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طون يف املال العام ! • مقاولون ُمْفِرطون يف الغش وإداريون ُمَفرِّ

سعّيد ينهي 
مجهورية

14 جانفي!

• عبير موسي تتحدث عن مخّطط لالنتقال
من اسالم سياسي بقيادة النهضة إلى إسالم 

سياسي »اليت« بقيادة القصر الرئاسي

الذكرى املئوية للمفّكر واملجتهد حممد الطالبي
متّر وسط صمت مطبق!



www.acharaa.com العدد 278 - الثالثاء 21 سبتمبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

02الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية 

مّرت منذ أيّام، يف صمت غريب، الذكرى املئويّة األوىل مليالد 
املفّكر واملؤّرخ التونيس الراحل محمد الطالبي. مفّكر َجسور 
بغوغاء  يتأثّر  ولم  وبعدها،  الثورة  قبل  السلطة،  يُهادن  لم 
الجمهرة وجهلها. ومع ذلك تناساه من كانوا يشاطرون آراءه 
ومواقفه وتحاليله وحتّى من أوالهم تضامنه الكامل زمن بن 

عيل...
العضوي  للمثّقف  بارز  مثال  الطالبي  محّمد  الربوفيسور 
امللتزم بهموم مجتمعه وقضايا عرصه. فهو لنئ بذل معظم 
العلمي،  والبحث  الجامعي  التدريس  يف  االستثنائيّة  مسريته 
األخرية من حياته عن  العرشين عاما  يتخّلف خالل  لم  فإنّه 
االندماج يف الحراك الوطني املتزايد من أجل التغيري السيايس 
املتجّمد، حتّى آخر  الفقهي  الرتاث  أوتاد  واملجتمعي وزعزعة 

أنفاسه يف األّول من ماي عام 2017.
إنتاجه  بدأ  وإن  عاًما،   96 تناهز  عمر  عن  الطالبي  تويّف 
لكتاب  بتحقيق  املايض  القرن  خمسينات  أواخر  الفكري 
امتداد سبعة  فإنّه نرش عىل  للطرطويش،  والبدع«  »الحوادث 
عقود مؤّلفات غزيرة تزيد عن 30 مؤّلفا بالعربيّة والفرنسيّة 
»تأّمالت  الذكر:  سبيل  عىل  بينها  من  واألملانيّة،  واإلنجليزيّة 
 )1995( التسامح«  حول  و«دراسات   )1989( القرآن«  يف 
و«مرافعة   )1996( الوسط«  و«أّمة   )1992( الله«  و«عيال 
)1998( و«اإلسالم: حريّة وحوار«  إسالم معارص«  أجل  من 
)1999( و«كونيّة القرآن« )2002( و«ليطمنّئ قلبي« )2010( 
 )GoulaG et démocratie 2011( والديمقراطيّة«  و«املعتقل 

و«ديني الحريّة« )2011(...
تخّصص أّول عميد لكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس 
يشوب  ما  نقد  يف  بجرأته  وُعرف  الوسيط،  التاريخ  يف   1966
بذلك  كارًسا  كبريين،  وتحّجر  جمود  من  الفقهي  الرتاث 
يخفى  وال  اإلسالمي.  الرتاث  قراءة  يف  االجتهاد  »صنميّة« 
رفضه  عن  رصاحًة  أعلن  ما  كثريا  الحّر  التونيس  املفّكر  أّن 
املطلق للرشيعة اإلسالميّة باعتبارها لم توضع إاّل بعد قرون 
تشويهه  دأبوا عىل  من  يكون  أن  املستبعد  الهجرة. ومن  من 
والسخرية منه قد قرؤوا ولو كتابا واحدا من مؤّلفاته الكثرية، 
بل يجرتّون فقط ما يُرّوج عىل شبكات امليديا االجتماعيّة من 
جوانب فولكلوريّة تتعّلق ببعض ترصيحاته اإلعالميّة بشأن 

رشب الخمر وارتداء الحجاب والبغاء والرّدة وما إىل ذلك...

معارضة رأس النظام
التونيس  ملجمع  األسبق  الرئيس  أّن  الكثريون  يجهل 

للعلوم واآلداب والفنون )بيت الحكمة( لم يكن يلوك كلماته 
مواقفه  عن  يُسأل  حني  الحارق  النقد  ألوان  كيل  يف  يرتّدد  أو 
إزاء أداء السلطة ورئيسها. وهو ما كّلفه ألوانا من الضغوط 
والتهميش والتهديد يف فرتات متواترة. حدث ذلك قبل الثورة 
زين  السابق  النظام  رئيس  وصف  حني  عديدة  بسنوات 
العابدين بن عيل بأنّه »يمتلك عبقريّة فائقة يف تحويل حلفائه 
واملفّكرين األحرار إىل معارضني وأعداء له«. وأصبح من ثّمة 
العرشيّة األخرية ن حكمه.  السابق خالل  للنظام  عدّوا لدودا 
وكان له من الجرأة أن أّسس مع املنصف املرزوقي وسهام بن 
للدفاع عن  آخر  للحريّات« وهيكال  الوطني  »املجلس  سدرين 
حريّة التعبري واإلعالم. وهو ما شّكل خّطا فاصال يف نشاطه 

املواطني.
انسحابه  الطالبي  بّرر   ،2015 معه  أجريته  حوار  ويف 
تتعّلق  مبدئيّة  مسألة  بوجود  تونس  نداء  حزب  من  الرسيع 
برتك  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  آنذاك  بطالبته 
الحزب  يعمل  وبأن  فارغ،  كالم  ألنّه  تونسيون(  )كّلنا  شعار 
عىل تجديد الفكر اإلسالمي، لكنّه رفض... فكان من الطبيعي 
أن أغادر نداء تونس ألنّني انضممت إليه لهذه الغاية يف نطاق 

عميل من أجل تجديد الفكر الديني«.
عانى  القرآنينّي«  للمسلمني  الدوليّة  »الجمعية  رئيس 
إىل  السلفيّون  عمد  فقد  الرتويكا.  حكم  فرتة  خالل  األمّرين 
تكفريه، ونرشوا نّص التكفري يف صفحاتهم بموقع »فيسبوك«، 
يف  زرناه  الذي  بيته  سور  عىل  وكتبوا  دمه  أهدروا  ثّم  ومن 
الطالبي،  محمد  الكافر  الشيطان  دار  »هذه  باردو:  منطقة 
وكل من يقتله يفعل مكرمة عند الله«!. وكانت جموعا غفرية 
منهم قد تظاهرت ضّده خالل ندوة أقيمت يف مدينة القريوان. 
كما خرج املصّلون من جامع مالك بن أنس بقرطاج قاصدين 

»بيت الحكمة« بحثا عنّه حني كان يرتأسها...
ومع ذلك لم يرتّدد الطالبي آنذاك يف الدعوة إىل التمييز بني 
قيادة حركة النهضة وقواعدها التي اعترب أنّها تتكّون جّلها 
»حركة  إّن  لنا،  به  أدىل  سابق  حوار  يف  وقال،  السلفيني.  من 
وممارسة  فكًرا  إرهابيّة  حركة  بدأت  ذاتها،  حّد  يف  النهضة، 
لكنّها  التحرير،  وحزب  الرشيعة  أنصار  تنظيمي  حال  مثل 
وذهب  كبريا«.  تغرّيا  وتغرّيت  التوّجه،  هذا  عن  اليوم  خرجت 
النهضة  حركة  إن  نقول  أن  فـ«إّما  خيارين،  نواجه  أنّنا  إىل 
منافقة وتتسرّت بالديمقراطيّة، وإنّها ال تنتظر إالّ أّول فرصة 
كي تعود إىل ما كانت عليه. وهو موقف إقصائي، من شأنه 

أن يرمي بها يف أحضان الجهاديني الساعني إىل إعادتها إىل ما 
كانت عليه... وإّما أن نطلب منها أن تكون غري متناقضة يف 
نوع  ديمقراطيّة من  إىل حركة  النهاية  يف  تتطّور  صلبها كي 
إرهابيني،  ليسوا  أملانيا وغريها، فهؤالء  املسيحيّة يف  األحزاب 

ومن صالحنا أن نساعدهم عىل التطّور بتجنّب إقصائهم«...

تجديد الفكر الديني
أن  دون  الحقيقيّة  التهديدات  تلك  الطالبي  املفّكر  واجه 
الفكر  تجديد  برضورة  املتعّلقة  مواقفه  عن  يوما  يتخىّل 
اإلرهاب  ملواجهة  األجدى  السبيل  هو  ذلك  أّن  معتربا  الديني، 
التعليم  أّن  الطالبي  يعترب  البالد.  يف  أوكاره  عّششت  الذي 
املاثلة  الُفصام  حالة  إنهاء  أجل  من  يتجّدد  أن  ينبغي  الديني 
دينيّا  تعليما  نقّدم  أن  »يجب  قائال  واملجتمع،  املدرسة  بني 
منسجما مع التقّدم والحداثة وحقوق اإلنسان... وأن نقطع 
التي  العوارض  بعالج  نكتفي  وال  جذوره،  من  املرض  أسباب 
تُبقي عىل املرض«. ويف رأيه أّن االكتفاء بالحّل األمني »يُتيح 
تسكني الداء زمنا، ثّم يعود رسيعا أقوى مّما كان عليه كّلما 

توّفرت له الفرصة«.
عن  يُرّوج  ما  الطالبي  املفّكر  فنّد  ما  كثريا  املقابل،  يف 
تقديمه فتاوى، معّرفا نفسه دائما بأنّه »مفّكر مسلم قرآني، 
بآرائه،  أحدا  يُلزم  وال  فتاوى،  يُطلق  وال  آراًء،  ويطرُح  يُفّكر 
أم  القرآن  أفال يتدبّرون هذا  أقوم بواجبي عمال بقوله تعاىل: 
عىل قلوب أقفالها، أنا أتدبّر القرآن وأكتب ما يعنيه تدبّر كتاب 

الله الذي أعمل به«.
الراحل  املفّكر  يقول  الشهرية،  كتبه  عناوين  بأحد  وعمال 
القرآنينّي«  للمسلمني  الدوليّة  »الجمعيّة  أّسس  قد  كان  الذي 
شاء  ولو  ُحّرا  خلقني  الله  ألّن  الحريّة  »ديني  إّن   2012 عام 
أن يخلقني عبدا أو فراشة لخلقني كذلك... ربّي لم يقل يل إّن 
هناك من يرتجم كالمه، ولم يُعط تفويضا للسيد فالن ليتكّلم 

باسمه«.
لنا  بها  أدىل  أن  سبق  التي  املنشورة  األقوال  بعض  هذه 
املفّكر التونيس الراحل منذ سنوات، حرصنا عىل إعادة نرشها 
إىل  بالنظر  النسيان، السيما  يأبى  للتذكري بمفّكر تونيّس حّر 
الثورة من أجل بّث الوعي  التي خاضها بعد  املعارك الفكريّة 
بشأن تجديد الفكر اإلسالمي وإخراجه من تحت عباءة حّراس 
املعبد الذين مازالوا يرُّصون عىل محاولة الهيمنة عىل العقول 

والرتويج المتالكهم الحقيقة الكاملة وإن فات زمانها...

الذكرى املئوية للمفّكر واملجتهد حممد الطالبي متّر وسط صمت مطبق!
معز زيود

تصدر عن شركة »كوثر العالمية لالتصال«
شركة محدودة المسؤولية 

المؤسسة والمديرة المسؤولة

كوثر زنطور

كّتاب افتتاحيات :

مستشارو التحرير :

الصادق بلعيد - حمادي بن جاءبالله -
عز الدين سعيدان - نائلية السليني - خالد عبيد - 

جمال الدين العويديدي - رافع الطبيب - 
عميرة علّيه الصغّير - أحمد بن مصطفى - 

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

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

السيدة السالمية - عامر الجريدي

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

الشارع التلفزي واالذاعي:

منير الفاّلح

العربي الوسالتي

د.محمد لطفي الشايبي

محمد الجاللي

االستشارات التاريخية :

الريبورتاجات :

رئيس قسم الرياضة :

التحرير :

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

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

المدير الفّني :
فيصل بن البشير

هيفاء بن محمد

جمال بن جميع
مراسل قار بأوروبا :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير:

المستشار الرقمي:

BETA: المطبعة

مدقق لغوي:

بهاء الباهي

 نور الدين حميدي

i@beta.com.tn

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

contact@acharaa.com 
www.acharaa.com

العنوان :
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شقيق الرئيس وشقيقة حرم الرئيس

تتحدث الكواليس عن دخول االستاذة عاتقة شبيل شقيقة 
حرم رئيس الجمهورية القاضية ارشاف شبيل يف قلب التطورات 
وهي  عاتقة  السيدة  البالد.  وقعها  عىل  تعيش  التي  السياسية 
املدافعني  أهم  كأحد  السياسية  االوساط  يف  تُقدم  محامية 
رئيسا  الدين  رشف  توفيق  السابق  الداخلية  وزير  تكليف  عن 
للحكومة مستندين يف ذلك اىل عالقة صداقة يتداول انها تجمع 

بني عائلتيهما.
رئيس  حرم  وشقيقتها  عاتقة  السيدة  ان  ايضا  ويتداول 
داعما  حزاما  يمثلون  سعيد  نوفل  الرئيس  وشقيق  الجمهورية 
قويا لرشف الدين يف مواجهة منافسته لنفس املنصب )رئاسة 

الحكومة( الوزيرة مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة.

عودة العالقات
رئيس  بني  العالقات  عودة  املاضية  القليلة  االيام  شهدت 
الحكومة االسبق يوسف الشاهد وعدد من "رفاقه" يف حزب تحيا 
تونس ويف الحكومة ومنهم من كان ضمن املكونات األساسية 
بعد  العودة  هذه  الثورة. رس  بعد  االطول  ملنظومة حكمه وهي 
فتور وقطيعة تجاوز بعضها سنة ونصف هو الرواية املنسوبة 

للشاهد بخصوص دور ينقل عنه قوله انه يلعبه ضمن الفريق 
املضيق لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

قد  اجراء  اي  من  "مخاوف  ان  املغاربي"  "الشارع  وعلم 
يطال وزراء او مستشارين او نوابا سابقني يف فرتة الشاهد" يف 
استعملها مصدر قريب من  )العبارة  انتقامية منه  نزعة  اطار 
للتنسيق معه واالتصال  االمس"  الشاهد( كان عودة "اصدقاء 

حتى اليومي معه.
ومن الروايات املتداولة لتأكيد القرب من الرئاسة، لقاء يقول 
مقربون من الشاهد انه جمعه مؤخرا بمديرة الديوان الرئايس 

نادية عكاشة بوساطة من اطار سام سابق بوزارة الداخلية.
واملعلوم انه تم وضع عدد من املستشارين السابقني للشاهد 
سايس  ولطفي  املسدي  مفدي  غرار  عىل  الجربية  االقامة  يف 

وبلحسن بن عمر ورياض املوخر.

تفقدية بال متفقدين 
والبيئة عىل  املحلية  الشؤون  بوزارة  العامة  التفقدية  تنكب 
بينها ملف برج  بيئية حارقة من  تتعلق بملفات  انجاز تقارير 

شاكري وملف مصب عقارب بوالية صفاقس.
ورغم تعدد امللفات املفتوحة واملهمات الرقابية املوكلة اليها، 
املوارد  ويف  البرشي  االطار  يف  فادح  نقص  من  التفقدية  تعاني 

اللوجستية.
عدد  أن  املغاربي"  "الشارع  ألسبوعية  أكد  املتفقدين  احد 

املتفقدين بالتفقدية العامة ال يتجاوز عدد أصابع اليد.
اللوجستي،  الدعم  اىل شح  ينضاف  النقص  هذا  ان  وأوضح 
رغم  املتفقدين  ذمة  عىل  ادارية  سيارة  توفر  عدم  اىل  مشريا 
التي  املهمات  وجسامة  يوميا  يحملونها  التي  امللفات  خطورة 

يؤدونها.

مساعدة استثنائية
مالية  مساعدة  برصف  الثقافية  الشؤون  وزارة  تعّهدت 
االيام  يف  الورغي  وناجية  الدين  نور  للمرسحينْي  "استثنائية" 

القليلة القادمة.. 
الورغي كشف لـ"الشارع املغاربي" أن لقاءه بوزير الثقافة 
رصف  بطء  حول  تمحور  االثنني  أمس  عمار  الحبيب  بالنيابة 

مستحقاتهما.
 وأوضح أن الوزير تعّهد بإعادة النظر يف ملف دعم فضائهما 

املرسحي "دار بن عبد الله".
وكانت الوزارة أعلنت عن استقبال الحبيب عمار للمرسحيني 
الورغي لالستماع إىل شواغلهما وملتابعة وضعيتهما االجتماعية. 
أول  قد نرش  الورغي كان  الدين  نور  املرسحي  ابن  أن  يذكر 
أعلن فيها عن  بفايسبوك   الخاصة  تدوينة عىل صفحته  أمس 
محاولة صاحب املنزل الذي تسكنه عائلته باإليجار، إخراجهم 

بالقوة العامة بعد انتهاء مدة عقد الكراء..

كوكايين...!
الجزائرية أكدت يف بالغ صادر عنها  ادارة الخطوط الجوية 
اتخاذ اجراءات تأديبية ضد مضيف طريان ضبط يف مطار أوريل 

الفرنيس متلبّسا بتهريب 480 غراما من الكوكايني.
طواقم  منع  ذلك  مع  بالتوازي  قررت  أنها  أضافت  االدارة 
كانت  اذا  الطائرات  مغادرة  من  الدولية  بالرحالت  العاملني 

مواعيد السفرات التالية ال تتعّدى ساعة.
الطريان  مضيف  أن  ذكرت  الجزائرية  "النهار"  صحيفة 
املعني باألمر كان ضمن طاقم سفرة تجارية تربط بني مدينة 
قسنطينة والعاصمة الفرنسية باريس مشرية اىل أنه تم فسخ 

عقد عمله.

زوووومزوووومزوووومزووووم

كوفيد-  جائحة  أن  إىل  الدولية  العمل  ملنظمة  تقرير  توصل 
19 أدت إىل انخفاض األجور أو ازديادها ببطء أكرب، مرجحاً أن 
تفرض األزمة ضغطاً هائالً باتجاه انخفاض األجور يف املستقبل 

القريب.

2020 /21 أن تأثري األزمة لم يكن  العاملية  ويبني تقرير األجور 
الرجال.  من  أكثر  بها  تأثرن  النساء  وأن  العمال،  عىل جميع  متساوياً 
أضاع  إذ  املتدنية،  األجور  ذوي  العمال  بشدة عىل  أيضاً  األزمة  وأثرت 
قياساً  أكثر  أقل ساعات عمل  تتطلب مهارات  التي  املهن  العاملون يف 
باألعمال اإلدارية والفنية األعىل أجراً. وبني »غاي رايدر«، املدير العام 
ملنظمة العمل الدولية ان اتساع انعدام املساواة الناجم عن أزمة كوفيد- 
19 يهدد برتكة قد تكون مدمرة من الفقر وعدم االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي مشريا اىل أهمية اتباع اسرتاتيجية انتعاش تتمحور حول 
االعتبار  بعني  تأخذ  لألجور  مناسبة  سياسات  توضع  وأن  اإلنسان، 
استدامة مواطن الشغل واملؤسسات، وتتصدى أيضاً ألوجه عدم املساواة 
األطراف  عىل  انه  الدويل  املسؤول  واوضح  الطلب.  استدامة  ورضورة 
الفاعلة لبناء مستقبل أفضل، أن يتم التعامل أيضاً مع بعض املسائل 
االجتماعية  القيمة  ذات  األعمال  بعض  اقرتان  أسباب  حول  الشائكة 

العالية، كمقدمي الرعاية واملدرسني، يف أغلب األحيان بأجور متدنية.
واضعي  إحدى  فازكيز-ألفاريز«،  »روزاليا  قالت  جانبها،  من 
التقرير: »يحمي الحد األدنى املناسب لألجور العمال من تدني األجور، 
األدنى  الحد  سياسات  فعالية  ضمان  ولكن  املساواة.  عدم  من  ويحّد 
لألجور يتطلب مجموعة تدابري شاملة وجامعة، ويعني امتثاالً أفضل 
الحد  ضبط  أن  كما  العمال،  من  أكرب  عدداً  لتشمل  التغطية  وتوسيع 
األدنى لألجور عند مستوى مالئم محّدث يتيح للناس بناء حياة أفضل 
البلدان  يف  األفضل  فاالمتثال  ذلك،  عىل  وعالوة  وعائالتهم.  ألنفسهم 
الرسمي ونقلهم  العمل غري  الناس عن  إبعاد  النامية والناشئة يتطلب 

إىل القطاع الرسمي«.
ودرس تقرير األجور العاملية 2020 /21 أيضاً اتجاهات األجور يف 
136 بلداً خالل األعوام األربعة السابقة للجائحة. ووجد أن نمو األجور 
الحقيقية العاملية تأرجح بني 1.6 و2.2 باملائة، وأنها ازدادت برسعة 
الهادي وأوروبا الرشقية وببطء أكثر يف أمريكا  أكرب يف آسيا واملحيط 

الشمالية وشمال وجنوب ورشق أوروبا.
ايربت  »فريديريش  مؤسسة  مؤخرا  أنجزتها  دراسة  ان  يذكر 
من  باملائة  40 و50  بني  ما  أن  قد كشفت  كانت  األملانية،  شتيفتونغ« 
سكان اقليم تونس الكربى يفتقرون إىل املوارد الالزمة لضمان ظروف 
العيش الكريم. وأكدت الدراسة أن الحد األدنى لألجور ال يسمح لألجراء 
التونسيني بتحقيق ظروف معيشية كريمة باعتبار ان زوجني موظفني 
يقطنان يف تونس الكربى يجب ان يتقاضيا ثالثة أضعاف األجر األدنى 

الحايل املقدر بـ 400 دينار لتأمني العيش الكريم.
وتراجع تصنيف تونس عربيا عىل مستوى األجر األدنى املضمون 
خالل السنوات األخرية جراء تهاوي سعر العملة الوطنية إزاء الدوالر 
واألورو أساسا. وباعتماد الدوالر مرجعا يف احتساب هذه األجور، تأتي 
األدنى لألجور يف مرص   الحد  القائمة. ويقدر  تونس مع مرص يف ذيل 

العراق  يف  دوالر  الجزائر و300  يف  دوالرا   180 مقابل  دوالراً  بـ115 
و311 دوالراً يف األردن و325 دوالراً يف املغرب و340 دوالراً يف ليبيا 

و400 دوالر يف فلسطني و450 دوالرا يف لبنان.
يف املقابل يقدر األجر األدنى املضمون يف تونس مقابل سعر الدوالر 
48 ساعة يف األسبوع  بالنسبة لنظام  123 دوالرا تقريبا  حاليا بنحو 

و105 دوالرات تقريبا بالنسبة لنظام 40 ساعة يف األسبوع.
وبالتوازي مع تدني األجر األدنى املضمون يف تونس مقارنة بالدول 
العربية املذكورة، تعترب تونس من بني أبرز الدول العربية التي تعّول 
باملائة تقريبا من مجموع   66 الجبائية وبنسبة  املوارد  ميزانيتها عىل 
ايراداتها بالنسبة مليزانية 2021 مما يشكل ضغطا جبائيا يساهم يف 
ارتفاع كلفة املعيشة يف تونس يف ظل مستويات عالية للتضخم تالمس 

6.2 باملائة.

تقرير : اتساع الفوارق االجتامعية ينذر بعدم استقرار مدّمر
كريمة السعداوي
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كوثر زنطور 

سعّيد ينهي مجهورية 14 جانفي!
فوت رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس 
االثنني يف كلمته من بهو مقر والية سيدي بوزيد 
املتواصلة  الضبابية  حالة  من  للخروج  الفرصة 
منها  زاد  يكون  وقد  بل  جويلية   25 يوم  منذ 
استنادا اىل ما تضمنت كلمته املطولة واملشحونة 
العمل  بتعليق  خاصة  عالقة  يف  تناقضات  من 

بالدستور من عدمه.
مرة اخرى، يباغت قيس سعيد الجميع ويختار بعد 
طول انتظار  التوجه اىل الشعب عرب كلمة بُثت مبارشة 
التي  وهي  لتأمينها  جاهزة  الوطنية  التلفزة  تكن  ولم 
تم اعالمها ساعة ونصف تقريبا قبل انطالق الخطاب 
حسب شهادات قدمها عدد من العاملني فيها ردا عىل 
بسبب  العمومي  االعالمي  املرفق  هذا  طالت  انتقادات 
املقاييس  بكل  لفضيحة  ترتقي  التي  التغطية  سوء 

للرئاسة التي امعنت يف االرتجالية.  
العودة اىل سيدي بوزيد التي شهدت والدة مسرية 
استاذ  بقبعة  السيايس  العمل  معرتك  ودخوله  سعيد 
ابان  خطاب  اول  فيها  له  وكان  الدستوري  القانون 
الثورة ،كانت بحثا عن رمزية اللحظة » الثورية«  التي 
اخرى  تارة  واملتشنج  تارة  الحمايس  خطابه  طبعت 
وكانت هذه املرة مهد تفعيل مرشوعه السيايس » اعادة 
التأسيس« الذي وضعه سعيد ضمن مسار تصحيحي 
مرحلة   « قوس  والغالق  ديسمرب   17 النفجار  ثوري 
جانفي   14 يوم  تأسست  التي  الديمقرطي«  االنتقال 
2011 موعد » اجهاض الثورة« وفق القراءة التاريخية 

الخاصة بقيس سعيد .

احكام انتقالية
الحالة  تواصل  عن  امس  يوم  سعيد  قيس  اعلن 
من  الثاني  الشهر  انقضاء  قبل  ايام   5 االستثنائية 
 25 يوم  الدستور  80 من  الفصل  تفعيل  اقرارها عرب 
جويلية 2021. لم يحدد سعيد اي سقف زمني لفرتة 
لكنه  الثالث  الشهر  دخولها  مع  االستثنائية  التدابري 
سيتم  انه  قال  انتقالية  احكاما  أعد  انه  املقابل  يف  اكد 
سياسيا  جديد.  حكومة  رئيس  تكليف  بمقتضاها 
انتقالية،  احكام  اقرار  عن  االعالن  يُحيل  ودستوريا 
تعليق  اىل  الدستوري،  القانون  خرباء  من  عدد  حسب 
العمل بالدستور وهو توجه كان سعيد نفسه قد نفاه 
الداخلية  منذ اسبوعني ليال ايضا من امام مقر وزارة 
وليد  مستشاره  ترصيحات  اثارته  الذي  الجدل  بعد 

الحجام. 
غري ان سعيد نفى يف نفس الوقت اعتزامه  تعليق 
العمل بالدستور من خالل تأكيده عىل ان هذه االحكام 
االنتقالية التي قال انها ستستجيب لتطلعات الشعب، 
سيتم اقرارها من رحم الفصل 80. ايا كان من امر فان 
تمثل  التي  والضبابية  الغموض  بهالة  املتمسك  سعيد 
خالل  او  قريبا   « سيعلن  السياسية،  هويته  من  جزءا 
للسلط  مؤقت  نظام  عن  العاجل«  القريب  يف  او  ايام 
الصالحيات  فيه  تضبط  صغري  دستور  او  العمومية 
التغيريات  اول  ذلك  وسيكون  رئايس  نظام  اتجاه  يف 
السبب  يكون  قد  التوجه  وهذا  الكربى.  السياسية 
الرئييس وراء التأخري الحاصل يف تكليف رئيس حكومة 

جديد .
ومن املرجج ان تتضمن االحكام االنتقالية تعليقا 
بالسلطتني  املتعلقة  الدستور  ابواب  لبعض  جزئيا 
التنفيذية والترشيعية وربما القضائية مع عدم املساس 
سعيد  بذلك  وسيكون  والحريات.  الحقوق  بباب 
مستاثرا بمختلف السلطات عرب حكومة مسؤولة امام 
صالحيات  ستحال  فيما  محدودة  بصالحيات  الرئيس 
تمرير  من  يمكنه  قد  بما  للرئيس   النيابي  املجلس 
القانون  يطرح  وقد  أوامر  شكل  يف  القوانني  من  عدد 
النتخابات  تمهيدا  االستفتاء  عىل  الجديد  االنتخابي 

بأية  اليها  يرش  لم  انه  رغم  ألوانها  سابقة  ترشيعية 
اشارة يف خطابه يوم امس.

يف  سعيد  يقول  الجديد  االنتخابي  القانون  وعن 
خطابه يوم امس ان النائب سيكون بمقتضاه مسؤوال 
امام ناخبيه بما يحيل اىل التصور الذي كان قد قدمه 
ونذكر  الوكالة.  سحب  ذلك  ومن  التفسريية  حملته  يف 
يف هذا السياق بتصور  سعيد  للقانون االنتخابي من 
خالل  حواره الشهري مع اسبوعية »الشارع املغاربي« 
مجالس  انشاء  »اقرتح  فيه  قال   2019 جوان  يف 
نائب  بحساب   265 وعددها  معتمدية  كل  يف  محلية 
االفراد  عىل  باألغلبية  االقرتاع  ويتم  معتمدية  كل  عن 
بعد  اال  املعنية  الهيئة  قبل  من  الرتشح  قبول  يتم  وال 
والناخبات  الناخبني  من  عدد  قبل  من  املرتشح  تزكية 
مناصفة حتى يكون مسؤوال امامهم وأيضا حتى يتم 
املعنى  اعتقادي  يف  وهذا  الهامشية  الرتشحات  تجنب 
من  مثال  يتكون  املحيل  واملجلس  للتناصف  الحقيقي 
املنتخبني يضم تمثيلية  10 اعضاء اىل جانب االعضاء 
ان  املحلية  االدارات  مديري  ويضم  االعاقة  الصحاب 
املعتمدية بصفتهم مالحظني النه ليس لهم  وجدت يف 
االمن  اىل جانب هؤالء املرشف عىل  التصويت  الحق يف 
يف املعتمدية ال يتم تعيينه اال من قبل االدارة املركزية 
وبعد تزكيته من االغلبية املطلقة من االعضاء املنتخبني 
التنمية  مرشوع  وضع  يتوىل  الذي  املحيل  املجلس  يف 
من  عىل  بالقرعة  االختيار  يتم  ذلك  بعد  املعتمدية.  يف 
سيتوىل تمثيل املجلس املحيل يف املستوى الجهوي. مثال 
مجلس  كل  عن  اعضاء   10 معتمديات   10 تعد  والية 
محيل يتم االختيار عليهم بالقرعة ولكن يجب ان تكون 
املدة محددة حتى يكون هناك نوع من الرقابة الداخلية 
االعضاء  بخالف  الوالية  مستوى  يف  الجهوي  واملجلس 
كل  من  أيضا  يتكون  املحلية  املجالس  من  املكونني 
الحق يف تصويت  االدارات دون ان يكون لهم  مديري 
املشاريع  مختلف  بني  التأليف  ويتم  برامج  يقدمون 
التي تم وضعها عىل املستوى املحيل يعني ما يوضع من 
عىل  النائب  ووكالة  الشعبية  االرادة  من  ينبع  مشاريع 

املستوى املحيل يجب ان تكون وكالة قابلة للسحب«.
الترشيعية  االنتخابات  الغاء  ايضا  سعيد  ويقرتح 
املجالس  من  التصعيد  »يتم  الصدد  هذا  يف  ويقول 
نفس  يف  ويربز  الربملان.«  اىل  ثم  الجهوية  اىل  املحلية 
االدارات  ملختلف  تأليفا  سيكون  املركز  ان«  الحوار 
املحلية التي يتم التعبري عنها بالشكل الذي اقرتحت … 
بالنسبة للمجلس الترشيعي بباردو أقرتح ان يكون به 

265 عضوا، بالنسبة للخارج يتم االقرتاع عىل ما يسمى 
بالقائمات املفتوحة.«. وسعيد مع انتخابات من املحيل 
اىل املركزي مفرسا ذلك بالقول« هناك انتخابات محلية 
تشكيل  يتم  وباالقرتاع  محلية  مجالس  منها  تنتخب 
مجلس جهوي ويتم اختيار نواب باردو من املجالس 
لربملان  مبارشة  انتخابات  هناك  تكون  ولن  املحلية 

باردو هناك تصور جديد«.
نهاية البرلمان والمرور 
الى الجمهورية الثالثة 

برملان  نهاية  امس  يوم  سعيد  قيس  كلمة  اكدت 
انتخابات خريف 2019 وسقوط املنظومة الدستورية 
ذلك سيعني خروجا  كان  وان  له  املؤسسة  والقانونية 
اشار عدد من  مثلما  الدستورية ويضعه  الرشعية  عن 
كرئيس  برشعيته  عالقة  يف  اشكال  امام  املختصني 
لسعيد  بالنسبة  ُمهما  يبدو  ال  ذلك  فان  للجمهورية 
الذي يستند اىل رشعية شعبية حرص عىل ابرازها عرب 
تقديم كلمته امام حشد من الجماهري  من سيدي بوزيد 
العادة  الثورية  الشعبية  الرشعية  اىل  للعودة  كرمزية 
البناء الديمقراطي استنادا مثلما يقول هو اىل »سيادة 

الشعب«‹.
هذه الخطة اثارت توجس جزء واسع من الفاعلني 
والنخب ممن اعربوا يف ردود فعل اولية عن مخاوفهم 
او  الشعبية«  »الجماهريية  مرحلة  البالد  دخول  من 
مرشوع  كان  وان  القيسية«.  الثالثة  »الجمهورية 
التعديالت التي طرحها سعيد يوم امس بضبابية من 
بـ»اصالحات  تسمى  والتي  املطروحة  املطالب  بني 
الواقع  االمر  سياسية جوهرية«، فان فرضها بسياسة 
ووفق تصور احادي هو اصل املشكل. وقد يفتح  ذلك 
الذي  والخارج  الداخل  يف  واجهة  من  اكثر  سعيد  عىل 
توجه له يف مناسبتني بشكل مبارش يف خطابه يوم امس 
التي  الدولية  والضغوط   بالتدخل  سمي  ما  عىل  ردا 
مورست عليه للعودة للمسار الديمقراطي وللرد ايضا 
عىل خصومه الذين اتهموه يف مسرية »املرسح البلدي« 

وسط العاصمة بالعمالة .
مفاجئة  سعيد  كلمة  كانت  املضمون  حيث  من 
من  التناقضات  يف  وإليغالها  خاصة  الوضوح  لغياب 
ذلك االعالن عن العمل باألحكام االنتقالية والتمسك يف 
نفس الوقت بانه يتحرك من داخل الدستور باالضافة 
اية  رفع  بعدم  التعهد  مع  اتهامات خطرية  توجيه  اىل 
والدستور  القانون  باحرتام  التبجح  عىل  عالوة  قضية 
له  يتيح  بما  االجراءات  يف  التشديد  بعدم  و»التكرم« 

وفق قوله وضع »اشخاص بعينهم« يف السجون واخريا 
السب والشتم واستعمال ألفاظ غري الئقة مع التشديد 
التي  »االساءات  عىل  الرد  دون  حال  »الحياء«  ان  عىل 

طالت شخصه«.
توضيح  ليس  لسعيد  بالنسبة  االهم  ان  والالفت 
الرؤية او عىل االقل املالمح الكربى ملرحلة ما بعد 25 
جويلية  وانما الرد بأسلوب ال يليق برئيس جمهورية 
مقارنة  هامشية  مسائل  عىل  انقاذ  عملية  يقود 
بالتخوين  الرد  البالد.  تنتظر  التي  باالستحقاقات 
خصومه  املرة  هذه  شمل  واالنتهازية  والزبونية 
يبدو  الذين  القريب  االمس  حلفاء  وايضا  التقليديني 
ان قيس سعيد لم يغفر لهم مخاوفهم من الدخول يف 

املجهول أو حتى التحذير من تحول املؤقت اىل دائم.  
عىل  سعيد  قيس  مرشوع  ستضع  امس  يوم  كلمة 
طاولة النقاش وهو الذي يستعد لتفعيله بحذافريه رغم 
بكونه  ويُصنف  والشعبوية  بالطوباوية  يوصف  انه 
يُشبهون  عديدون  املجاليس.  للنظام  رسكلة  اعادة 
القذايف  معمر  الراحل  بالعقيد  ومضمونا  شكال  سعيد 
التام للوضع االقتصادي  وعديدون استغربوا اسقاطه 
الوضع  تعفن  استباق  ومحاولة  خطورته  رغم  واملايل 
عرب اتهام اطراف لم يسمها كالعادة بافتعال االزمات 
واخرون يثمنون ارصاره عىل »عدم الرجوع اىل الوراء« 
مع اجماع عىل غرابة خطابه وحالة الغضب التي كان 

عليه.
ساعة الحقيقة اتية ال محالة عىل ضوء الصعوبات 
العمومية  املالية  وقعها  تعيش عىل  التي  املسبوقة  غري 
وحيدا  سعيد  مواجهة  فرضية  تطرح  وضعية  وهي 
الذي حاول توظيف غضبه عىل عرشية  الشعب  نفس 
الفشل لتمرير مرشوع » اعادة التاسيس« عرب تحويل 
اىل لحظة سانحة  انقاذ  25 جويلية من لحظة  وجهة 
حسب   ، الوسيطة  االشكال  كل  ونسف  لالنقضاض 

رسدية خصومه.
لكن يبقى سعيد عكس كل سابقيه، حالة سياسية 
السيايس  النظر عن طبيعة مرشوعه  استثنائية بغض 
القراءات.  بعض  وفق  للتنفيذ  قابل  وغري  الغامض 
شارك  االنتخابية  بوعوده  تمسك  الذي  الرئيس  سعيد 
للحث  و2014   2011 سنة  انتخابية،  حمالت   3 يف 
2019 السقاط  عىل مقاطعة االنتخابات والثالثة سنة 
منظومة عرشية االنتقال الديمقراطي وال يُعرف اليوم 
ان كان يمثل الحل لتونس ام انه يُشكل خطرا داهما 

عىل ما تبّقى من مؤسساتها.
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بقلم : جمال الدين العويديدي
بالهجوم  بداية  املتحدة  الواليات  يف  املتواترة  األحداث 
العنيف عىل الكابيتول مقر الكونغرس األمريكي يف سابقة 
إىل إعالن انسحابها من  العالم ووصوال  من نوعها صدمت 
حلفائها  مع  تنسيق  وبدون  أحادية  بطريقة  أفغانستان 
طالبان  أمام  النكراء  وبالهزيمة  بالفرار  ُوصفت  الناتو  يف 

حسب العديد من املراقبني. 

إذا ما أضفنا عىل ذلك التحدي اإليراني الذي قام بتزويد 
املرضوب  األمريكي  "الحرض"  رغم  بالنفط  فينزويال 
باملشتقات  مؤخرا  لبنان  تزويد  عىل  زيادة  الطرفني،  عىل 
البرتولية يف حركة تضامن مع الشعب اللبناني والتي مثّلت 
تحديا أيضا خاصة وأن العملية تّمت بتنسيق مع املقاومة 
من  أي  استهداف  حالة  يف  الفعل  برد  هّددت  التي  اللبنانية 
إىل  النفط  نقل  تم  أين  وسوريا  إيران  بني  النفط  حامالت 

لبنان. 

أزمة  السطح  عىل  طفحت  األحداث  هذه  كل  خضم  يف 
الغواصات  امُلتعّلقة بسحب صفقة بيع  اتفاقية "أوكوس" 
يف  املتحدة  الواليات  لفائدة  وتحويلها  ألسرتاليا  الفرنسية 
وقت ما زالت فيه فرنسا يف حالة ذهول وغيض من القرار 
اتفاقية  أفغانستان.  من  باالنسحاب  األحادي  األمريكي 
التي اعتربتها فرنسا "طعنة يف الظهر"، توحي  "أوكوس" 
ظهور  بوادر  إىل  بالنظر  تتعّمق  سوف  الخالفات  هذه  بأن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  سكسوني  إنجلو-  حلف 
وبريطانيا وأسرتاليا عىل خلفية املواقف حول الصني حيث 
األخري  الختامي  البيان  صيغة  عىل  وأملانيا  فرنسا  احرتزت 
ملجموعة السبعة دول الصناعية الكربى التي كانت الواليات 

املتحدة تدفع نحو صيغة تحتمل التصعيد العسكري.

 25 الذي تعيشه تونس منذ قرارات  الوضع االستثنائي 
يف  الخارجية  األطراف  تدخل  مدى  بالكاشف  بني  جويلية 
التي  الدولية   املواثيق  مع  يتعارض  مما  الوطنية  الشؤون 

تضمن حق الشعوب يف تقرير مصريها. 

قيس  الجمهورية  رئيس  بني  الهاتفي  االتصال  فبعد 

سوليفان  جيك  األمريكي  القومي  األمن  ومستشار  سعيد 
بشأن تطورات الوضع األخري بتونس، قدم إىل تونس بتاريخ 
الجمهورية  رئيس  ملقابلة  أمريكي  وفد   2021 أوت   13
كال  الوفد  هذا  ضّم  وقد  املوضوع.  نفس  يف  معه  للحديث 
هود  جوي  بالنيابة  األمريكي  الخارجية  وزير  نائب  من 
جوناتان  األبيض  بالبيت  القومي  األمن  مستشار  ونائب 
فاينر ومدير مكتب شمال إفريقيا ملجلس األمن القومي يف 
البيت األبيض جوش هاريس. كما تاله وفد من الكونغرس 
األمريكي الذي قدم يف زيارة لتونس يومي الرابع والخامس 
التي جاءت عىل خلفية  الزيارات  2021. هذه  من سبتمرب 
استقراء تطورات الوضع بعد قرارات 25 جويلية أثارت جدال 
يف الداخل التونيس بني رافض ومؤيد لها. فقد أعلن االتحاد 
العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الدعوات  رغم  األمريكي  الوفد  للقاء  رغبتها  عدم  اإلنسان 
التي وجهت لها وذلك بدعوى "رفضها أي تدخل خارجي يف 
الشأن التونيس واعتبار لقاء الوفد األمريكي ترشيع للتدخل 
يف ملف داخيل". يف املقابل رّحب النواب الذين تم تجميدهم 
الزيارة  الخطوة معتربين هذه  بهذه  لها  املنتمني  واألحزاب 

دعما ملطلبهم املتعلق بالرجوع إىل تفعيل دور املجلس. 

وردا عىل هذه الزيارات قام املمثل األعىل لألمن والسياسة 
الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل بزيارة لتونس 
"لقد  رصح  حيث  وخطرية  هامة  ترصيحات  تضمنت 
للبالد وأنا  الهاّمة  الفرتة  حرصُت عىل زيارة تونس يف هذه 
األعضاء  وبلدانه  األوروبي  االتحاد  التزام  عن  للتّعبري  هنا 
تجاه رشيك هاّم جّدا بالنسبة لنا وهو تونس". يتحدث عن 
البالد  وأوصلت  التونسية  التنموية  املسرية  دّمرت  رشاكة 
الهجرة الرسية عرب  إىل  إىل حالة اإلفالس مما دفع بأبنائنا 
مع  أقمنا  "قد  املضمار  هذا  يف  أضاف  كما  املوت.  قوارب 
أصدقائنا التّونسينّي رشاكة اسرتاتيجيّة وقويّة تشمل كاّفة 
مشرتكة  مصالح  أي  عن  املشرتكة".  مصالحنا  مجاالت 
أكد أن تونس  أن  أنه سبق  لتونس يف هذه الرشاكة والحال 

رشيك هام جدا لالتحاد األوروبي فقط". 

السلطة التونسية مطالبة بتعزيز 
السيادة الوطنية والقطع مع سياسة 

التشقف 
تستوجب  السياسية  الشطارة  الدولية،  العالقات  يف 
حتى  العاملية،  التوترات  وأهمية  بطبيعة  كامل  إملام  اليوم 
تبادر باستغالل الوضع للدفاع عن الوطن وتحقيق أهدافه 
حركة  زعماء  اتخذه  الذي  املوقف  يف  أسوة  ولنا  املصريية. 
التحرير إثر اندالع الحرب العاملية الثانية عندما قّرر الزعيم 
األطليس  الحلف  ُقوى  جانب  إىل  الوقوف  بورقيبة  الحبيب 
ذلك  املحور.  قوى  من  له  تُقّدم  كانت  التي  اإلغراءات  رغم 
أنه كان يُتابع ورفاقه يف تطورات الوضع بدّقة وراهنوا عىل 
الدور األمريكي املحوري يف مرحلة ما بعد نهاية الحرب لفّك 

ُعرى القبضة االستعمارية الفرنسية. 

اليوم واقع الحال يبني أن التدخل الخارجي يف تونس تأكيدا 
ملا جاء عىل لسان املمثل األعىل لألمن والسياسة الخارجية 
اسرتاتيجيّة  رشاكة  التّونسينّي  أصدقائنا  مع  أقمنا  قد   "
وقويّة تشمل كاّفة مجاالت مصالحنا املشرتكة" تغلغل يف 
املركزية  االسرتاتيجية  واملؤسسات  الوطنية  اإلدارات  كل 

والجهوية بما فيها التعليمية واملالية والثقافية. 

لهذه  موضوعي  تقييم  يتطلب  الحال  واقع  اليوم 
للسيادة  حفظا  الوضع  تصويب  عىل  والعمل  الرشاكات 
والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  ومقوماتها  الوطنية 
والثقافية حتى تسرتجع الدولة سيادتها الوطنية املهدورة 

وتضع حدا للتداخالت الخارجية. 

حدا  تضع  أن  الحالية  السلطة  من  مطلوب  هو  كما 
لسياسة التقشف التي فرضتها القوى اإلقليمية ورشكاتها 
عىل  فشلت  التي  الدويل  النقد  صندوق  آليات  عرب  العاملية 
والتي  للبالد  التنموية  املسرية  ودمرت  سنوات  عرشة  مدى 
تم نقدها من داخل صندوق النقد الدويل لنتحول إىل سياسة 
الوطني  اإلنتاج  تشجيع  عرب  االزدهار  إىل  تدفع  اقتصادية 

وتوفري مواطن الشغل يف كل ربوع البالد. 

تطور الخالفات الدولية فرصة لتعزيز السيادة الوطنية والقطع مع سياسة التقشف 

موقف األسبوع

صورة تتحّدث

 2011 سنة  تونس  قادة 
المنصف  جعفر،  بن  )مصطفى 
الجبالي  حمادي  المرزوقي، 
وراشد الغنوشي( لم يتحّمل أي 
واحد منهم أية مسؤولية ادارية 
تذكر  ديبلوماسية  أو  وزارية  أو 
والنتيجة  حياتهم.  كامل  طيلة 
بداية  الجميع..  لدى  معلومة 
يقول  وكما  تونس.  انهيار 
المرزوقي : "تعلمو الحجامة في 

روس اليتامى".
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يف  أنشئ  املدينة  معالم  أهم  من  تاريخي  معلم  البلدي  املرسح 
بدايات القرن العرشين. ويف رحابه ملعت أسماء فنانني وأدباء وأقيمت 
الحفالت ألعالم األمة تكريما وتأبينا. كما استقبل أشهر الفرق املرسحية 
واألدبية  السياسية  اللقاءات  من  العديد  رحابه  يف  ونظمت  والفنية 
البلدي  املرسح  لعبه  الذي  التنويري  اإلبداعي  الدور  هذا  والفكرية. 
طوال ما يفوق القرن اتسع يف أحداث 11 جانفي 2011 إىل مجاالت 
للتعبري  أخرى لتصبح درجاته املوصلة إىل مدخله وألّول مّرة منّصة 
وقفوا  الذين  الفنانني  من  عدد  تجمع  شهد  حيث  سيايس  موقف  عن 
هناك ملساندة املظاهرات التي عّمت البالد. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
املواقف  عن  درجاتها  عىل  يعرب  التي  املنصة  البلدي  املرسح  واجهة 
امللجأ لكّل من يريد  السياسية واالجتماعية لفئات مختلفة وأصبحت 
أن يبّلغ موقفا ولو كان بصورة فردية بحيث أصبحت درجاته شبيهة 
االحتجاجات".  بـ"قلعة  املسماة  الصحفيني يف مرص  نقابة  بدرجات 
يف األيام الفارطة وبعد مرور ما يقارب الخمسني يوما عىل اإلعالن عن 
الشارع  تجييش  عن  النهضة  حركة  عجز  وإثر  جويلية   25 قرارات 
وعودة قياداتها خائبة من وقفتها أمام أبواب مجلس النواب يف محاولة 
الدويل  العام  الرأي  تأليب  يف  لوبياتها  فشلت  أن  وبعد  للدخول  منها 
عمل  بتجميد  للتنديد  الفارط  السبت  يوم  احتجاجية  وقفة  إىل  دعت 
الربملان ونوابه وما تال ذلك من إجراءات، ويل عىل ما حصل جملة من 

املالحظات:
األكرب  الخارس  علنا من طرف  الوقفة  إىل هذه  الدعوة  تتم  لم   )1
من قرارات 25 جويلية أي حركة النهضة بل تمت من خالل أعوانها 
املنترشين يف مختلف الفضاءات إذ فضلت الحركة التخفي فلم تُظهر 
من  اليها  املنتسبني  بعض  بإرسال  اكتفت  بل  الفتاتها  وال  أعالمها 
الصف الثاني غري أنها يف نفس الوقت عملت عىل الحشد والحث عىل 

الحضور باستعمالها نفس الوسائل التي تعودت عليها سابقا.
2( الظاهر أن هذه الوقفة حصلت عىل ترخيص قانوني. يدّل عىل 
ذلك وقوف األمن عىل الحياد خصوصا ملا ارتفعت شعارات املواطنني 
املساندين لقرارات 25 جويلية الذين تجمعوا بشكل عفوي وهو أمر 

محرّي. ذلك أن الحزب الدستوري حاول املرات واملّرات تنظيم وقفات 
ورغم حصوله عىل الرتاخيص القانونية فإنه كان يتم منع نشاطاته 
بتعالت واهية كتلك التي ذكرتها والية سوسة أو يتم منع منارصيه من 
االلتحاق خصوصا ببؤرة القرضاوي وهو ما يوحي بأن هناك قرارا 
سياسيا بحماية هذه البؤرة، والذي نرجوه أن تتم معاملة الجميع عىل 

قدم املساواة وأال تكال نفس املسائل بمكيالني مختلفني.
3( لم نالحظ مشاركة لألحزاب التي أصدرت بيانات ضد قرارات 
25 جويلية فال أعالمها حارضة وال الفتاتها كذلك إذا استثنينا بعض 
التزموا  الحركة  حزب  من  وأغلبهم  الحارضين  أن  ويبدو  الوجوه. 
بتعليمات تنّص عىل أال يظهر سوى علم تونس وعىل أال ترفع شعارات 
حزبية وانما يُكتفى بشتم رئيس الدولة واملطالبة بالعودة إىل ما قبل 

25 جويلية.
4( رغم أنه تم االعداد مسبقا لهذه الوقفة فإن أن عدد الحضور 
كان محدودا للغاية ولم يتجاوز بعض املئات ولم يستطع منظموها أن 
يحشدوا لها حتى املارة بل عكس ذلك تجمع مواطنون صدفة ووقفوا 
يف الجهة املقابلة رافعني شعارات ضد حركة النهضة وزعيمها وهو ما 
لم تتفطن له قناة "الجزيرة" إذ بثت الشعارات معتقدة أنها لصالح 

دعاة عودة الربملان املجّمد.
منذ  تعّودنا سماعه  قديم  هو  ما  منها  كثرية  ُرفعت شعارات   )5
مقطوعة  وحتى  وطنية"  و"كرامة  "ديقاج"  نوع  من   2011 سنة 
صيغت  جديدة  شعارات  وهناك  تغب  لم  امليّة"  عىل  القعدة  "محىل 
باملناسبة يف منتهى البذاءة تناولت شخص الرئيس وبعض معاونيه ال 
يمكن إيرادها يف هذا الفضاء بحيث اقترصت عىل ترديد البذاءات بدل 

أن تكون ذات مضمون سيايس ورسالة واضحة.
6( الشعارات التي رفعت من طرف الذين مّروا صدفة وواجهوا 
دعاة الوقفة تؤكد أن التونيس أصبح بعد مرور 10 سنوات عىل حكم 
انهيار  من  البالد  أوضاع  إليه  آلت  ما  يف  السبب  بأن  متيقنا  النهضة 
اتهمهم  الذين  وقياداتها  النهضة  حركة  إىل  باألساس  يعود  وهوان 
الحضور رصاحة باالغتيال وباإلرهاب وهو ما يؤرش عىل أن التونيس 

املسالة  أن  باعتبار  وتناطحها  الدستورية  الفصول  أرس  من  خرج 
سياسية وأن حّلها لن يكون إال سياسيا. 

7( من خالل حديثي مع بعض الذين شاركوا بعفوية يف الوقفة 
25 جويلية ليست  من الجهة املقابلة تبنّي يل أن مساندتهم لقرارات 
مساندة عفوية أو ابنة اللحظة وإنما هي مساندة مبنية عىل رؤية وفهم 
ملعطيات الواقع كما وأنها مساندة مرشوطة وغري مطلقة وما يدّل عىل 
ذلك أن جلهم حرص عىل دعوة الرئيس إىل اإلرساع باتخاذ اإلجراءات 
العملية لتنزيل قرارات 25 جويلية يف الواقع السيايس والوصول بها 
إىل القضاء عىل الفساد بكّل أشكاله ألن كل تأخري يضعف من حماسة 
حول  الشكوك  فيهم  ويبعث  القديمة  املنظومة  عىل  القضاء  أنصار 
صدقيّة ما جرى خصوصا ملا نضع يف االعتبار حمالت التشكيك التي 
تخرتق كافة وسائل االتصال. لذا تجدهم يحرصون عىل تذكري الرئيس 
برضورة االنتهاء من هذه املرحلة واالنتقال إىل مرحلة البناء كتأليف 
الحكومة وصياغة النصوص املنظمة للمرحلة القادمة وإحالة ملفات 

الفساد واملفسدين إىل القضاء.
للمرسح  العرش  الدرجات  عىل  االحتجاجية  الوقفة  اقترصت   )8
البلدي يف العاصمة ولم تتمكن من االنتقال إىل غريها يف املدن األخرى 
وهو ما يعكس الهوان والعجز الذي أصبحت عليهما حركة النهضة 
أمام املّد الجماهري املناوئ لها الذي خرج بعد اإلعالن عن قرارات 25 
جويلية يف كامل أنحاء الجمهورية معربا عن فرحه واحتفاله بالبدء يف 

القضاء عىل الفساد وأّسه.
النهضة  حركة  أن  أثبتت  املقاييس  بكل  فاشلة  احتجاجية  وقفة 
انتهت تماما يف الشارع التونيس وأنها لم تعد صاحبة تأثري فيه وأن 
كل ما نشاهد من تلميع لصورتها ومواقفها إنما يندرج يف باب الفساد 
نهاية حركة  أن  االعتبار هو  أن نضعه يف  ما يجب  أن  اإلعالمي. غري 
النهضة ال تعني خروجها من السلطة فقط وانما تعني أساسا إغالق 
كل البؤر والجمعيات واملدارس التي ظهرت كالفطر يف فرتة حكمها 

للقيام بمهمتني أساسيتني: تمويلها وتجنيد الشباب لصالحها. 

أنس الشابي

وسقطت حركة النهضة من »دروج« املرسح...

وجوه سياسية تحتج على ما يعتبرونه »انقالب« قيس سعيد

خليل الربعومي عياض اللوميمحمد الحمرونيجوهر بن مبارك

الصايف سعيد
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الشارع السياسي

الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  مويس  عبري  نزلت 
يوم االحد املايض ضيفة عىل راديو »موزاييك« وتحديدا 
اإلذاعة  عىل  الجديد  للوافد  الجديد  اإلذاعي  الربنامج  يف 
وفية  كانت  مويس  حمزة«.  »جاوب  البلومي  حمزة 
وخاصة  سنوات  منذ  لنفسها  رسمتها  التي  للصورة 
لالنتخابات  التصويت  نوايا  يف  الصاروخي  صعودها 
الجمهورية  لرئيس  نقدها  سهام  فوّجهت  الترشيعية 
مرحلة  من  مّرت  أنّها  ذلك  من  األكثر  بل  سعيد  قيس 

النقد اىل مرحلة الهجوم.
أن  اإلذاعي عىل  عبري مويس شّددت خالل مرورها 
تونس تحّولت بعد 25 جويلية يف اشارة اىل تاريخ اعالم 
 80 الفصل  تفعيل  الجمهورية قيس سعيد عن  رئيس 
دكتاتورية  »من  االستثنائية  التدابري  من  جملة  واتخاذ 
املرشد والحاكم بأمره إىل حكم الشخص الواحد الذي ال 

يسمع أحدا ويستفرد بالقرار« .
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أّن هذين 

ذلك  ضد  وحزبها  وبأنها  بالبالد  يرضان  النموذجني 
قائلة :«نسعى للتوجه نحو قواعد ديمقراطية حقيقية ال 
تتمثل يف حكم الفرد الواحد، وتسعني باملائة.. والجوقة.. 
نتجه  أن  نريد  ... نحن  والتهليل  كلنا والتصفيق  وكلنا 
نحو ديمقراطية حقيقية تحرتم فيها مؤّسسات الدولة«.

واعتربت مويس أّن الهدف من وراء الوقفة-املسرية 
الشعب  إظهار  كان  املايض  السبت  يوم  انتظمت  التي 
رئيس  نظر  لفت  رسالة  وتوجيه  »املقسوم«  صورة  يف 
كان  مهما  منه  فئة  أو  »الشعب«  أّن  اىل  الجمهورية 
كلمة  اىل  إشارة  يف  له  مؤيدة  ليست  ووزنها  حجمها 

الشعب يريد التي كثريا ما رّددها الرئيس.
رئيس  تحّرك  عدم  وصفته  ما  مويس  وانتقدت 
تفرتض  التي  الجديدة  املنظومة  بناء  نحو  الجمهورية 
العرش  السنوات  عن  املسؤولني  محاسبة  وجوبا 
الكارثة  اىل  البالد  قادوا  الذين  ومحاسبة  مّرت  التي 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي نعيشها اليوم 

معتربة ذلك من أبجديات الديمقراطية.
وشّددت عىل أنه كان يتّوجب عىل رئيس الجمهورية 
تحديد  جويلية   25 قرارات  عن  إعالنه  بعد  مبارشة 
عمليات  والتدقيق يف  الكربى  امللفات  املسؤوليات وفتح 
القروض الكربى واملشاريع املعطلة مشددة عىل أن ذلك 

يعني »منظومة«.
انتقد قيس  الحّر  الدستوري  الحزب  أن  وأوضحت 
مضيفة  جويلية   25 تلت  التي  األوىل  االيام  منذ  سعيد 

أنّهم يف الحزب اشتموا رائحة مرشوع سيايس جديد.
رئيس  مستشار  الحجام  وليد  اعالن  وبخصوص 
إن  مويس  قالت  الدستور  تعليق  امكانية  الجمهورية 
الدولة”  مؤسسات  ويفكك  سعيد  بقيس  يرض  “ذلك 
واجب  ومن  االخوان  عليه  يلوجوا  ايل  “هذا  متابعة 
الرئيس التوجه للنواب للبحث عن طريقة لحل الربملان 

والكف عن التعايل لفك عزلته«.
املحيطني  الناس  »أو  الدستور  تعليق  أّن  واعتربت 

بالرئيس والذين يدفعونه نحو ذلك يبحثون عن سحب 
وتدخل  انقالب  وكأنه  األمر  يصبح  حتى  منه  الرشعية 
ومحذرة  التميش  هذا  رفضها  مجددة  فراغ«  يف  الدولة 
باعتبار  الخيار  هذا  يف  السري  من  الجمهورية  رئاسة 
أن تعليق الدستور يعني تعليق كّل األحكام التي كان 
يستند عليها رئيس الجمهورية مؤكدة أن هذا ما يبحث 

عنه »الخوانجية« عىل حد تعبريها.
القرص  بني  وصل  همزة  “هناك  وأضافت 
سيايس  إسالم  من  لالنتقال  مخطط  وثمة  والغنويش.. 
بقيادة النهضة إىل اسالم سيايس “اليت” بقيادة القرص 
الرئايس” منتقدة بشدة “عدم تنديد رئيس الجمهورية 
بالعنف ضد املرأة قائلة “وصمة عار عىل جبني الدولة 

التونسية اال يدين الرئيس ولو ملرة العنف ضد املرأة.«

مويس تتحدث عن خمّطط لالنتقال من اسالم سيايس
بقيادة النهضة إىل إسالم سيايس اليت بقيادة القرص الرئايس

العربي الوسالتي
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إّن األهلية لزعامة الشعوب تتمثّل يف حسن اختيار الزعيم القائد  
قدرته  قبيل  من  الخارقة  البرشية  صفاته  يف  تتمثّل  وال  عمله،  فريق 
إاّل  جزئية  يُغفل  ال  يجعله  الذي  والنبوغ  األمور  بكّل  اإلحاطة  عىل 
وأخذها يف االعتبار...  من الغرور بل والجهل أيضا أن يذهب يف ظّن 
البعض أّن مثل ذلك ممكن. ونسمع  كثريا من الناس حني يرضبون 
أمثلة بشخصيات سياسية من العالم كسوهارتو الذي حكم إندونيسيا 
أو كمن يحكم رواندا  ملاليزيا  السابق  الوزاء  أو مهاتري محّمد رئيس 
اليوم بعد اإلبادة الجماعية أو كاملستشارة األملانية أنغيال مريكل... فهم 
حني يرضبون تلك األمثال يميلون إىل املبالغة اىل حّد الخيال وكأنّهم 

يتحّدثون عن ذي القرنني أو عن سليمان النبّي يف قدراتهما الخارقة.
وبمعطيات  مختلف  سياق  يف  النبّي  وسليمان  القرنني  ذو  كان 
البرش،  لكّل منهما قوى فوق طبيعة  الله  إذ سّخر  استثنائية،  ربانية 
وهو ما لم يعطه لغريهما حتّى املرسلني منهم. فكيف يتصّور البعض 
نيّته  حسن  ملجّرد  األمور  موازين  قلب  عىل  بمفرده  قادر  فالنا  أّن 
الخلق  محامد  من  ذلك  غري   ... أو  إيمانه  صدق  أو  سريته  نظافة  أو 

والصفات الشخصية.
عندما يتعّلق األمر بقيادة شعب فإّن املسألة تتجاوز الفرد مهما 
بلغ من الصدق والنزاهة. مطلوب بالتأكيد وجود مثل أولئك األفراد يف 
مراكز الحكم، ولكّن الخطأ الكبري يف االكتفاء بهم يف انتظار املعجزات.

القائد  ويحتاج  املواطنني،  من  لغريه  العادي  املواطن  يحتاج 
ملجموعة التسيري هي فريق عمله. فأين تكون أهميّة الصفات األخالقية 
فريق  اختياره  حسن  يف  تربز  ...إنّها  الزعيم؟   القائد  لذلك  الفردية 
العمل من حيث تحّري الكفاءة والخربة واإلخالص للمبادئ اإلنسانية 
لكّل عضو من ذلك الفريق. فإذا غاب الفريق غابت الرؤية املستنرية 

وبقيت األمنيات والرغبات... 
رجل  سعيّد...  قيس  الرئيس  مع  اليوم  نشهده  ما  تقريبا  هذا 
وطني صادق النيّة يف اإلصالح يعرّب »شفويّا« عن تطّلعات الشعب يف 

ترصيحاته اإلعالمية... »هّز يّدك م الطبق ال تتحرق.«.. !!!
لرتتيب  العمل  يكون بصدد  وقد  الرجل...  بحّق  أكون مخطئة  قد 
اإلجراءات اإلصالحية مقابل هذا الفساد الذي استرشى وتوّغل فتغلغل... 
وأرجو حّقا أن أكون مخطئة... أفضل من أن أكون عىل صواب ويكون 
الوطن يف قلب البحر تتالطمه األمواج، بينما ال يقّدم قائد السفينة غري 
حسن نيته، مكتفيا بنفسه ال يُطلع أيّا من عنارص الطاقم عىل يشء من 

برامجه حني يأمرهم بالذهاب يف هذا االتجاه أو ذاك...
الذي  النبّي  سليمان  لست  سعيّد:  قيس  األستاذ  الدولة  رئيس  يا 
من  أعضادا  يحتاج  فال  امللك  بشأن  يقوم  كي  الجّن  معه  الله  سّخر 
البرش... أنت برش بقدرات برشية ومسؤوليتك جسيمة. فإذا أخفقت 

بسبب اكتفائك بنفسك لثقتك بها وعدم الثقة بغريها، فلن يكون ذلك 
انهيار  سببا يف خسارتك وحدك أو فشل فردي، بل سيكون سببا يف 
دولة بأكملها أنت قائدها !!! ذلك أّن نتيجة الفشل ال قّدر الله ستكون 
من خالل رجل  ناقص...  بعضو  إاّل  بعدها  وقوف  ال  للبالد  انتكاسة 
مبتورة أو ساعد أو أكثر من طرف... تقتطعه العصابات الخبيثة التي 
نعرفها جميعا، وهي تعمل اليوم كخلية النمل تمّد أنفاقها وتضاعف 

مغاراتها فتخرج من حيث ال ندري بعيدا عن مراكز جحورها...
يا سيدي الرئيس، إذا أردت أن ترتك أثرا نافعا يف الوطن حارضه 
أمس  محّمد  )مهاتري  الوطنيون  القادة  ويفعل  فعل  مثلما  ومستقبله 
القريب وأنجيال مريكل اليوم( فاُسلك سلوكهم وأرسع بإحاطة نفسك 
لم  فإن  برنامجك...  عن  اللثام  وبإماطة  الدولة  رجال  من  باألكّفاء 
تفعل بدعوى الحيطة وخشية تسّلل الفاسدين، فإّن االكتفاء بنفسك 
وتمديد اآلجال هو أشّد خطرا من العثور عىل بعض العنارص املفسدة 
يف فريق العمل بعد اختياره. إذ أّن الحلول موجودة ورسيعا ما تلفظ 
املجموعة تلك العنارص عندما يكون جّلها من الخرباء الجاّدين، خاّصة 

أّن الشعب يقظ ويراقب.
عنرص  صار  واقعية  برامج  مؤرشات  دون  نفسها  الجمل  تكرار 
قلق بعد أن كان للوهلة األوىل عنرص طمأنة. فعندما نسمع ترصيحات 
الرئيس عن أّن كّل ما يقوم به هو »تجسيد إلرادة الشعب« و«يجب أن 
يطبق القانون عىل الجميع عىل قدم املساواة«. وأن »ال مجال للمساس 
بحقوق اإلنسان إطالقا وال مجال للمساس بالحقوق والحريات ألننا لن 
نقبل بذلك أبدا« وأنّه »إذا حصلت تجاوزات فالقانون هو املرجع«.... 

فإّن كّل تلك الترصيحات جميلة... ولكن أين مصداقها يف الواقع؟؟؟ 
...

مىض عىل الرئيس يف الحكم ما يقرب من السنتني  قبل 25 جويلية 
و ما يقرب الشهرين بعدها... ولكن ما عدا قرارات ومواقف يوم 25 
الواقع  أّن  أي  ذاته.  للمربّع  عدنا  فقد  تاله،  الذي  واألسبوع  جويلية 
يسري يف حال سبيله وترصيحات الرئيس تسري يف حال سبيلها يف جهة 
أن  يمكن  ال  والتي  آلخر  حني  من  االستثناءات  بعض  عدا  ما  أخرى، 

نعّول عليها كخّط سري إصالحي للمستقبل.
األوحد  الخالق  ألنه  فعال.  قوله  يمثّل  الذي  وحده  سبحانه  الله 
لألقوال واألفعال. أّما البرش فمخلوقات. وال تتحّول أقوالها إىل أفعال إاّل 
إذا وّفرت األسباب املادية والظروف املوضوعية املجسدة لتلك األقوال. 
ميدانيتني  بزيارتني  فليس  يتوّقف،  أن  يجب  االحتكار  إّن  قلنا  فإذا 
ملخازن أو مصانع ونحوها، يلقي خاللها ترصيحات حماسية من قبيل 
»لن نسمح برسقة قوت الشعب« و«ليتحّمل املحتكرون مسؤولياتهم« 
لكشف  أخرى  زيارات  انتظار  يف  الرهيب...  الصمت  ثّم   ...  »....« و 

مغاور وجحور أخرى... فهناك آالف منها ... فهل ستزورها جميعا؟؟؟ 
وها قد فعلت بعدد منها فماذا حدث ؟؟؟ فهل اتعظ البقية ؟؟؟ !!!

رئيس  فأنت  الرئيس...  سيدي  يا  وسعها  إاّل  نفسا  الله  يكّلف  ال 
صّح  وإن  تكون  أن  تستطيع  وال  الدولة  أعضاء  كّل  ولست  للدولة 

عزمك. ألنّك تتصّور ما ال يستقيم من قدرة الفرد الواحد من البرش.
تشكيل  معها  بالتوازي  وربّما  حكومة  لتشكيل  باإلرساع  عليك 
لجان مختّصة من الخرباء لدراسة األوضاع من أجل تقديم مخططات 
واقعية لإلصالح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل السقوط يف الهاوية... نعم 
تسري تونس حثيثا نحو الهاوية إن لم نفّعل الترصيحات باألفعال...  
بـ«فضل« جّد ونشاط ومثابرة الخونة والخبثاء والوصوليني وأثرياء 

األزمات وأشباه السياسيني والقائمة طويلة...
الشعب يريد... أن يرى نتائج الترصيحات التي تصدر عن الرئيس 
واقعا يف حياته... كّل الشعب وليس حومة أو حّي أو جهة... أو كشف 
جحر من ألف والبقية تعمل كالعادة ألنّها لم تترّشف بزيارة ميدانية 

بعد من لدن الرئيس... 
فلنأخذ حال القضاء عىل سبيل املثال وهو الذي بإمكانه أن يضع 
الجميع عىل »السّكة« يف خّط مستقيم، لو استقام »هو« طبعا... فإن 
لم يستقم كما هو حاله اآلن من االعوجاج، ففاقد اليشء ال يعطيه...  
فعندما نرى مثال أّن شوقي الطبيب يف اإلقامة الجربية وتالحقه وعائلته 
الدين مخلوف وسعيد الجزيري وبارونات  تهم بالجملة بينما سيف 
كّل  فإّن  للعدالة  أحد  يطلبه  لم  و«راكش«  ومتخّف  فاّر  بني  الفساد 
الطاولة  عىل  الرضب  مصداق  »أين  والسؤال:  لالستغراب  يدعو  ذلك 
والترصيح بأّن القانون سيطبّق عىل الجميع عىل قدم املساواة« ؟؟؟ !!! 
ماذا تنتظر يا رئيس الدولة لتعيني وزير للعدل ليخوض اليوم غمار 
هذه الحرب الرضوس بأدوات القانون واقتدار الخبري العارف بواقع 
القضاء والقضاة ويتفّرغ لذلك تفّرغا كامال؟؟؟ أليس هناك كفاءات 
إّن هناك أسماء لرجال ونساء يف تونس تجعل فرائس  البالد ؟؟؟  يف 
املتوّرطني ترتعد... كالصادق بالعيد أو كلثوم كنّو أو أحمد صواب... 
حيث  من  سواء  هؤالء،  يف  تثق  ال  إنّك  الرئيس  سيادة  يا  لنا  تقل  وال 
نفسك وترفعها فوق  تنّزه  فإنّك  وإاّل  الوطنية...  أو من حيث  الخربة 
الجميع بمعنى أنّك ال تثق إاّل يف وطنيتك وحدك... وهنا أذّكرك بقول 

الله تعاىل من سورة النجم: 
ِبَما  أََساُءوا  الَِّذيَن  ِليَْجِزَي  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  َماَواِت  السَّ يِف  َما  ))َوِللَِّه 
يَْجتَِنبُوَن  ِباْلُحْسنَى  ﴿٣١﴾  الَِّذيَن  أَْحَسنُوا  الَِّذيَن  َويَْجِزَي  َعِملُوا 
ِبُكْم  أَْعَلُم  اْلَمْغِفَرِة ُهَو  َواِسُع  َربََّك  اللََّمَم إِنَّ  إاِلَّ  َواْلَفَواِحَش  اإْلِثِْم  َكبَاِئَر 
تَُزكُّوا  َهاِتُكْم َفاَل  أُمَّ بُُطوِن  يِف  أَِجنٌَّة  أَنتُْم  َوإِذْ  اأْلَْرِض  َن  مِّ أَنَشأَُكم  إِذْ 

أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبَمِن اتََّقٰى  )32( 

إىل السيد قيس سعيد رئيس اجلمهورية التونسية
نهلة عنان



معادلة الحرية
أو زيت الصانغو

قيس سعيد...
والالدولة..

تغيير النظام السياسي
ليس تغيير المنظومة 

السياسية بل ترسيخ لها

حيرة زاهد في الدنيا 
وراغب في الدولة

لطفي زيتون

عبد الواحد اليحياوي

عدنان منصر

أحمد الرحموني

تفاعالت مع إجراءات رئيس الجمهورية

يف 2011 قام الشعب بثورة اجتماعية لتحسني مستوى ابنائه وتشغيلهم.
جات النخب اليل قهرتهم الديكتاتورية وهمشتهم  قالولو الحرية والديموقراطية هي مدخل الرخاء والثروة 

والعدالة، عام برك نكتبو دستور جديد نعملو انتقال ديموقراطي ونتلهاو باملطالب الحقيقية للثورة ياخي
الشعب املسكني سيبلهم اللعب، عداو عرشة سنني يف تقعيد العود  انتهت بنظام سيايس هجني وبمحكمة 

دستورية غري موجودة.
االن يضعون الشعب امام معادلة الحرية او زيت الصانغو 

بعد ما قالولو الحرية باش تخليك تقدر تستهلك زين الزيتون، نخبة معاقة تشتم يف الزواولة اليوم ألنهم 
هم واتتهم الظروف.

هل هناك معنى للحرية اذا كنت مكبال باالحتياج ؟؟؟ 
فأول رشوط الحرية هي االكتفاء،

واحد يتظاهر تحت حماية االمن ويشتم الرئيس و يشتم معه مستهلكي زيت الصانغو اليل هوما الفئات 
املسحوقة إيل يتقص عليهم املاء كل يوم، أهلنا اليل يعانيو من انهيار منظومة التعليم والصحة والنقل وإشتعال 

االسعار...
الخائن هو الذي يخون فئته االجتماعية الباقي الكل هراء، 

السيايس ملا يكون يجهل مكونات شعبه و يتجاهل وضع شعبه ومشاكلهم واحالمهم واهدافهم مستحيل 
ينجم ينجح.

زيت الصانغو لشعب ٪50 منه فقري جدا يمثل مع الخبز والسميد وحكة الطماطم حاجز ضد الجوع،
 االسكالوب هو املصدر االول للربوتني للطبقة املتوسطة فلما يعجز يرشيه وقتها يحس فعال بالفقر ..

هذه امور ملا يتجاهلها السيايس ما ينجمش يرجع يطلب اصوات الناس مرة أخرى

قيس سعيد هو من املنظرين ملا بعد الدولة الحديثة وخاصة ديمقراطيتها التمثيلية حيث التنظيم املجتمعي 
الرئاسة بتمثل  الدولة العمودي وهو ما عرب عنه من خالل ما سماه يف خطاب تسلم  العفوي اهم من تنظيم 

املجتمع للقانون. 
ولكن هذا التصور يف الحقيقة طوباوي ومحاولة تطبيقه تؤدي إىل الالدولة وهو ما يتجىل يف مرحلة ما بعد 

25جويلية ولو أن ذلك يظهر بشكل مؤقت.....
دولة دون حكومة وواليات دون والة ومعتمديات دون معتمدين وإدارات دون مديرين واألسوأ أن ذلك ليس 

إال الشجرة التي تخفي الغابة.....دولة بال قوانني....
هذا  أن  ونعرف  الجربية شفوية  اإلقامة  قرارات  أن  اإلدارية  املحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  اليوم يرصح 
ينطبق عىل قرارات تحجري السفر ايضا بينما يفرتض القانون قرارات مكتوبة ومعللة ليتمكن القضاء من بسط 

رقابته عليها. 
الذين اعرتضوا أمام املحكمة اعرتضوا عىل قرارات شفوية واملحكمة راسلت وزارة الداخلية  لتلقي جوابها 
ولكن ال حياة ملن تنادي ويبدو أن وزارة الداخلية نفسها ال تعرف أسباب قرارات اإلقامة الجربية مما سيضطر 

املحكمة إىل إلغاء تلك  قرارات يف إطار مهمتها املواءمة بني الحرية والنظام العام
مع الحرج  يف الغاء قرارات غري موجودة قانونيا. 

الدولة اآلن تعمل خارج الدولة.....تعمل مثل قبيلة حيث يحكمها شيخ القبيلة....أو يحكمها أطراف باسمه...
جزء من أسباب تأخر قرارات قيس سعيد هيمنة فكرة الالدولة عىل تصوراته ....

لم يكن حديث رئيس الجمهورية مع زمالئه القدامى، من أساتذة القانون الدستوري ،حديثا مستجدا يمكن 
ان تلمس فيه أجوبة مبارشة عن أسئلة محددة بل هو أقرب إىل رجع الصدى وحديث املرء مع نفسه.

وخارج اية فرصة للنقاش، جلس عميدان سابقان )الصادق بلعيد، محمد صالح بن عيىس( واحد األساتذة 
من نفس املدرسة )محمد محفوظ( لسماع محارضة من رئيس الجمهورية غري ذات موضوع.

حتى  سماعه  بعناية،فإن  مسجال  كان  الجمهورية"،  "رئاسة  بصفحة  املصور،املنشور  املقطع  ان  ورغم 
نهايته ال يجعلك تظفر بخطاب متكامل ومركز.

ورغم ان الرئيس نفسه قد أعلن يف بداية حديثه ان املوضوع يتعلق بقضية سياسية هي الحكومة او سياسة 
الحكومة)دون أن نفهم محل هؤالء من اإلعراب! (، فإن االستطراد

)والتنقل من عنوان إىل آخر( قد أدى
اىل اختالط املسائل)وحتى الوقائع( املختلفة، فال تجد أجوبة شافية عن جميع األسئلة املعلقة.!

فماذا كان يهدف الرئيس من ازدرائه للدستور) الذي وصفه بنص غري مرشوع( او للحكومات السابقة او 
للربملان اوحتى للرشعية؟!

و ماذا كان  يستهدف من استعادة خطاب بورقيبة عن الدستور الذي "يقبل التطور بتطور الزمان"!؟
ومن هؤالء الذين يتهمهم بالخيانة والعمالة والرسقة واملتاجرة بفصول القوانني؟

 وهل كان عليه أن ينفي بكامل الوثوق اي اعتداء عىل الحريات) و خصوصا حرية السفر( مثلما كان ينفي 
دائما أن ما اقدم عليه هو بمثابة انقالب؟!

وملاذا يغضب وهو يمسك بكامل السلطات ويدحض بقوة ما يقال عنه انه يف حرية،ذلك" الزاهد يف الدنيا"  
والراغب يف الدولة؟!

العصفور لن يعود
إلى القفص...

نوفل سعيد

اليوم و بعد عديد املحاوالت اليائسة للتسويق لفكرة االنقالب و االستقواء املثري للشفقة باألجنبي التي باءت 
كّلها بالفشل ...الجميع تقريبا قبل و اعرتف، وان بدرجات متفاوتة، بأن ال رجوع اىل الوراء، اىل ما قبل 25 
جويلية، و لكن ما هو هذا » الوراء« الذي ال رجوع بعده.. ما هي مساحته? وما هي حدوده?...أوأين يراد له 

أن يقف?...
 بمحاوالتها رسم حدود املربع الذي يجب أن تتحّرك فيه لحظة 25 ديسمرب تسعى املنظومة القديمة الفاشلة  
بتلويناتها املختلفة إىل إعادة  إنتاج نفسها باالتكاء، هذه املّرة، عىل لحظة 25 جويلية تماما كما فعلت يف السابق 
عندما أعادت إنتاج نفسها باالتّكاء ثّم بااللتفاف - يوم 14 جانفي -2011 عىل لحظة 17 ديسمرب2010....

بمعنى تريد هي تريد ان تستثمر يف هذه اللحظة باملقادير التي تسمح لها بإعادة إنتاج نفسها... و ال باملقادير 
التي تسمح بالقطع مع املنظومة التي انتجتها... وهذا طبيعي باعتبار ال وطنيتها..

هي بدون شك محاوالت املنظومة الفاشلة التي  تريد أن تستفيد، هذه املّرة،  من وقود 25 جويلية  وتشحن 
امتداد  2010 عىل  ديسمرب   17 وقود  استنفذت  أن  ...بعد  املتدفق  الخارقة ووهجه  بطاقته  الفارغة  خّزاناتها 

عرشية كاملة من اإلخفاقات املتتالية و التنكر املتواصل ملطالب الشعب املرشوعة و العبث بمقدراته...
و لكن لن تكون 25 جويلية تكرارا و ترديدا للحظة 14 جانفي... الشعب يريد لحظة 25 جويلية لحظة 
وطنية حقيقية فارقة... تونس جديرة بديمقراطية حقيقية، ال بديمقراطية شكلية تحمي الفاشلني الذين أداروا 
ظهورهم للشعب و عبثوا بقوته ،ديمقراطية تصان فيها الحقوق و الحريات و تصان فيها مقّدرات الشعب و 

كرامة املواطن وتصان فيه مؤسسات الدولة من العبث ...
العصفور لن يعود اىل القفص...

الشعب صاحب السيادة..
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حرص املشكلة يف طبيعة النظام السيايس، هل يختلف يف يشء، من ناحية اإلشكاليات 
الرصاع حدود  يتجاوز  ال  يف صلبه،  الديمقراطي«؟  اإلنتقال  »منطق  عن  يطرحها  التي 
نفس املربع: طريقة تصعيد املشاركني يف إدارة الدولة. هذا ليس تناقضا مع املنظومة 
الرئيس: نحن ال نزال يف ذات املنظومة، واألمر يتعلق باختالف يف  كما يريد أن يقنعنا 

التفاصيل.
يغري  ال  هذا  فحسب؟  اإلنتخاب  طريقة  تغيري  به  املقصود  هل  املنظومة،  تغيري 
طريقة  القائمة.  املنظومات  يغري  ال  الحكم«  نظام  »طبيعة  تغيري  حتى  املنظومات. 
الحكم، وطريقة اختيار من يحكم هو غالف املنظومات، وليس ُكنهها. املنظومات تقوم 
عىل توزيع معنّي للمصالح التي تنشئ الشبكات والتضامنات. املنظومة هي تلك البنية 
وهذه  الفوقية،  بُنيتها  واإلستقرار  بالتدريج  تنشئ  والتي  املصالح  عىل  القائمة  التحتية 

األخرية بإعالمها وثقافتها ونخبها املفكرة، تسمح بتربير بقاء نظام املصالح ذاك.
سؤال: هل أن تغيري نظام اإلنتخاب، وحتى نظام الحكم، يغري فعال طبيعة املنظومات؟ 
التي تقوم  للتوازنات  املنظومات ال تنشأ من رفض  لتغيري  الحاجة  أن  ال. مطلقا. طاملا 

عليها البُنى التحتية للمنظومات، فإن أي تغيري يف نظام اإلنتخاب ونظام الحكم، ال تأثري 
له مطلقا. هناك تغيري، وهناك وهم تغيري. ما نتحدث عنه هنا هو وهم التغيري.

الحديث عن تغيري املنظومة السياسية مثلما نسمعه اليوم، هو يف أقىص طموحه تغيري 
للنظام السيايس، أو عىل وجه أدق، تغيري لنظام الحكم. أما املنظومة فهي مستقرة عىل 
نظام مصالح ال يمس تغيري نظام الحكم منه شيئا. من يطمح لتغيري املنظومة السياسية 
اقتصادية  وهي  املنظومة،  تلك  عليها  تقوم  التي  األسس  تغيري  يطرح  أن  عليه  يجب 

واجتماعية وثقافية باألساس.
الرئيس  مىض  إن  حتى  ال.  باملطلق  ال.  األساس؟  هذا  عىل  اليوم  نقاش  هناك  هل   
تلك  يف  يشء  يتغري  فلن  ذلك،  يف  نجح  إن  وحتى  عنه،  يتحدث  الذي  الربنامج  إنجاز  يف 
تجديد  فرصة  ومنحها  املنظومة  لنفس  ترسيخ  هو  األقىص،  يف  ما سيحققه،  املنظومة. 

نفسها لإلستمرار.
 األمر متعلق بتحسني مسكن، ال يغري من مساحة السكن شيئا: َدَرج جديد هنا، طالء 

جديد هناك، ولكن الفضاء نفسه، واألسس ال تُمس.
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تفاعالت مع إجراءات رئيس الجمهورية

قيس سعيد...
ُزحل يلتهم ابنه...

ميالد خالدي

يُقال إّن جزءا كبريا مّما يرُّصح به القادة والرؤساء يف خطاباتهم مرهون باإليحاءات والرمزيات 
والكلمات املشّفرة، لذلك لم يّدخر قيس سعيد جهدا وإلغازا حينما اعترب نفسه قادما من كوكب آخر 
أو أنّه ينتمي إىل مجّرة غري املجّرة التي نتبع. إنّه قيس سعيد القائد الغريب الذي يرى أن مجّرته مهّددة 
وأّن كّل امتداد له هو خيانة. فالقادة الغرباء كثريا ما يتسّلقون عرش األلوهية، وكثريا ما ينتهجون 
الورع والتزّهد يف الدنيا وكم من غريب زاهد تقّرحت بداخله الدكتاتورية، مثلما يذهب يف ذلك الكاتب 
تُفّكر من  الدكتاتوريات«. فاأللوهية هي رمزية عنيفة لذات  أوليفيي غوز يف كتابه »قرن  الفرنيس 

األعىل وتستجيب من الداخل.

ُزحل يلتهم ابنه...
يف لوحة فنيّة سرييالية قاتمة بعنوان »ُزحل يلتهم ابنه« رسم الفنّان االسباني الكبري  فرانشيسكو 
دي غويا سنة 1823 - حسب األسطورة األغريقية- كرونوس  إله كوكب ُزحل وهو يلتهم ابنه، بدعوى 
نبوءة خامرته، نبوءة أن أحد أبنائه سيخلعه عن العرش، فما كان منه إالّ أن سبق غريزته وقريحته 
املتطاولة. كرونوس هو ساترين Saturne عند الرومان وُزحل عند العرب، إنّه الكوكب الذي يصري إلًها  
ال  ليشء إالّ ليقول إّن اليد الطوىل هي رأيس الثانية. إنّها  الّرمزية امُلقنّعة القاتلة، إنّه الخصم واملنافس  
حني ال يكون هناك خصم بطول قامتنا، إنّه قيس سعيد بني الواقع واملجاز، إنّه قيس سعيد حني يرى 
الّشعب خصما ُمحتمال أو حسب نبوءته خطرا صاعدا وجب التخّلص منه. رسم دي غويا اللوحة عىل 
جدار بيته ربّما ليقول للعالم أّن ما يُخيفنا هو ما يقبع داخلنا أو ما هو قريب منّا أوهو الذي يُسندنا 
وقت الحاجة. ُربّما ليقول أّن أقرب األشياء هي تلك التي تُخيفنا وتربكنا، تلك التي تقول إّن الجدار هو 

جزء من كينونتنا ألنه ال يقيم الحّد.
تجارب غامضة  إىل  الرموز  »تدخلنا  ريكور  بول  الفرنيس  املفّكر  يقول  التأويل  نظريّة   كتابه  يف 
القّوة«. ما نعيشه اليوم هو  رصاع من أجل فرض القّوة الغامضة: القّوة الناعمة ثّم القّوة العنيفة، 
تجربة اإلله الوحيد األوحد مع الخليقة الصاغرة، تجربة الرئيس مع شعب هائم ضائع حتى الثُّمالة. 
تجربة الغموض هي تلك التي تشّدنا نحو اإلله، لوال الغموض ملا كان للخشوع والرضوخ لنداء الّسماء 
معنى، قيس سعيد يعتنق الغموض، لو كان كتابا مفتوحا ملا فتحه الّشعب وملا رفعه إىل سدة الحكم. 

كن غريبا فقط...
امُلتّوج  الزمن  إله  إنّه كرونوس  ثّم تُغّطي عيوب اآللهة واإلنسان،  إّن  األسطورة جاءت لتكشف 
املتحّرك الذي يسبق زمنه، إنّه قيس سعيد القابض عىل حركة التاريخ وامُلعّطل لعقارب الّساعة، إنّه 
إىل  إىل ُزحل،  أن ينتمي  أراد قيس سعيد  النبي اسماعيل حينما ال يجد مجاال للتضحية واملقايضة.  
الكوكب الَحلقي، حلقاته تضغط عىل عنق الربعم الصاعد املتمّرد وصدر الشعب املتهالك.  لقد اختار 
سعيد أن يكون خارج الرّسب حتى لو كان قادما من ُزحل ذلك الكوكب اإللهي البعيد، كوكب ليس 
كغريه من الكواكب، كوكب بُنّي ُمصفّر غازي وبارد. ملاذا يقولون إّن األجسام عىل أشكالها تقع؟ إنها 

سمة اآللهة وحدها. عذرا إصبع قدمي خرج عن الغالف الجّوي...أعطني حيًّزا كي أُرجعه...

لعنة األلوهية  وحكمة الُربوبية...
هل قيس سعيد ترّسع حني اختار أن يكون إلًها  بدل أن يكون َربًّا؟ أن تكون إلًها  هو أال تتحّمل 
وزر املسؤولية، حني تُخطئ وتُذنب يف حّق الخليقة، أن تكون إلًها هو أنّه ليس هناك إمكانية للعودة 
إىل الوراء واصالح ما يمكن إصالحه. األلوهية  هي لعنة ملن يريد أن يقفز من الُسّلم، أن تكون إلًها  هو 
أن تطلق النّار عىل قدميك األرضيتني. أن تكون إلًها  هو أن تحُكم مّرتني يف الرّس والعلن، هو أن ترىض 

بتزكية الخليقة من أجل عرش ال يقّدم لهم شيئا سوى تسويف مرهق.
عىل عكس األلوهية، الربوبية هي شهوة الحكم املتدّرج والسلطة املنتقاة. أن  تكون ربُّا هو أن 
تخطئ وتتعثّر وتُنصت وتُنجز... إذا كانت األلوهية غري مطالبة باالنجاز فإّن الربوبية موكول إليها 
الفعل واالنجاز، إنّه االنجاز الذي يكتنفه إيمان بقوى الدفع إىل األمام، إيمان بقوى الخري: أنا هنا كي 
أخدمك. هناك الكثري ممن انتقلوا من عبادة اإلله إىل عبادة الرّب، هناك من انتقل طوعا وهناك من 
انتقل قرسا... والويل كّل الويل امن انتقل قرسا وغصبًا. أن تعبد إلًها  هو أال تُفّكر بصفة أفقية، حيث 
يتسنّى لك البحث عن ذاتك االّ يف ظّل اإلله، أن تقول »نعم« عوض »ال« هو أن تتخىّل عن ثُلث هّويتك 

وتقّدمها ُقربانا لآلخر امُلتأّله.
بالُربوبية  يُرّحبون  ال  ومتباينون،  ومختلفون  متعّددون  ألنّنا  أربابا  نكون  أن  من  يمنعوننا 
يف  والعرشين  الواحد  القرن  ألوهية  امتدادهم.  عىل  صارخا  وتعّديًا  كرامتهم  من  ا  مسًّ ويعتربونها 
مجملها تريد أن تعود إىل الحزب الواحد، إىل الرأي الواحد، إىل اإليديولوجية الواحدة، إىل الرّب الواحد، 
إىل اللغة الواحدة، إىل اللعنة الواحدة.  حتى اللعنة يريدونها واحدة وحيدة بلسان واحد يتيم ال تملك ال 

حول وال قّوة، ترتهُن بارتهان اآلمر بأمره ال غري.
ُزحل زحَل بنفسه، نأى بنفسه عن كّل األفاق، ذهب إىل رأس ابنه ثم صدره وأكثر ما يُخيف اآللهة 
هما الرأس والصدر: مكمن التمّرد وموطن االزدهار والحريّة. فإذا وددت التعّرف عىل ماهيّة شعب 
متمّرد حّر مزدهر فعليك أن تتفّقد رأسه وصدره. ِنعَم الرؤوس الُحّرة إذن. وإذا كان قيس سعيد يرزح 
بني واقع العرش املكني ومجاز التصفية  الُفضىل فأوىل به أن يكون ربًّا ال إلًها، ثّم أن يحسن نزول 

الدرج ال املصعد فما أكثر املصاعد  التي تذهب بنا بعيدا مع أّن وجهتنا جدُّ قريبة.

جريدة »لوموند« :

بلغ الصبر منتهاه
تطرقت صحيفة »لوموند« الفرنسية يف عددها الصادر يوم 15 سبتمرب الجاري اىل 

الوضعية االستثنائية التي تعيش عىل وقعها تونس.
واعتربت الصحيفة أنه »بعد مرور 50 يوما عىل صدور قرارات يوم 25 جويلية املايض 
افصاح  عدم  ظّل  يف  تتأبّد  أنها  يشعرون  استثناء  حالة  أمام  ينفد  التونسيني  صرب  بدأ 

الرئيس قيس سعيّد عن سيناريو الخروج منها«.
انضيافه  درجة  اىل  يتأبّد  بدأ  مؤقت  وضعية  »هي   : بالخصوص  »لوموند«  وكتبت 
لضباب سيايس كثيف يخيم منذ مدة عىل الساحة السياسية بتونس. فبعد مرور سبعة 
اسابيع عىل انقالب استأثر بمقتضاه قيس سعيد يوم 25 جويلية بكل السلط بذريعة 
وجود »خطر داهم« يتهدد األمة، تتنامى الحرية أمام صعوبة توضيح الرئيس سيناريو 

الخروج من األزمة.
ويف انتظار بيان أعلن باستمرار ان سعيد سيتوجه به لألمة »خالل األيام القادمة« 
يظّل البلد بال وزير أّول وال برملان بينما يتواصل الغموض حول تغيري النظام السيايس 
التدابري  يف  سعيد  مّدد  املايض  أوت   24 ويوم  الجمهورية.  رئيس  ذلك  اىل  يدعو  مثلما 
االستثنائية »حتى اشعار آخر« لكن يف أي اتجاه؟ أمام كّم مماثل من الريبة والضبابية 
تزايد نفاد صرب الجميع بشكل واضح داخل البالد تماما مثل خارجها أين بدأ نجم تونس 

يخبو«.
من   80 الفصل  جويلية   25 يوم  الدولة  رئيس  فّعل  »عندما   : الصحيفة  وأضافت 
الدستور املتعلق بـ »التدابري االستثنائية« عمت بهجة شعبية شوارع وأنهج العاصمة 
تونس ورّحبت الجماهري بقراره. فقد كان صرب الشعب عىل شلل مؤسسات الدولة قد 
بلغ منتهاه، شلل ناتج عن حروب التخندق الدائرة بني القرص الرئايس ورئاسة الحكومة 
خلفية  عىل  باستمرار  تتدهور  اجتماعية-اقتصادية  وضعية  ظل  يف  متشّظ  وبرملان 

احتدام تفيش جائحة كوفيد 19«.
الحزب  االسالمي  االتجاه  عن  املنبثقة  النهضة  حركة  »كانت   : »لوموند«  وتابعت 
األول يف الربملان ومحور االئتالف الحكومي هدفا للغّل الشعبي. كما فرض عزل رئيس 
الحكومة هشام املشييش-البريوقراطي الذي سقط يف مدار النهضة نتيجة وجود دستور 
يغلب عليه الطابع الربملاني اضافة لتجسيد انشطة مجلس نواب الشعب صورة ايجابية 
لرجل ذي قبضة حازمة يشن هجوما مبارشا عىل شياطني الفساد وعىل انهيار الدولة. 
غري انه بعد مرور أكثر من 50 يوما عىل تدابري 25 جويلية بدت عالمات اهتزاز الثقة يف 
رئيس الدولة رغم شعبيته الكاسحة وازدادت الحرية بينما يعاني سعيّد من أجل تعيني 
إنه  يقول قريبون منه  ارساء مؤسسات حكم  والكشف عن سيناريو  أول جديد  وزير 
مرصود النهاء عرشية ما بعد 2011 موسومة بطغيان نظام برملاني مختّل )...( ويوم 
الحبيب بورقيبة  الرئيس سعيد ألول مرة خالل أحد لقاءاته بشارع  11 سبتمرب طرح 
بالعاصمة بـ »الشعب« فكرة تعديل دستور 2014 الذي يرى أنه أتعب التونسيني لكن 
اىل  أحد مستشاريه  أرّس  بيومني  ذلك  ذلك. وقبل  التفاصيل حول  تقديم مزيد من  دون 
نحو  »التوجه«  يتمنى  الدولة  رئيس  بأن  عربية«  نيوز  »سكاي  االنغلواماراتية  القناة 

إقامة »نظام رئايس«.
وتواصل »لوموند«: »لم يعد استحضار الشعب بشكل ثابت يف خطابات قيس سعيد 
كافيا لتبديد املخاوف من انحراف نحو سلطة الشخص الواحد. وقد مثل االنتقاد الصادر 
يوم 13 سبتمرب عن نور الدين الطبوبي أمني عام االتحاد العام التونيس للشغل، نقابة 
األجراء بالغة التأثري يف الساحة التونسية منعرجا أكد ظهور جبهة منشقة عن رئيس 
الدولة. وقد لّخص الطبوبي ذلك عندما توجه لرئيس الدولة قائال : »لو حاولت االنحراف 
وهو  جاهز  وبأنه  موجود  االتحاد  بأن  فتأكد  والديمقراطية  املدنية  الدولة  طريق  عن 
متمّرس عىل املعارك )...(. يبدو أن قيس سعيد يأمل يف تخّطي هذه الشكوك عرب الرتكيز 
عىل محاربة الفساد التي تثري جدال متزايدا رغم الشعبية التي يحظى بها. وقد شجب 
سعيد »املافيا التي تحكم البالد« مؤكدا أنه »ال سبيل للتعامل مع اللصوص والخونة«. 
ولم يكف خالل األسابيع األخرية عن ادانة »لوبيات االحتكار التي تجّوع الشعب«. ومنذ 
انقالبه تم وضع 50 شخصا يف اإلقامة الجربية وصدرت عرشات قرارات املنع من السفر 
طالت أساسا رجال أعمال دون سند قانوني واضح واعتربتها منظمتا »العفو الدولية« 
»مؤامرات  وجود  اىل  سعيد  أشار  بينما  »تعسفية«  قرارات  ووتش«  رايتس  و«هيومن 

تستهدف حياته«.
وختمت الصحيفة قائلة : »أّدى غياب الوضوح حول سيناريو املؤسسات التي ينوي 
بعثها مرفوقا بتصلب لهجته االحرتابية ضّد »أعداء الشعب« اىل ظهور نوع من الضيق 
يف  وحتى   .)...( جويلية   25 يوم  له  صفقت  التي  األوساط  لدى  ذلك  يف  بما  واالنزعاج 
الخارج، لم يعد القلق خافيا حول توجه تونس التي اشتهرت بأنها نموذج ديمقراطي 
لقائه  لدى  موريف  كريس  األمريكي  السيناتور  تطّرق  وقد  العربي-اإلسالمي.  العالم  يف 
التمثيلية« موضحا  الديمقراطية  آفاق »إعادة  اىل  بداية شهر سبتمرب يف تونس  بسعيد 
بأن »انشغال الواليات املتحدة بما يحدث يف تونس يتزايد«. وبعد أيام أعاد جوزيب بوريل 
املمثل السامي لالتحاد األوروبي يف السياسة الخارجية عىل مسامع سعيد خالل زيارة 
الديمقراطي  املكسب  عىل  الحفاظ  حول  أوروبا  »مخاوف  عن  التعبري  تونس  اىل  اداها 
بتونس«. ويبدو ان الرئيس التونيس لم يهضم ذلك اذ رسعان ما أوضحت صفحة الرئاسة 
يف  نفسها  تجد  بأن  تقبل  »لن  وأنها  ذات سيادة«  »دولة  تونس  ان  »فايسبوك«  بموقع 

موضع »تلميذ يتلقى دروسا«.
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بعد مرور قرابة شهرين عىل صدور قرارات رئيس 
مجلس  وتجميد  الحكومة  رئيس  بإقالة  الجمهورية 
باتجاه  قادمة  إصالحات  عن  وإعالنه  الشعب  نواب 
استبدال النظام السيايس الحايل بمنظومة حكم جديدة 
قد تكون أقرب اىل النظام الرئايس، تعددت التساؤالت 
حول مآل هذا الحراك سيما يف ظل الضغوط الخارجية 
القديم  الدستوري  اإلطار  اىل  رسيعا  للعودة  الداعية 
تزامنا مع تصاعد الجدل واالنقسامات الداخلية حول 
التوصيف القانوني للمبادرة الرئاسية ومدى رشعيتها 

من الناحية القانونية والسياسية والدستورية.
عن  الصادرة  املتوجسة  املواقف  تكررت  كما   
امد  إطالة  من  املتخوفة  الداخلية  األطراف  بعض 
تعتربه  ومما  محددة  غري  آلجال  االستثنائية  التدابري 
حول  العملية  والتصورات  الواضحة  لألفق  غيابا 
الوضع االستثنائي  الخروج يف أقرب اآلجال من  سبل 
والعودة اىل استئناف أنشطة الدولة يف إطار دستوري 
اىل  االنزالق  او  السابقة  األوضاع  اىل  االرتداد  يجنب 
املكتسبات  عىل  الحفاظ  يكفل  مثلما  الفردي  الحكم 
وفق  التونسيني  وانتظارات  الثورة  أهداف  وتحقيق 
برنامج عمل واضح ومحدد زمنيا ومضمونيا. ولعل 
التي  التحركات  املتصاعد،  الجدل  هذا  مظاهر  آخر 
شهدها الشارع التونيس يوم السبت املنقيض يف شكل 
وقفتني احتجاجيتني متضاربتني من حيث الشعارات 
الرئاسية  الخطوات  منارصي  او  ملعاريض  املرفوعة 
دائرة  اتساع  عن  مؤرشات  طياتها  يف  تحمل  وهي 
صدامات  اىل  تحولها  واحتمالية  الداخلية  الخالفات 
ميدانية مرضة بالسلم االجتماعية واالستقرار الداخيل 

الهش الذي تعيشه تونس. 
تحول  نقطة  كان  جويلية   25 حراك  ان  شك  ال   
إلنهاء  جاء  انه  حيث  من  تونس  تاريخ  يف  فاصلة 
غري  تدهور  اىل  أدت  ومدمرة  عبثية  حكم  مرحلة 
كيان  تهديد  واىل  التونسيني  حياة  ظروف  يف  مسبوق 
لكافة  الكيل  االنهيار  واستمراريتها فضال عن  الدولة 
املؤرشات االقتصادية واملالية وما ترتب عنها من شلل 
للدورة االقتصادية الوطنية ومن رضر بالغ بمصداقية 
بارتياح  الخطوة  هذه  قوبلت  لذلك  الخارجية.  تونس 
والقوى  والنخب  الشعب  من  هامة  رشائح  من  كبري 
املبادرة  هذه  بلورة  اىل  املتطلعة  والنقابية  السياسية 
اسرتاتيجية  خيارات  شكل  يف  وترجمتها  االنقاذية 
جديدة وخطوات عملية تقطع نهائيا مع فرتة الحكم 
السابقة وتغلق الطريق امام اية محاوالت ارتدادية من 
فلكها  الدائرة يف  السياسية  النهضة واألطراف  حركة 
والدوائر  السياسية  واألوساط  اللوبيات  جانب  اىل 
تتعلق  انتهازية  ألسباب  معها  املتحالفة  االقتصادية 

بالخوف عىل مصالحها والخشية من املحاسبة.  
مواقف رئيس الجمهورية وردوده عىل هذا الحراك 

الداخيل جاءت يف شكل رسائل صوتية قصرية مرتبطة 
بأنشطته ولقاءاته الرسمية وهي موجهة اىل الشعب 
العامني  الرأيني  عن  فضال  السيايس  الطيف  واىل 
ومواقع  االعالم  وسائل  عرب  وذلك  والدويل  املحيل 
التواصل االجتماعي. ويسعى الرئيس من خالل هذه 
عىل  باالنقالب  اليه  املوجهة  املآخذ  تفنيد  اىل  الرسائل 
والتسبب  بالسلطة  االستفراد  يف  والرغبة  الدستور 
جراء  االقتصادية  والحركة  الدولة  مؤسسات  شل  يف 
التأخري الحاصل يف تعيني الحكومة فضال عن املساس 
والتضييقات  االيقافات  بسبب  والحريات  بالحقوق 
يف  االعمال  ورجال  السياسيني  بعض  عىل  املسلطة 

إطار الحملة عىل الفساد.
صالحياته  إطار  يف  تحرك  انه  الرئيس  ويعترب 
الداهم  الخطر  من  والبالد  الدولة  إلنقاذ  الدستورية 
والجاثم املتأتي أساسا من داخل املؤسسات وتحديدا 
املرتبط  الحكومي  واالئتالف  الترشيعية  السلطة  من 
هذه  عديدة  مناسبات  يف  الرئيس  اتهم  وقد  بها. 
الدولة  لتفجري  بالسعي  السيايس  وحزامها  املنظومة 
السعي  عرب  وملصالحه  للشعب  وبالتنكر  الداخل  من 
أساسا  املرتبطة  املحلية  اللوبيات  مصالح  لتغليب 
باملصالح الخارجية. وهذا ما يفرس به الرئيس تريثه 
يتعلق  ال  االمر  ان  باعتبار  الحكومة  أعضاء  تعيني  يف 
شائبة  تشوبهم  ال  منضبطني  وزراء  باختيار  فقط 
وإنما أيضا بتحديد الربامج والسياسات التي سيعمل 

الفريق الحكومي عىل إنجازها. 
األولوية  وذات  الكربى  امللفات  وبخصوص   
اىل  اإلشارة  تجدر  الرئاسة،  عىل  بإلحاح  املطروحة 
النظام  مع  تقطع  دستورية  تحويرات  ادخال  قضية 
لتمكني  توظيفه  تم  الذي  بالدستور  الوارد  السيايس 
وخاصة  املنقضية  العرشية  طيلة  الحاكمة  األحزاب 
حركة النهضة من التغلغل يف مفاصل الدولة الحساسة 
الرئيس  السلطة. ويبحث  سعيا للسيطرة نهائيا عىل 
الداعمني  الدستوري  القانون  أساتذة  بمعية  حاليا 
القانونية  واملخارج  الصيغ  التصحيحية عن  لقراراته 
إطار  يف  الغرض  هذا  بتحقيق  الكفيلة  والدستورية 
يف  األقل  عىل  التخيل،  اىل  يشري  مما  الحايل  الدستور 
بالدستور  العمل  تعليق  فرضية  عن  الراهنة،  املرحلة 
وامليض باتجاه التأسيس لجمهورية ثالثة وهو الخيار 
ان  ويبدو  الجمهورية.  رئيس  لدى  مفضال  كان  الذي 
املعدل،  الرئايس  النظام  اشكال  من  شكل  اىل  العودة 
التنفيذية  السلطة  عىل  الرئيس  فيه  يسيطر  الذي 
أبرز  هي  للدولة،  العامة  السياسات  بموجبه  ويحدد 

التحويرات املتوقع إقرارها من خالل االستفتاء.  
يتصل  وما  الخارجية  بالسياسة  يتعلق  ما  يف  اما 
بها من سياسات اقتصادية وخيارات كربى يف املجال 
الدبلومايس، فلم يصدر عن الرئيس ما يفيد بانه بصدد 

مراجعة هذه التوجهات او امليض يف تكريسها ومزيد 
التوسع فيها وفقا النتظارات الرشكاء االسرتاتيجيني 
الكربى  الصناعية  دول  السبع  املنضوين يف مجموعة 
من  املجموعة  هذه  كثفت  فقد  األوروبي.  واالتحاد 
تحركاتها وضغوطاتها للدفع باتجاه العودة الرسيعة 
لألوضاع الدستورية السابقة مما يشري اىل معارضتها 
الضمنية للرتاجع عن النظام الربملاني لفائدة النظام 
بمصالح  املرتبطة  الدول،  هذه  وتتعلل  الرئايس. 
الديمقراطية  كربى مع تونس، بالحرص عىل صيانة 
نحو  مجددا  االنحراف  دون  والحيلولة  التونسية 
التي  وضغوطاتها  تدخالتها  لتربير  الفردي  الحكم 
ازمة  شبه  اىل  مؤدية  األخرية  اآلونة  يف  اوجها  بلغت 
دول  سفراء  عن  الصادر  البيان  بعد  دبلوماسية 
األعراف  الخارجة عن  السبع والترصيحات  مجموعة 
جوزيف  األوروبية  الدبلوماسية  لرئيس  الدبلوماسية 

بورال يف اعقاب زيارته اىل تونس. 
غري  ببيان  الترصيحات  هذه  عىل  الرئيس  رد  وقد 
معهود ضمنه التمسك بالسيادة الوطنية وباستقاللية 
القرار الوطني النابع من خيارات الشعب التي أكد انه 
لم يقع التطرق اليها باعتبار انها غرب مطروحة أصال 
املتلقي  ان يحرش يف موقف  أكد رفضه  للنقاش. كما 
انزعاج  اىل  واضحة  إشارة  يف  كان  أي  من  للدروس 
عىل  الواردة  للمواقف  الودي  غري  الطابع  من  تونس 

لسان املسؤولني األوروبيني والغربيني.  
لضغوط  الحقيقي  السبب  ان  اىل  نشري  ان  يبقى 
تؤدي  ان  من  خشيتها  هو  والغربية  األوروبية  الدول 
مراجعة  اىل  التونيس  السيايس  املشهد  يف  التحوالت 
بوابة  من  العوملة  يف  تونس  انخراط  لخيار  جذرية 
وما  األوروبي  االتحاد  مع  الحر  التبادل  اتفاقيات 
يتصل بها من قوانني وترشيعات تم اعتمادها خالل 
يف  تونس  ادماج  يف  التوسع  إطار  يف  املايض  العقد 
الفضاء االوروبي تجسيدا التفاق التبادل الحر الشامل 
واملعمق. واملالحظ ان االئتالف الحاكم بتونس ُحظي 
وبالتمويالت  الكامل  بالدعم  املاضية  العرشية  خالل 
الرضورية من االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدويل 
اليوم  هي  التي  اليها  املشار  القوانني  تمريره  مقابل 
العليا  املصالح  مع  لتعارضها  حاد  داخيل  جدل  محل 

لتونس.
وال شك ان الحسم يف هذه امللفات املصريية وغريها 
االبتعاد  اىل  يحتاج  الكربى  االسرتاتيجية  القضايا  من 
املشهد  تميز  التي  واالنقسام  الترشذم  حالة  عن 
السيايس التونيس مما يقتيض من الجميع العودة اىل 
لغة الحوار والتضامن يف مواجهة الضغوط الخارجية 
الجامعة  الوسطى  الحلول  اىل  للتوصل  السعي  وكذلك 

بالنسبة للقضايا الخالفية الداخلية. 

احمد بن مصطفى

يف تطّور املسار التصحيحي وخشية القوى األوروبية
رأي
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11 الشارع السياسين

منير الفالح 

انفضح أمره...
إىل  التونيس  السيايس  الشارع  إنقسم  جويلية،   25 بعد 
"معسكرين" متفاوتي الحجم )حسب سرب االراء( : معسكر 
للبالد  الرئيس قيس سعيد تصحيحا وإنقاذا  رأى يف ما قرر 

وآخر صنفه انقالبا عىل الديمقراطية وإرتدادا عنها.
طبعا، املعسكران أبعد ما يكونان عن التجانس بل وداخل 
كل منهما تنويعات من قبيل إنقاذ الشعب من خطر الوباء 
السيايس  واإلسالم  الجاثم  الفساد  خطر  من  الدولة  وإنقاذ 
املتحكم يف مفاصل الدولة... لذا نجد دعما متدرجا من املطلق 

إىل املرشوط بقدر تحقيق اإلنتظارات...
عىل الجانب املقابل، أي معسكر من يرون يف قرارات 25 
أنه  يعترب  باألفضل! فيهم من  ليس  انقالبا، فالحال  جويلية 
انقالب مكتمل األركان ومنهم من يراه انحرافا خطريا خارج 
الدستور وعىل أساس هذه التقييمات تأتي املطالبات مرتاوحة 
إىل  "الرشعية"  واحرتام  نشاطه  لسالف  الربملان  إعادة  بني 

الدعوة إلسقاط كامل املنظومة...
مبدئيا، كل اآلراء والتقييمات محرتمة طاملا كانت واضحة 
عرفوا  أشخاص  أو  أحزاب  عن  وصادرة  مبادئ  عن  ونابعة 
باألدنى، وإن حصل  أو  بنزاهتهم ووفاءهم لخيارات فكرية 
تبدل يف املوقف، فليكن ذلك ناتجا عن تقييم لخيارات سابقة.

إال أننا نشهد يف الفرتة األخرية عددا من "تغريات" املواقف 
أمام  الصرب  نفاذ  قرب  عنوان  تحت  وضعه  يمكن  ما  منها 

تأخر إفصاح الرئيس قيس سعيد عما يعتزم القيام به...
لكن وأيضا، نرى مواقف وممارسات إنقلب أصحابها من 
مواقع الباحثني عن دور ما )وساطة( إليجاد مخرج سيايس 

للوضع إىل تبني موقف أحد الطرفني عىل حساب اآلخر.
أعماله  املجمدة  بالربملان  النائب  ذكر  يمكن  هؤالء،  من 

الصايف سعيد.
الصايف سعيد كان مرشحا لإلنتخابات الرئاسية يف 2014 
لفائدته  املصوتني  نسبة  يف  واضحا  تقدما  وحقق  ويف2019 
بعد ما أعلنت حركة الشعب عن دعمها له، كما حصل عىل 

مقعد بالربملان كنائب غري منتظم.
يكن  لم  املايض  25جويلية  منذ  املجمد  بالربملان  النائب 
مواضبا عىل الحضور وال كثري التدخالت لكن ستبقى صورة 
إمضاءه "األبيض" عىل عريضة عالقة باألذهان كتعبرية عىل 
ميله للبقاء يف منزلة بني منزلتبن أي حرصه عىل عدم حسم 
موقفه لصالح أو ضد رئيس املجلس النيابي راشد الغنويش...

من يتصفح سرية الصايف سعيد، يتبني  وبوضوح سعيه 
خطابه  من  بالرغم  مصالحه  حيث  وأخريا  أوال  للتموقع 

"العروبي" عموما، محتوى ولكنة...
أي أن دفاعه اآلن ومشاركته يف وقفة التنديد ب"الخروج" 
عن الرشعية الدستورية )نهاية األسبوع الفارط( يبدو ثانويا 
يكون  كيف  ذلك  من  أكثر  بل  يومها!  برفقته  كان  من  أمام 
أنه ويف ترصيحات عديدة عرب  والحال  إلحتجاجه مصداقية 
عن قرفه من الربملان ورصح أن هذا املجلس إنتهى بل وحتى 
عندما طرح عليه سؤال عن مدى إستعداده لإلستقالة، رصح 
أن العمل الربملاني أصبح مرسحية سيئة... لكن إستقالته لن 

تحل املشكل.
من يراه بذاك التأثر ومسحة الحزن عىل حال الديمقراطية 
ال  الشخص،  عىل  التهجم  موجات  عن  وبعيدا  تونس  يف 
دفاعه  األسئلة عن مدى مصداقية  كم  التغايض عن  يمكنه 
تعددية حزبية  تقتضيه من  بما  التمثيلية  الديمقراطية  عن 
ليسوا  لزعماء  مقربا  صديقا  مسريته  طوال  كان،  من  وهو 
"عناوين للديمقراطية" وال مانديال زمانهم ومكانهم! وبعد 
نوعية  من  أشخاص  مع  كانت  صداقاته   ،2011 14جانفي 

شفيق الجراية وسليم الرياحي ونبيل القروي...
التعامل مع  الصايف سعيد هو كاتب معروف لكن  السيد 
كانت  النيابية،وإن  بصفته  ترصيحات  من  عنه  مايصدر 
معلقة، ال يمكن التعاطي معها بغري املنضار السيايس ومن 
باب وأحرى عندما يتحدث عن وضع رئيس الدولة يف الجانب 
املتعلق بأمنه... فقد رسد عىل أسماع الجمهور املتابع ألحد 
تحول  عندما  وعاينه  عاشه  عما  روايته  اإلذاعية  الربامج 
بالربملان  نواب  من  مراسلة  تسليم  بغية  الرئاسة  قرص  إىل 

يقرتحون فيها عىل الرئيس سعيد حال...
وكنتيجة ملا رسده،توصل للترصيح بأنه حصل لديه شعور 
قوي وراسخ بأن قيس سعيد بات محارصا بعدد من األجهزة 
الوضع  هذا  أن  وإستنتج  قراره  سيد  قوله،  يعد،وفق  ولم 
يفرس حرية الرئيس بل ذهب لحد القول أن ترصيحات قيس 
سعيد أنه ليس يف حرية من أمره يؤكد عكس ذلك تماما وختم 
الحصار  من  الرئيس  تحرير  يجب  أنه  بالقول  هذه  روايته 

الداخيل )األجهزة( والضغوطات الخارجية !
الصايف سعيد قدم رواية خطرية قد تساهم يف تغذية أجواء 
الريبة والضبابية التي يتسم بها الوضع العام وتعطي شحنة 
لنظريات املؤامرة املعششة يف أذهان عدد كبري من مواطناتنا 

ومواطنينا.

إطناب الصايف سعيد يف توصيف "حادثة" محاولة إيصال 
املتتالية،  األمنية  الحواجز  قرطاج،  لقرص  السبعني  رسالة 
وتهاتف  الرضف  فتح  مختلفة،  أسالك  من  وضباط  أعوان 
بأجهزة الالسلكي، تقديم وصف خاطئ للطرف املوجود عىل 
الطرف اآلخر بالقول أن الصايف سعيد أتى مصحوبا بسبعني 
نائب، حرارة الشمس، طول املسافة... كلها عنارص قد تصلح 
املخابراتية  أو  البوليسية  املغامرات  نوع  من  رواية  إطار  يف 
سيايس  به  يديل  حديث  إطار  يف  مفيدة  غري  وباألدنى  لكنها 
أن تحدث عن  للرئيس  بلد يعيش وضعا غريعادي وسبق  يف 

وجود نوايا للنيل من سالمته.
أوصل  هل  ترصيحه  نهاية  يف  يوضح  لم  سعيد  الصايف 
نهاية الرسالة وإىل من؟ ذهب مبارشة إلستنتاجه أن الرئيس 
هو  تلقيه  عدم  صورة  ويف  تخليصه  وجب  محارص  سعيد 
)ممثل ال70 نائب( سيخرج لإلعالم لإلفصاح عن محتويات 

الرسالة...
سعيد  الصايف  يتعرض  لم  أحاديثه،  طيلة  أنه  واملالحظ 

بكلمة نقد واحدة لحزب حركة النهضة وللغنويش!
التونيس  السيايس  الشأن  ومتابعات  متابعو  إعتاد 
املراحل  إسمه يف كل  الصايف سعيد ومحاولة خط  بتقليعات 
بمشادة  بكلمة،  بحركة،   buzzالـ ذلك بصنع  كان  ولو  حتى 
ويف  تونس  يف  شهرية  شخصيات  بصداقة  بالتباهي  كالمية، 
عندك  "ما  بالقول:  للصحفية  املرة  هذه  توجه  مثال  الخارج 

حتى فكرة عىل عدد اإلنقالبات التي غطيتها يف العالم !"
أكثر  من  املركبة،  شخصيته  وبحكم  هو،  سعيد  الصايف 
لنسب  الجالبني  أكثر  من  وبدوره  اإلعالم  من  املستفيدين 
املتابعة عىل أمل الضفر بمقطع مثري للجدل وخاصة للتداول 

الفايس بوكي.
هذه املرة، الوضع أعقد من أن يحتمل الـbuzz بترصيحات 
أو بصور عىل أدرج املرسح البلدي بالعاصمة، فالصايف سعيد 
الحريات والديمقراطية  ال يمكنه تقديم نفسه كمدافع عن 
عن  باحث  فقط  هو  أعداءها،  مع  جنب  إىل  جنبا  والوقوف 
موقع جديد يف ظل النهضة وقد تكون تدوينته مساء األحد 
املايض عىل صفحته الرسمية بالفايس بوك وجاءت يف شكل 
بوشناق:  لطفي  الفنان  أداه  الذي  للقصيد  معارضة شعرية 

خوذو الكرايس...وأنهاها بكتابة:
واتركونا نحلق مع الحمام والنحل والطيور

بنحل  النهضة  حمامة  إلتقاء  لقرب  إشارة  هذه  فهل 
)شعار حزبه( الصايف سعيد؟

خالصة خالصة القول : الصايف سعيد = ال عهد وال ميثاق. 
والسالم.

ي...!!!”*-
ِ

-* “ وال...ش

“واليش”...” واليش”..
اصغى كالمي..و “انتيش”...؟؟

..لكن “دق الْحنَك” حاجة..
و”يوم التصويت”.. هاكا “يش”..؟!!

و”الرسدوك” يويّل “دجاجة”..
يف سبيل “الغنويش”..؟!!

“صّمام األمان”..نحتاَجْه..
للطامع واملرتيش..؟!!

والواحد.. هّو”و” ِمزاجه”..
يصبّح..موش كيما يعيّش..؟!!
ومن قفصة لبنزرت وباجة..
غزلنا الْحرير..و”ديباجة”..!!

يف “فنجان”..كانت “ْعجاجة”..!!
زْي...”الكامريا كايش”..!!!

“وال يشء وال يشء

شعر :
لزهر الضاوي

صورة إمضائه "األبيض" عىل عريضة سحب الثقة من الغنويش.
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من مظاهر العودة املدرسية يف اجلمهورية التونسية

في جمهورية فنلندا
1 - يشرتط عىل معلم االبتدائية ان يكون حاصال عىل شهادة املاجستري.

2 - مدير املدرسة يتم اختياره من قبل اولياء امور الطلبة.
3 - يعطى لكل تلميذ حاسوب محمول وال توجد كتب وال دفاتر اصال.

4 - عدد التالميذ بالقسم ال يتجاوز 20.
5 - عدد املحارضات 5 فقط.

6 - راتب املعلم اعىل من راتب رئيس الدولة.
7 - يف املرتو والحافالت هناك مقاعد بيضاء مخصصة للمعلمني فقط.

8 - للمعلم »بطاقة رصف« يشرتي بها ما يشاء من السلع وبنصف القيمة.
9 - كل تلميذ يحصل عىل وجبة غذائية صحية يوميا وعىل راتب يقدر بـ50 دوالر شهريا.

10 - ال توجد امتحانات يف فنلندا ويقوم املعلم بتقيم الطالب ووضع الدرجة التي يستحقها.

12
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بسوسة  مرورا  الكاف  إىل  املنستري  من 
املشاريع  عديد  انجاز  شهد  وجندوبة  وتونس 
وزارة  قبل  من  مراقبتها  املفرتض  العمومية 
اخالالت  الرتابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز 

شتى عىل مدى سنوات. 
التجهيز،  بوزارة  تفّقد  تقارير  كشفت  فقد 
حصلت جريدة »الشارع املغاربي« عىل نسخ منها، 
تجاوزات  ارتكاب  خاصة  مقاوالت  رشكات  تعمد 
تهيئة  أو  اجتماعية  مساكن  بناء  خالل  خطرية 
وترميم إدارات عمومية أو انجاز طرقات بني 2013 

و2017.

تقصير إداري
العامة  للتفقدية  التابع  التفقد  فريق  وقف 
بوزارة التجهيز خالل متابعة بعض صفقات انجاز 
املرتكبة  االخالالت  من  حزمة  عىل  سكنية  مشاريع 
النهوض  رشكة  إرشاف  رغم  مقاولني  قبل  من 

باملساكن االجتماعية.
 وبخصوص انجاز 91 وحدة سكنية بضاحية 
التفقدية  مراقبو  الحظ  بالعاصمة  داود  سيدي 
دعوة  يف  اإلدارة  تباطؤ  قبيل  من  إدارية  إخالالت 
املقاول لبدء األشغال. وسجلوا فارقا ب42 يوما بني 
تاريخ املصادقة عىل الصفقة وتاريخ اإلذن اإلداري 

النطالق األشغال.
الرشكة  إدارة  تعمد  التفقد  فريق  والحظ 
العمومية إسناد مدة اضافية يف آجال التعاقد لم يتم 

التنصيص عليها بكراس الرشوط.
واعترب املدة االضافية »امتيازا غري مستحق يخل 
بمبدأ املساواة بني العارضني امام الطلب العمومي.«
وأكد املتفقدون أن أغلب املشاريع السكنية تشكو 

من تأخر يف إتمام األشغال يف اآلجال التعاقدية.
العمومية  الرشكة  بعدم حرص  التأخر  وفرسوا 

أصحاب  مع  املطروحة  اإلشكاليات  تجاوز  عىل 
الخاص  للمقاول  الواضح  التقصري  مثل  الصفقات 
عديد  يف  األشغال  أوقف  والذي  السوائل  بقسط 
أحداث  عن  الناتج  التوقف  اعتبار  دون  املناسبات 

14 جانفي 2011.
يف هذا السياق الحظ فريق التفقدية عدم تحرك 
الرشكة العمومية ملطالبة املقاول باستئناف األشغال 

إال يف 9 ديسمرب 2011.
مع  »سربولس«  تعامل  بني  املتفقدون  وقارن 
ُكّلفا بنفس الصفقة، فالحظوا انها مكنت  مقاوَلني 
اضافية  مدة  إسناده  يف  تمثل  امتياز  من  احدهما 
بكراس  عليها  التنصيص  يتم  لم  التعاقد  آجال  يف 
املقاول  مع  الصفقة  عقد  فسخ  مقابل  الرشوط 

الثاني.

اجتهاد في التحّيل
وبخصوص جودة األشغال املنجزة أشار فريق 
إدخال  يف  تمثلت  النقائص  من  جملة  إىل  التفقد 
تغيريات عىل الخصائص الفنية املنصوص عليها يف 

كراس الرشوط من بينها:
هو  ملا  مغايرة  بمادة  املدارج  جدران  طالء  ـ 

مطلوب 
الخشب  مثل  جودة  أقل  أخشاب  استعمال  ـ 
Contre plaque لعوارض الباب الخارجي للشقق 

 aCajou الـ  خشب  عن  عوضا  الجلوس  وقاعات 
التقديرية  األشعار  جدول  يف  عليه  املنصوص 
واستعمال مرافع خزانات من الخشب MDF عوضا 

عن الخشب املطلوب.
النجارة  أمثلة  مع  متعارضة  نوافذ  تركيز  ـ 

وبمقاسات ال تستجيب للمواصفات املطلوبة 
تستجيب  ال  وشبكات  طرقات  انجاز  ـ 
اإلسفلتية  بالخرسانة  الخاصة  الفنية  للمواصفات 

سواء من حيث السمك أو الرتكيبة.
املضادة  باملادة  العداد  خزانات  دهن  عدم  ـ 

للصدأ
ـ غياب مثبت مسار للباب الحديد الخارجي

قبل  السخانات  بعض  عىل  الصدأ  ظهور  ـ 
استعمالها.

تثبيتها  عدم  نتيجة  النوافذ  عرب  املياه  ترّسب  ـ 
بطريقة محكمة

والية  من  الرياض  بحي  سكني  مرشوع  ويف 
املقاولني  اغلب  لجوء  الرقابة  فريق  الحظ  سوسة، 
املتعاقدين مع رشكة النهوض باملساكن االجتماعية 
إىل تكليف رشكات أخرى النجاز أجزاء من الصفقة 
العمومية، وهو  دون الحصول عىل موافقة الرشكة 
ما يتعارض مع القانون املنظم للصفقات العمومية.

تهيئة أم تهرئة
الجهوية  اإلدارة  أذنت   2015 جوان   15 يف 
بقليبية  الثقافة  دار  بتهيئة  نابل  بوالية  للتجهيز 
وبآجال   ،341 دينار  ألف  بـ   قدر  جميل  بمبلغ 

تعاقدية ال تتجاوز 180 يوما.
التجهيز  بوزارة  التفقد  فريق  وبمراقبة 
أن  اكتشف   2017 فيفري  يف  الصفقة  تفاصيل 
وأن  عليه  االتفاق  تم  عما  تختلف  املنجزة  األشغال 
الكهربائية  الشبكة  إعادة  عىل  اقترص  املقاول  عمل 
القيافة  الحرائق وتهيئة حجرة  البناية من  وحماية 
وتهيئة الوحدات الصحية دون إعادة تهيئة الواجهة 

األمامية والفضاء الخارجي للبناية.
عمل  يف  اخالالت  عدة  وجود  املتفقدون  وسّجل 

املقاول من بينها:
يف  الالزمة  الفنية  املواصفات  احرتام  عدم  ـ 
حجرة  أرضية  وتبليط  الجدران  تغليف  أشغال 

القيافة والوحدات الصحية

شبكة  إعادة  أشغال  بعض  مطابقة  عدم  ـ 
الحرائق  من  الحماية  شبكة  وتركيز  الكهرباء 

للمواصفات الفنية.
ـ أغلب أشغال الشبكة الكهربائية تشكل خطرا 

عىل رواد دار الثقافة
املياه لحمايتها من  قنوات  إخفاء شبكة  ـ عدم 

اإلتالف.
املخصصة  الصحية  الوحدات  مطابقة  عدم  ـ 
الفنية  للمواصفات  الخصوصية  االحتياجات  لذوي 

لتيسري تنقلهم داخل املؤسسات العمومية.
 وشّدد الفريق املراقب عىل تحمل مصالح اإلدارة 
املرشوع  متابعة  عدم  مسؤولية  للتجهيز  الجهوية 
واإلدارية  الفنية  اإلجراءات  واتخاذ  كافية  بصفة 

الالزمة يف اإلبان.

مشروع سائب ومقاول عابث
للصفقات  الوطني  املرصد  من  مراسلة  إثر 
بتجاوزات  تعلقت   2017 العمومية يف شهر جوان 
املدني  السجن  وتوسعة  تهيئة  مرشوع  يف  حصلت 
التجهيز  بوزارة  العامة  التفقدية  أجرت  باملنستري، 

واإلسكان والتهيئة الرتابية بحثا يف املوضوع.
وتنقل فريق التفقد إىل اإلدارة الجهوية وأجرى 
ميزانيته  فاقت  الذي  املرشوع  ملوقع  ميدانية  زيارة 
3,6 ماليني دينار والحظ أن الصفقة تنص عىل بناء 
فسيحة  ساحات  وأربع  غرف  و10  أجنحة  ثالثة 
وقاعة متعددة االختصاصات وفضائني لالستحمام 

وفضاء إداري ومصحة وجناح خاص بالزيارات.
ومن بني العيوب البارزة التي عاينها املتفقدون:

حديد  بروز  مع  املسلحة  الخرسانة  تآكل  ـ 
األعمدة الحاملة للباب الرئييس للمبنى مما يؤثر عىل 

ثباته
كبري  واعوجاج  وتصدعات  شقوق  بروز  ـ 

تحقيق: محمد الجاللي

مقاولون ُمْفِرطون يف الغش
طون يف املال العام ! وإداريون ُمَفرِّ

شارع تونيس "مزّفت" من رشكة تونسية
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بالسور الخارجي للمبنى

للطريق  اإلسفلتية  بالطبقة  شقوق  ظهور  ـ 
الجانبية املحيطة باملبنى

ـ هبوط يف الرصيف الحامي للمبنى
نتيجة  املياه  وترّسب  الرطوبة  آثار  استرشاء  ـ 

النقص يف أشغال العزل املائي لسطح برج املراقبة
يف  املركزة  األملونيوم  نوافذ  جودة  يف  نقص  ـ 

أبراج املراقبة 
املبنى  ساحات  سقف  حديد  يف  اعوجاج  وجود 

مما يؤثر عىل ثبات الهياكل املعدنية
الجدران  بعض  مستوى  عىل  شقوق  بروز  ـ 

تحت ركائز الهياكل املعدنية
يف  وعيوب  املكيفة  الغرف  يف  شقوق  بروز  ـ 

انجاز السرياميك
الوحدات  بعض  يف  الرطوبة  عالمات  ظهور  ـ 

الصحية نتيجة ترسب املياه من القنوات 
يف  إخالالت  وجود  عىل  الرقابي  الفريق  وشدد 
جدول  أن  والحظ  املرشوع  انجاز  مراحل  مختلف 
تخفيض  يحتوي  بالصفقة  الفائز  العرض  أشعار 
لوحده  يمثل  الذي  املدنية  الهندسة  قسط  يف  كبري 

قرابة 80 باملائة من قيمة الصفقة.
وأشار املتفقدون إىل أن عديد املسؤولني باإلدارة 
الجهوية تداولوا عىل مراقبة ومتابعة مراحل االنجاز 
وأن  املراقبة  بغياب  اتسمت  الفرتات  أن بعض  واىل 

ذلك تسبّب يف تسيّب وتجاوزات.
الجهوية  اإلدارة  العامة  التفقدية  واتهمت 
بالتخيل عن دورها يف التنسيق بني األطراف املتدخلة 

يف املرشوع.

قبول رغم التحفظات
يف  املعتمدة  اإلجراءات  عىل  التفقد  فريق  وعرج 
الوقتي للمرشوع، فأكد عىل وجود تضارب  القبول 

يف املعطيات.
العامة  )اإلدارة  املنشأة  صاحب  ان  وذكر 
املفوض  املنشأة  وصاحب  واإلصالح(  للسجون 
بالقبول  رصحا  باملنستري(  الجهوي  )املجلس 
عىل  شدد  املرشف  املعماري  املهندس  وان  الوقتي، 
بالقبول  الترصيح  رفض  وانه  تحفظا،   46 وجود 

الوقتي.
الجهويني  املسؤولني  أن  التفقد  فريق  وأضاف 
رغم  لألشغال  الوقتي  باالستالم  رصحوا  للتجهيز 
التحفظات حول هيكل املبنى والبوابة  وجود عديد 
بتطبيق  االكتفاء  مع  الخارجي  والسور  الرئيسية 

خصم من الرشكة الخاصة بمبلغ 1600 دينار.
يف  التحري  يف  اإلدارة  جدية  »حول  وتساءل  
مدى تطابق األشغال مع املواصفات الفنية املعمول 
املعتمدة وجدية  اإلجراءات  بها وحول مدى سالمة 
الوقتي ومدى  القبول  املمضية عىل وثيقة  األطراف 

مقبولية األشغال املنجزة.«
تحفظ  لألشغال  النهائي  القبول  مرحلة  ويف 
ممثل االدارة العامة للسجون واإلصالح عىل املوافقة 

مطالبا برفع كل االخالالت املسجلة.

اخالالت في كل مكونات 
المشروع

والية  من  بإذن  معمقة  اختبارات  وبانجاز 
مصممي  من  مكون  فني  فريق  خلص  املنستري 

املرشوع اىل وجود 32 تحفظا. 
وَكّلف صاحب املرشوع )اإلدارة العامة للسجون 
تجارب  الجراء  محايد  مراقبة  مكتب  واالصالح( 
كل  تهم  إخالالت  فأكد وجود  املنجزة  األشغال  عىل 

مكونات املرشوع.
ناتجة  انها  الرقابي  الفريق  اعترب  االخالالت   
يتم  لم  التي  األشغال  ومتابعة  يف جودة  نقص  عن 
تداركها باإلصالح سواء عند القبول الوقتي أو عند 

القبول النهائي.
اإلدارة  من  تقصري  وجود  إىل  املتفقدون  ولفت 
األشغال  ومراقبة  املرشوع  متابعة  يف  الجهوية 
مراحل  مختلف  عىل  املسؤولني  عديد  تداول  بسبب 
القرارات  اتخاذ  يف  والجرأة  الحزم  وغياب  االنجاز 
إللزام الرشكة الخاصة ومختلف املتدخلني باحرتام 
التنسيق  االشغال وضعف  تنفيذ  تعهداتهم بحسن 

بني املتدخلني مما أربك نسق االنجاز، وعدم حرص 
مصاريف  وتجنبيها  حقها  ضمان  عىل  اإلدارة 
إضافية كان باإلمكان اقتطاعها من الضمان البنكي.

جرائم دون تحفظ
بني سنتي 2014 و2016 رست أشغال انجاز 
بمعتمديتي  كلم   12,6 بطول  ريفيني  مسلكني 
الكاف عىل رشكتني،  القصور والدهماني من والية 
بقيمة  لالنجاز،  وثانية  الفنية  لإلحاطة  أوىل  رشكة 

مالية يف حدود 1,7 مليون دينار.
ورغم قرص الطريق املنجز فقد شهدت األشغال 

والتحيل  الغش  من  شتى  أنواعا 
حفيظة  أثار  مما  والتقصري، 
عما  بالتبليغ  فبادر  السكان  احد 
تنفيذ  يف  فساد  شبهات  اعتربها 

الصفقة.
العامة  التفقدية  وبتدقيق 
الصفقتني  يف  التجهيز  لوزارة 
إخالال   21 عن  يقل  ال  ما  عاينت 

متفاوتة الخطورة
اإلدارة  أن  التفقد  فريق  وأكد 
الجهوية للتجهيز تعمدت تغييب 
 13 طيلة  الفنية  اإلحاطة  مكتب 
انجاز  مراحل  أغلب  يف  أي  شهرا 

التقصري  هذا  تدارك  حاولت  وأنها  الطريقني، 
بمقتضاه  تعهد  املكتب  مع  اتفاق  محرض  بتحرير 
االخالالت  جميع  بتفادي  املقاوالت  رشكة  بمطالبة 

املسجلة يف األشغال.
وانها  تعهداتها  االدارة تخلت عن  ان  إىل  ولفت 
دون  لألشغال  الوقتي  بالقبول  بالترصيح  سارعت 
بتدارك  الخاصة  الرشكة  مطالبة  بدل  تحفظ  أي 

االخالالت.

الخالص بدل فسخ العقد
وأشار فريق التفقد إىل أن اإلدارة لم تحرص عىل 

مطالبة مكتب اإلحاطة الفنية بتقديم تقارير دورية 
املالحظات  وتدوين  األشغال  انجاز  متابعة  عن 

والتوصيات اليومية عىل دفرت الحضرية.
كشوفات  خالص  يف  ترسعت  اإلدارة  أن  وبني 
رفع  من  التأكد  دون  للمكتب  الوقتية  الحسابات 

التحفظات املذكورة يف محرض االتفاق.
انه  تقريرهم  يف  املتفقدون  أكد  السياق  هذا  يف 
»كان من باب أوىل قيام اإلدارة باالجراءات الالزمة 
لفسخ الصفقة مع مكتب اإلحاطة الفنية بدل تغييبه 
مراحل  من  هامة  مرحلة  يف  خدماته  عن  والتخيل 

انجاز املرشوع ثم خالصه عن كل مستحقاته.«

للغش وجوه شتى
الفنية  واالختبارات  امليدانية  املعاينة  وخلصت 

للطريقني املنجزين إىل تسجيل االخالالت التالية:
ـ عدم قيام الرشكة بأشغال القطع عىل جانبي 

الطريق 
ـ معاينة أجزاء من الطريق ال يتجاوز عرضها 

8 امتار بدل 12 مرتا 
وللتثبت يف سمك طبقات الطريق وتبني أن:

ـ سمك طبقات الردم يف 14 نقطة من مجموع 
18 نقطة أقل من السمك املطلوب.

ـ سمك طبقة القاعدة يف أغلب النقاط أقل من 
15 سنتمرتا

يف  الغش  بسبب  القاعدة  طبقة  تماسك  عدم  ـ 
األشغال

بسبب  السطحي  التغليف  يف  عيوب  وجود  ـ 
نقص يف االسفلت

ـ انجاز طبقة األسس من نفس املادة املستعملة 
يف الردم 

رشكة  خالص  تم  الغش  عمليات  كل  ورغم 
مالية  بقيمة  تنجزها  لم  أشغال حفر  املقاوالت عن 
يف  أيضا  خالصها  وتم  دينار.  ألف   180 تعادل 

أشغال تعويض الرتبة غري الصالحة لالستعمال.
صفقات  انجاز  معاينة  تكشف  إذن  هكذا 
عمومية متصلة بالبناءات والرتميم وانجاز الطرقات 
بأمن  التجهيز  إدارات  من  عدد  استهتار  مدى 
العام بعدم حرصها  التونسيني واستخفافها باملال 
عىل التصدي لعمليات غش موصوفة يقرتفها بعض 
الرسيع عىل حساب  الربح  الالهثني خلف  املقاولني 
الفنية املنظمة بكراسات رشوط  االنصياع للرشوط 

واتفاقيات وقوانني. 

مقتطف من تقرير التفقد يشدد عىل الغش
يف سمك الطريق بوالية الكاف

مشهد من مدينة صفاقس



الفقر يف تونس  تعاظم وحتّول إىل حلقة مفرغة...
كريمة السعداوي

الفارط وزير  األسبوع  نهاية  كشف 
الطرابليس  محمد  االجتماعية  الشؤون 
املتعلق  الوزارة  برنامج  بيانات مهمة حول 
اآلالف  ملئات  الظرفية  االعانات  بتوزيع 
للبنك  التمويلية  الخطة  إطار  يف  األرس  من 
االقتصادية  التداعيات  ملجابهة  الدويل 
وتثري ترصيحات  البالد.  يف  لجائحة كورونا 
الوزير االنتباه سيما لتعاظم ظاهرة الفقر 
عىل  السلط  وتعويل  ناحية  من  وتجذرها، 
املساعدات ملجابهتها مما يزيد يف استنزاف 
الدولة املفلسة وال يحل مشكلة الفقراء، من 

ناحية اخرى.

التي  املعطيات  وبعض  الوزارة  أرقام  تربز 
اىل  تحول  تونس  يف  الفقر  أن  الوزير  بها  أفاد 
حلقة مفرغة نظرا لتعاظم أرقام الفقراء وخلق 
مسار يوّلد الفقر ويمنع الخروج من نفقه املظلم 
وهو  التعليم  لهدم  الجهود  »تظافرت«  أن  بعد 
كابوس  من  االنعتاق  يف  مرحلة  أول  يمثل  الذي 
الفاقة واالحتياج إضافة اىل تحويل االقتصاد منذ 
مدة طويلة اىل اقتصاد عصابات منظمة ليجري 
كل ذلك يف ظل دولة منهارة ال تكرس لإلدماج 
وسجنية  عقابية  سياسة  سوى  االجتماعي 
عىل  تقوم  اوهاما  ببيعه  الشباب  تهدم  مهرتئة 

نفاق ومصلحية ال حدود لهما…

تونس تولّد الفقر الممنهج
االستقالل  بعد  األوىل  العقود  تونس  عاشت 
عىل وقع سياسة حكومية متكاملة تمنح فرصا 
للعائالت لتمكني أبنائها من تعليم مجاني ثابت 
املالية.  االعتمادات  الربامج ومستقرعىل مستوى 
للعائلة  األول  االبن  أو  البنت  نجاح  وبمجرد 
وبلوغ التخرج، فإن ذلك يخلق ديناميكية ِليَِسري 
وتتنفس  النجاح  منهج  نفس  عىل  األبناء  بقية 
العائلة الصعداء بشكل تدريجي يف سياق ولوج 
االبناء عالم الشغل لتضع موطئ قدم خارج نفق 
الفقر وهو ما يعرف باملصعد االجتماعي للتعليم 
كمصعد أول تليه مصاعد أخرى كبعث املشاريع 

وتكوين رأس املال وغريها.
الترسب  بفعل  املصعد  هذا  سقوط  أن  غري 
األخرية،  العرشية  يف  سيما  واستفحاله  املدريس 
 570 تكلف  لوحدها  املدرسية  العودة  ان  رغم 
االدماج  ديناميكية  أنهى  سنويا،  دينار  مليون 
ليبدأ  أبنائها  لتشغيل  األرس  وطموح  االجتماعي 
»ادماج« من نوع جديد هو االنغماس يف اقتصاد 
والسجون  والجريمة  العنف  وعالم  العصابات 
االتجار  وشبكات  الرسية  والهجرة  املكتظة 
املجتمع  حولت  التي  اآلفات  من  وغريها  بالبرش 
بشكل  الفقر  يوّلد  للفشل  اىل مصنع  واالقتصاد 
ممنهج يف ظل دعم »السياسيني« هذه املنظومة 
باعتبارهم أول املستفيدين منها.ويأتي كل ذلك 
الفقر  احصائيات  حول  احصائي  لغو  وسط 

وتفشيه.
نهاية  لإلحصاء  الوطني  املعهد  وأعلن 
2016، عن نتائج املسح الوطني حول »اإلنفاق 
واالستهالك ومستوى عيش األرس لسنة 2015«، 
مربزا انخفاض نسبة الفقر من 20.5 باملائة سنة 
2010 إىل15.2 باملائة سنة 2015. ولكّن املعهد 
»الفقر  حول  أخرى  إحصائية  دراسة  ينرش  لم 
األبعاد يف تونس«، ألسباب غري معلومة،  متعدد 
رغم تقديم نتائجها يف 8 نوفمرب من ذات العام، 

يف مؤتمر دويل باملكسيك. وبينت هذه الدراسة أّن 
نحو ثلث التونسيني )29 باملائة( يرزحون تحت 

خّط الفقر. 
ويف 23 سبتمرب 2020 أصدر املعهد دراسة 
اوضحت  تونس«  يف  الفقر  »خارطة  بعنوان 
املناطق  يف  أسايس  بشكل  الفقر  نسب  ارتفاع 
الداخلية وذلك خصوصا بالوسط والشمال. وال 
ارتكزت  قد  الدراسُة  كانت  إن  اليوم  اىل  يعرُف 
عىل معايري مؤرش الفقر متعدد األبعاد أم الفقر 
غري  للدراسة  تحيني  مجرد  كانت  أنها  أم  املايل، 
وبصفة  يعرف  ما  كل  لكن  ال،  ام  املنشورة 
واضحة أّن اإلحصائيات املقدمة ال تعكس الواقع 

وفقا للمعايري الدولية.
بشكل  الفقر  نسبة  ارتفاع  الدراسة  وابرزت 
من  املتكون  الغربي  الوسط  مستوى  عىل  كبري 
بوزيد(.  وسيدي  والقرصين  )القريوان  واليات 
أكثر  الدراسة،  حسب  املنطقة،  هذه  وتعد 
أّما بالشمال  29.3 باملائة.  املناطق فقرا بمعدل 
)نابل وزغوان  الذي يضم ثالث واليات  الرشقي 
وبنزرت( فقد تم تسجيل أعىل نسب للفقر  بكل 
من سجنان بـ39.9 يف املائة، يف حني تنخفض 
ما  باملائة(.ويف   4.7( نابل  بوالية  الفقر  معدالت 
واليات  أربع  يضم  الذي  الرشقي  الوسط  يهم 
تم  فقد  وصفاقس(  واملهدية  واملنستري  )سوسة 
صفاقس  مدينة  يف  للفقر  معدل  أدنى  تسجيل 
وبدورها تشهد واليات الجنوب الرشقي )قابس، 

تطاوين، مدنني( تفاوتا يف نسب الفقر.
وخلصت الدراسة كسابقاتها اىل أهمية دعم 
ومن  الفقر.  ملكافحة  االجتماعي  التدخل  برامج 
الجائحة  مع  سوءا  ازدادت  األوضاع  أن  املؤكد 

التونسية  العائالت  تعّمقت مشاكل  إذ  الصحية، 
العاطلني  ارتفاع نسبة  وازدادت مديونيتها، مع 
عن العمل التي بلغت حد الـ 18 باملائة، وبينت 
 22 دراسة أصدرتها مجموعة البنك الدويل يوم 
ديسمرب 2020 أن األرس املصنفة ضمن نسبة الـ 
20 باملائة من السكان يف تونس األكثر فقرا هي 
اىل  كورونا.وخلصت  جائحة  من  ترضرا  األكثر 
أن التدابري املتخذة من طرف الحكومة يف اطار 
استثنائية  واجتماعية  اقتصادية  طوارئ  خطة 
استهدفت االحاطة الظرفية بالفئات األشد فقرا 
1.1 مليون شخص، مكنت من تخفيف  وغطت 
نسق تفيش معدل الفقر مربزة، يف ذات السياق، 
أن نسبة الفقر املدقع ارتفعت من 2.9 باملائة قبل 
الحجر،  اجراءات  بعد  باملائة   6.9 اىل  الجائحة 

وأن معدل الفقر ارتفع بدوره اىل 20.2 باملائة.
من  املزيد  يفقد  أن  الدراسة  وتوقعت 
األشخاص مداخيلهم ويصبحون عرضة للوقوع 
اتساع نسبة فجوة  الفقر، كما توقعت  يف براثن 

الفقر من 3.2 إىل 4.4 باملائة.

محاربة الفقر أم محاربة 
الفقراء !

يجمع جل الخرباء عىل ان النظام االقتصادي 
الذي كان موجودا تحت حكم بن عيل لم يتغرّي، 
ما  يف  تتحقق  لم  التونسيني  تطلعات  أن  وعىل 
يتعلق بإتاحة الفرص االقتصادية وذلك يف إطار 
مناخ عدم االستقرار الذي تسبب فيه السياسيون 
لتطوير  معالم  أية  ترسم  لم  اذ  أطيافهم  بكافة 
الجهات  بني  التفاوت  من  يحد  تنموّي  منوال 
يكرس  ال  العكس  عىل  بل  االجتماعية،  والفئات 

الوضع الحايل مبادئ العدالة االجتماعية.
األخرية،  السنوات  خالل  تونس  عرفت  كما 
عىل نحو خاص، ظواهر أخرى أكثرخطورة عىل 
بني  املسؤولني  واختيار  الفساد  مأسسة  غرار 
الرديء واألردأ، وتراجع وضع الطبقة املتوسطة 
أضعف  مما  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات 
كورونا  جائحة  لتكون  الدولة  ميزانيّة  تمويل 
املنظومة  مستوى  عىل  الرحمة  رصاصة  بمثابة 
سيما يف ما يهم تزايد عدد الفقراء الذين أصبحوا 
»عبئا« عىل السياسيني وجعلهم يبحثون عن كل 
السبل إلخفائه والتخلص منه عرب برامج توزيع 
ال  ما  وهو  أورو   90 يعادل  ما  أي  دينار   300

يكفي لسد الرمق حتى لبضعة أيام.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  وأّكد 
واالجتماعية، يف العديد من دراساته، أّن الفقر يف 
تونس هيكيل وأنه مرتبط أساسا بمنوال التنمية 
وأّن »دّوامة الفقر ال تراجع فيها« وأنّها ستؤّدي 
غياب  ظّل  يف  خاّصة  الهشاشة  من  املزيد  إىل 
االقتصادي  املنوال  يعوض  بديل  تنموي  منوال 
بما  والتضّخم  األجور  تدني  عىل  القائم  الحايل 
االجتماعية  الفئات  عىل  الضغط  مزيد  يف  يسهم 

بمختلف اصنافها.
االقتصادي  للمنتدى  تحاليل  عدة  وتربز 
كاملرصد  حكومية  غري  أخرى  ومنظمات 
بسبب  سيزداد  الفقر  أن  لالقتصاد  التونيس 
بلغ  الذي  التعليم  عن  املبكر  االنقطاع  تواصل 
 2015 سنة  الرتبية  حسب احصائيات وزارة 
وارتفاع  سنويا،  منقطع  تلميذ  ألف   100 نحو 
حسب  باملائة   17.9 الحايل اىل  البطالة  معدل 
لإلحصاء والذي  الوطني  املعهد  معطيات  آخر 
اىل21.9  املنظور  املدى  يف  يصل  أن  املتوقع  من 
غري  املهاجرين  أعداد  ارتفاع  اىل  اضافة  باملائة، 
النظاميني يف السنوات األخرية اىل 7890 مهاجرا 

غري نظامي سنة 2020.
لتوسع  أساسية  دوافع  العوامل  وتعترب هذه 
يف  وتغذيتها  البالد  يف  والتهميش  الفقر  دائرة 
ومتواتر  دوري  بشكل  مفرغة  حلقة  سياق 
تمثل  ال  التي  التنمية  اعتمادات  تقلص  مع 
كما  امليزانية.  اعتمادات  من  باملائة   4 سوى 
األجر  معّدل  عرب  الفقر  بقياس  التشبث  أّن 
فحسب  البطالة  معدالت  وارتفاع  للفرد،  األدنى 
الظاهرة لغياب  الواقع مناورة إلخفاء  يُشكل يف 
الفقر  أن  اىل  بالنظر  وذلك  ملكافحتها  ميزانيات 
األبعاد«  »متعّدد  الدولية  املعايري  حسب  أصبح 
األساسية  للخدمات  النّفاذ  االعتبار  بعني  يأخذ 
والحقوق االقتصاديّة واالجتماعية، وخاّصة منها 

التعليم والصّحة.
للشأن  املتابعون  يشدد  الّسياق،  هذا  ويف 
اسرتجاع  رضورة  عىل  واالجتماعي  االقتصادي 
ومراجعة  الثروة  توزيع  يف  دورها  الّدولة 
التهّرب  تنامي  القطاعيّة، خاّصة مع  سياساتها 
الوقتيّة  الحلول  اىل  اللجوء  واستمرار  الرضيبي 
تبقى حلوال غري  التي  للمعوزين  املسندة  كاملِنح 
ناجعة. فالقضاء عىل الفقر يفرتض حلوالً عمليّة 
يف إطار اقتصاد عادل ولن تكون الحلول ملجابهة 
معضلته بسيطة سواء تعلق األمر بوضع منوال 
أو  الفقر  خارطة  انحسار  من  يُمّكن  تنمية 
إلصالح  اعتمادها  سيجري  التي  باملنهجية 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي أنتجت وال 

تزال تنتج الفقر والتهميش منذ عقود.
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حول  لجنة  تكليف  يف  املتمثلة  طلباتكم  تمعن  بكل  قرأت 
الحقيقة  وكشف  التجاري  العجز  احتساب  طريقة  موضوع 
حول هذا املوضوع الذي دفع البالد لإلفالس مما يستدعي اتخاذ 
إجراءات رسيعة لرتشيد التوريد للمحافظة عىل التوازنات املالية 
الذي  املركزي  البنك  عن  الحصار  برفع  طالبتم  كما  الخارجية. 
مما  لها  التابعة  الخارجية  والقوى  اللوبيات  عند  رهينة  أصبح 
يستوجب سحب القانون عدد 35 لسنة 2016 الذي أدى إىل هذا 

الوضع الكارثي.
وذكرتم أن البنك املركزي كبل االقتصاد الوطني بنسبة فائدة 
مديرية جد مرتفعة ال مثيل لها يف العالم يف حدود 6,25 باملائة 
مقابل نسبة ترتاوح بني 0 و2 باملائة يف أغلب بلدان العالم مما 
يعيق كل محاولة إلنقاذ االقتصاد الوطني حيث أصبحت نسبة 
الفائدة عند البنوك ترتاوح بني10,25 باملائة 11,25 باملائة مما 
محافظ  علل  وقد  الوطني.  االقتصاد  إلنقاذ  محاولة  كل  يعيق 
والحال  التضخم  مقاومة  بدعوى  النسبة  هذه  املركزي  البنك 
أن  ذلك  ارتفاع.  يف  أصبحت  التضخم  نسبة  أن  أثبت  الواقع  أن 
التضخم يف عالقة بانهيار قيمة الدينار نتيجة التوريد الفوضوي 

والعشوائي .
تنشيط  إلعادة  مبادرة  كل  املركزي  البنك  أحبط  كما 
وقطاع  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  العمومية  املؤسسات 
حرفاء  تصنيف  بآلية  بتشبثه  التقليدية  والصناعات  الفالحة 
شبه  البنوك  تدخل  يجعل  مما  وأربعة  واحد  صنف  بني  البنوك 
املمنوحة  القروض  فإن  ذلك  من  مؤسسة  أي  إلنقاذ  مستحيل 
للرشكة التونسية للكهرباء والغاز بالدينار أي من البنوك املحلية 
ال تمثل إال 1 باملائة سنة 2016 مقابل 73 باملائة باليورو و26 
باملائة بعمالت أجنبية أخرى مع تحمل الرشكة مخاطر الرصف 

مما دفعها إىل حالة اإلفالس.
وأكدتم عىل أن هذا الترصف الغريب يف ظرف وبائي كارثي 
دفع الواليات املتحدة إىل اتخاذ إجراءات استثنائية وتحررت من 
كل قيد ايديولوجي إال أن محافظ البنك املركزي تحصن باآلليات 
2016 ليمعن يف تعطيل  35 لسنة  القانون عدد  له  التي منحها 
وال  منطقية  غري  بطريقة  الوطني  االقتصاد  تنشيط  إعادة 

تتماىش مع الوضع االستثنائي.

»استقاللية« البنك المركزي

أكدتم أن البنك املركزي يمعن يف مغالطة الشعب التونيس... 
لتخوفه وكل السلط املعنية من كشف حقيقة الواقع االقتصادي 
وأضفتم  األروبي  اإلتحاد  مع  الرشاكة  وحقيقة  هيكليا  املختل 
لو فرض عىل البنك املركزي املعايري الدولية الجديدة لتمكن من 

التسرت عىل قيمة العجز التجاري بطرق غري سليمة.
يف  التنقيح  وضعكم  عدم  يؤكد  التأويل  هذا  مثل  بلوغ  إن 
لتبني  التميش  تبنيتم هذا  ولو  اإلستقاللية  والذي فرض  سياقه 
يف  املركزي  البنك  وإمعان  التونيس  االقتصاد  إختالل  أن  للقارئ 
نفس النهج االقتصادي املختل سببه تبني اإلستقاللية املفروضة 
أي  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  و  األروبي  اإلتحاد  من 
إقتصادية  األمريكية واإلستقاللية هي نظرية  املتحدة  الواليات 
فرضتها أملانيا عىل فرنسا اليسار و عىل أوروبا هدفها املحوري 
املركزية  البنوك  ملحافظي  وإسنادها  النقدية  السياسة  سحب 
املتشبعني بمبادئ الليبريالية املتوحشة ومجلس إدارة بيد قادة 

البنوك بحيث ال رقابة عليها من رجال السياسة املنتخبني  .
وال جدال يف أن التسرت وإرصار املحافظ ال ينبعان من إرادة 
شخصية من طرفه مثلما يوحي بذلك املقال وإنما يندرجان يف 
الصهيوأمريكيني  أن  يف  غرابة  وال  اإلستقاللية  فلسفة  صميم 

لإلقتصاد  املدمر  دور  للعب  خاضعني  لكونهم  اإلخوان  اعتمدوا 
خدمة ملصالحهم.

التي فرضتها املنظومة  أنتم شخصتم حقيقة اإلستقاللية   
دمار  سالح  بأنها  حق  عىل  وكنتم  وأكدتم  املعوملة  الرأسمالية 
شامل ضد مصلحة إقتصاد البالد ولكن ملاذا لم تسموها ؟  هل 
ألنكم تعتقدون أنها أسطورة وحتى يف هذه الحالة توجب ذكرها 
) انظر محمد عمار إستقاللية البنك املركزي جريدة الرشوق 14 
فيفري 2016 ( ألن رجال االقتصاد يف ربوعنا باركوا التنقيح أي 
القانون عدد 35 لسنة 2016 بال عناء ولو حرصتم عىل ذكرها 
ملا تجىل للقارئ هذا الجانب الخفي من الرأسمالية ولكن رجال 

االقتصاد خاضعون لإليديولوجية الليبريالية .

»ُجحر األفاعي«

الثاني  املركزي  البنك  جاكسون  األمريكي  الرئيس  عّرف 
الذي  الخطر  عىل  للتأكيد  األفاعي  جحر  بأنه  املتحدة   للواليات 
يحدثه للدولة مضيفا » سيثور الشعب لو علم بمدى ظلم نظامنا 
إياهم  معلما  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إىل  وتوجه   « والبنكي  املايل 
بأنه سيهزمهم برعاية الخالق قبل ان يتم اغتياله  سنة 1901 .

القوة  بأن  ويلسون  وودرو  األمريكي  الرئيس  أقر  كما 
القوى  فيه  تتحكم  الذي  اإلئتمان  لنظام  خاضعة  األمريكية 
يف  تتحكم  األغنياء  من  فئة  أن   « قائال  وأردف  املهيمنة  العاملية 
التي  العاملية  الرأسمالية  املنظومة  تطور  وأثبت   « الحكومات 
 Samir amin, le capitaliSme en(بلغت مرحلة اإلنهيار )يراجع

.imploSion

املتوحشة  الليبريالية  السوفياتي طغت  االتحاد  إنهيار  ومنذ 
وروج الخطاب الليبريايل لثالث محاور هي الديمقراطية وحقوق 
الرؤية  الخطاب  هذا  عن  وغابت  السوق  وإقتصاد  اإلنسان 
عدا  يشء  بأي  البرشية  يعد  أن  يستطيع  لن  بحيث  االجتماعية 
لألقوى  الحق  فيها  يكون  ومحيط  ظروف  بخلق  يلتزم  كونه 

والبقاء لألصلح.
بيل  األمريكي  الرئيس  مستشار  ستغلتز  جوزيف  ندد  وقد 
كلينتون بمساوئ الرأسمالية املتوحشة وأكد أن قواعد االقتصاد 
الغنية صلبها يف  وللفئات  الكربى  الدول  لفائدة  العاملي وضعت 

.»la Grande déSilluSion« كتابه

»ُمضرُمو النار عمدا«

يف  ينضوون  املركزية  البنوك  قادة  بأن  يقر  فكر  تيار  يوجد 
 Frédiric le baron, leS )أنظر  عمدا  النار  مرضمي  خندق 

)banquierS centraux pompierS pyromaneS

النظام  حماة  بأنهم  الرأسمالية  املنظومة  تروج  ما  رغم 
األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  أن  أثبت  التاريخ  لكن  النقدي. 
 1929 أزمة  خالل  العنيف  االنهيار  يف  ساهم  املركزي(  )البنك 
املالية  كاألزمة  األزمات  تكررت  ثم  الكبري  الكساد  لحقه  والذي 
ألزمة  نتيجة   2008 لسنة  االقتصادي  واالنكماش  العاملية 
القروض غري املضمونة  التي برزت يف الواليات املتحدة وامتدت 
القروض  وأزمة  العالم.  أنحاء  بقية  واىل  األوروبية  األسواق  اىل 
قام  كبرية  تحيّل  عملية  األمر  حقيقة   يف  هي  املضمونة  غري 
بها جزء كبري من الفاعلني يف وول سرتيت. وقد أكدت يف مقال 
نرش يف تونس الرقمية بتاريخ 5/4/2019 أن املحافظ املتشبع 
األوروبي  االتحاد  رقابة  تحت  بتفان  بدوره  يقوم  بالليبريالية 
عليها  يثور  لن  املخفية  الحقيقة  وهذه  الدويل.  النقد  وصندوق 
»الشعب الذي أبهر العالم و نال » الحمار الوطني« جائزة نوبل 

عن  فضال  تخديره  تحكم  الرأسمالية  املنظومة  ألن   « للسالم 
تخدير رجال االقتصاد .

معز  السيدين  بموقف  املركزي  البنك  من  موقفكم  وذكرني 
ترفيع  من  اغتاظا  اللذين  النابيل  كمال  ومصطفى  الجودي 
القرار  هذا  أن  واعتربا  مرتّبه  يف  السابق  املركزي  البنك  محافظ 
وإعتربت  لتونس.  الصهيوأمريكية  الثورة  ملبادئ  خيانة  يشكل 
طلبا  إذ  ثانية  تمويهية  درجة  إىل  يرتقيان  املوقفني  هذين  أن 
تكوين لجنة برملانية وهما عاملان بأن البنك املركزي ال يخضع 
ألية مراقبة. وال مناص من التذكري بأن املتشبعني بإيديولوجية 
الليربالية يروجون إلمكانية تقليص وحشيتها اال أنهم واهمون. 
ساركوزي  السابق  فرنسا  رئيس  الواهمني  املؤمنني  بني  ومن 
الذي اغتنم فرصة حضوره بدافوس سنة 2010 وطالب أصحاب 
من  أعىل  درجة  اىل  بالرأسمالية  يسريوا  بأن  الحارضين  املال 
األخالق وكان يرمز اىل الرتفيع الخيايل يف رواتب مسؤويل البنوك 
العاملية اثر األزمة العاملية املالية العاملية لسنة 2008 ... واستمع 

الحارضون اىل الرئيس بكل برودة دم.
خالل  نشأتها  منذ  الرأسمالية  املنظومة  هدفت  لقد 
»الكوكبة«  اىل  تطورها  وأدى  العوملة  اىل  عرش  السادس  القرن 
املرصي  االقتصادي  املفكر  ابتدعه  مصطلح  هي  و«الكوكبة« 
إسماعيل صربي عبد الله وقصد به التداخل الواضح بني حقول 
احتداد  دون  والسلوك  والثقافة  والسياسة  واالجتماع  االقتصاد 
يذكر بالحدود السياسة للدول ذات السيادة أو االنتماء اىل وطن 
محدد دون الحاجة اىل إجراءات حكومية. فالتغريات يف الكوكبة 
يف  تأثري  ذات  واقتصادية  اجتماعية  قوى  وراءها  دائما  تقف 

السياسة واالقتصاد ترى يف هذا التغيري مصالح مهمة لها.
وأنا واثق من أنكم كمختصني تابعتم ما حدث يف اليونان ذلك 
البلد األوروبي، بلد حضارة عبثت به شلة من خدمة الرأسمالية 
الكوكبية. وقد أكد وزير املالية السابق )yaniS VarouFakiS( يف 
كتابه »ربيع أثينا« دور املؤسسات األوروبية يف تعميق مديونية 
وثرواته  العمومية  مؤسساته  يف  بالتفريط  وإلزامه  اليونان 

للمستثمرين.
وال جدال يف أن الليربالية الكوكبية تعتمد ألية التمويه لتمرير 
ايديولوجيتها ولتربير فلسفتها وهي اخضاع كل الدول األعضاء 
التصنيف  وكاالت  رقابة  تحت  ووضعها  العاملية  املالية  للقوى 
يف  الالعبني  وقاحة  مدى  اليوناني  الدين  تطور  ويربز  السيادي. 
امليدان املايل العاملي اذ أنهم يقرتضون من البنك املركزي األوروبي 
1,25 ثم يقرضون الدول التي تتعرض  1و  بفائض يرتاوح بني 

للمضاربة بفائض بني 4 و5 .
محمد  )أنظر  املالية  السوق  قبضة  يف  الدول  تصبح  وهكذا 
 4 »املغرب«  جريدة  الرتويكا«  يرفض  اليوناني  »الشعب  عمار 

مارس 2015 ( .
حقيقة  شرياك  جاك  االسبق  الفرنيس  الرئيس  شخص  وقد 
دون  وسمى  لإلستنكار  مدعاة  بأنه  وصفه  مّلا  املايل  القطاع 

مواربة املضاربني فيه )السيدا يف االقتصاد العاملي(.
عدد  القانون  بسحب  ملطالبتكم  ليس  أنه  القول  وصفوة 
تأبى  الكوكبة  وإنما ألن  داخليا فحسب  تأثريا   2016 35 لسنة 
التي وضعتها لخدمة مصالحها وألن العالقات  املساس بآليتها 
املال  دوائر  وبخصوصا  العظمى  القوى  تحددها  الدول  بني 

واملجمع الصناعي العسكري األمريكي.
ثابتة  إجرامية  بنزعة  تتميز  )الكوكبة(  إن كانت  فال غرابة 
رضورة إن كانت وول سرتيت وال تزال مرسح جريمة )يراجع :

Jean FrançoiS Gayaud : CapitaliSme criminel : 
SubprimeS ou SubcrimeS ? in philoSophie politique, hiStoire, 
41/2010,P.15 et SuiVanteS(

تأمالت نقدية يف رد أهل االختصاص
عىل »اعرتاف البنك املركزي بمخالفة املعايري الدولية

منذ سنة 2008 واإلمعان يف مغالطة الشعب التونيس«
بقلم: األستاذ محمد عمار 
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“كيا”  ملاركة  الرسمي  الوكيل  كارز”  “سيتي  رشكة  أطلقت 
k2500 الجنوب كورية بتونس، شاحنتها الخفيفة الجديدة

يف إطار وفاء ماركة “كيا” لقيمها ووعودها، تتمتّع الشاحنة 
k2500 بشهرة الدار املمتازة ونجاحها الغنّي عن التعريف والذي 

أثبت جدواه وصالبة شاحناتها.
k2500 التي طاملا انتظرها مستعملو  ويأتي إطالق شاحنة 
الحريف  وحاجات  النتظارات  استجابة  الخفيفة  الشاحنات 

التونيس.
ومتعّددة  بها  موثوق  عمل  وسيلة  الجديدة  الشاحنة  وتمثل 
االستعماالت وتتكيّف مع هامش واسع من االستخدامات سواء 
يتعلق  ما  أو  التجارية  األنشطة  أو  الصناعي  للقطاع  بالنسبة 

بميدان اللوجستيك ومهن النقل وإيصال السلع بصفة عامة.
ال  وبامتيازات  تقنية  k2500 بخصائص  وتتميّز الشاحنة 
3 مقاعد  ذات  قيادة  بغرفة  نموذج  يف  لها وهي مطروحة  مثيل 

وصفيحة معدنية جانبية متدلية.
اذ  الكفاية  فيه  بما  كبرية  فهي  الشاحنة  حمولة  طاقة  أّما 

تبلغ 1,5 طن مع وزن شامل بـ 3,2 أطنان.
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 5,125 أمتار وعرضها 1,740 
أّما  مرت.  وقاعدتها2,615  مرت   1,995 علّوها  يبلغ  حني  يف  مرت 
3,110 أمتار طوال و1,630 مرت  قياسات فضاء الحمولة فتبلغ 

عرضا.
نوابض  خمسة  عىل  الشاحنة  من  الخلفي  الجانب  ويرتكز 
من الصفائح املعدنية التي توّفر مرونة أفضل وتمتّص جانبا من 

رّجات الطريق خالل االستعماالت األكثر كثافة.
وعىل صعيد التجهيزات، تحتوي الشاحنة k2500 عىل معّدات 

ذات مستوى عميل وتوفر رفاهة مثالية، منها:
نوافذ  وبلور  هواء  ومكيف  بالسائق  خاّصة  هوائية  وسادة 

…uSb كهربائي العمل وراديو ومفتاح تخزين

المحّرك
 )2497cc( لرت   2,5 سعة  بمحرك  k2500 مجهزة  شاحنة 

.cVdin 130 مازوط تبلغ قوته
أّما كتلة املحرك فهي مقرونة بمحّول رسعة يدوي االستعمال 
 150 6 نواقل للحركة فيما تبلغ رسعة الشاحنة القصوى  وذي 
كلم يف الساعة مع معدل استهالك للمازوط بـ 9,5 لرتات يف املائة 

كلم.

السعر والعرض
شاحنات k2500 متوفرة يف قاعة العرض التابعة لـ “سيتي 
عرض  وبقاعات  بالكرم  الصناعية  باملنطقة  الكائنة  كارز” 

الوكاالت املعتمدة من طرف رشكة “كيا“.
وتُعرض الشاحنة k2500 املجّهزة بصفيحة معدنية جانبية 
لونني:  يف  متوفرة  وهي   )ttc( دينارا   61.990 بسعر  متدلية 

.)marine blue( واألزرق )clear White( األبيض

جديد “كيا”…

K2500 الشاحنة اخلفيفة

ملزيد املعلومات اتصلوا بنا عىل موقع الواب: WWW.kia.tn – contact@kia.tn أو عىل أرقام الهواتف التالية: 36406200 و 36010701 و 36010710

لم يخرج مؤرش "توننداكس" لثالث أسبوع عىل التوايل من املنطقة 
الحمراء. وتراجع املؤرش األسايس خالل االسبوع املمتد من 13 اىل 17 
سبتمرب 2021 بـ 0,5 ٪ عند 7255,78 نقطة مسجال بذلك انكماشا يف 
نتائجه منذ بداية العام بلغ + 5,4 ٪ حسب تحليل الوسيط بالبورصة 

"التونسية لألوراق املالية".
األسبوع  خالل  التبادالت  حجم  كان  بالجملة  مبادالت  غياب  ويف 
املذكور ضعيفا ولم يتجاوز 17,4 مليون دينار احتّل فيها سهم رشكة 
 2,1 بـ  الصدارة   arteS والخدمات  للسيارات  التونسية  الشبكة 

مليون دينار.

تحليل تطّور األسهم
• يف ظّل تبادالت بـ 1,3 مليار دينار تصّدر سهم رشكة الصناعات 
 22,9 بـ  بذلك تحسنا  الرتتيب محققا  قائمة   ICF للفليور  الكيميائية 
٪ بقيمة 90,870 دينار رافعا بذلك نسبة االنفراجة التي يمّر بها منذ 

بداية العام اىل 29,8 ٪.
 arteS حقق سهم رشكة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات •
 2,1 بلغت  تبادالت  اطار  يف  دنانري   6,510 بقيمة   ٪  16,6 بـ  قفزة 

مليون دينار.
القابضة يونيفرسال لتوزيع السيارات األكثر  • كان سهم الرشكة 
ترّضرا بفقدان 10,4 ٪ من قيمته عند 0,430 دينار ويف ظل تبادالت 

لم تتعد 14 ألف دينار.

التونسية  الشبكة  رشكة  سهم  سيطر  التبادالت  صعيد  عىل   •
arteS خالل األسبوع املذكور مجتذبا رؤوس  للسيارات والخدمات 
أموال بقيمة 2,1 مليون دينار بما يمثل 12,3 ٪ من مجموع تبادالت 

األسبوع.

مستجدات السوق
"bh البيانات املالية لـ "إيجار

 bh leaSinG إىل حدود 30 جوان 2021 :
 2021 عام  من  األول  السدايس  نهاية  مع   "BH "إيجار  حققت 
عقب  املنشورة  املالية  البيانات  وتظهر  نتائجها.  يف  ملحوظا  تحسنا 
 88,3 العام الجاري تطّورا صافيا يف خدماتها )+  السدايس االول من 
عند 5,9 ماليني دينار( وانخفاضا يف كلفة املخاطر )- 23,8 ٪ عند 1,9 

مليون دينار(.
وأعلن الفرع التابع لبنك االسكان عن تحقيق ارباح صافية بـ 0,4 

مليار دينار مقابل عجز بـ - 2,9 مليون دينار يف العام الفارط.
البيانات املالية للرشكة التونسية للبنك Stb  اىل حدود 30 جوان 

: 2021
أظهرت بيانات نرشتها الرشكة التونسية للبنك عن تحقيقها نتائج 
صافية بـ 59,1 مليون دينار وذلك بانخفاض بنسبة 9,1 ٪ بحساب 
االنزالق السنوي. ويعود سبب هذا الرتاجع اىل مساهمة الرشكة بـ 11,6 
مليون دينار يف صندوق كوفيد 19. وقد ارتفع صايف دخل البنك بـ 8,5 

٪ عند 302,5 مليون دينار. لكن ارتفاع كلفة املخاطر بنسبة 46,7 ٪ 
بما يمثل 48,6 مليون دينار اىل جانب نفقات الخدمات ساهما يف تراجع 

صايف النتائج.
رشكة النقل : توقيع عند توزيع

: renault truckS مع
بأنها  فيها  املساهمني  أعلمت  أنها  للسيارات  النقل  رشكة  أعلنت 
 renault truCkS رشكة  مع  توقيع  عقد   2021/  9/  7 يوم  وقعت 
معامالت  رقم  سجل  وقد  تونس.  يف  حرصي  غري  موّرد  ثاني  بصفتها 
 ٪ 96,7 بـ  ارتفاعا   2021 األّول من عام  السدايس  نهاية  اثر  الرشكة 
ليبلغ 274,2 مليون دينار لتحتل الرشكة بذلك مركز الريادة يف توريد 
 4516 يعادل  بما  السوق  حجم  من   ٪  15,48 تغطية  عرب  السيارات 

وحدة مسّجلة مقابل 2227 وحدة خالل نفس الفرتة من عام 2020.
البيانات املالية لرشكة "سيتي كار" city carS اىل حدود 30 

جوان 2021 :
نهاية  مع  حققت  انها   CIty CarS كار"  "سيتي  رشكة  كشفت 
السدايس االول من 2021 صايف نتائج بـ 16,6 مليون دينار بارتفاع 
هذه  وتعود   .2020 عام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة   ٪  113 بلغ  عال 
القفزة العمالقة اىل تطور كبري يف رقم معامالت الرشكة بنسبة + 74,6 
٪ بقيمة 160,1 مليون دينار. وقد استقر eBItDa الرشكة مع نهاية 
جوان 2021 عند 22,6 مليون دينار مقابل 10,7 ماليني دينار قبل عام 

بما يمثل ارتفاعا بـ 111,5 ٪.

التونسية لألوراق المالية :

»CIty CarS«  قفزة عمالقة لـ

اشهار
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18الشارع السياسي

الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

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

أهال وسهال في سوقنا...

نور الدين البحيري أنيسة السايبي
تفتقت قريحة نور الدين البحريي عن تدوينة 
اتخذ  وما  سعيد  قيس  الرئيس  ضد  نارية  أرادها 
25 جويلية الفارط  من إجراءات إستثنائية مساء 
بزيت  وكرامتنا  حريتنا  نبيع  بـ"هل  وعنونها 

الصانڨو"؟
أن  انطلق بعد ذلك يف خطبة عصماء مفادها 
أن  يتوهم  )لعله  مكتسباته  يقايض  لن  الشعب 
أكرب  من  شخصه  يف  وكان  حزبه  منظومة  حكم 

القانون واملؤسسات( بزيت  الحرية واملساواة وأسس لدولة  أدواتها حقق 
الصانڨو!

الدين البحريي، كالعديد من قيادات النهضة وعىل وجه  يبدو أن نور 
التحركات  رسائل  يستوعب  رئيسها،لم  من  املقربة  الدائرة  الخصوص 
هو،  وها   2021/  7/  25 تحركات  وٱخرها  النهضة  حكم  ضد  املتتالية 
وعوض أن يتواضع ويحاول النظر يف مرآة التقييم ملا جنوه عىل البالد وعىل 

املفقرين من الشعب، ها هو يوازي بني الفقر والبحث عن زيت الصانڨو!
أكلة  الزيت هي إحدى مكونات  النوعية من  البحريي أن تلك  هل فات 
الطبقات الشعبية، تلك الفئات التي زادت ظروف معيشتهم تدهورا يف ظل 
حكم النهضة وتوابعها، إزداد فقرهم يف الوقت الذي كان البحريي ومن معه 

ومن وااله يسعى بأي ثمن وبواسطة أي تحالف لإلستفراد بالحكم!
ذلك  عىل  تطلق  كانت  التي  التسمية  هي  يعرفه  ال  ملن  الصانڨو  زيت 
ببعض  متداولة  كانت  عبارة  وهي   HuIle SanS goûtنكهة بدون  الزيت 
مناطق الغرب التونيس املتاخمة للحدود الجزائرية ويمكن أن نتصور أنها 
من  املجاهدين  واختالط  الجزائرية  التحرير  حرب  إبان  انترشت  تسمية 

تونس والجزائر...
الباحثون عن زيت الصانڨو ساهموا يف إزالة الدكتاتورية وقدموا جرحى 

وشهداء وجانب هام منهم عربوا عن رفضهم لحكم حزب البحريي...
قليل من الحياء رضوري...

هاجر  فقد  املهاجرين،  أحد  ابنة  "هي 
الواليات  إىل  تونس  من  الدين  عز  والدها 
هكذا   ".1972 سنة  يف  االمريكية  املتحدة 
تقّدم الناشطة السياسية التونسية األمريكية 
أنيسة السايبي نفسها يف موقعها االلكرتوني 

الذي يحمل اسمها.
ويعد املوقع االلكرتوني احد اهم منصات 
وبربامجها  بأنشطتها  للتعريف  أنيسة 

عمدة  نحو منصب  االنتخابي  السباق  وأخبارها وهي بصدد خوض 
بوسطن األمريكية.

الدور  يف  السايبي  فازت  الديمقراطي  الحزب  رشحها  أن  وبعد 
األول من انتخابات العمادة رفقة منافس واحد، يف انتظار يوم الحسم 

يف شهر نوفمرب املقبل.
من  شعبي  بدعم  والعربية  التونسية  الجالية  مرشحة  وتحظى 
املدينة  أهايل  مع  متينة  عالقات  بشبكة  مستعينة  بوسطن،  سكان 

بفضل تنوع التجارب التي خاضتها رغم صغر سنها.
والصحة  األعمال  وإدارة  االقتصاد   2001 منذ  دّرست  فقد 
واستثمرت  بوسطن  برشق  العليا  املدرسة  يف  االجتماعية  والخدمات 
مرشوعها التجاري والتدريبي لبيع لوازم الخياطة وتقديم دروس يف 
الكادحة. تقول عنها  الحياكة والخياطة لالقرتاب أكثر من الطبقات 
املؤسسات  عن  املدافعني  من أرشس  انها  غلوب"  "بوسطن  صحيفة 

الصغرى صلب املجلس البلدي منذ انضمامها اليه يف سنة 2015.
الثقافة  من  ونهلها  املتحدة  الواليات  يف  وترعرعها  نشأتها  ورغم 
األمريكية، ال تنفك أنيسة السايبي عن التعبري عن افتخارها بأصولها 
التونسية، مؤكدة تشبثها بالفوز يف االنتخابات لتحقيق أحالم والدها 
وللتشديد عىل حق التونسيات يف أخذ فرصة ليكن جزء من االنتخابات 

ومن السلطة ومن القيادة داخل البالد وخارجها.

 

محمد عبو
الجربية  السفر واالقامة  اجراءات منع 
تونس  يف  الفساد  رموز  كبار  تشمل  لم 
واصحاب  السياسية  الرموز  خاصة 
بعد  ايجابية  اشياء  ار  لم  وانا  املؤسسات 
مرور 50 يوما عىل اجراءات 25 جويلية....

..الهدف  عدة رشوط  ولتنقيحه  للتغيري  ليس   2014 دستور 
الحر وانما خلق حالة  النهضة والدستوري  ازالة  ليس  اليوم 
من االنضباط لدى الطبقة السياسية والحفاظ عىل استقاللية 
ولن  الحساسة  االجهزة  وخاصة  االحزاب  عن  الدولة  اجهزة 

يقدر عىل تحقيق هذا املرشوع اال رئيس الجمهورية.

عبير موسي
من  جويلية   25 بعد  البالد  تحولت 
الفرد  دكتاتورية  إىل  املرشد  دكتاتورية 
الذي ال يسمع أحدا…كالهما يرض  الواحد 
قواعد  إىل  بالبالد ونحن ضد هذا ونسعى 
ديمقراطية حقيقية ال تتمثل يف حكم الفرد 

والتصفيق  كلنا  وكلنا  والجوقة..  باملائة..  و"تسعني  الواحد، 
والتهليل..

مؤسسات  ويفكك  سعيد  بقيس  يرض  الدستور   وتعليق 
الدولة  وهذا ايل يلوجوا عليه االخوان ومن واجب الرئيس التوجه 
للنواب للبحث عن طريقة لحل الربملان والكف عن التعايل لفك 

عزلته...
مخطط  وثمة  والغنويش..  القرص  بني  همزة وصل  هناك 
لالنتقال من إسالم سيايس بقيادة النهضة إىل اسالم سيايس 

“اليت” بقيادة القرص الرئايس  ”.

نور الدين البحيري
افتك  من  ان  للحظة  يتوقع  من  واهم 
املستبدين  أرشس  من  وكرامته  حريته 
الطاهرة  الزكية  بالدماء  والفاسدين 
الثكاىل واليتامى واألرامل وآهات  وبدموع 
يخضع  ان  يمكن  عقود  مر  عىل  املعذبني 

للحكم الفردي القهري ولالذالل فما بالك بتحويل كل وطنه 
الثمن..تاريخ  كان  ومهما  الوعود  كانت  مهما  سجن  اىل 
الشعوب علمنا ان االستبداد قرين الفساد والظلم وانه املدخل 
لخراب الدول وافالسها وفشلها ...املستبد غاشم بطبعه ولن 
يقدر عىل توفري حتى زيت الصانغو فما بالك بتحقيق السيادة 

والتنمية والشغل والكرامة والثروة والعدل 

منصف المرزوقي
التاريخ يعيد نفسه.. قلتها عن بن عيل 
..الرجل  سعيد  قيس  عن  اليوم  واعيدها 
يصلح  ال  سعيد(  قيس  اىل  اشارة  يف   (
العسكرية  املؤسسات  ادعو  يصلح...  وال 
بخطورة  تعي  ألن  والقضائية  واالمنية 

الرجل الذي بامكانه ان يتسبب يف كارثة بعد بضع اشهر ..  
الرجل  هذا  بأّن  مطلقة  قناعة  وعىل  كلماتي  كل  ازن  انا 
يشكل خطرا داهما عىل تونس وبأّن بقاءه يف السلطة سيفاقم 
االزمة بكيفية لم يسبق لها مثيل وسيؤدي بتونس اىل كارثة…

يجب عليه ان يستقيل او يُقال…   

شفيق صرصار
انتباهي   لفتت  التي  االشياء  من 
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  ترصيح 
سيقع  وانه  الدستور  مع  يقطع  لن  بانه 
املسار  ان  يعني  وهذا  تعديله  يف  التفكري 
يمثل  ال  الجمهورية  رئيس  اختاره  الذي 

لالصالح  ستكون  اللحظة  وان   2014 دستور  مع  قطيعة 
وليس للتأسيس.

وقبل كل يشء هل ان تعديل الدستور سيعالج اشكاليات 
انه  ام  املشاكل  سيحل  انه  وهل  تونس  يف  السياسية  االزمة 
تعديل  سيتم  كيف  ذاته؟.ثم  حد  يف  مشكل  اىل  سيتحول 
فالدستور  ؟  التعديل  يف  اساسيني  ركنني  غياب  يف  الدستور 
املس  عدم  يف  الدستورية  املحكمة  نظر  رضوة  عىل  ينص 
ال  التي  )القواعد  الدستور  يف  املدعمة  القيمة  ذات  بالقواعد 

ينبغي تعديلها( وبان كل تعديل يصادق عليه الربملان.
دستورا  كان  النه  اشكاليات  فيه  دستور2014  صحيح 
واليشء  خطة  وضع  يتطلب  الدستور  تعديل  توافقيا....لكن 

العاجل حاليا واالولية هو تعيني حكومة.

قالواقالوا

رديءحسن جدا

بورقيبة يف حديث مع الرئيسني الجزائريني الراحلني هواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة عندما 
الجزائر للمعسكر  البلدين نتيجة النتماء  كان وزيرا للخارجية. بعد فرتة جفاء وسوء تفاهم بني 
املسمى بالثوري واملوايل لالتحاد السوفياتي وانتماء تونس للمعسكر الليربايل املوايل للدول الغربية، 

زالت يف نهاية األمر كّل شوائب التوتر وسادت العالقات بني القيادتني التفاهم والتعاون.

صورة تتحدث
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تاريخها حافل بقرارات »حبر على ورق« :

ملاذا رفضت اجلزائر وساطة اجلامعة العربية ؟
الحبيب القيزاني

ليست  ليست جامعة وقراراتها  "الجامعة 
قرارات"

ملك األردن عبد الله لـ "إلياهو ساسون" عن 
اجتماعات الجامعة العربية )ديسمرب 1947(

ظّل  يف  عربية  قمة  الحتضان  الجزائر  تستعّد 
باخرتاق إرسائييل  تكّرس  وهن عربي غري مسبوق 
من  جديدة  دفعة  هرولة  يف  تجّسد  اسرتاتيجي 
وراءه  يخفي  مجاني  تطبيع  اىل  العربية  األنظمة 
ترتيبات أمريكية-إرسائيلية تصّب يف اتجاه ادماج 
املطلقة  وسيادتها  عربي  محيط  يف  االحتالل  دولة 
عليه. وبعد مرور 76 عاما عىل تأسيسها ويف اطار 
حساب  جرد  يكفي  الحروف  عىل  النقاط  وضع 
عىل  للوقوف  العربية  الدول  جامعة  "إنجازات" 
يثبت  عربية  أنظمة  لعبته  الذي  الحقيقي  الدور 
لتسخري  نّصبتها  أمريكا  ثم  بريطانيا  أن  التاريخ 
إرسائيل  واستيالء  فلسطني  قضية  لدفن  الجهود 

عليها كاملة.
قصة تأسيس جامعة الدول العربية واملناورات 
قراراتها  تبقى  حتى  بعملها  حّفت  التي  الخفية 

دائما حربا عىل ورق.
تأسيسها  عىل  عقود   7 من  أكثر  مرور  بعد 
الوهج  من  الكثري  العربية  الدول  جامعة  فقدت 
لهما  طبّلت  واللذين  بعثها  رافقا  اللذين  والربيق 
طيلة عقود صحافة انظمة عربية اتضح مع مرور 
مصالح  خدمة  تتعد  لم  حكامها  أدوار  أن  األيام 
آخر  هي  أوطانهم  مشاكل  وأن  العظمى  الدول 
تفعيل  عن  املنظمة  هذه  عجز  ولفهم  اهتماماتهم. 
قراراتها البّد من العودة اىل تاريخ نشأتها وللدور 

الحقيقي الذي أنيط بعهدتها.
 22 يوم  العربية  الدول  جامعة  تأسست  فقد 
بهدف  بريطانيا  من  بتخطيط   1945 مارس 
حماية مصالحها يف الرشق األوسط مثلما سيتضح 
اليها  لجأت  التي  واملناورات  الخطوات  من  ذلك 
عرب  الفلسطينية  القضية  عبء  من  للتخلص  لندن 
اسناد ملّفها لدول عربية حديثة العهد باالستقالل 
وللتمّلص من كل مسؤولية عّما نتج عن وعد بلفور 
وما تبعه من تواطؤ مع االرسائيليني لرسقة أرض 

وتقتيل سكانها وتهجريهم.
 )1939  -  1936( الفلسطينيني  ثورة  فبعد 
فلسطيني   5000 االنقليز  خاللها  قتل  والتي 
واعدموا أو نفوا العديد من قادتهم تنامى يف كامل 
تجسد  لربيطانيا  عداء  األوسط  الرشق  منطقة 
الذي  بالعراق  العسكري  االنقالب  يف  خصوصا 
نفذه يف أفريل 1941 رشيد الجيالني والذي نجح 
بعد شهر. ويف شهر جوان  به  االطاحة  االنقليز يف 
وجويلية 1941 غزا االنقليز سوريا ولبنان لوضع 
حّد لسيطرة حكومة فييش املعاملة مع نظام هتلر 
وذلك انتقاما منها عىل الدعم الذي قدمته يف ربيع 
حكومة  هزيمة  دفعت  وقد  للجيالني.  العام  ذلك 
باستقالل سوريا  لالعرتاف  ديغول  الجنرال  فييش 
ولبنان عام 1943 لتصبح بذلك بالد الشام )سوريا 
سيطرة  تحت  العربية  والجزيرة  ومرص  ولبنان( 

بريطانيا قبل نهاية الحرب العاملية الثانية.
وضمان  العربية  الشعوب  عداء  والمتصاص 

اىل  لندن  اهتدت  املنطقة  دول  عىل  بالدها  هيمنة 
أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي صياغة مرشوع 

لدعم شكل من أشكال "الوحدة" العربية.
عصفورين  رضب  يف  بذلك  االنڤليز  نجح  وقد 
ضد  بالدهم  مصالح  تحصني  االول  واحد:  بحجر 
تكليف  والثاني  املنطقة  لنفط  تهديد سوفياتي  أي 
قضية  معالجة  يف  "مناولة"  بدور  العربية  الدول 
تنفيذ  جهود  الهاشميني  عراق  وتصّدر  فلسطني. 
مع  ظاهري  تحالف  عقد  عرب  بريطانيا  مخطط 
األمري عبد الله حاكم امارة رشق األردن آنذاك والذي 
كان يطمح ليصبح ملكا عىل بالد الشام ويأمل أن 
أن  قبل  ذلك  تحقيق  عىل  االنقليز  يساعده مخطط 
حصل  اتفاقا  االرسائيليني  مع   1948 سنة  يوقع 
نفسه  وأعلن  فلسطني  ورشق  وسط  عىل  بموجبه 

ملكا لكنه دفع حياته ثمنا لذلك.

بلفور والنفاق البريطاني
بفعل التنافس القائم بينهما، عارض آل سعود 
خطط عبد الله بينما أرّص فاروق ملك مرص آنذاك 
أية  ملنع  العربية  الوحدة  مرشوع  بالده  قيادة  عىل 
هذا  ومن  سعودية.  أو  هاشمية  أو  عراقية  هيمنة 
سوريا  توحيد  مرشوع  عن  التخيّل  تم  املنطلق 
والعراق باعتباره قد يمثل تهديدا الستقالل وسيادة 
دول األرس الحاكمة يف الخليج. وتماهيا مع املخطط 
1944 اجتماع بمدينة  الربيطاني انعقد يف اكتوبر 
جامعة  والدة  عن  تمخض  املرصية  االسكندرية 
قائمة  وضّمت   1945 مارس  يف  العربية  الدول 
ومرص  السعودية  العربية  من  كال  املؤسسة  الدول 
وسوريا ولبنان وامارة رشق االردن واليمن وكذلك 
احتوى  وقد  العلمي.  موىس  مثلها  التي  فلسطني 
البند الثاني من ميثاق تأسيس الجامعة عىل كلمات 
فضفاضة وعامة اذ نّص عىل أن هدف الجامعة هو 
"دعم العالقات بني الدول األعضاء وتنسيق عملها 

السيايس بغية تحقيق تعاون وثيق بينهما وحماية 
استقاللها وسيادتها".

البند تضمن ملحقا خاصا بفلسطني  لكن هذا 
عىل  فلسطني  وضعية  تسوية  "تمت   : فيه  جاء 
أساس االعرتاف باستقاللها الوارد يف ميثاق عصبة 
األمم عام 1919. وبناء عىل ذلك ال يمكن بأن شكل 
وجودها  عىل  االختصام  داع  ألي  أو  االشكال  من 
استقالل عن  به دوليا )طبعا  املعرتف  واستقاللها 
بريطانيا( تماما مثلما هو الشأن بالنسبة الستقالل 
الدول العربية األخرى )...( ويف انتظار تمكن هذا 
البلد من ممارسة صالحياته ممارسة فعلية يتكّفل 
بتعيني ممثل عربي عن فلسطني  الجامعة  مجلس 
الحكام  ينتبه  ولم  الجامعة".  اشغال  يف  يشارك 
العرب آنذاك )ولعلهم تغافلوا( اىل أن تبنّيهم قضية 
عّما  مسؤولية  كل  من  االنقليز  خّلص  فلسطني 
سيحدث بها الحقا. وهكذا تحّولت الجامعة العربية 

اىل يد لخدمة املصالح التي رصدتها لها لندن.

"ال" لناصر ولعرفات 
والسادات

اثر أفول نجم بريطانيا وتسلم أمريكا مفاتيح 
الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  بعد  العالم  قيادة 
الدول  املنصبّة من طرف  العربية  االنظمة  حاربت 
الغربية مرشوع جمال عبد النارص العروبي لتتمكن 
ارسائيل من تدمريه بانتصارها الساحق والخاطف 
يف حرب جوان 1967 والذي احتلت خالله الضفة 

الغربية وصحراء سيناء وهضبة الجوالن.
العربية  الدول  جامعة  قطعت   1974 عام  يف 
اعرتفت  عندما  فلسطني  ازاء  الرمزي  التزامها 
الرشعي  كـ"املمثل  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 
الخفّي  الهدف  أّما  الفلسطيني".  للشعب  الوحيد 
عن  التحرير  منظمة  ابعاد  فكان  ذلك  وراء  من 

مع  تسوية  نحو  واستدراجها  الثورية  سياستها 
الواليات املتحدة األمريكية وارسائيل وهي الطريق 
فّخ  يف  الوقوع  اىل  الفلسطينية  القيادة  قادت  التي 
"اتفاقية أوسلو" التي حصلت بمقتضاها ارسائيل 
عىل كل ما تريد دون أن تعطي الفلسطينيني شيئا. 
وقد أثبت ذلك مرة أخرى أن دور الجامعة العربية 

كان خدمة اجندات أمريكا وارسائيل يف املنطقة.
وحتى اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس 
املرصي الراحل أنور السادات مع بيغني عام 1979 
سابقة  "مبادرة  العرب  الحكام  فيها  رأى  فقد 
مخاوف  يحجب  ديبلومايس  تعبري  وهو  ألوانها" 
من أن تؤثر أية مبادرة تتخذ دون استشارة بقية 
الهادف  املستور  تمشيها  عىل  الجامعة  أعضاء 

لتجسيد خطط واشنطن وتل أبيب للمنطقة.

التطبيع يكشف سراب
الوحدة العربية

يف أوت 1981 قّرر األمري السعودي فهد بن عبد 
بالربنامج  للدفع  مالئما  أصبح  الوقت  أن  العزيز 
املعروفة  فهد عن خطته  للجامعة. وكشف  األصيل 
مقابل  بارسائيل  العربية  الدول  العرتاف  باسمه 
واقامة   1967 جوان  حدود  اىل  األخرية  انسحاب 
دولة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير وهي خطة 
كامب  اتفاقية  من  بقليل  أفضل  بنودا  تضمنت 
بشكل من  االّ  للفلسطينيني  التي ال تعرتف  دايفيد 

الحكم الذاتي يف الضفة الغربية وغزة.
الدول  جامعة  تحّرك  لم  ذلك  مع  وبالتوازي 
عام  لبنان  ارسائيل  لغزو  للتصّدي  ساكنا  العربية 
1982 )بعد غزوه سنة 1978( وللقضاء عىل آخر 

قدرات منظمة التحرير العسكرية.
واشنطن  أعلنت  التحرير  منظمة  هزيمة  وبعد 
عن "خطة ريغن" التي نادت بفرض سيادة اردنية 
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صورة نشرها مدير مكتب ولي العهد السعودي 
بدر العساكر، على حسابه في تويتر يظهر فيها 
قطر  أمير  يمينه  وعلى  السعودي  العهد  ولي 
األمن  مستشار  يساره  وعلى  حمد  بن  تميم 
الوطني اإلماراتي طحنون بن زايد في لقاء بعيد 

عن البروتوكوالت الرسمية. 
وجوههم  وعلى  رياضية  أزياء  في  كلهم 
ابتسامات عريضة بما فتح باب التكهنات حول 
ما إذا كان زمن الجفاء والقطيعة قد ولّى أم أنها 

مصالحة فرضتها التطورات العالمية.

صورة تتحدث

من  التحرير  منظمة  واقصاء  الغربية  الضفة  عىل 
قّمتها  يف  ذلك  رفضت  العربية  الجامعة  لكن  ذلك 
املنعقدة بمدينة فاس املغربية من 6 اىل 9 سبتمرب 
عىل  ملكا  أصبح  الذي  فهد  خطة  وتبنّت   1982
فيما  ارسائيل  مع  سالم  القرار  كقاعدة  السعودية 

دعم ملك االردن حسني خطة ريغن.
الثورة  يف  يرون  كانوا  الذين  السعوديني  لكن 
غرّيوا  ما  رسعان  امللكي  لنظامهم  تهديدا  االيرانية 
معدلة  نسخة  عىل  عرفات  ملوافقة  وتوصلوا  رأيهم 
من خطة ريغن وطلبوا منه التوسط إلرجاع مرص 
طرف  من  مقاطعتها  بعد  العربية  الحضرية  اىل 
الدول العربية اثر امضاء اتفاقية كامب ديفيد. وقد 
قبل عرفات بذلك ليحّل يف أكتوبر 1982 بالقاهرة 
السادات  مع  للتفاوض  التحرير  منظمة  من  وفد 
اليشء الذي أحدث رشخا يف مقاطعة الدول العربية 

للقاهرة.
غري أن هذا التميش لقي معارضة شديدة صلب 
منظمة التحرير وحركة "فتح" خاصة عندما قبل 
الراحل حسني  1983 هو وامللك  عرفات يف مارس 
وفد  من  املنظمة  ممثيل  بإقصاء  ريغن  رشوط 
التفاوض األردني-الفلسطيني املشرتك اليشء الذي 

تسبب يف قطيعة بني عرفات وملك األردن الراحل.
عرفات  طرد  اىل  للبنان  اإلرسائييل  الغزو  أدى 
ويف   .1983 ديسمرب  يف  الفلسطينيني  واملقاتلني 
القاهرة  يف  عرفات  توقف  تونس،  اىل  طريقه 
مرص  عودة  باب  فتح  مبارك  الرئيس  وباحتضانه 
للحضرية العربية، قبل أن تقّرر قمة عمان يف 1987 
حرية أية دولة عربية يف إعادة عالقاتها مع القاهرة. 
التصّدي  وجوب  العربية  الجامعة  ذريعة  وكانت 
جيش  يتوصل  لم  الذي  اإليراني"  "الخطر  لـ 
آنذاك لدحره منذ اندالع الحرب بني  صدام حسني 
1989 استعادت مرص  1980. وسنة  البلدين عام 
نزول  الجامعة  تزكي  أن  قبل  بالجامعة  مقعدها 
القوات األمريكية بالجزيرة العربية استجابة لقرار 

واشنطن بطرد قوات صدام حسني من الكويت.
انصياع  يف  جديدا  منعرجا  ذلك  مثل  وقد 
الجامعة  االمريكية وفقدت  اإلدارة  العرب المالءات 
العربية بذلك مربّر وجودها مكتفية بتنفيذ سياسة 
عرفات  تمويل  العرب  قطع  ذلك  وتبع  واشنطن. 

عقابا له عىل مساندة غزو الكويت.

الطريق إلى "أسلو"
وهي  العربية  الجامعة  اىل  مرص  عودة  اثر 
أن تكون  اتفاقية كامب ديفيد  التي فرضت عليها 
دول  أنظمة  راحت  إرسائيل  مع  الخندق  نفس  يف 
الخليج بتحريض من واشنطن تسّوق اىل رضورة 
فيما  إليران  معادية  جبهة  يف  إرسائيل  استقطاب 

انقاد عرفات اىل فّخ أوسلو.

ما  يف  اتضح  ذرائع  تحت  العراق  تدمري  وبعد 
بعد أنها كاذبة لم تعارض الجامعة العربية تدمري 
خدمة  سوريا  عىل  حرب  شن  ثم  القذايف  نظام 
ألجندات أمريكا وإرسائيل قبل أن ترحب بانطالق 

قطاع التطبيع.

الجزائر... وحيدة ضّد التيار؟
بعد تصدّع ما كان يسّمى بـ "جبهة الصمود 
الرشق  أمريكا وإرسائيل يف  والتصّدي" ملخططات 
ومن  الجزائر  سوى  خندقها  يف  تبق  لم  األوسط 

ورائها املقاومة اللبنانية وايران.
يف  وهرسلة  ضغوطا  الجبهة  هذه  وتواجه 
لدخول  كرها  ولو  وجّرها  ارادتها  لكرس  محاولة 

بيت الطاعة األمريكي.
العربية  القمة  تكون  أن  املنتظر  من  لذلك 
لم  اذا  طبعا  )هذا  ساخنة  بالجزائر  املنتظرة 
تقاطعها عدة دول( خاصة يف ظل إرصار الجزائر 
عىل ثوابتها يف قضية فلسطني ومعارضتها تطبيعا 

مجانيا يزكي االحتالل اإلرسائييل.
مّد  إيقاف  أجل  من  الجزائر  تحارب  "اليوم 
العربي  للعالم  اإلرسائييل  االسرتاتيجي  االخرتاق 
خاصة بعد تطبيع املغرب وما يعني ذلك من تعاون 
وتنسيق مع تّل أبيب ترى الجزائر انهما موجهان 
"أفريكا  صحيفة  كشفت  بعدما  خصوصا  ضّدها 
تصنيع  الرباط  اعتزام  عن  الفرنسية  انتليجانس" 
طائرات مسرّية معروفة باسم "كاميكاز" بالتعاون 

مع إرسائيل.
معارضة  جبهة  تزعمت  الجزائر  أن  والحقيقة 
الدول العربية أكثر من مرة بل ولم  تميش جامعة 
زّكت  عربية  بدول  عالقاتها  "تجميد"  عن  تتوان 
سوريا  بعدها  من  ثم  ليبيا  وتدمري  العراق  غزو 
يف  التفريط  يف  العربي  التواطؤ  شجبها  ذكر  دون 
فلسطني وغزو لبنان ومحاولة القضاء عىل املقاومة 

يف فلسطني ولبنان.
كما تثبت مواقف الجزائر انه لم تعد لها ثقة يف 
عمل جامعة الدول العربية. ومنذ أيام رفض وزير 
اجتماع  هامش  عىل  لعمامرة  رمطان  خارجيتها 
قطع  موضوع  ادراج  العرب  الخارجية  وزراء 
عالقاتها مع املغرب يف جدول أعمال االجتماع مؤكدا 
أن القرار "ليس قابال للنقاش أو التداول باعتباره 

قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا ال رجعة فيه".
حسابا  تقرآن  أبيب  وتّل  واشنطن  أن  األكيد 
الرصار الجزائر عىل كرس جمود الدول العربية. ويف 
أو  مبادرة  ظهور  نرى  أن  غرابة  ال  القمة  انتظار 
أكثر لن تكون سوى مناورة لالنحراف بما يمكن 
أن تتمخض عنه القمة العربية املنتظرة حتى تبقى 

قرارات العرب حربا عىل ورق.

»ناشيونال إنترست« :

عىل الكونغرس معاقبة حفرت بسبب دوره 
املدمر يف ليبيا

شدد مقال يف مجلة “ناشيونال إنرتست” األمريكية عىل رضورة أن تعاقب الواليات املتحدة اللواء الليبي 
املتقاعد خليفة حفرت، الذي يحمل الجنسية األمريكية، بسبب دوره املدمر يف ليبيا.

عرب  القيادة  لشبكة  التنفيذي  الرئيس  نائب  -األول  كاغان  وديربا  توبرييتش  املقال ساشا  كاتبا  وذكر 
األطليس، والثانية مستشارة الرئيس األمريكي األسبق جورج دبليو بوش- أن حفرت شارك يف انقالب 1969 
الذي أتى بمعمر القذايف إىل السلطة، وأن أول ظهور دويل له كان بعد أن خرست ليبيا حربها مع التشاد 

عام 1987.
وأضاف الكاتبان : »بعد سجن حفرت يف التشاد، أطلق رساحه يف النهاية بموجب صفقة مع الحكومة 

األمريكية ليصبح بعدها أحد أصول وكالة املخابرات املركزية، ثم أصبح الحقا مواطنا أمريكيا.
الليبية  2015، تفاوض رئيس الحكومة  الذي توسطت فيه األمم املتحدة عام  اتفاق الصخريات  وبعد 
املعرتف بها دوليًا آنذاك، فايز الرساج، رًسا عىل تسوية سياسية مع حفرت ملحاولة تحقيق االستقرار يف ليبيا.
الفصائل  جميع  لجعل  بجد  يعمل  سالمة  غسان  آنذاك  املتحدة  األمم  مبعوث  كان  نفسه،  الوقت  ويف 

السياسية الليبية توافق عىل االنتخابات وعملية السالم.
وكان إعالن سالمة عن املؤتمر الوطني الليبي، الذي كان يفرتض عقده من 14 إىل 16 أفريل 2019 

يف مدينة غدامس، بمثابة اخرتاق، حتى أن األمني العام لألمم املتحدة زار طرابلس إلظهار الدعم إلنجازه.
ومع ذلك، اعتقد حفرت -حسب رأي الكاتبني- أن مؤتمر غدامس سينهي فرصته يف أن يصبح القذايف 
الدوالرات  ماليني  بتقديم  واإلمارات  السعودية  تعهد  عن  الكاتبان  وتحدث  لليبيا.  املطلق  والزعيم  القادم 

الستيالئه عىل طرابلس، وأنهما أرسلتا إليه إمدادات قتالية.
وتابع الكاتبان : »من الصعب تخيل أن الواليات املتحدة ستدعم أي جزء من الحياة السياسية لحفرت، 
ويجب عىل الكونغرس التفكري بجدية يف عقد جلسة استماع حول دوره املدمر يف ليبيا، ودراسة كيف يمكن 
ملواطن أمريكي أن يعمل بالطريقة التي يعمل بها من دون مواجهة العواقب. وبسبب هجومه عىل طرابلس 
لم ينعقد مؤتمر غدامس، وأدت حملته الفاشلة إىل نزوح 200 ألف شخص، وأسفرت عن مقابر جماعية يف 

ترهونة، وزادت يف انقسام ليبيا املنقسمة بالفعل.«
وأضاف توبرييتش وزميلته كاغان أن مغامرة حفرت املميتة شجعت روسيا، وأنه رحب بمجموعة فاغنر 
الروسية للقتال من أجل قضيته وأن روسيا، التي لم تفوت فرصة يف املنطقة أبدا سيطرت بذلك عىل العديد 

من القواعد العسكرية الليبية تدريجيا.
ويرى الكاتبان أن حفرت ليس مشكلة ليبيا الوحيدة، وأنه أكرب عقبة تمنع بالده من امليض قدما، وأنه 
ال يزال يتلقى مساعدة مالية كبرية. وأّكدا انه تم مؤخرا تعيني الني ديفيس املساعد السابق للرئيس بيل 
صورته  لتحسني  واجهة  ليكونا  ليفينغستون،  بوب  السابق  الجمهوري  النواب  مجلس  وزعيم  كلينتون، 

والرتويج له يف انتخابات 24 ديسمرب 2021 يف ليبيا.
األمريكية،  لم يتخل عن جنسيته  الليبية ما  للرئاسة  أن يرتشح  أنه ال يمكن لحفرت  إىل  الكاتبان  وأملح 
مرجحني أن يدفع بأحد أبنائه للرتشح بدال عنه ومذكرين بأنه قام بالفعل بتعيينهم قادة عسكريني رغم 

افتقارهم إىل التدريب والتكوين العسكري
وأضافا أنه من الصعب تخيل أن الواليات املتحدة ستدعم أي جزء من الحياة السياسية لحفرت، وأنه 
يجب عىل الكونغرس التفكري بجدية يف عقد جلسة استماع حول دوره املدمر يف ليبيا، ودراسة كيف يمكن 

ملواطن أمريكي أن يعمل بالطريقة التي يعمل بها من دون مواجهة العواقب.
واختتم الكاتبان مقالهما بأن حفرت -مع آماله يف أن يصبح الزعيم املستبد القادم لليبيا- قد هدد األمن 
القومي األمريكي وأمن الجناح الجنوبي ملنظمة حلف شمال األطليس “الناتو” )nato( بشكل خطري عن 
طريق تحالفه مع املؤسسات العسكرية وشبه العسكرية الروسية، كل ذلك يف أثناء ارتكاب جرائم حرب، 

مشريين إىل أنه عىل الرغم من جنسيته األمريكية فإن حفرت ليس صديقا للواليات املتحدة.
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ملاذا فشلت النهضة يف تونس
ونجح حزب العدالة يف تركيا؟

مبارك عزيزي*

كان  سنوات  عرش  وطيلة   2011 انتخابات  منذ 
الدولة  دواليب  تسيري  يف  أساسيا  دورا  النهضة  لحركة 
الوازن  الحزب  بصفتها  مبارشة  غري  او  مبارشة  بصفة 
يف الساحة السياسية يف تونس. وقد اعتمدت الحركة يف 
للشعب  الرفاه  بتحقيق  وعود  عىل  التواصلية  سياستها 
التونيس اسوة بحزب العدالة الرتكي الذي تتقاسم معه 
مرور  ورغم  السياسية.  والعقيدة  األيديولوجيا  نفس 
تحقيق  من  النهضة  حركة  تتمكن  لم  سنوات  عرش 
والسياسية  االسرتاتيجية  الرؤية  غياب  بسب  وعودها 
املستوى  عىل  وكذلك  الوطني  املستوى  عىل  لكوادرها 
اإلقليمي والدويل. باإلضافة اىل تغافلها او تعمدها اهمال 

ترسيخ الهوية الوطنية والثقافية ....... 
25 جويلية  الذي يطرح نفسه بعد قرارات  والسؤال 
2021 وما سيعقبها من إجراءات هو: ملاذا فشلت النهضة 
» كليا » يف تونس ونجح حزب العدالة » نسبيا » يف تركيا؟ 
كيف استطاع حزب العدالة التكيف مع الظروف الداخلية 
للبالد وكذلك االكراهات الخارجية للنجاح وملاذا عجزت 
حركة النهضة عن اتباع خطى السياسيني االتراك رغم 

القواسم املشرتكة التي تجمعهما.

أسباب وظروف نجاح حزب العدالة
في تركيا

لم يكن نجاح حزب العدالة يف تركيا يف تطوير الدولة 
وخلق الرفاهية للشعب نتيجة الدعاء سياسييه »الحكم 
بل  فقط  الدولة  دواليب  تسيري  عىل  وقدرتهم   « الرشيد 
خارجية  وسياسية  اسرتاتيجية  لحسابات  نتيجة  هو 
األمن  بإكراهات  وكذلك  والجغرافيا  بالتاريخ  مرتبطة 

القومي لدول االتحاد األوروبي.
ان موقع تركيا الجغرايف الذي يربط القارة األوروبية 
بالقارة االسيوية )العالم العربي واإلسالمي( جعل منها 
دولة ترابط بني املنطقتني )payS charnière( ملا تختص 
به وضعيتها من حساسية اسرتاتيجية وامنية باإلضافة 
الذي  وأيديولوجي(  ديني  )تنوع  شعبها  طبيعة  اىل 
الوضعيات  بعض  يف  األوروبية  للقارة  تابعا  نفسه  يرى 
)العالقات االقتصادية واملالية واالجتماعية واالتفاقيات 
وضعيات  يف  عنها  وغريبا    ).... والعسكرية  األمنية 
االتحاد  دول  مع  الشامل  االندماج  )رفض  أخرى 
سيطرة  بعد  خاصة  السياسية...(  التوجهات  واختالف 
انتهج  العدالة عىل املشهد السيايس بالبالد والذي  حزب 
حزب  نجح  وقد  اسالمية.  ابعاد  ذات  سياسية  عقيدة 
العدالة الرتكي يف تطوير الدولة وتحقيق الرفاه للشعب 
بفضل  وكذلك  تباناها  التي  السياسية  العقيدة  بفضل 
لغايات  السيايس  النظام  إلنجاح  يهدف  خارجي  دعم 
جيواسرتاتيجية وجيوسياسية تم التخطيط لها أوروبيا 
الحاكم بحسابات سياسية ضيقة  الحزب  واستحسنها 

تفتقر اىل الرؤية االسرتاتيجية بعيدة املدي.
فقد راهن حزب العدالة منذ توليه السلطة عىل توحيد 
الشعب الرتكي وكسب رضاه من خالل التشبث بالهوية 
الوطنية والتاريخية للشعب الرتكي )من الناحية الثقافية 
والدينية ...( مع مواصلة تبني ومسايرة وتدعيم اإلرث 
القديم للشعب الرتكي والذي يتجىل يف اعالء شأن رموزه 
الذي  اتاتورك  كمال  مصطفى  الزعيم  مثل  التاريخية 
مع  تتعارض  والتي  العلمانية  السياسية  عقيدته  رغم 
عقيدة الحزب الحاكم اال ان صور وتماثيل كمال اتاتورك 
العلماني مازالت متواجدة يف كل مؤسسات الدولة التي 
يحكمها حزب إسالمي منذ عقود. باإلضافة اىل ذلك فان 
سرية كمال اتاتورك ال تزال تدرس يف املناهج التعليمية 

أثمر  وقد  الدولة.  رموز  إنجازات  االجيال  تنىس  ال  حتى 
واملتغريات  للتطورات  ومسايرته  العدالة  حزب  انفتاح 
للشعب  والثقافية  السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الرتكي تدعيم رصيده السيايس وثقة الشعب والذي اتبعه 
استقرار  يف  ساهم  وثقايف  وتكنولوجي  اقتصادي  تطور 

الدولة ونموها يف جميع املجاالت.
فيه  العدالة  حزب  نجاح  االسرتاتيجية  الناحية  من 
جزء كبري يعود ألوروبا ألنها ال ترغب يف انضمام تركيا 
حتى  ببالدهم  االتراك  تثبيت  تريد  الوقت  نفس  ويف  لها 
تكون تركيا بمثابة الدرع الواقي لها من العالم العربي 
كي  العدالة  حزب  مهمة  تسهيل  تم  لذلك  واإلسالمي 
يحقق الرخاء لألتراك ويكسب قلوبهم واصواتهم ويبقى 
ونقل  التمويالت  بضخ  وذلك  لعقود  الحكم  يف  الحزب 
الخربات والتكنولوجيا وهكذا يكون تواجد حزب اسالمي 
األوروبي  لالتحاد  تركيا  يمثل عائقا النضمام  الحكم  يف 
خمسينات  منذ  الناتو  لحلف  انضمامها  من  بالرغم 
القرن املايض لتكون العني االمامية التي تراقب تحركات 
ومناورات أعداء الغرب سواء االتحاد السوفياتي سابقا 
العربية برا وبحرا وجوا  او روسيا حاليا وإيران والدول 
والبلقان  بالبلطيق  املتوسط. مرورا  اىل  من بحر قزوين 

....
لفرض  السوريني  الالجئني  ازمة  تركيا  استغلت  وقد 
لها.  االنضمام  لتسهيل  وابتزازها  أوروبا  عىل  ارادتها 
وقد كان رد فعل الدول األوروبية يف شكل رسالة وانذار 
تنحيتهم  عىل  وقت  أي  يف  قادرون  بأنهم  العدالة  لحزب 
من السلطة بعدة وسائل مثل االنقالب العسكري لسنة 
2016 والذي اريد له الفشل بطريقة رضب عصفورين 
ال  حتى  اإلسالميني  حكم  برتسيخ  وذلك  واحد  بحجر 
األوروبي  لالتحاد  انضمامها  رشوط  تركيا  تستويف 
حتى  األوروبية  الطاعة  لبيت  السيايس  النظام  وإدخال 
ال يتجاوز حدوده عن طريق االبتزاز والتهديد.  وإللهاء 
األخرض  الضوء  إعطائه  تم  ارضائه  او  الرتكي  النظام 
)كردستان  ودوليا  إقليميا  واقتصاديا  عسكريا  للتوسع 
االفريقي(  القرن  ومنطقة  قطر  ثم  سوريا  العراق. 
وذلك لتحويل وجهة طموحاته من االتحاد األوروبي اىل 
تركيا  ان  اال  االنضمام.  موضوع  واقفال  أخرى  مناطق 
قوى  نفوذ  مناطق  يف  للتوسع  الوضعية  هذه  استغلت 
إقليمية ودولية )فرنسا وإيطاليا وحلفاؤهما(. فقامت 
ليبيا  يف  القائم  السيايس  النظام  مع  اتفاقيات  بإبرام 
العسكري  وجودها  لرتكيز  السيايس(  )اإلسالم  وتونس 
البحر  يف  تمددها  اىل  إضافة  باملنطقة  واالقتصادي 

املتوسط.
املتوسط حادثة احتكاك بني   ففي سنة2020 شهد 
التي  الرشارة  قطع حربية فرنسية وتركية كان بمثابة 
الرتكي  للتمدد  حد  وضع  اىل  وحلفاؤها  بفرنسا   دفعت 
االسرتاتيجية  التوازنات  بتغيري  وذلك  نفوذها  بمناطق 
الليبية  للالزمة  حل  اىل  التوصل  مثل   : وليبيا  بتونس 
تغيري خريطة  التفكري يف  ثم  بليبيا  تركيا  وتقليص دور 
من  بالتخلص  وذلك  بتونس  السياسية  التحالفات 
املنظومة السياسية يف تونس التي فشلت يف إدارة البالد 
إقليمية  قوى  بني  رصاع  ساحة  تونس  من  وجعلت 
ودولية باإلضافة اىل تهديد االمن القومي األوروبي بسبب 
ضعفها يف السيطرة عىل سواحل البالد التونسية وعدم 

جديتها يف محاربة اإلرهاب.
وبذلك نستنتج ان حزب العدالة الذي استمد قوته من 
االكراهات  مع  وتكيفه  إنجازاته  بفضل  الرتكي  الشعب 
الداخلية والخارجية استطاع ان يضمن ديمومته داخليا 
وخارجيا سواء بإرادته او بإرادة خارجية. عكس حركة 

العمى  بسبب  وخارجيا  داخليا  فشلت  التي  النهضة 
االسرتاتيجي لكوادرها وعقيدتها السياسية البالية. فما 

هي أسباب وظروف فشلها؟

أسباب وظروف فشل
حركة النهضة في تونس

منذ 2011 اهملت الحركة الرتكيز عىل خدمة املواطن 
والوطن وانغمست يف الحسابات الضيقة لتدعيم تموقعها 
وتثبيت حكمها وتأمني نفسها من املخاطر التي تحيط 
كل  من  بالخوف  شعورها  بسبب  وخارجيا  داخليا  بها 
من يخالفها ايديولوجيا وتخوينها له. باإلضافة اىل ذلك 
انتهجت حركة النهضة سياسة التنكر للهوية التونسية 
االستقالل  يف  التشكيك  مثل  التاريخية  الوطن  ولرموز 
عىل  االنفتاح  مع  وتكفريه.  بورقيبة  الزعيم  وتقزيم 
التونيس  الشعب  عىل  دخيلة  وثقافية  دينية  مرجعيات 
املواطن  نفور  عنه  انجر  مما  بالبالد  تواجدها  وتسهيل 
)اتحاد  للتونسيني  ترق  لم  وعادات  ترصفات  وظهور 

علماء املسلمني وبروز جماعات سلفية متشددة ....(.
لم  والجيواسرتاتيجي  الجيوسيايس  املنظور  من  أما 
تحسن الحركة التعامل مع املتغريات اإلقليمية والدولية 
والعنارص املؤثرة يف العالقات الدولية وقد اعطت إشارات 
عندما  التونيس  وللمواطن  الدويل  للمجتمع  سيئة 
املتشددة  السلفية  الجماعات  ترصفات  مع  تسامحت 
وخلق التربيرات لهم. او من خالل الترصيحات االعالمية 
ملسؤويل الحركة التي كانت   تبعث عىل التوجس داخليا 
السادسة  الخالفة  والدة  عن  اإلعالن  مثل  وخارجيا 
والجدل يف قيم الحقوق والحريات الكونية التي تتعارض 

يف رأيهم مع الدين.
اتباع  حاولت  التي  النهضة  حركة  ان  هنا  ونالحظ 
خطى حزب العدالة الرتكي للنجاح لم تتمكن من تحقيق 
الشعب  قوة  لعامل  واهمالها  اخطائها  بسبب  أهدافها 
الذي كان من املفروض ان تستمد قوتها منه ومراهنتها 
انها قادرة عىل تثبيت حكمها  عىل قوى خارجية ظنت 
اىل  باإلضافة  االخوان.(.  وتنظيم  وتركيا  )قطر  داخليا 
املتغريات  مع  والتعاطي  وفهم  قراءة  عىل  قدرتها  عدم 
تركيا  بني  الرصاع  خاصة  والدولية  اإلقليمية  واالحداث 
واالتحاد األوروبي وطموحات تركيا يف منطقة املتوسط. 
ويتجىل هذا العجز والغباء االسرتاتيجي لحركة النهضة 
مخاطر  تقييم  دون  غرائزها  تلبية  وراء  اندفاعها  يف 
تركيا  أحضان  يف  الحركة  ارتمت  فقد  ترصفاتها. 
وفرضت عىل الدولة التونسية تمكني تركيا من امتيازات 
بتحقيق  لها  تسمح  وعسكرية  اقتصادية  وتسهيالت 

أهدافها التوسعية يف ليبيا وتونس ومنطقة املتوسط. 
تمثل  تونس  ان  اىل  اإلشارة  من  بد  ال  الختام  ويف 
غري  )الهجرة  أوروبا  يف  االجتماعي  السلم  عنارص  أحد 
الفقرية  االجتماعية  الطبقات  تمكني  وكذلك  الرشعية( 
الفئات  بقية  مثل  أوروبا  خارج  السياحة  يف  حقها  من 
عامة  االوروبيني  تقدير  يف  يجب  لذلك  الثرية  األخرى 
سياسيون  ويحكمها  ومستقرة  امنة  تونس  تبقى  ان 
والديموقراطية  الحرية  بقيم  ويؤمنون  منفتحون 
وانساقت  النهضة  أخطأت  املجال  هذا  ويف  واالختالف 
وراء نشوة االنتصار ولم تكن تعطي أي أهمية للتعامل 
ونواميس  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  املتغريات  مع 
مسؤولية  من  اعفاءها  تستحق  لذلك  الدولية  العالقات 

حكم الدولة التونسية.
* عقيد متقاعد من الجيش الوطني )مختص يف اسرتاتيجيات 

االمن والدفاع والعالقات الدولية (.

رأي
21الشارع العالمي والعربي
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موت مشبوه
اليونانية  السلطات  أن  أكد  العاملية«  »الشبكة  موقع 
تحوم  ارسائيليني  زوجني  مقتل  يف  تحقيق  فتح  قررت 

شبهات حول أسباب مرصعهما.
املوقع أشار اىل أن الزوجني حايم وأستار حريون استقالّ 
طائرة رابطة بني مدينتي حيفا بارسائيل وجزيرة ساموس 
فوق  الطائرة  انفجرت  مجهول  لسبب  أنه  وإىل  باليونان 

مياه البحر قبل وصولها اىل الجزيرة.
عىل  مبنية  اليونانية  السلطات  شكوك  أن  أكد  املوقع 
الوظيفة التي كان يشغلها حاييم حريون مذكرا بأنه كان 
بنيامني  السابق  الوزراء  رئيس  عهد  يف  لالتصاالت  وزيرا 
نتنياهو وبأنه كان يستعّد للكشف عن الكيفية التي حصل 
بها نتنياهو عىل امتيازات وتسهيالت من أصحاب وسائل 

اعالم ارسائيلية لخدمة أعماله الخاصة.

أريزونا ضد بايدن
املدعي العام بوالية أريزونا األمريكية مارك برتوفيتش 
بايدن  جو  الرئيس  قرار  يف  طعنا  للقضاء  رفع  أنه  أكد 
بفرض اجبارية التلقيح ضد كورونا عىل حوايل ثلثي العمال 

األمريكيني.
الصحافة األمريكية نقلت عن برنوفيتش توضيحه أن 
بأن  وتذكريه  الشخصية  بالحريات  مّسا  يمثل  بايدن  قرار 
قانون الواليات املتحدة ينّص عىل أن القرارات التي تتعلق 

بصحة املواطن من اختصاص الواليات وحدها.
بأن  االقرار  أريزونا  محكمة  من  طلب  العام  املّدعي 
سياسة التلقيح واالختبارات املتبعة من طرف ادارة بايدن 
الدستورية والتنصيص عىل أن القرارات املتعلقة باملواطنني 

من شؤون الوالية التي ينتمون اليها.

برزاني جديد؟
التواطؤ  أسماه  ما   أدان  االيران  اليوم«  »فارس  موقع 
ليفي  هنري  برنار  الصهيوني  الخراب  عّراب  بني  القائم 
والية  وحاكم  االفغانية  املعارضة  زعيم  مسعود  وأحمد 

بنشري.
للدفاع عن قضية  »يستعد  أن مسعود  اىل  أشار  املوقع 
كان  مثلما  تماما  االوروبي  الربملان  أمام  املستقل  بنشري 
متسائال   »2003 عام  العراق  لكردستان  بالنسبة  الشأن 
من  ضد  لألفغان  يرشح  أن  مسعود  بإمكان  كان  إن  عما 
مقاتيل  إن  قال  التي  »سكود«  صواريخ  استعمال  ينوي 

»طالبان« رصدوها منصوبة يف سهل والية بنشري.
رغبة  مسعود  تحّرك  داعي  يكون  أن  املوقع  ورجح 
 2020 رصاع  استنساخ  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مذكرا  أفغانستان  يف  كاراباخ  قرة  منطقة  شهدته  الذي 
يف  تلتقي  وباكستان  وايران  وروسيا  الصني  مصالح  بأن 
البلد وأن واشنطن تعّول بعد استسالم قوات مسعود  هذا 
عىل  بينهما  دارت  التي  األخرية  املواجهات  اثر  لطالبان 
الربزاني يف  »سيناريو ب« يلعب فيه مسعود دور ابن املالّ 

كردستان العراق.

30 عاما...
بـ  يقيض  أمرا  أصدر  دودا  اندرزاج  البولوني  الرئيس 
»وضع حّد ملطالب استعادة أمالك يهودية صادرها نظام 
املستشار األملاني أدولف هتلر خالل الحرب العاملية الثانية«.
معقدة  االسرتجاع  ملطالب  االستجابة  يجعل  القانون 
أنه مّر عىل تأميم األمالك من  جدا بل ومستحيلة باعتبار 
يمنع  ذلك  وأن  سنة   30 من  أكثر  البولونية  الدولة  طرف 
أحفاد اليهود الذين صودرت أمالكهم خالل سنوات الحرب 

العاملية الثانية من املطالبة باسرتجاعها.
رئيس الوزراء االرسائييل يائري البيد وصف قرار الرئيس 
البولوني باملعادي للسامية لكن دودا رّد بأن »الوقت حان 

لوضع نهاية ملافيا الخوصصة«.
»منظمات  أن  الرئاسة  عن  صادر  بالغ  يف  أوضح  دودا 
اىل  بعد ترحيلهم  أمالك يهود  اجرامية عديدة حصلت عىل 
معسكرات النظام النازي« وأنها »أثرت بالسمرسة والبيع 

والرشاء يف أمالك ليست لها«.

... من »الموساد«
عىل ذمة موقع »مجهر الجزيرة« املتخصص يف االفالم 
الوثائقية، كّلفت دولة االمارات جهاز املخابرات االرسائيلية 
»املوساد« بتأمني املعرض العاملي الذي ستنظمه من يوم 1 

أكتوبر القادم اىل 31 مارس 2022.
مّده  ذلك  مقابل  »املوساد«  طلب  املصدر،  نفس  ووفق 
ذلك  يف  بما  باالمارات  املقيمني  األجانب  يف  كاملة  بقائمة 
السفر  جوازات  من  ونسخ  والصور  والجنسيات  األسماء 

وعناوين االقامة وأرقام الهواتف.

ألول مرة في فلسطين وخارجها.. 

محلة شعبية تطالب عباس بالرحيل
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حادة  انتقادات  الفلسطينيني  من  الكثري  وّجه 
رصاحة  بكل  وطالبوه  عباس،  محمود  للرئيس 
باالستقالة والنزول عن دفة السلطة التي يعتليها 
عاًما،   16 من  أكثر  قبل  عرفات  يارس  رحيل  منذ 
ظل  يف  اآلن  حان  قد  الرحيل  وقت  أن  مؤكدين 
وخاصة  الفلسطينيون  يعيشها  قاسية  ظروف 

سكان قطاع غزة املحارص.
االسبوع  هذا  خالل  تنطلق  أن  املنتظر  ومن 
حملة شعبية إلكرتونية للتوقيع عىل عريضة داخل 
رئيس  بقاء  استمرار  ترفض  وخارجها  فلسطني 
السلطة محمود عباس املنتهية واليته منذ 12 عاًما 
الحملة  القائمة عىل  اللجنة  فيما وعدت  الُحكم،  يف 

بإفشاء أرسار أكثر عن تحركها.
فلسطني  داخل  ولكن  مماثلة  حملة  وكانت 
وليس خارجها، قد طالبت الرئيس عباس بااليفاء 
بوعده أو ”الرحيل” بسبب تردي األوضاع العامة 
الكبري  الزخم  عىل  تحصل  لم  لكنها  فلسطني،  يف 
استجابة  حتى  أو  ودعمها،  املشاركات  حيث  من 

الفصائل والقوى الفلسطينية األخرى معها.
وتداول الناشطون ترصيحات سابقة للرئيس 
محمود عباس تعهد فيها بالرحيل يف حال خروج 

متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده يف الشوارع.
فيديو  مقطع  الحملة  مع  املتفاعلون  ونرش 
للرئيس يقول فيه: “أول مظاهرة تخرج ضدي، لن 
أسمح لها أن تستمر؛ سأخرج قبل أن تبدأ )..( لن 
أقبل أن يخرج 4 أو 10 أو 20 يف مظاهرة ليقولوا 
يقولوا  أن  قبل  عباس،  محمود  إسقاط  من  البد 
هذا سأخرج، ألنني أعترب أنني ضد إرادة الشعب، 

وسأخرج قبل أن يقولوا هذا”.
عباس  الرئيس  لرحيل  الدعوات  وتصاعدت 
عقب إلغائه انتخابات املجلس الترشيعي والرئاسة 
واملجلس الوطني، والتي كان من املقرر أن تنتظم 
“تجنبًا  البعض  اعتربه  فيما  املايض،  ماي  يف 

لهزيمة” كانت ُستمنى بها حركة فتح.

قويًا  زخًما  عباس  رحيل  دعوات  واكتسبت 
نزار  البارز  للمعارض  السيايس  االغتيال  عقب 
املحتلة،  الغربية  الضفة  جنوبي  الخليل  يف  بنات 
بعد ساعات من اعتقاله لدى األمن الوقائي، جراء 

تعرضه للرضب والتعذيب.
الضفة  مدن  يف  املظاهرات  عرشات  وخرجت 
الغربية ملطالبة الرئيس عباس باالستقالة، وإجراء 
األمن  لكن  الجريمة،  يف  وشفاف  مستقل  تحقيق 
قابلها بالقمع واالعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات 

حقوقية.
تراجع  مظاهر  بعض  إىل  الناشطون  وأشار 
الرئيس عباس، منها  الفلسطينية يف عهد  القضية 
استيطان  موجة  أكرب  شهدت  الغربية  الضفة  أن 
 40% إىل  لتصل  تاريخها، وتقّلصت مساحتها  يف 
فقط مما كانت عليه، فيما يستوطنها اآلن أكثر من 

نصف مليون إرسائييل.
ولفتوا إىل أن عهد الرئيس عباس شهد انقساًما 

أو  الفلسطينية،  الفصائل  بني  سواء  مسبوق  غري 
وتطور  نفسها،  فتح  لحركة  الداخيل  الصعيد  عىل 
إىل مواجهات دامية يف بعض األحيان، مربزين أن 
رواتب  قطعت  املتعاقبة  عباس  الرئيس  حكومات 
مئات األرسى وعائالت الشهداء واألرسى املحررين، 
وأنها لم تعتمد حتى اليوم شهداء 2014 مثل بقية 

الشهداء من حيث املستحقات املالية.
الرئيس  “مشاركة”  بشدة  الناشطون  وانتقد 
عباس وحكوماته املتعاقبة يف تشديد الحصار عىل 
واالقتصادي،  املايل  املستوى  عىل  القطاع، والسيما 
إدخال  السلطة  رفض  من  مؤخًرا  عنه  ُكشف  وما 

املنحة القطرية إىل غزة.
الرئيس  عهد  إن  الحملة  يف  املشاركون  وقال 
عباس شهد تراجًعا ملحوًظا يف الحريات السياسية، 
يف  وتزايًدا  والتعبري،  الرأي  حرية  لقمع  وتناميًا 
مقابل  األفواه،  وتكميم  السيايس  االعتقال  حاالت 

تعّمق التنسيق األمني مع االحتالل.

تايمز أوف إرسائيل” تكشف
عن “مهمة رسية” يف إحدى 

الدول العربّية
كشفت صحيفة تايمز أوف إرسائيل” عن تنفيذ 
يف  “األنبياء”  أحد  قرب  لرتميم  رسية  مهمة  بالدها 

إحدى الدول العربية.
أن  لها  مطول  تقرير  يف  الصحيفة   وذكرت 
قرب  وترميم  إلنقاذ   2017 عام  يف  أنجزت  املهمة 
سيطرة  أثناء  العراق،  كردستان  يف  ناحوم،  النبي 

تنظيم “داعش” عىل املنطقة القريبة من القرب.
إنقاذ وترميم قرب  أن مهمة  الصحيفة  وذكرت 
النبي ناحوم تمت بفريق إرسائييل أمريكي يف أفريل 
العراقية،  املوصل  القوش، شمال مدينة  2017، يف 
القرب  بأن  السابق  تفيد  العام  أنباء يف  بعد وصول 
ترميم  اىل  يحتاج  وبأنه  التام،  االنهيار  وشك  عىل 

عاجل.
األمريكي  الفريق  أن  الصحيفة  وأوضحت 
اليهودية،  املعابد  ترميم  يف  خرباء  ضم  اإلرسائييل 
وأن  القديمة،  العصور  إىل  تاريخها  يعود  التي 
عملية ترميم قرب النبي ناحوم الذي يعود إىل القرن 
السابع قبل امليالد تمت يف رسية تامة. وأشارت إىل 
عرب  العمل  فريق  لبعض  بزيارة  بدأت  العملية  أن 
تقييم  بهدف  العراقية  األرايض  داخل  إىل  التسلل 
وإىل  سقفه،  وخاصة  بالقرب  لحقت  التي  األرضار 
أنهم حصلوا يف النهاية، عىل موافقة من املسؤولني 
من  خاص  ترصيح  بعد  قولها-  حسب   – األكراد 

وزير الداخلية اإلرسائييل السابق، آرييه درعي.
أو  قرب  أن  إىل  اإلرسائيلية  الصحيفة  ولفتت 
رضيح النبي ناحوم مفتوح للزوار يف الوقت الحايل.
يشار إىل أن مرقد أو قرب النبي ناحوم من أهم 
والنبي  العراق،  يف  املوصلية  القوش  مدينة  معالم 
املعروفني،  إرسائيل  بني  أنبياء  أحد  هو  ناحوم 

واملذكورين يف الكتب املقدسة.
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الشارع السياسي
الشارع الثقافيالشارع الثقافيالشارع الثقافي

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

وقفة

العودة  معه  وانطلقت  تونس  يف  سبتمرب  انتصف 
املدرسيّة والجامعيّة، وتغرّي معها نسق الحياة اليوميّة..
بجرعات  واألساتذة  والّطلبة  التالميذ  جّل  انتفع 
التلقيح ضّد الكوفيد، وهذا ما أدخل شيئا من االرتياح 
أن  بعد  الحضوري  التعليم  باستئناف  النفوس  عىل 
نجاعتها  عدم  األفواج  بطريقة  التعليم  تجربة  أثبتت 
والتعليم عن بعد ضعفها إذ لم تحقق يف أغلب الحاالت 
عميق  استيعاب  من  التعليمية  العملية  من  املراد 
للدروس وتحصيل فّعال وقياس للنتائج. وأّما األسباب 
اهرتاء  يكشف  لم  الوباء  انتشار  أّن  ذلك  فمعلومة، 
منظومتنا الصحية فحسب، وإنّما عّرى حقيقة أّميتنا 
التكنولوجيّة وضعف إمكاناتنا املادية واللوجستيّة التي 
نتابع بها ما فرضت من نظام  الجائحة و  نواكب بها 
مجاراة  من  نتمّكن  فلم  له  نستعّد  لم  جديد  تعليمّي 

نسقه وتلبية رشوطه الجديدة.
وّفرت  ما  بفضل  العام  هذا  النفيّس  وضعنا  تحّسن 
وبالراحة  الفريوس  من  بالحماية  شعور  من  التالقيح 
نظر  يف  تبقى  ألنّها  الحضورية  الدروس  الستئناف 
األغلبية األجدى واألنفع. ومع هذه العودة، تطفو نقاط 

كثرية تتعّلق بها :
1. البنية التحتيّة : نعلم جميعا أّن املدارس واملعاهد 
وحتّى الكليات تحتاج صيانة وتكاد ال تتوّفر عىل أبسط 
إىل  تفتقر  وهي  التعليميّة،  بالعمليّة  الالئقة  الظروف 
أساسيّات كثرية تعجز وزارة الرتبية عن التصّدي لها يف 
للرواتب وأبعدت عن حساباتها  ظّل ميزانيّة خّصصت 
ظروف  وتوفري  والسبورات  والكرايس  الطاوالت  تجديد 
دول  دخلت  الذي  الوقت  ففي  العرص.  تواكب  تعليم 
كثرية عالم السبورة الذكية وعالم الدراسة اإللكرتونية 
املتطّورة، مازال املعلم واألستاذ عندنا غارقنْي يف العرص 

"الطباشريّي".
يجتهد املعّلمون واألساتذة إلجراء التجارب وتطوير 
الدروس باالعتماد عىل مجهوداتهم ومجهودات التالميذ 
ومن  أخرى  إىل  منطقة  من  تتفاوت  والتي  واألولياء 

مدرسة إىل مدرسة ثانية.
وحواسيب  مكتبات  إىل  واملعاهد  املدارس  تفتقر 
قاعات  وإىل  معارفهم،  لتنمية  التالميذ  يستغّلها 
تحميهم من مخاطر الشارع يف ساعات الفراغ الكثرية 
أستاذ  تغيّب  تطرأ عند  التي  أو  الجدول  يتضّمنها  التي 
أو أكثر، فيجدون أطفاال ومراهقني-أنفسهم يف شارع 
نعلم جميعا ما يمثّل من تهديد جّدي للناشئة خصوصا 

يف ظّل الوضع االجتماعي والنفيّس الذي نعيشه.
ألسطول  املزري  الوضع  علينا  يخفى  ال  النّقل:   .2
"بقدرة  تسري  بدائيّة،  جّلها  حافالت  بالدنا،  يف  النقل 
التالميذ والطلبة، كثري  أعدادا مهولة من  ربي"، تحمل 
داخلها  يتزاحمون  أو  أبوابها  يف  "يتشعبطون"  منهم 

أو يركضون وراءها يستعطفون سّواقها للتوقف لهم 
غري  انتظار  لوقت  الوقوف  من  أرجلهم  تتعب  ال  حتى 
وتغيب ب"مشيئة  تأتي  مواعيد  بال  معلوم، فحافالتنا 
الله"، وامتطاؤها ال يعني حتما الوصول إىل الوجهة إذ 
يمكن أن تتعّطب يف أية لحظة، فينزل الرّكاب النتظار 
تحت  يقضونها  أكثر  أو  ساعة  بعد  تأتي  قد  حافلة 

شمس أو مطر أو ريح ..
متعّلقون  وهم  التالميذ  مشهد  يشّدني  ما  كثريا 
بباب  متشبّثني  أراهم  ال  تسري،  التي  الحافلة  بباب 
وسيلة نقل، إني أراهم يتمّسكون بباب يعتقدون- رغم 
اهرتائه ورغم أنّه قد يغلق دونهم يف أية لحظة فيوقعهم 
يف الشارع ويميض دون التفات لهم- أنّه باب األمل يف 
تغيري واقعهم وحالهم، هو باب األمل املوارب، ال انفتح 
يف  فأوقعهم  وجوههم  يف  سّد  وال  األفضل  بالغد  ليبرّش 
غياهب اليأس من الوصول إىل الضفة األخرى لألمان : 

البيت أو املدرسة.
وترهق  تشّوشه  مضنية،  والطالب  التلميذ  رحلة 
نفسيّته مّرتني يوميّا عىل األقّل، وهنا يأتي دور املدّرس 
من  يحملون  ما  واستيعاب  منظوريه،  وضع  لتفّهم 
رغم  الحياة  أرهقتهم  منهم  فالكثري  نفسيّة،  متاعب 
حداثة أعمارهم، كثريون يعانون من الفقر والخصاصة 
وضعف إمكانات اآلباء، كثريون منهم يعيشون ظروفا 
قاسية ال تمّكنهم من اقتناء الكتاب والكراس والقلم، 
كثريون منهم يحرضون الدرس بأرجل أتعبتها األحذية 
تشّدها  التي  اللقمة  لها  تتوّفر  لم  وبأجساد  املمّزقة 
وتغّذيها، والخرقة التي تسرتها وتدّفيها..كثريون منهم 
محرجون من أستاذهم )قّلة ولكنهم موجودون( الذي 
تالميذه  مع  عالقاته  ويبني  خصوصيا  درسا  يفرض 
وفق قائمة املسّجلني يف الدرس..كثريون منهم متأّلمون 
املادية  ظروفهم  أثقال  يحملون  وحدهم  صامتون، 
والنفسية الصعبة، فتحرض أجسامهم وتغيب عقولهم، 
الذي  املدريّس  النادي  ويغيب  النفيس،  التأطري  ويغيب 
طاقاته،  فيه  ويفّجر  آالمه  عن  فيه  ينّفس  أن  يمكن 
وتغيب نوادي دور الثقافة التي يمكن أن يلجأ إليها يف 
حيّه، فتوّفر له الرعاية و تنمي له مهاراته ومواهبه..
رّوادها  وجوه  يف  أبوابها  أوصدت  التي  الثقافة  دور 
وأغلقت نواديها التي كانت حاضنة األطفال والشباب..
ودور الثقافة ملّف مهم يجب فتحه لحّل مشاكل كثرية 
أضحينا نعيش عىل وقعها خصوصا يف ظل الرقم املفزع 
 100 بانقطاع  واملتعّلق  الرسمية  الجهات  تقّدمه  الذي 
ألف تلميذ عن الدراسة سنويّا، ماذا وّفرت لهم الدولة؟ 
هل فّكرت الحكومات املتعاقبة يف مصريهم؟ هل تدرك 
الجهات املسؤولة أنهم قنابل موقوتة وألغام قد تنفجر 
يف وجوهنا جميعا يف أية لحظة؟ هل أصغت لدراسات 
املعنية  الجمعيات  االجتماع والنفس ولصيحات  علماء 

من  مخرج  مهمل  آخر  موضوع  وهذا  امللف؟  بهذا 
يف  يعني  املتعّمد  وتأجيله  واالهتمام،  الدراسة  دائرة 
املجموعة  ستدفعه  الذي  الثمن  كلفة  يف  ارتفاع  نظري 
يف  مسترش  عنف  من  بعضها  نرى  بدأنا  وقد  الوطنيّة، 
صفوف الشباب وإدمان عىل املخّدرات وجرائم متنوعة 

وعمليات هجرة غري نظاميّة وغريها... 
املهّم،  التأطريي  الثقافة عن دورها  لقد تخّلت دور 
فانتعشت يف املقابل سوق النوادي الخاّصة، وهذا يعني 
أنواعها فنّية كانت أو  النوادي بمختلف  أّن االنتماء إىل 
املادي... العائلة  رياضيّة قد أصبح بدوره رهني وضع 

ويعني أيضا أّن التفاوت طال رعاية املواهب أيضا، فال 
رعاية ملن ال مال له ..

املطاعم  أخبار   : والجامعيّة  املدرسيّة  املطاعم   .3
ملا  البائس  الوضع  لتطلعنا عىل  بالصور  تصلنا موثّقة 
ينال تلميذ فقري يف مدرسة نائية، أو تلميذ داخيلّ يف مبيت 
مدريّس، أو طالب يف مبيت جامعّي.. أكالت أقّل ما يقال 
أنّها تهني رّواد تلك املطاعم وال تغّذيهم،  عن معظمها 
عن  عجزهم  نتيجة  بالغبن  اإلحساس  فيهم  تعّمق  بل 
التي  القاعدة  الحال هو  بأنفسهم، هذا  أكالتهم  توفري 
لها استثناءات مبعثرة هنا وهناك أو مناسباتية تقرتن 

يف جّل األوقات بشهر رمضان.
جائعني  دخلوه  الذي  املطعم  هي  عندهم  الدولة 
الشعور  يكرسها  ونفوس  تشبع  لم  ببطون  وغادروه 
سيشعر  فكيف  املمنهج..  لالحتقار  والتعّرض  بالضيم 
عّمق  قد  والوطن  عنه  سيذود  وكيف  للوطن  باالنتماء 
عىل  ملحا  يوميّا  ويصّب  معاناته  وضاعف  مأساته 

جراحاته؟

ورغم  نذكر،  لم  والتي  ذكرنا  التي  الهنات  كّل  رغم 
التي  السلبيات  كل  ورغم  عائالتنا،  من  كبري  عدد  فقر 
ترتاكم لتضعف العملية الرتبوية،فإّن العائلة التونسيّة 
سبيلهما،  يف  وتجاهد  وباملعرفة،  بالعلم  تؤمن  مازالت 
وارتياد  التعّلم  يف  أبنائها  استمرار  أجل  من  وتكافح 
التونيّس مازال  املدارس واملعاهد والجامعات، واملدّرس 
يناضل ليؤّدي رسالته عىل الوجه األكمل، وإّن تالميذنا 
وطلبتنا مازالوا رغم كّل املثبطات متشبثني بحبل العلم 
تشبّثهم بباب الحافلة التي تنقلهم زائدين عن النّصاب 
مؤمنني  مازالوا  الجسديّة..  سالمتهم  يف  وتهّددهم 
آفاق  إىل  الواقع والرنّو  الرهان وتحّدي  برضورة كسب 
بعقول  يدخلونها  أمان  محّطات  إىل  والوصول  أرحب 

تحّصنت بالعلم ونفوس تشبعت بالحلم..
كل عام وطالب العلم بخري

كل عام والعائلة التونسية بخري
كل عام واملدّرس التونيس بخري..

د. سماح حمدي )باحثة وأستاذة جامعية(

بأّي حال عدت يا عودة؟

23
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24الشارع الثقافي
الموريسكيون في  تونس بين عراقة التاريخ ورقّي الحاضر :

عواطف البلدي
يقول ابن المّقري التلمساني في كتابه »نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب«: »وألهل األندلس دعابة وحالوة في محاوراتهم، وأجوبة بديهية مسكتة، 
خصوصية  حول  سؤاال  عليهم  طرحنا  ممن  البعض  ويقول  وأكابرهم«...  علمائهم  عن  فضاًل  ويهودهم،  صبيانهم  في  حتى  كالغريزة،  واألدب  فيهم  والُظرف 
بعد  حتى  طويلة  سنوات  الزمتهم  التفّوق«  »عقدة  وأن  اكثرهم  على  يغلب  »الترّفع  ان  عشر  السابع  القرن  بداية  تونس  على  الوافدة  االندلسية  الشخصية 
اختالطهم بأهالي تونس«... نقاط من بين نقاط كثيرة تناولناها في ملف اليوم الخاص بتاريخ االندلسيين )الموريسكيون( في تونس الذين قدموا من غرناطة 

بعد تهجيرهم منها بقرار من الملك فيليب الثالث الصادر في 22 سبتمبر 1609.

ملّف االسبوع

كيف ساهم االندلسيون يف »غْرَنَطِة« التوانسة و»هتذيبهم«؟

تهجري  ذكرى  سبتمرب   21 الثالثاء  يوم  يوافق 
املوريسكيني )مسلمو االندلس( من غرناطة االسبانية 
ومنها  املتوسط  األبيض  البحر  بلدان  من  عدد  اىل 
املغرب األقىص وتونس التي ضمت العدد األكرب من 
هؤالء.. تاريخ وذكرى  عادا بنا اىل حوايل أربعة قرون 
والرتاث  املعمار  يف  املختصني  من  ثلة  رفقة  ونيف.. 
الالمادي والثقافة والفالحة والصناعة واىل اهم املدن 
التي حطوا الرحال بها فعّمروها وأحسنوا تشييدها 

بعد ان كانت قفرا...

طباع الموريسكيين بتونس
يصف  غرناطة«  تأريخ  يف  »اإلحاطة  كتابه  يف 
حسنة  »صورهم  بقوله  غرناطة  أهل  الخطيب  ابن 
غري  سود  وشعورهم  حادة  غري  معتدلة  وأنوفهم 
الِقَص،  إىل  معتدلة  متوسطة  وقدودهم  ُمرسلة 
فصيحة  وألسنتهم  بحمرة،  مرشبة  زهر  وألوانهم 
وأنسابهم عربية وفيهم من الرببر واملهاجرة كثري..« 
املوريسكي  التاريخ  يف  املختص  املؤرخ  يقول 
حسام الدين شاشية »قدم املوريسكيون من اسبانيا 
1609 و1614 وكان عددهم  اىل تونس بني سنتي 
التي  تونس  عدد سكان  من   % 10 آنذاك يف حدود 
تحديدا  ويرتاوح  ساكن  مليون  حوايل  تضم  كانت 
من  بقرار  اسبانيا  من  مهّجر  ألف  و100   80 بني 
1609..« مضيفا  22 سبتمرب  الثالث يف  امللك فيليب 
حسب  االكرب  العدد  تقريبا  تونس  »احتضنت 
من  الف   50 حوايل  ان  اىل  تشري  التي  االحصائيات 
اىل  تقريبا  ومثلهم  املغرب  اىل  توجهوا  املهّجرين  
بلدان حوض  األكرب عىل  العدد  توّزع  بينما  الجزائر 

البحر االبيض املتوسط.. ومنها تونس«. 
 3 يف  املوريسكيون  »استقر  شاشية  واضاف 
عىل  واحوازها  تونس  مدينة  أولها  رئيسية  مناطق 
اليوم  وقرطاجنة وباب سويقة  االندلس  نهج  غرار 
وحمام  واريانة  ومنوبة  كالحرايرية  الضواحي  ويف 
االنف واما املنطقة الثانية فقريبة من ضفاف حوض 
وْقريش  والسلوقية  تستور  وتضم  مجردة  وادي 
القبيل  الوطن  وكذلك  وطرببة..  والجديّدة  الوادي 
وتركي  وسليمان   بقرنبالية  خاصة  استقروا  اين 
وبيّل ونيانو وكذلك بجهة زغوان. أما الوجهة الثالثة 
امللح  بغار  الرحال  حطوا  فقد  بنزرت.  جهة  فكانت 
ومنزل  الجبل  ورأس  واملاتلني  والعالية  والعوسجة 
املناطق....«  من  وغريها  االندلس  وقلعة  جميل 
مالحظا ان هؤالء استقروا بالشمال قريبا من السلطة 
من  هجوم  إىل  تعرضوا  حال  يف  إليها  يلجأوا  حتى 

القبائل الخارجة عن السلطة.. 
وكانوا  اسبان  كانوا  منهم  كبري  »عدد  وتابع   
يتكلمون اللغة االسبانية كما تركوا لنا عددا مهما من 
الخاميدية  بالكتابة  او  باللغة االسبانية  املخطوطات 
بأحرف  االسباني  او  الالتيني  الحرف  كتابة  وهي 
.. اي مخطوط يف  لدينا  لم يعد  انه  عربية« مالحظا 
تونس وأن اغلبها أُتلف يف مراحل تاريخية مختلفة.. 
اليوم  موجودة  املخطوطات  هذه  ان  اىل  وأشار 
وبفرنسا  بربيطانيا  الوطنية  وباملكتبات  بالفاتيكان 
من  املخطوطات  هذه  »اخرجت  قائال  واسبانيا... 

والرحالة  القناصلة  كبرية  بصفة  واشرتاها  تونس 
املخطوطات  هذه  اهمية  وتكمن  املوريسكيني.. 
يف  التاريخية  الجوانب  بعض  كشفها  يف  خصوصا 

تونس«.
وعن عاداتهم قال شاشية »كانت أغلب اطباقهم 
الغذائية تميل اىل اللون االصفر )مطهّوة بالزعفران( 
وتضم املعّجنات عىل غرار »املقرونة املثقوبة« اضافة 
اىل  معهم  بذورها  أحرضوا  التي  الخرض  بعض  اىل 

)وهي  والفلفل  والجزر  والبطاطا  كالطماطم  تونس 
وهؤالء  باسبانيا  مرورا  امريكا  من  قادمة  خرض 
ساهموا يف تطويرها..« الفتا اىل ان طبق »الشكشوكة« 
الحلويات  وايضا  املوريسكيني  قبل  معروفا  يكن  لم 
التي تتكون اساسا من الفواكه الجافة وخاصة اللوز 

عىل غرار »كعك الورقة«.. 
»الجبّة«  التونيس  اللباس  عىل  »ادخلوا  وأضاف: 
ورغم  كربى  بصفة  الشاشية  تطوير  يف  وساهموا 

املالوف  ان  نالحظ  املالوف  اصول  حول  االختالفات 
املوجود اليوم  بتستور اندليس موريسكي«.. 

عهدهم  يف  وازدهاره  باملعمار  يتعلق  ما  ويف 
بينهم  كان  املوريسكيون  قدم  »عندما  شاشية  قال 
وتربة  جامع  بتشييد  فقاموا  وحرفيون  مهندسون 
ويف  االندليس.  غالب  ابن  بناهما  اللذين  باي  يوسف 
عىل  االندليس  غالب  ابن  ايضا  ارشف  الفرتة  نفس 

تحديث جزء من جامع الزيتونة وصومعته«.
املوجودة  العمارة  عىل  االندليس  الطابع  طغى 
بتستور  وكذلك   ..17 القرن  خالل  تونس  بمدينة 
والصناعة  املعمار  يف  بيّنا  الفرق  وكان  وبسليمان 
انذاك  ظلت  االندلسية  الشخصية  ان  اال  والزراعة 
عىل  املحافظة  محاِولة   17 القرن  حدود  اىل  منغلقة 
»نقاء الدم االندليس« لكن مع بداية القرن 18 انفتح 
املوريسكيون عىل جريانهم من السكان املحليني سواء 
من »التوانسة البلدية« او حتى من القبائل االخرى.. 
يقول شاشية: »قدم املوريسكيون من اماكن مختلفة 
وقشتالة  االندلس  غرار  عىل  اسبانيا  شمال  من 
وكاتالونيا متابعا: »جمعوا عدة ألقاب فمثال يف جهة 
سليمان نجد لقب الرايشيكو وبّللونة وصحابو.. الفتا 
اىل ان الكثريين منهم غرّيوا أسماءهم من االسبانية اىل 
يحملون  بعضهم  فأصبح  بالنكو  غرار  عىل  العربية 
لقب »االبيض«.. اضافة اىل القاب اخرى تم الحفاظ 
اىل  »بقوا  وأضاف:  واالخوة.«.  صانشو  مثل  عليها 
اليوم فاعلني يف عدة اطراف وتوجهات عىل غرار ديلو 
ومورو يف االسالم السيايس او لقب االخوة الذي كان 

بنداء تونس.«.    

الباحث في تاريخ 
الموريسكيين حسام 

الدين شاشية :
بقوا الى اليوم فاعلين

في عدة اطراف وتوجهات 
على غرار ديلو ومورو في 

االسالم السياسي او 
لقب االخوة الذي كان 
عضوا بنداء تونس  

رئيس جمعية صيانة 
مدينة زغوان الباحث خالد 

الشايب :
سنة 1610 أنشأوا اول 

شبكة مياه صالحة 
للشرب في المجال 

الحضري بمدينة زغوان 
تكاد تكون االولى في 

العالم

الباحث في التراث 
الالمادي عماد بن صولة :

كان لهؤالء نوع من 
االنكماش وحّد من الذوق 
الرفيع والنظافة والفن 

واالدب ولديهم درجة من 
التطور وهذا كون لديهم 

»عقدة التفوق«
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اثارهم في مدينة بنزرت

صولة  عماد  الالمادي  الرتاث  يف  الباحث  فّضل 
الثقايف الالمادي  االنطالق بالتعريف بمفهوم الرتاث 
باليونسكو ويعني  تبلور  قائال: »هو مفهوم حديث 
والعادات  والفنون  واملهارات  املعارف  مجموع 
التي لها جوانب حرفية وجوانب مطبخية  والتقاليد 
هو  تونس  يف  الالمادي  والرتاث   .. شفوية  وجوانب 
التي  الثقافات  لتعاقب  طويلة  تاريخية  محّصلة 
املكونات  ومن  التنوع  وهذا  املزيج  هذا  افرزت 
نمر  ربما  كثريا  ونحن  االندليس  املكون  االساسية 
عليه عرضا ولكنه موجود بطريقة عفوية وأكثر مما 
نتخيل فهو موجود باالطعمة وباالزياء وباللغة يف حد 

ذاتها...«
وأضاف صولة »حتى ال نعقد العملية عىل القراء 
اطعمة  عدة  والغذائي.  املطبخي  الجانب  يف  هناك 
اكثر  مرتبطة  اليوم  وهي  االندلسيني  مع  جاءت 
باملجموعات املعروفة بجذورها االندلسية مثل طبق 
عبارة عن عجني مجفف ويستعمل  »الحاللم« وهو 
اكثر  معروف  هو  ولكن  اليوم  واسع  نطاق  عىل 
باملراكز الحرضية االندلسية مثل راس الجبل والعالية 
وسليمان وتستور والعاصمة وتستعمل هذه األكالت 
»هناك  قائال  الدينية..  كاالعياد  معينة  بمناسبات 
أيضا طبق معّجنات او ما يعرف بـ»مقرونة الدار« 
االيطالية  املقرونة  تشبه  ال  بالّسمار*«  »مقرونة  او 
وتوجد كثريا اىل اليوم بعدة مناطق كتستور والعالية 

وطرببة وسليمان..«. 
يشتهر  التي  الحلويات  انواع  اهم  عن  وتحدث 
اشهرها كعك  اليوم  اىل  االندلسية  االصول  بها ذوي 
وكعك  الجافة  بالفواكه  املعدة  والحلويات  الورقة 
التمر املوجود خاصة بالوطن القبيل وهو عبارة عن 

بسكويت محشو بالتمر. 
وبالنسبة للمالبس قال صولة »اثرى االندلسيون 
عىل  العنارص  من  الكثري  يف  التونيس  اللباس  مدونة 
اللباس  اىل  عدنا  اذا  فمثال  والربنس  القشابية  غرار 
الرافرايف االنيق نجده يتكون عادة من لونني )ْشطار( 
وثمة قطعة تكاد تكون اندثرت يف األحذية النسائية 
وتسمى »الشرباّل«  وهي حذاء نسائي اندليس األصل 
ويقال ان الكلمة هي يف الحقيقة اسبانية اىل جانب 
قريب  وقت  اىل  كان  الذي  النسائي  الخّف  من  نوع 
ساهموا  كما   بنزرت  بجهة  االندلسية  املرأة  لباس 
الحفيص  العهد  يف  ظهرت  التي  الشاشية  تطوير  يف 
الصناعة  من  نوعا  االندلسيني  مع  أصبحت  والتي 
انها  االف ويقال  بمئات  الحقيقية وأصبحت تصّدر 
كانت تبلغ اكثر من مليون ونصف قطعة  يف العام«.. 
وأضاف صولة »كانت عملية صنع الشاشية تتم 
نظام  طريقة  عىل  الشاشية  من  جزء  مناطق  بعدة 
البطان  منطقة  سّميت  فمثال  »التيلرة«...  السلسلة 
بهذا االسم ألنه كان يتم اعداد بطان الشاشية هناك 
بينما يف العالية يتم »تقرديش« الشاشية وهي عبارة 
الشعرة  منها  يستخرجون  الصوف  من  كبّوس  عن 
باعتماد  ويستخرجونها  »البورة«  تسمى  التي 
تهيئتها  يتم  االشواك  من  نوع  بها  »كردون«  نبتة 
الخراجها، وكانت النساء يشتغلن كما الرجال يف هذا 

املجال«..
عندما  انه  األسطورة  »تقول  صولة  وأردف 
هاجرت االندلسيات ثمة منهم من استقروا بالعالية 
مادي  وضع  ويف  رزق  مورد  بال  انفسهم  ووجدوا 
شعورهن  يف  اخفني  قد  النسوة  بعض  وكان  صعب 
يف  بعد  ما  يف  بزراعتها  وقمن  الكردون  نبتة  بذور 
الحقول وانبتت هذه النبتة العجيبة التي يستخرجن 
من  البورة  الخراج  يستعملنها  شوكية  عصا  منها 
اللحاف  لبس  عادة  أيضا  ولالندلسيات  الكابوس.. 
واحدة  قطعة  عن  عبارة  وهو  الصوف  من  املخطط 
بعض  وفيها  جسدها  املرأة  بها  تلف  مخيطة  غري 
التطريز بطرف القطعة وهذا معروف اىل وقت قريب 
والعالة  االندلس  وقلعة  كرفراف  بنزرت  جهة  يف 

وراس الجبل..

خلفية  عن  صولة  وتحدث 
سكنوا  الذين  الحضارية  االندلسيني 
املدن قائال »حتى من لم يسكنوا املدن 
كونوا مدنا وبنوا احياء معروفة يف كل 
االندلس   حي  مسّمى  تحت  الجهات 
قائال  ومساجد  خشبية  احياء  وبنوا 
كان  انه  اىل  الدراسات  »تشري بعض 
النهم  االنكماش  من  نوع  لهؤالء 
حد  فيها  حضارية  بيئة  من  جاؤوا 
من  حد  لديهم  وكان  الرفاه  من 
الذوق الرفيع والنظافة والفن واالدب 
ولديهم درجة من التطور وهذا كون 

لهم عقدة التفوق«.
كان  الروايات  »حسب  واردف: 
يتواصلون  وال  متعالني  االندلسيني 
يعتربون  وكانوا  بسهولة  األهايل  مع 
كانوا جاؤوا مطرودين  انفسهم وان 
عىل  انهم  الشعور  من  نوع  لديهم 
والتحرض  الثقافة  من  عالية  درجة 
والذوق الرفيع يف املطبخ ويف اللباس 
وأضاف صولة »من بني االلقاب 
االندلسيية التي بقيت اىل اليوم بجهة 
لقب  وهو  هنان  لقب  نجد  بنزرت 
يوجد  وللتذكري  موجود  لكنه  نادر 
»سيدي  اسمه  صالح  ويل  بنزرت  يف 
وتزوره  االندلس  بحي  يوجد  هنان« 

فقط عائالت اندلسية األصل. علما ان شيخ املالوف 
خميس الرتنان من جذور اندلسية« مالحظا انه لكل 
بني  القرابة  لصالت  نظرا  االندلسية  القابها  جهة 

العائالت التي استوطنت بكل  جهة  
ادخلوا  الزراعة  ميدان  يف  املهمة  عاداتهم  ومن 

تقاليد  كانت  ان  بعد  السقوية  بالزراعات  يسمى  ما 
تونس الفالحية تميل اىل الطرق البعلية ذات الطابع 
الذي  هو  بعل  وكأن  بعل(  لـ)اله  نسبة  األسطوري 
يضمن اخصاب األرض بينما يعتمد السقوي عىل جهد 
البرش حسب صولة قائال »حتى يف طريقة االنتشار 
املوجودة  االرايض  استوطنوا  انهم  نالحظ  االندليس 

مدن  خاصة  مجردة  حوض  حول 
اىل  وصوال  الباب  ومجاز  تستور 
ماطر وأيضا الوطن القبيل وزغوان 
املعروفة باملياه وبنوعية تربة تسمح 
الزراعي وساهموا  النشاط  بتعاطي 
علما  الزيتون  وزراعة  تطوير  يف 
الروماني  العهد  منذ  موجود  انه 
الغابات املوجودة بطرببة  عىل غرار 
وتتميز  القبيل  والوطن  وبنزرت 
لكن  و  األشجار  بني  املسافة  بقرب 
يف  أخرى  بتقنيات  تميزت  أيضا 
زراعة الزيتون عكس بقية الجهات 

.«

طواحين الماء وسر 
تسمية »البطان«

صيانة  جمعية  رئيس  يشتغل 
مدينة زغوان الباحث يف تراث الجهة 
الهنديس  الرتاث  عىل  الشايب  خالد 
قائال  االندلسيني  قدوم  منذ  املائي 
التي  املنظومة  هذه  يف  اكتشفت 
غريبة  أشياء  زغوان  يف  انشؤوها 
يبلغ  والتي  املاء  طواحني  غرار  عىل 
ولكن  ماء  طواحني  خمسة  عددها 
الغريب يف ذلك ان ثالثة منها أنشئت 

لـ«تلبيد الشاشية«.
االندلسيني  ان  الشايب  وأوضح 
عند قدومه يف االهجرة األخرية سنة 1607 كان آنذاك 
عثمان داي حاكم تونس فاحسن استقبالهم ومكنهم 
بزغوان الشتهارها  أرايض  بينها  من  بلدان  عدة  من 
»شجعهم  ضياف  ابي  ابن  احمد  يقول  بمياهها.. 
عثمان داي عىل تطوير الشاشية يف تونس وتلبيدها 
وصناعتها يتطلب مياه كثرية فكانت زغوان وجهتهم  
تونس  يف  األوىل  وهي  للشوايش  »باطانات«  وأحدثوا 
بعدة  الشاشية  صناعة  ومرت  الشاشية  لصناعة  

مراحل  يف صناعتها ومنها التلبيد. 
وأضاف »انشأوا ثالثة باطانات لتلبيد الشاشية 
والشعري  القمح  برحي  تقومان  للماء  وطاحونتني 
وعندما  املياه  باعتماد  تدوران  ناعورتيهما  ان  علما 
معه  وازدهرت  داي  يوسف  خلفه  داي  عثمان  تويف 
فقرر  خياليا  ازدهارا  تونس  يف  الشاشية  صناعة 
الجديّدة  بجهة  اكرب  باطان  احداث  داي  يوسف 
الشاشية تزدهر حتى حكم حفيده  والزالت صناعة 
بطان  وانشأ  الثاني(  مراد  )ابن  املرادي  باي  محمد 
ثالث بطرببة وهو موجود اىل اليوم وتعرف املنطقة 
قريش  بجهة  رابع  بطان  وانشأوا  )البطان(  باسمه 
اىل  زغوان  بجهة  الثالثة  البطانات  وحّولوا  الوادي 

طواحني ماء..  
ولفت اىل انهم احدثوا يف الزراعة منظومة الري 
كما أنشأوا اول شبكة مياه صالحة للرشب بافريقيا 
 1610 سنة  زغوان  بمدينة  الحرضي  املجال  يف 
احرضوا  وبذلك   .. العالم  يف  االوىل  تكون  وتكاد 
معهم لتونس هندسة املياه واعادوا ترميم »الحنايا« 
الحنفيات للحارضة عىل غرار سبيل جامع  وادخلوا 
اليوم  اىل  بنزرت وتعرف  اسبلة  اىل  اضافة  الزيتونة 
انه يف زغوان  اىل  داي« مشريا  »اسبلة يوسف  باسم 
توجد منظومة كاملة اىل اليوم متعلقة بملكية املياه 

باملنازل..
االندلسيني  إضافات  بني  »ومن  الشايب  وختم 
الطني  اصح  بمعنى  او  اآلجر  استعمال  املعمار  يف 
املحروق والزالوا يستعملونه اىل اليوم يف جهة توزر  
والقباب  القرميد  معمارهم  يف  استعملوا  وكذلك 
واالجر...وكذلك اعتمدوا يف جهة تستور تقريبا نفس 
مواد البناء علما ان املدينتني متشابهتني نظرا للقرابة 

التي تجمع بني املوريسكيني..
األََسلية  الفصيلة  من  عشبّي  نباٌت   : *الّسمار 
ينبت يف املناقع واألَرايض الرَّطبة ويستعمل يف صنع 

الَل.. الحص والسِّ

األكالت األندلسية في تونس *
كبري  اثر  »لالندلسيني  تونس«:  يف  األندلسيون  »املورسكيون  كتابه  يف  الحمروني  أحمد  الباحث  يقول 
يف املجتمع التونيس واضح يف نمط العيش ومتميز برفاهة الذوق والتفنن يف كل يشء بل هو مبعث اعتزاز 
التي  والعطور  والحلويات  االكالت  أنواع  يف  التفوق خاصة  ويظهر  األهايل.  عىل  للتباهي  ومدعاة   باالصل 
ادخلوها عىل الصفرة وان احتفظوا ببعض ارسارها بما انها لم تكن معروفة يف البالد قبل مجيئهم، ويتطلُب 
إعدادها حذقا كبريا، وإنفاقا كثريا مما يفوق طاقة العائالت املتوسطة، وال يهون إال يف املناسبات واألفراح، 
وتغلب عليها الفاكهة التي تحلِّيها وجبن العنز الذي يلطفها والزعفران الذي يذّكيها بطعمه. فمنها ما هو 
مشرتك بني القرى األندلسية، ومنها ما يعرف يف إحداها دون سواها اعتبارا الختالف العادات واملنتوجات 

الفالحية.
فمن املشرتك املرقة الزَّعراء )أي بالزعفران( والطاجني، ويكون بالجبن، واملقرونة التي تُصنُع يف املنزل 
بلف عجني السميد حول أسالك الحديد وتجفيفها وتقليعها ثم طبخها وسقيها وذر الجبن املسحوق عليها، 

والبناضج )Empanadas يف اإلسبانية( وهي عجني من السميد محشو باللحم ومطبوخ يف الفرن. 
ومن املخصوص بتونس الكاباما، وهي مرقة باللحم والبطاطا املقلية قبل الطبخ، والكبكابو، وهي مرقة 
Que�  بالسمك أو اللحم والخرض املصربة، ومن الحلويات الصَمصا، ونوع آخٌر يسمى القيزاطا )نسبة إىل

sada عىل 90 كلم شمال رشقي جيان أو Qijata يف الربتغال( وهو عجني من اللوز وماء الورد مصيل فيما 
يشبه الصحون من السميد امُلنىش.

ومما تشرتك فيه تونس مع زغوان كعك الورقة وهو أشبه بأسورة من عجني مخلوط بالسمن وماء الورد 
ومحشو بمعجون الفواكه يُقال إن األندلسيني عند هجرتهم أخفوا الذهب فيه، وأيضا امللبَس وهو حلويات 

مغموسة يف ماء الورد امللون. ويعرف يف زغوان البغرير، وهو خبز طاجني محىل بالسكر.
ومما اختصت به سليمان الكويارس )Collares يف اإلسبانية( وهي مشهورة باسم املرقاز. 

أما يف تستور، فنجد أكثر األنواع، من ذلك الكيسالس )Quisalech يف اإلسبانية( ويرتكب من قطع اللحم 
امللفوفة تخلط بالبيض املركوض والجبن املسحوق. وعني السنيورة )señora تعني السيدة يف اإلسبانية( 
عجني ُمغطى بمعجون التمر أو الطماطم يقطع إىل مربعات وتوضع عليها بعد أن تحمى يف الفرن أنصاف 
البيض املسلوق، وهي أشبه بالبيتزا اإليطالية وتعرف اليوم باملالح والحلو. ومن ذلك العجة )Olia وتعني 
القدر الرشيع يف اإلسبانية( التي تطورت عما كانت عليه يف بلنسية وكاطالونيا ولكنها بقيت معتمدة عىل 
خمرية  القط  أيضا  ذلك  ومن  النابلية.  الشكشوكة  غرار  عىل  والتوابل  والفلفل  بالطماطم  املخلوط  البيض 
وهي قطع تُقطع باألصابع من العجني الرخو من دون خمرية وتطبخ بالحليب والفواكه، واإلسفنج فطائر 

مغموسة يف العسل أو محلول السكر )1(.
فعىل هذه األطعمة الهادئة والحلويات اللذيذة تََعوََّد األندلسيون، إىل أن تعلموا عن سكان البالد وخاصة 
حريفة  أطعمة  إعداد  يف  وتفوقوا  ورد،  أخذ  بعد  وصاهروهم  بعد  ما  يف  عليهم  تفتحوا  الذين  الوسالتيني، 

ومأدومة لم يكونوا يستسيغونها من قبل، كالكسكيس واملحمصة والحساء.
*املرجع: »املورسكيون األندلسيون يف تونس« دراسة وبيبليوغرفيا. ص 90�89. تأليف األستاذ أحمد 

الحمروني.



الشاعر محمد العربي لــ»الشارع المغاربي« :

كل جيل شعري يكرر أخطاء األجيال السابقة

حاورته : نائلة الشقراوي
شاعر من الجيل الجديد تأثر بالشعر الجاهلي وبرّواد قصيدة التفعيلة إال انه جنح إلى قصيدة النثر ألنها في نظره تحتفي بشعرية الفكرة وتمنحه مساحة اكبر 
للتعبير. هو الشاعر محمد العربي الذي ترجمت قصائده إلى الفرنسية واالنقليزية والفارسية والكردية. في رصيده 4 كتب وعدة جوائز وطنية وعربية في الشعر 

والقصة القصيرة على غرار جائزة بيت الشعر التونسي وجائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب بالمغرب وجائزة »أيام قرطاج الشعرية« ..
»الشارع المغاربي« اختارت هذه المرة أن تسّلط الضوء على تجربته الشعرية فكان الحوار التالي.

الثقافة  من  جدا  قريب  أنت  العمل  بحكم 
الحضور  مستوى  عىل  ذلك  أفادك  هل  وأهلها، 

واالنتشار؟ 
األدبي. الحقل  الثقايف وتحديدا يف  املجال  أعمل يف 
أسست مهرجانات أدبية وأرشفت عىل ملتقيات للشعر 
تونسية  شعرية  تجارب  وقدمُت  القصرية  والقصة 

وعربية.
بالتأكيد ساعدني  ذلك عىل أن أكون قريبا ومّطلعا 
عىل أغلب التجارب الشعرية يف تونس وخارجها ودّعم 
املشهد  يف  خصوصيته  له  شعري  كإسم  حضوري 
الشعري التونىس والعربي. لكني أعتقد أن الذي ساهم 
يف انتشاري لو صح التعبري هو النص الذي أكتبه قبل 

كل يشء.
ملاذا حسب رأيك تضيع موهبة وقدرات الكاتب 
أو  موظفا  كان  اذا  عليها  يحاسب  أو  الشاعر  أو 

مسؤوال ثقافيا ؟
أعتقد أن الكتابة هي مهنة ووظيفة الكاتب األوىل 
الكثري من  واألخرية.وهي مهنة شاقة وصعبة وتحتاج 
الوقت والتفرغ لها دون سواها.أنا ال أؤمن باملوهبة قدر 

إيماني بأن الكتابة مرشوع وتجربة. 
لألسف يف تونس لدينا الكثري من املواهب او فلنقل 
التجارب التي أهدرت نفسها وضاعت وذلك ال يعود إىل 
املسؤولية أو إىل الوظيفة واألمثلة كثرية، بدءا باملنصف 
املزغني الذي كانت بداياته محرتمة وانتهى إىل مهرج 
الذي  فتحي  بآدم  مرورا  نفسه،  سوى  يضِحُك  ال 
السينما،  رسقته  وقد  اللواتي  عىل  إىل  األغاني  رسقتُه 
إىل الصغري أوالد أحمد الذي رسقته الحياة وتخاذله يف 
الذهاب بتجربته أبعد من الكليشهات وابتزاز النظام. 
أعتربه تجربة مهمة فقد  الوهايبي والذي  املنصف  أما 
التبس عليه األمر بني أن يكون »موظفا« وبني أن يكون 
قد  أو مسؤول  كاتب  أي  أن  وظيفة  أعتقد  ال  شاعرا. 
تمنعه من أن يكون كاتبا كبريا  اذا اختار هو اال يكون 
يدمر  وأن  موهبته  ينصف  ال  وأن  يتكاسل  .أن  كذلك 
قدراته.هناك دائما استثناءات قليلة.أما بالنسبة للجيل 
الذي نشأت معه فإن أغلبهم انتهى »موظفا« قبل يبدأ .
يحتاج الشعر دائما اىل أن نكون أوفياء ومخلصني 
تعبري  حد  عىل  أنفسنا   مع  صادقني  نكون  أن  أي  له 
الصديق الشاعر عبد الفتاح بن حمودة حتى وإن كان 

ذلك عىل حساب حياة الشاعر ودائما ما يكون كذلك.
ما هي أوجه اختالفك واختالف قصيدتك عن 

قصائد شعراء جيلك ؟
أنتمي   أن  أريد  أو  أنتمي  جيل  أي  إىل  سألتني  لو 
هومريوس   : كثرية  شعرية  أسماء  إىل  أجبت  لكنت 
االن،  إدغار  رامبو  بوكفسكي،  تشارلز  بودلري،  ،شارل 
آرثر رمبو، طرفة ابن العبد، بدر شاكر السياب، محمد 
املاغوط، سعدي يوسف، وديع سعادة، رسكون بولص، 

بسام حجار...
املدارس  هذه  إىل  ينتمون  جييل  شعراء  أغلب 
تقريبا  جمعتنا  والعربي،  العاملي  االدب  يف  العظيمة 
نفس الظروف االجتماعية والسياسية والنفسية. ننتمي 
أسلوبه  منّا  لكل  لكن  الشعرية  الحساسيات  نفس  إىل 

وطريقة أدائه الخاصة به يف نصه.

قرطاج  مهرجان  ،جائزة  الشعر  بيت  جائزة 
يمنح  لم  ونجاح  امتياز  اخرى  وجوائز  الشعري 
اسمك االنتشار الوطني والعربي الذي يستحق ،ما 

سبب التعتيم عىل تجربتك؟
العرب  الشعراء  جائزة  عىل  تحصلت  حني  أذكر 
الشباب بأصيلة باملغرب 2018  مناصفة مع الشاعرة 
عرب  تونس  اىل  عائدا  وكنت  الراوي  نسيمة  املغربية 
الطائرة مجالت  متن  عىل  كانت  انه  املغربية  الخطوط 
الخرب  تناقلت  قد  وأجنبية  وعربية   مغربية  وصحف 
معي  تواصلت  مبهجا.  ذلك  وكان  بصورتينا  مرفقا 
يل  وأرسلت  الراوي  نسيمة  الصديقة  الشاعرة  أيضا 
واسبانية  فرنسية  مواقع وصحف  يف  منشورة  مقاالت 
وانقليزية، هذا دون أن أنىس االعالم املسموع واملرئي 
الجائزة.  اثر  ولترصيحاتي  للتتويج  مواكبا  كان  الذي 
الخرب عدد قليل جدا من  وحني عدت اىل تونس تناقل 
سوى  يحتفي  ال  بلد  اننا  .الحقيقة  التونسية  الصحف 
بالرداءة .والدليل اليوم انكم تقريبا الصحيفة الوحيدة 
باألدب  تحتفي  من   - لكم   يحسب  و-هذا  تونس  يف 

التونىس...
ما هي التحديات التي تواجه الشاعر التونيس 

الشاب ليثبت جدارته واسمه؟
ليست مشكلة جدارة عىل االطالق، لدينا يف تونس 
عوامل  والشعر.لكن  األدب  عالم  يف  مهمة  طاقات 
،إنها  والكاتب  الشاعر  تواجه  تحىص  ال  وتكاد  عديدة 
سلسلة مرتابطة من االحباطات ... بدءا من االكراهات 
االجتماعية واالقتصادية مرورا بالفشل الذريع لوزارة 

قبل  من  للكاتب  املمنهج  االستهداف  أولنقل  الثقافة 
عىل  النرش  قطاع  تدعم  التي  التونسية  الثقافة  وزارة 
حساب العمل األدبي. إذ ال ينتفع الكاتب بأي دعم أو 
نفع مادي حتى وإن كان كتابه مطلوبا يف املكتبات. ال 
ان هذا عمل  أرى  التونيس من كتاباته.  الكاتب  يعيش 
اجرامي تساهم فيه عصابات اتحاد النارشين بتواطئ 
سوى  يروج  ال  اعالمي  ومشهد  الثقافة  وزارة  مع 

للتفاهة والرداءة.
كان  وهل  النثر  قصيدة  يف  جذبك  الذي  ما 

اختيارا واعيا منك ؟
وجديده  بقديمه  الشعر  هو  البداية  يف  جذبني  ما 
اياه الكلمات بغض النظر  .ذلك االحساس الذي تهبك 
أثار  مقطع شعري  أول  أن  اذكر  القصيدة.  عن شكل 
مشاعري كان للشاعر العراقي بدر شاكر السياب وهو 

الذي كتب العمودي والشعر الحر –قصيدة التفعيلة
 »الباب ما قرعته غري الريح يف الليل العميق..

الباب ما قرعتُه كفَك
أين كفك والطريق....«

وأول مقطع نثري كان لطه حسني يف كتاب »األيام« 
وهو يتحدث عن طفولته« وكيف أخذ اللقمة بكلتا يديه 
يديه  بكلتا  اللقمة  .«..وأخذ  العشاء  اهله  يشارك  وهو 
وغمسها يف الطبق املشرتك ثم رفعها عاليا اىل فمه. فأما 
إخوته فأغرقوا يف الضحك. وأما أمه فأجهشت بالبكاء 
وأما أبوه فقد قال يف صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ 

اللقمة يا بني..
أّما هو فلم يعرف كيف قىض ليلته...«

العمودية  وبالقصيدة  الجاهىل  بالشعر  تأثرت 
والشعر الحر، تأثرت بشعر أبو العالء املعري ونثره...

وحاولت محاكاتهم يف البداية غري أنهم كتبوا عرصهم 
حياتهم  ..كتبوا  نفسها  العرص  بأدوات  وزمانهم 

وأسئلتهم وهواجسه. 
أنا أيضا أحاول أن أكتب حياتي وهواجىس بأدوات 
اعتقد  الذي  الشعري  وبالشكل  وبأسلوبي  الحارض 
أنه يتيح يل ما ال يتيح غريه من األشكال.لذلك اخرتت 
الفكرة.  شعرية  عىل  يقوم  فني  كشكل  النثر  قصيدة 
القصيدة التي تنهل من كل اإلشكال والفنون دون ان 

تتقيد سوى بخفتها.
بعض شعراء قصيدة النثر يغالون يف االنتصار 
الشعرية عندهم عليها فقط،  اقترصت  لها حتى 

ما رأيك؟
للكتابة  يمتان  ال  صفتان  هما  والتعصب  املغاالة 

الشعرية بصلة.
يسمى  ما  تحت  يشء  أي  يكتبون  ممن  كثريون 
قصيدة النثر. وآخرون يكتبون الشعر املوزون وهو ال 
يخرج عن كونه كالما منظوما.الشعر ال يقترص حسب 

رأيي عىل أي شكل ألنه يقع خارج األشكال واألنماط..
تنامي  امام  بتونس  خطر  يف  الشعر  هل 

اإلهتمام بالرسد وخاصة الرواية ؟
.وهو  يهدأ  ينام وال  ال  الذي  العالم  الشعر  ضمري 
مهم  أدبي  جنس  .والرواية  الفنون  كل  يف  موجود 
يف  املشكلة  لكن  رضوري   بها  واالهتمام  وحضورها 
الشعر  حساب  عىل  الرواية  بها  تحظى  التي  الدعاية 

والقصة القصرية والجوائز التي ترصد لها.
اليوم هم من يتحكمون يف السوق وهم  النارشون 
ويف  الرواية.  حساب  عىل  الشعر  لرتاجع  يروجون  من 
أن  اذ  البكاء  حّد  إىل  ومضحكة  غريبة  ظاهرة  تونس 
أغلب من تحولوا اىل نارشين هم شعراء فاشلون ومن 
ومحاولة  والشعراء  الشعر  عىل  نقمتهم  جاءت  هنا 
الفظيع  إحساسهم  نتيجة  عليهم  والتضييق  التعتيم 

بالعجز والنقص.
الشعراء  أغلب  الكالم الن  بهذا  أحد سيصارحك  ال 
رغم  النرش  لدور  ويهللون  يطبلون  اليوم  تونس  يف 
انهم أول املترضرين منها.وكما يقول محمود درويش 

»يعشق وجه قاتله القتيل«....
من برأيك من شعراء جيلك قادر عىل أن يسري 

بالشعر يف ممرات آمنة تؤدي اىل الخلود؟ 
أسماء كثرية قادرة عىل أن تذهب بالشعر التونيس 
ثمة  قلت  كما  املتفردة  تجربتها  تنحت  وأن  بعيدا 
تجارب مهمة يف تونس فقط اذا دافعت عن مرشوعها 
بأسنانها آمنت به بعيدا عن التزلف والتملق لألشخاص 
واملؤسسات واملمارسات املخجلة التى نراها كل يوم من 
يكرر  شعري  جيل  كل  كأن  أنفسهم.  الشعراء  طرف 

أخطاء األجيال التي سبقته.
حربه  يخوض  ألحد.  يتملق  ال  الحقيقي  الكاتب 
داخل النص وخارجه.ثمة معارك جمالية وثمة معارك 
نحن  كتّاب...  وأشباه  ثقافية  مع عصابات  منها  بد  ال 

محكومون بتلك الحرب ضد الرداءة .
قبل أشهر كتبت عن فضيحة  جديدة لوزارة الثقافة 
الثقافة  بمدينة  التونىس  الكتاب  معرض  نظمت   التي 
النارشين وزمرة من املتسلقني يف  تحت إرشاف اتحاد 
اتحاد الكتاب... ترأس هيئة التنظيم كائن ال عالقة له 
ابتزازا  ذلك  كان  بالثقافة  وال  بالصحافة  وال  بالكتابة 

واضحا للمال العام وجريمة يف حق الكتاب.
وضع  ظل  يف  اآلن  التونيس  املثقف  حال  كيف 

اجتماعي وسيايس متأزم؟
من  منتفعني  بني  منقسمون  التونسيون  املثقفون 
من  ويائسني  السلطة  فتات  يف  وطامعني  وضع  كل 
الوضع وهم بالتايل مع استثناءات قليلة يتحملون جزءا 
كبريا من تأزم الوضع االجتماعي والثقايف والسيايس بل 

ثمة من شارك فيه. 
النواب  مظفر  العراقي  الشاعر  قول  عنهم  ينطبق 
»يدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته«. 
تكون  ان  »انت موحش وحزين »ومرغم عىل 
مختلفا يف خوفك وفرحك لتكتب نصك الكامل فهل 

وصلت اىل النبع البعيد ؟
نحن  بالرضورة...  ناقص  هو  فني  عمل  كل 

مجبولون عىل النقصان.
وأحزانها،  بأفراحها  الحياة  يف  تجربتي  أكتب  أنا 
املدهش  وبالجمال  بخيباتها،  بغطرستها،  بجنونها، 
باستمرار... تطويرها  إىل  أسعى  التي  بأدواتي  فيها 

أؤمن أن الكنز يف الرحلة رغم جربوتها.
داخلنا  تكمن  األماكن  فأبعُد  دائما،  بعيد  النبع  
محاربني  مثل  مرفوعة  بجباه  إليها  نميش  أن  وعلينا 

حقيقيني وعظماء. 
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• المنصف المزغني انتهى إلى مهرج ال يضِحُك 
• آدم فتحي سرقتُه األغاني

هناك معارك البّد منها 
مع عصابات ثقافية 

وأشباه كتّاب 

علي اللواتي سرقته السينما

الصغير أوالد أحمد 
سرقته الحياة وتخاذله في 
الذهاب بتجربته أبعد من 

الكليشهات وابتزاز النظام 

المنصف الوهايبي تجربة 
مهمة إلتبس عليه األمر 
بين أن يكون »موظفا« 
وبين أن يكون شاعرا 

أغلب من تحولوا الى ناشرين 
شعراء فاشلون 
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ثورة  اإلبداعي  »الفعل  مقولته  جّسد  مثقف  الزغباني  كمال 
ومقاومة...«.

مّرت سنة عىل رحيل الزغباني الذي ترّجل يوم 14 سبتمرب 2020، 
عن عمر يُناهز الخمس والخمسني رحيل خّلف حرسة يف قلوب زمالئه 

وطلبته وعائلته وقرائه وورثة أفكاره وبدرجة ُمضاعفة  أصدقائه. 
أن  إال  بفراقه  حرستهم  عن  الزغباني  أصدقاء  تعبري  طرق  تباينت 
جميعهم أّكدوا بصفة مبارشة أو غري مبارشة عىل فكرة خلوده كنتيجة 
لقيمة  الخاص  لتمثّله  تعود  حرقتهم  ولعّل  بـ«الحياة«.  كمال  إلرتباط 
أكده صديقه  ما  وهو  »الِعرشة«.  ملرتبة  املخصوص  ومفهومه  الصداقة 
لن  قطًعا  لكمال،  الوداع  نقول  »لن  بقوله:  الخشناوي  ناجي  الصحفي 
نتلفظ بهذه الكلمة الباردة... كّل ما نقول: » لكم مكينتكم ولنا مكينتنا.. »

وصف الخشناوي  »كمالوف« - كما يحلو له مناداته - بأنه كائن 
حرّبي سابح يف درب غري درب املتشابهني الباهتني... كمال ظّل كمال وفيا 
لكمال ولم يشبه أحًدا سواه... إنه يشبه دوالب مكينة اسمها »الحياة«، 
الالّمستقّر  حيث  إىل  األمام،  إىل  الّدوران  من  يمّل  وال  يكّل  ال  دوالب 

والالّاطمئنان...
فكر  يف  للخوض  كافية  مقال  مساحة  بأن  نعتقد  أن  الّسذاجة  من 
الزغباني، ومن التفاهة االكتفاء بعرض أصله املناطقي )قابس تحديدا 
اهتمامه  مجاالت  أو  الفلسفة(  يف  جامعي  )أستاذ  مهنته  أو  الحامة( 
)الفلسفة والسياسة، والفالحة، وفن الّرواية، وفن النقد، والكتابة امُلبدعة 
و«ماكينة   ،)2010( الحياة«  انتظار  »يف   ( كتاباته  أو  العموم(  عىل 
والثورة«  البهيموقراطية  يف  »أخالط  كتاب  وله   ،)2016( السعادة« 
)2011(، كما سهر عىل إنجاز كتاب بعنوان »يف فن العرشة وفلسفتها« 
حول صديقه سنان العزابي(( .. ومن السذاجة ايضا القول إننا عّرفنا 
بملك زغبانيا. فهو بال شك »امُلنفلت من إمكانيّة التّوصيف والتّصنيف«. 
قّسومي  املولدي  الجامعي  األستاذ  صديقه  من  إهداء  العبارة  وهذه 
بفرتة  الزغباني  موت  إثر  ونرُش  وتأطريه   تقديمه  عىل  كتاب أرشف  يف 
وجيزة، بعنوان »تساؤالت حول الجامعة املواطنيّة زمن الحجر الوبائي«.

وكتب القّسومي وفاًء لروح كمال الّزغباني: هو املكتفي بلقب الكاتب 
الّسمة  ألن  قبله،  أحد  عىل  تنطبق  لم  صفة  هي   ،éCrICulteur الفالح 
والتسمية لم يستقدمها غريه من عالم الخيال األريض املبدع...نجا »من 
الحياة«... وترك فينا، ولنا، وبيننا الكثري...يتامى زغبانيوف هم البعض 
من روح الّرواية، والكثري من جنون الفلسفة، وجّل »الكتابة الفالحيّة« 

وكل ما بقي من فكرة »الجامعة الشعبيّة«.
الزغباني ما يسّميه ثقافة »الكيتش« وكان صوتًا عاليا  قاوم كمال 
الجامعة  يف  محارضاته  جانب  فإىل  وفعالً  كتابة  الدكتاتورية  زمن 
الفكري  امللحق  أعمدة  عىل  منها  وخاصة  النقدية  ومقاالته  التونسية 

منارات بجريدة الشعب، فقد كان الزغباني من مؤسيس رابطة الكتاب 
سوى  يفعل  لم  الدكتاتوري  النظام  سقوط  وبعد   2001 سنة  األحرار 
مزيد تدريب الناس عىل الحرية وهو ما أراد تعميمه بتجسيد مرشوع 

»الجامعة الشعبية«.
حلم الزغباني بالجامعة الشعبيّة سيدي حسني السيجومي، عىل انها 

النظامي  للتعليم  مغاير  معريف  تبادل  إىل  ُملّحة  حاجة  يلبّي  مرشوع 
املرشوط باعتبارات سياسية واقتصادية مرتبطة بمقتضيات النظام 

من  خروج  مرشوع  الشعبية  الجامعة  تكون  بذلك  امُلعولم.  الرأسمايل 
والعقول من خالل  األجساد  باعتباره فعل هيمنة عىل  التعليمي  الفعل 
برامجية…(  زمانية،  )معمارية،  خفية  أو  ظاهرة  سلطوية  إحداثيات 
لجعله تبادال معرفيا تفاعليا حّرا من شأنه توفري ممكنات البناء املستقّل 

للذات واملساهمة املوجبة يف الوسط املهني واالجتماعي.
الجامعة  صالح  رهني  املجتمع  صالح  بأن  الفلسفة  أستاذ  آمن 
التي تقوم أساسا عىل تجذير املسؤوليّة املجتمعيّة والّرسالة املواطنيّة، 
عكس الجامعة النوفمربية، التي لم يتخّلف عن نقدها ألنها ما خّلفت إال 

السطحية وما عممت إال »البهامة«. 
يحرض هذا املفهوم العامّي بكثرة يف كتابات الزعباني فنجده بصفة 
صيغ  عدة  يف  مبارشة  وبصفة  »جحائيّة«  شخصيات  يف   مبارشة  غري 
مفاهيم  منه  أبدع  كما  التبهيمي«.  »التجويق   / »البهامة«   ومركبات: 
وّضح  وقد  »البهيموقراطيّة«.   / املبّهم«  »اإلنسان  غرار  عىل  تحليليّة 
النقديّة  مقاالته  فيه  جمع  الذي  الكتاب   - يف  سخرية  بكل  الزغباني 
والفكريّة املعنون بـ - أخالط يف البهيموقراطيّة والثورة، معنى وتجليات 

وانعكاسات »البهيموقراطية«.
البنعليّة  الحقبة  لتوصيف  اختارها  لفظة  هي  »البهيموقراطية« 
)نسبة إىل بن عيل( يف تونس، وإلختصار الطريقة التي تتم بها الهيمنة 
عىل العقول من خالل إرضاع األفراد والجماعات ثقافة الحمق واالتقماع 

)بمعنى طلب القمع واإلدمان عليه( عرب مختلف األجهزة السلطوية.
وهي بصيغة أوضح، ذلك النوع من الحكم السيايس الذي يجعل من 
ونظام  عامة  قاعدة  والعاطفي  والثقايف  الذهني  والتبلد  والغباء  الحمق 
يتّم  نسقّي  نحو  عىل  وُمخياّلتهم  الجموع  عقول  يف  زرعه  يقع  موجود 
من  يجعل  أمر  وهو  »التبهيميّة«امُلمكنة.  اآلليات  كل  تجييش  أجله  من 
الذكاء ومن الفعل ومن »فن الحياة« املبدع أشياء نادرة واستثنائية هي 

إىل الشذوذ أقرب إن لم تكن رضوبا غري معهودة من البالهة والجنون.
رفض »امُلنفلُت« النمذجة والقولبة وضل يّدرس ويدعو إىل التحرر 
أبعادهما  بمختلف  والتوحيد  للواحدية  تقويض  فكتاباته  والحريّة، 
ولقيم  جديدة  ملعان  اجرتاح  فيها  والسياسيّة.  واألخالقيّة  امليتافيزيقيّة 
فريدة عىل كافة األصعدة السياسيّة واإليتيقيّة واإلستيتيقيّة. وكأن »حياة 

كمال« كانت تجّسيدا لقوله: »الفعل اإلبداعي ثورة ومقاومة«. 
الهاوي لفن  الكتابة، فضمن - وهو  الزغباني حتى عىل قوالب  ثار 
الفاصلة بني  الحدود  كتاباته ألنه كان مولعا بكرس  تفّرد   - الربيكوالج 
الكتابة وأنماطها. ورأى يف تعّدد األجناس واألساليب والنربات  أجناس 
داخل النص الواحد أو الكتاب الواحد من شأنه أن يمنحه ثراء وفرادة 
وقّوة تعبريية قد ال يتوّفر عليها النص امللتزم عىل نحو صارم بجنس يف 
الكتابة مخصوص أو بأسلوب فيها مرسومة حدوه ومعامله واقتضاءاته 

سلفا.
فقدت  التونسية  الثقافة  الخشناوي،  ناجي  إليه  بما خلص  نخلص 
فوق  يرعاها  فلسفية ووجودية من جرابه وجعل  أفكاًرا  اجرتَح  مفّكًرا 
األرصفة ويُجريها عىل ألسنة كّل من عرفه درًءا لبذاءات »معيش جمعّي 
وتفقد  ذلك،  يصُف  دائما  كان  مثلما  فادٍح  نحٍو  عىل  الشعرية  تنقصه 
الثقافة التونسية مبدعا روائيّا ُمدّجًجا برتسانة من االختالف والتّمايز يف 
التصوير والرسد والحكي فروايتاه ›يف انتظار الحياة‹ و‹مكينة السعادة‹ 
تظالّن بصمة مختلفة يف املدّونة الرسدية التونسية الحديثة بما حملتاه 
الواقع  هذا  من  السخرية  عىل  كبرية  وقدرة  وروائي  فلسفّي  أفق  من 

املدّجن.
»انتظار  و  الكمال«  »حياة  بني  متقّلبا  عاش  الّزغباني  بأن  ونختم 

الحياة« :
واملطمنئ  واملألوف  السائد  عن  بفكره  نأى  ألنه  الكمال،  عاش   
واختار لنفسه اإلقامة املبدعة يف الذات ويف العالم التي تقتيض االخرتاق 
واملغامرة وطلب الصعب املمتنع، وظّل يف »انتظار الحياة« التي حلم بها 
وآمن بأمل تحققها وسعى لتعبيد طريقها من خالل مرشوع »الجامعة 

الشعبيّة«.
*  وظفنا يف هذا املقال تقديم كتابْي »أخالط يف البهيموقراطية 
الحجر  زمن  املواطنيّة  الجامعة  حول  و»تساؤالت  والثورة«، 
الشعبية  »الجامعة  عنوانه  الزغباني  لكمال  ومقاال  الوبائي«، 
 .2016 فيفري   09 بتاريخ  بنواة  منشور  الحامي«  عيل  محمد 
ومقال آخر لناجي الخشناوي نرش يوم 16 سبتمرب 2020 بموقع 

ارابسك  بعنوان »فيلسوف السعادة الذي لم تنتظره الحياة«.

سنة مّرت على رحيل الفيلسوف كمال الّزغباني

ة« شهادات يف حّق »ملك زغبانيا« وُمبدع فن »الِعْشَ
سها غابري: باحثة في مجال العلوم الثقافّية
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بصيّادة  ولد  هادئة،  صغرية  تونسية  مدينة  أصيل  رشيعة  الطاهر 
1927، توحي مالمحه بشخصيّة صامتة، تتميّز نظراته  27 جانفي  يف 
الرغبة  تلك  ترجمته  ما  تتأّجج عشقا وثورة، وهو  لكّن دواخله  بالهدوء 
السينما  السينمائي، ولعّل إطالق لقب رائد  بالفّن  النهوض  الجامحة يف 
أيّام  نتاج   ما هو  بقدر  لذاته،  ليس تضخيما  التونسية واإلفريقية عليه 
بمدينة صفاقس  وأّسس  العربية،  اآلداب  الطاهر رشيعة  الكفاح. درس 
يحمل  أن  قبل  لوميري«،  »لويس  املسّمى   1946 سنة  سينمائي  ناد  أّول 

اسمه سنة 1999.
أسهم الطاهر رشيعة يف تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما 
الشباب  إقحام  مزيد  عىل  وقع  له  كان  ما  وهو  وترأسها،   1950 سنة 
التونيس  الحضور  أّن  غري  السينمائي.  املجال  يف  التونسيني  واملثقفني 
اقترص عىل الفرجة واملشاهدة، باعتبار أّن املستعمر الفرنيس كان حريصا 
عىل جعل الفّن السينمائي حكرا عىل رعاياه املقيمة يف تونس، وعىل النخبة 
الثقايف  للتسويق  سعيه  إىل  باإلضافة  املستعمر،  من  املقّربة  التونسية 

للحضارة الغربيّة داخل املجال التونيس.
السينما،  نوادي  تأسيس تجربة  الفضل يف  للطاهر رشيعة  لقد كان 
كانت  حيث  والنقدي،  الفرجوي  املجال  يف  بصيغتها  أسهمت  وإن  التي 
هذه  جعلت  فإنّها  مناقشتها،  لتتّم  خاصة  األوروبية  األفالم  تُعرض 
اللغة  عىل  اقترصت  أنّها  ولو  السينمائية،  للممارسة  مسارا  النقاشات 

الفرنسية، ونظمت تحت إدارة مجموعة من األساتذة الفرنسيني.

رؤية المؤّسس
لقبا  رشيعة  الطاهر  عىل  أُطلق  الذي  الروحي«  »األب  لقب  يكن  لم 
اعتباطيّا، بل إّن هذا املصطلح نابع مّما قّدمه رشيعة للسينما التونسيّة. 
وقد  الفّن،  بهذا  شغفه  وأظهر  السينما،  نوادي  فكرة  اقرتح رشيعة  لقد 
الثقايف،  املرشوع  هذا  خارطة  تحّسس  يف  األوىل  اللمسات  تلك  ساعدته 
مرجعا  باعتباره  برز  الذي  الفكري  املسار  إنضاج  من  رؤيته  ومكنّته 
أساسيا للسينما التونسيّة. مبارشة بعد االستقالل، كربت أحالم الطاهر 
رشيعة، وسعى إىل توضيح رؤاه من خالل اشتغاله صلب وزارة الشؤون 
الثقافية واإلعالم ليكون أحد روافد تأسيس السينما الوطنيّة. برزت رؤية 
قيدوم السينما التونسيّة عرب خّطني أساسينّي هما رضورة تونسة السينما 
إرساء  ورضورة  الحديثة،  الدولة  بناء  مقّومات  تفرضه  ما  مع  توافقا 
ثوابت لألرضيّة الثقافيّة التي يجب أن ينهجها املرشوع الفكري والجمايل 

للسينما التونسيّة الحقا.
إثر االستقالل بدأت تونس يف إعادة الرتميم عرب مجاالت متعّددة من 
نحو  توّجهت  البورقيبيّة  السياسة  أّن  وباعتبار  الثقافيّة،  املشاغل  بينها 
التونسة، واالستفادة من الكفاءات املحليّة تدريجيّا، فقد اهتّمت السياسة 
الثقافيّة بتأسيس سينما تونسيّة. من أهّم املشاريع التي حّققها الطاهر 
1966، حيث وجد  رشيعة هناك تأسيسه أليّام قرطاج السينمائيّة سنة 
أّول مهرجان عربي وإفريقي محرتف، حيث  املواتية لتأسيس  الظروف 
الشاذيل  آنذاك،  واإلعالم  الثقافية  الشؤون  وزير  إقناع  يف  رشيعة  نجح 
باألفالم  احتفاء  بمثابة  يكون  سينمائي  مهرجان  تأسيس  يف  القليبي، 
العربيّة واإلفريقيّة، قصد تمكني سينمائيّي الجنوب من االلتقاء، وعرض 

أفالمهم.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الشؤون الثقافية واإلعالم إعالنا لدعم 
الخليفي  عمار  سيناريو  اختيار  وتّم  طويل،  تونيس  سينمائي  فيلم  أّول 
حيث شارك الطاهر رشيعة معه مستشارا يف السيناريو، وحاول أن يتّم 
عرضه خالل الدورة األوىل أليام قرطاج السينمائية التي انعقدت آنذاك 
يف شهر ديسمرب 1966، غري أّن فيلم »الفجر« لعمار الخليفي لم يجهز 
 20 يف  االستقالل  عيد  بمناسبة  عرضه  تّم  حيث   1967 سنة  إال  فعليّا 

مارس 1967.
واصل رشيعة تشجيع السينمائيني الشباب، وأسهم يف خلق انتعاشة 
سينمائية يف تونس ال سيّما بعد النجاح الباهر للدورة األوىل أليام قرطاج 
السينمائية، غري أّن رؤى رشيعة السينمائية بدأت تقلق السلطة، خاّصة 
أراد  حيث  التونسيّة،  للسينما  كليّا  تنترص  سينمائية  لخّطة  رسمه  بعد 
عىل  إرصاره  خالل  من  حقيقيّة  تونسة  تحقيق  قصد  الترشيعات  تغيري 
تغيري هذه الترشيعات وتحيينها، وبشكل أخّص االتفاقيات األمريكيّة مع 
قاعات السينما التي فاق عددها 150 قاعة. لقد شهدت تونس خالل فرتة 
الستينيّات حركة سينمائيّة ناجحة بامتياز، كما نجح الطاهر رشيعة من 
موقعه يف رسم األسس الجمالية والفكريّة للسينما التونسيّة، بما جعلها 
املضاّد،  فكره  أبرزها  نضاليّة  وضوابط  متفّردة،  لخصوصيّات  حاملة 

وقلقه الثقايف.
يعترب الطاهر رشيعة أّن السينما هي »فن البوح للشعب، 

التاريخي، كّل ما هو رضوري  يف كّل لحظة من واقعه 
مع  للسينما  النظريّة  الرؤية  هذه  يف  ويتوافق  قوله«، 
رشيعة  إليه  سيذهب  ما  وهذا  صالح،  توفيق  رؤية 
الوطنيّة،  بالسينما  إيمانا  ورؤيته  الحاملة،  نظرته  يف 
وبالهموم الثقافية للشعوب اإلفريقيّة من خالل نرش 

الثقافة السينمائيّة يف العمق اإلفريقي.
عىل  رشيعة  للطاهر  اإلبداعيّة  النظرة  تتأّسس 
يناهض  يساري  وميول  وطني،  نضايل  انتماء 
الرؤى الظالميّة، وهو ما تمّسك به الّراحل إىل آخر 

رمق قبل وفاته خالل شهادته يف الفيلم الوثائقي 
»الطاهر رشيعة: تحت ظالل الباوباب« للمخرج 
التونيس محمد شلوف. ينبع هذا الفكر اليساري 
مرجعيّاته،  وثوابت  اإليديولوجي  التصّور  من 
للسينما  انتصاره  الثقافيّة  رؤاه  ترجمت  وقد 
املوروث،  عىل  الثورة  عن  تعرّب  التي  النضاليّة 

ومقاومة اإلرث االستعماري ليجعل رؤيته الحداثيّة انطباعا وسم السينما 
التونسيّة إىل يومنا هذا. القلق الثقايف الذي عرّب عنه الطاهر رشيعة هو 
قائم عىل  الحداثي  الفكر  املستقّلة، وهذا  لتونس  لتنترص  انتعشت  رغبة 
اطالعه عىل الحضارة الغربيّة، ومحاولة االستفادة منها. لقد قام املرشوع 
الفكري والجمايل التأسييس عىل مجموعة من الضوابط التي مثّلت أرضيّة 
أن  يمكن  والتي  التونسية  للسينما  النظري  اإلطار  بمثابة  كانت  ثقافيّة 

نحرصها يف النقاط التّالية:
االنتصار للسينما الوطنيّة.

االلتزام بالتوّجهات الفكريّة واإليديولوجيّة.
االنحياز للمسار املضاّد، والبعيد عن تحكم السلطة.

البعد التحّرري للصورة السينمائيّة.
القطع مع التوّجه السينمائي الّسوقي والتجاري.

القلق الفكري، والتجديد اإلبداعي. 
وااللتزام  الجنوب،  لسينما  جماليّة  خصائص  نحو  الفكري  االتجاه 

باملبادئ املناهضة للرؤى االستعماريّة.
التعاون املشرتك يف املجال السينمائي مع البلدان اإلفريقيّة الصديقة 
الحبيب  بني  املوّقعة  السينمائيّة  االتفاقية  نذكر  أن  يمكن  ذلك  ومن   (
بني   1964 ديسمرب   9 يف  بتونس  التايبي  أحمد  وبني  االبن  بورقيبة 
تونس واملغرب، والتي تقتيض بتبادل األفالم والتقنيني وتمكني املبدعني 
البلدين، باإلضافة إىل التنسيق  من استغالل القاعات السينمائية يف كال 

املشرتك، وتبادل وجهات النظر يف ما يخّص اإلنتاج السينمائي...(.
ما يعنيه هذا هو أّن رؤية رشيعة الحداثيّة هي رؤية وطنيّة تقطع 
قصد  وذلك  االستقالل،  بعد  ما  ورواسبها  االستعماريّة  التوّجهات  مع 
وبالتايل  الجديد،  باالستعمار  يُسّمى  ما  أو  الثقايف،  االستعمار  صّد 
عن  تبتعد  صورا  مضمونها  يف  تحمل  أن  يجب  التونسيّة  السينما  فإّن 
التصّور الفولكلوري والنظرة التسييحيّة، والنماذج التي كّرستها األفالم 
الستينيّات والسبعينيّات  التوّجه من خالل أفالم  الكولونياليّة. يربز هذا 
التي كانت مواكبة للحركة اليساريّة يف تونس، حيث تّم إخراج مجموعة 
من األفالم التي تهتّم باملالحم النضالية للتونسيني يف مقاومة االستعمار 
عىل غرار أفالم عمار الخليفي، وأخرى مثل »سجنان« لعبد اللطيف بن 
رشيعة  الطاهر  فكر  كان  لقد  الباهي.  لرضا  الضباع«  و«شمس  عّمار، 
مواكبا لفكر الشباب التونيس آنذاك، وهو ما ارتسم يف أفالم أخرى حملت 
أّدت إىل منع  التي  القلقة  مواصفات متحّررة، ومجموعة من التصّورات 
الرؤية  الباهي، ولعّل  املمنوعة« لرضا  »العتبات  بعض األفالم مثل فيلم 
التونسيّة  التي تأّسست بمقتضاها السينما  األساسيّة للمرشوع الفكري 
هي تلك النظرة الثوريّة التي تتأّسس عىل جملة من املقّومات والبنيات، 
بشكل يجعل السينما خطابا فكريّا وثقافيّا غري منعزل عن الخوض يف 
القضايا الّسياسيّة. إّن الصورة يجب أن تكون ذات وظيفة ناقدة، وهو 
مسار التزمت به السينما التونسيّة، وهو ما ميّز أغلب سينمائيّي تونس 

طيلة املحّطات التاريخيّة لسينما ما بعد االستقالل.
االنتماء للبعد اإلفريقي

وساهم  إفريقيا،  لسينمائيي  نظريّا  مرجعا  رشيعة  الطاهر  كان 
السينما  أّن  خاّصة  إفريقيا،  أرجاء  داخل  السينمائي  اإلبداع  تفعيل  يف 

اإلفريقيّة و«بالرغم من استقاللها الّسيايس يف الّستينيّات ظلت خاضعة 
يستتبعه  لم  االستقالل  هذا  ألّن  ونظرا  األوروبي.  االستعمار  لنفوذ 
سيطرة  بعد  وحتى  السينمائي،  اإلنتاج  ظّل  واقتصادي  ثقايف  استقالل 
خلفها  مشكلة  وهي  لديها،  السائد  التنمية  نمط  يعاني  عليه،  األفارقة 
املايض االستعماري، وزاد من رسوخها واقع االستعمار الجديد الذي حال 

بدوره دون ظهور سينما قوميّة حقيقيّة قادرة عن التعبري عنهم«.
مثّل االنتساب إلفريقيا داللة انتماء لهذه القاّرة، فبينما كانت العديد 
من الدول اإلفريقيّة تستعد لالستقالل، وتحرض ملرحلة سياديّة جديدة، 
بقناعاته  رشيعة  التزم  وقد  الحداثة،  نحو  مهّمة  خطوة  تونس  خطت 
بهمومها، وترجم  فانشغل  الثقافة  الشعوب، وحّقها يف  لتحّرر  املنترصة 
تصّوراته الثقافيّة، ونقلها هناك باعتبار أّن رشيعة كان مؤمنا بأّن السينما 
إفريقيا  يف  »السينما  يقول:  هذا  ويف  خصوصيّة  ذو  فّن  هي  إفريقيا  يف 
ليست واقعا اقتصاديّا بالطبع، إنّها أكثر من ذلك، كما يبدو يل، ظاهرة 
اجتماعيّة وثقافيّة ذات أهّميّة أوىل)...( وهي حقائق أوىل حتى وإن كان 
وعي الحكومات العربيّة واإلفريقيّة باألمر ال يبدو دائما بالوضوح نفسه«. 
السينغال،  مثل  اإلفريقية  الدول  من  العديد  إىل  رشيعة  الطاهر  سافر 
وبوركينافاسو، وجمعته عالقة صداقة قويّة باملخرج السينغايل »عصمان 
األوىل  للدورة  الذهبي  بالتانيت  يا«  »سوداء  بفيلمه  تّوج  الذي  صمبان« 
أليّام قرطاج السينمائيّة سنة 1966 والذي كان يعترب السينما »مدرسة 
رفقة  وصمبان  رشيعة  أّسس  الشعوب«.  توعية  إىل  أساسا  تهدف  ليليّة 
مجموعة من الشغوفني بالسينما اإلتحاد اإلفريقي للمخرجني سنة 1970 
ببوركينا فاسو، لجعله هيكال يجمع مخرجي إفريقيا، كما ساهم رشيعة 
كان  حيث  ببوركينافاسو  سيما  وال  بإفريقيا  سينمائيّة  حركة  خلق  يف 
أحد الفاعلني يف تأسيس »أسبوع السينما اإلفريقية« سنة 1969 قبل أن 
يتحّول سنة 1973 تحت مسّمى »مهرجان السينما اإلفريقيّة بواغادوغو« 
ويماثل أيّام قرطاج السينمائيّة بانعقاد دورة كّل سنتني. لقد كان الهدف 
األسايس من ذلك هو نرش الثقافة السينمائيّة يف العمق اإلفريقي، وتحرير 
الشاشة من االستعمار الغربي، ليساهم رشيعة يف تأسيس ثاني مهرجان 

سينمائي إفريقي. 
رحالتهما  عن  صامبان  وعصمان  رشيعة  الطاهر  يتوّقف  لم 
»مهرجان  هو  إفريقي  مهرجان  ثالث  تأسيس  يف  ليساهما  السينمائيّة 
الصايل  الدين  نور  اقتدى  حيث  باملغرب،  بخريبكة«  اإلفريقيّة  السينما 

بتجربة نوادي السينما يف تونس، ليتّم انعقاد أّول دورة له سنة 1977.
إفريقيا  انتسابه لسينما  للطاهر رشيعة  اإلفريقي  االنفتاح  أبرز  لقد 
والسينمات الوطنيّة، وأسهم يف خلق حركيّة سينمائيّة ذات أهداف ثقافيّة، 
ووضع  بالتجريب،  له  سمح  السينمائيّة  الثقافة  بنرش  انشغاله  أّن  كما 

األسس البانية لألرضية الصلبة آلفاق السينما التونسية واإلفريقية.
حافلة  مسرية  بعد   2010 نوفمرب   04 يوم  رشيعة  الطاهر  تويف 
أيام  من  جعلت  متفّردة  لرؤية  يؤسس  أن  محطاتها  خالل  حاول 
قرطاج السينمائيّة حدثا ثقافيّا يفتح باب التتويج فيه بالتانيت الذهبي 
للمخرجني األفارقة والعرب آفاقا نحو العامليّة، لكن مع وفاته يمكن اعتبار 
وضوابط  األساسيّة  املبادئ  عن  حاد  السينمائي«  قرطاج  »مهرجان  أّن 
االلتزام الفنّي واتّجه نحو املنحى التّجاري واالستعرايض وهو ما جعله 

يفقد الكثري من بريقه باإلضافة إىل سوء التسيري وغياب التصّور الجاّد.

وسيم القربي

الطاهر رشيعة: مؤّسس ثوابت املشوع الطاهر رشيعة: مؤّسس ثوابت املشوع 
السينامئي الوطني واالنفتاح اإلفريقيالسينامئي الوطني واالنفتاح اإلفريقي

28سينما



www.acharaa.com العدد 278 - الثالثاء 21 سبتمبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

الشارع الثقافي

تشهد القاعات التونسية هذه األيام برمجة أحدث 
نجاحات  والتي القت  والعاملية  املحلية  األفالم  وأنجح 
كبرية عند عرضها الول مرة يف القاعات واملهرجانات 

العاملية.

1_ “مجنون فرح” وعودة ليلى 
بوزيد لمعانقة أحباء السينما 

في تونس
سيكون فيلم “مجنون فرح” للمخرجة التونسية 
 29 يوم  من  بداية  السينما  قاعات  يف  بوزيد  ليىل 

سبتمرب الجاري.
وكان “مجنون فرح” وهو الفيلم الطويل الثاني 
يف رصيد ليىل بوزيد، )بعد فيلمها “عىل حّلة عيني” 
يف  السابع  الفن  جمهور  اكتشفه  قد   ،)2015 سنة 
عرضه الدويل قبل األول يف اختتام الدورة 60 ألسبوع 

النقاد بمهرجان كان السينمائي يف جويلية الفارط.
ويف شهر أوت املايض حاز هذا العمل السينمائي 
عوطالبايل  سامي  من  كل  بطولته  يتقاسم  الذي 
وزبيدة بالحاج عمر، جائزة “فالوا املاسية” يف الدورة 
الرابعة عرشة ملهرجان “أنغوليم” للفيلم الفرنكفوني 
جائزة  ذاته  املهرجان  يف  الفيلم  كما حصد  )فرنسا(. 

أفضل ممثل وقد منحت للشاب سامي عوطالبايل.
واملوسيقى  باأللوان  ميلء  فرح”  “مجنون  فيلم 
والشعر العربي القديم الذي يتحدث عن الغزل والحب 
القرون  يف  العربية  الثقافة  عن  والخمر.  الشبقي 
كانت  عندما  عرش  والثاني  عرش  والحادي  العارش 
األفكار  لكافة  وتقبلها  وانفتاحها  ازدهارها  أوج  يف 

واملشاعر والعواطف. 
نقابل يف “مجنون فرح” قيس بن امللوح ومحيي 
وغريهم  نواس  وأبو  الخيام  وعمر  عربي  بن  الدين 
يف  طرحوا  الذين  العرب  والحب  الغزل  شعراء  من 
والولع  والغرام  والعشق  الحب  مشاعر  أشعارهم 

والشهوة والشبق والخمر دون أن يعرفوا حدودا. 
عربيني  وفتاة  شاب  قصة  فرح”  “مجنون 
يف  اسميا  اتفاقهما  ورغم  والرغبة،  الحب  يملؤهما 

والثقافة  واللغة  الهوية  شقة  أن  إال  العرقية  األصول 
إىل  تصل  تونسية  فتاة  ففرح  بينهما.  باعدت  والبيئة 
وأحمد  السوربون،  جامعة  يف  األدب  لتدرس  باريس 
شاب فرنيس من أصول جزائرية يعيش يف الضواحي 
من  والثاني  األول  الجيل  أبناء  مثل  مثله  الباريسية 

املهاجرين. 
وحب  واالنفتاح  باالنطالق  فرح  شخصية  تتميز 
املغامرة وتجربة كل ما هو جديد بال حدود أو عوائق 
تقف يف طريقها، تريد أن تصل ملا تريده بأقىص ما 

أن  وتؤمن  رسعة  من  يمكنها 
الجسد  عن  ينفصل  ال  القلب 
الجنس  وراءه  يجر  الحب  وأن 
تلقى  أحمد  بينما  والشهوة. 
يف  وجوده  رغم  محافظة  تربية 
فرنسا بلد الحرية وبات منغلقا 
عىل نفسه محاطا بمجموعة من 
املهاجرين  أبناء  العرب  الشباب 
للحب  يعرف  وال  التقليديني، 
العواطف  اعتمال  غري  معنًى 
واملشاعر يف صدره، والجنس يف 
نظره دنس مع أنه ال يتورع عن 
قضاًء  الرسية  العادة  ممارسة 

لشهوته.
إذن  يلتقيان  وأحمد  فرح 
وتجمعهما  الدراسة  مقاعد  عىل 
فصول األدب املشرتكة، يتعرفان 
وتتفجر  بعض  عىل  بعضهما 

فيهما مشاعر الحب املتبادل، وهنا يبدأ الرصاع بينهما 
ومجاهرة.  مواربة  وتصالح،  عناد  وجذب،  شد  بني 
وتصالحها  فرح  تحرر  من  بالصدمة  أحمد  يصاب 
مثل  يمتلك جسدا  هو  بينما  مع جسدها،  وتسامحها 
أو حتى  املوسيقى  الخشب ال يفهم  أو قطعة  الحجر 

يتمايل عىل أنغامها.
فرح ال تخىش أحدا وال تلقي باال لعيون ونظرات 
لكالم  ألف حساب  بها، وأحمد يحسب  من يحيطون 

التصادم  من  إذن  مفر  ال  عنه.  وانطباعاتهم  الناس 
أمامه  زال  وال  العريكة  لني  ليس  فالشاب  والتباعد؛ 
إليه،  وانجذابها  فرح  لهفة  ليفهم  الوقت  من  الكثري 
يريد أن يظل يف حبه العذري لها وال يريد أن يخطو 

خطوة ولو صغرية تجاه جسدها.
أفالم  يف  نراها  ال  بوزيد  ليىل  من  جريئة  معالجة 
فيها  تتحاور  خاصة  سينما  لنا  تقدم  فهي  كثرية، 
املمثلني  وأداء  واملوسيقى  السيناريو  مع  الكامريا 
الطبيعي التلقائي لتخرج لنا يف النهاية كيانا متكامل 
اإلعجاب  إال  نملك  ال  األركان 
وتعبريه  وتجانسه  بانسجامه 

بصدق عن رؤية املخرجة.
2_”كثبان” وعودة 

أفالم الخيال 
العلمي لقاعاتنا 

السينمائية
من  فيلم   ”Dune-كثبان“
نوع الخيال العلمي، كئيب، مبهر، 
الطاحنة  باملعارك  وغني  ضخم، 
التي تدور بني العشائر والجيوش 
شخصية  نرى  وفيه  املتوحشة، 
الذي  والبطل  املستبد،  الحاكم 
يبدو كاملسيح املخلص، وهو بهذا 
يشارك نفس روح وتصميم أفالم 
 Star-النجوم “حرب  مثل  اخرى 
 lorD oF-و”سيد الخواتم ،WarS

tHe rIngS“، ولكن بطابع مشؤوم يميزه عنها.

ضخامة الفن املعماري للكوكب الصحراوي تشبه 
الفضائية  والسفن  املايا،  لحضارة  الرملية  األحجار 
اما  كبرية.  مدن  بحجم  الطافية  الصخور  مثل  تبدو 
العرب  السينمائي فهو مزيج من “لورانس  األسلوب 
اإلرادة- و”انتصار   ،“laWrenCe oF araBIa  –
لم  خيايل  فيلم  وأفضل   ”trIuMpH oF tHe WIll

يحققه أبداً املخرج ريديل سكوت.
عمل  بفكرة  كبري  حد  إىل  مفتونا  الفيلم  يبدو 
إبهارنا،  إىل  يسعى  وهو  للفاشية،  الداخيل  النظام 
وينجح يف ذلك يف بعض األحيان، إال أنه يريد أن يرتك 
أثره عىل املشاهد مثل لدغة البعوض السام، ويستمر 

يف املحاولة إىل أن يعجز.
أفالم  أفضل  تحديد  يف  يفيد  واحد  تعريف  هناك 
الخيال العلمي، وهو أن تكون تفاصيل العالم الخيايل 
اإلبهار عىل أهمية  فيه مبهرة، ولكن بحيث ال يطغى 
من  فيلمني  أول  يف  التوازن  هذا  تحقق  وقد  الرسد. 
وتكرر   .“Star WarS-النجوم “حرب  أفالم  سلسلة 
 ،tHe Dark knIgHt -األمر مع افالم “فارس الظالم
وماكس املجنون- MaD Max“، أما فيلم “الجاري عل 
طريقته  عىل  مميز  فهو   ”BlaDe runner الحافة- 
االهتمام  يف  تفوق  أنه  يمنع  ال  هذا  ولكن  الخاصة، 
االرتجالية  أكثر من محاولته  املرئي  العالم  بتفاصيل 

املتميزة يف نمط النيو- نوار.

 ”Dune-كثبان“ فيلم  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
الخيايل،  العالم  بناء  يستحق تقييم خمس نجوم عىل 

ونجمتني ونصف من أجل رسد الحكاية.
قدمها  التي  الكارثية  بالنسخة  قورن  ما  وإذا 
النسخة  هذه  تبدو   1984 عام  لينش  ديفيد  املخرج 
مفهومة،  اآلن  الحكاية  تفاصيل  وباتت  فنية،  تحفة 
ساعة  ملدة  كبري  حد  اىل  مبهر  والفيلم  وواضحة. 
بول  حكاية  يف  الخيانة  ملحات  نرى  ونحن  أكثر،  أو 
شاالميت،  تيموثي  املمثل  بدوره  قام  الذي  اراتيدس، 
اراتيدس،  ليتو  الدوق  اراتيدس، ووالده  وريث منزل 
وقام بدوره املمثل أوسكار إيزاك، الذي توىل قيادة ما 
بدا كما لو كان فرصة، ولكنه يف الحقيقة أمر محفوف 

باملخاطر .
املنيع آراكيس طيلة  يخضع الكوكب الصحراوي 
ثمانني عاماً لحكم عشرية هاركونن، الذين حكموه بيد 
النفيسة  التوابل  أحد  إنتاج  من حديد، وسيطروا عىل 
املوجودة يف الرمال والهواء. ويطلق عىل هذا التابل يف 
للبرتول واملخدرات،  الرواية اسم ميالنج، وهو مجاز 
أصدر  ولقد  براقة.  خام  مادة  فهو  الفيلم  يف  هنا  أما 
اإلمرباطور أوامره لهاركونن ان يغادر آراكيس، ووىل 
القيادة بدال منه آلل اراتيدس، الذين وصلوا عىل هيئة 
تنصيب  الحقيقة  يف  ولكنه  جديد،  محتل  آخر  جيش 

مزيف لهم كالبلهاء.
لجو  أمينا  يظل  أن  جاهدا  فيلينوف  يحاول 
الكوكب  عن  هريبرت  املؤلف  مخيلة  يف  املؤامرات 
يف  الدرامية  للخطوط  تبسيطه  بعد  حتى  الرميل، 
ونحيف،  طويل  شاالميت،  للتصوير.  القابلة  الكتاب 
كان  لو  كما  املجعد،  شعره  تحت  بريء  ووجهه 
نسخة أكثر رشاقة من “إدوارد ذو األيدي املقصات-
بول،  شخصية  يلعب   ،“eDWarD SCISSorHanDS

البطل الغض، الذي يتمتع بقدرات ال يكاد يستوعبها، 
ورثها عن والدته ليدي جيسيكا قامت بالدور املمثلة 
جسرييت  بيني  الكاهنة  مساعدة  فريجسون،  ريبيكا 
تريد مساعدة  األموية، وهي  الصوفية  الطائفة  قائدة 

ابنها عىل التواصل مع مخلصه الكوني الداخيل.
يحتوي الفيلم عىل عدة مشاهد جيدة مثل املشهد 
الذي يتعلم فيه بول كيفية التخاطر الذهني والتحدث 
ليتو  والده  من  يتلقاه  الذي  الدرس  أو  والدته،  مع 
عن  يحدثه  عندما  الشخصية،  ضعيف  العطوف، 
الذي  االختبار  أو  الغامضة،  اإلنسانية  االختيارات 
يخضع له تحت إرشاف عمته غايوس هللني موهني، 

وقامت بدورها شارلوت رامبلينغ.
املزعجة  االسماء  مثل  األسماء،  هذه  نعم 
للشخصيات يف األجزاء السابقة ألفالم املخرج جورج 
منه  وتطلب   -“Star WarS-النجوم “حرب  لوكاس 
أن يتحمل  أن يضع يده داخل صندوق اآلالم، وعليه 
بإبرة  ستحقنه  وإال  ذلك،  له  األفضل  فمن  ويصمد. 

قاتلة يف رقبته.

عن موقعي فرنسا 24 
وفراييتي

سينما

»جمنون فرح« و»كثبان« يتنافسان عىل استقطاب املتفرج التونيس

"كثبان" فيلم الخيال العلميلقطة من فيلم "مجنون فرح"

لقطة من فيلم "كثبان"
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الشارع الثقافي

تويف منذ أسبوع، يف العاصمة البلجيكية 
علوية،  برهان  اللبناني  املخرج  بروكسل، 
يناهز  عمر  عن  مفاجئة،  قلبية  نوبة  إثر 
الثمانني عاماً، كان معظمها حافالً بالنشاط 

السينمائي والتلفزيوني املميز.
ولد برهان علوية يف بلدة أرنون – قضاء 
1941، لكن  النبطية جنوبي لبنان، يف العام 
العائلة  عىل  فرضت  الدركي  والده  وظيفة 
تجواالً دائماً وانتقاالً من بلدة إىل أخرى، قبل 
االستقرار يف بريوت العام 1956، حيث درس 
كمساعد  وعمل  الرمانة،  عني  مدرسة  يف 
“تلفزيون  يف  فيديو  كنرتول  ثم  مصور 
لبنان”. ودرس برهان علوية بعد ذلك العلوم 
السياسية يف الجامعة اللبنانية، ثم بدأ رحلة 
إفريقية  دول  زيارة  له  أتاحت  البلد  خارج 
والكونغو،  والسودان  مرص  منها  مختلفة، 
وقعت   ،1967 عام  بريوت  إىل  عاد  وعندما 
حرب األيام الستة التي دفعته ملغادرة لبنان 
العايل  الوطني  باملعهد  والتحق  باريس.  إىل 
يف  “إنساس”  البث  وتقنيات  العرض  لفنون 
 1973 عام  فيه  وتخرج  ببلجيكا،  بروكسل 
ضد  “ملصق  بعنوان  قصري  تخرج  بفيلم 
بعنوان  آخر  فيلماً  قدم  وبعدها  ملصق” 

“فوريار”.
أفالماً  ليقدم  بريوت،  إىل  علوية  عاد  ثم 
“كفر  أشهرها  عديدة،  ووثائقية  روائية 
قاسم” عام 1974، وهو الفيلم الذي صنع له 
مكانته العربية،. نال املخرج ذهبية مهرجان 
قرطاج كما فتح نقاشا واسعا حول اهمية 
والفيلم  وفكريا  برصيا  السينما  هذه  مثل 
باالرصار  وينتهي  ذروتها  اىل  باملاساة  يصل 

عىل املقاومة.
غالبية  مثل  قاسم  كفر  فيلم  يكن  لم 
األفالم التي أنتجت عن القضية الفلسطينية 
مجرد صور تتابع وإنما كان عمال متكامال 
بها  اعاد  التي  الروائية  األحداث  من  إتخذ 
الفلسطينية  قاسم  كفر  يف  الواقع  تركيب 
تعرض  التي  املجزرة(  وبعد  وأثناء  )قبل 
العسكرية  اٱللة  قبل  من  القرية  أهايل  لها 
وبرؤية  جاد  تحليل  يف  الصهيونية....وذلك 
علوية  برهان  بها  أثبت  قوية  مجددة 
يف  كبريا  ولد  سينمائي  كمخرج  جدارته 
الواضحة  الصورة  لنا  مقدما  أعماله  أول 
وأسبابها  املجزرة  وأبعاد  لخلفيات  واملعربة 

الحقيقية...وباملقابل يحلل الواقع السيايس 
تلك  يف  والثقايف  واإلجتماعي  واإلقتصادي 
الفلسطينيون  يعيشها  كان  التي  الفرتة 
الصهيونية  وممارسة  املحتلة  األرض  داخل 

ضد الشعب الفلسطيني...
نال الفيلم عدة جوائز هامة منها التانيت 
أحدث  كما   1974 قرطاج  ملهرجان  الذهبي 
السينما  أهمية مثل هذه  نقاشا حادا حول 

برصيا وفكريا.
“الفيلم  مقابالته:  يف  علوية   وقال 
أجد  فأنا  الروائي،  هو  عندي  التسجييل 
نفيس يف املوضوع الذي أخرج معه وليس 
يف الشكل.”. وثّق يف أفالمه الروائية صورة 

يف  العربي  والعالم  لبنان  يف  املجتمع 
الثقافية، وطرح إشكاليات  تجلياته 

اللبنانية والذاكرة والرصاع  الحرب 
العربي والهوية واملنفى.

ثم اخرج “بريوت اللقاء” العام 1981...
لربهان  الثالث  الفيلم  هو  اللقاء  بريوت 
علوية وهو محطة هامة يف مسريته ويعالج 
الحياة  مسار  يف  ومعقدة  هامة  نقطة 
اللبنانية بعد سنتني من الحرب املتواصلة إذ 
حيث   1977 عام  الفيلم  هذا  أحداث  تجري 
املقاتلون  وبدأ  الرماد،  تحت  النار  استقرت 
لكل  النهاية..نهاية  لتكون  أسلحتهم  وراء 
اإلقتحام  عمليات  رافقت  التي  األحالم 
والقصف العشوائي طوال سنتني، فال الذين 
أعلنوها،وال  بهم  خاصة  دولة  إعالن  أرادوا 
الذين أرادوا منع التقسيم تمكنوا من منعه.

من  الثالثة  الفئة  خرجت  الوقت  ذلك  يف 
حرب  يف  وتدخل  الحياة  لتستعيد  مالجئها 

جديدة معها ومع الذات البرشية...
الصورة  معالجة  حاول  اللقاء  بريوت 
عرب عالقة “حيدر وزينة” قصة الحب التي 
مؤهلة  غري  كانت  حني  يف  الحرب  أحيتها 
لحظة  يف  تكن  لم  التي  القصة  لها...هذه 
منه  يعاني  لرصاع  مخرجا  إال  تحددها 

الطرفان بحكم الظروف اإلستثنائية.
اما يف سجل أفالمه الوثائقية قّدم علويّة 
الفقراء”  مع  الله  يكون  أن  يكفي  “ال  فيلم 
إىل  علوية   رحلة  ثمرة  وهو   ،،1978 سنة 
التقى  حيث  السبعينيات،  نهاية  يف  مرص 
املعماري الشهري حسن فتحي وصّور جولة 
بـ  البلد.  يف  املتنوعة  املعمارية  العوالم  يف 
االقتصادية  ومظاهرها  الفقراء”  “عمارة 
واالجتماعية. واملفارقة ان الفيلم منع بمرص 
لسنوات  بحجة االساءة لها حتى اعيد النظر 
لالفالم  االسماعيلية  بمهرجان  وعرض 
التسجيلية عام 2019 مع تكريم خاص من 
من  “رسالة  ثم  علوية.  لربهان  املهرجان 
من  و”رسالة   ،1984 العام  الحرب”  زمن 
1987، و”أسوان والسد  العام  املنفى”  زمن 
العايل” العام 1990 و»خلص« )2006(، وبدا 
من خالل هذا العنوان كأنه يقول وداعاً.. كما 
عمل أستاذاً محارضاً يف الجامعة اليسوعية 
يف بريوت، واختري عضواً يف لجنة مهرجانات 

قرطاج والدار البيضاء وبروكسل وغريها.
 ظلت العروبة وفلسطني بوصلة املخرج 
وعبد  :»العروبة  دائماً  يكّرر  وكان  اللبناني، 
التي  هي  وفلسطني  وعينا،  صنعا  النارص 
أدرس  أن  يمكن  كان  السينما  إىل  أدخلتني 

شيئاً آخر”.

وداعا برهان علوية :

سينامئي حتدث عن الوطن بلغة الواقع
محمد عبيدو 

وداعا برهان علوية
تبقى تجربتك ساكنة فينا

محمد ملص 
)سينمائي سوري(

أبداً.  ننساك  لن  وأنا  السورية  السينما  لكّن  تنسحب من عاملنا...  وأنت  برهان علوية  سالماً 
وأنت من فرسانها الذين رحلوا أيضاً، من توفيق صالح إىل نبيل املالح إىل عمر أمرياالي؛ ما جمعكم 
بذاك هو االلتفاف العميق واألسايس يف الرؤية والتفكري ويف توّجهكم إىل الواقع، بألوانه الحقيقية 
يف موجة بهية من السينمائيني العرب يف مرص والجزائر واملغرب، أّسست لنا ومن خالل »مهرجان 
العمل  يف  توّجهاً  لنا  الذي صّوب  البديلة«  السينما  »بيان  أسميتموه  ما  الشباب«  لسينما  دمشق 

كجيل سينمائي. كان ذلك يف زمن سعت فيه السينما السورية للبحث عن نفسها...
كانت األفالم التي حققتموها لهذه السينما السورية أمثلة وبوصلة. وفيلمك »كفر قاسم«، 

وفيلم »املخدوعون« لتوفيق صالح بََدَوا كـ »محرابني« أضاءا لنا درباً وفياً للسينما ومهّماتها.
ال شك يف أن العصف الذي حدث للسينما السورية والحرب األهلية اللبنانية التي بدأت يف عام 
1975، قاداك إىل املنفى وأخذا بك إىل فيلمك »رسالة من املنفى« وما قبله وبعده، كما لعب املنفى 
دوراً يف توّجهك السينمائي إىل موضوعات أخرى مختلفة. لكنّها لم تُبعدك أبداً عّما طمحت إليه 
دائماً وما أّكدته رؤيتك للواقع يف السعي دائماً للتعبري عن القضايا التي تُشغل إنساننا يف زمنه 
الراهن ويف تأّلق البصرية الذاتية للتعبري عن هذا الزمن، هنا أو هناك. وأرى أن فيلمك »ال يكفي 
لروحك  وفائك  من  بعضاً  ييضء  فتحي  حسن  النادر  املعماري  عن  الفقراء«  مع  الله  يكون  أن 

السينمائية.
تبقى تجربتك السينمائية يا برهان، املتحّقق منها والباقي عىل الورق ال يجد من ينتجه إال 
برهاناً عىل ما آلت إليه هذه السينما اليوم، ليس يف سوريا ولبنان فقط، بل يف املنطقة العربية 

كّلها.

30سينما
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الشارع السياسي لقطة مقربة

ZHANG YIMON وزانغ ييمو SU TONG زوجات وحمظيات«... بني سو تونغ«

كي  تعملها  حاجة  أول 
ليلة  تبيتها  القلة  تشري 
غدوة  ومن  الماء  في  كاملة 

تدهنها بالزيت.
الطريقة األولى :

كليل  ملح  اللحم  تفوح 
القلة  في  وتحطو  وزعتر 
وترمي 4 سنون ثوم و تغطي 
كان  بالعجينة  إما  القلة  فم 

باش إطيبها في الفور.
على  إطيبها  باش  واللي 
إتنجم  الفحم  أو  الحطب 

إتغطيها باالليمنيوم
الطريقة الثانية :

+كركم+  ملح  اللحم  تفوح 
فلفل زينة + فلفل اكحل

واتحط قرنين فلفل أخضر 
طروف  مقصوص  بصل   +

خشان.
عن صفحة تونس المدينة

القلة

ومحظيات«  »زوجات  روايته  تحويل  بفضل 
)epouSeS et ConCuBIneS( إىل فيلم، أصبح الروائي 
زونغي(  تونغ  الحقيقي  )واسمه  تونغ  سو  الصيني 
النرش  دور  تتهافت  عامليا  كاتبا  بني عشية وضحاها 

األجنبية عىل ترجمة أعماله. 
أهم  من   ،1963 سنة  املولود  تونغ،  سو  ويعترب 
ممثيل  أبرز  ومن  املعارصين  الصينيني  الروائيني 
املعارص  الصيني  األدب  يف  الجديدة  الواقعية  تيار 
التاريخية  بالـ»الرواية  يعرف  الذي  التيار  وخاصة 
من  وأكثر  عديدة  روايات  له  وقد صدرت  الجديدة«. 
املايض.  يف  أحداثها  تدور  أغلبها  قصرية  قصة   200
جائزة  مثل  املهمة  الجوائز  عديد  عىل  تحصل  كما 
املان اآلسيوية لألدب سنة 2011 عن روايته »زورق 
االفتداء«، وجائزة »ماو دون« األدبية سنة 2015 عن 

روايته »حكاية الطائر األصفر«. 
فقد  ومحظيات«  »زوجات  األشهر  روايته  أما 
صدرت سنة 1990، وتدور أحداثها يف شمال الصني 
الطالبة  قررت  حيث  املايض،  القرن  عرشينات  خالل 
الزواج من  تقبل  أن  20 سنة،  الجميلة »سونغليان«، 
اإلقطاعي الغني«شن زوكيان« بإيعاز من زوجة أبيها 
عىل إثر تعرض عائلتها لإلفالس. وهكذا وجدت الفتاة، 
مع  منافسة رشسة  يف  نفسها  بالزواج،  العهد  حديثة 
رضائرها الثالث اللواتي يكربنها يف السن للفوز برىض 
السيد الذي يختار كل يوم واحدة منهن ليقيض الليل 
يكلف  أن  بعد  وذلك  لها،  املخصص  الجناح  يف  معها 

الخدم بالعناية بها وبزينتها، وحتى تدليك قدميها.
تونغ  سو  الروائي  ييمو  زانغ  املخرج  كّلف  وقد 
عنوانا  له  اختار  الذي  الفيلم  له سيناريو  يكتب  بأن 

 raISe tHe reD »مغايرا هو »ارفع الفانوس األحمر
lantern، يف إضارة لوضع الخدم فانوسا أحمر عىل 

بأمر  معها  الليلة  قضاء  يف  يرغب  التي  الزوجة  باب 
من السيد. 

من الرواية إلى الفيلم
املقتبس   )1987( الحمراء«  »الذرة  فيلم  بعد 
»جو  وفيلم  يان،  مو  الصيني  الكاتب  رواية  عن 

دو« )1990( عن سيناريو أصيل لليو هنغ، اختار 
املخرج الصيني زانغ ييمو أن ينهي الجزء األخري من 
األحمر«  الفانوس  »ارفع  بفيلم  السينمائية  ثالثيته 
للروائي  ومحظيات«  »زوجات  رواية  عن  املقتبس 
هذه  بني  املشرتك  القاسم  أن  والحقيقة  تونغ.  سو 
األفالم الثالثة هو أن أحداثها تدور يف الصني خالل 
عرشينات وثالثينات القرن املايض، كما تلعب فيها 

املمثلة القديرة غونغ يل - ملهمة املخرج زانغ ييمو 
وزوجته السابقة - أدوار البطولة.

ويف فيلم »ارفع الفانوس األحمر« تلعب النجمة 
شن  اإلقطاعي  زوجة  »سونغليان«،  دور  يل  غونغ 
زوكيان الرابعة واألصغر سنا، والتي وجدت نفسها 
يف ما يشبه القفص الذهبي، إذ أنه ال يسمح للزوجات 
بالخروج وتتم مراقبتهن صباحا مساء.  وهو دور 
املائة  »جائزة  عىل  بفضله  تحصلت  ومرّكب  صعب 
لجائزة  الصيني  )املعادل  ممثلة  ألفضل  زهرة« 
الغولدن غلوبس(. وهنا، مثلما يف أغلب أفالمه، ينتقد 
والوضعية  الصيني  اإلقطاعي  النظام  ييمو  زانغ 
الدونية واملهينة التي تعيشها املرأة الصينية بسبب 

العادات والتقاليد البالية.
»ارفع  مخرج  اختار  الجمالية،  الناحية  من 
أغلب  يف  الكامريا  عدسة  تركيز  األحمر«  الفانوس 
املشاهد عىل الزوجات األربع والخدم دون أن يظهر 
البيت حارضا  بذلك رب  ليكون  الكادر  يف  »السيد« 
بالغياب، كما اختار أن يكون اللون األحمر، بكل ما 

يحمله من معان ورموز، هو الطاغي عىل الصورة.
وبفضل  املتميزة،  اإلخراجية  الرؤية  إىل  إضافة 
قوة السيناريو وحسن إدارة املمثلني وتميز الديكور 
واألزياء، عرف فيلم »سونغليان« نجاحا جماهرييا 
مهرجان  يف  الفيض  باألسد  وتّوج  كبريا  ونقديا 
قبله  قد تحصل  ييمو  زانغ  املخرج  البندقية، وكان 
سنة  برلني  مهرجان  يف  الذهبي  الدب  جائزة  عىل 
عن  املأخوذ  الحمراء«  »الذرة  فيلم  بفضل   1988
رواية مو يان الحائز عىل جائزة نوبل لآلداب سنة 

.2012

وليد سليمان

صورة تتحّدث
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الشارع السياسي قراءة في كتاب

بني تعرية زيف املثقف وتورية سلطة املؤلف يف رواية »الدجال« لشوقي صليعي
شفيع بالزين

»كل روائي هو دّجال يخط أوهامه وأحالمه يف كلمات« 
)الدجال، ص 298(

الصليعي. ورغم  التونيس شوقي  الكاتب  رواية  عنوان  »الدجال« 
نفسه  الكاتب  جمع  وقد  كثريا  حربا  أسالت  فقد  األوىل  الرواية  أنها 
أكثر من مائة مقال عنها للعديد من النقاد والكتاب. ولنئ كان املادح 
منهم أكثر من القادح فإن هذا املوقف جزء من الظاهرة الالفتة التي 
الدجال  واعتبارنا  الدجال.  ظاهرة  وهي  القراءة  هذه  يف  سنتناولها 
ظاهرة الفتة ال لكونها عنوان الرواية وتيمتها الكربى أو لكون الدجال 
املجتمع  يف  والزيف  الدجل  مظاهر  لكل  يتسع  شامال  مفهوما  فيها 
الواقع  إىل  املتخيل  يتجاوز  أن  يمكن  مفهوما  لكونه  وإنما  فحسب، 
ليشمل الكاتب وحتى القارئ. ولضيق حيز القراءة آثرنا اختزالها يف 
مستويني أساسيني: مستوى داخيل تخيييل يتعلق بالدجال شخصية 
مؤلفا  بالدجال  يتعلق  تخيييل  وراء  ما  خارجي  ومستوى  مرسودة، 
ساردا. ولعل املسألة املغرية بالنظر هي: إذا كان الدجال يف مستوى 
الشخصيات الروائية يحيل عىل نماذج املثقف الزائف لتعرية مظاهر 
النفاق الثقايف أفال يمكن أن تشمل صورُة الدجال الكاتَب نفسه صانع 

العالم الروائي وصاحب السلطة املطلقة؟            

الدجال: تعرية زيف المثقف
ال  الدجال  شخصية  الرواية  يف  النقاد  به  احتفى  ما  أكثر  لعل 
باعتبارها أنموذجا غري شائع يف الرواية العربية فحسب بل باعتبارها 
صورة شاملة ملختلف مظاهر الزيف الثقايف. وال شك يف أن لهذا الفهم 
الرواية  بالغة  أن  إىل  نذهب  إننا  بل  الرواية.  يف  ومستنداته  وجاهته 
باعتبارها  الدجال  صورة  أو  الزيف  مفهوم  من  أساسا  مستمدة 
الدالالت  مختلف  تستقطب  داللية  وبؤرة  ممتدة  كربى  استعارة 
الرواية  شعرية  قيام  من  الكثريون  إليه  ذهب  ما  وحتى  واملكونات. 
والحارض-  املايض  والصدق-  النفاق  والواقع-  )الخيال  ثنائيات  عىل 
املدينة والريف- األصالة واملعارصة...الخ( فإن هذه الثنائيات ليست 
إما  فهي  وبالغتها  الدجال  صورة  عن  معزولة  شعرية  أو  داللة  لها 
بالرضورة  عنها  متولدة  نتيجة  وإما  تُحققها  وبنية  تُجليها  مظاهر 
وذلك ألن مفهوم الدجال يف جوهره صورة بالغية أو بنية استعارية 
قائمة عىل ثنائية الظاهر والباطن أو الحقيقة واملجاز أو هو مفهوم 
وقد  واالصطناع.  باالختالق  املتعلق  الحديث  التداويل  باملعنى  تخيييل 
التقابل بني شخصيات  الرواية يف نظر البعض كامنة يف  تبدو بالغة 
مريم  هاشمالباداني-  الهداجي-  )عمارة  واألصالة  الصدق  إىل  ترمز 
وشخصيات  العيايش...(  الحاج  العثماني-  الفاضل  الرحمان-  عبد 
أن هذا  الرحال( غري  أيوب- مربوك  الدجل والزيف )غازي  إىل  ترمز 
التصنيف من شأنه أن يسطح الرواية ويختزلها يف بنية ثنائية تعالج 
الدجال تستمد شعريتها  أن صورة  والحال  تقليدية متداولة.  قضية 
الكارس  الشمول  آليات:  أو  سمات  ثالث  من  نظرنا-  يف  وبالغتها- 
والتسطيح،  للتنميط  الكارس  االنقالب  أو  والتحول  الثنائي،  للتقابل 
فإن  الشمول  أما سمة  والوهم.  للسلبية  الكارس  الخداع  أو  واملفارقة 
عمارة  دون  ومربوك  غازي  بشخصيتي  تعلقها  رغم  الدجال  صورة 
وهاشم ومريم والفاضل ونوال والعيايش، فإن ذلك ال يمنع أوال أنها 
الثانوية مثل شارلوت  الشخصيات  للعديد من  صورة رمزية شاملة 
الرسامة املموهة وجارتها الطبيبة التي تتخذ األدب رضبا من الوجاهة 
االجتماعية ومساحيق للزينة، والنقاد املرتزقني بحرفة األدب والشاعر 
املنقلب إىل دليل سياحي يحتال عىل األجانب والدرويش والسعداوي 
الذي عرف بأعمال السحر والشعوذة وحتى الفتاة السمينة املحتالة 
بنات  من  والفتاتني  االنتهازيني  والباعة  الكذوب  والنادل  األعمى  عىل 
الهوى والجنرال الذي يختلق األكاذيب. وحتى الشخصيات التي تمثل 
قيم الصدق واألصالة لم تتخلص كليا من صورة الدجال ولم تتطهر 
أنا«  وأبعاده. فمريم شاعرة عقيدتها »خيايل هو  من بعض مالمحه 
فتاة حاملة تسري عىل شفري الخيال تتوهم ما ال يراه اآلخرون. ثم هي 
هذا  أحببت  »لقد  قائلة:  بالدجال  إعجابها  لم تخف  الرواية  نهاية  يف 
الدجال البدوي الذي بز الجميع يف حبك الروايات«. ونوال مقولتها يف 
الحياة »يف الفن يلزمنا الكثري من الحب واالعتماد دوما عىل دبلوماسية 
القرب« وتتعامل بديبلوماسية مصطنعة حني يكون محدثها بعيدا عن 
عالم الفن. ورغم أنها كانت تعرف نذالة محدثها لكنها كانت تداريه 
مكرهة. وهاشم الباداني ال يرتزق من املقاالت النقدية ويتعاطى بقسوة 
مع األعمال التافهة التي تدعي الخلق واإلبداع لكنه ال يفصح عن ذلك 
وهو رجل غريب األطوار يقول: »أنا ال أوجد خارج كلماتي« ويقول: 
»أنا وهم كبري لم يكن يل كبقية الخلق من وجود ما واقعي«. وحني 

عجز عن إتمام روايته واختلط عليه الخيال والواقع اعرتف بالطابع 
الدجيل للكتابة الروائية: »كل روائي هو دجال يخط أوهامه وأحالمه 
تتجاوز  يجعلها  الدجال  لصورة  الشامل  املنحى  وهذا  كلمات«.  يف 
حدود الشخصيات لتوجه سائر املكونات الروائية نحو داللة الدجل. 
األشياء  وكذلك  مزيفة  فأزقتها  الفاجرة  املدينة  مثل  مزيف  فاملكان 
تمتاز  املبهرجة  واللوحات  مزيفة  املعدنية  والقطعة  مخادع  فالبلور 
مستعارة  واألسماء  مخادع  واملوديل  مضمونها  وغباء  ألوانها  بكثرة 
باملعجم  تُشحن  نفسها  الرسدية  اللغة  إن  بل  مخدوعتان،  والعينان 
مخدعها(  تربح  )ال  االستعاري  والتعبري  مفرداته(  )غزارة  الدجيل 
الفضائحي-  الرسدية-الرجل  )األمية  املبتكرة  االصطالحية  والصيغ 
خائن كوني- النفاق الثقايف...(، إضافة إىل إفصاح بعض التصديرات 
تنميط  من  فتحد  االنقالب  أو  التحول  سمة  وأما  الدجل.  معنى  عن 
الشخصية وتسطيحها وتكرس التصنيف الثنائي )خري/رش- صدق/
دجل(. فمنها شخصيات تنمو وتتطور فتتحول أو تنقلب من رموز 
والنفاق والوصولية  االنتهازية  إىل رموز  النضال والشهامة والصدق 
الذي تحول  القديم  اليساري  املناضل  الرحال  مثلما هو شأن مربوك 
تدريجيا إىل تاجر كنوز ومجرم ثم إرهابي. وشأن هاشم باذاني الذي 
الفني واإلبداع األصيل لكنه يلجأ إىل دجال ليزوده  يرمز إىل الصدق 
بخاتمة روائية مذهلة لعمله املنقوص الذي أعجزته الخاتمة الصعبة 
ولم تسعفه ينابيع اإللهام بالقدر الكايف من الجنون.ومنها شخصيات 
ومصالحها  مبادئها  بني  رصاع  يف  وتعيش  داخليا  تناقضا  تحمل 
النبيلة  الرجولة والشهامة واملواقف  أيوب يحدث حبيبته عن  فغازي 
منشطر  الناقد  الهداجي  وعمارة  املواجهة  عند  عنها  ويتخىل  ويجبن 
بني ذائقته أو »األنا املتسلطة« وبني ذاكرته أو مرجعياته. وال ننىس 
يف  لكنه  والشعوذة  السحر  بأعمال  عرف  الذي  الدجال  السعداوي 
أم  دجال مشعوذ  هو  فهل  للبيع  عاملية  يعرض حبكات  كان  املقابل 
من  الدجال  فتُخرجان  والخداع  املفارقة  سمتا  وأما  مبدع؟  فنان 
الصورة النمطية الشائعة إىل لعبة رسدية طريفة وممتعة تتحقق عن 
طريق املفاَرقة املخاِدعة التي تنشأ عن اللغز الذي يطرحه العنوان عىل 
القارئ ويدفعه إىل قراءة الرواية وهو مشغول بسؤال من عساه يكون 
الدّجال؟ ومع أن الدجال لم يظهر ذكر له إال قبل النهاية يف شخصية 
السعداوي فإنه رسعان ما يكتشف أنه ليس دجاال حقيقيا أو باملعنى 
أنه  والخداع  الشعوذة  بمعنى  الدجل  صفة  عنه  ينفي  فما  الشائع. 
يبيع علنا »حبكة« أو »شخصيات« أو »روايات بكرا« وأنها بـ»عالمة 
مسجلة« كما أن له روايات أو حبكات أخرى للعرض وليست للبيع وال 
للمبادلة. وأما الدجالون الحقيقيون فكثريون يف الرواية وعىل رأسهم 
بالقدر  أو غري متفطن  القارئ كغريه كان منخدعا  أيوب لكن  غازي 
الكايف لكثرة شيوع هذه النماذج من الدجالني يف واقعه حتى صارت 
مألوفة وربما مقبولة بحكم العادة واأللفة. واألطرف من ذلك أن هذه 

املفارقة املخادعة ليست سوى تمهيد ملخادعة أخرى أهم حني يكتشف 
القارئ يف نهاية الرواية أن الدجال الذي ظن أنه حل له لغز الرواية 
أو كابوس من كوابيس هاشم  واألدهى من  إال جزءا من حلم  ليس 
ذلك أنه يكتشف أن أحداث الرواية كلها- ما عدا النهاية- ال تخرج عن 
رواية داخل الرواية إذ هي يف الواقع مرشوع مخطوط رواية لهاشم 
كان يبحث لها عن نهاية مناسبة، فتزداد األمور عىل القارئ تعقيدا 
ويختلط عليه الواقع )التخييل( والخيال )تخييل التخييل( والحقيقة 
والوهم ويسقط بدوره ضحية أخرى من ضحايا الدجال ولكنه هنا 
ضحية الروائي الدجال من خالل لعبة رسدية ونسيج أحكم خيوطه 
وأوقع القارئ يف رشكه. ولكن هل حقا نجح الروائي املحتال يف ما لم 

ينجح فيه البطل الدجال؟ 

3. الدجال: تورية سلطة المؤلف:
مقرتنة  حللناه  الذي  املستوى  يف  الدجال  صورة  بقيت  لنئ 
بدالالتها السلبية املألوفة وإن كان الكاتب جردها من بعدها الديني 
أو األسطوري ونزلها يف الواقع لتكون رمزا للمثقف الزائف ووسيلة 
قارئ  فإن  االجتماعية  القيم  وتدهور  الثقايف  النفاق  مظاهر  لتعرية 
الرسدية  االسرتاتيجيات  ينكر  أن  يمكنه  ال  ذلك  مع  الفطن  الدجال 
التخييل  الدجال بعدا جماليا عن طريق ربطه بمفهوم  التي أكسبت 
القارئ  وإقحام  الرسدية  املستويات  وتداخل  الرواية  داخل  والرواية 
يف لعبة الروائي الدجال. غري أن هذا القارئ الفطن مع ذلك إن كان 
عىل قدر كاف من الحذر والخربة بحيل الكتابة الرسدية ال يمكنه أال 
الدجال  الروائي  نجاح  دون  عائقا  كان  املتسلط  املؤلف  أن  إىل  ينتبه 
يف تحقيق اسرتاتيجياته الرسدية التي تهدف باألساس إىل إقناعنا أو 
األصوات.  متعددة  أو  بوليفونية  حوارية  رواية  الدجال  بأن  إيهامنا 
ذات  مونولوجية  الرواية  جعلت  املطلقة  سلطته  الكاتب  فممارسة 
صوت واحد وإن أوهمت بخالف ذلك. فرغم كثرة العتبات والكثافة 
التناصية املنفتحة عىل مختلف املراجع الثقافية والنصوص املضمنة 
أو املحال عليها، ورغم تعدد الشخصيات وكثرة الحوارات واملراوحة 
بني الرسد والشعر، والتهجني اللغوي بإدراج بعض العبارات العامية، 
للكاتب عىل  الكيل واملهيمن  الحضور  كلها ال تخفي  الحيل  فإن هذه 
عامله الرسدي. ويؤكد ذلك اعتماد الرسد بضمري الغائب وتفويضه إىل 
سارد كيل غري متجانس أو عليم ينوب عن املؤلف ولكنه ال يلغيه أو 
يخفيه، بل هو مجرد قناعه ولسانه الذي عن طريقه يرسد ويتكلم. 
أن  إىل  ويذهب ناظم عودة يف »نقص الصورة- تأويل بالغة الرسد« 
»الجهد الذي يبذله املؤلف الروائي إلخفاء الخلفيات الثقافية« يجعله 
»مؤلفا محتاال ألنه يذعن لرشائط الكتابة الروائية لكنه يريد أن يظل 
ذا سلطة عىل نصه«. ولعل أبرز املظاهر الدالة عىل ذلك يف الدجال أن 
اللغوية  الثقافية وذائقته  الكاتب  الرسد خاضع خضوعا كليا ملراجع 
الكامن يف كل شخصية عن أخرى  إىل حد«ال تبني االختالف  والفنية 
ألن كل لغة الحكاية ليست لغة شخصياتها الحقيقية بل لغة الراوي 
وحده ذي الهيمنة التامة« ولغة الراوي صدى لسلطة املؤلف الروائي 
الثقافية وهو ما يضعنا أمام عمل روائي مصنوع صنعة ثقافية تظهر 
يف كثرة النصوص املضمنة واإلحاالت الثقافية واألدبية أمثاال وأشعارا 
وأقواال فلسفية وأدبية. والالفت يف هذه اللغة واملراجع املحيلة عليها 
أنها يف الغالب ذات طابع تقليدي أو قديم تعرب عن بيئة بدوية ال عالقة 
لها بعرصنا. والغريب أن جميع الشخصيات- بمن فيها الحداثية مثل 
الكالسيكية  العبارات  وتستخدم  التقليدي  الشعر  هذا  تردد  مريم- 
الجاهزة، والغريب كذلك أن جميع الشخصيات تمارس الفن أو تهتم 
والصحراء. غري  البادية  الغانية وشخصيات  ذلك  بما يف  تحبه  أو  به 
أن هذه الغرابة تزول حني نعرف أن هذه املراجع الثقافية والسمات 
هي  ما  بقدر  التخيييل  الشخصيات  عالم  من  نابعة  ليست  اللغوية 
متأتية من ثقافة املؤلف الواقعي ومراجعه التقليدية وذائقته اللغوية 
من  العديد  وجدنا  الطاغية  السلطة  هذه  وبسبب  املحافظة.  والفنية 
النقاد يتحدثون عن الروائي قارئا ومثقفا أكثر من كونه كاتبا مبدعا 
والرواية.  للشعر  جيد  قارئ  أنك  »واضح  املصباحي:  حسونة  يقول 
مراجعك ال يملكها الكتاب التونسيون« ويقول مالك حمودة: »الدجال 
رواية مكتبية تلخص كونية قراءات الكاتب وقدرته عىل الجمع من كل 
يشء بطرف«. ولعل هذا ما يفيض بنا إىل القول إن الدجال كان يمكن 
أن تكون رواية أكثر إتقانا وإقناعا لو أن شوقي الصليعي كان أكثر 
اللغوي  الروائي من تسلطه  أقل طغيانا فيحرر عامله  أو  ديمقراطية 
الرسدية  لعبته  روائيا-دجاال تسحرنا  ويكون حقا  والقيمي  والثقايف 

دون أن ينتبه إىل حضوره أحد.
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الشارع الثقافي 33قراءة في كتاب

»من عطيش تشب الغيامت« مائيات عادل اجلريدي
 عبدهللا المتقي

» كل ما يرغبه القلب يُمكن أن يُخترَصَ دائما بصورة املاء«
باشالر

الشاعر  اختاره  الذي  االسم  هو  الغيمات«،  ترشب  عطيش  »من 
للنرش  مقاربات  عن مؤسسة  مؤخرا  الصادر  لديوانه  الجريدي  عادل 
والصناعات الثقافية باملغرب، بمناسبة »شهر الشعر ثالثون يوما يف 
والشعراء،  بالشعر  احتفاء  املؤسسة،  اقرتحته  الذي  اإلبداع«  ضيافة 
والعمل عىل أن يكون سيد الكالم شكال من أشكال اقامتنا يف األرض، 

صنيع يحسب لها يف ميزان الثقافة والفكر، ويف الفن والجمال .
تزين غالف الديوان لوحة تشكيلية للفنان بديع جحجاح، ويشتمل 
الومضة والهايكو، وتلك هي  72 خرطوشة شعرية، ترتاوح بني  عىل 
السري فوق خط واحد  يقبل  الذي ال  الشعر،  أرايض  تراحيل عادل يف 
ووحيد، ألن »املاء يتعفن إذا بقي يف مكان واحد«، كما أن طبيعة الشعر 

هو السمو بالنص من أحادية الصوت إىل مراقي التعدد واالنفتاح.
ترشب  عطيش  »من  للديوان  املركزي  العنوان  إىل  وبالرجوع 
الغيمات«، يكشف عن طبيعة الديوان وعن مائياته التي تثري االنتباه » 
البرئ ،النهر، املاء، أدمعي، الشتاء، املاطرة، مبتال، الثلج، البحر، املوج، 
التجليات إال  البكاء ،مياه الحرب، سكبت«، وال تسعفنا يف معرفة هذه 
قراءة هذه الخراطيش الشعرية، لنجد هذه املائيات رديفا للعديد من 
املعاني والدالالت التي يُولُِّدها انسياب املاء، مما يجعل من العنوان نصا 
»إنه  الداللة عىل مرصاعيه،  صغريا واصفا لنص كبري، ورمزا مفتوح 
البذرة السماوية التي يتكون منها اللؤلؤ، ألن كل لؤلؤة ما هي إال قطرة 
ماٍء عذٍب نزلت من السماء« مثلما يذهب إىل ذلك الشاعر املغربي أحمد 

بلحاج آية وارهام.
داللياً  تجلياً  يمثل  الذي   »العشق«   : الديوان  يف  املاء  تجليات  من 
ومثريا لالنتباه يف هذه  الخراطيش الشعرية، ويصري له وجود الحلول 

ِدِه معها احرتاقا ولهيبا، يقول الشاعر:  عند االتصال باملعشوقة وتوحُّ
» ال تسحبي الثلج إىل قلبي

كم يلزمنا من حريق
حتى نكتمل«

عندما  »الثلج«  لفظ  يف  املاء  الومضة  هذه  يف  الشاعر  يستحرض 
االحرتاق  التي تجسد  رغبته  يف  النفسية  أن يعكس حالته  يرغب يف 
بقصدالسمو  بهذا الحلول امللتهب  إىل مراقي  اكتمال معناه ووالدته 
حد  االجتماعي  وااللتزام  يذكيه  الذي  للحب  اختصارا  جديد،  من 

االشتعال والوقود  .
هكذا يغدو املاء والدة أخرى وحياة ثانية، بعيدا عن االحتباس الذي 

يعني الجدب، يقول عادل الجريدي :
سكبت ضحكتها
يف وجوم اليباس

فانتفض املدى
وشوشات خرضاء«

إن شعرية هذه الصورة املركبة تتأسس عىل ثالث عنارص :»سكبت 
يحاول  عنارص  وهي  القلب«،  و»مياه  اليباس«  و»وجوم  ضحكتها« 
الشاعر عربها إذكاء نربة الحياة، إذ   يمكنه  صب الضحك عىل شاكلة 
املاء من تجاوز وتخطي العبوس والجفاف يف أفق االنتصار لخصوبة 

العشق الذي يرسمه سكب الضحك من فم املعشوقة عىل شاكلة املاء .
كذلك  تحرض األحالم املائية واملتمثلة يف قول الشاعر :

»نهضت مبتال  بها
أحالمي املؤجلة« 

هاهنا تترشب أحالم الشاعر املؤجلة باملاء، وتسمح لنا بكوة نلج 
يجعل  مما  أيضاً،  والشعر  الحياة،  نبض  املاء  ألن  الكتابة،  إىل  عربها 
دائما  املاء والشعر عنرصين متالحمني يكمل بعضهما بعضا، وتظل 

القصيدة الحلم، القصيدة املائية هي أملنا املراوغ.
وقد يعدو املاء سوداويا من طبيعته العواء وجملة من األحزان:

»األحالم القديمة
تعوي يف شتائي

مثل ضلع مكسور«
األحالم  قدامة  إلعادة  فصال  و  عواء  املاء   – الشتاء  تعدو  هكذا 
يثريها  مما  ومعطوبا،  مكسورا  ضلعا  األمس،  ذاكرة  يف  الرابضة 
يأرسار  نابضة  فنية  منها خطوة  العميقة، ويجعل  الرمزية  بالدالالت 

الذات واملجتمع ومنفعلة به.
ويف سياق تتبع املاء املنرسب يف ترميزاته الالمتناسخة والالمتشابهة، 
يف أمكنته وتحوالته الداللية يف نصوص »من عطيش ترشب الغيمات«، 

نقف عىل ذات الشاعر امُلكبّلة واملقطوعة الجناح، يقول الشاعر :
»يف قاع البرئ

عمر يرشح بالتمني
لكن الحبل قصري«

إن تداعي املعجم »قاع البرئ، التمني، الحبل قصري«، يخترص كل 
ما يحبط تمنيات الذات الشاعرة، ويعكس عجزها عىل إدراك املبتغى، 

ومن ثم تعطل املاينبغي، وفقدان القابيلة للحلم.
وعىل هذا النحو من تجليات املاء وتحوالته، تميض الذات الشاعرة 

يف ابتكار صالتها باملاء، يقول الشاعر :
»املوج الذي لم يستح

من دموع الغرقى
سلطان جائر«

ألفاظ تؤطر أجواء  إن املوج والدموع والغرقى والحيف والجور، 
والتواقني  الحارقني  الضحايا  بدموع  وتلقي  الشعرية،  الومضة  هذه 
الضفة  إىل  والعبور  التحرر  من  املوج جائرا ومعيقا  االنفالت عىل  إىل 

األخرى.
يف نفس السياق نقرأ لعادل :

»عىل جبني البحر
وصية خرساء

لقارب لم يعد«
الواقع أن القارئ الجيد لهذه الومضة  يصل إىل أعماقها التي تيش 
بمشاهد املوت الذي أصبح مرادفا ملقربة مائية، والتي يومئ إليها قارب 
املوت  مكتفيا بوصمة قوية صامتة عىل جبني البحر، وما يتولد عنها 

من ميتات.
وعموما، يمثل ديوان »من عطيش ترشب الغيمات« للشاعر عادل 
بامللموس  التونيس، ويؤكد  الشعري  اإلبداع  الجريدي تجربة جيدة يف 
اجرتاح الشاعر إلضافة نوعية من شأنها تدعيم حداثتها، ومن ثم إمتاع 
الخراطيش  هذه  أن  حتى  العربية،  والبالد  وتونس  املغرب  يف  قرائه 
تنترص  لكأنها  واالقتضاب  التكثيف  بشعرية  مأخوذة  تبدو  الشعرية 

ملا قل ودل .

أهم  من  واحد  غادرنا   1983 سنة  من  سبتمبر   16 يوم  في 
المثقفين والمبدعين الذين مألوا الدنيا وشغلوا الناس.

الفنان القدير المرحوم المختار حشيشة.
لالعمال  منتج  اكبر  الى  تحول  الذي  المسرح  رجل  هو    
االذاعية   حياته  انطلقت  تونس..  في  والتلفزيونية  االذاعية 
سنة 1954 حين إلتحق باالذاعة التونسية حيث سطع نجمه 
تسير.. قافلة  مثل  انذاك..  االذاعية  البرامج  النجح  بانتاجه 

وغيرها..
حيث  التلفزية  الروايات  رواد  من  اصبح  التلفزة  وبمجيء 
انتج سلسلة محكمة وبعد ..كما انتج كل األفالم التونسية 
ولقات  فردة  الفجر-   - الفالقة   - المتمرد   : غرار  على  االولى 

اختها..
كل هاته األفالم نجده  هو من  كتب لها الحوار والسيناريو 

وشارك بالتمثيل فيها ..
الى  الناجحة..هذا  األدبية  البرامج  بعض  ينتج  كان  كما 
على  والفنانات  الفنانين  البرز  االغاني   لبعض  كتابته  جانب 

غرار المرحومة علية )عرقوب الخير عروستنا(..

المختار حشيشةشخصية وذاكرة



www.acharaa.com العدد 278 - الثالثاء 21 سبتمبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

34الشارع الثقافي

حسن نرص والعنبة والعرجون
أحمد القاسمي

وظيفيا،  فيجعله  بكثافة.  الوصف  الحديث  القّص  تعتمد 
بالحدث  ويدفع  املشاعر  عن  والتعبري  الرموز  خلق  يف  يسهم 
الرسدي. وكثريا ما يضحي مركز القارئ األسايس وموطن تميّز 
الكتابة الرسدية نفسها. ولكنه ال يفوز بالريادة وقصب السبق 
مجربا  نفسه  يجد  ما  فكثريا  ثمن.  بال  االمتياز  هذا  يحقق  وال 
تقع  لم  أحداث  حول  حرصية  بمعلومات  القارئ  تزويد  عىل 
بعد. فريتب الفضاء مسبقا ترتيبا يناسب انفعاالت الشخصية. 
ستخرتق  إلرشاقة  يرشق  أو  سينتابها  لضيق  يضيق  ويجعله 
روحها. ويجعل األشياء املوصوفة تفقد باستمرار مرجعيتها يف 
العالم املادي املشرتك أو داللتها التي ضبطتها لها املواضعات يف 
املعاجم. فتضحي وفق املصطلح السيميائي عالمات اصطناعية" 
تدل عىل يشء آخر غري نفسها دون شكل واع أو قصدي". وهذه 
تكون  ما  غالبا  السيميائي  التعريف  وفق  األخرى"  "األشياء 
املشاعر الخاصة بالشخصية املوصوفة وقد نثرت عىل الفضاء. 
عليه.  وتُسقط  فيه  لتنغرس  بالذات  اإلدراك  فضاء  فيصطدم 
الذات  تستبطن  أن  وبدل  والفضاء.  الجسد  بني  تماثل  ويُخلق 
ويدعى القارئ إىل اخرتاقها، تنثر عرب املجاز برصيا وترى رؤية 
العني وفق قاعدة فضاء االستيهام أو الهلوسة. والحاصل واحد. 
ولكنه  قارئه.  عىل  بمعارفه  يظن  فال  الصدور.  يف  ما  يعلم  راو 

يناور حتى يبقى صاحب املعرفة الحرصيّة. 
ومبدعيه  الوصف  فرسان  أحد  الكبري،  كاتبنا  نرص،  وحسن 
ليايل  مجموعة  من  الصغرية"،  "األظافر  وأقصوصته  الكبار. 
املطر، أنموذج جيد لتوظيف هذا األسلوب توظيفا مجديا. فيعتمد 
الراوي بشكل مناور. فيوهم  عربه باملوضوعية والتبئري الخارجي 
يف تصوير شخصيات بعينها ويرّسب من خالل الوصف ما يعتمل 
انفعاالتها من حيث  أن نشاركها  إىل  الشخصية ويدفعنا  ببطن 
أمه  يتألم جوعا يف حضن  الحكاية عىل رضيع  ومدار  ندري.  ال 
التي تستقل قطارا يأبى أن ينطلق. يسرتسل الراوي املوضوعي 
الحركة  ورصد  املرجعي   العالم  عنارص  بالتقاط  يكتفي  الذي 
الخارجي.  الفضاء  عنارص  تنقل  وهي  كامريا"  بــ"ــحياد 

فتعرض صورة القطار يف مشاهدة متعاقبة يصل الذهن بينها 
كما يصل مركب الفيلم بني املشاهد السينمائية: يصف القطار 
وهو جاثم يف املحطة ويتأخر عن موعد االنطالق لنصف ساعة 
يف لوحة أوىل، ثم وهو يتأخر  ساعة يف لوحة ثانية،  ألمر يجهله 
الراوي املوضوعي الذي ال يدرك إالّ ما يحيط به من شمس حارة 
وعرق يتصبّب من جباه املسافرين الذين يتوافدون عىل املحطة 
أن  لآللة  وكيف  صيف.  الفصل  أن  إىل  ينتبه  وال  كثيفة.   بأعداد 

فــ"ــالعيون  بالرجال.  محاطة  املرأة  وتكون  فتدرك؟  تستدل 
]..[ ترشقها بنظرات حادة قاسية" وصوت الطفل يتعاىل والحر 
يشتد.  ثم يتعاىل بكاء الطفل يبكي أكثر فأكثر ويشتّد تلصص 
ثالثة.  لوحة  الجائع يف  لبكاء طفلها  املرتبكة  املرأة  الركاب عىل 
القطار  ويتحرك  صدرها.  الجائع  رضيعها  األم  تلقم  وفجأة 
لحظة  ويمثل  واألخرية  الرابعة  اللوحة  يف  ذلك  يكون  عندها. 

التنوير من األقصوصة..
فضاء  يف  القطار،  يف  نكن  لم  أنّنا  نكتشف  انطالقه  ومع   
إدراك يؤطر الحركة، بقدر ما كنا نجوس يف باطن املرأة املمزقة 
فتنة   املرأة  يف  يرى  ذكوري  لقيم مجتمع  الخضوع  بني رضورة 
وينظر إىل صدرها بشهوة ونداء غريزة األمومة الداعي إىل إطعام 
الرضيع. فإذا القطار الجاثم أوال املنطلق ثانيا تجسيد لرتددها يف 
اتخاذ القرار. وإذا الضيق الذي وسم عرباته ضيقها وهي تغالب 
غريزتها وتسكت صوت األم فيها. وال يكشف األسلوب عن باطن 
الرحيل"  صفارة  وإطالقه  القطار  "حركة  ففي  فحسب.  األّم 
وإدانته  الرضيع  مع  تعاطفه  يكشف  نفسه  للراوي  ارتياح 
لـــثديها  وصفه  وليس  الّرجال.  يعانيه  الذي  الكبت  ملستوى 
بــ"ـالبض الطرّي األبيض الناصع" وصفا ملا يراه بقدر ما هو 
اخرتاق لتمثّل جمهرة الرجال املحيطني باملرأة وفضح لهوسهم 

الجنيس. 
الجاثَم  القطار  نرص  حسن  راوي  يجعل  النحو  هذا  عىل 
أو  األمومة  لغريزة  الخضوع  بني  املرتّدد  األم  لوعي  استعارة 
املرأة  مع  تعاطفه  كاشفا  الجماعية،  القيم  لسّلم  الخضوع 
الضحية لقيم مرائية مجسدا ترددها مبيّنا رصاعها النفيس قبل 
أن تترّصف بشكل غريزي مخالف لكل توّقع.  ومن خالل هذه 
لعرض  سبيال  املحّرف  الفضاء  يجعل  كان  الوصف  يف  العبقرية 

النحرافات الروح واعتماالت النفس.. 
قّصه  عوالم  إىل  النقد  ينفذ  لم  رجل  إبداع  من  نموذج  هذا 
قميئة  عنب  حبات  سوى  يمنحه  فلم  به.  يليق  بما  املدهشة 

والحال أنه يستحق يف حياته أكثر من عرجون.

نادي القصة

صورة تتحّدث

الماء والقهوة
مع  للضيوف  يُقدم  القهوة  فنجان  كان 
كاس ماء وإذا قام الضيف بشرب الماء قبل 
القهوة كان يُعلم بأنه جائع وكان يتم إعداد 
وجبة طعام له، وفي حين شرب القهوة قبل 

الماء فكان هذا يعني بأنه شبعان.
الوردة الحمراء والوردة الصفراء

البيت  أمام  توضع  الصفراء  الوردة  كانت 
والجيران  المارة  إلعالم  مريض  فيه  الذي 
بضرورة إلتزام الهدوء وتجنب إزعاج المريض، 
هذا  فكان  الحمراء  الوردة  ُوضعت  إذا  إما 
يعني أن هناك شابة وصلت إلى سن الزواج 
موجودة داخل البيت يمكن التقدم لخطبتها 
البيت  البذيئة بجانب  النطق باألقوال  ويُحذر 

حرمة لعواطفها.
مطرقة الباب

على  توضع  العثماني  العهد  في  كانت 
صغيرة،  واحدة  مـطرقتان،  المنازل  أبواب 

واألخــرى كبيرة.
يُفهم  بالصغيرة،  الباب  يطرق  فعندما 
تـذهب  فكانت  امـرأة،  الباب  يطرق  الذي  أن 

سيدة البيت، وتفتح الباب.
على  أن  يُفهم  بالكبيرة،  يطرق  وعندما 

الباب رجــل، فيذهب رجل البيت، ويفتح الباب 
الستقبال ضيفه.

الصدقة
على  تحرص  العثمانية  األغنياء  فئة  كانت 
تقديم الصدقات دون التسبب في أي إحراج 
للفقراء، فكانت تقوم بالذهاب للبقالة وباعة 
حذف  وتطلب  الدين  دفتر  وتطلب  الخضر 
اسمها،  ذكر  دون  بتسديدها،  وتقوم  الديون 
ُحذف  قد  دينهم  يجدون  دوًما  الفقراء  وكان 
ال  فكانوا  بذلك  قام  من  يعلموا  أن  دون 

يشعرون بمنة األغنياء.
سن الثالثة والستين

فوق  هم  الذين  السن  كبار  كان   عندما 

الدولة  63 يسألون عن سنهم في زمن  سن 
إن  يقولوا  أن  عارًا  يعّدون  كانوا  العثمانية، 
سنهم فوق سن النبي صلى هللا عليه وسّلم، 
يجيبون:  فكانوا  له  وتعظيمًا  واحترامًا  أدبًا 

“لقد تجاوزنا الحّد يا بنّي”.

عن صفحة تونس المدينة

عادات عثمانية جميلة
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35الشارع الثقافي فن تشكيلي

الفن الزائل، نزع القداسة عن الفن :

من ديمومة األثر إىل ديمومة اللعب الفني
فوزية ضيف هللا*

الزائل« مفهوما جذابا،  قد يكون مفهوم »الفن 
يكون  قد   لكنّه  الكثريين  آذان  لدى  طربا  يُحدث 
املتابعني  من  أو  “املبدعني”  من  الكثري  قلق   سبب 
الفن  استخدامات  أّن  رغم  الفن،  من  النمط  لهذا 
توقع  قد  كان  فنّي  عمل  إىل  لإلشارة  الزائل شاعت 
العنارص  بفعل  سواء  اختفاءه  او  زواله  صاحبه 
غري  أخرى  أطراف  بواسطة  والطبيعية،  املناخية 

مؤلفه أو بواسطة الفنان نفسه. 

الفن الزائل، فن مفهومي:
زوال في الزمان والمكان، 

وديمومة في الوعي
عن  يتوّقف  أنه  معناه  زائال«  »الفن  يكون  أن 
التواجد املكاني فوق سطح، فوق جدار، أو تتالىش 
عنارص  من  متكونة  تكون  قد  التي  الهشة  تركيبته 
ال تدوم اال ثوان، دقائق، ساعات، أو بضع سنوات، 
»الزوال«  املكونات يف كل مرة. وهذا  حسب طبيعة 
راجع يف كثري من األحيان إىل كون هذا األثر الفني 
مفهومي.  لفن  يؤسس  »مفهومي«  أثر  هو  الزائل 
املكان  ويف  الزمان  يف  ينتهي  أي  األثر،  فدوام 
حدسه  عملية  بعد  الذهن.  داخل  ليستمر  حسيّا 
اىل حديس  بالنظر   الراجعة  الحساسية  مللكة  وفقا 
الزمان واملكان. يصبح املفهوم مستوطنا يف الذهن 
التي  ومتشكال داخل فضاء الخطاطة أو األرسومة 
تخطها املخيلة. وتقرتب هذه العملية من بنية تكّون 
الفعل املعريف لدى كانط. غري أّن عملية تذّوق »األثر 
الزائل«، هي عملية معقدة تحرض فيها عدة  الفني 
عنارص إدراكية، نفسية، تاريخية، معرفية، فلسفية 
وفنية. تتفاوت درجات اإلحساس  والفهم والتأول 
لهذا الفن الزائل، وتختلف من منظورية اىل أخرى، 
وهو ما يجعل األثر حارضا يف عّدة سياقات تأويلية، 

ومعارصا لعّدة ديمومات تفّكرية. يعني
 ذلك أّن لحظة إدراك العمل الفني وهو يُقارب 
عىل الزوال، هو شبيه بتأمل »الديمومة الربغسونية” 
ذوبان  بانتظار  برغسون  الفيلسوف  شبّهها  التي 
امُلذاب  املاء. فالسّكر  السّكر داخل كأس من  قطعة 
أمامنا يستوعب يف  جوفه األزمنة الثالثة، ماض يقع 
لقطعة  األولية  الحالة  استحضار  خالل  من  تذكره 
الذوبان  لحظة  نشاهده   حارض  )التذّكر(،  السّكر 
ويقع ادراكه مبارشة بشكل عيني )االدراك العيني( 
استباقي(،  فعل  )الفّن  حدوثه  نستبق  ومستقبل 

ويقع ذلك عىل نحو متخيل )ملكة امُلخيّلة(.

الفن الزائل، خلق فني متجدد:

يُساهم الفن الزائل يف اتساع مجال االبداع الفني 
ومن  املعهودة  املواد  من  الفنان  يتحرر  املعارص. 
مختلفة  أخرى  مواد  الدخال  عليها،  املتعود  السبل 
نحو  الزمان«  يف  »الثبات  تجاوز مشكل  تمكنه من 

معاني الدوام يف الوعي.
 يتغري نمط العالقة الذي يشد الفنان اىل اليشء 
املبتكر، قبل أن يصبح أثرا فنيا، ربما سوف يعاند 
الزمان حتى يتمكن من اتمامه قبل هالكه وزواله،  
ألن خلق الفن الزائل يتطلب احيانا فهما علميا ملدة 
قطع  تجميع  يؤدي  ال  حتى  املستعملة،  املادة  بقاء 
أعمال  مثال   ( متوقع  غري  تغيري  اىل  مثال  الربتقال 
التغيريات  تلك  تساهم  أحيانا  لكن  بالزي(.  ميشال 
بناء  اىل  النباتية  أو  العضوية  املواد  عىل  تطرأ  التي 
الجراثيم  فتساعد  الفني،  لألثر  تشكييل  تصور 
املرتاىص عىل املادة يف استكمال املشهد املبحوث عنه 

يف قريحة املبدع. 
ينتهي  ال  الفني  األثر  ابتداع  أن  ذلك  يعني 
حال اتمامه، بل يتواصل حتى أثناء لحظات تأمله 
تمر  سوف  وتالشيه  زواله  عملية  ألن  ومشاهدته، 
بمراحل مختلفة، تباغت الفنان كما تباغت املشاهد 
أو املتأمل. فيبقى »الالمتوقع” يحكم عملية االبداع 
كما يحكم عملية الزوال. بل ان الزوال نفسه يُصرّي 
القطعة الفنية اىل حالة أخرى تكاد تكون يف العديد 

من املناسبات، أثرا فنيا جديدا.
ولحظات  االبداعي،  التجدد  لحظات  تعطي 
منظوريات  وفق  لقراءتها  تأويليا  تجّددا  الزوال، 
تربط  جديدة  مفاهيم  فتنشأ  مختلفة.  وزوايا 
االختالف  او  الهوية والصريورة،  باشكاليات  الفن  
والتكرار حسب تصّور جيل دلوز نفسه. ربما تكون 
عملية تكرار إبداع نفس األثر أكثر من مرة، عملية 
نفسه  التكرارية  من  النمط  ذلك  فيكون  معّقدة، 
داخل  حتى  أنّه   بمعنى  والتغرّي.  التجّدد  يف  ُموغال 
حلقة التكرار، ينشأ املختلف عن السابق. ال ينطلق 
أو من فهم ُمسبق  الفنان دوما من مفهوم ُمسبق، 
وتفاعله  إحساسه  من  ينطلق  لكنّه  )غادامار(، 
التشكييل والنفيس واإلدراكي مع املواد املستعملة يف 

تشكيل الفضاء.

الفن الزائل، نزع التقديس
عن الفن

الخلق،  عرضية  اىل  الفن  زوال  عالمات  تشري 
آنية الفرجة، وإىل نهائية العمل. ربما توحي الفكرة 
عيش  أهمية  اىل  ترمز  ربما  القصري،  الحياة  بفيلم 
اللحظة الراهنة وعدم التعلق باألزمنة النفسية التي 

تنشد اىل فكرة »املايض السعيد« أو فكرة »الرجاء« 
للفن  يروق  ولكن  مختلف.  مستقبل  يف  تأمل  التي 
من  املشاهد  فيتحرر  آنيا،  الفن  يذوقك  أن  الزائل 
عدة  من  يتحرر  أي  والبقاء.  والخلود  الدوام  أفكار 
أساسا.  الخلود  فكرة  عىل  مبنية  دينية  تصورات 
فقد ارتبطت العظمة بالخلود، خلود الذات االلهية، 
وارتبط االبداع بفكرة الخلق االلهي للكون. غري أن 
التصورات  هذه  مع  قطع  للفن،  املعارص  التصور 
امليتافيزيقية، فصارت مادة الخلق زائلة حد التفاهة 
أحيانا، وصارت الفرجة آنية رغم أن القيمة املادية 

للعمل يمكن أن تكون خيالية.
املتفرج،  الفنان ولدى  املعاني لدى  تحدث هذه 
هزات مفهومية عديدة، من قبيل عبثية الحياة ولكن 
تُفّعل لديه مفاهيم »اللعب الفني«، ليظل الطفل فينا 
ابداع متكررة  يلعب ويستمتع باللعب ضمن حلقة 
ولكنها مخلوقة يف كل مرة خلقا فنيا جديدا. وذلك 
هو معنى الخلق عند نيتشه، »عود أبدي للهو هو«، 
قصورا  يبني  الشاطئ،  عىل  يجلس  طفل  بمثابة 
من رمال، رسعان ما تتالىش لكنه ال يشعر باملتعة 
سقوط  بعد  حتى  اللعب  عن  يتوقف  فال  العارمة. 

القالع التي أمىض وقتا يف بنائها.
نمر من التعلق بالزمنية االبداع، إىل ابداع يصمد 
ال  األثر  انتهاء  ان  األثر.  وزوال  املادة  زمانية  رغم 

عىل  الذهن  يف  ستظل  نشأته  لكن  مرئيا،  اال  يكون 
الفنية  امللكات  كل  يحفز  استيتيقي،  مفهوم  هيئة 
هورسل.  عنه  تحدث  الذي  الحميم«  »الزمن  داخل 
فننتقل من »الحدس العيني« اىل »حدس حميم« هو 

حدس األيدوسات. 
نزع الفن الزائل القداسة عن العالم وعن الفن. 
وهو ما سيؤدي اىل التشيئ )ماكس فيرب( والتجدد 
املرئي الرسيع للفرجة. يتالءم هذا النمط مع لحظة 
يف  الفنون  ترتيب  ضد  ويكون  الذوقية،  املعارصة 
»فضاء  نحو  األجيال  بني  متوارث  حقيقي  متحف 
مرئي« تجدد فيه املواد واألشياء عىل نحو متعاقب. 
عرصه،  وابن  لحظته  ابن  الفنان  أن  ذلك  معنى 
عىل  الفنية  الفرجة  تنفتح  كما  انتجه،  ما  يجرت  ال 
املختلف.  للخلق  الفرصة  تعطي  أخرى  مفاجآت 
لم نعد نحتاج لألثر الذي يتماسك أمام الزمن، بل 
ومن  العالم  هشاشة  من  جزء  هو  الزائل  األثر  ان 

هشاشة مفهوم االنسان اليوم. 
ال يتقوم العمل الفني بمتانة مادته، بل بتجدد 
يحتاج  املتفرج.  لدى  صاحبه،وكذلك  لدى  قراءته 
العالم أن يلعب، وأن يخرج ليواكب رسعة األحداث، 
جمالية«.  »معارصة  نحو  النفسية  األزمنة  يغادر 
إّن  والزمانية.  الزمان  ملفهوم  قهر  الفني  فاللعب 
حركة  هو  بل  يلعب«  »من  ليس  الّلعب  هذا  محور 
سواء  والذهاب،  الجيئة  بني  مراوحة  نفسها  الّلعب 
لجسد   لعبا  أو  لألشكال،  لعبا  لأللوان،  لعبا  كانت 

راقص.
»الفن  هذا  من  نمطا  اال  الجداريات  فن  ليس 
الزائل«، وال يطاله فعل الدوام والتقديس. بل يصبح 
فنا متحررا، معربا عن االنسان اذا واكب هذه الطاقة 
فنان.  كل  املدينة  جدران  عىل  فيتناوب  املتجددة 
تصلح جدران املدينة لفن ال يخنق الرؤية بمشاهد 
ال تتجدد، ربما يكون تقديس اللعب أكثر نجاعة من 
تقديس األثر، ألن ملسة الفنان عىل الجدار تتوافق مع 
ينولد  أخرى  لحظة  عن  تبحث  هاربة  لحظة  مرور 
يطالب  طفل  هو  فنان  وكل  آخرون.  أطفال  فيها 
املدينة.   يف جدران  بحقه   ويطالب  اللعب  يف  بحقه 
اللعب  عملية  ان  الناشئة  نفوس  يف  نرسخ  فمتى 
تحتاج دوما اىل املحو وأن التجدد الفني يحتاج مثله 

مثل الكتابة  اىل »الدرجة الصفر )روالن بارط(.

يف  وباحثة  املنار  تونس  بجامعة  *أكاديمية 
نظريات االبداع  michel blazy / mouSSeS céleSteS

»رغوة  سماوية«  مليشال بالزي

bar à oranGeS Sculpture-inStallation de michel blazy

منحوتة »الربتقال« مليشال بالزي

»الرواق« مليشال بالزي
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انتهاج مسلك ومنهج معنّي للفنّان هو طموح ال 
يكّف عن االرتقاء به، كأن يتبنّى مدرسة أو مرجعيّة 
وربّما اإلشتغال واالقتصار عىل فئة معيّنة كأن يكّرس 
الفنّان فنّه لألطفال فيكون االنطالق منهم والرجوع 
إليهم. فاطمة الزهراء الحاجي األكاديميّة واملتحّصلة 
انحرصت  الفّن  ممارسات  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل 
رحلتها مع األطفال لتصل بها إىل أرحب اآلفاق بدأت 
األطفال  مع  املحرس  مهرجان  ورشات  يف  تجربتها 
»الّرسم  املجال  هذا  يف  املختصني  للفنانني  كمساعدة 
وتأخذ  لتتمّرس  ابراهيم  كمال  أمثال  للّطفل«  املوّجه 
أخذت  أن  إىل  العمل  نواميس  التجارب  هذه  لّب  من 
بمفردها  الورشات  هذه  إدارة  مسؤولية  عاتقها  عىل 
والخزف  والّرسكلة  كالّرسم  مختلفة  اختصاصات  يف 
فرنسا.  دار  يف  الورشات  تأطري  يف  الّرحلة  لتتواصل 
املجال  بهذا  واهتمام  وإرصار  عزيمة  الفنانة  تحدو 
نحو  البالد  حدود  خارج  به  وتصل  حاملة  لتغدو 
الجمهورية املرصية وبالتحديد يف »الغردقة« يف إطار 
2014، وقد ساهمت  املبدع سنة  للّطفل  ملتقى دويل 
الورشات  تسيري  آليات  إتقانها  يف  التجارب  هذه 

العمريّة  الفئة  هذه  مع  املعاملة  قواعد  عىل  والتعّرف 
ورشات  عىل  مرشفني  تأطري  عىل  ذلك  بعد  لترشف 
لألطفال  أّول معرض  التجربة يف  ثمار  الطفل. جنت 
وآخر  بصفاقس  والحرف  للفنون  العايل  باملعهد 
أقامتها  تجربة  مع   2021 صائفة  يف  كانت  محّطة 
من  رحلة  فنّي.  بمعرض  كّللت  األطفال  رياض  يف 
عىل  ترنّمنا  الطفوليّة  والخربشات  والخطوط  األلوان 
أحسسنا  أين  الكمان  أنغام  صحبة  عفويتها  إيقاع 
فريوس  خّلفه  وما  األيام  تعب  ونسينا  باألمان  لوهلة 
للفنّانة واألكاديمية  آالم  يف معرض فنّي  كورونا من 
فاطمة الزهراء الحاجي جمع بني لوحات فنية فرديّة 
مع  التلقائي  للرسم  تشاركيّة  مقاربة  مع  للفنّانة 
الّطفل ألعمال أطفال روضة »استربق« برواق محّمد 
 «  M²oI-ultIple« عنوان  تحت  بالقصبة  الفندري 
يوم  واختتم   2021 جوان   5 يوم  افتتاحه  تّم  والذي 

10 من نفس الشهر.
رائحة  العرض  قاعة  دخولك  حال  تستشعر 
اختلفت  التي  املعلقة  اللوحات  بني  من  منبعثة  أنامل 
مقاييسها وأحجامها بني تلوين وطباعة، تنّوع وزخم 

الحّرة  القماشة  الورق وأنواعه وبني  الخامات بني  يف 
التدّخل  حريّة  لألطفال  تاركة  إطارها  عن  املتخليّة 
عليها ال يحدوهم إطار وال زوايا حيث تالشت القواعد 
تحت  يشتغل  الكّل  تحت  مقنّن  يشء  فال  الهندسيّة 
لألطفال  املبارش  والتدّخل  والرباءة  العفويّة  سطوة 
استوجب  أينما  والّدليل  املرشد  وقفة  الفنّانة  لتقف 

اإلرشاد والنّصح.
اعتمدت الفنّانة عىل لعبة فنيّة تكمن يف املفارقة يف 
ترك الحريّة لهؤالء الّصغار والتدّخل من قبل الفنانة 
بني  التواصل  ننىس  أن  دون  القصوى،  الحاالت  يف 
والتي  الطفل  استعملها   التي  » palette « »األلوان« 
تغوص فيها الحاجي بني الفينة واألخرى وتسافر بها 
قيمة  فيها  تبنّي  انفّكت  ما  التي  الخاّصة  لوحاتها  يف 
الخّط وتقّطعاته وتواصله يف بعض األحيان واكتماله 
أحيانا مع األلوان الّدافئة لتربزها بسواد الخّط وبعض 

الحدود التي تتقنها الفنّانة يف إظهار دواخل العمل.
هذه اللوحات مرآة تعكس عوالم الّطفل املختلفة 
ويومياته يف محيطه وما يدور حوله نأخذ عىل سبيل 
املثال املعمار فينقله كما يراه وكما بقي يف ذهنه كأثر  

املرسومة  الشخصيات  أحجام  من  أكرب  منازل  بني 
تصّورات  براءة  يعكس  ذلك  وإّن  صحيح،  والعكس 
الطفل وعالقته باملباني وما يشّخصه وكذلك يف عالقته 
يف  املاثلة  الشخوص  خالل  من  محيطه  بشخصيات 
األعمال، وإّن ما نجحت فيه الفنّانة واضح من خالل 
مختلفة  لتقنيات  وإتقانهم  الّصغار  هؤالء  تمّرس 
والتلصيق«  »القّص  تقنية  بني  تراوح  األعمال  داخل 
واملجالّت  الجرائد  قصاصات  بإقحام  ناحية  من 
املساحات  مع  املرقونة  املطبوعة  الحروف  فتنسجم 
وقراءة  العمل  يف  وديناميكيّة  حركة  فتبعث  الّلونية 
جديدة، وهو ما يؤّكد منهاجا معرفيّا تطبّقه الحاجي 
يوازي  بني النظري والتطبيقي فمن الواضح أنّها تمّر 
باملرجعيّة الفنيّة املعتمدة ومن ثّم املرور إىل التجسيد 

وتطبيق ما مّررته نظريّا.

عندما يُذّوب العفوي الطفولي في الثقافي الفّني :

فاطمة الزهراء احلاجي أنموذجا
د. ياسمين الحضري

مليئا  عاملها  جعل  والشفافيّة  الرباءة  بني  تجمع  التي  العمريّة  الفئة  بهذه  الفنّانة  احتكاك  إّن 
بعفويّة األطفال وشطحاتهم الفنيّة يعكس فنّانة ذات حّس مرهف حتّى أنّها ترى يف فنّها نسبة هاّمة 
من روح هؤالء نلمسه يف ألوانها وخربشاتها فنستشعر يف لوحاتها الفرديّة انحيازا لألجساد األنثويّة 
ملواصلة  يف محاولة  األطفال  لوحات  تحرس  الحوائط  عىل  املعّلقات  بالنسوة  وكأننا  الوجوه  فتتعّدد 

العمليّة الثنائيّة بني الفنّانة و«أطفالها« الذين تتبنّاهم روحيّا وفنيّا إن صّح التعبري.

 تتكّون الهياكل األنثويّة عن طريق اللطخات 
فتتغرّي  الّلوحة  سطح  عىل  املوّزعة  الّلونية 
املساحات من جزء إىل آخر ليزيدها الخّط األسود 
كحّد للّشكل يساعد يف إظهار أعضاء من الجسد 

لتتالىش أخرى فتكملها العني املجّردة. 

املقنّن  األكاديمي  بني  هنا  التجربة  تتوازى 
وتلوين  خربشات  بني  الطفويل   والعفوي 
بالحريّة  تميّزت  أعماال  أخرجت  وتخطيط 
عرفت  بالفنّانة  خاّص  منهج  نحت  يف  ساهمت 
الالمحدود  للعطاء  نظرا  فيه  تبحث  ومازالت  به 
للطفل خاّصة يف فضاءات رياض وإمكانياته يف 
ترجمة عوامله بنظرة مختلفة عن نظرتنا ونظرة 
الفنانة التي تأخذها كمادة خان وتشكلها وفق 

تشكالت مختلفة بإرشادها ونصحها. 

أرادوا تزويج ابنهم  قديما كان أهل تونس إذا 
يزوجونه  إضافية  غرفة  او  متسع  لديهم  وليس 
فيها يذهب الجار لجاره ويقول له )اعطيني كتف( 
أي أعرني حائطك فيسمح له الجار له ببناء قوس 

وإقامة غرفة فوقه بين البيتين.
التي  األقواس  فوق  بيوت  تونس  بنيت  هكذا 

ترونها وهي أقواس محبة وحسن جوار..
عن تونس أيام زمان

أعطيني كتفمتابعات
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الطريق  وسط  ماكس  الدي  سيارة  توغلت 
جلس  تدريجيا.  واملتصاعد  املعبد  الجبيل 
الخرضاوي القيادي بالحزب األول بمجلس النواب 
واملكلف بمهمة من حزبه جنب عبد القادر سائق 
السيارة والخبري يف الطرق الجبلية غري املحروسة 
...لعبد  طويلة  لسنوات  بالتهريب  عمله  بحكم 
بالحزب  القيادات  بعديد  وطيدة  عالقات  القادر 
الثاني الحليف يف مجلس النواب والحكومة. رسح 
بعد  تؤرقه  كانت  عديدة  أسئلة  أفكاره،  يف  األول 
القرارات الرئاسية األخرية بتجميد املجلس وإقالة 
عىل  قادر  الرئيس  ان  قال  من  الحكومة:  رئيس 
من  واإلرصار؟  الثقة  هذه  ما  تهديداته؟  تنفيذ 

أين هذه القوة؟ أي جهة تدعمه من الخارج؟ ثم ما هذا االلتفاف 
رن  ...فجأة  الدرجة؟  هذه  إىل  الناس  نفرنا  هل  الشعبيحوله؟ 

جرس هاتفه فالتقطه وأجاب عىل الفور: 
- ألو السالم عليكم...

- السالم عليكم ...ألو...أين وصلتم؟
- دخلنا الحزام الجبيل منذ نصف ساعة.

- هم ينتظرونك يف الجانب االخر...سلم وارجع يف نفس اليوم 
غدا اجتماع عام ال اريد أحدا ان يتخلف...

جميعا... وارتحنا  الوثائق  هذه  أتلفت  كنت  يل  أذنتم  لو   -
أليست الغاية حجبهاعن القضاء؟

- بىل...لكن يمكن ان نحتاجها يف مرحلة قادمة...فجأة انقطع 
الخط حاول الخرضاوي االتصال مجددا بسيادة النائب لكنه لم 

يفلح. ربماهو ضعف االرسال بحكم تقدم السري...
يحس  وهو  أفكاره  غياهب  إىل  أخرى  مرة  الخرضاوي  رجع 
بنوع من الخوف الغريزي من هذه املهمة العاجلة خاصة بعد ان 
اكتشف مع بداية الرحلة وان عبد القادر ليس سائقا، بل مكلف 
بمليارات  مليئة  وأنها  يرجح  كبرية  حقيبة  إيصال  بمهمة  مثله 
من العملة الصعبة! أحد من جماعته لم يخربه بذلك؟ يا ترى ما 
البضاعتني من الضفة األخرى  السبب؟ما يحريه أكثروان مستلم 
نوافذ  من  تتسلل  برائحة  الخرضاوي  ينتبه  أخرى  واحد!؟...مرة 
طول  عىل  املكان  يطوق  لهبا  السنة  فرأى  برصه  رفع  السيارة 
الطريق املعبد ودخان كثيف يحجب الرؤية التفت كالهما لألخر 

وقد تمكن الذعر منهما: حريق بالجبل... قال الخرضاوي
البنزين  يدعس  وهو  القادر  عبد  اجابه  منا...  جدا  -قريب 

برجل متوترة ويمسك املقود بيدين مرتعشتني.
تصبب عرق شديد من وجه الخرضاوي الذي قال وهو يحاول 

اغالق زجاج النافذة: -أرسع يا عبد القادر النار تقرتب...
-لن نستطيع العودة من نفس الطريق سأحاول االبتعاد من 

هنا... ثم أدار املقود باتجاه ممر جانبي ضيق...
- فيسع يعيش خويا ...وقد اختنقت عرباته...

تدحرجت العجالت الرباعية الدفع يف طريق فرعي نازل كثيف 
اللهب الذي بدأ يغطي املكان ويزحف برسعة  األشجار هربا من 
هائلة يف نفس اتجاه الريح. فجأة قطع الطريق امام السيارة واحد 
جانب  عىل  كبرية  شجرة  وراء  من  خرجوا  مسلحني  ثالثة  اثنان 
أحدهم  يسمع  وهو  بشدة  الفرامل  القادر  عبد  ضغط  الطريق، 
يصيح مشهرا سالحه: -قف وإال أطلقت النار...! بالجانب االيرس 
ساكني  اإلرهابيني  من  وأنهم  يرجح  رجال  ثالثة  وقف  للسيارة 
الجبل فقط قاماتهم كانت متفاوتة بقية هيئاتهم متشابهة، برشة 
وغبارا،  شيبا  ابيضت  طويلة  ولحى  أشعث  شعر  قاتمة  سمراء 
أطولهم  تكلم  قواهم  وخارت  بنيتهم  وضعفت  اعينهم  غارت 
بصوت ناعم شبيه بصوت النساء: - انزال وارفعا ايديكما...تملك 
الخرضاوي وصاحبه ذعر شديد فنزال مرتعدين. أضاف أقرصهم 
بلكنة ليست محلية:- معكم سالح...؟ ثم ودون أن ينتظر جوابا 

أضاف: -هيا عودا ألماكنكما...
ركب ثالثتهم يف املقاعد الخلفية للسيارة مشهرين أسلحتهم، 
لكز أحدهم عبد القادر بسالحه يف ظهره قائال: -أرسع...النار...

كان هذا أكثرهم قلقا وارتباكا بان عليه وهن ومرض وصعوبة يف 
التنفس...

تحركت السيارة من جديد مقلة ركابها الخمسة مرسعة داخل 
املمر الضيق يف اتجاه سفح الجبل مسابقة النريان امللتهبة.تشبث 
من  كل خوف  أزال  النريانمما  براثن  من  النجاة  يف  بأمل  الجميع 
التتبع األمني أو االعتقال املحتمل ...لم يدم هذا االمل طويال فقبل 
قرابة املائتي مرت من السفح انغلق املمر فجأة بجذع شجرة كبري لم 
يستطع عبد القادر تالفيه فارتطمت به السيارة وانفجرت احدى 
إطاراتها فانقلبت واستقرت عىل سقفها وانغلقت أبوابها األربعة 

وانحبس ركابها داخلها وقد أحاط بهم اللهب من كل صوب.

ليس ببعيد عن مكان الحادث كانت الشاحنة 
اتجاه  يف  الجبيل  الطريق  تتسلق  العسكرية 
الحريق كانت تسبقها سيارة الحماية املدنية وقد 
ارتفع صوت منبه الطوارئ فيها عاليا ومتواترا... 
الوطني  بالجيش  الشاب  الرقيب  يوسف  جلس 
متوسطا  للشاحنة  الخلفية  العربة  حافة  عىل 
زمالءه ومحتضنا سالحه جاعال من ركبتي زميله 
مهمة  يف  الرشوع  قبل  كعادته  ذهنه  اتقد  متكئا. 
صعبة، رجع بذاكرته لتكليفات سابقة تركت لديه 
شعورا بالثقة والفخر بتجربة ثرية لشاب صغري 
الذبح  بالعسكرية. نجى من  العهد  السن وجديد 
عديدة  كما شارك يف  اإلرهابية  واأللغام  والقنص 
الحافلة  انقالب  حادث  خاصة  بذاكرته  وقدعلق  اإلنقاذ  عمليات 
املقلة للطلبة يف رحلة جبلية، كان الضحايا شبان وشابات يف مثل 
سنه فقدوا حياتهم أمامه وسط الواد الفسيح. كما لم ينس منظر 
الطفلة امللوث بالوحل وقد غرقت داخل بالوعة رصف املياه... يف 
فمن  املتسارعة  األخرية  األحداث  رشيط  يف  ذهنه  استقر  النهاية 
حراسة مجلس النواب ومركز التلقيح بمدينة سفح الجبل ها هو 
الحرائق  عىل  السيطرة  يف  املدنية  الحماية  بمصاحبة  يكلف  االن 
بداية  منذ  األخرى  تلوى  الواحدة  االندالع  يف  بدأت  التي  املتتالية 

موجة الحرارة بالبالد.
توقفت الشاحنة فقفز الجنود ووزعت املهام. فتحت صنابري 
املضغوط  املاء  مطفأة  يوسف  تأبط  الخراطيم.  وبكرات  املياه 
هتف  ثم  وعزم  بإرصار  فيها  االرتداد  قوة  عىل  التغلب  محاوال 
قالها وهو يركز  لنرى...   بصوت عايل: - أسمع أصواتا من هنا 
اللهب فأخمده ثم رمى بجسمه داخل موجة  املياه باتجاه  تدفق 
موجة  تجاوز  رفاقه...  به  فلحق  الحريق  داخل  متوغال  الدخان 
سيارة  اخره  يف  طويل  ممر  امام  نفسه  يجد  كي  األوىل  الدخان 
مكتومة  أصوات  داخلها  من  وتصدر  النريان  تطوقها  مقلوبة 
طالبة للنجدة، تقدم نحوها معاندا ومستنشقا الهواء امللوث، قطع 
املسافة بخطوات رسيعة ثم رشع يف دفع السيارة كي يجد مدخال 
زجاجها  بكرس  فهم  ذلك  يستطع  لم  نوافذها،  او  أبوابها  الحد 
ارتفعت  فجأة  إليه..  اقربهم  القادر  عبد  سحب  محاوال  االمامي 
اللهب عاليا فلفحت وجهه وأحرقته، تراجع يف حني بدأت  ألسنة 
السيارة يف االشتعال بمن يف داخلها. هوى يوسف أرضا وقد غاص 

داخل غمامة بيضاء ثم سوداء ال حدود لها...
يف الجهة املقابلة للسيارة املشتعلة شاهد يوسف شابا يف مقتبل 
العمر يضع عربة مجرورة بني األشجار فوقها علب بالستيكية بها 
سائل محرتق يرجح أنه بنزين. كان يأخذ يف كل مرة واحدة منها 
مشتعل  غصن  داخلها  ويرمي  والحشائش  األشجار  عىل  يصبها 
فريتفع اللهب عاليا وتتقدم النريان مسافة. ثم يرشق بما بقي يف 
العلبة باتجاه السيارة املقلوبة وكأنه يستعجل حرقها بمن فيها! 
صاح يوسف فيه غاضبا: - تبا لك...توقف...توقف...رفع الشاب 
رآه؟  غريب...أين  ليس  الوجه  املفاجأة:  فكانت  مرة،  ألول  رأسه 
بالبالد  الثورة  اوقد  الذي  الشاب  بذاك  ...هو عىل شبه كبري  ...أه 
ديسمرب  شهر  من  صباح  ذات  نفسه  احرق  ان  بعد  سنوات  منذ 
كردة فعل عىل ظلم وفساد وجربوت. عند اقرتاب يوسف منه رمى 
الشاب ما بيده قائال: -لست من أشعل النريان هذه املرة أنا فقط 

أذكيها...حاول اللحاق به لكنه توارى داخل اللهب ...
أهي االمطار؟...رفع يوسف رأسه مستبرشا وقد أحس بمياه 
غزيرة تسكب عىل رأسه ووجهه، كانت مروحيات صغرية تضخ 
املياه من عىل مسافات قصرية فوق النريان يقودها شبان وشابات 
الحماية  رجال  بمساعدة  آخرون  تكفل  حني  يف  سنه  مثل  يف 
الحريق...نفس  وطفايات  املياه  بخراطيم  متسلحني  والجيش 
الوجوه التي رآها أمام الربملان مستبرشة مهللة بقرارات الرئيس 
الحافلة  حادث  يوم  بالواد  رآها  بالتي  شبيها  بعضها  كان  كما 
املقلوبة... ها هي االنتسرتجع عافيتها ونشاطها وحماسها فتطوق 
لفت نظر يوسف  الشبان  الحرائق...وسط  النريان وتخمد جميع 
طفلة يف حوايل العارشة من عمرها نحيفة وسمراء ترتدي تنورة 
قصرية تمسك غطاء بالوعة مثقوب تستعمله كبخاخ تضخ به املاء 
بإرصار عىل اللهب استدارت فجأة ووجهت املياه إىل وجه يوسف 

قائلة:- ال تخف املاء نظيف للتو اغتسلت به من الوحل ...
به،  الذي يعتني  فتح عينيه عىل صورة ضبابية لوجه زميله 
ابتسم له مشجعا فرفع رأسه لريى الجبل وتحته السهول الخرضاء 
وقد استعادت جمالها وصفى الجو من دخان الحرائق... استوى 
الطريق أمام اإلسعاف املقلة ليوسف. بصوت خافت مبحوح سأل: 
قد  النريان  أن  أم   ... الحرائق؟  القبض عىل مشعيل  القيتم  هل   -

تكفلت بهم؟...تألم فصمت حتى نهاية الرحلة... 

نيران زرادشت

توفيق الذكر

كانت  الغائم،  الخريفّي  املساء  ذلك  يف 
إذاعي  برنامج  من  عودتها  طريق  يف  منتشية 
مجال  عن  مداخلة  لتقديم  باستدعائها  قاموا 
فيه  تهتم  كانت  والذي  األكاديمي،  بحثها 
الحقيقة  أّن  بيد  إفريقيا.  بالتصوف يف شمال 
أو  علمية  الغايات  ليست  الدعوة  هذه  وراء 
حول  يدور  كان  الذي  الجدل  إنما  املعرفية، 
بالكفر  متهمة  فهي  الدافع.  هو  شخصها، 
يف  املرأة  تتجرأ  لم  مواضيع  أغوار  لرضبها 
بلدها عىل  طرقها  بعد أو لم يبلغن الحّد الذي 
بلغته يف تناول بعض القضايا ذات الحساسية 
األخالقية«  »املحّرمات  ب  املتعلقة  تلك  سواء 
واملقّدسات، إضافة إىل وقوفها ضد بعض األحزاب اليمينية املتغولة يف الساحة 

السياسية. 
كثريا ما كانت هذه األخرية تدعم حمالت التشويه الشعواء االفرتاضية التي 
بالحياء  مخّل  أخالقي  لها وهي يف وضع  يبتدعون صورا  كانوا  تُشّن ضدها. 
الفيلم،  بوسرت  عىل  صورتها  ُوضعت  بورنو-غرايف  فيلم  أبطال  من  كبطلة  أو 
لوال بعض التحوير يف رسم مالمحها تكاد تبدو حقيقية، فقد استعاضوا عن  
منتفختني  بواحدتني  الصغريتني  وأبدلوا شفتيها  رّقة  اكثر  بآخر  الكبري  أنفها 
كان  ما  وعادة  الشهوة.  لهيب  نفسه  يف  ويذكي  املشاهد،  يثري  بلمعان  رصعتا 
يقع تداول هذه الصور مرفوقة  بعناوين من قبيل »فضيحة أخالقية للشيطانة 
سامية الرشيف« و» املمثلة اإلباحية سامية الرشيف تتهجم عىل الّدين«. زد عىل 
ذلك تلقيها أكثر من مّرة رسائل تهديد بسحلها أو والدتها العجوز التي كانوا 
وبعيدة  بسيطة  امرأة  كانت  أنّها  من  الّرغم  عىل  األم«  »الشيطانة  يلقبونها ب 
كّل البعد عن الخوض يف مثل هذه املناكفات. والحقيقة أّن سامية هذه الريفية 
الحسناء صاحبة العينني السوداوين التي انطوى فيهما سواد الدجى، لم تكن 
تنزعج من مثل هكذا شائعات، ليقينها بأّن من يتخذ هذه املمارسات الرديئة 
سبيال يف مقاومة فكرة لم تعجبه أو شخص ال تروق له الصورة املتداولة عنه، ال 
يمكن إالّ أن يكون أخرقا انزلق يف منحدرات الفساد القيمي واألخالقّي. زد عىل 
ذلك إيمانها بأن الخطاب ال يُقارع إال بمثله، والفكرة ال تُجابه إالّ بنقيضها، كما 
أنّها لم تكن غافلة عن سوء نية ذلك الذي تراه كصحيف يريد اإلتجار بأفكارها 
ومبادئها، بل قد تبلغ به الوقاحة مبلغا يسمح فيه لنفسه بتجزئة ترصيحاتها 
هذه  به.  تتلفظ  لم  ما  يقّولنها  أحيانا  ذلك  من  وأسوأ  مآربه،  يخدم  ملا  وفقا 
األشياء أيضا ما كانت محرجة أيضا، فهي خربت جيدا طبيعة هذه املؤسسات 
الرأسمالية الربحية، إالّ أّن ما يثري الفرح يف قلبها هو أنها كانت تتمكن يف كل 
مّرة تمرير أفكارها بأسلوب ذكي ورشيق، تتنازل فيه عن الخطابات األكاديمية 
الصارمة وتعوض مصطلحاته الدقيقة، بأخرى تقريبية تعتقد أنها يمكن أن 
تمس املواطن العادي. كانت ماتزال يف تلك الحالة من االنتشاء وهي تثبت بعض 
الشعريات التي انحرفت عن مكانها يف صورتها املنعكسة عىل املرآة داخل سيارة 
األجرة التي كان يقودها شاّب يف العرشينات. بدا لها أنّه انقطع عن الدراسة 
مبكرا. كان يشّغل أغاني مهرجانات مبتذلة بشكل جنوني، ال تستقّر بوصلته 

عىل أغنية واحدة. 
لم  لو  الشارع  بعبث طفويل  أن يصطدم بفتاة صغرية تقطع  لوهلة كاد 
يجد املكابح يف اللحظة الحاسمة. شّوش ذلك تفكريها بيد أنه لم يمنعها من أن 
تستحرض مداخلة ألقتها تحدثت فيها عن تصورها لإلله وعىل ثغرها رسمت 
نصف ابتسامة : »إنّي أرفض إله النّاس هذا الذي يطيعونه ألنّه شديد العقاب 
وال أؤمن به، يل إله خاص بي أراه بعمق وأحبّه ألنني أتصوره محبة ،عالقتي به 
غري قائمة عىل الرتويع والتخويف.. إنما االخالص يف الحب بعمق.. فقط الحب 
هاتفها.  يرّن  االسرتجاع  طويال.  من  الحالة  هذه  تتواصل  لم  الحب..«.  ألجل 
يعلمها أحد األقارب أنهم وجدوا والدتها ملقاة يف بركة من دمائها، وقد ذبحت 
الخرب. عجالت  الدنيا عند سماعها  الوريد. وقفت  إىل  الوريد  بريشة مدية من 
سيارة األجرة أمست تسري إىل الخلف، كّلما داس الّشاب قصد التقدم يف السري 
لم  فهو  إله،  هناك  يعد  لم  مهولة.  برسعة   الخلف  إىل  ترتاجع  السيارة  غدت 
يرفق بحال تلك الفتاة الريفية، التي كانت تصارع الدنيا، وتقطع املنعرجات 
إلهها، وهي تقّدم  واملنخفضات واالرتجاجات  وكل املسارات الوعرة يف سبيل 
إمكانات عديدة تهوي بها عىل ذلك التصور النمطي السائد حوله. تالشت كل 
صوره من مخيلتها. يحاول السائق التهدئة من روعها. ال يصل مسمعها يشء 
مما يقول. كان يبدو لها مثل كومة مطاط لها فم يتحّرك وال يسمع له صوت. 
التاكيس  يف  تنترش  ما  رسعان  لذلك.  بدا  تجد  فال  الباب  من  تقفز  أن  تحاول 
رائحة زنخة كرائحة القيء. تتجّرع مرارة بطعم الحنظل، وتبكي بكاء عنيفا 
يف  تسري  العدم،  تطوي  األجرة  وسيارة  ذلك  كل  كان  السماوات.  له  تتصدّع 
طريق بال بداية وال نهاية، وسط فراغ أبيض، ال يشء فيه سوى ثالثتهم :سامية 
والسيارة وكومة املطاط ذات الشفاه .. كانت تطلق رصخات تكاد تثقب ذلك 
العدم األبيض. يتناهى إىل مسمعها هتاف بعيد :«سامية، سامية .. استيقظي 
.. ال تجزعي لقد كان كابوسا، كل يشء عىل ما يرام ..«. تقبلها ريتا من جيدها 
املتعّرق وهي تبعد خصالت شعرها املبلل عن وجهها. ثّم تخلدان إىل النوم يف 
أحضان بعضهما البعض دون أن تنتبه سامية إىل البقع الحمراء عىل قميص 

نوم عشيقتها ريتا.

كوابيس 
اليقظة

بدر الفرشيشي
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الدرب  رفيق  عن  سأتحدث  األسبوع  لهذا  األنرتيتي«  »تنبرية  يف 
الّسينمائي وصديق العمر املخرج محّمد دّمق.

درس محمد دمق السينما يف فرنسا ثم عاد إىل تونس وقام عام 1980 
بإخراج أول فيلم وثائقي له عن مهرجان قرطاج بعنوان l'eSpoIr. وتبعه 
فيلم وثائقي يعد وثيقة تاريخية عن أحد أعالم املوسيقى يف تونس املرحوم 
والثقافة  الحمامات  عن  جديد  بفيلم  أعقبه   1982 عام  الجمويس  محمد 
والطبيعة عام 1984...ثم إنطلق يف تجربة جديدة مع رفيق دربه املرحوم 
يف  املوت  ثم  »األبراج  بعنوان  قصري  روائي  بفيلم  دشنها  محفوظ  محمد 
الوجه«... وصور أول فيلم روائي طويل له »الكأس«. ثم تحول بعد ذلك 
 ،pHoto-MInuteS إىل اإلعالن وحاول يف عام 1994 تجربة تلفزيونية مع
مع »حي  السينما  إىل  عاد   ،1996 عام  مسلسل يف خمس عرش حلقة. يف 
درابك« و»دار الناس« يف 2004 و»خميس عشية« يف سنة 2013...كانت 
له تجارب يف املسلسالت التلفزية نذكر أهمها »أوالد اليوم« 2006 ) سيت 

كوم( و»كافيه جلول« 2005 ) سيت كوم(.
واختم بفيلم »الوليمة« الذي تحصل به محمد دمق عىل جائزة التانيت 
حكاية  فيه  ..ويروي  السينمائيّة  قرطاج  ايام  يف  القصري  للفيلم  الذهبي 
تريد  عائلة  كل  زفاف،  مأدبة  حول  متعارضتان  بورجوازيتان  عائلتان 
أن تريس تفوقها اإلجتماعي... قصة وليمة زفاف إذ يتخذ الطعام أشكاال 
النبضات  تسارع  أمام  االجتماعي  الغطاء  يتعرى  حيث  ووفرة  وألوانا 

والتصدّع العنيف.
تعرفت عىل محمد دمق ملا كنت أتردد عىل نادي سينما الشباب مساء 
كل يوم جمعة بقاعة سينما بغداد بصفاقس.وكنّا نحرض حلقات نقاش 
الذي  ذويب  منصف  املخرج  يديرها صديقنا  كان  التي  املعروضة  األفالم 
كان يرأس النادي يف تلك الفرتة...وكنا نقيض اغلب اوقات الفراغ يف مقهى 
»الريجانس« وكان صديقنا محمد ملك الجلسة بطرافة أسلوبه يف الحكي... 
يقول صديقنا منصف ذويب :»القعدة مع محمد دمق حلّوة والنّكتة دايمة 

معاه ما كانش يحكيها كان يخلقها بتعاليقه و قراءته لألحداث«...
فيها  وينقد  بطريقته  لنا  يرويها  كان  التي  النوادر  بعض  هنا  وأذكر 
تستقبل  جّدا وكيف  املشحاحة  عائلته وخاصة خالته  أفراد  سلوك بعض 
األخرى  خالتي  اختها  ولد  عيل  يزورها  :«كان  ...يقول  وأقاربها  ضيوفها 
تستقبلو من  ليايل  ثالثة  عندها  يتضيّف  باش  زعمة  البسكالت  جاي عىل 

راس الزنقة :
واال  تدخل  باش  بوك  حال  اش  امك  حال  اش  عيل  يا  حالك  اش   -
مستعجل ادخل حتى دقيقة...آش العزا تنحي سباطك واال بالواقفة يا عيل 
تحب  النوم  عليك  اتطري  واال  قهيوة  نعملك  بوك  حال  اش  امك  حال  اش 
قازوزة واال تعملك الجاير كعيبة حلو واال تردك ع العشاء تتعىش بحذانا 
املغبون  يهز بسكالتو  البسكالت بالش ضوء...الراجل  لداركم  واال مروح 
ويرجع منني جاء وهي خالطة عليه بالصوت: - سلم عىل امك يا عيل واملرة 

الجاية ايجانا جية سمحة.
تعّمقت صداقتي بمحمد دمق يف تونس وكنا نجلس معا مع صديقنا 
مقهى  يف  يوميا  محفوظ  محّمد  املرحوم  السينمائي  الناقد  املشرتك 
القصرية   أفالمه  معظم  سيناريوهات  عن    نتحدث  وكنا  »انرتناسيونال« 
ميالد  معهما  وعشت  له...  خصيصا  محفوظ  يكتبها  كان  التي  والّطويلة 
فيلم »الكأس« الذي كان يف البداية مرشوع فيلم قصري عىل أجواء مقابلة 
الفكرة  تطورت  النقاشات  خالل  ومن  واألفريقي  الرتجي  بني  »الدربي« 
وتحّول الفيلم إىل سيناريو فيلم طويل يحكي عن مشاركة فريق كرة قدم 
تونيس يف نهائيات الكأس، عرب مجموعة من النماذج االجتماعية التي يلقي 
مصطفى  يدعو  حيث  بالكرة،  عالقتها  خالل  من  األضواء،  عليها  الفيلم 
ابن  مداعبة  إىل  زوجته  وتنسحب  املباراة،  أثناء  عشاء  حفل  اىل  أصدقاءه 
عمها حيث األوالد منشغلني باملباراة...لعب ادوار البطولة يف فيلم »الكأس« 
الهداوي  وفتحي  هرماس  حسن  واملرحوم  التواتي   وكمال  كعنيش  نبيل 

وزهرية بن عمار ...
وأختم هذه البطاقة بهذه الطرفة التي حدثت ملحّمد دّمق ملا كان يدرس 
الطاّلبيّة... الحركة  صلب  هناك  اليساريني  النّاشطني  من  وكان  بفرنسا 

وذات يوم يف دار تونس انتظم إجتماع عام للطلبة الجدد واسندت ملحّمد 
دّمق رئاسته وأثناء النّقاش الحظ محّمد دخول بعض الطلبة من الّسنوات 
النّهائيّة وكانوا كبار السن مقارنة بالّشباب الحارضين يف اإلجتماع ..هذه 
وليتمّكن  الشّماري  وخميّس  عمايريّة  الحفناوي  يتقّدمهم  كان  املجموعة 
من إخراجهم دون ان يحرجهم طلب محّمد دّمق نقطة نظام قائال »بربّي 
وضحك  متاعهم«  لألولياء  موش  للطلبة  مخّصص  راهو  هذا  اإلجتماع 

الجميع وخرجت املجموعة يف صمت...

محّمد دّمق ملك 
الضحك

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 173(

هل كان بورْقيبة ضّد التعريب ؟
لإلجابة عن هذا السؤال عدت إىل أطروحة زمييل يف الدراسة بشعبة 
التاريخ بكليّة 9 أفريل يف أواخر السبعينات من القرن املايض الدكتور 
»عليّة العاّلني« عن حركة اإلتجاه اإلسالمي حيث جاء فيها يف الصفحة 
50 قوله : يف لقاء خاص مع محمد الصياح يف 2جويلية 1992 بتونس 

ذكر أن أول من نادى بالتعريب هو محمد 
مزايل عندما كان وزيرا للرتبية من  1971 
شعار  يغطي  مزايل  وكان   1973 إىل 
التعريب بالتونسيّة وأثار قضية ما يسمى 

باألصالة..
مزايل  يؤاخذ  بورْقيبة  الرئيس  وكان 
عىل توجهه نحو التعريب الرسيع وأفكاره 
حول األصالة حوله من وزارة الرتبية سنة 
مكانه  وعني  الصحة  وزارة  إىل   1973
إدريس ْقيْقة..وقد كان بورْقيبة ينظر إىل 
األصالة عىل أنّها جمود وتمسك بالتقليد.. 
يف  طرحت  التعريب  مسألة  أن  وأذكر 

أن  أراد  ْقيْقة   أن  كذلك  وأذكر  1975و1976  يف  السيايس  الديوان 
يحسس نويرة يف أحد اجتماعات الديوان السيايس بأهمية التعريب من 
منظور آخر فقدم يف هذا اإلجتماع نسخة من ورقة امتحان باكالوريا يف 
مادة الفلسفة باللغة الفرنسية كانت تحصلت عىل أحسن معدل وفيها 
موضوع يتحدث عن الدولة وكيف أنها جهاز قمعي إىل آخره....وهي 

أفكار مأخوذة عن األطروحات املاركسية املتطرفة.
فكان هاجس الوزير أمنيّا حتى ال تقع تنشئة األجيال عىل محاربة 
ورقة  يف  ورد  مما  نويرة  الهادي  عليها..فانفعل   والتمرد  الدولة 

اإلمتحان..وقد عربت يف هذا اإلجتماع للديوان السيايس -وهنا أريد أن 
أشري إىل أن نويرة كان يستشرينا يف اجتماعات الديوان السيايس حول 
العديد من القرارات عىل عكس مزايل الذي كان ال يطرح معنا القضايا 
الحساسة- إذن يف هذا اإلجتماع عربت عن احرتازي من مسألة التعريب 
الواردة  اليسارية  األفكار  ان هذه  وقلت 
تقاوم  وال  معروفة  اإلمتحان  بورقة 
إحرتازي  ذلك  بعد  بالتعريب..ونقلت 
أيام  بضعة  بورْقيبة..وبعد  للرئيس 
عرض الهادي نويرة وإدريس ْقيْقة عىل 
الفلسفة  تعريب  فكرة  بورْقيبة  الرئيس 
يكون  أن  يعدو  ال  األمر  بأن  وطمأنوه 
ترجمة سيقوم بها عبدالوهاب بوحديبة 
الرتجمة  بقوله:  الرئيس  فأجابهم 
وقد   traDuIre C‹eSt traHIr خيانة 
ْقيْقة  مع  اإلجتماع  هذا  يف  حارضا  كنت 
ونويرة وكذلك الشاذيل القليبي ..وأذكر 
إىل  الفلسفة فإن ذلك سيؤدي  تم تعريب  إذا  انه  لهم  قال  الرئيس  أن 
مونتاسكيو  بها  جاء  التي  نظامنا  عليها  يقوم  التي  األسس  من  املس 
واملوسوعيّون وهي »السيادة للشعب« وقال لهم : اذا ما عربتم الفلسفة 
فماذا ستجدون يف الفلسفة العربية اإلسالمية؟ انا متاكد انكم لن تجدوا 

فكرة سيادة الشعب...
..ثم  اليساري  للفكر  التصدي  إطار  التعريب تمت يف  إذن فعملية 
تجربة  وإنعكاسات  إفرازات  إحدى  هي  واألصالة  التعريب  مسألة  ان 

التعاضد.

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

»جائحة كورونا« محور فيلم مهدي 
الهميلي القادم 

يستعد املخرج الشاب مهدي الهمييل لخوض مغامرة 
مون  »تالة  فيلمي  بعد  الثالث  الروائي  فيلمه  تصوير 

أمور« و»أطياف« ...   
يف هذا الفيلم الجديد سيواصل مهدي الحديث عن 

املجتمع التونيس بعد ثورة 2011 ..
تكلم يف الفيلم األول »تالة ُمون أُمور« 

الثورة  عن  ُحبّي«(  يا  »تالة،  )أو  
فرتة   بعد  تونس  عاشته  كحدث 

استبداد دام 23 سنة من خالل  
يف  العاملة  حورية  شخصية 

فيلمه  ويف  نسيج،  مصنع 
تناول  »أطياف«  الثاني 
العاملة  آمال  حكاية  أيضا 

»مواسم جنّات«،  واسمه  الثالث  فيلمه   يف  أما  أيضاً،  يف مصنع هي 
الذي سيختتم به ثالثيته السينمائيّة سيتناول حكاية جنّات عاملة يف 
مصنع نسيج، تقود النساء يف املصنع عندما يُعلن إفالسه، وتُؤسس 
مع زميالتها اتحاداً يُدير ويُنقذ املصنع، وهي تجربة حدثت يف تونس 
بالحياة  أهتم   »أنا  هذا:  فيلمه  عن  هميلة  مهدي  ويقول  بالفعل... 
العاطفية لهؤالء الناس، وال أقدم درامة اجتماعية فقط، بل أحاول أن 
أحكي قصة املجتمع التونيس عرب االنسان، عرب قصة شخص واحد 
يف هذا املجتمع... وسأتطرق يف هذا الفيلم الثالث للجائحة الصحية 
عند  تجاهلها  يُمكن  ال  التي  األحداث  من  فهي  األشكال،  من  بشكل 
الحديث عن املجتمع وما عانى يف السنوات القليلة املاضية، فقد أثرت 
عىل االقتصاد وكانت من أسباب إغالق املصنع يف فيلمي الجديد...يف 

أفالمي أحاول أن أتكلم عن الواقع، عما يحدث هنا واآلن«.

األيام السينمائية للفيلم القصير  
باملنزه  للشباب  والريايض  الثقايف  باملركز  التظاهرة  تنتظم هذه 

السادس وذلك أيام 24/23 و25 سبتمرب الجاري.
لتقديم  للشبان  فرصة   هي  القصري  للفيلم  السينمائية  األيام 

أعمالهم  ولقاء مهنيني يف مجال السينما.
القصري  للفيلم  ومسابقة  سينمائية  عروض  الربنامج  يتضمن 
وثالث ورشات تكوينية )مجانية( يف كتابة السيناريو ويف التصوير 

الفوتوغرايف ويف التحريك ثنائي األبعاد.
هذه التظاهرة مفتوحة لجميع الشبان والشابات املقيمني بتونس 

واللذين ال تتجاوز أعمارهم 30 سنة.

يف نهاية املسابقة، سيتم منح ثالث جوائز: 
الجائزة الكربى 1000 د

وجائزة الجمهور 500د
وجائزة التشجيع عىل كتابة السيناريو 500د.

يف  والراغبني  بالسينما  للمولعني  مفتوح  املهرجان 
التعبري باستخدام الكامريا وتقديم فيلم قصري للجمهور 

وتلقي املشورة...

دّرة زروق تتوج في الدورة 18 لجوائز 
»دير جيست«

الدورة  جوائز  توزيع  حفل  جيست«  »دير  إدارة  أقامت 
الـ18 لألعمال الفنيّة يف مرص لسنة 2021، وحصدت الفنانة 
»بني  مسلسل  يف  دورها  عن  االوىل  الجائزة  زروق  درة 
السما واالرض« الذي عرض يف شهر رمضان الفارط 

والقى نجاحا جماهرييا واسعا.  
وتنطلق أحداث هذا العمل إثر تعطل مصعد 
الذين  األشخاص،  بالقاهرة، وبداخله مجموعة من  العمارات  احدى 
بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة  يتقابلون ألول مرة، وتقع 

وحكاية مختلفة.
وقد سبق تقديم هذه الرواية الرائعة للكاتب الكبري نجيب محفوظ 
من قبل يف فيلم »بني السماء واألرض« والذي عرض عام 1959، من 
بطولة هند رستم وعبد السالم النابليس وعبد املنعم إبراهيم ومحمود 

املليجي ومن إخراج صالح ابو سيف .
تنتظر  زروق  درة  أن  يذكر 

طرح فيلمها الجديد« الكاهن« 
بطولته  يف  يشاركها  الذي 
من  مرص  يف  املمثلني  كبار 
أمثال حسني فهمي ومحمود 

الوهاب  عبد  وفتحي  حميدة 
وجمال سليمان وقام بإخراجه 

من  قصة  عن  لبن  أبو  عثمان 
تأليف محمد ناير.

فيلم  يف  زروق  درة  وتجسد 
تدعى  صحفية  شخصية  »الكاهن« 

الذى  نصار  إياد  من  تتزوج  »فريوز«، 
يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفيس، 

الزوجني  حياة  تقلب  غامضة  قتل  جريمة  وتحدث 
وتكون هي محور احداث الفيلم.

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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وزيرة الرياضة يف مقصلة التغيري... لو كانت خريا لبقتوزيرة الرياضة يف مقصلة التغيري... لو كانت خريا لبقت
العربي الوسالتي

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  قّرر 
وضع حّد إلقامة سهام العيّادي داخل الحرم 
مهامها  من  إعفائها  قرار  خالل  من  الوزاري 
واإلدماج  والرياضة  الشباب  وزارة  رأس  عىل 
يوم  بالنيابة  تقّلدتها  قد  كانت  التي  املهني 
السابق كمال  للوزير  2021 خلفا  15 فيفري 
الذي كان قد سبقها هو اآلخر لنفس  دقيش 

املصري وتقريبا لنفس األسباب والتخمينات.

أكثر من شهر  الجمهورية وبعد مرور  رئيس 
25 جويلية ويف خطوة كانت  ونصف عىل قرارات 
من  العيّادي  أعفى  لكثريين  بالنسبة  متوّقعة 
من  بكثري  جاء  أنه  البعض  يرى  تغيري  مهامها.. 
عىل  تكن  لم  الوزيرة  ألّن  ليس  والتأخري  الرتّدد 
امللفات  بعض  يف  قرّصت  ألنّها  أو  املسؤولية  قدر 
حكومة  اىل  جاءت  ألنّها  ولكن  اعرتضتها  التي 
واالتهامات.  الشبهات  من  برزمة  محّملة  املشييش 
فالجميع كان يعرف جيّدا أن الوزيرة غري املتحزبة 
كانت محسوبة عىل حزام سيايس  املتسيّسة  وغري 
عن  السياسية  اللعبة  عىل  خناقه  يُحكم  "مشّفر" 
من  الرئيسية  الحكومة  عناوين  يف  ويتحّكم  بعد 

خارج باحة الربملان. 
لهذا السبب كان الجميع يتوّقع سقوطا مبّكرا 
ولكن  البناية  من  عاجال  وخروجا  النيابة  لوزيرة 
تجاهل الرئيس أمر تلك الوزارة دون سواها خاصة 
أنّه فّعل فرمان التغيري يف عدة وزارات أخرى جعل 
الوزيرة  بنجاح  االعرتاف  باتجاه  يذهب  البعض 
الوقتية واالعرتاف كذلك بنظافة ذمتها  يف مهمتها 
البعض  أن  املالية والسياسية. واألهّم من كّل ذلك 
الرئيس  مرشوع  عىل  املؤتمنني  مربّع  يف  صنّفها 
الجديد. وبعد أن ساد االعتقاد بأّن سهام العيّادي 
ستكون حجر أساس يف الوزارة حتى إشعار آخر 
يف  ملهامها  حّد  بوضع  يقيض  رئايس  أمر  صدر 
توقيت فاجأ حقيقة جميع املالحظني كونه تزامن 
جعلتها  للوزيرة  ومحمودة  كثيفة  تحّركات  مع 
يف  كانت  أن  بعد  واإلشادة  الثناء  عبارات  تحصد 

مواضع كثرية مطاردة  ومالحقة بسهام النقد.
كسب  يف  بعيد  حّد  اىل  نجحت  املقالة  الوزيرة 
تعاطف العائلة الرياضية وخاصة بعض األصوات 
كونها  والصحفي  االعالمي  القطاع  عىل  املحسوبة 
أّن  كما  االنتماء.  ونفس  الحدس  نفس  تشاركهم 
استغالل الوزيرة املعفاة بعض النجاحات الفردية 
والجماعية التي تحققت يف الفرتة األخرية وخروجها 
عن السائد واملألوف يف بعض االجتماعات االحتفالية 
و"الشعبوية" خلقا لها رصيدا محرتما من املوالني 
وجيشا من املباركني واملزّكني لتمديد إقامتها داخل 

الوزارة. 
منصفة  ظاهرها  يف  الصورة  كانت  وإذا 
بتوصيات  تلتزم  لم  باعتبارها  العيّادي  ملجهودات 
وتكثيف  الخطوات  ترسيع  واختارت  املقّربني 
العالقة  املشاكل  حلحلة  أمل  عىل  االجتماعات 
وتسوية عديد امللفات فإّن بواطن األمور ال تحجب 
املحظور.  يف  السابقة  الوزيرة  السيّدة  وقوع 
وزارية  مسرية  تختزل  التي  الحقيقية  والصورة 
امتدت لبضعة شهور تخفي بداخلها عديد الهنّات 
عىل  املحموم  الوزيرة  سري  رافقت  التي  والعثرات 
البساط األحمر امللغوم. فالجميع يعرف أّن الوزيرة 
الزمن  سياسات  مع  وبالقطع  بالتغيري  الحاملة 
الجميل لم تكن عىل قدر كبري من الحياد تجاه كّل 
أنها  ينكر  منّا  أحد  وال  اعرتضتها  التي  االشكاالت 
كانت بنسبة كبرية طرفا يف بعض الخصام واملالم 

بدليل  املتنازعني  لكل  عادال  مالذا  تكون  أن  قبل 
الشابة والذي اكتفت فيه  ما حصل يف ملّف هالل 
ساكنا  تحّرك  أن  دون  األرضار  بمعاينة  الوزيرة 
غري  رياضية  رقعة  يتبع  "الشوابية"  مّلف  وكأّن 

هذه الرقعة الجغرافية.
سهام العيّادي وملن يعرفها ال تخىش املواجهة 
الفرص  أنصاف  استغالل  تخىش  ال  أنها  كما 
وتحويلها اىل أهداف حقيقية لذلك لم تسمح بمحو 
كّل ما بنت أو ما اّدعت خالل إقامتها الوجيزة داخل 
استعراض عضالتها  عمدا  فحاولت  الوزارة  مبنى 
وكرست واجب التحفظ وتحّدثت يف وسائل اإلعالم 
عن تفاصيل وأسباب اقالتها من مهامها خالفا لكل 
وألّن  الصمت.  ولزموا  إعفاؤهم  تّم  الذين  الوزراء 
بامتياز وألنها  اتصال  امرأة  باألساس  كانت  املرأة 
لم تكن لرتفض  كذلك صحفية متمّكنة ومتمّرسة 
يمينها وعن  بنفسها من حولها وعن  الرتاب  نبش 
واملغيّبة  املخفية  التفاصيل  بعض  لكشف  شمالها 
يف قرار اإلقالة وهذا حّقها باعتبارها تنتمي لقطاع 
يبحث دائما عن الحقيقة بل يناضل ألجل تعريتها 
كّلفه ذلك ما كّلفه... وهي يف الطريق اىل تلك الغاية 
النبيلة نزعت عنها جبّة االلتزام واملسؤولية ذلك أنه 
املفروض أنها تقّدم املصلحة الوطنية عىل حساب 
توجيه  من  تتحّرج  لم  لذلك  الشخصية  مصالحها 
سهام نقدها اللطيف اىل رئيس الجمهورية معاتبة 
إيّاه عىل طريقة اإلقالة يف وقت كان واجب التحّفظ 

يقتيض عدم االلتفات اىل الوراء.
التي  والرباهني  الحجج  يف  الخوض  ودون 
تسّلحت بها سهام العيّادي للتدليل عىل نجاحها يف 
العودة  ودون  عدمه،  من  الوزارة  ترصيف شؤون 
أمواج  عرب  تلتها  التي  الوداع  رسالة  تفاسري  اىل 
التي تجيد وتتقن ركوبها جيّدا  األمواج  األثري تلك 
منا  يقتيض  ذاته  حّد  يف  االقالة  عن  الحديث  فإّن 
املسألة  اىل  والنظر  جانبا  العواطف  تنحية  جميعا 
الصفات غابت عن  بأكثر حياد وموضوعية وهذه 
تتّضح  وحتى  الوزارية.  تجربتها  خالل  العيادي 
الصورة أكثر يدرك كّل العارفني بالشأن الريايض 
العيّادي لم تصل اىل ذلك املنصب  أّن سهام  جيّدا 
املعرفية  مداركها  رفعة  بسبب  أو  كفاءتها  بسبب 
قومها  سيّدة  أنّها  ينكر  أحد  ال  أن  رغم  واملهنية 
أكثر  وهي  املالحظني.  عديد  بشهادة  مجالها  يف 
الوزاري بفضل  السور  تخّطت  أنها  إدراكا  الناس 
لهذا  القوى  موازين  فيها  حكمت  سياسية  لعبة 
الطرف عىل حساب الطرف اآلخر. والجميع يعرف 
كذلك أنها "وديعة" وديع الجري رئيس الجامعة 

التونسية للكرة لذلك املنصب.
 الجريء لم يعد دخيال عن الساحة السياسية 
من  يعد  لم  لذلك  املحتدم  السيايس  حراكها  وعن 
الغريب أن يديل الرجل بدلوه يف مسألة التعيينات 
والتحويرات وهذا الكالم يقوله نواب "مجمدون" 
يف الربملان وال يتحرجون منه مطلقا. وإذا كان من 
حّق الجريء لعب أوراقه املفضلة يف طريق الوصول 
اىل سّدة الحكم فإنّه ليس من حّق السيّدة الوزيرة 
واملوضوعية  الحياد  رداء  وراء  تختفي  أن  املقالة 

وتنفي عنها شبهة املحاباة واملحسوبية.
تشّكل  أاّل  الرياضية  العالقة  لهذه  يمكن  كان 
عائقا أو شبهة يف السرية الذاتية للوزيرة السابقة 
بهذا  وليس  عاديا  شخصا  كان  الجريء  أّن  لو 
األمر  يمّر  أن  يمكن  كان  واملعنوي.  املادي  الثقل 
مرور الكرام لو أّن الجريء لم يتخّصص يف نزاالت 
رياضية وقانونية من الوزن الثقيل ولكن هذا األمر 
ليس كذلك فرئيس الجامعة كان قبل 25 جويلية 

من أكرب الشخصيات الرياضية والسياسية يف البالد 
وحتى بعد 25 جويلية مازال الرجل ثابتا صامدا 
يستجمع قواه وينفض الغبار من حوله لذلك فإّن 

مجّرد االقرتاب منه أشبه باالحرتاق عىل مهل.
الوزارة  دخلت  السابقة  الوزيرة  إّن  قلنا 
حصل  ما  وهذا  الشبهات  من  بجملة  محاطة 
تتعّلق  التي  امللفات  عديد  مع  تعاطيها  يف  فعال 
عىل  وعلنا  رّسا  املحسوبة  الرياضية  بالجامعات 
رئيس اللجنة األوملبية. مع ذلك لم تتخّلف الوزيرة 
معركة  يف  ودخلت  النزال  حلبة  اىل  الصعود  عن 
تصفية حسابات مع رئيس اللجنة محرز بوصيان 
تتّخذه حتى خالل  الذي كانت  املوقف  وهو نفس 
الباردة  تعّللت يف حربها  األصلية.  ملهنتها  مبارشة 
مع بوصيان بمحاربة الفساد وتغافلت عن عمد أو 

دونه عن فتح ملف جامعة كرة الطائرة الذي 
األغرب  بل  الفساد  ملفات  أكرب  من  يعترب 

للصلح بني رئيس  أنها سعت  من ذلك 
بارز يف  املذكورة ومسؤول  الجامعة 

هيئة الرتجي عمد يف تلك الفرتة اىل 
الجامعة  رئيس  دفاتر  يف  النبش 
الذي  الفساد  ملف  ويف  املذكور 
تورط فيه وهذا املوضوع سنعود 

عليه بأكثر تفاصيل.
داخل  التجاوزات  بعض 
اىل  ترتقي  أن  يمكن  الوزارة 
الحقيقية.  الشبهات  مرتبة 
فالتعاطي مع ملف االستشهار 
النهوض  رشكة  صلب  مثال 

عن  يكشف  بالرياضة 
خروقات بالجملة قد تكفي 
املسؤولني  بعض  لتوريط 
كبري  وجزء  الرشكة...  يف 
والعائدات  الصفقات  من 
"العيد"  هديّة  يذهب 

للمرابطني تحت سور الوزارة 
التواصل  أو يف مواقع  سواء يف "املنزه" 

االجتماعي.
منذ  وتحديدا  طويلة  سنوات  منذ 
ذياب  طارق  السابق  الوزير  وصول 
عرفت وزارة الشباب والرياضة تطّورا 
غري مسبوق يف عالقتها بمنظوريها.. 
تطور ليس باملعنى االيجابي بالنظر 
سلطة  بني  السائد  التوتر  حجم  اىل 
الحني  ذلك  منذ  والجامعات  االرشاف 
ورقعة هذا التوتّر مازالت تتّسع يوما 
الذين  الوزراء  عدد  بدليل  يوم  بعد 
وكنا  التحوير.  رصاط  من  سقطوا 
نمنّي النفس دائما بوصول شخصية 
توافقية تكون قادرة عىل استيعاب 
بوصيان  وطموح  الجريء  جموح 
تحسني  عىل  كذلك  قادرة  وتكون 
ويبدو  ككل  الريايض  املشهد 
لألسف أّن سهام العيادي لم تكن 
الخيار األنسب أّوال ألنها شخصية 
تميل  ألنّها  وثانيا  توافقية  غري 
للقفز فوق كل الخطوط والحدود 
حياد  موضع  يف  البقاء  وترفض 
رحيلها  يف  إن  القول  يمكن  لذلك 
لو  ألنّها  التونسية  للرياضة  خريا 

كانت خريا لبقت.
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حتّركات داخل مصلحة الرياضة
تحّدثنا يف عدد سابق عن التغيريات التي من املنتظر أن يشهدها قسم الرياضة 
بالتلفزة التونسية خاصة ونحن عىل أعتاب موسم ريايض جديد يطرق األبواب. 
التغيريات كانت أكرب ربّما من سقف االنتظارات خاصة أّن التحوير الكبري شمل 
من  الثاني  الشطر  أّمن  قد  كان  الذي  املاجري  أنيس  الرياضة  مصلحة  رئيس 
الحصة الرياضية األوىل االحد الريايض بعد انسحاب معّز بولحية وما خّلف هذا 

االنسحاب من جدل كبري داخل وخارج مؤسسة التلفزة.
الوطنية اختارت إعفاء املاجري من مهامه وتعويضه  العامة للقناة  اإلدارة 
بزميله يف التلفزة ربيع البحوري. تغيري لم يكن عفويا بما أنه مرتبط بالربمجة 
املعروف  الريايض  املقّدم  الحديث عن عودة  القادمة مع تزايد  الرياضية  التلفزة 

رازي القنزوعي لتأثيث برنامج »األحد الريايض«.
مصادر موثوق بها  كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن رازي القنزوعي التقى يف 
وقت سابق بمدير القناة الوطنية األوىل الذي كان وراء التفكري يف إعادته لتنشيط 
الحصة املذكورة. جلسة أوىل أعقبتها جلسات أخرى جمع آخرها رازي القنزوعي 

بالرئيس املدير العام الحايل للتلفزة وتّم خاللها االتفاق عىل كامل العناوين 
الرئيسية للربنامج يف نسخته الجديدة ومن بني النقاط الرئيسية التي تّم 
التطّرق إليها هي مسألة االعداد التي كانت دائما مهمة موكولة للثنائي 

أنيس املاجري وثريا املجربي.
ويبدو من خالل الجلسة املذكورة وما حملت حقيبة القنزوعي 
من رشوط واقرتاحات أّن الرئيس املدير العام للتلفزة قّررت اتخاذ 
قرار إعفاء املاجري من رئاسة مصلحة الرياضة وتعويضه بربيع 
انطالق  موعد  اللحظة  حد  اىل  يتحّدد  لم  أنه  ورغم  البحوري. 
أن  أّكدت  ذاتها  املصادر  فإّن  تونس  يف  األوىل  الرياضية  الحّصة 
األمر مازال مؤجال اىل حني وأنه قد يطول أكثر من اللزوم بسبب 
بعض التعطيالت التقنية واللوجيستية التي قالت إنها ستجعل 
الريايض غري ممكنة قبل موىف شهر نوفمرب  األحد  من عودة 

القادم.

املردايس والرجيش 
والنهضة

مفاجئ  بشكل  الرجيش  ملستقبل  املديرة  الهيئة  ّقّررت 
قرار  مهامه.  من  املردايس  عصام  الفريق  مدّرب  إعفاء 
اعتربه البعض غري مفهوم وغري مربّر باعتبار أّن الفريق 
عدم  بحكم  اآلن  حد  اىل  رسمية  مباراة  أيّة  يخض  لم 
عىل  فنيا  الحكم  فإن  وبالتايل  البطولة  نشاط  انطالق 
قيمة العمل الذي قّدمه املردايس عىل رأس الفريق يبدو 
سابقا ألوانه وال يستقيم سيّما أّن الرجل حّقق نتائج 
التي خاضها عىل  الودية  محرتمة جدا يف املصافحات 

رأس الفريق.
من جانبه كان املدرب عصام املردايس قد استبق 
نهاية  وأعلن  رسمي  بشكل  القطيعة  حصول 
التجربة مع مستقبل الرجيش وفق تدوينة نرشها 
عىل صفحته بموقع فايسبوك يوم األحد املايض. 
ورغم أن املدّرب الشاب حاول تغليف قرار االقالة 
بعنوان رشيف هو االستقالة فإّن مصادرنا أّكدت 
الذي  هو  العروي  عيل  محمد  النادي  رئيس  أن 

اتخذ قرار فّك االرتباط واعفاء املردايس من مهامه 
وتعيني املدّرب فريد بن بلقاسم خلفا له.

تدريب  مقاليد  توىل  قد  املردايس  كان  وللتذكري 
2021 خلفا لسعيد  12 جوان  مستقبل الرجيش يوم 
السعودي  نجران  فريق  باتجاه  غادر  الذي  السايبي 
الجديد  الريايض  للموسم  التحضريات  يف  وانطلق 
يف  الدخول  قبل  انتهت  العالقة  أن  إالّ   2022/  2021

الرسميات .
وبعيدا عن الخوض يف الجوانب الفنية والتكتيكية 
لالستفهام  ومثريا  جّدا  غريبا  االقالة  قرار  يبدو 
حدوث  يستوجب  كان  يشء  ال  بأن  يوحي  فالظاهر 
قطيعة واملوسم الريايض لم ينطلق بعد. غري أن مصادر 
نتيجة  جاءت  القطيعة  أّن  أّكدت  املغاربي«  »الشارع 
لعوامل أخرى بعيدة كل البعد عن األمور الرياضية وأن 
استنجد  قد  كان  ذاتها  املصادر  وحسب  النادي  رئيس 
وإنما  الفنية  بقيمته  اقتناعا  ليس  املردايس  بعصام 
الشاب  فاملدّرب  يحملها.  التي  السياسية  القبعة  بسبب 
حركة  عىل  محسوب  وهو  صفاقس  يف  بلديا  عضوا  كان 
من  بلغنا  ما  حسب  الرجيش  رئيس  اختار  وقد  النهضة. 
لحسابات  للفريق  أّول  مدّرب  خّطة  يف  تنصيبه  معلومات 
املستطيل األخرض ولكن بعد  قلنا عن  بعيدة مثلما  جانبية 
قرارات 25 جويلية والتغيري الكبري الذي حصل عىل مستوى 
أّي ثقل مادي أو معنوي  املشهد السيايس لم يعد للمردايس 
أيّة  تقديم  دون  إقالته  لتتقّرر  انتدابه  دوافع  زالت  وبالتايل 
توضيحات وليفسح املجال أمام الشارع الريايض للخوض 

يف كل التخمينات املمكنة.

يستعد الرتجي الريايض التونيس والنادي الصفاقيس لخوض اختبار جّدي يوم السبت القادم سيكون عنوان 
كأس السوبر التونيس الخاصة بموسم 2020 – 2021 يف مباراة سيتحضنها ملعب حمادي العقربي برادس يوم 
السبت القادم. وتأتي هذه املباراة يف ظرف استثنائي بالنسبة للعائلة الرتجية بما أنها تأتي أياما قليلة بعد خسارة 
كأس السوبر األوىل أمام  االتحاد الريايض املنستريي يوم السبت املايض وما خلفت من مرارة يف صفوف جماهري 

األحمر واألصفر التي كانت تمني النفس بتحقيق بداية موّفقة بقيادة املدّرب الجديد للفريق رايض الجعايدي.
بني  والتكتيكية  الفنية  باملواجهة  املتعّلقة  التفاصيل  لبعض  العودة  ودون  املايض  السبت  مباراة  مع  نبقى 
الجعايدي ومراد العقبي الذي أحرز باملناسبة أّول لقب له يف مسريته التدريبية فإّن بعض الصور التي رأيناها يف 
ملعب رادس أثارت االنتباه ودفعتنا للتساؤل بخصوص بعض األمور التي قد تؤثّر بشكل كبري عىل عناوين املرحلة 

القادمة خاصة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم.
املباراة دارت يف أجواء عادية ووفق الربوتوكوالت املوضوعة مسبقا ولكن الغريب يف األمر أن تسليم رمز اللقب 
لم يحدث عىل أرضية امللعب مثلما تعودنا عىل ذلك سابقا حيث اختار املنظمون تسليم الكأس يف املنصة الرشفية. 
وقد أرشف عىل تسليم رمز الكأس رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الذي كان مرفوقا بضيف 
األمريال  الجمهورية  رئاسة  لدى  القومي  األمن  بمستشار  األمر  ويتعّلق  سابقة.  مناسبات  يف  حضوره  نتعّود  لم 
عبد الرؤوف عطاء الله. تواجد شخصية بهذا الحجم ويف هذا الظرف بالذات قد يبعث بأكثر من رسالة للمحيطني 
بكواليس الجامعة خاصة أّن رئاسة الجمهورية وتحديدا رئيس الجمهورية قيس سعيد كانا يف شبه قطيعة معلنة 
مع الجامعة التونسية لكرة القدم ومع كل أنشطتها الرياضية. غري أّن حضور األمريال عطاء الله يف مراسم تسليم 

الجريء  عالقة  يف  جديدة  صفحة  بوجود  وييش  سبقت  التي  املعطيات  كل  يقلب  قد  سة الكأس  ئا بر
الجمهورية خاصة أنه ال أحد يتصّور أن تكون دعوة األمريال اعتباطية أو أن تكون تلبية 

الدعوة قرارا شخصيا لألمريال لم يقع استشار رئاسة الجمهورية فيه.

ضيف من الوزن الثقيل
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