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االفتتاحيةاالفتتاحية

الدولة عند لقائه ببعض  هل من جديد بعد ترصيح رئيس 
أمل  من  هل   - الفارط؟  األربعاء  يوم  السياسة  الشخصيات 
ويف  الحضيض،  من  بالبلد  الخروج  ويف  األمور  حلحلة  يف  حقا 
الورطة  من  بإخراجه  املنكوب  الشعب  هذا  القدر  يُسعف  أن 
التي أغرق فيها منذ ما يزيد من عرش سنوات؟ - هذا السؤال 
اليوم وقبله منذ سنني  التونسيني جميعا  قلوَب  يراود  املفصيل 
عديدة فتزداد معه الحرية بأكثر قوة كل مرة تخيب فيها اآلمال 
بعد انهيار الحكومات الفاشلة وتتبخر معها ما ثبت أنها وعود 
ليس  وهو   – اليوم  والسؤال   - الوعود.  من  كسابقاتها  كاذبة 
 - والجّدية؟  الصدق  يوم  اليوم هو  - هو: هل حقا هذا  بجديد 
وهل حقا يجب منح الثقة ألولئك الذين مارسوا الحكم بالتداول 
اإلنجازات  وبنفس  سنوات  عرش  عن  يزيد  ما  منذ  بينهم  ما  يف 
لألسباب  القاطع،  بالنفي  نجيب  بأن  نأسف  نحن   - الكارثية؟ 

التالية.

1 - حوار في مناخ مكهرب غير مالئم

فتح  بوجوب  ينادي  كلهم  أصبح  قد  ها  بعيد،  أمد  بعد 
"الحوار" بقصد اإلصالح والنهوض بالبلد نحو التصالح والتآزر 
والتضامن بني جميع األطراف وبني جميع االتجاهات. لكن ما 
ال يَُطمنئ عىل جّدية هذا الكالم هو انه حصل يف مناخ متناقض 
بتجاوز  املضادة  واالتهامات  باالتهامات  وُمثقل  ومكهرب 
القوات األجنبية  البعض اآلخر وبالتآمر مع  البعض صالحيات 
ويف  املتحرضة  البالد  يف  املألوفة  غري  املعامالت  من  ذلك  وغري 
جميع  عند  عليها  املتعارف  والديبلوماسية  السياسية  األعراف 

الدول املتقدمة.

وعن  "الحوار"  عن  الكالم  تكاثر  فقد  ذلك:  من  وأكثر  بل 
"جلوس الجماعة اىل الطاولة" للتصالح يف حني أنّنا نرى يوميا 
نفس األطراف الحكمية تتبادل الَشتم والرتاشق باألوصاف غري 
التدخل يف ميدان سلطة  املقبولة ويتجارس كل واحد منها عىل 
األخرى  السلط  صالحيات  عرقلة  عىل  مباالة  بال  ويُقدم  اآلخر 
وعىل تعطيل سري الهيكل الحكومي واإلداري للدولة بأكمله. وما 
اكتشاف  تّدعي  التي  العلنية  الترصيحات  بّلة هي  الطني  زاد يف 
رئيس  أي  البالد،  يف  األوىل  السلطة  اغتيال ضد شخص  مؤامرة 
اإلعالن  هذا  تزامن  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  بذاته،  الدولة 
اغتيال رئيس  اىل  ثانية ترمي  اكتشاف مؤامرة  مع اإلعالن عن 
يذكر  الكل  بذاته.  البالد،  يف  الثانية  السلطة  النواب،  مجلس 
ضحيتها  ذهب  التي  العديدة  والجرائم  السياسية  االغتياالت 
اليوم  حد  اىل  االقدار  تشأ  ولم  الربََرة  البلد  هذا  أبناء  من  الكثري 
الكشف عن هذه الفضائح وعن مالحقة كل مقرتفيها، وَلكأنه 
ُكتب عىل هذه "الثورة" التي كتب لها ان بدأت دخوَلها يف التاريخ 
آخر مطافها  امَلآل يف  ان تعرف نفس  والقتل واملظالم،  بالدماء 
وان تخرج من التاريخ بنفس املظالم وبنفس الجرائم، ربما هي 
التي توّعدت بها بعض الرؤوس السخنة هذا الشعب املسالم... 

2 - صورة "العقد الفريد" التذكارية

الناس  أنظار  عىل  تُعرض  التي  املضحكات  بني  من 
فيشمئزون منها ويستنكفون عنها، تلك الصورة للقاء رئايس 
جمعه مع بعض من تقلدوا أعىل الوظائف السياسية يف املايض 
يتساءل  ان  الرهيب. ولسائل  الفشل  أدائهم  يف  القريب وفشلوا 
ما هي رمزية صورة هذا "العقد الفريد" وكيف تُقرأ، وما هو 
رؤساء  ثالثة  جمع  يعني  الدولة  رئيس  كان  ربما   - معناها؟ 
حكومة فشلوا يف السابق الفشل الذريع فشاء اال ان يخرجهم 
من النسيان ولو للحظة واحدة ليوعز اىل خلفهم بأن فشله قد 
بات كمثلهم من تحصيل الحاصل وبأن مآله سيكون كمآل من 
سبقه يف هذه املهمة الُحكمية التي تجاوزت قدراتهم. لكن هالّ 
النظر اىل هذه الصورة وكأنها شاهد عىل فشل جماعي  يجوز 

الدليل عىل  إن  السابق والحارض منهم؟ -  لكل من ظهر فيها، 
فكرة  طرح  نفسه،  الدولة،  رئيس  أن  هو  التأويل  هذا  سالمة 
كأداة  ترميمه  بعد  ذلك  كان  ولو   1959 دستور  اىل  الرجوع 
رسيعة وسلسة للخروج من مستنقع دستور 2014 الذي غرق 
فيه جميع السياسيني يف البالد كغرق جنود فرعون يف البحر فلم 

ينُج منهم احد.

 3 - أي جدوى من "حوار بين الطرشان"؟

الجميع يتكالب النتزاع فكرة "الحوار" واالستفراد بها وكأن 
فيها رس النجاح والفوز بمهمة انقاذ البالد من الطامة الكربى 
ومن املأساة املؤملة التي يعيشها هذا الشعب الكريم. "الحوار" 
اال   - البعض؟  بعضها  األطراف  كل  تعرف  أال   - بني من ومن؟ 
يعلم كل منهم ما يعلم اآلخر وما يعلم اآلخر عنهم؟ - ألم تحصل 
يف املايض القريب مثل هذه املحادثات التي وقع فيها اتفاق بني 
الجميع عىل 63 نقطة او ما يقارب، وأُرجأ الحديث حول نقطة 
بنفس  وكّللت جهودهم  بعد حني  الكرة  يعيدوا  ألم   - ؟  واحدة 
بالعمل  منهم  أي  بادر  هل   - النكراء؟  الخيبة  وبنفس  الفشل 
متماسكة  جبهة  لتكوين  املتقاربة  الحزبية  القوى  جمع  عىل 
وقوية وبإمكانها ترجيح الكفة نحو هذا االتجاه او ذاك ؟ - ثم 
اليه من اهداف؟  حول ماذا سيدور هذا "الحوار" وما سريمي 
وما قد ستكون هذه األهداف حقا: هل هي ستنظر اىل الواقع 
املأساوي للبالد وتتعهد بقَسم اليمني بإنجاز ما يستلزم الوضع 
إن كان ذلك حقا ما هم  ؟  اعمال وقرارات واقعية وفعالة  من 
يعتزمون إنجازه، فلماذا لم يُفه واحد منهم بكلمة واحدة حول 
اقرتاحاته ومشاريعه وحول استعداده لإلسهام يف تحقيق ذلك 
بالتقارب مع اصحاب النوايا الصادقة مثله واإلقدام عىل التآلف 

والتضامن معهم يف سبيل انجاز هذه األهداف الطيبة ؟ 

إنما الحقيقة كل الحقيقة هي غري ذلك تماما: الحقيقة هي 
ان "'الحوار" لن يتعلق بما يهم "الصالح العام" وبالعمل لخري 
لكانوا  فعله،  األطراف  كل  يعتزم  ما  حقا  ذلك  كان  فلو  البالد؛ 
إن كانوا  البعض منهم،  قد أفصحوا عن ذلك منذ زمان وَلكان 
صادقني، قد خرجوا عىل املجموعة التائهة وتربؤوا منها وَلكانوا 
للقيام  مستعدون  هم  وما  إنجازه  عىل  عازمون  هم  ما  أعلنوا 
به من تحركات ومبادرات. بل كلهم ُصم بُكٌم فهم ال ينطقون. 
وكما يف املايض، ويف صورة التأم هذا املجمع، فإنّا لن نرى سوى 
يتبني  املتبادلة حاملا  االتهامات  تليها  الفارغة  الخطابات  تبادل 
لتلك األطراف او تلك األخرى ان اتجاه الريح تبدل وان االنسحاب 

من املجمع قد يكون أفضل وأسلم.

 
4 - الحلقة المفرغة

من سوء حظ هذا البلد انه، إن هو أتحف بـ"أحسن دستور 
يف العالم"، فإنه لم يتفطن اىل ان هذا الدستور ال يمكن تحويره 
اال بالرجوع اىل الهيئة الحافظة له، أي املحكمة الدستورية هذا 
من جهة أوىل. لكن، ومن جهة ثانية، هذا الهيكل الدستوري غري 

موجود اليوم، فقد عرقلت بعثَه اطراف مختلفة: 

ست  ملدة  األغلبية  أحزاب  تناست  حيث  حزبية:  أطراف   •
سنوات وجوب إتمام رشوط إرساء هذه املحكمة العليا وتفعيل 
أيديها  من  السياسية  السلطة  تُفلت  أن  من  لخوفها  احكامها 

لفائدة سلطة قضائية، هي األعىل والصارمة.

السياسية  السلطة  الدولة،  رئاسة  هي  فردية:  سلطة   •
عىل  السهر  هي  أساسية،  بمهمة  حرصيا  أنيطت  وقد  األعىل، 
الرشوط  كل  اكتمال  بعد  العليا  القضائية  الهيئة  هذه  إرساء 
لذلك، من بينها رشط ال يُعقل ان يكون قد غاب عنها، أال وهو 
احرتام الرشط الزمني )خصوصا، الفصل 148،الفقرة 5(: فإن 
كان من املرشوع تحميل املجلس الترشيعي مسؤولية التالعب 

وأكثرهم  الدستورية–  املحكمة  يخص  ما  يف  الدستور  بأحكام 
ينطبق  ال  األمر  فإن   ،- متجاهلون  أو  جاهلون  االحكام  لتلك 
عىل مدرس يف القانون الدستوري سابقا نّصب نفسه املرتجم/

املفتي األعىل للدستور. فمسئوليته اكرب باعتبار انه كان عليه 
مراعاًة لَهيبة الدستور ان ينبه الجميع اىل وجوب احرتام املواعيد 
الزمنية وتحميل كل مسؤول كامل مسؤوليته إن لم يفعل: فإن 
القانون وأهمل  الواجب، فإنه تعدى عىل  بذلك  الرئيس  لم يقم 
ان  يف  له  حق  ال  ان  ذلك  عن  فينتج  الدستورية،  مهامه  إحدى 
يتحجج بنسيانه لذلك الواجب، إن لم نقل إنه كانت له نية مبيتة 
للمغالطة التي تسببت يف اختالق ازمة دستورية لسنا يف حاجة 

اليها.

وبما ان جهل الطرف الترشيعي وعدم اكرتاثه بمسؤوليته يف 
هذا املجال، من جهة، وبما أن الطرف الرئايس ال يقلُّ مسؤوليًة 
عن األول باعتبار ترصفه املتمثل يف أنه "حفر جبّا ألخيه فوقع 
أصبح  الحايل  الدستور  ان  هي  النهائية  النتيجة  فإن  فيه"، 
يفّعل  ان  يمكن  فال  ومجّمدا،  نفسه  عىل  منغلقا  هيكال  نهائيا 
بصورة مرشوعة، وال يجوز اّي تحوير فيه، وبذلك فإن الطرفني 
املذكورين أصبحا مكتويفْ األيدي وال يتسنّى ألي منهما التدخل 
يف املجال الدستوري اال بإقدامه عىل خرق سافر للدستور وعىل 

نقض احكامه: فهنيئا لهما جميعا...

5 - من أفسد غير قادر على أن يُصلح

يجمع كل املالحظني داخل البالد وخارجها عىل ان السياسات 
ا ان نسمي ذلك "سياسة" – املتبعة منذ أكثر  – إن كان لنا َحقًّ
من عرش سنوات كانت فاشلة. فزيادة عىل انها لم تأت بأي خري 
لهذا الشعب املظلوم فإنها اكثر من ذلك اثقلته بديون جسيمة 
من  الشعب  ذلك  بيد  وما  تسديدها  أوان  آن  وقد  بل  تحتمل،  ال 
مكبّال  بذلك  فيصبح  املهولة،  االستحقاقات  تلك  ملواجهة  حيلة 
بمصيبتني اثنني ال طاقة له عليهما وما له عليهما من سلطان: 
مصيبة الفشل االقتصادي الرهيب واألزمة االجتماعية العميقة 
التي سيعاني منها الجميع ملدة عرشات السنني، ومصيبة الديون 
املرهقة واملواعيد القهرية التي ال تقل عبأ وال تقل بؤسا، والتي ال 
فقط سيتحمل ثقلها الجيل املنكوب الحايل، بل وإنه سيمرر منه 
قسم ال يقل ثقال من األول اىل من سيخلفهم من األجيال املقبلة.

نحن نعلن باسم هذا املواطن التونيس املنكوب أمرين: أوال: 
نطالب بمساءلة الحاكمني يف مسؤوليتهم عن هذه املأساة الجلل 
ونطالب بمقاضاتهم وبمعاقبتهم بما جاء به الترشيع التونيس 
لبعث  محاولة  كل  من  نترّبأ  نحن  ثانيا:  وعقوبات.  احكام  من 
"حوار وطني" مهما كان تنظيمه ومأتاه يشارك فيه من أفسد 
أنه جاء باإلصالح  للبالد وادعى  العام  الوضع  افساد  وشارك يف 
بما  وامُلفسدون  الفاسدون  برهن  فلقد  انجازه.  عىل  واملساعدة 
فيه الكفاية عن فسادهم وافسادهم فال يعقل ان يثق فيهم احد. 

فلقد قال الحكماء القدامى: "ال يلدغ العاقل من جحر مرتني".

مرشوع  يف  املشاركني  بني  املفسدين  ب  ترسُّ ان  نعترب  وإنا 
البالد،  مستقبل  عىل  جسيما  خطرا  يمثل  الوطني"  "الحوار 
خاصة انهم اقاموا بفشلهم الذريع الحجة عىل انهم غري قادرين 
عىل اإلصالح. بل وأكثر من ذلك، فإن هؤالء املفسدين إنما اندسوا 
فعلتهم  عىل  التغطية  بقصد  اال  ليشء  ال  "الحوار"  مرشوع  يف 

وعىل اجرامهم يف حق هذا الشعب املظلوم.

عن  علنا  يتكلمون  من  يف  الوثوق  مغبة  من  نحّذر  إنّا  كما 
مشاريع ووعود هي مجهولة للجميع ويستفرد صاحبها بعلمها 
ولتفسريها:  عنها  لإلعالن  مسمى  اجل  يأتي  ان  اىل  وبحفظها 
فلقد فات زمن األنبياء وامُللهمني والشعراء؛ فنحن اليوم يف عرص 
السياسة، ال يف عرص الوحي وااللهام؛ ونقول لكال الطرفني إن 

أهل العقل ال يثقون يف من اّدعى وكذب وال يف من اخفى وكتم. 

ال جدوى من حوار املغالبة !
بقلم : العميد الصادق بلعيد
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شمعة يف ظالم تونس...

عودة
من املنتظر ان يعقد حزب "قلب تونس" يوم الجمعة 
القادم اول اجتماع ملكتبه السيايس بحضور نواب الكتلة 
برئاسة رئيس الحزب نبيل القروي الذي غادر السجن منذ 
اسبوع خصصها لـ"اسرتجاع انفاسه" و"التفكري مليا يف 

الخطوات القادمة".

واالفراج عن القروي كان سببا مبارشا لتغيري رئيس 
بـ"العرض  عالقة  يف  رأيه  سعيد  قيس  الجمهورية 
النهاء  الشغل  اتحاد  عام  المني  قدمه  الذي  السيايس" 
االزمة السياسية وكشفه االخري يف حوار مع قناة "الحوار 

التونيس".

تغيري  مع  الوزاري  بالتحوير  القبول  االتفاق  ويضم 
اربعة من "الوزراء املقرتحني الذين تحوم حولهم شبهات 
فساد" واالبقاء عىل هشام املشييش واالنطالق يف اصالحات 
سياسية تضم "العودة اىل دستور 1959 مع تنقيح بعض 

فصوله" وتغيري نظام الحكم.

ان  املغاربي"  لـ"الشارع  به  موثوق  مصدر  وكشف 
االخرية  الهاتفية  املكاملة  خالل  تعرض  يكون  قد  سعيد 
القروي وقد  االفراج عن  قرار  اىل  بالطبوبي  التي جمعته 
يكون اعرب عن "استنكاره" لهذا القرار وكان وراء تغيري 

موقفه من الحوار الوطني.

150 ضحية
املغاربي"  لـ"الشارع  النهضة  حركة  من  مصدر  أكد 
ان 150 من القيادات املركزية والجهوية واملحلية للحركة 
لقوا مرصعهم جراء االصابة بفريوس كورونا مذكرا بأن 
الكتلة خرست واحدا من نوابها بعد رصاع مع هذا الوباء 
وافته  الذي  اللمويش  مختار  النائب  اىل  اشارة  يف  اللعني، 

املنية يوم 11 ماي 2021.

 1319 تونس  سجلت  االخرية  اسابيع  الثالثة  وخالل 
14118 وفاة جملية منذ  وفاة بكورونا فيما تم تسجيل 

تفيش الجائحة يف مارس 2020. 

رفض مزدوج 
التيار  حزب  عن  النائب  الكرباعي  مجدي  كشف 
اطار  يف  استقباله  رفضوا  وزراء   4 ان   الديمقراطي 
النقل حول  بوزير  يتعلق  االمر  ان  الربملاني كاشفا  عمله 
االسعار املشطة يف التذاكر ومساءلته حول وعود سابقة 
قطعها يف ما يخص التذاكر املدعمة املوجهة اىل العائالت 
املعوزة والطلبة والوزير الثاني هو وزير الخارجية حول 
ملفات تهم الجالية وملف النفايات االيطالية. اما الوزير 
اتفاقية بني  االجتماعية حول  الشؤون  الثالث فهو وزير 
البيئة  تونس وايطاليا وأخريا، حسب نفس النائب، وزير 

والشؤون املحلية يف عالقة بملف النفايات.

النائب شدد عىل انه ليس النائب الوحيد من املعارضة 
متسائال  استقباله  املشييش  حكومة  وزراء  رفض  الذي 
كان  وإن  املشييش  من  بأمر  صدر  القرار  هذا  كان  ان 
املنتمني لكتلة  النواب  التعاطي مع  أسدى تعليمات بعدم 

املعارضة.

رئيس  رفض  عن  املقابل  يف  سكت  الكرباعي  لكن 

ايطاليا  اىل  االخرية  زيارته  الجمهورية قيس سعيد خالل 
وهو  معهم،  التنسيق  او  الدائرة  هذه  عن  نواب  استقبال 
امر قد يكون حصل ايضا خالل زيارته اىل فرنسا وبلجيكا 
وايضا اىل قطر، لكن لم يتحدث أي نائب عن موقف الرئيس 

سعيد الذي قد يكون "نقل" اليه بشكل غري مبارش.

اجتماع 
يعقد حزب التيار الديمقراطي اليوم الثالثاء اجتماعا 
ملكتبه السيايس سينظر، حسب مصدر منه، يف املستجدات 
التي عرفتها الساحة منها ما نقله امني عام اتحاد الشغل 
قيس  الجمهورية  برئيس  االخري  لقائه  من  تفاصيل  من 
مع   1959 لدستور  للعودة  االخري  دعوة  غرار  عىل  سعيد 

ادخال تنقيحات عىل بعض فصوله.

مبدئيا  يعارض  "الحزب  ان  اىل  اشار  املصدر  نفس 
بشدة مثل هذا الطرح" مستدركا بالتشديد عىل ان  "ذلك 
ال يعني ان يصبح يف موقف معاد للرئيس ان يتم التعامل 
معه مثلما يفعل البعض اليوم" يف اشارة اىل حركة النهضة 
اىل  السيايس  مكتبه  اجتماع  يف  سينظر  الحزب  ان  مربزا 

مختلف االقرتاحات وسيقدم "موقفه بخصوصها".

اما عن امكانية طرح حركة النهضة مبادرة لتشكيل 
معني  غري  التيار  ان  املصدر  اكد  فقد  سياسية،  حكومة 
بهذه املبادرة وانه لن يشارك يف أية مشاورات بخصوصها 
مبينا ان الحزب يرفض املشاركة يف حكومة مع النهضة 
حتى وإن تغري رئيسها هشام املشييش كاشفا ان الرشط 
املنظمات  اتفاق متكامل يشمل  الحكم هو  للمشاركة يف 
رئيس  وايضا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رأسها  وعىل 

الجمهورية قيس سعيد.

زوووومزوووومزوووومزووووم

العربي الوسالتي
مّرة أخرى تُجربنا بطلتنا التونسية الجميلة أنس جابر عىل القفز عاليا دون مظاّلت وال أرشعة إىل 
عاملها امليضء البعيد كّل البعد عن مشهد السواد الداكن الذي يحارصنا من كل الجهات... أنس جابرة 
السنوات  يف  املفضلة  لعبتها  واصلت  والقحط  البؤس  سنوات  يف  والسعادة  البهجة  ومصدر  الخواطر 
األخرية بتحريك عواطف التونسيني املمّزقة بني سندان اليأس ومطرقة فقدان األمل وعادت هذه املّرة 

لتكتب سطرا جديدا من فصول انجازاتها الباهرة واالستثنائية بكل املقاييس.
ومعاجم  بحروف  املمزوجة  املايض  عناوين  مع  قطعت  ألنها  املّرة  هذه  مختلفة  كانت  عودة 
الخروج املبّكر واالنسحاب برأس مرفوعة. عادت أنس »الجبّارة« لتكتب بساعدها الذي ال ينضب 
اللعبة ولتحجز لنفسها مقعدا دائما تحت الضوء  وال يُقهر عنوانا رشفيا ذهبيا يف دفاتر عظماء 
يف مالعب الكرة الصفراء. اإلعجاز التونيس إن صّح القول قياسا بما تملك بطلتنا املحلية تقليدية 
الصنع مقارنة بمنافساتها الالتي يخضن البطوالت بجيش من العتاد واالمكانات جاء عرب تتويج 
فريد هو األّول من نوعه يف سّجالت املشاركات العربية والتونسية صنعته أنس جابر بعد فوزها يوم 
األحد املايض بلقب دورة برمنغهام املفتوحة للتنس عىل الروسية داريا كاستكينا املصنفة 35 عامليا 

بمجموعتني دون رد تفاصيلها 7 – 5 و 6 – 4.
هذا اللقب الذي يمثّل أّول سطر يف صفحة التميّز والتأّلق إضافة اىل أهميته من الناحية الرياضية للبطلة التونسية 
طاقتها  ويف  نفسها  يف  وثقتها  عافيتها  تستعيد  ذلك  مع  بالتوازي  يجعلها  قادمة  استحقاقات  لخوض  تستعد  التي 
وموهبتها املتفجّرة عىل أمل مواصلة تسّلق سّلم املجد بنفس الهّمة وبنفس العزيمة والثبات... أجمل ما يف هذا اللقب 
أنه األّول يف رصيد فخر تونس والعرب التي هي باملناسبة أّول امرأة عربية تحصد لقبا يف بطوالت رابطة العبات التنس 
املحرتفات بعد تتويجها سابقا بلقب دورة روالن غاروس وسطيات... وأفضل ما يف هذا التتويج أنه جاء مّرة أخرى 

ليقطع مع أجواء الحزن والقتامة التي تعيشها البالد.
أنس جابر بطلة عاملية بمواصفات تونسية خالصة وبإمكانات جّد متواضعة... هي ماركة محلية مسّجلة يف 
دفاتر كبار القوم وهي شمعة مضيئة وسط العتمة وهي بارقة أمل يف زمن النكسات. بني أنس جابر والجمهور 
التونيس بمختلف أطيافه ومكوناته قّصة حب خاصة وفريدة. قّصة استثنائية غريبة عن بقيّة القصص الرياضية 
فهذه املرأة ال ترصخ االّ إليقاظنا من كوابيسنا املرعبة وساعدها ال يرضب االّ لريفع رؤوسنا عاليا بني األمم يف 

وقت يتلّذذ بعض حّكامنا بدفعنا عمدا اىل مربّع العدم.
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املشييش والطبويب وّقعا عىل اتفاق بصفة رسية عىل الزيادة يف أجور موظفي
القطاع العمومية والوظيفة العمومية ابتداء من جانفي 2022 ؟

كوثر زنطور
املنشود   الوطني"  "الحوار  ان  يبدو 
قوس  اشهر"   7 يقارب  ما  منذ  واملطروح 
وأغلق" وان الحل القادم لن يأتي يف كل االحوال 
من رحم مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل 
املايض خاصة مع توجه  باتت جزءا من  التي 
بزمام  االمساك  محاولة  نحو  النهضة  حركة 
املبادرة السياسية عرب طرح " تشكيل حكومة 

سياسية" .

تسارعت االحداث يف االيام القليلة املنقضية من  
تاكيد بانفراج قريب  يف االزمة جاء عىل لسان امني 
عليا  اجتماعات  ارسار  نرش  اىل  الشغل  اتحاد  عام 
قطيعة  اعالن  عن  يبعد  ال  بشكل  املإل  رؤوس  عىل 
وتعني  الجمهورية   ورئاسة  الشغيلة  املنظمة  بني 
الرصاع  ادارة   " مهمة  من  االتحاد  انسحاب  ايضا 
وهدفت  عديدة   كانت  محاوالت   بعد  السيايس" 
للتوصل اىل حل ينطلق بتقريب وجهات النظر بني 

الرئاسات الثالث.
فشل االتحاد يف هذه املهمة التي سخر لها وقتا 
 ، نقابي رصف  منطق  من  منها،  لكنه خرج  كثريا 
الرابح االكرب ان تأكد ما يُتداول بخصوص توقيع 
أمينه العام نور الدين الطبوبي اتفاقا غري معلن او 
باألحرى " رسي"  يقيض بالزيادة يف اجور القطاع 
الحكومة  رئيس  مع  العمومية  والوظيفة  العمومي 
 ،  2022 تفعيله يف جانفي  ينطلق  املشييش  هشام 
رفيع  املغاربي" مصدر  لـ"الشارع  اكد  ما  حسب 

املستوى .   

انسداد 
النهضة  حركة  لرئيس  يكون  ان  املنتظر  من 
ورئيس الربملان راشد الغنويش حوار اليوم الثالثاء 
عىل قناة " حنبعل" تقول قيادات من النهضة انه 
خالله  سيطرح  الغنويش  وان  الجديد"  سيحمل   "
مبادرة لتشكيل حكومة سياسية . هذا توجه تقدمه 
الحركة  كـ"حل" يُعوض الحوار الوطني املعطل 

بسبب رئيس الجمهورية قيس سعيد.
انقسام  هناك  يوجد  النهضوية  الهياكل  صلب 
حول كيفية  ادارة االزمة : شق يدعو للمرور بقوة 
انتخابات  نتائج  اىل  والعودة  بالسلطة  واالمساك 
النهضة  تقودها  وتشكيل حكومة سياسية   2019
وتكون مفتوحة عىل كل من يريد املشاركة يف الحكم 

، وشق مقابل يدعو للتهدئة ويُحذر من اي تصعيد 
حول  جدل  يف  والدخول  الجمهورية  رئاسة  مع 
تحوير بعد 6 اشهر من تعطل تحوير سابق رغم 
حصوله عىل اغلبية معززة عند عرضه عىل مجلس 

نواب الشعب.
االنقسام داخل النهضة يشمل ايضا املوقف من 
رئيس الحكومة هشام املشييش بني  داعم ورافض 
باملشييش  التشبث  وراء  تكون  وقد  به.  للتمسك 
رئيسا للحكومة حسابات وربما صفقة اذ ان هناك 
من يؤكد انه يهدد باالستقالة التي  تعني دستوريا 
عودة املبادرة لرئاسة الجمهورية  مما يفرس تجنب 

النهضة تقديم اي موقف سلبي منه .
ويف الحقيقة فكرة "الحكومة السياسية" ليست 
بخصوصها  ،فاملشاورات  االخرية  التطورات  وليدة 
واصبحت  املنقيض  افريل  شهر  منذ  انطلقت 
الشغل  اتحاد  مبادرة  سقوط  بعد  اليوم  "ممكنة" 
وفقدان رئيس الجمهورية لالجماع الذي كان حول 
شخصه بسبب نزعته نحو نظام رئاسوي ومقاربته 
"الفوقية" يف التعامل مع حلفائه قبل خصومه .اما 
التي  الالجدية"  و"  التذبذب  حالة  فهو  املستجد 
الحت مؤخرا من خالل انقالبه عىل تعهدات قدمها 
للطبوبي كلفته خروج  اتحاد الشغل، ذلك املكون 

الوازن يف املشهد، عن دائرة حلفائه.
بالنسبة  االفضل  تكون  قد  الوضعية  هذه 
نفسها  بقوة وفرض  للمرور  تستعد  التي  للنهضة 
انتخابات  نتائج  اىل  استنادا  االول"  الحزب  كـ" 
خريف 2019.  حزب ُمطالب يف نظرها بتحمل " 
مسؤولياته" عرب البحث عن حلول بتعلة ان الرئيس 
ال يتقن اال التعطيل وان الفرصة باتت سانحة اليوم 
ومتاحة الفتاك املبادرة السياسية ومواجهة رئيس 
انهكته املعارك الهامشية وافقدته نزعته السلطوية 

جل حلفائه .
اكثر من ذلك ، ترى النهضة ان الفرصة سانحة 
يف  الفعيل  للحكم  الربملاني  حزامها  لنقل  ايضا 
القصبة ومعاقبة كل من " ضاددها " وخرج عن 
" موجبات التضامن الحكومي والربملاني"  واالمر 
يتعلق خاصة بكتلتي تحيا تونس واإلصالح، يقول 
قيادي نهضوي لـ" الشارع املغاربي" ان للنهضة 

البديل " عنهما"  لتأثيث املشهد الحكومي القادم.
حاجز  لتخطي  فعليا  سالكة  الطريق  تبدو  ال 

حلول  اىل  البالد  لحاجة  نظرا  السيايس  االنسداد 
التي  والتحديات  الصعوبات  حجم  يف  حقيقية 
تواجهها عىل اكثر من صعيد، ويف هذا الصدد يُجمع 
الخرباء عىل ان البالد عىل شفا االنهيار الشامل من 
قلب  حزب  من  القادمة  االخبار  تفيد  فيما  جهة 
سيكون  الحزب  هذا  أن  أخرى  جهة  من  تونس  
القروي يف نفس "املنطوق  بعد عودة رئيسه نبيل 
السيايس السابق، أي العودة اىل نتائج االنتخابات".

فالحزب الذي لم يجن من انتخابات 2019 اي 
يشء يذكر وأصبح بمثابة املناول السيايس للغنويش 
باالندثار  ومهدد  للحركة  بالتبعية  وموصوما 
مع  تحالفوا  ممن  سابقيه  مثل  مثله  السيايس 
النهضة، يدرس تحالفاته وخطواته القادمة ويبدو 
وامللفات  العائيل"  الضغط  و"  السجن  تجربة  ان 
خلط  تعيد  قد   ، القروي"  االخوين  لـ"  املفتوحة  

االوراق .

سعيد التائه
الحكومة  رئيس  حول  تتناقل  عديدة  روايات 
هشام املشييش منها وضعه العائيل الذي قد يكون 
استغله البعض لجعله رهينة عند اطراف  بعينها 
التونيس  االعالم  كان  وان  السيايس.  حزامه  من 
عالقة  ذات  مسائل  يف  الخوض  يتجنب  اجماال 
والشخيص  والنفيس  الصحي  الوضع  مثل  بملفات 
والعائيل ويبدو ان الرباعي مؤثر بقوة عىل مستوى 

كبار الفاعلني حتى ال نقول محددا .
املشييش  يُمثل اليوم الطرف االقوى يف املعادلة 
باالستقالته  تهديد  بيد  يمسك  انه  اىل  بالنظر 
النقد  صندوق  مع  الجارية  املفاوضات  وباالخرى 
املوقعة  الزيادة  الذي ال نعلم كيف سيتقبل  الدويل 
والوظيفة  العمومي  القطاع  يف  العاملني  اجور  عىل 
العمومية رغم ان التقليص يف كتلة االجور يُعد من 
كسابقاتها  الحكومة  وهذه  الدائمة  رشوطه  بني 

فشلت يف االيفاء بهذا االلتزام.
يكون  قد  اتفاقا  ان  اىل  تشري  مؤكدة  معلومات 
وقع مع الطبوبي منذ " اسابيع" للزيادة يف االجور 
السلوك غري مستغرب  اعالم رسمي، هذا  اي  دون 
مغادرتها  عند  نفاجأ  ال  قد  التي  الحكومة  من 
اكثر من قطاع  املوقعة مع  االتفاقات  بكم  السلطة 
هنا   .ونُذكر  الرسية   كنف  ويف  رسمي  اعالم  دون 
 " والزيادات  القضاة  نقابة  مع  الشهري  باتفاقها 

لم  اتفاق  بمتقىض  عليها  تحصلوا  التي  املعتربة" 
ينرش حتى اليوم .

يف  الشغل  اتحاد  مع  الزيادات  اتفاق  كان  وان 
يف  للحكومة وهي  مغامرة حقيقية  التأكيد  انتظار 
مفاوضات  صعبة وشاقة مع صندوق النقد الدويل 
فهل  االتفاق  هذا  ثمن  هو  املطروح  السؤال  فإن   ،
مثلما طالبت  املنظمة  ارساء هدنة مع  بهدف  كان 
ان  تقول  التجربة  ؟  السابقة  الحكومة  كل  بذلك 
وحتى  الصعب  من  باتفاقات  تشرتى  ال  الهدنة 
املستحيل االيفاء بها وبينت  التجارب قصور هذه 

املقاربة بل وفشلها.
يف املقابل ال يبدو ان الرئيس قيس سعيد معني 
بما يدور يف الساحة وال بالشواغل الحقيقية للبالد 
الدستور والغريب  اليه هو تعديل  بالنسبة  االهم   ،
الدستوري  القانون  يف  استاذ  وهو  الرئيس  ان 
متمسك بتغيري نظام الحكم وتعديل الدستور دون 
الخسارة  يجني  اليوم  نراه  رؤية،  اية  وبال  حلفاء 
االنتخابية  رشعيته  له   هيأت  وقت  يف  االخرى  تلو 
ومنسوب الثقة العايل للعب دور هام خاصة يف فرتة 

االلتقاء السابقة مع اتحاد الشغل.
اال ان قيس سعيد بات ال يبعد عن رئيس تائه 
بال بوصلة وال  فريق استشاري وال حلفاء وبال قدرة 
عىل تغليب املوضوعي عىل الذاتي  وقد يكون فوت 
قادر  سيايس  توازن  إلحداث  ذهبية  فرصة  بذلك 
عىل اخراج البالد من ازمتها. سعيد تحول يف نظر 
العديدين اىل خطر عىل مسار االنتقال الديمقراطي 
صفة   " رسيعا  وفقد  استقرار  من  تبقى  ما  وعىل 

البديل" ملنظومة فاشلة وانتهازية .
يف االخري سيعود االتحاد لالنكباب عىل مؤتمره 
ان  بعد  قوة  موضع  يف  الحايل  التنفيذي   ومكتبه 
نجح يف غلق جل امللفات العالقة مع الحكومة  وال 
احد بامكانه القاء أي لوم عىل منظمة حاولت ايجاد 
حلول ألزمة دون التوصل اىل نتيجة، فهي ال تتحمل 
فستحاول  للنهضة  بالنسبة  أما  ذلك.  يف  مسؤولية 
املعادلة  الفراغ ملحاولة قلب  النهضة استغالل هذا 
عرب املرور لحكومة سياسية ومزيد اضعاف رئيس 
يف  نوعية  رجة  يشكل  قد  التوجه  هذا  الجمهورية. 
بالحكم  باإلمساك  يطالب  الذي  النهضوي  الداخل 
راكمه  الذي  الفشل  ورغم  التكاليف  كانت  مهما 

طيلة العرش سنوات األخرية.

• قيس سعيد ُمصّر على تعديل الدستور  • نبيل القروي يدرس »تحالفاته«
• النهضة تريد حكومة سياسية طبقا لنتائج انتخابات 2019

نبيل القروي نور الدين الطبوبي راشد الغنويش هشام املشييش قيس سعيد
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ماذا أصاب بن سدرين؟
سهام بن سدرين واحدة من الشخصيات املثرية للجدل. ذلك أنه منذ 
أن تم تعيينها عىل رأس هيئة الحقيقة والكرامة استقال منها املناضل 
لبيب  عىل  يخفى  ال  تقييم  ذلك  ويف  الشماري  خميس  الكبري  الحقوقي 
لتتاىل بعد ذلك االستقاالت ووصل األمر إىل التشكي من ترصفها اإلداري 
واملايل للمحاكم وملجلس النواب ورغم أن اإلجماع حاصل عىل فشلها يف 
تسيري الهيئة ويف القيام باملهام املناطة بعهدتها فإنها بقيت عىل رأسها 
ألنها تحظى بحماية رئيس حركة النهضة الذي جندت لصالحه أشغال 
للنظر  الالفت  الحقا.  منه  البعض  عىل  سنأتي  ما  وهو  جميعها  الهيئة 
أن بن سدرين ويف مشاركة لها يف ندوة وطنية عقدت يوم السبت 19 
جوان 2021 حول تحركات التصعيد ضد اإلفالت من العقاب اعتربت 
املغاربي« األلكرتونية أن ما تشهد  يف ترصيح نقلته صحيفة »الشارع 
نتيجة  الشباب وقتل وتعذيب هو  واعتداءات عىل  انتهاكات  تونس من 
بـتكريس  الغنويش  راشد  الربملان  رئيس  متهمة  العقاب  من  اإلفالت 
انه  معتربة  الوطنية  املصالحة  اقرتاح  عرب  العقاب  من  اإلفالت  سياسة 
يجب أن يكون أول من تتم محاسبتهم داعية إياه إىل مصارحة الشعب 
وإعالمه بأنه يريد تحصني مجموعة من املقربني منه من خالل قانون 

املصالحة.
ورغم أن هذا االتهام صحيح يف مجمله واألدلة عىل ذلك متوفرة فإنه 
يصبح غريبا مّلا يصدر عن سهام بن سدرين التي لم تتورع عن محاولة 

فما  وهمية.  ووقائع  أحداث  واختالق  الوطنية  الحركة  تاريخ  تزوير 
الذي حدث وما الذي جرى حتى تشن هجومها الصاعق عىل الغنويش 
الذي  هذا  والصدق  الجّد  محمل  عىل  نحمل  أن  يمكن  وهل  وحركته؟، 
قالت؟ أال يعترب قولها هذا تفّصيا من مسؤوليتها يف إشعال نار الضغينة 
هذه  تعترب  أال  االحرتاب؟  حد  إىل  األمر  ليصل  السياسية  التيارات  بني 
الغرق؟ ثم  السفينة وقد شارفت عىل  للقفز من  املحاولة منها محاولة 
قولها بأن الغنويش يقود البالد إىل االحرتاب أال يعد سخرية من عقولنا 

وذاكرتنا؟ 
الخالفات  يف  النفخ  عن  املاضية  السنوات  تتوقف طوال  لم  فسهام 
املوجودة بني التيارات السياسية بل وصل بها األمر إىل النبش يف الذاكرة 
وإحياء ما اندرس من خالفات فتجدها تنتقل من املوقع إىل غريه بحثا 
لها  املرافق  الطبيب  بشهادة  تطاوين  يف  وفضيحتها  العظام  بقايا  عن 
أنها  بعد  ما  يف  ادعت  عظام  بقايا  ووضعت  ليال  تسللت  حيث  موثقة 
ليوسفيني قتلوا يف جبل اقري كما جوبهت دعوتها بإعادة كتابة تاريخ 
الوطن ببيان أمضاه أكثر من 60 مؤرخا من بني ما جاء فيه: »ومن باب 
توجيهات  أو  أوامر  املاضية  الستني سنة  تصدر خالل  لم  فإنه  األمانة 
بكتابة التاريخ أو تدريسه بالجامعة التونسية يف هذا االتجاه أو ذاك أو 
بالرتكيز عىل هذه الشخصية أو تلك أو عىل فرتة دون أخرى« )جريدة 
الغنويش  الهجمة عىل  2017 ص8(. يف نفس  أفريل   9 بتاريخ  املغرب 

ذاتها  هي  أنها  متناسية  العقاب  من  اإلفالت  سياسة  كّرس  أنه  ذكرت 
كرست الوجه الثاني من نفس العملة وهي االستهانة بالعدالة وتدجينها 
وذلك بتكريسها سياسة معاقبة األبرياء التي بقيت مرّصة عليها إىل اآلن 
 2014 سبتمرب   17 بتاريخ  الصباح  جريدة  يف  لها  ترصيح  يف  جاء  اذ 
بّرأهم  الذين  عيل  بن  وزراء  ملفات  ستعيد  الهيئة  أن  »األكيد  قولها: 
ذكرت  والوجاهة  املصداقية  من  شيئا  لقولها  تعطي  وحتى  القضاء«، 
»تحصني  تستهدف  الغنويش  إليها  يدعو  التي  الوطنية  املصالحة  أن 
مجموعة من املقربني منه«، وهو ما يعني اتهاما جليا وواضحا للمقربني 
من الغنويش بالفساد. ولسائل أن يسأل هل أنها صحوة ضمري انتابتها 
أن  إليه  نخلص  الذي  مسبقا؟  منها  تتوقى  أخرى  أشياء  هناك  أن  أو 
ما جاء عىل لسان املذكورة يف الندوة ال يمكن أن نحمله إال عىل محمل 
الخوف مّما هو آت مستقبال فملف الفساد أصبح اليوم محال للمقايضة 
السياسية والفاعلون السياسيون اليوم هم غريهم قبل سّت سنوات األمر 
الذي أخّل بالتوازنات التي كانت تستند إليها بن سدرين يف ما صنعت 
اليقني  علم  تعلم  ألنها  ذمتها  بتربئة  سارعت  لذا  الهيئة  يف  الله  بخلق 
أنها سوف تكون أّول من ستتم التضحية به حماية ملن هم أقرب منها 
أتت طوال  لها وامتصاصا لغضبه مما  املناهض  العام  للرأي  وترضية 

السنوات املاضية.  
السيدة سالمية

انقلبت على الغنوشي بـ 180 درجة :

معز زيود

هل خيرج الغنويش هذا املساء يف حوار »خارج عن املألوف« عن منهجية التقّية واملواربة ؟
حرصيّة  معلومات  حاسمة،  »قرارات 
حوار  يف  الكربى  املفاجأة  تشّكل  قد  وتفاصيل 
قناة  عنه  أفصحت  ما  هذا  املألوف«،  عن  خارج 
هذه  ستبثّه  الذي  الحوار  بخصوص  »حنبعل« 
النهضة،  الربملان وزعيم حركة  الليلة مع رئيس 
فإنّه  الدعائي  اإلعالن  هذا  مضمون  يصدق  فلو 
يعني أّن راشد الغنويش قد اختار هذه املّرة خطاب 
»الحقيقة«. أّما خالف ذلك فإنّه يدّل عىل تمّسكه 

بما ُعرف عن منهجه من تقيّة ومواربة!...
راشد الغنويش ليس شخصيّة عاديّة يف تونس، هذا 
ما يفرتض أن يدركه كّل املتفّحصني للشأن السيايس يف 

تونس. فقد يكون رئيس حركة النهضة السيايس 
الوحيد الذي صمد أمام ما شهدته البالد من 

تقّلبات وما عاشه هو نفسه من هّزات 
عىل امتداد العرشيّة األخرية. يعود ذلك 
إىل عوامل عديدة ومتداخلة، وال سيما 
قّط  تُفارقاه  لم  قبّعتني  يحمل  أنّه 
لتجعال خطابه مرتاوًحا بني منطوق 
الزعيم  وتعاليم  السيايس  املسؤول 

الديني...
تهتّز  لم  الغنويش  صورة  أّن  يخفى  ال  ذلك  ومع 
النهضة،  حركة  أنصار  باستثناء  التونسينّي،  لدى 
الشعب  نّواب  ملجلس  رئاسته  بدء  منذ  له  حدث  كما 
18 شهًرا. كما لم يمّر شهر واحد  امتداد حوايل  عىل 
الثقة من  النّواب عن الئحة سحب  إاّل وتحّدث بعض 
تعتمده  الذي  املنهج  اعتبار  دون  الربملان،  رئيس 
استهدافه  جعل  يف  الحّر  الدستوري  الحزب  رئيسة 
محورا أساسيّا يف خطابها املعارض سعيًا إىل الوصول 

إىل الحكم...
يواجه  بات  الغنويش  أّن  واضًحا  يبدو  وما 
ذاته.  اآلن  يف  مفتوحة  سياسيّة  جبهات  عّدة  اليوم 
بعد  تنته  لم  النهضة  لحركة  الداخيل  الصعيد  فعىل 
للحزب  أن أمىس تمديد رئاسته  معركة خالفته، بعد 
من  بارز  طيف  لدى  ومعلنة  شديدة  معارضة  محّل 
قياداته. يُضاف إىل ذلك رصاعه السيايس املحتدم مع 
رفًضا  يرفض  الذي  سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس 

من  الدستور  إليه  أسنده  ما  بممارسة  االكتفاء  تاّما 
صعوبات  الغنويش  يواجه  املقابل،  ويف  صالحيّات. 
جّمة يف الحّد من تقّدم غريمه السيايس األخطر ظرفيّا 
تصاعدت  الذي  الحّر  الدستوري  الحزب  يف  املتمثّل 
غري  مراتب  إىل  الرأي،  استطالعات  وفق  شعبيته، 

مسبوقة يف ظّل تدحرج غري مسبوق لحركة النهضة.

مسؤولّية تاريخّية
يف ظّل األزمة الشاملة التي تعيشها البالد عىل كاّفة 
وصّحيّا،  واجتماعيّا  واقتصاديّا  سياسيّا  األصعدة، 
والشخصيّة  والحزبيّة  السياسيّة  التحّديات  تراكمت 
من  أنّه  فكما  البالد.  يف  األكرب  الحزب  رئيس  أمام 
يف  النهضة  حركة  موقع  أهميّة  من  التقليل  املغالطة 
الثورة وكذلك نصيبها  بعد  التونيس  السيايس  املشهد 
السائدة،  األوضاع  بلغته  عّما  املسؤوليّة  من  األكرب 
 23 انتخابات  منذ  الحكم  أروقة  تغادر  لم  باعتبارها 
أكتوبر 2011، فإنّه يُفرتض كذلك أن ينتهج رئيسها 
تكون  ربّما  -التي  املرحلة  هذه  يف  بأمرها،  والحاكم 

األخرية- من حياته السياسيّة، نهًجا مغايًرا ِلما ُعِرف 
عنه لدى غرِي أتباعه ومريديه وأنصاره. 

ميالده  بذكرى  يحتفي  أن  إذن  الغنويش  آثر 
ليُعلن  بعينها،  تلفزيونيّة  قناة  منرب  عىل  الثمانني 
يف  حاسمة«  »قرارات  عن  القناة  هذه  ذكرت  ما  وفق 
من  هنا  مألوف«  »غري  وعبارة  مألوف«.  غري  »حوار 
رئيس  واصل  حال  يف  كّليّا  معناها  تفقد  أن  شأنها 
استخدام  الشعب  نّواب  ومجلس  النهضة  حركة 
كّل  يعد  فلم  املعتاد.  املوارب  لخطابه  نفسها  اآلليّات 
يشء »عىل ما يُرام«، كما دأب الغنويش عىل القول، يف 
هذه التجربة الديمقراطيّة التونسيّة الناشئة، بعد أن 
هيبتها  من  تبّقى  ما  تفقد  وتكاد  الدولة  استُضعفت 
العديد  واستبيحت  مكّوناتها  معظم  الفساد  ونخر 
من مؤّسساتها ورضب الكساد والخسائر املفجعة 
اقتصادها واستفحل الفقر وشتّى الفريوسات يف 
أوصال فئات عريضة من 

شعبها...
الغنويش  يتحّمل  أال 
شارك  الذي  وهو  إذن، 
بأشكال مختلفة ومسرتسلة 
جانبًا  األخرية،  العرشة  األعوام  طيلة  البالد  حكم  يف 
يكاد  ببلٍد  حّل  الذي  الخراب  مسؤوليّة  من  هنّي  غري 
املعلوم،  االستنتاج  هذا  يدعوه  أال  اخرضاره؟!  يزول 
الذي ال يرّص عىل نفيه إاّل أتباعه، إىل رضورة مراجعة 
برملاني  مشهد  إفراز  إىل  مثال  أّدى  سيايس  نهج 
تشهده  ما  تعميق  يف  يوغل  فتئ  ما  مؤسف  بهلواني 
تونس املريضة من مآٍس؟ وهل يكمن الدور األسايس 
توحيد  التونيس، يف  الربملان  رئيس  بوصفه  للغنويش، 
الرشخ  تعميق  مواصلة  يف  أم  التونسينّي  بني  الصّف 
القائم بني صفوفهم؟ وهل علينا أن ننىس اليوم، عىل 
الغنويش قبل  التي وّجهها  املثال، تلك املراسلة  سبيل 
فرتة قصرية إىل وزير الدفاع الوطني للقدح يف حياديّة 
املؤّسسة العسكريّة، وكأنّه ليس رئيس الربملان وإنّما 
زعيم حزٍب ما زال لسان حاله يُخاطب معرش ضيوفه 
الجيش  أّن  مرّدًدا  الجهاديّة«،  »السلفيّة  شيوخ  من 

»غري مضمون« وكذلك األمن واإلدارة؟!...

إكراهات حزبّية
واأليديولوجيّة  الدعائيّة  الشعارات  عن  بعيًدا 
املحنّطة، ال أحد ينكر إذن الدور املهّم الذي يمكن أن 
يضطلع به الغنويش إذا سعى فعليّا إىل تجنيب البالد 
ويف  اليوم.  تُكابده  مّما  وخطورة  سوءا  أكثر  أوضاعا 
كّل األحوال يجد رئيس حركة النهضة نفسه اليوم يف 
عمق مأزق سيايّس ال يُحسد عليه. فهو مطالب باألخذ 

بمعادلة يف منتهى العرس حزبيّا وبرملانيّا ووطنيّا. 
من  بعدد  محارصا  يبدو  الغنويش  أّن  صحيح 
الربملانيّة  والتوازنات  والسياسيّة  الحزبيّة  اإلكراهات 
الذي  وهو  والشخصيّة،  العائليّة  الحسابات  وحتّى 
أعرب خالل االنتخابات السابقة عن أمله يف أن »يتغّلب 
العقل السيايس عىل العواطف واملشاعر واالنفعاالت... 
وأن يتغّلب العقل ملصلحة البالد ومصلحة الثورة عىل 
واجبات  أوكد  من  يبدو  ثّمة،  ومن  الذاتيّة«.  املصالح 
الغنويش اليوم أن يترّصف بوصفه مسؤوال رفيعا يف 
الدولة التونسيّة، ال مجّرد مرشد جماعة أو زعيم قبيلة 

ال تهتّم إاّل بمراعيها ومغانمها الذاتيّة. 
مصادر  من  ترّسب  ما  تأكيد  يف  إذن  املهّم  ليس 
اعتزام  بشأن  اآلتي  الحوار  تفاصيل  عىل  مّطلعة 
الغنويش اإلعالن عن البدء يف تشكيل حكومة سياسيّة 
سيعلن  أنّه  يف  فقط  أو  املشييش،  هشام  برئاسة 
بخصوص  راج  ما  القطعي  رفضه  عن  عاٍل  بصوٍت 
إىل  العودة  يف  سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس  رغبة 
التحويرات عليه  1959 وإدخال بعض  دستور سنة 
أن  شأنه  من  ما  وهو  شعبي.  استفتاء  إىل  واملرور 
رشعيّة  بنهاية  ويحكم  برّمته   2014 دستور  ينسف 
قرص  دخل  أنّه  باعتبار  نفسه،  الجمهوريّة  رئيس 
أقسم عىل حمايته، دستوٌر ال  قرطاج بفضل دستور 
يُجيز تعديل بعض فصوله إاّل يف حالة سقوط النظام 

بأرسه!.
التي  األهّم إذن أن ينتهج الغنويش نهج الحقيقة 
واملوارب  املزدوج  الخطاب  من  التخّلص  تقتيض 

والتسّلح باملصارحة والشجاعة.
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القريوان مدينة الفقر العتيق واملتعاقدة منذ زمن طويل 
مع التهميش والنسيان والخذالن تدفع اليوم فاتورة 

أبناءها  وتّزف  وفاشلة  عاجزة  دولة  سياسات 
اىل  أطفالها  وحتى  ونساءها  ورجالها  وبناتها 
قبل  هناك  قامت  الساعة  املوت...كأّن  جنّة 
أوانها... وكأّن  قبل  أتت  اللحظة  موعدها وكأّن 
وإذاللها...  القريوان  خيانة  تعّمد  من  هناك 
اليوم  القريوان  الذي تعيشه  املرعب  السيناريو 

الخالية  جدرانها  اىل  وصوال  البالية  أريافها  من 
املوت  لم يكن مفاجئا والكّل خاض يف فرضيات 

من  تحّذر  كانت  العالية  األصوات  كّل  والعدم. 
الهندي  أو  الربازييل  أو  االيطايل  السيناريو  حصول 

يف القريوان بالذات... وكّل نداءات االستغاثة 
اىل  الكبري  باإلصبع  تيش  كانت 

املنظومة  انهيار  احتمال 
بالقريوان  هناك  الصّحية 
كارثة  تسجيل  وإىل 
املقاييس  بكل  إنسانية 

القريوان  أهل  وتركت  املوت  مع  الحياد  التزمت  التي  الحكومة  باستثناء 
يواجهون مصريهم عىل غرار قطيع يسوقونه غصبا اىل املسلخ عىل أمل 
أن تطيب أوجاعهم طواعية وتكتمل يف طريقهم اىل الحياة الثانية مناعة 

القطيع التي استسلمت لها كّل العقول العاجزة والشعوب املفّقرة.
الصحيّة  املنظومة  تداعي  وقبل  االنهيار  حافة  اىل  الوصول  قبل 
برّمتها ودخول املدينة بأكملها اىل مربّع املوت أطلق عديد األطباء نداءات 
استغاثة ووجهوا تحذيرات شديدة للحكومة حتى ال يقع الفأس يف الرأس 
وال تحدث الكارثة االنسانية... الدكتور رفيق بوجدارية عىل غرار عديد 
اىل  أكثر من ترصيح إعالمي  نبّه يف  املشهد  الذين عاينوا فظاعة  األطباء 
صحية  بكارثة  وتنبئ  جدا  خطرية  القريوان  يف  الصحية  الوضعية  أن 
الفتا اىل أن الوباء التهم الجهة بكاملها. 700 الف ساكن و11 معتمدية 
وريف كبري عىل شفا الهاوية وكل املعتمديات تشهد تقريبا تفشيا للوباء 
الشمال والجنوب وغرب  القريوان والية عبور بني  أن  ذلك  واألخطر من 

ورشق البالد وقد تكون بّوابة ترّسب الفريوس اللعني اىل بقيّة الواليات.
 يف أكثر من مّرة حاول الدكتور استباق حصول هذا السناريو الخطري 
بالتحذير من أن ثمن املناعة الطبيعية من غري تلقيح أو ما يعرف بمناعة 
انهيار  عنه  سينجر  خطرية  واصابات  وفيات  وسيخّلف  باهظ  القطيع 
بروز فريوس  ايضا  ذلك  ينجّر عن  قد  انه  اىل  ولفت  الصحية.  املنظومة 
البلدان  الفريوس ظهر يف  مثل هذا  بان  يكون خطريا مذكرا  قد  متحّور 
التي ذهبت عن قصد او عن غري قصد نحو اعتماد املناعة الجماعية وبان 
ذلك ما حصل مثال يف الربازيل التي قال انها توجهت عن قصد نحو ذلك.

املشييش  لدى حكومة  آذانا صاغية  لم تجد  التحذيرات وغريها  هذه 
التي لم تكرتث ملا يحصل يف القريوان وانشغلت بتخصيص جانب كبري 
من وقتها الجتماعات جامعة كرة القدم ووزارة الرياضة تمهيدا إلقرار 
عودة الجمهور اىل املالعب يف وقت تعيش البالد يف قبضة الجائحة. هذه 
واقتصاديا  سياسيا  املفلسة  املتعاقبة  الحكومات  من  وكغريها  الحكومة 
املنكوبة  الجهات  من  وغريه  القريوان  يف  األعزل  الشعب  تركت  وأخالقيا 
واملالحقة من طرف الجائحة يواجه خطر املوت متسلحني يف ذلك بثقافة 
»الجهل« وبفلسفة »يا نعيشو عيشة فل يا نموتو الناس لكل«. وعوض أن 
تفرض الحكومة سلطتها األدبية واملعنوية عىل الجميع وتتدّخل لتصحيح 

الوضع وتفادي الكارثة أدارت ظهرها لشعبها ودفنت رأسها يف الرتاب.
صمت الحكومة وجبنها وقرص نظرها يف التعاطي مع امللّف الصّحي 
وتسبّبها املبارش يف هالك العرشات وإصابة املئات جعل أهالينا يف القريوان 
ينتفضون عىل الظلم والتهميش وعىل التجاهل غري املربّر والبداية كانت 
القريوان  والية  معتمديات  مختلف  من  املواطنني  من  كبري  عدد  بخروج 
الوالية  مقر  أمام  وقفة  لتنفيذ  واملنظمات  الجمعيات  ممثيل  من  وعدد 
والسلط  الحكومة  تعامل  عىل  احتجاجا  أكتافهم  عىل  اكفانهم  حاملني 

املحليّة مع الكارثة االنسانية والصحية التي تعيشها الجهة.
الحركة االحتجاجية كانت عفوية ورمزية وتهدف باألساس لتحميل 

الحكومة مسؤولياتها تجاه هذا الفشل والتقصري يف رعاية مصالح الناس 
وتأمني حياتهم ومصدر قوتهم خاصة أّن حكومة املشييش طبّقت املثل 
القائل »بعد ما تخّذ رشى مكحلة«. فلو كان التدّخل الحكومي بالرسعة 
اىل ما هي عليه اآلن وملا  القريوان  آلت األمور يف  ملا  الالزمتني  والرصامة 
أخرى  واليات   3 أّن  خاصة  االنسانية  الكارثة  حافة  اىل  البالد  وصلت 
اقرتبت بدورها من السيناريو »القريواني« وتعيش هي األخرى عىل وقع 

تفيّش الجائحة بمعّدالت فوق الوطنية. 
الغريب يف األمر أنّه بعد خروج الوضع عن السيطرة وبعدما تتالت 
تحّركت  تقريبا  مناعتها  كّل  القريوان  فقدت  ما  وبعد  االستغاثة  نداءات 

سواكن الحكومة واستيقظ ضمري املشييش املسترت إلقرار جملة من 
القرارات التي كان يمكن ان تعيق تطّور األزمة لو تّم االفراج 

عنها يف الوقت املناسب. 
 قرارات يبدو للوهلة األوىل أنها جاءت بكثري من التخبّط 
والتأخري. كما يبدو أنها لن تعيق النسق التصاعدي للكارثة 
التي باتت من تحصيل الحاصل. وحتى محاوالت االنقاذ 
املرتاكمة وال  املوت  الجارية حاليا ال يمكنها محو مشاهد 
التونسية  العائالت  كل  سكن  الذي  الفقدان  ألم  تخفيف 
الندم  األلم والحرسة وكذلك  يزيد من حّدة هذا  ما  تقريبا. 
هو أن تونس كانت محمية بفضل الله تعاىل من مخالب 
السيناريو  حصول  عن  بمأمن  وكانت  الجائحة 
عديد  أنفاس  عىل  أطبق  الذي  الكارثي 
لألسف  ولكن  العالم.  يف  الدول 
التونسية  الدولة  سياسة 
حّكامها  بعض  وبصرية 
اىل  جميعا  قادتنا  ووزرائها 
هذا  حصول  واىل  التهلكة 
الرضر املادي واملعنوي واىل 

هذا الرشخ النفيس العميق الذي بات يطاردنا يف أحالمنا قبل كوابيسنا.
وزير  رعوانية  لوال  حمراء  بؤرة  لتصنّف  تكن  لم  الخرضاء  تونس 
الصّحة السابق عبد اللطيف املّكي الذي خدعوه بقولهم »حسناء« فبارك 
عودة  يف  تسبّب  الذي  األمر  والجوية  والبحرية  الربية  الحدود  فتح  قرار 
الفريوس وانتشاره بأكثر قّوة ورشاسة حتى بات خارجا عن السيطرة. 
للوبيات  وخدمة  سياسية  ضغوط  تحت  آنذاك  اتخاذه  تّم  القرار  هذا 
بعينها تتاجر يف املوت قبل الحياة فحصلت الكارثة وها نحن اليوم ندفع 

جميعا الفاتورة باهظة. 
فقط  فاشتغل  صورته  لخدمة  كورونا  أزمة  استثمار  حاول  املّكي 
النفخ يف صورته ويف  االتصايل والتسويقي ورغم محاوالت  الجانب  عىل 
دوره خالل محاولة السيطرة عىل األزمة منذ بدايتها لم ينجح يف تهيئة 
الظروف املناسبة واملالئمة للمرور من مربّع القول اىل دائرة الفعل حيث 
لم يسّخر آليات الدولة ونعني املنظومة الصحيّة لفائدة املواطن.. املّكي 
ليس املسؤول الوحيد عّما آلت اليه األوضاع فالحكومة ككل يف ذلك الوقت 
بقيادة الفخفاخ تتحّمل املسؤولية وهو ما دفع البعض ملقاضاتها بسبب 

قرار فتح الحدود.
الفريوس.  الحّر يف قبضة  السقوط  األّول من بداية  الفصل  كان هذا 
الجائحة  التي ساهمت يف تغّول  املبكية  الفصول املضحكة  أّما عن بقيّة 
التونيس فهي أكثر من أن  النسيج املجتمعي  وتفشيها بنسق جنوني يف 
وسخيفة  عقيمة  وحلول  واعتباطية  عشوائية  قرارات  تعّد...  أو  تحىص 
ملحارصة الفريوس. ارتباك وارتجال وندوات صحفية للجنة علمية تقول 
ما ال تفعل... اجتماعات حزبية بأعداد قياسية ومآتم رسمية بتجمعات 
برشية ال حرص لها... رئيس الحكومة هشام املشييش يعلن دون سابق 
إنذار عن الدخول يف فرتة حجر صحي شامل خالل أيام عيد الفطر وهو 
املناخ  تعفني  يف  وزاد  معلن  مدني  عصيان  حالة  يف  تسبّب  الذي  القرار 
الصّحي املتعّفن بطبعه... بطولة كرة قدم تواصل نشاطها كأن شيئا لم 
يكن وتخرتق الحجر الصّحي الشامل وترضب بقرارات الحكومة عرض 
الحائط... وآخر املهازل اجتماع عايل املستوى يطلب هدنة بأسبوع من 
الفريوس لتنظيم مباريات كأس تونس ورابطة األبطال االفريقية بحضور 
الجمهور والنتيجة ما نعاني اليوم... حكومة عاجزة ومنهارة ومنظومة 
وتوّقعات  والقانون  الدولة  عىل  علني  تمّرد  وحاالت  متهالكة  صحيّة 

بانفجار اجتماعي مخيف سيزلزل األرض من تحت أقدام الجميع. 
القريوان لم تكن لتحترض ولم تكن لتصل اىل هذا السيناريو املرعب 
عىل  القادمة  الواليات  وبقيّة  القريوان  تونس...  يحكمون  من  رداءة  لوال 
مهل اىل مربّع املوت ما كان لها أن تقع فريسة للخراب والدمار لو كانت 
أكثر  أكثر حكمة وأكثر حنكة وخاصة  والتي سبقتها  الحالية  الحكومة 
والفقر  اإلرهاب  الجهات  كّل  من  املتعثّرة  بشعب يالحق خطواته  رحمة 
واليأس واإلحباط والجائحة التي وجدت البالد »بالش امايل فأقامت فيها 

اآلذان«...

القريوان لـم تكن لتحترض لوال رداءة
من حيكمون تونس !

العربي الوسالتي

هشام املشييشالياس الفخفاخ

عبد اللطيف املكي

حتى تكتمل صورة الخراب والدمار الذي تعيشه تونس منذ سنوات كان ال بد من قرع طبول الموت وإحياء مراسم العدم. وكان لزاما علينا جميعنا سماع 
صوت النديب والنحيب حتى يستفيق البعض من غيبوبته االرادية ويفتح عينيه مليا ويتفّحص ما صنعت يداه... اليوم رائحة الموت تأتي على جناح الجائحة من 
فوق أسوار عاصمة األغالبة تلتهم األخضر واليابس في مشهد قاتم سيريالي. القيروان تلك المدينة الشاهدة على عمق الحضارة والصامدة في وجه الحاضر 

والعبث والقذارة تستغيث بالصوت العالي... أعداد الموتى في العاللي والجاني يولّي ظهره للمصائب وال يبالي...

قريواني يحمل قريوانية اىل املستشقى بوسائله الخاصة
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تونس بعد 10 سنوات من حكم النهضة وحلفائها
جانب من شاطئ قليبية العزيز

لسنا في بنغالداش بل نحن في تونس وتحديدا بمنزل بورڤيبة، 
سائق القطار يتوسل ألصحاب اإلنتصاب الفوضوي حتى 

يفسحوا له المجال للمرور كل هذا تحت أنظار أعوان الشرطة..

تونسي يحمل مريضة للمستشفى على متن كريطة

سرير مرضى في مستشفى عمومي تونسي
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من  عددا  أن  بالدنا  يف  السياسية  للحياة  املتابع  يلحظ 
املنتسبني للتجمع الدستوري الديمقراطي انتقلوا بعد أحداث 
2011 إىل حركة النهضة وما جاورها رغم أن حزبهم كان يعلن 
عداوته لإلسالم السيايس. فما سبب ذلك؟ وإىل أي يشء تعود 
هذه الهجرة الجماعية التي أفرغت حزبا كانت قيادته تتبجح 
منهم  وخلت  غابوا  تجمعي  »مناضل«  ماليني  ثالثة  بوجود 
الساحة ولم يعد لهم وجود إال يف حظرية الخصوم السابقني؟ 
قد يكون لالنتهازية والسعي إىل التموقع يف الوضع الجديد دخل 
وتأثري إال أن ذلك ال يفرّس االنهيار الرسيع للحزب واندثاره من 

الحياة السياسية وكأنه لم يحكم طوال 23 سنة.

 بعد تغيري السابع من نوفمرب اتجه الرأي لدى البعض من 
املقربني من القيادة الجديدة إىل التخيل عن الحزب االشرتاكي 
الدستوري وإنشاء حزب جديد بديل هو حزب الرئيس. وقد قاد 
هذه الجماعة بعض علماء االجتماع إال أن قدماء الدستوريني 
وهياكله  الحزب  عىل  اإلبقاء  واقرتحوا  ذلك  عىل  اعرتضوا 
والحفاظ عىل صفة الدستوري إىل أن استقر األمر عىل تغيري 
اسم الحزب فقط ليصبح التجمع الدستوري الديمقراطي مع 
فتح أبوابه عىل مرصاعيها لبقية التيارات واالتجاهات الفكرية 
والسياسية بوهم التجميع برشط الدخول بصفة فردية وليس 
بصورة جماعية، فكان أن تهافت عىل االنخراط فيه كل عار 
والبس من كل حدب وصوب وحفلت أيامها الجرائد واملجالت 
بقائمات املنخرطني الجدد. فَجَمَع التناقضات وأصبح خليطا 
هذا  أن  األمر  يف  الغريب  سيايس.  أو  فكري  ناظم  ينظمه  ال 
الشتات املتنوع ُعنيِّ بعضه مبارشة يف قيادة الحزب أي اللجنة 
ال  يساريا  األمر  نهاية  يف  لنجد  الرئايس  الثلث  ضمن  املركزية 
يمتلك سوى تجربة العمل يف الرسية وقد أصبح قياديا يف حزب 
الرئاسية  العائلة  أن  ننىس  ال  كما  سنة.   30 منذ  البالد  يحكم 
صخر  د  ُصعِّ حيث  الحزب  صبغة  تغيري  يف  كبريا  دورا  لعبت 
املاطري وبلحسن الطرابليس إىل املواقع القيادية فيه ويف الدولة 
مما  مختلفة  مستويات  يف  التعيينات  يف  تدخلها  عن  فضال 
جعل هّمة الحزبيني تفرت ألن الحزب الذي كانوا يعتقدون أنه 
الوسيلة التي ستمكنهم من الوصول إىل املناصب العليا أصبح 
التماسك  إضعاف  املزيد من  إىل  أدى  ذلك  تماما.  اللعبة  خارج 
الداخيل لحزب افتقد الحيوية السياسية لبقائه يف الحكم مدة 
تجميع  سوى  له  عمل  ال  بريوقراطيا  جهازا  وأضحى  طويلة 
افتقدت  ذكر  ما  إىل  باإلضافة  الرسمية.  املناسبات  يف  الناس 
بعد  أي مرشوعية قاعدية  والجهوية  املركزية  الحزب  قيادات 
للجان  العاّمون  والكتاب  السيايس  الديوان  أعضاء  أصبح  أن 
بذلك  لتنتهي  الرئايس  القرص  من  ببالغات  يعيّنون  التنسيق 
كل عالقة لهذا الهيكل بما يجب أن يكون عليه الحزب كأداة 
مهمتها التأطري وإعداد القيادات ليصبح إدارة كبقية اإلدارات 

امللحقة بالرئاسة.

الجدير باملالحظة أن األحزاب الفعلية التي تعمل من أجل 
املناسبات  اختالق  إىل  تعمد  جديدة  مواقع  واكتساب  التمدد 
من  وحزامها  املنتسبني  من  جمهورها  فيها  يشارك  حتى 
املسيّسني واملثقفني وغريهم من الفئات غري املنتسبة لها. أما 
السابع  الرسب فحتى مناسبة  يغّرد خارج  التجمع فقد كان 
للتونسيني.  وليس  لألجانب  احتفاال  منها  جعل  نوفمرب  من 
فالندوات الدولية ال عالقة لها بشواغلنا ويُدعى إليها رؤساء 
حكومات ووزراء سابقني وأحزاب رسمية لتمّر دون أن ترتك 
الهمم يف  املناسبات وغريها لشحذ  أثرا بحيث لم تستغل هذه 
الحزب وتقوية الروابط بني املنتسبني اليه عرب النقاش والحوار 
النظام يف تلك الفرتة كان يف  مّلا نضع يف االعتبار أن  خصوصا 
مواجهة الحركة اإلسالمية التي حّررت مبادرة املنتسبني اليها. 
والغريب يف األمر أن حكم الرئيس االسبق واجه الجرائم التي 
ارتكبها اإلسالميون مواجهة قانونية إال أن التجمع الدستوري 
الديمقراطي الذي هو حزب الحكم لم يشارك فيها بالدفاع عن 
التزم  الخصوم فيما  نظامه بل وقفت بعض قياداته يف صف 
السلطة  داخل  الغالب  التيار  جارى  أو  الصمت  االخر  البعض 

ومن ذلك مثال:

 1 ( إثر بيان 2 أكتوبر 1989 الذي كّفرت فيه حركة النهضة 
إقالته  إىل  ودعت  الرشيف  محمد  املرحوم  األسبق  الرتبية  وزير 
نرشت جريدة »الحرية« افتتاحية يف ملحقها الديني بتاريخ 6 
أكتوبر 1989 تحت عنوان »عزيمة واضحة ملراجعة متأنية يف 
الرتبية اإلسالمية فلماذا االنزعاج واإلثارة؟« بقلم أحد النافذين 
أيامها صالح الدين املستاوي الذي ختم مقاله بالقول: »ولذلك 
ال  محلها  غري  يف  بالذات  الوقت  هذا  يف  املوضوع  إثارة  تصبح 
أنه  يعني  ما  وهو  الصاعدة«  وأجيالها  تونس  مصلحة  تخدم 
الرسمية  صحيفته  عىل  الكالم  هذا  بنرشه  للتجمع  يكن  لم 
الخصومات  يف  التكفري  مصطلح  استعمال  عىل  له  اعرتاض 
السياسية طاملا أنه يستهدف وجها يساريا مستقال حتى وإن 
لألقالم  تكن  لم  أنه  لالنتباه  والالفت  حكومته.  يف  وزيرا  كان 
التي تجنّدت للدفاع عن اإلصالح الرتبوي وعن مرشوع الوزير 
عالقة بالتجمع بل كان أغلبها من القوى اليسارية والحداثية 
واملدنية وهو نفس األمر الذي الحظناه يف ما بعد يف الرّد عىل 
األستاذ األجهوري اثر تهّجمه عىل محمد الرشيف يف مقاله »لهذا 
ال أريدك وزيرا«، ومجلة »املغرب« شاهدة عىل هذه الفرتة بما 
حفلت من مقاالت ونقاشات غاب عنها الحزب الحاكم تماما.

2( ونحن بصدد اإلصالح الرتبوي الذي بارشه محمد الرشيف 
وعضو  األعىل  اإلسالمي  املجلس  رئيس  نقرة  التهامي  قاد 
الحملة  الزيتونة  جامعة  ورئيس  للتجمع  املركزية  اللجنة 
رؤى  من  تحمل  بما  القديمة  الربامج  عىل  باإلبقاء  املنادية 
كان  أنه  كما  ذلك.  وغري  األيدي  وقطع  والرّدة  بالجهاد  تتعلق 
املحرك األسايس للقضية التي افتعلها ضد يوسف الصديق بعد 
التهامي  من  املوقف  هذا  يُحمل  فهل  كرتونية،  رسوما  نرشه 
ومن كان معه يف كلية الرشيعة وأصول الدين عىل أساس أنه 

موقف شخيص أو حزبي؟.

السلطة  بني  املواجهة  فيها  احتدت  التي  الفرتة  يف   )3
مدارسه  إطار  يف  التجمع  قام  اإلسالمي  االتجاه  وحركة 
فيها فساد  يرشح  محارضات  بتنظيم  السياسية  وأكاديميته 
الرؤية اإلخوانية لإلسالم. والغريب يف األمر أنه استعان بمن ال 
يمتلكون الصدق يف مقاومة هذا الخصم. فبدل أن يكونوا عونا 
للتجمع كانوا عونا عليه من ذلك أن عبد املجيد الرشيف حارض يف 
هذا اإلطار بمركز الدراسات والتكوين يف التجمع عن املؤّسسة 
الدينية يف اإلسالم ونرش مقاال يف العدد األّول من مجلة »رحاب 
املعرفة« سنة 1998 يدعو فيه إىل إعادة األوقاف املطلب األبدي 
لحركة اإلخوان املسلمني. أما التهامي نقرة فيكفي أن نعود إىل 
دوره املخرب لإلصالح الرتبوي وافتعاله قضية لتكفري يوسف 
الصديق. والذي نخلص إليه أن التجمع لم يكن مؤهال لخوض 
يف  يخطئ  السلطة  يف  وهو  حتى  كان  إذ  سياسية  معركة  أية 

الفرز بني األصدقاء والخصوم.

4 ( قبل انتخابات 1999 ويف إطار اإلعداد لذلك ذهب البعض 
من املقربني من الرئيس إىل أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن 
تفتقت  لذا  النهضة  حركة  يف  تتمثل  ترشيحه  عىل  تعرتض 

عبقريتهم عن حيلة ذات شعبتني:

أ محاولة إحداث خالف داخل الحركة حول ترشيح الرئيس 
فاستمالوا الهاشمي الحامدي وأغدقت عليه الرئاسة ووكالة 
االتصال من األموال اليشء الكثري كما ُسمح لجريدته بالتوزيع 
يف تونس وهو ما اعرتضت عليه وأنا يف وزارة الداخلية. فهذا 
الترصف لن يكون إال يف صالح النهضة ألن صاحب الرأي فيها 
هو راشد الغنويش ولن يؤثر عليه ال الهاشمي وال غريه. ويشهد 
املجذوب  البشري  يس  السياسية  للشؤون  العام  املدير  بذلك 
الغضباني  حسن  املرحوم  يل  روى  وقتها.  االنتخابات  ومدير 
أنس  إعفاء  الرئيس طلب  له مع  أول مقابلة  يف  الهاشمي  أن 
للنهضة  املعادي  موقفه  لطبيعة  الداخلية  وزارة  من  الشابي 
وألن ذلك يمثل إشارة إيجابية ملواصلة الحوار. يف نفس الفرتة 
 30 بتاريخ  »الحياة«  جريدة  يف  مقاال  الطالبي  محمد  نرش 
مارس 1999 عّرض فيه بالرئيس السابق وذكر أنني أفسدت 
العالقة بني النظام والجامعيني يف لقائه بعبد الباقي الهرمايس 

إلحاقي  إنهاء  أساسه  عىل  تم  ما  وهو  أيامها  الثقافة  وزير 
بوزارة الداخلية.

»الجزيرة«  قناة  ومن  القرضاوي  يوسف  من  التقرب  ب 
املسائل  تناول  عند  خطابها  حّدة  من  التخفيف  ومحاولة 
الوطنية الداخلية. ويف هذا االتجاه ُعني محمد البالجي سفريا يف 
قطر حيث يقيم أحمد القديدي صاحب العالقات املتعددة هناك. 
وملا سافرت إىل قطر للمشاركة يف برنامج »االتجاه املعاكس« 
قابلت محمد البالجي صحبة أحمد القديدي وفيصل البعطوط 
يعمالن  القديدي  مع  بالتنسيق  أنه  أعلمني  معه  الحديث  ويف 
لتخفيف حّدة معارضته  القرضاوي  مع  األجواء  ترطيب  عىل 
التحرير  »تفسري  بإهدائه  رشوه  غفلتهما  شدة  ومن  للنظام 
التعرض  بعدم  يل  خفّي  وطلب  إشعار  ذكر  وفيما  والتنوير« 
للقرضاوي حتى ال أفسد عليهما مخططهما ألن البالجي يعلم 
جيدا أني منعت كتب القرضاوي جميعها من الدخول إىل تونس 
ونرشت ضّده يف الصحافة محّمال إياه مسؤولية ما حصل يف 
الجزائر خالل العرشية السوداء وكانت النتيجة أن تعمدت ذكر 
شيخ الدماء وتحميله مسؤولية ما حدث ويحدث من إرهاب 
وهو أمر لم يعجب البالجي الذي سارع بإرسال تقرير للرئاسة 
ألني أفسدت املخطط الذي أعّده صحبة عبد الوهاب عبد الله 
مثلما ذكر هو نفسه يف جريدة »الرصيح« بتاريخ 29 ديسمرب 

2016 ورددت عليه يف الغد يف نفس الجريدة. 

بهذا األسلوب يف التعامل مع ملف من أعقد امللفات أضاع 
التجمع هويته التي صاغتها الحركة اإلصالحية التونسية منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عرش بإنشاء املدرسة الحربية 
التونيس  الرائد  وتأسيس  باشا  الدين  خري  وإصالحات  بباردو 
وصوال  وغريها  التونيس  الشباب  وحركة  الصادقية  واملدرسة 
إىل الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي أسس حزبا تقوم هويته 

عىل أصلني:

1 ( األّول هو فصل الدين عن السياسة باعتبارهما مجالني 
مختلفني الخلط بينهما يفسدهما االثنني معا وهو لهذا السبب 
املايض  القرن  أّسسه يف عرشينات  الذي  الحزب  بالذات سّمى 
»الحزب الحّر الدستوري التونيس« ولم يضف إىل التسمية صفة 
إسالمي التي كانت دارجة أيامها يف املرشق العربي حيث قىض 
التوافق  معنى  إىل  تُحيل  الدستوري  فلفظ  حياته.  من  جزءا 
الحكم وعالقة محّددة بني  والتواضع اإلنساني عىل نمط من 
واملصالح،  الظروف  بتغريُّ  تتغرّي  أن  يمكن  واملحكوم  الحاكم 
وهو ما ينأى بالحزب عن أن تكون له عالقة باألحزاب الدينية.

التونسية  الوطنية  بالذاتية  االعتزاز  هو  والثاني   )  2  
أو  كمرص  شقيقاتها  ذاتيات  عن  مختلفة  ذاتية  باعتبارها 
الجزائر أو غريهما رغم وجود بعض الروابط األخرى كاللغة أو 
الدين لينأى بحزبه عن فكرة األمة واألمميّة. فالعمل السيايس 
ولهذا  يشء  كل  وقبل  أوال  الوطن  مصلحة  تحقيق  إىل  يسعى 

السبب بالذات كان عنوان كتابه »تونس الشهيدة. »

الدين  بني  الفصل  عنرصي  من  املتكون  املدني  املعنى  هذا 
الوطنية  الحركة  ورثته  التونسية  والشخصية  والسياسة 
بُنيت دولة االستقالل  الدستوري وعىل أساسه  الحزب  وورثه 
األرايض  مت  وأُمِّ والقضاء  التعليم  د  وُوحِّ األوقاف  ألغيت  حيث 
التي سيتم  املكتسبات  العائيل وغريها من  والتنظيم  الزراعية 
تعيني  بعد  للعيان  ظاهرة  غري  وبصورة  خفية  عنها  الرتاجع 
محمد مزايل وزيرا أول لتتواصل هذه الجريمة باعتماد سياسة 
أن أصبح  إىل  أدت  التي  السابق وهي  العهد  البساط يف  سحب 
التجمع صورة مشوهة ومسخا من الحزب الدستوري وتأملوا 
الدستوري  التجمع  طلبة  ي  ُسمِّ ِلما  انتسبوا  الذين  حال  مليا 
بني  الخلط  دعاة  صف  يف  اليوم  يقفون  الذين  الديمقراطي 
الدويل لإلخوان  التنظيم  أجندة  املنخرطني يف  والسياسة  الدين 
الدولة  بمدنية  املتمسك  الدستوري  الحزب  أعداء  املسلمني 

والذاتية الوطنية التونسية.

عن التجمع الدستوري الديمقراطي وحزب النهضة
أنس الشابي

شيء من التاريخ القريب لفهم الحاضر :
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يف بداية شهر جوان الحايل تزامن حدثني هامني مرا مر 
الكرام، إذا ما استثنينا قلة تتابع عن كثب مجرى العالقات 
تحملها  التي  املؤرشات  خطورة  رغم  األوروبية،  التونسية 
البالد. الحدث األول تعلق بزيارة رئيس وزراء  عىل مستقبل 
الثالث  االجتماع  إطار  يف  لتونس  كاستاكس«  »جان  فرنسا 
للجنة العليا للتعاون الفرنيس التونيس يومي الثاني والثالث 
الجانب  من  الحكومة  رئيس  ترأسه  الذي   2021 جوان  من 
التونيس. أما الحدث الثاني الذي تم تقريبا يف نفس الوقت أي 
الثالث والرابع من نفس الشهر حيث أدى رئيس الجمهورية 
زيارة إىل بروكسيل »للمشاركة يف أشغال القّمة الثانية تونس 

– االتحاد األوروبي«. 
رغم أهمية الحدثني لم ترد أي معلومة تُطمنئ الشعب التونيس 
عن مدى التنسيق بني رأيس السلطة التنفيذية للخوض يف أبعاد هذه 
الزيارات. كما أننا ال نعلم كيف تم تنسيق هذا التزامن املريب لهذه 
املواعيد ومن هو الطرف املبادر بتحديد هذا التزامن. هذا الترصف 
شلل  إىل  أدى  الذي  تونس  يف  السلطة  انحالل  مدى  يُبنّي  الغريب 
واالجتماعية  االقتصادية  االزمات  تعميق  وإىل  الدولة  لهياكل  تام 

والصحية والسياسية يف البالد.
رئيس  زيارة  الفرنسية حول  الصحافة  تعليق  يف  جاء  ما  أهم 
وزراء فرنسا لتونس أجمعت عىل عناوين حمالة ملعاني مهمة تدل 
عىل ضعف وتفكيك الدولة التونسية. حيث ذكرت القناة الخامسة 
أن » رئيس الوزراء الفرنيس يف تونس العاصمة لتعزيز العالقات 
مع رشيك مريض« »un partenaire malade » بمعنى يف حالة 
وغري  مريض  رشيك  مع  العالقات  تُعّزز  كيف  والسؤال  انهيار. 

متكافئ؟ 
ثم تضيف وسيلة اإلعالم الفرنسية أنه »يف إطار تطور جائحة 
»األوكسجني«،  مادة  يف  نقص  أظهرت  التي  تونس  يف  كوفيد19- 
حلت الحكومة الفرنسية وأيديها ُمحّملة بثالثة مولدات أوكسجني 
تنفس  و18ألة  وتطاوين  صفاقس  بوزيد،  سيدي  ملستشفيات 
النوع  عىل  التأكيد  مع  كمامة  ألف   240 وكذلك  باإلنعاش  خاصة 

FFp2«. لم يتم ذكر قيمة هذه الهدايا وال نعلم السبب. 
غري أن ما علمناه أن رئيس وزراء فرنسا رجع إىل بالده ُمحمال 
الخارجية  الديون  يف  الترصف  لجنة  عىل  الفني  اإلرشاف  بتكليف 
اتفاقيات كشف عن فحواها  التونسية ومحمال بالتوقيع عىل ست 
موقع السفارة الفرنسية بتونس. من بينها ثالث اتفاقيات خاصة 
سفن  ستة  بينها  )من  منتجات  ببيع  مرشوطة  فرنسية  بقروض 
برنامج  بينها  )من  فرنسية  وخدمات  تونسية...(  ملواني  جرارة 
مليون   82 تفوق  بقيمة  الطبيعية...(  الكوارث  من  املدن  لحماية 
يورو أي ما يعادل تقريبا 261 مليون دينار بضمان ائتماني من 
الدولة التونسية. هذه الدولة التي وصفتها الصحافة الفرنسية يف 
نفس املقال »بأنها أصبحت دولة ُمثقلة بالديون وتشكو من منوال 
تعتمد  التي  املناولة  عىل  أساسا  يعول  ألنه  مجديا  يعد  لم  تنموي 
األجور املتدنية: كما اضافت أن زيارة الوفد الفرنيس أتت يف وقت 
الدويل منحها قرضا جديدا  النقد  فيه تونس من صندوق  ترتجي 
إصالحات...«.  بإجراء  وعود  مقابل  سنوات  ثالث  عىل  رصفه  يتم 
مما يوحي أن الطرف الفرنيس سوف يكون محل استجداء للتدخل 
تأكيد  مقابل  الدويل  النقد  صندوق  لدى  التونيس  الطلب  لفائدة 
الطرف الفرنيس عىل تطبيق اإلصالحات املطلوبة التي تعود عليها 
تعتمد سياسة  والتي  من سبع سنوات  أكثر  منذ  التونيس  الشعب 
التقشف للضغط عىل األجور ورفع الدعم ووقف االنتداب يف القطاع 

العمومي وخصخصة املؤسسات العمومية. 
الفارطة  السنة  تعهدت  فرنسا  »أن  املصدر  نفس  أكد  وقد 
رصف  تم  كوفيد19-  جائحة  ملجابهة  يورو  مليون   350 برصف 
تطبيق  أخرى  مرة  انتظار  يف  توقفت  ثم  منها  مليون   100 مبلغ 

مما  الدويل.  النقد  صندوق  بها  طالب  التي  الكربى«  »اإلصالحات 
يؤكد التنسيق بني الطرفني ومما يؤكد خاصة أن الطرف األسايس 
االتحاد  بلدان  الحقيقة  يف  »هو  الكربى  »باإلصالحات  املعني 

األوروبي ويف طليعتهم فرنسا.
باملناسبة هذه الضغوطات حول تطبيق »اإلصالحات الكربى« 
هي نفسها التي تُفرض حاليا عىل لبنان الشقيق الذي يعاني من 
وضع اقتصادي واجتماعي ال يقل مأساوية عما يجري يف تونس 
»أن  األخرية  زيارته  إثر  األوروبية  املفوضية  ممثل  رصح  حيث 
االتحاد األوروبي لديه االمكانية املالية للتدخل وإنقاذ لبنان ولكن 
لن يتم ذلك إال بعد االتفاق مع صندوق النقد الدويل وتنفيذ برنامج 
»اإلصالحات الكربى«. لهذه األسباب أكدنا منذ عديد السنوات أن 
تشابك تدخل االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدويل يف منطقتنا 
العربية جنوب ورشق املتوسط يدخل يف إطار األهداف االسرتاتيجية 
لالتحاد األوروبي واألطراف الغربية بصفة عامة للسيطرة عىل هذه 
املناطق اقتصاديا لجعلها سوق احتكارية لتصدير منتوجاتها ومنع 
املنافسة التي تقوم بها القوى العاملية والقوى اإلقليمية الصاعدة 

مثل الصني وغريها.
يف نفس الوقت تبينت بعض نتائج زيارة رئيس الجمهورية إىل 
بروكسيل التي طغت عليها املسائل األمنية املتعلقة بظاهرة الهجرة 
الرسية التي أصبحت الشغل الشاغل للطرف األوروبي حيث تبني 
ان 15% من املهاجرين عرب قوارب املوت يف املتوسط هم من أصل 
تونيس. مع العلم أن هذا املوضوع اتخذ حيزا هاما من املفاوضات 
تم  حيث  الفرنيس  الوزراء  ورئيس  التونسية  الحكومة  رئيس  بني 
التأكيد عىل الطرف التونيس إلحكام حماية الحدود البحرية ومنع 
تطور الهجرة الرسية. اإلضافة من رئيس الجمهورية تتعلق بطلب 
الجانب التونيس بتحويل قسط من املديونية لدى الطرف االوروبي 
إىل استثمارات. مما يعني تمكني الدائن من اختيار استثمار ديونه 
يف مؤسسات أو قطاعات اسرتاتيجية وطنية سعيا لتقليص ضغوط 
يتم  لم  واالسرتاتيجي  السيادي  البعد  ذات  التنازالت  هذه  الديون. 
بحثها بعمق بني السلط الحاكمة خاصة منها السلطة الترشيعية 
وأمام  الوطن  أمام  التاريخية  مسؤوليته  طرف  كل  يتحمل  حتى 

الشعب حول هذا املوضوع. 
هذا املثال الحي يبن مدى انحالل السلطة يف البالد حيث تحولت 
من دولة ذات سيادة ووقار إىل حلقات اقطاعية كل طرف يترصف 
عىل هواه وكل طرف يسعى لتعزيز مكانته عرب اللجوء إىل الخارج 
وأهداف  تخطيط  بلد  من  تونس  تحولت  لقد  به.  واالستنصار 
وطنية إىل رموز سلطة ُمفّككة تُعّول عىل االستجداء والتسول التي 
جعلت منه أداة لتسيري البالد. هذا التوجه الذي أفقد البالد عزتها 
منذ  السلطة  تحمل مسؤولية  من  كل  أن  بالكاشف  بني  وكرامتها 
جانفي 2014 إىل اليوم ال يحمل أي مرشوع وطني إلخراج البالد 
من مستنقع التبعية واالستجداء يف الغرب والرشق إىل مربع العزة 
التونيس  الشعب  همة  أنهم عجزوا عىل شحن  تبني  لقد  والكرامة. 
للتعويل عىل مقدرات البالد وبعث األمل عرب اتخاذ إجراءات جريئة 
ووطنية إلعادة نشاط قطاعاتنا ومؤسساتنا الوطنية العمومية منها 
والخاصة وخلق مواطن شغل ووضع حد ملديونية سالبة للسيادة 

والحرية. 
لم يعد هناك مجال
للمخاتلة والمواربة 

جائحة  أصبحت  حيث  الخطري  الصحي  الوضع  تدهور  أمام 
الوضع  تدهور  وأمام  الجهات  كل  يف  بمواطنينا  تفتك  كوفيد19- 
القتصادي واملايل حيث وصلت البالد إىل حالة اإلفالس وأمام التأزم 
الخطري للوضع االجتماعي حيث ضاقت كل فئات الشعب التونيس 
ذرعا من الغالء وتدني املرافق العمومية واستفحال ظاهرة الفساد 
انحالل  إىل  تحول  الذي  السيايس  الوضع  تدهور  وأمام  واإلفساد 

يرثى له، نقولها بكل قوة وبكل رصاحة لم يعد أي مجال ألي طرف 
أن يلجأ إىل املخاتلة واملواربة من جديد ملغالطة الشعب التونيس. 

عىل  كانت  سواء  مبادرات  من  أسبوع  من  أكثر  منذ  جرى  ما 
حكومات  رؤساء  استدعاء  قبيل  من  الجمهورية  رئاسة  مستوى 
ساهم البعض منهم بقوة يف تدمري اقتصاد البالد أو عىل مستوى 
املنظمات الوطنية التي لم تعودنا عل مثل هذا التضارب يف املواقف 
حيث أعلن اتحاد الشغل عن مبادرة سوف تُفرح الشعب التونيس 
ثم تبينت انها ال أساس لها وال جدية خيبت ظن الشعب التونيس. 
كذلك ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب من إقدامه عىل مبادرة 
رضب  هو  توافق«  حكومة  يف  تساهم  لكي  األطراف  كل  »تجمع 
من رضوب املخاتلة واملواربة لم يعد يصدقه أي فرد من الشعب 
أوصلت  التي  الجوفاء  والنزاعات  املغالطات  سأم  الذي  التونيس 
البالد إىل اإلفالس املايل وإىل الفقر املدقع وإىل اليأس من السياسة 

والسياسيني. 
تنغيص  وتكفاكم  البالد  بمستقبل  عبثا  كفاكم  نرجوكم  لذلك 
بالتوريد  انشغالكم  عرب  الشغل  مواطن  وتدمري  املوطنني  عيش 
عن  الطرف  وغض  التجاري  امليزان  نتائج  وتدليس  الفوضوي 
إنها مسؤولية جمة  الخارج.  التهريب املخيف لرؤوس األموال إىل 
سوف تتحملون وزرها بكل حال من األحوال ألنكم تدفعون نحو 
أزمة اجتماعية ال يمكن تصور نتائجها الكارثية عىل البالد. تذكروا 
لقد نبهناكم منذ عديد السنوات بانكم تدفعون البالد نحو اإلفالس 
والتدمري الشامل للبالد ولكن تجاهلتم األمر وها أنكم اليوم ترون 

النتائج.  

البد من رفع الحصار عن البنك المركزي 
بوصفه المؤسسة المحورية إلنقاذ 

اقتصاد البالد
عرب  حتما  يمر  الوطن  االقتصاد  إنقاذ  االلف،  للمرة  نقولها 
الشعب  مصارحة  عىل  تعتمد  وسيادية  جريئة  إجراءات  اتخاذ 
التونيس حول حقيقة العجز التجاري واإلرساع بالرتشيد الصارم 
للتوريد. كما تعتمد رفع الحصار عىل البنك املركزي التونيس الذي 
تم تكبيله بقانون زعموا أنه قانون »استقاللية« وهو يف الحقيقة 
تنشيط  لدعم  الوطني  االقتصاد  تمويل  باب  غلق  عن  عبارة 
املؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة التنمية الحقيقية 
الصناعية  وخاصة  الفالحية  املنتجة  القطاعات  ولدعم  البالد  يف 
حيث تعيش آالف املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف كل املناطق 
املركزي  البنك  تصنيفات  نتيجة  متعمدة  ركود  حالة  الصناعية 
الظاملة ونتيجة تحويل املوارد املالية من تمويل القطاعات املنتجة 
إىل تمويل البنوك التي تمول خزينة الدولة لتحصد املرابيح الطائلة 
وتفتح املجال للتوريد الفوضوي عرب تعطيل اإلنتاج املحيل. إنها 
مؤامرة يف حق البالد ويف حق العباد البد من التفطن لها والسعي 
أجنبية  ورشكات  محلية  لوبيات  منها  تنتفع  قوة  بكل  إلحباطها 
تداولت  التي  الزيارات  خالل  من  تبني  كما  إقليمية  لدول  تابعة 
بني تونس واالتحاد األوروبي وقطر وواشنطن أمام اعني الشعب 

التونيس. 
املالية  ووزير  الوزراء  رئيس  صفر  رشيد  للسيد  تعليق  يف 
كلمات  كتب  االجتماعي  بالفضاء  الخاصة  صفحته  عىل  األسبق 
قصرية ولكن مُعرّبة حيث جاء فيها »عىل البنك املركزي أن يلعب 
دوره يف إنقاذ االقتصاد الوطني«. من يعرف مدى وطنية السيد 
رشيد صفر ومدى كفاءته يف هذا املوضوع وهو الذي عاش ملحمة 
يف  احرتازه  مدى  يعلم  والذي  الخبز  انتفاضة  بعد  الثمانينات 
الخوض يف الشأن العام يعلم أنها يف الحقيقة رصخة وطني يعلم 
من أين يأتي الضيم والظلم يف حق البالد ويعلم أن تفكيك عقدة 
البنك املركزي وإرجاعه إىل خدمة الوطن هو الحل الوحيد واالوحد 

يف هذه الظروف الحالكة.

رسالة إلى رموز السلطة :

• إنقاذ االقتصاد الوطني يستوجب إجراءات جريئة لترشيد التوريد ورفع الحصار عن البنك المركزي لنتمكن
من إنعاش المؤسسات العمومية وتنشيط المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل

كفاكم عبثا بمستقبل البالد الوضع ال حيتمل املخاتلة واملواربة

جمال الدين العويديدي
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املؤرش  أنهى  ضعيف  نشاط  ظل  يف 
بتونس  املالية  االوراق  لسوق  املرجعي 
األسبوع املمتد من 14 اىل 18 جوان 2021 يف 
املنطقة الحمراء. وسجل توننداكس تراجعا 
7322 نقطة مخّفضا  0,8 ٪ عند  بنسبة - 
اىل  العام  بداية  منذ  املسجلة  نتائجه  بذلك 
بالبورصة  الوسيط  6,3 ٪ حسب تحليل   +

"التونسية لألوراق املالية".
الكتل،  مستوى  عىل  تداوالت  غياب  ويف 
االسبوع  طيلة  التبادالت  حجم  كان 
اسمنت  رشكة  سهم  كان  فيما  متواضعا 
فتح  عن  اعالنها  بعد  تداوال  االكثر  قرطاج 
كبرية  كتلة  بتحويل  خاصة  مالية  عروض 

من رأسمالها.

تحليل تطور األسهم
 SOTETEL احتّل سهم رشكة سوتيتال •
السلكية  للمقاوالت  التونسية  )الرشكة 
 354 بواقع  التداوالت  والالسلكية(صدارة 
 ٪  16,4 بنسبة  ارتفاعا  دينار مسجال  ألف 
بسعر 4,250 دينار مع املالحظة أن السهم 
شهد تراجعا بـ - 12,9 ٪ منذ بداية السنة.

 ENNAKL "شهد سهم رشكة "النقل •
دينارا   12,280 بسعر   ٪  5,9 بـ  تحسنا 
وجّمع تبادالت بلغت 88 ألف دينار محافظا 

عىل استقراره منذ بداية العام.
 SIPHAT "سيفات"  سهم  واصل   •
التونسية للصناعات الصيدالنية(  )الرشكة 
متخليا  ترّضرا  االسهم  أكثر  وكان  انحداره 
عن 16,5 ٪ من قيمته يف ظل حجم تداوالت 

شبه منعدم.

سهم  سيطر  التبادالت  مستوى  عىل   •
رشكة اسمنت قرطاج طيلة االسبوع جاذبا 
ما  دينار  ماليني   3,7 بقيمة  أموال  رؤوس 
خالل  التبادالت  حجم  من   ٪  27,1 يساوي 

االسبوع.

مستجدات السوق
• رشكة اسمنت قرطاج : يوم 22 جوان 

2021 انطالق العروض املالية
تاريخ  ُحدد  القابضة  الكرامة  حسب 
طلب  اطار  يف  املالية  العروض  انطالق 
العروض املقّدم واملتعلق بتحويل كتلة كبرية 
ليوم  الرشكة  رأسمال  من   ٪  58,20 تمثل 
22 جوان 2021. وقد احتدمت املنافسة بني 

4 مرتشحني من جملة 5 مرتشحني هم : 
- Le Consortium M. BOUREIMA 

OUEDRAOGO SOCIETE 

INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT.

- Le GROUP (Burkina Faso), -Société 

MAJDA TUNISIA SA (Tunisie).

- La Société LES CIMENTS ARTIFICIELS 

TUNISIENS SA (Tunisie).

- Le Consortium SECIL -COMPANHIA 

GERAL DE CAL E CIMENTO S.A 

(Portugal).

- La Société des Ciments de Gabes SA 

(Tunisie).

للرشكة  العادية  العامة  الجلسة   •
 SOTUVER التونسية للبلور

كشفا   SOTUVER مجمع  نرش 
بحساباته لنشاط عام 2020 أظهر تراجعا 

طفيفا يف رقم معامالته بـ 6,4 ٪ بما قيمته 
صايف  يف  وانخفاض  دينار  مليون   91,1
ماليني   10,6 يعادل  بما   ٪  8,6 بـ  املرابيح 
دينار. وستعقد الرشكة جلسة عامة عادية 
يوم 23 جوان عىل الساعة العارشة صباحا 

بمقر املعهد العربي لرؤساء املؤسسات.
 SOcIéTé لـ  عادية  عامة  جلسة   •

 ATELIER dU MEUbLES

 2021 جوان   18 يوم  الرشكة  عقدت 
جلسة عامة عادية.

يف  تراجع  عن  الجلسة  تقرير  وكشف 
مليون   15,7 قيمته  بما   ٪  29 بـ  نشاطها 
دينار وانخفاض يف صايف مرابيحها بـ 50 ٪ 
بقيمة 1,1 مليون دينار. واقرتحت الرشكة 
200 مليم عن كل سهم  بـ  توزيع مرابيح 

سيتم اسنادها يوم 30 جويلية 2021.

التونسية لألوراق المالية :

سهم »اسمنت قرطاج« األكثر تداوال و»سيفات« تواصل االنحدار

اشهار

كشفت بيانات املذكرة الشهرية حول تطور التجارة 
الصادرة يوم أمس االثنني  الجارية  الخارجية باألسعار 
21 جوان2021 تراجع املبادالت التجارية مسجلة بذلك 
مستويات أقل بنسبة 6% من تلك التي كانت عليها قبل 
تراجعت  التوايل. وقد  الثاني عىل  للشهر  الجائحة  بداية 
 ،2021 9.5 % مقارنة بشهر افريل  الصادرات بنسبة 
وهو أكرب انخفاض مسجل منذ بداية السنة يف حني ظلت 
الواردات يف حدود 5000 مليون دينار للشهر الثالث عىل 

التوايل.
 2021 ماي  شهر  خالل  التجاري  العجز  وتفاقم 
مليون   1554,1 ليبلغ  دينار  مليون   378,2 بقيمة 
أفريل  دينار خالل شهر  مليون   1175,9 مقابل  دينار 
2021. كما سجلت حسب املعهد نسبة تغطية الواردات 
بالصادرات تراجعا بـ 7,3 نقطة يف ماي 2021 مقارنة 

بشهر افريل 2021 حيث بلغت نسبة 69,8 % .
وبعد انخفاضها بنسبة 1.8 باملائة يف أفريل، استمرت الصادرات يف 
وقد  ماي.  يف  باملائة   9.4 بنسبة  انخفضت  حيث  أرسع،  بنسق  الرتاجع 
والصناعات  الفالحة  قطاع  باستثناء  القطاعات  جميع  االنخفاض  شمل 
اىل  اإلشارة  مع  باملائة(   9.4  +( بنسبة  تحسنا  سجلت  التي  الغذائية 
تراجع قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية )14.0-باملائة( وقطاع 
النسيج واملالبس )12.4- باملائة( بما جعله األكثر مساهمة يف االنخفاض 
اإلجمايل للصادرات. ويف نفس اإلطار، انخفضت صادرات قطاع الطاقة 

بنسبة 10.0 باملائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 4.7 باملائة.
الثاني  للشهر  انه  الوطني لإلحصاء  املعهد  ابرزت مذكرة  املقابل  يف 

سجلت  وقد  املستوى.  نفس  عىل  السلعية  الواردات  تحافظ  التوايل،  عىل 
واردات النظام التصدير الكيل ارتفاعا بنسبة 9.0 باملائة مقابل انخفاض 

يف النظام العام )4.4- باملائة(.
وذكر املعهد ان هذا االستقرار عىل املستوى العام للواردات هو اقرتان 
الخام وشبه املصنعة )+  املواد  ديناميكية مسجلة عىل مستوى رشاءات 
باملائة(   10.8  +( النصف مصنعة  السلع  منتجات  وكذلك  باملائة(   8.9
باملائة(   -26.4( الغذائية  املنتجات  مشرتيات  يف  حاد  انخفاض  يقابله 
ومنتجات الطاقة )11.7- باملائة(. ودون اعتبار الطاقة، سجلت الواردات 

ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.8 باملائة.
األوروبي  االتحاد  بلدان  مع  هاما  تراجعا  الصادرات  شهدت  كما 

بنسبة )7,9- باملائة( نتيجة االنخفاض الهام املسجل يف 
املبيعات مع الرشكاء األوروبيني عىل غرار فرنسا )4,6- 
باملائة( وأملانيا )12,9- باملائة( وإسبانيا )11,4- باملائة( 
وإيطاليا )16,3+ باملائة(. ويف املقابل شهدت الصادرات 
السياق  ذات  يف   . باملائة   5,2 بنسبة  تحسنا  إيطاليا  اىل 
باملائة(   -58,4( الصني  مع  تراجعا  الصادرات  سجلت 
باملائة(. وعىل  باملائة( وروسيا )19,5-  وتركيا )65,6- 
دول  مع  استقرارا  املبادالت  سجلت  الواردات،  مستوى 
0,4 باملائة وارتفاعا مع الصني  االتحاد األوروبي بنسبة 
)2,5+ باملائة( ومع تركيا )10,3 باملائة( مقابل تراجع 
يف املشرتيات من منطقة املغرب العربي )14,5- باملائة( 

وروسيا بنحو 45,1 باملائة .
الثالثي  فخالل  الثالثية  النتائج  مستوى  عىل  اما 
املنتهي يف شهر ماي من سنة 2021 شهدت الصادرات 
الثالثة  باألشهر  باملائة( مقارنة   +11,3( بنسبة  ارتفاعا 
باألشهر  باملقارنة  باملائة   9,6 بنسبة  الواردات  ارتفعت  كما  السابقة. 

الثالثة السابقة.
وبني املعهد الوطني لإلحصاء انه يصدر النرشية التحليلية للتجارة 
الخارجية بعد معالجة البيانات من تأثريات الظواهر املوسمية والرزنامة. 
حيث تمكن هذه العملية من قراءة وتحليل أكثر دقة وموضوعية للوضع 
تتم  كما  والثالثية.  الشهرية  التطورات  متابعة  خالل  من  االقتصادي 
معالجة جميع البيانات من تأثريات ايام العمل وتلك الناجمة عن أحداث 
تقويمية معينة، سواء كانت ثابتة مثل األعياد الوطنية، أو متحركة مثل 

رمضان أو األعياد الدينية.

العجز التجاري يتفاقم مع ارتفاع التوريد من تركيا بنسبة 10.3 باملائة…
كريمة السعداوي
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

أذهان  تُخامر  التي  الصور  في  الخوض  إلى  خاللها  من  المغاربي«  »الشارع  تسعى  إضافة  السياسي  السوق 
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصّياتهم العاّمة، بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم الملتصق أساسا باللحظة 
الراهنة. فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم، فالذاتية ركن ركين في أّي توصيف ألداء الغير. 
وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة المتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال في 

سوقنا...

نّواب دائرة القيروان رفيق بوجدارية
النّيابي  املجلس  يف  عضو  كّل  أّن  صحيح 
هو مبدئيّا نائب عن الّشعب بأكمله، لكن ويف 
بعض الجوانب الحياتيّة هو أو هي مطالب)ة( 
من  ومواطنيهم  مواطناتهم  حياة  بمتابعة 
لتذليل  والّسعي  صّعدتهم  التي  الّدائرة 

املصاعب التي تعرتضهم.
ما حصل هذه األيّام بالقريوان ثّم بمناطق 
أخرى من تفّش خطري لوباء كورونا وما نتج 
وتزايد  اإلصابات  عدد  يف  تضاعف  من  عنه 
سّكان  فقط  ال  وحنق  غضب  أثار  الوفيات 

القريوان بل كّل املواطنني واملواطنات تقريبا.
الغضب،  هذا  عن  يزال  وال  عرّب  الكّل 
يحاول قدر املستطاع إيصال أصوات املرىض 
للترّسيع  النداءات  يطلقون  وعائالتهم، 

الجمعيّات  بعض  تحّركت  الطبيّة،  واإلطارات  باألرّسة  املستشفيات  وتعزيز  الاّلزمة  الطبيّة  املواّد  إيصال  يف 
للمساعدة يف حدود إمكاناتها... الكّل رفع صوته ما عدا نّواب الجهة!

العديدون منهم كانوا ضيوفا يف وسائل اإلعالم للحديث يف كّل يشء ما عدا الوضع الصّحي بمنطقتهم! 
تحّدثوا عن األزمة املؤّسساتيّة ونسوا)؟( الوباء الذي يحصد أرواح من مّكنوهم، ربّما، من الوصول ملناصبهم! 
للحصول عىل  والتّسجيل  الصّحية  الربوتوكوالت  إحرتام  يحثّون مواطناتهم ومواطنيهم عىل  نّوابا  لم نسمع 
واألتراح  األفراح  حضور  أو  تنظيم  عن  اإلمتناع  وناخبيه  ناخباته  من  يطلب  نائبة  أو  نائبا  نر  لم  التّلقيح! 

واملقابالت الّرياضيّة وإرتياد األماكن املزدحمة...
بل أكثر من ذلك، كثريا ما نرى عددا منهم ال يحرتمون حتّى أدنى قواعد الّسالمة كحمل الكمامة أو التّباعد! 
ثم "مخاطر"  وباء  عدم وجود  من  املؤامرة  نظريّات  لدحض  توعوي  بخطاب  ملواطنيه  توّجه  منهم  أحد  ال 

التالقيح !
يف  النّتائج  بعد  لإلنطالق  اإلنتخابيّة  الحمالت  فرتات  يف  وناخبيهم  ناخباتهم  بأهميّة  يحّسون  نّواب  هم 
خوض معاركهم الخاّصة ومعارك أحزابهم وتعزيز مواقعهم يف الّسلطة، بأّي ثمن، حتّى وإن كان اإلشاحة 

بوجوههم وصّم آذانهم عن نداءات اإلستغاثة.

جائحة  وقع  عىل 
وتداعياتها  كورونا 
تعاظم  املتعاظمة، 
الدكتور  حضور 
بوجدارية  رفيق 
االعالم  أجهزة  يف 
أصنافها  بجميع 

كلل  دون   )LANcEUR d'ALERTE( كمنبّه 
وانعكاساتها  الجائحة  ملخاطر  ملل  أو 
فسّخر  املستويات،  جميع  عىل  املفزعة 
امكانيات  من  لديه  ما  كل  مجانيا  لذلك 
اتصال لتحسيس الرأي العام واملؤسسات 
الوضع  بخطورة  والدولة  املسؤولة 
املتصاعدة ودّق ناقوس الخطر استباقيا 
ارتقى،  حتى  مناسبة  من  أكثر  يف 
تشبه  منزلة  اىل  لذلك،  يسعى  أن  دون 
الرافض  الضمري  الحّي،  الوطني  الضمري 

والساخط والعطوف.
سيايس  ناشط  بوجدارية  الدكتور 
حزب  يف  مؤخرا  انخرط  الوقت،  نفس  يف 
عضوا  كان  أين  اللومي(  )سلمى  األمل 
من  يستقبل  أن  قبل  التنفيذي  بمكتبه 
نداء  مصري  سيعرف  أنه  معتربا  الحزب 
تونس... املهم يف هذا التنويه بخصاله أنه 
لم يخطر عىل باله ولو لحظة أن يوظف 
سياسيا حربه عىل كورونا إنما َحِرَص أن 

يربز فقط كدكتور يرّشف قسم أبقراط.

 

قيس سعيد
من  مع  للحوار  مستعدا  …لست 
أي  حول  ..ثم  الشعب  مقدرات  نهب 
يتم  ال  ؟وملاذا  الحوار  تريدون  موضوع 
يف  الشباب  وخاصة  التونسيني  ترشيك 
هذا الحوار ؟ نحن يف سنة 2021 ولسنا 

يف سنة 2013 او 2014 ...لن أقبل أبدا ان أعقد صفقات 
وسأعمل  الشعب  آمال  نحقق  ان  الظالم..املهم  جنح  تحت 
العديد  ..حصلت  صفقة  أية  يف  أدخل  ولن  تحقيقها  عىل 
يف  الدخول  رفيض  نتيجة  االخرية  املدة  خالل  االحداث  من 
هذه الصفقات ..قالوا اكراهات السياسة والسياسة تقتيض 
ذلك ….يف االخر شنوا تحبو؟ وين تحبوا توصلو ؟ تريدون 

تحطيم الدولة ..مؤسسات الدولة رُضبت من الداخل 

نور الدين الطبوبي
لقد  الجمهورية  لرئيس  اقول 
بتشكيكك  املرة  هذه  املرمى  أخطأت 
واملنظمات  الوطني  الحوار  وطنية  يف 
املنظمات  وأضيف  عليه..  املرشفة 
األعراف  ومنظمة  كاالتحاد  الوطنية 

الكبرية  القامات  بقيادة بوشماوي والعبايس وطنيان ومن 
كائن  لشهادة  يحتاجون  وال  الوطني  الحوار  قادت  التي 
الوطنية هي وطنية  الثبات وطنيتهم....املنظمات  كان  من 
غصبا عن كل إنسان ومن يحرتمنا نحرتمه ومن ال يحرتمنا 
الرئيس  غضب  يعنيني  ال  موقعه...  كان  مهما  نحرتمه  ال 
التي  الحقيقة  العفوي هو  الحزبية والحديث  املنظومة  من 

يضمرها املتحدث .

محمد عبو
وجد  ما  أسوأ  اختاروا  ..التونسيون 
للوضع  الوحيد  والحل  سياسيني  من 
للشارع  التونسيني  نزول  هو  السيايس 
إعفاءنا  الجمهورية  لرئيس  ويمكن 
بتغيري  وليس  شجاعا  قرارا  أتخذ  إذا 

هناك  ....االن  بإختيار طبقة سياسية جديدة  بل  الدستور 
يف  قضاياها  تتمثل  سياسية  وقيادات  التسيب  من  حالة 
الخوف  او  ارضاء طرف معني  يف  او  السياسية  مصالحها 
من طرف معني ..هناك ازمة يف ادارة الدولة حتى يف الـ10 
ال  ضعف  حالة  ..هناك  اشهر   6 يف  فقط  وليس  سنوات 
اراد  جمهورية  رئيس  اول  هو  باصالحات…سعيد  تسمح 
الدخول يف معركة مع الجماعة وال اقصد النهضة لوحدها 
يف  يكمن  الحل  ان  وقال  يخوضها  كيف  يعرف  لم  لكنه 
يف  وليس  السياسية  الطبقة  يف  االشكال  الدستور..  تغيري 

الدستور....

غازي الشواشي
الدولة  رئيس  اقرتحه  الذي  الحل 
التحاد  العام  االمني  عىل  سعيد  قيس 
للخروج  الطبوبي  الدين  نور  الشغل 
التحوير  بتفعيل  السياسية  االزمة  من 
املعنيني  الوزراء  تغيري  بعد  الوزاري 

بشبهات فساد او تضارب مصالح ال يمكن ان يكون حال 
عن  فضال  البالد  تعيشها  التي  السياسية  لالزمة  ومخرجا 
انه ال يمكن ان يتحقق بالنظر لردود فعل االطراف املعنية.  
الرحيل غري  انتهت ويتعني عليها  املشييش  فحكومة هشام 
مأسوف عليها النها  فشلت عىل جميع املستويات واصبحت 

عنرص تعميق االزمة.

احمد صواب
واالجتماعية  الديمقراطية  ...القوى 
من  اليوم  محارصة  املدني  واملجتمع 
النهضة  يف  تتمثل  يمينية  تشكيالت   3
وكل  سعيد   وقيس  الحر  والدستوري 
يمينية  قوى  تمثل  التشكيالت  هذه 

رجعية فاشية شعبوية ومرد صعود التجمع وقيس سعيد 
سنوات   10 ملدة  النهضة  حكم  كوارث  اىل  باالساس  راجع 
ومن تحالف معها والجامع بينهما هو الغنيمة من التكتل 
اىل حزبي الشعب والتيار...وانا ادعو اتحاد الشغل اىل  ان 
باستنزاف  قام   الذي  سعيد  قيس  من  ويتحوط  يستقيط 

املنظمة الشغيلة من بداية نوفمرب 2020.

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

صورة تتحدثصورة تتحدث

الباجي  بعد  نتّكاو باش نحكمو...  نلقاو على شكون  ديما  لله...  الحمد   : )في قلبو(  الغنوشي 
هللا يرحمو ويوسف بن عبد الحميد الشاهد، المولى عز وجّل مّن علينا بنبيل القروي ومخلوف... 
يتحّدث معايا كايّنو قاسم معايا بالباي... خّلي يوّسع بالو... ما زال صغرون.. بّرا وليدي ربي يبّقي 

عليك الستر...
مخلوف )في قلبو( : الشيخ ماشي في بالو باش يلعب بّي كيما حّبت الشريعة، كيما لعب بالباجي 
وهاك يوسف الشاهد، تّوا نهارت الّي يلقى فّكيتلو على االقل 50 ٪ من الناخبين النهضويين تّوا 

يفهم شكون لعب بشكون... بّرا عم راشد ربي يجبرلك...
)حوار من وحي الخيال(
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الزغاريط أكثر من الكسكيس 
منير الفّلاح 

عاّمة  بصفة  بالتّنكيت  يارس  "يسمحش"  ما  الّظرف 
وعىل حّكام البالد بصفة خاّصة وعىل رئيس دولتنا امُلفّدى 
تحديدا، مش عىل خاطرهم "ستّة زيت" وما عندنا ما نقولو 
فيهم أّما عىل خاطرنا الهيني يف ماهو أهّم! نعرف برشة من 
الجماعة إيّل تقرأ يف هالكلمات املتواضعة باش يقولوا:آش 

بيه "الحاج" خّج؟ ياخي فّمة أهّم من سياسة البالد؟
هاذم بالّذات نحّب نجاوبهم ونقوللهم: خاطرني وصلت 
لعمر يعيّطويل فيه يا "حاج") من غري حّج( وّليت متأّكد أّن 

أهّم حاجة هي الصّحة !
وقت تبدأ كّل يوم عينيك معّلقة تستنّى يف أعداد امُلصابني 
واملتوّفني بالكورونا، وتتبّع يف األخبار عىل الجهات وترببش 
يف تليفونك عىل نوامر معارف وأصدقاء وإالّ عىل صفحاتهم 
عائالتهم...،  وعىل  عليهم  تتطّمن  باش  بوك  الفايس  يف 
أخبار  تويّل  متاعك،  اليومي"  "الُخبز  هو  هذاكة  تبدأ  كيف 
خاطر  عىل  جّدا  ثانويّة  حاجة  بالدنا  متاع  الّسياسينّي 
أولويّة  إحنا  إيّل  نشوف  قاعد  مانيش  شديدة  وببساطة 

عندهم !
لكن، بالّرغم من كّل يشء، عيني متاع جماعة الّسينما 
ما نّجمتش تفّلت "صورة املوسم" أي صورة الّرئيس قيس 
ورئيس  الّسابقة  الحكومات  رؤساء  من  عدد  مع  سعيّد 
نلّهي  روحي:خّليني  وبني  بيني  وقلت  الحايل...  الحكومة 
نخرج  ما  فّماش  هالّصورة-الحدث،  نقرأ  ونحاول  نفيس 
عليها  غالب  إيّل  اإلجتماعي  التّواصل  صفحات  من  شويّة 

الّلون القاتم والتّعازي ألصدقاء وصديقات فقدوا أحبّة...
السيّدين  يمينه  عىل  الّدولة،  رئيس  جمعت  الّصورة 
السيّدين  يساره  وعىل  الفخفاخ  وإلياس  املشييش  هشام 

عيل العريض ويوسف الّشاهد.
وقاللنا يس قيس سعيّد والّصفحة الّرسميّة للّرئاسة عىل 
الفايس بوك، فّمة دعوات توّجهت زادة ليس الحبيب الّصيد 
حماّدي  وليس  صحيّة  ألسباب  الحضور  عليه  تعّذر  لكن 
الجبايل ويس مهدي جمعة إيّل ما حرضوش خاطرهم خارج 

حدود الوطن !
ومن حيني بدأ مّخي املرترت يسخن ويلّوج عىل إجابة 
حرضوا  لوكان  بالّذات،حتّى  هاذم  "عالش  السؤال:  عىل 

املدعّوين الكّل؟"
14جانفي،إيه  بعد  ما  حكومات  رؤساء  الكّل  لقيتهم 
خّليني نزيد ندّقق: ثالثة منهم بعد املصادقة عىل الّدستور 
)حكومة  جمعة  يس  وعّوضه  الحكم  من  أزيح  وواحد 
 ScOREالـ راهو  الكّل  جاؤوا  ولوكان  املستقّلة(  الكفاءات 

2014 يعني بعد  انتخابات  وىّل ثالثة/أربعة لفائدة ما بعد 
املصادقة عىل الّدستور الجديد )ربّي يسرت ال يويّل الّسابق !(، 
يطلعيش الّرئيس حّب يقوللنا هاذم الكّل كيف كيف:عنوان 

الفشل والخراب إلخ؟
يف هاذي، برشة ناس موافقني السيّد الّرئيس، أكثر حتّى 

من عدد إيّل عطاوه أصواتهم يف الّدور الثّاني.
فرتة  الرّتويكا،  حكومة  رؤساء  آخر  العريض،  عيل  يس 
تحّمله املسؤوليّات الحكوميّة باش تبقى لألبد مرتبطة يف 
لزوز  وباإلغتياالت  سليانة  يف  الرّش  بأحداث  النّاس  أذهان 
والّسفارة  البالد  يف  املعارضة  الّسياسيّة  القيادات  أهّم  من 
أنظار الرّشطة والنّاس  أبوعياض تحت  األمريكيّة وهروب 

الكّل يف قلب العاصمة و...و...
الّرقم  يمتلك  لتّوة  حتّى  إيّل  الّشاهد،  يوسف  يس  أّما 
القيايس يف التّعمري بالقصبة )ما بعد الثّورة(، فهو صاحب 
يف  باألصّح  أو  الورق  )عىل  الفساد"  عىل  "الحرب  شعار 
بني  القطيعة  لحّد  الخالفات  عهد  وفاتح  الخطابات( 
رئاستي الّدولة والحكومة ويمكن هنا وصفه بأنّو "أستاذ" 
موضوع  يف  وكذلك  هاملوضوع...  يف  املشييش  هشام  يس 
عىل  مطالبه  فرض  يحاول  من  لكّل  الّسخيّة  الرّتضيات 
الّدولة  عالقات  بخالف  الكامور(،  )مثال  املركزيّة  الّدولة 

التّونسيّة بالّصناديق املاليّة الّدوليّة...
بعد  األّول  الحكومة  رئيس  الفخفاخ،  إلياس  يس  أّما 
نفسه  سعيّد  قيس  إختيار  من  وكان   2019 إنتخابات 
بإعتباره الّشخصيّة األقدر بعد إسقاط حكومة حزب حركة 
النّهضة يف الربملان، فمروره الّصاروخي ما بقى يف ذاكرتنا 
منه كان"إستقالته" بسبب شبهة تضارب مصالح! يعني 

ما يمكنش إدراجه يف جدول رؤساء الحكومة النّاجحني...
كلمتو  زادة  نتذّكرو  باش  حاجة،  نسيت  سامحوني، 
الّشهرية: يبطأ شويّة! باش الواحد يكون عادل: يس يوسف 
الّشاهد قال: يا تونس، يا الفساد، وأنا إخرتت تونس ويس 
 SANS Mauvais jEUو شويّة  يبطى  قال  الفخفاخ  إلياس 
جّرة  يف  ُجمل  هالّزوز  متاع   Montageال ونزيدكم   dE Mots

بعظهم مانيش مسؤول عىل فهمكم ليه...
زادة  هو  إيّل  املشييش  هشام  يس  مازال؟  شكون 
دائرته  من  وخارج  الّرئيس  السيّد  عند  األقدر  الّشخصيّة 
وبعد  الّرئاسة  ديوان  يف  عضو  بداية  كان  أنّو  بما  املقّربة 
مىش لوزارة الّداخليّة... حتّى لكتابة هذه األسطر )بالكش 
تصري معجزة من هالّلحظة لساعة صدور الجريدة ويتقلب 
عليه  نطلقو  نّجموش  ما  لنقيضه(  النّقيض  من  الحال 

يف  سابقيه  مع  يشرتك  ناجح!لكنّه  حكومة  رئيس  صفة 
اِنّجمو نحتفظولو بيها:حكومتي هي حكومة  "تخريجة" 

مستقّلة تماما...وهانا شايخني باإلستقالليّة !
تقول  باش  مجهود  وتعمل  تدّورها  منني  معناتها 
قبل  ما  مرحلة  يف  الّرئيس  دخول  تمثّل  هذي  هالّصورة 
الحوار إيّل دعا له اإلتّحاد العام التّونيس للّشغل وبالّرغم من 
وراها،  إيّل  الّسياسيّة  واألطراف  للحكومات  الكّل  تقييماته 
هاهو يحّب يسمع ويستشري وكيف ما يقولو: إيّل يستشري 
قّدام  روحه  الواحد  يلقى  محرتمة،  اآلراء  وكّل  يخيبش  ما 
يف  يفهمش  ما  حاالتي:  كيف  يبدأ  كيف  خاّصة  مشكل، 
الّسياسة وزيد راجل كبري وقدراتي عىل رسعة التّأقلم مع 
الخطب الجديدة عىل قّدها، املشكلة هي: عالش هاإلختيار 
هذا؟ عالش فّمة تركيز عىل مسؤولني من وقت بدأ مسار 
التّأسيس بعد الثّورة ويف نفس الوقت ُخطب الّرئيس تصّب 
)يوّصفه  بالّذات  الحايل  الّدستور  يف  يكمن  الفشل  أّن  يف 
الّرئيس أنّو معبّي باألقفال( الّدستور إيّل ترّشح عىل أساسه 

وهو مطالب بالّسهر عىل تطبيقه.
إيّل  الخطاب  عىل  النّظر  وبقطع  التّصويرة-الحدث 
والتّفسري  التّفسري  ومحاوالت  عليه  والتّعليقات  صاحبها 
وهاني  فاشلني  واحد:كّلكم  معنى  كان  تؤّدي  ما  املضاد 
كيفهم  راك  نقّلو  باش  الحايل  الحكومة  رئيس  إستدعيت 

وباش تكون رئيس الحكومة الّسابق التّايل يف القائمة !
الّشخصيّات  متاع  الّرسميّة  الّصفحات  أنّو  الغريبة 
املدعّوة، إيّل حرضوا وإيّل غابوا،ما فيهاش إشارات لحدوث 
قايلة  تعّدات  هاني  يشء!  صار  ما  وكاينّو  الّلقاء!  هاك 

"حنّونيّة" ووفا ووفينا !
إيه، أعذروا جهيل، تّوة بخالف أنّو إستدعا وجوه مقرتنة 
عند الجمهور )وخاّصة جمهور يس قيس سعيّد( بالفشل 
شنيّة  الّشعب،  يريد  ما  من  غرام  حتّى  تحقيق  وعدم 
ينّجموا يقّدموا مش حتّى نُصح، تقييم  الفلسفة؟ وفاش 

للّرئيس؟
الّدين  نور  يس  ترصيحات  سمعت  كّملت  زيد  ِحرت! 
بتنقيحات  دستور1959  إعتماد  يف  الّرئيس  ونيّة  الطبّوبي 
تي  نفيس،  وبني  بيني  قلت  اإلستفتاء،  عىل  وعرضه 
ورثاء/ أنّهم  أرواحهم  عىل  يقول  شكون  فّمة  هاهو 

اآلخر  يجيبهاش من  ما  الّسابقة،عالش  املنظومة  وريثات 
لتونس  حّل  ويستدعيهم ويحكي معاهم ويشوف معاهم 

كيف ما يشوفوها...تونس متاع منتصف القرن املايض !

قيس سعيد يف لقائه بعيل العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ بحضور هشام املشييش يوم الثالثاء 15 جوان الجاري



طالعتنا مصلحة النرش لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
بتونس بإعادة إصدار أطروحة فقيد املدرسة التاريخية التونسية، 
أ. بشري التلييل )1935 - 1986(، يف ثوب جديد وبسيط ناعم وهي 
األطروحة - املفتاح يف استطالع القرنني التاسع عرش والعرشين 
العربي  العالم  ملعرفة  الشاملة  التجديد  عملية  يف   « تتنزل  التي 
التونسية ومكوناتها  القومية  اإلسالمي ورصد منطلقات منشأ 
عرب عواصف اإليديولوجيا واالستعمار والحداثة«)1(. وهي أيضا 
لبداية االشتغال يف حقل  املنهجية  التي عرضت األسس  الدراسة 
مسألة  ويف   »TERRA incongnita  « حينذاك  معروف  غري  معريف 
يف  التونيس  الفكر  تشّكل  ومفرّسة  ومحّللة  ة  مستْحرض  بكر، 
1974 جدال  األّول سنة  الحماية. وأحدث صدورها  فرتة ما قبل 
)1( معيبا  التونيس واألجنبي  الجامعي  الوسط  يف  واسعا وحاّدا 

الجامع يف  و«   )2( املتوّقد  منه عن مؤلفها  البعض 
واملؤرخ«  واملنظر  االجتماع  عالم  صفات  شخصه 
)3( االعتماد عىل املصادر املطبوعة فحسب وإهمال 
املصادر األرشيفية. والحال أن الفقيد أنجز أطروحة 
االجتماعية  العلوم  يف   PLURIdIScIPLINAIRE مجّمعة 

واالنسانية أو باألحرى يف تاريخ األفكار.   
أطروحته،  إنجاز  حني  تتجاذبه،  الفقيد  كان  فقد 
l’internationale Situation-  تأثريات األممية املْوقفية

أرنست ديبور  الكبار، غي  أحد رموزها  niSte من خالل 

عالم  وجدلية   )Guy erneSt debord )1928-1994
 Henri leFebvre لوفيفر  هنري  الفيلسوف،  االجتماع 
1991 -1901(( الناقدة للستالينية والبنيوية والوجودية 
لوفيفر  هنري  الحرضي  املخطط  كان  ما  وبقدر   .)4(
مشتهرا بريادته يف نقد الحياة اليومية، وإلدخاله مفاهيم 

الحق يف املدينة وإنتاج الفضاء االجتماعي، كان عمل 
 : ديبور  أرنست  غي  والسينمائي  والكاتب  الشاعر 
»مجتمع املشهد »la Société de Spectacle مرجعا هاما 
سياق  يف  النظرية  مفهوم  طّور  حيث  املْوقفية  الحركة  يف 
الطالبي  الشباب  ثورة  كانت  نقدية،  ماركسية  مقاربة 
1968 بفرنسا أحد مرتكزاتها الساطعة. و انربى أ.  ماي 
البشري التلييل يف مطلع السبعينات من القرن املايض يحدث 
طلبته عن مفاهيم الوطنية والقومية والنقابية واالشرتاكية 

الدفاع عن  والشيوعية والليربالية واملاسونية والسان سيمونية ورابطة 
حقوق اإلنسان وكيفية تشكلها أي بمعنى اقتحام مبحث اإليديولوجيا 
العلوم  بقية  مع  وتداخله  ارتباطه  ومنها  تشعباته  بمختلف  واإلحاطة 

اإلنسانية واالجتماعية ورصد مكانته يف الفعل التاريخي البرشي. 
ومن بني إضافات أطروحة الفقيد أنها أشارت إىل اللبس املفاهيمي 
التداخل  إىل  وأخرى  الخلط  إىل  أحيانا  يؤول  الذي  التفسري  آليات  يف 
العربي االسالمي«  الرتاث  الجديدة ورصيد  الثورية  أوروبا  »أفكار  بني 
وكثريا إىل التنصل من قبول فكرة مركزية الوطن والقومية يف الذهنية 
النقدية  أي  املوقفية  مقاربته  مستخدما  وقعهما  رصد  وقد  االسالمية. 
élucidation notion- التوضيح األلسني للمفاهيم  داعيا إىل رضورة 

nelle واملرتبط بالذهنية الثقافية للشعوب »الضعيفة واملتخلفة« لحظة 

االحتالل)5(.
ففكرة الوطن بمعناها الحديث، يف منظور الفقيد، لم تكن معروفة 
يف املجتمع العربي القديم، فهي فكرة غريبة عن األمة العربية االسالمية 
وهي  الخالفة-السلطنة.  عن  وبالتايل  العثمانية،  االمرباطورية  وعن 
االسالمية  الجامعة  إيديولوجية  مع  عرش  التاسع  القرن  يف  تتعارض 
القرن  نهاية  منذ  رشعوا  الوهابيني  لكن   .paniSlamiSme العثمانية 
الثامن عرش، يف وضع مسألة وجود اختالفات عرقية )إثنية( وثقافية، 
الصدارة،  العثمانية، موضع  الخالفة  العربية والرتكية يف  العنارص  بني 
ساعدت  وقد  العثمانية.  الخالفة  رشعية  يرفضون  بالتايل،  وتراهم، 
عوامل عديدة عىل نشأة الوطن، منها التأثريات الخارجية، وتفاقم أزمة 

ومنها  عرش،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  يف  السلطنة  الخالفة- 
كذلك التوسع االمربيايل، وعجز السلطة العثمانية املركزية عن الحيلولة 
دون التفكك التدريجي الذي يشهده العالم العربي االسالمي، باإلضافة 
تونس  يف  انترشت  الوطن  فكرة  أن  الفقيد  ويالحظ  أخرى.  عوامل  إىل 
وتركيا يف نفس الفرتة. وقد أصبح املدلول الحديث لفكرة الوطن يرتسخ 
شيئا فشيئا عند الليرباليني املرصيني والتونسيني واألتراك. ويبقى حرص 
العربي  العالم  يف  توّطنه  تاريخ  ومعرفة  دقيقا،  حرصا  الوطن  مفهوم 

 .Sémiotique االسالمي رهني دراسة لغوية سيميائية
التونسية  النخبة  لدى  الوطني  الوعي  بدايات  تلّمس  يمكن  أّن  عىل 
يف  جاء  فقد   1861 والدستور   1857 األمان  عهد  نصوص  ثنايا  يف 
يف  الحق  له  رعيتنا  من  واحد  كل  إن   «  : األمان  عهد  من  السابع  البند 

سائر منافع الوطن والدولة من الخطط والخدم يف اململكة عىل اختالف 
أنواعها إن كان أهال لذلك يف نفسه«، وتكّرر املبدأ ذاته يف الفصل 78 من 
الدستور املذكور، وقد أكد أحمد أبن أبي الضياف - وهو املحّرر األّول 
لتلك النصوص- عىل مبدأ التسوية بني أبناء الوطن ألن الدستور: » أناط 
االستحقاق باألهلية واملروءة االنسانية ولم ينطها بديانة وال جنسية«. 
ويبدو أن ابن أبي الضياف رسم تصورا جديدا لفكرة الوطنية تتجاوز 
االنتماء الديني والعرقي وتتضمن املساواة بني األهايل يف املصالح واملنافع 
واملساواة أمام القانون )6(. وجعلت جريدة » الرائد التونيس« )-1860 
لها  اإليمان« شعارا  من  الوطن  » حب  الرشيف  الحديث  1879( نص 
مضيفة » فمن يسعى بعمران بالده يسعى بإعزاز دينه« )العدد األول 
من العام الحادي عرش الصادر بتاريخ يوم االربعاء 5 محرم 1287ه 

املوافق 6 أفريل 1870(.
وتنفرد أطروحة الفقيد أيضا بالكشف عن دور املحافل املاسونية 
اإليطالية يف تكوين الفكر اإلصالحي التونيس: » فقد انخرط تونسيون 
عديدون يف منظمات رسية وخاصة منها املحافل املاسونية... ولم يكن 
املصلحون التونسيون غري مبالني بما يشاهدون من توهج يف الوطنية 
اإليطالية، ورغبة يف الوحدة اإليطالية، ومطالبة بإرساء نظام جمهوري«. 
وكان القطر التونيس بكيانه العريق الذي يرجع إىل الحضارة القفصية 
به  أّس حضاري يمسك  1881 عن  االستعمار سنة  إثر صدمة  يبحث 
االستعماري  واالندماج  الحامية  االسالمية  الجامعة  عواصف  خضم  يف 
االجتياحي والوطنية الحديثة والقومية امللية أي الدينية املوروثة. وكانت 

الحركة الوطنية الدستورية تستخدم بذكاء يف إطار مناورتها التكتيكية 
واملتمثلني  الفرنيس  املاسوني  الخطاب  رّوجهما  اللذين  املصطلحني 
القومية  و»  يحبذها  التي   patriotiSme laïc»العلمانية الوطنية   « يف  
اإلسالمية«nationaliSme muSulman  التي ينبذها - بحسب الظرفية 

املالئمة للحوار أو الدافعة إىل القمع )7(.
---------------------

 tlili )BécHir( : LeS rapportS culturelS et idéoloGiqueS entre٭
l’orient et l’occident en tuniSie au XiX Siècle )1830-1880(. TuniS, 
Faculté deS ScienceS HumaineS et SocialeS de tuniS, 2ème édition 2020 
)1974(, 566 paGeS. 

الرشق  بني  واإليديولوجية  الثقافية  العالقات  )بشري(:  التلييل  ٭ 
والغرب يف البالد التونسية خالل القرن التاسع عرش )1830-1880(. 
ترجمة عبد املجيد البدوي، مراجعة منصف الشنويف. 
تونس، املركز الوطني للرتجمة، 2010، جزآن، 841 

صفحة.
---------------------

الهوامش:
القرن  من  الثمانيات  يف  األطروحة  نفدت   )1(
املايض إثر وفاة الفقيد سنة 1986و اشتكى الطلبة 
يتيرس ملصلحة  ولم  بإعادة طبعها  فقدانها وطالبوا 
النرش االستجابة إال حديثا بعد أن بادر الزميل عبد 
أنيقة  طبعة  يف  ترجمتها  يف  واجتهد  البدوي  املجيد 
صادرة عن املركز الوطني للرتجمة يف جزئني، 838 

صفحة، 2010 )انظر صورة الغالف(.
)2(-Compte-rendu de valette JacqueS. tlili 

)BecHir( : LeS rapportS culturelS et idéoloGiqueS 
entre l’orient et l’occident en tuniSie au XiXe 
Siècle )1830-1880( In: Revue FrançaiSe d’HiStoire 
d’outre-mer, tome 64, n°234, 1er trimeStre 1977. 
pp. 97-98.

  -Compte-rendu de temimi abdelJalil .tlili )Be-
cHir(: LeS rapportS culturelS et idéoloGiqueS entre 
l’orient et l’occident en tuniSie au XiXe Siècle 
)1830-1880( In revue d’HiStoire maGHrébine.

أستاذ  نويش،  أندري  تقديم  من  مستل   )3(
ومؤسس   1969 نيس  بجامعة  املعارص  التاريخ 
 centre de la méditerranée واملعارص  الحديث  املتوسط  مركز 

moderne et contemporaine الحقا، لألطروحة. 

)4(TreSpeucH-BertHelot )Anna( : L’Internationale SituationniSte 
: de l’HiStoire au mytHe )1948 – 2013(. PariS, puF, 2015, paGe 178 :

» BécHir tlili et muStapHa KHayati, deuX étudiantS d’oriGine tu-
niSienne Sont tirailléS entre leS SituationniSteS et leur maître )Hen-
ri leFebvre( : quand Henri leFebvre invite SeS deuX étudiantS…, Guy 
debord Somme SeS JeuneS camaradeS de cHoiSir leur camp le 15 avril 
1964. en eFFet, bécHir tlili a depuiS 1961 leS FaveurS de Guy debord 
qui le compte au nombre deS ‘pluS réSoluS’ JeuneS diSSidentS du Groupe 
pouvoir ouvrier. il le cHarGe même de repréSenter l’iS à StraSbourG  
à titre de ‘Simple marXiSte’ le 21 Janvier 1965. maiS l’étudiant eSt ab-
Sorbé par une tHèSe Sur leS’ rapportS culturelS et idéoloGiqueS entre 
l’orient et l’occident en tuniSie au XiX Siècle «. 

 tlili )B.( : La recHercHe HiStorique en tuniSie. bilan et )5( 
perSpectiveS in etudeS d’HiStoire Sociale tuniSienne du XiX. tuniS, 

publicationS de l’univerSité de tuniS, 1974, pp. 28 et 32.

الحديث  العربي  التنوير  فجر  )حفناوي(:  عمايرية  راجع   )6(
الصالت الثقافية والفكرية بني تونس وأقطار الرشق )1846-1881(. 

تونس، نقوش عربية، بدون تاريخ، ص.62-63.
االستعمار  زمن  العربي،  الوطن  يف  املاصونية  مؤلفنا:  راجع   )7(
الفرنيس. تونس مثاال من ليون روش إىل غي موليل )1856-1956(. 

تونس، نرش »سوتيميديا«، 2019، ص. 74-75.

Les rapports culturels et idéologiques entre l’Orient et l’Occident
en Tunisie au XIXème siècle )1830-1880( ٭

العالقات الثقافية واإليديولوجية بين الشرق والغرب
في البالد التونسية خالل القرن التاسع عشر )1830 - 1880(٭

ومضات يف منشإ الوطنية والقومية التونسية
أ. محمد لطفي الشايبي
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الحبيب القيزاني

بين أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا : 

إرهاصات »يالطا جديدة« القتسام العالـم

ألنها أدركت انها عاجزة عن ان تكون تلك 
الحاكمة   HyPERPUISSANcE املفرطة  القوة 
عظمى  نووية  قوة  ظّل  يف  العالم  يف  بأمرها 
صاعدة  عظمى  وقوة  روسيا  هي  أخرى 
أيقنت  الصني،  هي  املستويات  جميع  عىل 
الواليات املتحدة األمريكية أن زمن مراجعة 
ان  عليها  ان  واالدهى  حان.  الحسابات 
لهزم  العظميني  القوتني  احدى  مع  تتحالف 
القوة الثالثة. لكن مهما كان اختيارها فهي 
تعرف انها لن تحظى بثقة »الحليف الجديد 
يثبت  الذي  تاريخها  اىل  بالنظر  املفرتض« 
انها ال تريض بأي رشيك لها يف إدارة شؤون 

العالم.
قراءة يف ارهاصات ميالد »يالطا جديدة« 
احرتام  عىل  تقوم  النفوذ  مناطق  القتسام 
يحلم  رباعي  بمشاركة  اسرتاتيجي  توازن 
وروسيا  املتحدة  الواليات  من  يتكون  بذلك 

والصني وبريطانيا.

»الغرب هو األفضل
الغرب هو األفضل

تعالوا اىل هنا وسنتكّفل بالبقية"
للمطرب  أغنية  من  املقتبسة  الكلمات  بهذه 
والشاعر األمريكي الراحل جيم موريسون يمكن 
عىل  األطليس  الحلف  اجتماع  مخرجات  تلخيص 
الرئيس  لقاء  وقبل  السبع  الدول  قمة  هامش 
فالديمري  الرويس  بنظريه  بايدن  جو  األمريكي 
قمة  عن  الصادر  النهائي  البيان  أّما  بوتني. 
حاّد  تهديد  "روسيا  أن  يف  فيتلخص  "الناتو" 
والصني تحّد ممنهج". واذا كان اللورد هاستنغ 
األطليس  للحلف  عام  أمني  أول  ايسمي  ليونال 
 : بالقول  انشائه  لدى  الحلف  هدف  لّخص  قد 
أوروبا  خارج  السوفياتي  االتحاد  جعلنا  "اآلن 

الغربية وثبتنا االمريكان بداخلها ورّكعنا األملان" 
الحلف  دول  تعمل  التي  الجديدة  املعادلة  فإن 
االمريكان  عىل  "املحافظة   : هي  ترسيخها  عىل 
واحتواء  األوروبي  االتحاد  تركيع  بأوروبا... 

روسيا والصني".
الالفت يف بيان "الناتو" ان اسم روسيا ورد 
63 مرة وأن أمينه العام جانس ستولنتنربغ  به 
أكد يف ترصيح أن الحلف "لن يكتفي بالنظر اىل 
روسيا وإنما سيتجاوزها فعليا ويحارصها بعديد 
التشكيالت الحربية ألننا اآلن بنينا أكرب تعزيزات 

لدفاعنا املشرتك منذ نهاية الحرب الباردة".
اجتماع الحلف األطليس تمّخض عن التوقيع 
الرئيس األمريكي  الجديد من طرف  عىل ميثاقه 
جونسون  الربيطاني  الوزراء  ورئيس  بايدن 
بالنظر  مغزى  ذات  سياسية  وثيقة  يمثل  وهو 
وّقع يف  الذي  األول  امليثاق  كان  وإذا  أهدافه.  اىل 
أوت 1941 بني الرئيس األمريكي آنذاك روزفلت 
بعد  شهران  ترششل  بريطانيا  وزراء  ورئيس 
أن  عىل  نص  قد  السوفياتي  االتحاد  أملانيا  غزو 
القيم التي سينبني عليها النظام العاملي الجديد 
من  بضمان  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 
اىل  اللجوء  عدم  هي  الكربى"  "الديمقراطيات 
القوة وحق الشعوب يف تقرير مصريها ويف النفاذ 
اىل الثروات فإن امليثاق الجديد يؤكد عىل "الدفاع 
يحاول  من  كل  ضّد  الديمقراطية  القيم  عن 
تلغيمها" مع "ضمان الواليات املتحدة وبريطانيا 
الحلف  مظلة نووية رادعة" وتشديد عىل "بقاء 
وجهت  االطار  هذا  ويف  نووية".  قوة  األطليس 
قمة الدول السبع تحذيرا لروسيا لـ "وضع حّد 
لرضب استقرار الدول ومواصلة أنشطتها املاكرة 
الديمقراطية  األنظمة  يف  تدخالتها  ذلك  يف  بما 
ببلدان أخرى". وقد فتحت قمة السبع بذلك فصال 
جديدا يف تاريخ الحلف قائما عىل أجندة "حلف 

أمريكا  الروابط بني  تمتني  القائمة عىل   "2030
والعسكرية  السياسية  املستويات  عىل  وأوروبا 
واالقتصادية والتكنولوجية والفضائية وغريها يف 
اطار اسرتاتيجية عاملية تمتّد من شمال وجنوب 
أوروبا وأمريكا اىل آسيا وافريقيا. ويف هذا االطار 
القنابل  من  جديد  نوع  نرش  واشنطن  قّررت 
النووية وصواريخ نووية متوسطة املدى جديدة 

بأوروبا ملواجهة روسيا وبآسيا ملواجهة الصني.
األطليس  الحلف  قّرر  أيضا  االطار  هذا  ويف 
ترفيع دوله يف النفقات العسكرية توازي نفقات 
70 ٪ أي ما يمثل مجموع  أمريكا وحدها منها 

نفقات 30 دولة عضوا بالحلف األطليس.
رتّب  وبوتني  بايدن  جمعت  التي  القمة  قبل 
األطليس  الحلف  اجتماع  الغربية  الدول  معسكر 
مناورات  مع  بالتزامن  السبع  الدول  قمة  عشية 
"الدب  لـ  موجهة  رسالة  يف  كربى  عسكرية 
الرويس". مناورات جرت بأكثر من مرسح متاخم 
بالقطب  جوية  مناورات  منها  الروسية  للحدود 
وشاركت  لروسيا(  الشمالية  )الحدود  الشمايل 
والنرويج  وفنلندا  السويد  من  مقاتالت  فيها 
والواليات  وهولندا  والدانمارك  وأملانيا  وانقلرتا 
روسيا  بسفارة  حدا  مّما  األمريكية  املتحدة 
مماثلة"  "مناورات  بأن  التعليق  اىل  بواشنطن 
الشمايل ألغراض  القطب  تتعارض مع استغالل 
رّد  األطليس  للحلف  العام  األمني  لكن  سلمية". 
احتواء  من  بّد  "ال  بأنه  ببايدن  جمعه  لقاء  بعد 

روسيا".
جرت  الشمايل  القطب  مناورات  جانب  اىل 
مناورات ببحر البلطيق بمشاركة 16 دولة تابعة 
السويد وفنلندا. وقد  اىل  للحلف األطليس إضافة 
تم خالل هذه املناورات تنفيذ عملية انزال بحري 
بلوتوانيا القريبة من منطقة كالينغراد الروسية، 
الرويس  البلطيق  بحر  اسطول  قاعدة  معقل 

االسطول  تعزيز  اىل  بموسكو  حدا  الذي  اليشء 
للصواريخ  قاذفة  رسيعة  وبطرادات  بغواصات 
القاعدة بدبابات  اىل جانب تجديد تسليح مشاة 
حديثة وامدادهم بطائرات "سو 35S" مع اجراء 
اسطول القطب الشمايل مناورات بمشاركة أكثر 
20 سفينة حربية وطائرات حماية الساحل  من 
للتعزيزات  أمريكا  انتقادات  عىل  ورّدا  الرويس. 
دونباس  منطقة  اىل  بها  دفع  التي  العسكرية 
قال بوتني : "نحن نجري مناورات وتحّركات يف 
اىل  وأسلحة  عسكرية  اعتدة  نجرجر  وال  أرضنا 

الحدود االمريكية".
قمة  هاجس  كان  فقد  للصني  بالنسبة  أما 
االقتصادي  تمّددها  مواجهة  األّول  السبع  الدول 
مرشوع  القمة  أعدت  لذلك  العالم.  عرب  واملايل 
غربي  كبديل  تقدمه  أفضل"  عالم  بناء  "إعادة 
لطريق الحرير الصينية الجديدة. وقد أشار بيان 
الحلف ضمنيا اىل الدور الذي سيلعبه لحماية هذا 
املرشوع بتشديده عىل "البعد العاملي للمرشوع". 
التي  التحتية  البنى  تركيز  عمليات  بدأت  وقد 
يسميه  ما  ملواجهة  البديل  املرشوع  هذا  يتطلبها 
الروسية"  "املعاكسات  بـ  الحلف  مسؤولو 
و"تدخالت الصني" يف مناطق بعيدة عن أوروبا. 
التي  الثالثة"  البحار  "مبادرة  تنفيذ  بدأ  كما 
تفرض عىل 12 دولة من أوروبا الرشقية عضوة 
يف  أكثر  جهودها  "توحيد  األوروبي  باالتحاد 

البحار االدرياتيكي واألسود والبلطيق".
الحلف  دول  بني  رحاها  تدور  أخرى  حرب 
والصني وتتعلق بالجيل الخامس من تكنولوجيا 
الصني  فيها  تجاوزت  التي  الصناعي  الذكاء 
مثلما  تماما  الغربيني  منافسيها  بأشواط 
واالقتصاد  التجارة  عىل  السيطرة  يف  تجاوزتهم 
السبع  الدول  قمة  بيكني  استبقت  العامليني. وقد 
بإقرار قانون يرّد آليا عىل أية عقوبات تفرضها 

الرئيسان األمريكي والرويس ووزيرا خارجيتهما
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صحوة ضمير
رسالة  نرشوا  أمريكية  إعالم  وسائل  يف  صحايف   500 من  أكثر 
االحتالل  حقائق  البالد  يف  األخبار  تعكس  بأن  فيها  طالبوا  مشرتكة 
اإلرسائييل وسياساته يف فلسطني مقّرين بذنبهم بالتعتيم طوال عقود 

عن جرائم ارسائيل يف فلسطني املحتلة.
تعامل  حول  مفتوحة  “رسالة  عنوان  تحمل  التي  الرسالة  ودعت 
االحتالل  “إخفاء  إنهاء  إىل  فلسطني”  مع  األمريكية  اإلعالم  وسائل 
اإلرسائييل، والقمع املمنهج له للفلسطينيني” يف إنتاج األخبار يف البالد.

يعملون  صحافيون  بينهم  من  صحافياً،   514 الرسالة  وقع 
بـ"واشنطن بوست"، و"ول سرتيت"، و"لوس أنجلوس تايمز".

من  األقوياء  ومحاسبة  الحقيقة  عىل  “العثور  الرسالة:  يف  وجاء 
املبادئ األساسية للصحافة. لكن عىل مدى عقود، تخلت صناعة األخبار 

لدينا عن هذه القيم يف األخبار املتعلقة بإرسائيل وفلسطني”.
الصحافيون يف رسالتهم: “لقد خذلنا قراءنا برواية حجبت  وقال 
ونظام  اإلرسائييل  العسكري  االحتالل  للقصة:  األساسية  الجوانب 

الفصل العنرصي”.
وأشار الصحافيون إىل رضورة وضع حد لهذه املمارسات الصحافية 

السيئة التي دامت عقوًدا، وتغيري مسار الصحافة بشكل عاجل.
وأضافت الرسالة: “األدلة عىل قمع إرسائيل املمنهج للفلسطينيني 

كثرية جداً وال ينبغي التعتيم عىل تلك األخبار بعد اآلن”.

...في المحيط األطلسي!
مجموعة  وصول  عن  اإليراني  الجيش  أعلن  تاريخه  يف  مرة  ألول 

بحرية تابعة له إىل املحيط األطليس.
األمريال  التنسيقية،  للشؤون  االيراني  للجيش  العام  القائد  مساعد 
الحديثة  "سهند "  املدمرة  أن  جوان   11 يوم  أكد  سياري  الله  حبيب 
قاعدة  إىل  تحويلها  تم  سابقة  نفط  ناقلة  )وهي  "مكران"  والسفينة 

عائمة( دخلتا مياه املحيط األطليس، دون الرسو يف أي ميناء.
77 إىل مياه املحيط األطليس  وقال: »وصل األسطول اإليراني رقم 
بعد أن قطع 12 ألف كلم يف غضون 30 يوما، ويعتزم مواصلة اإلبحار 
املالحة  قوانني  مع  يتعارض  ال  وذلك  األطليس،  املحيط  شمال  حتى 

الدولية«.
األطليس  املحيط  يف  السفينتني  تواجد  أن هدف  إىل  األمريال  وأشار 
يكمن يف استعراض قوة بحرية الجيش اإليراني يف املياه الدولية، مشددا 
املياه  يف  اإليراني  للجيش  االسرتاتيجية  البحرية  القوات  تواجد  أن  عىل 

الدولية هو »حق طبيعي وال يحق ألية دولة التدخل يف ذلك«.

ونرشت وكالة »فارس« اإليرانية شبه الرسمية لقطات تظهر املدمرة 
»سهند « أثناء إبحارها يف املحيط األطليس.

تتبع قضائي
الصحة  وزيرة  أن  كشف  الفرنيس   lecourrier-du-soir موقع 
السابقة يف حكومة الرئيس ماكرون أنياس بوزين واملدير العام للصحة 
جريوم سولومون محل تتبع قضائي يف قضية فضيحة مبيد الحرشات 
»كلورديكون« الذي قال انه تسبب يف تسمم سكان جزيرتي املارتنيك 

وغوادالوب الفرنسيتني طيلة 20 سنة.
Les An-  املوقع أوضح أن منظمة من جزر الهند الغربية الفرنسية
tilles رفعت باملتهمني قضية لوكيل الجمهورية بباريس بتهمة االدالء 

بشهادة زور خالل التحقيق حول انعكاسات مبيد الحرشات املذكور.
نتائج  املبيد  لتسويق  كانت  انه  أضاف   Lecourrier-du-soir
سكان  من   ٪  95 أن  اىل  الفتا  املذكورين  السكان  صحة  عىل  كارثية 
رسطان  بداء  أصيبوا  غوادلوب  جزيرة  سكان  من   ٪ و92  املارتنيك 

الربوستات.

خيار
موقع »بوليتيكو« األمريكي كشف أن البنتاغون »يدرس خيار نرش 
مجموة بحرية دائمة الحضور يف املحيط الهادئ رّدا عىل تنامي القدرات 

العسكرية الصينية يف املنطقة«.
املوقع الذي اعترب أن هدف البنتاغون من ذلك »توجيه رسالة تحّد 
قوية للصني« نقل عن مصادر وصفها باملطلعة عىل مشاورات قال انها 
البحرية  املجموعة  نرش  املفرتض  »من  انه  البنتاغون  أروقة  يف  جارية 
عىل غرار الخطة التي طبّقها الحلف االطليس يف املحيط االطليس خالل 

سنوات الحرب الباردة«.
اليها  املشار  البحرية  املجموعة  كانت  ان  يوضح  لم  »بوليتيكو« 
ستضّم سفنا من دول »الناتو« أم أنها ستقترص عىل الواليات املتحدة 

فقط.

...ضّد نتنياهو
عىل ذمة موقع »الشبكة العاملية« توصلت الواليات املتحدة االمريكية 
وروسيا عىل هامش قمة جنيف اىل اتفاق حول ارسائيل أسماه املوقع بـ 
»يالطا 2« يف اشارة ضمنية اىل قمة »يالطا« التي أعقبت الحرب العاملية 
روزفلت  فرانكلني  االمريكي  الرئيس  من  كال  جمعت  والتي  الثانية 
الربيطانية  الحكومة  ورئيس  ستالني  جوزيف  السوفياتي  والزعيم 
خاللها  تقاسم  والتي   1945 فيفري   11 اىل   4 من  ترششل  ونستون 

الثالوث املذكور مناطق النفوذ يف العالم.
األخريين  العامني  امتداد  عىل  مارست  روسيا  ان  كشف  املوقع 
الدفاع  حقيبتي  سابقا  شغل  الذي  ليربمان  افيغدور  عىل  ضغوطا 
والخارجية االرسائيليتني السقاط رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو الذي 
تعترب موسكو سياسته تطبيقا لعقيدة فالديمري جابوتنسكي مؤسس 
تزعمه  الذي  »الليكود«  حزب  عنه  تمّخض  الذي  التصحيحي  الحزب 

طيلة سنوات نتنياهو.
الخاص  الكاتب  ابن  هو  نتنياهو  بأن  املوقع  ذّكر  أن  وبعد 
واشنطن  بني  بمهارة«  »يلعب  كيف  عرف  انه  أضاف  لجابوتنسكي 
ال  حمال  أصبح  حتى  أمريكا  زار  مّما  أكثر  روسيا  زار  وأنه  وموسكو 

يطاق بالنسبة للروس واألمريكان.
ووفقا للموقع استغّلت ادارة بايدن يف النهاية االنتخابات االرسائيلية 
االخرية والتي هي الرابعة بارسائيل يف ظرف عامني للتخلص من حليفها 

عرب تشجيع تحالف املعارضة ضّده.

تدمير
العربية  »هآرتس«  صحيفة  عن  نقل  العاملية«  »الشبكة  موقع 
تأكيدها نقال عن مصادر من رئاسة الحكومة قيام موظفني من ادارة 
بنيامني نتنياهو بتدمري وحرق وثائق رسية كانت محفوظة يف خزينة 

رئاسة الحكومة.
بناية تؤوي حوضا  الوثائق محفوظة يف  وحسب »هآرتس« كانت 
نتنياهو  من  شخصية  بأوامر  تدمريها  وتم  املائية  والنباتات  لألسماك 
وتتضمن أوراقا عن مواعيد عمل موظفي رئاسة الحكومة وسري العمل 

اليومي.
 12 بعد  الحكومة  رئاسة  منصب  غادر  نتنياهو  أن  إىل  يشار 
لصالح  االرسائييل(  )الربملان  الكنيست  صّوت  بعدما  فيه  قضاها  سنة 
الحكومة الجديدة املشكلة من طرف نفتايل بينيت ورئيس حزب »ياش 

أتيد« يائري لبيد.

دول املعسكر الغربي عىل رشكاتها أو عىل الدول 
الغربية  الدول  بذلك  بالدها مجربة  مع  املتعاملة 

عىل االختيار بني العقوبات أو التعامل معها.
عىل  التنصيص  ان  اذ  فحسب  هذا  ليس 
أمام  العراقيل  وضع  يعني  الصني"  "احتواء 
فيها  يرى  التي  الجديدة  الحرير  طريق  مبادرة 
الفقرية  البلدان  وجهة  لتحويل  "مسعى  الغرب 
عن طرق باب املؤسسات املالية الدولية الخاضعة 
لها  نهاية  ال  التي  الديون  برئ  من  واخراجها  له 
وبالتايل افتكاكها منه لوضعها عىل طريق النمّو 
الفعيل" خصوصا بالنظر ملا للصني من إمكانات 
اقتصادات هذه  لدعم  تكنولوجية  مالية وقدرات 
تؤهلها  وتكنولوجية  تحتية  بنى  وبناء  الدول 
أكثر  جديد  عاملي  اقتصادي  نظام  يف  للمشاركة 

عدالة وشفافية.
مجموعة  فيه  تميل  الذي  العهد  وىّل  "لقد 
فالدول  الدولية...  القرارات  الدول  من  صغرية 
كبرية كانت أم صغرية، فقرية أم غنية، قوية أم 
العالم عن  إدارة شؤون  ضعيفة سوايس ويجب 
املوقف  بهذا  الدول".  كل  بني  مشاورات  طريق 
رّد الناطق باسم سفارة الصني بأنقلرتا اثر تبنّي 
مجموعة الدول السبع )الواليات املتحدة – انقلرتا 
واليابان(  إيطاليا   – كندا   – املانيا   – فرنسا   –

موقفا موّحدا ملواجهة بالده.
اإلدارة  أن  يبدو  بوتني  يف ظل حزم ورصامة 
االمريكية اقتنعت بأنه من الصعب احتواء روسيا 
عىل  قادرة  عظمى  نووية  قوة  تمثل  انها  بفعل 
انتهاج سياسة "عيلّ وعىل أعدائي". وقد رّد سفري 
روسيا ببيكني اندري ديزينوف عىل أمل واشنطن 
يف  كرشيك  مكانها  عىل  روسيا  تحافظ  أن  يف 
القطبية الثنائية وقال لصحيفة "غلوبال تايمز" 

للحزب  املركزية  اللجنة  باسم  الناطق  اللسان 
الشيوعي الصيني : "موقف روسيا أقرب بكثري 
اىل موقف الصني منه اىل موقف أمريكا. وخالل 
روسيا  عىل  واشنطن  فرضت  األخرية  السنوات 
اختالف  ورغم  العقوبات  من  العديد  والصني 
واحد  االمريكان  هدف  فإن  واالهداف  األسباب 
الترصف  هذا  قبول  يمكننا  وال  املنافس  : سحق 
والصني  روسيا   : الثالوث  يحافظ  أن  وأملنا 

وأمريكا عىل التوازن القائم بينه".
تململ  وجود  بيكني  ومعه  الكرملني  يدرك 
بخصوص  االمريكية  االمالءات  من  أوروبا  يف 
التعامل االقتصادي والتجاري مع روسيا والصني 
وفرنسا   2 نورثسرتيم  بأنبوب  تتشبث  )أملانيا 
التعامل  من  رشكاتهما  منع  ترفضان  وإيطاليا 
مع الصني( لذلك يتمسكان بإرساء نظام عاملي 
معها  تدخل  جديدة  يالطا  يف  ويرغبان  جديد 
إدارة شؤون العالم مرحلة قطب ثالثي امريكي-
رويس-صيني يحافظ عىل استقرار اسرتاتيجي.

الواليات  أن  والصني  روسيا  تدرك  كما 
املفرطة  القوة  تلك  تعد  لم  االمريكية  املتحدة 
غزو  بعد  بها  حلمت  التي   HyperpuiSSance

العراق. فقد ذاقت مرارة الهزيمة يف سوريا عىل 
حاولت  وقد  دولة.   100 نحو  ضّم  حلف  رأس 
األدوار اسرتاتيجيا  إعادة توزيع  روسيا والصني 
املعسكر  بقية  ومعها  أمريكا  لكن  العالم  يف 
الغربي كانا لهما باملرصاد. لذلك لم تكن دعوة 
اىل  للعودة  روسيا  األطليس  الحلف  عام  أمني 
القطبية الثنائية االّ من باب سياسة "فّرق تُسد"
رويس-صيني  تحالف  عىل  الطريق  لقطع   
يعجز املعسكر الغربي عن مجاراته والوقوف يف 

وجهه.

ان  جيدا  تعِيان  وبيكني  موسكو  من  فكل 
الواليات املتحدة خلقت يف النهاية الحلف األطليس 
هذا  تفكك  بعد  وانها  السوفياتي  االتحاد  لهزم 
يشء  ال  وأن  روسيا  نحو  الزحف  تواصل  األخري 
أن  ذلك  الصني.  مع  السيناريو  تكّرر  يضمن 
عقيدة الوجود لدى االمريكان وحلفائهم هي "أنا 
وال أحد" وهدفهم هو هيمنة آحادية القطب عىل 

العالم عسكريا واقتصاديا وسياسيا.
انهم  هي  اليوم  لألمريكان  بالنسبة  املشكلة 
ولم  الصيني"  "التننّي  عن  سنوات  طيلة  غفلوا 
قفزات عمالقة يف كل  وقد حقق  االّ  اليه  ينتبهوا 
ويطلب  العاملي  االقتصاد  اثرها  تصّدر  امليادين 
العسكري  التحديث  خطوات  عىل  عالوة  املزيد 
االمريكية  القوة  يناطح  وجعلته  حققها  التي 
ويطالب بابتعادها عن منطقة نفوذها التقليدية.
كومسوموليتس"  "موسكوفسكي  صحيفة 
لكبري  تعليقا  النقطة  هذه  حول  نقلت  الروسية 
التابع  املتحدة وكندا  الواليات  الباحثني يف معهد 
فاسيليف  فالديمري  الروسية  العلوم  ألكاديمية 
قوله: "يف اجتماع جنيف، لم أسمع اليشء األهم، 
وهو ما إذا كانت قضية الصني قد نوقشت. عىل 
ما يبدو، لسبب ما تالشت يف الخلفية. اليوم، تمر 
انتقالية،  بمرحلة  األمريكية  الخارجية  السياسة 
وال تزال معادلة “موسكو- واشنطن– بكني” بال 
حّل. العالقات الروسية األمريكية أصبحت رهينة 
للعالقات األمريكية الصينية التي لم تحسم بعد، 
جنيف  قمة  بعد  ربما  إليها.  التطرق  يتم  ولم 
التعامل  يمكن  كيف  لألمريكيني  واضحا  بات 
لكن  املحيل.  املستوى  عىل  األقل  عىل  روسيا،  مع 
غري  الشمالية  وكوريا  الصني  مع  فعله  يجب  ما 
واضح عىل اإلطالق. وبالتحديد، هل يجب مطالبة 

الصني بدفع تريليونات الدوالرات مقابل جائحة 
العالقات  تحويل  يجب  وهل  كورونا،  فريوس 
نظمت  باردة”؟  “حرب  إىل  الصينية  األمريكية 
)قمة  بالتحديد  االجتماع  هذا  املتحدة  الواليات 
املسألة  هذه  يف  النبض  لجس  بايدن-بوتني( 
أن  يدركون جيدا  املتحدة  الواليات  ففي  بالذات. 
أي نوع من الضغط عىل موسكو لن يؤدي إال إىل 

تقريبها من بكني”.
الجغرافيا  يف  الكثري  أن  فاسيليف  ويرى 
السياسية العاملية يعتمد حقا عىل الطريقة التي 
أوكرانيا  فقضايا  اليوم.  أمريكا  بها  تترصف 
وبيالروس وسوريا ال تغري الجغرافيا السياسية. 
بينما يمكن لسلوك الصني أن يغري الوضع جذريا 
عىل املرسح العاملي. وهنا تكمن العقدة األساسية 

عىل حّد تعبريه.
للترصيح  األبيض  البيت  دفع  ما  هذا  ربما 
عىل لسان مستشار االمن القومي االمريكي جاك 
لقاء  بايدن "منفتح عىل عقد  بأن جو  سوليفان 

وجها لوجه بنظريه الصيني يش جني بينغ".
بدأ  التي  انقلرتا  من  تأتي  قد  املفاجأة  لكن 
األوروبي  االتحاد  من  خروجها  وراء  أن  يتضح 
الربيطانية"  "اإلمرباطورية  بناء  بإعادة  حلما 
أمريكا.  معتمدة يف ذلك عىل تحالف مقدس مع 
معروفة  االنقليزية  الديبلوماسية  واسرتاتيجية 
دائما  جاهزة  انها  لندن  اثبتت  وقد  زمان  منذ 
منها.  ربح  تحصيل  رشيطة  صفقة  اية  لعقد 
ويمثل اتفاق "يالطا 2" يف عيون االنقليز الذين 
العسكرية  الوسائل  يملكون  ال  انهم  يدركون 
لتحقيق احالمهم آخر فرصة للمشاركة يف رباعي 
أمريكا وروسيا  اىل جانب  العالم يضّمهم  يحكم 

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

وقفة

أبدع البرش طيلة تاريخهم أنماطا من الخطاب الشعبي الفكه 
والّساخر، رافقت مناخات املمنوع واملكبوت، وغدت همسا الذعا، 
املقّدس   - السلطة   « واملتعايل  الغامض  ملدارات  واحتجاجا رسيا، 
مثّلت  الوجود. كما  ومرارة  العالم  لعنف  وتلطيفا  الجنس..«،   -
دّون  وقد  واملمّجد.  الرسمي  للعالم  واملوازي،  املهّمش  التاريخ 
لعبت  التي  »نكته وقصصه«  والفراعنة  السومريني  منذ  االنسان 

أدوار التنفيس والرتويح، وانتقاد السلطة و»تابوهات املجتمع«.

ولنئ ظلت »النكت والحكايا واألمثال« فاكهة للّسمر، وواكبتها 
شبكات  ظهور  فإن  املختلسة،  وضحكاتهم  املقهورين  آهات 
كل  اىل  تمتد  الساخرة«  »الفكاهة  جعل  االجتماعي  التواصل 
املجاالت، والفئات، وتتخذ أشكاال وطقوسا وأهدافا، وكأنها تعلن 
املعارص«  االستهالكي  للمجتمع  مميزا  لونا  صارت  »الدعابة  أن 
مثلما يشري اىل ذلك - جيل ليبوفتسكي- يف كتابه »عرص الفراغ«.

الخطاب الساخر: 
التنبير الفايسبوكي - مثاال -

الرقمي  التبادل  من  جزءا  والتنّدر«،  »الفكاهة  موجات  تبدو 
أحيانا  توصم  أو  تسّمى  وقد  والتجاري..(،  والثقايف  )اإلعالمي 
الخطاب(. وال يقترص  بـ»التنبري« )نمط يكاد يستحوذ عىل هذا 
»تنبري التونسيني« عىل الواقع السيايس أو االجتماعي، بل يشمل 
»الفايسبوكيني«،  من  املختلفة  الفئات  ذائقة  تستسيغ  ال  ما  كل 
إزاء  لكأننا  حتى   ... ورياضة  وفنونا  وأحداثا  أشخاصا  فيمّس 

»حرب / تنبري الجميع ضد الجميع«.

أو سلوك  إثر حدث  االفرتايض« غالبا،  »التنبري  ينطلق طقس 
ويمتد  سلبي(،  بأنه  رضورة  يتميز  ال  )قد  جدايل،  أو  مستهجن 
الدعابة املنتقدة والتلميحات الساخرة، اىل االستهزاء والسب  من 
والشتم ... أو هي املسافة ما بني » التنّدر« و»التنّمر«. وذلك بصيغ 
اليها تعاليق  يتم تقاسمها ونرشها، وتضاف  مكتوبة ومصّورة، 
رواد الشبكة، لتختفي من الواجهة، مع فيض األحداث وتسارع 

الزمن الرقمي.

ويمكن أن تؤدي - بعض أنماط هذا الخطاب - أوال، اىل التأثري 
يف الواقع عرب رسائل ساخرة، لتشّكل نقدا ملمارسات وسلوكات، 
يف  دورا  تلعب  ثمة  ومن  لفساد،  وتعرية  لتجاوزات  فضحا  او 
تحسيس وإصالح، ودفعا الحتجاج وتغيري. وثانيا، قد ال تعدو أن 
تكون أحيانا، مجرد تعويض وتنفيس، يرّصف عىل »حائط املبكى 
وانجازا  وهميا،  اِشباعا  الذوات  يمنح  بما  االفرتايض«،  والدعابة 
مشهديا عابرا، يف واقع يحول دون »إطالق طاقات الحياة لإلنسان 
تحايال  حينئذ،  الفايسبوكي«  »التنبري  سيغدو  فهل  املقهور«. 
الشعوريا، وتحويال افرتاضيا، لعجز عن الفعل الواقعي والنضال 
النقد االجتماعي يف العالم  املنظم؟ وأال تسعى األنظمة اىل حبس 
»ثقافة  اىل  أخرى  صيغ  يف  تتحول  قد  وثالثا،  ومتاهاته؟  الرقمي 
املعّمم  اللفظي  العنف  عىل  تقوم   ،- بالواقع  شبيهة   - فرعية« 
واملتبادل، بما يعكس دراما »مجتمع متفّكك الروابط االجتماعية 
»اٍيتيقا  وتطوير  تأسيس  يعيق  قد  وبما  الرمزي«،  والرأسمال 
املناقشة والتواصل اإلنساني«، كما يقّدمها - يورغن هابرماس -

ال  املقال  أن  اىل  املفاهيمي  للخلط  تجنبا  اإلشارة،  )تجدر 
يتناول ظواهر مثل الذباب والكتائب اإللكرتونية وحروب منصات 
التواصل وانما يهتم فقط بظاهرتي »التنّدر والتنبري« يف أبعادها 

السوسيو- ثقافية(.

لفهم  مختربا  تمثّل  الساخر«،  »االحتجاج  من  األنماط  فهذه 
تحوالت الرصاع االجتماعي ومعايري الخطاب وأشكاله، واِلتباس 
يف  نظري،  بحذر  تفكيكها،  يمكننا  كما  بالواقعي.  االفرتايض 
»سياق تفاعيل« مع »مفهوم الشخصية التونسية«. فما هي أهم 
 PERSONNALITé dE »مالمح هذه »الشخصية األساسية أو القاعدية

bASE مثلما قّدمها الباحثون؟

الهادي   - رسمها  مثلما  التونيس  وشخصية  هوية  تبدو 
التاجر  »عقلية  بني  الطويل«  »املدى  عىل  مرتاوحة  التيمومي- 
وروح الفالح«، مع أثر لصفات التاجر يف ثناياها مثلما »استوت 
أصبح  »كيف  كتابه  يف  سماتها  من  بعضا  ويقّدم  التاريخ«،  عرب 
 ... عميل  شخص  »فالتونيس  ييل:  مثلما  تونسيني؟«  التونسيون 
والهمز  والنقد  االحتجاج  يف  يفرط  أنه  رغم  االعتدال...،  اىل  يميل 
واللمز، من وراء جدران سميكة... لكنه يعرف كيف يخّمر غضبه 
هذه  تظهر  وإذ  جالديه«.  وجه  يف  فيفجره  الفرصة  تحني  أن  اىل 
...« عىل  للنكتة بصفة عامة  املجتمعية »غري منتجة  الشخصية 
خالف »الشخصية الفهلوية« )املرصية مثاال(، فإنها تلتقي معها 
يف أنها: »عىل الرغم من مرونتها وقدرتها عىل املجاملة العرضية 
اآلخرين  تجريح  ممارسة  عىل  كذلك،  قادرة  الرسيع،  والتكيّف 
قدراتهم...«  يف  والتشكيك  قيمتهم  والتهوين من  عليهم  والتهّكم 
امليدانية:  دراسته  خالل  من   – ونّاس  منصف   - يبنّي  مثلما 
بعض  الشخصية  هذه  تحمل  وقد  التونسية«.  »الشخصية 
مواصفات »الشخصية املستنفرة التي تتميز بامليل للعنف اللفظي 
الذوادي- يف  استعماله« حسب - محمود  االفراط يف  والشتم مع 
مؤّلفه » الوجه اآلخر للمجتمع التونيس«. وهو ما قد يمثّل »آليات 
يف  حجازي  مصطفى  يرى  مثلما  املقهور«،  لإلنسان  نفيس  دفاع 

كتابه »التخلف االجتماعي«.

وإذا وظفنا ضمن هذا السياق، رؤية عالم االجتماع - ميشال 
كروزيي- لفهم أداء الشخصية التونسية، يمكن أن نالحظ تماثل 
هنا،  حيث  البريوقراطي«،  »املرض  نموذج  مع  سلوكاتها  بعض 
واالنسحاب  االفرتايض«،  »التنبري  عىل  االدمان  وثنائية  مفارقة 
فهذه   .RéSISTANcE AU changeMent الواقعي  التغيري  مقاومة  او 
والتمرد  واالنتقاد  السخرية  تواتر  اىل  تتّجه  وان  الشخصية 
املحافظة  اىل  املعيش،  مستوى  عىل  تنحو  فإنها  افرتاضيا، 

االجتماعية »الشكلية والطقوسية«.

وبناها  رسديّتها  التونسية  الشخصية  راكمت  ولنئ 
وسياقات  وروافد  سريورة  عرب  وأنسجتها  األنثروبولوجية، 
افريقية...( وتميّزت   - - متوسطية  - عربية  )أمازيغية  متعّددة 
محرجة  وأخرى  واالنفتاح...  املرونة  مثل  سمحاء  بـ»سمات 
...« )التيمومي - وناس، وآخرون(.  اللفظي والهشاشة  كالعنف 
»التوتّر- مظاهر  وتفيش  تعّمق  الراهن،  السياق  يف  تشهد  فإنها 
وذلك  األليمة...«،  املشاعر   - العنف   – الفردانية   - االرتيابية 
االجتماعي،  االنسداد  وحّدة  الطبقي،  التفاوت  استفحال  مع 
العصبيات  وتضّخم  الكفاءة«،  »عديمي  وهيمنة  الدولة،  ووهن 
وا »التدافع  بأدلوجته  املتشّدد  الديني  الخطاب  والفساد، وتمّكن 

لتوّحش«.                                                      )اعتمادنا 
كإطار  موضوعنا  سياق  يف  ورد  األساسية  الشخصية  مفهوم 
للفهم، وفرضية للتحليل، دون أي تأكيد لعالقة آلية مع الخطاب 
املدروس. وبالفعل فان هذه الشخصية ليست »جوهرانية ثابتة«، 

سماتها  تتضمن  كما  مستمر.  وتأويل  متواصل،  بناء  هي  وانما 
الثقافية املشرتكة، تنّوعا وفروقا فردية وفئوية وبيئية...(.

 الواقعي واالفتراضي: تحوالت ودالالت  

واالفرتايض،  الواقعي  بني  امللتبسة  العالقة  سؤال  يستدعي 
الباهر«  الرقمي  »الحدث  هذا  لفهم  اإلنسانية  العلوم  تكامل 
»يف غفلة  يتحول  الذي  والعالم  املستجدة،  الوجودية  واالزدواجية 
منا« اىل هيمنة االفرتايض، وقد تجاوز كونه مجرد وسيلة اتصال 
واملجتمعي  الفردي  الوجود  من  جديدا  نمطا  ليؤسس  وتواصل، 
وأال  وسلوكات؟  ايديولوجيات  تكنولوجيا  كل  تفرز  أال  والكوني. 
يهيّئ التحّول من املجتمع الصناعي اىل ما بعد الصناعي، مسارات 

االنتقال من الحداثة اىل ما بعد الحداثة؟ 

فهذا العالم االفرتايض، ييش باالنفصال التدريجي عن الواقع 
»الصلب«، واملرور اىل »توتاليتارية رقمية ناعمة«، ونموذج أمثل 
لـ»الحداثة السائلة«، حيث الواقعي يختفي يف االفرتايض، وتغدو 
الشاشة املسّطحة - للهاتف الذكي والحاسوب املحمول - اختزاال 

للعالم وتعويضا لحضوره.

اننا ازاء »متالزمة  يشري - شادي كسحو- يف هذا السياق اىل 
يعد  لم  حيث  املعارص،  االنسان  تحكم  التي  واالختفاء  الظهور 
يجري  بل  مهيمنا،  موجود«  أنا  أفكر  أنا  الديكارتي«  الكوجيتو 
استبداله بالعبارة » أنا أظهر عىل الشاشة فأنا موجود«. بما ينبئ 
نشوة  اىل  وانّما  الواقعي  االغرتاب  دراما  اىل  ننتمي  نعد  »لم  بأننا 

االتصال الرقمي« طبقا لعبارة »جان بودريار«. 

الكوكب،  نفس  عىل  العيش  يف  تشرتك  واذ  الشعوب  أن  عىل 
الوجود  غمار  تخوض  ال  التكنولوجيات،  بنفس  تقريبا  وتتعامل 
الحداثة  االجتماعي ذاته، فمثال: يقيم مجتمعنا يف عوالم ما بعد 
الرقمية، لكنه ينوء بإرث ثقيل من عرص ما قبل الصناعة والحداثة، 
وما قبل الدولة، وما قبل األنوار والعلم...، مع غياب الفت يف صنع 
الحارض بما يجعلنا نخترب يف ذواتنا الفردية والجماعية سلوكات 
مأزقنا  من  بعض  وذلك  الثقايف،  انفصامنا  اىل  تحيل  متناقضة، 

وخيبتنا الحضارية. 

 الشباب والفايسبوك :

مداخل وإشكاليات    
بمثابة  وقهره،  الواقع  عنف  ظل  يف  االفرتايض  العالم  يبدو 
واإلقامة  املفتوح  والسوق  الجديدة،  والعائلة  املوعودة،  األرض 
الجديدة«  للقبائل  الدائم  »الرتحال  عالم  انه  بل  للشباب،  الدائمة 
الفئة ترعرعت يف رحاب هذا  بعبارة - ميشال مافيوزليل- فهذه 
اسرتاتيجياته  وحذقت  ومنعرجاته،  دروبه  وعرفت  الفضاء، 
ورهاناته. مما يجعلنا نطرح إشكاليات هذه العالقة ومجاالتها، 
ضمن أفق تفكري سوسيولوجي نقدي، ينطلق من الفهم »الفرداني 
والتفاعيل« الذي يسائل هذا الفضاء باعتباره »مجاال إلخراج صور 
االجتماعية  لألهداف  الرقمي  البناء  ومسارات  وتعبرياتها،  الذات 
املداخل  اىل  ومالبساته...«.  االفرتايض  التفاعل  وقضايا  للفرد، 
وبنية وسريورة  تبحث يف »هوية  التي  البنائية«،   - »الديناميكية 
بالعائلة،  للشباب، وعالقاته  الجماعي االفرتايض  الوجود والفعل 
أو  والعوملي...«  املحيل  وبثنائية  وبالدولة،  االجتماعي،  وبالرصاع 
يمكننا  مدى  أي  اىل   : توران«  »آالن  بلغة  السؤال  صياغة  يمكن 
اجتماعية  الرقمية« حركات  والعوالم  الفايسبوك  اعتبار »شباب 
جديدة ؟ وبمنحى عميل: كيف يمكن تحويل هذا الزخم الشبابي 

االفرتايض اىل مشاريع تغيري واقعي؟

منصور الكالبي )باحث في علم االجتماع(

قراءة لخطاب فايسبوكي
حتوالت االفرتايض وأسئلة املعنى

هداء: إلى فقيد علم االجتماع د. منصف ونّاس 
ٍ
ا
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»سيّب  جديدك  عن  تحّدثينا  لو  بداية 
صالح/ة«

الجسد،  عن  قريبا  سيصدر  الذي  الكتاب  هو 
ويتناول  تونس.  يف  سوسيولوجيا  نصا  باعتباره 
الالّغريية  والجنسانيات  املختلفة  الجسد  تمظهرات 
اعتبارها  يمكن  ال  التي   )non-HétéroSeXuelleS(
املثليني  بحقوق  نطالب  تونس  يف  أصبحنا  أقليات. 
الجندر”،  لـ”رفض  حراكات  ونشهد  والعابرين 
بمعنى أنه “ال يحق ألحد أن يطلب مني أن أحدد ما إذا 
كنت امرأة أو رجال وأن أضبط حركة جسدي وشكل 
لبايس وفق نسق انتظارات ثنائي يفصل بني الرجال 
والنساء”. يعرّب معيش الجنسانية وتمظهرات اللباس 
التعبري عرب  والنقاب وحركات  الحجاب  عرب  املختلفة 
و”التشليط”  والوشم  والغرافيتي  بالرقص  الجسد 
والربسينغ والتعّري، عن حراك واحد ألّخصه يف عبارة 
الدين كيف  أفهم  دعني   « بمعنى  »سيّب صالح/ة«، 
أريد  كما  وأعيش جسدي  ألبس  دعني  يرتاءى يل،  ما 

وأترصف يف فرايش كما يحلو يل”. 
واسع  حديث  هناك  الحداثة  بعد  مقوالت  يف 
عن االنسان املتشظي يف كينونته حيث ال يمكن 
اختزاله يف مقاربة واحدة. فأين تتنزل مقاربتك 

يف هذا السياق املابعد حداثي؟
هو  الذي  الحداثة”  “بعد  بما  تعنني  ما  أدري  ال 
تشظي  بذلك  يقصد  من  فهناك  فضفاض.  مصطلح 
لها  املنسوبة  األنطولوجية  الِوحدة  وغياب  الهوية 
باعتبارها، وفق التصورات التقليدية، مغلقة ومحددة 
بأدوار وانتماءات محتومة تحكمها مواقعنا املختلفة، 
ويرتتب  املكانة،  أو  العمر  أو  الجنس  مقاييس  وفق 
عنها نسق انتظارات معروفة مسبقا يف عالقة بمسائل 
االجتماعية  تكون عالقاتنا  ؟ كيف  نتزوج  »من  مثل: 
؟ وما هي منظومتنا األخالقية؟ فالهوية بهذا املفهوم 
والتاريخية  الفلسفية  الكتابات  يف  االّ  توجد  لم 
التحوالت  ومع  املاكرو-تحديدية.  والسوسيولوجية 
عنها عىل مستوى  ترتب  وما  والرأسمالية،  الصناعية 
الفردية والعالقات االجتماعية، حّل محّل هذا  الحياة 
يسمى  بما  األفراد  تعرِّف  أخرى  ترسيمة  التصور 
وفق  األدوار.  منظومة  عن  االستقاللية  نحو  بالنزوع 
عن  االستقالل  فإن  الخطي  التاريخي  التصور  هذا 
هذه املنظومة االنطولوجية املوحدة قد أّدى إىل تشظي 
حيث  اعتقادي.  حد  عىل  يستقيم  ال  وهذا  الهوية، 
وتعدد  التجارب  تعدد  رغم  يبقى،  الهوية  مبدأ  إن 
ارتباطاتنا وتباعدنا عن االنتماءات املفروضة بالجندر 
والتجانس،  التواصل  عىل  قائما  الطبقة،  أو  الدين  أو 
والتحوُل الحاصل هو االنتقال من الهوية املعطاة إىل 
أن  الرسدية« كما يقول بول ريكور، بمعنى  »الهوية 
ذاتيتي هي رسدية أبنيها بشكل مستمر مدى الحياة. 
األنماط  تغري  من  فقط  ال  التحوالت  هذه  وتتغذّى 
الطبية  العلوم  تطور  إن  بل  والسياسية  االقتصادية 
الهوية  مفهوم  من  غريت  عظيمة  باكتشافات  سمح 
اإلكلينيكي  النفس  علم  تطور  وساهم  مثال  الجنسية 

املتعلقة  والدراسات  النسوية  املباحث  وظهور 
أخرجتنا  معرفية  تحوالت  يف  بعده،  وما  باالستعمار 

من »املغلق إىل املفتوح« واملبنّي باستمرار. 
دراساتها  من  القدري  روضة  خرجت  بماذا 

الثالث عن الجسد ؟
إيالء  بالنسبة يل برضورة  الخالصات  أّول  تتعّلق 
البحث السوسيولوجي بما هو  الجسد قيمة كربى يف 
األشخاص  يعرّب  االجتماعي.  التحول  لقراءة  مدخل 
اليوم عن تموقعاتهم ومواقفهم عرب الجسد وهو حامل 
وجيزة  فرتة  بعد  تجاهلها.  باإلمكان  يعد  لم  لدالالت 
حركة  مع  اندلعت  التي  التونسية  الثورة  قيام  من 
الحرية  شعارات  البدء  يف  رفعت  والتي  الجسد  حرق 
والكرامة والعدالة، انطلقت احتجاجات مطالبة بحرية 
بالحريات  وأخرى  بالسفور  وأخرى  النقاب  ارتداء 
التي  العرشية  امتداد  عىل  الجسد  وتواصل  الجنسية. 
الفردية  وللتعبريات  لالحتجاجات  حامال  الثورة  تلت 
ولإلنتماءات الجماعية والطائفية والجهوية واملتصلة 
الجسد  تحرير  يريد  اليوم  شباب  معينة.  بأوساط 
الذي يرتدي  التقاليد، ومنه كذلك الشباب  من سلطة 
أن يخرج عن سلطة  لباسا يعتربه دينيا، حيث يريد 
والناس  دينه،  تأويل  يف  الحق  له  أن  ويرى  التقاليد 
التي  للديني  املتعددة  التأويالت  سياق  يف  سائرون 
تنعكس عىل لباسهم وعىل طريقة تأديتهم لفرائضهم. 
والوصم  الرقابة  أشكال  مختلف  من  الشباب  يختنق 
الحرية يف  اليوم هو نيل  وما يطلبونه عرب أجسادهم 
املمارسات والتمثالت والتأويالت والخروج من سلطة 
اللون الواحد االقصائية حيث أنّه اليوجد معنى واحد 

للحرية أو للتدين أو لألخالق. 
هناك  كان  نيتشه  وحتى  سبينوزا  منذ 
يستحق  التي  املكانة  الجسد  إلعطاء  سعي 
يف تحديد إنية االنسان ثم جاءت بعد الحرب 
اهمها  أخرى  مقاربات  الثانية  العاملية 
تضع  أن  حاولت  بتفرعاتها  السيمائية 
اضافة  أية  معقدة.  سياقات  يف  الجسد 
الهائل  الكم  الجسد خالل هذا  لبحوثك حول 

الذي يحارص املسألة السيمائية؟
من  ليست  اإلضافة  ألن  اإلضافة،  أّدعي  ال  أنا 

يقرأ  من  تقدير  من  هي  بل  ذاته  الشخص  تقدير 
تقدم.  لم  أو  اضافات  قدمت  أنها  فيالحظ  أعماله 

يرفض  لعنارص  دراستي  سنوات  خالل  تطرقت  لقد 
يف  املسائل  توجيه  يريدون  أو  إليها  التطرق  البعض 
الفردية و/ والهوية  الجسد  فيه جدلية  تغيب  اتجاه 
مدخال  أردتها  الجسد  ملسألة  دراستي  الجماعية.  أو 
أفراده  بعض  يحاول  الذي  التونيس  املجتمع  لدراسة 
نفس  يف  ولكن  املعولم  العرص  ضمن  يكونوا  أن 
تونس  املعولم.  العرص  إمكانات  يملكون  ال  الوقت 
تحكمها مقولة »العني بصرية واليد قصرية«، وحراك 
الفردنة يف تونس لم ينطلق اليوم بل انطلق من قبل 
الشباب  لفهم  مدخال  يل  كان  والجسد  بكثري،  ذلك 
ومن  التقليدية  الضوابط  من  للخروج  ورصاعاتهم 

الباحثة في علم االجتماع واالنثروبولوجيا والشاعرة د. روضة القدري لـ»الشارع المغاربي«:

تونس حتكمها مقولة »العني بصرية واليد قصرية«
دراستي ملسألة اجلسد أردهتا مدخال لدراسة املجتمع التونيس

االجتماع واالنتروبولوجيا. عقل شاّب تشتغل على  األخيرة عبر كتب ومؤلفات ومقاربات إلشكاالت جريئة وموضوعات حارقة في علم  السنوات  برزت في 
مفاهيم كبرى كـ »الهوية« و«الفردنة« و«الفردانية« و«الجنسانية« و«العنف المبني على النوع« ولها في ذلك كتب ومقاالت علمية وبحوث من بينها كتاب 
»الجسد والفرد والحراك الهويّاتي في تونس المعاصرة« كما يصدر لها قريبا كتاب عن الجسد بعنوان »سّيب صالح/ة ».. هي الدكتورة روضة القدري التي لم 

يشغلها شغفها بعلم االجتماع عن كتابة الشعر أيضا والتفنن فيه .
التي  التغيرات  اليوم في ظل  االجتماع  عالم  دور  بحثها وعن جديدها »سّيب صالح/ة » ولمعرفة  للحديث عن مجاالت  القدري  التقى  المغاربي«  »الشارع 

شهدتها تونس في السنوات االخيرة وأيضا للحديث عن اهتماماتها الشعرية.

جديدي »سّيب صالح/ة«: 
نص سوسيولوجي عن 

الجسد والدين والسلطة 
في تونس في مرحلة ما 

بعد الثورة

أكتب الشعر بحضوري 
الذهني وبفكري النقدي 
والنسوي واإلنسانوي 

والسوسيولوجي



كل  السيايس.  الضبط  ومن  االجتماعية  التحديدية 
تعرتف  صارت  اليوم  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم 
كانت  التي  الطبية،  املباحث  وحتى  الجسد  بمركزية 
اكتشفت  ووظائف،  أعضاء  الجسد  أن  تتصور 
تاريخنا  عليه  يرتسم  الذي  املكان  هو  الجسد  أن 
وحارضنا وهو الذي قد يتكلم عن موروثنا وخيباتنا 
يف  الوحيدة  لست  نشعر.  أن  دون  يحّركنا،  ما  وكل 
فلدينا  القضايا  بهذه  تهتم  التي  التونيس  السياق 
سوسيولوجيون وأنثروبولوجيون يشتغلون عىل هذه 
سبيل  عىل  )ال  وأذكر  مختلفة،  بأشكال  اإلشكاليات 
الحرص( الدكاترة درة محفوظ الدراوي وعماد املليتي 
السالمي  ومريم  اللطيف  عبد  وسمية  النجار  وسهام 
مواضيع  اهتمامهم  محاور  وتشمل  املاطري،  وخولة 
لدى  بالظلم  و”الشعور  و”املراهقة”  “الحجاب” 
الشباب” وهذا يتنّزل عىل حد تقديري ضمن إشكالية 
كربى وهي تحول املجتمع التونيس وخروجه من نمط 

أبوي أو جماعاتي أو ديني اىل نمط آخر. 
الجسد  فإّن  وموارد،  إمكانات  الفرد  كان  فإذا 
مواقعهم  مع  تفاوضهم  وعن  نقاشهم  عن  تعبري 
ليسوا  اليوم  األشخاص  ألن  ومواردهم  وامكاناتهم 
مستكينني أو راضني بالوضع كما هو وإنما هم دائما 
يف وضع تفاوض. وال يعني تبلور نواة مجتمع األفراد 
الصالت  أو هدم  االجتماعية  العالقات  تونس هدم  يف 
حالة  هي  بل  واملعياري  االجتماعي  النظام  تهديد  أو 

تفاوض مستمر غري خطية. 
الجسد من منظور  يف مجتمع مازال يحتقر 
ديني إىل درجة اخفائه وَعّده عورة، أي دور لكم 

ملقاومة هذه الردة؟
انجاز  عرب  وذلك  الفهم،  عىل  املساعدة  هو  دورنا 
العلمي  املنهج  احرتام  عىل  تقوم  جدية،  دراسات 
ويسعى  بمقابالت  الباحث  يقوم  عندما  وضوابطه. 
دراسات  ينجز  وعندما  معمق،  بشكل  األفراد  لفهم 
نسق  فهم  يف  يسهم  فانه  االستمارات  عرب  تمثيلية 
بمواقع  وعالقتها  واملمارسات  والتمثالت  املعاني 
الفاعلني االجتماعيني وانتظاراتهم ورهاناتهم. حسب 
بعد  االجتماع  علم  يف  كباحث  دوري  ينتهي  اعتقادي 
أيدي  بني  وتصري  نتائجها  وتقديم  الدراسة  اصدار 
صانع القرار وكل املهتمني بفهم ما يحدث يف املجتمع. 
ويعترب نفي االختزاالت واالرتباطات املبّسطة من 
اسهامات الدراسات املعّمقة. مثال عندما يفرز البحث 
أحياء شعبية  السكن يف  آلية بني  لعالقة  أن ال وجود 
لهذا  فإن  مخصوصة،  »تدين«  أنماط  اعتماد  وبني 
انتاج  تعيد  التي  الوصم  أطواق  كرس  يف  كربى  قيمة 
الفهم  واإلعالمي.  السيايس  الخطاب  يف  أحيانا  ذاتها 
االقصائية  السياسات  من  الخروج  من  يمّكن  املعمق 
واالختزالية التي تقع عىل الجسد ألن هذا األخري ليس 
عليه.  تسّلط  وإنما معيشا ورمزية وسياسات  ماهية 
مناطق  بوجود جسد »مخصوص« يف  افرتاض  هناك 
تحدث  مثلما  معينة  ضبط  سياسات  يقتيض  معينة 
األمنية  املراقبة  تشديد  عليه  وكمثال  فوكو،  ذلك  عن 
الشعبية  األحياء  يف  املخدرات  تعاطي  ممارسات  عىل 
عىل خالف مايحدث يف أحياء أخرى. وينجّر عن هذه 
عىل  اليهم  للمنظور  مختلفة  تموقعات  السياسات 
تراوح  مدمنون«  أو  منحرفون  أو  خطرون   « أنهم 
إذن هناك تصنيف  التخّفي والرتهيب واملقاومة.  بني 
لألجساد رشعية وغري رشعية وسوية ومنحرفة وتبنى 
االفراد  يتموقع  سياسات  التصنيفات  أساس  عىل 
بالنظر اليها. لذلك قد يساهم البحث السوسيولوجي 
يف »تحرير« األجساد من السياسات اآللية واالعتباطية 

التي ال تقوم عىل فهم معمق لديناميكية الشباب. 
مع  االجتماع  علم  باحث  يتفاعل  كيف 
مشاريعه البحثية التي تتطلب دراسة عىل ارض 

الواقع امام غياب ارادة سياسية ؟
يف علم االجتماع ال توجد كلمة »يجب«، ألن عالم 
وال  يكون،  أن  يجب  ملا  ترسيمات  يعطي  ال  االجتماع 
عالم  املجتمع.  عليها  يكون  أن  يجب  التي  الوجهة 
نفّرق  أن  هنا  ويجب  بالتشخيص  يقوم  االجتماع 
تتوجه  الذي  الخبري  وبني  االجتماع  عالم  بني  جيّدا 
بدراسات  للقيام  والجمعيات  الدولية  املنظمات  إليه 

يف  الباحث  يسعى  »عملية«.  توصيات  عنها  تنبثق 
علم االجتماع اىل تشخيص القوى املتفاعلة يف البالد 
حول  تتصارع  والتي  املوجودة  والفئات  والرهانات 
يجب  التي  املعايري  وحول  املناصب  وحول  الثروة 
لذلك اليوجد عالم  الخ.  القيمي،  أن تسود والنموذج 
بأن يضع  لنفسه  اختصاصه يسمح  اجتماع يحرتم 
توجيهات ويقول إن تونس اليوم يجب أن تسري يف 
التحليل.  عىل  تقترص  وظيفته  إن  بل  معني،  اتجاه 
وبالنسبة ملسألة اإلرادة السياسة، فهي أيضا ليست 
إرادة بل إرادات، النه ليس لدينا إرادة سياسية واحدة 
الباحث  يتعاطى  والبعدها.  الثورة  القبل  تونس،  يف 
االجتماعي اليوم مع مسألة الفعل السيايس واإلرادة 
السياسية كمعطيات خطابية وميدانية يتفاعل معها 

الفاعلون االجتماعيون. 
دّرست بالجامعة التونسية وبصفتك باحثة 
لدينا  هل  واالنرتوبولوجيا...  االجتماع  علم  يف 
هذا  يف  الجامعة  داخل  واضحة  عمل  خّطة 

املجال؟ 
تحتاج العلوم االجتماعية واإلنسانية يف الجامعة 
لها  يكون  حتى  وبرشية  مادية  موارد  إىل  التونسية 
ومخابر  إمكانيات  اىل  تحتاج  كما  املجتمع،  عىل  أثر 

ووحدات بحث وإىل تمويل البحوث وإىل تثمني بحوث 
الشباب. فال بد أن تتوفر منظومة كاملة حتى تخلق 

يف  اليوم  نراه  ما  واملجتمع.  الجامعة  بني  التواصل 
تونس هو أن الجامعة تشتغل يف اتجاه ومن يشتغلون 
عىل الشأن املجتمعي هم يف اتجاه اخر وبموارد أخرى 
بعض  هناك  طبعا  العلمي.  البحث  مخرجات  غري 
توجد  وال  املوارد  تنقصها  تونس  ولكن  االستثناءات 
ثقافة  من  عزز  مما  ينبغي  كما  ممولة  بحث  وحدات 

العمل الفردي. 
االخرية  السنوات  يف  االجتماع  عالم  يتناول 
بقيت  ولكنها  التعبري  صح  ان  جريئة  مشاريع 
معزولة عن الواقع اليوم .. كيف السبيل لتطويع 

هذه النتائج عىل الواقع؟
علم االجتماع “اختصاص مزعج” عىل حّد تعبري 
الفلسفة  فيها  تدّرس  ال  دول  وهناك  بورديو.  بيار 
النقدي،  التباعد  عىل  تقوم  علوم  ألنها  االجتماع  وعلم 
وتاريخية  الرهانات  برؤية  تسمح  أنها  بمعنى 
قبل  ولذلك،  املجتمعي.  املشهد  بنت  التي  الرصاعات 
أن يكون العلم مؤثرا يف الشأن العام يجب أن يكون 
لديه أساسا مكانة يعرتف بها. يف تونس، يبدأ تهميش 
االختصاص منذ التوجيه الجامعي بجعله اختصاصا 
يف  املعدالت  أضعف  عىل  يحصلون  من  نصيب  من 
االجتماع  علم  يف  املختصون  واليشتغل  الباكلوريا، 

التوجيه  مؤسسات  يف  لهم  مكان  وال  باملعاهد  اليوم 
واإلرشاد املدريس والجامعي وال يف املؤسسات املهنية 
أو يف املؤسسات اإلعالمية ملراجعة املضامني، وال مكان 
لهم كمستشارين أو كموّجهني يف الرتبية، واليمكن لهم 
جميعا أن يصريوا أساتذة يف الجامعة، وهذ ليس حال 
عدة.  بلدان  يف  االجتماع  علم  حال  وإنما  فقط  تونس 
بالتايل حتى يصبح عالم االجتماع مؤثرا يجب أن يتم 
االعرتاف به. هناك تغرّي ملحوظ يف هذا االتجاه وأعرف 
مموليها،  من  بضغط  ولكن  اليوم،  تحرص  منظمات 
أخصائي  فريقها،  ضمن  دائما،  هناك  يكون  أن  اىل 
أن الدفع نحو دور علم االجتماع  يف علم االجتماع االّ 

وتثمينه غالبا ما يأتي بقرارات خارجية. 
البحث  يف  ما  حد  اىل  جريء  التونيس  املثقف 
نراه  العام  الفكري  بالجدل  االمر  تعلق  اذا  ولكن 
رأيك  حسب  العامة  ارضاء  اىل  يسعى  توفيقيا 

كيف يخرج من هذه الثنائية؟
املثقف اإلسالمي واملثقف  املثقف مثقفون: هناك 
امللحد والقومي واملتحّزب واملستقل. وأكرر القول بأن 
مثقفون  هناك  تموقعات.  وأيضا  موارد  هم  األفراد 
وهناك رهانات متباينة يف بالدنا ومصطلح » املثقف« 
الكربى  التحوالت  ضوء  عىل  جدية  مراجعات  يحتاج 
البحث  استقاللية  إن سؤالك يحيلنا عىل  ثم  الطارئة. 
العلمي والجامعة والجامعيني. ال يمكنني أن أجزم بأن 
الجامعة التونسية مستقلة تماما او أنها تابعة تماما. 
كربى  درجة  هناك  أخرى،  أنظمة  إىل  بالنظر  ولكن 
تونس  يف  ونجد  الجامعي  البحث  يف  االستقاللية  من 
والسيايس.  الديني  تتناول  وجدية  جريئة  دراسات 
ثابتا وال معطى بل  أن االستقاللية ليست مكسبا  االّ 
الوضع  ولتخبط  ضمانات.  وإىل  موارد  إىل  تحتاج 
السيايس واالقتصادي يف تونس حتما انعكاساته عىل 
الحياة االجتماعية وعىل النزاالت النقابية وعىل الحياة 

الفردية وكذلك عىل البحث العلمي.
اين نحن مثال مقارنة بفرنسا؟ 

ال وجه للمقارنة هنا ألنه ليس لدينا نفس املوارد 

وال نفس مناخ البحث العلمي. زرت بعض الجامعات 
الفرنسية واشتغلت أيضا يف دول الخليج وبالتايل لدي 
نظرة وإن كانت محدودة عن جدلية املوارد البرشية 
جديني  بباحثني  تزخر  تونس  أن  أعتقد  واملادية. 
علم  يف  جدية  دراسات  ولدينا  ومتمكنني  وملتزمني 
مستوى  عىل  تنخرط  وهي  واألنثروبولوجيا  االجتماع 
أن  االّ  املعارصة،  املباحث  ضمن  واملناهج  النظريات 
الباقية تتصل باملوارد واالمكانات وباألزمات  الحدود 

التي تمر بها البالد. 
إذن كيف تفنّدين قول البعض ممن يروا انه 
»هّواة  بجامعاتنا  يوجد  وانما  لدينا  باحثني  ال 

معرفة« فحسب ؟ 
اعتقد أن من يقول إن “الباحثني يف علم االجتماع 
عندما  خلت  قرون  يف  يعيش  مازال  معرفة”  هواة 
والعلوم  الفلسفة  مع  يتصارع  االجتماع  علم  كان 
يعترب  والعلومية.  املنهج  قضايا  حول  “الصحيحة” 
أو  واملقابالت  االستمارات  بأن  القول  هذا  أصحاب 
وهذا  موضوعية  ملعرفة  تؤسس  ال  الحياة  قصص 
قد  السجال  هذا  أن  اىل  باالشارة  أكتفي  يستقيم.  ال 
والعلوم  “الصحيحة”  العلوم  ثنائية  وانتهت  انقىض 
االنسانية “غري الصحيحة” ألن لهذه األخرية مناهجها 
التطور  متفاعلة مع  تتطور  التي التنفك  املخصوصة 
املجتمعي والتكنلوجي. كما أن املنظور البحثي السائد 
تكامل  عىل  يعتمد  الذي  أي  السيستيمي  هو  اليوم 

االختصاصات. 
اغلب  يف  االجتماع  لعلم  كبرية  عودة  هناك 
بلدان العالم نظرا لتعقد املجتمع. ملاذا بقي علم 
بعض  مراقبة  يف  منحرصا  تونس  يف  االجتماع 

الظواهر االجتماعية دون خطة عمل واضحة؟
بسياقاتها،  والبحوث  املعارف  انتاج  يتصل 
علم  دراسات  أن  صحيح  املحلية.  وغري  منها  املحلية 
كثافة  تشهد  النفيس  والتحليل  النفس  وعلم  االجتماع 
باملوارد  ذلك  ويتصل  الغربية.  السياقات  يف  أكثر 
ولكنه  سابقا،  ذكرنا  كما  لها  املخصصة  البحثية 
األساسية  النواة  اعتباره  عىل  الفرد  مركزية  إىل  يعود 
الفردانية  تمظهرات  تعقد  واىل  املجتمعات  هذه  يف 
فيها مطلبا ومعيشا. كما تعود كثافة اإلنتاج البحثي 
هذه  تعقد  اىل  واألنثروبولوجيا  السوسيولوجيا  يف 
والتحوالت  االثني  والتعدد  الهجرة  بفعل  املجتمعات 
تطرح  التي  والتكنولوجية  السوسيواقتصادية 
تساؤالت مستمرة حول وجهة تغري العالقات والصالت 
االجتماعية والديناميكيات التي تخرتقها. هناك حاجة 
التونيس  السياق  يف  واملعّمقة  املكثّفة  الدراسات  لهذه 
عدة  تقاطعات  فيها  االجتماعي  التغري  سريورات  ألن 
يف  وخاصة  املنجزة  الدراسات  أن  االّ  العوملة،  بفعل 
الشابة تبقى لألسف مشتتة  الجامعية  البحوث  إطار 
وغري مثّمنة وغري مرئية وال يسهل الوصول اليها، كما 
الدراسات  عديد  والكلية  الكالسيكية  املناظري  تطبع 
الرباديغمات  تطور  وحركة  يتماىش  ال  بما  األخرى 
اليه سابقا،  أن ماقيل الينفي، كما أرشت  العلمية. االّ 
الصعيد  عىل  سواء  هامة  بحثية  مجهودات  وجود 
الفردي أو ضمن انتاجات جمعيات علمية وبالرشاكة 

مع مؤسسات بحثية وطنية ودولية. 
يعترب البعض ان مقوالت »الفرد والفردانية« 
مقوالت رأسمالية وانه تمت مراجعتها يف الغرب 
اىل  وحولته  باالنسان  زاغت  النها  جذرية  بصفة 
مجرد كائن يلهث وراء غرائزه.. هل هذا صحيح؟
للفردانية.  نعطيه  الذي  التعريف  اىل  يرجع  هذا 
متصلة  تاريخية  حلقة  باعتبارها  عنها  تحدثنا  فاذا 
بالرأسمالية وباملجتمع الصناعي وبالديمقراطية كما 
تصور  إىل  نصل  الباحثني،  من  هام  شق  إليه  يذهب 
أفراد  أنها مجتمعات  الفردانية عىل  املجتمعات  يقدم 
األوارص  يقطعون  أنفسهم،  عىل  ومنكفئني  منعزلني 
الفردانية  هذه  لذواتهم.  إاّل  يعيشون  وال  االجتماعية 
توقعنا  االقتصادوية  حتى  أو  التاريخية  قراءتها  يف 
االهتمام  تواصل  بفهم  مثال  لنا  اليسمح  مطّب  يف 
كما  تعّززها،  وحتى  بل  اختالفها  عىل  بالروحانيات 
واإلخالص  الحب  لقيم  املتنامية  األهمية  فهم  يعطل 
والتضامن والعيش املشرتك. يف سويرسا اليوم، يختار 
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من يقول إن “الباحثين 
في علم االجتماع هواة 
معرفة« مازال يعيش

في قرون خلت

تونس تزخر بباحثين جّديين 
وملتزمين ومتمكنين
ولدينا دراسات جدية 

في علم االجتماع 
واألنثروبولوجيا 
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ومضة

جدوى الفلسفة 
اليوم

خديجة مسعودي*

يوّقع يومنا حدثا يبدو عىل درجة من األهمية 
املنقضية  األيام  إذ شهدنا  التعليمية،  املنظومة  يف 
ولعّلنا  الباكالوريا،  المتحان  الرئيسية  الدورة 
نقف عند امتحان الفلسفة التي تعّد هذه األخرية 
والفهم.  اإلدراك  صعبة  "ماّدة"  العام  التصور  يف 
ولكن هذا املوقف يكشف عن الكثري من الضمنيات 
الخطرية، واالستتباعات تجعلنا نفكر يف أسبابها.

بداية، جدير بالذكر أّن املنظومة الرتبوية اليوم 
تشهد أزمة قيمية باألساس قبل أن تكون معرفية، 
و تدعمت من خالل عّدة سلوكيات ترجمت األزمة 
نسبيا باعتبارها تمّس الجانب القيمي، فتحولت 
الفلسفة باعتبارها محبة وخوضا يف أغوار املعرفة 
الحقيقة وعمال  وتنقيبا عن  "األصل"  وبحثا عن 
إىل  املفاهيم والتمييز بينها  التدقيق يف  دؤوبا عىل 
مجرّد "ماّدة" يرجى من ورائها منفعة ما أو غاية 
ذاتية ما، أال وهي تحصيل معّدل واجتياز املناظرة 
بنجاح، هنا يمكن أن نالحظ أن ترسيب إمتحان 
الفلسفة وتداوله عىل مواقع التواصل االجتماعي 
منذ الساعة األوىل يف هذه الدورة دليل قاطع عىل 
استيعاب  عىل  التعليمية  الرتبوية  املنظومة  عجز 
آليات وبرامج  الفلسفة لزعزعة  األزمة، وتطويع 
أصبحت ال تتماىش مع طبيعة التطورات املعرفية 

الحاصلة يف العالم.

الحادثة،  هذه  عند  الوقوف  إىل  بحاجة  إننا 
لنفهم أّن الفلسفة يف املنظومة الرتبوية التونسية 
الراهنة لم تحظ باملكانة االبستيمولوجية الالزمة 
وتم إقحامها باعتبارها بضاعة للحفظ واإلعادة 
وتكرار ما ورد يف الدرس، وليس باعتبارها "علما 
من  وميتافيزيقا  الحمق،  ملقاومة  وآلية  مرحا" 
نمتلك  الواقع وجعلنا  تغيرّي هذا  األمل قادرة عىل 
عىل  والعمل  األزمة  وتشخيص  لتفكيكه  أدوات 
الترسيب،  حادثة  نسبيّا  يفرّس  ما  وهذا  حّلها. 
فاألغلبية تعّود عىل اإلعادة، ولم تستطع سياسة 
الصنم  هذا  تسقط  أن  الحالية  والتعليم  الرتبية 

الذي يؤمن بشكل مطلق بالقوالب الجاهزة.

ولم تنجح السياسات القائمة يف املراهنة عىل 
إصالح  مقومات  أهم  من  باعتبارها  الفلسفة 
الفلسفة  وظّلت  عامة،  والبالد  خاصة  التعليم 
يحطم  نقديا  حّرا  تفكريا  ال  للحفظ  مادة  مجرّد 
فيرب.  ماكس  عبارة  حّد  عىل  الكربى  الرسديّات 
أّن الثورة الحقيقية التي  ومن هنا، يمكن اعتبار 
الذي  الواقع  نهائيا مع هذا  أن تقطع  من شأنها 
االيمان  خالل  من  تخاض  السقوط  عىل  أرشف 
بقيمة فعل التفلسف والتدرب عليه باعتباره تدربّا 
الخطوة ستكون  فهذه  بها.  واحتفاء  الحياة  عىل 

بمثابة القلب الكيّل للنظم املوجودة.

أكثر  ونعمل  باألمل  نتشبث  أن  علينا  لكن 
نجعل  حتى  الربامج  ونصيغ  ونكتب  مستقبال 
السلطات  كّل  عىل  نتمرّد  وأن  ممكنة،  الفلسفة 
منها  نحذر  وأن  التفلسف،  من  تمنعنا  التي 
يف  لتفكر  الفلسفة  عادت  لذلك  ربّما  ونقاومها. 
للتفكري  بحاجة  نحن  إحراجات  وطرحت  الواقع 
التي  السياسية  األزمة  هذه  ظّل  يف  اليوم  فيها 
التي   19 كوفيد  جائحة  ظّل  ويف  اليوم،  نعيشها 
كشفت لنا الكثري من املفارقات االبستيمولوجية 

والوجودية وااليتيقية.

----------

* باحثة يف الفلسفة

عدد متزايد من األرس السكن ضمن بنايات جماعية 
يتقاسم فيها املتساكنون فضاءات مشرتكة عىل غرار 
الحديقة ويتشاركون املعدات املنزلية التي توضع يف 
فضاء مهيئ متاح للجميع؟ هل هذا العيش املشرتك 
يعني وجود نفس نمط العالقات التقليدية؟ حتما ال. 
للعيش  باستمرار  متجدد   )Grammaire( نحٌو  إنه 
أو  دموية  ليست رضورة  أوارص  عىل  يقوم  املشرتك 
وطنية، ولكن ما يشرتك فيه األفراد هو “َهمُّ« العيش 
املشرتك بصيغ تقوم عىل احرتام االختالف والحفاظ 
عىل املوارد الطبيعية واعالء قيمة االنسان مهما كانت 
ال  الغربية«   « السياقات  يف  الفردانية  اذن  أصوله. 
تعني حرصا األنانية والتربّم من الشأن العام ومن كل 
ما يخرج عن دائرة الحميمي. ربما كان ذلك مرحلة 
من سريورة الفردانية املتواصلة، اال ان االفراد أدركوا 
وحقوق  كالبيئة  مشرتكة  قضايا  حول  االلتفاف  أن 
هي  املتوحشة  الليربالية  ومناهضة  الكونية  االنسان 

مرتكزات التضامنات الحالية. 
لتفسري  تاريخية  برتسيمات  التقيد  فإن  لذلك 
حركة  عديدة.  مطبات  يف  يوقع  املجتمعات  حركة 
املجتمع ليست حركة االقتصاد فقط وليست حركة 
الفردانية  عّرفنا  لو  املقابل،  يف  فحسب.  السيايس 
التقاليد  نقد  نحو  النزوع  أو  الحراك  بمفردات 
جديدة  معان  إعطاء  عىل  والقدرة  البديهيات  ونقد 
تفاعيل  بشكل  واملؤسسات  والعالقات  للممارسات 
وتوافقي وتفاويض وليس عىل نحو مرسوم مسبقا، 
)ومنه  »العودة«  عبارة  ملطب  املخارج  أحد  نجد  قد 
تختف  لم  األشياء  يستقيم.  ال  الذي  الديني،  عودة 
ديناميكيات  ضمن  تنخرط  ولكنها  تعود  حتى 
تَعزُّز  أنها  بالتايل عىل  الفردانية  جديدة(. قد نعّرف 
القدرة النقدية لألفراد وتصاعد ذاتية املعنى والقدرة 
عىل االختيار وعىل العيش أحرار سوية. هي القدرة 
عالقتي  ومن  الحياة  من  وموقفي  فرديتي  بناء  عىل 
ال  فرديتي  معه.  قطيعة  أعترَب يف  أن  دون  باملجتمع 
وراء  أو  املال  وراء  يلهث  أنانينا  رصت  أنني  تعني 
والتضامنات.  للروابط  ومتنّكرا  الجنسية  رغبته 
تعريف الفردانية بالحرية واملسؤولية هو أيضا قديم 
ضمن مسار التفكري فيها وقد تم تجاوزه وتعويضه 
هي  الحياة.  امتداد  عىل  املتغرية  النقدية  باملسافة 
مناسبة  أراها  التي  املسافة  أضع  أن  عىل  قدرتي 
بعميل  أو  مثال  بعائلتي  حياتي  من  معينة  فرتة  يف 
وليس  للمراجعة  قابل  وهذا  أدواري،  بمختلف  أو 
أن  نجد  اليوم،  تونس  يف  االتجاه.  أحادي  طريقا 
نفس الشخص يصيّل ويستشري “العّراف” ويرشب 
بالنسبة  معنى  لها  مربرات  لذلك  يجد  وهو  الخمر 
له، وقد أتاحت الثورة التكنولوجية لألفراد االنفتاح 
عىل مصادر تأويل متباينة لكل مشاغل الحياة. عىل 

سبيل املثال، يستقي األفراد تفسري آيات القرآن اليوم 
األنرتنات  عىل  عليه  اطلع  مما  دولة،  من  مفتي،  من 
حني  يف  مغاير  سياق  يف  آخر  تأويل  لها  يكون  وقد 
»يوّحد«  كان  الجمهورية  مفتي  أو  الحارة  إمام  أن 
الدين  مجال  فقط  يشمل  ال  وهذا  سابقا.  التفسري 

وانما مختلف مجاالت الحياة االجتماعية. 

يسّمى  ما  عودة  االجتماع  علم  يفرّس  بم 
بـ»االكالم الزايد« بقوة بعد الثورة؟

لست مختصة يف تاريخ العبارات الشعبية ولكني 
أحد  يف  هو،  الزايد«  »الكالم  ب  يسّمى  ما  بأّن  أرى 
أوجهه، شكل من أشكال بناء العالقة االجتماعية بني 
املتحاورين بمعنى التقارب وخلق نوع من الحميمية. 
وهو يف وجه آخر معجم الذكورية واحتقار األنوثة، 
بني  واالندماج  التواصل  أساليب  أحد  كذلك  وهو 
املراهقني والشباب إلثبات الذات، وهناك استعماالت 
أن  فقط  علينا  الزايد«.  »بالكالم  يسّمى  ملا  عديدة 
ننظر لسياق استعماله ومعانيه بالنسبة ملستعمليه. 
اجتماعي  فهو ليس “كالم زايد” بقدر ما هو كالم 
 “ بأسلوب  الحديث  مراجعة  اىل  أدعو  كما  وثقايف. 
تناقصها” يف غياب دراسات حول  أو  تزايد ظاهرة 
وهي  املعارصة  األزمنة  يف  خاصة  نحتاج  املوضوع. 
إن  نتساءل  بأن  واملعلومات«  الخرب  فرط   « أزمنة 
ملرئية  تعاظم  هو  أو  اجتماعية  ظواهر  مسألة  هي 
اليوم  يحدث  ما  كل  االنرتنات.  بفضل  األحداث  كل 

نقرأ  رصنا  الخفية  والزوايا  البيوت  ويف  الشارع  يف 
التواصل  وسائل  عىل  وموثقا  مسجال  ونراه  عنه 

االجتماعي.

كيف يقرأ علم االجتماع واقع تونس اليوم؟
الواقع االجتماعي يف تونس محزن  أن  ال يخفى 
بسبب البؤس املادي وال يسع أحدا التنقل يف تونس 
القلق  حجم  مالحظة  دون  املدينة  اىل  الريف  من 
أالّ  يمكن  وال  الناس،  يعيشه  الذي  والضيق  والتوتر 
الطبقة  واهرتاء  الفئات  بني  الفجوة  تعمق  نلحظ 
يتواصل  ذلك  ومع  األزمات.  من  وغريها  املتوسطة 
حراك مدني وجمعياتي نشط وغليان شبابي رائع. 
تونس تزخر بالطاقات واالمكانيات املادية والبرشية 
واملعركة فيها لم تحسم بعد، ويف األثناء تتبلور رؤى 
الشباب  كفاح ومقاومة يف صفوف  وأشكال  جديدة 

تبعث عىل األمل. 
مدى  ما  الشاعرة...  روضة  عن  لنتحدث 
حضور املرجعية الفكرية والبحثية يف نصوصك 

.. هل هو حضور مبارش؟
أدبيا  أو  شعريا  أو  روحيا  تسمينه  الذي  البعد 
حيث  يل  بالنسبة  بالجديد  ليس  هو  كتاباتي  يف 
الشعر واألدب وبدأت  الكثري من  قرأت منذ صغري 
معينة  »الشاعرية« يف مرحلة  توقفت  باكرا.  الكتابة 
اليوم  عدت  ولكنني  االجتماع  علم  درست  عندما 
ربّما  األديب،  أو  الشاعر  يكتب  كما  أكتب  أن  دون 
أكتب بحضوري الذهني وبفكري النقدي والنسوي 

واإلنسانوي والسوسيولوجي.
الكتابة تقيض عىل  املبارشاتية يف  لكن هذه 

شعرية النص؟
كنت أعتقد ذلك مثلك، لكن هناك والدات تعقب 
والدات وقد تنسب اليها. ظننت سابقا أن الفهم يعّري 
والرومنيس  السحري  جانبها  من  اإلنسانية  التجربة 
وربما يفقدها كّل جمالية، فتبنّي يل الحقا بأن الفهم 
الغموض.  التجربة سحرا جديد يختلف عن  يٌكِسب 
متبرصة.  بعني  فيه  نغوص  اختيارا  العمق  يصبح 
ولكنني يف كل األحوال أحافظ عىل كرهي للنصوص 
املعقدة مهما كان منبعها وأنحاز اىل الكلمة البسيطة 
الفتّاكة واىل الصور الشعرية امللتصقة باليومي الذي 

يرّكبه القارئ كما شاء. 
ملن تقرئني ؟

شعر  كثريا  أحب  اني  إاّل  األسماء،  استحرض  ال 
السياسية،  قباني  نزار  وقصائد  درويش  محمود 
وأبحث يف قراءاتي عمن يشبهونني حد التعّجب، يف 
الحب واإلنسانية.  فيه سوى  الذي ال مذهب  املذهب 
ومن أهمهم أذكر الفيلسوف الفرنيس أندريه كونت 

سبونفيل والكاتبة اللبنانية جمانة حداد.

 حوار العدد

صورة تتحّدث
الصوف الزمو قرداش .. ومغزل يبرمو بريمة

والحّر ما يخالط لوباش .. خلطتهم طّيح من القيمة

وعاشق الزين مايتهناش .. الزين مايدومش ديما

حنانة والديك ماتلقاهاش .. أياك توجعهم بكليمة

جرح لقريب مايبراش .. ال تفيد فيه طبة وال عزيمة

خيار الراجل يبات بالش .. وال يطلب من الرخيص القيمة

العمر يمشي ومايستناش .. توب لله راهي رحمتو عظيمة 

تراثنا تاريخنا واصالتنا
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صورة تتحّدث

بجوار  يقف  المطلب  عبد  محمد  للفنان  نادرة  صورة  انتشرت 
موسيقار األجيال الفنان محمد عبدالوهاب، الذي ساعده في دخول 

عالم الفن، عندما أعطاه فرصة االنضمام إلى كورال فرقته.
التابعة  شبراخيت  في  ولد  عبدالمطلب،  محمد  الفنان  أن  يُذكر 
لمحافظة البحيرة عام 1910، حفظ القرآن الكريم، وعمل مع الملحن 
داوود حسني، والموسيقار محمد عبدالوهاب، وعمل لفترة مع فرقة 
بديعة المصابني، وقدم خالل مسيرته العديد من األغاني التي حققت 
له جماهيرية كبيرة ومنها: "ساكن في حي السيدة، يا أهل المحبة، 

ودع هواك، وليلة بيضا". 
شارع   5" وهي  السينمائية  األفالم  من  العديد  في  شارك  كما 
الحبايب، إديني عقلك، ليلة غرام، لك يوم يا ظالم، علي بابا واألربعين 
حرامي". وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1980، عن عمر يناهز 70 عاًما.

)ناهد سمير من موقع "مصراوي"(

ندوة

يف إطار أنشطة املنتدى الثقايف العربي انتظمت ندوة افرتاضية 
واألستاذة هاجر منصوري،  بالزين  الدكتور شفيع  تحت إرشاف 
وكان موضوع الندوة الطاهر الحداد واملرأة بني التاريخ والتخييل، 
عن  بالحديث  الندوة  منصوري  هاجر  األستاذة  استهلت  وقد 
الطاهر الحداد معتربة إياه رجال للفكر واإلنسانية، مات مقهورا 
كاظما للغيظ منبوذا من أجل مرشوع آمن فيه بحق املرأة يف حياة 

كريمة هذه املرأة التي رشعت الثقافة العربية االسالمية 
يف اقتطاع أجزاء منها يف كل مرة حتى تكتم صوتها 

وقد انترص لها الحداد يف كتابه وفكره.
الرمييل  آمنة  دكتورة  هن  الندوة  ضيفات 

يف  الحداثي  واملرشوع  املرأة  مؤلف  )صاحبة 
فكر الطاهر الحداد( والدكتورة أمرية غنيم 

التي  األكابر  دار  نازلة  رواية  )صاحبة 
كانت يف إطار الرسد املتخيل عن الطاهر 

الحداد(.
وقد تحدثت آمنة الرمييل عن 
به  الذي حصلت  حيثيات بحثها 
البحث  يف  الكفاءة  شهادة  عىل 
يف  الحداثي  واملرشوع  »املرأة 
وكان  الحداد«  الطاهر  فكر 
عىل  للردود  دراسة  األصل  يف 
والذي  الحداد  الطاهر  كتاب 
أعادت طباعته يف سنة 2012 
املحاوالت  ضمن  به  للتذكري 
األحوال  مجلة  قوانني  لتغيري 
الشخصية التي كانت الكاتبة 

بها يف حركة  املطالبات  إحدى 
احتجاجية أمام الربملان معتربة أن الحداد مفكر حر مذكرة بمقاله 
»الحاكم املعبود« الذي كتبه يف عرشينات القرن املايض ونبه فيه إىل 
سوء عبادة الحاكم )الباي( ودعا فيه التونسيني إىل رضورة التحرر 
من عبادة الحكام وكذلك مقدمة كتاب »العمال التونسيون وظهور 
من  بالبسملة وهوجم  الحداد  يستهلها  لم  التي  النقابية«  الحركة 

أجل رد الحداد بقوله إن العمل النقابي ال يُرّد اىل الدين.
الطاهر  بأن  الرمييل مداخلتها متفائلة  آمنة  الدكتورة   وأنهت 
مجتمعا  يبني  الذي  االسترشايف  فكره  التونسيات  يف  ترك  الحداد 

الحكام،  به  جاءت  ما  و  االسالم  به  جاء  ما  بني  يفرق  مستقبليا 
2016 رغم  بدليل محاوالت إقرار قانون املساواة يف املرياث سنة 
قالت  التي  غنيم  أمرية  أكدته  ما  وهو  اليسار  من  حتى  عرقلته 
إنها بعد الثورة تفاجأت بأننا نعيش أزمة هوية اكتشفنا فيها أن 

وضعية املرأة هشة عىل عكس ما كنا نقول ونتصور.
أما األستاذة هاجر املنصوري فقد عادت يف الجزء قبل األخري 

الطاهر  كتاب  عن  الحديث  إىل  الندوة  من 
الحداد الشهري الذي ناقش فيه األحكام الرشعية والنص القرآني 
ورضورة القبول باالجتهاد فيه مالءمة للمفهوم الحديث لإلسالم 
واملرشوع التنويري للحداد، قائلة »نعود اآلن مع اإلسالم السيايس 
وبعد عقود إىل مناقشة قضايا تجاوزتها مجلة األحوال الشخصية 

كالحجاب«.
الحداد  الطاهر  أفكار  بدورها  تناولت  غنيم  أمرية  الدكتورة   
الفكرية )كتاب امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع( والسياسية )انشقاقه 

املبكر عن الحزب الحر الدستوري القديم( والنقابية )جرأة عىل رأس 
املال( واعتربت أن كل نضاالته كانت بها جرأة استبقت سنه آنذاك 
الدستوري  الحزب  أول من حرّض لالنشقاق عن  )36 سنة( فهو 
القديم قبل مؤتمر قرص هالل. وأضافت غنيم أن روايتها نازلة دار 
األكابر كانت تريد منها كتابة عالم روائي فاتن به التشويق والفتنة 
دون أن تهمل فيه مسرية الطاهر الحداد من جانب خلفي للرواية 
الرسد  عىل  كشخصية  الحداد  يهيمن  لم  إذ 
وإنما كان حارضا من خالل األفكار املبثوثة 
دار  نازلة  رواية  ألن  املتخيلة  التفاصيل  يف 
األكابر ليست رواية تاريخية رغم بعض 
لم  أنها  كما  املوثقة،  التاريخية  الشواهد 
الحداد وسريته  الطاهر  تجعل شخصية 
بالتأريخ  اهتمت  وإنما  اهتمامها  محور 
تاريخ تونس  روائيا وتخييليا ملرحلة من 
وتحديدا سرية عائالت البلدية بالحارضة 
من  األول  النصف  يف  التونسية 

القرن العرشين.
الدكتور  اعترب  جهته  من 
األستاذتني  أن  بالزين  شفيع 
الحداد  الطاهر  حفيدتا  هما 
يف  غنيم  أمرية  تعبري  حسب 
روايتها وطرح تساؤال عن مدى 
للمعنى  ووفائهما  ارتباطهما 
الطاهر  حفيدة  للقب  الرمزي 
الحداد. وحلل مظاهر االختالف 
والتشابه بني الطرح التاريخي 
الحداد  لشخصية  والفكري 
والطرح  الرمييل  آمنة  لدى 
من  األوىل  درسته  ما  أن  مربزا  غنيم  أمرية  لدى  التخيييل  الروائي 
ردود عىل كتاب الحداد وما تعرض له من محنة بسبب املعارضة 
يف  بالتغلغل  تميزت  متخيلة  بطريقة  الثانية  تناولته  الشديدة 
جعلت  التي  املختلفة  البواعث  عن  والكشف  الحياة  تفاصيل 
التنويري  الحداثي  وفكره  الحداد  مع  ومتصادمة  متشددة  البيئة 

بخصوص املرأة التونسية. 

»الطاهر الحداد والمرأة بين التاريخ والتخييل« :

ندوة التكريم واالنتصار النسوي للطاهر احلداد
نائلة الشقراوي

آمنة الرمييلأمرية غنيم

هاجر منصوري
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التعليم العالي بين المعرفة االكاديمية وااللتزام المواطني :

سها غابري*
القدرة  له  بات  اليوم  الجامعة  موضوع  أّن  يبدو 
والباحثني،  الّدارسني،  انتباه  اجتذاب  عىل  العالية 
يندرج  لكونه  نظرا  املدني  املجتمع  يف  والفاعلني 
ضمن الئحة املواضيع األكثر إشكالية وإحراجا عامليّا 

ووطنياّ.
»منظومة  الدرايس  اليوم  مخرجات  كشفت 
التعليم العايل بتونس بني املعرفة األكاديميّة وااللتزام 
الفكرية  الدراسات  جمعية  عقدته  الذي  املواطني« 
واالجتماعية فواصل يوم 13 مارس عن فرضيّة وجود 
جامعة تونسية. كما وقع التنصيص عىل هذه التـيمة 
البحثية التي تتطلب مجهودا مضاعفا لفهم ما يتّصل 

بواقعها وتفكيك رهاناتها ورصد مآالتها. 
وعليه، عقد بنفس فضاء مقر الجمعية بالعاصمة 
يوم السبت 12 جوان يوم درايس ثان عنوانه »منظومة 
وااللتزام  األكاديمية  املعرفة  بني  العايل  التعليم 
األستاذة  وتسيريه  تأطريه  عىل  أرشفت  املواطني«، 
املتمايزين  األساتذة  ثّلة من  حياة عمامو، وبمشاركة 
واملوضوع  البحثي،  والتوجه  االختصاص،  حيث  من 

املطروح، وسؤال الرتكيز.
الوسالتي  حياة حمدي  الفلسفة  أستاذة  اختارت 
التطرق ملسألة »الجامعة التونسية والعدالة املعرفية« 
عرب سؤال: ما الذي ننتظره من الجامعة اليوم؟ بينما 
عىل  خليفة  بن  رياض  املعارص  التاريخ  أستاذ  رّكز 
»مجالّت  زاوية  من  الجامعة  بواقع  االرتقاء  كيفية 
األكاديمي  البحث  بني  واالجتماعيّة  اإلنسانيّة  العلوم 
االجتماع  علم  أستاذ  ليسّلط  املواطني«.  وااللتزام 
العايل  التعليم  »منظومة  عىل  الضوء  قّسومي  املولدي 
األسئلة  للجامعة«.هذه  األكاديمية  املعايري  وإتالف 
ننتمي  الذي  الفضاء  يف  التفكري  إعادة  عىل  تحملنا 
إنتاج  إليه وفيه ننتج أفكارنا وذواتنا املعرفية ونعيد 
منظومة  إزاء  نحن  فهل  املواطنيّة.  ومبادئنا  قناعاتنا 

تعليم عايل أم أننا إزاء منظومة جامعية؟
مداخلة  منطلق  الدرايس،  اليوم  منطلق  حايث 
أستاذة الفلسفة حياة حمدي الوسالتي املتعلقة بواقع 
حالة  من  يشكو  الذي  اإلنسانية  للعلوم  العايل  املعهد 
لإلمتحانات.  الطبيعي  السري  تعطيل  إىل  أّدى  انخرام 
التربير  بني  التفاتة طريفة مزجت  مداخلتها  وجاءت 
والنقد: تربير ملدى وظيفية هذا املثال املنبثق من واقع 

بدوره  مّهد  تفسري  وهو  اليوم،  الجامعية  املنظومة 
لعمليّة النقد الذي سارعت املحاورة للكشف عنه من 
الجامعة  أدوار  حول:  مرتكز  لسؤال  عرضها  خالل 
التأسيس يف ظل مشهد  لحظات  تجاوزت  وقد  اليوم 
يوحي برتاجع الجامعة عن دورها التقدمي وانحصار 
التقنيات  وإنتاج  املهارات  عىل  التدريب  يف  جهودها 

بغاية تأهيل املتعلم ملهنة ما.
الفلسفية  بمنظوراتهم  األربعة  املتدخلون  ساهم 
التفكري  تجاوز  يف  املختلفة  واالجتماعية  التاريخية 
األكاديمية  املعرفة  بحّدي  العايل  التعليم  منظومة  يف 
البنيوية  العاهات  يف  التفّكر  نحو  املواطني،  وااللتزام 
ومكامن اإلخالل الذي يحول اليوم دون األداء الوظيفي 
تركيز مكثف عىل وضعية  مع  املنظومة عموما  لهذه 
عىل  التوقف  خالل  من  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
جملة من املسائل الحرجة كمسألة الالعدالة املعرفية.

من  الوسالتي  حسب  التعليم  يف  الالعدالة  تجلت 
يف  الفرص  تكافؤ  غياب  وهي:  مالمح  ثالث  خالل 
التعليم، وغياب املساواة الذي يعمق الفوارق الفئوية 
الطبقية والجهويّة، والحيف املعريف الذي يتنزل صلب 

نظرية »الالعدالة اإلبستيمية«. 
ورغم أنه ال يمكن تحقيق العدالة يف مجتمع غري 
للتفكري  إنشاء فضاء  إىل  األستاذة دعت  أن  إال  عادل، 
والذي  اإلنسانية،  للعلوم  الهشة  الوضعية  يف  امُلعّمق 
يمكن أن يضّم الباحثني والّدارسني والفاعلني يف مجال 
واملهتمني  والثقافيّة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 

بالرتاث الرمزي واملادي أيضا. 
نفس  من  خليفة  بن  رياض  األستاذ  اسرتسل 
التمثالت  يف  المسها  التي  االجتماعي  الالعدالة  فكرة 

املتصلة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  عن  النمطية 
وتصنيف  والحكوات  الشغل«  »سوق  رسخها  بنظرة 
التأثري  معامل  حسب  وقياسها  التونسية  الجامعات 
ومخابر البحث والسيّما العاملية التي ال تعرتف بإنتاج 
وإنتاجية املجالت التونسية يف مجاالت العلوم الرخوة. 
وشخص أزمة مجالّتنا بالعودة إىل معطيني متالزمني 
وذلك  املواطني.  وااللتزام  األكاديمي  البحث  هما 
انطالقا من قناعة جاهر بها بن خليفة يف اعرتافه بأّن 
»التمثّل للقيم هو الذي يعطي صورة إيجابية أو سلبية 
عن االلتزام، الذي ال نراه إال مواطنيا ومراعيا لحقوق 
اإلنسان فيتجىل بالبحث وبالكتابة. وعىل اعتبار أن كل 
املتدخلني تم التوافق والوفاق بينهم عىل فكرة مفادها 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  أسالك  مختلف  تركيز 
هذا،  يربر  فهل  واملواطني،  اإلنساني  الجانب  عىل 
ملعالجة  والتطوعي  املواطني  الجانب  عىل  االتكاء 
باملجالت  العاملية  التأثري  معامل  اعرتاف  إشكاليات 

التونسية املختصة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية؟
املبادرة  أن  إىل  التاريخ  أستاذ  نبّه  فقد  ال،  قطعا 
لها  فيكون  اإلرشاف  سلطة  من  تكون  أن  يجب 
وترجمة  لرقمنة  ميزانية  برصد  التقني  اإلرشاف 
األعمال القيمة تنرش يف بوابة إلكرتونية جامعة لكافة 
ملعايري  باألساس  خاضعة  تكون  التونسية  املجالت 
التقييم الدولية. وهذه العملية ككل ال يمكن أن تتحقق 
إال بانفتاح منظومة التعليم العايل عىل املجتمع املدني 
تفاعلية  رشاكات  عرب  بينهما  تباديل  التعاقد  فيكون 
إخضاع  الخرباء،  انتداب  يف  صارمة  ملعايري  خاضعة 
البحوث املنشورة لعملية تقويم وتقييم، وفيها مراقبة 

للشفافية.

أهميّة  حول  عمامو  حياة  األستاذة  مالحظة  بعد 
تحويل النرش إىل قطاع صناعي حيوي، وما لذلك من 
الوطنية،  البحثية  املردودية  عىل  إيجابية  انعكاسات 
ملسألة  معالجته  يف  قسومي  املولدي  األستاذ  انطلق 
األكاديمية  املعايري  وإتالف  العايل  التعليم  »منظومة 
بني  دقيق  مفاهيمي  تفريق  خالل  من  للجامعة« 
التعليم العايل، الجامعة واألكاديميا، والذي يموقعه يف 

خانة »الخطأ الشائع والصواب املرتوك«.
نشأة  جذور  إىل  تاريخية  عودة  إىل  استنادا 
أن  القّسومي  وضح  افالطون  مع  »األكاديميا« 
»األكاديميا« ارتحلت من مسألة تعليمية سكولستيكية 
القيمي  املرجعي  اإلطار  يمثل  ما  أشبه  لتصبح 
واألخالقي الذي يرسم معالم ومعايري النشاط العلمي 
ببلونيا  نشأتها  منذ  الجامعة  يسمى  ما  نصاب  يف 
عن  بديهيا  تساؤال  نّزل  ثم   .1080 سنة  اإليطالية 
األطر  هذه  من  التونسية«  »الجامعة  استفادة  مدى 
العلمي يف  النشاط  التي تحدد آداب  النظرة املرجعية 
نصاب مؤسسات يتفق عليها الرأي العام اليوم بأنها 
مؤسسات جامعية. والذي بدوره وّلد إشكاالت مطردة 
منظومة  هما  متالبستني  مسألتني  بني  الفصل  وهو 
سياسات  ومنها  الجامعية،  واملنظومة  العايل  التعليم 

التعليم العايل والسياسات اإلسرتاتيجية العلمية...
عاضد الفصل املفاهيمي النظري إطالع دقيق عىل 
التي  اليوم  العايل  التعليم  منظومة  ومخرجات  واقع 
كشفها أستاذ عالم االجتماع انطالقا من نتائج رقمية 
تكشف مدى حرج املرحلة التي تمر بها هذه املنظومة 
 4500 الدكتوراه  حملة  عدد  بلوغ  منها  الستينية، 
بمنطق  يستجيبون  ال  تشخيصه  حد  عىل  هم  باحث 

التطابق التخصيص مع احتياجات كل تخصص.
الجامعة  بأن  قسومي  املولدي  األستاذ  وختم 
بتونس لم تنشأ بعد، ومنظومة التعليم العايل الحالية 
من  املجتمع  تغذية  يف  األويل  السبب  هي  أصبحت 
املشاكل االجتماعية عوض تمكينها بالحلول العملية، 
االنتقال  هو  اليوم  األسايس  الرهان  لكون  وذلك 
بكوادرنا من مجرد ناقيل معرفة إىل منتجني ملتزمني 

بقضايا املجتمع وإشكاليّاته.
----------

باحثة يف مجال العلوم الثقافية

صورة تتحّدث

هو مخرج سينمائي تونسي راحل من مواليد 
التونسي،  الشرقي  بالجنوب  مارث  مدينة 
)كلية  باريس،  في  السينما  معهد  خريج 
االجتماع  علم  في  تخصص  لوميير(  لويس 
مخرج  وهو  الدكتورا  شهادة  على  وتحصل 
وصانع أفالم وعالم اجتماع، وكاتب سيناريو. 

كان مقيما باإلمارات العربية المتحدة. 
تقترن تجربته اإلبداعية بالمغامرة والتحدي 

والرهان على الذائقة النوعية المغايرة.
اختار الطيب الوحيشي االنتصار على آالمه 
بالسينما بعد أن أقعده حادث مرور أليم عن 
الحركة... لكن هذا الحادث الذي تسبب له في 
مشواره  مواصلة  من  يحرمه  لم  إعاقة  شبه 
والوقوف خلف الكاميرا لتوجيه السينمائيين 

ونصحهم وتكوينهم.

سينمائية  أعمال  عدة  خالل  من  عرفناه 
على  والنقاد  الجمهور  إعجاب  حازت  متميزة 
حد سواء وانطلق الطيب الوحيشي في تأثيث 
قصيرة  أفالم  بإخراج  السينمائية  مسيرته 
وثائقية من بينها "الطريق المتقاطع" )1970( 
و"التماثيل" )1971( وتبعها فيلمه “قريتي قرية 
في  الذهبي  التانيت  على  الحائز  القرى”  بين 
مسابقة األفالم القصيرة لدورة أيام قرطاج 
األرض”  “ظل  وفيلمه   .)1972( السينمائية 
النقاد  أسبوع  في  وتوج  اختير  عمل   1982
بمهرجان “كان” الدولي ويعد هذا الفيلم من 
األفالم العربية القليلة المنجزة انطالقا من 

الدراسات االجتماعية األنتربولوجية.
عن رزوقة باي رزوقة

الطيب الوحيشي
)16 جوان 1948 — 21 فيفري 2018(

لقاءات

جانب من اليوم الدرايس 

أي دور للجامعة بعد تراجع هدفها التقّدمي؟
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الشارع الثقافي

األستاذ عبد املجيد الرشيف يف تكريمه... غيض من فيض

لقاءات

الثّقافيّة  السنن  من  يعّد  التكريم-  ما  أدراك  وما   - التكريم 
من  واألعمق  واالمتنان،  الوفاء  لقيم  املرّسخة  الّراقية  واإلنسانيّة 
ذلك كّله أنّه يمثّل لحظة فارقة يف الزمن يتكثّف فيها املايض مع 
الحارض ليفيض عىل املستقبل عرفانا بفضائل من كان لهم/هّن 
وقد  ومجاله.  األثر  نوع  كان  مهما  غريهم/هّن  يف  العميق  األثر 
عرف املعرض الوطني للكتاب التونيّس يف دورته الثالثة يوم 18 
الفكر  أعالم  أبرز  أحد  الرشيف  املجيد  جوان تكريما لألستاذ عبد 
والباحث  األكاديمّي  وهو  العربي،  والعالم  تونس  يف  اإلسالمي 
املختّص يف الفكر اإلسالمي والحضارة العربيّة. تتلمذ عىل دروسه 
رشف  ونالهم/هّن  والطالبات،  الطلبة  من  الكثري  ومحارضاته 
إرشافه عىل رسائلهم/هّن أو أطروحاتهم/ هّن الجامعيّة، فضال 
عن تأثّر العديد من املثقفني/ات داخل تونس وخارجها بكتاباته 

مقاالت أو بحوث أو مصنّفات. 
سعى أستاذ األجيال عبد املجيد الرشيف يف مساره األكاديمي 
الربامج  التونسية وإرساء  الجامعة  الديني يف  الفكر  تدريس  إىل 
اآلداب  دراسة  يف  الحضارة  بفرع  اإلقرار  من خالل  به  الخاّصة 
العربيّة. ولم يكن هذا النوع من الفكر يدّرس إالّ ضمن التعليم 
التقليدي يف جامعة الزيتونة، لهذا أدخل هذا النوع من االختصاص 
إىل كّليات اآلداب، وضبط له قواعده العلميّة حتّى ال يكون مجّرد 
تعليم دوغمائّي. ولم يكتف األستاذ عبد املجيد الرشيف بتدريس 
الفكر الّديني اإلسالمي فحسب بل دّرس األديان األخرى يف كّل ما 
يقّدمه من دروس ومحارضات ومقاالت وكتب، وتوّسل يف فهمه 
لها أدوات تحليل العلوم اإلنسانيّة. وظّل هاجسه أساسا يف كّل ما 
الربط بني اإلسالم والحداثة حتّى يكون  يكتبه يتمثّل يف مبحث 
أن  يمكنه  قدم يف حارضه، ومن خالله  املعارص موطئ  للمسلم 
ذلك  له  يتحّقق  أن  يمكن  ال  أنّه  عىل  مؤّكدا  مستقبله  يسترشف 
دون أن يتخّلص من قيد املايض والرتاث باألفهومات التي يقّدمها 
القيم  ومنظومة  بالحداثة  يتشبّع  أن  دون  ومن  آنذاك،  أصحابه 

اإلنسانيّة الكونيّة... 
وال يمكن ملن نذر حياته العلميّة ملثل هذا النوع من الفكر إاّل 
أن يكّرم، وقد اجتمع ثّلة من الباحثني/ات واألكادمينّي/ات عىل 
كلمة سواء هي غيض من فيض النفس الفكرّي واالنسانّي لألستاذ 
والتدرييس  البحثّي  ملساره  رؤاهم  خاللها  من  قّدموا  الرشيف، 
كلمة  فكانت  به.  وتأثّرهم/هّن  ولتأثريه  والتأليفي،  والتأطريي 
النوع االجتماعي  العربيّة اإلسالميّة ودراسات  أستاذة الحضارة 
عن«  وورقتها  قرامي  آمال  واألكادميّة  الباحثة  منوبة  بجامعة 
األستاذ املرشف وواجب الرعاية اإلنسانيّة«، وهي صاحبة مؤلفات 
الحديث«،  اإلسالمي  الفكر  يف  الردة  »قضيّة  قبيل  من  عديدة 

يف  »االختالف  اآلسيوي«،  »اإلسالم  اإلسالم«،  يف  املعتقد  »حرية 
العايل بكليّة  التعليم  ثّم كلمة أستاذ  العربية اإلسالمية«.  الثقافة 
باملتخيّل  املهتّم  جمل  بّسام  بصفاقس  اإلنسانيّة  والعلوم  اآلداب 
الذاكرة...  يف  نقوش  عن«  وورقته  القرآنيّة،  والدراسات  الّديني 
أستاذ األجيال »، وله مجموعة من األعمال املنشورة منها »أسباب 
النزول«، و«اإلسالم السنّّي«، و« ليلة القدر يف املتخيّل اإلسالمّي«. 
العايل  املعهد  يف  العربية  اللغة  يف  املساعدة  األستاذة  كلمة  تليه 
والدراسات  النسوّي  الفكر  يف  املختّصة  الباحثة  بتونس،  للغات 
الجندريّة هاجر خنفري، وورقتها املوسومة بـــ« أّي إسالم كّرم 
املرأة«، وللباحثة كتاب » الحّب والرغبة يف فكر نوال السعداوي«، 
الخطاب  للدكتورا وموضوعها »إشكاليّات  فضال عن أطروحتها 
النسوي العربي يف النصف الثاني من القرن العرشين« . ثّم كانت 
كلمة األستاذ الجامعي بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بصفاقس 
يف  »كلمة  وورقته  املّكي،  باسم  اإلسالمي،  الفكر  يف  والباحث 
تكريم األستاذ عبد املجيد الرشيف«. وله مؤّلف » صورة جربيل يف 
املتخيّل اإلسالمي«، وأطروحته موسومة بــ« املعجزة يف املتخيّل 
اإلسالمي«. وأخريا كلمة صاحبة املقال الباحثة هاجر املنصوري، 
حول  الّديني  الخطاب  وتحليل  النسويّة  الّدراسات  يف  املختّصة 
تلو  خطوة  بــ«  وسمتها  بها  تقّدمت  التي  وورقتي  النساء، 
الخطوة من أجل تحديث الفكر الّديني«، وتحّصلت عىل الّدكتورا 
السنة  جوامع  يف  املرأة   « موضوع  عن  الحضاريّة  الدراسات  يف 
هذه  وجميع  عرشيّة«.  اإلثني  اإلماميّة  الشيعة  مراجع  وعمد 
التكريم  الكتاب يف حفل  أصدره معرض  كتيّب  الورقات ضّمها 
وتأليفا ومهاّما  تدريسا  الرشيف  املجيد  عبد  األستاذ  وشمل سرية 

جامعيّة وإداريّة.
قرامي  آمال  األستاذة  أدارتها  التي  التكريم  جلسة  واتّخذت 
طابعا إنسانيّا أفىض فيه كّل محتف/يـة باألستاذة عبد املجيد 
الرشيف - بعيدا عّما كتبه- بما يف ذاكرته من أثر لهذه القامة العلميّة 
الشهادات  فتنّوعت  كاتبا.  أو  مؤطرا  أو  أستاذا  كان  سواء  فيه 
وجميعها أجمعت عىل تمّكن أستاذ االجيال من اختصاصه وفكره 
اتّخذ  التأطري وهكذا  التدريس وإنسانيّته يف  فضال عن عمقه يف 

التكريم وجهني أساسينّي: 
* وجه أّول: وفيه اعرتاف بفضل األستاذ عبد املجيد الرشيف 
صاحب القامة العلميّة املهّمة التي أنارت درب طالّب/ طالبات 
طرحه  الذي  الفكري  مرشوعه  سياق  يف  جيل  بعد  جيال  العلم 
أثار  الّديني. وقد  الفكر  اهتمامه فيه بدراسة  عىل نفسه وكّرس 
فيه الكثري من القضايا املتّصلة بالفكر اإلسالمي معتمدا يف ذلك 
والفلسفة  التاريخ  قبيل  من  االنسانيّة  العلوم  بحث  مناهج  عىل 

الدراسات  يف  معهودة  تكن  لم  نقديّة  مناهج  وهي  وغريهما، 
التقليديّة. ولذا نجده يسعى إىل التأكيد عىل رضورتها وإلزاميّتها 
اجرتار  كّل  عن  بعيدا  الّديني  للفكر  حقيقي  تحديث  أجل  من 
ملقوالت القدامى وأفهوماتهم. وقد نادى يف هذا الصدد إىل رضورة 
تحديث قراءة ما أنتجه املسلمون عرب العصور يف مختلف املجاالت 
املعرفيّة، مؤّكدا عىل أّن قراءاتهم كانت خاضعة ملؤّسسات الضبط 
الفقهي والترشيعي التي تشمل كّل نواحي الحياة من العالقات 
الجنسيّة إىل العالقات االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة..إلخ. 
وقد  ترشيعي،  ديني  غطاء  إىل  محتاجة  كانت  املؤّسسات  وهذه 
تحّقق لها ذلك آنذاك ولكّن الحداثة كشفت القناع عن حقيقتها 
باعتبارها مؤّسسات تاريخيّة ونسبيّة بما يف ذلك مؤّسسات الفقه 

والفتوى والترشيع.  
االنسانيّة  والدروس  املعاني  فيه  تتكثّف  ثان:  ووجه   *
األجيال،  بني  التواصل  يف  يتمثّل  فيها  درس  وأهّم  والحضاريّة، 
2002، ومنحها من فكره  إىل   1986 الرشيف من  دّرسها  أجيال 
وعلمه ومعرفته اليشء الكثري، وأجيال أخرى اّطلعت عىل كتاباته 
املرشوع  أن  تؤّكد  مرتابطة  حلقات  إنّها  تأثّر.  أيّما  به  وتأثّرت 
يف  صارم  وموضوعي  علمي  منهج  من  يحمله  بما  البنّاء  املعريف 
تحديث الفكر الّديني ما يزال متواصال وهو عابر للزمان واملكان. 
باتت  القيم  من  جملة  تكريس  يف  درس  هو  ذلك  جانب  وإىل 
املاليّة والعالقات املصلحيّة، فثروة املرء  البورصة  تنهار يف سّلم 
ورأسماله فيما يحمله بني جنبيه من علم فضال عن محبّة اآلخر. 
ثّم إنّه درس يف التحّدي الفكري أمام تيّارات دينيّة أحاديّة النظرة 
مند  وديدنها  تزال  وما  قديما  اإلسالمي  الفكر  تشّق  متطّرفة  أو 
نشأتها ماضيا أو راهنا هي محاولة اسرتداد مقوالت السكونيّة 
أّن الّدرس امللقى عىل  والثبات واالجرتار لفكر القدامى.. واعتقد 
الخطاب  تحديث  فكر  يظّل  أن  اآلن  واالكادميني  الباحثني  عاتق 
الّديني راسخا له موطإ قدم يتحّدى بها أمواج االجرتار القادمة 

عىل مهل.
يوما  الرشيف  املجيد  عبد  أستاذنا  تكريم  يوم  كان  وختاما.. 
أرقى  فيه  تسّجلت  الكتاب  بمعرض  اإلبداع  خيمة  يف  مشهودا 
الصور والذكريات لرجل فكر قّدم للجامعة التونيس اختصاصا 
أحدث نقلة نوعيّة يف دراسة الفكر اإلسالمي وامتّد تأثريه يف الفكر 

العربي..قّدمنا غيضا منه وفيضه كثري..
  ------------

الّديني  الخطاب  وتحليل  النسويّة  الدراسات  يف  مختّصة   *
حول النساء

على هامش معرض الكتاب :

هاجر منصوري* 

صورة من حفل تكريم املفكر عبد املجيد الرشيف
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قراءة في كتاب

أَْرُقبَُها  ِباآلماِل  النَّْفَس  "أَُعلِّــُل  الطغرائي  قول  يحفظ  ال  منا  من 
ُفْسَحُة األََمِل" بيتا نتغنى به كلما ضاقت  َلواَل  الَعيَْش  أَْضيََق  *** ما 
األمل.  باب  نغلق  أن  دون  السبل  بنا  وتقطعت  بما رحبت  الدنيا  علينا 
به  نعلل  ما  لنا  أن يرتك  العيش أضيق من  لو صار  ولكن ماذا يحدث 
واقعنا  يف  مازال  هل  واقعية:  لألمل؟ وبصيغة  نفتح فسحة  أو  النفس 
رواية  تطرحه  الذي  املركزي  السؤال  هو  هذا  والحلم؟  للحب  ُمتََّسٌع 
"أحالم متقاطعة" للكاتبة التونسية نبيهة العييس وتحاول أن تبحث له 
عن إجابة واقعية ممكنة عرب عاملها الرسدي التخيييل الذي تتقاطع فيه 
إطار  يف  الشخصيات  بني  والعالقات  األحداث  فيه  وتتشابك  والروايات 
مرشوع كتابة الحب والحلم روائيا لتجيب عن السؤال املركزي: إىل أي 
حد مازال عاملنا يتسع للحب ويسمح بالحلم خاصة إذا كان تعلق األمر 
إنسانيتني  قيمتني  عىل  الرواية  تراهن  مشرتكة؟  أو  متقاطعة  بأحالم 
أساسيتني هما الحب واألمل وتخترب عرب الرسد مدى صمودهما يف وجه 
الواقع االجتماعي القايس والالإنساني. ومن أجل ذلك اختارت الكاتبة 
نمط الرسد الذاتي الذي يقدم األحداث والشخصيات من منظور ذاتي 
داخيل يمنح األولوية للعاطفي واإلنساني. فقد اختارت الكاتبة أن يكون 
الرئيستني  للشخصيتني  وتركت  الراوي-الشخصية  موقع  من  الرسد 
جمال وزهرة التداول عىل نوع من الرسد السري ذاتي أشبه باملذكرات 
الذات  الكاتبة عىل اضطالع كتابة  أو الرسائل. وبهذه الطريقة راهنت 
الذي  األسايس  املجال  وهي  الحميمية  والعالقات  الذاتية  التجربة  بنقل 
تشكلت يف إطاره تجربة الحب وتقاطعت األحالم. وإضافة إىل االشتغال 
عىل الذاتي والحميمي من خالل الرسد الذاتي أو السري ذاتي من خالل 
الكاتبة وسيلة أخرى لتثمني قيمتي  املذكرات، تستثمر  أو  األنا  كتابات 
الحب والحلم، وهي الكتابة ذاتها. ففضال عن كتابة املذكرات/الرسائل، 
فإن زهرة تمارس الكتابة الرسدية الروائية ولها مرشوع رواية ما زال 
التي يقودها جمال وكان سببا يف  األجرة  مخطوطا أضاعته يف سيارة 
بالسعادة  مشرتكة  وأحالم  حب  عالقة  إىل  العالقة  وتطور  تعارفهما 
والزواج واالستقرار. دون أن ننىس أن أحداث هذه الرواية ذاتها شارك 
أن  ورغم  املتقاطعة.  املذكرات  طريق  عن  وزهرة  جمال  رسدها  يف 
رواية زهرة التي عثر عليها جمال مخطوطا يف التاكيس تربط الكتابة 
بالذات وأوجاعها: "أظن أنك شممت عرب هذه األوراق تلك الرائحة التي 
تميزني... رائحة األلم والوحدة والضعف" فإنها كانت تنظر إىل الكتابة 
"ما  وتعرية:  كشف  مجال  وكذلك  ومقاومة  نضال  وسيلة  باعتبارها 
الكلمات  برحت  وما  للمقاومة  وسيلة  وأعتربها  بالكلمات  أحتمي  زلت 
واقع  أو  أن "كل حقيقة  تعترب  أنها  تكشفني وتعري ضعفي". ورغم 
أن  تعترب  ذلك  مع  فإنها  الخيال"  النص يصبح من صنع  عالم  يدخل 
الكتابة وإن كانت متخيلة وقائمة عىل اإلخفاء ال البوح فإنها تساهم يف 
التخفيف من فظاعة الواقع وآالم الذات وتبقي األمل والحب مفتوحني 
عىل اإلمكان واملستقبل: "ال يشء مريع ما دمنا نصوغه يف جمل. الكتابة 
البشاعة". ويذهب جمال يف نظرته  الكثري من  بقدر ما تفضح تواري 
من  يربط  فهو  ذلك،  من  أبعد  إىل  الحياة  يف  الكتابة ودورها  أهمية  إىل 
جهة بني الكتابة والحفر يف الذات واملايض من أجل التحرر من العقد 
واملكبوتات وتأهيل الذات للحب والحلم: "كل كتابة مهما كانت تحفر يف 
الذات وتستثري بشكل من األشكال ذكرياتنا وعالقتنا بالناس املحيطني 
بنا"، ويجعل من جهة أخرى مهمة الكتابة األساسية إعادة بناء الذات 

وتجاوز أزماتها: "ملاذا نكتب إن لم يكن من أجل البحث عن ذواتنا؟ إذا 
لم نتمكن عرب الكتابة من تجاوز أزماتنا ورتق جراحنا فما أهميتها؟ ال 
توجد كتابة إال كتابة الذات. وهذه الكتابة هي التي تكون مؤثرة حقا". 
وحتى يكون لألحالم معنى وإمكان التحقق كان ال بد من أن تتجاوز 
الحدوَد الفردية الذاتية الضيقة لتتحول إىل أحالم مشرتكة أو متقاطعة. 
وقد أحكمت الرواية نسج التقاطع بني األحالم يف مستويني متداخلني: 
تلتقي  مستوى فردي خاص حني جعلت أحالم كل من زهرة وجمال 
وتتقاطع يف الحب والحرية واالستقالل والكرامة واالستقرار، ومستوى 
تلتقي  الشخصية  أو  الصغرى  األحالم  هذه  جعلت  حني  عام  جماعي 

وتتقاطع يف مستوى أعم وأشمل هو الحلم الجماعي 
أو الوطني بعد قيام الثورة بالقضاء عىل االستبداد 
والعدالة  والديمقراطية  الحرية  وتحقيق  والفساد 
ومآل  األحداث  ملسار  تتبعنا  لكن  االجتماعية. 
رواية  أن  إىل  بنا  ينتهي  والعالقات  الشخصيات 
رواية  من  تدريجيا  تتحول  املتقاطعة  األحالم 
األحالم املتقاطعة إىل رواية األحالم املجهضة أو 
املنظور  هذا  من  القراءة  نعيد  وحني  املنقطعة. 
نتبني أن الرواية منذ البدء ويف مختلف أطوارها 
املخيبة  واآلمال  املجهضة  األحالم  رواية  هي 
وزهرة  جمال  فشل  فقد  املتأزمة.  والسري 
واإلنسانية  البسيطة  أحالمهما  تحقيق  يف 
والتضحيات  والتفاهم  القوي  الحب  رغم 
واالستعداد للتنازل وغفران األخطاء. فانتهت 
زهرة محبطة خائبة وانتهى جمال مستسلما 
مقتوال. وهذا الفشل الفردي الخاص يتقاطع 
أخفقت  حيث  العام  الجماعي  الفشل  مع 

التضحيات  رغم  أهدافها  تحقيق  يف  التونسية  الثورة 
والشهداء وحركات االحتجاج واالعتصامات. بل إن الفشل يطال الكتابة 
الرواية مجرد مرشوع مجهض فال نعلم  نفسها حيث يبقى مخطوط 
مصريه وال يبدو أنه ظل من اهتمامات زهرة األساسية. وأما هذه الرواية 
نفسها فإنها لم تكتب إال بعد مرور ثالثني سنة عىل األحداث ولم تجد 
طريقها إىل النرش إال بعد محاوالت عديدة ألنها كانت يف كل مرة تخرج 
النهايات  الرواية هذه  التي تربر بها  أوراقها بيضاء. فما هي األسباب 
القاتمة فتحكم عىل الحلم الفردي والجماعي باالنهيار املريع؟ يبدو أن 
أسباب  األحالم متعددة ومتقاطعة، جعلت كذلك  مثلما جعلت  الرواية 
فشلها وانهيارها متعددة ومتقاطعة. فمن جهة كان عىل هذا الحلم أن 
ينهار ويفشل ألنه رومنيس وأجمل من أن يتحقق يف الواقع رغم أنه حلم 
بسيط وعادي وهو الحب املتوج بالزواج واالستقرار وكأن الحب وحده 
يف زماننا لم يعد كافيا أو كأن زماننا ليس زمانا مناسبا لتحقيق األحالم. 
ومن جهة أخرى يبدو أن الشخصيتني تحمالن منذ البدء بذور الفشل 
)الساحل/الشمال  والطبقة  والتكوين  والجهة  البيئة  الختالف  سواء 
العقد  بسبب  أو  األرستقراطية/الشعبية...(  املدينة/القرية-  الغربي- 
واملخلفات النفسية والتجارب الفاشلة سابقا والعالقة املعقدة بالعائلة 
وبالجنس اآلخر. أما زهرة فإن عالقتها بوالدها كانت قائمة عىل الهيمنة 
والتسلط: "أبي كان مرصا أن يراني مثل قدم طاولة مكسورة" وكذلك 

كانت واقعة تحت سلطة عمتها التي كانت تؤدي دور األب وتمثل سلطته 
وقيمه الذكورية رغم أنها كانت تقول: "عىل املرأة أن تعيش حياتها من 
غري أن تحتاج إىل أحد وخاصة إىل رجل مهما كان". ولم تبدأ يف استعادة 
وعقليتها  العمة  سلطة  عىل  والتمرد  املستقلة  وذاتها  بهويتها  وعيها 
"الذكورية" إال يف نهاية الرواية: "لقد كنُت دائما مطيعة وعشت حياتي 
تتخىل  التي  هي  املجتمع  عادات  لكن  املجتمع  ملواجهة  تفاديا  الظل  يف 
عني اليوم وعيلّ أن أتعلم الدفاع عن حقي يف الحياة"، "لن يتغري يشء ما 
دمت متمسكة بعاداتي اليومية ووصايا عمتي. حياتي الحقيقية ستبدأ 
عندما أبدأ املغامرة معك وأتقبلك كما أنت. هذه املرة لن يسري حياتي 
أحد غريي". وأما جمال فرغم أنه يبدو ممثال لحالة 
مضادة للذكورية بل يبدو انه خاضع للمجتمع 
كلها  حياتي  حكمن  من  هن  "النساء  األمومي: 
حتى آخر لحظة فيها" فإنه يف الحقيقة كان يفكر 
ويترصف مع املرأة وفق خلفية ذكورية تقليدية: 
أكثر  ال  الواجب  عيلّ  أمالها  عالقة  هي  "املرأة 
هذه  أهمية  وعىل  خيار".  أمامي  يكن  لم  أقل  وال 
العوامل متضافرة ودورها يف فشل الحب وانهيار 
األحالم يبقى العامل األسايس يف الرواية واملشرتك 
الشخصيات  ازدواج  هو  الشخصيات  مختلف  بني 
إن لم نقل انفصامها وتناقضها. فجمال رغم كونه 
إلرادة  النهاية  يف  رضخ  ومتحررا  مثقفا  شخصا 
غريب  عائيل  بزواج  وقبل  لسلطتها  وخضع  والدته 
من أرملة أخيه الشهيد وفّرط يف حريته وحبه لزهرة. 
ورغم أن عالقته بحورية قائمة عىل املصلحة والجسد 
ال الحب فإنه لم يتخل عنها حتى بعد حبه لزهرة ولم 
تحدث القطيعة بينهما بل رجع إليها يف النهاية باحثا 
عن ملجأ ومالذ. وأما زهرة فرغم كرهها لعمتها ظلت 
تحتج  كانت  وإن  عليها  تتمرد  ولم  إلرادتها  خاضعة 
ورغم  معها.  والتعاطف  التصالح  إىل  وانتهت  أحيانا  وتخالفها  عليها 
برود عالقتها بجدتها كانت تشعر نحوها بمشاعر املحبة والتوقري. ومع 
نقمتها عىل والدها وسخطها ينقلب موقفها منه بعد الثورة إىل إجالل. 
أما عالقتها بجمال فرغم خيانته لها بالزواج وتنكره لحبها لم تكرهه 
بعض  له  ووجدت  حبه  عىل  ظلت  بل  منه  تنتقم  ولم  عليه  تحقد  ولم 
واملزدوجة  املتشابكة  والعالقات  الروابط  هذه  أن  يف  شك  إزال  التربير. 
وغري  ومهزومة  ضعيفة  الشخصيات  جعلت  التي  هي  غالبا  واملتأزمة 
قادرة عىل اتخاذ قرارات واختيارات واالضطالع بمسؤوليتها وتحقيق 
استقالليتها وممارسة حياتها بكل حرية ومسؤولية وقناعة. ويبدو أن 
الكاتبة ترّد ذلك إىل أسباب موضوعية راجعة إىل أن املجتمع التونيس يف 
هذه املرحلة مازال يعيش تحوالت عميقة ولم يستطع بعد أن يؤسس 
التقليدية  البنى  مازالت  بل  الحداثي  أو  الحديث  املدني  املجتمع  لنمط 
)العائلة- الرجل( تشده وتؤثر فيه بل تتحكم فيه، وأسباب أخرى رمزية 
تلمح إىل أن التونسيني أفرادا ومجتمعا ال يمكنهم أن يحققوا أحالمهم 
وحرياتهم وتوازنهم النفيس واالجتماعي ما داموا مشدودين إىل الروابط 
داخليا من  لم يتحرروا  داموا  املاضوية وما  التقليدية  والتقاليد والقيم 

العقد النفسية والتمثالت االجتماعية والقيمية التقليدية املوروثة. 

شفيع بالزين

هل مازال في واقعنا ُمتََّسٌع للحب والحلم؟

قراءة يف رواية أحالم متقاطعة لنبيهة العييس

عبد  بن  خليل  والدكتور  للديبلومايس  االيام  هذه  صدر خالل 
الله كتاب تحت عنوان "املنظمات الدولية وحق الشعوب يف تقرير 

مصريها".
بحث الكتاب الذي جاء يف 406 صفحات اىل االجابة عن عدد 
تمكني  يف  الدولية  املنظمات  نجاح  بمدى  تتعلق  االشكاليات  من 
الشعوب من ممارسة حقها يف تقرير مصريها وهل اقترص دورها 
املشابهة  الوضعيات  من  غريه  اىل  تعداه  ام  االستعمار  انهاء  عىل 
الحفاظ  الدولية عىل  املنظمات  االنفصال ؟ وهل عملت  عىل غرار 
عىل الوحدة الرتابية للدول القائمة ام ساهمت يف تفككها استجابة 

لعالقات القوى السياسية يف العالم واستجابة ملدى تبعيتها للدول العظمى 
الدول  نشاة  يف  الدولية  املنظمات  دور  ساهم  مدى  أي  وإىل  ؟  لها  املمولة 
الدوليني  واالمن  السلم  تكريس  يف  حكوماتها  واقامة  دساتريها  ووضع 

باعتبارها الغاية املنشودة للتعاون الدويل للبرشية؟.

من  عنها  االجابة  اىل  املؤلف  سعى  وغريها  االشكاليات  هذه 
خالل 3 اجزاء يف كتابه يتعلق االول بالدور التاريخي للمنظمات 
الدولية يف منح االستقالل اىل الشعوب املستعمرة ويتعلق الثاني 
لالنفصال  محدود  ترشيع  يف  املنظمات  لهذه  املستجد  بالدور 
اىل رفع شعار  الدولية  املنظمات  تناول تطور دور  ثالث  وجزء 

نرش الديمقراطية يف العالم.
وهو  ديبلومايس  الله  عبد  بن  خليل  الدكتور  الكتاب  مؤلف 
وزير مفوض بوزارة الشؤون االجتماعية. سبق له ان توىل خطة 
واملمثل  بباريس  اليونسكو  منظمة  لدى  املساعد  تونس  مندوب 
للفركوفونية  الدولية  املنظمة  لدى  الجمهورية  لرئيس  بالنيابة  الشخيص 
بباريس كما عمل مستشارا ديبلوماسيا بسفارات تونس بلبنان والسودان 
العام من كلية  الدويل  القانون  والكامرون وهو حائز عىل دكتورا دولة يف 

الحقوق والعلوم السياسية ببريوت.

»املنظامت الدولية وحق الشعوب يف تقرير مصريها« للدكتور خليل بن عبد اهللصدر حديثا
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أّي دوٍر لإلنَساِن يف حتديِد مصريِه ؟
»آنّا كارنيَنا« للروسّي يو تولستوي :

»كل العائالت الّسعيدة تتشابه، لكن لكّل عائلة 
تعيسة طريقتها الّخاصة يف التّعاسة.«

ليو  لَكاتبَها  َكارنِينَا«  »آنَّا  روايُة  بدأْت  هكذَا 
الّروائية وَحياته  أْعماله  بَها  اختتَم  الذي  تولستوي 
غمار  املقّدمة  خالل  من  دخل  امللهمة.  الفنّية 
القرن  يف  الرويس  املجتمع  يف  اإلجتماعية  العالقات 
التّاسع عرشة، ليرتكنَا أَمام أسئلة حارقة من بينها 

أّي مرفوض مقبول؟ وأي مقبول مرفوض؟ 
الرواية  بطلة  خالل  مْن  الثنائية  لهذه  أّسس 
يف  والثّراء  الجَمال  فائقة  الثالثينية  املرأة  »آنّا« 
املجتمع  تعبرية  كانت  كارنينا  آنّا  الوقِت..  ذات 
الّرفاه  األرستقراطي الرويس يف تلَك الفرتة، تَعيُش 
فَكاَن  »كارنني«  زوجَها  أّما  بالجماِل،  وتتمتّع 
صاحب رتبة عالية يف الجيش الرويس، وتنحدُر انا 
من  هّمها  َكان  موسُكو.  يف  أرستقراطية  عائلة  مْن 
الّراقصة  الحفالت  إقامة  الرفيعة،  الطبقة  هموِم 

والتّمتِّع بالثّراء.
أخرى  مدينة  يف  أخيَها  منزل  إىل  رحلتَها  ويِف 
كالّرواية  »خطريَا«،  منَعرَجا  تأْخذُ  حياتَها  بَدأت 

تماما.
الذي  الّرويس،  الجيش  يف  الّضابط  فرونسكي 
الوسيُم والغامض،  الّشاب  بأعوام كثرية،  يصغرها 
َصار يحبَها، وبادلتُه أضعاَف ذلك الحّب. وتغريت 
راقٍص  حفٍل  لحضوِر  خاضتَها  رحلِةِ  من  الرحلة 
أّسسْت  رحَلٍة  ُكّليّا،  حياتَها  قلبْت  جديدة  رحلة  إىَل 

لكشف تناقض املجتمع األرستقراطّي الرويّس.
تركْت  جديدا،  منعرجا  تخوَض  أن  آنّا  قِبلْت 
وِقيمتَها  بابنَها  وضّحْت  وزوجَها  والّشهرَة  الثّراَء 

ومكانتها يف املجتمع، لتكوَن َعشيقَة فرونسكي.
التي  العظَمى  الخيانة  هِذِه  تولستوي  بّرر  لقْد 
العنيدة  املرأة  آنا  فكانت  كارنينَا،  آنا  ارتكبتها 

املخلصة،   / والَخائنة  الّضعيفة،   / واملقاومة 
والّسعيدة / التّعيسة ليتعاطَف معَها قارئ الرواية، 
ولكنُّه يف ذات الوقِت ال يكّف عن طرح سؤال »ملاذا 

فعلْت ذلَك؟« 
»آنّا كارنينا« هي تمظهر جيلّ لبدايِة التّحّرِر يف 
املجتمِع الرويّس آنذاك، تلَك املرأة التي ضّحْت بكّل 
ما تملك من أجِل أن تحيا الحياَة بطريقة مجنونة 
رجاَل  أوال  اختارت  اذ  النّاس،  باقي  عن  ومختلفٍة 
عائلتَها  تركت  فقد  ثانيا  أما  بسنواٍت.  يصغرها 
وذهبْت َمع عشيقها. وأخريا خرست مكانتها الهامة 
يف مجتمع تحّدده العالقات األرستوقراطيّة. كّل هذا 
لم يمنعَها من امليّض قدما يف إكتشاف حياة جديدة، 
حياة اعتقدْت أنَّها حقيقيّة واّلتي يجب أن تعيشها 

لقْد نَفرَها كّل من يعرُفَها، ولكنَّها لم تستسلم 
عاشت  بأنَّها  الوْقِت،  طَواَل  تربُّر  كانْت  ترتاجع  او 
آالما كثرية واضطهادا كبريا بدون شفقة من زوجها 

واملجتمع، وبأنّها لْم تكن َراضيَة عن تلَك الحياة. 
»التّافهة«  اإلجتماعية  العاَلقات  َكانت 
و»املصطنعة« هّي التي حّددت حياة آنّا، فآختارت 
أن ترَحل بعيدا عن ذلَك حيث توجد حقيقة مطلقة 
يف اعتقادها، هّي الحّب وإْن َكان ثمنه العيش حياَة 
بسيطة والعيش يف الفقر الدائم ومقاطعة كّل ما له 

عالقة بالّرفاه والّشهرة. 
ضّحْت آنّا بكّل ما تملُك، وسلط بذلك تولستوي 
الذي  الّرويس  املجتمع  وحياة  نواميس  عىل  الضوء 
ذلك  كان  وإن  والتّصنع،  والزيْف  املظاهُر  تحكمه 
إنحدار  مدى  كشف  و  عينَها  الحياة  حساب  عىل 
قيمته ومَدى جهله وسطحيته و اهتمامه باملظاهر 
بمزيد  قيمتهم  و  حياتهم  يحددون  األثرياء  حيث 
الّشهرة ومزيد الّرفاه و الثراء ومزيد صنِع العالقات 
»التّافهة« ذات البعد املنفعي و العالقات الصورية.

ِ
كيَف يمكن لإلنَسان
أْن يترَك كّل ما يملُك

في سبيل أشياء قد ال تكوُن؟
إنَّها رحلة صعبة وشاقة، ألنها رحلة داخليّة/

نفسيّة، ال أحد يف الكوِن يقدُر عىل مشاركِتَها معُه، 
وطرُح تولستوي من خالِل الرواية هّو هذَِه الفكرة 
والرصاعات  النفسيّة  الحياة  فتصوير  بالتّحديد، 
آنّا  وحياُة  جديَدا،  إكتشافا  يعتربُ  للّذات،  الداخليّة 
 - مختلفة،  لنقطة  ووصوال  تَفّوَقا  تعتربُ  الّداخليّة، 
ربَّما هّي الحقيقُة واَل يشء غري الحقيقِة - ال يمكُن 
يف  بالتفكري  تبدأ  ألنّها  إليَها،  الوصوُل  النّاس  لكّل 
املستقبُل  كاَن  الرويس  املجتمع  وحسب  املستقبِل، 
حربا  خاضت  آنّا،  ولكّن  الثّراء،  من  املزيد  هّو 

داخلية، بني اختيار الثّراء واصطياد العالقات، وبنَي 
أْن تحيَا حياَة تشعُر فيَها باألمان.

آنّا  فيه  التقْت  الذي  املكاِن  رمزية  كانْت 
به  فلقاؤها  الوجهِة،  تغيري   / الّرحيل  بفرونسكي 
األوىل  حياِتَها  بني  الفاصل  الحَدث  كان  القطار  يف 
فرونسكي  مقاومة  يف  محاولتها  ورغَم  والثّانية، 
لتلقى بعَد ذلَك  لْم تنجح،  الخوف واألسئلة  بسبَِب 

مصريَا منتََظَرا.

 
ِ
 في تحديد

ِ
 لإلنَسان

ٍ
أّي دور

 ؟
ِ
مصيره

واستطاعت  جبهتني  عىل  آنّا  حاربْت  أْن  بعَد 
وزوجها  ابنَها  برتِك  األوىل  الحرب  تكسَب  أن 
مشغواَلَ  صار  ففرونسكي  الثانية،  الحرَب  تخرَسُ 
بالعَمل، وعاد للبحِث عن الحياِة يف أحضاِن الّطبقة 
ا  قاطَعَ ا  رفَضَ آنّا  ترفُض  وعائلتُه  األرستوقراطية، 

وتحاول جاهدة إقناعه برتكَها.
وهذِه  عنَها  عفى  فقد  لكارنني  بالنسبِة  أّما 
نقطة تحّوٍل جديدة يف حيَاتَها، الّرجل قايس القلب 

يعذُرَها ويصفُح عن خيانتَها لُه.
نتيجٍة  و  فشيئََا،  للرتاجيديَا شيئََا  إستعداد  هّو 
، ففرونسكي  للتطّرِف كانت النتيجة أيْضا متطرفَةَ
 ، يخونَُها وصار شّكَها املستمّر يف ذلَك حقيقة ثابتَةَ
ا، إذْ أنَّها َخرسْت كّل ما تملُك  إنَّها تدفُع الثمَن باهَضَ
الثانية  أّما  األوىل،  إختارت  قد  عىل مرحلتنِي، كانت 

فهي نتاٌج لذلك الخيار /التّخيّل.
وليَس  يشء  كّل  خرَس  إذَا  اإلنسان  يفَعُل  ماذا 

هناك أّي نقطة يمِكن البدء منَْها من جديد؟ 
عىل  بحقيبتها  رمْت  قصرية،  صالة  »صّلت 
القطاْر  بينها وبني  املسافة  بعينها  األرض وقاسْت 

ثم رمْت نفسها أمامُه«.

صابر أوالد احمد

قراءة في كتاب

صورة تتحّدث

لّما انتخب حنبعل سبطا واجهته القضايا المالية في ظروف عسيرة 
حّفت بقرطاج إثر حرب ضروس أكلت اللحم وامتّصت الشحم ونهشت 
التي  بالصعوبات  مهووسا  السفينة  ربّان  يكون  أن  غرو  فال  العظم. 
السنوي  القسط  صرف  أجل  بحلول  الوضع  وتفاقم  الدولة  تعيشها 
 201 إثر معركة زامة سنة  التي فرضتها روما على قرطاج  من الغرامة 
قبل ميالد المسيح. وجد حنبعل ملّفا يقضي بسّن ضرائب جديدة على 
المواطنين لتوفير ما تحتاج الدولة للقيام بواجباتها الداخلية واحترام 
الضريبة  من  األّول  القسط  دفع  تاريخ  حل  ولّما  الخارجية.  تعّهداتها 
التي فرضها شبيون وضّمنها في معاهدة السلم وقدرها خمسة أالف 
وخمسين  مائة  بأوزاننا  يساوي  ما  أي  الزكّية  الفّضة  من  أوبي  تالنت 
طّنا وثمانمائة كلغ تدفع أقساطا توّزع على خمسين سنة وتسّددها 
تساءل  سنويا  طّنا  وستّين  مائة  عن  ينيف  ما  قرطاج  بقدر  أقساطا 
حنبعل كيف العمل والخزينة صفر ال شيء فيها؟ تألّم أعضاء مجلس 
ألنّه  وقهقه  نفاقهم  من  حنبعل  فضحك  قرطاج  حّظ  وبكوا  الشيوخ 
اّطلع على ملفاتهم وتبّين له أن أموال قرطاج قي خزائهم وأن عليهم 

أن يعيدوا للدولة ما ابتّزوه من خزينتها بطرق شتّى.
محّمد حسين فنطر
الثالثاء 15 جوان 2021

قهقهة حنبعل
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ينبغي اإلقرار بدءا بأّن البحث والتساؤل 
التاريخ  ومواضيع  قضايا  يف  واإلشكال 
مشحونة  وتكون  بالحساسيّة  غالبا  تتّسم 
والتخّلص  كّليا  تجنّبها  يصعب  بانفعاالت 
منها، ألنّها متأتّية من بُنى ذهنية وارتباطات 
راهنة  مازالت  وعالقات  مسبقة  نفسيّة 
يصدق  وهذا  تأثريها.  تمارس  الحارض  يف 
والرؤى  واألحداث  الوقائع  من  الكثري  عىل 
والتصّورات التاريخية عىل اختالف السياقات 
واألنساق الثقافية التي جاءت فيها. فتاريخ 
السياسة االستعمارية لليابان يف الصني مثال 
السياسة  يف  خالفيّا  موضوعا  يمثّل  مازال 
السياسة  وكذلك  البلدين،  بني  وما  داخل 
التاسع  القرنني  يف  الفرنسية  االستعمارية 
الجزائر مازالت  عرش والعرشين وخاصة يف 
الخطاب  فقط  ليس  تصبغ  عقدة  تشّكل 
السيايس بالتوتّر العايل عند التعّرض لها بل 
نجد لها تداعيات يف الكثري من األعمال األدبية 
الخطاب  أشكال  يف  أكثر  وبوضوح  والفنّية 
واألمثلة  اختالف مرجعياته...  اإلعالمي عىل 
عند  الراهن  واملوقف  العالقة  حساسية  عىل 
التعاطي مع مواضيع تُعترب تاريخيًة يمكن 
الثقافات  كّل  يف  عليها  والحصول  التقاطها 
دون  ثقافة  عىل  ذلك  يقترص  وال  عموما، 
تمظهراتها  يف  والتباين  االختالف  مع  أخرى 

ودرجة ومستوى امتداد تأثريها.

اإلسالمي  العربي  الثقايف  والسياق 
عن  تعرّب  التي  املظاهر  يف  خصوصية  له 
العالقة بمواضيع تاريخية سواء كانت هذه 
املواضيع وقائع وأحداثا أو أفكارا وتصّورات. 
يخرج  وتمظهراته  وقائعه  يف  هنا  فالتاريخ 
أو  فضاء  داخل  إحداثّي  نسق  كونه  عن 
األحداث  حيثيّات  داخله  تُْدرك  الّزمن  بُْعد 
والتصّورات  املعاني  وكذلك  والوقائع 
واألفكار والنظريّات، ويصري مخرتقا ألبعاد 
الّزمن غري خاضع لقيودها يكاد يلتحم مع 

مرّشح  حارض  أنّه  عىل  املايض  فيقّدم  األزل 
أو  االتفاق  عند  فنجد  مستقبال.  يكون  ألن 
أو  حدث  مع  التعاطي  حالة  يف  االختالف 
بل  قرون  عّدة  عليه  مّرت  قد  فكرّي  موقف 
احمّرت  العيون  أّن  سنة،  ألف  من  وأكثر 
واألصوات تعالت وأحيانا ليست بالنادرة أّن 
األيادي قد ترتفع وتتشابك. فالتاريخ هنا لم 
صار  بل  الزمن  تجاوزها  وقائع  مجّرد  يعد 
يف  الزمن  إلحداثيات  يخضع  ال  ميتاتاريخا 
يمارس  وقطيعاتها،  وتجاوزاتها  تغرّياتها 
واإلدراك  الوعي  أشكال  يف  واضحة  هيمنة 
هناك  أّن  فاإلدراك  وامليوالت.  األمزجة  وعىل 
مسافة  أي  قطيعة  تحقيق  و  وتجاوز  تغرّي 
فاصلة يف العالقة مع املوضوع املتناول، كّلها 
التاريخي  الوعي  تشكيل  يف  تساهم  عوامل 
املقّدس  مجال  من  بالتاريخ  يخرج  الذي 
املتغرّي،  الدنيوي  مجال  إىل  امليتاتاريخي 
الفلسفي(  )باملعنى  الفساد  و  الكون  عالم 
تفرّس  وسنن  وقوانني  سببيّة  تحكمه  الذي 

ظواهره وتحّوالته.

ووقائع  أحداثا  كان  سواء  فالتاريخ 
مع  التبس  إذا  يتحّول  وتصّورات  أفكارا  أو 
املقّدس وتداخل معه فإنّه إىل سلطة مرجعية 
تمارس عىل املعرفة واألخالق وتقرير السلوك 
ترهيبا  والرتغيب،  بالرتهيب  مبارشا  تأثريا 
واندثار  األصالة  فقدان  فوبيا  تصاحبه 
االختزال  سالسة  توّفره  وترغيبا  الوجود 
املتمّعشة  الذهني  الكسل  وحالة  التبسيطي 
عىل حساب اإلرث واملوروث مما تركه السلف 
الصالح والطالح من خريات ورشور عىل حّد 

السواء.

عقولهم  نتاج  من  السابقون  قّدمه  فما 
ظروفهم  ضمن  ونظرهم  وتأّمالتهم 
ويف  ونثرا  شعرا  األدب  مجال  يف  التاريخية 
يف  مستحكما  مازال  والرشيعة  الدين  مجال 
وفقه  تتحّدد  والّرقاب،  والنفوس  العقول 

املواقف  به  وتنضبط  واملعايري  املقاييس 
الشخصيّات  من  فالكثري  القرارات.  وتتقّرر 
البيولوجي  اندثارها  رغم  مازالت  التاريخية 
تمارس سلطة واسعة ال يملكها وال ينافسها 
الحارض.  وقتنا  يف  األحياء  من  الكثري  فيها 
املتنبي وأقرانه  ألف سنة ويزيد مازال  فمنذ 
يعّرفون لنا سقف ونسق ما يمكن أن يكون 
الفقهية  املذاهب  أيّمة  ومازال  ال،  أو  شعرا 
يجوز  ما  ويميّزون  لنا  يحّددون  األربعة 
والغزايل  بموّطإه  مالك  مازال  يجوز،  ال  مّما 
ما  يقّررون  بفتاويه  تيميّة  وابن  بإحيائه 
يف  ويتدّخلون  يكون  أن  ينبغي  كيف  يكون 
صغائر األمور وعظائمها يف حياتنا الخاّصة 

والعاّمة والقائمة تطول.

يف هذا املقام تداعى إىل ذهني أّن املتاحف 
العربية  البلدان  يف  جّدا  قليلة  التاريخية 
باملقارنة مع بلدان أخرى نّدعي دوما كعرب 
التفّوق عليها بما لدينا من إرث تاريخي عىل 
وجه الخصوص، وأعتقد أّن أحد األسباب يف 
يف  نحتاج  ال  العربي  سياقنا  يف  أنّنا  هو  ذلك 
التاريخ  ألّن  التاريخية  املتاحف  إىل  الحقيقة 
معنا  يعيش  حارضنا  من  جزءا  مازال 
الكثري من  يوميا عرب  لنا  أن يرتاءى  ويمكن 
يُقرأ  و  يُكتب  ومما  والُخطب  الترصيحات 
وما نتمّسك به عىل أنّه من القيم والضوابط 
السلوكيّة تحّدد حتّى تفاصيل امللبس واملأكل 

واملرشب كيف ينبغي أن تكون.

ويبقى التساؤل مطروحا كيف ومتى تعّم 
وتزدهر ثقافة املتاحف يف البلدان العربية؟

مالحظة: يف مدينة فيينا فقط يوجد أكثر 
أحيائها  بجميع  موّزعة  متحف  مائتي  من 

وتتناول شتّى املواضيع واألغراض.

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

* باحث يف الفلسفة االسالمية

يف العالقة بالرتاث واملوروث والتاريخ
د. جمال الدين بن عبد الجليل*

تأويلية 
الصمت

د. فوزية ضيف هللا*
بالصمت  له  عالقة  ال  لدريدا.  مقاال  أقرأ  كنت 
ولم يكن الجو من حويل صامتا. يتحدث املقال عن 
سوق الفن يف األصل. ولكن بني طيات املقال وجدت 

نثرا عن الصمت يشبه الشعر. 
»ان  كاج  لجون  قولة  املقال  صاحب  يذكر 
ويضيف  الضجيج«.  يقحم  الذي  هو  انسجامي، 
يف  الصمت.  نظام  يف  يساهم  ضجيج  كل  قائال 
الصمت،  يف  باملشاركة  االعرتاف  يريد  كاج  الواقع 
الذات.  إىل  عودة  هو  ذاتي  صمت  كل  أن  جهة  من 
الصمت  أن  مفاده  بوذي  مذهب  من  ينطلق  وهو 
نتعلمها حتى  أن  إيجابية علينا  هو فوىض، خواء 

نتقبله ونستعمله ايجابيا. 
ما عالقة هذا بسوق الفن؟

فانه  كونيا،  مشرتكا،  الخطاب  يصبح  عندما 
يف  املعروضة.  واآلثار  السلع  مثل  السوق  يدخل 
حني ان حسن إنشائية األثر تعود إىل صمت الذات 
ننقذ  أن  ينبغي  بذاتها...لذلك  وانشغالها  املبدعة 
العمومي.  او  املشرتك  الخطاب  يف  حتى  الصمت 
الكالم،  لكونية  ومقاومة  تعبريية  هو  فالصمت 
متى  صمته  يف  باآلخر  لنلتقي  رضوري  والصمت 

أمكن ذلك. 
حظوظه  عىل  يحافظ  أن  ينبغي  صمت  ثمة 
املوسيقى... عىل  ينطبق  وهذا  باآلخر.  التقائه  يف 
أيضا..ثمة ضجيج. ولكنه ضجيج يحافظ ويطلب 

الصمت واالنصات.
والنحت،  صمتا،  الفنون  أكثر  هو  الرسم  ان 
انها فنون صامتة. ولكن هذا الصمت  والهندسة، 
مختلف عن الصمت يف الشعر او يف املوسيقى. لذلك 
علينا ان نحافظ يف الكالم عىل الكالم نفسه، صمت 
والهيمنة  الكمية  للكالم ضمن  ما، ضد كل ضياع 
االقتصادية. ثمة رضوب من الكالم ال تنجح إال عرب 
الفن، هو فن حفظ الصمت، وثمة طرق الصمت ال 

تحافظ عىل أدنى درجات الصمت. 
ثمة آالف من الطرق حتى نصمت، ولكن هذه 

الطرق ال تنتمي إىل نظام الصمت.
-------------

* باحثة يف الفلسفة التأويلية والفينومينولوجيا

صورة تتحّدث
القيروان عروس عروبتكم...

لن ينال الموت من نورها
عصية شامخة و حبلى
ستولد صبرة من جديد

و ستعيش سالف مع ابن أبي زيد
و يكتب لهما ابن رشيق

و حسين القهواجي األنيق.

عن صفحة فايسبوك رفيق بوجدارية
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العالم يف مهرجان  منذ عرضه ألول مرة يف 
 ،2020 سبتمرب   11 يف  السينمائي  البندقية 
واسع  نطاق  عىل  النقاد  من  إشادة  تلقى  حيث 
وفاز بجائزة األسد الذهبي إستقطب هذا الفيلم 
الّسينمائيّة  بالّساحة  واملهتّمني  املتابعني  أنظار 
وحصد جّل الجوائز العامليّة ولعّل أهّمها وآخرها 

أوسكار أحسن فيلم لهذا العام. 
فيلم  هو  الرحالة"  "أرض  أو  الند  نوماد 
جميل يف صدقيّته، قوي يف أسلوبه، يختلف عن 
بهرجة األفالم الهوليودية، جميل يف معانيه وهو 
املسحوق تحت وطأة  اإلنسان  يرتصد شخصية 

النظام الرأسمايل وأزماته االقتصادية املتكررة.
الرشيط من بطولة املمثلة األمريكية الحائزة 
الجوائز فرانسيس مكدورماند،  العديد من  عىل 
وإىل جانبها املمثل ديفيد سرتاثرين، بينما يعتمد 
وبعض  التمثيل  لها  يسبق  لم  فئة  عىل  العمل 
املشاهد  ولعل  الحقيقيني.  العربات  قاطني 
سيالحظ أن العمل السينمائي لم يعتمد العديد 
فيه  كان  الذي  بالقدر  واملحسنات،  األصباغ  من 

أحيانا،  لكنها موحشة  مفتوحا عىل فضاءات طبيعية هائلة يف جمالها 
ويبدو أمامها حجم الذات اإلنسانية ضئيال إىل درجة كبرية، عىل طرقات 
التي  الطرقات  أخرى….  لحظات  يف  ووعرة  ومنسابة،  سلسة  ملتوية، 
تمتد أمام فرين، بطلة الفيلم، وهي أرملة يف عقدها السادس واحدة من 
ضحايا رجة اقتصادية عصفت بمدينتها، فقدت عملها وبيتها وقررت 
يف لحظة، ودون أسف، ترك املايض خلف ظهرها، والدخول يف تجربة 
جديدة، تتلخص يف تحويل عربتها إىل بيت تستقر فيه وناقلة تجوب بها 

طرقات الغرب األمريكي، كالغجر أو رحل األزمنة الحديثة.
كتاب  من  قصته   )nomadland( الند"  "نوماد  فيلم  يستوحي 
يحمل العنوان ذاته للصحفيّة جيسيكا برودر. حيث قضت شهوًرا مع 
ل، قطعت فيها أربعة وعرشين ألف  أشخاص يتبعون نمط الحياة امُلتنقِّ

كيلومرت عىل طول الواليات املتحدة وعرضها. 
الفلم بنصٍّ يخربنا بما حدث يف بلدة إمباير يف والية نيفادا  يبتدئ 

حيث توجد رشكة جبس تقوم عليها حياة السكان. يف عام 2011، تُغلق 
البلدة بعد ثماٍن وثمانني سنة من العمل، فيصبح  الرشكة مصنعها يف 
أهايل املدينة بال وظيفة وال مأوى ومجربين عىل اقتالع جذورهم ليجدوا 

لهم مصدر رزق يف مكان آخر.
تُويفِّ زوجها وخرست  فرانسيس مكدورماند،  الفيلم، فرين–  بطلة 
منزلها، وتُقيم يف شاحنة صغرية. تنتقل فرين بني الواليات غري قادرة عىل 
الحصول عىل وظيفة ثابتة، وتؤدي وظائف موسمية ال تتطلَّب مهارة. 
الحصاد،  موسم  يف  الشمندر  ل  وتُحمِّ األعياد،  يف  أمازون  طرود  تُغلِّف 

وتنظِّف الحمامات والغرف يف ُمنتجع برِّي، وتعمل نادلة يف املطاعم. 
تلتقي فرين بامرأة أخرى تخربها عن تجمع يأتي إليه أناس اختاروا 
لة. وتخربها كذلك عن بوب ويلز، الرجل الذي يدعو  هذه العيشة امُلتنقِّ
الناس يف  اليوتيوب... يلتقي هؤالء  الحياة هذا عرب قناته يف  إىل أسلوب 
بعضهم  من  ويتعلَّمون  البعض،  لبعضهم  الدعم  ويُقدِّمون  الصحراء 

طرق العيش املستدام، ويشعرون بدفء االنتماء إىل جماعة.

"نوماد الند" أشبه بالحياة الحقيقية 
يبدو الفيلم مشاهُد منتزعة، ال يجمعها جامع إال أنها تدور 
بها  تمتاز  التي  التقليدية  الحبكة  نرى  ال  فرين.  حياة  حول 
الروايات واألفالم: التمهيد، فالحدث الصاعد، فالذروة، فالحدث 
يف  ويلقينا  فجأة،  الند"  "نوماد  يبدأ  إذ  العقدة.  فحل  النازل، 
تعيش  كانت  حيث  من  بنا  يبدأ  ال  املعمعة.  وسط  فرين  حياة 
الدرامي  البناء  بمراحل  فنمرَّ  املصيبة  تقع  أن  إىل  طيبة  حياة 
وهي  فرين  عىل  الستار  ويُسدل  العقدة،  حلِّ  إىل  نصل  حتى 

سعيدة وقد استعادت حياتها. 
أمر آخر يُميِّز الفيلم ويجعله مختلًفا عن غريه من األفالم، 
أن شخوصه، باستثناء البطلة وصديقها ديف، أناس حقيقيون، 
هذه  يعيشون  الذين  األشخاص  هم  ُمحرتفني.  ممثلني  وليسوا 
الحياة بالفعل، ونراهم يتحدثون عن تجربتهم وحياتهم وكيف 
انتهى بهم املطاف هنا. إنها تجارب ألم وفقد، ومحاولة نجاة 
الفاصلة بني  الفيلم الخطوط  يف عالم ال يرحم. وهكذا يُضبِّب 

العمل الدرامي الخيايل والفلم التسجييل الوثائقي. 
اقتصادي-اجتماعي،  محوٌر  محوريْن:  عىل  الفلم  ينطوي 
د يف الواليات  ومحور وجودي. يمكننا التحدث عن مشكلة الترشُّ
تحطُّم  ومشكلة  الصحية،  الرعاية  عىل  الحصول  ومشكلة  املتحدة، 
ليست  ففرين  هذا:  من  أيٍّ  عن  ليس  الفيلم  لكنَّ  االجتماعية.  الروابط 

مرشدة باملعنى الحريف للكلمة.
نجدها تقول إنها ليست ُمرشدة بل بال منزل. وال يبدو أن الحصول 
إىل  واحتاج  ديف  صديقها  مرض  عندما  مشكلة  الصحية  الرعاية  عىل 
عروًضا  الفيلم  طوال  فنرى  االجتماعية  الروابط  أما  جراحية.  عملية 

ُمتكرِّرة عىل فرين من األصدقاء واألقارب للبقاء معهم. 
عىل  وانعكاساتها  اقتصادية-اجتماعية،  مشكلًة  الفيلم  يتناول 
ن  الخيارات الحياتية، لكنه ينطوي عىل ما هو أكثر. الفيلم يتحدَّث عمَّ
رفضوا أو لم يستطيعوا االنخراط يف النظام االقتصادي السيايس القائم، 
ل وترحال، حيث ال يوجد  وقرروا العيش عىل الهامش. اعتنقوا حياة تنقُّ

ل الرضائب. لك عنوان ثابت يطرق بابه ُمحصِّ

thmanyah.com عن موقع
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يف سنة 1999 كتب الروائي الفرنيس إريك إيمانويل 
شميت عمال مرسحيا يف شكل مونولوج عنوانه »السيد 
وتمثيله  بإخراجه  قام  وقد  القرآن«  وأزهار  إبراهيم 
برونو أبراهام كريمري. وبعد مرور سنوات عاد شميت 
لالشتغال عىل هذا النص لكن هذه املّرة يف شكل رواية 

قصرية تحمل العنوان نفسه صدرت سنة 2001.
تحويل  فكرة  جاءته  كيف  شميت  سئل  وعندما 
املرسحية إىل رواية قال: »املرسحية والرواية هما يشء 
واحد: مونولوغ. يصعد مومو عىل خشبة املرسح وهو 
يف سن األربعني، ويقوم وحيدا برسد طفولته. واملمثل 
مومو  دور  يلعب  كهال سوف  مومو  دور  يلعب  الذي 
طفال وكذلك دور السيد ابراهيم. ويسافر مومو الكهل 
داخل ماضيه الذي يرويه مستذكرا كل الشخصيات.«

وقد حققت رواية »السيد إبراهيم وأزهار القرآن« 
نجاحا كبريا، إال أن تحويلها إىل فيلم جعلها تنترش عىل 
وقد  لغة.  عرشين  من  أكثر  إىل  وترتجم  واسع  نطاق 
سلسلة  ضمن  أخرى  قصرية  بروايات  شميت  أعقبها 
أطلق عليها اسم »حلقة الالمرئي« تضم أعماال أخرى 
و»طفل   ،2002 الوردية«  والسيدة  »أوسكار  مثل: 
النسخ  2004... وهي سلسلة بيع منها ماليني  نوح« 

يف العالم وكّرست اسم كاتبها.
وأزهار  إبراهيم  »السيد  رواية  أحداث  وتدور 
املايض  القرن  ستينيات  خالل  باريس  يف  القرآن« 
الثالثة  ذي  »مومو«  اليهودي  الصبي  حكاية  وتروي 
عرش عاما الذي يعيش مع أبيه الذي انفصل عن أمه، 
والصداقة التي جمعت الطفل بالشيخ املسلم إبراهيم 

والتي  البقالة،  محل  وصاحب  عاما  السبعني  ذي 
ستتحول إىل نوع من األبّوة الروحية... 

تكوينه  من  يستفيد  أن  شميت  استطاع  وقد 
يف  الفلسفة  يف  تخصص  أنه  باعتبار   – الفلسفي 
وللحوار  للصداقة  مغايرة  رؤية  لتقديم   - الجامعة 
بني األديان تعتمد عىل الثقافة الصوفية التي تأثر بها 
تميزت  كما  العمل.  هذا  يف  الكثري  منها  ونهل  الكاتب 
األديان  ولقبول  للتسامح  الرصيحة  بدعوتها  الرواية 

كما هي.

من الرواية إلى الفيلم
يقول الروائي إريك إيمانويل شميت إنه قد تلقى 
عروضا كثرية لتحويل »السيد إبراهيم وأزهار القرآن« 
إىل فيلم، إاّل أنه رفضها كّلها خوفا من أن يكون العمل 
السينمائي املقتبس فيه خيانة لروايته. لكن يف النهاية 
 -  1950( دوبريون  فرانسوا  املخرج  عرض  قبل 
2016( ألنه أحّب كثريا فيلمه السابق »غرفة الضباط«. 

ولعّل قرب املخرج دوبريون من عالم األدب - حيث أنه 
اقتناع  يف  قد ساهم   - الروائية  األعمال  عديد  قد نرش 
شميت به. وقد قام االثنان معا بكتابة سيناريو الفيلم 

الذي خرج للقاعات سنة 2003. 
عمر  النجم  اختيار  يف  دوبريون  املخرج  وّفق  وقد 
نال  دور  وهو  إبراهيم،  السيد  بدور  للقيام  الرشيف 
عمر  وكان  ممثل.  ألفضل  »السيزار«  جائزة  بفضله 
التمثيل طيلة سنوات  الرشيف قبل ذلك قد ابتعد عن 
»السيد  أن سيناريو  إال  له،  مناسبا  دورا  يجد  لم  ألنه 
بالعودة  وأقنعه  أعجبه كثريا  القرآن«  وأزهار  إبراهيم 
إىل األضواء. كما نجح املمثل بيار بوالنجي الذي لعب 
دور مومو يف شد انتباه النقاد والجمهور عىل السواء. 

»شارع  يف  الرشيط  مشاهد  أغلب  تصوير  وتم 
الدرجات« الواقع يف الدائرة الثانية بباريس وهو يعترب 
كلريي  شارعي  بني  ويجمع  باريس  يف  شارع  أقرص 

وبورغار. 
القرآن«  وأزهار  إبراهيم  »السيد  لفيلم  ويُحسب 
الذي عرف عند خروجه للقاعات نجاحا كبريا أنّه أعاد 
لم  ذلك  لكن  الواجهة.  إىل  الرشيف  الكبري عمر  املمثل 
بخصوص  الكليشيهات  عديد  يف  السقوط  من  يمنعه 
اإلسالم وتمثّله لدى الغرب، رغم أنه ال أحد يشكك يف 

حسن نوايا املخرج.
ونذكر أن األديب املرصي محمد سلماوي قد ترجم 
إبرهيم  »مسيو  عنوان  تحت  العربية  إىل  العمل  هذا 
القرآن« وصدرت الرتجمة عن دار »الرشوق«  وزهور 

املرصية.

»السيد إبراهيم وأزهار القرآن«... بني شميت ودوبريون
وليد سليمان
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 هذا السؤال طرحته عىل النّاقد الّسينمائي التونيس املقيم بنيويورك 
د.جالل الرّداوي ملعرفتي السابقة بمدى متابعاته لإلنتاجات السينمائيّة 
 ... والجماليّة  الفكريّة  ابعادها  علی  العمیق  وإطالعه  الحديثة  العربيّة 
د.جالل الرّداوي هو تلميذ نجيب لحركة نوادي الّسينما يف تونس وأحد 
منّظريها قبل سفره للدراسة يف دولة اوكرانيا يف مرحلة أوىل ثّم يف مدينة 
نيويورك يف مرحلة ثانية وحصوله عىل الدكتوراه يف العلوم الّسياسيّة 
لكن صلته  بها...  والعمل  املتحدة  الواليات  يف  واستقراره  واالقتصاديّة 
بالّسينما التونسيّة والعربيّة والعامليّة لم تنقطع وواصل كتاباته النّقديّة 
مجّلة  أهمها  لعّل  املختصة  السينمائيّة  املجالت  يف  السابع  الفن  حول 
"شاشات تونسیّة" ... تفاعل الدكتور مع سؤالنا املطروح عليه قائال: 
أحوصل إجابتي حول سؤال جريدة "الّشارع املغاربي" التي أكّن إليها 
واملتعلق  ثالثاء،  يوم  كل  بإنتظام  محتوياتها  عىل  وأّطلع  إحرتام  كل 
الّراهن وابّوب إجابتي إىل ستة  بإشکاليّات الّسينما العربيّة يف الظرف 
اشکالیّات نظريّة : 1( هل الّسينما العربيّة سينما زمان ام سينما مكان: 
غالبا ما تهتم الّسينما الجادة واملميّزة بالبعدين الزماني واملكاني هنا 
وعند  املشهديّة  الرسديّات  انتاج  عند  وتقاطعهما  تداخلهما  يف  االن   /
صياغة الخطاب الجمايل ولعل تفضيل اي مخرج تفضيل استثمار البعد 
الزماني عىل حساب البعد املكاني او العكس يدخل يف خانة حريّته... 
التي يقرتحها "فيليني" سينما  الّسينما  اعتبار  املنظور يمكن  من هذا 
فضاءات وما تمثل من احتفال باملكان عىل عكس سينما املخرج الرويس 
يختلف  االمر  بامتياز... ولكن  الزمان  التي تجسد سينما  تاركوفسكي 
بخطابها  ترتق  لم  هجينة  سينما  باعتبارها  العربية  للسينما  بالنسبة 
الناجحة  القليلة  االستثناءات  اال من بعض  العاملية  اىل  الفنّي والجمايل 
فبالرغم من اخراجه رشيط سينمائي يتيم فقد نجح شادي عبد السالم 
الفرعوني عند بنائه لجمالية فريدة  الزماني للعرص  البعد  يف استثمار 
ومتفردة... مخرج اخر تميز هو االخر بتوظيفه بعد الزمان عند اخراج 
افالمه هو املبدع الفلسطيني ايليا سليمان الذي ما فتئ يستدعي الزمن 
الذي مىض بعد ان خرس املكان التاريخي فلسطني ومع انه يمكن اعتبار 
يرتقوا  لم  العرب  املخرجني  اغلبية  فإن  مكان  سينما  العربية  السينما 
بخطابهم الجمايل اىل العاملية واقترصوا يف انتاجهم عىل محاكاة تجارب 

استرشاقي معكوس وهو  اخرى من منظور  لشعوب  سينمائية 
ما يفرس ولع املخرجني العرب بالحارة القديمة واملدينة العتيقة 
التي يقرتحونها هجينة ومع  الّسينما  كفضاءات محبذة فبدت 

ذلك وجب التنويه ببعض التجارب الناجحة كما يف فيلم جنني 
علوية  لربهان  اللقاء"  "بريوت  رشيط  او  البكري  للمخرج 
... 2( الّسينما العربية مرة اخرى أسقطت تقريبا كل املدن 
العربية وتحولت فضاءاتها اىل خراب شامل ومع ذلك ال يجد 

العقل العربي من فائدة يف استدعاء ومن ثمة اسثمار 
ويبقى  جماليا  الخراب  مكان   / اللحظة 

السؤال العجز يف العقل العربي او لخلل 
يف بنية الفضاءات العربية املختلة لذلك 

العرب عىل تسويق  املخرجون  يدمن 
شّكلها  نمطية  استرشاقية  صورة 
منتجو ومنظرو الصورة يف الغرب 
االستعماري من قبلهم من منطلق 
ان  شهواني...  وشبقي  غرائبي 
عموما  العرب  املخرجني  ارصار 
بالخصوص  منهم  والتونسيني 
فيه  املبالغ  االهتمام  عىل 
والحميمية  املغلقة  بالفضاءات 
هو  العتيقة  واملدينة  كالحمام 
نفسه لدى الصورة الغربيني... 

سبق  الفلسطينية  الصورة   )3
ان اكدنا ان السينما الفلسطينية هي االثرى واالنجح عربيا يف تشكيل 
صورة غري نمطيّة للفيلسطيني يف رصاعه مع املحتل الصهيوني ومع 
جمالية  تجارب  مراكنته  يف  الفلسطيني  الجمايل  العقل  ينجح  لم  ذلك 
يمكن  لجرحه...  متحفا  تؤثث  قد  تصويرية  مادة  انتاج  منها  الغاية 
التاكيد مما سبق ان غياب متحف الجرح الفلسطيني يعود باالساس اىل 
عدم معرفة بالعدو الصهيوني الذي يبالغ يف استثمار الصورة النمطية 
الهولوكست...  عن  الناتجة  االمه  ملتحف  السيايس  والتوظيف  لنفسه 

عديد  الحظ  اخرى  مرة  الفلسطينية  الصورة   )4
للشبان  املدهشة  االبتسامة  تلك  املالحظني 
اإللة  قبل  من  ايقافهم  عند  العزل  الفلسطينيني 
الحربية الصهيونية يف املواجهة االخرية يف القدس 
لقطة وان  بالقدس وهي  الجراح  الشيخ  يف حي 
االصليني  االرض  اصحاب  بني  الرصاع  اختزلت 
واملستوطنني فانها اعادت ترتيب مكونات الحقل 
يف  نفسه  عن  الفلسطيني  لصورة  الداليل 
هذه  ان  عدوه  مع  الرصاع  ادارة 
بقوة  املستخفة  االبتسامة 
لعنجهيته  واملتحدية  العدو 
االوىل  الدهشة  اىل  تحيلنا 
التاريخي  للممكن  بدفعها 
انساق  يف  االنخراط  يف 
ااتحرري  للفعل  جديدة 
الياس  ضد  الفعال 
ما   )5 واملستحيل 
تكون  ان  يف  الجدوى 
احد  يقول  ؟  مخرجا 
 : اليابانيني  املخرجني 
اىل حيث  نظراتك  حّول 
احد  نظرات  تصل  ال 
يف  واقفا  وابق  غريك 
الجميع  من  قريبا  يتوضح ويصبح  اليشء حتى  ذلك  يف  تحدق  مكانك 
نفس  يقول  تونس  يف  سينمائيا  مخرجا  تكون  ان  يف  الجدوى  ما   )6
وجوههم  ان  والغريب  وقذرين  وسفلة  قتلة  التقيت   : الياباني  املخرج 
ومزوقة  مقنعة  وكلماتهم  للنظر  مريحة  وهيئاتهم  جدا  عادية  كانت 
فعىل املخرج الجاد يف تونس أن يتحىل بنفس الجراة يف فضح كل القتلة 

والقذرين والسفلة يف البالد... تلك هي وظيفته االوىل واالخرية.

الناقد جالل الرّداوي لـ »الشارع المغاربي« :

املخرج اجلاد هو من يفضح قتلة وَسَفَلة البالد
منير الفالح

صورة تتحّدث
من  الكلمات  بعض  تدور  هذي  األيامات 
كلمات  هوما  والي  معاك  وحالة  عكعك  قبيل 
الحال  وبطبيعة  والحسد  النحس  يجلبوا 
القدامى  الدنيا وكانوا  أول  الحسد موجود من 
باش  الشر  من  رواحهم  يحميو  يحاولوا 
يعيشوا حياة سعيدة وفي هذا السياق نلقاو 
لوحة فسيفسائية تجينا من احدى الحمامات 
لقاوها  وبالضبط  الجم  بمدينة  العمومية 
اساسا  اللوحة  تتمثل  الباردة.  القاعة  في 
ابعاد  ذات  بومة  تتوسطهما  شجرتين  في 
فهي  مخالبها  وحتى  ثاقب  نظر  وعندها  كبيرة 
طيور  بعض  وحولها  األرض  في  منغرسة 
في  طايحين  فيهم  نشوفوا  الي  السمان 
انو  القاع ويعلوا المشهد كتابة التينية تعني 
الحسد يقتل الطيور اما البومة فال تبالي. كما 
نشاهد على يمين ويسار البومة هالال مرتكزا 
على عمود الي يرمز لـTelegenii يبقى توا شنوة 
تفسير اللوحة ؟ ساهلة ياسر البومة هي تحمي 
وبالنسبة  والشر  الحسد  من   Telegeniiالـ
الي فشلوا  الحساد  الي طايح هوما  للسمان 
في جلب النحس وملخص الحديث فإنو اللوحة 
هذي ترمز الى الوقاية من الحسد ودرء الشرور.

عن محّمد أمين شوشان

عكعك حالة معاك...

الشارع الثقافي
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2828فضاء اإلبداع قصة

~ فوضى ~

بتلجيز  أهل  و  األرض  سكان  النعيم  نلج  أفواجا  أفواجا 
برتنا  الرؤوس.  قطعنا  حربا.  أقمنا  سيحكم.  من  يف  .تخالفنا 

األيادي. 
ازدحمت الجنة باملجرمني. 

القيح  زجاجات  نحو  املرور  حركة  تسيري  جهنم  تولت 
املعتق..

~ مكافأة ~

ناقر الدف ملا سمع صوت شدو البالبل التهم جلد الدف يف 
بطنه . علق اللوح الدائر حول رقبته. 

وصعد نحو الجبل لكي يؤلف مقاطع موسقية. 
حزنت البالبل .اكتأبت . لم تنتحر. 

و لكن ناقر الدف ذبحها من الوريد إىل الحنجرة. 

~ طعم ~

غانيات الجنة أفلتن من العقاب
أقمن حفال صاخبا. تجردن من ثيابهن عىل حافة الكوثر. 

رمني بكل غالم يرشب و ال يسكر يف النهر .
ملا نادى فيهن إله النار » إىل الجحيم يا عاهرات! »

أسكرنه بكأس من النبيذ و لحن ...

ثالثية »تداعي 
االنفعاالت«

خيرة الساكت 

يف وحدتي أفرك أصابع الّضجر، وأمضغ غربة ُمّرة. تبزغ 
بني أناميل امرأة كما انبجست يف قلب الّصحراء عني، فإذا هدير 
املاء يملؤها صخبا. كان عيلّ أن أقول: »أنت نجمتي«، ولكنّني 

اكتفيت بـ:
أنت نجمة!

ابتسمت لالسم قائلة:
أنا َحواريّة إبداعك.

ظللت أرقب رموشها النّاعسة حتّى أعشاني ضوء عينيها.
قلت:

سأكتبك.
فقالت ممازحة:

هل ستقتلني؟
فأجبت:

سأقتلك حبّا.
قالت:

الكتابة طلقة ناعمة نقيض بها عىل من يتسّلل عربنا، وحني 
نخىش الغرق فيه، نبوحه بطلقة مكتومة بني الكلمات!

استوت يف كّفي مثل خالسيّة، فأخذُت أتأّمل شالّل الّظالم 
منهمرا بغزارة عىل كتفيها وظهرها، ولكّن ضوء فستانها أشّد 
عنادا. كانت فتحته تكشف رقبتها، بينما يطّل نهداها املشّعان 
كفرخْي حمام. أّما شفتاها فسّكينان تنام إحداهما عىل األخرى 

نوم الجمر عىل الجمر.
رأيس  وأّن  تغادرني،  أطرايف  أّن  أحسست  مذهوال.  كنت 
هوى يف فّج عميق، وأّن قلبي تاه زاحفا عىل بّريّة من األسالك 

الّشائكة.
هل يمكن أن تثري يفّ امرأة كّل هذه الحروب يف لحظة؟

نجمة، أشعر أنّني أميش فوق غيمة بيضاء! قلت.
أنت صويفّ، قالت، ثّم أضافت وأنا أراوغ رصاص كلماتها:

أن  أيحدث  أريده!  ما  تكتب  أن  تستطيع  أنت  مذهل!  أنت 
يكون لذوقي توأم؟!

فظللت أتمتم:
ثّمة رّس ما.. ال شّك يف أّن يف األمر رّسا ما..

كّلما  هائمة،  جميلة  أرواحا  النّصوص  تصّورُت  ما  كثريا 
صادفت الجمال غفت عنده لحظة.. قالت:

أتحّدثني عن الغيوم؟
ثّم أضافت: وقد قفزت من كّفي كقّطة، ورسحت ببرصها 

بعيدا:
حني كنت صغرية، دوما كنت أقول إنّني سأحّلق إىل الّسماء 

ألتذّوق طعم الغيوم..
ثّم تابعت بعد صمت:

مازلت إىل حّد اآلن أريد تذّوق طعم الغيوم..
حينها اشتعلت يف رأيس قّصة، فقلت لها:

ستنبتني يوما بني أصابعي..
سأحملك إىل الّسحب..

وسنرضع إحدى الغيمات معا!

دنوت منها. كانت تحّدق بعيدا. بيد مرتعشة كأنّها مكبّلة 
كنت  نطري.  نحن  فإذا  خرصها،  عىل  يدي  وضعت  بالحديد 
أرسلت  ظهرها.  إىل  رأيس  أسندت  بذراعّي.  طّوقتها  أرتجف. 

يديها يمينا وشماال، فاستسلمُت لّلحظة وأغمضت عينّي.
ال بّد من خرص امرأة ما. ال بّد من خرص نجمة كي تظّل 
األرض تدور. هكذا فّكرُت وأنا أمتلئ برائحة األرض بعد املطر 

اّلتي تنبعث من شعرها وكتفيها العاريني.
***

مّلا كنّا فوق الغيوم، لم أعد معنيّا بمن تكون أو بمن أكون. 
استسلمت البتسامتها وهي تقبض الزبّد تحت أقدامنا وترميه 
الّطويل  فستانها  كان  بالّرمل.  صغرية  طفلة  تلهو  كما  عاليا، 
هي  وأرشقت  الّشمس  فانطفأت  منه  خرجْت  حركتها.  يعّطل 
هذا  تطوي  ال  تمّهيل.  الّسماء  أيّتها  نواس.  أبي  مغتسلة  مثل 

الجسَد الجماَل الحايفَ أيّتها الّلعينة!
خريره  كان  مدندنا.  الغيوم  يشّق  نهر  األفق  يف  انفجر 
الّساحر يمّر عىل مسامعنا مخرتقا القلوب. حينها رأيت شجرة 
الرّسو وقد أخذت تتمايل. كان شعرها سَفرا يف حزن صامت. 
الّلعني. تهت يف  الّزمن  الواقفان دمعتني عىل خّد  وكان نهداها 
انحناءاتها وزاغ فيها برصي كمتاهة، أّما هي فراحت تستحم 
يف نظرات دهشتي ويداها تجدالن ضفائر الهواء كجنّية. رأيتني 
نحو  الّلطيف  املوج  مع  نتسابق  الهادر  النّهر  قلب  يف  وإيّاها 
عمق ما. كّلما حاولت اإلمساك بها، نّطت بني أصابعي كسمكة، 
لتطفو فوق املاء بعيدا عنّي كقطعة جبن عنيدة. كانت عيناها 
ينطوي طّي  عمر  عن  أحالم مجهضة،  عن  تحّدثني يف صمت 
حكاية جميلة، عن حزن يسكنها كربكان، عن قصص مجنونة 

لم تعشها بعد.
كانت نجمتي عارية بجسد مشّع كمسبحة كهرمان. وكنت 
عاريا إالّ من دهشتي أمامها. ويف غمرة من جنوني، قفزت إليها 
وقد استعدت بعض قّوتي. طّوقتها بذراعي. سحبتها إيلّ. كان 
نهداها يكرعان يف شعر صدري. نظرت بعيدا عنّي، كما لتّتقي 
قبلة وشيكة، أو لتحتمي من حرارة أنفايس، فسحبتها إيلّ أكثر، 
نلتقي يف  أن  قبل  وباتت شفاهنا عىل مرمى نفس حاّر واحد. 
وتذوب. شفتاها  ترتخي  بدأت  قد  نجمة  كانت  قبلة محمومة، 
بني شفتّي وجسدها يسيل كقطعة جبن بني أصابعي وذراعّي. 
وبني حني وآخر تستفيق من فتورها فتطّوق عنقي بيديها إذ 

أزرع رقبتها قبال حارقة. 
النّصف.  إىل  احتضننا  بنا وقد  مبال  النّهر يسيل غري  كان 
أو  به يداعب خرصها بني يدي. كانت نجمة حبّة حياة  أشعر 
املاء بما لها من قّوة  ألثمها، قفزت فوق  أنا  قطعة حلم، وبينا 
إليها  وسحبتني  النّهر،  ذهول  أمام  الّسطح  فوق  قرفصت  ثّم 
اطمأنّت  ومّلا  األيرس.  نهدها  ألقمتني  و..  املوج  فوق  فاستويت 
يف  وذابت  عينيها  أغمضت  لساني،  عىل  باتت  حلمته  أّن  إىل 
أمّصها  لذيذة.  عنب  حبّة  فمي  ويف  عيني  فأغمضت  املدى. 
فأشعر برائحة الرّتاب تمأل أنفي. أتركها لحظة ثّم أرتمي عليها 
مجّددا، وما أن تستوي عىل لساني كتمرة حتّى أمّصها مجّددا 
وأنفايس تحرق نهدها املشّع.. حينها قالت نجمة يف صوت أشبه 
بوحوحة: إنّي أراني أرضع غيمة أيّها الّلعني! ثّم تمسك نهدها 

وتدفعها مجّددا يف فمي.. وتذوب.. وأنا..
هذا  يف  الّضجر  أصابع  وأمضغ  وحدتي  أصابع  أفرك  أنا 
الفراغ املحيط بي. لم يعد أحد يف املقهى. أرشب قهوتي دفعة 

واحدة. أحمل دفرتي وسجائري وطيف نجمة.. ثّم أغادر.

نجمة

عيسى الجابلي
أن يفقد الواحد سنه أو شعره لسبب 
الطرفية  أعضائه  من  عضوا  حتى  أو  ما 
فهذا  مرض  أو  عارض  حادث  بسبب 
أمر عادي، أما أن يفقد أنفه بدون سبب 
واضح وبدون مقدمات فهذا أمر غريب، 
وقد حدث هذا األمر الغريب فعال يف تلك 
املرتفع  بني  التخوم  عىل  تقع  التي  البلدة 
أي  إىل  أهلها  يدري  ال  والتي  واملنحدر 
الواقعة  هذه  ورافقت  ينتمون،  موقع 
ضجة كبرية لم تهدأ حتى بعد سنوات من 

وقوعها.
املقاهي  يف  يجلس  عاديا  رجال  كان 
الناس  ويشارك  األسواق  يف  ويميش 
كل  يف  رأي  له  وكان  وهمومهم،  أمورهم 
هذا  يعلن  وكان  املدينة،  أمور  من  أمر 

الرأي متى توفرت الفرصة لذلك.
املدينة  هذه  يف  معروفا  رجال  كان 

وكان محرتما.
كان واحدا من هؤالء الرجال املكتفني

ولم  الناس  فيتعاىل عن  غنيا  يكن  لم 
واحدا  وكان  لبعضهم  فيتذلل  فقريا  يكن 
اكتساب  عىل  يحرصون  الذين  هؤالء  من 

موقف والتعبري عنه.
لم يكن محايدا أبدا وإنما كان يناقش 
املعهودة فرتاه متحدثا  املسائل برشاسته 
وكان  يكرس  ال  كل شأن وصلبا  يف  دائما 
صوته مجلجال دائما تخالطه غنة جميلة 
تعرب عن ما يف نفسه من فخر وثقة لعله 
ورفعتها  أفكاره  تماسك  من  يستمدهما 

بكل القيم األصيلة التي يتبناها.
كان رجال معروفا، وألجل ذلك أحدث 
ما حدث له ضجة كبرية ما يزال صداها 
يرتدد يف أذهان أهل البلدة يف صباح ذلك 

اليوم.
الخرب  عىل  الناس  أفاق  اليوم  ذلك  يف 

بأن ذلك الرجل فقد أنفه.
ناس  وذهب  حقا  غريبا  الخرب  كان 
وتأملوا  عارض  إىل حادث  تعرض  أنه  إىل 
أمرا  اكتشفوا  ولكنهم  العفو  له  وطلبوا 
خرج  عندما  عجبهم  من  زاد  مخالفا 
الشارع ودخل  أنفه إىل  الذي فقد  الرجل 
املقاهي وجلس إىل الناس وتحدث معهم.

اكتشف الناس أن فقد الرجل أنفه لم 
يكن بسبب حادث أو مرض.

لقد انتفى انف الرجل من وجهه هكذا 
مرة واحدة بدون أن يرتك أثرا يف الوجه أو 

شيئا ما يعرب عن ألم يعانيه الرجل.
زاد عجب الناس من الواقعة وبدؤوا 
يسعون إىل معرفة حقيقة ما حدث للرجل 

املسكني.
األمكنة  إىل  يتوافدون  الناس  كان 
التي يرتادها الرجل فاقد األنف ليجلسوا 
الرجل  مرور  وكان  ويسمعوا  وينظروا 
فكنت  مهما  حدثا  ما  بمكان  األنف  فاقد 
الطرق  جوانب  عىل  تتزاحم  الناس  ترى 

وهم يف عجبهم وحريتهم.
كان الرجل فاقد األنف يميش ويجلس 
لم  ولعله  يحدث  لم  شيئا  وكأن  ويتكلم 

يدرك حقيقة ما تغرّي فيه.
ومن  ممسوحا  الرجل  وجه  أصبح 
العجيب أن غياب األنف عن الوجه أعطاه 

سحنة أخرى مختلفة عما نراه يف وجوه 
الناس.

سحنة  الجديدة  الرجل  سحنة 
مختلطة فيها برودة تشبه برودة املعدن 
وانحدار  الصخر  صالبة  تشبه  وصالبة 
يشبه انحدار األرض الجدباء التي ال رواء 

فيها.
اإلحساس  يعطي  ما  كل  إن  لنقل 
بالرفعة والعمق قد انتفى من وجه الرجل 

مفقود األنف.
عجيب هذا األنف.

كل هذا يحمله األنف!
وجوه  يف  األنف  هذا  مهم  هو  كم 

الرجال!
كم هو مهم هذا النتوء املختلف حجما 
فيعطي  الوجه  وسط  يف  ينتصب  والذي 

للشخص مهابة ورفعة. 
لم يعد الرجل ممسوح األنف صاحب 
مكانة، وسقط يف عيون الناس ولكن رغم 
ومخالطتهم  معهم  التعامل  واصل  ذلك 
وكأن شيئا لم يحدث فلم يدرك أنه سقط.
يف  وإليهم  معهم  الحديث  واصل 
عن  التعبري  وواصل  واملقاهي،  الجلسات 
كذلك  ما  شيئا  أن  غري  نازلة  كل  يف  رأيه 

تغري.
بانتفاء  الجميلة  الدافئة  غنته  انتفت 
أنفه فأصبح صوته مسطحا ال حرارة فيه 

وال صدق.
وأدرك  متلونا  كاذبا  الرجل  أصبح 
الناس أنه حاد عن الحق حتى أن كل رأي 
وتحصيل  هدف  لخدمة  يطوعه  أصبح 

منفعة.
األنف  مقطوع  الرجل  آراء  وبدأت 
تتبدل فتخىل عن تلك األفكار الكربى التي 
والحرية  والعدل  كالحق  بها  يلهج  كان 
والكرامة وبدلها بأفكار بدت يف أول األمر 
أنه يبيع نفسه  غريبة لدى سامعيه وبدا 

لكل صاحب مال ومصلحة.
يا لهذا األنف املمسوح، لقد قلب حال 

الرجل رأسا عىل عقب.
واصل الرجل الذي فقد أنفه التعامل 
بني  املعلقة  البلدة  هذه  يف  الناس  مع 
حول  حديثه  وواصل  واالنحدار،  العلو 
عدد  واعتقد  العارضة  واملسائل  القضايا 
سينىس  أمره  أن  املحرتمني  الرجال  من 
وأن الناس سينفضون من حوله ولكن لم 

يحصل يشء من هذا القبيل.
حياته  األنف  مقطوع  الرجل  واصل 
الذين تعودوا وجوده ووجهه  الناس  بني 
االلتفاف  الناس  وواصل  املمسوح، 
الساقطة  وبأفكاره  به  واإلعجاب  حواه 
ينظرون  البلدة  رشفاء  وبقي  املنحدرة، 
الناس  إدراك  وينتظرون  ويعجبون 

لسقوطه وانرصافهم عنه.
الحادثة  هذه  عىل  طويل  زمن  مر 
األنف  الرجل مجدوع  حال  الناس  ورأى 
يتغري حتى أصبع عينا من األعيان، وعرب 
البلدة  أهل  من  كثري  أصبح  الزمن  هذا 
أنوفهم  فاقدين  أن يكونوا رجاال  يتمنون 

مثل صاحبنا املجدوع أنفه.

رجل ُجِدَع أْنُفه

د. علي بن عبد هللا

)ق ق ج(
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اإلنتاجات  الفارط  رمضان  سهرات  يف  تابعت 
الدراميّة التونسيّة بحب وإهتمام كبريين لوجود العديد 
العْقربي  عبدالعزيز  الثقافة  بدار  وتالميذي  أبنائي  من 
أدوار  بنجاح  وتقّمصهم  األعمال  جّل  يف  هيرش  بدوار 

البطولة فيها ...
دور  تجسيد  يف  املحرزي  مراد  تألق  كيف  شاهدت 
ملخرجه  الغول«  »أوالد  مسلسل  يف  اليساري  املناضل 
يف  فمراد  يستغرب  ال  مأتاه  من  واليشء  بالشيخ  مراد 
الحياة كان مناضال يساريّا يف صفوف الحركة الطاّلبيّة 
يف  الثقافيّة  الساحة  عىل  نضاله  مع  باملوازاة  والتلمذيّة 

صفوف نوادي املرسح والسينما...
واستمتعت أيضا باإلضافات املهّمة التي قّدمها ربيع 
عبد  إخراج  من  كانش«  ما  يا  »كان  سلسلة  يف  إبراهيم 
امللك...  طبّاخ  دور  الجيّد  وتجسيده  بوشناق  الحميد 
حسني  تاّلق  شاهدت  مّلا  لدّي  حصل  اإلنطباع  ونفس 
العكرمي يف تجسيد دور املواطن املهاجر إليطاليا الذي 
يساند ويقّدم العون ملواطنة إفريقيّة يف مسلسل »حرقة« 
املشاركة  جانب  إىل  هذا  الوسالتي...  لسعد  إخراج  من 
سلسلة  إخراج  يف  الحفظاوي  العزيز  لعبد  الهامة 

»العيشة فل« من إنتاج الوطنيّة األوىل.  
العزيز  عبد  املرسح  نادي  رّواد  من  كانوا  هؤالء 
السنوات  بداية  يف  بعثته  الذي  هيرش  بدوار  العْقربي 
اتّصل  حيث  هناك،  الثّقافة  لدار  مديرا  كنت  مّلا  األلفني 
نادي  تكوين  مقرتحا  صويد  عبدالحكيم  الطالب  بي 
ثّلة  عىل  معتمدا  بالّجهة  للمرسح  العقربي  العزيز  عبد 
من أصدقائه من تالميذ معهد العمران للفنون واملعهد 

العايل للمرسح...
ما  الثّقافة  ودار  صعيبة  املنطقة  »راهي   : له  قلت 

تبعد كان 500 مرت عىل جامع النّور ...«.
فأجابني : »يس منري انا نموت عىل التّحدي والّشباب 
هوني أمام ثالث خيارات التّسكع أو التطّرف الّديني أو 
الثّقافة، وأنا قادر عىل استقطابهم وصقل مواهبهم...«.

بدأ العمل يف النّادي وجلب معه أحمد أمني بن سعد 
ومراد املحرزي وابراهيم ربيع وحسني العكرمي وعبد 
العزيز الحفظاوي وأصبحوا كّلهم اليوم من الفاعلني يف 

الساحة الثّقافيّة...
الّشباب  من  هامة  مجموعة  املنطقة  من  واستقطب 
بدّوار هيرش  املرسح  بهم مجموعة  الجنسني وكّون  من 
وتحّصل معهم عىل العديد من الجوائز جهويّا ووطنيّا...

مرسحية  تظاهرة  بتأسيس  قمنا  الفرتة  نفس  يف 
تعنى باملرسح الشبابي واملدريس نظمناها لستة دورات 
أيضا تربصات مرسحية وأكادمية يف  ..ونظمنا  متتالية 
العكاري... فتحي  األستاذ  بتأطريها  قام  املمثل  تكوين 

سمري  املرحوم  عليها  أرشف  النص  كتابة  يف  وورشات 
الناقدة فوزية  النقد املرسحي مع  العيادي وورشات يف 
املزي . ولقاءات مع اهم الشخصيات املرسحية والفنية 
الجودي  جميل  واملرحوم  ذويب  املنصف  منهم  نذكر 
وفتحي الهداوي ورؤوف بن عمر ورؤوف بن يغالن ...

يف هذا النّادي ويف هذه األجواء تكّون هؤالء وانطلقوا 
اإلضافة  وتقديم  والتألق  اإلحرتاف  مرحلة  يف  ذلك  بعد 
التي شاركوا فيها عىل مدار السنوات  يف جميع األعمال 
األخرية... ويف الختام ال بّد من ذكر إسم آخر لم يشارك 
صوالت  له  كانت  لكن  املوسم  هذا  تلفزي  عمل  أي  يف 
وجوالت يف املواسم السابقة وأعني محّمد أمني بن سعد...

شكرا لكل هؤالء وأتوّجه بتحيّة لهم ولألساتذة الذين 
املرحوم  وأعني  معهم  املغامرة  خوض  عىل  ساعدوني 
فتحي  الدكتور  والصديق  العيّادي  سمري  الصديق 

العّكاري...

من دوار هيشر 
إلى شاشات الّسينما 

والتلفزيون
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األيام األخيرة للزعيم كما روتها طبيبته الخاصة
سعيدة الدوكي طبيبة نفسية، ورئيسة قسم االمراض النفسية يف مستشفى 
الرازي، وقعت دعوتها يف اواخر شهر مارس 2000، حيث تم نقل بورْقيبة من 
املنستري اىل املستشفى العسكري يف تونس، يف محاولة أخرية إلنقاذه، وقد كلفت 

آخر  حتى  ومتابعته  املنستري،  اىل  بمرافقته  وقتها 
رمق.

الدوكي،  سعيدة  الدكتورة  أكدت  شهادتها  يف 
انها ال تزال تتذكر ذلك اليوم التاريخي، الذي كان 

لها فيه رشف لقاء بورْقيبة...
اللحظة  من  الدوكي  الدكتورة  رواية  تنطلق 
زميلها  كان  حيث  هاتفها،  جرس  فيها  رن  التي 
وصديقها األستاذ محمد قديش، هو املتصل، والذي 
أعلمها برضورة توجهها اىل املستشفى العسكري، 

لرؤية الزعيم بورْقيبة.
وتقول الدكتورة إنّها كانت تنظر اىل بورْقيبة، 
»ضعف  مضيفة:  املستشفى،  رسير  عىل  يرقد 
جسده، ولكن رأسه كان ممتدا إىل االمام كاملعتاد، 
كرأس اإلمرباطور الروماني، بنظرته الثاقبة.. كان 
يعاني، ويتذمر، كان يتمتم، كان عاجزا عن الكالم، 
وغري  املعرفية،  قدراته  يف  الواضح  االنهيار  بسبب 

قادر عن النوم، كما كان يعاني من مشكل عدم قدرته عىل التغذية، كان متشنج 
االعصاب، يرصخ، وكان ال بد من التخفيف عنه، وتهدئته« وقالت إّن ذلك مّما 
وأنّها بمعرفة مكونات  به،  الذي كان يحظى  العالج  االستفسار عن  اىل  دفعها 
العالج، أحّست بجسامة مسؤوليتها، وشعرت بتسلل الرعب اىل اصابعها، مؤّكدة 

بورقيبة  وخلد  املعجزة  حصلت  بورْقيبة،  الزعيم  حقنة  جرعة  يف  بالزيادة  انه 
للنوم بسالم.

وتقول الدكتورة سعيدة الدوكي »إّن الرضورة كانت تقتيض نقل بورْقيبة 
يف أرسع وقت ممكن اىل املنستري، حتى ال يتساءل 
نقله  وتم  املستشفى،  يف  إقامته  سبب  عن  الشعب 
منّي  طالبا  ابنه،  استياء  أثار  مما  التايل،  اليوم  يف 
املنستري،  اىل  أتحّول  جعلني  ما  وهو  مرافقتهم، 
حيث تّم اختياري بدال عن طبيب نفيس عسكري، 
وذلك بكامل الرسية« وأكدت الدوكي يف شهادتها، 
أنه كانت لها ميزة يف أنها موجودة يف ذلك املكان، 
قاتلة  تذبذبات غري منتظمة  وانّها الحظت وصول 
اىل القلب، مما دفعها اىل اقرتاح ايقاف إنهاء العالج، 
والذي  يومية،  بزيارات  يقوم  كان  الذي  الوايل  عىل 
األقارب  من  للعديد  وسمح  اقرتاحها،  عىل  وافق 
الّزعيم،  موت  بعد  أخرية.  بزيارات  واألصدقاء 
الحاسمة،  الفرتة  أن  شهادتها،  يف  الدوكي  اعتربت 
هي وقت التجهيز للجنازة، حيث دارت املناقشة بني 
بورْقيبة االبن، والوايل، الذي كان مرتبطا بتعليمات 
مرتبطة  املسألة  وكانت  عيل«،  بن  العابدين  »زين 
وحمل  الدول،  ورؤساء  بورْقيبة،  أصدقاء  كل  بحضور  وطنية،  جنازة  بتنظيم 
التابوت عىل االكتاف، إىل مثواه األخري. وأضافت الدوكي »خالل مناقشة الرجلني 
التفاصيل، بكيت، يف صمت، حتى ال أزعجهما، علمت أنه لم تكن لبورْقيبة أيّة 

أمالك، وأن حسابه املرصيف لم يسجل أبدا راتبه كرئيس للجمهورية.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

كوثر بن هنّية في لجنة تحكيم الفيلم 
القصير بمهرجان »كان«

نسخته  ىف  الدوىل،  السينمائى  »كان«  مهرجان  إدارة  أعلنت 
الـ 74، اختيار املخرجة التونسيّة كوثر بن هنيّة، عضوا بلجنة 

التحكيم ملسابقة األفالم القصرية املقرر انطالقها يوم 6 جويلية 
املقبل، ىف مدينة »كان« الفرنسية. 

عرب  وحسابه  »كان«،  ملهرجان  الرسمى  للموقع  ووفقا 
واملمثلة  املخرجة  أيضا،  تضّم  التحكيم  لجنة  فإن  تويرت، 

السويدية توفا نوفوتنى، واملخرج الفرنىس أليس وينوكور، واملنتج اإلسبانى 
واملخرج  باريزر،  نيكوالس  الفرنىس  والسيناريست  موجويرو،  كارلوس 
والكاتب املرصى سامح عالء، الذى حصل فيلمه »ستارش« عىل جائزة السعفة 
الذهبية، ألفضل فيلم قصري من مهرجان »كان ىف نسخته األخرية عام 2020...
يذكر أنّه تّم ترشيح كوثر بن هنيّة أيضا لنيل إحدى جوائز النّقاد لألفالم 
صحبة  ظهره«  باع  الذي  »الرجل  فيلمها  عن  السيناريو  صنف  يف  العربيّة 
والفلسطينيني عرب وطرزان  »200 مرت«  فيلمه  نايفة عن  أمني  الفلسطيني 

نارص عن فيلمهما »غزة مونامور«.
يذكر أيضا أّن كوثر بن هنيّة مرشحة يف نفس املسابقة لنيل جائزة أفضل 

مخرج...
علما أّن جوائز النقاد لألفالم العربية انطلقت يف نسختها األوىل عىل هامش 
فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز ألفضل 
إنجازات السينما العربية سنوياً يف فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج 
ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 160 من أبرز 
النقاد العرب واألجانب ينتمون إىل 63 دولة يف أنحاء العالم، وهو ما يحدث 

ألول مرة يف تاريخ السينما العربية.

أحمد الحفيان »الملك« في إيطاليا 
بإيطاليا مشاهده يف عمل  املستقر  الحفيان  أحمد  التونيس  النجم  يصّور 
جديد يحمل عنوان »امللك« من إنتاج إحدى القنوات العامليّة وتدور أحداث هذا 

العمل حسب قوله يف أجواء إجتماعيّة وإنسانيّة.
وقال أحمد الحفيان إنّه سعيد بعودة الحياة للدراما التلفزيّة والسينمائيّة 
يف العالم بعد فرتة الشلل جّراء تفيش جائحة كورونا التي أجربته عىل تأجيل 

مشاركته يف عملني عامليني األّول إيطايل والثاني فرنيس.      
وللتذكري أحمد الحفيان هو ممثل سينمائي تونيس مقيم 
مثل  كما  وإيطالية،  تونسية  أفالم  عدة  يف  ومثل  بإيطاليا 
السينمائية  اعماله  من  التونسية.  املسلسالت  بعض  يف 
الضائع(،  )الخيط  »كسوة«  نذكر..  تونس  يف  والتلفزية 
 2002 بوزيد،  النوري  إخراج  الطني«،  »عرائس   1997
»بدوين   2002 الطابع،  صاحب  نوفل  إخراج  »الكتبية«، 
»األستاذ«،   2003 الفاني،  نادية  إخراج  هاكر«، 

جزئيه  يف  الهواء«  »ناعورة  ومسلسل   2012 محمود،  بن  محمود  إخراج 
وأيضا مسلسل »املايسرتو« ...

سنية بن بلقاسم بعد »زينة وعزيزة«
في »حكم النسا«

بعد  بلقاسم  بن  سنية  واملنتجة  املمثلة  تستعّد 
من  وعزيزة”  “زينة  الدرامية  السلسلة  تصوير 
إلياس  وحوار  وسيناريو  وفكرتها،  إنتاجها 
تصوير  لبداية  اليتيم  زياد  وإخراج  مساعد 
اللبناني  التونيس  املسلسل  لها  انتاج عربي مشرتك  أول 

“حكم النسا”.
وستكون عدد حلقات العمل 60 حلقة من تأليف 

بني  العمل  هذا  يتم تصوير  أن  الياس مساعد عىل 
قنوات  يف  حلقاته  إذاعة  وسيتم  ولبنان  تونس 

تونسية وعربية جاري االتفاق معها.

كيفن سبيسي يعود للشاشة بعد إسقاط 
دعوى التحّرش في شأنه

يعود النجم كيفن سبييس لتمثيل دور قصري يف فيلم إيطايل تنتجه رشكة 
مستقلة ويخرجه فرانكو نريو.

وكان املمثل املعروف قد ابتعد عن األضواء بعد اتهامه بالتحرش الجنيس 
عام 2017، وهو ما نفاه.

الدور  بينها  العمل  العديد من فرص  إىل فقدان سبييس  االتهامات  وأدت 
الرئييس يف مسلسل HouSe oF cardS من إنتاج شبكة نيتفليكس.

وسوف يظهر سبييس من جديد بعد إسقاط دعوى التحّرش يف دور قصري 
يف فيلم فرانكو نريو القادم...

»بورتري«  صور  رسم  يستطيع  أعمى  رسام  قصة  الفيلم  ويحكي 
لألشخاص اعتماداً عىل سماعه أصواتهم.

وقال فرانكو نريو الذي سيمثل بدوره يف الفيلم »أنا يف غاية السعادة أن 
كيفني وافق عىل املشاركة يف الفيلم. أعتربه ممثال عظيما وأتشوق لبدء تصوير 

الفيلم«.
وتجدر املالحظة أن كيفني سبييس فاز بعدة جوائز أوسكار بينها جائزة 
2000، وجائزة  عام   »american beauty« فيلم  أفضل ممثل عن دوره يف 

أفضل ممثل ثانوي عن دوره يف فيلم » uSual SuSpectS » عام 2006.

عمرو واكد في فيلم »بناة قصر الحمراء«
صعود  )بعد  املتحدة  بالواليات  املغرتب  واكد  عمرو  املرصي  النجم  أعلن 
حكم العسكر حسب تعبريه يف مرص( بحسابه عىل انستغرام انّه بدأ مؤخرا 
يف مدينة غرناطة باسبانيا تصوير دور الشاعر وحكيم علماء األندلس لسان 
الدين بن الخطيب يف فيلم »بناة قرص الحمرا« إخراج إيزابيل فرناندز. ويعترب 

هذا الفيلم أول مشاركة له يف عمل ناطق باللغة االسبانية.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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رغم مرور قرابة أسبوعني عىل صدور قرار محكمة 
التحكيم الريايض ببطالن قرار الجامعة التونسية لكرة 
الريايض  الهالل  فريق  نشاط  بتجميد  القدم 
الشابي بتاريخ 17 أكتوبر 2020 لم يحدث أّي 
تغيري أو تطّور جذري يف مسار الخالف بني 
التونسية  الجامعة  أّن  صحيح  الطرفني. 
العدالة  ألحكام  طبقا  بادرت  القدم  لكرة 
بالغ  يف  ما جاء  الدولية حسب  الرياضية 
املستحقة«  »غري  املبالغ  بإرجاع  للهالل 
الشابة  هالل  من  استخلصتها  التي 
ما  وهو  الخطايا  مبالغ  عليها  موظف 
من  ضمني  اعرتاف  أنه  عىل  يفرّس  قد 
كذلك  واعرتاف  بالهزيمة  الجامعة 
سياسة  اعتماد  مواصلة  باستحالة 
القائم  القانوني  النزاع  يف  الذراع  يلّ 
بني الطرفني ولكن االنتظارات كانت 
حقيقة أكرب من مجّرد تطبيق القرار 
الذي  األصيل  النّص  وإهمال  الفرعي 
ينادي بعودة الهالل اىل موقعه الطبيعي 

يف بطولة الرابطة املحرتفة األوىل. 
هذا التميّش فرّسه البعض بأّن الجامعة 
بعض  تخفي  مازالت  القدم  لكرة  التونسية 
من  األمور  تعقيد  مزيد  اىل  وتميل  أوراقها 
الجلسة  االعالن عن موعد  يف  التلكئ  خالل 
يف  الحسم  بمقتضاها  سيتم  الذي  العامة 
مستقبل الهالل من خالل تصويت األندية 
وهذا التلكئ يراه البعض محاولة جديدة 
التقايض  آجال  يف  للتمديد  الجامعة  من 
حتى يضيع املوسم الريايض مّرة أخرى عىل 
فريق الهالل ويجد نفسه خارج السباق رغم أّن 
مصادر موثوقة لـ«الشارع املغاربي« كشفت أّن 
الجريء ومثلما نرشنا يف العدد السابق قّرر ومنذ 
صدور قرار الـ«تاس« الدعوة لعقد جلسة عامة 
يكون فيها مصري الهالل بيد األندية. هذه الدعوة 
يف  الجلسة  موعد  تحديد  وسيقع  قريبا  ستفّعل 
وقت  الهالل  أمام  يكون  بحيث  اآلجال  أقرب 

الفوز  البطولة يف صورة  كاف للتحضري النطالق سباق 
تّم  التاريخ  أّن  لنا  أّكدت  ذاتها  املصادر  األندية.  بثقة 
تحديده مبدئيا وهو منتصف شهر جويلية القادم وهذا 
بعودة  يرّحب  الجريء  بأّن  بالرضورة  يفيد  ال  الخيار 

تأتمر  تقريبا  األندية  أّن كل  الهالل فالجميع يعرف 
تفتح  قد  الجلسة  فإّن  وبالتايل  الجريء  بأوامر 

املعركة القانونية عىل واجهات جديدة وتنقل 
الشابة  اىل  واملكرش  الجريء  من  “الحرب” 

وبقيّة األندية التونسية.
»الشارع  علم  ذلك  مع  بالتوازي 
يجّهز  الشابة  هالل  فريق  أّن  املغاربي« 
هو اآلخر نفسه لتصعيد مماثل من خالل 
التوّجه مجددا ملحكمة التحكيم الريايض 
بتعيني  الجامعة  إرساع  عدم  صورة  يف 
وكمحاولة  املرتقبة.  الجلسة  موعد 
املرتقب  الجامعة  قرار  عىل  للضغط 
علم »الشارع املغاربي« أّن أحباء هالل 
يعدون  بالخارج  املتواجدين  الشابة 
العّدة للقيام بوقفة احتجاجية جديدة 

الفيفا  مقّر  أمام  املّرة  هذه  ستكون 
من  مغايرا  تصعيديا  شكال  وستتخذ 

خالل إرضاب جوع أمام الفيفا يف سابقة ب 
تاريخ كرة القدم العاملية.

الوقفات  هذه  مثل  أّن  الجميع  ويدرك 
وسائل  يف  كبريا  اهتماما  تلقى  االحتجاجية 
بالفيفا  املسؤولني  أّن  خاصة  العاملية  االعالم 
الوقفة  بفحوى  مبارش  علم  عىل  سيكونون 
عديد  يحّرك  أّن  شأنه  من  وهذا  االحتجاجية 
امللفات الراكدة لكرة القدم التونسية يف رفوف 
ألّن  إضافية  أبعادا  القضيّة  ويعطي  الفيفا 
املسؤولني سواء كانوا أمنيني أو من الفيفا لن 
يمارسوا فنون الهرسلة والتفرقة التي تجيدها 
سيعملون  بل  تونس  يف  األمنية  القوات  بعض 
عىل االنصات ملطالب املحتجني وتلبية رغباتهم 

حتى لو كان ذلك بشكل رمزي.

إرضاب جوع أمام مقّر »الفيفا«!
الشابة تصّعد من جديد :

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 :

توفيق املكرشوديع الجريء
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الشاهد ما شافش حاجة
تتواصل حملة االنقاذ املايل داخل النادي االفريقي من خالل حشد كّل االمكانات البرشية لجمع أكرب 
عدد ممكن من التربّعات يف إطار لطخة الـ5 مليارات التي تحاول الهيئة املديرة جاهدة توفريها يف أقرب 
أكلها  تؤتي  بدأت  االفارقة  واملستعجلة. حملة  العالقة  القانونية  امللفات  قبل حلول موعد بعض  اآلجال 
ولو بنسق بطيء نوعا ما لكن عّداد التربّعات يدور بشكل تصاعدي خاصة مع تزامن الحملة بتحّسن 
نتائج الفريق وتواصل السلسلة االيجابية لزمالء صابر خليفة الذين نجحوا يوم األحد املايض يف الوصول 

املباراة  النهائية لكأس تونس نسخة صالح بن يوسف وبات بإمكانهم اآلن انقاذ اىل 
موسمهم »الكارثي« من خالل التتويج بلقب مهّم يف موسم املائوية.

قلنا إّن الحملة بدأت تأخذ نسقا تصاعديا واللطخة التاريخية 
الوجوه  بعض  استفاقة  بعد  خاصة  النجاح  لها  يكتب  قد 
تتحّرك  ولم  طويال  الصمت  الزمت  والتي  املعروفة  الكلوبتسية 
بكل قوتها النقاذ مركب االفريقي. وجوه فاعلة عىل غرار املسرّي 
السابق منري البلطي الذي ضّخ 100 ألف دينار يف خزينة النادي 
شأنه يف ذلك شأن املسؤول السابق بالفريق خليل الشايبي الذي 
قام  الذي  ناجي  سعيد  السابق  الرئيس  وكذلك  نفسه  املبلغ  رصد 
لها  كان  التحّركات  هذه  الفريق.  لكاسة  دينار  ألف   100 بتحويل 
التي بدأها املدعّم  األثر والصدى االيجابي وتأتي تتّمة ملساعي االنقاذ 
دينار  مليون  مبلغ  بمفرده  »لطخ«  الذي  للفريق حمادي بوصبيع  األّول 
السابق  الرئيس  غرار  عىل  القوم  بقيّة  يستفيق  أن  انتظار  يف 
الذي رغم محاولة استفزازه من طرف  فريد عبّاس 
الجماهري أمال يف تحّركه وفتح يده لم ينخرط يف 

اللطخة وتجاهل كّل مطالب األنصار.
النادي  رجاالت  بعض  تحّرك  اىل  وبالعودة 
تأتي  الخطوة  هذه  أن  اىل  االشارة  من  بّد  ال 
الكلوبيتسية  الوجوه  بعض  اجتماع  بعد 
التي تقود مثلما أرشنا حمالت اإلنقاذ. وقد 
الحكومة  رئيس  املذكور  االجتماع  حرض 
مازال  الذي  الشاهد  يوسف  السابق 
فرياج«  كـ»ولد  صفته  استثمار  يحاول 
وكـ»رئيس حكومة سابق« للتحّرك 
منه  محاولة  يف  النفس  يف  ثقة  بكل 
األحداث من جديد...  اىل واجهة  للعودة 
لدى  بالتدّخل  الشاهد  وعد  وكالعادة 
تمويالت  إليجاد  أصدقائه  بعض 
اضافية للفريق ولكنه كالعادة وبمجّرد 
تماما  يختفي  املذكور  االجتماع  انتهاء 
يف  أخرى  مّرة  فقط  ويعود  األنظار  عن 
حضوره  لتسجيل  ييل  الذي  االجتماع 
يف  ذلك  بعد  يقال  وحتى  غري  ال  فقط 
اجتماعات  يقود  الشاهد  إّن  الكواليس 
والحال  االفريقي  النادي  داخل  االنقاذ 
ما  »شاهد«  مجّرد  كعادته  كان  إنه 

شافش حاجة...

باسم  كثريا  تونس  يف  األوملبية  األلعاب  اسم  ارتبط 
العّداء والبطل األوملبي محّمد القمودي الذي كان الريايض 
تظاهرة  أكرب  يف  الذهب  عانق  الذي  األّول  التونيس 
رياضية عىل االطالق. وبعد القمودي بات اسم السباح 
رشفيا  عنوانا  امللويل  أسامة  العاملي  التونيس  األوملبي 
ورئيسيا لألوملبياد منذ أكثر من ربع قرن خاصة أنه 
يكاد يكون البطل األوملبي العربي واالفريقي الوحيد 
الذي يقارع كبار القوم يف السباحة ويستطيع الفوز 
عهدنا  حداثة  ورغم  الكبرية  املنافسة  رغم  بالذهب 

بهذه التقاليد الرياضية الغريبة عنا.
البطل  سيكون  منقوصة  فرحتنا  تكون  ال  وحتى 

األلعاب  يف  حارضا  أخرى  مرة  امللويل  أسامة  التونيس 
التي   »2020 »طوكيو  القادمة  األوملبية 

 8 اىل  جويلية   23 من  بداية  ستنتظم 
من  تمكن  أن  بعد  القادمني  اوت 

يف  السباحة  مسابقة  اىل  التأهل 
املركز  إحرازه  إثر  الحرة  املياه 
كلم   10 الـ  سباق  يف  العارش 
التي  الرتشيحية  للدورة 
20 جوان  االحد  يوم  اقيمت 

2021 بمدينة سيوتوبال 
ليضمن  الربتغالية 
يف  األوملبية  تذكرته 

للمّرة  األوملبياد 
عىل  السادسة 

التوايل.
قطع  و
مسافة  امللويل 
السباق يف 2س 
و55ث  و2دق 

باملائة  جزء  و60 
بينما عاد املركز االول اىل الربيطاني هيكتور توماس 

جزء  و60  و7ث  و2دق  2س  قدره  بتوقيت  باردوي 
باملائة.

ويعود تاريخ املجد األوملبي ألسامة امللويل صاحب 
الـ 37 عاما اىل االلعاب االوملبية االوىل يف دورة بيكني 
2008 بعد تتويجه بامليدالية الذهبية يف سباق 1500م 
دورة  يف  الثانية  الذهبية  كانت  حني  يف  حرة  سباحة 

الحرة.  املياه  يف  كلم   10 2012 يف سباق  لندن 
كما احرز ميدالية برونزية يف سباق 1500م 

سباحة حرة ضمن دورة لندن 2012.

مني  أن  بعد  »الودادي«  الفريق  داخل  السيطرة  عن  تخرج  األمور  بدأت 
أمام فريق كايرز شيفز لحساب ذهاب نصف  بهزيمة مفاجئة داخل قواعده 
نهائي كأس رباطة األبطال االفريقية. هزيمة سبقها تعادل مّر مع فريق نهضة 
زمامة متذيّل ترتيب الدوري املغربي تاركا الفرصة سانحة للغريم األزيل الرجاء 

البيضاوي لتشديد املالحقة عليه يف أعىل الرتتيب.
فارغة  بيد  والطويل  الشاق  املوسم  من  الخروج  وشبح  وهزيمة  تعادل 
البيضاوي تصب جام غضبها عىل  الوداد  فيها جعل جماهري  وأخرى ال يشء 
الالعبني واإلطار الفنّي الذي يقوده املدّرب التونيس فوزي البنزرتي الذي لم يكن 
هو اآلخر راضيا عن التطورات األخرية الحاصلة يف الفريق. تسارع األحداث يف 
الفريق األحمر جعل رئيس النادي سعيد الناصريي يجتمع صبيحة أمس االثنني 

باملدّرب فوزي البنزرتي لوضع النقاط عىل الحروف وتحميل املسؤوليات.
الصحافة املغربية تحدثت عن اجتماع صاخب ومتوتّر وتوّقعت إقالة مرتقبة 
للمدّرب التونيس غري أّن مصادر موثوق فيها كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن 
البنزرتي لم يقبل بسياسة كبش الفداء التي تنتهجها هيئة الوداد يف كّل مّرة 
الدفاع  الهيئة لم تنجح يف  أن  النتائج معتربا  وأنه تنّصل من مسؤولية تراجع 
عن حقوق الفريق حيث وجد الوداد نفسه مجربا عىل لعب مباراة كل ثالثة أيام 

ُّثّر عىل مردود الالعبني وعىل عطائهم  وهذا املاراطون الشاق من املباريات أ
فوق امليدان. البنزرتي تحّدث بلهجة حادة وقال إنه من غري املعقول أن 

يلعب الوداد يوم األربعاء املايض ثّم يواجه الفريق الجنوب افريقي ثّم 
افريقيا لخوض  اىل جنوب  غدا  يسافر  ثّم  بركان  الليلة نهضة  يالقي 
الناصريي وجهة  تفهم  كايزر شيفز. من جانبه  أمام  العودة  مباراة 
نظر البنزرتي لكنه دعاه اىل تعديل األوتار قبل مباراة الحسم بما أّن 
املسؤولني يف املغرب يمنون النفس بوصول الوداد اىل نهائي »كازا«.

رابطة  نهائي  اىل  البيضاوي  الوداد  ترّشح  الحني سواء  ذلك  اىل 
يمكن  والوداد  البنزرتي  بني  العالقة  فإّن  ال  أم  االفريقي  األبطال 
كايزر شيفز  أمام  فاالنسحاب  القطيعة.  قويس  دخلت  قد  اعتبارها 
يف  والرتّشح  حتما  البنرزتي  فوزي  اقالة  سيعني  العودة  مباراة  يف 
صورة حصوله سيجعل البنزرتي يؤّجل استقالته اىل نهاية املوسم 
ألنّه لن ينىس حملة االنتقادات التي طالته والدعوات املنادية بإقالته 

تعدد  بدليل  له  املنتقدين  لكل  الدين  رّد  يف  دائما  يرتّدد  ال  الذي  وهو 
تجاربه التدريبية السابقة. 

استقالة وإقالة

امللويل ال يكّل وال يمل...
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يوسف الشاهد

أسامة امللويل

فوزي البنزرتي
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