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مثقفون يتفاعلون مع سؤال 
»الشارع المغاربي« ويطالبون 

بتحويله إلى استبيان عام

»لو كّنا مكان
قيس سعّيد

- ال قّدر اهلل -؟«

سعيد يفاجئ اجلميع بمبادرة
تقطع مع مواقفه السابقة

خالفا لما توّقع البعض بخصوص 
قضّية الجامعة والشابة:

الجريء يأذن بعقد جلسة 
عامة في أقرب اآلجال ويرمي 

بالكرة في ملعب األندية

الطاّمة الكبرى :
حّلت آجال دفع الديون !

عجز الدولة عن سدادها بات من تحصيل الحاصل 
واستقاللية البنك المركزي تعّمق الكارثة

رياض الشعيبي المستشار السياسي
لرئيس حركة النهضة لـ »الشارع المغاربي« :

ال حتوير وزاري دون املرور بالربملان
• رئيس الجمهورية يعرف عنوان 
رئيس البرلمان واالتصال المباشر

من مستلزمات نجاح أية مبادرة

هل ينقلب املشييش عىل النهضة ؟
• من رفض المنظومة ككّل

إلى تحوير وزاري ال يمّر بالبرلمان
• الطبوبي وسيط وردود الفعل األولى متحفظة  
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االفتتاحيةاالفتتاحية

ملاذا نكتب وما أهمية الصحافة؟ نكتب ألّن الصحافة 
الذي يقف  الرابعة، وهي أشمل من اإلعالم  السلطة  هي 
دوره عند إحاطة الجمهور علما بمجريات األمور، بينما 
تبقى مهّمة تحليلها والبحث يف األسباب واملسبّبات من 
الرقابة  ملمارسة  موجودة  فهي  الصحافة...  مشموالت 
والتنفيذية  )الترشيعية  األخرى  الثالث  السلط  عىل 
يف  واملستجّدات  الوقائع  تقديم  خالل  من  والقضائية( 
نسخة موضوعية ال والء لها إاّل للشعب: ذلك السيّد األّول 
الذي يمثّل السلطة الخامسة. حيث تعرض الصحافة عىل 
كشاهد  مسؤولياته  أمام  لتضعه  البحث  نتائج  الشعب 
يصّوب  بأن  قراره  فيتخذ  نفسه،  وعىل  يحكم  من  عىل 
الرمل...  يف  رأسه  ويدفن  عنها  يسكت  أو  االنحرافات 
وبني  األربع  السلط  بني  ما  املسؤوليات  تحدد  حينذاك 

سيّدهم الخامس.

رابعة حّقا وليس مجازا  الصحافة هي سلطة  فإذن 
املترضرة  األطراف  تسعى  حيث  تكون.  أن  لها  يراد  كما 
ضمن  الصحافيني  صوت  إلدماج  الحقيقة،  إظهار  من 
مصالح الحكومة. فيصريون بذلك ناطقني غري رسميني 
سواء  الرسمي.  لناطقها  معاضدين  الحكومة،  برواية 
من  أو  والواّلت،  كالوزراء  األّول  الصّف  من  الحاكم  كان 
الصفوف التي تليها كاملديرين العاّمني ورؤساء البلديّات 

واملكّلفني بمهاّم عالية يف الدولة...

أّن  سوئه  من  أو  الحّظ  حسن  من  كان  إن  ندري  وال 
يف  ولنا  جانب.  كّل  من  بنا  تحيط  الواقع  من  األمثلة 
أبلغ  الكرم  بلدية  رئاسة  يف  وتحديدا  املحلية  الجماعات 
شاهد ودليل. إذ قامت مؤّخرا مجموعة من أعوان البلدية 
إذاعة  مبنى  بمحارصة  القمامة  بشاحنات  مجهزين 
كشف  الذي  الصحايف  عىل  "احتجاجا"  أم  أف  شمس 
أقدم  قانونية،  غري  أنّها  عنها  يقال  ما  أقّل  ممارسات، 
فتحي  البلدية  رئيس  من  بتكليف  األفراد  بعض  عليها 
عىل  يحتّجوا  كي  األعوان  شأن  ما  ندري  وال  العيوني... 
كشف تلك املمارسات، والحال أنّهم غري مسؤولني عنها 

وال مستهدفني بكشفها... إنّه احتجاج بالنيابة عن رئيس 
البلدية. ويبدو أنّنا عىل حدود دولة القانون واملؤسسات 

نرشف عىل اجتياز تلك الحدود نحو دولة العصابات...

ما زال الخري لقّدام... فواقع تونس "أرض الديمقراطية 
الناشئة نرباس ثورات الربيع العربي" زاخر باإلنجازات... 
أيضا...(  املنقيض...  األسبوع  )خالل  القريب  فباألمس 
الفتى املخمور من جهة  التواصل خرب  راج عىل شبكات 
سيدي حسني السيجومي الذي تجّرد من كّل مالبسه يف 
للمتحّدث  األّول  الترصيح  من  جاء  فيما  العاّم،  الطريق 
أن ُصّحح من  الخرب  ثّم ما فتئ  الداخلية...  باسم وزارة 
طرف الوزارة بعد رشيط الفيديو الذي يوثّق الواقعة كما 
عنّفه  الذي  هو  "األمن"  أعوان  أحد  أّن  حيث  حدثت... 

وجّرده من مالبسه بطريقة بربرية بشعة... 

وا أسفاه عىل هؤالء الرشذمة القليلون الذين يشّوهون 
سلك األمن... األمن وما أدراك ما األمن... ذاك الذي ذكره 
أنّه  حيث  عبادته،  موجبات  أهّم  معرض  يف  العظيم  الله 
سبحانه وضعه يف مستوى الغذاء حني يدعو قبيلة قريش 
ذَا  َهٰ َربَّ  )َفْليَْعبُُدوا  بالقول  العربية  الجزيرة  سكان  من 
َخْوٍف(1 ...  ْن  مِّ َوآَمنَُهم  ُجوٍع  ن  مِّ أَْطَعَمُهم  الَِّذي  اْلبَيِْت 
واليوم يف هذه الفرتات الحالكة من تاريخ البالد يُعبث به 
أيّما عبث. إّن األمن هو أب النعم كّلها، إذ يتحّدث العالم 
عن األمن الغذائي واألمن القومي كأوىل مقّومات الدول. 
وهل يأمل شعب يف تحقيق أمنه القومي وأمن األفراد فيه 

يف مهّب الريح...؟؟؟

تسّمى  الحوادث  ألّن  حادثة.  مجّرد  من  أكرب  املسألة 
كذلك عندما تبقى محدودة العدد وذات حيثيّات متباينة 
التكرار  يف  الظاهرة  شكل  اتّخذت  إذا  أّما  بينها.  فيما 
إليه املسؤولية أن  الحيثيات، فإّن عىل من تعود  وتشابه 
يقّدم اإلجابات الشافية للمواطنني وينربي للتصّدي لتك 
بسبب  ضمنيّا  متوّرطا  يكن  لم  إن  طبعا  هذا  الظواهر. 
غياب الكفاءة أو ضحالة األداء أو االثنني معا. وبمناسبة 
ضحالة األداء نتساءل: من املسؤول يف وزارة الداخلية عن 

إطالق الرتقيات يف سلك األمن كمن يفّرق كعك العيد؟؟؟... 
يتحّدثون عن تسويات...؟ وهل تسوية الوضعيّات تجعل 
اإلدارة املركزية لألعوان املبارشين تميض عىل إسناد رتب 
عن  خارج  هو  بما  ومقّدم...  ورائد  ونقيب  أّول  مالزم 
النجمتني  صاحب  نرى  رصنا  حتّى  التنظيمية،  القوانني 
املرور... !!!  العاّم ينّظم حركة  الطريق  والشعار يقف يف 
هل هذا مؤرّش عىل تقّدم و إصالح املنظومة األمنية أم يف 

أّي اتجاه بالتحديد ؟؟؟ 

 لسنا نعرتض عىل تحسني الوضعيات املادية لألعوان، 
الفرتة  يف  حدث  ما  ولكّن  املالية،  الزيادات  نناقش  وال 
وزارة  صلب  يف  العسكريّة  الرتب  يف  ترقيات  من  األخرية 
الداخلية كارثّي بكّل املقاييس. إّن الرتب العسكرية تسند 
لتسيري وضعيات ال يمكن لغري املتكّون علميّا وميدانيّا أن 
يضطلع بها. بالتأكيد هناك تدّرج منطقي يناله املوّظف 
القانون.  ضبطها  العمل  سنوات  خالل  الخربة  بحسب 
فإذا تركنا القوانني جانبا فهل نقبل مثال أن تسند شهادة 
استنادا  سنة   25 عمل  إذا  للممّرض  الطّب  يف  الدكتورا 
ملنطق تسوية الوضعيّات؟؟؟... السؤال األخطر هو كيف 
ستدار مصالح وزارة الداخلية بأقسامها العمليّاتية من 
الحاصلني مؤّخرا عىل  بالنسبة ألولئك  أي  هنا فصاعدا؟ 
الرتقيات العسكرية غري املبنية عىل التكوين العلمي ذي 
الصلة، هل ستوكل لهم وفق الرتب الجديدة مهاّم إدارة 
العملياتية؟؟؟...  بخططها  كاملة  أمنية  فرق  وتسيري 
بكّل رصاحة  ؟؟؟  الداخلية  لوزارة  هل هذا تسيري رشيد 
أّن واقعة الفتى الذي تمت تعريته من طرف عون "أمن" 
التقطه  فيديو  رشيط  بفضل  إاّل  الحقيقة  خروج  وعدم 
أحد املاّرة، لهو بحّق صفارة إنذار من الدرجة القصوى... 
أن  األمنية  املؤسسة  أبناء  من  بالوطنيني  نهيب  وهنا 
ال  حتّى  للبالد  الجمهوري  األمن  من  بقي  ما  يتداركوا 

تنفلت إىل دولة البوليس...

-----------

1 - سورة قريش، اآلية 3 - 4

حتى ال تنفلت إىل دولة البوليس...
بقلم : أ. نهلة عنان

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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 من وحي أحداث سيدي حسين السيجومي...

مخاوف
من املنتظر ان يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد  اليوم 
الثالثاء 15 جوان 2021 رئيس الحكومة هشام املشييش يف اول 
لقاء بينهما بصفته رئيسا للحكومة منذ أزمة التحوير الوزاري 
أي منذ جانفي 2021. اللقاء سيتطرق اىل املبادرة الرئاسية التي 
قدمها سعيد ألمني عام اتحاد الشغل والتي باتت محل نقاشات 

يف املطابخ الحزبية منذ نهاية االسبوع املنقيض.

اللقاء  هذا  ملجريات  ترقب  حالة  يف  النهضة  وستكون 
موقف  مع  متماهيا  سيكون  املشييش  كان  وإن  ومخرجاته 
االغلبية الداعمة له والرافضة ملبادرة الرئيس التي تعتربها بداية 
أم  السيايس" واالنحراف نحو نظام رئايس،  خروج عن "العرف 
انه سينقلب عليه ويصطف معها مثلما حصل يف آخر فرتة من 
عمر املشاورات والتي تحول فيها اىل حليف للنهضة وقلب تونس 

وخصما لرئيس الجمهورية.

نظام داخلي
التيار  بحزب  والقيادي  الديمقراطية  الكتلة  رئيس  عمار  محمد 
للحزب  التابعة  الداخيل  النظام  لجنة  عىل  باالحالة  مهدد  الديمقراطي 
مثلما  للكتلة  كرئيس  منصبه  من  االستقالة  برفض  تمسكه  صورة  يف 
لـ"الشارع  كشف  الحزب  من  مصدر  السيايس.  املكتب  ذلك  اىل  دعاه 
وانتظار  الحالية  الربملانية  الدورة  استكمال  طلب  عمار  ان  املغاربي" 

الشهرين املتبقيني وتنظيم انتخابات الختيار رئيس جديد للكتلة.

وأبرز املصدر ان هذا الطلب مرفوض وان عمار ملزم بـ"االنضباط 
لقرار  املكتب السيايس" الذي قال ان القرارات الصادرة عنه "تمت بعد 
نقاشات وبالتصويت" وان عدم االنضباط يستوجب عقوبات اثر االحالة 

عىل لجنة النظام.

مؤتمر
االصلية"  "القيادة  انها  تقول  مجموعة  الثالثاء  اليوم  تعقد 
يف  للطعن  ستخصصها  صحفية  ندوة  الحر  الدستوري  للحزب 
و13   12 ايام  عقده  الحزب  يعتزم  الذي  التنوير"  مسار"مؤتمر 
قدم  الذي  لعماري  حاتم  يقودها  املجموعة  القادم.  اوت  و14 
قضية  رفع  انه  منه  مقربون  ويقول  للحزب  عام  كأمني  نفسه 
عىل عبري مويس رئيسة الحزب عىل خلفية "االستيالء عىل الحزب 

وطرد مؤسسيه".

وكانت مويس قد حذرت من حملة ستستهدف حزبها واتهمت 
النهضة بالوقوف ورائها. ويؤكد مقربون من الحزب لـ"الشارع 

املغاربي" ان "هذه املجموعة مدفوعة لاليهام بوجود انشقاقات 
داخل الحزب".

...مفبركة
الجزائر  عن  مدافعة  انتصبت  الفرنسية  "ليباراسيون"  صحيفة 

داحضة اتهام الجارة الغربية بأنها "أشد البلدان عنرصية يف العالم".

تحّرك الصحيفة جاء رّدا عىل ما وصفته بـ "تعاليق مبنية عىل نوايا 
سيّئة وغري بريئة" اثر تداول مقطع فيديو عىل "فايسبوك" و"تويرت" 
يظهر فيه رجل قّدم نفسه عىل أساس أنه جزائري وهو يهاجم افريقيني 
بعبارات  والتهجم  عامل  عىل  االعتداء  قبل  باريس  ضواحي  باحدى 

عنرصية عىل امرأة كانت بصدد تصويره.

كذبة  للجزائريني  املوجهة  التهمة  وراء  أن  أكدت  "ليباراسيون" 
مفربكة من ألفها اىل يائها مذكرة بأنه سبق ملوقع "Dreuz" الذي يقدم 
نفسه عىل انه وسيلة اعالم مسيحية امريكية محافظة ناطقة بالفرنسية 
االوىل  املرتبة  احتلت  "الجزائر  ان   2017 لعام  يعود  مقال  يف  ترويجه 
يف نتائج تحقيق عاملي أجرته عدة منظمات غري حكومية منها منظمة 
Open BOrDers fOr refugees ومنظمة  "حدود مفتوحة لالّجئني" 
1248 جزائريا  stOp Dis Crime وأنه "عىل  "كفى جرائم عنرصية" 
افكارا عنرصية بل  بأنهم يحملون  75 ٪ منهم  تم استجوابهم اعرتف 
ويف منتهى التطرف" مضيفا أن "مبيعات كتاب هتلر "كفاحي" تشهد 

ارتفاعا قياسيا بالجزائر".

زوووومزوووومزوووومزووووم

»يظهريل يف عام 2006 تقريبا ...وقتها كنت نخدم يف سيدي حسني 
يف واحدة من املدارس اإلعدادية وندرس يف قسم سابعة أسايس... ملا 
التالميذ  لقاء مبارش مع  الوزارة وعملو  للقسم مسؤولني من  جاوني 
وقعدو يفهموا فيهم كيفاش مؤسستهم تصنفت مؤسسة ذات أولوية 

تربوية هذاكا عالش باش يوفرولهم عدة امتيازات، 
عاد وقتها كيما عندي توة ثمة تلميذ نبيه سألهم بكل جرأة عن 

بعض األمثلة لهذه االمتيازات...
ياخي جاوبتو امرأة أنيقة جدااا: 

مدربني  عليه  يرشفوا  للرقص  نادي  نوفرولكم  باش  -مثال 
مختصني،

املادية  ظروفهم  رغم  ضحاك  تلميذ  وكان  بسام  التلميذ  وقف 
الصعبة وكان تلقائي برشة...

راني كي نشبع  أنا  يتاكل،  ما  باش تعطونا  مدام ظنيتكم  وقلها 
نعرفو  قداش  تشويف  تو  عرس  يف  شوفينا  ايجي  وحدي،  نرڨص 
بالكسكيس  شبعانني  نبدو  خاطر  عىل  مدرب  غري  من  نشطحوا 

واللحم.... وأضاف وهو يضحك... شبعينا تربحينا...

وضحكوا التالمذة... وضحكوا املسؤولني... وضحكت املدام األنيقة 
جدااا ايل كان ثمن حذاءها يعادل مرصوف عايلة من العايالت الفقرية 

يف سيدي حسني طيلة أسبوع...
وبالطبيعة ما تعملش النادي ألن املدرسة ما فيهاش أصال قاعة 

رياضة وال أسوار وال ملعب رياضة...
تالمذة  عندي  وكان  الثورة  وقامت  للحرايرية  أنا  نقلت  بعدها 
باندالعها وبرشتهم  بعضنا  مع  وفرحنا  فقرية  عايالت  من  ينحدرون 
بالخري العميم الذي ينتظرهم وحكيتلهم عىل بّسام ...وقتلهم سنرقص 
معا عىل أنخاب هذا الوطن املحرر من االستبداد... وحلمنا مع بعضنا 
ووعدتهم بغد أخرض ... وحكيتلهم عىل تونس جديدة وقريتلهم بكل 

اعتزاز قصيدة اللغماني..
 لم أعد أسحب عاري... لم أعد آوي إىل ظل جداري... أنا إنسان 

جديد...
نتصور  كنتش  ما  ألني  برشة...  وفرحانة  برشة  متحمسة  كنت 

بالكل حتى يف أسوأ كوابييس... أنه بعد سنوات قليلة فقط...
بسريوم  السبيطار  يف  ويقتلوه  يرجع رضيع صغري  باش  بسام   

مغشوش 
ثم باش يكرب بسام ويويل طبيب ويطيح بيه األسونسار املعطل يف 

املستشفى ويموت.... 
دارهم  قدام  بالرصاص  ويقتلوه  الرشطة  يالحقوه  باش  وبسام 
ألنه  ويموت  القنال  يف  يدزوه  باش  وبسام  يجري...  يعرفش  ما  ألنه 
ما يعرفش يعوم... وبسام باش يهزو الوادي...كي تصب األمطار... 
وبسام باش تتقلب بيه الكار ايل بالش صيانة ويتفشخ راسو عالصخر 
باش  ...وبسام  املدريس  املبيت  يف  يتحرق  باش  يف هفهوف... وبسام 
يموت غارق حارق يف البحر... وبسام باش يعذبوه يف االيقاف حتى 

يموتوه...
ويشطح  يشبع  يحب  جيعان  صغري  تلميذ  يرجع  باش  وبسام 
فرحان... ياخي نحاولو البوليسية دبشو ورضبوه وسحلوه وهانوه... 
الثورة طفل من سيدي حسني...  وصبح بسام بعد عرشة سنني من 

جيعان وحفيان ومهان وعريان...

تعرض  إىل  القارص  ملف  يف  العمومية  النيابة  فيه  تعمل  إىل  راهو 
لإلعتداء الشنيع يف السيجومي وإىل شاهدة عليه تونس لكل ضحك عىل 

الذقون وإستباله للجميع. 
 راهو اإلذن بأبحاث أولية وفق أحكام الفصل 26 من مجلة اإلجراءات 
املفروض  العمومية  النيابة  أمنية تحت وصاية  الجزائية وتعهيد فرقة 
أو  املناسب)الحفظ  القرار  إتخاذ  يف  الجمهورية  وكيل  يساعد  إجراء 
اإلحالة ( وقتيل تكون الوقائع واملالبسات غري موثقة أو مجردة أو واردة 
فقط عىل لسان الشاكي ولكن هذا اإلجراء يصبح دون مربر يف امللف هذا 
الصدمة  إمتصاص  املعروف ومحاولة  اإلجرائي  التبلعيط  إطار  خارج 
يف  النفوس  تهدى  حتى  مؤقتا  الثالجة  يف  ووضعها  القضية  وتمييع 
إنتظار التلهويث عليها واإلصطفاف بشكل أو بآخر مع املعتدين وهذا 

موش جديد .. عالش؟
القرار  إلتخاذ  وزيادة  كافية  الفيديو  مشاهدة  بساطة  بكل  ألنو   

املناسب وهو إحالة املعتدين عىل قلم التحقيق بقفة تهم .
يا عالم راهو يف ملف كيما هذا ما فما حتى إجتهاد ممكن لوكيل 
الجمهورية خارج فرضية اإلذن بقرار فتح بحث تحقيقي يتضمن تهم 

بناء عىل ذلك  واضحة وموجهة إىل أشخاص بعينهم وتمكني املترضر 
بالحق الشخيص و موش  القيام  القضية أي من  من مركز قانوني يف 
31 متاع ضد مجهول ) وهو تلهويثة  الفصل  زادا تحقيق عىل معنى 

أخرى ربما تكون الخطوة القادمة( 
و بطبيعة الحال قايض التحقيق املتعهد يكون طليق اليدين باش 
مع  امللف  وفق رضورات  يراها صالحة  إىل  األمنية  للفرقة  إنابة  يعمل 
املعتدين من قبل أي جهة  إمكانية إليقاف  أنو ليست هنالك أي  العلم 
بطاقات  إصدار  له  املخول  الوحيد  هو  إىل  التحقيق  قايض  غري  أخرى 

إيداع ضد من ثبت تورطه من ها املجرمة .
عديدة  أشهر  مرور  إىل ورغم  الرسي  الجهاز  ملف  تذكروا  وبربي 
بل  بواجبو  يقوم  العكرمي رفض  بشري  الذكر  الجمهورية يسء  وكيل 
أبحاث  السليطي قائال من حقنا نقعدوا مبارشين  وخرج وقتها علينا 
مازال  راهو  والرجال  النساء  وقفتلوا  موش  كان  ولو  لسنوات  أولية 

موسع بالو لليوم لغدوة .
فبحيث نحن إذن بصدد التعرض مجددا لعملية تحيل إجرائي أفقد 

العامة والخاصةمن بنزرت لبنقردان كل ثقة ممكنة يف قضاء عادل 

يا ناس يا عالـم !
كثير بوعالق

بلقيس خليفة
باش نوّفرولكم نادي للرقص...



www.acharaa.com العدد 265 - الثالثاء 15 جوان 2021 maghrebstreet@gmail.com

04الشارع السياسي

سعيد يفاجئ اجلميع بمبادرة تقطع مع مواقفه السابقة
كوثر زنطور

يف ما يفكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ؟ سؤال تردد عىل 
ألسنة, جل الفاعلني يف املشهد السيايس وهم يُجمعون املعطيات 
حول "الحل الرئايس" الذي قدمه سعيد المني عام اتحاد الشغل 
ما  وهو  "الفرقاء"  عىل  عرضه  منه  وطلب  الطبوبي  الدين  نور 
حصل فعال اذ ان الطبوبي انطلق يوم امس يف سلسلة مشاورات 
ال تشري اصداؤها اىل وجود ترحيب بمبادرة القرص الرامية إلنهاء 

االزمة السياسية املتواصلة منذ اكثر من 6 اشهر .

يمكن  بما  يتعلق  االمر  الجديد،  حملت  املنقيض  االسبوع  نهاية 
تسميته بميادرة طرحها قيس سعيد خالل اللقاء الدي جمعه بامني عام 
املنظمة الشغيلة تتمثل يف دعوة رئيس الحكومة اىل تقديم تحوير جديد 
او "تحوير من داخل التحوير" مرشوط بإبعاد 4 من الوزراء املزكني 
ضمن التعديل الحكومي الذي كان تحصل عىل ثقة مجلس نواب الشعب 

يوم 26 جانفي 2021 ورفض سعيد قبولهم الداء اليمني الدستورية.
اجتماعه  بعد  يوما  والتقى  الوسيط  دور  لعب  عىل  وافق  الطبوبي 
بسعيد برئيس الحكومة هشام املشييش الذي التقى بدوره يف نفس اليوم 
رئيس حركة النهضة والربملان راشد الغنويش. وشهد مقر "اتحاد عمال 
قادها  اللقاءات  من  سلسلة  العاصمة،  وسط  الواقع   " العربي  املغرب 
الطبوبي مع عدد من الشخصيات السياسية دعا خاللها اىل "التكتم" 

وتجنب اية ترصيحات قد تحول دون نجاح هذه املبادرة.
ساد التكتم يف املشهد وتعددت يف املقابل التساؤالت حول رس هذا 
االنقالب املفاجئ يف مواقف قيس سعيد مما جعل كثريا ممن يُحسبون 
القادمة من القرص تُمثل  التطورات  اذ ان  عليه ال يخفون استغرابهم، 
تغيريا بـ180 درجة يف "بوصلة" الرئيس سعيد وهي خاصة ال تستوىف 
حتى الجد االدنى مما كان يدعو اليه ويقول انه يتمسك به واملتمثل يف ما 
يسميه مقربون منه بـ"حل جذري" يكون منطلقا الصالحات حقيقية 

بعيدة عن التسويات والصفقات.
املبادرة وان اثارت استغراب وربما غضب املقربني من قيس سعيد، 
فإنها بال شك ادخلت البلبلة يف صفوف النهضة وبقية مكونات الحزام 
ان هذه  باعتبار  االمر مفهوم  تونس.  قلب  السيايس وخصوصا  حزب 
املبادرة تقوم عىل االبقاء عىل هشام املشييش يف منصبه كرئيس للحكومة 
اليه  بالنسبة  يعني  وهذا  الحكومة،  تركيبة  عىل  تغيريات  ادخال  مع 
احتواء  من  وتُمكنه  عليه  املسلط  الضغط  من  رشعية جديدة ستُخفف 
ادارة  اداء حكومته وفشلها يف  املتزايد بسبب ضعف  الشعبي  الغضب 
ازمة كورونا التي تزامنت مع تفاقم االزمة االقتصادية واملالية وبداية 

ظهور انعكاساتها عىل الوضع االجتماعي.
النهضة  عىل  بالتايل  وانقالبه  قيس سعيد  مع  املشييش  اصطفاف   
سيكون بمثابة زلزال سيايس له ارتدادات حتى يف مجلس نواب الشعب. 
من  النهضوية  القيادات  من  عدد  منه  حذر  ان  سبق  السيناريو  هذا 
رفضوا "معاداة" رئيس الجمهورية اثر انقالب املشييش عليه  يف نهاية 

مشاورات تشكيل الحكومة.
املشييش  الذي اختاره سعيد دون ان تكون اية مؤهالت تمكنه من 
الرشوط  بكل  اول  وزيرا  يكون  بأن  وقبل  االقدر"  "الشخصية  صفة 
التي حددها القرص، لن يصعب عليه وهو يصارع للحفاظ عىل منصبه 
ويعيش عىل وقع "ابتزاز" مستمر من مكونات حزامه السيايس  القفز 
للضفة املقابلة والبحث عن اوكسجني البقاء والحفاظ عىل املنصب كلفه 

ذلك ما كلفه.
اما  املشييش  مثل  لشخص  بالنسبة  مستحيال  يبدو  ال  القبول 
حل  رفض  تربر  حجة   غياب  يف  سياسية   كلفة  له  فستكون  الرفض 
يُنهي االزمة السياسية جوهره ال يمس بالدستور. ذلك ان عدم تمرير 
التزكية من مجلس نواب الشعب  هو  التحوير الوزاري للحصول عىل 
عرف سيايس ال عالقة له بمقتضيات الدستور  وتم اعتماده استنادا اىل  
النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب واملعلوم ان قيس سعيد ال يعرتف 

أصال به .
ذلك  يبدو  ال  النهضة؟   عىل  سينقلب  هل  املشييش؟  سيفعل  ماذا   
مستبعدا خاصة ان علمنا ان االتصاالت االولية لم تشمل حركة النهضة 
ورئيسها راشد الغنويش وان نور الدين الطبوبي الوسيط اكتفى بلقاء 
ان  اىل  يُؤرش  قد  امر  السياسية.  القيادات  بعض  ثم  الحكومة  رئيس 

لسحب  بوابة  بمثابة  وانها  للمشييش  فقط  موجهة  الرئاسية  املبادرة 
طرج  ما  نجاح  صورة  يف  سيفقد  الذي  السيايس  الحزام  من  البساط 

املشييش ثقله بالكامل يف السلطة التنفيذية.
ورقة  ان  خاصة  ايضا  مستبعد  غري  الحزام  عىل  املشييش  وانقالب 
ان  توجس  أي   لديه  تثري  مازالت  انها  تبدو  ال  الثقة   عريضة  سحب 
علمنا بان لقيس سعيد  قدرة رهيبة عىل التعطيل مع تلبيسه بمصوغات 
يف  وقبلها  الوزاري  التحوير  ازمة  خالل  حصل  مثلما  تماما  دستورية 
قانون  تنقيحات  مع  تعاطيه  يف  وايضا  الفخفاخ  اسقاط حكومة  ازمة 

املحكمة الدستورية.
مديرة  بابعاد  ربما  مرشوطة  واملشييش  سعيد  بني  التحالف  عودة 
الديوان نادية عكاشة التي يقول مقربون من املشييش انها كانت سببا 
بينه وبني سعيد وانها حالت دون نجاح كل  االزمة  رئيسيا يف تعميق 

الوساطات الحتوائها. 
الصدفة الهم  للقادمني عىل جناح  بالنسبة  ويبقى هذا االصطفاف 
مناصب الدولة يُقاس "بالربح والخسارة" فاملشييش قد يضمن خروجا 

امنا ومنصبا بعد مغادرة القصبة.
لكن هل سيقبل قيس سعيد بمغامرة ادارة  اخطر ازمة اقتصادية 
؟  االخرية  العرشية  "تركة"  وتحمل  الحديث  تونس  تاريخ  يف  ومالية 
وانقاذ  اصالحات  مسار  اطالق  عىل  قادرة  العملية  هذه  ستكون  وهل 
عىل  املطلعني  وبعض  املبادرة  هذه  حول  تحوم  ضبابية  اقتصادي؟ 
الدور  تحجيم  ورائها  من  الهدف  يكون  ان  يستبعدون  تفاصيلها 

السيايس للنهضة.
مفاجأة 

شكلت مبادرة الرئيس سعيد مثلما ارشنا مفاجأة خاصة بالنسبة 
قبل  من  خارجية"  بـ"تدخالت  بتحفظ  ربطوها  الذين  منه  للمقربني 
 80 الفصل  بتفعيل  يلوح  كان  الذي  فالرئيس  تونس".  "أصدقاء 
والرافض الي حل يكون بمثابة "انقاذ للمنظومة" قدم نهاية االسبوع 
املنقيض مبادرة يشدد مصدر التقاه سعيد مؤخرا "بشكل غري رسمي" 
مثلما يقول وهو من القيادات السياسية البارزة، عىل ان هذا الحل "لم 
يكن مطروحا البتة بالنسبة للرئيس" الفتا اىل ان "سعيد ال يستشري يف 
العادة أحدا واىل انه بهذه املبادرة اكد بشكل ال غبار عليه انه يف كوكب 

اخر".
لم  بهم  اتصل  او  الطبوبي  التقاهم  "من  ان  اىل  املصدر  ويشري 
يتفاعلوا بشكل كبري مع املبادرة املقرتحة" التي قال انها تتمثل يف اجراء 
تحوير وزاري جديد او "تحوير داخل التحوير القديم" يتم استنادا اىل 
الدستور ودون املرور لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب الفتا اىل ان 

ما يطلبه سعيد "دستوريا هو االصل" وانه "ال يكفي يف املقابل النهاء 
االزمة وقد يكون حال ترقيعيا بسطيا الزمة شاملة قد تولد االنفجار مع 

نهاية هذه الصائفة".
يف  املقرتحني  االربعة  الوزراء  "سيسقط  الجديد  التحوير  ان  وقال 
بسبب  رفضهم  الجمهورية  رئيس  كان  والذين   2021 جانفي  تعديل 
شبهات فساد" مذكرا بان ذلك الرفض حال دون تمكن الوزراء الـ11 من 
مبارشة مهاهم بسبب عدم قبول الرئيس التحوير واعتباره غري دستوري 
وانه تضمن اخالالت اجرائية منها عدم عقد مجلس وزراء للمصادقة عىل 
تغيريات شهدتها هيكلة الحكومة وذكر املصدر ايضا بخطابات الرئيس 
االخرية ومنها ساعات قبل لقائه بأمني عام اتحاد الشغل والطريقة التي 

تحدث بها مع هشام املشيييش ووزيرة العدل بالنيابة.
واكد املصدر ان املشييش يعلم هوية الرباعي املرفوض من قبل سعيد 
املقرتح  والتشغيل  املهني  التكوين  ووزير  املقرتح  الصحة  وزير  وهم 
اىل  وانضاف  املقرتح  الصناعة  ووزير  املقرتح  واملناجم  الطاقة  ووزير 
القائمة وزير العدل املقرتح والذي قد يكون قرار مجلس القضاء العديل 
والقايض بأنهاء اإللحاق بالنسبة للقضاة العدليني يف رئاستي الحكومة 
كافيا  اداريا  قاضيا  تتطلب  ال  التي  والهيئات  والوزارات  والجمهورية 

البعاده.
وللتذكري شمل التعديل الوزاري الذي بقي دون تفعيل رغم مصادقة 
الدولة  الداخلية والعدل والصحة وامالك  11 حقيبة هي  الربملان عليه 
واملؤسسات  والصناعة  والبيئة  املحلية  والشؤون  العقارية  والشؤون 
الصغرى واملتوسطة والطاقة واملناجم والفالحة واملوارد املائية والثقافة 
والتكوين املهني والتشغيل واالقتصاد االجتماعي والتضامني والشباب 

والرياضة.
واألرجح ان هذا التحوير سقط بالنسبة لقيس سعيد وانتهى امره 
جديدة.  حكومة  تشكيل  بمثابة  سيكون  جديدا  تحويرا  يقرتح"  وهو 
وتتزامن هذه التطورات مع ايفاد سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي 
اىل الدوحة وقد يكون موضوع الزيارة القرض الذي انطلقت الحكومة 
يف مشاورات بخصوصه وقيمته ملياري دوالر وسيوجه لسداد اقساط 

قروض حان اجل خالصها.
بالطبوبي  جمعه  الذي  اللقاء  خالل  بقوة  نفى  قد  سعيد  وكان 
من  وجلهم  والنواب  السياسيني  من  عدد  قبل  من  له  املوجهة  التهم 
للحصول  الحكومة  تحركات  افشال  ومحاولة  بتعطيل  النهضة  حركة 
عىل قروض لتعبئة موارد ميزانية الدولة. وهذه التهمة ُطرحت خاصة 
اثر عودة الوفد الحكومي الذي تراسه املشييش مؤخرا اىل قطر وانتهت 
الزيارة دون التوصل اىل اية نتائج ملموسة .وقالت مصادر قطرية ان 

هل ينقلب املشييش عىل النهضة ؟
• من رفض المنظومة ككّل إلى تحوير وزاري ال يمّر بالبرلمان

• الطبوبي وسيط وردود الفعل األولى متحفظة
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الشارع السياسي
الحصول عىل قرض مرشوط باستقرار سيايس يف تونس وبتوافق "بني 

رايس السلطة التنفيذية".
هذه الخطوة تأتي يف خضم تحذيرات اصبحت ملحة من محافظ 
الوضع وتنبيهه يف جلسة عامة بمجلس  املركزي حول خطورة  البنك 
تخفيض  حدوث  إمكانية  من   2021 ماي   21 بتاريخ  الشعب  نواب 
اىل  رايتنغ"  "فيتش  وكالة  قبل  من  لتونس  السيادي  للرتقيم  جديد 
وسيعقد  واملايل  االقتصادي  الزلزال  بمثابة  سيكون  تخفيض  "س"، 
بشكل كبري مساع الدولة لتعبئة موارد ويجعل من االقرتاض من السوق 
اكثر من  الدولية مخاطرة حقيقية. ينضاف اىل ذلك عجز بات  املالية 
وارد عن ايفاء تونس بالتزاماتها يف سداد ديونها بما يفتح باب اعادة 

الجدولة واملرور بنادي باريس.
نذكر يف هذا السياق بان الحكومة ستكون انطالقا من هذا الشهر 
لتسديد  موارد  تعبئة  تحديات  امام  القادم  نوفمرب  نهاية شهر  وحتى 
السوق  ديون تقدر اجماال بـ 4564.8 مليون دينار منها قرض من 
شبه  مهمة  وهي  امريكي.  بضمان  دوالر  مليار  قيمته  الدولية  املالية 
مستحيلة يف صورة استمرار الوضع عىل ما هو عليه، وسيزداد صعوبة 
مستوى  اىل  السيادي  الرتقيم  يف  التخفيض  الشهر  هذا  نهاية  تم  ان 
"س" وهو تخفيض قال العبايس انه خطري جدا عىل االقتصاد معتربا 

ان شهري جوان وجويلية سيكونان ُمحددين.
لكن هل كان سعيد عىل غري علم بهذه الوضعية؟ هذا ان سلمنا بأن 
"املبادرة الرئاسية" نابعة من مخاوف من انهيار الوضع االقتصادي 
موقف  يف  املفاجئ  التغيري  لهذا  الدافع  هو  الوضع  هذا  وهل  واملايل. 
الرئيس وكان وراء تقديمه هذا االقرتاح ؟ طبعا ال احد له االجوبة حتى 
الكثري  "سيخرس  الرئيس  منهمبان  البعض  يرى  الذين  منه  املقربني 

بهذه املبادرة الفاقدة ألي معنى".
لقيس  املساندة  الجبهة  يف  ملحة  من  اكثر  تبدو  التساؤالت  هذه   
حزام  لتشكيل  "مرشوع  لوجود  مكوناتها  بعض  تروج  التي  سعيد 
يضم شخصيات داعمة للرئيس" ويقول  احد املعنيني بهذا املرشوع إن 
هذا الحزام قد يفتح املجال امام تغريات عىل مستوى ديوانه الرئايس" 
هناك  بات  التي  عكاشة  نادية  الديوان  مديرة  اىل  واضحة  واالشارة 
اجماع عىل ان رحيلها قد يُحدث نقلة نوعية يف ادارة القرص. ويبدو ان 
الرئيس وانما حتى املحسوبني  املوقف منها ال يتقاسمه فقط خصوم 

عليه وحتى " اصدقائه من املنظمات الوطنية". 

الءات من كل صوب
 الطبوبي الذي كان متفائال وهو يخاطب الشعب من داخل القرص 
التقاهم  من  كل  امام  يخفي  ال  بالرئيس،  لقائه  اثر  كلمته  يف  الرئايس 
وما  الهاوية  نحو  للدولة  وخطري  رسيع  تدحرج  من  املنظمة  مخاوف 
يف  والدخول  خطري  انفالت  وربما  للمؤسسات  انهيار  من  ذلك  ينذر 
واالنجع  الجميع"  يريض  "حل  ال  الشغيلة  للمنظمة  بالنسبة  فوىض. 
هو "األفضل" للخروج من الدوامة وحالة الشلل الذي رضبت مختلف 

هياكل الدولة.
اال ان اتحاد الشغل الذي تغري جدول اعماله 72 ساعة تقريبا قبل 
قائد  من  تحول  االربعاء  غد  ليوم  مقررة  وطنية  ادارية  هيئة  انعقاد 
لسياساتها  الحكومة رفضا  بإسقاط  ينتهي  قد  واسع  لتحرك  محتمل 
وخاصة منها الزيادات االخرية يف اسعار عدد من املواد االساسية، اىل 
وسيط يتجدث باسم رئاسة الجمهورية ويحاول تقريب وجهات النظر 

بني اهم الفاعلني.
طرف  من  الرئاسية"  املبادرة  "قبول  اىل  تشري  االولية  االصداء 
ان  املنتظر  من  والذي  الطبوبي  التقاه  من  اول  كان  الذي  املشييش 
بصفته  االزمة  انطالق  منذ  مرة  ألول  الجمهورية  رئيس  اليوم  يلتقيه 
رئيسا للحكومة، ويف النهضة ُرفعت "الالءات" شكال ومضمونا رفضا 
السيايس  املستشار  الشعيبي  رياض  حوار  )انظر  الرئاسية  للمبادرة 
لرئيس حركة النهضة راشد الغنويش(، شكال ترفض النهضة تجاهل 
سعيد وجوبية التعامل املبارش معها ومضمونا ال مجال بالنسبة اليها 

إلقرار تحوير دون املرور بالربملان.
بالنسبة لقلب تونس، يقول مصدر منه لـ"الشارع املغاربي" ان 
إلنهاء  حل  ظاهرها  يف  مسمومة"  "هدية  بمثابة  تُعد  الرئيس  مبادرة 
الرئيس  صالحيات  توسيع  ملزيد  جديدة  محاولة  باطنها  ويف  االزمة 
وتحويل الحكومة اىل جناح تابع للقرص الرئايس. وبخالف ذلك هناك 
تناقلها بقوة  للحكومة، وتم  الداعم  الحزام  تتناقل بني مكونات  رواية 
من  مصدر  يقول  باستفتاء  وتتعلق  املنقيض،  االسبوع  نهاية  خالل 
االول  الوزير  مع  عنه  تحدث  سعيد  ان  املغاربي"  لـ"الشارع  الحزام 

الفرنيس جون كاستيكس خالل زيارته منذ ايام اىل تونس.
املصدر يؤكد ان سعيد حدث املسؤول الفرنيس عن "سيناريو يشبه 
ما قام به الجنرال شارل ديغول سنة 1962" لتغيري النظام السيايس 
ودعوته  الشعب  اىل  للتوجه  يستعد   " وانه  صالحياته   توسيع  بغاية 
الستفتاء حول نظام الحكم" مشددا عىل ان اقدام قيس سعيد عىل هذه 
مشددا  مستبعدة"  غري  مسالة  الدستورية  االطر  "خارج  من  الخطوة 
عىل ان "هذا التوجه تأكد مع دعوة قيس سعيد اىل ان يخصص الحوار 
الحكم  نظام  تغيري  وحول  االنتخابي  القانون  حول  للنقاش  املنتظر 
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 كشف رياض الشعيبي املستشار السيايس لرئيس 
حركة النهضة راشد الغنويش يف حواره مع " الشارع 

عن   2021 جوان   15 الثالثاء  اليوم  املغاربي" 
الجمهورية  رئيس  مبادرة  عىل  الحركة  تحفظات 
رفض  منها  السياسية  االزمة  النهاء  سعيد  قيس 

بمجلس  املرور  دون  تحوير  بأي  القبول 
نواب الشعب.

النهضة  حركة  موقف  هو  ما 
رئيس  قدمها  التي  املبادرة  من 
االزمة  النهاء  كحل  الجمهورية 

السياسية ؟ 
قد يكون حال للخروج من االزمة ....هناك امكانية بان يكون كذلك 
يف  تتمثل  الرئاسية  املبادرة  فان  املتداولة  املعطيات  حسب 
تحوير وزاري ال يمر بالربملان، هل هذا مقبول بالنسبة للنهضة؟
هناك اشارات ايجابية نقلها  امني عام اتحاد الشغل ويمكن البناء 
الرئيس  من  وواضحة  مبارشة  رسائل  ننتظر  لنا  بالنسبة  لكن  عليها 
الطبوبي  الدين  نور  السيد  تدخل  كان  وان  يعني  الخصوص  هذا  يف 
يعرف  الجمهورية  رئيس  ان  املفروض  فان  االزمة  لحلحلة  ايجابيا 
عنوان رئيس الحكومة و يعرف عنوان رئيس الربملان وعنوان األغلبية 
والحزام السيايس واالصل ان تكون هناك اتصاالت مبارشة ملناقشة مثل 

هذه املواضيع والتي لم تتم اىل حد االن.
ستقبل  هل  مبارش،  بشكل  املبادرة  ُقدمت  صورة  يف  طيب 
النهضة بتحوير دون املرور بالربملان او تغيري 4 وزراء من ضمن 

التعديل الوزاري الذين تحوم حولهم شبهات فساد ؟
الجمهورية  لرئيس  كانت  ...اذا  وزراء   4 عن  للتخيل  بالنسبة 
نقبل  ان  املمكن  غري  من  النه  بتقديمها  مطالب  فهو  تدينهم  ملفات 
بحل سيايس يتجاوز احرتام األشخاص... اما املسألة الثانية واملتعلقة 
لنا أي تحوير وزاري يجب ان يمر عرب  الوزاري، فبالنسبة  بالتعديل 
مجلس النواب.. ال يجب ان يكون اللحل السيايس عىل حساب االجراءات 
الدستورية والقانونية التي اقتضت حتى اللحظة ان أي تحوير وزاري 

يمر عرب الربملان..
هذا عرف وال عالقة له باإلجراءات الدستورية ؟

العرف يف قوة القانون .. حافظنا عليه يف العديد من املرات تقريبا 
وهو محل توافق وبالتايل ليس هناك ما يُنقضه .

لكن هذا الحل وان كان مناقضا للعرف فهو يمثل تنازال من 
الرئيس.. اال يقتيض ذلك تنازال مقابال من النهضة ؟ 

النواب  املرور بمجلس  لتمرير تحوير دون  اي معنى  ليس هناك 
بما ان هناك اغلبية يف الربملان وهي قادرة عىل منح الثقة الي تحوير 
ممكن وبالتايل ال وجود الي معنى للقفز عىل األغلبية الربملانية والذهاب 
لتحوير وزاري دون تزكيتها.. اصال سنكون امام نوعني من الوزراء 
..وزراء تمت تزكيتهم يف الربملان ووزراء لم تتم تزكيتهم من املجلس 

وهذا خلل 
ماذا تقرتح النهضة ؟ 

من  الخروج  عىل  طرف  احرص  النهضة  حركة 
حساب  عىل  يكون  ان  يجب  ال  الحل  ولكن  االزمة.. 
ان  نعترب  نحن   .. والقانونية  الدستورية  االجراءات 
املرور عرب الربملان اجراء رضوري لتزكية الوزراء قبل 
اليمني  واداء  الجمهورية  رئيس  اىل  الذهاب 

الدستورية.
النهضة  هل هناك مخاوف داخل 
بداية  املبادرة  هذه  تكون  ان  من 

لتحجيم دور الربملان وتهميشه ؟ 
السيايس  النظام  بالعكس..  ال 
وبالتايل  واضح  والدستور  واضح 
املسالة ال تتعلق بمخاوف من املس من دور الربملان.. الربملان يف قلب 
العملية الديمقراطية يف البالد.. ما ينجم حتى طرف ايزعزعو... الخيار 
هذا مشينا فيه كتوانسة.. من يريد تقليص صالحيات الربملان الطرق 
خلق  نريد  ال  لكننا  متخوفني  لسنا  االساليب..  بهذه  وليست  معروفة 
حساب  عىل  الحلول  تكون  بان  جديدة  وعادة  البالد  يف  جديد  عرف 

القانون والدستور .
كيف تحصلت النهضة عىل تفاصيل هذه املبادرة ؟ 

ويف  متأكدين..  لسنا  ونحن  اعالميا  متداول  هو  ما  خالل  من   
الحقيقة االخبار متناقضة

ما هي االخبار التي وردت عىل النهضة ؟ 
استقالة  يشرتط  الرئيس  ان  نوع  من   .. االعالم  يف  املتداول   
رئيس الحكومة وهل املبادرة تشمل الحوار الوطني ام ال .. االصل ان 
التي  رئيس الجمهورية يعرف عنوان رئيس الربملان وعنوان االحزاب 
تشكل األغلبية ومن املفروض ان يتم االتصال بشكل مبارش باالطراف 
االزمة  لحلحة  مبادرة  هناك  كانت  اذا  بمحتواها..  واعالمها  املعنية 

فاملفروض ان يكون هناك اتصال مبارش 
هل تشرتطون اتصاال مبارشا من قيس سعيد برئيس الربملان 

او االحزاب الداعمة للحكومة ؟
موش رشط ...هي مستلزمات نجاح أية مبادرة سياسية.

عىل الرئيس االتصال برئيس النهضة ؟
التقى  الذي  اليوم  نفس  يف  بانه  نذكر  الحكومة..  برئيس  او  مثال 
الحكومة..  برئيس  لقاء  هناك  كان  الطبوبي  الجمهورية  رئيس  فيه 
يف الصباح. خطاب ويف املساء نوع اخر من الخطاب  ..هناك ارتباك 

والتباس واملبادرة ليست واضحة بالنسبة لنا بالشكل الكايف. 
وان كانت املبادرة تتعلق ايضا بمناقشة نظام الحكم وتعديل 

القانون االنتخابي ؟
استكمال بناء املؤسسات الدستورية اوال .. كل يشء قابل للنقاش 

واصال ال يمكن تغيري نظام الحكم دون وجود محكمة دستورية.

في تعليقه على مبادرة رئيس الجمهورية المنتظرة، رياض الشعيبي
المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لـ »الشارع المغاربي« :

• ال حتوير وزاري دون املرور بالربملان
• ما ينّجم حتى طرف يزعزع الربملان

• ال يمكن تغيري نظام احلكم دون وجود حمكمة دستورية
• رئيس اجلمهورية يعرف عنوان رئيس الربملان واالتصال املبارش من مستلزمات نجاح أية مبادرة

وتعديل الدستور".
ويوم امس عقد اجتماع يف الربملان جمع نوابا من املعارضة واساسا 
من الكتلة الديمقراطية الذين كانوا يناقشون االعداد لالئحة سحب الثقة 
من هشام املشييش وتمحور النقاش حول مضامني العريضة وان كانت 
ستوجه ضده بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة ام رئيسا للحكومة. بعض 
الحاصلة  التطورات  عن  لالستفسار  الشغيلة  باملنظمة  اتصلوا  النواب 

ويبدو ان اعداد العريضة "ُعلق" يف انتظار " توضح الرؤية"..
مسألة  املشييش  "بقاء  ان  الديمقراطية  الكتلة  من  نواب  ويؤكد 
عليه  االبقاء  مع  وزاريا  تحويرا  سعيد  قيس  طرح  وان"  مرفوضة" 
طلب مرحيل سيفتح الباب لتغيري شامل" و أن "النقاشات لن تشمل 
فقط الوزراء وانها ستتحول اىل نقاشات حول خارطة طريق واضحة 
الكتلة "لن تنخرط يف أي حل ترقيعي وانها غري معنية  لإلنقاذ" وأن 

لرتشيح  املكونني  للحزبني  توجه  قد  اقرتاحات  اية  بقبول  مبدئيا 
شخصيات لتويل حقائب وزارية".

التي جاءت من "الخصوم واالصدقاء"  الرئاسية  للمبادرة  الالءات 
بمبادرة  رمى  الذي  وللرئيس  للقرص  الفادح  السيايس  الضعف  اكدت 
واملبادرة بمضامينها  الساحة.  داخل  أي جس نبض  املجهول دون  يف 
املتداولة حتى اليوم تعني تراجعا ال يمكن وصفه بالتكتيكي بالنظر اىل 
اننا إزاء رئيس رفع من سقف االنتظارات عاليا جدا وكان حتى وقت 
قريب ينظر اليه كرجل انقاذ قد يذهب حتى اىل اكثر الحلول القصووية.
السلطة  عىل   كانت  سعيد  معركة  ان  املبادرة  هذه  تؤكد  سياسيا 
"وعىل التحكم يف مراكز النفوذ بهدف بات يمثل شغله الشاغل واملتمثل 
يف تغيري نظام الحكم واملرور اىل نظام رئايس واىل دولة "برئيس فقط" 

يمسك بكل الصالحيات.

حوار : كوثر زنطور - نقل : منى المساكني
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النهضة ختطط لتوافق جديد
4 فيفري و25  العام" بعدديها املؤّرخني يف  نرشت جريدة "الرأي 
مارس 2021 مقالني عىل غاية قصوى من األهمية لعيل الاّليف أحد كتاّب 
سياساتها.  عن  املدافعني  أشّد  وأحد  النهضة  لحركة  التابعة  الجريدة 
األطراف  السيايس )B( وهويّة  الجسم  األول تحت عنوان "قصة  املقال 
من  واملستفاد  لعبري مويس؟"  بديال  "من سيكون  والثاني  املتصارعة" 
املقالني أن الحركة التي هي الجسم السيايس )A( تبحث اليوم عن جسم 
إلنقاذها  تونس  نداء  أداه  الذي  الدور  نفس  يؤدي   )B( سّمته  سيايس 
يتمثل  التخطيط  هذا  من  األسايس  والقصد  النجاة،  من حبل  وتمكينها 
أّوال وقبل كل يشء يف إبعاد عبري مويس عن الشـأن السيايس تماما من 

خالل الخيارات األربعة التي تطرحها الورقة الالفية وهي التالية:
واألشهر  األسابيع  خالل  مويس(  )لعبري  الكيل  "االنكسار  أ( 

القادمة بشكل نهائي ليتّم تعويضها بجسم سيايس آخر بغّض 
النظر عن هويّة زعامته".

رئاسة  تسليم  عرب  جزئيا  باالنسحاب  عبري  "قبول  ب( 
للرئاسية  الرتشح  يكون  بأن  القبول  أو  ثان  لقيادي  الحزب 
القادمة باسم شخصية ثانية وإن كان ذلك مستبعد موضوعيا 
إال أنه قد يُفرض عليها، أي أن تبقى مثال يف رئاسة الحزب 

ولكنها ال تكون ممثلة له يف أي منصب سيايس مسقبليا".
الحزب  عن  واالبتعاد  تماما  السيايس  العمل  "اعتزال  ج( 

القبول  أو  بحاله  كحزب  سواء  وأعضائه  وقياداته 
ضمن  وصهره  الحزب  واحتواء  بالخروج 

النظر  بغض  ثانية  سياسية  مبادرة 
عن هوية تلك املبادرة ونتائجها عىل 

األرض".
د( "تغيري االسرتاتيجية كليا خالل األسابيع واألشهر القادمة بشكل 

كيل". 
إىل  سعت  رصاحة  النهضة  حركة  قيادات  أعلنته  الذي  الهدف  هذا 
تجسيمه من خالل ما ورد يف املقالني من أسماء وأحزاب مرشحة للقيام 
بهذه املهمة. فاملعلومات الواردة يف املقالني ال يخلو حالها من أمرين: إما 
أن يكون الكاتب قد ُكّلف بكتابتها ونرشها بني الناس أو أنها حصيلة 
لنقاشات دارت داخل الحركة وتم ترسيبها قصدا، علما أن املقالني مّرا 
وقد  املخطط  هذا  من  البعض  اليوم  شاهدنا  أن  إىل  انتباه  إثارة  دون 
لذا  الجثث،  من  للموات  وإحياء  وبيانات  ترصيحات  يف  بوادره  ظهرت 
رأينا إيراد أهم ما جاء يف املقالني دون تدخل منا مع احتفاظنا باالحرتام 
الكامل ِلمن وردت أسماؤهم أدناه فالتقييم هو تقييم حركة النهضة عىل 
لسان أحد صحفييها ونرش يف جريدتها، يتكّون الجسم السيايس)B( من 

واجهتني:
الواجهة األوىل تشمل األحزاب التي يمكن أن تعّوض وترث الحزب 

الدستوري الحّر كما جاء يف املقال املذكور وقد وردت بالرتتيب التايل:

1( مجموعة "كلنا للجمهورية" وهم الذين تبقوا من طلبة التجمع 
امللتفني حول نزار الشعري "وأبرز وجوههم عادل الخبثاني الذي يُفّضل 

التواري وإدارة األمور من الخلف".
2( الحزب الوطني التونيس بقيادة فوزي اللومي.

أكتوبر   6 انتخابات  نتائج  ولكن   .... تونس  مرشوع  "حزب   )3
2019 وتزّعم الناصفي كتلة اإلصالح هو ما جعل الحزب نسيا منسيا 
الناصفي أكثر من مرزوق وهو ما يعني أن األّول مرشح ليكون  وبيد 

فاعال يف الجسم )B( وليس الثاني أي مرزوق".
أّسسه املهدي جمعة وهو يف  التونيس وهو حزب  4( "البديل 
وضّمت   2015 سنة  أّسسها  لجمعية  وراثة  الحقيقة 

وزراءه السابقني يف حكومة 2014".
الذي  الشاهد  ليوسف  تونس  "تحيا  حزب   )5
 .....)B( الجسم  هو  يكون  أن  فكرة  عىل  قام 
جعلته  الترشيعية  ويف  الرئاسية  يف  نتائجه  ولكن 
إىل  يضطر  وقد  ضعف....  موقف  يف  وستجعله 
أن  أو  ليكون مؤهال  السيستام  بقايا  للتحالف مع 
الجسم  ذلك  يكون  وأن  ثان  جسم  يف  طرفا  يكون 

 .")B( ممثال للجسم
بعد  تأسس  الذي  الحزب  وهو  تونس  "آفاق   )6
ابراهيم  ياسني  بقيادة  الثورة 
انتخابات  يف  شارك  ثم 
وانخرط  و2014   2011
ترأسها  التي  الحكومة  يف 
عرف  ثم  الصيد  الحبيب 
يوسف  حكومة  من  االستقالة  وزرائه  جّل  رفض  جراء  االنشقاقات 

الشاهد.
7( "قلب تونس" لنبيل القروي ويشري الاليف إىل أن ترخيص الحزب 
حزب  تخيل  بإمكانية  يوحي  ما  وهو  الكناني  هدى  باسم  األصل  يف 
التوازنات  اقتضت  إن  الرتخيص  صاحبة  لصالح  القروي  عن  النهضة 

السياسية لديه ذلك.
ناجي جلول  أّسسه...  الذي  التونيس  الوطني  االئتالف  8( "حزيّب 
دور  بلعب  بالك  فما  الجهات  بناء هياكل حزبية يف  سيبقى عاجزا عن 

الجسم )B( إال إذا التحق بركب طرف سيايس ثان". 
قياداته  بني  من  نجد  الذي  كورشيد  ملربوك  الوطنية"  "الراية   )9
2011 وهو  املخلوع سنة  بن عيل  األسبق  للرئيس  ديوان  "آخر رئيس 
القضم من قواعد  أية حاضنة شعبية سوى  له  ليست  حزب/ مرشوع 

وبقايا التجمع امُلحل".
أن  يمكنها  مختلفة  مشارب  من  أشخاصا  تشمل  الثانية  الواجهة 
أو  الحّر  الدستوري  أو  الحكومة  أو  الجمهورية  لرئاسة  تكون مرشحة 

ائتالف يضّمه أو يرثه وتنقسم إىل 3 مجموعات:
وهي  الباجي  دور  ولعب  التجميع  عىل  قادرة  األوىل  املجموعة   )1

التالية:
ـ فوزي اللومي.

ـ يوسف الشاهد.
ثقافيا من  الفاعلني  أهم  "أحد  بأنه  الاليف  الشعري ووصفه  نزار  ـ 

الخلف يف نظام الرئيس املخلوع".
ـ فاضل عبد الكايف.

الخبثاني  ملجموعة  واجهة  اختياره  يتّم  وقد  الناصفي  حسونة  ـ 
وقد يلتحق به الكثري من هياكل وقيادات الدستوري الحر يف أول هّزة 

تنظيمية أو أية فضيحة كربى لزعيمته وهو أمر منتظر ومرتقب".
التطورات  لها  تسمح  قد  شخصيات  وتشمل  الثانية  املجموعة   )2

بلعب هذا الدور:
لدى  حظوة  وله  أمنية  دراسات  مركز  رئيس  العكروت  الجنرال  ـ 
حزبية  الفتات  تقود  أو  مستقلة  يسارية  وقيادات  الجامعيني  بعض 

صغرية.
ـ مصطفى كمال النابيل ويحظى بدعم صهره كمال لطيف.

ـ شخصيات عليها بعض االعرتاضات كنبيل القروي وسمري العبيدي 
ومنذر الزنايدي وعبد الرحيم الزواري ورضا رشف الدين وسلمى اللومي 

وناجي جلول وعبد الكريم الزبيدي.
3( املجموعة الثالثة شخصيات ستبقى حاملة بلعب دور عددها كبري 
جدا اكتفى الاليف بذكر محسن مرزوق ومربوك كورشيد ونجيب الشابي.
بهذا األسلوب الذي يستهدف البقاء يف الحكم تخّطط النهضة لتوافق 
لغريه  كان  وما  واتصل  دام  للوطن  كان  ما  أن  متناسية  حكمها  يُديم 

انقطع وانفصل.
أنس الشابي

كمال العكروت

تصوروا  “فقط   : البحريي  الدين  لنور  املأثورة  االٔقوال  من 
تونس دون نهضة”٠٠٠٠٠

أوال - دون النهضة تونس ستبقى بالدا أغلبية أهلها يدينون 
بدين االٕسالم. سيبقى نسبة من ئودي شعائر الدين هي نفسها، 
ربما بزيادة طفيفة لكل من يرى أن الدين دون توظيف سيايس 

أحسن وأصدق وأقل رياء.
ثانيا- املزايدة بالدين أو ضده ستضمحل من الساحة العامة 
مما يجعل نقاشاتنا حول القضايا املعيشية الهامة تستحوذ عىل 

االٕهتمام. 
ثالثا- تتحرر االٕدارة التونسية من التوظيف السيايس وبذلك 
نحقق ما توصلت إليه كل املجتمعات املتحرضة من عدم تسييس 
املرفق االٕداري وجعله مرفقا يخضع ملبدإ واحد هو الكفاءة. وهذا 
التأثري وحده كفيل بربح نقاط هامة من املردودية لفائدة الصالح 

العام.
دورا  وتصبح  السياسة  تأثري  من  املساجد  تتحرر  رابعا- 
خالصة للعبادة والخشوع كما إرتضاها لها سبحانه وتعاىل. أما 
السيايس  السيايس واالٕنتداب  التوظيف  الدين فتخرج من  دروس 
بجعلها يف أماكن التعلم العمومي والخاص. وتحرر دور العبادة 

الدين..  صالح  ويف  السياسة  صالح  يف  هو  السياسة  تأثري  من 
وليس  والكفاءة  العلم  لقاعدة  مستجيبا  يصبح  االٔيمة  وإختيار 
للوالء. وهذه الثقافة عندما ترتسخ يف العقول تجعل الفكر الديني 
متحررا من السيايس وتجعل من االٔيمة شهداء حق دون أن يقع 
مدة حريتهم  بعد  وبذلك يسرتجعون  بأي والء سيايس،  إتهامهم 

يف التعبري.
خامسا- لن تكون هناك غلبة لالٔدعياء ضد الدين أو التدين.. 
الن ذلك لن يكون له أي تأثري سيايس ولن يجعل من املسألة محل 
نقاش سيايس. الٔنها مسألة قناعة شخصية.. ولن يجرأ سيايس أو 
إعالمي عاقل أن يهاجم قناعات الناس. فالنهضة خالفا ملا يقول 
حلبة  يف  وضعته  بل  الناس  جمهور  دين  عن  تدافع  لم  البحريي 

رصاع هو يف غنى عنها.
توظيف  دون  الفكري  والنقاش  الفكر  سيتطور  سادسا- 
سيايس للدين ودون نظرة إخوانية ودون رصاعات دينية مستوردة 
الحرية  بلد  الٔنها  الفكرية  الريادة  تونس  لدمقرطة  وستكون 
االٕصداح  يستطيعون  ال  الذين  املفكرين  مالذ  وستكون  الفكرية 
بفكرهم املعارض مع السلطان السيايس وستصبح تونس محطة 

فكرية مزدهرة.

سابعا- سريفع العقال عن القضاء - يا وزير العدل السابق - 
وسرتفع القيود عن فكر القضاة بما يجعلهم يرفضون أية وصاية 
لسلطان  خاضعا  القايض  وسيكون  كانت..  جهة  أية  من  عليهم 

القانون فقط.
ثامنا- ستتحرر الثورة التونسية من االٔدعياء عليها وستسرتجع 

بريقها الوطني والجهوي بعيدا عن الشعارات الشعبوية.
وموحدة  واحدة  خارجية  سياسة  لتونس  ستكون  تاسعا- 
النقاشات  وستصبح  وآخرا  أوال  الوطن  خدمة  مبدٔوها  وسيكون 

حول ذلك أكثر عمقا وأكثر عقالنية.
االٕنتخابات  يف  باالٔصوات  املايل  التالعب  سينقص  عارشا- 
وستصبح أكثر نزاهة وأكثر شفافية وسيتعلم املواطنون التصويت 
وبذلك  وإنجازاتها  وبرامجها  أفكارها  حسب  السياسية  لالٔحزاب 

سيكتسب التصويت عقالنية أكثر.
أو يتغري كل من جعل من محاربة  سيندثر  الحادي عرشة- 
عندها  السياسية  الساحة  وتكتسب  سياسيا  برنامجا  النهضة 
مقبولية أكثر وبها تنعدم ثقافة الحقد والكراهية املقسمة للمجتمع.
كتبته دون  ما  قيل وهو  ملا  قراءتي  بفكري عند  ما جال  هذا 

سابق إضمار ولو لم أخش االٕطالة لواصلت...

تصّوروا تونس بالش هنضة...
فوزي عبد الرحمان
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معز زيود

حاالت معزولة أم قمع منهجي؟
التي  الرهيب  واإلذالل  االعتداء  حادثة  كشفت 
مارستها عنارص بوليسيّة ضّد مراهق قارص يف منطقة 
األمنيّة.  املتأبّطة باملؤّسسة  العيوب  سيدي حسني كّم 
املمارسات  تركة  من  تتخّلص  لم  أنّها  فبدا خصوصا 
القمعيّة للنظام االستبدادي السابق. كما انكشف، يف 
أّن املزايدات من هذا الشّق أو ذاك ال تزال  اآلن ذاته، 

عملة رائجة مهما كانت حّدة األزمات السائدة...
قّوات  أّن  تونس  يف  األخرية  األحداث  أظهرت 
أصغر  بني  حتّى  بعيد  حّد  إىل  متشابهة  تبدو  األمن 
دولة وأكربها. وال أدّل عىل ذلك من تواتر االنتهاكات 
البوليسيّة الرهيبة، خالل األشهر األخرية، يف الواليات 
قّواتها  أّن  من  الرغم  عىل  نفسها،  األمريكيّة  املتحدة 
األمنيّة تعّد إحدى أكثر أجهزة الرشطة تدريبا وِحرفيًّة 
ضمن  تندرج  العنف  فممارسة  الدويل.  الصعيد  عىل 
العالم،  بالد  كاّفة  يف  األمنيّة  املؤّسسات  عمل  آليّات 
بقّوة  و«املحمي«  »الرشعي«  بالعنف  يُعرف  ما  وهو 
املتعّلقة  اإلشكاليات  تكمن  تحديدا  وهنا  القانون. 
القّوة  استخدام  يف  والتناسب  النفس  ضبط  بمعادلة 
إلنفاذ القانون وحفظ النظام، بعيدا عن سوء املعاملة 
واملّس بالكرامة البرشيّة وشتّى رضوب التعذيب التي 
يف حال تواترها من شأنها أن تُحّول ما هو رشعي إىل 

سياسة دولة!.

حاالت معزولة أم قمع منهجي؟
يُعّد  بل  تونس،  يف  جديدا  ليس  البولييس  العنف 
واقعا قائما عىل امتداد العقود املاضية. ومع ذلك فقد 
كشفت األحداث األخرية أنّه لم يعد باإلمكان التغطية 
معلنة.  تكون  أن  دون  املستبطنة  الحقيقة  هذه  عىل 
ومواقف  املتداولة  واملزايدات  الشعارات  عن  وبعيدا 
أن  يُمكن  عّما  نتساءل  أن  علينا  ذاك،  أو  الشّق  هذا 
قمع  سياسة  إىل  الفرديّة  العنف  ممارسات  يُحّول 
وتتحّمل  األمنيّة  املؤّسسة  منظورو  يمارسها  منهجيّة 

مسؤوليّتها الدولة برّمتها؟. 
القمع  أّن هناك عوامل عديدة تجعل من  ال ريب 
أساسا ال فقط يف  البولييس سياسة منهجيّة، وتتمثّل 
تكرار تلك املمارسات العنيفة واملنتهكة لكّل الضوابط 
املؤّسسة  سعي  يف  كذلك  وإنّما  والحقوقيّة،  املهنيّة 
األمنيّة  النقابات  مثل  منها  القريبة  والهياكل  األمنيّة 
بشكل  عليها  والتغطية  املريبة  األفعال  تلك  تربير  إىل 
عديدة  وسائل  عرب  يُمارس  أن  يمكن  ما  وهو  دائم. 
عىل غرار املغالطات اإلعالميّة، كما هو الشأن بالنسبة 
إىل البالغات الصحفيّة التي أصدرتها وزارة الداخليّة 
منطقة  طفل  عىل  العنيف  االعتداء  حادثة  بشأن 
الفيديوهات  أثبتت  ثّم  سيدي حسني وجّره وتعريته. 
املتداولة يف شبكات امليديا االجتماعيّة مدى املغالطات 
التي تتضّمنها تلك البالغات الرسميّة، إىل درجة أنّها 

أضحت محّل تنّدر وسخرية.
ماذا كان سيحدث إذن لو لم يتّم تصوير حادثة 
بشكل  الفيديوهات  تلك  وترويج  املراهق  ذلك  تعرية 
وزارة  رواية  تفنيد  عندها  باإلمكان  كان  هل  واسع؟ 
الداخليّة كليّا بالحجج الدامغة؟ طبعا ال، فعىل العكس 
باالنتهاكات  يُقّر  عيان  شاهد  أّي  أصبح  ربّما  تماما، 
إليه تهمة االّدعاء  األمنيّة محّل مساءلة بعد أن تُوّجه 
بعض  لدى  صاغية  آذانا  يجد  قد  ما  وهو  بالباطل. 
ذلك  مصري  يكون  أن  املرّجح  من  أنّه  كما  القضاة! 
الطفل إيداعه بإحدى اإلصالحيّات يف انتظار محاكمته 
املنترشة  الفيديوهات  تلك  غابت  حالة  ويف  وسجنه!. 
أيضا  جّدت  ملا  »فيسبوك«  صفحات  عىل  كاللهيب 
أحداث شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 12 جوان 

أصال.
يف  تأثريا  األكثر  العامل  إىل  الطرح  هذا  يجّرنا 
البوليسيّة،  لالنتهاكات  املنهجيّة  الطبيعة  تحديد 

وهو ما يكمن أساسا يف مسألة »اإلفالت من العقاب« 
التي يحظى بها الجناة من مماريس القمع والتعذيب 
يف  يجري  األمر  هذا  أّن  يخفى  وال  املعاملة.  وسوء 
تونس عرب اإلعالن عن تشكيل لجان تحقيق، كثريا ما 
تكون صوريّة من قبيل ذّر الرماد عىل األعني وبهدف 
امتصاص حاالت الغضب واالحتقان الظرفيّة، ال أكثر. 
ويف أحيان كثرية يؤّدي ذلك إىل رسعة تبّخر أعمال تلك 
اللجان وضمور نتائجها، وال سيّما يف ظّل غّض البرص 
العتبارات  القضائي  الجسم  منظوري  بعض  لدى 
القائمة يف هذا  بالتحالفات  أهّمها  تتعّلق  قد  متشّعبة 
املضمار. ومّما يدّل عىل ذلك ما تشهده ملفات العديد 
من  الثورة  قبل  التعذيب  ممارسة  يف  الضالعني  من 
تعويم ومماطلة إىل حّد اليوم. وهو ما يمكن توصيفه 
بـ«الخطيئة األوىل« التي أّدت إىل الفشل يف إصالح هذا 
املرفق العمومي الجوهري ووضعت مطبّات وعراقيل 

عّدة يف مسار بناء األمن الجمهوري.
وجود  مؤرّشات  بأّن  اإلقرار  إذن  املؤسف  من 

بالنظر إىل  اليوم  سياسة قمع منهجيّة تبدو متوافرة 
إىل  اليوم  تحتكم  قد  لكنّها  الذكر،  السالفة  العوامل 
ممارسات قمعيّة متوارثة يف حرم وزارة الداخليّة، وقد 
ترتبط كذلك بتوازنات داخل ماكينة املؤّسسة األمنيّة 
يُرّوج  نتاج تعليمات فوقيّة مثلما  أن تكون  أكثر من 

البعض...
سيدي  منطقة  ألحداث  األخرية  الصدمة  ولعّل 
وزارة  بوصلة  تعديل  يف  مهّمة  حلقة  تُمثّل  حسني 
األوضاع  أّن  من  الرغم  عىل  ومنظوريها،  الداخليّة 
عوامل  تُشّكل  ال  السياسيّة،  األزمة  والسيما  الراهنة، 
مساعدة عىل تحقيق الحّد املقبول من عمليّة اإلصالح 

املنشود.

مسؤولّية الجميع
التي  الفظيعة  القمع  ممارسات  أّدت  إذن  هكذا 
ضّد  التّدخل  قوات  أو  الرشطة  أفراد  بعض  ارتكبها 
مراهق قارص بمنطقة سيدي حسني إىل قلب املعادلة 
وانقلبت  عفريت،  كّف  عىل  البالد  باتت  فقد  أصال. 
عىل  ذلك  يحدث  مسبوق.  غري  درك  إىل  األمن  صورة 
يقفون  من  أنفسهم  هم  األمنينّي  هؤالء  أّن  من  الرغم 
يف الصفوف األوىل ملكافحة الجريمة واإلرهاب ورضب 

استقرار البالد. ومن دونهم، أي من دون وجود أمن 
عىل  والحفاظ  األمن  الستتباب  مجال  ال  جمهوري، 
بعيدا  طبيعي  بشكل  الحياة  واستمرار  العام  النظام 

عن االحرتاب الداخيل...
ويف ظّل هذه األحداث املؤسفة، تساقط الكثريون، 
من  النخب  من  العديد  ثّم  السياسيّون  مقّدمتهم  ويف 
شتّى املجاالت، يف خندق االستقطاب واالنقسام الذي 
يُخيّم عىل البالد. فإّما السقوط يف التهويل أو التهوين، 
وموضوعيّة  ورصانة  وتعّقل  تبرّص  أدنى  دون 
املناخ  هذا  يف  الطبيعي  ومن  البالد.  ملصالح  ومراعاة 
فلكها  يف  يسري  ومن  السلطة  تعترب  أن  السليم  غري 
كما  تونس  يف  البولييس  القمع  لفداحة  يُرّوج  من  أّن 
واملتاجرة  املزايدة  قبيل  من  هو  إنّما  مؤخرا  حدث 
املقابل،  ويف  الخفيّة.  أو  األهداف  املعلنة  السياسيّة 
األمنيّة  الفرق  معظم  به  تميّزت  ما  عىل  الوقوف  فإّن 
للنفس  ضبط  من  بورقيبة  الحبيب  شارع  أحداث  يف 
األحيان،  أغلب  يف  املحتجني  غضب  صّد  يف  وِحرفيّة 

تمّلق  مجّرد  للحكومة  العداء  يناصبون  من  سيُؤّوله 
للسلطة ولالئتالف الحاكم!. ففي تونس اليوم ينبغي 
أن يكون املرء إّما أبيض أو أسود، مع أو ضّد، منارصا 
أو معاديا، تماما مثل القطعان املطأطئة رؤوسها يف 
طريقها إىل مأواها اللييل وراء الرعاة وكالب الحراسة.
نقاط ضّد  بتسجيل  إذن  األمر  يتعّلق  أاّل  يُفرتض 
هذه  مثل  يف  ذاك  لصالح  أو  القطاع  أو  الهيكل  هذا 
قّوات  أّول شهيد من  الوطنيّة. ففور سقوط  القضيّة 
األمن يف مكافحة اإلرهاب، ال قّدر الله، ستعود ماكينة 
القانون  مرشوع  عىل  النحيب  إىل  األمنيّة  النقابات 
الذي  املسّلحة  القّوات  عىل  االعتداءات  بجزر  املتعّلق 
تؤّسس بعض بنوده لإلفالت من العقاب رغم حيثيّاته 
إىل  النقابات  تلك  بعض  تلتجئ  وربّما  املرشوعة. 
فعلت  مثلما  القّوة  واستعراض  القانون  عن  الخروج 
سابقا، دون أدنى محاسبة. وال يخفى أّن بعض تلك 
النقابات كثريا ما سمحت لنفسها بالتدّخل يف الشأن 
السيايس لخدمة بعض األحزاب املهيمنة. ودليل ذلك 
أنّها لم تُحّرك ساكنا حني هّب قيادّي بإحدى هياكلها 
يف صفاقس متلّفظا بخطاب سيايس عنرصي وتمييزي 
ال  متطّرفة  توّجهات  يستبطن  أنّه  فيه  يُقال  ما  وأقّل 

تختلف كثريا عن خطاب الجماعات التكفرييّة...

خندق المزايدات
يف  السقوط  طبعا  األخطاء  رّش  من  ذلك  كّل  رغم 
األمنيّة وجعلها  املؤّسسة  التعميم بغاية اسهداف  داء 
السائدة. وهو ما  بمثابة كبش فداء ملسار اإلخفاقات 
كاّفة  يتحّملها  كربى  مسؤوليّة  هناك  أّن  أيضا  يعني 
املرتبّعني عىل املؤّسسات السياسيّة للبالد قبل غريهم، 
ويف  والربملان.  والجمهوريّة  الحكومة  برئييس  بدءا 
هنا  من  املزايدات  وعّمت  االنقسامات  تواصلت  حال 
وهنا، فإّن األوضاع قد تتعّكر أكثر مّما هي عليه اليوم 
عىل كّل األصعدة. ومن املؤسف أّن ما حدث األسبوع 
النقاش  طبيعة  عىل  سواء  سلبا  انعكس  قد  املايض 
املسؤولة.  غري  الغوغاء  إىل  أقرب  أضحى  الذي  العام 
فمن املعيب مثال أن توصف وزارة الداخليّة يف إحدى 
أو  االحتالل«  قّوات  بـ«وزارة  التلفزيونيّة  القنوات 
»مليشيات  بكونها  األمنيّة  الفرق  عن  الحديث  يجري 

بوليسيّة« متخّصصة يف تهديد سالمة املواطنني. 
بالصورة  اإلرضار  أّن  ذلك  من  أكثر  واملعيب 
املرتّهلة أصال للبالد لم يقف عند شباب غاضب أتيحت 
له فرصة املشاركة يف منابر إعالميّة، بل بلغ األمر حتّى 
كبار الشخصيات السياسيّة. فقد أضحت الديمقراطيّة 
الوحيدة يف البالد العربيّة محّل تنّدر، بعد أن قارنها 
البشعة للمارينز يف  أحد كبار مسؤوليها باملمارسات 
»سجن أبو غريب« يف العراق زمن االحتالل األمريكي. 
هذا ما تناقلته وسائل اإلعالم األجنبيّة مثال عن النائب 
األّول لرئيس مجلس نّواب الشعب طارق الفتيتي. فلو 
أو  املعارضني  السياسينّي  أحد  التوصيف  بهذا  تلّفظ 
األمر  لكان  عادي  مواطن  أو  صحفي  أو  كاتب  حتى 
كانت  مهما  رأي  أو  موقف  أّي  قبول  ولجاز  مفهوما 
بمثل  يتلّفظ  أن  أّما  يستبطنها.  التي  املبالغة  درجة 
املعروف  الربملان  لرئيس  األّول  النائب  التوصيف  هذا 
بتقّلباته من أيّام حكم التجّمع إىل غاية اليوم، فإّن األمر 
ال بّد أن يعكس ما ترّدت إليه وتساقطت نخب الدولة 
غباء مستحكم وجهل عميق ومزايدات  التونسيّة من 
يف  وصورتها  البالد  بسمعة  عظيم  واستهتار  فّجة 
الخارج، وتونس عىل أبواب املوسم السياحي بكّل ما 
الهذيان  لذلك  املبارشة  فالنتيجة  يشكوه من صعاب. 
األجنبيّة  اإلعالم  وسائل  من  الكثري  أّن  املحسوب  غري 
التونيس، نقال  أخذت تتحّدث عن سجن »أبو غريب« 
الترشيعيّة  املؤّسسة  باسم  املرموق  املتحّدث  هذا  عن 

التونسيّة.
لقد دّقت األحداث األخرية ناقوس الخطر مجّددا، 
يف  الزيادات  من  الشعبي  التململ  وجهة  وحّولت 
مؤّسسات  ضّد  متنامية  احتقان  حالة  إىل  األسعار 
الداخليّة. وهو ما قد ينذر  البالد ويف مقّدمتها وزارة 
بأيّام عصيبة يف قادم األيّام. ينبغي كذلك تبرّص جملة 
طفل  تعرية  مشاهد  ترويج  عن  املنجّرة  الرسائل 
بقسوة  ورضبه  وجّره  الرشد  سّن  عن  أعوام  تفصله 
شديدة. قد يكون من ارتكب تلك املمارسات اإلجراميّة 
مريضا نفسيّا أو شخصا ساديّا يتلّذذ بتعذيب اآلخرين 
أو يحاول ترهيب رفاق الضحيّة. ويف جميع الحاالت، 
من الرضورة التزام الجّدية يف املسار القضائي ملعاقبة 
الجاني أو الجناة دون إبطاء. وهو ما قد يوّجه رسائل 
بعض  الدولة  مؤّسسات  استعادة  شأنها  من  طمأنة 
الثقة املفقودة لدى الشباب املهّمش يف األحياء املفّقرة 
القضيّة  هذه  تعويم  حالة  يف  أّما  األعوام.  مّر  عىل 
املؤّسسة  إزاء  املتعاظم  الغضب  مآل  فإّن  ومثيالتها، 
الجميع.  يستهدف  داهم  إىل خطر  يتحّول  قد  األمنيّة 
اإلرهابيّة  الجماعات  تستثمره  أن  تماما  غريبا  وليس 
املنّظم  العنف  بات  أن  بعد  اإلجراميّة،  والعصابات 

ظاهرة معلنة تُنبئ باألسوأ...

حادثة سيدي حسين وتداعياتها :
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جوان   10 بتاريخ  النهضة  حركة  عن  صدر  بيان  آخر  يف   
حركة  تُنبّه   " ييل:  ما  منه  الخامسة  النقطة  يف  ورد   2021
النهضة للتهديدات الجدية لسالمة رئيس الحركة، األستاذ راشد 

الغنويش، خاصة عىل أثر اإلعالم الرسمي الذي بلغه من قبل 
وبرصف  باغتياله".  إرهابي  تهديد  بوجود  األمنية  السلطات 
النظر عن صدق التهديد من كذبه وجب علينا أن نجيب عن 
جملة من األسئلة التي من شأنها أن تساعد عىل فهم مسالة 

العنف السيايس يف مجتمعنا وكيفية ظهوره وانتشاره 
خصوصا يف العرش سنوات األخرية: 

تونس  عرفت  هل  األول:  السؤال 
التهديد  املعارص  تاريخها  يف 

باالغتيال أو مارسته؟ 
إنهاء  وجوابه: االغتيال هو 
إسكاته  بقصد  مواطن  حياة 
خالف  بسبب  األبد  إىل 
التاريخ  سيايس. واملتأمل يف 
يلحظ  لتونس  املعارص 
بجالء أن القوى السياسية 
ملعاقبة  إال  إليه  تلجأ  لم 
الحركة  إبان  الخونة 
ومقاومة  الوطنية 
أمر  وهو  االستعمار 
يف  أما  ذاته.  يف  محمود 

فرتة االستقالل وما بعده 
االغتيال  بالدنا  تعرف  فلم 

السيايس بمعنى إنهاء حياة َمن مثل 
إال  ما  تنظيم  أفكار  نرش  يف  عائقا 
إذا  هذا  املاضية.  سنة  األربعني  يف 
استثنينا حقبة الخالف البورقيبي 
فيها  دار  حقبة  وهي  اليوسفي 
الرصاع داخل الحزب الدستوري 
يحكم  من  حول  خارجه  وليس 
تعّد  السبب  لهذا  وهي  البالد 
تندرج  داخلية  حزبية  مسألة 
الخصومات  إطار  ضمن 
هذا  زعامات  بني  الشخصية 

الحزب وال عالقة لها بما نحن بصدد درسه اآلن ألنها لم تستهدف 
تيارات سياسية أخرى كانت موجودة أيامها كالحزب الشيوعي 
أو املعرتضني عىل إصالحات دولة االستقالل من جماعة الحزب 

الدستوري القديم وغريهما.
السؤال الثاني: أّي تيار سيايس استعمل العنف ورّشع له بعد 

االستقالل؟
تيارات  نشأت  التعليم  وبانتشار  االستقالل  بعد  وجوابه: 
التوجه  عليها  ويغلب  الجامعة  يف  تنشط  كانت  كثرية  سياسية 
ما  يف  النقاش  أدوات  كانت  الفرتة  تلك  يف  والعروبي.  اليساري 
الكراسات  أو  الحائطية  املنشورات  أو  الخطب  تتجاوز  ال  بينها 
واملصطلحات  األلفاظ  بعض  منها  قسم  استعمل  إن  وحتى 
كالعنف الثوري وغريه فإنها وللحقيقة لم تمارس العنف املادي 
مطلقا وال كانت داعية له بل كانت متسامحة حتى مع مخالفيها 

يف  الكيالني  محمد  يقول  كاإلسالميني. 
أخذ  الغضباني  حسن  "أراد  مذكراته: 
الكلمة باسم االتجاه اإلسالمي... عارضه 
عدد من الحارضين فتدخلت للدفاع عنه 
وعن حقه يف إيصال رأيه فأخذ الكلمة..... 
وكان يتكلم طليقا فشعرنا أنه شّد انتباه 
إليه...  االستماع  واصلوا  الذين  الطلبة 
وكنا نتابع أخباره وهو من أعطى صدى 
النشأة  بصدد  وهو  اإلسالمي  لالتجاه  كبريا 
لالتجاه  اإلمكانية  تركنا  لقد  والظهور... 
اإلسالمي ليتكلم")1( هكذا دخل اإلسالميون 
يف  العنف  بدأ  وهكذا  الجامعي  الحرم 
نهاية  يف  ويصل  الطلبة  ليطال  الظهور 
العلوم...  كلية  عميد  احتجاز  إىل  األمر 
يف  اآلخر  هو  ظهر  الجامعة  يف  حدث  ما 
عملت  حيث  الحقة  مرحلة  يف  الشوارع 
بعد  خصوصا  اإلسالمي  االتجاه  حركة 
اكتشاف وثائق تنظيمها الرسي يف شارع 
قرطاج سنة 1980عىل مواجهة السلطة 
العنيفة".  الوسائل  بمختلف  وأعوانها 
التي  الوحيدة  الجهة  أن  نلحظ  وهكذا 
مارست العنف بقصد تحقيق مكاسب 
سياسية من بني كل التنظيمات التي 
السياسية  للمحاكمات  تعرضت 

هي حركة اإلسالميني.
هل  الثالث:  السؤال 
أن العنف الذي مارسته 
هو  اإلسالمية  الحركة 
من  منعها  عىل  فعل  رد 
ترّوج  مثلما  العلني  العمل 
العنف  أن  أو  أتباعها  ويرّوج 
العقدية  بنيتها  من  جزء  هو 

ومرشوعها الفكري؟
وجوابه: إن العودة إىل النصوص 
املرجعية لقائد الحركة وبياناته كفيلة 
بالقول إن العنف جزء ال يتجزأ من برنامجها 
وأدواتها التي تلجأ إليها لفرض رؤاها واالنصياع لها إذ بالعودة 
األساسية  الوثيقة  األصويل" وهي  واملنهج  الفكرية  الرؤية   " إىل 
اإليمان  قاعدة  عىل  البرش  تصنف  أنها  نالحظ  اآلن  لحد  لديها 
معتنقي  من  املسلمني  عىل  مقصور  فيها  فاالنخراط  والكفر. 
أما غريهم من ذوي  الرؤية.  اإلخوانية مثلما رُشحت يف  العقيدة 
الفكرية األخرى فال مكان لهم فيها ألنهم  الديانات والتوجهات 
إليها.  واالنتساب  الحركة  مستوى  عىل  هذا  مرتّدون.  أو  كفرة 
أما عىل مستوى الوطن فإن الغنويش يرى أن املجتمع اإلسالمي 
مجتمع عقائدي تقوم فيه املواطنة إما عىل أساس اإليمان الديني 
أو عىل أساس عقد الذّمة أي املواطنة أو الجنسية مثلما ورد يف 
كتابه عن حقوق املواطنة)2( وهو ما يعني تصنيف املواطنني إىل 
الواجبات. من  الحقوق وصنف عليه كل  له كل  صنفني: صنف 
ذلك أن الدفاع عن الوطن واالنتماء إىل الجيش مرشوطان باالنتماء 

العقدي ويُحرم منهما كل من لم يتوفر فيه رشط العقيدة ومقابل 
حرمانه من رشف املواطنة الكاملة يجب عليه مثلما ذهب إىل ذلك 
الغنويش دفع الجزية ألنه من أهل الذمة أّوال وألن الدفاع عن الوطن 
له صبغة دينية وهي الجهاد ثانيا)3(، وحتى تحافظ الحركة عىل 
صفائها الديني وحتى ال تلوثها مفاهيم املساواة والقيم اإلنسانية 
تمارس  رسية  تنظيمات  إيجاد  إىل  احتاجت  خصومها  وتواجه 
العنف ضد مخالفيها. يقول الغنويش: "ويبدو أن ما يطلق عليه 
اليوم بلجنة الخميني وهي القائمة عىل حراسة النظام والتصدي 
السابق..  النظام  أنصار  اليساريني.. ومالحقة  الثورة من  ألعداء 
هو صورة من ُصَور الجهاز الرسي لإلمام، وكما كان للخميني 
تنظيمه الرسي كان للبنا كذلك..... وسواء كان هذا التنظيم رسيا 
أو علنيا فهو عىل كل حال إذ يعمل ضمن مبادئ اإلسالم وقيمه 
يتسلح بضمانة أساسية تجنبه التورط يف عمل األجهزة الرسية 
والذي  وترهيب..")4(  واعتداء  سطو  من  العالم  يف  اإلجرامية 
نخلص إليه مّما ذكر أن العنف وممارسته والتهديد به لم يكن 
رد فعل أو نتيجة ملواجهة السلطة الحركة بل هو جزء من عقيدة 
باعتباره  مارسته  السبب  لهذا  اإلسالمية وهي  الحركة  وبرنامج 
واجبا دينيا يثاب فاعله ويعاقب تاركه واألمثلة عىل ذلك تنّد عن 
الحرص سواء يف الثالثني سنة التي قضتها الحركة يف الرسية أو يف 

العرش سنوات األخرية وهي يف الحكم.
فما هي  الغنويش  باغتيال  التهديد  َصَدَق  إْن  الرابع:  السؤال 

الجهة التي يمكن أن يصدر عنها؟
هناك  ليس  الحايل  السيايس  املشهد  مكّونات  ضمن  وجوابه: 
من له السابقة يف ممارسة العنف وتربيره سوى حركة النهضة 
التي تتأىس بحركة اإلخوان املسلمني يف مرص وهي حركة عالجت 
من  الشديد.  بالعنف  الداخلية  وخالفاتها  الخارجية  خصوماتها 
ذلك أن التنظيم الرسي للسندي احتل مقر الحركة ومنزل املرشد 
هذه  يف  ساهم  وقد  االستقالة  عىل  إجباره  بنية  الهضيبي  حسن 
العملية االنقالبية محمد الغزايل الذي يقّدم اليوم يف ثوب املعتدل. 
كما اغتيل أحد قادة التنظيم الرسي املعارض للسندي واملساند 
بيته  يف  إليه  أرسلت  حلوى  بعلبة  فايز  سيد  املهندس  للهضيبي 
وانفجرت يف وجهه ويذهب بعض الباحثني استنادا إىل مذكرات 
حسن  أن  اىل  اإلسالم  سيف  ابنه  وشهادة  الرسي  التنظيم  قادة 
إخوانا  الشهري "ليسوا  بيانه  أن أصدر  بعد  التنظيم  اغتاله  البنا 
وليسوا مسلمني". لكّل ما ذكر أعاله أعتقد أن التهديد املشار إليه 
ال يمكن أن يصدر هذا إن كان موجودا بالفعل إال عن الذي اشتهر 
وُعرف بممارسة العنف قديما وحديثا وال تصح نسبته إىل أي من 
الجهات السياسية املوجودة عىل الساحة اليوم التي لم يؤثر عنها 
أنها مارسته أو حّرضت عليه رغم املحاكمات التي تعرضت لها.                    

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

الهوامش

1( "التاريخ املنيس، مذكرات مناضل وطني" لألستاذ محمد 
الكيالني عن دار "كلمات عابرة" تونس 2020، ص82 و83.

2( "حقوق املواطنة، وضعية غري املسلم يف املجتمع اإلسالمي" 
مطبعة تونس قرطاج، تونس 1989 ص27.

3( املصدر السابق ص69.
4( "مقاالت" مطبعة تونس قرطاج، الطبعة الثانية ص98.

هذه بضاعتكم ُرّدت إليكم...
أنس الشابي

على وقع بيان النهضة المنّبه لتهديدات جسدية ضد الغنوشي :

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com
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الرئيس يجلس وراء مكتبه ويفصله مكتبه عن رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة... 

الدال )محاميل الصورة(

1. مسافة واضحة )املكتب( تفصل رئيس الدولة عن رئيس الحكومة 

2. علم البالد وصورة لخارطة تونس وراء الرئيس

3. نص الدستور

4. صورة للرئيس عىل مكتبه وهو يختضن أحد التالميذ خالل أحد زيارته

املدلول )الصور الذهنية يف عالقة بالدال(

1. تحديد مسافة بني املخاطب واملخاَطبان... مسافة متجاوزة ملا يتطّلبه الربوتوكول الرسمي 

املتكلمة  فاألنا  أعىل،  وضع  يف  املخاطب  تضع  مسافة  كذلك،  وهي  املكتب(.  وراء  من  )استقبال 

“متعالية” بطبعها بحسب إيميل بنفينيست Émile Benveniste وهي يف وضع الحال تمارس سلطة 

رمزية ليس فقط عىل املخاطبان بل لكل من توجه له الخطاب وهو الجمهور

2. الرئيس يؤكد دون أن يتكّلم من خالل الصورة الفوتوغرافية بأنه رمز الدولة )العلم( وحامي 

وحدة الرتاب )الخارطة(

3. التأكيد عىل أن الرئيس مؤتمن عىل دستور البالد وأنه املرجع الرئيس بالنسبة له )الدستور(

4. الرئيس يؤكد بأن األطفال ضمن حمايته الشخصية بصفته رئيس الجمهورية )الصورة عىل 

املكتب(

الرمز= الدال واملدلول، ويف وضع الحال الدال ليس فقط ما ورد يف الصورة بل هو أيضا، ألفاظا 

وكالما وصورا ترتجم املدلول. وبالعودة، ألبرز الصور الذهنية التي ارتبطت بصورة اليوم يف معناها 

املطلق املتجاوز للصورة الفوتوغرافية، نجد:

للوضع  مختزل  توصيف  جانب  إىل  الدستور  يف  تخرق  التي  اللوبيات  وهو  الخصم  تحديد   .1

االجتماعي )مقدمة(

الدستور وعىل إمكانيات  املقدمة( يؤكد عىل ما جاء يف  الرئيس يف مستهل كالمه )دائما يف   .2

لتأويله )ال تخطر عىل البال(، مؤكدا بأنه حريص عىل تطبيق الدستور وأن من يخرقه طرف آخر 

وهو الربملان يف إشارة ضمنية. وأن الدستور يمنحه صالحيات يمكن ترجمتها بما ال يتوقعه خصومه

2. نقد التداخل بني السلطات... فالسلطة التنفيذية يف قرطاج والقصبة وليس يف الربملان )غمزة 

موجهة لرئيس الحكومة(

وقلب  النهضة  ضمنية  )إشارة  السلطة  يف  البقاء  ألجل  يحّركها  من  وهناك  مفتعلة  األزمة   .3

تونس(

4. “تونس ليست بضاعة وأن القوانني يجب أن تطبق عىل الجميع عىل قدم املساواة”، “ال أسمح 

بالتطاول عىل التونسيني أو يمس من أعراضهم أو ذواتهم”... تأكيد عىل أنه حامي للدستور ولوحدة 

الشعب من خالل رفضه انتهاك الحرمات وأن الجميع سواسية أمام القانون

5. تحميل املسؤولية لرئيس الحكومة بصفته يرشف عىل الحكومة وتذكريه بأنه مؤتمن يف إطار 

صالحيته عىل أمن التونسيني وعىل حمايتهم من أي انتهاك )إشارة ملا حصل أمس يف سيدي حسني(

تحرك  عدم  بخصوص  بالنيابة  العدل  ووزيرة  الحكومة  لرئيس  املبارشة  املسؤولية  تحميل   .6

السيجومي  يف  حصل  )ما  استغرابه  عن  معربا  والقضايا،  املسائل  من  عدد  يف  العمومية  النيابة 

وبخصوص رفع الحصانة وقضية الخياري وكل من يتجرأ عىل رئيس الجمهورية...الخ(

7. “لن أترك أحدا يرضب الدولة التونسية ويرضب رموزها...” تسجيل إخالل يف تحرك النيابة 

العمومية. ال افالت من العقاب )توعد وتحميل مسؤولية(

8. “لن أترك تونس ولن أترك بالدي ودولتي” إحالة عىل ضمانه لوحدة الشعب والدولة

القروي  أنصار  التونسية تكاد تتهاوى”، إشارة ملا حصل إلذاعة شمس والعتصام  9. “الدولة 

ونواب بما يف ذلك نواب من النهضة يف القطب القضائي املايل ولتحركات تحدث”... تعبري عن رفضه 

الستباحة املؤسسات وتكييفه ملا يحصل كونه “مؤامرة عىل الدولة”

الخالصة: 

- من ناحية املضمون: خطاب غاضب، فيه تحميل مسؤولية وتحذير جاء بلهجة حادة... فيما 

la suite عدا ذلك، نطرح السؤال، ماذا بعد؟ ماذا سيرتتّب عن ذلك؟

- من ناحية الشكل: الصورة الفوتوغرافية الصامتة متجانسة مع ما جاء يف مضمون الخطاب. 

وعنارصها اختريت بدقة.

قراءة يف سيامئية الصورة وداللتها
فتحية السعيدي
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النهضة وحلفاؤها وتوابعها...
نوعيّاتها  كانت  املعارك،أيّا  يف  اإلعالم  توظيف 
وأطرافها،أصبحت من رشوط إنتصار هذا املعسكر أو 
ذاك داخل البلد الواحد أو بني دولتني أو بني دوٍل عّدة.
التي شهدها القرن العرشون مثال  ففي الحروب 
العسكريّة  املؤّسسات  وتفنّنت  الّصورة  دور  تعاظم 
وجيوش األحالف يف تطويعها بغية التّأثري عىل الّرأي 
العام داخل دولها وتحفيز شعوبها عىل اإلنخراط يف 
األخرى  الشعوب  إىل  الوصول  وكذلك  الحروب  تلك 
الّرامية  املعلومات  الحروب وبّث  تلك  بعدالة  إليهامها 
الّدول  شعوب  نفوس  يف  والّريبة  الشّك  إلدخال 

امُلعادية...
منذ  الحرب  يف  اإلعالم  بدور  اإلهتمام  بدأ  وقد 
الّربع  يف  ذروته  ليبلغ  األوىل(  العامليّة  1914)الحرب 
الخليج،بتزايد  حرب  املايض،أثناء  القرن  من  األخري 
عدد القنوات التّلفزيّة وتحديدا الفضائيّات منها،حيث 
إحتدم الرّصاع عىل من يمتلك وسائل اإلعالم ويوّظف 
أدواتها وِفرقها فتزايد عدد البعثات الّصحفيّة املحمولة 

مع هذا الّطرف العسكري أو ذاك.
وغري  اإلعالم،التّقليديّة  وسائل  وأصبحت 
أهّم  من  باتت  بل  الدول  خدمة  التقليديّة،تتعّدى 
للقاّرات  العابرة  القوى  خدمة  يف  أداة  أهّم  لعّلها  بل 
والّلوبيات  الرّشكات  كربى  غرار  عىل  ومصالحها 
وهذا  بأكملها  وقاّرات  شعوب  مصائر  يف  املتحّكمة 
أكثر من مقال وأصبح مجاال  طبعا موضوع يتطّلب 

خصبا للبحث لدى املختّصني.
يف تونس ماقبل 14جانفي،اإلعالم كان يف غالبيّته 
والتّجارب  الّدولة  لجهاز  املبارشة  الّسيطرة  تحت 
من  األدنى  للحّد  تفتقر  كانت  واملستقّلة  املعارضة 
العمومي بالتّوزيع  التّمويل  الحريّة والحّق يف  هامش 
املنشورات  من  واملقتنيات  العمومي  لإلشهار  العادل 
امُلوّزعة يف اإلدارات واملؤّسسات العموميّة والكّل يذكر 
وبعد  الخارجي(  اإلتصال  )وكالة   L'AtCe دور 

،2011
يف  التدّخل  عهد  أّن  الجميع  إعتقاد  يف  ذهب 
الجدد  تونس  حّكام  لكّن  رجعة  غري  إىل  وىّل  اإلعالم 
عىل  األخرى:الحفاظ  املجاالت  آخر،كمايف  رأي  لهم 

الّسابق  النظام  بأعوان  أو  بأعوانهم  الّسياسات  نفس 
املستعّدون لخدمتهم...

التّلفزة  مقّر  أمام   2012 ولعّل"إعتصام"مارس 
ممارسات  من  لسلسلة  البداية  رضبة  كان  الوطنيّة 
للّطرف  تلميحا  أو  تابعة رصاحة  بها مجاميع  قامت 
تلتها  الثّورة  بعد  الحكم  منظومة  يف  األبرز  الّسيايس 
محّطات أخرى عرب تنصيب أشخاص موالني للتحّكم 
يف الخّط التحريري)دار الّصباح(مثال وصوال لتنصيب 
مدراء ومديرين يف مؤّسسات إّما تابعة للّدولة كوكالة 

تونس إفريقيا لألنباء أو إذاعة شمس أو غريها...
الّشاملة  األزمة  ظّل  ذلك،يف  تعّدى  األمر  لكّن 
التدّخل  لحّد  البالد،ليصل  تعيشها  التي  والحاّدة 

املبارش والّسافر والعنيف حتّى يف مضامني الربامج.
التدّخل العنيف األبرز عاشته إذاعة شمس اف ام 
مؤّخرا حني تجمهر عدد من "العملة البلدينّي"التّابعني 
لبلديّة الكرم الذين دخلوا بمعّدات التنظيف إىل مأوى 
السيّارات بتعّلة اإلحتجاج عىل ما صدر يف حّقهم)كما 
فقرات  إحدى  يف  البلومي  حمزة  طرف  من  قالوا( 
بّث  فقط،الربنامج  للتّذكري  الّصباحي!  برنامجه 
تحقيقا بخصوص بعض املمارسات ببلديّة الكرم،كما 

فتح املجال لرئيس املجلس البلدي فتحي العيوني يف 
إطار حّق الرّد،لكنّه إنتهز الفرصة للتهّجم عىل أعضاء 
الفريق العامل بالربنامج بل وذهب لحّد التلويح بأنّه 
من  ومع  يرتادونها  التي  واألماكن  عناوينهم  يعرف 

يجلسون يف املقاهي !وبعد أيّام معدودات،
سمح)إن لم يكن حّرض( لبعض املنتسبني لسلك 
العملة ب"بلديّته"بالتدّخل يف محيط أستوديو البّث،يف 
ومحارصة  البلديّة  وشاحنات  العمل،بسيّارات  أوقات 

اإلذاعة وطلب
"إعتذار"عّما جاء يف التّحقيق!

بهذه  والتّنديد  اإلستنكار  موجة  من  وبالّرغم 
من  امُلحّذرة  األصوات  تعايل  من  وبالّرغم  املمارسات 
وهو حريّة  الثّورة  مكاسب  أهّم  عن  الرّتاجع  مخاطر 
تعّرض  الذي  البولييس  اإلعتداء  خلفيّة  وعىل  اإلعالم 
له طفل بحي سيدي حسني وبينما كان أحد الربامج 
املذكور  الّطفل  منزل  من  مبارش  ربط  يف  الحواريّة 
واضحا  مصدره  يكن  وهرجا)لم  لغطا  ،سمعنا 
منّشطة  إلحاح  وبعد  الحوار  الّصورة(،إنقطع  يف 
والقياديّة  الربملان  عضوة  بعيد  من  الربنامج،ظهرت 
 " بحزب حركة النّهضة يمينة الزغالمي وكأنّها"تُّّرِصّ

أّم  مع  للحوار  املبارش  البّث  من  الّدخول،بالّرغم  عىل 
الطفل الضحيّة! ...

وبقطع النّظر عن نوايا النّائبة املذكورة فإّن قطع 
اإلدالء  من  العائلة  لحرمان  بالنّتيجة  يؤّدي  الحوار 
صوتها  وإبالغ  لإلعتداء  تقبّلها  وكيفيّة  بشهادتها 

للّرأي العام...
بتعيني مسؤولني  اإلعالم  عمل وسائل  يف  التدّخل 
يمكن  ما  وتحديد  املحتويات  يف  بالتدّخل  أو  موالني 
وما ال يمكن التحقيق فيه وبثّه أو حتّى توصيفه،كّلها 
الحكم  يف  نافذة  أطراف  نيّة  عن  بل شواهد  مقّدمات 
اإلعالم  ولجم  عموما  الحريّات  قمع  ملربّع  العودة 
أّن  أدركت  الحاكمة  األطراف  هذه  وأّن  علما  تحديدا 
بالغرض  التّواصل اإلجتماعي لوحدها ال تف  وسائل 
وال بّد لها من محارصة األصوات اإلعالميّة التي تسّلط 
كممارسات  الحاليّة  املنظومة  إخفاقات  عىل  الضوء 
رئيس بلديّة الكرم ومن معه أو مواجهة اإلحتجاجات 
عىل  واإلعتداءات  املفرط  العنف  بإستعمال  الشبابيّة 

كرامة مواطنني.
ورضورة  اإلعالم  حريّة  أهميّة  عىل  يدّلل  هذا  كّل 
التصّدي لكّل محاوالت إسكات اإلعالمينّي خاّصة وأّن 
كّل املؤرشات تدّل عىل تعاظم األزمة الّشاملة وحملها 
لبذور العنف قد يذهب ضحيّتها كّل من ال صوت وال 

صورة لهم.
عن  الخطرية  اإلنحرافات  لهذه  التّصدي  رضورة 
الدستور نّصا وروحا يقتيض ال فقط اليقظة والتأهب 
مرتكبيها  وذكر  بأسمائها  األفعال  تسمية  وأيضا  بل 
الظغوطات  تسمية  إاّل  يمكن  املنطلق،ال  هذا  ومن 
واإلعالمينّي  اإلعالميّات  الحقيقي:إرهاب  بإسمها 
شمس(  التحريري)إذاعة  الخّط  يف  والتدّخل 
التّعديليّة)كما حصل  الهيئات  للمؤّسسات وشّل عمل 
الّرحمة  حزب  أتباع  وإعتصام  الهايكا(  مع  مؤّخرا 
النّائب سعيد الجزيري وأتباع حزب حركة  وصاحبه 
حملة  سياق  الوطنيّة)يف  التّلفزة  مقّر  أمام  النّهضة 
الّضالعة  األطراف  أّن  مالحظ  لكّل  ويتبنّي  إكبس( 
لإلسالم  منتمية  مجملها  يف  هي  األعمال  هذه  يف 

الّسيايس،أي النّهضة وحلفائها وتوابعها.

بعد الهجوم على شمس أف. أم وحنبعل :

منير الفاّلح

من تاريخ تونس الحديثة

لقاء في سويسرا 
أين كان بورقيبة 

يقضي فترة 
نقاهة... من اليسار 
الى اليمين : محمد 
الصياح، الصادق 
بن جمعة، ادريس 

قيقة، الحبيب 
عاشور.

الهجوم عىل مقر شمس أف أم
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صور من تاريخ تونس الحديثة

كريمة السعداوي

الطاّمة الكربى : حّلت آجال دفع الديون !

كربى  ديون  أقساط  لخالص  التنازيل  العد  بدأ 
للدولة يحل اجل دفعها خالل األشهر الثالثة القادمة. 
املستحيل  شبه  من  انه  امليزانية  معطيات  وتفيد 
مضاربي  ذلك  يف  بما  الدائنني  ان  سيّما  ال  خالصها 
تمويالت  من  تونس  تمكني  يف  راغبني  ليسوا  السوق 
وهي  أجلها  حل  التي  الديون  أقساط  بخالص  تفي 

جزء من تسعة اقساط محورية.

حساب الفشل
ميزانية  تقرير  ملعطيات  وفقا 
تونس  فان  الحايل  للعام  الدولة 
أي  املقبلني  الشهرين  خالل  مطالبة 

جويلية وأوت 2021 بتسديد قروض 
ما  أي  دوالر  مليون   1000 بقيمة 
وتحل  دينار.  مليون   2700 يعادل 
وقت  يف  القروض  هذه  سداد  آجال 
هامش  انعدام  املعطيات  كل  تؤكد 
موارد  أية  لتعبئة  للحكومة  التحرك 
األالعيب  اىل  اللجوء  ان  علما  مالية 
املوازنة  عجز  لسد  املحاسبية 

باستخدام أموال حرفاء البنوك من غري املقيمني صار 
غري ممكن وخطريا عىل استدامة النظام املايل برمته.

الحرفاء  لودائع  املفرط  باالستهالك  ذلك  ويفرّس 
بالعملة الخارجية التي ال تتجاوز حسب اخر بيانات 
 5.3( دينار  مليار   14.4 يعادل  ما  املركزي  البنك 
من  فقط  باملائة   17.5 يمثل  مما  دوالر(  مليارات 

اجمايل موارد البنوك.
آند  »ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  وكانت 
ان تحميل  اىل  الفارط  11 ماي  نبهت يف  قد  بورس« 
الدولة البنوك التونسية مخاطر قروضها التي يمكن 
سداد  مستوى  عىل  البالد  تعثر  صورة  يف  تكلفها  ان 
مليار   21.3( دوالر  مليارات   7.9 السيادية  ديونها 
دينار( وهو ما يفوق أموالها الذاتية بما يعني افالسها.

ويشري تقرير مرشوع ميزانية الدولة لسنة 2021 
اىل ان تونس مطالبة بتسديد أصل الدين العمومي لـ 
للتنظري بقيمة  القابلة  الخزينة  9 قروض وهي رقاع 
خارجي  اكتتاب  من  وقسط  دينار  مليون   700.5
بقيمة 250 مليون دوالر وهو ما يساوي حوايل 681 

مليون دينار.
أوىل  رشيحة  خالص  البالد  عىل  محمول  انه  كما 
للتنظري )طويلة  القابل  من رقاع خزينة من الصنف 
من  ثانية  ورشيحة  دينار  مليون   425 بقيمة  األمد( 
رقاع خزينة من نفس الصنف بمبلغ 376.7 مليون 
دينار وأقساط قرض بنكي بالعملة تعادل عىل التوايل 
203 ماليني أورو )669 مليون دينار( و52 مليون 
اكتتاب  من  وقسط  دينار(  مليون   114.38( دوالر 
خزينة  ورقاع  دينار  مليون   6166.6 بمبلغ  وطني 

قصرية املدى بمبلغ 42435 مليون دينار.
الدين  أصل  اىل  وباإلضافة  انه  التقديرات  وتربز 
مليارات   4.2 بقيمة  الدين  فائدة  تهم  الدفوعات  فان 
متوسط  الخارجي  الدين  قائم  يقدر  وعموما  دينار. 
العام  نهاية  مع  دينار  مليار  بـ 85.1  املدى  وطويل 
متوسط  الخارجي  الدين  خدمة  تناهز  فيما  الجاري 
وطويل املدى 10.7 مليارات دينار بزيادة قدرها 27 

باملائة مقارنة بسنة 2020.

 سيناريوهات الحسم
تؤكد السلط املالية مع بعض من »املتخصصني« 
من املوالني لها ان ال خيار امام تونس سوى االقرتاض 
لسداد القروض وهو ما يقتيض التعجيل بإبرام اتفاق 
مع صندوق النقد الدويل دون املساس من احتياطي 
تونس من العملة األجنبية رغم العلم املحقق بأن هذه 

عجز الدولة عن سدادها بات من تحصيل الحاصل واستقاللية البنك المركزي تعّمق الكارثة

تتجدد  لم  بورقيبة وحشاد، 
شبيهة  عالقة  اليوم  حّد  الى 
الزعيمين،  تربط  كانت  بالتي 
الوطنية  تحكمها  عالقة 
الصادقة واالخالص لقيمهما 

المشتركة والذاتية...
وتداخلت  تكاملت 
مسؤوليتهما الوطنية بصفة 
التوجه  تبنى  بورقيبة  مثالية، 
ورفضه  لالتحاد  االجتماعي 
التي  الشيوعية  للمثالية 
الوقت  ذلك  سائدة  كانت 
المرحلي  التوجه  تبنى  وحشاد 
في  بورقيبة  استراتيجية  في 
أنه  درجة  الى  الوطن  تحرير 
السياسي  الديوان  ترأس 
نفي  بعد  الدستوري  للحزب 

بورقيبة وقادة الحزب.
على  يتنازعان  يكونا  لم 
شيء، تكاملهما أّسس دولة 
االستقالل على أسس متينة 
صامدة...  اليوم  الى  تزال  ال 

لكن إلى متى؟...

حتى  اذ  الوقت  عامل  بسبب  ممكنة  غري  الوضعية 
الـ4  تونس  منح  عىل  اليوم  النقد  صندوق  وافق  ان 
مليارات دوالر املطلوبة فان إجراءات رصف اول قسط 
منها وهو الذي ال يمكن ان يتجاوز 300 مليون دينار 
سوف لن تسمح بخالص ما عىل البالد من قروض يف 

األسابيع القادمة.
 35 املركزي عدد  للبنك  القانون األسايس  ان  كما 
2016 يمنع الترصف يف املدخرات بضخ قسم  لسنة 
إعادة  سندات  ضمان  دون  الدولة  خزينة  يف  منها 

تمويل بنكية وذلك أيا كان املربر حتى وان تعلق االمر 
بسداد قروض عاجلة او توريد مواد أساسية وغريها 

من الحاجات االساسية.
ومراقبة  املعياري  الجانب  عن  النظر  وبغض 
يف  تونس  ترصف  مناهج  الدولية  املالية  الهيئات 
دينار  مليار   21.4( الخارجي  النقد  من  االحتياطي 
االحتياطي  هذا  استخدام  فان  توريد(  يوم   143  -
سيؤّدي بأي حال من األحوال عىل خالف اللوائح 
ما  وهو  تراجعه  اىل  فيه  للترصف  املنظمة 
مما  األساسية  الحاجات  رشاء  عىل  يؤثر 
يخلق ندرة عىل هذا املستوى وبالتايل فوىض 
تونس  اقصاء  اىل  إضافة  عارمة  اجتماعية 

تماما من أي ترقيم او تعامل مايل دويل.
للبنك  االسايس  القانون  يفرض  كما 
محاوالت  تكررت  الذي  التونيس  املركزي 
والودائع  الهبات  استخدام  عدم  تجاوزه 
الرتباطها  الديون  لتسديد  الخارجية 
طرق  بالتدقيق  تحدد  بربوتوكوالت 
مشرتكة  مالية  برامج  وفق  رصفها 

تونسية -اجنبية.
السداد  الدولة عن  النظر عن قضية عجز  بقطع 
املرتقبة تقريبا يف ظرف أسابيع معدودة فإن للمسألة 
رسم  يصعب  خطرية  وتداعيات  هيكلية  أسباب  عدة 
مالمحها حيث ساهم فيها بشكل حاسم إقرار قانون 
استقاللية البنك املركزي وتقسيم السلطة بني نقدية 

ومالية.
عامال  املركزي  البنك  استقاللية  معضلة  وتبقى 

هامة  حلقة  تمثل  ألنها  االقتصاد  تفتيت  يف  جوهريا 
إطار خفي  يف  تهدف  متعددة  إجراءات  سلسلة  من 
اىل تقزيم دور الدولة بصفة منهجية ومن ورائها كل 
تمش إرادي يف مجال خلق القيمة املضافة االقتصادية 
مع  رسمية  بصفة  بدأت  السلسلة  وهذه  الحقيقية. 
وعقد  املختلفة  الهيكلية  اإلصالحات  برامج  تطبيق 
يف  األوروبي  االتحاد  مع  سيما  مجحفة  اتفاقيات 
بتكريس  االدعاء  عىل  تقوم  كربى  مغالطة  سياق 
بشقه  السوق  تمكني  قصد  الدولة  بحياد  يسمى  ما 
الدورة  بتعديل  القيام  من  لوحده  املستفحل  املوازي 
إرباك  دون  والطلب  العرض  قوانني  عرب  االقتصادية 

هذه القوانني عرب إجراءات وسياسات عمومية.
السنوات  خالل  إخراجه  وقع  »املسلسل«  هذا 
األخرية بشكل خاص عرب سلسلة من اإلجراءات تهدف 
الدولة والحد من تأثريها عىل  اىل تقليص حجم  كلها 
الدورة االقتصادية ومحارصة هامش تدخلها وسلبها 
أدوات التدخل وتفكيك مؤسساتها وإخراج مؤسسات 

سيادية عن سلطتها املبارشة.
الدولة  دور  وتهميش  تكبيل  جانب  اىل  وأخريا 
آلت  ما  عنها  نتج  اختيارات  اىل  قادت  مفاهيم  هناك 
للدولة  تفكيك  من  الراهن  الظرف  يف  األوضاع  اليه 
أبعاد  املعتمدة وافراغ  السياسات  وخلق تضارب بني 
التخطيط التنموي والتشغييل من محتواه وذلك أساسا 
باسم استقاللية البنك املركزي يف سياق التقليص من 
موارد الدولة عىل حساب استعماالت عشوائية وانهاك 

املؤسسات خصوصا الصغرى واملتوسطة منها.
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يف  نشاطها  بتونس  املالية  األوراق  سوق  أنهت 
اىل   7 من  املمتد  الحايل  الشهر  من  الثاني  األسبوع 
املؤرّش  وسّجل  إيجابي.  بمنحى   2021 جوان   11
نقطة.   7339,13 عند   ٪  0,1 بـ  ارتفاعا  املرجعي 
حافظ  السنة  منتصف  بلوغ  من  أسابيع  وقبل 
"توننداكس" عىل نسق أداء سنوي طيّب بلغ 7,2 ٪ 
حسب تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية لألوراق 

املالية".
األسبوع  شهد  الكتل  عىل  تداوالت  غياب  ويف 
دينار  مليون   13,8 بلغت  تبادالت  وترية  يف  تباطؤا 
غرار  وعىل  دينار.  مليون   2,8 بـ  يومي  بمعدل  أي 
أسبوع 4 جوان كان سهم "وان تاك" األكثر تداوال 

يف السوق.

تحليل تطّور األسهم
 eLeCtrOstAr "حقق سهم رشكة "الكرتوستار •
أفضل نتيجة يف السوق اذ سجل ارتفاعا بـ 11 ٪ عند 
1,110 دنانري بحجم تبادالت ضعيف لم يتجاوز 49 
الف دينار مع العلم أن الرشكة لم تنرش بعد كشفا 

عن بياناتها املالية بعنوان نشاط 2020.
• كان سهم "أرتاس" Artes )رشكة الشبكة 
الرابحني  أكرب  ضمن  والخدمات(  للسيارة  التونسية 
 5,230 9 ٪ عند  خالل األسبوع محققا ارتفاعا بـ 
ألف دينار.   352 بلغ  تبادالت  دنانري يف اطار حجم 
وقد تدارس مجلس إدارة الرشكة خالل اجتماع عقده 
يوم 24 ماي 2021 تقرير نشاطها وضبط بياناتها 
عن  البيانات  وتكشف   .2020 بعام  الخاصة  املالية 
تحقيق الرشكة أرباحا صافية بـ 22,8 مليون دينار 
يف سنة 2020 مقابل 22,0 مليون دينار عام 2019 

بما يعني زيادة بـ 3,6 ٪.
الجلسة  عىل  يعرض  ان  االدارة  مجلس  وقرر 

العامة العادية التي ستلتئم قريبا اقرتاح توزيع ربح 
بـ 0,287 دينار تم اسداؤه بعنوان نشاط 2019.

سجلت  فقد  الرتاجع  مستوى  عىل  أما   •
للصناعات  التونسية  )الرشكة   sHipHAt
أي  غياب  ويف  األسبوع.  يف  نتيجة  أسوأ  الصيدلية( 
اقبال عىل تبادله هبط سهمها بـ 14 ٪ عند 4,730 
عىل  ذلك  مع  حافظت  السنوية  نتائجه  لكن  دنانري 
منحاها اإليجابي بمعّدل ارتفاع بلغ 23 ٪ منذ بداية 

العام.
القابضة  )الرشكة   uADH لرشكة  بالنسبة   •
اذ  النزيف  تواصل  السيارات(،  لتوزيع  يونيفرسال 
 0,670 يقابل  بما   ٪ 5,6 بـ  تراجعا  سّجل سهمها 
دينار اذ مّول السوق بحجم رساميل بلغ 171 الف 
سيارات  قطب  تمثل  التي  الرشكة  وتتموقع  دينار. 
يف  حظا  األقل  الرشكات  قائمة  ضمن  لوكيل  مجمع 
سوق البورصة منذ بداية العام بعد تسجيل تراجع 

بنسبة – 76 ٪.
 One teCH HOLDing سهم  كان  أخرى  مرة   •

ديناميكية خالل  األكثر  القابضة(  تاك  وان  )مجمع 
 2,8 بلغ  تبادالت  مجمل  وحصد  املذكور  األسبوع 
عند   ٪  0,7 بـ  قفزة  بذلك  محققا  دينار  مليون 

12,180 دينارا طيلة األسبوع.

أخبار البورصة
• جلسة عامة عادية ملصنع الورق الخشبي 

: )mPBs( بالجنوب
ستعقد رشكة مصنع الورق الخشبي بالجنوب 
العامة  جلستها   2021 جوان   19 السبت  يوم 
بمقّر  صباحا   11 الساعة  من  انطالقا  العادية 
املعهد العربي لرؤساء املؤسسات )فرع صفاقس(. 
 2020 نشاط  حسابات  عىل  الجلسة  وستصادق 
اسناد عائد بـ100 مليم  اقرتاح  بالدرس  وتتداول 
عائد  مقابل   2020 نشاط  بعنوان  سهم  كّل  عن 
0,200 دينار عن كل سهم تّم إسداؤه بعنوان  بـ 

نشاط 2020.
ويطابق إسناد عائد بـ 100 مليم مبلغا جمليا 
اإلصدار  قسط  من  اقتطاعه  سيتّم  دينار  بمليون 

بنسبة  استثنائية  تعويضات  دفع  مع  ويتوافق 
.136٪

محققا   2020 عام  أنهى  املصنع  أن  يذكر 
مرابيح صافية بـ 759,2 الف دينار مقابل مرابيح 

صافية بـ 2,9 مليون دينار يف عام 2019.
صنع  يف  املتخصصة  "الندور"  رشكة   •

األجبان:
جوان   25 الجمعة  يوم  "الندور"  رشكة  تعقد 
 11 2012 جلسة عامة عادية انطالقا من الساعة 
صباحا بمقّرها االجتماعي الكائن بجهة الخليدية. 
 2020 نشاط  حسابات  عىل  الجلسة  وستصادق 
كل  عن  دينار   0,200 بـ  ربح  اسناد  اقرتاح  وعىل 
بعنوان  سهم  كل  عن  دينار   0,180 مقابل  سهم 
2019. ويتوافق ذلك مع مبلغ جميل يقدر بـ 2,2 
مليون دينار سيتم اقتطاعه من قسط اإلصدار الذي 
تم احداثه عام 2013. وسيتم دفع املرابيح انطالقا 
أنهت  قد  الرشكة  وكانت   .2021 جويلية   15 من 
بلغ  املرابيح جدير باملالحظة  2020 بنمّو يف  سنة 

نسبة 50 ٪ بما يعادل 7 ماليني دينار.
• جلسة عامة عادية لـ "سيتي كار" :

الرسمي  الوكيل  كار"،  "سيتي  رشكة  تعقد 
لسيارة "كيا" جلستها العامة العادية اليوم الثالثاء 
صباحا   9 الساعة  من  انطالقا   2021 جوان   15
الجلسة يف  الوادي. وستنظر  الكائن بحلق  بمقرها 
اقرتاح  بالدرس  وتتناول   2020 نشاط  حسابات 
توزيع ربح بـ 0,830 دينار عن كل سهم بعنوان 
عام  دينار   0,600 بـ  ربح  مقابل   ،2020 نشاط 
للرشكة  خري  فاتحة   2020 عام  مثل  وقد   .2019
التي سجل نشاطها نموا انعكس بارتفاع بـ 39 ٪ 

يف نسبة مرابيحها بما قدره 21 مليون دينار.

One teCH HOLDing األكثر ديناميكية ونزيف uADH يتواصل

اشهار

يؤكد العديد من الخرباء سيما يف الفرتة األخرية ان العديد 
واللبنانية  التونسية  االزمتني  بني  التشابه تجمع  نقاط  من 
اعتبار  اىل  االقتصاديني  املتخصصني  بعض  ذهاب  حد  اىل 
االزمة اللبنانية مستقبل تونس رغم بعض االختالفات غري 

الهيكلية اقتصاديا وكذلك اجتماعيا بني الوضعيتني. 

ويف ما يتعلق بنقاط التشابه، يبدو وفق عدة تقارير، ان نقاط 
االلتقاء بني تونس ولبنان يف مسار السقوط متنوعة وتهم باألساس 
البلدين،  االقتصادية يف كال  السياسية واألزمة  األزمة  التفاعل بني 
اللبناني  الشعبني  ينتاب  املساواة  بعدم  طاغ  شعور  جانب  إىل 
اىل  ينزع  األعمال  ورجال  العاملة  اليد  كفاءات  ونزعة  والتونيس، 
الهجرة خارج البالد، إضافة إىل حضور قوي لالقتصاد الريعي يف 
كال البلدين، مما يحيل بشكل مبارش إىل وجود عراقيل تقف أمام 
اإلصالحات، ورضب املنافسة، وكبح أي محاولة لتحسني مستوى 
نمو االقتصاد، وغياب القدرة عىل خالص الديون وأنظمة التقاعد 
العديد  املافيات والوفاقات االجرامية يف  املتعثرة فضال عن تحكم 

من مفاصل االقتصاد انطالقا من نافذة السياسة.
لبنان  موقع  تخص  فهي  االختالف،  نقاط  بشأن  أما 
الذي  والثقل  إرسائيل،  مع  حدودي  كبلد  الهام  الجغراسرتاتيجي 
من  لذلك  وما  السيايس،  الطيف  مستوى  عىل  الله  حزب  يمثله 
الدويل  املجتمع  قبل  من  سابقا  املقدم  الدعم  حيث  من  تداعيات 
لتجنب انهيار النظام السيايس املشتت الذي يخدم وجوده مصالح 

إقليمية ودولية مختلفة، مقابل دعم اقل قيمة لتونس.
لبنان  يف  السياسية  الساحة  عىل  األجنبية  السيطرة  تعترب  كما 
قوية للغاية عىل خالف الوضع يف تونس حيث النفوذ األجنبي الذي 

من  أكثر  عىل  راسخ  وجود  مع  نسبيا،  الظاهر  يف  محتشما  يبقى 
صعيد.

ويؤكد املراقبون يف ذات السياق عىل عراقة الديمقراطية اللبنانية 
ظل  يف  تونس،  يف  بالناشئة  توصف  ديمقراطية  ممارسة  مقابل 
تواجد مصادر عديدة لعرقلة اإلصالحات يف تونس أبرزها نقابية 
وسياسية، يف حني أن مصادر عرقلة اإلصالحات يف لبنان سياسية 
باألساس. وتجري اإلشارة يف هذا الصدد اىل نقاط اختالف أخرى، 
الخدمات،  قطاع  عىل  بشدة  اللبناني  االقتصاد  اعتماد  غرار  عىل 
املؤرشات  ان  رغم  نسبيا،  تنوعا  أكثر  يظل  تونيس  اقتصاد  مقابل 
األخرية تحيل إىل تراجع التصنيع والفالحة يف تونس. كما أن ديون 
بينما  باملائة(،   70 )حوايل  خارجية  ديون  الغالب  يف  هي  تونس 
90 باملائة تجاه  يبقى الدين يف لبنان محليا بشكل رئيس )حتى 

البنوك( مع مساهمة أكرب للجالية اللبنانية املوجودة بالخارج.
يتمثل يف تعامل  البلدين  آخر لالختالف بني  كما يوجد مجال 
النظام البنكي اللبناني بودائع العمالت األجنبية، مقارنة بالبنوك 

التونسية.
وعموما فإن االستقطاب الثنائي الذي يكتسب أرضية يف املشهد 
الكراهية  لخطاب  الطبيعية  ونتيجته  وتونس  بلبنان  السيايس 
وشيطنة الخصم السيايس يمكن بالتأكيد أن يزداد ويهدد االقتصاد 
والرصح املؤسساتي واالمن االجتماعي املتهاوي بحكم ان أمر مثل 
هذا االستقطاب يف ظل وجود دولة ضعيفة سينتهي إىل دفع القوى 
البالد وبالتايل  السياسية املعادية للبحث عن تعزيزات من خارج 
الدولة  أن  كما  املحيل.  الحكم  عىل  األجنبية  للسيطرة  الباب  فتح 

الضعيفة ال يمكن أن تنجح يف ممارسة اإلصالحات. 
وطاملا أصاب عجز الثقة والجرأة واملصداقية مؤسسات الدولة، 

ثقافة  عىل  الصعب  فمن  البالد،  يبتيل  الريع  اقتصاد  أن  وطاملا 
العامة  السياسات  يف  تستحقها  التي  املكانة  تنتزع  أن  اإلصالح 
هش  اقتصاد  هو  الخدمات  قطاع  عىل  القائم  االقتصاد  أن  سيما 
للغاية. ويفرض ذلك عىل السلطات التونسية، يف الوقت نفسه، إن 
توفرت لها االرادة، أن توقف عملية تراجع التصنيع التي لها أرضية 
أساسية يف عالم األعمال يف ظل تسونامي عقود االمتياز واستغالل 

العالمات التجارية األجنبية دون ادنى قيمة مضافة اقتصادية.
من  يستخلص  درس  أبرز  ان  الخرباء  يؤكد  ذلك،  عىل  عالوة 
األزمة اللبنانية، يتمثل يف أن املدخل إىل أية ديناميكية لإلصالحات 
الهيكلية يف االقتصاد هو تعزيز املالية العامة إذ يعيق تقلص العجز 
املايل اإلصالحات ويغرق االقتصاد يف تقلبات وتحوالت عدم القدرة 
عىل تحمل الديون وما يصاحب ذلك من خفض التصنيف السيادي 
وتجفيف مصادر التمويل امليرسة. ومعلوم، أن فعالية عملية ضبط 
أوضاع املالية العامة تظل مرشوطة بالحوكمة الرشيدة ملؤسسات 
إىل  االفتقار  فإن  أخرى،  ناحية  من  املايل.  القطاع  ومرونة  البالد 
الثقة واملصداقية لدى صانع القرار يعيق عملية اإلصالح، إضافة 
إىل أن قنوات انتقال السياسة النقدية تعرقل هشاشة القطاع املايل 

وتبطئ العائد اىل النمو وتضخم الصدمات االقتصادية واملالية.
ويفرتض الخروج من األزمة، اتخاذ تدابري تقييدية مؤقتة عىل 
يدفع  مما  الحمائية،  يف  االنغماس  دون  معينة  منتجات  استرياد 
آليات مبتكرة،  إىل  الدولة واللجوء  املركزي إىل دعم ميزانية  البنك 

لدعم القطاعات املنكوبة.

كريمة السعداوي

هل يكون لبنان مستقبل تونس؟
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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...

عياض الّلومي القاضي عصام اليحياوي
بخصوص  مؤّخرا  الّلومي  عياض  ترصيحات  تعّددت 
قضيّة رئيس حزبه الّسابق نبيل القروي وصّعد من لهجته 
الّدولة قيس سعيّد  تجاه بعض ما جاء عىل لسان رئيس 
مطالبة  لحّد  وذهب  للعدالة  املطلوبني  النّواب  موضوع  يف 

رئيس الّدولة بالكّف عن ترصيحاته تلك...
غري  من  أي  مستقّل،  نائب  حاليّا  هو  الّلومي  عياض 
املنتمني للكتل بعد خروجه من حزب صديقه نبيل القروي 

ولكنّه يواصل الّدفاع عنه باستماتة، وهو مبدئيّا موقف إنسانيٌّ يُحسب له.
إاّل أنّه ويف معرض حديثه عّما تعّرض له الّطفل بحّي سيدي حسني عىل 
أيدي عدد من أعوان الرّشطة ذهب يف مقارنة ال تستقيم بأّي وجٍه من األوجه 

بني الوضعيّتني.
فالسيّد نبيل القروي متّهم يف قضيّة باتت معلومة لدى الّرأي العام بينما يف 
حالة القارص، ال وجود ال لقضيّة وال حتّى ملجّرد شبهة ظلوع يف عمل ُمدان ما!

فذنبه الوحيد يتلّخص يف وجوده بذلك الحّي املنيس، يف ذاك الّظرف املتّسم 
بالتّشنّج والعنف ويف تلك الّلحظة التي صادفت مرور الّدوريّة، وهو الذي لم 
التي تسندها تشكيالت حزبيّة منها حزب  الّدولة )بسلطاتها جميعا  تتحّمل 
الّطريق وهو يف  السيّد نبيل القروي( مسؤوليّاتها تجاهه وتركته عىل حاّفة 

تلك السّن!
كان حريّا بعياض الّلومي، خاّصة أنّه نائب مستقّل، أن يكون أكثر إتّزانا 
يف املقارنة بني الحالتني وأن يعرّب بأكثر وضوح ودون خلٍط عن دعمه لفرد من 

أفراد الّشعب ُسلَِّطت عليه َمظَلمة لن تُمحى آثارها برسعة.
مكّررة  تبدو  كانت  وإن  فإنها  الّدولة  رئيس  لترصيحات  بالنّسبة  أّما 
وتتّسم بيشء من التّعميم فهي ال تخلو من وجاهة وتستند إىل واقع معلوم 
عمله  يحرتم  الذي  النّائب  ودور  النّيابي  املجلس  داخل  وخاّصة  الجميع  لدى 
داخل هذه الّسلطة الهاّمة )الترّشيعيّة( يجب أن يُصّب يف إتّجاه الكشف عّمن 
يمّسون أّوال بسمعة املجلس ونائب الّشعب بتخّفيهم عن العدالة بالحصانة 

الربملانيّة!
ذاك هو املطلوب من نائب: الوضوح والرّصامة يف تطبيق املعايري، فالّصداقة 
آخر مختلف  أمر  الحقيقة  والتّعمية عىل  املواضيع  الوالء يشء وخلط  وحتّى 

تماما !

نائب  اليحياوي  عصام  القايض  تمكن 
رئيس املحكمة االبتدائية بتونس من االحراز 
عىل شهادة 'املاستار " يف االدارة العمومية من 
اول  بذلك  ليكون  االمريكية  هارفارد  جامعة 
من  الشهادة  هذه  مثل  يحرز  تونيس  قاض 
الجامعة االمريكية العريقة والتي تعد بمثابة 

"مصنع" لتخريج النخبة العاملية.
اجتياز  من  تمكن  انه  اليحياوي  عصام  للقايض  يحسب  وما 
نظام صارم الختبار الطلبة من مختلف انحاء العالم والذي تفرضه 
بصفوفها.  االلتحاق  يف  الراغبني  عىل  املرموقة  االمريكية  الجامعة 
املائة من  اال نسبة 4.5 من  2020 قبول  لم يتم سنة  انه  من ذلك 
مختلف  من  الجامعة  هذه  يف  للدراسة  املرتشحني  الطلبة  مجموع 

ارجاء العالم.
من  ويبلغ  سليانة  جهة  اصيل  وهو  اليحياوي  عصام  القايض 
العمر 43 سنة استفاد خالل دراسته بجامعة هارفارد من تكوين 
عايل الجودة عىل يد عدد من اساتذة يحظون بشهرة عاملية بما مكنه 
التحليلية وتطوير قدراته عىل تخطيط وتحليل  من صقل مهاراته 

وتقييم السياسات العمومية والترصف يف ادارة عمومية.
اعرق  يف  تلقاه  الذي  التكوين  خالل  من  القايض  ويطمح 
النظام  تحديث  يف  موقعه  من  املساهمة  اىل  االمريكية  الجامعات 
الواقع  مع  اكثر حداثة وتالؤما  ليكون  بتونس وتطويره  القضائي 

الحايل.
وما يحسب لهذا القايض ايضا انه اختار قبل الرتشح للدراسة 
ايضا  توفره  تدريب  برنامج  من  االستفادة  االمريكية  بالجامعة 
حكومة الواليات املتحدة االمريكية وهو برنامج "هوبار همفري"بما 
مكنه سنة 2018 من الحصول عىل تكوين يف السياسات العمومية 
والتنمية البرشية يف جامعة مينيسوتا االمريكية كما تمكن من اجراء 
فرتة تدريب بمحكمة مقاطعة "هينينبني" التابعة لوالية مينيسوتا 
واملركز الوطني ملحاكم الواليات وطبعا فان كل ذلك يتطلب حذق 

اللغة االنقليزية جيدا.

 

قيس سعيد
بشكل  ولكن  للحوار  ...مستعد 
سيأتي يف االيام القليلة القادمة وال يمكن 
ان نواصل بهذه الطريقة.. هناك وحدة 
الدولة …تونس ليست دويالت بل دولة 
والدستور  القانون  يتجاوز  واحدة ومن 

الذي اسعى لتحقيقه وتحقيق مقاصده فليعلم مرة اخرى 
عىل  للحفاظ  يتصورون  مما  باكثر  الرد  عىل  قادرون  اننا 
والقوى  االتحاد  ان  ثقة  يف  لنا  ....ونحن  التونيس  الشعب 
الوطنية وهي كثرية والحمد الله والوطنيني سيُفرزون بني 

الحق والباطل...

هشام المشيشي
االمنية  للمؤسسة  صادمة  الحادثة 
أمن  ترسيخ  عىل  مدة  منذ  تعمل  التي 
صورة  ارساء  عىل  وتعمل  جمهوري 
جديدة لالمن الذي يحرتم حقوق االنسان 
قبل  االمنيني  تمس  الحادثة  والقانون. 

سياسية  نقاط  تسجيل  تحاول  التي  االطراف  تمس  ان 
عىل  ونحن  مسؤولة  دولة  …نحن  االجراءات  ...اتخذنا 
مستوى وزارة الداخلية او الحكومة مسؤولون ..تم ايقاف 
التحقيق  عىل  واحالتهم  فورا  االعتداء  يف  املتورطني  االعوان 
وتم اتخاذ االجراءات الالزمة يف شأنهم واحالتهم عىل القضاء 
نقاط  تسجيل  وتريد  تزايد  التي  االطراف  اىل  …..بالنسبة 
هو  هذا  ليس  النه  ولطمياتها  لبكائياتها  أتركها  سياسية 
الحل وانما الحل يف ايجاد حلول حقيقية للشباب املحتج يف 

منطقة سيدي حسني التي تعيش وضعا اجتماعيا صعبا ..

راشد الغنوشي
وبركة  عظيما  خريا  تعيش   بالدنا 
الحرية والثورة…دماء الشهداء ومعاناة 
الوحيدين  ..لسنا  والسجينات  املساجني 
من  سنة   40 طيلة  ناضلوا  الذين 
ناضلت  عديدة  …احزاب  الحرية  اجل 

الحزب  وداخل  وغريهم  وليبرياليون  ويساريون  ونقابيون 
الحاكم انشقت عدة احزاب ومن املناضلني احمد املستريي 
رحمه الله واحمد بن صالح ..كانت هناك احزاب تدافع عن 
الحرية واتفقنا وتعاهدنا معها وكنا يف صف واحد الننا نريد 
تونس حرة لكل التونسيني والتونسيات ولكل االيديولوجيني 
والحمد  حرة  تونس  املذاهب…نريد  ولكل  وااليديولوجيات 

الله تونس حرة اليوم”.
من  استعيذوا  بانقالب  بالقيام  يهددون  للذين  أقول 

الشيطان الرجيم.

نور الدين الطبوبي
برئيس  جمعني  الدي   اللقاء 
هناك   ... جدا  ايجابيا  كان  الجمهورية 
مخرجات  اليجاد  كبريا  تقدما  اليوم 
روح  خاللها  ومن  التونسية  للدولة 
املسؤولية العالية يف ما يحس به الشعب 

ويف  الرشائية  مقدرته  تدهور  ومن  اسعار  وغالء  غبن  من 
خدماته ويف امنه وانا عىل يقني بان يف تونس حكماء ودائما 

وابدا توجد املخرجات يف الوقت املناسب”.
وان شاء الله يكون املستقبل افضل من الحارض ..هناك 
التونسيون  لريى  العاجل  القريب  يف  جدا  ايجابية  بوادر 

دولتهم متعافية ومؤسساتهم متماسكة”. .

مروان العباسي
يتم  لم  اذا  انه  اليوم  الواضح  من 
اساسية  قطاعات  يف  قرارات  اتخاذ 
بالنسبة لعودة التنمية يف الفرتة القادمة 
 ... صعبة   ستكون  املقبلة  الفرتة  فان 
الحكومة  طالب  قد  كان  املركزي  البنك 

باعداد قانون ميزانية تكمييل حتى تتوضح الرؤية.
العام  اخر  اىل  هنا  من  له  أن  يدرك  املركزي  والبنك 
التزامات يف خصوص العملة الصعبة وانه يتعني عليه سداد 
بعض الديون من مخزون العملة لكن اىل متى سيدوم هذا 
املخزون اذا لم تستعد السياحة نشاطها ويعود االستثمار 
واالقتصاد اىل سالف حركيته؟ لحسن الحظ لدينا مخزون 
..الوضعية صعبة وخطرية اما القرار فهو بأيدينا.... الرؤية 

حاليا غري واضحة ال سياسيا وال اقتصاديا.

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

صورة تتحدثصورة تتحدث

حافظ  بني  يا   : سعيد 
شيء  كل  قبل  دروسك  على 
للفاسدين  مجاال  تترك  وال 
أن  واعلم  ببراءتك  ليعبثوا 
تسقط  لن  التونسية  الدولة 
وأنها كفيلة بضمان مستقبل 
تونس  شباب  ولكل  لك  زاهر 

بحول هللا.
ياخي   : قلبو(  )في  الشاب 
يا  السيد؟...  ها  يحكي  آش 
ولدي آنا دروس تحكي عليها؟ 
تي ما قريناش بالكل السنا... 
وآنا دولة؟... ياخي نورمال في 
حومتنا  في  البارح  مّخك؟... 
اغتصابات  وزوز  براكاجات   3
ورزوقة ولد عم صالح ڤّطع... 

بّرا خويا عوم بحرك...



ال زالت البحوث واملراجعات متواصلة، ساعية اإلملام بفكر الحّداد يف 
املجال الثقايف العام واملتعّدد األوجه السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
للعلوم  الّزاخر  الّسياق  ذاك  يف  غريب  بّكار  الباحث  عمل  وينْدرج 
االجتماعية واالنسانية التي سربت تطّلعات الحّداد التحررية واإلصالحية 
والتي يقّدمها املؤلف عىل شاكلة » أركان مرشوع تقّدمي شامل صادر 
عن يسار تونيس خالص«. وللغرض، اجتهد يف تبيان وحدة فكر الحداد 
)العمل  واالجتماعية  الوطني(  )العمل  السياسية  الثالثة  أبعاده  عرب 
التعاوني والنقابي( والثقافية )العمل من أجل تحرير املرأة(، املجّسمة 
1930 ومرافعا عنها يف مقدمة  إىل   1920 الفقيد من  للحظات نضال 
التاريخ...  ناهزت )33 صفحة( وأربع فصول )i- نتحرر لإلحياء مع 
ii- املسألة القومية: من الدستور إىل جامعة  وعودة الروح من جديد، 
عموم العملة التونسية، iii- العملة التونسيون: من أجل نمط تعاضدي 
وإصالحي للتنمية، Vi- إمرأتنا: تأريخ االسالم لتحرير املرأة( وخاتمة 
مستخلصة وفاء الحداد ألفكاره ويقينه » بأن اإلسالم مع)ه( يف تحرير 
املرأة والزمان مع)ه( أيضا. ولم يبق إال العمل الصالح وهو أبقى يشء 

يف الدنيا. فلنهتف من اآلن املرأة املسلمة ! أنصارها« )1(.
ويكفي الرجوع إىل اإلطار التاريخي للحراك االجتماعي واالقتصادي 
التزامه  أن  نتبني  حتى  عليها  وأثر  الحداد  نشأة  الزم  الذي  والسيايس 
التحوالت  من  مجموعة  مع  متفاعال  كان  سبيله  يف  والنضال  الفكري 
واألزمات التي عصفت باإليالة التونسية بصفة متواترة منذ العقد األول 
ثقافة سياسية  األوىل  العاملية  الحرب  إثر  وأفرزت  العرشين  القرن  من 
شعبية أو جماهريية )mAss pOLitiCAL CuLture( كان املثقف العضوي، 
األول من  العقد  اقرتن مطلع  الحداد ركنها األسايس )2(. فقد  الطاهر 
الجمعيات  بعث  أو  لتأسيس  ملفت  بتكثيف  تونس  العرشين يف  القرن 
الجمهورية ذات السند املاصوني : الفيدرالية التونسية للرابطة الفرنسية 
للتعليم، الجامعة التونسية للفكر الحّر التابعة للجامعة األممية للفكر 
الحّر التي عقدت مؤتمرين دوليني هامني بروما 1904، وباريس 1905 
والشعبة التونسية لرابطة الدفاع الفرنسية عن حقوق االنسان واملواطن 
 sfiO واالشرتاكي   1906 سنة  الراديكايل  الحزبني  رسوخ  مع  تزامنا 
الفرنسيني يف األرض التونسية ببعث الفيدرالية الراديكالية بتونس ربيع 
الثاني  املؤتمر  وانعقاد   1908 بتونس  االشرتاكية  والفيدرالية   1906
عرش للمحافل املاصونية بشمال إفريقيا يف بنزرت 23 ، 24 و25 أفريل 

1905 الذي تدارس وضعية املرأة املسلمة ووجوب تحريرها )3(.
الثعالبي انخرط يف فرع »جامعة  وقد سبق أن الشيخ عبد العزيز 
1904 وأّلف معية رفيقيْه املحامي »سيزار  الحر« بتونس سنة  الفكر 
املذكور  الفرع  يف  أيضا  امُلنخرط  السبعي  الهادي  واملرتجم  عطار«  بن 
كتاب« روح التحرر يف القرآن« الذي صدر بباريس سنة 1905 تزامنا 

مع انعقاد املؤتمر الدويل للفكر الحّر )بداية سبتمرب1905(. 
شن  أن  بسنة  الزيتونة  بجامع  الحداد  الطاهر  التحاق  سبق  وقد 
اهتمام  جلب   )1910 )سنة  التعليم  إصالح  أجل  من  إرضابا  الطلبة 
الرأي العام التونيس والفرنيس وواكبته حركة الشباب التونيس عن كثب. 
واصطدم الطاهر الحداد بحجر التقليد وعقم النقل املتداول يف التعليم 
االحتجاجية  الحركة  إليه  آلت  نقائصه وما  الزيتوني حينذاك وشّخص 
يف مخطوط تركه بعد وفاته ونرش سنة 1981 )4(. وقيّم فيه مستوى 
مثل  االجتماعية  العلوم  تدريس  يف  الزيتوني  للتعليم  الحاصل  النقص 
التاريخ مقارنة باملعاهد الدينية السابقة : »وقد كنا نسمع من شيوخنا 
إذ كنا نقرأ بالجامع األعظم من 1913 إىل سنة 1920 أن التاريخ ليس 
بعلم يقرأ وانما هو مجموعة من األقاصيص واألخبار وال ينبغي أن يهتم 

به الطالب...«. 
الطالب  تمّكن  حتى  أوزارها  األوىل  العاملية  الحرب  حّطت  إن  وما 
ملواكبته  فإضافة  أعمق.  واستكشاف  أوفر  اّطالع  من  الحّداد  الطاهر 
النشاط الطالبي الزيتوني املعارض أثناء األربع السنوات التي سبقتها 
1914 - 1918 ، نهل الشاب الحداد من مكتبة الخلدونية آخر ما صدر 
من مجالت ومؤلفات واردة من الرشق والغرب اإلسالمي وكان من رواد 
مقهى التوتة بالحلفاوين حيث اعتاد الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلقاء 

مسامراته يف اإلصالح االجتماعي. 
ومن ثم انكب عىل مطالعة كل ما تم استرياده من الرشق من مؤلفات 
حول تحرير املرأة وهي كثرية ومتنوعة ومتباينة وإضافة إىل كتب قاسم 
أمني والطهطاوي والشدياق ومراش واملويلحي والريحاني وطه حسني 
عنوان:  تحت   1899 سنة  الصادر  حرب  طلعت  محمد  كتاب  وكذلك 

و»املقتطف«  »الهالل«  مجالت  نرشته  وما  والحجاب«.  املرأة  »تربية 
وأيضا الصحف التونسية »الصواب« و»الحارضة« و»التونيس« ومجلة 
»خريالدين«، اطلع الطاهر الحداد بالكاد عىل مؤلف حسن حسني عبد 

الوهاب حول »شهريات التونسيات« الصادر سنة 1917. 
الرقابة  ورفع   1918 سنة  الحرب  انتهاء  عند  املنتظر  من  وكان 
الحداد  أوىل مساهمات  أن تطالعنا   ،1920 العربية سنة  عىل الصحف 
الصحفية حول مسألة املرأة لكن ريح الحركة الوطنية الناشئة ورديفتها 
الحر  الحزب  التعاونية والنقابية هّزت وجدانه فهّب من دعاة  الحركة 
الدستوري التونيس املرموقني حال اإلعالن عن تأسيسه يف جوان 1920.

وعّده الصحفي واملذيع البليغ عبد العزيز العروي من »طينة الذين 
احتفظوا ووظفوا كثريا ما اكتسبوه من مطالعاتهم الواسعة« )5(. وكان 
للتحوالت االقتصادية الناجمة عن انتهاء الحرب )االنتقال من اقتصاد 
حرب إىل اقتصاد سلم( وترسيح املجنّدين ورفع الّرقابة عن الصحافة 
سنة 1920 ما هيأ لخلق مناخ ثقايف جديد كان فضاء النوادي )جمعية 
قدماء الصادقية، الجمعية الخلدونية، جمعية الرتقي L’essOr( واملقاهي 
مرآته العاكسة. فقد ازدهرت الصحافة الهزلية )قزدور/ 1920 حمودة 
العبايس، الزهو / 1921 الحاج عثمان الغربي، النديم / 1921 حسني 
البصري،  النصري،  الشعب،  حبيب  األمة،  )حبيب  والشيوعية  الجزيري( 
االتحاد،  )الصواب،  والدستورية   )1921 املظلوم  املهضوم،  االستبداد، 
األمة، املبرش، العرص الجديد، إفريقيا، الوزير، الفجر 1921 - 1922(.

وذاعت أشعار عبد الرحمان الكايف الشعبية )1885 - 1934( بني 
رواد املقاهي األدبية : »تحت الدربوز«، »البانكة العريانة«، »القشاشني«، 

»الديوان« التي شملت أحياء باب منارة والقصبة واملدينة العتيقة. 
ويف رحاب الزخم الثقايف الشعبي، التقى الشاب امللتزم الدستوري 
من  متخفيا  تونس  زار  الذي  الحامي  عيل  محمد  مع  الحداد  الطاهر 
مارس إىل أفريل سنة 1922 و املناضلني الشيوعيني، عيل جراد )1911 
عىل  الحداد  وكان   .)1964  -  1887( العياري  ومختار   )1976  -
صلة بشعب الحلفاوين وطرنْجة واملْركاض التي يؤّمها »الدستوريون 
العمايل )عملة الرصيف  الثوريون«)6( وتفاعل مع الحراك االجتماعي 
وعملة العربات »الكرارطية«( الذين تذمروا من غالء املعيشة ورغبوا يف 
تأسيس نقابة مستقلة عن Cgt تدافع عن حقوقهم املهضومة. فكان 
البعد الثاني يف مسرية الحداد الوطنية النقابية بدأ بنشأة جامعة عموم 
العملة التونسيني Cgtt سنة 1924 وحلها ومحاكمة قيادتها نوفمرب 

1925 وتأريخها )1927 انظر صورة الغالف للطبعة األوىل(.
ثم يرجع الطاهر الحداد سنة 1930 إىل مسألة تحرير املرأة املسلمة 
الرشيعة  إمرأتنا يف   : الثوري  االجتماعي  البعد  ذي  الثاني  كتابه  نارشا 
واملجتمع )انظر صورة الغالف للطبعة األوىل( إثر السجال الذي حصل 

الحر  عرباملنرب  الرتقي  جمعية  رحاب  يف  ومناهضيه  السفور  دعاة  بني 
املنعقد يوم 8 جانفي 1929 حول »املرأة املسلمة غدا« من جهة وصدور 
كتاب نظرية زين الدين حول » السفور والحجاب« سنة 1928 يف مرص 
الذي » يعد الكتاب الوحيد الذي كتبته امرأة يف تفسري اآليات القرآنية 

املتعلقة باملرأة« من جهة ثانية. 
السيايس  االصالحي  الحداد  مرشوع  أن  نتبني  الصفة  وبهذه 
التي شهدتها  واألزمات  التحوالت  تبلور يف سياق  والثقايف  واالجتماعي 

البالد التونسية يف الثلث األول من القرن العرشين )7(.
---------------------------

 gHeriB )BACCAr( :TAHAr HADDAD, une pensée De٭
L’émAnCipAtiOn. Tunis, Diwen eDitiOns, 2019.

الهوامش:
تكريم  حفل  يف  الحداد  الطاهر  األستاذ  به  املحتفل  كلمة  من   )1(
كتابه »إمرأتنا يف الرشيعة واملجتمع« املنعقد بقاعة كازينو البلفدير يوم 

الجمعة 17 أكتوبر 1930.
: )sCHAAr stuArt )2(

- CreAtiOn Of A mAss pOLitiCAL CuLture in tunisiA in tHe 
mAgHreB reView, n° 1-2, 1993, pp. 2-17.

- TAHAr HADDAD, A tunisiAn ACtiVist inteLLeCtuAL in tHe 
mAgHreB reView, n°3-4, 1996, pp. 240-255.

)3( BénA )JACky( : Orients DispArus. L’HistOire Des 
frAnCs-mAçOns en ALgérie. TOuLOuse, eDitiOns priVAt, 
2011, pp. 39 – 44 )LA COnDitiOn De LA femme et sOn 
rAppOrt à LA mAçOnnerie(.

)4( الحداد )الطاهر(: التعليم اإلسالمي وحركة اإلصالح يف جامع 
التونسية  الدار  الزيتونة. تقديم وتحقيق محمد أنور بوسنينة. تونس، 

للنرش، 1981.
)5( Le petit mAtin, 10 DéCemBre 1936. LA mOrt D’un 

grAnD sOCiOLOgue tunisien :tAHAr HADDAD, ABDeLAziz 
LArOui, pAge 2.

)6( JrAD )NeiLA( : ALi JrAD COmmuniste tunisien…entre 
témOin et HistOire. Tunis, ArABesques, 2019, pp.43-51, 
58-64, 65-76.

)7( TLiLi )BeCHir( :
- Des Crises et mutAtiOns DAns LA sOCiété tunisienne De 

LA VeiLLe De LA grAnDe guerre )1907-1913(…
- NAtiOnALismes, sOCiALisme et synDiCALisme DAns Le 

mAgHreB Des Années 1919-1934…

الطاهر احلداد، شهيد الفكر احلر٭

أ. محمد لطفي الشايبي
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الحبيب القيزاني
قّصة حتّول الصحراء الغربية إىل مركز لـ»أفريكوم«

»األسد  مناورات  دخان  تالىش  إن  ما 
)القيادة  »أفريكوم«  نظمتها  التي  االفريقي« 
انكشف  حتى  الفريقيا(  األمريكية  املركزية 
بها  أحاطت  التي  واألرسار  الحقائق  من  سيل 
إدارة  اعرتاف  ان  أبرزها  لعّل  اجرائها  وبعد  قبل 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية 
أمنية  ترتيبات  اطار  يف  تم  الغربية  الصحراء 
الصحراء  تحّول  مسبّقا  لها  مخطط  جديدة 
املركزية  للقيادة  ومركز  قاعدة  اىل  الغربية 
عسكري  انتشار  اطار  يف  ألفريقيا  االمريكية 
نفوذ  أي  تسّلل  ملواجهة  جديد  جغراسرتاتيجي 
السمراء  القارة  اىل  غريهما  أو  صيني  أو  رويس 
العاملية  الصحفية  املصادر  عديد  تؤكد  التي 
لنشاط  االسرتاتيجية  األولية  باملواد  تزخر  انها 
الرشكات االمريكية واألوروبية العابرة للقارات. 
ارتدادات  لذلك من  أن يكون  طبعا مع ما يمكن 
العسكري  االنتشار  يف  األطليس  الحلف  دور  مثل 
الجديد أو من تداعيات خصوصا يف ظّل األزمات 
والخالفات املغربية االسبانية من جهة واملغربية 
الجزائرية من جهة أخرى حول وضعية الصحراء 

الغربية.
إىل التفاصيل.

ترامب  دونالد  اعرتف   2020 ديسمرب   10 يوم 
مقابل  الغربية  الصحراء  عىل  املغربية  بالسيادة 
ارسائيل  مع  الديبلوماسية  عالقاته  املغرب  استئناف 
عىل  احتجاجا   2000 أكتوبر   23 يوم  قطعها  والتي 
الثانية  االنتفاضة  شباب  اإلرسائييل  الجيش  قمع 

والسماح للمستوطنني باقتحام املسجد األقىص.
طيلة أيام بعد هذا اإلعالن ركزت الصحافة العاملية 
برعاية  إرسائيلية  مغربية  »صفقة  اعتربته  ما  عىل 
قطار  انطالق  ظّل  يف  جاءت  أنها  خاصة  أمريكية« 
تنظيم  لكن  وإرسائيل.  خليجية  دول  بني  التطبيع 
الغربية كشف  مناورات »أفريكوم« بأرض الصحراء 
أشبه  أنها  اتضح  التي  الصفقة  من  الثاني  النصف 
واسبانيا  املغرب  بني  أفرزتها  التي  لألزمة  تبعا  بلغم 
مكتوم  بغضب  توحي  جزائرية  وتحفظات  جهة  من 
عرّب عنها الرئيس عبد املجيد تبون خالل حوارات أدىل 
منها  واألجنبية  املحلية  االعالم  وسائل  من  لعدد  بها 
مجلة »لوبوان« الفرنسية وقناة »روسيا اليوم« وقناة 
»الجزيرة«  لقناة  أو  الجزائري  »الرشوق«  تلفزيون 

القطرية. 

غضب وامتعاض
»مستهدفة  بالده  أن  عىل  تأكيده  تبون  جّدد 
البلدان  عىل  بالتآمر  بدورها  تسمح  ال  ألنها  بالتآمر 
عليها  خارجية  مديونية  بال  بالد  وألنها  العربية 
أن  مربزا  سيادة«  وصاحبة  القرار  مستقلة  وبالتايل 
»لحم الجزائريني مّر«. وعن قضية الصحراء الغربية 
أشار الرئيس الجزائري اىل أن موقف بالده ثابت ولم 
يتغرّي مشّددا يف رسالة مشّفرة اىل واشنطن وتّل أبيب 
كانت  مهما  الواقع  باألمر  تقبل  »لن  الجزائر  أن  عىل 

الظروف« يف تلميح اىل الصفقة املذكورة.
بأن  تبون  ذّكر  فقد  الفلسطينية  القضية  عن  أّما 
موقف بالده منها »ال يتغري ال بالتقادم وال بالتخاذل« 
اتفقت سابقا عىل مبدإ  العربية  الدول  : »كل  مضيفا 
اليوم، ال سلم  لكن  املحتل،  السالم مع  األرض مقابل 

وال أرض« متسائال : »فلماذا التطبيع اذن؟«.
الصفقة أثارت أيضا امتعاضا وتملمال يف الدوائر 
مدريد  بني  أزمة  تتفجر  أن  قبل  االسبانية  السياسية 

رّسا  االسبانية  السلطات  استقبال  بسبب  والرباط 
املخابرات  تقول  غايل  إبراهيم  البوليزاريو  رئيس 
جنراالت  طرف  من  بـ»تواطؤ  تم  انه  املغربية 
جزائريني« فيما وصفته الطبقة السياسية املغربية بـ 
»طعنة من رشيك اسرتاتيجي« يف إشارة اىل اسبانيا. 
وقد رّد املغرب بغّض الطرف عن موجات املهاجرين 
مذّكرا  ومليلية  سبتة  مدينتي  نحو  الرشعيني  غري 
بأنهما مدينتني محتلتني وبأن أوان التفاوض بشأنهما 
وتسوية مشكلهما آت بال ريب. وفيما اصطفت الدول 
االعرتاف  رفضها  اطار  يف  اسبانيا  وراء  األوروبية 
الغربية،  الصحراء  عىل  املغرب  بسيادة  األمريكي 
ومنظمة  االفريقي  والربملان  العربي  الربملان  تضامن 
التعاون اإلسالمي مع املغرب مطالبني االتحاد االتحاد 
االنحياز  وعدم  االزمة  لحل  إيجابي  بدور  األوروبي 

السبانيا.

األمر الواقع
لكن ربما ما لم يكن الجميع يعرفه أن واشنطن 
باجراء  وكّرسته  الواقع  االمر  أمام  الجميع  وضعت 
فارضة  الغربية  الصحراء  يف  »أفريكوم«  مناورات 
حساباتها االسرتاتيجية عىل الجميع وتاركة إياهم يف 

التسّلل.
صحيفة »املانفستو« اإليطالية كتبت يف هذا الصدد 
بالقارة  »أفريكوم«  لقيادة  مقّر  تركيز  فشل  »بعد   :
بأفريقيا  الخاصة  قواته  البنتاغون  وّحد  السمراء 
وأوروبا تحت قيادة واحدة مقرها منطقة فياسبادن 
بأملانيا. ويوظف البنتاغون هذه القوات لفرض تقسيم 
الرئيس  اعرتاف  يف  بالخصوص  تمثل  جديد  ترابي 
عىل  املغرب  بسيادة  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
الدول  من  املطلوب  بات  هنا  ومن  الغربية.  الصحراء 
األعضاء باالتحاد األوروبي النسج عىل منوال الخطوة 
الصحراء  بمغربية  بالتايل  واالعرتاف  االمريكية 
فياسبادن  قيادة  ستفرض  الختام  ويف  الغربية. 
هذا  ومن  الخارجية.  بروكسيل سياستها  عىل  بأملانيا 
املنطلق يجب فهم تجميد فرنسا ودول أوروبية أخرى 

عملياتها العسكرية بمايل وليس بالتشاد«.
سيايس  مخطط  »بفضل   : »املانفستو«  وأضافت 
تم اقراره أساسا بواشنطن جرت مناورات »أفريكوم« 
هذا العام وألول مرة يف الصحراء الغربية أي عىل تراب 

وجودها  الرباط  تنكر  التي  الصحراوية  الجمهورية 
وتحاربه رغم اعرتاف 80 دولة عضوة باألمم املتحدة 
»أفريكوم«  مناورات  اجراء  أن  املغرب  ويقول  بها. 
بالسيادة  واشنطن  اعرتاف  يؤكد  الغربية  بالصحراء 
عن  للتخيل  واسبانيا  الجزائر  داعيا  عليها  املغربية 
تراجعت  وقد  الرتابية.  اململكة  وحدة  مناهضتهما 
البوليزاريو  بمساندة  الرباط  تتهمها  التي  اسبانيا 
فيما  »أفريكوم«  مناورات  يف  املشاركة  عن  العام  هذا 
إياه  معتربة  للمغرب  الكامل  دعمها  واشنطن  جّددت 
)الناتو(  األطليس  بالحلف  عضو  غري  حليف  أكرب 

ورشيك الواليات املتحدة االمريكية«.
مناورات  »انتظمت   : الصحيفة  وتابعت 
»أفريكوم« هذا العام وألّول مرة يف اطار هيكلة جديدة 
اذ تم يف نوفمرب 2020 ادماج قيادتي أوروبا وافريقيا 
الجنرال  أوضح  وقد  موحدة.  قيادة  يف  االمريكيتني 
السبب  املوحدة  القيادة  يرأس  الذي  كافويل  كريس 
وافريقيا  بأوروبا  اإلقليمي  األمن  مشاكل   : بالقول 
متداخلة بشكل معّقد ويمكن لها اذا لم نسيطر عليها 
االنتشار من منطقة اىل أخرى وجاء توحيد القيادتني 
حتى نتمكن من نقل قواتها من مرسح اىل آخر ومن 
قارة اىل أخرى بما يحسن من رسعة رّدنا عىل الحاالت 

اإلقليمية العاجلة«.
اضافته  كافويل  الجنرال  عن  الصحيفة  ونقلت 
املذكورتني هو  القيادتني  لتوحيد  الرسمي  الهدف  ان 
مواجهة تهديد لم يوضحه وصفه بـ »نشاط رشير يف 
افريقيا الشمالية وأوروبا الجنوبية وعدوان عسكري 
روسيا  بكالمه  ضمينا  املقصود  أن  مالحظة  معاد« 

والصني.
مناورات  يف  إيطاليا  شاركت  »املانفستو«  ووفق 
مناورات  يف  شاركت  مثلما   »21 االفريقي  »األسد 
»املدافع-أوروبا 21« ليس بقواتها العسكرية فحسب 
وإنما أيضا باعتبارها قاعدة اسرتاتيجية. وتمت إدارة 
قيادة  مركز  طرف  من  االفريقي«  »األسد  مناورات 
الجنوبية  أوروبا  بدول  الخاصة  االمريكية  القوات 
املناورات  يف  املشاركة  األخرى  الدول  قوات  وامداد 
ليفورنو  مدينة  ميناء  من  انطالقا  العسكري  بالعتاد 
»داربي«  قاعدة  من  اليها  شحنها  بعد  اإليطالية 
االمريكية.  القيادة  لقاعدة  املتاخمة  اللوجستية 

وشاركت إيطاليا يف مناورات »أفريكوم 21« بناء عىل 
التزامها العسكري املتنامي تجاه افريقيا لكن مهمتها 
يف النيجر تبقى لغزا اذ تأتي شكليا يف اطار مجهود 
أوروبي-أمريكي لتثبيت االستقرار باملنطقة ومكافحة 
عمليات التهريب. لكن الحقيقية أن روما شاركت يف 
مناورات »أفريكوم« ملراقبة واحدة من املناطق األكثر 
يورانيوم  )نفط،  االسرتاتيجية  األولية  باملواد  ثراء 
وأوروبية  أمريكية  رشكات  تستغلها  التي  وكولتان( 
االقتصادي  الحضور  يمثل  والتي  للقارات  عابرة 
اىل  اللجوء  جاء  هنا  ومن  عليها.  خطرا  الصيني 
االسرتاتيجية االستعمارية التقليدية : حماية املصالح 
بالوسائل العسكرية بما يف ذلك دعم النخب الحاكمة 

التي ترتكز يف فرض سلطتها عىل القوات املسلحة.

»الناتو« يتسّلل الفريقيا
أيام أكد الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون  بعد 
أعلن  عندما  »املانفستو«  صحيفة  عنه  كشفت  ما 
بمنطقة  بالده  لقوات  برخان«  »عملية  انهاء  عن 
يف  ليكشف  مايل  يف  وخصوصا  االفريقية  الصحراء 
»أفريكوم«  لقيادة  ستنظم  فرنسية  قوات  أن  بعد  ما 
مّما يعني مرابطة فيلق فرنيس بالصحراء الغربية اىل 
جانب قوات من الحلف األطليس باعتبار ان االنتشار 
بالعالم يفرض مشاركة قوات  أية بقعة  االمريكي يف 
من الحلف مثلما ينّص عىل ذلك ميثاقه ومثلما جرى 
التي  الدول  يف أفغانستان والعراق وليبيا وغريها من 

شهدت تدخالت عسكرية لسبب أو آلخر.
االفريقية  الدول  لرفض  الرتويج  أن  اتضح  اليوم 
كان  »افريكوم«  قيادة  مقر  الحتضان  أراضيها  فتح 
الحقيقية  النية  عىل  للتعتيم  ومخادعة  كاذبة  تعلة 
وعىل  ترامب  دونالد  مستشاري  فريق  طبخها  التي 
رأسه صهره جاريد كوشنر أحد عّرابي ما يسمى بـ 
»صفقة القرن«. ومن هنا نفهم ربط االعرتاف بمغربية 
الصحراء باستئناف الرباط عالقاتها الديبلوماسية مع 
تل أبيب أي أن الطبخة كانت من قبيل »اثنني يف واحد« 
)Deux en un( : للمغرب الصحراء الغربية وللواليات 
املتحدة وحليفتها إرسائيل مقر لـ«افريكوم« وعالقات 
لذلك  يكون  ان  يمكن  ما  مع  اململكة  مع  ديبلوماسية 
تأكيد  حسب  »املستهدفة«  الجزائر  عىل  تداعيات  من 

الرئيس تبون.

من مناورات "األسد االفريقي 2021"
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دعوى قضائية
“شورات  منظمة  أن  كشفت  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
َهدين” )القانون الصارم( اليمينية اإلرسائيلية رفعت دعوى إىل 
املحكمة املركزية يف القدس عىل جمعيات خريية وبنوك يف قطر، 
تطالب فيها بمبلغ 1.2 مليار شيكل أو ما يعادل نحو 370 مليون 
العسكرية  األذرع  إىل  أمواال  حّولت  أنها  بادعاء  أمريكي،  دوالر 

لحركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".
الصحيفة أضافت أن الدعوى ُقدمت باسم 24 عائلة من ذوي 
قتىل إرسائيليني، وأنها تشمل 130 مدعيا، وأنه جاء فيها أنه “تم 
تحويل األموال من حسابات تابعة لجمعيات خريية يف قطر إىل 

جمعيات خريية تابعة لحماس أو ألفراد يف الحركة”.
الصحيفة أكدت أن الدعوى أُرفقت بـ“إثباتات حول تحويالت 
بنكية من الخليج إىل جمعيات تابعة لـ"حماس" يف قطاع غزة أو 
ناشطني معينني يف الحركة، إىل جانب اعرتافات خالل التحقيقات 
مع أرسى من الحركة يف السجون اإلرسائيلية، بأنه قد تم تحويل 

األموال إىل أنشطتهم”.
وتستهدف الدعوى عرش منظمات وبنوك وصناديق خريية يف 
قطر والسلطة الفلسطينية، ومنها “الجمعية الخريية القطرية” 
التي صنّفتها إرسائيل، عام 2008، تنظيما غري مسموح به ألن 
األموال ُحّولت بواسطة فروعها يف رام الله إىل قطاع غزة مبارشة.

رفض
صحيفة "داييل باكستان" نقلت عن وزير الخارجية شاه محمود 

قرييش نفي بالده فتح أراضيها لقواعد عسكرية أمريكية.
كالم الوزير جاء رّدا عىل خرب أوردته "نيويورك تايمز" وأشارت 
فيه إىل أن "الواليات املتحدة تدرس بجدية خيار تحويل باكستان اىل 
قاعدة عسكرية باملنطقة رغم اعتقاد بعض املسؤولني األمريكيني بأن 

املفاوضات يف هذا الشأن يف مأزق".
تنوي  ال  بأنها  األحزاب  كل  أبلغت  بالده  حكومة  أن  أكد  الوزير 

السماح بإقامة أية قاعدة عسكرية أمريكية باألرايض الباكستانية.

نهاية مجرم حرب
الرتكية  "بولو"  بمدينة  الدولية  "أنرتبول"  رشطة  أوقفت 
أرشف  الذي  اإلرهابي  "داعش"  تنظيم  ضابط  أحمد  طه  أركان 
عىل مجزرة معسكر سبايكر الواقع بمقر األكاديمية العسكرية 

بمدينة تكريت العراقية.

 2014 عام  تمّدده  لدى  ارتكب  قد  اإلرهابي  التنظيم  وكان 
كل  وُرتب  أسماء  تسجيل  بعد  املعسكر  "كفار"  كل  ضّد  مذابح 
بعد  ما  يف  العراقية  الدفاع  وزارة  أكدت  وقد  قتلهم.  قّرر  الذين 

اختفاء 1660 جنديا والعثور عىل 470 رفاة فقط.
التنظيم اإلرهابي اعرتف من جهته بإعدام 1700 جندي قال 
انهم كانوا شيعة من جملة 2500 جندي تابعني للمعسكر وقد 

وثّق آنذاك جرائمه بالصور وبّث فيديوهات لها.

ُمختّص في األخبار الكاذبة
االمريكية  اإلدارة  "عودة  بشدة  انتقدت  الصينية  الخارجية  وزارة 
لرتويج أسطوانة األكاذيب التي تتهم الصني بالتسبب يف انتشار فريوس 

كورونا عرب العالم وسري الصحافة الغربية عىل نهجها".
الخارجية الصينية الحظت أن الصحفي األمريكي الذي كان مصدر 
تقرير تحدث عن إصابة علماء بأحد مخابر مدينة ووهان قبل تفيش 
الذي  الصحفي  نفس  الوقائية هو  اإلجراءات  نتيجة تقصري يف  املرض 

لّفق األكاذيب التي قادت اىل العدوان عىل العراق.
صحيفة  مراسل  غوردن  ميخائيل  الوزارة  باسم  الناطق  وهاجم 
"وول سرتيت" لشؤون األمن الوطني قائال : "منذ مّدة ليست بالطويلة، 
أملح ميخائيل غوردن من باب الفربكة والتلفيق نقال عما أسماه تقريرا 
للمخابرات األمريكية قال انه لم يتم الكشف عنه من قبل أن هناك رابطا 
 : 19". وأضاف  كوفيد  ووباء  املرىض  الثالثة  عّمال مخرب ووهان  بني 
الذي فربك اخبارا كاذبة  19 عاما كان هذا الصحفي هو نفسه  "قبل 
العراق أسلحة  ذاكرا مصادر غري موثوق فيها حول ما أسماه امتالك 

نووية مّما أدى مبارشة اىل غزوه".
وكانت صحيفة "وول سرتيت" قد ذكرت بعددها الصادر يوم 23 
ماي املايض ان 3 باحثني بمعهد دراسة الفريوسات أصيبوا يف نوفمرب 
وباء  أعراض  مع  متطابقة  أعراض  صاحبته  خطري  بمرض   2019

كورونا معتمدة يف مقالها عىل "تقرير رّسي للمخابرات االمريكية".

وقد تبنّت اثر ذلك كربيات وسائل االعالم الغربية واسعة االنتشار 
رواية صحيفة "وول سرتيت" ُمرتاجعة عن نظريات سبق أن كّرست 
لفكرة  لرتّوج  انساني  الفريوس  أصل  أن  تؤكد  األوىل  صفحاتها  لها 

إمكانية ترّسبه من مخرب.

"ال" ألمانية وتوّجس فرنسي
مجلة Der sPiegel )دير شبيغل( األملانية كشفت عن وجود 
 "scaf" مرشوع  حول  وباريس  برلني  بني  مكتومة"  "خالفات 
مقاتلة  بإنتاج  الخاص  للمستقبل(  الجّوي  القتال  )منظومة 
رصخات  آخر  مع  متماهية  مواصفاتها  تكون  جديدة  أوروبية 

التكنولوجيا العسكرية.
الجنرال األملاني ايربهارد زورن تعبريه عن  املجلة نقلت عن 
اعتقاده أن املقاتلة الجديدة لن تكون جاهزة قبل سنة 2040 إن 

رأى مرشوعها النور.
الجنرال زورن "عىل علم مسبّق  فإن   Der sPeigel وحسب 
بساطة  بكل  ألنه  املرشوع  انجاز  إبطاء  هو  برلني  هدف  بأن 
مصارحة  عدم  عىل  الحرص  مع  األملانية  للمخابرات  يروق  ال 

الفرنسيني بذلك".
تقريرا حول  "أعّدت  األملانية  املخابرات  أن  اىل  أشارت  املجلة 
يف  السياسية  السلطات  "أفهمت  وأنها  املرشوع"  من  املنفعة 

برلني بأنه ليس من مصلحة أملانيا املشاركة فيه".
وجود  ال  أنه  برلني  رسالة  مغزى  أن  أضافت  شبيغل"  "دير 
اليه وأن الخالفات حوله  لرشاكة مع باريس يف املرشوع املشار 

بني الطرفني كبرية اىل درجة تمنع تصنيع املقاتلة الجديدة.
وأضافت املجلة : "يؤكد الجيش األملاني يف الكواليس أن فرنسا 
الدولتني األخريني  أملانيا واسبانيا  تهيمن عىل املرشوع وأن دور 
الجديدة  الطائرة  يجعل  بما  تمويله  عىل  سيقترص  به  املعنيتان 
بأموال  مصنّعة  "رافال"  الفرنسية  املقاتلة  من  مطّورة  نسخة 
أملانية-اسبانية فيما يؤكد خرباء أملان أنه يجب إعادة التفاوض 

حول الصفقة بخصوص جوانبها التقنية واالقتصادية".
اىل   oBservateurcontinental موقع  تطرق  جانبه،  من 
الكشف  باريس من  تهّرب  ان كان وراء  املوضوع متسائال عما 
نوايا  وجود  من  توجس  املذكورة  األوروبية  املقاتلة  جديد  عن 
أملانية لرسقة تكنولوجيا الرشكات الفرنسية لتصنيع الطائرات 
و"تالس"  "داسو"  رشكات  منها  وخصوصا  املتطورة  الحربية 

و"سافران".

المغرب :

حزب االستقالل يتهم احلكومة باالنسياق
وراء “توجهات ليربالية مفرتسة” 

نائب برملاين مرصي هياجم برضاوة
دولة خليجية مّولت السد اإلثيويب 

“ال أقبل تحت أي مسمى كل عمة ودشداشة 
سد  مولت  راحت  ما  زي  تمول  تيجي  هي  إن 
بيمولوا  وهم  ايدينا  يف  ايديهم  ويحطوا  النهضة 

السد ضدنا”. 
بهذه الكلمات أشعل النائب الربملاني املرصي 

ضياء الدين داود فتيل معركة يف الربملان املرصي 
بعد هجومه عىل دولة خليجية لم يسمها.

بنوك  “هناك  مواربة:  وبال  رصاحة  قالها  داود 
خليجية مّولت سد النهضة... أنا أخىش أن تمتد 

بمسمى  القومية  املشاريع  من  ألي 
الصكوك”.

بكري  مصطفى  النائب 
تصدى لزميله داود مؤكدا رفضه 

خليجية  دولة  بتورط  االدعاءات 
ضد مرص يف قضية سد النهضة واإلساءة لـ»الدشداشة«.

وقال بكري "ال يصح توجيه االتهامات الجزافية ألية دولة عربية ألن 
هذا ييسء إلينا جميعا".

مبعوثا  أرسلت  النائب  يتهمها  التي  الدولة  "هذه   : بكري  وأضاف 
خاصا مؤخرا إىل السودان وإثيوبيا لدعم حق مرص املائي وال يصح توجيه 

االتهامات دون سند أو دليل".
أصيل  عربي  لباس  فهي  للدشداشة  االساءة  “أرفض  بكري:  وتابع 
أكثر  أكد  الذي  الرئيس السييس  الذين يرتدونه ونأخذ يف ذلك مثال  نحرتم 

من مرة احرتامه للقيم والعادات العربية األصيلة".
حذف  املجلس  رئيس  وطلب  النائبني،  بني  لفظي  اشتباك  جرى  وقد 

كلمة الدشداشة.

اتّهم حزب االستقالل املغربي، حكومة سعد الدين 
العثماني باالنسياق وراء “توجهات ليربالية مفرتسة 
هذه  ان  اىل  منبها  واليتها،  خالل  متوازنة”  وغري 
الوطني  التوجهات توغلت يف مفاصل وبنى االقتصاد 
االجتماعي  االستثمار  قطاعات  فيها  بما  املغربي 
االقتصاد  حساب  عىل  االسرتاتيجية،  واملجاالت 
الوطني، واالعتبارات واالوضاع االجتماعية، والتوازن 

بني رأس املال ومصلحة الوطن.
الجمعة  يوم  عنه  صادر  بيان  يف  الحزب  وحذر 
حدة  “تزايد  من  الوطني  مجلسه  انعقاد  اثر  املايض 
واندحار  الحكومة،  هذه  عهد  يف  االجتماعية  الفوارق 
الطبقة الوسطى، وغالء األسعار، وازدياد حدة الفقر 
والتهميش، وارتفاع معدالت البطالة إىل مستويات غري 
مسبوقة، وترسب اليأس يف أوساط الشباب والنساء، 
ويف صفوف الكفاءات املغربية، التي لم يعد أمامها من 

أمل سوى الرغبة يف الهجرة إىل الخارج”.
"االستقالل" طالب الحكومة ومكوناتها بحصيلة 
العمل الحكومي للرأي العام، "انسجاما مع مبدأ ربط 
املسؤولية باملحاسبة"، وفتح نقاش حولها يف اإلعالم 

الحكومي ومختلف فضاءات النقاش العام األخرى.
تقديم  من  التهرب  عدم  اىل  الحكومة  دعا  كما 
الحساب، بلجوء “مكوناتها إىل تقمص دور املعارضة 
والتملص من مسؤولياتها  األوراق،  يف محاولة لخلط 

السياسية واألخالقية يف تدبري الشأن العام”.
بـ"دور  وصفه  ما  بيانه،  يف  الحزب،  ورفض 
الرشطي" الذي تريد اسبانيا وأوروبا أن يلعبه املغرب، 
داعيا اىل اسرتجاع كافة األرايض املغربية “املغتصبة” 
بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، منددا بما 
أخالقية”  غري  وممارسات  عدائية  “مواقف  اعتربها 
للحكومة اإلسبانية عىل خلفية استقبالها زعيم جبهة 
عن  املارقني  بـ”طريقة  غايل  إبراهيم  البوليساريو 

القانون”.
وشدد عىل أن مستقبل العالقات املغربية اإلسبانية 
العليا  واملصالح  الوطنية  السيادة  احرتام  مدى  رهني 
الثقة  الستعادة  أسايس  كرشط  املغربية  للمملكة 

املفقودة.
القضية  من  موقفها  بـ”تحديد  إسبانيا  وطالب   
السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مبادرة  ودعم  الوطنية، 

املغربية، خصوصا بعد اعرتاف الواليات املتحدة”.
وممارسات  مؤرشات  “تراجع  الحزب  سجل  كما 
الحكومة  عهد  يف  اإلنسان”  وحقوق  العامة  الحريات 
بالبالد،  الديمقراطية  باملكتسبات  واملس  الحالية، 
االختيارات  بفعل  االجتماعي  االحتقان  حدة  وتصاعد 
االنفراج  إحداث  عن  الحكومة  وعجز  الشعبية  غري 
الحية  القوى  به  طالبت  الذي  والحقوقي  السيايس 

بالبالد.

ضياء الدين داود



www.acharaa.com العدد 265 - الثالثاء 15 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

هل أفلس املثقف؟ سؤال جوابه وجهان لعملة واحدة: 
أحدهما من باب سخرية األقدار واآلخر من بديهيات الكالم. 
قد يكون من البديهي أن املثقف ال يكون إالّ مفلسا ماديّا 
ألنه صوت الحق ومبضع النقد وُمحرج السلطة أنّى كانت. 
وينجم عن ذلك أن يبيت محارصا يف رزقه وطموحه، إالّ من 
أسعفه الدهر بعرض. وربما من عبث األقدار أن املثقف إذا 
أفلس ماديا كان أغنى اعتباريا وأنه متى أثرى كان مفلسا 
الذين خيّب  املقهورين  اغتنى عىل حساب  إنما  ألنّه  قيميا 

انتظاراتهم ولم ينترص لقضاياهم.

 ويف العموم، بعيدا عن القياس عىل كثري من املثقفني يف 
دوائر السلطة واإلعالم الذين فّوتوا يف كل القيم، هل انتهى 
تاريخنا؟ هل  املعّقد من  الزمن  العربي يف هذا  املثقف  دور 
صار  أم  األحرار  املثقفني  استشارة  عن  السيايس  استغنى 
يف  املثقفني  مهمة  انتهت  هل  الحاكم؟  أجناد  من  املثقف 
قول الحقيقة والدفاع عن الحريات؟ هل درس أثر املثقف 
شعبه  هموم  يحمل  الذي  غراميش-  بلغة  العضوي- 
ويتماهى مع ضمري أمته أم بات املثقف مهما كان نوعه، 
طوباويا أو ثوريا أو عضويا، ال يعيش إالّ عىل إثارة الفضائح 
وال يسرتزق إالّ بالكالم عىل الشعارات ؟ أال يبدو كأن املثقف 
الناس، خصوصا وأن  انتهى دوره يف عني نفسه ويف أعني 

منظومة القيم التي لطاملا أشاد بها قد آلت إىل االنهيار؟

األوهام  العربي قد سقط يف بعض  املثقف  أن  الظاهر   
التي عّطلت مهاّمه. سقط يف فّخ النخبوية ووهم الهويّة. 
أن يسوق القطيع إىل  لقد اعتقد أنه طليعي ليس عليه إالّ 
عىل  القادر  الهوية  حارس  أنه  اعتقد  أو  الصواب،  جاّدة 

التماهي مع األصل الخالص.

والحاجة  املثقف  دور  إنكار  يعني  ال  الكالم  هذا  إن 
املتأكدة لصوته، لكننا نرى أهمية أن يتجاوز املثقف منزلة 
االنفراج.  مسارات  يف  التفكري  نحو  األدواء  عىل  التنبيه 
فاالضطالع بالشأن العام البّد أن يسري مع صناعة األفكار 
كما حصل يف العالم الغربي. لقد تراجع دور املثقف هناك 
االتصال  وسائل  وانتشار  األّميّة  نسب  تقلص  جّراء  من 
الحديثة وتغلغل العلم يف نسيج املجتمع باإلضافة إىل تداخل 
ننىس  أن  دون  جدد،  اجتماعيني  فاعلني  مهاّم  مع  مهاّمه 
أن الرأي العام يف أوربا قد اعترب املثقفني واملتنّورين عموما 
"مسؤولني فكريا عن التمهيد لقيام ايديولوجيات وأنظمة 

شمولية".

العربي مازال يتكّون من  باملقابل، فإن عموم املجتمع 
"العامة" رغم تأسيس الدولة الوطنية. هذه الجموع التي 
ال يسكنها املوضوع السيايس والحقوقي طاملا إنها تنازع 
يوميا داخل طاحونة الخصاصة والعوز واملخمصة، ال تويل 
اهتماما عظيما ملوضوع الديموقراطية ومسألة الحريات. 
وحتّى إن هي شعرت بذلك، فإنها ال تؤسس لسلطة ضغط 
حتّى  يتحكم  مازال  القمعية،  الدولة  عقل  ألن  الدولة  عىل 
يتجاهل  دماء وضحايا، ومازال  بعد  امُلكتسبة  الحريات  يف 
بنود حقوق اإلنسان. وهذا يعني أن املثقف العربي املعارص 
األسطوري  اإلدراك  أنماط  أن  خصوصا  بعد  دوره  يُؤّد  لم 
التي تغّلب التخييل عىل العقل، مازالت تسيطر عىل رشائح 
جميع  أن  صحيحا  ليس  الشعبية.  الطبقة  من  واسعة 

يف  سائر  أو  العاجي  برجه  يف  معتكف  إّما  عندنا،  املثقفني 
الذين  املثقفة  النخبة  دائما نزر من  إذ ثمة  السلطة  ركاب 
الناس وكشف املستور ورسم  يتأسس دورهم عىل توعية 
لكن  باملعرفة.  السلطة  مقاومة  عىل  أي  الخالص،  سبل 
املعارضني للسلطة من املثقفني ال يستطيعون إال االلتزام 
بقوانني الدولة يف حني يطأ مثقف السلطة املسبّح بحمد ويلّ 

نعمته القانون وتكون له اليد الطوىل ترغيبا وترهيبا.

للمصطلح، مفهوم حديث  الحديث  باملدلول  املثقف  إن 
يعرفه  ولم  باألساس  األنوار  الغرب تشكل مع فالسفة  يف 
املجتمع العربي إالّ مع هجمة الحداثة. وليس يعني ذلك أن 
املجتمع العربي التقليدي كان خلوا من الكتاب الداعني إىل 
الكاتب  وإنما كانت سلطة  اإلصالح،  الحاثنّي عىل  الصالح 
أساسا  الدينية  الرشعية  من  مصداقيتها  تكتسب  قديما 
الذين  )علماء، فقهاء( وحتّى بعض املفكرين املوسوعيني 
من  رضوبا  ويمارسون  متنوعة  بثقافة  يتمتعون  كانوا 
النقد االجتماعي واألدبي والسيايس وأُطلق عليهم مصطلح 
رغم  وسواهم،  ومسكويه  والتوحيدي  كالجاحظ  "أدباء" 
الحّر، فإنهم لم يكونوا قادرين عىل  التفكري  نزوعهم نحو 
التفكري  إن  أو  يسيّجهم  الذي  الالهوتي  السقف  تجاوز 
الحر لديهم ظّل مشدودا إىل األوامر السلطانية أو الرغائب 
أرضية  تشّكل  العامة  تكن  لم  ذلك،  اإلخوانية. وفضال عن 
ال  العام  الرأي  ألن  العام"،  "الرأي  لسلطة  مؤسسة  تقبل 
يتأّسس إالّ يف مجال يعمره "شعب" وينشط داخله املجتمع 
السياسية  الحقوق  من  ذلك  عىل  يحيل  ما  بكل  املدني 

والدستورية. 

ذاتي  وعي  لديه  نجم  من  كل  هو  املثّقف  كان  مّلا 
يختار  أن  واستطاع  الحضارة  داخل  العامة  باالتجاهات 
بينها ويقف منها موقفا نقديا، ومّلا كان هذا املثقف "هو 
االنسان الذي يعي التعارض القائم داخله وداخل مجتمعه 
كل  االعتبار  بعني  )أخذا  العملية  الحقيقة  عن  البحث  بني 
السائدة  االيديولوجيات  وبني  إليها(  تشري  التي  املعايري 
)بنظام قيمها التقليدية("، وهو الذي "يدّس أنفه يف ما ال 
يعنيه"، ملا كان هذا هو جوهر املثقف، فإن وظيفته ال يمكن 
داخله سلطة  تأسست  داخل فضاء  إال  تكون حقيقية  أن 
الرأي العام وتشكل خالله املجتمع املدني وجاء من عسف 
السلطة الحاكمة باملعنى املطلق ملفهوم السلطة. إن املثقف 
الرشوط  تتوفر  لم  ما  بدوره  يضطلع  أن  يمكن  ال  العربي 
والديموقراطية  الحرية  التي تحقق هويته كمثقف، وهي 
أن  العربي ينبغي  املثقف  املدني. "إن نضال  وقوة املجتمع 
الديموقراطية،  أجل  من  نضاال  يشء  كل  وقبل  أوال  يكون 
ليس فقط للقيمة االجتماعية والسياسية واألخالقية لهذه 
األسايس  الرشط  بتحقيق  الكفيلة  هي  ألنها  بل  األخرية، 
لوجود املثقف واستقالله: أي إمكان حرية الرأي والتعبري". 

أنه  أو  نخبوي  أنه  عندنا  املثقف  هامشية  ليست  إذن 
بوق دعاية فقط، وإنما بسبب غياب األرضية التي تحقق 
دوره وهي بالتأكيد حقيقة غياب الديموقراطية يف الفكر، 
االجتماعي  للسلم  تؤسس  ال  الصورية  الديموقراطية  ألن 
حيوانا  بلداننا  يف  "املعارضة  ظّلت  وإذا  املشرتك.  والعيش 
تفتأ  وما  باطنا،  أو  ظاهرا  لها  تتنّكر  والسلطة  غريبا" 
أكرب  تضحيات  نحتاج  مازلنا  فإننا  حّر،  صوت  كل  تناوئ 

يضطلع  بأن  للمثقف  يسمح  فضاء  لتحقيق  أجرأ  وأقالما 
بقدره عىل أحسن وجه.

إن املثقف العربي اليوم يف مأزق. فمن جهة يالحظ أن 
ثانية يحّس جمهور  تتجنبه ومن جهة  السياسية  النخب 
ألن  املثقفني  بشعارات  لها  عالقة  ال  قضاياه  أن  الشعب 
الجديدة  األفكار  الستقبال  معّد  غري  نفسه  الجمهور  هذا 
ضمن  العيش  لقمة  إىل  اطمأن  وقد  املختلفة  والحلول 
الدولة الراعية. ومن هنا تتعاظم مسؤولية املثقف القتحام 
الالمفكر فيه وتحّدي عمليات التعتيم السيايس. إذن ال بّد 
املثقف فريسة إغراءات  العقليات حتى ال يقع  من تحرير 
الساسة ورجال األعمال ويصبح من نوع "املثقف املقاول". 
الفت  بشكل  العربية  الثورات  بعد  هيمن  النوع  وهذا 
لالنتباه. إنه يحتّل فضاء اإلعالم مرئيه ومسموعه، ويحتل 
ويتمركز  والجاه،  املال  ميليشيات  عن  منافحا  الربملانات 
داخل السلطة القضائية مؤّوال ما ال يؤّول، ويسترشي يف 
والترشيعات  بالقانون  متحكما  التنفيذية  الدولة  أجهزة 
والحقوق. ثمة حالة من القيم السائلة، وهي قيم مجتمع 
الرداءة كالعاهرة يف لباس التقى، التي تُطّوع لكل مقام بال 
تأنيب ضمري وال خوف من رقيب. إن االنتهازية السياسية 
عن  ما  بوجه  تدّل  االستهالكي  واإلغراق  املادي  والجشع 
أن  يمكن  ال  بعض.  مع  والثقافة  الرتبية  مرشوع  فشل 
الرتبية حني نغّض  أو ينجح مرشوع  التعليم  تنجح وزارة 
يمكن  وال  التنوير.  ومرشوع  الثقافة  وزارة  عن  الطرف 
للثقافة أن تنترص إذا كان مرشوع الرتبية والتعليم شعاره 
اليوم  التونيس  املجتمع  يعانيه  ما  إن  متلّقي.  لكل  النجاح 
الدولة يف االرتقاء باإلنسان عقليا  هو نتاج فشل مرشوع 
وذوقيا. وما نتكبّده اليوم من مشاهد الدوس عىل الحريات 
وعىل الحقوق وعىل القيم بأصوات املنترصين سياسيا إال 
صورة منعكسة للفاشلني ثقافيا. ال بّد من إعادة االعتبار 
داخل  املثقفني  أشباه  أمام  الطريق  وقطع  املثقفة  للنخبة 
األمر  يحتاج  اإلدارات.  ويف  اإلعالم  وسائل  وداخل  األحزاب 
عمال دؤوبا ونضاال شديدا. ولكن، ال بّد مّما ليس منه بّد. 
القهرية  القوة  مع  الناعمة  القوة  تحالف  هو  نالحظه  ما 
من أجل التحكم يف البالد بالقانون. هذا يعني أن مجموعة 
من "املثقفني" آلوا عىل أنفسهم أن يدافعوا بوسائل الحكم 
الديموقراطي.  للروح  عدّو  هو  ما  كل  عن  الديموقراطي 
مثقف يدافع عن اإلرهاب، وآخر يدافع عن االستبداد وآخر 
عن  يدافع  وآخر  الشعب  لتجويع  ترشيعات  عن  يدافع 
االنتهازية السياسية وآخر يرافع ذودا عن املهربني ومبييّض 
مكانه  تاركا  الوراء  إىل  املثقف  تراجع  األموال.....فهل 
الجمعي  العقل  الثقافة يملؤون  لفاعلني جدد من أرضات 
العنق؟  ربطة  تهّذبها  بلطجة  أو  الفصحى  تهّذبه  بعنف 
"املثقفة"؟  الطفيليات  هذه  بكل  أرضنا  اعشوشبت  كيف 
لكن  مثقفني !!  وليسوا  متعلمون  إنهم  آخرون  سيقول 
النتيجة هي نفسها يا صديقي مادام أمثال هؤالء يف أعني 

مريديهم "مثقفني".

 ال بّد أن نعرتف بأننا سلكنا سبيال غري سبيل الخالص. 
أما الطوق فله مقامات أخرى.

بقلم : د. محمد الخراط )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / جامعة صفاقس(

املثقف يف األزمنة العجاف
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ايمانا منا بالوظيفة التي يجب ان يضطلع بها كل مثّقف "عضويا" 
كان او "متّخصصا" أو حتى "تقليديا" توّجهنا بسؤال "لو كنت قيس 
سعيّد ماذا تفعل؟ وأية حلول تقرتح؟" ويف الحقيقة لم نكن نعي حجم 
التفاعل مع سؤالنا من قبل املثقفني اىل درجة ان من بينهم من دعا اىل 

تحويله اىل "استبيان عام" يضم كافة الشعب ال النخب فحسب.. 
السياسية  املمارسة  عن  مغايرة  رؤى  رصد  املغاربي"  "الشارع 
املتفشية باملشهد الحايل من رصاعات داخلية ومقاربة للشأن السيايس 
السلطة  مقاليد  عىل  االستحواذ  يف  والتنازع  القوى  موازين  أساس  عىل 
البدائل  البعض ممن شاركونا هذا "الهّم" اىل طرح بعض  وقد سارع 
سعيّد"  بانسحاب  "املطالبة  حّد  بلغت  والجريئة  العاجلة  والحلول 
و"تعليق العمل ببعض فصول الدستور" او "االكتفاء بتفعيل الفصل 

80 منه" و"مراجعة النظام االنتخابي او تغيريه كّليا"... 

إّما تعديل أو انسحاب
قيس  أكون  أن  الصعب  من   " الصّديق  يوسف  املفّكر  يقول 
سعيّد ألننا مختلفنْي تكوينا وثقافة.. ولكن لو كنت مكانه سأعود 
يتحىل  ان سعيّد  املسؤولية وال شك  واىل روح  إىل ضمريي  فورا 
بهذا.. وسأقنع نفيس بأنني لست قادرا عىل هذه املهّمة وانسحب 
ال ألنني قيس سعيد الذي يرى يف نفسه الوطنية والكفاءة حتى 

قابال  ليس  البلد  هذا  أن  اعتقد  ألنني  ولكن  البلد  يقود 
اىل ان يَُقاد يف هذه الظروف " مضيفا " إما سأْحِدث 
تحوال كامال وأخىش ان يكون دمويا وإما ان انسحب 

حْقنا لدماء التونسيني وسالمتهم ... " .
اعد  لم  انني  ""الحظت  الصّديق  وتابع 

اريد ان اتحدث  ابدا وال  السياسة  اتحدث يف 

فيها ألن املشكل ليس سياسيا وقيس سعيد يعلم هذا اكثر مني ويقول 
ادواته  وله  مني  اكثر  بالوضع  أعلم  هو  بطرقه..  مرة  كل  يف  علنا  ذلك 
اسّميه  ما  مكافحة  إما  الخرتت  الرجل  هذا  كنت  لو   " قائال  للتقيص"، 
يتسرّتون  او  اخرين  بلصوص  يحتمون  اما  هم  الذين  بـ"اللصوص" 
حتى  وصالحياتي  قوتي  كل  ابسط  او  عليهم  اتحامل  ان  أو  عليهم، 
اخرجهم من هذا الوضع اما بتحييدهم او بسجنهم وكنت قد نصحت 
الراحل الباجي قائد السبيس رحمه الله بهذا املوقف ولكنه ضحك وقال 
يل انت دائما "مشّط exCessif" ... لكن ما دواء امُلر كان إيّل أَمّر منه ".

ثالث  لو كنت مكان سعيد سأختار حّلني ال  انني  "اعتقد  وأضاف 
اني  اتصور  ما  وهذا  العهدة  نهاية  حتى  هذا  يف  اتمادى  ان  اما  لهما 
سأفعله بصفتي قيس سعيد واما ان يحالفني الحظ وانْتََخب من جديد 
والنداء  واملؤسسات  التشاريع  بتغيري  اعد  الحال  هذه  ويف  ثانية  لعهدة 
نهاية  ينتظر  ان  واّما  فعال  يريد  الذي  ما  الشعب  ألسأل  باستفتاء 
هذه العهدة حتى يكون مثلما قال الفيلسوف بول فالريي عن 
نظريه االملاني كانط "لكانط يديْن نقيّتنْي ولكن ليس لديه 

يديْن". 
وختم الصديق "لو كنت قيس سعيّد سأيسء ملن اساء 
للبلد عقابا وهذا من حقي كرئيس ..حتى ال تكون يل 
كل هذه الشطحات التي يقوم بها سعيّد بال 
اخر ينحدر  اىل  البلد من يوم  ..الن  جدوى 
اىل هّوة ال نعلم مدى عمقها وال خطورتها 

بالنسبة البناء هذا الوطن".
عبد  بن  املنصف  املفكر  اما 
سؤالنا  عن  قال  فقد  الجليل 

مثقفون يتفاعلون مع سؤال »الشارع المغاربي«
ويطالبون بتحويله إلى استبيان عام :

عّرف المفكر االيطالي أنطونيو غرامشي "المثّقف العضوي" بـ"المثقف الذي يحمل هموم كل الطبقات وكل الجماهير.."  قوام الرقي الحضاري الذي يعيش 
"المثقف  وظيفة  تكمن  المقابل  وفي  القوانين..  سّن  ال  "التغيير"  تقتضي  اجتماعية  بوظيفة  نفسه  االن  في  مضطلعا  أّمته..  بقضايا  ويرتبط  عصره  هموم 
النظرية، في محيطه االجتماعي...".. بين طرحْي قرامشي وفوكو نقف  اليقظًة السياسية  الفرنسي ميشال فوكو في ممارسة  الفيلسوف  المتخصص" عند 
ي درجة الوعي 

ِ
حائرين متسائلين عن دور المثقف ووظيفته في تونس بعد أن اختزله رئيس الحكومة هشام المشيشي في "التسلية والتفرهيد".. وهي لَعْمر

الصفر بموقع المثقف ووظيفته في مجتمعه. 
"الشارع المغاربي" توّجه بسؤال "لو كنت قيس سعّيد؟" لعدد من المثقفين والمفّكرين لتشريكهم في "الهّم" السياسي ولرصد رؤاهم المغايرة لما هو 

موجود في ما يتعلق بصالحيات هرم السلطة .. ولكن وأيضا لمعرفة ما اذا كان دورهم "التسلية والتفرهيد" ام ان ما قيل عنهم افتراء وبهتان.

»لو كّنا مكان قيس سعّيد - ال قّدر اهلل -؟«

لنتّفق من البداية عىل أّن الوضع السيايّس يف تونس منذ 2011 يسري من اليّسء إىل األسوأ، وأنّه ال يمكن إلقاء املسؤوليّة عىل جهة دون أخرى 
لتتحّمل بمفردها نتائج ما نعانيه اليوم من ترّد طال جميع املجاالت وأصاب الشعب باإلحباط وأفقده الثقة يف سياسيّيه. وأظّن أّن ما نعيش منذ 
نتائج االنتخابات الترشيعيّة والرئاسيّة األخرية غري مسبوق، وهنا أستذكر األزمة التي كانت بني الرئيس الراحل الباجي قايد السبيس ورئيس 
حكومته يوسف الشاهد، ذلك أنّها تتكّرر اليوم بشكل أسوأ مع السيد قيس سعيد و السيد هشام املشييش، وهنا يطرح السؤال:هل املشكلة يف 
األشخاص أم يف نظام الحكم يف تونس؟ وأظّن الجواب واضحا، إذ ال يعقل أن يكون كّل رؤساء الحكومات خونة منقلبني عىل 
رؤساء الدولة.. هذا األمر يدفعنا إىل التنبيه إىل رضورة مراجعة النظام االنتخابي يف تونس، خصوصا بعد ما اتضح لنا من 
مشاكل أوقفت حال البالد والعباد معا. ال أشّك يف كون رئيس الجمهورية نزيها و راغبا يف القضاء عىل الفساد، ولكن هل 
راجع قيس سعيد نتائج أدائه إىل اليوم؟بعد سنتني من توليه رئاسة تونس؟ إنّي أرى رئيسا بزّي سيايّس معارض، ال يفّوت 
فرصة للقدح يف خصومه السياسينّي ويف تعطيل مسارهم وبيان عدم جدارتهم بالحكم. لقد نيس قيس سعيد أو تناىس أنّه 
يتعامل مع جهات سياسيّة أوصلتها االنتخابات إىل الربملان وإىل الحكم وما عليه إاّل االعرتاف بهذه املسألة واحرتام اللعبة 
الديمقراطيّة رغم رفضه مُلخرجاتها.إنّنا مع رئيس استئصايل، رافض لكّل مخالفيه، ومعلوم أّن األمور ال تدار بهذه الشاكلة 
الجميع ومحاولة اإلصالح من  بالتعامل مع  الجمهوريّة مطالب يف رأيي  القاعدة؟ رئيس  ولكن هل يعمل رئيسنا بهذه 
الداخل، وبالكّف عن خطابات كدنا نحفظ محتواها، وأصبحت محّل تنّدر الصغار قبل الكبار،خصوصا إذا تعّلق 
األمر بترصيحات يف الخارج، ذلك أنّه ال ييسء ملعارضيه ورشكائه يف الحكم فقط وإنّما ييسء لسمعة تونس ويعرقل 
مسارها املتعثّر أصال نحو التنمية واإلصالح. السيد قيس سعيد:نعلم أّن الوضع الذي أنتم فيه ليس سهال، ولكن 

كن واقعيّا، واعلم أّن ما تفعلونه إىل حّد اآلن يهدم وال يبني، وكن طرفا يف خلق الحلول لهذا الوطن املعطوب.

د.سماح حمدي )جامعة قرطاج(
تونس تستحّق رئيسا بأداء أفضل

الوفري  العدد  ترشيك  يف  الطريقة  هذه  "أعجبتني 
وألّن  يهّمهم،  ألنّه  العام  الشأن  يف  املهتّمني  من 
الناس  يرى  ما  إىل  التنبيه  من  رضب  الطريقة 
بالنسبة  القصوى  األولويّة  ذات  املخاطر  من 
إليهم، وألّن تصّور الفرد يف مكان الرئيس يحّد 
الواقع"  يسعها  ال  التي  املبالغات  من  أيضا 

االفرتاضيّة  الطريقة  "هذه  مضيفا 
إىل  املنسوب  الحديث  ذاك  تنكر 
"لو  بأّن  التقرير  الرسول حول 
والعياذ  الشيطان"،  عمل  تفتح 

الطريقة  هذه  وتلبّي  بالله... 
دعا  ما  نظري  يف  املحمودة 

سعيّد  قيس  الرئيس  إليه 
فهو  له،  الناس  نصح  من 

الرئيس  كان  إذا  سيما  ال  فضيلة  واالستنصاح  مستنصح".  "رئيس 
احرتامها، وتقديره  التونسيني من  لكّل  عالية ال مناص  بنسبة  منتخبا 

من أجلها".
الرئيس  منتخبي  عىل  النصح  اقترص  "لو  الجليل  عبد  بن  وتابع 
وحدهم لكان يف ذلك غناء مهّم. واألجّل من كّل هذا أّن املشاركة بالرأي 
فيما تستصلح به البالد لهو تطبيق ملدنيّة املواطن الواعي بمسؤوليته. 
العابر "نكبتنا يف  القائل  تتّبع قول  لم  أنّها  الطريقة  ما يف هذه  وأجّل 
نخبتنا"، وإن كنت مؤمنا أّن غري النخبة من حكماء الناس سيشاركون 

يف هذا االستقراء مّما يرى التونسيّون أصلح لهم، وأعلق بحاجتهم".
 8 الجليل  عبد  بن  اقرتح  سعيّد"  قيس  كنت  "لو  سؤال  عىل  ورّدا 
"مهام تعديلية" قائال "لو كنت مكانه آلمنُت إيمانا جازما بأّن مهّمتي 
السنوات  البالد خالل  عرفته  ملا  تعديل  مرحلة  الحالية هي  املرحلة  يف 
العرش املاضية. وليس ملن جاء بعدها مجّددا، وال هو باملصلح، وال هو 
العزيز  عبد  بن  اعتربنا خالفة عمر  إن  السادس  أو  الخامس  بالخليفة 
فضال  ذلك  كان  املهّمة  هذه  يف  الرئيس  السيد  وّفق  وإذا  الله.  رحمه 
عظيما ومأثرة ال ينساها التونسيّون". وأضاف "املهّمة التعديليّة األوىل 
الديون وجدولتها بما يمنح  إعادة ترتيب  الدائنني كّلهم  أن يطلب من 
املشاريع  إحداث  عند  والنمّو  واالستقرار،  لالستثمار،  فرصة  البالد 
أّن البلدان الدائنة سرتفض ذلك  الكربى بتلك األموال نفسها. وال أظّن 
عىل  بالثورة  واإلسالميّة  العربيّة  البلدان  تتصّدر  أضحت  تونس  ألّن 
تمتنع  أن  الثانية  التعديليّة  "املهّمة  متابعا  حّققتها"،  التي  االستبداد 
إىل يشء من  األمر  أّدى  وإن  بال حّد  االستقراض ومواصلته  البالد عن 

الكفاف والخصاصة، وها نحن نعيشها يوميّا.
تمويل  يتوّقف  أن  يف  تكمن  الثالثة  التعديليّة  املهّمة  ان  اىل  واشار 
من نالهم ظلم النظام السابق، ألّن النضال عمل مدنّي لم يكّلف به أحد 
عينا. وإذا غرقت البالد يف نهب الخزينة العاّمة بسبب هذا البالء ورأسه 
ابن سدرين، فأراني ال أترّدد اليوم يف قطع هذا النهب واألمر بإيقافه. 
أّما أن يبقى سيفا مسّلطا عىل الخزينة، وهي املفلسة، فذاك ال معنى له.
ويف املهّمة التعديليّة الرابعة اشرتط محّدثنا املحافظة عىل املؤّسسات 
العموميّة وإداراتها بحيث ال يكون القطاع الخاّص إالّ داعما للعمومي 
بني  املتقاربة  الطبقيّة  تبّدل  وال  تضري،  ال  التي  الفوائد  من  بهامش 
التونسينّي. مضيفا "اما املهّمة التعديليّة الخامسة فهي توجيه امليزانيّة 
يف  استثمار  وفكرهم:  الناس  لحياة  الضامنة  الحيويّة  القطاعات  إىل 

دولتنا "العادلة القوية" كما يحلم بها المثقفون

يوسف الصديق

املنصف بن عبد الجليل
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لو كنُت مكان الّرئيس قيس سعيد، )ال قّدر الله(، ومنحني الله 
مثله، موهبة الربود والثّبات اإلنفعايلّ والقدرة عىل العيش بترصيحاتى 
وأنا  املّريخ  يف  وكأنّنى  وحيدا  ومواقفي  أفعايل  وردود  وترّصفاتى 
التوقيت، لبادرُت بالتّخطيط إلنقالب دستوري،  بني البرش، يف نفس 
وقمت، وفورا بتغري اسم البالد إىل )الجمهوريّة الّسعيدة(، نسبة إىل 
اسمه )الّسعيد( ولقمت حاالّ بحذف رتبة رئيس الّدولة ورتبة رئيس 
الوزراء ورتبة رئيس الربملان، وإعالن نفيس )سعداتور(، وهي رتبة 
السالطني، ولكنّها تزيد عليها،  أرضيّة وأعىل من رتبة سلطان  فوق 
بأنّها رتبة كونيّة وليست مقترصة عىل مملكة الّطني، ولم يبلغها من 
اليمني  أقىص  ذلك  وبعد  الحكيم.  سليمان  النبّي  الّسلطان  غري  قبل 
عىل  ليقترص  واملعّقد،  الطويل  الدستور  وأعّدل  والوسط،  واليسار 
فقرة واحدة، تمنع االنقالب عىل )الّسعداتور(، وأنّقح مجّلة األحوال 
ومنحها  رجال،  أربعة  من  بالّزواج  للمرأة  أسمح  بحيث  الّشخصيّة، 
عرب  بل  محكمة،  بدون  شاءت،  متى  منهم  الُخلع  وحّق  العصمة 

)اس. ام.اس( أو بلوك لصفحتهم بالفيس بوك... كما رسالة 
فائدة  ال  التى  الوزارات  كّل  بحذف  أبادر 
بمتابعة  منها. واالكتفاء بوزير مختّص 
التعليقات بالفيسبوك ومراقبة أية بادرة 
إحتجاج، ووزير داخليّة مهّمته الشؤون 
الخارجيّة... وان اخّفض من سعر البرية 
واجعلها مدعومة من الّدولة، وتوّزع مع 
اللوز  من  رطل  نصف  قناني  خمسة  كّل 
الّسابق  املؤقت  الرئيس  وأعنّي  املمّلح، 
عام  أمني  املرزوقي(  )املنصف 
الّسعيدة.  للجمهوريّة  مؤقت 
حاجة  يف  لست  وبرصاحة: 
ألتصّور أن لو كنُت مكانه.... 
أراهن أنّنا سنرى منه ما هّو 
أعجب مّما ذكرت. وأنا اآلن 

ال أمزح.....

تصحيح مسار
عبيد الخليفي

ما ُكنُت أتمنّى ألكون مكان الرئيس 
القادم  فهذا  سعيّد،  قيّس 
يحتاج  وأخالقا  أحالما  لوحده 
إىل مرشوع ورؤية، يحتاج إىل 
بمرور  ولكن  وقوة،  صالبة 
بدأ  الفعل  وغياب  الوقت 
من  نفوس  يف  يدب  اليأس 

سوى  أقله  وليس  والحريات  الحقوق  ملف  يف  خاصة  ساندوه، 
الصمت حتى اللحظة تجاه جريمة سيدي حسني البشعة، والتي 
هي جريمة دولة بإمتياز، وهو رمز لهذه الدولة ورأسها، ومثيل 
أن  دون  الحريّة  اختار  فقد  واملعرفة  الفكر  مجال  اختار  من 
ينقطع عن الشأن العام وهموم شعبه حيث يحيا ويعيش، وبدل 
أّن املأزق الوطني بتفريعاته  تخيّل مكانة الرئيس، يقول عقيل 
إىل  تحتاج  والصحيّة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسيّة 

قرارات ثوريّة وجرأة وشجاعة يف تحّمل املسؤوليّة للتّاريخ..
الّديمقراطي، لكنّني لو  عرش سنوات من إجهاض االنتقال 
كنت مكانه ملا اكتفيت بتفعيل الفصل 80 من الدستور الزئبقي، 
بل وجب تجميد العمل بالدستور ملدة ستّة أشهر لتكون أحالمي 
وثيقة انقالب معلنة وليست مرّسبة، ستة أشهر كافية لتصحيح 

املسار:
سنتني،  ملّدة  األحزاب  عن  مستقلة  وطنية  حكومة  تشكيل 
بن  حكيم  طينة  من  وطني  مرشوع  ذات  شخصية  ترتأسها 
والتحضري  والفالحي  االقتصادي  اإلنعاش  برنامجها  حمودة 

لإلنتخابات.
حلول  إليجاد  واالقتصادية  السياسية  الديبلوماسية  تفعيل 
ديبلوماسية  تعبئة  خالل  من  واالقتصادية  الصحيّة  لألزمة 

تهدف إىل تجميد املديونية ملدة ثالثة سنوات.
هدنة اجتماعية مع اإلتحاد ومنظمة األعراف وتجميد األجور 
واألسعار، وإيقاف كل اإلرضابات والتحركات االحتجاجية ملّدة 
الدولة وموظفيها  سنة، والدخول يف سياسة تقّشف يف هياكل 

الكبار.
من  وخرباء  قضاة  من  بالكفاءات  القضائي  القطب  تدعيم 
السياسيني  كل  عن  الحصانة  ورفع  الفاسدين،  محاسبة  أجل 
املحكومني  تجاه  القانون  وتطبيق  الشبهة،  ذوي  والقضاة 

الهاربني.
األفراد  عىل  باملائة   7 بعتبة  جديد  انتخابي  نظام  وضع 
والجمعيات  لألحزاب  جديد  بقانون  مرفوقا  القائمات،  وليس 
محكمة  تقرير  وتفعيل  ومحاسبتها،  تمويلها  مصادر  ملراقبة 

املحاسبات.
التي  واالفرتاضية  التلفزية  اإلعالمية  املنّصات  كل  غلق 
تمارس التعبئة السياسيّة أو التشويه والخارجة عن الضوابط 

األخالقية يف هتك األعراض والتشويه.
توفري األمن للمواطنني ليال نهارا بتحسني أداء وزارة الّداخلية 

وضبط أعوانها ومحاسبتهم يف تجاوزاتهم تجاه املواطنني.
أجل  من  العروش  وأرايض  الدوليّة  األرايض  يف  فالحيّة  ثورة 
يف  العمل  عن  املعّطل  الشباب  بدمج  الغذائي  األمن  تحقيق 

املشاريع الفالحية التشاركية "جمنة نموذجا".
املنجمي،  الحوض  من  الفسفاط  نقل  بارونات  إيقاف 
وإصالح خط سكك الحديد وحراسته بالجيش من أجل ترويج 
الذهب األسود بمعّدل أربع قطارات يوميّا، وهو ما قد يوّفر ثلث 

املديونية ويغنينا عنها.
سيفا  تكون  ال  حتى  الرضيبيّة  للمنظومة  شاملة  مراجعة 
نظاما  يقتيض  للثروة  العادل  فالتوزيع  فقط،  األجراء  عىل 
رضيبيا يعّدل من الطبقات االجتماعيّة ويقّلص من هّوة الثراء 

الفاحش لصالح الدولة.
فلن يضيع،  الرئيس،  بوصلة  والوطن  الشعب  يكون  عندما 
خدمة  بوصلته  كانت  ومن  الجريمة،  تكون  وال  الخطأ  يكون 
أو  انتهازية لتحقيق مصالح فرد  أسياده والبحث عن توازنات 
جماعة فسيضيع الوطن تحت حافر الوكالء والعمالء.. ويف كل 
ذلك تبقى الحريات الفردية وحقوق اإلنسان الخط األحمر الذي 

خطه شعبنا بالسجون والتعذيب والدم، والذي ال تفريط فيه..

الشأن الثقايف استثمارا كبريا، وكذا يف األمن والصّحة واملستشفيات، ويف 
التعليم يف كّل مراحله، بحيث تربّى الناشئة عىل مدنيّة متصاهرة ومتآلفة 

بالقيم التي ترتّسخ عرب حلقات التحصيل".
األحوال  مجّلة  صون  يف  السادسة  التعديليّة  املهّمة  تتمثل  وتابع:" 
الجنسني  لحقوق  الضامنة  بالترشيعات  ترسيخها  ومزيد  الشخصيّة، 
وسائر ما يتعّلق باألرسة. وأعترب الرتبية عىل القيم بكّل الوسائط الفنيّة 
اما  والفكريّة شأنا ثقافيا مرموقا، ال مناص يف نظري منه" مضيفا " 
العلمي، واستثمار  البحث  السابعة فهي تفعيل مراكز  التعديليّة  املهّمة 
نتائجه يف املجاالت االتصاليّة، والهندسيّة، والعمرانية الشاملة، وهو ما 
يحمل الدولة عىل كراء أراضيها ألبنائها الشابّات والشبّان ملّدة طويلة؛ ال 

بيعها إىل األجانب، وتحصيل الفتات منها".
وختم بن عبد الجليل باملهّمة التعديليّة الثامنة التي تتمثل يف "حرص 
التوريد يف الحاجي والرضوري للتنمية" قائال "أّما ما دون ذلك فيؤّجل 
إىل وقت الرفاه. وواجب املحافظة عىل العملة الصعبة واجب يكاد يكون 
يف عداد املقّدسات. وعموما لو كنُت يف مكان الرئيس قيس سعيد ألوقفت 
حتما حّل االقرتاض ألنّه حّل الهارب إىل فتح األبواب إىل استعمار جديد 
بمثابة  ألنّه  ما،  يوما  عىل طرده  وال  مجابهته،  عىل  التونسيّون  يقدر  ال 
هل  هذا...  حدث  "لو  متسائال  رسيريّا..."  موتا  وحضارة  دولة  موت 
بالتافه  األحزاب  ستعنى  وهل  وكفاءاتها؟  شبابها  البالد  سيغادر  ترى 
من القضايا بدل التشمري عىل ساعد العمل وقد زال االستبداد )إن زال 

فعال...(؟". 

استراتيجيات التواصل
الزين بن شيخة "لو كنت مكان قيس  د.أّم  قالت  يف حديثها معنا 
ومع  الشعب  مع  التواصل  اسرتاتيجيات  يف  أّوال  النظر  سأعيد  سعيّد 
ومؤتمنة  منتخبة  رمزية  سلطة  أعىل  باعتباري  للدولة  العليا  الهيئات 
عىل املصلحة العليا للوطن" متابعة "سأعمل عىل مخاطبة شعبي بلغته 
اليومية من أجل التعبري عن االنتماء املبارش ملشاغله وهمومه ألّن اللغة 
اليومية  همومه  إيداع  التونيس  يألف  لم  وأدبية  علمية  لغة  العربية هي 

فيها".
أّن مواصلة مخاطبة  اليوم يشعر  الشعب  "كّل  بن شيخة  وأردفت 
الرئيس له باللغة العربية كما لو كان مدّرسا هو رضب من التهريج" 
"مضيفة "سأعمل ثانيا عىل تغيري سياستي تجاه الهيئات العليا للدولة 
وأقصد الحكومة والربملان. بحيث سأعمل عىل أن أتجّرد من كل شخصنة 

كمال العيادي ) الكينغ( 
»سعداتور اجلمهورّية الّسعيدة«

هديف  هي  العليا  البالد  مصلحة  ألّن  وتذويت 
الوحيد".

بل  شخصا  ليس  الرئيس  "إّن  وتابعت 
تمثّل  التي  للدولة  العليا  الرمزية  الهيئة  هو 
اإلرادة العامة للشعب. وإّن الشعب حينما لم 

يعد يرى نفسه يف هذه الهيئة الرمزية من حّقه 
عنها  تنازل  التي  الطبيعية  حرياته  يستعيد  أن 

حقوقه  ضمان  أجل  من  االقرتاع  صندوق  يف 
ثالثا  قائلة "سأعمل  املدنية"  وحرياته 

عىل تغيري مضامني الخطاب السيايس 
التخوين  خطاب  من  بالتخلص 
ملغزة  بمضامني  الترصيح  ومن 
وغامضة. سأتّخذ قرارات سياسية 
صالحياتي  كل  وأستعمل  ثورية 

من أجل جعل الحياة السياسية ممكنة بدال من تركها معّطلة ومتعثّرة 
". ووختمت "سأحاول رابعا إعادة النظر يف الطابع القانوني الصارم 
القوانني  فشكالنية  املستعصية  املسائل  بعض  معالجة  به  تتّم  الذي 
إىل  بالنسبة  إالّ  دوما  ناجعة  ليست  لكنّها  القرارات  دستورية  تضمن 
كائنات من جليد. وأخريا لو كنت مكان قيس سعيّد لعملت عىل التحيّل 
أيضا  هو  األمل  فبعث  الشعب،  إىل  أتوجه  حني  االبتسامة  من  برضب 
مسؤولية هاّمة جّدا ورضورية. لو كنت رئيسة لكانت البهجة والضحكة 
والطرفة هي تقنيات تواصيل مع الناس ألّن بّث الرسائل اإليجابية تمنح 

الشعب ثقة بنفسه وبرئيسه معا".
من جهتها أعادت د.هاجر خنفري طرح سؤالنا 
دون ذكر اسم الرئيس قائلة "لو كنَت مكان فالن 
ما عساك تفعل؟ وأجابت مبارشة بقولها "سؤال 
ال أدعي يرس اإلجابة عنه من خارج اإلطار الذي 
احتماالت  بوضع  أنعم  أنّي  إذ  فالن،  فيه  يوجد 

الواقع..  مثاليّة متعالية ال تخضع لضغوط 
بموقع  يتعّلق  عندما  أعرس  يكون  واألمر 

تنوء  بالد  يف  الجمهوريّة  رئيس 
والجديد  القديم  الفساد  بحمل 
الرصاعات  وطأة  تحت  وترزح 

حول السلطة واملصالح الضيقة 
واملحاصصات الحزبيّة..".

وتابعت " لن يتسنى يل أن 
اقترصت  وقد  بال  ذا  شيئا  أفعل 

املريحة  الظروف  توفري  عىل  صالحيّاتي 
واملساعدة لألطراف األخرى عىل االستمرار يف أن يرتعوا بأمان ويؤّدوا 
أدوارهم السيّئة يف املرسح السيّايس دون تعطيل أو مساءلة أو مراجعة." 
مضيفة "إنني من موقعي خارج اللعبة ازعم أنّي لو كنت مكانه فلن 
أرىض مثله باستئناف لعبة التوافق الكاذب ولكشفت أمام ذاك الشعب 
الذي راهن عيلّ يف االنتخابات الرئاسيّة كّل تلك األطراف التي ساهمت 
يف تأزيم األوضاع عوض التلميح والتشفري يف كّل خطاب ألقاه علينا.. ".

وأردفت "لعيّل أقبل بالحوار مع رئاستي الحكومة ومجلس النواب 
ولكن بحضور طائفة من مكّونات املجتمع املدنّي وجّل القوى الفاعلة يف 
املشهد السيايس مثل االتحاد العام التونيس للشغل، عىل أن يكون حوارا 
ثقته  فقد  الذي  الشعب  أمام  يتّم عرضه  وأن  أحاديّا مبارشا  ال خطابا 
التامة بالسياسيني وشعر بأّن ما يقع يف املجالس والقصور ال صلة له 

بهمومه وانتظاراته." 
الفساد  عىل  القضاء  أجل  من  الحرب  أن  أراه  "ما  خنفري  وختمت 
ظل  يف  إال  ممكنا  يكون  لن  الثوري  املسار  تصويب  عىل  والحرص 
استعادة الرئيس موقَعه كمرجعيّة عليا ملؤّسسات الدولة وليس بتقمص 

دور البطل الوحيد املندفع وحده يف مضمار تلك الحرب".
اللغة  عن  املدافعة  "دارجة"  جمعية  رئيس  الرشيف  رمزي  أما 
التونسية فقد قال "يف حقيقة األمر، وقبل كل يشء لو كنت مكان سعيد 

طب اتبنى نقطة قّوة بورقيبة وأتجنب نقطة ضعف بن عيل فقد  خا
األول التونسيني بلغتهم وأقنعهم.... وتكلم العربية يف 

املحافل الدولية بينما قرأ الثاني خطابات مكتوبة 
قيس  مكان  كنت  لو   " مضيفا  خشبية.."  بلغة 
سعيد ولو أنني ال أتمنى أن أكون مكانه وخاصة 
يف هاته الفرتة العسرية التي تمر بها البالد ونظرا 
ألهمية إقناع الرأي العام بحلول االزمة وبالتحرك 
يف اإلتجاه الصحيح لخاطبت القوم بما يفهمون. 

مهما  منغلقة  لغة  يتكلم  أن  لكن 
كانت فصاحتها ال يفهمها جانب 

، فذلك يجعل  الشعب  كبري من 
سخرية  موضوع  خطابه  من 

الجد  مأخذ  يأخذ  وال  وتفكه 
فيصبح جزء من املشكل يف 

د. أم الزين بن شيخة

د. هاجر خنفري
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حني يفرتض أن يقرتح الحلول". 
وختم الرشيف "أردنا أم أبينا اللغة التي يفهمها ويتواصل بها كل 
التونسيني هي الدارجة الفصيحة. باإلضافة اىل تجاوز مشكل التواصل 
يكون رئيس الجمهورية قد أثبت أنه رئيس كل التونسيني وليس الطبقة 
اللغة  املثقفة فقط وقد ساهم بذلك يف تثبيت هويتنا التونسية وإعطاء 
العربية  إىل جانب  لغة رسمية  الدارجة طابعا رسميا يف طريق جعلها 
الكالسيكية. اليشء الثاني أن يواكب عرص الهواتف الذكية والكمبيوتر 
أمام  اآلفاق  ويفتح  الرقمنة  يشجع  كي  اإلجتماعي  التواصل  ومواقع 
الشغل  مواطن  إليجاد  بها  لإلستفادة  التكنولوجيا  لتوظيف  الشباب 

وبعث املشاريع."

األمن والتنمية وإجراءات عاجلة
ولكل  له  يكون  ولن   ، جيد  سؤال  "هذا  البوني  عفيف  املفّكر  قال 
العام، فساكنو  الرأس  أثر اال عند  اإلجابات عنه مهما تكن قيمتها، أي 
يقرؤوا  ليسوا رجال دولة، حتى  والقصبة وباردو، هم  قصور قرطاج 
نحن  املستقبل،  آفاق  انسداد  يف  سببا  باتوا  وقد  صّم،  هم  يعوا..  أو 
التونسيون ومنذ عرش سنني، نعيش كاملسحورين،ألننا مضللني وبقينا 
متفرجني..." مضيفا "لو كنت مكان قيس، الستعنت باستمرار بأفضل 
كل  يف  االسرتاتيجية  األبحاث  مراكز  وأشهر  تونس  خرباء 
مجلس  وأسترشف،مع  أرى  بهما  عيناي  هم  املجاالت، 
األمن القومي،بكل مكوناته بعد تطهريه من كل من ال 

يلتزم بالحياد أو له والء لحزب أو لدولة اجنبية.".
كاألمن  أولويات  عدة  يف  أوال  "سأنظر  وتابع 
مفقودان،  وهما  والتنمية، 
والشتم  السب  وديمقراطية 
ليست  محارضة  ودون  بحرية 
الديمقراطية،  من  يشء  يف 
هو  األكرب  املشكل  أعني 
املديونية  مشكلة  حل 
جية  ر لخا ا
ر  ستثما ال ا و
عرب  والتشغيل 
املناخ  توفري 
وانهاء  الجاذب 
املناخ الطارد لذلك،و ذلك ليس باالخشيديات وال بالدعوات والشعارات 
الشعبوية أو االيديولوجية،بل بالسياسات العقالنية والواقعية والوطنية، 
تونس  مصالح  تقتضيه  ما  وبحسب  الوطنيون،  الخرباء  يرسمها  كما 

العليا، وأمنها الوطني."
والقانون  السياسة  الخرباء يف  "البحث وبرسعة مع  البوني  واقرتح 
الدستوري عن أفضل وأرسع صيغة النقاذ تونس من الكارثة،عرب تعليق 
تناقض  التي  أو  امللغمة،  تلك  خاصة  الدستور،  فصول  ببعض  العمل 
بعضها بعضا، او تشتت أو تعقد أو تعطل صناعة القرار الوطني حول 
املصالح العليا الحيوية والعاجلة لتونس، او عرب اللجوء إىل االستفتاء، أو 
عرب حالة طوارئ مقننة ومؤقتة لتجاوز انسداد االفاق بني خيار الحفاظ 
البالد،  بمصالح  والتضحية  فساد،  من  فيه  بما  الدستور  احرتام  عىل 
ألغام ومن  الدستور من  مما يف  التخلص  ابتداء من  تونس  انقاذ  وبني 
تناقضات." متابعا "تقديم ملف الجهاز الرسي لحركة راشد الغنويش 
وبقي  السبيس،  قائد  الراحل  عهد  يف  الوطني  األمن  مجلس  أعده  الذي 
دون تفعيل اىل القضاء، والحمل املعني دائما يدعو متهميه اىل اللجوء إىل 
القضاء... وفتح ملف االرهاب ومقاضاة اإلرهابيني املوقوفني، وفتح ملف 
واالرساع  املجال...  هذا  يف  العاملني  القضاة  وحماية  االرهابيني  تسفري 
بتغيري أربع قوانني فائدة ومفصلية ومصريية، هي قوانني االنتخابات، 

واالحزاب والصحافة والجمعيات".
يف  الرسميني  السياسيني  توظيف  وتجريم  حظر  بل  "منع  وتابع 
السلطتني التنفيذية والترشيعية ويف قيادات االحزاب من توظيف الدين 
بأي شكل يف السياسة أو يف املناسبات والفضاءات الرسمية لنقل النفاق 
والتضليل السيايس." مشددا عىل "منع كل أشكال التعليم املوازي بما يف 

ذلك الديني الخاص غري املنسجم مع مبادئ الدستور والقيم الكونية 
للحرية والحقوق والكرامة االنسانية بمعايري األمم املتحدة اليوم، 

أو  إيران  أو  افغانستان  هي  املستقبل،  تونس  تصبح  ال  حتى 
الفتن والحروب  الدول اآلن يف  العراق أو سوريا كما هي هذه 

الطائفية."
واقرتح "اختيار وزير للثقافة من كبار أو من خرية رجال 
الدينية  الشؤون  وزارة  وضم   ، التونسيني  واالبداع  الثقافة 

أو  العقالني  االنسجام  يحصل  حتى  لها،  تابعة  عامة  كإدارة 
وزارة  فحاليا  التونسيني،  عقول  يف  واملصلحي  املنطقي 

بمال  ينرشان  الدينية،  الشؤون  ووزارة  الثقافة 
أهم  "من  مضيفا  مضادتني"  ثقافتني  الشعب، 

منذ  تتخذ  ولم  اتخاذها  يجب  التي  القرارات 
والعمل  االنتاج  تعطيل  حظر  هي   2011
الثروات  من  الدولة  موارد  يف  والتصدير 
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مثلما  شاريه"،  عىل  ويضحكوا  القرد  "يبيعوا  التوانسة 
يقول املثل الّشعبي فقد اختاروا لرئاسة الجمهوريّة شخصا 
وال  سياسيّة  تجربة  أيّة  له  ليست  وخجوال،  طيّبا  خلوقا 
نقابيّة وال جمعياتيّة، فكانت أّول وظيفة سياسيّة وإداريّة 
حملته  طوال  الّصمت  الزم  وقد  الجمهوريّة.  رئاسة  هي 
االنتخابيّة ولم يعرض عىل النّاخبني أّي برنامج اقتصادّي 
يف  مغرقة  هالميّة  عبارة  سوى  سيايس  أو  اجتماعي  أو 
الّشعاراتيّة الّشعبويّة هي "الّشعب يريد"، والعجيب أنّهم 

يتعّجبون اليوم اآلداء الّسلبي والباهت واملرتّدد لهذا 
الّرئيس، وإن كانت رشائح واسعة من املجتمع ما 
البالد  تنقذ  قد  "عمريّة"  هبّة  منه  تنتظر  زالت 

أنّهم  فهل  القاع،  وصول  قبل  لحظة  آخر  يف 
يحتمل  األمر  أّن  أم  تماما  ذلك  يف  مخطؤون 

ولو ملحة من األمل؟ !
سلبيّا  وهلة  ألّول  الجواب  يبدو  قد 

هذه  مثل  النتظار  هاّمة  مربّرات  لنا  تلوح  املشهد  يف  دّققنا  إذا  ولكنّنا 
نلّخصها يف  الرّشوط  من  يحتّم مجموعة  ذلك  ولكّن  الّرئيس  من  الهبّة 

النّقاط التّالية:
ُج وما يظّن  • عىل الّرئيس أن يؤمن بأّن صالحياته، بعكس ما يَُروَّ
هو، هي األهّم عىل اإلطالق يف الّدولة، خاّصة يف أوضاع التّأّزم، ألنّه القائد 
القومي  لألمن  األعىل  املجلس  يرتأس  الذي  وهو  املسّلحة  للقوات  األعىل 
يف  الحال  هو  كما  الخطرية  األزمة  الّدولة يف وضع  بقيادة  ينفرد  الذي 

تونس.
• عىل الّرئيس أن يقّدر عاليا ما يخّوله له الّدستور من إمكانيّة إعالن 
حالة الّطوارئ ملواجهة املخاطر القصوى، واتّخاذ القرارات االستئثنائيّة 
مثل تعطيل العمل بالّدستور وغري ذلك من اإلجراءات الرّضوريّة ألمن 
يقطع مع  وأن  يفعل  أن  عليه  فقط  داخليّا وخارجيّا،  البالد وسالمتها 

عادته يف التّفكري بصوت مسموع.

• عىل الّرئيس أن يعّوض النّقص يف تجربته الّشخصيّة الّسياسيّة 
واإلداريّة واالتّصاليّة بالتّعويل عىل نخبة من املستشارين األكفاء 
يف مجاالتهم فيسمع منهم ويستنري بخرباتهم دون مكابرة وال 
تعنّت وهو ما يفرتض منه مراجعة الخطاب الهالمي املنسوج 
من الكليشيهات واألحكام املسبقة وشقشقة البالغة الّلفظيّة 
وعليه خاّصة التّحّرر من الّشعارات الّشعبويّة غري القابلة 

للتّحقيق.
يحّول  أن  بالخرباء،  باالستعانة  الّرئيس،  عىل   •
برنامج  إىل  يريد"  "الّشعب  االنتخابي  شعاره 

عميلّ لالنقاذ يف ثالثة محاور أساسيّة وهي:
خّطة  يتضّمن  سيايس  محور  أّوال: 
لتغيري النّظام الّسيايس والقانون االنتخابي 
عىل  يقوم  اقتصادي  محور  ثانيا: 
إلعادة  العاجلة  القرارات  من  جملة 
وتأطري  األسعار  يف  والتّحّكم  اإلنتاج 
الرّضيبي  التّهّرب  أموال  املوازي وإيجاد خّطة تحفيزيّة لجمع  القطاع 
العاّمة  االقتصاديّة  املبادرة  وتحرير  الّدولة.  ماليّة  إىل  التّوازن  وإعادة 
التّشغيل  عىل  التّشجيع  مع  والفساد  اإلداريّة  العوائق  من  والخاّصة 
حوار  إىل  الّدعوة  تتّم  الوقت  نفس  ويف  الجهات.  بني  التّوازن  وإحداث 

وطني جّدي ملراجعة النّمط التّنموي يف املدى املتوّسط.
ثالثا: وضع خّطة عاجلة للنّهوض بمختلف الخدمات االجتماعيّة يف 
الصّحة والتّعليم والنّقل والبنية التّحتيّة يف إطار اختيار وطنّي تضامني 

تشاركي.
• ختاما فإّن للّرئيس، بعكس ما يظّن البعض، اآللية املثىل للنّجاح 
الواسع حسب  الّشعبي  الّدعم  يف  وتتمثّل  الخّطة،  هذه  يف  كبري  حّد  إىل 
اإلرادة  عنده  تتبلور  أن  رشيطة  ولكن  الّرأي  سرب  عمليات  مختلف 
الّسياسيّة وتتّضح األهداف ويحسن استعمال هذه اآللية التي قد تنقلب 

عىل صاحبها إذا لم يحسن توظيفها وكيفيّة التّعامل معها.

الزهرة بلحاج )أستاذة باحثة بجامعة قرطاج(
الّرئيس قيس سعيد بني الكائن واملمكن

االساسية كالفوسفاط والبرتول الخ..."..
وقال البوني "عندي املساواة يف كل الحقوق والحريات بني املواطنني 
واملواطنات أي يف الكرامة االنسانية ومنها االرث،أمر ال نقاش فيه، ورئيس 
يف  يتكلم  ان  وعلميا  له دستوريا  ليس  فقيها،  كان  لو  الجمهورية،حتى 
الدين، لعدم كفاءة كل انسان يف ما هو خارج عن العلم والعقل والتجربة 
واملادة وبال دليل...انتخبنا الرئيس لتطبيق الدستور، لم ننتخبه لتفسري 
أو لتطبيق القرآن، وعلماء العلوم االنسانية أفقه من الفقهاء ومن رئيس 

الجمهورية، حتى يف فهم القرآن".
وختم "لو فرضنا، اني كنت صاحب األمر، أي رئيس الجمهورية، عن 
جدارة وليس بالصدفة املفتعلة، كما هو السؤال، ولم أستطع أن أستجيب 
النتظارات من انتخبوني، أو لوعودي للناخبني أنني سأصلح أحوالهم،يف 
هذه الحالة، سأصارح الشعب بخطاب عقالني ومسؤول ومكتوب وغري 
يل  قدمها  كما  بالحقائق  بل  الشعبوية  وتمنياتي  بأرائي  ليس  انشائي، 
دون  واالخالقية  القانونية  املسؤولية  لحرص  باالسم  واذكرهم  الخرباء 

تعميم" .
جدير  سؤال   " قالت  فقد  السوايحي  النفزي  منجية  األكاديمية  أما 
أولوياتك؟  .. لو كنت مكان قيس سعيّد ماذا ستفعل وما هي  بالعناية 

مالحظة ان املهّمة ليست سهلة يف ظل ما مّرت به البالد وما تمّر به".
،وما   2011 بعد  األحداث  إىل  نلّمح  أن  "يكفي  النفزي  وتابعت 
تعرضت له البالد من فوىض ،و تتداول حكومات عجزت عن حّل مشاكل 
الرئيس  ...فوجد  املسترشي  واألمراض،والفساد  واألميّة  والفقر  البطالة 
قيس سعيّد نفسه أمام هّم كبري،ولو كنت مكانه التخذت إجراءات رسيعة 

وحاسمة داخليّة ، وخارجيّة".
الداخليّة تتمثل يف  النفزي ان "أّول اإلجراءات  ورأت 
الهجني  النّظام  ،هذا  االنتخابي  النّظام  بتغيري  اإلرساع 
البالد  نهضة  تعطيل  إال  اليوم  حّد  إىل  يثمر  لم  اّلذي 
والفوىض  الّرؤساء،  وبني  األحزاب  بني  ،والتّطاحن 
داخل الربملان، وأن ثانيها يتمثل يف التّقليص من عدد 
الشأن  وكذلك  كالسيارات،  مستحّقاتهم  ،و  الوزراء 
بعنوان  الّدولة  أموال  من  املستفيدين  كّل  إىل  بالنسبة 
حني  يف  الّدولة  خزينة  إىل  األموال  لتعود  مسؤولياتهم، 
تمثل ثالثها يف فرض احرتام العمل، وتطبيق قوانني 
الشغل عىل كل مستهرت بالعمل وبحقوق العامل، 
العمل هو  احرتام  أن عدم  املؤسف  قائلة "من 
السائد اليوم،و البلدان ال تخرج من األزمات 

إالّ بالعمل".

اما اإلجراءات الخارجية فقالت عنها النفزي "تمثل أّولها يف االعتناء 
لها  ،وتصبح  املمّولني  ثقة  لتكسب  الخارج؛  يف  تونس  صورة  بتلميع 
مخجلة،  تصنيفات  من  اليوم  إليه  وصلت  ما  إىل  والتصل  مصداقيّة، 
بالبالد،  الثقة  فأفقدتها  الرشيدة،  الحوكمة  وغياب  مشوهة،  وصورة 
"ثانيها:  ان  اىل  البالد عن تسديدها،" الفتة  الّديون، وعجزت  وتكّدست 
يكون االقتصاد أولية األوليات لجلب االستثمار للبالد، للحّد من البطالة 
الديون،  ولتسديد  أخرى،  إىل  من سنة  تتصاعد  نسبتها  انفكت  ما  التي 
للنّاس  االجتماعية  بالحياة  االهتمام  وثالثها:  التشغيل،  بوعود  والوفاء 
وأصحاب  بالخرباء  واالستئناس  والتّعليم،  والتّغذية  الصّحة  حيث  من 
الناجحة يف تونس للخروج من األزمة الخانقة، وإيقاف سيل  التجارب 

ارتفاع األسعار".
 ويف ختام حديثها قالت النفزي "إذا لم يرسع الرئيس قيس سعيّد 
إليجاد  القضايا؛  هذه  حول  للتحاور  فيجلسوا  الحكم  يشاركه  ومن 
الحلول، ستصل تونس إىل اإلفالس،وإىل فوىض اجتماعية ال نعلم نتائجها 

الوخيمة."

مستشارون مثقفون ومفّكرون
قالت الكاتبة والجامعية آمنة الرمييل "لو كنت مكان قيس سعيد 
والحقيقة أنني ال أريد أن أكون مكانه ولكن لو كنت مكانه: سأعمل عىل 
جعل مؤسسة الرئاسة هي املؤسسة املفتوحة أمام الشعب بما أّن الشعب 
رأس  أكون  أن  فرصة  ووهبني  الرئاسة  كريّس  إىل  أوصلني  الذي  هو 

لشعب السلطة يف البلد واملقصود بفتح مؤسسة الرئاسة أمام  ا
بربنامج  قرطاج  قرص  دخول  منذ  االلتزام  هو 

واألطياف  الفئات  مع مختلف  أسبوعي  لقاء 
االجتماعية التي انتخبتني، ألتقي باملوّظفني 
اإلداريني وباملعّلمني واألساتذة واألكاديميني 

والسينمائيني  الفالحة  وعامالت 
واملعينات  والرّسامني  واملرسحيني 
والشعراء  النزل  ومديري  املنزليات 

واملتقاعدين  واملمّرضني  واألطبّاء 
واملغننّي  واألطفال 

والنّاشطني  والكتّاب 
املدني  املجتمع  يف 
والتالمذة  والنقابيني 

 ... والفالسفة 
ومختلف مكّونات 
التونيس  الشعب 

عفيف البوني

آمنة الرمييلمنجية النفزي السوايحي

ملف العدد
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الشارع الثقافي
نميّز  ال  االنتخابات  يف  ألننا  انتقاء،  وال  ترتيب  وال  تمييز  دون  من 
إىل  ألتقيهم لالستماع   " ننتقي" مضيفة  نرتّب وال  بني األصوات وال 
شواغلهم وأحالمهم ومخاوفهم ومشاكلهم، فأنا ال أصّدق تماما وليس 
عيلّ أن أصّدق تماما  ما تقوله وسائل اإلعالم وال ما ينقله إيلّ رئيس 
الحكومة وال ما يعرف به نواب الشعب وهم يتبارزون أمام ناخبيهم 

حتى ينتخبوهم مرة أخرى".
وختمت الرمييل "لو كنت مكان الرئيس 
مستشارّي  فريق  يكون  أن  الخرتت 
من املثّقفني والحقوقيني واملفّكرين 
واالقتصاديني  االجتماع  وعلماء 
سعيّد  قيس  كنت  لو  الكبار... 
لجعلت من قرص قرطاج مرسحا 
وقاعة سينما ومكتبة ضخمة مهيّأة 

للمحارضات وحديقة أطفال".
الحقوقية  والناشطة  الكاتبة  أما 
نهلة عنان فقد قالت "ما كان عىل قيس 
ألنّه  املنصب  لهذا  بالرتّشح  يقبل  أن  سعيّد 
ال يملك الخربة املطلوبة يف حّدها األدنى. 
سعيّد  وقيس  حالنا  هذه  كانت  فإذا 
كنت  و   ... للدولة  رئيس  هو  اآلن 
مكانه... فإنّي سأعمد إىل إرشاك 
الشعب التونيس يف الحّل يف خمس 
أكّلف ثالث  نقاط" متابعة "أّوال 

أسماء أكاديمية ال غبار عليها 

بتكوين فرق من الخرباء )4 أفراد لكّل فريق( من ذوي الكفاءة 
امليدانية يف املجاالت املتعلقة بأهّم القضايا الوطنية )ال يتجاوز عددها 
الخمسة مثال: األمن العاّم )داخيل وخارجي(– آليات إنفاذ العدالة - 

اإلعالم والتواصل– األمن الغذائي – الصّحة األساسية".
وأردفت عنان "ثانيا أضع سقفا زمنيّا بشهر من تاريخ التكليف 
لتقديم حلول قابلة للتنفيذ انطالقا من الواقع مع توزيع مهاّم اإلنجاز 
الوظيفية..  خططهم  حسب  دّقة  بكّل  الحاليني  الدولة  مسؤويل  عىل 
وثالثا خالل خمس أيام متتابعة )يوم لكّل مجال( يتّم عرض الحلول 
عىل الرأي العاّم يف نسختني: واحدة مبسطة للعموم من أجل االستبيان 
حولها باستخدام شبكات التواصل وخدمة الرسائل القصرية، وواحدة 
دقيقة مفصلة للمواطن املتمّكن" وختمت "رابعا وبحسب ما يرشح 
تقّدم  وطنية  تعريف  بطاقة  صاحب  لكّل  الشامل  االستبيان  عن 
النتائج للرأي العام عرب خّطة منظمة يف آخر اليوم الخامس..خامسا 
يقوم فريق املتابعة املنبثق عن فريق الخرباء عىل السهر عىل التنفيذ 
أّي  التي قد تضع عراقيل من  األطراف  التحّفظ عىل  مع فرض عدم 

نوع كان".

يحلم  التي  والقوية"  والعادلة  الفاضلة  "املدينة  اذن  هذه 
شكل  يف  مداخالتهم  جاءت  الحلم  هذا  املثقفون....وألجل  بها 
دعوات رصيحة للرتفع عن سفاسف االمور والعودة اىل االصل 
اليوناني لـPoliteïa  بكل ما تعنيه الكلمة من اهتمام بشؤون 
واملكائد  الدسائس  بني  شتّان  ولكن   .. "الّسعيدة"  املدينة 
السياسوية - خبزنا اليومي - وهذا املفهوم الراقي للممارسة 

السياسية.

املسألة األمنية بام 
هي سؤال ثقايف )؟(

حازم الشيخاوي
هل علينا اليوم أن نعود إىل الفلسفة السياسية كي 
نفهم ماهية وضعيتنا الثقافية؟ أعني بذلك أنّني أنطلق 
به  نقوم  فعٍل  وكّل  سيايس‘‘،  ’’الكّل  أنَّ  مسلمة  من 
ينطلق من قاعدة ما أو من معيار ُمحدد سلًفا. توماس 
هوبز يبني بشكٍل جيل يف كتابه »التنني« بأنَّ األفراد يف 
حالة رصاٍع دائم بني بعضهم البعض، وأنَّ الكّل يف حرٍب 
ضّد الكّل، وذلك لغياب قوة قاهرة يمكنها أن تعدل من 
الصدد كان من  االفرتاضية هذه. يف هذا  التقاتل  حالة 
ُقدرة عىل قهر  البديهي أن يحل مفهوم األمن بما هو 
األفراد وإرساء النظام، وهذه املسألة قد تدفعنا العتبار 
أنَّ هذه اإلشكالية ال تُعد فقط ذات طبيعة سياسية، أي 
بما هي قاعدة عامة ، بل ربما وجب اعتبارها يف اآلن 
أمام  الثقافية. كأنما نحن ههنا  املسائل  ذاته من بني 
غضبهم  و  األفراد  من  بالخوف  السالمة  مسألة  ربط 
األمر-  هذا  يف  امُلقلق  تحددهم.  التي  الرش  وماهية 
الذي قد ال يبدو يف أحياٍن عدة جليًا - يتمثل يف اعتبار 
بهم،  خاصة  حرية  لهم  تكون  أن  يمكن  ال  األفراد  أنَّ 
واإلشكايل يف ذلك أيًضا يتحدد من خالل اعتبار أنَّ ثنائية 

القوة-القهر هي املاهية األساسية لوجودنا. 

إذن، كأنما التواجد املواطني الذي يفهم عىل أساس 
أنه معيش مشرتك قائم عىل بنية مفاهيمية ركيزتها 
فاعليته  إمكانية  يجد  والحرية  والعدالة  املساواة 
أي  بالقوة،  القوة  مواجهة  مقدار  تحديد  خالل  من 
املؤسسات  بسلطة  البرشية  الطبيعية  املاهية  تعديل 
إطار  يف  و’’املرشوع‘‘  ’’امُلقنن‘‘  العنف  بممارسة  و 
مجرد  من  األمر  هذا  انتقل  سلًفا.  امُلحددة  املقتضيات 
االعتبار  يف  الفلسفي ليصبح تمثالً  السيايس-  التفكري 
أو  املطلقة  للحرية  توجيهيا  ويكون مسارا  الجماعي، 

Jus naturale :للحق الطبيعي كما فهمه هوبز

نعيشه:  ما  األمر يف سياق  لو حددنا هذا  ماذا  لكن 
طبًعا  ؟  قاهرة  قوة  هنالك  تكون  ألن  جدوى  من  هل 
حراك  من  تونس  تعيشه  ما  فرضية  من  ننطلق  نحن 
أين  األيام،  هذه  لحدود  الفارط  جانفي  منذ  اجتماعي 
أصبحت مشاهدة صور العنف والسحل متعددة األوجه 
واألمكنة واألزمنة شيئًا من اليومي. لكن الجامع بينه 
هو اعتبار أن العنف املسلط عىل األفراد هو شكل من 
ذواتات  أنّنا  بما  الجمعي  الوعي  عىل  الحفاظ  أشكال 
قائمة أنطولوجيا عىل أساس إحداث الرش. لذلك نحن 
نعترب أنَّ املسألة األمنية، بما هي مؤسسة حفاظ عىل 
حسن سري شؤون املدينة، ال يمكنها أن تكون املرادف 
الواقعي للعنف أو ملمارسته عىل املواطنني-ت، ذلك إذا ما 
أخذنا يف عني االعتبار أنَّ املأسسة الديمقراطية للحياة 
مبدأ  تبديل  تقتيض  والتفاعلية  التشاركية  االجتماعية 
التعبري  بإمكانية  الجماعات  لدى  الالّ-محدودة  القوة 
اإلنسانية  املبادئ  وتجذير  املمكنة  قصوياته  يف  الحر 

وفًقا للسياق املحيل. 

العالقة  هذه  تتبع  يف  يتمثل  إلينا  بالنسبة  املهم  إنَّ 
ذوات،  نحن  بما  وبيننا  األمنية  املسألة  بني  امُللتبسة 
حيث إذا ما سلمنا بأن هوبز قد كان محًقا يف تحديده 
أليس  للصدام والرصاع،  بنٌي  انحياز  بما هي  لطبيعتنا 
شهد  الذي  اإلنساني  التطور  يكون  أن  البديهي  من 
حروبًا دموية قد جعل من مسألة تهذيب السلوك شيئًا 
أيًضا، وذلك ما قد يفيض إىل اعتبار  الطبيعي فينا  من 
االحتجاجية  الحركات  يف  األفراد  عىل  املسلط  العنف 

نوًعا من العبثية املتكررة. 

فــي ليلــة مــن الليالــي أختفــى بيــرم التونســي 
نفيــه  تــم  أو  ســجن  أنــه  النــاس  وأعتقــد 
نــادى هللا  : لقــد  كالمعتــاد وكانــت المفاجــأة 
ســبحانه وتعالــى بيــرم ودعــاه إلــى زيــارة بيتــه 
الحــرام فلبــى بيــرم النــداء وكتــب أروع مــا كتــب 

عــن لقــاء العبــد بربــه فــي الحــج.
وقــال هــذا الــكالم الــذي شــدت بــه كوكــب 
بعــدة  بيــرم  وفــاة  بعــد  أم_كلثــوم  الشــرق 

ســنوات.
القلب_يعشق_كل_جميل
القلب يعشق كل جميل 

 ويا ما شفتي جمال يا عين. 
واللي صدق فى الحب قليل

 وإن دام وصاله يوم وال يومين. 
واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم

 ال يعاتب اللي )يتوب( وال بطبعه اللوم.
واحد مفيش غيره ملى الوجود نوره

دعاني لبيته لحد باب بيته
ولما تجلى لي بالدمع ناجيته

كنت أبتعد عنه وكان يناديني
 ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني

طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي
مالك حبيب غيري قبلي وال بعدي
أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم
وأنا اللي علمتك من غير ماتتعلم

واللي هديته اليك لو تحسبه بإيديك
شــيء  كل  مــن  عليــك  جمايلــي  وتشــوف   

عظــم أ
»سلم لنا تسلم«

وأخيــرًا هــل تعلــم أنــه كتــب هــذه القصيــدة 
فــي الروضــة الشــريفة. 

عن صفحة فايسبوك "عشاق أم كلثوم "

صورة تتحّدث

نهلة عنان

21 ملف العدد
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أهّم  هي  وما  البدايات  كانت  كيف  السويّح  الواحد  عبد 
اإلنجازات؟

كنُت أنرش قصائدي يف الصحافة املكتوبة تونسيّا ودوليّا ورغم إتقاني 
الّشعر العمودّي والحّر فقد اتّخذُت لنفيس لونا مختلفا يمتزج فيه الّشعر 
بالنّثر دون أدنى وعي بمقّومات ما يصطلح عليه اآلن بـ»قصيدة النّثر« 
وربّما ألجل ذلك اعترب الّدكتور عبد العزيز شبيل أن مجموعتي القصصيّة 

األوىل »فوقي بحر... وتحتي بحر« ال تندرج ضمن جنس القّص 
باستثناء قّصتني فقط من بني »أقاصيص املجموعة«. 

ويف سنة 2001 صدر يل »الّطائر اّلذي يغنّي من 
قصيدة  يف  شعرّي  كتاب  أّول  القفص«،  داخل 
النّثر مثّل مفاجأة جميلة لكّل من اّطلع عليه يف 
تونس وخارجها. ثّم تتالت اإلنجازات فأصدرت 
والّشعر  القّصة  يف  كتب  تسعة  اآلن  حتّى 
والبعض  تونس  يف  بعضها  صدر  والرّتجمة 
اآلخر يف بغداد وباريس والجزائر. وشاركت يف 
ملتقيات عديدة داخل تونس وخارجها وحظيت 

بإقبال املرتجمني عىل نصويص.
قصيدة  شعراء  أهّم  عن  نتحّدث  عندما 

النّثر بتونس يُذكر اسمك فهل كنت تتوّقع 
أن تكون من األسماء والتّجارب الّشعريّة 

الثابتة؟
كنُت عىل يقني من ذلك فقد استطعت يف مّدة وجيزة أن أنرش قصائدي 
بأهّم املجالّت العامليّة بأملانيا والواليات املتّحدة األمريكيّة ورومانيا وفرنسا 
وغريها من الّدول. لقد ساعدتني الّشاعرة األملانيّة فرانسيسكاريسنسكي 

كثريا وتّم بيننا تعاون مثمر أّدى إىل نتائج مذهلة. 
الّشعر  يف  رسالته  أنجز  باحثا«  »تصّوروا  لك  تدوينة  يف  قلت 
القديم أو حول شاعر معارص تفعييلّ ويقف عند ذلك الحّد... ما 
جدوى بحثه إذن يف ما يتعّلق بما أكتب، وكيف سأقنعه مثال بأنّي 
بعيد آالف الّسنوات الضوئيّة عن تلك الجماليات اّلتي توّصل إليها؟ 

هل لديك موقف معاد للّشعر املوزون؟
كانت تلك التّدوينة انفعاليّة ال غري. فليس لدّي موقف معاٍد للّشعر 
اّلذين يعتربون  فأنا من  العمودّي والحّر بل هو موقف نقدّي باألساس 
أّن الوعي العميق بتبّدل الزَّمن رشط أسايّس من رشوط اإلبداع الّشعرّي.

ما الجدوى من أن أكتب نّصا شعريّا كما كتبه القدامى؟ فعىل الّشاعر 
عرصه  وشواغل  عرصه  إيقاعات  مع  يتفاعل  وأن  املألوف  يتجاوز  أن 

فالّلفظ متغرّي وكذلك املعنى وال فصل بينهما إالّ منهجيّاً فقط.
أّما بخصوص جماليات قصيدة النّثر فإنّي ال أطالب املتقبّل العادي 
الّسنوات  إنّي بعيد آالف  أما قويل  النّّقاد بذلك.  بالبحث عنها بل أطالب 
الضوئيّة عن جماليات الّشعر املوزون فال ينبغي أن يُفهم بطريقة سيّئة 
ولنا  مخصوصة  جماليات  يمتلك  الّشعر  ذلك  بأّن  إقرارا  كالمي  يف  ألّن 

تجارب شعرية يف تونس بلغت أوج درجات الجمال. 
من  مستغربة  غري  مشاعر  النّرجسيّة  الذات،  تضّخم  الغرور، 

الّشعراء ولك منها النّصيب األوفر رغم إنكارك، ما رأيك؟
ومن  الّشاعر  شخصيّة  مكّونات  من  أساسيّة  مكّونات  املشاعر  تلك 
لن  أصال.  بشاعر  ليس  أنّه  أو  الّشعر  يفهم  ال  أنّه  إّما  ذلك  عكس  يرى 
أستدّل عىل ذلك باملتنبّي أو بجربان أو الّشابي أوغريهم. لن أّدعي النّبّوة 

كما اّدعوا ألّن نبّوتي حقيقيّة.
نجد  مازلنا  النّثر  لقصيدة  والتّطوير  التّنظري  من  عقود  بعد 
»عجزوا  صّمود  الّدين  نور  د.  يقول  إذ  فيها  تشّكك  أدبية  قامات 
محكوما  النّهاية  يف  يظّل  والّشعر  بالتّغيري،  فطالبوا  التّعبري  عن 

باألوزان.« ماهو رّدك؟
اّلذي  الّدين صّمود  أيّة قامات تتحّدثني؟ مازلنا ننتظر من نور  عن 
نََفٌس  فيه  واحدا  شعريّا  سطرا  كالسيكّي  بشاعر  يُصنّف  أن  يرفض 
. مازال صاحب »العروض املخترص« يف حيّز يعترب فيه أّن الّشابي  حداثيَّ
إالّ  ليست  الّشجرة  تلك  أّن  يعلم  ال  لكنّه  الغابة  غّطت  اّلتي  الّشجرة  هو 

نقديّة  سلطة  يمتلكون  مّمن  وأمثاله  هو 
أساءت للّشعر. لقد كان الّشابي عبقريّا 
لم  اليوم.  مفقودة  عبقريّته  لكن 
بنصوص  االنتشاء  باإلمكان  يعد 
الشابي وأحمد شوقي إالّ ضمن سياق 
تاريخّي خاّص بهما. ولو ترجمنا ديوانا 
كامال موزونا إىل لغة أخرى فلن يبقى منه 
إالّ 10 باملائة من الّشعر عىل عكس قصيدة 
النّثر التّي يمكنها أن تخرتق كل الّلغات.

أنت أحد مؤّسيس »حركة نّص« 

ما اّلذي أضافته هذه الحركة إىل املدّونة الّشعريّة بتونس؟
انضممت إىل هذه الحركة لوجود شعراء رائعني فيها مثل السيد التوي 
وخالد الهداجي وأمامة الزائر ونزار الحميدي وعبد الفتاح بن حمودة... 

لقد مثّلت حركة نص محّطة مهّمة من محّطات الّشعر التّونيّس.
بلغَت بقصائدك مستويات كربى من التّحديث وكأنّك تؤّسس 
كنت  هل  عاّمة،  النّثر  قصيدة  لصالح  يحسب  شخيّص  ملرشوع 
إىل  املؤّدي  الجنون  من  نوع  بعفويته  عندك  الّشعر  أّن  أم  متعّمدا 

العظمة؟
باإلضافة  ويحلمون  شعرّي  مرشوع  عىل  يشتغلون  اّلذين  من  أنا 
فالّشعر  اإلنسانّي.  الّشعر  تاريخ  يف  مميّزة  مكانة  لتأسيس  النّوعيّة 
إىل  كبري  وتوق  ومضمونا  شكال  الفرادة  عن  متواصل  بحث  يل  بالنّسبة 
تحقيق اإلضافة. ورغم اّطالعي األكاديمّي عىل مختلف املدارس الّشعريّة 
فأنا أقّل الّشعراء اّلذين قرؤوا باستثناء اّلذين اشتغلت عىل نصوصهم يف 

أبحاثي أو اّلذين توّليت إنجاز مقّدمات لهم. 
أّما بخصوص الجنون اّلذي يؤّدي إىل العظمة فأعتقد أن ذلك يعود 
داخل  يتحّركون  اّلذين  من  فأنا  والحياة  الّشعر  بني  أفصل  ال  أنّني  إىل 

الّشعر ويقطنون بني أشجاره فيتحّول املجاز عندهم إىل حقيقة.
ما  التّابوهات يف نصوصك...  كّل  الّله ورفض  الجسد،  الجرأة، 

هي حدود القصديّة والعفويّة هنا؟
لم أتناول تلك التّابوهات باملعنى املتداول. فأغلب شعراء املجتمعات 
التّيوقراطيّة تناولوا هذه املسائل واملجتمع التّونيّس رغم كل يشء بعيد كّل 
البعد عن تلك املجتمعات، فلنا هامش كبري من الحّريّة يسمح لنا بكتابة 
ما نريد. يكمن االختالف إذن يف قدرتي عىل خلق معان جديدة تنهل من 
الفلسفة الوجوديّة والتّصّوف والّدادائيّة يف نّص يعتمد البساطة والعمق 
الجسد نابع من  الّله وعن  الجماليّة. ما كتبته عن  مقّومني من مقّومات 
أيضا  ونابع  وباملسّلمات  بالرّتاث  كافرة  اإلنساني  للوجود  رؤية مختلفة 
من حياة شاعر آٍت من »قاع« املجتمع عىل حّد عبارة فاطمة بن محمود 

فتتحّول البذاءة إىل موّجه أسايّس يف عمليّة الكتابة.
إالّ  النّوع  هذا  نّصا من  وكّلما نرشت  املّرات  عديد  تكفريي  لقد وقع 
وتكالبت عيلّ »مالئكة األرض« تحيص سوءاتي وتحّذرني من عذاب يوم 
الواحد  وعبد  اإلنسان  الواحد  عبد  بني  يفصلون  ال  القّراء  وأغلب  عظيم. 

الّشاعر.
أنت من الجيل املؤّسس لقصيدة النّثر التّونسيّة، رأيك يف جيل 
الّشباب اّلذي يكتبها اآلن وهل لدينا أسماء قادرة عىل أن تستمّر 

بقصيدة النّثر يف تونس؟
تونس والّدة وأعترب الحراك الّشعرّي املوجود اآلن أهّم حراك يف تاريخ 
بصدد  وأخرى  مكتملة  وتجارب  المعة  نصوص  هناك  التّونيّس.  الّشعر 
االكتمال واألسماء املهّمة عديدة. أّما بخصوص الّشباب فتبهرني نصوص 
العبيس  ومحمود  محمد  وصابر  العربي  ومحّمد  الرحموني  صربي 

وآخرين...
»ال أحتاج إىل امرأة يف رسيري« قصيدة استعملت فيها امليتا-
تقنيات  وأصعب  أهّم  من  أيضا  ولكنّها  قديمة  تقنية  وهي  شعر 

الحداثة يف الّشعر النّثرّي، هل تقّر بصعوبة تطبيقها؟
اشتغلت يف كتابي األخري عىل هذه التّقنية... فاإلبداع الّشعرّي حوار 
العالقة  آفاق جديدة ونضع  إىل فتح  املايض من خالله نرنو  متجّدد مع 
مع الرّتاث عىل محّك الّسؤال. ما يؤملني أّن الحداثيني جميعا يدعون إىل 
سلطته  ظلت  اّلذي  الّدينّي  الرّتاث  وخصوصا  وتنقيته  الرّتاث  مراجعة 
الرّتاث  مع  مفرط  بحنني  نتعامل  املقابل  يف  لكننا  اليوم،  حتّى  تالحقنا 
مراجعة  إىل  ندعو  فمثلما  املفارقة.  تأتي  هنا  ومن  ونثرا  شعرا  األدبّي 
أن  أيضا  علينا  وخرافاته  وقصصه  وأحكامه  بنصوصه  الّدينّي  املوروث 
الخليل  لبحور  مجال  ال  أن  بشجاعة  ونعرتف  الّشعرّي  املوروث  نراجع 
مع  عمر  مغامرات  أو  وليله  املتنبّي  إليقاعات خيل  مجال  وال  يف عرصنا 
الّشابي وال مجال حتّى  لنصائح شوقي وشياه  أيضا  نسائه، وال مجال 

لبندقيّة درويش.
لقد أضحى الّشاعر الحديث يف مهّمة عسرية جّدا: كيف بإمكانه أن 

يكتب ما لم يُكتب؟ هذا الّسؤال الحارق مدار عمليّة الكتابة الّشعريّة.
الّشاعر، هل تحبطك  الواحد  اإلنسان يشقى بعبد  الواحد  عبد 

مشاعرك تلك وتجعلك تتمنّى لو لم تكن شاعرا؟
عاملي  عىل  إطاللة  فيه  ألّن  اإلطالق  عىل  األخطر  الّسؤال  هذا  أعترب 
الواحد  وعبد  الّشاعر  الواحد  عبد  بني  مقيتا  ازدواجا  أعيش  الّداخيلّ. 
اإلنسان. شخصيّة الّشاعر هي اّلتي تستحوذ عىل مجمل تفاصيل حياتي 
من  فأغلب  واالجتماعيّة  األرسيّة  عالقاتي  يف  الفشل  مرارة  أتجّرع  لذلك 
أتعايش )واالستعمال مقصود( معهم ال يجيدون التّعامل معي ألّن مبدأ 
املعاملة باملثل اّلذي يتوّخونه معي يدّمرني. اإلحساس بالغربة عميق يف 
عبد  هّدني  لقد  اآلخر.  وبني  بيني  التّواصل  ينعدم  ما  كثريا  لذلك  داخيل 

الواحد الّشاعر وأّدى بي إىل الجنون لكنّي مع ذلك أحبّه وبقّوة.
األسماء  لكّن  النّثر  قصيدة  كتابة  رّواد  هم  تونس  يف  الّشعراء 

اْلتي برزت عربيّا وعامليّا قليلة جّدا، ما الّسبب يف رأيك؟
دائرة ما يسّمى بقصيدة  أسماء مهّمة وتجارب عميقة خارج  لدينا 
أّما يف  النثر حّلقت عربيّا أجمل تحليق وأخّص بالّذكر شعراء القريوان. 
أن تسّجل حضورها عربيّا  األسماء  استطاعت بعض  فقد  النّثر  قصيدة 
وأرشف  فايزة  وميالد  حمودة  بن  الفتاح  وعبد  موىس  آمال  غرار  عىل 
وميالد  النّّجار  وخالد  العبيدي  ورضا  حسن  بن  الباسط  وعبد  القرقني 

فايزة وفتحي مهّذب...
عبد الواحد السويْح قبل والدة النّص وبعده كيف يكون وكيف 

ينتهي؟
عميق  جّب  غياهب  من  اُنتُشل  رجل  مثل  أجدني  النّص  إتمام  بعد 
تهاطلت عليه فيه الّسهام الالّمعة من كّل صوب. أنا ببساطة أقّدم دمائي 

ثمنا للحصول عىل نّص وهذا ال عالقة له ال باملجاز وال باالستعارة.
تُرجمت لك عدة قصائد إىل لغات أجنبيّة وُدعيت إىل مهرجانات 

عامليّة... ولكنّك مغيّب يف تونس ما سبب ذلك؟
افرتاضيّا  أما  وفرنسا.  وإيران  والعراق  والجزائر  املغرب  إىل  ُدعيت 
بسبب الجائحة فالّدعوات وصلتني من دول عديدة حتّى من األرجنتني 
ويف  باريس،الجزائر(  )بغداد،  تونس  خارج  كتب  ثالثة  يل  وصدرت 
واألملانية واإلسبانية  واألنقليزية  الفرنسيّة  إىل  نقل نصويص  تّم  الرّتجمة 
الّصينيّة.  واإليطالية والرومانية واليونانية والكردية واألمازيغية وقريبا 
يتعاملون معي خارج تونس مثلما يُتعامل مع الّشعراء »الكبار«. أّما يف 
تونس فأنا قليل الحّظ فمواقفي من بعض املؤّسسات ومن القائمني عىل 

تلك املؤّسسات يقف حائال دون حضوري يف بعضها.

الشاعر عبد الواحد السويّح لـ»الشارع المغاربي« :

ننتظر من نور الّدين صّمود سطرا شعرّيا واحدا فيه َنَفٌس حداثيٌّ
• ُكّفْرُت عديد المرات ألن ما كتبت عن الّله وعن الجسد نابع من رؤية مختلفة للوجود االنساني

الحدود  أحيانا، مجدد ال تعنيه  القارئ وذوقه أسلوبه صادم  تثير فكر  أن  للجدل ال تمر قصيدة من قصائده دون  شاعر مثير 
والقوالب، به بعض من نرجسية المبدعين التي تجعله يرفض أن يسير في ركاب المتنبي أو درويش أو السياب. هذا هو عبد 

الواحد السويح أستاذ اللغة العربية الذي طوع اللغة وشكلها وفق مشيئته وفكره.

حوار: نائلة الشقراوي

• تبهرني نصوص 
صبري الرحموني 

ومحّمد العربي
وصابر محمد 

ومحمود العبسي 
وآخرين

حوار األسبوع
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» التذكر يعاقب النسيان«
حسن نجمي

الشعري  الطفولة واحدة من مناهل اإلبداع  تعد 
الكوني  الشعر  ديوان  يف  الشعراء  عليها  اتكأ  التي 
التوي  السيد  التونيس  الشاعر  يخرج  وال  والعربي، 
عن هذا االتجاه، فقد أنجز نصوصا شعرية ال مست 
صدفة«  ليس  »الربيع  ديوانه  يف  الطفولية،  ذاكرته 
الصادر عن دار ميارة للنرش والتوزيع، بإخراج يليق 

بجمالية هذه الخراطيش الشعرية.
تقاليد  تمرَّد عىل  إىل جيل  التوي  السيد  وينتمي 
خلق  ثم،  ومن  املعارص،  الشعري  النص  كتابة 
جماليات شاهقة ومغايرة ملا هو سائد ومستقر، ليجد 

لنفسه مواقع يف خريطة الشعر التونيس والعربي .
الطفولية،  الذاكرة  يف  والحفر  النبش  سياق  ويف 
يعود بنا الشاعر اىل بواكري طفولته وعواملها الساحرة 

واملدهشة، يقول يف قصيدته »براءة« :
حني ترتفع ألسنة اللهب

كنت أقفز فوق اللهب
ثم يتطاير أترابي كالفراشات فوقه

كان كل ذلك اختبارا للرجولة
وتدريبا عىل الطريان » ص27

بالحماسة  املفعمة  الصور  جمال  يحرض  هاهنا 
والحيوية، اعتمادا عىل ما بقي يف الذاكرة من ظالل 
الحلم  وكذا  يتطاير«  »أقفز  اللعب  عىل  مفتوحة 
عىل  تدريبا  للرجولة،  »اختبارا  بالرجولة  االستباقي 
الطريان«، ألن بداخل كل منا طفل حالم ويتوق اىل 

اللعب.

وعىل طريقة شعراء قصيدة النثر، يستمر السيد 
الوجداني  الطفويل  مخزونه  يف  حفرياته  التوي 

والذهني نقرأ من قصيدة »خوف«:
»وأنا طفل كنت أخاف الغول

أصدق أمي وأبي
أخاف فرس القيلولة التي تخطف األطفال

املدرس«  عصا  أخاف  رصت  عودي  اشتد  حني 
ص 19

سيجد  الشعري  املقتطف  هذا  يف  املتأمل  إن 
خوفني، خوف الطفولة املبكرة التي تمارس تخويفها 
طفولة  خوف  ثم  الطفولة«،  وفرس  »غول  الـ  عرب 
املادي  العنف  يجسده  الذي  رعبها  تمارس  ثانية 
الطفولة  امتالء  يحرض  وبذلك  املدرس«،  »عصا 
بالتخويف مع التأكيد عىل اتساع مساحاته، فالطفل 
استعدادا  يبدي  أنه  كما  خائفا  يبدو  كم  املستعاد 
ورضوخا لثقافة الخوف امللقنة من قبل الكبار »األب 
واألم »، عرب تعنيه ماديا ورمزيا، والتالعب بعواطفه 
وإخماد  الخوف  جينات  تشغيل  عرب  وبرمجته 
جينات أخرى، ولم يكتف السيد التوي بتصوير أناه 
الطفولية، بل تعدى ذلك اىل نظرة شملت أطفاله، أو 
ورود القلب بتعبريه، كما هو وارد يف اإلهداء »محمد 

ياسني، ونادين، ومحمد شاهني« :
»طفيل كان هدية ثمينة

أجول به الغرفة وهو يمتطي ظهري
أقص له كل ليلة حكاية عن األمطار واألشجار

أرسم معه الفصول كما يشتهيها
أعلمه كيف يكون صديقا للعصافري« ص 25

بصيغة  ومفردا  نفيسة،  هدية   ، الطفل  هو  هذا 

الجمع، حقق ما يراود الشاعر من والدة جديدة لجيل 
وباملقابل  عارمة،  ببهجان  الشاعر  عنها  عرب  جديد، 
كما  الحياة،  مسار  وتصحيح  املايض  صفحة  طي 
ينبغي أن تكون برفقة األطفال، وليس كما كانت يف 

الطفولة البعيدة .
ولعل من بني مميزات بعض من قصائد »الربيع 
ليس صدفة«، هو إلهابها للمتخيل والصور الشعرية 
بأشكل السخرية املرحة والهادفة، والسخرية هاهنا 
حقيقة  الشاعرة  األنا  تعيشه  ملا  املوضوع  تشكل 

أبناء  طفولة  تعارض  ومن  مفارقات،  من  وصدقا 
الحارض مع مايض طفولة األب.

»ابني الصغري يعشق »رونالدو«
ابني االكرب يعشق »مييس«

يتشاجران كل ليلة
يقتتالن كديكني تايلنديني مدربني

حني تنطلق مباراة املدريديني والربشلونيني
أقف عىل الطاولة

وأرصخ ملء فمي »غارسيا لوركا«
»غارسيا لوركا« ص52 لوركا

وظيفتني،  تتضمن  القصيدة  هذه  يف  والسخرية 
الثانية  أما  الشعرية،  بالصور  تسمو  جمالية  األوىل 
كل  من  القصيدة  لحماية  قوية  مناعة  ولها  فداللية 

زيغان أو خروج عن النص.
تجربة  صدفة«  ليس  »الربيع  القول،  ومجمل 
الطفولة  خوابي  قاع  يف  الرابض  تستحرض  شعرية 
الحنني، بل تحرض كاختيارات  املعتقة، ليس بقصد 
لتشخيص رؤية السيد التوي الخاصة، ومواقفه من 
طفولة تأبى املحو، يتخذها يف اللحظة الراهنة، ومن 
ثم، نقرأ قصائد كما لو أنها طفولة ثانية،، إنها تجربة 
ينطبق عليها ما كتبه الشاعر عبد الفتاح حمودة يف 
الصفحة األخرية للغالف : »فالشعر لدى السيد التوي 
ليس موهبة فقط، بل عمل دؤوب وشاق، فن يحتاج 
لرصخة  انتصارا  مختلفة  ومهارات  عالية  تقنية  إىل 
الشاعر  يتقن  أن  رضورة  يف  ييس،  باتلر  »وليام 
حرفته، بنفس ما تفعله« وردة مسمومة بالضوء« أو 

»شمس تتململ يف آنيتها«.

عبد هللا المتقي

مّدخرات الطفولة يف »الربيع ليس صدفة« للسيد الّتَوْي

صور تتحّدث

دار أسطا مراد
نهج الحّكام عدد 6 باب الجديد - تونس

 )كان قائد األسطول العام ثّم أصبح دايا سنة 1637م(

يختزن نهج الحكام جزءا مهما من 
القديمة  للمدينة  العثماني  التاريخ 
اسمه  عليه  يدل  كما  فالنهج 
لحكام  مقّرا  الزمن  من  لفترة  ظل 
سنان  حملة  بعد  الجدد  تونس 
الدولة  أنهت  التي  العسكرية  باشا 
في  االسباني  واالحتالل  الحفصية 
سكن  المكان  هذا  في  نفسه.  اآلن 

الدايات الذين أداروا اإليالة .
عن أحمد فيتوري
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»طوفان من احللوى يف معبد اجلامجم« ألم الزين بن شيخة
جدوى الفن في زمن اإلرهاب :

1 - معبد السرد وطوفان 
التأويل

الحلوى  من  بن شيخة »طوفان  الزين  أم  رواية 
القارئ.  اطمئنان  عىل  خطر  الجماجم«  معبد  يف 
وعرة  ومسالكها  مدهشة  ورسديتها  عجيب  فعاملها 
منه  ينفذ  مدخل  أي  يعرف  فال  كربى  ومتاهاتها 
رواية  هي  ساملا.  منه  يخرج  مخرج  أي  وال  غانما 
تذهب باطمئنان القارئ وتنزع عنه برد اليقني. ففي 
مواجهة العنوان- وهو الذي يفرتض أن يكون عتبة 
االستعاري  الغموض  يصدمه  موجهة-  وعالمة  دالة 
بني  املتضاد  الرتكيب  ويستفزه  الرمزي  والتكثيف 
طوفان الحلوى ومعبد الجماجم، وبني املعبد مضافا 
والجماجم مضافا إليه. وبهذا التنافر ينقلب العنوان 
من »عتبة« يفرتض أنها ترشده إىل موضوعة الرواية 
ومفاتيح قراءتها إىل »نص« مفتوح عىل التأويل. وقد 
اإلغماَض  الكاتبة  تعّمد  إىل  العنوان  يف  االنزياح  يُرّد 
والرمَز والجّدة، وقد يُرّد إىل املنحى الشعري الجمايل 
إىل  أساسا  يرّد  ولكنه  الروائية،  الكتابة  يف  أسلوبا 
رغبة الكاتبة يف تخليص الكتابة من سلطة العنوان 
ما  »ثمة  القائلة:  وهي  عنوان  بال  رواية  انتظار  يف 
العنوان  سلطة  من  التحرر  رضورة  إىل  حتى  يدعو 

وغطرسته وادعائه إمكانية التحكم بإشكالية ما«. 
يجد  الكتابة  وأسلوب  الرسد  لغة  مواجهة  ويف 
األصوات  متعددة  حوارية  رواية  إزاء  نفسه  القارئ 
وفلسفي  شعري  أساسية:  ثالثة  خطابات  تتنازعها 
الرواية  يجد  الرواية  تيمة  عن  بحثه  ويف  وتسجييل. 
أنها  عىل  يقرأها  أن  فله  تيمة.  من  أكثر  عن  تحدثه 
املوت  مواجهة  يف  بالهامش  تهتم  واقعية  رواية 
تاريخية  رواية  بوصفها  يقرأها  أن  وله  واإلهمال. 
التونسية. وله  البالد  إرهابية عاشتها  تؤرخ ألحداث 
سؤال  تطرح  فلسفية  رواية  باعتبارها  يقرأها  أن 
كذلك  يقرأها  أن  وله  اإلرهاب.  زمن  يف  الفن  جدوى 
عىل أنها رواية عجائبية واقعة بني الغريب والعجيب.

شيخة  بن  الزين  أم  تفكري  بطريقة  والعارف 
والتغريب  اإلدهاش  أن  يرّجح  الكتابة  يف  وأسلوبها 
الصدمة  إحداث  هدُفها  جمالية  رسدية  اسرتاتيجية 
ونَْزُع األلفة عن قارئ ال يمكنه أن يظل عىل اطمئنانه 
الرواية يف عالم بلغ درجة  ويقينه وهو ينخرط عرب 
كارثية من الدمار والفظاعة. ومع ذلك فإن للقارئ 
يف  بها  يهتدي  والتأويل  القراءة  يف  مستندات  أيضا 
املستندات  تعددت  ومهما  الرسد.  طوفان  مواجهة 
رأينا-  حسب  الرواية-  هذه  لقراءة  فإن  واختلفت، 
ويتيحان  الرواية  تيمة  يحددان  أساسيني  ُمْرتَكَزيْن 
الرواية  خارج  األول  املرتكز  ناجعا.  تأويال  تأويلها 
بن  الزين  أم  كتابات  يف  األسايس  التفكري  هو محور 
داخل  الثاني  واملرتكز  الروائية  أو  الفلسفية  شيخة 
الرواية هو التيمة املهيمنة وهذان املحوران يتقاطعان 
)أو  باإلرهاب  عالقته  يف  الفن  جدوى  موضوعة  يف 

املقدس أو املريع أو املحسوس...(. 

2 - جدوى الفن في زمن اإلرهاب
إىل  أصحابها  سبقنا  مقاالت  هناك  أن  ننكر  ال 
الفن  بني  العالقة  تيمة  عىل  اعتمادا  الرواية  قراءة 
لونيس  الجزائري  الناقد  مقال  وأهمها  واإلرهاب، 
شك  وال  الكارثة«.  زمن  يف  الفن  جدوى  »يف  عيل  بن 
العالقة وبنّي كيف  الناقد حلل جيدا هذه  أن هذا  يف 
الذي صار  اإلرهاب  للفن يف مواجهة  الرواية  تنترص 
يهدد الفن ويستهدف مساحة الحلم املتبقية. فأمام 
بطال  وميارى  كوشمار  يكتشف  العالم  فظاعة 
الرواية ما يمكن للفن ولألدب أن يقدماه ألجل تأجيل 
النهاية.  بدنو  الشعور  من  والتخفيف  السقوط، 
فكوشمار مهمته أن يحّول الكوابيس إىل لوحات فنية 
خالل  من  ذاكَرتَهم  ليكون  القتىل،  عدد  يُحيص  وأن 
إليهم  ويعيد  للقتىل  أخرى  حياة  يمنح  الذي  الفن 
لم يعثر عىل طريقة  أصواتهم. وهو فضال عن ذلك 
أخرى للتخلص من كوابيسه ومقاومة رشاسة الواقع 
إال برسم أحالمه املستحيلة. وهكذا يغدو الفن ذاكرته 
وذاكرة هذا الزمن امُلظلم، زمن القتلة، الذين شيدوا 
معبدا بالجماجم. يقول: »الفن وحده بوسعه إعادة 
اإلرهابي  »خازوق«  وحتى  الحياة«.  إىل  املقتولني 
الدموي يحاول أن يتعلم الرسم ليتخلص من القتل 
الرواية  قراءة  فقد وجدت يف  ميارى  وأما  واإلرهاب. 
مالذها األخري وعيادتها الذاتية ألنها عثرت فيها عىل 
أجوبة لم يكن العلم قادرا عىل اإلجابة عنها متمّسكة 
بمقولة ألحد الفالسفة: »إّن األدب هو الوجه املرشق 
من  الوحيد  ملجأها  الروايات  فكانت  الكارثة«.  من 
الوباء  أخبار  مواجهة  ويف  املوحشة.  والوحدة  السأم 
لم  العالم  نهاية  فكرة  داخلها  تعزز  كانت  التي 
النهاية:  لتأجيل هذه  والخيال  األدب  إال  أمامها  تجد 
»تشبثي بالخيال... هو من سيصنع لنا عاملا جديدا«. 
القراءة ويجعلها  قيمة هذه  يحّد من  ما  أّن  غري 
األمر  أمران أساسيان:  املراجعة والتجاوز  إىل  دافعة 
أطروحٍة  روايَة  الروايَة  هذه  يعترب  الناقد  أن  األول 
األزمنة  يف  الفن  عن  الفلسفية  الكاتبة  أفكار  تجسد 
الروائية  الكتابة  تبدو  الزاوية  هذه  ومن  الكارثية. 
زمن  يف  »الفن  الفلسفي  ملرشوعها  جماليا  استئنافا 
الكارثة«، وهي ال تعدو أن تكون لباسا رسديا تخييليا 
ألفكارها الفلسفية. واألمر الثاني أّن الناقد حكم عىل 
يف  الفن  جدوى  إثبات  يف  والفشل  بالتشاؤم  الرواية 
من  كوشمار  إنقاذ  الفن  يستطع  فلم  الكارثة.  زمن 
قدره وفقد يف األخري كل يشء: والدته وقريته وعقله 
أن  الفن كذلك  وذاكرته وحتى لوحاته. ولم يستطع 
ينقذ خازوقا، ألنه بدل أن يرسم بورتريه رسم مسخا 
ُمريعا. وهو إضافة إىل ذلك لم يتخل عن دعم اإلرهاب 
بل انتهى مقتوال مقطوع الرأس. وأما ميارى فكانت 
عىل عكس كوشمار تعترب األدب طريقة للقتل. بل إن 
الناقد يرى أن الفشل لم يقف عند مستوى الحكاية 

إىل  تجاوزها  وإنما  والشخصيات،  األحداث  ومآل 
الفن  فشل  عىل  دل  فقد  الرسدي،  الخطاب  مستوى 
الذي قد  الرواية  الحركة يف  الواقع غياُب  يف مواجهة 

يعني أّن الفن ال يُغرّي العالَم.
وقوة  القراءة  هذه  بوجاهة  اإلقرار  ومع 
يف  يهمنا  ما  فإن  عليها-  مآخذنا  رغم  مستنداتها- 
قراءة الرواية ليس حضور الفلسفي ذاته يف الروائي 
وال تأكيد جدوى الفن أو نفيه أو قدرة الفن أو عجزه 
الذي  وإنما  الواقع،  وتغيري  اإلرهاب  مواجهة  عن 
يهمنا أساسا هو قدرة الكاتبة عىل إقناعنا عن طريق 
باختياراتها  وجمالياتها  الروائية  الكتابة  »قوانني« 
الفنية أو طروحاتها الفلسفية، أي مدى قدرة العالم 
الرسدي املتخيل أن يقنع القارئ- من جهة أوىل- بأن 
ملآالت األحداث ومصائر الشخصيات ما يربرها داخل 
الرواية، وأن يقنعه- من جهة أخرى- بأن االختيارات 
األسلوبية والرسدية موظفة فنيا ورمزيا وأن لها ما 
يربرها. ولنا أن نختزل املسألة يف سؤالني: كيف كانت 
إجابة الكاتبة عن سؤال جدوى الفن يف زمن اإلرهاب 
دة ال إجابة فلسفية مجرَّدة؟ وما  إجابة روائية مرسَّ
مدى نجاح الرواية يف التعامل مع سؤال جدوى الفن 

جماليا قبل التعامل معها فلسفيا؟ 
إن ما يجعل قضية الفن واإلرهاب يف »طوفان من 
الحلوى يف معبد الجماجم« تغادر االشتغال الفلسفي 
التخييلية- يف  الرسدية  الكتابة  عالم  املجرد وتقتحم 
نظرنا- أن الرواية أجابت عن سؤال جدوى الفن يف 
مستويني  يف  أو  متكاملتني  بطريقتني  اإلرهاب  زمن 
أما  الحكاية.  ومستوى  الخطاب  مستوى  متفاعلني: 
مستوى الخطاب فلنئ بدا للبعض أن الرواية قائمة 
عىل ُمفارقة بني لغتها– وهي »ذات جوهر شعري«- 
القول  إىل  قاد  املريع- مما  العالم  وموضوعها- وهو 

هيمنة  أن  باعتبار  الواقع  مواجهة  يف  الفن  بفشل 
يف  للحركة  تغييبا  تعني  قد  الرسدي  عىل  الشعري 
الرواية وإقرارا بأن الفن ال يُغرّي العالم، فإن الشعري 
يف  أو  املجازية-االستعارية  اللغة  يف  تمثل  سواء 
العنارص اإليقاعية أو يف تضمني النصوص الشعرية، 
يمكن أن يتضافر مع مظاهر رسدية أخرى )املشاهد 
بني  التداخل  الخطي-  الرسد  تكسري  واللوحات- 
األزمنة والحكايات- املزج بني الوقائعي والعجائبي( 
الرمزية  مربراته  له  جماليا  اختيارا  باعتباره  ليُْقَرأَ 
شعرية  أن  منها  الرواية:  يف  الواقعية  ومرتكزاته 
الكتابة طريقة يف مواجهة العالم امُلريع وتعبري جمايل 
عن فكرة استحالة الرواية بشكلها التقليدي )الرسد 
املحكم، الحكاية املكتملة( يف واقع بلغت فيه الكارثة 
يعد  ولم  ومعقوليته  معناه  العالم  فيه  فقد  حدا 
باإلمكان كتابة رواية رسدية مكتملة ومنسجمة. إن 
الكتابة عن تجربة معقدة وشخصيات مركبة يتواجه 
املعقول  والسيايس،  الجمايل  والواقع،  الفن  فيها 
الطريقة  هذه  بغري  تكون  أن  يمكن  ال  والالمعقول 
اللغة  شعرية  أن  يعني  ما  وهو  املتشذرة،  الشعرية 
والرمزية من مقتضيات  الشعرية  بالكثافة  الرسدية 

الرواية وليست إسقاطا من الكاتبة. 
وأما مستوى الحكاية فلنئ بدا للبعض أنها فشلت 
مواجهة  يف  للفن  االنتصار  يف  وشخصيات  أحداثا 
آلت إىل استسالم الشخصيات  اإلرهاب، ألن األحداث 
الواقع  مواجهة  عىل  قدرته  الفن  وفقدان  للكارثة 
لالختزال  قابلة  غري  الرواية  فإن  بتغيريه،  بالك  فما 
باعتبارها  تُقَرأ  أن  واألجدر  السلبي،  املآل  هذا  يف 
لسببني  والكارثة،  لإلرهاب  ومقاومة  للفن  انتصارا 
عىل األقل: األول أن العالم الروائي يرَُسد من منظور 
لإلرهاب  املقاومتني  للفن  املنترصتني  الشخصيتني 
بجدوى  مؤمننْي  ظال  وقد  وميارى،  كوشمار  وهما 
الفن وقدرته عىل مواجهة الكارثة وتغيري الواقع إىل 
يف  كان  نفسه  الغفل  الراوي  إن  بل  الرواية،  نهاية 
رسده للحكاية منحازا إىل هذا املنظور متعاطفا مع 
عاملهما  مع  االندماج  إىل  القارئ  دافعا  الشخصيتني 
تحث  الرواية  أن  والثاني  مرشوعهما.  مع  والتماهي 
القارئ عىل تأويل الرواية رمزيا اعتمادا عىل سريورة 
للفن  انتصارا  باعتبارها  الشخصيات  األحداث ومآل 
عىل اإلرهاب وإرصارا عىل إمكان األمل والفرح رغم 
إىل  كوشمار  اإلرهابيون  دفع  فلنئ  الكارثة.  هول 
الهروب بلوحاته، وتسببوا له يف حادثة أفقدته ذاكرته 
ولوحاته، فإن اللوحات يف النهاية وجدت طريقها إىل 
فقد  كوشمار  وأما  باهرا.  نجاحا  وحققت  املعارض 
مواصلة  عىل  وأرص  مغيلة  جبل  إىل  النهاية  يف  رجع 
الحلم وتحقيق مرشوعه الفني الثقايف رغم العراقيل 
أن  اختارت  الكاتبة  أن  ذلك  واألهم من  والتهديدات. 
تنهي الرواية بمشهد رمزي تشيّع فيه النساء جنازة 

بالزغاريد والفرح.

قراءة في كتاب

شفيع بالزين
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مهرجان قرطاج الدولي 
حتسن طفيف وهنات متكررة

فاضل بوبكر 
)موسيقي(

الفعل  ردود  ورغم  عليه،  تعودنا  ملا  خالفا 
املتضاربة، يمكن تعداد كّم ال بأس به من النقاط 
لهذه  الدويل  قرطاج  مهرجان  برمجة  يف  املضيئة 

الصائفة. 

وفيها  متنوعة،  املقرتحة  املوسيقية  األنماط 
القطيعة  أن  كما  مختلفة.  أذواق  ظمأ  يروي  ما 
مع الروتانيات منحى نباركه ونزكيه، من ناحية 
أخرى  ناحية  ومن  املهرجان  استقاللية  لضمان 
هذه  موارد  يف  عقالنية  أكثر  ترصف  أجل  من 
بقيمة  مقارنة  متواضعة  تزال  ال  التي  التظاهرة 
نظريا عىل  دولية،  فنية  وإشعاع قرطاج كمنارة 

األقل. 

عن  النظر  بقطع  املرسحية،  العروض 
فهي  محمودة،  بادرة  األعمال  وقيمة  األشخاص 
عىل األقل قد تفيض إىل إعادة ربط أوارص العالقة 
بني الجمهور والفن الرابع، طبعا يف ظل تحسيس 
هذا  بلوغ  أجل  من  رضورية  إعالمية  ومساندة 
عن  ماذا  قائما،  التساؤل  هنا  يبقى  الهدف. 
هذا  يف  التونسية  األعمال  أن  خصوصا  السينما؟ 
املجال واكبت أهّم املحطات العاملية، وتم الحصول 

عىل جوائز متعددة ألفالم مختلفة.

املؤسف يف األمر هو استنتاج ال يمكن تالفيه 
الربمجة  إدارة  : توجه  الربنامج  عند اإلطالع عىل 
أو  املحاباة،  أو  الزبونية،  من  يخلو  وال  سطحي، 

كالهما. ملاذا؟ 

أوال، ال نرى أي داع لتكرار عروض )وإن كانت 
يف  قليلة،  سنوات  منذ  حارضة  كانت  تونسية( 
شخيص  منطلق  ومن  قيمتها،  عىل  إجماع  غياب 
لعقوا  الذين  أولئك  “املتسولني”،  بعروض  أنعتها 
إليه مقاليد األمور،  ويلعقون نعال كل من تؤول 
الشعبية  واإليقاعات  األصالة  جلباب  يف  متخفني 
اإلفالس  ومظاهر  الدجل  أساليب  من  وغريها 
الساحة  أن  حني  يف  عموما،  واملوسيقي  الفني 
اقتدارا  أكثر  ومشاريع  بأسماء  تعج  املحلية 
بالنسبة  أما  الجماهري.  ملالقاة  واستحقاقا 
انها  عن  النظر  بغض  فهي  ”العاملية”،  للعروض 
ابتذاال،  الكيتش  درجات  أشد  إىل  بامتياز  ترتقي 
تضم أسماء ربما كان مهرجان الحمامات سباقا 
صداقات  أهي  بعيد،  غري  زمن  منذ  دعوتها  إىل 
أن  أم  بدوره(  ”موسيقي”  )وهو  املهرجان  مدير 
عىل  القائمة  األطراف  وإملام  معارف  حدود  هذه 

الربمجة، رصاحة يصعب الجزم؟ 

يتبادر إىل ذهننا أيضا عدم مسايرة املهرجان 
معطيات الواقع الرقمي الجديد، حيث أن بث هذه 
إرساء  نحو  ناجع  سبيل  هو  بمقابل  العروض 
قادم  يف  ربما  ولكن  الثقايف،  اإلقتصاد  مقومات 

األيام يقع تصويب هذه الزلة.

قائما  يبقى  األسايس  املشكل  األحوال،  كل  يف 
الطابع   : لحله  مساع  أي  اآلن  حتى  نرى  وال 
املفروض  من  انه  ذلك  الثقايف.  للنشاط  املوسمي 
حلقة  التظاهرات  من  وغريه  املهرجان  يكون  ان 
طيلة  مستمرة  ومحافل  نشاطات  سلسلة  من 
أن  نتمنى  الختام،  يف  السنة، وهذا طبعا مفقود. 
يتآزر الجميع من جمهور وهيئة تنظيم حتى تتم 
كل العروض يف احرتام للربوتوكول الصحي، وكل 

عام وأنتم بخري.

"نظرات فلسطينيّة" تظاهرة ثقافيّة تنتظم 
عىل مدار الّسنة حول الّسينما الفلسطينيّة تتوّجه 
لكّل من يرغب يف لقاء تعبريات سينمائيّة وفنّيّة 
فلسطينيّة مختلفة...والتظاهرة عبارة عن وقفة 
األصوات  إلعالء  دويل  حراك  ضمن  تضامنيّة 

الفلسطينيّة املقاومة للتّمييز العنرصي.

التظاهرة  هذه  مداخيل  من  جزءا  أّن  علما 
بناء  إعادة  أجل  لحملة تربّعات من  سيخّصص 
تدمريها  تّم  اّلتي  بغّزة  منصور  سمري  مكتبة 
املحارص.  غّزة  قطاع  عىل  األخري  العدوان  أثناء 
وشكلت  عاما   21 منذ  تأّسست  مكتبة  وهي 
فضاء يلتقي فيه أهل غزة، زيادة عىل انها محّجا 

لتالميذ املدارس هناك.

"نظرات فلسطينيّة" هي مبادرة لسينيمدار 
أمريكار  وسينما  للتّوزيع  هّكا  مع  بالتّعاون 
قيّمة  بمشاركة  بورْقيبة  منزل   - وامليرتوبول 
وعّزة  العبيدي  سامية  الثّقافيّة  للنّاشطات 

الّشعبوني وأسماء شيبوب. 

ملا  فيلم  ومناقشة  لعرض  االفتتاح  ُخّصص 
wHen i sAw yOu آلن ماري جارس   - شفتك 
عام  الفلسطينيني  الالجئني  عن  أحداثه  وتدور 
العارشة  1967 عرب قصة طارق وهو طفل يف 
إىل  بالعودة  ويحلم  اللجوء  يرفض  عمره  من 
بيته ورسيره ومدرسته يف قريته بيت نوبا قرب 

الرملة التي نزح منها مع والدته.

ويشرتك الالجئون الفلسطينيون يف املعاناة 
حياة  لكن  واألحبّة،  والبيت  األرض  وفقدان 
اللجوء تختلف من فلسطيني آلخر، ويكرب الحلم 
لدى  الحياة  تستمر  فيما  البعض  لدى  بالعودة 

البعض اآلخر.

معاناة  عن  كثريا  الفلسطينيون  ويتحدث 
 ،1948 عام  منذ  الوطن  من  والحرمان  اللجوء 
بعد  الالجئني  عن  يتحدثون  منهم  القليل  لكن 
عام 1967، ومن هنا ولدت الفكرة لدى املخرجة 
وإخراج  لكتابة  جارس  ماري  آن  الفلسطينية 

فيلم "مّلا شفتك".

يوم  بعرض  التظاهرة  هذه  وستتواصل 
السابعة مساء  الساعة  17 جوان عىل  الخميس 
 Le البحر" -  لفيلم "ملح هذا  أميلكار  بسينما 
جارس  ماري  آن  إخراج  من   seL De LA mer

بني  فلسطينية  حب  قصة  فيه  ...تتناول  أيضا 
الشخصيتني الرئيسيتني يف العمل وهما "ثريا" 
كاملة  حياتها  عاشت  التي  الفلسطينية  الفتاة 
خارج أرضها، حيث ولدت بنيويورك يف الواليات 
املتحدة األمريكية، و"عماد" ابن رام الله الفقري 
الذي يكافح لكي يعيش ويحظى بحياة كريمة.

تعود ثريا إىل البالد لكي تطالب بمال جّدها 
الـ48"،  "نكبة  قبل  البنوك  بأحد  تركه  الذي 

التي  واملمتلكات  األموال  كل  بأن  تفاجأ  ولكنها 
أصحابها،  خرسها  املأساة،  هذه  قبل  كانت 
بحقها  املطالبة  محاولة  يف  جهدها  كل  وتبذل 
األثناء  تلك  ويف  فائدة  بال  ولكن  جدها  ومرياث 
بأحد  نادالً  يعمل  الذي  عماد  عىل  تتعرف 
املطاعم، وتأخذهما عالقة صداقة قوية، تتحول 

إىل حب يف ما بعد.

تفكر حينها ثريا يف أخذ حقها بيدها، فتقرر 
أن تسطو عىل فرع املرصف الذي كانت فيه تركة 
جدها بمساعدة عماد وصديقه، وفعالً وبشكل ال 
يُصدق تنجح خطتهم وترسق فقط املبلغ الذي 
مغامرة  تبدأ  وهنا  يموت،  أن  قبل  جدها  تركه 
ما  املتضاربة  واملشاعر  والتعب  الحب  من  فيها 
فيها، وتجمع بني عماد وثريا، يتجوالن بني عدة 
مدن فلسطينية بشكل غري رشعي أو قانوني – 
حسب قوانني اإلحتالل، حتى تنتهي هذه الرحلة 
قوانني  خالفوا  ألنهم  الرشطة  بهم  تمسك  بأن 
وسجن  أمريكا،  إىل  ثريا  تسفري  فيتم  اإلقامة، 
عماد، لتبقى قصة حبهما ومغامرتهما محفورة 

ال تُنىس وال يمكن أن يمحوها اإلحتالل.

فلسطينيّة"  "نظرات  تظاهرة  وتنتهي 
السادسة  الساعة  عىل  جوان   18 الجمعة  يوم 
والنصف بقاعة سينما امليرتوبول بمدينة منزل 
 WAJIB بورقيبة بعرض ومناقشة فيلم واجب
صالح  املمثّل  بحضور  أيضا  جارس  ماري  آلن 
بكري... وقد سعت املخرجة آن ماري جارس يف 
هذا الفيلم، وهو الثالث بني أفالمها الروائية، إىل 
تقديم صورة بانورامية عن الحياة الفلسطينية 
بشتى أطيافها ومنظوراتها التي تتدرج فيه بني 

قطبي املثالية والرباغماتية.

ثنائيتان  "واجب"  فيلم  داخل  وتتصادم 
واملثالية  والخارج،  الداخل  هما:  أساسيتان 
اإلبن  لقاء  يف  تتجسدان  اللتان  والرباغماتية، 
الفلسطيني املغرتب بوالده الذي يعيش يف مدينة 
النارصة، التي تضم أحد أكرب تجمعات عرب 48 

يف شمال إرسائيل.

اإلشكالية  التصادمات  تلك  جارس  وترتك 
من دون تقديم خالصات أو حلول محددة، فما 
يهمها هو الحياة وال يشء سواها... الحياة التي 
تصبح مجرد إدامتها يف واقع اختالل واستالب 

منجزا بحد ذاته.

األفالم  هذه  مخرجة  عن  بكلمة  ونختم 
آن  فلسطينيّة"  نظرات  تظاهرة  يف  املقرتحة 
ومنتجة  ومخرجة  كاتبة  وهي  جارس  ماري 
مدينة  يف  ولدت  فلسطينية،  وشاعرة  ومونترية 
بيت لحم يف عام 1974، بدأت العمل يف مجال 
من  عددا  وأخرجت   1998 عام  منذ  السينما 
األفالم القصرية، كان أشهرها عىل اإلطالق )كأننا 
عرشون مستحيل( الذي بات يف عام 2003 هو 
أول فيلم عربي وفلسطيني قصري عىل اإلطالق 
الدويل،  السينمائي  "كان"  مهرجان  يف  يشارك 

ونالت عنه أكثر من 15 جائزة دولية...

بداية شهرتها كانت من خالل فيلمها الطويل 
األول »ملح هذا البحر« )2008(، ليدرج اسمها 
الجدد.  املستقلني  املخرجني  أسماء  بني  من 
ترشح الفيلم لجائزة األوسكار عن أفضل فيلم 
وثائقي أجنبي. حصد الفيلم جائزتي مهرجانْي 
ميالنو ودبي ألفضل سيناريو، باإلضافة للعديد 
مهرجانات  يف  وعرض  األخرى،  الجوائز  من 
ميشيغان ونيويورك وشيكاغو، ومهرجان صن 

دانس يف يوتاه. 

فيلًما روائيًّا  2013، صورت جارس  يف عام 
عىل  الفيلم  حاز  وقد  شفتك«  »ملا  بعنوان  آخر 
لصناعة  الداعمة  اآلسيوية  الشبكة  جائزة 

السينما يف مهرجان برلني السينمائي... 

"واجب فيلمها  اختيار  تم   2017 ويف سنة 
Le DeVOir   لتمثيل فلسطني رسميًّا عن جائزة 

التسعني  الدورة  يف  أجنبية  بلغة  فيلم  أفضل 
لألوسكار للعام 2018...

فلسطينيّة  نظرات  تظاهرة  أّن  يذكر ختاما 
ستتواصل عىل مدار السنة وستقدم العديد من 

األفالم املنترصة للقضيّة الفلسطينيّة.

نظرات فلسطينّية من قرطاج إىل منزل بورْقيبة
منير الفّلاح

املخرجة آن ماري جارس

متابعات
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يف إطار اتفاقية الرشاكة بني مركز تونس الدويل لالقتصاد الثقايف الرقمي واملركز الوطني لفن العرائس 
الذي ينظمه  العرائس  الوطني لفنون  امللتقى  العرائيس وبمناسبة مهرجان  الرقمي  الثقايف  املنتوج  لتطوير 
املركز الوطني لفن العرائس انتظمت ورشة لصنع أفالم بتقنية »ستوب موشن« بمشاركة طلبة وخريجي 
وتهدف  البرصية.  السمعية  والتقنيات  درامية  وفنون  والتصميم  الجميلة  كالفنون  متعددة  اختصاصات 
مختلفة  فنية  اختصاصات  وجمع  الحديثة  التقنيات  باستعمال  للعرائسيني  جديدة  آفاق  فتح  إىل  الورشة 

لتطوير املشهد العرائيس وابتكار محامل جديدة.
وتّم تنظيم ورشة ثانية لصنع افالم بتقنية الـ»كروما كاي« تفّرعت اىل ورشات افرتاضية وحضورية 
واملونتاج  التصوير  اساسيات  املشاركني  تعليم  اىل  باالضافة  سيناريو.  اىل  االفكار  تحويل  حول  وورشة 

للـ»كروما« بحضور اساتذة ومختصني يف هذا املجال لتأطريهم وتكوينهم .
وستفيض كل هذه الورشات يف مرحلتي التصميم وبناء القصة إىل تنفيذ خمس افالم لـ 16 مشارك سيتم 

تقسيمها اىل مجموعات .. 
تحكيم  لجنة  عنهما  ستعلن  عمل،  ألفضل  تشجيعيتني  بجائزتني  املرشوع  هذا  يتّوج  ان  املنتظر  ومن 
املركز  العرائس وعضو عن  مختصة )متكونة من مخرج سينمائي ومختص يف املرسح ومختص يف صنع 
الوطني لفن العرائس وعضو عن مركز تونس الدويل لالقتصاد الثقايف الرقمي( تتمثل االوىل يف جائزة افضل 
عمل متكامل من املركز الوطني لفن العرائس وقيمتها 2000د والجائزة الثانية و قيمتها 1500 د من مركز 

تونس الدويل لالقتصاد الثقايف الرقمي باإلضافة إىل جوائز تشجيعية أخرى...
إحداث  اىل  الجاري  21 جوان  اىل غاية  16 مارس وتتواصل  انطلقت يوم  التي  التظاهرة  وتهدف هذه 
العرائسية واستنباط مسالك جديدة لرتويجها بتونس وبالخارج  االنتاجات املرسحية  لدعم  أشكال جديدة 
وتكريس مفهوم الصناعات االبداعية والثقافية خاصة منها املتعلقة بفن العرائس التي تلعب فيها الفضاءات 
الرقمية دورا فعاال... وفتح آفاق جديدة للعرائسيني باستعمال التقنيات الحديثة وجمع اختصاصات فنية 
جديدة لتطوير املشهد العرائيس وابتكار محامل جديدة كما هو الشأن بالنسبة للمختصني يف املجال السمعي 

البرصي.
وتعترب هذه التظاهرة األوىل من نوعها يف صناعة أفالم العرائس حيث تم االتفاق بني مركز تونس الدويل 

لالقتصاد الثقايف الرقمي واملركز الوطني لفن العرائس عىل تخصيص مهرجان يف الغرض مستقبال.

ن.ش

صورة تتحّدث

البلفيدير وكان يسمى زمان )جنان بنت الري( تبلغ مساحته 110 
هكتارات وقام بتصميمه مهندس المناظر الطبيعية »جوزيف 
الفوركاد« )رئيس البستاني لمدينة باريس(، هذه الحديقة ذات 
الطراز اإلنڤليزي مغطاة تدريجًيا بالبساتين والمروج. كما تتمتع 
بطرقات معبدة وممرات للمترجلين. تم توفير النباتات من قبل 
حديقة تونس التجريبية التي تم إنشاؤها للغرض، وتم االنتهاء 
من الزراعة في عام 1897. وبعد ذلك، تم إغالق حديقة البلفيدير 
أمام الجمهور ألكثر من عقد من أجل السماح للنباتات بالنمو 
إنشاء  تم  الراحة،  وسائل  والستكمال  الظروف.  أفضل  في 
»ميضة« من قبل علي ثابت وزير يوسف داي في القرن السابع 
عشر والتي تمت نقلتها من سوق الترك وكذلك تم نقل جناح 
مقبب من احد قصور منوبة في سبتمبر 1901، تم افتتاح كازينو 
على الطراز المغربي الجديد عند مدخل الحديقة وافتتح رسمًيا 
في عام 1910. وبين عامي 1963 و1969، تم بناء حديقة حيوانات، 
صممها مهندسو المناظر الطبيعية من مدينة كولونيا. يحتوي 
موجودة  تزال  ال  الري  بنت  وجنان  وكافتيريا  ومالعب  بركة  على 

الن  الميالدي  السابع  القرن  الى  وترجع  الشعبية  الذاكرة  في 
المكان كان حديقة تنزه البنة اخر والي بيزنطي في تونس وهو 
اثناء  هزمه  الذي  وهو  جرجير  العرب  يسميه  كما  أو   gregoire
الفتح االسالمي وقتل وبقي المكان مهمل الى ان تمت تهيئته 

زمن االحتالل الفرنسي 

أفالم بتقنية الـ»ستوب موشن« و»كروما كاي« ومهرجان للعرائس يف األفق

البلفيدير أو )جنان بنت الري(

عن عبد الرؤوف الدهماني

صور من امللتقى الوطني لفنون العرائس
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صورة تتحّدث

أقدم مقهى في أفريقيا 

تملك تونس أقدم مقهى في أفريقيا حيث نجد 
الزيتونة مقهى  العتيقة قرب جامع  المدينة  في 
»العنبة« الذي يعود عمره إلى ما يقارب 8 قرون 
وقد تم بناؤه سنة 1228 م. وسمي مقهى العنبة 
وتزيد  المكان  تظلل  التي  العنب  لشجرة  نسبة 

من جماليته ورونقته األصيلة.
عن صفحة تونس الجميلة

إلفريده  النمساوية  الكاتبة  تحّصلت  عندما 
 2004 سنة  لآلداب  نوبل  جائزة  عىل  يلينيك 
كانت قّلة نادرة من القّراء يف العالم العربي قد 
بعض  لرتجمة  فرصة  تلك  وكانت  بها،  سمعت 
األشهر  روايتها  السيما  العربية  إىل  أعمالها 
Die kLAVierspieLerin »البيانو »معّلمة 

التي بفضلها حققت شهرة ككاتبة ذات صوت 
متفّرد.

وتعترب إلفريده يلينيك املولودة سنة 1946 
يف مدينة مورزو الواقعة جنوب النمسا من أكثر 
فقط  ليس  للجدل  إثارة  األملانية  اللغة  كتّاب 
بسبب آرائها ومواقفها السياسية الحادة، ولكن 
نقد  عىل  تحتوي  التي  كتاباتها  بسبب  أيضا 
واألبوية  الرأسمالية  وللمجتمعات  لبلدها  الذع 
بشكل عام، وخاصة لليمني املتطرف. وتتناول 
يف أعمالها مواضيع شائكة كالعالقات الجنسية 
الجنس  أساس  والتمييز عىل  والسلطة والعنف 

واالنحرافات النفسية.
أم  من  طفولتها  منذ  يلينيك  عانت  وقد 
مجاال  لها  ترتك  لم  األطوار  وغريبة  متسّلطة 
لتأكيد شخصيتها وأرغمتها عىل تعّلم املوسيقى. 
بالتوازي  املرسح  دراسة  عىل  أرصت  أنها  غري 
مبكرة  سن  يف  الكتابة  وبدأت  املوسيقى  مع 
عديد  وأصدرت  واملرسح.  الرواية  بني  مراوحة 
 )1975( »العشيقات«  مثل  الروائية  األعمال 

و«املقصيّون« )1981(.
عاشتها  التي  املريرة  التجربة  هذه  وكانت 
نفسية  آثارا  فيها  تركت  قد  أّمها  مع  الكاتبة 
منها  استلهمت  التي  الخلفية  وهي  عميقة 
سنة  صدرت  التي  البيانو«  »معلمة  روايتها 
حيث  فيينا  يف  الرواية  أحداث  وتدور   .1983
املوسيقى  تدّرس  التي  كوهوت  إيريكا  تعيش 
كل  يف  تتحّكم  التي  أّمها  مع  الكونرسفتوار  يف 
عليها،  وتتجسس  حياتها  يف  وكبرية  صغرية 
املرأة  انعكس سلبا عىل شخصية هذه  ما  وهو 
دون  العمر  من  والثالثني  السادسة  بلغت  التي 

تعامل  فأصبحت  ذاتها.  لتأكيد  مجاال  تجد  أن 
تالميذها بقسوة تبلغ حد السادية إىل أن تعّرفت 
عىل الشاب فالرت كليمر الذي أرّص عىل أن يكون 
من تالمذتها وقام بإغوائها لتصبح عشيقته. يف 
تالحظ  السادية-املازوشية  العالقة  هذه  خضم 
تدرس  التي  آنا  الفتاة  إىل  يميل  فالرت  أن  إريكا 

عندها هي أيضا فتقّرر االنتقام عىل طريقتها.

من الرواية إلى الفيلم
املخرج  يروي  معه،  أجري  مطول  يف حوار 
قرأ  ان  ما  أنه  هانكه  مايكل  الكبري  النمساوي 
من  قصرية  فرتة  بعد  البيانو«،  »معلمة  رواية 
لكن  فيلم.  إىل  تحويلها  قرر  حتى  صدورها، 
عندما اتصل بالكاتبة إلفريده يلينيك للحصول 
عىل حقوق الرواية أعلمته أنها قد كتبت بالفعل 

مع  باالشرتاك  عملها  عن  مقتبس  سيناريو 
لم تجد  يلينيك  أن  إكسبورت. غري  فايل  الفنانة 
االبتعاد  فقررت  الفيلم  إلنتاج  الكايف  التمويل 
عن السينما ورفضت بيع حقوق رواية »معلمة 

البيانو«. 
الذي  مانكري  باولوس  استطاع  األثناء،  يف 
املقتبس  »املقصيون«  فيلم  يف  مثّل  أن  له  سبق 
عن رواية ليلينيك أن يقنع الكاتبة بمنحه حقوق 
الرواية وذلك بفضل العالقة الودية التي تجمعه 
له  ليكتب  هاينه  مايكل  باملخرج  واتصل  بها. 
الفيلم. غري أن باولوس وجد صعوبة  سيناريو 
يف العثور عىل ممثلة تلعب دور إيريكا يف الفيلم 
بعد أن رفضت كل من املمثلة األمريكية كاثلني 
اقرتاح  الدور. وكان  قبول  تورنر وهيلني مرين 

الفرنسية  النجمة  إىل  الدور  يسند  أن  هانكه 
لعدم  نظرا  رفض  باولس  لكن  أوبار،  إيزابيل 

إتقانه للغة الفرنسية.
وعندما رأت فايت هيدوشكا، منتجة الفيلم، 
باولوس  يعثر  أن  دون  مّرت  سنوات  عرش  أن 
يلينيك  بالروائية  اتصلت  املناسبة،  املمثلة  عىل 
منها  طالبة  الدراسة  أيام  زميلتها  كانت  التي 
فقبلت  الفيلم،  بإخراج  هانكه  تكليف  يتم  أن 
مرور  بسبب  بالخيبة  لشعورها  نظرا  الكاتبة 
وقت طويل دون أن يتقدم املرشوع. كان رشطا 
يسند  وأن  قبولها  يلينيك  تؤكد  أن  هما  هاينكه 

دور البطولة إليزابيل أوبار، فكان له ذلك.
ليتماىش  الفيلم  كتابة سيناريو  هانكه  أعاد 
مع رؤيته الفنية واإلخراجية، مدخال العديد من 
التحويرات مقارنة بالرواية األصلية. فمن ذلك 
مثال أنه أدخل تغيريا عميقا عىل بنية العمل وذلك 
عالقة  يتناول  الذي  القسم  اختزال  خالل  من 
نصف  من  أكثر  عىل  يمتّد  والذي  بأمها  إيريكا 
الرواية. كما حذف كل املشاهد االرتجاعية التي 
أي  من  الفيلم  ليخلو  شبابها  يف  إريكا  تصّور 
فالش باك. وأضاف شخصية األم آلنا ، تلميذة 
غريتها  األخرية  هذه  عليها  صبت  التي  إيريكا 

املرضية، وذلك بهدف التكثيف الدرامي.
من  وإدارتهم  املمثلني  اختيار  حسن  وكان 
األدوار  يف  خاصة  الرشيط  يف  القوة  نقاط  أهم 
أوبار  إيزابيل  من  كل  تحّصل  حيث  الرئيسية 
)فالرت( عىل جائزتي  )إيريكا( وبينوا ماجيمال 
أفضل ممثلة وأفضل ممثل يف مهرجان »كان« 
إىل  باإلضافة   2001 دورة  خالل  السينمائي 

الجائزة الكربى للنقاد ألفضل فيلم. 
واملدروس  املوفق  االختيار  أن  نضيف 
من  بعناية  املنتقاة  املوسيقية  للمقطوعات 
ركمانينوف،  )شوبري،  الكالسيكي  الريربتوار 
شونربغ...( أعطى للفيلم أبعادا درامية جديدة 
الشخصيات  بعزلة  إحساسنا  تعميق  يف  ونجح 

وعدم قدرتها عىل التكيّف مع الواقع.

»معّلمة البيانو«... بني الروائية »إلفريده يلينيك« واملخرج »مايكل هانكه«
وليد سليمان
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سهى غابري
باحثة في مجال العلوم الثقافية

تقاطعات بني الثقافة والوعي
هل يمكن أن نعترب الثقافة حكرا عىل وزارة الثقافة وبالتايل قطاعا منغلقا عىل ذاته، أم هي 
شاملة لعدة تقاطعات نظرا لكونها حاجة فردية وأسلوب عيش ومسؤولية مجتمعيّة تستدعي 

تكاتف عّدة أطراف؟

البّد أوال من االتفاق عىل مدى اهتمام البالد التونسية خاصة بعد االستقالل بالثقافة باعتبار 
أنها تعاضد الصحة والتعليم لبناء دولة وطنية مستقلة بكفاءات واعية ومسؤولة. وهي حق 
دستوري يكفله القانون التونيس. فـ"الحق يف الثقافة مضمون" هذا ما ينّص عليه الفصل 42. 
كما وّضح املرشع يف فصول أخرى ما يضمن تحققها وهو ما يُسمى الحقوق املجاورة كحرية 

الرأي والفكر والتعبري واإلعالم وتكوين الجمعيّات...

تعد الثقافة إحدى أكثر املواضيع إثارة للجدل، وذلك لتعدد مجاالت اهتمامها ولعمق صلتها 
بالواقع ولعدم االتفاق عىل مفهوم واضح يشمل مختلف تشعباتها، اضافة اىل االختالف يف تمثّل 
Primitive culture إلدوارد  البدائية"  هذا املفهوم ذا الطبيعة الرتاكمية. ويعد كتاب "الثقافة 
اكثر من مائة تعريف  املفهوم وبالرغم من إحصاء  التي وضّحت هذا  املراجع  اهم  أحد  تايلور 
للثقافة فإنه األكثر ذكرا يف مجل اّلدراسات واألبحاث الّدارسة للثقافة والحضارة الفن وغريها.

واألخالق  والفن  املعرفة  يشمل  الذي  املركب  "الكل  ذلك  أنها  عىل  الثقافة  تايلور  ويعرف 
واإليمان والقانون والعادات، وأية قدرات أو عادات يكتسبها اإلنسان كعضو يف املجتمع". ومنه 
اليومية،  تفاصيل حياتنا  أبسط  يف  واعتقاداتنا وتظهر  تتجىل يف مختلف ممارساتنا  فالثقافة 
ولها جذور يف مختلف ممارساتنا االجتماعية، بل حتى أن الكثريين يعتربونها املقياس الذي به 

تحدد منزلة وعّي الشعوب.

والوعي الذي يقتيض رضورة العقل، تعّرفه املوسوعة الفلسفية بأنه حالة عقلية من اليقظة 
يستجيب  كما  وأشخاص،  ومكان  زمان  من  حوله  بما  وعالقاته  نفسه  اإلنسان  فيها  يدرك 
للمؤثرات البيئية استجابة صحيحة. وله أصناف عديدة، منها الوعي الذاتي، والوعي االجتماعي، 
والوعي البيئي، والوعي السيايس، والوعي الديني...ويمكن أن يُصنف أيضا إىل وعي جزئي ووعي 
كامل ووعي حقيقي وآخر مزيف ... كذلك قّسم إىل وعي فردي عىل مستوى الفرد ال يتجاوزه 
إىل غريه كالوعي الناشئ من خالل خربة أو تجربة او اختصاص معني، وآخر جماعي يضمن 
مختلف الفئات والرشائح االجتماعية وهو عىل العموم نابع من قناعات مشرتكة ومتفق عليها، 
فتكون هذه األفكار هي الجامع واملوحد ملختلف أفراد املجتمع عىل اختالف خصوصياتهم عىل 

عكس الوعي الفردي النابع من القناعات الشخصية. 

ولإلنتقال من مرحلة الوعي الفردي إىل الوعي الجماعي نحن بحاجة إىل "ثقافة مشرتكة"، 
الوعي خاصة ونحن  الوثيق بمسألة  للثقافة وذلك الرتباطها  إىل مراجعة نظرتنا  ونحن أحوج 
انتشار واسع لفكرة  أمم مفارقة من ناحية نجد  انفسنا  الوبائي. حيث وجدنا  الزمن  نعايش 
مفادها أن الخوض يف الثقافة يعد رضبا من الرتف مقارنة بالسياق الكوفيدي الذي يتسبب يف 
تدهور عىل املستوى الصحي واالقتصادي واإلرباك السيايس، )بلغ حّد اقرتاح إلغاء ميزانية وزارة 
الثقافة لسد مصاريف الكوفيد 19 املتزايدة(. ومن ناحية أخرى إرصار لجان التوقي من الكوفيد 
19 والخطابات الحكومية الرسمية املحلية والعاملية، عىل أهمية الوعي وتعويلها عليه ملجابهة 

فريوس كورونا وبالتايل ضمان الخالص الفردي والجماعي.

يمكن يف هذا السياق أن نشري إىل أن هذا الوباء هو بمثابة الفرصة إلعادة التفكري ومراجعة 
العادات  يف  التفكري  وإعادة  اآلخرين،  ذوات  عىل  خطرا  تشكل  وعيها  بقلة  باتت  التي  الذات 
واملمارسات اليومية التي يتعني أن تكون يف مستوى عال من املسؤولية، وهنا تحديدا يتنزل أحد 
هو  ما  تتعدى  إسرتاتيجيات  ضمن  يشتغل  الذي  الثقايف  الفاعل  شخص  يف  الثقافة  وزارة  أدوار 
قصري املدى فال يكتفي باملساهمة يف التكثيف من الحمالت التوعوية ومختلف األنشطة القاعدية 
أساسها  وممارسات  أفكار  يحمل  لجيل  تؤسس  املدى  طويلة  أهداف  عىل  لريكز  التحسيسيّة، 
إحرتام اآلخر ومسؤولية نابعة بصدق مما نسميه "الوعي املجتمعي" والذي ال يمكن ان يتحقق 
إال بالتشبيك مع مختلف الوزارات واملؤسسات ومنظمات املجتمع املدني ألن القرارات واملشاريع 
التشاركية  عىل  القائمة  املشاريع  تالقي  ما  بقدر  مجتمعيا  تفاعال  تلقى  ان  يمكن  ال  املسقطة 
وتفعيل مساهمة مختلف األطراف والجهات. وهذا أساسا ما تقتيض الثقافة التي تتقاطع مع 
التوريث  مختلف اإلختصاصات وتشمل عدة قطاعات ألنها تنظيم اجتماعي رمزي قابل للنقل 

يتسع للتجديد والتطوير ويضيق ليكون بمثابة البصمة املميزة لكل مجتمع عن غريه.

بهذا التحليل نكون قد نفينا فكرة أن تكون الثقافة قطاعا منغلقا عىل ذاته تحتكره وزارة 
الثقافة بقدر ما أكدنا عىل إنفتاحها ملواكبة كل ما هو مجتمعي وعاملي، ومدى صلتها ببقية 
االختصاصات نظرا ألنها تمثل الداعم األول للسياحة والتنمية وألن لها دورا مهّما يف االقتصاد... 
ومسؤولية  عيش  وأسلوب  فردية  حاجة  تقاطعات  لعدة  الشاملة  التعريفات  أبسط  يف  وهي 

مجتمعيّة تستدعي تكاتف كل األطراف املتشابكة لرتسم خصائص كل مجتمع.

آراء

صورة تتحّدث

على  مّرت  سنة   138
»اتفاقية  إمضاء  تاريخ 
جوان   8 يوم  المرسى« 
ظاهرها  في  وهي   1883
اإليّالة  بين  اتّفاق 
في  ممثّلة  التونسية 
وبين  الثّالث«  باي  »علي 
ممثّلة  الفرنسية  الدولة 
في الوزير المقيم بتونس 
ولكّنها  كامبون«  »بول 
في الحقيقة تمثل شروطا 
مجحفة فرضتها الحكومة 
الباي  على  الفرنسية 
مقّومات  عنه  فنزعت 
بها  تختّص  التّي  الّسيادة 
تسيير  في  الحّرة  الّدول 
وإدارة  الداخلية  شؤونها 
العالقات الّدولية وجعلت 
منه عون تنفيذ لسياستها 
البالد  »محميتها«  في 

التّونسية.
عن صفحة أعالم من الزيتونة
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2929فضاء اإلبداع شعر

يا ليتني كنت يوَمَها من النّياِم
يا ليتني لم أصُح من التجاهل ومن نسيان كل 

نداء..
ولم أشِعْل نار قهوتي، ولم أجلس عىل طرف 
مقعدي، ولم أتصفح جريدة عالقاتي: من 

كّلمني ومن شاركني صورة أو كلمة تستفزني 
أو تضحكني أو تبكيني..

فأنا كل مزاجاتي صباحيٌّة.. 
الصباح أجمل لحظاتي.. وأكثرها إيقاظا 

ملتاعبي وهواجيس وأرساري التي أسافر بها 
أينما أخذتني السبل. 

فيا ليتني لم أْصُح يف ذاك الصباح ولم أِعْر 
انتباها لرسالته املبّكرة.. 

لو لم أرها عىل فنجان قهوتي لكانت تبّخرْت يف 
سماِء املشاغل اليومية..

وَلُكنُت بدأت بالقول: »ماذا يريد هذا األبله 
مني؟ أما كنُت قد تجاهلتُه؟« قبل أن تختطفني 

من بداية التفكري فكرة أخرى ويقاطعني 
طالب أو زميل أو طريق.... 

ولكن سمائي كانت عاليًةيوَمها ..
ودَفَعتُه الشمس يف طريقي مثلما تدفع ٌهدب 
الرحم حيوانات منوية تبحث عن ضالتها...

منذ ذلك اليوم رصت أنا البلهاء
التي تضحك وتبكي وتهاجر وتعود.. ولم ينته 

اليوم بعُد.
منذ ذلك اليوم صارت كل اآلهات مرشوعًة

آهات الّلذة من عشق جسده الحار..
وآهات ألم هذا الحب الصعب النائي كالجبال 

وكالبحار
كلما اِقرتبَت اُبتُِلعَت وغِرقَت ولم تَِصل

يا ليتني كنت جمادا
يا ليتني كنت حجرا ال يسَمُع

طينا ال تحركه الريح وال يَُهزُُّه صفري العشق
ولكن الوقت تأخر عىل الندم »الكاذب«. 

أتى حبيبي 
وكان الوقت متأخرا لكلينا

ولكننا أبَيْنَا االنسحاب من الزمن ومن الحدود 
ومن ... ذواتنا 

منذ ذلك اليوم صار كل واحد منا يلعن نفسه 
واآلخر وتلك الساعة الصباحية العجيبة.

ولكننا مازلنا هنا.. أنا وهو 
ال يسكُت الحزن فينَا.. وال يُغاِدرنَا العشق 
والنار األمل تأبى أن تنطفئ بعد أن تخمد 

لساعات.
تلك الساعات التي نغضب فيها ونصمت 

ونأخذ قرارات عظيمة.. »اغرب عن وجهي.. 
لتذهب اىل الجحيم« يقولها كالنا..

لكننا.. أنا وحبيبي.. ال نؤمن..ال بالجنة وال 
بالجحيم

سعادتنا وشقاؤنا فينا.. يف التصاقنا ويف 
تجافينا

إىل أين اذن تسافر هذه الحمامة املخبولة؟ 
عىل أي أرض ستستقّر

هل نُطِلُقها...هل نذبحها... من سينقذها إذا 
كانت تأبى اإلنقاذ؟

ستجلس كعادتك عىل املقعد الخشبي األخرض

بحديقة صباك

تحيص الخسارات الجميلة

متأمال.. تجاه نوافري الحوض األزرق التي كفت 

من زمان عن اللعب

 و صار يزينها صديد السنوات..

و قبة املقام املعنون بالبياض

و العشب اآلهل بالذكرى 

و العصافري وهي تقيم أعشاش حياتها يف 

أشجار البلوط

و دولة النمل املستقلة حقا يف الرتاب قبالة املقعد 

الخشبي الذي...

يحضن الحكايات و األرسار..

ستجلس و ستفعل كل هذا لو فكرت يف الذهاب 

مرة أخرى ....

اىل حديقة قلبك .

يا ليتني كنُت..
غياًبا

ستجلس كعادتك
على المقعد الخشبي...

ع

شمس الدين 
العوني هُم الِجنَراالُت مْوتَى 

وإْن غنَُموا التّاَج والعْرَش 
مْوتَى بمْحِض حَماقاِتهم 

ُمنذُ أْن فّكُروا بالُفتُوَحاِت أْوِسمًة 
ُمنْذُ أْن فّكُروا بالنُّجوِم تُرّصُع أْكتاَفهم 

ُمنذُ أْن فّكُروا 
آخَر الليْل َها إنّهْم َدخلُوا القْريََة اآلن 

ِمثَل الرّصاصرِي
َقْد أتْلُفوا لُْمبَة الّضْوِء، 

طاوَلتي َسحلُوها َكمِثِل ِحَصاٍن عىَل العتبَْة 
َرَدُموا البْئَ واقتطُعوا الّشَجرْة 

َقْهَقُهوا واْسرتَاُحوا
لينْسحبُوا... 

اليََماَمُة ِمْن دْفرتي امَلْدريّس الذّي َمّزُقوُه 
اليَمامُة أّخاذٌة َرْفرفْت يِف الفَضاِء ُمحّومًة 

فْوَق أْكتافهم والنّياشنِي تْسطُع 
قْد صّوبُوا نْحوَها 
          فاْختفْت، 

ثُّم َعادْت لتظهَر ثانيًة، 
ثُّم خامَسًة، 

ثُّم سابعًة، 
ثُّم َعادْت لتظهَر َخرْضاَء، 

         زْرقاَء، 
بيْضاَء،   
َخرْضاَء، 
َسْوداَء، 
َحْمراَء، 

َعادْت لتظهَر 
 ......

ِمْن شّدِة الرْعِب لْحظتَها 
جَمُدوا يِف أَماكنهم كالتّماثيِل 

يْمكُن أْن يْصنَع الطْفُل منَْها ُدًمى يتَسىّل بَها 
َجمُدوا يف أماِكنَهم وبنَاِدقهم جَمدْت 

وفيَما اليَمامُة تْلك اليََمامُة 
َراحْت تنّقُر قْصديَر هاماِتهم 

فتحّرَر ُسكاُن قْريِتها املْعدمون اْستَعاُدوا الغناَء 
وَعاُدوا َكَما املاُء للنّهِر، 

والّضوُء للشْمِس، 
والّلْوُن والِعطُر للوْرِد، 
والنّاُي لألبجديِّة َعاُدوا 

وتلَك اليََماَمُة َعادْت
 إىَل الدْفرِت املْدريّس الذّي مّزقوُه 

فمْن يْوِمَها الِجنَراالُت َصاُروا تماثيَل 
ُدوَن أصابَع، 
ُدوَن ُرؤوٍس، 

تَماثيَل منْذورة للّظالِل

َعىَل َصْهَوِة اْلَجِليِد
أَْصُقُل َكِلَماِتي

أَنُْظُم..
ِمْن بَاَقاِت اْلَقَوايِف

َجَداِئَل تَنْثُُر أَْشتَاِتي 
َفتَْعبَُق اْلَقِصيَدُة 

ِعْطًرا َزِكيَّ النَُّسيَْماِت
***

ُش .. أَْفرَتِ
َهاَماِت النَِّخيِل

أَْقتَِفي ..
يِد ِ أَثََر اللَّْفِظ الرشَّ

.. ُ َوأَتََخريَّ
َعذَْب اْلَكِلَماِت

َفتَنَْحِني تَْقِديًسا
ِلُحْلِو اْلِعبَاَراِت
أَْشَهى الثََّمَراِت

***
يَا َواِقًفا 

َعىَل َطَلِل َخْوَلَة
َفَما َجنَيَْت

ِمْن ِتْلَك اْلَوَقَفاِت!؟
***

أَلْم تُْصِغ
إىَل النََّوايِسِّ يَنَْهُرَك 
َوبَْعَض النَِّداَءاِت!؟
َكْم َقْد َدَعاَك ألُنٍْس 
ِمْن أَْطيَِب الَجنَّاِت..

َفأَبَيَْت َوَظَعنَْت
ِبَعْوَجاَء ِمْرَقاٍل

اِت ِخْلتََها ُكلَّ اْلَمرَسَّ

***
َوأَنَْت أَيَُّها اْلُمبْتَِهُل
َهْل ذََوْت يِف َقْلِبَك

ُكلُّ اْلَمَلذَّاِت؟
َغرْيَُك ..

يَْستَْعِذُب اْلَجَماَل 
ِبأُذنَيِْه..
َفَفاَقَك ِشْعًرا ِبَغَزِليَّاِت

بَِصريَ اْلَعنْيِ َكاَن
َوَلِكنَّ اْلَقْلَب يَْعَشُق
ِبَعيْننَْيِ َكاللُّْؤلَُؤاِت

***
َلْم يَُمْت بَْعَدُكْم

يَا َساَدِتي، ِشْعٌر أَبًَدا
يِف اْلُمْهَجاِت..
ْعِر َفِلنَِبّي الشِّ

أَْوَحْت اْلُفْصَحى
َفَسَجَدْت َلُه ُكلُّ اْلُمْفَرَداِت

***
أَذَْعنَْت َلُه ُجيُوُش اأْلَْرِض

ِبُسيُوِفَها واْلَقنََواِت
بَْت إِلِْقَداِمِه وتََعجَّ

اْلُقوُر َواأْلََكُم َوُكلُّ اْلَفَلَواِت
***

َفَحاَز َما ِقيَل َوَما َلْم يَُقْل
يِف َقَصاِئَد ..

ِليَّاِت  أَنَْستْنَا اْلُمَفضَّ
َو َرْوَعَة اْلُمَعلََّقاِت

تَنْبُُض َحيَاًة إىَِل اْليَْوِم
ُدَها اأْلَْحيَاُء  يَُردِّ
َو ُهْم يِف َمَماِت

***
يَا أيَُّها اأْلَْفذَاذُ، اْلَخنَاِذيذُ،
َحَرُة َلْفًظا َوَمْعنًى.. السَّ
َهْل أَنْبَأَتُْكُم اأْلََساِطريُ

ِبِمياَلِد َقَصاِئَد؛
ِغيًدا، َخَرائَد،

َوَحْسنَاَواِت..؟
***

يَّاُب َوأَُدونِيُس.. َفنَاِزُك َوالسَّ
أََزاُحوا أَْستَاًرا بَاِليًَة
ُعوا ُسُطوَرُهْم َوَرصَّ

ِبأَْسَفاِر اْلُقَداَمى
اْلَخاِرَقاِت

َوأَْحَسنُوا َسبَْكَها
َفَكانَْت َقاَلِئَد 

ِمْن ُجَماٍن
يِف َمْوِضِع اللَّبَّاِت

***
نَاِهيَك َعْن ِنَزاٍر 

الَِّذي اْشرَتَى 
َوَطنًا َكِليًما

ِبأَبَْهِظ اْلُعُطوَراِت
َجَعَلُه َحِبيبًَة تَُعلُِّم الذََّكَر 

َكيَْف يَْحيَا اْلُحبَّ 
َقَطاِت  بَِعيًدا َعِن السَّ

***
اِبْتََكَر َلَها 

َجنَاَحنْيِ َهاِئَلنْيِ
ُق ِبِهَما اْلُغيُوَم.. تَْخرَتِ
ُج ُصوِفيًّا َصاَرْت يَتََموَّ

َطَحاِت يِف أَبَْهى الشَّ
***

َوَدْرِويُش ..
الَِّذي َجَعَل اْليَْوِميَّ 

اَقُط  ذََهبًا يَسَّ
اِت.. اٍت.. َزخَّ َزخَّ

***
ْدِر  َعاِرَي الصَّ
َواَجَه اْلُمْغتَِصَب
َوَجَرى يِف النَّْهِر..

بَّابَاِت يَْلِوي أَْعنَاَق الدَّ
أَْشاَلًء، ُمتَنَاِثَرًة، تَْعِوي..
تَْحَت َرْمِس الذَّاِريَات

***
تََرَك ِريتَّا

بَْعَد أَْن َصاَرْت
ِمَن اْلَغاِزيَاِت..
َق َرَساِئَلَها َمزَّ

َوأَْشَواَقَها اْلَحاِنيَاِت
َفاْلُحبُّ يَنَْحِني 

إِذَا َهبَّْت ِريُح اْلَوَطِنيَّاِت
***

ًسا،  يَا اَلِئِمي، يَا ُمتََمرْتِ
ْت َوَراَء أَْصنَاٍم ُقدَّ

ِمْن َكْرُطوٍن، َفِديَسْت 
ِل اْلَهَجَماِت  يِف أَوَّ

***
ْلَت اْلبَْوَصَلَة  َهالَّ َعدَّ

َوَكَفْفَت
اَلِت َعْن َعْقِد الصِّ
بنَْيَ َما تَْزَدِري
َو بني َما جاء 

يِف الّطقبات
***

َلَعلَّ اْلَغثَّ 
يَنَْقِلُب َسِمينًا
ْحَت  إْن َمسَّ

ِبأَنَاِمِلَك اْلَعاِبَسِة 
َعىَل النَّظَّاَراِت

***
َفَفَساِتنُي اأْلَْمِس
ُعوَها َمْهَما َرصَّ

َجَواِهَر، اْسترَْبََق، َزبَْرَجَد..
اْليَْوَم، اْستََحاَلْت
ِمَن الذِّْكَريًاِت

***
َفاَل يُْستَْعذَُب اْلَمِليُح

يِف أَْحَلِك اأْلََزَماِت
ِعْش َزَمانََك اْلُمتََشظِّي

َوابْتَِعْد َعِن اأْلَنَّاِت..
َواتُْرْك َصْهَوَة اْلَجِليِد

تَُرتُِّل يِل اْلَكِلَماِت

تماثيل منذورة 
للظالل

على صهوة 
الجليد

صابر عبسي

هشام الهرابي
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يف ذكرى إنطالق بث التلفزة التونسية ألول مرة يف سنة 1966 تعود 
بي الذاكرة إىل أّول جهاز تلفزيون إقتناه الوالد وكان ذلك يف سنة 1967 
وأصبح  العجيب  الجهاز  هذا  نملك  الحي  يف  عائلة  رابع  أو  ثالث  وكنّا 

منزلنا قبلة جرياننا... 
اّول  وتنظيم  املنزة  ملعب  تدشني  مع  تزامن  الحدث  هذا  أن  وأذكر 
مقابلة يف كرة القدم جمعت بني املنتخب التونيس ونظريه الّليبي تحضريا 
أللعاب البحر األبيض املتوسط املنتظمة يف تونس يف نفس العام...وأذكر 
الحي وكيف  الجلوس إىل مدرج ضّم شباب وكهول  كيف تحّولت قاعة 
تعالت صيحاتهم عند تسجيل أول هدف يف هذا امللعب وكان من نصيب 
إبن الجهة والعب نادي سكك الحديد الصفاقيس املرحوم عمر مايض...

والطريف يف األمر أنّه بعد نقل املقابلة مبارشة جنّدتني الوالدة يرحمها 
مع أخي نجيب لتنظيف املكان من بقايا الفواكه الجافة وأعقاب السجائر 
وإزالة أثار األيدي عىل الجدران عقابا لنا عىل دعوة هذا الكم الهائل من 

أترابنا يف الحي.
ومن ذكريات توفر هذا الجهاز السحري بمنزلنا أيضا تحويل الشارع 

املوجود به منزلنا إىل قاعة أفراح ليلة البث املبارش لحفل أم كلثوم ..
الكرايس  بعض  ووفرنا  املنزل  مدخل  أمام  الجهاز  وضعنا  فقد 
للضيوف فإذا بجحافل من الجريان يغزون املكان مصحوبني بكراسيهم 
قاعة  إىل  املكان  ومحّولني  املداخل  مغلقني  للشارع  صارخ  احتالل  يف 
الحارضين  بني  تدور  الشاي  كؤوس  الطلق...وبدأت  الهواء  يف  عرض 
وكؤوس أخرى بالوان متنوعة كانت تدور بني شباب الحي يتزعمهم ولد 
املشهد قدوم »ولد  عمارة و»الري« يف ركن قيص ومظلم...والطريف يف 
الْقرباجي أو كما نسميه يف صفاقس طّراق املاء عىل الكريطة  بوقّطاية 
التي تحّولت إىل مدرج خاص باألطفال« ... وبعد انتهاء البث املبارش وكما 
الخلود  نتمكن من  ولم  نجيب  أخي  الوالدة صحبة  عاقبتني  العادة  هي 
سخرية  وسط  السهرة  أثار  من  والّشارع  املكان  تنظيف  بعد  إاّل  للنوم 
»بوزو ولد املولدي » ومنذر ولد عروسيّة ولسعد »البخباخ« وبقيّة صبيان 
الحي...ونفس السيناريو تكرر معنا بعد البث املبارش ملقابالت محمد عيل 

كالي يف املالكمة ومشاركة محمد الْقمودي يف األلعاب األملبيّة الخ...
البث  أيام  السحري  الجهاز  هذا  مع  حبي  قصة  بداية  كانت  هكذا 
بالّلون األبيض واألسود وكنت سعيدا بمواكبة الربامج التلفزية واملواظبة 
عىل مشاهدتها والذي خلق يفّ التعلق الكبري بالتلفزة عموما وسكن بداخيل 
حبّها وتنامت يفّ فكرة اإلشتغال داخلها وجاءت الفرصة يف سنة 1987 
ملا دعاني األستاذ توفيق بسباس مدير قناة 7 يف تلك الفرتة وطلب منّي 
إعداد برنامج إخباري يغّطي الحياة السينمائيّة بالبالد باعتباري رئيس 
حركة نوادي السينما... وكانت انطالقة برنامجي »سينما وجمهور« بعدد 
خاص عن JCC ليلة انعقاد دورة أيام قرطاج الّسينمائيّة لتلك السنة...
الوزير املرحوم يس الحبيب بولعراس  وكانت حّصة ناجحة ناهيك وأّن 
النقد راني  بالصحفيني قائال: »خوذو راحتكم يف  لقائه  تحّدث عنها يف 
متسامح وهاني مسامح يس منري عىل كل ما جاء من نقد الذع يف حّصته 
التلفزية بالّرغم من اّن إيّل صبّو بيه قالويل راهو يخدم عندك يف الوزارة 

وما حقوش يعمل هّكة«...
عالم  وبني  بيني  الحب  عالقة  انطالق  نقطة  التجربة  تلك  وكانت 
إدارة  تسّلم  عندما  بالعربي  عيل  األستاذ  دعاني  مّلا  تواصلت  التلفزيون 
الثقافيّة  الربامج  لتحمل مسؤوليّة مصلحة  الثمانينات  أواخر  7 يف  قناة 
واإلقتصاديّة ثّم تثبيتي يف نفس املهّمة بعد تويل الصديق مختار الرصاع 
إدارة القناة من بعده...وازداد حبّي للتلفزيون مّلا اختارني املدير العام 
املادة  الدين معاوية لإلرشاف عىل برمجة  املرحوم صالح  الفرتة  تلك  يف 
الدراميّة من أفالم ومسلسالت وبارك اختياراتي وقمنا بعرض مسلسالت 
مثل »بني القرصين« و»قرص الشوق« و»ليايل الحلميّة« وعرضنا أفالما 
السد«  »ريح  بفيلم  البداية  وكانت  بتقديمها  مخرجوها  يقوم  تونسيّة 

للنوري بوزيد. 
وانقطعت عالقتي بالتلفزيون ملّدة ثّم عدت بدعوة من األستاذ رؤوف 
الباسطي الذي منحني الثقة يف اإلرشاف عىل إدارة الربامج وقمت صحبة 
يس مختار الرصاع مدير القنوات ويس حسني الواد مدير قناة 7 بثورة 
برامجيّة ودفعنا بالعديد من الوجوه الجديدة يف تنشيط وإعداد الربامج. 
تذكرت   1966 عام  التونيس  التلفزيون  انبعاث  ذكرى  يف  ختاما 
حكايتي مع هذا الجهاز السحري وانطالقتي للعمل التلفزي عام 1986 
وانا يف االثالثينات من عمري بعد حوايل عرشين سنة من بداية التلفزة 
القدماء  والتلفزة  اإلذاعة  ارسة  كل  إىل  تهانّي  كل  وأوّجه  التونسية... 

واملحدثني ورحم الله الذين غادرونا.

أحّب التلفزيون

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 160(

بورْقيبة والوشاية
الفارط طرفة رواها يس عزالدين الشابي  قدمت يف بطاقة األسبوع 
أحد شعراء العكاظيّات التي كانت تنتظم يف عهد الزعيم بورْقيبة وكان 
مقّربا جّدا من الرئيس ويف هذه البطاقة سأقّدم عىل لسانه طرفة جديدة 

له مع الزعيم...
سنوات  عارشته  الذي  بورْقيبة  الحبيب  الرئيس  الله  رحم  يقول:« 

هذا  منها  تنىس  ال  طرائف  معه  وعشت  وسنوات 
القصيد القصري:

ـــراحــة  الـصَّ مـنـه  أمـّر  مــّر  كـــّل 
والّلــسـان الـوفـّي يـبــغـي ســراحـه 

وعـمق     سطح  كـالــبحـر  والحــيــاة 
يـدخـل الـعـمـق من يجـيد الّسـباحة 

حــتَّى   ـَيـل  بالّلــ الـظَّــالم  اســتـبـدَّ 
نــسـي اللَّـــيـل فـجــره وصــبـاحـه 

ة طريفة وعجيبة  غري قصَّ ولهذا القصيد الصَّ
مع املرحوم الرَّئيس الحبيب بورْقيبة...لقد تسبَّبت 
إليه يف سياق  الَّتي وصلت  عريَّة  الشَّ االبيات  هذه 
املسؤولني  أحد  ضّدي  دبَّرها  مقصودة  وشاية 

ن كانوا يكرهونـني ويرتبَّصون بي غرية وحسدا  ياسينّي الجهوينّي ممَّ السَّ
ما جعل الرَّئيس بورْقيبة يستعجل يف مثويل بني يديه لالستفسار عن أمر 
ما بلغه عنَّي بخصوص مقصد اتَّهامي له بأنَّ كلَّ ما قام به من أنجازات 

اعتربتها برصيح لفظ القصيدة ظالما يف ظالم ...
ودون  بذلك  مواجهتي  يف  بورْقيبة  رشع  ان  وبمجرد  يديه  بني  وأنا 

عىل  أرّكز  أن  املكيدة وعوض  هذه  يل  ركَّب  ومن  ما  فهمت  علمي  سابق 
مفحم  فورّي  رّد  ارتجال  عىل  بديهية  بصفة  ركَّزت  ذاته  حّد  يف  االتّهام 

يطيح بالوشاية ويربك الوايش. 
عون أن أفعل يف ذلك الزَّمن الوجيز والحاسم؟  ماذا يا ترى تتوقَّ

اليه ذلك ال يفهم من الشعر  الرَّئيس عىل الفور بأنَّ من نقل  أجبت 
أن  يمكن  غزيلّ  قصيد  من  جعل  أنه  بدليل  شيئا 
عدم  د  تعمَّ لذلك  هجاء  قصيدة  كلثوم  أّم  تغنّيه 

اكمال بيت القصيد الذي أقول فيه 
دت حينها ارتجال هذا البيت:  وهنا تعمَّ

»يا حبيبي أكنت تعشق قلبا أم ترى قد عشقت 
منه جراحه«.

البيت  ذلك  بورْقيبة  تبنَّى  اللَّحظة  تلك  ومنذ 
ة عىل  ل ليعتمده حجَّ الَّذي أزعجه يف األوَّ الشعري 
الشعر  بيت  نظره  يف  هو  بالذات  البيت  ذلك  أن 
الوحيد يف اللغة العربية الَّذي يصف أطول ليلة عىل 

االطالق يف قويل :
»واستبد الظالم بالليل حتى

نيس الليل فجره وصباحه«
وتظل يتحدَّى به االساتذة الكبار ان يستشهدوا ببيت شعر واحد من 
الليلة  مدونة الشعر العربي القديم والحديث يصف ليلة أطول من تلك 

التي نسيت فجرها وصباحها...

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

السينما التونسّية تغزو 
»تكساس« األمريكّية

عبد  للمخرج  املقّدسة«  »الغابة  الوثائقي  الفيلم  فاز 
مهرجان  يف  طويل  وثائقي  فيلم  أفضل  بجائزة  شامخ  الله 
الفيلم األفريقي بوالية تكساس االمريكيّة يف دورته السادسة 
التي أقيمت بني الثاني من جوان الجاري وحتى السادس منه.

العديد  يف  الحياة  نمط  تغيري  إشكالية  الفيلم  ويتناول 
من القرى األفريقية يف ساحل العاج، وذلك من خالل 

بعادات  امُلتمسك  الب«  »بيار  الروحاني  املعلم  قصة 
أجداده،  تراث  عىل  حفاظا  املقدسة  الغابة  وتقاليد 
يف الوقت الذي أصبح شباب القرية يقاطعون مثل 

هذه التقاليد.
يكتشف املشاهد يف الفيلم كيف يواجه املعلم الروحاني »بيار الب« 
العديد من الصعوبات يف توريث تقاليد الغابة املقدسة من خالل ابنه 
والعديد من الشباب حفاظا عىل هوية القرية وتقاليدها، والتي أصبحت 

يف نظر الشباب هناك مجرد تراث تجاوزه الزمن.
من  للعديد  ترشح  املقدسة«  »الغابة  فيلم  أن  بالذكر  جدير 
املهرجانات العاملية سابقا، كما أنه العمل التونيس األول الذي يُصّور يف 

غابات الكوت ديفوار.
)tAff( هو منظمة غري  األفريقي  الفيلم  أن مهرجان  يُذكر  كما 
ربحية مكرسة لألفالم األفريقية، وهي بمثابة منصة للمراجع التثقيفية 

للثقافة األفريقية.

التونسية حفصية حرزي والمغربي
نبيل عيوش في المسابقات
الرسمية لمهرجان »كان«  

أقيم  صحفي  مؤتمر  يف  الدويل  السينمائي  »كان«  مهرجان  أعلن 
صباح الخميس 3 جوان عن قائمة األفالم املشاركة يف دورته الرابعة 

والسبعني، واملقرر إقامتها بني 6 و 17 جويلية املقبل، لتكون 
دورة العودة للمهرجان الذي اضطر إللغاء أغلب أنشطته 

وعىل رأسها املسابقة الدولية العام املايض بسبب جائحة 
كورونا.

الفني  العام واملدير  املفّوض  أعلن  املؤتمر،  خالل 
املهرجان  رئيس  ومعه  فريمو،  تريي  للمهرجان 
بيري لوسكور عن قائمة نارية تضم عددا كبريا من 

أفالمهم  »كان«  سيعرض  العالم،  مخرجي  أهم 
الرسميتني  املسابقتني  يف  سواء  الجديدة 
غري  الربامج  يف  أو  ما(،  ونظرة  )الدولية 

واالختيار  الخاصة  كالعروض  التنافسية 
كان  وعروض  املسابقة  خارج  الرسمي 

األوىل القسم الذي استحدثه املهرجان العام املايض تماشيًا مع 
إلغاء املسابقة.

االختيارات الرسمية للمهرجان تضمنت فيلًما عربيًا واحًدا 
هو »إيقاعات كازابالنكا« للمخرج املغربي الشهري نبيل عيّوش، 
والذي سيتنافس يف املسابقة الدولية للمرة األوىل بعد مشاركات 

سابقة عديدة يف برامج »كان« املوازية.
بفرنسا  املقيمة  التونسيّة  فيلم  إختيار  تّم  كما 
حفصية حرزي الحامل لعنوان األم الطيبة 
BOnne mère للمشاركة يف املسابقة من 

خالل قسم »نظرة ما«.. 
ممثلة  أن حفصية حرزي هي  يذكر 
فرنسية من أصل تونيس ولدت بمانوسك )فرنسا(، من أب تونيس وأم 
جزائرية، تويف والدها وهي تبلغ من العمر سنة ونصف. لعبت أدوار 
و»فجر  بالبوري«  »كسكيس   : منها  األفالم  من  مجموعة  يف  البطولة 
جائزة  عىل  بالبوري«  »كسكيس  فيلم  يف  بدورها  حصلت  العالم«. 
سيزار  وجائزة  السينمائي  البندقية  مهرجان  يف  ماسرتياني  مارشيلو 
ألحسن ممثلة شابة من طرف أكاديمية الفنون والسينما الفرنسية يف 

باريس )فرنسا( عام 2008.

هند صبري تستضيف النجمة »يسرا«
تظهر النجمة يرسا كضيفة رشف ىف إحدى حلقات مسلسل »البحث 
عن عال« للنجمة هند صربي واملقرر عرضه قريبًا عىل إحدى املنصات 
اإللكرتونية، حيث بدأت يرسا تصوير مشاهدها منذ يومني ىف الديكور 
الخاص بالعمل وجمعت املشاهد بينها وبني بطلة املسلسل هند صربي 

وبقية الفنانني املشاركني يف البطولة.
مسلسل »البحث عن عال«، إخراج هادي الباجوري، وبطولة النجمة 
هند صربي، تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير 
وغادة عبد العال، وتم التصوير يف عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ عىل 

معايري السالمة لضمان صحة فريق العمل.
ويرصد املسلسل شخصية عال والتغيريات االجتماعية التي 
طرأت يف السنوات العرش األخرية، ويستكشف قصة الدكتورة 
إعادة  أو  اكتشاف  التي تعيد  الصبور  الصيدالنية عال عبد 
اخرتاع ذاتها يف محاولة ملواكبة تطورات الحياة املتسارعة، 
إىل جانب مغامراتها إليجاد التوازن بني مسؤولياتها املتعددة 

مع املحاوالت الحاملة للعثور عىل الحب يف حياتها.
يذكر أن يرسا شاركت يف موسم شهر رمضان املايض يف 
مسلسل »حرب أهلية« وشاركها يف بطولة العمل 
جودة،  وأروى  خياط،  باسل  الفنان  من  كل 
سينتيا خليفة، جميلة عوض وهو من تأليف 

أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون

حفصية حرزي

عبد اله شامخ
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والجامعة  الشابة  هالل  قضية  أّن  يف  اختالف  وال  شّك  ال 
التونسية لكرة القدم تعترب أهّم نزاع قانوني وريايض عرفته كرة 
القدم التونسية منذ إعطاء إشارة انطالق سباق البطولة. وأهميّة 
املّلف  لتشّعب  أساسا  يعود  ال  القانونية  الناحية  من  النزاع  هذا 
انعكاساته  بسبب  ولكن  القانونية  والقراءات  التأويالت  ولكثرة 
مجّرد  تعد  لم  القضيّة  أّن  سيّما  الريايض  املشهد  عىل  الكبرية 
تنازع ريايض قانوني بحت بل أصبحت قضيّة رأي عام جّرت اىل 
صفحاتها عديد األسماء املهّمة يف البالد. أسماء لها وزنها وثقلها 
السيايس واملعنوي يف البالد عىل غرار رئيس الحكومة الذي حاول 
البعض االستنجاد به قبل اللجوء اىل الحرم الوزاري وحتى رئاسة 
الجمهورية التي كانت ذات معنية بالتدّخل يف هذا الخالف الذي 
شّكل تهديدا حقيقيا للسلم العام يف البالد ومع ذلك لم يحّرك أحد 
ساكنا ليتّم اللجوء يف األخري اىل محكمة التحكيم الريايض الدولية 
اليوم  اىل  مازالت  قضيّة  بخصوص  العليا  كلمتها  قالت  والتي 

تحتفظ ببعض أرسارها.
سابق  وقت  يف  أصدرت  »تاس«  الريايض  التحكيم  محكمة 
أحكامها بخصوص القضايا الثالث األوىل التي رفعتها لجنة الدفاع 
عن هالل الشابة ضد قرارات اللجنة الوطنية لالستئناف التابعة 
التدوينات  بقضيّة  واملعروفة  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة 
الفايسبوكية التي وقع نرشها عىل صفحة الفريق الرسمية بني 

ماي و جوان 2020.
املحكمة الرياضية الدولية أنصفت هالل الشابة واعتربت أّن 
كل ما تّم تدوينه عىل صفحة الفريق يندرج يف إطار حرية التعبري 
الدولية  املعاهدات  تضمنها  و  التونيس  الدستور  يكفلها  التي 
وبناء عىل ذلك قررت إلغاء كل قرارات اللجنة الوطنية لالستئناف 
الرابطة  التي استخلصها مكتب  الخطايا  بٕارجاع مبالغ  وقضت 
عىل  القانونية  والغرامات  املصاريف  حمل  و  الخصوص  هذا  يف 

الجامعة التونسية لكرة القدم.
عن  الدفاع  لهيئة  كبريا  انتصارا  الحكم  هذا  صّور  البعض 

الشابة كونه مّهد عىل ما يبدو ألحكام وانتصارات قانونية قادمة 
يف حني توّقع البعض اآلخر أّن الجامعة سرتّجح الكّفة لصالحها 
2020 والقايض  17 أكتوبر  يف القضيّة األهم والتي تتعّلق بقرار 
بتجميد نشاط الهالل لكن حصل العكس تماما وجاءت املفاجأة 
اىل  الجريء  األبرز منذ وصول  لنزاعها  الجامعة  املدويّة بخسارة 
صدارة األحداث. التاس قضت بتاريخ يوم األربعاء 9 جوان 2021 
بنقض القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم الصادر 
يوم 17 أكتوبر 2020 والقايض بتجميد الهالل الريايض الشابي. 
من  أمامها  الطعن  يف  الشابة  هالل  حق  حفظ  أيضا  وقررت 
جديد يف صورة مواصلة املكتب الجامعي يف القرار الصادر يف 30 
وبعرض  مؤقتا  الفريق  نشاط  بتعليق  والقايض   2020 ديسمرب 
كما  للجامعة.  العامة  الجلسة  أنظار  أمام  الهالل  عقوبة  ملف 
تقّرر يف نفس السياق إلزام الجامعة التونسية بخالص مصاريف 
التقايض أمامها بنسبة تزيد عن %80 مع تحويل مبلغ قدره 5 
آالف فرنك سويرسي إىل حسابات هالل الشابة بعنوان مصاريف 
تقايض. هذا القرار اعتربه عديد املالحظني نرصا كاسحا للهالل 
موقفها  سالمة  عىل  تؤّكد  مازالت  التي  الجامعة  عىل  وانتصارا 

القانوني وتعترب أّن امللف والنزاع القانوني لم يحسم بعد.
التي  القادمة  الخطوات  طبيعة  عن  اآلن  يتساءل  البعض 
القانونية  املعركة  من  األخري  السطر  لخّط  الطرفان  سينتهجها 
بينهما. من جانبها أّكدت هيئة الدفاع عن هالل الشابة يف ترصيح 
ستترّصف  كيف  تنتظر  الدفاع  هيئة  أّن  املغاربي«  لـ«الشارع 
الجامعة يف الفرتة القادمة فإما أن تكون الدعوة اىل عقد جلسة 
أو  املايض  املوسم  سيناريو  لتكرار  تفاديا  اآلجال  أقرب  يف  عامة 
العودة اىل أروقة التاس للطعن مبارشة يف القرار املذكور يف صورة 

مواصلة الجامعة يف سياسة الهروب اىل األمام.
الجامعة  كواليس  عىل  واملطلعون  األمور  بخفايا  العارفون 
التونسية لكرة القدم يدركون جيّدا أّن رئيس الجامعة لن يرمي 
يف  بالسري  تطالبه  التي  الدعوات  لبعض  يستجيب  ولن  املنديل 

طريق الصلح بمعنى أنّه يملك ورقة مهّمة بني يديه وهي ورقة 
لعقد  للدعوة  قانونا  له  املخّول  الوحيد  وهو  العامة  الجلسة 
الجلسة املذكورة وهو كذلك الوحيد )املكتب الجامعي لن يعارضه 
يف يشء( الذي سيحّدد موعد وتاريخ الجلسة وبالتايل فإّن نفس 
املنطق يفرتض أّن يقع تأجيل األمر اىل موعد الحق حتى يتكّرر 
بسباق  اللحاق  الهالل  يستطيع  وال  الفارط  املوسم  سيناريو 
والشخيص«  القانوني  »العراك  منطق  هو  هذا  الحايل...  املوسم 
ولكن  املكرّش  توفيق  الهالل  ورئيس  الجريء  بني  حاليا  الدائر 
الجريء قد يخالف  أّن  البعض هي  التي قد ال يتوقعها  املفاجأة 

هذه املّرة كّل التوقعات.
مصادر موثوق بها كشفت أّن وديع الجريء قّرر ومنذ صدور 
قرار التاس الدعوة لعقد جلسة عامة يكون فيها مصري الهالل 
موعد  تحديد  وسيقع  قريبا  ستفّعل  الدعوة  هذه  األندية.  بيد 
كاف  وقت  الهالل  أمام  يكون  بحيث  اآلجال  أقرب  يف  الجلسة 
األندية.  بثقة  الفوز  صورة  يف  البطولة  سباق  النطالق  للتحضري 
منتصف  مبدئيا  تحديده  تّم  التاريخ  أّن  لنا  أّكدت  ذاتها  املصادر 
شهر جويلية القادم وهذا الخيار ال يفيد بالرضورة بأّن الجريء 
يرّحب بعودة الهالل فالجميع يعرف أّن كل األندية تقريبا تأتمر 
بأوامر الجريء وبالتايل فإّن الجلسة قد تفتح املعركة القانونية 
اىل  واملكرش  الجريء  من  »الحرب«  وتنقل  جديدة  واجهات  عىل 

الشابة وبقيّة األندية التونسية.
أّن  لنا  أرّست  بها  أّن مصادر موثوق  اىل  أن نشري فقط  بقي 
ويدخل  املاء  يف  يسقط  قد  العامة  الجلسة  بعقد  الجريء  قرار 
قويس النسيان ألّن الرجل مستاء جّدا من ترصيحات املكرّش ومن 
التصعيد املمنهج الذي يمارسه يف الفرتة األخرية وبالتايل قد يجد 
خالل  من  مكشوف  بوجه  »النزال«  عىل  مجربا  نفسه  الجريء 
محاولة يلّ ذراع الهالل مجددا ولكن هذه املّرة ليس بقّفاز القانون 

فقط ولكن بمنطق »ايلّ يلعب ما ينغرش«...

اجلريء يأذن بعقد جلسة عامة يف أقرب اآلجال
ويرمي بالكرة يف ملعب األندية

خالفا لما توّقع البعض بخصوص قضّية الجامعة والشابة:

العربي الوسالتي
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الياس السخري ي

ُموفد ليون يف ملعب رادس
الياس  التونيس  الدويل  العبنا  بخدمات  للفوز  الفرنيس  ليون  فريق  تمّسك  عىل  جديد  تأكيد  يف 
الفرنيس  الفريق  أن يواكب موفد خاص من  املنتظر  األملاني من  للفريق كولن  السخريي محرتف 

مباراة منتخبنا الوطني ونظريه املايل التي يحتضنها الليلة ملعب حّمادي العقربي برادس.
النادي الفرنيس عىل قيمة الالعب  إدارة  املوفد لن يتواجد بيننا ملعاينة الالعب فاإلجماع داخل 
املايض  املوسم  الذي قدمه السخريي مع كولن  املتميّز  الحاصل خاصة بعد املستوى  من تحصيل 
ومساهمته الفّعالة يف إنقاذ الفريق من كّماشة النزول ولكن يبحث الفريق الفرنيس عن التواصل 

للبطولة  مجّددا  العودة  ينوي  ال  األخري  أّن  خاصة  استمالته  أمل  عىل  السخريي  مع  مبارشة 
الفرنسية بعد أن كان له مرور سابق ناجح بالدوري الفرنيس بألوان فريق مونبليي.

رغبة مسؤويل ليون يف الظفر بتوقيع السخريي ليست وليدة اللحظة فقد كشفت تقارير 
صحفية أملانية أن فريق كولن رفض عرضا أوليا من أوملبيك ليون الفرنيس 

الصيف  هذا  السخريي  إلياس  التونيس  الدويل  الالعب  ضم  أجل  من 
والنادي   2023 جوان  موىف  ينتهي  السخريي  عقد  أن  ومعلوم 

األملاني ال يمانع يف ترسيح العبه التونيس خالل فرتة االنتقاالت 
أنه  خاصة  املالية  العائدات  بعض  من  لالستفادة  الصيفية 

يف  كثريا  راغبا  بات  ميدانه  متوسط  بأّن  تام  يقني  عىل 
تغيري األجواء يف ظل وجود عديد العروض املغرية.

املصادر ذاتها كشفت أن مسؤويل الفريق األملاني 
أورو  مليون   18 مبلغ  عىل  الحصول  اشرتطوا 

عىل  كذلك  يوجد  الذي  السخريي  يف  للتفريط 
طاولة فريقي اشبيليا االسباني وروما االيطايل 

رغم أن مسؤويل كولن كانوا قد اشرتطوا يف 
بداية املفاوضات الحصول عىل مبلغ 20 

مليون أورو لبيع العبهم. 
متميزا  موسما  السخريي  وقدم 
احتل  كان  حيث  كولن  فريقه  مع 
قطعا  األكثر  الالعبني  صدارة 

ولم  األملاني  الدوري  يف  للمسافات 
امليدان  وسط  يف  املتأّخر  مركزه  يمنعه 

يف  ومساهمته  أهداف  سبعة  تسجيل  من 
الذي  األمر  اضافية  أهداف  ثالثة  تسجيل 

ساهم يف ضمان بقاء ناديه بالبوندسليغا.

اقرتاب  خرب  بنرش  انفرد  من  أّول  كنّا 
فرجاني  التونيس  الدويل  الالعب  انتقال 
القطري  الدحيل  فريق  اىل  سايس 
أسبوعية  يف  نرشنا  حيث 
املغاربي«  »الشارع 
 13 بتاريخ  الصادرة 
خربا   2021 أفريل 
مغادرة  مفاده 
للزمالك  سايس 
واقرتاب  املرصي 
وقد  للدحيل  توقيعه 
املقال  كشفنا يف نفس 
وّقع  قد  فرجاني  أن 

مبدئي  عقد  عىل  رسميا 
للدحيل  بانتقاله  يقيض 

نهاية  بعد  تفعيله  انتظار  يف 
تجربته مع الزمالك املرصي.

 وقد ثبت بعد ذلك صّحة ما ذهبنا 
أّن  اىل  املصادر  عديد  تشري  حيث  إليه 
نادي  مع  رسميا  تعاقد  سايس  فرجاني 
3 مواسم وبأنه سيتم  القطري ملدة  الدحيل 
عن  رسميا  اإلعالن  القادمة  القليلة  األيام  يف 

الصفقة وتقديمه لوسائل اإلعالم .
الرّس  يبدو وكلمة  ما  تّمت عىل  الصفقة   

فيها هو الالعب الدويل التونيس وقائد املنتخب 
يوسف املساكني الذي تفيد مصادر موثوق بها 

هذه  إتمام  وراء  كان  أنه  املغاربي«  لـ«الشارع 
الصفقة بعد نجاحه يف إقناع أحد أهّم املسؤولني 
القطريني يف الفريق. املساكني لعب دور الوسيط 
وكيل  بمعية  الطرفني  بني  املفاوضات  وقاد 
اللمويش  أعمال سايس ورغم معارضة صربي 
مدّرب الدحيل لهذه الصفقة يف بداية األمر االّ 

أنه استجاب أخريا لضغط املسؤولني.
الذي سيعود  املساكني  عالقة يوسف 
هو اآلخر للدحيل بعد نهاية تجربته مع 
فريق العربي القطري يف انتظار التعّرف 
أو  بالبقاء  سواء  هناك  مستقبله  عىل 
تأّكدت  يحتضنه  جديد  فريق  عن  بالبحث 
سايس  رفقة  املنتخب  عن  إبعاده  بعد  أكثر 
لدواع صحيّة. نفس املصادر تفيد بأّن الالعبني 
ما  كّل  وأّن  إصابة  أيّة  يعانيان من مخّلفات  ال 
يف األمر أنّهما تمارضا حتى يستطيعا مواصلة 

التفاوض مع الفريق القطري ووضع اللمسات 
األخرية عىل الصفقة.

لم تتّضح الرؤية بعد بشأن العناوين الرئيسية لفريق االتحاد الريايض ببن 
الحالية تقديم استقالتها  الهيئة  اعتزام  القادمة يف ظّل  الفرتة  قردان يف 
من مهامها وفسح املجال لهيئة جديدة تتوىل مقاليد التسيري الريايض 

واإلداري يف الفريق.
ويعيش الفريق يف الفرتة الحالية عىل وقع تغيريات بالجملة 
ببعض  وكذلك  للفريق  اإلدارية  بالهيكلة  أساسا  تتعّلق 
مشاركة  تثبيت  غرار  عىل  املهمة  األخرى  الفنية  املسائل 
أّن  بما  القادم  املوسم  الكنفدرالية  كأس  يف  الفريق 
الفريق أنهى موسمه يف املركز الثالث للرتتيب العام 

يف سابقة تاريخية للنادي.
كان  للنادي  الحالية  الهيئة  أن  ومعروف 
يرأسها املنجي لسود قبل أن يتفاجأ الجمهور 
الريايض يف تونس بإعالن االتحاد عرب صفحته 

القدم قررت تجميد نشاط رئيس  لكرة  التونسية  الجامعة  أن  الرسمية بموقع فايسبوك 
النادي منجي لسود والكاتب العام هشام بلقاسم بسبب سوء التسيري واألخطاء اإلدارية 
يف سابقة غريبة ومريبة لم تعرفها كرة القدم التونسية. وقد تقّرر بعد ذلك تعيني نائب 
الرئيس ربيع الوحييش يف خّطة رئيس الفريق وهو من توىل قيادة الجمعية اىل غاية موىف 
املوسم الريايض املنقيض وعىل ما يبدو يسري الوحييش بدوره يف طريق االستقالة خاصة 
الجامعة وديع  للنادي وجيه الجريء الشقيق األصغر لرئيس  الرئيس الرشيف  بعد اعالن 
عىل  الغيورين  بعض  جعلت  تطّورات  النادي.  يف  الرشفية  مهامه  من  انسحابه  الجريء 
املغاربي« من  القادمة وقد علم »الشارع  الفرتة  الفريق يرشعون فعليا يف تجهيز مالمح 
املرتّشح  النادي.  لرئاسة  للرتشح  يستعد  بالجهة  أعمال  رجل  أّن  بالثقة  جديرة  مصادر 
املرتقب يدعى عّمار مفتاح وهو من أحباء االتحاد ومعروف يف بن قردان وله ضمانة مالية 
هامة ومحرتمة تجعل يحظى بثقة األنصار ولكل هذه االعتبارات يبدو أن عّمار سيكون 
إذا حدثت بعض التطورات الخارجة  الربان الجديد لسفينة االتحاد يف املوسم القادم االّ 

عن االنتظارات.

رّبان جديد لسفينة بن قردان

كلمة الرّس يف صفقة سايس

فرجاني سايس
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