُغية  ارقامها  تضخيم  شبهات  حولها  تحوم 

العمل  مع  تتناسب  ال  تعويضات  عىل  الحصول 
لوزير  تغريدة  التحقيق  ونقل  به.  تقوم  الذي 
من  »عىل  انه  فيها  اعترب  سباهن  جان  الصحة 
الخجل  اجرامي  بشكل  لالثراء  الوباء  يستغلون 

من ذلك«.
الصحافيون  قام  املذكور  التحقيق  وحسب 
لرصد املخالفات املرتكبة بإحصاء عدد األشخاص 
مختلفة  بمراكز  التحاليل  إلجراء  تقدموا  الذين 

ملقارنة العدد باألرقام التي أرسلت اىل السلطات.
املراكز رّصح بإجراء  أن أحد  النتيجة  وكانت 
422 تحليال بينما لم يتجاوز عدد التحاليل التي 
اجراها 100 تحليل. ويف مركز تحليل آخر تم مّد 

السلطات بإنجاز 1743 تحليال يف يوم بينما يؤكد 
هو  بها  قام  التي  التحاليل  عدد  أن  الصحفيون 

550 تحليال فقط !
عمليات  أن  الصحفي  التحقيق  ويضيف 
العامة  النيابات  من  العديد  دفعت  هذه  التحيّل 
أن  ذلك ذكر  مثالني عىل  التحقيق  للتحّرك. وقّدم 
صحيفة WirTschafTsWoche األسبوعية كشفت 
بمدينة  العام  النائب  بقيام  األول  ويتعلق  عنها 
للتحاليل  خاص  مركز  مقر  بمداهمة  بوخوم 
والثاني بفتح النائب العام بمدينة لوباك تحقيقا 
بتهمة الغّش والتحيّل عند فوترة وثائق التحاليل 

الرسيعة.

صورة تتحدث

بكل  المقاومة  رجال  ينهمك  االخير،  االسرائيلي  العدوان  بعد  جراحهم  غزة  قطاع  أهالي  يلعق  فيما 
فصائلها في تطهير مدن وقرى القطاع من قذائف اسرائيلية لم تنفجر.

فضيحة في ألمانيا :

كيف حتّيلت مراكز تقّص كورونا عىل الدولة؟



www.acharaa.com العدد 264 - الثالثاء 8 جوان 2021 maghrebstreet@gmail.com

الشارع السياسي
الشارع الثقافيالشارع الثقافيالشارع الثقافي

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

وقفة

كثرية  مواعيد  قصد  عن  رضبت  قد  تونس  كانت  إن  أدري  ال 
وليد  كان  ذلك  أّن  أو  جوان  غّرة  مع  املعارص  تاريخها  يف  ومهّمة 
غّرة  تخّلد  أن  إالّ  الوطنيّة  الذاكرة  أبت  قد  فها  املحض،  الصدفة 
يوم  الفرنيس  االستعمار  عىل  للنرص  عيدا  فتجعلها   1955 جوان 
بورقيبة  الحبيب  وقتها  التونسيّة  البالد  سّكان  خمس  استقبل 
مظّفًرا،  زعيًما  وأعلنته  منفاه  من  عائدا  الوادي  حلق  بميناء 
سعيدة  ذكرى  وخمسني  خمسة  جوان  "غّرة  املدائح:  به  وتغنّت 
عرفت  والكمال  بالتمام  سنوات  بأربع  وبعدها  التونسينّي".  عىل 
تونس يف غّرة جوان 1959 دستور جمهوريّة االستقالل إثر أعمال 

اختياره  تّم  نفسه  والتاريخ  التأسييس،  القومي  املجلس 
رمزيّا لنرش مسودة دستور تونيس جديد سنة 2013 كاد أن 
يفرض عىل الرقاب ألوانًا من املاضويّة املقيتة فتّم التصّدي 
لذلك املرشوع، وكان يف مقّدمة املتصّدين أولئك اّلذي حملوا 
عىل كاهلهم هواجس الحريّة والفكر من مثّقفني وناشطي 
مجتمع مدني ومعاريض الرجعيّة بكّل ألوانها. وها أّن غّرة 
بأن  أخرى  مّرة  تونس  تاريخ  عىل  نفسها  تفرض  جوان 
صادفت رحيل أحد أهّم أولئك املفّكرين واملثّقفني الكبار من 

سنة 2021: هشام جعيط. 

جوان  غّرة  يف  حدث  ما  كّل  جعيط  هشام  موت  حجب 
فال  وصموًدا،  ودستوًرا  نرًصا  املعارص  تونس  تاريخ  من 
ترى يومها عىل صفحات الفايسبوك من كّل لون، إالّ صوره 
والتكريم  التبجيل  جمل  غري  فيها  تقرأ  وال  كتبه  وأغلفة 
عرسا  اللغة  بأطراف  اآلخذ  والتأبني  بالفضل  واالعرتاف 
مأل  رهيب  افرتايّض  حّب  ومتشابها.  ومحكما  ويرسا، 
بال  حداًدا  دخلت  تونس  أّن  لتحسب  حتّى  وفاض  الفضاء 
له  وقرؤوا  تونس  أهل  عرفه  كبري  عالم  فقدان  عىل  حدود 
واحتفوا به ولم يرتكوا من محارضاته ال شاردة وال واردة، 
وسألوا عنه يف سنوات مرضه األخرية. الفايسبوك عالم يعّج 
املالئكة،  أن تكون يف عالم تملؤه  باملالئكة، فكم هو صعب 
التأبني،  املثّقفني ومجيدي  املالئكة من  وخاّصة حني تكون 
يصلح  يشء  منها  يبق  لم  إذ  الكلمات  وتخذلك  الرأي  فيعّز 
بحّث  نفسك  فتعّزي  املخزون،  كامل  استنفاذ  بعد  للتأبني 
قرية  مقربة  إىل  ومنه  الفقيد  بيت  إىل  جوان   3 يوم  الخطى 

قمرت تأدية لواجب يف صمت وتعزية لنفسك ألنّك لم تجد مكانا 
بني من احرتقت أكبادهم حزنا فايسبوكيّا. 

يوم الجنازة كنت يف الطريق إىل بيت هشام جعيط مرسعا وقد 
القلق  من  يشء  نفيس  ويف  بعضها  وأّجلت  املواعيد  بعض  قّدمت 
هذا  نخلف وعدا مع  أن  مرافقة صديقني مخافة  الرغم من  عىل 
الوقت،  نجد مكانا لركن سيّارتنا فنضيع  أالّ  أو  التاريخي،  اليوم 
أو أن تكون حركة املرور معّطلة يف الطريق إىل الوداع بفعل قدوم 
ولكن  الحماية.  بسيّارات  مرفوقني  الدولة  من  كبار  مسؤولني 
من بعض  إالّ  أّن كّل يشء كان عاديّا جّدا  إىل  انتبهت  ما  رسعان 
األصدقاء  بعض  تجّمع  مع  البيوت  أحد  يف  ما  أمر  إىل  يشري  ما 
والجامعينّي والعائلة. والحقيقة وجدت مكانا للسيّارة بكّل يرس 

عىل بعد أمتار قليلة من بيت هشام جعيط. 

أحد رفيقّي وسألني عن  إيلّ  الذهن وقتها، وانتبه  كنت شارد 
مقاال  تذّكرت  وقتها  ولكنّي  تحديدا،  يشء  أالّ  فأجبت  رشودي، 
من  األّول  الجزء  جعيط  نرش  حني   1999 سنة  إىل  يعود  قديما 
ثالثيّته يف السرية "الوحي والقرآن والنبّوة"، واملقال ملحّمد الحّداد 
لهشام  كتاب  صدر  لقد  املسلمون،  "أيّها  عنوان  تحت  جاء  وقد 
الجاهل  الصمت  وجه  يف  رصخة  بمثابة  العنوان  فكان  جعيط"، 
عن كتاب من املفرتض أن يمثّل حدثا بالنسبة إىل املسلمني. حني 
بجنازة  الحمقاء  وتكّهناتي  سذاجتي  من  سخرت  ذلك  تذّكرت 

أن  جعيط  هشام  عىل  كان  لقد  العظيم.  االفرتايض  الحّب  تعادل 
يف  ينخرط  أو  بعلمه،  تليق  جنازة  به  يضمن  أنستغرام  له  يكون 
إىل  التفكري يف االنضمام  أو ربّما كان عليه  املحتوى،  زمرة صنّاع 

حزب ما لتشيّعه الحشود. 

فيقّدم  الحشود  يحّب  جعيط  كان  هل  قليال،  لنتمّهل  ولكن 
لها ما تريد؟ ربّما علينا النظر يف إمكانيّات أخرى لتكريم هشام 
إعمال  من  إليه  يدعو  كان  ما  هي  األوىف  اإلمكانيّة  ولعّل  جعيط، 
النظر عن االتّفاق مع فكرة  فكر ومراجعة وتجاوز ونقد بقطع 
ما أو معارضتها وإن بدا للكثريين أنّه ال يقبل ذلك، ولكن يف كّل 

ما  املقام.  هذا  يف  واملوضوعّي  الذاتي  بني  التمييز  ينبغي  األحوال 
عرفت  من  فأغلب  الشهادة  من  يقرتب  قلت  ما  قول  إىل  دعاني 
من املحبّني الحقيقينّي لهشام جعيط هم من أولئك اّلذين زهدوا 
يف املدح الظاهر واملعلن هنا وهناك ونرشوا ما هو جدير بالفكر 
يكن  ولم  كتب،  ملا  ناقدين  فبدوا  أنتج  ما  حول  واملعرفة  والعلم 
من  أقول  أكاد  بل  والتقدير،  االحرتام  باب  من  إالّ  جوهره  يف  ذلك 
باب الحّب، كذا رأيت ما كتب منصف بن عبد الجليل مبارشة بعد 
صدور الجزء األّول من ثالثيّة السرية حني نرش مقاله "مالحظات 
يف الوحي والقرآن والنبّوة" )حوليّات الجامعة التونسيّة، العدد 44، 
سنة 2000(، فلك أن تالحظ املنزلة اّلتي يضع فيها املقال هشام 
جعيط وكتابه بقطع النظر عن االختالف معه، إنّه ضمن كوكبة 
من أقطاب الدراسات العامليّة األساسيّة يف السرية واإلسالم املبّكر 
كبرية  بنديّة  الكبار  أولئك  فيحاور  جعيط  فكر  بها  يقارُن  اّلتي 
أو  تماٍه معهم  يطرحون يف غري  مّما  باإلفادة  منطلقاته هو  من 
تعنّت زائف. وغري بعيد عن ذلك نجد صدى تلك املحاورة فيما كتبه 
 2015 2015 يف جريدة "االتّحاد" سنة  البدوي سنة  أيضا فوزي 
نقده  ختم  إذ  املستحيلة"  "السرية  تحت  الوارد  املقال  خاتمة  يف 
العلمّي اّلذي يصل إىل اإلقرار بوجود "اضطراب" يف كتابات جعيط 
ويف  باملوسوعيّة،  جَعيْط  هشام  كتابات  يميّز  اضطراب   " ولكنّه 
تضاعيفها يجد القارئ كّل ما يمكن أن يحلم به باحث من االطالع 
الكالسيكينّي من ناحية،  الواسع عىل منتجات كبار املسترشقني 

الدراسات  علماء  وكبار  الدين،  وفلسفة  األديان  مؤرخي  وكبار 
يتحاور مع  ثانية، فهو  ناحية  واملسيحيّة من  اليهوديّة  الكتابيّة 
الجميع وينتقل بأريحيّة بني فلهاوزن ونولدكيه وبالشري ومارسيا 
النقديّة  املحبّة  وببالغ  وغريهم".  ودوركهايم  فيرب  وماكس  إلياد 
املتواضع،  الشخيص  تقديري  يف  كتاب،  أهّم  صدر  أيضا  العميقة 
مصطفى  كتاب  أقصد  ومنهجه،  وفكره  جعيط  هشام  حول 
الصادر  الرائع"  الفشل  النبويّة:  والسرية  العلوي "هشام جعيط 
سنة 2019 بدار نريفانا يف تونس وستصدر قريبا طبعته الثانية. 
لقد كتب العلوي كتابه، هناك بعيدا يف الكندا، ومعه صورة هشام 
جعيط يف بيته متتبّعا بحّب ما رآه "أخطاًء" يف الثالثيّة ولم يكن 
ذلك إالّ من باب االعرتاف الحقيقي بأنّه، كما قال إدموند ليتش 
"دراسة  العلوي:  ذلك  وضّمن  شتاروس،  ليفي  حول  كتابه  يف 
الكاتب/  ليضيف  مثمرة"  ترتاءى  أن  يمكن  نفسها  األخطاء 
الناقد: " ليست دراسة أخطاء ثالثية الّدكتور هشام جعيط يف 
الّسرية النّبويّة وحدها هي املثمرة، بل باقي أغصانها الوارفة، 
ألّن ما لم ننقده هنا أكثر من رائع أحيانا وهو، كّميّا، أكرب من 
تلك األخطاء نفسها. ولكنّنا اخرتنا القيام بدراسة نقديّة إلثراء 

ما ال يستحّق النّقد وهو ثمر كثري وعظيم". 

بمثل هذه األعمال النقديّة ينّزل هشام جعيط املنزلة اّلتي هو 
بها جدير، منزلة الكبار، ال بمجّرد االنفعاالت الظرفيّة العابرة، 
الفكريّة  أعماله  مجمل  يف  إليه  دعا  ما  جوهر  شئنا  إن  وهو 
املسؤوليّة  وحّمله  به  القيام  إىل  القارئ  دعا  بل  والتاريخيّة، 
املعرفيّة للحكم عىل ما كتبه، أَو لم يختم خاتمة كتابه "الفتنة" 
بتلك الدعوة حني قال: "إّن إحياء جانب من التاريخ اإلسالمّي يف 
حقيقته وكثافته إنّما هو جزء من مسريتي الوجوديّة الطويلة. 
فهل وجدُت دائًما النربة الصحيحة؟ وهل أوضحُت املسائل عىل 
الدوام؟ وهل تسّلحت دائًما بحكم سديد؟ هذا ما يعود للقارئ 
حّق النظر والفصل فيه". هذا ما دعا إليه هو بنفسه، ولكن، يف 
اآلن ذاته، كان جعيط عارفا بشكل عميق جّدا بالبنية الذهنيّة 
فشّخص  آنًفا،  إليها  املشار  االنفعاالت  تلك  إىل  امليّالة  السائدة 
منذ عقود يف جملة مكتنزة تلك البنية جاعال منها أحد أسباب 
التخّلف فقال: "فنحن أقدر عىل املجابهة منّا عىل اإلبداع، وعىل 
رتيب  عندنا  السعادة  ومعنى  والدعة.  السعادة  عن  البحث 
نخرج  وعندما  والعائيل،  االجتماعي  النسيج  تماسك  عند  ويقف 
الثقافة  )أزمة  واالستهالك"  التفاخر  يف  التهّور  فإىل  الرتابة،  من 

اإلسالميّة(. 

باملعنى  األمانة  تمثّل  التي  الحقيقيّة  املهّمة  هي  إذن  تلك 
األخالقي الكبري، فتحّمل املثّقف املسؤوليّة يف إطار ما يعتربه هشام 
اإلنسانيّة  العلوم  ضمنها  تتقاطع  اّلتي  العليا"  "الثقافة  جعيط 
واالجتماعيّة والفلسفة واآلداب والفنون بمختلف أنواعها، ولكن 
تشرتط  نظره  يف  املفّكر  وجود  وسبب  قيمة  وهي  املعرفة،  هذه 
قيمة أخرى ال غنى عنها وهي الحريّة، وكال القيمتني عنده غائب، 
"الشخصيّة  كتاب  يف  املايض  القرن  سبعينات  منذ  أّكده  ما  وهو 
العربيّة اإلسالميّة واملصري العربي"، ولم يكن ذلك لألسف خاّصا 
اليوم وألّح عليه يف آخر حواراته  بذلك الوقت بل هو متواصل إىل 
وأحاديثه بشكل أو بآخر: "ليست املأساة الكربى للمفّكر العربي 
أن يشاهد تدهور ما هو سبب وجوده وعّزته فحسب، أي املعرفة 
والثقافة، بل أن يُمنع أيضا من إنجاز رسالته املدنيّة اّلتي هي يف 

النقد وروح النظر الحّر". 

----------

جمعيّة  ورئيس  التونسيّة،  بالجامعة  الحضارة  أستاذ   *
فواصل للدراسات الفكريّة واالجتماعيّة.

بقلم : نادر الحّمامي*

يس هشام... ال تغّرّننا »غّرة جوان«

الباحث نادر الحمامي رفقة الراحل هشام جعيط يف منزله
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الشارع الثقافي ملف العدد

لّقب  املغاربي«  »الشارع  بأسبوعية  معه  األخري  حوارنا  يف 
العاّلمة الراحل هشام جعيط نفسه بـ »املثقف امللتزم الذي يدخل 
يف مشاكل عرصه بصفة مفكرا ال بصفته سياسيا محرتفا«.. وقد 
للسياسيني  النقدية  ونظرته  السيايس  املشهد  عن  عزوفه  يكون 
ومواقفه  واالحزاب  السياسة  بوطقة  يف  املنخرطني  والجامعيني 
الجريئة من أبرز أسباب غياب عدد من زمالئه ومعارصيه ومّمن 
حرمانه  ويف  جنازته،  عن  دولته  وكوادر  الرأي  يف  معه  اختلفوا 

أيضا من جنازة وطنية تليق به وبإرثه العلمي واملعريف.. 
املائة  »ذي  أرجوس  الوحش«  »حفيد  جعيّط..  هشام  رحل 
نظر  إذا  الذي  »العمالق  غنيم،  أمرية  الكاتبة  لّقبته  مثلما  َعني« 
كان ُمستطلعا الجهات السّت يف الوقت نفسه، وإذا ناَم لم يحتج 
إىل أن يُغمض منها إالّ نصفها وظّل النصف اآلخر منتبها يقظا. 
وهي عيون أورثت أرجوس خصاال يتمنّاها كّل باحٍث يف العموم، 
والتاريخ عىل وجه  الفلسفة  اإلنسانيّة ويف  العلوم  يف  باحث  وكّل 
الرؤية  يف  شموليّة  ق  يحقِّ النَّظر  زوايا  يف  تعّددا  الخصوص: 
عىل  فائقة  قدرة  يوِرث  اآلفاق  يف  واتّساعا  باملوضوع،  وإحاطًة 
الرتكيب والتأليف بني ما اختلف وانتثر وتباعد، وأسبابا ناجعة 
ينام جعيّط  فقط  اليوم  واالنخداع«...  الغفلة  دواعى  من  للتوّقى 
له يف حياته وحتى يف  تنّكر  املائة غري عابئ بمن  مغمضا عيونه 

رحيله إىل االبد.
غادرنا الرجل املوسوعة ليبقى أثره ومنجزه شاهدين عىل أنه 
حّي فينا ال يموت... ويف ما ييل شهادات استقيناها من مفكرين 
عىل  اطالعا  او  زمالة  او  تكوينا  إّما  الرجل  عارصوا  وجامعيني 
منجزه علما أن كل ما قيل وما سيقال لن يفي الرجل حّقه مثلما 
الوداع  يوم  تأبينه  خالل  الرشيف  املجيد  عبد  املفكر  صديقه  قال 

االخري.

حياة عمامو )أستاذة التاريخ اإلسالمي 
الوسيط(

سيظّل يس هشام حّيا فينا ما حيينا
غادرنا يوم 1 جوان 2021 األستاذ الجليل هشام جعيط. وقد أثار 

اإلعالم  وسائل  يف  عارمة  إعالميّة  ضّجة  الّرجل  موت 
اّلتي  االجتماعي  التّواصل  وسائل  ويف  التّقليديّة 

نقلت معلومات كثرية عن فقيد تونس، فضال عن 
اّلتي يصاحبها يف كثري من  املستفيضة  التّحاليل 

األحيان نقد يف محّله ويف غري محّله. 
يُقل،  لم  وما  قيل  ما  كّل  يف  النّظر  وإلعادة 

سأتحّدث عن يس هشام من جوانب 
متعّددة:

لم يُغادرنا يس هشام وقد ناهز 86 سنة، وإنّما مات عن عمر ناهز 
85 سنة ألنّه من مواليد 6 ديسمرب 1935.

لم يصارع يس هشام املرض طويال مثلما ترّدد يف كثري من وسائل 
اإلعالم، إنّما تعايش معه وهزمه يف أغلب األحيان ومات وهو يف كامل وعيه 

الّذهني ولم ترتاجع صّحته الجسديّة إالّ يف الشهر األخري قبل وفاته.
بقدر  والّصحافينّي،  لإلعالم  كارها  وال  منزويا  هشام  يس  يكن  لم 
الجهد  من  الكثري  منه  تتطّلب  معيّنة  عيش  وترية  عىل  كان حريصا  ما 
يثنه  لم  باملعرفة  االنشغال  أّن  للقراءة والكتابة والتّفكري. غري  والرّتكيز 
وال  بيته،  يف  الطلبة  فيهم  بمن  األصدقاء  من  الكثري  استقبال  عىل  أبدا 
أّما  الذين يستقبلون ضيوفهم يف بيوتهم.  الجامعينّي  الكثري من  أعرف 
منهم حوارات  الكثري  يكرههم يس هشام وأجرى مع  فلم  الّصحافيّون 
مهّمة يف تونس وخارجها، وال أعرف من الجامعينّي من أجرى حوارات 
لم  الذي  املرئي  اإلعالم  خالف  عىل  منه،  أكثر  صحافيّة  مقاالت  وكتب 
يظهر فيه إالّ يف مّرات نادرة واعتقد أنّه محّقا، ألّن الّظهور املستمّر يف 
هذا اإلعالم الذي ال يبحث إالّ عىل اإلثارة قد ييسء إليه ولعلمه أكثر من 

استفادة املتفّرجني من ظهوره.
ولم يكن يس هشام متعاليا عىل طلبته وهو يدّرسهم يف الكّلية بقدر 
ما كان جّديّا ومتفانيا يف إفادتهم من قراءاته الغزيرة وعصارة فكره، 
ألّن كّل دروسه هي يف األصل مشاريع لكتبه قبل أن تُنرش، ولذلك كان 
يندمج يف إلقائها وينىس الوقت، مع العلم أنّه يتعاىل عىل حساب الوقت 
وال يُعطيه أيّة قيمة فهو يلتحق متأّخرا ولكنّه ال يخرج إالّ عندما يُنهي 
ما أتى من أجله وبذلك تتحّول حّصة الّساعتني إىل 3 و4 ساعات بدون 

توّقف دون أن يشتكي الطلبة أو يُبدون أّي امتعاض.
عديم  هشام  يس  يكن  لم  الكثريين،  أذهان  إىل  يتبادر  ملا  وخالفا 
االهتمام بطلبته ألنّني الحظُت عند املداوالت يف االمتحانات أنّه كان شديد 
كثرة  بسبب  أسماءهم  يعرف  يكن  لم  وإن  حتّى  مالمحهم  يف  التّدقيق 
عددهم. كما أنّه كان دقيقا ومنصفا يف إصالح أوراق االمتحانات التي 

كان يحرص عىل وضع املالحظة املالئمة عىل كّل منها.
صحيح أّن يس هشام لم يؤّطر إالّ عدد قليل من الّطلبة، ولكن ليس ألنّه 
لم يرغب يف تأطريهم ولكن بسبب تأّخر التحاقه بكّلية العلوم اإلنسانيّة 
واالجتماعيّة بتونس )1982( التي يوجد بها لوحدها الّدراسات العليا، 
وبسبب إقبال أغلبيّة الطلبة عىل التّاريخ القديم وتاريخ الحركة الوطنيّة 
وعزوفهم عن التّخّصص يف التّاريخ اإلسالمي وخاّصة املرشقي منه الذي 
كان حكرا عىل املختّصني يف الحضارة العربيّة اإلسالميّة املنتمني إىل قسم 
التي  طلبته  عىل  معيّنة  مواضيع  جعيط  األستاذ  يفرض  ولم  العربيّة. 
أو  والتّدقيق  للضبط  إالّ  يتدّخل  ولم  اختيارهم،  من  معظمها  يف  كانت 
التّصويب والتّعديل، وما يحسب ألستاذنا هو متابعته املستمّرة ألعمالنا 
حتّى إنهائها ومناقشتها، وكان يف كّل مناقشة يزداد فرحه وافتخاره بنا، 
إىل أن جاء قرار الوزارة يف بداية الّسنة الجامعيّة 1996 - 1997 ليعلن 
عدم التّمديد له بعد سّن الّستنّي فما كان منه إالّ أن تخىّل عن اإلرشاف 

عليهم كما يقتيض ذلك القانون.

كتب  ألنّه  مؤّرخا  كان  جعيط  األستاذ  أّن  املتابعون  يذكر  ما  عادة 
ألنّه  الفكر  يف  املبّكر وكتب  اإلسالم  تاريخ  إىل  تنسب  يف مواضيع شتّى 
كتب الكثري حول مواضيع آنية حارقة. ويف الحقيقة ال اعتقد أنّه يجوز 
التّفريق بني جعيط املؤّرخ وجعيط املفّكر ألّن ثقافته الواسعة وتكوينه 
الحدث  يتجاوز  جعله  واالجتماعيّة  اإلنسانيّة  العلوم  مختلف  يف  املتني 
الّذاكرة الجماعيّة، ويتجاوز  ليعيد تركيبه ويمأل فراغاته التي أهملتها 
النّظر ويثريها عرب املقارنات ويعّمقها  التي يُعيد فيها  املألوفة  األفكار 
فيُقّدمها  الحياة  فيها  لتنبض  االختصاصات  املتعّددة  القراءات  عرب 
بعد  ما  دول  فيه  تعيش  أصبحت  الذي  الفشل  لواقع  حلوال  وكأنّها 
االستقالل بعد نكبة 1967. إّن األستاذ جعيط محاورا جيّدا لشخوص 
كتبه، فهو ينسف ما رواه سيف بن عمر، ويعقلن ما رواه أبو مخنف...، 
ويناقش ماسنيون ويدعم جاكلني شابي أو فلهاوزن، ويعّمق ما كتبه 
القديمة ودياناتها بعمق كبري،  الحضارات  تور... ويتحّدث عن  أندري 
وعن الفكر اإلصالحي وعن هيغل وماكس فيرب بشغف كبري. إنّه ينتقل 
بك يف مجاالت شاسعة وثقافات متعّددة وأفكار متنّوعة بسالسة نادرة 

رغم تعقيد مواضيعها قّل أن نجدها عند املفّكرين املعارصين.
ذلك هو يس هشام اإلنسان واألستاذ واملفّكر واملؤّرخ الذي شيّعناه 
2021 يف جنازة ال تليق بمقامه وقامته. ورغم ذلك فقد  3 جوان  يوم 
عاش شامخا ألنّه لم يخش يوما قول ما كان يريد قوله، ومات شامخا 

ألّن أثره سيبقى خالدا خلود الحياة.

د. بثينة بن حسين )أستاذة محاضرة بكلية 
اآلداب والعلوم االنسانية بسوسة(

وداعا معّلمي هشام جعّيط
ومدّرسا  ومفّكرا  مؤّرخا  كان  لقد  جعيّط،  هشام  معّلمي  الّله  رحم 
وإنسانا رائعا بكّل املقاييس. فقدكان مؤّرخا من نوع خاّص ألنّه تجّرأ 
وخاض يف مواضيع صعبة فأبدع يف تفكيك الفتنة األوىل برتكيزه عىل دور 
عصبيّة بني أميّة منذ خالفة عثمان بن عّفان و هشاشة موقع عيلّ بن أبي 

طالب و نجاح الّسيايس بصعود معاوية بن أبي سفيان للحكم.
وكان األستاذ هشام جعيّط مفّكرا بغوصه يف قضايا الّدين والهويّة 
كتابه  يف  و  وأخريا  واإلسالم  أوروبا  بني  والعالقات  اإلسالميّة  العربيّة 

بالّديني  التّاريخي  عالقة  بأشهر  موته  قبل  يف الّصادر 
و  الّزرادشتيّة  و  البوذيّة  يف  الحضارات  كّل 

اليهوديّة و املسيحيّة و اإلسالم.
وكان األستاذ هشام جعيّط مدّرسا للتّاريخ 
اإلسالمي بطريقة جديدة. فهو يتمتّع ببيداغوجيا 
ملّدة  اإلنتباه  شّد  عىل  ومقدرة  وكاريزميّة  عالية 

ساعات يف دروس األستاذيّة والترّبيز. وكان الّدرس 
فرصة له للتعّمق يف العديد من املسائل املرتبطة 

هشام جعّيط
أو كصالح يف ثمود

عواطف البلدي
عنه  الذي قال  ثمود  رحل »صالح«عن  المبّكر هشام جعّيط..  تاريخ اإلسالم  المختص في  والمفّكر  المؤّرخ  العّلامة  المنقضي  الموت األسبوع  غّيب 
« إذ ال نبي في قومه.. رحل وانطفأت معه شمعة أخرى أضاءت أجياال نهلت من افكاره ومن 

ِ
 في ثمود

ٍ
 تداركها هللا...غريٌب كصالح

ٍ
المتنبي » أنا في أّمة

نظرته الثاقبة في عالم يتدحرج على بركان من التطرف واالنغالق. رحيل ألقى بظالله على »امبراطورية المفّكرين الحداثيين« بتونس والعالم وتألم لغيابه 
آالف األشخاص من مثقفين وسياسيين واعالميين من تونس ومن العالم )على فايسبوك(. ولكن على أرض الواقع لم يحضر جنازته ولم يوّدعه اال قلة 
قليلة ممن امنوا به وبفكره وبمنجزه العظيم... مؤرخ ذو معرفة دقيقة باللغة العربية وبالتراث العربي واالسالمي قام بحفريات ودراسات عميقة حسب 
مناهج غربية تاريخية باالساس.. »مثقف بأتم معنى الكلمة يحاور عظماء العلماء والمفكرين من القدماء والمحَدثين في الشرق والغرب محاورة الند 
للند«. ومفّكر حقيقي له اهتمامات بالواقع المعاصر. له كتب عديدة تعلقت بالنقد السياسي والديني في العالم العربي .. مؤرخ تكّون بفرنسا لكنه ال يرى 

االمور التاريخية واالسالمية العربية القديمة خارج هويته مطلقا..
»الشارع المغاربي« تحّدث إلى البعض ممن عاصروا المفّكر هشام جعّيط وآمنوا بفكره وعلمه من المؤرخين واالساتذة الجامعيين والمفكرين ومن 

تتلمذوا على يديه فكانت هذه الشهادات.
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بالفتنة األوىل أو العالقة بني اإلسالم واليهوديّة واملسيحيّة.

و يتخّلل الّدرس نقاشا ثريّا.
وتعّمقت عالقتي باألستاذ هشام عىل مّر الّسنني وبالتقّدم يف البحث. 
فقد إبتدأت مجال البحث يف شهادة التعّمق يف البحث حول الّدولة األمويّة 
امللك بن  الخليفة عبد  إىل عهد  أبي سفيان  الخليفة معاوية بن  من عهد 
تعّمقت يف  الّدكتوراه حيث  املشغل يف  البحث يف نفس  مروان. وواصلت 
مؤّسسات الّدولة األمويّة ودعائمها اإليديولوجيّة واالجتماعية. فكان طيلة 
القرن  ظلمات  يل  وينري  البحث  يف  امليّض  عىل  يشّجعني  الّسنوات  هذه 
كالّطربي  األوّليّة  املصادر  اإلشتغال يف  أهميّة  ويدّلني عىل  للهجرة  األّول 
إعداد  وعند  األطروحة  مناقشة  بعد  عيلّ  فضائله  وأكمل  والبالذري. 
ونقاشات  محاورات  ثمرة  الثّانية  الفتنة  كتاب  فكان  الجامعي،  التّأهيل 
بني املرحوم والّراحل هشام جعيط وشخيص املتواضع. وكم كانت فرحته 

كبرية باكتمال البحث. رحم الّله أستاذي، لقد كان منارة للعلم.

فوزي البدوي استاذ الدراسات
اليهودية بجامعة تونس
ما الذي بقي من جعّيط ؟

التربيز حيث كنت احرص  عرفته وانا طالب يف دروس 
يف  التقيته  ثم  الفرصة  يل  سمحت  كلما  حضورها  عىل 
دروس الكوليج دو فرانس يف باريس يوم كنت طالبا 
كان  عندما  خميس  يوم  كل  يقدمها  وكان  هناك 
يحرض من تونس إللقاء دروسه األسبوعية  قبل نرش 
كتابه عن الفتنة الكربى وفيها اكتشفت ذلك االحرتام 
الكبري الذي كانت تكنه له األوساط الجامعية 
حدة  من  بالرغم  استثناء  دون  الفرنسية 
ثم  بعضهم  عىل  العنيفة  وردوده  مزاجه 

النقاشات. 
من  شخصيا  به  احتفظ  ما 
الجامعي  صورة  هو  جعيط 
الغاية  هو  والبحث  ...التعليم  السلطة  عن  بعيدا  يظل  أن  يجب  الذي 
األوىل واألخرية لرجل العلم ...يف الوقت ايل كنت اري فيه غاية الكثري من 
او سياسية  إدارية  اىل وظائف  التدريس  الجامعيني هي مغادرة مقاعد 
الالحقة... كان هو زاهدا يف ذلك بل  تنهي حياتهم وتأثريهم يف األجيال 
ساخرا من هذا الصنف من الجامعيني الذين نسوا وظيفتهم األساسية ويف 
هذه الجامعة كان منفردا متفردا ولذلك انضافت ايل مسريته الجامعية 
خصلة أخرى وهي انه كان عصيا عىل اإلدارة بمعنى أنه لم تلتهمه اإلدارة 
والحمد لله كالكثري من أقرانه وحتى بمروره ببيت الحكمة فأظنه كان 

امرا عرضيا يف مسريته الحياتية. 
كان أحب الكتب إليه كما حدثني مرة هو كتاب ماكس فيرب العالم 
والسيايس وأحسب أن بورقيبة ذلك قد فهم طينة الرجل فلم تكن اللقاءات 
الحديثة  الدولة  لبناء  رجال  عن  بورقيبة  بحث  بداية  يف  بينهما  األوىل 
الربجوازية  وبأصوله  وبعلمه  بنفسه  معتدا  جعيط  كان  كثريا  مشجعة 
االقدار  فعلت  وحسنا  االعتداد  لهذا  مرتاحا  بورقيبة  يكن  ولم  املدينية  
تخرسه  ولم  والبحث  والعلم  الجامعة  ربحته  فقد  بينهما  فرقت  عندما 
السياسية وترك بورقيبة الرجل ليفيد يف مجاله ولم يزعجه قط وانتهي يف 

آخر أيامه إىل أن تصالح مع بورقيبة 
تدل  كلها  تغني عن كل شهادة وهي  فأعماله  العلمي  املجال  أما يف 
عىل انه لم يكن مؤرخا تقنيا ينشغل بدقائق الدقائق عىل ما جرت عليه 
الفلسفية  عرصه  معارف  يف  مشاركا  مؤرخا  كان  بل  املؤرخني  غاية 
ذلك  قدرة عىل هضم  مع  منها  كبري  بنصيب  أخذا  واالجتماعية  والدينية 
كله واالستفادة منه يف كتاباته وقد كنت كتبت عن بعض مؤلفاته األخرية 
انتقل من مجال املؤرخ  الراي عندي ان جعيط  النبوية وكان  يف السرية 
الصارم كما عرفناه يف الكوفة اىل نوع من الكتابة يف السرية شكلت ارتدادا 
انه يستطيع كتاب هذه »السرية  من جهة املعرفة يف مسريته فقد توهم 
املستحيلة«. لقد رأيت جعيْط آخرا ثاويا خلف كل ذلك وهو جعيْط سليل 
عائلة جعيْط، سدنة اإلسالم الحنفي يف الديار التونسية. وأزعم أنه احتفظ 
بيشء كثري من تلك النشأة يف عائلة متدينة انعكست يف كتاباته ويف املسار 
الذي اختطه لنفسه يف االنشغال باإلسالم الناشئ. وأزعم أن جعيْط ظل 
طول حياته يعيش ذلك التوتر بني الرعاية لحقوق الله كما يقول الحارث 
التاريخي  العمل  املحاسبي والرعاية لحقوق املعرفة، لقد كان ينظر إىل 
عىل  تمرين  أنه  عىل  الّدقائق  عىل  وحرصه  تقصيه  يف  الصارم  الجامعي 
قبول التسويات.. تسويات لم يستطع أن يكون فيها سوى كائن متوتر 
ولم يكن جعيْط رجل دين بالطبع ولكنه ما استطاع، وقد أراد أن يكون 

مؤرخاً، أن يتخلص من املتدين الثاوي يف أعماقه. 
لقد ظل هشام جعيْط يتقاسم، يف العمق، نفس األطر اإلبستمولوجية 
نتائج  أعماله  يف  ينتج  ولذلك  الكالسيكي،  االسترشاق  مع  واملنهجية 
مرشوع  مصري  عىل  مثال  أحسن  هو  جعيط  مسار  كان  لقد  متشابهة، 

حسني  طه  مع  املايض  القرن  بداية  منذ  بدأ  الذي  العربية  الليبريالية 
الكتابة  اىل  وانتهى  الديكارتي  بالشك  مفعمة  كتابات  بدأ  عندما  وغريه 
الجاهيل  الشعر  عن  بالكتابة  بدأ  عندما  ايمانية  بطريقة  االسالميات  يف 

وانتهى بعيل وبنوه وعىل خطاه سار جيل كامل.

سلوى بن الحاج صالح )أستاذة مساعدة 
بقسم التاريخ بكلّية اآلداب والعلوم 

اإلنسانّية بسوسة(
يس هشام لـم يكن مؤّطرا عاديا

بعد حصويل عىل شهادة األستاذية يف التاريخ سنة 
انطلقت  بسوسة.  العليا  املعلمني  دار  من   1986

اطار  يف  وذلك  جعيط  هشام  االستاذ  مع  عالقتي 
اخرتته  وقد  البحث.  يف  الكفاءة  شهادة  اعداد 

كمؤطر وبدأت معه مشواري العلمي ومنذ 
به  عالقتي  عىل  حافظت  الحني  ذلك 

اي  املنقيض  االسبوع  حدود  اىل 
يف  أّطرني  بيوم..  رحيله  قبل 

قبل  البحث  يف  كفاءة  شهادة 
املسيحية  يف  »تغلب  مواصلة 
بعد  ما  يف  وقِبل  واالسالم« 
اطروحة  يف  تأطريي  مواصلة 
التي  العربية«...  »املسيحية 

وبمشواري  هشام  يس  بأستاذي  عالقتي  يف  جدا  مهمة  مرحلة  تعترب 
هشام  يس  فاجأني   1996 سنة  أطروحتي  ناقشت  وعندما  العلمي.. 
بلبنان بعد ستة أشهر دون علمي وقد  للنرش  »الطليعة«  بنرشها يف دار 
فعل يس  ما   : املناسبة  بهذه  كلمة حق  وأقول  كثريا..  املفاجأة  أسعدتني 
وكأنها  اليوم  اىل  اذكرها  والزلت  يل  قّدم  ما  اجمل  من  كان  انذاك  هشام 
بي  عّرف  فقد  عيلّ  كبرية  أفضال  صاحب  هشام  يس  البارحة..  حدثت 
لبنان  يف  معروفة  وأصبحت  هناك  بابا  يل  وفتح  املرشق  يف  وبأطروحتي 
ان  وبحكم  جعيّط  هشام  العاّلمة  تلميذة  بصفتي  الدعوات  ايلّ  ه  وتوجَّ
اطروحتي القت رواجا كبريا يف لبنان.. فقد ارشف عىل طبعتها االوىل يف 
ثانية..  مرة  طبعت   1998 سنة  ويف   ..  1997 سنة  منها  نسخة   5000
كانت اطروحتي عن املسيحية العربية وجمعت كل املسيحيني العرب يف 
بلدان املرشق منذ النشأة حتى القرن العارش ميالدي.. أذكر ان املسيحيني 
العرب كانوا يقدمون لبعضهم البعض كتابي هدية يف اعيادهم... وبفضله 
كتبت غادة السمان عن اطروحتي وأدخلني عالم كبري يف وقت قصري كل 

هذا كان بفضل يس هشام رحمه الله.
عادة ما تنتهي عالقة االستاذ املؤطر بطالبه بعد مناقشة االطروحة 
اال ان عالقتي تواصلت بيس هشام شأن جميع من أّطرهم.. فقد أحببناه 
وأحببنا هيبته.. رغم انه كان صعبا يف تعامله معنا.. فهو انسان عمالق يف 
ذهن أي طالب حاصل عىل شهادة االستاذية .. عندما التقيته اول مرة كنت 
امامه وقد الحظ ذلك فسألني قائال »ما بك؟« أجبته بأنني اول  ارتجف 
مرة التقي به وأنه الدكتور هشام جعيّط وأنه ليس مؤطرا عاديا« فقال 
يل »ال يا بنتي ما تخافش وليطمئنني قال يل » العقل التونيس ليس غبيا 
ويؤمن بقدراته.. انتم التوانسة وابناء املرشق العربي عامة اذكى وافضل 
من الطلبة الفرنسيني يف مجال تخصصكم هذا النكم قادرون عىل قراءة 
املصادر العربية االسالمية افضل منهم.. ولذلك اراهن عليكم ال عليهم...«.

لم يكن أستاذي جعيّط مؤّطرا عاديا .. كان يتمنى الخري والنجاح لكل 
طلبته الذين يؤمن بهم.. فقد كان يكّونهم ويساهم يف نجاحهم وأيضا يف 
ايضا.  عالقاته  ومن  الكثري  علمه  من  أعطانا  الله  رحمه  بهم...  التعريف 
كانا مريحني  والعلم معه  والعمل  العلماء..  بقية  يكن متغطرسا مثل  لم 
به  وآمن  أحب طالبا  وإذا  ألبعد حدود  متواضع  ولكنّه  متكّون  عالم  ألنه 
يقبل بتأطريه ويدفعه اىل االمام .. فبعد اطروحتي بسنتني كتبت كتابي 
»دثريني يا خديجة« وكان من تقديم يس هشام.. كان رحمه الله يقرأ لنا 

كل ما نكتب.. 

الهادي التيمومي )مؤّرٌخ وأستاذ متمّيز 
بكلّية العلوم االنسانّية 

واالجتماعّية بتونس(
كان مؤرخا أملعيا

تتلمذت يف السنة الدراسية 1968 و1969 
بكلية االداب بتونس عىل يد الفقيد هشام جعيّط 
وقد درست عىل يديه تاريخ االسالم الكالسيكي، 

وما كان يميزه عن غريه من االساتذة انه أستاذ 
النمطّي باملفهوم االيجابي للكلمة اذ كثري 

بعد  اال  رساحنا  يطلق  ال  لكنه  الدرس  قاعة  اىل  متأخرا  يأتي  كان  ما 
فوات الوقت القانوني وفوات زمن الفطور باملطعم الجامعي. وقد تجّرأ 
احدنا واحتج عليه بلطف. فأجابه جعيّط »ما أقدمه لك من معلومات يف 
ساعة واحدة ال يقّدمه لك اخرون يف عام كامل. وفعال فقد كان مؤرخا 
أملعيا وملّما بالفلسفة املاما جيدا ويتكلم بلغة فرنسية مبهرة. كان قد 
بدأ درسه عن االسالم الكالسيكي بتوعيتنا بمسألة منهجية مهمة جدا 
وهي انه لن يتعرض لإلسالم بصفته ميتافيزيقا وإنما بصفته معًطى 

تاريخيا. 
األملانية  التاريخانية  باملدرسة  اإلعجاب  شديد  معجبا  الراحل  كان 
التي تؤمن بأن التاريخ ال يخضع لقوانني مثل العلوم التجريبية وإنما 
يخضع ملنطق الهريمونيطيقيا التي تحاول تفّهم نوايا الفاعل التاريخي 
بواسطة الحدس والتعاطف وكان رحمه الله فخورا باالنتماء إىل عائلة 
من الوجاهات الدينية لتونس العاصمة. وقد أثّر ذلك عىل موقفه من 
الحركة الوطنية التونسية التي تزعمها الزعيم الحبيب بورقيبة.. وقد 
قال عنه جعيط  الذي  بورقيبة  ناقشته مرة بحماس عن موقفه من 
تونس  »بْلدية«  تأنّق  بني  الرضورية  التوليفة  ايجاد  يحسن  »لم  انه 
الذين  كل  عىل  بصماته  الكبري  الراحل  ترك  لقد  األفاقيني«.  و»فتّوة« 

عايشوه سواء كانوا سائرين عىل خّطه أو مخالفني له.
رحمه الله وأسكنه فراديس جنانه. 

لطيفة لخضر )ر أستاذة جامعية 
مختصة فى التاريخ المعاصر(

هشام جعيط فكر ونمط عيش
يومّي وذائقة حياة

حول  املقتضبة  الشهادة  لهذه  اريد  ال 
تكون  ان  جعيط  هشام  املفكر  شخصية 
وفكري،  اكاديمي  تقييم  عن  فقط  نابعة 
فكتاباته بعمقها واهميتها القصوى كافية 
وضافية للقيام بذلك، اضافة اىل انه كانت 
من  البعض  لتقديم  الفرصة  سابقا،  يل، 

اعماله عىل صفحات »الطريق الجديد«.
شهادتي اريدها يف نفس الوقت ذاتية، 

درست  ان  يف  الحظ  يل  يكن  لم  حيث 
اكن من  لم  األستاذ هشام جعيط،  عن 
اخرتت  اني  باعتبار  املبارشين  طلبته 

كاختصاص التاريخ املعارص يف حني 
لكن  الوسيط،  التاريخ  يدرس  كان 

ارتباطي الفكري به قويا،يكاد يكون حميميا، حيث اشعر، و انا اقرأ 
له، بأنس كبري و بإمتاع فكري اكرب.

انه  بل،  مؤرخ،  انه  ليس  الرجل  هذا  فكر  يف  يشدني  كان  فما 
تربز  اين  الرحب  التاريخي  األفق  يف  تفكريه  يضع  العالم،  بأريحية 
املعاني وتظهر الدروب وترتاءى ما تسميه الفلسفة »بآفاق االنتظار«، 
وهو يف تمشياته هذه يجمع بني دقة املوسوعي ورصامة العالم اضافة 
منابع  من  يتملكها  كان  التي  االجتماعية  و  االنسانية  العلوم  ثراء  اىل 

مؤسسيها عامليا.
ديناميكيا،  حيا،  يكون  عندما  الفكر  ان  ايضا،  اقوله  ان  اريد  ما 
لتعدد  املجال  يفسح  قد  ملوضوعه،  املعقدة  باألبعاد  ومنشغال  مهوسا 
التأويل وتضاربه، وقد ترتمي عليه الرؤى املتناقضة بل حتى املتباعدة 
حتى  وساطته  لتوظيف  و  نفسها  لتزكية  منها  محاولة  يف  لتتجاذبه 
تدل  وذائقة حياة،  يومّي  ونمط عيش  فكر  لكن هشام جعيط،  تمر. 
باألنوار  يؤمن  اطالقا،  حداثي  وفكر  حداثي  رجل  انه  عىل  جميعها 
ويستقي من نبعها رافضا ان يتقولب فكره هذا يف مذهب او ان يتجّمد 
اإلسالمية  العربية  الشخصية  بموضوع  وانشغاله  فمعالجته  فيه. 
معنى  بتوضيح  انشغاال  كان  تنوعها،  عىل  كتاباته  كل  يف  يعود  الذي 
الذي كان  الوقت  التاريخي والعاطفي واعتزازا به ، يف نفس  اإلنتماء 
يقاربه من منطلق جدلية الكائن واملتغرّي امال منه أن يستفيق للعالم 
وملصريهم  ألنفسهم  يوفروا  وأن  التاريخية  الشخصية  هاته  أصحاب 
انها  يرى  التي  الحداثة  كونية  مع  اي  الكوني،  مع  التواصل  جسور 
عامل  الديني  بان  تنفي  ان  يمكنها  ،ال  متواصلة  صريورة  بدورها 
مهيكل للكيانات البرشية اينما كانت و »ان الروحانية تتماثل يف االه 
نتناجى معه حول ألم أن نعيش وألم أن نموت«. فإلسالم يف نظره 
يتجاوز، من هذه الناحية، املحور التعبّدي ،الفقهي والعقائدي الذي 
وقعت مأسسته من طرف البرش، إىل حكمة ارحب حول معنى الوجود 

ومعنى الفناء.
وقد مثّلت هذه الحكمة آخر فقرة يف آخر كتاب صدر عن 

هشام جعيط ٌقبيل رحيله. 

ملف العدد



مصطفى العلوي )كاتب وباحث في علم 
اجتماع وعلوم األديان - مونتريال /كندا(

هشام جعْيط : من والدة البذرة 
اىل رحيل الّشجرة 

املهنية  حياته  يقيض  قد  الكاتب  إن  يقال   
واحدة وأنه  أساسية  فكرة  تفسري  يف  كّلها 
تحليال  الحقا  سيكتب  ما  كل  اعتبار  يمكن 
التي  الكاتب  بذرة  انّها   : لها  وتطويرا 
كان  ان  غابته  بالنمّو  ثم  شجرته  ستصبح 
جعيط  وهشام  الحياة.  مثل  أخرض"  "كاتبا 
كان كذلك. كان غابة تونسية مليئة بصنوبر 
وبنخيل  الوسط  وبزيتون  الشمال 
شجرة/ أيضا  كان  ولكنه  الجنوب. 

كان   : تونسيّة  بّرية  دفىل  غابة 
وتزهر  دائما  خرضاء  دفىل 
وأوراقها  جميلة  بأزهار  صيفا 
لألكل  تصلح  ال  وساّمة  مّرة 
تستعمل  العارفني  عند  ولكنّها  الحيوان،  لالنسان/  وال  للحيوان  ال 
والسياسة،  والدين  الفكر  ألمراض  األدوية  بعض  صيدليّا يف صنع 
للحكم وللمعارضة يف الوقت نفسه. والّدفىل كنبتة هي شقيقة شجرة 
الغار/ الّرند عند الفالسفة وتسّمى عند البعض أيضا "شجرة النّبي 
موىس". وعند البحث عن بذرة شجرة جعيّط األصلية تهيأ لنا العثور 
عليها يف جملة من أّول كتبه – "الشخصية العربية االسالمية واملصري 
العربي" الذي صدر بالفرنسية سنة 1974 - حني كتب : " ال يجب 
أن يتّم االصالح عىل حساب الّدين ، بل يقع يف نفس الوقت بواسطة 
الّدين ويف الّدين ومستقالّ عنه. " )دار الطليعة، 1984،ص.112(. 
كّل أعمال هشام جعيّط نمت حسب رأينا من هذه البذرة الخاّصة 
والثقافة  واالسالم  والكوفة  الشخصية  عن  دراسات  اىل  متفّرعة 
والغرب والفتنة والسرية النبوية ومتّوجة بآخر كتبه يف تعّقل التاريخ 
'عقالنية  الوقت نفسه منهجية  الّدين. هشام جعيط هو يف  وتعّقل 
تفّهمية ' خاصة تحاول الحذر من العقالنوية القاتلة للّدين ، وهو 
عنده الّدين الّروحاني التاريخي ، باسم العقالنية ، ومن التفّهمويّة 
القاتلة للعقل ، وهو عنده العقل العلمي التاريخي ، باسم الهويّة ، 
كما تحاول االنفتاح عىل األنسنة بطريقة عربية اسالمية خاصة ضّد 

كّل من االسترشاق الغربي واالستغراب الرّشقي.
كثريا  متأثرة  نظرية  غابة  كانت  جعيط  هشام  غابة  ولكّن 
بالهيغلية. وعيب الهيغلية األسايس كان ميلها اىل النسقية وتتويجها 
بنوع من الصوفية وان قّدمت 'الفكرة املطلقة' يف لغة فلسفية.ومن 
هنا يمكن أن يبدأ نقد جعيط يف مدّونته العلمية: ان االصالح الفكري 
والتوفيقية  التأليفية  بني  يتارجح  نفسه  سيجد  عنده  والسيايس 
-وحتى التلفيقية يف بعض األحيان العلمية - ألنه ليس من السهل أن 
تفّكر يف العلم وتصلح يف السياسة يف الوقت نفسه "بواسطة الدين 
وعملك  تفكريك  كان  اذا  ترتنّح  أن  دون  عنه"  ومستقالّ  الّدين  ويف 
الذي يبحث عن  الوقت  امليتافيزيقي" يف نفس  اىل "التعايل  يرنَُوان 
العلمنة املنهجية و عن  التي تشرتط  التاريخية  العلميّة"  "املحايثة 
'املحايثة األنسنية ' التاريخية التي تشرتط العلمنة السياسية. واّن 
للهشاشة  منذورا  يصبح  قد  هنا  واألنسني  العقالني  بني  التأليف 
املعرفيّة والسياسية خاّصة يف بيئتنا العربيّة االسالميّة حيث سطوة 
الرثاثة  تتنازعها  الّسياسة  العلميّة وحيث  الّضحالة  تقابلها  التديّن 
االسالموية التي ال تزال تسعى اىل تسّلطية النّقل و الّرثاثة الحداثوية 

التي تسعى اىل تسّلطية العقل ...ضّد الحّريّة.
وأنت تقرأ كتب جعيط، اذن، تشعر أنّك تقف عىل أكتاف عمالق 
يمّكنك من النظر أفضل اىل سماء املعرفة االنسانية ، واالرتقاء أكثر 
التاريخ  مايض  اىل  أبعد  والنّظر   ، الحينيّة  الحارض  تفاصيل  فوق 
االنسانية.  افق  ضمن  والعربي  التونيس  املستقبل  أمام  اىل  وأبعد 
يف  عاش  انساني  عمالق  أكتاف  عىل  تقف  ذلك  مع  تبقى  ولكنّك 
بسبب  وهو  األسطوريّة.  الكتب  من  قادما  عمالقا  وليس  التاريخ 
ذلك يتأرجح - يف عمل فكري يريده أن يكون علميّا - بني الّديني 
والعلمي فيضفي عليهما معا ما قد ال يحتمالن أحيانا مثلما حاولنا 

تبيان ذلك يف كتاب 'الفشل الّرائع'. ) نريفانا ، تونس ،2019(
جعيط  غابة  ثراء  من  واحدة  للحظة  ولو  يقّلل  ال  ذلك  ولكّن 
النّظرية   '' أّن  األمر  يف  ما  كّل  جاحد.  أو  جاهل  عند  اال  النّظريّة 
رماديّة الّلون ولكن شجرة الحياة خرضاء دائما '' كما كتب غوته يف 
"فاوست" ولكن دون أن يحّول ذلك الّرمز الّرمادي تلك النظريّة اىل 
رماد واقعي، مثلما قد يستنتج بعض واهمي املعرفة الّلدنية الدينية 
هشام  كان  النظريّة  تلك  صاحب  ألّن   ، الّسواء  حّد  عىل  والوضعية 
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...وشاء القدر أن يرحل املفّكر واملؤرخ التونيس الكبري هشام جعيط 
ربما  تونس.  يف  النرص  لعيد  املوافق  جوان،  غرة  يف   )2021  -  1935(
أراد برحيله عن هذا العالم يف هذا التاريخ أن يُذّكرنا برضورة الحفاظ 
وهو   – ربما  للعالم.  وعيه  انتبه  منذ  لتونس  نرص  من  تحّقق  ما  عىل 
عىل  لالنتصار  دعانا   – العارضة  شوائبها  رغم  للثورة  يتنّكر  لم  الذي 
البالية والتخلص من األدواء الجاثية. ربما تذّكرنا وفاته  هذه الحوايش 
بمناوأته لالنتهازية السياسية ومواقفه الرافضة لتنّكر الحّكام لوعودهم 

للشعوب األبيّة.
كنت من بني أولئك الطلبة الذين تفتّح وعيهم عىل كتاباته. تنبّه حيّس 
املعريف أّول ما تنبّه عىل وقع كتاب »الفتنة« بتفاصيلها ومعاركها وحرارة 
الوجدان الديني مع رطوبة الرهان السيايس فيها. كان هذا الكتاب فتنة 
للضمري والعقل أكثر مما كان فتنة يف التاريخ. خّط جعيط كتابه بأسلوب 

ساحر خالّب فقّدم لنا من خالله أشهر الرسديات الدرامية التي 
قسمت ظهر التاريخ العربي اإلسالمي، وجبلتنا عىل الوعي 

الشقّي. فإن شئت قلت إن الرجل مؤرخ محرتف عّز نظريه 
والقراءات  الوصفية  املناهج  عن  بنفسه  يربأ  الرسد،  يف 
املقاربات  عن  بنفسه  يربأ  مثلما  التقليدية  االجتماعية 
عن  وتتغافل  بااليديولوجي  تحتفظ  التي  االسترشاقية 
باتجاه فكري واحد  التقيّد  املعريف مثلما يربأ بنفسه عن 

يصاغ  قالبا  منه  ليصنع  مقوالته  عىل  يتعّسف 
مولع  رجل  هو  اإلسالمي.  التاريخ  داخله 

بالرسد مقتنصا الروح األسطورية واملواقف 
املشاهد  يف  يتجّليان  الّلذين  امللحمية 
الحكائية التي يُجّرد قلمه ألفانينها. وإن 

القوانني. وإن شئت  التأمل واستخراج  إنه فيلسوف يحسن  قلت  شئت 
فهو مفّكر حّر مستقّل يقرن التحليل بالتأّمل والرسد بالتفّكر، باحثا عن 
املنطق العام الذي يقود حركة التاريخ وعن املعنى السحيق الذي يثوي 
يف عمق الوجود البرشي. إنها أنطولوجيا املصري التي تتبلور من خالل 

النظر يف كنه الحضور اإلنساني وتتفّحص التاريخ الكيّل.
الوحي  ويف  والحداثة،  والدين  الدولة  ويف  السياسة  يف  جعيط  فّكر 
واملوت واملصري...يعرّب من خالل تأمالته عن قلق أنطولوجي حقيقي من 
الواقع ومن املصري، قلق املسلم يف عرص الحداثة، حيث تسوقك تحليالته 
أحيانا إىل رضب من الخطاب الروحي املتعايل، إىل مناجاة صوفية يرتّدد 
صداها وهو يدرس شخصية النبي محمد – وقد كان يشعر نحوه بقرب 
وجداني مشدود إىل األعماق – أو وهو يحاور نصوص القرآن – وقد كان 

للقرآن عليه سلطانا مهيبا- .
لطاملا قرأ هشام جعيط ألعالم االسترشاق وتأثر ببعضهم، ولطاملا 
أو  فكريا  تيارا  يجاري  أن  هّمه  يكن  لم  ونقدهم.  أطروحاتهم  ناقش 
أن يتماهى مع شخصية علمية ما، مهما كانت. كان هاجسه االنتصار 
واإلسالمي ضمن مسار  العربي  للتاريخ  االعتبار  وإعادة  أوال،  للمعرفة 
التاريخ العاملي ثانيا، وإنصاف شخصية النبي محمد بوصفه من أعظم 
عظماء التاريخ ثالثا. اقرتب جعيط من شخصية النبي شابا وكهال، وهو 
املدينة.  ثّم وهو يبني مرشوع دولته يف  الوحي فمبرّشا برسالته  يتلّقى 
شخصية النبي محمد – عند هشام جعيط – لها فرادتها واستثنائيتها، 
القيم.  وسلطان  الرسالة  مهابة  املرشوع،  وكاريزما  الذات  كاريزما 
فريدة  حاالت  دوما  بها  ترتبط  التاريخ،  يف  االستثنائية  والشخصيات 
كالنبّوة. وهذه الوضعيات املميزة، تأخذ فرادتها من امتياز الحرية الذي 
مرتبط  اإلسالم  نشأة  تاريخ  »إن  وتدشينية.  تأسيسية  أفعالها  يجعل 
بشخص معني قام بكل عبئه، وهنا يثبت دور األفراد يف خلق التاريخ«1. 
راجعا  ليس  محمد  الرسول  شيّده  الذي  الحضاري  الرصح  وعظمة 
عاش  حيث  العمران  طبيعة  أو  الجغرافيا  طبيعة  إىل   – جعيط  عند   –
راجع  هو  وإنما   – اختياراته  بعض  يفرسا  أن  يمكن  كان  –وإن  النبي 
التاريخ  إىل شخصية محمد/الفرد. إنه شخصية ال تُقارن بكل عظماء 
السري  عىل  وإرصاره  إرادته  وصنيعة  وحده  نسيج  كان  ألنه  اآلخرين 
األنثربولوجية  حدوده  من  العربي  الفرد  وإخراج  االبراهيمي  الخط  يف 
العربي رغم  البعد  كليا عىل  »راهن  الذي  الكريم  الرسول  هذا  الضيقة. 
الوثنية املحيطة به، وراهن أوال عىل أسلمة مكة بكل الوسائل، من هنا 
كانت حروبه ضد قريش، وكان أيضا...الخيار األسايس لالبراهيمية«2، 

دار  مكة،  يف  املحمدية  الدعوة  تاريخية  النبوية2،  السرية  يف  جعيط،  هشام   -  1
الطليعة، الطبعة األوىل 2007، ص 45.

دار  اإلسالم،  وانتصار  املدينة  يف  محمد  النبوية3،  السرية  يف  جعيط،  هشام   -  2
الطليعة 2015، ص 15.

يف  واألنبياء3  الرسل  من  إىل غريه  بالنسبة  متفردا حتى  كان محمد  بل 
مسألة تلّقي الوحي. وحتّى قضية أمية الرسول لم تكن لرتيض جعيط يف 
املعنى املوروث من جهل بالقراءة والكتابة، ألن الرسول – حسب جعيط 
املعامالت  أمر  يف  ماهرا  العام  الشأن  يف  حارضا  الذكاء  متوّقد  كان   –
والتجارة يرشف عىل كتابة العهود واملواثيق. »فالنبي األّمّي يعني النبي 
املبعوث من غري بني إرسائيل، وهو حدث استثنائي يف التقليد التوحيدي 
السامي، بل هو تحّد كبري لهذا التقليد«4، وعبارة »النبي األّمي« موجهة 
إىل يهود تلك الفرتة أكثر مما هي موجهة إىل املسيحيني، وتعني – عند 
جعيط – النبي الذي بعثه الله إىل العرب وإىل األمم األخرى واختاره من 
غري أمة اليهود، وكأنه بذلك أخرج العالقة بإله الحق عن ساللة الشعب 

»املختار«، رغم اعرتافه برتاث هذا الشعب.
وأحب  النبي  شخصية  عشق  قد  جعيط  املؤرخ  أن  شخصيا  أعترب 
اكتشف  إنه  أقول  لعيّل  بل  الطويلة،  العلمية  رحلته  يف  صحبته 
واألذكار.  املديح  مصادر  غري  آخر  مصدر  من  النبي  عظمة 
قّدم لشخصية الرسول الكريم يف لباس من املهابة والعظمة 
مستدالّ عىل تفوقه العقيل واألخالقي وحضوره الكاريزمائي 
من التاريخ ومن معاينة النصوص.، وهو يف كل ذلك واقع 
بني رضورة عقلنة الرتاث وتنقية سرية الرسول من شوائب 
الذي  العربي  للنبي  االعتبار  إعادة  وبني  األسطرة، 
شّوهت بعض القراءات االسترشاقية صورته 

وحاولت إنكار عبقريته.
وهو  جعيط  لهشام  نقرأ  عندما 
وعن  املبّكر  اإلسالم  عن  يتحّدث 
التجربة املحمدية، يقرتن يف أسماعنا 
باملعنى  –ال  املؤمن  بنبض  املنّظر،  بالفيلسوف  املحرتف  املؤرخ  صدى 
التسليمي بل باملعنى الفلسفي وااليمان التفّهمي -.عىل حّد عبارته - هو 
رجل يحرتم جذوره العقائدية رغم فجاجة الحقائق العلمية، وينبّه إىل 
ذلك حني يقول يف مقّدمة كتاب الفتنة، »هل يجب أن أقول للقارئ بأن 

األمر يتصل يف هذا الكتاب بإنسان نشأ عىل التقليد اإلسالمي...«5.
بتاريخهم  احتفوا  الذين  الكبار  املفكرين  طينة  من  جعيط،  هشام 
الوطني والقومي، مثلما احتفوا بمسألة املصري البرشي. كان – يف بداياته 
– قد درس الشخصية التونسية وخاض غمار القضايا الوطنية، ثّم يّمم 
شطر التاريخ الحضاري لإلسالم بدءا بالعرص التأسييس وتجربة النبوة 
مرورا بإرساء مالمح الدولة النبوية فتأسيس الكوفة والفتنة الكربى ثّم 

غاص عميقا يف رحلة معرفية ووجدانية يف سرب حياة الرسول محمد.
 وكان وهو يتفكر يف كل ذلك، ويف عموم الثقافة العربية واإلسالمية 
وسط  الذات  جهد  مستوى  وعن  العالم  دائرة  يف  األنا  مركز  عن  يبحث 
العقل اإلنساني. وهذه القضايا، لعلنا نقف عليها يف قراءته للتاريخ ويف 
القرآنية واإلسالمية والحداثية-  للحداثة ويف فهمه لألنسنة –  تحليالته 
بصورة يحرض فيها الكوني خطابا نتكلم به أو خطابا نتكلم عنه. يقول 
جديد،  بأسلوب  لوعي  وتمهيد  وحضاري  فلسفي  خطاب  »إنه  جعيط 
ألّن هاجيس كان التفكري يف الكلية العربية اإلسالمية يف أصولها النهائية 
أكثر  األديان  الكونية«6. ولعّل  الصريورة  بها نحو  الوصول  أميل  وكان 
لألديان معقوليات معّمرة،  الكوني، ألن  استقطابا لخطاب  املوضوعات 
ال تزاحمها غري معقوليات العقالنية الحديثة. وما مقاربته للثقافات إال 
محاولة لبلوغ مرشوع حضاري مميّز يتاخم الكوني، هذا الرهان الذي 
بالفرد  الخلق واإلبداع وبمدنيّة ترتقي  لم نتسّلح بقيم  إليه ما  ال نصل 
وبدين حّي يبذر الحرارة والدفء الوجودي ويستجيب لتطلعات األجيال 

الجديدة. 
كان هشام جعيط جريئا شجاعا يف كل املواقف التي امتُحن فيها ويف 

كل القضايا التي عالجها.
كانت هّمته عالية، همومه كانطية ونموذجه محّمدي. 

رحم الله هشام جعيط. عّلمنا وهو حي، وسيعّلمنا ذكره أبد الدهر. 
وهل يموت األحياء يف العقل والوجدان؟ 

3 - هشام جعيط، يف السرية النبوية1، الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، الطبعة 

األوىل 1999، ص 103-104.

4 - املصدر السابق، ص 43.
5 - Djait.H, La grande discorde ; Gallimard,Paris, 1989,P13.
6 - Djait.H, La personnalité et le devenir Arabo-Islamique, 
Seuil,1974,P279.

د. محمد الخراط، )أستاذ الحضارة وتاريخ األفكار، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، جامعة صفاقس(

هشام جعيط مؤرخ املُحايث واملتعايل...وداعا
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جعيط الذي وان حّلق أحيانا بشكل منخفض كان "نرسا قرطاجيّا" 
لم تغره ال مزابل الفكر وال مزابل الّسياسة و حمى نفسه "بربّيته" 
الخاّصة و بقي مرتفعا ، وان بدا للبعض مرتّفعا ، وأبدع فكرا رفيعا 

حتى يف أحلك فرتات حياته الّسياسية والّشخصية.
مثل  أكثر؛  بل  النّخل"  مثل  "واقفا  ومات  جعيط  عاش  لقد 
الخلد". واّن تونس  التي بثمارها تعاند "شجرة  املعرفة"  "شجرة 
بعد موته لن تصبح صحراء فكر جرداء حتى وان كان موته يشبه 
يف ساحة الفكر جفاف نهر مجردة ألنّه ساهم ، مع غريه من خرية 
مثقفي ومناضيل تونس ممن رحلوا وممن ال يزالون عىل قيد الحياة 
من "أصدقاء العلم ورفاق األنسنة" ، يف زراعة ما ستجني األجيال 

القادمة : تونس خرضاء جديدة.
التّونيس'  التاريخ  علم  'هيغل  ما  بمعنى  جعيط  هشام  كان 
أختم  أن  أفّضل  فإنني  ماركيس"  بعد –  "ما  أنني  املعارص. ورغم 
بقول ملاركس عن هيغل وأتبنّاه حرفيّا - مع حفظ مقامات الثالوث 
مقارنة بشخيص - مدافعا عن جعيّط ، دفاعا وفيّا ولكن نقديّا كما 
عّلمنا هو نفسه يف كتبه ، ضّد رصاع الّديكة املنفلت حوله بني بعض 
الّسواء.  "أنصاره" وبعض "نّقاده"' األكاديميني والسياسيني عىل 

كتب ماركس مدافعا عن هيغل بعد أن كان قد انتقده : 
قبل زهاء ثالثني  الّصويف يف جدل هيغل  الجانب  انتقدت  "لقد 
املجلد  عىل  أشتغل  كنت  بينما  ولكن  موضة.  يمثّل  كان  يوم  عاما 
التافهني  املتغطرسني،  املثقفني  أنصاف  املال،راق  رأس  من  األول 
أملانيا،أن  متعلمي  بني  اليوم  العليا  الكلمة  لهم  الذين  املشاكسني، 
عهد  يف  لسبينوزا  الشجاع  مندلسون  موىس  معاملة  هيغل  يعاملوا 
ليّسنغ ؛ يعاملوه مثل 'كلب ميّت'. لذلك أعلنت نفيس جهارا تلميذا 
الثانية من  األملانية  للطبعة  تذييل  )ماركس،  الجبّار."  املفّكر  لذلك 

'رأس املال'، 1873(

عبيد خليفي )أستاذ باحث في الجامعة 
التونسية، متخصص في الحركات 

الجهادية واإلسالم السياسي(
شذرات عالقة ومعّلقة عن هشام جعيط

»هناك ثالثة أوجه لعيلّ: عيلّ االيمان، عيلّ األسطورة، 
خّطها  التي  السحريّة  الجملة  إنّها  التّاريخ«،  عيلّ 
»الفتنة«،  كتابه  خواتيم  يف  جعيّط  هشام  املفّكر 
التفكري  »فتنة«  أدخلتني  التي  الجملة  نفس  وهي 
التاريخ  اإلسالمي بني سطوة  العربي  املتخيّل  يف 
وعجيب األساطري، وحني سألته مع بدايات الكتابة 
عن عيلّ بن أبي طالب: »أستاذنا، تستطيع العلوم 
والتاريخ  األسطورة  حّد  تُعطينا  أن  اإلنسانية 
نظفر  لن  لكنّنا  العلميّة،  وماهيتهما 
بتعريف علمّي لإليمان«، فأطرق 
»العلوم  وقال  الذهن  شارد 
تجزم..«،  وال  الظاهرة  تتفّهم 
كنّا له نقرأ لنفهم فال نجزم، 
كتب  بما  أفكاره  ونعارض 
محمد الطالبي وغريه يف الوحي والنبّوة واإلرساء واملعراج وغار حراء.. 
»الرتجمة  قال:  الفتنة،  لكتابه  العربيّة  الرتجمة  عن  يوما  سألناه  وحني 
علم وروح، ولو ُكنت كتبته بالعربيّة ما كانت صياغته وعبارته بمثل تلك 

الجودة التي أنجزها األستاذ خليل أحمد خليل«.
هذه  اإلسالمي وروحه«،  العربي  املرشوع  قلب  العراق هي  »بغداد 
العراق  يرى  بيته، وكان  به يف  لقاء جمعني  آخر  كلماته يف  آخر  كانت 
ملله  وتقاتلت  العراق  إنهار  قد  له:  قلت  وحني  خالصا،  عربيّا  تأسيسا 
ونحله، تبّسم قائال: »التأسيس املديني يف العراق ثابت، لم يمحه الغزو 
وكان  الركود«،  عهود  من  أخرجهم  مخاضا  يعيشون  والعرب  املغويل، 
مستبرشا بمستقبل هذه األمة رغم الحروب واملجازر والغزو الخارجي، 
بديال  التاريخ  يف  البحث  الذي خرّي  الحر  املفّكر  ذاك هو هشام جعيط 
عن منصب عرضه عليه بورقيبة، وكان رافضا لربوز ديكتاتورية زين 
العابدين بن عيل زمن امليثاق الوطني، فدفع رضيبة املوقف بالتهميش 
واإلقصاء من املشهد الثقايف والعلمي يف تونس، لكّن الثورة منحته هيبة 

التاريخ والحكمة ليكون أمينا عىل بيتها..
والفكر  التاريخ  يف  عميقا  درسا  تاركا  جعيّط  هشام  األستاذ  رحل 
والفلسفة، وكان عىل املبدأ حّرا وحّرا، ولن يكون درسه املنجز األخري يف 
واملسلمني،  والعرب  اإلسالم  لتاريخ  والفلسفي  التاريخي  البحث  مجال 
ولكّن إرثه سيكون رافدا عميقا لنهضة فكريّة ُممكنة حني نُعيد إصالح 
نظامنا التعليمي نقديّا لتكون تلك النصوص واإلجتهادات قاعدة للتفكري 

يف الالمفّكر فيه/املسكوت عنه يف ظواهر التاريخ والعقيدة والهويّة..

ملف العدد

رحل األستاذ املبّجل هشام جعيّط.
ال أستطيع تحديد عالقتي بفكر العاّلمة الراحل هشام جعيّط 
عىل وجه الّدّقة. فقد قرأت له، يف عمر مبكر، حني كنت متأثرا باملاديّة 
الجدليّة. وهو ما جعل حكمي عىل كتاباته آنذاك، باعتباري مراهقا 
عليها  يعيب  العظم،  جالل  صادق  الفقيد  بجذريّة  ُمغرما  بريئا 
االفتقار إىل الحّدة  وإن تبنّي يل طبعا، بميّض أكثر من عرش سنوات، 
أن للتمّشينْي خصوصيات مميّزة تجعل أية محاولة للمقارنة بينهما 

متهافتة والغية. 
التوّجه  بغاية  إال  أقرأ  ال  فأنا  بامُلطالعة:  تيْمّي  ولٌع  لدّي  ليس 
الذاتي يف مواجهة قوة إشكالية ما ناجمة عن الخارج. وعليه، فإن 
يف  يُختزل  جعيّط،  مدّونة  يف  الحقا  بفهمه  اإلحاطة  إىل  سعيت  ما 
الجزء األول من »حياة محمد«، أي يف الكتاب الذي مارس فيه املؤرخ 
توليفة تاريخية-الهوتية )باملعنى الواسع للكلمة( رشيقة. وبالتايل، 

فإني أقّر بعدم كفاءتي إلبداء رأيي يف أعماله كمؤرخ »خالص«.   
لنعد إىل الجزء األول من الكتاب املذكور. دون أدنى شك، يبدي 
جعيط براعة فكرية يفتقدها علماء اإلسالميات التونسيون، حسب 
رأيي املتواضع. إنه الحارس املرابط يف وحدته، والعاّلمة املقيم بكل 
رـــ وهذا هو الحرص األقرب إىل قلبي  القديم املعفَّ َمْجد يف برجه 
وإىل تمثيّل للمؤّلفني امللتزمني بالرصامة املعرفية. ولعمري فإن هذا 
األمر جدير بالذكر لندرته، وهو ما يفرض علينا اإلكبار والتواضع 

والتقدير إزاءه، دون أدنى مبالغة يف التقييم. 
للكلمات  االشتقاقية  األصول  كل  متناهية  بدقة  جعيّط  يحّلل 
السابحة يف املجّرة املفاهيمية للوحي والرؤيا. فمحمد، بالنسبة إليه، 
سواء كان »مجنونا« أو »متوّقد الذهن«، هو بالفعل ذلك النبي األّمي 
)راجع الحقل الداليل الذي عرضه جعيّط يف ما يخص هذا اللفظ( 
الذي كان يخترب يف قرارة نفسه – يف فؤاده – حدثا ربّانيا، موّجها 

من خالل جربا-إيل )راجع األصل االشتقاقي العربي لهذا االسم(. 
إن الجدل املثري الذي يصّوره جعيط حول ثنائية الروح القدس/

جربا-إيل موجب للعربة بقدر ما يطرح أمرا إشكاليا ملّحا. 
رغم رفض جعيّط إلمكانية الظهور اإللهي أمام محمد، بناء عىل 
تأويله لسورتي النجم والتكوير، ناقدا بذلك فكرة التجسيم البرشي 
التي نجدها يف اليهودية املبّكرة )راجع قّصة يعقوب وإيل( فقد كان 
يرّص عىل تأكيد الحلول املزدوج، أو الحضور املزدوج لإلله يف العالم 

وخارجه )»الله نور السماوات واألرض«(.
يوّجه جعيط املؤرخ نقدا الذعا لبعض فصول السرية )»أسطورة 
الكهف«، عىل سبيل الذكر(. يف كل موضع كان فيه الظرف التاريخي 
يدفع بحافز قاطع عىل منوال الـ »إّما...وإّما...« الكريكغاردية، كان 
املؤلف املميّز ال يتنازل بتاتا عن منهجه »املتنّزه«، إن صّح التعبري، 

مقاوما بذلك أية مراجعة إيديولوجية إسالمية أو إسالموية.
لقد ذكرت يف أول هذا النص، أن اهتمامي كباحث كان مقترصا 
التي  العظيمة  للفائدة  نظرا  محمد«  »حياة  من  األول  الجزء  عىل 

توسمتها فيه كتوليفة تاريخية-الهوتية باملعنى الواسع للكلمة.
لإللهي  فكرة  طرح  أقصد  الالهوتية،  لكلمة  الواسع  وباملعنى 
النقطة  هذه  يف  بالكامل.  لآلَخِر  وقائعيٍّة  حضوريٍّة  أثر  يف  منبثقة 
حول  جعيّط  إىل  املنسوب  التفكري  توبوس  التقاط  يمكننا  بالذات، 
فينومينولوجيا الوحي وموضوِعها محمٍد وحضوِره )الغائب( لدى 

ذاته: لدى جربا-إيل.
األعوام  أثناء  حّددتُه  الذي  الالهوت  تعريف  فإن  ذلك،  ومع 
األخرية  يُعرض كاآلتي: ثيوريا )نظريّة( تخمينيّة لَحيواِت ومْوتاِت 
بأية  املذكور  الالهوت  مدلول  يحظى  ال  بالتأكيد،  اإلله.  وقياماِت 
موافقة عىل اإلطالق، باستثناء بعض األرسار الصوفية الخفيّة، بل 

إن »التوحيد الكوني« الذي يكشف عنه اإلسالم يناصبه العداء. 
إن اهتمامي الفلسفي-الالهوتي بالجزء األول من »حياة محمد« 
رشاسة  يقل  ال  اهتماما  الحقيقة  يف  يحجب   - والنبوة«  »الوحي   -
بل و يفرض نفسه بشكل بركاني عىل إدراكي وحيّس: أقصد هنا 
يف  مطروح  اإلشكايل  األمر  هذا  واإلسالم  املسيحية  بني  التَمْفُصل 

الفقرة الخامسة من الجزء الثاني لنفس الكتاب. 
بتَلطُّفه الدقيق الذي ال يحتاج إىل مزيد من اإلثبات، وباغرتافه 
شبه الحرصي من معني الكتاب الضخم »أصول اإلسالم واملسيحية« 
لصاحبه تور أندري، ينجح جعيّط يف رفع التحدي التاريخي املتمثل 
غري  تناغمات  وهي  »املسيحيّة«،  محمد  درايَِة  تناُغماِت  كشف  يف 

قابلة للدحض. ولكن عن أية »مسيحية« نتحدث؟

األرثودوكيس  ولألدب  الجديد  للعهد  متواضع  كقارئ 
من  بيشء   – تمكنُت   – الكنيسة  آباء  أدب  فيه  بما  والكاثولوكي 
الصعوبة ولكن بشكل متواتر – من تبنّي هذا »الال- لقاء«، عينيا، 

بني املسيحية الرسمية واإلسالم. 
استعالئيَّ  وبعدما نصب  نفسه  اآلن  يف  اندري وضده  تور  مع 
بحرص  مسيحي  سياج  ذي  جواٍر  يف  الجغرايفَّ   - التاريخيَّ اإلسالم 
املختلفة  املسيحيّة  الروافد  ترتيب  جعيّط  هشام  يحاول  املعنى، 
بدراسة  القيام  بمجّرد  »بسهولة«  عليها  التعرُف  لنا  يمكن  والتي 

مقارنة معّمقة للعهد الجديد والقرآن. 
يجد  »الغراماتولوجي«،  النيّص،  االستقصاء  أن  بذلك،  أعني 
الطبيعة  عقيدة  النسطوريّة،  التأريخيّة:  باملاكينة  مؤيًَّدا  نفسه 
عوارض  الغنوصيّة،  الرسيّة،  األبيونية  االستهالالت  الواحدة، 
الرسيانيّة، تأثري أفرام، الخ,، ومحمد يف بيئته التي تشبّعت بفوران 
وخطَّ  توفيقيّته  إرساء  يف  نجح  والطوائف،  والهرطقات  العقائد 

طْرًسا متفّجرا.
تور  مع  جعيّط،  يشري  اإلسالميات،  علماء  جميع  خالف  عىل 
اندري ) وهو ما يجب التنويه إليه ثانية( إىل الكتابة األم وإىل املنشإ 

املنفلت لإلسالم.
اإلسالميات  علماء  من  العديد  بني  منفردا   ، جعيّط  يكّون 
»الالتاريخيني« داَرًة تتشّكل حلقاتُها املفقودة واملناسبة لحّل مسألة 
اإلسالم، يف طيّات وثنايا األرسار التاريخانيّة. هنا، وحسب فهمي له، 
ال يمارس جعيّط تاريخ تّجار التحف العتيقة وال تاريخ الطبقات 
الكربى واملصنّفات الضخمة. بل إنه يثبت، عرب إشارته، أن التاريخ 
الكوني )هيستوريا اُونيفرساليس( ال يستحق صفته الكونية تلك إال 

إذا ما أعاد تكوين الحقل النوطيقي. 
ما بدا يل كعمليّة صْقٍل إيديولوجي إلسالم ُمَسطَّح آنًفا ،اتّضح 
القرآن  وعىل  املبكر،  اإلسالم  عىل  يستحوذ  »وصف«  بأنه  الحقا  يل 
املّكي دون الدخول يف أفق تفكيكي. فبالنسبة إىل املختصني الخّلص 
جعيط  يتجاوز  ال  األفالطونية،  ولجدليته  الفكر  لعمل  واملخلصني 
جاز  إن  النقد«،  عىل  »التعّسف  يحاول  وال  املعروفة  األرض  حدود 

التعبري. 
الفارْقليط  ملوضوعة  املحّمدية  املراجعُة  ال  شك،  أدنى  فدون 
بجعلها تصادف اسمه املدنّي الرسياني وال اجتثاث »الرحمان« من 
ثالوث األقانيم، وال ترسيماُت أسفار األبوكريفا، وال كل هذه الوْفرة 
مابعد- فحص  أمام  والنجاة  الثبات  تستطيع  املتغرّي  الشكل  ذات 
تاريخي. ولكننا نتوغل، انطالقا من هنا، يف ما سكت عنه جعيّط. 
وما يسم صمته ال يدخل، بالفعل، يف حقله اإلشكايل األول: التاريخ. 
بد  وال  تونس.  يف  الفكر  أجل  من  مأدبة  واقعة،  جعيّط  هشام 
اآلن، يف سبيل كل مستقبل زاهر للفكر، من تمديد خّط جعيّط. إنه 

موسم البذر. 

-------------
* ترجمة اىل العربية: غسان عمامي

د. محمد بن مصطفى
)دكتور في فلسفة الرياضيات من جامعة باريس وشاعر(

موسم البذر*.. التفكري مع هشام جعّيط
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• يف تونس، لدينا عالقة غريبة مع النّجاح.فقد أثارت عبقريّة 
البالط الحفيص و غريهم. فأجربوه عىل  بن خلدون حسد رجال 
املّرات  إىل مرص. وهذا ما يحدث يل يف بالدي، فقد كّرمت  الّرحيل 
العديدة باملغرب األقىص والرّشق األوسط )مرص و لبنان( والقت 
كتبي رواجا يف فرنسا و ترجمت إىل األنقليزيّة. لكنّني لدّي قناعة 

أّن كتبي ال تقرأ يف تونس.

• كّرمت يف اإلمارات العربيّة املتّحدة و منحت جائزة العويس. 
وهي تتمثّل يف مبلغ مايل مهّم لكنّني لست يف حاجة إىل هذا املال 

الكثري. فكّل هّمي هو أن أواصل البحث والكتابة.

الكتاب  هذا  وسيكون  السّن.  يف  كثريا  كربت  أنّني  أحّس   •
)penser l’hIstoIre, penser la relIGIon آخر كتبي حول موضوع 

ال يعرفه القّراء العرب.

• كان معاوية )بن أبي سفيان( يمثّل جيال جديدا يدين بكّل 
مزّودا  كان  اإلمرباطوريّة.  بناء  وإىل  الفتوحات  إىل  إىل عمر،  يشء 
قيادة  عىل  تقوم  كانت  التّي  تلك  املجال،  هذا  يف  مرموقة  بخربة 
له  الثّغور بكلمة. كان  الّدفاع عن  األشياء، و تكمن يف  الّرجال و 
مراس طويل للّسلطة، و كان يف ظّل خالفة عثمان قد شّكل مجال 
والتّواطؤ.  التّحالفات  و  الوالءات  قوامه  الّشام،  يف  حقيقي  نفوذ 
بينما كان عيلّ قد جاء الكوفة فارضا نفسه عليها من فوق، وهي 
صغرية  لجماعة  أسريا  ظّل  البداية...فقد  يف  القياد  صعبة  كوفة 
األرشاف  معاداة  من  يعاني  أن  عليه  كان  و  القّراء  من  نشطة 

املقنّعة.

الّسلطة  وغرّيوا  ملّدة تسعني سنة،  األمويّون سلطتهم  رّكز   •
إىل حكم وراثي، وهي ظاهرة جديدة يف الجزيرة العربيّة ويف فرتة 
اإلسالم املبّكر. ولعبت الّساللة األمويّة دورا مهّما يف تركيز الّدولة 
العربيّة معتمدة عىل إيديولوجيا اإلسالم. ولم يستطع الحسني بن 
عيلّ، حفيد الّرسول وغريه من الثّوار القضاء عليها. وكانت الّدولة 

الّصانعة للفتوحات يف كّل أرجاء العالم. 

• أعترب ماكس فيرب مؤّرخ تاريخ األديان بال منازع.

• كان عىل العرب املسلمني بعد تأسيس نواة الّدولة اإلسالميّة 
وذلك  القوت  عن  للبحث  الحاجة  ومن  البداوة  من  التخّلص 
الخصيب  الهالل  يف  التوّسع  عليهم  كان  األّمة.كما  يف  باإلنصهار 

للحفاظ عىل اإلسالم.

• مع الثّورة أو اإلستقالل، كان دخول العرب يف العالم الحديث. 
و كّل ما جرى قبل ذلك، عىل الّرغم من التّأثري األوروبي؛ لم يكن 

سوى هباء.

• لقد طرد العروي من نفسه كّل ذاتيّة، إالّ تلك الّرغبة القصوى 
امللتزم  الّرجل  رغبة  و  املتطّلب،  الّذكاء  للكتابة:رغبة  تدفعه  التّي 

كليّا يف مغامرة النّهضة العربيّة.

أعرف  ال  لكنّني  مؤّلفات  وكتبوا  أّطرتهم  الّطلبة  ثّلة من  يل   •
ملاذا لم يعرفوا الّشهرة.

الّدينيّة  قناعاته  قوسني  بني  يضع  أن  املسلم  املؤّرخ  »عىل   •
عندما يدرس بزوغ اإلسالم. فالحقائق الّدينيّة يتناولها بالوصف 
لحظتها  يف  والتّطّورات، ويضعها  التّأثريات  يف  بالبحث  والتّحليل، 
البحث  بطل  وإالّ  الّديني،  باملعطى  االلتزام  دون  من  التّاريخيّة 
وهو دائما خارجي ال يهتّم إالّ بالظواهر وليس بالحقائق العليا« 

)تاريخيّة الّدعوة...، ص. 6(.

والواقدي  اسحاق  وابن  وسيفا  مخنف  أبا  أّن  »صحيح   •
واملدائني، هم نقلة علم سابق وضعه رواة مجهولون نسبيّا بني 
70 و100هـ/ 690 و719 م، - بوصفهم محرتيف الّذاكرة الجماعيّة 
األهليّة-،  الحرب  عن  جيل  سوى  يفصلهم  ال  الذين  قدما،  األكثر 
لكّن دورهم يتجاوز كثريا وظيفة الوعاء الّسلبي-، ألّن ما وجدوه 
كان ماّدة خاّما، شفهيّة، متناقضة، كان جملة أخبار ومعلومات 
والرّتتيب  والتّصفيّات  االختيار  من  كامل  بعمل  فقاموا  مفّككة. 
والتّصنيف واإلخراج. وبادئ ذي بدء، كانوا ُمحرِِّرين: فهم عندما 
يْرُوون أحاديث هذا الّشخص أو ذاك، إنّما ينطق قلمهم ويتكّلم... 
وما يجدر أخذه فضال عن هيكل األحداث، هو مناخ فكري وعقيل 

ُمعنّي.)الفتنة...، ص. 152 و155(. 
من  بّد  وال  ساذجة  بقراءة  القيام  الوارد  من  يكون  »فلن   •
النّصوص،  معطيات  تجاه  النّقدي  بالحذر  باستمرار  التّسّلح 
يمكنه  الذي  هو  النّقديّة  للمنهجيّة  الّصارم  التّطبيق  ليس  ولكن 
مساعدتنا عىل الّرؤية الواضحة، بقدر ما يُمكن أن يساعدنا عىل 
ذلك اكتساب قناعات حْدسيّة تستخلص من خالل تشبّع بطيء 
ومن خالل استجواب متواصل عىل امتداد القراءة، عىل حّد سواء» 

)الفتنة...، ص. 160(

ما  وهو  املايض،  يف  بالحياة  تطفح  الكوفة  مدينة  »كانت   •
يحثّنا إىل إعادة بنائها دارا دارا وسّكة سّكة، عىل مستوى الفكر 
متّحّدين الّزمان ومستبدلني بعلم اآلثار امليداني علم اآلثار املستمّد 
الواقع من  ميدان  مثل  ميداننا  ويتكّون  املرويّة. هذا  التآليف  من 

شظايا ممّزقة وعلينا االقتناع بالقليل« )الكوفة...، ص. 217(. 

وواهية...  ضعيفة  النّبي  لشخصيّة  رودنسون  تفسريات   •
العرشين  القرن  من  األّول  النّصف  قّدمه  ما  فإّن  حال،  أيّة  وعىل 
أفضل بكثري مّما كتب عن الّرسول يف القرن التّاسع عرش بسبب 
من  تخّلص  االسترشاق  وألّن  الفرتة،  تلك  يف  التّاريخ  علم  نضج 

ُعدوانيّته القديمة وأخريا لتوّفر مصادر وأبحاث جديدة... 

• ال بّد من ذكر طروحات دونر حول اختالف القبائل الحربيّة 
توحيد  وأّن  دينيّة  مجموعة  تُمثل  قريشا  أّن  يعترب  إذ  والّدينيّة، 
البدويّة.  الحربيّة  األرستقراطيّة  من  يخرج  أن  يمكن  ال  العرب 
وظهر أخريا كتاب جاكلني الشابي عن محّمد يف مناخه الثقايف- 
الّديني العربي، لكنّه يغمس النّبّي بصفة مجحفة يف الجّو املحيّل 
إلها وربّا بدويّا )تاريخيّة  القرآن  إله  الوثني والقبيل، فيجعل من 

الّدعوة...، ص. -11 -12 13 و14(. 

الجديد،  ساكسوني  األنجلو-  االسترشاق  يف  كوك،  كتاب   •
يف  موجودة  كانت  وأنّها  مّكة  عن  خرافته  سوى  وحذر  مقبول 
فلسطني اعتمادا عىل تفسري خاطئ آلية قرآنيّة ينّم عن عدم فهم 

للمعجم القرآني )تاريخيّة الّدعوة...، ص. -11 -12 13 و14(. 

وابتعاده  عقاله  من  انفالته  الجديد  االسترشاق  عىل  نعيب   •
ُحبّا  أو  ذاتها  الرّصامة  بتعّلة  التّاريخيّة  املنهجيّة  الرّصامة  عن 

للجديد...« )تاريخيّة الّدعوة...، ص. -11 -12 13 و14(. 

• إّن شغف جعيط بقراءة الّروايات املصدريّة وتفّهمها جعله 
»يغوص يف قلب امُلناخ الّذهني والعقيل للعرص الذي تُصّوره، فسعى 
ومقوالتهم  أصنافهم  عليه  كانت  وما  أهله،  تفكري  كيفيّة  لفهم 
وقيمهم، حتّى أنّه حاول الكالم بلغتهم... وتوّصل يف نهاية املطاف 
إىل أن يعيش مع هؤالء النّاس وهذه األحداث« )الفتنة...، ص. 8(. 

كتاب  هو  هنا  املقصود  أّن  للقارئ  أقول  أن  واجبي  »ومن   •
يف  يكافح  أن  عليه  اإلسالمي،  التّقليد  كنف  يف  تربّى  رجل  وضعه 
وقت واحد ضّد الّرؤية التّقليديّة لألمور وضّد حداثة تبسيطيّة...« 

)الفتنة...، ص. 8(.

التاريخية  االمور  ارى  ال  لكني  بفرنسا  تكّونت  كمؤرخ   •
يراها  كما  او  هويتي  خارج  القديمة  العربية  واالسالمية 
قمت  لكني  اسالميا  عربيا  مؤرخا  نفيس  اعترب  املسترشقون.. 
بحفريات ودراسات عميقة حسب املناهج الغربية وعندما نقول 
وإنما  فحسب  استرشافية  أنها  يعني  ال  ذلك  فإن  غربية  مناهج 
 12 املغاربي  الشارع  )أسبوعية  باالساس..  تاريخية  هي مناهج 

ديسمرب 2020(

• اذا كان هناك كتاب علمي كبري كتبته فهو »تاريخ محمد« 
رغم ان كتاب »الفتنة« هو كتاب المع ال محالة وانما التعمق يف 
املوضوع.. كتاب “السرية النبوية” هو كتاب علمي حقيقي ولكنه 
قيمة لشخصية  اية  يعطي  ال  يجد صدى كبريا ألن هناك من  لم 
محمد سواء من الغربيني او من املسلمني العلمانيني وال يهتمون 

بهذا املوضوع )أسبوعية الشارع املغاربي 12 ديسمرب 2020(.

• لم يعد هناك فكر يف العالم العربي لعدة اسباب منها وسائل 
نظرية  له  اصبحت  شخص  كل  ان  بمعنى  االجتماعي  التواصل 

وفكر.. )أسبوعية الشارع املغاربي 12 ديسمرب 2020(.

أقوال مأثورة 
للعّلامة 

هشام جعّيط

ملف العدد
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الشارع الثقافي رأي

أنس الشابي
هشام جعيط يف »ختليط« مهدي مربوك

عىل أمواج إذاعة موزاييك أف أم تحدث مهدي مربوك عن املرحوم 
التواريخ والوقائع واختلق من  هشام جعيط)1( فالحظت أنه دّلس يف 
األحداث ما لم نسمع به سابقا بقصد إظهار املرحوم يف صورة املعارض 

ملا قبل 14 جانفي وهو ما يحتاج إىل تصويب وتعليق من جهتني:
شغل  وبحث  علم  رجل  املرحوم  كان  عنه  املتحّدث  جهة  من   )1
املواقف  بالتأليف والدرس وإن صدرت منه بعض  نفسه طوال حياته 
هذا  ضمن  لتصنيفه  اعتمادها  يمكن  فال  بعينها  قضايا  يف  السياسية 
الخط أو ذاك، فدفاعه عن العراق يف الحصار الظالم الذي تعرض له ال 
يجعل منه بعثيا ألنه من أصحاب الرأي وليس من أصحاب الجماعات 
واللوبيات، ففي الجامعة التي قىض فيها القسم األكرب من حياته مدّرسا 
يف  النرش  دور  كربى  يف  املنشورة  كتبه  وتواتر  لنبوغه  ونظرا  وباحثا 
الخارج وللنأي بنفسه عن السعي للمناصب اإلدارية األكاديمية ُووِجه 
باإلغفال والتجاهل من قبل املؤسسة التي اشتغل فيها وانتسب يقول: 
»يؤملني النكران ويوجعني جحود الجامعة التونسية التي دّرست فيها 

30 سنة ومنها انطلقت أبحاثي التاريخية... إال أن املؤّسسة  حوايل 
الجامعية لم تقم ولو بمجرد القراءة ِلما كتبت سواء يف الفكر أو 
التاريخ يف الوقت الذي اهتّمت فيه الصحافة والهياكل الثقافية 
وهو  وإصداراتي...«)2(  بكتبي  بورقيبة  غرار  عىل  والحكام 

من  جامعي  لوبي  بتكوين  منشغال  يكن  لم  أنه  يعني  ما 
له  عونا  يكونوا  حتى  يرعاهم  الذين  والطلبة  األساتذة 
وقت االنتخابات أو توزيع املغانم الجامعية كالتسميات 
اإلدارية  واملناصب  اإلضافية  والساعات  والرحالت 
وغريها)3(، وألن الرجل لم يجد التقدير الذي يستحق 

داخل مؤسسته األم لجأ إىل نرش كل أعماله خارج تونس ردا للفعل عىل 
إعادة  استثنينا  إذا  هذا  قومه  نبي يف  ال  إذ  بلده  الذي عرفه يف  الجحود 
نرش كتابني له يف دار رساس قبل وفاته بمّدة قليلة، كل ما ذُكر سّهل 
بإيحاء  ذلك  كان  وربما  التقاعد  بعد  له  التمديد  بعدم  سواء  استهدافه 
ودفع مّمن يخشون إشعاعه من زمالئه الذين كان بعضهم يحتل مواقع 
مؤثرة يف السلطة أيامها وسّهل كذلك املسارعة بتقديم قضية فيه تخّص 
1988، ورغم  22 ديسمرب  الصادر يف  رياليتي  الشهري يف مجلة  مقاله 
الوطنية  الجائزة  أكرمه مّرة أوىل بإسناده  السابق  النظام  ما ذكر فإن 
التونسية للعلوم اإلنسانية سنة 1989 أي بعد صدور مقاله يف رياليتي 
بمدة قليلة كما ُمنح وسام الجمهورية بمقتىض أمر بتاريخ 21 مارس 
وغريه  مربوك  رّوجها  التي  األكاذيب  تماما  ينفي  ما  وهو   )4(1996
بني  العالقة  أن  ذلك  السلطة  معارضة  يف  املرحوم  انخراط  بخصوص 
الحصيف  املوقف  هنا  وأذكر  ملتبسة  تبقى  سلطة  وأية  الحّر  املثقف 
للجنرال ديغول مّلا رفض اعتقال سارتر رغم معارضته الشديدة له يف 

ثورة الطالب قائال فرنسا ال تُعتقل، فهشام لم يكن مثقف السلطة أو 
لسانها ال يف عهد بورقيبة وال يف عهد ابن عيل كما أنه لم يكن معارضا 
لنظاميهما فموقفه من الزعيم بورقيبة قبل وفاته هو غريه أيام شبابه 
ولو امتد به العمر لكان له موقف آخر من نظام ابن عيل بعد الدمار الذي 
يشهده الوطن منذ سنة 2011، املواقف من األحداث والوقائع السياسية 
تتغري لدى املثقف املستقل عن االنتماء بحسب الظروف وبحسب الخربة 
األوىل  أيامها  يف  جانفي   14 أحداث  من  موقفه  مليّا  وتأملوا  والقراءات 
التنظيمات  املستقل عن  املثقف  تلك هي ميزة  بعد،  فيما  وكيف أصبح 

سواء كانت يف السلطة أو يف غريها.

2( أما من جهة املتحدث يف اإلذاعة فقد أطنب مهدي مربوك وزير 
الثقافة بعد أحداث 14 جانفي يف ذكر أفضاله عىل املرحوم هشام موحيا 
أن  والحال  الحكمة  بيت  رأس  عىل  عيّنه  أن  بعد  االعتبار  إليه  رّد  بأنه 
وليس  معريف  تميّز  أي  من  خلو  أسماء  لحرش  تعلة  إال  يكن  لم  تعيينه 
لها من مربّر يف وجودها يف بيت الحكمة سوى انتماؤها لحزب النهضة 
حيث نجد أن مهدي مربوك بعد أن عنّي هشام جعيط عنّي نفسه عضوا 
املقاالت  املؤلفات سوى بعض  من  يمتلك  ال  الذي  الحكمة وهو  بيت  يف 
البائسة عن الهجرة والتهريب والدفاع عن اإلخوان املسلمني أوال وثانيا 
كنش رشح فيه مقوالت البشري بن سالمة عن األمة التونسية طبعته دار 
الرباق التابعة ِلما يسمى اليسار اإلسالمي كما عنّي احميدة النيفر الذي 
اجتهادا  بأنه يمثل  النقل والسلخ من حسن حنفي واالدعاء  اختص يف 
أُعّدت يف  املنشورات ال تتجاوز أطروحة دكتوراه  رغم أن حصيلته من 
كلية الرشيعة عن الصفحة الدينية يف بعض الجرائد التونسية القديمة 
التونسيون سوى قوله: »أخجل  له  يذكر  الذي ال  املرزوقي  وأبو يعرب 

مّمن يعترب جهاد الشباب التونيس يف سوريا جرما..«)5( وأسماء أخرى 
بنكران  تنضح  التي  الوريقات  بعض  سوى  املعرفة  باب  يف  لها  ليس 
جميل من أحسن إليها خدمة ِلمن جاؤوا بعد 14 جانفي، ومن الجدير 
العربي  للمركز  التونيس  الفرع  حاليا  يرأس  هذا  مهدي  أن  باملالحظة 
لألبحاث والدراسات السياسية وهو مركز أّسسه اإلرسائييل عزمي بشارة 
هذا  به،  عضوا  الكنيست  دخوله  يوم  إلرسائيل  الوالء  يمني  أقسم  الذي 
املركز تمّوله قطر وربّما جهات أخرى ويحصل منه مهدي عىل 15 ألف 
دوالر شهريا )6( ومن مهامه اخرتاق النخبة التونسية عرب عقد الندوات 
املدفوعة األجر والورشات التي يحرضها الطلبة حتى يتم توجيههم تحت 
ستار العلمية والحياد، ومن الجدير باملالحظة أن هذا الفرع ال يختلف 
عن فرع اتحاد علماء القرضاوي فاملمّول نفسه واألجندة السياسية ذاتها 
العوام  نجد  القرضاوي  بؤرة  ففي  أنفسهم  ليسوا  املستهدفني  أن  غري 
والصحفيني  الجامعة  أساتذة  نجد  بؤرة مربوك  ويف  والجهلة  والدهماء 

والطلبة.
رحم الله األستاذ هشام جعيط املثقف الوطني املستقل الذي لم يبع 

آخرته بدنياه.
----------
الهوامش

1( حديث مع الصحفي الالمع حسن الهمايل يف إذاعة موزاييك 
رابطه كالتايل:

hTTPs://WWW.faceBook.com/WaTch/live/?v=39747
39159247579&ref=WaTch_Permalink

نفيس  يف  ويحّز  النكران...  يؤملني  جعيط:  هشام  »املفكر   )2
املغرب  جريدة  يف  بورقعة  ليىل  بقلم  التونسية«  الجامعة  جحود 

اإللكرتونية بتاريخ 5 فيفري 2018.
3( عن ذلك انظر بالتفصيل الدراسة الهامة للمولدي القيسومي »قواعد لغة 
عربية  نقوش  دار  نرش  التيمومي«  الهادي  املؤرخ  مدونة  يف  االجتماع،  علم 
2019، األمثلة عن الباحثني الجادين الذين لم يقبلوا االنصياع لكهنة الجامعة 
ولوبياتها كثرية يكفي أن أذكر أحد أملع ما أنجبت الجامعة التونسية الدكتور 
أن  بعد  خارجه  للتدريس  وانتقل  الوطن  هجر  الذي  اليوسفي  لطفي  محمد 
حورب بما ال عني رأت وال أذن سمعت ال ليشء إال ألملعيته وللتقييم العايل الذي 
تجده كتاباته يف األوساط العلمية خارج الوطن فُحرمت الجامعة من واحد من 

أبرز أساتذة األدب الحديث والنقد. 
 1996 أوت   9 بتاريخ   64 العدد  التونسية  للجمهورية  الرسمي  الرائد   )4

الصفحة 2008.
5( جريدة السور بتاريخ 16 جوان 2013.

ترصيح   2017 جوان   12 بتاريخ   81 العدد  املغاربي  الشارع  جريدة   )6
لألستاذ حمادي بن جاء بالله ص14.

صورة تتحّدث
نني نني جاك النوم

أمك قمرة و بوك نجوم

وانت تمرية يف عرجون 

واحويته يف بحرها تعوم 

يااهليل ف أول يوم

الناس كلها ترعيله 

سلم وليدي نحكيله

يكرب ويفوز يف جيله 

يدير احويش ونمشيله

ننّي ننّي جاك النوم امك قمرة وبوك نجوم

نني نني جاك نعاس 

امك فجرة وبوك نحاس 

وانت اغزيّل بني الناس

ووريدة محطوطه يف قرطاس 

وحصوه يف عني الخناس 

قل اعوذ برب الناس

وين كان وين كان

متغذي يف حوش السلطان

جايب يل حجره مليان

جوهر وعقيق ومرجان 

وأني نفرق ع الجريان.

برو عليه برو عليه 

واملوت الشينة ماتجيه

وما ينغم القرب عليه

وماتجيني العزاية فيه

مايقولوش الناس عليه

ومايحطوا لقمة ف إيديه

وهدا وليدي برو عليه..

اليل باسه باملحبة الله يعطيه قوم تحبه

الله يعطيه سبعة نياق ف البكاري جيابات 

وللحمول هزازات.

واليل باسه سبعة بوسات الله يعطيه سبعة 

حجات

وننّي ننّي جاك النوم

أمك قمرة وبوك نجوم

املهدي مربوك العالّمة هشام جعيط

من التراث التونسي
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»تاريخ التكفري يف تونس« لشكري املبخوت.. كتاب َمرجع
املبخوت  لشكري  تونس«  يف  التكفري  »تاريخ 
الصادر عن دار ميسكلياني للنرّش، يف 351 صفحة 
تاريخ  يف  »تكفري  ثالث حاالت  تحليليّة يف  قراءة  هو 
العزيز  عبد  الشيخ  »تكفري  أولهما  الحديث«،  تونس 
االجتماعي  املصلح  »تكفري  ثانيهما  الثعالبي«، 
الزعيم  »تكفري  ثالثهما  الحداد«،  الطاهر  واملفكر 

الراحل الحبيب بورقيبة«. 
املبخوت  شكري  الكاتب  مع  تجاربي  أوىل  هذه 
كانت  والحقيقة  الكتاب(  هذا  قبل  كروائي  )عرفته 
موضوع  يف  تخوض  أنها  خاصًة  جًدا،  ثرية  تجربة 
أحببت من قبل أن أتعمق فيه، أال وهو تاريخ ورموز 

الحركة الوطنية التونسيّة.
ال يتحدث الكاتب ُهنا كمؤرخ ولكن كقارئ جيّد 
للتاريخ إذ يحّلل األحداث تحلياًل مجماًل مستندا إىل 

عّدة وثائق ومراجع مهّمة.
كتاب تحلييل تطرق إىل ثالث حاالت تكفري طالت 
رموز الحركة الوطنية التونسيّة، كان أسلوبه سلسا، 
قيّما وقد استطاع أن يحّول كّما كبريا من املعلومات 
القيّمة والدسمة إىل متعة وشعور خالص لالستمتاع 

بالقراءة.
الثعالبي بعد أن  ُكّفر الشيخ عبد العزيز  *أّوال: 
رّواد  من  والسخرية  الصالحني  األولياء  بشتم  اُتّهم 
الّزوايا والتربّك بهم! فيكون أول سجني رأي عرفته 
تونس بعد اليهودي »باتو سفس« الذي أُعدم بعد ثلبه 
للدين اإلسالمي. أصدر أّوال جريدة »سبيل اإلرشاد« 
كالبشري  التنويرية  النهضة  برّواد  التحق  أن  بعد 
املستعمر  ِقبل  من  الجريدة  غلق  بعد  ثم  صفر، 
الثعالبي إىل عدة بلدان حيث  الشيخ  الفرنيس سافر 

التقى بالعديد من املفكرين التنويريني أمثال محمد 
ليتأثر بفكرهم ويعود  األفغاني  الدين  عبده وجمال 
إىل تونس محّمال بأفكار جديدة وطريفة عىل املجتمع 
نظرا  الدينية  الحقيقة  ضياع  مربزا  آنذاك  التونيس 
واملشعوذين  الصالحني  باألولياء  الخاطىء  لالعتقاد 
والدجالني، هادفا إىل تجديد التأويل القرآني بطريقة 
عقالنية والقطع مع التحجر الذهني والعقائدي الذي 
هيمن طويالً عىل العقل التونيس، فواجه حملة تكفري 
ناصبوه  محافظني  شيوخ  ِقبل  من  كبرية  وتشويه 

الِعداء ليُحكم عليه بالسجن.
*ثانيا، تكفري املصلح الطاهر الحداد الذي رأى 
عالمة  حريتها  وتقييد  التونسية  املرأة  اضطهاد  يف 
جوهرية من عالمات تخّلف املجتمع التونيس فأصدر 
الذي  واملجتمع«  الرشيعة  يف  »امرأتنا  الشهري  كتابه 
نادى من خالله إىل إلغاء تعّدد الزوجات وحق الفتاة 
يف اختيار رشيك حياتها وطلب الطالق واملساواة يف 
اإلرث بني الرجل واملرأة كما طالب بتعليمها وحقها 
محاولته  ورغم  العمومية  الوظائف  وتقلد  العمل  يف 
وترشيعات  الفقه  أصول  إىل  مستندا  أفكاره  فرض 
وتكفريا  معارضة شديدة  فقد القى  اإلسالمي  الدين 

من أئمة الزيتونة وكافة الشعب التونيس آنذاك. 
الثّائر  تونس،  يف  املرأة  ُمحّرر  الحّداد،  الّطاهر 
عىل كّل العادات والتّقاليد البالية الذي تويّف كمدا يف 
والّزندقة  باإللحاد  وُمتّهما  وحيدا  عمره  من   36 الـ 
من  قليل  نفر  غري  جنازته  يحرض  ولم  بالده،  يف 
املتزّمتني  غضب  ألهبت  التي  وألفكاره  له  املخلصني 
رّواد  ُمخّلدا ضمن  اسمه بقي  لكّن  الّدين  من رجال 
الفكر اإلصالحي يف عرص النّهضة العربي بالرغم من 

تكفريه. 
يف  خطابه  إثر  بورقيبة  الحبيب  تكفري  *ثالثا، 
رمضان برتك فريضة الصيام إذا ثبُت تهاون العامل 
بورقيبة  فيها  كان  التي  الفرتة  يف  واجبه  أداء  يف 
يقود مرشوعا وطنيا لبناء الدولة ومواجهة تحديات 
التنمية يف ظل انتشار الفقر والبطالة واألمية واملرض 
ملجلة  إصداره  بعد  تكفريه  ثم  الحضاري.  والتخلف 
األحوال الشخصية سنة 1956 التي استقى فصولها 
للطاهر  واملجتمع«  الرشيعة  يف  »امرأتنا  كتاب  من 

الحّداد وتناول أهم الترشيعات التي مازالت إىل اليوم 
حقوق  مجال  يف  اإلسالمي  العالم  يف  تطلعا  األكثر 

املرأة.
»تاريخ التكفري يف تونس« كتاب جدير بالقراءة 
بشكل  تونس  تاريخ  من  جزءا  صاحبه  لتناول 
مبالغ  تعّمق  دون  للقارئ  ايّاه  مبّسطا  موضوعي، 
استناده  ذلك  من  وأكثر  ممّلة،  سطحية  ودون  فيه، 
إىل مصادر عديدة ومتنوعة. كتاب أقل ما يقال عنه 
إنه رائع عىل صعيد اللغة واألسلوب والرسد، واضح 

وجريء وموضوعي وعىل قدر عاٍل من الشفافية.
لمحة عن الكاتب

تونيس  وروائي  كاتب  هو  املبخوت  شكري 
حاصل عىل دكتورا الدولة يف اآلداب من كلية اآلداب 
عمادة  سابقا  شغل  منوبة،  جامعة  ورئيس  بمنوبة 
الجامعة  نفس  يف  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  كلية 
رومانو  ومجلة  إبال  مجلة  تحرير  هيئات  وعضو 
أرابيكا، تحصل عىل الجائزة العاملية للرواية العربية 
فيها  متحدثا  »الطلياني«  روايته  عن   2015 سنة 
الجاف  األكاديمي  الطلبة، ساردا بأسلوبه  عن حياة 
نشاطهم السيايس وتنظيماتهم، واألفكار التي كانت 
الفرتة، وما ينجم عنها من مواجهات  سائدة يف تلك 
مع املؤسسات األمنية، لينتقل منها إىل رصد الحياة 
يف املجتمع التونيس يف تلك الحقبة امللتهبة من حكم 
»بورقيبة«.. الفرتة التي كان الرصاع فيها عىل أشده 
بني التيارات اليسارية واإلسالمية. وأسلوبه يف رواية 
»الطلياني« لم يبتعد كثري ا عن كتابه »تاريخ التكفري 

يف تونس».

سنية عبد العزيز

قراءة في كتاب

صورة تتحّدث

القرباجــي” هــو ذلــك الرجل الذي يجــوب األحياء والمدن 
واألريــاف مــن أجــل بيــع كميــات مــن الميــاه بمقابــل مــادي، 
فــي  المــاء قديمــًا  يبيــع  بـ”القرباجــي” ألنــه كان  وُســّمي 
“قربــة”، وهــي عبــارة عــن كيــس مــن جلــد الماعــز أو البقــر، 
تســتخدم عــادة فــي حفــظ المــاء وتبريــده، وســّمي أيضــًا بـــ 

“الطــراق” ألنــه كان يطــرق األبــواب.
فرضهــا  باألحــرى  أو  جديــد  مــن  عــادت  المهنــة  هــذه 
الواقــع الــذي يعيشــه المواطــن التونســي نتيجــة رداءة 

الصنابيــر. ميــاه 
ويــروج “القرباجيــة” الميــاه فــي معظــم المحافظــات 
وسوســة،  العاصمــة،  تونــس  فــي  خاصــة  التونســية، 

الجنــوب. ومــدن 
الشــعبي  المــوروث  مــن  “القرباجــي”  مهنــة  تعــد 
ابتكرتهــا المجتمعــات لتوفيــر ميــاه الشــرب  التونســي، 
فــي المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا صنابيــر الميــاه، وتبعــد 

للــرزق. تعــّد مصــدرًا  المنابــع الطبيعيــة، كمــا  عــن 
“الطــراق” فــي قديــم الزمــان كان يســتعين بـ”كريطــة” 
ــرب” مــن المــاء، يوزعهــا 

ِ
أي حمــار يجــّر عربــة علــى متنهــا “ق

علــى األهالــي، مقابــل مبلــغ مالــي زهيــد.
عن عماد حامدي

القرباجي
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»العمران والتعمير في تونس زمن االحتالل الفرنسي: 

مدن الجنوب التونسي وقراه نموذجا )1881 - 1956(«

إضافة ثرية حول اجلنوب للمؤرخ رضا مقني

صور تتحّدث

قّدمت »جمعية أحباء املكتبة والكتاب بتطاوين« 
برئاسة عيل بودربالة نهاية االسبوع املنقيض قراءة 
يف كتاب املؤرخ والباحث د. رضا مقني. حيث غطى 
الدراسات.  معظم  أغفلتها  زمنية  حقبة  املؤلف  هذا 
الزمنية  الحقبات  تناول  عىل  األثريون  دأب  لقد 
املتقدمة بدرس العمارة والتعمري يف الفرتات القديمة 
والوسيطة وشملت أيضا الفرتة الحديثة يف حني بقي 
ذلك  ولعل  محتشم،  بشكل  املعارصة  الفرتة  تناول 
مقرتن بالحاجة إىل معرفة كل ما هو قديم ووسيط 
يف  العمارة  وخصوصية  الزمنية  املدة  وبُعد  وحديث 
ظل فرتات ما قبل الثورة الصناعية.فقد جاءت هذه 
التقنيات  شملت  املتغريات  من  بكم  العلميّة  الثورة 
ما  العمارة و هو  التعمري ويف  املعتمدة يف  والوسائل 
يطرح علينا البحث يف تلك التطورات منذ القرن 18 
م إىل اليوم. و تكتمل بهذا الكتاب األبحاث التي غطت 
كامل الفرتات يف التعمري والعمارة بالجنوب التونيس 

من القديم إىل الوسيط إىل الحديث فاملعارص. 
إن البحث العلمي يف مثل هذه املواضيع البد أن 
يراعي جملة من املعطيات يف تطورها عىل جملة من 
املحاور. فباإلضافة إىل التطور الزمني فإن الدكتور 
رضا مقني تفطن إىل التطور الذي تالزم مع التغريات 
تطور  تعالج  ال  الدراسة  فهذه  املجال،  التي شهدها 
العمارة والتعمري يف بيئتها بقدر ما تعالج عمارة يف 
ظل االحتالل الفرنيس وما يمكن أن يجلب من عمارة 
دخيلة يف أقايص الجنوب التونيس وكيف تأقلمت هذه 
العمارة الوافدة تأثريا وتأثرا بما هو سابق لها وموغل 

يف املحلية مع تطورات يف صلب املحتل ذاته.
العمران   « مقني  رضا  الدكتور  كتاب  يعترب 
مدن  الفرنيس:  االحتالل  زمن  تونس  يف  والتعمري 
الجنوب التونيس وقراه نموذجا )-1881 1956(«، 
يف  الظاهرة  هذه  عىل  التعرف  يف  جدا  مهما  مرجعا 
مجال خصه املحتل بحكم عسكري يف الجزء الكبري 
منه. ولعل ما يزيد الكتاب أهمية بالغة هو أنه كتاب 
مّما  الدكتورا  شهادة  لنيل  بحث  أطروحة  أصله  يف 

جعله كتابا علميا ضخما بـ 590 صفحة وفق تمش 
بعد  بتقسيمه  الكتاب  صاحب  قام  صارم.  منهجي 
األول  الباب  يف  أّصل  أبواب  خمسة  إىل  عامة  مقدمة 
مبينا  الجغرايف  املعطى  فيه  ووطن  النظري  الجانب 
أهم النظريات املعارصة التي تهتم باملجال وتعمريه 
وتنظيمه مع اعتماد كل ما دون حول جهة الجنوب 
يف  بما  الطبيعي  التنوع  ذلك  إغفال  دون  التونيس 
التضاريس ويف  التي تسمه يف  املتناقضات  تلك  ذلك 
املناخ ويف السكان بمختلف أصناف انتمائهم للمجال 
ذلك  ربط  حاول  و  رّحل.  شبه  أو  كانوا  حرضا 
باملعطى الحضاري والذي يرقى إىل الفرتات القديمة 
العربية وغريها  الفينيقية والرومانية ثم  بما يف ذلك 
تنظم  قوانني  وفرض  الفرنيس  املحتل  مجيء  إىل 
وزارات  من  وإدارات  هياكل  وفق  والتعمري  العمران 
وبلديات وما يتبع ذلك من رشكاء يف التنفيذ للقرارات 
ولألشغال من مهندسني ومقاولني ومحاوالت تنميط 
واإلدارات  الثكنات  إنشاء  يف  السكانية  التجمعات 
الربيد  مثل  وأخرى  األهايل  بشؤون  تعنى  ومكاتب 
من  وغريها  واملنازل  واألسواق  الصحية  واملؤسسات 
بقدر  السكان  ملصالح  تستجيب  ال  قد  تحتية  بُنى 
إىل  سعى  املحتل  إّن  بل   ... املحتل  لصالح  كانت  ما 

النقاط  الريفي يف عدد من  املشهد  تغيري  العمل عىل 
باملناطق الّساحلية أو حيث تتوفر املياه الباطنية مع 
يستوجبه  وما  عسكرية  لغايات  الطرق  بعض  شق 
ذلك من حفر لآلبار بما يف ذلك باملنطقة الصحراوية.
عىل  اطالع  سعة  مقني  رضا  للدكتور  كان 
ولم  التونيس  بالجنوب  عنت  التي  واملراجع  املصادر 
يكفه ذلك بل كان له سعة اطالع بمعاينته امليدانية 
لعديد املواقع واملعالم مع قراءة للتطورات العمرانية 
والتعمريية وربطها بإطارها العام وإطارها الخاص 
وما  نفسه  املحتل  شهدها  التي  املتغريات  ظل  يف 
الكبري يف عديد  الدور  لها  التي كان  كان من أحداث 
الحرب  كفرتتي  والعسكرية  السياسية  املتغريات 
املحتل  عىل  ووقعهما  والثانية  األوىل  العامليتني 
الواقع  أن يمليه ذلك عىل ارض  ونفسيته وما يمكن 
منعكسا عىل العمران والتعمري يف جهة كانت مرسحا 
وسيما  األوىل  العاملية  الحرب  إبان  املعارك  لعديد 

جبهة الحرب العاملية الثانية.
البحث  الدكتور رضا مقني يف جعل هذا  اجتهد 
البحث  يعطي  أن  يمكن  ما  بكل  مدعما  األكاديمي 
املعلومات مدعما  أمانة يف  توخاه من  بما  املصداقية 
إضافة  ومرجعية  مصدرية  بشهادات  إليه  ذهب  ما 

إىل ما أنجزه من جداول ورسومات وخرائط سهلت 
باختصارها هضم ذلك الكم الكبري من املعطيات التي 
فيها  حوصل  عامة  خاتمة  مع  الدكتور  عليها  اطلع 
فرتة  خالل  الظاهرة  لهذه  الكربي  االستنتاجات  كل 
االحتالل. فكان عمله غزير العلم سوّي املنهج سلس 
اللغة،و هو ما جعل عمله مرجعا ذا أهمية بالغة يف 
يف  للباحثني  وخاصة  التونيس  الجنوب  جهة  تناول 

الفرتة املعارصة وتحديدا يف فرتة االحتالل.
-----------

* مختص يف آثار وتاريخ وتراث الجنوب الرشقي
الوطني  باملعهد  والتاريخية  األثرية  بالبحوث  ملحق 

للرتاث 
مرشف عىل الرتاث بوالية تطاوين

قراءة في كتاب

د. علي الثابتي*

 Franco نحــت هــذا التمثــال النحــات االمريكــي مــن أصــول إيطاليــة
castelluccio واطلــق عليــه اســم Victory at Cannae تمثــال فيــه الكثيــر 
مــن البحــث واالبــداع وفيــه الكثيــر مــن الرمزيــة اذ هــو يمثــل القائــد 
القرطاجنــي الشــهير حنبعــل واقفــا بشــموخ وكبريــاء ورايــة رومــا تحــت 

قدميــه.  
الخالصــة حنبعــل تونســي وأنجــز التمثــال نّحــات أمريكــي وتــم نصبــه 
المقولــة  العريــض  بالبنــط  التمثــال  تحــت  وكتبــوا   ... بســنغافورة 
الشهيرة لحنبعل  I will either find a way or make one ... وفي الواقع 
ال غرابــة ان يتــم نصــب تمثــال شــخصية عظيمــة واســطورية فــي مكان 
عــام بســنغافورة بينمــا هــي مدفونــة فــي ســلة النســيان أو باألحــرى 
المهمــالت فــي تونــس فيتــم االحتفــاء بــه فــي امريــكا وســنغافورة ايــن 
يســيرون حًقــا علــى خطــى حنبعــل فــي تطبيــق مقولتــه الشــهيرة »إمــا 

ان اجــد طريقــا او اصنعــه بنفســي« ...

عن صفحة الذكريات الجميلة لتونس

تمثال حنبعل االروع على االطالق ...

تقديم كتاب املؤرخ رضا مقني بمقر جمعية احباء املكتبة والكتاب بتطاوين
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الشخيّص  املعرض  عنوان  هو  »انسجام« 
نهاية  افتتح  الذي  الفقيه  شهرزاد  للرسامة  األّول 
مدينة  يف  الدين  صالح  بفضاء  املنقيض  االسبوع 
سيدي بوسعيد، وسيتواصل إىل غاية يوم 13 جوان 
2021. وشهرزاد الفقيه فنّانة تشكيليّة تونسيّة من 
لوالية  التابعة  البقالطة  بمدينة   1978 مواليد سنة 
باملعهد  التشكيليّة  للفنون  أستاذة  وتعمل  املنستري 
العايل للفنون الجميلة بتونس منذ 2006، وشاركت 

يف عديد املعارض املحليّة والدوليّة. 

سلطة األسود، شراسة مليئة 
بالتناقضات.

بني  االفتتاحيّة  الجولة  وبعد  األوىل،  للوهلة 
الشاعر  جملة  تذّكرُت  الفقيه  شهرزاد  لوحات 
وكنّا  ورًقا  كان  »الّليل  أدونيس  الكبري  السورّي 
الحرب«. أحسسُت وكأنّني فراشة محّومة حول تلك 
ُرسمت  أنّها  رغم  الرسومات،  من  املنبعثة  األضواء 
بالحرب األسود والغرافيت وضّجْت بالنعومة وبفهم 
الفنّانة  أعمال  يف  يحرض  للطبيعة.  دافئ  إنسانّي 
ذلك  رسوماتها.  وسواد  الورق  بياض  فقط:  لونان 
والخوف  واألىس  الحزن  عن  يعرّب  الذي  األسود 
واألناقة  السلطة  عن  تعبريا  أيضا  ويمثّل  واملوت، 
الكبري  الفرنيّس  الفنّان  يقول  والرصامة.  واإلتقان 
بيري سوالج »أعشق سلطة األسود. إنّه لون ال يقبل 
ذلك  رغم  يحثّك  لكنّه  رشس،  لون  إنّه  تسوية.  أيّة 
إىل االستبطان. إنّه الّلون والالّلون يف نفس الوقت. 
عندما ينعكس الضوء عىل األسود، يغرّيه هذا الّلون 

ويحّوله. إنّه يفتح مجاال ذهنيّا خاّصة به لوحده.«
األعمال بني لوحات صغرية ومتوّسطة  توّزعت 
من  توليفة  إيجاد  الرسامة  فيها  حاولت  الحجم، 
األشكال وكأنّها ترشدنا إىل فكرة ورؤية واضحتني. 
يد  بحركة  نفّكر  تجعلنا  بالحركة  تضّج  أشكال 
الرسامة وهي توّزع الحرب أو الغرافيت عىل الورق 
الثيمات  من  أكثر  املشاهد  يقّرب  وهذا  األبيض، 
مقاربتها  ومن  الفقيه  شهرزاد  لها  تتطّرق  التي 
الخطيّة  الرسومات  تلك  أعمالها  تشبه  التشكيليّة. 
التحليليّة  لنصوصه  املرافقة  دافينيش  لليوناردو 
الخاّصة بعمليّات الترشيح. لوحات تحمل يف طيّاتها 
تنضيد  خالل  من  نستشّفه  وحكائيّا  رسديّا  نفسا 

الفناّنة  أو غريبة. ترّصح  وتركيب أشكال متضاّدة 
وحركات  والخطوط  األشكال  بناء  وأعاود  »أحاكي 

عنارص الطبيعة ألجل خلق أنظمة جديدة«
الفقيه هو موقف  أو حذف شهرزاد  إّن تحييد 
من اللّون، إذ تكره الوجوه املتعّددة لذلك تختزل كل 
يشء يف أحبارها القاتمة. اختارت الفنّانة أن تكون 
قصوويّة يف األسود بالذات، ألنّه القيمة التي تحمل 

كّل املتناقضات.

كائنات كافكاويّة 
في تحّولها النهائّي

نومه  -من  سامسا  غريغور  استيقظ  «عندما 
نفسه  وجد  مضطربة،  أحالم  عقب  صباح-  ذات 
كانت هذه  إىل حرشة عمالقة،  تحول يف رسيره  قد 
بالّلغة  التشيكي  الكاتب  لرواية  اإلفتتاحيّة  الجملة 
فيها  حاول  والتي  »التحّول«،  كافكا  فرانز  األملانيّة 
نفعيّة  اإلنسانيّة من  العالقات  تبّدل  إشكاليّة  طرح 
إىل أخرى عدائيّة نتيجة تحّول أحد أطراف العالقة 
من إنسان إىل كائن عديم القيمة أْي إىل رصصور. 
تتماهى جّل أعمال شهرزاد الفقيه مع هذه الفكرة، 
التقاء صور الحرشات، من فراشات وجعليّات  عرب 
بات  آدميّة.  وجوه  مع  ونحل،  وذباب  وخنافس 
بني  يراوح  الفقيه  شهرزاد  عند  اإلنسانّي  الوجود 
بني- أو  حرشة  أو  إنسانا  يكون  أن  حاالت:  ثالث 
الفنّانة عرب رسوماتها طرح مجموعة  تحاول  بني. 
الحديث  العالم  إنسان  نكث  هل   : التساؤالت  من 
الجديد  اإلنسان  صار  هل  الطبيعة؟  تجاه  بوعوده 
والصناعة؟  التكنولوجيا  استعبدته  أن  بعد  مقيّدا، 
هل عجز اإلنسان الحديث القادر عىل االمتالك، عن 

صنع وجود له؟ 
كائنات شهرزاد الكافكاويّة يف تحّولها النهائّي، 
والتي ال تحمل سمات مألوفة وقريبة من املنحوتات، 
منغمسة تمام اإلنغماس يف املهّمة التي تثقل كاهلها. 
تتضاّد نيّة األبطال الحسنة وسذاجتها مع فظاظة 
ألجساد  امتالكها  رغم  إنسانيّا  وعيا  حاملة  العالم، 
حرشات. تمتلك الحرشات أجسام معيوبة ومنبوذة 
الجسم  تفّهم  عىل  تعيننا  أرسارا  وتحمل  كثريا، 
اإلنسانّي، رغم تنّكرنا للجانب الحيوانّي فيه. أعادت 
عن  الحديث  رسوماتها  خالل  من  الفقيه  شهرزاد 

إنسانيّتنا من خالل األجساد املغايرة التي صنعتها، 
ربّما تحفيز متعة االنكشاف عرب لعبة جماليّة غري 
متوّقعة وترتاوح بني أقل ما يمكن من األلوان، وكأّن 
السورّي  الشاعر  بكلمات  الصور  أنطقت  الفنّانة 
الكردّي سليم بركات »أسماء العنارص هي أسمائي، 
والشوارع  نفيس،  واملدن  طباعي،  هي  والحيوانات 
التائهة«. كانت أفكار شهرزاد مثل بعض  مخيّلتي 
حقيقة  عن  باحثة  تطري  رسمتها  التي  الفراشات 
الفّن حول  »يحّلق  كافكا  فرانز  قال  كما  تماما  ما، 

الحقيقة، لكن مع رغبته الشديدة بأالّ يحرتق«. 

الشكل فعل جمال خالص، 
ونصيٌر ل»الفّن البيئّي«

كانت الفنّانة شهرزاد الفقيه تقيم صداقات مع 
الفراشات، إىل حّد أنّها أقامت عزاء لفراشة خرضاء 
»كّل  برواية  الحدث  هذا  يذّكرني  بيتها.  حديقة  يف 
ووكر  االسكتلندّي  للروائّي  الصغرية«  الحيوانات 
األدب  ضمن  تصنّف  »نوفيال«  وهي  هاميلتون 
االيكولوجي، ذلك الرسد الذي يعيد النظر يف عالقة 
اإلنسان مع الطبيعة وتضارب حاجياته مع التوازن 
الكتابة  ذات  الرواية  هذه  تقودك  للكوكب.  البيئّي 
تتبّع  إىل  والربيئة  والوديعة  والرصيحة  الطهوريّة 
االسكتلنديّة،  كورنوال  أرياف  وسط  رحلته  يف  راٍو 
ويشغل  العدالة  من  هاربا  قاتال  صادف  أن  بعد 
مهنة غريبة: دافن حيوانات صغرية. يدفن األرانب 
أن  يرفض  لكنّه  والحلزونات،  والفرئان  والقنافذ 

يدفن إنسانا يحترض أمامه.
عند  توّقف  أنّه  هاميلتون  ووكر  زوجة  تروي 
عصفور ميّت عن الطريق، وأبعده بعناية إىل الحافة 
تروي  الطري.  عيني  يف  مطّولة  نظرة  ألقى  أن  بعد 
إىل  عودتهما  طيلة  صامتا  بقي  زوجها  أّن  الزوجة 
الرواية  هذه  عىل  العمل  يف  ذلك  بعد  املنزل، ورشع 
بطريقة جديّة ومسرتسلة، والتي بنى فيها رصاعا 
تارة  رسيعة  أحداث  وسط  والرّش  الخري  بني  هادئا 
حلبة  وكأنّها  حاسمة  لكنّها  أخرى،  تارة  وطويلة 
تحمل  رقعٌة  الشطرنج.  لعبة  رقعة  وسط  رصاع 
مع  مشرتكة  نقطة  وهذه  واألسود،  األبيض  لونني: 
ما  إىل  تناولهما  إىل  باإلضافة  الفقيه  ألوان شهرزاد 

يسّمى »الفّن البيئّي«. 

عادة  يصف  البيئّي«  »الفّن  مصطلح  إّن 
أساسا عالقة  إنّه يحيي  للفنّان،  البيئيّة  االنشغاالت 
أو  طبيعيّة  مواد  استعمال  عرب  بالطبيعة  الفنّان 
ترميم  ومحاولة  للبيئة  اإلنسانيّة  إهمال  عرض 
التحسيس  عرب  وذلك  واإلنسان،  بينها  العالقة 
استجالء  أو  حمايتها  ورضورة  الطبيعة  بهشاشة 
فنيّا  عنها  والتعبري  وتغرّياتها  الطبيعيّة  الظواهر 
أو عرب تجديد جمايلّ ملنظر طبيعّي. تندرج تجربة 
بنزعة  املجال  هذا  ضمن  اإلبداعيّة  الفقيه  شهرزاد 
خالل  من  خاّصة  وراقية،  هادئة  أنثويّة  حسيّة 
لوحة »تعايش« أو مجموعة مكّونة من سّت لوحات 
األعمال  تلك  خالل  من  أبرزت  »استتار«.  بعنوان 
الطبيعة  داخل  إنسانّي  هو  ما  كّل  بتغييب  الهوس 
األشجار  جذوع  بني  منتقلة  فراشات  صور  عرب 

والنباتات والجماجم. 
يف  رئيسيًا  دوًرا  الّشعر  يلعب  أخرى،  من جهة 
»انسجام1«  لوحتْي  اللوحات خاّصة يف  تصميمات 
والطيور  النباتات  فيهما  تندمج  و»انسجام2«. 
األنثويّة  شهرزاد  شخصيّات  شعر  مع  والزهور 
نظرات  بدْت  والرتابط.  للسالم  رمزا  لتقدم  الفقيه 
بطالتها حزينة وغربية وحياديّة نوعا ما، إذ يمكن 
للحياد أن يعرّب عن شكل من أشكال النقاء والدقة 
والقوة والنضج مثل »الطبيعة األم«، يمكن أن ترمز 
إىل هشاشة الكائنات الحيّة وقوة العنارص الطبيعية. 
برصية  مغامرة  الفقيه  شهرزاد  تجربة  تعترب 
اليومية،  حياتنا  يف  نصادفه  عّما  البعد  كّل  بعيدة 
بما  عاملّي،  بعد  عرب  وألغازها  الطبيعة  يكرم  فّن 
فّن  منها.  يتجزأ  ال  كجزء  البرشّي  الجنس  ذلك  يف 
يعكس أرسار البيئة ويسرب الطبيعة الحقيقيّة لكل 
يشء، عرب أشكال مصنوعة بدّقة. وكما يقول الفنّان 
يوسف  عبّاس  الكبري  البحرينّي  والكاتب  التشكييلّ 
بأحد حواراته»الشكل ليس بهرجة وهروبا. وليس 
حبالً مشدوًدا نعّلق عليه غسيلنا، إنّه كرس وتحطيم 
هو  األفكار.  من  والخاطئ  املفاهيم  من  للمغلوط 
اجرتاح لالّمرئّي. الشكل غابة. الشكل مبنى ومعنى 
إذا ما نظرنا إليه بصورته الحقيقيّة البناءة الخالّقة. 

إنّه فعل الجمال الخالص. الشكل تحطيم للشكل«.

فنون تشكيلية

معرض »انسجام« لشهرزاد الفقيه
حشرات عمالقة تحّلق حول الحقيقة

شوقي البرنوصي

معرض الفنانة التشكيلية شهرزاد الفقيه برواق صالح الدين
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صورة تتحّدث
مع  اليهود  مخالطة  عوائد  في  فصل 
يتبع  وما  بينهم  المعامالت  وأنواع  المسلمين 

ذلك.
كتاب  من  الحشايشي  عثمان  بن  محمد 

الهدية في العادات والتقاليد التونسية.
.....

“وهناك ألفة بي يهود هذا القطر ومسلميه 
تجدهم  اليهود  وغالب  فارطة،  قرون  منذ 
اختصُّوا  وكذلك  المعاملة،  في   

ٍ
حرص أصحاب 

بعدة صنائع ال يشاركهم فيها أحد من األهالي، 
األحذية،  وصناعة  الموسيقى،  صناعة  منها 
وغالب  علمَت،  كما  والصَّاغة  الثياب،  وخياطة 
األخيرة  السنين  هاته  في  برعوا  اليهود  أبناء 
بلبان  وتغّذوا  والمعارف،  العلوم  اقتناص  في 
الماهر،  الطبيب  فيهم  ترى  ما  فكثيرا  التمّدن، 
والمهندس الحاذق، واألفوكات القاهر، والتّاجر 
العالم بأساليب المعامالت األوروبية، واطلعوا 
على جميع األسباب التي ينال بها العبد العلم 
تجارة  أو  مالية  إدارة  تجد  أن  وقلما  والثروة، 
نافعة  مدارس  لهم  اليهود،  ُحذَّاق  من  تخلو 
أبناء  عن  بمراحل  إنهم  بحيث  وفالحية  علمية 

المسلمين في التقدُّم في العلوم والمعارف.
الفقراء من  يذبُّن عن حقوق  أنهم  الحميدة عندهم  األوصاف  ومن 
بني جنسهم، ويقومون بمعاشهم ولباسهم من صندوق ُمَعّين لهذا 
األمر ُمكلفين به أعيانا منهم، ويذبُّون عن حقوق بعضهم إذا رأوا من 
يريد إهانة أحد منهم. أّما الفقراء منهم فيتعاطْون صناعة المعاش، 

كعطـَّار، وجّزار، وطّباخ، وحآلق، وحّواشي، وهو الذي يبيع القماش في 
ومنهم  حواشي”،  “حاواشي،  وينادي  البالد  ويطوف  رأسه،  على  قفة 
من يطوف ليشتري الفّضة القديمة واألثاث القديم، مثل الطرابيش 
وغيرها، ومنهم من يطوف ألجل أن يحتجم أو ليفصد أو ليركب اعلق 
ولباسهن،  النسوة،  أثاث  يبعن  دآلالت  نسائهم  ومن  ألم،  به  لمن 
يريد  البلد، ومنهم خاطبات لمن  أهل  األعيان من  ديار  به على  يطفن 

الّزواج بأجرة معلومة ذكرناها في عامة االفراح.

»خفة كائن ال حُتتمل«... بني املؤلف »كونديرا« واملخرج »كاوفامن«
كونديرا  ميالن  األصل  التشيكي  الروائي  حقق 
بفضل روايته الخامسة »خفة الكائن التي ال تحتمل« 
التي   )l’insouTenaBle légèreTé de l’êTre(
الكتاب  هذا  جعل  باهرا  نجاحا   1984 سنة  صدرت 
طيلة  العالم  يف  مبيعا  األكثر  الكتب  قائمة  يتصّدر 
عقود، حتى أن دار »شنغاي ترانزليشن« للنرش أعلنت 
مؤخرا أن مبيعات هذه الرواية باللغة الصينية وحدها 

قد تجاوزت املليون نسخة. 
لعمل  النظري  منقطع  النجاح  هذا  أن  والحقيقة 
أدبي صار يعترب من روائع الرواية يف القرن العرشين 
الكائن  »خفة  أن  عىل  إجماع  فهناك  مستغرب،  غري 
التي ال تحتمل« تعترب تحفة أدبية ورواية متفردة عىل 

جميع األصعدة. 
كونديرا  كتبها  التي  الرواية  هذه  أحداث  وتدور 
اقتحمت  عندما   ،1968 سنة  براغ  يف   1982 سنة 
سمي  ملا  حدا  لتضع  املدينة  السوفياتية  املدرعات 
توماس  نجد  األحداث  هذه  قلب  ويف  براغ«.  بـ»ربيع 
فلسفته  تقوم  الذي  جوان  والدون  الجراح  الطبيب 
الفنانة  سابينا،  عشيقته  أما  »الخفة«،  عىل  الحياة  يف 
املطلقة  والحرية  بالفردانية  تؤمن  التي  التشكيلية، 
الحكاية  وتتعقد  بـ»الخفة«.  ايمانا  عنه  تقل  ال  فهي 
نادلة  تعمل  التي  ترييزا  عىل  توماس  يتعرف  عندما 
يف حانة ويقع يف حبها إىل درجة أنه يقرر أن تنتقل 

للعيش معه. 
ييل:  كما  الرواية  توا  غارث  الناقد  وصف  وقد 
املنفى  عن  رواية  تحتمل«  ال  التي  الكائن  »خفة  »إن 
وهو  قرب.  عن  ذلك  عايش  رجل  كتبها  واالضطهاد، 
الرجوع  وفلسفة  والثقل،  الخفة،  عن  فيها  يتحّدث 

األبدي النيتشوية.«

من الرواية إلى الفيلم:
ناجحة  رواية  لكل  بالنسبة  الشأن  هو  مثلما 
تجاريا، سال لعاب عديد املنتجني السينمائيني - الذين 

يبحثون دائما عن أعمال أدبية متميزة يمكن اقتباسها 
إىل  تحتمل«  ال  التي  الكائن  »خفة  رواية  لتحويل   -
الكبري ميلوش فورمان  التشيكي  املخرج  فيلم. وكان 
إىل  سعى  من  أول  هو  هوليود  يف  للعمل  انتقل  الذي 
الفوز بهذه الرواية سينمائيا، غري أنه رسعان ما تخىل 
عن املرشوع نظرا لصعوبة املهمة يف ما يتعّلق بكتابة 
السيناريو. أما املحاولة الثانية التي فشلت أيضا فقد 
قام بها أحد املنتجني الذي اختار املرسحي اإلنقليزي 
كوستا  واليوناني  السيناريو  لكتابة  بنرت  هارولد 
غافراس لإلخراج. وتواصلت املحاوالت الفاشلة إىل أن 
نجح أخريا املنتج األمريكي صول زاينتز يف الوصول 
أنتج  أن  له  الذي سبق  وهو  األمان،  بر  إىل  باملرشوع 
عش  فوق  و»طريان  »أماديوس«  مثل  ممتازة  أعماال 

الواقواق« وكالهما من إخراج ميلوش فورمان. 
اختار  عندما  محله  يف  زاينتز  املنتج  حدس  كان 
وفيليب  السيناريو  يف  كاريري  كلود  جان  الثنائي 
كاوفمان يف اإلخراج إذ استطاعا الوصول إىل سيناريو 
استحالة  عىل  إجماع  شبه  هناك  كان  لرواية  مقنع 
تحويلها إىل فيلم. وكان كونديرا نفسه واعيا بصعوبة 
تحويل عمله إىل فيلم فنصح كاريري وكاوفمان أن ال 
يرتددا يف حذف العنارص األدبية التي ال تخدم العمل 

سينمائيا، وهو ما فعاله باقتدار.
تغيري  هو  به  قاما  جوهري  تحوير  أول  وكان 
بنية الرواية املعقدة واملتشظيّة إىل سيناريو ذي بنية 
كالسيكية يقوم عىل الرسد الزمني الخطي. كان جان 
الرواي  صوت  عن  التخيل  اختيار  وراء  كاريري  كلود 

الخارجي voix off وأحالم ترييزا املتكررة يف الرواية 
وذلك كي ال يفقد الفيلم عنرص املبارشة يف الرسد. 

ومن العنارص املهمة التي ساهمت يف نجاح الفيلم 
الثالثي  وخاصة  وإدارتهم،  املوفق  املمثلني  اختيار 
وترييزا  لويس(،  داي  )دانييل  توماس  من  املتكون 

)جولييت بينوش(، وسابينا )لينا أولني(. 
موسيقى  صهر  يف  كاوفمان  املخرج  نجح  كما 
 1854-( ياناتشيك  ليوش  الكبري  الكالسيكي  امللحن 
1928( يف نسيج الفيلم بشكل بارع. وتتميّز موسيقى 
ياناتشيك - الذي يعترب أهم موسيقار تشيكي يف بداية 
وطابعها  ورومانسيتها  بعمقها   - العرشين  القرن 
مما  الفولكلور،  من  املستلهمة  وهي  الرتاجيدي، 
يجعلها تتماىش مع قصة الحب الرتاجيدية التي تجمع 
املخرج  قال  الصدد  هذا  ويف  وترييزا.  توماس  بني 
األشكال،  من  »بشكل  معه:  أجري  كاوفمان يف حوار 
أنجزناه  الذي  الفيلم  يف  ياناتشيك  موسيقى  تعوض 
الذي  هو  كونديرا  كان  وباملناسبة  كونديرا.  صوت 

أعطانا فكرة ياناجيك.«
وكان كونديرا أيضا هو الذي اقرتح أن يتم تصوير 
التي  الفرنسية  ليون  مدينة  يف  الفيلم  مشاهد  أغلب 
تشبه كثريا مدينة براغ، فكال املدينتني تم تشييدهما 
يف الفرتة نفسها باالعتماد عىل مثال هنديس ذي روح 
إيطالية. ففي تلك الفرتة )أي سنة 1987(، كان الجو 
جعل  ما  وهو  تشيكوسلوفاكيا  يف  مشحونا  السيايس 
من املستحيل السماح بتصوير الفيلم يف البلد األصيل 

الذي تدور فيه أحداث الرواية.
العديدة  االنتقادات  من  بالرغم  إنه  نقول  أخريا 
التي ال تحتمل« من  الكائن  التي وّجهت لفيلم »خفة 
حيث هامش الحرية الكبري الذي أخذه املخرج مقارنة 
وواحدا  بديعا  سينمائيا  عمال  يبقى  أنه  إال  بالرواية 
القرن  ثمانينات  يف  أنتجت  التي  األفالم  أفضل  من 

العرشين.

وليد سليمان
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الجزء  تونس  يف  السينمائيّة  القاعات  برمجت 
نفس  يف   ”2 صوت  “بدون  الرعب  فيلم  من  الثاني 
الفرتة التي يعرض فيها يف امريكا وأروبا  ويعد هذا 

الفيلم من أقوى أفالم الرعب املطروحة يف 2021...
الفيلم من بطولة النجمة إيمييل بالنت ومن إخراج 
زوجها جون كراسينسكي وتدور أحداثه حول عائلة 
واصطياد  رهيبة،  أمور  وقوع  وسط  للبقاء  تصارع 
طريق  عن  تقتلهم  عمياء  مخلوقات  قبل  من  البرش 

صوتهم.
للعديد  ترشح  الفيلم  من  األول  الجزء  أن  ويذكر 

من الجوائز من بينها أوسكار وغولدن غلوب
السينمائي  لإلنتاج  بيكترشز  بارامونت  ورشكة 
تعمل عىل إنجاز جزء ثالث من هذه السلسلة الناجحة 

فنيّا ٠وجماهرييّا... 
ويعد الجزء الثاني من فيلم “بدون صوت 2” من 
التأجيل ثالث مرات  النفيس، طاله  الرعب  أفالم  أبرز 

بسبب انتشار فريوس كورونا املستجد.
النجمة   ”2 صوت  “بدون  فيلم  بطولة  ويتوىل 
جون  املخرج  وزوجها  بالنت  إيمييل  األمريكية 
 2018 سنة  يف  األول  الجزء  وصدر  كراسينسكي، 
وحقق متابعة عالية وإيرادات ضخمة وصلت إىل 340 

مليون دوالر يف جميع أنحاء العالم، من ميزانية قدرها 
عائلة تصارع  17 مليون دوالر، ودارت قصته حول 

للبقاء وسط وقوع أمور وأشياء رهيبة يف العالم.
أوسكار  بينها  من  الجوائز  من  للعديد  وترشح 
أفالم  عرشة  أفضل  قائمة  يف  واختري  غلوب،  وغولدن 
يف 2018، وحصدت بطلة الفيلم جائزة أفضل ممثلة 

بدور مساعد يف حفل جوائز ممثيل الشاشة.
كراسينسكي  جون  األول  الجزء  يف  العمل  بطال 
 ،2010 العام  منذ  الواقع  يف  متزوجان  وهما  وبالنت 
وهما أيضا زوجان يف الفيلم يعيشان يف مزرعة هادئة 
بعد  كبري  رعب  إىل  جميعا  يتعرضون  طفلني،  مع 

هجوم كائنات مخيفة عليهم.
وتبدأ أحداث “بدون صوت 2” يف أعقاب األهوال 
منزلهم  داخل  الناجية  األرسة  واجهتها  التي  املميتة 
رعب  مواجهة  اآلن  أفرادها  عىل  يجب  إذ  املزرعة،  يف 
العالم الخارجي، يف نفس الوقت الذي يواصلون فيه 

معركتهم من أجل البقاء.
عىل  باألساس  يركز  الفيلم  من  الثاني  الجزء 
قصص الناجني اآلخرين إىل جانب عائلة أبوت )إيميىل 
والرعب  للرتهيب  يتعرضون  الذين  وولديها(،  بالنت 
الوقت،  لبعض  مخيفة،  وكائنات  أشباح  ِقبَل  ِمن 

وعىل هذه األرسة أن تظل طوال الوقت يف صمت تام 
ودون إصدار أدني صوت ألن هذه الكائنات تصطاد 
أو  يحدثوها  التي  األصوات  خالل  من  ضحاياها 

يصدروها.
فقط  يأتي  ال  التهديد  أن  األرسة  أفراد  ويكتشف 
طريق  عن  فريستها  تقنص  التي  املخلوقات  من 
مليئة  ستكون  النجاة  رحلة  أن  الصوت،وتيقنوا 

بمخاطر أخرى...
 4 ايمي  لجائزة  ترشح  الذي  كراسينسكي  توىل 
وتعود  أيضا،  والثانية  األوىل  النسخة  إخراج  مرات، 
بالنت إىل دور األم التي تحاول حماية طفلني ورضيع 

وضعته يف الجزء األول...
يذكر أن الرشكة املنتجة للفيلم بدأت بالعمل عىل 
نسخة ثالثة سرتكز عىل الحياة التي أصبح عليها البرش 
أن  املفرتض  الوحوش عىل األرض، ومن  بعد سيطرة 

يتم طرح الفيلم يف العام 2022.
الجزء  عرض  إلبقاء  باراماونت  رشكة  وتخطط 
الثاني من الفيلم حرصيا يف دور العرض رغم أنه ومع 
ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كوفيد 19-، تباطأت 
عودة ذهاب الناس إىل السينما يف أرجاء العالم، وهذا 
أغلب االستوديوهات ال تزال غري واثقة من  أن  يعني 

إصدار أكثر أفالمها صخبًا عىل الشاشة الكبرية.

أبو يوسف

“بدون صوت 2 “ يف القاعات التونسّية

عندما يتأرجح املجتمع بني فقدان نخوة االعتزاز باالنتماء الوطني 
وتهميش قطاع الرتبية والتعليم وبني انعدام االعمال الفنية ذات االهداف 
املجتمعي يف  بالنسيج  لتفتك  الهوية  ازمة  ...تطفو  الوطنية اإلصالحية 
ظل غياب الدولة وتغيب تام لدور املبدع امللتزم. كما هو معلوم الفعل 
والهواتف  االنرتنت  جيل  أمام  رسيري  موت  يف  هذه  أيامنا  يف  الثقايف 
الذكية وامليوعة االخالقية واإلباحية واندثار القيم االجتماعية والعائلية 
اصبح  والخطأ  الخطأ  اصبح  الصحيح  واملتاعب  الغرائب  زمن  انه 
الصواب واألسس أصبحت تفاهة والتفاهة اصبحت أسسا... ال شك اننا 
نمر بمنعرج تاريخي حاسم وان بالدنا تتعرض المتحان اعتقد انه من 
حساسية  مدى  ما  احد  عىل  يخفى  فال  االطالق،  عىل  االمتحانات  اقىس 
الجانب  عىل  ذلك  وتأثريات  التونسية  للدولة  واملايل  االقتصادي  الوضع 
السيكولوجي والبسيكولوجي للفرد خاصة يف ظل هذا الوباء الذي انهك 
كاهل الجميع وحكم غيابيا باإلعدام عىل جملة من القطاعات ولعل ابرزها 
الثقافية والفنية ليفتح املجال عىل مرصاعيه أمام صناع الرداءة والتلوث 
الذي استرشى يف العقول والعيون واألذان متخذين من وسائل التواصل 
االجتماعي منصات إلطالق صواريخهم الرقمية املدمرة مستهدفني فئة 
الشباب وخاصة املراهقني ليصبحوا نجوما ورموزا وأمثلة لهم ويف ذلك 
االعتبارية  وسلطتها  أطفالها  تربية  يف  العائلة  دور  عىل  رصيح  سطو 
عليهم وأيضا عىل دور املربي يف تربية تالميذه وصناعة األجيال املنتجة 
لهوية  فاقد  جيل  عىل  النهاية  يف  لنحصل  الدولة  الستمرارية  الضامنة 
مرجعية وفاقد للحس الوطني جاهل بتاريخه وتاريخ اجداده وحقوقه 
وواجباته تجاه مجتمعه ودولته وهذا ما سيكون النتيجة املادية لهذه 
املناهج االفرتاضية الخبيثة فأدلجة الذوات من منتجة صانعة وطامحة 
بالفطرة اىل ذوات راكدة مستهلكة وعاجزة عن التفكري سيؤدي قطعا 

اىل إندثار الهوية التونسية وبالتايل اىل زوال الدولة.
أن هؤالء ال يدركون فظاعة ما هم بصدد نرشه  األمر  والغريب يف 
من خبائث وألغام فكرية بل يذهبون لتسمية أنفسهم بصناع املحتوى 
أو مبدعني افرتاضني !!! وهم يف الحقيقة أبواق دعائية ال أكثر لبعض 
ملف  من  وجزء  عبيدا  متابعيهم  من  متخذين  االستهالكية  املنتوجات 
استشهاري يقدم للرشكات وأصحاب املال واألعمال لنيل حصة اعتربها 
شخصيا ال أخالقية وغري مرشوعة من سوق دعائية تكاد تكون منعدمة 
برصية  السمعية  اإلعالم  وسائل  املثقفني  عىل  الخناق  تضييق  وبالتايل 
عن  أغلبها  والعاجزة  القانونية  األطر  ضمن  تشتعل  والتي  واملكتوبة 

تغطية تكاليفها الشهرية.
وبمنهجه  به  والتعريف  امللتزم  املثقف  دور  اىل  هنا  نشري  أن  البد 
املثقف   !! والثقايف  الفكري  العبث  أشكال  كل  ضد  والوقائي  الدفاعي 
امللتزم هو الذي ال يباع وال يشرتي وهو صوت الشعب وهو نبض الشارع 
وهو الناطق الرسمي باسم مجتمعه فهو املناضل من اجل قيم الحرية 

ملواطن  حلول  عن  والباحث  واملساواة  والعدالة 
نيلة  كوسيلة  واإلبداع  الفن  عيل  معتمدا  الخلل 
تخاطب العقل والوجدان ويف هذا اإلطار كصاحب 
السينمائي وكمحرتف يف  العقاد لإلنتاج  مؤسسة 
أكثر  لنا  بحاجة  الوطن  أن  اعترب  اإلخراج  مجال 
من إي وقت ميض كما كنا وما زالنا بحاجة إليه؛ 
يف  تكويني  مرحلة  منذ  عهدا  نفيس  عيل  قطعت 
شعبي  لقضايا  ملتزما  أكون  أن  املجال  هذا 
وحياتي  وفكري  مهنتي  أسخر  وأن  ووطني 
خدمة للبالد والعباد كلفني ذلك ما كلفني وبعد 
إنتاج الفيلم الوثائقي التمثييل الطويل العلويون 
قرن و ثالثون وهو عمل وطني يحفظ الذاكرة 
الوطنية يف مجال التعليم والذي أقترص عرضه 
يف مهرجان قرطاج السينمائي دورة املرحوم 
الخاصة حيث  العروض  وبعض  عياد  نجيب 
الحجر  قرار  مع  تزامنا  عرضه  عن  توقفنا 

الصحي العام يف بداية سنة 2020.. 
بعد ما أكتنزت عديد املراجع السمعية البرصية واملكتوبة عن الحقبة 
الرئيسية رشعت منذ مدة يف تكوين ورشة كتابة  الزمنية والشخصية 
دكاترة  مختلفة:  اختصاصات  من  أنفار  عرشة  من  تتكون  سينمائية 
وباحثني يف التاريخ املعارص ويف اٱلداب والحضارة العربية وبعض من 
كان مقربا من الشخصية املحورية للفيلم وهي »الزعيم محمد الحبيب 

الفيلم من مشهده  بورقيبة« وستدور أحداث 
من  بورقيبة  الزعيم  عودة  مشهد  وهو  األول 
جانفي  غاية  إىل   1955 جوان  غرة  يف  املنفى 
ما  أو  العاصمة  اجتياح  إندالع  تاريخ   1984
يسمى بثورة الخبز، كما سيتضمن السيناريو 
بعض املشاهد يف شكل ومضة ورائية تعود بنا 
اىل طفولة الشخصية حتى نتبني بناءها النفيس 

واالجتماعي. 
حيث جمعنا نداء الواجب وإيماننا القطعي 
الثقافية  الساحة  إلثراء  العمل  هذا  بأهمية 
والسينمائية التونسية ، العربية ، وكذلك الدولية 
بها  مرت  التي  الحاسمة  املرحلة  هذه  يف  خاصة 
مع  جادة  مصالحة  علينا  تفرض  والتي  البالد 
»التاريخ   : كيسنجر  هنري  قال  فكما  تاريخي 
املفاتيح  فيها  تجد  قد  التي  بالحكمة  زاخر  منجم 

الذهبية ملشاكل حارضنا ».. 
املوضوع  حساسية  مدى  جيدا  نعلم  نحن 
األيديولوجيات  ببعض  ارتباطه  مدى  ٱيضا  وندرك 
الفكرية داخليا وخارجيا سياسية كانت ، أو إعالمية أو ثقافية من نقاد 
وغريهم..نقاط عديدة قد تفرض نفسها ربما نتعّرض اليها بالتحليل يف 

وقت الحق وذلك بعد االنتهاء من تثبيت السيناريو النهائي.

أزمة الدولة من أزمة الفن
محمد جمال النفزي - مخرج سينمائي

عىل هامش الندوة الصحفية لفيلم "العلويون"

متابعات
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صورة تتحّدث

مقّرها  الناصرية  الرياضية  الجمعية 
الحفصية بمدينة تونس. وقد تّم تخصيص 
صنع  لمعمل  تابعة  بناية  من  المقر  هذا 

المدافع.
الّناصر  يد  الميالد والتّأسيس على  كان 
فكانت   ، االستعمار  زمن   1907 سنة  باي 
الناصريّة بحّق قلعة من قالع المقاومة ... 
الحفصّية  أبوابها لتستقبل شّبان  فتحت 
ونهج الباشا وباب سعدون وباب سويقة 

واألحياء المجاورة.
بصماتهم  تركوا  أبطال  منها  تخّرج 
من  ابتداء  الّنبيل  الفّن  رياضة  في  خاّصة 
مدّرب المالكمة بن علي وأبطال هذا الفّن 
والمرحوم  المحواشي  كإبراهيم  الّنبيل 
وعبد  شمبيون  ورشيد  المّنوبي  البشير 
إلى  وصوال  المين  وأحمد  الجندوبي  القادر 

خميس الّرفاعي وغيرهم.
عن صفحة ذكريات زمان

وهو  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامني  النضايل  الزخم  أوج  يف 
ضد  القدس  صمود  ويف  والضفة  املحتلة  األرايض  يف  بانتفاضته  يعود 
املقاومة  وبصواريخ  جراح  الشيخ  حي  استهدفت  التي  التهجري  حملة 
التي انطلقت من غزة لتقوض أسطورة األمن اإلرسائييل، شهدت مدينة 
واالتحاد  للثقافة  الجامعي  الفرع  تنظيم  من  ثقافيا  حدثا  صفاقس 
الجهوي للشغل بصفاقس وبرشاكة مع املندوبية الجهوية للثقافة وعدد 
27/ 28 / 29/و30 ماي املايض،  من الهياكل الثقافية بالجهة ايام 
تمثل الحدث يف تنظيم الدورة الثانية من تظاهرة: »سيدة االرض« الذي 
الفلسطيني الكبري محمود  استلهم املنظمون عنوانها من بيت للشاعر 

درويش : 
عىل هذه االرض ما يستحق الحياة 

عىل هذه االرض سيدة االرض 
ام البدايات ، ام النهايات 

كانت تسمى فلسطني 
صارت تسمى فلسطني.

»سيدة االرض« يف دورتها الثانية أرادها منظموها ان تكون تحت 

التي  فالتظاهرة  نقاوم«،  والفن  بالثقافة  نقاوم،  »بالبندقية   : شعار 
يف  الشارع  حراك  من  جزءا  والفنون  بالثقافة  لتؤثث  عجل  عىل  عادت 
املتنوعة  الثقافية  للفضاءات  وتعيد  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنه 
توقفت  التي  الثقافية  واألنشطة  الفنون  مع  لقاءها  العامة  وللساحات 
بسبب جائحة الكورونا والوضع الصحي الحرج الذي عرفته صفاقس 
التظاهرة  انطلقت  افريل وماي.  التونسية خالل شهر  املدن  مثل بقية 
لألغنية  الكرامة  فرقة  أثثته  البحر  بباب  مرت«  »املئة  ساحة  يف  بعرض 
قدمتها  الفلسطينية  الدبكة  ايقاع  عىل  راقصة  لوحات  صحبة  امللتزمة 
فرقة » مجموعة زيدون للّدبكة«. وقد حاول منظموا الدورة تقديم باقة 
متنوعة من العروض الثقافية والفنية املختلفة اذ حرضت املوسيقى مع 
عرضني آخرين احدهما ملجموعة » سيدة األرض« وهي مجموعة شابة 
الفنان نرباس  بقيادة  املوسيقي  البحث  لفرقة  امللتزمة وعرض  لألغنية 
فضيلة  بن  وفاطمة  العش  الجبار  لعبد  شعرية  قراءات  تخللته  شمام 
عرض  خالل  من  للسينما  حضورا  الدورة  عرفت  كما  العرايبي.  وعيل 
الذهبي  التانيت  نال  قد  كان  الذي  »املخدوعون«  التوفيق صالح  لفيلم 
الفيلم  تقديم  عىل  ارشف  وقد   1972 سنة  السينمائية  قرطاج  أليام 

التعريف  الذي حاول  الكاتب والسينمائي محمد دمق  النقاش  وإدارة 
بالسينما الفلسطينية وبأهم رموزها. كما عقدت التظاهرة لقاءَّ فكريا 
حول » التطبيع الثقايف األكاديمي« قّدم خالله األستاذان : فريد العليبي 
ومحمد رضا الّسوييس طرحا هاما وأدارا إثره نقاشا ثريا حول مفهوم 

التطبيع الثقايف وآليات التصدي له.
واختتمت التظاهرة بالطفل من خالل تنظيم مجموعة من الورشات 
الفنية املتنوعة )رسم، خزف، مرسح( تنشيط ليىل بوطبة سناء بهلول 

وكريم عاشور. 
رغم الحجم املحدود للجمهور ومحدودية اإلمكانيات التي رصدت 
للتظاهرة وضيق الوقت الذي تم فيه اإلعداد لها فان التظاهرة قد حققت 
الشعب  ولصمود  الفلسطينية  للقضية  رمزي  دعم  يف  املتمثلة  اهدافها 
االن  يف  مثلت  كما  نضاله  محطات  من  جديدة  محطة  يف  الفلسطيني 
نفسه محاولة لتحريك سواكن الواقع الثقايف بالجهة الذي يعرف ركودا 
نتيجة الوضع الوبائي ونتيجة أسباب أخرى قد نعود اىل تفاصيلها يف 
الدورات  انتظار ان تكون  التظاهرة يف  مقال اخر. كل الشكر ملنظمي 

الالحقة أكثر ثراء وتماسكا.

»سيدة األرض«

املقاومة بالثقافة واإلبداع

محمد دمق - كاتب وسينمائي
صور من تظاهرة "سيدة األرض بصفاقس"
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د. جعفر بوزميطة )باحث في االعالم والتواصل االجتماعي(

التجربة اإلعالمية خالل االنتقال الديمقراطي بتونس )ج 3( :

مركزية إعادة التشكل اإلعالمي
النهضة بتحديات صناعة رأي غري معادية  لقد كان وعي حركة 
لإلسالم السيايس نتاجا لوعيها بطبيعة املرحلة.ففي الداخل، لم يعد 
اإلسالم  حكم  إنهاء  تّم  فقد  الخارج،  أمايف  الضحية.  بخطاب  يُقبل 
تراجع  إىل  باإلضافة  املنطقة،  يف  محاربته  وتّمت  مرص  يف  السيايس 
كل  ترامب.  دونالد  الجمهوري  فوز  بعد  دعمه  عن  األمريكية  اإلدارة 
هذا دفعها النتهاج سياسة إعالمية تخّلصها من الخطاب املتشّدد عرب 
ابعاد األصوات املتشددة مثل الحبيب اللوز وشورو. وقامت يف املقابل 
أنثوية وعىل خطابات تُستحسن وتمّرر  بسالسة. باإلبقاء عىل وجوه 
فربز حسني الجزيري وسمري ديلو وعبد الفتاح مورو يف البالتوهات 
الربامج  أكثر  يف  »للكرونيكرات«  مواقع  إيجاد  يف  النهضة  ونجحت 
متابعة عىل القنوات الخاصة من قبيل شكيب درويش جنبا اىل جنب 

مع من يدافع عن الئيكية الدولة وينبذ اإلسالم السيايس. 
يعكس هذا التعايش اإلعالمي يف جانب منه تعايش سيايس تزامن 
الجانب  النهضة. ولكنه يف  الباجي ورئيس حركة  الرئيس  مع توافق 
اآلخركان قد تجسد من خالل الصفقات التي أبرمت يف نطاق االبتزاز أو 
املؤامرة مع مالكي  القنوات. يضاف إىل ذلك أن الحركة لجأت لتحسني 
أو  اإلعالمية  الوجوه  صورتها من خالل حضور حفالت زفاف عديد 
الرياضية كما ضغطت من أجل إطالق رساح وجوه إعالمية وواكبت 
مواكب دفن الشخصيات الوطنية، وعمدت إىل معايدة وجوه يسارية 
سياسية  مثل  أو  أحمد  أوالد  الشاعر  مثل  مرضها  فرتة  وثقافية  يف 
محمد الكيالني رئيس الحزب اليساري االشرتاكي، وإىل إصدار بيانات 

تعزية يف وفاة وجوه يسارية مثل جيلبار النقاش. 
ويف  اإلعالم  املعادي  مع  التطبيع  يف  السيايس  اإلسالم  نجح  بهذا 
كرس عزلته مع جزء كبري من الرأي العام وتمكن من إحراج معارضيه 
وعزل اليسار والتقدميني، فتعزز تواجد حركة النهضةيف الفضاء العام 
مكن  لقد  عيل.  بن  النظام  لعبه  طاملا  لدور  فراغ  سد  من  مكنها  مما 
سد الفراغ هذا حركة النهضة من بناء رصيد نخبوي بهدف »تونسة« 
اإلخوان  تنظيم  مع  االرتباط  فك  إطار  يف  السيايس  اإلسالم  صورة 
و  السيايس  عن  الدعوي  بفصلها  خطابها  فغريت  العاملي.  املسلمني 
رضورة  عىل  والرتكيز  والتخوين  والتكفري  الخطاب  حدة  من  قلصت 

التعايش بني القوى السياسية.
إثارة  عىل  منها  آخر  جزء  يف  العامة  العالقات  اسرتاتيجية  قامت 
عن  تختلف  ال  كانت  أن  بعد  الحركة  داخل  خالفات  حول  ترسيبات 
وغياب  اإلعالمي  التعتيم  يسود  حيث  »الباطنية«  الدينية  الحركات 
املعلومة. وبذلك تنتفي السمة األوضح ملرحلة الرتكيز اإلعالمي األوىل 
لإلسالم السيايس لتليها املرحلة الثانية  من التطبيع اإلعالمي »الناعم« 
بني اإلسالم السيايس والدولة والرأي العام ونخبه. هذه املرحلة الثانية 
انطالق  مع  األهّم  لتتزامن  لحفظ  املهّم  ترسيب  عىل  أساسا  تقوم 
لحرية  املجال  االنتخابي  القانون  يمنح  حيث  الرئاسية  االنتخابات 
حاتم  مثل  املرتشحني  تعّدد  إىل  أدى  ما  وهو  املواطنني.  لكل  الرتشح 
يلم  الذي  ملتحي  والغري  املنفتح  التونيس  الشاب  يمثل  الذي  بولبيار 
بمشاغل الشباب ويرفض اإليديولوجيا واملتزوج من امرأة غري محجبة 

قد تبدو حداثية وُمحبة للحياة، لنجد يف املقابل مرشح حركة النهضة 
الزيتوني واملحامي عبد الفتاح مورو. هذا األخري عرف بدبلوماسيته 
وبانتهاجه سياسة املراحل كما سبق وأن أراد إظهار وجه رجل الدين 
ويدعو  بورقيبة  ويحرتم  لبيتهوفن  يغني  الذي  الزيتوني  التونيس 
لاللتفاف حول تونس ويدافع عن الدولة وينبذ الشعبوية. ترشح مورو 
بالرتشح  اكتفى  الذي  الغنويش  الحركة راشد  انسحب رئيس  أن  بعد 
لالنتخابات الترشيعية. اتصاليا، أرادت النهضة أن تثبت نبذها لعقدة 
السلطة وقدرتها عىل التنازل حتى ولو منحها القانون األحقية يف ذلك 
املهدي  لحكومة  السلطة  تسليم  أثناء  بذلك  رّصحت  وأن  سبق  حيث 
أسست  والنقابية  السياسية  للضغوطات  استجابت  أنها  رغم  جمعة 
كل  جمع  الذي  النداء  وحزب  السيايس  اإلسالم  بني  التوافق  ملرحلة 

الروافد اليسارية والتقدمية والنقابية والدستورية منها. 
الحظنا أيضا مشاركات إعالمية متعددة لوجوه اإلسالم السيايس 
مثل سيف الدين مخلوف أو حاتم بولبيار باإلضافة ملورو الذي فسح 
املجال لتقديم صورة مختلفة عن اإلسالم السيايس. وبهذا أعاد تشكيل 
ترابط الديني بالسيايس تبعا ملنطق العالقات العامة لتصل للمواطن 
وكل من يرفضه إعادة تشكيل صورة تجميلية إلسالم السيايس املخفف 
)سوفت ريلوكنقsofT relooking ( فأنتج إسالما سياسيا متشددا يف 
شكله األكثر جدال وهو ائتالف الكرامة أو حزب الرحمة الذي ال يخرج 
الغنويش. وجود  راشد  بقيادة  التونيس  السيايس  اإلسالم  عن سيطرة 
هذه األشكال السياسية اليمينية األكثر تشددا من النهضة هو تمظهر 
إلسالم سيايس يرّوج العتدال النهضة يف الخارج وتونستها يف الداخل 
وقدرتها عىل لعب أدوار مزدوجة فحافظت بذلك عىل خزانها االنتخابي 
واحتوت القواعد األكثر تشددا التي خاب أملها يف الحركة بعد تنكرها 
لوعودها االنتخابية واأليديولوجية من قبيل إرساء الخالفة كما سبق 

وأن أعلن حمادي الجبايل يف سوسة.
باستقالة  العامة  العالقات  حملة  من  الراهنة  املرحلة  انطلقت 
عبد الحميد الجاليص ولطفي زيتون واألستاذ الغضبان الذين أثاروا 
والجيش  السيايس  املال  وسيطرة  الحرية  كغياب  حساسة  مواضيع 
استقاالت  االستقاالت سبقتها  هذه  النهضة.  داخل حركة  اإللكرتوني 
لم  و  انشقاقات كربى  عىل  تسفر  لم  أنها  إال  وغريه  الجبايل  لحمادي 
املستقلني  والء  بقي  بل  موازية  إسالمية  سياسية  ألحزاب  تؤسس 
فلم  الداخيل.  الشأن  ترسيب  عىل  منهم  أحد  يتجرأ  لم  و  األم  للحركة 
نشهد تصاريح بشأن إدارة الحركة بل بدت هذه االستقاالت هي بداية 
سلطة  ملنطق  تخضع  ال  التي  مدنية  الحركة  لسمة  اإلعالمي  البناء 
هرم الحزب حيث تتماهى فيه الزعامة السياسية مع الزعامة الدينية 
النهضة بذلك  أرادت  الروحية لتصبح رأسمال سيايس سلطوي. لقد 
بناء صورة إلسالم سيايس تونيس يقطع مع صورة اإلخوان املسلمني 
يف الرشق وأن تستلهم تجربة اإلسالم السيايس يف شكل حزب العدالة 

والتنمية الرتكي.
تميزت هذه املرحلة بنسق تصاعدي  للتعاطف مع أبرز مؤسيس 
إضفاء  و  االستحسان  شهادات  فتواترت  تونس  يف  السيايس  اإلسالم 

وعبد  زيتون  لطفي  مثل  الوزارات  توىّل  من  عىل  الدولة  رجال  صفة 
عنهما  قيل  اللذان  والغضباني  مورو  الثناء  عىل  أو  املكي  اللطيف 
أنهما« صوت االعتدال والوسطية«. فأصبحت مغادرتهم للحركة أمرا 
تّم بصفة حزبية  وال يمثل قطعا مع السياسة. ولكن تواصل العمل يف 
شكله اإلعالمي الدعوي  فأصبح عبد الفتاح مورو يقدم  أو يشارك يف 
برامج دينية وترفيهية  ليكون العبا أساسيا يف دعم اإلسالم السيايس. 
يف  الدولة  معجم  مفردات  من  وتمكنوا  اإلعالمي  املشهد  هؤالء  تصدر 
جانب منها باملعنى الرباغماتي.مما مكن الحركة من حسن التفاوض 
أو  الرتقيات  من  اإلعالمية  والوجوه  املسؤولني  من  تمكني عدد  ومن 

اإلفالت من العدالة بعد أن استقطبت رجال األعمال.
لقد ساعد الوعُي بدور اإلعالم اإلسالَم السيايس عىل عزل اليسار 
ينجح  لم  حيث  سيايس  دعوي  بخطاب  والتفرد  التقدميني  واملثقفني 
عىل  اإلعالمية  واقترصت سياستهم  له  مواز  بناء خطاب  يف  الخصوم 

نقد اإلسالم السيايس. 
سيتواصل هذا التخبط لدى النخب والتقدميني يف ظل غياب وعي 
فاإلسالم  وتقنياته.  البديل  اإلعالم  وخطورة  املرحلة  بأهمية  سيايس 
وتطور  الغرب  يف  االنتخابية  الحمالت  مستجدات  يراقب  السيايس 
التقنيات املستعملة. لهذا فإّن إمكانية ضخ أموال لرشكات العالقات 
العامة األجنبية واردة يف املرحلة املقبلة. ومن املتوقع أن تسعى لالنتفاع 
بتقنيات »gPT-3« وما يمكن أن تفرزه هذه التقنية من تحديات أمام 
التقنية  التطورات  بأهمية  وعيها  وغياب  السياسية  الساحة  انقسام 
لإلعالم االجتماعي والنقائص التي تشوب القوانني االنتخابية خاصة 
بعد ما كشفه تقرير دائرة املحسابات وغياب قوانني تمنع استغالل 
يوفر  الغياب  هذا  مازال  السنة.  طول  عىل  الخريي  للعمل  التسويق 

فرصة لدخول السياسة عرب االتجار بمآيس الطبقة املهمشة. 
التجربة  مازالت  االستبداد  سقوط  من  سنوات  عرش  بعد 
نتيجة  للفقراء  سيايس  توظيف  إنتاج  إعادة  تشهد  الديمقراطية 
لتواصل الفراغ القانوني وعدم االلتزام األخالقي. وقد تمظهر آخرها 
يف التسويق لكادوريم الذي يستغل غياب الدولة يف املناسبات الوطنية 
إعادة ترميم  الدولة يف  بتعويض  ليقوم  العميقة  الدينية يف تونس  أو 
ببناء خطاب شعبوي  هذه  العامة  العالقات  انطلقت حملة  املدارس. 
وطرح بديل واقعي، ودون التزام بمفهوم الدولة والشفافية. فهو لن 
يوضح مصدر ثروته ولن ينرش شفافية معامالته مع املالية العمومية 
ولن يصدر براءة ذمته. لقد طغى الجانب التقني والدعائي يف تقديم 
الديني  اليمني  قبضة  تحت  ترنّح اإلعالم  ليعكس  اعالميا  كادوريم 
والليربايل  بني رشعية توظيف العمل الخريي والعمل الدعوي وغياب 
التداخل  هذا  الديمقراطي.  املسار  يهّدد  أن  شأنه  من  ما  وهو  الدولة 
استغالل  يؤكد  السيايس  لليمني  املناهضة  القوى  عنه  عجزت  الذي 
الضعف املؤّسساتي للدولة والضعف الفكري للمواطن وهو ما يحول 
دون تحقيق مكاسب انتخابية ويجعل املواطن مستهلكا ملادة دعائية 
من  املمولة  الجهات  أيضا  يمّكن  ما  وهو  النيابية  الفرتات  طول  عىل 

صناعة رأي عام مساند عىل مدى سنوات.

صورة تتحّدث
أصل عبارة »دز النح«

بمداخل  المثبتة  الحديدية  القطعة  هذه 
خالل  تستعمل  كانت  والمدارس  المنازل 
الطين  من  للتخلص  العشرين  القرن  بدايات 
جاء  ومنها  »النح«  وتسمى  باألحذية  العالق 
إلّي  وقت  معناها  النح«  العامي«دز  المثل 
من  يدور  إنّو  معناها  النح  في  يدز  فالن  نقولو 
في  ويمسح  لدار  دار  من  واال  لبالصة  بالصة 
ساقيه من الطبعة بدزان النح بال فايدة تذكر.

عن فوزي الرصايصي

رؤية
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حافة  عىل  سنة   81 ذا  اليهودي  العجوز  كوهني  جلس 
رسيره وقد تدلت ساقاه فالمستا األرض، تصبب العرق من 
جبينه وقد تسارعت دقات قلبه وعلت حرشجات تنفسه وبان 

الخوف عىل محياه...
الساعة  إىل  ينظر  كي  الحائط  أعىل  إىل  رأسه  رفع 
وهو  عينيه  صباحا...أغمض  الثالثة  إنها  للجدار.  املتوسطة 
يسمع تجدد صوت املدفعية بعد أن توقف لفرتة. تاله أزيز 
الطائرات الحربية املقلعة باتجاه غارات عىل قطاع غزة، ثم 
متوقعة... املحذرة من هجمات صاروخية  اإلنذار  صفارات 
تواترت الكوابيس عليه منذ بداية أحداث حي الشيخ جراح 
هادئ...يتكرر  نوم  من  تمكنه  او  تفيده  العقاقري  تعد  لم 
منذ  وعيه  ال  يف  التي حفرت  الصورة  بنفس  ليلة  كل  الحلم 
فارين  أبيه  بيد  ممسكا  الدامس  الظالم  يشق  وهو  طفولته 
من محرقة أعدها النظام النازي االملاني عىل مشارف مدينة 
بلزاك ببولندا. حفرة كبرية كدسوا داخلها وأحيطوا بحطب 
أمه وأصدقاء طفولته  أحرقت  أن  بعد  بغاية حرقهم يومني 

أمام ناظريه...
من  قادما  فلسطني  اىل  سنوات   8 وعمره  كوهني  وصل 
كان   )1948( العربي  التعبري  حسب  النكبة  سنة  تركيا 
بموجات  العالم  أنحاء  مختلف  من  اليهود  هجرة  موسم 
عن  يدها  رفع  يف  بدأت  التي  إنجلرتا  وبتشجيع  متتالية 
املنطقة وتعويض اليهود خسائرهم بعد ان باعتهم للنظام 
العنرصي النازي خالل الحرب الثانية...تويف والده شمعون 
ان  بائسة بعد  قليلة بعد وصولهم ثم عاش طفولة  سنوات 
هذان  يعمر  لم  أطفاال  ينجبا  لم  ميسوران  عجوزان  تبناه 
بيتا  واورثاه  املوالية  السنة  يف  فتوفيا  أيضا  االخريان طويال 
متواضعا بالجزء الراقي من حي الشيخ جراح، هي بالطبع 
االستيالء  بعد  املطورة  القديمة  الفلسطينية  البيوت  احدى 
عليها وطرد أصحابها...تواصل اضطراب شخصية كوهني 
لعديد  فريسة سهلة  فكان  والشباب  املراهقة  خالل سنوات 
أنواع  جميع  فيها  ،عاقر  والوسواس  النفسية  االضطرابات 

االدوية كما أدمن الكحول واملسكنات...
جند كوهني بالعسكرية يف شبابه لفرتة قصرية ثم اعفي 
لألوامر...  انصياعه  وعدم  النفسية  للصحة  فقدانه  بدعوى 
من  تمارا  تدعى  متطرفة  يهودية  مستوطنة  من  تزوج  كما 
لدولة  املعلنة  بمعارضتهم  عرفوا  الذين  الحريدية  يهود 
إرسائيل، كانت تكربه بسنوات عدة أفلحت يف اقتالع اعجابه 
حقيقتها  عىل  ظهرت  ما  رسعان  لكنها  التقدمية  بأفكارها 
 “ العنرصية:  والفاظها  القايس  عىل طبعها  يطق صربا  فلم 
تقهقه  ثم  كوهني...«  يا  أمك  أحرقت  كما  العرب  سنحرق 
يدم  لم  للضحك...  منه  الضفادع  نقيق  اىل  أقرب  بصوت 
هذا الزواج طويال لكنه أثمر طفال سمياه شاليط تربى مع 
امه...كان يزور والده يف بعض املناسبات لكنه يتحاشاه يف 
األوساط االجتماعية ...كما دخل شاليط املدرسة العسكرية 
برغم معارضة أبيه الشديدة مما أثر عىل عالقتهما فانقطعت 

لسنوات...
مثلث  منطقة  داخل  فينك  بحانة  الجلوس  كوهن  يحبذ 
وسط املدية وهو مكان يحوي مجمعات تجارية ضخمة وبه 
العديد من املطاعم واملقاهي. يف البداية يكون وحيدا لكنه ال 
يتمالك يف اقحام نفسه بنقاشات بعض الطلبة اإلرسائيليني 
الذين يسكرون فيعربدون وهنا يظهر عمقهم العنرصي ... 

يسمع أحدهم يقول: -البد من تطهري القدس من العرب...
صوة  يجيبه  العنرصية؟!...  هذه  ما  كوهن:  يتدخل   
آخر: -ديننا يدعونا لذلك...فريد كوهني بحنق: كل الجبابرة 
يجدون عذرا يصيح ثالث: الفلسطيني ان لم تقتله قتلك...
يقف كوهني يفرغ كأسه دفعة واحدة ويصيح: مهما يكن...

القتل ال يربره يشء... 
من  ويكثر  كوهن  أعصاب  فتتشنج  النقاش  يحتد  هنا 
يميش  السكر.  منه  ينال  ان  بعد  املجلس  يغادر  ثم  الرشب 
 ... الحرق؟  ...ملا  القتل؟  “ملا  يهذي:  وهو  الطريق  وسط 
البولندية  الغناء بلغته  نار تبتلع كل يشء...!”... ثم يبدا يف 

وصوته الرخيم:
“ ريمونة أمي حبيبتي...

لم اعد أرى سوى حذاءك األحمر...
لم تقدر النار عليه...

يدلني عىل مكانك وسط الرماد والركام...”
بعد ذلك يبكي طويال ثم ينام نوما عميقا...

اتفق سكان حي الشيخ جراح اليهود منهم عىل اعتبار كوهني 
مجنونا...فيتحاشونه وال يتواصلون معه.. كان يجوب الحي نهارا 
فينزل التلة التي بني عليها بيته ويتجاوز السور العتيق ويدخل 
من  خاصة  األصدقاء  من  العديد  لديه  أصبح  اين  العربي  الحي 
الشبان الذين يعطفون عليه ويحبونه لثقافته الواسعة املستمدة 
ومجالت  كتب  من  يديه  بني  يقع  ما  لكل  املتنوعة  مطالعاته  من 
واإلنجليزية  للعربية  إضافة  العربية  يتقن  كان  اللغات  بجميع 

والبولندية التي هي لغته االم ...
الدين  صالح  العربي  املعلم  صديقه  كوهني  جالس  ما  كثريا 
ممتعا  الحديث  فيكون  الرشقية  بالقدس  الثقايف  يبوس  بمركز 
 - كوهني:  ...يبادر  املعتادة  وجهته  يأخذ  ما  رسيعا  لكنه  وعاما 

إرسائيل دولة عنرصية...
يبتسم صاح الدين قائال: -هي دولتك صديقي...ملا جئت؟

- انا هربت...كنت صغريا ولم أخري...
-ديننا ال يرفض التعايش مع اليهود...

- صحيح ...املشكل يف النظام ...هو العنرصي
ترتاوح نفسية كوهني بني العادي واملريض حني يختل مزاجه 
يتقوقع ويهيم وحيدا فال يكلم أحدا. يكثر من الرشب والهذيان 
والبكاء فتنتابه كوابيس عدة ...تحوم كلها حول مأساة طفولته 
عند  الحاالت  هذه  ناظريه...تكتنفه  امام  واصدقاءه  امه  وحرق 
وما  الفلسطينية  للعائالت  اإلرسائييل  والقمع  املواجهات  اشتداد 

يصاحب ذلك من اعتداءات وعنف...
تقاسيم  فجأة  تبدلت   ، غرفته  داخل  كوهني  انتصب  ليلتها 
برشاقة  فتحرك  تثاقله  زال   ، غريبة  مالمح  عليه  وبدت  وجهه 
وضع  ثوان  يف  مالبسه  وارتدى  النوم  بيجامة  نزع  عجوز  قط 
كرسيا تسلقه ثم امتدت يده فسحبت شنطة كانت فوق الدوالب ، 
وضعها أرضا نفظ الغبار الذي غطاها بحركة رسيعة من يبده ثم 
فتحها...داخلها تمدد سالح قديم من نوع كالشينكوف وصندوق 
ذخرية غطاهما الغبار أيضا بعد ان ناما لسنوات...امسك كوهني 
السالح وبحركة عسكري قديم فتحه للتأكد من جهوزيته، شحنه 
ثم فتح الباب وخرج للشارع املظلم...كانت الدوريات اإلرسائيلية 
تجوب الحي ..اجتاز سور املدينة العتيقة وتوجه للشارع الرئييس 

اين يتواصل الكر والفر بني الشبان الفلسطينيني والجنود...
كثيف  دخان  فتعاىل  املطاطية  العجالت  الشبان  أشعل 
الجنود  من  مجموعة  فرأى  الحاجز  جنب  يمينا  كوهني  ...التفت 
تصيح  وهي  ابنها  عن  فصلها  محاولني  ارضا  امرأة  يجرون 
وتغري  الصور  اختلطت  خارقة  لحظة  به...يف  متمسكة  وتنتحب 
الزمان واملكان يف ذهن كوهني...أشهر سالحه وصوبه ثم هرول 
يف اتجاههم صائحا: -” تبا لكم اال يكفيكم ما فعلتم؟ ... اال توجد 
يف قلوبكم رحمة؟ ... أتريدون رميها وابنها داخل النار؟ سحقا، 
أنتم النازيون الجدد، أنتم من قتلتم اهيل واصحابي..”. لم يتبني 
معاكسا  وجهه  كان  وقد  فاجأهم  الذي  املهاجم  هوية  الجنود 
نحوه  فصوب  املجموعة  قائد  الضابط  ...تقدم  الشارع  إلضاءة 
وأطلق النار...مزق الطلق الناري سكون الليل وأصاب زوج حمام 
طارتا للتو يف الفضاء الستقبال يوم جديد فتبعثرت اشالءهما يف 
الهواء. مرت الرصاصة سنتمرتات قليلة بجانب رأس كوهني الذي 

صوب بدوره نحو الضابط وأطلق النار فأصابه يف مقتل...
املتظاهرون  الشبان  هلل  االسفلت  عىل  الضابط  سقط   
واحاطوا بكوهني لحمايته من الجنود الذين هرعوا لنجدة زميلهم 
...تقدم كوهني خطوات يف فضول مشوب  نار عشوائي  بإطالق 
بريبة وإحساس غامض يف تبني مالمح ضحيته...كانت املفاجأة 
رهيبة وهو يرى ابنه يلفظ أنفاسه وقد فتحت مقلتاه وجرى دم 

من أذنه...!
للدورية  قائدا  حظه  لسوء  كوهني  ابن  شاليط  الضابط  كان 
وهو الذي تبادل إطالق النار مع والده فأخطأت طلقته وأصابته 
تعكرت  وقد  لحمايته  بعيدا  كوهني  الشبان  ...سحب  ابيه  طلقة 

حالته كان يصيح:
- إالهي لقد قتلت ابني ...شاليط هو ابنك يا تمارا انه يشبهك 
...لم اقصد قتله ...لم أكن اعرف أنك أنت شاليط إبني...جزء مني 
برتته فهل أشفى يا االهي!؟...إنها اللعنة تتبعني ...يتواصل القتل 

...تتواصل املحرقة!؟

لعنة الشيخ جراح

توفيق الذكر

لعبة روليت

إىل أنا

1

فتح الرجل املجدور األنف عينيه مرعوبا، ويتصبب عرقا باردا من جبينه 

وإبطيه ، ليس ألنها السادسة صباحا كما العادة، ال .. هي الثالثة صباحا، و.. 

نفس الحلم يتكرر، ومع ذلك يتكرر.

)الرجل رأى يف منامه انه يقف امام مرآة الحمام، وحني حدق يف وجهه، 

فانتزعه  يراه،  كي  عنه  يعري  أن  حاول  سوداء،  كمامة  خلف  غامضا  كان 

والكمامة، وبدا يف املرآة كما لو يف لقطة من أفالم الرعب(.

2

و.. اغلق الرجل باب شقته، نزل درج العمارة، كي يرى املارة يمشون عىل 

الرصيف بال وجوه، حتى السائق وركاب الرتامواي، ولم يكن يفكر سوى يف 

موعده مع تلك املرأة التي يبدو أنه أحبها صدفة يف الفايس.

3

يف شقة ما، بنفس املدببة التي يعرب شوارعها الضيقة نفس الرتامواي، 

سيدة تقرتب من الخمسني تتابع فيلم )العدوى( للمخرج األمريكي)ستيفن(، 

ويحكي عن تحول األنشطة اليومية إىل فريوسات قاتلة، كاملصافحة وركوب 

الرتامواي والباص. ويف غضون مشاهدتها ألحداث الرشيط، كتبت للرجل يف 

الواتساب : )احرتس ياعزيزي العالم موبوء ، وقد ال افتح الباب (

4

يف املحطة األوىل، دخل الرجل دائرة السعال ، وكان جافا كالعطش.

يف املحطة الثانية شعر بألم يف رئتيه ويذكره بالذبحات الصدرية وفصول 

الشتاء القاسية .

و...يف املحطة األخرية ، كان محموما ويسعل بصخب موسيقى الجاز .

حينها فكر يف رسالة فورية للمرأة وبيد مرتعشة :

) فعال عزيزتي العالم موبوء ، وقد أصل وال أصل(، ثم وضع الهاتف يف 

جيب جاكيته ، وتابع الشري بالكاد ، ومازال يسعل الجفاف تباعا رساعا.

5

رجل  رأسها  يف   ، قهوتها  و..تحتيس  املدينة،  تراقب  البلكون  يف  املرأة 

سيطرق الباب ربما يف اية لحظة، كي يشاركها القهوة، والنيكوتني والقطران 

وتحكي له عن فيلم )العدوى(، ويحكي لها عن الوجوه اللغامضة التي رآها 

عىل الرصيف، ويف الرتامواي، وعن هذا السعال الذي يكاد ينخر صدره ويشبه 

العبء الثقيل، وهذه الحمى الحارقة التي تنتابه.

6

الرجل وصل الشقة ..

طرقات خفيفة..

رنني جرس الباب ..

و.. لم تفتح املرأة باب شقتها التي يف الطابق الثالث ، فقط، كانت تجهش 

بالبكاء.

 7

هبط الرجل سلم العمارة بالكاد ، دوما يسعل ، يشعر بوخزات يف قفصه 

الصدري، ترمومرت الحمى يتصاعد ، ويف رأسه تسقط ساعة من الحائط وال 

تتهشم .

8

وهو يبتعد عن العمارة، كانت املرأة تتابع ثانية خرب موت سائق الرتاموي، 

قبل  بابها  وطرقت  السينما،  يف  تفاصيلها  تابعت  كالتي  )العدوى(،  بسبب 

قليل.

9

- )العالم لعبة روليت(

قال الرجل للطبيب يف املصحة.

- ) العالم لعبة روليت (

الرجل  خطوات  رأسها  يف  تتابع  وهي   ، نفسها  يف  لنفسها  املرأة  قالت 

املهدودة نحو قاعة االوكسجني.

متوالية قصصية

 عبد هللا المتقي
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كما هي العادة هذه األيّام وبحكم املناخ العام املفروض علينا جّراء تفيّش 
جائحة كورونا وهيمنة أنباء موت األقرباء واألحبّة، ويف كل مّرة أردت فيها 
اإلبحار عىل امواج حسابي الفايسبوكي بحثا عن أهم املستجّدات السياسيّة 
أنباء رحيل أصدقاء وشخصيّات  واإلقتصاديّة يف تونس والعالم تعرتضني 

ربطتني بهم وشائج املحبّة واإلحرتام...
نرشه  الذي  الخرب  أقرأ  وانا  كبريا  عيلّ  الصدمة  وقع  كان  أسبوع  منذ 
صديقي ورفيق دربي األستاذ حافظ الحلواني معلنا وفاة صديقنا املشرتك 
وصديق جيلنا يف صفاقس املناضل اليساري »الصادق النّعريي« ...صدمت 
ولم أصّدق ما قرأت! فاجعة كربى أن تغادر يا رفيق! ملاذا يتساقط النبالء 
والرشفاء يف هذه األيام؟ أي لون للوداع وأي طعم للكلمات؟ أية رائحة للبالد، 
الذاكرة حني  وتتوه  الكلمات  تعجز  اتجاه؟  كل  يف  بها  يعصف  املوت  وهذا 

تذوي الطيبة والشفافية والصدق.
الّول  إلتقيت  ملا  املايض  القرن  من  السبعني  لسنوات  بالذاكرة  رجعت 
وتحادثنا  بصفاقس  »ملبورغ«  ساحة  يف  النعريي  الصادق  بالرفيق  مّرة 
عن الحركة الثقافيّة والنضال التلمذي والطاّلبي بالجهة... وكان هذا الّلقاء 
سياسيّة  لحلقة  وإنضمامي  اليسار  جماعة  طرف  من  استقطابي  منطلق 
ارشف عىل تكوينها وتأطريها الصادق النعريي بنفسه وكانت تضّم صديق 
العمر املنذر الفريجي املحامي واملهندس فرحات بن حميدة وأيضا الحبيب 

بالهادي الذي كان من أعوان مؤسسة السكك الحديديّة ... 
املحاذية  العمارات  بإحدى  بشقته  أسبوعيّا  نجتمع  كنّا  السنة  تلك  يف 
ملقهى »كلود آالن« وفرض رفيقنا أن نلتقي عشيّة كل يوم أحد »شماتة يفّ« 
مقابالت  وحضور  القدم  كرة  مباريات  متابعة  عىل  اإلدمان  من  ليخلصني 
يقول صحفيّو  )مثلما  الجيلني  بفنيّات ساحر  واإلنتشاء  الصفاقيس  النادي 

هذه الّلعبة( حمادي العْقربي الّله يرحمه...
السيايس عند  البوليس  علينا من طرف  القبض  تّم  يوم  أيضا  وتذكرت 
السينما بصفاقس وتحويل وجهتنا ملركز  نادي  خروجنا من حّصة نقاش 
عىل  طايح  جابني  داودي  فيها  ناكل  إيّل  األوىل  املّرة  و«كانت  بالجهة  األمن 
يل  قال  مّلا  األمن  عون  »العرويس«  البّحاث  ضحكة  أتذكر  والزلت  الكرالج« 
قلبي  يف  »سبيت  الصفعة  تأثري  وتحت  ليلتها  فاّلقو«  ومازال  ترتاقو  :«هذا 

طبعا حّمة الهمامي وجماعة اليسار وكارل ماركس وأتباعه«...
كنّا   « اإلجابة  أجبنا نفس  لكنّنا  إنفراد  ببحثنا عىل  البوليس  قام  ليلتها 
الثورة  يروي قصة  الذي  أكتوبر إلزنشتاين  السينما  نادي  فيلم  نتناقش يف 
الروسية وهذا املوضوع يف صلب اهتماماتنا كتالميذ يف سنة الباكالوريا« ... 
هذه اإلجابات رّسعت بإطالق رساحي صحبة منذر وفرحات وتّم اإلحتفاظ 

برفيقنا الصادق لسوابقه السياسيّة وحرصا منهم عىل تحيني ملفه...    
العلوي  بالّطابق  كنّا  مّلا  جمعة  عشيّة  ذات  تمت  حادثة  أيضا  وتذكرت 
لدار الثقافة بباب بحر بصفاقس نتهيأ لحضور جلسة عامة إنتخابيّة لنادي 
عمليّة  عاينّا صدفة  الرشطة  منطقة  مقر  عىل  املطلة  النافذة  ومن  السينما. 
جعل  املشهد  هذا  الزغيدي«.  »البوراوي  اليساري  املناضل  وتعنيف  إيقاف 
رفيقي الصادق يقول يل:«شاممها قارصة والدور سيكون عيلّ يف الساعات 
القادمة...ايجا معايا نمشيو للشقة نّظفوها من الوثائق الرسيّة متاع »العامل 

التونيس« خري ما يحجزوها معي ويكتشفوا أمر مجموعتنا الرسيّة« 
املاركسيّة  والكتب  الرسيّة  الوثائق  كّل  وجمعنا  للشّقة  برسعة  وذهبنا 
تحت  منزلنا  بحديقة  بالستيكيّة  اكياس  يف  بدفنها  وقمت  معي  وحملتها 

شجرة الرّمان...
وللدعابة عامتها كانت شجرة الرمان »والدة برشة وحبّاتها حمراء جّدا 
الحمراء متاع  الكتب  الرمان ظاهريل  فقلت لصديقي منذر شوف ما أحمر 

الشيوعيّة عطات مفعولها »...
الرفاق  من  النعريي صحبة مجموعة  الصادق  رفيقي  القبض عىل  وتّم 
من تنظيم »العامل التونيس« وكان من ضمنهم أخي نجيب الذي صدر يف 
شأنه حكم بسنتني سجنا مع تأجيل التنفيذ... وعلمت بعد مّدة من الصديق 
نورالّدين بعبورة أحد القياديني يف التنظيم الرّسي :«انو كان عنّا برشة زهر 
وما جاش، قبل ما يمسك بهم البوليس، لصفاقس لضمنا للتنظيم وما جاب 
حتى حد سريتنا يف البحث ال يف صفاقس وال يف تونس العاصمة وهاك عالش 

منعنا من املحاكمة ومن أهوال سجن برج الّرومي« ....
مناداته  لنا  يحلو  كان  الذي  النعريي  الصادق  رفيقي  عرفت  هكذا 
بـ«تروتسكي« للشبه الكبري بينهما وأيضا مليوالته الرتوتسكيّة وتقليده له يف 

إستعمال الغليون والنظارات الصغرية املستديرة ...
صاحب  لألصدقاء،  املحب  الرصني  الهادىء  أيها  رفيقي،  السالم  عليك 

االبتسامة التي لم تهزمها عثرات الحياة بقدر ما أخمدها«املوت« الفجئي!

وداعا صديقي ورفيق 
دربي »الصادق 

النعيري«

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 159(

الزعيم ال يستنكف الّنقد
الّدين  عز  الّشاعر  لسان  عىل  جاءت  العبارة  هذه 
الرئيس بورْقيبة حيث  املقربني من  الشعراء  أحد  الشابي 
املجال  هذا  يف  قال  حيث  الطرائف...  عديد  معه  له  كانت 
يتجرأ  يعاقب من  أو  نقده  بورْقيبة ال يستنكف من  :«إن 
التي حصلت له مع  عىل ذلك« وعلل حديثه بهذه الطرفة 
الزعيم حيث قال:« كنا ذات يوم وجها لوجه وفجأة سألني 
الحايل  السيايس  الوضع  سلبيات  تلخيص  منك  طلبت  لو 
يف تونس ماذا تقول؟ ... وكان يقصد ان أعلق عىل تجربة 

التعاضد التي كانت يف آخر عهدها فأجبته شعرا:
تساوى الجمع والطرح 

فال غنمه وال ربح
وقد حاولت اصالحا
وما قامت لنا صبح

عن  الثانية  القراءة  من  ليحفظه  اعادته  مني  وطلب 
ظهر قلب كعادته...

ومن نوادره معي أيضا انه كان يقدمني لضيوفه وخاصة لرؤساء 
بورْقيببا وال  ليس  الشابي  قائال:«يس  الذين يزورونه يف تونس  الدول 

دستوريا ورغم انه ينتمي لالخرين فإنه يبقى من أعز اصدقائي«
يس  ولكن  للرئيس:«  ليقول  الصياح  محمد  املرحوم  تدّخل  وملا 
الشابي محسوب لدى االخرين بأنه من الذين اشتهروا بمدحك« أجابه 

بورْقيبة عىل الفور:« يبدو األمر كذلك بالنسبة للذين ال يفهمون الشعر 
باعتباره  االنجاز  يثّمن  الشابي  ان  فيعرفون  االذكياء  أما  جيدا  مثلك 

مكسبا للوطن اكثر مما يثمن صاحب االنجاز »
وإلتفت ايلّ ليقول يل:« أليس كذلك؟«

فاجبته: »وهو كذلك سيد الرئيس«.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

دّرة زّروق تعود للشاشة من بوابة 
فيلم »الكاهن«

خالل  من  للسينما  زروق  درة  النجمة  تعود   
موسم  يف  مشاركتها  عقب  وذلك  »الكاهن«  فيلم 
مسلسل  خالل  من   ،2021 رمضان  مسلسالت 

»بني السماء واألرض«.
فيلم  يف  دورها  عن  زروق  درة  وقالت 
يختلف  جًدا  دورا صعبا  »أجسد   : »الكاهن« 
يجمعني  العمل  وهذا  قبل  من  قدمت  عما 
حسني  مثل  الكبار  النجوم  من  كبري  بعدد 
وجمال  نصار  وإياد  حميدة  ومحمود  فهمي 
الوهاب وهو من تأليف  سليمان وفتحي عبد 

محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن«.
وتابعت: »أراهن عليه ألنني اعتربه عودة قوية يل للسينما وآرى 
أن دوري هو املحرك لكل أحداثه وبذلت له مجهوًدا كبريًا حيث أن به 
انفعاالت كثرية وتنقالت تعطيني مساحة كبرية للتمثيل ولقد بذلت 

فيه مجهودا كبريا واتمنى أن يعجب الجمهور«.
وأكدت درة زروق أن موعد عرض الفيلم هو شهر أوت املقبل«.

وتحدث حسني فهمي عن تفاصيل الفيلم يف ترصيح خاص إلحدى 
ويناقش  الكاهن،  شخصية  األحداث  خالل  »أجسد   : قائال  الصحف 
الفيلم قصة جديدة ومختلفة، إذ يتناول فكرة الجماعات الدولية التي 

تسيطر عىل العالم مثل املاسونية.
بينما يظهر إياد نصار خالل العمل يف دور شخصية تعاني من 
وتدور  فريوز،  دور  تلعب  التي  درة  من  ويتزوج  نفيس،  اضطراب 
أحداث الفيلم يف إطار رعب أكشن، حول جريمة قتل غامضة تقلب 

حياة درة وتكون محور األحداث«.

سامية الطرابلسي سعيدة بنجاح 
دورها في »اإلختيار 2«

سعادتها  عن  الطرابليس  سامية  الفنانة  أعربت 
»االختيار  مسلسل  يف  دورها  عن  الفعل  بردود 

هو  ميمي  بيرت  املخرج  أن  وأوضحت   .»2
بشكل  وقدمها  للعمل،  رشحها  من 

أنها  إىل  للجمهور، الفتة  تماماً  مختلف 
الشكل وتقوم  للمرة األوىل تظهر بهذا 
بتجسيد شخصية حقيقية، ومختلفة 
ألعب  عما قدمت من قبل. وأضافت: 
يظهر وجهها  ال  متنّقبة،  دور سيدة 

يف أغلبية املشاهد، وحتى املشاهد التي 

بسمة،  شخصية  عن  وبحثت  مكياج.  بال  أكون  وجهي  فيها  يظهر 
ووجدتها إنسانة لديها الكثري من املشاعر،إنها أم لديها 9 أطفال، 
وتخىش عليهم، ولديها خوف وقلق من تصنيع زوجها متفجرات 

داخل املنزل.
ميمي،  بيرت  وإخراج  رسحان،  هاني  تأليف  من  املسلسل 

وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وبرشى.
من  تونسية،  ممثلة  هي  الطرابليس  سامية  أّن  يذكر 
مواليد عام 1987، نشأت يف السعودية وتنقلت بني الدول 
العربية مثل تونس ومرص واإلمارات، بدأت حياتها الفنية 
يف  للمشاركة  توجهت  ثم  الربامج،  وتقديم  اإلعالنات  يف 
األعمال الفنية العربية املختلفة، ومن أهم مسلسالتها 
)منا وفينا، سكتم بكتم 3، فرصة ثانية(، كما شاركت 

يف فيلم »الخلبوص«.

التونسّية زهراء بن ميم 
تتألق في عمل عراقي

زهراء  العراقية  التونسية  املمثلة  تتويج  تّم 
دورها  عن  ممثلة  أفضل  بجائزة  ميم  بن 
:دجلة  بغداد  »هوى  العراقي  املسلسل  يف 
وفرات« يف استفتاء قامت به صحيفة واسعة 

اإلنتشار .
»هوى  مسلسل  قصة  أحداث  تدور 
فرات  مساعدة  حول  وفرات«  بغداد:دجلة 
لبنت هربت من العربة التي تستقلها ولجأت 

بأنها  فرات  البنت  اعالم  يتم  فجأة.  إليه 
لها  متزوجة من رجل اسمه عارم وبأن 
منه ابنا مصابا بانفصام يف الشخصية 
وتطلب منه أن يساعدها عىل عودة 
ولدها. يذهب فرات لبيت القرين 

ويقتله ثم يكتشف أن البنت كذبت عليه يف كل األشياء.
 1989 سبتمرب   30 يف  ولدت  ميم  بن  حبيب  زهراء 
ببغداد، والدتها عراقية من مدينة القادسية ووالدها تونيس 

من مدينة سوسة ويعمل يف مجال السياحة.
اشتهرت يف تونس من خالل مشاركتها يف تقديم 
و”صحة  تونسية”  و”دبارة  تك”  “آي  برامج 
شهر  يف  التونسية  قناة  شاشة  عىل  رشيبتكم« 
عىل  الجوية  النرشة  ايضا  قدمت  رمضان...كما 
التونسية ألكثر من عام ثم  الوطنية  شاشة قناة 
قّدمت فقرة يف برنامج االحد الريايض عىل ذات 

القناة.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون

عز الدين الشابي يصافح الزعيم الحبيب بورقيبة
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اجلريء يتجاهل الرتجي
املواجهة  الجمر  من  أحّر  عىل  التونيس  الريايض  الرتجي  جماهري  ترتقب 
الحاسمة واملنتظرة التي ستجمع فريقهم ببطل افريقيا األهيل املرصي 
لحساب ذهاب نصف نهائي كأس رابطة األبطال االفريقية والتي 
سيكون موعدها يوم 19 جوان الجاري بملعب حمادي العقربي 

برادس.
أنها  اعتبار  عىل  مغايرا  طابعا  املّرة  هذه  تكتيس  املباراة 
تأتي يف ظرف استثنائي بالنسبة لشيخ األندية التونسية بما 
الويكلو  بحكم  جماهريه  من  محروما  سيكون  الفريق  أن 
التونسية بسبب جائحة  املفروض عىل مالعب الجمهورية 
جدي  اختبار  يف  الرتجي  تضع  املواجهة  أن  كما  كورونا 
التقليدي  االفريقي  املنافس  أمام  الثقيل  الوزن  ومن 
ونعني األهيل املرصي والحوار معه كرويا يعني الكثري 
بالنسبة لجمهور األحمر واألصفر الذي يعترب أّن رصاع 
واألهيل  الرتجي  الكبريين  بني  انحرص  االفريقية  القارة 

وفوز أحدهما عىل اآلخر يعني تزّعم القارة.
الجمهور  غياب  يكون  أّن  الرتجي  وتخىش جماهري 
الالعبني  أداء  عن موقعة رادس مؤثرا بشكل كبري عىل 
خاصة أّن الرتجي الحايل ليس يف أفضل حاالته ومازال لم 
يغادر مربّع الشّك رغم تتويج الفريق بالبطولة التونسية 
لذلك  االفريقية  للمسابقة  الذهبي  املربّع  اىل  ووصوله 
تحّركت ماكينة الجماهري عرب مواقع التواصل االجتماعي 
يف محاولة للضغط عىل الجهات املعنية للسماح بحضور 
الجمهور حتى يكون سندا كبريا للفريق يف امتحان األهيل 
األهيل  الرتجي  سحق  عندما   2018 نهائي  يف  حصل  مثلما 

بثالثية نظيفة وتّوج باألمرية االفريقية.
بدأت  تصعيديّا حيث  منحى  تتخذ  بدأت  الجماهري  تحّركات 
من  خطابها  أسلوب  يف  تغرّي  الفريق  يف  املعروفة  املجموعات  بالغات 
الرجاء اىل التهديد خاصة أنها تستند يف مطالبها عىل حّق التجّمع عىل 
يف  قواها  تستجمع  التي  السياسية  األحزاب  بعض  يف  يحصل  ما  غرار 
الرتجي  نادت مجموعات  لذلك  الظرف  لحساسية  مراعاة  دون  الشارع 
برضورة منح الجماهري حّق الحضور يف املباراة املنتظرة حتى ال يخرس 

الفريق آماله يف اسرتجاع لقبه القاري.
التدخل لتمكني عدد  املعنية برضورة  السلط  الرتجي طالبت  جماهري 
الفريق  ومؤازرة  املقابلة  حضور  الريايض  الرتجي  جماهري  من  محرتم 
والنداء كان موّجها أساسا لوزارة شؤون الشباب والرياضة التي بمقدورها 
منه  معنّي  لعدد  أو  الرتجي  لجمهور  للسماح  الحكومة  رئيس  لدى  التدّخل 
السيادية واملصريية  القرارات  أّن  الجميع يعرف  أّن  املباراة خاصة  بحضور 
والتصّورات  املنطق  بعيدا عن  والنزوات  األهواء  اليوم حسب  تتّخذ  يف تونس 

العلمية عىل غرار ما يحصل يف حرب تونس املضحكة مع جائحة كورونا.
يف خضم هذه األًصوات املتعالية لم يحّرك رئيس الجامعة التونسية لكرة 
القدم وديع الجريء ساكنا ولم يتفاعل مع مطالب أحبّاء جماهري الرتجي بل 
الرتجي  الدفاع عن مطالب جمهور  يبحث عن  لم  عادته  إنه وعىل غري 
املرشوعة مثلما كان عليه الحال يف نهائي 2018. ويعرف الجميع 
أن الجريء يملك قدرة كبرية عىل تمرير كّل أفكاره مهما ارتفعت 
الرتجيني  ملطلب  املّرة  هذه  وتجاهله  وفجئيتها  غرابتها  درجة 
مسؤويل  وبني  بينه  العالقة  فتور  عىل  أخرى  مّرة  الدليل  يقيم 
الرتجي لذلك لم يكّلف رئيس الجامعة نفسه مشّقة حتى التدّخل 
لدى الوزيرة بالنيابة لتحفيزها عىل تبني نداء الرتجيني رغم قيمة 

الرهان.

يبدو أّن أيّام رئيس النادي البنزرتي 
رأس  عىل  السعيداني  السالم  عبد 

تحّرك  بعد  معدودة  باتت  النادي 
األخرية  اآلونة  يف  الفريق  جماهري 
ورمي  االستقالة  عىل  إلجباره 
مجموعات  عملت  حيث  املنديل 
قرش  فريق  أحباء  من  كبرية 
وقفات  تنظيم  عىل  الشمال 
برحيل  للمطالبة  احتجاجية 

كانت  والبداية  الحالية  الهيئة 
مقر  أمام  البعض  نفذها  التي  االحتجاجية  بالوقفة 

بلدية بنزرت يوم األحد املنقيض.
تنادي  شعارات  الوقفة  خالل  رددوا  املحتجون 
باستقالة هيئة النادي البنزرتي وخاصة رئيسها عبد 
السالم السعيداني املتواجد منذ أكثر من عام خارج 
حدود أرض الوطن بسبب مالحقات قضائية كما 
طالبوا بالكشف عن تفاصيل التقرير املايل خالل 
هذه  جاءت  وقد  الحالية  للهيئة  النيابية  الفرتة 
عن  االعالن  عقب  مبارشة  االحتجاجية  الوقفة 

الفريق  ستقود  التي  التسيريية  الهيئة  تركيبة 
يف الفرتة القادمة والتي يقودها السيّد رياض 
السابق  الالعب  اسم  كذلك  وتضّم  مقداد 
سيضطلع  الذي  الهيرشي  وليد  للفريق 
تركيبة  جاءت  وقد  ريايض.  مدير  بخّطة 

الهيئة التسيريية عىل النحو التايل :
رئيس: رياض مقداد - نائب رئيس 

ملف أكابر فرع كرة القدم: رياض بن 
رمضان - 

برياضات  مكلف  رئيس  نائب 
عام:  كاتب   - النكيس  سجى  بر القاعات:  صا

مدير   - ميعاوي  مال: هشام  أمني   - بركة  : بن  ي ر ا د إ
أيمن  القانونية:  اللجنة  ورئيس  الرسمي  الناطق   - جبالية  مهدي 

الجزيري - مدير ريايض: وليد الهيرشي- مدير ريايض مساعد: نبيل 
عنرت.

الجماهري تّوعدت بالتكثيف من تحركاتها ومن وقفاتها االحتجاجية 
تسيريية  هيئة  تشكيل  عن  االعالن  تعترب  أنها  خاصة  القادمة  الفرتة  يف 

كما  الفريق  يف  إقامته  لتمديد  للسعيداني  وفرصة  للجمهور  منّوم  بمثابة 
أّن املحتجني والرافضني لبقاء السعيداني عىل رأس النادي يرون أّن عزوف 

البلدية والوالية عن مساعدة النادي له ما يربّره باعتبار أّن املسؤولني الرسميني 
السعيداني ويشرتطون رحيله قبل دعم  باتجاه عزل  باتوا يدفعون  يف بنزرت 

الفريق ماديا من جديد.
اضافة اىل ذلك زادت ترصيحات السعيداني األخرية التي أملح فيها اىل وجود ما 

وصفه البعض بعملية تالعب بنتائج املباريات التي جمعت فريقه بالرتجي الريايض 
التونيس وشبيبة القريوان واتحاد بن قردان يف غضب جماهري النادي البنزرتي التي 

أعلنت رصاحة رفضها الزّج باسم فريقها يف مربّع الفساد والتالعب بامليثاق الريايض 
لذلك تبدو كل العوامل مجتمعة مؤرشا حقيقيا عىل اقرتاب نهاية صفحة عبد السالم 

السعيداني نهائيا واىل األبد .

يعيش فريق نادي تونس الجويّة للكرة الطائرة رغم ثباته عىل املستوى الريايض ظروفا صعبة 
جّدا من الناحية املادية جعلت بعض القائمني عليه يفكرون يف حّل الفريق نهائيا هكذا دون البحث 

عن حلول حقيقية كفيلة بحماية هذا الرصح الريايض الكبري الذي يعترب مالذ كثريين.
رئيس النادي سفيان عمر أطلق نداء استغاثة عرب »الشارع املغاربي« حيث أّكد لنا يف اتصال 
هاتفي أّن الكاتب العام للفريق أشعره بوجود رغبة حقيقية لحّل الفريق نهائيا بسبب عدم وجود 

موارد مالية.
عمر أّكد أنه وخالل توليه مهمة رئاسة الفرع يف املوسم املايض نجح يف إنقاذ الفريق من شبح 
النزول وقارع كبار الفرق يف البطولة التونسية دون أّي دعم أو مّليم يذكر من الرشكة األم التي هي 
رشكة الخطوط التونسية الجويّة والتي تلعب باسمها مشّددا عىل أّن دعم الرشكة املذكورة يعادل 

صفر مّليم.

وقال عمر إّن الفريق الذي يحتفل هذا العام بمرور 60 عاما عىل تأسيسه وجد نفسه مهددا 
باالضمحالل مشريا اىل أنه ال أحد يويل أيّة أهمية للموضوع وبأنه ال أحد يهتم لبقاء الفريق من عدمه 
التي يستحقهما  والعناية  االهتمام  امللّف  تويل  ال  والرياضة  الشباب  أّن وزارة شؤون  مشّددا عىل 
بالنسبة للرشكة األم ونعني »تونيسار«  أما  الوزارة أصال عىل علم باملوضوع.  إن كانت  متسائال 
أوضح سفيان عمر أّن الرشكة تتجاهل تماما هذا امللف وكأنها تدفع بالفريق عمدا نحو حّله نهائيا 

مؤّكدا أن انسحابه يعني اضمحالل الفريق نهائيا بسبب عزوف الجميع عن مّد يد العون للفريق.
ورجا محدثنا يف آخر كالمه أن يجد نداء االستغاثة الذي أطلقه آذانا صاغية ويجد من يتفاعل 
مع هذه التهديد الكبري الذي يهّدد وجود الفريق يف كيانه وديمومته مشّددا عىل أّن حّل الفريق ال 

قّدر الله سيعني هجرة أبناء الفريق نحو املخدّرات أو داعش...

نداء استغاثة

هناية صفحة السعيداين
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اختبار البقاء

صداع عنوانه فرجاين سايس
التونيس فرجاني سايس محرتف  الدويل  الالعب  مازال ملف تجديد عقد 
داخل  البيضاء وحتى  القلعة  داخل  الجدل  الكثري من  يثري  املرصي  الزمالك 
أسوار مبنى االتحاد املرصي لكرة القدم الذي وجد نفسه دون سابق إنذار 
بمصري سايس مع  أساسا  املتعّلقة  النقاط  بعض  بسبب  العاصفة  قلب  يف 

الزمالك.
الجدل متأّت هذه املّرة أساسا من فرضية مواصلة فرجاني سايس اللعب 
مع الزمالك اىل غاية نهاية املوسم الريايض يف مرص والذي ينتهي هذه املّرة 
عىل خالف العادة يف شهر سبتمرب القادم. ومعروف أن عقد فرجاني سايس 
املنتخب  ذّمة  عىل  اآلن  وهو  الحايل  جوان  شهر  موىف  ينتهي  الزمالك  مع 
أن  بحكم  مرص  اىل  التاريخ  هذا  بعد  يعود  لن  إنه  قال  من  وهناك  الوطني 
التي تحدث بخصوصها  النقطة  عقده سيكون منتهي اآلجال قانونا وهي 
أحمد مجاهد رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة اتحاد الكرة املرصي حيث كشف 

أن فرجاني سايس لم يحصل عىل البطاقة الدوليّة نهاية املوسم الحايل.
وأكد مجاهد أن اتحاد الكرة ال يصدر توضيحات أو تعليقات بخصوص 
هذه الوضعيات خاصة بالنسبة لالعبني األجانب إال خالل فرتة القيد أو يف 
حال التقدم بشكوى رسمية، مشريًا إىل أن هذه الجزئيات القانونية تخضع 

فقط للوائح الدولية.

وكان رئيس اتحاد الكرة املرصي أعلن أن نهاية املوسم الحايل يف 
مرص ستكون يف آخر شهر أوت أو يف األسبوع االول من شهر سبتمرب 
فرجاني  لعقد  القانونية  املّدة  يتجاوز  الذي  التاريخ  وهو  القادم 
الذي ستكون له حريّة االختيار بني البقاء مع الزمالك لحني نهاية 
املوسم أو الرحيل قبل ذلك التاريخ خاصة أن مصادر موثوق بها 
القطري  الدحيل  فريق  لفائدة  وّقع رسميا  فرجاني  أّن  كشفت 
وهناك من يجزم بأن األمر يتعّلق بفريق الريان القطري وسواء 

فإّن  الريان  أو  الدحيل  الثابت واألكيد هو أن رحلة كان 
مع  سايس  فرجاني 

انتهت  الزمالك 
رسميا.

بملعب حماي  الجاري  11 جوان  يوم  الجزائري وتحديدا  القدم نظريه  لكرة  التونيس  املنتخب  يواجه 
الزعامة عربيا  التحّدي ورصاع  العقربي برادس يف دربي عربي مغاربي افريقي بطابع وّدي يغلب عليه 

وافريقيا بالنظر اىل وضعية املنتخبني يف ترتيب الفيفا.
املباراة بدأت قبل موعدها املحّدد وجماهري املنتخبني وكذلك إعالم البلدين دخلوا مبّكرا يف حرب املقارنات 
للجاهزية  حقيقي  كاختبار  يصنّفها  البعض  أّن  بما  أكرب  باهتمام  تحظى  بدأت  واملباراة  والتصنيفات 
باعتبار أنها تجمع أفضل منتخب عربي يف تصنيف االتحاد الدويل لكرة القدم ونعني املنتخب التونيس الذي 
يحتّل املركز 27 عاملياً بشقيقه املنتخب الجزائري بطل كأس امم افريقيا يف نسختها األخرية والذي يملك 
26 مباراة.  الرقم القيايس ألفضل سلسلة من املباريات دون هزيمة مناصفة مع املنتخب االيفواري بـ 
علما أن آخر مصافحة بني املنتخبني دارت سنة 2019 وكانت كذلك يف إطار ودّي وآلت نتيجتها ملنتخب 

محاربي الصحراء بهدف نظيف.
وما زاد يف ارتفاع منسوب الحماس والتنافس يف هذه املواجهة املنتظرة هي الترصيحات التي أطلقها 
لتصنيف  الفيفا  تعتمدها  التي  املعايري  يفهم  ال  أنه  أكد  الذي  بلمايض  جمال  الجزائري  املنتخب  مدّرب 
املنتخبات حيث قال بلمايض يف ندوة صحفية إنه :”ال أفهم معايري ترتيب الفيفا للمنتخبات… يجب عليك 
ان تكون مهندسا يف علوم الفضاء لتفهم معايري ترتيب الفيفا للمنتخبات عىل كل سنواجه تونس من أجل 

تحسني ترتيبنا عىل أمل انهاء العام يف املراكز الخمسة االوىل لرتتيب املنتخبات”.
واعترب البعض ترصيح بلمايض موجه أساسا للمنتخب التونيس الذي يتجاوز الجزائر منذ أكثر من 
سنتني يف التصنيف الدويل لذلك بدت رغبته يف اإلطاحة بمنتخبنا واضحة وجلية وهذا ما جعل القائمني عىل 
املنتخب التونيس يولون أهمية كبرية لوديّة الجزائر لالعتبارات التي أتينا عىل ذكرها. بل األكثر من ذلك 
علم »الشارع املغاربي« أن رئيس الجامعة وديع الجريء أعلنها رصاحة وبحضور مدّرب املنتخب املنذر 
كبرّي أن الهزيمة أمام الجزائر ممنوعة مهما كانت التربيرات والتعاّلت. وقد فهم البعض كالم الجريء بأنه 
تحذير ملنذر كبرّي الذي قد يجد نفسه يف اختبار البقاء هذه املّرة فإما تحقيق نتيجة ايجابية أو حزم أمتعته 

ومغادرة بنك املنتخب خاصة أّن الكالم عن إعفاءه من مهامه انطلق منذ فرتة ليست بالقصرية.
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