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بعد فشلها في استراتيجية خطير للغاية
صدام الشوارع، النهضة

في طريق االنهيار...
بقلم : جمال الدين العويديدي بقلم : د. رافع الطبيب

»الشارع املغاريب« ينفذ إىل تقريرين عن متويالت حركة النهضة
• تالعب بأموال املداخيل والنفقات • تربعات ضخمة بوصوالت غري مرّقمة

• أموال احلزب يف خزائن قنوات تلفزية • مليارات لالتصاالت واالشهار والعالقات العامة

السيادة الوطنية والمصالح العليا تستوجب فتح تحقيق 
في األرقام الُمؤّكدة والُمفزعة حول التجارة الخارجية

»ساعة الفرز«
وّسعت دائرة معاريض 

قيس سعّيد

االفتتاحية

مرسوم 22 سبتمبر حرر القضاء العسكري من مقتضيات 
دستور 2014.. وانقلب السحر على الساحر

موقف األسبوع
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2الشارع السياسي
االفتتاحيةاالفتتاحية 

باحت معركة حشد الّساحات بأرسارها وانجىل غبارها 
ولم  شعبيّا  املبادرة  استعادة  عن  النهضة  عجز  ليكشف 
يتمكن جهازها التنظيمي من ملء الشوارع واطالق مسار 

اسقاط الرئيس.

الصورة  ابراز  لحظة  الرصاع  من  الحلقة  هذه  مثلت 
25 جويلية والتي يتصدرها واقع  الجديدة لتونس ما بعد 
وقاعدة  شعبي  امتداد  ذي  كحزب  النهضة  حركة  انهيار 
وفسخ  جمهورها  استنفار  النهضة  حاولت  جماهريية. 
أسوار  أمام  والضعيف  املهني  قيادييها  أهم  وقوف  حادثة 
الفعل  نحو  التوجه  فكان  الناس،  ذاكرة  من  الربملان 
وادراكها  القواعد  وعي  عىل  يعتمد  ال  الذي  التنظيمي 
خطورة اللحظة وإنما عىل الحشد املمول وتجنيد القدرات 
عىل  والعمل  الصورة  صناعة  نحو  والتوجه  اللوجستية 

نرشها إعالميا والرتويج لـ "عودة" الحزب اىل الواجهة.

أكتوبر،   10 مسرية  من  متظاهر  آخر  انسحاب  مع 
كانت النهضة تعيش لحظة انتهاء الحزب كحركة تسعى 
جهازه  يف  يُختزل  تنظيم  اىل  الديمقراطية  باآلليات  للحكم 
الحركي وال يرى يف الفعل السيايس الداخيل أي أفق للعودة 

اىل السلطة.

لم تكن املسرية موجهة للداخل وال لتحقيق أي مكسب 
الخارج  اىل  الرسائل  تحمل جملة من  كانت  بل  جماهريي 
وبالتحديد اىل القوى الغربية إلعطاء انطباع بتساوي القوى 
عزل  وبأن  ومعارض  مؤيد  بني  الشارع  وانقسام  شعبيا 
شعبيّا.  ووازن  وفاعل  واسع  لقطاع  تهميش  هو  النهضة 
كانت شعارات املسرية استجداء للتدخل الخارجي يف املسار 
الدول  اسرتاتيجيات بعض  وتناغما مع  التونيس  السيايس 
لألجندات  للوالء  وإعالنا  األيديولوجية  وأذرعتها  الغربية 

التي اعتمدت لتونس ومن أهمها : 

- خالفا ملا يعتقد البعض، تونس أكرب من حجمها،   1
جغرافيتها.  يفوق  لبالدنا  الجغراسيايس  الوزن  أن  بمعنى 
هذه احدى قناعات املخططني االسرتاتيجيني الغربيني الذين 
يعلمون جيدا أن تونس تلعب أدوارا طليعية وأن ألحداثها 
خاّصة  تحركاته،  وأفق  الجوار  مسارات  عىل  كبري  وقعا 
وشديدة  مستجدة  ديناميكيات  وقع  عىل  تعيش  واملنطقة 

الشعبي  الضغط  عرب  التغيري  يف  التونسية  بالتجربة  التأثر 
أن  النهضة  حاولت  لذا،  الجماهريية.  والهبة  واالنتفاضة 
اىل  شعاراتها  وملحت  الشوارع  بصدام  التهديد  ورقة  تلعب 
إمكانية تهديد االستقرار األمني والسلم املدني القناع دول 
الغرب املتشابكة عىل الساحة التونسية بأن البالد قد تكون 
الفاعلة  القوى  مخطط  يهّدد  سيايس  انفجار  أعتاب  عىل 
إقليميا الساعية العادة ترتيب أوراق املنطقة والتي تحتاج 
اىل إحالل االستقرار يف تونس باعتبارها منصة تفاعل مع 
عىل  املستعصية  الجزائرية  والحالة  املنفلت  الليبي  الوضع 

التدّخل.

– للنهضة علم وقناعة بأن الدول الغربية وأذرعها   2
حكومة  غري  منظمات  من  واأليديولوجية  السياسية 
لتجعل منها  التونسية  التجربة  استثمرت يف  ومستشارين 
الحركة  عملت  لذا  املنطقة.  يف  شعبي  حراك  ألي  نموذجا 
عىل ابراز تحوالت ما بعد 25 جويلية كانقالب عىل مرشوع 
القوى الغربية وتبديد ملا أنجزت وانفقت عليه وروجت له 
الدول  من  وتدخل  بتمويل  للديمقراطية  سيايس  كنجاح 

األجنبية.

الغربية  القوى  أجندات  إىل  الواضح  بانحيازها   –  3
ورفع الفتات بلغات أجنبية يف مظاهراتها، اعتقدت القيادات 
النهضوية أنها تعلن اصطفافها ضمن محور جغراسيايس 
أطليس يف مواجهة التغريات العاصفة بالخريطة اإلقليمية 
والتي  بمايل  "برخان"  عملية  انهيار  يف  خاصة  املتمثلة 
عالقات  وتأزم  مزدوجة  فرنسية-أوروبية  هزيمة  مثلت 
املشهد  وتعّقد  ورشقا  شماال  جوارها  مع  املغربية  اململكة 
القوة  وترسب  وانتخابيّا  سياسيا  مآالته  وضبابية  الليبي 
املأساوي  الوضع  وانفجار  لإلقليم  "فانغر"  عرب  الروسية 
للمهاجرين االفارقة يف محتشدات طرابلس إضافة اىل أهم 
تغرّي اسرتاتيجي وهو تعايف الجزائر وفشل مخطط الفتنة 
والرصاع عىل الهويات والتحاق البالد باملحور الجديد املمتد 

من القاهرة اىل الجزائر مرورا بتونس.

إال أن محاوالت النهضة وجزءا مهّما من املنظومة التي 
ارباك  يف  تنجح  لم  الفارطة  العرشية  خالل  البالد  حكمت 
الوضع داخليا حتى وإن تمكنت من فرض نوع من الضغط 

بشكل  استقبل  الذي  سعيد  قيس  الرئيس  عىل  الغربي 
وموفدين  مبعوثني  الديبلوماسية  العادة  غري  وعىل  دوري 
التوجهات  محاور  عن  والسؤال  الوضع  الستقصاء  قدموا 

السياسية واملؤسساتية للقيادة يف قادم األيام.

رئيستها  وتعيني  الحكومة  تشكيل  عملية  مثلت 
انعطافة خطرية أمام النهضة التي استشعرت الخشية من 
البدء يف فتح امللفات الكربى لعرشية اإلفالت من املحاسبة 
وبالتايل تغيري مفردات الرصاع من النقاش الدستوري حول 
مضامني املواد اىل أروقة املحاكمات وتقديم املسؤولني عن 
التسفري  اىل  الزعماء  اغتيال  من  الكربى  الجرائم  ارتكاب 
االنتخابية.  باملسارات  والتالعب  الفساد  بملفات  مرورا 
دائرة  خارج  والقضاء  العدالة  مواجهة  تخىش  فالنهضة 
تأثريها وتعلم يقينا أن اللوبيات التي ستُستدعى للمثول يف 
قضايا االثراء املشبوه والفساد زمن امساكها بزمام الحكم 
ستنقلب عليها وتخرج بشكل انتهازي من جبّتها وهو ما 
بالنسبة  الحكم  عصب  فاملال  سياسيا،  ظهرها  سيكشف 

لقيادات النهضة ورافعة أساسية لالمساك البالد.

قد ال تكون النهضة يف املستقبل القريب سوى طيفا ملا 
كانت عليه سابقا وملا كان يخيل للبعض ممن تحالفوا معها 
لن  انها  املؤكد  من  ولكن  الشعبي  حضورها  بقوة  اقتناعا 
تكون ضمن مفردات املعادلة األساسية. قد تكون لجهازها 
ستدور  القادمة  املعركة  ولكن  أمنية  أدوار  العملياتي 
اعمار  وإعادة  املعقدة  واإلصالحات  االقتصاد  ميدان  عىل 
يحتاج  ما  وهو  والتسيب  الفساد  نخرها  التي  املؤسسات 
لحشد القوى داخليا حول مشاريع وتصورات مبدعة وبناء 
تحالفات خارجية وخاصة إقليمية مع الجوار لجعل تونس 
قبلة الستثمارات حقيقية ضمن تخطيط اسرتاتيجي يف كل 
مجاالت انتاج الثروة وتثمينها بعيدا عن منطق االستجداء 

وأوهام االنفتاح التابع.

ان هذا املرشوع الكبري يستوجب انجاز رافعة سياسية 
للكفاءات  وقبلة  والتحفيز  واالقناع  االبداع  أداة  تكون 
الصادقة واملؤمنة بمستقبل بديل لتونس. لكن هذا التصّور، 
يف ظل الشح املستدام للمعلومة القادمة من قرطاج، يتحول 

اىل رضب من رضوب التمني... وهذا مبحث آخر.

بعد فشلها يف اسرتاتيجية صدام الشوارع،
النهضة يف طريق االهنيار...

د. رافع الطبيب
أستاذ العلوم الجيوسياسية واالستراتيجيا – جامعة منوبة

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 برتبة رئيس تحرير :
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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ترحيب 

سفرية  بالسايس  التاجوري  حنان  تعيني  شكل 
املتحدة  الواليت  يف  ايجابية  رسالة  بواشنطن  لتونس 
يائيل المربت مساعدة  االمريكية حسب ما نقل عن  
الوزارة  بمكتب  باإلنابة  االمريكي  الخارجية  وزير 
لشؤون الرشق األدنى خالل زيارتها اىل تونس االسبوع 
املايض. ونقل عن املسؤولية االمريكية اشادتها بكفاءة 

التاجوري العالية واملامها بامللفات.
يف  سفرية  تعني  تونسية  اول  هي  والتاجوري 
البعثة  راس  عىل  لها  تجربة  ثاني  لتكون  واشنطن 
الدبلوماسية التونسية بعد ان شغلت نفس املنصب يف 
املانيا.  والسفرية الجديدة من اطارات وزارة الخارجية 
بملف  مكلفة  منها  صلبها  املهام  من  عددا  وشغلت 
سبتمرب  من  االوروبي  واالتحاد  تونس  بني  الرشاكة 
2018 اىل حني تعيينها  يف اكتوبر 2020 سفرية لتونس 

بأملانيا.
اعتمادها  اوراق  تسلمت  التي  الجديدة  وللسفرية 
يوم 5 اكتوبر تجربة دبلوماسية متنوعة وهي من اكثر 
كوادر الوزارة املتخصصني يف امللف االمريكي اذ سبق 
ان عينت مسؤولة عن العالقات بني تونس والكونغرس 
االمريكي وسبق لها ايضا أن شغلت منصب مستشارة 
وكانت  سنوات   5 طيلة  لشبونة   يف  تونس  بسفارة 

قبلها  مكلفة بالعالقات التونسية االوروبية.
كارثة بيئية 

مرت  جالطا  جزيرة  محمية  رضبت  بيئية  كارثة 

ما  رغم  رسمي  اهتمام  بأي  تحظ  ولم  الكرام  مرور 
خلفت من خسائر بسبب حريق هائل تواصل لثالثة 
ايام من 5 اىل 7 اكتوبر الجاري والتهم 360 هكتارا من 
اشارت  ما  حسب  للمحمية  والنباتي  الغابي  الغطاء 
والساحلية  البحرية  املحميات  يف  الترصف  وحدة 

بالشمال.
اكرب  ستكون  كانت  الخسائر  ان  الجمعية  واكدت 

واشد لوال تدخل الحرس البحري. 
استغراب

وزارة  جدران  طالء  أشغال  تنطلق  أن  املنتظر  من 
الشؤون الثقافية يف األيام القادمة بقرار من الوزيرة 

الحالية حياة قطاط القرمازي.
مصدر من داخل الوزارة عرّب يف ترصيح لـ»الشارع 
املغاربي« عن استغرابه من وضع الوزيرة ملف طالء 
أنها  العاجلة مؤكدا  امللفات  الوزارة عىل رأس  جدران 
قامت بجولة تفّقد داخل أجنحة الوزارة للتفقد وأنها 

أذنت بصيانة كل مكاتبها.
الوزيرة ملفات وصفها  املصدر استنكر عدم فتح 

بالعاجلة قال إنها اكثر اهمية من ملف طالء الجدران 
مؤكدا  النهضوي«  بـ«الّلوبي  أسماه  ما  إىل  مشريا 
الوزارة  التمويل داخل  أنه متنّفذ ومتحّكم يف مصادر 
وبمدينة الثقافة  يف اشارة اىل صندوق التشجيع عىل 
ومرسح  العمومي  للتمويل  الجمعيات  ولجنة  الدعم 

االوبرا .
وذكر املصدر 3 أسماء قال إن اثنني منها عضوان 
الثالث  وأن  النهضة  حركة  داخل  الثقافة  بمكتب 
يستغل قربه من النهضة وصداقته لقيادي سابق بها.

معسكرات سرية
مصادر  عن  نقل   AlgeriepAtriotique موقع 
بالتشاد  رسية  معسكرات  فتح  باملطلعة  وصفها 
القبايل«  تحرير  »حركة  يسمى  مّما  عنارص  لتمكني 
)MAK( من تدريبات عسكرية وتكوين يف فن حرب 

العصابات.
أن ذلك يتم بدعم من فرنسا وارسائيل  أكد  املوقع 
واملغرب مشريا اىل أن الواليات املتحدة أكدت املعلومة 
واىل أن موافقة الرئيس بايدن عىل بيع اسلحة الجزائر 

تتنّزل يف اطار محاربة االرهاب.
بعني  واشنطن  تنظر  »ال  املصدر  نفس  ووفق 
الهادفة  عموما  واوروبا  فرنسا  سياسة  اىل  الرضاء 
عىل  تأثريا  لذلك  ان  باعتبار  االفريقية  الدول  لتجزئة 
وبلدان  املتوسط  االبيض  البحر  حوض  دول  استقرار 

شمال افريقيا ومنطقة الساحل االفريقي«.

زوووومزوووومزوووومزووووم

األزمة  ظّل  يف  القاتم  تونس  مشهد  خضم  يف 
التي تعيش  السياسية - االقتصادية - االجتماعية 
الكفاءات  من  العديد  نجم  فتئ  ما  وقعها  عىل 
مجال  ويف  الدولية  املحافل  يف  يسطع  التونسية 
مجال  هو  لالستثمارات  استقطابا  االكثر  يعد 

التكنولوجيات الحديثة.
مجال  يف  كعبها  عال  التي  الكفاءات  اوىل 

الذكاء االصطناعي هو املهندس 
بابا  فراس  التونيس 

الجائزة  عىل  الحاصل 
مسابقة  يف  االوىل 

مرض  عن  املبكر  للكشف   google رشكة 
التقنيات  عىل  باالعتماد  الدماغ  رسطان 

الحديثة.
هذا الشاب هو ابن املدرسة التونسية 
واملدرسة  التحضريية  الدراسات  وخريج 
افتكاك  من  تمكن  للمواصالت.  العليا 
مكان يف رشكة مختصة يف الذكاء الصناعي 
ودعم  كفاءته  صقل  يف  ساهم  مما  بالنرويج 

خربته يف هذه التقنية العلمية الحديثة.
كفاءة أخرى تشتغل يف حقل معريف غري بعيد 
من  تمكن  الذي  الغرياني  رياض  الشاب  هو 

شاشة  برتكيز  االبعاد  خماسية  التقنيات  عالم  اكتساح 
.5D عمالقة قبالة برج خليفة بدبي اعتمادا عىل تقنية

الغرياني هو احد رواد التقنيات متعددة االبعاد، سبق له 
ان انتج سلسلة تلفزية فريدة وغري مسبوقة عىل الصعيد 
الوطني هي سلسلة 2050 التي القت نجاحا الفتا قبل أكثر 

من عقد.
العقول  مؤخرا  سجلتها  التي  النجاحات  ثالث  اما 
التونسية فتتمثل يف تمكن مجموعة من التالميذ من اطالق 
بعد  عن  مسرية  طائرة  باستعمال  تجريبي  صناعي  قمر 

)درون(.
وأوضحت الجمعية التونسية للفضاء ان الهدف من هذا 
الهوائية  الطبقات  يف  التلوث  مستوى  قياس  كان  االنجاز 

ملدينة صفاقس والتقاط صور فضائية.
تظافر  اىل  حاجة  يف  القبيل  هذا  من  مرشوع  ويبقى 
واقع  اىل  وتحويلها  التجربة  هذا  لتجسيم  مختلفة  جهود 

ملموس.
محمد الجاللي

نجاحات تونسية على الصعيد العالمي

فراس بابا

رياض الغرياني تالمذة من معاهد تونسية نجحوا يف اطالق قمر صناعي تجريبي بواسطة "درون"
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املنظم  القانون  يف  واضح  لضعف  استغالل  يف 
لعمل األحزاب ووسط شلل شبه كيل ألكثر من جهاز 
النهضة  كانت حركة  كاملة،  مدى عرشية  رقابي عىل 
من األحزاب التي شاب تمويلها ونفقاتها تالعب مايل 
وحسابي بما فتح الباب عىل مرصاعيه لحصولها عىل 
مالية  كان عرب تربعات  تمويل مشبوه وممنوع سواء 
فاقت السقف املسموح به أو عرب تمويالت أجنبية غري 

مسموح بها قانونا.
يف قراءة لتقريرين ماليني للنهضة، وقفت أسبوعية 
طياتها  يف  تخفي  اخالالت  عىل  املغاربي«  »الشارع 

تالعبا خطريا بمداخيل الحركة ونفقاتها.

تالعب بأموال التبرعات
ماليني  تقريرين  عىل  املغاربي«  »الشارع  حصلت 
ملراقبي الحسابات عن حركة النهضة يف سنتي 2018 
إىل  املعلومة  إىل  نفاذ  بمطلب  التقدم  بعد  و2019 

محكمة املحاسبات يف جويلية املنقيض.
مراقبي  أعمال  أن  تبنّي  التقريرين  يف  وبالتمعن 
الحسابات خلُصت إىل وجود احرتازات تتصل بتمويل 
قيام  عدم  إىل  املراقبان  وأشار  وبنفقاته.  الحزب 
النهضة بجرد مادي ملمتلكاتها طيلة سنتني عىل األقل. 
شامل  جرد  إجراء  من  تمكنهما  عدم  عىل  وأكدا 
بذلك  واكتفيا  الحزب،  بخزينة  املتوفرة  لألموال 
بتسجيل وجود مبلغ مايل قّدر بـ 246 ألف دينار سنة 
دينار يف خزينة  ألف   150 بقيمة  آخر  ومبلغ   2018
2019 طبقا لتقارير معّدة سلفا  النهضة خالل سنة 

من قبل الوكيل املايل للحزب.
أنه  املحاسبان عىل  الخبريان  السياق شّدد  هذا  يف 
محمول عىل الوكيل املايل للحزب انجاز تقارير مالية 
تقرير  وإعداد  للمؤسسات  املحاسبي  للنظام  مطابقة 
أية أخطاء أو  املالية خال من  رقابة داخلية للقائمات 

اخالالت أو تجاوزات جسيمة.
وأشار املراقبان اىل أنهما لم يوّفقا يف اجراء تدقيق 
الحزب  عليها  التي حصل  العينية  التربعات  يف  شامل 
جمع  خالل  املعتمدة  الوصوالت  ترقيم  عدم  بسبب 

التربعات.
عالقة  عن  محاسب الستفساره  بخبري  وباتصالنا 
املالية  االحزاب  معامالت  بشفافية  الوصوالت  ترقيم 
أكد ان دور الرتقيم يتمثل يف إدخال كل التربعات التي 
من  األموال  وحماية  املحاسبي  النظام  يف  جمعها  تم 
أي استيالء أو ترصف غري سليم كاستغاللها لتحقيق 
تمويل  أو  الناخبني  ذمم  رشاء  يف  أو  شخصية  منافع 

عمليات مشبوهة أخرى.
وكانت محكمة املحاسبات قد أشارت يف تقرير عن 
2018 إىل »تضمن وصوالت  البلدية لسنة  االنتخابات 
يف  النهضة  حركة  عىل  الواردة  التربعات  وقائمات 
بطاقات  وأرقام  هويات  تربع،  عملية   135569
تعريف 68 متربعا قّدموا تربعات خالل سنوات 2016 

و2017 و2018.
بلغت  التربعات  هذه  قيمة  ان  املحكمة  وأكدت 
12,525  الف دينار يف 2016 و1,944 ألف دينار يف 
2017 و5,870 ألف دينار يف 2018 وأنه تبني حسب 
تاريخ  املتربعني متوفون يف  املدنية أن  الحالة  سجالت 
 3 25 ماتوا منذ مدة تراوحت بني  التربع، وان منهم 

و11 سنة.
ولفتت املحكمة إىل أن النظر يف عينة من وصوالت 
غياب  عىل  الوقوف  من  مّكن  عملية   2404 يف  التربع 
أفريل  329 وصال خالل شهر  إمضاءات املتربعني يف 

من سنة 2018.
كما بينت أنها خلصت اىل تعارض أرقام بطاقات 
مع  والوصوالت  التربعات  بسجل  املضمنة  التعريف 
املعطيات املضمنة بسجالت الحالة املدنية )بخصوص 
تعريف  بطاقات  اثر  وجود  عدم  مع  متربعني(   7
وبالوصوالت  بالسجل  الحزب  قبل  من  تضمينها  تم 
عن  فضال  السجالت  بهذه  متربعني(   10 )بخصوص 

عدم احرتام الرتقيم التسلسيل للوصوالت.
عىل  سلبا  يؤثر  اإلجراء  هذا  ان  املحكمة  واعتربت 

مصداقية وصوالت وقائمات التربعات.

التقارير المالية ال تكشف 
األموال غير المشروعة 

املحاسبات  محكمة  عىل  النهضة  حركة  إجابة  يف 
بّررت وجود تربعات بأسماء 11 من املتوفني بأن »أحد 

أقاربهم توىل التربع بأسمائهم.«
ويف حاالت أخرى أشارت املحكمة إىل تعمد الحزب 
تقديم أرقام لم ترد أصال بوصوالت وسجالت التربع 
يف شأن وضعيات تتضمن »أخطاء يف تدوين املعطيات 

وتنزيلها«. 
تعريف  بطاقات  وجود  عدم  النهضة  وأرجعت 
إىل أخطاء يف  املدنية  الحالة  املتربعني بسجالت  بعض 

تسجيل األرقام من قبل مصالحها.
هويته  عن  الكشف  رفض  محاسب  خبري  وأكد 
حركة  حصول  ان  املغاربي«  »الشارع  لـ  ترصيح  يف 
النهضة وغريها من األحزاب عىل مبالغ تفوق 60 ألف 
دينار التي ينص عليها املرسوم عدد 87 لسنة 2011 

مرشوعة  غري  تمويالت  عىل  أو  األحزاب  لعمل  املنظم 
يبقى واردا جدا وانه ال يتم الكشف عنها يف التقارير 

املالية.
وأوضح أنه بامكان مراقب الحسابات االنتباه اىل 
هذه التمويالت املشبوهة اذا الحظ أن قيمة املصاريف 
أعىل بكثري من قيمة املداخيل، الفتا اىل ان هذه املالحظة 
املزودين  من  عدد  ملراسلة  للمراقب  فرصة  تكون 
املتعاملني مع الحزب لطلب الفواتري ومقارنتها بأرقام 

الحزب.
يف هذا السياق ذكر مراقبا الحسابات يف تقريرهما 
والرشكة  تونس  اتصاالت  راسال  أنهما  الحركة  عن 
التونسية للكهرباء والغاز والرشكة الوطنية الستغالل 
وتوزيع املياه للحصول عىل معطيات تتعلق بالتعامالت 

املالية مع النهضة وانهما لم يحصال عىل إجابة.
أنها أنفقت أكثر  املالية للحركة  التقارير  وجاء يف 
من 1,6 مليون دينار عىل االتصاالت باإلضافة إىل أكثر 
من 376 ألف دينار عما أسمته بـ »اإلشهار والعالقات 

العامة« بني 2017 و2019.

تبرعات بقرابة 20 مليون دينار 
النهضة  ان  الحسابية  املراقبة  تقريرا  يكشف 
مليون    7, 19 من  بأكثر  نقدية  تربعات  حصلت عىل 
دينار عىل مدى ثالث سنوات، توزعت عىل 5,7  ماليني 
دينار يف سنة 2017 و7,4 ماليني دينار يف سنة 2018 

و6,4 ماليني دينار يف سنة 2019.
كما اثبت التقريران أن مقر الحركة بمونبليزير يف 
تونس كان األكثر استقباال للتربعات النقدية بأكثر من 
3 ماليني دينار يف 2019 يليه املكتب املحيل بتونس بـ 
 341 380 ألف دينار ثم املكتب املحيل بصفاقس بـ 
دينار  ألف   273 بـ  بنابل  املحيل  فاملكتب  دينار  ألف 
فاملكتب املحيل بسوسة بـ 259 ألف دينار ثم املكتب 

املحيل باملنستري بـ 233 ألف دينار.
ألف   43( بتوزر  املحلية  املكاتب  كانت  املقابل  يف 
دينار( وجندوبة )43 ألف دينار( وزغوان )63 ألف 
دينار( والكاف )70 ألف دينار( وسيدي بوزيد )72 

ألف دينار( األقل تسلما للتربعات يف سنة 2019.
وبخصوص التربعات العينية وثق تقريرا املراقبة 
حصول الحركة عىل أكثر من مليون ومائة ألف دينار 

بني 2017 و2019.
وبلغت قيمة عائدات االنخراط أكثر من 327 ألف 
مقارنة  زهيد  مبلغ  وهو  و2019،   2017 بني  دينار 
الحزب  بها  رصح  التي  والعينية  النقدية  بالتربعات 

ملراقب الحسابات.

غياب تبويب النفقات
احرتاز آخر أشار إليه مراقبا الحسابات بتأكيدهما 
عىل عدم توفقهما يف انجاز مراقبة شاملة عىل تمويالت 
واضح  تبويب  من  نشاطه  تقرير  بسبب خلو  الحزب 

ودقيق ملداخيله ونفقاته.
حسب  النفقات  بتصنيف  الحزب  اكتفى  فقد 
فيها  يشارك  التي  واالحداث  ينظمها  التي  التظاهرات 
عوض التنصيص عىل ذكر أوجه هذه النفقات كخالص 
مزودين أو رشكات أو كراء تجهيزات أو وسائل نقل 

او خالص موظفني وغريها.
إنفاق  للنهضة  و2019   2018 تقريرا  ويؤكد 
املكاتب  مقرات  كراء  عىل  دينار  ماليني   5,8 الحركة 
بني 2017 و2019 دون تبويب واضح ألوجه النفقات 
دون  األجور  لخالص  دينار  ماليني   6 حوايل  ورصف 

الخوض يف تفاصيلها ويف هوية الحاصلني عليها.
ويرّجح مصدر مقرب من الحزب حصول عدد من 
قيادات النهضة عىل أجور يف مخالفة للمرسوم املنظم 

لعمل األحزاب.
اسمه،  كما يشري خبري محاسب، فّضل عدم ذكر 
إىل أن بعض الرشكات أو الجمعيات أو األحزاب عادة 
تم  التي  األموال  الستغالل  التبويب  عدم  إىل  تلجأ  ما 
غري  أعمال  يف  مرشوعة  غري  بطرق  عليها  الحصول 

مرشوعة وتبقى دائما خارج النظام املحاسبي.

أموال الحزب في خزائن قنوات 
تلفزية

املكشوفة  السياسية  التوجهات  عن  النظر  بقطع 
لعدد من القنوات التلفزية وحتى اإلذاعية القريبة من 
حركة النهضة، كقنوات الزيتونة أو حنبعل أو قرطاج 
+ أو املتوسط أو TNN أو إذاعة رصاحة أف أم سابقا 
الحركة  بتمويل  تندد  أصوات  عدة  تتعاىل  فتئت  ما 
يف  الستغاللها  األذرع  املرتامية  اإلعالمية  الشبكة  هذه 

اإلشهار السيايس.
املستقيل  والسيايس  السابق  الوزير  عبو  محمد 
املتصدين  بني  من  كان  الديمقراطي  التيار  حزب  من 
للتمويالت املشبوهة لإلعالم، فرفع عىل النهضة قضية 
جزائية يف منتصف سنة 2020 متهما إياها بتبييض 
االموال عرب تمويل قنوات حنبعل والزيتونة واملتوسط 

 .TNNو
»الشارع  لـ  ترصيح  يف  عبو  محمد  يقول 
يف  كانت  القنوات  بعض  أن  املعلوم  »من  املغاربي«: 
ليست  الخدمة  وهذه  لسنوات  النهضة  حركة  خدمة 

»الشارع املغاريب« ينفذ إىل تقريرين عن متويالت حركة النهضة
• تالعب بأموال املداخيل والنفقات • تربعات ضخمة

بوصوالت غري مرّقمة  • أموال احلزب يف خزائن قنوات تلفزية 
• مليارات لالتصاالت واالشهار والعالقات العامة

محمد الجاللي

نور الدين البحريي : ربّي يدوم علينا هالنعمة يا شيخ
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من  تمويل  عىل  حصولها  يفرتض  بل  مجانية 
الحركة، لهذا لجأت إىل القضاء وطلبت من قايض 
التحقيق التعهد بامللف الذي يبدو أنه لن يخرج 
عن ثبوت تهمة تبييض أموال عرب تمويل اإلعالم 

النهضوي.«
ويضيف عبو: » وبعد استقالة حكومة الياس 
بالقطب  التحقيق  قايض  بي  اتصل  الفخفاخ، 
القضائي املايل واالقتصادي لإلدالء بأقوايل يف هذه 

القضية التي يبدو أنها تراوح مكانها.«
السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة  وكانت   
الزيتونة  لقناة  الرتخيص  رفضت  قد  والبرصي 
بن  أسامة  وهو  مؤسسيها،  احد  انتماء  بسبب 
ولم  النهضة.  حركة  شورى  مجلس  إىل  سالم 
 25 إجراءات  بعد  إال  مكتبها  غلق  من  تتمكن 
جويلية املنقيض والتي رفعت الحماية السياسية 

عن هذه القناة.
وسبق لوثائق بنما التي نرشها االتحاد الدويل 
أن   2016 أفريل  يف  االستقصائيني  للصحفيني 
أشارت إىل تأسيس كل من جمال الداليل وفتحي 
 TNN لقناة  سابقان  مديران  وهما  الجوادي 
بإحدى  رشكتني  النهضة،  حركة  من  القريبة 
الجنات الرضيبية هي جزر العذراء الربيطانية يف 

جانفي 2013.
وكان موقع »انكفاضة« قد نرش يف 28 أفريل 
عالقة  فيه  استعرض  صحفيا،  تحقيقا   2016
عدد من مديري قناة TNN برشكات تم تأسيسها 

يف جنات رضيبية وبحركة النهضة.
إبرام  قضية   2019 انتخابات  يف  وتفّجرت 
وجمعية  تونس  قلب  حزب  مثل  مثلها  النهضة، 
عيش تونيس، عقودا عرفت بـ »عقود اللوبيينغ« 
قرقوري  فضيلة  وأكدت  بريطانية.  رشكة  مع 
لـ  ترصيح  يف  املحاسبات  بدائرة  القاضية 
يف  تدخل  العقود  هذه  أن  املغاربي«  »الشارع 
هذا  إحالة  إىل  مشرية  االنتخابية،  الجرائم  سياق 
القضائي  القطب  واىل  العديل  القضاء  إىل  امللف 

واملايل للفصل فيها. 

أين التقرير الخاص؟
النهضة  حركة  حسابات  مراقبا  حاول  ولنئ 
تربير مالحظاتهما بعدم حصولهما عىل عدد من 
الوثائق وبعدم تمكنهما من التثبت يف مصداقية 
تقارير أنشطة الحزب ويف ما هو متوفر بخزائنه 
بعض  اجابة  عدم  بسبب  العينية  التربعات  ويف 
وعدم  النفقات  تبويب  وغياب  النهضة  مزودي 
كانت  الخاصة  التقارير  فإن  الوصوالت،  ترقيم 

الغائب االبرز يف عملهما.
ذكر  عدم  اختار  حسابات  مراقب  يقول 
اسمه: »يفرتض يف كل مراجعة لحسابات رشكة 
املحاسب  الخبري  ينجز  أن  حزب  أو  جمعية  أو 
مدى  من  للتثبت  عام  تقرير  احدهما  تقريرين 
قانونية الحسابات ومدى عكسها الوضعية املالية 
الحقيقية للمؤسسة وثانيهما تقرير خاص يركز 
العمليات  الهيكل وعىل  عىل عالقة املسريين بهذا 
املسريون  يعمد  بينهما حتى ال  التي تمت  املالية 
عىل  الحصول  يف  الهيكل  أموال  استغالل  إىل 
رشكات  مع  عقود  إبرام  أو  أجور  أو  امتيازات 

تحت ترصفهم.«
الحسابات عن حركة  تقارير مراقب  وكانت 
أكدت  قد  و2014   2011 سنوات  بني  النهضة 
امتيازات  عىل  الغنويش  راشد  رئيسها  حصول 
مالية أسمتها الحركة بـ »مكافأة رئيس الحزب« 
هذه  غابت  بينما  الدنانري،  آالف  عرشات  وبلغت 

االمتيازات يف تقارير 2018 و2019.
حسابات  مراقبي  تقريرا  يرسم  اذن  هكذا 
حركة النهضة صورة مالية تقريبية عن تمويالت 
غامضة لحزب كان طيلة عرشية كاملة املتحكم يف 
السلطة ويف مفاصل الدولة يف فرتة تعالت أصوات 
عديدة للتنديد بفساد املنظومة الحزبية وتمعشها 

من تمويالت مشبوهة ومجهولة املصدر.

للجدل.  اثارة  االكثر  املواضيع  املالية لالحزاب من  الشفافية  يبقى ملف 
يتم ذلك وكيف استغلت االحزاب ضعف  من يراقب تمويل االحزاب؟ وكيف 
القانون املنظم لعملها يف التهرب من كشف تمويالتها ونفقاتها؟ وأي دور 
ملحكمة املحاسبات يف مراقبة تمويل االحزاب؟ هذه االسئلة وغريها طرحناها 

عىل القاضية بمحكمة املحاسبات فضيلة القرقوري فكان هذا اللقاء.

أي دور ملحكمة املحاسبات يف مراقبة الحوكمة املالية لألحزاب؟
ينظم املرسوم عدد 87 لسنة 2011 الصادر يف 24 سبتمرب 2011 عمل األحزاب 
ويهدف اىل ضمان حرية تكوين االحزاب وإضفاء الشفافية عىل تمويالتها ونفقاتها. 
أقرا   2011 88 لسنة  الجمعيات عدد  املنظم لعمل  املرسوم  املرسوم مثله مثل  هذا 
املرسوم  اكتفى  فقد  الفاعلة.  والرقابة  الحوكمة  جانب  أغفال  لكنهما  التنظم  حرية 

87 املنظم لعمل االحزاب بإلزام االحزاب باإليداع السنوي 
محكمة  لدى  ونفقاتها  مواردها  حول  مفصل  لتقرير 
نموذج  حول  اضافية  تفاصيل  تقديم  دون  املحاسبات 
التقارير  هذه  إليداع  االقىص  األجل  يحدد  ولم  التقرير 
مراجع  وبرأي  املالية  بالقائمات  ارفاقها  يشرتط  ولم 
املحاسبات  ملحكمة  صالحية  أية  يعط  ولم  الحسابات 
لم  كما  التقارير.  إيداع  بواجب  املخلة  األحزاب  تجاه 

يوضح مصري هذه التقارير بعد ورودها عىل املحكمة.
شكلها  اختلف  للتقارير  نموذج  تحديد  عدم  وإزاء   
بني من يقدم تقريرا مخترصا ال يتجاوز الصفحة ومن 
رصاحة  األحزاب  إلزام  غياب  ويف  مفصال.  تقريرا  يقدم 
مراجع  وبتقرير  املالية  بالقوائم  املالية  التقارير  بارفاق 
الحسابات، نادرا ما تودع االحزاب تقاريرها املالية لدى 
وبتقرير  الفرتة  لنفس  املالية  بالقوائم  مرفقة  املحكمة 
تقريرا  إيداع  أن  بالتذكري  وجدير  الحسابات.  مراجع 
واضحة  فكرة  إعطاء  من  يمكن  ال  مدعم  وغري  مجردا 

وصادقة عن تمويالت الحزب ونفقاته.
وانجر عن عدم تحديد تاريخ اقىص إليداع التقارير 
تعمد عدد من األحزاب ايداع تقارير تتعلق بعدة سنوات 
دفعة واحدة مما ال يقيص إمكانية تقديم معطيات مالئمة 

ملا تريد األحزاب الكشف عنه ال ما تكشفه املعامالت املالية الفعلية.
ويف ظل هذه الوضعية يقترص دور املحكمة عىل صندوق بريدي اليداع تقاريرها 

املالية دون أية صالحيات للمراقبة واملساءلة. 
ملالية  املستمرة  املراقبة  عن  املحاسبات  محكمة  عجز  تفرسين  وكيف 

االحزاب السياسية رغم تمتعها بالتمويل العمومي؟
لنئ اتاح املرسوم 87 لسنة 2011 لألحزاب السياسية التمتع بمنحة من ميزانية 
نص  إصدار  يتم  ان  يفرتض  وكان  عليها.  الحصول  كيفية  يوضح  لم  فانه  الدولة 
ترتيبي لتوضيح هذه املسألة، وتبيان كيفية احتساب هذه املنحة ورشوط التمتع بها 
إال أنه وإىل غاية اليوم لم يتم اصدار هذا االمر الحكومي وبالتايل لم تتمتع األحزاب 
 2011 87 لسنة  املرسوم  21 من  الفصل  أقره  الذي  العمومي  بالتمويل  السياسية 
وبقيت االحزاب دون رقابة محكمة املحاسبات فيما عدى ما أقره القانون االنتخابي.

املحكمة، هل  لدى  األحزاب  تودعها  التي  املالية  التقارير  لو عدنا ملصري 
يعني هذا أنها تظل حبيسة الرفوف؟

املحكمة تستغل التقارير التي تودعها األحزاب يف رقابتها عىل تمويل الحمالت 
االنتخابية. وقد بينت املحكمة يف تقاريرها املنجزة بمناسبة رقابة تمويل حمالت أكثر 
االنتخابية  القائمات  التأكد من رشعية موارد  لها  انه ال يمكن  انتخابية  من محطة 
الحزبية واالئتالفية إذا لم تكن لديها صورة واضحة عن رشعية تمويالت األحزاب 
عنها.  املرتشحة  القائمات  تمويل  يف  املساهمة  القانون  لها  يخول  التي  واالئتالفات 
هذه  مع  إيجابا  املرشع  تفاعل  وقد  الغرض.  هذا  يف  توصيات  املحكمة  وقدمت 
توصيات املحكمة، حيث اقر القانون االنتخابي مراقبة املحكمة ملالية األحزاب الفائزة 
يف االنتخابات البلدية أو الربملانية. هذه النافذة التي فتحها القانون االنتخابي أتاحت 
لحكمة املحاسبات بإجراء رقابة عىل مالية األحزاب الفائزة ويف فرتة االنتخابات فقط. 
خالل  املحاسبات  محكمة  فرق  تواجهها  التي  الصعوبات  ابرز  هي  ما 

عملها الرقابي عىل مالية االحزاب؟
عادة ما يواجه قضاة املحكمة عند تحولهم اىل بعض األحزاب إلنجاز مهماتهم 

الرقابية اشكاالت تتعلق أساسا بغياب املعلومة والسجالت املحاسبية.
وهل تتنقلون بصورة مفاجأة إىل مقرات االحزاب؟

بواسطة  مسبقة  بصفة  الرقابة  موضوع  األحزاب  بإعالم  املحكمة  تقوم  بل  ال 
امليدانية  الرقابية  األعمال  لبداية  موعد  لتحديد  معها  التنسيق  ويتم  بمأمورية  اذن 

وسجالت  الجلسات  ومحارض  املحاسبية  الوثائق  طلب  ويتم  الرقابة  فرق  قبل  من 
العينية والنقدية واملؤيدات الرضورية لكل وثيقة.  االنخراطات والتربعات والهبات 
وقد الحظنا اختالفا بني األحزاب فهنالكمن يمسك حسابية وفق املعايري املحاسبية 
ومن ال يحرتم املعايري املحاسبية وأحكام املرسوم 87 ومن تتوفر لديه بعض الوثائق 

دون السجالت القانونية.
أطراف  مع  سياسية  جهات  أبرمتها  التي  اللوبيينغ  لعقود  وبالنسبة 

خارجية ما مصريها؟
ثبت  املختصة  العمومية  الجهات  مع  بالتعاون  العقود  هذه  يف  التحري  بعد 
قلب  وحركة  النهضة  حركة  من  كل  تخص  فعلية  عقود  أنها  املحاسبات  ملحكمة 
البنك  مع  وبالتعاون  أجنبية.  جهات  مع  ابرامها  تم  تونيس  عيش  وجمعية  تونس 
املركزي اتضح عدم وجود تحويالت من قبل األطراف املعنية بعنوان هذه العقود مما 
العقود،  لهذه  أجنبية  تمويالت  يف  شبهات  وجود  يرجح 
وهي ترتقي إىل شبهة جريمة انتخابية. وقد تولت النيابة 
العمومية لدى محكمة املحاسبات ممثلة يف وكيل الدولة 
النيابة  إىل  امللفات  إحالة  املحاسبات  محكمة  لدى  العام 

العمومية لدى القضاء العديل املختص للبت فيها.
األحزاب  تمويل  بني  التشابك  إىل  تنظرين  كيف 
وتمويل الجمعيات ووسائل إعالم يف ظل حديث عن 
ترابط مشبوه أو غري قانوني بني ما هو سيايس وما 

هو جمعياتي وإعالمي؟
بوجود  وعي  عىل  القايض  يكون  األحيان  بعض  يف 
ولكنه  قانونية،  لقاعدة  مخالفة  تكون  أو  جريمة  شبهة 
يف حاجة إىل إيجاد املؤيدات الكافية للحكم بوجودها. من 
ينص  ما  أجنبي حسب  بتمويل  االنتفاع  الجمعيات  حق 
عليه املرسوم 88 لسنة 2011 لكنه ممنوع عليها تمويل 
أن  للمحكمة  وقد سبق  واالنتخابات.  السياسية  األحزاب 
نبهت من وجود تمويل مقنع من الجمعيات إىل األحزاب 
وقد تم ذلك بطريقة غري مبارشة سواء كان األمر بالنسبة 
هذه  إىل  التفطن  وتم  محلية.  أموال  أو  أجنبية  ألموال 
الشبهات عرب مراقبة التمويالت األجنبية الوافدة عىل عدد 
من الجمعيات فالحظنا أن حجم التمويالت األجنبية التي 
تمتعت بها هذه الجمعيات قد ارتفع سنة االنتخابات وأن طبيعة نشاطها قد تغريت 
خالل هذه السنة من خالل تقديم مساعدات اجتماعية ضخمة والقيام بأعمال خريية 

الفتة.
يتم  التي  الفساد  ملفات  ملوجة  القرقوري  فضيلة  القاضية  تنظر  كيف 
فتحها حاليا يف عدد من اإلدارات التونسية والتي سبق ملحكمة املحاسبات ان 

كشفت عن تجاوزات صلبها؟
يف  يتمثل  وقائي  احدهما  الفساد  ملقاومة  بدورين  املحاسبات  محكمة  تقوم 
التوصيات التي نرفعها املحكمة للمؤسسات محل الرقابة لتحسني ترصفها وإرساء 
نظام للرقابة الداخلية واآلخر عالجي عرب رصد املخالفات التي من شأنها أن تشكل 
أخطاء ترصف واثارة الدعوى بشأنها وإحالة امللفات اىل دائرة الزجر املايل وكذلك 
رصد شبهات الجرائم )رشوة وفساد واختالس أموال عمومية( وإحالة ملفاتها إىل 

القضاء العديل.
ويف هذا اإلطار سبق ملحكمة املحاسبات أن رصدت بعض شبهات لفساد وتولت 
النيابة العمومية لديها إحالتها إىل القضاء العديل )أكثر من 30 ملف(. هنا ال بد من 
التأكيد عىل رضورة مزيد التنسيق بني القضاء املايل والقضاء العديل وإرساء آليات 
الفساد ال تقف عىل  إن مقاومة  ثم  املحالة.  امللفات  ملتابعة مصري  لذلك  مؤسساتية 

شخص واحد أو مؤسسة واحدة بل تهم كل املواطنني وكافة املؤسسات.
وقد انطلقت املحكمة منذ أشهر يف انجاز مهمة رقابية عىل ترصف هيئة مكافحة 

الفساد. 
ألم يؤثر إجراء غلق مقر هيئة مكافحة الفساد عىل مهمتكم الرقابية؟

أعماله  الرقابي  الفريق  استأنف   2021/2022 القضائية  السنة  بداية  مع 
تمت  الذي  الرقابي  الربنامج  وفق  املهمة  وإكمال  امللفات  لفحص  بالهيئة  امليدانية 
املصادقة من قبل الدائرة املعنية باالعتماد عىل التقرير التشخيص الذي تم اعداده 
من قبل الفريق الرقابي يف شهر جوان 2021. علما وأن هذه املهمة الرقابية تمت 
املصادقة عىل إنجازها من قبل الجلسة العامة للمحكمة بمناسبة نظرها يف الربنامج 
ملحكمة  الوظيفية  االستقاللية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  والقضائي.  الرقابي  السنوي 
تقوم  ما  وهو  نتائجها  ونرش  وتنفيذها  أعمالها  برمجة  بحرية  تتجسم  املحاسبات 
به محكمة املحاسبات وال سلطان عىل قضاتها إال ما أقره القانون ويفرضه ميثاق 

أخالقيات املهنة.

القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري :

• ضعف القانون ترك متويل االحزاب خارج رقابة املحكمة
• نبهنا من متويل اجلمعيات لألحزاب 

نحن بصدد انجاز مهمة رقابية 
في هيئة مكافحة الفساد
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كوثر زنطور

»ساعة الفرز« وّسعت دائرة معاريض قيس سعّيد
القانون  ألستاذي  متزامنتان  تدوينتان 
الزكراوي  والصغري  محفوظ  أمني  الدستوري 
25 جويلية  املصنفني بأكثر املدافعني عن مسار 
»الديمقراطية  ملرشوع  انتقاد  من  تضمنتا  وما 
القاعدية« كشفتا عن بداية فعلية ملا اسماه رضا 
الفرز«  ساعة  بـ«  لينني  رضا  او  املكي  شهاب 
وهو فرز قد يُنهي لسعيد ما تبقى له من داعمني 
املبادرة لرواد مرشوعه  النخبة ويُعيد  يف اوساط 
االنتصار يف معركة  منذ  التي ترسخت  السيايس 

تشكيل الحكومة ضد » الوافدين الجدد«. 

ساعة الحقيقة او الفرز مثلما يقول رضا 
لينني  تتعلق اساسا وخاصة باملرشوع 

قيس  الجمهورية  لرئيس  السيايس 
كامل  خالل  حمله  الذي  سعيد 
مختلف  وجاب  السابقة  العرشية 
له  للرتويج  واملعتمديات  الواليات 
يف الندوات واملقاهي واملحارضات 
اعادة  .ومرشوع  والتجمعات 
القاعدية  الديمقراطية  او  البناء 
سيايس  اهتمام  بأي  يحظ  لم 
»الحملة  خالل  حتى  واعالمي 
يف  سعيد  لقيس  التفسريية« 
االنتخابات الرئاسية املنقضية.  
اىل  عاد  املرشوع  هذا 
تقديم  مع  تزامنا  الواجهة 
سعيد تفاصيل حواره الوطني 

املنتظر والذي قال انه سيكون 
سريتكز  وأنه  االستفتاء  بمثابة 

القانون  هما  أساسني  ملفني  عىل 
مؤرشات  السيايس.  والنظام  االنتخابي 

بني  مصالحة  بمثابة  كانت  وان  العودة 
خالل  دربه  ورفاق  مرشوعه  ورواد  سعيد 
تعيني  يف  تجسدت  »الرتحال«  سنوات 

البعض منهم بمناصب يف الدولة فانها كانت ايضا 
معارضيه  اشد  من  كانوا  ممن  الكثري  مع  قطيعة 
 25 قرارات  بفضل  مسانديه  كبار  من  واصبحوا 
جويلية  التي انهت سياسيا حكم النهضة مع اعتقاد 
طاولة  عىل  وضعت  القرارات  تلك  بأن  قاطع  شبه 
النقاش االصالحات السياسية الرضورية والعاجلة 
لتصحيح مسار االنتقال الديمقراطي  تحت يافطة 

االنقاذ الوطني.

محفوظ والزكراوي 
الرتكيز عىل تدوينتي الزكراوي ومحفوظ والحملة 
اىل  بالنظر  مفهوما  يبدو  قد  عليهما  شنت  التي 
25 جويلية  الداعمني لجل قرارات ما بعد  موقفيهما 
بشكل جعلهما وغريهما من استاذة القانون الدستوري 
املساندين لهذا املسار يصنفون من قبل خصوم سعيد 
التحذير  التدوينتني  هو  البالط«. وجوهر  بـ»مفتيي 
نحو  املنتظرة   السياسية  باالصالحات  انحراف  من 
الزكراوي  القاعدية«.  »الديمقراطية  مرشوع  تركيز 
صفحته  عرب  واضح  بشكل  السياق  هذا  يف  دون 
كتونسيني  أننا  »يبدو   : فايسبوك«  بموقع  الخاصة 
سنصبح أضحوكة العالم من جديد. ففي الوقت الذي 
بدأت البالد بالكاد تخرج من عرشية مدمرة أتت عىل 
رضا  به  مرحبا  غري  علينا  يطل  واليابس،  األخرض 
أي  القاعدي،  البناء  بنظرية  لينني وجماعته مبرشين 
الربملان،  إىل  صعودا  املحليات  من  الديمقراطية  بناء 
وهي نظرية طوباوية لم تنجح يف أي بلد وستفيض 

إىل تفكيك الدولة ترابيا«.
اىل  »ساتصدى  كاتبا  تدوينته  ختم  الزكراوي 
التي تنطوي عىل مخاطر جدية  املبادرات  مثل هذه 
زميله  كان  فيما  للتجارب«  مخربا  ليست  ..تونس 

اليوم  نفس  يف  كتب  اذ  تحفظا  اكثر  محفوظ   امني 
فايسبوك  بموقع  2021( عرب صفحته  اكتوبر   23(
القانون  دولة  مع   /2  2021 جويلية   25 مع   /1«
3/ مع تعديل النظام السيايس 4/ مع  واملؤسسات 
االحزاب السياسية 5/ مع االنتخابات الحرة واملبارشة 
والنزيهة 6/ مع طريقة االقرتاع باألغلبية يف دورتني 
حالة  انهاء  مع   /7 النواب  مجلس  اعضاء  النتخاب 
االستثناء بعد القيام باإلصالحات الرضورية ويف أجل 

أقصاه شهر فيفري 2022«.
ما  يف  التدوينتني  اهمية  تبدو   ال  الحقيقة  ويف 
ازاء  واضحة  مسافة  ترسم  مواقف  من  تضمنتا 
الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بقدر ما تكمن 
داخل  الفرز  او  التقسيم  اىل  استنادا  داللتيهما  يف 
املجموعة الداعمة لسعيد وامُلشكلة ملحيطه والتي كان 
ينظر اليها كمؤثرة يف صياغة القرارات. فالزكراوي 
ومحفوظ  يمثالن  املجموعة الجديدة الداعمة لسعيد 
الرئيس الذي اسقط عرشية انتقال ديمقراطي فاشل 
وفاسد. وهذه املجموعة الوافدة كان سيكون لها دور 
املكونة  الصلبة«  »النواة  قبل  من  تحجيمه  تم  اكرب 
حكام  داعمي  من  كغريها  منها  وجزء  للمرشوع 
وربما  الكعكة  تقسيم  يف  انخرطوا  الثورة  بعد  ما 
انخرطوا ايضا يف »التكمبني السياسيوي« لسّد املنافذ 
اىل  التحول  تمكنهم من  لعزلة  املؤدية لسعيد وجره 

فاعلني جدد يف املشهد السيايس.
هذا الرصاع يحمل عنوانني  مختلفني : بالنسبة 
للمجموعة االوىل الداعمة لسعيد بعد 25 جويلية  فقد 
سقطت كغريها يف فخ »االستخفاف بسعيد« اذ انها 
راهنت  عىل انتشاله من افكاره السابقة وكانت تعتقد 
بالنسبة  أهم  قطعا  ستكون  الوطنية«  »اللحظة  أن 

من  وان  هالمي  مرشوع  اىل  العودة  من  للرئيس 
25 جويلية  اجراءات  اتخاذ قرارات بمثل  تجرأ عىل 
مدعوما  كان  ان  السيما  السابق  فكره  من  سيتحرر 
من املؤسسة العسكرية ويف ظل ما تشهد البالد من 

ترد غري مسبوق للوضعني املايل واالقتصادي.
فلها  املرشوع«،  »رواد  او  الثانية   املجموعة  اما 
اسبقية عىل املجموعة االوىل تتمثل يف السلطة املعنوية 
بال  كان  رافقته عندما  باعتبارها  واالدبية عىل سعيد 
»ماض  االوىل  املجموعة  عكس  ولها  سيايس.  وزن 
التأسيس  ورشعية  بالرجل«  دقيقة  ومعرفة  مشرتك 
الصمود  يف  ونجحت  العمل«  »آليات  خاصة  وتعرف 
جديد  محيط  تشكل  بداية  رغم  جويلية   25 بعد 
للرئيس سعيد  ورغم شبه القطيعة السابقة من خالل 
  2019 اكتوبر   23 يوم  القرص  دخوله  منذ  ابتعاده 

عن »رفاقه« حسب شهادات عدد منهم.
من  مع  الفاشلة  سعيد  تجارب  تكون  وقد 
التقاهم وهو رئيس  »مكنهم من مناصب« ممن 
عىل  جاء  مثلما  لها  تعرض  التي  و»الخيانات« 
لسانه يف خطاب سيدي بوزيد جعلته ال يرى 

الوالء والوفاء اال يف رفاق االمس.
املجموعة  اىل  اتجهت  الكفة  ان  يبدو 
خطابات  تضمنت  ملا  استنادا  الثانية 
النطالق  اشارات  من  االخرية  الرئيس 
يف تنفيذ »مرشوع اعادة التأسيس« 
الذي سيقطع  الجديد«  »البناء  او 
املجموعة  مع  نهائيا 
والتي  االوىل 

هذا  ومناهضتها  رفضها  مكوناتها  كل  تخف  ال 
املرشوع وال تتحفظ عن توصيفه بالطوباوي وحتى 
اغلب  ان  والالفت   . الدولة  لكيان  وامُلهدد  بالخطري 
مساندي سعيد الجدد لم يلتقوه واكتفى عدد منهم 
بالتنسيق مع »اطراف تقدم نفسها كداعمة لها« او 
لـ»الشارع  اكد  ما  بالقرص، حسب  مع مستشارين 
االعالمي  منذ  املشهد  املغاربي« عدد ممن تصدروا 

25 جويلية  بصفة املساندين لسعيد وقراراته.
ويف الكواليس هناك حديث عن أن عودة »رواد 
والندوات  املحارضات  تنظيم  عرب  للتأثري  املرشوع« 
من  هي  البناء  اعادة  ملرشوع  للرتويج  والخيمات 
التي كانت فيها  الحكومة  ارتدادات معركة تشكيل 
الوافدين الجدد بمن  الغلبة ألصحاب املرشوع امام 
التي  عكاشة  نادية  الرئايس  الديوان  مديرة  فيهم 
مع  السابقة  تقاطعاتها  رغم  بـ»الوافدة«  تصنف 
همزة  وكانت  االنتخابات  موعد  قبل  سنوات  سعيد 
الوصل خالل املعركة الدستورية حول اجراءات 25 
جويلية مع جل اساتذة القانون الدستوري  وكانت 
اىل  طبعا  بالنظر  امللف  هذا  عىل  اشتغل  من  اكثر 

صفتها االكاديمية. 

التوظيف
توسعت دائرة معاريض قيس سعيد التي تضم اىل 
جانب االحزاب والشخصيات التي كانت تمثل حزاما 
سياسيا له منذ دخوله السلطة  وساندت قرارات 25 
حكم  نحو  لالنحراف  رفضا  ترتاجع  ان  قبل  جويلية 
عىل  اكد  الذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فردي، 
لسان امينه العام نور الدين الطبوبي رفض مرشوع 
الشعبية  باللجان  اسماه  الذي  القاعدية  الديمقراطية 
وهي احالة اىل املخاوف السائدة يف املشهد من اسقاط 

اصالحات  يف  الدخول  مسار  »الجماهريية«  مرشوع 
تؤسس للجمهورية الثالثة.

ويقول مصدر رفيع املستوى من املنظمة النقابية 
قيس  حكم  من  سنتني   « ان  املغاربي«  لـ»الشارع 
وظف  الدولة  عىل  مر  مسؤول  اكثر  انه  اثبتتا  سعيد 
الجميع من مسانديه اىل خصومه«. هذا التوظيف هو 
امُلوجهة اىل سعيد  التهم  التحفظات وحتى  اكثر  من  
ليس فقط من املنظمة بل حتى من احزاب وشخصيات 
مرمى  يف  اليوم  وباتت  عنه  املدافعني  اشد  من  كانت 
»الذباب االصفر املحسوب عىل الرئاسة«. ويف شهادة 
لـ»الشارع املغاربي« اكدت شخصية قانونية مساندة 
لسعيد  تعرضها ملحاولة » ايقاع عرب اتصال هاتفي 
الرئيس  محيط  من  انه  عىل  نفسه  قدم  شخص  من 
وطلب منها ترشيح شخصيات لتشكيل اللجنة املكلفة 
االمر  يف  واملضمنة  السياسية  االصالحات  يف  بالنظر 

.»117
الحيلة كانت واضحة وتتمثل يف جر هذه الشخصية 
لوصمها للتصنيف ضمن مجموعة »االنتهازيني الذين 
عىل  الحصول  يف  طمعا  الرئاسة  من  التقرب  حاولوا 
مناصب« حسب مخرجات الفرز التي كان قد تحدث 
عنها سعيد يف خطاباته من سيدي بوزيد حتى االيام 
اتهامات ملعارضيه  فيها  والتي يوجه  املاضية  القليلة 
ومخالفيه يف الرأي إما بالعمالة والخيانة والفساد أو 
وهي  منصب.  عىل  الحصول  يف  والطمع  باالنتهازية 
الفاعلني  من  واسع  طيف  قبل  من  ُرفضت  اتهامات 

الذين  استنكروا خطاب سعيد العنيف وما من 
تضمن من تعميم وتحقري لكل من 

ال يصطف معه يف خياراته.
وبالعودة اىل التوظيف 
يف  كان  أنه  فالواضح 
فسعيد  االتجاهني. 
نجج فعال يف توظيف من 
ساندوه ومن عارضوه والذين حاولوا 
يزالون  وال  كانوا  ممن  سواء  توظيفه  جهتهم  من 
مرحلة  سيكون  انه  ويعتقدون  به«   »يستخفون 
انتقالية تلفظها الدولة بعد ان يتحول اىل عبء ثقيل 
عليها او ممن يرون انه قام بما ال يمكن الي طرف 
اخر القيام  به باعتباره خلص البالد من ديمقراطية 
بمدى  مرتبطا  وان مصريه سيكون  شكلية وفاسدة 

رضاء املؤسسة العسكرية عليه . 
مع  حصل  بما  تذكر  داعميه  مع  سعيد  تجربة 
حزب نداء تونس وكيف تمكن الباجي قائد السبيس 
يف بداية تأسيسه من التحالف مع اهم معاريض بن 
حزب  رئيس  ابراهيم  احمد  املرحوم  واساسا  عيل 
الحزب  رئيس  الشابي  نجيب  واحمد  وقتها  املسار 
رشعيتهما  مستغال  الفرتة  تلك  خالل  الجمهوري 
التجمع  رسكلة  اعادة  رسدية  ملواجهة  النضالية 
يعيد  ان  قبل  واليسارين  النقابيني  وعني واجهة من 
عن  ويرتاجع  الحزب  قيادة  ترتيب  اعادة  ذلك  بعد 
التحالف مع اهم حزبني يف املعارضة بل واستهزأ من 

حجمهما السيايس.
املرحوم الباجي قائد السبيس خيب ظن مسانديه 
الذين قبلوا بزعامته لعدة اعتبارات اهمها انه الوحيد 
النهضة  القوى مع حركة  اعادة موازين  القادر عىل 
مرشوع  يف  انخراطه  بعد  خاب  الجميع  ظن  لكن 
سيايس شخيص وعائيل. وهذا السيناريو قد يعاد مع 
اختالف السياقات وطبيعة شخصيتي قائد السبيس 
وقيس سعيد لكن االول ربح املنصب وخرس الوطن 
والثاني رئيس يحمل آمال طيف واسع من التونسيني 
قد يدفعهم النتكاسة قد تكون االقىس ان انخرط يف 
مغامرة ال تتحملها البالد يف واقعها  الراهن عنوانها  

الديمقراطية القاعدية.
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معز زيّود
كان من الطبيعي أن يحتّد الجدل وتتواتر 
محاكمات  من  يجري  ما  بشأن  االنتقادات 
 25 قرارات  إعالن  منذ  البالد  يف  عسكريّة 
اليوم عن توظيف  يُرّوج  أّن ما  جويلية، غري 
الخصوم  لرضب  العسكري  القضاء  جهاز 
بمنظومة  املرتبطة  خلفيّاته  له  السياسينّي 

الحكم السابقة...

األساسيّة  القانونيّة  املرجعيّة  أّن  املعلوم  من 
يف  تتمثّل  تونس  يف  العسكري  القضاء  لجهاز 
»مجلة املرافعات والعقوبات العسكريّة« الصادرة 
 69 باملرسوم عدد  واملتّممة  واملنقحة   1957 عام 
املؤّرخ يف 29 جويلية 2011، فضال عن »املرسوم 
عدد 70 لسنة 2011 املؤّرخ يف 29 جويلية 2011 
واملتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام 
ووفق  العسكرينّي«.  بالقضاة  الخاّص  األسايس 
سلفا،  املذكور   70 عدد  املرسوم  من   5 الفصل 
ممارسة  يف  مستقّلون  العسكرينّي  »القضاة  فإّن 
سلطان  وال  العسكريّة،  الّسلطة  عن  وظائفهم 
عليهم يف قضائهم لغري القانون«. كما أنّهم يؤّدون 
يف  العاملني  بزمالئهم  أسوًة  القضائيّة«  »اليمني 

القضاء املدني.
دستور  من   110 الفصل  ينّص  املقابل،  يف 
استثنائيّة  محاكم  إحداث  »يُمنع  أنّه  عىل   2014
املساس  شأنها  من  استثنائيّة  إجراءات  سّن  أو 
بمبادئ املحاكمة العادلة«. وتضيف الفقرة الثانية 
من الفصل الدستوري ذاته أّن »املحاكم العسكريّة 
محاكم متخّصصة يف الجرائم العسكريّة. ويضبط 
وتنظيمها  وتركيبتها  اختصاصها  القانون 
األسايس  والنظام  أمامها  املتبعة  واإلجراءات 
الرئايس  »األمر  فإّن  معلوم  هو  وكما  لقضاتها«. 
2021 واملتعلق  22 سبتمرب  117 املؤّرخ يف  عدد 
دستور  من  انتقى  قد  االستثنائية«،  بالتدابري 
توّجهاته،  مع  يتعارض  وال  يحتاجه  ما   2014
ولم يُبق منه سوى التوطئة والبابني األّول والثاني 
املرسوم،  هذا  من   20 الفصل  منطوق  وفق  منه، 
املتعّلق  الرابع  بالباب  ال فقط  العمل  عّلق  أنّه  أي 
الخامس  بالباب  كذلك  وإنّما  التنفيذيّة  بالسلطة 
املتعّلق بالسلطة القضائيّة ومعظم ما تاله تقريبا. 
العسكريّة غري ملزمة  املؤّسسة  أّن  يعني  ما  وهو 
2014، بل وقد  اليوم رسميّا بمقتضيات دستور 
النّص  مع  القانوني  التناقض  عبء  من  تخّلصت 
العسكري  القضاء  أّن  والحال  األعىل.  الترشيعي 
كانت  زمن  مدنينّي  تشمل  بقضايا  يتعّهد  كان 
أو  وتقود  الربملان  عىل  تُهيمن  النهضة  حركة 

تشارك بنصيب متفاوت يف مؤّسسات الحكم.
يف هذا السياق، اعرتفت يمينة الزغالمي النائبة 
الرئايس  األمر  َعّلق  الذي  الشعب،  نّواب  بمجلس 
عدد 117 جميع اختصاصاته، بمسؤوليّة حزبها 
يف عدم تعديل القانون ذي الصلة. وقالت، يف حوار 
عىل أمواج إذاعة »ديوان آف.آم« مؤخرا، »نحن لم 
الذي  الدستور  يتماهى مع  قانون  نقدر عىل سّن 
والقضاء  استثنائيّة،  محاكم  وجود  دون  يحول 
العسكري بكّل تفاصيله اآلن هو قضاء استثنائي«.

سوابق معلومة
تحكيم  تضّخم  إىل  أّدت  التي  الوضعيّة  هذه 
إىل  باألساس  تعود  العسكري  القضاء  جهاز 

السنوات  امتداد  عىل  الحاكمة،  االئتالفات  امتناع 
مجّلة  عىل  تعديالت  إجراء  عن  السابقة،  العرش 
أو إصدار مجّلة  العسكريّة  املرافعات والعقوبات 
جديدة للغرض. وال أدّل عىل ذلك من أّن املبادرات 
حبيسة  بقيت  القانون  هذا  لتعديل  الترشيعيّة 
مقرتح  غرار  عىل  الشعب،  نّواب  مجلس  رفوف 
العسكريّة  والعقوبات  املرافعات  مجّلة  تنقيح 
يف  به،  تقّدمت  قد  الديمقراطية  الكتلة  كانت 
نوفمرب 2018، بهدف جعلها مالئمة للفصل 110 
القضاء  اختصاص  حرص  اتّجاه  يف  الدستور  من 
التي  العسكريّة  الجرائم  يف  النظر  يف  العسكري 

يرتكبها عسكريّون دون سواهم.
التي  هي  العسكريّة  املحاكم  أّن  يخفى  وال 

بقضايا   ،2011 عام  بُعيد  تعّهدت،  قد  كانت 
القضاء  جعل  ما  وهو  وجرحاها.  الثورة  شهداء 
الالذعة  االنتقادات  من  لسيل  عرضًة  العسكري 
هذا  استقالليّة  مدى  بشأن  بمؤاخذات  تتعّلق 
حول  وبشكوك  اإلدارة  عن  القضائي  الجهاز 
بعدم  وكذلك  العادلة  املحاكمة  ضمانات  توّفر 
إىل  وما  العسكريّة  املحاكم  يف  الجلسات  علنيّة 
كانت  االنتقادات  هذه  أّن  املفارقات  ومن  ذلك. 
باردو، وتحديدا خالل  قبّة قرص  قد جّدت تحت 
وجرحى  شهداء  »لجنة  عقدتها  استماع  جلسة 
الثورة وتفعيل العفو الترشيعي العام« باملجلس 
الوطني التأسييس مع عبد الكريم الزبيدي وزير 
آنذاك. فعىل خالف ما قد يتبادر  الوطني  الدفاع 
املنظم  القانون  تعديل  إرادة  فإّن  األذهان،  إىل 
تماما،  غائبة  كانت  العسكري  لقضاء  لجهاز 
تتصّدره  كانت  الذي  التأسييس  املجلس  يف  سواء 
الذي  الشعب  نّواب  مجلس  أو  النهضة  حركة 
لحقه وهيمنت الحركة عىل سلطة القرار فيه بعد 

انتخابات 2014 و2019.
القضاء  أّن  اليوم  عنده  الوقوف  يُراد  ال  وما 
القضايا،  من  بالعديد  تعّهد  قد  كان  العسكري 
التآمر  السياسيّة، عىل غرار قضية  املؤثرات  ذات 
الشكاية  وكذلك  للدولة،  الخارجي  األمن  عىل 
املتعّلقة بـ«االنقالب« الذي كان سليم الرياحي قد 
رفعها ضّد عدد من الشخصيات من بينهم رئيس 
الحكومة األسبق يوسف الشاهد. ويف املقابل فإنّه 

قّرر التخيّل عن الشكاية املتعّلقة بالجهاز الرّسي 
اختصاص  دائرة  عن  لخروجها  النهضة  لحركة 

القضاء العسكري.
القضاء  إىل  االلتجاء  أّن  إذن  الواضح  من 
وإنّما  إطالقا،  فراغ  من  يأت  لم  اليوم  العسكري 
سبقته ممارست وعوامل تمهيديّة، السيما عمليّة 
مثار  بات  حتّى  املدني،  للقضاء  متزايدة  تهرئة 
االتجاهات.  مختلف  من  متأتية  جّمة  انتقادات 
وهو ما أثّر يف صورة القضاء العادل لدى الرأي 
علنًا  يُرّوج  ما  إىل  بالنظر  والسيما  عموما،  العام 
اإلرهاب  قضايا  بملّفات  الخطري  »التالعب«  عن 
عن  يُرّدد  عّما  فضال  السياسيّة،  واالغتياالت 
لتعليمات قيادات حزبيّة  القضاة  خضوع بعض 

إىل  وما  اإلجراءات  وإطالة  القضايا  وتمطيط 
املرفق  لهذا  الصعبة  العمل  ظروف  ظّل  يف  ذلك، 

الحيوي...

خلفّيات وحسابات
رئيس املجلس األعىل للقضاء يوسف بوزاخر 
»ال  إنّه  القضاة،  لجمعيّة  ندوة  يف  أيّام  منذ  قال، 
العدالة،  إىل قصور  السياسة  دخول  قبول  يمكن 
أّن  خاّصة  مسيّسا،  يكون  أن  للقايض  يمكن  وال 
ذلك يمثّل مدعاة إىل الشك يف األحكام القضائيّة«. 
الجميع، ضمن  يُدرك  كما  يندرج،  الترصيح  هذا 
قائم  هو  ما  يعكس  أن  دون  يكون  أن  يجب  ما 
للمنظومة  املتشّعب  فالواقع  فعليّا.  البالد  يف 
القضائيّة، يف تونس ما بعد الثورة، لم يُتح انعتاق 
القضاء والقضاة من تأثري السياسة والسياسينّي 
ومن  الزبونيّة  العالقات  شبكات  ومن  واألحزاب 
وليس  عام.  بشكل  املهيمنة  القوى  مراكز  تدّخل 
من قبيل التجنّي الترصيح بأّن السلطة التنفيذيّة 
عّدة  مناسبات  لها يف  أتاح  ما  الوسائل  تملك من 
قضاة  واستمالة  القضائي  الشأن  يف  التدّخل 
وامتهان آخرين. ويكفي اإلشارة يف هذا الصدد إىل 
الجهاز  يتعّلق أحدهما بتوظيف  مثالني وحسب، 
زمن  أثريت  التي  القضايا  من  عدد  يف  القضائي 
رئيس الحكومة األسبق يوسف الشاهد ضمن ما 
ُسّمي آنذاك بحملة »الحرب عىل الفساد«. ويعود 
املثال اآلخر إىل فرتة حكم الرتويكا حني استخدم 

وزير العدل األسبق نور الدين البحريي  »الحركة 
 ،2012 سبتمرب  يف  أعلنها  التي  القضائيّة«، 
للهيمنة عىل الجهاز القضائي وإقصاء من لم يرس 
يف صّفه ولم يجر إىل حضن حركة النهضة. وهذا 
ليس من قبيل الرأي وإنّما نقل ملا كشفته آنذاك 
التونيس  و«املرصد  التونسينّي«  القضاة  »جمعيّة 
الستقالل القضاء« يف بيانات موثّقة، اعتربت فيها 
العدل  وزارة  أجرتها  التي  القضائيّة  الحركة  أّن 
وما إليها من إسناد الخطط الوظيفيّة والرتقيات 
القضاء  جهاز  عىل  السيطرة  إىل  »تمّهد  للقضاة 
واملحاسبة  الفساد  قضايا  إدارة  يف  والتحّكم 
والتجاوزات املرتكبة يف العهد السابق ويف مسار 

العدالة االنتقاليّة والقضايا املتّصلة بالحريّات«.
الشهادة  تندرج  تحديدا  السياق  هذا  يف 
خالل  كنّو،  كلثوم  السابقة  للقاضية  املحوريّة 
أمواج  عىل  الزغالمي  يمينة  للنائبة  مواجهتها 
إذاعة »ديوان آف.آم«، رّدا عىل انتقادات قيادات 
قيس  الجمهوريّة  لرئيس  اليوم  النهضة  حركة 
كاّفة  وجمع  بالحكم  انفراده  بشأن  سعيّد 
جهاز  إىل  بااللتجاء  واتّهامه  يديه  بني  السلطات 
القضاء العسكري انتقاما من خصومه. ورّصحت 
يديه  بني  يمسك  الجمهوريّة  رئيس  إّن  »يقولون 
بالسلط الثالث، شخصيا أقول: ألم تكن النهضة 
الدين  نور  السيد  طريق  عن  بالقضاء  ممسكة 
وأنا  البحريي  يد  يف  كان  القضاء  البحريي؟. 

شاهدة عىل ذلك«. 
شاهدة  كانت  أنّها  كنّو  كلثوم  كشفت  كما 
القوانني  الربملانيّة وكيفيّة صياغة  النقاشات  عىل 
واملصادقة عليها وما كان يحدث من »بيع ورشاء«، 
معها  املتحالفة  واألحزاب  النهضة  حركة  ُمحّملة 
املمارسات. كما ذكرت بخصوص  تلك  مسؤوليّة 
القضاء العسكري أنّها حرضت عىل عينة من ذلك 
وأّن نّوابا من حركة النهضة »طلبوا منّا مغادرة 
القاعة، ُمعتربين وجودنا مؤثرا باعتبارنا ممثلني 
آنذاك  نادينا  »نحن  وأوضحت  قضاة«.  لجمعية 
ورصخنا أنّه ال ينبغي توسيع اختصاص املحاكم 
يأتون  ثّم  حدث،  عّما  مسؤولون  هم  العسكريّة. 
اليوم للتباكي عىل كيفيّة تعّهد القضاء العسكري 
ذلك،  يف  تسبّبتم  أنتم  لهم  أقول  مدنية،  بقضايا 
بأنّه  تحديدا  النقطة  هذه  يف  نصحنا  عندما  ألنّنا 
القضاء  اختصاص  عىل  التضييق  الالزم  من 
يف  إاّل  العسكريّة  املحكمة  تنظر  وأاّل  العسكري 
أدائهم  أثناء  العسكريني  تخّص  التي  القضايا 
لوظيفهم، عدا ذلك تبقى محاكم الحّق العام هي 
املختّصة، لكنّهم رفضوا ألّن لهم حسابات وألنّهم 
دائما،  الحكم  يف  سيبقون  أنّهم  يعتقدون  كانوا 
وقد سبق لهم أن قالوا إنّهم سيبقوم أكثر من 30 

سنة يف الحكم، وهذا ليس جديدا«.
العسكري  القضاء  جهاز  أّن  إذن  يبدو  هكذا 
عمله  كيفيّة  مع  قطيعة  اليوم  يشهد  ال  التونيس 
يف  يتحّرك  بل  السابقة،  العرش  السنوات  طيلة 
 2011 عام  قبل  ما  قوانني  له  سّطرت  ما  حدود 
الثورة. ولم  أدخلت عليها فجر  التي  والتعديالت 
معها  املتحالفة  واألحزاب  النهضة  حركة  ترغب 
يف تنزيل أحكام دستور 2014 تأمينا لضمانات 
املحاكمة العادلة ألنّها اعتقدت وهًما أنّها تغلغلت 
يف أجهزة الدولة حتّى باتت فوق املساءلة، ودون 

أن تسترشف أّن السحر قد ينقلب يوًما عليها...

مرسوم 22  سبتمرب حرر القضاء العسكري من مقتضيات 
دستور 2014.. وانقلب السحر عىل الساحر
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املشهد  عرف  النبض  وجس  االستكشاف  زيارات  بعد   
املستوى  عىل  هاما  تطورا  أسبوعني  منذ  التونيس  السيايس 
تحرك  يف  تمثل  الديمقراطي  املسار  تعطيل  بدعوى  الخارجي 
ُمكثّف أمريكي -أوروبي بتنسيق زمني واضح مع املؤسسات 
املالية الدولية بما فيها وكاالت التصنيف السيادية واملؤسسات 
سعيا  »املستقل«  املركزي  البنك  يمثلها  التي  املحلية  املالية 
املرسوم  عرب  الجمهورية  رئيس  انتهجه  الذي  املسار  لتطويق 
املتعلق   2021 22 سبتمرب  يف  املؤرخ  الرئايس رقم 2021-117 

باإلجراءات االستثنائية. 
والحادة  املرشوعة  السياسية  املشاكل  عىل  النظر  بقطع 
عليها  التأكيد  من  البد  ثوابت  هناك  اإلطار  هذا  يف  املطروحة 
ُمجّددا حتى نتمكن من استيعاب ماهية الوضع الحايل السيايس 

واالقتصادي واالجتماعي يف البالد. 
واملايل  االقتصادي  الدمار  بحجم  يتعلق  األول  الثابت 
والذي   2011 منذ  البالد  حكم  إليه  أفىض  الذي  واالجتماعي 
تتحمل مسؤوليته كل األحزاب والشخصيات التي تداولت عىل 
السلطة طيلة هذه املدة. هذا الدمار تمثل يف انهيار قيمة الدينار 
بنسبة 74% وارتفاع املديونية من 25 مليار دينار سنة 2010 
مليار   12,8 من  التجاري  العجز  وارتفاع  حاليا  مليار   120 إىل 
دينار سنة 2010 إىل 31 مليار سنة 2019 ووصل إىل 21,3 مليار 
2,4 مليار دينار  2021 أي بمعدل  دينار يف ُموّف شهر سبتمرب 
التضخم  نتيجة  األسعار  ارتفاع  خالل  من  تجىل  كما  شهريا. 
الفئات.  كل  طال  للمواطن  الرشائية  القدرة  وانهيار  املستورد 

عالوة عىل ظاهرة الهجرة الرسية وهجرة األدمغة.
هذا الدمار تزامن مع أزمة أخالقية وسياسية لم يسبق لها 
مثيل عمقت ظاهرة الفساد الذي انترش يف كامل دواليب الدولة 
املركزية والجهوية واملحلية وتفىش يف جميع املرافق العمومية 

من صحة وتعليم ونقل وبنية تحتية وبيئة. 
األحزاب  باصطفاف  تتعلق  تزامن مع ظاهرة خطرية  كما 
السياسية مع جهات دولية وإقليمية حسب القناعات واملراجع 
للوطن  العليا  للمصالح  كامل  تنكر  ويف  والفكرية  السياسية 

وعىل حساب السيادة الوطنية.     
هذا الوضع الكارثي أفىض حتميا إىل نفور نسبة عالية جدا 
األحزاب  من  الشباب  فئة  منه  وخاصة  التونيس  الشعب  من 
الشعب  الستحقاقات  تنكرت  التي  رموزها  ومن  السياسية 
انتخابات  بعد  ما  والترشيعية  النيابية  املدة  يف  التونيس خاصة 

    .2014

األطراف الخارجية ديدنها الوحيد تحقيق 
مصالحها الذاتية

ويف  الخارجية  الجهات  بمسؤولية  يتعلق  الثاني  الثابت 
والواليات  األول«  تونس  »رشيك  األوروبي  االتحاد  مقدمتها 
املتحدة »راعية الحرية والديمقراطية« يف هذه الكارثة الوطنية 
يف  الكربى  دول  للسبع  »دوفيل«  قمة  منذ  لها  خططت  التي 
ماي 2011 بفرض عدم تغيري املنوال التنموي وعدم فتح ملف 

الرشاكة الُموّقع سنة 1995 بل والدفع ملزيد تعميقه 
أصنافها  بكل  الخدمات  وقطاع  الفالحة  قطاع  ليشمل 
ثم  ثالث  تفويض  من  الدويل  النقد  صندوق  تمكني  عىل  عالوة 
منذ  عليها  اعتاد  التي  التقشف  وصفة  لفرض  وخامس  رابع 
عىل  الضغط  رضورة  يف  تتلخص  الوصفة  هذه  الثمانينات. 
وإيقاف  التقاعد  منح  وعىل  األجور  عىل  الضغط  عرب  امليزانية 
املرافق  نفقات  وتقليص  العمومية  الوظيفة  يف  االنتداب 
العمومية يف التعليم والصحة والنقل وتحويل هذه األنشطة إىل 
 1986 سنة  تدخل  منذ  البالد  تشهده  ما  وهو  الخاص  القطاع 
والذي استفحل منذ سنة 2013 إىل اليوم. عالوة عىل الدفع نحو 
مزيد الخصخصة يف كل القطاعات اإلسرتاتيجية والهامة مثل 

الطاقة والنقل واالتصاالت واملالية والبنوك.  
العرشية  يف  ُمكثّفة  بطريقة  تواصل  املبارش  التدخل  هذا 
األحزاب  طرف  من  مفتوحة  املجاالت  كل  وجد  حيث  األخرية 

لضم  مخططاته  كل  لتمرير  البالد  حكمت  التي  والشخصيات 
البالد يف خانة مصالحه االسرتاتيجية يف دحر كل منافس جديد 
تم  األوروبي  االتحاد  مستوى  وعىل  الباب  هذا  يف  املنطقة.  يف 
التوقيع عىل اتفاق »الرشيك املميز« يف نوفمرب 2012 وهو اسم 
بدون أي مضمون يُذكر. وقد تم التسويق لهذا االتفاق يف إطار 
مزايدة سخيفة بكونه مرتبة أرقى من »املكانة املتقدمة« التي 
2008، أو مرتبة »الرشيك املتقدم«  حصلت عليها املغرب سنة 
الجهات  بعض  أطنبت  وقد   .2010 سنة  لألردن  منحت  التي 
األوروبية  »املفوضة  نوع  من  بعناوين  الرشاكة  لهذه  املسوقة 
لالتحاد  وخاص  مميز  رشيك  تونس  الخارجية:  للعالقات 
األوروبي« جاء فيه »أن منح تونس هذه املرتبة أضيف لها خطة 
و2017.  2013 بني  املمتدة  للفرتة  املميزة  الرشاكة  حول  عمل 

التعاون  عالقات  يف  بالرتفيع  الجانبان  تعهد  اإلطار،  هذا  ويف 
االتفاق  »وتم  املقال  ويضيف  ممكن.  مستوى  أعىل  إىل  بينهما 
بالخصوص عىل العمل من أجل التوصل إىل اتفاق كامل ومعمق 
للتبادل الحر )أليكا(، واتفاق رشاكة يشمل التنقل باإلضافة إىل 
املفتوحة(.  األجواء  )نموذج  الجوي  النقل  آخر يف مجال  اتفاق 
ويف 14 سبتمرب 2016، تبنى الربملان األوروبي بأغلبية ساحقة، 
البالد  وضعية  أن  بالخصوص  فيه  اعترب  تونس،  بشأن  قرارا 
تونس ترصد  لفائدة  إرساء »خطة مارشال« حقيقية  تقتيض 
عىل  القائمة  السلطات  دعوة  مع  هامة،  اعتمادات  نطاقها  يف 
املالية  للموارد  نوعي  دعم  تأمني  إىل  االوروبي  االتحاد  موازنة 

املوجهة لتونس...
 خالصة األمر رغم هذا التسويق امُلطنب، تونس تدحرجت 
من سوء إىل أسوء وأصبحت يف حالة إفالس وغري قادرة للخروج 
تدحرجت  كما  جديدة.  موارد  لتعبئة  العاملية  املالية  السوق  إىل 
املؤسسات  كل  وترضرت  العمومية  املرافق  كل  خدمات 
خاصة  والفقر  البطالة  نسبة  وارتفعت  والخاصة  العمومية 
بعد اندالع جائحة كورونا التي كشفت عمق الدمار االقتصادي 

واالجتماعي الذي أصاب البالد.  

قرار االتحاد األوروبي األخير يحمل ضمنيا 
في طياته االعتراف بمسؤولياته في 

الوضع الكارثي في تونس   
    

يف عالقة بالوضع الذي أصبحت عليه البالد منذ 25 جويلية 
املتحدة  الواليات  مع  بتنسيق  األوروبي  االتحاد  بادر   2021
باتخاذ إجراءات تصعيدية انطلقت إثر زيارة »جوزيب بوريل« 
الذي عرب«عن مخاوف االتحاد األوروبي إزاء الوضع يف تونس« 
قمة  تأجيل  قرير  إىل  تحولت  ثم   .2021 10سبتمرب  بتاريخ 
»الفرنكوفونية« بمكاملة مبارشة بني الرئيس الفرنيس والرئيس 
التونيس. وأسفر يف النهاية إىل إصدار قرار تم التصويت عليه يف 

الربملان األوروبي بتاريخ 21 أكتوبر 2021. 
امللفت لالنتباه أن هذا القرار األخري سبقه مرشوع قرار تم 
مدى  تبني  اعتبارات  وتضمن   2021 كتوبر  أ   19 بتاريخ  نرشه 
مرشوع  عىل  املرشفة  الهيئات  عليه  أصبحت  الذي  التخبط 
سياسة  يف  األولوية  ذو  بلد  تونس  »اعتبار  بعد  حيث  القرار 
الجواراألوروبية« تم الرسد بإطناب ملؤرشات الوضع االقتصادي 
البالد«. كما تعرضت لتفيش  الكارثي يف  واالجتماعي والصحي 
إىل االعرتاف  الثامن  الفصل  إىل يف  الفساد. ثم تعرضت  معضلة 
مرشوع  تداعيات  من  األوروبي  الربملان  »تخوف  إىل  رصاحة 
االقتصاد  عىل  »األليكا«  واملعمق  الشامل  الحر  التبادل  اتفاق 
املرشوع  هذا  أن  تعترب  لذلك  أصال،  املتدهور  التونيس،  املحيل 
املدني  املجتمع  تجاوزته األحداث خاصة وأنه محل رفض من 
وضوح  وبكل  هكذا  حاليا«.  األولويات  من  يعترب  وال  التونيس 
مع العلم أن هذا الفصل تم حذفه يف النص الثاني الذي اعتمده 

الربملان األوروبي. 
إىل  تعرض  فقد  عليه  التصويت  تم  الذي  القرار  بخصوص 

اعتبارات غريبة وعجيبة من نوع 
خطرية  بتجاوزات  قامت  املشييش  حكومة  أن  اعتبارا   -
إىل  تعرضوا  الذين  املتظاهرين  تعنيف  عرب  اإلنسان  لحقوق 
2021.« مع العلم أنه نفس املشييش  التعذيب يف شهر جانفي 
األوروبية-والفرنسية  األطراف  معه  تتفاوض  كانت  الذي 

خاصة.
ثم تضيف« اعتبار يؤكد » أن الفساد نخر البالد منذ عرشات 
السنني« وهي جهة تتحدث عن بلد اعتربته مثاال للبلدان النامية 
لصندوق  نجيب  وتلميذ  واالجتماعية  االقتصادية  إنجازاته  يف 

النقد الدويل. 
التي  الرسية  الهجرة  ظاهرة  تفيش  »عن  القرار  عرج  كما 
يفرون من بالدهم يف  الذين  التونسيني  تشمل عدد متزايد من 
تونس  »أن  الفصل  نفس  وذكر  للموت  حياتهم  تعرض  قوارب 
تعترب من بني البلدان العربية التي تتعرض إىل أعىل نسبة هجرة 
بهجرة  املنتفعة  الدول  أول  من  أنه  يذكر  أن  ونيس  االدمغة« 

االدمغة. 
كما ذكر القرار« أن تونس عرفت ثاني أعىل نسبة وفيات يف 

العالم نتيجة جائحة كوفيد19-« 
العارش  الفصل  يف  األوروبي  الربملان  قرار  عرب  األخري  ويف 
»عن أسفه أنه رغم متانة رشاكته مع تونس لم يتمكن االتحاد 
لتحقيق  إعانتها  ومن  التونسية  البالد  مساندة  من  األوربي 

حوكمة رشيدة وتحقيق التنمية املرجوة منذ الربيع العربي«
الرشيك األوروبي عرب عن أسفه لعدم مساندته لتونس منذ 
الربيع العربي لكنه حقق فائض تجاري بمبلغ 120 مليار دينار 

يف نفس املدة
رصيحا  اعرتافا  منازع  بدون  يعترب  األوروبي  الربملان  قرار 
منذ  التونيس  الشعب  عىل  ُفرضت  التي  الرشاكة  جدوة  بعدم 
التي  الصناعية  اإلنجازات  كل  تدمري  إىل  أفضت  والتي   1995
القرار يعترب صفعة لكل من  حققتها حكومة االستقالل. هذا 
نارص هذه الرشاكة يف تونس ظلما وبهتانا يف حق الشعب ويف 

حق أجياله. 
اكتفى  الرشيك  هذا  وصارخة  واضحة  تخبط  حركة  يف 
برسد الوضع الكارثي الذي تعانيه بالدنا وعرب عن أسفه لعدم 
التمكن من مساندته لكنه لم يعرب عن امتنانه لتحقيق فائض 
تجاري بمبلغ يقدر تقريبا يف حدود 120 مليار دينار )املصدر: 
العمومية  املديونية  يساوي  ما  أي  لإلحصاء(  الوطني  املعهد 
املسؤولني  بتواطئ مع  الحالية. واألفظع من ذلك فإنه يسوق 
عىل املستوى السيايس واإلداري املحيل أن عالقاته التجارية مع 
تونس متوازنة واألغرب أن فرنسا تدعي أن مبادالتها مع تونس 
افرتاء  أعظم من هذا  إىل فائض تجاري لصالح تونس.  تفيض 

واستخفاف بالسيادة الوطنية وبالشعوب ال يوجد. 
إضافة لذلك فإن االتحاد األوروبي عرب يف قرار الربملان األخري 
أنه »قدم منحة بقيمة 2 مليار لتونس بني 2011 و2021 »ونيس 
أن يذكر أن رشكاته املنتصبة يف تونس منذ عرشات السنني يف 
إطار املناولة الخاصة بها والتي ال تدفع رضائب وال تسرتجع 
مداخيل التصدير بنص األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل التي 
تطبقه بنفسها منذ سنة 2010 ، تحصلت عىل منح بقيمة 9,5 
مليار دينار يف نفس املدة بشهادة تقرير البنك الدويل الصادر يف 
سنة 2014 والذي أكد »أن الرشكات غري املقيمة واملصدرة كليا 
تتحصل عىل منح قدرها يف حدود مليار دوالر أمريكي سنويا. 
هذه  وجود  ألن  سدى  تدفع  املنح  هذه  من   %70 أن  أكد  كما 

الرشكات لم يكن بسبب املنح«  
للبالد  العليا  واملصالح  الوطنية  السيادة  فإن  عليه  وبناء 
حقيقة  حول  ورسيع  رسمي  تحقيق  فتح  اليوم  تستوجب 
التجارة الخارجية مع االتحاد األوربي وحول حقيقة املنح التي 
تعطى لهذه الرشكات األجنبية بدون موجب خاصة وأنها تنتفع 
املتدنية  األجور  نتيجة  منخفضة  جد  تونس  يف  إنتاج  بكلفة 

ونتيجة سعر الدينار املنهار. 

 خطري للغاية
السيادة الوطنية والمصالح العليا تستوجب فتح تحقيق
في األرقام الُمؤّكدة والُمفزعة حول التجارة الخارجية    

موقف األسبوع
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الطبويب هياجم قيس سعيد..
وسعّيد يرّد

العربي الوسالتي
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  يتحّرك  لم 
بالشكل  جويلية   25 قرارات  عن  اإلعالن  منذ 
املطلوب. بل األكثر من ذلك بدا جليا من خالل 
يف  يسري  ال  أنه  وترصيحاته  مواقفه  بعض 
االتجاه الصحيح بدليل انسحاب عديد األطراف 
الفاعلة من مربّع املوالني له والتحاقها بجبهات 

املحّذرين من مرشوعه السيايس الغامض.

الفرتة  عناوين  تحديد  يف  الرئيس«  »سياسة 
يف  والجهات  األصوات  عديد  تستفز  بدأت  القادمة 

التونيس  العام  االتحاد  وحتى  والخارج.  الداخل 
الداعمني  أّول  من  كان  الذي  للشغل 

بدوره  يتخّلف  لم  سعيد  لقرارات 
بل  الجمهورية  رئيس  انتقاد  عن 

مبارشة  مّر  أنه  ذلك  من  األكثر 
اىل مرحلة التحذير.

شخص  يف  ممثال  االتحاد 
الدين  نور  العام  أمينه 
الطبوبي تخىّل عن ترصيحاته 
يف  واملنضبطة  املتعقّلة 
من  وصّعد  األخرية  اآلونة 
لرئيس  املوجه  خطابه  لهجة 

الجمهورية مؤّكدا أنه ال مجال 
الحكم  اىل  اليوم  بتونس  للعودة 

املطلقة وبأنه ال يمكن  اليد  القائم عىل نظام سيايس فيه  الفردي 
الحد رسم مستقبل تونس خارج اطار االتحاد.

نقلتها  ترصيحات  يف  االثنني  أمس  قال  الطبوبي  الدين  نور 
أي وقت  اكثر من  اليوم  املطلوب  أن”  لالتحاد  الرسمية  الصفحة 
مىض هو التعقل والحكمة والرصانة ال ان تسرّينا وسائل التواصل 
االجتماعي« يف إشارة ضمنية اىل الصفحات املحسوبة عىل رئيس 
التنكيل معنويا  الجمهورية والتي تخصصت يف االيام املاضية يف 

بكّل منتقديه.
الطبوبي اعترب ان شبكات التواصل االجتماعي وسيلة للتضليل 
مؤكدا ان بعض االطراف مندسة فيها لتخريب مسار 25 جويلية 
والعودة للوراء محذرا من انه ال يمكن التقدم بتونس بالعودة اىل 

نفس الوضعية السائدة قبل تفعيل ذلك املسار. 
الرئيس  لم يكتف الطبوبي بتوجيه أصابع االتهام اىل أنصار 
فحسب بل صّوب سهام نقده اىل سعيد نفسه حيث شّدد عىل أنه 
ال يمكن ألحد مهما كان رسم مستقبل تونس خارج إطار االتحاد 
دعوة  الجمهورية  رئيس  تجاهل  عىل  رّدا  للشغل  التونيس  العام 
عنه يف وقت سابق.  أعلن  كان  الذي  الحوار  يف  للمشاركة  االتحاد 
الطبوبي قال حرفيا : »من يريد اجراء حوار بال اتحاد الشغل وال 
مجتمع مدني ومن غري االحزاب حر يف ذلك.«   مضيفا »اذا ارتأت 
املجتمع  وخارج  االتحاد  خارج  حوارا  تنظيم  الجمهورية  رئاسة 
املدني والطيف السيايس الذي آمن بتحركات 25 جويلية ويطمح 
ويف  مواقفه  يف  وكل حر  ذلك  يف  فهي حرة  املستقبل  يف  البناء  اىل 

خياراته«.
جويلية   25 قرارات  من  االتحاد  مواقف  بان  الطبوبي  وذكر 

كانت واضحة وبان رئيس الجمهورية التقط اللحظة واتخذ تلك 
القرارات وانه شدد عىل  االتحاد كان مع تلك  ان  القرارات مؤكدا 

رضورة القيام بإصالح عميق لألوضاع االقتصادية واالجتماعية.
قبل ذلك بيومني توعد نور الدين حكومة نجالء بودن  وتوقع 
عن  الدفاع  اجل  من  باملظلمة  وصفها  معركة  يف  معها  الدخول 
للمواطن  الرشائية  القدرة  اىل تدهور  االقتصادية  مشريا  الحقوق 

واىل انقراض ما يسمى بالطبقة املتوسطة نتيجة لذلك.
أسماه  وما  الجمهورية  رئيس  سلوك  الطبوبي  وانتقد 
املحافل  يف  يتسّول  بلد  اىل  يلتفت  احد  »ال  ان  مؤكدا  بالعنرتيات 
أن  معتربا  اخرى«.  جهة  من  بعنرتيات  ويقوم  جهة  من  الدولية 
يف  يكمن  مشكلها  أن  »غري  النجاح   مقومات  كل  تمتلك  تونس 
ابنائها وانها تخرج من تخمرية اىل اخرى.« مؤكدا انه ال يمكن ان 
تنصلح االحوال بالتخمريات مشددا عىل رضورة االتعاظ باألخطاء 
السابقة ويبدو من كالم الطبوبي أن املقصود بالتخمرية الحالية 

هو رئيس الجمهورية.
مخاطبة  اىل  الجمهورية  رئيس  لالتحاد  العام  األمني  ودعا 
الشعب وتعديل األوتار لقيادة الناس نحو مرشوع وطني معتربا 
ان االزمة هي ازمة ثقة بني الحاكم واملحكوم وان مثل هذه االزمة 

ال يُحل اال بالوضوح وبالصدق.
رئيس  مع  شخيص  خالف  أّي  له  يكون  أن  نفى  الطبوبي 
التوجهات  بعض  يف  االختالفات  بعض  وجود  رغم  الجمهورية 
مجددا تأكيده عىل ان االتحاد ال يعطي صكا عىل بياض ألي كان 
وعىل أن ال أحد يزايد عليه أحد يف الوطنية وال يقبل بان يقوم بدور 
ان  تونس  يحكم  ان  يريد  من  عىل  يتعني  وبانه  شعبية«   »لجان 
يقرأ تاريخها جيّدا. كالم الطبوبي كان واضحا ورصيحا وممزوجا 

بعد  خاصة  والوعيد  التحذير  من  الكثري  فيها  بنربة 
دعوته رئيس الجمهورية ضمنيا اىل طرح مضامينه 
واالجابة عن تساؤالت حول دور االحزاب والخيارات 
العالم  يف  الديمقراطيات  كل  بان  مذكرا  السياسية 
الطبوبي  رسائل  من  جليا  وبدا  االحزاب.  عىل  تعتمد 
جهة  من  الشعبية  اللجان  بني  ومزجه  املشّفرة 
الجمهورية  لرئيس  الغامضة  السياسية  واملضامني 
بالنظام  للتعريف  رصيحة  محاولة  ثانية  جهة  من 
السيايس الجديد الذي ينشده سعيد والذي يقوم عىل 
القائم  الجماهريي«  و«الشعبوي  »الشعبي«  الحكم 
كذلك عىل حكم القاعدة والقواعد وعىل البناء الهرمي 

السلطوي املقلوب.
عديد  يحتمل  الطبوبي  الدين  نور  كالم 
القراءات والتأويالت. فالرجل يتكّلم عن 
تحذيراته  يف  مطلقا  يستند  وال  دراية 
عىل مجّرد استنتاجات. فال يخفى عىل 
أحد أن رئيس الجمهورية يبحث عن 
السياسية  الثقل  مراكز  كّل  تجريد 
مقابل  صالحياتها  من  البالد  يف 
وتوزيعها  واحدة  يد  يف  تجميعها 
الشعب  عامة  عىل  عادل  بشكل 
بحكم  واألحّق  األوىل  باعتباره 
نفسه بنفسه بعد أن كان سنوات 
الفاسدين  سلطة  سجني  طويلة 

واملفسدين أو هكذا يتصّور »الرئيس«.
بني  املبارش  العمودي  التواصل  عىل  املبني  الرئيس  ومرشوع 
وليد  مرشوعا  ليس  الشعبية  الجماهريية  والقاعدة  السلطة  رأس 
تحقيقها  عن  ويبحث  الفكرة  بهذه  يؤمن  كان  فالرجل  اللحظة 
تستقيم  ال  الحقيقة  يف  الفلسفة  وهذه  القرص.  دخوله  قبل  حتى 
الدولة  يفقد  جدرانها  وتسّطح  السلطة  فتشّعب  الحال  واقع  مع 
هيبتها وينزع عنها سيف العدل والحكمة. ثّم إن تبنّي فكرة البناء 
السلطوي القائم عىل عكسية األدوار ال وجود لها سوى يف مخيّلة 
بعض األخيار. وهذه الفكرة تتعارض حتى مع الطبيعة ومع املزاج 
وفات  واالنفالت.  واالفالت  الرفض  عن  بطبعه  الباحث  االنساني 
الترشيع  السلطة وأصل  أّن أصل  يبدو  الجمهورية عىل ما  رئيس 

نزل من السماء اىل األرض ولم يصعد من باطنها اىل األعىل.
رسالة  بعث  كثريا حيث  قيس سعيد  رّد  يتأّخر  لم  جانبه  من 
من  »مع  قال  حيث  فيه  وبترشيكهم  بالحوار  املطالبني  لبعض 
عىل  استولوا  من  مع  أو  واملساكني  الغالبة  مع  الوطني؟  الحوار 
قوتهم ومازالوا ينّكلون بهم اىل اليوم ويف كل يوم« مضيفا » وحتى 
من ينادون اليوم بالحوار هم متورطون يف بعض القضايا«. رسالة 
التونيس  العام  االتحاد  لجماعة  موجهة  أنها  عىل  البعض  تلقفها 

للشغل.
وعن  الشعبية  اللجان  عن  وحديثه  الطبوبي  كالم  أّن  األكيد 
باالضافة  الجمهورية  لرئيس  الغامض  السيايس  الطرح  مضامني 
اىل مواقف سعيد الثابتة والصامدة يف وجه دعوات التغيري قد تدفع 
البالد  عىل  وخيمة  عواقب  له  تكون  قد  جديد  صدام  نحو  بالبالد 

والعباد.

موقع الشارع املغاريبموقع الشارع املغاريب

أخبار صحيحة ودقيقة وآنيةأخبار صحيحة ودقيقة وآنية
www.acharaa.com



www.acharaa.com العدد 282 - الثالثاء 26 أكتوبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

10الشارع السياسي

غواصة إخوانية 
ُمنَدّسة في حكومة 

نجالء بودن

البناء القاعدي، فصل جديد
من تشليك الدولة والثورة

نعم ، رب ضارة نافعة

تفاعالت مع األحداث التونسية

يا جماعة يبدو أنّه دام الفرح.. ووجب الرجوع إىل دورنا الرقابي 
حتى نحفظ مكتسباتنا من سوس الخوانجية.

الدينية  الشؤون  وزير  أّن  إىل  تشري  تدوينة  نرشُت  أمس  ليلة 
تقدم  ماجستري  رسالة  مناقشة  يف  عضوا  كان  الشايب  ابراهيم 
التجديدي لألستاذ  الفكر   : النجار وموضوعها  الطالب أسامة  بها 
راشد الغنويش : السياسة الرشعية أنموذجا وذلك اليوم االثنني 10 
سبتمرب 2018 عىل الساعة منتصف النهار باملعهد العايل للحضارة 

االسالمية.
عيل  الدكتور  إرشاف  تحت  النجار  أسامة  الطالب  البحث  قدم 
العيش وبحضور عضو اللجنة الدكتور إبراهيم الشايبي وبرئاسة 

الدكتور سامي الفرييض الذين أسندوا له مالحظة حسن جدا.
تعليم عايل صدمت  أستاذة  باعتباري  اختصايص  ومن منظور 

لقراءة هذه املعلومة؛ وذلك لسبب بسيط جّدا:
له  ليست  موضوع  عىل  توافق  أن  ماجستري  للجنة  :كيف  أّوال 
وحزبي  ايديولجي  سياق  يف  يندرج  هو  إذ  العلمي،  بالبحث  صلة 
للدعاية ال غري. وال يفهم من ذلك سوى تلميع  أن يصلح  ويمكن 
صورة الغنويش واإلسهام يف أن يكون شخصية مفّكرة تلعب دورا 

رياديا يف حركة التجديد   اإلسالم )و(ي
بوابة  أّن  وبما   ،2017 يف  اإلرشاف  غرّي  الطالب  أّن  يبدو  ثانيا: 
معهد الحضارة قد أغلقت رابط تاريخ الرسائل الجامعية منذ أن 
انترش عبق خرب الشايبي،ولكم أن تعودوا إىل قوقل، لم أتمكن من 
الطالب  أّن  الرسائل، لكن املخترص هو  نسخ ما نّص عليه جدول 
له لجنة  الرسالة.. وأودعها.. وعينت  غرّي األستاذ املرشف.. وحّرر 
من 3 أعضاء.. وناقشها ونال شهادة املاجستري.. وكّل ذلك يف سنة 

واحدة أي يف 2018.. معجزة يعني
معروفة،  غري  شخصية  مبدئيا  فهو  الطالب،  إىل  لنعد  ثالثا: 
فِلم  األملعية  إن كان بمثل هذه  أنا،وأتساءل  إيلّ  بالنسبة  األقّل  عىل 
رسالة  عىل  سنوات  أربع  مضت  وقد  دكتوراه  رسالة  يناقش  لم 

املاجستري، وربّما كرتوشة وطفات
أّما اآلستاذ املرشف عيل العيش.. فحّدث وال حرج.. ولعّل أهّم ما 
اتحاد  أنّه عضو يف مجلس الشورى. أضف إىل صوالته يف  له  يخّلد 
قناة  نجم  أنّه  يجهل  فمن  ؟  الفرييض  سامي  والرئيس  الخراب 
أنّه الهالل الالمع بقناة  الخوانجية » أم. تونيزيا « ؟ ومن ال يعلم 
اإلنسان؟ وشخصية مثله ال يمكن بأّي حال أن تقرتن مع من ال 

يدين بدين الغنويش.
نأتي اآلن إىل األستاذ ابراهيم الشايب، وقد تطّوع كثريون للدفاع 
عنه. ومن ضمن التربيرات لقبوله عضوية لجنة املهزلة العلمية يف 
يرفض عضوية  أن  له  :وكيف  قولهم  الغنوشية  الشخصية  تلميع 
أن يرفض عضوية لجنة، وألسباب قد  لجنة! بىل بإمكان األستاذ 
موضوعية  وأخرى   .. االلتزامات  كثرة  بينها  من  شخصية  تكون 
مثل اعرتاضه املبدئي عىل صيغة الرسالة.. فيكون أضعف اإليمان 
االنسحاب، خاّصة إذا تحّرك لوبي كبري لحماية العمل واملرتّشح.. 

وهذا من املألوف يف العمل الجامعي. 
حكم  عرشية  طيلة  اإلعالمي  الفضاء  احتالله  ذلك  إىل  أضف 
منصب  عىل  تحّصل  من  كّل  أّن  يدرك  ال  من  وغبي  الخوانجية.. 
املؤلفة  أبنائهم أو حتى من  الفرتة هو من  وإن كان قميئا يف تلك 
قلوبهم.. أّما البقية فمن املغضوب عليهم، ويكفيهم القوت الذين 

يقتاتون والهواء الذي يتنّفسون واملاء الذي يرشبون.
تبعا ملا ذكرنا، فإنّنا نعرّب عن تحّفظنا من هذه الشخصية، بل 
وريبتنا منها. وكان األجدر التثبت يف سريتها قبل اإلعالن عنها وإن 
عرّبنا عن ريبتنا فألنّنا نخىش أن يتخذه الغنويش مطية يركبها، أو 
كما فعل ابن القارح عندما دخل الجنّة عىل ظهر جاريٍة زقفونة.. 
هذه  نجاح  عىل  الجميع  من  أحرص  ألنّنا  زقفونة..  نريد  ال  نعم 
نَبغي فشال.. حتى ال  النساء.. وال  الحكومة، فهي حكومتنا نحن 

يقال عنّا.. ناقصات عقال ودينا.

نادية السليني

عادل لطيفي

الطاهر بن حسين

مثلما يعلم الجميع انني مع 25 جويلية من قبل هذا التاريخ ألنني كنت طالبت بحل الربملان متذ سنة 
ونصف، لكنني كما كان موقفي سابقا من قيس سعيد، أحكم عليه خاصة بما يقول حول مرشوعه للبناء 

القاعدي الذي اعتربه خطرا عىل الدولة وليس عىل الديمقراطية فحسب...
بعد 25 جويلية بوصلتي هي نفسها وهو ما يفرس حيطتي وانتقادي ملا قام به بعد ذلك. 

البارحة يف خطابه امام مجلس الوزراء واليوم مع وزير تكنلوجيا االتصال، اصبح االمر ثابتا: كل ما يهم 
الرئيس من 25 جويلية هو فقط وفقط مرشوعه الطوباوي )»الخيايل«( للبناء القاعدي وال يشء غري ذلك...

ال مشكل له ال مع النهضة )التي تحولت فجأة من حزب رعى االرهاب اىل مجرد اشخاص فاسدين، الغنويش 
اساسا( وال مع غالء االسعار وال مع املالية وال مع التنمية او غريها....هو يوظف كل عنارص املشهد واللغة 

فقط من أجل التحضري لهذا الهدف...
كل يشء اليوم بدا واضحا: الرئيس يتحدث عن حوار وطني مع الشعب والحقيقة يريد استشارة شعبية 
من االسفل اىل االعىل )مثل »عيش تونيس«( تلعب فيها مجموعاته التفسريية  الضبابية واملجهولة، دورا 
الكبري عىل تهميش  الرئيس. ومن هنا حرصه  انتخابي عىل مقاس  العام لقبول قانون  الراي  لتهيئ  بارزا 

مختلف التشكيالت الوسيطة مثل املنظمات الوطنية واملجتمع املدني وكل األحزاب...
يف حديثه اليوم مع وزير تكنولوجيا االتصال، تحدث يف نفس الوقت عن منصة للتحاور مع التونسيني يف 

الخارج وذكر بحملته التي سماها تفسريية يف ربط واضح....
النزهاء والصادقني، كما يقول، قيس سعيد يريد فقط جر  قيس سعيد ال يريد حوارا وطنيا حتى مع 

الجميع الستشارة شعبية تخرج ببنائه القاعدي...الذي سوف يكون كارثة عىل الدولة...
باسم  الباجي  نداء  طرف  من  ثم  والهوية،  الدين  باسم  النهضة  طرف  من  والثورة  الدولة  تشليك  بعد 

التوافق، تشهد تونس اليوم آخر فصزل هذا التشليك مع طوباوية قيس سعيد القاعدية...الحماهريية...
لم نخرج من تخبط السنوات العرش...

االقرتاض من األسواق  الصعب عىل تونس   اليوم من  أنه أصبح  لوكالة موديز يعني  التصنيف األخري 
املالية الخارجية.

اعترب البعض أن يف ذلك مصيبة املصائب يف حني أن صعوبة االقرتاض ما انفّكت تشتّد من سنة اىل أخرى 
طوال العرش سنوات األخرية وما التصنيف األخري سوى درجة واحدة تحت الدرجة السابقة.

ولكن لنفرتض أنه بإمكاننا اقرتاض كل ما نحتاجه والذي قّدره الخرباء بحوايل 18 مليار دينار)7 مليار 
دوالر( فقط ملا تبّقى من سنة 2021 وسنة 2022.

الديون  املوظفني وسداد أصول وفوائد  )أجور  امليزانية  تغطية عجز  نتمّكن من  الحالة سوف   يف هذا 
السابقة(  وتكاليف استرياد املواد األساسية )مواد غذائية ومحروقات(. ونكون يف نفس الوقت قد راكمنا 
الديون اىل ما فوق 110 باملائة من الناتج الوطني بدون خلق أي ثروة وطنية جديدة. وسوف نجد أنفسنا 

سنة 2023 يف مأزق أشد من اليوم. 
املفرغة  الحلقة  هذه  من  لنخرج  الوقت  حان  ولقد  تنفع.  ال  غدوة”  واقتلنا  اليوم  “اعطينى  فسياسة 
تلبية  اىل  أساسا  وموّجهة  الذاتية  اإلمكانيات  عىل  أساسا  تعتمد  مختلفة  اقتصادية  سياسات  باعتماد 

الحاجيات الوطنية.
ففي باب تعبئة املوارد مثال،  من شأن العدالة الجبائية أن تجلب حسب الخرباء أكثر من 5 مليار دينار 
سنويا   %  20 بحوايل  تخّفض  أن  شأنها  من  التي  البديلة  الطاقات  يف  لالستثمار  كايف  مبلغ  وهو  سنويا 
من كلفة استرياد املحروقات املستعملة حاليا يف توليد الطاقة. ومن شأن هذه الطاقة البديلة املجانية أن 

تستعمل يف تحلية مياه البحر ملجابهة شّح املياه ودفع الزراعة.
مداخيلها  استعملت  اذا  قادرة،  والسياحة  والزراعة  املعملية  والصناعات  الفسفاط  صادرات  أن  كما 
تحلية  )تجهيزات  املنتجة  االستثمارات  كلفة  وكذلك  املرتاكمة  الديون  كلفة  تغطية  رشيدة، عىل  بطريقة 

املياه وإنتاج الطاقة البديلة أساسا(. ولكن هذا يفرتض توفري رشطني أساسيني :
أوال : تطبيق العدالة الجبائية بكل رصامة )اذ ال يعقل أن يكسب البعض يف املهن الحرة والتجارة مئات 
املاليني ويدفعون 500 دينار سنويا كرضيبة قارة عىل الدخل وال يعقل أن تبقى التجارة املوازية خارجة عن 

كل اخضاع للرضيبة(
ثانيا : أن نستغنى ملدة 5 سنوات عىل العديد من املواد الكمالية املستوردة.
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الوضع االستثنائي والفعل التصحيحي 
رأي

جميع  أصبح  تام.  بشكل  املشهد  تغرّي  فجأة 
بيمينهم  الفعل.  دائرة  خارج  السياسيني  الفاعلني 
ليسو  هؤالء  أن  التونسيون  واكتشف  ويسارهم. 
قدرا مسّلطا عليهم. وأدركوا أيضا أّن الذين تمّلكوا 
حق  بغري  تمّلكوه  سنوات  لعرش  العمومي  الفضاء 
امللك املرسوق بكثري من قّلة  وأنهم ترّصفوا يف ذلك 
الحياء والتبّجح وبانعدام كفاءة وبسقوط أخالقّي 
ودناءة. تراقص علينا يف السنوات األخرية سياسيون 
ال يشبهون السياسيني، جاؤوا فجأة دون أيّة كفاءة 
تجعلهم  ميزة  أيّة  لهم  نعرف  لم  وأغلبهم  تذكر، 
التّي  القليلة  القّلة  حتّى  العام.  بالشأن  ينهضون 
بعد  بقيت  فإنها  تعارض  السابق  العهد  يف  كانت 
الثورة تلُوك نفس خطاباتها السابقة، ولم تستطع 
فتحته  الذّي  الواسع  األفق  نحو  بأفكارها  الخروج 
الثورة فلم تجدد وسائلها وال خطاباتها وحافظت 
عىل زعاماتها التاريخية وأعادت ابتناء وجودها عىل 
املظلومية دون أن تهتّم بما حدث ويحدث يف املجتمع 
من تحوالت عميقة شملت كل النواحي. وهكذا تم 
توجيه الثورة نحو خيارات ماضوية رجعية وجدت 
من ينّظر لها، ومن يعيد تكييفها مع الواقع، ومن 
فيها،  يّمحي  ومن  لها،  يدفع  ومن  معها،  يتحالف 
وُصنعت أحزاب صورية كثرية لصنع تعّدد وهمي، 
فحزبا املرزوقي والتكتل ليسا سوى ربيبني للنهضة، 
ربيبا  التيار  كان  كما  لفظتهما.  ثّم  بهما،  حكمت 
آخر حكمت به ولفظته يف مرحلة الحقة. كما كان 
الباجي ربيبا آخر توّهمت أنها تحكم به، لكنّه، ألنّه 
يّمحي فيها،  أن  سيايس محنك تسامى معها دون 
وأعاد الدولة العميقة لواجهة الفعل السيايس، وبان 
الرجعية  هما  تونس  تحكمان  رجعيتني  أن  جليّا 
والرجعية  ورشكائها،  النهضة  يف  ممثلة  الدينية 
أيضا،  هو  ورشكائه  الباجي  يف  ممثلة  الدستورية 
املتحكمني فعال يف دواليب  الغنائم بني  وتّم تقسيم 

الدولة ممثلني يف عائالت تحكم بمالها من بعيد!  
أما نحن الّشعب الكريم فاكتشفنا فجأة أّن هناك 
تمثلت  ثوري  هو  ما  سياق  يف  تّمت  كربى  مغالطة 
الشعبية  الفاعلية  تلك  عن  كّليا  االنتباه  رصف  يف 
حياتها،  وعن  مطالبها،  وعن  تغيري،  لكّل  املولدة 
وتلخيص كّل ذلك يف أمور دستورية نصية شكلية، 
مع إلجامها بكّل ما من شأنه أن يعّطلها، يف القضاء 
ويف االقتصاد، ويف جميع أوجه الحياة االجتماعية. 
الحقوق  جميع  لنا  تكن  لم  لكن  دستور،  لنا  وكان 
جدا  متأخرون  أنّنا  إذ  الدساتري،  تحميها  التي 
ويف  الصحة  ويف  التعليم  ويف  األساسية  البنية  يف 
أقل  كانت  التي  الدول  جميع  عن  الكربى  املشاريع 
منا، وبعيدون جدا عن أقل بلد أوروبي، وأغلب دول 
الخليج قفزت بعيدا عنا بآالف األميال. وتّم تصحري 
واالتصاالت،  النقل  وخصوصا  الخدمات  قطاع 
ونبتت يف جميع األنهج أسواق ال تكاد تنتهي، يف كّل 
األيام، وبدأنا نرى مظاهر مزرية ألشكال من الحياة 
الجائعة الفقرية املزرية. وأصبح لنا مجلس نيابي، 
لكن لم يصبح لنا ما تقوم عليه الحياة النيابية من 
حقوق، وظّل املعّلم واألستاذ يف ذيل السّلم التأجريي، 
أجر  إن  بل  العالم  يف  تأجريا  األقل  املوّظف  وبقي 
األستاذ ال يكاد يذكر بالدوالر إذا ُقورن براتب نظريه 

العماني أو القطري أو السعودي أو األوروبي، مجرد 
للبنوك  انحنى  وإذا  املؤونة،  تكفيه  تكاد  ال  مالليم 
التي أطلقت يدها دون رادع فإنه يتحول تدريجيا إىل 
متسّول باملعنى الحقيقي للكلمة. السياسة واجب 
ومسؤولية، ولكن من حكمونا لم يقوموا بواجبهم، 
ولم يشعروا بمسؤوليتهم العظيمة أمام شعوبهم. 
أغلب  وندم  صعبا.  العيش  وأصبح  األعباء،  فزادت 
التونسيني عىل زمن كانوا فيه قادرين عىل العيش. 
من  زوجته  تُكثر  الذي  الرجل  قصة  هنا  تحرضني 
فاستشار  اليد،  ذات  وضيق  البيت  لضيق  الشكوى 
حكيما فقال له أدخل عليها بقرة ثم أدخل كلبا ثم 
شكوى  فزادت  نصحه،  كما  ففعل  خنزيرا،  أدخل 
خصامها،  فقل  البقرة،  أخرج  له  فقال  الزوجة، 
أخرج  وملا  أكثر،  كالمها  فنقص  الكلب،  أخرج  ثم 
الخنزير سكتت ورضيت. وما حدث للتونسيني أنهم 
دمروا حياتنا، وقتلونا، وأفسدوا البقية الباقية مما 
لم تمّسه يد الفساد يف السابق. أيعقل أن يتّم ايقاف 
دكتور   500 يموت  أن  أيعقل  بأنواعها؟  االنتدابات 
تونيس جوعا ويناموا يف الشارع دون أن تهتز لهم 
القصبة؟ أيعقل أن نرى اهرتاء املؤسسات الرتبوية 
عن  املرعبة  االنقطاعات  وتلك  أسقفها  وسقوط 
األكالت  بتلك  نرىض  أن  أيعقل  ونسكت؟  التعليم، 
الجامعية؟  املطاعم  يف  ألبنائنا  تقدم  التي  التافهة 
أيعقل كل هذا الغالء؟ أسئلة وأسئلة ال أحد يتحمل 
عبء اإلجابة عنها. ومطلوب منّا أن نسكت وندفع! 
الذي حصل.  25 جويلية حال لالنسداد  لقد كان 
يف  يخرجون  يزالون  وال  الناس  خرج  حقيقة.  هذه 
الغد. ال  إليهم األمل يف  أعاد  كل موعد ألّن ما حدث 
املّرة هناك  لكن هذه  بياض،  يعطي صكا عىل  أحد 
مّرة  ألول  االختالف.  عىل  وتصميم  اختالف  فعال 
املجاني،  الحديث  من  العمومي  الفضاء  إفراغ  يتّم 
وننتظر فعال ما، ولو بسيطا. ألول مّرة نتحرك بعيدا 
يجمعنا  ما  نحو  ونتّوجه  بنوعيها،  الرجعيات  عن 
من أهداف تحّقق إنسانية اإلنسان. ألول مرة نرى 
سياسيني أقل دناءة ولؤما وبذاءة وادعاء، يأتون ال 
ليتكلموا، بل ليحققوا أهدافا ُرسمت لهم بدقة، من 
يتحقق  عيشة  يعيش  أن  يريد  الذّي  الشعب  طرف 
الحقوقي  اإلنساني كّله وليس جانبه  فيها الرشط 
عىل  األوراق  توزيع  يعاد  مّرة  وألول  فقط.  الشكيل 
قواعد جديدة. دستور جديد يعّده أساتذة القانون، 
وجمعيات  وأحزاب  بالكامل،  مراقبة  ومؤسسات 
املضبوطة  والتجمع  التحزب  رشوط  تحقق 
بالقانون، ومالية عمومية تعمل وفق القواعد التي 
مّمن  املواطنني  حقوق  الدولة  اسرتجاع  تضمن 
املجلس فقيس سعيد  أما  أية ذريعة.  رسقها تحت 
تُرتّب  وقتي،  أمر  تعطيله  أن  يعني  مّما  يحّله،  لم 
خالله األمور بحيث تكون التمثيلية مستقبال أكثر 
نشعر  مّرة  وألول  باملواطن.  ارتباطا  وأكثر  فاعلية 
بصدق الشعار الذي رفع سابقا دون أن ينّفذ وهو 
تهيئة شبه  إعادة  ذلك من  يعني  ما  املحاسبة، مع 

كلية للقطاع القضائي. 
إذا جّربنا؟ ال يشء مطلقا؟ هناك  ماذا سنخرس 
شعب  إرادة  تحرسه  احتمال  ننجح،  أن  احتمال 
رُسقت ثورته، وسّفهت أحالمه بيد أحزاب كرتونية 

قادة  يفكر  مثلما  يفكرون  ال  أشخاص  يقودها 
العالم. لقد شاهدنا طيلة سنوات عمل  األحزاب يف 
بعض األحزاب، وحرضنا بعض انتخابات قواعدها 
مّرة  وألول  العجب!  ورأينا  الوطنية،  مجالسها  يف 
أمل  تشبهنا. هناك  تونس  يف  كامال  نستعيد حلمنا 
يف أن نخرج من ديمقراطية شكلية فوقية التمثيليّة 
حقيقية  شعبية  تمثيليّة  ديمقراطية  إىل  حزبية 
الثورة بالرتكيز  مبارشة، تعمل عىل تحقيق أهداف 

عىل البعد االجتماعي.
اإلصالحي  املسار  لهذا  تحّفظ  أي  دون  أنترص 
يجعلني  ما  لدّي  فليس  سعيد،  قيس  أطلقه  الذّي 
االنسداد واألمل خياريْن فإنني  أترّدد. فحني يكون 
أختار األمل يف تونس أفضل. وحني تكون الرجعيات 
خياريْن  التونسية  بمقوماتها  والحداثة  بأنواعها 
األوىل  الثورة  تكون  وحني  الحداثة.  أختار  فإنني 
لتحريرها  استثنائي  وضع  إىل  محتاجة  املغدورة 
واعادتها إىل مسارها الثوري الصحيح، فإنني أؤيّد 

عمليات التصحيح التي بدأت ولن تتوقف.
ما أسميه الوضع االستثنائي، يقوم عىل السياسة 
يف الوقت الحايل، وكل الوقت لوضع قواعد سياسة 
سليمة، مع إيالء االهتمام بما هو اجتماعي، والقيام 
بتصحيح جدي وفعال لجميع املسارات القادرة عىل 
إطالق املارد التونيس اقتصاديا وزراعيا. أمور تبدو 
تحّدي  عىل  قادر  التونيس  العقل  لكن  مستحيلة، 
املستحيل، ورضب موعد مع التاريخ. سنبقى دون 
تمثيل نيابي، لفرتة استثنائية، ودون أحزاب لبعض 
التمثيل يستمر إما مجمدا  الوقت أيضا، ولكن ذلك 
مما يعني إمكانية عودته الحقا أو فاعال يف الشارع 
السيايس وحرا يقول ما يريد، لحني استكمال الفرتة 
واالستفتاء  الجديد،  الدستور  وإطالق  االستثنائية، 
عليه، وإعادة الوضع التمثييل النيابي بصيغة تمثيلية 
حقيقية. وتكون وقتها الدولة قد استعادت أو بدأت 
االجتماعية.  وقدرتها  االقتصادية  عافيتها  تستعيد 
وحني يقول الرئيس إن ال عودة ملا مىض، فإنّه إنما 
يلّمح إىل تصميمه واقتناعه بالتصحيح الذي أطلقه، 
بإرادة  تأسييس  استثنائي  ظرف  إىل  يحتاج  والذّي 
حرة ضمن تصّور وطني يؤمن بأّن التونيس يستحق 
حياة أفضل، تتحقق فيها جميع الحقوق التي تجعل 
منه إنسانا ومواطنا ال مجّرد رعية. السؤال هنا إىل 
رهينة  واإلجابة  االستثنائي؟  الوضع  يستمر  متى 
عوامل أهمها أوال استعداد التونسيني لقبول فكرة 
التصحيح، وهي تبدو موجودة، واستعداد الفاعلني 
الفرتة،  اإليجابي إلنجاح هذه  للتعاطي  السياسيني 
وحكومته  الرئيس  قدرة  وثالثا  متوفر،  أيضا  وهذا 
الجديدة عىل تقديم بدائل أو إجابات عملية ملشكلة 
العالقة،  املشاكل  من  وغريها  واملديونية  الفساد 
مع  والنجاح،  والقوة  الرسعة  إىل  يحتاج  ما  وهو 
تقوم  ال  مختلفة  إعالمية  سياسة  توفري  ضمان 
تويل  بل  السوق  وسياسات  والتنافسية  الربح  عىل 
لرأي  والتسويق  الجديدة  الخيارات  لدعم  االهتمام 
عام مدرك لجوهر ثورته التي هي ثورة اجتماعية 

تنادي بالشغل والحرية والكرامة الوطنية.

نصر سامي - شاعر وكاتب



قديمة  منظومة  عىل  غاضبا  املايض  جويلية   25 يوم  الشعب  خرج 
النهضة  رأسها حركة  املاضية وعىل  العرش سنوات  البالد طوال  حكمت 
التقط  يومها  والتكسري.  بالتحطيم  مقراتها  املتظاهرون  استهدف  التي 
بتجميد  أمرا  فأصدر  رسيعا  جوابه  وكان  الرسالة  الجمهورية  رئيس 
أربك  ما  الحكومة، وهو  نوابه وعزل رئيس  الحصانة عن  الربملان ورفع 

الحركة وعّجل بسقطاتها املتتابعة والتي تتلخص يف ما ييل:

السقطة األولى
أّولهما  موقفني  الحظنا  حتى  جويلية   25 قرارات  عن  أُعلن  إن  ما 
موقف الفرح الذي عرّبت عنه جماهري شعبنا بالخروج إىل الشوارع ليال 
إىل  الغنويش  اتجاه  خالل  من  ظهر  والثاني  والغناء  والرقص  بالزغردة 
والبقاء  لحركته الحتالله  املنتسبني  نائبته وبعض  الربملان صحبة  مبنى 
واحدة  رشعيتان  لدينا  لتصبح  الترشيعية  السلطة  مقر  باعتباره  داخله 
يف قرطاج وأخرى يف باردو وهو ما قد يمثل ورقة مساومة للضغط عىل 
الرئيس. غري أن شيئا من هذا لم يحصل ألن الغنويش وجد األبواب مغلقة 
وُمنع من الدخول. عندها طالب املنتسبون لحركته بااللتحاق به ملحارصة 
الربملان واستنساخ ما حدث يف ميدان "رابعة بمرص"، فقىض الليل بأكمله 
يف سيارته منتظرا النجدة ولكنه وجد نفسه وحيدا والرائع أن الجماهري 
وراءه  جاّرا  االنسحاب  إىل  ودفعته  حارصته  الرئيس  لقرارات  املساندة 
أذيال الخيبة. تلك هي السقطة األوىل التي سيحفظها له التاريخ ملخصة 
يف صورته أمام أبواب الربملان املغلقة وهو يرتجى السماح له بالدخول. 
وقد أبدع أحد جنودنا يف الرد عىل من قال إنه أقسم عىل حماية الدستور 
ورقة  حماية  بني  وشتان  الوطن،  حماية  عىل  أقسموا  الجنود  أي  بأنهم 

ليست إال دليال لتنظيم السري يف الطريق وبني حماية الطريق ذاته.

السقطة الثانية
للحركة حيث قّلص عدد  التنفيذي  املكتب  الغنويش تغيريا يف  أجرى 
أعضائه من 40 عضوا إىل 19 فقط. والجدير باملالحظة أنه نّحى صهره 
رفيق بوشالكة من الرتكيبة الجديدة وهو الذي لم يتوقف منذ مّدة عن 
شتم الرئيس ووصفه بأقذع النعوت، وكأني براشد يُوّجه بذلك رسالة إىل 
رئيس الجمهورية ترطيبا لألجواء، غري أن هذه املحاولة باءت بالفشل إذ 

أسقط مجلس الشورى يوم 24 سبتمرب الرتكيبة الجديدة.

السقطة الثالثة
بعد أن فشل الغنويش يف محاوالته لفتح قناة اتصال مع الرئيس رغم 
مفيدة  تكون  عّلها  الوساطات  إىل  لجأ  التنفيذي  املكتب  تركيبة  تغيريه 
فكّون لجنة إلدارة األزمة جمع فيها من لم يصدر عنهم أي ترصيح أو 
موقف مناوئ للرئيس وكلف محمد القوماني برئاستها وهو أمر تعجبُت 
له ألنه من غري عادة الغنويش االطمئنان إىل من أبدى معارضة سابقة له، 
وتذكروا ما صنع بعبد الفتاح مورو رغم أسبقيته يف التأسيس، وقد تبني 
يل يف ما بعد أن رئاسة القوماني ليست إال حيلة من الغنويش إليجاد خيط 

تواصل مع الرئيس عن طريق شقيقه نوفل سعيد الذي يشارك يف الحياة 
السياسية مدافعا عن خيارات أخيه علما أنه تربط نوفل عالقات قديمة 
بمحمد القوماني ألنهما كانا منتسبني ِلما يُسمى اليسار اإلسالمي وكانا 
من بني أعضاء هيئة تحرير مجلة 15/21 ومن الكتاب الدائمني بها. هذه 
العالقات مع املجموعة لم تنقطع وبقيت متواصلة من خالل عضويتهما 
املشرتكة يف رابطة تونس للتعدد والثقافة ويف أنشطتها التي يلعب فيها 
لليسار  املستحدثة واملحيّنة  الصورة  النيفر دورا محوريا. فهي  احميدة 
اإلسالمي، غري أن محاولة االندساس يف ثنايا القرار السيايس الرئايس عرب 
اللجنة،  أّدى بالقوماني إىل االستقالة من  الشقيق فشلت ولم تنجح مّما 
وهو ما صاغته الحركة يف بيان بّررت فيه االستقالة بأن األبواب مغلقة 

وهكذا أوصدت أبواب قرص قرطاج مّرة أخرى يف وجه الغنويش.

السقطة الرابعة
كشفت تقارير دائرة املحاسبات والوثائق املنشورة عن عقود لوبيينغ 
يف الواليات املتحدة األمريكية عقدتها الحركة مع رشكات أمريكية فاقت 
املبالغ املدفوعة يف بعضها املليون دينار فضال عن دعوة أحد أعوانها هناك 
أعضاء من الكونغرس للتدخل يف شأن داخيل تونيس. كل ما ذكر يكشف 
مصالح  تعارضت  إذا  باألجنبي  االستقواء  يف  مانعا  تجد  ال  النهضة  أن 
الوطن  مصلحة  مع  إليه  تنتمي  الذي  املسلمني  لإلخوان  الدويل  التنظيم 
واستعدادها للتفريط يف استقالل القرار الوطني إن كان ذلك يف صالح 
مشغليهم من األجانب وهو ما تأكد لدى التونسيني جميعا ولم يعد قابال 
للنقاش أو التكذيب وقد قّدمت يف ذلك منظمة "أنا يقظ" قضايا مفّصلة 

وموثقة.

السقطة الخامسة
االستقاالت املتواترة فرديا وجماعيا وإن كنت ال أصدق أصحابها ألننا 
تعودنا منهم عىل هذا النوع من االستقاالت الوهمية فإنها تؤرش عىل سقوط 
قريب للحركة التي عرفناها طوال النصف قرن املايض. فاالستقاالت قبل 
2011 يف عمومها كانت تحدث يف فرتة الرسية وذلك للتوقي من غضب 
تتم  فهي  املرة  هذه  أما  القانونية.  املتابعة  عن  بالنفس  والنأي  السلطة 
يف وضع مغاير. فالحركة قانونية ويف وضع كانت يف السلطة لذا وجب 
تحويال  تكون  قد  ألنها  االستقاالت  من  النوع  هذا  مع  بحذر  التعامل 
للوجهة إىل موقع آخر ليس فيه الوجوه املستهلكة التي اهرتأت ولم تعد 
صالحة لالستعمال. ويروج أن حزبا أعّد لهذا الغرض وأنه يضم بعض 
الذي  يثبت هذا  أخرى ومما  اتجاهات  والقوميني وشتاتا من  املستقيلني 

نرى أن الغنويش يف معالجته مللف املستقيلني سقط سقطتني:
25 جويلية املمىض من قبل ما  1( األوىل ملا لم يُردَّ الفعل عىل بيان 
يفوق 100 عضو وقيادي واكتفى بالقول بأنهم "ترسعوا وكان من املمكن 
النظر يف الحلول الوسطى يف أفق املؤتمر القادم" وهو ما يعني أنه يعترب 
استثمارها  يمكن  وأنه  الحركة  تمثل خطورة عىل  االستقاالت ال  أن هذه 
القادمة لصالح حركته ألن أصحابها لم يتجاوزوا  يف املعارك السياسية 

الخطوط الحمر ذلك أنهم أرجعوا أسباب ما حدث إىل: "استفراد مجموعة 
وهم  األخرية"  السنوات  يف  خاصة  داخلها  بالقرار  لرئيسها  املوالني  من 
بذلك لم يُحّملوا مرشد الحركة املسؤولية وبّرؤوه متهمني يف ذات الوقت 
املوالني له. لهذا السبب بالذات ترك الغنويش الباب مفتوحا يف وجوههم 
بالعودة يف أي وقت إن تحسنت األوضاع أو االندساس يف تنظيمات أخرى 

ألن الثقة فيهم لم تنقطع.
2( الثانية ملا قرر الغنويش تجميد عماد الحمامي وإحالته عىل مجلس 
التأديب ألنه يف تقديره تجاوز الخطوط الحمر ونقض بيعته له بادعائه 
الصغري".  الباب  من  بالخروج  نفسه  عىل  وحكم  انتهى  "الغنويش  أن: 
والذي نخلص إليه أنه  يجب التعامل مع ما ُسمي استقاالت بقدر كبري 
من الحذر ألن النحل الدينية ال تعرف معنى االستقالة وتأملوا كيف عالج 

الغنويش امللفني واحد ضمن املحافظة عىل البيعة والثاني بعد نقضها. 

السقطة السادسة
اإليطالية  سريا  ال  دي"  "الكوريري  لجريدة  للغنويش  حديث  يف 
مهاجر  ألف   500 من  أكثر  بأن:"هناك  هّدد  جويلية   25 إجراءات  بعد 
أن  ويمكن  رسيع  وقت  يف  اإليطالية  السواحل  إىل  سيتوجهون  محتمل 
يتصاعد التهديد اإلرهابي وعندها تسود حالة عدم االستقرار إذا لم تعد 
الديمقراطية إىل تونس" ويقصد عودته إىل رئاسة الربملان. هذا التهديد 
لقي رفضا واسعا وشجبا عريضا من طرف أغلبية املواطنني األمر الذي 
جعل الحركة تصدر بالغا إعالميا يوم 30 جويلية جاء فيه: "إن ترصيح 
يف  الديمقراطية  عىل  لالنقالب  املحتملة  للنتائج  تبيني  هو  راشد  األستاذ 
ذلك  املنطقة" وهي يف  بالدنا وعىل  االستقرار يف  ذلك عىل  وتأثري  تونس 
وهذه  موىس.  الحاج  هو  الحاج  موىس  يقال  كما  أو  باملاء  املاء  تفرس 
سقطة أخرى تؤكد أن الحركة ال تحسن اإلنصات إىل الشعب الذي تدعي 
الجماعة  إال بمصلحة  أنها ال تعرتف  إليه والدفاع عنه والحال  االنتساب 

ولو عىل حساب الوطن.

السقطة السابعة
يوم 20 أكتوبر نرش الغنويش بيانا عىل صفحته باسم مكتب املجلس 
بذلك سقطة  ارتكب  أنه  للنظر  والالفت  ترويجه.  ما درج عىل  فيه  أعاد 
تختلف  وأعضاؤه  تماما  مجّمد  املكتب  ألن  مصداقيته  يف  تقدح  أخرى 
الدولة ومنهم  أسباب غيابهم عنه فمنهم من هو متهم بالتآمر عىل أمن 
من فضل االختفاء تماما بعد 25 جويلية حتى تمر العاصفة ومنهم من 
هو معرتض عىل رئاسة الغنويش للمجلس ومنهم من يمسك العصا من 

الوسط حتى ال يغضب الرئاسة فيرصح باليشء ونقيضه.
لم يحصل أن سقط الغنويش طوال حياته السياسية هذه السقطات 

املميتة يف ظرف وجيز وقديما قال الشاعر:
ومن يحتفر برئا ليوقع غريه

سيوقع يوما يف الذي هو حافر..

سقطات حركة النهضة السبع !
أنس الشابي
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تغرّي سلوك األستاذ سمري ديلو يف عالقة بمواقع 
التّواصل اإلجتماعيّة وبات دائم التّدوين عىل صفحته 
الّرسميّة، خالفا ملا كان عليه قبل 25 جويلية 2021، 

حيث كان ُمقاّل يف منشوراته وتفاعالته.
أحد منشورات األستاذ سمري ديلو تضّمن مقولة 
جون  يُدعى  شاب  بلجيكي  مجتمعي  وناشط  لكاتب 
جوس... وجون جوس هو ما يمكن تصنيفه بالكاتب 
يف  الجميع  وحّق  املطلقة  الحريّة  عىل  يُدافع  الحالم، 

املشاركة يف الحياة العاّمة.
املقولة التي اختارها األستاذ سمري ديلو هي : »يف 
أنّهم  املشكل  يف  املتسبّبون  يّدعي  ما  غالبا  الّسياسة، 

هم الحّل«!
لدى  العام  االنطباع  يدعم  »املقولة«  هذه  اختيار 
عدد هام من التونسيّات والتونسينّي بأّن األستاذ ديلو 

يُتقن التسويق ألّي تغرّي يف املواقع أو املواقف.
اإلنسان  حقوق  وزير  خطة  ديلو  سمري  شغل 
الجبايل  حمادي  حكومة  يف  الحكومة  باسم  والناطق 

وواصل شغل نفس املنصب يف حكومة عيل العريض 
وكان قد انتخب نائبا مؤّسسا عن حركة النّهضة.

لطروحات  مسّوقا  عقود،  ومنذ  كان،  ديلو  سمري 
املتّهمني  كّل  عن  الّدفاع  توّليه  عن  فضال  النّهضة 
الّشكيل  واختالفه  املحاكم  أمام  واإلرهاب  بالتطّرف 
عن قيادات نهضويّة أخرى هو يف التسويق وطريقة 
لم يرتك  فهو نهضوي رصف  أّما مضمونيّا  التّناول. 
يوما قبل 25 /7 /2021 خّط الّدفاع عن الّطروحات 
الرّسي  بالجهاز  املتعّلقة  التّهم  وحتّى  واملمارسات 
والشبهات )الجديّة( بالّضلوع يف جرائم وعىل رأسها 

قضيّة االغتياالت الّسياسيّة.
يمحي  أن  الوطني  للّشأن  ُمتابع  ألّي  يمكن  وال 
ذاكرته يف ما يتعّلق بالسيّد سمري ديلو وحزب حركة 
من  اآلن  نتابع  ما  عىل  فقط  والرّتكيز  عموما  النّهضة 
استقاالت بالعرشات من النّهضة أو التّداول يف وسائل 
إعالم عن التوّجه لتأسيس تنظيم جديد »يحلم« سمري 
من  جديدة  قيادات  تقوده  عرصيّا،  يكون  بأن  ديلو 

الّشباب وقد ترأسه إمرأة!
اإلتّجاه  قبله  )ومن  النّهضة  حركة  لحزب  بدايًة، 

لعّل  والّطرد  باالستقاالت  حافل  تاريخ  اإلسالمي( 
أهّمها تلك التي حدثت أواخر سبعينات القرن املايض 
 15 ومجّلة  اإلسالمي«  »اليسار  ُسّمَي  ما  وتأسيس 
ِذكر سلسلة االستقاالت بعد جريمة  /21 كما يمكن 

باب سويقة...
من  عددا  شملت  والتي  األحدث  اإلستقاالت 
لرفضهم  يقولون،  كما  جاءت،  البارزة  القيادات 

راشد  الحركة  رئيس  يش استفراد  لغنّو ا

مؤاخذة  أّن  أي  واملايل...  الّسيايس  القرار  بسلطة 
والتّكتيك  بالترّّصف  باألساس  تتعّلق  املجموعة  هذه 
محاولة  تتعّد  ولم  النّهضة  فكر  تتناول  وال  الّسيايس 
جمهور  من  هام  جانب  غضب  موجة  »امتصاص« 
من  أّي  من  نسمع  ولم  منخرطيها  وحتّى  النّهضة 
وممارساته  اإلسالمي  التنظيم  لفكر  نقدا  املستقيلني 
وما  للحكم  النّهضة  صعدت  أن  بعد  وال  الثّورة  قبل 

شهدت فرتة حكمها من جرائم بشتّى صنوفها!
يف صدارة املستقيلني، نجد األستاذ النّائب بالربملان 
امُلجّمد سمري ديلو وهو من أكثر الّسياسينّي حضورا يف 
وسائل اإلعالم للتعليق عىل مجريات األحداث الوطنيّة 
وأيضا عىل »املرشوع الّسيايس املرتقب« أو عىل األقّل 

امُلَراد تقديمه كذلك.
البالد  الذي تمّر به  الوضع اإلستثنائي  أّن  ويبدو 
الّرئيس  مساندي  بني  الّسياسيّة  الرّصاعات  واحتدام 
من  زادت  قد  االنقالب  مقولة  ومتبنّيي  سعيّد  قيس 
والّشارع  اإلعالم  ديلو يف وسائل  فرص ظهور سمري 

وعىل مواقع التّواصل اإلجتماعي بل وّفر له، شخصيًّا، 
مساحة أكرب لّلعب عىل كّل الواجهات! فهو حينا نائب 
اعتبار  يف  واسع  طيف  مع  ويتّفق  الصلحيّات  مجّمد 
ما كان يحدث تحت قبّة الربملان مسيئا وُمرّذال للعمل 
غلق  من  يشتكي  كذلك،  نائب،  طورا  وهو  الّسيايس، 
للخروج  اقرتاحات  ويقّدم  بـ»دبّابة«  الربملان  أبواب 
من الوضع ويف مواضع أخرى يلتحف عباءة املحامي 
الكرامة  ائتالف  كتلة  نّواب  عن  ويدافع  الحقوقي 
األستاذ  مع  ويتعاطف  القضايا  من  عدد  يف  املتهمني 
املواقع  الّشتم عىل  الّشابي يف مواجهة حمالت  نجيب 
نشيطة  ومشاركة  كبرية  حماسة  ويُظهر  اإللكرتونيّة 
يف املظاهرات امُلطالبة بالعودة للحياة »الّدستوريّة«...

األستاذ سمري ديلو يبدو من أكثر قيادات النّهضة 
)مستقيلون أو باقون(، تأقلما مع هذا الوضع ملا يوّفر 
له من امكانيّات الستغالل مواهبه املتعّددة »ُمتحّررا« 

من وزر اإلنضباط ملقوالت حزبيّة...
»مغادرة«  قبل  كان معروفا،  ديلو  األستاذ سمري 
كان  ما  وتجميل  تبييض  بقدرته عىل  النّهضة  حركة 

الفرتات  أحلك  يف  وحتّى  حزبه  عىل  يعيبه  البعض 
التقليل  إىل  يلجأ  كان  تنظيمه،  عىل  الخناق  واشتداد 
املعتاد- للرّد  يعود  كان  النّهاية  ويف  املآخذ  شأن  من 

املغشوش: »إيّل عندو حاجة يميش للقضاء« أو »خيّل 
عليه  بات  ما  اليقني  علم  يعلم  وهو  يخدم«  القضاء 
وزارة  عىل  البحريي  الّدين  نور  مرور  بفعل  القضاء 
العدل وها إّن بعض »إنجازاته« بدأت تتكّشف للعيان 

وتطال عددا من املنتسبني لسلك القضاء...
ترصيحاته  كانت  ومهما  ديلو  سمري  األستاذ 
النّأي بنفسه عن حركته »الّسابقة« يبقى  ومحاوالت 
عنه،  رشسا  ومدافعا  الّسيايس  لإلسالم  رشعيّا  إبنا 
ملواجهة  صوتا  وال  جهدا  يّدخر  لم  وتوابع(!  )نهضة 
الّشهيدين  قضيّة  يف  الّدفاع  هيئة  إليه  توّصلت  ما 
وخصوصا  الرباهمي  ومحّمد  بلعيد  شكري 
الرّسي.  الجهاز  بملّف  يُعرف  بات  ما  يف 
ائتالف  نواب  اآلن محامي  ديلو هو  سمري 
أنّه  نسمع  ...لم  املطار  قضيّة  يف  الكرامة 
القضايا  إحدى  يف  رمزيّة،  ولو  نيابة،  قّدم 
بتهمة  املوقوف  أو  املحتّج  بالّشباب  املتعّلقة 
يف  أو  بوظيفته«  القيام  أثناء  موّظف  عىل  »اإلعتداء 

قضايا حريّات فرديّة إلخ...
بمن  جديد  حزب  تأسيس  عن  حديثه  يكون  قد 
يف  مجّرد فصل جديد  لهم  وأصدقاء  النّهضة  غادروا 
وقد  اإلخواني  للتّنظيم  العودة  ثّم  اإلنسالخات  تاريخ 
ال يتعّدى األمر محاولة للّضغط عىل القيادات املتبقية 
النّهضة  حزب  بأّن  واإليهام  العودة  لتحسني رشوط 
قادر عىل التطّور والحال أنّه تنظيم ينبني عىل عقيدة 

دينيّة وعىل الوالء للمرشد...
األكيد أّن سمري ديلو، بعد هذه املرحلة، سيكون قد 
حّقق ما ال يقدر الكثري من النّهضوينّي عىل تحقيقه: 
إىل  العودة  ثّم  بتأسيس حزب جديد  تلويح  إستقالة، 
حضن التّنظيم الذي نشأ وترعرع فيه وبات يف بنيته 
الجينيّة ويكون قد أبعد شيخه قليال من الضوء املسلط 
عليه السرتجاع أنفاسه وأنفاس حزبه بعد خسارة أهّم 

موقع تبّوأته النّهضة:رئاسة الربملان.

ستشيب عىل ما شببت عليه يس سمري...
منير الفالح

أن  جدا  المنطقي  من 
هي  ما  إلى  تونس  تصل 
ودمار  انهيار  من  عليه 
بعد أن تحكم في مصيرها 
سنوات  ثالث  طيلة 
العريض  علي   : السادة 
المرزوقي  والمنصف 
جعفر.  بن  ومصطفى 
أنهم  الثالثة  ميزتهم 
كامل  طيلة  يتحّملوا  لم 
مسؤولية  أية  حياتهم 

ادارية أو سياسية.
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صور من تاريخ تونس الحديثة

المملكة  قّياد  ُعمَّال/  من  لمجموعة  صورة 
أخذت  المعاصر(  بالمصطلح  )والة  التونسية 

حوالي سنة 1935 وهم:
1( قايد مكثر عبد العزيز المنشاري.

2( قايد توزر مصطفى بن إبراهيم.
3( قايد سوق األربعاء )جندوبة ( محمد داود.

4( قايد سبيطلة الجيالني بن رمضان.
5( قايد تاجروين محمد إسكندر.

6( قايد مجاز الباب أحمد المعموري.
7( قايد الكاف مصطفى صاحب الطابع.

 قايد تبرسق رشيد بن عصمان.
9( قايد مدنين محمد الزواري.

10( قايد باجة الحبيب الجلولي.
11( قايد المهدية الطيب بن خيرية.

محمد  بيشون(  )مركز  الغربي  جالص  قايد   )12
الصالح دبيش.

على  ثاروا  الذين  القياد  من  بسيطة  قائمة 
االحتالل الفرنسي و المخزن الحسيني سنة 1881  :

-الحاج المسعي قايد اوالد ايدير من جالص
- الحاج  الواعر قايد اوالد سعيد في النفيضة.

في  رضوان  اوالد  قايد  يوسف  بن  احمد   -
الهمامة.

- علي بن عمار قايد اوالد عيار 
- الحاج حراث قايد اوالد ناجي من الفراشيش.

- علي بن خليفة النفاتي قايد نفات.

برزت يف اآلونة األخرية العديد من املؤرشات عن حصول توتر 
املتحدة  والواليات  تونس  بني  العالقات  يف  معهود  وغري  واضح 
االمريكية واملجموعة األوروبية سيما بعد استدعاء الرئيس قيس 
سعيد سفري الواليات املتحدة االمريكية دونالد بلوم بتاريخ 14 
أكتوبر 2021 إلبالغه استياء تونس من ادراج األوضاع الداخلية 
التونسية عىل جدول اعمال الكونغرس األمريكي. ويف ذات اليوم 
تناول الرئيس سعيد نفس املوضوع بطريقة غري مبارشة اثناء 
ترؤسه أّول مجلس للوزراء للحكومة الجديدة حيث شدد مجددا 
عىل تشبثه بسيادة تونس واستقاللية قرارها رافضا بقوة تناول 
املقصود  وكان  األجنبية.  الربملانات  يف  الداخيل  التونيس  الشأن 
بذلك جلسة االستماع املنتظمة الحقا بالكونغرس وما ورد فيها 
 25 منذ  الرئيس قيس سعيد  املتخذة من  للتدابري  انتقادات  من 
جويلية  فضال عن التعبري عن القلق عىل مستقبل الديمقراطية 
اىل  اإلشارة  مع   الجديدة  الرئاسية  التوجهات  جراء  التونسية 
االجراءات العقابية املمكن اتخاذها إزاء تونس يف مجاالت التعاون 
الثنائي االقتصادي والعسكري يف حالة عدم الرتاجع الرسيع عن 
تعليق اعمال الربملان واستئناف السري الطبيعي للعمل الحكومي 
واملؤسساتي وفقا للدستور ويف كنف احرتام الحقوق والحريات. 
والضغوط  الدعوات  لهذه  املعلنة  األسباب  ان  االمر  حقيقة   
وصندوق  الدولية  املالية  املؤسسات  مع  واملنسقة  املتقاطعة   -
النقد الدويل وكذلك مع الربملان األوروبي الذي تبنى قرارا بنفس 
املعنى بتاريخ 21 أكتوبر 2021 - ال تعكس الشواغل الحقيقية 
لرشكاء تونس األوروبيني والغربيني التي تنصب منذ 25 جويلية 
مصالحهم  تخدم  سياسات  تونس  تبني  مواصلة  ضمان  عىل 
السوق من خالل  اقتصاد  االنخراط يف منظومة  تقوم عىل  التي 
اتفاقيات التبادل الحر املربمة مع االتحاد األوروبي ومع مجموعة 
السبع دول الصناعية الكربى. وللتذكري نفس هذا املوقف تبنته 
القوى الغربية غداة الثورة نفس املوقف للحيلولة دون حصول 
ويف  لتونس  الكربى  االقتصادية  الخيارات  يف  جوهرية  تغيريات 

عالقاتها الدبلوماسية الوثيقة مع الغرب. 
وقد نجحت الكتلة الغربية يف تحقيق هذا الهدف االسرتاتيجي 
الحاكمة  األغلبية  األحزاب  مع  والتوافقات  الصفقات  عقد  عرب 
الغربية  املصالح  بخدمة  قبلت  التي   - الثورة  بعد  بتونس 
األوروبية املتشابكة مع منظومة الحكم الخفية للنظام السابق – 
وذلك مقابل تمكينها من  الدعم املادي والسيايس الغربي  الكفيل 

بضمان بقائها يف السلطة. ومن اهم نتائج هذه التفاهمات قبول 
تونس بالتقيد باإلطار التنظيمي للعالقات بني ضفتي املتوسط 
ماي  يف  املنعقد  مؤتمرها  اثناء  السبع  مجموعة  وضعته  الذي 
2011 بمدينة دوفيل الفرنسية وهو يقوم عىل مزيد التوسع يف 
التبادل التجاري واالستثماري مع الغرب ومع اوروبا من خالل 
خالل  ومن  واملعمق  الشامل  الحر  التبادل  اتفاق  عىل  التوقيع 
مراجعة الترشيعات التونسية بما يتماىش مع هذه االهداف. ومن 
املربمة  القروض املرشوطة  برامج  التوجه  لهذا  املجسدة  النتائج 
2013 مع صندوق النقد الدويل وسلسلة القوانني املعتمدة  منذ 
تباعا بعد انتخابات 2014 ومنها خاصة القانون الجديد لتحفيز 
االستثمارات االجنبية والقانون املنظم الستقاللية البنك املركزي 
والقوانني  والخاص  العمومي  القطاعني  بني  الرشاكة  وقانون 
املتبنية للمواصفات االوروبية يف مجايل الصناعة والفالحة وغريها 
ازاء  لتبعية تونس  املكرسة  القروض  الترشيعات واتفاقيات  من 
الكتلة الغربية يف كافة املجاالت الحيوية املالية والغذائية واالمنية 

فضال عن القطاعات التجارية واالقتصادية. 
للفساد  املجسدة  القوانني  من  الرتسانة  هذه  ان  املالحظ  و 
الترشيعي القائم عىل اعطاء االولوية  القصوى للمصالح االجنبية 
اىل  املسؤولة،  هي  بالدهم،  يف  املهمشني  التونسيني  حساب  عىل 
االنهيار  املستويات عن  املتفاقم يف كافة  السيايس  الفساد  جانب 
السياسية  االزمة  عن  فضال  واالجتماعي  واملايل  االقتصادي 
عليها  اقدم  التي  التصحيحية  للقرارات  السابقة  والدستورية 
تالها  وما   2021 جويلية   25 بتاريخ  سعيد  قيس  الرئيس 
لحصول  بوادر  ومن  التونيس  السيايس  املشهد  يف  تحوالت  من 
مراجعات يف الخيارات الكربى لتونس يف غري االتجاه الذي يخدم 

املصالح الغربية مثلما حصل طيلة العرشية املنقضية.
هذه هي الخلفيات الحقيقية للضغوط املتصاعدة عىل الرئيس 
وليس  بمصالحها  اساسا  املنشغلة  الغربية  القوى  من  سعيد 
بمصري الديمقراطية التونسية سيما  انها ساهمت بقسط وافر يف 
دعم االئتالف الحاكم املسؤول عن تعطيل االنتقال الديمقراطي 
القانون  دولة  ببناء  املتعلقة   االساسية  جوانبه  يف  والدستور 
االقتصادي  الدور  بتفعيل  يتصل  ما  كل  وكذلك  واملؤسسات 
للدولة ومهامها السيادية املتصلة بالدفاع عىل حقوق التونسيني 
والنهوض باملناطق املحرومة وتفعيل التمييز االيجابي فضال عن 
الحفاظ عىل الثروات الوطنية وتوظيفها لخدمة مصالح الشعب 

التونيس. ويف هذا الصدد تجدر االشارة اىل  املقال الصادر بتاريخ 
فرنيس  امريكي  مخطط  عن  كشف  والذي   2021 جويلية   30
خالل  من  تونس  يف  االوضاع  ترتيب  إلعادة  عجل  عىل  وضع 
اعادة تشكيل الحكومة دون مشاركة حركة النهضة مع السماح 
اىل  هذا  محددة.  بمهام  الربملان  لنشاط  الرسيع  باالستئناف 
جانب الزيارات املتتالية لكبار املسؤولني االمريكيني واالوروبيني 
الربملاني وتلويحهم  للنظام  الرسيعة  للعودة  املتكررة  ودعواتهم 
حفيظة  اثار  ما  وهو  تونس  عىل  عقوبات  تسليط  بامكانية 
الرئيس قيس سعيد ودفعه التخاذ مواقف حازمة ترفض بشكل 
وكذلك  الداخلية  تونس  شؤون  يف  التدخل  اشكال  كافة  قاطع 
الخيارات  رسم  يف  الوطني  السيادي  القرار  باستقاللية  تمسكه 

االسرتاتيجية املستقبلية لتونس.
الجديدة  الحكومة  لسياسة  العامة  الخطوط  اضافة  هذا 
القائمة وفقا للرئيس سعيد عىل اعادة احياء املسار الثوري وبناء 
تاريخ جديد لتونس قوامه التحرر   من التبعية والقيود الخارجية 
واعادة بناء الدولة الوطنية مع  العودة إلحياء الدور االقتصادي 
يلبي  بما  اولوياتها  ترتيب  التونسية وإعادة  للدولة  واالجتماعي 
حاجات الشعب وبما يخدم املصالح العليا لتونس علما ان هذه 
العناوين تتعارض نصا وروحا مع سياسة االنخراط يف العوملة 
والكوكبية االقتصادية من بوابة االتحاد االوروبي وصندوق النقد 

الدويل. 
ولعل هذا ما يثري حفيظة ومخاوف القوى الغربية التي تخىش 
اىل  الجديدة  للحكومة  املرتقبة  السياسة  تؤدي  ان  قبل كل يشء 
املساس باملكاسب الترشيعية واالقتصادية التي تحققت لفائدتها 
االخرية  املواقف  حدة  يفرس  ما  وهو  املنقضية  العرشية  خالل 
املنتقدة للرئيس سعيد أثناء جلسة االستماع املذكورة للكونغرس 
االمريكي. وقد تكون هذه املواقف وكذلك البيان الصادر حديثا 
عن الربملان االوروبي مقدمة ملراجعات يف السياسات الغربية ازاء 
تونس مما يقتيض يف تقديري ادراج العالقات التونسية االوروبية 
الوطني  الحوار  عىل  املعروضة  القضايا  مقدمة  يف  االمريكية  
املرتقب املعلن عنه حديثا من قبل رئيس الجمهورية. ويؤمل ان 
الداخلية  والخالفات  االنقسامات  تجاوز  اىل  الحوار  هذا  يفيض 
ليتسنى الخروج بموقف وطني جامع من كافة القضايا املصريية  

يحفظ املصالح العليا للشعب التونيس حارضا ومستقبال.

يف اخللفيات احلقيقية للضغوطات املتصاعدة عىل تونس
احمد بن مصطفى - سفير سابق ومحلل سياسي واقتصادي
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التونسيون يمرون اىل مرحلة التقشف »املمتاز«
كريمة السعداوي

الجمهورية  رئيس  الفارط  األسبوع  ترأس 
التقشف  رضورة  إىل  فيه  دعا  وزاريا  مجلسا 
وترشيد النفقات العمومية والتقليص من املواد 
والتشجيع  املواطنون  يحتاجها  ال  التي  املوردة 
عىل استهالك املنتوجات التونسية. وبنّي الرئيس 
انه من املمكن املرور اىل مرحلة التقّشف باعتبار 
مقتضيات الظرف الذي وصفه بـ"معركة تحرير 
الحكومة  رئيسة  مع  تحدث  انه  وطني"مربزا 
املاليني  بمئات  توريدها  يتم  التي  السيارات  عن 
دورها  الدولة  تستعيد  أن  أهمية  عىل  مشددا 
االجتماعي من خالل االهتمام بالتعليم والصحة 
بكرامة  يعبث  ملن  قوة  بكل  والتصدي  والنقل 

وقوت التونسيني.

توريد  املقبول  غري  من  انه  الرئيس  وأوضح 
سيارات فاخرة وكماليات يف حني تعاني اطياف هامة 
وسائل  من  التالميذ  ويحرم  الفاقة  من  الشعب  من 
النقل. وعرج يف معرض حديثه بمجلس الوزراء عىل 
النفاذ  الجزائي" حيز  رضورة وضع قانون "الصلح 
من  بتكفل  الفقرية  املناطق  يف  للتنمية  مبارش  كحل 

تعلقت بهم وضعيات فساد.

التقشف سياسة اقتصادية 
مرهقة

جدال  التقشف  بخصوص  الرئيس  حديث  اثار 
التقشف  بني  ترصيحاته  يف  التداخل  باعتبار  كبريا 
عىل مستوى النفقات العامة وهو ما لم يكن واضحا 
االستهالك  مستوى  عىل  التقشف  ابراز  عىل  وحرصه 
بمعنى حمله عىل املواطن يف حني ان التقشف يعرف 
املالية  مجال  يف  صارمة  سياسة  انه  عىل  منهجيا 
العمومية ترمي اىل حرص عجز امليزانية يف مستويات 
الناتج  من  باملائة   4 او   3 تتجاوز  ال  منخفضة 
اجور  االدارة من  نفقات  تقليص  االجمايل عرب  املحيل 
الدعم  كتوجيه  االجتماعية  التدخالت  وغريها وترشيد 
ملستحقيه والتحكم يف املديونية يف مستويات مستدامة 

كافية  جبائية  موارد  تعبئة  مقابل  للتحمل  قابلة  اي 
دافعي  بني  واالنصاف  العدل  مبدا  اىل  استنادا  ولكن 
حق  وضمان  الجبائية  املنظومة  وتبسيط  الرضائب 

دافع االداء يف صورة تنازعه مع ادارة الجباية.
اليوم تسري دون ميزانية ويف ظل  ان تونس  غري 
يف  ومجحف  معقد  الصالحية  منتهي  جبائي  نظام 
بتعويضه  املتحدة  الواليات  تعهدت  املواطن  حق 
التونسية. كما  بنظام جديد "مساعدة" منها لإلدارة 
منذ  لألداءات  عام  مدير  املالية  بوزارة  يوجد  ال  انه 
بعد  االقتصادي  التعديل  دور  منها  وسحب  أشهر 
احداث وزارة االقتصاد التي ال معنى لوجودها يف ظل 
التجارة.  ووزارة  املركزي  للبنك  الحالية  الصالحيات 
باعتبار  املرورللتقشف  يمكن  ال  االسباب  هذه  ولكل 
لغياب  العامة  املالية  حول  واضح  معطى  اي  غياب 
العامة  التسيريية  والفوىض  الجباية  وتشتت  امليزانية 
للشأن االقتصادي يف البالد. وربما تفرس هذه العوامل 
"االغنياء"  املواطنني سيما  ارادة قيس سعيد تحميل 

او ما بقي منهم عبء التقشف.
ويف  فعليا  انه  آخر  صعيد  عىل  املعروف  ومن 
الظرف الراهن ال مربر معياريا كذلك لحث املواطنني 
عىل التقشف اذ ان اغلبهم يكابد الصعاب ملجرد ضمان 
لذلك.  دخله  نصف  عن  يقل  ال  ما  بتخصيص  غذائه 
كما ان االستهالك واالدخار ضعيفان للغاية حيث ال 
باملائة.   4 الوطني  الدخل  من  االدخار  نسبة  تتجاوز 
وبالنظر لحالة التقشف الطبيعي الذي تعيشه الدولة 
يتعلق  ما  يف  واالنفاق  االستثمار  مجال  يف  خصوصا 
العمومي  االنفاق  تقليص  مزيد  فان  العامة  باملرافق 
ال يمكن ان يؤدي اال اىل تفاقم االنكماش االقتصادي 

وتراجع الناتج املحيل.
ويف ما يهم واردات السيارات الفخمة فان تونس 
سنويا  سيارة  و1500   1300 بني  ما  قانونيا  تورد 
التونسية  لإلدارة  منها  قسم  دينار  مليون   30 بقيمة 
)اسطولها يتكون من 95 ألف سيارة )وهو ما ال يمثل 
التي تصل  الرتكية  الواردات  امام حجم  تقريبا  شيئا 

فعليا  يُحّول  ال  كبري  مبلغ  وهو  دينار  مليارات   3 اىل 
لالسترياد، بل ان القسم االكرب منه يدخل ضمن جرائم 
تقارير  وتشري  الفواتري.  تدليس  عرب  االموال  تهريب 
االول  املركز  يف  تصنف  تونس  ان  اىل  املتحدة  االمم 
افريقيا  شمال  منطقة  يف  االجرامي  الصعيد  هذا  عىل 
الكماليات  واردات  يهم  ما  يف  اما  االوسط.  والرشق 
الكماليات  مفهوم  تحديد  يتطلب  فيها  التقليص  فان 
هذا  يف  الضغط  ان  علما  العاملية  التجارة  قواعد  وفق 
االتجاه يعني حرمان اطياف اجتماعية من االستهالك 
يف  يمكن  وال  الرضائب.  من  الدولة  حرمان  وبالتايل 
جميع الحاالت ان يتحمل "االغنياء" ومفهوم املصطلح 
"الفاخرة" كل مآيس  السيارة  للغاية كمفهوم  نسبي 
العالم علما ان الفقر والبطالة وتردي الخدمات العامة 
هي مشاكل اقتصادية وتتسم بالتجذر يف تونس منذ 

عقود طوال.

التقشف المالي يضع تونس 
على شفا االنهيار 

من املؤكد ان اي خطة اقتصادية ومالية قد تقدمها 
تونس يدعمها الدائنون لتمويل عجز امليزانية تتطلب 
اتخاذ عدة اجراءات مالية قاسية تقرتب يف حدتها من 
االجراءات التي تم اتخاذها يف العديد من بلدان العالم 
زمن اشتداد الجائحة الصحية كوفيد 19 والتي تتعلق 
التعامالت  وحرص  العامة  النفقات  برتشيد  اساسا 
السياسة  وتقييد  الحساسة  الوضعيات  يف  الخارجية 
"فيتش"  وكالة  مؤخرا  وحذرت  والنقدية.  املالية 
للتصنيف االئتماني من أن دول الرشق األوسط التي 
أزمة  تداعيات  الحتواء  قاسية  مالية  إجراءات  تبنت 
سيايس  فعل  برد  مهددة  العامة  ماليتها  عىل  كورونا 
واجتماعي عنيف عىل املدى املتوسط يف ظل غياب أي 

تحسن اقتصادي. 
املالية  التقشف  إجراءات  أن  "فيتش"  وبينت 
فعل  برد  تنذر  االقتصادي  واالضطراب  القاسية 
الفرص  غياب  ظل  يف  عنيف،  واقتصادي  اجتماعي 
االقتصادية وتحسن املعايري املعيشية إلرضاء الشعوب 

التي ما زالت تنمو عىل نحو رسيع ويغلب عليها سن 
اشارت  كما  املتفاقمة.  البطالة  من  وتعاني  الشباب 
الفعل  رد  ان  اىل  االئتماني  للتصنيف  الدولية  الوكالة 
الهيكلية  املالية  التعديالت  مواجهة  يف  االجتماعي 
يشكل خطراً ينذر بمزيد خفض التصنيفات االئتمانية 

سيما يف عمان والسعودية والعراق واألردن وتونس.
يف  االقتصاديني  كبري  كولتون،  بريان  وأوضح 
"فيتش" أن الضبابية فضال عن التداعيات االقتصادية 
للجائحة يف الوقت الراهن ويف املدى األطول، ستواصل 
الضغط عىل املاليات العامة العاملية يف 2021. وأشارت 
العاملي  املحيل اإلجمايل  الناتج  انتعاش  أن  إىل  الوكالة 
او  اكتملت  حيث   2021 أواخر  من  اعتباراً  سيتعزز 
تكاد عمليات التحصني من الفريوس يف الوقت الراهن.
آخر  يف  كشفت  قد  "أوكسفام"،  منظمة   وكانت 
واالجتماعية  االقتصادية  االوضاع  حول  لها  تقرير 
قد  تقشفية  اجراءات  اي  ان  االتجاه  بتونس يف نفس 
تكون وخيمة العواقب يف تونس خصوصا ان النظام 
الجبائي التونيس يعاقب الطبقات املتوسطة والفقرية 
وحرمان  مجحفة  جباية  أشكال  تفضيله  خالل  من 
الدولة من عائدات مهمة مما يتطلب إصالحا جبائيا 
طموحا يقوم عىل االستجابة لحزمة توصيات. وابرزت 
"اوكسفام"، يف تقريرها انّها تذّكر الحكومة التونسية 
تداعيات  تهديد  ظل  "يف  الجبائية  بالعدالة  بالتزامها 
االقتصاد  عىل  شديد  بشكل  بالتأثري  الصحية  االزمة 

التونيس".
يف  نسبيا  تونس  نجاح  رغم  انه  اىل  واشارت 
مواجهة وباء كورونا عىل الصعيد الصحي، فانه من 
مهمة  قطاعات  تشّل  أن  الوباء  هذا  تداعيات  شأن 
طويلة  لفرتات  املطاعم  أو  الفنادق  قطاع  غرار  عىل 
الفقر  هاوية  يف  عديدة  عائالت  فيه  تنزلق  نحو  وعىل 
املدقع. ولفتت "اوكسفام" اىل ان جائحة كوفيد 19- 
يمكن ان تمثل، أيضا، فرصة إلعادة التفكري بعمق يف 
نموذج تونس االجتماعي وللتخيل نهائيا عن سياسات 
التقشف والتدهور املتواصل للخدمات العمومية التي 
السنوات  خالل  الحكومية  السياسات  بها  اتسمت 
االخرية. وتهدف االصالحات املقرتحة من قبل املنظمة 
إىل خلق مجتمع عادل للمواطنني التونسيني ومنحهم 

اآلفاق املستقبلية التي يحق لهم املطالبة بها.
ويشري تقرير "أوكسفام" إىل انخفاض االستثمار 
يف قطاعني عموميني أساسيني وهما التعليم والصحة، 
بني سنتي 2011 و2019 اىل جانب تقلص حصص 
كل منها يف ميزانية الدولة عىل التوايل من 26،6 باملائة 
إىل 17،7 باملائة للتعليم ومن 6،6 باملائة اىل 5 باملائة 

للصحة.
وأبرزت املنظمة، كذلك، تنامي ظاهرة الخوصصة 
الخاصة  باملدارس  االلتحاق  معدل  ارتفاع  غرار  عىل 
بنسبة 40 باملائة منذ سنة 2010 وانخفاض يف التعليم 
العمومي بنسبة 8 باملائة عالوة عىل ارتفاع عدد االرسة 
باملصحات الخاصة بني سنتي 2014 و2019، بنسبة 
العمومية.  املؤسسات  يف  باملائة   6 مقابل  باملائة   85
ودعت املنظمة، الحكومة اىل فرض رضيبة تصاعدية 
توليد  أجل  من  الكبرية  للثروات  الصافية  الثروة  عىل 
القيمة  رضيبة  استخدام  وتقليل  فورية  مداخيل 
املضافة  القيمة  رضيبة  نظام  إىل  والتحّول  املضافة 
4 معدالت وإضافة معدل مرتفع للسلع  املتكونة من 
الغنية  األرس  استهالك  استهداف  أجل  من  الكمالية 

بشكل أفضل.
الديون  مدفوعات  إلغاء  عىل  الحكومة  وحثّت 
للسنتني القادمتني عىل األقل للحد من االنخفاض الحاد 
يف االيرادات الحكومية ومحاربة التهرب الرضيبي من 
خالل رفض أي دعم عمومي للرشكات التي تمارسه 

وتطوير نظام الحماية االجتماعية والشاملة.

بعد خطاب قيس سعيد حول التقّشف وترشيد النفقات العمومية :
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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

في سابقة من نوعها :

حتت تأثري »الرتقيات« و»التسميات«،
ارتفاع أجور املوظفني بـ 1620 مليون دينار يف شهر

كريمة السعداوي
ابرزت البيانات الصادرة عن وزارة املالية نهاية األسبوع 
اىل  الدولة  تنفيذ ميزانية  "نتائج  الفارط يف مذكرتها حول 
العامة  للنفقات  ارتفاع طفيف  2021" تسجيل  اوت  موف 
للدولة اذ انتقلت من 23021.1 مليون دينار خالل األشهر 
الثمانية األوىل من السنة املايض اىل 23507.6 مليون دينار 
زيادة  يعادل  مما  الحالية  السنة  من  الفرتة  نفس  خالل 

نسبتها 2.1 باملائة.
ويرجع صعود هذه النفقات باألساس اىل االرتفاع القيايس 
والتسميات يف  الرتقيات  تأثري  الدولة تحت  ألجور موظفي 
الخطط الوظيفية وتوزيع االمتيازات العينية وهو ما يربز 
يوميا عند تصفح اغلب صفحات الرائد الرسمي وذلك من 
11742.0 نهاية جويلية الفارط اىل 13359.9 مليون دينار 
دينار  مليون   1617.9  + يساوي  ما  أي   2021 اوت  نهاية 

بالخصوص  التي تشمل  اإلداري  التسيري  نفقات  بلوغ  مع 
السيارات  اسطول  وصيانة  الوقود  وصوالت  مصاريف 
دينار  مليون   798.7 املستلزمات  من  وغريها  الوظيفية 
لنفقات  الكبري  االنحسار  مقابل  باملائة   5.5 تعادل  بزيادة 
دينار  مليون   2139.7 اىل  انخفضت  التي  التنمية  مشاريع 
نهاية اوت الفارط مقابل اهداف مرسومة بميزانية العام 
فارقا  يعادل  دينار وهو ما  4186.0 مليون  الحايل قيمتها 
نسبته 46.9 باملائة يف ظل بلوغ خدمة الدين العمومي أصال 

وفوائد 10204.6 مليون دينار )+ 33.4 باملائة(.
نفقات  تراجع  املالية  وزارة  مذكرة  معطيات  تربز  كما 
 4963.4 من  تقلصت  حيث  االجتماعية  واالعانات  الدعم 
مليون دينار يف اوت 2020 اىل 4557.5 مليون دينار يف اوت 
2021 وذلك باعتبار نقص مصاريف الدعم سيما يف ما يهم 

الحبوب ومواد غذائية اساسية اخرى الرتفاع أسعارها يف 

األسواق العاملية.

خالل  الخارجي  التمويل  رصيد  كان  اخر،  جانب  يف 

األشهر الثمانية األوىل من العام الجاري سلبيا بواقع 961.9 

بنحو  ديون  أقساط  سددت  تونس  ان  بحكم  دينار  مليون 

 4293.3 5211.2 مليون دينار مقابل حصولها فقط عىل 

مليون دينار باعتبار توقف برامج التمويل الدولية الكربى، 

من ناحية وتعاظم خدمة الدين، من ناحية أخرى.

انتقل  حيث  كبريا  ارتفاعا  العمومي  الدين  قائم  وشهد 

من 90204.2 مليون دينار أواخر اوت 2020 اىل 101197.6 

مليون دينار وهو ما يعادل تطورا بنسبة 12.2 باملائة.
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يف مجود اخلطاب الديني بتونس
مبارك عزيزي

عقيد متقاعد من الجيش الوطني )مختص في استراتيجيات االمن والدفاع والعالقات الدولية(

الجيش  من  متقاعد  )عقيد  عزيزي  مبارك 
والدفاع  االمن  اسرتاتيجيات  يف  مختص  الوطني 

والعالقات الدولية(

تسعى الدولة من خالل مخططاتها املستقبلية اىل 
تحقيق الرفاه والرقي والتطور والسلم االجتماعي 
تحدد  استرشافية  اسرتاتيجيات  باعتماد  للمواطن 
بواسطتها االهداف املرجو تحقيقها وذلك باعتماد 
جميع  فيها  تشارك  ومدروسة  دقيقة  توجهات 
القوى الفاعلة بالبالد يف تناغم وتنسيق بينها جميعا 
واجتماعيا  اقتصاديا  له  التخطيط  تم  ما  لتحقيق 
الداعمة  العنارص  بني  ومن  وامنيا.  وسياسيا 
الحكومي  الجمعياتي  العمل  نذكر  الدولة  ملجهود 
الثقايف  والعمل  الريايض  والنشاط  الحكومي  وغري 
تقييم  اىل  التطرق  سيتم  وهنا  الديني.  والخطاب 
الديني ببالدنا يف مساندة  الخطاب  مدى مساهمة 
مرشوع الدولة لبناء مجتمع واع ومسؤول وملتزم 

بواجباته وحقوقه.

ال يخفى عىل أحد ان للخطاب الديني أثرا كبري 
يف توجيه اإلنسان وتهيئة طاقاته ملواجهة مختلف 
جاء  فقد  واملثالية.  الكمال  نحو  الحياة  تغريات 
وسلوكهم  الناس  افكار  لتقويم  الديني  الخطاب 
االلتزام  عىل  وحثهم  حياتهم  مستوى  وتطوير 
العادات والترصفات  بالقيم واملبادئ واالبتعاد عن 
التي ترض وتخرب البالد وتفسد العقول والضمائر. 
الديني  الخطاب  مقومات  أبرز  من  كانت  حيث 
من  للتخلص  املتكامل  املجتمعي  التغيري  تحقيق 
الحياة  مجاالت  كل  يف  واالنحرافات  النقائص 

ومواجهتها بالتغيري واالصالح باستمرار.

مضمون  ذات  رسالة  الديني  الخطاب  يعترب 
اهدافه  له  واجتماعي  واقتصادي  واخالقي  فكري 
وغايته املؤثرة عىل الفكر اإلنساني ألنه ينظم حياة 
الفرد واملجتمع ويكرس املبادئ والقيم يف تعامالت 
الفرد مع ربه وكذلك ترصفاته وتعامالته مع بقية 
افراد املجتمع. لذلك يجب عىل هذا الخطاب اال يكون 
تقليديا او يقترص عىل االمر باملعروف والنهي عن 
املنكر نظريا فقط بل يجب ان يكون موجها ومواكبا 
لكل التطورات واملتغريات االجتماعية واالقتصادية 
واملكان  الزمان  مع  يتناسب  إطار  يف  والثقافية 
وطبيعة الواقع املعاش بغية الحصول عىل التغيري 
لتحقيقه.  الدولة  الذي تسعى  املطلوب  االجتماعي 
الخطاب  عنارص  اهم  من  الجمعة  خطبة  وتعترب 
يلتقي  الذي  االسبوعي  اللقاء  تمثل  ألنها  الديني 
ويوجههم  يعظهم  باملصلني  الجمعة  خطيب  فيه 
ويأخذ بأيديهم نحو الخري والفضيلة. فهي وسيلة 
إعالمية مهمة يتداول فيها الخطيب املواضيع التي 
تهم املواطنني يف حياتهم اليومية، وهي أداة تواصل 
االجتماعي.  والتضامن  التكافل  لتحقيق  بينهم 

للمجتمع  اإليجابي  للتغيري  أنها وسيلة مهمة  كما 
القيم  ينرش  أن  خاللها  من  الخطيب  يستطيع  إذ 
املوطنني  وتوجيه  الفاضلة،  واألخالق  اإليجابية 
نحو مكارم األخالق ومعايل األمور. ويستطيع بها 
الدخيلة واملرضة  الظواهر  يكافح  أن  ومن خاللها 
إذا  الجمعة  خطبة  وتستطيع  واملجتمع.  بالفرد 
أعّدت بشكل جيد وقدمت بأسلوب حكيم أن تغري 
وأن  والتحرض،  الرقي  نحو  به  تنهض  وأن  الواقع 
وحمايته  ووقايته  املجتمع  مشاكل  حل  يف  تسهم 
ترض  التي  والترصفات  والعادات  االنحرافات  من 
بالفرد وباملجتمع وتؤثر سلبا عىل االمن القومي يف 

كل املجاالت.

االخرية  السنوات  يف  الجمعة  خطب  يتابع  من 
يجد أنها تفتقر للتوازن املطلوب يف عرض املواضيع 
األولويات  ترتيب  يف  يعرتيها  الخلل  وأن  والقضايا، 
الديني  للخطاب  منح  الذي  الحرية  هامش  رغم 
تكن  لم  إن  الخطب،  الثورة. فمعظم  بعد  بالدنا  يف 
عرضها  يف  أرسفت  مواضيع  عىل  تركز  كلها، 
ومن  بها.  والتذكري  تكرارها  يف  وبالغت  وطرحها 
والجنة  باآلخرة  املتعلقة  األمور  عن  الحديث  ذلك 
اعتمدت  كما  العبادات.  وأداء  القرب  وعذاب  والنار 
عىل اإلكثار من الوعظ والحث عىل األخالق الفردية. 
وذلك من خالل رسد وقائع واحداث استنادا للقران 
وسلم(  عليه  الله  )صىل  الرسول  وسنة  الكريم 
القصص  وتلك  صحابية.  شخصيات  عن  وكذلك 
املسجد  مغادرة  حال  تُنىس  ما  رسعان  واملواعظ 
اذ بات  اليومية للمواطن  الحياة  بسبب ضغوطات 
املتغريات  الديني يتميز بعدم تناغمه مع  الخطاب 
تم  وهكذا  املجتمع.  يشهدها  التي  والتحوالت 
التنمية  عىل  تركز  التي  املواضيع  عن  التغافل 
تنهض  التي  والعلمية  واالقتصادية  االجتماعية 
خطب  عن  فغابت  تطويره،  عىل  وتعمل  باملجتمع 
الجمعة أو كادت املواضيع املوجهة التي تركز عىل 
العمل،  وإتقان  واملواطنة  القانون  واحرتام  القيم 
واملحافظة عىل البيئة والبحث العلمي.كما افتقرت 
االجتماعية  باألخالق  املتعلقة  للمواضيع  الخطب 
اآلخر وتحقيق  احرتام حقوق  إىل  والدعوة  العامة، 
وثقافة  الفرقة  ونبذ  املجتمع  أفراد  بني  التسامح 

الكراهية.

والسياسية  االقتصادية  للتحوالت  ان 
االوىل  العرشية  ميزت  التي  واالمنية  واالجتماعية 
الفكر  تمدد  بظاهرة  وطيدة  عالقة  الثورة  بعد 
املتطرف وانحالل االخالق واالنبتات وضياع مبادئ 
الهوية والوطنية وتاليش قيم العمل واالمانة والثقة 
والقناعة وارتفاع منسوب العنف والجريمة. لذلك 
جديدة  اسرتاتيجية  تعتمد  ان  الدولة  عىل  وجب 
خاللها  من  يتم  الديني  الخطاب  تبليغ  طريقة  يف 
والتوجهات  تحقيقها  املرجو  االهداف  تحديد 

عىل  وقادر  واع  مجتمع  لبناء  اتباعها  الواجب 
وتحصينه.  وتنميته  وبنائه  الوطن  عىل  املحافظة 
كبرية  اهمية  األفراد  وترصفات  سلوك  لتغيري  الن 
به  يقوم  ما  أبرز  من  فإن  لذلك  املجتمع.  تغيري  يف 
التغيري املجتمعي  الديني املعتدل لتحقيق  الخطاب 
يعيشها  التي  واملتغريات  التحوالت  مواكبة  هو 
املواطن وذلك من خالل ضّخ نفساً جديداً وطاقة 
جديدة وفاعلية جديدة يف الخطاب املوجه ملرتادي 
املساجد حتى يكون شامال لجميع جوانب الحياة 
واالستقرار  الناس،  بني  العالقات  بتنظيم  املتعلقة 
اإلنسانية  الحياة  يف  االجتماعي  والسلم  واألمن 

وكذلك املساهمة يف بناء وتطوير الوطن.

يستوعب  ال  نعيشه  الذي  الرقمنة  عرص  ان 
والقصص  التاريخية  املواعظ  ذا  الديني  الخطاب 
التي يعتربها املواطن خيالية او صعبة التحقيق يف 
هذه الظروف. ذلك أنه يتم اسقاط احداث مرتبطة 
بزمان ومكان معينني أصبحا بعيدين عن ذاكرتنا 
يتسم بصعوبة  الذي  الحايل  الواقع  ومخيلتنا، عىل 
الحياة وكثرة شواغلها. لذلك وجب تجديد الخطاب 
باعتماد  وذلك  التحوالت  هذه  يواكب  حتى  الديني 
الخطيب اساسيا  اىل جعل دور  اسرتاتيجية تهدف 

يف مساندة مرشوع الدولة .

يرتكز  الذي  للدولة  االداري  بالتقسيم  ومقارنة 
ان  وبما   ، العمادة  وهي  االساسية  نواته  عىل 
السكني "مرجع  التجمع  يف  الدولة  يمثل  الخطيب 
نظر" املسجد املسؤول عليه يمكن لإلمام ان يلعب 
من  للحد  الدولة  مجهود  مساندة  يف  اساسيا  دورا 
ان  وبما  املجتمع.  تهدد  التي  الخطرية  الظواهر 
االمام الخطيب هو مواطن باألساس ويتحمل اعباء 
الحياة اليومية مثل بقية افراد املجتمع فانه دائما 
عىل دراية بالوضع املعاش يف منطقته التي تقطن 
التاجر  او يعمل فيها  العائالت  فيها مجموعة من 
واملوظف والحريف وغريهم ويعاين ترصفات االفراد 
واالجتماعية  االقتصادية  واملشاكل  الشارع  يف 
التي تمس باملواطن. لذلك وجب  والبيئية واالمنية 
يف"  العرص  ملشاكل  الديني  خطابه  تطويع  عليه 
مرجع نظر" املسجد والتشهري بالترصفات املنافية 
املواطن  وتحفيز  وباملحتكرين  وللقيم  للقانون 
وكذلك  السيئة  العادات  تلك  من  التخلص  عىل 
توجيه الناس للرتاحم والتكافل واملساهمة يف بناء 
يف  الوطن  تحصني  عىل  قادر  وواع   سليم  مجتمع 
تناغم  وتكامل مع النشاط الريايض والعمل الثقايف 
والجمعياتي باإلضافة اىل مجهود بقية مؤسسات 
هذا  عن  الديني   الخطاب  ابتعد  فكلما  الدولة. 
أو  أثره  ويقل  فيها  روح  ال  صورة  صار  السياق  
ينعدم عىل املصلني. لذلك بات من الرضوري تجديد 
بتفيش  اتسمت  التي  هذه  ايامنا  يف  الخطاب  هذا 

ظواهر خطرية  تمثل تهديدا ألمننا القومي

رأي
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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...

عبد الّلطيف المّكي بسمة مخلوف صحابو
كثري من املنتسبني للنّهضة وحتّى مّمن "غادروها" لم يقفوا بعد عىل أهميّة 
ما وقع يوم 25 /7 /2021 وما تاله. ما زالوا يحلمون بعودتهم إىل الّسلطة عرب 

عودة الربملان.
قريحته  تفتّقت  الذي  األسبق  الصّحة  وزير  املّكي  الّلطيف  عبد  هؤالء،  من 
"الرّتاجع  يف  يتمثل  الوحيد  الحّل  أن  النّفس  يف  ثقة  بكّل  فيها  يرى  تدوينة  عن 
عن االنقالب وآثاره" بإصالح وضع ما قبل 25 جويلية بتغيري القانون الّداخيل 
إنقاذ  وبرنامج  سريه  حسن  لضمان  سيايس  واتّفاق  رئاسته  وتغيري  للمجلس 

تقوده حكومة "حقيقيّة"!
"حّل  عن  بالحديث  متابعيه  استباله  يحاول  املّكي  الّلطيف  عبد  أّن  يبدو 
إليه تفكريه "الجنرايل" فانطلق يف ما يشبه مجموعة من  أوحد" توّصل  وحيد 

"التّعليمات" لجمهور ال يحّق له إاّل الّسمع والّطاعة ثّم التّنفيذ...
ويف معرض انطالقه يف إعطاء وصفة النجاة، وفق خياله الخصب، طلع علينا 
برملان  "مباركة"  تنال  حكومة  بذلك  قصد  وربّما  حقيقيّة"!  "حكومة  بمفهوم 
يتحّكمون فيه... وكتنازل من جناب الجنرال، ال يكون الغنويش الخريجي رئيسا 
لذالك املجلس املنبوذ جملة وتفصيال والذي كان التخّلص منه أهّم دافع لخروج 
عدد كبري من املواطنني واملواطنات ليال للتعبري عن فرحهم بانزياح مشهده من 

شاشاتهم ومن األخبار اليوميّة!
جدير بعبد الّلطيف املّكي أخذ ما أمكن من املسافة لتقييم ما جنوا تنظيما 
عن  متتالية  إشارات  من  جاءهم  وما  البالد  عىل  متعاقبة  وحكومات  وبرملانا 
إنحسار شعبيّتهم وتدنّي منسوب ثقة النّاس فيهم ورفضهم تنفيلهم بمزيد من 

الوقت يف الّسلطة.
مع كّل موعد انتخابي، يتناقص عدد املصّوتني للنّهضة وحتّى جمهورها وجد 
مالذا يف قائمات ذات طروحات مشابهة لكنّها لم تحكم، كائتالف الكرامة وحزب 
الّرحمة، ومع ذلك لم يستفيقوا وتشبّثوا بالحكم وبنفس الوسائل والّطرق، بل 
وتناسوا حالة الّشعب يف مواجهة وباء يحصد العرشات يوميّا وأداروا له ظهورهم 
لإلنكباب عىل تشكيل حكومة يحتّلون فيها مزيدا من املواقع وكأّن ذلك لم يكن 
دا...  كافيا فصعد رئيس مجلس شوراهم مطالبا بدفع التّعويضات مهّددا متوعِّ
بعودتها  املّكي  الّلطيف  عبد  يُفتي  التي  الربملانيّة  وواجهتها  املنظومة  هي  هذه 

وفسخ كّل ما ترتّب عن قرارات 25 /7 !
صحيح أّن لكّل مواطن الحّق يف تناول الّشأن العام، إاّل أّن األصّح من ذلك هو 

واجب محاسبة النّفس عّما اقرتف الّشخص أو التّنظيم أو املنظومة...
النّهضة  هو  عنه  الحديث  له  يحّق  طرف  آخر  فإّن  للّدستور،  بالنّسبة  أّما 
وتوابعها وحلفاؤها ألنّهم اجتهدوا وثابروا لهدمه وجعله حربا عىل ورق ال يرى 

من ضّحوا من أجل سنّه أّي تغرّيٍ يف واقع حياتهم.

املرأة  به  تحظى  بالخارج  جديد  تتويج 
االعالن  بعد  فرنسا  من  املرة  هذه  جاء  التونسية 
مخلوف  بسمة  التونسية  الدكتورة  حصول  عن 
صحابو عىل وسام الفنون واالداب لسنة 2021.

وجاء هذا التتويج اعرتافا بكفاءتها واشعاعها 
وتألقها يف مجال علوم املعلومات واالرشيف.

هذا الوسام تسنده وزارة  الثقافة الفرنسية 
ملن تميزوا من خالل ابداعاتهم يف املجال االدبي او الفني او من خالل 

مساهمتهم يف تعزيز الفنون واالدب بفرنسا والعالم.
وجاء احراز الدكتورة التونسية عىل هذا الوسام ليقيم الدليل مرة 
اخرى عىل الكفاءة التي بلغتها املراة التونسية حول العالم والصيت 

الذي اصبحت تتمتع به.
ومما يزيد من اهمية هذا التتويج انه جاء ليؤكد مرة اخرى تفوق 
املجاالت  يف  فحسب  ليس  وتميزها  واملعرفة  العلم  مدارج  يف  املراة 
الفنون واالداب  الرياضية وانما ايضا يف مجال  او  العلمية والتقنية 
فيه  االبداع  يكون  ما  عادة  مجال  وهو  واالرشيف  املعلومات  وعلوم 
فيها  ويزدهر  رفاهية  يف  بلدانها  تعيش  التي  الشعوب  عىل  حكرا 

النشاط االدبي واالبداعي والفني يف ابهى مظاهره وتجلياته.
قسم  مديرة  وهي  املعلومات  علوم  يف  استاذة  مخلوف  وبسمة 

املاجستري يف علوم املعلومات باملدرسة العليا بجينيف.
التابع  للتوثيق  العايل  باملعهد  التدريس  تولت  ان  لها  كما سبق 
بجامعة  واملعلومات  املكتبات  علوم  بكلية  وايضا  منوبة  لجامعة 

مونريال بكندا.  
سنة   املهنية  حياتها  بدات  قد  مخلوف  بسمة  الدكتورة  وكانت 
واملحفوظات  االدارية  الوثائق  ادارة  يف  ادارية  كمستشارة   1999
وتنفيذ  تصميم  يف  وشاركت  التونيس  الوطني  باالرشيف  العامة 
التونسية  الحكومة  داخل  العامة  الوثائق  الدارة  الوطني  الربنامج 
املكتبات واملعلومات  الدكتورا يف كلية علوم  وساهمت خالل دراسة 
علوم  مجال  يف  البحثية  املشارع  من  العديد  يف  مونريال  بجامعة 
مؤتمرات  تنشيط  يف  املشاركة  اىل  باالضافة  واالرشيف  املعلومات 
دولية ونرش منشورات حول تقييم حفظ االرشيف املتعلق بالفنون 
البيانات  اىل  النفاذ  تطوير  وكذلك  االرشيف  وأبعاد وجودة  واالداب 

العامة.

 

نور الدين الطبوبي

تونس  مستقبل  رسم  الحد  يمكن  ال 
التونيس  العام  االتحاد  اطار  خارج 
الثروة  بناء  اليوم  يحتم  الوضع  للشغل... 
اليوم  يتحدثون عن الطبقة الوسىطى فاين 
... البالد تتسول يف  هي الطبقة املتوسطة 

الخارج وانت تعمل يف العنرتيات ... ال احد يلتفت اىل بلد يف 
بعنرتيات من  يتسول من جهة ويقوم  الدولية  وهو  املحافل 

جهة اخرى.

زهير المغزاوي

الديمقراطية  عىل  اليوم  يتباكون  من 
لكن  مرتفع  الشديد  لالسف  رصاخهم 
يربط  ال  من  الن  مسموعة  غري  اصواتهم 
بالديمقراطية  السياسية  الديمقراطية 
االجتماعية ال يكون مسموعا من اي طرف 

وقع  عىل  عشنا  اننا  هو  حدث  سنة....ما   100 رصخ  ولو 
املحاسبات  محكمة  اقرار  فسادها  ودليل  فاسدة  ديمقراطية 
وبأّن  النهضة  لحركة   2019 انتخابات  يف  تربعوا  موتى  بأّن 
ال  السجون  يف  الحقيقي  مكانهم  ولصوصا  متحيلني  هناك 

بالربملان.

غازي الشواشي

لتونس  سعيد  اختاره  الذي  التميش 
واملتمثل يف ما يسمى بالنظام القاعدي او 
املجاليس ينطوي عىل الكثري من املخاطر... 
بموجب  خطر  يف  اصبحت  الديمقراطية 
تنسيقية  وهدف   117 عدد  الرئايس  االمر 

والتكتل  والجمهوري  افاق  احزاب  مع  تشكلت  التي  االحزاب 
الجمهورية  رئيس  ادعو  وانا  الديمقراطية   عن  الدفاع  هو 
جميع  عىل  مهددة  فالبالد  الديمقراطي   للمسار  العودة  اىل 

املستويات”…

يوسف بوزاخر
اىل  السياسة  دخول  قبول  يمكن  ال 
قصور العدالة، وال يمكن للقايض ان يكون 
متسيسا، خاصة ان ذلك يمثل مدعاة للشك 
يف االحكام القضائية ...نحن مع املحاسبة 
املؤسسات ال عرب  القضائي عرب  املجال  يف 

السلطة  تطهري  تجربة  مآالت  ان  خاصة  التنفيذية،  السلطة 
القضائية انطالقا من السلطة التنفيذية.

مروان العباسي 
استقرار  بتحقيق  املتعلقة  الخطة 
االقتصاد الكيل تشكل محور محادثات مع 
املانحة عىل غرار صندوق  املؤسسات  اهم 
ملا  وخالفا  الدويل   والبنك  الدويل  النقد 
لم  االعالم  وسائل  بعض  عرب  تداوله  يتم 

والبنك  بتاتا.  الدويل  النقد  صندوق  مع  املحادثات  تتوقف 
لوضع  واالقتصاد  املالية  وزارتي  مع  حاليا  يتعاون  املركزي 
عجز  يف  للتحكم  الكيل  االقتصاد  استقرار  لتحقيق  خطة 
املالية  والصعوبات  التضخمية  الضغوط  ومواجهة  امليزانية 

واالقتصادية التي تعرفها البالد.

كلثوم كنو
تتحّمل حركة النهضة مسؤولية كبرية 
.... االخرية  العرشية  خالل  حصل  ما  يف 

املتحالفة  واألحزاب  النهضة  تتباكى  اليوم 
معها عىل تعهد القضاء العسكري بقضايا 
مدنية لكن هم من تسببوا يف ذلك القانون…

العسكري  القضاء  اختصاص  عىل  بالتضييق  طالبنا  عندما 
وبوجوبية ان ينظر فقط يف القضايا التي تخص العسكريني 
اثناء اداء وظائفهم رفضوا الن لهم حسابات وألنّهم ظنّوا أنّهم 

سيبقون يف الحكم 30 سنة وهذا ليس جديدا .

قالواقالوا

رديءحسن

صورة تتحدث

من المفيد التفكير 
في استرجاع وسام 

الجمهورية الذي 
وّشح به صدر 
فاشل من هو 
أفشل منه... 
من بين الذين 
جّهزوا دمار 

تونس...
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إّما التطبيع والتخّلص من »حزب اهلل« أو حرب أهلية !
لبنان أمام خيارين :

الحبيب القيزاني

مبارش  أمريكي-إرسائييل  تدخل  رّسا وجود  ليس 
متعّددة  مراحل  عىل  تم  البلد  هذا  يف  مبارش  وغري 
2006 يف إطار خطة مدروسة  أبرزها عدوان صيف 
فيدخل يف  الهدف  أما  تابعة.  دولة  اىل  لبنان  لتحويل 
اطار اسرتاتيجية "الفوىض الخالّقة" لرتكيع الشعوب 
وفرض أنظمة حكم هجينة تطبق االمالءات السياسية 
واالقتصادية تحت واجهات خادعة. ويتوخى التدخل 
ثالث طرق أولها التدخل العسكري املبارش أو بالوكالة 
فسوريا  وليبيا  وأفغانستان  العراق  مع  حدث  مثلما 
املبارش  غري  العسكري  التدخل  يأتي  ثم  واليمن. 
لزعزعة االستقرار وبث بذور الفتنة الطائفية أمال يف 
الطبونة  منطقة  ولعل حادث  األهلية  الحروب  تفجري 
مؤخرا أبرز مثال عىل ذلك. ويف الختام يأتي ما يسمى 
بـ "التدمري الناعم" بعيدا عن لغة السالح عرب رضب 
أزمات  يف  البلدان  واغراق  الوطنية  والعملة  االقتصاد 
السرتاتيجية  طبقا  مفتعلة  واجتماعية  اقتصادية 
"القتل االقتصادي" مثلما هو الحال مع لبنان حاليا.

الثابت هو وجود طبخة أمريكية – إرسائيلية قيد 
االعداد ربّما يكون عنوانها األبرز محاولة التخلص من 

ترسانة "حزب الله".
طريق  عىل  أوىل  كخطوة  وارد  السيناريو  وهذا 
بـ  وارسائيليا  أمريكيا  املطالبة  سوريا  عىل  الضغط 
يف  والدخول  بأراضيها  املتواجدين  "اإليرانيني  "طرد 

ترتيبات "الرشق األوسط الكبري".
وقد سبق ألمني عام حزب الله حسن نرص الله أن 
حّذر يف ذكرى "يوم الجريح املقاوم" من اندالع حرب 
أهلية يف البالد قائال : “عندما يعجزون أمام املقاومة يف 
لبنان يمكن ان يلجأوا إىل العمل من أجل حرب أهلية، 
وهناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع 
باتجاهها وتبحث عن الوقود لها”. واكد ان األمريكيني 
األمريكي  املحور  من  جزءاً  لبنان  يكون  أن  يطلبون 

اإلرسائييل كما يحصل مع دول عربية.
وأضاف نرص الله : “أنا عندى معلومات أن هناك 
جهات خارجية وبعض الجهات املحلية تدفع باتجاه 
الزيت..  .. عن  الوقود  تبحث عن  أهلية ولكنها  حرب 

حتى اآلن وعي اللبنانيني منع ذلك”.
جماعات  أمام  نحن  الله:  نرص  السيد  وقال 
ارهابية يتم تشكيلها وادارتها ودعمها وتسليحها من 
جديدة  وثائق  عن  وكشف  األمريكية،  املخابرات  قبل 
تُظهر دور املخابرات األمريكية يف تجنيد قادة داعش 

بالسجون العراقية وإطالقهم”.
الجماعات  حقيقة  أوضحت  األيام  "إن  وقال 
يديرها  من  وهوية  املسلحة  التكفريية  اإلرهابية 
ويحميها”، يف إشارة إىل الترسيب الصوتي الذي نرُش 
مؤخراً ويظهر دور املخابرات األمريكية يف دعم تنظيم 

“القاعدة” باليمن.
“األمثلة كثرية”  أن  كلمته  الله  يف  وأضاف نرص 
املخابرات  تشغيل  حول  والعراق  وسوريا  اليمن  من 

األمريكية لـ”داعش” والجماعات التكفريية، “لتدمري 
الدول والجيوش كي تصبح إرسائيل هي امللجأ ودرة 

التاج يف هذه املنطقة”.
يف  رّصح  قد  كان  الله  نرص  أن  ذلك  من  األكثر 
أمريكا  من  طلبت  السعودية  أن   2020 ديسمرب 
أمريكي-إرسائييل  مطلب  اغتياله  أن  مؤكدا  اغتياله 

سعودي مشرتك.
أما املتهم األسايس بالتواطئ مع جهات خارجية 
الطبقة  فهي  اقتصاده  وتدمري  لبنان  شعب  لتجويع 
الحاكمة التي ثبت مثلما سنرى فساد رموزها. ورغم 
لبنان  اقتصاد  أن  ورغم  قديم  الطبقة  هذه  فساد  أن 
كان مع ذلك طيلة عقود االّول يف املنطقة فإن أزمته 
كان طوال  ألنه  تجويع شعبه  تبلغ سابقا مرحلة  لم 
تلك املرحلة تابعا وخاضعا للمحور الغربي. لكن بعد 
تغري املعادلة السياسية واألمنية يف مناسبتني تعرض 
 1982 عام  كان  األول  إرسائيليني.  عداونني  اىل  البلد 
الفلسطينية  املقاومة  لجوء  اثر  آرييل شارون  بقيادة 
مجازر  بعد  إخراجها  يف  إرسائيل  ونجحت  البلد  اىل 
كان  والثاني  بريوت.  نصف  باحتالل  انتهت  رهيبة 
صيف 2006 بعد تنامي قوة "حزب الله" العسكرية 

وحصوله عىل تمثيل سيايس كبري يف البالد.
محاوالت تدمري لبنان وتأليب شعبه عىل املقاومة 
ال تعرف حدودا. ذلك أنه اذا كان ظاهر غاية حادث 
تفجري ميناء بريوت يف أوت 2020 )وهناك فرق بني 
طمعا  الله  بحزب  التهمة  إلصاق  وانفجار(  تفجري 
بريوت  محو  هو  باطنه  فإن  عليه  اللبنانيني  اثارة  يف 
كمنّصة تجارية - اقتصادية - مالية بالجهة لصالح 
مع  املعامالت  ريادة  وافتكاك  اإلرسائييل  حيفا  ميناء 
الخارج. وإذا كان افتكاك نصف مياه نهر الليطاني 
هو الضغط نحو تعطيش شعب لبنان فإن نهب ثروات 
البلد النفطية والغازية املكتشفة بمياهه اإلقليمية مع 
منعه من استغاللها هو رافد آخر من روافد سياسة 
لدى  دائم  متسّول  اىل  يتحّول  حتى  وافالسه  تفقريه 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذين يُعتربان من 
أيادي صناع القرارات الجغراسياسية يف العالم. وقد 
عّرج نرص الله خالل خطابه األخري عىل هذه القضية 
كيفما  ترّصفت  اذا  مخطئة  "إرسائيل   : قائال  وحّذر 
أن  املتنازع عليها" مؤكدا  البحرية  املنطقة  شاءت يف 
"املقاومة ستترصف عندما ترى نفط لبنان يف دائرة 

الخطر".

تواطؤ مبّيت؟
بعددها  السويرسية   Le Temps صحيفة  كتبت 
الصادر يوم 6 أكتوبر الجاري أن تدقيقا وصفته بـ 
 – 2016 الدويل عام  النقد  أنجزه صندوق  "املدّمر" 
التي  املالية  األزمة  ظهور  من  سنوات  ثالث  قبل  أي 
يشهدها لبنان منذ 2019 أشار إىل "هشاشة الوضع 
املايل الكبري للدولة اللبنانية" مضيفة أن "بنك لبنان" 
من  تمكنا  رياض سالمة  املركزي( ومحافظه  )البنك 
الحصول عىل حذف عّدة صفحات من تقرير التدقيق.

الدويل  النقد  إن خرباء صندوق  الصحيفة  وقالت 
أقّروا منذ عام 2016 بأن صايف عجز بنك لبنان املقدر 
من   ٪  10 يمثل  كان  آنذاك  دوالر  مليارات   4,7 بـ 
الناتج الداخيل اللبناني الخام وأنه لم تكن لدى البنوك 

املحلية السيولة الالزمة ملواجهة أزمة محتملة.
وكتبت Le Temps : "اختفى من التقرير النهائي 
 2017 جانفي  يف  الدويل  النقد  صندوق  عن  الصادر 
رقم العجز املسجل لدى بنك لبنان يف 2016 واختفى 
بنوك  قدرة  التقرير حول مدى  من  كامل  معه فصل 

لبنان عىل اإليفاء بالتزاماتها املالية".
وبعد أن أشارت اىل مسؤولية صندوق النقد الدويل 

"هناك من يعمل على اشعال حرب أهلية في لبنان... واالمريكيون يطلبون أن يكون البلد جزءا من المحور األمريكي-اإلسرائيلي مثلما يحصل مع دول عربية". 
بهذه الكلمات لّخص أمين عام "حزب هللا" حسن نصر هللا في خطابه األخير األزمة التي غرق فيها "بلد األرز" مؤكدا أن االنهيار االقتصادي والمالي واالجتماعي 
ليس سوى نتيجة أجندة تدفع في اتجاه التخلص من سالح المقاومة ووضع البلد على سكة ما يسمى بـ "الشرق األوسط الجديد" في اطار تطبيع كامل مع 
إسرائيل. لكن ماذا عن حقيقة خنق لبنان اقتصاديا وكيف تآمر صندوق النقد الدولي مع رموز السياسة وبنك لبنان )البنك المركزي( لتركيع البلد وتذويبه في 

بوتقة المشروع األمريكي-اإلسرائيلي؟ وهل تنقلب األزمة الى حرب أهلية جديدة؟

الحرب األهلية )1975 - 1990( : وجع يف قلوب اللبنانيني
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خالد  السوري  النحات 
أمام  المقيم بفرنسا  دّوة 
عرضه  الذي  الجديد  عمله 
احدى   Vanves بمدينة 
أحد   : باريس  ضواحي 
الدمار  بعد  دمشق  أنهج 
من  عشرية  خّلفته  الذي 
الدامية  المواجهات 
السوري  الجيش  بين 

والتنظيمات االرهابية.

صورة تتحدث

بقيادة مديرته آنذاك، كريستني الغارد يف األزمة التي 
الخطر"  ناقوس  دق  "عدم  نتيجة  لبنان  فيها  غرق 
أضافت الصحيفة أن "الخرباء اللبنانيني قدموا صورة 

مبتورة عن مالية البالد العامة".
واعتربت الصحيفة أنه كان بإمكان اإلفصاح عن 
التي  املأساة  الحّد من  آنذاك  لبنان  ببنك  املايل  العجز 
باألسوإ  إياها  واصفة   2020 أوت  منذ  البلد  يعيشها 
منذ الحرب األهلية التي شهدها من 1975 اىل 1990 
يف ظل ارتفاع نسبة الفقر من 28 اىل 55 ٪ يف ظرف 
عام وحرمان 6 ماليني لبناني من استخدام حساباتهم 

البنكية اىل جانب فقدان النفط واألدوية.
وتابعت Le Temps  : "انطالقا من تاريخ إخفاء 
صفحات التدقيق املدّمر نشأ ميزان قوى بني صندوق 
النقد الدويل ورياض سالمة الذي كان مستعّدا لفعل 
للبالد.  املايل  الوضع  إخفاء حقيقة  أجل  من  أي يشء 
2020 واصل بنك  2017 وبداية األزمة صيف  وبني 
سباق  يف  ودخل  األمام  اىل  الهروب  سياسة  لبنان 
بـ  واعدا  أجنبية"  أموال  رؤوس  "جذب  لـ  جامح 
"استثمارات ذات مردود قيايس" وذلك "بتواطؤ مع 
مع  الغرق  "تجنّب  بهدف  املحلية"  البنكية  املنظومة 
الخارجي  الدين  فداحة  مدى  عىل  التعتيم  مواصلة 
الذي واصل ارتفاعه حتى انهارت املنظومة يف أكتوبر 

."2019
ويف ختام تقريرها، كتبت الصحيفة : "بعدما أعلن 
دخل  تاريخه،  يف  مّرة  ألّول  ديونه  تسديد  عن  عجزه 
النقد  صندوق  مع  مفاوضات  يف   2020 عام  لبنان 
الدويل انتهت اىل طريق مسدود بسبب خالفات حول 
الدولة ومدينيها  الخسائر بني  تقاسم  طريقة ونسب 
املفاوضات مع حكومة  انتظار عودة  الرئيسيني. ويف 
نجيب ميقاتي وعد صندوق النقد الدويل بالتدخل يف 
امللف مقابل إصالحات وضمانات سياسية ومكن بنك 

لبنان يف شهر سبتمرب املايض من مليار دوالر".

فضائح في "أوراق بنما" 
و"أوراق باندورا"

الناطقة  اللبنانية   L’OrieNT-Le-jOur صحيفة 
عددها  يف  للموضوع  جهتها  من  تطرقت  بالفرنسية 
"نبّه   : وكتبت  الجاري  أكتوبر   7 بتاريخ  الصادر 
التدقيق املايل الذي قام به صندوق النقد الدويل اىل أن 
2005، بفعل  اللبنانية راكمت منذ عام  الدولة  مالية 

 4,94  2016 سنة  بلغت  عجوزات  ميزانية  غياب 
ترتاجع  البنوك  كانت مخزونات  بينما  دوالر  مليارات 
سنة   ٪  5,78  + مقابل   2016 عام   ٪  5,17  +(

.")2015
املركزي  البنك  أن محافظ  اىل  وأشارت الصحيفة 
أشهر  عدة  منذ  هدفا  بات  لبنان(  )بنك  اللبناني 
لتحقيقات مالية بكل من سويرسا وفرنسا وبريطانيا.
جاء  ما  عىل  نافذة  باملناسبة  الصحيفة  وفتحت 
ثروات  paNdOra papers حول  باندورا"  "أوراق  يف 
امللفات  أن  مؤكدة  بالخارج  لبنانيني  مسؤولني 
املذكورة تثبت أن "لبنان يمثل عن طريق 346 رشكة 
TrideNT TrusT املختص  أفضل حريف لدى مكتب 
 sOciéTés OffshOre يف توطني الرشكات غري املقيمة
الفتة اىل أن بريطانيا التي تأتي يف املرتبة الثانية ممثلة 

لدى املكتب املذكور بـ 151 رشكة فقط.
وكتبت الصحيفة يف هذا الصدد : "كشف تحقيق 
االستقصائيني  للصحافيني  الدويل  االتحاد  أنجزه 
املجلة  منها  عاملية  اعالم  وسيلة   150 مع  باالشرتاك 
االستقصائية اللبنانية "درج" عن كيفية إخفاء النخبة 

املالية العاملية ثرواتها يف جبال الجنات الرضيبية".
أن  املذكور  التحقيق  يف  جاء  للصحيفة،  وطبقا 
غري  الرشكات  اىل  اللجوء  يف  العالم  بطل  يعد  "لبنان 
دول  مثل  غامضة  رضيبية  بجنات  الكائنة  املقيمة 
ودبي  وقربص  الربيطانية  العذراء  والجزر  بوليز 

وجزر سايشال واالمارات العربية املتحدة".
 : املصدر  نفس  عن  نقال  الصحيفة  وأضافت 
 TrudeNT مكتب  زبائن  من  اآلالف  عرشات  "ضمن 
عمومية  شخصية   300 من  أكثر  هناك   TrusT

منهم  العالم  بقاع  مختلف  من  غريها  أو  وسياسية 
35 رئيس دولة وملياراديرات من أكثر من 90 دولة. 
الحكومة  رئيس  مثل  أسماء  فتظهر  لبنان  من  أما 
رياض  لبنان  بنك  ومحافظ  ميقاتي  نجيب  الحايل 
ومدير  دياب  حسان  سابقا  الحكومة  ورئيس  سالمة 
الدين  مروان خري   aL-mawarid BaNk املوارد  بنك 
لبنان  ببنك  الفساد  مكافحة  عن  السابق  واملسؤول 
الرئيس  مستشار  السابق  والنائب  بعسريي  محمد 
ورئيس  زيد  أبو  أمل  الروسية  للشؤون  عون  ميشال 
اللبنانية تحسني خياط  إدارة قناة "الجديد"  مجلس 
السابق  النائب  االعمال  ورجل  حنّا  سمري  والصرييف 

نعمة فريم".
أوراق  "كشفت   :  L’OrieNT-Le-jOur وتابعت 
باندورا عن كواليس عالم مايل مقيم بالخارج يتشكل 
من بنوك ومن مكاتب محامني ومحاسبني بما يسمح 
ظّل  يف  ممتلكاتهم  بإخفاء  ثراء  األكثر  لألشخاص 
ذلك  من  للغاية.  مربح  جباية  بنظام  تمتعهم  قوانني 
مثال  بالخارج  مقيمة  رشكة  باسم  عقار  رشاء  أن 
مقارنة  الجبائي  العبء  من  كبري  بشكل  الحّد  يبيح 
بعملية رشاء منجزة باسم شخص. ومع أن اللجوء اىل 
الرشكات املقيمة بالخارج ال يعّد يف حّد ذاته عمال غري 
الرضيبية  الجنات  تضمنها  التي  الرسية  فإن  رشعي 

سهلت التهرب الجبائي وغسل األموال".
لبنانيني  وساسة  شخصيات  ثروات  وعن 
متواجدين يف أعىل هرم سلطة القرار السيايس واملايل 
احدى  إبراهيم  علياء  عن  الصحيفة  نقلت  بالبالد 
 : قولها  "درج"  اللبنانية  االستقصاء  مجلة  مؤسيس 
"ورد اسم نجيب ميقاتي يف أوراق الجنّات الرضيبية 
طرف  من  املصنّف  املليادير  هذا  ويدير   .2017 عام 
األوسط  الرشق  بمنطقة  السادس  "فوريس"  مجلة 
بفضل ثروة تبلغ 2,5 مليار دوالر صندوق االستثمار 
 hessviLLe iNvesTmeNT ويملك رشكة m1 GrOup

1994 واشرتى سنة  التي تم بعثها ببنما سنة   iNc
2008 عقارا بأكثر من 10 ماليني دوالر ويرأس ابنه 
ماهر ما ال يقل عن رشكتني منتصبتني بالجزر العذراء 
مكتبني  لرشاء   m1 GrOup استخدمهما  الربيطانية 

وسط لندن.
فقد  السابق  الحكومة  رئيس  دياب  حسان  أما 
رشكة  ملكية  يف  "رشيك  أنه  الصحيفة  أوردت 
يف  املتخصصة   efuTureTech services LTd

التي  الرشكة  وهذه  واالستشارات".  العامة  "التجارة 
أنشئت عام 2015 بعد رحيل دياب من وزارة الرتبية 

منتصبة بالجزر العذراء الربيطانية".
سالمة  رياض  لبنان،  بنك  محافظ  وبخصوص 
كتبت L’OrieNT-Le-jOur : "ورد أيضا اسم رياض 
قضائيا  املالحق  والرجل  باندورا.  بأوراق  سالمة 
تتعلق  تحقيقات  اطار  يف  ولبنان  وسويرسا  بفرنسا 
بشبهات غسل األموال هو رشيك يف رشكتني منتصبتني 
بالخارج. األوىل هي amaNiOr التي بعثها عام 2007 
مجلة  وترى  اليه.  الكاملة  ملكيتها  وتعود  ويرأسها 

 20 للفصل  مخالفة  يمثل  أن  يمكن  ذلك  أن  "درج" 
من قانون العملة واالقراض الذي ينص عىل أنه يمنع 
عىل محافظ البنك املركزي )بنك لبنان( الحصول عىل 
نفسه  يكّرس  أن  عليه  وأن  خاصة  رشكة  من  أرباح 
 TOscaNa فهي  الثانية  الرشكة  أما  بالبنك.  لعمله 
ابنه  طرف  من  واململوكة   2013 عام  بعثها  تم  التي 
فادي. وحسب "درج" أوردت أوراق باندورا وأوراق 
 fOrry assOciaTes بنما معلومات جديدة عن رشكة
LimiTed املتخصصة يف السمرسة والوساطة واململوكة 

ورد  والذي  سالمة  رياض  شقيق  راجح،  طرف  من 
شبهة  حول  السويرسي  القضاء  تحقيق  يف  اسمه 
"أوراق  لبنان. وحسب  بنك  أموال من  تحويل وجهة 
يوم  حّلها  إجراءات  يف  الرشكة  رشعت  باندورا" 
نرش  عىل  يوما   11 مرور  بعد  أي   2016 أفريل   14
تقرير "أوراق بنما". ويف رّد مكتوب حول ثروته قال 
رياض سالمة إن ممتلكاته وأصوله مطابقة لرشوط 
اللبناني وأن  الترصيح باملكاسب التي أقّرها القانون 
ثروته متأتية من عمله بـ merriL LyNch قبل تعيينه 
عىل رأس بنك لبنان، فرتة يقول انه راكم خاللها 23 

مليون دوالر".
أخريا نقلت الصحيفة اللبنانية املذكورة عن مجلة 
"درج" أن مروان خري الدين املرصيف ووزير الدولة بني 
2011 و2014 بحكومة نجيب ميقاتي وصهر رئيس 
اللبناني طالل أرسالن والعضو  الديمقراطي  الحزب 
يملك  لبنان  بنوك  جمعية  إدارة  بمجلس  السابق 
 OakwOOd الربيطانية هما   العذراء  بالجزر  رشكتني 
تضّم  التي   iNTerNaTiONaL hOLdiNGs LimiTed

كرشيك سابق مهرب مخدرات عاملي الصيت وهندي 
وّظف  وقد   .drifTwOOd LimiTed ورشكة  الجنسية 
مروان خري الدين هذه األخرية يف أفريل 2019 لرشاء 

يخت بمليوني دوالر.
يف  يحدث  ماذا  هو  السؤال  اليوم  يعد  لم  وهكذا 
وداخلية  أجنبية  بأياد  عالقة  لذلك  هل  وال  لبنان؟ 
أجنداتها  يخدم  محور  داخل  البلد  برتكيع  تتشبث 
رسي  خيط  هناك  هل  وال  برمتها  املنطقة  ملستقبل 
وترتيبات  االقتصادية-االجتماعية  أزمته  بني  يربط 
)ايران  املمانعة  دول  محور  من  الخراجه  التطبيع 
وسوريا أساسا( وإنّما كيف سينتهي رصاع االرادات 

هذا؟
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»املانفستو« : فايسبوك يطّوق افريقيا
بشبكة جديدة لنهب ثرواهتا

معركة محسومة

صحيفة »الفايننشيال تايمز« نقلت عن نيكوال شابان 
املسؤول األول السابق عن برمجيات وزارة الدفاع األمريكية 
معركة  ربح  »بصدد  الصني  أن  من  تحذيره  )البنتاغون( 
»تتوّجه  وأنها  املتحدة«  الواليات  أمام  االصطناعي  الذكاء 

نحو هيمنة عاملية بفضل خطواتها التكنولوجية«.
ما  بسبب  منصبه  من  مؤخرا  استقال  الذي  شايان 
أن  اعترب  األمريكية«  التكنولوجيا  تطّور  يف  »بطء  أسماه 
لفرض سيطرة عاملية مطلقة بفضل  الصني »يف طريقها 
قدراتها التكنولوجية املتزايدة يف ميدان الذكاء االصطناعي 

والتي يعجز االمريكان عن مجاراتها«.
خالل  »ستسيطر  الصني  أن  السابق  املسؤول  وأضاف 
وخصوصا  ناشئة  تكنولوجيات  عدة  عىل  القادمة  العقود 
وبيوتكنولوجيا  االصطناعي  بالذكاء  يتعلق  ما  منها 
الهندسة« مؤكدا بالقول : »ليس ألمريكا وال للدول الغربية 
سنة   20 الـ  أو   15 الـ  مدى  عىل  الصني  لهزم  فرصة  أية 

القادمة وحاليا أرى أن األمر محسوم يف هذا الشأن«. 

أسرار عودة رفعت األسد
خفايا  من  أن  كشفت  الفرنسية  »لوفيغارو«  صحيفة 
سوريا  اىل  األسد  بشار  الرئيس  عّم  األسد،  رفعت  عودة 
نسج  يف  ودوره  الفرنسية  للمخابرات  قّدمها  »خدمات 
1982 واستمرت  عالقات من نوع مختلف معها منذ عام 
يف  الكبرية  مساهمته  بالخصوص  منها  سنة   40 طيلة 
الكشف عن شبكة صربي البنّا التي نفذت عمليات تفجري 

بفرنسا«.
وبعد أن أكدت عدم تكّشف كل خفايا صفقة السماح 
لسجنه  تجنّبا  الفرنسية  األرايض  بمغادرة  األسد  لرفعت 

السورية »ترفع  »الوطن«  نقلت »لوفيغارو« عن صحيفة 
بفرنسا  اقامته  خالل  رفعت  وقال  فعل  عّما  األسد  بشار 
وسمح له بالعودة اىل البالد عىل أالّ يكون له أي دور سيايس 

أو اجتماعي«.
رجال  وال  مال  »بال  رفعت  أن  اىل  الصحيفة  وخلصت 
عن  توقفه  بعد  السوري  للنظام  تهديد  أي  يشكل  يعد  لم 

مواقفه املعادية لبشار«.
غسل  بتهمة  فرنسا  يف  أدين  األسد  رفعت  بأّن  وذّكرت 
أموال عصابات منظمة واختالس أموال عامة من سوريا 
بني عامي 1996 و2016 مشرية اىل أن كل أمالكه يف فرنسا 

واسبانيا صودرت.

ماخور أوروبا
وزراء  رئيس  عن  نقلت  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
اسبانيا بيدرو سانشيز تعهده خالل مؤتمر لحزب العمال 

االشرتاكي الحاكم بحظر الدعارة.
بيانه  يف  الدعارة  سانشيز  بوصف  ذّكرت  الصحيفة 
الجوانب  أقىس  من  »واحدة  بأنها   2019 عام  االنتخابي 

لتأنيث الفقر وأحد أسوإ اشكال العنف ضد املرأة«.
تقرير  عن  أخرى  جهة  من  نقلت  بوست«  »واشنطن 
2011 اشارته اىل أن الدعارة  صادر عن األمم املتحدة عام 

بما   1995 سنة  تجريمها  الغاء  منذ  اسبانيا  يف  »ازدهرت 
تايلندة  بعد  العالم  يف  للبغاء  بلد  أكرب  ثالث  اىل  البلد  حّول 
وبورتوريكو اىل درجة أصبحت معها اسبانيا تعترب ماخور 

أوروبا«.
وحسب الصحيفة تشري التقديرات اىل أن مداخيل تجارة 
الجنس يف اسبانيا تناهز 27 مليار دوالر سنويا واىل أن 300 

الف شخص يعملون فيها.
عدة  يف  قانونية  تعترب  الدعارة  بأن  الصحيفة  وذّكرت 

دول أوروبية منها املانيا وسويرسا والنمسا واليونان.

العب كامل الشروط
االتحاد  عن  نقل   oBSerVAteur coNtiNeNtAl موقع 
والحقوق  الرشوط  كامل  أنه »العب  تأكيده عىل  األوروبي 
املشاركة يف صياغة  أنه »يعتزم  الشمايل« وعىل  القطب  يف 

القوانني املتعلقة بهذه املنطقة من العالم«.
تنص  االتحاد  دول  عن  صادرة  وثيقة  عن  نقل  املوقع 
عىل أن »االتحاد األوروبي حارض يف القطب الشمايل« وعىل 
أنه »باعتباره قوة جغراسياسية يملك مصالح اسرتاتيجية 
ككّل«  وباملنطقة  الشمايل  القط  من  األوروبي  بالجانب 
رضورة  القطب  شؤون  إزاء  التام  »التزامه  أن  وعىل 

جغراسياسية«.
املوقع اعترب ان سياسة االتحاد األوروبي الجديدة يف ما 
ثرواته  استغالل  ويف  الشمايل  القطب  يف  بالحضور  يتعلق 
االتحاد  دول  سعي  نحو  جديدة  خطوة  تمثل  الباطنية 
فاعلة  مشاركة  بالقطب  تتعلق  قرارات  أية  يف  للمشاركة 
ومبارشة بعدما تم تجاهله منذ 2008 من طرف الواليات 
لهما  اللتان  الدولتان  وهما  بالخصوص  وروسيا  املتحدة 

حضور علمي وتكنولوجي وعسكري باملنطقة.

انه  اإليطالية  "املانفستو"  صحيفة  أكدت 
باالشرتاك  و"فايسبوك"  "غوغل"  يواصل  بينما 
مع مشّغل صيني مّد خطوطهما يف أعماق املحيط 
الهادئ يبارش "فايسبوك" لوحده إقامة خط يطّوق 

القارة االفريقية.
وأضافت الصحيفة أن الخط املشار اليه سريبط 
العديد من موانئ مدن افريقية بما يسمح للرشكات 
مع  وأنه  القارة  ثروات  باستغالل  للقارات  العابرة 
ذلك لن يلعب إالّ دورا هامشيا يف تطوير اقتصادات 
الدول االفريقية التي قالت الصحيفة ان عدة مناطق 

بها محرومة اىل اليوم من الكهرباء.
صحيفة  عن  "املانفستو"  نقلت  أن  وبعد 
تعّرض  تأكيدها  األمريكية  تايمز"  "نيويورك 
اىل  العالم  يف  الخدمات  ورشكات  الصناعات  عديد 
تفيش  وتداعيات  الصحي  الحجر  بسبب  اإلفالس 
فريوس كورونا واشارتها اىل أنه خالفا لذلك جنت 
عدة رشكات أرباحا من األزمة وإبرازها أن رشكات 
و"آبل"  و"ميكروسوفت"  و"غوغل"  "فايسبوك" 
تحّديات  كسب  عىل  املراهنة  بصدد  و"أمازون" 

خدماتها  األزمة  جعلت  بعدما  بالعدوانية  وصفتها  بطريقة  جديدة 
أساسية، كتبت "املانفستو" "كل رشكات التكنولوجيا العمالقة املذكورة 
أمريكية. وقد تجاوز عدد مستعميل "فايسبوك" الذي ال يُعّرف عىل أنه 
"واتساب"  أيضا  تضّم  بيئية  منظومة  وإنما  اجتماعي  تواصل  شبكة 
و"أنستاغرام" و"ميسنجر" 3 مليارات مستخدم شهريا. وال غرابة اذن 
أن تطلق رشكة "فايسبوك" يف خضّم أزمة كورونا مرشوع بناء احدى 
أكثر شبكات الخطوط تحت البحار املسّمى "افريقيا 2". وهذا املرشوع 
القارة االفريقية عرب ربطها  37 الف كلم سيطّوق كامل  الذي سيغطي 
شماال بأوروبا ورشقا بالرشق األوسط. وسيبلغ عدد البلدان التي سيتم 
ربطها بالشبكة البحرية يف مرحلة أوىل 23 بلدا. وانطالقا من بريطانيا 
السينغال  عرب  افريقيا  حول  تلتّف  أن  قبل  الربتغال  الشبكة  سرتبط 
والكوت ديفوار وغانا ونيجرييا فالغابون وجمهورية الكونغو وجمهورية 

ومدغشقر  فاملوزمبيق  افريقيا  جنوب  دولة  ثم  الديمقراطية  الكونغو 
وتنزانيا وكينيا والصومال وجيبوتي والسودان ومرص وصوال اىل العربية 
عرب  واسبانيا  وفرنسا  ايطاليا  يبلغ  أن  قبل  عمان  وسلطنة  السعودية 

خطوط سيتم مّدها تحت البحر األبيض املتوسط".
االقتصادات  بأن  "فايسبوك"  رشكة  "تعّلل  أن  اعتربت  الصحيفة 
"الشبكة  وبأن  للرشكات"  متاحة  انرتنت  شبكات  وجود  ظل  يف  تزدهر 
الخامس  الجيل  بخدمات  باالنتفاع  األشخاص  ملاليني  ستسمح  الجديدة 
مزاعم  لتفنيد  يكفي  واحد  "معطى   : وتابعت  للشكوك".  مثري  منها 
يملك  ال  الصحراء  جنوب  الواقعة  االفريقية  الدول  ففي   : "فايسبوك" 
حوايل 600 مليون نسمة )ما يناهز أكثر من نصف عدد سكان القارة( 
الكهرباء فألية غاية اذن تتّم اقامة شبكة انرتنت عريضة النطاق؟ الهدف 
املستور هو ربط هذه الشبكات بشكل وثيق بالنخب االفريقية التي تمثل 
مصالح الرشكات العابرة للقارات يف الدول االفريقية االكثر غنى بالثروات 

الباطنية يف وقت تتصاعد املواجهة مع الصني التي 
هي بصدد تعزيز نفوذها االقتصادي بالقارة".

الشبكة  "ستخصص   : الصحيفة  وحسب 
أقامت   2018 عام  ففي  أخرى.  ألهداف  الجديدة 
األطليس  املجلس  مع  رشاكة  فايسبوك  رشكة 
أنه  عىل  نفسه  يقدم  الذي   aTLaNTic cOuNciL

"منظمة محايدة" ومقّره بواشنطن وعىل أنه يعمل 
والتزاماتها  العالم  يف  أمريكا  زعامة  تطوير  عىل 
من  املحّددة  الغاية  تكون  أن  وعىل  حلفائها  ازاء 
"فايسبوك"  لـ  سليم  استعمال  ضمان  الرشاكة 
مراقبة  بالعالم عرب  التي تجري  االنتخابات  كل  يف 
املساعدة  مع  االجنبية  والتدخالت  الزائفة  االخبار 

عىل تثقيف املواطنني واملجتمع املدني".
مدى  ادراك  "يمكن   : "املانفستو"  وأضافت 
"مصداقية" املجلس األطليس الناشط جّدا خصوصا 
يف القارة االفريقية من خالل قائمة ممّوليه الرسمية 
ورشكة  األطليس  والحلف  البنتاغون   : تضّم  التي 
النفط  ورشكة  االسلحة  لتصنيع  مارتن  لوكهيد 
للقارات  عابرة  أخرى  ورشكات  موبيل  ايكسون 
وسوروس.  روكفلر  ومؤسسات  أخرى  مالية  ومجامع  أمريكا  وبنك 
وبناء عىل ذلك يمكن للشبكة التي تربط 16 بلدا افريقيا بخمسة حلفاء 
امريكية وبحليفني لواشنطن يف الرشق  الناتو تحت قيادة  اوروبيني يف 
سياسيا  دورا  أيضا  وإنما  فحسب  اقتصاديا  دورا  ال  تلعب  أن  االوسط 

واسرتاتيجيا".
التابع  للمخرب  يمكن  "وبذلك   : مقالها  ختام  يف  الصحيفة  وكتبت 
للمجلس األطليس واملتخّصص يف أبحاث البصمات أن يُبلغ يوميا وسائل 
االعالم والشخصيات االفريقية عرب منصة فايسبوك أية معلومات يراها 
كل  برضب  يسمح  بما  "صحيحة"  يراها  معلومات  وأية  "خاطئة" 
حركات املعارضة اىل جانب أنه يصبح بإمكان القوات الخاصة االمريكية 
أية  ضد  افريقيا  يف  بعمليات  للقيام  "فايسبوك"  معلومات  استغالل 

تنظيمات أو شخصيات تعتربها معادية للمصالح األمريكية".
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بعد خيانة أمريكا.. هل تصبح إرسائيل
زوجة الصني املفّضلة ؟

رأي

ألكسندر نازاروف  - محّلل سياسي

كان تحذير الواليات املتحدة األمريكية إلرسائيل من 
التقارب مع الصني إحدى القضايا الهامة خالل زيارة 

وزير الخارجية اإلرسائييل، يائري البيد، إىل واشنطن.

ذلك  من  املتحدة  الواليات  قلق  عمق  مدى  فما 
التقارب؟ وهل يقترص فقط عىل إبقاء التكنولوجيات 
األمريكية الحساسة التي تم تزويد إرسائيل بها بعيداً 
بفقدانها  تشعر  واشنطن  أن  أم  الصينيني؟  أيدي  عن 
السيطرة عىل الرشق األوسط، حتى أن حليفها الرئييس 
قبل  والرشاء من  لإلغراء  يكون عرضة  قد  املنطقة  يف 

الصني؟

االفرتاضني صحيحان. لكن، وبغض  أن كال  أعتقد 
وجود  احتماالت  هي  ما  واشنطن،  دوافع  عن  النظر 
والواليات  الصني  جانبها،  إىل  يضم،  مثلث  يف  إرسائيل 

املتحدة األمريكية؟

وهل تستطيع إرسائيل الحفاظ عىل موقعها الراهن 
الفريد يف عالم تهيمن عليه الصني؟ بل قل هل تستطيع 
بمكانة  فيه  تتمتع  ال  عالم  يف  كدولة،  البقاء  إرسائيل 
يف  الرائدة  للقوة  السخيّة  االمتيازات  صاحب  الرشيك 

العالم؟

إرسائيل  ترتبط  االقتصادية،  النظر  وجهة  من 
وتحديداً،  األنغلوساكسونية،  بالدول  وثيقاً  ارتباطاً 
دوالر  مليار   16 زهاء   ،2019 عام  يف  صادراتها  بلغت 
إىل  دوالر  مليارات  و5  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل 
بريطانيا، أما الصني فتحل ثالثة بصادرات قيمتها 4.4 
قائمة  الكريمة  األحجار  تشغل  حيث  دوالر،  مليارات 

هذه الصادرات.

األمريكية عىل قائمة  املتحدة  الواليات  كذلك ترتبع 
 2019 عام  يف  قامت  حيث  اإلرسائيلية،  الواردات 
بتصدير ما قيمته 12.8 مليار دوالر إىل إرسائيل، بينما 

صّدرت الصني ما قيمته 10.2 مليارات دوالر.

نظرياً، يمكن لالقتصاد اإلرسائييل، رغم الصعوبات، 
املتحدة  الواليات  من  تدريجياً  نفسه  توجيه  إعادة 
بشكل  الحد  دون  أخرى،  ودول  الصني  إىل  األمريكية 

كبري من مستوى املعيشة الحايل املرتفع إىل حد ما.

إالّ أن ما يعوق ذلك أن إرسائيل ليست مجرد دولة 
من  تتصارع  التي  األطراف  أحد  فلك  يف  تدور  تابعة 
من  لطرف  نواة  هي  ما  بقدر  العاملية،  الهيمنة  أجل 
املتحدة  الواليات  يف  اليهودي  فاللوبي  األطراف.  هذه 
رؤوس  أكرب  وأصحاب  االقتصاد”،  و”ماّلك  األمريكية 
عىل  إرسائيل،  من  للغاية  قريبون  الغرب،  يف  األموال 
أقل تقدير، إن لم يكونوا منتمني فعلياً إىل نفس نخب 
“العوملة”. بمعنى أنه يستحيل أن تغرّي الدولة العربية 
تغيري  دون  "تختمر"،  التي  املعركة  يف  موقفها  من 
كـ  إرسائيل  دولة  تعريف  إلغاء  ذلك  يف  بما  هويتها، 
“دولة لليهود”، بكل ما يحمل ذلك من تبعات، تتمثّل 
يف التخيّل عن األرايض الفلسطينية املحتلة، أو تحويلها 

إىل دولة فلسطينية.

أعتقد كذلك أن إرسائيل لن تكون قادرة يف املستقبل 
بالنسبة  عليه  هي  ما  للصني  بالنسبة  تصبح  أن  عىل 
ما  لديها  يكون  لن  حيث  األمريكية،  املتحدة  للواليات 

العربية،  واألسواق  الطاقة  موارد  من  قيمة  أكثر  هو 
لتقدمه للصني.

وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  إرسائيل  مصري  فإن  لذلك 
األخرية  وانهيار  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بمصري 

يعني بداية كارثة وتحوالت يف األوىل.

مقعدين  عىل  مؤقتاً،  الجلوس،  إرسائيل  تحاول  قد 
ترسيماً  يفرض  األحداث  لكن منطق  الوقت،  نفس  يف 
منفصلة  معسكرات  بني  املقسم  للعالم  وضوحاً  أكثر 
البعض، بينما تراقب واشنطن االنضباط  عن بعضها 

يف هذا الشأن عىل نحو متزايد.

املتحدة  الواليات  خسارة  فإن  نفسه،  الوقت  يف 
األمريكية لقيادة العالم يف العقد القادم هو أمر حتمي 
ال مفر منه، وستواجه إرسائيل بكل تأكيد عاملاً جديداً، 
لن تتمكن فيه واشنطن من إجبار جريانها عىل الحوار 

والتعايش السلمي معها.

ستجد  إرسائيل  كانت  إذا  ما  هو  الوحيد  والسؤال 
ما  أو  األمريكية،  الصينية  املواجهة  خط  عىل  نفسها 
سيكونون  املستقلون  اإلقليميون  الالعبون  كان  إذا 

خصمها الرئييس.

سيكون  انه  بثقة  التأكيد  يمكننا  ال  اآلن،  حتى 
بينما  العربية/اإلسالمية،  الورقة  للعب  الوقت  للصني 
ال يزال الوضع يف املنطقة عىل األقل مستقراً إىل حد ما.

فهناك عمليتان مرتابطتان تجريان يف العالم الراهن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اقرتاب  وهما  بالتوازي 
والصني من الصدام العسكري، واقرتاب انهيار النظام 
عواقب  من  العمليتني  يتبع  وما  العاملي،  االقتصادي 
كارثية ال يمكن التنبؤ بها. ومن غري املعلوم حتى اآلن 
سوف  ذلك  أن  إال  األخرى،  ستسبق  العمليتني  من  أي 
يحدد تطور األحداث، بما يف ذلك تلك الجارية يف منطقة 

الرشق األوسط.

بالفعل،  الخليج  يعد  االقتصادية،  الناحية  من 
بدرجة ما، جزءاً من االقتصاد الصيني، إال أن تلك الدول 
الواليات  فلك  يف  تدور  الذاتي،  القصور  بفعل  زالت،  ال 
املتحدة األمريكية. وإضافة إىل االعتبارات األمنية، فإن 
استثمارات هذه الدول يف الديون األمريكية واالقتصاد 
عىل  الحفاظ  يف  حاسم  عامل  هي  ككل،  األمريكي 
أبدا  يتم  لن  ذلك  ومع  لواشنطن.  الخليج  ممالك  والء 
أمر  السداد  عن  والعجز  املتحدة  الواليات  ديون  سداد 
ال مفر منه، وسيفقد املستثمرون أموالهم املستثمرة 
القادمة  التصفية  األمريكية. وبعد  الخزانة  يف سندات 
يف  االستثمارات  ستتقلص  األسهم،  سوق  لفقاعة 
األسهم األمريكية بشكل كبري. وعىل وقع هذه الخلفية، 
سوف تصبح املداخيل الحالية أكثر أهمية بعدة مرات 
الحالية تأتي يف  املتبّخرة، والعائدات  من االحتياطيات 
املقام األول من إمدادات النفط إىل الصني، التي لطاملا 

كانت األكرب لدول الخليج.

العربية  الحروب  تكرار  املمكن  من  يكون  قد 
اإلرسائيلية، حيث تحل الصني محل االتحاد السوفياتي، 
املتحدة  الواليات  بني  الحرب  تكون  أن  املرجح  ولكن 
األمريكية والصني من أجل الوصول إىل النفط العربي 

يف  أمريكية  حليفة  إرسائيل  ستكون  حيث  واإليراني، 
هذه الحرب، بينما سيكون العرب عىل األرجح حلفاًء 
الصني  مع  االقتصادي  التعاون  إنهاء  ألن  للصني، 

سيكون بمثابة انتحار بالنسبة لهم.

أي أنه يمكننا القول بثقة إن انتقال معظم أو كل 
وقت.  مسألة  هو  الصيني  املعسكر  إىل  العربية  الدول 
األمريكي،  والدوالر  للديون  العاملي  الهرم  انهيار  وبعد 
تلقائياً  العربية  العواصم  تعاطف  يف  التغيري  سيحدث 
بنفس  معدودة،  أيام  غضون  يف  كبرية،  وبرسعة 
من  األمريكية  املتحدة  الواليات  جيش  هروب  رسعة 

أفغانستان.

العربية  الدول  كانت  إذا  ما  يبقى سؤال  ذلك،  ومع 
انهيار  قبل  الصيني  املعسكر  إىل  ستنتقل  النفطية 
النظام املايل العاملي أم بعده، سؤاالً مطروحاً بال إجابة.

إال أن األحداث األكثر إثارة ستبدأ الحقاً، بعد سنوات 
قليلة من سقوط هرم الديون العاملية والدوالر.

فأغلب الظن أن تصبح املنطقة لبعض الوقت، عىل 
أقل تقدير، منطقة كوارث اقتصادية وفوىض سياسية. 
حيث سيكون لدى بعض األنظمة القدرة عىل املقاومة، 
الوقت  يف  االقتصادية  املساعدة  الصني  لها  قدمت  إذا 
يصل  أن  املرجح  فمن  أخرى،  أماكن  يف  أّما  املناسب. 
الفوىض.  أو  الثورة  السلطة من خالل  إىل  اإلسالميون 
أو  إسالمية  الحكومات  كانت  وسواء  حال،  أية  عىل 
أكثر  ستكون  فإنها  صامدة،  عسكرية  دكتاتورية 
راديكالية يف ما يتعلق باملقدسات اإلسالمية يف القدس، 
من  شعوبها،  وتضامن  الداخيل،  استقرارها  وستعّزز 

خالل محاربة عدو خارجي.

املعادية  العربية  الجبهة  إنشاء  إعادة  أن  أعتقد 
حتمياً.  أمراً  يكون  الطويل سوف  املدى  إلرسائيل عىل 
رادع  تأثري  النووية  لألسلحة  يكون  لن  أنه  أظن  كذلك 
يف ظل حرب العصابات التي يستعرضها “حزب الله” 
بنجاح. فتطوير الصواريخ والطائرات املسرّية عن بُعد 
السعودية،  النفط  منشآت  عىل  الحوثيني  وهجمات 
تشكك يف قدرة إرسائيل يف الحفاظ عىل البنية التحتية 
ستصبح  كما  الحرب.  هذه  مثل  يف  ككل  واالقتصاد 
األخرى  هي  إلرسائيل  الخارجية  التجارة  إمكانية 
يستمرا  أن  يمكن  العاملني  هذين  وكال  شك،  موضع 
إرسائيل  تتحمله  لن  الذي  األمر  وعقود،  لسنوات 

اقتصادياً.

يف الوقت نفسه، وحتى لو لم تشارك الصني بشكل 
الصني  ودعم  تعاطف  فإن  األحداث،  تلك  يف  مبارش 
سيكون عىل األرجح إىل جانب العرب، ألن املشاركة يف 
األمد  تعاطفاً طويل  الصني  القدس ستمنح  “تحرير” 
به  بأس  ال  وقدراً  األرض،  بقاع  شتى  يف  املسلمني  مع 
منطقة  يف  االنفصالية  النزعة  قمع  يف  التسامح  من 

شينجيانغ األويغورية املتمتعة بالحكم الذاتي.

يف ظل هذه الخلفية، يتعنّي عىل إرسائيل أن تستغّل 
عادلة  تسوية  لتحقيق  السانحة  الحالية  الفرصة 
أحادية  القرن”  “صفقات  من  بدالً  يمكن  ما  بأرسع 
الجانب، لكنها ما زالت تؤمن بخلود الهيمنة األمريكية.
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الشارع 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.

كلنا أو جلنا أو بعضنا طرح يوما ما هذه األسئلة: 
ملاذا يطلبون منا أن نردد دوما ما يعرفون؟ أي ما هو 
أو ما هو مستقر يف وعينا والوعينا  ثابت يف املجتمع، 
نتنفس  أحرارا  نكون  أن  منا  يتقبلون  ال  ملاذا  الثقايف. 
وهل  املختطفة؟.  وكينونتنا  إنسانيتنا  من  جزءا  ولو 
التاريخ الذي نقرأه اليوم ويراد لنا أن نردده هو التاريخ 
نفسه الذي وقع يف زمن ما أو مرحلة معينة من هذا 
ذلك  هو  الحقيقي  التاريخ  أن  أم  الالمتناهي  الزمن 
فنحن  املكتوب؟  التاريخ  وليس  املكتوب  غري  التاريخ 
التّاريخ،  سموم  من  إال  معافً  يولد  اإلنسان  أن  نعرف 
بها وفيها يتشكل عقله. ولكي يستعيد نقاءه عليه ان 
عىل  بالحقيقة  مليئا  ليكون  التاريخ  من  خاليا  يكون 

رأي الجربان. 

كل هذه األسئلة وغريها تجرنا بشكل أو بآخر إىل أن 
الذي  االستعصاء  هذا  فيها  نستحرض  تجربة  نخوض 
نحتاج  ألننا  وعي.  بغري  أو  منا  بوعي  ونحياه  نعيشه 
يجعلنا  أن  عىل  القادر  وحده  ألنه  السؤال،  إىل  بالفعل 
نبوح، أو نقول، أو نجرؤ عىل ما يمكن أن يكون بالفعل 

مأساة أو قلقا وجوديا يكشف عن محدودية وجودنا.

تحارصنا الثقافة اىل حّد املوت حينما تطلب منّا أْن 
نرّدد ما يعرف النّاس ال ما نعرف. مشهد تختزله لحظة 
يرسم  كما  واإلسالمية  اليابانية  الثّقافة  يف  االحتضار 
ذلك جمال عيل الحالق يف روايته " تأجيل اللذة ". ففي 
الثقافة اليابانية عندما يصل شاعر للحظة االحتضار، 
يطالبونه بقول جملة شعرية أخرية، يسّمونها " نص 
املوت ". أّما يف الثّقافة اإلسالمية، فاألمر عىل النّقيض 
 " برتديد  به  املحيطني  من  املحترض  يحارص  تماما، 

التشّهد "، أي برتديد ما يعرفون وليس ما يعرف.

ألنهم  شاكلتهم  عىل  يكون  من  يعشقون  الناس 
يقولون  ما  تقول  أن  يريدونك  االختالف.  يخشون 
ما  وتكره  يحبون،  ما  وتحب  يعرفون،  ما  تعرف  وأن 
أو  أعطابهم،  يكرهون، ولم ال تكون وجها من وجوه 
أبي طالب  بن  أن عيلّ  أو جروحهم. يُحكى  أمراضهم، 
قال للناس:" سلوني قبل أن تفقدوني " راغبا يف قول 
ما يعرف، أو يعلم. لكنهم لم يستوعبوا الدرس، وانربى 
السؤال  فكان  لحيته  شعرات  عدد  عن  يسأله  أحدهم 

من جنس السائل.

كيف  هو  هنا  نطرحه  أن  يمكن  الذي  السؤال  لكن 
يمكنك أن تقول أو تحاول أن تقول شيئا لم يقل أو ال 

يراد لك أن تقوله؟

يمكنك ذلك أوال من خالل القراءة:

قبل أن نتحدث عن القراءة يمكننا أن نشري إىل أنها 
بكثرة  أيضا  وليست  فحسب،  للحروف  تهجيا  ليست 
االطالع امليكانيكي عىل أساطني الفكر والثقافة واألدب 
آخر  شيئا  القراءة  تعترب  لهذا  والتاريخ.  والفلسفة 
عدم  من  الكثري  نفوسهم  يف  ويحدث  الناس،  يخشاه 
لحظة من  ألنها  ليس  القراءة  الناس يخشون  األمان. 

لحظات التفكري املوجع، وال ألن ليس لديهم من الوقت 
املعرفة  ألن  بل  ذاك.  أو  الكتاب  هذا  لحمل  يكفيها  ما 
أن  الفخ, تنصبه لكنك قد تقع فيه. معنى ذلك  تشبه 
تجربة القراءة هي تجربة حادة تجعلنا نرى كل يشء 
بمنظار مغاير ملا هو متداول، أو مستهلك، أو بديهي. 
كل  ألغام،  حقل  وسط  امليش  بعيد  حد  إىل  تشبه  إنها 

حركة غري محسوبة فيه معناها التشظي واالنفجار.

هنا تحرضني عبارات أللربتو مانغويل وهو يحدثنا 
عن القراءة، ذلك النشاط اإلبداعي الذي يجعلنا يف كل 
كائنات نختلف عن  أننا  ذلك  إنسانيني. معنى  األحوال 
قارئة،  حيوانات  الجوهر  يف  فنحن  بالقراءة،  غرينا 
أننا كائنات مصممة عىل  والقراءة تميزنا. معنى ذلك 
أي يشء.  يف منظر طبيعي، يف كون  نقرأ قصة يف  أن 
محيط بنا، يف وجوه اآلخرين وطباعهم. أي أننا نقرأ كل 

يشء كما نقرأ حياتنا، وحياة مجتمعاتنا.

هذا  يغدو  لوحة،  أو  صورة  أو  كتابا  نقرأ  حينما   
اليشء شيئا آخر، ألن القراءة ليست فقط ذلك النشاط 
اإلبداعي الذي يميزنا عن كل ما هو غري إنساني. بل إن 
صدى  تكون  الصور  أو  املشاهد،  أو  املقروءة  الكلمات 
لتجاربنا الخاصة، أو تهيئنا لتجارب جديدة، أو تروي 
إحدى  نكون  أن  الحظ  لنا  يكتب  لن  تجارب  عن  لنا 
ابتيل  حني  أنه  مانغويل  ألربتو  لنا  يروي  شخصياتها. 
وأدركوا  الذاكرة،  فقدان  يشبه  بداء  ماكوندو  سكان 
متسارعة،  بوترية  تختفي  بدأت  بالعالم  معرفتهم  أن 
اكتشفوا أن الكلمات وحدها هي الرتياق. وكي يتذكروا 
ما كان يف عاملهم كتبوا بطاقات، وعلقوها عىل البهائم 

واألشياء)هذه بقرة/هذه شجرة...(.

لكن ما معنى أال تقرأ؟. إنه ببساطة أنك لم تغطس 
يف سحر الوجود بعد.

ما يبقى ثابتا هو متعة القراءة، متعة إمساك كتاب 
بيدي والشعور فجأة بذلك الشعور واإلحساس الغريب 
عىل  زاد  وإذا  والحب.  والفهم  واإلدراك  الدهشة  من 
النقد،  متعة  وهي  أخرى  متعة  اإلنسانية  املتعة  هذه 
وكماال.  جماال  العالم  هذا  ازداد  واإلضافة  والرتجمة، 
متعة،  تشبهها  ال  متعة  اإلنساني  النشاط  لهذا  وألن 
فإن له أيضا جانبه الخطري واملهم والصعب واملثري يف 
عالم اإلنسان. لهذا حرموا علينا قراءة تاريخنا وتراثنا 
ألن  ومقوالتهم،  واجتهاداتهم  سبقونا  من  وأفكار 
القراءة هي النشاط الصعب واملهدم لكل ثبات أو كل 
فكرة ال تستطيع الصمود أمام النقد وتقلبات األفكار 
النقيضة. إن التاريخ كما يؤكد الحالق ال ينهار بأكمله، 
أو  عائلة،  اختفاء  ألن  واحدة.  دفعة  أيضا  يختفي  وال 
حركة ما يعني ظهور عائالت وحركات كانت يف طور 
الكمون، والكتمان. ألن انسحاب الضوء عن حدث ما 
سيقود يف النهاية إىل إضاءات هنا وهناك تجعل حركة 

التاريخ تأخذ طرقا أخرى.

التاريخ والرتاث وما كتب يف املايض حي وولود ألنه 
رسمته،  أو  كتبته  التي  الجهة  أو  الكاتب  بمتعة  كتب 

إنها  املقبلة.  لألجيال  الرسمي  املزود  ليكون  أقرته  أو 
إلشكاليات  تنمية  آخر،  نوع  من  مستدامة  تنمية 
الذي  للجيل  جيل  كل  يورثها  حينما  ومآزقه  التاريخ 
بعده. التاريخ يكتُبه الّسيف ال القلم. وألّن وجوه النّاس 
مثل عقولهم مفعمٌة بالكذب... يتحّولون إىل سمارسة 
سوى  املوقف  وبني  بينهم  يفصل  ال  سوية  يمشون 

النفاق والشقاق...

إليها  يحكى أنه مّلا توّجه نابليون إىل باريس قادماً 
من جزيرة ألبا، قال الفرنسيون: الخائن يف الّطريق إىل 

باريس.

وملا دنا من أسوار باريس، قالوا: نابليون عىل أبواب 
باريس.

وملا دخل نسوا خيانته وقالوا: البطل يف باريس.

هذه هي لعنة التّاريخ، وهذا هو بؤس اإلنسان

فإذا كانت القراءة تقودها املتعة فهل كتابة التاريخ 
والثقافة والحضارة والرتاث تخضع لنفس املنطق؟

من  شكل  أّي  مثل  مثلها  الكتابة  كذلك.  هي  نعم 
يقوده  فعالً  ليست  والتأمل  والتفكري  التعبري  أشكال 
االغتصاب. ملاذا؟ يجيبنا جمال عيل الحالق بأن الكاتب 
التفكر  مناطق  يجرتح  من  وكل  املفكر  أيضا  وربما 
البيضاء.  الورقة  عىل  البهيمة  وقوع  يقع  ال  والتأمل 
يتطلب  ولكنه  ويغوي،  يغري  البياض  أن  صحيح 
راية  يرفع  البياض  يجعل  كلص  الدخول  تتقن  شهوة 
االستسالم. لكن الكتابة حتى وأن قادتها متعة الكتاب 
واألدباء واملؤرخني، فإن الحقيقة التاريخية التي يراد 
لها أن تطمس هي أن الناس عىل مدار التاريخ الطويل 
الذي عشناه، أو عاشوه، أو سيعيشونه من بعدنا هم 
إما غالب أو مغلوب، وأن الغالب يطمس ما لدى املغلوب، 
وأن املغلوب يحاول جهده، ويقاوم ما استطاع إىل ذلك 
سبيال أن يرتك يف هذا التاريخ أو ذاك ما يثبت وجوده، 
أو هويته. وهنا يمر الغالب إىل تقنية أخرى من تقنيات 
تهريب التاريخ ورسقته. وهذه التقنية تعتمد عىل ثالث 

اسرتاتيجيات كربى وجب التنبه إليها:

األخبار  بذكر  املمارسة  هذه  تتجىل  التعمية:   -  1
دون ذكر أصولها، فتبدو بال تجذير، كما لو أنها نبتت 
أحد  قال  قبيل  من  جملة  أحدهم  كاستخدام  فراغ،  يف 

الحكماء، أو قال أحدهم، أو عن بعض أهل العلم.

الخرب  بجعل  املمارسة  هذه  تتجىل  التضبيب:   -  2
أكثر انفتاحا، يف القراءة والتأويل والفهم.

3 - التجزيء: من خالل طرح جمل قصرية وامضة 
لو  الضخمة،  الكتب  ظلمات  يف  تختفي  ما  رسعان 
أخذت عىل انفراد ملا أنتجت معنى، يمكننا أن نؤسس 
عليه فهمنا، أو تأويلنا لحدث أو واقعة، أو قصة. لكنها 
يف حالة تجميعها معا وإعادة تركيبها، فإنها تتحول يف 
النهاية إىل آلية يمكن من خاللها الوصول أو االقرتاب 

من قراءة حادثة تاريخية معينة عىل أقل تقدير.

د. يوسف هريمة )المغرب(

اإلنسان العريب وحصار الثقافة
وقفة
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25الشارع الثقافي ملّف االسبوع

عرفت تونس الثورَة 
الثقافية "الواقعية" 
مع دولة االستقالل، 

و"الثورَة الثقافية 
اإليديولوجية 

المضاّدة" مع حكم 
اإلْسالميين

من غير الممكن مثال 
أن يصبح الكتاب 

حاضرا في بيوت خالية 
من الخبز والماء، أو 
أن تلتفت عائلة ما 

إلى مسرحية أو فيلم 
أو لوحة وهي تسلخ 
من جلدها لتدّرس 

أطفالها

تفكير وخطاب 
الكثير من المثقفين 

مازال مرتهنا إما 
في السقيفة أو 
أروقة القصور 
وعتبات البالط 

لم يغادرها بعد ال 
نفسيا وال فكريا

ال يمكن بناء دولة 
حديثة في ظل 

مجتمع محافظ، وإذا 
كان تحديث الدولة 
مهمة سياسية 
باألساس، فإن 

تحديث المجتمع 
يظل مهمة ثقافية 

بامتياز

بين الوهم اإليديولوجي وضرورة اإلقالع الحضاري :

عواطف البلدي
يقول كرين برنستون »تشبه الثورة الحمى التي تصيب الجسد فهي تؤدي إلى إرهاب وسيطرة رجال فاسدين قبل أن تظهر ديمقراطية مستقرة في النهاية 
وهذا يناقض النظريات القائلة إن الفقراء هم الذين يقومون بالثورة. ألن من يقومون بها، هم البورجوازيون الناقمون الذين يفقدون ما اعتادوا الحصول عليه«. 
التي أغرقت الصين في فوضى عارمة بهدف اجتثاث من سّماهم ماو مخترقي   1966 الثقافية عام  التعريف »البرنستوني« الى ثورة ماو تسي تونغ  قد يحيلنا 
الحزب الشيوعي من البورجوازيين على يد الجيش األحمر... منذ تلك الحقبة اقترنت ثورة الصين الثقافية »الدموية« التي دامت قرابة 10 سنوات بمفهوم الوهم 
األيديولوجي ال بمفهوم اإلقالع الحضاري الذي حققه الغرب بطرق شبه سلمية على امتداد 5 قرون.. طرحنا السؤال حول سبل أحداث ثورة ثقافية بعيدا عن 

النموذج الصيني وعن أيديولوجيا العنف والدم... 

هل نحن يف حاجة إىل ثورة ثقافية؟

أعداء  إنصاف  عن  هنا  نبحث  ال  نحن 
الصني  ثورة  يف  رأوا  الذين  املاوية  التجربة 
الثقافية تصفية حساب مع خصوم سياسيني 
كلفت  التي  ماو  أخطاء  مع  وال  الثقافة  باسم 
دعاة  من  نحن  وال  فادحة.  خسارات  الصني 
بطبعه  التاريخ  ولكن  التاريخي.  التحليل 
ثورات  من  أخرى  نماذج  طياته   يف  يحمل 
وأخرى  بقرون  الصني  تسبق  مختلفة  ثقافية 
الورق  الكتابة وتصنيع  بعقود. كثورة اخرتاع 
الذي  واخرتاع الطباعة.  وربما نعترب الصيني 
صنع الورق أكثر تأثريا من ماو صاحب الثورة 
الصينية أو غوتنربغ مخرتع آلة الطباعة أكثر 

تأثريا من مخّططي الثورات الثقافية.

مشروع حضاري َحداثّي
الثقافية التحول الجذري يف  نعني بالثورة 
يؤدي  الذي  الثقايف  واإلنتاج  التفكري  مسارات 
برؤية  جديد  مرشوع  بلورة  اىل  بالرضورة 
نظريتها  مع  تتفاعل  ثقافية  ثورة  مختلفة. 
الفعل  منظومات  تشكيل  العادة  السياسية 
واالجتماعي  والتنموي  واالقتصادي  السيايس 
عرب  تتحقق  حقيقية  ثقافية  ثورة  والثقايف. 
وتكنولوجية  وعلمية  ورقمية  تقنية  تطورات 

الخ..
إبراهيم بن  الدكتور  بداية حديثه عّرف  يف 
مراد »الثورة الثقافيّة« بأنها »تغيريُ وضٍع قائم 

الثقافة.  عىل  يقوم  تغيريًا  منْه  أفضل  بوضع 
ولهذا التغيري وسائله، وأهّمها التعليم والفنُون 
بالتقنيات  واألخذ  العلمي  والبْحث  واآلداُب 
الحديثة، ومن أهم الغايات التي تسعى »الثورة« 
إىل تحقيقها جعُل املجُموعة الوطنيّة تنتقل من 
حارٍض تسيطر عليه قيٌم وأفكاٌر وتقاليُد تَشّده 
إىل املايض وتُقّدسه إىل حارض ساع إىل تحقيق 
املستقبل،   عىل  منفِتح  جديد،   َحضارّي  واقع 
مسترِشٍف له، معتمٍد عىل العقل السليم ُموّجًها 
من  النوع  وهذا  داِعًما.  النقدّي  الحّر  والفْكر 
الثورة الثقافية ينطلق إذن من واقع املجموعة 
الوطنيّة بوسائل مستخلصٍة منه مطبَّقٍة عليه 
يخلو  أن  دون  اإلقناع  عىل  قائما  ليّنا  تطبيًقا 
من بعض مظاهر الرّصامة«، مضيفا »هو إذن 
نتيجة  بل هو  إيديولوجي«  »وهم  نتيجة  ليس 
َحداثّي  حضاري  ومرشوع  تحديثّي  برنامج 
ماّدتَه  الوطنية  املجموعة  واقُع  يكون  واضٍح 
يدعو  إيديولوجيٍة  بأيّة  تقيٍّد  دون  االختباريّة، 
إليها أو يَْفرُضها نَّص من النّصوِص مهما يكْن 
الثقافيّة  الثورة  تصبُح  وبهذا  وَمصَدُره،  نَوُعه 
أهّم  ومن  الحَضاري«؛  لإلْقالع  »رضورة 
الفْكريّة«  »اليقظة  ق  تحقُّ اإلقالع  هذا  مظاهر 
الفكريّة«  »الحصانة  من  نوع  إىل  تؤّدي  التي 
املجموعة  أفراَد  التي تمنع  الذهنيّة«  »‹واملناَعة 
املتأّسسة  اإليديولوجية  باألوهام  االنخداع  من 

تأويالته،  عىل  أو  النّصوص  من  نّص  عىل 
واإلحساس بالحّرية يف االبتكار وخلق النماذج 
والتقنيّة  والعلميّة  والفنيّة  واألدبيّة  الفكريّة 
املتحرّضة  والبلدان  الدول  ومشاركة  الجديدة، 

املتقّدمة يف الحضارة والتقدم«.
الثورة  من  النموذج  »هذا  مراد  بن  وتابع 
عليه  قامت  الذي  هو  »الواقعيّة«  الثقافية 
دولة  وطبّقته  التونسيّة  الثقافيّة  التجربة 
االستقالل اعتمادا عىل َمرشوع حداثي تحديثي 
قد ارتآه بُنَاتَُها وخاّصة الزعيم الحبيب بورقيبة 
وآمن به رفاُقه معه. وليس بعيدا عن النموذج 
التّونيس النموذج الرتّكّي الذي قام به مصطفى 
األوروبي  الحداثي  بالنموذج  محتذيًا  كمال 
ذي  الخالفة  نظام  من  تركيا  بتخليص  بدًءا 
املرِجعيّة الدينيّة، والقياِم بإصالحات تحديثيّة 
لم يسلم   « قائال  َجوهريّة يف مجاالٍت عديدة«. 
تاريخ »الثورات الثقافية« الحديثة  من تأثريات 
األْوهام اإليديولوجية، ولنا عليه مثاالن : أولهما 
هو »الثورة الثقافية الربوليتاريّة« الصينية التي 
الستنّي  السنوات  خالل  تونغ  تيس  ماو  قادها 
بالنسبة  مْرجُعها  وكان  املايض  القرن  من 
أهّم  ومن  األحمر«،  »الكتاب  كتابَه  أتْباِعها  إىل 
وخاّصة  القديم  من  التخّلُص  عليه  قامت  ما 
والقيم  الصينيّة  التقليديّة  الثقافيّة  القيم  من 
يسلم  ولم  بها،  التّشهري  وقع  التي  الغربيّة 

بسبب هذه الثورة »الربوليتارية« املثّقفون من 
الرأي من  اإلهانة واملخالفون لها من أصحاب 
ثقافية  ثورة  كانت  لقد   الشديدة.  العقوبات 
إيديولوجي  منطلقها  ألن  عنيفًة  كانت  لكنها  

سيايّس وقع فرُضه بالقوة وليس باإلقناع«. 
وختم بن مراد »املثال الثاني هو ما نسّميه 
»الثورة«  وتمثله  املضادة«،  الثقافيّة  »الثورات 
»ثورٌة«  وهي  اإلْسالمي،  الديني  بمفهومها 
واملستقبل  الحارض  من  تجعل  أن  إىل  تسعى 
فيه؛  وانغراًسا  له  وإعادًة  للمايض  تكراًرا 
»الّدنيوّي«  بمفهومها  »الثقافة«  تعادي  وهي 
الفتاوى  كتب  يف  النظَر  أّن  وترى  الحداثي 
عليها  والحوايش  ورشوِحها  الفقهيّة  واملتون 
ينبغي  ما  له  تبنّي  ألنها  للمؤمن  فائدة  أكثُر 
فعلُه من الحالل وما ينبغي تركه من الحرام، 
للتعليم  دخَل  وال  اآلخرة.  يف  للمعاد  استعدادا 
يف  العلمّي  والبحِث  والفنُون  ولآلداب  املدنّي 
الرشعيّة  للمقوالت  استجابت  إذا  إال  مرشوعها 
الثقافية  الثورَة  تونس  »عرفت  قائال  الدينية« 
و«الثورَة  االستقالل،  دولة  مع  »الواقعية« 
حكم  مع  املضاّدة«  اإليديولوجية  الثقافية 
اإلْسالميني، وقد رفض التونسيّون هذه الثورة 
املضاّدة نتيجة ما اكتسبوه من املرْشوع الثقايف 
فكريّة  حصانة  من  عليه  ُربُّوا  الذي  الحداثي 

ومناعة ذهنيّة«.
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نحن في حاجة أكثر 
من أي وقت مضى 

إلى ان نكون يدا 
واحدة لبناء هذا 

المشروع المشترك 
وأساسه بناء 

المواطنة والحوكمة 
التشاركية وبناء 

الفكر الحر 

اإلقالع الحضاري 
فكرة إيديولوجّية 
وإذا كان ال بّد من 
ثورة ثقافّية عندنا 
فعليها أن تأخد 
سيرورة العقل 
والحّرية سبيال

ال يمكن، واقعّيا 
وعملّيا، إحداث 
ثورة جذريّة في 

الثقافة ألّن الشعب 
سيكون أّول من 

يجابهها ويرفضها، 
وما تجربة الصين 

عّنا ببعيدة

ال سبيل إلى إقالع 
حضاري حقيقي دون 

ثورة ثقافية هي 
في عمقها ال تزيد 
عن كونها "وهما" 
إيديولوجيا تقدميا".

»ال  الرتيكي  فتحي  املفكر  قال  اجابته  يف 
الثقافية  الثورة  تصّور  مرجعيّة  أّن  ننىس 
وقعت  التي  العاديّة  غري  األحداث  أساسا  هي 
يف  الكربى  الربوليتارية  الثقافيّة  الثورة  أثناء 
والتي  و1976   1966 مابني  الشعبية  الصني 
الشباب  عىل  )ماو(  السلطة  فيها  اعتمدت 
»الفاسدين«  من  واملجتمع  الحزب  لتطهري 
من  ماليني  النتيجة:  ونعرف  و»التحريفيني« 
الّصيني تسّلطت عليهم أقىص أشكال  الشعب 
العذاب وكّل أنواع التنكيل والتحقري واالستبداد 
آنذاك قتل  ومن بينهم مثقفون ومبدعون وتّم 
مضيفا  األبرياء«  الصينيني  من  اآلالف  مئات 
كربى.  طاّمة  الشعبي  الشبابي  التطهري  »كان 
ضمن  تدخل  مصيبة  الثّقافيّة  الثورة  وكانت 
تكون  ال  املعنى  بهذا  والالمقبول.  الالمعقول 
وشخصيا  الحضاري.  لإلقالع  رضورة  مطلقا 
إيديولوجيّة  فكرة  الحضاري  اإلقالع  أّن  أعترب 
التحّول والصريورة حتّى  دائمة  الحضارة  ألّن 
املعوقات  تتضافر  عندما  ظروفها  أحلك  يف 

لتجعلها ثابتة يف مكانها«. 
وأشار الرتيكي اىل أن الحديث عن التحّول 
صياغة  إعادة  يستوجب  الثقافة  يف  والتقدم 
إلعادة  الالزمة  والتصورات  املفاهيم  بعض 
بناء نهضة جديدة تقوم عىل مكتسبات فلسفة 
العربي يف بدايات  العالم  التي عاشها  النهضة 
مرتكزات  تقوم عىل  أنها  واىل  العرشين  القرن 
انتماءاتنا الحضارية املتنّوعة وتجّذر ملتزمات 
تحديث أنماط حياتنا وتأقلمها مع مستجدات 
العلوم والتكنولوجيا. قائال »يبدو يل أن مبادئ 
يف  أساسا  تكمن  ال  اآلن  الحضاري  تقدمنا 
بعدها التقني لإلقالع بقدر ما تتموضع داخل 
تصورات متجددة يجب استئناف البحث فيها 
تحت معطيات واقعنا املتأزم ومن خالل تطور 
لتكوين  الرضورية  التقنيات  واكتساب  العلوم 
الذهن  عقلنة  فيه  تتطابق  متوازن  مجتمع 
والسلوك بعقلنة نمط الحياة يف املجتمع حتى 
يعيش  عميقا  نفسيا  انفصاما  الفرد  يعيش  ال 
وسذاجة  الذهن  وبالدة  التكنولوجيا  رفاهة 
التي  العقلنة  فسريورة  نفسه.  اآلن  يف  الفهم 
كل  تقتحم  أن  يجب  الحداثة  عليها  تأسست 
الديني  الخطاب  ميدان  ذلك  يف  بما  امليادين 
والغطرسة  الشعوذة  طريق  عن  به  واالبتعاد 

والتسلط واإلرهاب«.

هذه  بعد  يتقبّل  لم  العالم  أن  اىل  وخلص 
السريورة للعقل واىل أن العواطف والوجدانيّة 
والسياسات.  املواقف  عىل  تسيطران  مازالتا 
عندنا  ثقافيّة  ثورة  من  بّد  ال  كان  »إذا  متابعا 
والحّرية  العقل  سريورة  تأخد  أن  فعليها 

سبيال.«
أما أستاذ التعليم العايل بقسم اللغة واٱلداب 
الورتاني فقد قال  العربية خميس  والحضارة 
»تقتيض اإلجابة عن هذا التساؤل، تدبرا رسيعا 
ملكونات السؤال. إذ تضمنت مفردات من فرط 
تداولها يف الخطاب السيار، تكاد تفقد شحنتها 
العالمة  بخانة  لتلحق  الدقيقة  املفهومية 
فالثورة  الثورة  مفهوم  هنا  ويهمنا  اللغوية. 
الثورة  أن  اىل  فاإليديولوجي«.الفتا  الثقافية 
تنهض  التي  املمارسات  بمجموع  محددة 
بأدائها فئة/ات أو طبقة/ات ضد نسق سائد 
يمثل  وأصبح  التاريخية  مفاعيله  استنفذت 
عبئا عىل املجتمع يعيق تطوره. وتابع الورتاني 
اجتماعية  للثورة دوما حوامل  كانت  »من هنا 
حرضة  يف  نكون  ولكي  قيمية.  ومضامني 
الثورة فيجب أن تكون مفاهيم التقدم والرقي 
واالزدهار وتعميق إنسانية اإلنسان هي محرك 

الفاعل الثوري إن رصاحة وإن ضمنا«.
فنحددها  الثقافية  الثورة  »أما  وأردف 
فاعو  عنها  صدر  التي  التمثالت  بمجموع 
العالم  برؤية  وسمها  يصح  والتي  الثورة 
السائدة.  الرؤية  التي تحل بديال عن  الجديدة 
فال شك أن ما ولد الحاجة إىل الثورة مجموع 
املهيمنة.  واالقتصادية  االجتماعية  املمارسات 
لوال  لتكون  كانت  ما  املمارسات  هذه  لكن 
وعي  يف  زرعت  والقيم  املفاهيم  من  ترسانة 
وتوسطا  باألرسة  بدًءا  املجتمع  إىل  املنتسبني 
باملدرسة وانتهاء باملجتمع. فيكون يف االكتفاء 
باملكون  إردافه  دون  للثورة  املادي  باملكون 
مجتمع  إنتاج  رشوط  عىل  كاملحافظة  الثقايف 
اإليديولوجيا  »أما  مضيفا  الثورة«،  قبل  ما 
فهي مجموع التمثالت النظرية املتناسقة التي 
موضوعها.  حقيقة  كنه  إدراكها  زعما  تزعم 
املتحكمة يف  القوانني  السيايس كنه  املجال  ويف 
االجتماع البرشي. لذا فإن يف اإليديولوجيا ثمة 
اختزال  عميقا  أنها  جهة  من  اعتساف  دوما 
بعض  إلغاء  إليه  السبيل  خطاطة  يف  للواقع 
تستقيم  حتى  اآلخر  البعض  وتقزيم  مكونانه 

نسقا ذا فاعلية قصوى وبالتايل نسقا لتفسري 
الواقع صادقا«.

وختم الورتاني قوله »وعليه، فإنه ال سبيل 
ثقافية  ثورة  دون  حقيقي  حضاري  إقالع  إىل 
»وهما«  كونها  عن  تزيد  ال  عمقها  يف  هي 

إيديولوجيا تقدميا«.
التجربة الصينية

لم يخطئ ابن خلدون حني قال إن التاريخ 
تاريخ  فاملتفّحص يف  باطنه نظر وتحقيق،  يف 
سياقاتها  تتخذ  ال  انها  جيدا  يالحظ  الثورات 
الحراك  طور  من  تحولت  إذا  إال  النهائية 
مرشوع  اىل  السياسية  والتجاذبات  الثوري 
إىل  يفيض  ما  وهذا  والبناء  للتطوير  قابل  عام 
إال  الثورات ال تأخذ طريقها نحو االكتمال  أن 
ينخرط  تاما  مجتمعيا  مرشوعا  تصبح  عندما 
وطرق  أطيافهم  بمختلف  الجميع  ظله  يف 
الكاتبة  تقول  وايديولوجياتهم...   تفكريهم 
األلسنة  »تُرّدد  الرمييل  امنة  واألكاديمية 
دون  الثقافية«  »الثورة  مفهوم  وأبدا  دائما 
سيطرة واضحة عىل حدود املفهوم وال اّطالع 
وما  الثقافية«  »الثورة  مالبسات  عىل  كاف 
الزعيم  أطلق  حني  دمويّة  رصاعات  من  حّفها 
القرن  ستّينات  يف  تونغ«  تيس  »ماو  الصيني 
مضيفة  الثقايف.«  الثوري  مرشوعه  املايض 
وأبعاده  املفهوم  تدقيقات  عن  النظر  »بقطع 
يف  الثقافية  بالثورة  املقصود  فإّن  التاريخية 
املشهد  مع  القطع  إمكانية  هو  اليوم  تونس 
ممكنة  منافذ  عن  والبحث  البائس  الثقايف 
تحّقق  بدائل  وطرح  الرتّدي  هذا  من  للخروج 
تحّوال فعليا وملموسا يسهم يف النقلة الذهنية 
الرمييل  وتساءلت  منتجة.  فاعلة  ثقافة  ويبني 
»هل هذا ممكن؟ وهل نتوّقع »ثورة ثقافيّة« يف 
تونس يحّقق بموجبها املجتمع التونيس نقلته 
من مجتمع غري مثّقف إىل مجتمع مثّقف، من 
مجتمع ال يراهن عىل الثقافة وال تعني له شيئا 
وجوده  وينّظم  بالثقافة  يعيش  مجتمع  إىل 
»يف  مجيبة  فعال؟  ممكن  هذا  هل  ضوئها،  يف 
األقّل إىل حّد  الجواب هو ال طبعا! عىل  نظري 
اللحظة. فمن غري املمكن مثال أن يصبح  هذه 
الكتاب حارضا يف بيوت خالية من الخبز واملاء، 
أو أن تلتفت عائلة ما إىل مرسحية أو فيلم أو 
لوحة وهي تسلخ من جلدها لتدّرس أطفالها، 
أو أن يُغرم تلميذ باملطالعة وال وجود ملكتبة يف 

مدرسته أو يف معهده.«. 
يف  الثقافة  عن  الحديث  من  »دعنا  وتابعت 
الّدولة  إىل  بالسؤال  ولنتوّجه  الدارج  مفهومها 
رأسا، ما نصيب الدولة التونسية من الثقافة؟ 
يكفي  مثقف؟  مجتمع  بناء  يف  الدولة  دور  ما 
أن نذكر ميزانية وزارة الثقافة حتى نتأّكد من 
الثقافة وال يوليها  بلد ال يحرتم  أنّنا نعيش يف 
الحديث  أدنى اهتمام«، قائلة »من هنا يصبح 
عن »ثورة ثقافية« نوعا من التوّهم أو يف أحسن 
الحاالت نوعا من األحالم اللذيذة التي تندثر ما 

إن يطّل عليها صبح الحقيقة املّرة!«.
وبدورها قالت وزيرة الثقافة السابقة سنية 
مبارك »بالنسبة للعرشية االخرية لم تكن الثورة 
السيايس  املسار  بناء  يف  االساس  هي  الثقافية 
الجديد أو ما يسمى باالنتقال الديمقراطي رغم 
انه كان يجب ان تكون الثقافة يف صلب الثورة 
للتحرر  امكانات  من  تفتحه  ملا  الديمقراطية 
القدرة  تعطي  وبالتايل  املرحلة  مع  والتكيف 
مضيفة  الرصاعات«  يتجاوز  حقيقي  لتحول 
اساس  عىل  اليوم  ثقافية  ثورة  بناء  يمكن  »ال 
االيديولوجيات اذ كل ما رأينا من ثورات ثقافية 
عىل مر التاريخ كانت يف الحقيقة تمهد النتقال 
جديد  واجتماعي  وسيايس  تاريخي  وملسار 

بينما لم يحدث ذلك يف تونس..«.
وتابعت مبارك »بالنسبة يل الثورة الثقافية 
بالفرد  مرتبطة  مشرتكة  قيم  عىل  تنبني 
والجماعة وتساهم يف تغيري العقليات« موضحة 
يف  التفكري  اعادة  اىل  مدعوون  التونسيني  ان 
وتحيني  وتحديث  الثقافية  الثورة  مفهوم 
وتحديد آلياتها باعتبارها مسارا متعدد االليات 
ومرتبطا  الديمقراطية  بالعملية  ومرتبطا 
بتجسيد القدرة عىل االبداع يف معناه الشامل يف 
املجال السيايس ويف املجال القانوني ويف املجال 

الفني ويف كل مجاالت الحياة االجتماعية.
واعتربت املواطن الحر من اهم آليات الثورة 
املواطن  هذا  يتمتع  ان  يجب  وانه  الثقافية 
يف  ينخرط  وأن  وواجباته  بحقوقه  اوال  الحر 
السياسية ، مستحرضة »اهمية  العملية  صلب 
املقومات االنسانية وتمتيع املواطن بجملة من 
واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية  الحقوق 
يف  فاعال  رشيكا  يصبح  حتى  والسياسية 

املجتمع«.
 وختمت مبارك »نحن يف حاجة اكثر من أي 
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مركز بحث يف الّدراسات 
اإلسالمّية )بالقريوان( أم 

خلّية دعاية للمنزع الّسلفي؟

أسعد جمعة
اإلسالميّة  الّدراسات  مركز  »احتفال«  هامش  عىل 
من  رأيت  تأسيسه  عىل  سنة  ثالثني  بمرور  بالقريوان 

املناسب أن أسوق املالحظات التّالية:
اإلسالميّة  الّدراسات  بمركز  عهدي  آخر  كان 
املايض  القرن  تسعينات  يف  قّدمتها  بالقريوان:محارضة 
الحقيقّي  املؤّسس  هو  سعيد  بن  سحنون  أّن  لبيان 
-تاريخيًّا وتنظيميًّا-لروابط »األمر باملعروف والنّهي عن 
املنكر«1، وذلك بإرسائه ملا اصطلح عىل تسميته بنظام 
القرن  القريوان، وكان ذلك يف موّف  »الٌحْسبَة« يف أسواق 
الثّاني للهجرة، أي يف بدايات الحكم األغلبي. وما انتهيت 
إليه من خالل أبحاثي: أّن مدّونته ذات منزع أصويلّ نقيلّ ال 
يكاد يرتك مجااًل إلعمال رأي املجتهد مقارنة بموّطإ مالك 
بالّطابع  االصطباغ  إىل  املغرب  بمالكيّة  حدا  ما  أنس،  بن 
املرشق.  ملالكيّة  بالنّسبة  الّشأن  هو  مّما  أكثر  الّسلفي 
املحافظ«  »املتديّن  للشّق  ترق  لم  العلميّة  املقاربة  وهذه 
يف مركز الّدراسات اإلسالميّة بالقريوان، فأوصوا أذيالهم 
مصريي  من  واألهّم  العلميّة.  مساهماتي  بمقاطعة 
الّشخيص إنّما هو التّغلغل التّدريجي للمنحى الّسلفي يف 
صفوف أصحاب القرار باملركز، ممهّدين من ثّمة لسْطو 
وزارة الّشؤون الّدينيّة عليه بتوّسط ذراعها »األكاديمي«، 

أعني جامعة الّزيتونيّة ما بعد الثّورة. 
علم  يف  اإلسالميّة وال  الفلسفة  يف  ال  يبحث  ال  فمركز 
الكالم2 وال يف العلوم العقليّة يف اإلسالم قاطبة أنّى له أن 

يتحّدث عن دراسات إسالميّة؟ 
الوّهاب(  أزالم محّمد بن عبد  أراده ممّولوه )من  لقد 
يسّمى  أن  )واألحرى  املالكيّة  للّدراسات  مركزا  األصل  يف 
البن  التّيميّة–نسبة  أو  الحنبليّة  الّدراسات  مركزا  اليوم 
تيميّة- أو الجوزيّة –نسبة الين قيّم الجوزيّة-(، ويف تلكم 
الحدود ظّل يتحّرك. وما إلحاقه بالجامعة الّزيتونيّة بعد 
أن تأّسس )سنة 1991( تحت إرشاف جامعة الوسط إاّل 
خري دليل عىل منزعه النّقيل حتّى ال أقول الّسلفي. بل أّن 
الّزيتونيّة  الجامعة  موّظفي  عىل  حكًرا  أضحوا  مسرّييه 
اآلداب  كّليّة  أساتذة  نخبة  من  اصطفاؤهم  كان  أن  بعد 
والعلوم اإلنسانيّة بالقريوان عىل أساس قراءتهم العقليّة 

للعلوم اإلسالميّة ومناهجهم العلميّة. 
املستوى  عىل  أّما  الهيكيل،  بالجانب  يتّصل  فيما  هذا 
التّقوقع  بمزيد  وصمت  املركز  فوجهة  الوظيفي، 
ونبذ  اإلسالميّة  للحضارة  بعينها  قراءة  عىل  واالنغالق 
الّرؤى واملقاربات املغايرة. فبعد أن كان هذا املركز يتميّز 
بتنظيمه للنّدوات العلميّة املرموقة تقهقر إىل مكّلف من 
قبَل وزارة الّشؤون الّدينيّةباإلرشاف عىل تكوين املرشدين 
املسابقات  وتنظيم  للمعتمديّات،  التّابعني  الّدينينّي 
الّطرقيّة، وما  الّذكر واألناشيد  القرآنيّة والتّعّهد بحفالت 
بُعثت  الذي  والعلمي  األكاديمي  بالبحث  هذا  كّل  عالقة 
هذه املؤّسسة الجامعيّة أساًسا من أجله؟ ولكن هيهات! 
فماذا عسانا أن ننتظر من مركز يمثّل االحتفال –باملعنى 

الغوغائّي للكلمة- أبرز نشاطاته الّسنويّة؟
والحديث عن هذا املركز يطول، ولكن هل من مجيب؟

يف  أّما  سعود،  آل  دولة  يف  بها  عرفت  التي  التّسمية  وهي    -  1
ربوعنا، فقد تحّركت تحت ُمسّمى »روابط حماية الثّورة«.

تشّع  كانت  القريوان  أّن  باعتبار  تدقيًقا،  منه  واملعتزيل   -  2
الحّداد  بن  سعيد  رئيسها  وآثار  وغربًا.  رشًقا  املعتزليّة  بمدرستها 
-التي سعى أستاذنا محّمد الّطالبي إىل مزيد التّعريف بها من خالل 
دراسته النّقديّة لرسالة ابن أبي زيد القريواني- أحسن دليل عىل ذلك.

وقت مىض اىل ان نكون يدا واحدة لبناء هذا املرشوع املشرتك 
واساسه بناء املواطنة والحوكمة التشاركية وبناء الفكر الحر.. 
قائلة »البد ان نحسم انه ثمة تقاطع بني الثورة الثقافية واآلليات 
الجديدة التي تتجاوز كل ما هو تقني .. هناك بيداغوجيا كاملة 
والحوكمة  السيايس  واملجتمع  والجمعيات  املدني  باملجتمع 
التشاركية وهي التي ستساهم يف بناء مواطن حقيقي يغار عىل 

بالده..«.
ومن جهته اعترب الشاعر والباحث يف اإلسالم املبكر محمد 
النجار أن صيغة »ثورة ثقافية« تحتوي عىل تناقض، باعتبار أن 
هدف الثورة القطع التام والجذري مع املايض، عىل األقّل نظريّا، 
تراكمات  عىل  مبنيّة  الثقافة  بينما  مختلف.  نظام جديد  وبناء 
فكريّة واجتماعيّة ممتّدة يف الزمن، سواء دينيّة أو هويّاتيّة أو 
لغويّة، أو غري ذلك،  قائال »قد تمتّد هذه الرتاكمات عىل مدى 
عرشات وحتى مئات السنني. ولذا فإنّه ال يمكن، واقعيّا وعمليّا، 
من  أّول  سيكون  الشعب  ألّن  الثقافة  يف  جذريّة  ثورة  إحداث 
يجابهها ويرفضها، وما تجربة الصني عنّا ببعيدة حني أرادت 
السلطة السياسية صياغة قيم جديدة والقطع مع املوروث فلم 

تفلح بل كانت لها تداعيات سلبية عىل بالدهم«.
وأشار النجار اىل أن الثّقافة تتطّور وتتغرّي بالرتاكم املعريف 
الزمن،  يف  وبطيئة  متواصلة  وبصفة  والحضاري  واالجتماعي 
نتيجة  الحقيقة  يف  هو  انما  ثّقافيّة  ثورة  نسّميه  ما  أن  واىل 
يف  السياسية،  السلطة  استطاعت  التاريخي،  للتطّور  طبيعيّة 
لحظة ما، احتضانها وتقنينها لصالح املرشوع الفكري الجديد.

وتابع »ال شّك أّن التغيري الثقايف يحتاج إىل السلطة السياسية 
الشخصيّة  األحوال  مجّلة  مثاال  وأرضب  أهدافه  لتحقيق 
حيث  وقنّنتها،  السياسية  السلطة  احتضنتها  التي  التونسية 
كانت تملك الرتاكمات الثقافية لتقنني منع تعّدد الزوجات مثال، 
لكّن هذه السلطة السياسية، باملقابل، لم تستطع تجاوز السائد 
تكن  لم  ببساطة  ألنّها  املرياث،  يف  كاملساواة  أخرى،  نواحي  يف 
تملك الرتاكمات الفكريّة الالزمة الحتضانها، رغم إيمانها بهذا 

املرشوع التحديثي«.
يسري  زمننا  يف  والفكري  الثقايف  التطّور  أّن  »أعتقد  وختم 
ذلك  يف  ساعدته  السابقة،  األزمان  من  بكثري  أرسع  بوترية 
وغريها،  االفرتاضيّة،  واملنتديات  االجتماعي،  االتصال  وسائط 
فأصبح العالم قرية صغرية فعال تتالقح وتتصارع فيها األفكار 
بصورة مستمّرة وآنيّة، وهذا يعني أّن اإلقالع الحضاري قد بدأ 
منذ سنوات ويمكننا أن نالحظ هذا الرصاع الفكري بني القديم 
والجديد، فيما ينرشه شباب كثري، ويف النقاشات املفتوحة عىل 

األنرتنات«.

إصالح ثقافي
فّضل املفكر املغربي سعيد ناشيد استعمال عبارة اإلصالح 
الثقايف عىل عبارة الثورة الثقافية، وذلك ملا تحمله هذه األخرية 
من سمعة إيديولوجية تحيل إىل التجربة املاوية يف الصني، فضال 
عن أن مصطلح الثورة لم يعد يتمتع بتلك الجاذبية نفسها التي 
إىل  العرشين،  القرن  الثاني من  النصف  كان يتمتع بها خالل 
بـ»الربيع  يسمى  كان  ملا  الثوري  الزخم  إبان  أنه حتى  درجة 
مصطلح  يفضلون  أنفسهم  الناشطون  كان  فقد  العربي«، 
الحراك عىل مصطلح الثورة، مضيفا  أن »اإلصالح ليس ال يشء 
إلياس  رأي  عىل  لعلنا  بل  بالثورة،  عليه  يصطلح  بما  مقاربة 
مرقص نحتاج إىل إصالح أكرب من الثورة. أي نعم، نحتاج إىل 
واإلعالم،  والتعليم،  الرتبية،  الشامل ملؤسسات  الثقايف  اإلصالح 
والدين، ولكل ما يتعلق بالرأسمال الرمزي، والذاكرة الجمعية، 
ليست  نفسها  السياسية  الظواهر  أن  ذلك  الجمعي؛  والوجدان 
حيث  البحر،  أعماق  يف  غارق  جبل  من  الظاهرة  القمة  سوى 
لذلك،  الجمعي.  والالشعور  التاريخ  وتجارب  املجتمع  ثقافة 
حني نقول مثال، ال ديمقراطية بدون ديمقراطيني فالواقع أن 
إنتاج مواطنني ديمقراطيني هو جزء من برنامج إصالح ثقايف 
يعيد بناء الذوات والكينونات بنحو متالئم مع حاجيات مجتمع 
ديمقراطي، وتلك مهمة الربامج الثقافية يف آخر املطاف. كما أن 
النقاش العمومي يحتاج إىل مواطنني يمتلكون قدرا من الحس 
إخضاعها  وتقبل  الحجج،  وطرح  الحوار،  تدبري  يف  العقالني 

لالختبار بأريحية«. 
وختم ناشيد »يف كل األحوال، ال يمكن بناء دولة حديثة يف 
الدولة مهمة سياسية  وإذا كان تحديث  ظل مجتمع محافظ، 
بامتياز،  ثقافية  مهمة  يظل  املجتمع  تحديث  فإن  باألساس، 
عىل  املدني،  املجتمع  هيئات  وكذلك  الثقافية،  النخبة  تتحملها 

رأسها الحركات النسائية، والحقوقية، واملدنية«.
من جهته قال املختص يف الفلسفة بإحدى جامعات أملانيا 
سؤال  صيغة  تقّدم   « الجليل  عبد  بن  الدين  جمال  الدكتور 

لإلقالع  رضورة  أم  إيديولوجي  وهم  الثقافية  الثورة  أن  ‘هل 
توقع  مع  املفرتضة  لإلجابة  حدودا  ضمنيا  الحضاري؟‹، 
االستجابة لها، غري أنني أعتقد أن إمكانية اإلجابة تتعدى هذين 
تقّدم  التي  الفكرة  مع  أتفق  ال  بداية  إليهما.  املشار  الحّدين 
من  إنجازه  يمكن  منتوجا  باعتبارها  الثقافية  للثورة  تصورا 
خالل التنظري والتخطيط والتفكري والكتابة جلوسا وراء مكتب 
األمر  املراجع والكتب وال يحتاج  بالعودة لجملة من  واالكتفاء 
عىل  والتنزيل  التطبيق  مجّرد  إال  املنشودة  الثورة  تحقيق  إىل 
الواقع لهذه النظريات ويصري املثقف املنّظر هنا وكأنه كاتب 
سيناريو يحتاج من يقوم باإلخراج واإلنتاج وأداء األدوار حتى 
يجعل  الذي  الساذج  التصور  »هذا  متابعا  فعليا«  الثورة  تتّم 
األفكار سابقة سببيا وزمنيا عىل الواقع يف احداثياته يستبطن 
تصورا نخبويا متعاليا يجعل من املثقف القائم بمهمة التنظري 
هنا من طبقة كهنة أو إكلريوس الثقافة والثورة معا ال يحتاج 
عن  تعبري  هذا  ويف  لهم  يقدمه  ملا  ومنفذين  مؤمنني  أتباعا  إال 
حالة االغرتاب الشديدة التي يعانيها هذا الصنف من املثقفني. 
مقاربة  يف  أراهما مهمني  أمرين  إىل  باإلشارة  االكتفاء  هنا  أوّد 
األول  األمر  بالثورة،  أن نصطلح عىل توصيفه  ما يمكن  وفهم 
أن  من  املابعدكولونيالية  الدراسات  إليه  توصلت  بما  مرتبط 
هناك رشائح اجتماعية ذات حضور كّمي معترب ولكنه سلبي 
املهيمنة  االجتماعية  للبنى  تابع  مجّرد  وتعترب  ومغيّب  مهّمش 
التي تشكل السلطة بأبعادها السياسية والثقافية واالجتماعية، 
تصعب  لذلك  وهيكليا  مؤّسساتيا  منتظمة  غري  رشائح  وهي 
القوة  موازين  اعتبار ضمن  لها  يمنح  مراقبتها وال  أو  رؤيتها 
فوكو، هي رشائح  ميشال  بمفهوم  السلطة  هياكل  والتأثري يف 
امللعونني من طرف السلطة ، رشائح املسحوقني واملستضعفني 
الرشائح  هذه  ولكن  فانون  فرانز  بعبارة  األرض  يف  واملعذبني 
قادرة أن يكون لها حضور مفاجئ دون تنظم وال هياكل وال 
التقليدية  املوازين  قلب  ويمكنه  الهامش  من  يخرج  قيادات 
مألوف  لها صوت غري  يكون  أن  بذلك  ويمكنها  السلطة  لبنى 
وخارج عن البنى التقليدية السلطوية لصناعة الخطاب ولكنه 
يكون مسموعا كما توصلت إليه أستاذة األدب املقارن بجامعة 
كولومبيا بنيويورك غاياتري شاكرافورتي سبيفاك يف تحليلها 

.»suBaLTerN ملفهوم
وأضاف بن عبد الجليل »األمر الثاني الذي أود اإلشارة إليه 
بكل إيجاز يتعلق بسياق ما اصطلح عىل تسميته بثورات الربيع 
العربي التي كانت رشارتها األوىل يف تونس وبقطع النظر عن 
ثورة  عنها  ترتب  وما  األحداث  هذه  مجمل  اعتبار  يف  السجال 
أو دونها فإني أعترب أن هناك حدثا فارقا يمكن اعتباره ثورة 
ثقافيا وهو  عنه  يرتتب  قد  وما  والذهني  النفيس  املستوى  عىل 
وتكّرس  اإلسالمي  العربي  السياق  يف  السلطة  ببنية  مرتبط 
عىل مدى أربعة عرش قرنا من خالل املمارسة أوال ومن خالل 
الخطاب املعاضد لهذه املمارسة  ثانيا يف مجموع كتابات اآلداب 
بمعنى  السيايس  الكالم  وعلم  الرشعية  والسياسة  السلطانية 
خطاب الالهوت السيايس، حيث أنها جميعها تتفق وتُجمع أن 
الخاصة  عىل  مقترصا وحكرا  يبقى  السيايس  الشأن  يف  القرار 
اعتبار  ال  الذين  العامة  والعقد دون غريهم من  الحل  أهل  من 
التاريخي  املخيال  يف  األمر  هذا  وتكرس  يقولون،  أو  يرون  ملا 
والوعي الديني الالتاريخي ابتداء من حدث السقيفة بعد وفاة 
وقصور  البالطات  بكل  مرورا  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي 

الخلفاء وامللوك واألمراء وانتهاء بالرؤساء«.
أربعة عرش  مدى  والسلطة عىل  الحكم  أمور  »كانت  وتابع 
قرنا إىل حّد وقوع هذا الحدث يوم الرابع عرش من جانفي من 
شأن الخاصة من الحكام وأهل الحل والعقد حرصيا وال رأي 
البالطات والقصور. يف  للناس وال دخل لهم بما يجري داخل 
هذا السياق أرى أن أهم حدث يمكن اعتباره ثوريا هو سقوط 
التاريخية، حيث أن الجموع  البنية  هذا االرتهان النفيس لهذه 
التي خرجت للشوارع يف تونس كانت من املناطق املهمشة ومن 
دون قيادات وال هياكل وال منظرين تعلن رفضها وتعيل صوتها 
أمام قصور السلطة، فالثورة هنا أراها ثورة نفسية بدرجة أوىل 
أبطلت مفعول وحضور كل اآلداب السلطانية يف مراعاة تفرد 

الحاكم واستبداده««.
النفيس  املستوى  عىل  الثورة  »هذه  الجليل  عبد  بن  وأردف 
زخمها  عن  التعبري  من  بعد  تمكنت  قد  أنها  أرى  ال  والذهني 
املعنى  بهذا  تصري  الثقافية  فالثورة  وثقافيا  وفكريا  سياسيا 
إليه نفسيا ولم يتحقق ذلك  الولوج  الدخول يف عرص آخر بدأ 
بعد فكريا وثقافيا وسياسيا يف تقديري، فتفكري وخطاب الكثري 
القصور  أروقة  أو  السقيفة  يف  إما  مرتهنا  مازال  املثقفني  من 

وعتبات البالط لم يغادرها بعد ال نفسيا وال فكريا«.
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كتابي  من  مقتطف  النّص  هذا  تنويه: 
يف  به  أساهم  التونسية  السينما  أبجديات 

الصفحات الثقافية لـ»لشارع املغاربي«.

ما هي صيغ حضور الكتاب يف األفالم التّونسيّة؟ 
فلم  ملموسا،  باعتباره حامال  الكتاب  غياب  لنفرتض 
يجب بالرّضورة أن يكون له يف الّسينما حضور؟ وإذا 
النّادر أن نشاهد شخصيّات تحمل كتابا أو  كان من 
ال  سينمائيّينا  أّن  عىل  دليال  ذلك  يعّد  فهل  تطالعه، 
يحبّون األدب والكتّاب؟ هل يمكن للكتاب، أن يرتقي 
وإذا  بذاتها؟  القائمة  الّشخصيّة  منزلة  إىل  فيلميّا 
كان جّل املخرجني التّونسينّي يميلون إىل تخرّي أفراد 
عادينّي أّمينّي ينحدرون من الّشعب، فلماذا إذن تتكّلم 
الفئة  إىل  تنتمي  كأنّها  غالبا  وتفعل  الّشخوص  هذه 

املثّقفة؟
عنها  مرتتّبة  أخرى  أسئلة  األسئلة  هذه  تستدعي 
يف  التّونسيّون  الّسينمائيّون  نجح  هل  بها:  ولصيقة 
الّسينما  ابتعاد  نفرّس  كيف  الّسينمائيّة؟  اقتباساتهم 
الّستّينات  تجربة  بعد  الوطنّي  األدب  عن  التّونسيّة 
التي  املؤّلف  أجهزت سينما  الثّريّة؟ هل  والّسبعينات 
كّل  عىل  بوزيد  النّوري  بزعامة  الثّمانينات  يف  سادت 
النّفوذ  معطية  واملخرجني  الكتّاب  بني  ممكن  تنسيق 
أّن  والحال  الّشكوى  لم  لكن  للّسينمائي؟  املطلق 
النّوري بوزيد ومحمود بن محمود وناجية بن مربوك 
هذا  صواب  أّكدوا  قد  التاّلتيل  ومفيدة  بوغدير  وفريد 

التّميّش وحيويّته؟
التّونسيّة  الّسينما  يف  غائب  شبه  الكتاب  يبدو 
والعربيّة بصفة عاّمة. ال تتوّفر لدينا، يف هذا املجال، 
إالّ أفالما رديئة عىل كاّفة املستويات. لكّن هذه الّرداءة 
والتّوّقف  إليها  اإلشارة  من  بّد  ال  سموم  من  تخلو  ال 
رشيط  وهو  ذلك  عىل  ساطعا  مثاال  لنسوق  عندها. 

»فاطمة« الذي أخرجه خالد غربال سنة 2002.
كتابا.  بيدها  تحمل  واملعّلمة  الّطالبة  فاطمة  إّن 
لكن ماذا تقرأ؟ هل هو كتاب بالعربيّة أم بالفرنسيّة؟ 
ال أحد يمكنه أن يعلم ذلك. وتظهر فاطمة الّزوجة، يف 
منهمكة  وهي  طويل  كريّس  عىل  ممّددة  آخر،  مشهد 
يف القراءة حتّى نامت وعندما أفاقت من نومها، كان 
الكتاب -هذا املحمل الّصغري الذي لم تعرف الّسينما 
شيئا-  به  تفعل  أن  تشأ  ولم  تستطع  ولم  العربيّة 
ملقى عىل األرضيّة. لقد كان ال بّد من كتاب لفاطمة 
يالزمها بما أنّها طالبة تتابع بنجاح دراساتها ) لكن 
فاطمة  تزّوجت  وقد  الّرائق،  ملن  إنّه  تدرس؟(.  ماذا 

وسكنت منزال جميال، أن تصّور وهي تقرأ عىل حاّفة 
املسبح. لكّن األمر يقف عند هذا الحّد وال يهّم إظهار 
أّي كتاب تقرأ وأيّة ثقافة تستهلك. هكذا يتّم اصطناع 
التي  األشكال  بتلك  شبيهة  خاوية،  هّشة  شخصيّات 
يبنيها جمع من الّطلبة، يف رشيط »فاطمة«، عىل رمل 

الّشاطئ ويلهون بكنسها بأياديهم.
يتظاهرون  ولكنّهم  حّقا  يقرؤون  أناس  يوجد  ال 
غدا  ملموسيّته،  من  سلب  وقد  الكتاب،  إّن  بالقراءة. 
مجّرد متّمم أجوف. أّما القراءة، فإنّها سلوك تحدوه 
رغبة التّظاهر واالّدعاء. من املمكن أن نخّمن كّل يشء، 
يف فيلم غربال، غري عنوان الجريدة التي عليها ترّكزت 

نظرة والد فاطمة الجامدة جمود اإلنسان اآليل.
األفالم  أغلب  يف  اليتيم  الّطفل  هو  الكتاب  إّن 
النّارص خمري وخاّصة منها  أفالم  التّونسيّة باستثناء 
»طوق الحمامة املفقود« )1990(، وفيه يتعّلق األمر 
بالحرب والكتابة والخّط واأللواح والكتب النّفيسة التي 
حلقاتها  تكميل  عن  أو  أرسارها  فّك  عن  البحث  يتّم 
املفقودة. أّما األفالم األخرى، فإنّها تعاملت مع الكتاب 
وسطحيّة.  مفتعلة  بصفة  واملطالعة  املكتوب  واألثر 
ذهب«  من  »صفائح  بوزيد  النّوري  رشيط  ففي 
اليسارّي  املناضل  سلطان،  يوسف  يقوم   ،)1988(
النّصوص  بحرق  أوهامه،  من  تحّرر  الذي  املجروح 

عند  لكنّه،  شبابه.  يف  النّضاليّة  مسريته  طبعت  التي 
خروجه من الّسجن، ال يمّزق كتبا وإنّما آثار أدبيّات 
رّسيّة متكّونة من بيانات ووثائق. أّما »نغم النّاعورة«، 
الذي  عّمار  بن  الّلطيف  لعبد  الّرابع  الّطويل  الرّشيط 
أخرجه سنة 2002، فليس فقط مجّرد رشيط مداره 
رشيط  أيضا  ولكنّه  غفوته،  من  ضائع  جيل  إفاقة 
منه  وخاّصة  واألدب  واملوسيقى  الفّن  عشق  محوره 
الّشعر. فاملولدي )أحمد الّسنويس(، وهو معّلم يدّرس 
الجنوب  من  املتلّوي  يف  ابتدائيّة  بمدرسة  الفرنسيّة 
التّونيس، يؤمله ماض نضايل موسوم بتجربة التّعاضد 
الّشاعر  القرمادي،  صالح  يحّب  الّستّينات،  نهاية  يف 
التّونيس الذي كان رفيقه وجليسه، ويعبد بول فرالن 
أبياتا  يتلو  املولدي  إذا كان  )pauL verLaiNe(. لكن 
من »حلمي املألوف« )mON rêve famiLier( للّشاعر 
الفرنيس، فإنّه ال يسمعنا –مقابل ذلك- أّي مقطع من 
إّن  البدو«.  و»أسالفنا  الحيّة«  »الّلحمة  صاحب  شعر 
النّاعورة«  »نغم  يف  استحضاره  وقع  الذي  القرمادي 
هو النّديم املرح الذي يكتب قصائده، يف ساعة متأّخرة 

من الّليل، عىل قماش الّطاولة يف الحانات.
مثّقف  مخرج  بها  حبا  التي  الّصادقة  التّحيّة  إّن 
من  لكنّه  محمود،  عمل  مشاكسا  استفزازيّا  كاتبا 
املؤسف أن يقترص هذا االستحضار عىل صيغ مألوفة 

العظيم«.  و»املثّقف  الكبري«  »الّشاعر  قبيل  من  بالية 
البوهيمي  أسطورة  توظيف  عىل  املخرج  اقترص  لقد 
املمتع والنّديم األمثل التي ألصقت بالقرمادي خاّصة 
يف أوساط النّخبة اليساريّة التي كان رمزا من رموزها. 
يف  الكاتب،  هذا  بها  أمتعنا  التي  األدبيّة  األعمال  أّما 
يف  لها  أثر  فال  الّسبعينات،  وبداية  الّستّينات  أواخر 
رشيط بن عّمار. كما يبدو لنا أّن التّشابه الذي أقامه 
باولو  بيار–  اإليطايل  الّسينمائي  موت  بني  املخرج 
 1975 سنة   )pier-paOLO pasOLiNi( بازوليني 
حادثة  إثر  عىل   1982 سنة  التّونيّس  األديب  وموت 

مؤملة، غري مالئم إطالقا.
فيما يخّص القرمادي، ال بّد لنا من تنسيب األمور 
»شاعرا  ليس  فهو  الّصحيح.  إطارها  يف  ووضعها 
أو عن  معرفة  عن  قوله  للمخرج  يحلو  مثلما  كبريا«، 
جهل. لن يوافق، لو كان حيّا، عىل هذا الهرير املدحّي. 
وقّصاص  جامعي  وأستاذ  لسانّي  تأكيد  بكّل  إنّه 
ألبياته  قيمة  من  وليس  شاعرا.  منه  أفضل  ومرتجم 
الّشعريّة التي يعّدها )باملعنى املطبخّي( عىل طريقة 
متالعب مارق بالكلمات، يتمتّع باألثر الّدوراني الذي 
الّصوتيّة، غري نغميّة الذعة معادية  الرّتكيبات  تحدثه 

لكّل ما هو »متجّمد« و«مربّد« عىل حّد تعبريه.
يتبع

سينما

األدب واألدباء يف السينام التونسّية
الهادي خليل

بن  دار  من   .. عريق  بيت  من  قديم،  تستوري 
رمتانة،، 

ولد صالح الخميسي رحمه هللا ذات ديسمبر 
عند  عيونه  تفتحت  أين  بتستور   1912 العام  من 
رائحتها  من  تشّبع  القديمة،  أحيائها  عراقة 
منها  يلزمه  ما  أخذ  أزقتها،  بين  سار  ونوباتها، 

فكان الفّن طبعا فيه ال تطّبعا..
حاضرة  إلى  تستور  غادر  الثالثينات  بداية  في 
ما  بينها  من  لعّل  معه  ُدفنت  ألسباب  تونس 
وإدللت..“..  “حّبوني  الشهيرة  أغنيته  به  وشت 
به  يجتمع  ما  عادة  مكان  في  راحلته  به  ألقت 
التساترية الوافدين على العاصمة بين القاللين 
تحت  لجماعة  إنضم  والحلفاوين،  سويقة  وباب 
وكان  للناي  عازفا  الراشدية  في  وانخرط  السور 

من أّول العاملين في اإلذاعة..
الفكاهي والمونولوجيست  الخميسي،  صالح 

يعتبر األب الروحي لألغنية الفكاهية الناقدة في 
السجن  غياهب  في  به  ألقى  الذي  األمر  تونس 
“في  بأغنية  هناك  من  ليخرج   1955 سنة  في 
فلم  السجون  وضعية  خاللها  من  نقد  بودفة“ 
لبارونات دولة اإلستقالل فوقع طرده من  تُرق 
وترجم  “فّحاما“  ويعمل  حاله  ليسوء  اإلذاعة 
 “ الهم  وال  الدم  تدوير   “ أغنيته  الفترة في  تلك 
مع  القصيرة  الخميسي  صالح  رحلة  وتنتهي   ،،
الحياة في العام 1958 بعد مرض عضال ألمَّ به ،، 
صالح الخميسي إبن تستور أغفلته وتناست 
رمزا  بقي  لكنه  المحلية  الرسمية  الجهات  ذكره 
في الذاكرة الجمعية الشعبية ،، فمن له رأي أو 
ثقافية تحمل إسمه وتخّلد  أيام  لبعث  مشروع 

ذكراه ..
رحم هللا صالح الخميسي وأكرم مقامه.

منقول عن األستاذ عدنان بن سليمان

صالح الخميسي صورة تتحّدث
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وسط إجراءات أمنيّة وصحيّة مشّددة، وبعد أن تم تأجيله لشهور عّدة 
بسبب جائحة الكوفيد، أعطى رئيس بوركينا فاسو، كريستيان كابوري، 
االنطالق  إشارة  العاصمة  واْقادوْقو  الجاري، يف  أكتوبر   16 السبت  يوم 
fespacO،وهو إىل  للدورة السابعة والعرشين ملهرجان “الفاسباكو” 
جانب مهرجان قرطاج املنتظر إنعقاده خالل األسبوع القادم، من أهم 

التظاهرات التي تحتفي بالسينما ومنتجي الصورة كل سنتني. 
منطقة  األزمنة  هذه  يف  تشق  العالم,  كما  السمراء،  قارتنا  ان  وبما 
الزوابع والتحديات عىل جميع األصعدة, يرفع مهرجان واْقادوْقو يف تناغم 
تام مع حاضنته إفريقيا األم شعار  “السينما االفريقية وسينما الشتات 
: رؤى جديدة, تحديات متجددة”. وهل له أن يفعل غري ذلك وهو الذي 
تموقع دائما يف كل دوراته السابقة اىل جانب القضايا الحارقة التي تدمي 
افريقيا والعالم كقضايا الهجرة الرسية واللجوء والحروب األهلية وتجنيد 

األطفال وكل أشكال االستغالل والقهر... 
القاعات  يف  عروض  من  يحتويه  بما  املهرجان  عقد  مجرد  ويعترب 
املفتوحة للجمهور الواسع وتنظيم سوق السينما والتلفزيون واللقاءات 
بني مهنيي الصورة ومحبي الفن السابع يف هذه الظروف الصحية واألمنية 
تحديا جما يف حد ذاته كما رصح بذلك شيخ املدينة السيد “أرمان روالن” 
وأرصت عىل تأكيده وزيرة الثقافة واالتصال “إيليز فونياما” يف كلمتها 

االفتتاحية.
وتوالت عىل منصة االفتتاح بقرص الرياضة بعاصمة بوركينا فاسو 
أمام جمهور غفري عبارات األمل والصمود أمام صعوبات املرحلة كما جاء 
ذلك عىل لسان رئيس لجنة تنظيم املهرجان “صاليفو طايدا” : “ يجب 

أن نحشد القوى لنثبت للعالم أن الفن السابع بإفريقيا يتقدم، يبث 
األمل ويدافع عن  التضامن بني شعوبنا وعن مبادئ السالم والحرية 

ضد كل أشكال التطرف”.
وقد تخللت كلمات االفتتاح عروض من الرقص واملوسيقى والغناء 
فاللوحة  وتجدد.  عنفوان  من  االفريقي  الفن  يحمله  ما  بكل  مفعمة 
عىل  كوليبايل”  “سارج  البوركيني  الفنان  صممها  التي  الراقصة، 
رفعت  “يانينقا”،  اسمها  املهرجان  جائزة  تحمل  التي  األمرية  رشف 
الجائحة  ضد  والصمود  األمل  رموز  أبيض  جواد  صهوة  وعىل  عاليا 
واإلرهاب. كما لم يفت منظمي املهرجان ان يحتفلوا بذكرى الرئيس 
الثائر الشهيد توماس سنكرا املغتال غدرا مع اثني عرش قائدا من رفاقه 
أرعبتهم  والرجعية وقد  الردة  1987 من طرف قوى  أكتوبر   15 يف 
الثورية وبرامجه الجريئة املنترصة لحقوق كل املستضعفني  أفكاره 

والشعوب االفريقية يف التنمية العادلة والحريات الكاملة.
االفتتاح  فيلم  يكون  أن  الدورة،  هذه  ضيفة  السينغال،  وحظيت 

“األطلنطي” بإمضاء املخرجة السينمائية ماتي ديوب وهي أول منتجة 
من أصول إفريقية تتحصل عىل جائزة لجنة التحكيم ملهرجان كان سنة 
2019. هذا الفيلم يعيد طرح معضلة الهجرة بعيون متجددة يف تمازج 
أمواج  صهوة  لركوب  داكار  ضواحي  عمال  بعض  اضطرار  بني  فني 
الحصول عىل ثمرة جهودهم  يأسهم من  بعد  املزمجرة  األطليس  املحيط 
“أدا”  عواطف  اهتزاز  وبني  األطليس  اسمه  خيايل  برج  بناء  يف  املضنية 
املرأة التي عشقت سليمان أحد املهاجرين واملوعودة لرجل آخر...  وقد 
سبق للمهرجان أن منح “الجواد الذهبي” سنة 2013 ثم مرة أخرى سنة 
2017 ملنتج سنغايل آخر، أالن قوماز الذي تّم تكريمه هذه السنة بوضع 
تمثال له يف شارع السينمائيني اىل جانب الراحل الكبري عصمان صمبان 
 BOrOm”مرصات “بورو   ،1962 سنة  االفريقية  األفالم  أوىل  صاحب 
الراحل  عهد  منذ  السينمائية  قرطاج  أليام  الويف  والصديق   sarreT

املؤسس الطاهر رشيعة. 
وينعقد مهرجان “ الفسباكو”مرة كل سنتني. يف العاصمة البوركينية، 
عنفوان  الكتشاف  املناسبات  اهم  من  قرطاج  مهرجان  جانب  اىل  وهو 
السينما االفريقية وفرصة هامة لتبادل الرؤى بني املنتجني ومحبي الفن 
بينهم  أعضاء  املتكونة من سبعة  التحكيم،  لجنة  أعضاء  السابع. ووجد 
الجائزة  صاحب  سيساكو  الرحمن  عبد  املوريطاني  برئاسة  نساء  ثالث 
بني  للفرز  صعوبة  تيمبيوكتو،  بفيلمه   2015 سنة  للمهرجان  األوىل 
األفالم السبعة عرش اآلتية من خمس عرشة بلدا افريقيا معروفة بحيوية  
الدورة،  ضيف  السنغال  مرص،  تونس،  فاسو،  بوركينا   : وهي  مبدعيها 
التشاد،  العاج،  ساحل  الصومال،  تنزانيا،  نيجرييا،،  الكامرون،  أنقوال، 

رواندا، املغرب، ناميبيا، لوزوتو وفيلم من هايتي.
عوالم  ينغمس يف  ان  له  تسنى  تونيس  دواعي فخري كمواطن  ومن 
إبداعات فناني القارة السمراء من خالل الدورة الثانية ملهرجان النحت 
يكون  أن  بواْقادوْقو  االفريقية  السينما  ثم مهرجان   )BisO( والنحاتني 
السبع عرشة  األفالم  بني  فرح “من  بوزيد، “مجنون  ليىل  التونسية  فلم 
املتسابقة لنيل جائزة “الجواد الذهبي”   تم اختيارها من بني أكثر من 
ألف فيلم مرتشح. وعرض فيلم ليىل بوزيد كذلك مؤخرا يف األسبوع الدويل 
للنقد يف مهرجان كان. وهو يعرض قصة أحمد، وهو شاب فرنيس 
من أصول جزائرية ترعرع يف ضواحي باريس يتعرف يف رحاب 
الجامعة عىل فرح، طالبة شابة من تونس حلت منذ مدة قصرية 
يغوص  فرح،  مع  الناشئة  عالقته  خالل  ومن  للدراسة.  بفرنسا 
أحمد يف متاهات الشبق والحب التي اكتشفها مؤخرا وبكل ذهول 

يف األدب العربي. 
 من واْقادوْقو إىل تونس، يتواصل “زحف” السينما االفريقية 
الفسباكو  مهرجان  اختتام  من  واحد  أسبوع  بعد  إذ  الهادفة. 
 30 السبت  يوم  تنطلق  الجاري،  أكتوبر   23 السبت  البوركيني، 
ما  ولعل  التونسية.  بالعاصمة  السنمائية  األيام  فعاليات  أكتوبر 
املقدسة  الروابط   “ LiNGui يربط االثنني هو فيلم “لينقوي.  
أروقة  يغادر  الذي  هارون  الصالح  محمد  التشادي  للمخرج 
واْقادوْقو ليحل ضيفا يف تونس مفتتحا أيامها السنمائية. فلتحيا 

السينما االفريقية.

السينام التونسية حارضة بقّوة
يف الدورة 27 للفاسباكو بواْقادوْقو

أحمد القلعي

تعود صناعة النبيذ في تونس إلى 3000 عام وتعتبر من 
تراثنا الثقافي ونحن من وضع  قواعدها منذ القرن الثامن 

.Magon قبل الميالد على يد سيد
النبيذ  أنواع  أشهر  يحمل  أن  الصدفة  باب  من  ليس  
القرطاجي   الزراعي  المهندس  ذلك  إسم  تونس  في 
magon صاحب أول كتاب في المجال الزراعي أثناء الفترة 
إلى  تونس  في  الخمور  تاريخ  يعود  وللتذكير  القرطاجنية. 
القرن  نهاية  في  الخمور  إنتاج  انتعش  الفنيقيين.  عهد 
بالبالد،  والفرنسي  اإليطالي  الوجود  مع  عشر  التاسع 
التونسية من  الكروم  أنواع  أغلب  اليوم  نجد  لذلك  ونتيجة 

أصل متوسطي.
الجودة  الخمور ذات  بأنواع كثيرة من  اليوم  تزخر تونس 
العالية وهي ما فتئت تحصد العديد من الميداليات الذهبية 
أثناء المسابقات العالمية وذلك بفضل شراكة مع خبراء 

ومستثمرين خاصة من إيطاليا، فرنسا وأستراليا.
عن ذاكرة شاشية

صناعة النبيذ
صورة تتحّدث

البساط األحمر للمهرجان

بعض املشاركني يف املهرجان

سينما
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قد ال تسع هذه املساحة لتدوين ما تستحّق من كلمات... 
قد يمتنع القلم عن الكتابة... لكنّي أهدي إليك هذه الكلمات 
األثر  تويف  لعّلها  خّطها،  من  تمّكنت  ذكريات  من  البسيطة 

الذي تركته للسينما حّقه...

الطيّب الوحييش، مخرج سينمائي تونيس، ُولد يوم 16 جوان 
سنة 1948 بمدينة مارث بالجنوب التونيس. درس علم االجتماع 
بباريس.  السينمائي  التكوين  معاهد  أعرق  بأحد  يلتحق  أن  قبل 
انطلق يف املمارسة السينمائيّة منذ بداية السبعينيّات، حيث أخرج 
»الخّماس«  فيلم  بينها  من  والتي  القصرية  األفالم  من  مجموعة 
بالتانيت  القرى«  بني  من  قرية  »قريتي،  القصري  بفيلمه  وتّوج 
سنة  السينمائية  قرطاج  بأيام  القصرية  األفالم  ملسابقة  الذهبي 

.1972
سيناريو  أحسن  جائزة  عىل  األرض«  »ظّل  بفيلمه  أحرز 
»واغادوغو«  يف  والتلفزيون  للسينما  اإلفريقي  املهرجان  خالل 
بمهرجان  النقاد  أسبوع  يف  وشارك   1982 سنة  ببوركينافاسو 
باملهرجان  ليىل«  »مجنون  بفيلمه  شارك  كما  السينمائي.  كان 
أن  يمكن  أفالمه  1989. من بني  بـ»فينيزيا« سنة  للفيلم  الدويل 
نذكر«عرس القمر« و»رقصة الريح« و»أطفال الشمس« و»همس 
املاء«... تعّرض سنة 2006 إىل حادث مرور أليم باإلمارات ألزمه 
 21 يوم  الوحييش  الطيّب  تويّف  معاناة،  بعد  املتحّرك...  كرسيّه 

فيفري 2018 يف يوم حزين جّدا عىل السينما التونسية.
يسّميها  كما  أو  الذاكرة  آثار  من  موشوما  بقي  ما  مسرتجعا 
محاوال  بضبابيّة  أتحّرى  املشؤومة«،  »الذاكرة  الباهي  رضا 
اسرتجاع ذكريات زمن جميل، والحقيقة أنّي أتبنّى هذا املصطلح 

ألّن زمن املايض هو يف جميع الحاالت حرسة وتوق لزمن جميل.
وتخزين  الوجوديّة  لألحداث  تجميع  كفضاء  الذاكرة  ترتسم 
باملايض، كما يشري  أساسا  واملرتبطة  املرتوكة  لآلثار  واستحضار 
إىل ذلك األنرتوبولوجي الفرنيس »إسحاق شيفا«، أي بالّزمن الذي 
ومن  الزوال.  نحو  بهم  ويسري  واملجتمعات  األفراد  كيان  »يهّدد 
هنا تأتي أهميّة الذاكرة يف اسرتجاع الذكريات واألحداث املاضية 
للبقاء  منّا  واحد  كل  يمتلكها  التي  القدرة  بمثابة  الذاكرة  لتكون 

واعيا باستمراريته يف الحياة«.
تعود بي الذاكرة مّلا كنت طالبا، متابعا ألفالم الطيّب الوحييش 
منبهرا بالفضاء الفيلمي الذي يبنيه وصوره السينمائيّة الّساحرة 

باعتباره  قلب  ظهر  عن  حفظته  الذي  األرض«  »ظل  فيلم  يف  خاّصة 
فرتة  يف  التونسية  للسينما  الذهبي  العرص  خالل  املتميّزة  األفالم  أحد 
الثمانينيّات. والحقيقة أّن الصدفة وحدها قادتني ملالقاة الطيّب الوحييش 

اإلنسان يف أواخر مسريته اإلبداعيّة لتستمّر صداقتنا ملّدة خمس سنوات.

لحظات لقاء...
حينها  منّي  فطلب  سينمائي  مهرجان  لحضور  املغرب  إىل  سافرت 
واألفالم  الكتب  بعض  أوصل  أن  تباتو  حميد  الدكتور  املغربي  صديقي 
أحد  أتعّرف عىل  لكي  املناسبة فرصة  كانت هذه  الوحييش، وقد  للطيّب 
املخرجني املتميّزين يف تونس. وكثريا ما كان صديقي حميد يحّدثني عن 
حيث  كبرية،  لدرجة  السينمائي  بفكره  معجبا  وكان  اإلنسان  الوحييش 
كثريا ما يذكر يل بكّل فخر حوارا أجراه معه بمهرجان السينما اإلفريقيّة 
بخريبكة، وكثريا ما يستشهد بأعمال الوحييش يف كتاباته النقديّة، وكثريا 

أيضا ما كنّا نناقش معاً أعمال الوحييش السينمائية ورؤيته اإلبداعيّة.
صباحيّا.  موعدا  يل  فحّدد  زيارته  قصد  الوحييش  الطيّب  هاتفت 
دخلت  الفرنسية،  زوجته  فأدخلتني  املرىس،  بضاحية  املنزل  جرس  رّن 
ببطء أرسم يف مخيّلتي وجه سينمائّي ال أعرفه. وجدت الطيّب الوحييش 
رجل  مع  لقاء  وكان  بحرارة،  جبينه  قبّلت  الطبّي،  مستلقيا عىل رسيره 
بعض  يف  تناقشنا  السينمائيّة.  أعماله  خالل  من  بعيد  زمن  منذ  أعرفه 
املسائل السينمائيّة وكنت متحّمسا وأنا أناقش أعماله وأذّكره بتفاصيل 
أهذي  نفيس  خلت  حتّى  كلماتي  يتأّمل  مستلقيا  الوحييش  كان  دقيقة. 
وانتابني شّك أنّي أزعجته، فسادت لحظة صمت رسعان ما نطق إثرها 
أعمالك  يف  لك  سندا  سأكون  صديقي،  اليوم  منذ  »أنت  قائال:  الوحييش 

السينمائيّة القادمة«.
يف الحقيقة، ُسعدت كثريا بلقاء الوحييش، وباعتبار أنّه حّدثني كثريا 
الذي  الجد«  جزيرة  »غوري…  لفيلم  وتصويره  اإلفريقيّة  السينما  عن 

القصري«أزهار  فيلمي  له  تركت  فقد   ،1987 سنة  بالسينغال  صّوره 
تيويليت« الذي صّورته يف موريتانيا وتواعدنا عىل اللقاء خالل األسبوع 

التايل ملناقشته.
كان اللقاء الثاني لحظة اللقاء الحقيقيّة، استقبلني الوحييش برتحاب 
آهاته  واألخرى  الفينة  بني  تقطعها  بطالقة  يحّدثني  وراح  مسبوق  غري 
أن  الجرأة  لم تكن يل  أقعده.  الذي  املرور  وآالم جسده ومخّلفات حادث 
أسأله عن رّس هذا الحادث األليم، لكنّي يف الحقيقة كنت متشّوقا أن أعرف 
كاّفة التفاصيل خاّصة وأّن الوحييش أصبح يحادثني كأنّه يعرفني منذ 
عقود. وكان الوحييش ذكيّا جّدا إىل حّد أنّه كان يقرأ جميع أفكاري. فجأة 
طلب منّي عدم مقاطعته، وكأنّه بصدد رسد سيناريو لرشيط سينمائي 
كعضو  دعوتي  »تّمت  الرّسد:  يف  الطيّب  انطلق  التفاصيل،  بأدّق  طويل 
لجنة تحكيم يف مهرجان بـ »أبو ظبي«. يف تلك األيّام، عرض علينا أحد 
األصدقاء القيام بجولة بسيّارته... كنت جالسا بالكريس األمامي وكانت 
زّخات...  ينهمر  واملطر  غائما  الجّو  كان  الخلفي...  بالكريّس  زوجتي 
برسعة  املعاكس  االتجاه  يف  تسري  سيّارة  أضواء  ملحت  وفجأة  زّخات... 
جنونيّة...«. سادت لحظات صمت، انهمرت دموعي بشّدة وأبت أن تكّف. 
الحاّرة، وبدوره  الّدموع  أن أحبس هذه  ألّول مّرة يف حياتي لم أستطع 
ملحت تساقط دموع القهر من عينيه ولم تكن له القدرة أن يحّرك يديه 
ليمسحها. حاولت أن أغرّي املوضوع لكنّه طلب منّي الصمت وواصل رسد 

الحادثة، ثّم صمت ولم ينبس ببنت شفة... ونام.
يف األسبوع املوايل، عدت إىل منزل الطيّب الوحييش كالعادة، فاعتذر 
واعيا  كنت  يوميّا.  العالج  يتلّقى  كان  أنّه  باعتبار  التأخري  بعض  عن  يل 
ألتقط معه صورة  أتمنّى أن  بالحالة الصّحية الصعبة للوحييش، وكنت 
للذكرى، لكنّي لم أتجّرأ خوفا من أن يشعر أّن هذه الصورة هي توثيق 
للوداع أو تخليد لذكرى الحياة. يف ذلك اللقاء قال يل الوحييش أنّه شاهد 
فيلمي وأعجب به أيّما إعجاب إىل درجة أنّي طلبت منه الكّف عن املجاملة 

لكنّه واصل سيل كلماته املؤثّرة. تتالت لقاءاتي بالوحييش، وكنت 
قراءة  منّي  ويطلب  سيناريوهاتي  أحد  معي  أحمل  مّرة  كّل  يف 
املشاهد منصتا بإصغاء شديد قبل أن ينطلق يف النقاش بحماس 
مسامعه  عىل  أرسدها  كنت  التي  باألفكار  معجبا  النظري  منقطع 

والحقيقة أّن ذلك كان يزيد من حمايس السينمائي.

لحظة اعتراف...
الوحييش،  الطيّب  السينمائي  مع  متينة  صداقة  نشأت  هكذا 
الالحق  مرشوعه  عن  يحّدثني  أصبح  أنّه  حتّى  عالقتنا  وتوّطدت 
»طفل الشمس«، وفتح يل أبواب رشكته »تانيت لإلنتاج«. وأذكر 
مهرجان  خالل  الكوليزي  بقاعة  تنويه  عىل  حصويل  لدى  أيضا 
األمامي  الصف  يف  جالسا  للوحييش  أنتبه  لم  التونسية،  السينما 
بصوت  يرتّدد  اسمي  إىل  أستمع  وكنت  الثقافة،  وزير  بجانب 
يناديني  القاعة  وسط  الوحييش  صوت  أنّه  إىل  انتبهت  خافت، 

بإرصار، هنّأني بحرارة مبتسما فخورا فخر األب بابنه.
تباتو  حميد  املغربي  صديقي  يزورني  أن  الصدفة  وشاءت 
قادما من الدار البيضاء، فاتفقنا أن نزور الطيّب الوحييش كالعادة 
يف املوعد األسبوعي صباح كّل يوم ثالثاء. لن أنىس ما حييت ذلك 
التي  العالقة  قّوة  من  مستغربا  تباتو  بات  حيث  الجميل،  اللقاء 
الطيّب  يستفّز  أصبح  أنّه  درجة  إىل  الوحييش  وبني  بيني  نشأت 
الوحييش لعّله ينقص من مجامالته لشخيص. لكّن دهشة تباتو 
الوحييش  كان  مّلا  مذهوال  تسّمر  إنّه  بل  الحّد  هذا  عند  تقف  لم 
يحّدث حميد عن أفالمي: »هناك ثالثة مخرجني تونسيني يُعتربون 
مرجعا يف االشتغال عىل تيمة الفضاء الصحراوي: النارص خمري، 
وسيم القربي والطيّب الوحييش«. كانت سعادتي طفوليّة حينها، 
أمازح  املغرب  أزور  كّلما  وكنت  متواصلة.  قهقهات  يف  وغرقنا 
يف  الوحييش  قاله  ما  تدوين  منه  طالبا  تباتو  الدكتور  صديقي 
كتابه كشهادة للتاريخ ألنّه الّشاهد الوحيد عىل ما قاله الوحييش 

يف لحظة االعرتاف هذه التي أعتز بها.
يف هذه األثناء، حاولنا بجميع الطرق أن نوّفر سبيال للطيّب 
الوحييش كي يكون حارضا يف املغرب بمناسبة تكريمه يف الدورة 
التفاصيل  كاّفة  عىل  واتّفقنا  الشعوب،  سينما  ملهرجان  العارشة 
التي منها توفري سيّارة إسعاف تنقله من مطار فاس إىل مدينة 
لكّن  للحضور،  الوحييش  عينْي  يف  كبرية  رغبة  المست  إيموزار. 
الوحييش وتكريمه يف  الطبيب كان له رأي آخر. تّم عرض أفالم 
املغرب بشكل الئق وكنت حارضا آنذاك، فخورا بما يكنّه املغاربة 

له من حّب وتقدير.
تميّزت أغلب أفالم الطيب الوحييش بإبداعية جمالية خاصة وانبنت 
عىل ثالثة محاور فكرية أساسيّة اشتغل عليها، وهي اهتمامه بالفضاء 
االجتماعية  للقضايا  ومعالجته  اإلفريقي،  للبعد  وانتماؤه  الصحراوي، 
باإلضافة إىل تعّلقه الكبري بمنطقة قابس، وقد استطاع من خالل مجمل 
إّن  التونسية.  السينما  تاريخ  يف  السينمائيني  أهّم  أحد  يكون  أن  أعماله 
أعمال الوحييش السينمائيّة هي صور من الواقع التونيس ومرآة عاكسة 
ابن  كان  حيث  تشبهنا،  أفالما  لينتج  بها  تشبّث  التي  التونسيّة  للهويّة 
خاّصة  إبداعيّة  برؤية  وجغرافيا  مشاهد  تصوير  عىل  حريصا  الجنوب 

وقلق ثقايف يربز عمق النظر.
ُمقعداً  أفالمه  إخراج  وواصل  آالمه  يتحّدى  أن  الوحييش  حاول 
باالستعانة بمجموعة من السينمائيني والتقنيني، وتحّصل عىل الّدعم من 
وزارة الثقافة باعتبار أّن مواصلة اإلنتاج الفيلمي كان لها تأثري إيجابي 
التوّجه  تساير  أن  األخرية  أفالمه  تستطع  لم  الوحييش.  معنويّات  عىل 
الوحييش كان  الطبيعي نتيجة لعّدة عوامل، لكّن  التسويقي والرتويجي 
أّن كّل فيلم هو حلم من أحالمه. يف هذه  باعتبار  أفالمه  أن ينجز  يرّص 
األثناء سافرت لالستقرار بسلطنة عمان، وكان يهاتفني أحيانا وأهاتفه 
أحيانا أخرى لالطمئنان عىل صّحته، وأذكر أّن آخر مّرة طلب منّي بإلحاح 

زيارته يف أقرب فرصة حال عودتي إىل تونس. 
ليعلمني  عاجلة  بصفة  األصدقاء  أحد  هاتفني  أيّام،  بضعة  بعد 
بخرب وفاة الطيّب الوحييش يف يوم حزين عىل السينما التونسية. يف تلك 
الليلة الكئيبة، كتبت الخرب بدموع حاّرة وأرسلت لنرشه بموقع الجزيرة 
ينتهي  ييل: »رحل صاحب مقولة ال يشء  ما  الخرب  ودّونت يف  الوثائقيّة 
ظّل  وبقي  الوحييش…  الطيب  رحل  الحلم...  سأواصل  يل،  بالنسبة 

األرض…«.

بورتري سينمائي

إهداء... إىل صديقي املخرج الّراحل
الطّيب الوحييش...

وسيم القربي
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يكاد يجمع نقاد السينما عىل أن "اليوم السادس" 
هو واحد من أفضل أفالم يوسف شاهني، إال أن هذا 
الفيلم لم ينجح جماهرييا لألسف، وذلك رغم انتظار 
الجمهور له بشوق كبري بفضل فضوله لرؤية النجمة 
وتتكلم  مرصية  فالحة  دور  تلعب  داليدا  العاملية 

بالعربية.
رواية  عن  السادس"  "اليوم  فيلم  اقتبس  وقد 
تحمل  والتي   1960 سنة  الصادرة  شديد  أندريه 
العنوان نفسه وطبعت عديد املرات منذ صدورها ألول 

مرة بالفرنسية. 
مرسحية  وكاتبة  وروائية  شاعرة  شديد  وأندريه 
عائلة  يف  القاهرة  يف   1920 سنة  ولدت  فرنكوفونية، 
فرنسا  يف  واستقرت  ولبنانية،  سورية  أصول  ذات 
سنة  وفاتها  وحتى   1946 سنة  من  بداية  نهائيا 

.2011
مرص  يف  السادس"  "اليوم  رواية  أحداث  وتدور 
يصاب  حيث  الكولريا،  وباء  انتشار  عند   1947 سنة 
جدته  "صّديقة"  فتفعل  بالكولريا،  "حسن"  الطفل 
التي  وهي  حياته،  إلنقاذ  وسعها  يف  ما  كل  الغسالة 
الصبي  معّلم  وكان  والديه.  وفاة  بعد  برتبيته  قامت 
رشح  قد   – الكولريا  بسبب  نفسه  هو  مات  الذي   –
إىل  يحتاج  الفتاك  املرض  بهذا  املصاب  أن  للعجوز 
ستة أيام يصارع فيها هذا الوباء، إما ينجو بعدها أو 
الشاب  ويرافق  الرواية.  عنوان  جاء  هنا  ومن  يموت، 
يف  الجدة  الفيلم(  يف  "عوكة"  )اسمه  "أواكزيون" 
الذي وقع  الطفل مرفوقا بقردته وهو  رحلتها إلنقاذ 

يف حب الجد رغم فارق السن بينهما... 

من الرواية إلى الفيلم
"اليوم  فيلم  سيناريو  شاهني  يوسف  كتب 
وأثناء  الجريتيل.  حسن  مع  باالشرتاك  السادس" 
مرحلة إعداد الفيلم، عرض دور "صّديقة" عىل عديد 
النجمات املرصيات مثل فاتن حمامة وسعاد حسني 
لعدم  نظرا  رفضنه  لكنهن  الحميد  عبد  وفردوس 
رغبتهن يف تجسيد دور الجدة، ليستقر اختيار شاهني 

يف  رصحت  والتي  داليدا  الغناء  نجمة  عىل  النهاية  يف 
حوار أجراه معها الناقد سريج داناي: "بالنسبة إيل، 
هذا الفيلم الذي أخرجه شاهني هو بمثابة الهدية ألنني 
حقيقي،  بسيناريو  حقيقي  فيلم  يف  مرة  ألول  مثلت 
أما دور  ومخرج حقيقي، ويف دور ممثلة حقيقية." 
حب  يف  وقع  الذي  الشاب  القرود  مروض  "عوكة"، 
"صديقة" فقد أسنده إىل املمثل محسن محي الدين. 

شاهني  يوسف  أهدى  البداية،  جينرييك  ومنذ 
الفيلم إىل جني كييل، ولذلك فإن كل األغاني واللوحات 
الراقصة التي اشتمل عليها رشيط "اليوم السادس" 
الدين، كانت تعبريا عن  والتي جّسدها محسن محي 

شغف شاهني بهذا الفنان األمريكي الكبري.
شاهني  قّسم  فقد  اإلخراجية  الناحية  من  أما   
الفيلم إىل قسمني: قسم أول تدور أحداثه يف القاهرة 
الكامريا  القتامة واالضطراب يف حركات  وتغلب عليه 
يف  والكولريا  األنڤليز  الجنود  وجود  مع  واملمثلني، 
رسيعا  املونتاج  إيقاع  كان  وهنا  األحداث،  خلفية 
يدور  ثان  وقسم  ومكثفة،  قصرية  واللقطات  والهثا 
الجدة  ليحمل  النيل  نهر  يشق  الذي  القارب  يف  أغلبه 
وحفيدها إىل اإلسكندرية حيث تأمل العجوز يف شفاء 
أصبحت  وهنا  الرهيبة،  الكولريا  من  الطفل وخالصه 
باملرونة،  الكامريا  حركات  وتميزت  طويلة  اللقطات 
إرشاقا،  أكثر  بل  قتامة،  أقل  الصورة  أصبحت  كما 
فالرسالة هنا واضحة: رغم االحتالل الغاشم وانتشار 

وباء الكولريا هناك أمل يف املستقبل.
التي  الفيلم، املوسيقى التصويرية  من نقاط قوة 
نجحت  والتي  خريت  عمر  الكبري  املوسيقار  لحنها 
كما  الدرامية،  والحركات  اللقطات  إيقاع  مرافقة  يف 
التماسك  من  الكثري  الفيلم  بنية  إعطاء  يف  ساهمت 

واملرونة.
سنة  القاعات  يف  السادس"  "اليوم  فيلم  عرض 
قبل  داليدا  النجمة  فيه  مثلت  فيلم  آخر  1986، وهو 
جدا  مهم  فيلم  أنه  والحقيقة   ،1987 سنة  انتحارها 
يف تاريخ السينما العربية رغم االنتقادات التي وجهت 

إليه.

لقطة مقربة

»اليوم السادس«... بني أندريه شديد ويوسف شاهني
وليد سليمان

في  البكرية(...سكن  الزاوية  )نهج  الحرب  زنقة 
هذا المكان العديد من العائالت التونسية ونشأت 

العديد من الشخصيات الوطنية المعروفة..
16 سبتمبر  المنجي سليم في  المرحوم  ُولد   هنا 
تولّى  الذي  سليم  الجنرال  األّول  جّده  وكان   ،1908
حكم  زمن  األمن(  )إدارة  »الّظبطّية«  رئيس  مهاّم 
ُعّين  وأخيرا  ڤابس  في  بمنطقة  قايد  ثّم  البايات 
الّنسيج  في  العائلة  اندمجت  وقد  للحرب.  وزيرا 
مع  المصاهرة  عالقة  بفضل  التّونسّي  االجتماعّي 
وبيرم  ورضوان  عصمان  بن  مثل  تونسّية  عائالت 

والجّلولي.
من  فكان   )1925  –  1882( سليم  العابد  والده  أّما 
المكان  هذا  في  يقطن  الفالحّية  األمالك  أصحاب 
البكرية،  الزاوية  بنهج  الحرب  زنقة  في  أي  بالذات 
وأّما والدته لال حبيبة بيرم فهي ابنة شيخ اإلسالم 

حميدة بيرم.
عن أحلى ذكريات تونس

زنقة الحرب.. صورة تتحّدث
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كان من املفروض وفقا لتقاليدها منذ عقود أن 
الجديدة  الشتوية  برمجتها  التونسية  التلفزة  تطلق 
يتابع  يزال  ال  املشاهد  أن  غري  أكتوبر،  شهر  بداية 
عنوان  تبديل  مع  الصيفية  الربامجية  الشبكة  نفس 
إىل  مساء"  "األوىل  من  املسائي  الحواري  الربنامج 
ويتوقع  املضمون.  يتغري  أن  دون  اآلن"  "الوطنية 
يعرف  ال  أسابيع  ملّدة  الجديدة  الربمجة  تتأخر  أن 
إن ستكون كثرية أو قليلة لعدة أسباب يختلط فيها 
وعدم  املالية  املوارد  بقلة  اإلداري  الترّصف  سوء 

القدرة عىل التخطيط للمستقبل وترتيب األولويات.
الحالية  اإلدارة  تحميل  حال  بأي  يمكن  وال 
العهدة  توّلت  قد  فهي  ذلك،  مسؤولية  للمؤسسة 
سعيد  قيس  الرئيس  أقال  أن  بعد  طارئ  بشكل 
من  الداهش  لسعد  السابق  العام  املدير  الرئيس 
28 جويلية املايض بسبب منعه ضيوفا  مهامه يوم 
برنامج  يف  للمشاركة  التلفزة  مقر  دخول  من 
البالد بعد  التي عاشتها  حواري يتناول املستجدات 
مّرة  املنع  ذلك  وكشف  اإلستثنائية.  التدابري  إعالن 
أخرى انقالب مؤسسة التلفزة يف عهد الداهش عىل 
املصداقية حيث تم نقد نرشات األخبار مرارا وتكرارا 
يسيطر  كان  سيايس  طرف  إىل  الواضح  النحيازها 
مفاصل  وعىل  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  عىل 
املشييش  هشام  رئاسة  فرتة  يف  ،خصوصا  الدولة 
يف  العاملني  الصحفيني  من  عدد  وعرب  للحكومة. 
هذا  من  استيائهم  عن  الربامج  ويف  األخبار  نرشات 
الحر  اإلعالم  قواعد  أبسط  يرضب  الذي  الوضع 

والنزيه. 
التلفزة  من  املقال  العام  املدير  الرئيس  وخّلف 
اصالح  صعوبة  يف  ستزيد  املؤسسة  يف  ثقيلة  تركة 
اختارته  ملا  الهايكا  وعد  كان  الذي  وهو  أوضاعها 
نقلة  يحدث  أن   2018 أوت   9 يف  املطابق  بالرأي 
يقّدم  أن  ،دون  التلفزي  العمومي  اإلعالم  يف  نوعية 
أفضل  كان  ولكنه  ومقنعا،  واضحا  برنامجا 
املرتشحني بالنسبة إىل الهايكا العتبارات قد تتجاوز 
املعطى املهني حيث لم تربر الهايكا دوافع اختيارها 
بعد  الداهش  اختارت  إنها  حينها  بالقول  اكتفت  و 
دراسة ملفات املرتشحني للمنصب وإجراء محادثة 
معهم . وصمتت الهايكا بعد إقالة الداهش ربّما ألنها 
اقتنعت بسوء اختيارها وأقّرت بفشل عقد األهداف 
الذي أبرمته مع الحكومة ورئيس مدير عام التلفزة 

أي  الداهش  منه  يحقق  لم  والذي    2019 أوت  يف 
ثالث  املسؤولية  كريس  عىل  بقائه  رغم  يذكر  إنجاز 

سنوات .
الرئيس  التلفزة من  التي ورثتها  الثقيلة  الرتكة 
إداريا  املجاالت  عديد  تشمل  املقال  العام  املدير 
عنها  املجال  نقول جميعها،ويضيق  ال  وتقنيا حتى 
.ولكن الالفت أنها شملت برمجيات التحرير وإنتاج 
 avid ميديا  أفيد  بمنظومة  املعروفة  املضامني 
اإلخباري  اإلنتاج  يعيق  رضر  لحقها  التي    media

والربامجي. وهذه املنظومة هي جوهر عمل التحرير 
من  اإلنتاج  وتوزيع  والربامج   األخبار  نرشات  يف 
املونتاج  قاعات  اخبارية وريبورتاجات عرب  تقارير 
وقد  واألستوديوهات.  األخبار  وغرف  والكرافيك 
التلفزة يف استعمال هذه املنظومة يف قاعة  انطلقت 
القديم  مقّرها  من  النهائي  انتقالها  منذ  األخبار 
بشارع الحرية إىل املقر الحايل بهضبة الهلتون سنة 
أصبحت  حتى  للربامج  استعمالها  وامتد   2008

أساس العمل التلفزي اليومي.
باستمرار  وتقرتح  املنظومة،  هذه  وتتطور   
استعماالت جديدة لتسهيل العمل الصحفي، ويتعني 
نظرا  التشغيل  من  معينة  سنوات  بعد  استبدالها 
قدراتها  ينقّصان من  تهالك وتقادم  يلحقها من  ملا 
عىل تأمني عمل جيّد تقنيا. ولكن التلفزة لم تواكب 
هذا التطور بالشكل الذي يجب أن يكون وتغاضت 
امللحة  الحاجة  للمنظومة رغم  الدوري  التجديد  عن 
األخبار  سري  يتعطل  ال  حتى  الدقة  عالية  لتقنيات 

والربامج وحتى يتم إنتاجها بالجودة املطلوبة صوتا 
وصورة. 

اإلخبارية  املضامني  إنتاج  برمجية  تعترب  ولنئ 
والربامجية آلية أساسية يف عمل التلفزة التونسية إالّ 
أنّه لم يكن هناك إدراك إداري لهذه األهمية بتعّلة عدم 
توفر اإلمكانيات املالية وسط تعّهدات كبرية مليزانية 
التي ترهق  أغلبها إىل كتلة األجور  املؤسسة، يذهب 
العام  املدير  الرئيس  وكان  سنوات.  منذ  املؤسسة 
املسؤولية  تسّلم  بعد  تعّهد  الداهش  لسعد  السابق 
املالية  سالمتها  يحقق  وأن  التلفزة  وجه  يغرّي  بأن 
وأن يوفر لها كل أسباب النجاح حتى تكون مرفقا 
عموميا مستقال يحقق رغبات الجمهور. ولكنه ضاع 
يف أروقة التلفزة رغم كونه اشتغل بها قبل سنوات يف 
األخبار، وكان أّول رئيس شعبة دستورية تجمعية 
واملالية  اإلدارية  امللفات  وسط  وتاه    . للمؤسسة 
والتقنية .وكان حسب عدد ممن يعرفون برئ التلفزة 
ويملك  األمور  بجميع  عارف  أنه  يّدعي  وغطائه 
تلفزة  تأسيس  من  سيمكنه  ما  والخربة  القدرة  من 
عمومية لم يسبق وجودها ،حتى انتهى به األمر إىل 
اإلستنجاد اليومي بما أنجزه السابقون طيلة العقود 
املاضية من برامج ومسلسالت يبثها صباحا مساء 
بثها كل صباح وكل مساء وكل  األحد ويعيد  ويوم 
يوم أحد حتى أصبحت الطبق األسايس للمشاهد عىل 

القناتني الوطنيتني األوىل والثانية.
الحالية نفسها يف ورطة كبرية  اإلدارة  ووجدت 
اإلداري  الوضع  هذا  ظل  يف  عليها  يصعب  حيث 

مع  تقطع  جديدة  برمجة  إيجاد  املوروث  والتقني 
البحث  املسؤولني  عىل  .ويتعني  والروتيني.  املعهود 
عن حلول عاجلة لتطوير منظومة التحرير اإلخباري 
والربامجي لتشمل الربنامج الصباحي الذي سيعود 
إىل الشبكة يف املدة القادمة وبرنامج األحد الريايض 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  بداية  مع  ينطلق  لن  الذي 
اقتناء  حني  إىل  بثه  سيتأجل  بل  القدم  لكرة  األوىل 
آليات اإلنتاج الرضورية ، خاصة وأن  تأمني جميع 
يعود  الذي  القنزوعي  رازي  ومقدمه  الربنامج  معد 
التقنيات  توفري  يطلب  األوىل  الوطنية  إىل  مجددا 
هذا  عراقة  مستوى  يف  يكون  جيد  إلنتاج  الالزمة 
الربنامج الذي يستمر منذ  بداية التلفزة يف منتصف 
ستينات القرن املايض. ويقترص الربنامج حاليا عىل 
بث ملخصات للمباريات وتلك هي حدود املمكن يف 

الظرف الراهن. 
ملؤسسة  الحالية  اإلدارة  فإن  الرتكة  ثقل  ورغم 
يف  كبرية  مسؤولية  جهتها  من  تتحمل  التلفزة 
اصالح األوضاع عىل املستويني اإلداري والتقني وال 
مطالبة  املاضية وهي  بالرتاكمات  التعلل  لها  يجوز 
األوقات  الجديدة يف أرسع  الربمجة  بتنفيذ  باإلرساع 
التربيرات مهما  تعنيه  املشاهد ال  وبشكل جيد، ألن 
ويطلب  التلفزة  لتمويل  ماله  من  يدفع  فهو  كانت، 
منها أن تكون مرفقا عموميا يقدم له ثالثية اإلخبار 
عالية يف  والتثقيف والرتفيه بمضمون ثري وجودة 

ظل تطور التقنيات ووسائل اإلتصال الحديثة.
بالنيابة  العامة  املديرة  الرئيسة  تكون  وقد   
عواطف الصغروني تنتظر أن يتم تثبيتها يف املنصب 
حتى  تتمكن  من إنجاز  مرشوع  للتلفزة التونسية 
ولكن  للمؤسسة.  املؤقت  اإلداري  التسيري  وتتجاوز 
التقيّد  يشرتط   مغاير  موقف  للهايكا  سيكون  هل 
العام  املدير  الرئيس  تعيني  يف  املعهودة  باإلجراءات 
الهايكا  قد تشرتط  املطابق؟  رأيها  واحرتام  للتلفزة 
حاليا  يمكنها  ال  قانوني  وضع  يف  أنها  رغم  ذلك 
بذلك   مقتنعة  أنها  ويبدو  مواقفها  عن  الدفاع  من 
الداهش  لسعد  إقالة  عن  صمتت  وأنها  خصوصا 
يف  استهجانا  وال  استحسانا  ،ال  املطابق  رأيها  دون 
ظل توقعات بقرب تسوية الوضع القانوني للهايكا 
بتعويض األعضاء الذين تجاوزوا الست سنوات من 

العضوية يف مخالفة واضحة للمرسوم 116 .
أبو يوسف

مشاكل التلفزة التونسية املوروثة
تعيق إطالق الربجمة اجلديدة

لسعد الداهش عواطف الصغروني

مقبرة قريش أو الجناح األخضر هي أعظم مقابر 
فيها  مدفونين  هاذي  المقبرة  القيروان,  مدينة 
أشهر العلماء والفاتحين كيما البهلول بن راشد 
وسليمان ابن عمران ولكن يبقى أشهر قبر لزينب 

حفيدة سيدنا عمر بن الخطاب.
بمقابرها  استحفظت  التونسية  المدن  كل 
ومقبرة  تونس  في  الجالز  مقبرة  كيما  التاريخية 

سيدي المازري في المنستير ....
عن زاهر كمون

مقبرة قريش صورة تتحّدث
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ضمن برمجة توقيعات راعي النجوم التي ينظمها 
 20 األربعاء  يوم  انتظم  الثقافة  بمدينة  الرواية  بيت 
الجماليات  الكاتبة وأستاذة  لقاء مع  الجاري  أكتوبر 
من  »طوفان  روايتها  لتقديم  شيخة  بن  الزين  أم 

الحلوى يف معبد الجماجم«.
يف الجزء األول من اللقاء قدم األستاذ شفيع بالزين 
قراءة يف الرواية بعنوان »الرواية والكارثة: بني جمالية 
الرواية  بتنزيل  بدأها  املقاومة«  وإستيطيقا  القبح 
تقاطعية  منطقة  يف  الواقعة  الكاتبة  تجربة  ضمن 
بني الفلسفة )فلسفة الفن( واألدب )الرواية(، أو بني 
والتخييل.  التفكري  بني  أو  والرسديات،  الجماليات 
انفتاحا ألفق جديد  التقاطع يمثل  وأشار إىل أن هذا 
ولكنه  كذلك(  )وللفلسفة  املعارصة  العربية  للرواية 
باب  من  الرواية  إىل  الدخول  أن  يف  إشكاال  يطرح 
مجرد  تبدو  الروايَة  يجعل  قد  والجماليات  الفلسفة 

امتداد ملرشوعها الفلسفي.
قابلة  لذلك  تبعا  الرواية  أن  ذلك  بعد  وقد وضح 
للقراءة من منظورين مختلفني: منظور جمالية القبح 
املنظور  مستوى  يف  املقاومة.  إستيطيقا  ومنظور 
باعتبارها تمثيال رمزيا  الرواية  تُقَرأ  األول بنّي كيف 
وجماليا لقبح العالم وعدد األبعاد الرمزية الدالة عىل 
انهزام الفن أمام اإلرهاب أبرزها فشل الفن يف إنقاذ 
الشخصيات )كوشمار- ميارى- خازوق- األم...( من 
الرسدية  الخطط  وعرض  الكارثة  ومواجهة  االنهيار 
واالختيارات الجمالية التي تدل عىل أن الفن ال يُغرّي 
العالَم ويكتفي بتمثيله أو وصفه أو أن يكون شاهدا 
عىل الكارثة أبرزها غياُب الحركة يف الرواية وتشظي 
انعكاسا  باعتباره  الرسدي  الخطاب  وتصدع  بنائها 

لتشظي الواقع وكارثية العالم وضياع املعنى.
كيف  الناقد  بنّي  الثاني  املنظور  مستوى  ويف 
يمكن أن تُقَرأ الرواية كذلك رمزيا وجماليا باعتبارها 
رواية املقاومة وعرض القرائن الرسدية والرمزية عىل 
ما  وتأكيد  اإلرهاب  مواجهة  يف  للفن  الرواية  انتصار 
يمكن أن يقدمه ألجل تأجيل السقوط. وانتهى إىل أن 
هذه الرواية متعددة الجماليات ومنفتحة عىل مختلف 
التأويالت ومحرضة عىل التفكري والتفلسف، ولكنه آثر 

أن يرى فيها بالدرجة األوىل رواية املقاومة أو 
الرواية املضادة التي تفتح التخيييل والرسدي 
املريع  كتابة  وتتجاوز  والفلسفي  املعريف  عىل 

والقبيح والكارثي والشهادة عىل انهيار العالم 
إىل زعزعة العوالم الجاهزة وإحداث الرشوخ يف 

اخرتاع  عىل  الكتابة  قدرة  واختبار  الرسد  خرائط 
الكاتبة  عبارات  حسب  بالسعادة  والوعد  الحرية 

الزين  أم  للكاتبة  مداخلة  التقديَم  هذا  وتلت  نفسها. 
بن شيخة تحدثت فيها عن روايتها وصلتها بتجربتها 
الرسدية عامة وشواغلها الفلسفية والجمالية. وأكدت 

مساحة  هي  عامة  والكتابة  الرواية  قيمة  أن  عىل  
للعدالة واإلنصاف و«طوفان من الحلوى يف معبد 
اإلنصاف،  فكرة  عىل  أساسا  قائمة  الجماجم« 
ذاكرة  ومنحهم  اإلرهاب  ضحايا  إنصاف 
»حرائق  تكتبه  ما  تسمي  لذلك  وهي  وصوتا 
رسدية«. ويف عالقة الرواية بالفلسفة أكدت أن 
األدب عامة والرواية خاصة هي فعل فلسفي 

ومعرفة  تفكري  فعل  الرواية  ألن  وذلك  بامتياز 
الواقع.  إبداع من خالل تخييل  أنها فعل  واألهم 

ووصفت روايتها باعتبارها تركيبة جمالية تجمع 
بني فن اللوحة وفن الركح وبني عاملني متوازيني هما 
عالم اإلرهاب وعالم الفريوسات وكالهما ميدان قتل.

وانتهت إىل أن املهم يف الرواية أن تكون مساحة 
مقاومة واقرتاح أفق آخر ولذلك فإن الكتابة الروائية 

يف نظرها ليست عملية سهلة أو مريحة وإنما هي 
املنعرجات  عىل  التغلب  ومشقة  بالوجع  مقرتنة 
املسارات  يف  التحكم  وصعوبة  واملطبات 
الرسدية، ولكنها مع ذلك تبقى تجربة جميلة 
سعادة  الكاتبة  تمنح  ألنها  ومفرحة  ولذيذة 
الذي يحب ما تكتب ويأتي  القارئ  اللقاء مع 
من بعيد ليستمع إليها وهو ما يعني يف النهاية 

أن املكسب الكبري الذي تحققه الرواية هو أنها 
بشكل  املحسوس  أو  املشرتك  تقاسم  من  تمكننا 

مغاير وتعلمنا كيف نعيش معا وهذا يف ذاته أمر 
خارق للعادة.

سيدة الجامعي

بيت الرواية حيتفي بـ»طوفان
من احللوى يف معبد اجلامجم«

ألم الزين بن شيخة

تونس حتصد
كل أصناف جوائز كتارا

شفيع بالزين

يف  الذهبية  بامليدالية  الحفناوي  أحمد  السباح  بفوز  التونسية  الرياضة  تألق  بعد 
األلعاب األوملبية األخرية ووصول أنس جابر إىل نهائي دورة شيكاغو وحصولها عىل 
املرتبة التاسعة عامليا لتكون أول تونسية )وعربية بل وإفريقية( تدخل نادي العرشة 
يف  وتألقه  حضوره  كذلك  التونيس  اإلبداع  يسجل  املحرتفات،  التنس  العبات  يف  الكبار 
مجال الرواية إبداعا ونقدا  ليعوض خساراتنا السياسية ويمدنا بجرعة جديدة من األمل 
والتونسيات  التونسيني  قدرة  والثقة يف  باملستقبل  للتفاؤل  أفقا  ويفتح 
واالقتصادي  السيايس  األفق  انسداد  رغم   والتميز  اإلبداع  عىل 
مجايل  يف  بقوة  حضوره  التونيس  اإلبداع  سجل  واالجتماعي. 
األعمال الروائية والدراسات النقدية الروائية بحصول أربعة 
تونسيني عىل جميع أصناف جائزة كتارا للرواية العربية يف 

دورتها السابعة )2021(.
فاز الحبيب الّساملي عن رواية »االشتياق إىل الجارة« 
بن  وليد  وفاز  املنشورة  العربيّة  للّرواية  كتارا  بجائزة 
للرواية  كتارا  بجائزة  »الِقرداش«  روايته  عن  أحمد 
عن  الّدرعاوي  منرية  وفازت  املنشورة،  غري  العربية 
لرواية  كتارا  بجائزة  الجبال«  لبؤة  »روزاليا  روايتها 
تعنى  التي  الدراسات  فئة  يف  جوادي  رضا  وفاز  الفتيان 
يف  التشكييل  »املعمار  دراسته  عن  الروائي  والنقد  بالبحث 
املنجز الروائي العربي السد والشحاذ نموذجا«. ولنئ عرب وليد 
بن أحمد عن تفاجئه بفوزه بالجائزة التي ربما لم يكن ينتظرها أو 
يتوقعها فإن فوز الحبيب الساملي كان منتظرا ومستحقا ولربما 
أن  لو  مرتابة  نظرة  الجائزة  لجنة  إىل  ونظرنا  بخيبة  أصبنا 
الحبيب الساملي لم يمنح الجائزة خاصة أن أعماله الروائية 
كانت مرشحة لجوائز عاملية أكثر من مرة. فقد اختريت 
النهائية  القائمة  ضمن  كلري«  ماري  »روائح  روايته 
للروايات املرشحة للجائزة العاملية للرواية العربية سنة 
القائمة  إىل  البساتني«  »نساء  رواية  ووصلت   2009
النهائية ذاتها يف دورة 2012 من الجائزة وكانت روايته 
الفائزة مؤخرا بجائزة كتارا قد  الجارة«  إىل  »االشتياق 
يف  الجائزة  نفس  من  القصرية  القائمة  ضمن  اختريت 

دورة 2021.
الجوائز  وليست  عديدة.  للغات  أعماله  ترجمت  كما 
التي  املرشفة  املراتب  أو  التونسية  الرواية  بها  فازت  التي 
استثنائية  فردية  تجارب  عن  ناتجة  أو  الصدفة  وليدة  حازتها 
وإنما هي ثمرة حركية إبداعية عرفتها الساحة األدبية التونسية 
اقتصادية  أزمات  واقع  مواجهة  رغم   األخرية  العرشية  يف 
النخب  أثبتت  متواصلة  سياسية  وخسارات  واجتماعية 
من  التونسية  البالد  إخراج  يف  فشلها  املختلفة  والقيادات 
الثورة  من  الناس  النتظارات  واملخيبة  املتصاعدة  األزمة 

ووعودها.
العرشية  يف  التونسية  الرواية  أثبتت  لذلك  خالفا 
األخرية مستوى عاليا من النضج الفني والعمق الفكري 
البحث  يف  عميقا  وأوغلت  التجريبي  الشكيل  واالشتغال 
عن أدوات جديدة واسرتاتيجيات رسدية مختلفة لكتابة 
واقع تونيس وعربي عىل درجة مرعبة من التعقد والتشظي 
اللذيْن ينذران باالنهيار أو االنسداد. يف هذا السياق التاريخي 
التونيس وما يحصده من جوائز  الروائي  اإلبداع  يتخذ  الحرج 
معنى مهما ويؤخذ باعتباره فعل مقاومة باملعنى الذي ذهب إليه 
جيل دولوز يف قوله »أن نقاوم هو أن نبدع«. فإن كان ثّمة من أمل 
يف اخرتاع املستقبل وصناعة املمكن التونيس فإن اإلبداع الروائي 
هو الذي يمكنه أن يمدنا بهذا األمل ويساعدنا عىل مقاومة 
املستقبل  إنشاء  عىل  قدرتنا  يف  الثقة  إلينا  ويعيد  الخراب 
بهذه  الجديرين  السكان  بوصفنا  هويتنا  عىل  واملحافظة 

البالد ويجعل حياتنا قابلة للحياة.
ومثلما حق لنيتشه أن يقول »لنا الفن حتى ال تقتلنا 
»تدخل  يقول:  أن  املسكيني  لفتحي  حق  كما  الحقيقة« 
من  وليس  قصائدها  من  الكينونة  تاريخ  إىل  الشعوب 
الرواية  بتألق  نحتفي  ونحن  لنا  يحق  اليومية«  حياتها 
التونسية أن نقول بعبارة محّرفة لهما إيجابيا »لنا الرواية 
إذ يبدو أن بالدنا »تدخل إىل تاريخ  حتى ال تميتنا الحقيقة« 

الكينونة من رواياتها وليس من سياساتها«. 
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هل التّاريخ ما حصل لإلنسان في الماضي أم ما دّون عن ذلك الماضي؟  

حمّمد عطّية واملدرسة الّصادقية...
الّسرية املحّرمة والّتاريخ املغّيب

د. األزهر الصخراوي )مؤرخ(
عرفُت الّرجل )محّمد عطيّة( خربًا. كنّا اثنان، أنا واألستاذ 
الّصديق حسني الجعيدي نتجاذب ُهدب الحديث كعادتنا يف 
ركٍن من أركان كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة  بتونس 
)9 أفريل(. كان الحديث شيّقا، ذو شجوٍن،  ممتًعا. نتبادل 
يف  الحديث  ونستطرد  الهواجس  ونستعرض  الوشائج 
مّرة،  الجامعة  بمستقبل  متعّلقة  مسائل  حارقة.  مسائل 

وبالبحث العلمي مّرة أخرى ... 
يُذكر،  باليشء  واليشء  شجون  ذو  الحديث  أن  وبما 
تحّدثنا يف ما تحّدثنا عن املدرسة الّصادقيّة فقال يل :كنت 
يوًما يف مقربة الجالّز  زائًرا، فأثار انتباهي قربٌ ُكتب عليه 
يف  الّصادقيّة  للمدرسة  تونيّس  مدير  أّول  عطيّة  »محّمد 
-كما  الّصادق  احساسه  به  وذهب  االستعماري«  العهد 
أصبحت  مّلا  له  وصديقا  مدرجه  يف  طالبا  كنت  مّلا  عرفته 
من  له  تعّرض  وما  ونهايته  الّرجل  مصري  نحو   - زميال 
مظلمٍة . فشاطرته الّرأي احرتاًما له دون معرفٍة بحقيقة 
ما جرى ملن ذُكر . وفّكرت يف كتابة مقال بإحدى النرّشيات، 
النّدوة  يف  ذُكر  ملا  جديًدا  أضيف  فلن  ذلك  عن  أقلعُت  لكنّي 
حول   2015 سنة  للبحث  التّميمي  مؤّسسة  نّظمتها  التي 
عىل  عثرت  فقد  بالبارحة.  ليس  اليوم  لكّن   . الّرجل  سرية 
مخطوٍط ظّل بحوزتي أكثر من سنتني ،وما كنت أعلم أنّه 
عائلته  استشارة  وبعد  ذلك  من  تأّكدت  ومّلا  عطيّة.  ملحّمد 
)ابنته آمنة بلخوجة عطيّة ( انطلقت يف تحقيقه مستعينا 
مّكنني  التّحقيق،  لرشوط  الواصفة  الكتب  من  بمجموعٍة 
الذي ظّل  التّيمومي  الهادي  العزيز  أستاذي  منها مشكورا 
يرافقني يف كّل مراحل التّحقيق وكان كمنارٍة لبّحار يخىش 
ثالِث  من  أكثر  الكتاب  لهذا  خّصصت  الُعتمِة.  يف  الغرق 
سنوات وأرهقني الّسفر يف ثناياه. وكنت كحبّة رمل تذروها 
الرياح : حقائٌق وارساٌر واحداٌث وبحٌث وتحقيٌق. منها ما 
استطعنا البْوح به ومنها ما ظّل كصوٍت مبحوٍح يف حنجرة 
ناحية  من  املسألِة  يف  لتشّعٍب  الكالم  عىل  يقوى  ال  باحٍث 
وتُميس  حقيقًة  الظمأ  فظّل  أخرى،  من  املصادر  يف  وندرٍة 
الحقيقُة مطلب الباحث طاملا مازال القلم هّمتُُه والتاريخ 

صهوته.
لكن  من هو هذا  التّاريخ الذي حّكمناه ووثقنا بحكمه؟

أعيُننا  أمام  يزّور  الذي  التّاريخ  هو  هل 
ويكتُبه امُلنترصون عىل حّد قول هوارد زين 
فكيف  كذلك   كان  وإن  ؟   hoWArD ZiNN

نثق يف ما كتب األّولون من نصوٍص ُحبىل 
باألحداث والوقائع والّسري املتعّلكة بآراء 
كتّابها وميوالتهم.  أم هل هو ما نْدُرُسه 
من املايض لفهم الحارض؟ ليصبح مجّرد 
غاية نفعيّة. أم هو أداة للتّذكر نربّر بها 
واقعنا كما نريد أو كما نريده لغرينا عىل 
التّاريخ  أم هو ذلك  ألتوسري ؟  حّد قول 
ذكريات  خالله  من  نستعيد  الذّي 
وشعوًرا  هذيانا  لدينا  تخلق   ، خاطئة 

بالعظمة   حسب بول فالريي.
كارل  حسب  الوحيد  الِعلُم  انّه  أم 
قد  أو  أنقلس  وفريديريك  ماركس 
حسب  املشكل  تاريخ  هو  يكون، 
»...الفنون  من   فّن  هو  أم  هيغل، 
وتشّد  واألجيال  األمم  تتداولها  التي 
اىل  وتْسمى  والّرحال  الركائب  اليه 
حسب  واألغفال«  الّسوقة  معرفته 
.إنّه  خلدون  ابن  االجتماع  عالم 

جدواه؟  فما  متعّددة،  بتعاريَف  لكنّه  واحٌد  تاريخ 
هكذا  تساءل مارك بلوك.

أدركنا   ، وعّددنا  وّصفنا  بما  التاريخ  كان  ومّلا 
يف  لإلنسان  حصل  ما  ملعرفة  الوحيدة  األداة  أنه 

االنسان  دّون  ما  البتّة  وليس  املايض 
هذا  بعد  وعليه  املايض.  ذلك  عن 
هذا  يف  سعينا  يظل  االستطراد 
بورشون  باتريك  كسعي  العمل 
يسكن  ال   pAtricK BoucheroN

بِعلمه زاوية مظلمة من املايض بل 
بذلك املايض ينري ُعتمة الحارض .

الذي  املخطوط  لنا  باح  فقد 
الكتاب  هذا  يف  وحققناه  درسناه 
لنا عديد  بأحداث متنّوعة وكشف 
محّمد  ُمَؤلُِّفُه  تخّص   الحقائق 
من  جزٍء  عن  الّلثام  وأماط  عطيّة 

وعالقته  الوطنيّة  الحركة  تاريخ 
الّصادقيّة  املدرسة  يف  بزعمائها ودوره 
من التّعيني اىل املحاكمة ،كان املخطوط 

مسافة  ترك  حاولنا  ينتهي.  ال  ودفاعا  وقتها  قبل  مرافعة 
والحياد  املوضوعية  والتزمنا  املخطوط  وصاحب  بيننا 
ونقدها  ورشحها  وتحليلها  الوقائع  عرض  اىل  وسعينا 

تاركني الحكم فيها ملن تجّشم القراءة واالطالع..
ويقتيض التّحقيق يف خطوطه الكربى قسمني أساسيني: 
واالجتماعيّة  واالقتصاديّة  الّسياسيّة  األوضاع  دراسة  أّوال 
حتى  املخطوط،  صاحب  عارصها  التي  للفرتة  والثقافيّة 
نربز مكانته ودوره وتفاعله مع تلك األحداث. كما يقتيض 
التحقيق يف هذا القسم أيضا  دراسة سرية الّرجل بما يساعد 
عىل فهم  املخطوط وما تعّرض له من أحداث دون  الّسقوط 
الذاتية  الّسري  »...كتابة  وأّن  خاّصة  مبتذلة   بيوغرافيا  يف 
 »uN pAri« رهان  فهي  واملغامرة  املخاطرة  من  نوعا  تُعّد 
صعب بل »مقامرة«  و»ورطة« كما وصفها فرنسوا دوس 
FrANçoiS DoSSe ... »حسب عادل بن يوسف. كما  يقتيض 

تاريخ  اىل  بالتعّرض  املخطوط  تقديم  الباب  هذا  يف  العمل 
الورق  ونوعيّة  والنَُّسخ  كتابته 
الكتابات  كّل  اىل  ...والتعّرض 
التي عارصته واالصدارات التي 

تحّدثت عنه...
وبعد ما استطعت من جرِد 
وما انتخبْتُه وتنّخلُت من سرية 
للحقيقة  »أظمأ  أجدني  الّرجل 
املتوّهج  نهرها  من  أرتوي  وال 
أسئلة  أعارك  ومازلت  النشوان« 
عيّْت جوابًا: ملاذا هذه املحاكمة؟ 
الّلجنة  أنصار  من  كان  أألنّه 
بذلك  رّصح  مثلما  التّنفيذية 
يوسفّي  ألنه  أم  بوعيل؟  البشري 
أم  فرحات؟  محّمد  قول  حّد  عىل 
ألنه اكتسب شهرةً  ورصيًدا شعبيًا 
بدوره  تعرتف  عريضة  وقاعدة 
تحّملت  تونسيّة  نخبة  تكوين  يف 
مسؤولية البالد زمن االستقالل؟ أم 
ألن الحبيب بورقيبة يريد أن يركب 
صهوة الحصان منفردا متفّردا، وال 

يقاسمه رسجه أحد؟ 

عىل  املحاكمة  تلك  يربّر  هل  ذلك،  كّل  لكن 
إن  »التشّفي«  لذلك  الحقيقّي  الّدافع  ما  املقاس؟ 
كان كذلك؟ أسئلة ُحبىل بالوشائج والهواجس تدّك 
حصن مؤرخ الّزمن الّراهن، مؤرخ يضيق صدره بما 
فيه ويعجز لسانه نطقا وقلمه تحبريًا. لعل اكراهات 
ال  أرسارا  تخفي  قد  ومتطّلباتها  الّسياسة 
ومحّمد  بورقيبة  الحبيب  اال  يعلمها 
عطيّة وإن لم تسعفنا املصادر  اليوم 

فقد يكون الدواء فيها غًدا.
محّمد  أنتج  فقد  الحقيقة  ويف 
أحيانا  رسديا  مراوغا  نّصا  عطيّة 
بني  راوح  أخرى،  يف  وحجاجيّا 
آخر،  حينا  واإلْخبار  حينا  التّحليل 
لغته.  وسالسة  أسلوبه  جذبني 
نّصه  من  الّرجل  بهذا  أحسست 
وأصبح  معارصا.  له  كنت  لو  كما 
فقد  واملكان،  الّزمان  يف  منّي  قريبا 
الّصادقيّة،  املدرسة  سحر  اقتسما 
 )1944  -  1934( مدير  نائب  بها  كان 
 25 ملا زاد عن  1955( وكنت بها أستاذا   - ومديرا )1944 
سنة. أشعر به يف كّل مكان ذكره يف املخطوط وأتخيّل جهده 
بناء  أو  للمدرسة  توسعة  من  أنجزه  مرشوع  كل  يف  وكّده 
عىل  اطّلعت  وأني  خاّصة   ( ألرصفتها  صيانة  أو  ملخابرها 

الوثائق املؤيدة(.
كل  من  ،جعلنا  أقسام  ثالث  اىل  نّصه  الّرجل  هذا  قّسم 
حيث  من  التكافؤ  عدم  )رغم  مستقالّ  فصال  منها  قسٍم 
والثّاني  االستعمار  ملقاومة  األول  خّصص  وقد   .) الحجم 
ملساعدة الحركة الوطنيّة بمساعدة رجالها والثّالث  للعمل 

االقتصادي  يف ما يخص الّصادقيّة .
وبما  أّن »...الغاية من التّحقيق هي تقديم النّص كما 
وضعه مؤّلفه الذّي انرصفْت واتّجهْت ارادته اىل افادتنا ألنه 
أحّس بحاجة النّاس اليه ورغبتهم فيه  فأقدم عىل تأليفه...« 
حسب الطاهر املعموري فإننا رصفنا الجهد كّله للبحث يف 
املؤّلف ودواعي  املخطوط. وحاولنا فهم مقاصد  مضمون 
تأليفه، وبحثنا يف الحاجة التّي اعتربها محّمد عطيّة ملّحة 
التّعليم  يطلعنا عليها . فوقفنا عىل دوره يف تحديث  حتى 
وتعصريه، من خالل ادارته للمدرسة الّصادقيّة وسعيه اىل 
خلق نخبة تونسيّة تستطيع بناء دولة عرصية. واقتفينا 
أكرب  يف  ودفاعه عن عديد رجاالته   الوطني،  للعمل  دعمه 
فلم  االستعماريّة.  الحقبة  زمن  البالد  التي شهدتها  املحن 
يكن رجل ثقافة وتربية فقط أو رجل سياسة،بل كان أيضا 
بتدبري  الّصادقيّة  املدرسة  أمالك  يرشف عىل  اقتصاد  رجل 
يحمل  رجال  االقتصاد.كان  علم  بأصول  ودراية  ودْوَزنَة 
الخيانة  للتونسينّي داحضا تهمة  يعّدد منجزاته  مرشوعا، 

والفساد عنه.
قربه  عىل  نقشت  كلمة  يف  حياته  الّرجل  هذا  اخترص 
بورقيبة  الحبيب  اخترص  كما   الصادقية«  املدرسة  »مدير 
»محّرر  قربه  عىل  ُخّطت  كلمة   يف  أيضا  مسريته  كل 
تحديثينْي  الّصديقان سلكا مسارين  الّرجالن  املرأة« هذان 
متشابهنْي يف الجوهر. األول اخترصه يف التّعليم وبناء ذات 
والثّاني لّخصه يف املرأة وبناء وطن. لقد اقتسما  املكان يف 
)شبابا(،  املهجر  يف  الغربة   وتقاسما  الّصادقية )طفولة( 
أحدهما ترأس املدرسة  الّصادقيّة والثّاني ترأس الجمهوريّة 

)كهولة( لكن يف النّهاية  حاكم الّرئيُس الّرئيَس !
لنا حثيث الكتابة ولكم متعة اإلطالع.

قراءة في كتاب
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للغة  ظبي  أبو  مركز  عن 
صدر  )إصدارات(  العربية 
الصفراني  محمد  للربوفيسور 
أستاذ األدب والنقد والدراسات 
البينية يف جامعة طيبة، كتاب 
الشهادة  الشمولية:  بعد  »ما 
األدبية يف األدب العربي الحديث، 
القانون  بني  املحاقلة  يف  بحث 
الكتاب  ويطرح  واألدب«، 
الشمولية  بعد  ما  مصطلح 
وصفا لخطاب الشهادة األدبية 
الذي يعده شكال كتابيا رسديا 
العربي تضافر  جديدا يف األدب 
معرفيان  حقالن  إنتاجه  عيل 
ويطور  واألدب،  القانون  هما: 
)املحاقلة(  مفهوم  املؤلف 
كتبه  يف  وطبقه  طرحه  الذي 
السابقة فيفتحه عىل التناص، 
)اسرتاتيجية  يف  ويصهرهما 
بها  ليحلل  الحقيل(  التناص 
هو  بكرا  إبداعيا  خطابا 
الشهادة األدبية. فكرة الكتاب 
إىل  الباحث  لدى  وتعود  قديمة 
أكثر من عقد من الزمان حيث 

املجلة  يف  علمي  بحث  يف  وفكرته  الكتاب  نواة  املؤلف  نرش 
العدد  يف  املنيا  بجامعة  العلوم  دار  لكلية  املحكمة  العلمية 

الثالثون يف شهر جوان عام 2014. 
أربعة  الكتاب يف ثالثمائة وسبعني صفحة ويضم  يقع 
واألركان  املفهوم  األدبية:  األول)الشهادة  الباب  أبواب، 
األدبية  الشهادة  مفهوم  اقرتاح  إىل  ويهدف  واألنواع(، 
الفصل  فصول:  ثالثة  ويضم  وأنواعها،  أركانها  وتبيان 
األول: مفهوم الشهادة من القانون إىل األدب، وفيه يُحاقل 
إىل حقل األدب، ويحدد  القانون  األدبية من حقل  الشهادة 
إىل  خالله  من  ليصل  القانون،  يف  األدبية  الشهادة  مفهوم 
مفهوم الشهادة يف األدب، محررا املفهوم من بني مجموعة 
املتماسة  املصطلحات  من  لجملة  املحددة  املفاهيم  من 
واإلقرار،  واالعرتاف،  التقرير،  مثل:  معه،  املتقاطعة  أو 
الفصل  األدبية، ويحلِّل يف هذا  الشهادة  إىل مفهوم  وصوالً 
الذاتية  السرية  مع  وتماسها  األدبية،  الشهادة  أجناسية 
بني  والتخالف  التماثل  بتحرير  مباحثه  ليختم  والغريية، 
حقيل القانون واألدب. ويأتي الفصل الثاني بعنوان: أركان 
الشهادة األدبية، وفيه يحلل الشهادات األدبية، عرب فرعيها 
اشتمال  خاللهما  من  ليربز  والغريي،  الذاتي  الرئيسيني: 
الشهادة األدبية عىل أركان الشهادة القانونية نفسها، وهي: 
الشاهد واملشهود به واملشهود له واملشهود عليه والصيغة، 
يف  القانونية،  الشهادة  أركان  انطباق  خاللها  من  ويؤكد 
حقل القانون، عىل شكل الشهادة األدبية من أركان. وجاء 
يحلل  وفيه  األدبية،  الشهادة  أنواع  بعنوان:  الثالث  الفصل 
د  الشهادات األدبية يف ضوء أنواع الشهادات القانونية، ويحدِّ
األنواع التي جاءت عليها الشهادة األدبية من أنواع الشهادة 
القانونية، حيث جاءت الشهادة األدبية متطابقة مع أربعة 
من أصل خمسة أنواع للشهادة القانونية، وهي: املبارشة، 

والسماعية، والتسامعية، والشهرة العامة.
األدبية(:  الشهادة  )أشكال  بعنوان  الثاني  الباب  ويأتي 
من  وجه  يف  تعد،  التي  األدبية  األشكال  تحليل  إىل  ويهدف 
أوجهها، شهادة أدبية، أو محاضن شكلية للشهادة األدبية، 
ويبنى فصوله وفق تقسيم األشكال األدبية عىل مجموعات، 
بناء عىل الفن الرئيس الذي يستقطب كل مجموعة، ويضم 
يحلل  وفيه  املقالية،  األشكال  األول:  الفصل  فصول:  ثالثة 

روح  إىل  األقرب  األدبية  األشكال 
واملقدمة  املقالة،  مثل:  املقالة، 
والذاتية،  املصاحبة،  بأنواعها: 
والبيان  واملحيطة،  والغريية، 
النقدية،  والدراسة  األدبي، 
الثاني  الفصل  ويأتي  والحوار. 
السريية،  األشكال  بعنوان: 
السريية  األشكال  فيه  ويحلل 
محاضن  محافل/  بوصفها 
سواء  األدبية،  للشهادة  شكلية 
كانت ذاتية أم غريية، مثل السرية 
والذكريات.  واملذكرات،  الذاتية، 
من منطلق أن كتاب هذه الفنون، 
شهاداتهم  كتابة  يمارسون  إنما 
الفنون.  هذه  مظلة  تحت  األدبية 
بعنوان:  الثالث  الفصل  ويأتي 
ويحلل  والتوقيعة،  الرحلة  شكال 
فيه الشكل الرحيل بوصفه شهادة 
تدوين  عىل  تقوم  مبارشة،  أدبية 
ما رآه الراحل بعينه يف صورة طبق 
الشاهد عندما  به  يقوم  ملا  األصل 
وأدركه  وسمعه  رآه  ما  يصف 
بحاسة من حواسه، ويحلل يف هذا 
بوصفه  التوقيعة،  شكل  الفصل 
مواطن  يف  تجلت  وبليغة،  ومكثفة  موجزة  أدبية  شهادة 

متعددة من كتب الشهادات األدبية. 
األدبية(:  الشهادة  )عتبات  بعنوان  الثالث  الباب  ويأتي 
وجهة  من  األدبية  الشهادات  كتب  عتبات  يحلل  وفيه 
األدبية شكالً مستقالً، يف  الشهادة  أجناسية تؤكد حضور 
إطار الرسد العربي الحديث، وتقسم العتبات عىل مجموعات 
فصول:  ثالثة  الباب  هذا  ويضم  املكانية،  تمظهراتها  وفق 
األول بعنوان: املصاحبات النصية، ويحلل فيه عتبة العنوان 
ويشمل  األدبية،  الشهادات  كتب  من  محددة  مجموعة  يف 
ويأتي  الفهرسية.  والعناوين  الرئيسة  العناوين  تحليل 
الفصل الثاني بعنوان: األغلفة، والبيانات، واألسماء، وفيه 
محددة  لعينة  والخلفي،  األمامي  الغالفني  معطيات  يحلل 
من كتب الشهادات األدبية، ويحلل بيانات النرش، وأسماء 
واملقدمة،  اإلهداء  بعنوان:  الثالث  الفصل  ويأتي  املؤلفني. 
واملخطوطة،  املطبوعة  بصيغتيها  اإلهداءات،  يحلل  وفيه 
واملقدمات بنوعيها الذاتي والغريي، ليختم به تحليل عتبات 
العينة املختارة من كتب الشهادات األدبية، ويخلص منها 
يف  األدبية  الشهادة  وشكل  جنس  رسوخ  تؤكد  نتيجة  إىل 

األدب العربي الحديث. 
األدبية،  الشهادة  وثائقية  بعنوان:  الرابع  الباب  ويأتي 
ويهدف إىل إبراز الجانب الوثائقي يف الشهادات األدبية من 
األدبية،  الشهادات  يف  الحجاجية  التقنيات  تحليل  خالل 
وتبيان توثيق الشهادات األدبية الجانبني االجتماعي األدبي 
األدبية،  للشهادات  ومجتمعاتهم  لكتابها  األدبي  والتاريخ 
الحجاج  تقنيات  بعنوان:  األول  فصلني:  الباب  هذا  ويضم 
يف الشهادات األدبية، ويحلل فيه أبرز التقنيات الحجاجية 
والتناقض  املنطقية،  الحجج  مثل:  األدبية،  الشهادات  يف 
وعدم االتفاق، والتماثل والحد، والعالقة التبادلية، والحجج 
الكل  وتقسيم  الكالمي،  واملذهب  واالستعارة،  البالغية، 
بعنوان:  الثاني  الفصل  ويأتي  التعليل.  وحسن  أجزاء،  إىل 
فيه  ويحلل  األدبي،  االجتماع  وعلم  األدبية  الشهادة 
الشهادات األدبية من منظور علم االجتماع األدبي، ويدرس 
فيه علم االجتماع واألدب، والعمل األدبي، واألجناس األدبية 
ألبرز  بخاتمة  الكتاب  ويختم  والجمهور.  واألساليب، 

النتائج.

كتاب »ما بعد الشمولية...« ملحمد الصفراين
شهادة أدبية يف األدب العريب احلديث

د.سماح حمدي )أكاديمية(

قراءة في كتاب
مكاشفات

جيدون جدا ..
عبد هللا المتقي
جيدون جدا ...يف زيارة املقابر، واملوتى، وصناعة املوت، 
وشحذ السكاكني لذبح األضاحي، وال نلتفت إىل عيون الحياة 

إال ملاما وقليال.
السوداء،  الحبة  عن  الصفحات  قراءة  يف  جدا...  جيدون 
وسكني  الزنجبيل،  فوائد  وعن  بالذهب،  توزن  التي  والحلبة 

جبري.
جيدون جدا... يف اإلنصات بهدوء وخشوع ألهوال وعذاب 
القرب، وال نتصفح ديوانا للشاعر أوالد أحمد، أو حتى تصفح 

عتبات رواية »من قتل بلعيد«.
عىل  عيوبنا  نرش  يف  وعضنا،  تقشرينا  يف  جدا...  جيدون 
حبال الغسيل.. ويف مضغنا وتلمظنا وأكل لحومنا، حية وميتة 

وبأنياب حادة تصل حتى العظم.
جيدون جدا... يف »ترشاك الفم«، يف التآمر، والكولسة، يف 
الحافالت واملخابز واملدارس واملساجد والحانات، وحتى يوم 

الجمعة.
جيدون جدا.. يف تشويهنا وتلويثنا غيابيا، ويف حضورنا 

نتبادل ضحكنا املغشوش كما العشاق الحقيقيون.
أنوفنا،  أرنبات  يف  وانتفاخنا،  نرجسيتنا  يف  جدا...  جيدو 
منخر  من  نتنفس  وعاجي،  شاهق  برج  من  علينا  ونطل 
واحد، بيد أننا نخاف وتصطك أسناننا من خشخشة جرذ أو 

رصصور..
جيدون جدا... يف العرقلة، ونقاط النظام، وأصابع االتهام، 

يف النسف، واإلفشال وإفراغ العجالت من الهواء.
أحوال  ورداءة  والرعود،  العواصف،  يف  جدا...  جيدون 
الطقس. يف الخرسان واإلحباط، وال نعبد حتى مرسبا صغريا 

كي نصل ونقبض عىل الحلم.
جيدون جدا... يف الجمع بني السياسة، والسياسوية، بني 
السياحة والتهريج، بني الدين والتجارة، بني الربملال والربملان، 

وبني اإلمامة والحزب والنقابة.
السلخ والركل، يف والرفس واالفرتاس،  جيدون جدا... يف 
يف الدم القاني، والتكبري، والحوقلة، والبسملة احتفاء باملوت.

يف  والجوفاء،  النخبة  الشعارات  ترديد  يف  جدا...  جيدون 
جيش  وذخرية  بعتاد  وتهديده  بالدمار،  العدو  عىل  الدعاء 

خيرب.
الخلف  من  الرضب  يف  العيون،  فقء  يف  جدا...  جيدون 
ومبللة  بالروث،  ملطخة  وبأحذية  الجبن،  جنراالت  وبرتبة 

ببول النوق.
عشق  يف  والزبانية،  الجحيم  محبة  يف  جدا...  جيدون 
القسوة والسادية، يف الجنون باآلخرة و الفتاوى، ويف تحقرينا 

وتقزيمنا وبكامل أبهتنا.
جيدون جدا... يف نتف الورد، وضفائر األشجار، يف البول 
عىل الجدران واألشجار..، ويف كراهية األناقة ورائحة العطر..

يف  اإلشارة،  ولغة  واللمز،  والهمز  الغمز  يف  جدا  جيدون 
الشماتة وتزوير صناديق االقرتاع والضحك عىل البالد والعباد.
األقنعة  يف  واحد،  لوجه  املتعددة  الوجوه  يف  جدا  جيدون 

وتراكم القناع فوق القناع، وعللنا ال بأس عليها.
يف  وتنويعها،  الغرامية  عالقاتنا  تعدد  يف  جدا...  جيدون 
أعطاب جيناتنا وهرموناتنا الجنسية، يف فحولتنا وأبيسيتنا، 

وكتابة بيانات وتنظريات حول حقوق املرأة وحريتها.
الزوجات  تعدد  ويف  النكاح  جهاد  يف  جدا...  جيدون 
والخليالت، ويف زواج املتعة، وتقوية الجماع بمزيج املكرسات 

والعسل.
جيدون جدا... يف تبخيس وترخيص أجسادنا، ويف تسليع 

مبادئنا يف أسواق الخردة السياسية والنقابية.
جيدون جدا... يف الرقص عىل الحبال، الدوس عىل مستقبل 
أطفالنا وجثثتهم، من أجل إشباع أوهامنا وثنائتينا القطبية.

ويف  األنبياء،  تنقيب  يف  الله،  تسييس  يف  جدا...  جيدون 
املساكني  ضد  حتى  املوت،  ألغام  وزراعة  املالئكة،  تجييش 

والرعاة وماسحي األحذية.
إىل خائبة، يف  قتل ضمائرنا وتحويلها  جيدون جدا... يف 

تحليقنا ميتافيزقيا، يف ترشيد أطفالنا، عىل حساب خيباتنا.
جيدون جدا جدا وكثريا... وإىل ينام القمر..
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36الشارع الثقافي

 الّتفاصيِل املنسّية والواقع املتشّظي
يف روايُة »حْب امللوك« حلنان جّنان

البشير الجلجلي

نادي القصة

التمهيد
الروائيُّ  أعلَن  منذ  كبريا  تطّورا  العالم  يف  الّروايُة  عرفت 
إيقاَف  1616م(  سريفانتس)1547م-   دي  ميغيل  االسبانيُّ 
روايِة الفروسيِّة بروايته الشهرية » دون كيشوت«، وصوال إىل 
النّزعِة اإلمربياليِّة التي تميّزت بها الّروايُة بعد ذلك، عىل عبارة 
لوكاتش وانتهاء إىل  مدرسِة الروايِة الجديدة والّرواية الجديدة 
الجديدة  مع ريكاردو وساروت  وما بعِدهما من األعماِل التي 
استفادِت من الفنوِن األخرى املجاورِة... وقد خلق هذا الوضُع 
بني  مضاَعفًة  حريًة  ناقدا  أو  كان  كاتبا   العربيِّ  املبدع  لدى 
ِالفريدِة  الدّرة  هذه  عن  الرئيُس  السؤاُل  والّرهبة....إذ  الخوف 
التي تمّسك بها املبدُع العربيُّ دون األجناِس األخرى )املرسح، 
األجناِس  أيرُس  أنّها  أالعتقاِده  املرجعيّة...(  الكتابات  الشعر، 
وأسهلُها؟ أم لطبيعِتها االمربياليِة؟ أم لعالقِتها اآلثمِة بالتاريخ.
وليس يسريا أن يلَِج كاتٌب عربيٌّ مغامرَة الّروايِة وينجَح كما 
نجح نجيب محفوظ يف اختصار 350 سنة من الّروايِة يف العالِم 
يف أعماله عرب تجارِبه املختلفِة من الّرواية التاريخيِة فالواقعية 
فالّذهنية فالعجائبيّة وغريها...ونجاُج البشري خريف يف تجارِبه 
الّروائيّة وخاّصة يف »الّدقلة يف عراجينها«... وغريِهما من األجيال 
الّروايِة  الجديُد من كتّاِب  ... والجيُل  العربيِّ العالم  الروائيِّة يف 
الّروائيِّ بحثا عن  التخييِل  والتّونسيِّة يحاول تطويَر  العربيِّة  
طُرٍق ناجعٍة للنجاِح واإلقناِع...والّروائيّة التونسيّة حنان جنّان 
جائزة  )كاترسيس:  األوىل  روايتها  يف  خاصة  الجيِل  هذا  من 
االكتشاف يف مسابقة كومار 2016( و)حْب امللوك: التّنويه يف 

املسابقة عيِنها سنة 2019(... 

ٍ
II – حْب الملوك تفاصيُل حياة

وواقع متشّظ
)حْب  الجديدة  روايتها  يف  جنّان  حنان  أّن  عندي  الّرأي 
  /1 2019،ط.  تونس   ، للنرّش  نظر  دار  عن  امللوك(:الّصادرة 

التي  التفاصيَل املنسيَّة وتحُفر يف الجزئياِت  223 صفحة...تكتب 
حيًّة  لك  فترتاءى  الحياة،  لواعَج  فيها  فتبعث  الّذاكرُة،  تناستها 
امللوك«،  »حْب  وتمّلكتْها  حازتها  التي  التّيمات  من  وهي  جديدًة. 
أطروحِتها.... عن  بحثا  تعرُّجاِتها  يف  أحيانا-  القارئُ-  فيضيع 
يتمّسك بتالبيِب املوضوِع يف الفصل الخامس )التصفيح(...يتفّلت 
 )1978 جانفي   26: األسود  )الخميس  الّسابع  الفصل  يف  منه 
ويتشّعُب يف الفصول الالحقة : العارِش : البورقيبيّة والنارصيّة....
ليسُقَط القناُع يف الفصل  األخرِي ...حْب امللوك الشفاه/حْب امللوك: 

الكرز، الوحم...
الّطريفِة  وروِحها  الواقعيِّ  عاملِك  من  بقربها  الّروايُة  تأرُسك 
اعتاد  كما  التّاريخ »  من  ساخرًة  واحٍد،  آن  يف  الجاّدِة  الّساخرِة 
الكونّي.. إبراهيم  عبارة  عىل  أكذوبٍة«  كّل  من  يسخَر  أن  الّروائي 
والتّاريُخ والواقع والّذاكرة والّذات واملكاُن والحيواُت التي عاشتها 
شخصيّة) سلوى( ماهي إالّ تعّلة حددت بها الكاتبُة العالقَة اآلثمَة 
الـ)كتارسيس(... فعَل  لزاما  كان  والتّاريِخ...لذلك  الّروايِة   بني 

البقاِء  الّروايِة المتالِك أحقيَّة  تنازعت فيه شخصيّاُت  وهو تطهريٌ 
للثقافِة  الكربى  العالقاِت  يف  تنبُُش  هذا  يف  والوجوِد...والكاتبُة 
العربيِّة التي لم تبتِن لنفِسها بعُد ُهويًّة تدافع بها عن نفِسها أمام 
...وما وقوف )سلوى( يف مهبِّ الريح ، مدافعًة  االستيالِب الحضاريِّ
والعنِي واألولياِء  والنّحِس  بالحظِّ  يؤمن  قناعاِتها ضّد مجتمع  عن 
الصالحنَي، وال يرى يف العمِل قيمًة ، رغم تشديد الكتِب الّسماويِّة 
عىل قيمة العمل وصال باإليماِن إالّ مقامرًة فإّما الظفُر أو الخرساُن، 
إعدام  يوَم  وشكرتْه  ربَّها  حِمدت  سنواٍت  »وبعد  الّساردة  تقول 
صّدام حسني ذاَت عيِد أضحى، ألنّه تمَّ قبَل يومنِي فقط من حلوِل 

شهِر جانفي الحزيِن، شهِر عيِد ميالِدها« )ص 57(. 
القسم  يف  زميلها  حادثِة  منذ  التّحّدي  رحلَة  )سلوى(  خاضت 
االّوِل الطفِل سامي ) ص28(  وصوال إىل سمريَ زميلِها يف العمل 
والشفاِه  العطر  رائحِة  وتباُدِل  شّقتها  رحلِة  ثم  جربة  ورحلِة 
بآدَم  مرورا  بعُد،  يتمّدن  لم  الذي  زوِجها  رائحِة  عن  تعويضا  
ثم يف شّقِتها ورحلِة  السكايب  االفرتايضِّ  عرب  البارييّس  )الحبيِب 
تحقيق الحلِم وإيقافه بقرينِة الحْمِل ال بموانَع التّصفيِح ( وانتهاًء 
الذي تحّملتْه  الزوِج   ( ابنِة أختها  أماني  بعادَل خاِل مجدي زوِج 

هاتِفها  عىل  عيْنا  انتهى  حتى  بدِويته  يفارق  ولم  أشهٍر  خمسَة 
ومحادثاِتها فانفصمِت األوارُص لقوِة الحلِم أماَم ضعِف الحقيقِة...

الّدراسة  يف  فالتميُُّز  لها،  األوىل  املنِقذُة  الَجّدُة  كانت  رحلٌة  وهي 
وصوال إىل قراِر الرحيِل إىل الّذاِت األحِد واالكتفاِء بها، تقول الّساردة 
»وقررُت امليضَّ يف طريقها دون أيّة التفاتٍة إىل الوراِء فقد تحررت 
أخريا«)ص223(...وهي رحلُة وجوٍد منذ الصفِّ االبتدائيِّ وضعِف 
قراِر األِب أماَم جربوِت األمِّ...حتّى أجهزِت عليها النّدبُة الّسوداُء...

التصفيِح  إىل  28(...وصوال  )ص  الكربى«  »الخطيئة  من  خوفا 
الكاذِب« أنا حيط وولد النّاس خيط«...وقد اكتشفتْه يوَم واقعِة آدَم 
الذي لم  يمنْعه التصفيُح بل قولها »أنا حامٌل«....هي رحلٌة يف الّذات 
سلوى  عند  الهاجُس  وأنوثًة...وتواسَع  ورجولًة  ...ذكورًة  البرشيِة 
َها«) يْخِصبها(  بحثا عن الّرجِل ...فلم تجْدُه....فالتجأِت ملن  »يَُعرْشَ
تقول رادة عىل عادَل وهو حائٌر يف سبِب اختيارها له رغم الفوارق 
بينهما  سنّا ومستوى دراسيّا وعاطفيّا »ألنّي كنُت بحاجٍة إىل رجل 
األواُن.«)ص214(... أن يفوَت  أّما قبل  يف حياتي...بحاجِة ألكوَن 

حينها تخلصِت من الّذكِر ومن النُّدبِة بعد حْملها بأمريِها ، تقول 
النّدبة  تلك  ولتذهَب   )...( أمريَها  داخلها  أن حملْت  »بعد  الّساردُة 

الّسوداَء إىل الجحيِم«  )ص 223(
بني حْب امللوك عنواَن شفاهها )الكرز( وبني النّدبِة الّسوداِء...

ضديٍّة  ثنائياٍت  وفق  املنسيِّة  التفاصيِل  ثنايا  يف  الّشخصيُّة  جالت 
حكمت معاريَج الروايِة) سلوى العانس / أماني الّشابة، صلة الّدم 
/ صلة املال ،الّذكورة / الّرجولة ، األنثى / املرأة ، األب الخجول/ 
األّم املتسّلطة ،االحتفال بعيد الحّب/ اغتيال رفيق الحريري ،النّسك 
الّشعبي  املخيال  يف حرم   التيمات  هذه  مّرت  وقد   )... الفسق،   /
التّواصل  ووسائل  السكايب  عرب  والعالقات  األبناء  بني  والغرية 
إليه من  انتهت  التّونسيّة والفايس بوك  وما  االجتماعي...والثورة 
واملتحيِّل  الّدراسِة  يف  الفاشل  من  )محمود  للجهاِد  تسفرِي  رحالِت 
عىل أخته دفعا للرضائب فاملتشدِد دينيا فاملتزوِج من شابة وانتهاًء 
دمويٍّ  ذلك من خالٍف  قبل  وما حدث  املوِت يف سوريا(  رحلة  إىل 

يوسفي بورقيبي وصوال إىل أحداث جانفي 1978....

III- تقنيات التفاصيل
الذي  الناّظَم  الخيَط  لوال  القارئُ  فيها  يتيه  قد  التفاصيُل  هذه 
سِبَق  ملا  تلخيصا  املجمل  الرسد  باعتماد  الّروائيُة  عليه  عّولت 

وتتويجا ملآالِت األحداث...إضافة لروابَط لغويٍة اعتامتْها الكاتبة 
كلوازَم دالٍة عىل ملّخصاِت األحداِث كقولها »وهكذا كان...هكذا 
ظهر...هكذا قالت...« وهي من اللوازِم التي استعانت بها حنان 
من  أُسطوانِة  دورة  دارت  التي  روايِتها  هندسِة  بناء  يف  جنّان 
شفاٍه تشبه حْب امللوك ) الكرز( إىل »الوحم« بفاكهِة حْب امللوك 
الحمراِء الجميلِة...«خطرت عىل بالها فاكهَة »حْب امللوك« فسال 

لُعابها: إنّه الوحُم« )ص 223(.
هذا الّلهاُث وراء تيماِت الّروايِة، لُهاُث روايٍة بوليسيٍة لكشف 
الّلغِز، يمكن تربيُره بلعبٍة رسديّة قائمًة تارًة عىل الخطيِّة وتارة عىل 
البارقِة الرّسديّة )amOrce/BeGiNiNG( ، ذلك أّن الّرواية برمتها 
هي بارقة للصفحة األوىل منها ، وبالتّايل تكون بقية الصفحات 
لوالدتها«  منوبيّة  لسان  عىل  الّساردة  تقول  لها  تفاصيل  هي 
ألم كبري سيالزمها طوال  »النّدبة« مؤرّشا عىل  تكون  أن  أخىش 
حياتها  ولن تربأ منه« )ص 5( وطورا عىل الرّسد االسرتجاعي. 
وهو كذلك حدث قادح عرب الّذاكرة القلقة تقول الساردة« مّرت 
سنوات عىل اكتشافها لتلك النّدبة الّسوداء املنحوتة يف مكان ما 
املوجعة وأقفلت معه  الّذكرى  من جسدها)...( عىل صدى هذه 
هذا الباب الجديد الذي فتحته منذ أشهر« )ص 5(. وقد لعبِت 
الّذاكرُة لُعبتَها يف الحكِي واالسرتساِل والكوالِج يف توظيٍف طريٍف 
الجسديّة  العالقات  يف  واملشهديّة  واملرئياِت   السينما  لتقنياِت 

والوصف الّدقيق مللذاتها...)صص. 90-91/135/174...(.
كانت  بل  حضاريّة  نفسيّة  اجتماعية  تكن  لم  والّذاكرة 
عادل«  من  قصرية  هاتفيّة   إرسالة  سلوى  وجدت  حني  أدبيّة  
 aLBerT camus( (  ألبري كامو إىل  أّمي ماتت«) ص.5( عودا 

1960-1913(( يف أّول جمل روايته » الغريب«
 » AujOurd’hui  mamaN esT mOrTe .Ou peuT-êTre 

hier je Ne sais pas «
كما اعتامت الّذاكرة األسطوريّة لتسم الرّسد بلعبة التخييل 
بربط  الّصحراويّة  وأطالنتش  تانس  يف طريقة  خاّصة  املضاعف، 
فيمّزق  مغّربة   واألخرى  مرّشقة  واحدة  ناقتني  إىل  عليه  املحكوم 
أشالَء تقول الّساردة »جيء بحصاننْي وتّم ربط كّل رْجل بإحدى 
متعاكسنْي)...(  اتّجاهني  يف  تقفان  كانتا  الّلتان  الّدابتني  ِسيقان 
واآلن بعد هذه السنوات  تجد نفسها مكان املرأة مشدودة من كّل 
ومحمود  وعادل وسمري  وزينب  أّمها  تعددت)...(  لدواب  أطرافها 
بلعبة  املنسيِّة  التفاصيل  تقنيات  من  وغريها  )ص.179(.  وآدم« 
ذات  للكاتبة  باذخة  بمقروئيّة  املوحي  الرّسدي  والترّبج  الغواية 
املناهل املتعددة . السؤال كيف نكتب النّسيان ؟ ال أن نكتب النّسياَن 

نفسَه؟

IV- الخاتمة
والواقع  املنسيِّة  التفاصيِل  بني  الّساردِة  لرحلِة  تتبعنا  يف 
املتشّظي  بان لنا واضحا أّن الروائيَّة حنان جنّان تسوُس روايتَها 
ها الحكُي وفق ذاكرٍة مثقوبٍة يسقُط منها ما  سياسًة خاّصًة ، أُسُّ
ال يلزُم...فغلب الرسُد املجمُل والتلخيُص ولعبُة الكوالِج السينمائِي 
يف  تسري  شخصياٍت  الّروايِة...وفروُعها  فصوَل   / مشاهَد  عرب 
الرواية...يف  الزمَن وتتصارُع المتاِلك ساحة  الّروايِة تركب  ساحِة 
محاولٍة للملمِة شتاِت التّفاصيِل املنسيِّة...عرب ُساللٍة رسديٍة جديدٍة 
)العجائبّي صص 173 - 174(.... تطمح إىل كرس الرسد الخّطي 
التّجريب والتّخّطي. لذلك نجدها  أمارات  الكالسيكي والبحث عن 
ولكن  التّصفيح(   ( مألوف  موضوع  حول  أسطوانة  دورة   تدور 
رسديّا  الكالسيكية  الرؤى  به  وتتخّطى  ونفسيا  اجتماعيا  تدرسه 
عرب  مختلفة  نهاية  وتؤسَس   )5 )ص  والبارقة  نفسها  ...فتجاوز 
عرب  ...فدارت  أمريها  هو  بطفل  حتما  املستقبل  إىل  املؤدي  الوحم 
العنوان فاكهة ونهاية من شفاه حب امللوك إىل الوحم بحب امللوك 
»حْب  فاكهة  بالها  عىل  خطرت  عندما  وابتسمت  الّساردة«  تقول 
يف  اإلغراق  الوحم«)ص.223(..ولكن  إنّه   : لعابها  فسال  امللوك« 
الفصول  يف  أحيانا وخاصة  املعنى مستحيال  يجعل  قد  التّفاصيل 

األوىل.
متكامال....  نقديا  نواصله مرشوعا  أّوَل  زنٍد  هذا سقُط  وبعُد، 

ربما يف زمٍن آخَر ...ربما !!



تضاريس األنثى وانسيابية البحر واحلرف
يف أعامل الفنان التشكييل خالد الفقي

د. فوزية ضيف هللا - جامعة تونس المنار
ونحت  بني رسم  الفقي  خالد  التشكييل  الفنان  أعمال  تختلف 
النحت  بني  أو  والخط،  الرسم  بني  أحيانا  جامعا  عربي،  وخط 
والخط. غري أن هذا التنوع ال يدل يف حقيقة االمر عىل اختالف أو 
تباعد بني األعمال. ذلك  حركة الحرف، هي نفسها حركة اللون، 

وحركة النحت. 
التشكيلية  الحركة  ولكن  املحمل،  أو  التقنية  هو  يتغري  ما  إّن 
تظل هي نفسها، يف تمّوجاتها العائمة، ويف تفاصيلها املحفورة، أو 

املكتوبة، أو امللونة.

حروف وألوان وأشكال
يرتسم الفضاء التشكييل يف اللوحة لدى خالد فقي عىل شكل 
جزيئات متموجة، عائمة، متموجة، كأنها حيتان صغرية، مختلفة 
حاله  عىل  يستقر  أن  التشكييل  للفضاء  يتهأ  ال  واألشكال.  األلوان 
سواء لدى الفنان أو لدي املشاهد. وتنبع من فضاء اللوحة ألوان 
حر  لعب  شكل  عىل  أحيانا  وتتساقط  والحارة،  املتوهجة  الحياة 

للذائقة الفنية. 
تنحرف  باألشكال،  لعب  يرافقه  اللوحة  يف  باأللوان  اللعب  إن 
أشكال  األلوان عن مسارها، وتعرتضها مسارات أخرى، وتشقها 
متداخلة مجزأة ومفردة، ثم رسعان ما يجمعها من جديد يف مفرتق 
األلوان، عىل هيئة زعانف متموجة، أو أجنحة تحلق يف سماء اللوحة.

تجعل  األلوان،  من  وزاهية  ثرية  قامات  الفقي،   خالد  يختار 
من اللوحة منبعا للبهجة، وكذلك أفقا للتأمل التشكييل الالمتناهي.  
تنغلق اللوحة عىل أفق واحد، بل تظل منفتحة عىل قراءات مختلفة 

وعىل مسارات برصية متنوعة. 
إن حركة اللون متماهية مع حركة الشكل، ولذلك فإن التوجه 
املوجات  هذه  بني  برصه  يتوه  اللوحة،  نحو  للمشاهد  البرصي 

املنسابة واملتدفقة.  
البرصي،  باإلشباع  الفقيه  خالد  الفنان  لدى  اللوحة  تتسم 

مفعمة  تكون  وكذلك  واللوني، 
وتبعث  والفرح،  التفاؤل  بقيم 
يف نفس املتقبل رسائل االقبال 
الثراء  خالل  من  الحياة  عىل 
خالل  ومن  والشكيل،  اللوني 
مساحات التأمل املنفتحة التي 
لإلقالع  فرصة  للمتقبل  ترتك 
عن  وبعيدا  اللوحة  خارج 

اطارها.

انسيابية الحرف 
والبحر

إن أغلب حركات اللون هي 

نفسها حركات الحرف، تكون عىل هيئة موجات البحر، هادئة حينا، 
وهائجة حينا آخر، رقة حرفها تتناقض مع قوة حركتها، تنساب 
انسيابا خفيفا يف مظهره ولكن قويا يف عمقه. تجرف معها اللون 
األول لتستبدله بآخر، وتنطوي تحت حرف، لتنطق بغريه. وكأنها 
الة  النفس. تستدعي املشاهد  سنفونية صامتة مركوزة يف أعماق 
االنصات رفقة املشاهدة، وتتحرك العني أمام اللوحة متبعة حركة 
الحرف املتموج، عازمة عىل االمساك بالدفق الخالق، ولكن الحركة 

ال تنتهي، وال يكف السيل الحيوي عن التدفق الصامت. 
تظهر حركات البحر، وصور املراكب، وصور األسماك، مختفية 
يف طيات اللون، ولكن املتمعن يف التجربة التشكيلية للفنان خالد 
الفقي، يفهم تأثري عوالم البحر عىل رسمه ونحته. وتتمازج هذه 
نلحظ  لذلك  العربي،  الخط  وتعرجات  مرونة  مع  الفنية  التجربة 
بتعميق  الخط  فيعهد  اللوحات،  بعض  يف  الخط  حضور  تواتر 
الحركة نفسها ويف التشديد عىل أن الحرف العربي حرف متواتر 

الحضور يف الطبيعة أو هو مشتق من حركاتها أساسا.

تموجات اللوحة وتضاريس األنثى
إذا تأملنا حركة النحت يف منحوتات خالد الفقي، سنالحظ أن 
حركة املوج، هي التي تقيم يف جسد املرأة املنحوتة، وأن تضاريس 
وأشكاال  ألوانا  اللوحة  فضاء  تؤثث  التي  هي  الجسدانية  املرأة 
متموجة. يعني ذلك أنه ثمة تالؤم كبري بني بناء اللوحة واملنحوتة 
وكذلك تشكيلية الحرف العربي. فامللهمان األساسيان للفنان هما 
لغة  جعلها  من  رضب  هو  للوحة  الخط  وادخال  واألنثى.  البحر 

لألنثى الصامتة يف النحت واملتحركة يف حركة النحت املتمّوجة. 
يبدو عالم الفنان مائيا بامتياز، فحتى النحت هو اآلخر ينساب 
فإن  لذلك  األنثى،  وتغنج  املاء،  تدفق  مع  املتحركة  سياقاته  يف 
التعبري  املنحوتات كذلك هو نمط من  الحرف عىل بعض  حضور 
عىل أن تجربة التشكيل لديه هي تجربة حياة باألساس تتغذى من 

محيطه البحري، وكذلك من حركية املدينة واملرأة.

سيرة موجزة
خالد الفقي فنان تشكييل تونيس، خريج املعهد العايل للفنون 
علوم  يف  املاجستري  عىل  )2002(، حاصل  بتونس  الجميلة 
وتقنيات الفنون من املعهد نفسه )2005(. عضو يف إتحاد 
الخط  تدريس  2008.توىل  سنة  منذ  التشكيليني  الفنانني 
العربي باملعهد العايل للفنون الجميلة بتونس  واملعهد األعىل 
ألصول الدين بتونس من سنة  2004 إىل سنة 2009، ثم 
توىل تدريس الرسم والنحت باملعهد العايل للفنون والحرف 
2014، ويشتغل   2009 إىل سنة  بسيدي بوزيد  من سنة 
منذ سنة 2015  أستاذ رسم باملعهد العايل للفنون والحرف 

بصفاقس. 
شارك يف عدة معارض جماعية منذ سنة 2000 بتونس 
وبالخارج، وكانت له معارض فردية من بينها » حروف..

تونس،  خلدون  ابن  الثقافة  بدار  )نوفمرب2008(  ألوان..« 
و  للفنون  العايل  باملعهد  قمودة«  »برواق  فردي  معرض 
بدار  فردي  معرض   ،2010 سنة  بوزيد«  بسيدي  الحرف 

الثقافة ساقية الزيت سنة 2016. 
لونية«  »مقامات  بعنوان  فرديا  و نظم مؤخرا معرضا 
رفقة  الثنائية  املعارض  مع  تجربة  له  وكانت   .)2019(
رباعيات«  »بعنوان  عربية،  بن  برهان  التشكييل   الفنان 
برواق محمد الفندري القصبة صفاقس 2019.  كما شارك 
الفنان خالد الفقي يف عدة تربصات تخص النحت والرسم 
الخط  يف  التكوين  حلقات  عىل  ويرشف  العربي،  والخط 
العربي والرسم يف العديد من املؤسسات الثقافية واألروقة 

الخاصة، داخل تونس وخارجها.

www.acharaa.com العدد 282 - الثالثاء 26 أكتوبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

37الشارع الثقافي فن تشكيلي

الفنان خالد الفقي

لوحات من أعماله
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الفّن يف الفضاء املفتوح،
منظومة للقيم اجلاملّية اجلديدة

د. خليل قويعة
الفضاء  إىل  املغلقة  الورشة  من  الجمايل  الفعل  خروج  إّن  ريب،  ال 
بل  عابر،  احتفايل  حدث  مجّرد  ليس  العام،  إىل  الحميم  ومن  املفتوح، 
هو حراك دؤوب يف قلب املنظومات الثقافيّة النّشيطة والحيّة وهو فعل 
الخالّقة وسعي إىل اإلسهام يف  الذائقة وولوج إىل قيم املشاركة  يف بنية 
مراكمتها من خالل الفّن، بما تتوّفر عليه من منظومة مفاهيميّة جديدة 
أن نالمسه يف  ما يمكن  الفّن والفضاء والجمهور. وهو  من  تخّص كالّ 
التي  تلك  اإليكولوجي«...  و»الفّن  املوقع«  و»فّن  األرض«  »فّن  تجارب 
تجعل من عنارص املكان املعيش والفضاء الطبيعي الحّي خامات للعمل 
الفنّي وليس فقط مجموعة صور يعمل العقل املبدع عىل إعادة إنشائها.

الشكل  تراهن عىل خلع  ما  بقدر  التي  الطموحة  املقاربة  وهي عني 
تراهن  فهي  املذّهب،  إطارها  ذاتها من  الّلوحة  الّلوحة وخلع  من  الفنّي 
اإلبداع  لعبة  يف  ليندمج  الستاتيكيّة  أطره  من  الجمهور  خلع  عىل  أيضا 
يف  مساهما  الفني  الفضاء  ركح  من  التّمّكن  يف  موقعه  من  ويساهم 
الجماليّة،  املعرفة  واجتماعيّة  واملشاركة  الفّن  يف  نظريّة  ترويجه، وهي 
ويف اآلن مًعا، ليكون ُمالزما للمكان العام )Lieu- TeNaNT( فاعال فيه، 
وإيقاع  الّديناميّة  بالبيئة  عالقتها  يف  الخالّقة  املواَطنة  يف  نظريّة  وهي 
الحياة اليوميّة النابضة بمعنى أن يكون الفنّان منتجا للعالمات املكّونة 
للفضاء املعيش، داخل املدينة، بعد أن كانت منظومة العالمات مرتهنة 
بما تتدبّره الّسلطة يف الفضاء العام، حيث كان الشارع واجهة لها ورمزا 

لسلطة القّوة.   
يتطّلب  إذ  وتاريخّي.  هو وجود عالئقّي  الفنّي  العمل  إّن  ريب،  وال 
هذا الوجود أن يكون داخل تقليد ثقايف لدى مجموعة إنسانيّة أو محيط 
جهة،  من  املفاهيميّة  واألجهزة  الّذهنيّة  القدرات  وخارج  بل  اجتماعي. 
أخرى،  جهة  من  الجمايلّ،  اإلنتاج  مع  للتّعاطي  الفيزيائّي  واإلستعداد 
وجود  بني  أنطولوجي  تالزم  فثّمة  وجود.  أّي  الفنّي  للعمل  يستقيم  ال 
ِقـيَـَمه.  وتغذّي  تحتضنه  التي  اإلنسانيّة  الّطبيعة  وبني  الفنّي  العمل 

إذ الفّن واجب الوجود طاملا هناك حياة، بل هو إسهام يف نبض الحياة 
داخل نسغ الكائن ورشايني املدينة. ومثلما يتأسس وجود العمل الفنّي 
داخل عالم إنسانّي قادر عىل افتعال الكيانات الفنيّة وتوظيفها جماليّا، 
فهو ال يعيش خارج التّاريخ، بل هو يوجد عىل ضوء التّطّور التّاريخّي 
األفقي ملفهوم العمل الفنّي نفسه. فثّمة أعمال فنيّة يف تقليد ثقايفٍّ ما، ألّن 
هناك سقفا مفاهيميّا مرشوطا، تحّددت فيه خصوصيّة الّرؤية إىل الفّن 
وأصبح من امُلمكن الحديث عن مفهوم للعمل الفنّي يف مرحلة تاريخيّة 
بعينها. ومثل هذا البعد التّاريخي هو الّضامن لصمود املفهوم ومقّوماته 
اإلنسانيّة وهو الذي يرتّب سلوك األفراد يف النّظر إىل األعمال الفنّية... وال 

فكر يف هذا الفّن يف غياب عني ناظرة وناقدة وفاعلة.
يعد  لم  الفنّي  العمل  أّن  املعارص  للفّن  املؤّسسة  الِقيَم  أهّم  فمن 
حكرا عىل عبقريّة املبدع األصيل، بل أصبح يستمّد مقّومات وجوده من 
وهو  املفتوح.  الحيوي  املجال  يف  وخاّصة  الجمهور  أمام  عرضه  عمليّة 
ما يجعل من النّظر واملشاَهدة، ثّم املشاركة، أفعاال من صميم االشتغال 
اإلبداعي الذي يُكون العمل الفنّي من خالله عمال فنّيّا. إذ الجمهور لم 

أن  نعتقد  وال  العمل.  ماهيّة  تحقيق  يف  الً  ُمتَدخِّ بل  متقباّل عرضيّا  يعد 
الحركات الفنيّة العربيّة الّراهنة بمعزل عن هذا األفق املعريف والقيمي. 
املعارص  الفّن  طالئعيّة  أْجلت  التي  واملفاهيميّة  القيميّة  التحّوالت  وكّل 
وشّكلت أطروحاته، تمحورت حول إعادة ترتيب منزلة العمل الفنّي عىل 

ضوء منزلِة هذا »اآلخر« بوصفه متلقيا فاعال، ناقدا ومشاركا. 
وهكذا، لم يعد هناك حديث عن العمل الفنّي إالّ يف وضع املواجهة 
الفنّي  العرض  إذ  العام.  للفضاء  املفاهيمي  اإلطار  يف  ما   جمهوٍر  مع 
يُلزم الفنّان بمواجهته لجمهوره. بل إّن ُسبل مواجهة العمل لجمهوره 
امُلراهنة  وقعت  بحيث  الفنّيّة،  للبيئة  جديدة  مفاهيم  عىل  انفتحت  قد 
اليوميّة  للحياة  الحركيّة  واملواقع  الّشارع  مثل  املفتوحة  األمكنة  عىل 
واملكّونات املكانيّة للحياة العمرانيّة... وهو ما يفرّس إىل أّي مدى عملت 
التّجارب الّراهنة يف العالم عىل توريط الجمهور ليكون طرفا منخرطا يف 
صميم املرشوع الفنّي الذي يثريه الفنّانون ويقرتحه املنّظمون يف شكل 
مؤّسسات خاّصة وعموميّة، ليتموقع العمل الفنّي بني فاعلني متعّددين.

من أعمال الفنّانة التشكيليّة والسينمائيّة الفرنسيّة-األمريكيّة نيكي دو سانت فال)1930 - 2002( يف الفضاء العام

»بصمة فّن« عبارة عن إقامة فنية متخصصة  ذات بعد إجتماعي 
تتقاطع فيها أدوار املؤسسة الثقافية مع املؤسسة السجنية يف إطار عمل 

مشرتك يهدف إىل : 
تكريس الحق يف الثقافة لنزالء سجن برج الرومي ببنزرت.

تحفيز السجناء عىل  املشاركة  يف الحياة الثقافة وعىل اإلبداع الفني  
وعىل التمتع بالفن . 

ترسيخ قيم املواطنة وتعزيز الثقة بالنفس لدى السجناء بما يساعد 
عىل تأهيلهم لإلندماج يف الحياة العامة بعد اإلفراج عنهم .

اإلعالن  يتضمنها  التي  القيم  عن  يعرب  جماعي  فني  عمل  إنتاج 
املؤسسة  وأعوان  السجناء  فيه  ويشارك  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
السجنية وفنان محرتف  من بنزرت .ويشكل هذا اإلنتاج الفني ثمرة 
و  ببنزرت  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  بني  مشرتك  مرشوع 
بالوسط  الثقافية  الحياة  لتنمية  ببنزرت  الرومي  برج  سجن  إدارة 

السجني .
الجهوية  املندوبية  من  كل  التظاهرة  هذه  تنفيذ  عىل  وأرشف 
للشؤون الثقافية ببنزرت ومصلحة مؤسسات التنشيط الثقايف وإدارة 
االصالحية  والربامج  الرعاية  ومصلحة  ببنزرت  الرومي  برج  سجن 

وداري الثقافة بغار امللح والخيتمني.
املؤسسة  وأعوان  الرومي  برج  سجن  نزالء  املرشوع  بتنفيذ  وقام 
أّول  إطار  يف  املشاركون  وهم  الثقافية  املؤسسات  وأعوان  السجنية 
إقامة فنية متخصصة يف الفنون التشكيلية بالوسط السجني ومنفذي 
الفنان   املكّون   التظاهرة فنيا  مرشوع جدارية » سأحلم« وادار هذه 
التشكييل املحرتف املختص يف الخط العربي ومبتكر الخط البنزرتي : 

سامي الغربي )من بنزرت(.
 هذه املرافقة الفنية شارك فيها مجموعة من نزالء السجن يف إطار 
ورشة نشاط  إكتشفوا فيها جماليات وتقنيات  الخط العربي وتلقوا 
فيها بعض قواعد الخط البنزرتي املبتكر مكنتهم من انجاز  لوحات 

تشكيلية أّلفت عند تركيبها   جدارية : سأحلم .

وقد استجابت  هذه اإلقامة الفنية الحتياجات املساجني يف تعميق 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  مواد   من  انطالقا  اإلنسان  بحقوق  الوعي  
لتنمية  حاجتهم   وإىل   املتحدة...  األمم  منظمة  عن  الصادر  اإلنسان 

الخيال الفني واستغالل مكتسباتهم يف إنتاج عمل إبداعي جماعي. 
وشكلت هذه اإلقامة الفنية املتخصصة فضاء للقاء والحوار  بني  
واملؤسسات  السجنية   املؤسسة  وأعوان  والسجناء  املحرتف  الفنان 
الثقافية حول مضامني اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وفرصة  للتعبري 
الحرويف  والتشكيل  الخط  تقنيات  اعتمدت  مبتكرة  فنية  بطرق  عنها 

واللوني. وقد توزعت أنشطة  هذه اإلقامة إىل :
الحرويف(  والتشكيل  التشكيلية  الفنون  )يف  فني  تكوين  ورشة 

وورشة إنجاز عمل فني جماعي.
وقد تمكن كل مشارك من  التعبري الحر حول محور حقوق اإلنسان  

عىل  3 لوحات  من الخشب وباستعمال مواد الرسم وأدوات الخط.
النهائية  شكل جدارية  الجماعي يف صيغته  الفني  العمل  واتخذ 
كربى تألفت من 90  لوحة فنية. )كل لوحة  شكلت عمال فنيا خاصا 
بكل  مشارك. كل اللوحات  ذات مقاسات موحدة )50صم/50صم( .
 22.5 الجملية   3 مرت ومساحتها  7.5 مرت عىل  الجدارية   أبعاد 

مرت مربع .
كل اللوحات شكلت عنارص اللوحة الكربى: جدارية سأحلم  .(

وهكذا كانت جدارية سأحلم  تركيبة من التعبريات الفنية الحّرة 
بتقنية الرسم باأللوان وباأليادي الحرة ومن تشكيالت الخط العربي 

والبنزرتي عىل وجه الخصوص .
وقد حملت كل اللوحات توقيعات وأسماء وأرقام املودعني/ النزالء 
املشاركني وأّلفت عمال فنيا جماعيا تم عرضه لعموم الناس باملحيط 
وآخرها  بالجهة  الفنية  واألنشطة  التظاهرات  مختلف  ويف  الخارجي 
الزاريت  ببربج  املنتظم  التشكيلية   الفنون  لنوادي  الوطني  الصالون 

بمدينة غار امللح .
يذكر ان هذه اإلقامة الفنية املتخصصة إنتظمت بني أسوار سجن 
برج الرومي ببنزرت بفضاء األنشطة الثقافية. وقد تم  عرض منتوجها 
النهائي باملؤسسة  أوال ثم إخراجه منها ليعرض يف الفضاءات الثقافية 
املشاركة  من الجهة  وباملؤسسات السجنية األخرى   بالبالد التونسية .
 : املتنقل  التشكييل  للمعرض  االوىل   النواة  العمل  وقد شكل  هذا 

»نقطة ضوء«.

لوحات رسم وخط أبدعها السجناء بربج الرومي
رضا الغربي

الفنان سامي الغربي إحدى الورشات
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»كلوسرتوفوبيا« باكورة إنتاج مركز الفنون
الدرامية والركحية ببنزرت

بني العقل والجنون خيط رفيع يتماهى مع الخيط الفاصل بني املوت 
والحياة بني الفرح والرتح بني الثنائيات التي يعيشها االنسان ويصارعها 
الجل البقاء تكون الرحلة املرسحية التي تنحتها اجساد املمثلني وحركاتهم 
لنص  تونسية  بقراءة  يونسكو«  »أوجني  عوالم  يف  ليغوصوا  الركح  عىل 
مرسحي عاملي يف اول انتاجات مركز الفنون الدراميّة والركحيّة ببنزرت 
بإدارة األستاذة جميلة التلييل واخراج محمد امني الزواوي وتمثيل جملة 
من ابناء الجهة من املحرتفني ومن الهواة فنجد كل من اوس ابراهيم - 
الشيخاوي   اسامة  املرنييص-  مروان  الوسالتي-  طارق  الرتكي-  لطفي 
الصوتية  املؤثرات  عىل  وأرشف   . الزواوي  امني  ومحمد  العويني  امال 
سيف  بمساعدة  الجوادي  شكري  بالتوضيب  وقام  السلطاني  اسكندر 
الدين االديب وأّمن السينوغرافيا محمد امني الزواوي أما اإلضاءة كانت 

من نصيب امني الشورابي..  
استفاد املخرج من تجربته التي خاضها بالسجون ببنزرت كمنشط 
مرسحي وبانتاج العمال القت استحسان النزالء والجمهور بايام قرطاج 
الظلمة  عالم  من  وبعد خروجه  املخرج  من  الذي جعل  اليشء  املرسحية 
بعد  يتحرر  لم  املخرج  وكان  ايضا  هو  مظلم  خارجي  عالم  اىل  الضيق 
من عامله الضيق بالرغم من جمالية العرض بصورة عامة باالضافة اىل 
الشخصيات  وجعل  املرسحي  العمل  لوحات  معظم  سادت  التي  العتمة 
املمثل  مثال  لنجد  حركاتهم  اثقلت  نفسية  داخلية  عوالم  يف  منكمشة 
الجوهري يف الخرافة اوس ابراهيم مكبّل الحركة وقىض شوطا كبريا وهو 
الخشبة  وتنوعها عىل  وقلة حركاته  التنفس  الظهر بني صعوبة  مقّوس 
ومن  العزلة  من  اخراجه  تحاول  التي  الطيف  الحبيبة  بحضور  حتى 

والتوضيف  اللعب  يف  يلون  ولم  كذلك  بقي  اداءه  ان  اال  و..و..و  املتاهة 
عكس املمثل طارق الوسالتي آمر السجانني رغم القسوة التي اوكلت اليه 
اال انه يتفكر ضعفه ويتفاعل مع السري الدرامي مع نفسه ومع االخرين 
بدرجات وتفاوت... كان لدور لطفي الرتكي محطة هامة يف العمل ويف 
البناء الدرامي كان بمثابة الشخصية الرابطة بني كل الشخوص املتواجدة 
عىل الركح وابىل البالء الحسن. تخللت العرض فرتات ليست بالهامة من 
ناحية ايقاع العمل التي  ادخلت فيه نوعا من االضطراب لكن فطنة ممثل 

او اثنني استطاعتا ان تعيد االمساك بزمام االمور...  
املوسيقى واالضاءة والسينوغرافيا بصورة عامة خدمت تميش املخرج 
يف رؤيته التي تبدو قاسية نوعا ما عىل جمالية املشهد وعىل املتفرج بالرغم 

من »الشيخة الحاصلة« لدى فريق العمل... 
محمد علي كرموس

بالقرصين  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  نّظم 
بالرشاكة مع املركب الثقايف بالقرصين واملركز الّدويل للفنون 
املعارصة وفضاء فّن الحياة تظاهرة “أيام سليوم املرسحية” 

يف دورتها الثانية، وذلك أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري.
تؤمنه  الذي  الثقايف  العمل  محور  التظاهرة  هذه  ومثلت 
 ،2022  -  2021 الثقايف  املوسم  افتتاح  يف  القرصين  والية 
وذلك قصد الرتويج والتعريف باملرسح لدى مختلف الفئات 

والرشائح العمرية واالجتماعية من خالل إشتغالها عىل 
ثالثة محاور. 

الفئات  لجميع  موّجهة  مرسحيا  عمال   13 برمجة 
األطفال والناشئة والّشباب والكهول بجماليات مختلفة.
5 فضاءات مختلفة هي  يف  التظاهرات  وقّدمت هذه 
عىل التوايل املركب الثقايف بالقرصين واملركز الدويل للفنون 
بالقرصين  الحياة  فن  وفضاء  بالقرصين  املعارصة 

العامة  والساحات  بالقرصين  املدني  والسجن 
بالقرصين.

غرار  عىل  العروض  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الفنون  ملركز  الحياة”  خط  “تحت  مرسحية 
بعد  و”ما  القرصين  والدرامية  الركحية 
للفنون  الدويل  للمركز  و”مريض”  فرنكشتاين” 
خالل  األوىل  للمّرة  قّدمت  بالقرصين  املعارصة 

هذه التظاهرة.
للنقاشات  الفرصة  األيام  هذه  أتاحت  كما 
التي تناولت هذه  املائدة املستديرة  الهادفة ضمن 
السنة قضايا املرسح التونيس ودور السلطة أثناء 
التحوالت، وبمشاركة كفاءات مرسحية من اإلدارة 

التونيس  املرسح  واقع  لتشخيص  وذلك  التونسية 
وتحليل أبعاده وتقديم تصورات وحلول ممكنة .

كما تم بّث الندوة مبارشة عرب مواقع التواصل 
والنقاشات  املداخالت  تجميع  تم  كما  االجتماعي 

لنرشها يف كتيب مبارشة بعد التظاهرة .
املرسحية”  سليوم  “أيام  تظاهرة  وإحتوت 
عىل عدد مهم من الورشات نذكر منها ورشة فن 
املمثل “الشخصية املرسحية من النص إىل الركح “ 
وورشة الرقص املرسحي  وورشة فن العرائس “ 

صنع و تحريك “ .
واملحرتفني  املرسح  هواة  تكوين  الورشات   هذه  وهدف 
مواصلة  عىل  العمل  ثم  املذكورة،  االختصاصات  مختلف  يف 
الدرامية  الفنون  بمركز  التكوين  مختربات  ضمن  تكوينهم 

والركحية بالقرصين .

القرصين حتتفي باملرسح 

صور من املرسحية

صور من فعاليات امللتقى
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أيام سيكا الشعرية بالكاف من التأسيس إىل التميز 
يونس السلطاني

ُدعيت فلبّيت،

ُمحارضا يف الندوة الفكرية،

ُمحّكما يف الّلجنة الفنيّة، 

مؤّطرا يف الورشة الّركحيّة.

ُدعيت ألترك أثري،

فرحلت حامال أثرهم.

أولئك الذين يُجربونك عىل الحّب جربا

أولئك الّذين يحملونك عىل رؤوسهم كرما

“يُْؤِثُروَن َعىَلٰ أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة”

وأيّة خصاصة؟

خصاصة املوارد

خصاصة الّدعم 

خصاصة اإلمكانيّات 

ومع ذلك تراهم يُحّلقون يف سماء اإلبداع بال أجنحة

فيأخذونك بعيدا يف الحلم 

حيث الصدق والدفء والعطاء

بعيدا كّل البعد عن ثقافة “الفرتينة” أو “الفرينة”

هم أرادوا فكان ما أرادوه 

فعال ثقافيّا مختلفا راقيا عميقا 

وال عزاء ملن لم يكن ِنّدا لهم

ال عزاء للمؤسسات التّي منّت ببعض ُفتات

وال املؤسسات التي أغمضت أعينها الكفيفة أصال.

“الثقافة برش موش حجر” يا أويل األلباب

ويف “ألتيسريا” انترص الّشباب

فشكرا لهذه الفسحة من الفن والحياة 

مودتي وامتناني واحرتامي وإكباري 

نلتقي عىل الفن دوما.

مهرجان “ألتيسريا للمونودراما” القصور،الكاف
مهذب الرميلي

األخرية  الفرتة  يف  الثقافية  األنشطة  بعودة 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  نظمت 
سيكا  شعراء  رابطة  مع  وبالتعاون  بالكاف 
النسخة  الجاري  أكتوبر   3 إىل   1 من  بالجهة 
"أيام  واألدبية  الشعرية  التظاهرة  من  الثالثة 
سنة  تأسست  تظاهرة  وهي  الشعرية"  سيكا 
2018 واتخذ اسمها اسم مدينة سيكا فينرييا 
الرومانية أي اإلسم القديم ملدينة الكاف شمال 
غرب تونس التي تزخر بمخزون ثقايف وموروث 
التظاهرة  هذه  تأسيس  أن  يذكر  عريق.  فني 
يف  الشعرية  قرطاج  أيام  تنظيم  مع  تزامن 

دورتها األوىل. 
اإلعالميني واألدباء  وسط حضور جمع من 
والشعراء بالكاف واملناطق املجاورة كان حفل 
البازيليك  األثري  املعلم  بفضاء  األيام  افتتاح 
الشعرية  الساحة  فقيد  عائلة  تكريم  تم  أين 
املندوب  قّدم  حيث  الحوايش  عاللة  واألدبية 
الروائي  بالكاف  الثقافية  للشؤون  الجهوي 
مربزا  الراحل  حول  شهادة  الحبايس  نعمان 
فضل الفقيد عىل الساحة الثقافية بجهة الكاف 
إثراء  يف  بإسهاماته  مشيدا  عامة،  تونس  ويف 
وكان  ورواية.  شعرا  التونسية  األدبية  املدونة 
سيكا  شعراء  رابطة  ورئيس  التظاهرة  منسق 
لتقدم  الراحل  أبّن  العموري قد  الشاعر بوبكر 
بعد ذلك شقيقة الفقيد الشاعرة زهرة الحوايش 

مختارات من قصائده. 
من  ثلة  تكريم  االفتتاح  حفل  تضمن  كما 
األدباء ممن قدموا للساحة الثقافية الوطنية عىل 
أحمد  الشاعر  التونيس  الشعر  بيت  مدير  غرار 
سبتمرب  شهر  موىف  مثّل  الذي  ضية  بن  شاكر 
املنقيض شعراء تونس يف ملتقى البلقاء العربي 
السابع للفنون التشكيلية باألردن والذي انتظم 
ضمن  السلط  مدينة  بإدراج  االحتفال  إطار  يف 
تكريم  باملناسبة  تم  كما  العاملي.  الرتاث  قائمة 
كل من القاص يونس السلطاني رئيس تحرير 
عشتار  سيدة  والشاعرة  الثقافية  الحياة  مجلة 

بن عيل.
إثر ذلك انطلقت األصبوحة الشعرية األوىل 

الخرضاوي  مراد  الناقد  األستاذ  نشطها  التي 
وسنية  العوني  الدين  شمس  الشعراء  وأثثها 
وحسني  العربوقي  الستار  وعبد  اللطيف  عبد 
الزغالمي  وعماد  الحسيني  وكريمة  العوري 

وعادل الهمامي وخديجة ماجد. 
ويف الفقرة املسائية احتضن الفضاء الثقايف 
املحدث "الهادي الزغالمي" )موقع راس العني(، 
أمسية شعرية وموسيقية أثثها كل من الفنانني 
وصالون  دربز  وسامي  الهداوي  الرؤوف  عبد 
"همسات أدبية" للكاتبة نعيمة املديوني. كان 
ذلك  بمشاركة العديد من الشاعرات والشعراء، 
نذكر منهم ليىل الرحموني ومحمد مامي ومنية 

جالل. 
يف  األيام  برنامج  فقرات  وتواصلت 
البازيليك  األثري  املعلم  بفضاء  الثاني  اليوم 
واإلعالمي  الشاعر  نّشطها  شعرية  بأصبوحة 
نور الدين بن يمينة وأثثها الشعراء سليم دولة 

ورياض  املثناني  وجهاد  الشابي  الدين  وخري 
حسيون  وإيمان  املديوني  ونعيمة  الرشايطي 
ووليد السبيعي وحنان العلوي، لتختتم الفقرة 
سامي  الفنان  أمنها  غنائية  بوصلة  الصباحية 

دربز. 
لشعراء  خصصت  فقد  املسائية  الفقرة  أما 
رابطة سيكا واحتضن فعالياتها الفضاء الثقايف 
الشعراء  عديد  فيها  وشارك  الزغالمي  الهادي 
وزهرة  الخمايس  ومحبوبة  العوري  كحسني 
موسيقية  مراوحة  جانب  إىل  وغريهم  الحوايش 
الرؤوف  وعبد  دربز  سامي  الفنانان  أمنها 

الهداوي.
سيكا  أليام  والختامي  الثالث  اليوم  أما 
اإلصدارات  تقديم  خالله  تم  فقد  الشعرية 
جانب  إىل  الكاف  وأدباء  لشعراء  الجديدة 
من  العديد  فيها  شارك  حرة  شعرية  قراءات 
الشعراء لتختتم األيام بتكريم بعض اإلعالميني 

الختامي  البيان  وتالوة  الثقافيني  والفاعلني 
للتظاهرة. 

سيكا  أليام  الثالثة  الدورة  إن  القول  يمكن 
الذي  الثقايف  العرس  بمثابة  كانت  الشعرية 
التي  الكربى  التظاهرات  بقية  إىل  ينضاف 
جاز"  "سيكا  غرار  عىل  الكاف  بجهة  تنتظم 
و"أربع وعرشون ساعة مرسح".. إذ استطاعت 
أن  تأسيسها  حداثة  رغم  التظاهرة  هذه 
الشعراء واإلعالميني،  تستقطب عددا كبريا من 
وإرشاف  املنظمة  الهيئة  إرادة  يعكس  ما  وهو 
االرتقاء  يف  بالجهة  للثقافة  الجهوية  املندوبية 
بهذه التظاهرة وجعلها محطة ثقافية كربى قد 
تكون وطنية يف املستقبل القريب وربما دولية 

يف املستقبل املتوسط. 
هذا ويُنتظر أن تعود أيام سيكا الشعرية يف 
أي  األصيل  التظاهرة  موعد  إىل  الرابعة  دورتها 

أواخر شهر مارس 2022.

جانب من فعاليات أيام سيكا الشعرية
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 31 الدورة  تنتظم  الرابع  للفن  الوطني  املسلك  إطار  يف 
للمهرجان الجهوي للمرسح بدور الثقافة ودور الشباب بمدينة 
غد  يوم  املرسحية  التظاهرة  هذه  الرحمان...تنطلق  عبد  منزل 
لتنتهي يوم 31 من الشهر الحايل... حيث سرتيس سفن  النوادي 
مختلف  يف  لتشارك  رشد  بن  الثقافة  بدار  التسعة  املرسحية 

مسابقات املهرجان :
مسابقة األعمال الجماعية للشباب والكهول

مسابقة األعمال الجماعية لألطفال
مسابقة املونولوغ

 مسابقة مرسح العرائس  ومسابقة مرسح الشارع
ويعد هذا املهرجان من أهم التظاهرات الثقافية التي تنظمها 
املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت كمرحلة أوىل تأهيلية 
للمهرجان اإلقليمي ثم الوطني الذي ترشف عليه اإلدارة العامة 

للعمل الثقايف تحت ارشاف وزارة الشؤون الثقافية
ويهدف هذا املهرجان إىل:

وابراز  االبداعية  قدرتها  عن  للتعبري  للمواهب  املجال  فسح 
امكانياتها يف مجال الفن املرسحي...وتوفري فرص لقاء املواهب 

وتبادل الخربات واالستفادة من مختلف التجارب املرسحية.
كما تهدف هذه التظاهرة إىل ترسيخ تقاليد الفرجة املرسحية 
الثقافة ودور الشباب.وتنمية مواهب املنخرطني  لدى رواد دور 
تكوينية...والتعريف  تربصات  تنظيم  خالل  من  النوادي  بهذه 
الشباب  ودور  الثقافة  بدور  املرسح  لنوادي  االبداعي  باملنجز 
االبداعي  الفعل  يف  االنخراط  عىل  والشباب  األطفال  وتحفيز 

املرسحي.
عديد  عىل  والثالثني  الحادية  الدورة  برنامج  اشتمل  وقد 
املونولوغ  أعمال  فيها  تتنوع  توزيعية  وفق  ملرسحية   العروض 

ومرسح الشارع واألطفال والشباب والكهول. 

هشام مراد

منزل عبدالرمحان حتتضن املهرجان
اجلهوي للمرسح ببنزرت

املوسيقى الروحية هي نوع من انواع املوسيقى التي تغذي 
الروح، حيُث تعّد من األمور التي تربط اإلنسان بخالقه وتشعره 
إىل  الروحية من ثقافة  باالنتماء إىل حقيقته. تختلف املوسيقى 
أخرى، فرتى ثقافات تعّدها غذاء للروح ومصدر لألمان، وأخرى 

تعّدها وصله روحانية مع اإلله فتعّدها نوع من أنواع الصالة.
أنها  كما  أخرى  إىل  ثقافة  من  الروحية  املوسيقى  تختلف 

تختلف من ديانة إىل أخرى. لذا تعددت أنواعها.
الصوفيّة  للموسيقى  نفطة”  “روحانيّات  مهرجان  ويعد 
النوعية من املوسيقى عىل  والروحية أحد أبرز مهرجانات هذه 
بوالية  نفطة  مدينة  يف  منتظمة  بصورة  ويعقد  العاملي  النطاق 
الدينية  املوسيقى  وفرق  املغنني  أشهر  لها  ويحتشد   ، توزر 

والروحية من شتى بقاع العالم.
4و7  وتنعقد دورة هذا العام يف الفرتة الفاصلة ما بني ايام 
عىل  موزعة  الفنية  العروض  ستكون  حيث  القادم  نوفمرب 
الوادي فيوم  الخميس  املدينة نذكر منها عروض دار  فضاءات 
سيكون املوعد مع درصاف الحمداني من تونس، ويوم الجمعة 
جواد الشاري من املغرب، ويوم السبت ايهاب يونس من مرص .. 
يوم  عرض  فيها  نجد  الطلق  الهواء  مرسح  عروض  اما 
بوشناق  للطفي  السبت  يوم  وعرض  شعر  ابو  لألخوة  الجمعة 

وايضا عرض لحرضة رجال تونس.
وللفكر نصيب يف هذا املهرجان حيث برمجت الهيئة املرشفة 
نوفمرب   04 الخميس  يوم  من  انطالقا  العلميّة  الحوارات  رفيع 

بالبهو الثاني لفضاء دار الوادي يؤثثها زمرة من السادة الدكاترة 
بالتاريخ،  عالقته  التصّوف؛  حول  والعلم  والفّن  الفكر  وأهل 
فرحات  رجاء  محمد  منهم  نذكر  والسيسيولوجيا  الفلسفة 
ويوسف الصّديق وألفة يوسف والشيخ بدري املداني ومحمد بن 
حمودة ولطيفة لخرض وحّمادي بن جاب الله وحمادي الردييس.
يذكر ان املشاركون يف “روحانيّات نفطة” يف دورته الخامسة 
األصيلة  واألكالت  الدقلة  يف  الجريدية  بالهويّة  سيتنّعمون 
الدائمة  والضحكة  الباهرة  والعروض  الصالحني  ومقامات 

والحفاوة الحاتميّة...

أبو يوسف

جهات

مهرجان “روحانّيات نفطة” يف دورته اخلامسة
صور من فعاليات "روحانيات نفطة"

"روحانيات نفطة" الدورة السابقة
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نهلة عنان )كاتبة(

كم تعالت أصوات وكم دارت أحاديث وخطب حول 
ومن  يستنكر  ومن  يستبرش  من  بني  املؤتمر...  هذا 

يحّذر من انعقاده يف تونس اآلن...
املنصف  األسبق  الرئيس  ترصيحات  أتناول  لن 
من  نصيبها  أخذت  فقد  املوضوع.  حول  املرزوقي 
"هل  وهو:  تكّرر  سؤال  عىل  سأرّكز  ولكنّي  التحليل، 
من  النيل  الفرنكوفونية  مؤتمر  عقد  شأن  من  كان 

سيادة تونس؟"... 
أظنّها  وال  الخاّصة  نظري  وجهة  سأقّدم  لإلجابة 
من  لتعّلمت  يسمح  وقتي  كان  لو  أقول:  متطّرفة. 
والروسية  والصينية  واالسبانية  األملانية  اللغات 
التي  وأنا  االنقليزية  إتقان  ملزيد  حصصا  ولخّصصت 
كان  فإذا  والفرنسية.  العربية  باللغتني  وأكتب  أتكّلم 
يشاطرونني  كثريين  أّن  متأّكدة  وإنّي  موقفي  هذا 
التي  للغات  ذاتها  االختيارات  بالرضورة  املبدأ )وليس 
مؤتمرات  انعقاد  تربط  التي  األصوات  فإّن  ذكرتها( 

اللغة باالستعمار والتبعية تبدو جّد متخّلفة.
تعّلم  وجوبا  يقتيض  الحضارة  ركب  يف  االنخراط 
اللغات. ذلك أّن تاريخ الشعوب وحضاراتها ال تفهم إاّل 
بلغاتها. ألّن كّل ترجمة شئنا ذلك أم أبينا هي خيانة 
للنّص األصيل. فكّل نّص هو ابن بيئته التي نبت فيها 
وترعرع آخذا من ظروف تلك البيئة سقفه وجدرانه. 
ولعّل مثاال بسيطا يفي بالغرض إذ أّن مقولة "أثلجت 
 VouS M’AVeZ" مقولة   لروح  ترجمة  هي  صدري" 

." …réchAuFFé le cœur

ثراء  هو  اللغات  تعّلم  فإّن  كذلك  األمر  كان  فإذا 
دون  أصحابها  من  املعارف  أخلص  بتحّري  معريف 
وساطات الرتجمة التي ال يضمن عدم انحيازها فضال 

عن الجوانب التقنية والعلمية يف براعة الرتجمة.
لتنظيم  استهجانا  تتعاىل  كثرية  أصواتا  سمعنا 
الفرنكوفونية قي تونس )وكان من املفرتض  مؤتمر 
 2021 نوفمرب  شهر  موّف  جربة  جزيرة  يف  انعقاده 
غري أنّه تأّجل لخريف 2022(. هذه األصوات تقول إّن 
عن  عبارة  هو  بالدنا  يف  التظاهرات  هذه  مثل  تنظيم 
أو  استبقائه  عىل  والعمل  الفرنيس  لالستعمار  امتداد 
ومن  األصوات  هذه  أن  هي  املفارقة  استعادته... !!! 
بمنطق  الفرنسية  اللغة  ترفض  ال  معها  يتماهى 
استبدال  تشّجع عىل  ولكنها  العربية،  بلغتنا  االكتفاء 
نتتبّع  أن  حاولنا  فإذا  باالنقليزية... !!!  الفرنسية 

منطق هؤالء سألنا:
يوما  يكونوا  لم  االنقليزية  اللغة  أصحاب  أّن  "هل 
مستعمراتهم  بشعوب  ونّكلوا  لبلدان  مستعِمرين  ما 
اللغات  تتبادل  أن  الشعوب  عىل  أّن  أم  تنكيال، 
مؤتمرات  تنّظم  أن  االنقليز  مستعمرات  عىل  بحيث 
تنّظم  أن  الفرنسيني  ومستعمرات  الفرنكوفونية 
حّقا  نفهم  لم  ألنّنا  األنغلوسكسونية؟؟؟"  مؤتمرات 
عالقة  حيث  من  الفرنسية  عىل  االنقليزية  ميزة  ما 
غزت  االنجليزية  أّن  قيل  فإن  باالستعمار... !؟  اللغة 
فإّن  تقديمها،  األوىل وبالتايل وجب  اللغة  وأنّها  العالم 
هذا ال ينفي ذاك. أي ما املانع أن نتقن أكثر ما يمكن 

من اللغات الحيّة والعلمية فننظم مؤتمرات ألكثر من 
لغة يف بالدنا. ولوال أّن اإلنسانية قّدرت اآلثار املتميزة 
لإلنسان املفّكر وقّدرت لغات العالم جميعا ملا وصلتنا 
علمنا  وال  وفولتري  وشكسبري  دوستويفسكي  أعمال 

شيئا عن فلسفة ماكيافيّل وكانط وسبينوزا... 
من  باملواقف  الوطنية  السيادة  مفهوم  خلط  إّن 
من  اإلنسانية  واآلداب  والفنون  والعلوم  املعارف 
العالم، لهو دليل عىل عدم النضج الفكري ملجتمعاتنا. 
لكان  يناسبه  بما  مجال  كّل  حدود  ضبطنا  أننا  ولو 
أكثر رشادا وأكثر  الفكرية والجسدية  إنفاق طاقاتنا 

مردودية.
حساب  عىل  املصلحي  ماكيافيّل  بمبدأ  نرىض  فهل 
املبادئ العاّمة؟ قطعا ال، وتنظيم مؤتمر الفرنكوفونية 
الفرنسية من  الدولة  أقدمت عليه  ال يجعلنا نقبل ما 

إجراءات أخرية. عىل كّل سنفّصل ذلك يف ما سيأتي. 
األفراد  من  مثاليّا  شيئا  ينتظر  ممن  حّقا  أتعّجب 
الحالم  ذلك  ولينظر  التنظيمات...  أو  املجموعات  أو 
هل  ويسأل:  غريه  من  الطلب  قبل  لنفسه  باملثالية 
واجباته  بكّل  ملتزم  الصفات  مكتمل  مثايلّ  ذاته  هو 
عىل الوجه األمثل ؟ فإن كان جوابه املوضوعي : كاّل، 
فليكتف يف انتظارا ته باألفضل مما أمكن مع مواصلة 
السعي. وإن كان جوابه نعم، فليذهب ملراجعة طبيب 
نفيّس. ألّن البرش الكامل لم يخلق بعد، منذ آدم حتّى 
الله مع  إنسان من ذريّته. قد يكون ذلك يف علم  آخر 
دورة جديدة ألرض جديدة بعد فناء هذه األرض التي 

نعيش عليها.
وعىل ذلك املبدأ )أّي أّن البرش خّطاء بالطبع( نبني 
أّن  غري  النقائص.  من  يخلو  أن  يمكن  ال  ما  عمال  أّن 
العمل عىل تقليص تلك  الجاّد يكمن يف  نبوغ اإلنسان 
النقائص إىل أقىص ما يمكن بحيث يطغى اإليجابّي فيه 
أّن "العرب ظاهرة صوتية"  عىل السلبّي منه. وحيث 
ثبت  ما  وهو  املعارصين  الكتّاب  ألحد  مقولة  بحسب 
مع معظم شعوبنا عرب تاريخنا ، فهل نأمل يف النسج 
عىل منوال اجتهاد الشعوب املتقّدمة بتغيري نقوم به 
مؤتمر  تأسيس  كعرب  ونقرتح  القاعدة  هذه  لكرس 
عاملي للغة العربية الفصيحة...؟ ألّن الشعوب العربية 
تتكّلم العربية نظريّا بينما واقعها ينفي ذلك... !!! حتّى 
أّن الناطقني باللغة العربية الرسمية أصبحوا ينتجون 
والرصفية  النحوية  باألخطاء  "تزخر"  هجينة  لغة 
وظّن  وامتعض  استنكر  خطأ  ألحدهم  أصلحت  فإذا 
للغة  بالنسبة  هذا  تحرجه...  كي  زاّلته  ترتّصد  أنّك 
العربية الرسمية يف الصحافة والخطب وحتّى الدروس 
التعليمية يف املدارس. أّما عن لغة املجتمعات...  فحّدث 
وال حرج...  ألنّها الطاّمة الكربى وقد بدأت منذ قرن أو 
القاف ألف والثاء  يزيد بنطق محّرف للحروف )حيث 
سني عند البعض والجيم ياء والكاف جيم عند البعض 
مواصلة  وهي  غريهم(  عند  غريها  وكوارث  اآلخر 
طريقها )أي الطاّمة( بتطعيم اللغة بكلمات من لغات 
أجنبية حيث رصنا نجد الكوابل والكوادر والباصات يف 

نصوص يقول أصحابها أنّهم يكتبون بالعربية...  

الرأي عندي بكّل تجّرد هو أن ننرصف كتونسيني 
أّوال ثّم كعرب إىل ما يصلح حالنا وحال كّل اإلنسانية 
بأخذ ما نجده مفيدا من كّل عمل من حيثما جاء. ولو 
بدل  العمل  كامل  من  باملائة   100 أصل  من   10 كان 

البحث فيه عن العيب والنقيصة والتشهري بهما...
الكرامة  مقّومات  تجاهل  إىل  أدعو  ما  يف  أدعو  ال 
العاملية  املؤتمرات  احتضان  قبول  عند  والسيادة 
ولكنّي  البرشية.  تطلعات  مختلف  حول  واإلقليمية 
أدعو إىل الحكمة يف التعاطي مع املواقف وجعل العقل 
أداة تجميع وتأليف وترتيب داخل األّمة اإلنسانية بدل 
وخلط  وتشتيت  تفريق  أداة  فيصري  دوره  يحّرف  أن 
وتذهب  العمل  جميع  فيضيع  بالنافع  الضاّر  ولبس 
جهود الناس وأعمارهم يف تحقيق مآرب الشيطان يف 

إيقاع العداوة والبغضاء بني بني آدم... 
للرتويج  مشجعة  بيئة  الناس  من  كثري  يجد  قد 
امتداد  هو  الفرنكوفونية  مؤتمر  احتضان  أّن  لفكرة 
لالستعمار الفرنيس عندما نعلم بأّن الرئيس الفرنيس 
لبلدان  التأشريات  عدد  لتقليص  إجراءات  مؤّخرا  أقّر 
كانت  التي  وهي  تحديدا  )وتونس  إفريقيا،  شمال 
من  أقّل  خالل  الفرنكوفونية  مؤتمر  ستحتضن 
شهرين !!!( أو نسمع خطاب أحد الزعماء السياسيني 
اجتثاث  إىل  ويدعو  العربي  الجنس  احرتام  من  يقلل 
أتحّدث هنا عن  الفرنسيني من بالده.  املهاجرين غري 
زعيمة حزب اليمني املتطّرف يف فرنسا مارين لوبان. 
لتصحيح  إعالمية  نوافذ  فتح  املمكن  من  كان  ولكن 
البوصلة والرّد الهادئ والرصني بدل التشنّج والدعوة 
إللغائه. يكون ذلك من خالل عقد ندوات عىل هامش 
املؤتمر ألّن يف انعقاده فوائد جّمة للبالد دون أن يكون 
هناك تفريط يف كرامة التونسيني مثلما يراد إشاعته.

نستطيع أن نرّد عىل الجميع ونبنّي أّن الحضارة ال 
تبنيها الغطرسة والتعايل وضخامة املوارد املادية، بل 
يبنيها العقل الهادئ وسمّو الخطاب اإلنساني حيث أّن 
الكّل محتاج للكّل، وازدهار الحضارات إنّما هو تداول 
كّل  التاريخ  ويف  أصحابها  همم  حسب  الشعوب  بني 
الشواهد. وإن كنّا نريد أن نفهم سبب هذا التهّجم عىل 
التونسيني تحديدا فلننظر إىل من هم من جلدتنا مّمن 
كانوا سببا يف الحّط من قدر الدولة التونسية إىل هذا 
الفرنيس وغريه...  املؤسف حتّى يستضعفنا  املستوى 
فهناك كثريون تجارسوا بعد 2011 حتّى أقرب جرياننا 
من ليبيا رغم أّن فضل تونس عليهم ال ينكره إاّل جاحد 

قليل املروءة. 
خالصة القول وأنهي هذا املقال:

إدارة شؤون الدول يف عالقاتها بنظرائها من العالم 
أو  انفعالية  تكون  أو  العواطف  تحكمها  أن  يجب  ال 
من  للوطن  ييسء  عّمن  التغايض  عن  فضال  ارتجالية 
أبناء الوطن دون أن يحاسب. لذلك يجب عىل املواطنني 
أن يواكبوا ويراقبوا ويصّوبوا حتّى ال نلتحق بالشعوب 
يف  سواء  لغرينا،  املثل  إلعطاء  أهال  ونكون  القطعان، 
ثورتنا أو يف مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021  الرامي 

لتصحيح مسارها. 

وتأّجل مؤمتر الفرنكوفونية...
ولكن هل من دروس لدورات مقبلة... ؟؟؟ !!!
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خسوف،  ذات   ... وضباب  غيوم  بعض  القلب  يف 
وجه  عىل  ذلك  يذكر  ال  بعدها،  أو  الكربى  الحرب  قبل 
الدّقة، كان دليَل القوم إىل بيوتهم حني ادلهّمت الّظلمة. 
القريّة.  النّهار. هكذا وصفته عجوز  ذلك  كان  مشؤوم 
عليه  أصدرت  مذ  ووسموه  القوم  تحّدث  عنه  وهكذا 
ذاك الحكم. فجأة، والنّاس منهمكون يف أعمالهم، بدأت 
أو  خدر،  أو  وشاح،  أو  غمامة،  خلف  تغيب  الّشمس 
من  القرية  عّشاق  بعض  يراه  كما  مغٍر  ساحر  حجاب 
عنده  سيّان  كذلك.  يراها  يكن  لم  املوتورين.  شبّانها 
أن تُنري الشمُس الكون أو أن تحرمه نورها. كان يرى 
بقلبه. يجوس خالل الّديار. يدخل كّل البيوت. تستلطفه 
كّل النّسوة. وكان يف ظالم عينه يقتاب من زادهم حيثما 

يأبه  يكن  لم  البعض  رشفهم.  من  االقتياة  عن  أحيانا  يتوّرع  وال  حّل. 
لوجوده. والبعض اآلخر يتّخذه رفيَق سَمٍر ملالحة حديثه. لكنّه يومها 

كان ... كان البطل ... وهل تدوم البطولة متى انتهت الخدمة؟
الّسيارة تسري برسعة جنونيّة ماحقة. يلتوي الّطريق أمامه كثعبان 
لكّن  بالّرهبة. ولم يكن مغتبطا.  لم يكن يشعر  ذيلُه.  يُدَرُك  متحّفز ال 
هاجسا ركبه فتساءل »ماذا لو ثُقبت إحدى العجالت؟« هّز كتفيْه. ثّم 
عجلة  الخامسة،  »العجلة  األّول  يجيب  آخر  محاورا  نفسه  من  انتدب 

فرأها  الّشبّاك  من  هواجسه  ألقى  موجودة«.  االحتياط 
النفس.  مطمنئ  مىض  القائظ.  اإلسفلت  عىل  تتدحرج 
بالّصياح  لم ير يف حياته عجلة خامسة ترفع عقريتها 
تُركن  الخدمة،  يف  دائما  الخامسة  العجلة  تحتج.  أو 
لتخِدم. يمكن أن تعتذر يف توّسل متى لم تكن جاهزة 
كصديقه  تماما  الخدمات.  إسداء  عن  تتوب  ال  لكنّها 
وهو  الّدنيا  أظلمت  بطال.  كان  يومها  الرّضير.  الّشيخ 
واملطابخ.  الفّخار  ومعامل  والبيدر  الحقل  يف  يحربون 
بيته  إىل  القوم وسعى كّل  الّلغظ والّصياح. فزع  اشتّد 
قبل.  من  يسمعوها  لم  أورادا  القريّة  فقيه  رّدد  وأهله. 
أرّس لبعضهم أنّها الّطامة الكربى. وما يفتأ أن يُنفخ يف 
البوق فنفنى... ازداد فزعهم فرغب الكّل يف العودة إىل 
األحواش. فكّر كّل واحد يف توديع صاحبته وبنيه وعشريته التّي تؤويه 
أن  اعتاد  حيث  القرية،  ساحة  من  زاوية  يف  نفسه  يركن  كان  هو.  إالّ 
يتشمس من الّضحى إىل الّزوال يف أيّام الّشتاء القارسة. أحّس بفطرة 
األعمى ميعان الحرارة. أدرك أّن أشّعة الّشمس غائبة. دعا للبالد بالغيث 
النّافع. فّكر يف العودة إىل ركنه املكني يف زاوية ُقصوى من منزل شيخ 
بجذوع  بالجدران،  يرتطمون  وهو  رصاخهم  ارتفع  مّلا  لكنّه  القرية. 
النّخيل، ومّلا تناهى إليه سؤالهم: »أين الّطريق؟ ... الّظالم كالح، دامس 

...« أدرك أنّه البدر الذي يُفتقد يف الليلة الّظلماء. امتشق عكازه املهرتئ. 
وقف برأس مرفوع وصدر منتفخ األوداج يف ساحة القرية مناديّا فيهم 
بأعىل صوته: »يا قوم، يا قوم .. اثبتوا يف أماكنكم ... وإنّي والله ملوصل 
كالّ منكم إىل مثواه الّدنيوّي يف هذا الّليل البهيم. استطاع تحديد مكان 
كّل واحد منهم من خالل التمييز بني أصواتهم، بل قد استطاع تحديد 
املسافة الفاصلة بينه وبني كّل واحد منهم بدّقة فبدأ باألقرب إليه وجّره 
كما يجّر البصريُ البصريَ. ثّم الذي يليه والذي يليه حتى آخر رجل وآخر 
بيت من بيوتات القرية. وكان كّلما وصل أمام بيت نادى عىل صاحبته 
إلينا واستلمي أمانتك. فتتحّسس  باالسم أو الكنية يا فالنة .. اُخرجي 
تتحّسس  أن  بعد  يدها  يد زوجها يف  الجدران واألبواب وتخرج فيضع 
يف  الغارق  زوجها  بحضور  بدنها  تضاريس  الخشنة  وأصابعه  راحته 
عتمة وخوف يشغالنه عن االنتباه لتّوهات الّزوجة املصون. أنهى مهّمته 
ثّم أوى إىل ركنه املكني. يرفع صوته من حني آلخر محّذرا »أن ال خروج 
وال مغامرة فالخطب جّلل« ثّم يغرقهم يف حكايات ال يفقهون أكثرها. 
بينما راغ الجميع يف بيوتهم إىل أصنامهم يكرّسونها ويعلقون يف رقبة 
كبريها معول الحرية ويغرسون يف جبته مبزل التّفكري. وكان الّليل يشتّد 
وهم يتناسلون يف حرية وانتظار حتّى ينجيل الّليل ويرتّد عّكاز البصري 

عّكاّزا بعد أن صار صولجانا يف ليل بهيم دهم قبل أوانه.

كسوف ....

فتحي بن معمر

طال  الذي  الخفيف  املرتو  عربة  داخل  الهرج  عال 
الباساج  حديقة  مستوى  عىل  املنعرجات  بإحدى  وقوفه 
ساحة  باتجاه  الجمهورية  محطة  من  انطالقه  بعد 
البداية  املسافرين يف  نادت أصوات  بالعاصمة.  برشلونة 
بمتابعة السري ثم بفتح األبواب بغية النزول بعد أن تسلل 
التعاليق  االنتظار. تعالت  النفوس من طول  إىل  الغضب 
رجال  صدم  -”حادث...مسكني...السائق  الغامضة: 
وهرب...رمى نفسه ...كان نائما عىل السكة...سكران...”.  
كنت وسط الزحام برفقة صديقي ضاوي،كنا متباعدين 
بحكم االكتظاظ الشديد حيث ثبت كل واحد منا إصبعا 
او اثنني بعمود من أعمدة املرتو بينما تأرجحت بقية يده 
بالفراغ بينه وبني جسمه باذال جهدا هائال للمحافظة عىل 

توازنه...أخريا فتح الباب فتدافع املسافرون مغادرين املرتو نحو الرصيف 
بالطريق  والسيارات  املرتجلني  حركة  شل  مما  املوازية  السكك  قاطعني 
املقابل... وجدتني مدفوعا وسط الزحام، تبعني ضاوي ممسكا بقمييص 
املنفوش. األشقر  وشعره  الدائري  ووجهه  القصرية  بقامته  الخلف  من 

تحسس كعادته سنه االمامية املكسورة بطرف لسانه وهتف متسائال: -” 
ما الذي يحدث؟” أجبته: -”ال أدري...”.غري بعيد عن مقدمة املرتو تجمع 
عدد كبري من املسافرين واملارة، تقدمنا نستكشف االمر بفضول شاقني 
طريقنا وسط الدائرة التي رسمها الجمع بأجسامهم. وسطها كان رجل 
خمسيني رث الثياب أسود البرشة غزير الشعر والذقن ملقى عىل ظهره 
وقد توسد رأسه الرصيف يف حني تمدد باقي جسده فوق السكة أغمض 
عينيه وفتح ثغره و نزف من اذنه وفمه، يبدو وان املرتو قد صدمه أثناء 
أمامه... ركع أحدهم  يرجح وأنه طبيب بجانبه كان منشغال يف  عبوره 
تفحصه، وقف عند وصولنا و قال بعد أن نفث هواء  كثيفا من رئتيه : 
-” لقد مات... الله يرحمه “ ... بدى التأثر عىل أغلب الحارضين و كنت 
الصباح...  التي أزهقت هذا  الروح  منهم، أحسست بغصة و حرسة عىل 
كنت يف حاجة للحديث كي أخفف من توتري التفت اىل ضاوي  فحدق فيا 
ثم انفجر ضاحكا !؟ فاجأني موقفه فرصخت يف وجهه: »تضحك! أليس 
له؟«...استفزتني  أفعل  ماذا  “مات  قال:  ثم  لغضبي  قلب؟«...ارتبك  لك 
اجابته لكنني صمتت.وصل رجال الحماية فبدأوا يف رفع الجثة إىل سيارة 
املرتجلون  ...واصل  باالبتعاد  الجميع  رشطيان  أمر  حني  يف  اإلسعاف 
طريقهم كما بدأ املسافرون يف العودة إىل املرتو. أحسست بدوار وألم يف 
إىل ضاوي عند  التفاتة  الجوع والتشنج. حانت مني  معدتي ربما بفعل 
صعودي املرتو فابتسم ثم ضحك مجددا ملئ شدقيه وكأن شيئا لم يكن.! 
أكثر  كنت  عرفه،  من  كل  طباعه  حريت  ما  طال  ضاوي  ذاك  هو 
املليئة  الغامضة  أغوار شخصيته  وأعجزهم عن سرب  به  التصاقا  زمالئه 
بالتناقضات. هو بسيط وهادئ وطيب املعرش لكنه كذلك غريب االطوار.

يف  متوقعة  غري  أفعال  بردود  ضاوي  يفاجئك  قد  املرتو  حادثة  يف  كما 
الحياة كالنجاح والزواج واملال واملوت...   محطات نعتربها مهمة جدا يف 
ثم  الغرفة  نفس  يف  معا  سكنا  حيث  الجامعي  باملبيت  عليه  تعرفت 
توطدت عالقتنا برسعة فرصنا متالزمني ال تفرقنا سوى ساعات الدراسة 
نتسكع يف  او  الجامعي  املطعم  او  املبيت  معا يف  الوقت  بقية  كما نقيض 
بإحدى  ووظف  بسنتني  قبيل  ضاوي  تخرج  املختلفة.  العاصمة  طرقات 
شيئا  معي  تدفع  “ال   - أجره:  ببيت  معه  للسكن  فانتقلت  املستشفيات 
انت ال تزال طالبا”...كان يعيدها مرات عىل مسامعي وهو مزهو براتبه 
الجديد. برغم قدومه من وسط فقري لم يكن ضاوي يعطي قيمة للمال او 

يحسن الترصف فيه، كل ممتلكاته رسير ومرتبة ومخدة، 
مالبسه من النوع الرخيص الذي يباع يف األسواق او عند 
دون  يرميها ويشرتي غريها  ما  املتجولني رسيعا  الباعة 
ان يكلف نفسه عناء غسلها او تخزينها...تالزم ضاوي 
بخيوط  يقفل  القماش  من  كيس  شكل  يف  ظهر  حقيبة 
تعقد يف وسطه، ترتك انطباعا بقدومه او ذهابه بعد حني 
يف سفر غري معلوم...!  لم أستطع يوما معرفة ما بداخل 
هذه الحقيبة فقط مضخة )الفون تولني( املقاومة للربو 
التي وقعت منها عديد املرات فيلتقطها مرسعا ويحرص 
قيد  بدون  حرا  يكون  ان  ضاوي  يريد  اخفائها!...  عىل 
كالطري  له  تخطيط  وال  بسيطة  استحقاقاته  إلزام.  او 
كما  فهمه  أحاول  كنت  للقدر.  ورزقه  نفسه  أسلم  الذي 
حاولت مرات عديدة نصحه لكنه ال يبايل بما أقول فأغري وجهة حديثي 
األخر.  الجنس  التي يحبها خاصة عن  اليومية املضحكة  الحكايات  نحو 
هنا افاجئه بالسؤال: -” ضاوي متى تتزوج«...يفرح كطفل ثم يستدرك: 
االن”...-  أوالد”...-”ليس  تنجب  الحياة  “سنة  أتزوج؟”...-  “وملاذا   -

“متى؟”...-”ال أدري” ...ثم يضيف–”هااناعائش”...
التابع  بعد أيام من حادثة املرتو كنت قد أكملت للتو درسا باملدرج 
لنفس املستشفى، خطرت يل فكرة املرور عىل ضاوي بوحدة زرع األعضاء 
قالتها  هناك...«   “انه  زميالته:  بإحدى  التقيت  املمر  وسط  عمله.  مقر 
مشرية اىل احدى الغرف املغلقة. رست باتجاهها ثم فتحت الباب وألقيت 
نظرة رسيعة عىل ما بداخلها فلم أجد أحدا! هممت بإغالقه فحانت مني 
التفاتة اىل جزء من الغرفة مواربا يأتي مبارشة وراء الباب به نافذة تطل 
عىل الشارع الرئييس مفتوحة عىل مرصاعيها وضاوي يقف عندها. وضع 
مرفقيه عىل اإلطار الخشبي وأحنى كامل جسمه اىل االمام وخفض رأسه، 
بعد  الطبي  الحذاء  فوق  وضعها  الالتي  أصابعه  أطراف  عىل  يقف  كان 
ان اخرج قدميه منه فتأرجح جسمه بحكم قرص قامته. رصح يف تأمالت 
منه  فاقرتبت  لوجودي  يتفطن  لم  الخارج،  نحو  نظره  ثبت  وقد  عميقة 
او  واق حديدي  بالنافذة  يكن  لم  املنظر!...  فهالني  النافذة  عرب  ونظرت 
حاجز من أي نوع، نحن بالطابق الخامس وال يفصل الضاوي عن العدم 
سوى زلة صغرية من قدمه او يده ليهوي بكامل جسمه عرب النافذة اىل 
الهواء الطلق الذي سريميه عىل أسقف أحد املباني أو عىل أسفلت الطريق 
ما  شجرة.  بجذع  رجليه  احدى  من  يعلق  قد  الحاالت  أحسن  ويف  العام 
الذي يفعله بنفسه؟ لم أناده فقد خفت ان أكلمه فأرعبه ويقع ...انتظرته 
حابسا انفايس وقد داهمني خوف شديد عليه...بعد عرش...ثالثني ثانية 
فالتفت دون وان يغري وضعية  تقريبا احسستها ساعة تفطن لوجودي 
به  نوم عميق  للتو من  تائهة وكأنه قد خرج  بنظرات  فيا  جسمه، حدق 
الدماء يف وجهه  حلم طويل او كان يف عالم اخر ورجع منه... ثم دارت 
وتبسم كعادته مبتهجا بقدومي: -” أهال... متى جئت لم اتفطن اليك؟”... 
ظللت ساكنا ولم أستطع التكلم اال بعد ان تحرك من مكانه وابتعد عن 
املجنون؟  أيها  تفعل  -”ماذا  وخاطبته:  الصعداء  تنفست  عندها  النافذة 
للخطر؟”...انفجر  نفسك  وتعرض  النافذة  من  الشكل  بهذا  تطل  ملا 
او  قدم  زلة  بعد  وأنك عىل  ترى  “اال  الخطر؟«...-  تراه  -”أين  ضاحكا: 
هبة ريح كي تطري من النافذة وتصري يف خرب كان؟” ...- “كنت اتفرج 
عىل الشارع”...- “اال يمكنك وان تتفرج من البلور أيها االبله؟”... قهقه 
مرة أخرى قائال: - “اإلحساس مختلف...اضافة اىل النسمة” ...-”كيف؟ 
االخر”... العالم  اىل  وقعت؟”...–”أذهب  لو  خطر؟  يوجد  والخطر...أال 

كلنا  أخاف  املوت؟«...-«وملاذا  من  تخاف  “اال  ثالثة...-  مرة  وضحك 
سنموت”...ثم متملصا من حوارنا –”دعنا من هذا...ما جديدك أنت؟”...
ثم وهو يهم بمغادرة الغرفة: -”انتظرني هنا سأجمع اغرايض واتي معك 

لقد انتهى وقت مناوبتي!”.
وضاوي  أنا  فافرتقنا  التونيس  بالجنوب  للعمل  انتقلت  تخرجي  بعد 
أحد من شهر  الهاتف من موقع عملينا. ذات  لكن عالقتنا تواصلت عرب 
أفريل اتصل بي وكان عىل علم بزيارتي القريبة للعاصمة فحكينا طويال 
واتفقنا عىل اللقاء، أخر ما قاله: “سأكون طوال األسبوع القادم مشغوال 
بفندق الدبلومايس ضمن الوفد الطبي املصاحب إلحدى كبار الشخصيات 
الضيوف عىل البلد، آخر يوم يف املهمة يكون السبت...نلتقي يوم السبت”. 
للفندق،  املواجه  املقهى  عند  النهار  منتصف  حدود  يف  موعد  عىل  اتفقنا 
كان اليوم حارا برغم وأننا قد كنا يف أواسط الربيع، بت يوم الجمعة عند 
أحد أقاربي بالضاحية الجنوبية. يف الصباح كانت الحافلة األوىل شديدة 
وانفي  وجهي  فوق  ابطه  أحدهم  وضع  أن  بعد  منها  فنزلت  االكتظاظ 
وخنقني فرتكتها ثمركبت الحافلة الثانية بعد حوايل ساعة من االنتظار.
لم يوجد الهاتف الجوال يف ذاك الحني كي اعلم صديقي بتأخري فأرسعت 
الخطى منمحطة برشلونة اىل ساحة باب الخرضاء ثم اىل الفندق فوصلت 
اليه وقد تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر. هل ادخل كي اعلم ضاوي 
بوجودي ام انتظر فربما خرج باحثا عني؟ لم اتخذ قراري فجلست بأوىل 
كرايس املقهى عىل الرصيف مواجها املدخل الرئييس للفندق مثبتا نظري 
عىل الباب. جلب انتباهي حركة غريبة يف مدخل الفندق، ففي البداية وقف 
الحارس ببدلته الرسمية متطلعا اىل الطريق وكأنه ينتظر وصول أحد ثم 
ركض فجأة اىل الداخل... بعد قليل وقفت سيارة رشطة ونزل منها عونان 
وراءها وقفت سيارة اإلسعاف الخاصة بالوفد الطبي بعد ان تحركت من 
مواقف الفندق الخلفية. انتظرت قليال ثم لم اطق صربا فقطعت الطريق 
عادية وقد  الحركة  تكن  لم  الباب،  املدخل وولجت  اىل  وتوجهت مبارشة 
موظفا  من  تقدمت  االسرتاحة...  عند  والعمال  املوظفني  من  عدد  تجمع 
االستقبال، كان شاب وشابة يتجادالن يف حرية ظاهرة وأعينهما مثبتة عىل 
باب املصعد الذي تشري لوحته للطابق االول سمعت البنت تقول »اليوم 
صباحا رأيته...”... فجأة فتح املصعد ونزل مسعفان يجران رسيرا ينام 
شعور  تملكني  ابيض،  بلحاف  الرأس  حتى  كامال  مغطى  جسد  فوقه 
اذن  املوكب وبدون  غريب به مزيج من ريبة وفضول فتقدمت معرتضا 
صديقي  صاعقة!...  مفاجأة  فكانت  مستكشفا  اللحاف  رفعت  أحد  من 
لعاب  جانبا،سال  عنقه  ولوى  عينيه  اغلق  وقد  الرسير  ممددعىل  ضاوي 
فيا  شفتاه!...حدق  وابيضت  جسمه  لون  ازرق  االيرس،  خده  عىل  كثيف 
أحد املسعفني وقال: - “ أنت قريبه؟ لقد تويف من ساعة عىل األقل”...قال 
الثاني: - “غادر املطعم مرسعا ثم وجدوه مرميا جنب املصعد وبجانبه 
... أضاف مخمنا: -“ربما تحسس  )الفون تولني(  هذه«...واراني بخاخ 
امراض  يعاني من  “...ثم سألني: -”هل  اكل  ما  اخر  الفراولة وهو  من 

سابقة؟«...لم اجبه وقد انعقد لساني من هول الفاجعة...
لم أستطع البكاء اال يف اليوم التايل وأنا يف طريق العودة بالحافلة بعد 
ان وارينا ضاوي الثرى بمقر سكناه بإحدى قرى الشمال الغربي... أسئلة 
فسابق  اجله  بدنو  غريزيا  ضاوي  أحس  بذهني:هل  معلقة  كانت  كثرية 
الزمن للنهل من حياة بدون قيود؟ هل تحرر من مشاريع الحياة كالنجاح 
واملال والزواج لتصالحه مع فكرة املوت؟ أم بسبب فقر وطفولة بائسة؟ 
هل كان ضاوي قادرا عىل تغيري مصريه؟ ماذا لو اختار بعدا انسانيا أو 

رسالة للخلود؟.

نلتقي يوم 
السبت

توفيق الذكر
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سأخّصصها  األنرتيتي"  "تنبرية  املرة  هذه 
زاولنا  جردق...  حبيب  األستاذ  الشباب  لصديق 
تعليمنا الثانوي يف نفس املعهد يف مدينة صفاقس 
عام  بعد  بي  التحق  ثم  بسنة  عليه  وكنت متقدما 
صديقنا  صحبة  أفريل...وكان   9 اآلداب  كلية  يف 
الثالث د.منري الكشو من رواد نادي سينما الشباب 
ونادي الفلسفة بدار الشباب صفاقس وكنا نلتقي 
العموص  مقهى  يف  املواضيع  عديد  يف  ونتباحث 
يوميا ونتبادل  الكتب التي كان ينصحنا بقراءتها 

أستاذنا الفيلسوف رضا الزواري .
وأطلقنا عليه كنية "ابو الشمقمق"   النه كان 
القّحة  العربية  بالّلغة  الحديث  عىل  دائما  يحرص 
بلكنة صفاقسيّة تثري الضحك.. و"  ابو الشمقمق " 
الشمقمق  أبو  محمد  بن  مروان  هو  األصل  يف 
محّمد،  بأبي  أيضا  ويكنى  ميالدي(   815  -  730(
أمية.  بني  موايل  من  األصل  بخاري  هجاء  شاعر 
برد وأبي  عارص شعراء عدة وهجاهم كبشار بن 
العتاهية، وأبي نواس، ومروان بن أبي حفصة وله 

هجاء يف يحيى الربمكي وغريه.
ملا إلتقيت حبيب ومنري من جديد يف العاصمة 
دعوتهما للنشاط بنادي السينما بدار الثقافة ابن 
وأصبح  حبيب  لصديقنا  التجربة  وراقت  رشيق 
عضوية  يف  بي  التحق  ومنها  النادي  بهيئة  عضوا 
مكلفا  السينما  نوادي  لحركة  املديرة  الهيئة 
باملشاركة  الكشو  د.منري  إكتفى  بينما  بالربمجة 
الكثري  فيه  يفقه  الذي  ميدانه  التفكري  لجان  يف 
ويمّكنه من استعراض نظريات كبار املفكرين يف 

ميدان الثقافة السينمائية. 
الجامعة بالعاصمة  وكنا نلتقي يوميا يف مقر 
يرأسها  كان  التي  والدراسات  البحوث  لجنة  يف 
صواريخ(  حسن  )شهر  عليلش  حسن  صديقنا 
الخشني  الرزاق  عبد  صديقنا  أيضا  فيها  ويشارك 
)شهر كلوْقزمان(...وكانت هذه الّلقاءات ناشطة 
جّدا خاصة وأنها تشفع بفطور نساهم يف إعداده 

يوميا هروبا من أكلة املطعم الجامعي بوزيّان..
عىل  للتندر  فرصة  أيضا  الّلقاءات  هذه  وكانت 
صديقنا حبيب وذكر كنيته إلستفزازه مما جعله 
الصديق  السينما  إىل رئيس حركة نوادي  يشتكينا 
وطالبنا  إليه  انترص  الذي  عيّاد  نجيب  املرحوم 

بالكف عن هذا الصنيع.
إىل  سوسة  نادي  رئيس  قدم  يوم  ذات  وأذكر 
أن  وطالب  األسبوع  فيلم  لربمجة  الجامعة  مقر 
يكون يف نفس روعة فيلم "نرصالدين يف بوخارة" 
بروتازنوف"  "ياكوف  إخراج  من  سوفياتي  فيلم 
للتندر عىل صديقنا حبيب  الفرصة  ... فاستغليت 
بوصفه  إليه  للتوجه  سوسة  نادي  رئيس  ناصحا 
الزهر  له:"عندك  قائال  الربمجة  عن  املسؤول 
أبو  البارح برك جبنا فيلم لنفس املخرج بعنوان" 
الشمقمق يف جزيرة األحالم" إميش أحجزو قبل ما 

يتربمج يف نادي آخر" ..
وتوجه رئيس نادي سوسة لصديفنا حبيب يف 
املكتب املجاور وما أن ذكر له اسم "ابو الشمقمق" 
حتى ثارت ثائرته وصاح يف وجهه :"تبّع كالم منري 
ماني  اليوم  من  ...والله  مليح  تربح  تّوة  الفالح 

ضارب فيها رضبة"
ولم  بالربيد  استقالته  باعثا  يعد  ولم  وخرج 
عينت  ملا   2011 سنة   يف  إاّل  جديد  من  ألتقيه 
مندوبا للثقافة بصفاقس وجاء لتهنئتي باملنصب 

محذرني برتك املكتب لو ذكرت كنيته من جديد.

الحبيب
»أبو 

الشمقمق«

طرائف الّزعيم مع اإلذاعة والتلفزيون )ج 177(

الزعيم في يوم الجالء
إحتفلنا يف تونس منذ أسبوعني بالذكرى 58 لجالء آخر جندي عن بنزرت 
األدغم عن وقائع ذلك  الباهي  املرحوم  قاله  املناسبة ساقرتح عليكم ما  وبهذه 

اليوم وكيف عاش أجواء الفرحة مع الزعيم بورْقيبة. 
يقول يس الباهي يف كتابه "الزعامة الهادئة" الصادر عن دار نريفانا للنرش  
من  السابعة صباحا،  الساعة  عىل  أكتوبر   15 يوم  كان  النهائي  اإلنسحاب  أن 
النّاظور والجبل الكبري وقاعدة سيدي أحمد ثّم شمل عىل الساعة الحادية عرشة 
"برج الشلوف"و"هنشري التل" ثّم خليج صربة..وعىل الساعة الرابعة من بعد 
الظهر غادر القائد األمريال "فيفيي" وأبحرت الخافرة "الجمهوريّة" لتشييعه...
ويقول يس الباهي أنه وصل إىل القاعدة عىل متن الخافرة "الدستور" قادما 
من منزل بورْقيبة بعد خروج آخر جندي فرنيس لرفع العلم التونيس ألول مرة 
الفرنسية إىل تونس عرب بنزرت  الجيوش  1881 تاريخ وصول  منذ غرة ماي 
إلحتاللها وفرض الحماية يوم 12 ماي 1881 وبذلك غادرت فرنسا من حيث 

دخلت إىل أراضينا.
وكان  املصيدة  رصيف  عىل  العمود  نحو  تقدم  أنه  الباهي  يس  ويضيف 
بجانبه يس الطيب املهريي والحبيب بن عمار والضباط السامون محمد الكايف 

والحبيب الطبيب والبشري الجديدي ومحجوب بن عيل وغريهم...
وتم رفع العلم وبعدها طلب الزعيم قائال:"سيدي الرئيس أترشف بإعالمكم 
أن جالء القوات الفرنسية قد انتهى وقد رفعنا العلم الوطني فوق املكان املسمى 

املصيدة...إني أهنئك بهذا النرّص."

وبجانبه  القصبة  يف  مكتبه  من  الرئيس  أن  كتابه  يف  الباهي  يس  ويضيف 
تجعل  ال  اللهم  فيك،  الله  :"بارك  التأثر  من  بكثري  اجابه  سليم  املنجي  يس 
تونس تحتّل من جديد" ...ثم القى الزعيم خطابه الشهري قائال:"بفضل ذكاء 
وأن  الّداخلية  النزاعات  تنتهي  أن  الشعب ولحمته،وبرشط  املسؤولني وحماس 
يعمل الكل بضمري وإخالص..كل حسب املكان الذي يوجد فيه، فإن تونس لن 

تخاف عىل مستقبلها."

أنتريتي نّبارأنتريتي نّبار

»العميل 86« في رمضان القادم 
 86 العميل  سلسلة  من  الثاني  الجزء  تصوير  تأجيل  بعد 
بسام  املخرج  رشع  الصحية  الظروف  بسبب  الفارطة  السنة  يف 
الخياطي يف تصوير مشاهد هذا العمل يف الصني وسيكون حارضا 
يف  وايضا  صينية  قناة  ويف  تونس  يف  وسيبث   2022 رمضان  يف 

إحدى املنصات الكربى ...
أنحاء  من  ونجوم  معروفة  وجوه  العمل  هذا  يف  يشارك 
العالم من الصني الشعبية ، تونس ، أكرانيا ، إنجلرتا ،امريكا 

انتاج واخراج بسام  ، عمل من نوع ضخم  ،كندا وتركيا 
الدراما واالكشن  الخياطي ،حيث ستتطور األحداث يف 

للمخابرات  الصعبة  املشاهد  من  بعض  وسنشاهد 
غرامية  قصص  سنشاهد  كما   ، املخدرات  وتجار 

ودرامية...
بقية املشاهد سيتم تصويرها يف تونس وامريكا.

»المتشابهون« في القاعات
املستريي،  الحبيب  التونيس  املخرج  أفالم  آخر  الستار عن  وأخريا سريفع 

والذي أختار له عنوان »متشابهون«،
وعرض الفيلم ألول مّرة يف املغرب ضمن فعاليات مهرجان فاس لسينما 
املدينة، ثم قّدم العرض ما قبل األول يف تونس يوم 22 أكتوبر الجاري بقاعة 

الكوليزي بتونس العاصمة. 
فيلم متشابهون مهدى اىل روح املمثل الراحل »حاتم بالرابح«  الذي وقف 

للمرة األخرية امام الكامريا يف فيلم »متشابهون«  أثناء تصويره.
تصوير   2019 سنة  منذ  املستريي،  حبيب  السينمائي  املخرج  أتم  وقد 
األثري  باملعلم  املشاهد  اخر  تصوير  تم  حيث  »متشابهون«،  الجديد  فيلمه 

املعروف بـ»سانية بوخريص« بضاحية قرطاج...
الفيلم من النوع الروائي وهو مقتبس عن رواية محمد النارص النفزاوي، 
وفتحي  نارص  وفاطمة  املازني  والعربي  السهييل  نرصالدين  بطولة  ومن 

العكاري وفاتن الشاذيل ورياض النهدي... 
ويذكر أن أحداث الفيلم تدور حول رحلة حب مستحيلة بني شخصيات 
حكم عليها بالفشل، تحاول أن تعطي معنى لذاتها اإلنسانية يف فرتة أواخر 
واإلقتصادية  السياسية  الحالة  الفيلم  ويعكس  الخمسينات 

للبالد يف تلك الفرتة.
وتلعب فيه الفنانة فاطمة نارص دور عايشة امرأة يتوىف 
يحاول  العيش  لتستطيع  بيتها  بيع  إىل  وتضطر  زوجها 
بعض رجال القرية مساعدتها طمعا فيها...ويعد الفيلم هو 
التعاون الثاني بني فاطمة نارص وحبيب املستريي بعد فيلم 

»أمواج متالطمة«.

بالل التونسي في مسلسل  
»منورة بأهلها«

إنطلق املمثل وعارض األزياء  بالل التونيس 
منذ شهر أوت املايض يف تصوير مشاهده ضمن 

املسلسل املرصي »منورة بأهلها«

ومن جانبه، كشف بالل التونيس إنه يشارك يف هذا العمل بدور جديد لم 
يجسده من قبل.

ولفت إىل أن املسلسل عبارة عن 15 حلقة ومن املقرر أن يعرض قريبا 
.mBc عرب منصة “شاهد” وقناة

فيما تحدث عن تجربة العرض عىل منصة إلكرتونية قائال: “إنها جيدة 
الرتباطها  نظرا  العمل  مشاهدة  نسبة  ما  حد  إىل  تقلل  أنها  إال  للغاية 
بجمهور بعينة”. يشار إىل أن املسلسل من إخراج يرسي نرص الله، 
وتأليف محمد أمني رايض، وبطولة غادة عادل، ليىل علوي، باسم 

سمرة، وغريهم.

أنتوني هوبكينز في فيلم جديد  
انضم  أنتوني هوبكنز إىل طاقم تمثيل فيلم The sON ليقود 
 The faTher األخري  فيلمه  يف  الكبري  نجاحه  بعد  البطولة،  دور 
وحصوله عىل جائزة األوسكار الثانية لدور البطولة الذى جسده عىل 

أكمل وجه بعد ظهوره بشخصية رجل مصاب بالخرف.
ووفقاً لتقرير نرشته صحيفة الدييل ميل الربيطانية، فإن النجم العاملي 
صاحب الـ 83 عاماً، حصل عىل دورالبطولة يف الفيلم الجديد الذى يشاركه 
النجم  إىل  باإلضافة  كريبي،  وفانيسا  ديرن  ولورا  جاكمان  هيو  من  كالً  فيه 

األوسكار،  جائزة  عىل  الحائز  وشارك  مكجريث.  زين  األسرتايل 
خالله  من  يظهر  فيديو  بمقطع  وجمهوره  متابعيه  مؤخًرا، 

وهو يكشف عن جانبه اآلخر يف حب املوسيقي، وهو يجلس 
عىل بيانو ويعزف إحدى املقطوعات املوسيقية.

نجيب بلحسن في »آخر نيزك« 
شارك النجم التونيس نجيب بلحسن  املستقر بالقاهرة 

يف فيلم »آخر نيزك« الذي يعد التجربة األوىل
عىل  عرضه  يتم  فيلم  لصناعة  األوسط  الرشق  يف   

لنوعية  وينتمي  األبعاد،  ثالثية   3d شاشات 
عن  ويتحدث  العلمي  الخيال  أفالم 
من  مجموعة  عىل  ويعتمد  العالم  نهاية 

الجرافيك والتأثريات، 
“آخر  فيلم  قصة  وتدور 
التطور  قضية  نيزك”حول 
»الروبوتات«  وتواجد  التكنولوجي 
وينتمي  البرشية،  مع  ورصاعها 
العلمي  الخيال  أفالم  لنوعية 
ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد 
الجرافيك  من  مجموعة  عىل 

والتأثريات .
إىل  الفيلم  بطولة  يف  يشارك 
من  كل  بلحسن  نجيب  جانب 

وأحمد  العييل  وحمزة  عز  محمد 
عبد الله محمود ومحسن منصور 

ومنة فضايل وهاجر الرشنوبي

عين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيونعين على التلفزيون
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الشارع السياسي

العربي الوسالتي

مستمرة  والجامعة  التلفزة  بني  املعلنة  القطيعة 
بني  اتصاالت  فال  مكانها  تبارح  لم  االشكال  ونقاط 
بني  النظر  وجهات  لتقريب  محاوالت  وال  الطرفني 
"الرئيسني" والرشخ يزداد اتساعا مع إعالن الجامعة 
كّل  بنقل  لألندية  السماح  عن  القدم  لكرة  التونسية 

مبارياتها يف مرحلة الذهاب عىل مواقعها الرسمية.
الصورة  تكون  حتى  الخالف  أصل  اىل  بالعودة 
الجامعة  منعت  فقد  القارئ  ذهن  يف  أكثر  مكتملة 
الرتجي  بني  السوبر  مباراة  نقل  من  التلفزة  مؤسسة 
متخلّدة  مالية  مستحقات  بسبب  الصفاقيس  والنادي 
التلفزة  بذمتها ثّم حصلت املفاجأة حيث أعلنت إدارة 
العام وجمهور  الرأي  إنارة  اطار  “يف  أنه  لها  بالغ  يف 
بّث  تعّذر  القدم،  كرة  رياضة  محبّي  من  مشاهديها 
التي  باملسابقات  املدرجة  املقابالت  مختلف  وتغطية 
فيها  بما  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  تنّظمها 
 16 السبت  اليوم  من  ابتداء  األوىل  املحرتفة  الرابطة 
أكتوبر ″2021، مشرية إىل محاوالتها املتكّررة ملراجعة 
العالقة التعاقدية مع الجامعة التونسية لكرة القدم بما 
يحفظ ديمومة نفاذ الجمهور الريايض الوطني ملختلف 
وبما   ، والثانية  األوىل  الوطنية  قناتيها  عىل  املقابالت 
القانوني يف  التونسية ومركزها  التلفزة  يحفظ حقوق 

هذه العالقة.”
تجاوبا  لألسف  تجد  لم   ” أنها  التلفزة  وأضافت 
معه  يتعذر  بما  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  من 
االشكال  إىل حني رفع هذا  املقابالت  نقل هذه  تـأمني 
املبدئي حول املبادئ التي يجب ان تحكم هذه العالقة 
التعاقدية، وحول  جوهر حقوق املؤسسة ودوام حقوق 
الذي تبقي خدمته   الريايض،  مشاهديها من الجمهور 

غاية املرفق و مقصده".
بالغ التلفزة أثار بعض الجدل يف محيط الجامعة 
التي لم تتخّلف كعادتها عن الرّد رسيعا عن كل التهم 
فيه  وضحت  مماثل  ببالغ  فرّدت  إليها  توّجه  التي 
ما  "يف  فيه  وجاء  نظرها  وجهة  من  الخالف  أسباب 
يتعلق بقرار عدم بث مقابالت البطولة من قبل التلفزة 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  مع  املتعاقدة  التونسية 

والبالغة  التلفزة  بذمة  املتخلدة  الديون  من  وبالرغم 
دينار  ماليني   3,5  ( دينار  ماليني   4,9 اآلن  حد  إىل 
لحساب املوسم الفارط و 1,4 مليون دينار لحساب 
تمنع  لم  الجامعة  فإن   ) الجديد  املوسم  انطالق 
، وبالتايل فإن خيار عدم  املقابالت  التلفزة من بث 

بث املقابالت هو قرار وخيار من مؤسسة 
التلفزة التونسية ."

ويضيف بالغ الجامعة أنه بالرغم 
التونسية  التلفزة  التزام  عدم  من 

بنفسها  أعدتها  التي  بالجدولة 
فإن  السابقة  ديونها  لخالص 
الجامعة لم تمنع التلفزة التونسية  

فإن  وبالتايل  املقابالت   بث  من 
تتحمل  التونسية  التلفزة  مؤسسة 
حرمان  يف  املطلقة  مسؤوليتها 
متابعة  من  الرياضية  الجماهري 

املقابالت" .
الجامعة رمت بالكرة يف ملعب 

التلفزة وهو ما نجحت فيه بالفعل خاصة أّن املؤسسة 
املنتخب  مباريات  نقل  عن  كذلك  تخّلفت  الوطنية 
قطر  ملونديال  املؤهلة  االفريقية  التصفيات  يف  الوطني 
املسؤولية.  لتويّل  الليبية   218 لقناة  املجال  فاسحة 
وقد  للعيان  واضحة  ظاهرها  يف  الصورة  تكون  قد 
والخفايا  النوايا  مفضوح  الشقني  بني  الخالف  يكون 
السلطان  هذا  يفعل  وما  باملال  يتعّلق  األمر  أّن  سيّما 
بالعقول واألنفس ولكن بواطن األمور تخفي أكثر من 
ذلك بكثري. فتعنّت التلفزة وتشبثها بنهج هذا السلوك 
اعتباطيا  أمرا  ليس  العصيان  مسالك  يف  والطريق 
به  تمّر  الذي  الوضع  أّن  خاصة  شخصيا  اجتهادا  أو 
البالد ال يحتمل مزيدا من التصعيد والتنكيل باملواطن 
التونيس الذي وجد نفسه يف السنوات األخرية محروما 
من متابعة مباريات منتخبه وكذلك مباريات البطولة 
بعد حرمانه من حقه كذلك يف دخول املالعب وبعد أن 

حرم أكثر من توّفر حتى بعض املواد األساسية لتوفري 
عيشه وقوته يف بالد تسري بخطوات حثيثة نحو الخراب 

والدمار.
نقول هذا الكالم ألنّه ما من عاقل يف الدنيا يتصّور 
أو يتوّقع أن يقّرر رئيس مدير عام بالنيابة لم تمض 
عىل تعيينه عىل رأس مؤسسة التلفزة سوى أيّام قليلة 
عدم بّث مباريات البطولة بعد أن تخّلف يف وقت سابق 
عن رشاء حقوق بّث مباريات املنتخب. ال أحد يتوّقع وال 
الصغروني  السيدة عواطف  أّن  يتخيّل  أن  يمكنه  أحد 
اىل هذه  للتلفزة "مجنونة"  الجديد  العام  املدير  الدايل 
مواجهة  يف  متحّركة  رمال  عىل  تقف  حتى  الدرجة 
الغضب الجماهريي املتصاعد يوما بعد يوم... وال أحد 
يستطيع االقتناع بأّن رئيس مصلحة الرياضة الجديد 
صامتا  ساكتا  يبقى  البحوري  ربيع  الوطنية  بالتلفزة 
ومصدر  واالعالم  الصحافة  ابن  وهو  الفرتة  هذه  كّل 

الخرب اليقني وال يديل بدلوه يف هذا املوضوع الشائك... 
لتفسري  والتدقيق  التخمني  من  الكثري  يحتمل  ال  األمر 
يبدو  التي  التونسية  للتلفزة  الرسمي  املوقف  وجاهة 
أنها تقف يف الخّط األّول ملعركة مخفية قادمة عىل مهل.

يف استنتاج شخيص بسيط وتخمني صحفي بريء 
من كل النوايا املريضة والخبيثة يبدو أّن هناك أطرافا 
هذه  الوطنية...  التلفزة  عىل  املواقف  هذه  تميل  فوقية 
والوقوف  التصعيد  باتجاه  تدفع  التي  هي  األطراف 
عىل جبهة الرصاع املبارش مع الجامعة التونسية لكرة 
القدم. وألّن التلفزة بلغة العقل واملنطق ال تأتمر سوى 
يكون  التعليمات  مصدر  فإّن  الحكومة  رئاسة  بأوامر 
أّن القصبة كانت  وجوبا من قرص القصبة. ولكن بما 
فإّن  الخالف  أوج  شهدت  التي  الفرتة  تلك  يف  مجّمدة 
التعليمات  تلك  نفس  تكون  أن  يفرتض  املنطق  نفس 
صادرة عن القرص الرئايس أو ما يعرف حاليا بحاشية 
السياسية  الكواليس  كّل  يف  تتحّكم  التي  الرئيس 

والرياضية وحتى االعالمية.
تنبعث  "كريهة"  سياسية  رائحة  بوجود  االقرار 
وتفوح من ملّف الخالف العلني بني التلفزة والجامعة 
األعني  تالحقه  ّأو  ترتّصده  سبقا  أو  رّسا  يعد  لم 
تنتظر  ألنّها  الصلح  باتجاه  تتحّرك  لم  اليوم  فالتلفزة 
إشارة التحّرك والجامعة من جانبها ال تفّكر يف تقديم 
هزيمة  بتكبّد  اعرتافا  ذلك  يف  ألّن  حقيقية  تنازالت 
تواصل  من  الوحيد  والرابح  جديدة  وأخالقية  قانونية 
معركة يلّ الذراع هو الطرف الثالث الخّفي الذي يدير 
خيوط اللعبة واملعركة وينتظر ثوران الشارع عىل كّل 
عىل  املحسوبني  أولئك  حتى  و"الفاسدين"  املحتكرين 
قطاع الرياضة.. وفلسفة الشارع الثائر والغاضب هي 
التي يقوم عليها الفكر الجديد للمنظرين املقربني من 

حاشية "الرئيس".
هناك من يرى أّن الحقوق تفتك وال تهدى وأن ما 
أخذ غصبا ال يسرتجع االّ غصبا فالبعض داخل مؤسسة 
الذي  والفلكي  امللكي  العقد  أّن  بعد  ينس  لم  التلفزة 
فازت به الجامعة يف رشاكتها مع التلفزة كان بضغط 
الذي  الشاهد  يوسف  األسبق  الحكومة  رئيس  من 
ذلك  للتلفزة يف  العام  املدير  الرئيس  إجبار  كان وراء 
الوقت عىل التوقيع والقبول برشوط الجامعة. وبما أّن 
موازين القوى تغرّيت فإّن رشوط التفاوض والجلوس 
عىل نفس الطاولة تغرّيت هي األخرى من هذا الجانب 
هي  ما  اآلن:  املهّم  السؤال  يبقى  اآلخر.  الجانب  نحو 
الخطوات املرتقبة لرجل أو "امرأة" الظّل التي تتحّكم 
يف كواليس املعركة؟ هل يفتح ملّف الفساد 
داخل كرة القدم التونسية عىل شاكلة 
التي  األسماء  بعض  مع  يحصل  ما 
طغت وتعاظم نفوذها يف السنوات 
بكل  الجامعة  تنجو  أم  املاضية 
املساءلة  مقصلة  من  عناوينها 
واملحاسبة خاصة أّن كّل قرارات 
رئيس الجمهورية يف هذا اإلطار 
اقتحام  نحو  الطريق  عبّدت 
أسوار الحرم الجامعي؟. فننتظر 

ونرى!

رائحة سياسية رائحة سياسية »»كرهيةكرهية««
تفوح من خالف اجلامعة والتلفزة الوطنيةتفوح من خالف اجلامعة والتلفزة الوطنية

45الشارع الرياضي

تتواصل حالة الصمت المريب داخل مبنى مؤسسة التلفزة التونسية بخصوص الجدل الذي رافق تخّلف المرفق العمومي عن بّث مباريات بطولة الرابطة 
المحترفة األولى رغم مضّي جولتين منذ إعطاء إشارة انطالق السباق وال شيء يوحي بأّن هناك انفراجا يلوح في األفق يشي بإمكانية عودة الحياة الى القناة 
بشفرتيها األولى والثانية خاصة بعد دخول القناة القطرية "الدوري والكأس" على الخّط واستحواذها على حقوق نقل مباراتين من كل جولة سيكون تفعيل 
االتفاق بشأنه ساريا بداية من يوم غد وبعد غد اللذين سيكون فيهما الجمهور على موعد مع كالسكيو مكّرر للبطولة األّول يجمع الترجي بالنادي الصفاقسي 

والثاني يضع النجم الساحلي في مواجهة االفريقي.
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مؤّش اجيايب
أرشف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، صباح أمس االثنني 25 اكتوبر 2021، عىل جلسة 
القدم بحضور  الثانية لكرة  بالرابطة املحرتفة  الرياضية  الجمعيات  عمل جمعته بعدد من رؤساء 
العوادي  وجدي  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  عام  وكاتب  شلغاف  املنصف  الرياضة  عام  مدير 
الشطي ورئيس مصلحة  القدم املحرتفة ورئيس هالل مساكن صالح  ورئيس ودادية رؤساء كرة 

أنشطة النوادي والجمعيات الرياضية بالوزارة محمد عيل البوزيدي.
كل  لفائدة  دينار  الف   90 باجمايل  تقدر  منحة  أنه سيتم رصف  الجلسة  دقيش خالل  واعلن 
الجمعيات الرياضية بالرابطة املحرتفة الثانية يف اقرب اآلجال تتوزع كاالتي: 30 الف دينار كمنحة 
للموسم  اول  قسط  بعنوان  دينار  الف   60 و     2020-2021 الفارط  الريايض  للموسم  تكميلية 

الريايض الجديد 2021 - 2022.
كما استمع وزير الشباب والرياضة خالل اللقاء لشواغل رؤساء النوادي الرياضية واالشكاليات 
وعدم  الرياضية  الجمعيات  لكل  املادية  الوضعية  تردي  يف  أساسا  تمثلت  والتي  يواجهونها  التي 
وارتفاع  املستشهرين  الجماهري وتراجع دعم  املصاريف خاصة يف ظل غياب  قدرتها عىل مجابهة 
تكاليف التنقل واالزياء الرياضية، مؤكدا حرص سلطة االرشاف عىل السعي اىل إيجاد كل الحلول 
املمكنة بالتنسيق مع وزارة املالية لرصف مستحقات األندية ودعم موارد الصندوق الوطني للنهوض 

بالرياضة خاصة يف ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي تمر به البالد.
الجلسة شهدت حضورا الفتا للكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم أرشف العوادي الذي 

الرابطة  لنوادي  دينار  الف  بـ15  تقدر  مالية  تسبقة  رصف  تولت  الجامعة  ان  جهته  من  أّكد 
املحرتفة الثانية قبل انطالق املوسم الريايض الحايل وذلك يف اطار حرصها عىل دعم الجمعيات 
املوسم  النطالق  استعدادا  بها  تمر  التي  املادية  االشكاليات  تجاوز  عىل  ومساعدتها  الرياضية 

الريايض الجديد يوم 30 أكتوبر الجاري.
حضور كاتب العام الجامعة لم يشّكل عنوانا بارزا بسبب رمزية حضوره فقط ولكن ألّن 

توجيه الدعوة ملمثّل الجامعة يف هذا الطرف أيّاما قليلة بعد عودة دقيش اىل منصبه 
الوزاري يحمل يف طياته عديد الرسائل التي قد تشّكل فتح صفحة جديدة يف عالقة 
الوزارة والوزير بالجامعة وتحديدا برئيسها وديع الجريء خاصة يف ظّل الخالف 

أسباب  بني  من  كان  والذي  بينهما  إقالة دقيش يف ذلك الوقت.القديم 
وال يعرف إن كانت الوزارة وجهت الدعوة 

اعتذر  وأنه  االجتماع  لحضور  الجامعة  لرئيس 
الوزارة تجاهلت  أّن  أم  أوال،  ينوبه  وفّوض من 

الجريء واستدعت كاتبه العام ويف الحالتني فإّن 
الجامعة يقيم  الوزير يف دعوة ممثل عن  تفكري 

الدليل عىل حسن نواياه خاصة أنه كان يمكن 
انعقاد االجتماع دون حضور طرف جامعي.

بوغطاس يطفو عىل السطح
بوغطاس  زياد  التونيس  الالعب  أّن  مرصية  صحفية  مصادر  كشفت 
مدافع فريق إنبي املرصي حصل رسميا عىل حكم من املحكمة الرياضية 
عىل  حصوله  عدم  بسبب  البرتويل  النادي  مع  عقده  بفسخ  يقيض  الدولية 

مستحقاته املالية.
وكان بوغطاس املدافع السابق للنجم الساحيل قد رفع يف الفرتة املاضية 

والحصول  عقده  فسخ  أجل  من  الحايل  فريقه  عىل  قضية 
إدارة  وبني  بينه  خالف  بعد  املالية   مستحقاته  عىل 

والخصومات  مستحقاته  حول  املرصي  النادي 
التي تم توقيعها عليه.

الالعب  إقناع  إنبي  مسؤويل  محاوالت  ورغم 
التي  الدعوى  وإسقاط  التدريبات  باستئناف 
وبخوض  باملغادرة  بوغطاس  تمّسك  رفعها 

بعض  يملك  أنه  سيّما  جديدة  احرتافية  تجربة 
العروض الخارجية وتحديدا من السعودية وليبيا. 

العهد  ذلك قد يجّدد بوغطاس  بالتوازي مع  ولكن 
فريقه  بّوابة  من  وتحديدا  التونسية  البطولة  مع 
يفّكر  كان  الذي  الساحيل  الريايض  النجم  السابق 

مدّربه  من  بنصيحة  استعادته  يف  فرتة  منذ 
لسعد الدريدي ولكن بوغطاس اعتذر 

املرصي  بالفريق  ارتباطه  بسبب 
ورغبته يف مواصلة اللعب بمرص.
النجم  اىل  بوغطاس   عودة 
أّن  بما  أمنيات  مجّرد  تبقى  قد 
الالعب تعّود عىل امتيازات مالية 
عليها  الحصول  يصعب  كبرية 
أن  كما  التونسية.  البطولة  يف 
قد  الخليجية  األندية  اغراءات 
مواصلة  يختار  الالعب  تجعل 
اللعب خارج الحدود الرياضية 
التونسية. مصادر موثوق بها 
املغاربي«  لـ«الشارع  كشفت 

سيستغلون  النجم  مسؤويل  أّن 
تونس  اىل  بوغطاس  عودة 

أمل  عىل  املوضوع  يف  ملفاتحته 
اقناعه بتعزيز صفوف الفريق بداية من 

املريكاتو القادم.

اليونيس يرفض االستسالم
األخرية  الفرتة  يف  االجتماعي  التواصل  ضّجت مواقع 
عبد  األسبق  االفريقي  النادي  رئيس  عىل  الحكم  بخرب 
العاجل.  بالنفاذ  سنة   28 بالسجن  اليونيس  السالم 
الجمهورية  وكيل  مساعد  بوقطاية  فاطمة  وكانت 
باسمها  الرسمي  والناطق  بأريانة  االبتدائية  باملحكمة 
الشيكات  دائرة  ان  صحفية  ترصيحات  يف  أكدت  قد 
باملحكمة قضت  بسجن الرئيس السابق للنادي اإلفريقي 

عبد السالم اليونيس 28 سنة مع النفاذ العاجل.
باملحكمة  الشيكات  دائرة  أن  بوقطاية  وأوضحت 
6 قضايا صكوك بال  الثالثاء املايض يف  نظرت يوم 
رصيد متهم فيها اليونيس وانها قضت بسجنه 5 
أعوام يف 5 قضايا و3 سنوات يف القضية السادسة 
مع النفاذ العاجل مؤكدة ان مجموع األحكام بلغ 
28 سنة. ولفتت إىل أنه تم الحكم عىل اليونيس 

غيابيا واىل انه لم يتم بعد إيداعه بالسجن.
رّحب  االفريقي  النادي  جماهري  من  عدد 
اليونيس  يحّمل  انه  بما  الحكم  هذا  بصدور 
الفريق خالل واليته.  اليه  مسؤولية ما وصل 
يف املقابل لم يخف البعض اآلخر تضامنه مع 
اليونيس بما أّن السجن رّش حقيقي ال نريده 
ألحد حتى لو كان عدوا مبينا. يف هذا السياق 
ورغم ثقل الحكم وتشّعب القضيّة فإّن بعض 
األخبار القادمة من محيط اليونيس تفيد بأن 
األخري كان يتوقع مثل هذا السيناريو وبأنه 
جّهز نفسه لالعرتاض عىل هذه األحكام مع 
مصادر  تدينه.  التي  األموال  جملة  خالص 
أّن  املغاربي«  لـ«الشارع  أكدت  بها  موثوق 
االفالت  يف  ينجح  قد  اليونيس  السالم  عبد 
السجن  شبح  ومن  القضائي  الحكم  من 
مضيفة أنه بصدد جمع املبالغ املستحقة 
شهادات  عىل  يحصل  حتى  ألصحابها 
التي  األحكام  إسقاط  وبالتايل  الخالص 

صدرت يف شأنه.



www.acharaa.com العدد 282 - الثالثاء 26 أكتوبر 2021  maghrebstreet@gmail.com

47الشارع السياسي


	_GoBack
	_GoBack

