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كيف تصبح وزيرا
يف حكم قيس سعيد؟
شهادة من داخل القرص...

قراءة في مواقف القوى الغربية الكبرى إزاء قرارات قيس سعيد :

وتول
ّ
ول
زمن الربملان املج ّمد ّ

إقتصاد

في سابقة من نوعها :

الدولة تفشل
في الحصول
على قرض
من البنوك
المحلية

تحقيق

ملف قضائي
مسروق
ووثائق مدلسة
والجناة أحرار

ثقافة

«وجه هللا»،
الوجه الظالمي
أللفة يوسف...

بقلم  :د.رفيقة البحوري
(جامعية وكاتبة)

إفتتاحية

ّ
نتمناه في
ما
هذه الظروف
الصعبة...

بقلم  :عز الدين سعيدان

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
االفتتاحية

ما نتم ّناه يف هذه الظروف الصعبة...

عز الدين سعيدان

كنت كتبت يف افتتاحية سابقة منذ أشهر قليلة أن
مصري الحكومة (حكومة املشييش آنذاك) كان مرتبطا
بعدم ،نعم بعدم تقديم قانون مالية تكمييل بالرغم من أن
نفس الحكومة التزمت يف ديسمرب  2020أمام مجلس نواب
الشعب بتقديم قانون مالية تكمييل قبل نهاية شهر مارس
.2021
الواضح اآلن أن قانون املالية لسنة  2021وبالطبع
ميزانية الدولة لسنة  2021لم تعد تعكس أو تشبه الواقع
التونيس يف أي يشء .كل الفرضيات التي بنيت عليها امليزانية
تجاوزها الزمن أو هي كانت مغلوطة من األساس .الهدف
من إعداد ميزانية  2021لم يكن يف األصل إعداد ميزانية
تعكس فعال سياسة الحكومة ،اذ لم يكن للحكومة سياسة
باألساس .الهدف كان فعال تقديم وثيقة محاسبتية تقيض
عىل عجز ميزانية يعترب مقبوال نوعا ما ويف حدود  ٪ 7من
الناتج الداخيل اإلجمايل حتى ولو كانت الفرضيات التي بنيت
عليها امليزانية خيالية يف األحيان .أضف إىل ذلك أن مناقشة
امليزانية واملصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لم
تُقدما أية قيمة مضافة.
كانت الحكومة السابقة تحاول تأخري موعد تقديم
قانون املالية التكمييل إىل أقىص ح ّد ممكن حتى ولو أدى
ذلك اىل مزيد تدهور ك ّل املؤرشات االقتصادية واملالية
واالجتماعية والصحية.
الحكومة السابقة لم تقدم قانون مالية تكمييل ولكنها
رغم ذلك سقطت ولم تصمد.
اآلن وقد تغريت األوضاع السياسية بصفة جذرية اثر
االعالن عن قرارات  25جويلية التي تعترب فرصة جديدة
أو رصيدا جديدا قدم لتونس البد من االستثمار فيه بأجدى
وأرسع الطرق .يجب العمل عىل إعداد قانون مالية تكمييل
يف أرسع وقت ممكن .الهدف طبعا هو ليس وثيقة قانون
املالية التكمييل يف ح ّد ذاتها.
الهدف األسمى هو أن نضع نصب أعيننا وضع املالية

العمومية الحقيقي وأن نطرح عىل أنفسنا األسئلة
الحقيقية وإن كانت موجعة وأن نحاول ايجاد الحلول وإن
كانت شحيحة.
حسابيا املالية العمومية تعطينا أن تونس تحتاج اىل
حوايل  18مليار دينار ملجابهة نفقاتها بصفة عادية ودون
تعثر وذلك إىل موىف السنة الحالية .تفصيل هذا املبلغ يكون
تقريبا كما ييل :
 7مليارات دينار أجور ومرتبات الوظيفة العمومية،
 7مليارات دينار مستحقات الدين الخارجي والداخيل4 ،
مليارات دينار نفقات صندوق التعويض والنفقات العامة
للدولة وبعض نفقات االستثمار العمومي.
مقابل هذا املبلغ الذي يساوي تقريبا ثلث ميزانية الدولة
لسنة  2021مداخيل الدولة جبائية أو غري جبائية ينتظر
أن تكون يف حدود ثمانية اىل تسعة مليارات دينار يف أحسن
الفرضيات.
وبالتايل هناك فرق بحوايل تسعة اىل عرشة مليارات دينار
الب ّد من توفريها عىل مدى األشهر األربع املتبقية من السنة
الحالية.
كيف يمكن توفري مثل هذا املبلغ والحال أن املحادثات
(إذ لم نصل بعد اىل طور املفاوضات) مع صندوق النقد
الدويل متوقفة تماما اذ أن الصندوق يعترب أن ليس هناك
طرف حكومي يف تونس ليتفاوض معه والحال أيضا أن كل
املؤسسات املالية الدولية حتى الخاصة منها وكل الجهات
املانحة تحدد موقفها من أية دولة حسب موقف صندوق
النقد الدويل من تلك الدولة؟ هذا يعني بوضوح أن االقرتاض
من السوق املالية الدولية أصبح مستحيال بالنسبة لتونس.
لم يبق اذن إال ح ّلني وكما يقال أحالهما….

الحل األول  :كنّا اقرتحنا عىل السيد رئيس الجمهورية
منذ  26جويلية االتصال برؤساء وملوك الدول الصديقة
والشقيقة التي أعلنت أكثر من مرة استعدادها ملساندة
ومساعدة تونس والوقوف اىل جانبها يف هذا الظرف الصعب
مستشارو التحرير :

تصدر عن شركة «كوثر العالمية لالتصال»
شركة محدودة المسؤولية

المنصف السليطي  -مسعود رمضاني -
أنس الشابي  -أسعد جمعة  -كريم الميساوي -
السيدة السالمية  -عامر الجريدي
الشارع التلفزي واالذاعي:

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير

معز زيّ ود  -الحبيب القيزاني
ّ
كتاب افتتاحيات :

الصادق بلعيد  -حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان  -نائلية السليني  -خالد عبيد -
جمال الدين العويديدي  -رافع الطبيب -
عميرة عليّ ه الصغيّ ر  -أحمد بن مصطفى -
فوزي البدوي  -نادر الحمامي  -نهلة عنان -
أنس الشابي  -أيمن البوغانمي

ّ
الفالح
منير

رئيس قسم الرياضة :

العربي الوسالتي

االستشارات التاريخية :

د.محمد لطفي الشايبي
الريبورتاجات :

محمد الجاللي
التحرير :

عواطف البلدي  -أنور الشعافي -منى المساكني
 صالح بوزيان  -أماني الخديمي  -خالد النوري -تميم أوالد سعد  -كريمة السعداوي -
نائلة الشقراوي  -حازم الشيخاوي  -يوسف مارس

قصد تعبئة موارد مالية يف حدود  3اىل  5مليارات دوالر.
ويمكن أن تكون تلك املوارد يف شكل قروض برشوط ميرسة
أو هبات أو ودائع لدى البنك املركزي التونيس .امله ّم أن تتوفر
تلك املواد قصد طمأنة األسواق املالية الدولية بأن تونس
قادرة عىل مجابهة كامل التزاماتها املالية بصفة طبيعية
ّ
موف السنة الحالية عىل األقل .هناك من يسمّ ي هذا
حتى
الحل بالتسوّل .لهم ذلك إن أرادوا .أنا أفضل أن نعتربه
ديبلوماسية اقتصادية يف أعىل مستوى.
الحل الثاني  :يف صورة عدم توفر تلك املوارد فستضطر
الدولة التونسية اىل اللجوء اىل أسوإ الحلول وهو أن يوفر البنك
املركزي التونيس السيولة الالزمة عرب اصدار النقد املركزي
دون مقابل اقتصادي أو ما يسمّ ى عموما بـ Planche à
 .Billetsوقد لجأت الدولة اىل هذا الحل يف ديسمرب 2020
ويف جويلية وأوت  .2021طبعا الدولة ال تلتجئ اىل مثل هذا
الحل اال مكرهة اذ أنه ال يوفر املوارد الرضورية بالعملة
األجنبية ويؤدي اىل تراجع حاد يف مخزون الدولة من
العمالت األجنبية .كما يتسبب يف ارتفاع مستوى التضخم
املايل واختالل كل التوازنات النقدية واملالية واالقتصادية
وحتى التوازنات االجتماعية .ويتسبب أيضا يف تراجع قيمة
الدينار التونيس يف الداخل (القدرة الرشائية) ويف الخارج
مقابل العمالت األجنبية.
ويمكن أيضا املزج بني الح ّل االول والثاني .ولكن يف كل
الحاالت عجز امليزانية يمكن أن يصل اىل مستويات قياسية :
 13اىل  15يف املائة من الناتج الداخيل االجمايل.
إعداد قانون مالية تكمييل لسنة  2021والرشوع يف
إعداد قانون مالية لسنة  2022أصبحا من الرشوط املسبقة
ملحاولة تحريك املحادثات مع صندوق النقد الدويل.
ما نتمناه يف هذه الظروف الصعبة هو أال ّ تجرب تونس
عىل الدخول يف دوّامة إعادة جدولة ديونها الخارجية.
اللهم إحفظ تونس واجعلها بلدا آمنا.
مراسل قار بأوروبا :

جمال بن جميع
ّ
الفني :
المدير

فيصل بن البشير
المستشار الرقمي:

بهاء الباهي

مدقق لغوي:

نور الدين حميدي
مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

هيفاء بن محمد
العنوان :

 45شارع آالن سافاري  1002 -تونس
الهاتف 36 063 034 :

الفاكس 71 890 065 :

www.acharaa.com
contact@acharaa.com

المطبعة BETA:
i@beta.com.tn

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
االردني أوّل أمس االحد  12سبتمرب ،اي رد يذكر ال بالرفض وال
بالقبول.

وثيقة

 64عملية تفقد

تسبب تفيش جائحة كورونا يف تونس خالل سنة  2020يف
عدم اخضاع العديد من املؤسسات الرتبوية الخاصة اىل عمليات
تفقد من قبل التفقدية العامة لوزارة الرتبية ،وفق تقرير صادر
عنها حصلت صحيفة "الشارع املغاربي" عىل نسخة منه.
وأشارت التفقدية اىل انها انجزت خالل نفس السنة  64عملية
تفقد عادي ومعمق وظريف وجزئي اجرت خاللها  239زيارة اىل
املعاهد ملتابعة عودة الدروس بالنسبة القسام الباكالوريا اثر
انتهاء الحجر الصحي و 131زيارة اىل ادارات ومؤسسات تربوية
ملتابعة حضور االعوان واالطارات الرتبوية ومراقبة سري العمل.
وحسب التفقدية أدت فرق التفقد  78زيارة اىل هياكل
تربوية للوقوف عىل مدى احرتام بروتوكوالت الحماية من
فريوس كورونا.

منع "ذئاب منفردة" من السفر

كان من املقرر سفر فريق مرسحية "ذئاب منفردة" للمخرج
وليد الدغسني إىل األردن للمشاركة يف مهرجان "صيف الزرقاء
املرسحي" اال انه تخ ّلف عن السفر بسبب "تعطيالت" أرجعها
املخرج اىل رئاسة الجمهورية.
الدغسني كشف لـ"الشارع املغاربي" أن وزارة الثقافة
أحالت ملف املشاركة اىل رئاسة الجمهورية للتثبت ..بعد أن
تعهّ دت باقتناء تذاكر السفر.
ونفى ان تكون مرسحية "ذئاب منفردة" التي يحيل عنوانها
ّ
التعصب الديني واإليديولوجي واىل االرهاب سببا يف حرمان
اىل
فريق املرسحية من السفر.
وأشار الدغسني اىل أنه لم يتلق اىل حني افتتاح املهرجان

وضع الحزب الدستوري الحر وثيقة تحمل عنوان "تصحيح
املسار" كميثاق الدارة املرحلة القادمة ضبط فيه االولويات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملالية للنقاش مع عدد
من االحزاب واملنظمات .وكانت هذه الوثيقة من بني املحاور
التي تم التناقش بخصوصها خالل اللقاء الذي جمع مؤخرا وفدا
من الحزب تزعمته رئيسة الحزب عبري مويس بقيادة االتحاد
العام التونيس للشغل.
ووضع الحزب ايضا عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس
الربملان املجمدة اشغاله راشد الغنويش ونائبته األوىل لتجميع
تواقيع النواب.

ر
المحىل والجهوي
يع والعمل
 .2تنقيح القانون
ي
االنتخاب لإلرتقاء باألداء التش ي
ري
 .3تنقيح المرسوم المنظم لألحزاب وإدراج بند منع تكوين األحزاب المؤسسة عىل الدين
والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل األحزاب لمنع المال
السياس المشبوه.
ي
 .4تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات ن يف اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها
األساس
ومصادر تمويلها ومنع االنحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها
ي
 .5تنقيح قانون المحكمة الدستورية ن يف اتجاه تجاوز المعطالت أمام إحداثها وضمان
ن
الظالميي إىل تركيبتها.
حيادها ومنع تسلل
 .6تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية ن يف اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي
والحيلولة دون السقوط ن يف نضب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها
 .7تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات بما يضمن حيادها واستقالليتها
ونزاهة العملية االنتخابية وشفافيتها.
ن
الن تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس ن يف
القواني
 .8إسقاط كل االتفاقيات ومشاري ع
ي
خانة االصطفاف وراء المحاور الخارجية ن
ن
الوطن وتنقيح ما تم
وتضب أسس االقتصاد
ي
قواني ن
ن
مضة بالمصلحة الوطنية ومكرسة للفساد.
تمريره من

 االقتصادية واإلجتماعية والمالية:

وثيقة سياسية تحت شعار " تصحيح المسار " :

.1

ز
والتامنا
نحن الممضون عىل هذا الميثاق  ،نعلن تبنينا لألسس والمبادئ المبينة صلبه
ز
ز
بالتحرك يف إطاره والعمل عىل نش محتواه لى الري العا وتحقيق يهىافه يف إطار
يىل:
يولويات مرسومة كما ي

.2

.I
.1
.2

.3

.4

.5
.6

الكت :
األهىاف
ر

.3

السياس.
جمهورية ،مدنية ،إجتماعية ،ذات سيادة وطنية ،ال مكان فيها لإلسال
ي
ن
نظام ديمقراط ،تعددي ،يقوم عىل الفصل ن
ويلتم بضمان
بي السلط والتوازن بينها،
ي
القوم
الحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان ن يف كونيتها وترابطها وتحقيق األمن
ي
الشامل.
وطن منفتح  ،ذو بعد إ جتماع  ،قادر عىل خلق ر
ن
التوة وتوفت التشغيل
إ قتصاد
ي
ي
وتحقيق التنمية من خالل تخطيط مسبق وحوكمة رشيدة للمديونية والنفقات
ر
الكتى.
التشيعية والهيكلية
والتوازنات المالية والقيام باإلصالحات
ر
مجتمع يقوم عىل مبادئ الوسطية واالعتدال والفكر المستنت  ،ينبذ العنف
نموذج
ي
ن
ن
ن
ن
المواطني
بي
ويلتم بالمساواة
بي األديان وحوار الحضارات
ويكرس التعايش
ن
والشاكة ن
ر
بي المرأة والرجل يف مختلف المجاالت.
والمواطنات
منظومة تربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وصحية ذات جودة عالية  ،تنح ت
ر
وتنشء شبابا مبدعا وخالقا ومسؤوال.
شخصية تونسية متوازنة ،
ي
ديبلوماسية قوية وقادرة عىل إعالء صوت تونس ن
بي األمم واتخاذ المواقف الحكيمة
التونش .
الكتى واستجالب االستثمار وتحقيق المصلحة العليا للشعب
ن يف الملفات
ر
ي

 السياسية:

.II

األولويات:

سياس جديد يقطع مع تشتيت السلط ويحقق
 .1تعديل الدستور ن يف اتجاه إرساء نظام
ي
ويرس مبدأ حيادية هيئة االنتخابات ويدعم
التوازن بينها ويمنع تعطيل دواليب الدولة
ي
استقاللية المؤسسة القضائية لالضطالع بدورها ن يف إعطاء الحقوق ألصحابها ومكافحة
الفساد والجريمة دون توظيف وال ضغوط سياسية من أي جهة كانت ويضمن الحقوق
األساسية والحريات الفردية والعامة.
1

معالجة معضلة المديونية واستجاع التوازنات المالية ودفع اإلستثمار واستعاد ة
نسق اإلنتاج ن يف المجاالت الحيوية واستجاع توازنات المالية العمومية وتوجيه كل
الجهود لخلق ر
التوة وامتصاص البطالة.
ر
التامج الدافعة للقطاعات االقتصادية
اإلعتماد عىل التخطيط واإلستشاف لوضع ر
الن تمثل محركات أساسية للنمو عىل غرار السياحة والفالحة والخدمات والتطلع
ي
الرقم واقتصاد المعرفة .
نحو تحقيق متطلبات التحول
ي
ن
ر
دفع الشاكة بي القطاع العام والخاص للتأهيل الشامل للبنية التحتية المهتئة
الكتى ن يف مختلف القطاعات.
وإنجاز المشاري ع ر

.4وضع استاتيجية واضحة إلصال وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لتستعي د
عافيتها كمكتسبات وطنية يجب المحافظة عليها.
ن
والتأمي عىل المرض ووضع األس س
 .5إصال الصناديق االجتماعية ومنظومة التقاعد
المتينة لديمومتها.
 .6إصال وترشيد منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
جباب شامل يضمن جباية عادلة وناجعة وغت معطلة لالستثمار.
 .7إصال
ي

 .8تأهيل االدارة وعضنتها وتحييدها عن 2التجاذبات السياسية وتنقيتها من التعيينات
الحزبية
 .9مراجعة ر
التشيعات المتعلقة بالتشغيل ن يف اتجاه تعزيز حقوق العمال وضمان تطوي ر
ر
التشيعية الخاصة باالستثمار ودعمها وسن قانون
المؤسسات وتقييم المنظومة

اب المعرقل للتنمية
الصفقات العمومية يضمن الشفافية ويقطع مع التمطيط اإلجر ي
وتحيي ر
ن
التشيعات ن يف مجاالت الضف وغتها قصد تحريك عجلة االقتصاد و تخفيف
البتوقراطية.
ن
العاىل والبحث
المهن والتعليم
 .10إصال شامل ومعمق لمنظومات التبية والتكوين
ي
ي
العلم والتعجيل بإنقاذ المنظومة الصحية وإيالء عناية خاصة بالشباب والرياضة والمرأة
ي
ن
والمسني والثقافة والبيئة والفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية.
والطفولة

زووووم

إلى ابني

درس من البقالطة يف ا لعقلية املواطنية
كل احد او سبت حسب ما يحدد يوم
التلقيح ،الناس تتوجه للمعهد الثانوي
بالبقالطة ،يوصلو للباب االول يلقاو شباب
وشابات يستناو فيهم متطوعني ،يسألوهم
اسئلة ملصلحتهم ،يقيسولهم السخانة،
وينظمو الصف ،يتعداو للباب الثاني يلقاو
متطوعني اخرين يسجلولهم يدويا باش
يسهلو الخدمة ليل يف االعالمية وباش املواطن
ما يبقاش يستنى برشا وما يصريش ازدحام.
يتعداو لالعالمية وين يلقاو ناس متطوعة
زادة يسجلولهم يف املنظومة ،وبعدها يجيهم
متطوع او متطوعة يهزهم للقسم ايل باش
يلقحو فيه وين يلقاو االطار الطبي وشبه
الطبي املتطوع زادة يستنى فيهم ويعطيهم
الجرعة متاعهم ويبقاو يرتاحو شوية
ويجيهم متطوع اخر يعطيهم بطاقات
التعريف متاعهم ويروحو ...
خيام باش الناس ما تحسش بالسخانة،
فطور صباح وغذاء وملجة العشية لـ 120واحد
وماء ومرشوبات غازية ...ناس متربعني،
متطوعني يفرقو وينظمو ويهزو ويجيبو....
متطوعني يحرضو القاعات والساحة ،ينظفو،
يهيؤو الفضاءات الكل ...ويف االخر كل يشء
يتنظم ويتنظف باش املعهد يقبل التالمذة.....
ثما إيل الحظ التفاصيل هاذي وثما ال ،ثما
ايل يشوفو يوم وطني عظيم وثما ايل يشوفو

يوم عادي جدا ،اما النجاح متع النهار هذاكا
وراه اسبوع كامل من العمل :جلسات يف
املعتمدية ويف املعهد يف املستشفى ويف الوالية
وعمليات بيضاء باملعهد باش ما تصريش
اخطاء ،وراه تعب مسؤولني ومتطوعني..
هذه االيام الوطنية سيذكرها التاريخ كما
سيذكركم ايها االبطال انكم كنتم من منقذي
البالد و العباد.
شكرا لكم من االعماق ،هنيئا لكم
بوطنيتكم و هنيئا لوطننا بكم
شكرا لكل متطوعي:

 االطار الطبي وشبه الطبي الجمعية القرآنية الهالل االحمر بالبقالطة شبكة عزيمة الغرفة الفتية االقتصادية بالبقالطة منظمة الرتبية واالرسة بالبقالطة جمعية نادي التعارف بالبقالطة فرع الكشافة بطبلبة املجتمع املدنيعن صفحة "نحن لكم "Bekalta

الحبيب الجملي
ِ
املرابط هناك يف الجنوب،
اىل ابني
عىل تخوم املوت والحرية:
قف  ...هناك عىل ناصية األرض ..وال تنحني..
ال تَنَم يا حبيبي ،ال تن ْم ...
ال تغفو ْ ...
غف َو ُةُ واحدة يمكن أن ترشِّد
وطنًا...
َ
قف هناك كي تصنع لنا ،هنا ،ليال آمنا  ..ألمك
واخيك واختك ويل
ال تفكر كثريا بدمك ......
ٍ
قداسة من دما ِء الذين
فدمُك ليس 3أكثر
ْ
سبقوك يف قدّاس الوطن ..
قف  ...وال تنحني
ْ
َّ
أُريدك عىل قيد الحياة  ....ولو مت  ..ال تجع ْل
حبيبتَ َك تبكي حزنا  ..اريدها أن تبكي فرحا
ْ
الوطن
وتتذكرك كلما انترص
اريدك جوغورطة منترصا ال مهزوما ...
الخرضاء أعطتك فرصة للخلو ْد  ..لم تمنحها
يل  ..ربما ألنني جئت يف الزمن الخطأ ْ ..
اترك قلبك اآلن جانبا  ...ليس لك غري إصبع
الشهادة ..ال تبعده عن الزناد  ..سالحك
ْ
للوطن
خارطة أبدية
بني ..ال تنىس ان الخظراء مازالت ال تحتفي
يا ْ
بالذين يحبونها،
أُغتي َل جوغورطة وهاجر ثم انتحر حنبعل
واُغتي َل حشاد وبلعيد ...
كن مثلهم عىل الجهة املضيئة من األرض ...
ْ
دالقاذورات
إياك و
ث ّم ال تنىس أبدًا ليْلنا اآلمن

maghrebstreet@gmail.com
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كيف تصبح وزيرا في حكم قيس سعيد؟

شهادة من داخل القرص

كوثر زنطور

شكلت «خرجة» رئيس الجمهورية التي اصبحت معتادة الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نهاية
االسبوع المنقضي فرصة للرد على مسألتين كانتا محل نقاش واسع في الساحة السياسية .االولى
تتمحور حول تصريحات مستشاره وليد الحجام حول امكانية تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام
السياسي والمسألة الثانية تتعلق بالتشكيل الحكومي الذي طال انتظاره مع اقتراب انقضاء الشهر
الثاني منذ ما بات يسمى بإعالن  25جويلية .2021
بات جليا من خالل كلمة رئيس الجمهورية
قيس سعيد االخرية من امام وزارة الداخلية ان
حالة تردد سادت القرص الرئايس وقد تكون
تعززت مع املواقف يف الداخل والخارج وما
اتسمت به من حدة ومن رفض ألي توجه احادي
مناف للصيغ التشاركية السيما يف ملفات مصريية
ومحددة عىل غرار تعليق العمل بالدستور واعادة
البناء الديمقراطي.
فالرئيس الذي قال رصاحة انه ال يزال يبحث
ويدرس «الرتشيحات» للمناصب الحكومية حتى
ال يسقط مثلما حصل يف السابق يف سوء االختيار،
اكد من حيث ال يعلم انه بال خارطة طريق وان
مرشوع التخلص من «املنظومة» كان الحل
بالنسبة اليه دون ادراك ربما أن هدما دون بناء
يعني خرابا مع مرور الوقت.
هذه القراءة اصبحت تقريبا سائدة لدى جل
الفاعلني الذين انقسموا اىل شقني :شق يعارض
مسار  25جويلية وانتقلوا من البيانات وحث
«الخارج» عىل التدخل إلعادة املسار الديمقراطي
وتوقيع العرائض اىل الدعوة للنزول للشارع وشق
ثان يساند املرحلة الجديدة بعنوان «تصحيح
املسار» عىل قاعدة اجرائية دستورية صلبة بعيدا
عن املغامرات غري محمودة العواقب ويرفضون
تهميشهم ويبحثون عن موقع «املعاضد» للرئيس
عىل غرار االتحاد العام التونيس للشغل وحزبي
التيار والدستوري الحر.
لكن مع املخاوف من االنزالق نحو املجهول
بما يعني اجهاض فرصة تاريخية لالنقاذ ،ورغم
تعدد محاوالت «مد اليد للرئيس» الخراجه من
مأزق دستوري ،ال يزال سعيد يف «كوكب ٍآخر»
مثلما قال عن نفسه ذات يوم ،مواصل يف منهج
الغموض والرتدد وعدم املباالة بالوقت الذي مكن
خصومه من اعادة رص صفوفهم والتعويل عىل
اخطائه إلعادة التموقع.

صون االمانة

نرشت قناة سكاي نيوز الحارضة
بـ«الصدفة» يف مختلف االنشطة غري املعلنة
لرئيس الجمهورية ،مقاال حول الشخصيات
االقرب لرتؤس الحكومة .القائمة ضمت الثالثي
حكيم بن حمودة وزير املالية السابق يف حكومة
املهدي جمعة ونزار يعيش وزير املالية السابق يف
حكومة الياس الفخفاخ ومروان العبايس محافظ
البنك املركزي.
اكتىس ترسيب القناة نوعا من املصداقية
بالنظر اىل قربها من رئاسة الجمهورية ،وكانت
النتيجة هجمة عرب مواقع التواصل االجتماعي
عىل الثالثي املذكور بدرجات متفاوتة ،بما جعل
الترسيب وكأنه عملية ممنهجة إلزاحتهم من
طريق شخصية اخرى هي املحبذة ربما ملحيط
الرئيس حتى تكون عىل راس الحكومة املرتقبة.
وبما ان الثالثي هم رجال اقتصاد وما يعني
ذلك من انهم «الربوفيل» املطلوب من رشكاء

تونس واملطلوب خاصة يف مرحلة صعبة عىل
املستويني املايل واالقتصادي ،وبعد ما تعرضوا
له من سحل «فايسبوكي» منظم فان «البديل»
لن يكون اال شخصية «قيسية» بحتة وهو معيار
التعيني وتويل املنصب يف عهد ما بعد  25جويلية.
هذا يحيل اىل «توفيق رشف الدين» وزير
الداخلية يف حكومة املشييش الذي اقيل بعد
سلسلة تعيينات شملت اهم املراكز صلب الوزارة
 ،تم تعيينه بعدها عىل راس الهيئة العليا لحقوق
االنسان بامتيازات وزير  .وخالل الفرتة الوجيزة
التي ارشف فيها عىل وزارة الداخلية كان رشف
الدين يترصف كرئيس حكومة وقد يكون
«وُعد» او « ُ
طلب» منه الترصف عىل هذا
االساس خاصة ان املشييش وضع منذ
ذلك التاريخ عىل قائمة املغادرين.
واملعلوم ان رشف الدين هو محام
«مغمور» قادته «العالقات» اىل
اهم املناصب يف السلطة كحال
العديد من املسؤولني بعد الثورة.
الرجل كان رئيسا للحملة التفسريية لقيس سعيد
يف االنتخابات الرئاسية االخرية وهو ايضا قريب
من عائلة الرئيس من جهة وقريب من «شعب
الرئيس» من جهة اخرى باعتباره كان ناشطا
معهم وال يُصنف بالتايل يف خانة «الوافدين
الجدد».
وزادت ترصيحات قيس سعيد التي ادىل
بها نهاية االسبوع املنقيض من شارع الحبيب
بورقيبة يف توضيح التميش الذي اتخذه يف
«كاستينغ» اختيار رئيس الحكومة الذي اعتمد
فيه عىل التجارب السابقة وعىل قاعدة «صون
االمانة» .ويف الحقيقة ال يمكن تقييم اختيارات
سعيد معاضديه بأي توصيف بخالف الفاشلة
بدليل كم االقاالت والتغيريات غري املسبوقة التي
اقرها يف ظرف وجيز والتي شملت  3وزراء دفاع
ووزيري خارجية ورئيس حكومة وتقريبا كامل
فريقه االستشاري عالوة عىل سفراء .واالغرب
اقالة مدير عام وحدات التدخل بعد  5ايام فقط
من تعيينه يف منصبه.
وكان قيس سعيد قد اكد يف ترصيح للقناة
الوطنية ولقناة سكاي نيوز االماراتية انه سيعلن
عن التشكيل الحكومي يف اقرب اآلجال وان مرد
التأخري سعيه لـ«اختيار االشخاص الذين ال
تشوبهم شائبة» مشددا عىل انه كان يف جلسة
عمل خصصت الختيار والبحث عن «اعضاء
حكومة يشعرون بثقل االمانة «ال يفرتشون
االرض ويلتحفون السماء وال يخونون العهد الذي
سيعاهدون عليه».

جنرال ضمن فريق مصغر

يحاول العديد من الناشطني من قطاعات
مختلفة التقرب من رئاسة الجمهورية منذ
التطورات التي عرفتها البالد باعالن تفعيل
الفصل  80من الدستور واتخاذ جملة من التدابري

االستثنائية  .االمر ال يتعلق بأصحاب
املواقف املبدئية املساندين ملسار 25
جويلية وخاصة ممن يرون فيه مسار انقاذ
تقوده شخصية نزيهة رفضت اية تحالفات
او تسويات مع «املنظومة» وانتهت باتخاذ
اجراءات «تاريخية» لم يجرؤ عىل
اتخاذها اي شخص من قبله ممن
تبوّؤوا طبعا مسؤوليات عليا
يف الدولة.

للحاملني بالتموقع يف منظومة الحكم الجديدة
نُقدم شهادة شخصية محرتمة تم االتصال بها
لتويل منصب وزاري .انطلق االمر باتصال هاتفي
من رئاسة الجمهورية منذ شهر ونصف تقريبا
(بداية شهر اوت)ُ .
طلب من هذه الشخصية اعداد
مرشوع متكامل ورؤية حول وزارتني مرفوق
بسرية ذاتية مفصلة والتواصل مع الرئاسة حال
اتمامه.
يقول املصدر لـ«الشارع املغاربي» انه أتم
امللف كامال مثلما طلب منه وانه تلقى عند اعالم
الرئاسة بذلك طلبا مستعجال للحضور .بعدها
بيوم كانت هذه الشخصية يف الرئاسة والتقت
بمستشار غري معروف للعموم (نتحفظ عىل ذكر
اسمه) الذي جمعته به جلسة وصفها املصدر
بـ»املطولة» وابرز انه تلقى خاللها العديد من
االسئلة حول مسريته وايضا حول ارتباطاته
السياسية السابقة او نشاطاته يف الجامعة ويف
فرتة ما بعد الثورة.
 24ساعة بعد اللقاء االول كان لهذه
الشخصية لقاء ثان مع فريق مضيق لقيس سعيد
(هكذا وصفه املصدر) قال انه يضم جنراال من
الجيش وان النقاش تمحور حول الوزارتني
واملرشوع الذي قدمه بخصوصهما باالضافة
اىل اسئلة اخرى متفرقة يبدو انها كانت تهدف
لنحت صورة واضحة حول هذا املرشح لنيل
حقيبة وزارية .وقبل انتهاء الجلسة حاول ضيف
القرص معرفة من سيكون رئيس الحكومة فكانت
االجابة  ،يقول املصدر رسيعة وباقتضاب «ستعلم
يف الوقت املناسب».
واكد املتحدث انه غادر القرص الرئايس بنفس
الحفاوة التي استٌقبل بها وهو خايل الذهن من
اتصال جديد ودون ان تكون له اية فكرة عن
«الفريق املضيق الذي التقاه» او عن صفاتهم

بالتدقيق او طبيعة املهام املوكولة اليهم ،حسب
روايته.
وقال انه فوجىء بعدها بأسبوعني باتصال
هاتفي من «وايل الجهة» الذي اكد له انه محل
بحث امني لـ«التثبت من خلو السرية» وانه علم يف
نفس الفرتة انه «تم التقيص بشأنه يف الحي وبني
اقاربه واصدقائه ولدى مختلف االجهزة والهياكل
التي نشط فيها او كان له فيها موقع ما»  .اما عن
كيفية اختياره واالتصال به ،فيجيب املتحدث بان
مواقفه وأنشطته يف جهته ويف «مواقع التواصل
االجتماعي» قد تكون وراء ذلك.
هذه الشهادة تكشف اوال ان رئيس الحكومة
القادم لن يختار فريقه وتعكس ثانيا مخاوف
جدية لدى الرئيس من سوء اختيار معاضديه
يف املرحلة القادمة  ،وهو الذي انقلب عليه هشام
املشييش الذي اختاره لرئاسة الحكومة وعينه
قبلها مستشارا ثم وزيرا للداخلية وهو ايضا من
كان وراء تعيني «مصطفى العروي» وزيرا للبيئة
يف حكومة املشييش املوقوف منذ يوم  20ديسمرب
 2020يف ما يعرف بقضية النفايات االيطالية.
وقيس سعيد هو من عني الياس الفخفاخ الذي
انتهى به االمر اىل االستقالة بسبب شبهة تضارب
مصالح وملفه مازال لليوم تحت انظار القضاء
واخريا وليس اخرا قيس سعيد هو الذي عني مدير
عام وحدات التدخل املتهم يف عدد من قضايا
شهداء وجرحى الثورة يف تالة والقرصين واكدت
النائبة ليىل الحداد انه متهم باملشاركة يف القتل.
قد يكون قيس سعيد فهم الدرس واصبح
حريصا اكثر عىل حسن االختيار يف فرتة سيتحمل
فيها لوحده مسؤولية النجاح والفشل يف مسار
انطلق برفض قبول وزراء التحوير الوزاري ألداء
اليمني الدستورية بسبب شبهات فساد تالحق
عددا منهم.

maghrebstreet@gmail.com
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قراءة في مواقف القوى الغربية الكبرى إزاء قرارات قيس سعيد :

معز زيود

وتول...
ّ
ول
زمن الربملان املج ّمد ّ

بذل خصوم الرئيس قيس سعيّد ،وأساسا حركة النهضة
وأتباعها وحلفاؤها ،ك ّل ما يف وسعهم من أجل دفع كربى
الدول الغربيّة إىل تشديد ضغوطها عىل تونس بهدف إلزام رئيس
الجمهوريّة بالرتاجع عن قرارات  25جويلية .فكيف نستقرئ
مواقف تلك الدول من خالل بعض بياناتها؟...
يصعب أن نقف عىل ك ّل الدعوات التي وجّ هها عدد من السياسيّني
ونوّاب الربملان إىل القوى الغربيّة الكربى من أجل ممارسة ما أمكنها من
ضغوط عىل الرئيس قيس سعيّد بهدف إلزامه بإعادة الروح إىل مجلس
ّ
وبغض النظر عن الجدل الذي أثارته ،يمكن أن
نوّاب الشعب املجمّ د.
نشري إىل بعض ما بقي منها إىل ح ّد اآلن يف أذهان املتابعني .فبتاريخ 30
جويلية املايض ،أدىل راشد الغنويش رئيس حركة النهضة ورئيس الربملان
املجمّ د بترصيح لصحيفة «كوريريي» اإليطاليّة هدّد فيه أوروبا وإيطاليا
ّ
بتدفق موجات الهجرة الرسيّة وتنامي اإلرهاب يف حال عدم
خصوصا
عودة األمور إىل ما كانت عليه قبل  25جويلية ،قائال حرفيّا« :إذا لم
تت ّم استعادة الديمقراطيّة يف تونس قريبًا ،فسننزلق برسعة إىل الفوىض.
يمكن لإلرهاب أن ينمو وسيت ّم زعزعة االستقرار الذي سيدفع النّاس إىل
املغادرة بأيّ شكل من األشكال ،ويمكن أن يحاول أكثر من  500ألف
مهاجر تونيس الوصول إىل السواحل اإليطاليّة يف وقت قصري للغاية»...
ويف بداية شهر سبتمرب الجاري ،أعلن رئيس الربملان املجمّ د عن
تفويض النائبني املجمّ دين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيله
يف أشغال املؤتمر العاملي الخامس لرؤساء الربملان امللتئم بالعاصمة
النمساويّة فيينا من  6إىل  9سبتمرب  .2021ويف مداخلته يف الجلسة
العامّ ة لهذا املؤتمر ،اعترب الخليفي ّ
أن «تونس تعيش عىل وقع انحراف
دستوري وقانوني خطري» ،داعيا ما سمّ اه بـ»النادي الديمقراطي
الدويل» إىل «التح ّرك برسعة ملساعدة تونس عىل العودة إىل مسارها
الدستوري».
املحاوالت الحثيثة للتأثري يف مواقف القوى الغربيّة إزاء ما يحدث
يف تونس ،من أجل ج ّرها إىل إعالن مواقف متص ّلبة حيال الرئيس قيس
سعيّد وقراراته ،تواترت أيضا ك ّلما زار البالد وفد أجنبي مهمّ .وعىل
سبيل الذكر ،التقى وفد الكونغرس األمريكي املكوّن من السيناتور
كريس موريف والسيناتور جون أوسوف أربعة نوّاب مجمّ دة عضويّتهم،
وهم سيدة الونييس وسمرية الشوايش ومروان فلفال وحاتم املليكي،
وذلك من ضمن مجموعة نواب وشخصيات أخرى دعتهم السفارة
األمريكيّة بتونس إىل هذا اللقاء .كما كان القيادي بحركة النهضة
رضوان املصمودي (الذي استقال من مكتبها التنفيذي من أجل
التف ّرغ لحملته الدوليّة الرشسة ض ّد ما يسمّ يه بـ»انقالب» قيس سعيّد
وليكون يف ح ّل من املواقف الرسميّة لحزبه) قد نرش تعليقا عىل تدوينة
للسيناتور الديمقراطي األمريكي كريس مرييف بشأن زيارته إىل تونس،
قائال فيها« :نحن نعتمد عليك كي تُساهم يف عودة املسار الديمقراطي
يف تونس»...
معلوم طبعً ا ّ
أن منبني تلك املواقف مهما كانت وطأتها ما يندرج
ضمن حريّة الرأي والتعبري ،ولكن منها أيضا ما يدخل تحت طائلة
القانون ،وتحديدا بالنسبة إىل رئيس الربملان ونوّابه املجمّ دين .فلنئ
كان من ّ
حق هؤالء اإلصداع بآرائهم ومواقفهم املعارضة كليّا لقرارات
 25جويليّةّ ،
فإن اإلشكال القائم يف هذا الصدد يتع ّلق بمدى استخدام
هؤالء لصفاتهم الربملانيّة يف فعاليّات رسميّة أجنبيّة .وهو ما يتعارض
مع القانون ،وتحديدا مع مضامني األوامر الرئاسيّة الصادرة يف الرائد
الرسمي للجمهوريّة التونسيّة واملتع ّلقة بتجميد عضويّة هؤالء النواب،
ممّ ا يعطيها قوّة قانونيّة نافذة...

المصالح أوال وأخيرا

برصف النظر عن التوصيف السيايس والقانوني لدعوات بعض
السياسيّني والنوّاب املجمّ دة عضويّتهم املوجّ هة إىل القوى الدوليّة
ّ
التدخل يف الشأن التونيس ،عرب ممارسة ما يسعها من
الكربى من أجل
ضغوط عىل الرئيس قيس سعيّد ،فإنّه من األهميّة التذكري ّ
بأن رشكاء
تونس من الدول الكربى -ويف مقدّمتها الواليات املتحدة األمريكيّة
واالتّحاد األوروبي -ال تبني سياساتها إزاء بالدنا وفق عالقاتها بتلك
الشخصيّات السياسيّة التونسيّة .وحتّى إن كانت تأخذ أحيانا متط ّلبات
بعضها بعني االعتبار يف تحديد خياراتها اآلنيّة أو املرحليّة ،بالنظر
إىل مدى قوّة نفوذ لوبيّات الضغط الغربيّة املرتبطة بهاّ ،
فإن رسم

السيناتور كريس موريف
ّ
يتأسس بالخصوص عىل مصالحها يف البالد
سياساتها حيال تونس
وموازين القوى القائمة فيها وكذلك بارتباطاتها اإلقليميّة .وال يخفى
أيضا ّ
أن تلك السياسيات الغربيّة تأخذ بالرضورة ،ولو شكليّا ،بإكراهات
التزام رشكائها عىل غرار تونس باحرتام النموذج الديمقراطي الذي
تعتمده ّ
مؤسساتها الداخليّة.
وعموماّ ،
فإن مواقف الدول الكربى تشرتك إجماال ،وفق مختلف
بياناتها وترصيحات مسؤوليها ،يف رضورة عودة املسار الديمقراطي
يف تونس بأرسع وقت ممكن .ومع ذلك ّ
فإن حالة االستقطاب السيايس
املاثلة يف البالد واالصطفاف وراء قرارات رئيس الدولة أو معارضتها
أمىس السبيل األكثر رواجا لتأويل هذه التعبريات املواقف الغربيّة ،عىل
الرغم ما تتسم به من ّ
دقة يف الطرح والبيان.
وعىل خالف ما يروّجه مثال خصوم قيس سعيّد ّ
فإن املقصود
باستئناف املسار الديمقراطي ال يعني يف منطوق البيانات الغربيّة
رضورة استئناف الربملان املجمّ د لنشاطه ،بقدر ما يؤ ّكد عىل رضورة
وضوح الرؤية السياسيّة ورسم خارطة طريق كفيلة باملحافظة عىل
البناء الديمقراطي يف تونس.

ّ
دقة الخطاب!

إذا أردنا ّ
تبي مواقف القوى الغربيّة الكربى من منعرج  25جيليّة،
إلنّه ال ب ّد من الوقوف عند مضامني «بيان سفراء مجموعة الدول
السبع بتونس بتاريخ  6سبتمرب» نظرا إىل أنّه يختزل ّ
بدقة املواقف
الرسميّة للقوى الغربيّة الكربى إزاء التطوّرات السياسيّة يف تونس.
فلنئ اعترب هذا البيان الذي ه ّلل له خصوم الرئيس سعيّد ّ
أن «مجموعة
السبعة ستظ ُّل ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطيّة املشرتكة ذات أهميّة
محوريّة يف عالقاتنا املستم ّرة» بتونس ،فإنّه جدّد التأكيد عىل االلتزام
املستمر ملجموعة السبع «بالرشاكة مع تونس وهي بصدد تطوير
الهياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية الالزمة قصد االستجابة
للمطالب املرشوعة للشعب التونيس حول تحقيق مستوى معييش أفضل
باالضافة إىل إرساء حوكمة تتّس ُم بالنزاهة والفعالية والشفافية» .وهو
ما يكشف بوضوح تأكيد الدول املذكورة عىل «تفهّ مها» و»تماهيها»
مع دالالت قرارات رئيس الجمهوريّة وخلفيّاتها .كيف ذلك؟! لنالحظ
أوّال االستخدام الدقيق واملقصود للعبارات الثالث التالية :نؤ ّكد مجدّدا
االلتزام بالرشاكة مع تونس «وهي بصدد تطوير الهياكل السياسيّة»،
«االستجابة للمطالب املرشوعة للشعب التونيس»« ،إرساء حوكمة تتّس ُم
بالنزاهة والفعالية والشفافية» .أال تستبطن تلك العبارات ما أعلن
عنه رئيس الجمهوريّة مرارا وتكرارا؟! .أفال تعني العبارة األوىل ّ
أن
الرئيس قيس سعيّد قد اتخذ قراراته يف إطار رؤيته لتطوير ّ
مؤسساتها
السياسيّة ،رغم عدم كشف خياراته وخطواته املقبلة بعد؟! ،وهل
من معنى لتأكيد مجموعة السبع عىل رضورة «االستجابة للمطالب

املرشوعة للشعب التونيس» سوى استحضار مقوالت الرئيس املك ّررة
بشأن «الرشعيّة الشعبيّة» وما نالته قراراته من «تأييد شعبي»
منقطع النظري؟! ث ّم ماذا يمكن أن نفهم من التأكيد عىل «إرساء
حوكمة تتّس ُم بالنزاهة والفعالية والشفافية» ّإل التلميح ملسألة
الفساد املسترشي يف البالد ويف الربملان السابق تحديدا؟!
هكذا إذن يبدو خطاب مجموعة السبع دقيقا يف اختيار عباراته،
حتّى أنّه لم يتحدّث عن عودة «الربملان املنتخب» وإنّما عن «برملان
منتخب» يف صيغة نكرة دون التعريف باأللف والالم .ويعني ذلك
أنّه ال يقصد عودة الربملان املجمّ د ،بل العودة تحديدا إىل مسار
الديمقراطيّة التمثيليّة .فال يخفى ّ
أن القوى الغربيّة الكربى تُدرك
ّ
أكثر من غريها معنى التأكيد املتواتر لقيس سعيّد عىل أنه «ال عودة
إىل الوراء».
ّ
ومع ذلك يبقى جليّا أن القوى الغربيّة ترفض رفضا قاطعا
أيضا إعطاء ّ
صك عىل بياض لرئيس الجمهوريّة .ومن ثمّ ة أجمعت
ّ
«حث» رئيس الدولة عىل اإلرساع بتعيني رئيس حكومة جديد
عىل
والعودة الرسيعة إىل «نظام دستوري» .ويف املقابل ،أظهرت أنّها
تسايره ألسنيًّا يف تجنّب تضمني بياناتها بعبارات دأب عىل انتقادها.
فقد تحدّث بيان مجموعة السبع مثال عن رضورة «تحديد توجّ ه
واضح» بدال من استخدام مصطلح «خارطة طريق» (Feuille de
 )routeاملعتمد عىل نطاق واسع دوليّا ،مقابل الخريطة الجغرافيّة
( )Carte géographiqueالتي كال لها رئيس الدولة ما كال من
نقد وسخرية.

ضغوط ناعمة

بدا ّ
أن معظم البيانات والترصيحات الصادرة عن ممثيل القوى
الغربيّة الكربى تصبّ يف هذا املنحى للضغوط الناعمة .ويف هذا السياق
نذكر التقرير الذي نرشه مؤخرا كريس مرييف السيناتور األمريكي
الديمقراطي (وهو أيضا رئيس اللجنة الفرعيّة للعالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ للرشق األدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة
اإلرهاب) .فمن املعلوم ّ
أن مرييف من أكثر السياسيّني األمريكيّني انتقادا
لقرارات الرئيس قيس سعيّد .وكان قد قال ،يف ندوة صحفية بتاريخ 24
أوت ›‹ ،2021أشعر بخيبة أمل كبرية ألنّه اليوم ،بدال ً من تعيني رئيس
وزراء جديد واستعادة الديمقراطيّة الربملانيّة ،أعلن الرئيس التونيس
قيس سعيّد عزمه عىل تمديد حالة الطوارئ ملدة  30يومً ا إىل أجل غري
ّ
أحث الرئيس سعيّد عىل إنهاء حالة الجمود السيايس يف
مسمى ...إنّني
أقرب وقت ممكن ،وإعادة البالد إىل املسار الديمقراطي الذي تحتاجه
للنجاح» .ويف تقريره عن لقائه برئيس املهوريّة الذي نرشه ،نهاية
األسبوع املنقيض ،أق ّر مرييف ّ
بأن «معظم التونسيّني دعّ موا قرار سعيّد
ّ
بتعليق الربملان بعد أن أمىس معطال كليّا» ،واصفا لقاءه بالرئيس سعيّد
بأنّه «تمرين للكشف عن نواياه» املقبلة .وهو ما يعكس ،يف الحقيقة،
القلق السائد وطنيّا ودوليّا بشأن غياب الوضوح املطلوب يف خطاب
قيس سعيّد إزاء خياراته للمرحلة املقبلة ،يف ظ ّل الظرفني االقتصادي
واالجتماعي الدقيقني اللذين تشهدهما البالد والصعوبات التي تكابدها
عىل ّ
كافة األصعدة األخرى.
وبسبب الضبابيّة السائدة ،أ ّكد السيناتور األمريكي عىل ارتيابه
حيال الطريق الذي ستتّبعه تونس مستقبال ،معتربا أنّه «كان من امله ّم
جدًا بالنسبة إىل الرئيس أن يحيط بوجهات نظرنا ،وأن يعرف ّ
أن العالقة
الوثيقة للواليات املتّحدة بتونس ترتبط بالتزام تونس بالديمقراطيّة».
وكانت السفارة األمريكيّة بتونس ذكرت يف بيان مقتضب عن زيارة
أن الوفد أ ّكد ّ
وفد الكونغرس إىل تونس ّ
أن «الواليات املتحدة ستواصل
دعم الديمقراطيّة التونسيّة التي تستجيب الحتياجات الشعب التونيس
وتحمي الحريّات املدنيّة وحقوق اإلنسان».
يُعيدنا هذا الخطاب إذن إىل املربّع ذاته ملواقف القوى الغربيّة الكربى
أن زمن الربملان املجمّ د قد ّ
التي تُدرك ّ
ول وتويل أهميّة لتوجّ هات الحراك
ّ
الشعبي الرافض لفساد النخب الحاكمة السابقة .فهي لم تتخلف يوما
عن منارصة األقوى واألخذ بالتوازنات السائدة ،كما اليوم ،وخصوصا
يف ظ ّل ما تشهده املنطقة من سقوط مدوّ لجماعات اإلخوان واإلسالم
السيايس عموما .ومع ذلك فإنّها ال ترتدّد كذلك يف ممارسة ضغوطها
املعلنة واملستبطنة من أجل ما يتطلبه املشهد من وضوح للرؤية
وللحفاظ عىل مصالحها وعىل نموذج ديمقراطي لم تستطع تونس األخذ
بزمامه بعد...
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خيانة يعاقب عليها القانون :

أنس الشابي

وفشلت النهضة يف االستقواء باخلارج...

بعد أن ّ
تيقنت حركة النهضة منذ الساعات
األوىل لصدور قرارات  25جويلية أنها عاجزة
عن تحريك الشارع أو تجييشه وحشده
لصالحها لجأت إىل االستقواء باألجنبي ع ّله
يساعدها عىل الرجوع إىل ما كان عليه الوضع
من قبل .ولم ترتك سبيال يف هذا اإلطار إال
انتهجته بدءا بالحمالت الصحفية املدفوعة
األجر إىل التدخل لدى الشخصيات األجنبية
حتى تتوسط لها لدى رئيس الجمهورية يف
إمكانية العودة إىل ما قبل  24جويلية .وبرصف
النظر عن البيانات التي صدرت يف هذا اإلطار
يمكننا القول إن الحركات اإلخوانية جميعها إن
وجدت أن الرفض الشعبي لها أصبح حقيقة
تلجأ إىل القوى األجنبية طلبا للنجدة والحماية.
ففي مرص بعد أن خرج الشعب يف مليونية
أنهت حكم املرشد تهافت قادة اإلخوان هناك
عىل نصح األمريكان بقطع املعونة العسكرية
ومحارصة الحكام الجدد وغريها من األساليب
التي تستهدف جميعها العودة إىل الحكم .وغاب
عنهم أن من فشل والحكم بني يديه لن ينجح
فيه وهو عىل قارعة الطريق ولو استقوى يف
ذلك بالقوى األجنبية التي تبقى يف ذاكرة األمة
ملتصقة بصورة املستعمر الذي تجب مقاومته.
فعهد أجيالنا أجيالنا به وبمقاومته ما زال حيّا
يف ذاكرتهم وما زلنا لح ّد اآلن نتغنى بأناشيد
املقاومة ورموز النضال الوطني و"الخمسة
اليل لحقوا بالجرة" حارضون اليوم والبارحة يف
الفضاء الثقايف والسيايس للوطن ورموز الكفاح
الوطني يعيشون بيننا بخطبهم املسموعة
ونشاطاتهم املصوّرة فضال عن مذكراتهم
التي سجلوها يف مختلف وسائل االتصال .لهذا
السبب قوبلت دعوة الحركة لألجانب بالتدخل
يف الشأن الداخيل بالرفض واإلدانة من قبل
املواطنني .وحتى األحزاب املتحالفة معها لم
تجرأ عىل مساندتها يف ما ذهبت إليه .والذي ال
يجب أن يغيب عن أذهاننا أن حركة النهضة لم
تتورع عن ذلك يف مختلف املحطات السياسية
التي مرت بها .فخالل تسعينات القرن املايض
دعت إىل إجراء انتخابات تحت إرشاف أممي
وكأننا بلد مستعمر .وبعد  2011ما إن ظهرت
املعارضة الشعبية لحكم النهضة وانترشت
املظاهرات حتى خرج املستشار السيايس لرئيس
الحركة يف خطاب له يهدّدنا بحكم املرشد الذي
لن يرتك حكمهم يسقط وهو ما يعني أن مُ عطى
الشعور الوطني الذي هو رابط يجمع أبناء هذه
األرض صاغته تجربة تاريخية وآمال مستقبلية
موحدة غائب لدى حركة النهضة ،وإال ملا
التجؤوا إىل من ال يؤمَ ن جانبه ومن كانت وما
ّ
تصف لح ّد
زالت لنا معه حسابات تاريخية لم

اآلن .هذا املعنى الذي تُقدَّم فيه مصلحة الجماعة
عىل الوطن وتُؤثر فيه املنافع الحزبية عىل
الحفاظ عىل االستقالل الوطني نجده حارضا يف
كل الحركات التي تخلط الدين بالسياسة وألن
الحركة املوجودة لدينا لم تقرأ تاريخ الوطن
ولم تعرف الرفعة والسموّ والشعور الوطني
الذي يتلبس نخبها لم تقرأ حسابا للعقاب
الذي ينتظرها .ففي عرشينات القرن املايض
صدر قانون التجنيس الذي يتحصل بمقتضاه
املتجنس عىل بعض املنافع املادية إال أن الشعب
عاقبه عقوبة ال تخطر عىل بال وهي االمتناع عن
دفنه يف مقابر املسلمني .وكأني بشعبنا يقول له
ألنك ارتضيت لنفسك القبول بجنسية أخرى يف
حياتك وخرجت عن إجماع األمة فإننا ال نملك
إال أن نمنع عنك رشف أن تدفن معنا يف مقابرنا
بعد موتك ،ولعيل ال أجانب الصواب إن قلت إن
ما أتته حركة النهضة هو أنكى وأشد لِما ييل:
 )1التجنيس وقع والبالد مستعمرة يحكمها
املقيم العام .أما ما أتته الحركة من دعوة لقوى
االستعمار الجديد بالتدخل يف الشأن الداخيل
وتغيري املعادالت السياسية رغما عن الرغبة
الشعبية فتم بعد أن قدمت البالد اآلالف من
الشهداء للحصول عىل االستقالل وربت أجيالها
الجديدة عىل العزة والكرامة الوطنية.
 )2طالب التجنيس يتقدّم بصورة فردية
للحصول عىل منافع التجنيس ولكن الحركة يف
استقوائها باألجنبي عىل شعبها ونخبه تتقدم
كتنظيم متحصل عىل الرخصة القانونية وهو ما
يكسب خيانتها ثوب الرشعية والحال أن مج ّرد
الترصيح بذلك كاف ملحاكمتها بتهمة الخيانة
العظمى.

شاب يهودي من أصول عائلية تونسية في وقفة
تأمل وظهره مكسي بالعلم التونسي .الوطنية ليس
لها دين وال عرق وال عرش ،الوطنية احساس مقدس
يتماثل مع المحبة وانتماء الى قيمة سامية فوق كل
ّ
ويقسم أبناء الوطن الواحد ،نفس االحساس
ما يف ّر ق
واالنتماء الذي يسكن الشاب اليهودي التونسي.

 )3التجنس صفة تتلبس صاحبها فقط
وال يو ّرثها ألبنائه إال إذا طلبوها بأنفسهم يف
حني تتحمل األجيال الحالية والقادمة نتائج
أي تدخل أجنبي يف تحديد مصري البالد ومن
الواجب إيقاف أية محاولة لالستقواء باألجنبي

للتأمل

أيا كان صاحبها ألن استقاللية القرار الوطني
أمانة ضحى أسالفنا من أجل الحصول عليها
ولذلك يجب أن نسلمها كاملة ملن يأتي بعدنا من
أبنائنا.
هكذا عاقب الشعب املتجنس يف فرتة كان
فيها املستعمر صاحب السلطة ولم يكن الشعب
أيامها قادرا إال عىل املقاطعة  .أمّ ا ما أتته حركة
النهضة هذه األيام والبالد مستقلة فإن خطورته
مضاعفة حيث يذهب األستاذ يف القانون
الدستوري رابح الخرايفي إىل أن الطلب املبارش
للتدخل الخارجي الذي صدر عن الحركة وعن
بعض النواب يمثل جناية وتحريضا عىل األمن
الداخيل للوطن أدنى عقوبة فيها  5سنوات.
ومما يد ّل عىل أن حركة النهضة أفلست يف
محاوالتها االستقواء باألجنبي أن الغنويش لم
يجد من بني نواب مجلسه من يمثله يف الربملان
األوروبي يف النمسا سوى واحد من حزب
القروي ليس له ال يف العري وال يف النفري يتلعثم
ويتهجى يف قراءة رسالته باللغة العربية ألنها لو
كانت بلغة من اللغات األوروبية لكان أضحوكة
الجلسة مثلما كانت حركة النهضة أضحوكة
القوى الوطنية يف ما هي عليه اليوم من حيص
بيص.
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النهضة تستنجد باحتياطييها

محمد الخالدي  -شاعر وروائي

كتبت يف آخر "وقفة" يل بـ"الشارع املغاربي" ()6/7/2021
أن نهاية اإلسالم السيايس حتمية تاريخية ال مناص منها وأن
النهضة تستمد قوتها وديمومتها من الطبقة السياسية البائسة التي
ظهرت بعد  .2011فالجميع ،إال ّ من رحم ربك يدورون يف فلكها،
رسا ،وهؤالء
يتملقونها ويخطبون ودها ،بعضهم جه ًرا وبعضهم ّ
هم األخطر ،ومن هنا اطمئنانها عىل مستقبلها السيايس ،سيما وقد
بسطت سيطرتها الكاملة تقريبا عىل مفاصل الدولة .ولذلك كانت
إجراءات الخامس والعرشين من جويلية بمثابة الزلزال ،ه ّز أركانها
عىل حني غ ّرة إذ ال أحد ،ال من الطيف السيايس وال من املراقبني
املحايدين وال من الناس العاديني كان يتوقع اإلعالن عنها يف ذلك
التوقيت وبتلك الدراماتيكية التي فاجأت الجميع .ومن هنا ذهول
النهضويني وأتباعهم واملتمسحني بأذيالهم وفقدانهم البوصلة من
هول الصدمة .فقد كانوا يتهيئون لتأبيد سلطتهم ،وذلك بالتخلص
من رئيس الدولة الذي وقف عقبة كأداء يف طريقهم خالفا ملا كانوا
يتوقعون.
لقد تعالت األصوات بني مرحّ ب بإجراءات ال ّرئيس وهم
أكثرية الشعب وبني مندّد بدعوى خرقه الدستور ونيّته إقامة
نظام دكتاتوري وهم الفئة املستفيدة من وجود النهضة يف الحكم
ومن انتشار الفساد ،وبني مرتدّد يف انتظار اتضاح ال ّروية ،وهم
االنتهازيون وصائدو الفرص.
وبعيدا عن هذه األجواء الصاخبة ،تعالوا نبحث يف العوامل التي
ساعدت النهضة عىل التغوّل وم ّكنتها من البالد والعباد يف زمن
قيايس .فقد رفعت شعار املظلومية الذي استغلته أبشع استغالل
واستطاعت بذلك خداع رشائح واسعة من التونسيني ورسقة عقولهم.
أضف إىل ذلك الزحف الجماعي للتجمعيني لاللتحاق بصفوفها
ممّ ا أدّى إىل تضخم قاعدتها بني عشية وضحاها .ويتكوّن هؤالء
الالجئني يف معظمهم من رؤساء وأعضاء الشعب والبلديات والعمد
ولجان التنسيق ،أي من سارقي مساعدات اليتامى واألرامل والعجّ ز
ومخربي بوليس بن عيل .والهدف طبعا حماية ظهورهم والحفاظ
عىل مصالحهم .وقد استقبلتهم النهضة باألحضان .وبفضل هؤالء
ّ
حققت فوزها الساحق يف انتخابات  ،2011عىل عكس كل التوقعات
بما يف ذلك توقعات قادتها أنفسهم لتبدأ مرحلة االستيالء عىل البالد
ونهب مقدراتها ،مستفيدة من أذرع التنظيم األخطبوطي لإلخوان
ومن منابر إعالمية ذات تأثري واسع ومن ارتباطها الوثيق باملاسونية
والصهيونية التي يعرفها الجميع باستثناء أتباعها واملنافحني عنها
من الس ّذج ممّ ن فقدوا القدرة عىل التمييز.
يف األثناء ،استطاعت النهضة أن تصنع لها أجنحة وأذنابا
ّ
وينفذون املهمات
ومخالبَ وأنيابا ،يعملون بالوكالة لصالحها
القذرة التي ترتفع ،بحكم موقعها عىل القيام بها وبموازاة ذلك.
كانت تصنع لها حلفاء رسعان ما تتخ ّلص منهم بالرضبة القاضية
أحيانا مثلما فعلت مع حزب الراحل الباجي وحثالته "تحيا تونس".
ورغم أنها فقدت الكثري من ريشها يف السنوات األخرية ،فقد
ظلت ،مع ذلك تتصدّر املشهد السيايس ،فسيطرت عىل  80%من
البلديات يف انتخابات  2019وحصلت عىل األغلبية يف الربملان ،لتجد
نفسها ،هذه امل ّرة ،تصول وتجول بمفردها يف الساحة السياسية،
فازداد نهمها للسلطة وللنّهب ،غري مبالية برتدّي الوضع املعايش
للمواطن ،فيما ازداد ،يف املقابل عدد متملقيها وخاطبي ودّها من
أحزاب ورجال أعمال ورجال قانون ونوّاب "مستقلني" وسياسيّني
الخرف "قيدوم
فاشلني فقدوا مصداقيتهم ومجّ هم الشعب .كذلك
ِ
املعارضني"الذي ّ
توهم ،يف يوم من األيام بأن "الشيخ" قادر،
بضغطه عىل ز ّر سحري ،يتح ّكم فيه وحده عىل أن يقذف به ليجد
نفسه يف قرص قرطاج .ويبدو أن هذا الوهم قد عاوده من جديد هذه
األيام ،فراح يدغدغ أحالمه القديمة وفاته أن "الشيخ" أكثر لهفة
ْ
قوسي أو أدنى من تحقيق
منه عىل الوصول إىل هناك ،وأنه كان قاب
هدفه لوال إحباط املحاولة اإلنقالبية التي كان يع ّد لها قبل يوم من
تنفيذها ،ممّ ا حدا بال ّرئيس إىل اتخاذ تلك اإلجراءات الدراماتيكية
التي فاجأت الجميع ،أو ذلك النائب "املثقف" ،صاحب التوقيع
السحري عىل الهواء ،الذي لم يرتك مائدة إال ّ ونال نصيبه منها ،أيّا
كان أصحابها .فذلك شأن ال يعنيه ،وكل ما يعنيه هو الغنيمة ...هذا
النائب املثقف و"املستقل" انتهى به املطاف ،أو باألحرى انتهازيته

التي ال ينافسها فيها أحد إىل االرتماء يف أحضان "الشيخ" ليعمل
عنده مخربًا يف زيّ مستشار .وألن االنحطاط ال قاع له ،فقد احرتف
هذا الدّعي التهريج ،وهو يتنقل بني اإلذاعات والقنوات التلفزيونية
حتى تحوّل إىل كاراكوز مثري للشفقة ...ملا كان ينتابه ،يف كل لقاء
ّ
وكأن جدنا املتنبي قد عناه بقوله:
تقريبا من حاالت هستريية
قر ٌد يقهقه أو عجو ٌز تلطم
		
وإذا أشار محدّثا فكأنه
ويبدو أنه لم يتفطن ،حتى اآلن إىل أن املعجبني به الذين صوّتوا
له يف االنتخابات الربملانية األخرية هم مرىض مثله ،يرون فيه
صورتهم املشوّهة واملعطوبة.
وغري بعيد عن هذين املهووسني بالسلطة هوسا مرضيّا أستاذ يف
القانون الدستوري تحوّل ،بقدرة قادر من معارض رشس لإلخوان
إىل مدافع ومنافح عنهم طمعا يف منصب وعدوه به للضحك عليه،
ليس إالّ...
ينضاف إىل هؤالء املهزوزين والفاشلني الذين جندتهم النهضة
مناضل أممي ،فاشل هو اآلخر لينضم إىل الجوقة املندّدة بخرق
الدستور واملطالبة بالعودة إىل ما قبل  25جويلية ،أي إىل األوضاع
املتعفنة التي يعرفها الجميع ،علما أن هذا املناضل "األممي" كان
يطالب ،وما بالعهد من قدم بالقطع نهائيا مع املنظومة القائمة،
وبإجراء انتخابات سابقة ألوانها وعندما سنحت الفرصة لذلك ها
هو ،بني عشية يغري موقفه إىل النقيض تماما ،وليس هذا بمستغرب
منه .فقراءته للواقع التونيس ال تختلف عن قراءته للواقع يف الشقيقة
نيكاراغوا وفق املسطرة التي يقيس بها األشياء وألنه معارض
محرتف فإنه ال يرتدد يف معارضة نفسه إذا لزم األمر ولم يجد من
يعارضه.
هؤالء وغريهم وهم كثر بعدد النمل هم اآلن بصدد بعث "كارتل"
بدعم من قوى خارجية مشبوهة يف محاولة لعزل رئيس الجمهورية
واستعادة "املسار الديمقراطي" ،أي تأبيد حكم النهضة وتس ّلط
الفاسدين للحفاظ عىل مصالحهم...
لقد سقطت األقنعة أخريا وزالت املساحيق املزيفة وظهرت
الوجوه عىل حقيقتها ،عارية إال ّ من النفاق والخيانة .وبات واضحا،
أن هدف هؤالء ،هو استمرار الفوىض وإنهاك الدولة ،ألن الفساد ال
يزدهر إال يف مناخ مماثل .ولو تواصلت هذه الفوىض أشهرا أخرى
النهار ما تبقى من أركان الدولة والقتتل الناس يف ما بينهم ولظهرت
يف كل حي ميليشيا مسلحة تأتمر بأوامر رئيس عصابة كأن يكون
زعيم حزب ،أو مه ّربا أو تاجر دين أو تاجر مخدّرات أو عضوا يف
الربملان ،وألصبح السالح يف متناول كل يد مثلما نرى ذلك اليوم
يف البلدان التي دُمّ رت باسم الدين كالعراق وسوريا وليبيا ولبنان
واليمن.
ليس هذا من باب املبالغة أو التشاؤم وإنما هي الحقيقة.
ألن هدف محاولة االنقالب التي أحبطت يف اللحظة األخرية كان
خلق فوىض عارمة وإطالق أيدي أباطرة الفساد ومن واالهم من
محتكرين ومه ّربني للعبث بأمن البالد والعباد .فمن عادة اإلخوان،
وهذا معروف ،االستثمار يف الفوىض وعدم االستقرار ،شأنهم شأن
كل التنظيمات اإلرهابية.
لقد احتكر االخوان الله والدين والسلطة .ولم يكفهم ذلك
فاحتكروا الفساد واإلرهاب والعمالة لألجنبي وبيع األوطان،
مقابل بقائهم يف السلطة .ومع ذلك ترتفع ،هنا وهناك ،هذه األيام
أصوات نشاز تدافع عنهم وعن "الديمقراطية املغدورة وال أدري أية
ديمقراطية يعنون ،فهي بالتأكيد ليست ديمقراطية مبارشة ،فهذه
األخرية تطبّق يف بلد واحد يف العالم هو سويرسا .وال هي ديمقراطية
اجتماعية أو مركزية أو ليبريالية باملعنى الغربي للمصطلح،
سيجيب البعض إنها ديمقراطية تمثيلية والسؤال الذي يطرح هنا:
هل الكائنات الغريبة التي احتلت الربملان عن طريق املال الفاسد
والرشوة والتزوير وحولته إىل إسطبل تمثل الشعب؟
لقد عشنا خدعة كربى طيلة سنوات عرش اسمها الثورة وما
هي بثورة .فالتاريخ يخربنا بأن من يقوم بفعل الثورة هو من
يستلم السلطة بعد ذلك ولو إىل حني .وهذا لم يحصل يف تونس.
بل حصل العكس ،إذ استلمت السلطة جثث محنطة تنتمي إىل
زمن غابر هو زمن البايات لريكبها بعد ذلك الظالميون والعمالء
الخونة الذين جاؤوا من وراء البحار ولم يشاركوا ولو برفع شعار

واحد يف املظاهرات الصاخبة التي أفضت إىل هروب بن عيل .فعن
أية ثورة يا ترى يتحدثون؟ وهل الذين تس ّلطوا عىل رقابنا من
ارهابيّني ومجرمني ،يج ّر كل واحد منهم تاريخا حافال من الخيانة
والعمالة ثوار؟ ..قد ينخدع املرء إىل حني ،لكن أن يستمر يف خداع
نفسه فتلك هي املأساة .ولع ّلني من القالئل ممّ ن لم يُخدعوا بربيق
"الثورة" .كما أجزم بأني الوحيد -من بني الشعراء والكتاب عىل
األقل -الذي هجاها بعد انتخابات  2011مبارشة وصعود اإلخوان
ْ
نرشت
إىل السلطة ،وذلك يف قصيدة يل بعنوان "الشبيه يف عزلته"،
يف جريدة "القدس" بتاريخ ( 5/11/2011قبل انتقال ملكيتها
إىل قطر) وتضمنتها مجموعتي "أطوار من سرية الشبيه" الصادرة
عام  .2012فعلت ذلك ويف ذهني ما أحدثته التنظيمات واألحزاب
الدينية يف لبنان والجزائر والعراق وقد رأينا ما فعلت بعد ذلك يف
مرص وسوريا وليبيا وتونس واليمن .وممّ ا جاء يف هذه القصيدة:
...أهذي ثور ٌة؟
أم عور ٌة
		
ٌ
أم كذبة؟
			
أهو الربيع إذن؟  -بىل !فمن املحيط إىل الخليج
من الخليج إىل املحيط ،أقولها
تتناسل الظلمات يتلو بعضها ً
بعضا
ويعضد بعضها بعضا
ُ
فيا ..يا خيبة الثورات ترسق من بنيها
يا خيبة الثورات تأكل صانعيها !
وتنتهي القصيدة بهذيْن السطرين اللذين يلخصان حال البالد
خالل العرشية السوداء:
هذي البالد سبيّةٌ
ّ
بي.
نخاسها هي بن ْ
هل هو حدس الشاعر؟ هل هي نبوءة؟ ربما فالشاعر يسترشف
وقد يرى أحيانًا.
يف األثناء ،وبعدها كان الشعراء يتغنون بـ"الثورة" ،متنقلني من
أمسية إىل أخرى مثلما كانوا يفعلون يف احتفاالت السابع من نوفمرب.
وكنت أعجب لتلوّن هؤالء وقدرتهم عىل تبديل جلودهم وأقنعتهم....
لم أكن يومً ا جزءًا من السلطة ،بل كنت دائما يف مواجهتها وال
أعرتف بأية سلطة عدا سلطة اللغة .قلت هذا الكالم وكتبته يف عهد
املخلوع .وقد ك ّلفني ذلك ثمنا باهظا .وهذه السوانح والتداعيات
ليست دفاعً ا عن أحد ،هي فقط للر ّد عىل الهجمة الرشسة التي شنتها
جوقة العمالء واملتصهينني عىل تدابري رئيس الجمهورية من أجل
انقاذ البالد .وإذا كنت أتفهم ردود فعل اإلخوان ومن يدورون يف
رسا ،وعالنية ،فإن ما أثار دهشتي هو هذه الهسترييا التي
فلكهم ًّ
ّ
استبدت ببعض من كنا نعتقد أنهم يف الخندق املقابل .فأصبحت
محاسبة الفاسدين وناهبي املال العام يف نظرهم ظلما وتحجري
السفر عىل املجرمني والخونة تعدّيا عىل الح ّريات ،وهذا إن دل عىل
يشء فعىل هول الصدمة التي تلقوها عىل حني غ ّرة ممّ ا أفقدهم
رشدهم وتوازنهم ،فانخرطوا يف جوقة من البكاء والنحيب عىل
حقوق اإلنسان والديمقراطية ،رغم علمهم علم اليقني باعوجاج
منطقهم وبطالن ادعاءاتهم.
ورأيي أن ما يثريه هذا الرهط من أشباه املثقفني من ضوضاء
ورصاخ ما هو إال ّ رثاء لحزب النهضة وإن بطريقة الواعية.
بقي أن أشري إىل أن املترضّ رين من التدابري األخرية لرئيس
الجمهورية لن يستسلموا بسهولة ،فقد يعمدون إىل إثارة البلبلة
كحجب السلع األساسية مثال ،مستغلني نفوذهم املايل .هذا إذا لم
يعمدوا إىل سياسة األرض املحروقة فيلجؤون إىل االغتياالت السياسية
والتفجريات من أجل خلق الفوىض وبث ال ّرعب يف صفوف املواطنني.
وليس هذا بغريب عنهم بل هو جزء من عقيدتهم.
ويف ظل أوضاع كهذه ،فإن املطلوب ،للحفاظ عىل األمن
واالستقرار إبقاء البالد تحت حماية الجيش مدّة عام أو أكثر ريثما
تكتمل اإلجراءات املزمع اتخاذها حتى لو لم يعجب ذلك مرتزقة
حقوق اإلنسان والديمكرتية.
فاملسألة تتعلق ببقاء الدولة أو زوالها.

maghrebstreet@gmail.com
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لسعيد :نحن هنا !
اإلحتاد
ّ

www.acharaa.com

رأي

08

أخذ الفساد يف تونس
بعدا اسرتاتيجيا

مبارك عزيزي*

منير الفالح
تأسس اإلتّحاد العام التونيس ّ
ّ
للشغل أواسط القرن
املايض وتموقع بقلب الحركة الوطنيّة بل كان يف مراحل
عديدة مح ّركها ممّ ا أدّى إلستهداف قياداته التّاريخيّة ويف
مقدّمتهم ال ّزعيم الوطني فرحات ّ
حشاد.
قبل 14جانفي  2011وبعده ،ورغم ما يدّعي البعض،
ينتمي منظوري اإلتحاد العام التونيس للشغل إىل كل
العائالت الفكرية يف تونس بل وكان ،وعىل وقع األزمات
السياسية الكربى ،ملجأ ملن إضطهدهم النظام...
ورغم ذلك ،كان إتحاد الشغل عرضة للتشويه وحتى
لإلعتداء عىل مقراته مثلما حصل سنة  2012إبان حكم
الرتويكا.
سنة  2013شهدت تونس وضعا غاية يف الخطورة
باغتيال زعيمني معارضني كبريين ،شكري بلعيد ومحمد
الرباهمي وتواتر رهيب للعمليات اإلرهابية ودون العودة
لكل مجريات تلك الفرتة الصعبة ،برز مجددا الدور
الوطني الكبري للمركزية النقابية وكان الرباعي الراعي
للحوار الوطني والنتائج التي يعلمها الجميع...
دون الدخول يف مقارنات بني الوضع سنة  2013واآلن،
يبدو جليا أن البالد ليست بأفضل حال وال بد من حلول
متعددة األبعاد لحل األزمة املتعددة األوجه التي نعيشها
والتي يصعب معها املفاضلة بني ما هو مؤسساتي،
كالدستور والقوانني ،وما هو اقتصادي واجتماعي! أي
ال يمكن تصور أي استقرار دون الخوض يف كل األوجه
ووضع تصور شامل يضمن رؤية واضحة ملا يمكن أن
تكون عليه البالد للعقد القادم وإيجاد التفاهمات الالزمة
مع أبرز الفاعلني وطنيا ودوليا لتخطي النتائج الكارثية
لحكم النهضة وتوابعها منذ .2011
اإلتحاد العام التونيس للشغل ،كأطراف عديدة عىل
الساحة الوطنيّة ،أشار إىل هشاشة املشهد السيايس
التونيس خاصة بعد صدور نتائج انتخابات 2019
الترشيعية ونبه إىل املخاطر املحدقة بسبب تدهور املشهد
الربملاني ليصل إىل حد إقرتاح تمش قد يفيض لحل األزمة
عىل قاعدة الحوار...
كان ذلك منذ أشهر عديدة ،لكن الرئيس قيس سعيد
لم يقابل ذلك االقرتاح ال بالقبول وال بالرفض الرصيح إىل
أن جاء تاريخ  25جويلية الفارط ودخول البالد يف حالة
"الوضع اإلستنائي".
ساندت املنظمة الشغيلة قرارات الرئيس قيس سعيد
بعيد ساعات فقط من االعالن عنها ...لكن وبمرور األيام
ثم األسابيع ومع اقرتاب مواعيد انطالق السنة السياسية
واإلقتصادية وخاصة رضورة الدخول يف مفاوضات
إجتماعية ،وجد اإلتحاد العام التونيس للشغل نفسه أمام
غياب الرشيك األسايس :حكومة!
وبعد أن طالب اإلتحاد بداية الرئيس سعيد بالكشف
عن تصوره للمرحلة القادمة وترديد هذا األخري أنه سيعلن
عنه يف أقرب وقت ممكن ،نرشت املنظمة الشغيلة تصورها
وبدأت أصوات قيادات الصف األول ،املكتب التنفيذي،
تتصاعد ملطالبة الرئيس بالكشف عما يعتزم القيام به
بوضوح.
اتحاد الشغل هو اآلن ،ربما أكثر من أي وقت مىض،
القوة األكرب وزنا عىل الساحة الوطنية وقياداته تجيد

التعامل اإلعالمي بحكم تجاربهم النقابية وعمق املنظمة
السيايس ،لذا تزايدت وترية «حج» السياسيني ملقر اإلتحاد
وكذلك ترصيحات املكتب التنفيذي :عىل سبيل املثال ودون
ترتيب تفاضيل أو زمني ،نجد ترصيح سامي الطاهري
الذي كان قاطعا ولم يرتك منطقة وسطى بتأكيده أنه
ال يوجد إال طريقان إثنان ال ثالث لهما إما التشاركية أو
الدكتاتورية والحكم الفردي .كما رصح سمري الشفي:
«أحنا مالكة ولسنا مجرد رعايا يف بالدنا!» لتكتمل الصورة
بكلمة األمني العام نور الدين الطبوبي« :أعطونا البالد
كيفاش باش تخدموها ونحن نحرتمو املقامات »...وأكد
أنه ال يمكن لفرد واحد أن يقرر...
قول األمني العام لإلتحاد إن الدولة هي مؤسسات
وأنه ال يمكن للشخص الواحد اإلستفراد بالقرار وإضافته
عبارة «ال خاب من استشار» هي مؤرشات عىل بداية
انعطافة يف موقف املنظمة الشغيلة وبداية نفاد صربها
عىل تواصل ضبابية املشهد ويف نفس الوقت هي دعوة
جديدة للرئيس سعيد للحوار رغم الفتور الجيل بعد نعته
الحوارات السابقة بأنها لم تكن ال حوارات وال وطنية وما
تال ذلك الوصف من إستياء وتململ لدى الرباعي الراعي
للحوار الوطني والذي أفىض لرحيل حكومة الرتويكا
وكتابة دستور .2014
هذه هي ترصيحات قيادات االتحاد العام التونيس
للشغل وهي ال يمكن أن تُقرأ فقط عىل أنها مؤرشات عىل
بداية إعادة تموقع يف مشهد ما بعد  25جويلية 2021
وإنما هي رسالة واضحة للرئيس سعيد بأن االتحاد هو
حصنه الحقيقي أمام الكم الهائل للضغوطات الخارجية
املتعاظمة يف الفرتة األخرية كبيان سفراء الدول السبع
وزيارة الوفد األمريكي وخاصة زيارة ثم كلمة جوزيف
بوريل املمثل السامي األوروبي للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية والتي وإن صدّرها بالتأكيد عىل احرتام
اإلتحاد األوروبي سيادة تونس فإنه ربط بوضوح مواصلة
الدعم بما يلمس عىل أرض الواقع من احرتام للتصور
األوروبي للحياة الديمقراطية.
إن موقف اإلتحاد العام التونيس للشغل وإن تعلق
يف جانب منه باإلستحقاقات االجتماعية املطلة برأسها يف
هذه العودة السياسية "غري العادية" فهو أيضا وخاصة
رسالة للرئيس مفادها أن مواجهة الضغوطات ال تكون إال
بجبهة داخلية متماسكة وهي طبعا رهينة االنخراط التام
للمنظمة الشغيلة فيها.
بقي اآلن أن نتساءل عن موقف اتحاد الشغل لو مىض
قيس سعيد يف "احرتامه» الشكيل للدستور لكن بالدفع
بقراءته الخاصة املستندة عىل دستور  1959وما ذهب
إليه املرحوم األستاذ عبد الفتاح عمر يف تأويل الفصل 46
(سنة  )2012خاصة أن الرئيس سعيد استعمل تقريبا
نفس املفاهيم واملفردات كتجميد عمل الربملان إلخ...
ثم كيف سيتقبل االتحاد الحكومة املنتظرة والتي
برش قيس سعيد بقرب اإلعالن عن تشكيلتها مساء السبت
املايض أثناء جولته بشارع الحبيب بورڨيبة ؟.

يقول العالمة ابن خلدون " ان جيل السياسيني او الحكام الذين تسقط يف عهدهم
الدول وتنهار الحضارات ،هو الجيل/النخبة الحاكمة التي تحرص يف سلوكها السيايس
واألخالقي عىل الطمع والرتف ،وينتقل الشعور باملسؤولية االجتماعية والسياسية
واالمنيىة واالقتصادية التي تق ّلدوها إىل شعور آخر ،إىل "نخبة" تدوس الجميع من أجل
مصالحها الخاصة وترفها الزائد ورفاهيتها وحدها دون غريها" .
هذه املقولة تنطبق عىل الوضع الذي عاشته تونس طيلة العرشية املاضية او
"عرشية الفساد" وانهيار القيم (االخالق والعمل والتعليم والوطنية واالمانة وروح
االنتماء )...التي هي أساس قوة ومناعة الدولة والذي تسببت فيه النخب السياسية
وكل من حام حولها او تشيع لها.حيث بات املواطن يؤمن بان الفساد يف تونس أصبح
"مؤسسة" وواقعا يحميه القانون ويرشع له السياسيون.وقد طور الفساد " التونيس"
نفسه بنفسه حيث مر برسعة من املستويني الوطني اىل املستوى اإلقليمي والدويل يف ما
يعرف بالفساد الجيوسيايس والجيواقتصادي والجيواسرتاتيجي مستغال بذلك "طريق
امللح" الذي تم احياؤه لغري األغراض التي وضع من اجلها تاريخيا.
فما هي ابعاد انفتاح الفساد يف تونس عىل محيطه اإلقليمي والدويل ؟

مراحل تطور الفساد في تونس وانفتاحه إقليميا ودوليا:

لقد بات الفساد عىل املستوى الوطني معروفا لدى عامة الناس ولكن الفساد العابر
للقارات بقي خفيا عن املواطن وربما عن أجهزة الدولة .فقد اخذ الفساد يف تونس بعدا
اسرتاتيجيا وإقليميا وذلك باستغالل ارتدادات الثورة عىل تماسك مؤسسات الدولة
للتمدد واالنفتاح عىل منظومة الفساد بمنطقة الساحل والصحراء لتنمية املوارد واغراق
البالد يف االزمات (اإلرهاب والتهريب وتدفق االفارقة وصفقات السلع غري املطابقة
للمواصفات والهجرة غري الرشعية) لرضب عصفورين بحجر واحد وهو الهاء املواطن
وهرسلته وانهاك مؤسسات الدولة التي لها عالقة باألحداث الجارية بالبالد.....
وعوض االنفتاح االقتصادي املنشود عىل افريقيا الذي كان شعار السياسيني بعد
الثورة أصبح لدينا انفتاح يف مجال الفساد وتبادل التجارب عرب طريق امللح الذي كان
يمثل قديما مسلكا للتبادل التجاري والحضاري بني شعوب املنطقة وأصبح طريقا
للفساد العابر للقارات خاصة بعد انهيار الدولة يف ليبيا الذي جعل من تونس دولة
محاذية ملنطقة الساحل والصحراء وهي فضاء مفتوح يمكن من سهولة التنقل من
غرب افريقيا اىل رشقها .وتعترب املنطقة مجاال حيويا لتجارة املخدرات العاملية وتجارة
السالح والتهريب وتجارة البرش وتبييض األموال بني جنوب القارة االمريكية وقارة
افريقيا وبقية دول العالم باإلضافة اىل نقل وطمر النفايات السامة وترويج االدوية
واملنتجات الفاسدة....
فقد أصبحت تونس بلد اإلرهاب والتهريب والتهرب الرضيبي ومكانا مثاليا لتبييض
األموال االفريقية ثم اعادتها لبلدها األصيل باإلضافة اىل تسهيل توافد عدد كبري من
افارقة جنوب الصحراء للتضليل عىل عمليات التبييض بسبب صعوبة مراقبتهم من
طرف الدولة وكذلك صعوبة تحديد كمية ونوعية األموال املتداولة يف ما بينهم .باإلضافة
اىل ذلك تنامت يف السنوات املاضية ظاهرة املستثمرين من دولة "مايل" الذين يرسلون
رسائل لبعض التونسيني عرب وسائل التواصل االجتماعي (LinkedIn/WhatsApp/
 )…Messengerلطلب املساعدة يف تقديم النصيحة لالستثمار بتونس يف مرحلة أوىل ثم
االتفاق عىل تحديد موعد مع شخص (اخ املستثمر املايل) مقيم يف تونس (بأحد االحياء
الراقية) ملقابلة "الرشيك" التونيس .وبعد اللقاء يتم االتفاق عىل تمكني الجانب التونيس
من مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لضخها بطريقة غري رشعية يف املؤسسة التونسية
الفاسدة او الجمعيات املشبوهة مقابل ضمانات للطرف االفريقي اىل غاية استخالصها
واعادتها اىل بلد املنشأ "نظيفة" وقانونية.
لقد تسببت التغريات االقليمية التي شهدتها منطقتنا من تمدد الفساد اإلقليمي اىل
تونس عرب دخول العبني تونسيني جدد منظومة الفساد ونجاحهم يف لعب دور حلقة
الربط بني منطقة الساحل االفريقي وأوروبا عرب "طريق امللح" لتحقيق مصالحهم
ومصالح "حلفائهم" من السياسيني عىل حساب الوطن والشعب مستغلني بذلك
اإلجراءات املتخذة إبان الثورة وبتخطيط مسبق (مثل حل جهاز امن الدولة وتهميش
دور العمد وحراس الغابات والرعاة يف الصحراء التونسية )..باإلضافة اىل استغالل
قوانني حقوق االنسان والحريات لتسهيل دخول افارقة جنوب الصحراء لبالدنا بطريقة
غري رشعية وذلك لتعويم الفساد ومراوغة أجهزة املراقبة األمنية واملالية للدولة.
يعترب الفساد يف تونس قوة مزعزعة لالستقرار تُصيب جميع مستويات اقتصاد البالد
ّ
ويتعي عىل الدولة التونسية
وأمنها ونظامها السيايس وهويتها الثقافية واالجتماعية.
واملجتمع املدني الوقوف يدا ً واحدة يف التصدّي للفساد بأكثر الطرق فعالية واستدامة،
لضمان ديمومة الدولة يف تونس وتدعيم السلم االجتماعي وتحقيق الرفاهية للمواطن
ّ
بتقفي أثر األموال الطائلة املتواجدة ببالدنا بطريقة غري رشعية والتي يمكن ان
وذلك
تحل مشاكلنا املالية واالقتصادية يف صورة حرصها ومصادرتها.
----------* عقيد متقاعد من الجيش الوطني (مختص يف اسرتاتيجيات االمن والدفاع
والعالقات الدولية ).
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سيدة تونسية جمازة يف القانون اجلبائي و «ز ّبالة»...
ّ

العربي الوسالتي

استقراء عناوين الواقع البائس والتعيس الذي
عاشته تونس وماتزال عىل امتداد عرشية الدمار
والخراب التي طوّقت البالد لم يعد أمرا شاقا يرهق
ذاكرة التونسيني .فجولة بسيطة وعابرة يف أرقام
ومنجزات هذه السنوات العجاف تكفي للخروج بهذه
الخالصة .تونس اليوم ينتفخ بطنها وينقبض صدرها
بلعاب الفقر والتجويع والتفقري والبطالة التي تزداد
رقعتها اتساعا يوما بعد يوم.
املشهد السائد اليوم هو نتاج لعديد الرتاكمات وهو ترجمة
حقيقية وصادقة لعرشية من الفوىض واالنفالت واالنتهازية
والالمباالة .واستقالة الدولة عن القيام بمهامها وتراجعها اىل
املقاعد الخلفية لفسح املجال لبعض الجمعيات واملنظمات
وحتى الهياكل املوازية لنيابتها يف معالجة عديد القضايا
واملشاكل اليومية للتونسيني كانت هي األخرى سببا مبارشا
يف ما نحن عليه اليوم .استقالة إرادية تزامنت مع انشغال
مفضوح بتقسيم الكعكة عىل األقربني واملوالني دفع رشيحة
واسعة من التونسيني لفقدان األمل يف التعايف من جوائح
العجز واليأس واإلحباط التي رضبت البالد والعباد وجثمت
عىل صدورهم سنوات وسنوات...
اليوم ك ّل املؤرشات تفيد بانهيار آت ال ريب فيه سيطال
ك ّل املجاالت (أنظر مقال كريمة السعداوي صفحة)  .انهيار
يط ّل برأسه يف أرقام ومؤرشات النموّ االقتصادي يتقاطع بك ّل
ّ
تحفظ مع ارتفاع ملحوظ يف منسوب التفاؤل واألمل برؤية
غد أفضل بعد التغيري السيايس األخري الذي حدث .لكنه مع
ذلك ال يخفي عديد املظاهر والشوائب التي تؤ ّكد حجم الوهن
واملرض الذي أصاب تونس يف نسختها الجديدة .تلك النسخة
املريضة اىل تفنّنت الطبقة السياسية بمختلف تموّجاتها
وألوانها يف حياكة وصياغة عناوينها .الفقر والجوع والبطالة
آفات لم تعد تقترص عىل الفقراء أو األمّ يني فقط يل طالت
حتى أصحاب الشهائد العليا الذين دخلوا اليوم مربّع «اليأس
االنفرادي» بل صاروا رقما صعبا بداخله.
بعض الشهادات الصادمة التي تأتينا من حني آلخر
عىل صفحات مواقع التواصل االجتماعي تقيم الدليل عىل ما
نقول .ولوال الصورة الواضحة واالعرتاف العلني لكنّا رصاحة
دحضنا الرواية وخضنا يف فرضية املؤامرة التي ربّما كانت
تستهدف التشويش عىل مسار «تصحيح املسار» الذي ننشده
ونحلم به جميعا .الرواية جاءت هذه امل ّرة عىل لسان صاحبتها...
امرأة من العامالت البسيطات يف النظافة قادتها الصدفة للوقوف
أمام عدسة هاتف متجوّل كان يلتقط بعض الفيديوهات لعامالت
نظافة بمنطقة أريانة بالعاصمة .هذه العاملة البسيطة التي لم
يُكشف عن اسمها متخ ّرجة من الجامعة .تضيف لتقول إنها
صاحبة إجازة يف القانون الجبائي وأن الظروف حكمت عليها
بامتهان هذا العمل الرشيف عىل أمل أن ينصلح حالها قريبا.
السيّدة املذكورة قالت إنها متخ ّرجة من جامعة املنار منذ 9
سنوات وأنها تعمل حاليا مع مقاول يتبع بلدية أريانة منذ أكثر من

 5سنوات .تتقاىض أجرة يومية بـ 13دينارا مع دينارين كمعلوم
للضمان االجتماعي .هي تتحدّث بابتسامة عريضة وبكل ثقة يف
النفس عن تجربتها يف ميدان كان باألمس القريب غريبا عنها وعن
مخيلتها ولكن الظروف وانعدام السبل نحو مقعد مريح ضمن
اختصاصها الجامعي جعلتها تقتحم هذا االختصاص لكسب
قوتها وقوت أوالدها.
أجمل ما يف حكاية صاحبة اإلجازة يف القانون الجبائي أنها
ال تتح ّرج من العمل يف اختصاص يسبّب الحرج لكثريين خاصة
فك الخ ّ
ملن يجيدون ّ
ط فما بالك بخ ّريجي الجامعة .وأحىل ما يف
هذه املرأة الجميلة خلقا وأخالقا أنها لم تلعن حظها العاثر ولم
تسكن برجها العاجي واختلطت بالعوام ورضيت بما قسم الله

لها فلم تتعال عىل واقعها الصعب واملرير ورضيت بالقليل.
كان من السهل عليها أن تسجن نفسها وأحالمها الكبرية
طيلة سنوات الدراسة يف فكرة الدولة الظاملة الجائرة وترفض
الخوض حتى يف أنصاف الفرص لكنها تعالت عىل قسمتها
وعىل نصيبها العاثر فاختارت جهاد نفسها وجهاد بالدها
«الظاملة» وانظمت اىل فيالق النساء الكادحات واملناضالت.
يف املقابل ما يؤلم ّ
حقا يف شهادة صاحبة الشهادة هو أن
مناخ الظلم والقهر لم يعد يستثني أحدا .ال أصحاب الشهائد
وال طالبي الشهادة يف سبيل حياة كريمة ...جميعهم يف دفاتر
الظلم مسجّ لون وكلهم عىل حافة املوت والفقر ينتظرون اال ّ من
خدمته الظروف أو استفاد من لعبة التوصيات و»الظروف»
التي تتطاير داخل إداراتنا وتحديدا يف الوظيفة العمومية.
إن ما يؤلم ّ
حقا يف سماع حكاية هذه العاملة املتعلمة
هو ّ
أن ميزان العدالة يف تونس يكيل بمكيالني فيحدث مثال
أن نضع «جاهال» باألخالق وامليثاق فوق الرؤوس واألعناق
ّ
تتوسل رزقها عىل قارعة
ويحدث كذلك أن نرتك كفاءة عالية
الطريق ويف الزقاق.
يف رواية صاحبة اإلجازة يف القانون الجبائي إقرار
صارخ بغياب العدل والقانون يف بالد لم تعد لألسف تمتثل
لسلطة ولروح القانون .ويف هذه الحكاية املليئة بالدروس
والعرب تذكري بأقوال مأثورة لرئيس الربملان املجمّ د ورئيس
حركة النهضة راشد الغنويش الذي لم يخجل ذات يوم من
األيّام من دعوة الدكاترة العاطلني عن العمل والذين طالت
بطالتهم اىل تع ّلم «صنعة أخرى» .كانت هذه نصيحة الغنويش
مف ّكر ومدبّر معجزات العرشية األخرية ملجموعة من الدكاترة
التونسيني الذين أعيتهم البطالة وأنهكهم تغافل الدولة عن
القيام بوظيفتها األساسية القائمة عىل توفري الشغل والكرامة
فلم يكفها أنها حرمتهم من الشغل بل مدّت يدها لتسلبهم
حتى الكرامة.
يومها قال الغنويش وهو محاط بقواعده الجماهريية
ّ
ومضخمات الصوت تحارصه من كل جهة بال حياء
العريضة
وال استحياء وهو يخاطب أنبل القوم  »:سبق ان تحدثت مع
دكاترة عاطلني عن العمل لم يتمكنوا من العثور عىل عمل بعد
الدراسة ملدة  20-25سنة  ،ألن تخصصاتهم لم تكن مطلوبة
يف السوق .قلت لهم  ،لديكم الحق يف أن تطلبوا من الدولة أن
تجد لكم وظيفة  ،ولكن خالل تلك السنوات العرش من االنتظار
للتوظيف  ،كان من األفضل تعلم حرفة جديدة لكان وضعكم
أفضل».
هكذا برصيح العبارة خاطب راشد الغنويش الدكاترة العاطلني
عن العمل .ويف خطابه هذا تأكيد دائم عىل ما يختزل هذا الرجل من
حكمة وبصرية ومدارك فلسفية ومعرفية جعلته يحكم قبضته عىل
البالد طيلة عرشة سنوات .اليوم ليس من الغرابة يف يشء ونحن
نعود بالذاكرة اىل الوراء أن نقف جميعا عىل حجم الرضر الذي
لحق بالبالد والعباد طيلة هذه السنوات نتيجة هذه السياسات...
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تقارير التفقدية العامة بوزارة العدل تكشف :

«انحرافات» الطيب راشد بمسار قضيتني تك ّبد الدولة خسارة بـ  6آالف مليار
«تقاعس» البشري العكرمي يف ملفي الشهيدين واجلهاز الرسي طمس احلقيقة

محمد الجاللي

يف منتصف اوت املنقيض ،وبينما كان
مجلس القضاء العديل بصدد النظر يف ملف
الطيب راشد الرئيس االول ملحكمة التعقيب
املتهم بشبهة تالعب بقضايا فساد مايل
من الحجم الثقيل ،نرش بعض القضاة عىل
االنرتنات تقريرا أعده وكيل الجمهورية
السابق البشري العكرمي عما أسماها أعماال
منسوبة للرئيس االول ملحكمة التعقيب.
وأشار العكرمي اىل انه انجز تقريره املمتد
عىل  42صفحة بعد اطالعه عىل املسار القضائي
واالجرائي لقضيتي رجيل االعمال نجيب اسماعيل
وفتحي جنيح وبعد عودته لألبحاث التأديبية
املنجزة من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل
وبعد التحري يف املمتلكات العقارية للطيب راشد
لدى اإلدارة العامة لالداءات والهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد.
ووفق التقرير شاب أداء القايض الطيب راشد
عند توليه منصب وكيل عام بمحكمة االستئناف
وخالل ترؤسه محكمة التعقيب العديد من
التجاوزات وتدخل بصفة مبارشة وغري مبارشة
يف مسار قضيتني ُقدّرت خسائر الدولة فيها بـ
 6000مليون دينار.
وتبني من خالل االطالع عىل مسار قضيتي
رجيل االعمال اللذين تم ايقافهما يف ما عرف
بحملة عىل الفساد يف ماي  2017ان الطبيب
راشد انحرف بمسارهما بتعمده بصفته وكيال
عاما ملحكمة االستئناف عدم إحالة امللف عىل
قايض التحقيق قصد تنفيذ قرار دائرة االتهام بما
تسبب يف استهالك مدة ايقاف املتهم االول نجيب
اسماعيل ومن ثمة تمتيعه باالفراج الوجوبي
النقضاء املدة القصوى املنصوص عليها بالفصل
 85من مجلة االجراءات الجزائية.

واشار بشري العكرمي اىل انه بتاريخ  16اوت
 2018ك ّلف الوكيل العام الطيب راشد دائرة
اتهام أخرى غري مختصة قانونا للنظر يف ملف
رجل االعمال وأنها قررت االفراج عنه النقضاء
اجال االيقاف التحفظي ،رغم ان الجهة املختصة
يف النظر يف مطلب االفراج الوجوبي هو قايض
التحقيق.
واعترب التقرير ان مسؤولية الوكيل العام
مضاعفة اعتبارا ملسؤوليته القانونية واالدارية
بخصوص سالمة تنفيذ قرار دائرة االتهام.
وذكر ان املحامي الذي توىل الطعن يف التعقيب
لم يكن اطالقا نائبا يف القضية وليس له اعالم
نيابة سابق وانه توىل الطعن بعد انقضاء اجال
الطعن القانونية.
وبني ان الطيب راشد واصل تدخله يف املسار
االجرائي لقضية رجل االعمال نجيب اسماعيل
بعد تعيينه رئيسا اول ملحكمة التعقيب.
ولنئ ينص القانون عىل وجوب اقتصار
الدوائر الصيفية باملحاكم عىل قضايا املوقوفني
فقد توىل الطيب راشد احداث مسارات قضائية
موازية بتعيني دائرة صيفية تحت عدد  35للنظر
يف قضية املتهم نجيب اسماعيل رغم انه بحالة
رساح عىل خالف ما اقرتح بشري املطوي وكيل
الرئيس االول للتعقيب ،وفق افادته امام التفقدية
العامة.
وتوىل راشد وفق نفس املصدر احداث دائرة
صيفية اخرى تحت عدد  36للنظر يف ملف فساد
رجل أعمال ثان يدعى فتحي جنيح وعني قضاة
ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية لتقلد رؤساء
دوائر وفرض تعيني املستشار م .ت للعمل بهذه
الدوائر رغم رفضه التعيني.
وعند استماع التفقدية العامة لهذا املستشار
الذي ترأس دائرة تعقيبية تبني انه يحمل وثيقة

طبية تثبت معاناته من عجز ذهني بـ  67باملائة
وانه يتعذر عليه التعاطي مع ملفات قضائية من
الحجم الكبري موضوعها فساد مايل.
ورصح هذا املستشار انه لم يطلع اطالقا عىل
محتوى القرارات التعقيبية الصادرة ،وفق نفس
التقرير.
يف هذا السياق اكد احد القضاة ان زميله الذي
يعاني من عجز ذهني والذي تم تعيينه رئيسا
للدائرة الصيفية لم يشارك يف املفاوضة إال نادرا
ألنه كان بصدد التدخني خارج املكتب ،وأنه عندما
كان يعود للمكتب كانت حالته الصحية سيئة وال
تمكنه من االطالع عىل امللفات وفهم مضمونها،
حسب تقرير العكرمي.
ورصح الوكيل االول لرئيس محكمة التعقيب
البشري املطوي للتفقدية العامة بوزارة العدل
بعد اتصاله بها لكشف تجاوزات الطيب راشد
انه يجهل مرد احداث الدائرتني وانه لم تتم
استشارته يف احداثهما وانه تفطن الحقا اىل ان
الرئيس األول استغل طيبته لتنفيذ مرشوع معني
داخل املحكمة خاصة منها املسارات القضائية
لبعض القضايا التي كان يتوىل الطيب راشد
اختيارها وانه كان يتوىل اعداد قائمة خاصة
لبعض القضايا التي يعتربها هامة والواردة
خاصة من القطب القضائي املايل واالقتصادي
والقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب.
وبني انه شاب القضيتني شابهما فساد مايل
أو سيايس أو ارتشاء بالنظر للظروف التي
حفت بتعيني الدوائر الصيفية والقرارات املتخذة
بالنقض وعدم اإلحالة.
وذكر املطوي انه واجه الطيب راشد برفض
مختلف التجاوزات التي اقرتفها يف عدد من
القضايا ،وانه طلب منه عدم التدخل مستقبال يف
تعيني اية قضية أو بعث مسارات موازية ،وانه

التقى بيوسف بوزاخر الرئيس األول للمجلس
األعىل للقضاء وأعلمه بأنه تيقن من أن تعيينه يف
خطة وكيل اول لرئيس محكمة التعقيب لم يكن
مبنيا عىل مبدأي النزاهة والكفاءة وانما لترشيكه
يف تحويل مسارات قضائية تعقيبية إىل مسارات
يشوبها الفساد.
ولفت تقرير التفقد اىل أن الدائرتني الصيفيتني
املعينتني من قبل الطيب راشد يف  2019اصدرتا
قرارت بالنقض دون االحالة يف ثماني قضايا فساد
مايل .وشدد عىل انها قرارات مسرتابة وعىل ان فيها
خرق للقانون وعىل انه تحوم حولها الشبهات.
وعرج عىل القضية التعقيبية املتعلقة
باملستثمرين فتحي جنيح وعادل جنيح املتهمني
بشبهات تبييض اموال والتدليس ومسك
واستعمال مدلس وتوريد بضاعة محجرة دون
اعالم فأكد ان الدائرة الصيفية التي عينها الطيب
راشد للنظر يف هذه القضية حكمت بنقض قرار
املحكمة دون احالة يف وانها تعللت بأن:
ـ الديوانة ارتكبت خطأ شكليا مخالفا الحكام
الفصل  29من مجلة الرصف بمبارشة فرقة
االبحاث الديوانية التتبع يف الجرائم القمرقية
والرصفية بناء عىل تعليمات من النيابة العمومية
ودون اذن رصيح من وزير املالية أو بتفويض
كتابي منه.
ـ احكام الفصل  269من مجلة االجراءات
الجزائية تنص عىل انه يمكن ملحكمة التعقيب ان
تقرر النقض دون احالة إذا لم يبق ملحكمة األصل
أي يشء يستوجب الحكم من جديد.
وختم البشري العكرمي تقريره بالتأكيد عىل
امتالك الطيب راشد  30عقارا بني شقق و»فيالت»
وضيعات يف تونس وبن عروس ومنوبة ونابل،
مشددا عىل انه لم يرصح للهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد ببعض العقارات.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي
تقاعس البشير العكرمي

من جهته ،أنجز الطيب راشد تقريرا ضد
البشري العكرمي وكيل الجمهورية السابق اكد
فيه انه خالل فرتة عمل العكرمي يف خطة قايض
تحقيق بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب
تجاهل اعرتافات عامر البلعزي املعرتف بإتالف
السالحني الناريني املستعملني يف عمليتي اغتيال
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي وانه

لم يستمع اىل من شهد ضده من بقية املتهمني
ولم يطلب نسخا من ابحاثهم الضافتها مللف
القضية.
واشار راشد اىل عدم اجراء العكرمي اي
اختبار فني عىل جهازي حاسوب محجوزين عن
املتهمني الرئيسيني.
وكانت هيئة الدفاع قد اكدت انها فوجئت
باختفاء محارض بحث املتهم عامر البلعزي ومن

معه والتي تتضمن اعرتافاتهم من ملف القضية.
وعند ارجاع امللف اىل قايض التحقيق
الستكمال االبحاث بإعادة سماع البلعزي
وبقية املتهمني تم التفطن اىل رسقة الحاسوبني
املحجوزين مع مجموعة أخرى من الحواسيب
من املحكمة االبتدائية بتونس.
وبالتحقيق مرة اخرى مع املتهمني تراجعوا
عن اعرتافاتهم مدعني تعرضهم للتعذيب رغم

ملف قضائي مرسوق ووثائق مدلسة واجلناة أحرار
بعد مرور ما يزيد عن عرش سنوات عىل لجوء املنصف إىل القضاء يف قضية
تبدو يف الظاهر مجرد قضية شيك دون رصيد ،ال يزال الكهل الستيني يف انتظار
محاسبة كل مكونات اخطبوط متعدد االذرع وضالع يف اتالف وثائقه باملحكمة
ويف تدليس امضاءات وافتعال اختام ويف التأثري عىل املسار القضائي وحرص
مختلف التجاوزات والجرائم يف متهم واحد بعد فراره خارج تونس.
مسرية املنصف مع القضاء سبقت اندالع ثورة الحرية والكرامة التي أطاحت
بنظام بن عيل وفتحت أمام مرفق العدالة كغريه من القطاعات األخرى أفاقا
رحبة للتخلص من إرث ثقيل نخر الفساد جنباته واسترشت فيه املحسوبية
والزبونية والكيل بأكثر من مكيال والحكم حسب املوقع االجتماعي أو السيايس
أو النفوذ يف أروقته.

سرقة وثائق من المحكمة

مسرية املنصف قد تكون تلخيصا مكثفا لعرشية من األخذ والرد واملد
والجزر والتطويع والرتكيع واالستغالل والتسخري يف سلطة يفرتض تحررها من
كل تبعية.
خالل رصاعه اليومي السرتداد ما يعتربه حقا مهضوما ،اكتشف املنصف ان
ما يطلق عليه بـ "مرفق العدالة" أرحب بكثري من قاعة الجلسات بإحدى محاكم
تونس التي شهدت أطوارا وأطوارا من رحلة محفوفة باملفاجآت وان مكوناته
تتعدى القايض املرشف عىل ملفه لتطال حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية
وكتبة املحكمة وأعوان األمن واملحامني وكتبة املحامني والتفقدية العامة
بوزارة العدل ووزير العدل واملجلس األعىل للقضاء واألطوار االبتدائية
واالستئنافية والتعقيبية والخرباء العدليني وعدول التنفيذ وغريهم
كثري..
هم بحق أعداد ال تحىص من املتدخلني كل حسب اختصاصه
ومساهمته يف إرساء العدل أو تعطيله.
وما انتبه إليه املنصف ولو متأخرا هو أن هناك متدخلني آخرين
يف املسار القضائي من أعوان ديوانة وأعوان صحة وممرضني
وأطباء ورشكات تأمني وسمارسة وسياسيني ورجال أعمال
ومتنفذين..
انطلقت مسرية املنصف مع القضاء ،اثر تقدمه بشكاية
متهما احد املواطنني بالتحيل عليه واصدار شيكات دون
رصيد يف  ،2008وبعد مرور سنتني اكتشف رسقة وثائق
أرس له احد الكتبة بتعمّ د
امللف املودعة لدى املحكمة ،بينما ّ
خصمه تجميد القضية عرب إرشاء احد املوظفني املتدخلني
يف امللف.
يقول املنصف يف شكاية اىل وزير العدل إبان ثورة
" :2011بعد أن لجأت اىل املحكمة النصايف واستعادة
حقوقي ،اكتشفت اتصال خصمي باحدهم بقرص العدالة
فجمّ د ملفي ملدة سنتني كاملتني .وبعد جهد جهيد وعناء
شديد لم أجد من امللفات الست سوى ملفا واحدا".
يعترب اتالف الوثائق وضياعها من ملفات املتقاضني من
بني املواضيع املتداولة يف أروقة املحاكم وبمحيطها .ويتحدث
البعض عن وجود حلقات مرتابطة من الضالعني يف هذه
الجرائم للتأثري عىل مجرى األحكام القضائية وتغيري وجهتها
نحو من يدفع أكثر او من يستأثر بنفوذ اكرب.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد ان اثار يف 22
جويلية املنقيض هذا املوضوع الحارق بالتأكيد عىل ضياع
ملف قضية حادث السيارة االدارية لوزير تكنولوجيات
االتصال السابق أنور معروف من رفوف املحكمة.
ترصيح تسبب يف صدور بيانات توضيحية من وحدة
االعالم واالتصال باملحكمة االبتدائية ووكالة الجمهورية
وعديد االطراف القضائية ونقابة كتبة املحاكم تشدد كلها
عىل عدم صحة املعطيات التي افصح عنها سعيد.
أما يف قضية املنصف فقد اعرتف احد موظفي وزارة
العدل بمحكمة تونس يف جانفي  2013بـ "عدم العثور
عىل نسخ الشيكات املودعة باملحكمة" وبان ذلك تسبب
يف تأخر البت فيها ،وذلك يف رد مكتوب عىل

عريضة كان املنصف قد تقدم بها اىل وكيل الجمهورية.

افتعال وتدليس وتزوير

يف ماي  ،2011وبينما كان العرشات من القضاة ينفذون تحركا احتجاجيا
أمام وزارة العدل بشارع باب بنات بتونس العاصمة ،رافعني شعار "وحده
القضاء املستقل يضمن املحاكمة العادلة والنزيهة" ،بلغ اىل علم املنصف ان
خصمه يف قضية الشيك دون رصيد حصل عىل بطاقة كف تفتيش رغم صدور
حكم ضده بالسجن ملدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل.
وبالتثبت يف تفاصيل هذه الشهادة تبني أن صاحبها لم يعرتض عىل الحكم،
وانه تم افتعال هذه الشهادة يوم  15نوفمرب  2010أي قبل يوم فقط من عيد
األضحى مع تدليس إمضاءات وتزوير أختام املحكمة.
وأوضحت موظفة بقسم الكتابة بمحكمة تونس  1بتاريخ  31جانفي 2013
يف رد عىل عريضة املنصف انها عندما تثبتت يف منظومة االعالمية املخصصة
ملناشري كف التفتيش تبني لها عدم اعرتاض املتهم عىل الحكم موضوع منشور
التفتيش ،متسائلة" :كيف تحصل املتهم عىل الشهادة املزعومة؟"
يقول املنصف الذي يعاني من إعاقة برصية" :لقد استغلوا ضعفي ووضعي
الصحي محاولني التفيص من العقاب ،فدلسوا وثيقة كف تفتيش ملتهم .ولكن
كيف تم استخراج هذه الوثيقة املفتعلة؟ ومن أين اتى الجناة بختم املحكمة
وكيف دلسوا امضاءات موظفي وزارة العدل؟ هل تكفل خصمي لوحده بكل
هذه الجرائم ام هناك من ساعده من داخل املحكمة لالفالت من العقاب؟
تفاصيل القضية أشارت ايضا اىل استعانة املتهم بشقيقه الذي يعمل
رئيس مركز امن ليتكفل بتسليم الشهادة املدلسة إىل الرشطة العدلية
عوضا عنه .وقد أقر بذلك يف محارض البحث.
ورغم ذلك اكتفت املحكمة بتوجيه تهمة التدليس اىل املتهم الرئييس
وادانته بسنة سجنا دون تفكيك شبكة متكاملة من الضالعني
يف اتالف الوثائق يف مناسبة اوىل ثم يف افتعال وثيقة
كف تفتيش وتدليس امضاءات ورسقة اختام رسمية
ومساعدة مفتش عنه عىل الهروب نحو بلد افريقي
وعدم اعالم النيابة العمومية بوجود وثيقة مدلسة.
املعركة متواصلة..
وبعد مرور سنوات طوال ،يواصل املنصف
خوض معركته من اجل محاسبة كل من ساهم يف
رسقة وثائق من رفوف املحكمة والتدليس والتزوير
وافتعال وثيقة رسمية ،متحديا اعاقته البرصية
ومتسلحا بعزيمة فوالذية يف مقارعة الصعوبات.
ولم ييأس من التشكي اىل وزارة العدل والتفقدية
العامة لوزارتي العدل والداخلية واىل الوكيل العام
ملحكمة االستئناف.
بينما ينتظر املنصف استعادة أمواله التي سلبت
منه بالحيلة ،ملواصلة معركته من اجل رفع قضية
أخرى ملالحقة الضالعني يف عدم محاسبة عصابات
رسقة امللفات القضائية وافتعال الوثائق وتدليسها
وتزوير اختام رسمية ،ال زال املشوار
طويال امام مرفق العدالة للتخلص مما
شابه من تعفن وعلق به من شوائب
قبل فتح عديد القضايا الكربى للبت
يف ملفات شهداء الثورة وجرحاها
بما فيهم ملفي شكري بلعيد ومحمد
الرباهمي ويف العمليات االرهابية
العديدة ويف تسفري الشباب اىل بؤر
التوتر وملف الجهاز الرسي لحركة
النهضة ويف ملفات الفساد املايل كتهريب
لألموال واالستيالء عىل االموال العمومية واالمالك املصادرة
وملف البنك الفرنيس التونيس حتى ال يتسبب االفالت من
العقاب يف عودة القتلة والفاسدين اىل الواجهة بوجوه جديدة
أكثر تعنتا.

محمد الجاللي
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ان أعوان الضابطة العدلية وثقوا عمليات
االستنطاق صوتا وصورة وحفظوها يف قرص
مضغوط ،ثم تبني يف ما بعد تعرض القرص اىل
الرسقة من ملف القضية ففتح العكرمي بحثا
تحقيقيا ضد اعوان االمن بناء عىل شكاية من
عامر البلعزي يف التعذيب.
واتهم العكرمي بعدم تضمني شكاية هيئة
الدفاع عن الشهيدين ضده والتي تم اتهامه فيها
باملشاركة يف القتل العمد إىل ملف نفس القضية.
وكشف التقرير تعمد وكيل الجمهورية
السابق فتح خمس مسارات إجرائية مختلفة
ويف بعض االحيان متناقضة يف ملف واحد
وهو ما سمي ب «ملف الجهاز الرسي للحركة
النهضة» والذي انطلق بشكاية مواطنة بسبب
منعها من قبل مصطفى خذر ،الذي استأجر
منها محالن من املرور اىل الطابق العلوي لبيتها،
ليتم اكتشاف عرشات االكياس والعلب اململوءة
بوثائق امنية خطرية وأجهزة تنصت وتجسس
ومخططات الغتياالت وقائمات أسمية المنيني
ومواطنني.
واتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد
والرباهمي العكرمي بتعطيل أعمال الفرق
املختصة ومنعها من التعمق يف االبحاث.

مسؤولية المجلس األعلى
للقضاء

ويف سياق متصل تحدث أنس الحمادي
رئيس جمعية القضاة التونسيني الحمادي
عن وجود لوبيات متنفذة داخل القضاء وعن
شخصيات متموقعة يف أعىل املستويات تغطي
عىل هذه اللوبيات .واوضح ان جمعية القضاة
لم ترش فقط اىل ملف الطيب راشد أو البشري
العكرمي بل كذلك اىل خالد عباس الوكيل العام
بنابل.
ولفت اىل ان الجمعية كانت قد قدمت شكاية
ضد خالد عباس اىل التفقدية العامة بوزارة
العدل منذ اكتوبر  ،2020مؤكدا عىل انها ال تزال
تراوح مكانها.
وبرر الحمادي هذه التغطية بتمتع
الشخصيات القضائية النافذة بتغطية وبحماية
من املتفقد العام بوزارة العدل.
وعرج عىل تجاوزات خالد عباس ،مشريا اىل
تعمده عدم التعقيب عىل احكام قضائية تهم
احد رجال االعمال واىل ان ذلك تسبب يف خسارة
الدولة حوايل  9ماليني دينار.
وذكر الحمادي انه سبق للجمعية ان راسلت
املجلس االعىل للقضاء لحثه عىل التصدي ملختلف
التجاوزات املقرتفة دون ان يحرك مجلس
القضاء العديل ساكنا.
وكنتيجة لهذا التعاطي السلبي للمجلس،
كانت بصمات خالد عباس واضحة يف آخر
حركة قضائية من خالل معاقبة القضاة الرشفاء
ومجازاة وترقية القضاة الطيعني واملستجيبني
لطلباته ،وفق نفس املصدر.
ويف نفس الفرتة تم االحتفاظ بقاضية
متهمة بمحاولة تهريب مليون وخمسمائة ألف
دينار ،قالت انها كانت بصدد ايصالها اىل احد
اصدقائها عىل وجه الفضل.
وقد تم االيقاف بعد ضغط اعالمي وجدل
شعبي بخصوص اعتماد قضاة سياسة قائمة
عىل الكيل باكثر من مكيال ،اثر اطالق رساح
القاضية املتهمة.
وكان رضا غرسالوي الوزير املكلف بتسيري
وزارة الداخلية قد وضع القايض البشري العكرمي
قيد االقامة الجربية بعد ان قرر مجلس القضاء
العديل ايقافه عن العمل واحالة ملفه عىل النيابة
العمومية.
كما قرر مجلس القضاء العديل ايقاف
الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه عىل النيابة
العمومية التخاذ ما تراه صالحا يف شأنه.
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الدولة تفشل مرتني يف احلصول عىل قرض من البنوك املحلية

كريمة السعداوي

ابرزت املذكرة االخرية الصادرة عن وزارة املالية حول
متابعة تنفيذ ميزانية الدولة طيلة السدايس االول من العام
الحايل ان رصيد التمويل الخارجي الصايف ال يتجاوز 1255.6
مليون دينار وهو ما يعني ان السلط املالية التونسية فشلت
بالكامل يف تحقيق اهدافها الرامية لتعبئة الديون «الكربى»
التي تعول عليها لسد ثغرة امليزانية ومواصلة انفاقها
«املعتاد» يف مجال االجور ومصاريف اإلدارة وخالص الديون
والدعم والتدخالت االجتماعية.
ولتدارك هذا الفشل الذريع وخوفا من التعثر يف االيفاء
بالتزاماتها وامام اغالق الدائنني الدوليني املهمني باب اقراض
السلط التونسية يف ظل الرتاجع املتواصل للرتقيم االئتماني
للبالد واستمرار الحالة االستثنائية بها ،ركزت السلط املالية
عىل االقرتاض الداخيل وتحديدا من البنوك رغم اعرتاض
البنك املركزي عىل هذه املقاربة وتأكيد هيئات دولية عىل
خطورتها عىل مستوى مخاطر تآكل احتياطي النقد وتفاقم
مشكل شحّ السيولة وارتفاع نسبة الفائدة بالسوق النقدية.
واستمرت السلط يف االقرتاض الداخيل يف صيغة اصدار
رقاع خزينة قصرية املدى او قابلة للتنظري اي طويلة املدى
لدى البنوك ليصل االمر اىل عمليات املقايضة بودائع الحرفاء

من العملة االجنبية ومناورات عديدة اخرى بالسوق النقدية
املفتوحة .وبلغ يف خضم هذه الفوىض املالية قائم الدين
الداخيل وفق اخر املعطيات املحينة لوزارة املالية 37280.3
مليون دينار يف حني ازدادت قيمة رقاع الخزينة لتبلغ يوم
 10سبتمرب الجاري  21780.3مليون دينار.
يف جانب اخر وبالرجوع للمذكرات االحصائية ملؤسسة
"تونس للمقاصة" وهي مؤسسة رسمية تمثل املودع
املركزي لألوراق املالية واملترصف يف منظومة الدفع
والتسليم ،ابرزت مذكرة  3اوت الفارط طرح الخزينة العامة
للدولة التونسية لالكتتاب رقاع خزينة قابلة للتنظري طويلة
املدى بقيمة  150مليون دينار بنسب فائدة ترتاوح بني 7.5
و 8باملائة تسدد بني ديسمرب  2028ومارس  2033ولكن
العملية كانت غري مثمرة ولم يشارك اي بنك يف االكتتاب يف
اطار مساعي الدولة لالقرتاض.
ويف ذات السياق ،اعلنت "تونس للمقاصة" يوم أمس 13
سبتمرب  2021ان الخزينة لم تتمكن كذلك من تعبئة موارد
عرب طرح رقاع قصرية املدى لالقرتاض يوم  9من الشهر
الحايل وانها تضع لالقرتاض رقاعا طويلة املدى بغرض
تعبئة  120مليون دينار .ومن املؤكد ان لفشل الخزينة

مرتني يف االقرتاض من البنوك عدة دالالت ابرزها ان البنوك
تبدو اكثر ترددا يف تمويل خزينة الدولة عرب االكتتاب يف رقاع
الخزينة قصرية املدى واشد امتناعا عن املشاركة يف طلبات
العروض التمويلية طويلة املدى علما أن البنك املركزي
يساهم يف إعادة تمويل القروض قصرية املدى ،وهو ما يوفر
للبنوك سيولة تمكنها من دفع نشاطها يف مجال االكتتاب يف
رقاع الخزينة واقراض الدولة.
ولكن يتضح ايضا بشكل جيل ان الغموض الذي يكتنف
مسار نسبة الفائدة املديرية يف عالقة بتطور مؤرش االسعار
لدى االستهالك (التضخم) يفرس اىل حد بعيد غلق البنوك باب
اقراض الدولة خصوصا عىل املدى الطويل ألسباب تتعلق
بسعيها لتضخيم ارباحها املتأتية من هوامش الفوائض
التي تكون اعىل قيمة يف ما يهم رقاع الخزينة قصرية املدى.
وعىل هذا االساس تقع «الخزينة» وللمرة االوىل ضحية
فراغها من املوارد وقبولها قواعد لعبة ترجيح البنوك األرباح
يف ظل معادالت نقدية معقدة لم تشهد لها تونس مثيال من
قبل…

جديد “كيا”…
الشاحنة اخلفيفة K2500

أطلقت رشكة “سيتي كارز” الوكيل الرسمي ملاركة “كيا”
الجنوب كورية بتونس ،شاحنتها الخفيفة الجديدة k2500
يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها ،تتمتّع الشاحنة
الغني عن التعريف والذي
 K2500بشهرة الدار املمتازة ونجاحها
ّ
أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
ويأتي إطالق شاحنة  K2500التي طاملا انتظرها مستعملو
الشاحنات الخفيفة استجابة النتظارات وحاجات الحريف
التونيس.
وتمثل الشاحنة الجديدة وسيلة عمل موثوق بها ومتعدّدة
االستعماالت وتتكيّف مع هامش واسع من االستخدامات سواء
بالنسبة للقطاع الصناعي أو األنشطة التجارية أو ما يتعلق
بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
وتتميّز الشاحنة  K2500بخصائص تقنية وبامتيازات ال
مثيل لها وهي مطروحة يف نموذج بغرفة قيادة ذات  3مقاعد
وصفيحة معدنية جانبية متدلية.
أمّ ا طاقة حمولة الشاحنة فهي كبرية بما فيه الكفاية اذ

تبلغ  1,5طن مع وزن شامل بـ  3,2أطنان.
وتساعد قوة دفع العجلتني الخلفيتني (أربع عجالت خلفية)
املزدوجتني عىل الوثوق يف الشاحنة وعىل ضمان استقرارها حتى
يف حالة الحمولة الزائدة.
ويبلغ طول الشاحنة K2500ـ  5,125أمتار وعرضها 1,740
مرت يف حني يبلغ علوّها  1,995مرت وقاعدتها 2,615مرت .أمّ ا
قياسات فضاء الحمولة فتبلغ  3,110أمتار طوال و 1,630مرت
عرضا.
ويرتكز الجانب الخلفي من الشاحنة عىل خمسة نوابض
من الصفائح املعدنية التي ّ
ّ
وتمتص جانبا من
توفر مرونة أفضل
رجّ ات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
وعىل صعيد التجهيزات ،تحتوي الشاحنة  K2500عىل معدّات
ذات مستوى عميل وتوفر رفاهة مثالية ،منها:
ّ
خاصة بالسائق ومكيف هواء وبلور نوافذ
وسادة هوائية
كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين …USB

المح ّرك

شاحنة  K2500مجهزة بمحرك سعة  2,5لرت ()2497cc
مازوط تبلغ قوته (.CVDIN )130
أمّ ا كتلة املحرك فهي مقرونة بمحوّل رسعة يدوي االستعمال
وذي  6نواقل للحركة فيما تبلغ رسعة الشاحنة القصوى 150
كلم يف الساعة مع معدل استهالك للمازوط بـ  9,5لرتات يف املائة
كلم.

السعر والعرض

شاحنات  K2500متوفرة يف قاعة العرض التابعة لـ “سيتي
كارز” الكائنة باملنطقة الصناعية بالكرم وبقاعات عرض
الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
وتُعرض الشاحنة  K2500املجهّ زة بصفيحة معدنية جانبية
متدلية بسعر  61.990دينارا ( )TTCوهي متوفرة يف لونني:
األبيض ( )Clear Whiteواألزرق (.)Marine Blue

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب www.kia.tn – contact@kia.tn :أو عىل أرقام الهواتف التالية 36406200 :و  36010701و 36010710
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تونس بال مالمح مالية وأزمة اجتامعية حا ّدة يف األفق

كريمة السعداوي

نرشت األسبوع الفارط وكالة التصنيف
الدولية "ستندارد اند بورز"تقريرا حول األوضاع
االقتصادية يف منطقة شمال افريقيا والرشق
األوسط وآفاق تطورها .وخصصت قسما من
هذا التقرير لتحليل املستجدات االقتصادية
بتونس يف ظل ما تشهده البالد من تغريات
لتخلص إىل أن الوضع يف البالد يكتنفه الغموض
واىل أن محدودية تماسك القطاع املايل وغياب
تقديرات رسمية لتطوره يمكن أن يؤديا اىل
أزمة اجتماعية حادة واىل ترضر املنظومة
البنكية بشكل خاص بما يعيق قطاعات التمويل
واالستثمار ويفاقم مشكلة البطالة.
يف املقابل ،تؤكد باستمرار املك ّلفة بتسيري وزارة
االقتصاد واملاليّة ودعم االستثمار سهام بوغديري
منذ تعيينها بداية أوت الفارط وهي التي أمضت جل
مسريتها يف مجال صياغة امليزانيات عىل ان أولويات
عمل الوزارة تتمثل يف الترسيع يف إعداد قانون املاليّة
التكمييل للعام الحايل وبلورة التوجهات الكربى
لقانون املاليّة لسنة  2022فضال عن التعجيل بوضع
برنامج عمل ملواجهة الصعوبات املاليّة التي تعيشها
تونس واسرتجاع ثقة املؤسسات املاليّة املانحة
واملستثمرين األجانب .وأبرزت مؤخرا أن الوزارة
تقدمت أشواطا مهمة يف هذا الخصوص رغم الظروف
االقتصادية االستثنائية.

المهمة المستحيلة

دون الخوض يف غمار التفاصيل الفنية املتعلقة
بإعداد ميزانية الدولة ،يجدر التذكري بأن امليزانية
هي بيان يف شكل جدول للموارد املالية للدولة
واستعماالتها وهيتحدد بمقتىض قانون هو قانون
املالية الذي يصادق عليه الربملان بعد أن يوجه له قبل
يوم  25اكتوبر من كل عام مشفوعا بمالحق تفرس
حاجات كل وزارة وطرق رصد التمويالت الالزمة لها.
وتنبني امليزانية عىل فرضيات أهمها النتائج
ا ُملحيّنة للعام السابق عىل ضوء معطيات تقدم تنفيذ
امليزانيةوتطوّر مختلف املؤرشاتاالقتصادية وأبرزها
نسبة النمو باألسعار القارة ومعدل سعر برميل
النفط الخام (الربنت) وسعر رصف الدوالر باعتبار
معدالت الرصف ا ُملحيّنة ومستوى تطور واردات
السلع .ويُخوّل القانون للسلطة الترشيعية تعديل
ميزانية الدولة يف صورة تغري الفرضيات يف اطار سن
قانون مالية تعدييل أو تكمييل يتم عىل أساسه تغيري
حسابات تعبئة املوارد وكذلك طرق رصفها.
غري أن مجمل هذه الرشوط الفنية واملعيارية هي
حاليا غري متاحة ليس لتعديل ميزانية العام الحايل
فحسب بل وكذلك لصياغة ميزانية للعام القادم وفقا
ملقتضيات القانون األسايس للميزانية الذي أقر منذ
 12مارس  1960وجرى تنقيحه عدة مرات كانت
آخرها يف  13فيفري 2019.
ويرجع ذلك ،من ناحية معيارية رصفة اىل أن
عمليتي املصادقة عىل القانون التكمييل للعام الحايل
الذي ظل وزير املالية السابق يَعِ ُد الربملان بتقديمه
منذ مارس الفارط دون تنفيذ وكذلك املوافقة عىل
قانون مالية  2022ال يمكن أن تأخذا املسار القانوني
والترشيعي العادي للمصادقة عليهما بعد تعليق عمل
الربملان وتجميد نشاط النواب ودخول البالد مرحلة
االستثناء دون اعتبار ان إعداد قانون املالية التكمييل
والخاص بالعام املقبل جاءمتأخرا للغاية ،وفقا لآلجال
القانونية ،فضال عن عدم وجود وزراء بعدة مواقع
مستهلكة للميزانية لتحديد املوارد واالستعماالت
لوزاراتهم بما يفقد املسألة برمتها الدقة والوضوح.
ومن هنا ،فانه يمكن للمسؤولني الحاليني الحديث

منهجيا عن اي شكل من أشكال التقديرات املالية دون
ان يصفوا أعمالهم بانها صياغة لقوانني مالية تحدد
ميزانيات الدولة بحكم مخالفة املسار برمتهلكل
املناهج والرتاتيب املعمول بها ،يف هذا املجال.
وإضافة اىل هذا االشكال ،فان أسئلة عديدة
تُطرح دون جواب واضح لعل أبرزها يتمثل يف أن
تونس تعيش أسوأ وضعية اقتصادية منذ عقود.
فقد تحصلت خالل السدايس األول من العام الحايل
عىل قروض بقيمة  7.3مليارات دينار وأغلبها
قروض داخلية وذلك يف حدود  4.1مليارات دينار،
مما يعني أن أية زيادة يف قيمة القروض الداخلية
ستكون رضبة قاصمة لتوازنات االقتصاد الوطني،
ملا سيسبب األمر من خلل اقتصادي كبري يؤدي إىل
التضخم وتراجع قيمة الدينار وذلك عالوة عىل
استحالة تعبئة الحصة األهم من القروض
الخارجية سيما من املؤسسات املالية
الدولية الدائنة يف ظل غياب اي تفاوض
معها منذ بداية شهر ماي املنقيض.
أما عن نسبة عجز ميزانية الدولة
املقدر بلوغها حسب قانون املالية
للعام الحايل 6.6،باملائة من الناتج
املحيل االجمايل ،فانه من املؤكد يف
ظل شح املوارد املالية أن تفوق
 16باملائة من الناتج عىل
األقل بعد أن كانت مساوية
سهام بوغديري
أواخر  2020لنحو 9.6
باملائة ،وذلك عالوة عىل
من املشاريع املربمجة يف ميزانية التنمية اىل مشاريع
إشكاالت
من
القروض
تسديد
ما تطرح وضعية
رشاكة بني القطاعني العمومي والخاص ّ
وقدرها عىل
كربىسيما أن قيمتها املرسومة للعام الجاري بقانون
مستوى أربع وزارات بـ  2606.6مليون دينار.
املالية تعادل  15531مليون دينار لم يسدد منها،
كما طالب برتشيد كتلة األجور وتقليصها عرب الحد
حسب أخر البيانات املحينة لوزارة االقتصاد واملالية،
من املنح بما يحقق اقتصادا يف نفقات الترصف بـ
سوى  6173.3مليون دينار وهو ما يعني أن نسبة
 1714.3مليون دينار فضال عن اقرتاح مواصلة
خالص ديون الدولة داخليا وخارجيا تناهز 39.75
الزيادة يف أسعار الكهرباء والغاز واملاء الصالح
باملائة ،فحسب…
للرشب والتبغ لتحقيق موارد اضافية للميزانية بقيمة
آفاق غامضة للمالية العمومية  832.5مليون دينار مع سن عفو جبائي وديواني
نرش املعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجيةالراجع ورصيف وبلدي لتعبئة  1040مليون دينار.
بالنظر لرئاسة الجمهورية،أواخر شهر ماي املايض،
كما أبرزت ذات املذكرة أن تسوية ديون مؤسسات
مذكرة تحت عنوان "أزمة املالية العمومية يف تونس القطاع العام مع الدولة يمكن أن تق ّلص من أعباء
وثغرة التمويل :أي هوامش مناورة لضمان تماسك امليزانية بـ  3850مليون دينار وذلك بالتوازي مع
ُ
ّ
االقتصاد الوطني؟" .وق ّسمت املذكرة اىل محورين تسوية بني كل مؤسسات القطاع العام لتوفري نفقات
رئيسينيُ ،خ ِّ
صص األول ُإلبراز تغري فرضيات قانون تناهز  1430مليون دينار وبالتايل يمكن اجماال،
املالية لسنة  2021الذي أعْ ترب غري واقعي وغري قابل وفقا للمعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجيةالحد من
للتنفيذ منذ املصادقة عليه وتطرق القسم الثاني نفقات ميزانية الدولة للعام الحايل بحوايل 11473.4
من املذكرة لصياغة حلول إلنقاذ املالية العمومية مليون دينار.
وتوازناتها سيما من خالل البحث عن مصادر تمويل
ولكن هذه السيناريوهات تعترب هي األخرى
مستجدة.
وببساطة بناء عىل تطور األوضاع االقتصادية
تجاوزت
األحداث
أن
مذكرته
يف
املعهد
وأ ّكد
واالجتماعية غري واقعية وغري قابلة للتحقيق عىل غرار
فرضيات قانون املالية  2021وأن ذلك يجعل قانون املالية التي ترمي اىل اصالح عيوبه.
من تعديله أمرا حتميا.وقدّم املعهد مجموعة من
وتتالت االقرتاحات حيث رصح رضا الشكندايل
االقرتاحات لتجاوز هذه الوضعية أهمها تحويل عدد

يوم  12ماي الفارط وهو الذي شارك يف اعداد
الربنامج االقتصادي لحركة النهضة سنة 2011
وشغل خطة مستشار بوزارة التنمية والتعاون الدويل
يف حكومة الرتويكا انه اعد دراسة حددت مقاربة
جديدة لتخفيض التداين الخارجي للعام الجاري من
 16.7إىل حوايل  8.6مليار دينار بناء عىل إعادة هيكلة
ميزانية الدولة اىل أربع ميزانيات منفصلة لضمان
تماسك املالية العمومية وانقاذ البالد مناالفالس.
وتتوزع هذه امليزانيات بني ميزانية أوىل لألجور
والدعم تمول باألداء عىل الرضيبة وباألداء عىل القيمة
املضافة ومعلوم االستهالك واألداءات األخرى غري
املبارشة ويموّل فائضها ميزانية ثانية
نفقات تتعلق باالستهالك العمومي
والطوارئ والتي تمول عالوة عىل
هذا الفائض من املعاليم الديوانية
وموارد الخزينة،يف حني تضبط
امليزانية الثالثة قيمة نفقات
التنمية انطالقا من املوارد املتأتية
من الرضيبة عىل الرشكات
وعائدات املساهمات وقسط من
األموال املصادرة وإتاوة عبور
النفط والغاز وغريها من املوارد
غري الجبائية.
وتم ّكن امليزانية الرابعة
والخاصة بالديون من تحديد سقف
التداين الخارجي حيث يجري إعفاء
الدولة من الفائدة عىل الديون الداخلية
لسنة  2021وتحميلها عىل أرباح البنك املركزي
والبنوك التجارية خاصة أن هذه األخرية استفادت
بصورة كبرية من السياسة النقدية الحذرة وحققت
أرباحا طائلة خالل السنوات األخرية ،وهو ما أدى اىل
تفاقم ما يسمى باقتصاد الريع.
وعىل هذا األساس ،فإنه من املقدر ان تشهد ميزانية
الدولة لسنة  2021تراجعا بما يفوق  7مليارات دينار
 .2021كما ستنخفض الحاجة اىل التّداين الخارجي
من  16.7اىل  8.6مليارات دينار ،أي  1.3مليارات
وهو مبلغ يمكن تعبئته ،حسب الشكندايل،إمّ ا من
خالل قرض من صندوق النقد الدويل بنفس املبلغ أو
االقرتاض من بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي
أعربت عن استعدادها ملساعدة تونس يف هذا الظرف
العصيب ،عىل حد تقديره .وبطبيعة الحال وبغض
النظر عن مخالفة املقاربة كافة مبادى صياغة
امليزانيات فان اسقاط الدين الداخيل من قبل البنوك
واالعتماد عىل "الصداقة" يف مجال املال واألعمال هي
تصورات ال سند لها منهجيا وموضوعيا.
وتتكرر اليوم عىل ما يبدو نفس املقاربات
الخاطئة مع املكلفة بتسيري وزارة االقتصاد واملالية
وهي العارفة بان امليض قدما يف مناورات االقرتاض
الداخيل أصبح يهدد احتياطي النقد ومرفوضا من
قبل البنك املركزي التونيس ،من ناحية وان الحصول
عىل موارد خارجة كافية لصياغة قانون املالية
التعدييل للعام الحايل وميزانية مقبولة للعام القادم
هو امر شبه مستحيل يف ظل انقطاع التواصل مع
كبار املقرضني الدوليني لغموض األوضاع يف تونس،
من ناحية اخرى.
ومن الحري بوزارة االقتصاد واملالية مصارحة
الجميع بأن الدولة ذاهبة يف طريق العمل دون
ميزانية ومالمح مالية باملعنى املعياري للمصطلح
من خالل اللجوء اىل مرسوم رئايس يضبط املداخيل
والنفقات املالية عىل غرار ما هو معمول به يف العديد
من دول العالم سيما يف الرشق األوسط اذ عملت لبنان
عىل هذه الشاكلة ملدة فاقت  10سنوات.

maghrebstreet@gmail.com
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الشارع السياسي

ّ
السوق السياسي
السوق السياسي إضافة تسعى «الشارع المغاربي» من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان
التونسيين بشأن سياسييهم وشخصيّاتهم العامّ ة ،بهدف متابعة مدى تطوّر أدائهم الملتصق أساسا
باللحظة الراهنة .فليس المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم ،فالذاتية ركن ركين في ّ
أي توصيف
ّ
المتوسط أو حتّى الحسن ...دمتم
ألداء الغير .وقد يرقى من رأيناه هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة
أهال وسهال في سوقنا...
✔ الفاهم بن يفهم

حسن جدا

رديء

المجتمع المدني بالضاحية الجنوبية

قيس سعيد

كانت الضاحية الجنوبية بتونس الكربى عىل موعد أول
امس االحد مع حركة احتجاجية استثنائية بمشاركة أهايل
املنطقة واملجتمع املدني وذلك بتنظيم أطول سلسلة برشية
يف تاريخ تونس.
سلسلة امتدت من مدينة رادس مرورا بالزهراء وحمام
االنف وحمام الشط اىل برج السدرية عىل طول سواحل
الضاحية الجنوبية للتعبري عن رغبة السكان يف افتكاك البحر
من قبضة الديوان الوطني للتطهري وغريه من املؤسسات
امللوثة حتى يستعيد عافيته وتعود له نضارته التي فقدها
لسنوات.
وشارك يف هذه الحركة الرمزية اآلالف من سكان والية
بن عروس ومن مختلف األعمار مسجلني مرة أخرى وقوفهم
يف وجه الجرائم البيئية التي حولت البحر اىل مصب دائم
للفضالت البرشية.
اجتمع اآلالف ووقفوا سدا منيعا بأيادي متشابكة وعزائم
منتفضة ،فكان البحر وراءهم وقنوات الرصف الصحي
واالعتداءات املتكررة عىل املحيط أمامهم .ب ّلغوا اصواتهم دون
ضجيج او اغالق للطرقات أو تعطيل ملصالح الناس او احداث
فوىض امام مؤسسات الديوان الوطني للتطهري ووكالة حماية
الرشيط الساحيل والوكالة الوطنية لحماية املحيط.
وحتى ال يبقى هذا التحرك الحضاري والذي مكن اهايل
الضاحية الجنوبية من التحسيس باملخاطر التي تتهددهم
بسبب ربط قنوات الرصف الصحي بالبحر ،مجرد حركة
استعراضية دون رجع صدى من مختلف املؤسسات الضالعة
يف تدمري التنوع البيولوجي البحري ،يبقى امام منظمي هذه
السلسلة البرشية استثمار الهبة الشعبية وااللتفاف الشبابي
ملساءلة السلط املحلية يف ملفات بيئية شتى يف حاجة اىل
املراجعة.

قبل تاريخ  25جويلية الفارط ،كان طيف واسع وخاصة
من مريديه وأنصاره يتصدون ملنتقدي الرئيس قيس سعيد
بالقول إن املنظومة تكبّله والربملان والحكومة تابعان ملعسكر
النهضة ومن معها (وهو أمر صحيح لحد ما) لكن وبعد أن
جمد أعمال وصالحيات الربملان ورفع الحصانة عن النواب
وأقال رئيس الحكومة وعددا من وزرائه ،تصور البعض أن
الرئيس توصل إلزالة أهم العقبات وبات تقريبا يف طريق
مفتوحة لتطبيق جانب من برنامجه.
لكن ،مرت األيام واألسابيع دون إنجازات تذكر يف ما يتعلق بالحياة اليومية التي
يريدها الشعب.
صحيح أن الرئيس قيس سعيد يبدو أكثر حضورا عىل الساحة اإلعالمية :كلمات
عند استقباله وفود تونسية أو من الخارج ..زيارات "فجئية" لبعض األماكن ،جوالت
ليلية بالشارع الرئييس بالعاصمة ...وكلها كانت فرص ليعيد سعيد عىل مسامع من كان
هناك أو من تابع الحقا التسجيالت عنارص خطابه التي باتت مألوفة :اإليفاء بالعهود ،ال
يخىش إال الله ،لن يفرط يف أي مليم من حق الشعب وليواصل نعت اآلخرين (هم) بعكس
كل ما وصف به نفسه :هم يمتهنون الكذب ،يتآمرون يف غرف مغلقة ،فرطوا يف أموال
الشعب بل ونهبوها...
كل هذه األوصاف تنطبق عىل عدد من األشخاص املنتسبني للمشهد السيايس وجانب
منهم كان حتى بالربملان ودوائر الحكم ،هناك من أصحاب األعمال من ال يعمل يف نطاق
القوانني ،ال يحرتم حقوق ال العمال وال الدولة لكن ال يمكن بأي حال من األحوال التعميم
وبالتايل ال يمكن أن تتخذ نفس اإلجراءات اإلحرتازية فقط عىل أساس اإلنتماء ملهنة أو
لجسم منتخب أو لهيئة تعديلية.
إذن من ناحية الخطاب والشعارات ،يبدو الرئيس قيس سعيد وفيا ملا كان يقول
دائما ،إال أن عقارب الساعة ال تتوقف عن الدوران والتأخري ،الذي بات يعد باألسابيع ،يف
رسم معالم حكمه ملا بعد  25جويلية،بل ولحد الساعة لم ّ
يعي حتى فريقا حكوميا (أيا
كانت تسميته :مكلفون ومكلفات بإدارة شؤون هذه الوزارة أو تلك أم وزيرات ووزراء
أو حتى كاتبات وكتاب دولة) ،لم يفصح رئيس الدولة عما يعتزم القيام به ويف أي
آجال .عامل املفاجأة قد يكون مجديا يف البداية ،لكن تواصل غياب أية معلومة مؤكدة
ورسمية عن املستقبل املبارش لشؤون الدولة هو إهدار للوقت وللفرص أمام البالد وقد
تكون له نتائج عكسية عىل تونس وعىل الرئيس نفسه وال فائدة من التذكري هنا بمنسوب
الثقة العايل يف رئيس الدولة بعد  25جويلية بعد أن كانت نسبة الثقة قد تهاوت قبل ذلك
التاريخ بسبب طول آجال تحرك الرئيس أمام تدهور األوضاع يف البالد ومطالبة الشارع
بوضع حد للعربدة تحت قبة الربملان.
من يالزم مكانه يتأخر بالرضورة عن حركة التاريخ ،ويبدو أن للرئيس سعيّد
مقاييس زمنية غري متعارف عليها.

صورة تتحدث

أُسند جائزة التقدير هذه لصديقي ورفيق دربي االستاذ عيل
العريض تثمينا للخدمات الجليلة التي قدّمها للثورة وللدولة
التونسية عندما تق ّلد مهام رئاسة الحكومة.
ك ّلنا نتذكر بكل فخر واعتزاز الهجوم عىل السفارة االمريكية،
وهروب "املناضل" أبو عياض من جامع الفتح وقمع تم ّرد
ّ
بالرش...
أهايل سليانة

قالوا
قيس سعيد

هناك دستور احرتمه واحرتم
االجراءات وسأظل احرتم النص ولكن
يمكن ادخال تعديالت عىل النص ..ترون
كيف سئم الشعب الدستور والقواعد
القانونية التي وضعوها عىل مقاسهم
كاللباس ....ال بد من ادخال تعديالت يف اطار الدستور
تستجيب لتطلعات الشعب ..الدساتري ليست ابدية ويمكن
ادخال تعديالت عليها.السيادة للشعب ..هناك سيادة الدولة
وهناك سيادة الشعب ومن حق الشعب ان يعرب عن ارادته
بكل حرية ال ان توضع النصوص القانونية كما وُضعت وال ان
تُشرتى القواعد القانونية يف اسواق ..تعرفون بكم يباع فصل
او فقرة يف نص قانون..نحن نعمل يف اطار القانون ولسنا من
دعاة الفوىض ولسنا ممن يفكرون يف سفك دماء التونسيني .
يف اقرب االجال سيتم االعالن عن الحكومة ..اسعى
الختيار اشخاص ال تشوبهم شائبة …سأعمل عىل تشكيل
الحكومة يف اقرب االوقات وكانت هناك جلسة عمل منذ
قليل حول اعضاء الحكومة وسنواصل البحث عن اشخاص
يشعرون بثقل االمانة ويحملون االمانة …ساحاول ان اختار
يف اقرب وقت اشخاصا ال تشوبهم شائبة وال يخونوا العهد

نور الدين الطبوبي

سيد رئيس الجمهورية قلت انك يف
اطار الرشعية والدستور … نحن معك…
لكن اليوم كيف سنخرج من وضعية اىل
اخرى بذكاء سيايس ويف اطار الرشعية؟
 ...ال نختلف  ..ال بد من تغيري بعض املسائل القانونية التي
كبلت الدولة …نحن منفتحون عىل االصالح…ولكن يلزم دولة
قانون ومؤسسات وهل ان مجلس النواب ( يف اشارة اىل رغبة
قيس سعيد يف حله) …قولها وانت عىل دينك وايجا نحن معاك
ونجد اليات يف اطار الدستور والقانون وهاهم نواب عارضني
استقالتهم لرفع االحراج وامش اىل انتخابات مبكرة ترشيعية
وتصبح عندك مؤسسة ترشيعية وقتها ايجا نتنااقش حول
النظام السيايس ونتوجه اىل استفتاء  .

محمد عبو

..سيدي الرئيس تم االستنجاد بك
لتطبق الفصل  80وتفكك منظومة الفساد
السيايس التي جثمت عىل صدر الدولة
ولتؤسس لدولة قانون ،ثم تنهي الحالة
االستثنائية حال عودة القضاء واألمن واإلدارة إىل سريها
الطبيعي طبق مهامها املرسومة بالقانون… لو نجحت يف
ذلك ،وأنت قادر بما تحت يدك اآلن من صالحيات واسعة،
فهناك يف البالد ما يسمح بتطويرها وإخراجها من أزمتها يف
بضع سنوات وسيحسب لك ذلك ....

غازي الشواشي

حزب التيار يدعم اقرتاحات االتحاد
العام التونيس للشغل التي اعلن عنها يوم
الجمعة والتي تضمنت اجراءات تتعلق
بالوضع السيايس يف البالد....نحن متفقون
عىل رضورة االرساع بوضع خارطة طريق الخراج البالد من
أزماتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية خاصة
يف عالقة بجائحة كورونا .ومرشوع االتحاد جيد وذلك يف
انتظار رسم خارطة طريق وطنية تكون محل توافق واسع
بعد التشاور بني مختلف الفاعلني السياسيني واالقتصاديني
واالجتماعيني وعىل رأسهم اتحاد الشغل .
وانا أعد رئيس الجمهورية اىل التفاعل إيجابيا مع خارطة
الطريق التي اقرتحها االتحاد العام التونيس للشغل.

محمد القوماني

حذار..من يدفعون باتجاه إلغاء
دستور  2014ويروّجون العتماد رئيس
الجمهورية صيغ أحادية لفرض تغيري
النظام السيايس ،يُضعفون موقع الرئيس
قيس سعيد من جهة أوىل ،الذي يتمتّع بالحصانة ويمارس
صالحياته بمقتىض الدستور الذي ّ
ترشح بمقتضاه وأقسم
عىل احرتامه وال ينفك يُذ ّكر بالعمل يف إطاره وهم من جهة
ثانية ،ينقلون القرارات الرئاسية ليوم  25جويلية من دائرة
االختالف يف تأويل الدستور وخرقه ،إىل دائرة االنقالب السافر
والخروج عن الصيغ الديمقراطية...
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الزعامة والرئاسة البورقيبية يف ذاكرة مناضل

٭

أ .محمد لطفي الشايبي

ّ
خص أ .عبد السالم القالل كتابه الثاني ( :)1الحبيب
بورقيبة ،زعيم أمة ورئيس دولة لرسم شهادته حول مآثر
املقاربة البورقيبية وإنجازاتها يف تونس املستقلة ،مستحرضا
ملساتها البديعة يف فرتتي الجهادين األصغر (تحرير البالد)
واألكرب (مقاومة التخلف) .وهو الطالب الذي استلهم من
انخراطه الحزبي الدستوري يف الخمسينات ومن تعيينه وال يف
جهة الكاف أثناء معركة التنمية واإلصالح التي خاضتها تونس
املستقلة يف الستينات من القرن املايض ومن اعتزاله السيايس
بمحض إرادته منذ  1970األركان األربعة للخواطر التاليةI :
الزعيم الحبيب بورقيبة قائد الحركة الوطنية II،الزعيم الحبيب
بورقيبة كما هو III ،نجاحات الزعيم الحبيب بورقيبة - 1927
 IV ،1967األخطاء زمن الحكم بالوكالة .1987 - 1967
املؤلف عرف الرئيس الحبيب بورقيبة عن قرب منذ سنة 1949
ملا كان تلميذا باملعهد الصادقي ،بعد رجوعه من الرشق ( 8سبتمرب)
ثم كطالب ومسؤول يف الجامعة الدستورية يف فرنسا واتحاد الطلبة
من  1956إىل  1960وكمسؤول يف الحزب عن النطاقني الجهوي
(بصفاقس) والقومي (مساعد مدير الحزب) ثم كوال عىل جهة الكاف
من  1964إىل  1969وتزامنت هذه املعرفة مع أوج قوة الزعيم البدنية
والفكرية .ويف السياق ،تكون شهادة وتأمالت أ .القالل مبارشة ودقيقة
وغري محايدة  .ثم تتلو هاته الفرتة مرحلة اعتزال املؤلف للحياة
السياسية والتحاقه بمهنته األصلية (املحاماة) وابتعاده عن العمل
السيايس  ،ويف هذا السياق ،يمكن أن تكون شهادته أكثر موضوعية
ولكن غري مستكملة لالستحضار الحدثي .ويف الحالتني األوىل سواء كان
ذلك  ،اقرتاب املؤلف للزعيم بورقيبة وانخراطه يف مرشوعه التنموي
عن إيمان وقناعة أو ابتعاده عن العمل السيايس ومواكبته لسرية
الزعيم بصفة غري مبارشة وخالية من أي ارتباط شخيص ،حققت
شهادة املؤلف اإلفادة لجيل الشباب اليوم ومكنت املؤرخني واملحللني
السياسيني من رصد نقاط النسيان أو التجاهل أو عدم معرفة العوامل
املحددة األخرى املفرسة لنجاحات الرئيس الحبيب بورقيبة وأخطائه.
بداية يستعرض املؤلف ميزات شخصية زعيم األمة « من ذكاء
وقاد وقوة ذاكرة وحس مرهف ورسعة البديهة وإرادة فوالذية
وثقافة واسعة وكاريزما تشد االنتباه ،شديد االنضباط يحب الغري
ويحرتم من يحرتم نفسه ،يويل قيمة قصوى للوقت ،ويحرتم املواعيد
وال يتسامح مع من يخل بها ،له قدرة فائقة عىل التحاور وعىل إرباك
الخصوم السياسيني ،يؤمن بالحجة واملنطق ،وكلمته املفضلة التي
يرددها يف خطبه واتصاله باملواطنني عىل أساس أنها القاعدة األخالقية
والسياسية للنضال من أجل بناء الدولة والتنمية االقتصادية هي›
الصدق يف القول واالخالص يف العمل› مثلما كانت هي القاعدة يف
كفاحه من أجل االستقالل» (ًص .)48.وال غرو أن هذه امليزات التي
ّ
لخصها عالم االجتماع األملاني‹ ،ماكس فيبري›  ‹ Max Weberيف الثالث
الخصال األساسية التي ينعم بها رجل السياسة الحقيقي  :الشغف la

أفشل املنظومة االشرتاكية» ،إجهاض التحول الديموقراطي ،والرئاسة
مدى الحياة وهدر فرصة الوحدة مع ليبيا جانفي  1974وأزمة 26
جانفي  1978وأحداث الخبز يف  3جانفي  1984والحكم بالوكالة.
أجل لم يكن الرئيس بورقيبة من حيث املبدأ ضد الديموقراطية ولكن
بالنسبة له ،كما أبان املؤلف ،ال بد من إعداد الظروف والرشوط
ملمارستها حتى ال تؤول إىل فوىض  « :الديموقراطية التي تكون أداة
تقدم ورقي لدى الشعوب الناضجة تصبح نكبة لدى الشعوب عديمة
املستوى والنضج» ( .)3وهي أخطاء ولنئ عدت ثابتة فهي ال زالت
أيضا مح ّل نقد من قبل املعارضني للنظام البورقيبي وتنسيب بالنسبة
ألنصاره .وبقدر ما أدرج املؤلف عامل املرض والشيخوخة يف تفسري
أخطاء الزعامة والرئاسة البورقيبية  ،فقد أهمل يف تقديرنا دور كل من
زوجتيه « ماتيلد /مفيدة بورقيبة»(  )1961 - 1927و«وسيلة بن
عمار /بورقيبة» ( )1986 - 1962يف بروز شخصية الزعيم ورعايتها
بالنسبة إىل ماتيلد بورقيبة ويف أفول الرئاسة واحتداد حرب الخالفة
بالنسبة إىل وسيلة بن عمار (.)4
---------------------

 ، passionالشعور باملسؤولية ، le sentiment de responsabilité
النظرة االسترشافية  ، le coup d’œilتفرس إىل حد بعيد النجاحات التي
حققتها الزعامة ثم الرئاسة البورقيبية من  1927إىل  1967والتي
تطرق إليها املؤلف تباعا :الوحدة القومية  -وكم هي تونسنا اليوم يف
أوكد حاجة إليها ،-تحرير املرأة وإصدار مجلة األحوال الشخصية،
إعالن الجمهورية ،معارك الجالء العسكري (،)1961 - 1958
الجالء الزراعي ( 12ماي  ،)1964توحيد التعليم وتعميمه ومجانيته،
تنظيم األرسة وتحديد النسل ،الصحة للجميع ،سبق مساندة القضية
الفلسطينية عىل أسس عقالنية مرتبطة ب .realpolitikوامللفت
لالنتباه ،أن املؤلف أدرج بعض املسائل الخالفية التي ما زالت اليوم
مح ّل جدل ونقاش يف الحراك السيايس واالجتماعي التونيس وأوّلها
كيفية ح ّل الخالف مع اليوسفية ومالبسات اغتيال زعيمها ثم انتهاج
الطريقة الثالثة للتنمية باعتماد املنوال االشرتاكي الدستوري .وكان يف
إمكان املؤلف بحكم املسافة التي تفصله عن هذين الحدثني والدراسات
واإلنارات املتعلقة بهما أن ّ
ينسب هذين النجاحني وأن ال يبقى حبيسا
للذاكرة التي تسجل األحداث بصفة انتقائية (.)2
أما األخطاء والتي شملت فرتة الحكم البورقيبي من1967إىل 1987
فقد حرصها املؤلف يف قرار تعميم التعاضد ( 24جانفي  « )1969الذي

صور من تاريخ تونس الحديثة

مجموعة السبعة التونسية :
بعد االستقالل كانت عالقة تونس مع الدول
العظمى على عكس ما هي عليه اليوم .القيادة
التونسية ال تضع نفسها أبدا تحت ضغط أي
كان .حول الرئيسين األمريكي والتونسي بورقيبة
وأيزنهاور مجموعة السبعة التونسية :
محمد مصمودي  -أحمد المستيري  -المنجي سليم
 الصادق المقدم  -الطيب السحباني  -الباهي االدغم -الحبيب بورقيبة اإلبن.

٭ القالل (عبد السالم) :الحبيب بورقيبة زعيم أمة ورئيس دولة .تونس،
أوميقا للطباعة.2021 ،
الهوامش:
( )1القالل (عبد السالم) :الحلم واملنعرج الخطأ .االشرتاكية الدستورية يف
مرحلة الستينات .تأمالت شاهد وفاعل حول مرشوع التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية أو ما يعرف بتجربة ‹ االشرتاكية الدستورية› يف مرحلة
الستينات .تونس ،دار الجنوب.2018 ،
(: .Cf )2
- Boulet (Daniel) : Etude économique des coopératives agricoles
de production en Tunisie In Options Méditerranéennes, n°6,
1971, pp. 97-103.
- Lahmar (Mouldi) : La réforme agraire dans les années
soixante en Tunisie. Le PSD contre ses assises In IBLA, 1989,
pp. 39-68.
 الباهي األدغم الزعامة الهادئة ذكريات وشهادات وخواطر .تونس ،دارنريفانا للنرش ، 2019 ،ص ( 494 - 490 .صالح بن يوسف وعبد النارص،
اغتيال صالح بن يوسف).
( )3خطاب  5مارس .1967
(: .Cf )4
- Turki (Bechir) : Eclairage sur les recoins sombres de l’ère
bourguibienne. Tunis, Sotepha graphique, 2011, pp. 113-114 (A
propos de Wassila Bourguiba).
- Gaspar (Jacqueline) : Wassila Bourguiba. Tunis, Déméter
Editions, 2012.
- Bourguiba (Habib Junior) : Notre histoire. Entretiens avec
Mohamed Kerrou. Tunis, Editions Cérès, 2013.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 277الثالثاء  14سبتمبر 2021

www.acharaa.com

الشارع السياسي

 13سبتمرب  : 2021الذكرى  68الغتيال الزعيم اهلادي شاكر
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أ .عميره عليّه الصغيّر

الهادي شاكر هو أحد قادة الحزب الحر
الدستوري الجديد وعضو ديوانه السيايس وأهم
قياداته يف صفاقس .كان قد ترأّس مؤتمر حزبه
يوم  18جانفي  ،1952وانطلقت عىل إثره معركة
التحرير وما تبعها من موجات قمع وإيقافات
ملناضيل الحركة الوطنيّة وقادتها .وكان الهادي
شاكر محكوما عليه باإلقامة الجربيّة بمدينة نابل
منذ أوائل شهر ماي .1953
وجاء قرار اغتياله يف إطار إرصار السلط
االستعماريّة وخاصة الغالة منها يف تونس عىل
تصفية قادة الكفاح الوطني يف ظرف تصاعد نسق
عمليات املقاومة واستهدفت عمالء االستعمار
واملتعاونني معه .وكان اغتيال أحمد بلقروي يف
 8أوت  1953وهو أحد دعائم االستعمار بجهة
رسع بقرار اغتيال شاكر ثأرا للقتيل،
صفاقس قد ّ
ّ
ّ
ألن القيادي الدستوري كان محط نقمة هذه
العائلة لوقوفه ضد مصالحها ومصالح املعمّ رين
ّ
يف النهب العقاري وإىل صف عروش املنطقة الزعيم الهادي شاكر صحبة الحبيب بورقيبة
ّ
ومستغل األرايض من املغارسني واملساقني إضافة
إىل نقمة السلط االستعماريّة عىل قائد وطني
عىل ملك أحد رجال الحركة الوطنيّة هو محمد كرمة بنهج
بث الروح الوطنية وغرس ُ
ّ
شعب الحزب يف كامل ظهري أناطول فرانس (الهادي شاكر حاليا) وسط مدينة نابل.
صفاقس .فتق ّرر اغتيال الهادي شاكر بني املراقب املدني ويروي عبد املجيد شاكر حيثيات جريمة االغتيال عىل
بصفاقس قانتاس ورؤوس عائلة بلقروي ،وبدعم عنارص النحو التايل :يف الليلة الفاصلة بني  12و 13سبتمرب 1953
من الجندرمة .وكان شاكر يقيم يف الطابق األوّل من دار هاجمت العصابة سكن الهادي شاكر ،مستعينة بأعوان

من الجندرمة وخلعت باب داره باملتفجرات وج ّرت
الشهيد إىل سيارة الخاطفني ولم تسعفه ال الجندرمة وال
البوليس اللذين استنجد بهما و»ت ّم ج ّر الشهيد وهو يف
حالة إغماء ،نحو سيارة الشاذيل بلقروي ...وقام أفراد
العصابة بجولة يف ضواحي نابل القريبة ،وكانوا يمرون
عىل متن السيارتني بالطرقات الفرعيّة بكامل الحرية
واالطمئنان .ويف األخري عادوا إىل الطريق ال ّرئيسيّة
الرابطة بني نابل والعاصمة تونس ...وهناك ت ّم اغتيال
الشهيد يف ظروف لم يت ّم قط الكشف عن تفاصيلها...
ويف تمام السادسة صباحا تم العثور عىل جثة الشهيد
الهادي شاكر ملقاة عىل حافة الطريق ،وعىل بعد 6
كيلومرتات من نابل يف اتجاه العاصمة «(شاكر ،ص
 .)303وت ّم الكشف عن القتلة بعد االستقالل ووقعت
محاكمة  33متو ّرطا منهم ومن عائلة بلقروي أساسا
من قبل محكمة القضاء العليا (املحكمة الشعبيّة) يف
أوت  ،1957وأصدرت يف حق اثنني منهم حكما باإلعدام
شنقا ويف أربعة حكما باألشغال الشاقة مدى الحياة
وأربعة بعرشين عاما أشغاال شاقة والبقية بأحكام
سجن ثقيلة.

إشارات ببليوغرافية:

 ملف اغتيال الهادي شاكر بمجلة روافد عدد.9/2004 شاكر (عبد املجيد) ،الهادي شاكر ،جهاد واستشهاد،التعاضديّة العمّ اليّة للطباعة والنرش ،صفاقس.2003 ،

التونسية لألوراق المالية :

ركود نسبي و«توننداكس» يرتاجع بـ ٪ 0,8

أغلقت بورصة تونس نشاطها لألسبوع املمتد من
ّ
املؤش
 6إىل  10سبتمرب  2021يف وضع كئيب .وسجّ ل
الرئييس انخفاضا بـ  ٪ 0,8عند  7288,82نقطة
وتراجعا يف نتيجته السنوية اىل  .٪ 5,9وكان توننداكس
قد راكم يف نفس الفرتة من العالم الفارط نتيجة سلبية
سنوية بـ .٪ 4,3
وشهدت املبادالت حسب تحليل الوسيط بالبورصة
«التونسية لألوراق املالية» ركودا نسبيّا .وبلغ حجمها
 18,4مليون دينار بما يمثل معدّال بـ  3,7ماليني
دينار .وتميّز نشاط يوم الجمعة بانجاز  3مبادالت
بالكتل تعلقت بسهم التجاري بنك بقيمة جملية بلغت
 7,7ماليني دينار.

تحليل تطور األسهم

* عادت أفضل نتائج األسبوع لسهم مجمع تواصل
القابضة  Tawasol Group Holdingالذي شهد
ارتفاعا بنسبة  ٪ 9,9بقيمة  0,780دينار محققا حجم
تبادالت بـ  38ألف دينار .ويذكر أن املجمع لم ينرش
بعد بياناته املالية لسنة .2020
ّ
* أنهى سهم الرشكة التونسية لصناعة البلور
 SOTUVERبدوره األسبوع يف املنطقة الخرضاء
ّ
وحقق ارتفاعا بـ  ٪ 5عند  6,930دينار جامعا رؤوس أموال
بـ  338ألف دينار.
وكانت الرشكة قد نرشت مؤخرا بياناتها املالية اىل ح ّد يوم 30
جوان  2021والتي كشفت عن تسجيل نموا يف رقم معامالتها
بـ  ٪ 26,7بقيمة  52,7مليون دينار بما يمثل قفزة يف صايف
نتائجها بـ  ٪ 34,3بقيمة  10,3مليون دينار.
* سجل سهم رشكة السكنى  ESSOUKNAاشتعال االضواء
الحمراء وتخىل يف غياب أية مبادالت عن  ٪ 5,9من قيمته عند
 2,530دينار دافعا بنتائجه السنوية السلبية اىل .٪ 11,5 -

* كان سهم رشكة اسمنت قرطاج ضحية موجة بيع وفقد
 ٪ 3,8من قيمته عند  1500دينار وانحرص تمويل الرشكة لسوق
البورصة عىل  716ألف دينار طيلة كامل االسبوع.
مستجدات السوق

تقرير البنك المركزي حول الوضع
االقتصادي

سجل االقتصاد التونيس خالل الثالثي الثاني من العام الحايل
نموا بنسبة  16,2باملائة بحساب االنزالق السنوي باملقارنة مع
الثالثي الثاني من سنة  2020وفق ما كشف عنه املعهد الوطني
لإلحصاء.

وعرف الثالثي الثاني من العام الفارط
تراجعا ب  19,8باملائة بسبب إقرار الحجر
الصحي الشامل الذي عرف توقفا شبه كيل لجل
األنشطة االقتصادية والتجارية يف تونس .وبالتايل
فإن نسبة النمو املسجلة يف الربع الثاني من هذه
السنة لم تتدارك النسبة السلبية لنفس الفرتة من
العام املنقيض.
وبحساب التغريات الثالثية ،تراجع الناتج
املحيل اإلجمايل بنسبة  2باملائة خالل الثالثي
الثاني من سنة  2020باملقارنة مع الثالثي األول
من هذه السنة بعد ان سجل شبه استقرار يف
الربع األول بنسبة  0,2باملائة ويعزى هذا الرتاجع
باألساس اىل انخفاض القيمة املضافة لقطاعات
النزل واملطاعم واملقاهي بنسبة  35,2باملائة
والنقل ب  20,9باملائة وقطاع البناء بنسبة 17,1
باملائة.
وسجلت القيمة املضافة لقطاع الفالحة
والصيد البحري تراجعا بنسبة  4,7يف املائة ،يف
حني تطور الناتج يف كل الصناعات املعملية عىل
غرار قطاع النسيج واملالبس واألحذية بنسبة 53
باملائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف ّ بنسبة  63,5باملائة
وقطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية بنسبة  56,7باملائة
كما تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة  4,7باملائة وقطاع
الصناعات ّ الفالحية والغذائية بنسبة  3,1باملائة.
واضاف معهد اإلحصاء ان االنتاج ارتفع يف قطاع املناجم
بنسبة  24,1باملائة وىف قطاع البناء بنسبة  46,9باملائة اىل جانب
تطور قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة  16,3باملائة
مع نهاية الثالثي الثاني من  .2021يشار اىل تونس تهدف اىل
تحقيق نسبة نمو كامل هذا العام ب  4باملائة.

اشهار
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الحبيب القيزاني

إىل اليمني محمد السادس وإىل اليسار سعد الدين العثماني يمسك برأسه اثر الهزيمة
مثلت هزيمة "حزب العدالة والتنمية" املغربي النكراء يف
االنتخابات الترشيعية األخرية انقالبا يف الساحة السياسية وان
كان ظاهر األسباب فشل الحزب يف اإليفاء بتعهداته االقتصادية
واالجتماعية للطبقة املتوسطة والفقراء فإن باطنها لعبة سياسية
مدروسة أحكم تنفيذها القرص مكنت من النيل من اعتبار الحزب
وأحرقت أوراقه يف عيون الشعب املغربي خصوصا بعد تنازله عن
ثوابته الخارجية وانقياده إىل تزكية التطبيع مع إرسائيل.
قراءة يف خفايا هزيمة اإلسالميني ووقوعهم يف ّ
فخ أملته ترتيبات
ما بعد "الربيع العربي" وأحكمت مناورات القرص تنفيذه ليصعد إىل
السلطة حزب األثرياء.
يقول الكاتب والصحفي املرصي الراحل محمد حسنني هيكل يف
حوار أجرته معه صحيفة "األهرام" يف شهر أكتوبر  2011يف تعليقه عىل
ما يسمى "الربيع العربي" الذي أتى باالسالميني اىل السلطة يف تونس
ومرص (قبل طردهم من طرف الجيش) وليبيا (أين ما زالوا يف رصاع من
أجلها) " :الثورات ال تصنع ويستحيل أن تنجح بهذا األسلوب باعتبارها
فعل ال يتم بطريقة تسليم املفاتيح من قوة خارجية تطلب السيطرة وال
تريد إال مصالحها فقط" .ويضيف هيكل" :االعرتاف األمريكي-الغربي
باالخوان املسلمني لم يأت قبوال بحق لهم وال إعجابا وال حكمة لكنه
جاء قبوال بنصيحة عدد من املسترشقني لتوظيف ذلك يف تأجيج فتنة
يف اإلسالم لصالح آخرين ...ونشوة االخوان باالعرتاف األمريكي-الغربي
برشعيتهم لم تعطهم فرصة كافية لدراسة دواعي االعرتاف".
ان متابع مسرية الخريطة السياسية يف املغرب يالحظ أن القرص تمكن
من توجيه رضبتني قاضيتني ألكرب حزبني يف البالد بعدما رأى فيهما
تهديدا لنفوذه بل وحتى لنظام امللكية  :االتحاد االشرتاكي (يساري)
وحزب العدالة والتنمية (إسالمي) .وكان الطعم هو السلطة التي اصطدم
الحزبان بإكراهاتها وفشال يف إدارة دواليبها دون التنكر لثوابتهما.
من هذه الزاوية ،كان تسهيل وصول اإلسالميني اىل الحكم خطة
مدروسة بهدف استغاللهم والنيل من اعتبارهم و"حرق" أوراقهم.
لذلك جاءت هزيمتهم املذ ّلة يف االنتخابات األخرية كعقاب صارم عىل
اخفاقهم يف اإليفاء بوعودهم لرشيحة واسعة من الشعب املغربي وتمثل
ذلك يف :

 عجزهم عن تحقيق مستوى أدنى من الرخاء واالزدهار بعدما وعدواخ ّزانهم االنتخابي بالعدالة واملساواة االجتماعية اذ شهدت فرتة حكمهم
أكرب تراجع يف القدرة الرشائية اىل جانب فشلهم يف محاربة الفساد.
 تمرير الحزب مرشوع "القانون االطار للتعليم" الذي يع ّزز مكانةاللغة الفرنسية يف مدارس البالد.
ّ
 انجرار الحزب اىل سياسة اقتصادية ليبريالية تخلت بها الدولةعن التزاماتها االجتماعية مثل اصالح قانون التقاعد وصندوق الدعم
االجتماعي (املقاصة) اىل جانب تحرير أسعار بعض املواد املدعومة.
 موافقة الحزب عىل التطبيع مع إرسائيل ممّ ا وجه ملصداقيته رضبةقاضية .فقد كان حزب العدالة والتنمية يدرك أن السياسة الخارجية
للمملكة من اختصاص امللك وحده .واثر اإلعالن عن التطبيع مع إرسائيل
وجد الحزب نفسه يف موقف محرج ولم يجد بدّا من االنضمام ولو مكرها
لقرار امللك وع ّلل أمينه العام القرار بأنه يندرج يف اطار االعرتاف األمريكي
(االرسائييل) بمغربية الصحراء الغربية .وهذا يكشف التناقضات التي
تشق صفوف حزب دجّ نه القرص ووظفه كغطاء سيايس.
ويرى مالحظون دوليون أن القرص امللكي ناور بذكاء ودهاء ليثبت
للعالم أن اإلسالميني عاجزون عن الحكم .ويستدلون عىل ذلك بأنه حتى
بعد فوز حزب العدالة والتنمية يف انتخابات  2016تدخل القرص لقص
أجنحته باعتبار أن كل الصالحيات كانت يف يد املؤسسة امللكية وخاصة
منها الوزارات الرئيسية مثل الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون
اإلسالمية ووزارة املالية التي لم تخرج من يد املليادير عزيز اخنوش
طيلة  15سنة.

حزب صهر الملك في الحكم

بفوز حزب "التجمع الوطني لألحرار" متبوعا بحزب "األصالة
واملعارصة" أحكم القرص امللكي قبضته عىل املشهد الربملاني والحكومي.
رس تأسيسه ووصوله
وإن القاء نظرة عىل تاريخ الحزب الفائز كفيل بفهم ّ
اىل دفة السلطة .فقد تأسس الحزب سنة  1978اثر االنتخابات الربملانية
لسنة  1977ليكون "يد امللك" داخل الساحة الحزبية املغربية والربملان
وحتى ينازع األحزاب الكربى الراسخة تاريخيّا يف الحياة السياسية بالبالد
والتي لها تاريخ نضايل ض ّد االستعمار وتنافس القرص امللكي يف الرشعية
التاريخية والنضالية مثل "حزب االستقالل" و"االتحاد االشرتاكي".

ومؤسس الحزب هو رئيس الوزراء األسبق أحمد عصمان وهو صهر
امللك الراحل الحسن الثاني .وتُعرف تركيبة الحزب بأنها "نخبوية"
باعتبارها تمثل – تجمعا لرجال االعمال وأعيان البالد وكبار املوظفني يف
الدولة والسلطة .ويف  2016ارتقى امللياردير ورجل األعمال املق ّرب من
القرص ،عزيز أخنوش لرئاسة الحزب.
وأخنوش يدير مجموعة "أكوا" االقتصادية التي تض ّم  50رشكة
تنشط بقطاعات عديدة ورثها عن والده وتشمل ميادين املحروقات
والعقارات واالعالم واالتصاالت والسياحة وغريها.

 100سنة عزلة؟

لقد كان واضحا منذ تمرير قانون "القاسم االنتخابي" الذي تزامن
أيامها مع حملة " 100سنة عزلة لإلسالميني" أن رياح السلطة أخذت
منحى آخر ومثل ذلك رسالة لم يفهم مغزاها اإلسالميون أو ربّما هم
تجاهلوها ولم يصدّقوها.
رسالة فحواها أن الرتتيبات الجديدة يف منطقة ما يسمى بـ "الرشق
األوسط الكبري" (من املغرب اىل باكستان) تميل أوضاعا جديدة وتوازنات
جديدة وسياسات جديدة وبالتايل أنظمة حكم جديدة بتوجهات جديدة.
والحقيقة أن امللك محمد السادس كان منزعجا من تنامي شعبية
"حزب العدالة والتنمية" منذ فوزه يف انتخابات  2016بعد فوزه يف
انتخابات  .2011ويف هذا الصدد كشفت وثائق "ويكيليكس" قول امللك
محمد السادس ملخاطبه سفري أمريكا بالرباط آنذاك توماس راييل " :ال
صقور وال حمائم يف صفوف اإلسالميني" .ونقلت الوثائق عىل لسان
السفري تأكيد امللك له بأن "الدافع وراء انشاء "حركة لك ّل الديمقراطيني"
التي تحوّلت اىل "حزب األصالة واملعارصة" هو انشغال القرص بتنامي
شعبية اإلسالميني يف املجتمع املغربي عرب "حزب العدالة والتنمية".
اليوم أغلق قوس حكم اإلسالميني وجاءت مرحلة "الليبريالية
الجديدة" بقيادة حزب "التجمع الوطني لألحرار" .ومثلما و ّ
ظف القرص
يف عهد امللك الراحل الحسن الثاني اإلسالم السيايس كسالح ملحاربة إلحاد
الشيوعية السوفياتية وم ّد القومية العربية سمح اليوم بوصول "حزب
النخبة" ّ
لقص ما تبقى من أجنحة األصولية اإلسالمية حفاظا عىل سالمة
العرش.
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صحيفة «الرأي»:

الصني تعرض عىل الكويت قرضا بـ 16مليار دوالر
لتمويل مرشوع «الشقايا»

مرشوع "الشقايا" يف الكويت
ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن الصني عرضت عىل الجانب
الكويتي إقراضه  16مليار دوالر لتمويل مرشوع مدينة «الشقايا»
االقتصادية.
ونقلت الصحيفة عما اسمتها بمصادر مطلعة أن “مسؤويل بنك
التنمية الصيني املكلف بإعداد الدراسة الفنية ملرشوع إنشاء مدينة
الشقايا االقتصادية ،عرضوا بشكل غري رسمي إمكانية إقراض
الكويت  5مليارات دينار ( 16638680000دوالر أمريكي) ،يمكن
أن توجه لتمويل إنشاء البنية التحتية املطلوبة للمرشوع» وأن
لكن مسؤويل البنك غمزوا من قناة قلقهم عىل االستقرار الحكومي
املطلوب تجاه امليض قدما يف املرشوع العمالق وفقا للمخطط له”.
وأضافت أن “مسؤولني يف بنك التنمية الصيني أعدوا دراسة
فنية إلنشاء املرشوع عىل مساحة  50مليون مرت مربع ،وخلصوا إىل
أن كلفة إنشاء البنية التحتية للمرشوع املتوقع إنجازها يف عامني
تقارب  5مليارات دينار ،وأن كلفة جميع مكونات املرشوع املقدر
تنفيذها حسب الدراسة عىل  10سنوات تصل إىل  19مليار دينار ».
وتابعت أن “الدراسة قدرت عوائد سنوية للمرشوع تبلغ نصف

صورة تتحدث
التلسكوب
الصيني ،المعروف
باسم عين السماء
الصينية "فاست"
( ،)FASTدخل
الخدمة في أوت
الماضي.
التلسكوب
يتلقى طلبات
للرصد الفلكي
من العلماء حول
العالم للمساهمة
في استكشاف
الكون.

مليار دينار ،فيما قدم مسؤولو “التنمية الصيني” عرضا للجانب
الكويتي يتضمن أن يمول البنك الصيني الحكومة الكويتية أو من
يمثلها يف املرشوع بمبلغ  5مليارات دينار ،تسددها عىل  19سنة،
وذلك بفائدة تبلغ  5.5يف املئة ،أو أن تنىشء الحكومة الكويتية
رشكة يقوم البنك بتمويلها باملزايا نفسها ،لكنهم طلبوا إقرار بعض
الترشيعات أو التعديالت القانونية التي تضمن استقرار املرشوع
بعيدا عن التعثر سياسيا وعمل املستثمر األجنبي واستقطابه
لضخ أمواله يف املرشوع ،إضافة إىل منح املمول الصيني الحرصية
يف بعض الصناعات التي سيسعى إىل توطينها يف الكويت ،وكذلك
اعتماد قانون بناء متكامل للمرشوع بالتعاون مع البلدية”.
وأشارت إىل أن “الجهات املختصة يف الكويت تدرس العرض
الصيني ،إضافة إىل أفكار أخرى ،من بينها أن يتحمل البنك الصيني
بكلفة تنفيذ الشقايا بالكامل ،مقابل امتياز استغالل املرشوع
بنظام الـ ،B.O.Tوذلك وفقا للدراسة الفنية ملكونات وأهداف
املرشوع ،عىل أن يتم تخصيص  30يف املئة من املنتجات التي تطرح
يف مناقصات للصناعات الكويتية”.
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اجلزائر ترفض مبادرة للجامعة
العربية للصلح مع املغرب
ال ترغب الجزائر يف أي وساطة عربية أو غربية للمصالحة مع املغرب
بعد قرارها قطع العالقات الدبلوماسية الشهر املايض ،وآخر  قرار من
هذا النوع هو رفضها تضمني جدول أعمال وزراء الخارجية العرب أي
مبادرة للمصالحة.
وكانت الجزائر قد  قررت قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب
خالل الشهر املايض ،وبررت قرارها السباب منها السماح لوزير
الخارجية اإلرسائييل تهديد الجزائر من الرباط ،والسماح لإلرسائيليني
التجسس عىل الجزائر انطالقا من الحدود املغربية .وبررت القرار
باستعمال املغرب برنامج للتجسس اسمه “بيغاسوس” للتجسس عىل
املسؤولني الجزائريني ثم تشجيع حركة االنفصال يف منطقة القبايل
وتحميلها مسؤولية الحرائق التي شهدتها هذه املنطقة مؤخرا.
وحاولت دول أوروبية مثل فرنسا القيام بمبادرة للمصالحة يف
رسية تامة ،اال ان الجزائر لم توافق يف حني رحب املغرب باملبادرات وقال
أنه ال يعرف األسباب الحقيقية للقرار الجزائري ويرى يف األدلة التي
استدلت بها غري جديرة باالهتمام.
وحاولت دول خليجية ومنها السعودية رأب الصدع بني البلدين ،بعد
ان نجحت يف وساطة إبان الثمانينات يف إعادة العالقات الدبلوماسية
بني البلدين لكن هذه املرة لم تتوفق.
وتفيد الصحافة الجزائرية وعىل رأسها “الرشوق أونالين” اليوم
الجمعة أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة عىل هامش اشغال اجتماع
وزراء الخارجية العرب وخالل لقاءاته التشاورية التي سبقت اجتماع
وزراء خارجية العرب يوم أمس  شدد “عىل أن موضوع قطع العالقات
الدبلوماسية مع املغرب ال ولن يندرج ضمن جدول اعمال االجتماع
الوزاري ،و أن قرار قطع العالقات الدبلوماسية ليس قابال للنقاش أو
التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا ال رجعة فيه”.
وشدد لعمامرة وفق الصحافة الجزائرية عىل أن القرار السيادي
والصارم للجزائر «جاء بالنظر إىل االنتهاكات الخطرية واملستمرة من
جانب املغرب لاللتزامات الجوهرية التي تنظم العالقات بني البلدين،
وعىل خلفية االعتداءات العديدة و املتكررة واملوثقة للمغرب الذي تسبب
يف دخول العالقات الثنائية يف نفق مسدود السيما من خالل محاولة
رضب الوحدة الوطنية عالوة عىل السماح للعدو التاريخي بإطالق
ترصيحات عدائية ضد الجزائر ،عىل مقربة من الرتاب الوطني ،هذا يف
العلن بناء عمّ ا يتم تحضريه يف الخفاء؟».
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«إكسبرت رو»:

أثرى أثرياء العالـم
يمولون أبحاث علامء
ّ
رس اخللود
حول ّ

معضلة بيكني يف غينيا بعد االنقالب

منجم للبوكسيت يف غينيا
تط ّرق موقع “إكسربت رو” اىل ااالنقالب العسكري األخري الذي شهدته
غينيا وتداعياته عىل الصني بصفتها تعتمد بدرجة كبرية عىل موارد هامة
يف غينيا وما يمثل االنقالب من خشية من لعبة أمريكية تحرمها منها.
وجاء يف املقال :ربما كان يمكن التغايض عن االنقالب يف غينيا لو
كانت دولة إفريقية عادية .لكنها ليست كذلك ،بل يمكن أن يؤدي االنقالب
فيها إىل اضطرابات جيوسياسية كبرية .ففي غينيا موارد ضخمة من
البوكسيت .ووفقا للتقديرات ،يعتمد ُخمس إنتاج األملنيوم العاملي عىل
البوكسيت الغيني ،وهذه املادة الخام مهمة جدا لصناعة األلومنيوم يف
روسيا.
وأضاف املوقع « :ولكن السؤال األكرب هنا عن مصالح الصني .فال
يخفى عن أحد أن بكني تنظر إىل إفريقيا كمخزن للموارد الزراعية
واملعدنية الالزمة لها .ولغينيا مكانة خاصة يف هذا املخزن .فقد اشرتى
الصينيون جزءا كبريا من مناجم البوكسيت الغينية ،واتضح أن اإلمدادات
من غينيا تمثل  55٪من جميع واردات البوكسيت الصينية .وال تهتم الصني
بالبوكسيت وحده ،يف غينيا .فبكني تعلق آماال ً كبرية عىل «سيماندا» ،وهو

منجم ضخم للحديد من شأنه أن يساعد الصني عىل تقليل اعتمادها عىل
واردات الحديد من الربازيل وأسرتاليا».
وتابع « :تستثمر بكني عرشات مليارات الدوالرات يف إفريقيا ،يف جميع
مجاالت االقتصاد (حتى يف بناء املدارس) ،لكنها ترفض من حيث املبدأ
التدخل يف الشؤون الداخلية ،بما يف ذلك تكوين نخب جديدة .ألنها ال
تستطيع (ليس لدى الصني أيديولوجية جذابة لالستهالك الخارجي) ،وال
تريد .فبكني ،مثل موسكو ،ملتزمة بأفكار السيادة.
تواضع الصني السيايس ،من ناحية ،يُريض النخب الحاكمة ،ولكنه،
من ناحية أخرى ،يعرض املصالح الصينية للخطر يف حال وقوع انقالبات
أو حتى تغيري مرشوع للسلطات .أجل ،تعتمد ميزانية غينيا إىل حد كبري
عىل التجارة مع الصني ،لكن األمريكيني ،عىل سبيل املثال ،قادرون تماما
عىل تعويض الخسائر.وليس لدى بكني القدرة التقنية لحماية مصالحها
بالقوة ،وال اإلرادة السياسية للقيام بذلك ،وال إمكانية التعويض عن
الواردات الغينية .لذلك ،فسوف تضطر بكني ،عىل األرجح ،إىل مراجعة
سياستها اإلفريقية.

كل حراس القصر
ّ

موقع  Africaguinéeأكد أن االنقالب العسكري الذي
ّ
نفذته منذ أيام القوات الخاصة يف غينيا بقيادة العقيد
مامادي دمبويا والذي أزاح من السلطة ألفا كوندي خلف ما
ال يق ّل عن  7قتىل يف صفوف حراس رئيس الدولة املخلوع.
املوقع أوضح أن الطلق الناري الذي ُ
سمع فجر يوم 5
سبتمرب الجاري بالعاصمة الغينية كوناكري كان نتيجة
اشتباك مسلح بني مجموعة من القوات الخاصة وحرس
الرئيس الذي حاولوا التصدّي لالنقالبيني.
وحسب املوقع سقطت يف االشتباك املسلح ضحية
ثامنة قال إنه املالزم عبدوالي بلدي موضحا أن األخري كان
قد عُ ني ملحقا بالقرص الرئايس منذ عام  2012وأنه تم
العثور عىل جثته مع جثث ضحايا آخرين يف بيت املوتى
بمستشفى إينياص دين الواقع قرب القرص الرئايس.

 9بدل 5

موقع «الشبكة العاملية» كشف أن الواليات املتحدة
األمريكية تأمل يف توسيع مجموعة ما يسمّ ى بـ «العيون
الخمس» لتشمل بلدانا أخرى وبعدد أكثر بعدما كانت
تض ّم كال من الواليات املتحدة واسرتاليا وكندا ونيوزيلندا
وبريطانيا.
وبعد أن أوضح أن مهمة مجموعة «العيون الخمس»
تتمثل يف منظومة رصد واعرتاض املكاملات الهاتفية أو
السلكية واتصاالت األنرتنيت بكل دول العام ذكر املوقع
أن لجنة القوات املسلح بالكونغرس تقرتح ض ّم كل من
أملانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند ملجموعة «العيون
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كشف موقع  Futurism.comأن احدى الرشكات
الناشئة ملدينة «وادي السيليكون» األمريكية
املتخصصة يف أبحاث حول الخلود تحظى بتمويالت
وصفها بالهائلة من لدن أثرى أثرياء العالم.
ونقل املوقع عن مجلة  Mit Technologyأن
رشكة  Altos Labsاملتخصصة يف تكنولوجيا إعادة
الربمجة البيولوجية باتت تجتذب كبار املستثمرين
من أمثال جاف بيزوس ،رئيس مدير عام رشكة
 Amazonواملليادير الرويس-االرسائييل يوري ميلنر.
وأضاف أن الرشكة تسيل لعال أفضل العلماء
يف العالم عرب منحهم رواتب ضخمة وتمكينهم من
حرية عمل مطلقة يف األبحاث حول الشيخوخة.
وذكر املوقع أن من بني العلماء الذي التحقوا
بالرشكة  Juan Carlos Izpisua Belmonteالعالم يف
البيولوجيا بمعهد  SALK de la Jollaبكاليفورنيا
مذ ّ
كرا بأنه كان قد أثار عام  2017موجة من
التعاليق عندما كشف عن نيته ابتداع مخلوق عرب
املزج بني خاليا االنسان والخنزير .وأضاف املوقع أن
من بني امللتحقني بالرشكة املذكورة أيضا بصفته
رئيسا ملجلس مستشاريها العال م Shinya Yamanaa
.ka
وعن نشاط الرشكة أوضح املوقع أن اعادة
الربمجة البيولوجية تتمثل يف طريقة لتشبيب
الخاليا وأن ذلك يمكن أن يكون مفتاح الخلود.
ونقل املوقع عن مجلة  Mit Technologieايضا
أنه لن تكون للعلماء أهداف محدّدة وال تفاصيل
مضبوطة وأن غرض الرشكة كان خلق «عالم كبري»
بقطع النظر عما يعني ذلك.
وبعد أن أكد املوقع أن هالة من األرسار والغموض
تحيط بنشاط الرشكة أوضح أن ذلك ال يدخل يف
اهتمامات امللياديرات املموّلني طاملا أن ال أحد يريد
املوت متسائال عن طريقة التوصل اىل قهر املوت
وعمّ ن سيحظى بالخلود يف صورة توصل العلماء اىل
ذلك.

التفاقية فيينا.
 برنامج  Xkeyscoreويتمثل يف معالجة كل البيانات.املوقع أكد أن برنامج مجموعة «العيون الخمس» يعلو
عىل سيادة دول املجموعة وعىل قوانينها ودساتريها.

كارلوس مجدّ دا أمام القضاء

الخمس» لتصبح مجموعة «العيون التسع» للتمكن من
اعرتاض كل املكاملات واالتصاالت ايل تجريها أو تتلقاها
روسيا والصني.
يذكر أن ادوارد سنودن صاحب ترسيبات «ويكيليكس»
كان أوّل من كشف عن منظومة «العيون الخمس» موضحا
أنها لم تكن تستعمل للتجسس عىل القوى األجنبية فقط
وإنما أيضا عىل سكان الدول املنتمية اليها.
سنودن كشف أيضا أن املنظومة تعتمد يف عملها عىل 5
برامج هي :
 برنامج  prismويتمثل يف اعرتاض اتصاالت االنرتنيتبتواطئ من املزوّدين الرئيسيني.
 برنامج  Temporaويتمثل يف استخراج االتصاالت عربالكوابل البحرية.
 برنامج  Musclarويتمثل يف مراقبة قواعد البياناتعىل املستوى العاملي.
 برنامج  Stateroomويتمثل يف مراقبة االتصاالتاملحلية انطالقا من السفارات والقنصليات يف خرق صارخ

من املنتظر أن يمثل كارلوس أحد مناضيل الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني والذي يقبع بأحد السجون
الفرنسية منذ  27عاما أيام  22و 23و 24سبتمرب الجاري
أمام محكمة التعقيب يف قضية الهجوم عىل مغازة بسان
جريمان والذي حكم عليه فيه بالسجن املؤبد.
وسيمثل كارلوس يف محاكمة جديدة نزوال عند رغبة
الطرف املدّعي الذي قال أن له مؤيدات اثبات جديدة
لعرضها عىل املحكمة.
يذكر أنه تم القبض عىل كارلوس يف السودان يوم 15
أوت  1994عن طريق فرقة تابعة الدارة األمن الداخيل
الفرنيس وبأمر من وزير الداخلية آنذاك شارل باسكوا.
الهند ضد الصني
وزير خارجية الهند ،سوبرامنيام جاي شانكار أعلن
خالل خطاب ألقاه يوم  6سبتمرب الجاري بالجامعة
الوطنية األسرتالية موافقة بالده عىل ترسيع بناء تحالف
رباعي ضد الصني.
والتحالف الرباعي يتعلق بمرشوع حلف عسكري يضم
كالّ من الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا والهند واليابان
وهو موجه ضد الصني ومن املربمج بعد ذلك التحاق الثالث
األخرية بحلف شمال األطليس.
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وقفة

واملرشوعية يف مقاربة كارل شميت
والشعية
حالة االستثناء ّ
ّ

بقلم  :رضا مقني  -باحث في التاريخ

ّ
"مؤسسة التّميمي للبحث العلمي واملعلومات"
نظمت
يوم ّ
السبت  4سبتمرب الجاري لقاء قدّم خالله الباحث
شكري بن عيىس قراءة قانونيّة للفصل  80من الدستور
وتداعياته ّ
السياسيّة وأسسه الفلسفيّة.
ولنئ ال ندّعي اإلملام بمعارف القانون الدّستوري
وفقهه ،فإن ما لفت انتباهنا يف جزء من مداخلة شكري
بن عيىس هو األسس الفلسفيّة التي اعتمدها يف دفاعه
عن حالة االستثناء وقرارات  25جويلية التي استحوذت
عىل الجزء الكبري من محارضته رغم أنّه لم يتخلف
عن اإلشارة يف املحور الثاني لحدود سلطات رئيس
الجمهوريّة ولالنعكاسات املحتملة لحدث  25جويلية
تونسيّا وعربيّا.و صادف أن صدر مقال بجريدة "املغرب"
بتاريخ  9سبتمرب الجاري لعبد العزيز لبيب تحت عنوان
"عود عىل "وضع االستثناء" ننصح باالطالع عليه ألنّه
يكمّ ل شكال ومضمونا ما استمعنا إليه يوم . 9/ 4
تك ّررت يف مداخلة شكري بن عيىس العودة لرجل
القانون والفيلسوف ّ
السيايس األملاني كارل شميت (1888
–  ) 1985خالل معالجته مسألة الحالة االستثنائيّة من
وجهة نظر سياسيّة وفلسفيّة وقدّم نماذج من ّ
الصاع
الفكري الذي دار بني هذا األخري والفقيه القانوني
والفيلسوف النّمساوي – األمريكي هانس كلسن ( 1881
– .) 1973
عرف كارل شميت ( )Carl Schmittبخدماته الفكريّة
والقانونيّة للحركة النازيّة يف أملانيا .وانض ّم لحزب
أدولف هتلر"الحزب القومي االشرتاكي" سنة 1933
مك ّرسا نفس الخطوة التي أقدم عليها الفيلسوف مارتن
هايدغر ( .)Martin Heideggerوأصبح ك.شميت بعد
سنتني رئيسا "التّحاد الحقوقيّني االشرتاكيّني القوميّني"
ونرش عدّة أعمال قبل هذا التّاريخ نذكر منها "عن
الدّكتاتورية" ( )1921و"الالهوت ّ
السيايس" ()1922
ّ
و"الشعية
و"أزمة الدّيمقراطية الربملانيّة"()1923
واملرشوعيّة" ( )1932إضافة لعدّة مقاالت أحدها مجّ د
هتلر تحت عنوان" ال ّزعيم يحمي القانون".
لن يسمح املجال املتاح لجرد كل أعمال كارل شميت
ولكنّنا سنستعرض أه ّم ما جاء يف تربيره لحكم الحالة
االستثنائيّة أوّال ث ّم جوانب من رصاعه ض ّد كلسن
النّمساوي.فكارل شميت يربط بني وجود الدّولة والحالة
االستثنائية عىل مستوى ممارسة السلطة إذ هو يعترب"أن
الدولة تعلق القانون يف الحاالت االستثنائيّة عىل أساس
ّ
حقها يف املحافظة عىل الذات .وتدمّ ر القاعدة يف االستثناء
ّ
ألن القاعدة تتطلب وسطا متجانسا ".ويق ّرر حسب
شميت حالة االستثناء هذه "صاحب ّ
السيادة" الذي ال
ّ
الحق أن
يمكن أن يخضع للقانون ألنّه فوق القانون وله
يلغي الدّستور ليأتي بغريه حسب ما يراه مالئما للمرحلة
السيادة فيها .ويعترب شميت ّ
التي يمارس ّ
أن الرشط

ّ
الضوري للديمقراطيّة هو أن يكون الشعب موحّ دا
سياسيّا تحت قيادة صاحب ّ
السيادة طبعا،ذلك الحاكم
املطلق الذي سيضطلع بمهمّ ة توفري األمن والحماية
ألفراد املجتمع متأثرا بهذه ّ
الصورة بأفكار توماس هوبز
( )1679 - 1588الذي شدّد يف مقاربته عىل الحالة العدائيّة
يف املجتمع وبات يف تصوّره الفرد عدوّ للفرد والجميع
عدوّ للجميع وهو ما يتط ّلب عقدا اجتماعيّا يتنازل وفقه
األفراد عن بعض من حقوقهم إىل صاحب ّ
السيادة.
وال يرتدّد شميت طبقا لهذه ال ّرؤية يف مهاجمة األحزاب
ّ
السياسيّة والدّيمقراطيّة البورجوازيّة الليرباليّة الربملانيّة.
فاألحزاب تفيض إىل تفكيك ّ
السيادة وتتسبّب يف نشأة
معوقات أمام الحاكم وهو ال يرتدّد يف القول ّ
"أن الدّولة
الكليانيّة هي أقوى دولة إىل ح ّد بعيد".و هو بهذه ّ
الصورة
ّ
يقسم الدّول إىل ثالثة نماذج  :الدّول التّرشيعيّة والدّول
القضائيّة والدّول الحكوميّة أو اإلداريّة التي تهيمن فيها
املراسيم واألوامر اإلداريّة التّنفيذيّة.
إنّه يمقت "التّكرار" و"النّقاشات االقتصاديّة
والسياسيّة الكبرية التي ال تنتج ّ
ّ
الشء الكثري" وهذا هو
حال الربملانات حسب وجهة نظره "التي تنتمي نقاشاتها
إىل عالم الليرباليّة وال عالقة لها بديناميّة ما سمّ اه
"الدّيمقراطيّة الجماهرييّة" التي لن تعود يف آخر التحليل
إال ّ "لشخص واحد موثوق به ويق ّرر باسم ّ
الشعب".
وجّ ه شميت نقدا الذعا للفيلسوف كانط الذي قال
"أن قانون ال ّ
ّ
طوارئ ليس بقانون أبدا" .وعارض جون
لوك بسبب اعتباره "االستثناء غري قابل للقياس" فهو-
واملقصود شميت -يجزم ّ
أن القانون ال يعطي أيّ مقياس
للتّمييز بني الحالة االستثنائيّة والحالة ال ّ
طبيعيّة وبالتّايل
ّ
يعود القرار لصاحب ّ
والبت والبحث عن
السيادة للحسم
ح ّل.
ّ
وتوسع الجدل مع هانس كلسن.فهذا األخري يرصّ
الشعيّة هي ّ
أن ّ
عىل ّ
الشط األسايس لوجود الدّولة
والذي يتوافق مع النّظام القانوني بينما يوكل شميت
هذه املهمّ ة لرئيس ال ّرايخ يف عالقة بمفهوم نظري يبجّ ل
املرشوعيّة عىل ّ
الشعيّة.لقد كانت هذه املقاربة آخر ما
طوّر كارل شميت يف مفهوم اإلراديّة وصدرت دراسته
حول هذا املوضوع سنة  1932التي هي سنة املخاطر
بالنّسبة ألملانيا وكان نفس األمر بالنّسبة ّ
للسنوات التي
تلتها.فقد جاء هتلر يف االنتخابات الرئاسيّة لسنة 1932
يف املرتبة الثانية أمام هندنبورغ ث ّم صعد الحزب القومي
االشرتاكي يف االنتخابات الفيدراليّة بحصوله عىل 230
مقعدا وشغل هتلر عىل اثرها منصب املستشار األملاني
سنة . 1933
خدم كارل شميت النّازيّة كمثقف نازي وبانتهازيّة
سياسيّة ال يجب أن يغفل عنها من يعود ملرجعيّة هذا
املف ّكر يف قراءته لوضع طارئ يف تونس .فنحن ال نتّفق

عىل هذا العود حتّى إذا عمد هؤالء للبحث عن عبارات
منمّ قة وتقديم كالم مبالغ يف تزيينه ومصاغ صياغة
بأنواع البديع متجاهال يف نفس الوقت لإلطار التّاريخي
ّ
والسيايس الذي أنجب هذا املف ّكر.
فقد تقدّم كارل شميت يف شهر أوت  1932بخ ّ
طة
عاجلة متغطيا بمقاربة ّ
الشعيّة واملرشوعيّة من أجل
"إنقاذ الدّولة" تقيض بح ّل الربملان وتأجيل االنتخابات
بواسطة األحكام االستثنائيّة وتجاوز الفصل  25من
الدّستور الذي يطرح انتخابات يف ّ
الستني يوما املوالية
ومنع األحزاب .ورغم أنّنا ال نحمل أوهاما حول قدرة
الدّيمقراطيّة الربملانيّة الربجوازيّة عىل معالجة األزمات
االقتصاديّة واالجتماعيّة ،فإنّنا نعترب هذه الحالة يف ذلك
الظرف التّاريخي الذي عاشته البلدان ال ّرأسماليّة أنّه يصحّ
عبت عنه الحركة ّ
عىل ما ّ
الشيوعيّة العامليّة يف "تكتيك
الجبهة املعادية للفاشيّة" حني أقامت عمال مشرتكا
ومقاومة موحّ دة مع االشرتاكيّني والقوى الدّيمقراطيّة
إللحاق الهزيمة بالفاشيّة والنّازيّة ومن أجل عودة الحياة
ّ
وحق التّنظم يف أحزاب سياسيّة
للحريات العامّ ة والفرديّة
ومنظمات جماهرييّة .
ّ
إن النّظر يف قرارات  25جويلية املايض ،التي جاءت
تحت عنوان قرارات استثنائيّة بعد ّ
تعفن األوضاع يف تونس
سياسيّا واجتماعيّا وبلوغها أقىص درجات ترذيل املشهد
السيايس يف الربملان ويف ّ
ّ
كافة أجهزة الدّولة،من ال ّزاوية
ّ
الفقهيّة والقانونيّة ّ
الصفة مع طالء فلسفي دون النظر
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة يصبّ
يف انعكاساتها ّ
يف رؤية الجزء دون الك ّل ويف بلورة قراءة مج ّردة من عالقة
جدليّة بني الذاتي واملوضوعي وبني النّظري والواقع.
لقد حاول شكري بن عيىس يف مداخلته تجاوز هذه
ّ
وخصص املحور األخري من محارضته النعكاسات
الثغرة
حدث  25جويلية عىل ّ
السلم واالستقرار يف تونس وعىل
ّ
السيادة الوطنيّة والقيم الدّيمقراطيّة وعىل القضيّة
الفلسطينيّة ومحور ّ
الصاع العربي ّ
الصهيوني .فنبّه
ّ
ّ
وللضغوطات
تدخل املحاور االقليميّة العربيّة
لخطر
ّ
الدّوليّة املسلطة عىل دول املغرب العربي من أجل تطبيع
ّ
الصهاينة وشدّد عىل رضورة احرتام
العالقات مع
الحريات العامّ ة والفرديّة.

-------------املراجع
السيايس ،ترجمة رانية ّ
• كارل شميت،الالهوت ّ
الساحيل – يارس
ّ
الصاروط.
• محمد هاشم رحمة البطاط ،الفكر السيايس عند املفكر األملاني
كارل شميت،الجامعة املستنرصيّة.
• Carl Schmitt,Légalité et légitimité,présenté par
Augustin Simard.
• Nicolo Zanon,La polémique entre Hans Kelsen et
C.Schmitt,AIJC

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.

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 277الثالثاء  14سبتمبر 2021

حوار االسبوع

الشارع الثقافي

يوسف األشخم مدير عام مؤسسة تنمية المهرجانات
والتظاهرات الفنية والثقافية لـ«الشارع المغاربي» :

www.acharaa.com
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رصفنا  % 15فقط من ميزانية مهرجان قرطاج
وسيت ّم رصف جزء منها يف «أكتوبر الثقايف»

عواطف البلدي

ما مصير ميزانيات المهرجانات الصيفية الملغاة؟ هل من حلول بديلة؟ هل من برامج للعودة
الثقافية هذا الموسم؟ وبأية تقنيات؟ ...أسئلة وُصفت من قبل ضيفنا بالمستفزة ُ
وشبّهت
بــ«التحقيق» ولكننا اص ّر ينا على طرحها بهدف رفع االلتباس لدى البعض ممن يتساءلون
عن هذه النقاط بعيدا عن النقد والتقييم« .الشارع المغاربي» طرح هذه األسئلة وغيرها على
مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية يوسف االشخم ..
فكان الحوار التالي:
لننطلق أوال بالحديث عن املهرجانات
الصيفية امللغاة خاصة أننا علمنا أنّكم كنتم
تنوون بثها رقميا ..ملاذا عدلتم عن الفكرة ؟
بالنسبة للمؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات
والتظاهرات الفنية والثقافية ،تم فقط إلغاء
مهرجان قرطاج الدويل بسبب جائحة كورونا،
علما انه شهدنا قبيل تلك الفرتة انفراجا نتج عنه
تنظيم عدة تظاهرات عىل غرار مهرجان األغنية
التونسية يف أفريل املايض ومعرض الكتاب التونيس
يف جوان وعندما تأزم الظرف الصحي من جديد
ن ّ
ظمنا أسبوعا للمرسح التونيس وأيام قرطاج
الكوريغرافية لكن بعروض رقمية  ..% 100بقي
لم نتمكن من برمجة مهرجان قرطاج الدويل الذي
ينتظم عادة عىل مرسح قرطاج األثري رقميا بحت
ألنه من العبث تنظيم ذلك..
سبق وأعلنتم أنكم ستبثون سهراته عرب
سرتيمينغ؟
أبدا ..اذا لم يكن مهرجان قرطاج حضوريا
يستحيل انتظامه  ..كنا قد خططنا ألن تُبث
العروض بطريقة رقمية يف اماكن مختلفة غري
املرسح االثري ..ولكن تحدثنا يف اواخر جوان
الذي شهد ارتفاعا يف نسب االصابات بكورونا عن
برمجة عروض يف اماكن اخرى وبطريقة رقمية
وبحضور مخفف حوايل  ...% 30ثم من الناحية
األخالقية لم نتمكن من تنظيم املهرجان يف ظل
صعوبات كربى آنذاك تتعلق أساسا بارتفاع عدد
الوفيات وبنقص يف االوكسيجني  ..لم يكن الظرف
يسمح حقيقة..
ِل َم َل ْم تبحثوا عن حلول بديلة؟
مثل ماذا؟ الحلول البديلة إما ان تكون رقمية
أو بحضور الجمهور ..يف تلك الفرتة لم يكن من
السهل تنظيمه نظرا للظرف الوبائي ..ولو نظمناه
بطريقة رقمية كان سيفشل ألن املشاركني يف
سهراته لن يقبلوا بذلك «..ما يساعدهمش»..
برمجنا الفنان الهادي حبوبة يف املهرجان فهل كان
سيقبل بالعرض دون جمهور؟ او نبيهة كراويل او
ظافر يوسف او غريهم  ..كل هؤالء ال يقبلون الغناء
عىل الركح فقط دون جمهور ..
لكن هناك فنانني كانوا سيقبلون حتى
بأنصاف الحلول ؟
 ..ملهرجان قرطاج الدويل مستوى معني
وتاريخ وحنني يتشكل يف كل دورة وال يمكن
املساس به ..وبالنسبة لهؤالء سوف نرشكهم يف
برمجة أكتوبر الثقايف الذي ولد من رحم مهرجاني
قرطاج والحمامات بعد الغائهما لكنه سيتوزع
عىل كامل الجمهورية ويف مختلف املواقع االثرية
وستكون عروضه رقمية . % 100
هل اتخذتم القرار بمفردكم ام قمتم

بترشيك الفنانني فيه؟
تحدثنا معهم لكن يف كل األحوال لم يكن
انتظامه ممكنا يف شهر جويلية  ...النه عندما
تحدثنا عن امكانية البث الرقمي كان حظر التجول
ينطلق يف حدود الساعة العارشة ليال بمعنى انه
سيتم تصوير العروض يف حدود الثامنة والنصف
مساء ..هذا ممكن .لكن ماذا كنا سنفعل اذا كان
توقيت الحظر يبدأ عىل الساعة الثامنة كيف
سنقوم بالتصوير؟ عىل ضوء الشمس؟ ..امر
فظيع ...وهناك من الفنانني من قال لنا «عروضنا
جديدة ولكن سنقبل بالتأجيل لننطلق بها يف أوقات
مفرحة أي بعد انتهاء الوباء».
ما مصري ميزانيات املهرجانات امللغاة
اذن؟
ثمة جزء كبري من ميزانية مهرجان قرطاج لم
تُرصف وبالنسبة للمهرجانات الصيفية الجهوية
التي لم تأخذ نصيبها من الدعم ستخصص
ميزانياتها لتظاهرات «أكتوبر الثقايف» ..علما أن
هذه املهرجانات الجهوية تحظى بمنحة من وزارة
الثقافة.
يف ما سيتم رصف بقية امليزانية؟
رجا ًء حديثنا هذا سيقرؤه أشخاص دقيقني
ويفهمون كالمنا وهناك أيضا من سوف يسيئون
فهمنا  ..لذلك أود أن ارشح جيدا هذه النقطة..
ألغي املهرجان أواخر جوان بعد ان كان مقررا
ليوم  8جويلية  ...2021هل تعتقدين أن إدارة
املهرجان لم ترصف شيئا من امليزانية قبل  8أيام
من املهرجان؟؟
هل دفعتم «عرابن» للفنانني؟
لحسن الحظ لم ندفع لهم عربون ألننا عندما
تحدثنا عن ترشيد املصاريف كنا جادين ،ولكن
التزمنا بدفع مرتبات الفريق الذي قام بالتحضريات
طيلة اشهر ألن قرار إلغاء املهرجان تم يف أواخر
شهر جوان أياما قبل افتتاحه .باإلضافة اىل
مصاريف أخرى كتوفري خشب جديد للركح
ومصاريف اتصاالت و .charte graphiqueعلما
ان كل هذه املصاريف ليست ضخمة ثم ان مسألة
«اكتوبر الثقايف» ليست متعلقة بكل ما تبقى من
امليزانية ألننا نحن ال نفتح بابا لرمي املال ..وما
سيبقى من امليزانية بعد اكتوبر الثقايف سيعود
للحساب البنكي الخاص باملؤسسة ولن يعود
اىل خزينة الوزارة او خزينة الدولة مثلما ي َروج..
ولكن نحن ومن باب التوضيح لسنا يف أريحية
مالية وكنا متخوفني من اال تفي امليزانية بالغرض
قبل انطالق املهرجان وقد اتخذنا اقىص آليات
الرتشيد .
كم بقي حسب التقريب من ميزانية
قرطاج؟

قمنا برصف حوايل ..% 15
وهي نسبة قليلة جدا« ..الناس
نمرجوا فيهم ويمرجونا
فينا» بسبب سياسة الرتشيد
والتقشف ..هناك من يتهمنا
بأننا غري متعاونني ..ولكن
بالنسبة لنا إما ان يرصف املال
العام يف محله او ال نرصفه ..
وعندما قمنا يف ما بعد بجدولة
عملنا الحظنا اننا حافظنا عىل جانب
البأس به  ..نحن لسنا يف اريحية مالية وعندما
قررنا تنظيم مهرجان قرطاج كنا سننظمه
بميزانية اقل بكثري من ميزانيات الدورات
السابقة ..أي يف حدود  5مليارات علما انها كانت
يف السابق تصل اىل حوايل  9مليارات ...كانت
الربمجة عادية ولكن من املؤكد انها كانت ستكون
مبنية عىل نوعيات فنية وربما اكتشافات للناس
ونوافذ ثقافية عىل العالم وهذه ال تتكلف كثريا..
اصال مهرجان قرطاج كان ينتظم بهذه الطريقة
لم يكن يكلف الوزارة كثريا وهذا موجود بأرشيف
املهرجان عىل يوتيوب ...يعطيهم الصحة املؤسسني
منذ بورقيبة اىل اليوم عىل غرار رؤوف بن عمر
ورجاء فرحات ويس الشاذيل القليبي رحمه الله..
اكتشافات ثرية جدا داخل وخارج الجمهورية...
تم االرتقاء بالذوق العام بطريقة ذكية جدا وغري
مكلفة كثريا..
افهم من كالمك انه حتى نوعية عقود
مديري تنظيم املهرجانات تغريت عن عقود
مديري الدورات السابقة؟
نحن ندفع ملدير املهرجان مرتب شهري النه
يف العادة عندما يتوىل ادارة مهرجان يتف ّرغ كليا
ملهامه ..فما معنى ان ال ندفع له وهو متفرغ..
كم يتقاىض مدير املهرجان الدويل؟
ال يتجاوز راتبه مرتب مدير عام يف الوظيفة
العمومية ..وهو تقريبا أقل من  3آالف دينار
شهريا..
نعرف ان مديري مهرجان قرطاج الدويل
يتقاضون بني  20و 25ألف دينار ..يتقاىض
منه قسطا اوال بداية انطالق عمله ويتقاىض
القسط الثاني منه بعد تقديم التقريرين
األدبي واملايل عىل غرار املدير األسبق مختار
الرصاع ..وكأن املسألة اختلفت معكم؟
انت تخوضني يف موضوع حساس وخطري
جدا ..اذا اردت الحديث فيه ال مشكل لدي ولكني
قاض..
انا مترصّ ف ولست ٍ
في َم تكمن خطورته ؟
ألننا سنضطر للخوض يف ملفات وهذا ليس
دوري وليس دورك أيضا و«ما هوش وقتو»..

ال أنتمي إلى حركة
النهضة ال من
قريب وال من بعيد
أنا ما نو ّكل حد من
فلوس الدولة
«أكتوبر الثقافي»
ولد من رحم مهرجاني
قرطاج والحمامات
وسيتوزع على
مختلف المواقع
األثرية وعروضه
ستكون رقمية % 100
يلغى معرض الكتاب
الدولي في حال تم
منعنا ،باستثناء
ذلك سينتظم في
نوفمبر المقبل

maghrebstreet@gmail.com

العدد  - 277الثالثاء  14سبتمبر 2021

الشارع الثقافي

حوار االسبوع
وكأنك تلمّ ح لحدوث تجاوزات وتالعب يف
عقود املديرين السابقني؟
ليست تجاوزات ..لكن يف السابق يتم تعيني
مدير مهرجان قبل  3أو  4اشهر من افتتاح
املهرجان بينما نحن عينّا مديرا قبل سنة للعمل
بتؤدة  ..كيف يتم تعيني مدير قبل  3او  4اشهر
من املهرجان ويتقاىض بني  24و  25ألف دينار؟
 ..ال اعرف كيف يتم اختياره؟ هل لديه مداخيل؟
ام ال؟ ..ما هي الرسالة التي تصله خالل  4او 5
أشهر من العمل ..هل يقولون له اشتغل مثلما ترى
وسوف نلتقي بعد املهرجان؟ ..هي ليست رشكة..
حتى يدفعون له مستحقاته عندما ينهي مهامه؟..
وانما يتم اختيار مدير املهرجان لسمعته ..اذن هل
نوفر لهذا املدير املتف ّرغ عيشا كريما حتى ينخرط
معنا داخل مؤسسات الدولة ويحرتمنا ونحرتمه
ام انها تبقى عالقة متوترة؟  ...نحن اخرتنا مديرا
فنيا سمّ ي بقرار ما الذي يمنع من تمتّعه بمرتب
؟ طاملا انه يشتغل معنا بعزيمة وثبات وهدفنا
الوحيد نجاح املهرجان...
يرى البعض انه من غري املنطقي ان
يتقاىض مدير مهرجان بقية أجره بعد قرار
إلغاء املهرجان ..ما تعليقك؟
تعاملت مع مديري مهرجانات فيهم من أفلست
رشكته النه ملتزم بإدارة مهرجان ولم يتخ ّل عنه
حتى انتهاء مهمته ال ليشء النه مولع باملهرجانات..
وكنت انا من يدفع اجره ..وهو مرتب بسيط ..ثم
إن القبول بإدارة مهرجان قرطاج مهمة صعبة يف
حد ذاتها  ..فهل يعقل ان نقول ملن ق ِبل وتف ّرغ
لهذه املهمة «دبّر منني تعيش هاني جايك؟»..
هذه عقلية سيّئة .....انا مسؤول عن الترصف
وقد اؤتمنت عىل املال العام  ..ولعلمك لست انا من
اسمّ ي املديرين بل الوزارة .مهمتي فقط هي ربط
عالقة جيدة معهم  ..وأحفظ حقوقهم وكرامتهم
واتابع مدى التزامهم تجاه املؤسسة ولكن ال
يمكنني املس من كرامتهم  ..ثم ان نتيجة عمل
إدارة املهرجان الحالية كانت واضحة منذ انطالقها
ومنذ انتظام اول ندوة صحفية يف فيفري املنقيض..
وحتى املعرض الذي انتظم حول أرشيف املهرجان
لم ينتظم بمفرده بل تطلب  3اشهر من البحث

صورة تتح ّدث

عن معطيات وصور ومقاالت خاصة باملهرجان..
اذن ال يمكن ألي قارئ بسيط ان يقول لنا ادفعوا
مستحقات مدير املهرجان فقط بعد نجاح مهمته..
وال يمكن طبعا اختيار مدير يقبل بهذه الوضعية..
اللهم اخرتنا مديرا من األثرياء لديه مليارات
واموال طائلة ال يحتاج اىل مرتب ...هل نحن يف
تونس قادرين عىل هذا؟ ..شخصيا ال أستطيع ان
اترصف هكذا مع مدير مهرجان مطالب بتقديم
عمل فنّي .هناك  3او  4اشخاص يرون أن ما
تقاضوه مديري املهرجانات ليس من حقهم طاملا
لم ينتظم املهرجان وانه «خسارة» ..ال ليس خسارة
ألنه منظم وفق عقد.
متى ينتهي عقد مدير مهرجان قرطاج؟
انت لم تأت ملحاورتي وانما جئت للقيام
بتحقيق ..انتبهي لذلك ...ألنه عندما جمّ د قيس
سعيّد الربملان  ..ظهر شخص يف رشيط فيديو
يتهمني بالفساد ويطالب بايقايف وتجميدي ...
ملاذا  ..هل ألنك محسوب عىل حركة
النهضة..؟
هذا ما يقال يف كواليس «القوادة» ...لكن
األشخاص العقالء يعرفون جيدا انني ال انتمي
لحركة النهضة ال من قريب وال من بعيد و«ال
تحملني وال نحملها» ..الجميع يعرف هذا ومن
يعرفون مسريتي يعرفون جيدا انه من ضمن
الرضبات التي لحقتني بمسريتي املهنية جاءت من
عند النهضة ..مثلما تلقيتها سابقا من التجمع ..ال
يهم ..عىل األقل اهل الثقافة يعرفون انني ال أنتمي
للنهضة ..ومن يتحدث هكذا لم يجد ما يأكل و«انا
ما نو ّكل حد من فلوس الدولة» ..ومن يرى نفسه
يعمل يف قطاع الثقافة وينظر لنا دعم وعرشات
اآلالف مثلما عاشوا مع اخرين سابقا ..انا لست
كذلك وال استطيع التعامل معهم ..ثمة قلة مستاءة
من هذا لذلك يتهمونني بالفساد...
لنعد اىل الجزء املتبقي ( )% 75من ميزانية
املهرجان ..ما مصريها؟
لدينا خطة أوال تنطلق من هذه اللحظة اىل شهر
ديسمرب ..من املنتظر ان ينتظم املعرض الدويل
للكتاب يف نوفمرب ..ويف شهر ديسمرب ستنتظم
ايام قرطاج املوسيقية واملرسحية ..ومن املؤكد

أمك طنڤو

أمك طنڤو عادة قديمة في برشة جهات في تونس يصنعو عروسة
شوالق و يدورو بيها بين الديار و يدعيو باش تصب الشتاء فيها صيغتين:

الصيغة االولى:
أمك طنڤو يا لوالد غسلت جبّتها في الواد
أمك طنڤو شهلولة إن شاء هللا تر وّح مبلولة
أمك طنڤو بسخيبها طلبت ر بّي ال يخيّبها
أمك طنڤو يا صبايا بالبازين والقاليا
أمك طنڤو يا نساء بالبازين والحساء
ڤر يّن فول ڤر يّن فول إن شاء هللا يصبح مبلول
ّ
حناء وريقة ّ
وريقة ّ
الجنة”
حناء إن شاء هللا تصبح في

الصيغة الثانية:

قايمة يا قايمة انشالله تروح عايمة
قايمة لبست االخضار يا ربي تجيب االمطار
قايمة يا شهلولة انشالله تروح مبلولة
قايمة و احنا صغار يحن علينا الجبار
قايمة خرجت تلود انشالله ربي علينا يجود
قايمة يا ما اجملها ربي انشالله ما يخيبها
قايمة اطير اطير اسقيوها مية من البير
قايمة يا لالت النساء صبو عليها سطيل ماء

عن صفحة تونس زمان

انهما سينتظمان رقميا بنسبة  100باملائة ويف
حال تجاوزنا جائحة كورونا سيكونان حضوريا..
بالنسبة للمعرض الدويل للكتاب كما تعلمني
سيتم يف فضاء مغلق بقرص املعارض الدويل لدينا
تخوفات من عدم انفراج الجائحة ..لكن نحن
نشتغل عىل ان ينتظم يف موعده ..امر واحد يمنعنا
هو منع تام مثلما حدث أواخر جوان املايض..
الجميع يعلم انه لدينا وسواس ثقايف وبطبعنا ال
نقبل الجمود فعندما تواجهنا ظروف صعبة مثل
الغاء مهرجان قرطاج نفكر بصفة آلية يف بدائل..
ماهي البدائل؟
نحن ال نريد ان نحتفظ بامليزانية للسنة املقبلة..
لذلك فكرنا يف تظاهرة اكتوبر الثقايف باالشرتاك مع
الوزارة وادارات املهرجانات الجهوية ومرسح االوبرا
وإدارة مهرجان الحمامات ..وسوف تبث العروض
بمقاييس رقمية حتى ال يمنعنا الكوفيد من جديد..
ومن حسن الحظ تم تأخري توقيت حظر التجول اىل
منتصف الليل .وطبعا فتحنا بابا لعروض متنوعة..
ألننا ال نبحث عن عروض كربى بقدر ما نبحث عن
اكتشاف محاوالت فنية جديدة ذات مستوى معني..
وستستفيد منها أيضا املواقع االثرية وأيضا التقنيني
الشبان املختصني يف القطاع السمعي البرصي ..
ماذا عن ميزانية هذه العروض؟
ثمة ميزانيات متوسطة وبسيطة وسنرصدها
الصحابها من املشاركني ..ولكن اود ان أقول انه لـ
«أكتوبر الثقايف»  3اهداف أساسية أولها ان يشتغل
العازفون والفرق «يأكلو خبزة وماعناش مزية»..
الثاني هو أن نحاول انجاز يشء جميل باملواقع
االثرية وبثه رقميا بطريقة تظهر جماليات املوقع
والفرقة معا  ....مثال اذا برمجنا عرض «فداوي»
يف موقع اثري مع ديكور واضاءة وإبراز جمالية
املكان ...هذه العروض سوف تتم يف الجهات وكل
مبدعي جهة سيشتغلون عىل مواقع تلك الجهة ..واما
الهدف الثالث فيتمثل يف ترشيك القنوات التلفزية
الوطنية وحتى الخاصة مدعوة ايضا ويمكنها
اختيار العرض واملوقع  ..ألن تقنياتنا يف الرقمي
التزال بسيطة ..السمعي البرصي يساعدنا اكثر
وبالنسبة للقنوات الخاصة يمكنها ان تمرر بعض
املشاهد ضمن برنامج ثقايف وتستضيف أصحاب
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العروض للحديث عنها واملرشفني عىل التظاهرات..
هل من برامج أخرى غري التي ذكرت؟
ْ
مهرجاني وتظاهرة «أكتوبر الثقايف»..
ذكرت
يا ربي ورضاك ..مرسح االوبرا قد يعود بربمجة
خالل املوسم الثقايف  ..مركز الحمامات الدويل أيضا
سيعود بربمجة كربى...
هناك تخوّفات من حجب الدورة القادمة
ملعرض الكتاب الدويل ..هل من تطمينات
للنارشين؟
يلغى معرض الكتاب الدويل يف حال تم منعنا
طبقا لقرار حكومي يقيض بإيقاف التظاهرات جراء
الجائحة ..باستثناء ذلك سينتظم طبقا للربوتوكول
الصحي حتى وان بلغت نسبة الحضور  30باملئة ..
قال النارشون هذا سوق غري مربح؟ ..تلك امورهم
من بعد..
هناك تحفظات من قبل بعض النارشين
عىل ما وصفوه بـ»فشل» معرض الكتاب
الوطني املنعقد يف جوان املايض وقالوا انك انت
سبب فشله.؟
لم ار ّد عليهم ألن فيهم من كان موقفه اقرب
للخبل ..ثمة من حملني املسؤولية بأنني لم اشتغل
عىل االتصال ..بينما املسؤول الحقيقي عن االتصال
كان بينهم يف الهيئة ..انظري مثال ليست لدي
مشكلة مع مديرة أيام قرطاج املرسحية والقامات
املرسحية التي معها بالهيئة ..كذلك ال مشكل لدي
مع عماد العليبي مدير مهرجان قرطاج ومن معه
وال مشكل لدي مع مدير معرض الكتاب الدويل
مربوك املناعي ..وهو ما هو ،قامة أدبية وجامعية..
عندما شن عيل ّ النارشون حملة ثلب واتهامات
اتصل بي املناعي واعتذر يل بدال منهم ألنهم نوعا
ما خرجوا من رحم الفكر ...اإلشكالية التي حدثت
يل مع بعض النارشين ال تدل عىل نوعي بل تدل عىل
نوعهم ..قمنا بضخ كل املصاريف الالزمة لتنظيم
املعرض الوطني للكتاب ويف املقابل لم توجد الكفاءة
املطلوبة..
ولكن انتم من عينتم مدير املعرض..
تبقى تجربة يتم دراستها ..ما فيها باس ..ولكن
املشكل يف الهيئة.

maghrebstreet@gmail.com
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د.رفيقة البحوري (جامعية وكاتبة)
ّ
توصلت يف بحثها املضني إىل
فكري يميّز به الصالح من الطالح ،إذ
أن العمل لوجه الله ال يقوم عىل التفكري وال عىل اإلحساس الواعي.
تقول« :ك ّلما خضع الفعل لتمحيص فكري هويس أو الضطراب
الحرية الذهنية بعُ د عن أن يكون عمال صالحا»( .ص)33
ال تكتفي صاحبة هذه الدعوة بتجريد النفس من قرارها الواعي
وقدرتها عىل الفعل بل تش ّكك يف سيطرتها عىل ما حولها .ففي
الفصل الثاني من هذا الباب« :أسس العمل لوجه الله» تتط ّرق إىل
ما تسميه بوهم االمتالك :حيث تق ّرر أنّنا ال نملك شيئا وال شيئا
من اليشء :أجسادنا ،أموالنا ،أفكارنا ،أبناءنا ،أحبابنا .ثم تصل
إىل مقصدها من هذا االدّعاء ،فمن وهم امللكية تم ّر إىل وهم الفعل
وإلغاء االعرتاف بما يقوم به االنسان من أعمال ضارة أو نافعة
تقول :إذا كنت ال تملك ال مالك وال جسدك ،وإذا كنت ال تملك ك ّلما
تعطي ،فكيف يمكن أن» تطالب» باستحقاق األجر؟» (ص.)40
ورغم طول الشاهد ،اسمحوا يل بأن أورده كامال لتوضيح إىل
أيّ حد تج ّرد ألفة يوسف اإلنسان من أي إرادة وتعطل ك ّل الحوافز
النفسية واالجتماعية :تصوّر أنّه يوجد برئ ماء ،وأنّك تحفر وتحفر
منطقي أن
وتحفر حتى تصل إىل املاء وتسقي العطاىش .هل
ّ
ّ
وتمن عىل اآلخرين ألنّك سقيتهم؟ ملن الفضل؟ لك أم للماء
تفتخر
املوجود يف قلب األرض؟  ...الفضل للماء طبعا ،وبصفة أدق لخالق
ذلك املاء( .ص )40وهكذا تصل إىل استنتاجها ّ :
«إن العمل لوجه
ّ
تستحق شيئا وأنت ال فضل لك يف يشء»
الله قوامه أمران :أنت ال
(ص.)44
لقد نفت يف مجال العمل للوصول إىل الله كل الحوافز النفسية
واالجتماعية وحتى العقائدية .وأتساءل يف أيّ بيئة يمكن أن نن ّزل
هذا الكالم ويف أيّ زمان ،إذ هو ينطوي عىل قطيعة كليّة تفصلها
ّ
توصلت إليه األبحاث يف علم النفس وعلم االجتماع.
عن العرص وعمّ ا

قرأت كتاب «وجه الله» أللفة يوسف .وهالني ما فيه من هدم
للرقي بالفرد وباملجتمع ،ومن
ملبادئ أساسيّة نحاول تكريسها
ّ
مقوالت فكريّة عُ ّذب عديد املف ّكرين عرب التاريخ إلرسائها .فالكتاب
يلغي تماما قيم الحرية الفكرية واملسؤولية الفردية ويحيل االنسان
إىل عبد مع ّ
طل اإلرادة ،يعيش أوهام الوصول إىل السعادة املطلقة
بالتخيل عن فكره وإنسانيته بل حتى عن برشيته .وما البحث عن
وجه الله ّإل القناع الذي زوّقت به دعوتها الهدّامة للكائن البرشي
ً
فاعلة ونفسا ً واعية وعقال ً مف ّكراً.
بوصفه إراد ًة

التالعب بعملية التلقي

ّ
أتوقف يف البداية عند التقديم ،ألهمّ يته يف الكشف عن آليات
الكتابة ،وطرق التأثري التي استعملتها للسيطرة عىل القارئ،
وتعطيل كل فكر نقدي لديه.
منذ صفحة البداية(ص )7تخاطب املؤلفة القارئ مبارشة،
وترصّ ح ّ
بأن هذا الكتاب «يقدّم سبيال ممكنا إىل وجه الله تعاىل».
ويف الصفحة املوالية(ص )8تؤ ّكد املسألة فتقول :يف هذه السنوات
األخرية ،قد تجدون كتبا متنوّعة تسمّ ي نفسها «دليال إىل» .قد
تجدون دليال إىل النحافة ودليال إىل زيارة البلدان ودليال إىل الطبخ
ودليال إىل الرياضة إلخ ...يف هذا العرص ا ّلذي طغي فيه السعي إىل
الجمع املادّي برضوبه ،أتصوّر ّ
أن بعضنا قد يكون مفتقرا إىل دليل
إىل الله تعاىل».
تم ّر بعد ذلك إىل كشف األسباب التي دعتها إىل كتابة هذا
الكتاب .وتبني أن «للناس هدفا وحيدا له رأسان :تحقيق السعادة
والهروب من العذاب»(ص .)9والعذاب الذي تتحدث عنه حسب
النص هو «املرض والفقر والفقدان والصعوبات بأنواعها» .تجزم
املؤ ّلفة بصفة قطعيّة أن ثمّ ة طريقا ً لتجنب العذاب :تقول « :هذا
الكتاب ،مستندا إىل آالف السنني من الحكمة ومستندا إىل الكتب
السماويّة وإىل التأمّ ل يف أعماقنا ،يريد أن يقول ّ
إن هنالك طريقا
إىل تجنّب العذاب ...نعم ...هنالك طريق إىل السعادة املطلقة».
(ص)10
وقد ال ينتبه القارئ إىل صفة «املطلقة» التي نعتت بها السعادة.
ال ينتبه إىل املنزلق الخطري الذي انتقل به من التخ ّلص من مشاكل
الجسد والنفس والحياة االجتماعية إىل عالم املثل واملاورائيات.
بعد هذا الوعد الجازم بتخليص القارئ من العذاب ومساعدته
عىل الوصول إىل السعادة ،تطمئنه إىل أنّها قادرة عىل ذلك .وال
تقتصد يف التعريف بتبحرها يف العلم ،ففي الفقرة املعنونة «أين أنا
من هذا الكتاب» نقرأ :أمضيت عمري أقرأ القرآن وأتأمّ ل الحديث
النبوي ونصوص الفقه .قرأت مئات الكتب يف فلسفة اللغة ويف
الفلسفة عموما .ومررت بتجارب التحليل النفيس(...ص)11
وتظ ّل تستعرض ما يف صدرها من علم بطريقة أتصوّر أن أقطاب
ّ
ستبسط
الصوفية يتضاءلون أمامها .وتختم بأن تعد القارئ بأنّها
له هذه املعرفة الغامضة التي يعجز عن اإلملام بها دون مساعدتها.
ّ
ّ
إن التالعب بعمليّة
التلقي manipulationوالسعي إىل تعطيل
الفكر النقدي لدى القارئ وهما اللذان تستعملهما املؤ ّلفة ال
يختلفان يف يشء عن أساليب مشائخ الطرق يف استقطاب مريديهم:
ّ
يشق له غبار ،ث ّم تك ّرمه بهداية أتباعه إىل
وجود القطب الذي ال
حال يحلمون بها وال يبلغونها إال بطاعتهم.
ّ
إن ما يقلق يف هذا الكتاب ،وأعتربه مناورة ومغالطة هو
االنطالق من عالم القارئ الواقعي ...العادي ...البسيط...والزجّ به
يف عالم مثايل روحاني .كأن توهم القارئ أن معالجة املرض والفقر
والصعوبات االجتماعية يكون بالبحث عن السعادة املطلقة .ويف
ّ
التخل عن الحلول العمَ لِية والعِ ْلمية يف مواجهة مشاكله،
ذلك خطر
ً
وتسيري حياته .وهي إىل ذلك تقنعه أن يف ذلك وصوال إىل وجه
الله ،وإشباعا ً مليله الطبيعي إىل توازن روحاني ،وإرضا ًء لعاطفته
الدينية.
وعرب صفحات الكتاب تواصل املؤ ّلفة اسرتاتيجية التالعب
بالقارئ َ
نفسها ،وتعطيل الفكر النقدي لديه ،وتشتيت وعيه بما
يف الكتاب من خور وتهافت .وقد وظفت لذلك آليتني أساسيتني:
ّ
الكل عىل القرآن والسنة يف االحتجاج لدعواها:
 - 1االعتماد
رغم أنّها ال تستند دائما إىل املعاني املتعارف عليها لآليات بل قد
تشكك فيها( .)1وال تتو ّرع من تأويلها تأويال خاصا يتماىش مع
ما رسمته من استنتاجات ما قبلية.
إن لالستعمال املكثف لآليات القرآنية دورين :أولهما أنهّ
ّ

يوهم بسعة املعرفة فينبهر القارئ وين ّزل نفسه منزلة املتع ّلم من
العالم .والثاني هو إضفاء طابع القداسة عىل ما تقدّم من ادعاءات
فتحميها من التشكيك.
ّ
 - 2اآللية الثانية هي رضب املثل :تغرق املؤلفة القارئ إىل ح ّد
الدوار بأمثلة من أحداث الحياة اليومية الواقعية واملفرتضة؛ ممّ ا
سمعته من أصدقائها وأبيها وأخيها .ففي الكتاب يختلط املقدّس
بالدنيوي والجليل باليومي .فمن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
إىل األمثال الشعبية ،وأحاديث مستمدّة من مالبسات الحياة اليومية
التي ال ترقى إىل أن تكون قاعدة يف السلوك البرشي .يف الكتاب ركام
من املعطيات ،وكم من التناقضات يصعب عىل القارئ الخروج
منه مفتوح العينني واضح الرؤية.
ومع ذلك نحمد لها تقسيم هذا الركام .فقد قسمت البحث عن
«وجه الله» إىل ثالثة طرق :طريق العمل ،وطريق الرضا ،وطريق
الذكر.

ّ
تستحق شيئا
 1طريق العمل« :أنت ال
وأنت ال فضل لك في شيء»

يف تعريف العمل تقول :نتحدّث عما يقوم به االنسان من أفعال
طاقي وهو بالرضورة يعمل(ص.)21
يف حياته ،فاإلنسان كائن
ّ
ولع ّلها فهمت أن هذا الكالم ال يصلح تعريفا ،فتداركت األمر
بتقديم أمثلة عديدة من قبيل :أن تستضيف رئيسك يف العمل دون
أن يكون ذلك سعيا إىل ترقية( .ص  )22أو أن يقدّم حبيب هدية
لحبيبه دون أن تكون له نيّة يف امتالكه (ص .)22وال ترى بعد
ذلك تهافتا أو سخافة يف أن تق ّرر ّ
أن هذا العمل إنما هو وحي
يوحى .ففي تقديرها ّ
أن العمل الصالح هو نتيجة وحي ،أو قرار
بعد صالة استخارة ( )2وال يمت بصلة إىل التفكري الواعي .هو
ينقذف يف القلب كالربق ال فضل لإلنسان يف تدبّره.
تقول« :ال نجد حرجا يف أن نسم هذا العمل (العمل لوجه الله)
بأنّه نوع من الوحي(».ص )34وترشح ّ
أن الوحي الذي تقصده
هو الذي بلغ أ ّم موىس .وتطمنئ القارئ وكأنّما أخذت تفويضا من
يذهبن يف ظنّك ّ
ّ
أن
اإلله يم ّكنها من نزع االصطفاء عن موىس« :وال
أ ّم موىس بمقتىض أمومتها لنبي قد اكتسبت من الله تمييزا خاصا.
نبي عىل سائر البرش ،فجميع الناس قابلون لالتّصال
ال فضل أل ّم ّ
به تعاىل( ».ص)35
ّ
للشك ،وربط غريب بني جالل
بأسلوب تقريري ال يدع مجاال
املبتغى وتفاهة الطريق تظ ّل املؤ ّلفة تج ّرد االنسان من أي جهد

 2طريق الرضا :ال وجود
ّ
بشري ح ّر
ألي فعل

إذا كان طريق العمل يع ّ
طل اإلرادة الفاعلة ّ
فإن طريق الرضا
يع ّ
طل االختيار الح ّر ،ويج ّرد االنسان من أية مسؤولية عن أفعاله.
عنونت الكاتبة الفصل األول من باب الرضا« :الجرب واالختيار:
ّ
نتوقف عند
من الفاعل؟ اإلنسان أم الله تعاىل؟» وال يمكن ّأل
مصطلحي الجرب واالختيار ،ملا فيهما من إحالة عىل الرصاع العنيف
الذي ّ
شق الفكر اإلسالمي منذ القرن األول للهجرة ،وهو رصاع
ذو أبعاد فكرية وعقائدية وسياسية .وكان له صدى يف الكتب
التي أ ّلفت ،ويف املناظرات التي عقدت ،ويف الساحات العامة حيث
ت ّم صلب املعارضني للمذهب الذي يدين به صاحب السلطة كما
حصل لصفوان الجهمي وغيالن الدمشقي ،وت ّم حرق الكتب كما
حصل لكتب املعتزلة.
ه ّز الرصاع املجتمع اإلسالمي ،وأسال الحرب والدم ،ولكن ألفة
يوسف تصمت عن كل ذلك وتقول :كم طفل أو شاب طرح يوما
سؤال الجرب واالختيار ،فلم يجد لدى مخاطبه جوابا سوى« :كفى
تفلسفا» أو « النظر يف هذه املسائل بدعة»( .ص )63وطبعا تهبّ
ّ
ولكن إجابتها تلقي بهما يف متاهة
هي لنجدة الطفل والشاب،
ّ
فكر ينفي أبسط الثوابت التي أق ّرتها القوانني واألعراف ،وحتمها
املنطق السليم.
ّ
تنطلق املؤلفة كعادتها من أمثلة تنتقيها من عاملها الخاص،
ّ
ولكن صداعا
من قبيل أنها تق ّرر أن تصحو وتذهب إىل الشغل
يمنعها من الخروج ...وتتّخذ من الصداع حجّ ة عىل أنه ال اختيار
لإلنسان فيما يفعل إطالقا تقول« :وإذا لم أذهب إىل عميل بسبب
الصداع ّ
فإن عدم الذهاب إىل الشغل من فعل الله تعاىل(ص.)65
وتح ّذر من القول بأن العمل من شأن العبد ونتيجة العمل من أمر
الربّ وتعترب ذلك مج ّرد سفسطة إذ «ال وجود إال ملشيئة واحدة هي
مشيئة الله تعاىل(ّ )...
وأن املشيئة البرشية مج ّرد وهم»( .ص)66
ّ
ّ
إن هذه املصادرة التي ال حجة لها عليها إل أنها عجزت عن
الذهاب إىل العمل ستكون لها أبعاد خطرة .فهي تستنتج أوّال :أنه ما
دام الله هو الفاعل األوحد فهذا يقتيض اإلقرار أنّنا ال نختار .ثانيا:
أنه ما دام االنسان ال يختار فهو غري مسؤول عن أفعاله .ولتمرير
هذه املصادرة الخطرة تظ ّل تلف وتدور وتحرش املعطيات حرشا.
تستعرض الكثري من االستعماالت اللغوية ،واألمثال الشعبية،
وتو ّ
ظف حكايات من املوروث الديني نسجت لتم ّرر أفكارا جاهزة.
وتنتقي من اآليات القرآنية ( )3ما يتماىش مع هذا الطرح ،وتقتطع
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قراءة في كتاب
من أقوال علماء الدين ما شاء لها اختياره ،بل إنّها تستعني حتى
بأغنية ألم كلثوم ،فك ّل الدعائم مقبولة ما دامت تؤ ّكد دعواها بأن
ّ
ّ
مخي.
مسي ال
االنسان
ّ
ّ
سيتضح الخطر بجالء عندما تقول :جل الناس قد يقبلون
دون إشكال ّ
أن الزالزل أو الجفاف أو الفيضانات أو األمراض
ّ
الخطرية من فعل الله تعاىل ،ولكنهم ال يقبلون أن تكون جريمة
القتل أو املحارق الجماعية أو اغتصاب طفل من إرادة الله تعاىل.
ّ
ثم تضيف الحقا :الله تعاىل يؤ ّكد ّ
ولكن
أن إرادته ال تستثني شيئا،
البرش يرفضون أو ينزعجون( .ص)72
لقد وصل األمر بها إىل أن تنفي عن املجرمني أفرادا أو جماعات
ّ
مخيين يف أفعالهم.
أيّة مسؤولية عن جرائمهم ،بحجة أنهم غري
ّ
وأن تجعل الفيصل بني املجرمني وضحاياهم هو «أن أعمال
اإلنسان مجازية محضة ّ
وأن الله هو الفاعل الحقيقي» (ص.)69
ّ
بهذا يصبح البحث عن وجه الله هو انتفاء لكل القوانني التي تنظم
الحياة االجتماعية.
تواصل املؤ ّلفة يف نسق تصاعديّ مسار تهويماتها .فتق ّرر
ّ
أن الحياة مرسحية يقوم كل شخص فيها بدور حدّدته املشيئة
ّ
اإللهية ،وما عليه إل أن يطبّق سواء كان له دور املجرم أو الضحية،
أن ليس وراء القناع وجه ،وما نسميه «أنا» ليس ّإل بناء خياليا
متصوّرا! ويبدو من الطبيعي أن تستنتج ّ
أن هذا البناء الخيايل ال
قدرة له عىل الحكم عىل الغري .تقول :إذا اتفقنا عىل أنّنا مج ّرد أدوار
يف الحياة ،فكيف يمكن أن نحكم عىل الغري؟ (ص  )131وبهذا لم
تعطل حريّة االختيار فقط بل ع ّ
طلت القدرة عىل تمييز الصواب
من الخطأ.
يتجىل اإلنسان الذي بلغ وجه الله عن طريق الرضا كائنا ال
وعي له بذاته ،وال قدرة عىل تحديد أفعاله ،وال معرفة تم ّكنه من
تمييز الخطأ من الصواب .وهكذا فالوصول إىل وجه الله يم ّر عرب
تفتّت مقومات الذات البرشية.

طريق الذكر :خارج الحضرة اإللهية
ال يوجد شيء

يف هذا الباب تقسم املؤ ّلفة الكائن البرشي إىل جزءين ،جزء
يعيش الحياة بك ّل مالبساتها ،وجزء يراقب ك ّل ذلك .وتسمي هذا
الجزء الثاني الشاهد ،وتعتربه الجوهر املدرك فينا (ص.)155
يبدو الشاهد يف البداية كأنه وعي االنسان بذاته ،ويبقى مرتبطا
بالحس والوعي وبالجسم .وللتعريف بالطريق نحوه تحيل عىل «
الوعي التام» ( )Pleine conscienceكما يع ّرفه املهتمون بالتنمية
البرشية .ولكنها دون سابق انذار ،تعلن أنّه «يروق لها» أن تسمّ ي
الوعي التام بالخشوع .وهكذا تسوي بي مصطلحني ملج ّرد أن
ذلك» يروق لها» رغم البون الشاسع بني معنييهما ،وبني السياق
الحضاري الذي استعمال فيه .فالوعي التام يتمثل يف تمارين تر ّكز
عىل تقوية الوعي بالجسم وبالحواس وباإلطار املحيط بالشخص
يف لحظة ما .وهذه املمارسة تخلو من كل بعد روحي .أمّ ا الخشوع

الشارع الثقافي
فعىل العكس تماما يقوم عىل الشعور بالخضوع ّ
الكل وباستكانة
الحواس بحيث يحصل استقطاب تام للتوجّ ه إىل الله ،وعادة ما
يكون الخشوع يف الصالة )4( .وهكذا ملجرد أن األمر يروق لها
تجعل النفس البرشية تفقد تماسكها ووعيها بذاتها لتدخل يف
حالة استالب وخضوع للشاهد هذا التصور املثايل ّ الذي تدّعي أنه
يخلصنا من كل اآلالم النفسية والجسدية.
وبعد إقحام مصطلح الشاهد ستقحم املؤ ّلفة مصطلحا آخر له
داللة خاصة بها هو الحرضة .ترسد أنّها وهي تكتب هذا الكتاب،
تط ّل يف ذهنها فكرة مدى اهتمام الق ّراء به ،فتلهيها تلك الفكرة عن
الكتابة ،وبطريقة غري متوقعة ّ
تدس لفظ الحرضة قائلة :وعندها
أبتعِ ُد لحظة عن الحرضة ».ونفهم أنها تعني «لحظة الكتابة»
ّ
ولكن الطريف فعال أنّها بعد أن ّ
دست الكلمة انتقلت مبارشة إىل
الحديث عن «الحرضة اإللهية».
ّ
ُ
بذلت جهدا وأنا أتابع تهويماتها ألفهم أن الرابط بني حرضة
الكتابة والحرضة اإللهية هو ّ
أن «الحرضة هي أن نتذ ّكر أنّنا دوما
يف الحارض( ».ص.)162
يف هذا الباب كما يف باقي الكتاب ال تبخل املؤ ّلفة عىل القارئ
بأمثلة توضيحية تستمدّها يف الغالب من حياتها الشخصية ولعل
تلك وسيلتها لتذ ّكره بالحارض وبالحرضة ،وهي تجد فيها الحجج
الكافية ألقناعه برضورة نزع ك ّل صفاته البرشية.
يتصدّر مصطلح الحرضة عدة عناوين فرعية :الحرضة/
العبادة ،والحرضة/الدعاء والحرضة /الذكر .وك ّلها تقوم عىل
رضورة التذ ّكر الدائم للشاهد الذي هو الجوهر األلوهي يف اإلنسان،
تقول :أن تنيس أنّك الشاهد ،وتتماهي مع تصاريف الحياة املتحولة
يجعلك دوما ناشدا سعادة لن تحصل عليها أبدا ألنّها ليست ما
خلقت من أجله» (ص.)164-165
ّ
إن سبيل الذكر إىل الله يتط ّلب حسب تصوّرها أن يهمل االنسان
ّ
الحياة الواقعية فما الواقع إال وهم ،ويقرص جهده ومعارفه عىل
تذ ّكر جوهره األلوهي .فاملعرفة هي التذكر والجهل هو النسيان.
تختم الكتاب بتدحرج لولبي رسيع لنفي كل الثوابت حتى
هذا البحث نفسه .فالحياة مرسحيّة ،واالنسان يقوم بدوره فيها
«ال يربح شيئا وال يخرس شيئا وال يأخذ شيئا وال يعطي شيئا فقط
يواصل أداء شخصيته حتى يسدل الستار»( .ص )207وال تكتفي
بتجريد اإلنسان من أيّة إرادة أو اختيار ومن أي تأثري يف الواقع بل
تج ّرده من كيانه البرشي :من وجهه .تقول :وجهك البرشي ليس
أنت(ص )207وتدخله عالم الرتّهات :فتعده هو الذي فقد كل يشء
حتى أول وأبسط دليل عىل هويته بأنه سيفوز بك ّل يشء تقول :هل
تسمح يل صديقي القارئ بأن أقول ّ
إن وجهك الحقيقي هو وجه
الله؟ (ص)210
ّ
ث ّم بحركة مذهلة تدخل عالم الشطح ،وكأنما وصلت من
التج ّرد ح ّد التاليش والذوبان يف األنوار الربّانية ويف الذات اإلالهيّة.
تعلن نفي وجودها تماما« :قد يرى أحدكم هذه املرأة يف الشارع أو

صورة تتح ّدث

الجبي َرة أو ُ
القصَّة أو َم ْدليون أو َ
ْ
الجرَّا َرة
ِ
واألحجار ِ الكريمة خاصة
اكثر ِمن  120عاما؛ هي

عمرها
مستوحاة من الموروث العثماني
في تونس  ،كانت حكرا على الرجال
فقط من بايات و ُأمراء تونس ،بعدها
أصبح الباي يُ َو ّ
سم بها رجال الدولة
كنيشان.
فيهم ألوان حسب الرتبة في البالد
(للوزير ،للوالي ،للقاضي ،للشيخ،
للڤايد) ومن ثم على أثرياء البالد لذلك
نجد فيهم شعار المملكة التونسية
(الحسينية) وطابع الباي  :رأس أسد
 ،1905رأس جمل  ،1917رأس حصان
1942؛ هي من أثمن وأثقل القطع
فوزنهم من  120الى  300غرام من ذهب
عيار  18وفيها الزاز الملون ()émaille

االلماس
واللؤلؤ (الجوهر)؛ تختلف تسميتها
في تونس حيث يطلق عليها :
الجبيرة الساحلية
المدليون الصفاقسي
الجرارة الباجية
القصة القروية
الواسطة البنزرتية
الجرانة النابلية
منهم من تُفتح من الجهة الخلفية
توضع بها صورة او ساعة وبالتالي
اطلق عليها في مدينة مساكن
سلسلة المنڤالة.
عن صفحة تونس زمان

www.acharaa.com
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يف الطريق ( )5لو رأيتموها فاذكروا أنّها ليست أنا» (ص  )212ث ّم
تختم برصخة الحلول :اذكروا أن « األنا» الوحيدة هي أناه ..وأن ال
وجود لسواه»( .ص)212
ّ
ّ
ال يمكن ونحن نقرأ اللقطة األخرية أل نتذكر الحلج وإيمانه
بالحلول بالله ،ولكن املقارنة تبدو من قبيل إعادة املأساة يف شكل
مهزلة .إذ إن تجربة الحالج قامت عىل عقيدة وتوق صادق ّ
جسمه
يف حياته ومماته ،تجربة الحالج تجربة روحية من ّزلة يف سياق
فكري وواقع سيايس مغاير .واملسافة الزمنية التي تفصلنا عنه
تقاس بمدى تطوّر العلوم ،وبثورات فكرية أدّت إىل تجاوز الفكر
القروسطي .لذلك أتساءل ما جدوى أن ننرش فكرا تجاوزه العرص؟
أيّة إضافة يقدّم هذا الكتاب للفكر اإلنساني عموما ،ولإلنسان
التونيس الذي يتخبط بني مختلف التيّارات العقائدية؟ هل بهذه
ّ
يتحصن من الدعوات الهدّامة التي تتهدّده والتي
العدمية يمكن أن
ّ
من املفروض ّ
أن املؤلفة تقاومها؟
األمثلة عديدة ،نذكر عىل سبيل املثال أنّها يف (ص )25تعتمد
املعنى الرصيح لآلية :إنّما نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم
جزاء وال شكورا» (سورةاإلنسان  )9ولكنها ترفض مدلول آية
ال تتماىش مع ادّعائها يف (ص :)26وما أتيتم من زكاة تريدون
وجه الله فأولئك هم املضعفون» واملضعفون هم من يضاعف لهم
الجزاء(سورة الروم  )39فهي ال ترى حرجا يف مخالفة مفهوم
الجزاء والثواب رغم وروده يف عديد اآليات ّ
ألن دعواها تقوم عىل أن
العمل الصالح ال ينتظر جزاء حتى من الله.
أتصوّر صالة االستخارة أقرب إىل الصلة الروحيّة العميقة مع
جوهر ذواتنا ،مع األلوهي فينا()...امله ّم ّ
أن العمل الذي سينتج عن
هذا الغوص سيكون عمال صالحا» ص .34
هي ال ترى مانعا من أن تذ ّكر باآليات التي تثبت عكس طرحها
ث ّم تنفيها ويف هذا السياق تذكر آيتني تحمّ الن االنسان مسؤولية
ّ
والحق ّ
أن األمثلة القرآنيّة يف هذا املجال أكثر من
أعماله ث ّم تع ّلق:
ّ
ولكن إسناد الفعل إىل اإلنسان هو مج ّرد إسناد
أن تحىص وأن تعدّ،
شكيل ّ ظاهريّ ( .ص.)69
تسمية «الوعي الكامل» هي الرتجمة الفرنسية لليقظة الذهنية
باللغة اإلنجليزية ،أطلقها جون كابات زين لتحديد الحالة
املنشودة ،يف ممارسة علمانية وعالجية ،لشكل من أشكال التأمّ ل
يهدف إىل تقليل التوتّر ( )MBSRأو منع االنتكاسات االكتئابية
( .)MBCTاعتربت أحيانًا كلمة وعي اختزالية ،لذلك يُستعمل يف
الفرنسية كذلك «الحضور الكامل» ،و«الحضور اليقظ» (ويكيبيديا
بالفرنسية ترجمة صاحبة املقال).
خشوع :مصطلح يرتدد كثريا ً يف القرآن والسنة النبوية  ،فقد
تكرر ذكره بجميع مشتقاته يف القرآن الكريم أكثر من خمس
عرشة مرة[ ]1؛ ومعناه تذلل القلب وخوفه من الله تعاىل  ،وإذا
حصل التذلل والخوف للقلب خشعت الجوارح فهي تبع للقلب.
ومحل الخشوع القلب وثمرته تظهر عىل الجوارح(ويكيبيديا)
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«الفقراء» لدوستويفسكي  Dostoïevskiالرواية اإلجتامعية األوىل يف روسيا

ياسين العبيدي

عندما كانت روسيا القيرصية ترقص وتغني يف لياليها
الصاخبة حول جلبة األرستقراطيني وتقيم حفالتها الفاخرة يف
املسارح الضخمة والقصور املرتفة عىل أنقاض املعدمني والبؤساء
ظهر دوستوفسكي بثوب النبي وأعطى الحق يف الكالم ألولئك
الذين لم ينعموا بالحياة  .يف شتاء  1844بدأ دوستويفسكي يفكر
يف نقل ما رآه من مشاهد مروعة يف مدينة بطرسبورغ ورشع يف
الكتابة سنة  1945وقد إستغرق تسعة أشهر إلنهاء ذلك وحني
نرشها نالت إعجاب وإهتمام عديد النقاد و القراء.
جاءت الرواية يف شكل مجموعة من الرسائل بني فتاة يتيمة
لم تبلغ العرشين من عمرها فارفارا دوبرسلوفا ورجل بسيط
يف سن السابعة واألربعني ماكار ديفوشكني ويف خضم األحداث
يتم الكشف عن شخصياتهم وخصائصهم وآرائهم حول الحياة
ودوافع أفعالهم .

آلهة وحيه سكان السقوف واألقبية وتقول عنهم ألصحاب
القصور املذهبة :هؤالء برش أيضا ،هؤالء إخوتكم» «هذه الرواية
هي أوّل عمل أدبي إجتماعي رويس ،لقد ظهر غوغل جديد!»
رواية الفقراء هي العمل األول لعمالق األدب الرويس والعاملي
وهي التي جعلت إسمه يعانق الشهرة بتدقيقه يف رسم فئة
كبرية من املجتمع الرويس منتصف القرن  19وتسليطه الضوء
عىل الحياة التي يعيشها الفقراء ،والدة غوغل الجديد كما كان
رأي بلينسكي كانت مرتبطة أساسا باملوضوع الرئييس يف رواية
املعطف والفقراء املوظف البسيط املنبوذ ،فماكار ديفوشكني
اليختلف كثريا عن أكاكي أكاكيفتش .

الرسائل التي تضمنتها الرواية

البعد النفسي والفلسفي في الرواية

إن املوضوع الرئييس الذي يطرحه دوستوفسكي يف روايته
هو الحرمان واإلغرتاب الذي تعيشه معظم شخصياته جراء
الفقر واألوضاع اإلجتماعية القاسية التي يعيشها املوظف
البسيط والعامل والفئة الضعيفة ككل من خالل رسمه لنماذج
«دوستوفسكية» بائسة ومعدمة ترتدي أسمال بالية ومتسخة
حد السخط  ،كذلك الرصاع النفيس الذي يصنعه الوعي بالواقع
اإلجتماعي وقد جسده يف الحوارات بني شخصيات الرواية
وأبرزها الرسائل املتبادلة بني ماكار وفارفارا عىل الرغم من أنهم
يرون بعضهم البعض بإنتظام  ،إال أنهم ال يسعهم إال أن يكتبوا
لبعضهم البعض قصص املعاناة ،أحزانهم،حياتهم اليومية
ومخاوفهم حول مشاركة املال والطعام..
تتطرق الرواية إىل الفقراء وإىل سلسلة كاملة من املشاكل
االجتماعية للعرص  ،والتي من خاللها يكشف دوستوفسكي عن
ً
عميقا ومالئمً ا
األسئلة الفلسفية األبدية التي تجعل هذا العمل
يف جميع األوقات .دقة الحوارات امللفتة للنظر ووصف البيوت
والشخصيات وعذابات النفس والفقر هو أسلوب فلسفي
اعتمده دوستوفسكي لسرب أغوار النفس البرشية وتحريك
السكون داخلها ومعرفة تفاصيلها ودوافعها وتحديد تناقضاتها
املخفية وأكرب مثال عىل ذلك ماكار ديفوشكني «الرجل الطيب»
الذي يوغل يف عاطفته الغريبة القريبة للشفقة.

الواقعية في الرواية

إن مايميز أسلوب الكتابة لدى فيدور ميخالوفيتش
دوستوفسكي هو قدرته عىل نسج األحداث بتفاصيلها العميقة

صورة تتح ّدث

خاصة تلك التي تتعلق باألغوار النفسية للذات البرشية من
خالل رؤيته الرهيبة للواقع حيث يعترب النظام اإلجتماعي
القائم»طبيعي» الجدال فيه من قبل أولئك الذين هم يف القاع وتعد
أيضا من إحدى الدروس العظيمة عن البؤس والعار الذي يعاني
منه صغار الناس وضعاف الحال .ومن املثري لإلنتباه أننا كلما
تعمقنا يف قراءة الرواية وبحثنا يف أحداثها أكثر نستطيع سماع
الرصاخ والنحيب وذلك نابع من قدرته الرهيبة عىل الغوص يف
أعماق النفس البرشية عرب وصفه الدقيق مما يقطع بواقعيتها.

آراء النقاد

عندما قرأ بلينسكي ناقد روسيا الكبري رواية الفقراء حازت
إعجابه الشديد وقال « املجد والرشف للشاعر الشاب الذي تحب

إضافة إىل القضايا اإلجتماعية والنفسية تعالج الرواية
القضايا الثقافية بكثافة خاصة وأن القرن  19عرف بالعرص
الذهبي لألدب الرويس وقد كان زاخرا باإلبداع واألدب امللتزم
الذي تضمنته كتابات بوشكني،تورغينيف،درجافني وغوغل.
كانت الرسائل التي صاغها دوستوفسكي بني الحبيبني مساحة
هامة لتبادل الكتب والخوض يف سجاالت طويلة حول ما جاء يف
عديد األعمال األدبية مثل «املعطف» لغوغل و « ناظر املحطة»
لبوشكني ،كما أنها جاءت لنقل الذكريات واألحداث التي مرت
بهم ،ومن ضمن تلك الرسائل يقدم دوستوفسكي مشهدا يف غاية
الحزن صورة األب وهو يلهث وراء العربة التي تحمل نعش إبنه
«الشاب املثقف بوكروفسكي» وتعثره يف الوحل والكتب بني يديه
ليسقط البعض منها ويميض برسعة وجنون نحو املقربة رسالة
ضمنية للمكانة التي يحظى بها الكتاب لدى تلك الفئة،فبالرغم
من حدث املوت وفقدان اإلبن إال أن األب قرر أال يرتك الكتب عرضة
لجشع مالكة البيت آنا فيدوروفنا .

لوعة الفراق

إن روحي لتطفح باألىس والحزن الكبريين،حتى أنها لتفيض
بالدمع ،إن الدموع الحبيسة بداخيل تخنقني .تنتهي الرواية
برسالة الوداع من كال الطرفني حيث تنساق فارفارا إىل قدرها
املحتوم مرغمة كما يوجه املتهم نحو خشبة اإلعدام (زواجها
القرسي من اإلقطاعي بوكيف) ويستسلم ماكار «الرجل الطيب»
الذي أحب فارفارا بكامل جوارحه وعاطفته املفرطة ألخر رسالة
تركتها حبيبته وطفلته الصغرية واليقوى عىل فعل يشء سوى
تأبينها يف شكل رسالة مؤثرة يعتملها الرصاخ واأللم ،صورة
مأساوية تعرب عن الواقع الرويس يف القرن  19وما يحمله من ألم
ومعاناة فاضت بها النفوس.

أصل ّ
ّ
السوردي
الصوردي أو

هي قطعة نقدية وتطلق
ألواخر القرن 18وهي عبارة عن
في صيغة الجمع بالصوارد
جزء من عشرين من الليرة
وأصل المعنى ُ soldo
وتستعمل الكلمة عندنا في
”صلب“
تونس وحتى في الجزائر.
(بالفرنسية  )solideوهذا
في تونس نستعملها في
للداللة على القيمة الصلبة
العادة للتعبير على مبلغ
للقطعة.
زهيد مثل “ :تي شعندي انا
وفي مدينة نابولي كانت
ما نكساب كان زوز صوردي“
الكلمة تنطق  sordoو هذا هو
أو للسخرية مثل“ :فالن
أصل الكلمة عندنا.
يشوف في روحو صوردي ونص مال هدرة“.
أما أصل الكلمة اإليطالية فهو الالتينية  solidusوهي
أو للتحقير مثل “ :ما يسواش صوردي منقوب“
أيضا قطعة نقدية من الذهب تزن تقريبا  4,5غرامات .
في التسمية الرسمية صنتيم و الشعبية صوردي
في صيغة الجمع نقول “ صوارد” “ ”Swaredوإلى اليوم
ويرجع أصل التسمية األكثر للغة اإليطالية وتحديدا الجزائريون وبعض من التونسيين يستعملون الكلمة
إلحدى اللهجات اإليطالية المحلية.
للداللة على المال .
يستعمل اإليطاليون اليوم كلمة “ ”soldiللداللة على
عن صفحة محرس
المال ومفردها “ ”soldoوهي قطعة نقدية صغيرة ترجع
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جربية» لفتحي بن معمر
أمازيغية
اهل ِو ّية :قراءة يف «حكايات
سؤال اللّغة – سؤال ُ
ّ
ّ

البشير الجلجلي (كاتب وناقد)

ال ّلغة هي حافظة الذاكرة والهُ ويّة والوطن ...وهذا الوطن الذي
ألحّ عليه إبراهيم الكوني يف مؤلفاته هو الباعث نفسه الذي جعل
التونيس فتحي بن معمرينصت يف كتابه « حكايات
الباحث الحفريّ
ّ
أمازيغيّة جربيّة» إىل ذاكرته فتبوح بالحكايات الشفويّة من أفواه
لرتتمي يف
الجدّات واألجداد...فكان خالص ال ّلغة من حيّز الذاكرة
َ
حضن الورقة بمجهود كبري يف ترافع بني لغة األمازيغ باألبجديّة
العربيّة وترجمتها إىل اللغة العربية الفصحى وصال بني الوجه
والقفا ،يف تناظر عجيب بني لغة األجداد ولغة العرب .ولكن الذي
ّ
يحي القارئ ِل َم ل ْم يكتب ابن معمر بأبجديّة التيفبناع..؟ قد يكون
ّ
تتوغل بع ُد يف بطون
البعد التقبّيل هو السبب  ،فهذه األبجديّة لم
والعربي ليقرأ بها  ،وبقيت مقصورة
التونيس
النّاس ولم يتعوّد بها
ّ
ّ
عىل بعض املتون باملغرب والجزائر وجنوب رشق الصحراء ...من
الحمادة الحمراء إىل قبائل «كانو» بالنّيجر...
الكتاب هو عرش ( )10حكايات باألبجديّة األمازيغيّة مرتجمة
إىل العربية ومرفوقة ِ
صوتي بصوت الكاتب بتقنيّة ()Q.R
بمحمل
ّ
عىل اليوتيوب .فالكاتب يف ّكر يف كل التفاصيل خوفا عىل حروفه
من الضياع يف أجراس لغات حيّة و الحال ّ
أن لغة األمازيغ مازالت
ِ
يكتف
تبحث عن خطواتها األوىل ولم تتحوّل بعد إىل املمارسة...ولم
الباحث بذلك بل أضاف ،يف الغالف عتبة أوىل ،لوحة سمر وسهر
بعنوان «حنني »Nostalgie:لصاحبها لطفي الغول...إمعانا يف
ترسيخ لعبة ال ّلغة وهي تنتفض من غبارها كطائر الفينيق .وهوما
أ ّكده الباحث يف تقديمه للكتاب يف الغالف بقوله« :ماذا يبقى
لإلنسان من طفولته عندما يكرب ويفقد القدرة عىل ال ّلعب برباءة
األطفال وحبورهم غري تلك ال ّذكريات الجميلة من أيّام ّ
الصبى
«أ ُ َّس ْ
ان ا َ ْن تَمْ َش ْك ْت» الجميلة .تلك ال ّذكريات التي تكاد تنحرص عند
الكثري منّا يف بعض األلعاب ويف حكايات الجدّات واآلباء .حكايات
تنفتح عىل عوالم خرافيّة وأسطورية وخياليّة .لكنّها ال تخلو من
رب .وهذا الكتاب يقدّم لك عرشة نماذج من
فوائد
ومعان ودروس وع ٍ
ٍ
ّ
هذه الحكايات مستقاة من رحم جزيرة األحالم والنسيان :جزيرة
ّ
القص والحكاية لديهم».
جربة ويقدّم لك عصارة حكمة أهلها ول ّذة
ّ
ولكن السؤال امللحّ :ما الذي يجعل الباحث فتحي بن معمر
وهو املختص يف الحضارة أكاديميّا يَعتام ال ّلغة األمازيغيّة يف
ّ
وقصة
أعماله رواية «أززلف» (االرتداد املريئي /الحُ راق)()2015
«تِقدالس» ُ
(الخطاف) املنشورة يف كتاب جماعي بالجزائر ()2019

وحكايات جربيّة.؟ يجيب األستاذ فتحي بن معمر يف مقدّمة كتابه
عن ذلك بقوله « مازلت أذكر كيف رماني ّ
الشيخ الذي كنت اختلف
إليه ك ّل ظهرية وأجالسه ألسمع منه الحكايات بع ّكازه( )...ومنه
ّورتيك» ( لغتك حياتك)».
أيضا سمعت يومها عبارة «ال ّلغيتك تَمَ د ِ
وهي تعويذة سار بها الباحث يف جُ ّل أعماله كما سار أسوف-نزيف
الحجر -طول حياته وهو يحمل تعويذة أال ّ يصطاد ودّانا ق ّ
ط
...محاوال أن يجعل لغة األمازيغ ملكة صناعيّة ليس كافيّا أن يتك ّلم
بها اإلنسان بل يجب أن ترسي يف اإلبداع ليضاف إليها ماء الخيال
...وهو وعي جعل ابن معمر يكتب ّ
قصة باألمازيغية وينرشها
ُ
ّ
(الخطاف) املنشورة يف كتاب
(قصة «تِقدالس»
يف كتاب جماعي

جماعي بالجزائر ( ،))2019ع ّله يضيف إىل ال ّلغة رحيق استعارة
يرسع بخروجها من مضانها ُ
الغفل إىل
أو وجه شبه أو تركيب ّ
ال ّلغة التي تسري بني النّاس ولو برجل واحدة ورجل أخرى حديديّة
مصنوعة .وهوما أ ّكده عبد ال ّرحمان بن خلدون يف (فصل ّ
أن ال ّلغة
ملكة صناعيّة) بقوله يف «املقدّمة» « :اعلم ّ
أن ال ّلغات ك ّلها ملكات
ّ
بالصناعة إذ هي ملكات يف ال ّلسان للعبارة عن املعاني
شبيهة
وجودتها وقصورها بحسب تمام امللكة أو نقصانها ،وليس ذلك
بالنظر إىل املفردات ،وإنّما هو بالنظر إىل الرتاكيب  ،فإذا حصلت
امللكة التّامة ...بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع».
وال ّرأي عندي أن ابن معمر يحمل مرشوعا حضاريّا يدافع فيه
عن الهّ وية األمازيغية رغم علمه ّ
أن التّعدد لم يشكل حاجزا يف
التواصل واالستمرار ،آيتنا يف ذلك أن املتكلمني باألمازيغيّة زمن ما
قبل الثورة لم يُلجموا بل لم يُفرض عليهم الخروج من جلودهم.
ولكن للظروف التي ّ
حفت بتأسيس الدولة الوطنيّة التي قامت عىل
املرشوع البورقيبي بتوحيد « األمّ ة التونسيّة» وتقديمها للعالم يف
رسع برسم الحدود
شكل حضاري منفتح عىل الغرب هو الذي ّ
مع الذات ....وتواصل مع تجربة ما قبل الثورة حتى بزغ فجر
االجتماعي بالعودة
الثورة فتعالت األصوات يف وسائل التواصل
ّ
إىل األقانيم والحفر يف الجذور من قبل شباب ثوري قد ال يستطيع
تحويل مرشوعه إىل واقع ...وسكت الجميع وتأسست بعض
الجمعيات يف إطار هجوم النشاط الجمعياتي والحزبي وبقي الحلم
يف ندوات تكتفي بالنظريّ ...ولكن املرشوع األكرب هو كيف تحوّل
أيها «املسمزغون» الحلم إىل واقع بتأسيس « ملكة اللغة الصناعية
« بعبارة ابن خلدون التّونيس...وتناثر الحلم وتحوّل التم ّزغ عند
ّ
السواد األعظم من مرشوع ُهويّة كادت تمّ حي كهُ ويّة الهنود
الحمر يف أمريكا  ،إىل موضة جمعياتيّة تغدق عليها بعض الجهات
املستفيدة لتنميتها يف غري مح ّلها...والحال ّ
أن األمازيغ األصول يف
تونس لم يهدفوا ق ّ
ط إىل التّن ّكر للدين الجديد الذي تحوّل بفعل
ّ
املقدّس إىل ُهويّة جديدة...وال إىل تشتيت وحدة التونسيني  ،بل كان
همّ هم األسايس العودة إىل أصولهم وعاداتهم الكامنة فيهم التي
ال فكاك منها كاللحم والدم وإال ّ تمزقت الرشايني وتو ّزع الدم بني
القبائل .وهو املرمى األوّل من كتاب «حكايات أمازيغيّة جربيّة»
نسبة إىل جربة وهي ِمحمل الحكايات وغاياتها.

صورة تتح ّدث

الطربخانة

أنهج اندثرت في تونس ولم يبق
منها إال اإلسم في ذاكرة التونسيين
ُ
القدُم.
في الصورة نهج “الطربخانة”
ونالحظ في آخرها صومعة جامع
صاحب الطابع.
ويقال أن النهج يبدى من نهج
مراد ويوفى في فم باب سيدي عبد
السالم.
وكلمة “طربخانة “ هي كلمة تركية
“طب خانة” اي «بيت الطب» حيث
انه كان مكانا مخصصا للفحص
الطبي للنساء «العاهرات» للوقاية
الّي يصنعو بيه القنابل والنهج كانت
السلطات الفرنسية.
من األمراض المعدية واألوبئة،
لكن هناك من يقول أن معنى كلمة فيه معامل متاع قنابل والذخيرة في
وقد تم نقل مكان هذه الخدمات في
طربخانة هي تركية وتعني معمل عهد البايات.
حدود ثمانينات القرن  19من قبل
أحلى ذكريات زمان
الذخيرة والخرطوش والكسكسي
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البندقية
يتوج عىل هامش مهرجان
فيلم «حتت الكرموس» ّ
ّ

تحصل فيلم ''تحت الكرموس'' للمخرجة
التونسية اريج السحريي عىل  8جوائز يف اطار
ورشة ''املشهد االخري'' املقامة عىل هامش
الدورة  78ملهرجان البندقية...
شارك فيلم "تحت الكرموس" بمبادرة
من مهرجان الجونة السينمائي املرصي يف
إطار مهمته يف بناء الرشاكات لتعزيز صناع
األفالم العرب ،ومن ضمن هذه التعاونات
تعاون املهرجان املثمر للمرة الخامسة مع
ورشة فاينال كت يف فينيسيا ،التي يقدم فيها
املهرجان جائزة نقدية قدرها  5آالف دوالر
املخرجة أريج السحريي
أمريكي ،ودعوة للمشاركة يف ذراعه الخاصة
بالصناعة ،منصة الجونة السينمائية.
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن املرشوع الفائز بجائزة
هذا العام وهو "تحت الكرموس" (تونس ،سويرسا ،فرنسا) ألريج
السحريي .ويحكي الفيلم قصة امرأة تدعى ملك ،والتي تعمل هي
وصديقاتها يف بساتني الفواكه خالل الصيف لعدة أسباب منها أن
يدفعن تكاليف الدراسة ويحرضن لزواجهن ويساعدن عائالتهن،
وحاز الفيلم أيضا سبع جوائز أخرى من رشكاء ورشة فاينال
كت يف فينيسا.
يذكر أن أريج السحريي هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية
 فرنسية ولدت يف فرنسا عام  ،1982وعندما كان عمرها  19عاما ًسافرت إىل كندا لتتابع دراستها يف إدارة األعمال قبل أن تتوغل
يف صناعة األفالم الوثائقية .كرست السحريي نفسها لتسجيل
وتوثيق الحياة التونسية ،ففي عام  2012أخرجت الفيلم الوثائقي
ولفتت اريج السحريي انتباه الفاعلني يف القطاع السينمائي
الطويل ألبوم العائلة ،ويف عام  2013أخرجت الوثائقي القصري يف تونس والخارج من خالل فيلمها الوثائقي السالف الذكر
 ، My Father’s Facebookومنذ هذا الحني كرست جهودها يف ''عالسكة''الذي توج بالعديد من الجوائز ومنها جائزة مهرجان
تصوير السكك الحديدية التونسية ،وهو ما دفعها إىل إنجاز فيلمها السينما املتوسطية ''سينيماد'' حيث تعكس احداثه واقعا مريرا
الوثائقي الطويل األول عا ّلسكة ،كما شاركت يف إخراج الفيلم لعمال الرشكة الوطنية للسكك الحديدية عرب تتبع تفاصيل حياتهم
الوثائقي الطويل جريمة ال توصف.
اليومية بكثري من الشاعرية .

شخصية وذاكرة
عيل بوشوشة  :ولد يف  25نوفمرب  - 1859تويف يف  17أوت ،1917
( 58سنة).
ولد بمدينة بنزرت وهو ينحدر من عائلة فالحية تملك مئات
الهكتارات من األرايض الخصبة يف منطقتي بنزرت وعني عسكر...
تعلم من والديه حب األرض فنشأ شغوفا بها مياال اىل الحياة الريفية.
بعد تعلمه بأحد الكتاتيب ببنزرت واصل تعلمه بجامع الزيتونة ثم
بالصادقية ليتزود من الربامج الجديدة
التي سعى خري الدين باشا إىل إدخالها
ضمن مواد الدراسة يف ذلك العهد ،ثم
بربيطانيا ليكمل هناك دراسته من
 1879اىل .1881
كان عيل بوشوشة يمثل الحماس
املتناهي للثورة عىل الوضع اليسء
الذي كانت تونس تعيشه قبل االحتالل
وبعده ..لقد كان شديد التعلق با ُملصلح
خري الدين باشا وأفكاره ومتناهي
االعجاب بمواقفه ومبادئه االصالحية،
كما كان عظيم الحرسة عىل توقف سري
تلك الحركة االصالحية لخري الدين باشا
التي حارصتها وخنقتها الدسائس
واملؤامرات.
بعد ثالث سنوات قضاها بربيطانيا
تعلم فيها اللغة االنقليزية وحذق أدبها والتعرف عىل حضارتها اىل جانب
اللغات األخرى التي حذقها بتونس ..عاد اىل تونس سنة  1881وكان
يحمل آماال وأفكارا يمنّي النفس بأن تعرف طريقها اىل حيّز التنفيذ.
لقد كان يعتزم أن يؤسس بمعية زمالئه ،الذين درسوا بالصادقية
وأنهوا دراستهم بالخارج طريقة مشرتكة يضعون بها حدّا ملظالم
البايات وكان يعتقد مع زمالئه الجدد املتشبعني بأفكار خري الدين باشا
أن يحملوا الدولة العثمانية عىل دفع خطر االستعمار املتوقع من قِ ب َِل
فرنسا وايطاليا ..ولكن الدولة العثمانية نفسها كانت هزيلة ومحتاجة
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حفل اإلعالن عن الجوائز
ويشار اىل امتالك املخرجة اريج السحريي لرصيد مهم من
التجارب السينمائية الروائية والوثائقية وهي من الناشطني
يف مجال الرتبية االعالمية املوجهة للشباب مثلما شاركت يف
تاسيس موقع ''انكيفادا'' وكانت لها مساهمة فاعلة يف انتاج فيلم
''املدسطنيس'' لحمزة العوني.

أبو يوسف

علي بوشوشة
اىل من يشد أزرها.
وم ّرت أيام قليلة عىل عودته اىل تونس ليصاب بخيبة أمل مزدوجة:
دولة عثمانية ضعيفة واحتالل فرنيس للبالد التونسية يوم  12ماي
 ،1881فأثر ذلك يف نفسه كثريا ،بل وفزع من هول الكارثة ،وكرد
فضل عدم مبارشة الوظيفة املعيّنة لهّ ،
فعل أوّيل ّ
وفضل مبارشة العمل
ّ
يتحي الفرصة لكي يطبق
الفالحي مع أفراد عائلته ببنزرت ،وبقي
آراءه التي آمن بها منذ فجر شبابه.
وجاءت الفرصة التي كان ينتظرها املفكر
واملصلح عيل بوشوشة وذلك حني تكونت كتلة
«رجال النهضة التونسية» وذلك بانضمام
النخبة املتخ ّرجة من الصادقية اىل النخبة
الزيتونية والتي ارتفع صوتها عاليا عن طريق
جريدة “الرائد الرسمي التونيس” للشيخ محمد
السنويس (ولد سنة  - 1849تويف سنة .)1900
لقد وقفت هذه النخبة يف كتلة موحدة
وضمت مختلف مشارب الشباب املثقف التونيس،
جاعلة من أكرب أهدافها الوقوف يف وجه التيار
االستعماري.
وحتى يكون لعمل هذه النخبة حظ أوفر يف
نرش أفكارها وتجميع أهل الفكر حولها بمختلف
مشاربهم ،كان الفضل للمفكر واملصلح عيل
بوشوشة يف تأسيس جريدة “الحارضة” وهي
أول جريدة عربية غري رسمية ظهرت بتونس وبرز أول عدد منها يوم 2
أوت  1888واستمرت يف الصدور  27سنة أي اىل موىف سنة  1915حيث
تعطلت أثناء الحرب العاملية األوىل.
وإىل جانب األسماء النرية انضمت إىل “الحارضة” نخبة جديدة
أمثال محمد بلخوجة وعيل الورداني ومحمد الجنادي ومحمد لرصم
وغريهم..
يع ّد عيل بوشوشة من مشاهري الصحافيني التونسيني يف القرن
املايض حيث انسلخ عن وظيفته وترك فالحته لينغمس يف الحياة باحثا

عن العلل التي نخرت املجتمع التونيس ،منريا األجيال نحو الطريق
املوصل للهدف واملحقق للغايات ..لقد جعل من جريدة “الحارضة”
منربا تتبارى فيه األقالم...
كما استمر نشاط عيل بوشوشة يف ميادين أخرى من ذلك امليدان
االجتماعي حيث ساهم مساهمة فعالة يف نشاط “الخلدونية” إثر
تأسيسها عام  1896كما كان يرتدد عىل الكثري من النوادي الفكرية
والسياسية التي تأسست بتونس وخصوصا “نادي األمرية نازيل” الذي
كانت تؤمّ ه نخبة من حركة االصالح مثل سالم بوحاجب ومحمد الرتكي
والبشري صفر ومحمد باش حامبة وغريهم ..ويف هذا النادي تعرف عيل
بوشوشة عىل الكثري من املسترشقني ،ورجال الفكر العرب لع ّل أهمهم
مفتي مرص األول آنذاك الشيخ محمد عبده.
قام عيل بوشوشة برحلة إىل الرشق صحبة زميله عبد الجليل الزاوش
اغتنم الفرصة خاللها ،وزار املكتبات العمومية والخاصة وا ّ
طلع عىل
املتاحف واملعالم الثقافية هناك.
اثر عودته من هذه الرحلة ،بدأ يحس باأللم .وعىل الرغم من نصائح
األطباء واألصدقاء لكي يحد من نشاطه فإنه واصل جهوده يف سبيل
قضايا وطنه إىل أن أنهكه املرض ،فتويف يف  17أوت  1917بعد مسرية
ثرية قضاها كفاحا مستمرا عىل أكثر من صعيد.
أسامة الراعي
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ألربت ساممة شيكيل  :رائد السينام يف تونس
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Albert Samama Chikly

من فيلم "عني الغزال"

لقطة من "فيلم زهرة"

لقطة من فيلم وثائقي الٔلربت سمامة شيكيل

يهمّ نا أن نس ّلط الضوء عىل تجربة املصوّر اليهودي التونيس ألربت
سمامة شيكيل الذي كان له دور فاعل يف التأسيس األوّيل للسينما يف
تونس ،حيث يعتربه البعض األب األوّل للسينما التونسية .عُ رف شيكيل
بأنه كان سبّاقا إىل إدخال السينما لتونس ،باإلضافة إىل الد ّراجة
الهوائيّة ،وآلة التيليغراف ،وآلة الشعاع إكس إىل أحد املستشفيات
التونسية ،كما ترجع تسمية «جزيرة شيكيل» إىل اسم ألربت سمامة
شيكيل حيث كان يقيم فيها الحفالت ،وهي جزيرة صغرية تقع فوق
بحرية تونس ،وال تزال غامضة ومهجورة إىل يومنا هذا .باعتبار ولع
شيكيل بالفوتوغرافيا ،وميوالته نحو التجديد فقد كان سبّاقا إىل إنتاج
رشيطني قصريين يف تونس باإلضافة إىل مجموعة من الوثائقيّات،
وبقيت هذه األفالم يف خانة األرشيف الفرنيس الذي سعى إىل ترميمها،
وتع ّد مما ت ّم اكتشافه من األرشيف السينمائي الضائع إىل ح ّد اآلن.

باك) من خالل صورة ثابتة (صورة غرق السفينة).
• عىل مستوى حجم اللقطات ،ت ّم اعتماد س ّلم اللقطات املتوسطة
حيث جاءت أبرز اللقطات بصيغة لقطات شاملة أو لقطات متوسطة،
فيما اقرتب شيكيل من الشخصية بلقطة متوسطة قريبة إلظهار
التفاصيل أو اإلحساس (زينة الوجه /دعاء زهرة).
• بالنسبة لحركة الكامريا فقد كانت يف أغلبها ثابتة ،كما اعتمد
عىل الحركة البانورامية األفقية يف االتجاهني،
وذلك التباع الشخصية أو إلظهار تفاصيل
خارج الحقل.
• الحركة بالنسبة لرؤية شيكيل تبدأ
يف أول اللقطة ثم تنتهي بالثبات ،أو تبدأ
ثابتة ثم تنتهي بالحركة ،ويف ك ّل الحركات
تبدو الكامريا متابعة للشخصية الرئيسية،
فالكامريا يف رؤيته ال تهت ّم بالهوامش بل
تتابع الشخصية املحورية الواحدة.
يف
جاءت
• بالنسبة لزاويا التصوير
ألربت سمامة شيكيل
أغلبها أمامية مستوية ،وحتى إن ّ
تغيت
زاوية التصوير (فوقية أو جانبية) فذلك يبدو
راجعا لحركة املمثلة ،فالكامريا تبدو ثابتة عىل مستوى عني املصوّر.
• عىل مستوى التأطري ،يبدو شيكيل متم ّكنا ،وذا نظرة فوتوغرافية
ثاقبة ،فاإلطار عنده هو محاولة لتحديد الحدث ،أمّ ا عىل املستوى
الجمايل فتبدو لقطات شيكيل معتمدة عىل توزيع برصي يرتكز عىل
النقاط الذهبية يف التكوين.
ما يمكن استخالصه هو حتى وإن لم يكن شيكيل سينمائيّا ّ
فإن
ما تربزه عصاميّته ،وبديهته ين ّم عن اطالع ورؤية يجعالن هذا الفيلم
املرجع انطالقة قويّة للسينما التونسية ،ولع ّل الفيلم التايل الذي أنجزه
شيكيل أبرز نضجا اقرتب ممّ ا وصلت إليه السينما العاملية حينها
(التعبريية األملانية ،السينما السوفياتية ،السينما الهوليودية ،السينما
الفرنسية.)...

ّ
املتوفرة من هذا الفيلم بناء دراميّا
من جهة أخرى ،تُظهر املقاطع
هادئا ينتهي بالتصاعد ّ
السدي ،ليحيلنا عىل نهاية مأساوية لقصة
الحب .لع ّل ما هو قوي يف بدايات السينما يف تونس يظهر من خالل
ّ
خاصة حيث يربز
التم ّكن التقني عىل مستوى التأطري واملونتاج،
شيكيل تنوّعا يف اختيار س ّلم اللقطات املناسبة لبناء الحدث ،ويلوح
ذلك اإلبهار جليا عىل مستوى التوليف حيث يعتمد عىل تقسيم محكم
يف تكوين املشاهد ،كما يرتكز عىل تقنية
املونتاج املتوازي يف نقل األحداث عىل
عكس املونتاج الخ ّ
طي الذي اعتمده يف
فيلمه األوّل زهرة.
يظهر شيكيل ،من خالل مشهد تبادل
اإلعجاب بني عني الغزال واملؤذن طالب
من أعىل الصومعة ،تلك املراوحة بني
سلم اللقطات باختالف أحجامها لتنويع
األساليب الجماليّة للرسد ،كما تحيلنا
اللقطات املصوّرة عىل رصد الحدث من
خالل الرتكيز تارة عىل عني الغزال ،وطورا
عىل املؤذن يبادلها النظرات.
لقد كان هذا الفيلم بمثابة تأثيث للمشهد السينمائي الكولونيايل
من خالل شخصيات تونسية ،وبداية الدخول الجزئي للتونسيني
يف املجال السينمائي .لم تنتسب هذه البداية كليّا إىل تونس ،لكون
هذا السينمائي كان فرنيس الثقافة ،ولهذا ظل العديد من املؤرخني
والنقاد ال يعتربون شيكيل تونسيا باعتباره فرنيس الثقافة ويهوديا،
لكن األكيد ّ
ّ
أن شيكيل تونيس املولد والنشأة والهوية وإن كان فرنيس
اللسان.
وثّق ألربت سمامة شيكيل العديد من املشاهد واألحداث ومن ذلك
األسطول الحربي الفرنيس بتونس ،كما صوّر مشاهد جوّية باملنطاد
يف منطقة حمام األنف وقرمباليةّ ،
لكن هذه الوثائق البرصية بقيت
ّ
متوفرة إىل يومنا هذا .ومن بني األعمال النادرة لشيكيل ،نجد هذا
غري
الفيلم الوثائقي «املجهول» حيث يوثّق فيه املخرج صورا من اليومي
يف مناطق من الوطن القبيل.
نكتشف من خالل هذا الوثائقي صورا من يوميات التونيس
حيث يوثق لنا شيكيل أزقة املدن وأبوابها العتيقة وأسواقها ،كما
تنقل الكامريا صور املواطن التونيس البسيط ولباسه يف تلك الفرتة.
من ناحية أخرى س ّلط ألربت سمامة شكيل الضوء عىل نماذج أخرى
مثل املسجد ،وصور من الرضيح ،واملقربة ،كما رصد يوميات الفالح
البسيط ،وزراعة جني الزيتون ،واستخراج املاء من البرئ ،وكذلك
مشاهد الصيد البحري ،ويوميات البحّ ارة الذين يجتهدون لتأمني
قوتهم اليومي .يختتم شيكيل هذا الوثائقي بالعودة إىل املدينة من
خالل تركيزه عىل صور النخبة يف الشارع التونيس ،ومشهد للباي
بصدد الخروج رفقة حاشيته.
بالرغم من ّ
أن شيكيل اشتغل لفائدة املستعمر الفرنيس باعتباره
ُ
موثّقا لألحداث التي تستج ّد يف البالد التونسية ،وعىل الرغم من ّ
أن
العديد من أعماله كانت غايتها خدمة الحاجة االستعماريّةّ ،
فإن
ّ
الفن.
الجانب السينمائي برز باعتباره نوعا من الهواية وعشقا لهذا
ويمكن اعتبار أفالم ألربت سمامة شيكيل صورا نادرة ترتسم بصيغة
أرشيف فيلمي مه ّم للذاكرة التونسية ،حيث وثّق لليومي التونيس بلغة
سينمائية فريدة استثمر فيها ضوء تونس ،وديكوراتها الطبيعية،
ّ
الفن السينمائي
وبساطة الحياة ممّ ا و ّلد صورا مؤسسة لجماليات
يف تونس.

الفيلم القصير «زهرة»
سنة 1922

قامت ابنته هايدي شيكيل بدور البطلة فيه ،ويعترب فيلم «زهرة»
أول فيلم قصري أنتج من طرف سينمائي «تونيس» ،إال ّ
أن النسخة
ّ
املتوفرة للفيلم غري مكتملة باعتبار الرضر الذي لحق باملستحلب
ّ
تتلخص ّ
قصة الفيلم يف شابّة فرنسيّة تنجو من حادث غرق
املرمّ م.
ّ
باملتوسط .بعد جهد جهيد تتمكن من النجاة بمساعدة
عىل إثر عاصفة
عمر أحد صيّادي املنطقة ،يقدّمها إىل زعيم الدوّار الشاف إبراهيم
لتعيش مع عائلته وتحت حمايته ،حيث يستقبلها أهل «الدوّار»
استقباال حا ّرا ويطلقون عليها اسم «زهرة» .انخرطت زهرة يف الحياة
البدوية وأصبحت إحدى أفراد ذلك الدوّار ،لكنّها بقيت مع ذلك حزينة
دائمة التفكري يف والديها .بعد فرتة ،س ّلمها الشاف إبراهيم إلحدى
القوافل املتّجهة إىل الشمال وذلك قصد إيصالها للسلطات األوروبية،
لكن القافلة بدورها تع ّرضت لهجوم من طرف ق ّ
ّ
طاع طرق .استطاعت
ّ
زهرة أن تهرب لتجد ،من حسن حظها ،طيّارين فرنسيني أنقذاها،
وقدّماها للسلطات ،واستطاعت إثر عودتها أن تجد والديها اللذان
نجيا بدورهما من حادثة الغرق.
ّ
يتوفر الرشيط يف شكل نسخة مرمّ مة استطاع من خالله ألربت
سمامة شيكيل أن يروي لنا قصة ببنية درامية بطابع وثائقي .يحكي
الفيلم ّ
قصة مشوّقة لكنّه يف اآلن ذاته يربز توثيقا للحياة البدويّة
التونسيّة يف مكان من البالد التونسية ويف زمن مطلق ،حيث اقترص
املكان عىل مشاهد خارجيّة أمام الخيمة (يف الدوّار) ،ومشهد أمام
البحر .لقد أظهر ألربت سمامة شيكيل براعة واضحة يف التصوير
بالرغم من حداثة الفن السينمائي آنذاك ،وعدم وجود قواعد واضحة
له ،غري ّ
أن تأمّ ل اللغة السينمائية يف فيلم «زهرة» يظهر لنا تفاعل
املنطق لدى شيكيل حيث ظهر ّ
حسه الفني ،وولعه الفوتوغرايف الذي
استثمره يف الفيلم.
ما يمكن أن نذكره عىل املستوى التقني يف بناء هذا الفيلم هو اآلتي:
• عىل مستوى التقطيع التقني والفني ،اعتمد شيكيل عىل رؤية
باهرة من خالل وعي يربز يف تقسيم اللقطات ،وتجزئة املشاهد حيث
كان واعيا باألساسيّات األوىل للفن السينمائي.
ّ
املتوفرة والتي تدوم  478ثانية مو ّزعة عىل
• حسب املقاطع
نتبي ّ
ستة مشاهد وواحد وعرشين لقطة ،وبالتايل ّ
أن نظرة شيكيل
يف التوزيع الزمني لألحداث تقدّر بـ  80ثانية للمشهد الواحد يف ما
يرتواح معدّل اللقطة بـ  23ثانية ،وقد دامت أق ّل لقطة أربع ثوان،
بينما جاءت أطول لقطة يف حدود  44ثانية.
• اعتمد املخرج عىل العودة إىل الوراء يف أحداث الفيلم (الفالش

الفيلم الروائي «عين الغزال» سنة 1924

بعد سنتني من فيله القصري األوّل ،صوّر ألربت سمامة شيكيل فيلم
«عني الغزال» أو «فتاة قرطاج» ،وهو فيلم يحمل يف أعماقه دراما من
الحياة العربية ،دعّ مه باي تونس حينها سيدي محمد الحبيب باشا
باي ،وت ّم تصوير بعض مشاهده بقرصه ،وحدائقه بضاحية املرىس.
يروي الفيلم ّ
قصة حبّ بني عني الغزال ابنة القايد بوحنيفة،
قصة حبّ
ومؤذن القرية واملع ّلم باملدرسة القرآنية طالب ،تنشأ بينهما ّ
الرسية ،غري ّ
أن مرور سعادة ابن الشيخ ذات
تؤ ّكدها لقاءاتهم اليوميّة ّ
يومه ومصادفته لعني الغزال يف الطريق ،جعله يتقدّم مبارشة لوالدها
قصد طلب يدها .بعد أن ملحت عني الغزال نظراته ،ق ّررت الذهاب لـ
«الدقازة» قصد الكشف عن مستقبلها ،وقد أعلمتها هذه األخرية أنها
ستتزوج فالحا ثريّا.
بعد أن علمت عني الغزال بقرار والدها تزويجها من «سعادة»،
أخربت حبيبها «طالب» وق ّررا الهروب ،غري ّ
أن مالحقتهم من طرف
الخيّالة أدّت إىل مقتل طالب ،يف حني انتحرت عني الغزال.
عىل مستوى البناء الدرامي تبدو قريحة ألربت سمامة شيكيل
تونسية بحتة ،ففي فيلمه األوّل مزج بني ماهو غربي وبني ما هو
عربي ،أمّ ا يف هذا الفيلم فريوي لنا ّ
قصة حبّ مأساوية لها ميزاتها
وخصائصها املح ّليّة ،كما نالحظ ّ
أن عنونة فيلميه ر ّكزت عىل اسم
البطلة ،فاسم «عني الغزال» هو داللة عىل قمّ ة الجمال حيث أقحم
ضمنيّا لقطات البنته هايدي بصدد اللعب مع غزالتها.

maghrebstreet@gmail.com
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بورتري

الشارع الثقافي

حممد املغراوي مدير تصوير تونيس
العربية
يغزو الشاشات
ّ

صنع محمد املغراوي مدير التصوير التونيس بصمة
يف العالم العربي من خالل صورة مميزة يف الكثري من
األفالم واملسلسالت يف تونس والرشق األوسط...
أنجز العديد من األعمال التي تركت صدى لدى
املتفرج مثل مسلسل «عمر بن الخطاب» و«غدا نلتقي»
و«نص يوم» و«الهيبة» و«دوالر» ،إضافة إىل أفالم كثرية
مثل فيلم «فتوى» للمخرج التونيس محمود بن محمود
وفيلم «بورتو فارينا» للمخرج إبراهيم لطيّف وفيلم
«الجايدة» لسلمى بكار و«زهرة حلب» لرضا الباهي،
وفيلم «الهربة» للمخرج غازي الزغباني.
ّ
يف الحقيقة العمل الدرامي ال يقترص عىل املمثلني
واملخرج فقط ،بل يقف وراء انهائه فريق تقني كبري جدّا
ك ّل يعمل بج ّد ويسهر عىل أدّق التفاصيل يف إختصاصه
حتّى يصل العمل يف أبهى ح ّلة للمشاهد.
ومن أبرز هذه الوظائف إدارة التي يقول عنها محمد
املغراوي« :مدير التصوير هو املرتجم ألفكار املخرج»..
عمل محمد املغراوي يف أبرز األعمال العربية قبل
التونسية ليصبح مح ّل تنافس بني املخرجني العرب.
...ويقول متحدثا عن تجربته يف عالم الصورة« :أنجزت

والحمد لله العديد من األعمال التي تركت صدى لدى
املتفرج مثل مسلسل «عمر بن الخطاب» و«غدا نلتقي»
و«نص يوم» و«الهيبة» و«دوالر» ،إضافة إىل أفالم كثرية
مثل فيلم «فتوى» للمخرج التونيس محمود بن محمود
وفيلم «بورتو فارينا» للمخرج إبراهيم لطيّف وفيلم
«الجايدة» لسلمى بكار و»زهرة حلب» لرضا الباهي،
وفيلم «الهربة» للمخرج غازي الزغباني.
وأعتقد أن هاجس الفن تكون وتطور عنده منذ
الطفولة والشباب...
حيث بدأت رحلته وراء الكامريا يف أواخر الثمانينات
يف سنة  1989حني كان عمره أقل من عرشين عاما
حيث بدأ العمل يف برامج تلفزية واشتغل حتى فني
أسالك ...غرامه بالسينما كان نتيجة طبيعيّة للبيئة التي
ترعرع فيها حيث كان يقطن يف «نهج مرسيليا» يف قلب
العاصمة تونس الذي كان يعج بقاعات السينما والتي

يقدّر عددها بسبع أو ثماني قاعات يف تلك الفرتة.
ومن حسن حظه أن أبناء الحي الذي سكن فيه كانوا
جميعا أصحاب قاعات سينما ،فأتيحت له الفرصة بأن
يشاهد كل يوم عرضا يف قاعة من القاعات املوجودة
يف الحي .عاش معهم أجواء الفيلم يف جميع مراحل
العرض ،كانت عملية عجيبة بالنسبة له أن يشاهد جميع
مراحل عرض الفيلم ،وبدأ يطرح تساؤالت عىل نفسه
فيما يخص هذه العملية.
يف ذلك الوقت لم تكن هناك مدارس متخصصة يف
السينما يف تونس فسافر إىل فرنسا ّ
وتلقى هناك تكوينا
ّ
املختصة ثم عاد إىل تونس....وعايش
يف إحدى املراكز
الكثري من عمليات تصوير األفالم القصرية.
لم تكن البداية سهلة باملرة حسب قوله ألن السينما
يف تونس وقتها كانت حكرا عىل بعض األسماء التي
نجحت يف مجال إدارة الصورة وتحصلت عىل عديد
الجوائز تونسيا وعربيا وإفريقيّا...
وتوفرت له فرص خوض تربّصات كثرية معهم وقام
بمساعدة مديري تصوير كبار من تونس مثل يوسف بن
يوسف وأحمد الزعاف وأحمد بنّيس ،ثم ّملا اشت ّد عوده
صوّر فيلما مع ْ
بلقاسم الجليطي(هو أيضا بدأ كمدير
تصوير) وكانت فرصة كبرية بالنسبة له ...لكنّه يعترب
ّ
أن تكوينه الهام كان باألساس ّملا إشتغل مع صديقه
ورفيق دربه املرحوم عيل بن عبد الله ،وأيضا ملا إشتغل
لفرتة يف قناة األفق أين إلتقى بمدير تصوير جزائري
كبري اسمه عالل اليحياوي الذي كانت له مهمتان :األوىل
تكوين الفريق العامل معه ،والثانية العمل يف خطة
مدير تصوير للقناة .ويف تلك الفرتة كانت قناة األفق
تملك الرشكة التونسية لإلنتاج والتنمية السينمائية،
لذلك كانت تلك فرصة ذهبية بالنسبة له لالشتغال عىل
األرشطة ومن ثم التقنية الرقمية ومساعدة مدير تصوير
كبري.
ّ
ثم عمل مع املخرج إلياس بكار يف الفيلم الطويل
«هي وهو» ،ثم اشتغل يف العديد من األرشطة التلفزية
مع جميع املخرجني التونسيني...
بدا مشواره العربي ملا تعرف عىل املخرج حاتم عيل
يف فيلم «الليل الطويل» سنة ...2006
لقي الفيلم نجاحا كبريا ثم خاض تجربة ثانية مع
نفس املخرج من خالل فيلم «سيلينا» الذي شارك فيه
دريد لحام ومرييام فارس ،لكنه لم يلق نجاحا وكانت
تجربة فاشلة بالنسبة له ،وتوقف عن العمل معه ألكثر
من عامني ثم عاد يف مسلسل «عمر بن الخطاب»...
هذه النجاحات فتحت له أبواب العمل عربيّا يف
العديدة األعمال السينمائيّة والتلفزيّة حيث بوأته مؤخرا
إلدارة تصوير عملني كبريين األوّل يحمل عنوان «الربيئة»
وهو مسلسل جديد من  8حلقات من إخراج :رامي حنا
وتأليف :مريم نعوم وبطولة  :كارمن بصيبص ويورغو
شلهوب وتقال شمعون وبديع أبو شقرا وإييل مرتي...
ويبدا العمل بخروج ليىل من السجن بعد  8سنوات
قضتها تنفيذا لحكم يف جريمة لم ترتكبها ،فيكون هدفها
بعد مرحلة السجن اكتشاف منفذ الجريمة الحقيقي
وسط أجواء من الغموض والتشويق...
اما العمل الثاني فيحمل عنوان ”ليلة السقوط” وهو
عمل درامي مشرتك سوري عراقي مرصي ،من إخراج
السوري ناجي طعمي ،وتأليف املرصي مجدي صابر،
وبطولة الفنان املرصي طارق لطفي...
يتحدث العمل عن فتاة إيزيدية مختطفة لدى داعش
وما عرفته من ظلم هي وأبناء شنكال...املسلسل يتخذ
نفس مسار القاهرة كابول ،من حيث كشف أالعيب
الجماعات املتشددة ،وتوضيح حقيقتهم.

أبو يوسف
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«الغريب» ...بني ألبري كامو Albert Camus
ولوكينو فيسكونتيLuchino Visconti

وليد سليمان

عندما أصدر ألبري كامو روايته األوىل التي اختار لها عنوان «الغريب» (،)L’étranger
سنة  1942وهو يف سن التاسعة والعرشين ،ال شك أنه لم يكن يتصوّر أنها ستح ّ
طم كل
األرقام القياسية يف عدد القراء وسترتجم إىل أكثر من  40لغة .وقد أ ّكدت دار «غاليمار»
للنرش أنها باعت أكثر من  7ماليني نسخة بالفرنسية من هذه الرواية التي تحتل املرتبة
األوىل يف عدد الكتب التي بيعت ضمن طبعة الجيب يف تاريخ األدب الفرنيس.
وقد طافت فكرة هذه الرواية بذهن كامو ألول مرة سنة  ،1937ويخربنا هو نفسه
يف يومياته  Carnetsأنه انتهى من كتابتها سنة  .1940ويعود الفضل ألندري مالرو يف
تقديم هذا العمل ملنشورات «غاليمار» التي لم تصدره إال سنة .1942
يف نص تناول فيه هذه الرواية ،كتب الروائي ماريو بارغاس يوسا« :لقد تم استقبال
هذا الكتاب باعتباره استعارة حول المعنى العالم والحياة ،وتصويرا أدبيا لهذه
«الحساسية العبثية» التي وصفها كامو يف كتابه النقدي «أسطورة سيزيف» الذي صدر
بعد الرواية .وكان سارتر أفضل من ربط بني النصني ،من خالل تعليق المع كتبه حول
رواية «الغريب» .وقد يكون مريسو تجسيدا لإلنسان املنخرط يف حياة تخلو من املعنى،
وضحية مليكانيزمات اجتماعية ال تُ ْخفِ ي ،تحت زخرفة كلمات جميلة  -الحقوق ،العدالة
– إال االعتباطية والالعقالنية».

من الرواية إلى الفيلم

ما ان قرأ املخرج اإليطايل الكبري لوكينو فيسكونتي رواية «الغريب» لكامو إبان
صدورها ،سنة  ،1942حتى قرر اقتباسها للسينما ،إال أنه وأمام العراقيل العديدة التي
واجهته رصف النظر عن إنجاز هذا املرشوع السينمائي.
يف سنة  1967اقرتح املنتج اإليطايل دينو دي لورنتيس عىل فيسكونتي أن يحول
رواية «الغريب» إىل فيلم ،موفرا له بذلك فرصة إنجاز فيلم كان يحلم به .وهكذا اشتغل
فيسكونتي عىل كتابة السيناريو مع جورج كونشون محوّال أحداث الفيلم إىل الستينات،
خالل حرب الجزائر ،عوضا عن النصف الثاني من الثالثينات ،كما يف الرواية األصلية .غري
أن فرنسني كامو ،أرملة ألبري كامو ،عند قراءتها للسيناريو رفضت رفضا باتا أن تُجْ رى
تغيريات عىل أحداث الرواية وزمنها .وأمام هذا الرفض أعاد فيسكونتي كتابة السيناريو
راو خارجي لألحداث  voix-offبصوت البطل مريسو .
دون اقتناع واضطر إىل إضافة ٍ
أثناء التحضريات لتصوير الفيلم ،كان فيسكونتي ينوي إسناد دور مريسو إىل النجم
الفرنيس أالن ديلون الذي سبق له العمل معه يف فيلمي «روكو وأخواته» ( )1960و«الفهد»
( )1963إال أن املبلغ املشط الذي طلبه ديلون كمقابل جعل املنتج دي لونتيس ال يقبل به
ويعوضه باملمثل اإليطايل مارتشيلو ماسرتوياني.
تم تصوير النسخة األصلية من فيلم «الغريب» بالفرنسية ثم أعيدت دبلجته باللغة
اإليطالية وهو ما تسبب يف بعض املشاكل يف ما يتعلق بتزامن صوت املمثلني مع الصورة.
والحقيقة أن هذا واحد من العيوب الكثرية التي أشار إليها نقاد الفيلم والتي ساهمت يف
فشله نقديا وجماهرييا ،والتي نذكر من بينها :سن ماسرتوياني ( )43الذي اعتربوه كبريا
وال يتماىش مع الشخصية الرئيسية للرواية ،المنطقية بعض أحداث الفيلم ،سوء إدارة
املمثلني...
يف املقابل ،يحتوي «الغريب» عىل عديد نقاط القوة التي تجعل منه فيلما يستحق
املشاهدة مثل حسن اختيار تقنية «التكنيكولور» التي أعطت للصورة تد ّرجا لونيا يعكس
بشكل ناجح أجواء الرواية التي تدور أحداثها يف مناخ الجزائر املتوسطي ،وأزياء املمثلني
التي صممها الفنان اإليطايل املبدع بيريو توزي الذي رافق فيسكونتي يف أغلب أفالمه،
والديكورات التي أرشف عليها الفنان ماريو غاربوليا رفيق درب فيسكونتي.
نختم بالقول إن فيسكونتي ومن شدة خيبة أمله يف فيلم «الغريب» الذي لم يتمكن من
إنجازه طبقا لرغبته ،لم يشأ أن يعيد مشاهدته وهو عىل فراش املرض ،عندما قرر إعادة
مشاهدة كل أعماله السينمائية للمرة األخري ،قبل فرتة قصرية من وفاته.
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سمير بن علي

رحل جون بول بلمندو ...رحل بطل بورسالينو والرائع
و بيارو املجنون رجل ريو واملحرتف وباريس تحرتق وخط
سري طفل مدلل و البؤساء والرجل وكلبه ...
ولد أيقونة باريس وابنها املدلل  9أفريل  1933يف عائلة
فنية إذ كان والده نحاتا وكانت أمه رسامة وتويف يف  6سبتمرب
 2021يف نفس املدينة التي عشقها وعشقته وخلدته.

من المالكمة إلى التمثيل

وولع بالرياضات العنيفة واملغامرة مما دفعه اىل محاولة
احرتاف املالكمة .لكن عالم التمثيل مرسحا وسينما رسعان ما
جذبه فالتحق باملعهد العايل للفنون حيث لم يكن أساتذته
ينظرون إليه نظرة ايجابية .بل إن بعضهم رأى فيه طالبا
مشاغبا محدود املوهبة ولكنه أستطاع برسعة عجيبة أن
يفرض نفسه يف السينما الفرنسية والعاملية فعمل مع كبار
املخرجني نذكر منهم عىل سبيل الذكر  ،رينيه كليمان و آالن
رينيه و لويس ماليه و فيليب دي بروكا و هنري فرينويل و
فرانسوا تروفو و كلود سوتيه وجان بيري ميلفيل وخصوصا
كلود لولوش وجون لوك غودار وكلود شربول بل شارك حتى
يف أعمال االمريكي فرنسيس فورد كوبوال واشتهر بثنائياته
مع صديقه اللدود الوسيم االن دولون وفنان فرنسا جون
غابان جميلة الجميالت كلوديا كاردينال ورومي شنايدر
كما مثل مع كريك دوغالس وأرسون ويلز ...

البداية بالمسرح والنهاية بالمسرح

بدأ جون بول بلمندو ممثال ومخرجا مرسحيا فقدم الجميلة
النائمة سنة  1950كما قدم عديد األعمال ملوليري مثل البخيل
وغرية باربوييه ومريض الوهم والطبيب رغم أنفه ...وقدم
يف املجموع عرشات األعمال خصوصا يف الفرتة املرتاوحة بني
سنة  1950و 1959قبل أن تختطفه السينما .وعاد منذ سنة
 1987اىل عشقه االول عرب أعمال لكبار الكتاب الكالسيكيني
واملعارصين من أمثال ادموند روسطون والكسندر دوماس
وجون بول سارتر و ايمانوال شميت ....

مع صديقه إالن دولون أيهما النجم
األول للسينما الفرنسية الوسيم أم
خفيف الظل؟

جمعته ثنائيات عجيبة مع صديقه اللدود أالن دولون الذي
جمعته به صداقة امتدت عىل  60عاما رغم الطابع التنافيس
الذي جمعهما يف بدايتهما ولعل أشهر االعمال التي جمعتهما
عىل االطالق فيلم بورسالينو و كانت تعقد بينهما املقارنات
من األفضل ومن هو الفتى الذهبي للسينما الفرنسية وكان
يزعج جون بول أن املنتجني يف كثري من األعمال كانوا يصدرون
اسم دولون عىل اسمه يف اعالنات االفالم ولكن جمعه بني أفالم

متابعات

الحركة واالفالم الفنية جعله ربما يتجاوز صديقه الفنان
الوسيم ويجمع بني نجومية الشباك والنجومية الفنية...

مفرد بصيغة الجمع

كان مفردا بصيغة الجمع فجمع بني التمثيل السينمائي
واالخراج واالنتاج وكان أيضا ممثال ومخرجً ا مرسحيًا وجمع
يف حياته املهنية بني أفالم الكوميديا الشعبية والبوليسية
والسينما الفنية ولكنه كان أميل بوضوح للفئة األوىل يف
بداياته فكان يعد من نجوم شباك التذاكر ويزاحم
يف ذلك فرناندال و لويس دي فونيس وآالن ديلون
 .فجعلت منه أعماله أحد أكرب نجوم السينما
الفرنسية .ترك ارثا سينمائيا يفوق الثمانني
فيلما إىل جانب االفالم الوثائقية وعرشات
املرسحيات وعديد املسلسالت التلفزية.
والغريب أنه حني انحرست نجوميته
كنجم شباك من الطراز األول يف
نهاية الثمانينات وصار عاجزا عن
أداء أفالم الحركة واملخاطرة التي
كان يرفض أن يعوضه يف أخطر
مشاهدها الدوبلري لثقته يف
إمكانياته البدنية إىل جانب
إمكانياته الفنية.

من نجومية
الشباك إلى
النجومية الفنية
والخلود

منذ نهاية الثمانينات
وبالتوازي مع عودته اىل
العمل باملرسح صار ت أعماله
عىل قلتها مقارنة بذي قبل ورغم
تراجع مردوديتها الجماهريية أجود و تحظى برتحيب النقاد
واالكاديميني ونال جوائز ومن أهمها جائزة سيزار ألفضل
ممثل سنة  1989عن دوره يف فيلم خط سري طفل مدلل
لكلود لولوش وجائزة أفضل فيلم أجنبي ضمن جائزة غولدن
غلوب سنة  1995لفيلم البؤساء مع نفس املخرج .

العودة األخيرة والتتويج

توقف عن التمثيل بعد اصابته بجلطة سنة  2001ولكنه
عاد ليلعب دور البطولة يف احد اروع أعماله رجل وكلبه
سنة  2008والغريب أن الفتى الذهبي البطل للستينات
والسبعينات انتهى اىل لعب دور رجل من ذوي االحتياجات
الخاصة يف عالقته بكلبه وأبدع وأقنع وتقديرا ألعماله الفنية

ملتقى أثر الفراشة لإلبداع بقابس
في دورته الثالثة

انطلقت الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة يوم 3
سبتمرب الجاري تحت شعار «الحلم مثل الورد يكرب» تكريما
ووفاء لفقيد قابس املصور الفوتوغرايف عماد بن أحمد..،
افتتح الفقرة األوىل عازف الساكسفون منذر الفيتوري
ثم انطلقت األمسية الشعرية األوىل مع الشعراء :ثريا
رمضان وسمري الفرحاني ومحمد الهادي الوسالتي
وسامية فطوم وأمن تنشيطها الكاتب سفيان بن عون.
الفقرة الثانية خصصت للفن امللتزم مع الفنانني نرباس
شمام وحنان الفرجاني وزياد مقداد وهاجر سعادة.
ويف يوم  04سبتمرب  2021صباحا يف املركب الثقايف
بقابس محمد الباردي انتظمت ندوة علمية لالحتفاء
بالقصاص والناقد والسيناريست ابن الجهة لسعد بن
حسني مدير بيت الرواية تكريما ملسريته األدبية واإلبداعية
وقد أدار الجلسة األستاذ الصادق القاسمي استمع فيها
الحارضون لقراءة نقدية للروائية عفيفة سعودي سميطي
والروائي مالك حمودة وقدم الشاعر رحيم جماعي نصا

عاشقا وطريفا يحاكي عالقة الشاعر برفيق دربه لسعد بن
حسني.
وكان جمهور فضاء حوش خريف عىل موعد مع األمسية
الشعرية الثانية التي أثثها الشعراء سلوى البحري ورحيم
جماعي ومنري هالل ونجالء عطية ونورة الهلويل ونشطها
الروائي عثمان لطرش.
يوم األحد  5سبتمرب  2021كان املوعد مع حفل الفنانة
لبنى نعمان ومجموعة «حس» بقيادة الفنان وامللحن مهدي
شقرون.
واختتمت الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة بوفاء
وتكريم لروح فقيد قابس املصور الفوتوغرايف عماد بن
أحمد تلته األمسية الثالثة والختامية لتظاهرة أثر الفراشة
يف دورتها الثالثة أثثها الشعراء ليىل نسيمي وعيل بن فضيلة
وزبري بالطيب وكان نجم السهرة الشاعر كمال الغايل.

ياسين الرمضاني

حاز عىل جائزة األسد الذهبي الخاصة عن مجمل أعماله
ملهرجان فينيسيا لسنة  ... 2016وكرمته هيئة أكاديمية
سيزار عن مسريته سنة  .2017ولكن اتحاد املالكمة أبى اال
أن يكون آخر الهيئات التي تتوجه فمنحه القفاز الذهبي سنة
 2019كما منح أعىل األوسمة الفرنسية وقال عنه الرئيس
الفرنيس يف توديعه لقد خرسنا ارثا وطنيا كبريا برحيل جون
بول بلمندو....
محبو السينما الفرنسية  ..والجيل الذي عرف املوجة
الجديدة للسينما الفرنسية يعتربه أيقونة ولكن األجيال
الجديدة بإمكانها ايضا عرب اليوتيوب أن تكتشف هذا
الهرم الفرنيس الذي ينافس برج ايفل يف أهميته يف ذاكرة
الفرنسيني...
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بين المنشود والموجود :

هل تت ّم مراجعة بعض اجلداريات بجزيرة جربة
قبل انطالق القمة الفرنكفونية؟

فوزية ضيف هللا*

يعترب فن الجداريات من أقدم التعبريات الفنية التي عرفها االنسان
منذ القدم ،بل لع ّلها أوىل املمارسات التعبريية التي حاول من خاللها
اإلنسان التعبري عن عالقته بالطبيعة وباآلخر ،ثم أصبحت أقرب اىل
الكتابة منها إىل التشكيل ،تمثل أفكاره وتجاربه وفق أساليب بدائية ،وقد
اهتمت به الحضارات املختلفة.
إن الجدارية هي «أثر فني» عىل غرار غريه من اآلثار الفنية يقع
تطبيقه عىل الجدران أو األسقف الجاهزة واملساحات املشابهة لها.
وما يميزها هو ذلك االنسجام بني مكونات الجدار وتفاصيل الجدارية.
فيكون الجدار مساهما بشكل مُحايث يف استنباط موضوع الجدارية
وتكون الجدارية منغرسة عىل الجدار بشكل محكم ،كما لو أنها قدت
له قياسا وبطريقة تقنية وفنية ال ترتك مجاال للتخمني يف عدم تطابق
شكل الجدارية أو مضمون تفاصيلها
مع الجدار و مع املكان الذي ينتمي إليه
الجدار (  .)In Situفهي فن مرتبط
بالحياة وباالنسان وكذلك باملكان
وبالزمان عىل حد السواء.

فالجدارية هي ابنة عرصها وابنة مكانها وال يمكن رسمها دون االملام
بطبيعة املكان ،أو عىل االقل بترشيك سكان املكان .لذلك يحتاج تنفيذ
الجدارية إىل انتقاء الخامة مع مراعاة التوافق بني الجانب التقني والفني
وموضوع الجدارية حتى يتحقق التآلف واالندماج بني عنارص العمل
الفني.
ظهرت بجزيرة جربة خاصة وبعدة مدن تونسية أخرى ،تظاهرات
فنية عمدت اىل ترسيخ فن الغرافيتي ،نسجا عىل منوال «جربة هوود»
مثل تظاهرة «جربة دريم» التي تضمّ نت الغث والسمني.
كما ظهرت حركات تطوعية قام بها فنانون آخرون من جزيرة جربة
ومن واليات أخرى .ال يمكن إنكار وجود تجارب أخرى ناشئة حاولت
السري عىل املنوال ،وهي تجارب نشجّ عها لقيامها عىل مفاهيم التطوّ ع

فن الجداريات في
تونس :جربة هوود ،جربة
دريم وتجارب أخرى.

بعد قيام الثورة ،ازداد انتشار
الغرافيتي يف تونس ،رغم أنه يعد من
مظاهر التعبري املرفوضة يف العديد من
املجتمعات .تقبل سكان جزيرة جربة
(من املسلمني واملسيحيني واليهود)
تظاهرة فن الشارع «جربة هوود»
ورحبوا بابداعات الرسامني.
تعترب «جربة هوود» تظاهرة فن
الشارع ،قام خاللها رسامو الغرافيتي
( )Graffitiمن  30بلدا ً عربيا ً وأجنبيّاً،
(منها السعودية ،مرص ،لبنان ،تونس،
ليبيا ،فلسطني ،العراق ،فرنسا ،الربازيل،
إسبانيا ،الربتغال ،روسيا ،وغريها) برسم  250لوحة جدارية بمدينة
الرياض يف جزيرة جربة ،ويطلق عليها اسم «الحارة الصغرية» .فزيّنوا
جدران القرية وأبوابها ومبانيها بجداريات ورسوم وعبارات تدور حول
مواضيع شتّى ،من السياسة إىل البيئة .شمل املرشوع املنازل القديمة
والحديثة ،املهجورة واملسكونة يف ال ّرياض ،وقد تم دمج الرتاث التونيس
القديم بثقافات متعدّدة وأساليب معارصة يف ال ّرسم والتعبري.
تميزت بالفرادة والتميز ،من خالل جمعها بني الجانب التقني
االحرتايف الفني ،وكذلك من خالل املعاني واملواضيع الحضارية والثقافية
التي ّ
مستها أو تناولتها ،كما ناقشت بعض الجداريات عدة قضايا
مطروحة عامليا (الطائفية ،السالم ،الحرب العنرصية.)....
صحيح ّ
أن الغرافيتي هو نمط من النضال ويحتاج صمودا أمام
أشكال القمع او التخريب .ولكن ال بد من التذكري بأنه كذلك فن زائل وأن
الجدران تعرب عن العرص ،فليس من املمكن املحافظة دوما عىل الجدارية
التي تتأثر بعوامل املناخ والطقس .ولكل عرص فنانوه ،فمن العدل اعطاء
حرية التعبري الفني لكل فنان يرى يف نفسه القدرة عىل حمل الرسالة.

ومشاركة املجتمع ،وأيضا النفتاحها عىل الفضاء العمومي واملدارس .لكن
هذه التجارب ظلت منقوصة من جانبها الفني والتقني ،وكذلك من جهة
رتابتها وتكراريتها  ،إضافة اىل احتكارها للفضاء.
ساهمت هذه التجارب الناشئة يف بروز هجني لجداريات احتلت جانبا
كبريا من الفضاء العمومي ولم تكن واعية بالفرق الشاسع بني الرسم عىل
محمل خاص وفق تصور ذاتي حر ،والرسم عىل جدران الفضاء العام
والعمومي الذي يكون فضاء مرئيا للعموم وملكا برصيا ومكانيا لكل
من يعربه أو يمر أمامه .فتلتقي به مختلف األعمار والرشائح والثقافات.
لذلك يكون أمر استغالله فنيا مرشوطا بعدة إلزامات ثقافية وحضارية
وتربوية .كما أنه من االفضل االستئناس بجملة التقنيات الفنية والقواعد
املعتمدة حتى بالنسبة للرسامني العصاميني .فاملعرفة باألساليب التقنية
أصبحت مُتاحة اليوم يف ظ ّل التقدم الرقمي.
يُساهم احتكار الفضاء العمومي من قبل أشخاص نسبوا أنفسهم
للفن أو انتسبوا اليه اعتباطا يف اختالط الحابل بالنابل ،ويف ضبابية

املشهد التشكييل بجزيرة جربة .وينضاف إليه نشأة سوق موازية للفن
خلطت بني املفاهيم والشخصيات عىل ح ّد السواء ،وبني الفنان وغري
الفنان .وهو ما أدّى اىل ترعرع «نماذج طفيلية» تحاول تقمّ ص شخصية
الفنان ،وتحجب ما خفي من حقائق .واألدهى واألم ّر هو أنها تحتكر
ّ
تضخم كبري
سوق الفن وتُروّ ج لصورة مبتذلة للفنان التشكييل أمام
لألنا وتوغل يف استعمال النفوذ املجتمعي والشعبوي ،بدعوى التعبري عن
شواغل الفنانني.
يعمد هذا النمط الذي ينسب نفسه للفن من بابه الخلفي ،إىل الظهور
املكثف إعالميا ومشهديّا وافرتاضيا ،ويحاولون التأثري عىل التبرصات
املرئية من خالل نرش شهادات الشكر التي تأتيهم من كل الرشائح
والكل يعلم أنه ال يستعرض الحجج الواهية اال صاحب التواجب الهش
يف املجال .إن هذه الرشيحة الجديدة التي وطأت
سوق الفن ،تتكئ عىل خطابات ضعيفة وال تملك
قراءة تقنية واضحة ملنجزها ،بل إنها قد تُهاجم
كل من يحاول انتقادها لتصوّر نفسها يف صورة
الضحية.
ال يمكن للفن التشكييل عموما ولفن
ّ
خاصة أن يتقدّم ويسمو عن كل
الجداريات
التجاذبات االحتكارية والهجينة ،دون نقد فني
متواصل تكون الغاية منه النبش يف الخلفيات
العديدة القابعة وراء التهميش الذي يتعرض له
الفن يف جزيرة جربة .ال تكمن األهمية يف تعدد
التظاهرات وتقليدها لبعضها بشكل خاطئ ،بل
يف عمق التجربة ومدى تقومها بجملة املرشوطات
الحضارية والتقنية والجمالية ،دون التغافل عن
املنظومة القيمية التي تُن ّزه الفنان الحقيقي عن
أشكال التسويق املرتبكة واملقصودة.
تستعد جزيرة جربة هذه األيام الحتضان
القمة الفرنكفونية ،وإنه من املخجل ّ
حقا أال ّ يتم
مراجعة بعض الجداريات الهجينة والضعيفة
من ناحية الرتكيب واملوضوع والتنفيذ .بقطع
النظر عن طابعها التطوعي والتشاركي وهو أمر
محمود .فال بد من االنتباه اىل سياستها االحتكارية دون اكتسابها املتانة
الفنية والثقافية .وهذا النقد ال يشمل األشخاص بل الشخصيات التي
تقمّ صت أدوار الفنان يف عدة فضاءات وتسبّبت يف خلط مفاهيمي ومرئي
مُربك للعني الواعية وللذوق الفني السليم .كما كان الخلط جليا بني
الفنون والحرف فصارت معارض الفخار واألواني تستقبل عىل ضفافها
الرسامني عىل محامل القماش وغريه .ال يتمثل األمر يف التمييز الشخيص
بني صاحب الحرفة والفنان ،ولكنه فصل مفهومي منهجي علمي بحت.
وندعو الجهات املختصة إىل اتخاذ تدابري الزمة ،وإىل عدم الترسع يف
إعطاء جدران الجزيرة لك ّل متطوع ،فالتطوع ليس غطاء يرتمي تحته
أيّ كان ليخرج ويف يده ملصقة «الفنان» .وذلك يعود اىل أهل الذكر من
ذوي االختصاص ،وليس مجرد قرار بلدي أو إداري.
فمتى تتح ّرر الفنون يف جزيرة جربة من هذه االحتكارية املقيتة
ومن األنا املوغلة يف التضخم؟
* أكاديمية بجامعة تونس املنار وباحثة يف نظريات االبداع

maghrebstreet@gmail.com
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خليل قويـعة

سنة ّ 1968
تأسست جمعيّة االتحاد الوطني للفنون التشكيليّة
ّ
عىل يد نخبة من املبدعني واملثقفني مثل األستاذ الطاهر قيقة
والفنّانني عيل باآلغا وال ّزبري ّ
ّ
والصادق قمش والهادي
التكي
ّ
التكي وعيل عيىس...
ويف هذا ّ
السياق التحديثي ملعت تجربة نجيب بلخوجة (1933
ّ
  )2007الذي «استفاد» من تراث الخط العربي ومعمار املدينةاإلسالميّة والرتاث النسيجي يف ال ّزربيّة واملرقوم ...كما ملعت تجارب
ّ
لفن ال ّرقش والنارص
لطفي األرناؤوط الذي قدّم رؤية جديدة
ّ
الفن العفوي
بالشيخ الذي نادى (ممارسة وتنظريا) بأهميّة
الشعبي والفطري وقدرته عىل أن يكون رافدا خصبا للمخيال
ّ
الرسام التونيس الحديث ونجا املهداوي يف مجال
التشكييل لدى
ال ّلوحة الحروفيّة وكذلك تجربة ّ
الصادق قمش وغريها ...وإىل
الستة» و«معرض َ
جانب «مجموعة ّ
الخمسة»،استم ّرت حركات
ّ
التحديث والتأصيل من خالل تكوّن جمعيّة االتحاد والجماعات
الفنيّة مثل «اِرتسام» و«جماعة السبعني» وجماعة «املفردة
التشكيليّة» وتأسيس «رواق شيم» سنة  1987و«الفضاء الح ّر
بالتّياترو» سنوات الثّمانينات ومعرض «رؤية  ..آفاق» منذ 1999
وغري ذلك من الجماعات والتّجارب اإلبداعيّة مثل رشيد الفخفاخ
ونور الدّين الهاني وسمري الرتيكي والحبيب بيدة وسامي بن
عامر وغريهم من األساتذة املبدعني باملعهد العايل للفنون الجميلة
بتونس ،ومازال بريق هذه التجارب ساطعا إىل أيّامنا هذه ،رغم
غلق «شيم» أواخر التسعينات ،أو مثل إبراهيم العزابي وعيل
الزنايدي وعبد املجيد بن مسعود وفاطمة ّ
الصامت ومحمد بن عياد
ّ
وخاصة من
وعبد اللطيف الحشيشة وعبد املجيد عيّاد وغريهم
يتخل ّ
ّ
التاث عن
جيل الشباب ...يف مثل هذه التجارب التحديثيّة
ّ
كونه قوّة جاذبة ليكون قوّة دافعة ،داخل معركة تحرير الشكل
الفنّي من مخ ّلفاته الحكائيّة والتزويقيّة يف الذائقة ّ
السائدة (التي
كان الفنّانون املعمّ رون قد ساهموا يف تكريسها ،بشكل أو بآخر،
ّ
مؤش نجاح عىل مستوى ال ّ
طروحات
لغرض أو آلخر .)...وهو
ّ
الفكريّة والجماليّة البديلة ،يقابله فشل يف الت ّ
وصل إىل تأسيس

صورة تتح ّدث
تعد «يا دار الحبايب» واحدة من
الروائع التي خلد فيها المرحوم
الهادي القالل قصة حب من طرف
واحد ...حب قوي لفتاة التقاها
صدفة في حلق الوادي ,وقد روى
ذلك بنفسه في لقاء سابق قبل
التحاقه بدار الخلد .جاهد في
سبيل اللقاء بها اكثر من مرة ..غير
ان القدر عاكسه على حد تعبيره,
خاصة بعد مغادرة هذه الحبيبة
تونس صحبة عائلتها باعتبار انها
ذات أصول أوروبية ,فلم يتمكن
من معرفة بلدها األصلي وقد خلف
رحيلها حسرة في نفسه رواها
للملحن رضا القلعي الذي احتضن
صوته ..فكتب ولحن له «يا دار
الحبايب» بل لم يقف االمر عند
هذا الحد فتم تصوير هذه االغنية
في القصر الذي يحتضن اليوم مقر
«بيت الحكمة» بضاحية قرطاج
حنبعل غير بعيد عن البحر.

اقتناء فنّي بديل ،يساهم يف ضمان ديمومة هذه التّجارب داخل
املعارض ّ
السيارة والدّوريّة.
فقد سجّ لت هذه التّجارب أهدافا مهمّ ة يف معركة تحرير
الشكل الفنّي من ال ّرؤى الجاهزة والنّوستالجيّة املتثائبة وكسبت
تفاعل الن ّ ّقاد والكتّاب وأحبّاء الفنون والنّخب ّ
املثقفة ...ولكنّها لم
تتم ّكن من زحزحة الكالكل ّ
والتاكمات املتص ّلبة يف ثقافة االقتناء
السوق ّ
السيار ولم تتوصل إىل اخرتاق ّ
ّ
السائدة لعدم وجود مجمّ عني
ومستثمرين جدد يحتضنون أعمالهم ولعدم وجود مجال للفعل
ّ
املثقفة ،حتّى تقيم قنوات
والتّاثري لدى خرباء الفن وهذه النّخب
تواصل مثمر مع املجمّ عني.
ويمكن القول إىل هذا الحدّّ ،
إن املمارسة التشكيليّة يف تونس
تسجّ ل غلبة ّ
فن اللوحة عىل بقيّة األجناس الفنيّة وهي من ثمّ ة،
ّ
ّ
الفن املعارص ولنئ كانت
الفن الحديث .أمّ ا
شديدة التع ّلق بثقافة
ّ
له إرهاصات منذ سنوات الستينات مع جيل الطالئعيّة فانه لم
يظهر كتعبري ثقايف يقوم يف الفضاء املفتوح والعام بمشاركة
الجمهور وبتداخل الفنون التشكيليّة واملرسحيّة والسينوغرافيا
اال أواخر سنوات الثمانينات مع تأسيس «املهرجان الدّويل للفنون
التشكيليّة باملحرس» ،سنة  1988ببادرة من اتحاد الفنّانني
ّ
الرسام واملرسحي يوسف
التشكيليني التونسيني وقد ر ّكز تصوّره
الرقيق ...ث ّم كانت هناك بعض األعمال ظهرت من حني آلخر،
سنوات التسعينات ،مثل تظاهرة « 40تاتا» برواق ِ
«شيم» بتونس...
ّ
الفن املعارص ظهورا جديدا منذ سنة  2000مع تأسيس
ليشهد
ّ
ّ
اختصت،
املتوسطيّة للفنون التشكيليّة بسوسة» التي
«األيّام
ً
ّ
ممارسة وتنظريًا ،بأشكال الفن املعارص مثل الحديث القيايس
ّ
ّ
املتوسطي»
والفن ال ّرقمي أو مثل تأسيس تظاهرة «البيانال
ّ
بقرص خري الدّين ،فضاء مدينة تونس ،وهو صالون للفن املعارص
يف أغراض شتّى .أمّ ا تظاهرة «ربيع الفنون باملرىس» فتع ّد بامتياز
ّ
املتخصصة يف مختلف أغراض
مجاال لعرض التّجارب التونسيّة
ّ
الفن املعارص.
ّ
لكن جميع هذه التظاهرات ما تزال يف طور تأسيس لـ«ذائقة»

فنيّة جديدة وأرضيّة مفاهيميّة لتفتح الباب أمام تكوين جمهور
عريض وتنشيط عمليّة ّ
التويج .بل ّ
إن مُرتاديها هم ،يف العادة،
من الفنّانني وأحباء الفنون وطلبتها واملهتمني بالثقافة التشكيلية
املعارصة ،يف غياب جرس للتّواصل املفاهيمي يصلها بالجمهور
العريض ،ومعرض «ربيع املرىس للفنون» ،جوان  ،2012شاهد
عىل هذا الالّ تواصل.
فالثقافة السائدة لدى عموم الناس كانت تعتمد عىل القيم
الفنيّة الكالسيكية واألحكام املسبقة القروسطيّة التي تتأتى من
األذن ّ
السامعة وليس من العني البارصة لم يقع التمهيد فيما
كانت القيم التي يرفعها الفنانون املشاركون قائمة عىل قوّة
الفكرة ودورها يف اإلثارة وبعث اإلشكال وإرباك القناعات السائدة،
انطالقا من املدرك البرصي .كما ّ
أن لم يقع التمهيد تعويض قيمة
الجمال بقوّة الفكرة أو املفهوم لم يقع التّمهيد له داخل السياق
الحي .وذلك يف غياب ترشيك فاعل للنّقاد واملن ّ
ظرين...
الثقايف
ّ
وهكذا ،فغياب التّعاطي املبارش مع العمل الفنّي من خالل النّظر،
من جهة ،وانعدام أرضية مفاهيميّة لدى الناس تم ّكنهم من
التّواصل الخصب مع املعرض ،من جهة أخرى ،كانا وراء اندالع
عديد األزمات ،يف الفنون التشكيليّة كما يف املرسح والسينما.
وما يهمّ نا من األمر يف هذا املقامّ ،
أن هذا االختالف يف مفاهيم
ّ
الفن وطرق النّظر إىل العمل الفني (ما بني مبدعني متم ّردين عىل
التاريخ األكاديمي للفن وقيم الجمال الفنّي وبني «جمهور» ال
يمتلك آليات النظر إىل العمل الفني املعارص وما زال يحتكم إىل
ّ
يفس فشل تجارب
سلطة النّموذج الجمايل املتوارث )...هو ما
ّ
الفن املعارص يف اخرتاق ظاهرة االقتناء الفنّي ،خصوصا يف غياب
متحف تونيس للفنون البرصيّة .فهذه الظاهرة ما تزال تحتكم
ّ
ّ
وخاصة ما يتع ّلق باملضامني الرتاثيّة
الفن الحديث
إىل أشكال
والتشخيصيّة والتمثيليّة .وأن يوجد صاحب املال وصاحب اإلملام
بالفكر اإلبداعي املعارص يف شخص واحد لهي معادلة صعبة ،رغم
ّ
ّ
خاصة ولكنّها ما تزال محتشمة .وذلك هو مأتى
أن هناك مبادرات
اإلشكال.

قصة دار الحبايب
يادار الحبايب
كلمات :رضا القلعي
ألحان :رضا القلعي
غناء :الهادي القالل
يا دار الحبايب قلي رحلوا فين
واحشني الي غايب عني سنين
*
أنا حبيت باش نلقاهم ظنيت
كيف العادة
ما بقالي ذكراهم ما بين العينين
واحشني الي غايب عني سنين
يا دار الحبايب
*
يا دار الحبيبة خالتشي جواب
قالتشي ها الغيبة لوين يا لحباب
يا ناس و هللا غريبة ما قالتشي
فين
وا حشني الي غايب عني سنين
يا دار الحبايب
عن صفحة
أحلى ذكريات تونس زمان
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القرينتا وغرانيت العالـم...

ع ّلمونا أن للكلمة طاقة ّ
نفاثة متحوّلة ،فما بالك إن كانت
تلك الكلمة جزءا من إرث شعبي ال يف ّرط فيه أحد ألنّها تُ ّ
جسد
روحا انتصارية قتالية خارقة ،كانت سببا يف تحقيق طفرة ال
ّ
يحس بخلجاتها إال ّ الفرد الوثّاب واملجتمع الذي يريد أن يسبق
عرصه .فأين نحن من «الڤرينتا «« ،ڤرينتا» الفرد واملجتمع،
ُّ
تحن إىل صالبة غرانيتها وأجيج نّارها مهما
تلك «الڤرينتا» التي
اختلف املكان والزمان واللسان واملعتقد؟

«الڤرينتا» المحليّة...

كثُر يف اآلونة األخرية ،بتونس ،استعمال لفظ «الڤرينتا» أو
كما تر ُد باللهجة التونسية «خ ِّرج الڤرينتا لفيك» .فإذا تمعّ نا
أصل كلمة» الڤرينتا» سنجد جذورها يف اللغة اإليطالية grinta
والتي تعني العزم والبأس ورباطة الجأش والصالبة والقدرة
ّ
ومتدفقة .وال
عىل تجاوز الصعاب واالزمات بروح معنوية عالية
يخفى ّ
أن هذه الكلمة ال تبتعد كثريا عن كلمة  graniteأو صخر
الغرانيت ،املتش ّكل رأسا من الحمم الربكانية .يعني ّ
أن الغرانيت
جمع صالبة الصخر وحرارة النّار املنبثقة منه ،ا ُملنطلقة من
قيعان األرض ،الصاعدة من حنايا الروح وشغاف القلب.
تلك النّار املتأجّ جة التي تحوّل الهدف إىل انجاز والرغبة إىل
إدراك والضعف إىل قوّة سماؤها تط ُّل عىل الداخل وليس عىل
الخارج« .الڤرينتا» هي ك ّل ما يأتي سائال ث ّم يتص ّلب ويتش ّكل،
ك ّل ما ينبثق من الدواخل ويُكمل السري والطر يق ،ك ّل يشء يأخذ
روحا جديدة ويبقى وفيّا لألصل والعمق« .خ ِّرج الڤرينتا لفيك»
تتناهى اىل مسامعنا ال سيّما يف املباريات الرياضية واملحافل
ّ
وكأن « الڤرينتا» ال تشتغل إال ّ يف املجموعات والتجمّ عات.
الكروية
وهو األمر الذي يثبت فيه العكس يف ك ّل م ّرة فالڤرينتا ال تخرج
إىل السطح وال تُفعّ ل وال تُم ّكن فريق كرة القدم مثال من تحقيق
انتصارات وحصد كؤوس وألقاب .ملاذا؟ ألنّنا نتفوّه بها دون
ُ
تنبجس من قناعاتنا أم أنّنا
أن يكون لنا وعيا بثقلها .وهل هي
سمعنا االخرين يرددونها فهرعنا نردد دون روح ته ّزنا أو قلب
ّ
خفاق يدعونا؟ ظننا ّ
أن «الڤرينتا» تعمل من منطلق الجماعة
وأنّها تتش ّكل من وعي املجموعة واإلحساس باملصري املشرتك

صورة تتح ّدث

ّ
وتتبخر عند
وباملصلحة الجماعية .حيث أنّها تنتفي وتغيب
وصولها إىل الفرد .هذا مناف للصواب تماما ّ
ألن هذا اإلحساس
يضيع يف املجموعة ويتعثّر يف غياهب الجموع ّ
ألن كينونتها تقول
أنّي ذات تقف عىل صخرة صلبة ،فال تُحاول ارباك صمودي .فلو
غرسنا «الڤرينتا» يف ك ّل شخص منذ الصغر ملا ألفينا هذا الك ّم
الهائل من الخيبات يف الفرق والجمعيات الرياضية.
ولسائل أن يسأل ملاذا يحرز أبطال الرياضات الفردية
األلقاب والتتويجات ،بينما تراوح الرياضات الجماعية مكانها
وتستنزف أموال الشعب هدرا؟ إذ ّ
إن حجم العزم والتصميم
عىل االنتصار ومدى املتانة النفسية والجسدية لدى الالعبني
(كذوات منفصلة) يتجليان بصورة أوضح واقوى وأرفع ممّ ا
هو موجود يف روح الجماعات املتح ّللة .إذن ك ّلما كانت الڤرينتا
قويّة يف األفراد ستكون أقوى يف الجماعات وك ّلما تكون الڤرينتا
باهتة يف األفراد ستكون باهتة عىل أجنحة الجماعات.
هل «الڤرينتا» هي م ّ
ُحصلة نفسية ومعنوية أم هي نتاج
اجتماعي واقتصادي وثقايف يُميّز شعبا دون غريه؟ هي ك ّل
هذا وذاك ،هي تنشئة منذ الصغر وعملية ترسيخ لقيمة ركوب
املغامرة والتحدّي قوامها املتابعة والتد ّرب واملران ،فضال عن
أنّها تتأثّر بمحيطها الخارجي وتتفاعل مع األزمات االجتماعية
واله ّزات االقتصادية .هي بك ّل بساطة صخرة تنحتها طبيعة
اإلنسان والزمن فهناك من يجعل منها تحفة فنيّة وهناك من
يجعل منها حجرة عثرة يف الطريق ،وشتّان بني اإلثنني .يف نهاية
املطاف ،فالتونيس شخصية شاكية متذمّ رة ،ال يملك النفس
الطويل ملجاهدة تحديّاته الفردية والجماعية ورسيعا ما يغرق
يف كأس ماء.

الڤرينتا وغرانيت العالم...

إذا كانت «الڤرينتا» التونسية مستوردة وغريبة عن بيئتها
فأفرزت نجاحا نسبيا ومضطربا ،فهذا املصطلح يجد مناخه يف
ّ
تتجل يف الريمونتادا
أراض أخرى .فالروح القتالية واالنتصارية
 Remontadaاالسبانية ،ذلك العنفوان من أجل تحقيق االنتصار
بعد ضعف أو فشل أو انتكاسة ،تلك العودة القويّة بعد ضمور
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وقصور ،هو تس ّلق جدران املستحيل اللزجة .إنّه غرانيت الروح
حني يُصقل من تاريخ األمجاد فك ّل انتصار فردي هو انتصار
وشحذ لروح الجماعة .هذا االنتشاء ال يبتعد كثريا عن السيسو
الفنلندي ،عندما تذوي الطاقة وتخور ُ
القوى وتذبل جذوة األمل،
يصعد السيسو إىل السطح ليُسند سقف الروح ويدعم أرضية
القلب ويُأجّ ج شعلة التحدّي وبذلك يستم ّر اإلنجاز الفنلندي
ويُعت ّد به كفخر للشخصية الوطنيةّ .
إن السيسو الفنلندي
ليس مج ّرد جرانيت صخري حممه تُلفح الهمم وناره تُنري
درب الضعفاء واملتو ّكلني ،إنّها ثقافة كاملة ضاربة يف التاريخ
مفادها :تج ّلد كي تكون.
تختلف األلسن و تتباين اللغات لكنّها تّتفق عىل الروح
ّ
واملعنى ،ففي
الصني مثال مفهوم الڤرينتا تُرتجمه Qiang
 qi laiوهو أن تصبح قويّا و Fei yueأن تقوم بقفزة نوعية
وتُحرز تطوّرا باهرا .ك ّل هذا ال يأتي عبثا فجميعها انعكاسات
ملوروث ثقايف فكري طاوي كونفوشيويس ،يُؤمن بالتيش أو
طاقة الحياة .فسواء كانت الثقافة رشقية/رشق آسيا أو
غربية فهي تشرتك يف اإلنسان األسمى أو الخارق أو السوبرمان
 Übermenschأو أوبامنش باملصطلح األملاني النيتشوي .إنّها
نسخة متطوّرة من إنسان جبّار قويّ البنية ،ذو تركيبة نفسية
متينة ال تُقهر ،ال يستسلم عند أوّل امتحان ،كما أنّه يعمل عىل
رفع عقلية مجتمع بأكمله.
فالڤرينتا هي رمزية الجرانيت القافزة من األرض نحو
ّ
وينفذها القلب ،فالرمونتادا هي
الروح قبل أن يحّ للها العقل
ّ
املتطفل نحو عنان ّ
السماء ،أمّ ا السيسو فهو
ذلك الصخر النّاري
بذرة الخلق األوّل حني نش ّك يف مصدر وجودنا وثباتناQiang qi .
 laiو Fei yueهما سبيالن أطرافهما مزروعة خطوات ال تراها
تتقدّم إال ّ يف أثري السموّ ومعراج العوالم املتف ّردة .أمّ ا اإلنسان
األرقى فهو ذلك الكائن الذي يريد الخري لنفسه ولقرينه .إنّها
الڤرينتا التي تستعر يف شعوب ما ،لكنّها تنطفأ يف شعوب
أخرى ،ربّما ألّنّنا نركض وأيدينا منغمسة يف جيوبنا .ربّما !!
من يعلم !!

تاريخ انتصاب الصيدليات بتونس..

أول صيدلي في تونس كان إيطاليًا ويدعى  ،Moshe Morenoوهو
الذي قدم إلى تونس عام  1846بناءً على طلب الجالية االيطالية بتونس
المعروفة باسم .Grana
كان هذا الصيدلي يملك صيدلية بليفورنو بإيطاليا وبتشجيع من
الباي
واثر عودته إلى بلده األصل قام بتصفية شركته تلك ورجع مرة أخرى
إلى تونس ثم استقر بها مع عائلته وقام بتأسيس وفتح أول صيدلية
بتونس في ذلك الوقت..
ولكن من هم أشهر الصيادلة في الفترة االستعمارية؟
أول صيدالنية إيطالية السيدة  Lucia CAMPISIالتي افتتحت
صيدليتها عام  1908بمقرها الكائن في  98نهج باب سويقة..
السيد  ،Léon BLOCHخريج كلية مونبيليي .افتتح صيدليته عام 1900
بجندوبة ثم انتقل إلى تونس عام  1914وقام بافتتاح صيدلية أخرى.
وكان  Léonهو الرئيس المؤسس لنقابة الصيادلة التونسيين عام
 1933وتظهر صيدليته على الصورة والقريبة جدا من باب بحر والمغازة
العامة حاليا وهي ما زالت قائمة إلى اليوم..
ولكن أول صيدلي تونسي مسلم هو السيد علي بوحاجب المولود
عام  1887والذي تخرج من كلية تولوز عام  1913واستقر عمله عام 1914
في تونس العاصمة بمحله الواقع في  8نهج الجزيرة .لكن صيدليته
كان قد قاطعها السكان األوروبيون فقلَّ اإلقبال على شراء الدواء
إلى أن انتهى به األمر لنقل صيدليته إلى الحلفاوين.
في عام  1922افتتحت أول صيدالنية تونسية من أصل يهودي
 Yvette Haddadصيدليتها في حلق الوادي.
السيد  Jules Bouquetالمتخرج من كلية ليون ،افتتح صيدليته أول
مرة في مدينة باجة عام  1922ثم انتقل إلى تونس عام .1936

في عام  1930السيد جلول بن شريفة المتخرج من كلية تولوز افتتح
هو كذلك صيدليته.
في عام  1954ظهرت أول صيدالنية تونسية مسلمة وهي السيدة
جليلة الرباعى العجيمي المتخرجة من كلية الصيدلة في مرسيليا.
ويقدر عدد الصيادلة في تونس إلى حدود سنة  1928حوالي ثالثين
صيدليًا.
وكانت تقع جل الصيدليات بتونس العاصمة حول باب بحر (Porte
.)de France
عن فيصل المليتي
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فضاء اإلبداع
اكتفيت
بنار الظالل
نجوى الروح الهمامي
فاتني الكثري...
االتكاء عىل ركبة جدّة
مواسم املطر
الركض بجدائل مخمضة قرنفل
مراقصة الفراش
فتح نوافذ لطقوس غريبة
السخرية من فرح مفاجئ
قرع بيوت الغرباء واالختباء
تسلق سور املدرسة
فاتني الكثري
االنسحاب من معارك وهمية
كرس املرآة
فاتني أن ألقي بهزائمي يف البحر
فاتني الذهاب إىل الضوء
اكتفيت بنار الظالل .

قبضة
من طين
سمير حماد -سوريا
نهر الزمن يبحر برصاخي  ,ووعودي...
أبحث عن عابر سبيل ينقذني .....
ُ
قطفت لك ورودا  ,وأعرف انني لن القاك ...
ق ّر ْر ُت أن انتظرك يف محطة اليم ُّر بها أحد ....
ُ
القطارات ك ّلها ....
دخ ْلتُها بعد ان غاد َرتْها
لم يبق فيها سواي ........م ّ
ُلفعا ً بالصمت
والصدى ......
عامل النظافة  ,يطردني منها قبيل الفجر
......
كتفي عذابات القدّيسني
أخرج حامال عىل
َّ
 ......وحكايا العاشقني....
فتّ ُ
شت يف الالمكان وك ّل مكان .......
ربما القاك يف الفراغ .....مع قوافل الغجر ...
كي نرحل معا ً يف ثقوب قيثارة ..... .....
انزف عرب نشيجها  ,ما تبقى من دمي
ودموعي .......
هذا انا يا الهي ....
َ
نفخت فيها ك َّل احزان العالم
قبضة من طني ,

رضا العبيدي
قبالتي زرقة عىل امتداد النّظر
عيناي تدمعان بال ّزبد
يداي مجدافان
مكسوران بالريح
و صدري الذي ال يفتأ
يهت ّز و ينخفض
رسية
قاربُ هجرة ّ
لروح ّ
الشجرة التي نُحت
من جذعها..
ليست لديّ طموحات قرصان
و ال حتى أحالم سمكة

ُ
فلسطين..
جُ ْر ٌ
ل
ح َث ِم ْ

هشام ه ّر ابي
حتّى ي ُِش ّع يف أفئدتهم
عَ ب ََق ا ْلياسمني
☆☆☆
فلسط ُ
ني بَو َ
ْص َل ٌة
لك ّل مَ ْن تَ ُقودُه ا ْل ِهمَّ ه
طالبًا ا ْلمَ جْ َد وا ْلقِ مَّ ه
فلسط ُ
ُ
صوت ا ْلمُحارب
ني..
يف قلب ا ْلمَ عمعة
ُ
صوت الثَّكىل
يف ك ّل إبادة ومَ ذبحة
☆☆☆
فلسط ُ
ني ندا ُء ا ْلفجر
يُوقِظ ا ْلمَ ساكني ِمن ا ْل َغفلة
يُنبّهم ِمن غدر َّ
الس َف َلة
حتّى ال تَهْ ِوي

الممر . . .
عبدالرحمن طرشان
مصر

.....وآالمه .....
التمهلني طويال يا موالي ....
ّ
هل أعدتني اىل مثواي  ....كي القى الراحة
االبديّة ...
يف مكان ليس فوقه سماء وال تحته ارض .....
ليس فيه حتى أن ْ ْت .......

awatefbeldi@gmail.com

َ
قبالة هذه ال ّزرقة الالمتناهية
منتهى رجائي
ّ
تكف البحا ُر و املحيطات
أن
عن أن تكون مسافات عبور
و أقىص أمنياتي
أن تضع هذه الحربُ التي
من دمي
و لحمي
و عظمي
يومً ا مَ ا
أوزا َرها الكبرية هنا عند قدَمَ ّي
فأحرقها و أرقص حول نارها و دخانها
لع ّل بع َد رمَ ادها
ّ
يتحقق
حلمي البسيط
حلمي يف أن أحيا
و أموت
بسالم.

حلم....

ي َُغور يف جسد صاحبه
وال يندمل!
فلسط ُ
ني طريٌ ..
ُ
رصاصة صيّاد..
أصابتْ ُه
فظ ّل يَنتفض ،يَتخبّط..
يف ك ّل و َْهد وواد
باحثًا عن حجارة
إث ْ َر تَهاوي ك ّل عِ مَ ارة
ِليَكتبَ عليها بالدّم
وصيّتَه ْالخرية
أمار ًة ِل ْلعَ ِشرية
☆☆☆
فلسط ُ
ني ..أ ٌّم تُنبت
آالف ُّ
ِمن أرضها َ
الشجعان
إث ْ َر ُك ّل َخديعة ُ
وخذالن
أ ٌّم تُفعِ م ن ُ ُف َ
وس أبنائها
مَ حب ًّة ونِضا ْل
فال يَعرفون ا ُملحَ ا ْل
☆☆☆
ني ٌ
فلسط ُ
شيخ كادح
ي ُِبز ُغ ّ
الش َ
مس
ِمن ُشقوق يَديْه
ِمن وهج عينيه
ِمن أخاديد تعرتيه
حتّى يُنري سبيل اليائسني

شعر

تكون املزهرية يف طاولتي
بني صورتك وصوري
ال يمكن ألي استعارة أو تصوير أن يعلن عنك !
ملاذا ترص غرفتي أو تتحدى إيقاعي؟
يمكنني تحديها !
الغرفة تشبه عينيك
والكريس يسري بال يشء
لكن شعري عنك واضح لذا فهو معتاد .

عىل ُخبزهم ا ْلحايف ا ْلمباني
حتّى ال يَقطع
ٌ
سيف يَماني
رجاءَهم
حتّى ال ي َ
َتباهى
بأسمائهم أح ٌد
يف ا ْلمَ ووايل ْ
والغاني
☆☆☆
فلسط ُ
ني طف ٌل ثائر
ِس َلحُ ه ِمقال ٌع جَ ُسور؛
ِمن ِج ْل ِد حِ ِ
زامه َق َّد ُه
َ
َأس أعَ َّد ُه
ِم ْن جَ ْلدِه ِل ْلي ِ
طف ٌل يُصوّب حِ جارتَه
يف وجه دبّابة
ً
واقفا ثابتًا ِب َقد ْ
َمي
ِمن عَ زيمة وإرادة
ٌ
عريس يف بَهْ َرج
كأنّه
بصوت ُمتَ ِّ
ٍ
وهج:
يُنادي
أنا اِبْ ُن هذه ْالرض ا ْل َولُود
أنجبتْني ُم ْذ أوىل ا ْلعُ هُ ود
ألمْ حُ َو ال ّ
ظل َم ِمن ا ْلوُجود
وأمنحَ فلسطينِي ا ْل ُخلود..
فلسط ُ
ني يا جُ ْرحِ َي ا ْلغائر
ها أنذا إليك سائر..
حتّى أُوقِظ ك ّل ّ
الضمائر

يف صور املجالت وبني األسطر التي تشبه كالما مبتذال
أمسكت الفرشاة ألحن قوال يشبه صوتك !
وأقولب
بعض الجمل يف شكل تقليدي
يشبه تموج شايي أو يشبه حركة أفعى .
هل إلزامي أن أترك بأصييص وردا غري ورودك؟
فلماذا لم أرك مذ كنت أراقب طاولتي مذ كان األمس
وكان وجودك يف بعض الصور؟!
هل إلزامي أن أسرتسل حتى أصل اإليقاع
إىل نافذة فيها ورد من ورد ورودك؟!
واملذياع لم ينطق
لم يقدر أن يقرأ
أو أن يتحرى عن فكري بعض الورد يف بعض الجمل
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وأنا العاشقة
وداد الحبيب
إنّي أحبّه
ونبيض يشتاق لوقع كذِبه
نظرتُه الكاذبة
حكاياته ال ّزائفة
كل الخطايا...
من ثغره
لح ٌن بال مالمح
بال صوت
بال شاطئ
أُبحر فيه...
وأنا املتي ُ
ّمة بكذبتي ّ
الصادقة.
أخربوا درويش
عن امرأة املتاهات
طريق الغوايات
جنون عاشقة ...
تسقي صحراء الوجد
جمر
أدمع
ٍ
لحبيب كاذب
ٍ
ترس ُم ال ّليايل ُ
خرافة
ُ
تفرتش العمر بقايا ابتسامة
وتناجي الفؤاد...
أتهوى يا قلبُ كذبة!
..................
وأنا العاشقة

الشجرة
علي المنصوري /
ليبيا
التي دائما ما نلتحف بظلها تحت حر
الشمس
تس ُّد أذنيها بأوراقها املتساقطة
منذ أن زارها خريفنا
ْ
طعت أصالبُ لقائنا تحتها ..
بعدما ُق
حتى القمر
فقد بريقه وبهت
عندما طال الجفاء بيننا،
لم ير شبيهته عىل األرض منذ زمن وأنا
الذي كنت أخربه دائما بأنه يشبهها
أما املطر الذي
كان خجوال ً يف لقاءاتنا،
غاب مع السحاب
بعدها
ّ
فجفت
أكتايف املرهقة بغيابها..
وباب اللقاء هذا
كلما حاولت فتحه
صفع وجهي بقوة
رغم الصدأ الذي يأكل أحشاءه..

maghrebstreet@gmail.com
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الثقافي
الشارع
والتلفزي
اإلذاعي
الشارع
أنتريتي نبّ ار

رضا «الح ّدوق»
وغدر الحياة
هذه امل ّرة «تنبرية االنرتنيتي» ستشذ عن القاعدة التي وعدتكم
بإتباعها خالل فرتة الصيف...اي سوف لن تكون هزليّة بل بالعكس
سأتحدث فيها بمرارة وحزن عن فقدان أحد أصدقاء الطفولة يف حي
ال ّربض بصفاقس عاش حياة يصح وصفها بالرتاجيديا ويمكن تحويلها
إىل فيلم درامي مؤثر عىل شاكلة امليلودراما الهنديّة أو املرصية القديمة...
ت ّم إطالق نعت «الحدوق» عليه لشكل بنيته الجسميّة الشبيهة بآنية
رشب تسمى يف صفاقس بال «حدوق».
رضا من جيل أخي د.نورالدين وكان معه يف فريق «حومة جنان
ّ
السويس» لكرة القدم الذي كان يضم أيضا توفيق املناعي ورشيد
ْ
القحماري ومنصف بركة (من أبرز العبي النادي الصفاقيس يف تلك
الفرتة) وكان هذا الفريق يخوض مباريات ما بني األحياء كحي ( حومة
العلوش) التي كان يمثلها ساحر الجيلني «حمّ ادي ْ
العقربي» ...وكان
رضا الحدوق من أبرز العبي الفريق واملتصدر للذود عن أترابه يف أية
«عركة» تحدث أثناء املقابالت ...كان كما يقال « :بونيتو قدّامو» وكان
أيضا شهما يحرص دائما عىل سالمة بنات «الحومة» ّملا يخرجن من
منازلهن لقضاء شأن ما ...كان يتابع تنقلهن ويذود عنهن لو اعرتض
أي صعلوك طريقهن...هو بعبارة أوضح «فتوّة» الحي عىل شاكلة ابطال
روايات األديب الكبري نجيب محفوظ.
لم ينجح يف الدراسة وانقطع عن التعليم مبكرا وكوّن مع ابن خايل
الحبيب بن شبّة فرقة فنون شعبيّة عرفت نجاحا باهرا ...لكنهما فضال
الهجرة إىل أوروبا للرقي بمستواهما اإلجتماعي...واتجه الحبيب إىل
فرنسا واشتغل يف سباكة السفن ونجح فيها وبعث مؤسسة صغرية يف
هذا امليدان واستقر هناك ...بينما توجه رضا الحدوق ألملانيا ّ
وشق طريقه
بنجاح ولكنّه فضل تحويل أمواله سنويّا لصفاقس الستثمارها يف رشاء
العقارات وغريه ...وإعتمد يف ذلك عىل زوج جدّته الذي كان يعتربه ابا له
ألنّه أرشف عىل تربيته ...رضا عاش يتيما وتولت جدّته رعايته.
وم ّرت األيّام وق ّرر رضا الحدوق العودة لصفاقس واإلستقرار بها
إلستثمار أمواله التي كان يحوّلها لحساب زوج جدّته سنويّا ...ولكن هذا
األخري أنكر االتفاق الحاصل بينهما قائال« :ما عندك حتى يشء عندي
وكل األمالك الفالحيّة واملباني ّ
إل تشوف فيها هي مسجلة بإسمي
وبإسم ابنائي وكان عندك ما يثبت العكس ّ
تفضل احكي معايا وإذا عندك
ريح ذري عرشة»...
ُ
صدم رضا الحدّوق بخطاب من إعتربه يف يوم ما يف مقام والده وحاول
التفاهم معه بهدوء ولكن إزاء تعنت زوج جدته قام بتعنيفه وطعنه
بآلة حادة ...فت ّم القبض عىل رضا وأحيل عىل القضاء بتهمة الرشوع يف
القتل...وتحوّل يف ملح البرص من ضحيّة تحيّل إىل مجرم ّ
سفاح...
لم يستوعب رضا أجواء السجن فعنف الح ّراس فأخضعوه إىل
مجموعة من العقوبات العنيفة جعلته يفقد عقله ويخرج من السجن ال
يفقه شيئا وال يقدر عىل التواصل مع أحد.
وتكفل أحد أبناء حيّه بإيوائه يف غرفة عىل سبيل الفضل وصار يرسح
يوميّا يف الشارع الرئييس ملدينة صفاقس يجوبه ذهابا وإيّابا من باب
الدّيوان إىل حدود قاعة سينما الكوليزي رافعا قبضة يده لفوق متمتما
كلمات غري مفهومة ويقف يف بعض األحيان أمام جدار إحدى املؤسسات
ويضع يده قائال كالما مبهما ...ويذكرني هنا بحالة الشاعر منوّر صمادح
ملا كان يزورنا يف مقهى دار الثقافة إبن خلدون ملا كنت مديرها يف بداية
التسعينات من القرن املايض ويلمس األرض قارئا أشياء ال يعلمها ّإل هو
ث ّم يبوس يده وينرصف...
ّ
ّ
إكتشفت ما وصل إليه رضا الحدوق ملا توليت خطة املندوب الثقايف
بصفاقس وكنت كل مساء أجلس صحبة أخي د.نورالدين ود.محمد عيل
الحلواني ود.رضا الزواري ود.قيس ال ّلومي وغريهم من مثقفي املدينة
يف مقهى يفتح عىل الشارع الرئييس ...وذات مساء ملحت رضا الحدوق
يقرتب منّا وينظر إيل ّ بإمعان فسارع أخي نور الدّين بمخاطبته« :رضا
هذا خويا الصغري منري كان ديما يتف ّرج علينا وقت نلعبو الكرة يف الحومة
رجع بحذانا يف صفاقس» ث ّم أمر له بكأس شاي وناوله «بالسرتة» نصيبا
من األموال...فابتسم رضا الحدّوق ومىض يف حال سبيله...
ويوم الثالثاء الفارط وككل يوم ثالثاء خاطبني أخي د.نورالدين
بالهاتف لتقديم رأيه يف محتويات العدد الجديد من جريدة «الشارع
املغاربي» واستغل الفرصة ليعلمني ّ
بأن صديقنا رضا الحدوق تويف
(حاشاكم من كل سوء ببقلة) من تأثري لسعات الشمس الحارقة التي
عرفتها صفاقس يف املدّة األخرية...
رحمة ال ّله عليه وربّي يعوّض عليه يف الجنة ما خرسه يف دنياه.

www.acharaa.com
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طرائف ّ
الزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون (ج )172

نظرة الزعيم لدور الجيش

ّ
تأسس الجيش التونيس يف  30جوان  1956خالل حقبة مضطربة
عىل الصعيد اإلقليمي ويف مناخ كانت سمته األبرز طغيان االنقالبات
العسكرية كأداة للتغيري السيايس يف خمسينيات وستينيات القرن
املايض ،سواء يف مرص أو يف بلدان عربية أبعد عىل غرار العراق وسوريا.
ْ
بورقيبة إىل
هواجس دفعت الحبيب
تهميش هذه املؤسسة والح ّد من قدراتها
عىل صعيد التسليح والتعداد .وقد مثّلت
املحاولة االنقالبية يف سنة  ،1962مح ّ
طة
حاسمة لدى السلطات السياسية يف
تونس لتشكيل قناعة ّ
بأن مصدر الخطر
األكرب عىل وجودها قد يكون مصدره
القوات املس ّلحة ،وهو ما انعكس سلبا
الفتي ،حيث لم
عىل إمكانيات هذا الجيش
ّ
يتجاوز اإلنفاق العسكري طيلة العقدين
اللذين أعقبا االستقالل  % 0.7من إجمايل
الناتج املحيلّ.
يذكر انّه خالل إجتماع مضيّق مع الزعيم نظر االستاذ مصطفى
الفياليل يف ميزانية وزارة الدفاع وسأل ْ
بورقيبة :كم نستطيع أن نشرتي
بكل هذا املال من دبابة؟ فأجابه الباهي االدغم« :ثالث دبابات» فسأل
«وكم من طائرة حربية» فأجابه الباهي االدغم بأن ميزانية وزارة

ْ
بورقيبة« :إن الدخول يف
الدفاع كلها ال تكفي القتناء طائرة فقال
مغامرة الدفاع أمر صعب ..لذلك أوصيكم يف حياتي وحتى بعد مماتي
بأن تضعوا هذا املال يف وزارة الرتبية القومية النني أراهن عىل االنسان
ويجب أن نضع االولوية املطلقة عند إعداد ميزانية الدولة للتعليم».
ْ
بورقيبة ،يراهن عىل الجيش،
لم يكن
عىل عكس الدول املجاورة التي كانت
أساسا عسكرية يف بنية نظامها .وتعاظم
األمر حني حاول عدد من الجنود املوالني
لصالح بن يوسف الغريم السيايس
ْ
بورقيبة ،تنفيذ االنقالب يف
للحبيب
سنة  ...1962وأمام مشهد إقليمي ميلء
باالنقالبات ،قرر ْ
بورقيبة حرص الجيش يف
ثكناته ،وإبعاده قدر اإلمكان عن الحياة
السياسية .ولم يكن للجيش حضور يذكر
إال يف بعض األحداث السياسية الفارقة
يف التاريخ السيايس املعارص يف تونس،
عىل غرار أحداث الخميس األسود يف جانفي  ،1978وأحداث قفصة
مطلع الثمانينات ،وأحداث الخبز سنة  .1984وكان يف جميعها أداة
قمع يستعملها النظام .واعتُ ِبت وزارة الداخلية ال ّذراع األمني الرئييس
للدولة.

عين على التلفزيون

«سقالة» لبالل بالي
في مهرجان الجونة المصري

أعلن مهرجان الجونة ّ
السينمائى عن مشاركة 16
فيلمً ا عربيًا يف دورته الخامسة املقبلة ،حيث تحدث مدير
املهرجان انتشال التميمي عن األفالم العربية العديدة
املشاركة ومن ضمنها الفيلم التونيس «سقالة» من إخراج
بالل بايل املوجود يف الئحة املسابقة الرسميّة لألفالم
القصرية.
تدور قصة الفيلم حول فتاة شابة تعمل
يف حانة .ذات مساء ،تصل متأخرة إىل
عملها ،حيث ال تستطيع الفرار من غضب
مديرها وتهديده لها بالفصل ،أو تحرش
زميلتها املثلية بها .عندما تعود إىل منزلها ،تواجه
املأساة وجهً ا لوجه.

معز ْ
القديري أمام كاميرا
لسعد الوسالتي

يشارك املمثل معز ْ
القديري يف
مسلسل «الربكان « الذي يقوم بإخراجه
لسعد الوسالتي ...ويتناول هذا العمل قصة
البطل التاريخي غومة املحمودي .
وتم تصويره يف تونس وسيعرض
عىل منصة عاملية باإلضافة إىل
قنوات ...mbcويشارك يف بطولة
«الربكان» إىل جانب معز ْ
القديري
املمثل الكبري رشيد ّ
عساف وعديد
االسماء األخرى علما وأن إنتاج هذا العمل هو ملؤسسة «جينو ميديا»
التي سبق ان وقدمت للجمهور العربي املسلسل الناجح «مماليك
النّار»...

غانم الزرلّي
في مسلسل مغربي

ّ
الزرل الذي أبدع منذ
يستعد املمثل غانم
سنتني يف مسلسل «املايسرت» لخوض تجربة
جديدة حيث سيشارك يف بطولة عمل
تلفزي مغربي ضخم وسيؤدي دوره
باللهجة املغربية ...
ويقول غانم الزريل أن
سيناريو املسلسل طريف جدا
من نوع الخيال العلمي..وانه تحدي جديد بالنسبة له .

األيام السينمائية للفيلم القصير

تنتظم هذه التظاهرة باملركز الثقايف والريايض للشباب باملنزه
السادس وذلك أيام  23و 24و 25سبتمرب . 2021

يتضمن الربنامج عروض سينمائية ومسابقة للفيلم
القصري وثالث ورشات تكوينية (مجانية) يف كتابة السيناريو
ويف التصوير الفوتوغرايف ويف التحريك ثنائي األبعاد.
هذه التظاهرة مفتوحة لجميع الشبان والشابات
املقيمني بتونس والذين ال تتجاوز أعمارهم  30سنة.
يف نهاية املسابقة ،سيتم منح ثالث جوائز:
الجائزة الكربى  1000د
وجائزة الجمهور 500د
وجائزة التشجيع عىل كتابة السيناريو
500د.
املهرجان مفتوح للمولعني بالسينما
والراغبني يف التعبري باستخدام الكامريا وتقديم
فيلم قصري للجمهور وتلقي املشورة...

أعمال تلفزية جديدة
ليسرى المسعودي في مصر

تعيش املمثلة التونسية يرسى املسعودي ،حالة من النشاط
الفني ،حيث تشارك يف عملني دراميني ،من املقرر أن يتم عرضهما
قريبا ،األول هو مسلسلها الجديد “الحرير املخميل” ،الذي تقدم من
خالله دورا جديدا ومختلفا لفتاة محجبة ،تعيش قصة حب
وتمر من خاللها بعدة تحوالت ورصاعات.
مسلسل “الحرير املخميل” ،يتكوّن من 60
حلقة ،وهو من بطولة مصطفى فهمي ،داليا
مصطفى ،أحمد وفيق ،أحمد سعيد عبد
الغني ،وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد
توفيق ،وشادي أسعد ،وحمدي التايه،
وإخراج أحمد حسن.
من جهة أخرى ،تشارك يف بطولة
املسلسل الخليجي “تساهيل” ،الذي
يتم تصويره حاليا ،ويدور يف 20
حلقة من نوعية الحلقات املنفصلة
املتصلة ،ويضم كل حلقتني قصة
جديدة وأبطال مختلفني.
وتقدم يرسى املسعودي يف العمل
دور فتاة لبنانية ضمن حكاية
منهم ،بمشاركة الفنان
األردني منذر رياحنة،
والفنان املرصي بيومي
فؤاد ،واملسلسل من
إخراج رافح حمدي ،ومن املقرر عرضه
عىل منصة “شاهد”.
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الرس يف صفقة معز حسن
كلمة
ّ

أعلن النادي االفريقي مثلما هو معلوم عن انتداب الحارس الدويل معز حسن الذي ّ
وقع مع فريق باب الجديد عىل عقد يمتد ملوسمني وقد ت ّم تقديمه للجماهري يوم
الخميس املايض يف صفقة أسالت الكثري من الحرب لعدّة اعتبارات.
وتعترب هذه الصفقة رضبة معلمية لهيئة يوسف العلمي التي دخلت هذا املريكاتو بقوّة وأبرمت العديد من الصفقات املهمة التي يبقى أهمها التعاقد مع
حارس املنتخب بالنظر للقيمة الفنية لهذا الحارس الذي كان باألمس القريب مطلبا ملحا للرتجي الريايض التونيس والنجم الساحيل.
ما يجعل هذه الصفقة مهمة جدا للنادي االفريقي هو أن الحارس معز حسن صاحب  26عاما يملك تجربة كروية متميزة ومن أعىل مستوى وهو متكوّن
عىل قواعد فنية صحيحة بحكم نشأته الكروية بفرنسا فقد سبق له اللعب يف صفوف فرق نيس وشاتورو وبراست يف فرنسا وساوثهامبتون اإلنقليزي
وساركل دي بروج البلجيكي .وهو حارس دويل تونيس منذ العام  2018و سبق له ان لعب يف صفوف املنتخبات الفرنسية للشبان وله مشاركة استثنائية
يف مونديال .2018
ّ
وما يزيد يف اهتمام األفارقة بهذا االنتداب هو أن الحارس كان عىل طاولة الرتجي يف املوسم املايض والنجم الساحيل يف املريكاتو الحايل ولكنه فضل عدم
التوقيع لهما واختار عدم العودة اىل تونس كما انه لم يخف عدم تحمسه للعب يف صفوف االفريقي ألسباب تبدو موضوعية بالنظر اىل الوضعية الصعبة
التي كان يمر بها فريق باب الجديد .فما الذي حديث حتى ّ
تتغي األمور ويعدّل معز حسن من موقفه ويختار االنضمام اىل فريق باب الجديد؟
مصادر موثوق بها كشفت لـ»الشارع املغاربي» ّ
أن عديد العوامل ساهمت يف نجاح هذه الصفقة أهمها عدم وصول عروض أوروبية ملعز حسن
وثانيا تعاقد النجم مع الحارس عيل الجمل وتواجد فاروق بن مصطفى يف الرتجي ...هذه العوامل جعلت من عرض االفريقي ورقة االنقاذ الوحيدة
أمام الحارس الذي كان يحلم بالعودة اىل أوروبا ولكن جاءت قائمة املنتخب التي خلت من اسمه لتزيد من مخاوفه بضياع حلم التواجد مع املنتخب
يف اقدم االستحقاقات وهو األمر الذي دفع املعدة الذهنية املرافقة للمنتخب إرشاف قنفود من التدخل إلقناع حسن برضورة قبول عرض االفريقي
حتى ال يخرس كل يشء .قنفود أكدت لحسن أن مكانه باملنتخب مضمون ولكن رشيطة أن تنتهي بطالته الكروية وقد زادت عن ذلك
برتغيب الالعب يف تعزيز صفوف االفريقي من خالل استعراض بعض محاسن هذا الفريق عىل غرار قوة جماهريه التي ال يوجد
الرس إرشاف
لها مثيل يف تونس .يف األخري اقتنع معز حسن بالفكرة واختار التوقيع للنادي االفريقي يف صفقة كانت فيها كلمة ّ
قنفود.

ممنوع من السفر

واصل املنتخب التونيس للكرة الطائرة رحلة الدفاع عن لقبه القاري بعد ترشحه للمباراة النهائية
لبطولة أمم افريقيا املقامة بالعاصمة الرواندية كيغايل بعد فوزه أمس عىل غريمه املنتخب املرصي يف
نصف نهائي البطولة.
وبدا جليا ّ
أن املنتخب التونيس يف نسخته الحالية خارج دائرة املنافسة واملقارنة
بحكم تبيان مستواه الفني والبدني عن بقية املنتخبات وهو األمر الذي يجعل
من التتويج باللقب رقم  11يف تاريخ املنتخب والثالث عىل التوايل مسألة
وقت ال غري إن شاء الله سارت األمور عىل نفس النحو.
وكان املنتخب التونيس قد فاز ببطولة افريقيا يف  10مناسبات
سابقة سنوات ( 1967و 1971و 1979و 1987و 1995و1997
و 1999و 2003و 2017و )2019ويبدو أن  2021لن تحيد عن
سابقاتها ليكون التتويج القاري بطعم خاص وفريد كونه يأتي أياما
قليلة بعد تتويج باهر آخر ملنتخب السلة الذي توّ ج بالبطولة عىل حساب
منتخب كوت ديفوار.
وفد املنتخب الذي سيكون هنا بينا بعد أيام قليلة سافر اىل رواندا منذ يوم
السبت  4سبتمرب الجاري ولم يكن ضمن الوفد املرافق للبعثة التونسية رئيس
الجامعة فراس الفالح الذي بقي يف تونس واحتجب عن الظهور االعالمي طيلة هذه
الفرتة .غياب فتح باب التأويالت عىل مرصاعيه خاصة ّ
أن رئيس الجامعة كان
من املفروض عليه أن يتواجد مع املنتخب يف تظاهرة رياضية بهذا الحجم
ولكنه تخ ّلف عن هذا املحفل الريايض ألسباب تبدو معلومة ومرتبطة أساسا
بقرارات  25جويلية التي تنص عىل عدم مغادرة رؤساء االندية والجامعات
تونس دون الحصول عىل ترخيص مسبق.
ّ
هذه النقطة جعلت البعض يتساءل ملاذا تخلف الفالح عن السفر مع
وفد املنتخب خاصة ّ
أن سفر رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة عيل
البنزرتي مع املنتخب اىل رواندا كذلك جعل املتابعني
للمشهد الريايض يف ّرقون بني املنع
االجباري وبني القرار االختياري
والسؤال هنا طاملا ّ
أن البنزرتي حظي
بموافقة السلط عىل السفر ملاذا لم
يسافر فراس الفالح؟ فهل أنه منع من
السفر أم أنه لم يف ّكر أصال يف ذلك؟
بالنسبة للفرضية األوىل فهذا يعني أنه
داخل م ّربع «املساءلة» أما الفرضية
الثانية فتعني أنه كان يخىش منعه من
السفر وهذا من شأنه أن يشوّه صورته
عند الشارع الريايض خاصة أنه محل
مساءلة قانونية بسبب ملف «شبهة
فساد» داخل الجامعة.

استياء مفهوم

كان مربمجا أن يواجه الرتجي الريايض التونيس فريق هالل الشابة يف مناسبتني يوم الجمعة واألحد
املاضيني يف إطار تحضريات الفريق ملباراة السوبر املرتقبة أمام االتحاد املنستريي يوم األحد القادم.
االعالن عن املصافحة الودية كان مثريا جدا بما ّ
أن الرتجي هو أوّل فريق يف الرابطتني يقرر مواجهة
الهالل وديا منذ تجميد نشاط الفريق يف رسالة ّ
ّ
مشفرة تفنن كل طرف يف قراءتها عىل طريقته الخاصة .ولكن
حصلت املفاجأة عندما ق ّررت إدارة الرتجي إلغاء املباراة األوىل واالقتصار عىل مصافحة ودية واحدة
كانت مربمجة ليوم األحد املايض بمركب الحديقة «ب» .ولكن م ّرة أخرى وقبل
ساعات من املوعد الرسمي للمباراة أعلن الرتجي الريايض التونيس عن إلغاء
املواجهة الودية برمتها وتغيري املنافس بمواجهة مستقبل سليمان عوضا
عن الهالل وهو ما ت ّم فعال ودارت املباراة املذكورة وانتهت بفوز املستقبل
بهدفني لهدف واحد.
الرتجي ّ
فس أسباب ودوافع الرتاجع عن خوض هذه املصافحة
الودية يف بالغ نرشه عىل صفحته الرسمية .الرتجي قال ّ
إن إلغاء الودية
جاء ألسباب قانونية نظ ًرا ألن الهالل مازال يخضع يف ذلك الوقت اىل عقوبة
التجميد املسلطة عليه من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم ومواجهته
يف تلك الظروف قد تسبب مشاكل قانونية للرتجي منها الوقوع تحت طائلة
االحرتاز مستقبال.
وقال الرتجي يف بالغه إنه اتفق مع مسؤويل هالل الشابة عىل إعادة
برمجة املباراة الودية يف الفرتة املقبلة بعد رفع عقوبة التجميد.
ترصّ ف الرتجي كان غريبا بعض اليشء فاللجنة
القانونية للفريق كانت عىل علم بتفاصيل الوضعية
القانونية للهالل وقرار التجميد كان ساريا منذ فرتة
طويلة فما الذي دفع الرتجي ملراسلة الهالل لربمجة
مباراة ودية ث ّم يقع بعد ذلك الرتاجع عنها ألسباب
كانت مكشوفة للعيان ولم تكن وليدة اللحظة ث ّم كيف
تقبل هيئة الرتجي إلغاء مباراة ودية قبل يوم فقط من
موعدها املحدد والحال أن الفريق املنافس ليس من
فرق العاصمة وتحوّله من داخل تونس اىل العاصمة
ملواجهة الرتجي سيكلفه عبئا ماليا محرتما.
مصادر موثوقة كشفت لـ»الشارع
املغاربي» ّ
أن مسؤويل هالل الشابة واإلطار
الفني للفريق مستاؤون جدا مما أقدمت
عليه إدارة الرتجي أوّال ألنها وضعت الفريق
يف إحراج أمام الشارع الريايض وثانيا ألنّها
تسببت يف إثقال كاهل الهالل بمصاريف
إضافية بحكم تنقل الهالل اىل تونس وإقامته
بأحد الفنادق قبل أن يجد الفريق نفسه مجربا
عىل العودة أدراجه بعد تراجع الرتجي عن اتفاقه
املسبق.
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قرار احلسم

من املنتظر أن يعقد مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعه الدوري غد
االربعاء  15سبتمرب للنظر يف عديد امللفات التي تهم كرة القدم التونسية خاصة يف
الفرتة األخرية .واألكيد ّ
أن امللف الرئييس الذي سيكون موضوعا عىل طاولة االجتماع
هو الشكل الجديد الذي ستتخذه بطولة الرابطة املحرتفة األوىل املوسم القادم يف ظ ّل
عديد السيناريوهات املطروحة التي فرضتها عودة هالل الشابة اىل البطولة.
البعض بدأ يخمن يف طبيعة العناوين املستقبلية للبطولة وهناك من تحدّث عن
بطولة بمجموعتني فيما يؤ ّكد البعض اآلخر تواصل البطولة بنسختها الحالية وهو
أمر يبدو صعبا نوعا ما بحكم ضيق الوقت وضغط الروزنامة .ولكن األهم مما سبق
هو العدد النهائي لألندية التي ستؤثث البطولة فالعدد القانوني الحايل هو  15فريقا اذا
احتسبنا الهالل وال يعرف اىل ح ّد اآلن هوية الفريق رقم  16الذي سيكون عىل األرجح
واحد من أربعة فرق إذا ما تق ّرر القيام بدورة باراج تجمع الفريقني اللذين غادرا
الرابطة األوىل والفريقني اللذين احتال الوصافة يف دورة باراج الصعود .أو واحدا من
فريقني هما امللعب التونيس والشبيبة القريوانية أو امللعب التونيس فقط إذا اعتمدنا
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التصنيف الجديد الذي قامت به الجامعة .مع ذلك هناك فرضية أخرى قائمة الذات
وهي أن تلعب البطولة بـ  15فقط وهذا السيناريو ممكن جدا ومطروح بقوّة وهو
السيناريو الذي يخيف أحبّاء البقالوة الذين كانوا يتوقعون أن مكانهم محجوز يف
البطولة.
ّ
مصادر موثوقة أكدت لـ»الشارع املغاربي» أن الجامعة ال تعارض برمجة
دورة باراج يصعد بموجبها الفريق رقم  16ولكن هذا الخيار يزعج
بعض األندية التي ترفض أن يرتفع عدد الفرق النازلة يف أعقاب
املوسم الجديد اىل  4فرق ألن ذلك سيضعف حظوظها يف ضمان
البقاء.
املهم أن اجتماع الغد سيكون حاسما جدّا ورئيس الجامعة قد
ال يرتدّد كثريا يف مفاجأة الشارع الريايض خاصة أنه وهو الذي ال
يأبه كثريا لسقف االنتظارات والتوقعات وال يقوم سوى بما يميل
عليه عقله.

فتنة نائمة يف الرتجي

بني االفريقي واليس اس اس

قامت الدنيا ولم تقعد األسبوع املايض بعد تداول أخبار مفادها منع
الرتجي من االنتداب .األمر كاد ليكون أمرا عاديا يمر مرور الكرام ولكن
ألنه تع ّلق بالرتجي فقد خلق الكثري من الجدل ومن ردود الفعل خاصة
عىل صفحات جماهري الفريق عىل مواقع التواصل االجتماعي .البداية عندما
قام وكيل أعمال الالعبني سليم بلوصنام بنرش تدوينة جاء فيها ترسيبات
من منظومة  TMSالتابعة للفيفا والخاصة بانتقال الالعبني .وتفيد هذه
الترسيبات بمنع  5أندية تونسية من االنتداب من قبل االتحاد الدويل لكرة
القدم عىل رأسهم الرتجي الريايض التونيس إضافة اىل امللعب التونيس والشبيبة
الرياضية القريوانية والنادي البنزرتي والنجم الريايض الساحيل.
وبعد أن هدأت األمور تدريجيا وسط الجماهري الرتجية ثبت ّ
أن األمر
يتع ّلق بمبلغ بسيط وهو منحة تكوين املهاجم الغاني السابق
الالعب خالد عبد الباسط لفريقه األم واملقدرة بمبلغ بـ 5000
اورو أي ما يعادل مبلغ  16ألف دينار تونيس يف وقت
كشفت فيه مصادر محسوبة عىل الرتجي ّ
أن املبلغ هو يف
األصل قسط متخ ّلد بذمة الفريق من صفقة انتقال عبد
الباسط من نادي مقدونيا ستوبي إىل الرتجي يف شهر
جانفي املايض.
وقد ت ّم رصد املبلغ املذكور وبالتايل تسوية هذا
امللف العابر .الغريب يف األمر ّ
أن هذا االشكال تزامن
مع عديد املشاكل التي تحصل داخل الرتجي منها
هروب الالعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيت وكذلك
واقعة التحقيق مع املدير الفنّي املساعد للشبان
بشبهة تهريب بعض مواهب الفريق.
ما يثري الريبة حقا هو ّ
أن الرتجي لم يتعوّد
عىل مثل هذه املشاكل وما يلفت النظر أكثر هو أنّ
إدراج الرتجي يف قائمة الفرق املمنوعة وقتيا من
االنتداب ليس سابقة يف الفريق ولكن ترسيب هذا
األمر هو الجديد والغريب يف املوضوع .ويبدو من
خالل بعض التحركات والتطورات التي تحصل
داخل الرتجي أن هناك نريانا صديقة تعمل عىل
إرباك الفريق وإرباك هيئته .هذه النريان هي عىل
شاكلة فتنة نائمة داخل مركب الرتجي تعمل
عىل التشويش عىل رئيس النادي وعىل التأثري
يف قراراته وخاصة القرارات األخرية التي
صعدت بكمال القليص اىل واجهة األحداث
مقابل تغييب كيل لرئيس فرع كرة القدم
رياض بنور .ومن الصدف الغريبة كذلك أنه
ومبارشة بعد تسوية هذه االشكاالت عاد اسم
بنور اىل الواجهة وه ّللت صفحات كبرية محسوبة
عىل الرتجي بعودته معتربة إيّاه الرجل الوحيد
القادر عىل الخروج بالرتجي من أزمة الشك التي
تحيط به حاليا .صدفة تحمل أكثر من تساؤل خاصة
أنه ال يشء عفوي يحصل يف الرتجي اال إذا كان مدروسا.

لم يكتب للزيجة التي تحدثنا عنها بني النادي االفريقي ومهاجم النادي الصفاقيس فراس شواط أن ترى
النور بسبب ّ
تمسك فريق عاصمة الجنوب بخدمات مهاجمه األوّل سيّما بعد مغادرة الثاني كينغسالي ايديوه
واملهاجم الواعد عصمان كامارا الذي التحق بفريق الشارقة االماراتي.
صفقة شواط واالفريقي سقطت يف املاء ولكن صفقة مشابهة قد يكتب لها أن ترى النور ويتع ّلق األمر
بالالعب محمد عيل الطرابليس الذي دخل يف خالف معلن مع اإلطار الفنّي للنادي الصفاقيس بسبب تباين
وجهات النظر حول االختيارات الفنية وتفضيل عدم التعويل عليه.
الطرابليس راسل هيئة خماخم من أجل املطالبة بفسخ عقده وهو
مطلب لم يجد ترحيبا كبريا من الفريق الذي يحاول اقناع العبه
بالعدول عن موقفه ومواصلة الرحلة مع الفريق .يف
ّ
يتمسك الطرابليس بقرار فسخ العقد معتربا أن
املقابل
بقاءه مع الفريق سيزيد يف تعطيل مسريته الكروية بعد أن
كان من بني أبرز األسماء التي صعد سهمها يف بداية بطولة
املوسم املنقيض.
ويبدو ّ
ّ
متوسط ميدان النادي الصفاقيس محمد عيل
أن
الطرابليس بحوزته عرض جدّي من فريق النادي االفريقي بطلب
من مد ّرب الفريق منترص الوحييش الذي يبدو مقتنعا تمام
االقتناع بإمكانيات الطرابليس .واألكيد أنه يف صورة
نجاح األخري يف فسخ عقده مع النادي
الصفاقيس سينضم اىل قائمة املنتدبني يف
فريق باب الجديد.
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