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نبيل القروي يمسك بمصري الغنويش واملشييش
الحكومة قد تعتمد سياسة المرور بالقوة

فضيحة قوم ال يؤمنون بالوطن !
3000 مليار من التعويضات زمن الكورونا :

املنظومة الصحية مهددة باالهنيار التام
إذا لـم تتدخل الدولة وال أحد غريها !

جّراء اإلفالس األخالقي لنخبها السياسّية: 
العالم يُشفق على تونس!

بقلم الدكتور رفيق بوجدارية 

عميد المحامين إبراهيم بودربالة لــ»الشارع المغاربي« :

المحاماة قطاع منكوب و5 ٪ من المحامين 
فقط في وضعية مالية مريحة !

• على السلط الحاكمة ايجاد الحلول لتدهور البالد إما عن طريق الحوار أو أي سبيل آخر

رياضة ثقافةافتتاحية تحقيقات
بقاء الحكومة الحالية
مرتبط بعدم تقديم

ميزانية تكميلية
مدير ال ُيبارش

ونقايب ُيْمِض 
وأعوان يدّلسون 

اإلمضاءات !
بقلم : عز الدين سعيدان

أسامة الملولي
لــ»الشارع المغاربي« :

»شطر
ذهب تونس

عندي
في الدار««

بلغنا مرحلة لـم 
تعشها البالد 
حتى في عهد 
الدكتاتورية

زياد غرسة
لـ»الشارع المغاربي« :



www.acharaa.com العدد 269 - الثالثاء 13 جويلية 2021 maghrebstreet@gmail.com

02الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية 

هذا  ولكن  غريبا  االفتتاحية  هذه  عنوان  يبدو  أن  يمكن 
إننا  قلت  اذا  شيئا  أضيف  لن  ربما  اليوم.  تونس  واقع  هو 
واملايل  واالقتصادي  السيايس  املستويات  كل  عىل  فشلنا 
واالجتماعي والصحي. ولكن من املهم أن نعرتف بأن فشلنا 
التونسيني ليس  امليدان الصحي ووفاة اآلالف من  الذريع يف 
السياسية  لخياراتنا  حتمية  نتيجة  هو  بل  الصدفة  وليد 
من  لخياراتنا  حتمية  نتيجة  أنه  كما  واملالية  واالقتصادية 
حيث السياسة النقدية التي يحّددها وينفذها البنك املركزي. 
أليس من املؤسف واملؤلم واملبكي  أن نرى ونسمع مسؤولني 
التلفزية  املنابر  مختلف  عىل  الصحة  وزارة  من  سامني 
مسألة  "املسألة  أن  العبارة  بفصيح  يرّددون  واالذاعية 
إمكانات مادية" وأن املنظومة الصحية تنقصها االمكانات 
املادية وأنه كان باالمكان أحسن مّما كان أو بعبارة أخرى 
كان بإمكان املنظومة الصحية الحفاظ عىل أرواح التونسيني 
وصحة التونسيني أي الحد من عدد الوفيات )مع اإلقرار بأن 

األعمار بيد الله سبحانه(. 

أيمكن أن نقّر بأن تونس، مثل بقية دول العالم، يف حالة 
حرب عىل جائحة كوفيد ويف نفس الوقت نرفض اللجوء اىل 
االستثنائي خوفا  الوضع  التي يفرضها  االستثنائية  الحلول 
من التضخم املايل؟ هل هذا يعني أننا نقبل بأن يموت اآلالف 

من التونسيني مقابل الحفاظ عىل نسبة التضخم املايل؟.

العديد من الدول أدركت أن الحفاظ عىل أرواح املواطنني 
االقتصادية يستدعي  املؤسسات  الشغل وعىل  وعىل مواطن 
ومن  املالية  املوارد  من  استثنائية  كميات  ضخ  بالرضورة 
ارتفاع  مخاطر  بأن  منها  ويقينا  علما  النقدية  السيولة 

مستوى التضخم املايل كانت ضئيلة إن وجدت.

منذ مارس 2020 وقطاع الصحة ينئ ويستغيث ويطلب 
موارد مالية استثنائية، ربما لم تكن متوفرة يف اطار ميزانية 
الدولة التي تم اعدادها واملصادقة عليها ولكن البنك املركزي 
اختار يف نفس الوقت أال يقدم تلك املوارد املالية االستثنائية 
األرواح  آالف  إزهاق  اىل  فعال،  أدى  وقد  ذلك،  أدى  ولو  حتى 
أن  علينا  املواطنني.  من  األخرى  اآلالف  عرشات  ومعاناة 
نعرتف اليوم بأننا خرسنا عىل كل الواجهات : تويف أكثر من 
أكثر  خرسنا  اآلن،  حّد  إىل  وتونسية  تونيس  ألف  عرش  ستة 
من 70 ألف مؤسسة اقتصادية، خرسنا عرشات اآلالف من 
يف  مسبوقة  غري  سلبية  نمو  نسب  سّجلنا  الشغل،  مواطن 

تاريخ تونس )8,8- ٪ سنة 2020 و3- ٪ نهاية الثالثي األول 
2021( ومع ذلك لم تنخفض نسبة التضخم املايل  من سنة 
بل عكس ذلك تماما عادت لالرتفاع من جديد حيث وصلت اىل 

5,7 ٪ نهاية شهر جوان 2021.

نحن فشلنا والزلنا نفشل بكل تعنّت.

يجب أالّ ننىس يف هذا االطار أن قانون 2016 يسند للبنك 
تكون  أن  يمكن  فهل  للدولة.  املايل  املستشار  دور  املركزي 

الدولة فاشلة اىل هذا الحّد ومستشارها ناجحا؟ 

ميزانية  للفشل.  بارز  آخر  عنوان  هي  الدولة  ميزانية 
بأية  التونيس  الواقع  اىل  تمّت  تعد  لم  الحالية  للسنة  الدولة 
الدولة  لم تكن ميزانية حقيقية تعكس سياسة  صلة وهي 
عند املصادقة عليها يف ديسمرب 2020. للتذكري فإن ميزانية 

2021 بنيت عىل فرضيتني أساسيتني :
- نسبة نمو اقتصادي بـ 4 ٪ بعد تسجيل نسبة 8,8 ٪ 

سلبي يف 2020.
- سعر برميل النفط يف حدود 45 دوالرا. 

ويف هذا االطار تحتوي ميزانية 2021 عىل رقمني هامني:
+ خدمة الّدين العمومي أي ما يجب تسديده يف 2021 من 

أصل وفوائد تقدر بـ16,3 مليار دينار،
+ القروض الجديدة التي ال بّد من تعبئتها يف سنة 2021 
تقدر بـ 18,7 مليار دينار منها 13,1 مليار دينار من الخارج.

كل الفرضيات التي بنيت عىل أساسها امليزانية تجاوزتها 
األحداث، وهي لم تكن منطقية أو واقعية أصال.

سلبية  كانت  األول  الثالثي  نهاية  املسجلة  النمو  نسبة 
الثاني  الثالثي  يكون  لن  املتوفرة  املعطيات  وحسب   ٪  3 بـ 
أفضل. هكذا يصبح تحقيق نسبة نمو بـ 4 ٪ للسنة الحالية 
انعكاسا  النمو  لنسبة  أن  العلم  مع  ممكن.  غري  حسابيا 

مبارشا عىل املداخيل الجبائية للدولة.

من ناحية أخرى تجاوز سعر برميل النفط )نوع الربنت( 
مستوى 76 دوالرا ولكل دوالر إضايف يف سعر الربميل انعكاس 
سلبي عىل ميزانية الدولة بحوايل 120 مليون دينار. اىل جانب 
عند  املالية  قانون  يف  إضافتها  تمت  التي  للفصول  فإن  هذا 
املصادقة واإلجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة الحالية 
وزيادات  وضعيات  وتسوية  انتدابات  من  السنة  بداية  منذ 
اذا  دينار.  ملياري  عن  يقل  ال  بما  ماليا  انعكاسا  األجور  يف 

أضفنا إىل هذا املبلغ انعكاس ارتفاع سعر برميل النفط )2,5 
مليار دينار( فإن حاجة الدولة لالقرتاض اإلضايف سنة 2021 
تصبح 23 مليار دينار عىل األقل عوضا عن 18,7 مليار دينار 

مربمجة يف امليزانية.

وبالتايل اذا أقدمت الحكومة عىل تقديم ميزانية تكميلية 
عىل  مجربة  فستكون  واقعية  أرقام  باعتماد   2021 لسنة 
إعالن عجز يف ميزانية الدولة يرتاوح بني 13 و15 ٪ عىل األقل 

عوضا عن 7 ٪ مربمجة.

هذه األرقام تجّرنا إىل بعض األسئلة مثل :
أعلنت عن مستوى  إذا  الحكومة  أن تصمد  يمكن  • هل 

عجز مليزانية الدولة يرتاوح بني 13 و15 ٪؟
• هل يمكن للحكومة الحفاظ عىل قسط ولو ضئيل، من 
والجهات  الدويل  النقد  صندوق  مع  محادثاتها  يف  املصداقية 

املانحة األخرى؟

هذا يعني بكل وضوح أن بقاء الحكومة الحالية مرتبط 
بعدم تقديم قانون مالية تكميلي لسنة 2021.

وللتذكري فإن الحكومة الحالية تعهدت يف إطار املصادقة 
قانون  بتقديم   2020 ديسمرب  يف   2021 مالية  قانون  عىل 
مالية تكمييل قبل نهاية شهر مارس 2021 ولكنها لم تفعل 
املالية  وزير  من  علمنا  ثم  باألساس  تعهدت  أنها  وأنكرت 
ورئيس الحكومة أن الحكومة تنتظر األرقام النهائية للثالثي 
األول لتقديم قانون مالية تكمييل عىل ذلك األساس ولكنها 
لن  أنه  الحكومة  ورئيس  املالية  وزير  أعلمنا  اآلن  تفعل.  لم 
يتم تقديم قانون املالية التكمييل إال بعد الحصول عىل األرقام 

النهائية للسدايس األول من هذه السنة.

تكمييل  مالية  قانون  هناك  يكون  لن  األمر  حقيقة  يف 
لسنة 2021 إال يف آخر وقت ممكن أي نهاية السنة الحالية 
بخصوص  والحكومة  املركزي  البنك  بني  جدال  وانتظروا 
عشناه  الذي  الجدل  غرار  عىل  وذلك  امليزانية  عجز  تمويل 

نهاية السنة الفارطة ولكن هذه املرة بأكثر حّدة.

بقاء الحكومة الحالية مرتبط بعدم تقديم قانون 
مالية تكميلي لسنة 2021.

نعم، انسداد األفق والعجز عن التعامل مع أوضاع تونس 
الصعبة وصل إىل هذا الحد. ال حول وال قوة إال بالله.

بقاء احلكومة احلالية مرتبط بعدم تقديم ميزانية تكميلية
عز الدين سعيدان

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 - فوزي البدوي - نادر الحمامي 
- نهلة عنان - أنس الشابي - 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

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

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 بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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زوووومزوووومزوووومزووووم

سفراء
الخارجية  وزارة  ان  املغاربي"  لـ"الشارع  مطلع  مصدر  كشف 
العالم للحشد قصد   وجهت مراسلة لسفراء تونس يف مختلف عواصم 
كورونا  جائحة  ملواجهة  البالد  مجهودات  ملعاضدة  دعم  عىل  الحصول 
عىل ضوء  االرتفاع القيايس يف عدد اإلصابات والوفيات منذ بداية شهر 

جويلية الجاري.

املسبوقة" منذ  بـ " غري  الدبلوماسية  التحركات  املصدر،  ووصف 
خالله  عرفت  الذي  سعيد  قيس  الحايل  الجمهورية  رئيس  عهدة  بداية 

الدبلوماسية ركودا وغيابا عن اهم املواعيد الدولية الهامة .

القادمة  القليلة  األيام  خالل  تونس  اىل  تصل  ان  املنتظر  ومن 
مساعدات طبية متعددة يف شكل تالقيح ومكثفات اوكسيجني ومعدات  
وأجهزة طبية متنوعة كهبات من عدة دول عىل غرار الجزائر والسعودية 

واالمارات والكويت وتركيا .

3 نواب
مجلس  رئيس  من  الثقة  سحب  عريضة  عن  مجددا  الحديث  عاد 
نواب الشعب راشد الغنويش من قبل جل كتل املعارضة التي قد تكون 

انطلقت يف التنسيق منذ يوم امس حول موعد ايداعها.

قد  العريضة  ان  املغاربي"  لـ"الشارع  الربملان  من  مصدر  وقال 
تودع يوم غد األربعاء يف صورة التوصل التفاق يف ذلك بني كتل اإلصالح 

وتحيا تونس والكتلة الديمقراطية والدستوري الحر  .

وابرز ان 3 نواب فقط سيحسمون مصري العريضة مذكرا بأن 106 
نواب وقعوا عليها وانه يكفي توقيع 3 نواب اخرين لتمريرها والنجاح 

بالتايل يف ما اسماه املصدر بـ" اسقاط الغنويش من رئاسة الربملان".

 كورونا تضرب البنوك

سجلت جل مقرات البنوك التونسية أرقاما قياسية يف عدد اإلصابات 

صفوف  بني  11مإصابة  من  ألكثر  املقرات  بعض  يف  وصلت  بكورونا 
البنوك .  اثار تشكيات كبرية من قبل بعض  بها مما  إطارات وعاملني 
وأشار مصدر موثوق به  لـ"الشارع املغاربي"' ان بنوكا طلبت تمكينها 
من رشاء تالقيح مثلها مثل عدد من املؤسسات الخاصة دون أن تجد 

اذانا صاغية او أي تجاوب من قبل السلطات الصحية .

وسجل البنك املركزي أيضا إصابات عديدة جراء العدوى بفريوس 
كورونا.

تحفظات
الشعب يوم امس االثنني عىل مرشوع قانون  صادق مجلس نواب 
اتهامات  وتوجيه  واسعة وفوىض  انتقادات  االقتصادي وسط  اإلنعاش 
خطرية لوزير املالية واالقتصاد عيل الكعيل  صدرت عن عدد من نواب 
املعارضة ووصلت اىل حد اتهامه بتغيري فصول من مرشوع القانون اثر 

لقاء جمعه بـ4 كناطرية.

فقط  يثر  لم  القانون  هذا  مرشوع  ان  املغاربي"  الشارع   " وعلم 
البنك  محافظ  ان  اكدت  بها  موثوق  مصادر  ان  اذ  املعارضة،  غضب 
القانون  مرشوع  عىل  تحفظات  بدوره  ابدى  العبايس  مروان  املركزي 

املذكور وعىل عدد هام من فصوله.

»فرانس أنتار« : 250 دينارا رشوة 
من أجل ركن برواق مستشفى!

اقباال  كورونا  جائحة  تفيش  منذ  تونس  يف  الصحية  املؤسسات  تشهد 
كبريا من املرىض ما فتىء يتصاعد يف االونة  االخرية بسبب االرتفاع امللحوظ 

يف عدد االصابات والحاالت الخطرية.
نتيجة  الصحية بدرجة غري مسبوقة  الخدمات  وتسبب ذلك يف تدهور 
للطلب  االستجابة  عىل  القدرة  وعدم  الصحة  مهنيي  أصاب  الذي  االنهاك 
استيعابها  طاقة  املستشفيات  لبلوغ  نظرا  الصحية  خدمات  عىل  املتزايد 

القصوى وايضا للنقص يف التجهيزات واملعدات الرضورية لذلك. 
لكن اذا كان الوضع الكارثي للمستشفيات ال يخفى عىل أحد فإن تفيش 

مظاهر اخرى عىل غرار الرشوة واملحسوبية ظل خارج دائرة االهتمام .
يف تقرير صادم عن الوضع الوبائي بتونس اكدت اذاعة فرنسا الدولية 
أديا بها اىل  ان فريوس كورونا والفساد رضبا املؤسسات الصحية وأنهما 

انهيارها.
واشارت االذاعة يف تقرير باحدى نرشاتها االخبارية ليوم الجمعة املايض 
وضع  اىل  ادى  انه  واىل  يتفاقم  فتىء  ما  تونس  يف  الوبائي  الوضع  ان  اىل 
كارثي بالبالد الفتة اىل ان مستشفيات العاصمة بلغت طاقتها القصوى واىل 
انه لم تعد بها اماكن شاغرة بينما تعيش مدن اخرى تحت الحجر الشامل.

واضافت ان االكتظاظ الذي تشهده املستشفيات والضغط املسلط عىل 
االطباء يجعلهم ال يتفطنون احيانا اىل وفاة مريض اال بعد مرور 24 ساعة 

وبعدما يكون قد قىض ليلته بني بقية املرىض عوض غرفة املوتى.
التبنيج  طبيب  بوقرة  زكريا  للدكتور  صادمة  شهادة  االذاعة  ونقلت 
أقسام  يف  يوجد  ال  انه  فيها  اكد  العاصمة  مستشفيات  بأحد  واالنعاش 
االنعاش غري املرىض من الشباب الذين ترتاوح اعمارهم بني 20 و30 وانه 

يتم التخيل عن املتقدمني يف السن ملواجهة مصريهم.
واكدت االذاعة  انه بالتوازي مع تفاقم الجائحة ازدادت ظاهرة الرشوة 
تفشيا لتزيد االوضاع سوءا ناقلة شهادة مواطن فضل عدم ذكر اسمه قال 
إنه اضطر لدفع 250 دينارا كرشوة ليتسنى له نقل قريب له اصابه املرض 

وحالته خطرية اىل احد املستشفيات بجهة اريانة.
يف  املضمون  االدنى  االجر  نصف  يمثل  املبلغ  ان  اىل  االذاعة  واشارت 
تونس وإىل ان الوضع بالبالد بلغ درجة يضطر معها املواطن لدفع مقابل 
للحصول عىل مكان ملريض يف احد ممرات املستشفى دون اوكسيجني وال 
اجهزة طبية معتربة ذلك بمثابة دفع مبلغ مايل دون الحصول عىل خدمة 

صحية.
 4 ان  االطباء  الجائحة حسب  تفاقم  اسباب  من  ان  اىل  االذاعة  ولفتت 
عدم  اىل  يعزى  ذلك  ان  واىل  للتلقيح  خضعوا  فقط  التونسيني  من  باملائة 

توفريها بكميات كافية. 
يذكر ان الوضع الوبائي يف تونس شهدا يف االيام االخرية تفاقما منقطع 

النظري وتم تسجيل أرقام قياسية يف عدد الوفيات واالصابات.
وتشري اخر احصائية لوزارة الصحة اىل ان عدد الوفيات املبلغ عنها اىل 
غاية يوم 10 جويلية الجاري بلغ 144 وفاة لريتفع العدد الجميل للوفيات 
منذ بداية الجائحة اىل 16338 وفاة فيما بلغ عدد االصابات يف نفس اليوم 
 497613 اىل  الجائحة  بداية  منذ  الجميل  عددها  لريتفع  اصابة   6592

اصابة.

املتحدة   والزراعة لألمم  األغذية  تقرير صادر عن منظمة  أفاد 
يوم الخميس 8 جويلية الجاري أن األسعار العاملية للسلع الغذائية 

انخفضت يف شهر جوان املايض للمرة األوىل منذ عام.
األغذية  أسعار  مؤرش  متوسط  بلغ  املنظمة  تقرير  وحسب 
عن   ٪  2.5 بنسبة  برتاجع  أي   ،2021 جوان  يف  نقاط   124.6
مستواه املسّجل يف ماي املايض، لكنه ما زال أعىل بنسبة 33.9 ٪ 

عن مستواه يف الفرتة ذاتها من السنة املاضية.
انخفاض أسعار  الذي سّجله املؤرش يف جوان  الرتاجع  وأظهر 
الزيوت النباتية والحبوب وأسعار منتجات األلبان بدرجة معتدلة 

أكثر، بما يعّوض ارتفاع أسعار اللحوم والسكر بوجه عام.
وسّجل مؤرش منظمة األغذية والزراعة ألسعار الزيوت النباتية 
خالل  األكرب  هو  تراجع  يف  الشهر،  هذا   ٪  9.8 بنسبة  انخفاًضا 
أربعة أشهر. ويبنّي االنخفاض امللحوظ من شهر إىل آخر تراجًعا 

وعباد  والصويا  النخيل  لزيوت  الدولية  األسعار  يف 
الشمس.

ألسعار  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤرش  وتراجع 
الحبوب بنسبة أقّل قدرها 2.6 ٪ عن مستواه املسّجل 
يف ماي، وإن كان ال يزال أعىل بنسبة 33.8 يف املائة عن 
2020. وانخفضت األسعار  املسّجلة يف جوان  قيمته 
برتاجع  مدفوعًة  املائة،  يف   5 بنسبة  للذرة  الدولية 
من  اإلمدادات  تزايد  ظل  يف  األرجنتني  يف  األسعار 
الكميات املحصودة مؤخًرا نتيجة ارتفاع حجم الغالل 
أكثر مّما كان متوقًعا. أما األسعار الدولية للقمح فقد 
يف  جوان  يف   ٪  0.8 بنسبة  طفيف  بشكل  انخفضت 
بتحّسن  املدعومة  اإليجابية  العاملية  التوّقعات  ضوء 
اإلنتاج يف العديد من البلدان املنتجة الرئيسية، ما أّدى 
الذي  الجفاف  نتيجة  األسعار  ارتفاع  التعويض  إىل 

ألحق الرضر باملحاصيل يف أمريكا الشمالية.
أما بالنسبة ملنتجات األلبان فقد سّجل مؤرش املنظمة انخفاًضا 
وسّجلت  جوان  يف  نقاط   119.9 وبلغ   ٪  1.0 بنسبة  أسعارها  يف 
أسعار الزبدة أعىل انخفاض لها نتيجة تراجع  الطلب العاملي علىها 

وزيادة طفيفة يف املخزونات، ال سيما يف أوروبا.
أما أسعار السكر فقد ارتفعت بنسبة 0.9 ٪ من شهر إىل آخر، 
مسّجلة بذلك الزيادة الشهرية الثالثة عىل التوايل ومستوى قياسيًا 

جديًدا منذ عدة سنوات. 
ألسعار  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤرش  سّجل  التقرير  ووفق 
جوان،  حتى  املسجلة  قيمته  عن   ٪  2.1 بنسبة  ارتفاًعا  اللحوم 
أعىل  مستوى  وبلغ  التوايل،  عىل  التاسع  للشهر  ارتفاعه  مواصاًل 
بنسبة 15.6 يف املائة من مستواه املسجل يف الشهر نفسه من العام 
املستوى  من  املائة  يف   8.0 بنسبة  أدنى  يزال  ال  كان  وإن  املايض، 

القيايس الذي سّجله يف أوت 2014.

وبالنسبة للحبوب توقع التقرير ارتفاع املخزونات العاملية منها 
يف موسم 2021 /2022 للمرة األوىل منذ 2017 /2018

الحبوب  من  العاملي  لإلنتاج  بالنسبة  التوقعات  خفض  وتم 
توقعات  دون  طّن  ماليني   3 أي  طّن،  مليون   1  513 إىل  الخشنة 
الذرة  إنتاج  توقعات  يف  الحاد  االنخفاض  ويمثّل  املايض.  الشهر 
العاملي  املستوى  املتوقع عىل  الرتاجع  من  األكرب  الجزء  الربازيل  يف 

بسبب الجفاف.
لعام  األرّز  العاملي من  اإلنتاج  املقابل، تم تعديل توقعات    يف 
2021 بشكل طفيف إىل األعىل منذ جوان، وبات من املتوقع حاليًا 
519.5 ماليني طّن يف  أن يبلغ حصاد األرّز مستوى قياسيًا قدره 

عام 2021، أي بزيادة نسبتها 1.0 ٪ قياًسا بعام 2020.
من  العاملية  املخزونات  ارتفاع  إىل  الحالية  التوقعات  وتشري 
الحبوب مع اقرتاب نهاية املوسم يف الفرتة 2021 /2022 لتتجاوز 

للمرة األوىل مستوياتها يف بداية املوسم منذ 2017 /2018، وذلك 
املخزونات  هذه  حجم  وبلغ  األعىل،  نحو  حادة  مراجعة  أعقاب  يف 
الزهيد  مستواها  عن   ٪  2.4 بنسبة  بزيادة  أي  طّن،  مليون   836

نسبيًا يف السنة املاضية.

انعدام األمن الغذائي وجائحة كوفيد19-
أكدت  األغذية«  املحاصيل وحالة  »توقعات  تقريرها حول  ويف 
املنظمة أن تأثريات جائحة كوفيد 19 أدت من ناحية الخسائر يف 
املداخيل بشكل أسايس إىل زيادة مستويات انعدام األمن الغذائي. 
التقرير إىل أن تقديرات منظمة األغذية والزراعة تفيد بأّن  وأشار 
بلدان يف  أفريقيا، و9  يف  بلًدا   34 منها  العالم،  يف  البلدان  من   45
الكاراييب،  بحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  اثنني  وبلدين  آسيا، 
ظل  يف  الغذاء،  عىل  للحصول  الخارجية  املساعدات  إىل  بحاجة 

استمرار النزاعات وتقلبات املناخ.

انخفاض األسعار العاملية لألغذية ألول مرة منذ عام
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة :
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اصبحت املنظومة الصحية بتونس اليوم ُمهددة 
باالنهيار بصفة جدية وحقيقيّة يف ظل أزمة وكارثة 
فريوس  تفيش  نتيجة  الكلمة  معنى  بأتّم  صحية 
تلبية  عن  العمومية  املستشفيات  وعجز  كورونا 

حاجات كّل الوافدين عليها لتلقي العالج.
وآخرون  بالداخل  ايواؤهم  يتّم  اشخاص  هناك 
جديّا  تهديدا  نواجه  ..وأصبحنا  الخارج  يف  يبقون 
نرى  بتنا  األوكسيجني...  مخزون  نفاد  بسبب 
أو  املستشفيات  عتبات  عىل  يموتون  أشخاصا 
بمنازلهم أو يف سيارات االسعاف دون ان تتوفر لهم 
من  أكرب  عدد  استقبال  باإلمكان  يعد  لم  ألنّه  أرّسة 
املرىض... وحتى االطارات الصحيّة من أطباء وأطباء 
داخليني وممرضني فيعملون ليال نهارا و"ما عادش 

خالطني" بسبب غياب التعزيزات.
راح  بعدما  صحية  كارثة  عن  نتحدث  أصبحنا 
... بلغنا ألف وفاة ولم  الوباء يحصد مئات األرواح 
يسبب  "دلتا"  واملتحور  جويلية  شهر  بعد  نكمل 
اكتشافها  يتم  التي  سواء  يوم  كّل  االصابات  آالف 
التالقيح  أم ال، كل ذلك حصل ألن نسبة  بالتحاليل 
لم ترتفع إىل مستوى حّدة الوباء وألنه لم يتّم اقرار 
حجر صحي شامل عىل كّل الرتاب الوطني ولم يتم 
إلغاثة  بنداء  والتوجه  صحية  طوارئ  حالة  إعالن 

تونس.
صحيح  انهارت  الصحية  املنظومة  إّن  القول 
وكذلك القول انها لم تنهر بعد... مازالت املستشفيات 
وأقسام االستعجايل واإلنعاش واملستشفيات امليدانية 
وتسدي  املصابني  تستقبل  األوكسيجني  وأرّسة 
الخدمات وهذا دليل عىل أّن املنظومة لم تنهر ولكن 
تّم تجاوزها بشكل كبري ألّن العديد من املرىض اليوم 
ظروف  يف  وينتظرون  االستعجايل  بأقسام  يبقون 
نرشات  ويف  الفيديو  مقاطع  عىل  نراها  الإنسانية 
االطباء  ألّن  تنهر  ...لم  والعاملية  التونسية  األخبار 
املستشفيات  بكّل  واإلداريني  واملمرضني  والعملة 
جهدهم  بكّل  ويعملون  الركبة"  و"ثانني  مجنّدون 
وقوتهم ولكن هذا لم يمنع وجود أشخاص لم يجدوا 
وفارقوا  منازلهم  اىل  وعادوا  باملستشفيات  أماكن 
النقل  وسائل  يف  أو  االسعاف  سيارات  يف  الحياة 
وحتى عىل عتبات املستشفيات وهذا مؤرش عىل بداية 

انهيار املنظومة الصحيّة.
بداية االنهيار تتجىّل يف عدم تمكن عدد كبري من 
الناس من الدخول ملسالك العالج بسبب قلة االماكن 
البعض  بعضهم  عىل  مكّدسون  الناس   .. املتوفرة 
ولم  والصغرية  الكبرية  االستعجايل  بأقسام  خاصة 
يعد بإمكان حتى ميسوري الحال العثور عىل أرسة 
باهظة  األسعار  فإّن  ان وجدوا  املصّحات وحتى  يف 
وبات عىل من يريد العالج يف املصحات بيع سيارته 
من  تدخال  يستوجب  أمر  وهذا  منزله  او  ارضه  او 
متأخرا  أصبح  ذلك  ان  ولو  االرشاف  سلطة  طرف 
ليس مجانا  املصابني ولكن  األرّسة عىل ذمة  لوضع 
كما هم خائفون.. خاصة ان القطاع العمومي يُعالج 
كورونا  بفريوس  ...واإلصابة  مليم  بصفر  املرىض 
 maladie( االجتماعية  األمراض  باب  يف  مبوبة 
sociale( التي ال يدفع املواطن مقابال للعالج منها 

يدفع  االنعاش  يف  مثال...املريض  السّل  مرض  مثل 
لم  وبالتايل  أمواال  يجني  ال  واملستشفى  مليم  صفر 
أنه  حني  يف  مالية  موارد  العمومي  للمستشفى  يعد 
التطهري  ومواد  الدواء  بتوفري  املقابل  يف  مطالب 
والطعام والغاز واالوكسيجني وهذه مشكلة حوكمة.
إّن عدد االرسة املوضوعة عىل ذّمة مرىض كوفيد 

يف املستشفيات الكربى ال يفوق 20 % ورغم تنبيهنا 
وتحذيرنا وتشديدنا عىل وجوب توفري برامج تدخل 
بقيت  فقد  الجائحة  تفيش  مستوى  ملتابعة  رسيعة 
الحال عىل ما هي عليه. عىل سبيل الذكر ال الحرص 
 900 له  العاصمة  بتونس  كبري  مستشفى  هناك 
رسير يمكن للمرىض تلقي األوكسيجني بها لكن عدد 
األرسة املوضوعة عىل ذّمة املصابني بفريوس كورونا 
بغّض النظر عن قسم االستعجايل الذي هو يف حالة 
؟  هذا  يعني  ..ماذا  رسيرا   120 يفوق  ال  كارثية، 
ماذا يفعلون بالـ 880 رسيرا املتبقية ؟ هل ستبقى 
مسؤولية  هذه  وتقديري  اعتقادي  يف  ؟..  شاغرة 
اللجان  رؤساء  يمثلون  أنّهم  بما  والوالة  السلطة 
يقومون  قلم  ..بجّرة  الكوارث  ملقاومة  الجهوية 
األرّسة  بّد من تسخري نصف  ال   .. األقسام  بتسخري 
ما  الناس  "باش  الكوفيد  ملرىض  بتونس  املوجودة 
تقعدش تتالوح" يف السيارات وبأقسام االستعجايل 
يف   - الله  قّدر  ال   – ساعته  حانت  من  يتوّف  وحتى 
او  كراس   3 عىل  ممّدد  وهو  وليس  كريمة  ظروف 

عىل "كردونة" .

"دلتا" ضرب كل األعمار 
ملاذا وصلنا لهذه الحالة ؟ أوال ألن اسرتاتيجيتنا 
نظرة  وفيها  استباقية  كانت  االوىل  املوجة  خالل 
انتشار  من   2 مستوى  يف  مثال  كنا  استرشافية.. 
حرص  وتّم   3 مستوى  يف  مخططنا  وكان  الفريوس 
تسجيل  اىل  حينها  الصيف  يف  ووصلنا  الجائحة 
كانت  وربما  وسعدنا  يوما   40 ملّدة  اصابات   0
فرحتنا خاطئة قليال ألنّها اضاعت الحذر ولهذا كان 
ارفاق  جوان   27 يوم  الحدود  فتح  تّم  عندما  يجب 
الحاملني  تقيص  كبرية وجريئة يف  بإجراءات  الفتح 
وجاءنا  تونس  اىل  الوافدون  دخل  للفريوس.. 

البالد.  اىل  العائدين  ومع  السياحة  مع  الفريوس 
أننا  وأعتقد  أكتوبر  يف  بدأت  الكبرية  الثانية  املوجة 
 3 مستوى  انه  القول  يمكن  عال  مستوى  يف  بقينا 
او 4 من تفيش الوباء... تارة ترتفع االعداد وأخرى 
فيفري  يف  ثّم  جانفي  يف  االرتفاع  وعاودنا  تنخفض 
سبقتها  قد  تكون  االرقام  فيها  ترتفع  مرة  وكل 
أو  مدرسية  عودة  أو  عيد  إّما  مناسبات،  أو  أحداث 
 27 يوم  حدثت  التي  مثل  الشارع  يف  مظاهرات 
املستوى غري  هذا  اليوم  العاصمة...  بتونس  فيفري 
مسبوق ..الفريوس املتحور "دلتا" الساللة الهندية 
ولهذا  االعمار  كل  ويرضب  كبرية  برسعة  ينتقل 

امتألت املستشفيات بالحاالت الصعبة.
رأينا رّضعا واطفاال فيهم من تبلغ اعمارهم 10 
اشخاصا  ورأينا  الفريوس  بسبب  يموتون  سنوات 
بأقسام  الحياة  فارقوا  العمر  من  سنة   20 يبلغون 
املتحور  فيها  تسبب  درامية  ..قصص  االستعجايل 

الهندي الذي يتفىش مثل الحريق بني الناس... 
االمر مرتبط بالحوكمة عىل مستوى االسرتاتيجية 
وعىل مستوى حملة التلقيح التي واجهت يف بدايتها 
صعوبات واآلن نريد تدارك االشكاالت لكننا مازلنا 
حّد  يف  الوزارة  رسمتها  التي  االهداف  عن  بعيدين 
مع  مواطن  ماليني   3 لتلقيح  التوصل  وهي  ذاتها 
تلقيح  من  اليوم  إىل  نتمكن  ولم  جوان  شهر  نهاية 
700 الف مواطن بجرعتني ومليون  سوى 600 أو 

و900 مواطن بجرعة واحدة.
املواطنني  والتزام  انخراط  مستوى  عىل  أّما 
بالوقاية فحّدث وال حرج ..هناك دراسة تقول ان 53 
% من التونسيني ال يخافون من فريوس كورونا لكن 
هذه  يف  بقسط  ساهموا  التونسيني  كل  أن  الحقيقة 
املوجة العنيفة والخطرية من تفيش الفريوس بعدم 
الدولة  وحتى  الصحية.  الوقاية  باجراءات  االلتزام 

ال  الذي  البسيط  مالها  برأس  الكمامة  تبع  لم  فهي 
يفوق 200 مليم من املصنع... أيهما أرخص؟ كمامة 

بـ200 مليم أم رسير انعاش بمليونني؟
تتمثل املشكلة االساسية يف ادارة االزمة الصحية 
توزيع  املفروض  من  وكان  الحوكمة...  يف  أي 
الكمامات يف االماكن العامة مثلما فعلت دول اخرى 
بصفة مجانية للتالميذ والعمال والفقراء وللناس يف 
األحياء الشعبية وغريهم وأن تقوم البلديات بواجبها 
اوصلتنا  التي  الثغرات  هي  وهذه  يتم  لم  هذا  ..كّل 

لهذه املرحلة. 

حتى ال نخسر االقتصاد
واألرواح

مهددة  الصحية  واملنظومة  خطري  الوضع 
ويف  الشكل  بهذا  الوضع  تواصل  اذا  التام  باالنهيار 
عىل  خطرا  يُمثّل  هذا  فإّن  املنظومة  انهيار  صورة 
اىل  تتحول  أن  الصحية  للكارثة  ويمكن  الجميع 
هذا  يف  الحوكمة  تكن  لم  سابقا  إنسانية...  كارثة 
ولم  بأزمات  سابقا  مررنا  الرداءة...  من  املستوى 
تكن لدينا كل هذه املستشفيات واألطباء واملمرضني 
و"خرجنا  واألدوية  اآلالت  من  الكبري  الحجم  وهذا 
اول  الكولريا  وباء  تونس  ..شهدت  سالمات"  منها 
السبعينات والسّل ثّم عّدة أمراض اخرى ثّم انفلونزا 
اشرتته  مجانيا  الدواء  وكان   2008 سنة  الخنازير 
وبقي  للناس  مجانا  وُقدم  التونسية  الدولة  حينها 
مسألة  اىل  يعيدنا  وهذا  احاطة  هناك  كانت  منه... 
الحوكمة يف القطاع الصحي... اليوم املنظومة مهددة 
باالنهيار اذا لم يتّم التدّخل الرسيع من طرف الدولة 

ومن طرفها وحدها وال أحد غريها.
أّوال يجب كرس ارقام العدوى الكبرية ..وال يمكن 
كرسها إالّ عرب الحجر الصحي الشامل ...اليوم هناك 
8 واليات يف حجر شامل وأخرى بها حجر موجه من 
درجة اوىل وأشخاص يف آخر الحجر الشامل.. هناك 
واصلنا  ...اذا  الكالم   عىل  ولعب  الفهم  يف  لخبطة 
ويجب  واألرواح  االقتصاد  فسنخرس  الطريقة  بهذه 
ان نتوجه إلقرار حجر صحي شامل بأسبوعني عىل 
النتيجة  ونرى  االصابات  عدد  ونقيس  تقدير  أقل 
لنخفف الضغط عن املستشفيات ملعالجة املرىض يف 
ظروف أفضل وإلنقاذ أكثر عدد ممكن من الناس.. 
املتعددة  الطبية  اآلراء  ألّن  سياسية  مسؤولية  هذه 
او  االستشارية  او  الرسمية  اللجان  داخل   سواء 
شامل  صحي  حجر  بإقرار  تنادي  خارجها..  من 
تم  الذي  بلدان اخرى وكما  اقراره يف  تّم  الذي  مثل 
اقراره يف تونس السنة املاضية ...وبخصوص الكلفة 
املوارد  توزيع  اعادة  الدولة  دور  فمن  االجتماعية 
يف  بيننا  التضامن  بعض  خلق  ايضا  الجميع  ودور 

هذه الفرتة الصعبة لتمّر بسالم. 
يجب ايضا الرتفيع يف عدد االرسة باملستشفيات 
العمومية اىل النصف بـ50 أو 60 % ملرىض كوفيد 
وليس مثلما هي الحال اآلن اذ لم يتم تخصيص سوى 

20 % من االرّسة اليواء املحتاجني لالوكسيجني.
من  كبري  احتياطي  مخزون  ايجاد  من  بّد  ال 
املادة  هذه  عنّا  تنقطع  أن  يجب  وال  االوكسيجني 
عن  مسؤولة  والدولة  للمرىض  بالنسبة  الحياتية  
ايطاليا  ساعدنا  نحن  الدولية..  بعالقاتها  ايجادها 
اوروبا...  من  مقربون  اصدقاء  ونحن  السابق  يف 
التي  الجزائر  غري  نجد  ال  الضيق  ..وقت  والجزائر 
تغلق  لم  الجزائر  باألوكسيجني..  وتمّدنا  تساعدنا 
املحن  حدودها معنا ودائما تقف اىل جانبنا يف كّل 

املنظومة الصحية مهددة باالهنيار التام
إذا لـم تتدخل الدولة وال أحد غريها !

بقلم الدكتور رفيق بوجدارية 

مصابة بكورونا يف الطريق اىل املستشفى عىل "كريطة"
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تحية  لتوجيه  جديدة  فرصة  وهذه  نعيشها  التي 

اليها حكومة ورئيسا وشعبا.
خاصة  الدواء  من  مخزون  توفري  ايضا  ويجب 
الذي نستعمله اليوم بصفة كبرية بالنسبة للمرىض 
توفره  والذي  املستشفيات  وخارج  املستشفيات  يف 
باملضادات  خاصة  واملتعلق  املركزية  الصيدلية 

الحيوية والدواء الذي يمنع تخثر الدم.
وممرضني  بأطباء  املستشفيات  تعزيز  وعلينا 
يف  يدخل  هذا  كل  الخاص..  القطاع  مع  متعاقدين 
اطار ما دافعت عنه اىل حّد اليوم وهو "اعالن حالة 

طوارئ صحية ".
والعلمية  والعرصية  املثىل  االداة  هو  التلقيح 
املتكررة  االرتدادات  من  دائمة  بصفة  للتوّقي 
الكبرية  املوجات  من  حتى  او  الصغرى  واملوجات 
لتفيش متحورات جديدة من الفريوس...ال أحد يعلم 
ما هو املتحور القادم ..التلقيح وال يشء غري التلقيح 
..هو اليوم رضورة علمية وواجب عىل الدولة توفريه 
الجميع بشكل  تلقيح  ،يجب  لكّل مواطن  وهو حق 
رسيع وهذا يستوجب امرين ..اوال ايجاد اللقاحات 
والعالقات  الرشاءات  عرب  الدولة  مسؤولية  وهذه 
للجميع وخاصة  قرب  التلقيح عن  ثم  الدبلوماسية 

املصابني حتى ان كانت اعمارهم صغرية. 
فهذا  الصيدليات  يف  التالقيح  بيع  من  ونُحّذر 
بيع  بعد  سيحدث  ماذا  نعلم  ألننا  جدا  خطري  امر 
بيع  بما حدث عند  الصيدليات ونذّكر  اللقاحات يف 
تالقيح نزلة الربد يف الصيدليات خالل شهر اكتوبر 
...حينها يصبح املال هو املحدد لحياة االنسان وهذا 
امر مخالف لكّل االعراف والقوانني والقيم وبالتايل 
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا  ال بّد من توفري 
بشكل كبري وبأعداد كبرية تمكن من تلقيح 80 % 
االشخاص  من  وأنا  مجاني  وبشكل  املواطنني  من 
الذين يرون أّن التلقيح بصفة اجبارية فكرة ليست 

سيئة بل بالعكس.
وأحيّي باملناسبة جهود الجيش الوطني لتطعيم 

املواطنني بالجنوب. 
السنة  شهدت  املدني  املجتمع  وبخصوص 
الفارطة هبّة ولكن الناس صدموا يف الحقيقة بمآل 
االعانات خاصة اثر مواكبة صندوق 1818 وما دار 
مستوى  عىل  الصحة  ووزير  الحكومة  رئيس  بني 
الدولة ..احدهم يقول انه ال يعلم اين ذهبت االموال  
عصف  ..هذا  موجودة  االموال  ان  يقول  واآلخر 
ولكنهم  اليوم"  رواحها  جبدت  .."الناس  بالثقة 
للمساعدة خاصة بكل ما يمكن...  عادوا منذ شهر 
وال  االالت  هذه  يبيعون  الذين  الحرب  اغنياء  هناك 
بّد يف الحقيقة من فرض أداء خاص عىل من راكموا 
...الناس تجيب من الخارج وينرشون  امواال كبرية 
هاشتاغ save tunisia  وانا دعوت الجالية التونسية 
بالخارج للمساعدة عرب عالقاتهم وشبكاتهم بتوفري 
االوكسيجني... ومكثفات  الطبية  واالالت  اللقاحات 
النقل والديوانة وايضا  كل األشخاص خائفون من 
الناس  اليها...  يتعرضون  التي  التعطيالت  من 
يريدون التربع ..انا مثال اريد التربع بـ10 مكثفات 
ملستودع  اعطاؤها  يجب  ..ملاذا  لجهتي  اوكسيجني 
التخفيف  يجب  بالتوزيع؟  لتقوم  الصحة  وزارة 
السلط  مع  للتعامل  البريوقراطية   االجراءات  من 
الصحية الجهوية وعىل الديوانة تسهيل ادخال هذه 

املواد التي هي ليست للبيع او للمتاجرة.
ال  وهذا  كوارث  اسرتاتيجية  اقرار  من  بد  ال 
يتطلب اسابيع بل سويعات ويحيلنا إىل ملف قيادة 
الحرب عىل الوباء . بالدنا تعيش أزمة صحية خانقة 
الصحية  ..منظومتها  صحية  كارثة  اىل  تحّولت 
وهذا  باالنهيار  مهددة  العمومية  ومستشفياتها 
طبية  وكإطارات  وكمواطنني  كسلطة  منا  يتطلب 
وأحزاب  مدني  ومجتمع  ومالية  اقتصادية  وكبينة 
والتوّحد  االختالفات  نسيان  بالذات  الفرتة  هذه  يف 
ملقاومة الوباء...نحن مقدمون عىل عيد االضحى وما 
يتبعه من رشاءات ...هذا العام يمكن االستغناء عن 
إحياء هذه الشعرية وما عىل الدولة إال ايجاد حلول 

للفالحني.

منير الفّلاح 

عبد اللطيف »يعطي يف الكالم«...
يف الوقت إيّل كنت نستعمل يف كّل مواهبي متاع الّدريبل واملراوغات 
goal يف كّل خرجة باش نجيب شويّة  إيّل شاّديل  مع جّزار الحومة 
خرضة وإالّ غلة، الجّزار إيّل يحب يقنعني برشيان علوش )أو عىل 
األقل شطر من عندو(، حّل ركب يس الّروج يف الحومة مجّددا بعد ما 

مىش عّدى أيّامات يف الشّط...دبّرها قبل ما تتسّكر الثّنايا !
األخبار  عىل  ِمتربَنيش  وأبدا  دائما  الّروج  عشريي  وطبعا، 

والوضعيّة الوبائيّة خاّصة !
ال  تقول  الّراجل  عنده!  الكّل  واإلشاعات  األخبار  العادة،  وكيف 
كان يف الخالعة ال والو وزيد من الفوق يلوم عيلّ كيفاش ما نحكيش 

الكبرية  التّسييبة  أّما  الكورونا  عىل  متاعي  بوك  الفايس  يف 
كانت عىل وزير الصّحة الّسابق عبد الّلطيف املّكي...

وكيف قلتلو الجمعة الفارطة بركة كتبت عليه، زاد 
شعل وقايل إيه قريتو أّما شويّة ! ياولدي راني وأنا يف 
وبني  بيني  واقف  نلقاه  نتلّفت  ال  خايف  كنت  البحر 
واملدام،  أنا  كريناها  إيّل  للّدويرة  نرّوح  وكيف  املاء 
عالم من  )تقولش  اإلذاعات  يف  املعّدل: هاهو  نفس 
يف  هالفايروس(،  عىل  بحوثه  نتائج  جايب  العلماء 

التاّلفز يفتي يف الّسياسات الصحيّة كاينّو 
باني الصّحة العموميّة أصل!

يحكي  وهو  مشوار  قعد  وبعد 
عىل كّل يشء وأنا مازلت يا رحمان 

نفرح  بديت  كيف  رحيم  يا 
بموضوع جديد نحكي فيه معاه 

وهو يرجع لعبد اللطيف املّكي.
الّروج  الحّق،  الحّق  هو، 
ماهوش غالط يارس وماهوش 
زادة ُمصاب بالهلواس باملّكي 
صحيح  بالنّهضاوينّي،  وإاّل 
أّما  شويّة  عليهم  مرّكز 

معذور...
أنا، وأعوذ بالّله من كلمة أنا، وبالّرغم من ُقدراتي الفائقة عىل 
نلقى  ساعة  كّل  مش  كان  يوم  شخص،كّل  وإاّل  موضوع  تجاهل 
أّي وسيلة  املّكي )إفرتاضيّا( يف  روحي كّف وغرزة مع عبداللطيف 

إعالم وإاّل يف الفايس بوك !
بعد  وخاّصة  الوبائي  الوضع  إستفحال  مع  استفحل  واألمر 
تصّدر يس عبد اللطيف املكي سرب اآلراء متاع "منسوب الثّقة"! بون 
هو يف الحقيقة برشة توانسة، منهم أنا، نموتو عىل املايض وديما 
إيّل قّدامنا مش باهي ويا حرسة عىل إيّل فات لحّد أّن عدد كبري منّا 
والت عنده ذاكرة قصرية، أي ما يتسّمى عند املغرومني بالفرنسيّة 
mémoire de poisson rouge ويف الوضعيّة املتعّلقة بيس عبد الّلطيف 

املّكي ما يتذّكروا كان les shows متاعو ويصبّوا جام غضبهم عىل 
إيّل  "الكفاءة  من  و"حِرم"تونس  املّكي  أقال  إيّل  الفخفاخ  إلياس 

عملت جلطة للكورونا"!
أّما برشة ناس تنىس بحسن نيّة وإاّل بفعل الخوف من الوضع 
الحايل وإاّل هي بكّل بساطة "ضحيّة" ملاكينات تسّوق لتالزم التحّكم 
يف الوضع الوبائي مع صورة وزير الصّحة النّهضاوي، تنىس أّن فتح 
أّن ال عبد  الربيّة والبحريّة صار يف عهده "الّسعيد"! تنىس  الحدود 
اللطيف املّكي ال إيّل خدموا معاه ما هّز صوته وقال الّسياحة راهي 
األوضاع  تراقب  تزيد  كان  للبالد  وخري  فّماش  ما  هّكة  وإاّل  هّكة 
تستعّد  باش  النّسبي  "الهدوء"  عىل  وتحافظ  العالم  يف  الوبائيّة 
ملوجات أخرى من الوباء وبرشة ناس يعرفوا أّن الفايروسات هذي 
ما تختفيش بفعل جلطة عملهالها الّشعب التونيس العظيم بقيادة 

"الجنرال" عبد الّلطيف املّكي!
يف  نبّهنا  "الواجب"  عمل  يظلموش،  ما  الواحد  باش  هو 
التوّقي  أهميّة  الّذاكرة(وشّدد عىل  ما خانتنيش  )كان  جوان2020 
وقتها  سّجلت  املتّحدة  الواليات  وأّن  ربّي(  ليكم  )معنتها  الفردي 
75...واإلختيار عىل  24ساعة ويف مرص  2500 حالة وفاة يف  قرابة 

هالّزوز دول ما يتطّلب حتّى تعليق !

تّوة وتحديدا هاأليّامات، يس عبد اللطيف املّكي يحّب يقنعنا أّن 
"الخطيئة" ال كانت يف سياسات الّدولة، إيّل عىل فكرة حزبه مازال 
عملتها  إيّل  الّضخمة  التجّمعات  يف  ال  الحكومة،  دمان  فيها  شاّد 
وإاّل جنائز( ال يف إرصار حزبه وقياداته عىل  )إجتماعات  النّهضة 
نهج سياسة الغنيمة ومزيد التمّكن واإلطباق عىل مفاصل الّدولة 
بإذكاء الِفتن وإستعمال زوائد العنف متاعهم يف الربملان...هذا الكّل 

موش مهّم...األصل هو إقالته!
عمل،  شنّوة  قالولناش  ما  متاعو،  والفرياج  عبدالّلطيف  يس 
الصّحة،طلبش  وزارة  رأس  عىل  متاعو   "activisme" هاك  بخالف 
املوّجهني  عدد  زيادة  العايل  التعليم  وزارة  من  مثال 
واملوّجهات لشعبة الطّب واملدارس العليا للمهن الّشبه 

طبيّة؟
 jusqu'à( الحاكم  وحزبه  املّكي  الّلطيف  عبد  يس 
وزارة  ميزانيّة  لتدعيم  عملوا  آش   )nouvel ordre

كبري،  عدد  هجرة  قّدام  بالّذات  هو  عمل  آش  الصّحة، 
باش ما نقولش مهول، لألطبّاء؟

وتّوة ويف هالوضع بالّذات إيّل النّاس قاعدة تموت، 
باملعنى الفعيل موش املجازي، النّهضة تحّب 
يعني  "سياسيّة"،  حكومة  عىل 
حزبيّة وعىل رأس وزارة الصّحة 
شكون؟ يس عبد الّلطيف املّكي!

الّصباح،  اإلثنني، عىل  ونهار 
والفايسبوكات  اإلذاعات 
قرار  "أخذ  عىل  تحكي  صبحت 
الحكومة  رئاسة  مستوى  عىل 
عىل  املّكي  الّلطيف  عبد  بتعيني 
هذا  الصّحة"!  وزارة  رأس 
تقال  ما  بعد  الحال  بطبيعة 
مجلس  إجتماع  يف  دار  ما  عىل 
إيّل  اللحظات  املّكي لوزارة الصّحة! يعني يف نفس  الّشورى بإعادة 
النّهضة  أخرى،  ناس  فّمة  أكسيجان،  آلة  عىل  يلّوجوا  منّا  برشة 
جنرالها!  فيها  وتحّط  سعيّد  لقيس  وزارة  تفّك  تحّب  بالتّحديد، 
الحجرة:  بنفس  عصافر  برشة  يرضبوا  الوقت  نفس  يف  هو  بون 
العام  للّرأي  ويثبتوا  الثّقة  أكرب نسبة من  الحائز عىل  يرتاحوا من 
الحّل والّربط وهو  الغنّويش )تحبّوه وإاّل تكرهوه( هو صاحب  أّن 
القادر الوحيد عىل حّطان كّل حّد يف بالصتو وبالصة املّكي ماهيش 
ُمبارز لسعيّد، هي وزير يف حكومة والحرب عىل سعيّد ما يقودها 
كان الّشيخ! والعصفور اآلخر هو رشمة يف وسط مخّدة املشييش 
إيّل قالوا "ِشِبك" مع القروي يف دار الغنّويش وتعيني املّكي يف وزارة 
الصّحة هو "إبتزاز" جديد: تحّب نكّملو نسندوك، حطلنا جنرالنا يف 
بالصة الجنرال متاع سعيّد، والعصفور اآلخر هو قيس سعيّد باش 
يقولولوا هانا عيّنا وزير عندو شعبيّة وكان يف حكومة الفخفاخ، 

تراه ما تقبلوش؟
الحاصيلو، البالد تنني والجماعة حالني شبابكهم عىل البحري 

ويلعبو يف الّشطرنج ويبالسيوا يف عساكرهم.
إعالن  رضورة  عىل  املّكي  الّلطيف  عبد  يس  كالم  هاإلطار،  ويف 
األرواح واإلقتصاد  باش تخرس  البالد  وإال  الّشامل  الصّحي  الحجر 
يف نفس الوقت )عىل أساس انّو ما عندناش حتى لتّوة أكثر من 16 
ألف وفاة وعرشات اآلالف من البطالة الجدد بعد ما تسكرت املئات 
لشوشتو  مديون  والتونيس  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  من 
امُلزايدة  باب  من  يويّل  هذا  كالمو  النّار(  فيها  شعلت  واألسعار 
يفهم  يزيد  باش  الحكومة  رئيس  عىل  الّضغط  ومزيد  الّرخيصة 
)كان مازال ما فهمش( أنّو رهينة عند النّهضة ويا يزيد يعطيهم 
عليه  يسيّبوا  يا  األصعدة،  كّل  عىل  واملناصب  املواقع  من  تيرّس  ما 
أرساب الّذباب األزرق، قال شنّوة املشييش رافض باش ينقذ األرواح 

وهم )النهضة( حريصني عىل حياتنا...
الكالم هذا يزيد يؤكد مقولة: لوكان جاء فالح، راهو من البارح!

خزعبالت سياسية
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الشارع السياسي

العالـم ُيشفق عىل تونس!
جّراء اإلفالس األخالقي لنخبها السياسّية: 

معز زيود

06

»كوفيد  لفريوس  الفظيع  االنتشار  شّكل 
عىل  البالد  لقدرة  خطريا  اختبارا  تونس  يف   »19
واإلفالس  السيايس  التطاحن  أّدى  وقد  الصمود. 
إىل  الكربى  السياسيّة والحزبيّة  للقوى  األخالقي 
تعميق حالة الخراب الشامل، إىل درجة أّن البالد 

أمست مثارا للشفقة يف العالم!...

من كان يتصّور، عام 2011، أّن األوضاع العاّمة 
يف تونس ستبلغ هذه الدرجة من الرتّدي والسوء عىل 
الرتاجع  مسلسل  يف  حلقة  أحدث  األصعدة؟!.  كاّفة 
الثورة،  بعد  ما  سنوات  مّر  عىل  الرهيب،  والسقوط 
كانت نتاًجا لالنتخابات الترشيعيّة والرئاسيّة األخرية، 
ثّم تزامنت مع بلوغ األزمة السياسيّة أوجها وامليّض 
باالنتشار  مباالة  أدنى  دون  السيايس،  االبتزاز  يف 
الدولة  أمست  املحّصلة،  املفزع لجائحة كورونا. ويف 
دوليًّا  رائدا  الصّحي  نظامها  كان  التي  التونسيّة 
تُقارن بالدول األكثر فقًرا وسوَء ترّصٍف وفساًدا وعدَم 

استقراٍر وشبَه عجٍز عن اإليفاء بالتزاماتها. وبنظرة 
رسيعة إىل خارطة آثار جائحة كورونا إفريقيّا يمكن 

استيعاب األوضاع التي نعيشها. فوفق مؤرش 
العالم  يف  كورونا  انتشار جائحة 

تأتي   ،)Worldometers(
الثالثة  املرتبة  يف  تونس 
عىل  اإلفريقيّة  القاّرة  يف 
اإلصابات  عدد  مستوى 
»كوفيد19«  بفريوس 
جنوب  جمهوريّة  بعد 

إفريقيا واململكة املغربيّة، يف حني تحتّل املركز الثاني 
بعد  مبارشًة  الجائحة  جّراء  املوتى  عدد  عىل مستوى 
جنوب إفريقيا وقبل سائر الدول اإلفريقيّة التي يبلغ 
التونسينّي.  إجمايل  أضعاف  أضعاف  سّكانها  عدد 
فمن اإلحصائيّات املحزنة أّن عدد موتانا بسبب هذه 
الجائحة بلغ رقما قياسيّا يزيد عن 12 ضعفا ملعّدل 
بالخطر  فعليّا  وينبئ  السمراء،  القّرة  يف  الوفيّات 

الوشيك النهيار املنظومة الصحيّة...
كيف  والعجز،  السوء  من  الدرجة  بهذه  والحال 
ننتظر أن ينظر العالم إىل تونس، وهي سليلة حضارة 
عظيمة منحت اسمها للقاّرة اإلفريقيّة برّمتها، ووهبت 
العالم،  65 مدينة يف  لنحو  »قرطاج«  اسم عاصمتها 
وتخّلص شعبها من نظام استبدادي دون السقوط يف 

حرب أهليّة؟!.

مرثاة الدولة التونسّية!
ليس عيبًا أن تتلّقى الدول التي تتعّرض لكوارث 
وحدب،  صوب  كّل  من  الدوليّة  املساعدات  طبيعيّة 
بدليل أّن الواليات املتحدة األمريكيّة نفسها، بوضفها 
الدوليّة  اإلعانات  تلّقت  ما  األكرب، كثريا  العامليّة  القوة 
األمر  مدّمرة.  ألعاصري  مناطقها  بعض  تعّرض  عند 
اليوم.  تونس  يف  الحال  عليه  عّما  إذن  تماًما  مختلف 
وحكومة  برملان  من  للدولة،  السياديّة  فاملؤّسسات 
ورئاسة جمهوريّة، هي التي أوصلت األوضاع إىل ما 
املحموم  السيايس  الرصاع  أّدى  فقد  حاليّا.  عليه  هي 
عىل الغنائم بني حركة النهضة ومختلف خصومها إىل 
حالة غري مسبوقة من االرتباك والعجز يف مؤّسسات 
الدولة، عىل مّر األعوام املتعاقبة من انتخابات أكتوبر 

2011، إىل أن بلغ أوجه خالل هذا العام املفصيل.
الثورة  فقدت  املتشّعبة،  العوامل  تلك  ونتيجة 
اختُزل  أن  بعد  وخارجيّا،  داخليّا  بريقها  التونسيّة 
عىل  للهيمنة  آليات  مجّرد  يف  الديمقراطي  االنتقال 
استضعاف  مقابل  مغانمها،  عىل  والسطو  السلطة 
يف  امليّض  عىل  الفاسدين  وتحفيز  ومؤّسساتها  الدولة 
نهب ثرواتها يف ظّل تفاقم اإلفالت من العقاب، فضال 

عن تنّصل أجهزة الدولة من تطبيق القانون وسقوطها 
يف املحاباة غري املربّرة عىل غرار السماح مثال لالتحاد 
يف  االستثنائي  مؤتمره  بعقد  للشغل  التونيس  العام 
شامل!...  صّحي  لحجر  تخضع  التي  سوسة  مدينة 
لدى  الثقة  ملنسوب  هائل  تراجع  إىل  أّدى  ذلك  كّل 
السياسيّة  والنخب  الدولة  مؤّسسات  إزاء  التونسينّي 
املواطني  للحّس  متزايد  غياب  محّله  وحّل  برّمتها، 
للقانون عىل كاّفة األصعدة.  املتصاعد  االمتثال  وعدم 
وهذا من شأنه أن يُفرّس لنا، ال فقط االنتشار املفزع 

لفريوس »كوفيد19« يف شتى أنحاء البالد، وإنّما أيضا 
ما لحق بسمعة تونس من سوء دوليّا، حتّى بات محّل 

شفقة بل وسخرية البعض كذلك...
مانويل  الفرنيس  الرئيس  كان  فقط،  وباألمس 
الفرنسينّي،  إىل  املوّجه  خطابه  يف  قال،  قد  ماكرون 
إّن »فرنسا ستعمل مع رشكائها عىل تقديم مزيد من 
وإفريقيا  البلقان  يف  فقًرا  األكثر  الدول  إىل  اللقاحات 
الدول  من  العديد  فهناك  واألوسط.  األدنى  والرشق 
عىل  وسنعمل  غريها،  من  أكثر  الجائحة  مّستها  التي 
زيادة مساعداتنا لهاا، وأفكر بالخصوص يف تونس«. 
إىل  ببالدنا،  الفظيع  والتهاوي  البؤس  بلغ حال  هكذا 
فقًرا  األكثر  الدول  كوكبة  ضمن  اسمها  ذكر  درجة 

واألكثر حاجة إىل املساعدة...
ومن املفارقات أّن سياسيي تونس أخذوا يتباهون 
وذاك.  البلد  هذا  من  املساعدات  بوصول  األيّام  هذه 
أّن تلك املساعدات  وال نعرف إن كانوا يُدركون فعال 
الدوليّة لها ثمنها الباهظ، عمال باملثل الشعبي التونيس 

الشهري القائل: »ما ثّماش قطوس يصطاد لربي«!...

أوهام التضامن
الرنّانة  والترصيحات  الوعود  عن  النظر  برصف 
بشأن  »الصديقة«  أو  »الشقيقة«  الدول  لبعض 
اعتزامها مساعدة تونس عىل تخّطي أزمتها الصحيّة 
املفجعة، فقد وصلت إىل البالد خالل هذه األيام كميّات 
مرص  من  كّل  من  واللقاحات  الطبيّة  التجهيزات  من 
املتحدة  والواليات  والجزائر  واإلمارات  وتركيا  وقطر 
األمريكيّة. ال يسع تونس طبًعا إال أن تتوّجه بجزيل 
الشكر إىل تلك الدول، غري أّن هذا األمر يستوجب أيضا 
ورهاناتها  ودالالتها  املساعدات  تلك  بتبعات  الوعي 
السياسيّة. فقطر مثال التي أرسلت إىل تونس مؤخرا 
ميداني،  مستشفى  بتجهيزات  محّملتني  طائرتني 
بتأجيل  املتعّلق  تونس  طلب  رفضت  أن  لها  سبق 
الجمهورية  رئيس  إيفاد  رغم  ديونها،  بعض  سداد 
آنذاك.  الخارجية  السبيس وزير  قائد  الباجي  الراحل 

الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  زيارتي  أّن  كما 
الحالينّي إىل قطر لم تفضيا إىل نتائج ملموسة تتعّلق 
ظريف  بدعم  حتى  أو  تونس  يف  القطري  باالستثمار 
مليزانيّتها املختّلة. ويف املقابل، هّلت بعض املساعدات 
املايض.  رمضان  شهر  بمناسبة  البالد  عىل  القطريّة 
من الواضح إذن أّن هذا التضامن املرشوط أو املوّجه 
داعي  وال  واضحة،  سياسيّة  أجندة  ضمن  يندرج 
املعادلة  هذه  املعلومة.  تفاصيلها  يف  مجّددا  للخوض 
الطبيّة  املساعدات  إىل  بالنسبة  نسبيا  مختلفة  تبدو 

املرصيّة التي وصلت بدورها يوم السبت املايض عىل 
منطق  إىل  تخضع  فهي  عسكريّتني.  طائرتني  متن 
وبخطاب  »أبويّة«  بنظرة  وتتعّلق  مغاير  سيايس 
دعائي يبدو النظام املرصي يف حاجة إليه، ومن بينها 
اإلخوان ويطرح كذلك  الرصاع مع جماعة  ما يخّص 
ما  مع  مرص  يف  السياسيّة  األوضاع  مقارنة  إشكاليّة 
املقابل،  ويف  التونيس.  الديمقراطي  بالنموذج  يسّمى 
يتبّجح اإلعالم اإلماراتي بالحديث عن تونس بوصفها 
»دولة منكوبة« وبأّن حكومتها تمارس »جريمة إبادة 
 500 يرسل  ذاته  اآلن  ويف  التونسينّي،  جماعيّة« ضّد 

ألف جرعة لقاح إىل تونس!.
إعالن  إىل  مثال  أّدت  القصوى  االرتباك  حالة 
الناطقة الرسميّة باسم وزارة الصّحة نصاف بن عليّة 
عن »انهيار املنظومة الصحيّة«. املنظومة الصحيّة لم 
تنهر طبعا بدليل أّن مستشفياتنا ما زالت تعمل ولو 
األبيض  الجيش  أّن  كما  استيعابها.  طاقة  من  بأكثر 
يناضل  يزال  ال  الطبيّة  وشبه  الطبيّة  الكفاءات  من 
ليال نهارا من أجل إغاثة املصابني. ال تشكيك طبعا يف 
حسن نوايا بن عليّة، باعتبارها كانت يف منتهى التأثّر، 
بالربوتوكوالت  االلتزام  إىل  التونسينّي  إىل دفع  ساعيًة 
يف  املنترش  بالفريوس  اإلصابة  من  للوقاية  الصحيّة 
ظّل  يف  نسبيّا،  متقاربة  بدرجات  البالد  أنحاء  كاّفة 
تصاعد درجات العبث واألنانيّة وغياب الوعي الفردي 
والجماعي إىل منتهاها. ومع ذلك فإّن إعالنا كهذا أفرز 
نتائج سلبيّة رسيعة، عىل غرار إقدام السلطات الليبيّة 
الوقاية  الجديدة عىل غلق حدودها مع تونس بهدف 
املتحّدث  أّن  حتّى  مواطنيها،  إىل  العدوى  انتقال  من 
سبب  أرجع  حمودة  محمد  الليبية  الحكومة  باسم 
أسبوع  ملّدة  البلدين  بني  والجويّة  الربيّة  املنافذ  غلق 
املنظومة  انهيار  التونسيّة  الصّحة  وزارة  »إعالن  إىل 
الصحيّة بالبالد«. يأتي ذلك والحال أّن هذه املنظومة 
الصحيّة التونسيّة نفسها كانت وال تزال تُشّكل امللجأ 
األسايس لإلخوة املرىض الليبينّي، منذ عرشات السنني 
كفاءة  ذات  صحيّة  منظومة  غياب  جّراء  اليوم،  وإىل 
التونسيّة...  الطبيّة  الكفاءات  الثقة يف  ليبيا مقابل  يف 

وهذا يعني، من بني ما يعني، أّن النظرة السلبيّة إىل 
املثال التونيس أمست غالبة، بل وتُثري الشفقة نظرا إىل 
تقديم  التونسيّة وعجزها عن  الدولة  اختالل موازين 

الرّد املناسب ويف أوانه...
أّن ما يسمى بـ«التضامن« الدويل  ال يخفى إذن 
أو حتّى العربي ال يعدو أن يكون سوى تمثّل ذهني 
فإنّه  خطابيّا  يُرّوج  كان  وإن  ملموس،  غري  ليشء 
يداور  ما  نتلّمس  هنا  ومن  عمليّا...  الوهم  إىل  أقرب 
هذه املساعدات من عوامل الشفقة يف ثوب التعاطف 

العربي أو الدويل.

مشكلة أخالقّية!
درجة  توصيف  عن  إذن  اللغة  معاجم  تعجز 
بؤس األوضاع التي تعيشها البالد، حتّى أنّه يمكن 
وصالفة،  غرابة  األكثر  املفارقات  توّقع  األيّام  هذه 
يُسّمى  ما  بتفعيل  النهضة  حركة  مطالبة  وآخرها 
بـ«صندوق الكرامة« لجمع التعويضات ألنصارها، 
يف وقت ال يجد فيه عموم املصابني بفريوس كورونا 
عىل  للبقاء  أكسيجني  أجهزة  األطباء  وحتّى 
تُطالب  ظرف  ويف  الحياة،  قيد 
بسداد  التونسيّة  الدولة  خالله 
ديونها  من  ضخمة  أقساط 
الدوليّة.  املاليّة  للمؤّسسات 
إذن  أمىس  األخالقي  اإلفالس 
حالة سياسيّة تونسيّة مخجلة 
الحزبيّة  القّوة  إليه  أنجّرت 
القوى  وسائر  البالد  يف  األوىل 

األخرى اآلخذة مثلها بعقليّة الغنيمة واملغالبة؟!.
القسم  رئيس  بوجدارية،  رفيق  الربوفيسور 
الرحمان  عبد  الجامعي  باملستشفى  االستعجايل 
مامي، اختزل أمس هذا املشهد التونيس املحزن. قال 
إّن »هناك صورا  يف ترصيح إلذاعة »شمس آف.آم« 
ال تليق بنا يف هذا الوضع وتحجب عنا األمل.. يجب 
وهي  واحدة  وقبلة  واحدة  وجهة  لدينا  تكون  أن 
يف  التعويضات  عن  هنا  وأتحّدث  الوباء..  مقاومة 
وقت إيّل البالد باركة ماليّا.. أنا مواطن ولست فقط 
وزّلة  سياسيّا  خطأ  األمر  هذا  أعترب  اليوم  طبيبا، 
تعني  الكرامة  صندوق  لتفعيل  الدعوة  أخالقيّة.. 
أنّهم ال يحملون هواجس املواطنني وأّن هناك مسافة 
بينهم وبني مشاكل الوطن وهذا خطأ سيايّس كبري«. 
يطالبون  من  صورة  بني  أيضا  قارن  بوجداريّة 
داخل  من  آخرين،  تونسينّي  وصورة  بالتعويضات 
البالد وخارجها، يجمعون املال ملقاومة تفيّش الوباء 
القتناء التجهيزات الطبيّة الالزمة، وخاّصة »مكثّف 
املذكور  الطبيب  أّن  شّك  دون  ومن  األكسيجني«. 
انتقاد  عىل  إقدامه  ثمن  املقبلة  األيّام  خالل  سيدفع 
سياسة الغنيمة واالبتزاز غري املحدودين، ناهيك وأّن 
النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحريي 
يجرؤ  من  كّل  تخوين  عرب  انتقادات  أيّة  استبق  قد 
إىل  العودة  أّن  زاعما  املمارسات،  تلك  انتقاد  عىل 
لتخريب  »محاولة  هي  املرشوخة«  »االسطوانة  تلك 
ملقاومة  الوطني  املجهود  وإفشال  الوطنيّة  الوحدة 
الوباء وان محاولة املساس بالوحدة الوطنية خيانة 

عظمى«...
سعيّد  قيس  الجمهوريّة  رئيس  قال  املقابل،  يف 
أمس إّن »لقاحات الكوفيد ستتوّفر، ولكّن تونس يف 
حاجة إىل لقاح سيايس«. هذا صحيح، ولكّن األكثر 
استثناء  دون  تونس  يف  السياسينّي  أّن  هو  صّحة 
بحاجة ملّحة إىل »لقاح أخالقي«. وهو لألسف ما ال 
الحقيقة،  امتالكهم  يمكن توفريه ملن يرّوجون وهم 

حتّى أضحت البالد مثارا للشفقة والتهافت...

ماكرونتميمتبون
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املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  سيكون 
االسبوع  هذا  من  انطالقا  متزايد  ضغط  تحت 
حولها  التوافق  تم  التي  الطريق  خارطة  لتنفيذ 
رئيس  بمنزل  أيام  منذ  املنعقد  االجتماع  خالل 
أول  الغنويش.  راشد  النهضة  وحركة  الربملان 
بنود الخارطة تسييس القصبة وتفعيل التحوير 
الوزاري »امُلعلق« منذ حصوله عىل املصادقة من 

مجلس نواب الشعب يف شهر جانفي املنقيض.
الشعبي  الغضب  وحالة  العام  الوضع  ان  رغم 
باتت  وما  الوبائية  االزمة  تفاقم  بسبب  املحتدمة 
تحصد من ارواح تحتم  عىل رئيس الحكومة مخاطبة 
الشعب لطمأنته عرب تقديم  خطة متكاملة ملواجهة 
االقتصادي،  لإلنقاذ  تفصيليا  وبرنامجا  الجائحة 
فان املشييش ُمختف وغائب حتى اليوم عن الصورة 
وال يكاد يُسمع عن اخباره شيئا باستثناء الرشوط 

جميع  من  عليه  وامُلسلطة  تنفيذها  عليه  امُلوجب 
االتجاهات وخاصة من مكونات حزامه الربملاني .
املشييش  االهم، غرق  االنكباب عىل  وبدال من 
ارضاء  ويف  الربملاني  حزامه  طلبات  ادارة  يف 
بأن  الوقت  بمرور  تيقن  يكون  وقد  وذاك.  هذا 

كـ»اوامر«   تُقدم  التي  الحزام  »رغبات« 
ادرك   يكون  وقد  تنتهي.  ولن   ال 

ال  املطلقة  االستجابة  أن  ايضا 
التمكني  سوى  شيئا  تعني 

عن  عجزت  ما  وتنفيذ 
تمريره  النهضة خالل 

عىل  االخرية  العرشية 
»صندوق  غرار 
 » ت يضا لتعو ا
رسيعا  عاد  الذي 
بعد  الرفوف  اىل 
تنديد  حملة 
واسعة فرضت عىل 
بل  الرتاجع  الحزب 
طرحها  وتكذيب 

أصال هذا الطلب.
الوضع  هذا 

اصبح معلوما لدى الجميع بفضل ترصيحات قيادات 
مجلس  رئيس  وخصوصا  النهضة  من  االول  الصف 
الشورى عبد الكريم الهاروني. وبات معلوما ايضا ان 
دورا »تعديليا«  يلعبه نبيل القروي رئيس حزب قلب 
الغنويش  الوقت بمصري  الذي يمسك يف نفس  تونس 
وايضا بمصري املشييش ويريد ان يكون هو من يُحدد 
مجرد  فيها  كان  حكم  منظومة  يف  االولويات  سلم 
.وكان  شيئا  منها  يربح  لم  معارك  يف  »كومبارس« 
لرئاسة  املشييش  2019 جرسا اوصل  انتخابات  منذ 
الحكومة وقبله الغنويش لرئاسة الربملان وبالنسبة  له 

هو »االحق« اليوم بتقرير اجندة املرحلة القادمة .

خارطة الطريق 
اجتماع يوم 8 جويلية املنعقد يف منزل الغنويش 
انقاذ  اراد  ان  مسؤولياته  امام  املشييش  وضع  
منصبه واملحافظة عليه. اذ ان  الحليفني  »الغنويش 
ونبيل القروي«  قدما »رشوطهما«  إلبقاء  او سحب  
االخر  تلو  فشل  يف  »تتخبط«  حكومة  عن  دعمهما  
توظيفه  او  الفشل  هذا  من  التملص  اما  ويُريدان 
للمرور برسعة نحو تغيري شكل الحكومة عرب املطالبة 
بتحديد خياراتها والتمركز يف اهم مواقع القرار عرب 

التعيينات.
يتمثل  مقابل  دون  دعم  ال   : بوضوح  يعني  هذا 
ليس  التوجه  وهذا  السلطة.  يف  فعلية  مشاركة  يف  

باملستجد بل هو من صميم اتفاق اوت 2020 الذي 
انقلبت بمتقضاه املعادلة  راسا عىل عقب  من  حكومة 
»رئاسية رصفة«  اراد رئيس الجمهورية قيس سعيد 
اجتماعا  وعقد  الربملان  اىل  وصولها  قبل  اسقاطها 
حكومة  اىل  التصويت،  عىل  عرضها  عشية  للغرض 
مدعومة من حزام برملاني نواته االساسية قلب تونس 

وحركة النهضة.
رئيس  القروي  نبيل  ان  كثريون  يعرفه  ال  ما 
حزب قلب تونس هو من قاد املفاوضات مع املشييش 
وانه هو من أقنع النهضة بدعمه والتصويت لفائدة 
يف  واسع  وزاري  تحوير  بإقرار  تعهد  مع  حكومته 
تركيبتها بعد فرتة من انطالقها يف العمل.  والنهضة 
الفرتة  تلك  خالل  امامهما  كان  الغنويش  ورئيسها 

تعهد من قيس سعيد بعدم حل مجلس نواب الشعب 
عدم  صورة  يف  دستوريا  ممكنا   انذاك  الحل  وكان 
التعهد فقد نُقل  اما  التزكية .  الحكومة عىل  حصول 
للغنويش عرب »وسيط« هو  لطفي زيتون ثم بشكل 

مبارش يف مناسبتني.
وجد   ،»2020 »اوت  اتفاق  بعد  تقريبا  سنة 
املشييش يف نبيل القروي مرة اخرى املنقذ، فبعد ان 
كان صاحب الفضل االسايس يف تخطيه عقبة الرئيس 
مخطط  »اسقاط«  خالل  من  الفارطة  الصائفة  يف 
ان  يبدو  الربملان،  وصولها  قبل  الحكومة  اسقاط 
مواجهة  يف  للمشييش   امان«  صمام   « كان  القروي 
التي كانت من بني  مبادرة تشكيل حكومة سياسية 
اهم مخرجات اجتماع مجلس شورى حركة النهضة.

والقروي صاحب فضل ايضا عىل الغنويش ليس 
الشعب بل يف  لرئاسة مجلس نواب  فقط يف وصوله 
الثقة  سحب  الئحة  ان  خاصة  املنصب  هذا  يف  بقائه 
منه ال تزال سيفا مسلطا عليه باعتبار ان تغري موقف 
نواب قلب تونس يؤدي حتما اىل سقوط الغنويش من 
رئاسة برملان يوجد  شبه اجماع عىل فشله يف ادارته  
منسوب  من  زادت  الرئاسة  هذه  ان   وعىل  من جهة 
االحتقان والتوتر داخل السلطة الترشيعية من جهة 

اخرى.
تجربة  بعد  بال حلفاء  النهضة  ان  القروي  يعلم 

الشعب   وحركة  الديمقراطي  التيار  مع  فاشلة  حكم 
هذه  مثل  يف  املركب  من  اليوم  قفزه  ان  يعلم  كما 
يُطيح  قد  البالد  وقعها  عىل  تعيش  التي  الوضعية 
يمنح  قد  املركب  من  والقفز  وباملشييش.  بالغنويش 
الحزب رشعية جديدة  واعادة تموقع سيكون رابحا 
املتصدر  الحر  الدستوري  الحزب  مواجهة  يف  منها 
بفضل  اآلراء  سرب  نتائج  مختلف  حسب  للترشيعية 

معارضة راديكالية للنهضة.
كل هذا وضع القروي يف موقع قوة يف مفاوضاته 
ورقة  خرس  الذي  الغنويش  ومع  املشييش  مع 
سعيد.  قيس  الجمهورية   رئيس  مع  »التحالف« 
تحالف كان سيكون ورقة ضغط تُمكنه من هامش 

واسع للمناورة مع القروي مع رئيس الحكومة.

الثالثي،  االجتماع  طريق  خارطة  اىل  وبالعودة 
 ،  »2020 اوت   « التفاق  العودة  بخالف  فتتضمن 
عىل  املقاس  عىل  جلها  ُوضع  قوانني  مشاريع  تمرير 
غرار قانون االنعاش االقتصادي الذي تمت املصادقة 
وتقول  اصوات  بـ110  امس  يوم  مساء  عليه 
العبايس   املركزي مروان  البنك  ان ملحافظ  الكواليس 

تحفظات عليه.
جويلية،     8 اجتماع  طريق  خارطة  وتتضمن 
انهاء التداخل بني السيايس واإلداري يف القصبة عرب 
القصبة مسافة  اخذ مستشاري  بـ”  املشييش  التزام 
عن امللفات السياسية”  مع ” تسييس” القصبة  من 
السياسية”  ”الكفاءات  من  تعيني مستشارين  خالل 
املنتظر  ومن  للحكومة.  الداعمة  االحزاب  ترشحهم 
نبيل  محاميي  احد  وهو  بلحاج  رضا  تعيني  يتم  ان 
القروي  وقيادي سابق يف حزب نداء تونس يف منصب 

مستشار برتبة وزير.
انور  السابق  الوزير  بالقصبة  يلتحق  وقد 
معروف وهو مرشح حركة النهضة لخطة مستشار 
ايضا برتبة وزير  وتعيني عبد اللطيف املكي وزيرا 
للصحة ليكون بذلك اول تعديل يف التحوير الوزاري 
الذي بقي دون تفعيل منذ رفض رئيس الجمهورية 
قبول الوزراء الداء اليمني الدستورية وتعلل يف رفضه 
بوجود وزراء مزكني تحوم حولهم ”شبهات فساد” .

امام وجوب  املشييش  والقروي  الغنويش  ووضع 
تفعيل التحوير واختيار » خيارا من بني الخيارات« 
املقرتحة لتفعيله  والخيار األول يتمثل يف تعيني وزراء 
التحوير يف منصب ”مديري دواوين ” للوزارات التي 
عينوا عىل راسها  والثاني تعيني الوزراء املقرتحني” 
كمستشارين برتبة وزراء. اما الخيار الثالث فيتمثل 
الوزراء  مبارشة  أي  املستحيل  االجراء  اىل  املرور  يف 
صدور  ودون  الدستورية  اليمني  اداء  دون  مهامهم 

تعيينهم يف امر رئايس.
المرور بقوة

ما يتناقل يف الكواليس يعني اعتماد سياسة املرور 
الشعب  نواب  مجلس  يف  يحدث  مثلما  تماما   بقوة  
مكتب  ويتجاوز  وتُدنس  القوانني  »تُغتصب«  اين 
التي وجهتها  املجلس صالحياته، حسب االتهامات 
الربملاني.  ولحزامه  للغنويش  املعارضة  كتل 
واملرور لتسييس القصبة ولتفعيل التحوير 
املثرية  القوانني  الوزاري وتمرير مشاريع 
املفروضة  الرشوط  بني  من  هي  للجدل 

عىل املشييش للبقاء.
هل الوقت مناسب؟  منطقيا الوضع 
تركيز  مع  لإلنقاذ  جماعيا  حال  يتطلب 
املجهودات عىل إدارة جائحة كورونا لكن 
لـ»الشارع  يقول  املستوى  رفيع  مصدرا 
املغاربي« ان هذا »االنقاذ منوط بعهدة من 
تجربة  ان   معتربا  االنتخابات«  يف  فازوا 
يف  واملشييش  الفخفاخ  حكومتي 
كشفت  الحايل  شكلها 
ان الخطيئة كانت 
يف تجاوز نتائج 
ت  با نتخا ا
 2019 خريف 
تحمل  وعدم 
بني  لحز ا «
والثاني  االول 
ليتهما  و مسؤ

بتسلم الحكم«.
وقلب  النهضة   
تونس يريان أن »مرد الفشل يف ادارة امللفني الصحي 
قيس  ويتهمان  الحكومة«  شكل  هو  واالقتصادي 
واستهداف  جهة  من  الحكومة  عمل  بتعطيل  سعيد 

الربملان و»تأليب الراي العام عليه« من جهة اخرى.
القراءة  هذه  يف  يساندهما  من  الحزبان  ويجد 
حتى يف صفوف فاعلني كبار لهم مخاوف خاصة من 
للرصاع  الخطرية  التداعيات  ومن  واملجهول  الفراغ 
املحتدم بني مؤسسات الدولة يف ظل  تواصل االنهيار 
مع تعثر املفاوضات مع صندوق النقد الدويل والفشل 
يف حشد دعم من »االصدقاء« النعاش املالية العمومية 
حتى ال ينتهي االمر بالتوجه اىل نادي باريس واعادة 
اىل ذلك وكالة فيتش يف  الديون مثلما املحت  جدولة 
للتخفيض  تعليلها  ويف  تونس  حول  االخري  تقريرها 

الجديد يف ترقيمها السيادي.
االيام القادمة ستكشف ان كان املشييش سيميض 
كان  وان  والغنويش  القروي  مع  اتفاقه  يف  قدما 
بالد  عىل  اجندة  اية  فرض  عىل  قادرا  مازال  الثالثي 
جائحة  وتحولت  شعبي  غضب  وقع  تحت  تعيش 
كورونا اىل دراما حقيقية يتجاهل تبعاتها املاسكون 
بالسلطة تماما مثلما يتجاهلون دعوات رصيحة من 
نواب للتمرد والنزول للشارع وحتى االمساك بزمام 

االمور...

نبيل القروي يمسك بمصري الغنويش واملشييش
الحكومة قد تعتمد سياسة المرور بالقوة

القروياملشييشالغنويش
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08الشارع السياسي

عميد المحامين إبراهيم بودربالة لــ»الشارع المغاربي« :

املحاماة قطاع منكوب واملحاماة قطاع منكوب و55 ٪ من املحامني فقط ٪ من املحامني فقط
يف وضعية مالية مرحية !يف وضعية مالية مرحية !

عىل السلط احلاكمة اجياد احللول لتدهور البالد إما عن طريق احلوار أو أي سبيل آخرعىل السلط احلاكمة اجياد احللول لتدهور البالد إما عن طريق احلوار أو أي سبيل آخر
حاوره : محمد الجاللي

يف البداية، إيل أي مدى تأثر قطاع املحاماة 
بجائحة كورونا؟

أثّرت  قد  كورونا  أن جائحة  فيه  ال شك  مما 
عمل  وعىل  املحاماة  مهنة  ممارسة  عىل  سلبيا 
فرتات  لعدة  املحاكم  غلق  نتيجة  املحامني، 
متفاوتة وتعطيل مرفق القضاء من قبل القضاة 
اليوم من  ملدة سبعة أسابيع، فضال عما نعيشه 
إغالق للمحاكم. ونستطيع اليوم أن نعترب قطاع 
املحاماة قطاعا منكوبا، وما عىل الحكومة سوى 
إيالء األمر العناية الالزمة والتدخل للتخفيف من 

هول املصيبة التي حلت بالقطاع؟
ما يعرف عن املحاماة أنها من املهن ذات 
كان  الدرجة  ألهذه  املجزية،  املالية  العائدات 

وقع الجائحة كارثيا؟
بد  ال  املحاماة  مهنة  فكرة خاطئة عىل  هناك 
من تصويبها. يظن البعض أن املحاماة تدر أمواال 
خاصة  املحامني،  غالبية  يعاني  حني  يف  طائلة 
لهم  للمهنة  االنتساب  حديثي  املحامني  الزمالء 
مداخيل ضعيفة جدا. لدينا حوايل 9 آالف محام 
من بينهم قرابة 5 آالف محام بتونس الكربى، 5 
بينما  باملائة فقط من هؤالء يف وضعية مريحة، 
وأخرى  متوسطة  وضعيات  بني  البقية  يتوزع 
رديئة. بل إن طول مدة تفيش فريوس كورونا أثر 

حتى عىل املحامني امليسورين.
والتقاعد  الحيطة  صندوق  بإمكان  وهل 
كسند اجتماعي للمحامني التكّفل بمساعدة 

املترضرين من الجائحة؟
التذكري بأن عائدات  البداية ال مناص من  يف 
هذا الصندوق املتأتية من مساهمات املحامني قد 
شهدت تراجعا الفتا. فقد شهدت مداخيله نقصا 
بسنة  مقارنة   2020 يف  دينار  مليون   5 بحوايل 
4 مليون دينار  2019، كما عرف نقصا بقرابة 
الحالية.  السنة  من  األوىل  للسداسية  بالنسبة 
خالص  عن  الصندوق  توقف  لذلك  وكنتيجة 
مصاريف عالج الزمالء املحامني منذ بداية سنة 

 .2021
للتفكري  يدفعنا  املتفاقم،  املايل  العجز  هذا 
فضال  الصندوق،  هذا  لتمويل  جديدة  طرق  يف 
مع  للتعاطي  جديدة  صيغ  إيجاد  رضورة  عن 
وضعيات العديد من الزمالء غري املبارشين والذين 
والصحية  االجتماعية  التغطية  من  يستفيدون 
موارده،  تنمية  يف  مبارشة  يساهموا  أن  دون 
اقصد هنا البحث عن آليات قانونية لحرمان غري 
الزمالء  هؤالء  الصندوق.  خدمات  من  املبارشين 
املحاماة  جدول  يف  مسجلني  يكونوا  ما  عادة 
منظمات  بعض  يف  للعمل  متفّرغون  ولكنهم 
املجتمع املدني أو يف أحزاب أو يف مجلس النواب 

أو غري مبارشين ألسباب شخصية.
كيف تعاطت الهيئة مع النقص املشبوه 
مليوني  من  بأكثر  الصندوق  اعتمادات  يف 

دينار نتيجة التالعب يف النفقات؟
ال وجود لنقص يف صندوق الحيطة والتقاعد، 
نادي  تهيئة  إعادة  تمت  أنه  األمر  يف  ما  كل  بل 
سكرة، وهو الفضاء املخصص للمحامني، وذلك 
من  نصفها  دينار  ماليني  خمسة  حوايل  بانفاق 
هيئة  مجلس  بادر  السياق  هذا  يف  الصندوق. 
املحامني بتكليف ثالثة خرباء للتدقيق يف حسابات 
بخصوص  مطروحا  السؤال  ويبقى  الصندوق. 
للهيئة يف حجم  السابق  املجلس  اختيارات  توّفق 

األموال التي تم إنفاقها.
يعني ال وجود ألية شبهات فساد مايل يف 

هذا الشأن؟
هذا األمر موكول لالختبارات الفنية، وال يمكن 
يل الجزم باإليجاب أو بالسلب ألنها من مشموالت 

الخرباء الذين تم تعيينهم من قبل املحكمة.
واىل ماذا خلُصت هذه االختبارات؟

كل  ذمة  عىل  وهي  جاهزة  االختبارات  هذه 
بمطلب  التقّدم  فقط  يكفي  املحامني،  الزمالء 
سيتم  أنه  العلم  مع  منها،  نسخة  عىل  للحصول 
اإلعالن عن فحواها خالل أشغال الجلسة العامة 

املقبلة.
املرفوعة  القضايا  تطورات  هي  وما 

بخصوص هذا الصندوق؟
وهي  املايل  القطب  يف  مفتوحة  قضية  هناك 
أخرى  قضية  إىل  باإلضافة  سابقة  فرتة  تخص 
لتوزيع  الهيئة  مع  تعاقد  أن  له  سبق  بنك  ضد 
الطوابع الجبائية، وقضية ثالثة عن األموال التي 

تم إنفاقها يف إعادة تهيئة نادي سكرة.
كيف تلقت هيئة املحامني إرصار االتحاد 
مؤتمره  عقد  عىل  للشغل  التونيس  العام 
حجرا  تشهد  التي  سوسة  يف  االستثنائي 
العمومية  النيابة  قرار  رغم  شامال  صحيا 

بمنع أشغاله؟ 
هذا الظرف االستثنائي فاجأ الجميع والقرار 
والسلطات  الصحية  وللسلطات  لالتحاد  يعود 

اإلدارية.
بتمسكه  خطأ  االتحاد  يرتكب  ألم  لكن 
يف  املؤتمرين  من  املئات  يضم  مؤتمر  بعقد 

مدينة منكوبة صحيا؟
هذه املسألة تهم قيادة االتحاد العام التونيس 
وهي  واإلدارية،  الصحية  والسلطات  للشغل 
هذا  عن  سينتج  ما  كل  يف  مسؤوليتها  تتحمل 

االجتماع من إصابات.
مع  الحكومي  التعاطي  تقيمون  كيف 
األمن  تهدد  باتت  التي  الصحية  األزمة  هذه 

القومي التونيس؟
التالقيح.  يف  تأخريا  هناك  إن  شك  ال  مما 
صحيح أن هذه الجائحة قد فاجأت العالم بأرسه 
واستمرار  الحكومي  االستقرار  انعدام  ولكن 
التقّلبات السياسية تسببا يف عدم اتخاذ اإلجراءات 

املناسبة يف الوقت املناسب. أعتقد أنه من واجب 
لتفادي  مضاعفة  مجهودات  بذل  الحكومة  هذه 

كل النقائص التي حصلت.
اإلجراءات  عن  كهيئة  راضون  انتم  هل 
التي اتخذتها الحكومة لحماية مرفق العدالة 

من جائحة كورونا؟
والسلطات  السياسية  السلطات  أن  اعتقد 
والجريئة  املناسبة  القرارات  تتخذ  لم  الصحية 
للحد من تأثر مرفق العدالة بالتفيش الرسيع لهذا 
الفريوس. فاملحاكم هي من املناطق املوبوءة جدا. 
مصالح  أو  املحاكم  كتابات  إىل  تتنقل  أن  يكفي 
جاهزية  مدى  لتعاين  الخزينة  إىل  أو  األحكام 
هذه الفضاءات النتشار العدوى بسبب االكتظاظ 
الكبري. وكنتيجة لذلك أصيب العديد من القضاة 
واملحامني والكتبة بالعدوى فأغلقت املحاكم. ما 
التالقيح  بتوفري  اإلرساع  الحكومة هو  أطلبه من 
من  العدالة  مرفق  يف  املتدخلني  لكل  الالزمة 
محامني،  وكتبة  محاكم  وكتبة  ومحامني  قضاة 
مع فرض إجراء االستظهار بما يثبت الخضوع 
للتلقيح بالنسبة لباقي املواطنني قبل الدخول إىل 

املحاكم.
كيف تقبلتم كعمادة كانت طرفا رئيسيا 
يف الحوار الوطني لسنة 2014، كلمة رئيس 
»الحوار  قال  حني  سعيد  قيس  الجمهورية 

الوطني لم يكن حوارا ولم يكن وطنيا«؟
الرئيس تحدث عن اليشء ونقيضه. يف مناسبة 
أوىل قال إن هذا الحوار ال وطني ثم تراجع ليؤكد 
انه لم يقصد أنهم غري وطنيني، لذلك كان موقفه 
إن  وأعتقد  اإلدانة.  وعدم  اإلدانة  بني  متأرجحا 
هذه القطيعة التي نشهدها بني السلط املتحكمة 
عىل  كبري  بشكل  أثرت  قد  الحكم  مقاليد  يف 
السري  عىل  أيضا  وأثرت  للوطن  العليا  املصلحة 
العادي لدواليب الحكم. وما عليهم إال إن يتعظوا 
الالزمة  الحلول  ويبادروا باالجتماع والبحث عن 
سواء عن طريق الحوار الوطني أو أي سبيل آخر 
كل  عىل  تدهور  من  فيه  هي  مما  البالد  إلخراج 

املجاالت. 
داخل  يجري  ما  يعترب  أال  رأيك  حسب 
مجلس نواب الشعب إعتداء عىل هيبة الدولة 
وتهديدا للسلم األهيل، يف ظل تكرر عمليات 

العنف املتبادل بني النواب؟
ارتفاع  وهو  تونس  يف  كبريا  مشكال  هناك 
يف  يؤدي  ما  األطراف،  كل  بني  الحقد  منسوب 
بعض األحيان إىل اتخاذ مواقف هزلية ألن محاولة 
تعطيل أعمال املجلس وعمليات االعتداء بالعنف 
املواطن  لدى  سلبية  صورة  ترويج  شأنها  من 
وخدمته  لتمثيله  انتخبهم  الذين  النواب  عن 
وتذليل الصعاب أمامه من خالل ترشيع القوانني 
هو  بالربملان  يجري  ما  الحكومة.  أداء  ومراقبة 
عىل  بالوبال  يعود  قد  ما  بمكان،  الخطورة  من 

لم تسلم مهنة المحاماة، على غرار قطاعات أخرى، من آثار كارثية نتيجة جائحة كورونا، مما دفع بالهيئة الممثلة 
من  وغيره  الموضوع  هذا  عن  المحامين.  لمداخيل  الالفت  التراجع  بخصوص  فزع  صيحة  إطالق  إلى  القطاع  لهذا 

الملفات األخرى الحارقة كان لنا لقاء مع عميد المحامين ابراهيم بودربالة.

التصدي 
للمحامين 

السماسرة 
من مشموالت 
الفروع الجهوية

المحاكم 
فضاءات  

موبوءة جدا جراء 
االكتظاظ

صندوق الحيطة 
والتقاعد عجز عن 
خالص مصاريف 
عالج المحامين
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أو  سياسيني  فاعلني  كانوا  سواء  األطراف  كافة 
مواطنني.

الكيل  سياسة  باعتماد  البعض  يتهمكم 
جسم  بني  بالتضامن  عالقة  يف  بمكيالني 
املحاماة، وذلك من خالل إصدار بيان للتنديد 
بالعنف الذي تعرضت له النائبة عبري مويس 
مكتب  حرق  جريمة  إزاء  الصمت  والتزام 

زميل لكم بمدينة الكاف؟
بمكيالني،  الكيل  لسياسة  وجود  ال  بالعكس 
بالكاف  الجهوي  الفرع  رئيسة  كّلفنا  فقد 

بمتابعة املوضوع
مع  تضامني  بيان  أي  تصدروا  لم 

زميلكم؟
فتحتها  التي  األبحاث  نتيجة  انتظار  علينا 
النيابة العمومية، قبل إبداء أي موقف مما جرى 

يف الكاف.
هذه  إلدانة  فرصة  أمامكم  تكن  ألم 
قطاع  عىل  اعتداء  تعترب  التي  الجريمة 

املحاماة ككل؟
هناك جريمة وقعت والبد من معرفة نتائجها، 
وهذه النتائج هي التي سنبني عليها موقفنا. وقد 
بالكاف  الجهوي  الفرع  رئيسة  السيدة  تعّهدت 
بتقديم تقرير يف املوضوع ملجلس الهيئة الوطنية 

للمحامني
بالكاف،  يجري  عما  نتحدث  ونحن 
سحب  موضوع  عن  التغايض  يمكن  ال 
الجهوي  للفرع  الرشعي  الرئيس  من  الثقة 

تم  سابقة  يعترب  والذي  بالكاف،  للمحاماة 
اقرتافها خارج اإلطار القانوني املنّظم ملهنة 

املحاماة؟
يقاطعني قائال: »أطلب منك شخصيا التنقل 
الزمالء  مع  املوضوع  يف  والتقيّص  الكاف  إىل 

املحامني مبارشة.«
عىل  انقالبا  يعترب  الكاف  يف  جرى  ما 
القوانني  دامت  ما  للفرع،  رشعي  رئيس 
إجراء سحب  لم تنص عىل  للمهنة  املنظمة 

الثقة؟
العامة،  الجلسة  مشموالت  من  املسألة  هذه 
املرسوم  ووفق  اإلعالم.  وسائل  يف  أبحثها  وال 
املنظم ملهنة املحاماة ال يحق يل كعميد تثبيت أو 

سحب الثقة من أي طرف. 
الذي  املنتخب  الرئيس  تُعلموا  لم  وملاذا 
تم التخيل عنه بصعود رئيسة جديدة بفرع 

الكاف حتى يمارس حقه يف الطعن؟
ال لسنا مطالبني بإعالمه، ثم إنه كان حارضا 
بمحكمة  تمت  التي  الثقة  سحب  جلسة  يف 

االستئناف بالكاف. 
أن  قبل  مكتبه  ملغادرة  للوقوف  يتأّهب 
ضدي.  شحنك  تم  أنه  »يبدو  جوابه:  يستأنف 
حتى  الكاف  مدينة  إىل  التنقل  سوى  عليك  وما 
جانب  عىل  استقيتها  التي  املعطيات  تقترص  ال 

واحد.« 
أكدتم عىل وقوفكم يف  يف ترصيح سابق 
صف رئيس الجمهورية يف مكافحة الفساد، 

كما كان شعاركم خالل حملتكم االنتخابية 
ملهنة  منقذة  يقظة  أجل  من   2019 يف 
املحاماة، فهل كانت عمادة املحامني يقظة 

يف التصدي لبعض السمارسة يف القطاع؟
عندما  ُخلقت  قطاعنا  يف  السمرسة  مشكلة 
الظاهرة  والحد من هذه  املحاماة،  مهنة  ُوجدت 
للقطاع،  الجهوية  الفروع  مشموالت  من  يبقى 
للمحامني  للتصدي  قانونا  املؤهلة  وهي 

السمارسة.
للمهنة،  رؤيته  حسب  فرع  كل  اجتهد  وقد   
كل  مرة  يجتمع  الذي  الهيئة  تأديب  مجلس  أما 
شهرين فقد سبق له أن أصدر قرارات ترتاوح بني 
اإليقاف عن العمل والشطب من جدول املحاماة 
واملحو. مع تأكيدي عىل أن مهنتنا هي الوحيدة 
التي ينتصب فيها مجلس التأديب بصفة دورية 
وهما  أساسيتني  ملسألتني  برصامة  للتصدي 
الحرفاء  واستجالب  الحرفاء  بأموال  التالعب 
بطرق غري رشعية. ولك أن تتصل بكاتب الهيئة 
املكّلف بالتأديب للحصول عىل قائمة يف القرارات 
العهدة  خالل  التأديب  مجلس  أصدرها  التي 

الحالية. 
تنفيذ  عدم  هيئتكم  عىل  يعاب  ولكن 
قرارات باتة بشأن شطب بعض املحامني أو 

منعهم عن ممارسة املهنة؟ 
تنفيذ هذه القرارات يعود بالنظر إىل الفروع 
فهو  الهيئة  مجلس  دور  أما  للهيئة،  الجهوية 
تتوىل  التي  الفروع  وإعالم  القرارات  إصدار 

املعني  املحامي  ملكتب  مصّف  بتسمية  تنفيذها 
املصفي  تسمية  قرار  يطعن يف  أن  وله  بالقرار. 
النظر  لها  يعود  التي  االستئناف  محكمة  أمام 

ترابيا بالنسبة للفرع الجهوي. 
الخطرية  االتهامات  عىل  تعليقكم  ما 
التي وجهها لكم املحامي عمر املولهي، حني 
الفساد  التسرّت عىل  تحّدث عن ضلوعكم يف 

والسمرسة بامللّفات وتدليس الوثائق؟
إطار  يف  سيكون  امللف  هذا  عن  الحديث 
بأي  اإلدالء  أرفض  لذلك  للهيئة،  العامة  الجلسة 

تفاصيل يف الغرض.
ولكن من حق الرأي العام معرفة حقيقة 

هذه االتهامات الخطرية؟
أرفض الحديث يف هذه املسائل ألني سأكون 
يوما ما عىل رأس مجلس التأديب بوصفي عميدا 
موضوع  هكذا  يف  ٍبرأيي  أدليت  وإذا  للمحامني، 

سأجد نفيس يف وضعية تضارب للمصالح.
يلومكم البعض بسبب سعيكم لتصفية 
عىل  املحامني  من  الرأي  يخالفكم  من  كل 
املحامي  أو  العبيدي  طارق  املحامي  غرار 

عمر املولهي أو املحامي سمري بن شعبان؟
هدوء:  من  تبقى  عما  متخليا  مكتبه  يغادر 
»يظهريل فيك جيت معّمر من الكاف، عالش ما 
شفتش ملفات أخرى من باقي الفروع.  "ْوفَ" 
اللقاء، وليس لدي ما أضيفه يف مسائل هي من 

مشموالت هياكل املهنة ال وسائل اإلعالم.

09الشارع السياسي

ال حديث في مقاهي وحواري  وأزقة بئر الحفي منذ الصباح اال  عن نجاح  »الحرقة«... 
ما يقارب من الـ90 شابا من بئر الحفي ركبوا  قوارب الموت ووصلوا إلى الضفة االخرى في أربع رحالت...  

ال تسمع منذ الصباح اال »صحة ليهم«... لقد  تخلصوا من جحيم الوطن... 
في االثناء سيف الدين مخلوف صك عبير موسي وسامية عبو قالت راهو ما يصّك إاّل البهيم وعبير موسي تتهم الكتلة 

الديمقراطية بالركوب على األحداث والعلوي يقول راهي سامية عبو متربية في زريبة  والغنوشي ميت حطبة 
على الكرسي وقيس سعيد  يقسم في تونس القاليم  ويضرب في اللغة واالتحاد عامل مؤتمر انقالبي. 

وليداتي الحارقين ربي يستركم وينجحكم في بالد الكفر
وربي يصبرنا نحن هنا في بالد االيمان والثورة والديمقراطية.

عن مجيد يوسفي

تونس 2021
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فضيحة قوم ال يؤمنون بالوطن !
أنس الشابي

النهضة  حركة  حزب  عن  صدر  بيان  أّول  يف 
الغنويش  طالب   2011 فيفري   10 يوم  عودته  بعد 
البالد !  تاريخ  يف  سابقة  ذلك  ويعّد  بالتعويضات 
أجل  من  والنفيس  النفس  قدموا  الذين  فاملناضلون 
بخاطرهم  جال  وال  ذلك  يصنعوا  لم  البالد  استقالل 
هذه  أصبحت  التاريخ  ذلك  ومنذ  الصنيع.  هذا  مثل 
تنفيذه  عىل  الوزارات  كل  تعمل  قارا  بندا  النقطة 
الديمايس  حسني  أن  الجميع  ويتذّكر  بالتحايل.  ولو 
الطلب  لهذا  االستجابة  ألن  الوزارة  من  استقال 
ستؤدي إىل إنهاك املالية وإفالس الدولة وهو املوقف 
املالية  يف  املختصني  نخبة  من  عنه خرية  الذي عرّبت 
الخرباء  منها  حّذر  التي  املخاطر  ورغم  واالقتصاد. 
فإن الحكومات املتعاقبة عملت جميعها وبال استثناء 
والرتقيات  األموال  من  للنهضة  املنتسبني  تمكني  عىل 
األمر  وصل  حتى  حق  وجه  بال  واملنافع  واملناصب 
املؤرخ يف   40 عدد  األمر  إصدار  إىل  الشاهد  بيوسف 
بتاريخ  الرسمي  بالرائد  املنشور   2019 جانفي   15
كرها  يقتطع  ما  تحويل  عىل  ينّص  والذي  منه   18
النهوض  يف  التونسيني كمساهمة  مرتبات ومنح  من 
بالصناديق االجتماعية التي أفلستها التعويضات إىل 
اليوم  العام« !  بالعفو  املنتفعني  وضعيات  »تسوية 
حافة  عىل  والدولة  التونسيني  أرواح  يحصد  والوباء 
برئيس  الدفع  عن  النهضة  يتوّرع حزب  لم  اإلفالس 
لم يتم  إن  الحكومة  مجلس شوراه إىل تهديد رئيس 
التعويض لهم قبل 25 جويلية الجاري بمبلغ 3000 
املكلف  الكيالني  الرزاق  عبد  ذلك  يف  وتبعه  مليار 

بإدارة امللف. 
التونسيني  استغراب  الهاروني  تهديد  أثار 
ليتساءل بعضهم عن مدى صدق وطنية هذا الحزب 
صّحت  إن  »شعبه«  تجاه  باملسؤولية  وشعوره 
التعويض  عىل  اإلرصار  أن  تقديري  يف  النسبة.  هاء 
الرتجمة  إال  ليس  الوطن  به  يمّر  الذي  الوضع  رغم 
إيمان  يف  تتمثل  فكرية وسياسية  لقناعات  الحقيقية 
الحركات اإلسالمية جميعها بال استثناء بمفهوم األمة 
والجماعة وكفرها بالوطن. يقول املودودي أحد أبرز 
قادة الفكر اإلسالمي مثلما وصفه الغنويش يف مجلة 
املعرفة: »إن أكرب عدو لدعوة اإلسالم بعد جهل الكفر 
والرشك هو شيطان العصبية والوطنية«)1(. أما سيّد 
قطب فقد واصل يف نفس املنهج إذ جاء يف »معالم يف 
القاطع جاء اإلسالم..  الطريق« ما ييل: »بهذا الجزم 
األرض  وشائج  من  ويخلصه  اإلنسان  لريفع  جاء 
والطني... فال وطن للمسلم إال الذي تقام فيه رشيعة 
تجعله  التي  عقيدته  إال  للمسلم  جنسية  فال  الله... 
عضوا يف األمة املسلمة يف دار اإلسالم.... واألرض التي 
ال يهيمن فيها اإلسالم وال تحّكم فيها رشيعته هي دار 
حرب بالقياس إىل املسلم وإىل الذمي املعاهد كذلك... 
قرابته  وفيها  مولده  فيها  كان  ولو  املسلم  يحاربها 
أمواله ومنافعه«)2(. هذا  النسب وصهره وفيها  من 
التوجه املعادي للوطن يجد التنظري والتقعيد من قبل 
يوسف القرضاوي الذي يحرض بكثافة يف بالدنا من 
التعارض  حالة  »يف  يقول:  إذ  املنترشة  بؤره  خالل 
الوطن  ألن  املقدم  هو  الدين  فإن  والوطن  الدين  بني 
اإلطار  هذا  ضمن  له«)3(.  بديل  ال  والدين  بديل  له 
تتحرك  اإلسالمية  الحركة  قادة  حّدده  الذي  العام 
لإلخوان  الدويل  للتنظيم  املنتمية  التشكيالت  بقية 
املسلمني ومن بينها حركة النهضة لدينا حيث يقّدم 
ما  للوطن وهو  االنتماء  والجماعة عىل  لألمة  االنتماء 
نلمسه يف السياسات التي انتهجها هذا التنظيم وبانت 
بالحكم منذ سنة  النهضة  بالخصوص بعد استفراد 
القرار  باستقاللية  التضحية  أهمها  2011 ومن بني 
يف  التونسيني  بأرواح  والتضحية  وسيادته  الوطني 

وقت انترش الوباء انتشار النار يف الهشيم. كل ذلك يف 
الغنويش  التعويضات، وكتابات  الحصول عىل  سبيل 
شاهدة عىل أنه يؤمن باألمة وبالجماعة فقط وعىل أن 
ال عالقة له بالوطن وبيان ذلك يف ما كتب بخط يده: 

لم  غريب  نبت  تونس  يف  اإلسالمية  الحركة   )1
عليها  للزيتونة  يكن  ولم  التونسية  البيئة  يف  تنشأ 
الغنويش:  يقول  بل نشأت يف صدام معها.  تأثري  أي 
»ولذلك لم تكن الحركة اإلسالمية املعارصة يف تونس 
دور  للجامع  يكن  لم  بل  الزيتونة  جامع  ثمار  من 
يذكر يف نشأتها. كانت الحركة اإلسالمية إىل حد كبري 
الفكر اإلصالحي يف املرشق... وأّول ما  انعكاسا ألثر 
قرأت البن عاشور كان يف الثمانينات ولم أكن قد قرأت 
كتابا إسالميا تونسيا واحدا.... بل كل الذي قرأته من 
إىل  الطريق  التي فتحت يل  قبل كتابات مرشقية هي 
اإلسالم ولكنها أوقعتني يف قطيعة مع تراث اإلسالم 
بمشايخ  التقليدي  املجتمع  يف  واصطدمنا  املحيل... 

جامع الزيتونة.... أنا لم يكن عندي أي دافع ألن أقرأ 
عن  أحفظ  وأكاد  أقرأ  كنت  والتنوير«...  »التحرير 
الحركة  هذه  ما جعل  وهو  »الظالل«)4(  قلب  ظهر 
فهي  الغريب.  موقع  من  التونسيني  مع  تتعامل 
مجتمع منغلق عىل نفسه يف أفراحه وأتراحه ولباسه 
التونسيني يف كل يشء ولهذا  وقراءاته... يختلف عن 
لها  أن تكّون  اآلن  اىل حّد  لم تستطع  بالذات  السبب 
املنتمني  يف  منحرصا  تأثريها  وبقي  بالنخبة  عالقات 
إليها. فهي تعيش غربة تؤكد أنها نبت ال ولن يثمر يف 

األرض التونسية«.
2( تقوم الدولة الحديثة عىل أساس املساواة بني 
املواطنني برصف النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس 
أو غريها من املحّددات األخرى. أما الدولة التي يدعو 
يحّدد  التي  العقائدية  الدولة  فهي  الغنويش  إليها 
الحواجز بني  الجهد إلزالة  واجباتها يف: »بذل أقىص 
ملجأ  تكون  أن  يف  تجتهد  وأن  املسلم  وأخيه  املسلم 

وجهاد  عمل  وورشة  ملة  كل  من  للمظلومني  وعونا 
حيث  اإلسالمية  للكفاءات  مفتوحة  شاملة  وثورة 
مهما  نرى  بل  إطالقا  عندنا  مانع  وال  كانت....  ما 
إدارة  يف  تستعني  أن  إسالمية  دولة  إىل  بالنسبة  جدا 
التوظيف بالكفاءات  الحكم ولو يف أعىل سلم  أجهزة 
أو  الشورى  ملجلس  املختصة  اللجان  يف  اإلسالمية... 
يف هيئة العلماء للرقابة عىل القوانني وما إىل ذلك دون 
تقيد بالجنسية«)5( فهي دولة املجاهدين الذين يتم 
ملتزمة  دولة  وليست  الحركة  إسالم  لنرش  إعدادهم 
املشرتك. ومواصلة  العيش  الدولية وأسس  بالقوانني 
إىل  الرضا  بعني  الغنويش  ينظر  ال  االتجاه،  نفس  يف 
القومية  من  يعيل  ألنه  اإليراني  اإلسالمي  النظام 
عرشي  اإلثنى  الجعفري  املذهب  يف  ممثلة  الفارسية 
ووالية الفقيه ويشرتطهما يف الوظائف العليا للدولة. 
يقول: »ونحسب أن يف الدستور اإليراني بهذا الصدد 
تشّددا يف التأكيد عىل إيرانية الدولة..... نأمل أن يشهد 
تليّنا بل نذهب إىل أبعد من ذلك إىل أهمية تمكني عدد 
من رجال الفكر والسياسة البارزين يف خدمة اإلسالم 
من حق العضوية كاملة ـ ولو بقدر محدود ـ كرسا 
لحواجز الجنسية وتبشريا بدولة اإلسالم العاملية«)6(. 
للتفريط  ويربّر  يرّشع  من  أن  ذكر  مما  واملستفاد 
لن  أهلها  لغري  قيادتها  بتسليم  الوطنية  السيادة  يف 
يتوّرع عن نهب الدولة التي ال تطبق الرشيعة تحت 
أي ستار كان كالتعويضات أو غريها طاملا اعترب أن 
للمجاهدين  املفتوحة  العقائدية  للدولة  دعما  ذلك  يف 

من كل أصقاع الدنيا.
والشخصية  بالذاتية  الغنويش  يعرتف  ال   )3
التاريخ والعيش املشرتك بني  التي صاغها  التونسية 
أبنائها إذ يرى يف دولته العقائدية: »مجتمعا مفتوحا 
بحقوق  الجميع  فيه  يتمتع  واألجناس  العقائد  لكل 
املواطنة إما بعقد اإلسالم أو بعقد الذمة أي املواطنة 
أن سكان ما يسمى  الجنسية«)7( وهو ما يعني  أو 
أتباع  وهم  مسلمون  صنفان  التونسية  الجمهورية 
نحلته والبقية أهل ذمة مستأمنون بعد دفع الجزية 
وطنهم  عن  الدفاع  يف  حقوقهم  عن  التنازل  مقابل 

كتوانسة)8(.
الدولة  مفهوم  تلغي  التي  الرؤية  هذه  ضمن 
العادلة وتنتقل بها إىل دولة املؤمنني تتنزل املطالبة 
مقام  النهضة  حزب  لدى  تقوم  التي  بالتعويضات 
الجزية عىل الكفرة دفعها للجماعة. كل ما قيل أعاله 
العام لإلخوان املسلمني  لّخصه مهدي عاكف املرشد 

يف قوله »طز يف مرص« وإن يف التاريخ لعربة.       
------------------

الهوامش
األعىل  ألبي  اإلسالمية:  والرابطة  القومية  الدعوة  »بني   )1
 ،1967 بريوت  والنرش  للطبع  العربية  دار  املودودي، 

ص36.
مرص  الرشوق  دار  قطب،  سيد  الطريق«  يف  »معالم   )2

1980، ط8 ص151 و157.
3( »الوطن واملواطنة يف ضوء األصول العقدية واملقاصد 
الرشعية« يوسف القرضاوي، دار الرشوق مرص، ص34.

راشد  تونس«  يف  اإلسالمية  الحركة  تجربة  »من   )4
الغنويش، دار املجتهد للنرش والتوزيع، طبعة تونس األوىل 

2011، ص41 و 43 و44 و229.
5( »الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية« راشد الغنويش، 
الفقرة  هذه  ص137،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز 
نجدها يف الطبعة التونسية لسنة 2011 يف الصفحة155.

6( املصدر السابق ص137.
املجتمع  يف  املسلم  غري  وضعية  املواطنة  »حقوق   )7
تونس  قرطاج  تونس  مطبعة  الغنويش،  راشد  اإلسالمي« 

1989، ص27.
8( املصدر السابق ص69.

3000 مليار من التعويضات زمن الكورونا :

هشام  الحكومة  رئيس  النهضة  حركة  شورى  مجلس  رئيس  الهاروني  الكريم  عبد  طالب 
املشييش بتفعيل عمل صندوق الكرامة املخصص لتعويض ضحايا فرتة االستبداد قبل ذكرى عيد 

الجمهورية املوافق ليوم 25 جويلية.
وكشف الهاروني يف كلمة القاها امام حشد من انصار النهضة عن اختفاء سجل الضحايا ) 
ضحايا االستبداد( الذي قال ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة املنتهية واليتها سهام بن سدرين 

كانت قد سلمته اىل رئيس الحكومة االسبق يوسف الشاهد.
انه مريب يستوجب فتح تحقيق مذكرا بأن السجل يُعترب  الذي ملح اىل  واعترب ان االختفاء 

وثيقة رسمية وبأن صندوق الكرامة يقوم عىل ذلك السجل.
واكد الهاروني ان رئيس الهيئة عبد الرزاق الكيالني )هيئة املقاومني وشهداء وجرحى الثورة 
والعمليات اإلرهابية( توصل اىل السجل الذي قال انه كان مفقودا واىل ان صندوق الكرامة سيبدأ 

تبعا لذلك العمل.
عىل  واحد  كل  يتحصل  حتى  الضحايا  تصنيف  القادمة  املرحلة  خالل  سيتم  انه  اىل  واشار 
نصيبه بني التاهيل وامللف الصحي واالدماج واالنتداب وجرب الرضر ومختلف الوضعيات االخرى.
بمخالفة  الحد  تسمح  لن  النهضة  ان  عىل  مشددا  الكرامة  صندوق  قانون  بصدور  وذكر 

القانون وعىل ان احرتامه ال يمثل مزية من احد ال من الحكومة وال من رئاسة الجمهورية.
املتعلق بتنظيم عمل الصندوق صدر ايضا واىل ان له هيئة ترشف عليه  واشار اىل ان االمر 

ورئيسا مسؤوال عنه مشددا عىل ان ذلك يفرتض تفعيل الصندوق .
واعلن ان النهضة ستطالب رئيس الحكومة بتفعيل صندوق الكرامة قبل حلول ذكرى عيد 

الجمهورية.
https://www.facebook.com/sami.remadi.7/ الفيديو:  رابط  ييل  ما  ويف 

videos/361292555338834

اهلاروين: النهضة طلبت من املشييش تفعيل 
صندوق “التعويضات” قبل يوم 25 جويلية
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»فيتش« تواصل ختفيض الرتقيم السيادي لتونس
والدولة ال تسمع جرس االنذار األخري

كريمة السعداوي
لرتقيم  »فيتش«  وكالة  تخفيض  يكن  لم 
درجة  توافق  التي  ناقص«  »ب  درجة  اىل  تونس 
للتونسيني.فتواصل  مفاجئا  العالية«  »املضاربة 
السابقة لوكالة  الرتقيمات  نفس دواعي تقهقر 
»فيتش رايتينغ« وغريها من الهيئات املتخصصة 
نفس  اىل  بالرضورة  يؤدي  »موديز«  غرار  عىل 
النتائج، غري أن الجديد هذه املرة يف تقرير الوكالة 
بنادي  البالد  التحاق  إمكانية  طرحها  يف  تمثل 
باريس وهو تجمع دويل لكبار املقرضني لجدولة 
ديون تونس يف صورة عدم التوصل اىل اتفاق مايل 

وتقني مع صندوق النقد الدويل.
من جانب آخر فإن إعادة جدولة الديون الخارجية 
االصالحات  تفعيل  هو  مسبق  برشط  مرتبط  لتونس 
أن  العلم  مع  الدويل  النقد  صندوق  بها  نادى  التي 
الدين تحول اىل دين غري مستدام بمعنى عدم قابليته 
للتحمل. يستخلص من هذه الوضعية أن البالد رهينة 
موقف  يهم  األول  اليهما:  االستجابة  يصعب  رشطني 
مفاوضاته  يكاد  او  الذي جمد  الدويل  النقد  صندوق 
مع السلط الحكومية التونسية والثاني يتعلق بهيئات 
هذه  لقدرة  والشك  الريبة  بعني  تنظر  التي  الرتقيم 

السلط عىل اإليفاء بالتزاماتها.

اقتصاد خارج أوليات الساسة
قدر تقرير فيتش بلوغ عجز ميزانية الدولة نهاية 
اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  باملائة   8.9 الحايل  العام 
حدود  يف  هي  »ب«  لدرجة  الوسطى  النسبة  أن  علما 
6.2 باملائة. كما أشار اىل عدم وجود ضوابط للنفقات 
الدين واألجور  الوكالة أن خدمة  أبرزت  العامة حيث 
املرتفعة يف الوظيفة العمومية »يستهلكان« لوحدهما 
قدرة  من  يحد  مما  الدولة  مداخيل  من  باملائة   75
الجباية عىل سد ثغرة امليزانية. وركز تقرير »فيتش«، 
ماي  شهر  يف  النقابات  رفض  عىل  السياق،  ذات  يف 
خالل  من  األجور  كتلة  يف  التقليص  اقرتاح  الفارط 
ألسباب  والترسيح  الطوعية  املغادرة  عىل  التحفيز 

اقتصادية.
وأوضح تقرير »فيتش«أن ارتفاع األعباء والنفقات 
التمويل  لتوسع حاجات  الرئييس  السبب  اإلدارية هو 
حيث تمت اإلشارة، يف هذا الصدد، وبشكل مفصل اىل 
أن أقساط تسديد الدين العام هي يف حدود 7.3 و9.2 
منها   2021-2023 للفرتة  املحيل  الناتج  من  باملائة 
3.2 و5.1 باملائة من الناتج، تتعلق بالدين الخارجي، 

فحسب. 
السلط  تعويل  عىل  الدولية  الوكالة  وشددت 
الداخيل  التداين  عىل  فأكثر  أكثر  التونسية  الحكومية 
يف ظل صعوبة الحصول عىل تمويالت خارجية والتي 
قدرت حاصلها بأنه يوشك أن يصل اىل صفر تمويل، 
بـ  محلية  جهات  من  ديونا  عبأت  السلط  ان  مربزة 
الداخيل  الدين  قائم  أن  علما  الناتج  من  باملائة   7.3
ناهز أواخر 2019 21 باملائة من الناتج املحيل نصفه 
تونس  أن  »فيتش«  أفادت  كما  البنكي.  القطاع  من 
من  مبارش  تمويل  اىل  تاريخها  يف  مرة  ألول  لجأت 
البنك املركزي رغم معارضة هذه املؤسسة ذلك بحكم 
تمويل  عىل  ضغوطات  من  الوضعية  عن  ينجر  ما 

االقتصاد.
دقة  عىل  تدل  التي  املعطيات  هذه  خضم  ويف 
األوضاع، حيث أشار تقرير الوكالة اىل امكانية التوجه 

نحو جدولة الديون يف نادي باريس مع ما يرتتب عن 
للسوق  النفاذ  واىل صعوبة  تقشفي  االمر من ضغط 
 2.2 بنحو  تمويالت  عىل  للحصول  الدولية  املالية 
باملائة من الناتج، لم تتطرق السلط الحكومية باملرة 
لهذه الفرضيات فضال عن بطئها الشديد او باألحرى 
عدم تمكنها من تحيني امليزانية االصلية للعام الحايل 
وهي التي سجلت ثغرة إضافية بـ 5 مليارات دينار 

نتيجة ارتفاع أسعار املواد الطاقية.
كما أن صمت الساسة وعدم تعليقهم عىل تقرير 
وكبار  املستثمرين  عىل  تأثريه  رغم  »فيتش«،  وكالة 
تحيل  التي  العاملية  والبنوك  األولية  باملواد  املزودين 
عدة  يثري  املشاريع،  من  عدد  لتمويل  اعتماد  خطوط 
الحقائق  من  الكثري  تفسريهم  عدم  باعتبار  تساؤالت 
والبيانات التي لم يجر اإلفصاح عنها وغّضهم الطرف 
عن مآل األوضاع وآفاق تطورها خصوصا أن التقرير 
أكد عىل ارتفاع عجز ميزان املدفوعات اىل 8 باملائة من 
الناتج املحيل وتراجع احتياطي النقد من 9.4 مليارات 
نهاية  دوالر  مليارات   8.1 اىل   2020 أواخر  دوالر 
لالستثمار  املحدودة  القيمة  عىل  عالوة   2021 ماي 

الخارجي.

التداعيات المنتظرة
عىل  املرتقبة  التداعيات  يف  الخوض  مزيد  دون 
الديون  وتسديد  االقتصاد  تمويل  صعوبة  مستوى 
يبدو واضحا من خالل التقييم العام لوكالة فيتش 
وتأكيدها  والنقدية  واملالية  االقتصادية  لألوضاع 
تونس حيث  انها خارج سيطرة حكام  ضمنيا عىل 
السيايس وضعف  املشهد  لتشتت  تدهورها  ارجعت 
الدويل،  النقد  صندوق  موقف  نفس  وهو  الحوكمة 
ان التوجه املرتقب عىل املدى القصري لهذه الجهات 
سريتكز مبدئيا عىل توضيح صورة مسار االقتصاد 
الكيل عىل محور تصحيحي محوري - وفق اعتبارها 
قيمته  يف  والتخفيض  الدينار  تعويم  طلب  وهو   -
املرتبطة أساسا بالسياسة النقدية التقييدية القائمة، 

ظاهريا، عىل توجيه التضخم واالستقاللية.
ولعل لهذا املنحى الحتمي لألمور أكثر من مربر 

الوطنية  العملة  قيمة  تثبيت  عىل  فاإلرصار  وجيه، 
وسيولة  العمومية  املالية  مقومات  كل  انهيار  امام 
الواقع مسالة ال معنى لها منهجيا  االقتصاد هو يف 

عىل االقل.
ولإلشارة، فان تعويم العملة يتمثل يف جعل سعر 
ال  بحيث  نسبي،  او  كامل  بشكل  محررا  رصفها 
تتدخل الحكومة أو البنك املركزي يف تحديده بشكل 
مبارش حيث يخضع لقاعدة العرض والطلب قياسا 
التداوالت  عمالت  أبرز  من  تتكّون  سلة  بمستوى 

التجارية والتداين.
)صندوق  وودز«  »بروتون  مؤسسات  وتعترب 
املدرسة  الدويل( ومنّظريها من  والبنك  الدويل  النقد 
الستقاللية  أساسا  تدعو  التي  االقتصاد  يف  النقدية 
والنقدية  املالية  السياسات  وتحرير  املركزي  البنك 
للدولة، أن تحرير أسعار الرصف سيجعلها تعكس 
مستوى الدعائم الحقيقية لالقتصاد عىل غرار النمو 
وامليزان التجاري والتضخم ونسب الفائدة املرجعية. 
كما ترى ذات املؤسسات أن تحرير كل األسعار 
بمعنى أسعار املنتجات السلعية والخدمات وأسعار 
منطق  عن  بعيدا  الرصف  ونسب  واألجور  الفائدة 
لقوانني  تحديدها  وترك  الحكومي  والتوجيه  الدعم 
او  بشكل  يضمن  والطلب  العرض  ومنطق  السوق 
سياق  خارج  االقتصادي  التوازن  حالة  بلوغ  بآخر 
البحث عن أية اعتبارات عىل مستوى الدور التعدييل 

واالجتماعي للدولة.
ويف هذا اإلطار، تعيش عىل وقع هذه السياسات 
الالتينية  وامريكا  األوسط  الرشق  دول  من  العديد 
عن  الدولة  فيها  تغيب  التي  اسيا  رشق  وجنوب 
االقتصاد واملجتمع بشكل شبه تام يف سياق حرص 
وتعرف  األمنية.  الجوانب  بعض  يف  اختصاصها 
هذه الدول والتي اغلبها من املتعاملني الدائمني مع 
مؤسسات »بروتون وودز« تقلبات اجتماعية متواترة 
ومستويات فقر عالية يف ظل غياب منظومات امان 
اجتماعي ونسب تضخم برقمني وحتى بثالثة ارقام.

"صم بكم عمي فهم ال يفقهون" )جزء من اآلية 171 من سورة البقرة(
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إهدار  ويف  العقاب  من  اإلفالت  لثقافة  تكريس  يف 
واإلسكان  التجهيز  وزارة  اكتفت  عمومية،  ألموال 
والقانونية  اإلدارية  اإلخالالت  من  العديد  بمعاينة 
إجراءات  اتخاذ  دون  موظفيها  بانضباط  املتصلة 

تأديبية أو قانونية رادعة.
2013 و2017،  هذه التجاوزات التي امتدت بني 
بني  وتراوحت  للتجهيز،  إدارات  عرش  من  أكثر  ويف 
ثم  االمضاء  عىل  واملداومة  الشغل  عن  لشهور  التغيّب 
 )..( وغريها  اإلمضاءات  وتدليس  العمل  مكان  ترك 
اإلدارة  بالتزامات  واإلخالل  العمل  تعطيل  يف  ساهمت 
للتفقد  تقارير  وفق  املشاريع،  بعض  إنجاز  وتأخر 
حصلت صحيفة "الشارع املغاربي" عىل نسخة منها، 

إثر مطلب نفاذ اىل املعلومة.

إدارة جهوية بال مدير
كان   ،2017 سنة  من  طويلة  أشهر  مدى  عىل 
املدير الجهوي للتجهيز بالقريوان متغيّبا عن مبارشة 
أعماله بمقر اإلدارة، ورغم ذلك كان يصادق عن بعد 
ويميض  املشاريع  بعض  أشغال  استالم  محارض  عىل 
وفق  واملزّودين،  املقاولني  من  عدد  خالص  كشوفات 
تأكيد تقرير رقابي من إنجاز التفقدية العامة لوزارة 

التجهيز واإلسكان، 
الواردة  املراسالت  يستلم  املدير  هذا  كان  فقد 
تاركا  مجاورة،  مدينة  يف  إقامته  بمقر  اإلدارة  عىل 
تحت  تكون  أن  يفرتض  التي  العمومية  املؤسسة  هذه 

مسؤوليته املبارشة بال مرشف وال مسؤول.
الجهويني  املسؤولني  أحد  استغّله  إداري،  فراغ 
لتسيري بعض املصالح، واملصادقة عىل مطالب العطل 
والتأشري عىل بعض األذون بمأمورية وتوزيع املراسالت 

الواردة عىل األقسام املعنية..
رسمي  ومخاطب  أول  مسؤول  غياب  ظل  ويف 
عّم  بالقريوان،  واإلسكان  للتجهيز  الجهوية  لإلدارة 
عاين  فقد  العمومية.  املؤسسة  هذه  والفوىض  التسيب 
14 عونا  التفقد عند تحوله لهذه اإلدارة، غياب  فريق 
من بينهم 11 إطارا من مجموع 83 موظفا، أي بنسبة 
بلغت 17 باملائة.  كما سّجل مراقبو الوزارة عدم وجود 

ثالثة مكّلفني بخطط وظيفية. 
عن  إجابته  يف  املسؤولني،  أحد  بّرره  غياب 
مهمات  يف  إطارين  بوجود  التفقد،  فريق  استفسارات 
بعطلته  ثالث  إطار  وتمتّع  املعتمديات  بإحدى  إدارية 

السنوية.

وتعطل العمل باإلدارة..
هذا الوضع االستثنائي بادارة القريوان، الذي عّمقه 
الغياب املتكّرر للمدير الجهوي، كان له تأثريا كبريا عىل 
وعىل  اإلدارة  مع  املتعاملني  وتشكيات  عرائض  تلقي 
تتطلب  التي  الوضعيات  بعض  إزاء  املسؤولية  تحّمل 

تدخل املسؤول األول يف اإلدارة الجهوية. 
عليها  ترشف  التي  املشاريع  بعض  سّجلت  كما 
لصنع  70 كشك  بناء  أشغال  غرار  تأخريا عىل  اإلدارة 
الحزامية  بالطريق  املنجزة  الطابونة  خبز  وبيع 
عملية  الجهوي  املدير  غياب  عّطل  فقد  للقريوان. 
املصادقة عىل كشوفات الحساب املتعّلقة بهذا املرشوع.

إخالالت بال محاسبة
ورغم فداحة التجاوزات املرتكبة باإلدارة الجهوية 
للقريوان، لم تتضمن مقرتحات فريق التفقد أي إشارة 
إلجراءات تأديبية أو قانونية يف شأن املدير الجهوي أو 
املحاسبة  مجلة  ألحكام  خالف  يف  املقرّصين،  موظفيه 
»عدم رصف  41 عىل  تنص يف فصلها  التي  العمومية 
املستحقات إال ملستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم 

لها وإثبات قيامهم بالعمل املطلوب منهم..« 
يف املقابل إكتفى مراقبو الوزارة باقرتاح إجراءات 
كمطالبة  املحاسبة  من  لإلفالت  مكّرسة  سطحية 
هذه  عن  بالنيابة  تكليف مسؤول  يف  باإلرساع  الوزارة 
اإلدارة يف انتظار الحركة الدورية للمديرين الجهويني 

املراسالت  معالجة  آجال  تحّدد  عمل  مذّكرة  وصياغة 
املشاريع  أشغال  قبول  عىل  املصادقة  وآجال  الواردة 
املنجزة والتأشري عىل العقود والصفقات واملصادقة عىل 

كشوفات الحساب.

مسؤولون غير مسؤولين
2015، أي قبل سنتني  7 أوت  يف الكاف وبتاريخ 
العامة  التفقدية  أجرت  القريوان،  إدارة  مراقبة  من 
للتجهيز مهمة تفقد باإلدارة الجهوية، فعاين مراقبوها 

إخالالت قانونية وإدارية شبيهة إىل حد كبري. 
فقد تم الوقوف عىل غياب 12 موظفا من مجموع 
الغائبني  بني  من  وكان  املؤسسة.  بهذه  مرسمني   77

أربعة إطارات وهم عىل التوايل :
• كاهية مدير الجسور والطرقات 

املدنية واإلسكان والتهيئة  البنايات  • كاهية مدير 

العمرانية
• رئيس مصلحة التهيئة العمرانية والرتابية

• رئيس مصلحة املسالك الريفية
بعطل  مسؤولني  أربعة  تمتع  ذلك  مع  بالتوازي 

سنوية يف نفس الفرتة، وهم:
• املدير الجهوي

• كاهية مدير الشؤون اإلدارية واملالية والعقارية 
واألرشيف 

• رئيس مصلحة صيانة واستغالل الطرقات
• رئيس مصلحة البنايات املدنية

غيابات بال إجراءات 
هذا الكم الهائل من الغيابات يف صفوف املديرين، 
كيل  شبه  شلل  يف  تسبّب  الجهوي،  املدير  يتقدمهم 
لهذه املؤسسة العمومية ما جعلها تشتغل ملدة أسبوع 

بمسؤول وحيد وهو رئيس مصلحة اإلسكان.
وقد تسبّبت هذه الغيابات يف تعطيل مختلف أوجه 
عمليات  تعطل  مع  لإلدارة،  واملايل  اإلداري  الترصف 
انعدام  عن  فضال  املوظفني،  عىل  واإلرشاف  املراقبة 

التواصل مع املصالح الجهوية واملركزية.
ورغم قتامة املشهد الذي عاينه متفقدو الوزارة لم 

يتم اقرتاح أي إجراء تأديبي أو قانوني يذكر.

اإلدارة الجهوية للتدليس!
حد  األعوان  بعض  استهتار  بلغ  آخرى  مدينة  يف 
تدليس إمضاءات زمالئهم لإليهام بمبارشتهم عملهم. 
للتجهيز  الجهوية  اإلدارة  أعوان  بعض  استغل  فقد 
مراقبة  عىل  رؤسائهم  حرص  عدم  بوزيد  بسيدي 
عن  عوضا  الحضور  بطاقات  إلمضاء  حضورهم 
زمالئهم، بينما عمد أعوان آخرون إىل إمضاء يف خانتي 
الدخول والخروج لطاقات الحضور، يف نفس الوقت ثم 

مغادرة اإلدارة، وفق تقرير منجز يف سبتمرب 2015.

الدخول  موعد  عن  التأخر  عىل  آخرون  اعتاد  كما 
الرسمي لإلدارة بنصف ساعة كاملة، مستغلني اعتماد 
بطاقات الحضور ببعض املصالح وتجاهلها بمصالح 
أخرى كمصلحة األرشيف والورشات والفروع املحلية، 

لتفادي اإلمضاء.
اليومي  للحضور  املنضبطني  غري  األعوان  بني  من 
باإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد، أشار التقرير الرقابي 
الصادر عن التفقدية العامة يف 21  سبتمرب 2015 إىل 
وضعية عونني تكّررت غياباتهما غري الرشعية عن مقر 

العمل.
أشهر،  ثالثة  ملدة  العمل  عن  تغيّب  العونني  أحد 
طيلة  القضايا  إحدى  ذمة  عىل  موقوفا  كان  أنه  وتبنّي 
اكتفى  التأديب  مجلس  عىل  وبإحالته  غيابه.  مدة 

مجلس التأديب بإنذاره وإعادته إىل سالف عمله.

أما اقرتاحات فريق التفقد فقد تراوحت بني دعوة 
مراقبة حضور  عىل  الحرص  مزيد  إىل  الجهوي  املدير 
املخالفني  تجاه  الردعية  اإلجراءات  واتخاذ  املوظفني 
ونقلة العونني املتغيبني إىل مصلحة أخرى داخل اإلدارة 

مع تكثيف مراقبتهما.

ي..
ِ

ي ثم يَْمض
ِ

يُْمض
للتجهيز  الجهوية  اإلدارة  شهدت  صفاقس،  يف 
مهمة رقابية يف 8 أوت 2013، فعاينت التفقدية العامة 
مداومة عون بمغازة الورشة عىل عدم الحضور، مع 
للنقابة  عام  كاتب  خطة  يشغل  العون  هذا  ان  العلم 

األساسية باإلدارة. 
وباستجواب رئيس الورشة أفاد بأنه يُميض أحيانا 
يف  وبالتثبت  اإلدارة.  مقر  يغادر  ثم  الحضور  ورقة 
وضعيته اإلدارية تبنّي عدم حصوله عىل أي ترخيص 

يربّر هذه الغيابات املتكّررة.
رئيس  تعّمد  إىل  الرقابي  الفريق  تفّطن  كما 
تسّوق  بعمليات  للقيام  عمله  مكان  مغادرة  الورشة، 
يف  بالترصف  كمكّلف  األصلية  مهمته  عىل  يؤثر  ما 

املخزون.
اإلدارة  وصمت  املوظفني  هذين  انضباط  عدم 
إطارات  رسقة  يف  تسبّب  تقرصيهما  عن  الجهوية 

مطاطية من املخزن وإتالف بعض حاويات الدهن.
الغرض  يف  بشكاية  الجهوية  اإلدارة  تقدم  وبعد 
رئيس  لدى  فقط  متوّفرة  املخزن  مفاتيح  أن  تبنّي 
األساسية(  النقابة  عام  )كاتب  املغازة  وعون  املغازة 
أو  تكسري  أي  عن  ناتجة  تكن  لم  الرسقة  عملية  وأن 

خلع.
الرقابة،  فريق  حفيظة  أثارت  اإلخالالت  هذه 
فاقرتح 7 توصيات لم تتضمن أي إجراء قانوني ضد 

الورشة وتعويضه  الضالعني، من بينها إعفاء رئيس 
األعوان  تجاه  الالزمة  التأديبية  اإلجراءات  واتخاذ 
املتغيبني وفصل مهمتي اإلرشاف عىل املغازة والتسوق 

وإجراء جرد شامل للمغازة.

وفي بقية اإلدارات الجهوية..
إدارات جهوية أخرى كانت محل مراقبة من قبل 
منسوب  ارتفاع  من  تعاني  أنها  فتبنّي  التفقد،  فرق 
الجهوية  اإلدارة  باملائة يف   40 لتبلغ حدود  الغيابات، 
العقارية  بالوكالة  باملائة  و31  بسوسة  للتجهيز 
الجهوية  باإلدارة  باملائة  و23  بسوسة  للسكنى 
الجهوية  باإلدارة  باملائة  و18  بالقريوان  للتجهيز 

للتجهيز بالقرصين.
أما مسألة تأخر األعوان فقد كانت قاسما مشرتكا 
للتجهيز. يف مدينة  الجهوية  اإلدارات  العديد من  بني 
خالل  األعوان  حضور  مراقبة  تمت  مثال،  مدنني 
تأخر  فتأكد   2015 ماي   5 ليوم  الصباحية  الحصة 
تراوح  لإلدارة.  منتسب   80 مجموع  من  موظفا   16
 31 قدم  حيث  كاملة،  وساعة  دقائق   5 بني  التأخري 
باملائة   37,5 والتحق  فقط  دقائق  بعد خمس  باملائة 
بعد مدة تراوحت بني 15 و30 دقيقة، بينما تأخر 25 
باملائة مدة تراوحت بني نصف الساعة والساعة، وبلغ 

املتاخرون ألكثر من ساعة أكثر من 6 باملائة.
 انفالت فرّسه املسؤول األول عن هذا الهيكل عند 
شهدته  »ما  بـ  العامة  التفقدية  قبل  من  استجوابه 
اإلدارة يف اعدم انضباط لعدد من األعوان الذين تمادوا 
يف القدوم متأخرين إىل مقرات عملهم أو الخروج قبل 

انتهاء الوقت.« 
تقرير  من  أكثر  يف  ففرّست  العامة  التفقدية  أما 
اإلدارات  من  العديد  يف  الغيابات  استرشاء  أسباب 
العوامل، من بينها تدّخل بعض  الجهوية بجملة من 
النقابات للدفاع عن األعوان املخالفني للقانون وحالة 
وتواطؤ   2011 ثورة  عقبت  التي  والتمّرد  االنفالت 
وعدم  املخالفني  األعوان  مع  املصالح  رؤساء  بعض 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف اإلبان تجاه املخالفني.
معاينة  تمت  بالقرصين،  الجهوية  اإلدارة  ويف 
يعادل  ما  أي   114 مجموع  من  موظفا   21 تغيّب 
مدة  وترواحت  أيضا.  موظفا   21 وتأخر  باملائة،   18
التأخري بني 9,5 باملائة بالنسبة لتأخري بفوق الساعة 
نصف  بني  مرتاوح  لتأخري  بالنسبة  باملائة  و28,5 
الساعة والساعة و24 باملائة بالنسبة لتأخري مرتاوح 
15 و30 دقيقة و38  باملائة بالنسبة لتأخري ب  بني 

15 دقيقة، تقرير رقابي منجز يف ماي 2015.
ورغم الكم الهائل من الغيابات يف مختلف اإلدارات 
الجهوية اقترصت مقرتحات التفقدية العامة عىل بعث 
يف  يتمثل  أول  هيكل  األعوان:  ملراقبة حضور  هيكلني 
مكاتب مراقبة بكل مؤسسة عمومية، ملتابعة حضور 
وهيكل  اليومي،  الحضور  ورقات  ومعالجة  األعوان 
ثان صلب رئاسة الحكومة ملراقبة الحضور واملعالجة 
عىل  رقابية  مهمات  وبرمجة  األعوان  لحضور  اآلنية 

مكاتب املراقبة باملؤسسات العمومية. 
العامة  التفقدية  تقارير  من  العديد  تسّجل  هكذا 
موظفي  بمواظبة  متعلقة  شتى  إخالالت  للتجهيز 
عديدة،  مدن  ويف  سنوات  خمس  مدى  عىل  الوزارة، 
وتأخر  الجهوية  اإلدارات  عمل  تعّطل  يف  تسبّب  ما 
االستجابة ملصالح املتعاملني معها. هذا التكرر لنفس 
لم  سنوات  مدى  وعىل  مدينة  من  اكثر  يف  التجاوزات 
تقابله إجراءات إدارية وقانونية رادعة ما كرس ثقافة 
اإلفالت من العقاب. وقد اتصلنا مرارا بوزارة التجهيز 
والتأخري يف  الغيابات  استرشاء  لالستفسار عن سبب 
صفوف موظفيها فوعدتنا إدارة اإلعالم بالتعجيل يف 
تنظيم موعد لنا مع احد مسؤويل الوزارة امللمني بملف 
انضباط املوظفني، ولم نوفق يف لقاء أي مسؤول اىل 

حدود كتابة هذا املقال.

مدير ال ُيبارش ونقايب ُيْمِض وأعوان يدّلسون اإلمضاءات !
محمد الجاللي
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13الشارع السياسي

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...

فرق الصحة العسكرية عبد الحميد الطرودي
قاتلة  وبائيّة  أزمة  البالد  تعيش  الذي  الوقت  يف 
ووضعا إقتصاديا وماليا يُنذر باإلتيان عىل ما قد يتبّقى 
من بلدنا امُلنَهك، طفا عىل سطح األحداث الوطنيّة ُمجّددا 
بتفعيل"صندوق  املتعلِّق  بابه  يف  اإلنتقاليّة  العدالة  ملّف 
اإلستبداد( لضحايا  التعويضات  )صندوق  الكرامة" 
من  األّول  الصّف  قادة  أحد  تدّخل  زاد  وكالعادة  وطبعا 
حزب حركة النّهضة، عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس 

مكاسب  تحقيق  أجل  من  فقط  ليس  طبعا  وهذا  النّقاش  حّدة  من  الشورى، 
ماليّة لعدد من اإلسالمينّي الذين طالهم البطش، بل وخاّصة ملحاولة الّظهور 
بمظهر قّوة من قوى الثّورة كحامية وحيدة لها.  هذا اإلرصار النّهضوي البنّي 
عىل اإلستفراد بامللّف وإضطالع عبد الحميد الّطرودي بمهّمة النّاطق الّرسمي 
بإسم الّلجنة الوطنيّة لضحايا اإلستبداد جعل الحديث يف هذا املوضوع محّل 

ريبة وتجاذب بسبب ممارسات حزب حركة النّهضة.
وها إّن عبد الحميد الطرودي يستغّل حضوره يف برنامج إذاعي حواري لكيل 
التّهم ملعاريض النّهضة ويستعمل كّل امُلفردات التي يصف بها النهضويّون كّل 

مناوئيهم: صفر فاصل، أعداء الثّورة إلخ...
عبد الحميد الطرودي لم يتحّدث يوم اإلثنني كناطق رسمي باسم اللجنة 
الوطنيّة لضحايا اإلستبداد )املنتمون لكّل مشارب املعارضة لنظام اإلستبداد(

املخاتلة  للنّهضة وتحّدث عىل لسانها وبنفس ممارساتها ومنها  بل كان ظاّل 
حيث رّصح أّن النهضة ستسغّل أموال التّعويضات للمساعدة عىل مواجهة وباء 

الكوفيد.
عبد الحميد الطرودي إستشاط غضبا واتّهم الجميع وحديثه كان مبّطنا 
بنفس العنف الذي جاء عىل لسان عبد الكريم الهاروني، "التّعويض اآلن وهنا 
وحذاري من أّي تأجيل..." هو كسائر قيادات النّهضة يعيش من أجل تحقيق 

مكاسب للجماعة فحسب ولتذهب البالد إىل الجحيم !

دخول  عىل  أسبوع  قرابة  مرور  بعد 
ضد  التلقيح  خط  عىل  الوطني  الجيش 
اإلدارة  فرق  تمّكنت  كورونا،  فريوس 
تلقيح  من  العسكرية  للصحة  العامة 
الصحة  فرق  مواطن.  آالف   6 من  أكثر 
بوالية  حملتها  استهلت  العسكرية 
من  هائلة  أعداد  انترشت  أين  تطاوين، 
الشعبية  واألحياء  القرى  يف  الجنود 
اللقاحات  لحمل  السكنية  والتجمعات 

لبعض الفئات التي قد تجد صعوبة يف التنقل اىل مراكز التلقيح.
انضمام الجيش الوطني إىل الحملة الوطنية للتلقيح دعم مقاربة أكثر 
قربا والتصاقا باملواطنني، كانت وزارة الصحة قد رشعت يف تجسيمها منذ 

أسبوعني، بإرسال فرق متنقلة لتقريب التلقيح من املناطق النائية. 
وقد كشفت بعض الصور القادمة من الجنوب التونيس عن عمل دؤوب 
تقوم به فرق التلقيح خالل تنقلها بني األنهج واملسالك الفالحية واألحياء 
الشعبية عىل مدى ساعات طويلة. هذه الصور عكست عالقة خاصة تربط 
وحداتنا العسكرية باملواطنني الذين هبوا للتلقيح بعد ان باتت الجرعات 

عىل مقربة منهم ودون تكبد عناء التنقل ملسافات طويلة ملراكز التلقيح.
اإلدارة العامة للصحة العسكرية التي تعمل بفرقها املتنقلة ومراكزها 
تستهدف  باتت  أيام،   10 ظرف  يف  مواطن  ألف   20 تلقيح  عىل  امليدانية 
أكثر من والية عىل غرار سليانة التي بارشت فيها عملها منذ امس االثنني، 

معتمدة عىل مسح ميداني يتيح لها التوغل يف عمق املناطق النائية.
وبقدر ما يبدو الوضع الوبائي دقيقا ومحرجا يف العديد من الواليات، 
يف  الصعاب  مختلف  لتحدي  عاليا  العسكرية  الصحة  فرق  تصميم  كان 

سبيل معاضدة مجهودات وزارة الصحة للرتفيع من نسق التالقيح.

 

نور الدين الطبوبي
تهم  مسألة  السياسية  الحكومة 
هشام  الحكومة  ورئيس  االحزاب 
تدعو  ال  او  تدعو  والنهضة  املشييش... 
انه  يعلم  الحكومة  فالجميع  هذه  ملثل 

كان من حقها دستوريا بعد االنتخابات تقديم رئيس حكومة 
اثر ذلك جاءت حكومة  اسقاطه  التي اسهمت يف  وانها هي 
الياس الفخفاخ الذي تم اختياره من قبل رئيس الجمهورية 
ذلك  اثر  تمسكت  ثم  الحكومة  تلك  يف  شاركت  والنهضة 
بملف تضارب املصالح وساهمت يف اسقاطها اىل ان جاءت 
يتم تقديم  انه يف كل مرة  الحالية. واالتحاد الحظ  الحكومة 
وعمق  نظر  ببعد  املسالة  اىل  نظرت  واملنظمة  معني.  طرح 
ولذلك تقدمت لرئيس الجمهورية بمبادرة شاملة....ولوحظ 
منذ ذلك الحني اىل اليوم تداخل يف عديد الجوانب” وكل واحد 
وحساباته وكل واحد يريد ان يوظف اتحاد الشغل لصالحه 
وذلك حال جميع االطراف دون استثناء  واالتحاد ال يخدم اال 

املصلحة الوطنية واال قناعاته واملبادىء التي تاسس عليها.

علي الكعلي
االرقام التي طرحت يف قانون املالية 
شهر  يف  صياغته  تمت  ملا   2021 لسنة 
والعديد  منطقية  كانت  املايض  سبتمرب 
منها مازال منطقيا اىل حد االن والحكومة 
تمكنت مع بلوغ الشهر السابع من سداد 

من  وايضا  واملتقاعدين  املوظفني  مرتبات  وخالص  الديون 
االستثمار وتقديم الدعم للمواطنني  وسيتم يف االيام القادمة 
النواب. وانا  ملجلس  تعدييل  مالية  قانون  مرشوع  تقديم 
قادمة  جلسة  اىل  القانون  مرشوع  يف  النظر  اطالب بإرجاء 
االيجابي  التعامل  الحكومة من  تتمكن  نظرا الهميته وحتى 

مع طلبات بعض النواب. 

توفيق بكار
املنتدى  قبل  من  تونس  ترتيب 
تراجع  “دافوس”  الدويل  االقتصادي 
سنة  من   92 املرتبة  اىل   32 املرتبة  من 
2010 اىل سنة 2015 و التدهور املقدر 
ان  يسبق  ولم  االكرب  يعترب  مرتبة  بـ60 

تم تسجيله منذ نرش اول تقرير للمنتدى يف النصف الثاني 
غينيس  بكتاب  جدير  وهو  املايض   القرن  سبعينات  من 
لالرقام القياسية.... ترقيم تونس السيادي ما فتىء يرتاجع 
اي رد فعل يذكر  العرش االخرية  دون  السنوات  امتداد  عىل 
وكالة  باقصاء  الفادح  الخطا  جانب  اىل  السلطات  قبل  من 
الوكاالت  قائمة  بورز” من  اند  املرموقة “ستندار  التصنيف 
املهيأة لتقييم البالد  وتونس خرست تبعا لذلك يف ظرف 10 

سنوات بني 7 و8 درجات حسب وكاالت التصنيف العاملية.

منجي الرحوي
وبهدوء..  العايل  بالصوت  اقولها 
ومفكري  شباب  يا  للتمرد..  ادعو 
لكنس  تمردوا  تونس..  ومضطهدي 
الشعب  اذلت   التي  الفاسدة”  املنظومة 
واهانته وتسببت يف تجويعه ....واشكال 

التمرد الذي ادعو اليه تكون من خالل االعتصام باملعتمديات 
والواليات وكل مراكز السيادة. وانا ادعو لهذا براحة ضمري 
وال ادعو اىل العنف .. أدعو اىل االنتفاض والثورة عىل منظومة 
الفساد واالفساد وعىل الربملان.. رأس هذه املنظومة هو راشد 
واسع  جماهريي  تحرك  هناك  يكون  ان  يجب   .. الغنويش 

لكنس هؤالء تماما مثلما حصل خالل الثورة عىل بن عيل..

عبد الكريم الهاروني
 الفريق االستشاري للمشييش تحّول 
اىل قيادة سياسية  وهذا مرفوض بالنسبة 
للنهضة وهذا املوقف من  املعز لدين الله 
الحكومة ال  رئيس  ديوان  رئيس  املقدم 
يشمل النهضة فقط او قيادات منها وانما 

رشكاء الحزب ومن يتابعون سري عمل الحكومة يتقاسمون 
مع الحركة قراءتها يف عالقة بمستشاري املشييش والنهضة 
ورشكائها يعتربون ان هناك اشكاال يف القصبة... لذلك طلبنا 
عرب  القصبة  تسييس  املراحل  من  مرحلة  يف  املشييش  من 
تعيني مستشاريني من الكفاءات السياسية ترشحهم االحزاب 

الداعمة للحكومة ومنحهم رتبة وزير”.

قالواقالوا

رديء جداحسن جدا

أبى قطار تونسي إال أن يخرج بدوره عن الطريق القويم تماثال مع بقية أركان 
الدولة... )حادث قرب مدينة السرس(...

صورة تتحدث
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وكّل  القارئ  يستوقف  الغربي  األزهر  محمد  األستاذ  كتاب 
من له شغف االطالع عىل حقيقة وخفايا تاريخ الحركة الوطنية 
التونسية التي مازال بْعض املؤرخني يشّككون يف طريقة افتكاكها 
لالستقالل ويف طبيعة لْحظتها التاريخية االنتقالية املْفصلية  بني 
إْمضاء االتّفاقيات الفرنسية التونسية 3 جوان 1955 وبروتوكول 
املعّمرين  أرايض  تأميم  إىل  ووصوال   1956 مارس   20 االْستقالل 
الذي  الفرنسية  باللغة  الناطق  الكتاب  وهو   .1964 ماي   12
بعد  ما  فرتة  داريس  لدى  االنتقال  مفهوم  وعْرضا  طوال  رّشح  
االستعمار - وكان األْجدر يف تقديرنا - تْسميتها بفرتة االستْقالالت 
االنتقال   - كربى:  محاور  ثالثة  إىل  املؤلف  قّسمها  والتي  الناشئة 
انتقال   - واملايل  االقتصادي  االنتقال   - واالجتماعي  السيايس 
القطيعة: رهانات معركة بنزرت، تأميم أرايض املعّمرين: الحْلقة 
السياسة  الدستورية:  االشرتاكية  االقتصادي؟،  لالنتقال  األخرية 

االقتصادية لتونس ملا بعد االستعمار !.
الّرفيع  التْوليفي  الجْهد  عىل  التأكيد  للكتاب  تقديمنا  يف  نبالغ  وال 
والعناء البحثي الطويل النفس الذي بذلهما الزميل يف التحليل والتفسري 
والديبلومايس  )العسكري  الفرنيس  األرشيف  وثائق  موظفا  واالستنتاج 
يف  مراجعتنا  وسنحرص  واملذكرات.  والصحافة  والتونيس  واالقتصادي( 
املستعملني  واملصطلحني  الغالف  بها  ازدان  التي  الصورة  عند  التوّقف 
الحاكمة  اإليديولوجية  السلطة  من  والوافدين  النص  ويف  العنوان  يف 
ونظرية  االستعمار  بعد  ما  إىل  املرتجم   postcolonialisme  : الغرب  يف 
transitologie  املختارة لدراسة سريورة انتقال أو تحّول نظام سيايس 

املؤلف  فات  ولنئ  ديموقراطي.  نظام  نحو  متسّلط  نظام  من  وخاصة 
تقديم الصورة املشار إليها ولم يكشف عن مدلولها ولم يحّدد تاريخها 
موضوع  االنتقال  بإشكالية  وثيق  ارتباط  لها  أن  والحال  ومصدرها 
التاريخية  املدرسة  عن  الصادرين  املستعملني  املصطلحني  فإن  البحث، 

األنقلوسكسونية تم توظيفهما قرسا عىل املثال التونيس. 
و يف السياق، أبان املؤلف أن مقاربته ليست مع أو ضد أي كان وهي 
إىل  تطمح  ولكن  لها.  معاد  أو  للقومية  منارص  توجه  يف  مدرجة  ليست 
كونها قراءة جديدة للفرتة االنتقالية املدروسة )1954 - 1956( والتي 

سنتفّحص مكنونها تباعا حسب التوّجه الذي أراده املؤلف. 
الوطني  الزعاماتي  للثالثي  والجامعة  املنسية«   « الصورة  قصة  أما 
التونيس يف سبتمرب 1949 : الزعيمان فرحات حشاد وصالح بن يوسف 
ويتوّسطهما املجاهد األكرب الحبيب بورقيبة، العائد من املهجر، فتتمثل 
قبل  ولكن  الرمزي.   والبعد  باإليحاءات  امليلء  ومضمونها  طرافتها  يف 
استجالء ظرف حدوثها، وجبت اإلشارة إىل ظاهرة بعض املؤرخني الذين 
والحال  بورقيبة  الزعيم  إىل  املسند  األكرب  املجاهد  لقب  من  يستهزؤون 
املواجهتني  يف  وصموده  نضاله  نتيجة  الزعيم  بها  ظفر  الصفة  هذه  أن 
األوىل )1934 - 1936( والثانية إثر اعتقاله إبان أحداث 9 أفريل 1938 
التي  الفتاة«  تونس   « الوطنية،  الصحيفة  تحرير  هيئة  إياه  ومنحتها 
أفريل )1939( يتضمن  الذكرى األوىل ألحداث  أصدرت عددا ممتازا يف 
الصور واأللقاب املسندة إىل رجال الحركة الوطنية بشمال إفريقيا كما 

تبينه الوثيقة التالية:

 -  1945 )مارس  الرشق  إىل  الزعيم  هجرة  أثناء  ستشهد  والتي 
سبتمرب 1949( إضافات جديدة: الزعيم الكبري صالح بن يوسف، الزعيم 

املحبوب املنجي سليم، الزعيم املنظر الهادي نويرة.
فقد  الزعاماتي،  للثالثي  الجامعة  الغالف  صورة  خصوص  يف  و 
صدرت  ألّول مرة يف كتاب املؤرخ االشرتاكي املناهض لالستعمار، شارل 

 ،charles andré Julien جوليان  أندري 
يف  منارصيه  وأحد  بورقيبة   الزعيم  صديق 
إثر  معه  التحاور  الفرنسية  السلطة  دعوة 
أفريل   12( السبع  النقاط  مرشوع  عرضه 
1950( بباريس. وكان له قول مسموع لدى 
والرشق  إفريقيا  شمال  إدارة  عىل  املرشفني 
الفرنسية  الخارجية  الشؤون  بوزارة  األوسط 
املتوسط  للبحر  العليا  اللجنة  كتابة  توليه  منذ 
الذي  وهو   )1939  -  1936( إفريقيا  وشمال 
الفرنسية  الخارجية  الشؤون  وزارة  أقنع 
أرض  إىل  العودة  بورقيبة  للزعيم  الرتخيص 
مرشوع  جرابه  ويف   )1949 سبتمرب   8( الوطن 
النقاط السبع املعتدل السابق الذكر. وكان املقيم 
 Jean مونص  جان  املاسوني،  االشرتاكي  العام 
حصول  العائد  الزعيم  وصول  حني  يأمل   mons

الجديد   الدستوري  الحزب  قيادة  يف  داخيل  شقاق 
باإلقامة  امللحقني  الصحفيني  أحد  أوفد  حيث 
العامة اللتقاط صورة الصدام و إذا به يجد الزعيم 
بورقيبة هادئا ومبتسما والزعيم صالح بن يوسف 
لنيٙبّهه  حشاد  فرحات  الزعيم  اليرسى  بيده  يلمس 
بالنظر إىل عدسة املصّور الذي أّرخ ال فقط للصورة 

األمني  بني  الذي حصل  التحالف  خلفية  إىل  أيضا  أوحى  ولكن  الجامعة 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  واألمني  يوسف  بن  صالح  للحزب  العام 
 5 للشغل فرحات حشاد ومحمد األمني باي إثر القمع الدموي إلرضاب 
أوت 1947 بصفاقس )امتنع محمد األمني باي اإلمضاء عىل مرشوع حّل 
الصحة يف  الباي صهره وزير  العام وأرسل  املقيم  الذي عرضه  االتحاد 
حكومة الكعاك معية ابنته زكية لزيارة جرحى القمع وتقديم مساعدة 
مالية معتربة إىل عائالت الضحايا. وحصل كل ذلك بسعي من قبل األمني 

العام صالح بن يوسف(.
هذه الصورة الجامعة للثالثي الزعاماتي الذي سيرشع يف التفاوض 
والديمقراطي   henri Queuille كوي  هنري  الراديكايل  حكومتي  مع 
سنتي   rené pleven بليفان  روني   ،)  udsr( للمقاومة  االشرتاكي 
والتي  شنيق  محمد  »املنصفي«  حكومة  تشكيل  حني   1951  -  1950
كوزير  يوسف،  بن  صالح  الدستوري  الحر  للحزب  العام  األمني  ضمت 
نويرة  الهادي  املساعد  العام  األمني  الرابع،  الزعيم  تشمل  لم  للعدلية، 
الذي بدأ نجمه يتألأل كمحاور جدير لدى سلطة الحماية وبخاصة لدى 
الشعبية )mrp( والتي  الفرنيس وحركة الجمهورية  الحزب االشرتاكي 
طلبت حني عودة الزعيم بورقيبة يف سبتمرب 1949 )بإذن رئيسها روبار 
شومان robert schuman( من مدير ديوان املقيم العام » مونص«، » 
بيار شاتوني«pierre chatenet تنظيم لقاءات دورية يف نطاق الرسية 
الهادي نويرة لتدارس كيفية الرجوع إىل روح نص  املطلقة مع الزعيم 
معاهدة باردو والنظر يف معالجة الزيغ الذي انتابه أي اإلدارة املبارشة 

التي أقّرتها اتفاقية املرىس )8 جوان 1983(. 
التونيس  الفرنيس  التفاوض  بداية  ظرف  استحضار  من  وانطالقا 
الذي انطلق يف أوت 1950 إثر تشكيل حكومة محمد شنيق وتم وأده عن 
طريق مذكرة 15 ديسمرب 1951 وآلت تبعاته إىل اندالع املقاومة املسلحة 
التحرير  معركة  خاضت  الوطنية  الحركة  أن  نلمس   ،1952 جانفي  يف 
بأربع زعامات، ثالثة منها حزبية سياسية )بورقيبة وبن يوسف ونويرة( 
والرابعة نقابية عمالية )حشاد(. ويمكن الجزم أن هذه الزعامات كانت 
للتضحية يف سبيل  الفرنيس ومستعدة  االندماج  لسياسة  رافضة  إجماال 
املحاور  الفرنيس  الطرف  وكان  سيادتها.  وتحقيق  استقاللها  اسرتداد 
سواء كان ذلك سنة 1951 أو 1954 )مع الراديكايل بيار منداس فرنس( 
أو 1955 )مع الراديكايل إدغار فور( أو 1956 )مع االشرتاكي غي موليل( 
مبادئ  تصدير  مع  املتماهية   ( الفرنسية  الحضارية  بالرسالة  متمّسكا 
ومرّوجا  ملّوحا  ديمومتها  عىل  والسهر  املاسوني(  واالستعمار  الحداثة 
إليجابية االستعمار )la positivité du colonialisme ( ومقرتحا عىل 
الطرف املقابل التونيس تباعا االستقالل الداخيل فقط يف مرحلة أوىل ثم 
االستقالل يف كنف التكافل يف مرحلة ثانية ويف ظرف تميّز باندالع الثورة 
 )1955 )أفريل  باندونغ  مؤتمر  وانعقاد   )1954 )نوفمرب  الجزائرية 
ونويرة(  يوسف  وبن  )بورقيبة  الثالثة  الزعامات  بني  التنافس  واحتداد 
إثر استشهاد الزعيم حشاد ) 5 ديسمرب 1952( للظفر بصفة املحاور 
املقاومة  خضم  يف  مسعاه  نويرة  الهادي  الزعيم  واصل  حيث  الجدير، 
إليجاد حل سيايس للقضية التونسية وكان له لقاءين مميزين األول مع 

االشرتاكي  للحزب  املديرة  الهيئة  وعضو  النائب 
 christian pineau »الفرنيس، »كريستيان بينو
التحقيق امليداني الذي أجراه  يف تونس يف  إبان 
حقيبة  الحقا  سيتوىل  والذي   (  1953 نوفمرب 
غي  حكومة  يف  الفرنسية  الخارجية  الشؤون 
مع  االستقالل( والثاني  مفاوضات  إبان  موليل 
يف  فرنس«  منداس  »بيار  الراديكايل  املحامي 
يف  للمرافعة  تونس  زار  الذي   1954 أفريل 
بوبكر  إىل  املنسوبة  املقاومة  أعمال  قضية 
حصل  الذي  اللقاء  وهو  زغوان  من  الجلويل 
من  أكثر  ودام  باالص«  »تونيزيا  نزل  يف 
أن  قبل  فرانس  منداس  بيار  ومكن  ساعتني 
جوان  يف  الفرنسية  الحكومة  رئاسة  يتوىل 
1954 وقبل هزيمة »ديان بيان فو« بالهند 
الصينية  )7 ماي 1954( » من فهم معطيات 
القضية التونسية والتي سنجدها يف خطابه 
يوم 31 جويلية 1954«. وباملوازاة، تحول 
املناهضني  االشرتاكيني  النائبني  من  كل 
 robert فرديي  روبار  لالستعمار، 
 alain جوان 1952( وآالن سافاري(  verdier

املنفي  الزعيم  جالطة،  سجني  زيارة  إىل   )1953 )مارس   savary

الحبيب بورقيبة - رغم تلكأ املقيم العام هوت كلوك - والتحادث معه عن 
ظروف إبعاده وتسوية القضية التونسية. وترتب عن هاتني الزيارتني، 
مبادرة الزعيم صالح بن يوسف يف الخطاب الذي ألقاه بصفة مالحظ يف 
18- جويلية  املنعقد بستوكهولم )16  افتتاح مؤتمر األممية االشرتاكية 
1953( الذي » حيّا فيه نضال الزعيم حشاد االشرتاكي واستشهاده من 
الجديد  الدستوري  الحر  التزام الحزب  الوطنية وأعلن عن  أجل القضية 
بتطبيق الربنامج االقتصادي واالجتماعي لالتحاد العام التونيس للشغل 

وبتغيري اسمه الحر باالشرتاكي حني حصول تونس عن استقاللها«.
ولم يكن الطرف الفرنيس بريئا سنة 1954 يف اختيار الزعيم بورقيبة 
الشأن  وكذلك  فحسب  الداخيل  االستقالل  بقبول  منه  ظنا  للتفاوض 
االتفاق  التي حصل  التونسية   الفرنسية  االتفاقيات  ملفاوضات  بالنسبة 
عىل مضمونها ومالحقها قبل انعقاد مؤتمر باندونغ بيومني )20 أفريل 
1955( ومع احتداد التنافس بني الزعيمني وتصاعد املعارضة اليوسفية 
1956 يف ظرف وعد الطرف  ثم ترجع املفاوضات من جديد يف فيفري 
اململكة بعد قرابة  اىل  الذي عاد  الخامس-  املغربي محمد  امللك  الفرنيس 
 2 يوم  سيتحقق  والذي   )1955 )نوفمرب  باالستقالل  النفي-  من  سنة 
مارس 1956. وتوخى الزعيم الحبيب بورقيبة إزاء محاوريه الفرنسيني 
بالرتغيب طوال  وأخرى  بالتهديد  تارة  ملوحا  واملناورة،  الحيلة  سياسة 
املراحل الثالث للمفاوضات، ومبينا موقفه من النظريات االقتصادية ومن 
العرض الذي قدمه االتحاد العام التونيس للشغل )املؤتمر السادس 21 - 

22 - 23 سبتمرب 1956(: 
» Je ne suis pas l’homme des doctrines et n’éprouve 

nullement besoin d’en avoir une. Je préfère confronter mon 
action et mes idées avec la réalité mouvante «
وهو ما سيرتتب عنه خيار املنوال الليربايل االقتصادي الذي اقرتحه 

االتحاد التونيس للصناعة والتجارة يف مؤتمره الخامس )أفريل 1955(
خطاب  يف  نويرة  الهادي  أ.  التجارة،  وزير  الكربى  خطوطه  وبني 
التونيس  العام  لالتحاد  التعاضدي  االشرتاكي  املنوال  وإرجاء  االفتتاح، 
للشغل إىل مطلع الستينات من القرن املايض بعد انتهاء حرب التحرير 

الجزائرية وحصول » املستعمرة اإلفريقية« عىل استقاللها. 
التسلط الستكمال  الزعيم بورقيبة يف حاجة إىل حد أدنى من  وكان 
الخيار  وفرض  االجتماعي  وتحريره  االقتصادي  بلده  استقالل  سيادة 
الجمهوري نظرا للظرف الداخيل واإلقليمي املتأزم عالوة عىل تفيش االمية 

واملرض والجهل.
بعد  ما  »مقاربة  به  أتت  الذي  الجديد  ما  نتساءل  هذا  كل  وبعد 
االستعمار ونظرية االنتقال من نظام ديكتاتوري إىل نظام ديموقراطي« 
والحال أن نظام بن عيل جعل من الديموقراطية )بيان 7 نوفمرب 1987( 
مهزلة تونس الكربى يف القرن العرشين وأن ما تعيشه اليوم تونس من 
فظاظة وتعاسة يف ظل االنتقال الديموقراطي ال يبرش باالنفراج القريب 

وال التحرر السليم.
 gharbi )Mohamed lazhar( : Une transition ٭

postcoloniale à la tunisienne. tunis, cpu, 2021, 305 pages.

قرأت لك

مقاومة االستعمار المتحّور بتونس )1954 - 1964(:
 يف الطريقة البورقيبية٭

أ. محمد لطفي الشايبي
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الهوامش:
عىل  التونسية  الجامعية  التاريخية  املدرسة  تقدم  لم   )1(
االشتغال يف تاريخ الحركة الوطنية إال بعد بعث الربنامج القومي 
السبعينات  موّف  يف     pnr الوطنية  الحركة  تاريخ  يف  للبحث 
املنصف  األستاذ  إرشاف  تحت   )1979( املايض  القرن  من 
القومي  للمركز  التابع  البحثي  للربنامج  أوكلت  حيث   الشنويف 
لجنة  تكوين    cnudst والتقني  العلمي  للتوثيق  الجامعي 
مصادر التاريخ التونيس يف فرنسا التي سهرت عىل رصد وفرز 
واالقتصادي...(  والديبلومايس  )العسكري  الفرنيس  األرشيف 
وأثناء  قبل  بتونس  الفرنيس  االستعماري  بالحضور  املتعلق 
بكراته  وحفظ  تونس  إىل  جلبه  ثم  واستنساخه  الحماية  وبعد 
microfilm يف مخزن املركز القومي الجامعي  أوال ثم نقله إىل 

 1989 سنة  تأسيسه  إثر  الوطنية  الحركة  لتاريخ  األعىل  املعهد 
للغرض  إىل مخازن مكيفة    2007 منذ  البكرات   ونقل أصول 
الهادي  محمد  األساتذة  وتنافس  الوطني.  األرشيف  بمؤسسة 
كل  املحجوبي  وعيل  شاطر  وخليفة  التلييل  والبشري  الرشيف 
واحد ومقاربته املفضلة يف البحث واالشتغال عىل حقل الحركة 
وكان  الطلبة.  لدى  عملهم  طرق  بمنهجية  والتعريف  الوطنية 
للزميل محمد األزهر الغربي السبق يف التحول إىل دور األرشيف 
الفرنسية بباريس ضمن الفريق املقرتح من قبل أ. محمد الهادي 
سابقا  املذكور  الفرنيس  األرشيف  رصد  يف  للمشاركة  الرشيف 
التاريخ االقتصادي )املايل  واالشتغال عليه. و اختص يف دراسة 
واالستقالالت  االستعمار  فرتتي  يف  العربي  املغرب  يف  والبنوك( 

الناشئة.

الهيمنة  تستعاد  حيث  االستعمار  بعد  ما  ملف   -)2(
 ،2018 12، صائفة  عدد  االستغراب،  مجلة  يف  أخرى  بوسائط 

ص. 7 - 284 .  
- Dossier : Le postcolonialisme : une stratégie 

intellectuelle et politiQue in cités

)Philosophie. politiQue. histoire(, n°72, 
2017, pp. 9-157 et notamment diop samba : 
concept postcolonial et idée de nation en afriQue 
francophone, pp.139-157.

)3( Julien )Charles andré( : Et la tunisie devint 
indépendante … )1951-1957(. Paris, editions Jeune 
afriQue, 1985.

)4( Le monde, 19 avril 1950. lettre-réponse 
de charles-André Julien sur la politiQue française 
en tunisie )suite à la déclaration de bourguiba au 
Journal suscité du 14 avril 1950(.

(5( bourguiba revient d’exil  malgré l’opposition 
de salah ben youssef et » grâce à l’autorisation du 
Quai d’orsay et contre l’avis du résident général «In 
mitterrand )François( : La politiQue française en 
afriQue du nord preuves, novembre 1953, page 5.

)6( Pierre chatenet a » analysé très 
précisément, avec hedi nouira, ce Qui )lui( paraissait 
être trois points d’ancrage principaux de cette 
» administration directe «, à savoir le secrétaire 

général du gouvernement tunisien, véritable chef du 
gouvernement, les directeurs français des grandes 
administrations et les contrôles civils « In chatenet 
)Pierre( : Décolonisation. souvenirs et réflexions. 
paris, buchet/chastel, 1988, pp.  96-118 )Hédi 
nouira(.

)7( Conférence  de presse sur le problème 
tunisien par christian pineau, Jeudi 5 novembre 1953 
au siège de la sfio in  archives de l’ours, 5 pages.

)8(  السيد منداس فرانس يّطلغ عىل امللف التونيس يف بوعيل 
)البشري(: ذكريات مناضل وطني. تقديم األستاذ جلويل فارس. 
تاريخ،  بدون  والصحافة،  والفنون  الرسم  فنون  رشكة  تونس، 

ص. 174.
)9(  Discours et conférence de presse de salah 

ben youssef, ministre de la Justice et secrétaire 
général du néo-Destour en marge des travaux 
du congrès de l’internationale socialiste tenu à 
stockholm )16-18 Juillet 1953(  in shat, carton 
2h134, dossier : activités nationalistes en tunisie, en 
france et à l’étranger )1951-1957(.

 ،10 عدد  روافد  يف  األرشيفية  الوثيقة  وتقديم  نرش  وتم 
2005، ص. -31 40.
 )10( أجاب كل: 

- من الوزير السابق للشؤون الخارجية الفرنسية واملفاوض 
الرئييس معية آالن سافاري  للزعيم بورقيبة، كريستيان بينو يف 

حديث أجريناه معه سنة 1986  حول طبيعة هذه املفاوضات 
ذاكرا:

»  Cette négociation  m’a beaucoup plu car elle 
était amicale et agréable 

الفرنيس بان  الوزير  الزعيم بورقيبة يردد عىل سمع  )كان 
الفرنسيني أصدقاؤنا وأن الجزائريني إخواننا(

elle a duré trois Jours. cela nous plaisait 
tellement Que  nous l’aurions encore  fait durer 
QuelQues Jours de plus, s’il n’avait pas fallu 
conclure…un Jour, il m’a fait une réflexion Qui m’a 
fait beaucoup réfléchir… : Un traité pourQuoi est-ce 
Qu’on le respecterait. il n’a de valeur Que le Jour où 
il est signé ; c’est la constatation d’un état de fait. a 
partir du moment où les états de faits changent, un 
traité n’a plus de valeur «. Quand il m’a dit cela, J’ai 
invoQué le respect de la parole donnée, mais en fait il  
avait un peu raison « :

actes du colloQue d’arras, cahier et revue de 
l’ours, n°169, mai-Juin 1986, pp. 24-26.
 albertوالكاتب املفكر املناهض لالستعمار، ألبار ممي -
memmi  يف يومياته )1936 - 1962( إىل كيفية انطالء الحيلة 

البورقيبية عليه وشارل سوماني )فيفري- مارس 1956(:  
les hypothèses infinies. Journal 1936-1962. 

paris, cnrs editions, 2021, 1427 pages, pp. 1028 et 
1030-1031.

املالية  األوراق  سوق  استعاد  متتالية  أسابيع  دام  تراجع  بعد 
بتونس بريقه خالل األسبوع املمتد من 5 إىل 9 جويلية الجاري. 
7256,35 نقطة  0,3 ٪ عند  ارتفاعا بـ  وسجل املؤرش املرجعي 
 5,4 بـ  سنوية  إيجابية  نتائج  نتائج  بذلك  "توننداكس"  وسجل 

حسب تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية لألوراق املالية".
بانخفاض  املذكور  األسبوع  طيلة  البورصة  نشاط  وتميّز 
ملحوظ يف نسق التداوالت. ويف غياب تبادالت بالكتل شهد السوق 
دينار  مليون   1,8 بلغ  يومي  بمعّدل  فقط  دينار  9 ماليني  تبادل 
مع اإلشارة اىل أن نسق التبادالت الضعيف يمثل احدى خصائص 

فصل الصيف.

تحليل تطّور األسهم
التونسية  )الرشكة   siphat لسهم  األكرب  االمتياز  عاد   •
للصناعات الصيدلية( الذي تمكن من تحقيق ربح بـ 8,4 ٪ بسعر 

5,300 دينار.
نشاط  عن  املالية  بياناتها  بعد  تصدر  لم  الرشكة  أن  يذكر 

.2020
 2 من  املمتد  األسبوع  ٪ خالل   21 بـ  تراجع  تسجيل  بعد   •
 carthage قرطاج"  "اسمنت  رشكة  سهم  حقق  جويلية   5 اىل 
تسجيل  الرشكة  وشهدت  الخرضاء.  املنطقة  نحو  قفزة   cement

لذلك  تبعا  لتغذّي  1.630 دينار  ارتفاعا بـ3,2 ٪ بسعر  سهمها 
من   ٪  23 مثل  بما  دينار  مليون   2,1 بـ  السوق 

حجم التداوالت خالل األسبوع.
• تدحرجت رشكة "آي تاك" ae tech اىل ذيل 
ترتيب املؤرش املرجعي "توننداكس" دون اجتذاب 
 10,2 دفق من األموال. وسجل سهمها تراجعا بـ 
٪ بسعر 0,440 دينار. وعّمق السهم بذلك انهياره 

السنوي ليبلغ – 28 ٪.
التونسية  الرشكة  سهم  كان  جانبه،  من   •
 )sotetel( والالسلكية  السلكية  للمقاوالت 
املذكور  األسبوع  خالل  الخارسين  أكرب  ضمن 
دنانري   3,690 بسعر   ٪  5,1 بـ  تراجع  بتسجيل 
وحجم تداوالت لم يتجاوز 43 ألف دينار. وستعقد 
جويلية   15 يوم  العادية  العامة  جلستها  الرشكة 
يف  والبّت   2020 حسابات  عىل  للمصادقة  الجاري 

اقرتاح توزيع ربح بـ 0,100 دينار عن كل سهم.

مستجدات السوق
• مذّكرة حول الوضع االقتصادي :

األول  الثالثي  خالل  طفيفا  تحسنا  االقتصادي  النشاط  شهد 
من عام 2021 حسب آخر أرقام املعهد الوطني لإلحصاء. وسجل 
النشاط تطورا بـ + 0,3 ٪ يف القيمة املتبادلة بعدما كان يف حدود 
– 0,3 ٪ خالل الثالثي الرابع من سنة 2020. وبحساب االنزالق 
السنوي ظل النمّو يف املنطقة السلبية للثالثي الخامس عىل التوايل 

)- 0,3 ٪ بعد – 6,0 ٪ خالل الثالثي السابق(.
خالل  املحققة  النمّو  نسبة  معظم  أن  قطاعي  تحليل  وأظهر 
الثالثي األول من عام 2021 كان بفضل الصناعات غري التحويلية 
)+ 0,7 نقطة مائوية( وبدرجة أقل بفضل الصناعات التحويلية 
التحويلية  الصناعات غري  )+ 0,3 نقطة مائوية(. ويحمل تطّور 
النفط  "استخراج  فرع  حققها  التي  اإليجابية  النتائج  بصمات 
مائوية  نقطة   0,7  + بـ  النمّو  مجموع  يف  ساهم  الذي  والغاز" 
بما يعني ارتفاعا بـ + 29,6 ٪ مستفيدا من القفزة املسجلة عىل 
"حلق  حقول  دخول  اثر  الخام  للنفط  الوطني  اإلنتاج  مستوى 
املنزل" )جانفي 2021( و"برشى" و"عبري" )فيفري 2021( من 
اسهام حقل  الغاز بفضل  الوطني من  اإلنتاج  ارتفاع  جهة، ومن 

"نوارة" اثر انتعاش اإلنتاج من جهة أخرى.
 2021 ماي  شهر  يف  التضّخم  سّجل  العام  مستوى  وعىل 

مقابل   ٪  5,0 عند  السابق  الشهر  استقرارا وحافظ عىل مستوى 
6,3 ٪ يف العام السابق.

عن  الخارج  األسايس  التضخم  تعّزز  اىل  التطّور  هذا  ويعود 
املحّددة )5,1 ٪  الطازجة واملنتجات ذات األسعار  الغذائية  املواد 
بعد + 5,0 ٪( من ناحية وإىل التضخم املتعلق باملنتوجات الغذائية 
الطازجة )+ 6,4 ٪ بعد – 4,3 ٪( والذي تم تحييد آثاره بالتحكم 

يف أسعار املنتجات ذات األسعار املحّددة )+ 4,0 ٪ بعد 5,3 ٪(.
وعىل امتداد الخمسة أشهر األوىل من عام 2021 سجل العجز 
 – مقابل  دينار  مليون   5941  – عند  طفيفا  تراجعا  التجاري 
سجل  الطاقة،  قطاع  وباستثناء  عام.  قبل  دينار  مليون   6.100
4114 مليون دينار مقابل  امليزان التجاري عجزا طفيفا وبلغ – 
ارتفاع نسق  4106 مليون دينار عند نهاية شهر ماي نتيجة   –
الواردات مقارنة بنسق الصادرات. وأّدى تراجع العجز التجاري 
710 ماليني  14 ٪ عند  األجور )+  التحكم يف كتلة  بالتوازي مع 
دينار( اىل تخفيف عجز ميزان النفقات العادية الذي استقر عند – 
3386 مليون دينار )أو – 2,8 ٪ من الناتج الداخيل الخام( مقابل 
– 3850 مليون دينار )أو – 3,5 ٪ من الناتج الداخيل الخام( مع 

نهاية شهر ماي 2020.
أّما االحتياطي من العملة األجنبية فقد تراجع مع نهاية شهر 
ماي اىل 7578 مليون دوالر )أو 136 يوم توريد( مقابل 8490 
نهاية  مع  توريد(  يوم   162 )أو  دوالر  مليون 
شهر ماي 2020 نتيجة سداد 250 مليون دوالر 

من قرض لدولة قطر.
تراجع  فقد  امليزانية  برصيد  يتعلق  ما  ويف 
 2021 أفريل  نهاية  دينار  مليون   1219  – من 
مقابل – 2305 مليون دينار قبل عام. وجاء هذا 
وانخفاض  الدولة  موارد  ارتفاع  نتيجة  التحسن 
مليارات   10 الدولة  موارد  ناهزت  فقد  االنفاق. 
دينار مع نهاية أفريل 2021 أي بزيادة بـ 20,2 
٪ )أو + 1670 مليون دينار( مقارنة بمستواها 
2020. ويعود ذلك أساسا اىل  أفريل  عند نهاية 
 27,6 زيادة املداخيل الرضيبية غري املبارشة بـ 
٪ )أو + 1260 مليون دينار(. وبالنسبة لنفقات 
الدولة فقد بلغت بعد األربعة أشهر األوىل من عام 
2021 10,3 مليارات دينار برتاجع بـ - 1,4 ٪.

التونسية لألوراق المالية :

االمتياز  لـ »siphat« وae tech يف ذيل الرتتيب

اشهار
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الحبيب القيزاني

ماذا ُتضمر واشنطن لدول القرن االفريقي؟
بعد تعيين فيلتمان :

وزير  أعلن   ،2021 أفريل  شهر  يف 
عن  بلينكن  انتوني  االمريكي  الخارجية 
تعيني جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن 
االفريقي. بلينكس أوضح أن التعيني »يؤكد 
ديبلومايس  جهد  بقيادة  واشنطن  التزام 
واألمنية  السياسية  األزمات  ملعالجة 

واالنسانية املرتابطة باملنطقة«.
بني  القائمة  التوترات  اىل  بالنظر  لكن 
دولها والتي حّولتها اىل شبه بركان واعتبارا 
وأدواره  لبنان  يف  خصوصا  فيلتمان  ملايض 
خالل تدخالت املخابرات األمريكية يف احداث 
ما يسّمى بـ»الربيع العربي« يجرب التساؤل 
عّما ان كانت واشنطن قد قّررت تفجري كل 
سيناريو  يف  مرص  اىل  اثيوبيا  من  املنطقة 
أخطر من الذي عاشته سوريا خصوصا أن 
الالعب  ليست  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الوحيد يف الجهة.

املتاخمة  اثيوبيا وجيبوتي والصومال  تشكل 
لخليج عدن والبحر األحمر دول القرن االفريقي 
ويعترب موقع هذه الدول اسرتاتيجيا لكن مفهوم 
سياسيا  يشمل  ما  غالبا  االفريقي«  »القرن 
وكينيا  السودان  وجنوب  السودان  واقتصاديا 
أنهار  أهّم  النيل  وأوغندا باعتبارها مصدر منبع 
 4100 طول  عىل  يمتّد  والذي  االفريقية  القارة 
كما  املتوسط.  البحر  يف  ليصّب  كلم حتى مرص 
عبور  منطقة  االفريقي  القرن  سواحل  تعترب 
ألهم املمرات البحرية يف العالم عرب البحر األحمر 

وقنال السويس.
بتعيني فيلتمان يبدو أن املنطقة باتت هدفا 
مكشوفة  وأخرى  خفية  تارة  جديدة  ملوجة 
هيكلة  واعادة  دولها  من  عدد  استقرار  لرضب 
واسرتاتيجيا  واقتصاديا  سياسيا  خريطتها 
موجة  غرار  عىل  امللّونة«  »الثورات  ستار  تحت 
التي  والحروب  العربي«  »الربيع  بـ  يسّمى  ما 
»االنقالبات  بعد  واليمن  وليبيا  سوريا  دّمرت 

السياسيتني  باملنظومتني  أطاحت  التي  الناعمة« 
أنه سبق تعيني فيلتمان،  يف تونس ومرص. ذلك 
لألمم  خاص  ممثل  بخطة  بارت  فولكر  تكليف 
املتحدة بالسودان والرجالن عمال اليد يف اليد يف 
خالل  السوداء«  »العمليات  بـ  يسمى  ما  اطار 
موجة »الربيع العربي« عرب محاولة فرقعة لبنان 

واسقاط نظام بشار األسد.
اذ  تنفيذه  يعتزم  ما  نوايا  يخف  لم  فيلتمان 
ان  بولييس«  »فورين  ملجلة  تعيينه  بعد  رّصح 
املقّومات  كّل  »تمتلك  االفريقي  القرن  منطقة 
النطاق  واسعة  جهوية  أزمة  بؤرة  اىل  لتتحّول 
يبدو معها ما شهدت سوريا أشبه بلعبة أطفال 
حرب  اىل  بأثيوبيا  التوتّرات  أّدت  اذا  خصوصا 
أن  مضيفا  تيغراي«  إقليم  تتجاوز  عامة  أهلية 
بني  الحدودي  بالخالف  تتعلق  االخرى  أولوياته 
أزمة  عن  النائجة  والتوتّرات  والسودان  اثيوبيا 
سّد النهضة االثيوبي مع مرص والسودان. وهذه 
لعمري بلغة ديبلوماسية »توابل جاهزة« لتفجري 
املنطقة بأكملها وفق ترتيبات تتوافق مع أجندات 

واشنطن. 

بركان سياسي وعسكري
بعض  شهدتها  التي  لألحداث  املتابع  إن 
أن  يالحظ  االخرية  السنوات  خالل  املنطقة  دول 
القوى الغربية وعىل رأسها ما يسّمى »الصندوق 
 national endoWment »الوطني للديمقراطية
ومنذ  الخفاء  يف  ترتب    for democracy

باملنطقة.  األفق  تلوح يف  التي  للتغيريات  سنوات 
 2018 بأثيوبيا منذ عام  النظام  وقد كان تغيري 
االئتالف  قبل  عندما  التميّش  هذا  مراحل  احدى 
تيغراي  إقليم  طائفة  يمثل  والذي  الحاكم  األقيل 
)6 ٪ من عدد السكان( وبعد مظاهرات مناوئة 

يضّم  ائتالف  لصالح  السلطة  عن  بالتخيّل  له 
تمثل  والتي  اللدودة  عدّوتهم  »أورومو«  طائفة 
 2018 أفريل  ففي  السكان.  عدد  من   ٪  34
»جبهة  اضطرت  شديد  عاملي  ضغط  وتحت 
تحرير شعوب تيغراي« التي كانت تحكم البالد 
لالستقالة   2012 عام  منذ  حديد  من  بقبضة 
والقبول بائتالف حاكم انتقايل واجراء انتخابات 
لـ  ينتمي  الذي  أحمد  آبي  وأصبح   .2020 عام 
»الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب االثيوبي« 
وتمكن  »أورومو«  طائفة  من  وزراء  رئيس  أول 
بسيطرة  تتميز  كانت  التي  جبهته  تعويض  من 
بحزب  تيغراي«  شعوب  تحرير  »جبهة  رجاالت 
ومن  »االزدهار«.  األسماء  من  له  اختار  جديد 
آبي  انجازات  أو  أحد  أن  اذ  األمور  تعّقدت  هنا 
بإرشاف  حّد،  وضع  كان  للوزراء  كرئيس  أحمد 
 20 دامت  واريرتيا  اثيوبيا  بني  لحرب  أمريكي 
سنة والتوقيع عىل اتفاقية سالم كانت وراء منح 
نوبل  جائزة  بربيطانيا  دراسته  زاول  الذي  آبي 
 30 اريرتيا قد خاضت حربا بـ  للسالم. وكانت 

استقاللها  للحصول عىل   1991 عام  سنة حتى 
عن اثيوبيا لكن املواجهات الحربية الحدودية بني 
حالة  يف  الطرفني  جعلت  واريرتيا  تيغراي  اقليم 

حرب قبل أن يطفئها آبي أحمد.
وقد أثار استبعاد آبي »جبهة تحرير شعوب 
حول  الشبهات  السالم  مفاوضات  من  تيغراي« 
نواياه ليتضح يف ما بعد أنه ضمن رسيا تعاون 
قوات  عىل  عنيف  هجوم  لشن  أريرتيا  حكومة 
 2020 أوت  ويف  جبهتني.  من  انطالقا  تيغراي 
عندما تنكر آبي التفاق االنتخابات تجاهل اقليم 
نتج  جهوية  انتخابات  ونظم  تأجيلها  تيغراي 
والقوات  االثيوبي  الجيش  مع  حرب  اندالع  عنه 

االريرتية معا.
وتتهم جماعة تيغراي رئيس الوزراء األثيوبي 
ثأرا  أورومو  طائفة  دكتاتورية  لفرض  بالسعي 
للقمع الذي تعرضت له عىل يد نظام حكم جبهة 
انتقال  اتفاق  وحتى  تيغراي  شعوب  تحرير 
السلطة فقد كان اشبه باتفاق املصالحة الوطنية 
الذي شهدته دولة جنوب افريقيا يف عهد رئيسها 

الراحل نيلسون مانديال رغم كل مظالم املايض.
تيغراي  إقليم  منح  عىل  أيضا  نص  االتفاق 
حكما ذاتيا سياسيا وحماية ضد القوات األجنبية 
)املقصود الجيش االريرتي(. لكن عوض االعداد 
فيدرالية  دولة  إقامة  اىل  تؤدي  حّرة  النتخابات 
مثلما جاء يف االتفاق، قاد آبي أحمد حملة تطهري 
وقمع استهدفت أعضاء بارزين يف جبهة تحرير 
جنراالت  بالخصوص  منهم  تيغراي  شعوب 
كربى  مؤسسات  أصحاب  اىل  إضافة  بالجيش 
»اليشء الذي خلق شعورا لدى نخبة إقليم تيغراي 
عن  بها  تخلت  خداع  عملية  اىل  تعّرضت  بأنها 
السلطة مقابل وعود كاذبة« حسب تعبري جوهر 

محمد أحد مهنديس اتفاق املصالحة وأحد عّرابي 
املظاهرات التي شهدتها اثيوبيا عام 2016.

العسكرية  املواجهات  تتنّزل  االطار  هذا  يف 
تيغراي.  وقوات  االثيوبي  الجيش  بني  الحالية 
من  جوهر  أن  العاملية«  »الشبكة  موقع  ويقول 
طائفة »أورومو« وأنه نسق املظاهرات املذكورة 
أين  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  انطالقا 
ميديا  »أوروميا  هي  تلفزية  قنوات  شبكة  يملك 
الصناعي وأن مقرها  القمر  تبّث عرب  ناتوورك« 
جوهر  أن  املوقع  ويضيف  مينيابوليس.  مدينة 
عودته  بعد  وأنه  ستانفور  جامعة  من  متخرج 
كبطل  واستقباله   2018 سنة  أبابا  أديس  اىل 
لحركة التحرير، قام آبي أحمد يف سبتمرب 2020  
بات  بذلك  وأنه  إرهابي  أنه  بتهمة  باعتقاله 

واضحا طمع آبي يف السلطة.

السّد الملعون
أحمد  آبي  رفض  سلطته،  دعم  مع  توازيا 
اتفاق حل احد أخطر  بكل إرصار وغطرسة أي 
سّد  بناء  وهو  اال  االفريقية  بالقارة  النزاعات 
النهضة العمالق الذي باكتمال انشائه لن يمكن 
وإنما  الذي تحتاجه فحسب  الكهرباء  بالده من 

سيقطع ماء النيل عن السودان واملرص.
والسّد الذي يمثل لرئيس وزراء اثيوبيا رمز 
يبعد  ال  نظامه  حول  وطنية  وحدة  لبناء  ارادته 
وهو  السودانية  الحدود  عن  كلم   30 من  أكثر 
يوفر أكثر من 90 ٪ من املاء لحوايل 100 مليون 
بعد  والقاهرة  الخرطوم  هّددت  وقد  مرصي. 
الديبلوماسية  سلسلة من املفاوضات واملحاوالت 
باللجوء  مياهه  اقتسام  حول  اتفاق  اىل  للتوصل 
اديس  رفض  بعد  خصوصا  عسكري  عمل  اىل 
أبابا تدخل األمم املتحدة يف امللف. لكن آبي يرص 

عىل موقف حكومته ويميض يف ملء السّد.
وبالعودة اىل فيلتمان يقول موقع »الشبكة 
للرجل قصة غامضة وأن شبهات  أن  العاملية« 
وزراء  رئيس  اغتيال  يف  دوره  حول  تالحقه 
الحريري عندما عمل سنة  لبنان األسبق رفيق 
متهم  وأنّه  بدمشق  مقيما  بلبنان  سفريا   2005
يف  بالتحقيق  كلفت  التي  األممية  للجنة  بااليعاز 
الجريمة  يف  السوري  الرئيس  لتوريط  االغتيال 
للوجود  حّد  لوضع  أمريكي  مخطط  اطار  يف 
السوري بلبنان وأنه كان وراء تنظيم ما يسمى 
والتي طالبت بخروج  لبنان  األرز« يف  »ثورة  بـ 

القوات السورية منه.
ويضيف موقع »الشبكة العاملية« أن فيلتمان 
 sWp عمل بمساعدة فوركر بارت عىل رأس فريق
املختص يف الشؤون السورية قال أنه ممّول من 
طرف الحكومة األملانية عىل توسيع رقعة ثورات 
األمريكي  الرئيس  من  بدعم  العربي«  »الربيع 
هيالري  خارجيته  ووزيرة  أوباما  باراك  األسبق 
كلينتون اىل ليبيا ومرص وأن الهدف كان اسقاط 
نظام األسد وتدمري سوريا بمؤازرة من أردوغان 
»االخوان  إيصال  مع  وقطر  السعودية  والعربية 
فيلتمان  بأن  مذكرا  السلطة  دفة  اىل  املسلمني« 
شغل آنذاك منصب نائب وزيرة الخارجية مكلفا 
أمميا  مبعوثا خاصا  ثم  األوسط  الرشق  بشؤون 

فولكر بارتجيفري فيلتمان
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ال تتعجب فأنت في الصين !
والتكنولوجيا  االقتصاد  في  األولى  المراتب  بالدهم  بّوأ  الذي  الشيء  حدودا  تعرف  ال  الصينيين  ابتكارات 
والذكاء الصناعي بل ومّكنهم من التحكم في التربة المترسبة بقاع السدود للسيطرة على الفيضانات وانتاج 

الكهرباء في نفس الوقت.
في الصورة جمع من السواح يتابعون بانبهار اطالق مياه الترسبات بسّد كسياولنغدي... مياه تتحّول في 

لحظة الى سيول جارفة تنصّب في هدير رهيب بالنهر األصفر.
ألم يقل نابليون "عندما تستيقظ الصين... يرتعد العالم"؟

ق: 
ِ
رئيس )الشاباك( اإلسرائيلّي الساب

أحداث الضفة الغربية قد تطيح بعّباس..
و»محاس« تنتظر يف الزاوية

قال يعكوف بريي رئيس جهاز األمن العام السابق- الشاباك 
من  تتطلب  الغربية  الضفة  يف  املعقدة  األمنية  "األوضاع  إّن 

تهديدات  تُشكِّل  ألنّها  ومتعمًقا،  فوريًا  تقييًما  إرسائيل 
ديناميكيات  فيها  ترتاكم  أْن  ويمكن  خطرية،  أمنية 
صارمة" وأنه مطلوب الكثري من االهتمام لتكون مستعًدا 

لكّل بديٍل ممكٍن”.
“محمود   : معاريف  بصحيفة  مقاله  يف  وأضاف   

الفلسطينية،  السلطة  عبّاس يشغل ثالثة مناصب: رئيس 
ويف  فتح،  ورئيس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ورئيس 

السنوات األخرية، وبسبب تقدم سنه وحالته الصحية، بدأت 
حول  مطولة  نقاشات  وحصلت  بعده،  من  الخالفة  معركة 

العمليات املتوقعة بعد خروجه من املرسح السيايس، من حيث 
رصاعات الوراثة”.

“التقدير  أّن  إىل  بريي  لفت  ذلك،  إىل  باإلضافة   
األمنّي اإلرسائييلّ يرى أّن خليفة عباس برئاسة 

يف  الشاملة  املعالجة  عىل  سرُيكِّز  السلطة 
إلقامة  الالحقة  واملحاولة  الداخيلّ،  املجال 

دولة فلسطينية، ومنع الرصاعات بني من سيتم انتخابهم للمناصب اإلضافية 
التي يشغلها أبو مازن حاليًا، ويف العالقة مع حماس التي لديها فرصة كبرية 
للفوز باالنتخابات، إذا أجريت، ألنها ستكون فرصتها إلثبات قوتها ومكانتها 

بني الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية”.
الوضع  عىل  الحفاظ  ل  تُفضِّ الجديدة  اإلرسائيلية  “الحكومة   : وأوضح 
الراهن مع الفلسطينيني، وربما هذا هو موقف غالبية الجمهور الفلسطيني 
واملجتمع الدويل، رغم أّن مصالح إرسائيل يف الساحة الفلسطينية ترتكز يف 
محاولة للحفاظ عىل االستقرار األمني، وتحسني الوضع االقتصادي، وتقليل 

نفوذ حماس، وإضعاف عنارص املعارضة يف السلطة الفلسطينية”.
وشّدّد بريي يف تحليله عىل أّن “مقتل امُلعاِرض السيايّس الفلسطيني نزار 
بنات أشعل مدنًا كربى يف الضفة الغربية، وتسبب يف موجة من االحتجاجات 

عليها  نعتد  لم  مشاهد  ورأينا  فيها،  فتيل  بإشعال  تهدد  العنيفة 
تعمل  التي  الفلسطينية  السلطة  وقيادة  طويلة،  فرتة  منذ 
جاهدة لتنظيم مظاهرات دعما ألبي مازن، تمر بأزمة كبرية 
اإلرسائيلية،  األمن  قوات  مع  االشتباكات  إىل  “تترسب”  قد 

وتحاول حماس االستفادة منها”.
كبرية  احتمالية  فيه  الحايل  “الوضع  أّن  إىل  ولفت 
كيف  يعرف  ال  الذي  بعباس،  اإلطاحة  لدرجة  للتدهور، 
السلطة  لتعامل  حاد  انتقاد  يتطور  بينما  الوضع،  يهدئ 
العام  الرأي  استهزاء  أثار  الذي  والترصيح  نزار،  موت  مع 
، وال  الفلسطيني، أن إرسائيل ال تتخذ أّي موقٍف رسميٍّ
تستعد فعالً لتغيري جذري يف الوضع، رغم أن الحكومة 
وقوات  والجيش  الداخيل  واألمن  األمن  ووزراء 
لفرتة  باالستعداد  مطالبني  األمن 
استخباريًا  حساسة: 

وعملياتيًا”.
وأضاف   
“الردود  أّن 
اإلرسائيلية تجاه تطورات السلطة الفلسطينية مهمة للغاية، سواء يف تهدئة 
البدائل  لجميع  نستّعد   أْن  املهم  ومن  واالضطرابات،  التوترات  تصعيد  أو 
أن  املهم  من  ولكن  الترصف،  كيفية  حول  دائمة  تقييمات  وإجراء  املمكنة، 
وتكون  غّرة  ارسائيل عىل حني  تؤخذ  وأاّل  للردود،  بيانات  قاعدة  إعداد  يتم 

مضطرة للرد دون مخطط معد مسبًقا”.
تتطلب  الغربية  الضفة  يف  املعقدة  “األوضاع  إّن  القول  إىل  وخلُص   
تعجياًل فوريًا للمعالجة، وإجراء تقييم متعمق للوضع، ألنّها تهديدات أمنية 
خطرية قد ترتاكم فيها ديناميكيات صارمة، رغم أّن إرسائيل تمتلك القدرة 
االستخبارية عىل مواكبة التطورات، وتتطلب قدًرا كبريًا من االهتمام لتكون 
مستعدًة ألّي بديٍل محتمٍل، فلدينا سنوات عديدة من الخربة والقدرات، وهذا 

هو الوقت املناسب إلثبات ذلك لنا وللمنطقة”.

لسوريا.
األمم  »وضعت   : العاملية«  »الشبكة  موقع  ويتابع 
مليون   250 بـ  ميزانية  فيلتمان  ترّصف  تحت  املتحدة 
دوالر للتدخل حيثما رأى لذلك رضورة وكانت سوريا يف 
طليعة قائمته. ولم يكن تعيينه كمبعوث لألمم املتحدة االّ 
العربي«.  »الربيع  األنظار عن دور واشنطن يف  لتحويل 
املرتزقة  من  اآلالف  عرشات  انتداب  عىل  ارشف  وقد 
اإلرهابيني  و«داعش«  »القاعدة«  لتنظيمي  التابعني 

لتدمري سوريا«.
غري أن تدّخل روسيا بسوريا أفسد مخطط فيلتمان. 
الرويس سريغي  الخارجية  2018 كشف وزير  عام  ويف 
مساعد  عام  كأمني  منصبه  استغّل  فيلتمان  أن  الفروف 
االتحاد  لدول  رسية  تعليمات  لتوجيه  املتحدة  لألمم 
أو  أي شخص  عىل  عقوبات  تنص عىل فرض  األوروبي 
مؤسسة أو دولة أو رشكة تشارك يف إعادة إعمار سوريا.

اليوم يعود فيلتمان إىل املنطقة بصفته مبعوثا خاصة 
للقرن االفريقي.

منذ  فهو  الرسية  املخططات  يف  رشيكه  بارت،  أّما 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  ممثل خاص   2021 فيفري 
الخارجية  عينت  فيلتمان  فريق  وإلكمال  بالسودان. 
الوطني  املجلس  رأس  عىل  غورك  ماك  برات  األمريكية 
افريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  بشؤون  مكلفا  لألمن 
وماك غورك شغل لدى ارشاف فيلتمان عىل تنفيذ اجندة 
وزير  مساعد  خطة  سوريا  وتدمري  العربي«  »الربيع 
2014 اىل جانفي  الخارجية مكلف بالعراق وايران من 
لسفري  كمستشار   2004 يف  عمل  قد  وكان   .2016
أمريكا بالعراق آنذاك جون نيغروبونتي والجنرال ديفيد 
باتراوس )قائد القوات االمريكية بالعراق عندئذ( لرتتيب 
تنظيم  اىل ظهور  أدت  والتي  والشيعة  السنة  بني  حرب 

»داعش« اإلرهابي.

ماذا عن الصين؟
القرن  بمنطقة  فيلتمان  فريق  تجّمع  أن  الثابت 
بأفاق   – أعضائه  سوابق  اىل  بالنظر   – يُنذر  االفريقي 
سوداء لشعوبها. والسؤال املطروح يتعلق بكيفية ومدى 
رّد فعل الصني الدولة التي ضّخت أكرب االستثمارات ليس 
يف أثيوبيا فحسب وإنما أيضا يف اريرتيا والسودان ومرص 

عىل الهجمة االمريكية عىل املنطقة.
من  بأكثر  قرضا  أبابا  أديس  منحت  بيكني  أن  ذلك 
مليار دوالر لبناء شبكة الكهرباء الخاصة بسّد النهضة 
حكم  خالل  بأثيوبيا  مستثمر  أكرب  كانت  أن  لها  وسبق 
جبهة تحرير شعوب تيغراي وخصصت 14 مليار دوالر 
بني  السالم  اتفاقية  عىل  التوقيع  ومنذ  املشاريع.  لعديد 
ونحاس  ذهب  منجمي  الصني  اشرتت  واريرتيا  اثيوبيا 
وزنك كبريين بهذه األخرية. وقبل ذلك كانت الصني أكرب 
اثيوبيا وخصصت  مع  اريرتيا خالل حربها  يف  مستثمر 
لتصدير  االريرتي  ماصاوة  ميناء  لتعصري  طائلة  أمواال 

الذهب والنحاس.
رشكات  فإن  الجنوبي  والسودان  السودان  يف  أما 

النفط الصينية تنشط منذ ما ال يقل عن 20 سنة.
للسلطة،  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  وصول  ومنذ 
الجديدة«  الحرير  »طريق  بمرشوع  بالده  والتحاق 
 20 وبلغت  مرص  عىل  الصينية  االستثمارات  تهاطلت 
ولبناء  السويس  قنال  لتوسيع  خصصت  دوالر  مليار 
االتصاالت  ولقطاع  البضائع  حاويات  سفن  موانئ 
الكهرباء ولحقل  توليد  الحديد ومحطات  لسكك  وكذلك 

الستخراج الفحم.
البحرية  أن  علمنا  اذا  باملنطقة  الوضع  ويتعقد 
عسكرية  قاعدة  أعوام  منذ  تستغّل  الصينية  العسكرية 
بجيبوتي  االمريكية  ليموني«  »كامب  لقاعدة  متاخمة 
خارطة  عىل  أيام  قبل  وفرنسا  أمريكا  لتوقيع  وبالنظر 
طريق لـ "تعزيز تعاونهما يف العمليات الخاصة". وقال 
بالغ صادر عن البنتاغون أن وزيري دفاع البلدين  "بحثا 
التعاون بني البلدين يف منطقة الرشق األوسط وإفريقيا".

كل ذلك يخلق »كوكتاال« جغراسياسيا يجعل املنطقة 
لم  واشنطن  أن  واألكيد  االحتماالت.  كل  عىل  مفتوحة 
ترسل اىل املنطقة أي نوع من الديبلوماسيني وانما رجاال 
حكم  منظومات  وتركيز  األنظمة  تغيري  يف  متخصصني 
تخدم مصالحها االسرتاتيجية عىل امتداد عقود خصوصا 
إيقاف  ملحاولة  الزمن  مع  محموم  سباق  يف  باتت  أنها 

تمّدد نفوذ العمالق الصيني.

صورة تتحدث
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دفاع...
نقاش  خالل  أكد  اليابان،  وزراء  رئيس  نائب  آسو،  تارو 
املتحدة  أن عىل بالده والواليات  الجاري  5 جويلية  بالربملان يوم 
الدفاع عن جزيرة تايوان معا يف صورة تعرضها اىل عدوان معتربا 

أن ذلك يعّرض بالده لخطر يهّدد وجودها عىل حّد تعبريه.
موقع »الشبكة العاملية« الذي نقل الخرب أشار إىل أن الصني 
رّدت الفعل مبارشة باتهام اليابان بالتدخل يف شؤونها الداخلية 
مذكرا بأن بيكني أرسلت الشهر املايض بعد تعبري مجموعة الدول 
السبع عن وقوفها اىل جانب تايوان، 38 مطاردة حلقت يف سماء 

الجزيرة.
املوقع نقل من جهة أخرى عن صحيفة »فايننشيال تايمز« 
مناورات  مؤخرا  والياباني،  األمريكي  الجيشني  اجراء  تأكيدها 

مشرتكة تحاكي تدخال النجاد تايوان ضد تدخل خارجي.

معادن ثقيلة !
االنقليزية(  باللغة  )تسمية   phf مركز  عن  صادرة  دراسة 
املتخّصص يف شؤون الصحة العمومية بفرنسا كشفت أن داخل 
أجسام كل سكان فرنسا معادن وصفها بالثقيلة واملرّضة مثل 

الزرنيخ والكروم والنحاس.
مزيد  بأن  توقعاتهم  املختصني  العلماء  عن  نقلت  الدراسة 

ترّكز املعادن يف األجسام البرشية سيصبح أكثر كثافة.

الدراسة أوضحت أن العنارص املرّضة داخل أجساد الفرنسيني 
27 منها مشرية اىل أن  تشمل حتى االطفال وأنه أمكن احصاء 

ذلك مقلق بالنسبة ملستقبل صحة الفرنسيني.
وأجريت الدراسة وفق مركز phf بني أفريل 2014 ومارس 
1104 أطفال و2503 راشدين موزعني عىل كل  2016 وشملت 

مناطق فرنسا وتم اختيارهم وفق نوعية السكن.
الجسم  أجزاء  يف  املرتسبة  للمعادن  يمكن  الدراسة  وحسب 
البرشي التسبّب يف أمراض دائمة مثل فقدان املناعة والرسطان.

والكروم  الزرنيخ  ترسبات معادن  أن  أيضا  الدراسة كشفت 
عامي  بني  اجريت  دراسة  بنتائج  مقارنة  ارتفعت  والكاديموم 
تثبت  املسجلة  األرقام  أن  األمر  يف  الخطري  وأن  و2007   2006

تجاوز الحدود املوىص بها من طرف السلطات الصحية.
املركز  أن  مؤكدة  الكاديوم  معدن  عىل  الدراسة  ورّكزت 

العاملي لألبحاث حول الرسطان كان قد حّذر من استعماله منذ 
الكىل والعظام والجهاز  السامة عىل  2012 نتيجة تأثرياته  عام 
التنفيس. ونبّه اىل خطورة استعماله كأحد مرّكبات األسمدة يف 

الزراعة.

فيتو
بالشؤون  املكّلف  الفرنيس  الدولة  كاتب  بون  كليمون 
األربع«  »الحقائق  بربنامج  استضافته  خالل  قال  األوروبية، 
عىل قناة »فرنسا 2«: »الجائحة لم تنته... لقد أعدنا النشاطات 
مالزمة  الجميع  عىل  لكن  واملهرجانات  والثقافية  الرياضية 
دولة...  كل  حدود  عىل  رقابة  فرض  »يجب  مضيفا  الحذر« 
نثق  التي  تلك  عىل  للقاحات  استعمالنا  اقتصار  كذلك  ويجب 
فرنسا   يف  لها  املرّخص  األربعة  اللقاحات  بمعنى  نجاعتها  يف 
آند جونسون  والبلدان األوروبية« )فايزر - مودرنا - جونسون 
االعرتاف  عىل  فيتو  بوجود  ضمني  بشكل  مقّرا  واسرتازينيكا( 
بلقاحي روسيا )سبوتنيك( والصني )سينوفاك( واعرتف »بون« 
بأن وزارته حّذرت اسبانيا من توريد اللقاحني الرويس والصيني 
مساع  وجود  بالده  سلطات  الحظت  بعدما  جاء  التحذير  وبأن 
اسبانية للتعرف عن مدى نجاعة اللقاحني املذكورين مضيفا أن 
التحذير وجه لكل الدول االوروبية بما يعني وجود قرار سيايس 

ملقاطعة اللقاحني الرويس والصيني.

املساعدات اإلنسانية األمريكية »خمطط رشير«
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“دييل إكسربيس”  
ترصد  6 بؤر حمتملة 

الندالع حرب عاملية 
ثالثة

الصحيفة  يف  محللون  حذر 
 6 من  إكسربيس”  “دييل  الربيطانية 
فيها  يؤدي  أن  يمكن  العالم  يف  مناطق 
نووية  حرب  إىل  الدول  بني  الرصاع 

عاملية.
إن  الربيطانيون  املحللون  ويقول 
معظم  يف  متورطة  املتحدة  الواليات 
البؤر الساخنة املحتملة للحرب العاملية 
غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  الثالثة، 
األكرب  الخطر  بأن  ويعتقدون  مبارش، 
عىل استقرار العالم وأمنه، هو الرصاع 
تم  بأنه  مذكرين  اإليراني،  األمريكي 
مؤخرا تسجيل حادث آخر بني الجيش 
ذي  هرمز  مضيق  يف  وإيران  األمريكي 

األهمية االسرتاتيجية.
عن  متحدثني  الخرباء،  وقال 
خطرية  أخرى  مناطق  يف  الرصاع 
املتحدة  الواليات  بني  “العالقات  أيضا: 
الرصاع  مرحلة  إىل  تصل  قد  وتركيا 
العسكري، رغم أن كال البلدين عضوان 
يف الناتو. وقد ساء الوضع يف العالقات 
خطري،  بشكل  وباكستان  الهند  بني 
اإلقليمي  النزاع  حل  تستطيعان  وال 

بينهما”.
التنافس  أن  الخرباء  ويعتقد 
وإرسائيل  إيران  بني  املرير  اإلقليمي 
العسكرية  بالحوادث  أيًضا  محفوف 
وأخريا،  املتوقعة.  غري  العواقب  ذات 
الكورية  الجزيرة  ذكروا منطقتي شبه 
حرب  الندالع  بؤرتني  كآخر  وتايوان 
تؤدي  أن  يمكن  حيث  ثالثة  عاملية 
منافسة عسكرية خطرية بني الواليات 
تدخل  إىل  الشمالية  وكوريا  املتحدة 

الصني”.

كوريا الشمالية :

اعترب الباحث الكوري الشمايل كانج هيون تشول إن املساعدات اإلنسانية األمريكية 
من  إشارة  بعد  وذلك  األخرى  الدول  عىل  للضغط  “مخططا سياسيا رشيرا”  لبالده 
أي  أو  كورونا  فريوس  لقاحات  أن  إىل  الجنوبية  كوريا  مثل  املتحدة  للواليات  حلفاء 

مساعدة أخرى يمكن أن تعزز التعاون.
ونرشت وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذا االنتقاد للمساعدات األمريكية عىل 
موقع رسمي عىل االنرتنت يوم األحد املايض يف مؤرش واضح عىل أنه يعكس موقف 

الحكومة.
وطرح تشول، الذي ُوصف بأنه باحث كبري يف جمعية تعزيز التبادل االقتصادي 
أنحاء  جميع  من  األمثلة  من  سلسلة  الخارجية،  لوزارة  التابعة  الدويل  والتكنولوجي 
بأهداف  املساعدات  بربط  أمريكي  تقليد  عىل  الضوء  تسلط  إنها  قال  والتي  العالم 

سياسة واشنطن الخارجية أو الضغط بشأن قضايا حقوق اإلنسان.
النية األمريكية الخفية لربط ’املساعدة  وقال كانج إن “هذا يكشف بوضوح أن 
اإلنسانية’ ب’ قضية حقوق اإلنسان’ هي إضفاء الرشعية عىل ضغطها عىل الدول ذات 

السيادة وتحقيق مخططها السيايس الرشير”.
ومن األمثلة التي ذكرها تراجع املساعدات األمريكية للحكومة يف أفغانستان حيث 

من املقرر أن تسحب الواليات املتحدة آخر جنودها يف األسابيع املقبلة.
منها  ُطلب  إذا  كورونا  فريوس  ضد  لقاحات  بتقديم  الجنوبية  كوريا  وتعهدت 
توفر فرصة  أن  الخارجية يمكن  املساعدات  إن مثل هذه  املحللني  ذلك. وقال بعض 

مبادرات  التي رفضت معظم  الشمالية  الدبلوماسية مع كوريا  املحادثات  الستئناف 
سيول وواشنطن منذ عام 2019.

كوريا  مع  العالقات  عن  املسؤولة  الجنوبية  كوريا  يف  الوحدة  وزارة  وأشارت 
البحث عن سبل  إنها ستواصل  بيانا رسميا وقالت  املقال ليس  أن هذا  إىل  الشمالية 

التعاون مع بيونغ يانغ لضمان الصحة والسالمة يف الكوريتني.

نرش موقع قناة “يس إن بي يس” األمريكية تقريرا 
السعودية  العربية  "اململكة  أن  فيه  أكد  شواتز  لربنار 
بعد،  عنها  اإلعالن  يتم  لم  رقمية  إخبارية  منصة  تمّول 
وستبدأ  العاصمة،  واشنطن  يف  استوديو  لها  وسيكون 
األبيض  البيت  تستهدف  جديدة  ضغط  جهود  اململكة 

والكونغرس."
لم  التي  الجديدة،  الجهود  هذه  إن  الكاتب  وقال 
يتم اإلبالغ عنها بعد، مدعومة من رشكة فرعية لرشكة 
“تقنية”، الرشكة السعودية للتنمية واالستثمار التقني، 
األجنبية  الضغط  جماعات  إفصاحات  حسب  وذلك 

الجديدة املقدمة إىل وزارة العدل.
يف  املشاركني  واملذيعني  للصحافيني  أن  وأوضح 
وقناة  نيوز”  فوكس  “راديو  يف  سابقة  خربة  املرشوع 

الجزيرة وقناة “إن بي يس” و”سرييوس إكس إم”.
الوثائق  إحدى  تسميه  ما  إنشاء  "يأتي   : وأضاف 
يف  السعودية  بدأت  الذي  الوقت  يف  األخبار”  “منصة 

يسعى  حيث  الضغط  جماعات  من  جديد  فريق  تعيني 
جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  إىل  للوصول  السعوديون 
بعد  إنشاؤها  يأتي  كما  الجديد.  والكونغرس  بايدن 
مرور نحو ثالث سنوات عىل مقتل الصحايف السعودي 
الكاتب يف صحيفة “واشنطن بوست” جمال  املعارض 

خاشقجي".
للمبادرة  الداعمة  الفرعية  إن الرشكة  التقرير  وقال 
رشكة  وأنها   ،taQnia ets أس”  تي  إي  “تقنية  هي 
تركز عىل الخدمات الهندسية والتكنولوجية للسعودية.

 pitchbook “بيتشبوك”  موقع  عن  الكاتب  ونقل 
“تقنية”  رشكة  إن  الرشكات  تعريف  يف  املتخصص 
علوم  يف  االستثمار  “تفضل  وأنها  السعودية،  يف  تقع 
الحياة والصحة، واألمن والدفاع، وتكنولوجيا املعلومات 
وقطاعات  والبيئة،  والطاقة  املواد،  وعلوم  واالتصاالت، 

تكنولوجيا املياه”.
لـ”صندوق  مملوكة  املوقع  نفس  حسب  والرشكة 

ميزانيته  تزيد  الذي  اململكة  يف  العامة”  االستثمارات 
السيادية  الثروة  صندوق  وهو  دوالر،  مليار   400 عىل 
الضخم يف البالد والذي يهدف إىل االستثمار يف املشاريع 

واملساعدة يف تعزيز االقتصاد السعودي.
ووفق الكاتب "يضم املجلس التنفيذي لـ”صندوق 
االستثمارات العامة” أعضاء من العائلة املالكة السعودية 

مثل ويل العهد محمد بن سلمان.
املرشوع  عن  ملحة  الضغط  جماعة  وثائق  تعطي 
أحد  يُظهر  إذ  السعودية.  بقيادة  املقبل  اإلخباري 
اإلفصاحات عن جماعات الضغط أن رشكة تُدعى “برايم 
تايم ميديا” prime time media  تساعد يف قيادة هذا 
الجهد فيما يساعد الرئيس التنفيذي لرشكة “برايم تايم 
يف  األصل(،  اللبناني  )الصحايف  ناكوزي  إييل  ميديا”، 
إنشاء مؤسسة األخبار الرقمية الجديدة وتظهر الوثيقة 
أن رشكته تتقاىض 1.6 مليون دوالر عىل األقل للمساعدة 

يف توجيه املرشوع.

“سي إن بي سي” 

السعودية متّول منصة رقمية تستهدف البيت األبيض والكونغرس
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الشارع السياسي
الشارع الثقافيالشارع الثقافيالشارع الثقافي

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

وقفة

من الثّابت أّن فكرة اإلصالح الّديني وارتباط هذا 
هي  اإلسالمي  العربي  العالم  يف  بالتقّدم   اإلصالح 
فكرة قديمة وجديدة يف اآلن نفسه:هي فكرة  قديمة 
وهي  عرش  التاسع  القرن  منذ  بقّوة  ُطرحت  ألنّها 
انفّكت تٌشكل موضوع نقاش لدى  جديدة ألنّها ما 
أيّامنا.  يف  الجامعيّة  الدوائر  وصلب  املثقفة  النخب 
والواقع أّن التّياّرين، القديم والجديد، يلتقيان حول 
فإّن  ثّمة  دينيّة ومن  أسباب  إىل  غالبا  األزمة  إرجاع 
األطروحات  لهذه  وفقا  للتقّدم  حقيقي   تصّور  كّل 
مواكبا  وجعله  تجديده  عرب  الّدين،  عرب  حتما  يمّر 
للعرص أو املناداة بعلمنة صارمة قادرة عىل تطويقه 

وإقامة رؤية جديدة للمجتمع والدولة. 

لكن ومهما كانت زاوية الرؤية وخلفية أصحابها، 
الّدين  لشخصيّة  إدراك  سوء  غالبا  تعكس  فهي 
عاّمة وشخصيّة اإلسالم عىل وجه الخصوص. فرّد 
مسعى  هو  اإلسالم  إىل  نفسه  اآلن  يف  والحّل  األزمة 
أّن كّل محاولة لجعله مواكبا لروح  ال تاريخي كما 
العرص يمثّل تحامال حقيقيا عليه وُمجانبًة للمشكل 
الحقيقي. وتحت تأثري هذا التفسري، انحرص مفهوم 
بلداننا يف قضايا فقهية، شكليّة  الّديني يف  اإلصالح 
وثانويّة ربّما وانصّب االهتمام عىل التديّن أكثر من 
روح اإلسالم ومعناه العميق. وغالبا ما يجد املثقف 
الّديني  للخطاب  رصني  تجديد  إىل  املتطّلع  املعتدل 
ألّن  وذلك  القضيّة  هذه  أمام  كبريا  حرجا  بلداننا  يف 
املفاهيم التي يطرحها اإلسالم حول اإلنسان والحريّة 
ورؤيته للعالم هي مفاهيم مختلفة بل ومتناقضة 
أحيانا مع روح الحداثة وأسسها. وعليه، فهو يدخل 
األصالة  بني  للُمواَءمة  املنِهَكة  الدائرة  ضمن  أيضا 
الجمهور  مزاج  مع  ،تماشيا  ويضطّر  والحداثة 
جزئية  مسائل  يف  الخوض  وحاجياته،إىل  املتديّن 
كاملرياث وحريّة املرأة وغريها.  ومن ثّمة فإنّه يعمل 
تقريبا بنفس آليات الفقهاء القدامى الّذين غالبا ما 
عن  وبالتايل  اإلسالم  جمود  عن  مسؤولني  يعتربهم 
أزمة املسلمني.إّن رهان هذا التيار هو عقلنة الديّن 
إن جاز القول وجعل اإلسالم قادرا نظريّا عىل تقبّل 
كّل جديد. ومن الواضح أّن هذه الرؤية تُواجه ببعض 
اإلنكار  ذلك  العادينّي،  املتدينني  قبل  من  اإلنكار 
مختلفان  أمران  والعقالنيّة  الّدين  كون  من  النابع 
ومتناقضان تماما إذ أّن كّل منهما يمثل يف حّد ذاته 

أفقا لإلنسان ويقّدم تفسريا مستقال للعالم. 

وعىل الضّفة األخرى، ثّمة رؤية ُمعلَمنة تنطوي 
عىل يشء من الشطط، وهي تقوم عىل فكرة التغيري 
عنه  منفصل  وبشكل  اإلسالم  عن  خارجا  الّشامل 
هو  عنها  للُمدافعني  بالنسبة  التّقدم  رشط  أّن  أي 
إخراج اإلسالم من دائرة التأثري االجتماعي وخاّصة 

إىل  وواقعية  تماما  عقالنيّة  رؤية  وهي  السيايس. 
حّد بعيد ذلك أنّها تستمّد أسسها من التجارب التّي 
حصلت يف الغرب - وخصوصا يف فرنسا- حيث أثبتت 
العلمانية نجاعتها، فاتحة أمام املجتمع واملؤسسات 
آفاقا رحبة للتطّور. غري أّن املشكل األسايس هو أّن 
العلمانية التّي طبّقت يف الغرب بتفاوت لم يكن لها أن 
ترتّسخ لوال أّن قوى التاريخ قد أعّدت اإلنسان الغربي 
الحديث  والعلم  العقالنية  فتوحات  نتيجة  لتقبّلها 
إمكانيّات  العليا من  والثقافة  الفّن  وّفر  فضال عما 
لتحرير الّذات. وقد أتّمت الحرية السياسيّة صريورة 
اإلعداد التاريخي هذه كافلة بذلك شيئا من التوازن 
يف  السائدة  أي  املوضوعيّة  والقيم  الذاتية  القيم  بني 
املجتمع. وحينئذ، فإّن كّل مناداة بعلمانية صميمة 
عىل النمط الغربي يف البلدان اإلسالميّة تعّد استباقا 
للزمن وحتّى إذا تّم التوّصل إىل إقرار مبادئها الكربى 
ُمْكتنهٍة  غري  تبقى  فإنّها  والقوانني  الدساتري  يف 
بالنسبة لجمهور النّاس-وهو متديّن وسيبقى كذلك 
قد  أنّه  بل   - أيضا  البعيد  وربّما  املتوّسط  املدى  عىل 

يرى فيها تهديدا لشخصيته وخصوصيّته.

ومن الواضح حينئذ أّن كّل رؤية إصالحيّة يجب 
العقديّة  متونه  إىل  ال  اإلسالم  روح  إىل  تتّجه  أن 
ملا  ُمقاِومة  ترّسبية  طبقة  تشكل  التي  والفقهيّة 
لها من جاذبية وملا تحظى به من تصديق من قبل 
املؤمنني. وروح اإلسالم هي النداء اإلنساني العميق 
التّي  الرفيعة  األخالقية  والبُنية  عليه  ينطوي  الذّي 
تمثّل أسسه وهي، يف نهاية املطاف،  متماشية مع 
إنسانية اإلنسان ومع فكرة العيش املشرتك وبالتايل 
متقاطعة، يف مستويات عليا، مع ُمنجزات الحداثة 
ما  وبقدر  فحسب.  الغربيّة  وليس  عاّمة  اإلنسانية 
أساسا  بوصفها  العلمانية  فكرة  عىل  التأكيد  يجب 
لتحرير الّذات وحماية الحريّة – وبالتايل كرشط لكّل 
يجب  العلمانية  هذه  فإّن  سواه-   أو  ديني  إصالح 
املتديّنني  شعور  مّس  تعني  وأاّل  معتدلة  تكون  أن 
ولبناء  اإلسالم  الجتثاث  الوسائل  كّل  تسخري  أو 
املتشّددة  للعلمانية  كان  فقد  متديّن.  غري  مجتمع 
يف  والنفسية  االجتماعية  رضيبتها  للّدين  املعادية 
للبلدان  يمكن  مصري  وهو  معلوم  هو  كما  الغرب 
والعقالنية  االعتدال  من  بيشء  تجنّبه  اإلسالمية 
وخصوصا املرحليّة. وبالتايل، فإّن عملية اإلصالح يف 
البلدان اإلسالمية – وهي رضورية ألنها تمثل رشطا 
للتقّدم وألنها تمّس القيم الحيوية للمجتمع-  هي 
يف اآلن نفسه دينية وعلمانية، أو باألحرى علمانيّة 
معتدلة،  ورشط تحققها تربية الجمهور عىل املعنى 
الحقيقي لالنفتاح والحريّة. وتلك يف الحقيقة مهّمة 
باملثّقف  منوطة  بيداغوجي،  جانب  عىل  تنطوي 

عىل  القدرة  فللسيايس  الّسواء.  حّد  عىل  والسيايس 
يف  دور  وللمثقف  واملواطنني  املؤّسسات  توجيه 
التغيري  الناشئة وجعل فكرة  األرضية وتربية  إعداد 
مقبولة وسلسة. وإذا تّم اإلصالح عىل أسس هادئة 
هّما  ذاته،  حّد  يف  مرشوعا  يصبح  فإنّه  ورصينة، 
حضاريا ومهّمة جماعيّة وهو ما يكفل الخروج من 
الدائرة املنِهكة للسجاالت ويُطمنئ املثقف والسيايس 
املتمّسكني غالبا بالعقالنية واملدنيّة بقدر ما يُطمنئ 
املتديّن العادّي الذّي يُرفع أمامه كّل لُبس حول مصري 

ُمعتقده ومقّدساته.

كّل  قبل  نفيس  إعداد  عمليّة  بالتايل  األمر  يتطلب 
حساب. وهي تكتيس أهميّة كربى وتعترب أساس كّل 
العمليّة  وهذه  واجتماعي.  ديني  إصالحي  مرشوع 
هي طويلة النّفس ومحفوفة بمحاذير شتّى ذلك أّن 
األمر ال يتعّلق مثال باملرور من نمط اقتصادي إىل آخر 
والدولة  الفرد  بني  جديدة  عالقة  صياغة  بإعادة  أو 
بل هي إعادة  صقل للروح الجماعية تمّس نفوس 
البرش ومشاعرهم أكثر مّما تمّس املؤسّسات وحتّى 
الترشيعات. والواقع أن عمليّة التغيري هذه يجب أن 
ال تكون بيد الّدولة فحسب كما ال يمكن بأيّة حال 
بدعوى  مصريه  لرسم  املجتمع  أمام  العنان  إطالق 
عالقة  إطار  يف  تتّم  أن  األجدى  ومن  التّامة  الحريّة 
إىل تمّزقات داخليّة  تكامل وتجانس حتّى ال تفيض 
وال تتحّول إىل عامل من عوامل القطيعة والحال أن 
مجتمع  بناء  يف   املساهمة  هي  األساسية  غايتها 
متوازن ،محكوم بسلطة عقالنيّة، تُصان فيه كرامة 

اإلنسان وتُحفظ فيه حريّته.

إّن اإلصالح الّديني الحقيقي القائم عىل العقالنيّة 
لإلسالم  حماية  الوقت  ذات  يف  يشّكل  واالعتدال 
وحماية ملدنية الدولة والترشيعات وبالتايل إلنسانية 
الفرد املسلم وحّريته.وإذا تحّقق هذا التوازن أمكن 
للمجتمعات اإلسالميّة أن تدخل الحداثة دون تخّوف 
أو ارتدادات بل وأن تكون لها حداثة من نوع خاّص، 
حداثة من دون تمّزقات داخليّة، اجتماعية ونفسية، 
اإلسالمي  العالم  ولعّل  الغرب  يف  الحال  كان  كما 
املستقبل.  يف  مماثلة  تاريخية  رهانات  عىل  ُمقبل 
ومن غري الصائب ربّما التعويل فحسب عىل التعليم 
التاريخي  اإلعداد  عمليّة  لتحقيق  امليديا  وعىل 
نقاط  مساحات  إيجاد  أيضا  يجب  بل  ذكرنا  التّي 
والجمهور  واملثقفني  السياسينّي  القادة  بني  التقاء 
هو  ذلك  .إّن  القضيّة  هذه  حول  الناس  من  الواسع 
املعنى الحقيقي للمرشوع الحضاري، عىل مستوى 
األقطار أو األّمة اإلسالميّة قاطبة ،املرشوع  الشاّمل 
والجامع، املتعايل عن حسابات السياسة وإكراهاتها 

وخصوصا املتمايش مع قوانني التقّدم.

د.محّمد لطّيف 

رهان اإلصالح الّديني يف العالـم اإلسالمي



www.acharaa.com العدد 269 - الثالثاء 13 جويلية 2021 maghrebstreet@gmail.com

الشارع الثقافي
 حوار العدد

عواطف البلدي
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بلغنا مرحلة لـم تعشها البالد حتى يف عهد الدكتاتورية
زياد غرسة لـ»الشارع المغاربي« :

يلّقبونه بـ"شيخ المالوف" وبالوريث الشرعي وحافظ المالوف والطبوع والموشحات .. هو الموسيقار والملحن والمطرب زياد غرسة المختص في الغناء 
التونسي.. تتلمذ  على يد والده، الموسيقار الراحل الطاهر غرسة، تلميذ الموسيقار خميس الترنان ... سنة 2006 تقّلد غرسة اإلبن ادارة الفرقة الرشيدية خلفا 
للراحل عبد الحميد بن علجية. ثم غادرها ليتفرغ لمشاريعه الفنية منها "نادي الطاهر غرسة للمالوف" و"بيت المالوف" بمدينة الثقافة، "المشروع الذي ولد 

ميتا" .  
"الشارع المغاربي" التقى الفنان والنقابي للحديث عن مسيرته وعن الرشيدية وعن "المالوف وبيته" وعن وقع الجائحة على فنه ومهنته التي يقتات منها وفق 

قوله.
"حافظ  من  االلقاب  من  العديد  تجمع 
الرتاث" اىل "وريث رشعي" اىل "شيخ املالوف"... 
ما مدى حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتق زياد 

غرسة اليوم؟ وفيَم وظفت هذه االلقاب؟
أراها أمرا طبيعيا بحكم نشأتي يف هذا املجال .. 
النِّوْب  بتهذيب  وأقوم  وأبحث  اشتغل  اليوم  اىل  فأنا 
وأحاول  متداولة...  ليست  التي  االشياء  يف  وأدقق 
هذا  أوثّق  ان  املتوسطة  بامكاناتي  املستطاع  قدر 
الفن ألن املالوف مجال شاسع وبحر ال ينضب.. إىل 
جانب اّن "كل غرامي ومهجتي تتجه نحو الطبوع 
واملوشحات والعزف التونيس .. وهو من بني عنارص 

حياتي الطبيعية كاألكل والرشب".
يف  واأللقاب  املسؤوليات  هذه  وظفت  هل 
تدريس وتشجيع الشباب العائد بقوة اىل مجال 

املالوف؟
بعد  وعن  قرب  عن  جيال  كونت  فقد  طبعا 
أيضا فهناك من أحّب فني ولم يكن لديه اية عالقة 
باملالوف .. كثريون اغرموا بي كفنان واكتشفوا انهم 

مولعون بهذا الفن يف ما بعد... 
لو تذكر لنا بعض األسماء ممن تتلمذوا عىل 

يديك؟ 
الغث  بينهم  من  ألن  التسمية،  عدم  أفّضل 
الطبوع  تعّلم  عىل  كبري  اقبال  وهناك  والسمني. 
الغناء  وعىل  التونيس  العود  عىل  والعزف  التونسية 
السابق  ففي  غائبة..  كانت  التي  خاصة  بجزئياته 
كانوا يحفظون مقاطع معيّنة.. لكننا ساهمنا اليوم 
هؤالء  معينة...  موسيقية  جمال  وابالغ  تدريس  يف 
يقّدمون إضافات يف هذا املجال وربي يوفق الجميع..

علجية  بن  الحميد  وعبد  الرتنان  خميس 
الكريم  وعبد  غرسة  والطاهر  الرتيكي  ومحمد 
صحابو اكتشفوا أغلب رموز الغناء التونيس .. 
البواب فقط..  نذير  الشاب  زياد  اكتشف  بينما 
هو  هل  بعد...  ما  يف  وانطفأت  يتيمة  تجربة 

تقصري منك او من الشبان؟
اكتشفت  بالرشيدية  كنت  عندما  بالعكس 
الزايدي ومحمد عيل شبيل  النويوي وسفيان  سارة 

ومحرزية الطويل والقائمة طويلة.
كيف تقيّم تجارب هؤالء اليوم؟

عندما كنت يف مؤسسة الرشيدية كّونت وقّدمت 
وقمت   .. مؤسسة  لدي  ليست  اليوم  لكن  أصواتا 
بترشيكهم يف جل حفالتي بمهرجان قرطاج.. ولكن 
نحن يف دولة ال تشّجع مبدعيها هي لم تشجعني انا 
فما بالك بتشجيع هؤالء؟.. هم يشتغلون بامكاناتهم 
ومن  الخاصة  بحفالتي  أعيش  مثيل...  الخاصة 
العّوادات ال بتشجيع من الدولة.. انا متاع عّوادات..؟ 
مكاني الحقيقي تقديم الدروس والبحث والتوثيق.. 
نوّكل  باش  العّوادة  يف  "نخدم  قدري  هو  هذا  لكن 

صغاري"...
التونسية  الطبوع  بتدريس  تقم  لم  ملاذا 

مثلما فعل عبد الكريم صحابو مثال..؟

يدم  لم  ولكنه  للموسيقى  خاصا  معهدا  فتحت 
عىل  فقط  االشتغال  باإلمكان  يعد  لم  ألنه  طويال... 
تجاريا  منحى  اتخذت  التي  التونسية  املوسيقى 
العزف  لتعليم  أساتذة  بانتداب  مطالبا  ..أصبحت 
عىل الة القيثارة.. وبالنسبة ليس عبد الكريم صحابو 
تكويني  يف  له  مدين  وأنا  واستاذي  سيدي  هذاكا 
املوسيقي.. كنت وال أزال متأثرا به كفنان وكملحن 
وهو  املنرب...  هذا  من  وأحييه  متفّردة  وكشخصية 
يعرف الخفايا وكنا قد تحدثنا مطوال وكان متحمسا 
ملرشوعي النه يعلم جيدا ما يدور باملشهد املوسيقي... 
الرشيدية تشجعت عىل  وعندما تم ترشيحي الدارة 

غلق املعهد النه اخذ مني وقتا مضاعفا..
قرار تعيينك عىل رأس الرشيدية كان محل 
عىل  الفنانني  زمالئك  بعض  قبل  من  انتقادات 
غرار امينة الرصاريف... التي ترى نفسها قادرة 

أيضا عىل إدارة الرشيدية ؟
يف  أو  الرشيدية  مديرة  تكون  ان  ألمينة  يمكن 
الهيئة املديرة لم ال؟ ربما لديها أفكار كادارية لكن 
وهي  مختصة  وليست  الفنية  باإلدارة  لها  عالقة  ال 

بعيدة تماما عن األمور الفنية وعن املالوف... 
َمن ِمن الوجوه الفنية اليوم قادر عىل إدارة 

الرشيدية وإعادة بريقها ومجدها...؟
القادرة عىل  الوحيدة  الرصاريف هي  أمينة  إنشْد 
ضخم  موروث  لديها  التونسية..  املوسيقى  انقاذ 
حفظته عن والدها ومالوفجية كبرية وعازفة ممتازة 

جدا وقائدة فرقة كبرية .. 
هذا يف اطار الهزل ام الجد؟

هي بيديها املفاتح الكل...
ماذا بقي من الرشيدية اليوم؟

الرشيدية  لنشاط  متابعا  لست  رصاحة 
وال اعلم تحديدا اىل اين وصلت اليوم؟ اعرف 
و"الباس  ويشتغلون  حفالت  ينظمون  انهم 

عليهم"... لم يتغرّي يشء...
وماذا بقي من املالوف التونيس؟

املولع  الشباب  لنا  بقي  قعد؟...  آش 
باملالوف الذي يحتاج اىل التأطري والتشجيع.. 
املالوف  طابع  ترسيخ  يف  أساهم  شخصيا 
تونس  بربوع  تنقلت  كلما  الجمهور  لدى 
يقول:  غرسة  زياد  يقول  ومن  وخارجها.. 
مهم  أمر  وهذا  تونسية  واغنية  مالوف 
واحاول  حاولت  األقل  عىل   .. ومحمود 

الوصول اىل أعىل الدرجات التي يطمح إليها أي فنان 
ركح  عىل  وبالرشيدية  املالوف  بفضل  وصعدت   .
 .. الفن  بهذا  التعريف  اّدخر جهدا يف  ولم  قرطاج.. 
أنا سليل مدرسة بأكملها من احمد الوايف إىل خميس 
وعبد  وسيدي  وبابا  عريف  غرسة  والطاهر  الرتنان 
املهدي  وصالح  الرتيكي  ومحمد  علجية  بن  الحميد 
كل  ألن  بمفردي...  مجهودي  ليس  قّدمت  ما  وكل 
هذه االسماء سّخرت نفسها لخدمة الفن التونيس... 
يغنّي  الكل  ساهلة"...  ماهيش  مالوفجي  و"كلمة 

ألن  يتضاءل  بدأ  االختصاص  ولكن  التونيس  الفن 
فناني اليوم غري قادرين عىل حفظ مقطوعات كثرية 

من املالوف ... 
من هم "املالوفجية" الصحاح يف تونس ويف 

املغرب العربي؟
لدينا يف الجزائر مثال يف قسنطينة الشيخ الراحل 
يعترب  الذي  الفرقاني  وابنه سليم  الفرقاني  الطاهر 
اليوم ذاكرة حية وهناك أسماء كثرية هم اآلن بصدد 
مع  بالتعاون  الجزائري  املالوف  مخزون  توثيق 
وزارتهم الثقافية..... كذلك يف ليبيا يوجد عدد هاّم 
املغرب  ويف  دّعوب  أحمد  سيدي  مثل  الحّفاظة  من 
يعترب املالوف فّن مقدس وواجهة رسمية اذ يولونه 
ينظمونها  التي  الجلسات  .. الحظي  اهتماما خاصا 

ونوعية اللباس التي ورثوها عن االندلس اىل اليوم.
ويف تونس؟

املالوف يف تونس لم يخلق بعد.. هو ليس أغنية 
"شوشانة" وليس "ناعورة الطبوع" او "النوبات" 
وعلم  "بطايحية"  هو  وانما  واملسّجلة  املوجودة 
ومنطق وبحث و"تحفيف" و"تهذيب"... هو بحر 

كبري .
"عدد  عن  تلفزي  برنامج  يف  ُسِئْلَت 
الفن"  هذا  قواعد  من  املتمكنني  املالوفجية 
نفسك  تقصد  وكنت  فقط"  بـ"واحد  فأجبت 
زياد  مع  يوجد  ال  انه   هذا  يعني  هل  طبعا... 

غرسة اليوم مالوفجي صحيح؟
ال..  وشخص  شخص  يوجد  أقل  لم  ال 
من  وثمة  املالوف  يف  درجات   هناك 
ومن  االوىل  بالدرجة  يكون 
الوسطى  بالدرجة  يكون 
وهناك من وصل اىل الدرجة 

العليا يف املالوف..
أمينة  عن  ماذا 
الرصاريف ؟ وأية درجة 

بلغت؟
تجبدليش  ما 

االسماء..
أجراه  حوار  يف 
املغاربي"  "الشارع 
الرصاريف  أمينة  مع 
غرسة  "زياد  قالت 
لكنه  متميز  فنان 
يقدم نفس الرصيد الغنائي يف كل حفلة"... ما 

رّدك؟
الـ  نفس  يعيد  زياد  إن  أمينة  قول  استغرب 
répertoire ..  وسأجيبها اجابة بسيطة ولن ادخل 

الذين  القالئل  الفنانني  من  أنا  تفاصيل:  يف  معها 
سنوات  منذ   البلدي  باملرسح  حفال  شهريا  يحيون 
وستالحظني  يوتيوب  عىل  بنفسك  ذلك  شاهدي   ..
الفرق من حفل آلخر وتنّوع الرصيد .. إذن ال اعتقد 
اليوم..  اىل    2006 منذ  الرصيد  نفس  اغني  أنني 

عبد الكريم 
صحابو سيدي 
وأستاذي وأنا 

مدين له في تكويني 
الموسيقي.. كنت 
وال أزال متأثرا به 
كفنان وكملحن 

وكشخصية متفّردة

• خطابات سعّيد تحمل نية اإلصالح لكن غياب تنفيذها يحمل نقاط استفهام كثيرة
• بَم نفعتني األلقاب وأنا يعلم هللا بحالي..

الهادي حبوبة 
ظاهرة فنية ال 

تنفد.. يعجبني وليد 
التونسي وسمير 
لوصيف وبلطي 

وأكرم ماغ...
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الشارع الثقافي
 حوار العدد

عندما  ذلك  يحدث  قد  حفظت..  ما  اكرر  أنني  أو 
يتفرهد"  "يحب  لجمهور  الخاصة  حفالتي  أحيي 
  .. كيف"  معاه  نعمل  "باش  الغناء  يف  لترشيكه  أو 
أكرر  العريض ال  للجمهور  أحيي حفال  لكن عندما 
نفيس... أدعو أمينة بما أنها دكتورة ومتعّلمة ملتابعة 
ليس  كالمها  ان  وستكتشف  يوتيوب  عىل  حفالتي 
عىل  ألطلعتها  بمكتبي  زارتني  لو  ثانيا  صحيحا..  
العمل  من  الهائل  الكم  وَلاَلحظت  موجود  هو  ما 
يف  الياسمينة  "تحت  أغنّي  ال  أنا  والتحضريات... 
الليل" حتى يصّفق الجمهور وأعود اىل بيتي.... ثالثا 
هل واكبت أمينة الرصاريف كل حفالتي؟ وهل تعرف 

ما قّدمت تحديدا؟ 
و"تحفيف"  و"تهذيب"  العمل  ذكر  عىل 
النِّوْب يقال إن "آل غرسة يمتلكون  تسجيالت 
نادرة وpartitions des فوندو وأنهم يحتكرونها 
ألنفسهم فقط وال يمّكنون املالوفجيّة منها"... 

ما رّدك؟
افرتاء وصنعة  الكالم من قبل وهو  سمعت هذا 
او  قصدني  فنان  اي  اسأيل  صنعة...  عندو  ما  ايّل 
دّرستهم  الذين  االشخاص  حتى  أو  معي  اشتغل 
اقول  لهؤالء   ... معلومة  أيّة  احتكر  كنت  إن  ّعما 
حسبي الله ونعم الوكيل... صحيح انه لدّي أرشيف 
عليه  لالشتغال  بمرشوع  تقّدمت  قد  وكنت  ضخم 
التوثيق  برضورة  والنداءات  املحاوالت  كل  ولكن 
التوثيق داخل  انا بصدد  .. ومع ذلك  بالفشل  باءت 
استوديو صغري خاص بي.. ثم كيف احتكرت هذا 
االرشيف لنفيس وأين اشتغلت به؟.. ياخي انا عندي 
حانوت بيسيكالتات؟... محتكر ماذا؟ فقط أريد أن 
يتطلب  هذا  ولكن  جميلة  حّلة  يف  للجمهور  أخرجه 
عمال ضخما ومصاريف وتسجيالت وقد قّدمت منها 

موّشحات بالرشيدية لم تقّدم من قبل..
لكن يقال إن آلل غرسة موّشحات أخرى لم 

تخرج للعلن إىل اليوم؟
يتجاوزني ألن هذا  الكثري ولكن هذا  نعم هناك 
عليه  االشتغال  عىل  اقدر  وال  وطني  مرشوع  اإلرث 

بمفردي.
وماذا عن مرشوع "بيت املالوف" الذي ولد 

ميتا وملاذا تم تغييبك عنه؟ 
أنِت شّخصِت الحالة بدّقة .. نعم لألسف مرشوع 
"بيت املالوف" ولد ميتا .. رغم أن نواياي كانت طيبة 
عندما تقّدمت به وكان هذا يف إطار املصلحة العامة 
الكثري  منه  املك  ال  الذي  وقتي  أضيّع  لَم  واال  فقط 
اىل  تقدمت  أنني  األمر  يف  ما  كل  املرشوع؟..  هذا  يف 
وزير الثقافة االسبق محمد زين العابدين بمرشوع 
"بيت املالوف" بهدف التوثيق مثلما هو موجود يف 
"بيت العود" املرصي ولتنظيم ورشات وتكوين نواة 
أمّكنهم  عازفني   8 عددهم  يتجاوز  ال  العازفني  من 
املوسيقية بهدف توثيقها وتسجيلها بعد  املادة  من 
التمارين... ولكن بقي املرشوع مجرد شعارات من 

قبيل "هايل" يف غياب تام للتطبيق... 
بي  اتصل  البيت  تدشني  موعد  اقرتب  عندما 
سيحيي  من  بأنني  إلعالمي  العابدين  زين  محمد 
آنذاك  واشتغلنا  وافقت  املرشوع..  عن  اإلعالن  حفل 
عىل كل التفاصيل قرابة شهر ونصف... وقدمنا نوبة 
"الذيل" إلعطاء البيت طابعا خاصا... بيت املالوف 
ليس مجرد حفل ألنني أنا أقدم حفالتي بطريقة الية 
"البيت   ... فيه  أغنّي  "البيت" حتى  انتظر فتح  وال 
متاعي بطبيعتو"..  قدمنا الحفل االول  ثم ال حياة 
ملن تنادي.. ولم نلتِق حتى لتقييمه أو ملواصلة تنفيذ 

املرشوع وبرامجه... 
ملاذا توقف نشاطه إذن؟ 

وعود  إنها  أقول  أن  أريد  ال  وعود  مجرد  كانت 
زائفة.. 

غرسة(  )زياد  البيت  صاحب  ألن  ربّما  أو 
لم يكن حريصا مثلما حرص صاحب مرشوع 
"بيت الرواية" املدير السابق كمال الرياحي عىل 

بيته منذ البداية..؟ هل هو الكسل؟ 
ما خاّلونيش نحط العُرص متاع البيت...

لم  املرشوع  أن  يقال  العكس..  سمعنا 
بالزعامة  االنفراد  تريد  ألنك  أنملة  قيد  يتقّدم 

وبالقرارات.. ما تعليقك؟
إدارة  بمدير  االتصال  يمكنك 

يوسف  والتظاهرات  املهرجانات 
االشخم وهو سيوضح لك أكثر... فهمت 
انني غري مرغوب يفّ... ولكن  يف ما بعد 
ثمة من اتصل بي بعد مّدة من وزارة 
الفنان  غرسة  زياد  بصفتي  الثقافة 
بيت  مرشوع  صاحب  بصفتي  وليس 
حفل  إحياء  مني  وطلب  املالوف  
بمناسبة انعقاد قمة الرؤساء العرب 
انذاك  عليها  ارشف  التي  تونس  يف 
قائد  الباجي  الراحل  االسبق  الرئيس 

فوجئت  ولكنني  الله...  رحمه  السبيس 
وليس  املالوف  بيت  باسم  للغناء  بدعوتي  بعد  فيما 
بصفتي كفنّان... وُطِلب مني تعزيز فرقتي بقرابة 
بـ  غنيت  ما  عمري  بهم؟..  أفعل  ماذا  عازفا..   80
اشتغلنا  وتعب..  وتحسينات  وبرايف  عازف...   80
عىل "نوبة االعراق" بألحان جديدة... ومن يومها لم 
يل  لوّفروا  طيبة  نواياهم  كانت  لو  احد..  بي  يتصل 
مكتب ومعّدات لوجستية وفنية .. "ال برايف ال وين 
نقعد وال  وين نكتب"... كنت اشتغل يف منزيل وآخذ 
اىل  الثقافة...  بمدينة  املالوف  بيت  اىل  معي  العمل 
ان غادر يوسف االشخم إدارة مرسح االوبرا وعيّنوا 
راعني  وما  باملوسيقى..  لها  عالقة  ال  ثانية  مديرة 
اال انهم كّونوا لجنة يف ما بينهم وعىل رأسهم املدير 
األسبق  املدير  الفقيه  سفيان  االوبرا  لدار  الجديد 
مطلقا  للغناء  يدعوني  لم  انه  علما  الزهراء  للنجمة 
بمكتبي  مرة  زارني  أنه  أذكر  الزهراء..  بالنجمة 
تحّمسه   وأبدى  املالوف  بيت  عن  مطوال  وتحدثنا 

ولكن لم يحّرك ساكنا بعد ذلك.. 
للثقافة  وزيرة  العتريي  شرياز  تعيني  عند 
اتصل بي احد املقربني إلعالمي بفتح الوزارة  باب 
الرتشح الدارة بيت املالوف وفق رشوط عىل املقاس 
املاجستري  شهادة  عىل  املدير  حصول  رشط  منها 
ولست  ميتا  كأنني  بمفردهم  وقرروا  املوسيقى  يف 
موجودا. وقد عيّنوا مكرم االنصاري الذي عمل معي 
سابقا كعازف عىل  الة الكمنجة دون ادنى احرتام أو 
حتى طلب استشارة... هذا سطو عىل مرشوعي وعىل 
العتريي  أخربتني   تربيرا  طلبت  وعندما  فكرتي.. 
بأن االنصاري سيكون فقط مديرا إداريا وبأن بيت 
اىل  حاجة  يف  وبأنهم  الشخيص  مرشوعي  املالوف 
افكاري وخدماتي.. ولكن رسعان ما اتضح ان كل 

ما قيل يل كذب وبهتان...
بنادي  األقل  عىل  األفكار  هذه  وظفت  هل 

الطاهر غرسة للمالوف؟
بالنادي  املرشوع  هذا  عىل  االشتغال  يمكنني  ال 
ألنه مرشوع دولة ... كنت افكر يف مقاضاتهم بسبب 
يحّطمون  هؤالء  مثل  ألن  معنوياتي  عىل  االعتداء 
يرشفني  ال  متدني...  مستوى  واملبدعني..  االبداع 
 méchanceté هذا  واعترب    ... معهم  الحديث  حتى 

..gratuite

أغنية  إعادة  يف  حبّوبة  الهادي  مع  تعاملت 
الحان  من  وهي  عمار"  السوق  من  "رّوح 

والدك.. كيف ترى مسرية الرجل؟
والدي..  وصديق  العائلة  صديق  كان  حبوبة 
وهو  منزلنا  يف  يزورنا  كان  صغريا  كنت  عندما 
محافظا  كان  والدي  ألن  منزلنا  زار  الذي  الوحيد 
لم  الفنانني  جدا.. وباستثناء حبوبة وعدد قليل من 
يلّحن والدي الحد ..  فقد لّحن لحبوبة ولنفسه ويل 
انا طبعا ولحسيبة رشدي والسيدة عائشة ويوسف 
التميمي ولدرصاف الحمداني فقط..  ان لم تخني 
اىل  تسّجل  لم  لوالدي  الحان  أيضا  يل   .. الذاكرة 
اليوم... الهادي حبوبة فنان متكامل وظاهرة فنية ال 
تنفد ومدرسة قائمة الذات... أطال الله عمرة ولكنه 
مرتبة  يف  هو  يل  بالنسبة  حتما..  التاريخ  سيدخل 

صليحة.. 
َمن غريه من الفنانني الشعبيني الذين لفتوا 

انتباهك؟
... نفس  النبي"  لدينا أصوات "اللهم صيل عىل 
وسمري  التونيس  وليد  يعجبني  الوتري..  يف  اليشء 

لوصيف .. لهما طابعا خاصا.
ويف فن الراب؟

ليست يل دراية كربى بهذا الفن ولكن يعجبني 
بلطي لديه انتاجا محرتما وهو يسري يف طريق ناجح 

وكذلك صديقي أكرم ماغ... 
هل تفّكر يف دويتو مع احداهما؟

لم ال؟ اذا توفرت األرضية سأقبل مؤكد ولكن اذا 
ذلك...  اعتقد  ال  العمل  اإلضافة ستشوه  هذه  كانت 
متقنة  كانت  اذا  املوسيقى  يف  تكمن  كلها  املسألة 
و"راكزة" واذا كان ثمة توافق يف النص ويف التوزيع 
املوسيقي.. لم ال؟ .. انا مع التجارب ولست منغلقا 
.. وقد سبق أن ادخلنا آلة املزود عىل الفن الوتري...

العاملية  نحو  لم ترس  ولكنك  منغلقا،  لست 
هل   .. الجزائر  مالوفجية  بعض  فعل  مثلما 
قدرة عىل خوض هذه  ام عدم  منك  هو رفض 

التجربة؟
يمكن االشتغال اليوم عىل العاملية عرب الديجيتال 
عالقات  العاملية  ان  ...ثم  اليوتيوب  طريق  وعن 
فنانني  من  يقتاتون  فنانني  وهناك  كامل  وبيزنس 
ويدفعون  عالية   مشاهدة  بنسب  ليحظون  اخرين 
إليصال  بجّد  تشتغل  رشكات  وهناك  طائلة  أمواال 
وال  املرحلة  تلك  يف  لست  انا  برصاحة   ... أصواتهم 
يمكنني دفع املال لفنان عاملي التوّسل له للغناء معه 
ملجرد ان ماليني األشخاص يتابعونه .. ال امكاناتي 
وال كرامتي يسمحان بذلك... ما نجمش وما نحبش 
اغلب  مع  غنيت  وقد  ال؟  لم  بطبيعتها  جات  وكان 
العالم  اغلب بلدان  العربي وغنيت يف  املغرب  فناني 

وليس للعرب فقط بل حتى لألجانب... 
هل تلقيت دعوات للغناء يف إرسائيل؟

نعم تلقيت العديد من الدعوات منذ سنة 2000 
اليهود  ضد  لست  انا  أرفض...  مرة  كل  يف  وكنت 
أصدقاء  ولدي  تونس  يف  بيننا  وعاشوا  اخواتنا  هم 
فرنسا ويف  وافراحهم يف  احيي حفالتهم  بينهم  من 
تونس.. عىل رايس وعيني. لكن لن اغني يف إرسائيل 
مهما كانت االغراءات... علما اني انا وصوفية صادق 
الرشيدية سنة  اول من غنّيا بفلسطني ضمن فرقة 

1995 وغنّينا مجانا يف القدس ويف غزة ونابلس.. 
ما رأيك يف املشاريع الشبابية عىل غرار فالقة 

و24 عطر والزيارة وغريها من العروض؟
مشاريع ممتازة .. نرص الدين الشبيل )صاحب 
مستوى  عىل  جبار  بمجهود  يقوم  فالقة(  عرض 
 24 اإليقاع ومحمد عيل كمون  )صاحب عرض 
عطر( قدم عمال مميزا .. كذلك عرض "الزيارة" 
أجمل  من  وهي  متميّز  عمل  اللجمي  لسامي 
االعمال املتقنة التي ُقّدمت يف العرشين سنة األخرية 
األخوين  وأيضا  ْر"  "تْنَوِّ مشاريع  لدينا  الركح  عىل 
محمد وبشري الغربي إضافة إىل العمل الضخم الذي 
تقدمه الفرقة الوطنية بقيادة محمد األسود.. أشجع 
تجاربهم جميعا ألنها جادة وتضفي التنوع والثراء 

وقد فرضت نفسها...
كفنان ونقابي كيف واجهت جائحة كورونا 
املترضرين  الفنانني  مساندة  يف  ساهمت  وهل 

من الوباء؟
أوال انا يف الهيئة الرشفية بالنقابة ولست عضوا 
بخطوات  قامت  النقابة  ولكن  التنفيذي..  باملكتب 
لطلب  الثالثة  للرؤساء  مبارشة  وتوجهت  مهمة 
املساعدة ودعم الفنانني املترضرين والقرتاح حلول 
التطبيق  ولكن  كثرية  وعودا  تلقينا  وقد  جذرية.. 
جديدة  تفاصيل  هناك  وربما  بعد...  يفّعل  لم 

تجاوزتني..
زياد غرسة ترضر من الجائحة؟

مورد  وهي  العوادة  يف  اشتغل  انا  طبعا.. 
منه...  أعيش  آخر  رزق  مورد  لدي  وليس  رزقي 
لم افكر يف احداث موارد رزق أخرى.. عشت فنانا 
بهذه  الفنان  يتعاملون مع  ملاذا  بعميل وبتفكريي.. 
الطريقة؟ مجرد تفرهيد واحياء حفالتهم وافراحهم 
االقتصادية؟...  الدورة  عن  الفنان  يغيب  ملاذا   ....
أدنى  توفر  لم  والدولة  مقصية  بأكملها  رشيحة 
مساعدة.. بَم نفعتني ألقابهم وانا يعلم الله بحايل.. 
اش   .. البالد  وجه  واألخر  شيخ  وذاك  سلطان  هذا 
عملنا بيها.. الكالم ساهل وااللقاب اسهل والتطبيق 

صعب..
وال  نسمع  ال  الذين  الفنانني  بني  من  انت 
العام..  الشأن  تهم  سياسية  مواقف  لهم  نرى 

هل هو موقف؟
 ..  ما يحدث امرا طبيعيا يف ظل هذه الفوىض 
كان لدينا أمل كبري بما يسمى ثورة وكرامة وعدالة  
لكن اليوم كل يشء اصبح واضحا ال كرامة وال عدالة 
هي  هذه   .. القدر  وتطييح  األسعار  ارتفاع  أمام 
تعشها  لم  مرحلة  بلغنا  ألننا  نعيشها  التي  النتائج 
البالد حتى يف عهد الدكتاتورية.. نعيش سقوطا عىل 
النظام  جميع املستويات واعتقد أن الحل يف تغيري 
تعط  لم  الثالث  الرئاسات  الن  تونس  يف  السيايس 
وثمة  وقت..  وبرشا  فرص  برشا  ضيعنا   .. أكلها 

تململ واضح يف صفوف املواطنني... الناس فّدت..
شهر  يف  سعيد  بقيس  النقابي  لقائكم  يف 
املوسيقى  أنت تحديدا عن  مارس تحدث معك 
أن  نعلم  ونحن  "السيكا"  ملقام  حبّه  وعن 
كيف  كفنان   .. العشاق  مقام  هو  "السيكا" 

تقرأ الذوق املوسيقي لسعيّد؟
وعندما  املقامات  اجمل  من  هو  السيكا  مقام 
جلست مع الرئيس اكتشفت ان لديه دراية واسعة 
املرشق..  وببلدان  بتونس  وبالفنانني  باملوسيقى 

تفاجأت بفهمه وبادراكه .. 
فهمه  عن  ماذا  الفنّي..  فهمه  تقصد 

السيايس؟
عىل  الفهم  هذا  تجسيد  يجب  لكن  فاهم...  هو 
أرض الواقع لإلصالح... خطابات سعيّد تحمل نية 

اإلصالح لكن التنفيذ يحمل نقاط استفهام كثرية. 
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مشروع "بيت المالوف" 
بمدينة الثقافة ولد ميتا..

ما خّلاونيش نخدم وفّكرت 
في مقاضاتهم

ال يمكنني دفع المال 
لفنان عالمي والتوّسل 
إليه للغناء معه لمجرد 
أن ماليين األشخاص 
يتابعونه .. ال إمكاناتي

وال كرامتي تسمح بذلك

لست ضد اليهود... هم 
اخواننا واحيي حفالتهم 

وافراحهم.. لكن لن اغني 
في إسرائيل مهما كانت 

االغراءات...
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»َزِعيم«، »ُزَعَماء«، »َزَعاَمة«. هِذه الَكِلَمات الِتي 
ال يُْمِكُن ِلْلَعَرِب التََّخيلِّ َعنَْها َكَما َلْو أَنَّ َمِصريَُهْم َلْن 
َخيََّب  ُكلََّما  ا.  مَّ َقاِئٍد  ِمْن  َوُمبَاَرَكٍة  ِبَدْفٍع   َّ إاِل َد  يَتََحدَّ
ة  األُمَّ »ُمنِْقذُو  أَنَُّهْم  يُْعتََقُد  َكاَن  الِذيَن  أُوَلِئَك  اآلَمال 
َكانَِت  ُكلََّما  َمنَاِصِبِهْم[،  َعْن  أُِزيُحوا  ]أَْو  الَعَرِبيَّة« 
الَحاَجة أَْكثَر إِْلَحاًحا إىَِل إِيَجاِد َمْن يَُعوُِّضُهْم. َلَديْنَا 
َوأَيُْقونَاِتَها.  َوَقاَدِتَها  ِبُرَؤَساِئَها  َمِريَضة  ُشُعوب 
يِف  نَْحُن  نَْغَرُق  َعْقالَِنيَّة  الَعاَلُم  يَْزَداُد  َما  َوِبَقْدِر 
َصَمَدت  َلَقْد  ْعَوذَة.  َوالشَّ الالََّمْعُقوَلة  االْعِتَقاَدات 
الَقْمع  َوْجِه  يِف  َزَمان  ُكلِّ  يِف  ْعِبيَّة«  الشَّ »الَجَماِهري 
َوَغذَّتُْهْم  أَيًْضا  َعتُْهْم  َشجَّ َلِكنََّها  الطَُّغاة،  َوَقاتََلِت 
أٍَب  َعْن  الَجِميع  يَبَْحُث  َعْزِمَها.  َوُفتُوِر  ِبالُمبَاالَِتَها 
أَْحَضان  يِف  ِمنَّا  الَواِحد  يَُربَّى  ِعنَْدَما  َرْمٍز.  َوَعْن 
الطَّاَعة َوالَخُضوع يَُكون ِمَن الَعِسري َعَليِْه أَْن يَْرَفَع 
َلْوثٌَة  األَب«  »َقتْل  إِنَّ  َوُضَحاَها.  َعِشيٍَّة  بنَْيَ  َرأَْسه 
َوتُْسِحُر  الَكِبريَة  الِخَطاِبيَّة  الُقُدَرات  تُْسِكُر  َقِديَمة. 
الَكاِريْزَما، َكَما يَِتمُّ الَقْمُع، أَْحيَانًا أَْو َغاِلبًا، ِبُمبَاَرَكٍة 
امُلَفّكر  َكتََب  َعَليْهم.  يَُماَرُس  الِذيَن  أُوَلِئَك  ِمْن 
يِف   )pierre legendre( لُوجندر  ِبيار  الِفَرنيِْس 
ْلَطة« َقاِئالً: »الَ ُوُجوَد َوَلْم يُوَجْد  ُمَؤلَِّفِه »التََّلذُّذ ِبالسُّ
َؤال: َعالََقة  يَاَسِة َغرْي َهذَا السُّ َقطُّ ُسَؤال آَخر يِف السِّ

الرََّعايَا ِباللَّذَّة«.
ْلَطة      إِنَّ الِذيَن اْعرَتَُضوا َعىَل ِكبَار َجبَاِبَرة السُّ
ِحيَّة  الَفْرِديَّة آَل ِبِهم األمر، تَْحَت تَأِْثرِي الطُُّقوس امَلرْسَ
ِلُخَطِبِهم امُلبِْهَرة، إىَِل تَْقِليِد ُجنُون ُخُصوِمِهْم. َوإِذَا 
امُلَقاَوَمة  َفِإنَّ  َدَماًرا  َخلََّف  َقْد  الرَّْسِمّي  الَقْمُع  َكاَن 
ْلَطَة تَُشوُِّه  َعَداء فقْط. إِنَّ السُّ الرّسيَّة َلْم تُنِْتْج َغرْيَ السُّ
َوتَُقبُِّح الِذيَن يَُماِرُسونََها َوالِذيَن يَُقاِتلُونََها َعىَل َحّد 
أَْن  َشأِْنِهنَّ  ِمْن  الالَِّتي  َهات  األُمَّ َلنَا  تَُعْد  َوَلْم  َسَواء 
الَعَرِبي  الَعاَلم  النَِّساء  َحَكَمِت  َلْو  َشَقاَءنَا.  ْفَن  يَُخفِّ
أَْو  النَّارص  َعبد  ِعَوَض  ِبأَْصَواِتِهّن،  َصَدْعَن  َوَلْو 
ُ الَحال ُمْمِكنًا؟ َليَْس  ام ُحَسنْي َمثاَلً، أََكاَن تََغريُّ َصدَّ
يَتَاَمى  امَلَجاالَت.  ُكلِّ  يِف  يَتَاَمى  إِنَّنَا  ِجنٌْس.  ْلَطِة  ِللسُّ
الّستِّني  نََوات  السَّ ِخالََل  اْعتَنََقَها،  الِتي  اليََساِريَّة 
ين، َشبَاٌب ُكثْر بَْعُضُهْم  بِْعني ِمَن الَقْرن الِعرْشِ َوالسَّ
َعْن إِيَماٍن َوبَْعُضُهْم َعْن يَأْس. َونَْحُن يَتَاَمى بَْعض 
َونَْحُن  َمَواِقَفُهْم  ُوا  َغريَّ الِذيَن  أَْصِدَقاِئنَا  أََعّز[  ]ِمْن 

يَتَاَمى أَنُْفِسنَا َويِف ِنَهايَة األَْمر، أَبْنَاء َمْن نَْحن؟
يِنَما التُّونِسيَّة َظاِهَرة الزَِّعيم؟  َكيَْف َعاَلَجِت السِّ
َسَواء  َوالزَُّعَماء  ِلْلَقاَدة  تُْعِطيَها  الِتي  وَرة  الصُّ َوَما 
امُلَعاَرَضة؟  ُصُفوِف  يِف  أَْو  الِقيَاَدة  َمْوِقِع  يِف  أََكانُوا 
ة  َهْل يَُعدُّ إِنَْجاُز أَْفالٍَم َعِن َقاَدِة األَْمس ِمْن َقِبيل امُلِهمَّ
اَحًة  َورَصَ َجْهًرا  نَُواِجُه  الَ  َوِلَم  َحاِليًّا؟  امُلْستَِحيَلة 
َلِكْن  ِنَهاِئيًّا؟  ِمنُْه  ِلنَْخلَُص  يَايِس  السِّ امَلْكبُوت  َعْوَدة 
َمْن َلُه الرَّْغبَة اليَْوم يِف الَحِديِث َعْن أَيُْقونَات امَلايِض؟ 
يِف  ِثَقِلَها  ِبُكلِّ  ْلَطة  السُّ ُمَماَرَسة  َمْسأََلة  ََّرْت  أَث َكيَْف 
َمِصريَِها؟  تَْحِديِد  َويِف  التُّونِسيَّة  يِنَما  السِّ ُظُهوِر 
َوأُْسلُوِبيَّة  ِديَّة  رَسْ وأَْشَكاٌل  َمَضاِمني  تَبَْلَوَرْت  َكيَْف 

َعىَل َخْلِفيَِّة الُحْكٍم البُوْرِقيِبي الَفْرِدي َوَمآِزَقه؟

ْحَكام الَقْبَضة 
ِ
أ- إ

يغارشّية َعلى الصُّورة
ِ
اأَلول

ُوِلَد الحِبيب بُورِقيبَة يوم 3 أوت 1903 بامُلنَْسِتري 
َ َسنَة 2000، بَْعَد أَْن َحَكَم تُونس ِطَوال أَْكثَر  َوتُُويفِّ
َي »امُلَجاِهد  َد َوُسمِّ َد َوُحمِّ َوَقْد ُمجِّ من ثاَلَثَة ُعُقود. 
الَجَماِهري«  َو»َحِبيب  ة«  األمَّ َو»ُمَحرِّر  األكرب« 
َرِئيًسا   1975 َسنَة  نَْفَسُه  أَْعَلَن  األْوَحد«.  َو»الَقاِئد 
إنَّ  تَابع.  نُوَّاب  َمْجلس  ِمْن  ِبُمبَاَرَكٍة  الَحيَاة  َمَدى 
تَاِريخ تُونس يِف انِْدَفاَعاِتِه الرَّاِئَعة َوَمَكاِسِبِه الَهاِئَلة 
أَْو يِف َخيْبَاِتِه َوَهزَّاِتِه امُلْؤِلَمة يَْحِمُل َطابع َهذَا الرَُّجل 
ْلَطة امُلْطَلقة. إِنَّ تُونس الَحِديثَة َمِدينَة  امُلْؤِمن ِبالسُّ
َلُه َكِثريًا، َلِكنَّه َلْم يَُكْن َفْوَق البرََش َوَلْم يَُكن الَوِحيد 
الِذي َخَدم ِبالََده بالتَّبرَصُّ َوالِحْكَمة امَلْعُروَفنْي َعنُْه. 

ْلَطة  آِلَهة السُّ َلُه  إِنَّ الخصَلة الطَِّريَفة الِتي َوَهبَتَْها 
َوَحرََّمتَْها َعىَل أَْمثَاِلِه ِهي ُقْدَرته الخَطاِبيَّة الَعِجيبَة. 
امُلَمثِّل  يِنَما  َوالسِّ التَّْلَفَزة  ُظُهور  َقبَْل  بُورِقيبَة  َكاَن 
ِلِبالَد  األوحد  يِنَماِئي  َوالسِّ امُلْخرج  َوَكان  األكرب 
ِهي  َكِثريٌَة  امَلْرِئيَّة.  َوالُعُروض  وَرة  للصُّ ُمتََعطَِّشة 
األَدِبيَّات ]الِفَرنِْسيَّة يِف أَْغَلِبَها[ الِتي َحاَوَلْت تَْفِسري 
َهذَا البُْعد االْسِتثْنَاِئي يِف َشْخِصيَّة بُورِقيبَة َوتَْفِكيك 
ة التي اْستَْعَمَلِت  َحة الغازية امُلِشعَّ آِليَّات َهِذِه امَلرْسَ

ِغريَة َوالَكِبريَة لفرض نُُفوِذَها. اَشة الصَّ الشَّ

ع التُّونسِّية
ِ
الَوَقائ

 actualités( التُّونِسيَّة«  »الَوَقاِئع  أَْصبََحِت 
tunisiennes( ذَات َلون َوَطِني َمَع ُحُصول تُونس 

ة  النَّرْشَ َهِذِه  َوَكانَْت   .1956 َسنَة  اْسِتْقالَِلَها  َعىَل 
َرة الِتي تَُعدُّ ِمْن ِقبَل استُوديُوَهات »أَْفِريَكا«  امُلَصوَّ
ِكتَابَة  َعَهَدْت  َوَلَقْد  االْسِتْعَماِريَّة.  َعايَة  الدِّ ِخْدَمة  يِف 

َكة إِنْتَاج تُونِسيَّة  ْوَلة لإلْعالَم َسنَة 1956 إىَِل رَشِ الدَّ
ُعنَْوان  تَْحَت  ة  نرَْشَ ِبِإنْتَاج  الَجِديد«  »الَعْهد  َجِديَدة 
يِف  يِنَما  السِّ َقاَعات  ُكّل  يِف  تُْعَرُض  اليَْوم«  »تُونس 
يِنَماِئّي  َكة التُّونِِسيَّة ِلإلنْتَاج السِّ ِ الِبالَد. َوتََولَّت الرشَّ
َسنَة  الَعَمل  بََدأَِت  الِتي   )satpec(»الّساتباك«
الَكَفاَءات  نَِت  َفأَمَّ التُّونِسيَّة«  »الَوَقاِئع  أمر   1961
ِباإِلنْتَاج  َوُعِهَد  َوالتَّْصِوير  التَّْقِنيَّة  ات  امُلِعدَّ امَلَحلِّيَّة 
الِفَرنِْسيَّة«.  »الَوَقاِئع  استُوديُوَهات  إىَِل  َوامُلونتَاج 
ِمَن  َوَدًما  َلْحًما  األّول  التُّونيِس  الَعَدد  يَْظَهر  َوَلْم 
رت  »الَوَقاِئع« إاِلَّ َسنَة 1968 َمَع اْفِتتَاح ُمَرّكب َقمَّ

يِنَماِئي. السِّ
وَرة  الصُّ ُسْلَطة  بُورِقيبَة  أَْدَرَك  َما  َعاَن  رُسْ
ِبالََده  َز  يَُجهِّ أَْن  َعىَل  أرََصَّ  ِلذَِلَك  الَجَماِهري.  َعىَل 
بَْعَد  َشْخِصيَّة  ِلَمآِرب  َوظََّفَها  َوَطِنيَّة  إِنْتَاج  ِببُنَى 
الفَرنِْسيَّة  يِنَماِئيَّة  السِّ َكات  ِ الرشَّ َواْحِتَجاب  تَْفِكيك 
َواإلِيَطاِليَّة. إِنَّ ُكلَّ الِذيَن َعاُشوا فرْتَة َسنََوات الّستِّني 
»تُونس  َعْن  التَّْحِقيَقات  َهِذِه  يَتَذَكَُّرون  بِْعني  َوالسَّ
اليَْوم« الِتي َكانَْت تُتَابَع ِبَقبُول َفاتر أو َهاِزئ ِمْن 
َلَقْد  الَهْضم.  َعِسري  َطبٍَق  َعىَل  تََعوَُّدوا  أُنَاس  ِقبَل 
ُن  َكانَْت »تُونس اليَْوم« ِهي بُورِقيبَة ذَاته َوهَو يَُدشِّ
يَْرأَس  أَو  تََظاُهَرات  ة  ِعدَّ انِْطالَق  َويُْعِلُن  َمَشاِريع 
َمْجِلس الُوَزَراء أَو يُْلِقي ُخَطبًا يِف اْجِتَماَعات َشْعِبيَّة. 
َوَسَواء أَتَمَّ تَْصِويُره ِبَلْقَطة َكِبريَة أَْو ِبأُْخَرى َشاِمَلة، 
تَاجه.  يُنَْزَع  أَْن  يُْمِكن  الَ  َمِلك  َُّه  َكأَن بُورِقيبَة  يَبُْدو 
ْعب َفيَِتمُّ تَْصِويره، َعىَل ِخالَف ذَِلَك، ِبَلْقَطة  ا الشَّ أَمَّ

َُّه َجْمَهَرٌة َغاِئَمٌة أََماَم ِمْصَطبَة َصنَِمَها. َفْوِقيَّة َوَكأَن
َسنَتَْي  بنَْيَ  التُّونِسيَّة«،  »الَوَقاِئع  َستَنَْهُض 
ة َرْمِزيَّة أََساِسيَّة ِهي  ًة، ِبُمِهمَّ 1967 و1969 َخاصَّ
الُجْزِئّي  بُورِقيبَة  انِْسَحاب  َعِن  النَّاِتج  الَفَراغ  َمْلَء 
يَّة  ِصحِّ َمَشاِكل  ِبَسبَِب  يَاِسيَّة  السِّ الَحيَاة  ِمَن 
ِللزَِّعيم  الَهَرم  الَجَسد  اْسِتبَْدال  تَمَّ  َوَلَقْد  َخِطريَة. 
البُورتريه  إىَِل  ِباللُُّجوِء  َوَعاِفيَة  َحيَِويَّة  ِبَجَسد يُفور 

َور الثَّاِبتَة امَلأُْخوذَة يِف أَْوَضاع َساِبَقة. يَُقوُل يِف  والصُّ
يَاق البَاِحث التُّونيِس إِْقبَال َزِليَلة: »إِّن ِلَهِذِه  َهذَا السِّ
اَسة  َحسَّ َوِظيَفة  ُعُموًما  امُلْستَْعَمَلة  البُورتِريَهات 
يَاِسيَّة يِف  وِهَي إِْخَفاء ِغيَاب بُورِقيبَة َعِن الَحيَاة السِّ
ًقا يِف عّز الُعمر، وهَي تُبْنَى  إِيَّاه ُمرْشِ تُونس ُمرْبََزة 
ِللََّقَطات  الَخاِفتَة  الطَِّبيَعة  َمَع  تَتََعاَرُض  أَْلَوان  َعىَل 
َعىَل  تَْشتَِغُل  )إِذْ  ُرُموًزا  َوتَُعدُّ  َقبْلها  تُْعَرُض  الِتي 
من  الَكِبري  الِقْسم  ُعُموًما  تَْحتَلُّ  التََّماثُل(  ِسِجّل 
َوبنَْيَ  بَيْنََها  التَّنَاُسب  يَُهمُّ  َوال  امَلْعُروَضة،  الّصَور 

اللََّقَطات األُْخَرى ]...[«.
اْسِتْغالَل  أَيََّما   )lifting( التَّْجِميل  َهذَا  اُْستُِغّل 
نُوفمرب  يِف  والرِّئَاِسيَّة  يِعيَّة  التَّرْشِ االنِْتَخابَات  ِخالَل 
َجيًِّدا:  تَْحِليالً  َزليلة  إِْقبَال  ذَلَك  َحلََّل  َوقد   ،1969
»إّن اللَّْقَطة الِتي ال تَتََماَش َوَرْغبَة ُمْخِرِجي ُسْلَطة 
الُخُطوات  ثَِقيل  ِفيَها  يَبُْدو  الِتي  ِتْلَك  ِهي  بُورِقيبَة 

َعان  يََضُع يِف ُصنُْدوق االْقرِتَاع َظْرَفنْي اثْننَْي ِلذَِلَك رُسْ
َما تَمَّ تَْجِديدها َوالنَّْفُخ ِفيَها ِبُصوَرة تُْظِهُر الزَِّعيم 
يِف عّز العمر. َوتَِتمُّ لُْعبَة التَّْعِويض َواالِْسِتبَْدال َهِذِه 

يِف َمْرَحَلة امُلونْتَاج الَحاِسَمة«.

يَسه
ِ

ْغَناط
ِ
َمْرتَع التَّْلَفَزة َوم

أُنِْشئَْت  الِتي  التَّْلَفَزة  يِف  بُورِقيبَة  نَْجم  َلَمَع 
»ِمْن  ِبُعنَْوان  يَْوِميَّة  ة  َطِريق ِحصَّ َعْن   1966 َسنَة 
امُلَحارَضات  ِمَن  َوِبِسْلِسَلة  الرَِّئيس«  تَْوِجيَهات 
 1973 َسنَة  ِنَهايَة  بُورِقيبَة  َمَها  َقدَّ ة،  ُمبَارَشَ نُِقَلْت 
َوَكانْت  بتُونس.  األَْخبَار  َحاَفة وُعلُوم  الصَّ َمْعَهد  يِف 
الَوَطِنيَّة  الَقنَاة  َعىَل  تُبَثُّ  الرَِّئيس«  تَْوِجيَهات  »ِمْن 
الثَّاِمنَة  اَعة  السَّ َعىَل  الرَّئيِسيَّة  األَْخبَار  ة  نرَْشَ َقبَْل 
َسنَة  َُّها  بَث انَْطَلَق  الِتي  الثَّاِنيَّة  الَقنَاة  َوَعىَل  َمَساء 
اَعة الثَّاِمنَة َوالنِّصف ِبُعنَْوان »أَْقَوال  1984 َعىَل السََّ
ُمَحاَدثَات  ِبتَْقِديم  األَْخبَار  ة  نرَْشَ تَبَْدأُ  الرَِّئيس«. 
ُمبْتَِسم  َوهَو  بُورِقيبَة  َفيَْظَهُر  َوأَنِْشَطته،  الرَِّئيس 
ين  أَْو ُمتََصلِّب يُْميِض َوثَاِئق َوأََوامر، ويَُعاِنق َمدُعوِّ
َمْرُموِقني، أَْو يُْطِلُعُهْم َعىَل ُصَور ِمْن َمْعَرَكِتِه ِخالََل 
َكِتِف  َعىَل  ِبيَِدِه  يُربّت  أَْو  الَوَطِني،  الِكَفاح  َمْرَحَلة 
ا يِف أَِريَكة يَْحِمُل ِبيَِدِه مرَوَحة  َوِزير، أَو يَْظَهُر ُمنَْدسًّ
ْوت  ًا عن َمْوِقفه ِبالصَّ أَْو َمْشُموًما ِمَن اليَاَسِمني ُمَعربِّ
يَّة  ِبالَعامِّ َقَصاِئد  إىَِل  يَْستَِمُع  َوهَو  الرَّأْس  َوَحَرَكات 
بَْعَد  امُلَشاِهِدين  ِبيَِدِه  يَُحيِّي  َكَما  ِفِه.  رَشَ َعىَل  تُنَْشُد 
َرأِْسه،  َمْسَقط  امُلنستري  َشاِطئ  يِف  ِسبَاَحة  ة  ِحصَّ
ُرْؤيَته  َعىَل  تََعوَّْدنَا  َوِسيلة.  ِبَزْوَجِتِه  ُمَحاط  َوهَو 
َحِديَقة  َمَقاِعد  ِمَنْ  َمْقَعٍد  َعىَل  يُح  يَْسرَتِ َوهَو  أَيًْضا 
َجِريَدة  ِمْن  نُْسَخًة  يَْحِمُل  ِبالَخارج  إَِقاَمِتِه  ِخالََل 
االِْشرِتَاِكي  الِحْزب  َحال  ِلَسان  اليَْوِميَّة،  »الَعَمل« 
امُلَشاِهِدين  ِبَحَرَكة  أَْو  ِببَْسَمة  ُمَطْمِئنًا  ْستُوِري،  الدُّ

يَّة. َعىَل َحالته الصحِّ
ِسِجالَّت  بنَْيَ  تُؤّلُف  َشْخِصيَّة  بُورقيبة  إِنَّ 
َوبنَْيَ  بالدِّين،  َوتَظاهر  ُمْعَلنَة  الَِئِكيَّة  بنَْيَ  َعِديدة، 

ِديَكارتِيَّة  َوبنَْيَ  َخِفيَّة،  ِقيَّة«  َو»رَشْ ُمَؤكََّدة  »َغْرِبيَّة« 
الرَِّئيس  ُك  يَْشرَتِ ِفيَها  َحِميِميَّة  َوِوْجَداِنيَّة  َعْقالَِنيَّة 
ة البرََش، ِمثَْلَما يَبُْدو ِمْن ِحَكايَة ُحبِِّه ِلَوِسيَلة  َمَع َعامَّ
أَْو  َلُه،  ة  ُمَحارَضَ يِف  َرَواَها  َوَقْد  َواِحَدة  نظرة  من 
يَّة تَنَاُسِليَّة يَْختَصُّ ِبَها  ِمْن ِخالَل َحِديِثه َعْن َخاصِّ
اثْننَْي  ِعَوض  َواِحَدة  خْصيَة  ذَا  يَُكوُن  َقْد  َُّه  أَن ِبَما 
ُكرْبَيَات  َعىَل  اإلَِحاَلة  يَُحبِّذُ  َوهَو  َقْوَله.  ْقنَا  َصدَّ إِْن 
َحنَّبَعل  ِمثْل  يَْعَشُقَها  الِتي  يَاِسيَّة  السِّ ْخِصيَّات  الشَّ
فرانُْكو  الِجنرال  أَو  أَتَاتورك  َكَمال  أَو  يُوغرَطة  أَْو 
امُلنِْجي  صفر،  )البَِشري  الِكَفاح  ُرَفَقاء  بَْعض  أَْو 
سِليم، البَاِهي األْدَغم، الخ...( َوالَ يَْستَِطيُع بُورِقيبَة 
أُْخَرى  إىَِل  ِحَكايَة  ِمْن  التََّلذُّذ  َعِن  أَْحيَانًا  يَتََماَلَك  أَْن 
الِحَكايَة  ِلنَْفس  امُلْختَِلَفة  الرَِّوايَات  ِخالَل  ِمْن  أَْو 
، َعىَل نَْحٍو  َ ِبتَْخِطئَة امَلْرجِعيَّة امُلَجنََّدة ِلَصاِلِحه ِليُبنَيِّ
ِعنَْدَما  َوهَو  الح.  الصَّ الَوِحيد  امَلْصَدر  َُّه  أَن أَْفَضل، 
يَْرِوي َحَواِدث تَاِريخ َحَرَكة التََّحرُّر الَوَطِني يَْستَِنُد 
ني يِف امَلْسأََلة )الحبيب  إىَِل إِْخبَاِريِّني إِذَاِعيِّني ُمْختَصِّ
ِليُثِْبَت  امَلْرُزوِقي(  َوامحّمد  بُوْعيِل،  ِشيبُوب، مْحُمود 

َقْوَله َويَُشدُّ َساِمِعيه َعىَل نَْحو أَْفَضل.
َصة  امُلتََفحِّ َظة  امُلتَيَقِّ بُورِقيبَة  نظَرة  تَبَْحُث 
ِعنَْدَما  ُخُصوًصا  َجِديَدة  َغِنيَمة  َعْن  باْسِتْمَرار 
ُمتَذَكًِّرا  أَْو  أَْلَفاِظه  َعْن  بَاِحثًا  الَقاِئد  يَْصُمت 
تَْصِفيق  ِنَهايَة  ُمنْتَِظًرا  أَْو  ُمَعيَّنَة  َوتََواِريخ  أَْحَداثًا 
يِف  َوْقِته  َكامل  يَأُْخذُ  َشْخص  َفبُورِقيبَة  الُحُضور. 
ِخَطابَاِته َويَبُْدو َحِريًصا َعىَل تَْهِوئَِتَها. َلَقْد أَْدَرَك أَنَّ 
أَْن  يُْمكن  مت  الصَّ َوَفَواصل  الَقِصريَة  االِْسرِتَاَحات 
ِعيد،  الصَّ َهذَا  َوَعىَل  يَّة.  األَهمِّ بَاِلَغة  َلَحَظات  تَُشكِّل 
َكانَْت َلُه ِبيَداُغوجيَا ِخَطاِبيَّة َحِقيِقيَّة َوَقْد َوَقَع بَيَان 

ذَِلَك ِمَراًرا.
ْمت يِف ُجلَّ األَْفالَم التُّونِسيَّة نَاِدًرا،  إِذَا َكاَن الصَّ
َفِإنَّه يِف ُخَطب بُورِقيبَة ُمَكّون أََساٌس ِمْن ُمَكوِّنَات 
ْمت  َفِوي. إِنَّ بُورِقيبَة ُهَو ِسيِنَماِئّي الصَّ التَّْمِثيل الشَّ

األَْفَضل الِذي أَنَْجبَتُْه تُونس.
إِنَّ النَّّص البُورِقيِبي ثَِرّي ُكّل الثََّراء الَ ِمْن ِخالَل 
أَيًْضا ِمْن ِخالَل األَْكِسْسَواَرات  ََّما  َوإِن امَلْلُفوظ فقط 
اللَِّجان  أَْشَغال  اْخِتتَام  َفِبُمنَاَسبَة  امُلْستَْعَمَلة. 
 15 يَْوم  للتَّنِْميَة  اِدس  السَّ للُمَخّطط  االْسِتَشاِريَّة 
»إِنَّ  الُجْمَلة  إىَِل  يَُعود  بُورِقيبَة  َظلَّ   ،1981 ماي 
لكّن  َمرَّات.  ة  ِعدَّ التّكنولُوجيَا«  يِف  ُهو  ُمْستَْقبََلنَا 
َقبَْضة  ُهَو  ا  َخاصًّ َوْقًعا  َعَليَْها  يُْضِفي  الِذي  ء  ْ اليشَّ
ظ ِبَهِذِه  اليَد الِتي يَْهِوي ِبَها َعىَل الطَّاِوَلة ِعنَْد التََّلفُّ
ُمؤتمر  اْفِتتَاح  عند   1981 ماي   10 َويِف  الُجْمَلة. 
َلْم  ِلْلَعاَدة،  الَخارق  ْستُوِري  الدُّ االْشرِتَاِكي  الِحْزب 
يَُكْن ذَاَك الِذي اْكتََسَح الرُّْكح َقاِئد ِحْزب َوُحُكوَمة 
يَُجرُّ  أُوركسرتا  َقاِئد  أَيًْضا  َكاَن  بَل  َفَقْط  َوبََلد 
الُحُضور يِف َحَماٍس ُمنِْشًدا نَِشيد الثَّْوَرة َوُمَصاِحبًا 

اٍت َمْوُزونٍَة ِمْن َعَصاه َعىَل األَْرِضيَّة. َلُه ِبَدقَّ
ْوت  الصَّ تَُعوُِّض  َواإلِيَماَءات  الَحَرَكات  أَْصبََحِت 
َماء،  َكأْس  )مروحة،  َعِديَدة  أَْكِسْسَواَرات  َوتََحوَّلت 
منديل، َساعة يَدِويَّة، ُصورة، نظَّاَرات( إىَِل ُجزء الَ 
يَتََجزَّأ ِمْن َمأْثَرة بُورِقيبَة الخَطاِبيَّة. يَبُْدو، ِبالِقيَاس 
يِنَما التُّونِسيَّة الِتي َغاِلبًا َما تيُِسُء اْسِتْعَمال  إىَِل السِّ
ُمْحتَِفيًا   )fétichiste( ِباألَْشيَاء  ُمتََولًِّها  األَْشيَاء، 
َحاَفة  والصَّ التُّونِسيَّة«  »الَوَقاِئع  تَْكِف  َولم  ِبَها. 
ْعب  الشَّ َوَجَماِهري  ِغريَة  الصَّ اَشة  َوالشَّ الِحْزِبيَّة 
َطة  أرَْشِ ِمْن  بُدَّ  الَ  َفَكان  الَقاِئد.  نَْرَجِسيَّة  إِلْشبَاع 
َحَرَكة  تَاِريخ  َرْسم  تُِعيَد  أَْن  يُْمِكُن  ِرَواِئيَّة  َطِويَلة 
ِمْن  ِبِإْلَهاٍم  امَلْلَحِمي  البُْعد  ِذي  الَوَطِنيَّ  التَّحرُّر 
ة ُعَمار الخِليِفي  َل ِبَهِذِه امُلِهمَّ َرُجٍل َواحد. َوَقْد تََكفَّ
ِببَْلَدة  امَلْولُود  يِنَما،  ِبالسِّ امُلْغرم  األَِصيل  الِعَصاِمي 

سليمان َسنَة 1934.

سينما

يم َوالزَُّعَماء :
ِ
الزَّع

ِعيم؟ ينَِم التُّونِسيَّة َظاِهَرة الزَّ ِت السِّ َكْيَف َعاَلَ
الهادي خليل

الزعيم الحبيب بورقيبة واملمثل الراحل سليم محفوظ بحضور الحبيب بولعراس
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ريونوسوكي  الياباني  الكاتب  كان  ما  ربما 
أعماله  وتحقق  اليابان  خارج  لينترش  أكوتاغاوا 
القصصية شهرة عاملية لوال تحويل قصتني له إىل 
رشيط »راشومون« الذي أخرجه أكريا كوروساوا 

ونال بفضله عديد الجوائز العاملية. 
ولد أكوتاغاوا يف طوكيو سنة 1892، وانتقل 
للعيش مع عائلة أمه منذ طفولته املبّكرة بعد أن 
اهتمامه  بدأ  بالجنون. وقد  أصيبت هذه األخرية 
 .1913 سنة  اآلداب  بكلية  التحاقه  منذ  باألدب 
التي  »شيخوخة«،  األوىل  قصته  صدور  وبعد 
املعروفة سنة  اليابانية  املجالت  إحدى  نرشت يف 
»راشومون«  القصصية:  أعماله  توالت   ،1914
 ،1916 العزلة«  و»جحيم  »األنف«   ،1915
الدغل«  »يف   ،1917 ريوزاي«  أوغاتا  »تقرير 

...1922
ويف سنة 1927 وضع أكوتاغاوا حّدا لحياته 
أدبية  مدّونة  تارًكا  صّحته،  تدهورت  أن  بعد 
من  جّدا  مهّمة  لكنها  الكّم  حيث  من  صغرية 
حيث تأثريها يف األدب الياباني. وقد زادت شهرة 
كيكويش  كان  صديقه  أّسس  عندما  أكوتاغاوا 
1935 جائزة باسمه تخليدا لذكراه. وتعّد  سنة 
اليابان  يف  األهّم  اليوم  األدبية  الجائزة  هذه 
وتمنح مّرتني يف السنة يف مجايل القصة والرواية 

القصرية.

»راشومون«  الفيلم 
من  لإلنتاج  »دايي«  رشكة  طلبت  عندما 
املخرج أكريا كوروساوا أن ينجز لها رشيطا من 
سيناريو  يف  مبارشة  كوروساوا  فّكر  اختياره، 
كتبه شينوبو هاشيموتو قبل سنوات مأخوذا عن 

قّصة ألكوتاغاوا عنوانها »يف الدغل«.
بإدخال تحويرات كثرية عىل  قام كوروساوا 

أخرى  فيه قصة  أدمج  أن  بعد  وذلك  السيناريو 
عالقة  وال  »راشومون«  عنوانها  نفسه  للكاتب 
الرئيسية  الحبكة  كانت  وإذا  األوىل.  بالقصة  لها 
للسيناريو مأخوذة عن قّصة »يف الدغل« املنشورة 
سنة 1922 يف مجلة شينشيشو، والتي يتّم الرسد 
فيها بشكل غري تقليدي، عرب شهادات مجموعة 
من الشخصيات عىل إثر جريمة قتل تعّرض لها 
رجل بعد اغتصاب زوجته، فإّن اإلطارين الزماني 
أخذوا من  قد  العنوان  واملكاني لألحداث وكذلك 

قّصة »راشومون« املنشورة سنة 1914. 

أشهر  ينتظر  أن  كوروساوا  عىل  كان  وقد 
عديدة قبل أن توافق رشكة اإلنتاج عىل إنجاز فيلم 
»راشومون« نظرا ألن السيناريو كان مختلفا عن 
الوقت، وبالتايل  السائدة يف ذلك  اليابانية  األفالم 
يلقى  ال  أن  تخىش  كانت  املنتجة  الرشكة  فإن 
النجاح التجاري املأمول. غري أن الفيلم استقبل 
للقاعات  خروجه  عند  اليابان  يف  جيدا  استقباال 
1950، وحقق نجاحا عامليا استثنائيا منذ  سنة 
سنة  السينمائي  البندقية  مهرجان  يف  عرضه 

 .1951
عىل  »راشومون«  فيلم  حصول  أن  شّك  وال 

األسد الذهبي يف مهرجان البندقية، وعىل جائزة 
 ،1952 سنة  أجنبي  فيلم  ألفضل  األوسكار 
به  يحظى  الذي  التقدير  عىل  دليل  أفضل  هو 
سيفتح  اعرتاف  وهو  بلده،  خارج  كوروساوا 
الطريق لبقية السينمائيني اليابانيني لكي تنترش 

أفالمهم عامليا.  
يف  منعطفا  »راشومون«  فيلم  مثل  وقد 
كوروساوا  مكانة  وكّرس  اليابانية،  السينما 
بفضل   - استطاع  الذي  وهو  عبقري،  كمخرج 
بنية رسدية متشظية وغري تقليدية، وباستعمال 
محكم  توظيف  مع  االرتدادية،  للقطات  بارع 
جريمة  وقائع  يروي  أن   - الفالشباك  لتقنية 
العارش  )القرن  »هيان«  حقبة  خالل  حدثت 
تقريبا( أثناء الحرب األهلية، من وجهة نظر أربع 
»تاجامارو«،  الطرق  قاطع  مختلفة:  شخصيات 
املحارب  و»تاكيهريو«  الضحية،  و»مازاكو« 

الشجاع، والحّطاب »شيمورا«...
ويجمع النّقاد عىل أّن املخرج قد استطاع أن 
يتحّكم برباعة يف أدّق التفاصيل الفنية، بداية من 
والظالل،  الضوء  عىل  اللعب  إىل  الكامريا،  حركة 
مرورا بالتوظيف الناجح للموسيقى التصويرية 
ينجزها  بأن  هايازاكا  فوميو  امللّحن  كّلف  التي 
موريس  للفرنيس  بولريو  موسيقى  مستلهما 

رافيل...  
سابقا،  املذكورة  العنارص  إىل  أضفنا  وإذا 
توشريو  للممثلني:  كوروساوا  اختيار  حسن 
موري،  ومازايوكي  كيو،  وماشيكو  ميفوني، 
وتاكايش شيمورا، ومينورو شياكي، فإننا نفهم 
لهذا  والنقدي  الجماهريي  النجاح  رّس  بسهولة 
السينما  عالمات  من  عالمة  يعترب  الذي  الفيلم 

العاملية.

)Kurosawa( وكوروساوا )AKUGAGAWA( راشومون«... بني أكوتاغاوا«
وليد سليمان

صورة تتحّدث

في القلب النابض لمدينة تونس وعمق 
كما  أو  الحلفاوين  حي  يتربع  تاريخها، 
مكونا  األخضر”،  “الربض  بـ  أيضا  يسمى 
لوحة فنية متجانسة، عبر شوارعه وسوقه 
الشهيرة وجامعه ومقاهيه، عاكسا ثقافة 

شعبّية ضاربة في القدم.
قبالة أشهر مقاهيه فيأخذك في  تقف 
“الفداوي”  حلقات  إلى  الزمن  عبر  رحلة 
ليالي رمضان  تزين  التي كانت  )الحكواتي( 
زمان، وذاك الساحر البهلواني الذي يجلب 
إليه انتباه األطفال عبر ألعاب تنمي ذكاءه 

وخياله.
فيجذبك  للحي،  الرئيس  بالشارع  وتمر 
صوت ذاك البائع المتجول بعربته، مرتديا 
“زنّاره”  ملقيا  محلي(  )زي  “الّدنقري” 
الفل  ومشموم  رقبته،  على  )كوفّية( 
التونسي على طرف أذنه، يهتف بين الفينة 
واألخرى مناديا لجلب الّزبائن ومتغنيا بما 

يعرض من سلع.
الحي  إن  السابقين،  روايات  وتقول 

استمد تسميته من باعة الحلفاء الذين كانوا وحتى بداية القرن 
التاسع عشر، ينتصبون لبيع الحلفاء.

المرور  الحلفاوين” دون  وال يمكن الحديث عن “حومة )حي( 

بتلك التحفة الفنية التي تتوسطه، جامع “صاحب الّطابع” آخر 
جامع عثماني بتونس، الذي بني في طابق علوي مطل على كل 

أزقة الحي وكأنّه عين ال تغفل عن حراسته ليال نهارا.
عن يسرى ونّاس

الحلفاوين
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سينما الهواة:

األرضّية الثقافية
أو جمالّيات الممارسة 

األولى...
وسيم القربي

َاش معناها »يعطيك دودة« ؟

اصل القولة الشهيرة التونسية »يعطيك دودة«
دودة  ذهب شيشخان  التصويرة يسميوها  الي في  الفردة 

وغالية. 
ناس بكري كيف يدعيو دعيوة باهية يقولو لبعضعم يعطك 
دودة معناها يعطيك فردة دودة من الذهب والشيشخان... 

ما أحالها عاداتنا التونسية. 
association tourathna جمعية تراثنا 

حضور السينم العربية يف »كان«
للعالم  ينتمون  ملخرجني  أفالم  أربعة  تشارك 
بأفالم  أوروبا،  يف  معظمهم  ويقيم  ثقافيا  العربي 
املسابقة  ففي  كان.  مهرجان  واقسام  برامج  يف 
يف  عيوش  نبيل  املغربي  املخرج  يشارك  الرسمية 
كازابالنكا”،  “إيقاعات  بفيلم  الرسمية  املسابقة 
يف سابقة هي األوىل للسينما املغربية التي تشارك 

للمرة األوىل يف االختيار الرسمي للمهرجان..
ووصفه  سبق  قالب  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 
املخرج نبيل عيوش بـ “كوميديا موسيقى الهيب 
بالدار  مومن  سيدي  الثقايف  املركز  يف  هوب”، 
“أنس”  اسمه  قديم  رابور  يعمل  حيث  البيضاء، 
موسيقى  وتلقينهم  الحي  شباب  تدريب  عىل 
الهيب هوب، ومساعدتهم عىل التحرر من التقاليد 
من  يتمكنوا  حتى  كاهلهم،  تثقل  التي  واألعراف 

العيش بسالم ويعربوا عن أنفسهم عرب موسيقى الهيب هوب. 
الفرنسية  التونسية  واملمثلة  املخرجة  تنافس  الرسمية،  املسابقة  بعد  األقسام  أكرب  ثاني  ما”،  “نظرة  قسم  مسابقة  ويف 
حفصية حرزي بفيلم “أم جيدة”، ويتبع قصة مدبرة املنزل نورا التي تبذل كل ما يف وسعها ملساعدة ابنها بعد إلقاء القبض 
عليه يف حادث سطو عىل محطة وقود، حيث ال يزال محتجًزا يف انتظار املحاكمة. ويف أوىل تجاربه الطويلة، يشارك املخرج 
اللبناني إييل داغر، املتوج السابق بالسعفة الذهبية ألفضل رشيط قصري، بفيلم “البحر أمامكم” ضمن برنامج نصف شهر 

املخرجني. 
يحكي الفيلم قصة الفتاة الشابة »جني« التي تعود فجأة إىل بريوت حيث تجد نفسها تحيي روابط حياتها املألوفة التي 
الطويلة  تجاربه  بأوىل  الزهريي  عمر  املرصي  املخرج  يشارك  النقاد،  أسبوع  مسابقة  وضمن  رحيلها.  بعد  غريبة  أصبحت 
“ريش”، والذي يقدم قصة أم تعيش يف كنف زوجها وأبنائها، حياة ال تتغري وأيام تتكرر بني جدران املنزل الذي ال تغادره وال 
تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغري املفاجئ ويتحول زوجها إىل دجاجة، فأثناء االحتفال بيوم ميالد االبن األصغر، 
يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل يف إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه األرسة، هذا التحول 
العنيف يجرب هذه الزوجة الخاملة عىل تحمل املسؤولية بحثًا عن حلول لألزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من 

أرستها الصغرية
ويختتم فيلم “مجنون فرح” للمخرجة التونسية ليىل بوزيد فعاليات الدورة الستني ألسبوع النقاد، ويروي قصة أحمد 
الجامعة شابة  الثامنة عرشة من عمره، وهو فرنيس من أصل جزائري نشأ يف ضواحي باريس. يلتقي عىل مقاعد  شاب يف 
تونسية تدعى فرح، وصلت مؤخًرا إىل باريس فتشتد الروابط بينهما ويقع أحمد يف حبها بشكل عميق ورغم شدة العشق والوله 

بها إال أنه يحاول بشتى الطرق مقاومة الشعور الجارف تجاهها وصد نفسه عنها. عن عني عىل السينما
موقع »عين على السينما«

أجواء كان

ولعي  يف  األثر  عميق  قليبية  بمدينة  الهواة  لسينما  الدويل  للمهرجان  كان 
السينمائي، ويف هذا اإلطار استجبت لرغبة والدّي بأن تكون السينما مجّرد هواية 
موازاة مع املستقبل املهني الذي خّططنا له. لكنّني لم أكن حينها واعيا باملفهوم 
كان يقترص عىل  كان يجول بخاطري  الذي  املفهوم  أّن  باعتبار  للهواية  الحقيقي 
ال  وبالتّايل ممارسة سينمائيّة  السينما  الهواة مجّرد ممارسة ألبجديّات  أن سينما 
القدم  كرة  لعب  مع  تتوازى  بالتايل  وهي  الهواية  بهذه  الفراغ  سّد  معنى  تتجاوز 
أو لعب الورق باملقهى... إال أّن هذا املفهوم رسعان ما تغرّي بانخراطي الفعيل يف 
نادي السينمائيني الهواة بقليبية ومتابعتي الدقيقة فقرات مهرجان سينما الهواة 
ومشاركتي يف نقاشات األفالم والدورات التدريبيّة لجامعة السينمائيني الهواة عىل 
يد مجموعة من األسماء مثل رضا بن حليمة، األمني عمامي، النارص الرصدي، رايض 
تريمش، كمال بالليل وغريها من األسماء الفاعلة يف حركة سينما الهواة... بشكل 
أّن »مباحث الصورة اليوم تكتيس من األهميّة ما يجعلها طالئعية،  جعلني أتيّقن 
خاصة أّن تكنولوجيا الصورة حّولت العالم إىل راحة يد يكفي أن نبسطها كي نطلع 

عىل ما يدّب فيها«.
يحرضون  كانوا  الذين  والسينما  التلفزيون  نجوم  من  مجموعة  وبمشاهدتي 
خالل كّل دورة، أقتنعت بأهّمية هذا الحدث الثقايف الذي جعل مدينة قليبية تتحّول 
خالل كّل صائفة إىل احتفاء حقيقي بالفّن السينمائي. كنت ألتقط صورا للذكرى 
مع مجموعة من املمثالت واملمثلني املعروفني واستطعت أن أكّون فكرة أكثر دّقة 
الفكري  خطابها  جماليّة  وعن  الثقافيّة  أرضيّتها  وعن  الهواة  سينما  تاريخ  عن 
والثقايف الذي يجتمع حول مبدإ النّضال. ومع مرور الّزمن وعيت بأّن سينما الهواة 
هي البّوابة الحقيقيّة للممارسة السينمائيّة املحرتفة خاّصة أّن مجموعة كبرية من 
حيث  السينما  نوادي  من  املحرتفة  تجربتهم  نحو  انطلقوا  التونسيني  السينمائيني 
يمكن أن نذكر أسماء مثل فريد بوغدير ورضا الباهي وسلمى بكار... كما أّن العديد 
من األسماء العامليّة مّرت من هذا املهرجان كما هو الحال بالنسبة ليوسف شاهني 

وعطيّات األبنودي ومجموعة من سينمائيي إفريقيا السوداء وأمريكا الالتينيّة....
لقد تطّعمت املرجعيّة اإليديولوجيّة التي تربّيت عليها يف الّصغر بمبادئ يساريّة 
قامت عليها حركة الهواة حيث كانت أيّام مهرجان سينما الهواة أيّاما غنيّة بالرقابة 
البوليسيّة التي كانت تحاول قمع حريّة الفكر. لم تخُل فقرات عرض األفالم من 
رقابة البوليس بالّزي املدني والذي كان ينقل تقارير تفصيليّة يوميّة عن الحضور 

وتقارير رقابيّة عن محتوى األفالم املعروضة.
يف  الّسيايس  للوضع  ناقدة  فكريّة  وحركة  بولييس  نظام  بني  الرصاع  ظّل  ويف 
الهواة نحو الخطاب املبارش  الفلسطينيّة، اتجهت أفالم  تونس واالنتصار للقضيّة 
بمثابة  كانت  فقد  الليليّة  الّسهرات  أّما  أخرى.  تارة  الّرمزي  الخطاب  ونحو  تارة 
نقاشات حول األفالم املعروضة والقضايا التي تّم التّطّرق لها، قبل أن تتحّول إىل 
مواضيع تتعّلق أساسا بحّرية التعبري ومجموعة من القضايا الحقوقيّة التي كان من 

املستحيل الخوض فيها خارج هذا اإلطار.
أنتج ذلك يف تشبّعا بمبادئ اليسار يف سينما الهواة التي يمكن اعتبارها سينما 
إيديولوجيّة بامتياز، وهو ما يفرّس تاريخيّا قيامها يف خالل الستينيّات عىل مبادئ 
فرتة  يف  الطالبيّة  الحركة  تدعمها  أن  قبل  تونس  مثّقفي  لدى  فكري  لنضج  تعود 

السبعينات.
الفيلميّة  للمدّونة  عاكسة  وصورة  مرجعا  مثّلت  الهواة  سينما  أن  والحقيقة 
التونسيّة كانت تحمل يف مجملها نقدا للوضع  أّن األفالم  التونسيّة، حيث  للسينما 
االجتماعي والّسيايس واالقتصادي لكنّها كانت تخضع للسلطة الّرقابيّة وهي بالتايل 
أرضيّة  عىل  اعتمادا  أفالمها  التونسيّة  السينما  أنتجت  ولقد  امّلادي.  للّدعم  رهينة 
يساريّة ما عدا قّلة قليلة من املخرجني الذين تخّلوا عن مبادئهم للحصول عىل الّدعم 

املايل متقّربني بذلك للحزب الحاكم.
الهواة هو اعتمادها عىل دعم ذاتي إلنتاج أفالم  امليزة األساسيّة لسينما  ولعّل 
مستقّلة بإمكانات بسيطة لكنّها كانت أفالم تنقد بجرأة الوضع الّسيايس يف تونس 
الّدعم من طرف وزارة  الهواة كان يعاقب بحرمانه من  أّن مهرجان سينما  حتّى 
الثقافة يف دورات عّدة بسبب تلك العالقة املتوتّرة بني سلطة رقابيّة تهدف إىل قمع 
الثقافة وحريّة التعبري وتنتهج سياسة التغميم وبني حركة سينمائيّة عريقة تؤمن 
بأنّه ال حدود لإلبداع وبأّن الّسينما نقد أو ال يكون. ومن هذا املنطلق كانت السينما 
تلك املراوحة بني التقنية والفكر، وهناك كذلك يف هذه السينما »جهد دؤوب يشتغل 
الفعل واالنفعال، والتحّرر  آلية  الخروج من  إىل  التقنيات ودفعها  عىل تزييح هذه 
من هّم مقاومة القمع، لنبلغ ذلك الحّد التحّويل الذي يقلب سلوك الذات من مجّرد 

ممارسة آليّة إىل تقنيّات قادرة عىل إعادة إنتاج وجود الذات«.

صورة تتحّدث
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25الشارع الثقافي
مكسب بيداغوجي وتربوي في الثقافة البصرية :

قراءة يف كتاب »معجم مصطلحات الفنون البرصية« للدكتور سامي بن عامر

قراءة في كتاب

للنرش«  املقّدمة  »دار  عن  مؤخرا  صدر 
مصطلحات  »معجم  عنوان  تحت  ضخما  كتابا 
الجامعي  واألستاذ  للباحث  البرصية«  الفنون 
يف  التشكيلية  الفنية  التجربة  أقطاب  وأحد 
تونس الدكتور سامي بن عامر الذي يُعترب من 
البرصية  الفنون  مجال  يف  والرّواد  املؤسسني 
تدريسا وإبداعا وكتابة. أّما املعجم الذي أنجزه 
يف مجال الفنون البرصية فهو إنجاز علمي رائد 
ويقع  العربية.  والبرصية  التشكيلية  الثقافة  يف 
هذا املعجم األّول من نوعه ضمن لغة الضاد يف 
سبع مائة وثمانية وخمسون صفحة. ويتضّمن 
سيدهم  حبيب  د.أ.  بتوقيع  أحدهما  تقديمني 
وتصدير  بيدة،  الحبيب  د.أ.  توقيع  من  والثاني 
يعّرف فيه الكاتب سامي بن عامر باملعجم من 
أّما  العاّمة.  والرهانات  واملناهج  املضامني  جهة 
التنظيم  اتّباع  تّم  فلقد  الداخيل،  التنضيد  عن 
األلفبائي يف إنجاز خّطة املعجم الذي يحتوي عىل 
مائة وخمسة وعرشون عنوانا. وتتوّزع املواّد فيه 
عىل مواضيع مفهومية وإشكالية ولغوية تقنية 
املصطلحات  والدة  بتاريخ  خاصة  وتاريخية 
واإلشكاليات  بها  الخاصة  الفنية  واملدارس 
املعجم  هذا  امتّد  ولقد  التي طرحتها.  األساسية 
تاريخيا عىل مساحة كبرية من الفنون البرصية 
العربي  بالفّن  وتمّر  القديمة  العصور  إىل  تعود 
الرتكيز  ويتّم  الوسيط،  املسيحي  ثّم  اإلسالمي 
ولقد  واملعارصة.  الحديثة  الفرتتني  عىل  خاصة 
الفنية  العملية  مراحل  بكّل  االهتمام  أيضا  تّم 
ثّم   )576  - باللون)صص.52  بدءا  التشكيلية 
التقسيم  إىل  وصوال  واملرئية  الرسية  الهندسة 
مع  و»التعامل  )ص.191(  للمساحات  املحكم 
امللء والفراغ«، و»التوزيع املحكم للضوء والظّل« 
التباينات«..)ص.193(.. توظيف  و»حسن 

وبالفنانني  التونسية  باملدرسة  واالهتمام 
العرب.. وبالفّن العربي من جهة واقعة »تحريم 

الصورة«..)ص.353(..

لغة بحثية واضحة
تميّز هذا املعجم بلغة بحثية واضحة ودقيقة 
وإدراك  فهم  إمكانية  القارئ  تمنح  وبسيطة 
غري  كان  وإن  حتى  البرصية  الثقافة  مضامني 
املنوال  هذا  ويعترب  بالرضورة.  فيها  مختص 
وتربويا  بيداغوجيا  مكسبا  ذاته  حّد  يف  اللغوي 
هذه  تعميم  رضورة  عىل  الكاتب  فيه  يراهن 
مهيّؤون  جميعا  »أنّنا  باعتبار  البرصية  الثقافة 
لنكون مبدعني«. وهذه الجملة لسامي بن عامر 
الخاصة  املعجم  األوىل من  املادة  التي نجدها يف 
بمصطلح »اإلبداعية« إنّما هي عبارة عن قاعدة 
عليها  راهن  قد  الكاتب  أّن  يبدو  أّولية  منهجية 
كثريا. يتعلق األمر إذن بالتأسيس لثقافة إبداعية 
بحثية وعلمية تصلح ملساعدة الباحثني يف مجال 
بوضوح  ينفتح  املعجم  لكّن  البرصية،  الفنون 
عىل نضال ثقايف من أجل نرش الثقافة اإلبداعية 
بالقدرة  يتّمتع  الجميع  باعتبار  الناس  بني 
مستندا  الكاتب  عليه  أّكد  ما  وهو  اإلبداع.  عىل 
من  أو  الفّن  تاريخ  من  نموذجية  نصوص  إىل 
الفلسفة أو من مجال اإلستطيقا أيضا. وهو ما 
أورده مثال عىل لسان ايتيان سوريو »أّن جميع 
باإلبداعية«  يتمتّعون  األطفال،  وخاصة  البرش، 
موهبة  الذكاء  أّن  يعني  ال  هذا  لكن  )ص.30(. 
جاهزة أو ملكة فطرية أو هبة ربّانية بل هو نتاج 
عامر  بن  سامي  يورده  ما  وهو  متواصل  لعمل 
التأسيس  سياق  ويف  بياجي.  جون  لسان  عىل 

عىل  الكاتب  يحرص  عمومي  إبداعي  لسلوك 
بني  والتصالح   التفاعل  أطروحة  عن  الدفاع 
الثقافة العلمية واإلبداع الفنّي. وهو ما أورده 
الكاتب مستندا إىل الفيلسوف الفرنيس ليوتار 
»لو تعّلق األمر باكتشاف أطر جديدة فكرية 
أّن  الواضح  فمن  جديدة،  قصة  وبرسد 
التطّور العلمي يجب أن ينضّم إىل شكل من 

أشكال اإلبداع الفنّي » )ص.30(.
هو  املعجم  هذا  به  يتميّز  ما  أهّم  إّن 
اإلطالع  واملدارس وسعة  املرجعيات  تنّوع 
ومدارسه  ونظرياته  الفنون  تاريخ  عىل 
النقدي  الطابع  إىل  إضافة  وتجاربه، 
بوصفها  األشكلة  عىل  املنفتحة  ملقارباته 
الجاهزة  األحكام  مساءلة  إىل  الطريق 
ذلك  من  الجمود.  من  املعارف  وتحرير 
عىل  باالعتماد  لالسترشاق  نقده  مثال 
إدوارد سعيد بخاصة بوصفه  أطروحة 
ادوارد سعيد« هو  كما ورد عىل لسانه 
بنية  ولتغيري  للهيمنة  غربي  أسلوب 
وللتسّلط  بسواها  اإلدراكية  الرشق 

عليه« )ص.39(.
أّما من حيث املضمون فيمثّل هذا 
الوسيعة  املكتبة  من  رضبا  املعجم 
منها  التشكيلية  البرصية  للفنون 
بمدارسها  والرقمية  واألدائية 
وأعالمها ومضامينها ومعاركها معا. 
فهذا املعجم األّول من نوعه يف اللغة 
عميقا  رمزيا  حدثا  يوّقع  العربية 

اللغوية  لقدراتها  وتكريما  لها  إثراء  ثقافتنا  يف 
عىل  إثبات هويّتها اإلبداعية وعىل إنتاج املعارف 
واالنفتاح عىل مسارات الحياة الروحية والرمزية 
للشعوب والحضارات األخرى. ومن أجل تحديد 
بالتوّقف  نكتفي  سوف  املعجم  هذا  مكاسب 
عند ثالثة نقاط قّوة تخّص األوىل التأريخ للفّن 
للمخيال  وتكريما  اعرتافا  التونيس  التشكييل 
بالتعريف  الثانية  وتتعلق  اإلبداعي.  التونيس 
التجارب  تقديم  خالل  من  العربي  بالفّن 
توقيع  يف  نجحوا  عرب  لفنّانني  النموذجية  
أّما  والفنّية.  الرمزية  الحياة  من  خاص  نمط 
املدارس  أهّم  املعجم عىل  انفتاح  الثالثة فتخّص 
والتجارب الفنية العاملية وثراء املدّونة البرصية 

التي تناولها بالتعريف والتحليل واملساءلة.
ما  أهّم  من  فنعتربها  األوىل  النقطة  عن  أّما 
يتميز به هذا املعجم وهو التأريخ للفّن التشكييل 
سبعينات  يف  الفنية  األروقة  خالل  من  التونيس 
دورا  لعبت  والتي  العرشين  القرن  وثمانينات 
التونسية  التشكيلية  الفنون  مسرية  يف  أساسيا 
)ص.38(..بحيث نعثر عىل معالم نحت التجربة 
التونسية التشكيلية بكل الرصاعات التي عاشتها 
من جهة  بالالسترشاق  عالقة  يف  الرّواد  األجيال 
وبالتجارب الغربية من جهة أخرى. ونحن نعثر 
مبثوثا  التونيس  التشكييل  الفن  عىل  اإلحالة  عىل 
مفهوم  تعريف  منذ  تقريبا  املعجم  مواّد  كّل  يف 
أطروحة  حّد  عىل  التمييز  يقع  حيث  »األصالة« 
إليها سامي بن عامر  التي يستند  الحبيب بيدة 
بني »األصالة املزيفة والشكالنية« والفّن الجديد 
عىل  رّكزت  التي  تونس  مدرسة  جماعة  بني  أي 
فلكلوري  نحو  عىل  التونسية  الهوية  مفهوم 
وتجربة نجيب بلخوجة التي أتقنت املواءمة بني  
 .)67  - )صص66  العربي.  واملعمار  الحرف 
إشكال محرج  األصالة موطن  ويعترب مصطلح 

وله  يتنا
الكاتب يف نوع من 

الحرية والتمحيص والتعّمق. ويتوقف 
عند العالقة بالغرب وهي مسألة ال تزال إىل اليوم 
قائمة يف الفّن العربي عموما. فال يكتفي الكاتب 
ضمن  يضعه  بل  للمصطلح  تقني  بتعريف 
السياق التاريخي واإلشكايل الدقيق الذي أنتجه. 
وهو ما يجعله يسائل املصطلح بوصفه موطنا 
األصالة  للتفكري وإلنتاج تصورات جديدة حول 
وحتمية الذاكرة والعالقة باآلخر. واملثري يف هذه 
واستدعاء  النقاش  دائرة  توسيع  هو  املقاربة 
البهنيس  قبيل عفيف  العربي من  الفكر  أقطاب 
 .)72  -  68 الجابري.)ص.ص.  عابد  ومحمد 
التونسية  بالتجربة  معّرفا  املعجم  بنا  ويرتّحل 
يف مواّد عديدة منه نذكر منها بالخصوص ماّدة 
بعدها  تونيس« )ص.269( ومن  تراثي  »خزف 
التونسية«  التشكيلية  الفنون  »مسرية  ماّدة 
دقيق  بشكل  يؤّرخ  مقال  عن  عبارة  وهي 
األربعة. بأجيالها  التونسية  التشكيلية  للتجربة 
صص.-625 600(.)ثم  )ص.ص.-581 
639 حول تسمية »معهد عايل للفنون الجميلة 

بتونس(..
حضور الفن العربي

أيضا  عليه  فنعثر  العربي  الفّن  عن  أّما 
تعّلق  سواء  املعجم  هذا  مواّد  معظم  يف  حارضا 
تاريخيته  الفّن اإلسالمي يف  بالوقوف عند  األمر 
تحريمها  حول  والجدل  بالصورة  وعالقته 
»الخّط  مصطلح  عند  الوقوف  أو  )ص.352( 
بالتجارب  التعريف  أو  )ص.274(  العربي« 
العربية من خالل مقاالت حول »مسرية الفنون 
و»مسرية  )ص.601(  العراقية«  التشكيلية 
)ص.612(..  الفلسطينية«  التشكيلية  الفنون 
من  أو  لبنانية  أو  مرصية  فنّية  تجارب  وحول 

تّم  بحيث  العربي،  الوطن  أقطار  باقي 
البالد من خالل  الحرص عىل تمثيل كّل 
التعريف واإلحالة والتأريخ ملسارات 

الحياة اإلبداعية الخاصة بها. 
عىل  املعجم  انفتاح  عن  أّما 
العاملية  الفنية  واملدارس  التجارب 
فهذا ما يمثّل املضمون األسايس لهذا 
املعجم املوسوعي.  إّن هذا املعجم يقّدم 
كثيفة  ترسانة  أيضا  والفنان  للباحث 
والسياقات  واملعلومات  املعارف  من 
الدقيقة لوالدة املصطلحات ومساراتها 
ومضامينها وأقطابها. فهو عبارة عن 
املدارس  أروقة  بني  رائقة  فنّية  نزهة 
اإليطالية  النهضة  عرص  منذ  والفنّانني 
والعرص الحديث إىل الفّن الجديد والفّن 
والرقمي  التكنولوجي  والفّن  املعارص 
واألدائي والفوتوغرايف.. بوسعك أن تعثر 
كّلما  املالمح  واضحة  دقيقة  عىل خرائط 
تضاريس  استكشاف  يف  خطوة  تقّدمت 
هذا املعجم ولطائفه املفهومية وإشكاالته 
عىل  خالله  من  ستتعّرف  اإلستطيقية. 
زهرات  وستقطف  الطالئعية  املدارس  كل 
والرومنيس  الواقعي  و  االنطباعي  اإلبداع 
والتكعيبي والرسيايل والتوحيش والتجريدي 
واالند  آرت  البوب  إىل  والدادائي..إضافة 
التنصيبة  وفّن  والهابينغ  األقيل  والفّن  آرت 
استرشاق   عىل  أيضا  ستتعّرف  واألداء.... 
ماتيس..وعىل  وهنري  كيل  وبول  الكروا  دي 
الرسم األسود لفرانشسيسكو دي غويا وعىل 
وعىل  برنات  نيومان  مع  اللوحة  ميتافيزيقا 
فرانك ستيال حينما »ال يحدث يشء أبدا«..وستجد 
عليهم  تتعّرف  قد  عرب  لفنانني  كثرية  أسماء 
ألّول مرة مثل فيصل لعيبي وفائق حسن وجواد 
سليم وضياء العّزاوي..وكمال باُلطة وإسماعيل 
شّموط ونبيل عناني..ومنى حاطوم ورنا بشارة 
التي »عمدت إىل تخليد أوراق الصبار« مقاومة 

لسياسات االستيطان الغاشمة... 
هذا  يسعى  التي  األساسية  الرهانات  من 
املعجم لرتسيخها والدفاع عنها هي : أّوال :أهمية 
البرصية  والفنون  عموما  اإلبداعية  الثقافة 
خصوصا يف إرساء شخصية اإلنسان وبناء عالم 
يتّسع لقيم اإلنسانية والحرية والحقوق الثقافية 

للجميع.  
للفّن  الحقيقية  الرسالة  عىل  املراهنة   : ثانيا 
مادة  ضمن  عليه  نعثر  ما  وهو  املقاومة  أي 
فيها  شّدد  التي  )ص.645(  الفّن«  »املقاومة- 
بني  األساسية  العالقة  عىل  عامر  بن  سامي 
ملواجهة  إمكانية  الفّن  بوصف  واملقاومة  الفّن 
لجيل  أطروحة  عىل  ذلك  يف  معتمدا  االضطهاد 
دولوز حول اإلبداع بوصفه مقاومة، ومستدعيا 
الغربية من قبيل غرنيكا  الفنية  لبعض األعمال 
جورج  رسومات  مثل  والعربية  لبيكاسو 
1967 إضافة إىل تجربة  بهجوري حول نكسة 

الفنّان العراقي قاسم الساعدي ..
الفنون  املعجم يف  يمثّل هذا  القول،  وصفوة 
البرصية عمال علميا وثقافيا رائدا يف لغة الضاد، 
للباحثني  ومفيدة  جيّدة  عمل  أداة  يوّفر  فهو 
االجتهادات  من  مجموعة  تكريس  عىل  ويساعد 
االختصاص  وأهل  الطلبة  االصطالحية ويساعد 
عىل تذليل صعوبات الكتابة بالعربية يف مسائل 

الفنون البرصية.

د. أّم الزين بن شيخة
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26الشارع الثقافي قراءة في كتاب

»القبح يمكن أن يكون جماال إذا رأينا 
قبحا أشد منه« )الغوييم(

1 - الرواية الحديثة وجمالية القبح
لنئ حرضت الشخصية اليهودية يف الرواية العربية حضورا بارزا 
فإن الغالب عىل تمثلها هو الصورة السلبية باعتبارها تمثيال للرش 
إال  النمطية  الصورة  هذه  عن  تخرج  ولم  واالنغالق.  للعداء  ورمزا 
روايات قليلة أبرزها »حمام الذهب« ملحمد عيىس املؤدب التي قدمت 
بالتعايش  إنسانية متسامحة مؤمنة  اليهودية يف صورة  الشخصية 
السلمي مع اآلخر املختلف. ورواية »الغوييم« للكاتبة التونسية إلهام 
بوصفارة تنتمي إىل روايات الشخصية اليهودية. ولذلك سنعنى من 
جهة بتبنّي مالمح الشخصية اليهودية وخصوصية تمثلها ونعنى من 
جماليا،  اليهودية  للشخصية  الروائيِة  املقاربة  بطريقة  أخرى  جهة 
بانتماء  العناية مربرة  وهذه  العالم جماليا.  قبح  تمثيل  أي طريقة 
الرواية إىل إستطيقا املريع أو جمالية القبح، وهو توصيف وافقتنا 
عليه الكاتبة نفسها بل رصحت بأنها كتبت روايتها متأثرة بقراءتها 
لربتوكوالت حكام صهيون. وهذا بدوره يدفعنا إىل السؤال: إىل أي 
مدى تخلصت رواية »الغوييم« من صدمة »الربوتوكالت« ونجحت 
يف تمثل الشخصية اليهودية روائيا وترسيد عاملها القبيح جماليا؟ 

ولكن ما معنى تمثيل الروايِة القبَح جماليا؟
شيخة  بن  الزين  ألم  طوره«  عن  يخرج  »الفن  إىل  بالرجوع 
ندرك أن الفن الحديث تحول من إستطيقا الجميل إىل إستطيقا 
يف  متمثال  باملريع  املعارص  الفن  يربط  فبوركا  واملريع.  الرائع 
الكارثية  العواطف  ومختلف  واأللم  والحزن  الفزع  انفعاالت 
إزاء  باللذة  الشعور  مجال  من  نمّر  أن  ينبغي  أنه  يرى  وكانط 
الجميل إىل مجال الشعور باأللم إزاء املريع باعتبار أن املشرتك 

البرشي هو أيضا مشرتك األلم والحزن والرش الجذري وكل أشكال 
الفظاعة. غري أن القبيح لم يصبح ممكنا داخل إستطيقا الرائع إال 
مع تيودور أدورنو الذي يعلن عن أفول الجميل من اإلستطيقا وال 
يبقي منها غري املريع الذي يجد يف القبيح الخاصية األساسية للفن 
سلبية  مشاعر  هو  املريع  إستطيقا  ضمن  الفن  يثريه  فما  الحديث. 
من قبيل الخوف والصدمة واملقت والنفور واالشمئزاز. وتتمتع هذه 
الجمالية الكامنة يف مقولة القبح بطاقة النفي والسلب باعتبارها قيم 
فيه  آل  عالم  إليه  ننتمي  الذي  العالم  أن  خاصة  متناهية،  ال  تحرر 
تاريخ  إىل  البرشي  التاريخ  فيه  وآل  وُمَشيَّأ  مشوَّه  فرد  إىل  اإلنسان 
اغرتاب وهيمنة وآالم مرتاكمة. ومن هنا فإن الفن بوصفه ردة فعل 
عىل الكارثة ووعيا بالتعاسات ال يصلح ألي شكل من املصالحة مع 
قبح العالم، ولم يبق غري الفن الحزين من أجل إنقاذ اإلنساني املتبقي. 
وبهذا املعنى يكون الفن املريع الذي يدعو إليه أدورنو النفَي الجمايلَّ 
أجل  املعنى وذلك من  الجماليات غري غياب  فيه من  يتبق  لم  لعالم 
إستطيقا تتخذ عىل عاتقها التعبري عن قبح العالم فضحا له وشهادة 
عليه. والرواية املعارصة حني تريد أن تقول العالم الفظيع والكارثي 
من منظور جمالية القبيح واملريع عليها من جهة أن تربز هذا الكم 
من القبح يف العالم الذي تصوره أو تتخيله وعليها ثانيا أن تمثل هذا 
القبح وتعرب عنه جماليا انسجاما معه أو مقاومة له. وسنقرأ رواية 
»الغوييم« يف هذا السياق الجمايل املخصوص باعتبارها رواية تقول 
القبح وترسده جماليا دون تجميله حني اختارت أن تقدم لنا العالم 
من منظور الشخصية اليهودية بما هو عالم األغيار القبيح املريع.  

2 - »الغوييم« تسريدا لقبح العالم
يهيمن القبح عىل عالم الرواية ويطبعها بطابع الفظاعة والبؤس 
املريع. وال ينجو من هذا القبح أحٌد إذ يشمل عالَم اآلخر وعالَم األنا 
جوهره  يف  هو  اليهودية  الشخصيات  منظور  من  العالم  إن  معا. 
وطبيعته عالم مدنّس مسكون بالقبح والفظاعة والتوحش ألنه عالم 
»الغوييم«، وهي عبارة عربية goyim يطلقها اليهود عىل غري اليهود 
وراقية  الشاف  داوود  من  كل  النظرة  هذه  يف  ويشرتك  األغيار.  أو 
وراشيل وغريهم. ولعل داوود هو أكثرهم تصويرا للعالم باعتباره 
معه  فيتعامل  والعداء  والتوحش  للرش  مجسما  لآلخر  وتمثال  قبحا 
باحتقار وكراهية وسوء الظن. فكره داوود للغوييم واحتقاره لهم 
ال حدود لهما إذ يجسم فيهم كل معاني الرش ومظاهر القبح، وأي 
عىل  الربهنة  إىل  دائما  يسعى  وهو  كذاب«  »منافق  نظره  يف  غوييم 
إىل  وتترسب  األغيار  من  تأتي  الرشور  وجميع  الغوييم«.  »خساسة 

الذات بمجرد مخالطتهم أما الزواج واإلنجاب منهم فيعتربان خطيئة 
الذي يقول:  الرئيسية  ال تغتفر. وهذا ما حصل للراوي-الشخصية 
فقد  للغوييم«.  داوود  كره  معنا  »أكرب وتكرب معي خطيئتي ويكرب 
اعترُبت والدتُه من أب يهودي وأم عربية والدة هجينة وخطيئة كان 
عليه أن يعاقب عليها جسديا بالتشوه الخلقي واللغوي، واجتماعيا 
بالعزل وسوء املعاملة لينتهي بغسل دماغه وتحويله إىل أداة مسخرة 
للقتل والتدمري. ولذلك تمتلئ الرواية باعرتافات »البطل« بما يحمله 
من تشوه وقبح فيقول: »يف داخيل يبدو كل يشء ميتا، أفقد الحس« 
أشعر  اآلن  لكني  إنسانيتي  يوما  أحببت  قد  أكون  »ربما  ويقول: 
إدراكه الختالفه عن غريه من  إنسانا«. وهو رغم  بخجل من كوني 
الذي يراه به  العالم بالقبح  اليهود بتسامحه وانفتاحه وعدم رؤية 
الغوييم«  أبناء قومي أخالط  الوحيد تقريبا من  اليهود فيقول: »أنا 
رغم  فإنه  يعتقدون«  بما  كثريا  أؤمن  ال  قومي  مثل  »لست  ويقول: 
قبحا  باعتباره  العالم  إىل  اليهودية  النظرة  النهاية  يف  يتبنى  ذلك 
يعرتف  إنه  بل  فظاعته  وزيادة  لتدمريه  أداًة  يُْستَْخَدَم  بأن  ويرىض 
بني  الرش  هذا  كل  أحمل  أني  أعرف  »ال  فيقول:  فيه  الكامن  بالرش 
ضلوعي. يكفي أن تحرك بعض الرماد حتى تكتشف حقيقة نفسك. 
تلك أظلم األوقات يف تاريخ النفس. األوقات التي يؤمن فيها اإلنسان 
ويقول:  واإلنصاف«  العدل  لتحقيق  الوحيد  الطريق  هو  الرش  أن 
»أتمنى أن أعتذر لها عن رشور هذا العالم. وأنا جزء من هذا العالم«. 
وتدفع املنظمات والحركات اليهودية العنرصية )الحركة الصهيونية 
إىل  اليهودية  الشخصيات  املاسونية...(  الحركة  املوساد-  العاملية- 
الناس رجاال ونساء  العالم من خالل تجنيد  القبح والرعب يف  نرش 
كاغتيال  مخططاتها  لتنفيذ  والتكنولوجيا  والسالح  املال  وتسخري 
الفوىض  ونرش  العربية  البلدان  اقتصاد  وتخريب  السياسية  الرموز 
وممارسة الضغوط عىل الحكام والسياسيني لتنفيذ أهدافها وخدمة 
مصالحها. وهكذا يبدو العالم املرسوم يف الرواية عاملا يسوده القبح 
والفظاعة، ويبلغ القبح درجة من الفظاعة تنهار فيها جميع القيم 
الخلقية واإلنسانية والسياسية ويصبح كل يشء مباحا ومرشوعا يف 
سبيل تحقيق أهداف املنظمة الصهيونية. يف الجانب األخالقي تتحرك 
وتغيب  واالستغالل  والكراهية  العداء  يسوده  عالم  يف  الشخصيات 
والسعادة  والصداقة  والصدق  الحب  قيم  إن  بل  التسامح،  قيم  عنه 
قيم  تهيمن  املقابل  ويف  زائفة  ومفاهيم جوفاء  إىل شعارات  تتحول 

مادية أنانية ويستباح جسد املرأة ليكون يف خدمة مخططات الشاف 
وداوود واملنظمة التي ينتميان إليها وتسود نظرة ذكورية متخلفة 
جسدها  إىل  ويُنظر  االحرتام  يستحق  ال  دونيا  كائنا  املرأة  تعترب 
باعتباره خطيئة. ويف الجانب السيايس تسخر الشخصيات اليهودية 
يف  هي  فما  والنزاهة  والوطنية  والديموقراطية  الحرية  مفاهيم  من 
نظرها سوى خدعة ووهم وشعارات خادعة تُستغل باسمها الشعوب 
وتُساس. أما الواقع فتسريه منظمة تتحكم يف العقول عن بعد وتنرش 
الفساد واالنتهازية. تقول إحدى الشخصيات: »الوطن؟ لست أدري 
هل متنا يف الوطن أم الوطن مات فينا؟« وتقول: »زمن بائس أصبحت 
فيه األوطان مقابر«. ويبقى السؤال املطروح: كيف تعاملت الكاتبة 
جماليا مع عالم يهيمن عليه القبح والفظاعة ومنظور إليه من زاوية 

الشخصيات اليهودية الصهيونية؟     

3 - »الغوييم« وتمثيل القبح جماليا
ال تبدو الكاتبة مؤمنة بأن اإلنسان يمكن أن ينجو من هذا القبح 
الذي يهيمن عىل العالم وال ترى لهذا العالم مستقبال أو أفقا إنسانيا 
العدائية  الصهيونية  املنظمات  هذه  قبل  من  محكوما  مادام  ممكنا 
الرواية مسكونة  الفاعلة يف  الشخصيات  النماذج من  ومادامت هذه 
من  تملك  ذلك  عن  فضال  وهي  والعداء،  والكراهية  االنتقام  بدوافع 
تنفيذ  من  يمكنها  ما  والتنظيمية  والبرشية  والعلمية  املادية  القوة 
أهدافها وتحقيق مخططاتها. وللتعبري عن نظرتها املتشائمة إىل عالم 
وظفت  ممكن،  إنساني  مستقبل  وبال  والفظاعة  القبح  عليه  يخيم 
لتجعل  الجمالية  واالختيارات  الرسدية  التقنيات  من  جملة  الكاتبة 
الرواية تعبريا جماليا عن قبح العالم. منها تعدد الوسائل الرسدية 
من  القارئ  ومنع  الواقع  عىل  اإلحالة  وهم  وكرس  للتبعيد  املحققة 
التماهي مع العالم الروائي والشخصيات التخييلية نذكر منها كثرة 
العتبات والحوايش وتعددها عنوانا رئيسيا وعناوين فرعية وإهداء 
الرواية  تقنية  ومنها  خطيئات(.  )بل  وفصوال  وهوامش  وتصديرا 
مع  السارد-الشخصية  تواصل  خالل  من  رسد  امليتا  أو  الواصفة 
القارئ تواصال مبارشا وتحدثه عن عملية الرسد. ومنها املزاوجة بني 
الرواية عىل وقائع وأحداث عاشتها  املرجعي بإحالة  الواقعي  البعد 
البالد التونسية بعد الثورة، والبعد الخيايل العجائبي أو الالمعقول. 
الحكاية  داخل  الراوي-الشخصية  بني  والجمع  الرواة  تعدد  ومنها 
والراوي العليم من خارج الحكاية، إضافة إىل كرس الخطية الرسدية 
تداخال واسرتجاعا واستباقا ووقفا وحذفا. وهو  باألزمنة  والتالعب 
ما يجعل القارئ يجد نفسه إزاء عالم رسدي مشوش وفاقد للمنطق 
الواقع  عالم  ورسديا  تخييليا  تجسم  سمات  وهي  واملعنى  والنظام 
ولغة  السارد  يبقى  ولكن  والدمار.  والفظاعة  القبح  عالم  باعتباره 
قبح  لتمثيل  فنيا  املستخدمني  البارزين  الجماليني  املظهرين  الرسد 
من  يعاني  رئيسيا  ساردا  قصدا  اختارت  الكاتبة  أن  وذلك  العالم. 
تشوهات خلقية ولغوية باعتباره »أسلكسيا« مما جعل هذه العاهة 
املعنوي  والتفكك  اململ  بالبطء  فتسمه  الرسد  عىل  سلبا  تنعكس 
يبدو يف كثري من  السارد  إن  بل  اللغوي  والفقر  الخطابي  والتقطع 
والخلط:  باالضطراب  ومعرتفا  الرسد  مواصلة  عن  عاجزا  األحيان 
»اعذروا اضطرابي. هذا الخلط يف بعض أجزاء الرواية ليس مني بل 
من بعض الخلل الوارد يف منطقة من رأيس«. بل إن الفصل األخري 
يجعله معرَّضا للحذف وينفي عنه أن يكون خاتمة للرواية التي ال 
يمتلكها أصال. خالصة القول إن رواية الغوييم تدعونا إىل قراءتها 
من منظور إستطيقا املريع وجمالية القبح حتى ندرك مغزى القبح 
التي تهيمن عىل عاملها من جهة، ونعرف كيف  والفظاعة والرشور 
الروائي  البناء  يف  واالضطراب  والتفكك  »الفوىض«  مظاهر  نتلقى 
ونؤوله باعتباره تعبريا جماليا عن قبح العالم، العالم الذي آل فيه 
تاريخ  إىل  البرشي  التاريخ  فيه  وآل  مشوَّه  قبيح  كائن  إىل  اإلنسان 
ردا  بوصفها  الرواية  فإن  هنا  ومن  مرتاكمة.  وآالم  وهيمنة  اغرتاب 
عىل الكارثة ووعيا بالتعاسات ال يمكنها أن تتصالح مع قبح العالم 
وتنسجم مع الجماليات الرسدية السائدة. فلتكون الرواية قادرة عىل 
إنقاذ اإلنساني املتبقي يجب أن تكون »سالبة« ونفيا جماليا لعالم 
القيم. ونرش  وانهيار  املعنى  الجماليات غري غياب  فيه من  يتبق  لم 
الفوىض يف عالم الرواية بدال من االنسجام مهمة الروائي اليوم من 
له  فضحا  العالم  قبح  عن  التعبري  عاتقها  عىل  تتخذ  إستطيقا  أجل 
حداثية  كتابة  »الغوييم«  رواية  نعترب  املعنى  وبهذا  عليه.  وشهادة 

بامتياز. 

كيف تكون الرواية تمثيال جماليا لقبح العالم؟

قراءة يف رواية »الُغوييم« إلهلام بوصفارة
شفيع بالزين
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تأثث التأنيث  القصيص التونيس بمدونة قصصية، اختارت 
الساكت من األسماء  »حرب ال ينضب«،  صدرت عن  لها خرية 
دار ورقة للنرش والتوزيع، تقع يف 135 صفحة، وهي من إخراج 
عىل   وتشتمل  املزغوني،  الدين  وكمال  مسعودي  عيل  بن  سمري 

20 قصة تتفاوت عىل مستوى حجمها وبنيتها.
إن أول ما يثري االنتباه يف هذه الباقة القصصية، هو عنوانها 
الذي رشحته القاصة ليكون ناطقا رسميا باسم املجموعة وهو: 
»حرب ال ينضب«، وكل ما له عالقة بالـ«حرب« واملداد يحيل عىل 
الكتابة، يف حني يحيل املكونان » ال – ينضب« عىل نفي الجفاف 
عن الحرب والكتابة، وال ريب، أن كل القراء والنقاد يقطعون بأن 
أكثر من عمل، فيبقى حامال  من روحه يف  الكاتب يضع جزءاً 
لوهجها، وبينه وبينها عالقة عطاء متبادل ومجرى هواء للحياة 
تمام  ومائها  الكتابة  بحياة  واعية  والكاتبة  لالرتواء،  ومياه 
قصصيا   ونبعا  اسما  ليكون  العنوان  هذا  اختارت  لذا  الوعي، 
يحمل  نص  ثمة  ليس  إذ  املجموعة،  نصوص  لكل  يتوقف   ال 

العنوان املركزي للمجموعة.
وعليه، نقرأ عنوانا لعبيا، باملعنى الجمايل لكلمة اللعب، وإذا 
املجموعة  أن  يعني  فذا  الدار«،  عتبة  عىل  الدار  »عالمة  كانت 

ستتصيدنا لقراءة نصوص ستمارس جماليتها القصصية.
بجرأتها  الساكت  خرية  تطالعنا   التيمات  مستوى  عىل 
عنه،  املسكوت  نطاق  يف  تدخل  مواضيع  فتثري  املعهودة، 
العبيد«  »مقربة  قصتا  ذلك  عن  تعبريا  األكثر  والنموذج 
كبرية  تيمة  عن  تتحدثان  واللتني  الرئيس«  و»مستشارة 

وحساسة، هي  ندوب وأوجاع السلوك العنرصي.
يف قصة »مقربة العبيد« تبدو سعدية محرومة من إرث 
زوجها وحضور جنازته وحتى زيارة املقربة البيضاء التي 

يرقد فيها  : »اقتحم والد جابر املنزل صارخا :
- هيا افسحوا الطريق سنأخذ امليت إىل املقربة«

أيتها السوداء  : »أمازلت هنا  التفاتة إىل سعدية  حانت منه 
اللعينة، هيا أخرجي من منزل ابني« ص 55.

يقف  الذي  لالب  العنرصي  الخطاب  يفضح  مقطع  ولعله 
ضد وحدة اإلنسان وفكرة األصل الواحد. ويكرس دونية اللون 
األسود ورفعة أصحاب البرشة البيضاء، نفسها قصة »مستشارة 
غرامية  عالقة  يف  معها  الدخول  الرئيس  رفض  التي  الرئيس« 
ألم تقرأ رسالتي، أم  : »أمسكت يده«  بدعوى برشتها السوداء 
أنك ال تشعر بي ؟أنا ...«، قاطعها بنصف ابتسامة كعادته : »ال 

تروق يل اإلفريقيات« ص 78.
بشكلها  للعنرصية  تّصدت  قد  الساكت  تكون خرية  وعليه، 
البرش،   بني  املساواة  وانعدام  التفاضل  أشكال  ولكل  املقيت، 
إيمانا منها بأن العنرصية هي قضية سياسية أوالً، وبأن تجذرها 
املرآة ليكتشف ندوب هذا   مسألة ثقافية، والقليل  من نظر يف 

السلوك العنرصي يف محيطه.
وثمة تيمات وهموم ومحكيات أخرى ترصد االنحراف الديني 
والنفسية  والسياسية  االجتماعية  املآزق  من  كثري  من  وبعضا 

تونسيا وعربيا وعامليا، والتي ترسي يف أوصال القصص. 
االنحراف  تيمة  املجموعة  قاربتها  التي  التيمات  اهم  ومن 
االقصوصات، حيث كل  الذي يرسي يف أوصال  بعض  الديني 
الديانات منحرفة عن مرجعياتها األصلية واألصيلة يف الكنيسة: 
البخور  وضع  من  ويكثر  مفهومة،  غري  كلمات  يردد  »القس 

األجساد  من  الجن  اخراج  يحاول  منجم  حرضة  يف  وكأنها 
امللعونة.. الكنيسة فقدت  قداستها ولم تعد بيت الله« ص 36، 
الشيطان  عبادة  إىل  املصلني  »دعا  الكاهن  اليهودي  املعبد  يف 
عمل  أي  بدون  السابع  اليوم  يف  الله  يعبد  أيام حتى  ملدة ستة 
شيطاني، تأففت رفائيل وقالت يف نفسها سوف أبحث عن الله 
يف مكان آخر« ص37، ومن املسجد : »ركضت رفائي مذعورة 
هاربة من البطش املتجسد يف هيئة رجل دين، بيوت الله صارت 

بيوتا للموت« ص 39.
الخروج  ثقيال مسرتخيا، وتحرض  ينوء   أعاله  الشواهد  يف 
موضوعة املوت يف القصص التالية »عروس الطني مدينة الجوع 
هو  واحد  لوجه  متعددة،  وبوجوه  االرصار«  سبق  مع  وليمة 
تعنيف الذات ومحوها من الوجود، نقرأ مثال هذه املقاطع من 

القصص السالفة :
- »توجهت نحو الخزانة، الخزانة مبعثرة وحجر الرجم غري 

موجود، ظلت جدتي نائمة ولم نجد الحجر أبدا« ص20
عليها من  النار  أطلق  تردد  أي  - بصقت يف وجهه، ودون 

مسدسه كاتم الصوت فأرداها قتيلة« ص74
- يا لعينة أخافك منظر الدم ؟ ملاذا لم ترتعبي عندما قتلت 

زوجك وطبخت لحمه« ص90

وتلون  املقاطع  هذه  ترين عىل فضاء  مليتات  ثمة ظالل  إن 
والدراكويل،  السادي  املوت  أوراق  كاشفة  القصيص،  محكيها 
للعنف  الخفي  الوجه  عن  يكشف   كما  اإلنسان،  واسرتخاص 
عن  والناتج  اإلنسان،  لكرامة  اسرتخاصه  يف  املوغل  الجسدي 
الوضع النفيس واالجتماعي الخانق، الذي من إفرازاته انسحاق 

اإلنسان، تبخيسه، وتصفيته.
املنفتحة عىل عوالم جمالية، وتخييلية،  املتعددة،  وبصيغها 
تلتمس قصص »حرب ال ينضب« موضوع الحب، بحيث أصبح 
بمقدورنا أن نقرأ حبا خالصا كما يف قصة »سمفونية الكوكب 
وعظيم،  خالد  بغرام  تحلم  القصصية  فالشخصية  األحمر«، 
وحبيب خالص،  يؤرقها البحث عن حبيب يغرقها يف كل تالوين 
إنه  حبيبي؟  هو  أين  »واآلن   : األعايل  يف  تتخيله  والذي  الحب، 
املحدودة  الحقيقي  البيت  أرجاء  املزيف، يدور يف  البيت  خارج 

والالمتناهية« ص 44
مع   السفر  القصصية  الشخصية  تقرر  الزيف  هذا  أمام 
للكوكب  تحية  سيمفونية  لعزف  املوسيقي  الفريق  أعضاء 
األحمر: »هي سمفونية حبيبي، خذوني معكم أريد أن أكتشف 
حبيبي«، ويف جميع األحوال، يشكل الحب نافذة إغاثة للشخصية 
القصصية  من هذا العالم الزائف الذي تعدد فيه العشاق، كما 

تعددت الحبيبات.
وتحرض املرأة يف هذا املنجز القصيص كائنا مقهورا وقابال 
للتبضيع والتسليع : »اتفق والدها مع أحد املتقاعسني من أبناء 
القرية عىل تزويجها مقابل مبلغ مايل« ص 59، بقصد تعزيز 
صورة الرجل الذكورية واملتسلطة التي تنهى وتأمر وما لها إال 

اإلجابة والخضوع.
واقع  عن  النقاب  القاصة  فتكشف  »الحالم«  قصتها  يف  أما 
الفكر االرهابي، الذي يجد بذوره يف مجتمعات  تتسم بالتخلف 
محاولة  أية  دون  تحول  التي  واملعتقدات  بالخرافات  واإليمان 

للتغيري والتطور، وعني العقل.
لكأّن  إرهابيٍة، حتّى  الشأن، ال نعدم ظهور وقائع  ويف هذا 
»مات   : املوت  وثقافة  الرُّعب  زرع  يف  نجح  قد  اإلرهاِب  وحَش 
زوجها أمام عينيها وأعني أطفالها بعد أن تمكن من قتل أحد 

اإلرهابيني« ص100.
من هذا املنطلق الرتاجيدي، ليس غري نموذج للتطرف الديني 
الجمايل، ولم يكن  الفنون  القصة وكل  العالم وشغل  الذي مأل 
ال  ٍش،  ليربايلٍّ متوحِّ واقتصاٍد  قذرٍة،  لسياسٍة  ُمشوًَّها  وليًدا  »إال 
لها دون سؤاٍل وال  يُقدَّم  ما  يريد غريَ قطعان برشيٍّة تستهلك 

تمحيٍص.« حسب الناقد التونيس عبد الدائم السالمي.
هذا بعض من املخزون القصيص لهذا الحرب الذي ال يجف، 
وهذه بعض من مواضيعه وتيماته التي اقتنصتها خرية الساكت 
واإلنسان  املجتمع  هموم  عاتقها  عىل  وحملت  وذكاء،  برهافة 
الحلل  من  بالكثري  الزاخر  العالم  هذا  يف  مكان  وكل  والوطن 

واملآيس واألوجاع.
ومجمل القول، إن »حرب ال ينضب« لخرية الساكت، هي حياة 
الشقي  العالم  هذا  بجماليته  لطخ  سائل،  وحرب  للقصة،  ثانية 
وشيدته  القاصة  أبدعته  والذي  والزالت،  بالعيوب  والحافل 

بتقنية شائقة وساخنة.

املخزون القصيص يف »حرب ال ينضب« للقاصة خرية الساكت 
عبد هللا المتقي

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.comwww.acharaa.com
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الفنون التشكيلّية في تونس :

الّسوق املوازية وانقالب منظومة القيم

فن تشكيلي

يكفي أن يكرتي أّي فرد، ال خربة له بالفنون 
وتقنياتها وال معرفة له باصطالحاتها وتاريخها، 
أو  فنيّة ويعّلق عىل جدرانها ورقا  قاعة عروض 
ثّم يظهر  فنّانا  النّاس  قماشا ملّونا حتى يسّميه 
اإلبداعيّة  بطوالته  عن  متحّدثا  اإلعالم  وسائل  يف 
ويبدي مواقفه من بيكاسو الذي يسمع عنه بعض 
بتعريفه  ويرّصح  الفنّانني  كبار  ومن  األشياء 
ملفهوم اإلبداع... ثّم يطالب الّدولة بدعمه واقتناء 
رصيدها  يف  حضور  لها  ليكون  أعماله  بعض 
اإلنتاجات عىل  النوع من  الفنّي... إن ظهور هذا 
اإلعالميّة  باألضواء  واستئثارها  املقتنيات  سطح 
إىل  واإلذاعات،  الجرائد  بعض  تخصصها  التي 
العابرة  التّجارب  تقّدمها  التي  اإلنتاجات  جانب 
األحد«،  يوم  »رّسامي  بتجارب  يسّمى  ما  أو 
التي  الواعدة  اإلبداعيّة  التجارب  عمل عىل طمس 
شكل  يف  لتظهر  السنوية  املعارض  تنتظر  بقيت 
ما  وهو  األعمال.  حيث  من  محدودة  مشاركات 
هذه  فيها  تتداول  موازية  سوق  ظهور  إىل  أّدى 
اإلنتاجات بنوع من املرونة التسويقيّة، خصوصا 
عدم  جهة  من  غزير  التجارب  هذه  انتاج  أّن 
فكر  أو  متأنّية  تشكيليّة  أبحاث  إىل  احتكامها 
إبداعي معّمق. بل وعادة ما تقوم عىل إعادة إنتاج 
للمؤثّرات  الّسهل  والتوظيف  املطبوعة  التّصاوير 
الفنيّة املغرية، يف بعض النّوادي، يف غياب الّرقابة 
هذه  ألشغال  العلمي  والتّأطري  البيداغوجيّة 
املؤسسات  يف  أو  الخاّصة  بالفضاءات  النوادي 
عىل  النوادي  هذه  تعمل  ما  فعادة  الرتفيهيّة...  
بصفة  عليها  املرور  أو  األكاديميّة  املراحل  حرق 
وعادة  بل  الخّطي.  الّرسم  مرحلة  مثل  سطحيّة 
التعليم  يف  الطبيعيّة  النماذج  تعويض  يقع  ما 
طبيعيّة  ملشاهد  بصور   )modèles naturels(
رائقة أو صور للوحات فنيّة قديمة. فبينما ينتظر 
ثالث  العليا  املعاهد  يف  التشكيليّة  الفنون  طالب 
سنوات عىل األقل حتى يستويف برامج التّحصيل 
ويستأنس بخربة أكاديميّة تؤّهله للمرور إىل طور 
اإلبداع، وقد ينتظر عرش سنوات حتّى تربز أعماله 
املرتّددين عىل  نرى  واالقتناء،  الّسوق  مبادالت  يف 
هذه النّوادي وقد احتّلوا َموطئ قدم مهّمة داخل 
يف  التّسجيل  من  قليلة  أشهر  بعد  الّسوق  هذه 
أّول حّصة!  ومثل هذه الرّتاكمات، التي أصبحت 
داخل  الفنيّة  الذائقة  ثقافة  يف  بعشوائيّة  تتحّكم 
يصعب  عازال  جدارا  كّونت  العرض،  فضاءات 

اخرتاقه ما بني منظومة املعارض الفنيّة وخّريجي 
الّشباب خاّصة. وهو  الفنّانني  من  العليا  املعاهد 
ما أّدى بهذه املنظومة الناشئة إىل حّد تُلفظ فيه 
اغرتاب  يكون  بحيث  الشبّان  الفنّانني  تجارب 
الّشاّب مضاعفا، داخل املعهد لسنوات من البحث 
والعمل، وهو ما يسبّب غربته عن حركة االقتناء، 
لتطّور  وكان  إلقصائه.  طريقا  تكوينه  يكون  ثم 
هذه الّسوق املوازية أن أصبحت تشّكل يف بعض 
ظّل  يف  الخاص،  االقتناء  حركة  مركز  األروقة 
النّقاد.  وقد  النّقدي واستبعاد  الخطاب  تهميش 
أخرى  ظاهرة  نالحظ  عندما  التأّزم  وضع  يحتّد 
من الخطورة بمكان وهي انتشار اللوحات الفنيّة 
التّوريد.  مسالك  عرب  آسيا  رشق  من  القادمة 
جانب  إىل  استريادها  يقع  سلع  عن  عبارة  وهي 
التزويق  ماّدة  يف  الّصينيّة  االستهالكيّة  البضائع 
استرياديّة  ظاهرة  أنّها  كما  واملالبس...  واألثاث 
التي  واالحتكاريّة  التجاريّة  األنشطة  مع  برزت 

قبل  املتنّفذة  العائلة  من  جماعة  تؤّمنها  كانت 
وهو  أداءات،  ودون  ديوانيّة  رقابة  دون  الثورة، 
ما ساعد عىل تفّشيها بأقّل التكاليف. إنّها لوحات 
ثَّمة، خارج مفهوم  تَِرد علينا دون إمضاء، ومن 
علم  الفنّي. فنحن ال نعرف أصحابها وال  العمل 
وهي  إنجازها.  وراء  من  تشكييلّ  فكر  بأّي  لنا 
واكتفاء  فنيّة  ألعمال  فّج  تسلسيل  تصنيع  نتاج 
املنتج لها. وكأّي منتوج  التّصّور  بالّصورة دون 
صناعّي متداول، ال تحتكم هذه اللوحات إىل قيمة 
الفرادة، حيث يصلنا الّشكل الفنّي يف عّدة نسخ. 
ومثل هذه الظاهرة التي برزت منذ زهاء العرشين 
الفنون  إدماج  أشكال  من  شكل  هي  إنّما  سنة، 
التشكيليّة ضمن الثقافة املعوملة، بحيث نستورد 
فكريّة  أو  ِقيميّة  أرضيّة  دون  استهالكيّة  أشياء 
الشكل  بني  العنيف  الفصل  هذا  غري  تسندها، 
الفنّي وأبعاده داخل الفكر أو بني الّصورة الفنيّة 
وصاحبها. وتلك من مفاعيل التأّزم التي أصبحت 
من أهّم اإلشكاليّات لدى الفنّان التشكييل العربي 
يف عالقته بالجمهور املتذّوق واملقتني. وذلك من 
الجديل  التطّور  تشويش  عىل  تعمل  أنّها  جهة 
والتاريخي لبنية الذائقة الفنيّة وتهميش الحركات 
الفنيّة بمفاعيل مستوردة، أو لنقل مسقطة، ومن 
جهة أنّها تطمس مساهمة التجارب املحليّة يف بناء 
تبدو  التي  اللوحات  هذه  ومثل  الثقافيّة.  الهويّة 
ومواضعها  وألوانها  التّصنيعيّة  بتقنياتها  جّذابة 
»البديعة« و»الّرائقة« والتي تمثّل تسّلطا تجاريا 
يف  بغزارة  تُعرض  املستورد...  الربّاني  للنموذج 
املغازات الفاخرة لألثاث املستورد بأثمان مغرية. 
ولكّن األخطر هو إقبال مهنديس الديكور عىل هذا 
»الفّن املعّلب« القرتاح هذه األشياء داخل الفيالت 
ملّحة  الحاجة  كانت  وقت  يف  والنّزل...  واملطاعم 
من  غريها  يف  كما  تونس،  )يف  قبل  ذي  من  أكثر 
البلدان العربيّة( لتوطيد الّصلة وتنشيط ممكنات 
ومهنديس  التشكييل  الفنّان  بني  املثمر  التّواصل 
الديكور ومصّممي الفضاء املعيش لرتويج اإلبداع 

املحيّل وخدمة االقتناء الفنّي.

 خليل ْقويعة

صورة من رواق بتونس العاصمة

معرض تشكييل بتونس

من أحد املعارض بجربة
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ناقوس اخلطر يف ظّل الوضع الوبائي احلايل... وشبه استقالة الدولة...
نهلة عنان – كاتبة وناشطة بالمجتمع المدني

تشكو تونس اليوم أزمة صحية حرجة للغاية يف عالقة بتفيش الوباء 
الناتج عن فريوس كوفيد 19. أزمة تجاوزت قدرات املؤسسات الصحية 
عىل استيعاب املرىض للعالج، وأجهدت الطواقم الطبية وشبه الطبيّة إىل 
الحّد األقىص... ذلك أنّه مرض ال يمهل صاحبه يف انتظار شغور رسير 
يف اإلنعاش أو مكان تحت جهاز التنّفس االصطناعي... منذ سنة تقريبا 
عندما حّذر عدد من األطبّاء من مثل هذا السيناريو ضحك منهم كثري 
من املواطنني، واتهمهم قسم ثاني باملبالغة، ولم يعرهم قسم ثالث أّي 
األمراض  التي تجعل  التونسية  الخصوصية  التعويل عىل  اهتمام. كان 
واآلفات تهابنا... ال نلوم عاّمة الناس عىل نزعات الغرور التي قد ال يخلو 
منها مجتمع، ولكننا سنلوم قطعا من أوكلت إليهم مهّمة إدارة الحكم يف 
البالد. أولئك الذين جاؤوا ويف جرابهم قائمات التهم للنظام السابق حول 
سوء استخدامه الحكم وإلحاقه الرضر باملواطنني... سنلومهم ونسألهم 
ماذا يسّمى ما ألحقوه بالتونسيني اليوم من الكروب وما نسبة مترّضري 
ما قبل الثورة بعدد املترضرين يف ما بعدها ؟؟؟   ربّما يجيبوننا بأّن 
هذا الفريوس مستجّد وقد فاجأ اإلنسانية جمعاء بحيث أّن تونس ليست 
استثناء يف الرضر الذي لحق الناس... ونواصل سؤالهم : ولكن هل وجد 
هذا الفريوس وهو يدخل بالدنا الحّد األدنى من مقّومات الدولة كي يجد 

ما يستهلك من مّدخرات قبل أن يأكل لحمنا ويطحن عظمنا ؟؟؟ 
لقد تُرك التونسيّون فرادى... يفّكر كّل واحد منهم بشكل منفصل 
يف  غاية  هي  البرشية  عمر  من  الحقبة  هذه  أّن  والحال  املجموعة،  عن 
مجريات  يف  للتفكري  بنفسه  يكتفي  أن  الفرد  يسع  ال  بحيث  التعقيد، 
األحداث كي يحدد ما عليه فعله يف إطار هذه الكارثة الصحية الكونية. 
فإذا اكتفى الفرد بنفسه يف التحليل والتأويل واالستدالل بما يتابع من 
أخبار، فإّن املسارات الفردية لن تتطابق لتأخذ الناس كلهم يف االتجاه 
والحكمة.  التحّري  درجات  من  منهم  الفرد  بلغ  مهما  وذلك  الصحيح، 
وهنا تربز أهمية الدولة يف توحيد املسار. إذ نرى ونشاهد بأّم أعيننا كيف 
عندما  الدولة  نظام  يحكمها  التي  الدول  يف  دوره  املقنن  اإلكراه  يؤّدي 
يمارس ذلك اإلكراه يف شكل قوانني تلتزم بها املجتمعات.  إذ بعد الحجر 
والتضييق عىل حريات التنقل وفرض ارتداء الكمامات وزجر املخالفني 
إىل  تعود  املجتمعات  تلك  هي  ها  اإلجراءات،  من  ذلك  ونحو  بالخطايا 
حياتها شبه الطبيعية بنزع الكمامات وارتياد األماكن العاّمة... كيف؟ 
انكباب كّل  إاّل  الدولة  التي تفّكر من أجل الجميع. وما  الدولة هي  ألّن 
القوى السياسية واملدنية يف البالد عىل حّل املشكالت العويصة والقضايا 
املصريية بشكل استعجايل من أجل خالص الجميع... الدولة حيث يقّدم 

للمسؤول امتيازات خاّصة من أجل االضطالع باملسؤوليات الجسام... 
من  مسرّييها  كّل  يكون  فاضلة  مدن  عن  نتحّدث  ال  أننا  بالتأكيد   
هو  الدولة  لقيام  املطلوب  األدنى  الحّد  ولكّن  والصادقني،  املستقيمني 
العقد االجتماعي الذي به يعرف كّل مسؤول يف الحكم الخطوط الحمراء 
التي يحرم تجاوزها ويُجرَّم مرتكبها، تلك الخطوط الفاصلة بني الدولة 

والالّدولة. 
أو  دولة  الاّل  وضع  نعيش  اليوم  أنّنا  أقول  مرارة  وبكّل  لألسف 
نكاد... يف الاّل دولة تكون مسارات األفراد عشوائية. ألّن حكمة وتبرّص 
التي  العارمة  الفوىض  وإصالح  البوصلة  بتعديل  لها  طاقة  ال  األقلية 
صارت تنتهجها األغلبية. كيف ال وقد قصم املسؤول عن النظام العاّم 
ظهر الدولة بخرقه للقانون يف مناسبات عديدة... فكيف ما زال يرجو 
إنفاذ القانون وهو ال يحرتم القانون... وكيف يتقّدم لحّل املشكالت وقد 
والعباد،  البالد  إجرام يف حّق  إنّه  الدولة؟؟؟   لعقوق  األسباب  كّل  وّفر 
إجرام ألنّه خيانة مؤتمن... ألم يفّوض الشعب هؤالء ليسرّيوا شؤونه ؟ 
هل أجلسهم عىل الكرايس كي ينعموا باالمتيازات دون االضطالع بمهاّم 
أنّها  أم  التسيري،  ملهّمة  أهال  كان  إن  نفسه  املرء  يعرف  أفال  التسيري؟ 
فرصة للتمتّع بالوجاهة والسيادة واألمر والنهي وتعيني هذا وعزل ذاك 

يف تخبط عشوائي ال خّطة تحكمه وال مساءلة تعقبه؟   

هذا الفيروس ونظرية المؤامرة... 
أخبار  اإلعالم من  2020 يف  ما راج مطلع سنة  أحد  ال يخفى عىل 
حول نوع هذا الفريوس  وحول أسباب ظهوره.  أخبار وتقارير صدرت 
عن خرباء عامليني ما بني أطباء وأكاديميني متخصصني يف العلوم ذات 
بنظرية  يؤمنون  مواطنينا  من  كبريا  قسما  جعل  األمر  هذا  الصلة.  
املؤامرة الدولية حيث يعتقد أّن بعض الجهات املمسكة بناصية األحداث 
يف العالم سعت إلنتاج هذا الكائن املفسد يف األرض... ورغم ذلك ال ننكر 
لعدم  الوباء  املسؤولية عن مستوى تفيش  يتحّمل جزء من  املواطن  أّن 
التزامه باإلجراءات الوقائية من وضع الكمامة وتجنب التجمعات. إّن ما 
وصلنا إليه من مستوى قيايس يف تفيّش الوباء هو بسبب عدم أخذ املسألة 
بالوعي والجّديّة املناسبني، باعتبار أّن الوباء صار حقيقة تكتم األنفاس 
وتزهق األرواح.... إذ غلب عىل املجتمع عدم التصديق بخطورة املآالت 
نظرا ملا شاع حول املوضوع من نظرية املؤامرة العاملية وهو موضوع 
التونسية حارضة  الدولة  كانت  لو  تفصيل... طبعا  بأكثر  إليه  سنعود 
ولكّن  الكارثي،  الوضع  هذا  يف  أنفسنا  لنجد  كنّا  ما  الوطنية،  بصفتها 
ضحالة آداء الطبقة الحاكمة جعل الشعب التونيس يف وضع الرعية التي 
ال راعي لها... بل وأسوأ من ذلك: فقد ُوجد نفر من السياسيني وممثيل 
الدولة  يرضب القانون بعرض الحائط ويقول اتبعوا قويل وال تتبعوا 
فعيل... فما كان من الشعب إاّل أن تجاهل القول واحتقر ممثل الدولة... 

فضاعت هيبة الدولة وتبعثرت سلطة القانون...
الحروب  حقبة  غادرنا  بأنّنا  نذّكر  املؤامرة  لنظرية  تفصيل  يف 
الكالسيكية لنلتحق بأصناف أخرى عىل غرار الحرب البيولوجية. يكفي 
أن نستعرض جملة من عناوين التقارير التي ما فتئت تصدر عن إعالم 
األمريكية  املتحدة  والواليات  والصني  )روسيا  الكربى  العاملية  القوى 
تلك  داخل  املتبادلة  التهم  العناوين  هذه  بني  من  األوروبّي(.  واالتحاد 

شكل  يف  أي  بيولوجية  أسلحة  إلنتاج  الرسية  املخابر  حول  املجموعات 
وحيوانات  برش  من  الحية  الكائنات  تستهدف  وأمراض  وأوبئة  آفات 
وحتّى نباتات.  وقد اتهمت الواليات املتحدة األمريكية الصني بإنتاج هذا 
الفريوس املخربي من خالل تسميته بفريوس يوهان )وهو اسم املدينة 
التي ظهر فيها أّوال( ورّدت الصني بمثل ذلك أي بقلب التهمة عىل من 
لقطع  الخّط  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  دخل  ثّم  لها،  وجهها 
والشعوب  ذلك  كّل  للفريوس...  األمريكية  التسمية  التالسن عرب رفض 
تتابع السياسات الاّل أخالقية  والاّل إنسانية للقوى العظمى يف تسابقها 
قولنا  عىل  أدّل  وليس  العالم...  مقدرات  من  املزيد  عىل  السيطرة  نحو 
من التسابق املحموم بني عمالقة الصناعات الصيدلية وما رافق حمالت 
التلقيح من تهم متبادلة باستغالل الظرف الوبائي  لالغتناء حتّى داخل 

املجموعة الواحدة )ونعني بها االتحاد األوروبّي(... 
العظمى  القوى  عن  القارئ عن سبب حديثنا  يستغرب  قد  وحيث 
بالدنا،  يف  الوبائية  الحالة  عنوانه  مقال  يف  وإقحامها  ومخططاتها 
نستدرك:  ألسنا نرى ونشهد سعي القوى العظمى للهيمنة كّل من جهته 
بكّل الوسائل ااّل أخالقية قبل األخالقية ؟! ألم نتابع التهم املتبادلة بينها 
حول من هي الجهة املسؤولة عن ظهور هذا الفريوس و السؤال حول ما 
إذا كان منتجا مخربيّا يف إطار األسلحة البيولوجية أم حادثا ناتجا عن  
عدم احرتام القواعد الصحية يف التعامل مع الحيوانات املعّدة لالستهالك 
البرشي ؟!  ألم نتابع يف اإلعالم االلكرتوني غري الرسمي علماء وخرباء 
اللقاحات الخاّصة بالفريوس  وأكاديميني يشككون يف خضوع تركيبة 
املستجّد للقوانني العلمية ملبدأ اللقاح ؟! ألم نعاين أشكاال من التنافس 
غري النزيه ألباطرة الصناعات الصيدلية العاملية وابتزاز البرشية بأغىل 

ما تحتاجه وهو صّحة األجسام ؟! ... 
نقل  لم  إن  مواطنينا  من  كثريا  جعل  األسباب  من  وغريه  ذلك  كّل 
القسم األكرب منهم يتوّجسون من اللقاح وال يثقون بأنّه الحّل أو بأنّه 
غياب  إليه  أضف  بالبرشيّة...  ألّم  الذي  البالء  هذا  من  الوحيد  املخرج 
الدولة أو تغييبها من طرف فريق، آخر هّمه شأن الناس. فريق يتنازع 
ومقّومات  بل  تتهاوى،  البلد  وأركان  ذلك  كّل  الحكم...  مقاليد  أفراده 

الدولة تُدّك... !!!  
خالصة القول: لم نفقد األمل ولن نفقده يف شعب يسعى لتحصيل 
لقمة عيشه وقد خانه من جلس عىل الكريّس... ال نفقد األمل وسنعمل عىل 
لّم شتاتنا بأنفسنا من خالل حمالت التوعية والتآزر بني أبناء الوطن من 
القريوان والقرصين وباجة  األرواح يف  إنقاذ  الداخل والخارج من أجل 
وزغوان ومنوبة و... القائمة يف ازدياد مّطرد... نعم ثقتنا يف هذا الشعب 
التلقيح متى وجد  يقبل عىل  و...  يلّم شتاته ويعالج جراحه  أن  كبرية 
إليه سبيال... ثّم بعد ذلك سيلتفت لخونة األمانة ليعّد لهم املحاسبة التي 

تليق بمستوى خيانتهم !!!...  والله يتوىّل املؤمنني.

صورة تتحّدث

مرايا مزيانة بنقيشتها و رزانة رخامتها.
بإختصار  بدات  مؤنث  إسم  األصل  في  هي  الزمان  قديم  من  »علجية« 
لكلمة )علو الجاه( وبمعنى أوضح »علو الخاطر«.. جيل يجيب جيل تبدل 
إسمها ووالت #علجية بمعنى )البنية الي توتلد بيضا، و إلي ما عندهاش 

للشر مكان في قلبها(.
في الزمان هذاكا جات الفكرة و أنو المرايا حاجة باهية في كل دار والحاجة 

إلي تتزين فيها قبل طلوعك من الدار...يعني الزم تكون مزيانة..
هذاكا  الوقت  في  بكري  ناس  عند  كبير  قدر  تاخو  المرايا  خال  إلي  الشي 
لين والت عندها مكانة تخالها تتربع في أركان الديار الكل وتتحط في أكثر 

بالصة واضحة وتكون منقوشة ومخدومة باليد وتتوسطها رخامة.
عن »تونس أيام زمان«

العلجية
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أزمة اإلنسان الواحد ؟
حازم الشيخاوي*

ال  مهم  أمر  عن  كورونا  العاملية  الجائحة  كشفت  لقد 
يمكننا أن نتغاىض عنه أو نتفادى الحديث فيه: أالّ يمكُن 
التباعد؟  كّل  رغم  مشرتك  اإلنسانية  مصري  بأن  القول 
التباين والتعدد  أليس املشرتك يف اإلنسان هو امَلصري، رغم 
واالختالف ؟ كأنما نحن ههنا نعود للصورة السينماتوغرافية 
أوضَح  حني  ’’املصري‘‘  فيلم  يف  شاهني  يوسف  قدمها  التي 
أن محنة ابن رشد هي قضية فكرية تتجاوز مجال الزمان 
من  ويقدم  التاريخي،  واملحدد  الثقايف  واملعطى  واملكان 

خاللها قراءًة تتقاطع فيها هواجس اإلنسانية. 

امُلقلق يف هذا األمر أنَّ مصري اإلنسانية ننتبه إليه من جهة 
اإلحساس بالخوف أو األلم أو قرب النهاية، وال يكون أبًدا 
منطلًقا للتفكري املريح. ذلك ما يجعلنا نعتقد أن اإلنسانية 
تظل دائًما أفًقا ملرشوع فلسفي مفتوح يُمكننا من تطويع 
قصد  واملعرفية  واالجتماعية  األنثروبولوجية  املعطيات 
النظر يف اإلنسان بما هو ذلك امُلمكن بدايًة.  كّل بلدان العالم  
توازن  أجل خلق  العمل من  املصري،  نفس  يف  اليوم  تشرتك 
محاربة  و  كورونا  لفريوس  املتطورة  النسخ  مواجهة  يف 
املوت ومحاربة الخوف. تختلف أشكال هذه املواجهات بني 
شعوب العالم وقراراتها السياسية  وقدراتها التقنية، لكنها 

تبني لنا أن ذلك التضارب بني اإلنسان املتزهد يف مايعيشه 
بحق  هو  الكونية  عن  بحثه  يف  التائه  واإلنسان  محليًا 

مرشوع فلسفي يستشكل يوميتنا. 

من  املوضع  هذا  يف  نشري  أن  جًدا  املهم  من  أنه  أعتقد 
قولنا أن ما نثريه من إشكالية تتعلق بهذا الثنائي املفهومي 
من  رضٍب  إقامة  إىل  يهدف  ال  ’’محيل-كوني‘‘  املتضاد 
التماهي. لكن وجب التنبيه أيًضا إىل أن الكوني يف سياق هذا 
التحديد ال يعني العاملي، بل  باألحرى هنالك سببية بينهما. 
ال يخفى عىل أحدنا أننا نشهد نوًعا من صناعة للعالم الواحد 
الذي يستهلك و يشاهد و يعيش نفس املنتوجات والقصص 
يف  الهجرة  حركة  تساهم  كما  املسميات-،  اختلفت  -وإن 
السفر بالتقاليد و العادات والتصورات من مكان إىل آخر، 
وذلك ما يسمح باقتالع جذور األمور من مكان و تثبيتها يف 
مكاٍن آخر مختلف تماما. الفنون أيًضا ال يمكن أن تكون 
املهم االنتباه إىل محاوالت  إذا من  التداخل،  بمنأى عن هذا 
االستهالكية  األفالم  أو يف  املوسيقى  خلق نمط مرجعي يف 
ذات املشاهدة العالية، ويف كّل ذلك تلعب العوملة االقتصادية 
التي تنتهج مسار محايث  للنيوليربالية نوًعا من الهيمنة 
املقيتة، التي قد ال تجعل من مرشوع اإلنسانية سوى سلعة 

أو منفذا لتكديس ثروات أقلية حاكمة يف العالم بأرسه. 

عن  نتحدث  أن  إذن  الحديث  هذا  سياق  يف  يمكننا  هل 
عالم دون مسافة أو آخر يحكمُه التباعد ؟ هذا األمر يعكس 
نفس إشكالية صناعة الهويات، إذ ليس من املمكن اليوم 
أن نتغاىض عن سفر الذوات إىل عوالم أخرى تنشدها. إذن، 
لقد أضحى رضبًا من االستحالة الحديث عن تجذر اإلنسان 
)باملعنى  بالفرد  العودة  أو  األصلية،  أو  األصالنية  بيئته  يف 
نشأته.  ترسيمات  و  مسارات  إىل  للكلمة(  السوسيولوجي 
عندما  لألصالنية   معنى  ال  أن  نقول  يجعلنا  قد  ما  هذا 
نتطرق للحديث حول ’’إنسان بال حدود‘‘، كما ال يجدر بنا 
لتحديدات  وفًقا  االغرتاب  إلمكانيات  إرساء  عن  الحديث 

هووية وثقافية ودينية و تربوية.

البدَّ  أن ننبه يف النهاية أن مرشوع األنسنة هذا قد يواجه 
بدوره عدة مخاطر تتعلق باملسارات الكولونيالية الجديدة، 
دون  أو مرشوع  اإلنسانية مجرد وهم  تجعل من  قد  التي 
يف  التفكري  نعيد  أن  اليوم  علينا  وجب  إذن،  نهاية.  محطة 
مستطاع اإلنسانية وفقا لهذا املصري، الذي يجعل من اآلخر 

أنا. 

* باحث يف الفلسفة والدراسات الجندرية

آراء

صورة تتحّدث

حب  زرعت  التي  الزاهدة  القرطبية..  فاطمة 
تقيد  هيفاء..  عربي::عذراء..  ابن  المرأة في صدر 
إن  الزاهدات..  السائحات  العابدات  من  النظر 
أسهبت أتعبت وإن أوجزت أعجزت وإن أفصحت 
بين  بستان  العلماء،  بين  شمس  أوضحت.. 
األدباء.. علمها عملها. عليها مسحة مَلك وهمة 
الصوفي  األندلسي  العالم  وصف  هكذا  ك«. 

ِ
مل

وشيخته  معلمته  عربي  بن  الدين  محيي  الشهير 
التي نهل على يديها علوم الزهد والورع.

أغلب المهتمين بتاريخ التصوف ال يسمعون 
تلك  القرطبية،  المثنى  بنت  فاطمة  عن  كثيًرا 
المرأة التي أثرت فؤاد العارفين بالله، فأركعتهم 
في محرابها، طالبين التزود مما أفاض عليها ربها 
من علوم الدين والحياة، فكانت قبلة العلماء من 

كل حدب وصوب، ورمًزا للعلم والتعبد.
لم يترك لنا التاريخ الكثير من الشواهد والكتب 
التي توثق حياة الشيخة العابدة، كما أنها رحلت 
كغيرها  لها  ينسب  مشيًدا  بناًء  تخلف  أن  دون 
من العلماء واألقطاب، غير أن ما ذكره ابن عربي 
بأن  كفيًلا  كان  كراماتها  وعن  عنها  مؤلفاته  في 
يخلد اسمها في سجالت أعالم الصوفية والزهد. 
للمرأة  ينظر  أن  في  السبب  كانت  أنها  يكفي 
مسار  في  فارقة  عالمة  فكانت  مغايرة،  نظرة 
فكره وحياته.. فماذا نعرف عن فاطمة القرطبية 
النقية؟ ُعرف عن  ذات الصفات األبّية والشواهد 
واهتمام  انتباه  أثارت  التي  كراماتها  المثنى  بنت 
بها،  المحيطة  والمدن  قرطبة  أهل  وإعجاب 
ال  فكانت  وصوب،  حدب  كل  من  الكثير  فقصدها 
ترد أحدا دون أن تلبي له مطلبته، وكانت عالقتها 
بربها هي الخيط الذي تستجيب من خالله لمطالب 

مريديها، فما قصدها قاصد إال وعاد مجبوًرا.
العوائد  لخرق  الكتاب وسيلتها  فاتحة  وكانت 
كانت  أنها  إلى  أشار  الذي  عربي  ابن  يروي  مثلما 
تؤمن بأن من يملك الفاتحة ال مشكلة لديه، وكل 

قرأ  طالما  الفتح  ممكنة  الموصدة  األبواب 
العالم  يقول  وهنا  القصيرة.  السورة  هذه 
موسوعته  في  لكراماتها  وصًفا  الصوفي 
دخلت  إذ  قعود  نحن  »..فبينما  الشهيرة: 
امرأة فقالت لي: يا أخي إن زوجي في شريش 
يتزوج  أنه  أخبرت   - أندلسية  بلدة   - شذونة 
بها فماذا ترى؟ قلت لها: وتريدين أن يصل؟ 
العجوز،  إلى  وجهي  فرددت  نعم..  قالت: 
وقلت لها: يا أم أال تسمعين ما تقول هذه 

المرأة؟
قضاء  قلت:  ولدي؟  يا  تريد  وما  قالت: 
يأتي  أن  وحاجتها  الوقت  هذا  في  حاجتها 
أبعث  إني  والطاعة  السمع  فقالت:  زوجها، 
إليه بفاتحة الكتاب وأوصيها أن تجيء بزوج 
هذه المرأة وأنشأت فاتحة الكتاب فقرأتها 
وقرأت معها فعلمت مقامها عند قراءتها 
الفاتحة وذلك إنها تنشيها بقراءتها صورة 
فلما  ذلك  عند  فتبعثها  هوائية  مجسدة 
أنشأتها صورة سمعتها تقول لها: يا فاتحة 
وتجيئيني  »شريش«  إلى  تروحي  الكتاب 
تحضريه،  حتى  تتركيه  وال  المرأة  هذه  بزوج 
فلم يلبث إال قدر مسافة الطريق من مجيئه 

فوصل إلى أهله«!
غادرت  المائة،  مشارف  على  هي  وبينما 
تاركة  هدوء،  في  الحياة  القرطبية  فاطمة 
والعبادة،  والتقشف  الزهد  من  إرثًا  خلفها 
يديها،  على  تتلمذوا  ممن  طالبها  أورثته 
ليخلدوا بأقالمهم ومؤلفاتهم حياتها الثرية، 

التي رغم ما كانت عليه من بساطة وهدوء، كانت 
نهل  ورسائل  ودالالت   

ٍ
معان من  فيها  بما  ثرية 

منها كبار العلماء وعلى رأسهم محيي الدين بن 
عربي.

قديما كان أهل تونس إذا ارادوا تزويج ابنهم 
يزوجونه  إضافية  غرفة  او  متسع  لديهم  وليس 

فيها يذهب الجار لجاره ويقول له )اعطيني كتف( 
اي اعرني حائطك فيسمح له الجار له ببناء قوس 

وإقامة غرفة فوقه بين البيتين.
اللتي  االقواس  فوق  بيوت  تونس  بنيت  هكذا 

ترونها وهي اقواس محبة وحسن جوار..
عن »تونس أيام زمان«

فاطمة القرطبية
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وجهك ييضء

ظلمة لييل 

يراود وحدتي

يستدرجها للخطيئة

ألكل التفاحة

عىل وجه الخطأ

كم يلزمها األنثى

الصامدة يف داخيل

أن تصمد 

وأن ال تسقط

حرام عليها القبلة

حرام عليها الشهوة

حرام.....

حرام.....

كلنا يف ريبة

الحرام نسبح

ملعونة أنت

 إىل يوم الدين

إن كنت من العاشقني

ساند كل حلم جميل

يولد فيك 

ستصطيل بعذاب 

الجحيم.....

ستندمني......

تعففي....

وتيممي بالصفاء 

وتوبي....

عفوا لن أتوب

فلست بمريم العذراء

والقديسة....

سأحفر وجهه 

يف ذاكراتي.....

سأرسم صورته عىل

جسدي.....

سأعشقه رسا 

وجهرا.....

سألغي كل قوانني

الحب....

ولن أخجل من ارتعاشتي....

حني يحتويني....

لن أتراجع.  ..

يف بوحي له

وتكرار شهواتي

ورعشتي.....

وقبلتي.....

ولن أتوب.  . 

وسأحج إىل عينيه

متى ضاقت بي الدروب

 خطيئة
عشق

محجوبة الجالصي

يف قلبي
يرفرف قوس قزح

خيطان مطر البارحة
تنثال عىل األزرق
واألبيض الناصع
يرسمك شفيفا
مثل دخان بعيد

لغريب نفث آخر سجائره
ولم تبق سوى الرائحة
واألخرض بلون عينيك

عينيك اللتني لم ترياني
وأنا أعرب رصيفك البارد

كخاطرة وحشية
تمأل سالل الوقت

بجميع هذه األلوان
وتنفرد باألسود

وحده الباقي عىل الصفحات
وأنا أجمع مياه املطر القديمة

وأكتبك قصيدة نثر
ال ايقاع لها

سوى اسمك الذي ال لون له
اسمك برائحة املطر

اسمك برائحة المطر

ليلى عطاء هللا

كاَن ِمَن امُلمِكِن.. 
أْن أُِحبَّ الحانوتِّي الذي يقطن بالحّي 

املجاور
أن أرسم وإياه األحالم عىل كفن من 

حرير
وأساوم الدنيا عىل ابتسامته الهادئة
وهو يدفن الجريان واحدا تلو اآلخر

كان من املمكن أن أتزّوجه
ألضمن يل دفناً خاّصا
ال يحتاج لدموع.. 

من زوج
تعّود حمل األجساد الباردة

***
كان من املمكن أن أحّب قّواد الحّي

وهو يمّر عرصا عىل الخبّاز
ليقتني ما يسّد جوع »نسائه«

كان من املمكن أن أتزّوجه
أظّل أشاهده كل ليلة

يرتّب العاهرات يف طابور
لريسلهّن نحو مغارات الشهوة الذكوريّة

بيدي األرجيلة
وكأس فوتكا

ساقاي املكتنزتان تغريان زّوار املنزل الّرطب
وحمرة الشفاه القانية تصيب العابثني يف مقتل

***
كان من املمكن 

أن أحّب جارنا املتزّمت
وأذوب يف نظرته الغريبة لتنّورتي

وهي تطري مع الريح 
كان من املمكن أن أتزّوجه

أمّشط لحيته الشقراء
وألبس »الرشعّي« من اللباس

أسودا.. واسعا يخبّؤني من عيون 
ُمتطّفل

قد يزور منزلنا
***

كان من املمكن
أن يغريني جارنا الجندي ببّزته 

الخرضاء، فأحبّه
ذلك الخضار الذي يعيدني طفلة

ألهو تحت زيتونة دار جدي
كان من املمكن أن أتزوجه

أقيض الليايل يف بيتنا البسيط
عىل وقع االنتظار والهلع

أحبل منه صدفة
ففي كّل مّرة يعود

رحمي املسكني يكون نائما والبُويْضات
ساعة الوالدة

تخرج من رحمي ابنته نقيّة كاملالك
ويخرج هو من الحياة عىل غفلة من رصاصة غبيّة

نقيّا كاملالك
***

كان من املمكن أن أحبّهم جميعا
وأضيف معهم عجوز الحّي امُلتصابي

غري أنّي خذلتهم جميعا
وبقيت يف مكاني

أعّد السنوات عىل مهل
هم يتزّوجون

ينجبون أطفاال
وينامون بأحالم مختنقة

ككّل الحمقى
وأنا بجانب ياسمينتي أجلس

أبتسم لنسيم عابر
يشبهني

احتماالت

الثريا رمضان

َعىَل َصْهَوِة اْلَجِليِد
أَْصُقُل َكِلَماِتي

أَنُْظُم..
ِمْن بَاَقاِت اْلَقَوايِف

َجَداِئَل تَنْثُُر أَْشتَاِتي 
َفتَْعبَُق اْلَقِصيَدُة 

ِعْطًرا َزِكيَّ النَُّسيَْماِت
***

ُش .. أَْفرَتِ
َهاَماِت النَِّخيِل

أَْقتَِفي ..
يِد ِ أَثََر اللَّْفِظ الرشَّ

.. ُ َوأَتََخريَّ
َعذَْب اْلَكِلَماِت

َفتَنَْحِني تَْقِديًسا
ِلُحْلِو اْلِعبَاَراِت
أَْشَهى الثََّمَراِت

***
يَا َواِقًفا 

َعىَل َطَلِل َخْوَلَة
َفَما َجنَيَْت

ِمْن ِتْلَك اْلَوَقَفاِت!؟
***

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

َفأَبَيَْت َوَظَعنَْت
ِبَعْوَجاَء ِمْرَقاٍل

اِت ِخْلتََها ُكلَّ اْلَمرَسَّ

***
َوأَنَْت أَيَُّها اْلُمبْتَِهُل
َهْل ذََوْت يِف َقْلِبَك

ُكلُّ اْلَمَلذَّاِت؟
َغرْيَُك ..

يَْستَْعِذُب اْلَجَماَل 
ِبأُذنَيِْه..

َفَفاَقَك ِشْعًرا ِبَغَزِليَّاِت
بَِصريَ اْلَعنْيِ َكاَن

َوَلِكنَّ اْلَقْلَب يَْعَشُق
ِبَعيْننَْيِ َكاللُّْؤلَُؤاِت

***
َلْم يَُمْت بَْعَدُكْم

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

أَْوَحْت اْلُفْصَحى
َفَسَجَدْت َلُه ُكلُّ اْلُمْفَرَداِت

***
أَذَْعنَْت َلُه ُجيُوُش اأْلَْرِض

ِبُسيُوِفَها واْلَقنََواِت
بَْت إِلِْقَداِمِه وتََعجَّ

اْلُقوُر َواأْلََكُم َوُكلُّ اْلَفَلَواِت
***

َفَحاَز َما ِقيَل َوَما َلْم يَُقْل
يِف َقَصاِئَد ..

ِليَّاِت  أَنَْستْنَا اْلُمَفضَّ
َو َرْوَعَة اْلُمَعلََّقاِت

تَنْبُُض َحيَاًة إىَِل اْليَْوِم
ُدَها اأْلَْحيَاُء  يَُردِّ
َو ُهْم يِف َمَماِت

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

ِبِمياَلِد َقَصاِئَد؛
ِغيًدا، َخَرائَد،

َوَحْسنَاَواِت..؟
***

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

ِبأَْسَفاِر اْلُقَداَمى
اْلَخاِرَقاِت

َوأَْحَسنُوا َسبَْكَها
َفَكانَْت َقاَلِئَد 

ِمْن ُجَماٍن
يِف َمْوِضِع اللَّبَّاِت

***
نَاِهيَك َعْن ِنَزاٍر 

الَِّذي اْشرَتَى 
َوَطنًا َكِليًما

ِبأَبَْهِظ اْلُعُطوَراِت
َجَعَلُه َحِبيبًَة تَُعلُِّم الذََّكَر 

َكيَْف يَْحيَا اْلُحبَّ 
َقَطاِت  بَِعيًدا َعِن السَّ

***
اِبْتََكَر َلَها 

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

َطَحاِت يِف أَبَْهى الشَّ
***

َوَدْرِويُش ..
الَِّذي َجَعَل اْليَْوِميَّ 

اَقُط  ذََهبًا يَسَّ
اِت.. اٍت.. َزخَّ َزخَّ

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

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

***
تََرَك ِريتَّا

بَْعَد أَْن َصاَرْت
ِمَن اْلَغاِزيَاِت..
َق َرَساِئَلَها َمزَّ

َوأَْشَواَقَها اْلَحاِنيَاِت
َفاْلُحبُّ يَنَْحِني 

إِذَا َهبَّْت ِريُح اْلَوَطِنيَّاِت
***

ًسا،  يَا اَلِئِمي، يَا ُمتََمرْتِ
ْت َوَراَء أَْصنَاٍم ُقدَّ

ِمْن َكْرُطوٍن، َفِديَسْت 
ِل اْلَهَجَماِت  يِف أَوَّ

***
ْلَت اْلبَْوَصَلَة  َهالَّ َعدَّ

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

يِف الّطقبات
***

َلَعلَّ اْلَغثَّ 
يَنَْقِلُب َسِمينًا
ْحَت  إْن َمسَّ

ِبأَنَاِمِلَك اْلَعاِبَسِة 
َعىَل النَّظَّاَراِت

***
َفَفَساِتنُي اأْلَْمِس
ُعوَها َمْهَما َرصَّ

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

***
َفاَل يُْستَْعذَُب اْلَمِليُح

يِف أَْحَلِك اأْلََزَماِت
ِعْش َزَمانََك اْلُمتََشظِّي

َوابْتَِعْد َعِن اأْلَنَّاِت..
َواتُْرْك َصْهَوَة اْلَجِليِد

تَُرتُِّل يِل اْلَكِلَماِت

على صهوة 
الجليد

هشام الهرابي
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مثلما وعدتكم يف العدد السابق من بطاقات األنرتيتي نبّار سأخصصها 
ضيفنا  سيكون  ...واليوم  حياتي  يف  عرفتها  طريفة  لشخصيّات  صيفا 
يجمع  كان  النه  الجميع  أحبه  ريايض  معلق  هو  بوغنيم...  محّمد  املرحوم 
بني روحه املرحة وثقافته العالية وقد تميز خاصة بأسلوبه الفريد يف النقل 
املبارش ملباريات كرة القدم الوطنيّة والعامليّة... وكّلنا يذكر قولته الشهرية 
املكروفون  يف  يرصخ  كان  الركنيات  تنفيذ  وأثناء  للمباريات  نقله  عند 
»أعطيني راس... أعطيني راس«... أي أنه يطلب من املهاجمني تلقي الكرة 
كان  املوندياالت  احد  يف  انه  أيضا  واذكر  الشباك....  إىل  وتحويلها  بالرأس 
شبه  الربازيل  فاتنات  لرتينا  للمدارج  الكامريا  وانتقلت  الربازيل  عىل  يعلق 
عاريات فقال: »يظهريل الفرجه يف املدارج خري برشة من الفرجه يف املاتش«. 
تعرفت عليه عام 1989 مّلا التحقت بقناة 7 وكانت معرفتي بمحّمد بوغنيم 
كمعرفة اّي تونيس يتابع التّلفزة التونسيّة ويضحك لتعاليقه العفويّة عىل 
مقابالت كرة القدم ...ولكن حني عرفته عن قرب اكتشفت فيه »قطعة متاع 
بالتلفزيون  لوجودي  األّول  األسبوع  توفاش«... يف  ما  معاه  القعدة  ضمار 
وأنا يف املدرج املؤدي إىل مكاتب اإلدارة ملحت املنشط صاحب الكامريا الخفيّة 
رؤوف كوكة متسرتا وراء أحد األبواب ومّلا شاهد بوغنيم قادما صاح فيه 
مازحا ومستفّزا: »بوغنيم يا فطايري«...وما هي إاّل ثواني حتى أزبد بوغنيم 
وأرعد وكال لرؤوف كوكة سلسلة من الشتائم والنعوت استحي من ذكرها 
 : قائال  بوغنيم  فاقرتبت من يس محّمد  للمشهد...  املتابعني  .. وضحك كل 
»عيب يس محّمد هذا ما يليقش بيك« فصاح يف وجهي : »شكون سيادتك 
نافخيل صدرك ونافشيل ريشك وشنّوة مدخلك أصال« ابتسمت وأجبته: »أنا 
مسؤول جديد يف قناة 7 ومن املغرمني بالحصص متاعك وكنت من املولعني 
ساعتها  املختّصة«  الدوريّات  إحدى  يف  والسينما  الرياضة  يف  بكتاباتك 
شاهد  »هاك   : وقال  لوجهه  البسمة  وعادت  تضخم  متاعو«  »األنا  الحظت 
عليه. وانقل بأمانة ما حدث ملدير القناة يس مختار الرّصاع« ... وذات مّرة 
كنت مع يس مختار الرّصاع واملرحوم يس جمال الّدين بالرحال يف اجتماع 
خاص بالربامج الرياضيّة دعونا لحضوره يس محمد بوغنيم للحديث عن 
بالسؤال  وتوّجه  متعجبا  يل  نظر  دخوله  وعند  جزاء«...  »رضبة  برنامجه 
ليس مختار الرصاع قائال: »تّوة يس جمال يبدا موجود نعّديها مخرج فذ 
وشنّوة  هوني؟  يعمل  اش  الثّقافة  متاع  هذا  السيّد  اّما  الربامج  يف  ويفهم 
عىل  دافع  إيّل  هو  »الّساعة  مختار:  يس  فأجابه  أصال«؟  الّرياضة  يف  يفهم 
برنامجك وقال نزيدو فيه حّصة مسابقات فيها جوائز قيّمة«...وقتها وكما 
هي العادة الحظنا كيف »األنا متاعو« تضّخم وتحول موقفه بـ180 درجة 
وقال: »حتّى انا قلت ها الوليّد عندو افكار جديدة باش تطّور الربمجة«.... 
وسأستفّزه  بطريقتي  سأجيبه  أنّي  يدرك  كان  ألنّه  مختار  يس  ضحك 
مرّص  عالش  أما  حلو  برنامجك  محّمد  »يس  قائال:  إليه  وتوجهت  لنرفزته 
ركنيّة  واّل  مخالفة  موش  عالش  القائل  جزاء...يقول  رضبة  تسّميه  باش 
واّل توش..« ضحك وقال يل: »عندك اقرتاح متاع عنوان آخر...؟« فأجبت: 
»حسب رأيي تسّميه السّفود الّريايض«...فصاح يف وجهي: »)شنّوة قلت؟« 
أجبته مبتسما: »الّسفود الّريايض ويكون الجينرييك عبارة عن العب يرمي 
يف الفطاير وحارس املرمى يشد فيهم بالّسفود...« ساعتها »هبل يس بوغنيم 
ووىّل يسب ويلعن« وقام متوجها نحوي ليؤدبني ولوال تحّرك يس بالّرحال 
حائال بيني وبينه« راهو رضبني بصندريّة كانت بني يديه« ولم يهدا ااّل ملا 
أعلمه يس مختار قائال: »راهي حّصتك طّولنا فيها وباش تتعدى يف وقت 
باهي وراهي جاتنا فيها برشة رسائل متاع محبنّي يؤكدون عىل قيمتها...« 
وانتهزت الفرصة لإلمعان يف استفزازه ونرفزته وقلت ليس املختار : »راهي 
هاك الّرسائل الكّل كاتبها هو وعاطيها للشوّفرة متاع الّلواجات قّلهم كيف 
أحبّاء  عندو  ايّل  يوهمنا  باش  الربيد  لوالياتكم حّطوهم يف صنادق  توصلو 
ومحبّني يف كل مكان...« وقمت مرسعا متوجها نحو باب الخروج ألنّي كنت 
متيّقنا أنّي لن أسلم هذه املّرة من أذائه..  وانهي بهذه الطرفة التي حدثت 
قبل وفاته بشهر )آخر التسعينات..بداية االلفني( جاء يس محّمد يف أبهى 
التقى يس عبد  اين  الّرئاسة بقرطاج  للتّو من قرص  بأنٌه عاد  حّلة وأعلمنا 
أقرب وقت... لتمكينه من زرع كىل يف  وتلقى تطمينات  بن ضياء  العزيز 

وقتها يس محّمد كان مريضا ويقوم بغسيل كىل مرتني يف األسبوع...وجاء 
الّلقاء عىل اثر قيامه بترصيح صحفي إشتكى فيه من تدهور صّحته وعدم 
أزمته... ومّلا كنا نستمع ليس محمد  الدولة لتجاوز  أية مساعدة من  تلقيه 
بوْقطفة  املخرج محمود  الرئايس ودخل  للقرص  زيارته  لنا حيثيّات  يروي 
نمدلك  تحبني  هبلت  »شبيك   : قائال  محّمد  يس  فنهره  مصافحته  وحاول 
اليد هذي إيّل مازلت كيف سّلمت بيها عىل مدير ديوان الّرئيس ونمّسخها 
بيّدك....« وقتها انخرطنا يف ضحكة جماعيّة... رحم الله يس محّمد وان شاء 

الّله يكون من أهل الجنّة.

محمد بوغنيم 
»قطعة متاع 

ضمار« 

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 164(

لما يأمر الزعيم بتثبيت صورة إمرأة على قطعة نقديّة
 من منّا لم يمسك بيده يف يوم ما قطعة نقديّة من فئة الدينار مّلا 
كان صغريا ولم يفرح بهذه القطعة املقدمة له »كمهبة« العيد... هذه 
القرن املايض  السبعني من  السنوات  القطعة كانت مستعملة كثريا يف 
وحارضة يف حياتنا بعد اإلستقالل.. لكن من منّا كان يعرف من هي 

تلك املرأة املرسومة عىل هذه القطعة النقديّة؟ 
ومن كان وراء قرار وجودها؟ هي ليست 

عليسة القرطاجنيّة وال الكاهنة الرببرية 
أو سليلة البايات عزيزة عثمانة بل هي 
الفنانة واملمثلة التونسية أنيسة لطفي...

فكيف حصل ذلك؟ منذ االستقالل، قرر 
وضع  عرب  املرأة  تكريم  بورْقيبة  الزعيم 

التونسية. ولعل ما  البالد  صورتها عىل عملة 
يجهله الكثريون هو أن صورة املمثلة أنيسة 
وذلك  التونسية  العملة  عىل  مرسومة  لطفي 
بعد أن رشحها الرئيس الحبيب بورْقيبة لهذا 
لتكون  املرسح  عىل  مشاهدتها  إثر  الرشف 

صورتها مطبوعة عىل الورقة املالية »الدينار« التي توقف التعامل بها 
وكذلك القطعة الحديدية من قيمة الدينار والتي ال يزال التعامل بها 
متواصال إىل حد اليوم. وقد جلبت املمثلة أنيسة لطفي اهتمام الرئيس 
بورْقيبة بفضل حسها املرهف عىل الركح ومالمحها الهادئة واملساملة ... 
فأمر بوضع صورتها عىل الدينار املعدني والورقي. ويذكر أن الفنانة 
لطفي  أنيسة  تقديم  يف  الفضل  صاحبة  هي  الدين  نور  منى  القديرة 

إىل املرسحي عيل بن عيّاد مدير فرقة مدينة تونس. ومن هناك كانت 
انطالقتها للمشاركة يف عديد األعمال العربية واألجنبية... فظهور املرأة 
الوطنية، كان عقب استقالل تونس، وقتها قرر  العملة  التونسية عىل 
الرئيس الراحل الحبيب بورْقيبة تكريم املرأة من خالل وضع صورتها 
عىل العملة املعدنية، ورشح املمثلة »أنيسة 
لدور  تكريًما  الرشف،  هذا  لنيل  لطفي« 
الفن والفنانني يف تشكيل وجدان وثقافة 
القديرة  الفنانة  الن  التونسيني...وايضا 
حس  صاحبة  كانت  لطفي«  »أنيسة 
مرهف ومالمح مساملة... علما أنها كانت 
الكالسيكي  والرقص  باملرسح  شغوفة 
خالل  من  بفنها  وانطلقت  الطفولة،  منذ 
درامية  أعماالً  لتقدم  تونس،  مدينة  فرقة 
عديدة منها »قمرة سيدي محروس« و»يا 
الريم«.  زهرة يف خيايل« ومسلسل »صيد 
وتألقت الفنانة القديرة، التي تحتل مكانة 
كبرية يف قلوب التونسيني، يف أدوار عديدة عىل خشبة املرسح، عىل غرار 
وليلة«،  ليلة  ألف  من  و»ليلة  و»البخيل«  ألبا«  برناردا  »بيت  مرسحية 
ولم تفوت فرصة العمل مع عمالقة الفن بمرص، حيث قدمت مرسحية 
يف  سينمائية  أدواًرا  وقدمت  راتب،  جميل  الكبري  املمثل  مع  »عطيل« 

أعمال عدة من بينها »دار الناس«، »رصاخ«، و«وغدا«.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

مروى العْقربي وأحمد األندلسي في فيلم 
جديد

محمد  الشاب  املخرج  بوابة  عرب  للتمثيل  تعود  العقربي  مروى 
 ... أيام  منذ  تصويره  انطلق  الذي  الجديد  فيلمه  يف  البحري  خليل 
الّلقاء  وهو  األندليس  أحمد  املمثل  العمل  يف  مروى  رشيك  وسيكون 
الثاني بينهما بعد مسلسل أوالد مفيدة... واألنباء التي رشحت عن هذا 
العمل تفيد بأّن املمثل القدير رؤوف بن عمر سيكون من بني الفريق 
بإخراج  أن محمد خليل بحري سيقوم  يذكر  العمل.  هذا  العامل يف 
هذا الفيلم يف تجربة جديدة بعد تقديمه منذ عام فيلم »آلخر نفس« 
1886. ويحكي  مستوحى من قصة حقيقية حدثت يف فرنسا سنة 
الفيلم عن أحالم وكوابيس راودت الدكتور فارس حيث توصيه أمه يف 

منامه بالبحث يف مالبسات وفاتها.

»زازا« و»مهدي هميلي« في »لوكارنو« 
مهرجان  يف  »أطياف«  الجديد  بفيلمه  سيشارك  همييل  مهدي 
حيث  القادم،  أوت   14 اىل   4 من  بسويرسا  السينمائي  لوكارنو 
ينافس عىل جوائز مسابقة ُصناع أفالم الحارض أحد أهم مسابقات 

جميع  من  الصاعدين  للمخرجني  مخصصة  وهي  املهرجان 
أعرق  أحد  هو  السينمائي  لوكارنو  مهرجان  العالم...  أنحاء 
وتنطلق   ،1946 عام  تأسس  العاملية،  السينمائية  املحافل 
فعالياته سنوياً يف شهر أوت ملدة 11 يوماً بمدينة لوكارنو 

السويرسية حيث يتقابل آالف من املحبني والعاملني يف 
حول  »أطياف«  فيلم  أحداث  تدور  السينما.  صناعة 
عليها  القبض  بعد  السجن  من  خرجت  التي  آمال 
بتهمة الزنا، وتبدأ يف البحث عن ابنها املفقود مؤمن يف 

قاع العاصمة تونس. وخالل رحلة البحث، يتعني عىل 
فيلم  التونيس.  املجتمع  سقوط  حقيقية  تواجه  أن  آمال 

تأليف وإخراج مهدي همييل، ويشارك يف  »أطياف«، من 
بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب 
بويحيي، زازا، سارة حنايش وسليم بكار، وقام بتأليف 
املوسيقى التصويرية أمني بوحافة. يقول مهدي همييل 
عن فيلمه أطياف:«أردت تسليط الضوء عىل التحّرش 
تونس...  يف  النساء  بعض  له  تتعرض  الذي  والظلم 
مشاركة  وعن  موجعا..«  الفيلم  يكون  أن  وقصدت 

املغنية »زازا«.
ممثلة  يل  بالنسبة  »زازا  همييل:  مهدي  يقول 

العمل  هذا  يف  بإدارتها  جّدا  مرسور  وانا  كبرية  موهبة  لها 
»أطياف«  فيلم  أن  واعلن  النادلة«...  دور  تجسيد  يف  وفقت  وقد 
يف  املساهمة  لوكسمبورغ  دولة  يف  عرضه  سيتم  لوكارنو  بعد 
مهرجان  يف  تونس  يف  للفيلم  عرض  أول  يكون  أن  عىل  إنتاجه.. 
إنتاج مشرتك بني  القادمة. »أطياف« هو  الّسينمائيّة  أيام قرطاج 

يول فيلم هاوس )تونس( وتارانتوال )لوكسمبورغ( وأم بي أم فيلم 
)فرنسا(، وكالندستينو لإلنتاج )تونس( وعالّم فيلم )الواليات املتحدة 
 grand( املرموقة  الكندية  الورشة  يف  الفيلم  تطوير  تم  األمريكية(. 
nord( كما فاز بجائزة أفضل سيناريو من املعهد الفرنيس وحصل 

عىل  حصل  كما  اإلنتاج،  بعد  ما  ملرحلة  الجونة  منصة  جائزة  عىل 
الدعم  التونيس وصندوق  للسينما والصورة  الوطني  املركز  دعم من 

بلوكسمبورغ و مركز السينما والصورة الفرنيس.

رشا بن معاوية سعيدة بنجاح عملها 
الرمضاني األخير

خالل  من  الجمهور  عرفها  تونسية  فنانة  معاوية  بن  رشا   
عرب  السمريي.  مجدي  للمخرج  الشك«  »ليلة  التونيس  املسلسل 
شخصية »رشا« التي جسدتها خالل العمل الدرامي. وحازت اشادات 
الدور عام  افضل ممثلة عن هذا  واسعة وحصلت وقتها عىل جائزة 
2015. ثم قررت أن تذهب ملرص لتحقق انطالقة أكرب وأوسع واشمل 
عن  وأعربت  العربي.  الوطن  تغزو  التي  التليفزيونية  الدراما  عرب 
أن  »هادية« مؤكدة  تلقتها يف شخصية  التي  الفعل  بردود  سعادتها 
الوطن  يف  فنان  ألي  الحقيقية  العبور  بوابة  هي  املرصية  الدراما 
العربي. وأوضحت أنها تابعت أغلب االعمال الدرامية املعروضة 
الدرامي وقيمة  املحتوى  بتنوع  املختلفة سعيدة  الشاشات  عىل 
األعمال املقّدمة... واعتربت رشا بن معاوية ان نجاحها يف 
مسلسل »كله بالحب« يعد مواصلة لتألقها يف مسلسل 
العايص.  وإيمان  حسني.  صالح  أحمد  مع  »الدايرة« 
وايضا يف املسلسالت املرصية التي شاركت فيها »فوق 

السحاب« مع هاني سالمة و»أبوجبل« مع 
مية«  »شرب  ومسلسل  شعبان  مصطفي 
مع أحمد السعدني ومسلسل »بخط اإليد« 
مع أحمد رزق. وأشاد النقاد بدورها يف العمل 

خطفت  أنها  وأعتربوا  األخري  الرمضاني 
مسلسل  يف  دورها  عرب  األنظار 
زينة  النجمة  مع  بالحب«  »كله 
شخصية  تقديم  يف  برعت  حيث 
مع  الجمهور  وتفاعل  »هادية« 
من  واستطاعت  الشخصية... 
تثبت  أن  الدور  هذا  خالل 
إذ  التمثيل...  يف  موهبتها 
اثارت  بحرفية  املشاهد  كل  قدمت 
ينتمي  العمل  وأن  خصوصاً  االنتباه... 
ويتناول  االجتماعية  األعمال  لنوعية 
بينها  من  القضايا  من  العديد 

املشكالت األرسية والزوجية.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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»مسؤولون فاشلون يبحثون دائم عن تشوهيي..وشطر ذهب تونس عندي يف الدار«

لنبدأ من حيث يقف الجميع ما الذي يحدث 
مع أسامة امللويل؟

سبحان الله... نفس الكالم الذي قلناه منذ أكثر 
العناوين...  اليوم وبنفس  3 سنوات يتكّرر ذاته  من 
سنوات...  ثالث  منذ  حّق  كلمة  قلت  ألنك  أشكرك 
العراقيل ونفس  املشاكل تكّرر.. نفس  لألسف نفس 
ومن  اللصوص  من  مجموعة  هناك  التعطيالت... 
املتحيلني استغلوا الظرف الصعبة الذي كانت تعيشه 
البالد وفعلوا ما اشتهوا وأرادوا خاصة عىل مستوى 
البعض  أّن  الحقيقي  املشكل  الرياضية.  الهياكل 
األَضواء  تكون  أّن  ويقلقه  امللويل  نجاح  من  يخاف 
مسلطة عىل شخيص. فقط أريد أن أقول شيئا أنا لم 
أقل بأن امللويل أيقونة أو أسطورة يف السباحة... هذا 
الكالم قاله االتحاد الدويل للسباحة... يعني األمر ليس 
مثلما يصور البعض بأّن امللويل متكرّب ومغرور... هذا 

ليس صحيحا.
حتى »التوانسة« يعتربونك أسطورة وأيقونة 
وهذا رشف لتونس وللرياضة التونسية عموما؟

لألسف البعض حاول تشويه صورتي.. يف 2018 
حاولوا تأليب الشارع الريايض ضّدي واتهموني بأنّي 
املليارات   وبنهب  املال  عن  سوى  أبحث  وال  جشع 
معاه«  أّمو  و«هّز  أوالدها  وبتجويع  تونس  وبتفقري 
التي حاولوا ترويجها عني وإلصاقها  الروايات  وكّل 

بي... 
تبدو مستاء جّدا مّما حصل لك يف 2018؟

عىل  سوى  أرّكز  وال  روحي«  عىل  نخدم  »أنا 
خداعه  حاولوا  البعض  لألسف  الرياضية..  مسريتي 
يف  انخرطوا  واالعالميني  الصحفيني  بعض  وحتى 
حملة التشويه املمنهجة ضّدي... ليس الجميع ولكن 
هناك حملة كان هدفها تشويه امللويل والعنوان هو أّن 

»أسامة فّقرنا«.
هل  واملستقبل..  الحارض  عن  قليال  لنتحّدث 
كنت ترى نفسك األجدر بحمل العلم التونيس يف 

افتتاح األولبياد؟
»ال عاد أنا هزيّت يف 2016«.

وما املانع يف أن نعيد الكّرة فالبعثة املرصية 
مثال كّلفت نفس االسم الذي حمل العلم يف 2016 

لحمله يف طوكيو؟
أريد توضيح نقطة مهمة جّدا... االختيار عىل اسم 
الرياضية  بمسريته  فقط  مرتبطا  ليس  العلم  حامل 

كذلك  مبنيا  االختيار  يكون  أن  يجب  وبإنجازاته... 
املستوى  عىل  والشهرة  واالشعاع  الكاريزما  عىل 
البلد...  والسم  للرياضة  ترويج  فيه  ذلك  ألّن  العاملي 
يجب أن يكون نجما بكل املقاييس حتى يجلب اليه 
احرتامي  كل  مع  العاملية.  األجنبية  الصحافة  أنظار 
للجيدو وللمبارزة بالسيف فليس لهما إشعاع عاملي 
كبري عىل غرار السباحة أو التنس أو املالكمة أو كرة 
قياسا  ثانويتان  رياضتان  هما  اليد...  وكرة  القدم 
أنا لست  اللعبة.  بشعبيتهما وهذا لألسف هو قانون 
األوملبية  الحركة  املساكني ولكن يف  أو يوسف  مييس 

التونسية أنا رقم واحد.
عىل املستوى األوملبي أنت خارج املنافسة؟

القمودي يف  الدار.  »شطر ذهب تونس عندي يف 
رصيده ذهبية وحبيبة عندها وحدة«.

أال تعتقد أن مثل هذا الكالم هو الذي يخلق 
لك عداوات ومشاكل يف تونس؟

هذه  يداوي«...  يميش  نفسية  عقد  عندو  »ايل 
حقيقة وهذا باألرقام وليس لألمر عالقة بالتكرّب أو ما 
شابه ذلك... ثّم لنعد اىل حامل العلم ال أريد أن أقحم 
نفيس يف مشاكل إضافية... كنت أفّضل أن تكون أنس 
تريد  إنها  قال  من  ولكن  باملهمة  املكّلفة  هي  جابر 

تحّمل هذه املسؤولية.
وهل هناك ريايض يف العالم يرفض مثل هذا 

الرشف الكبري؟
هذه مهمة مضنية وشاقة جّدا... يجب أن يدرك 
الناس أن الريايض الذي سيحمل العلم عليه أن ينتظر 

ساعات   6 من  ألكثر 
وتحت  االنطالق  شارة  انتظار  يف  وهو  امللعب  داخل 
حراسة وهذا أمر مرهق جدا خاصة لريايض سيدخل 
من الغد يف الرسميات واملنافسة. حفل االفتتاح مرهق 

ومتعب جدا جدا وأنا أتحّدث عن تجربة.
وبالنسبة ألسامة امللويل هل أنت جاهز لهذا 

االستحقاق الريايض الكبري؟
أنا جاهز ولكن يل رشوط...

رشوط؟
وللمدير  الدولة  ولكاتب  الوزيرة  للسيّدة  قلتهم 

العام للرياضة ومدير النخبة وأنا يف انتظار الرّد.
عن  ستعدل  هل  االستجابة  عدم  صورة  يف 

املشاركة؟
تجاهي  بالواجب  أحد  يقم  لم  هذا  يومنا  اىل 
أجري  )الحوار  تونس  يف  مازلت  اليوم  اىل  أنا  ولهذا 
رسميا  رشعوا  تونسيا  رياضيا   63 السبت(...  يوم 
يف التحضري والتحّول اىل طوكيو وامللويل الوحيد من 

الوفد التونيس مازال يف تونس.
ستعيقك  الجزئيات  هذه  أن  تعتقد  أال  ولكن 
إقالق  من  أكثر  نجاحك  فرص  من  وتقّلص 
اللجنة  وكذلك  وجماعتها  الوزيرة  السيدة  راحة 

األوملبية؟
مازلت خارس  اليوم  واىل  بارح...  من  »أنا خارس 
هذه  خويا  غالب  الله  نخرس...  نزيد  يمّر  يوم  وكل 
تونس«. ليس باستطاعتي تغيري املسؤولني يف تونس. 
املستور  كل  سأكشف  بأني  وقلت  معهم  تحدثت 

يقع  أن  أقبل  ولن  والتونسية  العاملية  للصحافة 
معي  يحصل  ما  مّرة.  كّل  يف  يحصل  مثلما  التالعب 
الجلوس  متعودون عىل  وكأنهم  مقبول  عيب وغري 
والحديث مع أبطال أوملبيني يملكون يف رصيدهم 
ماذا  أفهم  ال  وحقيقة  التوايل.  عىل  مشاركات   6
يريدون منّي بالضبط؟ ملاذا يترّصفون معي بهذا 
يقلقكم  الدرجة  ألهذه  الطريقة؟  النكران وبهذه 
امللويل؟ هل أنا مجنون ألتحدث هكذا دون سبب 

وأفتعل املشاكل لنفيس؟
يف  يبتّز  امللويل  أسامة  إّن  يقول  من  هناك 
الرياضية  نجاحاته  ويوّظف  التونسية  الدولة 
الشخصية  ومصالحه  وصورته  نفسه  لخدمة 

فقط؟
فشلهم...  عىل  للتغطية  يرّوجونه  كالم  هذا 
لم  وأنا  واملليارات  املال  عىل  بالحصول  يتهمونني 
يكفهم  ولم   2016 منذ  املالية  حقوقي  عىل  أتحصل 
مجرم  وكأنّي  ومقاضاتي  لتشويهي  سعوا  بل  ذلك 
يجوز  وال  وأوملبي  عاملي  بطل  أنّني  والحال  لّص  أو 
يتوقعون  كانوا  لقد  الطريقة.  بهذه  معي  التعامل 
نهايتي وحاول االيهام بأنّي انتهيت رياضيا ولم أعد 
التسلل  قادرا عىل العطاء ولكنهم وجدوا أنفسهم يف 
بعد أن ضمنت الرتشح لألوملبياد للمّرة السادسة عىل 

التوايل.
بعض  يزعج  تأّهلك  بأن  القول  تريد  وكأنك 

املسؤولني؟
لم  العزاء«...  يقبلوا  عزيهم  مسؤولني  »ثّمة 
يتوقعوا أن أنجح يف التأّهل وظنوا أنهم سريتاحون من 
التعامل  ذلك ويحاولون  بعد  ولكنهم صدموا  اسمي 
معي وكأنهم يقاسمونني الفرحة... كّل التحضريات 
االعتبار  بعني  تأخذ  لم  األوملبي  للوفد  واالستعدادات 
ولكن  حساباتهم  من  أخرجوني  ترشحي...  فرضية 
نجاحي يف التأّهل وّرطهم ألنهم لم يجدوا ما يقنعون 

الناس به بعد أن فشلت حججهم السابقة.
هل يمكن أن تعدل عن املشاركة؟

رّد  أنتظر  املسابقة...  خارج  أنا  اآلن  حّد  اىل 
أنا  سلطة االرشاف ثّم سيكون لكل حادث حديث... 
وآمل  جديد  من  التحدي  ولرفع  للمشاركة  متمحس 
حّقا أن تضع الوزيرة الحالية حّدا لهذه املعاناة التي 

تواصلت أكثر من اللزوم.

أسامة الملولي لــ»الشارع المغاربي« :

قدمت شروطي للوزارة ومازلت في انتظار الرّد

األحداث  واجهة  الى  الملولي  أسامة  األولمبي  التونسي  البطل  عاد 
بعد نجاحه في التأّهل إلى نهائيات مسابقة السباحة في المياه الحرة 
2020 المقرر إقامتها  ضمن دورة األلعاب األولمبية الصيفية طوكيو 
وذلك  القادم  أوت  و23  الجاري  جويلية   25 بين  الممتدة  الفترة  خالل 

التي احتضنتها مدينة  التأهيلية  المركز العاشر للدورة  عقب إحرازه 
سيوتيبال البرتغالية.

زمن  في  كيلومترات   10 البالغة  السباق  مسافة  الملولي  وقطع 
أنهى  بينما  بالمائة  جزءا  و60  ثانية  و55  ودقيقتان  ساعتان  قدره 

البريطاني هيكتور توماس باردوي السباق في المركز األول بزمن قدره 
ساعتان ودقيقتان وسبع ثوان و60 جزءا بالمائة.

الملولي  أسامة  واألولمبي  العالمي  البطل  اسم  وارتبط 
بالجملة  قياسية  أرقاما  يملك  أنّه  خاصة  باألولمبياد 

في رصيده حيث سبق أن توج بميداليتين ذهبيتين 
بيكين  دورة  في  األولى  األولمبية  األلعاب  في 

2008 في سباق 1500م سباحة حرة والثانية في 

دورة لندن 2012 في سباق 10 كلم في المياه الحرة، كما أحرز ميدالية 
 .2012 لندن  دورة  ضمن  حرة  سباحة  1500م  سباق  في  برونزية 
التوالي  على  السادسة  القادم  لألولمبياد  التأّهل  بطاقة  وتعتبر 

في رصيده وهو رقم قياسي قد يصعب تكراره.
فإّن  والفريدة  الباهرة  واالنجازات  النجاحات  هذه  كّل  رغم 
مرادفا  صار  بل  بالذهب  فقط  يرتبط  لم  المّلولي  أسامة  اسم 
دائما للنزاعات القانونية والرياضية مع الهياكل 
في تونس وحتى مشاركته في أولمبياد طوكيو 

مازالت الى حّد اآلن محّل شّك كبير.
وعن  طوكيو  أولمبياد  الى  ترشحه  عن 
حقيقة خالفاته المتكّررة مع سلط االشراف 
والهياكل المشرفة على اللعبة وعن عديد 
أسامة  بطلنا  تحّدث  األخرى  المحاور 

الملولي لـ«الشارع المغاربي«.

العربي الوسالتي
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التي  األندية  لم يمنع ذلك عديد  البالد  الذي تعيشه  الصّحي  الظرف  رغم 
تعّودت عىل برمجة تربصاتها الصيفية يف تونس عىل حجز موعد جديد للتحّول 
الريايض. يف  النشاط  انطالق  اىل تونس والدخول يف فرتة استعدادات تسبق 
فيها  موثوق  مصادر  من  املغاربي«  »الشارع  علم  ما  وحسب  السياق  هذا 
من املنتظر أن يحّل بيننا وفد النادي األهيل السعودي خالل الفرتة القادمة 

للدخول يف تربّص تحضريي تأهباً للموسم الجديد 2021 - 2022.
السومة  عمر  السوري  النجم  يتقدمهم  العبا   28 األهيل  وفد  وسيضّم 

اضافة اىل الوفد االداري والطبي املرافق. تربّص ستخلله جملة من املباريات 
القادم  املوسم  بطولة  النطالق  األخرى  هي  تستعد  تونسية  فرق  مع  الوديّة 

عىل غرار النجم الريايض الساحيل الذي كان من بني أّول الفرق التونسية التي 

الساحيل  النجم  اتفقت مع نظريتها يف  إدارة االهيل  استأنفت تدريباتها. 
عىل برمجة مصافحة وديّة لم يقع تحديد تاريخها النهائي بعد. ورغم 
أن املصافحة الوديّة ال تكتيس أهميّة كبرية عىل مستقبل الفريقني 
الجزم  يمكن  وال  التحضريات  بداية  يف  تأتي  لكونها  بالنظر 
فيها عىل قيمة األسماء الوافدة حديثا االّ أّن اختبارا من 
لجاهزية  اعتباره مقياسا حقيقيا  يمكن  الحجم  هذا 
وخاصة  الجديد  املوسم  النطالق  استعدادا  الفريق 
الساحيل  النجم  التونسية  القدم  كرة  ملمثل  بالنسبة 
انطالقة  عن  يبحث  الذي  الدريدي  لسعد  ومدّربه 
فيه  سريتفع  الذي  الجديد  الريايض  للموسم  موفقة 
كأس  يف  للمشاركة  الفريق  عودة  مع  األمنيات  سقف 

رابطة األبطال االفريقية.

النجم يستضيف األهيل

ال حديث داخل األوساط الرتجية هذه األيّام سوى 
عن اسم املدّرب الجديد للفريق والذي سيخلف معني 
الشعباني الذي انتهت رحلته مع 
الهزيمة  بعد  مبارشة  الرتجي 
املرصي  األهيل  أمام  بثالثية 
رابطة  نهائي  لنصف  العودة  لقاء  يف 
الجديد  املدّرب  الحديث عن  افريقيا.  أبطال 
جماهري  تعهدها  لم  جديدة  أجواء  خلق 
الرتجي يف فريقها وهي التي كانت تحسم 
امللفات بصفة عاجلة ورسيّة  مثل هذه 
املشاورات  مجرى  يف  أحد  إقحام  دون 
غري أّن الوضعية تغرّيت هذه املّرة حيث 
باتت كّل جهة ترمي باسمها املفّضل 
حمدي  هيئة  فيه  التزمت  وقت  يف 
االنصات  وربّما  بالصمت  املّدب 
من  واختيار  الجمهور  لصوت 
ستميل الكفة لصالحه يف نهاية 

األمر.
حاليا  املطروحة  األسماء 
تجتمع يف نقطة واحدة وهي 
تفاوتت  وقد  محلية  أنها 
آلخر  يوم  من  حظوظها 

ل  د الحظوظ لتتبا صدارة  فيها 
م  يا أل اتجاها فا عرفت  األوىل 

كان رصيحا نحو  الذي  معلول  نبيل  اسم 
مع  والتعاقد  الشعباني.  لخالفة  األقرب  االسم 
الرتجي  رئيس  من  شخصية  رغبة  هو  معلول 
للمرحلة  األنسب  االسم  يراه  الذي  املّدب  حمدي 
تدريجيا  معلول  حظوظ  تراجعت  ثّم  الحالية. 
ال  األّول  جردة.  ولسعد  السويح  عمار  لفائدة 
املفّضل  االسم  ولكنه  الرئيس  بدعم  يحظى 
سباق  يف  يبقى  جعله  ما  وهذا  ملستشاريه 
باسمه  تحّدث  من  فهناك  الثاني  أما  الكاستينع 
تتويجه  يأتي  أن  قبل  أسهمه  بتصعيد  وتكّفل 
القاري بلقب كأس الكنفدرالية ليضعه عىل مقعد 
هي  األسماء  الثالثة  املدربني.  بورصة  يف  مريح 
بن  خالد  باسم  الزّج  حاول  من  وهناك  األقرب 
يحيى  بن  ألّن  بالفشل  باءت  املحاولة  لكن  يحيى 
خارج  بقي  لذلك  التمّلق  يجيد  وال  ضيّق  مزاجه 

الرسب.
االسم  بات  جردة  لسعد  أن  جزمت  مصادرنا 
الريايض  الرتجي  يف  املدّرب  بكريس  للفوز  األقرب 
التونيس املوسم القادم والتأكيد سيكون خالل االيام 

القليلة القادمة خاصة بعد أن بات املّدب مقتنعا 
بكونه رجل املرحلة القادمة.

خرج رئيس النادي االفريقي يوسف العلمي يف نقطة إعالمية خاصة 
وضعية  عن  بإطناب  فيها  تحّدث  للفريق  الرسمي  املوقع  عىل 

النادي وعن ملفاته العاجلة وعديد النقاط التي يتوّجب عىل 
الهيئة تسويتها تفاديا لتكرار سيناريو املوسم املايض.

التقييمية  العامة  الجلسة  موعد  عن  تحّدث  العلمي 
جويلية   31 يوم  تعقد  أن  املقرر  من  كان  التي  العامة 
الجاري مثلما ينص عليه قانون الجمعية كاشفا أّن الوضع 
إقامتها  فرضية  يجعل  اليوم  البالد  تعيشه  الذي  الصحي 
نحو  يدفع  قد  ما  وهو  الجائحة  تفيش  بسبب  مستحيلة 

تأجيلها إىل موعد الحق سيقع الكشف عنه بمجّرد االنتهاء 
من وضع اللمسات األخرية  أو عقدها عن بعد رغم أّن هذه 

الفرضية مستبعدة جدا بسبب التعقيدات اللوجيستية.
العلمي تحّدث كذلك عن الوضعية املالية للنادي االفريقي 

مليون   12.5 بلغت  الفيفا  لدى  الديون  قيمة  أن  كشف  حيث 
دينار تونيس منها 2.5 مليون دينار مستحقة الدفع قبل نهاية 
املريكاتو الصيفي. وشّدد العلمي عىل أنه يجب دفع 12 مليون 
و500 ألف دينار للفيفا، لرفع عقوبة املنع من إجراء التعاقدات 
تتضمن  الفيفا  لدى  ملفات   5 “توجد  أنه  مضيفا  الجديدة”. 
عقوبات قد تؤدي لخصم النقاط والنزول إىل الدرجات السفىل”.

وأوضح أن أولوية الهيئة اآلن هي غلق امللفات الخمسة، والتي 
تحتاج لتوفري 2.5 مليون دينار.

وخالل حواره األّول تقريبا منذ توّليه رئاسة النادي لم يتجاهل 
رئيس االفريقي التطّرق ألهّم مطلب من مطالب الجماهري وهو 
املسؤولني  كّل  ومساءلة  محاسبة  واملساءلة.  املحاسبة  مطلب 

نقطة  الكارثية.  الحالة  هذه  اىل  االفريقي  وصول  يف  تسببوا  الذين 
عن  اللثام  فيها  أزاح  ولكن  شديد  باقتضاب  العلمي  عنها  تحّدث 
رئيس  األسماء.  بعض  تالحق  التي  الفساد  شبهات  عديد  وجود 

االفريقي كشف عن وجود ملفات مشبوهة ناتجة عن سوء ترصف 
اإلدارة السابقة موضحا أنه يف حال أظهر التدقيق املايل أي خلل واضح 

فإنه سيتم اللجوء للقضاء. مؤكدا :” حتى اآلن تم رفع 6 قضايا أمام 
القطب القضائي املايل وأمام القضاء العديل ضد مسريين سابقني مؤّكدا 
أن النادي لن يتسامح أو يتخاذل أمام أي شخص كان سببا يف الرضر 

املادي واملعنوي للنادي اإلفريقي« و«هذا سيكون درسا ألي مسؤول يف 
النادي حارضا ومستقبال« قائال :« “كل من أساء يف حق النادي اإلفريقي 

سيحاسب.«
املورطني ولكن  أسماء  لم يكشف عن  لالفريقي  الحالية  الهيئة  رئيس 
مصادر موثوق بها كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن رئيس النادي االفريقي 
التي  األسماء  بني  من  اليونيس  السالم  عبد  السابق 

أكثر  مثل  الرجل  أّن  بدليل  فساد  شبهة  تالحقها 
من مّرة أمام القطب القضائي املايل للتحقيق معه 
يف شبهات فساد مالية تخّص سياسته التسيريية 

عندما كان رئيسا لالفريقي.
اليونيس وحسب املصادر ذاتها عىل رأس قائمة 

املطلوبني وهناك ملفات عديدة تدينها حسب رواية 
جانبا  حّول  اليونيس  أّن  ترى  التي  الحالية  الهيئة 

كبريا من عائدات الفريق لصالحه.
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